
মসজিদ 
 

সায়্যিয়্দনা আবু হুরাযরা রাাঃ বর্ ণনা কররন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়্হ ওযা সাল্লাম বরলরেন 

আল্লাহর য়্নকট সবচাইরে য়্িয িাযগা মসজিদ।   মুসয়্লম ৬৭১   

মসজিদ আল্লাহর কারে অয়্ে য়্িয িাযগা।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়্হ ওযা সাল্লাম যখন ময়্দনা মুনাওযারায য়্হিরে কররন সবার আরগ 

যযই কািটট কররন ো হরে মসজিদ য়্নম ণার্। িথরম ক্বুবায এরপর মদীনা মুনাওযারায। 

পরবয়্েণরে যযখারন যযখারন মুসলমানরদর যাোযাে হয যসখরন যোট - বড় মসজিদ য়্নম ণার্ করা 

হয।  

মসজিদরক যকন্দ্র কররই মুসয়্লম সমাি গরড় উরে। 

কূফা শহর য়্নম ণারর্র পয়্রকল্পনার যেরে সায়্যিয়্দনা ওমর রাাঃ য়্নরদণশ যদন যযন শহররর িয়্েটট গয়্ল 

িারম মসজিদ পয ণন্ত যযরয য়্মরল।   োয়্ররখ য়্মল্লাে ১/২৩৯   

পৃয়্থবীর য়্বয়্িন্ন িাযগায মুসলমানরা মসজিরদর কারে বসবারসর যচষ্টা করর থারক। মুসয়্লম 

য়্শশুরা মসজিরদ যাোযাে কররে কররে বড় হয। 

কখরনা কখরনা মুসলমানরদর মরন মসজিদ যকজন্দ্রক অরনক চমৎকার ঘটনা িয়্ড়ে থারক। 

একাররর্ই যয়্দ বলা হয মসজিদ মুসয়্লম িায়্ের অন্তররর স্পন্ধন ো এরকবারর যফরল যদযা যারব 

না। ইয়্েহাস সায়্ে, যেয়্দন মসজিদ আবাদ য়্েল মুসলমানরা সুরয়্েে য়্েল। যখন মুসলমানরা 

মসজিরদর হক নষ্ট কররলা েখন অরয়্েে হরয যগল। 

যস্পন, উিবুয়্কস্তান আর রায়্শযায মসজিদগুরলারক য়্গিণাঘর, ক্লাব আর যগাযালঘরর রূপান্তয়্রে 

করার ঘটনা ঘটরে থারক। 

আল্লাহ আমারদররক এধররনর য়্বপদ যথরক রো কররন। িারে, পায়্কস্তান চীন আর য়্বয়্িন্ন যদরশ 

মসজিদরক য়্নশানা বানারনা এটাই িমার্ করর মসজিদগুরলা এখন আর সুরয়্েে না। ইোকৃে 

িারবই মসজিদগুরলারক ধ্বংশ করার পাাঁযোরা চলরে। এই পয়্রয়্িয়্ের সমাধান হরে য়্নরিরদর 

অবিা টেক করা।   

য়্বগে দইু বেরর বহু মানুষ মসজিদ যথরক দরূর সরর যগরে। অরনরক যরাগ যথরক বাাঁচরে মসজিরদ 

যাওযা বন্ধ করর য়্দরযরে।  

মসজিদ যো এমন িাযগা যযখারন আল্লাহর রহমে অবেীন ণ হয।  

মাওলানা য়্সদ্দীক বানু্ধিী রহাঃ যখন দয়্ের্ আয়্িকা যগরলন েখন বলরলন, যোমরা য়্নি 

সন্তানরদর ঈমারনর যহফািে কররে চাইরল োরদররক মসজিরদর সারথ িুরড় দাও। 

মসজিরদর সারথ মন িুরড় থাকাই আমারদর অন্তরর লুয়্করয থাকার স্পন্ধন। 

আমারদর যোট-বড় পাপ যথরক আল্লাহর কারে োওবা করা উয়্চৎ। 

পুরুষ যলাক সবাই মসজিরদ নামাি পড়ার অয়্িকার করা আর ময়্হলারদর উয়্চৎ সময মরো 

য়্নরির ঘরর নামাি আদায করা। ঘররই োাঁরদর নামারি যনকী যবয়্শ। এটাই হাদীরস িমার্ীে। 

আসরল সুন্নাে ওযাল িামাযারের সকল মসজিদ আর দ্বীয়্ন িয়্েষ্ঠানগুরলারক আল্লাহ যযন 

যহফািে কররন যসই দআু করা। 

আল্লাহ পাক পৃয়্থবীর সব মসজিরদর যহফািে কররন, 

আমারদর অন্তররর যহফািে কররন আর মসজিরদর সারথ 

িুরড় রারখন। আমীন। 

 

 


