মসজিদের মাসাইল
ভূজমকা: আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কদরন: আল্লাহ তা‘আলার (ঘর) মসজিে আবাে তারাই করদব, যারা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকাদলর উপর
ঈমান আদন, নামায কাদেম কদর, যাকাত আোে কদর এবং আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কাউদকই ভে কদর না। তাদের বযাপাদর আশা করা যাে,
এরা হহোোত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তভভুক্ত হদব। (সূরাদে তাওবা আোত নং ১৮)
মসজিে হল হহোোদতর মারকায বা হকন্দ্র। হকান মসজিে সভন্নাত অনভযােী পজরচাজলত হদল হস মহল্লাে অবশযই সভন্নাত ও েীন প্রজতজিত হে।
এিনয মভজহউস সভন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলদতন হয হতামরা মসজিে ও মােরাসাদক সভন্নী বানাও তাহদল পভরা মহল্লা
সভন্নী হদে যাদব। সভতরাং মসজিে সভন্নী বানাদনার িনয যা করণীে সংদেদপ তা জনদে হপশ করা হল।
১. মসজিে শুরুর সীমানা জনর্ুারণ কদর জেদব, যাদত নতভন হলাদকরাও সজিক স্থান হেদক মসজিদে হ াকার ও হবর হওোর দু‘আ পড়দত সেম
হে। অদনক মসজিদে এ বযাপাদর হপদরশানী উিাদত হে। বারান্দা মসজিদে শাজমল জকনা বভঝা যাে না। সভতরাং হকান খাম্বা ইতযাজেদত জলদখ
রাখদত হদব হয, “মসজিে এখান হেদক শুরু।” (ইবদন মািা হােীস নং ৭৭৩)
২. মসজিদের হেইদে মসজিদে হ াকার দু‘আ জলখদত চাইদল পূণু জতনো বা ইজিেফারসহ চারো জলখদব। অনভরূপভাদব হবর হওোর সমদে
সবগুদলা দু‘আ জলখদব। বতুমাদন প্রাে মসজিদে হ াকা ও হবর হওোর একো কদর দু‘আ জলখা হে। এরূপ করা জিক নে। এদত জবভ্রাজন্ত সৃজি
হে। হলাদকরা মদন কদর মাত্র এেভকভই মসজিদে হ াকার ও হবর হওোর দু‘আ। (ইবদন মািা হােীস নং ৭৭১, জতরজমযী হােীস নং ৩১৪)
৩. মসজিদের উযূ খানা এমনভাদব জনমুাণ করদব যাদত পাজন অপচে না হে, নতভবা এর গুনাহ প্রদতযক মভসল্লী পৃেক ভাদব পাদব। আর মসজিে
কতৃুপদের উপর গুনাদহর সমজি বতুাদব। (সূরাদে বনী ইসরাঈল আোত নং ২৭)
এ উযূ দ্বারা নামায িাজেয হদলও অপচদের কারদণ তা হারাম উযূদত পজরণত হে। সভতরাং মসজিদের হাউি োকা ভাল। আর যজে হেপ
জসদেম হে তাহদল হেত তার সাদে বেনা রাখদব অেবা এমন হেপ লাোদব হযখাদন হাত সরাদনার সাদে সাদে পাজন বন্ধ হদে যাে । অেবা
জলজখত ভাদব এবং হমৌজখকভাদব মভসল্লীদের বার বার বভঝাদত োকদব যাদত তারা উযূ করার সমে হেপ প্রদোিন মত বার বার খভলদব এবং বার
বার বন্ধ করদব। একবার খভদল উযূ সম্পন্ন করদত হচিা করদব না। তাহদল আশা করা যাে পাজনর অপচে বন্ধ হদব। (সূরা মাজেো: ২, জতরজমযী: হা:
নং ২৬৭৫)

৪. মসজিদের মভসল্লীদের হখেমত ও আরাদমর িনয প্রদতযক মসজিদের জনিস্ব হপশাবখানা ও পােখানা োকা িরুরী। মসজিে কজমজের িনয
এর বযবস্থা করা একান্ত িরুরী। এবং এগুদলা সবুো পজরষ্কার পজরচ্ছন্ন রাখদব এবং রাখার িনয হকান খাদেম জনদোে জেদব। হপশাবখানা জেদে
উযূ খানার পাজন প্রবাজহত করার বযবস্থা করদত হচিা করদব। যাদত এগুদলা হেদক হকান দুেুন্ধ না ছড়াে। এর িনয জবদশষ বযবস্থা গ্রহণ িরুরী।
(সূরাদে তাওবা আোত নং ১০৮)

অদনক মসজিদে হতা এগুদলার হকান বযবস্থাই করা হে না যা কতৃুপদের োজেত্বহীনতার পজরচে বহন কদর, আবার অদনক এলাকাে মসজিদের
জনকেবতুী স্থাদন এগুদলা ততরী করা হে এবং সাফাইদের উত্তম বযবস্থা করা হে না, এমনজক যারা িরুরত পভরা করদত হসখাদন যাে তারা
নাপাক হদে জফদর আদস এবং এগুদলা হেদক দুেুন্ধ ছাড়াে। এমনজক মসজিে হেদকও দুেুন্ধ অনভভব করা যাে। অেচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ
ওো সাল্লাম কাাঁচা জপোি হখদে মসজিদে আসদত জনদষর্ কদরদছন। (জতরজমযী হা: নং ১৮০৬)
৫. মভসল্লীদের কি হে এমন কাি করদত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম শক্তভাদব জনদষর্ কদরদছন। (জতরজমযী হা: নং ২৪৬-৪৭)
সভতরাং মসজিদে মভসল্লীদের িনয আরামোেক জবছানার বযবস্থা করদত হচিা করদব। পূণু মসজিদে সম্ভব না হদল অন্তত দুই অেবা চার কাতাদর
এ বযবস্থা করদব। তাও সম্ভব না হদল বেস্ক মভসল্লীদের িনয জকছভ সংখযক মভসল্লা জনর্ুারণ কদর জেদব। যাদত তারা আরাদমর সাদে নামায আোে
করদত পাদরন। িওোনরা বৃদ্ধদের এ সমসযা বভঝদত সেম নে, তাই তারা েরদমর হমৌসভদম সকল জবছানা উজিদে হফলদত চাে। এো জিক নে।
মসজিদের িনয দুই হসে জবছানা রাখদব যাদত কদর একো পজরষ্কার করার সমে অপরো জবছাদনা যাে। (বভখারী শরীফ হােীস নং ২১২, আবূ োউে
হােীস নং ৩৩৫,৩৮২২)

৬. মসজিদের সামদনর হেোদল জকছভ জলখদব না বা হলখা োঙ্গাদব না। এবং রংদবরদের নকশা ও কারুকাযু করদব না। এদত মভসল্লীদের নামাদযর
একাগ্রতা নি হদে যাে। যা নামাদযর রূহ। িরুরী হকান হলখা োঙ্গাদত হদল দুই পাদশর হেোদল বা জপছদনর হেোদল তার বযবস্থা করদব। (েূরদর
মভখতার: ১/৬৫৮)

৭. হমহরাদবর মদর্য ইমাদমর োাঁড়াদনার স্থান কাতাদরর জিক মাঝখাদন হযন হে এ বযাপাদর হখোল রাখদত বলা হদেদছ। সভতরাং উভে পাদবুর
মভসল্লী যাদত সমান হে। নতভবা জবনা হিকাে কাতার হকান একজেদক হবশী হদে হেদল মাকরুহ হদব । সবুদশষ অসম্পন্ন কাতাদরও উভে পাদবু
সমান মভসল্লী োকদত হচিা করদব। (আবূ োউে হােীস নং ৬৮১)
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৮. অজর্কাংশ স্থাদন মসজিদের জিক মাদঝ হমহরাব ততরী কদর তার ডান পাদবু জমম্বর ততরী কদর। এদত ইমাম বাম জেদক হচদপ োাঁড়াদত বার্য
হন। এো মাকরূহ। সভতরাং হমহরাব ততরী করার সমে এ বযাপাদর খভব হখোল রাখদব হমহরাব যজে বড় আকাদরর হে তাহদল তার ডান পাদবু
জমম্বর বানাদনা সদেও ইমাম মাদঝ োাঁড়াদত সমসযা হে না। জকন্তু হমহরাব যজে হছাে আকাদর হে এবং হমহরাদবর জভতদর ডান জেদক জমম্বর
বানাদত চাে তাহদল হমহরাবদক মসজিদের একেম মাদঝ না বাজনদে একেভ ডান জেদক জনমুাণ করা উজচত। তাহদল ইমাদমর কাতাদরর একেম
মাদঝ োাঁড়াদত সমসযা হে না। (আবূ োউে হােীস নং ৬৮১)
৯. অদনদক মদন কদর জমম্বর তো খভতবার সমে ইমাদমর বসার ও োাঁড়াদনার স্থান কাতাদরর জিক মাঝ বরাবর হওো িরুরী। এো ভভল র্ারণা।
এর পদে হকান েলীল হনই। (রদ্দভল মভহতার: ১/৬৪৬)
১০. মসজিদের জমম্বর জতন র্াপ জবজশি হদব এবং প্রদতযকজে র্াপ এতেভকভ উাঁচভ করদব যাদত খতীব সাদহব হসখাদন আরাদমর সাদে বসদত
পাদরন। জতদনর অজর্ক র্াপ জবজশি জমম্বর বানাদনার হকান প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম হনই। হযাাঁ তৃতীে র্াদপর উপর হহলান
হেোর িনয আলাো বযবস্থা করা হযদত পাদর। (ফাতহুল বারী-২/৪৯০, বাযলভল মািহূে-২/১৭৮, ইমোদুল আহকাম-৩.১৯৫, মাহমূজেো-১০/১৯১)
১১. মসজিদের তাদকর মদর্য কভরআন শরীফ জহফািদতর হকান বযবস্থা করা হে না। অেচ তা অতযন্ত িরুরী। সভতরাং কজমজে বা হমাতাওোল্লীর
োজেত্ব হল, সকল কভরআন মািীে জেলাদফ রাখার বযবস্থা করা এবং জকছভ জেন পর পর জেলাফ পাক সাফ করার বযবস্থা করা এবং জছাঁড়া ফাো
কভরআন শরীদফর কজপ যা জিক কদর পড়ার হযােয করা যাদব না হসগুজল পাক কাপদড় মভদড় হোরস্থাদনর জকনারাে োফন কদর হেো এবং
জহফািদতর িনয বযবস্থা করা। (আলমেীরী-৫/৩২৩)
উদল্লখয: তাদকর মদর্য কভরআন মািীে সভন্দর কদর সাজিদে রাখদব। হকান কভরআন উপভড় কদর রাখদব না। দুই কভরআদনর মাদঝ হরহাল রাখদব
না। কভরআদনর উপর তাফজসদরর জকতাব রাখদব না। বা খভতবা ও অনযানয জকতাব রাখদব না। জমম্বদরর উপর হরহাল ছাড়া সরাসজর জকতাব ও
কভরআন রাখদব না। কভরআন জতলাওোদতর সমে বা বন্ধ করার সমে কভরআদনর উপর চশমা, কলম, জচরুজন ইতযাজে রাখদব না। এসবই
কভরআদনর সাদে হব-আেবী। (সূরাদে হজ্জ-৩২, জহজন্দো-৫/৩২৩, ইমোদুল ফাতাওো-৪/৬২২)
১২. হমহরাব বা জমম্বদর অদনদক হাজরদকন হরদখ োদক বা হকদরাজসন হতদলর অনয হকান বাজত রাদখ। এো উজচত নে। কারণ হকদরাজসন একজে
দুেুন্ধযভক্ত বস্তু। যা মসজিদে োজখল করা জিক নে। সভতরাং হসখাদন হমামবাজতর বযবস্থা রাখদব। একান্ত অপরােতাে মসজিদের বাইদর দুপাদশ
হাজরদকন রাখদত পাদর। (জতরজমযী শরীফ হােীস নং-১৮০৬, ইমোদুল আহকাম-৩/১৮১)
১৩. মসজিদের জমনারা োকা উপকারী জিজনষ। এর দ্বারা আযাদনর আওোি অদনক েূদর হপৌাঁছাদনা যাে। তাছাড়া মভসাজফরদের িনয মসজিদের
সন্ধান পাওোও আসান হে । তদব এর িনয জভন্ন ফান্ড কাদলকশন করা উজচত। মসজিদের জনিস্ব ফান্ড জেদে জমনারা ততরী না করা হেে।
মসজিদের মদর্য হকান প্রকার কারুকাযুও করদব না। মসজিদের মদর্য কারুকাযু ও িাাঁকিমক করা জকোমদতর আলামত এবং ইোহুেীদের
সােৃশযতা। (আবূ োউে হােীস নং ৪৪৮, ফাতহূল কেীর-১/৩৬৮, জহজন্দো-২/৪৬২)
১৪. আিকাল জবজভন্ন মসজিদে নামাদয মাইক বযবহার করা একজে ফযাশদন পজরণত হদে হেদছ। হেখা যাে, মসজিদে মাত্র এক বা হেড় কাতার
মভসল্লী, হযখাদন আসানীর সাদে ইমাদমর আওোি হপৌাঁদছ যাে এবং মভকাজিদরর আওোদি সভন্দরভাদব রুকভ হসিো করা যাে। তবভও প্রদতযক
ওোদক্ত মাইক চালাদনা হদচ্ছ। অেচ এর হকান প্রদোিন হনই। অপরজেদক মাইদক নামায পড়া হদল মাদঝ মাদঝ জবজভন্ন জবকে আওোি নামাদয
বযাঘাত সৃজি করদছ। এমনজক কখদনা মাইদকর মার্যদম োদনর আওোিও নামাদয হশানা যাে। নামায সবুদেি ইবােত। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইজহ ওো সাল্লাদমর তরীকাে সাোজসদর্ভাদব পড়াই উত্তম মাইদকর এ ফযাশদনর কারদণ প্রাে এসব সমসযা সৃজি হদচ্ছ। এিনয
শরী‘আদতর েৃজিদত এ র্রদনর হছাে িামা‘আদত মাইক বযবহার জনজষদ্ধ। হযাাঁ, যজে অদনক বড় মসজিে হে বা কদেক তলাে িামা‘আত হে
হসখাদন সতকুতার সাদে মাইক বযবহাদরর অবকাশ আদছ। অদনক সমে খতীব সাদহব িভম‘আর খভতবা জেদত োদকন, মভোজজ্জন বা খাদেম
সাদহব খভতবা চলাকালীন মাইক জিক করদত োদকন। এো জনদষর্। (রদ্দভল মভহতার: ১/৫৮৯, ২/১৫৯, ইমোদুল ফাতাওো-১/৮৪৫, রহীজমো-১/৯০-৯৪)
১৫. মসজিদের মাইক দ্বারা আযান-ইকামত, বোন, তাফসীর ইতযাজের কাি জনদব। মসজিদের মাইদক মৃত বযজক্তর খবর প্রচার এবং আদরা
জবজভন্ন দুজনোবী কাদি এ‘লান করা হে, এগুদলা জিক নে। সকলদক বভজঝদে এেদলা বন্ধ করা উজচত। অেবা মসজিদের োকা জেদে মাইক খরীে
না কদর বযাপক উদদ্দদশযর কো বদল ফান্ড সংগ্রহ কদর তা জেদে মাইক খরীে করদব । তখন দুজনোবী জবদশষ প্রদোিদনও ঐ মাইক বযবহার
করদত পারদব। (জহজন্দো-২/৪৫৯, আহসানভল ফাতাওো-৬/৪৪৬, রহীজমো-৬/১০৬)
১৬. মসজিদের মাইক দ্বারা অদনক স্থাদন হশষ রাদত্র জযজকর করা হে বা েযল পড়া হে বা জতলাওোত করা হে । এসবই নািাজেয। কারদণ
এদত হলাকদের ঘভদম বযাঘাত ঘদে এবং ইবাোতকারীদের সমসযা সৃজি হে । তাছাড়া অদনক স্থাদন ইশার পর েভীর রাত পযুন্ত মাইদক েযল,
জকরাত পড়া হে। এোও জনদষর্। (বভখারী শরীফ হােীস নং ৬০১৮, জযকর ও জফকর-২৫, মাহমূজেো-১৮/১৩৩)
১৭. আিকাল মসজিদের মদর্য আযান হেোর প্রো চালভ হদে হেদছ এো শরী‘আদত পছন্দনীে নে । ফভকাহাদে হকরাম জলদখদছন হয মসজিদের
মদর্য আযান জেদব না। সভতরাং মভোজজ্জন সাদহদবর রুদম বা মসজিদের বাইদর অনয হকান রুদম আযাদনর বযবস্থা করদব। (জহজন্দো খ -১পৃ-৫৫)
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১৮. বতুমাদন অজর্কাংশ মসজিদে আযান ইকামত সভন্নাদতর বরদখলাপ হেো হদচ্ছ। সভতরাং মভোজজ্জন জনদোে হেোর সমে হকান হক্কানী আদলম
দ্বারা পরীো জনদে জনদোে জেদব। আর যজে পূদবু জনদোে প্রাপ্ত মভোজজ্জন হে তাহদল হয সব প্রজতিাদন সভন্নাত তরীকাে আযান ইকামদতর মশক
করাদনা হে হসখাদন পাজিদে সভন্নাত তরীকাে আযান ইকামদতর মশক কজরদে জনদব। এো কজমজের একান্ত োজেত্ব ও কতুবয। (বভখারী শরীফ হােীস
নং ৬৭৭)

১৯. মসজিদের হকান মাল-সামানা বাইদরর েীনী কাদিও বযবহার করদব না। এমনজক ঈেোদহর কাদির িনযও মসজিদের জবছানা ইতযাজে
বযবহার করদব না। ঈেোদহর িনয আলাো সামানার বযবস্থা করদব। (রদ্দভল মভহতার-৪/৩৫৯, রহীজমো-৩/১৬৩, আহসানভল ফাতাওো-৬/৪০৭)
২০. মসজিে ফান্ড হেদক রমযান মাদস হাদফয সাদহবদের তারাবীহর জবজনমে জেদব না। সূরা তারাবীহ হহাক বা খতম তারাবীহ হহাক। কারণ
তারাবীহ জবজনমে হলন-হেন উভেোই নািাজেয। আর নািাজেয কাদি মসজিে ফাদন্ডর োকা খরচ করার হতা প্রশ্নই আদস না। (আহসানভল
ফাতাওো-৩/৫১৪, ইমোদুল মভফতীন-৩১৫, মাহমূজেো-৮/২৪৭, ১৮/১৮০)

২১. অদনক মসজিদের মভতাওোল্লী মসজিদের োকা জনদির বযবসাে লাজেদে োদক। এো িাজেয হনই। বরং এো মারাত্মক হখোনত। এ কাি
করদল হস মভতাওোল্লীর হযােয োকদব না। (রদ্দভল মভহতার-৪/৩৮০, আহকাদম মাসজিে-২৪৯)
২২. হােীদস এদসদছ মসজিেদক সভেন্ধমে ও খভশবভোর করদত হদব। জবদশষ কদর িভম‘আর জেন অবশযই আেরবাতী, হলাবান ইতযাজের মার্যদম
মসজিে খভশবভোর করা নবীিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম এর সভন্নাত। জকন্তু বতুমাদন বলদত হেদল এ সভন্নাতজে জবলভপ্ত হদে হেদছ। সভতরাং
এ সভন্নাতজের প্রজত জবদশষ েৃজি হেো িরুরী। এবং িভম‘আর জেন মসজিেদক জবদশষভাদব খভশবভোর করা কতুবয। (জতরজমযী শরীফ হােীস নং ৫৯৪,
জমরকাত-২/৩৯৩)

২৩. মসজিদে জবছানা জবছাদনা এবং বাজত হেো সভন্নাত। জকন্তু প্রদোিনমাজফক বাজত লাোদব। প্রদোিন অজতজরক্ত বাজত লাোদনা ও জ্বালাদনা
অপচে ও নািাজেয। অর্ভনা অদনক মসজিদে শদব বরাত, শদব ক্বের ইতযাজেদত আদলাকসজ্জা করা হে, অেুাৎ, েভদ্র েভদ্র অদনক বাজত লাোদনা
হে। এো অপচে ও অজিপভিকদের সাদে সােৃশযতার কারদণ না িাজেয। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬-২৭, মভসনাদে আহমাে-৩/১৩৬)
২৪. বতুমাদন মসজিদের মদর্য হযভাদব ইফতাদরর আদোিন করা হে তাদত (অদনক হলাদকর আদোিদন হই- হুল্লা এবং মসজিদে জবজভন্ন
খােযসামগ্রী পদড় োকার েরুন) মসজিদের পজবত্রতা নি হে। এো বিুনীে তদব শুর্ভ হখিভর এবং পাজন দ্বারা ইফতার করাদত অসভজবর্া হনই।
(রদ্দভল মভহতার-২/৪৪৯, আহসানভল ফাতাওো-৬/৪৫)

২৫. হকান মসজিে িীণুশীণু বা সংকীণু হদে হেদল তা হভদঙ্গ হফদল নতভনভাদব ততরী করা িাজেয। পভরানা সামানপত্র জবজি কদর মসজিদের
কাদি লাজেদে জেদব। খজরেকারী উক্ত সামান তবর্ ও পজবত্র স্থাদন বযবহার করদব। মসজিেদক সভন্দর করার িনয বা সািাদনার িনয মিবূত
মসজিে হভদঙ্গ হফলা নািাজেয। আিকাল অদনদকই মসজিে জনদে েবু ও বড়াই করার লদেয পভরানা মসজিেদক মিবূত োকা সদেও শহীে
কদর এ র্রদনর নািাজেয কাি কদর োদক। (আবূ োউে হােীস নং ৪৪৮-৪৪৯, মভসনাদে আহমাে-৩/১৩৬)
২৬. মসজিদের হোকান-পাে এর পজিশন জবজি করা িাজেয হনই। মসজিে ছাড়াও পজিশন হবচা হকনা শরী‘আদত পছন্দনীে নে। তাছাড়া
মসজিদের হোকান-পাে েীঘু হমোেী ভাড়াও জেদব না। এদতও এক র্রদনর মাজলকানাভাব সৃজি হওোর আশংকা োদক। যা মসজিদের
সম্পজত্তদত জনদষর্। হযাাঁ এক বছদরর িনয ভাড়া জেদব। এবং প্রজত বছর ভাড়া চভজক্ত নবােন কদর জনদব। আর মসজিদের হোকান-পাে ভাড়া
হেওোর সমে জবদশষ কদর হখোল রাখদব হকান অববর্ কাদির হোকান হযমন: জেজভ, জভজডও ইতযাজে োন-বািনার সামগ্রীর িদনয হযন না
হে। কারণ এসবই নািাজেয । আর এ র্রদনর কাদি হোকান ভাড়া হেো গুনাদহর কাদি সহােতারই শাজমল। (সূরাদে মাজেো: ২, রদ্দভল মভহহার৪/৪০০, বভহুস জফ কাযাো জফকজহো-১/১০৮)

২৭. একবার মসজিে জনমুাণ করার পর হস স্থাদন বা তার হকান অংদশ হোকান-পাে, মাদকুে ও উযূ খানা করা নািাজেয। কারণ হসো জকোমত
পযুন্ত মসজিে োদক। এোদক মসজিে বযতীত অনয হকান কাদি বযবহার বা পজরবতুন করা নািাজেয ও হারাম। তাছাড়া মসজিদের হকান অংশ
জনি অবস্থাে হরদখও কখদনা ভাড়াে হেওো হযমন: মূল মসজিে ভবদনর হেোদল বা ছাদে জবলদবাডু, োওোর ইতযাজে বসাদত হেো িাজেয
হদব না। (রদ্দভল মভহতার-৪/৩৫৭-৩৫৮)
বতুমাদন অদনক স্থাদন হেখা যাে হয, নীচ তলাে বহু জেন যাবত নামায ও িামা‘আত অনভজিত হদেজছল, এবং কতৃুপদের পে হেদক হকান
প্রকার হঘাষণাও জছল না হয, “এখাদন অস্থােীভাদব নামায পড়া হদচ্ছ, পরবতুীদত হোতলা হেদক স্থােী মসজিে আরম্ভ হদব।” এমতাবস্থাে উক্ত
প্রেম তলা বন্ধ কদর জেদে হসখাদন মাদকুে, হোকান-পাে বানাদনা হদচ্ছ। যজেও উক্ত আে মসজিদের িনয বযে করা হদব, তোজপ মসজিেদক
পজরবতুন কদর হফলার েরুন এো কবীরা গুনাহ। এো হকান ভাদবই িাজেয হদব না। হকান মসজিে কতৃুপে এরূপ কদর োকদল তারা যজে
িাহান্নাম হেদক বাাঁচদত চাে তাহদল তাদের িনয একোই রািা হখালা আদছ, হসো হল ঐ মাদকুে, হোকান-পাে হভদে মসজিেদক পূদবুর
অবস্থাে জফজরদে জনদব এবং আল্লাহর েরবাদর ভালভাদব তাওবা ইজিেফার কদর জনদব। তদব হযখাদন পূদবুই হঘাষণা হেো হদেজছল হয, “প্রেম
তলাে অস্থােী ভাদব নামায ও িামা‘আত করা হদব।” হসখাদন পরবতুীদত নীচ তলাে হোকান-পাে ইতযাজে করদত অসভজবর্া হনই। তদব তবর্
মাদলর হোকান-পাে হদত হদব এবং মসজিদের পজবত্রতার জেদক খভব হখোল করদত হদব। (রদ্দভল মভহতার-৪/৩৫৮, আযীযভল ফাতাওো-২২৮)
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উদল্লখয: মূল মসজিদের নীদচ বা উপদর কখদনা হকান প্রকার েেদলে, উযূখানা বা ফযাজমজল হকাোোর ততরী করা যাদব না। (রদ্দভল মভহতার১/৬৫৬, ৪/৩৫৮)

২৮. মভসাজফর এবং ই‘জতকাফরত বযজক্ত ছাড়া অনয হকউ রাদতর এক তৃতীোংদশর হচদে হবশী সমে মসজিদে অবস্থান করদত পারদব না। এবং
মসজিদের হকান সামান হযমন লাইে, ফযান ইতযাজে বযবহার করদত পারদব না। অবশয ই‘জতকাদফর মদর্য নফল ই‘জতকাফও শাজমল, কাদিই
েীনী োওোত ও তা‘লীদমর িদনয সামজেক খাকদত হদল নফল ই‘জতকাদফর জনেদত োকারও প্রদোিদন মসজিদের আসবাব বযবহাদরর
অবকাশ আদছ। (আলমেীরী-২/৪৫৯)
২৯. বতুমাদন হকান হকান সার্ারণ মসজিদে মজহলাদের নামায পড়ার হয আলাো বযবস্থা করা হদচ্ছ শরী‘আদতর েৃজিদত তা তবর্ নে। আবূ
হুমাইে আস্ সা‘ইেী রাজয.-এর স্ত্রী উদে হুমাইে একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম হক বলদলন: হহ আল্লাহর রাসূল! আপনার
সাদে িামা‘আদত নামায পড়দত আমার ভাল লাদে। একো শুদন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম বলদলন তা আজম িাজন। তদব শুন,
হতামার িনয হতামার ঘদরর অভযন্তদর নামায পড়া বারান্দাে নামায পড়ার হচদে উত্তম। আবার বারান্দার কামরাে নামায পড়া হতামার িনয
হতামার ঘদরর আজেনাে নামায পড়ার হচদে উত্তম। আর হতামার ঘদরর আজেনাে নামায হতামার িনয হতামার মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার
হচদে উত্তম। একইভাদব হতামার মহল্লার মসজিদে নামায হতামার িনয আমার মসজিদে আমার সাদে নামায পড়ার হচদেও উত্তম।
হােীদসর বণুনাকারী বদলন: একো হশানার পর জতজন পজরবাদরর হলাকদেরদক ঘদরর জভতদর নামাদযর স্থান বানাদত বদলন। তার জনদেুদশ
অনভযােী তা বানাদনা হে। এরপর জতজন আমৃতভয হসখাদনই নামায পড়দত োদকন। (সহীহ ইবদন জহিান হােীস নং-২২১৭)
হযরত আদেশা জসদ্দীকা রাজয. হেদক বজণুত, জতজন বদলন: জপ্রেনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম-এর ইদন্তকাদলর পর মজহলাদের মদর্য হয
র্রদনর পজরবতুন এদসদছ হসো যজে জতজন হেখদতন তাহদল জনিঃসদন্দদহ জতজন তাদেরদক মসজিদে আসদত জনদষর্ করদতন। হযভাদব জনদষর্ করা
হদেজছল বনী ইসরাঈদলর মজহলাদেরদক। (বভখারী শরীফ হােীস নং-৮৬৯)
এ র্রদনর আদরা বহু হােীস হযগুদলা মজহলাদের মসজিদে েমনদক জনদষর্ কদর হস সমি হােীস এবং সাহাবাদে হকরাদমর ঐকয মদতর
জভজত্তদত ফভকাহাদে হকরাম মজহলাদের িনয মসজিদে যাওোদক নািাজেয সাবযি কদরদছন। এিনয বতুমাদন হয সকল মজহলা মসজিদে জেদে
নামায পড়দছ। তারা নািাজেয কাি করদছ। তাদের একাি পজরহার করা কতুবয।
অবশয োজমুনাল, িংশন, হেশন তো ভ্রমণ পদের এ িাতীে স্থাদন মসজিদের পাদবু মভসাজফর মজহলাদের উযূ ও নামাদযর পেুার বযবস্থা
সম্বজলত িােো রাখা বাঞ্ছনীে। হযখাদন তারা ইজিঞ্জা উযূ হসদর একাকী নামায পদড় জনদত পাদর।
জব: দ্র: এ বযাপাদর জবিাজরত িানার িনয হেখভন, ই‘লাউস সভনান-৪/২৬০ ইবদন খভযাইমা হা: নং ১৬৮৩, মভসনাদে আহমাে: ৬/২৯৭, তাবারানী কাবীর, ২৫/১৪৮,
মািমাউয যাওোদেে: ২/১১৮

৩০. মসজিদে িভতা হনোর মাসআলা হল: মসজিদের হেদে িভতার র্ভলা-বাজল হঝদড় কাপদড়র বযাদের মদর্য ভজকদে হফলদব। তারপর কাতাদর
দুই পাদের মাদঝ হরদখ জেদব। এোই হােীদস বজণুত হদেদছ। (আবভ োউে হােীস নং ৬৫৪)
আিকাল জসিোর িােোর সামদন িভতা রাখা হে। জসিোে হেদল অদনক হেদত্র িভতা মাোে লাদে। তাছাড়া িভতার বাদে হকান াকনা না
োকাে িভতা হয মভসল্লীদেরদক এদিকবাল কদর। এ তরীকা পছন্দনীে নে। সভতরাং িভতা বাদে রাখদত হদল বাদের াকনা োকা উজচত। (আবূ
োউে হােীস নং ৪৫৫-৪৫৬)

৩১. মসজিদে একমাত্র ইমাদমর স্থান জনর্ুাজরত। মভোজজ্জন বা অনয কাদরা স্থান জনর্ুাজরত নে। মভোজজ্জন হয হকান কাতাদর োাঁজড়দে ইক্বামত জেদত
পাদর। কাদিই মভোজজ্জন বা মসজিদের অনয হকান কমুকতুা বা মভসল্লীর িনয সবুেণ িােনামায জবজছদে মসজিদে জসে েখল কদর রাখা
শরী‘আত জবদরার্ী কাি। সভতরাং হয প্রেদম আসদব হসই প্রেম কাতাদর ইমাদমর জপছদন বসদত পারদব। এদেত্র আজমর-ফজকদরর হকান পােুকয
হনই। তদব সম্ভব হদল ইমাদমর সরাসজর জপছদন প্রেম কাতাদর আদলম-উলামাদের োাঁড়াদনা উজচত বা তাাঁদের িনয সভদযাে কদর হেো ভাল।
যাদত ইমাদমর ভভল ভ্রাজন্ত হদল তারা কাছ হেদক সংদশার্ন কদর সকদলর নামাদযর হহফািত করদত পাদরন জকংবা ইমাদমর হকান সমসযা হদে
হেদল জতজন জনদি সদর জেদে তাদের একিনদক জনদির স্থাদন োাঁড় কজরদে ইমামজতর কাি জেদত পাদরন। (মভসজলম হা: নং ১২২, জতরজমযী হা: ২২৮,
রদ্দভল মভহতার-১/৬৬২, ফাতাওোদে মাহমূজেো : ১০/৫৩)

৩২. হকান িােোে হেখা যাে হয, জবনা উযদর হোতলা মসজিদের প্রেম তলা বাে হরদখ জদ্বতীে তলাে িামা‘আত কদর োদক। এো উজচত
নে। বরং ইমাম সাদহব নীচ তলাে োাঁড়াদবন। এবং মভসল্লীেনও নীচ তলাে োাঁড়াদবন। অেুাৎ, িামা‘আত নীচ তালাে অনভজিত হদব। তদব নীচ
তলাে যাদের িােো হদব না তারা জদ্বতীে তলাে িামা‘আদত শরীক হদবন। (রহীজমো-৯/২১৮)
৩৩. নামাদযর কাতার জতন হাত বা কমপদে হপৌদন জতন হাত চওড়া করদব। যাদত সভন্নাত তরীকা মভতাদবক জসিো করা সম্ভব হে। অদনক
মসজিদে দুই বা আড়াই হাত চওড়া কাতার করা হে যার মদর্য স্বাভাজবক ভাদব জসিো করা সম্ভব হে না। মাো সামদনর মভসল্লীর পাদে আেদক
যাে। (মভসজলম শরীফ হােীস নং ৪৯৬, আবূ োউে হােীস নং ৮৯৮)
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৩৪. কাতাদরর োদের উপর পাদের হোড়ালী হরদখ কাতার হসািা করদব। এোই সহীহ তরীকা। অদনক স্থাদন োদে আঙ্গভল হরদখ কাতার হসািা
করা হে, এদত কাতার কখনও হসািা হে না। বরং যার পা লম্বা হস জপছদন োদক আর যার পা খাদো হস সামদন চদল যাে। (আবূ োউে হােীস নং
৬৬৭, রদ্দভল মভহতার: ১/৫৬৭)

৩৫. কাতার মাঝখাদন হেদক শুরু হদে সমানভাদব ডাদন বাাঁদে বাড়াদত োকদব। এোই জনেম। অদনদক বাতাদসর হলাদভ এ জনেম ভঙ্গ কদর
সামদনর কাতার খালী োকা সদেও জপছদন পাখার নীদচ োাঁড়াে। কাতার জহদসদব তার হকাোে োাঁড়াদনা উজচত তার হকান পরওো কদর না। এো
সভন্নাত পজরপন্থী কাি। হকান হকান মাযহাদব এ সমি ভভদলর কারদণ নামায নি হদে যাে। আবার হকাদনা হকান হলাক এমনও হেখা যাে হয,
মসজিদে অদনক আদে এদস সামদন খালী পাওো সদেও জপছদন বদস োদক। তাদের এ কাদির জহকমত হবার্েময নে। আবার হকউ সবার
হশদষ এদস সামদন খালী না োকা সদেও মানভদষদর কাাঁর্ েপজকদে সামদন যাে। তারপর িােো না হপদে দুিদনর ঘাদড় সাওোর হে। এো
খভবই েজহুত কাি। হােীদস এদসদছ হয এরূপ করল হস হযন িাহান্নাদম যাওোর িনয একজে পভল ততরী করল। (মভসজলম শরীফ: হােীস নং ৪৩০, আবূ
োউে হােীস নং ৬৭১, জতরজমযী হােীস নং ৫১২)

৩৬. হােীস না িানার কারদণ অদনদক িভম‘আর খভতবার পূদবুর বোনদক জবে‘আত বদল োদকন। তাদের এই মাসআলা জিক নে। জদ্বতীে
খলীফা হযরত উমদর ফারুক রাজয. এর িামানাে তার খভতবার পূদবু হািার হািার সাহাবাদে হকরাদমর রাজয. উপজস্থজতদত হযরত তামীদম
োরী রাজয. বোন রাখদতন। কখদনা অনয সাহাবীও বোন করদতন। হকউ এদত আপজত্ত কদরনজন। (মভসতােরাদক হাদকম: হােীস নং ৩৬৭)
সভতরাং এো জবে‘আত বা নািাজেয হদত পাদর না। তদব এ বোনজে মসজিদের জমম্বদর না হদে একেভ েূদর োাঁজড়দে বা হচোদর বদস করদব।
যাদত িভম‘আর খভতবা দুইজের স্থদল জতনজের মত না হেখাে। সভতরাং এই জবষেজের প্রজতও সকদলর হখোল করা েরকার। হকাোও জবে‘আদতর
ভদে বোনই কদর না। আবার হকাোও জমম্বদর বদস এই বোন করা হে। উভেজে ভভল তরীকা। (মভ: ইবদন আবী শাইবা, হা: নং ৫৪৩৩, মভ: হাদকম৩৬৭)

৩৭. িভম‘আর প্রেম আযাদনর সাদে সাদে মসজিদে রওোনা হওো বা রওোনার প্রস্তুজত হনো িরুরী। প্রেম আযাদনর পর হবচা-হকনা ও
দুজনোবী অনযানয কাি এমনজক ঘদর বদস নফল নামায বা কভরআন জতলাওোত সবই জনদষর্ হদে যাে। (সূরাদে িভম‘আ-৯)
সভতরাং িভম‘আর প্রেম আযান অদনক আদে জেদব না। যাদত হলাকদেরদক গুনাহোর বানাদনা না হে। কারণ এত আদে তারা মসজিদে হাজির
হে না। এিনয সভন্দর জনেম হল, হসাো বারো বা সাদড় বারোে খতীব সাদহব বাংলা বোন শুরু কদর জেদবন। আর্ ঘণ্টা বা হপৌদন এক ঘণ্টা
বোদনর পর িভম‘আর প্রেম আযান হদব। তারপর সকদল সভন্নাত পদড় জনদব এবং োন বাে চালাদত হদল চালাদব। তারপর খভতবার আযান হদব
এবং খভতবা শুরু হদে যাদব। (প্রাগুক্ত)
৩৮. আমাদের হেদশ অদনক মসজিদে খভতবা চলাকালীন োন বাে চালাদনা হে। এো মারাত্মক ভভল। এদত গুনাহ হতা হেই, উপরন্তু িভম‘আর
ফযীলতও বাজতল হদে যাে। (সূরাদে আ‘রাফ-২০৪, মভসজলম শরীফ হা: নং ৮৫১)
কাদিই কাবলাল িভম‘আ সভন্নাদতর পদর বা ফরয নামাদযর সালাদমর পদর মসজিদের িনয কাদলকশন করদব। এর উত্তম তরীকা হল প্রদতযক
কাতাদর একিন রুমাল জনদে চলদত োকদব। সকদল রুমাদলর মদর্য হাত ভকাদব। চাই এই মভহূদতু োন করুক বা না করুক। এদত কাদরা প্রজত
বেগুমানী হদব না এবং আদি আদি সকদলর মদর্য োদনর অভযাস েদড় উিদব।
৩৯. জবনা অপরােতাে মসজিদে িানাযা নামায পড়া মাকরূদহ তাহরীমী ও নািাজেয। যজেও লাশ মসজিদের বাইদর রাখা হে। এর দ্বারা
িানাযা নামাদযর হয উহুে পাহাড় পজরমাণ সওোদবর কো হােীদস বজণুত হদেদছ তাও বাজতল হদে যাে। সভতরাং হয সব এলাকাে হকান মাি
বা খালী স্থান আদছ হসখাদন অবশযই মাদি িানাযা পড়দব। অলসতা কদর মসজিদের মদর্য িানাযা পড়দব না। হযাাঁ! হযখাদন এ র্রদনর মাি
হনই বা প্রবল বৃজি হদচ্ছ হস হেদত্র হিকাবশত: মসজিদের মদর্য িানাযা পড়ার অবকাশ আদছ। (আবূ োউে হা: নং ৩১৯১, রদ্দভল মভহতার-২/২২৪)
উদল্লখয, মসজিদের মাদি িানাযা পড়ার হেদত্র সভন্নাত নামায োকদল তা পদড় তারপর িানাযার িনয হবর হওো উত্তম। কারণ হলাকদের
অন্তদর সভন্নাদতর গুরুত্ব কদম হেদছ। তাই হকান বাহানাে হবর হদে হেদল আর সভন্নাত পড়া হে না। (আবূ োউে হােীস নং ৩১৮৯, ফাতহুল বারী-২/৯০)
৪০. বতুমাদন মসজিদের মদর্য ঈদের নামায পড়ার একো কভপ্রো চালভ হদে হেদছ। এো বন্ধ করা উজচত। কারণ ঈদের নামায মাদি মেোদন ও
ঈেোদহ পড়া নবীিীর সভন্নাত। মসজিদে পড়া সভন্নাত নে। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম প্রবল বৃজির উযদর িীবদন একবার মাত্র
মসজিদে ঈদের নামায পজড়দে জছদলন। এছাড়া সব সমে জতজন ঈদের নামায মেোদন পদড়দছন। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওো সাল্লাম এর
আদশকদের িনয এসব সভন্নাদতর প্রজত েৃজি হেো খভবই প্রদোিন। (বভখারী শরীফ হােীস নং ৯৫৬, আবূ োউে হােীস নং ১১৬০)
৪১. ইমাম সাদহদবর োজেত্ব শুর্ভ নামায পড়াদনা নে। বরং জতজন পভদরা মহল্লার োজেত্বশীল। কাদিই সকল হবনামাযীদক নামাযী এবং
হবিামা‘আতীদেরদক িামা‘আদতর পাবন্দ বানাদনার িনয জতজন পজরকল্পনা মাজফক হমহনত চাজলদে যাদবন। কজমজের সেসযেণ তাাঁদক
সোনিনক হবতন জেদবন। যাদত ইমাম-মভোজজ্জদনর জেউশজন করদত না হে। তারা মানভদষর ঘদর জেদে একো বাচ্চাদক হকন পড়াদবন। তারা
হতা মহল্লার সকল বেদসর হলাকদের েীদনর িরুরী জবষে জশো োন করদবন। ইমাম বভখারী রহ. িন্মভূজম বভখারা হেদক বজহষ্কার হওোদক বরণ
কদর জনদেজছদলন জকন্তু আমীদরর বাড়ীদত জেদে জেউশজন করদত রািী হনজন। (জসোর: ১০/৩১৭)
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ইমাম সাদহব মসজিদের মদর্য প্রজতজেন রুজেন মাজফক অন্তত জতন প্রকার তা‘লীম জেদবন।
ক. ঈমান ও আকীোর তা‘লীম এবং ঈমান জবনিকারী জবষদের তা‘লীম। এ জবষেজে শরী‘আদত সবুাজর্ক গুরুত্বপূণু। এর হচদে িরুরী হকান
জবষে শরী‘আদত হনই। (বভখারী হা: নং ৯, মভসজলম হা: নং ১, আবূ োউে হা: নং ৪৬৯৫)
খ. কভরআদন কারীম ও দু‘আ-কালাম, আত্তাজহেযাতভ, েরূে শরীফ ইতযাজে সহীহ করার তা‘লীম। এো নূরানী পদ্ধজত অনভযােী চক-হেদের
মার্যদম অল্প সমদের মদর্য সভন্দরভাদব জশখাদনা সম্ভব। (োরা কভতনী হা: নং ৪৫, োদরমী হা: নং ২২১)
ে. েীদনর িরুরী মাসাইল এবং উযূ, নামায, আযান, ইকামদতর বািব প্রজশেণ যা একান্ত িরুরী। কারণ প্রজশেণ বযতীত শুর্ভ বোন শুনার
দ্বারা নামায সহীহ করা সম্ভব নে। (বভখারী শরীফ হা: নং ৬৭৭, নাসােী হা: নং ২২৭৭, আবূ োউে হা: নং ৫৩০)
এছাড়াও সপ্তাদহ এক জেন আর্া ঘণ্টার িনয মভসল্লীদেরদক র্ারাবাজহকভাদব কভরআদনর তাফসীর কদর শুনাদবন। িভম‘আর বোনজে পজরকজল্পত
ভাদব করদবন। যাদত সকল মভসল্লীর মদর্য ফরদয আইন পজরমাণ ইলম এদস যাে। যো: ঈমান-আক্বীো জিক করা, ইবাোত বদন্দেী সভন্নাত ও
মাসআলা অনভযােী করা, জরজযক হালাল রাখা, বান্দার হক আোে করা, এবং আত্মশুজদ্ধ করা। “ইসলামী জযদন্দেী” অেবা “আহকাদম জযদন্দেী”
জকতাব হেদক জবষেগুদলার বযাখযা হেদখ জনদবন। এবং মভসল্লীদের সামদন অল্প অল্প কদর হপশ করদবন। তাছাড়া ইমাম সাদহব মভসল্লীদের জনদে
জনদির মহল্লাে এবং পাবুবতুী মহল্লাে োশদতর হনযাম চালভ করদবন এবং মহল্লার দু:স্থ মানবতার হখেমদতর িনয র্নীদের েৃজি আকষুণ
করদবন। এই হল ইমাম সাদহবদের োজেদত্বর সংজেপ্ত জববরণ। এসব োজেত্ব পালন করদল মসজিেগুদলা হহোদেদতর মারকাদয পজরণত হদব
ইনশা আল্লাহ। (সূরাদে আদল ইমরান-১৬৪, আবূ োউে- হােীস নং ৩৬৪১)
৪২. বতুমাদন পজিমা েণতাজিক পদ্ধজতর মার্যদম হেশ পজরচালনা হেদক আরম্ভ কদর সব জকছভ পজরচালনা করা হদচ্ছ। অেচ কভরআদন কারীদমর
বহু আোদত েণতদির কদিার সমাদলাচনা করা হদেদছ। যার জকছভ হলখদকর “জকতাবভল ঈমান” এর ৫ম অর্যাে হেদক িানা যাদব।
পজরচালনার এ পদ্ধজত সবু জনকৃি পদ্ধজত। এ পদ্ধজতদত মানভদষর মাো েণনা করা হে। জকন্তু মেি মাপা হে না। এ পদ্ধজতদত একিন
জবচারপজতর রাদের হয মূলয একিন হবকভদফর রাদের একই মূলয। এ পদ্ধজতদত কখদনা হকান জিজনষ ভালভাদব চলদত পাদর না। এিনয
মসজিে পজরচালনার বযাপাদর জনেজলজখত পদ্ধজত অনভসরণ করদবন।
মহল্লার মদর্য যারা মভরিী হেণীর, পাক্কা নামাযী, পরদহযোর ও জ্ঞানী হলাক োকদবন ইমাম সাদহবসহ তাদেরদক মিজলদস শুরা হঘাষণা
করদবন। অতিঃপর তাদের পরামদশু ও মদনানেদন মাঝ বেসী পরদহযোর নামাযী ও জ্ঞানী হলাকদেরদক কজমজের সেসয বা মভতাওোল্লীর
সাহাযযকারী বানাদনা হদব। এরা মূলতিঃ মসজিদের হখেমত আঞ্জাম জেদে যাদবন আর মিজলদস শুরা শুর্ভ তাদের কাযুিম পযুদবেণ ও
পজরেশুন করদত োকদবন। কজমজের হকান ভভল ভ্রাজন্ত হদল তারা শুর্জরদে জেদবন। কজমজের সেসযদের মদর্য হকান ভভল বভঝাবভজঝ হদল তারা
মীমাংসা কদর জেদবন। এবং তাদেরদক সভপরামশু জেদত োকদবন। হকান সেসয মসজিদের িনয সমে না জেদল বা কাদি অনীহা প্রকাশ করদল
তাদক সংদশার্ন করদবন। যজে হস অপারেতা হপশ কদর তাহদল তার স্থদল নতভন সেসয মদনানীত করদবন।
সারকো ইসলাদম জ্ঞানীদের মদনানেন ও পরামশু জভজত্তক জসদ্ধান্ত সমেুন কদর। িনসার্ারদণর জনবুাচনদক সমেুন কদর না। বা তাদের
হভাোদভাজের জসদ্ধান্তদক অনভদমােন কদর না। (সূরাদে জনসািঃ ৫৯, আন‘আম-১১৬, জবোো জনহাো-৭/১৪০)
৪৩. জবজনমে জনদে মসজিদের মদর্য বাচ্চাদের বা অনযদের তা‘লীম হেো মাকরুহ ও নািাজেয। আিকাল অজর্কাংশ হেদত্র এর বযজতিম করা
হদচ্ছ। এিনয ইমাম-মভোজজ্জন বা খাজেমেণ মসজিদের তা‘লীম আল্লাহর ওোদি জেদব। অপরজেদক মসজিে কজমজে তাদের িনয সোনিনক
হবতদনর বযবস্থা করদব। যাদত তারা এ নািাজেয হবতদনর মভখাদপেী না োদকন। এদত আদলমদের মযুাোহাজন হে। এ হেদক পরদহয করা
কতুবয। (মভসজলম শরীফ-হােীস নং ২৮৫, েূদরর মভখতার ও রদ্দভল মভহতার-৫/৩৬৪, জহজন্দো-৫/৩২১)
৪৪. মসজিদের জভতদর বা মসজিদের উপদরর তলাে আবাজসক মােরাসা কাদেম করা িাজেয হনই। এদত মসজিদের সোন ও ইহদতরাম রো
পাে না। বতুমাদন জকছভ জকছভ স্থাদন হেখা যাদচ্ছ হয, মসজিে কজমজে েীদনর হখেমত মদন কদর মসজিদের মদর্য এ র্রদনর মােরাসা কাদেম
কদরদছন। যা শরী‘আদতর েৃজিদত জনদষর্। হযাাঁ! অনাবাজসকভাদব জনজেুি সমদের িনয মসজিদের হয হকান তলাে েীদনর তা‘লীম তারজবেত
িাজেয আদছ। তদব জযজন পড়াদবন জতজন জবনা হবতদন পড়াদবন এবং এ তা‘লীদমর দ্বারা মভসল্লীদের ইবােত-বদন্দেীর মদর্য হকান অসভজবর্া না
হে হস জেদক হখোল রাখা িরুরী। (রদ্দভল মভহতার-১/৬৬০-৬৬৩, জহজন্দো-৫/৩২১)
মসজিদের আদরা কজতপে আেব
পূদবুর আদলাচনাে মসজিদের অদনকগুলা আেব বজণুত হদেদছ। হসগুদলা ছাড়া ফকীহ আবভল লাইসরহ. ‘তাম্বীহুল োদফলীন’ নামক জকতাদব
মসজিদের আদরা কজতপে আেব উদল্লখ কদরদছন, যোিঃ
১. মসজিদে অবস্থানরত হলাকিন যজে নামায, জযজকর জকংবা জতলাওোদত মশগুল না োদক তাহদল মসজিদে প্রদবদশর সমে তাদেরদক সালাম
করা। আর যজে তারা নামায ইতযাজেদত মশগুল োদক তখন উচ্চ স্বদর সালাম করা জনদষর্। আর এদত মভসজল্লদের ইবােদত সমসযা সৃজি হে।
সভতরাং অদনদক মসজিদে প্রদবশ কদর সশদে মভসল্লীদের হয সালাম কদর তা ভভল।
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২. মসজিদে প্রদবদশর পর দুই রাকাত তাজহেযাতভল মাসজিে এর নামায পড়া ভাল। ভভদল বদস পড়দলও এ নামায পড়া যাে। এো যভহর, আসর
এবং ইশার ওোদক্ত। প্রজতজেন অন্তত একবার হদলও পড়া কতুবয। অদনদক জেদন এক ওোদক্তও এ নামায পদড় না। এো জিক নে।
৩. হকান র্রদনর হবচা-হকনা করা। যজেও তা হফাদনর মার্যদম হহাক না হকন। সারকো, দুজনোবী কো বলার িনয মসজিদে বসা ও প্রদবশ করা
িাজেয হনই। হতমজন ভাদব নামাদযর িনয মসজিদে জেদে দুজনোবী লম্বা কো বলাও না িাজেয। তদব হিকাবশত ২/১জে কো বলার অবকাশ
আদছ।
৪. মসজিদে হকান হারাদনা জিজনদষর হঘাষণা হেো িাজেয হনই। এদত মভসল্লীদের ইবােদত বযাঘাত ঘদে। তদব মসজিদের হেইদে এ র্রদনর
এ‘লান করদত পাদর।
৫. নামাযী বযজক্তর সামদন জেদে অজতিম করা নািাজেয। এো মারাত্মক গুনাহ। একান্ত হযদত হদল হকান জকছভর দ্বারা সভতরা স্থাপন কদর
তারপর যাদব। অবশয হয বযজক্ত মভসল্লী বরাবর সামদন বদস আদছ হস হয হকান এক পাশ জেদে চদল হযদত পাদর।
৬. মসজিদে েভেভ বা কফ না হফলা বা মসজিদের সীমানাে উযূ না করা এবং আঙ্গভল না ফভোদনা।
৭. মসজিেদক নাপাক বস্তু, অবভঝ জশশু, পােল প্রদবশ করদত না হেো এবং কাউদক শারীজরক শাজি প্রোন করা হেদক পজবত্র রাখা। (জহজন্দো৫/৩২১)

তদব বভঝমান তো ৭ বছর বা তদতাজর্ক বেদসর হছদলদেরদক মসজিদে এদন জনদির পাদশ হরদখ নামায পড়াদনা প্রদতযক অজভভাবদকর োজেত্ব।
যাদত তারা নামায ও িামা‘আত সম্পদকু অভযি হদত পাদর। এদেদত্র অজভভাবকদের সাদে তাদেরদক বড়দের কাতাদর োাঁড় করাদনাই হেে
এবং এদত হকান অসভজবর্া হনই। তা না কদর এ র্রদণর বাচ্চাদেরদক জপছদন হিদল জেদল এক জেদক হযমন অজভভাবকদের হপদরশানী হদত
পাদর। অপরজেদক কদেকিন বাচ্চা জমদল নামাদযর পজরবদতু হদটাদোদল জলপ্ত হওোর সম্ভাবনাও প্রবল। (আহসানভল ফাতাওো-৩/২৮)
উদল্লখযিঃ বেযমাণ পরচাে হয সব জবষে সম্পদকু আদলাচনা করা হল, হস সব জবষদের অদনকগুদলাই মােরাসা পজরচালনার হেদত্র প্রদোে হদব।
এ িনয মােরাসা কতৃুপদের হস সব জবষদের জেদক জবদশষ হখোল করা কতুবয।
জবিঃদ্রিঃ এ জবষদে জবিাজরত িানার িনয মভফজত শফী (রহিঃ)-এর জলজখত “আোবভল মাসাজিে” নামক জকতাব হেখা হযদত পাদর।
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