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ভূজমকা

পরম করুর্াময় আল্লাহর নাদম শুরু করজ ।
জনশ্চয় সকে প্রিংসা মহান আল্লাহর িনয। আমরা তার প্রিংসা কজর, তার
সাহাযয প্রাথেনা কজর এবং তার জনকট ক্ষমা চাই। আমাদের জনদিদের অজনষ্ট ও
খারাপ কৃতকমেসমূ হ মথদক আল্লাহর জনকট আশ্রয় চাই। জতজন যাদক জহোয়াত
কদরন তাদক মকউ পথভ্রষ্ট করদত পাদর না। আর যাদক জতজন পথভ্রষ্ট কদরন
তার মকাদনা জহোয়াতকারী

মনই। আরও আজম সাক্ষয জেজি ময, মুহাম্মাে

সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূ ে। তাাঁর প্রজত ও তাাঁর
সাহাবীগদর্র ওপর অসংখয সাোত ও সাোম।
অতোঃপর, এটা হদো মসজিেসমূ দহ গমদনর আোব বা জিষ্টাচার সম্পদকের
সংজক্ষপ্ত বক্তবয। আজম এজট জনদির ও আমার মুসজেম ভাইদের স্মরর্াদথে
জেজপবদ্ধ কদরজ । কারর্, আল্লাহ তা‘আো বদেন:
َ َ
َ َ َ
َ نفع ٱلمؤ ِّمن
]٥٥ : ﴾ [اذلاريات٥٥ ِّي
﴿ َوذكِّر فإِّن ٱلِّكرى ت
‘‘আর উপদেি োও! জনশ্চয় উপদেি মুজমনদের উপকাদর আসদব” আর তার
নামকরর্ কদরজ ,
امليش إىل املساجد آداب وآثار
“মসজিদে গমন, জিষ্টাচার ও প্রভাব”।
তদব এখাদন প্রভাব িারা উদেিয হদি, মস সব উত্তম চজরত্র এবং েু জনয়াআজখরাদতর উত্তম পজরর্জত যা ঐ সব জিষ্টাচারসমূ দহর যথাযথ প্রজতপােদনর
কারদর্ অজিেত হদব।
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আর আল্লাহ তা‘আোর জনকট এর িারা সাবেিনীন কেযার্ কামনা করজ । জতজন
মযন এটাদক সদবোত্তম উপাদয় কবুে কদরন। জনশ্চয় জতজন সবেদশ্রাতা,
সাড়াোনকারী। আর জতজন সজিক পদথর পথপ্রেিেক।
সাদেহ ইবন হাদমে আর- জরফা‘ঈ
মজেনা: ২৩-৮-১৪১৮ জহিরী
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মসজিেসমূ দহর গুরুদের জবষদয় ভূ জমকা
মসজিেসমূ দহর গুরুে ও তার উত্তম মযোো আমার মুসজেম ভাইদের কাদ
অস্পষ্ট নয়। মযদহতু তা আল্লাহর ঘর। ময বযাপাদর মহান আল্লাহ বদেন:
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ ََ َ َ َ
 رِّ َجال ّل٣٦ ال
ِّ ﴿ ِّف بيوت أذِّن ٱّلل أن ترفع ويذكر فِّيها ٱسمهۥ يسبِّح َلۥ فِّيها بِّٱلغدوِّ وٱٓأۡلص
َ
َ
َٓ
َ
َ َ
َ ََ َ
ِّ تل ِّهي ِّهم ت َِّج َرة َوّل َبيع َعن ذِّكرِّ ٱّللِّ ِإَوق
ِّ ام ٱلصلوة
ِِّإَويتاءِّ ٱلزكوة ِّ َيافون يَو ٗما ت َتقلب فِّيه
َ
َ  ِِّلَجز َيهم ٱّلل أَح َس َن َما َعملوا َو َيز٣٧ ٱلقلوب َوٱۡلَب َصر
يدهم مِّن فضلِّهِّۦ َوٱّلل يَرزق َمن
ِّ
ِّ
ِّ
َ ٓ ََ
]٦٣ ،٦٣ :﴾ [انلور٣٨ ي ح َِّساب
ِّ يشاء بِّغ
“মসসব ঘদর যাদক সমুন্নত করদত এবং যাদত তাাঁর নাম স্মরর্ করদত আল্লাহ
জনদেেি জেদয়দ ন, সকাে- সন্ধ্যায় তাাঁর পজবত্রতা ও মজহমা মঘাষর্া কদর, মসসব
মোক, যাদেরদক বযবসা-বাজনিয ও ক্রয়-জবক্রয় মকাদনাজটই আল্লাহর স্মরর্ মথদক
এবং সাোত কাদয়ম ও যাকাত প্রোন মথদক জবরত রাদখ না, তারা ভয় কদর
মস জেনদক মযজেন অদনক অন্তর ও েৃ জষ্টসমূ হ উদে যাদব। যাদত তারা ময উত্তম
কাি কদর তার িনয আল্লাহ তাদেরদক পুরস্কার মেন এবং জতজন জনি অনু গ্রদহ
তাদের প্রাদপযর মবজি মেন। আর আল্লাহ যাদক ইদি অপজরজমত িীজবকা োন
কদরন। [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩৬-৩৮]
আল্লাহ আদরা বদেন:

َ ََ
ٗ َ
َ َ ََ
]٨٣ :﴾ [اجلن١٨ ج َد ِّّللِّ فل تدعوا َم َع ٱّللِّ أ َحدا
س
ِّ ﴿وأن ٱلم

“আর জনশ্চয় মসজিেসমূ হ আল্লাহরই িনয। কাদিই আল্লাহর সাদথ মতামরা
অনয কাউদক মডদকা না।” [সূ রা আে-জিন্ন, আয়াত: ১৮]
আদরা অনযানয আয়াতসমূ হ যা মসজিেসমূ দহর মযোো জনদেেি কদর এবং
ইসোদম তার সু উচ্চ অবিান জনধোরর্ কদর।
আরও যা তার গুরুে বর্েনায় এদসদ ময, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম
যখন মজেনা আগমর্ কদরন মুহাজির জহদসদব তখন তার সবেপ্রথম কাি যা
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জতজন কদরদ ন তা হদো মসজিে জনমোর্। আর এ সম্পদকে অসংখয হােীদস
মসজিেসমূ দহর গুরুে সম্পদকে বজর্েত আদ । এ িাদন মসসব বর্েনা করদে
আদোচনা অদনক েীঘে হদয় যাদব। তন্মদধয উদল্লখদযাগয হদো মযমন, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেন:

َ
ُّ «أَ َح
َ َ ب باْل ََلد إ َىل ا
» اج ُدها
ِ
ِ ِ ِ
ِ هلل مس

‘‘আল্লাহর জনকট সদবোকৃষ্ট িান হদো মসজিেসমূ হ”।1
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আদরা বদেন,
ُ َُ ب
َ ب
َ « َم بن َب ََن َم بسج ًدا ه َ َ َ َ َ ُ َ ب ٌ َ ب ُ َ ه ُ َ َ َ ب
َل بَيتًا
 َب ََن اهلل- هلل
ِ  يبت ِِغ بِ ِه َوجه ا: ح ِسبت أنه قال: قال بكْي- ّلِل تعاىل
ِ ِ ِ
به
»ِِف اجلَن ِة
“ময বযজক্ত আল্লাহর উদেদিয একজট মসজিে জনমোর্ কদর, মহান আল্লাহ তার
িনয িান্নাদত একজট বাড়ী জনমোর্ কদরন।”2
অতোঃপর, মহ আমার মুসজেম ভাই, মতামার উজচৎ হদো, মসজিেসমূ দহর মযোো
সম্পদকে িানা, আর মসটাদক যথাথে সম্মান করা। আর এটা এভাদব ময, তার
আবাে করা আল্লাহ তা‘আোর স্মরদর্র মাধযদম এবং মসখাদন প্রিংসনীয়
জিষ্টাচার প্রেিেন করা, যা রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আমাদের িনয
প্রবতেন কদরদ ন। আর আমাদেরদক সাজবেকভাদব মসজিেসমূ দহ তা ধারর্ করার
বযাপাদর উৎসাহ জেদয়দ ন এবং মসখাদন সবোদগ্র থাকদব েু ’জট েু ’জট পজবত্র
মযোোবান মসজিে: মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী। মযগুদোদক মহান
আল্লাহ মাযোোবান কদরদ ন এবং এ উভয়জটর মদধয অদনক মযোো ও ববজিষ্টয
জেদয়দ ন যা অনয মসজিেসমূ দহ পাওয়া যায় না।

1

সহীহ মুসজেম (১/৪৬৪), হােীস নং নং ৬৭১।

2

সহীহ মুসজেম (১/৩৭৮), হােীস নং নং ৫৩৩।
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সু তরাং মহ আমার মুসজেম ভাই, আপনার কতেবয হদো: ময বযজক্তর িনয মহান
আল্লাহ উক্ত েু ’জট মসজিদে মপৌঁ া সহি কদরদ ন এবং মসখাদন সাোত
আোদয়র তাওফীক জেদয়দ ন মস মযন এ েু ’জট মসজিদের অজধকার সম্পদকে
িাদন এবং তার আজিনায় উত্তম জিষ্টাচার অবেম্বন কদর।
َ َ
َ َ
َ َٰٓ َ ﴿ َذل َِّك َو َمن ي َع ِّظم َش
]٦٣ :﴾ [احلج٣٢ وب
ِّ عئِّر ٱّللِّ فإِّنها مِّن تقوى ٱلقل
“এটাই আল্লাহর জবধান এবং মকউ আল্লাহর জনেিেনাবেীদক সম্মান করদে এ
মতা তার হৃেদয়র তাকওয়া প্রসূ ত।” [সূ রা আে-হাি, আয়াত: ৩২]
আর এসব জিষ্টাচারসমূ দহর জক ু অংি এমন রদয়দ যা গৃদহ করর্ীয়, জক ু
অংি মসজিদের উদেদিয মবর হওয়ার প্রস্তুজতর সাদথ সংজিষ্ট, জক ু অংি
মসজিদে গমদনর রাস্তার সাদথ সম্পৃ ক্ত এবং জক ু অংি মসজিদে প্রদবি ও
মসখাদন অবিাদনর সাদথ সংযু ক্ত। যার জবস্তাজরত বর্েনা জনম্নরূপ:
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প্রথমত: মবর হবার পূ দবে গৃদহর অভযন্তদর
১. আল্লাহ তা‘আোর িনয একজনষ্ঠতার জনয়ত করা: মযদহতু জনয়দতর ওপর
আমেসমূ হ কবুে হওয়া জনভের কদর এবং এদক মকন্দ্র কদরই সাওয়াব ও িাজস্ত
জনধোজরত হয়। আর এ সম্পদকে সহীহ হােীদস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাম বদেন,

َ هَ ُ ب
َ
ه
َ هَ َ ب
»ئ َما ن َوى
ِ «ِنما األعمال بِانلِّي
ٍ ات و ِإنما لُك ام ِر

“প্রদতযক কাি জনয়দতর ওপর জনভেরিীে। আর প্রদতযদক যা জনয়ত কদর তা
পায়।”3
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আদরা বদেন:
َ َ ب ََ بَ ب َ َ ب
ُ ُّ
»يش ٍء ف ُه َو َحظه
ِ «من أَت المس ِجد ل
‘‘ময বযজক্ত মসজিদে মকাদনা জক ু অিেদনর িনয আদস, তখন মস মসটারই
অংিীোর হয়”। ইমাম আবু োউে হাসান সনদে হােীসজট বর্েনা কদরদ ন।4
অতএব, মহ ভাই! তুজম মতামার জনদির িনয মসজিদের উদেদিয মবর
হওয়াটাদক মহান আল্লাহর আদেদির অনু কুদে এবং তাাঁর জনকট মথদক প্রজতোন
ও সাওয়াদবর প্রতযািায় জির কর। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর মস
বক্তবযদক মদন হাজযর কর যাদত জতজন বদেন,
ً
ً
 وذلك،«صَلة الرجل ِف اجلماعة تضعف ىلع صَلته ِف بيته ويف سوقه مخسا وعرشين ضعفا
 ثم خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصَلة لم خيط خطوة إال،أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء
»رفع َل بها درجة وحط عنه بها خطيئة
“িামা‘আতবদ্ধভাদব সাোত আোয় করা বাড়ীদত এবং বািাদর সাোত
আোদয়র পাঁজচি গুর্ মবিী। আর তা এভাদব ময, যখন মস অযু কদর এবং
3

সহীহ বু খারী (১/৯), হােীস নং, ১; সহীহ মুসজেম (৩/১৫১৫), হােীস নং, ১৯০৭।

4

সু নান আজব োউে (১/৩২০), হােীস নং, ৪৭২; সু নান আজব োউে, হােীস নং ৪৪৭।
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উত্তমরূদপ অযু কদর, অতোঃপর মসজিদের জেদক মবর হয়, আর তা শুধু মাত্র
সাোত আোদয়র িনযই হয়। তখন তার প্রদতযক পোদে একজট মযোো বৃ জদ্ধ
করা হয় এবং তার একজট অপরাধ মািেনা করা হয়”।5
বরং উজচৎ হদো, মতামার আকাঙ্খাদক উন্নজতর চরম পূ র্েতার জেদক জনদয়
যাদব। আর তাহদো তুজম ময জেন মহান আল্লাহর ায়া বযতীত অনয মকাদনা ায়া
থাকদব না মসজেন ময সাত বযজক্ত ায়া পাদব তাদের অন্তভুেক্ত হওয়ার িনয
প্রদচষ্টা চাোদব। যাদের জবষদয় রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম
িাজনদয়দ ন, আর জতজন তাদের মদধয ঐ বযজক্তদক উদল্লখ কদরদ ন,
»«ورجل قلبه معلق باملسجد
‘‘আর এমন বযজক্ত যার অন্তর মসজিদের সাদথ ঝুেন্ত থাদক” রহ.।6
আর তার অথে হদো: মসজিদের িনয অতযজধক ভাদোবাসা থাকা এবং মসখাদন
িামা‘আদতর সাদথ সাোত আোয়দক অতযাবিযক কদর মনওয়া।
২. িরীর ও পজরদধয় বদের পজবত্রতার বযাপাদর যত্নবান হওয়া। এ বযাপাদর মূ ে
বক্তবয হদো, আল্লাহ তা‘আোর বার্ী,
َ
ََ
ََ
َ َ َ ٓ ﴿ َي َب
َ
َ
َ
َ َ
ۡسف ٓوا إِّنهۥ ّل ُيِّب
ِّ ك مس
ِّ ن ءادم خذوا زِّينتكم عِّند
ِّ جد وُكوا وٱۡشبوا وّل ت
ِّ
َ
]٦٨ :﴾ [االعراف٣١ ۡسفِّي
ِّ ٱلم
“মহ আেম সন্তাদনরা! মতামাদের মবিভূ ষা গ্রহর্ কদরা প্রদতযক সািোহিদে,
আর খাও ও পান কদরা জকন্তু অপচয় কদরা না। জনশ্চয় জতজন অপবযয়কারীদের
প ন্দ কদরন না। [সূ রা আে-আ‘রাফ, আয়াত: ৩১]
ইবন কাসীর রহ. বদেন, ‘‘এ আয়াত এবং রাসূ দের সু ন্নাদত অনু রূপ যা এদসদ
তা িারা বুঝা যায় ময, সাোদতর সময় মসৌন্দযে অবেম্বন মুস্তাহাব। আর
5

সহীহ বু খারী (২/১৩১), হােীস নং ৬৪৭; সহীহ মুসজেম (১/৪৫৯), হােীস নং ৬৪৯।

6

প্রাগুক্ত, বু খারী (২/১৩৪), হােীস নং-৬৬০; মুসজেম (২/৭১৫), হােীস নং ১০৩১।
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জবদিষতোঃ িুম‘আর জেন ও ঈদের জেন। আর সু গজন্ধ্ গ্রহর্; মকননা তাও
মসৌন্দদযের অন্তভুেক্ত এবং জমসওয়াক করা; মকননা এজটও মসৌন্দদযের পূ র্েতা
প্রোনকারী”7
অনু রূপভাদব নবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম কষ্টোয়ক েু গেন্ধ্যু ক্ত জক ু
মথদক মসজিেসমূ হদক সংরক্ষর্ করার আদেি কদরদ ন। জতজন বদেন,
«من أكل اْلصل واثلوم والكرات فَل يقربن مسجدنا؛ فإن املَلئكة تتأذى مما تتأذى منه
»بنو آدم
“ময বযজক্ত জপাঁয়াি ও রসু ন এবং জপয়াি িাতীয় সবজি মখদয়দ তাদের মকউ
মযন আমার মসজিদের জনকটবতেী না হয়। মকননা আেম সন্তান যাদত কষ্ট পায়
জফজরিতারাও তাদত কষ্ট পায়”।8
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আদরা বদেন ময,
»«من أكل من هذه اْلقلة فَل يقربن مسجدنا حىت يذهب رحيها يعين اثلوم
“ময এ িাতীয় তরকারী খায় মস তার গন্ধ্ েু রীভূ ত হওয়ার আদগ মযন
আমাদের মসজিেসমূ দহর জনকটবতেী না হয়।” অথোৎ রসু ন।9
আর এর ওপর জকয়াস কদর বো যায় ময, প্রদতযক কষ্টোয়ক গন্ধ্ যা মুসল্লীদের
কষ্ট মেয়ও তার এ জনদষধাজ্ঞার অন্তভুেক্ত, মযমন ধু মপান ও অনযানয।
অতএব, মুসজেদমর ওপর কতেবয হদো, মস তার িরীর ও কাপড় পজবত্র রাখদব
এবং সকে অপ ন্দনীয় েু গেন্ধ্ েু র করদব। জবদিষ কদর ঘুম মথদক উিার পর
এবং মযসব জিজনষ েু গেন্ধ্ময় তা গ্রহর্ ও বযবহার করার সময় মযমন, মপাঁয়াি ও

7

তাফসীদর ইবন কাসীর, ২/২১০।

8

সহীহ মুসজেম (১/৩৯৫), হােীস নং ৫৬৪।

9

প্রাগুক্ত (১/৩৯৫), হােীস নং ৫৬৪।
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অনু রূপ অনযানয। আর এগুদো েু র করদত সু গজন্ধ্ ও জমসওয়াক বযবহার জবদিষ
সহায়ক ভূ জমকা পােন কদর থাদক।
৩. পজরপূ র্ে মসৌন্দদযের মদধয অনযতম হদো মুসজেম আিাোনকারী িােীন
মপাষাক পজরধান করদব। যা কাজফর, ফাজসক ও চপেবুজদ্ধসম্পন্ন মোকদের
কমেকাণ্ড ও মপাষাক-আিাদকর অন্তভুেক্ত নয়। জবদিষ কদর াত্ররা, যারা ইেম
অদেষর্কারী, যাদেরদক মহান আল্লাহ িরী‘আদতর জ্ঞান অদেষদর্র রাস্তায়
থাকার কারদর্ সম্মাজনত কদরদ ন। মকননা তাদের োজয়ে হদো তারা হদব
মপাষাক পজরদিে ও চো-মফরায় মানু দষর িনয আেিে এবং তাদের অনযানয
সকে কাি কদমেও তারা হদব আেিে ও অনু পম েৃ ষ্টান্ত।
৪. জবজভন্ন মপিায় জনদয়াজিত ভাইদের যারা এমন ধদরনর মপিায় জনদয়াজিত
আদ ন যাদত তার মপাষাক-পজরদিে ময়ো আবিেনা মেদগ যায় তাদের
উদেদিয আজম অন্তর মথদক একজট অনু দরাধ মপি করজ ময, তারা মযন একজট
জনজেেষ্ট মপাষাক বানান যা সাোদত যাওয়ার সময় পজরধান করদবন। আর এটা
হদো মহান আল্লাহর আদেিদক পােন করার িনয। মযদহতু জতজন প্রদতযক
সাোদতর সময় মসৌন্দযে অবেম্বন করদত জনদেেি জেদয়দ ন এবং সাোদতর মদধয
অনযানয ভাইদের কষ্ট মেওয়া মথদক মবাঁদচ থাকার িনয।
৫. পূ দনয উৎসাহী প্রদতযক মুসজেদমর উজচৎ হদো, সাোদতর িনয প্রস্তুজত
মনওয়া, তার িনয পূ বে মথদকই অযু করা এবং সাোদতর সময় হওয়ার পূ দবে
সাোদতর প্রস্তুজত সম্পন্ন করা। ফদে যখনই সময় হদব তখনই মযন দ্রুত
সাোদতর উদেদিয মবর হদয় মযদত পাদর।
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জিতীয়ত: মসজিদের রাস্তায়
১. মহ আমার মুসজেম ভাই, আপনার িনয মুস্তাহাব হদো, যখন আপজন সাোত
ও অনযানয উদেদিয ঘর মথদক মবর হদবন তখন মহান আল্লাহদক মস সব
প্রামানয মো‘আ (মা ু রা) িারা আহ্বান করদবন যা নবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাম মথদক সাবযস্ত হদয়দ । মযমন ইমাম জতরজমযী ও অনযানযরা আনাস
ইবন মাজেক রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক বর্েনা কদরন ময, জতজন বদেন, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন,
كفيت:بسم اهلل تولكت ىلع اهلل وال حول وال قوة إال باهلل يقال َل:«من قال إذا خرج من بيته
»ووقيت وتنىح عنه الشيطان
“ময বেদব অথোৎ ময ঘর মথদক মবর হওয়ার সময় বেদব بسم اهلل تولكت ىلع اهلل
“ الحول وال قوة إال باهللজবসজমল্লাজহ তাওয়াক্কােতু আোল্লাজহ, ো হাওো ওয়াো
কুওয়াতা ইল্লা জবল্লাজহ”“আল্লাহ তা‘আোর নাদম মবর হজি এবং আল্লাহর ওপর
পূ র্ে ভরসা করজ । জতজন বযতীত মকাদনা িজক্ত ও সামথেয মনই” তখন তাদক বো
হদব মতামার রক্ষর্াদবক্ষদর্র িনয আল্লাহ যদথষ্ট এবং তার কা মথদক িয়তান
অদনক েু দর সদর যায়।” (ইমাম জতরজমযী বদেন, হােীসজট হাসান সহীহ ও
গরীব।)10
উদম্ম সাোমাহ রাজেয়াল্লাহু ‘আনহা মথদক বজর্েত, জতজন বদেন, আমার গৃহ মথদক
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম কখদনা তাাঁর েৃ জষ্ট আকাদির জেদক উদত্তােন
বযতীত মবর হদতন না। তারপর জতজন বেদতন,
ُ
ُ
ُ
ُ
 أو أجهل أو ُيهل،  أو أظلم أو اظلم، «امهلل إين أعوذ بك أن أضل أو اضل أو أزل أو ازل
»يلع
10

সু নান আত-জতরজমযী (৫/৪৯০), হােীস নং ৩৪২৬; সহীহ সু নান জতরজমযী (৩/১৫১),০ হােীস নং
২৭২৪; আে কাদেম আত-তাইদয়যব, িাইখুে ইসোম ইবন তাইজময়া, হােীস নং- ৫৮।
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‘‘মহ আল্লাহ আজম মতামার জনকট আশ্রয় প্রাথেনা করজ মগামরাহী মথদক অথবা
মগামরাহকারী মথদক, অথবা পেস্খেন করা মথদক অথবা পেস্খজেত হওয়া মথদক
অথবা যু েুম করা মথদক অথবা মযেু ম হওয়া মথদক অথবা িাজহে হওয়া মথদক
অথবা আমাদক িাদহে মদন করা মথদক।” জতরজমজয বদেন, হােীসজট হাসান ও
সহীহ।11
অতএব, মহ আমার ভাই! উপযু েক্ত মো‘আসমূ হ পড়দত যত্নবান হও। মহান
আল্লাহ মতামাদক জহফাযত করদবন এবং মতামাদক বাাঁজচদয় রাখদবন। আর
মতামার মথদক িয়তানদক েু দর সদর রাখদবন। মকননা মো‘আ হদো সকে
কেযাদর্র চাজবকাজি।
২. মুসজেদমর উজচৎ হদো, িাজন্ত ও ধীরজিরভাদব সাোদতর উদেদিয মসজিদে
গমন করা। মস মধযম পন্থায় হাাঁটদব, েৃ জষ্ট অবনত রাখদব, হারাম মথদক তার
অঙ্গ-প্রতযঙ্গদক সংরক্ষর্ করদব এবং আঙ্গুেগুদো একটার জভতদর অপরজট না
ঢুজকদয় চেদব। মস পথ চেদত চেদত মদন করদব ময মস সাোদতর মদধয আদ ।
আর জনশ্চয় তার পোদের জহসাব তার মনদকর পাল্লায় তার িনয সংরজক্ষত
থাকদব। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেন,
ُ
َ َب َب
َ ِّ ُ
ه
كينَة فما أدركتم فصلوا وما
ِ «إذا ثوب للصَل ِة فَل تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم الس
َب
َ فأتموا فإن
ُّ فاتكم
»أحدكم إذا اكن يع ِم ُد إىل الصَلةِ فهو ىف صَل ٍة
“যখন মকউ সাোদতর িনয ডাকা হয়12, অথোৎ ইক্বামত হদয় যায়, তখন মতামরা
তাদত মেৌদড় এদসা না, বরং মতামরা এমনভাদব আস ময মতামাদের ওপর
বিায় থাদক প্রিাজন্ত- ধীরজিরতা। অতোঃপর মতামাদের মকউ যতটুকু সাোত
11

সু নান আবী োউে (৫/৩২৭), হােীস নং ৫০৯৪; সু নান আত-জতরজমযী (৫/৪৯০), হােীস নং ৩৪২৭;
সহীহ সু নান আবী োউে (৩/৯৫৯), হােীস নং ৪২৪৮।

12

আত তাসওয়ীব অথে: সাোদতর ইক্বামত হওয়া।

মসজিদে গমন: জিষ্টাচার ও প্রভাব

 13 

ইমাদমর সাদথ পাদব ততটুকু পড়দব, আর যা ু দট যাদব তা পূ র্ে করদব। মকননা
মতামাদের মকউ যখন সাোদতর উদেদিয মবর হয় তখন মস সাোদতর মদধযই
থাদক”। ইমাম মুসজেম এজট বর্েনা কদরদ ন।13
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আরও বদেন,
َ َ
َ َُ َ ََ ُ َ
َ َ ه
ُ َ َ َ ُ ُّ ُ ب َ َ َ َ ب
ُ َ بَ َ َ َ ب
ُ
:هلل قال
ِ ات؟» قالوا بل يا رسول ا
ِ  َويرفع بِ ِه ادلرج،«أال أدلكم ىلع ما يمحو اهلل بِ ِه اْلطايا
ُ ََ َ َ ب َ ُ ه َ َبَ ه
َ َ ب َ ُ ب ُ ُ َ َ ب َ َ َ َ ب َ ُ بُ َ َ ب
 فذلِك ُم،ِالصَلة
 وانتِظار الصَلةِ بعد،اج ِد
ِ  وكْثة اْلطا إِىل المس،ِ«إِسباغ الوضو ِء ىلع المَك ِره
ُ الر َب
ِّ
»اط
“আজম জক মতামাদের িাজনদয় জেব না, মকান জিজনস িারা আল্লাহ গুনাহসমূ হ
জমজটদয় মেন এবং মযোো বাজড়দয় মেন? তখন সাহাবীগর্ বেদেন: জনশ্চয়! মহ
আল্লাহর রাসূ ে। জতজন বেদেন, কদষ্টর সমদয়ও পূ র্েরূদপ অযু করা এবং
মসজিদে মবজি মবজি গমন করা। আর এক সাোদতর পর পুনরায় অপর
সাোদতর িনয অদপক্ষা করা। আর এটাই হদো জরবাে বা সীমান্ত প্রহরা
মেওয়া”। ইমাম মুসজেম এটা বর্েনা কদরন।14
ইমাম মুসজেম আবু কাতাোহ রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক আদরা বর্েনা কদরন,
জতজন বদেন:
ُ َ
َ ََ ً َ
َ ُ َ ه
َ ه
ُ َُ ب
ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ َ ب َ َ َ ب
: « َما شأنك بم؟» قالوا: فقال، ف َس ِم َع َجلبَة،اهلل َعليب ِه َو َسل َم
هلل صل
ِ ول ا
ِ بينما َنن نصّل مع رس
ُ َ َب ب
ُ َ ب َ ب َ بَ َ ه َ َ َ ََ َب
َ ََبُ ُ ه َ َ َ َ َب ُ ُ ه
 ف َما أد َركتُ بم،كينَة
ِ  ِإذا أتيتم الصَلة فعليكم الس، «فَل تفعلوا: قال،استعجلنا ِإىل الصَل ِة
ََ ُ َ
ُّ َ
» َو َما َسبَقك بم فأتِ ُّموا،ف َصلوا
“আমরা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ সাোত আোয়
করদত যাজিোম তখন জতজন মিারদগাে শুনদত মপদেন।
13

সহীহ মুজসেম (১/৪২১), হােীস নং ৬০২।

14

ইমাম মুসজেম (১/২১৯), হােীস নং ২৫১।
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মতামাদের কী হদয়দ ? তারা বেে: আমরা তাড়াতাজড় সাোদতর জেদক ধাজবত
হজি । জতজন বদেন: মতামরা এমনজট করদব না, যখন সাোত আোয় করদত
আসদব তখন মতামাদের ওপর কতেবয হদো প্রিাজন্ত ও ধীরজিরতা অবেম্বন
করা। অতোঃপর মতামরা যা পাদব তা পড়দব এবং যা অজতবাজহত হদয় মগদ
মসটা পূ র্ে করদব।”15
অনু রূপভাদব ইবন খুযাইমা ও হাদকম রহ. আবু হুরায়রা রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু
মথদক বর্েনা কদরদ ন, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেন,
َ َ َ َ ه
ب ُ ََ ب
َ
َ َ َ ََ َُب
َ َ
ُ
-  فَل يقل هكذا، ث هم أَت ال َم بس ِج َد اكن ِِف َصَل ٍة َح هىت يَ بر ِج َع،" ِإذا ت َوضأ أ َح ُدك بم ِِف بَي ِت ِه
َ َََ ه َ َب
"-ي أ َصابِ ِع ِه
وشبك ب
‘‘যখন মতামাদের মকউ তার গৃদহ অযু কদর, অতোঃপর মসজিদে আদস মস জফদর
যাওয়া পযেন্ত সাোদতর মদধযই থাদক, সু তরাং তুজম এরূপ করদব না। আর জতজন
তার আঙ্গুেসমূ হ িড়াদেন”।
ইমাম হাদকম বদেন: িাইখাইদনর িতোনু যায়ী হােীসজট সহীহ। আর তারা তা
তাখরীি কদরন জন। ইমাম যাহাবী ও নাজসরুেীন আেবানী একই মত মপাষর্
কদরদ ন।16
৩. সাোদত িাজন্তর সাদথ গমন করাদক যা সাহাযয কদর তার মদধয অনযতম
হদো অদগ্র মসজেদক গমন করা। মকননা মানু ষ যখন অদগ্র গমন কদর তখন
তার অন্তর প্রিান্ত থাদক, অবিা জির থাদক। আদবগবজিেত থাদক যা অজিরতা
মথদক েু দর রাদখ।

15

সহীহ মুসজেম (১/৪২২), হােীস নং ৬০৩।

16

সহীহ ইবনু খুযাইমা (১/২২৯), হােীস নং ৪৪৭’ মুসতােরাদক হাদকম (১/২০৬); এরাউে গােীে
(২/১০১)।
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পক্ষান্তদর যখন মস জবেদম্ব মবর হয় তখন মস তার কাদি তাড়াহুড়া কদর।
অজিরমজত থাক, অপ্রিান্ত আত্মা, দ্রুত মক্রাধাজেত হওয়ার অবিায় থাদক, তার
চোফরায় ভারসামযহীনতায় ভুগদত থাদক, তারপরও তার সাোদতর অদনক
অংি ু দট যায়। আর যা পায় তাদতও মস দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসগ্রহর্কারী অবিায়
থাদক, তাদত না মথদক জবনয়, না থাদক প্রিাজন্ত।
অদগ্র সাোদতর িনয মবর হওয়ার মদধয রদয়দ অনযানয বড় উপকাজরতা: মযমন,
ক. প্রথম কাতাদর সাোদত িাজমে হদত সক্ষম হওয়া।
খ. মসজিদে বদস থাকাকােীন অবিায় জফজরিতাগদর্র মো‘আ িারা োভবান
হওয়া। কারর্ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেন:
، امهلل اغفر َل:«املَلئكة تصّل ىلع أحدكم ما دام ِف مصَله اذلي صل فيه ما لم حيدث
»امهلل ارمحه
“জফজরিতাগর্ মুসল্লীদের িনয মো‘আ করদত থাদকন যতক্ষর্ তারা সাোদতর
িাদন থাদক পজবত্র অবিায়। বেদত থাদক, মহ আল্লাহ! তাদক ক্ষমা কর, মহ
আল্লাহ তার প্রজত রহম কর।” ইমাম বুখারী রহ. ও মুসজেম রহ. হােীসখানা
বর্েনা কদরদ ন।17
গ. সবোদগ্র সাোদত গমন করার কারদর্ মহান প্রজতোন অজিেত হওয়া। কারর্
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন:
َ ُ َ ب
هب
َ َ ُ َ ََب َ ب
»الستبَقوا ِإَلب ِه
ْي
ِ «ولو يعلمون ما ِِف اتله ِج
‘‘যজে তারা িানদতা ময অদগ্র গমদনর সাওয়াব কী? তদব অবিযই তারা তাদত
প্রজতদযাজগতায় জেপ্ত হদতা”।”‘‘ইমাম মুসজেম বর্েনা কদরদ ন।18

17

সহীহ বু খারী (২/১৪২), হােীস নং ৬৫৯; সহীহ মুসজেম (১/৪৫৯), হােীস নং ২৪৯।

18

সহীহ মুসজেম (১/৩২৫), হােীস নং ৪৩৭।
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হােীদস বজর্েত,  تهجْيিদের িাজেক অথে: প্রদতযক জবষদয় অদগ্র গমন করা এবং
দ্রুত মসজেদক ধাজবত হওয়া। আর এখাদন উদেিয হদো সাোদতর জেদক দ্রুত
মবর হওয়া।19
আর নবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম িুমু‘আর জেদন অদগ্র সাোদত উপজিত
হওয়ার প্রজতোদনর জবজভন্নতা জনরূপন কদর বদেন:
 ومن راح ِف الساعة، ثم راح فكأنما قرب بدنة،«من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة
ً
 ومن راح ِف، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح ِف الساعة اثلاثلة،اثلانية فكأنما قرب بقرة
 فكأنما قرب بيضة فإذا، ومن راح ِف الساعة اْلامسة، فكأنما قرب دجاجة،الساعة الرابعة
»خرج اإلمام حرضت املَلئكة يسمعون اذلكر
“ময বযজক্ত িুমু‘আর জেন অপজবত্রতার মগাসে কদর িুম‘আর সাোদতর উদেদিয
মসজিদে গমন কদর মস একজট উট মকারবানীর সাওয়াব পাদব। আর ময
তারপর যাদব মস একজট গরু মকারবানীর সওয়াব পাদব। তারপর ময তারপর
আসদব মস একজট মভড়া মকারবানীর সওয়াব পাদব। তারপর চতুথে বাদর ময
আসদব মস মুরগী মকারবানীর সওয়াব পাদব। আর ময পঞ্চমবার আসদব মস
জডম মকারবনীর সওয়াব পাদব। অতোঃপর ইমাম যখন (খুতবা জেদত োাঁড়ায়)
োাঁড়ায় তখন জফজরিতারা উপজিত হয় এবং তারা জযজকর শুনদত থাদক”।20
এভাদব মহান আল্লাহ তাাঁর বনকটয োদভর পথদক সু গম কদরদ ন এবং এ
কারদর্ মহা প্রজতোন জেদয়দ ন। সু তরাং তার িনয সকে প্রিংসা ও গুর্গান।
জকন্তু জক ু মানু ষ আদ যারা এ ধরদনর সওয়াব অিেদনর মহা সু দযাগ হাজরদয়
মফদে। ফদে তারা ইকামাত মিানা বযজতত সাোদতর উদেদিয মবর হয় না।
আর মকউ মকউ খুব অদগ্র মবর হয়। জকন্তু তারা মসজিদে প্রদবি কদর না; রবং
19

মেখুন: আন-জনহায়াহ, ইবনু ে আ ীর (৫/২৪৬)।

20

সহীহ বু খারী (২/৩৬৬), হােীস নং ৮৮১; সহীহ মুসজেম (২/৫৮২), হােীস নং ৮৫০।
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মসজিদের বাজহদর অবিান কদর পারস্পজরক কথা-বাতো চাজেদয় মযদত থাদক
সাোত কাদয়ম হওয়া পযেন্ত। ফদে তারা জনদিদেরদক জবরাট প্রজতোন মথদক
বজঞ্চত কদর। অতএব, আল্লাহ বযতীত মকাদনা ইখজতয়ার ও িজক্ত মনই।
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তৃতীয়ত: মসজিদে প্রদবি
১. মহ আমার মুসজেম ভাই যখন আপজন মসজিদে মপৌঁ দবন তখন আপজন
আপনার ডান পা জেদয় প্রদবি করদবন21 এবং মসজিদে প্রদবদির মো‘আ
পড়দত যত্নবান হদবন এবং বেু ন:
» امهلل اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك، «بسم اهلل والصَلة والسَلم ىلع رسول اهلل
‘‘আল্লাহর নাদম শুরু করজ , সাোত ও সাোম রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাদমর প্রজত। মহ আল্লাহ, আমার পাপদক ক্ষমা কদর োও। আর আমার
িনয মতামার রহমাদতর িার খুদে োও”।
এজট রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম মথদক মবি কদয়কজট হােীদস বজর্েত
হদয়দ ।22
তা াড়া রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রদবি
করদতন তখন আরও বেদতন,
َ ب
ُ ُ َ
َب
َ َ ب
َ وذ ب ه ب
ََ ه ب
َ كر َ ُ ب
ه
»يم
ِ ان الر ِج
ِ يم وسلطانِ ِه الق ِد
ِ ِ يم وبِوج ِه ِه ال
ِ اّلِل الع ِظ
ِ ِ «أع
ِ يم ِمن الشيط
‘‘আজম মহান আল্লাহর জনকট তার পজবত্র মচহারা িারা এবং তার প্রাচীন ক্ষমতা
িারা জবতাজড়ত িয়তাদনর কা মথদক আশ্রয় প্রাথেনা করজ ।” আবু োউে বর্েনা
কদরদ ন।23
২. অতোঃপর সম্মু খভাদগর কাতাদরর জেদক অগ্রসর হদব এবং প্রথম কাতাদর
24

ইমাদমর মপদ দন ডান পাদি অবিান করদত যত্নবান হদব।

মকননা এ িনয

21

সহীহ বু খারী (১/৫২৩), হােীস নং ৪২৬।

22

সহীহ মুসজেম (১/৪৯৪), হােীস নং ৭১৩; সু নান আজব োউে (১/৩১৮), হােীস নং ৪২২; সু নান
জতরজমযী (২/১২৭), হােীস নং ৩১৪।

23

সু নান আজব োউে (১/৩১৮), হােীস নং ৪৬৬; সহীহ সু নান আজব োউে (১/৯৩), হােীস নং ৪৪১।

24

ইবন হািার, ফাতহুে বারী (২/২১৩)।
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মহান আল্লাহর জনকট জবরাট প্রজতোন রদয়দ । এ জবষদয় রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর বার্ীদত জনদেেিনা রদয়দ । জতজন বদেন,
االول ُث هم ل َ بم َُي ُدوا إال أَ بن ي َ بستَه ُموا َعلَيبه ب
اس َما ِف انلِّ َداء َو ه
ُ انل
الص ِّف ه
«ل َ بو َي بعلَ ُم ه
»الستَ َه ُموا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
‘‘যজে মানু ষ িানত আযান ও প্রথম কাতাদর কী আদ তা সম্পদকে, তারপর
েটারী বযতীত তা জনধোরর্ করা সম্ভব না হদতা, তদব তারা তা অিেদনর িনয
েটারী করদতা”। ।ইমাম বুখারী ও মুসজেম এজট বর্েনা কদরদ ন।25
আশ্চযে হদো, জক ু মানু ষ আদ

যারা এ জবরাট প্রজতোনদক অবদহো কদর

চদেদ । তুজম তাদেরদক মেখদব ময তারা খুব আদগই মসজিদে আদস জকন্তু
তারা মসজিদের মাঝখাদন অথবা মিদষ বদস পদড়। প্রথম কাতাদর যাওয়ার িনয
মচষ্টা করা ম দড় মেয়। অথচ রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন:
ُ َ َ ُّ َ َ َ ُ
ُ ُ ُُ َ َ َ ب
ُ ُ َُ ب
َ ُّ َ َ َ ُ ِّ َ َ ه
َ ِّ
»َشها أ هول َها
آخرها و
آخرها وخ
ال أولها و
«خ
ِ ْي صف
ِ ْي صف
ِ وف النسا ِء
ِ َشها
ِ وف الرج
“পুরুষদের উত্তম সাজর হদো প্রথম সাজর এবং সবেজনকৃষ্ট সাজর হদো মিষ সাজর
। আর মজহোদের উত্তম সাজর হদো মিষজট এবং জনকৃষ্ট হদো প্রথমজট”। ইমাম
মুসজেম এজট বর্েনা কদরদ ন।26
অনু রূপভাদব আবু সাঈে খুেরী রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক বজর্েত, জতজন বদেন:
ً
«رأى رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم قوما ِف مؤخر املسجد فقال هلم تقدموا فأئتموا يب
ٌ وَلأتم بكم من بعدكم وال يزال
»قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل
“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম মকাদনা একেে মোকদক মাসজিদের
জপ দন অবিান করদত মেদখ বেদেন, বেদেন: মতামরা এজগদয় আস এবং
আমার অনু করর্ কদরা। আর মতামাদের পদর যারা আদ

তারা মতামাদের

অনু করর্ করদব। মকাদনা মগাষ্ঠী যখন জপ দন অবিান করদত থাকদে আল্লাহ
25

সহীহ বু খারী (২/১৩৯), হােীস নং ৬৫২; সহীহ মুসজেম (১/৩২৫), হােীস নং ১৩৭।

26

সহীহ মুসজেম (১/৩২৬), হােীস নং ৪৪০).

মসজিদে গমন: জিষ্টাচার ও প্রভাব

 20 

তা‘আো তাদেরদক জপ দনই মরদখ জেদবন”। ইমাম মুসজেম হােীস জট বর্েনা
কদরদ ন।27
আিংকা করা হয় ময, ঐসব মোকদের বযপাদর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাদমর জনদম্নাক্ত বক্তবয প্রদযািয হদয় যাদব, জতজন বদেন,
ِّ ه
َ َ ُ ََ ُ َب ٌ ََ ه
ُ ُ َ ِّ َ ُ ه َ ه
ه
»ار
ِ «اليزال قوم يتاخرون ع ِن الصف االو ِل حىت يؤخرهم اهلل ِِف انل
‘‘মকাদনা সম্প্রোয় যখন প্রথম কাতাদর প্রদবি করা মথদক জবেম্ব করদব তখন
আল্লাহ তা‘আো তাদেরদক িাহান্নাদমর আগুন মথদক মবর করদত জবেম্ব
করদবন”।[ইমাম আবু োউে (রহ.) আদয়িা রাজেয়াল্লাহু ‘আনহা মথদক বর্েনা
কদরদ ন।]28
আর অজধক অবদহোকারী হদি ঐসব মোক, যারা সাোত আোদয়র িনয
মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর মভতদর প্রিস্ত িূ নয িায়গা থাকা সদেও
বাইদরর প্রিস্ত িাদন বদস থাদক। এভাদব তারা জনদিদেরদক জবরাট প্রজতোন
মথদক বজঞ্চত কদর; বরং কজতপয় আদেম বযজক্তর মদত তাদের িারা ইমাদমর
ইকদতো বা অনু সরর্-অনু করর্ করার জবষয়জট প্রশ্নজবদ্ধ জবষয়। তাদের কারদর্ই
মসজিদে প্রদবদির িান সংকীর্ে হদয় পদড় এবং অদনদকর মদন এ ধারর্া হদয়
যায় ময, মসজিে পূ র্ে হদয় মগদ ।
৩. অতোঃপর যখন তুজম মসজিদে প্রদবি করদব তখন েু ই রাকাত ‘তাজহয়যাতুে
মাসজিে’ সাোত আোয় না কদর বসদব না। মকননা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন:
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ب َ ب َ َ َ َ ب ب َ ه ُ َ ِّ َ َ ب َ َ ب
»ي
ِ «إِذا دخل أحدكم المس ِجد فَل ُي ِلس حىت يصل ركعت
27

সহীহ মুসজেম (১/৩২৫), হােীস নং ৪৩৮।

28

সু নানু আবী োউে (১/৪৩৮), হােীস নং ৬৭৯); আর এটা সহীহ সু নান আবী োউে (১/১৩২),
হােীস নং ৬৩০।
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‘‘যখন মতামাদের মকউ মসজিদে প্রদবি কদর তখন মস েু ই রাকাত সাোত
আোয় বযজতত বসদব না”।এজট ইমাম বুখারী (রাহ.) ও মুসজেম (রাহ.) বর্েনা
কদরদ ন।29
৪. যখন তুজম ‘তাহাজয়যাতুে মাসজিে’ সাোত আোয় করদব, তারপর মহান
আল্লাহর স্মরর্ ও কুরআন জতোওয়াত অথবা মকাদনা উপকারী ইেম জিক্ষাগ্রহর্
ও জিক্ষা মেওয়ার কাদি মিগুে হদব, মযদহতু এর িনয রদয়দ

অদনক

প্রজতোন । ইমাম মুসজেম রহ. উকবা ইবন আদমর রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক
বর্েনা কদরদ ন , জতজন বদেন, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম
আমাদের কাদ

মবর হদয় আসদেন, আমরা সু ফফার30 িাদন অবিান

করজ োম, তখন জতজন বদেন,

 فيأيت بناقتي كوماوين ِف غْي إثم وال،« أيّكم حيب أن يغدو لك يوم إىل بطحان أو العقيق
، « أفَل يغدو أحدكم إىل املسجد: قال.  يا رسول اهلل لكنا َنب ذلك: قطع رحم»؟ فقلنا
 وأربع خْي،  وثَلث خْي َل من ثَلث، فيعلم أو يقرأ آيتي من كتاب اهلل خْي َل من ناقتي
.» ومن أعدادهن من اإلبل، َل من أربع

‘‘মতামাদের মদধয মক প ন্দ কদর ময, প্রদতযক জেন প্রতযহ সকাদে ‘বুতহান
অথবা ‘আকীক’31 নামক িাদনর জেদক মবর হদত, তারপর মসখান মথদক মকাদনা
প্রকার গুনাহ জকংবা আত্মীয়তার সম্পকে জ ন্ন করা বযতীত েু ’জট উাঁচু কুাঁি জবজিষ্ট
উষ্ট্রী জনদয় আসদব?”32 আমরা বেোম, মহ আল্লাহর রাসূ ে! আমরা এটা প ন্দ

29

সহীহ বু খারী (৩/৪৮), হােীস নং ১১৬৩; সহীহ মুসজেম (১/৪৯৫), হােীস নং ৭১৪।

30

সু ফফা: এমন িান যা মসজিদে নববীর অেূ দর অবজিত গরীবদের িনয জনজমেত হদয়দ , যাদের
মকাদনা জিকানা ও পজরবার মনই। মেখুন: সামহুেী, ওফায়াে ওয়াফা (২/৪৫৩)।

31

বু তহান ও আকীক মজেনা নববীর েু জট উপতযকার নাম (প্রাগুক্ত ৩/১০৬৮-১০৭১)।

32

জনহায়াহ, ইবনু ে আ ীর (৪/২১১)।
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কজর। জতজন বেদেন ‘‘মতামাদের মকউ সকাদে মসজিদে মবর হদব অতোঃপর
মহান আল্লাহর জকতাব মথদক েু ‘জট আয়াত জিক্ষা করদব অথবা পড়দব তার িনয
তা েু ‘জট ঊজষ্ট্র মথদক উত্তম। আর জতনজট আয়াত জতনজট উজষ্ট্র মথদক উত্তম। আর
চারজট আয়াত চারজট মথদক উত্তম। এভাদব প্রজত সংখযার আয়াত জিক্ষা করা বা
পাি করা মস সংখযার উদটর মথদক উত্তম।”33
আবু উমামা রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক বজর্েত, জতজন নবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাম মথদক বর্েনা কদরদ ন ময, জতজন বদেদ ন:
ً
ً
ه
»حاج تاما حجته
ٍ «من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خْيا أو يعلمه اكن َل كأجر
‘‘ময বযজক্ত সকাদে মসজিদে মকবে মকাদনা ভাদো জক ু জিক্ষা গ্রহদর্র িনয
অথবা জিক্ষা মেওয়ার িনয গমন কদর তার িনয একজট পজরপূ র্ে হদির
সমপজরমার্ প্রজতোন রদয়দ ”।
মুনদযরী বদেন: ‘‘হােীসজট ইমাম োবারানী তাাঁর মু‘িামুে কাবীদর সমসযাহীন
সনদে বর্েনা কদরদ ন। 34
৫. মানু দষর সাদথ মবহুো35 কথা বো মথদক জবরত থাকুন। আর মিদন রাখুন
ময, সাোদতর অদপক্ষায় মসজিদে আপনার বদস থাকার অথেই হদি আপজন
সাোদতর মদধযই আদ ন। অথোৎ আপনার িনয রদয়দ মতমজন প্রজতোন ও
সওয়াব মযমজনভাদব আপজন সাোদত োাঁড়াদে সাওয়াব ও প্রজতোন রদয়দ । আর

33

সহীহ মুসজেম (১/২৫৫), হােীস নং ৮০৩।

34

আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১০৪)। এজট আরও এদসদ ইমাম তাবারানীর আে মু‘িাম আেকাবীদর (৮/১১১, হােীস নং ৭৪৭৩) আর এজট ইমাম আেবানী সহীহ আত-তারগীব ওয়া তারহীব-এ
উদল্লখ কদরদ ন (১/৩৮ হােীস নং ৮২)।

35

প্রদয়ািন বযতীত মমাবাইদে কথা বো। বরং বযবহার কারীর উজচৎ হদো মসজিদে প্রদবদির পূ দবে তা
বন্ধ্ করা। মকননা এটা সাোদত মুসল্লীদের জবরজক্তর কারর্।
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জফজরিতারা আপনার িনয মো‘আ করদত থাদকন এবং ক্ষমা প্রাথেনা কদরন।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেন,
ُ
 ال. امهلل ارمحبه، امهلل اغفر َل:«املَلئكة تصّل ىلع أحدكم ما دام ِف مصَله ما لم حيدث
» ال يمنعه أن ينقلب إىل أهله إال الصَلة،يزال أحدكم ِف صَلة ما دامت الصَلة حتبسه
“জফজরিতাজফজরিতাগর্ মতামাদের কারও ওপরসাোত পাি কদরন, যতক্ষর্ মস
পজবত্র অবিায় সাোদতর িাদন অবিান করদত থাদক। (তারা এই বদে মো‘আ
কদর) মহ আল্লাহ, তাদক ক্ষমা কর, তার প্রজত েয়া কদরা। মতামাদের মকউ
সাোদতই আদ জবদবজচত হদব যতক্ষর্ সাোদতর কারদর্ আটদক থাদক আর
সাোত বযতীত মকাদনা জক ু ই তাদক তার পজরবাদরর কাদ জফদর মযদত বাধা না
মেয়”।[ইমাম বুখারী (রাহ.) বর্েনা কদরদ ন।]36
অনয বর্েনায় অজতজরক্ত এদসদ : ‘‘যতক্ষর্ অনয কাউদক কষ্ট না মেয় ”37
যজে মকাদনা মানু ষ এ অথেগুদো অনু ধাবন করত তাহদে অবিযই তার অন্তর
ঈমান িারা পজরপূ র্ে হদতা। আর তার জিহ্বা আল্লাহর হামে বর্েনা ও তার
ইহসান ও েয়ার বদেৌেদত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত। আর তার অঙ্গ প্রতযঙ্গ
মহান আল্লাহর সামদন েজ্জায় অবিযই অবনত হদতা ময তার মথদক মহান
আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন মকাদনা জক ু প্রকাি মপদতা না।
৬. অতোঃপর যখন সাোদতর ইকামত হদয় যাদব, তখন অবিযই কাতার মসািা
রাখা, ফাকা িান বন্ধ্ করা, প্রথদম প্রথম কাতার পূ র্ে করার বযাপাদর যত্নবান
হদব। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেন:
َ ب َ َ ه
ُّ َ َ َ ُ َ ب َ ه َ ب
َ
»الصَل ِة
فوف ِمن ِإقام ِة
ِ «س ُّووا صفوفكم ف ِإن تس ِوية الص

36

সহীহ বু খারী (২/১৪২), হােীস নং ৬৫৯।

37

সহীহ বু খারী (১/৫৬৪), হােীস নং ৪৭৭।
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‘‘মতামরা মতামাদের কাতারসমূ হ মসািা কদরা, মকননা কাতার মসািা করা
সাোত আোদয়র অংি”।[ইমাম বুখারী (রাহ.) ও মুসজেম (রাহ.) এজট বর্েনা
কদরদ ন।]38
ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মাদেক রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক বর্েনা কদরন,
জতজন বদেন,

»«واكن أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

‘‘আমাদের মকউ তার কাধ অনয সজঙ্গর কাাঁদধর সাদথ ও তার পা সজঙ্গর পাদয়র
সাদথ জমজেদয় রাখদতা”।39
ইমাম মুসজেম রহ. িাজবর ইবন সামুরাহ রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক বর্েনা
কদরন, আমাদের কাদ

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম মবর হদয়

আসদেন। অতোঃপর বেদেন:
 يا رسول اهلل وكيف تصف املَلئكة: «أال تصفون كما تصف املَلئكة عند ربها ؟ فقلنا
َ  يتمون الصفوف: عند ربها ؟ قال
»األول ويرتاصون ِف الصف
“‘জফজরিতাগর্ মযভাদব তাদের রদবর সামদন সাজরবদ্ধ হয় মতামরা জক মসভাদব
সাজরবদ্ধ হদব না?” তারা বেে, মহ আল্লাহর রাসূ ে! জফজরিতাগর্ তাদের রদবর
কাদ সাজরবদ্ধ হয় কীভাদব? জতজন বদেন: তারা আদগর কাতার পূ র্ে কদর এবং
কাতাদরর মদধয জমজেত হদয় োড়ায়”।40
আর নবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম কাতার মসািা করা মথদক জবঘ্ন সৃ জষ্ট
করার বযাপাদর কদিার সতকেতা প্রোন কদর বদেন:
ُ «لتُ َس ُّو هن صفوفكم أو ََلخال َف ّن
»اهلل بي وجوهكم
ِ
38

সহীহ বু খারী (২/২০৯), হােীস নং ৭২৩; সহীহ মুসজেম (১/৩২৪), হােীস নং ৪৩৩।

39

সহীহ বু খারী (২/২১১), হােীস নং ৭২৫।

40

সহীহ মুসজেম (১/৩২২), হােীস নং ৪৩০।
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‘‘অবিযই অবিযই মতামরা মতামাদের কাতার মসািা করদব নয়দতা অবিযই
অবিযই আল্লাহ মতামাদের মচহারার মদধয পজরবতেন কদর জেদবন”।[ইমাম বুখারী
(রাহ.) ও ইমাম মুসজেম (রাহ.) এজট বর্েনা কদরদ ন।]41
আর এজট জবরাট ধমক ও হুমজক, এ কারদর্ কাতার মসািা করা ওয়াজিব। আর
এদত অবদহো করা হারাম।42
অতোঃপর ময বযজক্ত এ জবষয়জট িানদত পারদো, তার কতেবয হদো, মস তার
মুসজেম ভাইদের িনয আেিে হদব এবং কাতার মসািা করা ও আদগর কাতার
পূ র্ে করা, কাতার মথদক িূ নযিান পূ রর্ করা মযন িয়তান কাতাদরর িূ নযিাদন
প্রদবি করদত না পাদর মস বযাপাদর তার ভাইদের সহদযাগী হদব। আর মহ
আমার মুসজেম ভাই! এসব উপকারী বক্তবয শ্রবর্ করার িনয মতামার কান,
মচাখ ও অন্তরদক খুদে রাদখা; কারর্ তা এমন বযজক্তর কা মথদক এদসদ যার
গুর্ বর্েনা কদর মহান আল্লাহ বদেন,

َ ﴿بٱلمؤ ِّمن
]٨٣٣ :﴾ [اتلوبة١٢٨ِّي َرءوف رحِّيم
ِّ

“মুজমনদের বযাপাদর অজতিয় েয়াপরববি ও েয়ােু ।”
বস্তুত তাাঁর সকে বক্তবযই অনু রূপ। আমার জপতা-মাতা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর িনয মকারবান মহাক ময, জতজন বদেন:
« أقيموا الصفوف و حاذوا بي املناكب و سدوا اْللل و َلنوا بأيدي إخوانكم و ال تذروا
»فرجات للشيطان و من وصل صفا وصله اهلل و من قطع صفا قطعه اهلل
‘‘মতামরা মতামাদের কাতার মসািা কর। আর কাাঁদধ কাাঁধ জমোও ও ফাাঁকা িান
বন্ধ্ কদরা এবং মতামাদের ভাইদের হাদত নরম হদয় যাও, (টানদত বা জিক
করদত চাইদে তার আহ্বাদন সাড়া োও)। আর িয়তান প্রদবদি সু দযাগ রাখদব
41

সহীহ বু খারী (২/২০৭), হােীস নং ৭১৭; সহীহ মুসজেম (১/৩২৪), হােীস নং ৪৩৬।

42

মেখুন,ফতহুে বারী, হাদফয ইবন হািার (২/২০৭)।
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না। আর ময মকউ মকাদনা কাতার জমজেদয় মেয় আল্লাহ তার সাদথ সম্পকে
রাখদবন, আর ময তা নষ্ট কদর আল্লাহ তা‘আো তার সাদথ সম্পকে নষ্ট
করদবন”।[ইমাম আবু োউে রহ. বর্েনা কদরদ ন।]43
৭. জপ্রয় মুসজেম ভাই, প্রথম কাতাদর সাোত আোয় করার িারা ফযীেত
োদভর বযাপাদর যা তুজম িানদত মপদরদ া তা মযন মতামাদক অদনযর অজধকাদর
সীমােঙ্ঘন করার উৎসাজহ না কদর। ফদে কখদনা কখদনা তুজম জবেদম্ব এদস
জিতীয় কাতাদর মতামার মযসব ভাই বদসদ তাদের অজধকাদরর প্রজত েক্ষয না
মরদখ প্রথম কাতাদর োজফদয় পড়দব। অথচ জিতীয় রাকা‘আদত যারা আদ তারা
প্রথম কাতাদর সাোত আোদয়র বযাপাদর মতামার মতই অথবা আরও অজধক
উৎসাহী। প্রথম কাতাদর অবিানকৃত মতামার ভাইদের ওপর সেীর্ে হওয়ার ভয়
বযতীত অনয মকাদনা জক ু ই তাদেরদক সামদন অগ্রসর হওয়া মথদক জনদষধ কদর
না। জনোঃসদন্দহ মতামার এ কাি তাদেরদক কষ্ট মেয় এবং তাদের অন্তদর ঘৃ র্া
িন্মায়। আর এিনয মতামার ওপর প্রজতোদনর মচদয় অজধক অপরাধ জেজপবদ্ধ
করা হদব।”
মতামার সাদথ অনয মকউ এরূপ করদে তা মকমন হদতা -এ বযাপাদর তুেনা
কদর মেদখা। অথচ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন:
.»«ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب نلفسه
‘‘মতামাদের মকউ ততক্ষর্ পযেন্ত ঈমানোর হদত পারদব না যতক্ষর্ না মস
জনদির িনয যা প ন্দ কদর তা অপদরর িনয প ন্দ করদব”। [ইমাম বুখারী
রহ. এজট বর্েনা কদরদ ন।]44
43

সু নান আবী োউে (১/৪৩৩), হােীস নং ৬৬৬, আর এটা সহীহ সু নান আজব োউদে (১/১৩১),
হােীস নং ৬২০।

44

সহীহ বু খারী (১/৫৭), হােীস নং ১৩।
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আর মানু দষর মদধয এমন জক ু মানু ষ আদ যারা কাতাদর আদস এবং তা এমন
পজরপূ র্ে ময মসখাদন মকাদনা ফাাঁকা িান মনই। অতোঃপর মস মিার কদর প্রদবি
কদর, ফদে মস ডান ও বাম জেদকর মুসল্লীদের কষ্ট মেয় এবং তাদেরদক
সংকীর্ে কদর এবং তাদের সাোদতর খুশু‘ নষ্ট কদর মেয়।
অতএব, ভাদো কাদি উৎসাজহ মুসজেদমর উজচৎ হদো এসব কাি মথদক জবরত
থাকা যাদত জফদর যাওয়ার মাধযদম তার ও অদনযর ক্ষজত সাজধত হয়।
৮. আমার মুসজেম ভাই! মতামার সাোত রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাদমর আদেদির অনু করদর্ আোয় করদত উৎসাহী হও। মযমন,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন,
»«صلوا كما رأيتموين أصّل
“ মতামরা সাোত পড় মযমনজট আমাদক পড়দত মেদখ ”।45
আর এজট মহান আল্লাহ মতামার িনয সহি কদরদ ন। মসদহতু জক ু জ্ঞানী
বযজক্তে সহীহ েেীদের জভজত্তদত রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর
সাোদতর পদ্ধজত জনদয় সহি পদ্ধজতদত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা কদরদ ন। তন্মদধয
আল্লামা িাইখ আেু ে আযীয ইবন আবেু ল্লাহ ইবন বায রহ. "كيفية صَلة انلىب
আল্লামা িাইখ নাজসরুেীন আেবানী রহ.-এর "صفة صَلة انلىب صل اهلل عليه وسلم
 "من اتلكبْي إىل التسليم كأنك تراهاঅনযতম। আর এটাদক আদরা সংজক্ষপ্তাকাদর
 خمترصصفة صَلة انلىب صل اهلل عليه وسلمনাদম রচনা কদরন আল্লামা িাইখ
মুহাম্মাে ইবন সাদেহ ইবন উসাইমীন রহ। অনু রূপভাদব িাইখ ইবন
উসাইমীদনর জনদিও এ জবষদয় একজট সংজক্ষপ্ত পুজস্তকা রচনা কদরদ ন। তা াড়া
অনযানযরাও অনু রূপ গ্রন্থ রচনা কদরদ ন।

45

সহীহ বু খারী (২/১১১), হােীস নং ৬৩১।
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৯. সাোত সমাপ্ত হওয়ার পর পরই মসজিে তযাগ করদত িয়তান মযন প্রেু ব্ধ
করদত না পাদর মযমনজট জক ু মানু দষর অবিা োাঁজড়দয়দ । ঐসব মোক তাদের
তাড়াহুদড়ার কারদর্ কত বড় মহান প্রজতোন মথদক বজঞ্চত হয়। মযদহতু তারা
সাোত আোদয়র পদর বজর্েত মো‘আসমূ হ পাদি অবদহো কদর থাদক।
মহ মুসজেম ভাই, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর এ প্রজ্ঞাপূ র্ে
জনদেেিনা ও সাহাবাদয় জকরাদমর প্রবে উৎসাদহর বযাপারজট তুজম গভীর জচন্তাভাবনা করদে কেযার্মূ েক কাদি তাদের গভীর আগ্রহ ও মস বযাপাদর আমাদের
অবদহোর জবষজট প্রকট আকাদর মতামার কাদ প্রজতভাত হদব। কারর্ ইমাম
মুসজেম রহ. আবু সাদেহ-এর সূ দত্র বর্েনা কদর ন। জতজন আবু হুরায়রা
রাজেয়াল্লাহু ‘আনহু মথদক বর্েনা কদরন,
ُّ  ذهب أهل:«أن فقراء املهاجرين أتَ بوا رسول اهلل ـ صل اهلل عليه وسلم ـ فقالوا
ادلثور

َُ
 ويصومون كما، يصلون كما نصّل: "وما ذلك؟" قالوا:العل وانلعيم املقيم! قال
بادلرجات
ُ
 "أال أعلمكم شيئًا: فقال رسول اهلل. ويُع ِتقون وال نع ِتق، ويتصدقون وال نتصدق،نصوم
ّ
َ
ُ
َ
َ
 بل: إال من صنع مثل صنيعكم؟" قالوا،سبقون به َمن بعدكم
ِ دركون به من سبقكم وت
ِ ت
َ
ً
ُ
ِّ ُ "تُسبِّحون وت:يا رسول اهلل! قال
كِّبون وحت َمدون ثَلثا وثَلثي مرة دبُ َر لك صَلة" قال أبو

 سمع إخواننا أهل األموال بما فعلنا: فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهلل فقالوا:صالح
ُ
.» "ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء:ففعلوا مثله ـ فقال رسول اهلل
“মুহাজিরদের মদধয কজতপয় অভাবী মোক রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ
ওয়াসাল্লাদমর জনকট এদস বেে, ধনীরা উচ্চ মযোো ও িায়ী জবরাট জন‘আমত
োভ কদরদ । জতজন বেদেন, মসটা কী? তারা বেে: আমরা মযভাদব সাোত
আোয় কজর ধনীরাও মসভাদব আোয় কদর আমরা মযভাদব সাওম পােন কজর,
ধনীরাও মসভাদব সাওম পােন কদর, তদব তারা সােকাহ করদত পাদর জকন্তু
আমরা সােকাহ করদত পাজর না। তারা মগাোম আযাে কদর, জকন্তু আমরা
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আযাে করদত পাজর না। তখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম
বেদেন “আজম জক মতামাদেরদক এমন জবষদয় িাজনদয় জেব না, যাদত মতামরা
মতামাদের পূ বেবতেীদের অদগ্র চদে মযদত পারদব এবং মতামাদের পরবতেীদেরও
অগ্রগামী হদব। আর মতামাদের মথদক মকউ উত্তম হদব না যজে না মতামরা যা
কদরদ া মস তা করদত পাদর?” তারা বেে, জনশ্চয় মহ আল্লাহর রাসূ ে! জতজন
বেদেন, মতামরা প্রদতযক সাোদতর পর মতজত্রিবার তাসবীহ (সু বহা-নাল্লাহ)
পাি করদব, মতজত্রিবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়দব এবং মতজত্রিবার
হামে (আে-হামেু জেল্লাহ) পড়দব । আবু সাদেহ বদেন, অতোঃপর অভাবী
মুহাজিরদের েেজট রাসূ দের কাদ
ধনীরা আমরা যা করজ

জফদর মগে এবং তারা বেে: আমাদের

এ বযাপাদর িানদত মপদর জগদয়দ । আর তারাও

আমাদের অনু রূপ করদ । তখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম
বেদেন, এটা হদো আল্লাহ তা‘আোর অনু গ্রহ, জতজন যাদক ইিা তাদক োন
কদরন”
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ইমাম মুসজেম আবু হুরায়রা রাজেয়াল্লাহু ‘আনহুর মাধযদম রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইজহ ওয়াসাল্লাম মথদক আদরা বর্েনা কদরন ময, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইজহ ওয়াসাল্লাম বদেদ ন,
 وكِّب اهلل، ومحد اهلل ثَلثا وثَلثي مرة،« من سبح اهلل ِف دبر لك صَلة ثَلثا وثَلثي مرة
 ال هلإ إال اهلل وحده ال َشيك َل َل: وقال تمام املائة،ثَلثا وثَلثي مرة فتلك تسع وتسعون
»امللك وَل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير غفرت خطاياه وإن اكنت مثل زبد اْلحر
‘‘ময বযজক্ত প্রদতযক সাোদতর পর মতজত্রিবার তাসবীহ পাি কদর, মতজত্রি বার
হামে মপি কদর, মতজত্রি বার তাকবীর পাি কদর, আর তা মমাট জনরানব্বই
বার এবং একি পূ র্ে করার সময় বদে,
46
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( ال هلإ إال اهلل وحده ال َشيك َل َل امللك وَل احلمد وهو ىلع لك يشء قديرএকমাত্র
আল্লাহ বযতীত মকাদনা হক্ব ইোহ মনই, তাাঁর িনযই রািে, তাাঁর িনযই সকে
প্রিংসা আর জতজন সকে জবষদয় ক্ষমতাবান) তার গুনাহসমূ হ ক্ষমা করা হয়,
যজেও তা সমুদের মফনা পজরমার্ মহাক।”47
অতএব, েক্ষয কর! মহান আল্লাহ তা‘আোর পক্ষ মথদক জবরাট প্রজতোদনর
জবষয়জট। সু তরাং তাাঁর িনযই সকে প্রিংসা ও তাাঁর অনু গ্রদহর িনয যাবতীয়
কৃতজ্ঞতা।
আর যখন তুজম িানদত পারদে ময, সাোদতর পর উপযু েক্ত জযজকর পাদি কদয়ক
জমজনজটর মবিী সময় োদগ না, তখন এ মহাপ্রজতোদন অবদহো করা ময জবিাে
ক্ষজতকর জবষয় তা তুজম সহদিই বুঝদত পারদে।
অতএব, এসব জযজকরসমূ হ যা নবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম মথদক সাবযস্ত
রদয়দ , তা আমে করার বযাপাদর তুজম যথাযথ যত্নবান হও, তাহদে মতামরা েু জনয়া ও
আজখরাত সফেকাম হদব।
আর আজম মহান আল্লাহ, মহান ‘আরদির রদবর েরবাদর আমার ও মতামার িনয
জতজন যা প ন্দ কদরন ও সন্তুষ্ট হন এমন সকে কাদির তাওফীক। আর আমাদের
সকেদক তার জযজকর, মিাকর ও উত্তম ইবাোত করার সামথে জেন।
আর সাোত ও সাোম আমাদের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর
এবং তাাঁর সাহাবীগর্ ও পজরবার-পজরিদনর ওপর।
سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال انت استعفرك وأتوب إَلك
বুধবার, ২৮/১০/১৪১৮ জহিরী
পূ নরায় েৃ জষ্টোন ১৪২২ জহিরী
সকে প্রিংসা মস মহান আল্লাহর িনয, যার মনয়ামদতর বদেৌেদত সৎকমেসমূ হ
সম্পাজেত হদয় থাদক।
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