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প্রারকিি িথা
মানব োকত আশরাফুল মাখলুিাত তথা সৃকির
কসরা েীব। পকবত্র িুরআশ্নন আল্লাহ তা’আলা
সুস্পিোশ্নব ইরশাদ িশ্নরশ্নেন-“আকম মানব
োকতশ্নি কেষ্ঠত্ব দান িশ্নরকে।” (সূরাহ বনী ইসরাঈল
আয়াত-৭০) শুধু তাই নয়; বরং তারা সববশ্নেষ্ঠ
উম্মতও। এতদসম্পশ্নিব পরম িরুণাময় আল্লাহ
তা’আলা ইরশাদ িশ্নরন- “কতামরা সববশ্নেষ্ঠ উম্মত,
কতামাশ্নদর উদ্ভব ঘটাশ্ননা হশ্নয়শ্নে মানবোকতর
িলযাশ্নণর েনয । কতামরা সৎিাশ্নের কনশ্নদবশ দান
িরশ্নব ও অসৎ িাশ্নে বাধা কদশ্নব এবং আল্লাহর
প্রকত ঈমান আনয়ন িরশ্নব ।” (সূরাহ আশ্নল ইমরান,
আয়াত-১১০)

উপশ্নরাক্ত আয়াশ্নত মানব োকতশ্নি কেষ্ঠ উম্মত
কঘাষণা িরার সাশ্নথ সাশ্নথ তাশ্নদরশ্নি কেষ্ঠত্ব
প্রদাশ্ননর িারণও উশ্নল্লখ িরা হশ্নয়শ্নে। আর তা
হশ্নচ্ছ মানুষশ্নি সৎিাশ্নের আশ্নদশ িরা ও অসৎ
িাশ্নের কনশ্নষধ িরা ।
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মূলতঃ এ দাকয়ত্ব অকপবত হশ্নয়কেল আকম্বয়া কিরাশ্নমর
উপর। কগামরাহ ও পথভ্রি মানুষশ্নি িীশ্ননর পশ্নথ
কফকরশ্নয় আনার েনয আল্লাহ তা’আলা যুশ্নগ যুশ্নগ
কপ্ররণ িশ্নরশ্নেন লিাকধি নবী-রাসূলগণশ্নি। নবী
কপ্ররণ পরম্পরায় সববশ্নশশ্নষ কপ্রকরত হশ্নয়শ্নেন
আমাশ্নদর নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম। তাাঁর পর আর
কিান নবীর আগমন ঘটশ্নব না কবধায় এ সুমহান
দাকয়ত্ব অকপবত হশ্নয়শ্নে তাাঁর উম্মশ্নতর উপর ফশ্নল
তারা লাে িশ্নরশ্নে সববশ্নেষ্ঠ উম্মশ্নতর মযবাদা।
কিন্তু দঃখেনি হশ্নলও সতয কয, উম্মশ্নত মুহাম্মাদী
তাশ্নদর এ কগৌরবময় দাকয়ত্ব পালশ্নন বযথব হওয়ার
িারশ্নণ পৃকথবী েুশ্নেই চলশ্নে অনযায় অকবচার,
হতযা-লুন্ঠন, কেনতাই-রাহাোকন, খুন-খারাবী সহ
আশ্নরা নানা প্রিার মানবতা কবধ্বংসী িাযবিলাপ ।
উম্মাশ্নত মুহাম্মাদী যকদ পুনরায় তাশ্নদর এ দাকয়ত্ব
যথাযথ রূশ্নপ পালশ্নন সকিয় না হয়, তাহশ্নল এ
কথশ্নি মুকক্ত পাওয়া কিান িশ্নমই সিব নয় ।
েশ্নেয় উস্তাদ মুফতী মাওলানা মনসূরুল হি
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সাশ্নহশ্নবর এতদসম্পকিবত গুরুত্বপূণব কিেু প্রবন্ধ ও
প্রশ্নোত্তর কবকেন্ন সমশ্নয় রাহমানী পয়গাশ্নম প্রিাকশত
হশ্নয়কেল। কবষয়গুকলর গুরুত্ব অনুধাবন িশ্নর
হযরশ্নতর দ‘আ ও ইোযত কনশ্নয় কবকিপ্ত কলখাগুকল
এিকত্রত িশ্নর পুকস্তিািাশ্নর প্রিাশ িরশ্নত কপশ্নর
আল্লাহ রাব্বুল আলাকমশ্ননর দরবাশ্নর শুিকরয়া
আদায় িরকে। যারা দাওয়াশ্নতর িাশ্নের সাশ্নথ
েকেত এবং যারা েকেত না, আশা িকর তাশ্নদর
সিশ্নলর েনযই একট সমান উপিারী হশ্নব ।
দূ‘আ প্রাথবী
মীযানুর রহমান িাশ্নসমী
োকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকবয়া
কমাহাম্মদপুর, ঢািা ।
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সূচীপত্র
তাবলীগ কি ও কিন?
উম্মশ্নত মুহাম্মাদী “সশ্নববাত্তম উম্মত” কিন?
কবশ্ববাসীর িলযাণ সাধশ্ননর প্রিৃত পন্থা িী?
“সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ” এ িথার তাৎপযব কি?
সৎ িাশ্নের আশ্নদশ এর কেণীশ্নেদ
িীকন দাওয়াশ্নতর েনয িুরবানী
িীকন দাওয়াশ্নতর ফায়দা
উম্মশ্নতর েনয রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর োলবাসা
তাবলীগ সম্পকিবত িশ্নয়িকট গুরুত্বপূণব প্রশ্নোত্তর
(১) তাবলীগ িরা কি ফরয?
(২) তাবলীগওয়ালারা শুধু আমর কবল মারূফ িশ্নর কিন?
(৩) তাবলীগওয়ালাশ্নদর েনয মসকেশ্নদ থািা-খাওয়া োকয়য আশ্নে?
(৪) “তাবলীশ্নগ এি টািা খরচ িরশ্নল ৭ লাখ টািা খরচ িরার
সাওয়াব হয়” এিথা কি কিি?
(৫) “িীশ্ননর দাওয়াশ্নত কযশ্নয় িাশ্নরা দরোর সামশ্নন অশ্নপিা িরা
শশ্নব িদশ্নরর ইবাদশ্নতর কচশ্নয় উত্তম” এর দলীল কি
(৬) “তাবলীশ্নগ কগশ্নল সব গুনাহ মাফ হশ্নয় যায়” এর বযাখযা কি?
(৭) তাবলীগ োমাআত কি হি?
(৮) মকহলাশ্নদর েনয বােী বােী কযশ্নয় তালীম িরা কি কিি?
(৯) আল্লাহর রাস্তা বলশ্নত কি শুধু তাবলীগ বুঝায়?
(১০) ১০০ বের পূশ্নবব তাবলীগ কেল না। এখন কিাশ্নেশ্নি এশ্নলা?
(১১) তাবলীগ িরা িতটুিু েরুরী?
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بامسه تعاىل

احلمد لله رب العا ملني والصلو ة والسال م علي سيد ا ملر
سلني
তাবলীগ কি ও কিন?
كنتم خري امة اخر جت للنا س تا مر ون با ملعروف
وتنهون عن املنكر وتومنون بالله
অথব: “কহ (উম্মশ্নত মুহাম্মাদী) মুকমনগণ! ‘কতামরা
অনযানয সিল উম্মত কথশ্নি উৎিৃি এমন এি
োমা’আত, কয োমা’আতশ্নি সিল মানুশ্নষর
িলযাশ্নণর েনয পািাশ্ননা হশ্নয়শ্নে। (শ্নতামাশ্নদর
িলযাণ সাধশ্ননর পেকত এই হশ্নব কয,) কতামরা কনি
িাশ্নের হুিুম িরশ্নত থািশ্নব এবং শরীয়ত কবশ্নরাধী
িাে কথশ্নি বাধা প্রদান িরশ্নত থািশ্নব। আর
(এোশ্নব) কতামরা কনশ্নেশ্নদর ঈমান মেবুত িরশ্নত
প্রয়াসী হশ্নব।’ (সূরাহ আল-ইমরান-১১০)
উম্মশ্নত মুহাম্মাদী “সশ্নবাব ত্তম উম্মত” কিন ?
িুরআশ্নন িারীশ্নমর উশ্নল্লকখত আয়াশ্নত উম্মশ্নত
মুহাম্মাদীর সিল মুকমন-মুসলমানশ্নি খাইরুল
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উমাম তথা “সশ্নববাত্তম উম্মত” কঘাষণা িরা হশ্নয়শ্নে
এবং বলা হশ্নয়শ্নে কয, কহ মুকমনগণ! কতামরা
সশ্নববাত্তম োকত। িারণ, কতামাশ্নদরশ্নি আকম্বয়া
আলাইকহমুস সালাশ্নমর নযায় েগতবাসীর িলযাশ্নণর
কনকমশ্নত্ত দকনয়াশ্নত পািাশ্ননা হশ্নয়শ্নে।
এ আয়াশ্নতর বযাখযা প্রসশ্নে রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ িশ্নরন : “কতামরা বে
বে সত্তরকট উম্মশ্নতর পূণবতািারী এবং কতামরা ঐ
সমস্ত উম্মশ্নতর মশ্নধয আল্লাহ তা’আলার দরবাশ্নর
কবশী উত্তম ও কবশী সম্মানী।” (কতরকমযী, হাঃ নং –
৩০০৮, ইবশ্নন মাোহ, হাঃ নং- ৪২৮৮)

আয়াশ্নতর এ অংশ িারা দ’কট িথা স্পিোশ্নব
প্রমাকণত হয়:
১. উম্মশ্নত মুহাম্মাদী সশ্নববাত্তম উম্মত।
২. তাাঁশ্নদর সশ্নববাত্তম হওয়ার িারণ হল: তাাঁরা
কবশ্ববাসীর িলযাশ্নণর কনকমশ্নত্ত কপ্রকরত হশ্নয়শ্নে ।
(শ্নযরূপ দাকয়ত্ব কনশ্নয় আকম্বয়া আ. কপ্রকরত
হশ্নয়কেশ্নলন) খাতামুন নাকবয়যীন (শ্নশষ নবী) হযরত
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মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর
উম্মত কসই দাকয়শ্নত্বর বশ্নদৌলশ্নত ‘খাইরুল উমাম’
বা সশ্নববাত্তম উম্মত হওয়ার কসৌোগয লাে িশ্নরশ্নেন
। নামায, করাযা, হজ্ব ও যািাত এ কনি িােগুশ্নলা
পূশ্নববর উম্মতগণ িশ্নরশ্নেন, উম্মশ্নত মুহাম্মাদীও
িরশ্নেন । কিন্তু এগুশ্নলা তাাঁশ্নদর খাইরুল উমাম
হওয়ার িারণ নয়, এমনকি কনি িাশ্নের আশ্নদশ
এবং বদ িাশ্নের কনশ্নষশ্নধর দাকয়ত্বও পূশ্নববর
উম্মতগণ পালন িশ্নরশ্নেন। কিন্তু এই দাকয়ত্ব উম্মশ্নত
মুহাম্মাদীর উপর যত গুরুত্ব সহিাশ্নর অকপবত
হশ্নয়শ্নে, ততটা গুরুত্ব সহিাশ্নর অনয কিান উম্মশ্নতর
উপর অকপবত হয়কন। (মা’করফুল িুরআন, ২:১৫০)
এ িারশ্নণই উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর প্রশ্নতযি নর-নারীর
উপর তার অধীনস্থ এবং সংকিি বযকক্তশ্নদরশ্নি সৎ
িাশ্নের আশ্নদশ এবং অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িরা
ওয়াকেব। আর এ গুরু দাকয়ত্বই উম্মশ্নত মুহাম্মাদীশ্নি
“সশ্নববাত্তম উম্মত” হওয়ার মহান ফযীলশ্নতর
অকধিারী িশ্নরশ্নে। (মা’করফুল িুরআন, ২:১৩৭)
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এ উম্মশ্নতর কিান বযকক্ত যকদ এই দাকয়ত্ব পালশ্নন
অনীহা প্রিাশ িশ্নর, তশ্নব কস যকদও নামায, করাযা
সহ অনযানয ইবাদত-বশ্নেগী সকিিোশ্নব আদায়
িশ্নরও, তথাকপ কস িখনও খাইরুল উমাম বা
সশ্নববাত্তম উম্মশ্নতর সম্মাশ্নন েূকষত হশ্নব না । এ
দাকয়ত্ব পালশ্নন কযমকন োশ্নব কনশ্নের অধীনস্থ ও
সংকিিশ্নদর মশ্নধয িাে িরশ্নত হশ্নব, কতমকনোশ্নব এ
িাে কনশ্নয় মানুশ্নষর িাশ্নর িাশ্নর ঘুরাও অপকরহাযব ।
এ প্রসশ্নে হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ. বশ্নলন:
“কতামাশ্নদর কবশ্ববাসীর িলযাশ্নণর কনকমশ্নত্ত কপ্ররণ
িরা হশ্নয়শ্নে” আল্লাহ তা‘আলার এ িথার িারা
একদশ্নি ইকেত পাওয়া যায় কয, এি স্থাশ্নন বশ্নস
কতামাশ্নদর এ দাকয়ত্ব পূণবোশ্নব আঞ্জাম কদয়া সিব
হশ্নব না । মানুশ্নষর িলযাশ্নণর েনয দয়াশ্নর দয়াশ্নর
কফরশ্নত হশ্নব । আর তখনই কতামরা খাইরুল উমাম
বা সশ্নববাত্তম উম্মত হওয়ার কযাগযতা অেবন িরশ্নব
।”(মালফূযাত, ৫২)
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কবশ্ববাসীর িলযাণ সাধশ্ননর প্রিৃত পন্থা কি?
উশ্নল্লকখত আয়াশ্নত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
কবশ্ববাসীর িলযাণ সাধশ্ননর পেকত সম্পশ্নিব বণবনা
িশ্নরশ্নেন কয, “কতামরা কবশ্ববাসীশ্নি সৎ িাশ্নের
আশ্নদশ িরশ্নত থািশ্নব এবং অসৎ িাে কথশ্নি
কবরত রাখশ্নত থািশ্নব।” এটাই কবশ্ববাসীর েনয
প্রিৃত িলযাণ সাধন । িারণ, এর মশ্নধযই রশ্নয়শ্নে
প্রশ্নতযিকট মানুশ্নষর দকনয়া ও আকখরাশ্নতর আসল
িলযাণ বা িাকময়াবী ।
প্রিৃত শাকি আর সব ধরশ্নণর সফলতার পযবাশ্নয়
সাধারণোশ্নব কলাশ্নিরা ‘দঃখীেনশ্নি অন্ন-বস্ত্র দান
িরাশ্নি তার প্রকত িলযাণ িরা’ মশ্নন িশ্নর থাশ্নি ।
বাস্তশ্নব এটাও এিটা িলযাণ িামনা বশ্নট, কিন্তু
এটা কনতািই সামকয়ি এবং অস্থায়ী িলযাণ দান ।
প্রিৃত িলযাণ সাধনা হল, খালক্ কি খাকলশ্নির
সাশ্নথ (সৃকিশ্নি স্রিার সাশ্নথ) েুশ্নে কদয়া । অথবাৎ
মানব োকতশ্নি তাাঁর প্রকতপালশ্নির সাশ্নথ সম্পকিবত
িশ্নর তাশ্নদরশ্নি স্থায়ী োহান্নাম কথশ্নি মুক্ত িশ্নর
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মহা কন‘আমশ্নতর অকধবাসী বানাশ্ননা। (সুরা আল
ইমরান, ১৮৫)

এিেন মানুশ্নষর েনয এর কচশ্নয় বে কিান িলযাণ
িামনা আর হশ্নত পাশ্নর না । এ সম্পশ্নিব মাওলানা
ইকলয়াস রহ. বশ্নলশ্নেন : হাদীস শরীশ্নফ আশ্নে, কয
অশ্ননযর উপর রহম িশ্নর না, তার উপর আল্লাহর
পি কথশ্নি রহম িরা হয় না । িাশ্নেই কতামরা
েমীন বাসীর উপর রহম ির আসমান ওয়ালা
অথবাৎ আল্লাহ তা‘আলা কতামাশ্নদর উপর রহম
িরশ্নবন । কিন্তু আফশ্নসাস, কলাশ্নিরা এ হাদীশ্নসর
মমব শুধুমাত্র েুিা-নাো কলািশ্নদরশ্নি অন্ন-বস্ত্র
দাশ্ননর বযাপাশ্নর সীকমত িশ্নর কদশ্নয়শ্নে । েুিা-নাো
বযকক্তশ্নদর দাশ্ননর বযাপাশ্নর তাশ্নদর অিশ্নর দয়া
আশ্নস কিন্তু িীন কথশ্নি বকিত পথহারা বযকক্তশ্নদর
বযাপাশ্নর তাশ্নদর অিশ্নর দয়া আশ্নস না । বাকহযি
অবস্থা দৃশ্নি মশ্নন হয়, দকনয়ার িকতশ্নি িকত মশ্নন
িরা হয়; কিন্তু িীশ্ননর িকতশ্নি কতমন িকত মশ্নন
িরা হয় না । তাহশ্নল আসমান ওয়ালা (মহান
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আল্লাহ) আমাশ্নদর উপর কিন কমশ্নহরবানী িরশ্নবন ।
(মালফুযাশ্নত মাওলানা ইকলয়াস রহ. ৪৮)

“সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ” এ
িথার তাৎপযব িী?
সৎ িােসমূহশ্নি পকবত্র িুরআশ্নন “মারূফ” বলা
হশ্নয়শ্নে । যার মশ্নধয ঐ সমস্ত কনি আমল এবং
সৎিাে শাকমল, যা ইসলাম কনশ্নদবশ কদশ্নয়শ্নে এবং
নবীগণ যুশ্নগ যুশ্নগ তা বাস্তবায়শ্ননর প্রশ্নচিা
চাকলশ্নয়শ্নেন । আর অসৎ িােসমূহশ্নি পকবত্র
িুরআশ্নন “মুনিার” বলা হশ্নয়শ্নে । যার মশ্নধয ঐ
সমস্ত অপিমব ও অনযায় আচরণ শাকমল, যা
ইসলাম কনশ্নষধ িশ্নরশ্নে । (মা‘আকরফুল িুরআন, ২ :
১৪১)

এখাশ্নন কবশ্নশষ লিণীয় কয, সৎ িাে এবং অসৎ
িাশ্নের েনয আরবী োষায় “আমশ্নল সাশ্নলহ” ও
“আমশ্নল গাইশ্নর সাশ্নলহ” শব্দ কবদযমান থািা
সশ্নত্বও িুরআন পাশ্নি “মারূফ ও মুনিার” শব্দিয়
বযবহৃত হশ্নয়শ্নে । এর িারণ এই কয, “মারূফ” ঐ
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সিল োল িােশ্নি বশ্নল, কয িাশ্নের ববধতা
সববেন স্বীিৃত ও প্রকসে এবং “মুনিার” ঐ সিল
মে িােশ্নি বশ্নল, কয িাশ্নের অববধতা সববেন
স্বীিৃত ও প্রকসে । সুতরাং এ শব্দিশ্নয়র মশ্নধয এ
ইকেত পাওয়া যায় কয, কয কবষশ্নয়র দাওয়াত বা
হুিুম কদয়া হশ্নব, তার ববধতা সিশ্নলর কনিট
পকরকচত হশ্নব । অথবাৎ সিশ্নলই কসটাশ্নি োল বশ্নল
োশ্নন এমন হশ্নত হশ্নব । আর কয িাে কথশ্নি কনশ্নষধ
িরা হশ্নব কস িােটাও এমন হশ্নত হশ্নব যার,
কনকষে হওয়া সিশ্নলর কনিট প্রকসে । অথবাৎ
কনকষে িােকটও কযন সাধারণ কলািশ্নদর কনিট
কনকষে বশ্নল পকরকচত থাশ্নি । উদাহরণতঃ ঈমাশ্ননর
দাওয়াত ঈমান পূণব িরার দাওয়াত, নামায, করাযা,
হজ্জ, যািাত, কপতা-মাতার কখদমত, সতয িথা
বলা, পশ্নরাপিার িরা ইতযাকদ োল িাে হওয়া
সম্পশ্নিব সিশ্নলই োশ্নন। কতমকনোশ্নব িুফর,
কশরি, নামায-করাযা তরি িরা কপতা-মাতাশ্নি িি
কদয়া, চুকর-ডািাকত, হাইেযাি, সুদ, ঘুষ, কযনাবযকেচার, েুলুম-অতযাচার এগুশ্নলাশ্নি মে িাে
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বশ্নল সিশ্নলই োশ্নন । পকবত্র িুরআন মা’রুফ ও
মুনিার শব্দিয় বশ্নল উশ্নল্লকখত কবষয়াবলীর আশ্নদশ
ও কনশ্নষধ বুঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে ।
এর বাইশ্নর কয সমস্ত কবষয় রশ্নয়শ্নে, কযমনঃ কযসব
কবষশ্নয় মাযহাশ্নবর ইমামগশ্নণর মশ্নধয মতকবশ্নরাধ
কেল, কসসব কবষশ্নয় আশ্নদশ কনশ্নষধ িরা শরীয়শ্নতর
দৃকিশ্নত কনকষে। বরং প্রশ্নতযশ্নি তার ইমাশ্নমর
মাযহাব অনুযায়ী চলশ্নত থািশ্নব। এি
মাযহাবওয়ালা অনয মাযহাবওয়ালাশ্নি কনশ্নের
মাযহাব মানশ্নত বাধয িরশ্নত বা হুিুম িরশ্নত
পারশ্নব না। কযমনঃ হানাফীগণ ইমাশ্নমর কপেশ্নন
আমীন আশ্নস্ত বশ্নলন, শাফী’য়ীগণ আমীন কোশ্নর
বশ্নলন। এ বযাপাশ্নর কিান মাযহাবওয়ালার েনয
অনযশ্নি হুিুম কদয়া বা কনশ্নষধ িরা োকয়য নয়।
িারণ, এ োতীয় কবষয় মা’রুফ বা মুনিাশ্নরর
গকির মশ্নধয পশ্নে না । কিন্তু দঃশ্নখর কবষয়, বতবমাশ্নন
অশ্ননি স্থাশ্নন এিশ্নলা কনশ্নয়ই ঝগো-কববাদ হয় ।
অথচ প্রিৃতপশ্নি কযসব কবষয় মা’রুফ বা মুনিার
তা কনশ্নয় কিান দাওয়াত বা আশ্নলাচনাই হয় না।
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এটা কনতাি কনেনীয় িাে। (মা’আকরফুল িুরআন
২:১৪১)

“সৎিাশ্নে আশ্নদশ” -এর কেণীশ্নেদ
প্রথশ্নমই োনশ্নত হশ্নব কয এিেন মুসলমান কি
উশ্নেশ্নশয অনযশ্নি দাওয়াত কদশ্নব। অশ্ননযর
কহদায়াশ্নতর েনয, না কনশ্নের কহদায়াত ও কনশ্নের
উন্নকতর েনয । এ বযাপাশ্নর শরীয়শ্নতর কবধান হল,
কনশ্নের কহদায়াত ও উন্নকতর েনযই এশ্নি অপরশ্নি
দাওয়াত কদশ্নব। এশ্নত অনয বযকক্ত কহদায়াত প্রাপ্ত
কহাি বা না-ই কহাি, দাওয়াত প্রদানিারী অবশযই
লােবান হশ্নব । আর এ লােই িীনী দাওয়াশ্নতর মুল
লিয। প্রশ্নতযশ্নি কনশ্নের পূণবতার লশ্নিয আল্লাহর
কবধান মত অনযশ্নি িীশ্ননর দাওয়াত কদশ্নব এবং কসই
বযকক্ত কথশ্নি তার কিান রিম দকনয়াবী উশ্নেশয
হাকসল িরা উশ্নেশয থািশ্নবনা। (মা’আকরফুল িুরআন ,
১: ১১৯ মালফূযাত-৫২)

এবার োনা দরিার কয, প্রথশ্নম কিশ্নসর দাওয়াত
কদশ্নব। কযশ্নহতু এিেন মানুশ্নষর েনয সবশ্নচশ্নয় বে
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কদৌলত তার ঈমান। ঈমান কথশ্নি বে কিান কদৌলত
হশ্নত পাশ্নর না। আমশ্নলর মতববা ঈমাশ্ননর নীশ্নচ।
সুতরাং ঈমাশ্ননর দাওয়াতই সববপ্রথম দাওয়াত।
প্রিৃতপশ্নি ঈমান এমন বস্তু, যা কশিা িরশ্নত হয়।
তার েনয দীঘব কমহনত ও প্রশ্নচিা চালাশ্নত হয়।
সাহাবীগশ্নণর মক্কী কযশ্নেগীর অকধিাংশ কমহনত
ঈমান পকরপক্ব িরার লশ্নিয কেল। হযরত উমর
ফারুি রা. বলশ্নতন:“আমরা প্রথশ্নম ঈমান
কশশ্নখকেলাম,তারপর িীশ্ননর আহিাম কশশ্নখকেলাম।”
অবশয আল্লাহর নগণয সংখযি বাো এমনও রশ্নয়শ্নে
কয, ঈমাশ্ননর িথা েবশ্নণর সাশ্নথ তাাঁশ্নদর অিশ্নরর
মশ্নধয পকরপক্ব ঈমান বেমূল হশ্নয় যায় । তাাঁশ্নদর
েনয ইয়াক্বীন হাকসশ্নলর লশ্নিয দীঘব মুোহাদার
কিান প্রশ্নয়ােন পশ্নে না । তশ্নব আল্লাহ তা’আলার
সাধারণ কনয়ম যা অকধিাংশ কলাশ্নির বযাপাশ্নর
েরুরী, তা হলঃ ঈমান মেবুত িরার েনয ও
ইয়াক্বীন পািাশ্নপাক্ত িরার েনয ঈমাশ্ননর
দাওয়াশ্নতর মাধযশ্নম মুোহাদা িরা। (সূরা :আনিাবূত৬৯) এর বযকতশ্নরশ্নি সাধারণ ঈমান হাকসল হয় না
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। আর মেবুত ঈমান হাকসল না হশ্নল বে বে
কবপশ্নদ (যা তারই উন্নকতর েনয আল্লাহর পি
কথশ্নি আশ্নস) মানুষ অবধযব হশ্নয় কযশ্নত পাশ্নর এবং
আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুকি প্রিাশ না-ও িরশ্নত
পাশ্নর অথচ এটা মুকমশ্ননর েনয চরম বযথবতা। মুকমন
কতা সববাবস্থায় আল্লাহর উপর কনেবরশীল হ । কিান
বযাপাশ্নর তার কনেস্ব মতামত থািশ্নব না । সিল
কিশ্নত্র আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুকি প্রিাশ
িরাই তার িতববয । এ েনয দাওয়াশ্নতর তারতীব
অনুযায়ী অমুসকলমশ্নি সবব অবস্থায় প্রথশ্নম ঈমান
িবুল িরার দাওয়াত কদশ্নত হব। ঈমান িবুল িরার
পর তাশ্নদরশ্নি আমশ্নলর দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব।
(কমশিাত-১ : ১৫৫)

আর মুসলমানশ্নদরশ্নি প্রথশ্নম পকরপক্ব ঈমান
হাকসশ্নলর দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব এবং কসই সাশ্নথ
ঈমাশ্ননর উপর দৃঢ় থািার েনয সহীহ িুরআন
কতলাওয়াত কশিা, নামায- করাযা ইতযাকদ েরুরী
আমল কশিার দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব। হারামমািরুহ কযমনঃ নামায তরি, করাযা তরি, কপতাwww.islamijindegi.com

মাতার অবাধযতা, সুদ-ঘুষ, কমথযা ইতযাকদ কথশ্নি
কবাঁশ্নচ থািার দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব। দাওয়াশ্নতর মশ্নধয
ইমামগশ্নণর মশ্নধয কযসব কবষয় কবতকিবত, তার
আশ্নলাচনা িরা যাশ্নব না । এই দাওয়াত প্রশ্নতযি
মুসকলম নর-নারীর উপর ফরশ্নে আইন । অথবাৎ
প্রশ্নতযশ্নি তার অধীনস্থ কলািশ্নদরশ্নি বা আত্মীয়স্বেন, প্রকতশ্নবশী মহল্লাবাসী ও পকরকচত
কলািশ্নদরশ্নি সাধযানুসাশ্নর সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও
অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িরশ্নত থািশ্নব। (সূরা:তাহরীম
৬/বুখারী ১:১২২) কযখাশ্নন হাশ্নতর িমতা চশ্নল
কসখাশ্নন শকক্ত প্রশ্নয়াগ িশ্নর আল্লাহর কবধান োরী
িরশ্নব। আর কযখাশ্নন শকক্ত প্রশ্নয়াগ চশ্নল না,
কসখাশ্নন কমৌকখি নসীহশ্নতর মাধযশ্নম দাকয়ত্ব পালন
িরশ্নব। আর কযখাশ্নন কমৌকখি নসীহত কবপদেনি
হশ্নত পাশ্নর, বা কহশ্নতর কবপরীত বশ্নল প্রবল ধারণা
হয়, কসখাশ্নন মশ্নন মশ্নন ঐ গকহবত িােটাশ্নি
(শ্নলািকটশ্নি নয়) ঘৃণা িরশ্নব এবং কদশ্নল কদশ্নল
কফকির োরী রাখশ্নব কয, আল্লাহর নাফরমানীর ঐ
িােটা কিোশ্নব বন্ধ িরা কযশ্নত পাশ্নর । এ পযবায়শ্নি
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ঈমাশ্ননর সববকনম্ন স্থর বলা হশ্নয়শ্নে। (কমশিাত, ৪৩৫)
এ পযবাশ্নয়র িীকন দাওয়াশ্নতর কযম্মাদারী প্রশ্নতযি
মুসলমাশ্ননর উপর অকপবত হশ্নয়শ্নে। প্রশ্নতযশ্নি তার
িমব পকরসশ্নরর মশ্নধয এ দাকয়ত্ব পালন িশ্নর যাশ্নব।
িীকন দাওয়াশ্নতর কিতীয় স্তর হকলাঃ মুসলমানশ্নদর
মধয কথশ্নি এিকট োমা’আত সববদা দাওয়াশ্নতর
িাশ্নে ময়দাশ্নন থািশ্নব এবং সিল কেণীর
কলািশ্নদরশ্নি আল্লাহর িীশ্ননর কদশ্নি দাওয়াত কদশ্নত
থািশ্নব । এ দাওয়াত কিান সময়ই বন্ধ হশ্নব না ।
এি দল কলাি কমহনত িশ্নর যখন তাশ্নদর
দকনয়াবী েরুরত পূণব িরার লশ্নিয বােীশ্নত কফরশ্নব,
তখন অপর দল যারা দকনয়ার িাে আঞ্জাম কদশ্নয়
কফশ্নলশ্নেন,তারা ময়দাশ্নন কনশ্নম যাশ্নব এবং “সৎ
িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ’’ এর
কসলকসলা োরী রাখশ্নব। এ পযবাশ্নয়র িীকন দাওয়াত
উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর উপর ফরশ্নে কিফায়া। এ প্রসশ্নে
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িশ্নরনঃ “কহ মুকমনগণ।
কতামাশ্নদর মশ্নধয এমন এিকট োমা‘আত থািশ্নত
হশ্নব, যারা সববদা কলািশ্নদরশ্নি োল ও মেশ্নলর
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কদশ্নি আহবান িরশ্নত থািশ্নব, যারা সৎ িাশ্নের
আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িরশ্নত থািশ্নব ।
আর তারাই পকরপূণব সাফলয লাে িরশ্নব। (সূরাহ
আল ইমরান -১০৪)

িীকন দাওয়াশ্নতর েনয িুরবানী
উশ্নল্লখয কয, স্বয়ং রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাশ্নয় কিরাম রা. িীকন
দাওয়াশ্নতর েনয সববকবধ ও সববাকধি িুরবানী কপশ
িশ্নরশ্নেন । মক্কার কযশ্নেগীশ্নত দাওয়াশ্নতর খাকতশ্নর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
িুরবানী সববেনকবকদত, কবশ্নশষ িশ্নর তাশ্নয়শ্নফর
কলামহষবি ও হদয় কবদারি ঘটনা কিান
মুসলমাশ্ননরই অোনা থািার িথা নয়। রাসূলল্ল
ু াহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ িশ্নরশ্নেন
“িীকন দাওয়াশ্নতর িারশ্নণ আমাশ্নি যতটুিু িি
কদয়া হশ্নয়শ্নে, তা অনয কিান নবীশ্নি কদয়া হয়কন।”
এ িীকন দাওয়াশ্নতর েনয নবী িরীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম রা.
নানাকবধ তািলীফ সহয িশ্নরশ্নেন। হাদীস শরীশ্নফ
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তাাঁশ্নদর িুরবানীর বযাপাশ্নর অসংখয বণবনা এশ্নসশ্নে ।
হযরত আবু বির কসেীি রা. যখন বাইতুল্লাহ
শরীশ্নফ প্রিাশ্নশয িীশ্ননর দাওয়াত কপশ িরশ্নলন
তখন িাকফররা চতুকদবি কথশ্নি হযরত আবু বির
কসেীি রা. এবং অনযানয মুসলমানশ্নদর উপর
আিমণ িরল। হযরত আবু বিরশ্নি রা. তারা
কবদম মারকপট িরল । তাাঁশ্নি পদদকলত িরল ।
উতবা কবন রবী‘আ িাকফর তাশ্নি স্বীয় েুতা িারা
মারশ্নত ও কপটাশ্নত লাগল। েুতার আঘাশ্নত তাাঁর
কচহারা মুবারি যখম হশ্নয় কগল। হযরত আবু
বিশ্নরর রা. কপশ্নটর উপর উশ্নি লাফালাকফ িরশ্নত
লাগল। কতকন এত কবশী পকরমাণ যখম হশ্নলন কয,
তার নাি এবং কচহারা কচনা যাকচ্ছল না। তখন তাাঁর
অবস্থা এমন কশাচনীয় হশ্নয়কেল কয, তাাঁর বংশধরগণ
আশংিা িশ্নরকেশ্নলন কয আবু বির মারা যাশ্নবন ।
তাই তারা কঘাষণা িশ্নরকেশ্নলন কয আবু বির যকদ
মারা যায়, তাহশ্নল আমরা অবশযই উতবা কবন
রবী‘আশ্নি হতযা িশ্নর কফলব। (হায়াতুস সাহাবা,
১:২৯৫)
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হযরত আবু বিশ্নরর নযায় অনযানয বহু সংখযি
সাহাবীগণ এই িীকন দাওয়াশ্নতর েনয মার
কখশ্নয়শ্নেন, অবণবনীয় কনযবাতন কোগ িশ্নরশ্নেন।
সীমাহীন িি বরদাশত িশ্নরশ্নেন। এমন কি অশ্ননশ্নি
কগাশ্নত্রর সরদারশ্নদর কনিট দাওয়াত কদশ্নত কগশ্নয়
শাহাদাত বরণ িশ্নরশ্নেন। (বুখারী ২:৫৮৫)
তাশ্নদর কসই িীকন দাওয়াশ্নতর েনয তযাগ ও
িুরবানীর বশ্নদৌলশ্নত আে কবশ্নশ্বর আনাশ্নচ িানাশ্নচ
মুসলমানশ্নদর পদচারণা প্রতযি িরা যাশ্নচ্ছ। চীন,
আকিিা ও িুসতুনতুকনয়ায় সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর
কসই কগৌরশ্নবাজ্জ্বল িুরবানীর স্বাির এখনও
কবদযমান রশ্নয়শ্নে । সুদাশ্নন এি গ্রাম ‘সাহাবা’ নাশ্নম
কবদযমান আশ্নে । ঐ গ্রামকটশ্নত ৯ েন সাহাবীর রা.
িবর আশ্নে।
িীকন দাওয়াশ্নতর ফায়দা
িীকন দাওয়াশ্নতর মশ্নধয অসংখয ফায়দা রশ্নয়শ্নে।
কশশ্নরানাশ্নমর আয়াশ্নত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
এিকট েবরদস্ত ফায়দার িথা কঘাষণা িশ্নরশ্নেন
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কয, এ িীকন দাওয়াশ্নতর মাধযশ্নম “কতামরা ঈমানশ্নি
পকরপূণব িশ্নর কনশ্নব ”। এর িারা বুঝা কগল, িীকন
দাওয়াশ্নতর মুখয উশ্নেশয ও গুরুত্বপূণব ফায়দা হশ্নচ্ছ
-ঈমাশ্ননর তরক্কী ও উন্নকত এবং আল্লাহর শকক্ত ও
িুদরশ্নতর উপর অটল ও অকবচল কবশ্বাস অেবন ।
বলা বাহুলয, আে সারাকবশ্নশ্ব কসায়া‘শ কিাকট
মুসলমান কবদযমান থািা সশ্নত্ত্বও তারা িাকফরশ্নদর
েশ্নয় েীত সন্ত্রস্ত ও তাশ্নদর তরয তরীিার অন্ধ
অনুসারী এবং তাশ্নদর দয়াশ্নরর কেখারী কসশ্নেশ্নে।
আে মুসলমানগণ কবধমবীশ্নদর কশিা, চাল-চলন,
সমােনীকত ও রাষ্ট্রনীকতর মশ্নধয িাকময়াবী কদখশ্নে।
মুসলমানরা আে কবধমবীশ্নদর হাশ্নত মার খাশ্নচ্ছ,
অপমাকনত ও লাকিত হশ্নচ্ছ এসব কিেুর মূল িারণ
হশ্নচ্ছ-তাশ্নদর ঈমানী দববলতা । আে মুসলমানশ্নদর
দৃকি কখাদায়ী শকক্ত কথশ্নি সশ্নর কগশ্নয় মাখলুশ্নির
শকক্তর উপর কনবে। তাই তারা হশ্নয় পশ্নেশ্নে
কখাদায়ী সাহাযয কথশ্নি বকিত। (আল-ই‘কতদাল ফী
মারাকতকবর করোল, ৪৫)
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কয
ধরশ্ননর ঈমাশ্ননর বশ্নল বলীয়ান িশ্নর সাহাবীগণশ্নি
করশ্নখ কগশ্নয়কেশ্নলন, যাাঁশ্নদর মুকিশ্নময় সংখযা
সারাকবশ্বশ্নি িাাঁকপশ্নয় তুশ্নলকেল, যাাঁশ্নদর েশ্নয় কস
যামানার পরাশকক্ত করাম ও পারসয শত শত মাইল
দূশ্নর কথশ্নিও িকম্পত কেল, কসই ধরশ্ননর ঈমানী
শকক্তওয়ালা মুসলমানশ্নদর সংখযা এখন পৃকথবীশ্নত
খুবই নগণয। মুসলমান োকত যতকদন পযবি এ
বাস্তব কেকনসকঢ অনুধাবন িশ্নর তাশ্নদর এই ঈমানী
দববলতা কবদূকরত িরশ্নত সিম না হশ্নব, ততকদন
পযবি তাশ্নদর অধঃপতন এবং লািনা-গঞ্জনা কোগ
িরশ্নতই হশ্নব। কিান তন্ত্র-মন্ত্র, কিান কপ্রাগ্রাম আর
পকরিল্পনা তাশ্নদরশ্নি এ অসহায়ত্ব কথশ্নি উোর
িশ্নর কবশ্নশ্বর বুশ্নি ইজ্জশ্নতর আসশ্নন বসাশ্নত পারশ্নব
না। এ সমসযার এিমাত্র সমাধান এই কয, আে
যখন িীন ইসলাম ও আমল সম্বশ্নন্ধ কবকেন্ন ধরশ্ননর
আশ্নলাচনা ও প্রশ্নচিা চলশ্নে, তখন সববাকধি গুরুত্ব
সহিাশ্নর তাশ্নদরশ্নি ঈমানী তরক্কীর ময়দাশ্নন
ঝাাঁকপশ্নয় পেশ্নত হশ্নব। এর েনয সময় কবর িরশ্নত
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হশ্নব। আল্লাহর ঘশ্নর এশ্নস িীকন পকরশ্নবশ্নশ কনশ্নেশ্নি
শাকমল িশ্নর ঈমাশ্ননর আশ্নলাচনা শুশ্ননত হশ্নব,
িরশ্নত হশ্নব এবং মানুশ্নষর কদশ্নলর ময়দাশ্নন ঈমাশ্ননর
দাওয়াত কনশ্নয় কফরশ্নত হকব । আর তখনই আল্লাহর
রহমত শাকমশ্নল হাল হশ্নয় তাশ্নদর মেবুত ঈমান
নসীব হশ্নব ।
আে সাধারণোশ্নব ঈমান কশিার এবং ঈমান
পকরপক্ব িরার কবষয়কট চরমোশ্নব অবশ্নহকলত!
এমন কি যাশ্নদরশ্নি আল্লাহ তা‘আলা িীশ্ননর উচ
িাতাশ্নর শাকমল করশ্নখশ্নেন, তাশ্নদর অশ্ননশ্নিই এ
কবষয়কট-কি যথাযথ গুরুত্ব সহিাশ্নর উপলকি
িরশ্নত সিম হন না বা চান না । তারা মশ্নন িশ্নরন,
আমরা কতা মু‘কমন আকেই, এর েনয আবার
কমহনত কিন িরশ্নত হশ্নব? কিন্তু তারা যকদ এ
ময়দাশ্নন কনশ্নম কিেুকদন কমহনত িরশ্নতন, তখন
অবশযই তাশ্নদর চিু খুশ্নল কযত, বাস্তকবি পশ্নিই
তারা েুশ্নলর কেতশ্নর কেশ্নলন। ঈমান কশিার
কমহনতশ্নি তারা যতটুিু মশ্নন িরশ্নেন, বস্তুত তা
কিবল ততটুিু নয়, বরং ঈমাশ্ননর পূণবতা হাকসশ্নলর
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েনয যশ্নথি তযাগ, িুরবানী এবং এি েবরদস্ত
কমহনশ্নতর প্রশ্নয়ােন রশ্নয়শ্নে।
হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ. বশ্নলন, “উপশ্নর
উশ্নল্লকখত আয়াশ্নতর কশশ্নষ কয বলা হশ্নয়শ্নে, ‘আর
কতামরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখশ্নব’ এর অথব
নতুন িশ্নর ঈমান আনয়ন িরা নয়। িারণ, এই
আয়াশ্নত কয কনশ্নদবশ কদয়া হশ্নয়শ্নে, তা মুকমনশ্নদরশ্নি
লিয িশ্নরই কদয়া হশ্নয়শ্নে। িাশ্নেই ঈমান কতা
তাশ্নদর পূবব কথশ্নিই আশ্নে। তাই পুনরায় নতুন িশ্নর
কয ঈমাশ্ননর িথা বলা হশ্নচ্ছ, তার অথব ঈমাশ্ননর
পূণবতা অেবন বব অনয কিেু নয়।” (মালফূযাত :৫২)
িীকন দাওয়াশ্নতর আশ্নরিকট ফায়দা হশ্নলা: এই
কমহনত িারা আকখরী যুশ্নগর মানুষগণ সাহাবী না
হশ্নলও তাশ্নদর সাওয়াশ্নবর অকধিারী হশ্নত পাশ্নরন ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন: “ কনশ্চয় এই উম্মশ্নতর কশশ্নষর কদশ্নি এমন
োমা‘আত বতকর হশ্নব, যারা প্রথম যমানার
কলািশ্নদর নযায় সাওয়াশ্নবর অকধিারী হশ্নব তারা সৎ
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িাশ্নের আশ্নদশ িরশ্নব এবং অসৎ িাে কথশ্নি
কবরত রাখশ্নব । আর তারা কফতনািারীশ্নদর সাশ্নথ
(হাত কদশ্নয় বা যবান কদশ্নয় কিংবা িলম কদশ্নয়)
মুিাকবলা িরশ্নব”। (বাইহািী শরীফ)
অপরকদশ্নি দাওয়াশ্নতর িাে কেশ্নে কদয়ার বযাপাশ্নর
হাদীস শরীশ্নফ কবকেন্ন রিম ধমকি এশ্নসশ্নে। কযমনঃ
বুযুগবশ্নদর দ‘আ িবুল না হওয়া, ওহীর বরিত
কথশ্নি মাহরূম হওয়া এবং গুনাশ্নহর িারশ্নণ
োলমে সিল কেণীর কলািশ্নদর আল্লাহর গেশ্নব
পকতত হওয়া ইতযাকদ। (ফাযাকয়শ্নল তাবলীগ , ২৮১)
দাওয়াশ্নতর আশ্নরিকট ফায়দা সম্পশ্নিব হযরত
মাওলানা ইকলয়াস রহ. বশ্নলন, িীকন দাওয়াশ্নতর
কমহনত িারা মানুষশ্নদর মশ্নধয িীশ্ননর তলব ও
চাকহদা এবং িীশ্ননর ক্বদর ও গুরুত্ব পয়দা হয় । এর
িারা মানুষশ্নদর ঈমান তাো হয়। ( মালফূযাত ৭৭)
হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ. এর উক্ত িথাকট
এমন বাস্তব, যা বযাখযার কিান প্রশ্নয়ােনই রাশ্নখ
না। প্রশ্নতযি চিুষ্মান কলাি কদখশ্নত পাশ্নবন কয আে
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এই দাওয়াশ্নতর কমহনশ্নতর িারশ্নণ লাশ্নখা কিাকট
অবুঝ, বিদীন, ইংশ্নরকে কশকিত মডাণব কলাি এমন
কি িীশ্ননর নাম শুশ্ননত অপ্রস্তুত এমন কলাশ্নিরাও
িীশ্ননর আহিাম সমূহ পুশ্নরাপুকরোশ্নব গ্রহণ িশ্নর
িীনদারীর সুশীতল োয়ায় আেয় কনশ্নচ্ছন। তারা
কপেশ্ননর কযকেগীর উপর অনুতপ্ত হশ্নয় পূণব
িীনদারীর উপর চলার েনয অপ্রাণ প্রশ্নচিা
চালাশ্নচ্ছন । কনশ্নের কেশ্নল কমশ্নয়শ্নদরশ্নি দকনয়াবী
কপটশ্নোেী কশিায় কশকিত না িশ্নর আল্লাহ ও তার
রাসূশ্নলর িালাম কশিার েনয িওমী মাদ্রাসায়
হক্কানী আশ্নলম বাকনশ্নয় িীশ্ননর কখদমশ্নতর েনয
সববশ্নতাোশ্নব ওয়ািফ িরশ্নেন। পাশাপাকশ
কনশ্নেরাও মহান আল্লাহর কনশ্নদবশ, “কতামরা আমার
িালামশ্নি সহীহোশ্নব কতলাওয়াত ির।” (সূরা
:মুযযাকম্মল-৪) এর কনশ্নদবশ পালন িরার লশ্নিয
আল্লাহর িালাম সহীহ শুে িশ্নর পোর েনয
বযকতবযস্ত হশ্নয় পশ্নেশ্নেন। িারণ, সীনার মশ্নধয
সহীহ িুরআন থািা ফরে। তা না হশ্নল, নামায
সহীহ হশ্নব না। তাোো এই সহীহ িুরআন
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কতলাওয়াত কহদায়াশ্নতর উপর থািার েনয
রিািবচ । (সূরাঃ বনী ইসরাইল, ৯)
এ প্রসশ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম বশ্নলন, “যার সীনার মশ্নধয সহীহ িুরআন
কনই, তার কসই সীনা কবরান এবং পকতত বাকের
নযায়। (কতরকমযী,হাঃনং-২৯১৩,দাকরমী হাঃনং-৩৩০৬ )
অথবাৎ পকতত বাকে কযমন ইাঁদর, সাপ, কবচ্ছু,
কশয়াল, িুিুর আর কেন-েুশ্নতর আড্ডাখানা হয়,
তদ্রূপ তার সীনাও খাকহশাত, শয়তান আর নফশ্নস
আম্মারার কিন্দ্রস্থশ্নল পকরণত হয়। (আল্লাহ
তা‘আলার কমশ্নহরবানী কয, কতকন কবজ্ঞান ও
িকস্পউটাশ্নরর যুশ্নগ নূরানী পেকতশ্নত মাত্র ২৫ কদশ্নন
২৫ ঘণ্টায় িুরআশ্নন িারীশ্নমর সাশ্নথ সম্পিব সৃকির
বযবস্থা িশ্নর কদশ্নয়শ্নেন ।)
পাশাপাকশ তারা রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম-এর কনশ্নদবশ “ইলশ্নম িীন কশিা িরা
প্রশ্নতযি মুসলমাশ্ননর উপর ফরে”, (ইবশ্নন মাো
হাঃনং-২২৪,শু‘আবুল ঈমান,হাঃনং-১৬৬৬) এ হাদীশ্নসর
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কনশ্নদবশ পালন িরতঃ নামায-করাো, হালালহারামসহ বদনকেন কযকেগীর েরুরী মাসাকয়ল
োনার েনয হাক্কানী উলামাগশ্নণর সাশ্নথ কযাগাশ্নযাগ
করশ্নখ ইলশ্নম িীন কশিার ফরকযয়যাত আদায়
িরশ্নেন। এোশ্নব িুরআন-হাদীশ্নসর আহিাম
কশখশ্নেন।
তৃতীয়তঃ তাশ্নদর অশ্ননশ্নি আল্লাহর কনশ্নদবশ, “ঐ
সমস্ত মুকমনগণ িাকময়াবী অেবন িশ্নরশ্নে, যারা
কনশ্নেশ্নদর িলব কথশ্নি খারাপ খাসলতগুশ্নলা দূর
িশ্নর োল গুণাবলী হাকসল িরতঃ আত্মঅকে অেবন
িশ্নর কনশ্নয়শ্নে।” (সূরা:শামস,৯) এ আয়াশ্নতর উপর
আমল িশ্নর কিান হক্কানী বুেশ্নু গবর সুহবশ্নত কথশ্নি
কবরাট সাফলয অেবন িশ্নরশ্নেন ।
উশ্নল্লখয কয, শারীকরি করাশ্নগর কচকিৎসার েনয
শরীয়ত কনশ্নদবশ কদশ্নয়শ্নে বশ্নট, কিন্তু কচকিৎসা িরা
ফরে িশ্নরকন। বরং সুন্নত সাবযস্ত িশ্নরশ্নে। কিন্তু
অপরকদশ্নি ক্বলশ্নবর করাগ অহংিার, করয়া, কহংসা,
না-কশািরী, কব-সবরী ইতযাকদ করাশ্নগর কচকিৎসা
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শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত ফরে। (মা‘আকরফুল িুরআন ১:
৩৩৫)। এ আধযাকত্মি করাগ সমূহ দর িরা এত
েরুরী কয, এর বযকতশ্নরশ্নি মানুশ্নষর সমস্ত
কযশ্নেগীর আমল বরবাদ হশ্নয় কযশ্নত পাশ্নর তাই কতা
কমশ্নহরবান আল্লাহ তা‘আলা যমীশ্ননর বুি সিল
যমানায়ই তাাঁর অশ্ননি বুেগু ব বাোশ্নদর বতকর
িশ্নরশ্নেন, যারা মুোহাদার িারা মানুষশ্নদর অির
কথশ্নি ঐ সব করাগসমূহ দূরীেূত িকরশ্নয় তার স্থাশ্নন
নম্রতা, খুলুকসয়যত, সবর, কশাির ইতযাকদ োল গুণ
অেবন িরাশ্ননার কখদমত আনোম কদশ্নয় থাশ্নিন ।
কমাোিথা, দাওয়াশ্নতর িারশ্নণ মানুশ্নষর মশ্নধয
িীশ্ননর তলব ও ক্বদর হওয়ার পর তারা ক্বারী
সাশ্নহশ্নবর কনিট কগশ্নয় সহীহ িুরআন পো কশশ্নখ,
হক্কানী উলামাগন কথশ্নি মাসাকয়ল কশশ্নখ এবং
হাক্কানী পীর কথশ্নি আত্মশুকে িকরশ্নয় কনয়। আর
এোশ্নব কস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম-এর কগাটা তা‘লীম ও কপ্রাগামশ্নি বাস্তবায়ন
িশ্নর থাশ্নি। পকবত্র িুরআশ্নন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর কত্রমূখী দাকয়ত্ব অকপবত
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হশ্নয়শ্নে কয, কতকন (রাসূলুল্লাহ  )ﷺকলািশ্নদরশ্নি
িুরআন পাি িশ্নর কশানান, তাশ্নদর আত্মশুকে
িরান এবং তাশ্নদরশ্নি িুরআন ও হাদীশ্নসর
আহিাম কশিা কদন।” ( সুরা : েুমু‘আ-২)
সুতরাং যারা িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর িাে আনোম
কদশ্নচ্ছন, তাশ্নদর কযম্মাদারী হশ্নব িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর
সাশ্নথ সাশ্নথ িীশ্ননর অবকশি বুকনয়াদী কেকনস গুশ্নলা
হাকসল িরার বযাপাশ্নর তৎপর থািা। িারণ, কয
িীশ্ননর দাওয়াত তারা কদশ্নচ্ছন, কস িীশ্ননর উপর পূণব
োশ্নব চলাই মুকমশ্ননর ফরে। এেনযই েয় নম্বশ্নরর
কেতশ্নর বলা হয় কয, এ েয়কট কবষশ্নয়র উপর
আমল িরশ্নত পারশ্নল পুরা িীশ্ননর উপর চলা ও
আমল িরা সহে হশ্নয় যায়। তাহশ্নল বুঝা কগল পুরা
িীশ্ননর উপর চলার কফকির রাখা েরুরী, আর
এেনযই বলা হশ্নয়শ্নে িীকন দাওয়াশ্নতর সাশ্নথ সাশ্নথ
প্রশ্নতযশ্নির েনয আল্লাহর িালাম সহীহ শুে িশ্নর
পোর কফকির থািশ্নত হশ্নব। কতমকনোশ্নব সিল
বযাপাশ্নর মাসআলা-মাসাকয়ল োনার েনয হক্কানী
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উলামাশ্নয় কিরাশ্নমর সাশ্নথ কযাগাশ্নযাগ রাখা এবং
কনশ্নের আত্মশুকের েনয হাক্কানী বুযুগবশ্নদর সাশ্নথ
সম্পিব করশ্নখ তাশ্নদর কনিট কনশ্নের অবস্থা োনাশ্নত
থািা পূণব িীশ্ননর উপর চলার েনয অপকরহাযব। এ
গুশ্নলা কথশ্নি উদাসীন কথশ্নি পূণব িীশ্ননর উপর চলা
িখনও সিব নয়।
সকতযিার অশ্নথব যখন এ ধরশ্নণর ঈমান/আমল
ওয়ালা পযবাপ্ত পকরমাণ কলাি বতকর হশ্নব, তখনই
আল্লাহ তা‘লা মুসলমানশ্নদরশ্নি দকনয়ার রােত্ব
দান িরশ্নবন। কযমনকট িুরআশ্নন পাশ্নি ওয়াদা িরা
হশ্নয়শ্নে । (সূরাহ : নূর, ৫৫)
পকরশ্নশশ্নষ সিল কেণীর মুসলমান োইশ্নদর
কখদমশ্নত আরয, আে সারা কবশ্নশ্ব দাওয়াত ও
তাবলীশ্নগর নাশ্নম কয কমহনত চলশ্নে, কসই
কমহনশ্নতর সাশ্নথ যতদূর সিব কনশ্নেশ্নি েুশ্নে
োমা‘আশ্নতর সহশ্নযাকগতা িরশ্নত থািুন। অবশয
িীনী দাওয়াশ্নতর আশ্নরা পেকত আশ্নে, কযমন-হযরত
মাওলানা যািাকরয়া রহ. ফাযাকয়শ্নল তাবলীশ্নগ
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(পৃষ্ঠা ২১৭) উশ্নল্লখ িশ্নরশ্নেন “ওয়াে নসীহত,
মাদ্রাসার তা‘লীম, মুোকহশ্নদর কেহাদ, মুআযকযশ্ননর
আোন এগুশ্নলাও িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর মশ্নধয শাকমল।
হযরত থানবী রহ.-এর “দাওয়াতুল হি”, হযরত
মাওলানা শামসুল হি ফরীদপুরী রহ.-এর খাকদমুল
ইসলাম োমাআত, দরশ্নস কনোমীর সিল
মাদ্রাসার তালীম, নূরানী কেকনং, ওয়াশ্নয়েগশ্নণর
ওয়াে, রােবনকতি ময়দাশ্নন ইসলাশ্নমর েনয সহী
আশ্নোলনিারীশ্নদর আশ্নোলন-এ সবই দাওয়াশ্নতর
কমহনশ্নতর মশ্নধয শাকমল। সুতরাং এগুশ্নলাশ্নি কোট
িশ্নর কদখা যাশ্নব না। প্রচকলত দাওয়াত ও
তাবলীশ্নগর িীকন িােগুশ্নলার ও যথাসাধয
সহশ্নযাকগতা িরশ্নত হশ্নব। এ িথা মশ্নন রাখশ্নত হশ্নব
কয, সিশ্নলর কমহনতই এি এি লাইশ্ননর িীনী
কমহনত। প্রশ্নতযিকটই িীশ্ননর এশ্নিিকট অংশ।
সবগুকল কমশ্নলই পূণবাে িীন এবং সিল কমহনশ্নতর
সমকিই পকরপূণব িীকন কমহনত। িারণ, কিান এিি
ো‘মাআত এমন কনই কয, তারা িীশ্ননর সিল
লাইশ্ননর কখদমত আঞ্জাম কদশ্নচ্ছন। বরং এি এি
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োমা‘আতশ্নি কদশ্নয় আল্লাহ তা‘আলা এি এি
লাইশ্ননর কখদমত কনশ্নচ্ছন। কযমন এিকট কবকডং
বতকরশ্নত এি এি েন এি এি লাইশ্ননর কমহনত
িরশ্নে। কিউ ইকঞ্জকনয়ার, কিউ রড কমস্ত্রী, কিউ
রােকমকস্ত্র কিউ কোগালী ইতযাকদ। সিশ্নলর সমকিত
কমহনশ্নতই কবকডং বতকর হশ্নব । সুতরাং সিল প্রিার
িীকন োমা’আত িীশ্ননর কখদমত িশ্নর যাশ্নচ্ছন।
তাশ্নদর সিলশ্নি সহায়তা ও সমথবন িরা। এোশ্নব
িীশ্ননর সিল খাকদমগশ্নণর মশ্নধয এি অেূতপূবব
কসৌহাদবপূণব কোে, সম্পিব ও োলবাসা সৃকি হশ্নব ।
এশ্নত িীশ্ননর িাে পকরপূনব গকতশীল ও বযাপি হশ্নব
। আর এটাই িীশ্ননর চাকহদা।
উম্মশ্নতর প্রকত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর োলবাসা
فلعلك باخع نفسك ان اليكو نو ا مو منني
অথবঃ “যকদ তারা এই কবষয়কটর প্রকত কবশ্বাস স্থাপন
না িশ্নর, তশ্নব তাশ্নদর পশ্চাশ্নত সিবতঃ আপকন
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পকরতাপ িরশ্নত িরশ্নত কনশ্নের প্রাণ কনপাত
িরশ্নবন ।” (সূরাহ িাহফ, আয়াত:৬)
এ সূরার প্রারশ্নি আল্লাহ পাি িুরআন মেীদ কি
েনয নাকযল িশ্নরশ্নেন, তা বযক্ত িশ্নরশ্নেন । অথবাৎ
িুরআন িাশ্নফরশ্নদরশ্নি েয় প্রদশবন িরশ্নব, যাশ্নত
তারা ঈমান গ্রহণ িশ্নর এবং মুকমনশ্নদরশ্নি সুসংবাদ
দান িরশ্নব, যাশ্নত তারা ঈমাশ্ননর উপর অটল
থাশ্নি। তাই িুরআন নাকযশ্নলর উশ্নেশয অনুযায়ী
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
িাকফরশ্নদরশ্নি েীকত প্রদশবন এবং মুকমনশ্নদরশ্নি
সুসংবাদ কদশ্নলন এবং সিল মানুশ্নষর িলযাশ্নণর
আশা কনশ্নয় সকিি পশ্নথর সন্ধান কদশ্নত থািশ্নলন
এবং কনশ্নের সাধযানুযায়ী প্রাণপণ কচিা িরশ্নলন,
কিন্তু এত কচিার পরও যখন কদখশ্নলন কয, মক্কার
মুশকরিরা আশ্নরা কবশী কবরুোচরশ্নণ কলপ্ত হশ্নয়শ্নে,
নানা রিম অসহনীয় িি কদশ্নত শুরু িশ্নরশ্নে, তখন
এশ্নত কতকন খুবই মমবাহত ও কচকিত হশ্নয় পেশ্নলন ।
তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত রাসূশ্নল আিরাম
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কি উক্ত আয়াশ্নত
অবতীণব িশ্নর সািনা কদশ্নলন ।
তাফসীর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম সমগ্র কবশ্ববাসীর িলযাণ সরূপ। এেনযই
কতকন তাাঁর সমগ্র েীবন উম্মশ্নতর িলযাণ িামনায়
িাকটশ্নয় কদশ্নয়শ্নেন। উম্মশ্নতর সবশ্নচশ্নয় বে সমসযা
এবং সববাকধি িকতর কবষয় হশ্নচ্ছ, দকনয়াশ্নত
ঈমানহারা হওয়া এবং এরই পকরণকতশ্নত আকখরাশ্নত
কচরস্থায়ী োহান্নাশ্নমর আগুশ্নন কনকিপ্ত হওয়া। এই
িকত কথশ্নি উম্মতশ্নি পকরত্রাণ কদওয়ার েনয কতকন
এত কবশী কমহনত িরশ্নতন কয, কতকন কনশ্নের
অকস্তত্ব পযবি কবলীন িশ্নর কদয়ার কনিটবতবী হশ্নয়
কগশ্নয়কেশ্নলন এবং সববাবস্থায় সববস্হাশ্নন শুধু এ
কচিায় কনমগ্ন থািশ্নতন কয, সিল মানুষ কিোশ্নব
ঈমানদার হশ্নয় যায় আর এ উশ্নেশ্নশয তাাঁশ্নদর মাশ্নঝ
বযাপিোশ্নব দাওয়াত কদশ্নত থািশ্নতন ।
কতকন িীকন দাওয়াশ্নতর সিল প্রিার পন্থাই অবলম্বন
িশ্নরকেশ্নলন িখশ্ননা পৃথিোশ্নব দাওয়াত কদশ্নয়শ্নেন।
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আবার িখশ্ননা সকম্মকলত মেকলশ্নস দাওয়াত কপশ
িশ্নরশ্নেন। তাাঁর পৃথিোশ্নব দাওয়াত কপশ িরার
নমুনা স্বরূপ হযরত আসমা রা.-এর হাদীসকট
কবশ্নশষোশ্নব উশ্নল্লখশ্নযাগয। কতকন বণবনা িশ্নরন,
হযরত রাসূশ্নল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম মক্কা কবেশ্নয়র কদন আবু িুহাফাশ্নি (হযরত
আবু বির রা.-এর কপতা) বলশ্নলন-“আপকন
ইসলাম গ্রহণ িরুন-মুকক্ত কপশ্নয় যাশ্নবন।” সুতরাং
কতকন ইসলাম গ্রহণ িরশ্নলন। (হায়াতুস্ সাহাবাঃ ১খঃ ,
৭৮ পৃঃ)

রাসূশ্নল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর সকম্মকলত সমাশ্নবশ্নশ িীশ্ননর দাওয়াত কপশ িরা
সম্পশ্নিব ইবশ্নন আব্বাস রা. কথশ্নি বকণবত আশ্নে কয,
এিদা সূযব অস্ত যাওয়ার পর পর বাইতুল্লাহ
শরীশ্নফর সামশ্নন মক্কার মুশকরিশ্নদর সমাশ্নবশ হল ।
তাশ্নত কেল রাবী‘আর দই পুত্র উতবাহ ও শাইবাহ,
আবু সুকফয়ান, আবু োহল, উমাইয়া কবন খলফ,
আস কবন ওয়াশ্নয়ল প্রমুখ। তারা পরামশব িরকেল
কয, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
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সাল্লাম কি কডশ্নি োলোশ্নব বুঝাশ্নব, যাশ্নত মানুষ
এিথা বলশ্নত না পাশ্নর কয, কতামরা তাশ্নি বুঝাওকন
এবং তাশ্নি এ িাে কথশ্নি কফরাশ্ননার েনয কিান
কচিা িরকন । সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লামশ্নি ডািার েনয তাশ্নদর মধয হশ্নত
এিেন কি পািাশ্ননা হল এবং তাশ্নি বশ্নল কদয়া হল
কয, কস তাাঁর কনিট কগশ্নয় বলশ্নব িুরাইশশ্নদর
সম্মাকনত বযকক্তগণ েমা হশ্নয়শ্নেন। তারা আপনার
সশ্নে আশ্নলাচনা িরশ্নত চান। কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তৎিনাৎ কসখাশ্নন এ আশা
কনশ্নয় উপকস্থত হশ্নলন কয, হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ
িরশ্নব, হয়ত আমার িথা তাশ্নদর কদশ্নলর মশ্নধয
করখাপাত িশ্নরশ্নে। আর কতকন মশ্নন প্রাশ্নণ চাইশ্নতন
কয, িুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ িরুি এবং িুফরীর
িারশ্নণ ধ্বংশ্নসর সম্মুখীন না কহাি। কতকন আসার
পর িুরাইশরা তাাঁশ্নি অশ্ননি িথা বুঝাশ্নত চাইল
এবং রােত্ব প্রদাশ্ননর আশ্বাস কদয়া কথশ্নি আরি
িশ্নর মাল-কদৌলত, কনতৃত্ব সুেরী নারী ইতযাকদর
কলাে কদখাল। সব শুশ্নন রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলশ্নলন, কতামরা যা বলকো
এর কিেুই আমার উশ্নেশয নয়। আমাশ্নি কতা
আল্লাহপাি কতামাশ্নদর কনিট রাসূল কহসাশ্নব কপ্ররণ
িশ্নরশ্নেন এবং আমার উপর িুরআন অবতীণব
হশ্নয়শ্নে। আর আমাশ্নি কনশ্নদবশ কদয়া হশ্নয়শ্নে
মানুষশ্নি োন্নাশ্নতর সুসংবাদ এবং োহান্নাশ্নমর েয়
প্রদশবন িরশ্নত। তাই আকম কতামাশ্নদর কনিট
আল্লাহর পয়গাম কপৌাঁশ্নে কদলাম। যকদ তা গ্রহণ ির,
তাহশ্নল দ’োহাশ্নন িাকময়াব হশ্নয় যাশ্নব। আর যকদ
তা গ্রহণ না ির, তাহশ্নল আকম বধযবধারণ িরব।
এমকনোশ্নব তাশ্নদরশ্নি ইসলাশ্নমর দাওয়াত
কদশ্নয়শ্নেন।” [হায়তুস্ সাহাবা, ১খঃ ৮৩ পৃঃ]
হশ্নজ্জর কমৌসুশ্নম এবং কবকেন্ন উৎসব উপলশ্নি
আশ্নয়াকেত কমলাসমূশ্নহ কবকেন্ন কগাশ্নত্রর কনিট কতকন
দাওয়াত কপৌাঁকেশ্নয়শ্নেন। কতকন এি এি কগাশ্নত্রর
তাবুর কনিট কগশ্নয় বলশ্নতন, কতামরা আমাশ্নি
সামানয সাহাযয ির, যাশ্নত আকম আল্লাহর িীনশ্নি
মানুশ্নষর কনিট কপৌাঁোশ্নত পাকর। তার প্রকতদাশ্নন
কতামরা োন্নাত কপশ্নয় যাশ্নব। কিন্তু অকধিাংশ
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কলাশ্নিরাই তার িথায় সাো কদয়কন। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত িবুল িশ্নরকন।
শুধু এতটুিুই নয়, বরং তারা নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কি নানাোশ্নব িি কদশ্নয়শ্নে ।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম অশ্ননশ্নির
অশ্ননি গাল-মে শুশ্ননশ্নেন । মারকপটও কখশ্নয়শ্নেন ।
কযমন, রাসূলল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
দাওয়াত কদশ্নত কদশ্নত বনী আশ্নমর কবন সা’সাআহএর কনিট কপৌেশ্নলন । তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামশ্নি এমন িি কদল, যা অনয
কিউ কদয়কন। অথবাৎ তারা কতা ইসলাম গ্রহণ িরলই
না, বরং রাসূলল্ল
ু াহ যখন চশ্নল কযশ্নত লাগশ্নলন,
তখন কপেন কথশ্নি তারা পাথর মারশ্নত শুরু িশ্নর
কদল। যাশ্নত কতকন অশ্ননি িি কপশ্নয়শ্নেন। [হায়াতূস
সাহাবা ১ম খঃ , ৮৭, পৃঃ)

বাোশ্নরর মশ্নধযও কতকন দাওয়াত কপৌাঁকেশ্নয়শ্নেন।
কযমন, হযরত রাবী কবন উবাদ রা. বশ্নলন-আকম
োকহকলয়যাশ্নতর যমানায় রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামশ্নি যুলমাোয বাোশ্নর
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এিথা বলশ্নত শুশ্ননকে কয, “কহ কলাি সিল!
কতামরা বল “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” িাকময়াব হশ্নয়
যাশ্নব তখন তাাঁর চতুপবাশ্নশ্বব বহু কলাি কের িশ্নর কেল
এবং তার কপেশ্নন এিেন কলাি উচ আওয়াশ্নে এ
িথা বলকেল কয, এই কলাি কব-িীন হশ্নয় কগশ্নে
এবং কস কমথযাবাদী। শুধু তাই নয়, বরং রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কযকদকি কযশ্নতন,
কসও কপেশ্নন কপেশ্নন কসই কদশ্নিই কযত। আকম
মানুষশ্নি কেজ্ঞাসা িরলাম, এ কলািকট কি?
েওয়াব কদয়া হল কয, কতকন রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু লাহাব।”
(হায়াতুস সাহাবা , ১খঃ ১০৪ পৃ)

কতকন পায়দল সফর িশ্নরও দাওয়াশ্নতর িাে
িশ্নরশ্নেন। কযমন, তাকয়ফবাসীশ্নদর কনিট পায়দল
সফর িশ্নর ইসলাশ্নমর দাওয়াত কদশ্নয়শ্নেন। কিন্তু
তারা ইসলাম গ্রহণ কতা িশ্নরইকন, বরং এমন
ইকতহাস সৃকি িশ্নরশ্নে যা অতযি মমবস্পশবী ও হৃদয়
কবদারি । তাকয়শ্নফর কনতৃস্থানীয় কলাশ্নিরা প্রথমতঃ
িাট্টা-কবদ্রূপ ও গালমে িশ্নর নবীেী সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামশ্নি েেবকরত িশ্নর কফলল।
তারপর দি কেশ্নলশ্নদর কলকলশ্নয় কদশ্নয় পাথর কনশ্নিপ
িশ্নর কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর শরীর মুবারি িত-কবিত িশ্নর কফলল। কতকন
মাকটশ্নত লুকটশ্নয় পেশ্নলন। কিেু সময় অকতবাকহত
হওয়ার পর কতকন বহু িশ্নি উশ্নি এশ্নল পুনরায়
তাাঁশ্নি পাথর কমশ্নর কমশ্নর রক্তাক্ত িরা হশ্নলা। কতকন
আবার মাকটশ্নত লুকটশ্নয় পেশ্নলন। এমকনোশ্নব হযরত
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত শরীর
রশ্নক্ত রকঞ্জত হশ্নয় যায়। রশ্নক্তর িারশ্নণ েুতা পাশ্নয়র
সাশ্নথ িকিনোশ্নব আটশ্নি যায়। এত কিেুর পকরও
রহমশ্নত আলম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
তাশ্নদর েনয কিানরূপ বদ-দ‘আ িশ্নরন কন। বরং
তাশ্নদর কহদায়াশ্নতর েনয দ‘আ িশ্নরশ্নেন। আল্লাহ
তা‘আলার পি কথশ্নি তাশ্নদরশ্নি ধ্বংস িশ্নর কদয়ার
প্রস্তাব কপশ্নয়ও কতকন তা মঞ্জুর িশ্নরনকন, বরং
তাশ্নদর কেশ্নল-সিানশ্নদর ইসলাম িবুশ্নলর
আশাবাদ বযক্ত িশ্নরশ্নেন। সার িথা, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মানব োকতর
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কহদায়াত ও তাশ্নদর উেয় োহাশ্ননর সাকববি িলযাণ
িামনায় বেই আিাকিত কেশ্নলন। কিান কিান
িাকফরশ্নি সত্তর বাশ্নরর কবশী ইসলাশ্নমর দাওয়াত
কদশ্নয়শ্নেন। আর এ বযাপাশ্নর কতকন এত কবশী
কপশ্নরশান ও অকস্থর থািশ্নতন কয, আল্লাহ তা‘আলা
উপশ্নরাক্ত আয়াত অবতীণব িশ্নর তাাঁশ্নি সান্ত্বনা
প্রদান িশ্নরশ্নেন। অথবাৎ “তারা যকদ ঈমান না
আশ্নন, তাহশ্নল তাশ্নদর কচিায় কি আপকন কনশ্নেশ্নি
ধ্বংস িশ্নর কদশ্নবন ? ” [সূরাহ িাহফ ৬]
মুকমনগশ্নণর প্রকতও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম অকতশয় কেহশীল ও দয়ালু কেশ্নলন। মানব
োকত কিান দঃখ-িশ্নি কলপ্ত হশ্নব এবং আযাবগযশ্নব পেশ্নব-এটা সহয িরশ্নত পারশ্নতন না।
এিথার প্রমাণ স্বয়ং িুরআশ্নন মােীশ্নদ আল্লাহ
তা‘আলা ইরশাদ িশ্নরন: “কতামাশ্নদর িাশ্নে এশ্নসশ্নে
কতামাশ্নদর মধয কথশ্নিই এিেন রাসূল, কতামাশ্নদর
দঃখ-িি তার পশ্নি সহয িরা দঃসহ। কতকন
কতামাশ্নদর মেলিামী, মুকমনশ্নদর প্রকত কেহশীল,
দয়াময়। (সূরাহঃ তাওবাহ-১২৮)
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অনযত্র ইরশাদ িশ্নরনঃ “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম মুকমনশ্নদর বযাপাশ্নর এতটুিু কেহ-মমতা
রাশ্নখন, যতটুিু মুকমনগণ স্বীয় নফস সম্পশ্নিব কেহমমতা রাশ্নখ না। অথবাৎ আমরা কনশ্নেশ্নি যতটুিু
মুহাব্বত িকর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
তার কচশ্নয় কবশী আমাশ্নদরশ্নি মুহাব্বত িশ্নরন।”
[সূরাহ : আহযাব-৬]

কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
গুনাহগার উম্মশ্নতর প্রকত কয এত মুহাব্বাত রাশ্নখন,
তার প্রমাণ নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম-এর প্রকতকট িাে িমব কথশ্নি প্রিাশ
কপশ্নয়শ্নে। আর কতকন দকনয়াশ্নত উম্মতশ্নি বাাঁচাশ্ননার
েনয কচিা কফকির িশ্নর কশষ িশ্নরশ্নেন এমন নয়,
বরং কতকন আকখরাশ্নতও কগানাহগার উম্মাতশ্নি
বাাঁচাশ্ননার েনয প্রাণপণ কচিা িরশ্নবন । এ বযাপাশ্নর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন,“প্রশ্নতযি নবীশ্নিই িবুশ্নলর কবশ্নশষ কনশ্চয়তা
কদশ্নয় এিকট দ‘আ িরার অনুমকত কদয়া হশ্নয়শ্নে ।
সিল নবীগণ আ. দকনয়াশ্নতই কসই দ‘আকট কচশ্নয়
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কনশ্নয়শ্নেন। কিন্তু আকম কসই অকধিার দকনয়াশ্নত
প্রশ্নয়াগ িকরকন, আকখরাশ্নত আকম আমার গুনাহগার
উম্মশ্নতর নাোশ্নতর েনয তা সংরিণ িশ্নর করশ্নখকে
।” [মুসকলম শরীফ হাঃ নং ৩৩৮৭]
এসব ঘটনা কথশ্নি প্রতীয়মান হয় কয,কতকন
সববাবস্থায় এ কফকিশ্নর কনমগ্ন থািশ্নতন কয, কিোশ্নব
সিল মানুষ ঈমানদার হশ্নয় যায় এবং োহান্নাম
কথশ্নি মুকক্ত কপশ্নয় োন্নাতী হয় ।
হযরত আবু যর কগফারী রা. বশ্নলন- “এিকট পাকখ
যকদ আপন দই ডানা কমশ্নল আিাশ্নশ উেশ্নতা, তশ্নব
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তা কথশ্নি
আমাশ্নদরশ্নি এিকট নসীহত বা জ্ঞাশ্ননর িথা
বলশ্নতন।” (তাফসীর ইবশ্নন িােীর, ২খঃ ৪১২ পৃঃ)
রাসূশ্নল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ িশ্নরন- “আল্লাহ তা‘আলা িকতপয় বস্তুশ্নি
হারাম িশ্নরশ্নেন অথচ কতকন এটাও অবগত আশ্নেন
কয, কতামাশ্নদর অশ্ননশ্নিই তাশ্নত কলপ্ত হশ্নব। আর
আকম কতামাশ্নদর কিামর ধশ্নর ধশ্নর ঐ সব হারাম
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িাে কথশ্নি কতামাশ্নদর কহফােত িশ্নরকে । অথচ
কতামরা পতশ্নের মত কসই আগুশ্ননর মশ্নধয ঝাাঁপ
কদশ্নত উদযত হশ্নচ্ছা।” (বুখারী,হাঃ নং ৬৪৮৩)
অত্র আয়াত কথশ্নি কশিনীয়ঃ
এ আয়াশ্নত এিেন নাকয়শ্নব নবী (অথবাৎ আশ্নলম) ও
দাঈ (অথবাৎ িীনদার বযকক্ত)-এর দাকয়ত্ব সুস্পি
রূশ্নপ কবধৃত হশ্নয়ে। সারা দকনয়ার সিশ্নলই কিোশ্নব
িীশ্ননর জ্ঞান কপশ্নয় যায়, কস কচিায় যারা িীন
সম্পশ্নিব কিেু বুশ্নঝশ্নে, তাশ্নদর সববদা উকিগ্ন থািা
েরুরী। কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর সীনা মুবারি হশ্নত উত্তপ্ত কডশ্নগর ফুটি পাকনর
আওয়াশ্নের মতই িরুণ আওয়াে উম্মশ্নতর প্রকত
সমশ্নবদনায় কনঝবকরত হত ।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কযমন সারা
কবশ্নশ্বর েনয রহমত স্বরূপ, কতমকনোশ্নব উম্মশ্নত
মুহাম্মাদী কবশ্ববাসীর েনয িলযাণির। সুতরাং
কবশ্ববাসীর কনিট িীন ইসলাশ্নমর দাওয়াত কপৌাঁশ্নে
কদয়া এ উম্মশ্নতর উপর ফরশ্নে কিফায়া। অথবাৎ
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সামানয সংখযি কলাি দাকয়ত্ব আঞ্জাম কদশ্নল, সিশ্নল
দাকয়ত্ব মুক্ত হশ্নত পারশ্নব না ।বরং কনকদবি সংখযি
কলাি মানুশ্নষর ময়দাশ্নন িাে িরশ্নত হশ্নব, যাশ্নত
িশ্নর কবশ্নশ্বর সিশ্নলর কনিট দাওয়াত কপৌাঁোশ্ননা
সিব হয়। এটাই ফরশ্নয কিফায়ার অথব । সুতরাং
এ বযাপাশ্নর আমাশ্নদর সিশ্নলর দাকয়ত্ব ও িতববয কয
প্রথমতঃ আমরা ঈমান আমল সহীহ িরার কফকির
ও প্রশ্নচিা চালাব তারপর কনশ্নের কপতা-মাতা,োইকবান, স্ত্রী, কেশ্নল-কমশ্নয়, আত্মীয়-স্বেন ,বন্ধু-বান্ধব,
পাো- প্রকতশ্নবশীশ্নদর ঈমান ও ‘আমল সহীহ
িরার েনয শকক্ত ও সামথবয অনুযায়ী দাওয়াত কদশ্নব
এবং প্রশ্নচিা চালাশ্নব ।
এরই পাশাপাকশ অমুসকলম োইশ্নদরশ্নি শকক্ত ও
সামথবয অনুযায়ী ইসলাম গ্রহশ্নণর দাওয়াত কদশ্নব।
তাশ্নদর কনিট ইসলাশ্নমর পকরকচকত তুশ্নল ধরশ্নব এবং
সহে সরলোশ্নব তুশ্নল ধরশ্নব। রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কনশ্নেই বশ্নল কগশ্নেন “ আকম
সহে সরল িীন কনশ্নয় কতামাশ্নদর কনিট কপ্রকরত
হশ্নয়কে। কনশ্চয়ই িীন অকত সহে। কতামরা
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কলািশ্নদর কনিট িীনশ্নি সহে োশ্নব কপশ িশ্নরা।
িকিন ও দঃসাধয িশ্নর নয়।” (ইবশ্নন মাোহ-৪৩) আর
এিমাত্র ইসলাম ধমবই মানুষশ্নি কচরস্থায়ী োহান্নাম
কথশ্নি মুকক্ত কদশ্নত পাশ্নর-এিথা বুঝাব। এ িাশ্নের
েনয কনশ্নের এলািা, কদশ ও সারা কবশ্নশ্বর
অমুসকলমশ্নদরশ্নি আমাশ্নদর িাশ্নের িমবশ্নিত্র মশ্নন
িরব এবং কনশ্নের শকক্ত-সামথবয অনুযায়ী কবকেন্ন
কহিমশ্নতর মাধযশ্নম তাশ্নদর িাশ্নে দাওয়াত কপৌাঁোব।
আমাশ্নদর িারা যকদ এিেন অমুসকলমও ইসলাম
গ্রহণ িশ্নর, তাহশ্নল সমগ্র দকনয়া কথশ্নি বে কদৌলত
হাকসল হশ্নয় যাশ্নব এবং এটাই আমাশ্নদর নাোশ্নতর
সবশ্নচশ্নয় বে উসীলা হশ্নত পাশ্নর।
তাবলীগ সম্পকিবত িশ্নয়িকট গুরুত্বপূণব প্রশ্নোত্তর
প্রে-১: দাওয়াত ও তাবলীশ্নগর িাে কি ফরশ্নে
আইন? দাওয়াশ্নতর িাশ্নের তারতীব কি? হুেুর
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কিান তারতীশ্নব
দাওয়াশ্নতর িাে িশ্নরশ্নেন? প্রচকলত তাবলীগী
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োমা‘আত কয তারতীশ্নব িাে িরশ্নে, তার বাস্তবতা
িতটুিু?
উত্তর: উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর উপর নামায, করাযা, হজ্ব,
যািাত ইতযাকদ কযমকনোশ্নব ফরয িরা হশ্নয়শ্নে,
কিি কতমকন োশ্নব মানুষশ্নি িীশ্ননর কদশ্নি দাওয়াত
কদয়াও ফরে িরা হশ্নয়ে। অথবাৎ উম্মশ্নত মুহাম্মাদী
শুধু কনশ্নে কনশ্নে িীশ্ননর উপর আমল িরশ্নলই তার
দাকয়ত্ব কশষ হশ্নব না । বরং অনযশ্নিও ঐ সমস্ত
আমশ্নল আমলদার বানাশ্ননার েনয আেীবন কচিা
িরশ্নত হশ্নব।
িুরআন ও হাদীশ্নসর কবকেন্ন স্থাশ্নন এর গুরুশ্নত্বর
বণবনা রশ্নয়শ্নে। কবশ্নশষ িশ্নর হুেুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কবদায় হশ্নজ্বর সময় অমীয়
বাণীশ্নত “কতামরা যারা উপকস্থত আে, তারা
অনুপকস্থত বযকক্তশ্নদর কনিট আমার িথা কপৌাঁশ্নে
কদশ্নব।”। এর িারা সমস্ত উম্মশ্নত উপর দাওয়াশ্নতর
িােশ্নি ফরে বশ্নল কঘাষণা িশ্নরশ্নেন।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
বাণীর বাহি হশ্নয় সমস্ত সাহাবাশ্নয় কিরামগণ রা.
কবশ্নশ্বর আনাশ্নচ িানাশ্নচ কপৌাঁশ্নে কগশ্নয় দাওয়াশ্নতর
িাে িশ্নরশ্নেন। তাই আে লিয িরশ্নল মক্কামদীনায় সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর িবর খুব িমই
পাওয়া যায়। কসায়া লি সাহাবীর মশ্নধয আনুমাকনি
দশ হাোর সাহাবীর রা. িবর মক্কা-মদীনায়
পাওয়া যায় আর অনযশ্নদর িবর সুদূর চীন,
রাকশয়া, সুদান, আকিিা ও কবশ্নশ্বর অনযানয স্থাশ্নন
কবদযমান। কমাট িথা-নামায ,করাযা ইতযাকদর মত
দাওয়াশ্নতর িােও ফরে। উশ্নল্লখয কয দাওয়াশ্নতর
িাে দ’প্রিাশ্নর কবেক্তঃ
১. কনশ্নের শকক্ত ও সামশ্নথবযর মশ্নধয কথশ্নি কনশ্নের
পকরবার, পাো-প্রকতশ্নবশী ও বন্ধু-বান্ধবশ্নদর মশ্নধয
সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎিাশ্নের কনশ্নষধ িরশ্নত
থািা। এটা ফরশ্নে আইন।
২. মুসলমানশ্নদর পি কথশ্নি কিেু কলাি সব সময়
দাওয়াশ্নতর িাে িরশ্নত থািা। এিদল িাে
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িরশ্নত থািশ্নব অনযদল ঘশ্নরর েরুরত পুরা িশ্নর
কনশ্নব এবং যারা িীশ্ননর রাস্তায় কবর হশ্নয় কগশ্নে,
তাশ্নদর পকরবাশ্নরর কখাাঁে-খবর কনশ্নব। অতঃপর
বােীশ্নত অবস্থানিারীরা দাওয়াশ্নতর িাশ্নে কবর হশ্নয়
যাশ্নব এবং ময়দাশ্ননর গ্রুপ বােীশ্নত কফশ্নর আসশ্নব।
এোশ্নব মুসলমানগণ োমা‘আতেুক্ত হশ্নয় মুসকলমঅমুসকলম সিলশ্নিই িীন-ইসলাশ্নমর কদশ্নি আহ্বান
িরশ্নত থািশ্নব ।
কলািশ্নদরশ্নি োল িাে িরশ্নত বলশ্নব এবং মে
িাে ও োহান্নাশ্নমর িাে কথশ্নি কবরত থািশ্নত
বলশ্নব। এ ধরশ্ননর পযবাপ্ত পকরমাণ োমা‘আশ্নতর
সববিণ ময়দাশ্নন িাে িরা ফরশ্নে কিফায়াহ ।
শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত দাওয়াশ্নতর িাশ্নের েনয
কনধবাকরত বা অবধাকরত কবশ্নশষ কিান তারতীব কনই।
বরং ইসলাম সমকথবত কয কিান তারতীশ্নবই
দাওয়াশ্নতর িাে িরা যায়। হুেুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় দাওয়াশ্নতর
িাে কবকেন্নোশ্নব িরা হত। িখশ্ননা হুেুর সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় িাশ্নর িাশ্নর
কগশ্নয় ঈমাশ্ননর দাওয়াত কদশ্নতন। আবার িখশ্ননা
িাকফরশ্নদর কিান মেকলশ্নস কগশ্নয় ওয়াে নসীহশ্নতর
মাধযশ্নম িীশ্ননর দাওয়াত কপৌাঁোশ্নতন। আবার িখশ্ননা
সবাইশ্নি এিকত্রত িশ্নর কবশ্নহশশ্নতর সুসংবাদ ও
কদাযশ্নখর েয় প্রদশবন িশ্নর িীশ্ননর উপর চলার েনয
দাওয়াত কপশ িরশ্নতন । আবার িখশ্ননা কনশ্নের
এলািা কেশ্নে অনয এলািায় কগশ্নয় দাওয়াত
কদশ্নতন। এমকনোশ্নব হুেুর পাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর রা. োমা‘আত
কবকেন্ন এলািায় বা কগাশ্নত্রর কনিট বা বযকক্ত
কবশ্নশশ্নষর কনিট পাকিশ্নয়ও িীশ্ননর দাওয়াত
কপৌোশ্ননার িাে আঞ্জাম কদশ্নয়শ্নেন।
িীনী দাওয়াশ্নতর তাকগশ্নদ রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম প্রশ্নয়ােন কবাশ্নধ কহেরতও
িশ্নরশ্নেন । আবার িখশ্ননা কচকির মাধযশ্নম কবকেন্ন
কগাশ্নত্রর সরদার ও রাো-বাদশাহশ্নদর কনিট
দাওয়াত কপৌাঁকেশ্নয়শ্নেন অনুরূপোশ্নব কেহাশ্নদর
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মাধযশ্নমও “আমর কবল মা‘রূফ ও নাহী আকনল
মুনিার” এর িাে িশ্নরশ্নেন ।
কমাটিথা, হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর যামানায় দাওয়াশ্নতর িাে কনকদবি এি
তারতীশ্নব সীমাবে কেল না। বরং অবস্থার
পকরশ্নপ্রকিশ্নত কবকেন্ন তরীিায় দাওয়াশ্নতর িাে িরা
হশ্নয়শ্নে । হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর দা‘ওয়াতী কযশ্নেগী সম্পশ্নিব আশ্নরা কবস্তাকরত
তথয োনশ্নত হশ্নল, মাওলানা ইউসুফ রহ. রকচত“হায়াতুস সাহাবা “ নামি কিতাব কদখুন।
বতবমান ‘তাবলীগী োমা‘আত’ িারা কযশ্নহতু কবশ্নশ্বর
আনাশ্নচ িানাশ্নচ িীশ্ননর িাে চলশ্নে, এর তরেতরীিা শরীয়শ্নতর কিান কবধাশ্ননর পকরপন্থীও নয়।
বরং তা কবজ্ঞ আশ্নলমগশ্নণর িুরআন ও সুন্নাত
কেকত্তশ্নত কচিা-কফকির িারা প্রকতকষ্ঠত এবং তাাঁশ্নদর
পরামশ্নশবর কেকত্তশ্নত পকরচাকলত। সুতরাং তাবলীগী
োমা‘আশ্নতর তরয বা তরীিা সম্পূণব সকিি।
উশ্নল্লখয কয, প্রচকলত তাবলীগ োমা‘আশ্নতর উমুমী
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গাশত, খুসূসী গাশত, কবকেন্ন এলািায় োমা‘আত
পািাশ্ননা, মসকেশ্নদ তা‘লীম িরা ইতযাকদ এ সশ্নবরই
প্রশ্নতযিকটর নমুনা এবং বুকনয়াদ স্বয়ং রাসূলল্ল
ু াহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কথশ্নি প্রমাকণত ।
তশ্নব এিকট লিণীয় কবষয় এই কয প্রচকলত
তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কমহনত িীনী দায়াশ্নতর
েবরদস্ত অংশ বশ্নট। কিন্তু িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর িাে
কিবল কয শুধু এর মশ্নধযই সীমাবে, এমন নয় ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম রাোবাদশাহগণশ্নি ইসলাশ্নমর দাওয়াত কদশ্নয় পত্র
কদশ্নয়শ্নেন। দাওয়াত িবুল না িরশ্নল, তাশ্নদর সাশ্নথ
পযবায়িশ্নম কনয়মতাকন্ত্রিোশ্নব কেহাদ িশ্নরশ্নেন।
কিংবা কিান কগাশ্নত্রর কনিট িীন প্রচার িরার পর
িবুল না িরশ্নল বশযতা স্বীিার িরশ্নত বলশ্নতন ।
তা-ও না িরশ্নল, কেহাদ কঘাষণা িরশ্নতন। তাই
িীকন পত্র কপ্ররণ, কেহাদ ইতযাকদও তাবলীগী
িাশ্নের গকির কেতর গণয।
কিউ যকদ তাবলীগী োমা‘আশ্নতর সকহত কিান
সম্পিব োোও বযকক্তগতোশ্নব দাওয়াশ্নতর িাে
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িরশ্নত থাশ্নি; সৎিাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎিাশ্নের
কনশ্নষধ িরশ্নত থাশ্নি, তাহশ্নলও তার দা‘ওয়াতী
দাকয়ত্ব ও কযম্মাদারী আদায় হশ্নব।তশ্নব োমা‘আশ্নতর
সাশ্নথ থািার ফায়দা ও খাইর-বারািাত আলাদা।
তা হাকসল িরশ্নত হশ্নল, হক্কানী োমা‘আশ্নতর সাশ্নথ
েুশ্নে থািা িতববয ।
কমাোিথাঃ আসল হশ্নচ্ছ িীশ্ননর প্রচার ও প্রসাশ্নরর
কমহনত িরা। যুশ্নগর চাকহদার কেকত্তশ্নত তার
তারতীব কবকেন্ন রিম হশ্নত পাশ্নর। বস্তুতঃ পকরশ্নবশ,
পাকরপাকশ্ববিতা ও মানুশ্নষর হালত ইতযাকদর
তািাোয় আল্লাহপাি স্বয়ং এি এি যুশ্নগর
উলামাশ্নদর কেশ্নহশ্নন এি এি রিম যুশ্নগাপশ্নযাগী
তারতীব ইলহাম িশ্নরন। তাাঁরা কসই তারতীশ্নব িাে
িশ্নর উম্মতশ্নি িীশ্ননর কদশ্নি কটশ্নন আশ্ননন। কসই
পেকতশ্নত আল্লাহ কোলা অসংখয মানুষ আল্লাহর
পশ্নথ কফশ্নর আশ্নস। তাই মুল কেকনস হল ঈমান ও
আমশ্নলর দাওয়াত ও কমহনত। তারতীব শুধু
িাশ্নের দ্রুত প্রচার ও সুকবধার েশ্ননয। [প্রমাণ
:ফাতাওয়া মাহমুকদয়া, ১: ৪১৬-৪৬৫]
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প্রে ২: শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত “নাহী আকনল মুনিার”
অথবাৎ ! অসৎ িাশ্নে বাধা প্রদান ফরশ্নে কিফায়া
এবং গুরুত্বপুণব ইবাদত। কিন্তু তাবলীশ্নগর কলাশ্নিরা
শুধু সৎ িাশ্নের আশ্নদশ কদয়। িখনও নাহী আকনল
মুনিাশ্নরর বযাপাশ্নর কিেু বশ্নলন না বা বাকতশ্নলর
কবরুশ্নে কিান প্রকতবাদ, প্রকতশ্নরাধ বা কেহাদ
কিানটাই শরীি হন না। তাশ্নদর এরূপ িরা কি
কিি?
উত্তরঃ “তাবলীশ্নগর কলাশ্নিরা নাহী আকনল মুনিার
তথা অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িশ্নরন না” এ িথাকট
কিি নয়। িারণ, অশ্ননি কিশ্নত্র সৎ িাশ্নের
আশ্নদশ্নশর মাধযশ্নম অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধও হশ্নয়
যায়। কযমনঃ তারা নামায পোর েনয মানুষশ্নি
দাওয়াত কদন ,উৎসাহ প্রদান িশ্নরন। যার ফশ্নল বহু
কলাি নামাযী হশ্নয় যায়। এখন তাশ্নদর এই
দাওয়াশ্নতর মাধযশ্নম নামায না পো কয “মুনিার”
বা অনযয় িাে কেল, কহিমশ্নতর সাশ্নথ কসই
মুনিাশ্নরর বাাঁধা কদয়া হশ্নয় যায়। কিান প্রকতবাদ বা
সংঘশ্নষবর প্রশ্নয়ােন হয় না। এই পেকতশ্নত তারা
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অসংখয “নাহী আকনল মুনিার” িশ্নর থাশ্নিন ।
এখন বািী রইল এমন িতগুশ্নলা মুনিার-যা
তাবলীশ্নগর িারা তৎিনাৎ প্রকতবাদ বা প্রকতশ্নরাধ
িরা যায় না অথচ কসটারও প্রকতবাদ-প্রকতশ্নরাধ
মুসলমানশ্নদর েনয ফরশ্নে কিফায়া।
তশ্নব এিথা কিি, তাবলীশ্নগর মাধযশ্নম এই ফরশ্নে
কিফায়াটা িরা সিব হশ্নব না। িারণ হল, এটা
কযশ্নহতু ফরশ্নে কিফায়া, তাই তা সিশ্নলর েনয
িরা েরুরী নয়। আর শুধু এি তাবলীগ পি
কথশ্নি সব ধরশ্ননর িাে িরাও সিব নয়।
মুসলমানশ্নদর রােবনকতি বা অরােবনকতি কয
কিান োমা‘আশ্নতর পি কথশ্নি এটা িরা যায়।
তাশ্নত সিশ্নলই ফরশ্নে কিফায়ার দাকয়ত্ব কথশ্নি
মুকক্ত কপশ্নয় যায়। কযমনঃ মুরতাদ সালমান রুশদী ,
ডঃ আহমদ শরীফ ও তসকলমা নাসকরশ্ননর কবরুশ্নে
মুসলমানরা প্রকতবাদ িশ্নরশ্নে এবং িরশ্নে ।
তাবলীশ্নগর কমহনতটা কবশ্বেুশ্নে এিটা নীরব
আশ্নোলন। এই আশ্নোলন বাস্তবাকয়ত হশ্নল, কস
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কদন মুসলমানশ্নদর কমৌকলি সমসযার সমাধান হশ্নয়
যাশ্নব। কবকেন্ন কহিমশ্নতর িারশ্নণ কিেু “নাহী আকনল
মুনিার” তাবলীশ্নগর নাশ্নম িরা সতযই মুশকিল।
তাশ্নত ফরশ্নে কিফায়া িরশ্নত কগশ্নয় তাশ্নদর অশ্ননি
েরুরী িাে বাধাপ্রাপ্ত হশ্নয় কযশ্নত পাশ্নর। এই
মেবুরীর িারশ্নণ তাবলীশ্নগর নাশ্নম এ োতীয়
কখদমত আঞ্জাম কদয়া যায় না। এ েনয হযরত
শাইখ যািাকরয়া রহ. তাবলীগী কেম্মাদারশ্নদরশ্নি
বলশ্নতন, তারা কযন সমাশ্নের মুনিারাশ্নতর (
অনযায়-অপিশ্নমবর) বযাপাশ্নর মাথা না ঘামান। বরং
তারা কয িাে কনশ্নয় অগ্রসর হশ্নচ্ছন, কসই িাে
কনশ্নয়ই কযন চলশ্নত থাশ্নিন। অতঃপর কতকন হযরত
থানবী রহ.-এর উিৃকত কদশ্নয় বশ্নলন কয. হযরত
থানবী রহ. বলশ্নতন: (কবশ্ববযাপী িাশ্নের স্বাশ্নথব)
তারা যখন মুনিারাশ্নতর বযাপাশ্নর প্রকতবাদ না
িরার উসূল বাকনশ্নয়শ্নেন, কতা তাশ্নদর কসই
উসূশ্নলর উপর থািা উকচৎ। (মালফুযাশ্নত শাইখ রহ.২৮)
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বাস্তকবিপশ্নি অশ্ননি সময় এমন ঘশ্নট কয, অশ্ননি
িাে এি সাশ্নথ িরশ্নত কগশ্নল কিানটাই সুেরোশ্নব
সিব হয় না। বরং সবটাই অসুের হশ্নয় যায়, বা
সম্পূণবটা বাধাগ্রস্ত হশ্নয় পশ্নে। এর িারশ্নণ কশিা
পেকতর মশ্নধয কবশ্নশষ কবশ্নশষ সাবশ্নেশ্নের কেকত্তশ্নত
বে বে মাদ্রাসা িশ্নলে োকসবকটগুশ্নলাশ্নি কবেক্ত
িরা হশ্নয় থাশ্নি। এি প্রকতষ্ঠাশ্ননর মশ্নধয সবগুশ্নলা
সাবশ্নেে রাখা হয় না। (এটা শুধু উদাহরণ স্বরূপ
বলা হল ।)
প্রে-৩: তাবলীগী োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা মসকেশ্নদ
থাশ্নি,খায়,ঘুমায় । শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত এটা োকয়য
কিনা?
উত্তরঃ ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় বুখারী শরীশ্নফ
মসকেশ্নদ শয়ন সম্পশ্নিব স্বতন্ত্র অধযাশ্নয়র সূচনা
িশ্নরশ্নেন। কসখাশ্নন কতকন অস্থায়ীোশ্নব মসকেশ্নদ
থািা োকয়য প্রমাকণত িশ্নরশ্নেন।
হযরত আব্দুল্লাহ কবন উমর রা. যুবি বয়শ্নস নবী
িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
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মসকেশ্নদ শয়ন িরশ্নতন। তখন তার স্ত্রী কেল না
অথবাৎ কতকন তখন অকববাকহত কেশ্নলন। (বুখারী শরীফ,
১:৬৩)। হযরত সাহল কবন সা‘আদ রা.-এর বণবনায়
বলা হশ্নয়শ্নে, এিদা নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম হযরত ফাশ্নতমা রা.-এর কনিট
উপকস্থত হশ্নয় হযরত আলীর রা. িথা কেজ্ঞাসা
িশ্নরন। হযরত ফাশ্নতমা রা. বলশ্নলনঃ কতকন কিান
িারশ্নণ নারাে হশ্নয় কিাথাও চশ্নল কগশ্নেন। এ িথা
শুশ্নন তাশ্নি তালাশ িরার েনয মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কলাি পািাশ্নলন। তালাশ
িরার পর কলািকট এশ্নস বলল: কতকন মসকেশ্নদ
ঘুকমশ্নয় রশ্নয়শ্নেন। এ সংবাদ কপশ্নয় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মসকেশ্নদ গমন
িরশ্নলন কদখশ্নলন! হযরত আলী রা. কনদ্রায় কবমগ্ন
এবং তাাঁর গাশ্নয়র চাদর সশ্নর কগশ্নয় তাাঁর গাশ্নয়
ধুশ্নলাবাকল কলশ্নগ কগশ্নয়শ্নে। তাাঁশ্নি োগ্রত িরশ্নত
কগশ্নয় নবী িকরম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বলশ্নলনঃ ওশ্নহ আবু তুরাব (মাকট মাখা) উশ্নিা।”
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এমকনোশ্নব এ সম্পশ্নিব অশ্ননি
হাদীস কবদযমান আশ্নে।
(বুখারী শরীফ, ১:৬৩৩)

এোো তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা অশ্ননশ্নি
মুসাকফর থাশ্নি, তাোো তারা মসকেশ্নদ প্রশ্নবশ
িশ্নরই ইকতিাশ্নফর কনয়যত িশ্নর থাশ্নিন। আর
মুসাকফশ্নরর েনয বা ইকতিাশ্নফর কনয়যত িরার পশ্নর
মসকেশ্নদ থািা, খাওয়া ও কশায়াশ্নত শরীয়শ্নতর
দৃকিশ্নত কিান অসুকবধা কনই । তদপকর সববত্র িীশ্ননর
প্রচার-প্রসাশ্নর ও দাওয়াশ্নতর মহান কযম্মাদারী
আদাশ্নয়র েনয মসকেদই উপযুক্ত স্থান। তাবলীশ্নগর
েনয এর কবিল্প কনই । তশ্নব কিান মসকেদ
িতৃবপি যকদ তাবলীগ োমা’আশ্নতর কলািশ্নদর
েনয মসকেদ-এর আশ্নশ পাশ্নশ মসকেদ আবাদ
িরারই অে সরূপ কেন্ন িামরা কনমবাণ িশ্নর কদন;
তা খুবই উত্তম।
অজ্ঞতা প্রসূত অনথবি অেুহাত খাাঁো িশ্নর তাবলীগী
োমা‘আতশ্নি কনো বা অপদস্থ িরা মারাত্মি
অপরাধ। িারণ িীন কশিা িরা বা িীশ্ননর পূণবতা
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অেবশ্ননর লশ্নি কনশ্নের খরশ্নচ কনঃস্বাথবোশ্নব িীশ্ননর
দাওয়াশ্নতর
ইখলাসপূণব
কমহনশ্নত–তাবলীগী
োমা‘আত এিকট হক্কানী সহীহ োমা‘আত। এ
বযাপাশ্নর সমগ্র পৃকথবীর উলামাগণ এিমত। এর
িাযবিম ও বযবস্থাপনা হক্কানী উলামা-মাশাকয়শ্নখর
পরামশব অনুযায়ীই হশ্নয় থাশ্নি। বতবমান যামানায়
সাধারণ কলািশ্নদর িীন ও ঈমান কশিার েনয
তাবলীগী োমা‘আশ্নতর কমহনত খুবই মুবারি ও
উপিারী। এ কমহনশ্নতর ওসীলায় বহু পথশ্নোলা
মানুষ সহীহ পশ্নথর সন্ধান কপশ্নয় িীনদার হওয়ার
কসৌোগয লাে িশ্নরশ্নেন এবং িরশ্নেন । তাই
িীশ্ননর এ কমহনশ্নত অংশ কনশ্নত না পারশ্নলও অিতঃ
এর সমথবন ও সিাবয সহশ্নযাকগতা িরা প্রশ্নতযি
মুসলমাশ্ননর িীনী দাকয়ত্ব।
প্রে-৪: তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা বশ্নল
থাশ্নিন, “তাবলীশ্নগ কবর হশ্নয় ১কট টািা খরচ
িরশ্নল, সাত লি টািা দান িরার সাওয়াব হয়
এবং কিান কনি আমল িরশ্নল ৪৯ কিাকট কনি
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আমশ্নলর সাওয়াব হয়। এি এি িদশ্নম ৭০০
কনিী হয়” এগুশ্নলার কিান প্রমাণ আশ্নে কি না?
উত্তরঃ িীশ্ননর প্রচার ও প্রসাশ্নরর প্রশ্নচিা চালান
প্রশ্নতযি মুসলমাশ্ননর কযম্মাদারী। বতবমান যামানায়
িীশ্ননর প্রচার-প্রসার ও কব-িীকনর প্রকতশ্নরাধ
তাবলীশ্নগর মাধযশ্নম দ্রুত িাযবির হশ্নচ্ছ। অনযকদশ্নি
কেহাশ্নদর মূল উশ্নেশয হশ্নচ্ছ আল্লাহর িাকলমা
বূলে িরা এবং আল্লাহর িীন প্রকতষ্ঠা িরা।
িাশ্নফর হতযা িরা, কব-িীশ্ননর খতম িরা কেহাশ্নদর
আসল উশ্নেশয নয়। বরং তারা আল্লাহর িীন
প্রকতষ্ঠার কপ্রাগ্রাম বাস্তবায়শ্ননর পশ্নথ বাধা, তাই
বাধা দর িরার েনয তাশ্নদর কবরুশ্নে কেহাদ িশ্নর
তাশ্নদরশ্নি খতম িরা ফরে িরা হশ্নয়শ্নে। কসই
কপ্রকিশ্নত কেহাশ্নদর কয মূল লিয,দাওয়াত ও
তাবলীশ্নগর কসই এিই লিয ও উশ্নেশয। উক্ত
লশ্নির বাস্তবায়শ্ননর েনযই রাসূশ্নল পাি সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর কনশ্নদবশ অনুযায়ী িীশ্ননর
দাওয়াত কনশ্নয় তাবলীশ্নগর নাশ্নম সমগ্র কবশ্নশ্ব
কঘারাশ্নফরা িরা হশ্নচ্ছ। কস েনয কেহাশ্নদর বযাপাশ্নর
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কয সব ফেীলত বকণবত হশ্নয়শ্নে,কসগুশ্নলা তাবলীশ্নগর
বযাপাশ্নরও প্রশ্নযােয হশ্নব।
এখাশ্নন প্রশ্নে উশ্নল্লকখত সওয়াব গুশ্নলা আসশ্নল
কেহাশ্নদর ফযীলশ্নতর বযাপাশ্নর বকণবত হশ্নয়শ্নে,
তথাকপও কসগুশ্নলা তাবলীশ্নগর বযাপাশ্নর বয়ান
িরশ্নত কিান অসুকবধা কনই। এ বযাপাশ্নর হক্কানী
উলামাশ্নয় কিরাম ঐিযমত কপাষণ িশ্নরন। এ
সম্পকিবত হাদীসগুশ্নলার প্রকত লিয িরুন, নবী
িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন: “কয বযকক্ত িীশ্ননর রাস্তায় খরচ পাকিশ্নয় কদল
এবং কনশ্নে শরীি হওয়ার সুশ্নযাগ কপল না, তাশ্নি
প্রকত কদরহাশ্নমর কবকনমশ্নয়র সাত শত কদরহাম দান
িরার সওয়াব কদয়া হশ্নব।” হাদীশ্নস আশ্নরা আশ্নে,
“কয বযকক্ত স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় কবর হশ্নব এবং
আল্লাহর রাস্তায় খরচ িরশ্নব তার প্রকত কদরহাশ্নম
সাত লি কদরহাম খরচ িরার সাওয়াব হাকসল
হশ্নব।” উক্ত িথার প্রমাণ স্বরূপ হুেুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এই আয়াত কতলাওয়াত
িশ্নরন যার অথব : আল্লাহ তা’আলা যার েনয ইচ্ছা
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িশ্নরন তার (আমশ্নলর) সাওয়াবশ্নি বকধবত িরশ্নত
থাশ্নিন। (সূরা বািারা, ইবশ্নন মাো : ১৯৮)
অনয এি হাদীশ্নস আশ্নে, িীশ্ননর রাস্তায় নামায,
করাযা, কেকির অথবাৎ শারীকরি ইবাদাত িীশ্ননর
রাস্তায় পয়সা-িকে খরচ িরা কথশ্নি সাত শত গুণ
কবকশ সাওয়াশ্নবর িাে । (আবু দাউদ শরীফ, ৩৩৮)
কস কহশ্নসশ্নব পয়সা-িকে খরচ িরশ্নল যকদ সাত লি
গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় তাহশ্নল শারীকরি
ইবাদতগুশ্নলার কিশ্নত্র তার সাশ্নথ আশ্নরা সাত শত
গুণ বৃকে িরশ্নত হশ্নব তাশ্নত কদখা যায় কয, এিবার
সুবহানাল্লাহ পেশ্নল, উনপিাশ কিাকট বার
সুবহানাল্লাহ পোর সাওয়াব পাওয়া যাশ্নব ।
এমকনোশ্নব নামায করাযা ইতযাকদর কহসাব হশ্নব।
অনয এি হাদীশ্নস আশ্নে, হযরত আবু বির কসেীি
রা. যখন হযরত উসামা রা. কি কেহাশ্নদর েনয
কবদায় কদশ্নত যাকচ্ছশ্নলন, তখন কতকন পাশ্নয় কহাঁশ্নট
চলকেশ্নলন এবং উসামা সাওয়ারীর কপশ্নি চশ্নে
চলশ্নত কেশ্নলন। উসামা আরয িরশ্নলন, “কহ
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আমীরুল মুকমনীন! হয়তঃ আপকনও আশ্নরাহণ
িরুন, নতুবা আকম কনশ্নম আসব। হযরত আবু
বির কসেীি রা. বলশ্নলন: কখাদার িসম! উসামা
তুকম কনশ্নমা না। আর আকমও আশ্নরাহণ িরশ্নবা না।
কিেুিশ্নণর েনয আল্লাহর রাস্তার ধুলাবাকল আমার
পাশ্নয় লাগশ্নল িকত কি? অথচ িীশ্ননর রাস্তায়
চলশ্নল প্রকত িদশ্নম সাত শত কনিী হাকসল হয় এবং
োন্নাশ্নতর পশ্নথ সাত শত দরো বৃকে পায় এবং
তার আমলনামা কথশ্নি সাত শত গুনাহ মুশ্নে কফলা
হয়। [প্রমাণঃ িানযুল উম্মাল, ৫:৩১৪/ আবু দাউদ শরীফ,
১:৩৩৮/ দূরশ্নর মানসুর, ২:২১৫/ ইবশ্নন মাোহ, ২:১১৮/
খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৭১-৩৭২]

প্রে-৫: তাবলীগী োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা অশ্ননি
সময় বশ্নলন, িীশ্ননর দা‘ ওয়াত কদশ্নত কগশ্নয় িাশ্নরা
দরোয় কিেু সময় অশ্নপিা িরা, িদশ্নরর রাশ্নত্র
বাইতুল্লায় কগশ্নয় হােশ্নর আসওয়াদ সম্মুশ্নখ করশ্নখ
ইবাদত িরার কচশ্নয়ও উত্তম । তাশ্নদর এ িথা কি
কিি?
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উত্তর: হযাাঁ এিথা হাদীস শরীশ্নফ ষ্পি উশ্নল্লখ
আশ্নে। হযরত আবু হুরাইরা রা. বণবনা িশ্নরশ্নেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বশ্নলন
আল্লাহর রাস্তায় কিেু সময় খাো হওয়া অথবাৎ
িীশ্ননর দাওয়াত কদওয়া িদশ্নরর রাশ্নত্র বাইতুল্লাহ
শরীশ্নফ হােশ্নর আসওয়াশ্নদর সামশ্নন দাাঁকেশ্নয়
ইবাদত িরার কথশ্নিও উত্তম। এ করওয়ায়াত
বাইহািী শরীশ্নফ ও ইবশ্নন কহব্বান শরীশ্নফ বকণবত
আশ্নে। [প্রমাণঃ িানযুল উম্মাল, ৪ : ২৮৪/ আত-তারগীব,
২ : ৩৪৬ / দরশ্নর মানসুর, ২ : ১১৫]

প্রে-৬: তাবলীগী োমা’আশ্নতর োইশ্নয়রা বশ্নল
থাশ্নিন-কয, দাওয়াত কদয়ার উশ্নেশ্নশয কবর হশ্নয়
প্রথম িদম কফশ্নল কিতীয় িদম কফলবার পূশ্নববই
তার েীবশ্ননর সিল গুনাহ মাফ হশ্নয় যায় । এ
িথাকটর সতযতা িতটুিু?
উত্তর: এ িথাকট সরাসকর এোশ্নব নয়; বরং হাদীস
শরীশ্নফ বকণবত আশ্নে, “কয বযকক্ত িীন-ইসলাম তলব
িরশ্নব, তার কপেশ্ননর গুনাহ মাফ হশ্নয় যাশ্নব।
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(কমশিাত

শরীফ,হাঃনং-২৬৪৮,দাকরমী

হাঃনং-৫৬১)

এোোও যখন কিান মুসলমান িীনশ্নি সামশ্নন
কনশ্নয় কবর হয়, তখনই তার সগীরা গুনাহ মাফ
হশ্নয় যায় । অতঃপর যখন কস েীবশ্ননর িবীরা
গুনাহসমূহ কথশ্নি তওবা িশ্নর, তখন সিল িবীরা
গুনাহসূহ মাফ হশ্নয় যায় । এোশ্নব তার েীবশ্ননর
সিল গুনাহ মাফ হশ্নত পাশ্নর।
প্রে-৭: তাবলীগ োমা‘আত কি হি? যকদ হি হশ্নয়
থাশ্নি তাহশ্নল কিেু সংখযি আশ্নলম এর কবশ্নরাকধতা
িশ্নরন কিন?
উত্তর: নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর কচিা ধারা এই কেল কয, প্রশ্নতযিকট মানুশ্নষর
সম্পিব আল্লাহ তা’আলার সাশ্নথ হশ্নয় যাি এবং
প্রশ্নতযিকট কলাি োহান্নাম কথশ্নি কবাঁশ্নচ োন্নাতবাসী
হশ্নয় যাি। এোশ্নব সমস্ত দকনয়াশ্নত আল্লাহর িীন
প্রকতকষ্ঠত হশ্নয় যাি। প্রচকলত তাবলীগী োমা’আত
(যার মশ্নধয সিল হক্কানী উলামাশ্নয় কিরাম শাকমল
আশ্নেন) কযশ্নহতু এ কফকির কনশ্নয় কনশ্নের খরশ্নচ
www.islamijindegi.com

মানুশ্নষর ময়দাশ্নন িাে িশ্নর যাশ্নচ্ছ। সুতরাং এটাশ্নি
না হি বলা কনশ্নের মূখবতা োকহর িরা োো আর
কিেুই নয়। তশ্নব নগণয সংখযি আশ্নলম যারা এ
কবশ্নরাকধতা িশ্নরন, তারা সিবতঃ তাবলীগী
োমা‘আতশ্নি গেীরোশ্নব কদখার সুশ্নযাগ পানকন
বা কিেু ইলমকবহীন তাবলীগী োইশ্নদর আচারবযবহাশ্নর বা কিান কবষশ্নয় বাোবাকের িারশ্নণ উল্টা
বুশ্নঝ কবকেন্ন রিম মিবয িশ্নর থািশ্নবন। তশ্নব
উেয়টা তাশ্নদরই দববলতা। িারণ, কিান বযাপাশ্নর
যখন তারা মুখ খুলশ্নত চান, তখন তাশ্নদরই উকচৎকনশ্নের পাকিশ্নতযর উপর কনেবর না িশ্নর কেকনসকট
োলোশ্নব যাচাই িরা। প্রশ্নয়ােশ্নন কনশ্নের বে ও
প্রবীণগশ্নণর স্মরণাপন্ন হশ্নয় বা উক্ত োমা’আশ্নতর
সাশ্নথ কিেু সময় কদশ্নয় কমহনতটা বুঝশ্নত কচিা
িরা। শুধু কনশ্নের পুাঁকে কদশ্নয় সিল কিশ্নত্র সবকিেু
সমাধান কদয়া সিব না হওয়াটাই স্বাোকবি।
িুরআশ্নন িারীশ্নম ইরশাদ হশ্নয়শ্নে “কতামাশ্নদরশ্নি
কয ইলম ও জ্ঞান কদয়া হশ্নয়শ্নে, তা খুবই নগণয।
[সূরা বনী ইসরাইল, ৮৫]
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কিতীয় বযাপাশ্নর িথা হশ্নচ্ছ-তাবলীশ্নগর কব-ইলম
সাথীশ্নদর সাশ্নথ কিান িথা বা িােশ্নি দলীল
কহশ্নসশ্নব গ্রহণ িরা আশ্নলশ্নমর শান নয়।
কতকন কতা কদখশ্নবন ঐ সিল বুেগু বগশ্নণর িাে বা
িথাশ্নি যারা এ িােশ্নি প্রচকলত পেকতশ্নত চালু
িশ্নরশ্নেন। তারা কিমন ধরশ্ননর বুেগু ব
কেশ্নলন।তাশ্নদর ইলশ্নমর উপর তাশ্নদর সমসামকয়ি
ওলামাগণ কনেবর িরশ্নতন কি না? তারা কবশ্বস্ত
কেশ্নলন কি না? তাশ্নদর বয়ান, তািরীর ও
মালফুযাশ্নত কিান আপকত্তির িথা আশ্নে কি না?
এসব কদশ্নখ এিেন আশ্নলম কসোশ্নি কপৌোশ্নবন।
তাবলীগী োমা’আশ্নতর কিান আমীর ও কেম্মাদার
মূলনীকতর কখলাফ িরশ্নল, তার েুশ্নলর সমাশ্নলাচনা
না িশ্নর বরং তা শুধকরশ্নয় কদশ্নবন। এটাই উলামাশ্নয়
কিরাশ্নমর দাকয়ত্ব। িুরআন এ কনশ্নদবশই কদয় কয,
“কতামরা কনি িাে ও তািওয়ার বযাপাশ্নর এশ্নি
অপশ্নরর সহশ্নযাকগতা ির।’ (সুরাহ মাকয়দা-২)
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প্রে-৮: অশ্ননি এলািায় কদখা যায় কয, মকহলারা
সাপ্তাকহিোশ্নব মানুশ্নষর বােী বােী কগশ্নয় তাবলীগ
িশ্নর, তা’লীম িশ্নর, কিউ কিউ বশ্নল কয,
মকহলাশ্নদর এোশ্নব তাবলীগ িরা, তা’লীম িরা
োকয়য নয়। এ বযাপাশ্নর শরীয়শ্নতর সকিি ফায়সালা
োনশ্নত চাই?
উত্তর: পুরুশ্নষর নযায় মকহলাশ্নদরও ইলশ্নম িীন কশিা
িরা ফরে। কযমন: হাদীস শরীশ্নফ এশ্নসশ্নে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন, ইলশ্নম িীন অেবন িরা প্রশ্নতযি নর-নারীর
উপর ফরে । (কমশিাত শরীফ,৩৪) এখন িথা হশ্নলা
কয- এ ইলম অেবশ্ননর েনয তা’ লীম এবং
মু’আকল্লম তথা কশিি প্রশ্নয়ােন। কশিি ও তা’লীম
বযতীত িখশ্ননা প্রিৃত ইলম অেবন িরা সিব নয়।
কিননা বুখারী শরীশ্নফর এি হাদীশ্নস এশ্নসশ্নে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন, প্রিৃত ইলম ঐটা যা তা‘লীম এবং
কশিশ্নির মাধযশ্নম অকেবত হয়।(বুখারী শরীফ ১ : ১৬)
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এমকনোশ্নব সূরা আর-রাহমাশ্ননর শুরুশ্নত আল্লাহ
তা’আলা কনশ্নে বাোশ্নদর েনয মু’আকল্লম হওয়া
বযক্ত িশ্নরশ্নেন :“িরুণাময় আল্লাহ কশিা কদশ্নয়শ্নেন
িুরআন”। (সূরাহ আর-রাহমান, ১-২)
অনয হাদীশ্নস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ িশ্নরশ্নেন: “আমাশ্নি মু’আকল্লম তথা
কশিিরূশ্নপ কপ্ররণ িরা হশ্নয়শ্নে”। (ইবশ্নন মাোহ
শরীফ, ১:২১)

এ হাদীসিয় ও আয়াত িারা স্পিোশ্নব প্রমাকণত হয়
কয, িীকন ইলম অেবশ্ননর েনয তা’লীম ও কশিি
েরুরী। এশ্নত পুরুষ-মকহলা উেয় কেণীই অিেুবক্ত।
িারণ, আয়াত ও হাদীস শরীশ্নফ শুধু পুরুষশ্নদর
িথা কনকদবি িশ্নর বলা হয়কন। অতএব, ইলশ্নম িীন
অেবশ্ননর েনয তা’লীম ও কশিি এবং পুরুষ ও
মকহলা উেয় কেণীর েনযই আবশযি। তাোো
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবশ্নন ইসমাঈল স্বীয়
কলকখত কবশুে হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীশ্নফ মকহলাশ্নদর
তা’লীশ্নমর বযাপাশ্নর স্বতন্ত্র অধযায় রচনা িশ্নর এিথা
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স্পি োশ্নব প্রমাণ িশ্নরশ্নেন কয, পুরুষশ্নদর নযায়
মকহলাশ্নদরও িীনী তা’লীম এিাি েরুরী।
উক্ত অধযাশ্নয় কয হাদীস বণবনা িরা হশ্নয়শ্নে, “তা
হশ্নলাঃ এিদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ঈশ্নদর নামায আদায় িরতঃ অনুেব
িরশ্নলন কয, মকহলাগণ বয়ান শুনশ্নত পায়কন, তাই
কতকন মকহলাশ্নদর মেমার কদশ্নি এিটু অগ্রসর
হশ্নলন। সাশ্নথ হযরত কবলাল রা. ও কেশ্নলন।
অতঃপর তাশ্নদরশ্নি তথায় নসীহত িশ্নর িীন কশিা
কদশ্নলন এবং সদিা প্রদাশ্ননর প্রকত উিুে িরশ্নলন।
তখন মকহলাগণ স্বীয় িাশ্ননর অলংিার, আংকট দান
িশ্নর কদশ্নলন, আর হযরত কবলাল রা. কসগুশ্নলা
িাপে কপশ্নত গ্রহণ িরশ্নলন। (বুখারী শরীফ, ১:২০)
উক্ত আশ্নলাচনার িারা এিথা স্পিোশ্নব প্রমাকণত
হল কয, মকহলাশ্নদর কেন্নোশ্নব তা’লীম গ্রহণ শরীয়ত
স্বীিৃত ও অতযি গুরুত্বপূণব কবষয়। তাই তাশ্নদর
এরূপ তা’লীম বযাপিোশ্নব হওয়া প্রশ্নয়ােন। আর
এ তালীম কনে ঘশ্নর কিান মকহলা বা মাহরাম পুরুষ
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িতৃবি হওয়া উকচৎ হশ্নলও অশ্ননি কিশ্নত্র এমনকট
সহশ্নে হয় না কবধায় সাপ্তাকহি তাবলীগী
তা’লীশ্নমর বযবস্থা হওয়া োকয়য আশ্নে। তশ্নব লিয
রাখশ্নত হশ্নব কয, কিান োশ্নবই কযন পদবা ও
শরীয়শ্নতর অনযানয হুিুম লঙ্ঘন না হয় এবং কযকন
তা’লীম কদশ্নবন, তাশ্নি অবশযই সহীহ আক্বীদাহ
ওয়ালা কবজ্ঞ বযকক্ত হশ্নত হশ্নব। কযন িীশ্ননর
তা‘লীশ্নমর নাশ্নম কব-পদবা তথা শরীয়ত পকরপন্থী বা
ঈমান-আক্বীদার িকতর িারণ না হয় ।
বলশ্নত কি, যারা মকহলাশ্নদর কেন্নোশ্নব িীনী
তা’লীমশ্নি নাোকয়য বশ্নলন এবং “মকহলাশ্নদর
তা’লীম কনই” এরূপ িথা বশ্নলন, তারা মারাত্মি
েুশ্নলর মশ্নধয ডুশ্নব আশ্নে। তাই তাশ্নদর এশ্নহন িথা
কথশ্নি তাওবা িশ্নর কনয়া উকচত। [প্রমাণ: সূরাহ আররাহমান, আয়াত, ১-২, বুখারী শরীফ ১:১৬,২০, িানযুল
উম্মাল ১০ :৩০]

প্রে-৯: তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা বশ্নল
থাশ্নি, কয বযকক্ত আল্লাহর রাস্তায় কগশ্নয় এি টািা
খরচ িশ্নর, তাশ্নি সাত লি টািা বযয় িরার
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সওয়াব কদয়া হয়। এিকট কনি আমল িরশ্নল
উনপিাশ কিাকট কনি আমশ্নলর সওয়াব কদয়া হয়
এখন প্রে হল, আল্লাহর রাস্তা বলশ্নত কি শুধু
তাবলীগ োমা‘আতশ্নিই বুঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে? নাকি
আল্লাহর অনযানয রাস্তা এর অিেুবক্ত? কযমনমাদ্রাসা বা খানিা। মাদ্রাসায় পোবস্থায় এি টািা
খরচ িরশ্নল বা এিকট কনি আমল িরশ্নল ঐ
পকরমাণ সওয়াব পাওয়া যাশ্নব কি? যকদ মাদ্রাসায়
পেশ্নল অনুরূপ সওয়াব না পাওয়া যায়, তাহশ্নল
মাদ্রাসায় পো উত্তম, না তাবলীশ্নগ সময় লাগাশ্ননা
উত্তম?
উত্তরঃ হযাাঁ, আল্লাহর রাস্তায় এি টািা খরচ িরশ্নল
সাত লি টািা দান িরার োওয়াব পাওয়া যায়
এবং এিকট কনি আমল িরশ্নল উনপিাশ
কিাকটগুণ োওয়াব পাওয়া যায় তাও কিি। কিন্তু
এই ফেীলত শুধু তাবলীশ্নগর সাশ্নথ খাস মশ্নন িরা
বা তাবলীশ্নগর রাস্তাশ্নি এর এিমাত্র রাস্তা মশ্নন
িরা বে ধরশ্ননর মূখবতা বা িম ইলমীর পকরচায়ি।
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িারণ, আল্লাহর রাস্তা বলশ্নত িুরআন ও হাদীশ্নস
প্রথমত: কেহাদ তথা িাকফরশ্নদর কবরুশ্নে যুেশ্নি
বুঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে। তাই িুরআন ও হাদীশ্নসর
পকরোষায় আল্লাহর রাস্তার প্রথম কমসদাি বা
উশ্নেশয হশ্নলা কেহাশ্নদর রাস্তা। তশ্নব িীশ্ননর স্থাকয়ত্ব
ও প্রসাশ্নরর আশ্নরা যত রাস্তা ও মাধযম আশ্নে, যথামাদ্রাসা, তাবলীগ, খানিাহ, ওয়াে-নসীহত, িীনী
কিতাব রচনা িরা ইতযাকদ-এসবও পশ্নরািোশ্নব
এর অিেুবক্ত হশ্নব। কযশ্নহতু মূল উশ্নেশয।
প্রে–১০: অশ্ননশ্নি তাবলীগ োমা’আতশ্নি
কতরস্কাশ্নরর েশ্নল িটাি িশ্নর বশ্নল কয, ১০০
বৎসর পূশ্নবব তাবলীগ কেল না, ১০০ বৎসর পশ্নর
তাবলীগ এশ্নসশ্নে সুতরাং এটা নতুন আকবষ্কার এবং
কবদ’আত। তাশ্নদর এসব িথার শরয়ী ফয়সালা
কি?
উত্তরঃ বতবমান তাবলীগী োমা‘আত িারা কবশ্নশ্বর
আনাশ্নচ-িানাশ্নচ িীশ্ননর যশ্নথি িাে হশ্নচ্ছ। আর এর
কনয়ম-নীকতমালা শরীয়শ্নতর কিান কবধাশ্ননর
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পকরপন্থী নয়। বরং তা কবজ্ঞ আশ্নলমগশ্নণর িুরআন
ও সুন্নাহ কেকত্তশ্নত পকরচাকলত।সুতরাং তাবলীগ
োমা‘আশ্নতর কনয়ম নীকত ও তরে-তরীিা সম্পূণব
সকিি,এটাশ্নি কবদ‘আত বলা মূখবতা।
উশ্নল্লখয কয,প্রচকলত তাবলীগী োমা‘আশ্নতর উমুমী
গাশত, খুসূসী গাশত, কবকেন্ন এলািায় োমা‘আত
পািাশ্ননা, মসকেশ্নদর তা‘লীম িরা ইতযাকদ এসশ্নবর
প্রশ্নতযিকটর নমুনা-কমোল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কথশ্নি প্রমাকণত।সুতরাং যারা
তাবলীগ োমা‘আশ্নতর সাশ্নথ কবশ্নিষ কপাষণ িশ্নর
এবং িটাি িশ্নর িথা বশ্নল তারা এ কমহনত
সম্পশ্নিব সহীহ ধারণা রাশ্নখ না এবং তারা এ
কমহনতশ্নি কনিট কথশ্নি কদখার সুশ্নযাগ পায়কন বশ্নল
মশ্নন হয় কিান কেকনষশ্নি োলোশ্নব না কেশ্নন মিবয
িরা কিি নয়। োলিাে িরার কতৌকফি না হশ্নলও
িকতর িাে না িরা চাই। কবশ্নশয িশ্নর িীশ্ননর
িকত িরা আশ্নরা কবশী মারাত্মি। তারা যকদ এসব
তিব-কবতিব কেশ্নে পরীিামুলি এ কমহনশ্নত শরীি
হশ্নয় কিেু কদন সময় লাগায় তাহশ্নল আশা িরা যায়
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কয, তাশ্নদর েুল োঙশ্নব, কিধা িশ্নের অবসান
ঘটশ্নব। এ কমহনশ্নতর সহায়তায় োন-মাল িুরবানী
িরশ্নত প্রস্তুত হশ্নব।
তাবলীগী োমা‘আত এি শত বৎসর যাবৎ চালু
হশ্নয়শ্নে- এ বযাপাশ্নর বলা কযশ্নত পাশ্নর কয- একট
কিান আপকত্তর কিেু নয়। প্রচকলত িীনী মাদ্রাসা
এবং তার কনয়ম-পেকত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় কেল না। তাই বশ্নল কি
এটা কবদ‘আত বা নাোকয়য হশ্নব? িখনও নয়।
িারণ, মূল তা’লীম শ্নতা হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম এর যামানায় কেল।শ্নতমকনোশ্নব িীশ্ননর
দাওয়াশ্নতর িােও কন:সশ্নেশ্নহ নবী ﷺ- এর
যমানায় চালু কেল। এ সমস্ত িটুকক্তিারীশ্নদর
উকচৎ,আকম্বয়া আ. ও সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর েীবনী
পো।তাহশ্নল তারা োনশ্নত পারশ্নব তারা কি ঘশ্নর
বশ্নসই িীশ্ননর দাওয়াত কদশ্নয়শ্নেন, নাকি মানুশ্নষর
দয়াশ্নর কগশ্নয় িীশ্ননর দাওয়াত পৌকেশ্নয়শ্নেন? [প্রমাণ
ফাতওয়া মাহমুকদয়া,১:৪১৮-৪৬৫৫]
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প্রেঃ -১১: তাবলীগ িরা উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর উপর
িতটুিু গুরুত্বপূণব?
উত্তরঃ সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ
আশ্নখরী উম্মশ্নতর উপর গুরুত্বপুণব দাকয়ত্ব। বরং এই
দাকয়ত্ব পালশ্ননর কেকত্তশ্নত এ উম্মতশ্নি সশ্নববাত্তম
উম্মত বশ্নল িুরআশ্নন কঘাষণা িরা হশ্নয়শ্নে। কনশ্নের
পকরবার পকরেন তথা যতটুিুর মশ্নধয প্রশ্নতযশ্নির
িমতা ও িতৃবত্ব আশ্নে, ততটুিুর মশ্নধয এই দাকয়ত্ব
ফরশ্নে আইন ও এিাি িতববয। সমগ্র মুসকলম
োতীর সংশ্নশাধশ্ননর েনয ও কবশ্নশ্বর কিাকট কিাকট
অমুসকলমশ্নদরশ্নি ইসলাশ্নমর কদশ্নি দাওয়াত কদয়ার
েনয পযবাপ্ত পকরমাণ কলাি ময়দাশ্নন সহীহ োশ্নব
কমহনত িরা ফরশ্নে কিফায়া। তশ্নব তাবলীগ
োমা’আশ্নতর সাশ্নথ োমা’আশ্নতর নাম িরা েরুরী
নয়। এ নাম কতা হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ.
কদনকন। অবশয তার সময় কথশ্নি কলািশ্নদর মুশ্নখ
মুশ্নখ এ নাম চশ্নল আসশ্নে। মাওলানা ইকলয়াস রহ.
এর যামানার আশ্নগ কবকেন্ন নশ্নম িীশ্ননর িাে চালু
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কেল। এখনও তাবলীগ োমা’আত োোও কবকেন্ন
নাশ্নম সহীহ কমহনত চালু আশ্নে।
কমাো িথা, সৎ িাশ্নের আশ্নদশ অসৎ িাশ্নের
কনশ্নষধ এটাই হশ্নলা মূল িাে। এখন তা কয নাশ্নমই
িরা কহাি না কিন, তশ্নব তাবলীশ্নগর নাশ্নম কয
িাে চলশ্নে, তা কনঃসশ্নেশ্নহ সহীহ কমহনত এবং
এর িারা হাোর হাোর কলাি সকিি পশ্নথর কদশা
পাশ্নচ্ছ। এ েনয তাবলীগী োমা’আতশ্নি সমগ্র
কবশ্নশ্বর হক্বানী উলামাগণ সহীহ কমহনত বশ্নল
আখযাকয়ত িশ্নরশ্নেন। বতবমান যমানার সাধারণ
মুসলমানশ্নদর িীন ঈমান সহীহ িরার েনয
তাবলীগী কমহনত সবশ্নচশ্নয় সহে পিকত। সুতরাং
এর সমাশ্নলাচনা িরা কনবুবকেতা ও কগামরাহী োো
আর কিেু নয়। কযকন ইসলাম ও তাবলীগী
োমা’আত সম্বশ্নন্ধ কিান স্বচ্ছ ধারণা রাশ্নখন না,
কতকন কবশ্নষাদগার িশ্নরন। সময় লাগাশ্নল কতকন
অবশযই এ িথা কথশ্নি তওবা িশ্নর কনশ্নবন বশ্নল
মশ্নন িকর।
সমাপ্ত
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