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মসিজদ পিরচালনা কিমিটেত কাি�ত-অনাকাি�ত 

মসিজদ পৃিথবীর ে��তম �ান। পৃিথবীেত আ�াহর ি�য়তম 

জায়গা মসিজদ। আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃৃক বিবৃত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  
ْسَواُ�َهي«

َ
 اِهللا أ

َ
ِد إِل ََ ِ

ْ
ْغَاُ  ال

َ
 اِهللا َمَنيِجُدَايو َوأ

َ
ِد إِل ََ ِ

ْ
َحبل ال

َ
 »أ

‘আ�াহর কােছ সবেচ ি�য় �ান দুিনয়ার মসিজদগেলা  বং 

আ�াহর সবেচ অি�য় �ান  র বাজারগেলা।’ [মুসিলম : ৬৭১] 

মসিজদ আ�াহর ঘর।  িট মুসিলমগেবর িমলনেক�।  খােন 

আমরা েরাজ পাঁচবার িমিলত হেয় রেবর সে� স�কৃ �াপেনর 

পাশাপািশ পার�িরক েখাঁজ-খবর রািখ। গেড় তুিল �াতৃে�র 

ব�ন। সমােজ ছিড়েয় পেড় পার�িরক সহেযািগতা ও 

ভােলাবাসার আেবশ। গেড় উেঠ  ক সুশীল সমাজ। মসিজদ 

িনমৃােবর িবিনমেয় পুর�ার�রপ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম জা�ােত ঘর িনিমৃত হবার সংবাদ িদেয়েছন। উছমান 

ইবন ‘আফফান রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিবৃত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
 ََْْحَِغ نِِه وَْجَه اِهللا مَ « 

َ
ِ َعَعيل  ِّ ا  َغ ِ   -ْ  َغَم َمْنِجد�

ْ
ُ نًَْح�ي ِف اْ

َ
 »َغَم اُهللا  
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‘েকবল আ�াহেক স�� করার িনিমে� েয বযিি আ�াহ 

তা‘আলার জনয েকােনা মসিজদ িনমৃাব কের, আ�াহ তার জনয 

জা�ােত  কিট ঘর িনমৃাব করেবন।’ [মুসিলম : ৫৩৩] 

মসিজেদ গমনকারীর জনয �িতিট কদেমর িবিনমেয় উ�ম 

�িতদান, মযৃাদা ও গনাহ মােফর েঘাঘবা িদেয়েছন। বুরাইদা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিবৃত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 
 َغيٍْت َمْ  «

َ
ََ إِل َُ   َم َر ِف نًَْحِِهو  ِضَ فَِر�َض � ِمْ  َمْ  َعَره  ْْ ُغيُوِ  اِهللا ِلَ

ْخَرى تَْرَ�ُع َدرََج � 
ُ ْ
و َواأل ُل َخِريئَ � ُ

َ
 »فََراِِِ  اِهللاو َنتَْت َخْرَوتَيُ  إِْحَداُاَمي َ

‘েয বযিি তার বাড়ীেত পিববতা অজৃন করল অতপর ফরয 

ইবাদত আদােয়র উে�েশয আ�াহর ঘের (মসিজেদ) েগল তার 

 ক কদেমর িবিনমেয় গনাহ মাজৃনা হেব  বং অপর কদেমর 

িবিনমেয় মযৃাদা বৃি� পােব।’ [মুসিলম : ৬৬৬] 

দীেনর মূলিভি� সালাত আদােয়র �ান িবধায় দীেনর অনয 

কাযৃাবিল স�াদেনও মসিজেদর ভূিমকা �াসি�ক ও অন�ীকাযৃ। 

মসিজেদর সে� মুসিলমগেবর স�কৃ অনয ধমৃাবল�ীেদর সে� 

তােদর পূজা-অচৃনার মিির-িগজৃার মত নয়; বরং মসিজেদর সে� 

মুসিলমেদর ৈদনিিন জীবন ওতে�াতভােব জিড়ত। মদীনায় 

পদাপৃব কেরই �থম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

মসিজেদ নববী িনমৃাব কেরন। তারপর  ই মসিজদেক রপ েদন 
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িতিন মদীনা রাে�র যাবতীয় কমৃকােের �াবেকে�। রাসূল 

িবিনিমৃত ওই রাে� সমাজ পিরবতৃেন মসিজেদর ভূিমকাই িছল 

�ধান। মসিজদ িছল  কই সে� দাওয়াতী কােজর �াবেক� 

 বং রা�ীয় ভবন।  খান েথেকই পিরচািলত হত দাওয়াতী 

কাযৃ্ম। িবিভ� িবঘেয়র পরামশৃ ও িস�া� �হবও হত 

 খােনই। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিভ� েদশ 

ও  লাকা েথেক আগত �িতিনিধ ও েমহমানেদরেক মসিজেদই 

�াগত জানােতন। সাহাবােয় িকরােমর সে� মসিজেদই িতিন 

িমিলত হেতন। মসিজেদই িতিন তাঁেদর িশকাদান করেতন।  ক 
কথায়: মসিজদ িছল তৎকালীন মুসিলম সমােজর যাবতীয় কােজর 

েক��ল।  

তাই মুসিলম জীবেনর �িতিট পেবৃর সে� মসিজেদর রেয়েছ 

�তযক সংেযাগ  বং সরাসির েযাগােযাগ।  িট বা বািয়ত হেলই 

তা হেব জীব� মসিজদ। পিরতােপর িবঘয় হেলা, মুসিলেমর জ�-

মৃতুয আর িবেয়র সংবাদ েথেক িনেয় রাে�র িনরাপ�া ও 

�িতরকার কমৃসূিচ েঘাঘবা হবার কথা েযখােন মসিজদ েথেক, 

েসখােন মসিজেদর ভূিমকা সীমাব� কের েফলা হেয়েছ সালােতর 

জামাত অনু�ান পযৃ�। িবপুল মুসিলম জনেগা�ীর গিটকয় 

েলােকর ৈদিনক পাঁচবার  বং িসংহভােগর স�ােহ  কবার 

হািজরা েদওয়ার ঘর। ইসলামী িখলাফেতর অনুপি�িত আর 



 

6 

িব�েমাড়ল পা�ােতযর সংখযাগগ িু ধেমৃর �ভােব আজকাল 

অেনেক মসিজদেক িনছক উপসনালেয় সীমাব� রাখেত চাইেছন। 

আ�াহর নবী ঈসা ‘আলাইিহস-সালােমর অপ�ংশ ধমৃ িু বােদর 

আদেল মসিজদগেলােকও রা� েথেক আলাদা বেল দাবী করা 

হে�। অথচ মুিমেনর জনয আ�াহেক েযমন রব তথা �িতপালক 

ও অিভভাবক বানােনা অপিরহাযৃ িনেজর লালন-পালন ও 

জীবনধারেব েতমিন জীবেনর �িতিট পেবৃ তথা সমাজ ও রাি�ক 

জীবেনও তাঁেকই বানােত হেব রব, �িতপালক  বং িবধানদাতা। 

আ�াহ েযমন মসিজেদ আমােদর রব, মসিজেদর বাইেরর 

জীবেনও িতিনই আমােদর রব।  র অনযথা হেল ঈমােনর শতৃ 

পূরব হয় না।  

সমােজ মসিজেদর ভূিমকা অপিরসীম বেল  র পিরচালনা ও 

রকবােবকেবর কাজিটও অেনক গগ�পূবৃ। সেিহ েনই 

মসিজেদর মুখয কাজ সালাত। আর  ই সালাত পিরচালনা কেরন 

ইমাম ও খতীব সােহবান। জুমাবাের তাঁরা জািতর উে�েশ 

গগ�পূবৃ িদকিনেদৃশনা িদেয় জািতগঠেন তাৎপযৃপূবৃ ভূিমকা 

রােখন।   কারেব মসিজেদর খতীব-ইমােমর গবাবিল ও ৈবিশ�য 

স�েকৃ ইসলােম সু�� িনেদৃশনা েদয়া হেয়েছ। সালােতর পর 

মসিজেদর অবকাঠােমাগত  বং আদিশৃক উ�য়েনর রপকার ও 

বযব�াপক হেলা  র পিরচালনা কিমিট। মসিজদ েযেহতু আ�াহর 
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বািা  বং আ�াহেত সমিপৃত, ইবাদেত িনেবিদতেদর ঘর, তাই 

িব�াসী মুসিলম মােবই  র িনমৃাব, পিরচালন বা রকবােবকেবর 

েয েকােনা পেবৃ অংশ িনেত পারােক  কা� েসসভােগযর বযাপার 

ভােবন। তাই বেল সামািজকভােব মুসিলম দাবী করেলই েকউ 

মসিজেদর গগ�পূবৃ দািয়ে�র েবাো কাঁেধ িনেত পােরন না। 

তাঁেক নূযনতম িকছু ৈবিশ�য ও েযাগযতায় উ�ীবৃও হেত হয়। 

আ�াহ তাআলা বেলন,  

ََّما ﴿ � دَ  َ�ۡعُمرُ  ِ �  َمَ�ٰج� َّ �  َءاَمنَ  َمنۡ  � َّ �� ر�  َو�ۡ�َۡوم�  ِ قَامَ  ��خ�
َ
َلٰوةَ �ل َوأ  َوَءاَ�  َّ

َكٰوةَ  َّ َّ  َ�َۡش  َولَمۡ  �ل � ِ  ۖ َ َّ �  ٰ ََ َع ٰ��َك  ََ ََ و�
ُ
ن أ

َ
�  أ ينَ  م�نَ  يَُ�ونُوا  ﴾ ١ �لُۡمۡهَتد�

 ]  ١٨: الو� [

‘ কমাব তারাই আ�াহর মসিজদসমূহ আবাদ করেব, যারা 

আ�াহ ও েশঘ িদেনর �িত ঈমান রােখ, সালাত কােয়ম কের, 

যাকাত �দান কের  বং আ�াহ ছাড়া কাউেক ভয় কের না। 

আশা করা যায়, ওরা িহদায়াত�া�েদর অ�ভুৃি হেব’। {সূরা 

তাওবা: ১৮} 

সুতরাং অমুসিলমরা েযমন মসিজদ আবােদ যুি হেত পােরন না। 

েতমিন ইসলােমর শতৃভ�কারী মুসিলম পিরচয় দানকারীরাও 

পােরন না মসিজদ কিমিটর সহসয হেত। কােরা সামািজক কমতা 

বা আিথৃক �িতপি� থাকেলই তােক মসিজদ পিরচালনায় ে�য় 

ভাবা স�ত নয়। মসিজেদর েচতনার সে� সাংঘিঘৃক েপশা বা 
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�ভােবর েকউ মসিজদ কিমিটর েযাগয হেত পােরন না। িনেজর 

 কািধক �তযক অিভঅতায় েদেখিছ, অধুনাকােল অেনক 

মসিজেদই কিমিট গঠেন মসিজেদর লকয-উে�েশর �িত েতায়া�া 

না কের হীন রাজৈনিতক  েজ�ায় সদসয েোকােনা হয়। �তযক 

সুদী কারবাের যুি বযিিও মসিজদ কিমিটর শীঘৃ পেদ সমাসীন 

হেয় ইমাম-খতীেবর ওপর কতৃৃে�র ছুিড় েঘারান!  

অথচ ইমােমর েযাগযতা িবচােরর মেতা কিমিটর সদসযেদর 

েযাগযতা িনেয়ও অেনক িবঘয় িবেবচনা েনবার েযসিিকতা রেয়েছ। 

িক� সমােজ ইসলামী িশকা না থাকা  বং পূবৃা� ইসলােমর 

রপেরখা বা বািয়ত না হওয়ায় খঁুিটনািট িবঘেয় িকছুটা ছাড় িদেত 

হয় ৈব িক। মসিজদ পিরচালনায় জিড়তরা উপেরাি আয়ােতর 

মানদেে না উৎরােলও অ�ত  সব পিরপ�ী েকােনা কমৃকােে 

জিড়ত না হন তা অবশযই িনি�ত হওয়া উিচত। অনযথায় মসিজদ 

েথেক কাি�ত ফল আমরা বযিি ও সমাজ জীবেন ঘের তুলেত 

পারব না। 

েলখার পিরসর বৃি� েরােধ িব ািরত আেলাচনা স�ব নয়। তেব 

েয েকােনা তাফসীর �� েথেক উপেরাি আয়ােতর পূবৃাপেরর দুই 

আয়ােতর বযাখযা পড়েল েয কােরা সামেন পিরিার হেব মসিজদ 

পিরচালনার লকয কী আর কারা  র জনয েযাগযতর িবেবিচত 
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হেত পােরন। আেলাচয আয়ােতর বযাখযায় মসিজদ আবাদ �সে� 

�খযাত তাফসীর িবশারদ ইমাম ইবন কাছীর রহ. বেলন,  
و إِ  ُْ

َْ ُمَراُد ِمْ  ِعَميَرتَِهي زَْخَرَ�حََهي َو�ِقَيَمَ  ُصوَرتَِهي َ�
ْ
ِر َولًََْس ال

ْ
َ َمي ِعَميَرُعَهي نِِذك

َكِ   َ سَِس َوال ِْعِه ِ�يَهيو َوَرفِْعَهي َعِ  ا�  َِ ِ ِ�يَهي َو�ِقَيَمِ  
 ّ  .ا

‘মসিজদ আবােদর অথৃ েকবল তার চাকিচকয ও বািহযক 

েসসিযৃবধৃনই নয়, বরং মসিজদ আবাদ করার অথৃ তােত 

আ�াহর আেলাচনা করা, আ�াহর িবধান বা বায়ন করা  বং 

মসিজদেক সবধরেনর িশকৃ ও পি�লতা েথেক মুি রাখা’। [ইবন 
কািছর : ১/২৭০]  

পিরতােপর িবঘয় আমােদর সমােজ সংি�� িবঘেয় ইসলােমর 

বুিনয়াদী ধারবা না থাকা  বং মসিজদ পিরচালনায় অেযাগযেদর 

অিধ�ােনর কারেব মসিজদ কিমিটগেলা বািহযক চাকিচকয য 

বৃি�েকই তােদর �ধান দািয়� বািনেয় িনেয়েছ। েতমিন আ�াহর 

িবধান বা বায়ন  বং িশকৃ ও ইসলামী েচতনা পিরপ�ী িব�াস 

িনমূৃেল তােদর ভূিমকাও যথাথৃ নয়। �স�ত বলেত হয়, 

নাি কযবাদ েযখােন ইসলােমর তাওিহদী িব�ােসর সে� স�ূবৃ 

সাংঘিঘৃক েসখােন ধমৃ মানুেঘর বযিিগত িবঘয় বেল মসিজদ 

েথেক তার সমথৃন আদােয়র ঈমানঘাতী �ববতা েদখা যাে�। 

স�িত �গ ও েফসবুেক নাি কযবাদী ও ধমৃ অবমাননাকারীেদর 

কুকীিতৃ ফাঁস হেল ইমামেদর দািয়� হেয় দাঁড়ায় েযখােন সাধারব 
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মুসিলমেদর সজাগ করা, েসখােন তাঁেদরেক   দািয়� পালেন 

বাধা �দান করা হে�  িটেক উে�শযমূলক রাজৈনিতক 

আেলাচনা আখযািয়ত কের। উপর� ইমাম-খতীবগব   গগদািয়� 

পালন করায় িকছু মসিজদ কিমিট েকাথাও েকাথাও তাঁেদর 

বরখা ও কেরেছ। মসিজেদর েচতনা ও ঈমানী িব�ােসর সে� 

িব�াসঘাতকতার  রেচ বড় নিজর আর কী হেত পাের।   

অব�ার পিরবতৃন না হেল আমােদর �ংস ও সামািজক 

অধঃপতন েকউ েঠকােত পারেব না। আ�াহ আমােদর সিঠকভােব 

তাঁর দীন অনুধাবন  বং পিরপালেনর তাওফীক দান কগন। 

আমীন।      

 

 


