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সেল প্রশাংসা আল্লাহ িা‘আলার িনয জযজন সমগ্র
িগদির স্রষ্টা ও প্রজিপালে। আর সালাি ও সালাম
বজষিি হহাে আল্লাহ িা‘আলার হপ্রজরি রাসূ দলর ওপর
জযজন

সজিযোর

আমানিোর।

অিঃপর,

আজম

মুসজলমদের অবগজির িনয বলজিহহ মুসজলম ভাইদেরা...!
হিামাদের অবশযই মদন রাখদি হদব, আল্লাহ িা‘আলা
মসজিেসমূ হদে মহা মযিাো ও সু উচ্চ মিিবার অজিোরী
বাজনদেদিন। ইসলাদম মুসজলমদের িনয মসজিেসমূ হ
হদলা িাদের যাবিীে োদির হেন্দ্র-জবন্দু। ইসলাদমর
প্রথম যু দগ মসজিে হথদেই মুসজলমদের যাবিীে
োযিক্রম পজরচাজলি হিচ জেন্তু বিিমাদন আমরা
মসজিদের মযিাো, সম্মান ও ভূ জমো সম্পদেি এদেবাদরই
হবখবর। যজেও আল্লাহ িা‘আলা মসজিদের সম্মান ও
িার মযিাো সম্পদেি িানার িনয আমাদের জবদশষ জেিু
জবিান জনিিারণ েদর জেদেদিন, িা সদেও আমরা িা
উপলজি েরদি পাজর না। হযমন, মসজিদে প্রদবদশর পর
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বসার পূ দবি িাজহেযািুল মসজিে েু রাোি সালাি আোে,
মসজিদের জভির জযজের েরা, সালাদির উদেশয িাড়া
মসজিেদে হাটা-চলার পথ বানাদনা জনজষদ্ধ হওো ও
মসজিদে হবচা-দেনা হদি জবরি থাোর জনদেিশ ইিযাজে
মসজিদের জবিান আমাদের িাজনদে জেদেদিন।
এ-িাড়াও মদন রাখদি হদব, হযদহিু মসজিে সািারণি
ইসলাদমর সবিাজিে গুরুত্বপূ ণি ইবাোি ফরয সালাি
আোে ও অনযানয দ্বীজন োিগুদলা আঞ্জাম হেওোর িনয
মুসজলমদের জমলনদেন্দ্র, িাই ইসলাদম মসজিদের গুরুত্ব,
ফযীলি ও মযিাো অপজরসীম।
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন িাইজমেযাহ্ রহ. বদলন,
মসজিেগুদলা উম্মদির প্রাণ হেন্দ্র ও ইমামদের অবস্থান
স্থল। মেীনাে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাদমর
পজবত্র মসজিদে নববীদে িােওোর জভজত্তদিই জনমিাণ
েরা

হদেজিল।

িাদি

সালাি

আোে,

েুরআন

জিলাওোি, জযজের, িা‘লীম ও খুিবা সবই েরা হি।
এ িাড়াও িখনোর যু দগর রািনীজি, পরামশি, মিামি
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গ্রহণ আমীর জনবিাচন ও সম্মানী হলােদের সম্বিিনা ও
পজরজচজি অনু ষ্ঠান সব মসজিদেই অনু জষ্ঠি হি।
মুসজলমদের েীন ও েু জনোর বযাপাদর হোন প্রোর জবপেআপে, েু দভিাগ বা েু জিন্তা হেখা জেদল িখন সবাই
মসজিদে এদস এেত্র হি এবাং িা জনরসদনর জবষদে
মসজিে হথদেই সমািাদনর জচন্তা েরা হি।
হহ মুসজলম ভাইদেরা...!
বিিমান যু দগ মসজিদের ভূ জমো খুবই সীজমি। যজে
মসজিদের ভূ জমো উদল্লজখি পযিাদের গুরুত্ব ও ববজশদষ্টযর
অজিোরী হি, অবশযই আমাদের বলদি হি হয, এ
মযিাো ও গুরুদত্বর িারে বাহে জহদসদব সবিাজিে উত্তম
ও গুরুত্বপূ ণি বযজি িারাই যারা মসজিেসমূ দহ ইমামজি
েদর এবাং যারা মুসজলমদের এেত্র হওোর হেন্দ্র-জবন্দুদি
পজরণি হদে থাদে। োরণ, নফল সালাি বা অনযানয
োদির েথা বাে জেদলও হলাদেরা েম পদে বেজনে
পাাঁচবার িাদের জপিদন পাাঁচ ওোি সালাি আোে েদর
এবাং মসজিদে এেত্র হে।
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মদন রাখদি হদব, মসজিদের এেিন ইমাদমর মযিাো,
সাওোব ও জবজনমদের জেে জবদবচনাে জবজশষ্ট ও অজিে
গুরুত্বপূ ণি বযজি হওোর োজব রাদখ। োরণ, এেিন
ইমাদমর দ্বারা উপোর লাভ বা ত্রুজটর োরদণ েজি
সম্মু খীন হওো শুিু িার জনদির মদিয সীমাবদ্ধ নে, বরাং
িাদের জপিদন যারা সালাি আোে েদর িাদের মদিযও
এেিন ইমাদমর প্রভাব জবেযমান থাদে এবাং িাদের
ওপর উপোর বা েজির প্রভাব পদড়। এ োরদণই এ
জবষদে হােীদস অদনে জেে জনদেিশনা ও জবজভন্ন িরদনর
জবিান রাখা হদেদি।
আবু হুরাের রাজেোল্লাহু ‘আনহু হথদে বজণিি, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলন, ইমাম হদলা,
োজেত্বশীল আর মুোজযযন হদলা, আমানিোর। হহ আল্লাহ!
িুজম ইমামদের সজিে পদথ পজরচালনা ের এবাং
1
মুোজযযনদের িুজম েমা ের।

1

আহমাে, আবু োউে, জিরজমযী।
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উেবা ইবন আদমর হথদে বজণিি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলন, হয বযজি হোন িামা‘আদির
ইমামজি েদর এবাং হস ইমামজির পুদরা হে আোে েদর,
িাহদল হস পজরপূ ণি সাওোব পাদব এবাং মুসল্লীরাও
পজরপূ ণি সাওোব পাদব। আর যজে হস পুদরা হে আোে
েরদি না পাদর, িাহদল মুসল্লীরা পুদরা সাওোব পাদব
এবাং ইমাম গুনাহগার হদব।2
আজব উমামা রাজেোল্লাহু আনহু হথদে বজণিি, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলন, জিন বযজির
সালাি িাদের োনও অজিক্রম েদর না। এক- পলািে
োস জফদর না আসা পযিন্ত। েু ই- হয মজহলার ওপর িার
স্বামী হযৌজিে োরদণ নাদখাশ ও েুি। জিন-দয ইমামদে
(শরী‘আিসম্মি োরদণ) মুসল্লীরা অপিন্দ েদর।
মসজিদের ইমামদের প্রজি পেগাম...
হহ ইমামগণ...!

2

আহমে।
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এেিন ইমাদমর িনয সবিাজিে গুরুত্বপূ ণি োি হদলা, হস
িার মসজিদের মুসল্লীদের সাদথ এমন বযবহার েরদব,
যাদি সমাদি হস এেিন অনু েরণীে ও আেশি পুরুষ
জহদসদব সেদলর জনেট সমােৃ ি ও গ্রহণদযাগয বযজিদি
পজরণি হে। আর িার িনয িাদে যা েরদি হদব িা
হদলা, আদলমদের সম্মান, বড়দের ইজ্জি, হিাটদের
আের, হরাগীদের হেখদি যাওো, েু বিলদের হখাাঁি খবর
হনো, অসহাে হলােদের সহদযাজগিাে এজগদে আসা,
িাদের েলযাদণর িনয সবিো সদচষ্ট হওো ইিযাজে। এ
সব সামাজিে োিগুদলা এেিন ইমামদে অবশযই
েরদি হদব। িাহদলই হস সমাদি গ্রহণদযাগযিা পাদব
এবাং সমাদির মানু ষ িাদে সম্মান েরদব।
হহ ইমামগণ...!
হিামরা এেজট েথা মদন রাখদব-আল্লাহ হিামাদের
জহফাযি েরুে- হিামরা যজে আেশিবান ও সিযানু সারী
হও, িদব িার প্রভাব ও প্রজিজক্রো িাদের মদিযও সৃ জষ্ট
হদব, যাদের জনেট হিামরা োওোি হপৌিাও, যারা
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হিামাদের মিজলদশ উপজস্থি থাদে এবাং হিামাদের েথা
ও ওোয-নসীহি হশাদন। ফদল আনু গিযশীদলর আনু গিয
আরও বৃ জদ্ধ পাদব এবাং যারা অলস প্রেৃজির িাদেরও
আল্লাহর প্রজি আনু গিয ও বশযিা আরও হিারোর হদব।
হহ ইমামগণ! (আল্লাহ হিামাদের জহফাযি েরুন) হিামরা
সবিাবস্থাে উত্তম আেদশির অজিোরী হওোর প্রজি জবদশষ
গুরুত্বাদরাপ ের এবাং হিামাদের যাদি হোদনা প্রোর
পেস্খলন না হে হস বযাপাদর হিামরা অজিে সিেি
থােদব। হিামরা যাবিীে উত্তম গুণাবলীর সমাহার
হিামাদের মদিয ঘজটদে আল্লাহর রদে জনদিদের রাঙ্গাও।
অিঃপর হিামাদের সু নাম ও সু খযাজি নষ্ট েদর এ িরদনর
হোন অনযাে ও অশ্লীল োি েরা হদি হিামরা সম্পূ ণি
জবরি থােদব। োরণ, হিামাদের ত্রুজট-জবচুযজি ও িার
প্রভাব শুিু হিামাদের মদিয সীমাবদ্ধ থাদে না; বরাং যারা
হিামাদের হথদে শ্রবণ েদর ও হিামাদের অনু েরণ েদর
িাদের মদিযও িার প্রভাব জবস্তার েদর।

8

হমাটেথা, সব িরদনর অনযাে োি হদি জবরি থােদব।
জবদশষ েদর চাজরজত্রে ত্রুজট-জবচুযজি হদি হিামাদের
সম্পূ ণি মুি থােদি হদব, যাদি হলাদেরা হিামাদের
হোষ- ত্রুজট আদলাচনা েদর হিামাদেরদে িাদের মুদখর
হলােমা ও িাদের মিজলদশর ফল বানাদি না পাদর।
হিামাদের হথদে চাজরজত্রে হোদনা পেস্খলন প্রোশ হপদল
মানু দষর অন্তদর হিামাদের প্রজি জবদদ্বষ ও ঘৃ ণা সৃ জষ্ট হদব।
ফদল িারা হিামাদের জপিদন সালাি আোে েরাদে
অপিন্দ েরদব, হিামাদের ওোয-নসীহি ও আখলাে
দ্বারা প্রভাজবি হদব না এবাং হিামাদের আমদলর প্রজি
িারা হোন প্রোর মদনাদযাগী হদব না। বরাং িারা
হিামাদের নসীহি হশানদি অনাগ্রহী হদব এবাং হিামরা
যখন বিবয জেদব িখন িারা মিজলশ হদি চদল যাওোর
িনয িাড়াহুড়া েরদব।
হহ ইমামগণ...!
মদন রাখদব (আল্লাহ হিামাদের জহফাযি েরুন)
হিামাদের ঘাদড় রদেদি জবশাল আমানি; অিীব

9

গুরুত্বপূ ণি োজেত্ব। হিামরা এ আমানি ও গুরু োজেদত্বর
যথাযথ জহফাযি েরদব, আমানিোরী রো ও গুরুোজেত্ব আোদে হযন হিামাদের হোদনা প্রোর ত্রুজটজবচুযজি ও অসাবিানিা প্রোশ না পাে। আর সমাদি
হিামাদের হয সু নাম ও পজরজচজি রদেদি হিামরা প্রাণপণ
হচষ্টা েরদব যাদি হিামাদের পজরজচজি ও সু নাম হযন
অেি থাদে এবাং েলজিি না হে।
সমাদির হলাদেরা িাদের েীদনর জবষদে হিামাদের প্রজি
সন্তুজষ্ট জ্ঞাপন েরদি, িাই হিামরা িাদের সু -িারণাদে
সমুন্নি রাখদি বদ্ধপজরের হদব। এমন হোন োি
েরদব না যা হিামাদের সু খযাজি ও সু -িারণাদে প্রশ্নজবদ্ধ
েদর িুদল। শুিু িাই নে, বরাং িাদের িারণার হচদেও
হিামাদে আরও অজিে খযাজি ও সু নাম অিিন েরদি
হদব। হিামার ভাবমূ জিি যাদি েুণ্ন না হে হসজেদে
হিামাদে লেয রাখদি হদব।
ইমামজি েরা হয েি বড় োজেত্ব, িার প্রজি হিামাদের
অনু ভূজিশীল হদি হদব। এ মহান োজেত্বদে যথাযথভাদব
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আোে েরদি ও পজরপূ ণিরূদপ পালদন হিামাদের হথদে
হযন হোন প্রোর ত্রুজট-জবচুযজি প্রোশ না পাে, হস
বযাপাদর হিামাদের অবশযই অজিে োজেত্বশীল হদি হদব।
সালাদি

হিামরা

রাসূ লুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইজহ

ওোসাল্লাম বাচজনে ও োযিগি সু ন্নািগুদলার যথাসািয
অনু সরণ েরদব এবাং হিামরা হিামাদের সালাদি
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাদমর বাণীর
পজরপূ ণি অনু সরণ েরদি যথা সম্ভব হচষ্টা েরদব। জিজন
বদলন,
»«صلوا كما رأيتموين أصيل
“হিামরা হযভাদব আমাদে সালাি আোে েরদি হেখ,
জিে হসভাদব সালাি আোে ের।”3
সালাদি হিামরা রুেু সািোগুদলা সু ন্নাি হমািাদবে
পজরপূ ণিরূদপ আোে েরদব, রুেু হসিো আোে েরদি
হোন প্রোর িাড়াহুড়া েরদব না। োরণ, পজরপূ ণিরূদপ
3

সহীহ বু খারী।
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রুেু সািোহ আোে না েদর িাদি িাড়াহুদড়া েদর
সালাি আোেেৃি সালািদে হােীদস োদের হিাের
বদল আখযাজেি েরা হদেদি। আর সালাি আোদে
োদের হিােদরর মি হিাের হেওোদে সম্পূ ণি জনজষদ্ধ
েরা হদেদি। অদনে ইমাম মদন েদর, রুেু হসিোে
িাড়াহুড়া েরা মুিাজেদের অবস্থার জবদবচনা েদরই হদে
থাদে যা শরীেিসম্মি। বাস্তদব িাদের এ িরদনর িারণা
সম্পূ ণি ভুল ও সালাি আোদের সজিে পদ্ধজির
এদেবাদরই পজরপন্থী। োরণ, শরী‘আি জনদেিজশি
‘সাংজেপ্ত েরণ’ অথিাৎ হােীদস সালািদে সাংজেপ্ত েরার
হয জনদেিশ জেদেদি, িা সু ন্নাদির অনু সরদণর মািযদমই
হদে থাদে। সু ন্নািদে বাে জেদে সাংজেপ্ত েরদি বলা হে
জন।
আনাস ইবন মাদলে রাজেোল্লাহু আনহু বদলন,
»«اكن رسول اهلل ﷺ يوجز الصالة ويكملها
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‘‘রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম সালাি
সাংজেপ্ত

েরদিন

এবাং

িা

পজরপূ ণিরূদপ

আোে

েরদিন’’।
আল্লামা ইবনু ল োইদেযম রহ. সালাি সাংজেপ্তেরণ ও
পজরপূ ণিেরণ এ েু ’জটর বযাখযা জেদি জগদে বদলন,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম সালাদি হয
িরদনর সাংজেপ্ত েরি, িার অথি হস বযজির িারণা মি
নে, হয িার সালাদি এেজট রুেন আোদের সমপজরমাণ
সমেও অদপো েদর না এবাং সালাদি িাড়াহুড়া েদর।
মদন রাখদি হদব, সাংজেপ্তেরণ এমন এেজট জবষে, যা
আদপজেে হদে থাদে। আর সু ন্নাদির অনু সরণ েরাই
হদলা এর হশষ গন্তবয। ইমাম িার জপিদন মুিাজেদের
চাজহোনু যােী সালাি আোে েরার মািযদম সাংজেপ্তেরণ
হে না। আল্লাহ িা‘আলা আমাদের হিদন হশাদন আমল
েরার িাওফীে োন েরুন।
হহ ইমামগণ...
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হিামরা অবশযই মদন রাখদব, এেিন ইমাদমর বাজহযে
েৃ শয হযন হে, হস হয সত্বার সম্মু দখ েণ্ডােমান হদেদি
িার শাদনর উপযু ি। িার হপাশাে-আশাে হদব পজরষ্কার
-পজরচ্ছন্ন, বাজহযে েৃ শয হদব সু ন্দর, িার শরীর থােদব
সু গন্ধীযু ি এবাং িার মুখ থােদব েু গন্ধিমুি। হস সবিো
পাে-পজবত্র থােদব। সালাদির পূ বি মুহূদিি জমসওোে
েদর মুদখর েু গিন্ধ েূ র েদর জনদব। আর এ িরদনর সািসজ্জা অবলম্বন েরা আল্লাহর জনদেিদশরই অন্তভুিি।
আল্লাহ িা‘আলা বদলন,

ُ ُ َ َ َ َ َٰ َ ي
ُ ََ
َ ُٓ ُ ِٓند
َ
]١٣ :جدٓ﴾ [االعراف
ٓ ِ ﴿يب
ِ كٓمس
ِ ٓ نٓءاد ٓمٓخذوآٓزِينتكمٓٓع

‘‘হহ আেম সন্তান হিামরা প্রদিযে সালাদির সমে
হিামাদের হসৌন্দযি অবলম্বন ের’’। [সূ রা আল-আ‘রাফ,
আোি: ৩১]
হােীদস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলন,
»«إن اهلل أحق من تزين هل

 14 

যাদের িনয সাি-সজ্জা গ্রহণ েরা হে, িাদের হথদে
আল্লাহ িা‘আলাই সবিাজিে উপযু ি।
সাি-সজ্জা িথা পজরষ্কার পজরচ্ছন্ন হপাশাে পজরিান
েরার মদিয আল্লাহর রাজি-খুজশ ও সন্তুজষ্ট রদেদি, এজট
সালাদি খুশূ‘ িথা এোগ্রিার উপেরণ এবাং ইমাদমর
দ্বারা মুিাজেদের প্রভাজবি হওোর প্রজিও এেরেম
আহবান। অথিাৎ, ইমাম যখন পজরষ্কার পজরচ্ছন্ন থােদব
িখন মুিাজেরা িার অনু েরণ েরদব।
হহ ইমামগণ...
হিামরা সালাদির োিারগুদলা জিে েরার প্রজি অজিে
যত্নবান হও। োিার জিে েরার বযাপাদর জবদশষ গুরুত্ব
জেদি হদব। আর মদন রাখদব এ হেদত্র শুিু এজেে
হসজেে িাোদনাই যদথষ্ট নে। অদনে ইমামদে হেখা
যাে, শুিু এজেে হসজেে িাজেদেই সালাদি োাঁজড়দে যাে
অথচ সালাদির োিারগুদলা এখদনা আাঁো-বাাঁো রদে
হগদি। বরাং হিামরা মুসল্লীদের সজিেভাদব োাঁড়াদনা ও
এেসাদথ এেিন অপর িদনর সাদথ জমদশ োাঁড়াদনার
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িনয জনদেিশ হেদব। হোদনা মুসল্লী োিাদরর অদগ্র চদল
আসদল িাদে জপিদন হযদি বলদব, আবার হেউ জপিদন
থােদল িাদে সামদন আসদি বলদব। প্রদোিদন ইমাম
োিাদরর জভিদর প্রদবশ েদর হদলও সালাদির োিার
জিে েরদব। িাদের িুজম পরস্পদরর সাদথ জমদল োাঁড়াদনা
ও ফাাঁো বন্ধ েরদি উৎসাহ প্রোন েরদব। আর এজটই
হদলা, সালাদির পূ ণিিা ও সম্পন্নিা।
হযমন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলন,
»«سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة
‘‘হিামরা হিামাদের োিারসমূ হ হসািা ের। োরণ,
সালাদি

োিার

জিে

েরা

সালাি

োদেদমরই

অন্তভুিি’’।4
হহ ইমামগণ... হিামরা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজহ ওোসাল্লাম েীভাদব সালাি আোে েরদিন

4

শাইখান (বু খারী ও মুসজলম) হােীসজট আনাস ইবন মাদলে
রাজেোল্লাহু ‘আনহু হথদে বণিনা েদরন।
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এবাং জিজন সালাদি জে পড়দিন িা হিদন িেনু যােী
সালাি আোে েরদি সদচষ্ট হদব।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলন,
»«من توضأ كما أمر وصىل كما أمر غفر هل ما تقدم من ذنبه
‘‘হয বযজি হযভাদব জনদেিশ হেওো হদেদি, হসভাদব ওিু
েদর এবাং সালাি আোে েদর, িার অিীি িীবদনর
গুনাহসমূ হ েমা েদর হেওো হে’’।
হহ ইমামগণ...
শরী‘আদির জবিানাবজলদি যাদি হোদনা প্রোর জবেৃজি
না ঘদট, হস িনয হিামরা সদবিাচ্চ সিেি থােদব। সমাদি
হোদনা িরদনর জবে‘আি ও েুসাংস্কার প্রোশ পাওোর
উপক্রম হদল হিামরা িাড়ািাজড় েদর হস জবষে সম্পদেি
মসজিদে বোন হেদব, যাদি মানু ষ জবে‘আি হথদে
জনদিদে রো েদর। আর হোদনা অশ্লীল োি প্রসার
লাভ েরদি আরম্ভ েরদল িখনও হিামরা মানু ষদে িা
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হদি বাাঁচাদনার িনয নসীহি েরদব। মসজিদে িার
খারাপ জেেগুদলা জনদে আদলাচনা েরদব।
জমথযা সাংবাদের ওপর জভজত্ত েদর প্রোজশি সাংবােপত্র
সম্পদেি হিামরা িাজিদে সিেি েরদব। সাংবাে পদত্রর
সব েথাই হযন িারা সিয মদন না েদর। োরণ,
বিিমাদন সাংবাে পত্রগুদলাদি নাজস্তে মুরিােদের প্রভাব
বলবৎ থাোদি হসগুদলা সবিো ইসলাম ও মুসজলমদের
জবরুদদ্ধ অপপ্রচার চাজলদে যাদচ্ছ।
হিামরা সমাদি হয গুরুত্বপূ ণি োজেত্ব জনদে আি, হস
সম্পদেি হিামাদের অবশযই সিেি ও সিাগ থােদি
হদব। হিামাদের েথা-োি ও সিেিীেরণ হযন হরাগ
জবস্তার লাদভর পূ দবিই হরাগীর জচজেৎসা হে। আর হিামরা
এসব োিগুদলা িখন েরদি পারদব, যখন হিামরা
জনদিরা যাবিীে জবষে সম্পদেি সিেি ও ওোদেফহাল
হদব এবাং উম্মদির অবস্থা সম্পদেি হিামরা অবগি
থােদব। আর িার িদনয প্রদোিন ইসলামী শরী‘আি ও
েুরআন-হােীস সম্পদেি হিামাদের সমযে জ্ঞান।
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হহ ইমামগণ...
মদন রাখদি হদব, এেজট মসজিেদে হেন্দ্র েদর অসাংখয
োযিক্রম হাদি হনওো হযদি পাদর, যজে এেিন ইমাম
িার স্বীে এলাোে এগুদলা বাস্তবােন েরদি পাদর,
িাহদল হস অবশযই িার সু ফল পাদব এবাং িার হচষ্টা
ফলপ্রসূ হদব। জনদে এ িরদনর জেিু োযিক্রদমর
আদলাচনা সাংজেপ্তাোদর প্রোন েরা হদলা:
1- হহ ইমামগণ... অবশযই হিামাদের মসজিদের
আশ-পাদশ জেিু গরীব জমসেীন, অসহাে ও অভাবী
হলােিন রদেদি। িাদের হখাাঁি খবর হনওো হিামাদের
বনজিে োজেত্ব।
হিামরা হিামাদের সািযানু যােী িাদের প্রজি হিামাদের
সহদযাজগিার হাি বাজড়দে জেদি আন্তজরে ও সদচষ্ট হদব।
িুজম যজে হিামার জনদির হথদে টাো পেসা জেদে
সহদযাজগিা েরদি না পার, িদব হিামরা মসজিদের
মুসল্লীদের হথদে যারা সচ্ছল ও িনী িাদেরদে গরীব,
জমসেীন ও অসহাে হলােদের সহদযাজগিাে এজগদে
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আসার িনয উদ্বু দ্ধ ের। হিামরা িাদের বুঝাও এবাং
স্মরণ েজরদে োও রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ
ওোসাল্লাদমর বাণী। জিজন বদলন,
«من فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم
...»القيامة
‘‘হয বযজি এেিন মুসজলদমর েু ঃখ-েু েিশা ও জবপেআপে লাঘব েরদব, আল্লাহ িা‘আলা জেোমদির জেন
িার অসাংখয েু ঃখ-েু েিশা ও জবপোপে েূ র েরদব’’।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম আরও বদলন,
»«من دل ىلع خري فله مثل أجر فاعله
‘‘হয বযজি হোদনা ভাদলা োদির পথ হেখাে, িার িনয
োিজট হয পালন েরদব িার সমপজরমাণ সওোব
রদেদি’’।
উজল্লজখি আদলাচনা দ্বারা অদনযর উপোর েরা হয, েি
লাভিনে িা স্পষ্ট প্রমাজণি। সু িরাাং এ বযাপাদর
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ইমামরা শুিু অনযদের বুঝাদল চলদব না; বরাং িাদের
জনদিদের অবশযই অগ্রণী ভূ জমো পালন েরদি হদব।
2- হহ ইমামগণ... মসজিদের আদরেজট োযিক্রম
হদলা, এেিন ইমাম মসজিদে িার মুসল্লীদের ইসলাম
জবষদে যাবিীে মাস’আলা- মাসাদেল জশোোদনর িনয
িাজলম-িরজবেযাি ও ওোয-নসীহদির জবদশষ বযবস্থা
েরদব। আর িালীদমর মিজলদস এমন জেিাবসমূ হ
পড়দব, যা িার মসজিদের মুসল্লীদের উপোদর লাদগ
এবাং সমসামজেে জবজভন্ন সমসযার সমািান িার মদিয
অবশযই থােদি হদব। এমন সব ওোয-নসীহি েরদব
যা িাদের যাবিীে োিেদমি েলযাণ বদে আদন এবাং
বেনজন্দন িীবদনর প্রদোিনীে মাসআলাগুদলা িাদের
জনেট স্পষ্ট হে। এখাদন এেজট েথা মদন রাখদি হদব,
ইমামরা হযন না হিদন হোদনা ফািওো না হেে এবাং
অজনভিরদযাগয হোদনা েথা িাদের মুসল্লীদের মদিয না
বদল। এদি িাদের মদিয জবভ্রাজন্ত সৃ জষ্ট হদব এবাং িার
প্রজি মুসল্লীদের ভজি, শ্রদ্ধা ও জবশ্বাস েদম যাদব। ফদল
িার িাজলদমর মিজলদস হেউ বসদি আগ্রহী হদব না।
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এ িাড়াও জনভিরদযাগয ও জবজশষ্ট আদলমদের ফািওোর
জেিাবগুদলা মসজিদে পাি েরার প্রজি জবদশষভাদব
গুরুত্বাদরাপ

েরদব।

োরণ,

িাদের

ফািওোর

জেিাবসমূ দহ মানু ষ বেনজন্দন িীবদন হয সব সমসযার
সম্মু খীন হে, হস সব সমসযাবলীর জনখুাঁি ও সজিে
সমািান খুাঁদি পাে। ইমাম যজে হোনজট মানু দষর িনয
উপোরী িা জনিিারণ েরদি পাদর িাহদল িা অবশযই
শুভ লেণ ও মুসল্লীদের িনয েলযাণের। হস অনু যােী
ইমাম িাদের িালীদমর বযবস্থা েরদব। আর যজে ইমাম
এ িরদনর হযাগযিাসম্পন্ন না হে, িাহদল হয সব আদলম
িার হচদে বেদস বড় ও অজভজ্ঞ িাদের হথদে পরামশি
জনদব। িাদের পরামশিানু যােী মসজিদে িালীদমর বযবস্থা
েরদব। আর ইমাম অিানা জবষেগুদলা িাদের হথদে
হিদন হনদব। িাদের হথদে হিদন জনদি এবাং িাদের
পরামশি গ্রহণ েরদি হস হযন হোদনা প্রোর েুণ্ঠাদবাি
ও সাংদোচ মদন না েদর। আর ইমাম সাদহব িার
মসজিদে বড় বড় আজলমদেরদে মুসল্লীদের েলযাদণ
োওোি জেদে জনদে আসদব এবাং িাদের িনয আদলাচনা

 22 

ও ওোয-নসীহদির বযবস্থা েরদব। আর িারা এদস
িাদের িনয এমন ভাষণ হেদবন যা িাদের উপোদর
আদস। এ িাড়াও িারা িাদের জবজভন্ন প্রশ্ন, সমসামজেে
সমসযাবলী ও নানাজবি আপজত্ত গুদলার সজিে সমািান ও
উত্তর জেদব। িা‘লীদমর হেদত্র আরও এেজট উদল্লখদযাগয
জেে হদলা, ইমাম িাদের িনয প্রদশ্নাত্তদরর বযবস্থা েরদি
পাদর। প্রশ্ন ও উত্তদরর মািযদম জশো োনজট মুসল্লীদের
িনয অজিে োযিের।
হহ ইমামগণ...
3- মসজিদের আদরেজট জশেণীে োযিক্রম হদলা,
জবজভন্ন প্রোর উপোরী ও েলযাণের পুজস্তো, জেিাসমূ হ
ও জবজভন্ন িরদনর ওোয-নসীহদির অজডও-জভজডও
েযাদসট মুসল্লীদের মদিয জবিরণ েরার বযবস্থা েরদব।
জবদশষ েদর জবজভন্ন মওসু দম জবষেজভজত্তে বই পুস্তে
পাওো যাে, হস গুদলা সাংগ্রহ েদর মুসল্লীদের মদিয
জবিরণ েরদব। হযমন, রমযাদনর সমে রমযাদনর বই,
হদির সমে হদির বই, আশুরার সমে আশুরার বই
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ইিযাজে। মুসল্লীদের মদিয প্রজিদযাজগিার বযবস্থা েদর এ
িরদনর বই পুস্তে পুরষ্কার জহদসদবও জবিরণ েরা হযদি
পাদর। এ িাড়াও যখন হোন জবপে- আপে হেখা হেে,
িখন ঐ জবষদের ওপর জেে জনদেিশনা সম্বজলি বই
জবিরণ ও ওোয নসীহি েদর িাদের হশানাদব। হযমন,
চন্দ্র গ্রহণ ও সূ যি গ্রহণ ইিযাজে সমদে হস জবষদে বিবয
হপশ েরদব এবাং এ জবষদের ওপর েুরআন হােীদসর
জেে জনদেিশনা সম্পদেি িাদের অবজহি েরদব।
4- মসজিদের জশেণীে োযিক্রদমর আদরেজট
োযিক্রম হদলা, জবজভন্ন জশেণীে জবষদে মুসল্লীদের মদিয
প্রজিদযাজগিামূ লে অনু ষ্ঠানাজের বযবস্থা েরা। এদি
িাদের মদিয অিানাদে িানার জবদশষ আগ্রহ বিজর হদব।
অনু রূপভাদব সািারণ জশজেি মানু দষর িনয সাাংস্কৃজিে
অনু ষ্ঠাদনর বযবস্থা েরা হযদি পাদর। এদি মুসল্লীদের
সাহস বাড়দব, মন মানজসেিার উন্নজি হদব এবাং িারা
ইসলাম সম্পদেি িানদি প্রিযেী হদব। প্রজিদযাজগিা
অনু ষ্ঠাদন এমন সব প্রশ্ন বিজর েরদব হয গুদলা সািারণি
মানু দষর উপোদর আদস এবাং বেনজন্দন িীবদন োদি
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লাদগ। জবদশষ েদর হয সব প্রশ্ন মানু দষর িনয খুব
প্রদোিন হস গুদলাদে প্রজিদযাজগিার মািযদম মুসল্লীদের
সামদন জনদে আসদব। হযমন, ঈমান-আক্বীো, ইবাোি,
হলনদেন ও আচার-আচরণ জবষদে হযগুদলা মানু দষর
বেনজন্দন িীবদন খুবই প্রদোিন িা মুসল্লীদের মদিয
হিদড় জেদে িাদের হথদে উত্তর চাওো।
5- মসজিদের

আদরেজট

োযিক্রম

হদলা,

মসজিদের অিীদন লাইদেরী প্রজিষ্ঠা েরা। এদি জবজভন্ন
িরদনর জেিাবসমূ হ ও অজডও-জভজডও েযাদসট সাংরেণ
েরদব। ফদল যারা জবজভন্ন জবষদে িানদি আগ্রহী িাদের
িনয জবজভন্ন িরদনর জেিাবসমূ হ ও েযাদসটগুদলা সহদি
পাওোর বযবস্থা থােদব। এদি মসজিদের মুসল্লীরা জ্ঞান
অিিন ও জবজভন্ন িরদনর ওোয-নজসহি শুনদি আগ্রহী
হদব এবাং আজলমদের মিজলদশ উপজস্থি হদি িারা
উৎসাহী হদব। মুসল্লীরা মসজিদে এদস বদস না হথদে
যাদি এখান হথদে জেিু জশখদি পাদর হস বযবস্থা থােদব।
হহ ইমামগণ...
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6- মসজিদের আদরেজট োযিক্রম হদলা, পেিার
আড়াদল মা-দবানদের েীন ও ইসলাম জবষদে জশো
হেওোর প্রজি জবদশষ যত্ন হনো ও িাদের োদি েীনইসলাদমর সজিে োওোি হপৌঁদি জেদি আপ্রাণ হচষ্টা
েরা। এেিন ইমাদমর িনয মসজিদের মুসল্লীদের
মািযদম িাদের স্ত্রীদের জনেট ঈমান-আক্বীো সম্বজলি বই
পুস্তে, জবজভন্ন িরদনর েযাদসট ও জসজড হপৌঁদি জেদব।
যাদি িারা ঘদর বদস েীন সম্পদেি িানদি ও জশখদি
পাদর। এর িনয প্রদোিন হদল ইমামরা িাদের ঘদরর
মজহলাদের ভাষা সম্পদেি িথয জনদব এবাং িারা হয ভাষা
পড়দি পাদর ও বুদঝ হস ভাষার জেিাবসমূ হ ও েযাদসট
জবজভন্ন সাংস্থা হথদে সাংগ্রহ েদর িাদের জনেট জবনা মূ দলয
হপৌঁদি হেওোর বযবস্থা েরদব। আর যজে িা সম্ভব না
হে, িদব মসজিদের মুসল্লীদের হথদে টাো িুদল িা
জেদে বই পুস্তে জেদন িাদের জনেট হপৌঁিাদনার বযবস্থা
েরদব। আর মুসল্লীদের এ িরদনর েলযাণমূ লে ও
জশেণীে োদি সহদযাজগিা েরার লাভ ও সাওোব
সম্পদেি হবাঝাদব।
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7- হহ ইমামগণ! আমরা িাজন, হোন হোন
মসজিদে

গরীব,

জমসেীন,

অভাবী

ও

অসহাে

হরািাোরদের িনয ইফিাজরর বযবস্থা েরা হদে থাদে।
আর এ বরেিমে হমৌসু দম হলাদেরা সওোদবর আশাে
ও ভাল োদির প্রজি আগ্রহী হদে টাো পেসা অজিে
হাদর োন খেরাি েদর এবাং হবজশ হবজশ হনে আমল
েদর। ততোমরো যোরো ইমোম ততোমোদের উচিত
হদলা, এ মাহজফলদে োদি লাগাদনা। িাদের সেলদে
দ্বীদনর োওোদির আওিাে এদন জবজভন্ন িরদনর
হলােদের এেত্রীেরদণর হয সু দযাগ সৃ জষ্ট হদেদি িা
োদি লাগাদনার িনয সেল হচষ্টা বযে েরা। জবদশষ েদর
আক্বীোগি জবষেগুদলাদে িাদের জশোোদন অজিে
গুরুত্বাদরাপ েরদব। োরণ, বিিমাদন অজিোাংশ মানু দষর
েথা ও োদি আক্বীোগি ভ্রাজন্ত রদেদি। আর এেিন
ঈমানোদরর আক্বীোই যজে জিে না থাদে, িাহদল অনযানয
আমল হিা মূ লযহীন। এ িনয আক্বীোর জবষদে সবিাজিে
গুরুত্ব জেদি হদব, যাদি মানু দষর মদিয হোন প্রোর
হগামরাজহ অবজশষ্ট না থাদে।
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হহ ইমামগণ...
রমযান মাসজট েমিেিিা- েমিচারীদের প্রজি জবদশষ গুরুত্ব
হেওোর প্রদোিনীেিা বাজড়দে হেে। োরণ, িারা অনয
সমে মূ লিঃ হশখার িনয হোন সমে পাে না। আবার
িাদের েিে এমন আদি যারা মদন েদর িারা অবশযই
সজিে পদথর ওপর আদি িাদের জশখার প্রদোিন নাই
এবাং িাদের জেে জনদেিশনা হেওোরও হোদনা প্রদোিন
নাই। এ সব িাদের জনদিদের প্রজি সু -িারণা ও উত্তম
জনেদির োরদণই হদে থাদে।
হহ ইমামগণ..!
হিামাদের েিিবয হদলা, হিামরা হিামাদের সািযমি
িাদের মদিয েলযাণের জবষেগুদলা প্রচার েরদব ও
িাদের েীন জশখাদনার আপ্রাণ হচষ্টা চাজলদে যাদব। িাদের
মদিয ওোয-নসীহদির েযাদসট, বই পুস্তে জবিরণ ও
ওোয-নজিহি চাজলদে যাদব। িারা হয ভাষার হলাে
িাদের বুঝাদনার িনয হস ভাষার হলােদের উপজস্থি েদর
িাদের িালীদমর বযবস্থা েরদব। এদি হিামাদের িনয
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রদেদি অসীম েলযাণ ও মহান প্রজিোন। আল্লাহ
আমাদের সেলদে িাওফীে োন েরুন। আমীন।
8- মসজিদের আদরেজট োযিক্রম হদলা, ইমাম
সাদহব মুসল্লীদেরদে িাদের প্রদোিদনর অজিজরি িনসম্পে হদি বযে েরদি উদ্বু দ্ধ েরদব। অথিাৎ থাো,
খাওো, হলবাস, হপাশাে ও জচজেৎসা বযদের পর, হয সব
অজিজরি িন-সম্পে ও হপাশাে-আশাে িাদের থাদে,
িা হদি আল্লাহর রাদহ বযে েরার িনয মুসল্লীদের
উৎসাহ হেদব। অথিাৎ যাোি, জফিরা ও েুরবাজন
ইিযাজের প্রজি িাদের আেৃষ্ট েরদব। িাদের হথদে
িাদের প্রদোিদনর অজিজরি োপড়-দচাপড় সাংগ্রহ েদর
িা ইমাম সাদহব ও িার সহদযাগীরা জমদল, িাদের িানা
মদি হসসব অভাবী, গরীব, জমসেীন ও অসহাে
হলােদের জনেট হপৌঁিাদব যারা এ সব হপাশাে-আশাে
ও িুিা-সযাদেল ইিযাজেদে িাদের িীবদনাপেরণ বদল
মদন েদর। যজে ইমাম সাদহব এ োজেত্ব পালদন হোন
োরদণ অেম হে, িখন হস িার মুসল্লীদের উৎসাহ
হেদব, যাদি িারা এ সব অনু োন ও োন-খেরাি হস সব
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োিাগদণর জনেট হপৌঁদি হেে, হযগুদলা গরীব েু খী,
অভাবী, জমসেীন ও অসহাে হলােদের সহদযাজগিা েরার
োজেত্ব পালন েদর থাদে।
9- মসজিদের আদরেজট োযিক্রম হদলা: মহল্লাে
বসবাসরি নারীদের জশোোদনর প্রজি গুরুত্বাদরাপ েরা।
মসজিদে নারীদের সাদথ খাস এমন জবষদে িালীম েরা।
যাদি পুরুষরা মসজিে হথদে হশাদন জগদে িাদের ঘদরর
মজহলাদের িালীম জেদি পাদর। অনু রূপভাদব নারীদের
জবষদে প্রোজশি জবজভন্ন িরদনর বই পুস্তে মুসল্লীদের
মদিয জবিরণ েরা। এ হেদত্র জশেণীে জবষদের প্রজি
অজিে গুরুত্ব জেদি হদব। আর নারীদের সাদথ সম্পেি
রাদখ, এমন জবষদে নারীদের মদিয প্রজিদযাজগিার বযবস্থা
েরা। পুরুষরা িাদের নারীদের মদিয প্রজিদযাজগিার
প্রশ্নগুদলা হপৌঁিাদনর বযবস্থা েরদব। আর ইমাম সাদহব
নারীদের পজবত্রিা অিিন ও ইবােি েরদি জগদে
বেনজন্দন হয সব জবষোবলী িানার প্রদোিন পদড়, হস
সব জবষদের ওপর প্রশ্ন েরদব এবাং িাদের হস সব
জবষদে উত্তর িাজনদে হেদব।

 30 

10- মসজিদের

আদরেজট

োযিক্রম

হদলা,

হিাটদের প্রজি জবদশষভাদব লেয রাখা। িাদের জশো
হেওোর িনয সোদল অথবা জবোদল পজবত্র হোরান
জশোর বযবস্থা েরা। িাদের আক্বীো-জবশ্বাস জশখদি
সু জবিা হে, এমন জেিু সাংজেপ্ত মাসলা-মাসাদেল জশো
হেদব এবাং নামায, হরাযা ও িাদের িনয প্রদোিন এমন
জবষদে িাদের জেিু মাসলা-মাসাদেল জশো হেদব। এ
িাড়া আোব, আখলাে, মানু দষর সাদথ বযবহার, মািাজপিার হে, প্রজিদবশীর হে ও বড়দের সাদথ েীভাদব
েথা বলদি হে, িা িাদের জবদশষভাদব জশো হেদব।
অনু রূপভাদব মিজলদসর আেব ও সালাদমর জনেম িাদের
জশজখদে হেদব। িাদেরদে সালাম হেওোর প্রজি অজিে
হাদর উৎসাহ প্রোন েরদব। যাদি িারা সালাম জেদি
অভযস্ত হদে যাে।
11- মসজিদের

আদরেজট

েমিসূচী

হদলা,

মসজিদের আশ-পাদশ হলােদের মিয হদি যারা শরীেি
পজরপন্থী বযবসা বাজণিয েদর িাদের জবদশষ উপদেশ
হেদব, যাদি িারা এ সব অননজিে বযবসা-বাজণিয হদি
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জবরি থাদে এবাং হালাল বযবসার প্রজি আগ্রহী হে।
হযমন, অদনদে আদি যারা মােে বযবসার সাদথ িজড়ি,
অশ্লীল মযাগাজিন ও পুজস্তো জবজক্রর সাদথ িজড়ি।
িাদেরদে এ সব বযবসা হথদে জফজরদে আনদি হচষ্টা
েরদব।
হহ ইমামগণ...! হিামাদের এেজট েথা মদন
রাখদি হদব, (িা‘আলা হিামাদের সাংদশািন েরুে)
হিামাদের মুসল্লীদের মদিয এমন েিে হলাে থােদি
পাদর, যাদের হেদিা ইমাদমর জবপদে হোন অজভদযাগ
বা অনু রাগ রদেদি। জেন্তু িারা িা প্রোশ না েদর
হিামার ওপর জবেুি হদে আদি, বা জফিনার ভদে িারা
নীরব রদেদি, অথবা যজে হস ইমাদমর জবষদে েথা বদল
ইমাম িার প্রজি জবরূপ িারণা হপাষণ েরদব হস আশিাে
হস চুপ েদর আদি।
হহ ইমামগণ..!
যজে এ িরদনর হোদনা জবষদের অবিারণা হে, হিামরা
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাদমর বাণীর অনু েরণ
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ের। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাম বদলদিন,
“ ادلين انلصيحةেীন হদলা, নজিহি”।5
যজে হিামাদের মদিয হোন েু বিলিা, ভুল-ত্রুজট হথদে
থাদে, িদব হিামরা িাদের মিয হদি যাদে ভাদলা বদল
িান িার সাদথ েথাবািিা বদল িার হথদে উপদেশ চাও।
িাদে বল আমার যজে হোন অপরাি থাদে িদব আমাদে
উপদেশ জেন, যাদি আজম সাংদশািন হদি পাজর অথবা
িাদেরদে এেত্র েদরও িাদের হথদে উপদেশ চাইদি
পার। মদন রাখদব, এদি শুিু জবদরািই জমটদব না বরাং
এদি হিামাদের িনয অসাংখয েলযাণ রদেদি। অপদরর
জনেট নসীহি িালাশ েরা আল্লাহর বনেটয আর জনদির
হোন ভুল-ভ্রাজন্তর ওপর সিেি হওো বা বুঝদি পারাও
আল্লাহর জন‘আমি। আর জনদির ভুল স্বীোর েরা ও ভুল
হদি জফদর আসার অথিই হদলা, উচ্চ মযিাোর অজিোরী
হওো। যখন হিামরা হিামাদের ত্রুজট-জবচুযজি বুঝদি
পারদব, িখন নসীহি েবুল েরা হদি জবরি থাো
5

সহীহ মুসজলম।
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হিামাদের বুজদ্ধমত্তার পজরচে বহন েদর না। সু িরাাং
হোন প্রোর হিোজরিা হিামাদের হথদে োময হদি
পাদর না। হিোজরিা হথদে সম্পূ ণি জবরি থােদি হদব।
হহ ইমামগণ.... মুসল্লীগণ হিামাদের হযসব জবষেদে
খারাপ মদন েদর থাদে, িা হদলা হিামরা হিামাদের
মসজিদের েিে মুসল্লীদের সাদথ অবাি চলা হফরা ের
এবাং িাদের সাদথ গল্পগুিব েদর সমে নষ্ট ের। ফদল
িা হিামাদের ভাবমূ জিি ও ভাবগাম্ভীদযির পজরপন্থী ও
হিামাদের মান-মযিাোর হখলাফ জবদবজচি হদে থাদে এবাং
োরদণ অনয মুসল্লীরা হিামাদের হথদে েীন হশখা হদি
েূ দর থাদে এবাং িারা বজিি হে। হযমন, ইমাম িার
মসজিদের মুসল্লীদের সাদথ ওোয-নসীহি বা জশো
হেওোর উদেশয িাড়াই হোন হাজস-িাট্টা ইিযাজের
মিজলদশ উপজস্থি হদলা, চাদের হোোদন বদস গল্প
েরদি থােল অথবা হোন রািননজিে েদলর পদে
অবস্থান জনদলা ইিযাজে। এদি অনযানয মুসল্লীদের মদিযও
িাদের মিজলদশ িার জবপদে আদলাচনা সমাদলাচনা
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হদি থাদে। হস অনু ষ্ঠানজট এমন এে পযিাদে হপৌঁদি যাে
যা লজ্জা শরদমর সম্পূ ণি পজরপন্থী হদে যাে।
মদন রাখদি হদব, এদি েু ‘ িরদনর েজি রদেদি: এেমুসল্লীদের অন্তর হথদে ইমাদমর প্রজি ভজি শ্রদ্ধা ও
সম্মান েূ র হদে যাে। দুই- এজট হদলা, সবিাজিে মারাত্মে!
শেিান িার েথার মদিয উোরিার সু দযাগ সৃ জষ্ট েদর
হেে। ফদল অদনে সমে হেখা যাে, হস জবজভন্ন িরদনর
হারাম োি ও শরীেি জবদরািী োি হযমন, গীবি,
সমাদলাচনা, পরজনন্দা ও িাট্টা জবদ্রূপ ইিযাজেদি জলপ্ত হদি
হোদনা প্রোর জদ্বিাদবাি েদর না। এমন পজরজস্থজি সৃ জষ্ট
হদল এর েজি হয েি ভোবহ িা জিজ্ঞাসা েরার
অবোশ রাদখ না। আর এর েজি শুিু িার এোর মদিয
সীমাবদ্ধ থাদে না, বরাং িা িার িনযও েজি এবাং িার
সাদথ যারা উিা-বসা েদর ও হশাদন িারাও এর েজি ও
মন্দ পজরণজি হদি মুি হদি পাদর না।
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হহ ইমামগণ...!
হিামরা এসব জবষদে অজিে বাড়াবাজড় েরা হদি জবরি
থােদব এবাং এদেবাদর বশজথলয প্রেশিন ও নমনীেিা
হেখাদনা হোন বুজদ্ধমাদনর োি নে। শরীেদির লেয
হদলা, প্রজি োদি মিযম পন্থা অবলম্বন েরা। হিামার
েরণীে হদলা, িুজম হিামার েীন, ইজ্জি-সম্মান ও
সু নামদে সমুন্নি রাখদি সবিো হচষ্টা েরদব। এেিন
ইমাদমর প্রজি মানু দষর অভজি ও হোেু লযমানিা িখন
সৃ জষ্ট হে, যখন হস হোদনা জবষদে জসদ্ধান্ত জেদি হোদনা
প্রোর জচন্তা জফজের ও আজলমদের জিজ্ঞাসা েরা িাড়াই
িাড়াহুদড়া েদর এেজট েথা বদল। হোদনা জবষদে হুট
েদর জসদ্ধান্ত হেওো হোদনা বুজদ্ধমাদনর োি নে।
হহ ইমামগণ...! হিামাদের এেজট েথা অবশযই মদন
রাখদি হদব, হিামরা হিামাদের মসজিদের মুসল্লীদের
িনয অনু েরণীে ও আেশি বযজি। িারা হিামাদের জনেট
েীন জশখদি আসদব এবাং হিামাদের হথদে েীজন জবষে
হশাদন ঘদর জফদর যাদব। সু িরাাং হিামরা হিামাদের
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মুসল্লীদের জবষদে আল্লাহদে ভে ের! জবজ্ঞ আদলমদের
হথদে জিজ্ঞাসাবাে না েদর শরী‘আদির হোদনা জবষদে
মন্তবয েরা ও জসদ্ধান্ত হেওো হদি হিামরা সম্পূ ণি জবরি
থাে। েখদনাই হোদনা জবষদে জসদ্ধান্ত জেদি িাড়াহুদড়া
েরদব না। হিামরা খুব সিদেির সাদথ মাসলা-মাসাদেল
আদলাচনা েরদব। না হিদন হোদনা মাসলা হেদব না।
হিামরা অিযন্ত নমনীেিা ও িীর গজিদি সামদনর জেদে
অগ্রসর হদব। যজে হোন ইমাম সম্পদেি এ েথা প্রচার
হে হয, হস হোদনা জবষদে না িানার োরদণ চুপ জিল,
িা িার িনয অজিে উত্তম জবজ্ঞ আজলদমর জনেট জিজ্ঞাসা
না েদর অথবা না হিদন ভুল ফিাওো হেওো হদি।
োরণ, না হিদন ফিাওো হেওো িাদে গুনাহ ও
অপরাদির জেে হটদন হনদব, বরাং েখদনা সমে এমন
হদি পাদর, এর গুনাহ এি মারাত্মে হদব হয, িা
সামলাদনা িার িনয সম্ভব হদব না, িার েজি আরও
অজিে জবস্তৃি হদব যখন হলাদেরা িার ফািওোজট এদে
অপদরর জনেট বলদি থােদব এবাং প্রচার েরদি
থােদব। িখন হেখা যাদব এেজট ভুল মাসআলা সমাদি
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িজড়দে পড়দব। এদি েিে হলাে জবভ্রান্ত হদব। এেিন
ইমাদমর িনয উজচি হদলা, িার েথাবািিার মাপোজি
হযন হে- আল্লাহর িা‘আলার বাণী ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইজহ ওোসাল্লাদমর হােীস। আল্লাহ িা‘আলা বদলন,
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُل
َ َ َ َ َ ُ َ ََ
ٓك
ٓ ٓ اد
ٓ ص ٓوٱلفؤ
ٓ ك ٓبِهِۦ ٓعِلمٓ ٓإِنٓ ٓٱلسم ٓع ٓوٱۡل
ٓ س ٓل
ٓ ف ٓما ٓلي
ٓ ل ٓتق
ٓ ﴿و
َ َ َ َ َٰٓ َ ُ
َ
ُ
]١٣ :﴾ [االرساء٣٦ٓٓنٓعن ٓهٓمسٓٗلول
ٓ كَٓك
ٓ ِ أولئ
“আর হয জবষে হিামার িানা নাই িার অনু সরণ েদরা
না। জনিে োন, হচাখ ও অন্তঃেরণ- এদের প্রজিজটর
বযাপাদর হস জিজ্ঞাজসি হদব।” [সূ রা আল-ইসরা, আোি:
৩৬]
হহ ইমামগণ...!
ইমামদের এেজট সমসযা হদলা, িারা মুোযজযনদের
হোদনা প্রোর খবর হেওো অথবা হয মুোযজযদনর জনেট
সাংবাে হপৌঁিাদব এমন হোদনা বযজিদে অবজহি েরা
িাড়াই িামাদি উপজস্থি হওো হথদে জবরি থাদে। ফদল
মুসল্লীদের িামা‘আি োদেম েরদি অসু জবিাে পড়দি
হে। িারা মদন েদর ইমাম সাদহব উপজস্থি আদি এবাং
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িামাদি আসদব, িাই িারা িার অদপো েরদি থাদে,
এদি সালাি আোদে জবলম্ব হে এবাং মুসল্লীরা ইমাদমর
ওপর জবরি হে। আবার েখদনা সমে মুোযজযন ইমাম
সাদহদবর ভৎিসনার ভদে ইোমাি হেে না। জবষেজট
আরও প্রেট হে, যখন ইমাম সাদহদবর অভযাস হেরী
েরা হদে থাদে। অথিাৎ জিজন প্রােই হেরী েদর
িামা‘আদি উপজস্থি হন। সু িরাাং হয বযজির অভযাস ও
অবস্থা এমন হদে থাদে িাদে অবশযই সিেি হদি হদব
এবাং আল্লাহদে ভে েরদি হদব। িাদে হয োজেত্ব
হেওো হদেদি িা িার সািযানু যােী সু ন্দরভাদব আোে
েরদি সদচষ্ট হদি হদব। যজে হোদনা োরদণ হস
মসজিদে উপজস্থি হদি না পাদর, অথবা বৃ জষ্ট, অসু স্থিা,
সফর বা অনয হয হোদনা সমসযার োরদণ মসজিদে
উপজস্থি থাো সম্ভব না হে, িাদে অবশযই মসজিদের
মুোযজযনদে খবর জেদি হদব অথবা মসজিদের হোন
হলােদে িাজনদে জেদব হয মুোযজযনদে অবজহি েরদব।
সবদচদে উত্তম হদলা, ইমাম সাদহব মুোযজযদনর সাদথ
জমদল ইোমদির িনয এেজট সমে জনিিারণ েদর জনদব
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এবাং মুোযজযনদে বদল হেদব হয, এ সমদের মদিয আজম
না আসদল আপজন িামা‘আদি োজড়দে যাদবন। িখন
জনিিাজরি সমদে ইমাম এদস উপজস্থি হদল ভাল, অনযথাে
মানু দষর সু জবিার প্রজি লেয হরদখ মুোযজযন িামা‘আদি
োাঁজড়দে যাদব। িাদি ইমাদমর েষ্ট েদম যাদব এবাং হস
গুনাহ হদিও বাাঁচদি পারদব। আর ইমামদে মুসল্লীদের
হরাষানদল পড়দি হদব না।
হহ মুসজলম ভাইদেরা....!
এ হেদত্র এেজট েথা মদন রাখদি হদব হয, অদনে সমে
হেখা যাে েিে মুসল্লী এমন আদি, যারা সব সমে
ইমাদমর গজিজবজি জনেন্ত্রণ েদর এবাং িারা সব সমে
ইমাদমর হোষ ত্রুজট িালাশ েদর হবড়াে। অদনে সমে
িারা অনযােভাদবও িার েু নিাম ও সমাদলাচনা েদর
হবড়াে। িার হোদনা হোষ-ত্রুজট িাদের হচাদখ পড়দল
িারা মসজিদের মুসল্লী ও এলাোবাসীর মদিয িা প্রচার
েরদি থাদে। মদন রাখদি হদব, এজট এেজট মারাত্মে
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অপরাি ও অনযাে এবাং এেিন ইমাদমর প্রজি যু লুম বব
জেিু ই নে।
হহ মুসজলম ভাইদেরা... এর োরণ এ হদি পাদর হয, এ
িরদনর হলােদের মদিয হেি: হগাত্রীে বা প্রাদেজশে বা
আিজলেিার টান থাোর োরদণ িারা অনয হগাত্র,
অিল ও জভন হেদশর হলােদে ইমাম জহদসদব হমদন
জনদি পাদর না, ফদল িারা িার জপিদন হলদগ থাদে।
আবার অদনে সমে বযজিগি শত্রুিার োরদণও হেউ
হেউ ইমাদমর জবদরাজিিা েদর থাদে। আবার অদনদে
আদি ইমাম সাদহব বেস্ক হওোর োরদণ িার প্রজি
অনীহা প্রোশ েদর এবাং িার হোষ-ত্রুজট মানু দষর জনেট
বদল হবড়াে। এ িাড়াও আরও অদনে অজ্ঞাি োরণ
আদি, যার িনয জেিু হলাে অনথিে হোদনা প্রোর
হযৌজিে োরণ িাড়াই ইমাম সাদহদবর জবদরাজিিা েরদি
থাদে।
সাবিান! যার মদিয এ িরদনর চজরত্র পাওো যাদব িাদে
অবশযই আল্লাহদে ভে েরদি হদব। িাদে মদন রাখদি
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হদব, হস অবশযই িার অপর ভাইদের প্রজি যু লুমোরী ও
অনযােোরী। এেিন ইমাদমর প্রজি যু লুম েরা অিযন্ত
অমানজবে ও মারাত্মে অপরাি। এেিন ইমাদমর সু নাম
ও সু খযাজি জবনষ্ট েরা অনযদের িুলনাে অবশযই জভন্ন।
োরণ, এেিন ইমাদমর মযিাো, মান-সম্মান ও ইযযি
অনযদের িুলনাে অদনে হবজশ।
মসজিদের মুসল্লীদের েিিবয হদলা, িারা এেিন
ইমাদমর প্রজি জহিাোঙ্ক্ষী হদব। িার েলযাণ ও সাজবিে
সু দযাগ সু জবিা জবদবচনা েরদব। িার েজি হে এমন
হোদনা োি েরা হদি জবরি থােদব। আর যারা িার
জপিদন হলদগ থাদে সেু পদেশ হেদব এবাং আল্লাহর েথা
স্মরণ েদর হেদব হয, হস এেিন ইমাদমর প্রজি যু লুম
েরদি এবাং িার জবষদে অদহিুে বাড়াবাজড় েরদি।
হলােজট যজে সাংদশািন হদে যাে িদব িা িার িনয,
মুসল্লীদের ও মহল্লাবাসীর িনয উত্তম।
আর যজে হলােজট িার অনযাদের ওপর অটল থাদে এবাং
হিোজরিা েরদিই থাদে, িাহদল িা িার িনয অবশযই
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েজির োরণ হদব। আর মুসল্লীদের িনয িা অবশযই
েলযাণ হদব এবাং িাদের উজচি হদলা, িারা িাদের
ইমামদে িাজনদে হেদব হয, িারা এ খারাপ হলােজটদে
হোদনা রেম জবশ্বাস না েদর। িার অনযাে অজবচার ও
যু লুম জনযিািনদে হযন িারা সমথিন না েদর । িার
অপপ্রচাদর জেিু আদস যাে না।
আর এ সব িখনই যখন হেদখ হয, ইমাম সজিযোর অদথি
জনযিাজিি। আর যজে বাস্তদব ইমাম অনযােোরী বা এমন
হোদনা ভুদলর মদিয থাদে, যার ওপর জভজত্ত েদর
পারস্পজরে শত্রুিা সৃ জষ্ট হে, িাহদল মুসল্লীদের েরণীে
হদলা, িারা িাদের ইমামদে সাজবিেভাদব সিেি েরদব
এবাং িাদে জবজভন্ন িরদনর উপদেশ জেদে হবাঝাদি হচষ্টা
েরদব। িদব িারা সিেি েরা বা উপদেশ হেওোর
হেদত্র সু ন্নাদির অনু সরণ েরদব, সজিে জনেম পদ্ধজি
পালন েরদব ও পূ বিিন মনীষীদের আেশি হমদন চলদব।
যজে িার সাদথ বসার প্রদোিন পদড়, িদব িারা িার
সাদথ বসদব এবাং ইমাদমর হয সব ভুল-ত্রুজট আদি িা
িাদে িাজনদে হেদব। হস যজে সাংদশািন হে এবাং অনযাে

 43 

ও ভুল হদি জফদর আদস, িাহদল হস িার জনদির ও
অনযদের োেমুি েরল। আর যজে ইমাম জফদর না আদস
এবাং হস িার ভুদলর ওপর অজবচল থাদে িাহদল হস
োেমুি হদি পারদব না। িদব মুসল্লীরা িাদের ওপর
আদরাজপি োজেত্ব আোে েরাদি োে মুি হদব।
হহ আল্লাহ, িুজম ইমামদের সজিে পথ হেখাও...
হহ আল্লাহ, িুজম িাদের জহোোিপ্রাপ্ত ও জবভ্রান্ত িাজির
িনয পথ-প্রেশিে বাজনদে োও...
হহ আল্লাহ, িুজম ইমামদের ইমামজিদে বরেিপূ ণি ের,
িাদের আখলাে ও চজরদত্র উন্নজি োন ের, িাদের
যাবিীে েদমি বরেি োও এবাং সবিাবস্থাে িাদের
সহদযাজগিা ের। আমীন॥
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বইজটদি মসজিদের ইমামদের োজেত্ব ও েিিবয
আদলাচনা েরা হদেদি। আর মসজিদে েী েী
োযিক্রম ও অনু ষ্ঠাদনর মািযদম মসজিদের হক্ব
আোে েরা যাে ও সমাি সাংদশািন েরা যাে
িাও বজণিি হদেদি। গ্রন্থজট সাংেলন েদরদিন
‘আবেুল হামীে আল-হামোন’।
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