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মসিজদ পিরচালনা কিমিটেত কাি�ত-অনাকাি�ত
মসিজদ পৃিথবীর ে��তম �ান। পৃিথবীেত আ�াহর ি�য়তম
জায়গা মসিজদ। আবূ হুরয়রা রািদয়া�াহু ‘আনহু কত ৃর্ক বিণ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,
َ
ُ َ
َُ�ْ َﺾ
» ﻟ
«ﷲ أ ْﺳ َﻮا� َﻬﺎ
ِْﻼَدِ إﻰﻟَ اﷲِ مَﺴَﺎﺟِﺪُﻫَ ﺎ
ُّ اﺒ
ِ
ِ  وَأ ﻐ اﺒﻟِْﻼَدِ إِﻰﻟ ا،
‘আ�াহর কােছ সবেচ ি�য় �ান দু িনয়ার মসিজদগুেলা এবং
আ�াহর সবেচ অি�য় �ান এর বাজারগুেলা’ [মুসিলম : ৬৭১]
মসিজদ আ�াহর ঘর। এিট মুসিলমগেণর িমলনেক�। এখােন
আমরা েরাজ পাঁচবার িমিলত হেয় রেবর সে� স�কর্ �াপেনর
পাশাপািশ পার�িরক েখাঁজ-খবর রািখ। গেড় তুিল �াতৃে�র
ব�ন।

সমােজ

ছিড়েয়

পেড়

পার�িরক

সহেযািগতা

ও

ভােলাবাসার আেবশ। গেড় উেঠ এক সু শীল সমাজ। মসিজদ
িনমর্েণর িবিনমেয় পুর�ার�রূপ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম জা�ােত ঘর িনিমর্ত হবার সংবাদ িদেয়েছন। উছমান
ইবন ‘আফফান রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
َ ْ
�
ب ﺘَﻲ
ﺑَيْﺘ
ُ اﷲ
َ  َ�َ� َ
« َﻨَّﺔ
ِ ْ ﻪﻟَُ ًﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟ- ﷲ
ِ  » ﻣ مﺴْﺠِﺪًا
ِ َِّ�َﻌﺎﻰﻟَ ﻳَْ ِﻐ ﺑِ ِﻪ َوﺟﻪ ا
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‘েকবল আ�াহেক স�� করার িনিমে� েয বয্ি� আ�াহ
তা‘আলার জনয্ েকােনা মসিজদ িনমর্াণ ক, আ�াহ তার জনয্
জা�ােত একিট ঘর িনমর্াণ করেবন’ [মুসিলম : ৫৩৩]
মসিজেদ গমনকারীর জনয্ �িতিট কদেমর িবিনমেয় উ�ম
�িতদান, মযর্াদা ও গুনাহ মােফর েঘাষণা িদেয়েছন বুরাইদা
রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
ًَ َ ْ َ ْ ُ اﷲِ ﻴﻟَِﻘ ﻲ َ َ َ ﺔ
ّ
ََّ ﻄَﻬ
�ﻀ ِﻣ ْﻦ
ْ ِﻀ ﻓ ِﺮ
ِﺖ ﻣﻦ ﻴﻮت
َ  �ُﻢَ مَﻰﺸ،َِﺮ ﻲﻓِ ﺑَيْﺘِﻪ
�»
ٍ  إِﻰﻟ �ﻴ
ًُﻂ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ﺔ
َ
َ
«  واﻷﺧﺮى ﺗﺮ�ﻊ درﺟ،ًﺖْ ﺧَﻄْﻮَﺗﺎهُ إِﺣْﺪَاﻫُﻤَﺎ ﺤﺗَُ ﺧ ِﻄﻴﺌﺔ
 ﺎﻛَﻧ،َِاﺋِﺾِ اﷲ
‘েয বয্ি� তার বাড়ীেত পিব�ত অজর্ন করল অপর ফরয
ইবাদত আদােয়র উে�েশয্ আ�াহর ঘের (মসিজেদ) েগল তার
এক কদেমর িবিনমেয় গুনাহ মাজর্না হেব এবং অপর কদেম
িবিনমেয় মযর্দা বৃ ি� পােব।’ [মুসিলম : ৬৬৬]
দীেনর মূ লিভি� সালাত আদােয়র �ান িবধায় দীেনর অনয্
কাযর্াবিল স�াদেনও মসিজেদর ভূিমকা �াসি�ক ও অ�ীকাযর্।
মসিজেদর সে� মুসিলমগেণর স�কর্ অনয্ ধমর্াবল�ীেদর স
তােদর পূ জা-অচর্নার মি�-িগজর্ার মত ন; বরং মসিজেদর সে�
মুসিলমেদর ৈদনি�ন জীবন ওতে�াতভােব জিড়ত। মদীনায়
পদাপর্ণ কেরই �থম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
মসিজেদ নববী িনমর্াণ কেরন। তারপর এই মসিজদেক রূপ েদ
4

িতিন মদীনা রাে�র যাবতীয় কমর্কাের �াণেকে�। রাসূ ল
িবিনিমর্ত ওই রাে� সমাজ পিরবতর্েন মসিজেদর ভ িমকাই িছল
�ধান। মসিজদ িছল একই সে� দাওয়াতী কােজর �াণেক�
এবং রা�ীয় ভবন। এখান েথেকই পিরচািলত হত দাওয়াতী
কাযর্�ম। িবিভ� িবষেয়র পরামশর্ ও �া� �হণও হত
এখােনই। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিভ� েদশ
ও এলাকা েথেক আগত �িতিনিধ ও েমহমানেদরেক মসিজেদই
�াগত জানােতন। সাহাবােয় িকরােমর সে� মসিজেদই িতিন
িমিলত হেতন। মসিজেদই িতিন তাঁেদর িশক্ষাদান করেতন। এ
কথায়: মসিজদ িছল তৎকালীন মুসিলম সমােজর যাবতীয় কােজর
েক��ল।
তাই মুসিলম জীবেনর �িতিট পেবর্র সে� মসিজেদর রেয়েছ
�তয্ক্ষ সংেযাগ এবং সরাসির েযাগােযাগ। এিট বা�বািয়ত হে
তা হেব জীব� মসিজদ। পিরতােপর িবষয় হেলা, মুসিলেমর জ�মৃতুয্ আর িবেয়র সংবাদ েথেক িনেয় রাে�র িনরাপ�া ও
�িতরক্ষার কমর্সূিচ েঘাষ হবার কথা েযখােন মসিজদ েথেক,
েসখােন মসিজেদর ভূ িমকা সীমাব� কের েফলা হেয়েছ সালােতর
জামাত অনু �ান পযর্�। িবপুল মুসিলম জনেগা�ীর গুিটক
েলােকর ৈদিনক পাঁচবার এবং িসংহভােগর স�ােহ একবার
হািজরা েদওয়ার ঘর। ইসলামী িখলাফেতর অনু পি�িত আর
5

িব�েমাড়ল পা�ােতয্র সখয্াগুরু ি��ধেমর্র �ভােব আজ
অেনেক মসিজদেক িনছক উপসনালেয় সীমাব� রাখেত চাইেছন।
আ�াহর নবী ঈসা ‘আলাইিহস-সালােমর অপ�ংশ ধমর্ ি��বােদর
আদেল মসিজদগুেলেকও রা� েথেক আলাদা বেল দাবী করা
হে�। অথচ মুিমেনর জনয্ আ�াহেক েযমন রব তথা �িতপালক
ও অিভভাবক বানােনা অপিরহাযর্ িনেজর লাল-পালন ও
জীবনধারেণ েতমিন জীবেনর �িতিট পেবর্ তথা সমাজ ও রাি�ক
জীবেনও তাঁেকই বানােত হেব রব, �িতপালক এবং িবধানদাতা।
আ�াহ েযমন মসিজেদ আমােদর রব, মসিজেদর বাইেরর
জীবেনও িতিনই আমােদর রব। এর অনয্থা হেল ঈমােনর শতর
পূ রণ হয় না।
সমােজ মসিজেদর ভূ িমকা অপিরসীম বেল এর পিরচালনা ও
রক্ষণােবক্ষেণর কাজিটও অেনক গুরু�পূণর্। সে
মসিজেদর মুখয্ কাজ সালাত। আর ই সালাত পিরচালনা কেরন
ইমাম ও খতীব সােহবান। জুমাবাের তাঁরা জািতর উে�েশ
গুরু�পূণর্ িদকিনেদর্শনা িদেয় জািতগঠেন তাৎপযর্পূ িমকা
রােখন। এ কারেণ মসিজেদর খতীব-ইমােমর গুণাবিল ও ৈবিশ�য
স�েকর্ ইসলােম সু �� িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ। সালােতর পর
মসিজেদর অবকাঠােমাগত এবং আদিশর্ক উ�য়েনর রকার ও
বয্ব�াপক হেলা এর পিরচালনা কিমিট। মসিজদ েযেহতু আ�াহর
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বা�া এবং আ�াহেত সমিপর্, ইবাদেত িনেবিদতেদর ঘর, তাই
িব�াসী মুসিলম মাে�ই এর িনমর্া, পিরচালন বা রক্ষণােবক্ষ
েয েকােনা পেবর্ অংশ িনেত পারােক একা� েসৗভােগয্র বয্াপ
ভােবন। তাই বেল সামািজকভােব মুসিলম দাবী করেলই েকউ
মসিজেদর গুরু�পূণর্ দািয়ে�র েবাঝা কাঁেধ িনেত পােরন ন
তাঁেক নূ য্নতম িকছু ৈবিশ�য্ ও েযাগয্তায় উ�ীণর্ও হেত
আ�াহ তাআলা বেলন,
َ
َ
ّ َ َ َ ۡ َ ّ َ َٰ َ ُُ ۡ َ َ ّ
َ َ�َِ َو ۡٱ�َ ۡو ِم ٱ�خر َوأَق
�ام ٱل َّل ٰوةَ َو َءا
ِ �﴿ ِ�َما �عمر م
جد �َِ من ءامن ِ ٱ
ِ ِ
َ
ّ
ۡ
ْ
َ ّ
ٓ
َ َۡ َ
ُ َ
َ � ٰ ٓ �َّ َ ع
َ �ونُوا م َِن ٱل ُم ۡه َت ِد
﴾ ١ ين
ُوْ َٰ�ِك أن ي
َ َ َۖ� َ�ِ لزَك ٰوةَ َول ۡم �ش
[١٨ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

‘একমা� তারাই আ�াহর মসিজদসমূ হ আবাদ করেব, যারা
আ�াহ ও েশষ িদেনর �িত ঈমান রােখ, সালাত কােয়ম কের,
যাকাত �দান কের এবং আ�াহ ছাড়া কাউেক ভয় কের না।
আশা করা যায়, ওরা িহদায়াত�া�েদর অ�ভুর্� হে’। {সূ রা
তাওবা: ১৮}
সু তরাং অমুসিলমরা েযমন মসিজদ আবােদ যু � হেত পােরন না।
েতমিন ইসলােমর শতর্ভ�কারী মুসিলম পিরচয় দানকারীরাও
পােরন না মসিজদ কিমিটর সহসয্ হেত।কােরা সামািজক ক্ষমত
বা আিথর্ক �িতপি� থাকেলই তােক মসিজদ পিরচালনায় ে�য়
ভাবা স�ত নয়। মসিজেদর েচতনার সে� সাংঘিষর্ক েপশা বা
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�ভােবর েকউ মসিজদ কিমিটর েযাগয্ হেত পােরন না। িনেজর
একািধক �তয্ক্ষ অিভজ্ঞতায় ে, অধু নাকােল অেনক
মসিজেদই কিমিট গঠেন মসিজেদর লক্-উে�েশর �িত েতায়া�া
না কের হীন রাজৈনিতক এেজ�ায় সদসয্ েঢাকােনা হয়।�তয্ক
সু দী কারবাের যু � বয্ি�ও মসিজদ কিমিটর শীষর্ প সমাসীন
হেয় ইমাম-খতীেবর ওপর কতৃর্ে�র ছুিড় েঘারা!
অথচ ইমােমর েযাগয্তা িবচােরর মেতা কিমিটর সদসয্েদ
েযাগয্তা িনেয়ও অেনক িবষয় িবেবচন েনবার েযৗি�কতা রেয়েছ।
িক� সমােজ ইসলামী িশক্ষা না থাকা এবং পূণর্া� ইসলাে
রূপেরখা বা�বািয়ত না হওয়ায় খুঁিটনািট িবষেয় িকছুটা ছাড় িদেত
হয় ৈব িক। মসিজদ পিরচালনায় জিড়তরা উপেরা� আয়ােতর
মানদে� না উৎরােলও অ�ত এসব পিরপ�ী েকােনা কমর্কাে�
জিড়ত না হন তা অবশয্ই িনি�ত হওয়া উিচত। অনয্থায় মসিজ
েথেক কাি�ত ফল আমরা বয্ি� ও সমাজ জীবেন ঘের তুলেত
পারব না।
েলখার পিরসর বৃ ি� েরােধ িব�ািরত আেলাচনা স�ব নয়। তেব
েয েকােনা তাফসীর �� েথেক উপেরা� আয়ােতর পূ বর্াপেরর দুই
আয়ােতর বয্াখয্া পড়েল েয কােরা সামেন পিরর হেব মসিজদ
পিরচালনার লক্ষয্ কী আর কারা এর জনয্ েযাগয্তর িবে
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হেত পােরন। আেলাচয্ আয়ােতর বয্াখয্ মসিজদ আবাদ �সে�
�খয্াত তাফসী িবশারদ ইমাম ইবন কাছীর রহ. বেলন,
ْ
َُ َ َ ّ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َََ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُْ َ ََْ
ﺎر� َﻬﺎ ﺑِ ِﺬﻛ ِﺮ
 ِإَﻤﺎ ِﻋﻤ،وﻟيﺲ الﻤﺮاد ِﻣﻦ ِﻋﻤﺎرﺗِﻬﺎ زﺧﺮ�ﺘﻬﺎ و ِ�ﻗﺎﻣﺔ ﺻﻮرﺗِﻬﺎ �ﻘﻂ
َ
َ
َ ّ
.ِ وَالﺮﺸَ ِك
ﻦِ اﺪﻟَّ�ﺲ
 وَرَﻓْﻌِﻬَﺎ ﻋ،ﻪِ �ِﻴﻬَﺎ
ِ�ِﻴﻬَﺎ وَ�ِﻗَﺎﻣَﺔِ ﺮﺷَْﻋ
‘মসিজদ আবােদর অথর্ েকবল তার চাকিচকয্ ও বািহয
েসৗ�যর্বধর্নই , বরং মসিজদ আবাদ করার অথর্ তােত
আ�াহর আেলাচনা করা, আ�াহর িবধান বা�বায়ন করা এবং
মসিজদেক সবধরেনর িশকর ও পি�লতা েথেক মু� রাখা’। [ইবন
কািছর : ১/২৭০]
পিরতােপর িবষয় আমােদর সমােজ সংি�� িবষেয় ইসলােমর
বুিনয়াদী ধারণা না থাকা এবং মসিজদ পিরচালনায় অেযাগয্েদর
অিধ�ােনর কারেণ মসিজদ কিমিটগুেলা বািহয্ক চাকিচক য
বৃ ি�েকই তােদর �ধান দািয়� বািনেয় িনেয়েছ। েতমিন আ�াহর
িবধান বা�বায়ন এবং িশকর ও ইসলামী েচতনা পিরপ�ী িব�াস
িনমূ র্েল তােদর ভূিমকাও যথাথর্ নয়। �স�ত বলেত ,
নাি�কয্বাদ েযখােন ইসলােমর তাওিহদী িব�ােসর সে� স�ূণর
সাংঘিষর্ক েসখােন ধমর্ মানুেষর বয্ি�গত িব বেল মসিজদ
েথেক তার সমথর্ন আদােয়র ঈমানঘাতী �বণতা েদখা যাে�
স�িত �গ ও েফসবুেক নাি�কয্বাদী ও ধমর্ অবমাননাকারীেদর
কুকীিতর্ ফাঁস হেল ইমামেদর দািয়� হেয় দাঁড়ায় েযখােন সাধারণ
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মুসিলমেদর সজাগ করা, েসখােন তাঁেদরেক এ দািয়� পালেন
বাধা �দান করা হে� এিটেক উে�শয্মূলক রাজৈনিতক
আেলাচনা আখয্ািয়ত কের। উপর� ইমা-খতীবগণ এ গুরুদািয়
পালন করায় িকছু মসিজদ কিমিট েকাথাও েকাথাও তাঁেদর
বরখা�ও কেরেছ। মসিজেদর েচতনা ও ঈমানী িব�ােসর সে�
িব�াসঘাতকতার এরেচ বড় নিজর আর কী হেত পাের। এ
অব�ার পিরবতর্ন না হেল আমেদর �ংস ও সামািজক
অধঃপতন েকউ েঠকােত পারেব না। আ�াহ আমােদর সিঠকভােব
তাঁর দীন অনু ধাবন এবং পিরপালেনর তাওফীক দান করুন।
আমীন।
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