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 ইসলামী দা‘ওয়াহ �সাের গণমাধয্েমর অবদান 

 

ক.ইসলােমর দৃি�েত গণমাধয্ম বয্বহােরর গুরু� 

গণমাধয্ম আধুিনক েযাগােযাগ মাধয্ম িহেসেব �ীকৃত। ইসলােমর 

�চার-�সাের গণমাধয্েমর গুরু� অতয্ািধক। এর মাধয্েম একজন 

বয্ি�র কাছ েথেক অনয্জেনর িনকট তথয্ ও ধারণা রূপা�র করা 

যায়। ফেল ইসলামী দা‘ওয়াহ কাযর্�ম আধুিনককােল গণমাধয্ম 

বয্তীত সফলভােব স�� করা অস�ব। পিব� কুরআন ও 

হাদীেস এ ধরেনর মাধয্েমর বয্বহার স�েকর্ িদকিনেদর্শনা েদয়া 

হেয়েছ। 

কুরআনুল কারীম িমিডয়া ও ইনফরেমশেনর ��। আল কুরআেন 

দা‘ওয়াহ এর সবর্�থম েয িনেদর্শনা এেসেছ তােতও িমিডয়ার 

বিহঃ�কাশ রেয়েছ। িমিডয়া িবিভ�ভােব কাজ কের। েযমন: 

িনেদর্শনা দান, ব�বয্, অংকন, েঘাষণা, ধমর্ীয় অনু�ান �ভৃিত। 

আর আল কুরআন হল একিট Textual Media (মূলপাঠ 

সং�া� িমিডয়া)। কুরআন অবতীেণর্র সূচনাকােল েয �থম পাঁচিট 
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আয়াত নািযল হেয়িছল তার িবে�ষণ করেল িমিডয়ার সকল 

উপাদান পাওয়া যায়। 

িমিডয়ার উপাদান পাঁচিট। যথা: 

1. ে�রক (Sender) 

2. �াহক (Receiver) 

3. সংবাদ (Massage) 

4. চয্ােনল (Channel) 

5. উে�শয্াবলী (Objectives) 

মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর �থম 

নািযলকৃত ওহীর আয়াত হেলা: 

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  قۡ ٱ ٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ  ١ َخلَقَ  �َّ

ۡ
 َوَر�َُّك  َرأ

 ٱ
َ
ِيٱ ٣ َرمُ �ۡ ۡ� ِ  َعلَّمَ  �َّ   ،١: العلق[ ﴾٥ لَمۡ َ�عۡ  لَمۡ  َما نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َعلَّمَ  ٤ َقلَمِ لۡ ٱب

٥  [ 

‘‘পড়ুন আপনার রেবর নােম, িযিন সৃি� কেরেছন। সৃি� কেরেছন 

মানুষেক ‘আলাক’ হেত। পড়ুন, আর আপনার রব মহামিহমাি�ত। 
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িযিন কলেমর সাহােযয্ িশক্ষা িদেয়েছন। িশক্ষা িদেয়েছন মানুষেক 

যা েস জানত না।’’ 1 

 

এখােন ে�রক হেলন আ�াহ তা‘আলা, �াহক মুহা�দ সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, সংবাদ হেলা ইসলাম, চয্ােনল হেলন 

িজবরাঈল ‘আলাইিহস সালাম, আর উে�শয্ হেলা মানবজািতর 

িহদায়াত।১

2 

এছাড়াও আ�াহ তা‘আলা মানবজািতেক সৃি� কের যুেগ যুেগ 

তােদর েহদায়ােতর জনয্ েযমন নবী-রাসূল পািঠেয়েছন, তােদরেক 

সমকালীন ে�� মাধয্ম আয়� কের িদেয়েছন এবং তা িদেয় 

জািতেক েহদায়ােতর আেলাকবিতর্কা েদখােত িনেদর্শ িদেয়েছন। 

মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমেয় সািহেতয্র 

1. সূরা আল্-আলা� : ১-৫। 
2. আবু সুলাইমান, আ�ুল হামীদ, আল ‘ই‘লামুল ইসলামী ওয়া 

আলাকাতুল ইনসানীয়য্াহ, িরয়াদ : ওয়া�র্ এেস�লী অব মুসিলম ইয়ুথ, 

১৯৭৬, পৃ. ১৮১, ১৮২। 
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উৎকষর্ থাকায় তাঁেক েয মাধয্ম বয্বহার করেত হেয়েছ তা িছল 

আল্-কুরআন, যা যুগ ে�� সািহতয্ (Textual Media)। 

এরূেপ মূসা ‘আলাইিহস সালাম এর যুেগ জাদুিবদয্ার �ভাব 

থাকায় তােক েসটার মত ব� িদেয় ে�রণ কেরেছন। তাঁর মুিযজা 

িছল সমকালীন ে�� জাদু�রূপ- হাত বগল েথেক েবর করেল 

সপর্ হেয় যাওয়া। িতিন ে�� ব�া িছেলন না। তাই তােক 

সহেযািগতা করার জনয্ গণমাধয্মরূেপ শু�ভাষী ও ��ভােব 

ব�বয্ �দানকারী হারুন ‘আলাইিহস সালাম-েক ে�রণ কেরেছন। 

কুরআেন এেসেছ, 

ۡ  ٢٥ رِيَصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ َرّبِ  قَاَل  ﴿ مۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 ّلَِساِ�  ّمِن َدةٗ ُ�قۡ  لُۡل حۡ ٱوَ  ٢٦ رِيأ

ْ َ�فۡ  ٢٧ هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ  ٢٨ ِ� قَوۡ  َقُهوا
َ
ِ�  ُرونَ َ�ٰ  ٢٩ ِ� أ

َ
 ۦٓ بِهِ  ُددۡ شۡ ٱ ٣٠ أ

زۡ 
َ
ۡ�ِ  ٣١ رِيأ

َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ َوأ

َ
 ]  ٣٢  ،٢٥: طه[ ﴾ ٣٢ رِيأ

‘‘মূসা বলেলন, ‘েহ আমার রব! আমার বক্ষ স�সািরত কের িদন 

এবং আমার কাজ সহজ কের িদন। আর আমার িজ�ার জড়তা 

দূর কের িদন। যােত তারা আমার কথা বুঝেত পাের। আর 

আমার জনয্ কের িদন একজন সাহাযয্কারী আমার �জনেদর মধয্ 

6 



 
েথেক। আমার ভাই হারূনেক। তার �ারা আমার শি� সুদৃঢ় 

করুন এবং তােক আমার কােজ অংশীদার করুন।’’ 3 

পিরেশেষ েফরআউেনর জাদু পরা� হল এবং সকল জাদুকর 

ঈমান আনেলন। মহান আ�াহ বেলন- 

لۡ  بَۡل  قَاَل  ﴿
َ
� ْۖ �ََّها رِهِمۡ ِسحۡ  ِمن هِ إَِ�ۡ  ُ�َيَُّل  وَِعِصيُُّهمۡ  ِحَبالُُهمۡ  فَإَِذا ُقوا

َ
 ٦٦ َ�ٰ �َسۡ  �

وۡ 
َ
وَ�ٰ  ِخيَفةٗ  ۦِسهِ َ�فۡ  ِ�  َجَس فَأ نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ  ٦٧ مُّ

َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ لۡ  ٦٨ ۡ�َ

َ
 قِ َو�

ْۖ َصَنُعوٓ  َما َقۡف تَلۡ  يَِمينَِك  ِ�  َما َما ا ْ  إِ�َّ اِحرُ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َوَ�  ِحرٖ� َ�ٰ  دُ َكيۡ  َصَنُعوا  لسَّ
َ�ٰ  ُث َحيۡ 

َ
لۡ  ٦٩ �

ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ� دٗ  لسَّ ْ قَالُوٓ  اُسجَّ  ﴾ ٧٠ َوُموَ�ٰ  ُرونَ َ�ٰ  بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا

 ]  ٧٠  ،٦٦: طه[

‘‘তারা বলল, ‘েহ মূসা! হয় তুিম িনেক্ষপ কর নতুবা আমরাই 

�থম িনেক্ষপকারী হই। মূসা বলেলন, ‘বরং েতামরাই িনেক্ষপ 

কর।’ অতঃপর তােদর জাদুর �ভােব হঠাৎ মূসার মেন হল 

তােদর দিড় ও লািঠগুেলা ছুেটাছুিট করেছ। তখন মূসা তার 

অ�ের িকছু ভীিত অনুভব করেলন। আিম বললাম, ‘ভয় করেবন 

না, আপিনই উপের থাকেবন। ‘আর আপনার ডান হােত যা আেছ 

3. সূরা �া-হা : ২৫-৩২। 
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তা িনেক্ষপ করুন, এটা তারা যা কেরেছ তা েখেয় েফলেব। তারা 

যা কেরেছ তা েতা শুধু জাদুকেরর েকৗশল। আর জাদুকর 

েযখােনই আসুক, সফল হেব না।’ অতঃপর জাদুকেররা 

িসজদাবনত হল, তারা বলল, ‘আমরা হারূন ও মূসার রেবর �িত 

ঈমান আনলাম’।’’ 4 

অনুরূপভােব ই�ািহম ‘আলাইিহস সালাম �িতবছর একবার 

একিট �ােন একি�ত হওয়ার জনয্ মানুষেক আহবান কেরেছন। 

িতিন কাবাঘর ৈতির কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা এ ঘরেক মানব 

জািতর জনয্ ইবাদতগৃহ বািনেয় িদেয়েছন। কুরআেন এেসেছ, 

مۡ  ّلِلنَّاِس  َمَثابَةٗ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َناَجَعلۡ  �ذۡ  ﴿
َ
ْ ٱوَ  انٗ َوأ ُِذوا َقامِ  ِمن �َّ �  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  مَّ

 ُمَصّ�ٗ
ٓ وََعِهدۡ  ٰ إِبۡ  إَِ�ٰٓ  نَا ن عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�

َ
ٓ  ِ�َ بَيۡ  َطّهَِرا أ ا عِ ٱوَ  ِكفِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ِفِ�َ لِلطَّ كَّ  لرُّ

ُجودِ ٱ  ]  ١٢٥: ابلقرة[ ﴾ ١٢٥ لسُّ

‘‘আর �রণ করুন, যখন আমরা কা‘বাঘরেক মানবজািতর 

িমলনেক� ও িনরাপ�া�ল কেরিছলাম এবং বেলিছলাম, েতামরা 

মাকােম ই�াহীমেক সালােতর �ানরূেপ �হণ কর। আর ই�াহীম 

4. সূরা �াহা : ৬৫-৭০। 
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ও ইসমা‘ঈলেক আেদশ িদেয়িছলাম তাওয়াফকারী, 

ই‘িতকাফকারী, রুকূ‘ ও িসজ্দাকারীেদর জনয্ আমার ঘরেক পিব� 

রাখেত।’’ 5 

সুলাইমান ‘আলাইিহস সালাম-েক মহান আ�াহ অসংখয্ েযাগােযাগ 

শি� দান কেরিছেলন। এমনিক িতিন পািখেদর ভাষাও বুঝেত 

পারেতন। সাবার রাণীর অব�ান িতিন হুদহুদ পািখর মাধয্েম 

জানেত েপেরিছেলন। কুরআেন এেসেছ, 

دَ  ﴿ ۡ�َ ٱ َوَ�َفقَّ َرى َ�ٓ  ِ�َ  َما َ�َقاَل  لطَّ
َ
ۡ ٱ أ مۡ  ُهدَ ُهدۡ ل

َ
ٓ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  أ  ﴾ ٢٠ �ِبِ�َ َغا

 ]  ٢٠: انلمل[

‘‘ আর সুলাইমান পািখেদর স�ান িনেলন এবং বলেলন, ‘আমার 

িক হেলা েয, আিম হুদহুদেক েদখিছ না! না িক েস অনুপি�ত?’’ 6 

দাউদ ‘আলাইিহস সালাম অতয্� বাগপটু িছেলন, িতিন সুলিলত 

কে� আ�াহর বাণী আবৃি� করেতন। পািখরা তার আবৃি� 

উপেভাগ করেত একি�ত হেতা। এ মেমর্ কুরআেন এেসেছ, 

5. সূরা আল্-বাকারাহ : ১২৫। 
6. সূরা আন্-নামল : ২০। 
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رۡ  إِنَّا ﴿ ِ  نَ �َُسّبِحۡ  ۥَمَعهُ  َباَل �ِۡ ٱ نَاَسخَّ ۡ�َ ٱوَ  ١٨ اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب ۖ َ�ۡ  لطَّ  ُ�ّٞ  ُشوَرٗة
 ُ ابٞ  ۥٓ �َّ وَّ

َ
: ص[ ﴾ ٢٠ َطاِب ۡ�ِ ٱ َل َوفَۡص  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ۥَكهُ ُملۡ  نَاَوَشَددۡ  ١٩ أ

٢٠  ،١٨  [ 

‘‘িন�য় আমরা অনুগত কেরিছলাম পবর্তমালােক, েযন এগুেলা 

সকাল-স�য্ায় তার সােথ আমার পিব�তা ও মিহমা েঘাষণা কের। 

এবং সমেবত পাখীেদরেকও; সবাই িছল তার অিভমুখী। আর 

আমরা তার রাজয্েক সুদৃঢ় কেরিছলাম এবং তােক িদেয়িছলাম 

িহকমত ও ফয়সালাকারী বাি�তা৬

7।’’ 

এছাড়াও িতিন েলাহার বয্বহার সহজ কের িদেয়িছেলন যােত 

িতিন তা �ারা সভয্তার উ�িত সাধন করেত পােরন। 

অতএব, বলা যায় েয, সকল নবী-রাসূল সমকালীন ে�� স�দ 

�া� হেয়েছন এবং তার যেথাপযু� বয্বহার কের ইসলাম �চাের 

�তী হেয়েছন। সাধারণভােব সকেল েমৗিখক েযাগােযাগ ও 

সভয্তার উ�য়েন অবদান েরেখিছেলন। 

7. সূরা েছায়াদ : ১৮-২০। 
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খ.রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর দা‘ওয়াতী কেমর্ 

গণমাধয্েমর বয্বহার 

মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর পেথ ে�� দা‘ঈ 

িহেসেব এ পৃিথবীেত আিবভূর্ত হেয়েছন। মানুষেক জা�ােতর 

সুসংবাদদান ও জাহা�াম স�েকর্ ভয় �দশর্ন করাসহ কলয্ােণর 

পেথ আহবান করা িছল তাঁর একমা� কাজ। তাঁর পিরচয় িদেত 

িগেয় মহান আ�াহ বেলন, 

َهاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � رۡ  إِ�َّا

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ

اجٗ  نِ�ٗ  اَوِ�َ  8]  ٤٦  ،٤٥: االحزاب[ ﴾ ٤٦ �مُّ

‘‘েহ নবী! অবশয্ই আমরা আপনােক পািঠেয়িছ সাক্ষী, 

সুসংবাদদাতা ও সতকর্কারীরূেপ। এবং আ�াহর অনুমিত�েম 

তাঁর িদেক আ�ানকারী ও উ�ল �দীপরূেপ।’’ 

মূলতঃ দা‘ওয়ােতর মাধয্েমই েরাম, পারসয্সহ পৃিথবীর িদগিদগে� 

ইসলাম ছিড়েয় পেড়িছল। যুে�র ময়দােনও রাসূল সা�া�াহু 

8. সূরা আল্-আহযাব : ৪৫, ৪৬। 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শ�বািহনীেক দীন �হেণর দা‘ওয়াত 

িদেতন। এভােব ৮ম িহজরীেত িবনা র�পােত ম�া িবজয় কের 

িচরশ�েকও ক্ষমা করার দৃ�া� �াপন কেরিছেলন। ইসলাম 

িবে�ষী পা�াতয্ পি�তবৃ� ‘তেলায়ােরর সাহােযয্ দীন �চার 

হেয়িছল’ মেমর্ অপ�চার চালাে�। যা কখনও িবশু� নয়। বরং 

সমকালীন ে�� িমিডয়ার অনুসরেণ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর দা‘ওয়াতী কােজ িনেয়ািজত িছেলন। িনে� তাঁর 

দা‘ওয়াহ কেমর্ গণমাধয্েমর বয্বহার স�েকর্ আেলাকপাত করা 

হেলা: 

এক. েমৗিখক/বাচিনক মাধয্ম 

িতিন সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় ব�বয্ �ারা মানুষেক 

আকৃ� করেতন। বাচিনক িদক িদেয় িতিন এমন একজন 

িবতািকর্ক ও বা�ী িছেলন েয, তার সমকক্ষ েকউ েনই। এটা তার 

অনয্তম মু‘িজযা, পিব� কুরআন অ�ীকারকারীরা কুরআন 

নািযলকৃত হওয়া িবষেয় সে�হ-সংশয় করেল িতিন তােদর সােথ 

চয্ােল� ছুেড় িদেয়িছেলন। পিব� কুরআন তাঁর েস চয্ােল�েক 

িব�বাসীর জনয্ দৃ�া� িহেসেব উে�খ কেরেছ। আ�াহ বেলন, 
12 



 
ا بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  �ن ﴿ ۡ�َ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ   ِدنَاَ�بۡ  َ�َ

ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  تُوا  ُعوا

 ٓ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َءُ�مُشَهَدا  ]  ٢٣: ابلقرة[ ﴾ ٢٣ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ

‘‘আর আমরা আমােদর বা�ার �িত যা নািযল কেরিছ তােত 

েতামােদর েকান সে�হ থাকেল েতামরা এর অনুরূপ েকান সূরা 

আনয়ন কর এবং আ�াহ্ বয্তীত েতামােদর সকল সাক্ষী-

সাহাযয্কারীেক আহবান কর, যিদ েতামরা সতয্বাদী হও।’’ 9 

অতঃপর বেলন, 

مۡ  ﴿
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ   قُۡل  ُهۖ َ�َ

ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  �ُِسوَر�ٖ  تُوا  ُدونِ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ َمنِ  ُعوا

ِ ٱ  ]  ٣٨: يو�س[ ﴾ ٣٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ

‘‘নািক তারা বেল, ‘িতিন এটা রচনা কেরেছন?’ বলুন, ‘তেব 

েতামরা এর অনুরূপ একিট সূরা িনেয় আস এবং আ�াহ্ ছাড়া 

অনয্ যােক পার ডাক, যিদ েতামরা সতয্বাদী হও।’’ 10 

আেরা বলা হেয়েছ, 

9. সূরা বাকারাহ : ২৩। 
10. সূরা ইউনুস : ৩৮। 
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ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعِت جۡ ٱ لَّ�ِنِ  قُل ﴿ ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
ْ يَ�   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

ۡ
 تُونَ يَ�

 ]  ٨٨: االرساء[ ﴾ ٨٨ �َظهِ�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ 

‘‘বলুন, ‘যিদ কুরআেনর অনুরূপ কুরআন আনার জনয্ মানুষ ও 

িজন সমেবত হয় এবং যিদও তারা পর�রেক সাহাযয্ কের 

তবুও তারা এর অনুরূপ আনেত পারেব না।’’ 11 

এছাড়াও কিবতা আবৃি�, যুে�র উৎসাহবয্া�ক কিবতা অনয্তম 

িছল। েস সময় িকছু সংখয্ক �িস� কিব ও কাবয্কােররা তার 

সং�েশর্ এেস এ আবৃি�েত আেরা অিধক আ�হী হেয় উেঠিছল। 

তােদর মেধয্ তুফাইল ইবন আমর আদ্-দাউসী, হাস্ সান ইবন 

সািবত, আ�ু�াহ্  ইবন রাওয়াহা, কা‘ব ইবন যুহাইর অনয্তম 

িছেলন। 

দুই. পাহােড়র চূড়ঁায় আেরাহন 

ইসলােমর �াথিমক যুেগ ম�াবাসীরা িবপদজনক েকান সংবাদ বা 

ঘটনা েদখেল তা স�েকর্ জনসাধারণেক সতকর্ করার জনয্ সাফা 

11. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৮। 
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পাহােড় আেরাহন করত, তার কাপড় ছুেড় েফলত এবং 

েলাকজনেক ঘটনা শুনাত বা সংবাদ স�েকর্ অবগত করত েযন 

তারা সতকর্ হেয় যায়।১১

12 

ইসলাম �চােরর লেক্ষয্ �কােশয্ দা‘ওয়াত উপ�াপেনর জনয্ 

মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ প�িতিট মাধয্ম 

িহেসেব �হণ কেরিছেলন। সহীহ বুখারীেত এেসেছ, 

‘‘একদা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাফা পাহােড়র চূঁড়ায় 

আেরাহেনর উে�েশয্ েবর হেলন এবং আেরাহন কের উ��ের يا 

 একথা বেল িতিন িচৎকার িদেত (েহ �ভাতকােলর িবপদ) صباحاه

লাগেলন। েলাকজন বলাবিল করেত লাগেলা- েক িচৎকার করেছ? 

তারা বলেলা- মুহা�াদ। অবেশেষ তারা তাঁর কােছ সমেবত 

হেলা। সকেল উপি�ত হেল নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: েহ অমুক স�দায়, েহ অমুক স�দায়, েহ আ�ুল 

মানােফর বংশধর; েহ আ�ুল মু�ািলেবর বংশধর। এবার তারাও 

12. Puthige, Abdus Salam Shafi, Towards Performing 

Da`wah, UK: International Council for Islamic 

Information, 1997, P. 108. 
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একি�ত হেলা। তখন িতিন (রাসূল সা.) বলেলন, আিম যিদ বিল 

েয, এ পাহােড়র অপর পােশ এক িবরাট শ�বািহনী রেয়েছ, তারা 

েতামােদর উপর এখনই আ�মন করেব। তাহেল েতামরা িক 

আমার কথা িব�াস করেব? সমেবত সকেল জবাব িদল, আমােদর 

জানামেত তুিম কখনও িমথয্া কথা বেলািন। তখন রাসূল সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: আ�াহর আযাব আসার পূেবর্ আিম 

েতামােদর সাবধান কের িদি�, েতামরা েস আযাব েথেক 

পির�ােণর েচ�া কর।’’ 13 

 

িতন. জন সমােবশ�েল গমন 

দা‘ওয়াত দানকারী সবর্দা মাদ‘উ তথা দা‘ওয়ােতর উি�� 

বয্ি�েদর সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ েয সব �ােন জনগণ 

একি�ত হয় এবং অিধক সংখয্ক সমাগম থােক েসখােন গমন 

কেরন। তৎকালীন আরেব মানুষ সাধারণত েকান েমলা অথবা 

বাজার েকি�ক জেড়া হেতা। ফেল নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর িবরুে� কুরাইশগণ েসসব �ােন জনমত ৈতরী 

13. ইমাম বুখারী, সহীহ, �াগু�, হাদীস নং ৪৭৭০। 
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করেতা। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও ম�ার �িস� 

েমলার �ান ও বাজাের দীন �চােরর জনয্ গমণ করেতন। েস 

সমেয় ছয়িট �ান �িস� িছল েযখােন েমলা সংগিঠত হেতা এবং 

বাজার বসেতা।১৩

14 এসব বাজাের িতিন সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মানুষেক ইসলােমর �িত আহবান জানােতন। এটা 

িছল েকােনা সভা অনু�ােনর মাধয্েম অথবা বয্ি�গত েযাগােযােগর 

মাধয্েম। েকাথাওবা �প িভি�ক আবার েকাথাও জনসাধারেণর 

উে�েশয্ ভাষণ দান �ভৃিতর সাহােযয্ িতিন দা‘ওয়াতী কাজ 

করেতন। এভােব তাঁর দাওয়ােত অসংখয্ মানুষ আকৃ� 

হেয়িছল।১৪

15 

এছাড়া রা�া গমনাগমেনর সময় িতিন সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মানুেষর দৃি� আকষর্ণ করার জনয্ সালাম-িবিনময় 

করেতন, রা�া হেত ক�দায়ক িজিনস দূর করেতন, মানুষেক সৎ 

কােজর আেদশ এবং অসৎ কােজ িনেষধ করেতন। শুধু তাই নয়, 

14. আল-আওয়ানী, ফুয়াদ তাওফীক, আস্-সাহাফাতুল ইসলামীয়য্াহ ওয়া 

দাওরুহা ফীদ্-দাওয়াহ, ৈবরুত: মুআস্-সাসাতুর িরসালাহ, ১৯৯৩, পৃ. 

২২। 
15. Puthige, op-cit, P. 110 
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এসব কাজেক িতিন রা�ার হক বেল িচি�ত কেরেছন। সহীহ 

বুখারীেত এেসেছ, 

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل 
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ

َ
 َ�ْن أ

ُرقَاِت  َا ِمْن َ�َالِِسنَا بُدٌّ  إِيَّاُ�ْم َواجلُلُوَس بِالطُّ
َ

، َما نل ِ َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُث ِ�يَها،  هُ  َ�َقاَل َ�تََحدَّ ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
 الَمْجِلَس، فَأ

َّ
تَيْتُْم إِال

َ
قَالُوا: َوَما  إِذْ أ

؟ قَاَل  ِ ِر�ِق يَا رَُسوَل ا�َّ َالِم،  َحقُّ الطَّ َذى، َورَدُّ السَّ
َ
، َوَ�فُّ األ َغضُّ ابلَرَصِ

َمْعُروِف، َوانلَّْ�ُ َعِن الُمنَْكرِ 
ْ
ْمُر بِال

َ
 َواأل

‘‘আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হেত বিণর্ত িন�য় নবী-কিরম সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েতামরা রা�ায় বসা হেত িবরত 

থাক। অতঃপর তারা বলল: েহ আ�াহর রাসূল আমােদর 

পর�েরর মােঝ আলাপচািরতার (রা�া বােদ) আর েকােনা �ান 

েনই। তারপর িতিন সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

তাহেল েতামরা বসেব তেব রা�ার হক আদায় করেব। রা�ার 

হক কী েহ আ�াহর রাসূল? িতিন বেলন, চকু্ষ সংযত রাখেব, 

18 



 
ক�দায়ক িজিনস হেত দূের থাকেব, আর সালােমর জবাব িদেব, 

সৎকােজ আেদশ িদেব, অসৎকােজ িনেষধ করেব১৫

16। 

চার. েদশ েথেক �ানা�র হওয়া 

মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলামী দা‘ওয়াহ 

স�সারেণর লেক্ষয্ হাবশায় িহজরত করেত িনেদর্শ িদেয়িছেলন। 

অতঃপর িতিন িনেজও ৬২২ ি��াে� ম�া হেত �ায় ৪৩০ 

িকেলািমটার দূরবতর্ী শহর মদীনােত গমন কেরন। ইসলাম 

�চােরর েক্ষে� তাঁর এ িহজরত িছল অনয্তম গুরু�পূণর্ মাধয্ম। 

নতুন এক সমাজ ও মুসিলম ভাতৃ�েবাধ �িত�ায় িহজরেতর 

গুরু� অপিরসীম। এছাড়া মিদনার পা�র্বতর্ী িবিভ� আরব 

অিধবাসীেদর সােথ সুস�কর্ গেড় েতােলন। পিরেশেষ েদখা েগল 

েয, ম�ার েচেয় অিধক হাের মদীনাবাসী তাঁর এ আহবােন সাড়া 

িদেয়িছল। এমনিক, িতিন েসখােন একিট মেডল রা� �িত�া 

করেত সক্ষম হেয়িছেলন। ফেল দা‘ওয়াহ �ািত�ািনক রূপ লাভ 

কের। মূলতঃ মদীনােতই সবর্�থম ইসলাম �িতি�ত হেয়িছল। 

16. ইমাম বুখারী, সহীহ, �াগু�, হাদীস নং ৬২২৯। 
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পাচঁ. মসিজদ 

ইসলামী দা‘ওয়াহ কাযর্�েমর অনয্তম েক� হেলা মসিজদ। 

মুসিলমগেণর পর�েরর মােঝ ৈদিনক পাঁচবার মসিজেদ 

েযাগােযাগ করা স�ব হয়। ফেল ইসলামী দা‘ওয়াহ কাযর্�েমর 

িভি� িহেসেব মসিজদ গুরু�পূণর্ �ান। িহজরেতর পর মহানবী 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনােত মসিজেদ নববী �িত�া 

কেরন। িতিন এিটেক শুধু নামােযর �ান িহেসেব েবঁেছ েনন িন। 

বরং ইসলামী রাে�র সকল কাযর্�ম িতিন এখান েথেক পিরচালনা 

করেতন। সাহাবীগেণর দীনী েযাগয্তা বৃি�, কুরআন িশক্ষাদান, 

িবিভ� িনেদর্শনামূলক ব�বয্, সবই মসিজেদ �দান করা হেতা। 

সংবাদপ�, েরিডও, িফ�, লাইে�রী �ভৃিত ইসলাম �সাের যা 

অ�গিত কের তার েচেয় আেরা অিধক অ�গিত েদখােত পাের 

মসিজদ িভি�ক দা‘ওয়াহ কাযর্�ম। এিট মানুেষর জনয্ ইবাদত, 

িশক্ষা, �শাসন এবং িরেসাসর্ েক� িহেসেব কাজ কেরিছল, আর 

আজও তা করেত পাের।१६

17 

17. আবূ সুলাইমান, �াগু�, পৃ. ৪৬০, ৪৬১। 
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রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুষেক দীনী িশক্ষা 

েদওয়ার জনয্ মসিজেদ নববীেত বসেতন। সাহাবীগণ িনেজেদর 

মেধয্ এ মজিলেস বসার জনয্ �িতেযািগতায় িল� হেতা। 

সাধারণত িতিন উসতুয়ানােয় আবু লুবাবা তথা তাঁর হুজরা ও 

মসিজেদর িম�র মধয্বতর্ী চতুথর্ খঁুিটর কােছ বসেতন।১৭

18 

ফজেরর নামাজাে� িতিন মুস�ীেদর িদেক মুখ িফের বসেতন। 

তারপর রাে� েযসব আয়াত অবতীণর্ হেয়েছ তা েতলাওয়াত 

করেতন, এভােব সূেযর্াদয় পযর্� সাহাবীগণ িবিভ� িবষয় তাঁর 

কােছ উপ�াপন করত। 

অেনক আগ�ক েস সমেয় তাঁর কােছ এেস িবিভ� �� উ�াপন 

করত। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �ে�র 

জবাব িদেতন। এ মেমর্ সহীহ বুখারীেত বিণর্ত হেয়েছ, 

18. েমা. আ�ুল কােদর, আদ্-দাওয়াতুল ইসলামীয়য্া ওয়া িদরাসাতুল ইলম 

ফীল আহেদ উমাবী: িদরাসাতুন তাহলীিলয়য্া, অ�কািশত িপ.এইচিড 

অিভস�ভর্, কুি�য়া, ইসলামী িব�িবদয্ালয়, পৃ. ২০৫। 
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يِب ُموىَس، قَاَل 

َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  َجاءَ : َ�ْن أ

َ
 يَا رَُسوَل : َ�َقاَل  رَُجٌل إىِل

؟ فَإِنَّ  ِ ، َما الِقتَاُل يِف َسِبيِل ا�َّ ِ َحَدنَا ُ�َقاتُِل َغَضبًا، وَ  ا�َّ
َ
يًَّة، فََرَ�عَ أ  ُ�َقاتُِل مَحِ

َسُه، قَاَل 
ْ
ِْه َرأ

َ
نَُّه اَكنَ  َوَما َرَ�عَ : إِيل

َ
� 

َّ
َسُه إِال

ْ
ِْه َرأ

َ
 تِلَُكونَ  َمْن قَاتََل  قَائًِما، َ�َقاَل  إيِل

 َ�ِ ِ يَا، َ�ُهوَ  لَكَِمُة ا�َّ
ْ
ِ َعزَّ  الُعل  وََجلَّ  يِف َسِبيِل ا�َّ

‘‘আবূ মূসা আশআরী (রা.) হেত বিণর্ত। এক বয্ি� রাসূল 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর িনকট আসল এবং তােক �� 

করল, েকানিট আ�াহ্ র রা�ায় সং�াম? অতঃপর িতিন সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার িদেক মাথা তুেল দৃি� িদেলন। িতিন 

বলেলন, েয আ�াহর বাণী বুল� করার জনয্ সং�াম কের েসিট 

আ�াহর রা�ায়।’’19 

এছাড়াও আরও একিট হাদীেস এেসেছ, 

نَّ 
َ
ِ  وَل رَسُ  أ  َمَعهُ  َوانلَّاُس  الَمْسِجدِ  يِف  َجالٌِس  وَ هُ  بَيْنََما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�بََل  إِذْ 
َ
ْ�بََل  َ�َفٍر، ثََالثَةُ  أ

َ
  اْ�نَانِ  فَأ

َ
ِ  ولِ رَسُ  إىِل  وََذَهَب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  ولِ رَسُ  ىلَعَ  فََوَ�َفا: قَاَل  َواِحٌد، ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ مَّ
َ
َحدُ  فَأ

َ
ى: َماهُ أ

َ
 فََرأ

19. ইমাম বুখারী, সহীহ, �াগু�, বাবু মান সা’আলা ওয়া হুয়া �িয়মা 

জািলসান, হাদীস নং ১২৩। 
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َقةِ  يِف  رَْجةً فُ 

ْ
ا ِ�يَها، فََجلََس  احلَل مَّ

َ
َفهُ  فََجلََس : اآلَخرُ  َوأ

ْ
ا ْم،َخل مَّ

َ
ْدبَرَ : اثلَّاِلُث  َوأ

َ
 فَأ

ا َذاِهبًا،   فَلَمَّ
َ
ِ  وُل رَسُ  فََرغ الَ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
  أ

ُ
 َعِن  مْ �ُ ْخرِبُ أ

ا اثلََّالثَِة؟ انلََّفرِ  مَّ
َ
َحدُ  أ

َ
وَى مْ هُ أ

َ
  فَأ

َ
ِ  إىِل ُ  فَآَواهُ  ا�َّ ا ،ا�َّ مَّ

َ
 فَاْستَْحيَا اآلَخرُ  َوأ

ُ  فَاْستَْحيَا ا ،ِمنْهُ  ا�َّ مَّ
َ
ْعَرَض  اآلَخرُ  َوأ

َ
ْعَرَض  فَأ

َ
ُ  فَأ  َ�نْهُ  ا�َّ

‘‘িন�য় একদা রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদ 

নববীেত সাহাবীেদর সােথ িনেয় বেস আেছন। এসময় হঠাৎ 

িতনজন েলাক গমন করল। এেদর দু’জন রাসূল সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িদেক গমন করল অতঃপর েসখােন 

অব�ান করল। এ দু’জেনর একজন েলাকজেনর মেধয্ একটু 

ফাঁকা �ান েদেখ বেস পড়েলা। অপরজন েপছেন বসল। আর 

তৃতীয় বয্ি� িপছেন হেট েগল। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন কথা বলা েথেক িবরত হেলন, তখন িতিন 

বেলন: আিম িক েতামােদরেক িতনজন েলাক স�েকর্ জািনেয় 

িদব। তােদর একজন আ�াহর িনকট আ�য় চাইল, আর আ�াহ 

তােক আ�য় িদেলন। ি�তীয় জন অনুে�রণা চাইল। আর আ�াহ 

23 



 
তােক অনুে�রণা িদেলন। আর তৃতীয় বয্ি� মুখ িফিরেয় িনল, 

আর আ�াহও তার েথেক মুখ িফিরেয় েনন১৯

20। 

এভােব মসিজদ দীন ও দুিনয়ার অনয্তম এক েযাগােযাগ মাধয্ম 

িহেসেব পিরগিণত িছল। 

 

ছয়: খুৎবা বা ভাষণদান 

ইসলামী দা‘ওয়াহ স�সারেণ খুতবা একিট কাযর্করী মাধয্ম। 

রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেষর সামেন ভাষণ 

েদয়ার জনয্ দ�ায়মান হেতন। সবর্ সাধারেণর িনকট ইসলােমর 

বাণী �চােরর এিট অনয্তম মাধয্ম। েযেহতু এ কাজিট স�� 

করা অতয্াবশয্ক। েসেহতু নবী-রাসূলগেণর অনয্তম দািয়� িছল 

দীেনর �চার ও �সার। এ মেমর্ কুরআেন এেসেছ, 

ٓ َعلَيۡ  َوَما ﴿ ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  َنا ۡ ٱ غُ َ�  ]  ١٧: �س[ ﴾ ١٧ ُمبِ�ُ ل

20. ইমাম বুখারী, সহীহ, �াগু�, বাবু মান �‘আদা হাইসু ইয়ানতািহ িবিহল 

মাজিলস ওয়া িমন রা’িয়ন, হাদীস নং ৬৬। 
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‘‘আর ��ভােব �চার করাই আমােদর দািয়�।’’ 21 

ইসলােমর �াথিমক যুেগ খুতবার ভূিমকা অপিরসীম। �কােশয্ 

দা‘ওয়াত শুরু হওয়ার পর েথেক নবী-কিরম সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িবিভ� �িতিনিধদল, ৈসনয্বািহনী আগ�ক, সকেলর 

কােছ কলয্ােণর দা‘ওয়াত, দীন �হেণর আহবান ও সৎ কােজর 

আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষেধর দা‘ওয়াত েদয়ার জনয্ খুতবা 

িদেতন। এছাড়াও �েতয্ক স�ােহ জুম‘আর িদন, দুই ঈেদর িদন 

ও হে�র সময়কার তাঁর ভাষণ িবেশষ গুরু�পূণর্ িছল। এসব 

খুতবায় দীনী িবষেয়র পাশাপািশ দুিনয়ায় মানুেষর িবিভ� �েয়াজন 

পূরণ, সমসয্া সমাধান ও দীেনর মূলনীিতর আেলাচনা �ান 

েপত।২১

22 

পরবতর্ীেত আিলমগণ এসব খুতবােক ওয়ায অেথর্ বুিঝেয় থােকন। 

ইসলাম মানব জীবেনর এক পূণর্া� জীবন বয্ব�ার নাম। েস 

লেক্ষয্ ইসলােমর িবিভ� িদক ও িবভাগসহ মানুেষর পািরবািরক, 

21. সূরা ইয়ািসন : ১৭। 
22. মুহা�দ আল্-গাযালী, মা‘আ�াহ (কায়েরা: মাতবা‘আ হাসান, চতুথর্ 

সং�রণ, ১৩৯৬ িহ.) পৃ. ৩০৬। 
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সামািজক, রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক সকল িবষেয়র িনেদর্শনা এসব 

খুতবার িবদয্মান থােক। 

ড. আহমদ গালূশ বেলন, দাঈগণ আজেকর িদেন ওয়ায কেরন, 

দীেনর িবিভ� িবষেয় ব�ৃতা �ারা মানুষেক সুসংবাদ েদন, চির� 

স�েকর্ বণর্না কেরন অথবা ইবাদত ও শরী‘আেতর মূলনীিত 

িশক্ষা েদন। িবচার-ফয়সালামূলক, রাজৈনিতক ও যু� িবষয়ক 

ব�বয্ না িদেয় তা আইনজীিব, েনতৃবৃ� ও সামিরক বয্ি�েদর 

জনয্ েরেখ েদন।২২

23 এমিনভােব হে�র সময় িতিন আবু কুবাইস 

পাহােড়র উপর দাড়ঁােতন এবং ভাষণ িদেতন। এেক্ষে� িবদায় 

হে�র ভাষণিট খুব গুরু�পূণর্। 

 

সাত. হে�র েমৗসূম 

হ� িব� মুসিলেমর এক মহা সি�লন। এেত অসংখয্ েলাক 

একিট িনিদর্� সমেয় কা‘বা স�ুেখ, হারাম এলাকা ও ম�ার 

23. ড. আহমদ আহমদ গালূশ, কাওয়ােয়দুল খুতবাহ ওয়া িফকিহল জুম‘আ 

ওয়াল ঈদাঈন (কায়েরা: দারুল বায়ান, ১ম সং�রণ ১৩৯৯) পৃ. ১৩। 
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িবিভ� �ােন একি�ত হয়। যুগ যুগ ধের মানুষ ম�ার কা‘বা 

ঘরেক স�ান করেতা। ই�ািহম ‘আলাইিহস সালাম ও ইসমাঈল 

‘আলাইিহস সালােমর ধেমর্র অনুসারী িহেসেব এ ঘেরর তাওয়াফ 

করার জনয্ জমােয়ত হেতা। মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ইসলামী দা‘ওয়াহ �চােরর জনয্ এ সময়েক সেবর্া� 

সুেযাগ িহেসেব েবেছ িনেতন। �েতয্ক বছর িতিন আলাদাভােব 

হে�র সময় আগত েলাকেদর তাঁবু পিরদশর্ন করেতন। িতিন 

তােদর িনকট আ�াহর বাণী েপৗঁেছ িদেতন। এভােব রাসূল 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমনা, আকাবা ও ম�ার সকল 

�ােন সমাগত েলাকেদর মােঝ গমন করেতন। তখন অিধকাংশ 

সময় েদখা েযত েয, তার েকােনা সাহাযয্কারী েনই, না আেছ তার 

েকােনা দা‘ওয়াত �হণকারী। হে�র মওসুেম কখনও কখনও 

রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ আবু বকর (রা.), 

আলী (রা.) ও তাঁর চাচা আ�াস (রা.) উপি�ত থাকেতন। তারা 

সমাগত েলাকেদর িনকট পিরিচত বয্ি� িছেলন। রাসলূ সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দা‘ওয়ােতর সময় তারা িবিভ� বংেশর 

েলাকেদর সােথ তাঁেক পিরচয় কিরেয় িদেতন। 
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রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দা‘ওয়ােতর পাশাপািশ 

ম�ার যুবকগণ সমাগত েগা�সমূেহর িনকট িগেয় রাসূেলর কথা 

শুনেত বারণ করত। তারা বলেতা: মুহা�দ আমােদর 

িপতৃপুরুষেদর ইলােহর িবেরািধতা করেছ। েস আসেল একজন 

গণক। তার কাজ আমােদর মেধয্ িপতা-পুে� িবেরাধ ও �ামী-�ীর 

মেধয্ িবি��তা সৃি� করা।২৩

24 

হে�র েমৗসুেম রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দীঘর্ দশ 

বছর যাবৎ আরেবর িবিভ� েগাে�র িনকট ইসলােমর দা‘ওয়াত 

িদেয়েছন। েযসব েগা�গুেলা আরেবর সবর্� িবদয্মান িছল। েযমন: 

নাজদ, িহযায, ওয়ািদউল কুরা, তােয়ফ, আল-ইয়ামামাহ্, 

হাদরামাউত। েতমিন িসিরয়া, ইরাক ও িমসর েথেক আগত 

েলাকেদর িনকটও দা‘ওয়াত েপৗঁেছ যায়। েযসব েগাে�র িনকট 

রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দা‘ওয়াত েদন েসসব েগা� 

হেলা: 

24. ইবন্ কািছর, আল্-িবদায়াহ ওয়ান-িনহায়াহ (ৈবরুত: দারুল কুতুিবল 

ইলিময়য্াহ, ১৪০৫ িহ.) ১ম খ�, পৃ. ১৪৬। 
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বনু আেমর, বনু খছফা, কু�া‘আ, গা�ান, মারাহ, হানীফা, সািলম, 

আ�াস, বনু নসর �মুখ। এভােব িতিন েমাট ১৭ েগাে�র িনকট 

দা‘ওয়াত েপৗঁিছেয়েছন।২৪

25 

হে�র েমৗসুেম দা‘ওয়ােতর কারেণ মিদনার আউস ও খাযরাজ 

েগা��য় ‘আকাবা নামক �ােন রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর িনকট বাই‘আত �হণ কের। �থম বাইয়ােতর 

িবষয়ব� িছল: ইসলােমর �াথিমক ইবাদতসমূহ িনয়িমত আদায় 

করা, ি�তীয় বাই‘আত িছল, যারা দীন �চােরর পেথ বাধা সৃি� 

করেব, তােদর িবরুে� িজহাদ করেত হেব এবং েসখােন রাসূল 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িহজরত ও ইসলামী রা� 

�িত�ার ইি�ত িছল।২৫

26 

 

 

25. ইবন্ িহশাম, সীরাত, (কায়েরা: মাকতাবাতু কুি�য়াতুল আযহারীয়য্াহ), 

তা. িব. পৃ. ৩৭। 
26. ড. েমা. আবুল কালাম পাটওয়ারী, রাসূল (সা.)-এর দাওয়ােতর প�িত 

ও মাধয্ম, কুি�য়া: আ�ু�াহ সােয়ম, �থম �কাশ ২০০২, পৃ. ৩৮। 
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আট. িবিভ� �ােন প� ও দূত ে�রণ 

হুদায়িবয়ার সি�র অবয্াহিতর পেরই ইসলােমর দা‘ওয়াতেক 

বিহঃিবর্ে� েপৗঁছােনার জনয্ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

রা��ধানেদর িনকট দূত মারফত িচিঠ ে�রেণর িস�া� িনেলন। 

েসলেক্ষয্ িতিন সাহাবীগেণর সােথ পরামশর্ কের আটজন 

সাহাবীেক দূত িহেসেব ে�রেণর জনয্ মেনানীত করেলন। রাসূল 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �থেম েসখানকার জনসাধারেণর 

িনকট দা‘ওয়াত না িদেয় শুধু রা� �ধানেদর িনকট দা‘ওয়াত 

পািঠেয়িছেলন। 

এখােন তাঁর দূরদশর্ীতার �মাণ িমেল। েকননা েকান জািতর 

রা��ধান যিদ ইসলাম �হণ কের, তাহেল েস জািতর েলাকজন 

তাড়াতািড় ইসলাম �হণ করেব। েসজনয্ িতিন �থেম পা�র্বতর্ী 

রা�সমূেহর �ধানেদর কােছ ইসলােমর দা‘ওয়াত �দান কেরন। 

িনে� দূতগণ ও রা��ধােনর নাম �দ� হেলা: 

1. আমর ইবন উমাইয়য্া আ�ােমরীেক আিবিসিনয়ার 

রা��ধান েনগাম এর কােছ। 
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2. ‘আলা ইবন আল হাদরামীেক িহজেরর রাজার 

িনকট। 

3. হািতব ইবন আিব বালতা‘আেক িমশেরর রাজা 

মুকাওিকস-এর িনকট। 

4. িদহইয়া ইবন খলীফা আল কালবীেক বাইজা�াইেনর 

শাসনকতর্া িহরাি�য়ােসর কােছ। 

5. আ�ুলাহ ইবন হুযায়ফা আল সামীেক ইরােনর রাজা 

খসরু পারেভজ এর িনকট। 

6. সূজা ইবন ওহাব েক গাসসােনর রাজা হািরস-এর 

কােছ। 

7. ‘আমর ইবন আল ‘আসেক আ�ােনর শাসক 

েজইফার িনকট। 

8. সািলত ইবন আমরেক ইয়ামামার �ধান হাওজা 

ইবন আলী এবং ছুমামা ইবন আছাল এর িনকট 

পাঠান।২৬

27 

এসব পে� �ায় একই ধরেনর ব�বয্ উপ�ািপত হেয়িছল। েযমন 

িহরাি�য়াসেক লক্ষয্ কের িতিন িলেখেছন, 

27. ইবন িহশাম, �াগু�, অনু: ঢাকা: বাংলােদশ ইসলািমক েস�ার, ১৩ 

সং�রণ, ২০০৭, পৃ. ৩৩৮। 
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  - الرَّمْحَن الرَِّحيم اهللا �ِسم

َ
د رَُسول اهللا إىِل ِهرقل َعِظيم الّروم َسالم  من ُ�َمَّ

دىمن اتبع  ىلع
ْ
ِْسَالم - اهل

ْ
ْدُعوك بِِداَعيَِة اإل

َ
 - �سلم أسلم - أما بعد فَِإ�ِّ أ

َ�ْ�ِ فَإِن تويلت فَإِن َعلَيْك إِثْم األر�س� {يَا أهل  أسلم يؤتك اهللا أجرك مرَّ

 �رْشك بِِه 
َ

 اهللا َوال
َّ

ال نْعبد إِال
َ
 لكمة سواٍء بَيْننَا َوَ�يْنُ�م أ

َ
كتاب َ�َعالَْوا إىِل

ْ
ال

نا ُمسلُمونَ } َشيْئا
َ
 قَْوهل {اْشَهُدوا بِأ

َ
 }إىِل

‘‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম’’ আ�াহর বা�া ও তার রাসূল 

মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পক্ষ েথেক েরােমর 

�ধান িহরাি�য়াস সমীেপ, েহদায়াত অনুসরণকারীেদর �িত 

সালাম। অতঃপর আিম আপনােক ইসলােমর িদেক আহবান 

করিছ। ইসলাম �হণ করুন। সকল �কার অকলয্াণ েথেক মু� 

থাকুন। আ�াহ্  আপনােক ি�গুণ পুর�ার �দান করেবন। (অথর্াৎ 

ঈসা ‘আলাইিহস সালাম ও মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর �িত ঈমােনর কারেণ)। যিদ আপিন এেত 

অস�ত হন, তেব আপনার �জােদর পােপর জনয্ আপিন দায়ী 

থাকেবন। েহ আহেল িকতাব! এমন সেতয্র িদেক আস যার 

সতয্তা আমােদর ও েতামােদর িনকট সমভােব �ীকৃত। তা হেলা: 

আমরা আ�াহ বয্তীত অনয্ কারও ইবাদত করেবা না। তাঁর সােথ 
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কােকও শরীক করেব না এবং আ�াহ বয্তীত আমােদর মেধয্ 

েকােনা মানুষ অনয্ মানুষেক �ভূ বািনেয় িনেব না। যিদ েতামরা 

অমানয্ কর, তেব সাক্ষী থাক আমরা  সাক্ষয্ িদি� আমরা 

মুসিলম।’’28 

 

আেলাচয্ িচিঠেত িনে�া� ৈবিশ�য্সমূহ ফুেট উেঠ: 

এক. মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সম� িবে�র নবী। 

তাঁর িরসালাত সাবর্জনীন। 

দুই. ইসলাম �চােরর অনয্তম মাধয্ম প� ে�রণ ও দূত পাঠােনা। 

িতন. িচিঠেত িতিন সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�াটেদর 

যথাযথ মযর্াদা রক্ষার �িত দৃি� েদন এবং এর �ারা তারা ইসলাম 

�হণ করেলও রা�ীয় েনতৃ� হারােব না তা িনি�ত করার 

পাশাপািশ তােদরেক তা �হেণ উ�ু� করা হেয়েছ। 

28. জালালউ�ীন আস-সূয়ূতী, আবু আলী, আদ্-দুররুল মানসূর িফত্ 

তাফসীর িবল মা’সূর, ২য় খ�, পৃ. ২৩৪। 
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চার. েযসব স�াট আহেল িকতাব তােদর সােথ ইসলােমর 

তাওহীেদর এক সুস�েকর্র �িত ইি�ত কেরেছন। আর তাওহীেদ 

অিব�াসী হেল তােদরেক আ�াহ বয্তীত সকল িকছুর ইবাদত 

পিরতয্াগ করার আহবান জানান। 

পাঁচ. পে�র মাধয্েম �জােদর দীন �হেণ অন�সরতার অপরােধ 

রাজােদর অপরাধী হওয়ার িবষেয় তােদর সেচতন কেরন। 

সবেশেষ িচিঠ ে�রণ ইসলামী দা‘ওয়ােতর অনয্তম 

একিট গুরু�পূণর্ মাধয্ম িহেসেব তুেল ধরা হেয়েছ। িচিঠ ছাড়াও 

আজকাল অেনক েযাগােযােগর মাধয্ম আিব�ৃত হেয়েছ, েসগুেলা 

বয্বহার কের িব�বয্াপী ইসলামী দা‘ওয়াত স�সারণ করা অতীব 

সহজ। 

 

নয়. িবিভ�  ধেমর্র অনুসারীেদর সােথ সংলাপ 

ইসলামী দা‘ওয়াহ �চােরর অনয্তম মাধয্ম হেলা সংলাপ। রাসূল 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশিরকেদর 
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সােথ মিদনায় িবিভ� সময় সংলােপ িল� হেতন। তারা তাঁেক 

িবিভ� িবষেয় �� করত। আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােদর মেনােযাগ আকৃ� করার সকল প�িত অনুসরণ 

কের দা‘ওয়াত িদেতন। িনে� এ ধরেনর সংলােপর কিতপয় 

দৃ�া� �দ� হেলা: 

 

ক. ইয়াহূদীেদর সােথ রাসূলু�াহ্ সাল লা�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িবতকর্ 

মদীনায় িবিভ� সমেয় রাসূলু�াহ্ সাল লা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ইয়াহূদীেদর সােথ ধমর্ীয় িবতেকর্ িল� হেয়িছেলন। কারণ তারা 

তাঁর আেশ-পােশই থাকত। তারাও তাঁর সােথ ধমর্ীয় িবষয় অেনক 

মতিবিনময় করত এবং িবিভ� �া� �� ও সে�েহর অবতারণা 

করত। আর িতিন সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েসগুেলার 

অতয্� যুি�পূণর্ জওয়াব িদেতন। যার িকছু নমূনা িনে� উপ�ািপত 

হেলাঃ  

আ�ু�াহ ইবন্ সালাম এর সােথ রাসূলুল লাহ্ সা�া�াহু আলাইিহ 
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ওয়া সা�াম এর কেথাপকথেনর ঘটনা উে�খেযাগয্। িবিভ� বণর্নায় 

এেসেছ,  

�ٍَس  َ�نْ 
َ
ِ  َ�بْدَ  بَلَغَ  قَاَل  - عنه اهللا رىض - أ ِ  رَُسولِ  َمْقَدمُ  َسَالمٍ  �ْنَ  ا�َّ  - ا�َّ

َمِدينَةَ  - وسلم عليه اهللا ص�
ْ
تَاهُ  ، ال

َ
 الَ  ثََالٍث  َ�نْ  َسائِلَُك  إِ�ِّ  َ�َقاَل  ، فَأ

  َ�ْعلَُمُهنَّ 
َّ
ُل  َما قَاَل  ، نىَِبٌّ  إِال وَّ

َ
اِط  أ رْشَ

َ
اَعةِ  أ ُل  َوَما السَّ وَّ

َ
ُ�لُهُ  َطَعامٍ  أ

ْ
ْهُل  يَأ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 اجل

ىِّ  َوِمنْ 
َ
ءٍ  أ ُ  َ�ْ�ِعُ  ىَشْ

َ
َودل

ْ
  ال

َ
�ِيهِ  إىِل

َ
ىِّ  َوِمنْ  أ

َ
ءٍ  أ   َ�ْ�ِعُ  ىَشْ

َ
ْخَواهِلِ  إىِل

َ
 رَُسوُل  َ�َقاَل  أ

 ِ ِ�  وسلم عليه اهللا ص� - ا�َّ َ �ُل  آنًِفا بِِهنَّ  َخربَّ ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  قَاَل . ِجرْبِ  َذاكَ  ا�َّ

َُهودِ  َعُدوُّ 
ْ

مَ  ِمنَ  ايل
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل .  َالئَِ�ةِ ال ا وسلم عليه اهللا ص� - ا�َّ مَّ

َ
ُل  أ وَّ

َ
 أ

اِط  رْشَ
َ
اَعةِ  أ رُْشُ  َ�نَارٌ  السَّ

َ
قِ  ِمنَ  انلَّاَس  حت َمرْشِ

ْ
  ال

َ
َمْغرِِب  إىِل

ْ
ا.  ال مَّ

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
 َطَعامٍ  أ

ُ�لُهُ 
ْ
ْهُل  يَأ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
ا.  ُحوٍت  َكِبدِ  فَِزَ�اَدةُ  اجل مَّ

َ
بَهُ  َوأ ِ  ىِف  الشَّ

َ
َودل

ْ
 َغىِشَ  إَِذا الرَُّجَل  فَإِنَّ  ال

ةَ 
َ
َمْرأ

ْ
بَهُ  اَكنَ  َماُؤهُ  فََسبََقَها ال ُ  الشَّ

َ
بَهُ  اَكنَ  َماُؤَها َسبََق  َو�َِذا ، هل ْشَهدُ  قَاَل . لََها الشَّ

َ
 أ

نََّك 
َ
ِ  رَُسوُل  � ِ  رَُسوَل  يَا قَاَل  ُ�مَّ .  ا�َّ َُهودَ  إِنَّ  ا�َّ  بِإِْسَالِ�  َعِلُموا إِنْ  ، ُ�ُهٌت  قَْومٌ  ايلْ

نْ  َ�بَْل 
َ
لَُهمْ  أ

َ
َُهودُ  فََجاَءِت  ، ِعنَْدكَ  َ�َهتُوِ�  �َْسأ ِ  َ�بْدُ  وََدَخَل  ايلْ َيَْت  ا�َّ

ْ
 َ�َقاَل  ، ابل

ِ  رَُسوُل  ىُّ  وسلم عليه اهللا ص� - ا�َّ
َ
ِ  َ�بْدُ  ِ�يُ�مْ  رَُجٍل  أ  قَالُوا. َسَالمٍ  �ْنُ  ا�َّ

ْعلَُمنَا
َ
ْعلَِمنَا َواْ�نُ  أ

َ
نَا أ ْخرَبُ

َ
نَا َواْ�نُ  َوأ ْخَ�ِ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل .  أ  عليه اهللا ص� - ا�َّ

ْ�تُمْ  وسلم
َ
فََرأ

َ
ْسلَمَ  إِنْ  أ

َ
ِ  َ�بْدُ  أ اَعَذهُ  قَالُوا. ا�َّ

َ
ُ  أ ِ  َ�بْدُ  فََخَرجَ .  َذلَِك  ِمنْ  ا�َّ  ا�َّ

ِْهمْ 
َ

ْشَهدُ  َ�َقاَل  إِيل
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال ْشَهدُ  ، ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ نَا َ�َقالُوا.  ا�َّ  رَشُّ
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نَا َواْ�نُ    ِ�يهِ  َوَوَ�ُعوا.  رَشِّ

আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু বেলন, আ�ু�াহ ইবন সালাম শুনেলন 

েয, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম মদীনায় আগমন 

কেরেছন। তখন িতিন তাঁর কােছ এেস বলেলন, আিম আপনােক 

িতনিট �� করব যা নবী বয্তীত েকউ উ�র িদেত পাের না। 

তারপর িতিন বলেলন, িকয়ামেতর �থম আলামত িক? জা�াতীরা 

�থম েকান খাবার খােব? স�ান িকভােব িপতার মত এবং 

িকভােব তার মাতুলেদর মত হয়? তখন রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, আমােক এই মা� িজবরাঈল তা 

জািনেয়েছ। তখন আ�ু�াহ বলেলন, ইয়াহূদীেদর িনকট এ 

েফেরশতা তােদর শ�। তারপর রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়া সা�াম বলেলন, িকয়ামেতর �থম আলামত হে�, একিট 

আগুন েবর হেয় মানুষেক পূবর্িদক েথেক পি�ম িদেক িনেয় 

যােব। আর জা�াতীেদর �থম খাবার হেব মােছর কিলজা। আর স�ান 

কােরা সাদশৃয্ হওয়ার িপছেন যিু� হেলা, যিদ েকউ তার �ীর সােথ 

সহবাস কের তখন যিদ পুরুেষর বীযর্ অ�ণী হয় স�ান পুরুেষর 

সাদৃশয্ �হণ কের। পক্ষা�ের যিদ �ীর বীযর্ অ�ণী হয় তখন 
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স�ান �ীর মত হয়। তখন িতিন বলেলন, আিম সাক্ষয্ িদি� েয, 

আপিন আ�াহর রাসূল। তারপর িতিন বলেলন, েহ আ�াহর 

রাসূল! ইয়াহূদীরা িমথুয্ক জািত, যিদ তােদরেক িজজ্ঞাসা করার 

আেগ আমার ইসলােমর কথা তারা েজেন যায় তেব আমােক 

িমথুয্ক বািনেয় ছাড়েব। তারপর আ�ু�াহ ইয়াহূদীেদর কােছ 

আসেলন এবং তােদর ঘের �েবশ করেলন। তখন রাসূলু�াহ্ 

স�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ইয়াহূদীেদরেক িজজ্ঞাসা করেলন, 

েতামােদর মেধয্ আ�ু�াহ ইবেন সালাম েকমন েলাক? তারা 

বলল: আমােদর সবেচেয় জ্ঞানী বয্ি� এবং জ্ঞানী বয্ি�র স�ান। 

আমােদর সবেচেয় উ�ম বয্ি� এবং উ�ম বয্ি�র স�ান। 

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, যিদ েস 

ইসলাম �হণ কের? তারা বলল, আ�াহ্ তােক এ ধরেনর কাজ 

করা েথেক বাঁিচেয় রাখুন। তখন আ�ু�াহ্ ইবেন সালাম েবর হেয় 

বলেলন, আিম সাক্ষয্ িদি� েয, আ�াহ্ বয্তীত হক েকান মা‘বুদ 

েনই, আরও সাক্ষয্ িদি� েয, মুহা�াদ আ�াহর রাসূল। তখন 

তারা বলল, েস আমােদর সবেচেয় খারাপ েলাক এবং খারাপ 

েলােকর স�ান। এভােব তারা তার উপর আ�মনা�ক কথা 
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বলেত লাগল২৮

29।  

  

খ. নাসারােদর সােথ ধমর্ীয় িবষেয় িবতকর্ 

নাসারােদর সােথ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ইয়াহূদীেদর তুলনায় �� পিরামাণ ধমর্ীয় িবতকর্ কেরেছন। কারণ 

তারা মূলতঃ মদীনা েথেক দূের অব�ান করত। ফেল মুসিলমেদর 

সােথ তােদর খুব কম সাক্ষাত হেতা। তারপরও যখিন েকান 

�িতিনিধদল রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট 

আগমন করত তখিন তারা ধমর্ীয় িবষেয় রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ িবতেকর্ িল� হত। এেক্ষে� হাবশা 

ও নাজরােনর নাসারােদর দৃ�া� উ�খ করা েযেত পাের।  

সীরােত ইবন্ িহশােম এ জাতীয় একিট গুরু�পূণর্ ধমর্ীয় সংলাপ 

এেসেছ। যার িবষয়ব� হেলাঃ নাসারাগণ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দরবাের এেস ঈসা ইবন্ মারইয়াম 

29. ইমাম বুখারী, �াগু�, হাদীস নং ৩৩২৯, ৩৯১১, ৩৯৩৮, ৪৪৮০। 
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স�েকর্ িবতকর্ সৃি� করল। তারা রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক ঈসা আলাইিহসসালােমর িপতা স�েকর্ �� করল 

এবং তারা আ�াহ্ স�েকর্ িবিভ� �কার অপবাদ ও িমথয্া বেল 

েবড়ােত লাগল। তখন রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম 

তােদরেক উে�শয্ কের বলেলনঃ ‘েতামরা জান েয, যত স�ানই 

আেছ তারা তােদর িপতার সদৃশ হয়?  তারা বললঃ অবশয্ই । 

িতিন বলেলনঃ েতামরা িক জান না েয, আমােদর �ভুর িচর�ীব, 

তাঁর মৃতুয্ েনই? অথচ ঈসার অি�� িবলীন হেব? তখন তারা 

বললঃ অবশয্ই। িতিন আেরা বলেলনঃ আমােদর রব সবিকছুর 

ধারক-বাহক, িতিন সবিকছুর সংরক্ষণ কেরন ও িরযক িদেয় 

থােকন? তারা বললঃ িন�য়ই। তখন রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ তাহেল ঈসা ইবন্ মারঈয়াম িক 

এগুেলার েকান িকছু করেত সক্ষম? তখন তারা বললঃ না। তখন 

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ েতামরা িক 

জান না েয, আসমান ও যমীেনর েকান সৃি�ই তাঁর কােছ েগাপন 

েনই? তারা বললঃ িন�য়ই। রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলনঃ আমার �ভু ঈসােক েযভােব ই�া েসভােব 
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েরেহেমর মেধয্ আকৃিত দান কেরেছন। িতিন আেরা বলেলনঃ 

আর আমার �িতপালক খানা-িপনা কেরন না এবং েকান অপিব� 

কাজও ঘটান না? তখন তারা বললঃ িন�য়ই। রাসূলু�াহ্ 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ েতামরা িক জান না েয, 

অনয্ানয্ মিহলােদর মত ঈসাও মােয়র গেভর্ লািলত-পািলত 

হেয়েছন? তারপর অনয্ানয্ মিহলারা েযভােব বা�া �সব কের 

তার মাও তােক েসভােব �সব কেরেছন এবং অনয্ানয্ বা�ােদর 

মত তােকও খাওয়ােনা হেয়েছ। তারপর িতিন খাবারও েখেয়েছন, 

পানও কেরেছন এবং অপিব�ও হেয়েছন? তারা বললঃ অবশয্ই। 

তখন রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ তাহেল 

েতামরা যা ধারনা করছ তা িকভােব স�ব হেত পাের? এরপর 

তােদর সবাই চুপ হেয় েগল। এ পিরে�িক্ষেতই �থম েথেক 

আিশর অিধক আয়াত নািযল হয়।২৯

30  

 

গ. মুশিরকেদর সােথ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

30. ওয়ােহদী, আবুল হাসান আলী, আসবাবু নুযুিলল কুরআন, (েসৗদী 

আরব, দারুল িকবলাহ, ১৪০৪ িহ.) পৃ.৯০-৯১।  
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ধমর্ীয় িবতকর্ 

িবিভ� বণর্নায় �ায়শই েদখা যায় েয, কিতপয় মুশিরক 

দলব�ভােব ধমর্ স�েকর্ িবতকর্-িজজ্ঞাসাবাদ করার জনয্ তাঁর 

পােশ সমেবত হয়। রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ আেলাচনায় তাঁরা স�� হেয় ইসলাম �হণ কেরন।৩০

31 

ত�েধয্ িনে� কেয়কিট উে�খ করা হেলা:  

1. তুফাইল ইবন আমর আদ্-দাওসী িছেলন েঘার েপৗ�িলক। 

েকবল ধমর্ স�েকর্ জানার আ�হ িনেয় িতিন ম�ায় মহানবী  

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সে� সাক্ষাৎ কেরন। দীঘর্ 

আেলাচনা েশেষ িতিন রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর সতয্তায় িব�াস �াপন কের কৃতাথর্ হন।৩১

32 

এভােব অেনক েপৗ�িলক দলগত ও বয্ি�গতভােব রাসূেলর 

সােথ ধমর্ােলাচনায় িমিলত হন। 

2. ইবেন আববাস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা হেত বিণর্ত, রাসূলু�াহ্ 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ  

31. ড. আহমদ শালাবী, আল-মানািহজুল ইসলািময়য্া, ১ম খ�, (কায়েরা : 

মাকতাবাতুন নাহদাতুল িমসিরয়য্া, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৯। 
32. ইবন িহশাম, �াগু�, পৃ. ৩৪৭। 
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َحدٌ  لَيَْس  إِنَّهُ  قَُر�ٍْش  َمْعرَشَ  يَا .٣

َ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُ�ْعبَدُ  أ  َعِلَمْت  َوقَدْ  َخْ�ٌ  ِ�يهِ  ا�َّ

نَّ  قَُر�ٌْش 
َ
دٍ  يِف  َ�ُقوُل  َوَما َمْرَ�مَ  اْ�نَ  ِعيىَس  َ�ْعبُدُ  انلََّصارَي أ  يَا َ�َقالُوا ُ�َمَّ

دُ  لَْسَت  ُ�َمَّ
َ
نَّ  تَْزُ�مُ  أ

َ
ِ  ِعبَادِ  ِمنْ  َوَ�بًْدا نَِبيًّا اَكنَ  ِعيىَس  أ  فَلنَِئْ  َصاحِلًا ا�َّ

نَْزَل  قَاَل  َ�ُقولُونَ  لََكَما آلَِهتَُهمْ  فَإِنَّ  َصاِدقًا ُكنَْت 
َ
ُ  فَأ ا َعزَّ  ا�َّ ﴿َولَمَّ  وََجلَّ

ونَ  ِمنْهُ  قَْوُمَك  إَِذا َمثَالً  َمْرَ�مَ  اْ�نُ  رُضَِب  آلَِهتُنَا َوقَالُوا* يَِصدُّ
َ
مْ  َخْ�ٌ  أ

َ
 ُهوَ  أ

ُ�وهُ  َما   لََك  رَضَ
َّ

  ُهوَ  إِنْ * َخِصُمونَ  قَْومٌ  ُهمْ  بَْل  َجَدالً  إِال
َّ

ْ�َعْمنَا َ�بْدٌ  إِال
َ
 أ

نَاهُ  َعلَيْهِ 
ْ
 إرِْسائيَل﴾ بِلَِ�  َمثَالً  وََجَعل

 ‘‘েহ কুরাইশ স�দায়! িন�য় আ�াহ্ বয্তীত অনয্ কারও 

ইবাদেত েকােনা কলয্াণ েনই। িক� কুরাইশগণ জানত েয, 

নাসারাগণ ঈসা আলাইিহসসালােমর ইবাদত করত। সুতরাং 

মুহা�াদ স�েকর্ তুিম িক বলেব? তখন তারা মুহা�াদ  সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক উে�শয্ কের বললঃ েহ মুহা�াদ (সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম)! তুিম িক িব�াস করনা েয, ঈসা নবী িছেলন 

এবং আ�াহর েনক বা�ােদর মেধয্ একজন িছেলন? যিদ তুিম 

েতামার কথায় সতয্ হও তাহেল তােদর ইলাহও েতা েতামােদর 

ব�বয্মত হওয়া উিচত। তখন কুরআেন ইরশাদ হেলা, যখন 

মারইয়াম-তনেয়র দৃ�া� উপি�ত করা হয়, তখন আপনার স�দায় 

তােত েশারেগাল আর� কের েদয়, এবং বেল, ‘আমােদর 
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উপাসয্গুেলা ে�� না ‘ঈসা?’ এরা শুধু বাক-িবত�ার উে�েশয্ই 

আপনােক এ কথা বেল। ব�ত এরা েতা এক িবত�াকারী 

স�দায়। িতিন েতা িছেলন আমারই এক বা�া, যােক আিম 

অনু�হ কেরিছলাম এবং কেরিছলাম বনী ই�াঈেলর জনয্ 

দৃ�া�।’’33 

33. ইমাম আহমাদ ইবেন হা�ল, �াগু�, ১/৩১৩, ৬/৩০২। আয়াতিট সূরা 

আয-যুখরুফঃ ৫৭-৫৯।  
44 

                                                           


