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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম েয়ালু আল্লাহর নাদম 

احلمددددد   لب اني,دددداملة  واسالدددد س واسسدددد    ىلع  دددد د 
األنب ددداا واملر ددد ة  وىلع حا و ودددحاب  و يوا ددد      ددددو  

 ادل ن   ما ب,د:

অথয: সকল প্রশংসা সি িগদর্র সর্য প্রভু আল্লাহর িন্য, 
এিং জর্জন সকল নািী ও রাসূলগদণর সেযার, র্াাঁর প্রজর্ এিং 
র্াাঁর পজরিার-পজরিন, সাহািীগণ ও র্াাঁর অনুসরণকারীগদণর 
প্রজর্ও জকয়ামর্ পর্যন্ত সালার্ ও সালাম অির্ীণয হহাক।  

অর্ঃপর প্রকতর্ ইসলাম ধময মহান আল্লাহর কাছ হথদক 
এদসদছ সকল িাজর্র মানি সমািদক কলযাণময় িীিনর্াপন 
করার সজিক পদ্ধজর্ প্রোন করার িন্য। এিং সুন্দর ও সজিক 
জনয়দম আল্লাহর উপাসনা করার সজিক পদ্ধজর্ প্রোন করার 
িন্য; র্াই মাসজিদে প্রদিশ করার সজিক পদ্ধজর্ হিদন রাখা 
েরকার; হকননা মাসজিে হদলা আল্লাহর জনকদে সিদেদয় 
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হিজশ পছন্দনীয় স্থান। হর্দহরু্ আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] িদলদছন:   

َحددد    
َ
ِددد َِ  " 

َبَغددد   اْلب
َ
َ،ا  َو  ِددد َ ِ  َِ  اَّلَلِ َمَسددداِجد 

 َِ  اَّلَلِ  اْلب
َها". َواق   ب

َ
  

 (  (.176)- 822)وح ح مس م  لقم احلد ث 
অথয: “পতজথিীর মদধয আল্লাহর জনকদে সিদেদয় হিজশ 

পছন্দনীয় স্থান হদলা মাসজিে। আর সিদেদয় ঘতজণর্ স্থান হদলা 
িািার”। 

[সহীহ মুসজলম, হােীস নং 288 -(671) ]। 
আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] আদরা 
িদলদছন:   

ََ َوا ثد" َاَلد ََ اْلب َكد
َ
اَ   وب َ َمنب   درا َدنَا ؛َوانيبك  َِ د دَرَننا َمسب ْب ََ فَدَِِّا  ؛فَد  

ََن و حَ  َ  ذاى ِمنب   
َ
تَأ ََ ا  ذاى ِمما

َ
بَم ئَِكَة َتتَأ  ".اس

وددح ح اْلرددال   و ( 417) - 77)وددح ح مسدد م  لقددم احلددد ث 
 (.واس فظ ملس م   247 لقم احلد ث
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অথয: “হর্ িযজি কাাঁো জপাঁয়াি, রশুন ও রশুদনর গাছ অথিা 
রশুদনর মদর্া উগ্রগন্ধী িা দুগযন্ধ িার্ীয় হকান জিজনস খাদি, 
হস হর্ন আমাদের মাসজিদের জনকেির্যী না হয়; হকননা 
হেদরশর্াগণ হসই জিজনদসর দ্বারা কষ্ট হপদয় থাদকন, হর্ 
জিজনদসর দ্বারা আেম-সন্তান কষ্ট হপদয় থাদক”।  

[সহীহ মুসজলম, হােীস নং 74-(564) এিং সহীহ িুখারী, 
হােীস নং 854, র্দি হােীদসর শব্দগুজল সহীহ মুসজলম হথদক 
হনওয়া হদয়দছ]। 

* এই হােীসগুজলর দ্বারা িানা র্ায় হর্:- 
1। মাসজিদের সম্মান রক্ষা করা একজে ঈমানী কর্যিয এিং 
পজিত্র োজয়ত্ব।  
2। পতজথিীর মদধয মাসজিে হদলা আল্লাহর জিজকর, ইিাের্ িা 
উপাসনা প্রজর্জির্ করার স্থান। আল্লাহর জিজকর, ইিাের্ িা 
উপাসনার মদধয সিয হেি জিষয় হদলা পাাঁে ওয়াদির েরি 
নামাি।   
3। মাসজিদের সম্মান রক্ষা করা অপজরহার্য; র্াই সমস্ত 
মাসজিে পজরষ্কার এিং সুিাজসর্ কদর রাখা ওয়াজিি। এিং 



মাসজিদের সম্মান রক্ষা করা অপজরহার্য 

 

 
 

 

6 

 

 

অপ্রীজর্কর গন্ধ ও ময়লা হপাশাক পজরধান কদর মাসজিদে 
প্রদিশ করা িাদয়ি নয়। 
4। পতজথিীর মদধয সিদেদয় ঘতজণর্ স্থান হদলা সাধারণর্ঃ 
িািার; হকননা সেরাের িািার হদলা প্রর্ারণা, িকিাজি, 
জমথযা শপথ ইর্যাজের িায়গা এিং আল্লাহর জিজকর হথদক 
জিরর্ থাকারও স্থান। 
5। মাসজিেদক িািাদরর মর্ ঘতজণর্ স্থান কদর রাখা বিধ নয়। 
র্াই মহান আল্লাহ িদলদছন:  

ٍد() َا بَِِنب   َِ  َمسب
ِ مب ِ نبَد ُك  وبا ِزيبنَتَك  ذ  جزا من  األ راف:  ولس  حَ َ  خ 

 .16اآل ة
ভািাদথযর অনুিাে: “হহ আেম সন্তান! হর্ামরা নামাি পড়ার 

িন্য মাসজিদে প্রদিশ করদি সুদশাজভর্ হদয় সুন্দর পজরচ্ছে 
পজরধান কদর”।  

(সূরা আল আরাে, আয়ার্ নং 31 এর অংশজিদশষ)। 
6। হর্ িযজির শরীদর দুগযন্ধ রদয়দছ জকংিা হর্ িযজির শরীদর 
ঘতজণর্ িযাজধ অথিা হরাগ জকংিা ঘতজণর্ ঘা, ক্ষর্ িা কুিদরাগ 
রদয়দছ, হস িযজি মাসজিদে প্রদিশ করদি না। হকননা কাাঁো 
জপাঁয়াি, রশুন ও রশুদনর গাছ অথিা রশুদনর মদর্া উগ্রগন্ধী িা 
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দুগযদন্ধর জিজনস হখদয় মাসজিদে প্রদিশ করদল হর্মন 
হেদরশর্াগণ এিং মাসজিদের মুসাজল্লগণ কষ্ট হপদয় থাদকন, 
হর্মন শরীদরর দুগযন্ধ, ঘতজণর্ িযাজধ অথিা হরাগ জকংিা ঘতজণর্ 
ঘা, ক্ষর্ িা কুিদরাগ ইর্যাজের দ্বারাও হেদরশর্াগণ এিং 
মাসজিদের মুসাজল্লগণ কষ্ট হপদয় থাদকন। র্াই হর্ িযজির 
শরীদর দুগযন্ধ, ঘতজণর্ িযাজধ অথিা হরাগ জকংিা ঘতজণর্ ঘা, ক্ষর্ 
িা কুিদরাগ ইর্যাজে রদয়দছ, হস িযজি মাসজিদে প্রদিশ 
করদি না। মহান আল্লাহ আমাদের সকলদক সমস্ত প্রকাদরর 
ঘতজণর্ িযাজধ অথিা হরাগ হথদক রক্ষা করুন। 
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মাসজিদে প্রদিশ করার সময় জনদের কর্কগুজল 
আেিকায়ো মদন রাখা েরকার:- 

1। মাসজিদে উপজস্থর্ হওয়ার সময় সুসজির্ হদয় আসা 
উজের্।  

2। পজরষ্কার পজরচ্ছন্ন কাপড় পজরধান কদর দুগযন্ধমুি হদয় 
মাসজিদে প্রদিশ করা অপজরহার্য।  

3। হেদরশর্াগণ এিং অন্যান্য নামািীদেরদক দুগযদন্ধর দ্বারা 
কষ্ট হেওয়া হদর্ জিরর্ থাকা িরুজর।  

4। মাসজিদে প্রদিশ করার সময় পা জকংিা পাদয়র হমািা 
অথিা িগল, মুখ, োাঁর্, শরীর, শরীদরর হপাশাক, িামাকাপড় 
হর্ন দুগযন্ধমুি হয়। র্াই শরীদর ধুমপান জকংিা ঘাম অথিা 
ময়লার হর্ন দুগযন্ধ না থাদক র্ার হখয়াল রাখা অপজরহার্য। 

5। মাসজিে হদলা নামাি পড়ার পজিত্র স্থান, এই পজিত্র স্থাদন 
এমন পজিত্র ও সুদশাজভর্ হদয় উপজস্থর্ হওয়া উজের্,  র্াদর্ 
জিনয়নম্রর্ার সজহর্ নামাি পড়া সম্ভি হয়।  
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 6। পজরপণূযরূদপ সুসজির্ হদয় মাসজিদে প্রদিশ করা 
প্রদর্যক মুসজলম িযজির একান্ত কর্যিয। এিং এই কর্যিয 
পালদন অিদহলা করা বিধ নয়; র্াই আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] এর রু্দগ হকাদনা িযজির 
শরীর িা হপাশাক হথদক হকাদনা প্রকাদরর দুগযন্ধ প্রকাশ হদল, 
র্াদক মাসজিে হথদক হির কদর জেদয় আল িাকী (মােীনা 
শহদরর জিখযার্ কিরস্থাদনর নাম) নামক িায়গাদর্ হছদড় 
হরদখ আসা হদর্া। এই জিষদয় সহীহ মুসজলদমর হােীস নং 
78- (566) হেখদর্ পারা র্ায়।  

7। মাসজিদে উপজস্থর্ হওয়ার পূদিয অন্তিযাস িা  
আন্ডারওয়যার ও জভর্দরর িস্ত্রাজে হর্মন:- হগজি, েরু্য়া,  
িক্ষিাস, হকৌপীন, িাজিয়া ইর্যাজে পজরষ্কার থাকা েরকার; 
র্াই এই সি অন্তিযাস প্রদর্যক জেন কমপদক্ষ শুধু পাজন জেদয়ও 
হধৌর্ কদর হনওয়া উজের্; র্াদর্ এই সি িস্ত্রাজেদর্ হকাদনা 
প্রকাদরর দুগযন্ধ না থাদক। 

8।  মাসজিদে প্রদিশ করার সময় এিং মাসজিে হথদক হির 
হওয়ার সমদয়র হোয়া পাি করা উজের্। আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] িদলদছন:  
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 َخددا  َ ذَ  ِ "
َ
ب َحددََ   م  اس ك  ددمَ د  دَ سب  َودد ا اَّللا  ىلَع انلاددِ    ِمب َسددي   ب فَ  ؛ َِ
َ وَ   َ  َ بددِ  وََ دد امَ  َب لب دد   يِلب  تَحب افبدد س اهددما اَ  :ْ 

َ
 ؛جَ رَ ا َخددذَ إِ ِتددَ   وَ حب اَب لَ وَ ببدد 

َ وَ   َ  َ بدددِ  وََ ددد امَ  َوددد ا اَّللا  ىلَع انلادددِ    ِمب َسدددي   ب فَ  َب لب ددد س اهدددما اَ  :ْ 
نِ ا ب  ََ ديب اِلمب   ". مِ دب جِ ِمَن اسَش  بدطاَِّ اسَر 

 ددا  د  او   لقددم و  771) ددا ابددن ماجدد   لقددم احلددد ث 
 األْلاين(.   ووحح بن ماج الواس فظ   714احلد ث 

অথয: “হর্ামাদের মদধয হথদক র্খন হকাদনা িযজি মাসজিদে 
প্রদিশ করদি, র্খন হস আল্লাহর নািী [সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম] এর প্রজর্ সালাম হপশ করদি এিং িলদি:  

  يِلب  تَحب س اهما افب اَ 
َ
 ِتَ  حب اَب لَ وَ بب  

অথয: “হহ আল্লাহ! আপজন আমার িন্য আপনার কতপার 
েরিাগুজল উনু্মি কদর জেন”। 
এিং হর্ামাদের মদধয হথদক র্খন হকাদনা িযজি মাসজিে 
হথদক হির হদি, র্খন হস আল্লাহর নািী [সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম] এর প্রজর্ সালাম হপশ করদি এিং িলদি: 

نِ ا ب س اهما اَ  ََ ديب اِلمب    مِ دب جِ ِمَن اسَش  بدطاَِّ اسَر 

অথয: “হহ আল্লাহ! আপজন আমাদক জির্াজড়র্ শয়র্ান হথদক 
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রক্ষা করুন” । 

9। মাসজিদে প্রদিশ করার সময় এিং মাসজিে হথদক হির 
হওয়ার সময় আল্লাহর নািী [সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] 
এর প্রজর্ সালার্ িা েরূে পাি করারও জিধান রদয়দছ। এই 
জিষদয় িাদম জর্রজমর্ীর হােীস নং 314 হেখদর্ পারা র্ায়। 
আল্লামা নাদসরুজিন আল্ আলিাণী এই হােীসজেদক সহীহ 
(সজিক) িদলদছন]। মাসজিদের সম্মান রক্ষা করার জিষদয় 
অদনক হােীস রদয়দছ, জকন্তু জিষয়জেদক েীঘয না কদর এখাদনই 
হশষ করলাম। 

و يوا       و  حممد  وىلع حا و وحاب   نب نا وو  ا  و  م ىلع 
   واحلمد   لب اني,املة. ادل ن

অথয: আল্লাহ আমাদের জপ্রয় নািী মুহাম্মাে এিং র্াাঁর পজরিার-
পজরিন, সাহািীগণ এিং জকয়ামর্ পর্যন্ত র্াাঁর 
অনুসরণকারীগদণর প্রজর্ সালার্ ও সালাম অির্ীণয করুন। 

 প্রণীর্ র্াজরখ 25/4/1436 জহিরী হমার্াদিক 
15/2/2015 জিস্টাব্দ।  
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ড: মহুাম্মাে মর্ুযিা জিন আদয়শ মহুাম্মাে 

সমাপ্ত 


