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মসজিদের উপদর অথবা জিদে ভবি জিমমাণ করার জবধাি 

   

প্রশ্ন: আমার জপতা মৃতুুর পূদবম অসীয়ত কদরদেি, যযি তার সম্পদের জকেু অংি দ্বারা সেকাদয় িাজরয়া জহদসদব 
একজি মসজিে জিমমাণ কজর। এভাদব যয, গ্রাউণ্ড যলাদর মসজিে থাকদব, তার উপদর থাকদব োতবু জেজকৎসালয়, 

কুরআি জহফয করার ইউজিি, ইসলাজম পাঠাগার এবং োতবু জেজকৎসালদয় আগত জভজিিরদের িিু থাকদব 
প্রাইদভি কার রাখার গুাদরি। অতএব, মসজিদের উপদর অথবা জিদে ভবি জিমমাণ করা জক ববধ হদব? িা অসীয়ত 

পজরবতমি কদর মসজিে আলাো জিমমাণ করা ও অিুািু েুাজরজি প্রজতষ্ঠািগুদলা আলাো জিমমাণ করা উত্তম? 

উত্তর: আল-হামেুজলল্লাহ 

প্রথমত: ভবদির জিদে অথবা উপদর মসজিে থাকদল যকাি অসুজবধা যিই, যজে শুরু যথদকই ভবি এভাদব জিমমাণ 
করা হয়। 

(21/192) "الفقهية املوسوعة"  গ্রদে রদয়দে, িাদফ‘ঈ, মাদলকী ও হািবলীগণ ভবদির জিদের অংি বাে জেদয় উপদরর 

অংদি মসজিে জিমমাণ বা এর জবপরীত করা ববধ বদলদেি। কারণ, েু’জি অংিই আলাো ও স্বতন্ত্র। তাই একজি 

ওয়াকফ কদর অপরজি ওয়াকফ িা করা ববধ। 
লািিা োদয়মার আদলমদের জিজ্ঞাসা করা হদয়জেল: আজম একজি বাজি এ জিয়দত জিমমাণ কদরজে যয, তার জিদে হদব 
মসজিে। এখি বাজিজি পূণম হদয়দে, জিমমাণ অবকাঠাদমাদতই যকবলা জিজেমষ্ট কদর যেওয়া হদয়দে। মসজিে সংলগ্ন 

জিজেমষ্ট বাথরুম বতজর করা হদয়দে এবং ফাজিমোর ইতুাজের কািও সমাপ্ত হদয়দে। রং বুতীত আর জকেুই অবজিষ্ট 

যিই। মসজিেজি ইসলাজম আকৃজতর রূপ পজরগ্রহণ কদরদে। আজম বাজি ও মসজিেজি গত পাাঁে বের যাবত ওয়াকফ 

কদর জেদয়জে, যতজেি এর উপকাজরতা জবেুমাি থাকদব, ততজেি এ ওয়াকফও কাযমকর থাকদব। জকন্তু কাদরা কাে 
যথদক যিাদিজে, বাজির জিদে মসজিে জিমমাণ ববধ িয়। বাজির জিদে মসজিে জিমমাদণর বুাপাদর আপিাদের মতামত 

জক?  
উদল্লখু যয, এ সমদয়র মদধু তার আিপাদি যোি যোি অদিক মসজিে গদি উদঠদে। উত্তর জেদয় বাজধত করদবি। 
আল্লাহ আপিাদের উত্তম প্রজতোি োি করুি। 
তারা উত্তর জেদয়দেি: জভজত্ত প্রস্তর যথদকই যজে এভাদব ভবি জিমমাণ করা হয় যয, জিদে থাকদব মসজিে আর উপদর 
থাকদব বাজি, তদব তাদত যকাদিা অসুজবদধ যিই। অথবা বাজির জিদে িতুি কদর মসজিে জিমমাণ করদলও যকাদিা 

সমসুা যিই। হুাাঁ, যজে মসজিদের উপদর িতুি কদর বাজি জিমমাণ করা হয়, যা ইদতাপূদবম জেল িা, তদব তা ববধ 

িয়। কারণ, মসজিে ও মসজিদের উপদর যয িূিু রদয়দে তাও  মসজিদের অিুগামী। (ফদতায়া লািিা োদয়মা: 

৫/২২০, জদ্বতীয় ভজলয়ম) 

জদ্বতীয়ত: জিয়ম হদে অসীয়ত বাস্তবায়ি করা এবং অসীয়ত বাস্তবায়দি যকাদিা পাপ িা হদল তার মদধু যকাদিা 
পজরবতমি িা করা। আল্লাহ তা‘আলা বদলি: 

نۢ ﴿ ۥَۢفَم ََلُ َدَّ دَۢۢب ُهۥَۢماَۢبۡع َع َما َۢۢسِم ِنَّ ُهۥۢفَإ ُم ِۡث ۢۢإ نَََۢۢعَ ي ِ َّلَّ ۢۢٱ ۥ   َُه ُون ل ِ د  َۢۢإِنَُّۢۢيَب ِميعۢ ۢٱّللَّ مۢ َۢس  [١٨١: ابلقرة] ﴾١٨١َۢۢعلِي
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“অতএব, যয তা শ্রবণ করার পর পজরবতমি করদব, তদব এর পাপ তাদের হদব, যারা তা পজরবতমি কদর। জিশ্চয় 

আল্লাহ সবমদশ্রাতা, সবমজ্ঞািী”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮১] 

তদব, অসীয়তদক উত্তম যথদক অজত উত্তদম পজরবতমি করার বুাপাদর মতপাথমকু রদয়দে। 
িাইখ ইবি উসাইজমি রহ. বদলদেি: অজত উত্তদমর িিু ওজসয়দত পজরবতমি সাধি করার বুাপাদর আদলমদের মদধু 
মতপাথমকু রদয়দে। তাদের যকউ বদলদেি: এ িিু অসীয়ত পজরবতমি করা ববধ িয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার 

বাণী:  ۢن ۥَۢفَم ََلُ َدَّ هَُۢۢماَۢبۡعدَۢۢب َسِمَع  বুাপক অথমদবাধক। গুিাহ বুতীত তাদত যকাদিা পজরবতমি করা যাদব িা। আবার যকউ 

বদলদেি: বরং অজত উত্তদমর িিু অসীয়ত পজরবতমি করা ববধ। কারণ, অসীয়দতর উদেিু হদে আল্লাহর বিকিু 

অিমি করা ও অসীয়তকারীদক উপকার যপৌঁোদিা। তাই যযসব কাি আল্লাহর অজধক জিকিবতমী এবং অসীয়তকারীর 

িিু যবজি উপকারী তাই উত্তম। আর অসীয়তকারী যযদহতু মািুষ, তাই উত্তম জিজিসজি তার কাদে যগাপিও 

থাকদত পাদর। আবার এমিও হদত পাদর, একই বস্তু এক সময় উত্তম, অিু সময় অিুত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম অজত উত্তদমর িিু মান্নত পজরবতমি করার অিুমজত প্রোি কদরদেি, তদব যয যকাদিা অবস্থাদত 

তা পুরা করা অবিুই িরুজর... 

এ মাসআলার যপ্রজিদত আমার অজভমত হদে: অসীয়ত যজে জিজেমষ্ট কাদরা িিু হয়, তাহদল তাদত পজরবতমি করা 
িাদয়য িয়। যযমি যকউ িাদয়দের িিু অসীয়ত কদরদে অথবা তার িিু ওয়াকফ কদরদে। এদত পজরবতমি করা 

ববধ িয়। কারণ, এখাদি জিজেমষ্ট বুজির অজধকার িজিত রদয়দে। 
হুাাঁ, যজে অজিজেমষ্ট কাদরা িিু অসীয়ত করা হয়, যযমি মসজিদের িিু, অথবা ফজকরদের িিু, তার মদধু অজত 
উত্তদমর িিু পজরবতমি করদল যকাদিা সমসুা যিই। (তাফসীরুল কুরআি জলল উসাইমীি: ৪/২৫৬) 

উপদরাি বণমিা মদত, মসজিে ও অিুািু েুাজরজি প্রজতষ্ঠািগুদলা আলাো জিমমাণ করা যযমি ববধ, অিুরূপভাদব 
একই ভবদি সবগুদলা প্রজতষ্ঠাি জিমমাণ করাও ববধ। আল্লাহ ভাল িাদিি। 

সমাপ্ত 
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