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 মসজিদের আেব 

   

মসজিদের অবস্থান 

মানুদের িীবদন মসজিদের গুরুত্ব অপজরসীম, তার অবস্থান অদনক উপদর, এর সাংজিপ্ত জকছু জবেয় জনদে উদেখ 

করজছ। 

১. মসজিে আোহ তা‘আলার ঘর, রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 

 «جتمع قوم ىف بيت من بيوت اهلل...ما ا«

“ককাদনা সম্প্রোয় যখন আোহর ঘরসমূদহর মদযে কেদক ককাদনা এক ঘদর একজিত হয়...।”1 

আোহ তা‘আলা বদলন, 

ن َّ﴿
َ
ََِّّٱلَۡمَسَِٰجدََََّّوأ َََِّّمعَََّّتَۡدُعوا ََّّفََلََّّلِِل  َحٗداَّٱلِل 

َ
 [  ٨١: اجلن] ﴾١٨َّأ

“এবাং এই কয মসজিেসমূহ আোহরই িনে। সুতরাাং আোহর সাদে কতামরা অনে কাউদক কডদকা না।” [সূরা আল-

জিন্ন, আয়াত: ১৮]  

উলামাদয় ককরাম বদলন, উজেজখত হােীস ও আয়াদত মসজিেদক আোহর জেদক সম্বন্ধযুক্ত কদর উদেখ করার 

মাযেদম মূলত মসজিদের মযযাো ও গুরুত্ব ফুদে উদেদছ।  

২. মসজিে পৃজেবীদত সদবযাত্তম িায়গা এবাং আোহ তা‘আলার সবদেদয় জিয় স্থান। রাসূল সাোোহু আলাইজহ 

ওয়াসাোম বদলন, 

 .«الد إىل اهلل أسواقهاوأبغض ابل ،أحب ابلالد إىل اهلل مساجدها«

“আোহর জনকে সদবযাত্তম িায়গা মসজিে এবাং সবয-জনকৃষ্ট িায়গা বািার।”2
 

৩. মসজিে ইসলাদমর জিতীয় জিজত্ত ফরয সালাত আোদয়র স্থান। 

৪. মসজিে মুসজলমদের সমদবত হওয়া, পজরেয় লাি করা এবাং সম্পকয ৈতজর করার স্থান। কসখাদন কুরআন পাদের 

ক্লাস হয় এবাং জ্ঞান-জিিার পাে োন করা হয়। 

৫. মসজিদের গুরুত্ব এবাং মযযাোর আদরা একজে িমাণ হদলা, রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম জহিরত করার 

পর সবযিেম মসজিে বানাদনার জেদক েৃজষ্ট জেদয়দছন। আর মজেনাদত আগমদনর পর কসোই তার সবযিেম কাি। 

                                                           
1 সহীহ মুসজলম, হােীস নাং ৪৮৬৭। 

2 সহীহ মুসজলম, হােীস নাং ১০৭৬। 
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মসজিে আবাে করার ফযীলত 

মসজিে আবাে েুই িকার:  

(ক) বাজহেক আবাে তো জনমযাণ করা, আর এর অদনক ফযীলত রদয়দছ। আোহর রাসূল সাোোহু আলাইজহ 

ওয়াসাোম বদলন, 

 .«من بىن مسجدا يبتيغ به وجه اهلل بىن اهلل هل مثله ىف اجلنة«

“কয আোহর সন্তুজষ্টর উদেদিে মসজিে ৈতজর করদব, আোহ তা‘আলা িান্নাদত তার িনে অনুরূপ একজে ঘর ৈতজর 

কদর কেদবন।”3
 

হােীদস সজেক জনয়দত মসজিে জনমযাণকারীর িদনে িান্নাদত িদবদির শুি সাংবাে আদছ।কারণ িান্নাদত আোহ 

তা‘আলার ঘর জনমযাণ করাই িমাণ কদর কয কস বেজক্ত তাদত িদবি করদব। 

(খ) এদতা কগল বাজহেকিাদব মসজিে আবাদের কো। মসজিে আবাদের আদরকজে জেক রদয়দছ যা িকৃত অদেয 

আবাে করা, আর কসজে এিাদব কয, কসখাদন সালাত আোয় করা, জযজকর করা, কুরআন জতলাওয়াত করা এবাং 

অনোনে এবােত করা; এর িনে অগজণত পুরস্কার আদছ মদময বহু আয়াত ও হােীস বজণযত হদয়দছ।  

কযমন, রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 

 «.ن غدا إىل املسجد أو راح أعّد اهلل هل يف اجلنة نزال لكما غدا أو راحم«

“কয সকাল জবকাল মসজিদে গমনাগমন করদব, িদতেকবার যাতায়াদতর জবজনমদয় আোহ তা‘আলা তার িনে 

িান্নাদত কমহমানোজরর বেবস্থা করদবন।”  

আবাদের উিয় জেক িাজমল হয় আোহ তা‘আলার জনদোক্ত বাণী: 

َََِّّمَسَِٰجدََََّّيۡعُمرَََُّّماإِن َّ﴿ َََِّّءاَمنََََّّمنََّّۡٱلِل  قَامَََّّٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومََِّّبِٱلِل 
َ
ةََََّّوأ لَوَٰ ةَََّّوََءاَتََّّٱلص  َكوَٰ ََََّّيَۡشَََّّولَمََّّۡٱلز  هََّّإِّل  َ َلىئَِكَََّّفَعَسىََّّٱلِل  و 

ُ
نَّأ

َ
َِّمنَََّّيَُكونُوا ََّّأ

 [ ٨١: اتلوبة] ﴾١٨ََّّٱلُۡمۡهَتِدينََّ

“জনিঃসদেদহ তারাইদতা আোহর মসজিে আবাে করদব, যারা ঈমান আদন আোহ ও আদখরাদতর িজত এবাং সাোত 

কাদয়ম কদর, যাকাত কেয় এবাং আোহ বেতীত অনে কাউদকই িয় কদর না। অতএব, আিা করা যায়, তারা 

সৎপেিাপ্তদের অন্তিুযক্ত হদব।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৮] 

মসজিে সম্পজকযত জবযানাবলী 

মসজিদের অদনক আেব ও জবযান রদয়দছ। গুরুত্বপূণয কদয়কজে জনদে উদলখ করা হল : 

১. কারুকাযয বাে জেদয় সুের কদর জবজডাং বানাদনা। ককননা কারুকাযয করা জবে‘আত। এদত সালাত আোয়কারীর 

মদনাদযাগ নষ্ট হয় এবাং িজতদযাজগতা ও অহাংকাদরর েরিা খুদল যায়। ইবন আব্বাস রাজেয়াোহু আনহুমা কেদক 

                                                           
3 সহীহ জতরজমযী, হােীস নাং ২৯২। 
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বজণযত হােীদস রাসূলুোহ সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, আমাদক মসজিে সািাদত জনদেযি কেওয়া হয় জন। 

ইবন আব্বাস রাজেয়াোহু আনহুমা বদলন, তারা অবিেই মসজিেসমূহ সািাদব, কযমন ইয়াহূেী ও জিস্টানরা 

সািাদতা। 

ইমাম বুখারী রহ. বদলন, উমার রাজেয়াোহু আনহু মসজিে বানাদত জনদেযি জেদলন এবাং বলদলন, আজম মানুেদক 

বৃজষ্ট কেদক জহফাযত করজছ। সাবযান! লাল ও হলুে রাং বেবহার করদব না। মানুে যাাঁযাাঁয় পদে যাদব। আনাস 

রাজেয়াোহু আনহু বদলন, মসজিে জনদয় মানুে গবয ও িজতদযাজগতা করদব, জকন্তু খুব কম কলাকই মসজিে আবাে 

করদব। 

২. কবদরর উপর মসজিে ৈতজর করা জকাংবা মসজিদে কবর বানাদনা হারাম। ককননা এজে মূলত কবদরর সম্মান 

িেিযণ এবাং আোহ তা‘আলা বেতীত কবদরর ইবােত করার মাযেদম জিদকযর রাস্তা ৈতজর কদর।  রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 

 .«لعن اهلل ايلهود وانلصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«

“ইয়াহূেী ও জিস্টানদের ওপর আোহ তা‘আলার অজিিাপ। তারা তাদের নবীদের কবরদক মসজিে বাজনদয়দছ।”4 

িুেুব রাজেয়াোহু আনহু রাসূলুোহ সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোদমর মৃতুের পূদবয পাাঁেজে অজসয়ত শুদনদছন, জতজন 

রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোমদক বলদত শুদনদছন: 

 .«..وإن من اكن قبلكم اكنوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإين أنهاكم عن ذلك.«

“...দতামাদের পূবযবতযীরা নবী ও সৎ কলাকদের কবরদক মসজিে বানাদতা। সাবযান! কতামরা কবরদক মসজিে 

বাজনও না। আজম কতামাদেরদক এ বোপাদর জনদেয করজছ।”5 কবরস্থাদন িানাযার সালাত ছাো অনে ককাদনা সালাত 

ৈবয নয়।  

৩. মসজিে সবযো পজরচ্ছন্ন রাখা। অপজবি করা বা কষ্টোয়ক জিজনস কসখাদন রাখা হারাম। রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 

 .«ابلصاق ىف املسجد خطيئة وكفارتها دفنها«

“মসজিদে েুতু কফলা অনোয়, তার কাফ ফারা হদলা পুদত কফলা।”6
 

পুদত কফলা সম্ভব না হদল, অনেিাদব পজরষ্কার করদত হদব। কযমন, রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম মসজিদের 

কেয়াল কেদক েুতু সজরদয় কফদলজছদলন। 

৪. মসজিদে নম্রতা ও জস্থরতার সাদে যাওয়া। তাোতাজে বা কেৌঁজেদয় না যাওয়া। রাসূল সাোোহু আলাইজহ 

ওয়াসাোম বদলন, 
 .«وإذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا«

                                                           
4 সহীহ মুসজলম, হােীস নাং ৮২৫। 

5 সহীহ মুসজলম, হােীস নাং ৮২৭। 

6 সুনান নাসাঈ, হােীস নাং ৭১৫। 
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“যখন কতামরা সালাদত আসদব অবিেই যীর-জস্থরতার সাদে আসদব। যতেুকু পাদব, আোয় করদব। আর যতেুকু 

ছুদে যাদব, পূণয করদব।”7
 

৫. মসজিদে ডান পা জেদয় িদবি করা ও বাম পা জেদয় কবর হওয়া। আনাস রাজেয়াোহু আনহু বদলন, সুন্নাত হদলা 

যখন মসজিদে িদবি করদব, ডান পা জেদয় িদবি করদব। আর যখন কবর হদব বাম পা জেদয় কবর হদব। 

িদবি এবাং কবর হবার কো‘আ পেদব। রাসূদলর জনদেযি: 

 .«ألك من فضلكإذا دخل أحدكم املسجد فليقل امهلل افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل امهلل إىن أس«

“যখন ককাদনা বেজক্ত মসজিদে িদবি করদব তখন বলদব:  امهلل افتح يل أبواب رمحتك». » 

আর যখন কবর হদব তখন বলদব: امهلل إين أسألك من فضلك 

৬. মসজিদে আদগ আদগ যাওয়া এবাং িেম কাতাদর সালাত পোর িজত আগ্রহী োকার িজত (রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইজহ ওয়াসাোম) উিুদ্ধ কদরদছন। জতজন বদলন, 

لو يعلم انلاس ما يف انلداء والصف األول ثم لم جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ىلع ذلك، ولو يعلمون ما يف اتلهجري ال سبقوا «
 .«إيله

“যজে মানুে িানদত পারত, আিান কেওয়া এবাং িেম কাতাদর সালাত পোর মাদে জক আদছ, আর লোজর বেতীত 

কসজে পাওয়া সম্ভব হত না, তাহদল অবিেই তার িনে লোজরর বেবস্থা করত এবাং যজে িানদত পারত মসজিদে 

আদগ আসার মাদে জক ফযীলত আদছ, তাহদল তার িনে হামাগুজে জেদয় হদলও আসত।”8
 

আর জযজন মসজিদে আদগ আসদবন, ককাদনা কারণ ছাা্ো তার িেম কাতার বাে জেদয় জপছদন বসা উজেৎ নয়। 

িাইখুল ইসলাম ইবন তাইজময়া বদলন, ‘কয বেজক্ত আদগ আসল এবাং ককাদনা ওযর বেতীতই িেম কাতার ছাো অনে 

িায়গায় বসল, কস িরী‘আদতর জবযান লঙ্ঘন করল। জপছদন হদে োকার েরুন কস অদনক গুরুত্বপূণয কলোণ কেদক 

জনদিদক বজিত করল। রাসূলুোহ সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 

 .«فائتموا يب، ويلأتم بكم من بعدكم، ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل تقدموا،«

“কতামরা সামদনর জেদক অগ্রসর হও এবাং আমার ইদক্তো কর। আর কতামাদের পরবতযীগণ কতামাদের এদক্তো 

করদব। একজে সম্প্রোয় সব সময় জপছদন োকদব এক পযযাদয় আোহ তা‘আলা তাদেরদক জপছদন কেদল কেদবন।”9
 

মসজিদে আদগ আসার মাদে অদনক উপকার। যো- িামা‘আদতর শুরু কেদক অাংিগ্রহণ, কুরআন পোর সুদযাগ, 

নফল আোয় করার সুদযাগ, জফজরিতারা তার িনে িমার কো‘আ করদত োদক। যতিণ সালাদতর অদপিায় 

োকদব ততিণ সালাতরত আদছ বদল যরা হদব এবাং িেম কাতার পাওয়া ইতোজে। 

৭. মসজিদে িদবিকারী েুই রাকাত তাজহয়োতুল মসজিে আোয় বেতীত বসদব না। আবু কাতাোহ আনসারী 

রাজেয়াোহু আনহু বদলন, রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 
                                                           
7 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ৫৯৯। 

8 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ৫৮০। 

9 সহীহ মুসজলম, হােীস নাং ৬৬২। 
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 .«إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلسّن حىت يصيل ركعتني«

“কতামাদের ককউ মসজিদে িদবি করদল েুই রাকাত না পো বেতীত কখদনাই বসদব না।”10 ইমাম সাদহব িুমু‘আর সালাদত 
খুৎবা োনরত োকা অবস্থায় িদবি করদলও এ েুই রাকাত আোয় করদব তদব একেু সাংজিপ্তাকাদর আোয় করদব। িাদবর 
রাজেয়াোহু আনহু রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম কেদক বণযনা কদরন, 

 .«ويتجوز فيهما إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فليصل ركعتني«

“ইমাদমর খুৎবা েলা অবস্থায় কতামাদের ককউ যখন মসজিদে িদবি করদব, তখন সাংদিদপ েুই রাকাত সালাত 

আোয় করদব।”11
 

৮. মসজিদে উচ্চস্বদর কো বলা, সালাত আোয়কারী বা জতলাওয়াতকারীদক জবরক্ত করা মাকরূহ। োই তা সাযারণ 

কো কহাক বা উচ্চস্বদর কুরআর পাে করা কহাক। পাদির কলাকদক কষ্ট কেওয়া জনদেয। রাসূল সাোোহু আলাইজহ 

ওয়াসাোম বদলন, 

 .«وال جيهر بعضكم ىلع بعض بالقرآن ،إن املصيل ينايج ربه فلينظر بما يناجيه«

“সালাত বেজক্ত তার িিুর সাদে কগাপদন কো বদল। তার কখয়াল রাখা উজেৎ কয, কস কী বলদছ। কতামরা কুরআন 

িরীফ জতলাওয়াদতর মাযেদম এদক অদনের ওপর িব্দ কর না।”12
 

৯. মুক্তােী সবযো ইমাদমর অনুসরণ করদব, িদতেক আমল তার পর পরই সাদে সাদে আোয় করদব। ইমাদমর 

আোদয়র আদগ করদব না, সাদেও করদব না। আবার ইমাম কেদক অদনক কেজরদতও না। রাসূল সাোোহু আলাইজহ 

ওয়াসাোম বদলন, 

امهلل ربنا ولك -ؤتم به، فال ختتلفوا عليه، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع اهلل ملن محده فقولوا إنما جعل اإلمام يل«
 .«وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون―احلمد

“ইমাম জনযযারণ করা হদয়দছ তাাঁর অনুসরদণর িনে, কতামরা তার সাদে জবদরায কর না। জতজন যখন আোহু আকবার 

বলদবন, তখন কতামরা আোহু আকবার বলদব, আর যখন রুকু করদবন, কতামরা রুকু করদব, যখন  سمع اهلل ملن
 বলদব, যখন সািোহ করদবন, কতামরা সািোহ করদব, যখন জতজন বদস امهلل ربنا ولك احلمد বলদবন, কতামরা محده

সালাত আোয় করদবন তখন কতামরা সবাই বদস সালাত আোয় করদব।”13 ইমাদমর পূদবয ককাদনা কাি করা হারাম 

হওয়া সম্পদকয রাসূল সাোোহু আলাইজহ ওয়াসাোম বদলন, 

 .«أما خيىش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهلل رأسه رأس محار أو صورته صورة محار«

“কয বেজক্ত সালাদত ইমাদমর পূদবয মাো উোয় তার জক িয় হয় না কয, আোহ তা‘আলা তার মাোদক গাযার মাো 

বাজনদয় জেদবন জকাংবা তার আকৃজতদক গাযার আকৃজত বাজনদয় জেদবন।”14
 

                                                           
10 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ১০৯৭। 
11 আবু োউে, হােীস নাং ৯৪২। 
12 মুয়াত্তা মাদলক, হােীস নাং ১৬৩। 
13 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ৬৮০। 

14 সুনান আবু োউে, হােীস নাং ৫২৮। 
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