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ভূিমকা 

সকল �শংসা আ�াহ রা�ুল আলামীন এর জনয, আমরা তারই 

�শংসা কির, তার িনকটই সাহাযয �াথথনা কির এবং তার কাোই 

কমা চাইা আর আমরা আ�াহ রা�ুল আলামীন এর িনকট 

আমােদর অ�রসমূেহর অিন�তা েথেক আ�য় �াথথনা কির এবং 

খারাপ আমেলর পিরণিত হেত আ�য় �াথথনা কিরা আ�াহ যােক 

েহদােয়ত েদেব তােক েগামরাহ করার েকউ নাই আর আ�াহ 

যােক েগামরাহ কের তােক সিঠক পথ েদখােনার েকউ নাইা আর 

আমরা সাকয িদিি েয, আ�াহ াাড়া েকান সিতযকার ইলাহ নাইা 

িতিন একক তার েকান শিরক নাইা আর আমরা সাকয িদিি 

মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বা�া ও তার 

রাসূলা আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  
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ۡسلُِموَن ﴿ ُّ   ُُ ت
َ
َ ََ   ّ ِ �   َُ ََُمو  َّ ََ ََُتهِِ َِ    � َّ  َ ّ  ح  ُتوَ  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ

َ
َها 

رة [ ﴾١ نسو مرَ ع ل   ]١ :آ

েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহেক যথাযথভােব ভয় কর। আর 

েতামরা মুসলমান হওয়া াাড়া মারা েযও নাা  [সুরা আেল 

ইমরান, আয়াত: ১০২] 

ۡفٖس ﴿   َ   ِ ُِ   ُُ لََت ََ   ِ      ُ ُُ ّ َر�  ُتوَ  َ ه  ُ هُ�   َّ �ّ
َ
ٖ  َها  َدة ِّ ٰ ه  َ� َّ ُِۡٱ لََ�  ََ ََ

َمه ٗ ُّ ُِۡٱ   َ �َ ََ ه  َّ ََ َۡ ۚ َ َكثِ�ٗ ََ ُٗ ٓ �َِسه ََ  �  ََ َُلُوَن بِ َِ  ٓ ِ  �ََسه     َ ُتوَّ  ح   َ ۚ �ِن  ََ  ََ ه َّ ۡر
َ ۡۡ  

ۡ  َر�ِيبٗ  ُُ َ َ�َن َعَلۡي ورة[ ﴾ ه ح  ]١ :تلنسيء س

েহ মানুষ, েতামরা েতামােদর রবেক ভয় কর, িযিন েতামােদরেক 

সৃি� কেরোন এক নফস েথেকা আর তা েথেক সৃি� কেরোন 

তার �ীেক এবং তােদর েথেক ািড়েয় িদেয়োন বহ পুরষ ও 

নারীা আর েতামরা আ�াহেক ভয় কর, যার মাধযেম েতামরা 

এেক অপেরর কাো চাওা আর ভয় কর র�-স�িকথত আআীয়তা 
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ন� করােক। িন�য় আ�াহ েতামােদর উপর পযথেবককা [সুরা 

িনসা, আয়াত:১] 

﴿ ّ قُولُوَ ََ  َ ّ  ح  ُتوَ  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ
َ
ّٗ  َها  ۡ   ٧َ  َسِدادٗ قَۡو ُُ اُۡصلِۡح لَ
ۡعَ�ٰلَ 

َ
َ ًََ ََ فَۡو رَُسوَ�ُۥ َ�َتۡد فَه ََ  َ ِِ  ح  ِِ َُ  اُ ََ    ۡ ُُ ُُتُوَ�   ۡ ُُ فِۡر لَ ۡۡ ََ ََ   ۡ ُُ

ورة [ ﴾ ٧َعِظيًمه   . ]71-70:األحزاب س

েহ ঈমানদার গণ, েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং সিঠক কথা 

বলা িতিন েতামােদর জনয েতামােদর কাজজেলােক ক  কের 

েদেবন এবং েতামােদর পাপজেলা কমা কের েদেবনা আর েয 

বযি� আ�াহ ও তার রাসূেলর আনুগতয কের, েস অবশযই এক 

মহা সাফলয অজথন করলা [সূরা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১] 

এিট এমন একিট জররপূণথ িরসালা, যা সবথ সাধারণ ও 

িশিকত উভয় ে�ণীর েলােকর জনয িবেশষ উপকারী ও জররপূণথা 

িরসালািটেত বতথমান সমেয়র িবিশ� আেলেম �ীন েশখ মুহা�দ 
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নািার উি�ন আল-আলবানী রহ. একিট জররপূণথ �ে র উরর 

েদনা �ীেনর �িত আ�হী �িতিট মানুেষর অ�ের এ � িট 

ব মুল হেয় আোা যােদর িচ�া-েচতনা সব সময় এ �ীেনর 

কলযােণ বযয় হয়, যারা সবথদা এ দীেনর িবিভভ েখদমেত িনমি�ত 

এবং যারা এ �ীেনর ধারক-বাহক, তােদর �েতযেকর অ�ের � িট 

ঘুরপাক খােিা  

�ে র সার-সংেকপ হল, মুসিলম জািতর পুণজথাগরেণর 

উপায় িক? িক প�া অবল�ন করেল মুসিলম জািত তােদর হারােনা 

ঐিতহয িফেরেয় পােব, আ�াহ রা�ুল আলামীন যিমেন তােদর 

কমতা েদেবন এবং অনযনয উ�তেদর তুলনায় অিধক স�ানী 

আসেন েপৗােত ও  যথাযথ মযথাদায় উিভত হেত পারেবন?  

আ�ামা আলবানী রহ. িরসালািটেত এ �ে র িব�ািরত ও সু-

�� উরর েদনা েযেহতু �ে র উরর স�েকথ জানা �িতিট 
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মুসিলেমর জনয খুবই জরির ও জররপূণথ, তাই আমরা উররিট 

�চােরর বযববা কির, যােত সবাই এ �ে র িবক  সমাধান িক তা 

জানেত পােরা আ�াহর িনকট আমােদর কামনা আ�াহ রা�ুল 

আলামীন েযন, এ �ে র উরর জানা �ারা আমােদর দুিনয়া ও 

আেখরােতর কলযাণ িনি�ত কেরনা আমরা আরও কামনা কির, 

আ�াহ রা�ুল আলামীন েযন মুসিলম জািতেক যা করেল িতিন 

পা� কেরন এবং  স�� হন, তা করার তাওফীক েদন এবং তা 

করার �িত েহদােয়ত েদনা 
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তাওহীেদর �িত জরর েদয়া ও মেনােযাগী হওয়া 

� : মাননীয় েশখ, বতথমােন  মুসিলম উ�ার আকীদা িবষেয় 

অজতা ও আকীদার জররপূণথ মাসােয়ল স�েকথ ইলম না থাকার 

কারেণ তােদর েয দূরাববা তা আপনার অজানা নয়া এ াাড়া 

িবিভভ মতাদেশথ উ�েতর িবভি�, অিধকাংশ বােন সালেফ 

সােলহীনেদর আকীদা িব�াস অনুযায়ী ইসলােমর দাওয়াত েদয়া 

োেড় েদয়া ইতযািদ উ�েতর অববােক আরও নাজুক কের তুলোা 

বতথমােন উ�েতর এ নাজুক পিরিবিত ও করণ পিরণিত, মুখিলস 

বা�া, সেচতন আেলেম �ীন �ীেনর দাঈেদর অ�ের এ অববার 

পিরবতথন করা এবং উ�েত মুহা�দীেক সংেশাধন করার �িত এক 

ধরেনর িপপাসা ও আ�েহর জ� িদেয়োা এ সব দায়ী ও 

সং�ারকরা তােদর িব�াস ও িনয়ম-নীিতেত মতাৈনকয থাকার 

কারেণ উ�েতর বতথমান অববার সংেশাধন ও তােদর দাওয়ােতর 
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প িত িবষেয়ও িবিভভ ধরেনর প িত অবল�ন করো, এিটও 

আপিন ভােলাভােবই জােননা বতথমােন িবিভভ আে�ালন, ইসলামী 

দল ও জামাত যারা যুগ যুগ ধের মুসিলম জািতেক সংেশাধন করার 

জনয কাজ কের যােিা িক� আজও েকান সফলতা ও কািময়ািব 

তারা েদখেত পায়িনা বরং এ সব দল, সংগঠন ও জামাতসমূেহর 

আকীদা-িব�াস রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশথ, 

কমথ েকৗশল ও িতিন েয �ীন িনেয় এেসো তার পিরপ�ী। এিট 

মুসিলম জািতর িবপযথয় ও তােদর মেধয অৈনকয এবং তােদর 

পর�র  ে�র কারণ হেয় দািড়েয়োা ফেল এ সব জামাত ও 

সংগঠনসমূহ মুসিলম জািতেক এক �কার অিনি�য়তা ও 

িস া�হীনতার মেধয েফেল িদেয়োন। িবেশষ কের যুবক ে�ণীর 

বতথমান অববার পিরবতথন ও সংেশাধন করার িবষেয় তােদরেক 

িবপেদ েফেল িদেয়োা একজন মুসিলম �চারক, িযিন নবী ও 

রাসূেলর �দিশথত আদেশথর অনুসাির, মুমীনেদর পেথর পিথক িতিন 
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অবশযই জােনন বতথমান অববার সংেশাধন করা এবং এ অববার 

পিরবতথেনর েচ�ায় অংশ�হণ করা কত বড় দািয়র ও 

আমানতদািরা 

* এ সব আে�ালন ও দল সমূেহর সােথ জিড়ত হওয়ার 

িবষেয় আপনার উপেদশ িক?  

* বতথমান অববার উভিতর জনয উপকাির-ফল�সু প�া ও 

উপায় িক?  

* িকয়ামেতর িদন আ�াহ রা�ুল আলামীনর দরবাের 

একজন মুসিলম িকভােব দায়মু� হেব?  

উরর: �থেম তাওহীেদর উপর অিধক জরর িদেত হেবা 

নবী ও রাসূেলর মূলনীিত হল, তারা �থেম তােদর উ�তেক 

তাওহীেদর দাওয়াত িদেতন। �ে  উ�েতর েয করণ পিরণিত 
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ও দুরাববার কথা উে�খ করা হেয়ো, েস স�েকথ আমরা বলব, 

বতথমান দূরাববা জািহিলয়যােতর যুেগ যখন আ�াহ রা�ুল 

আলামীন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িহদােয়েতর 

বাণী িদেয় দুিনয়ােত ে�রণ করা হেয়িাল, তখনকার দুরাববা 

েথেক েকান �েমই েবিশ করণ নয়া তখন মানবজািতর অববা 

বতথমান অববার তুলনায় আরও অিধক খারাপ ও করণ িালা 

বতথমান সমেয় মানব জািতর জনয ইিতবাচক িদক হল, এখন 

আমােদর সামেন িরসালাত ও পিরপূণথ দীন আোা একিট 

অনুকরণেযাগয হক জামাত আো, যারা মানুষেক সহীহ ইসলাম ও 

আকীদার িদক আ�ান কের এবং উরম আদথশ ও মানবতার 

িদেক মানুষেক দাওয়াত েদয়া তেব এ কথা িদবা-েলােকর মত 

��, জািহিলয়যােতর যুেগর আরবেদর অববা ও বতথমান যুেগর 

অেনক মুসিলম জামােতর অববা অিভভা বরং অেনক েকেষ েদখা 
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যায়, বতথমান যুেগর মুসিলমেদর অববা জািহিলয়যােতর যুেগর 

কােফরেদর অববা হেত আরও েবিশ করণা  

এর উপর িভির কের আমরা বলব, বতথমান যুেগর 

মুসিলমেদর িচিকৎসা এটাই েযটা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম জািহিলয়যােতর যুেগর েলাকেদর জনয �েয়াগ কের 

িােলন এবং তােদর ঔষুধও একই ঔষুধা েযভােব রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জািহিলয়যােতর যুেগর েলাকেদর 

িচিকৎসা কেরোন, এ উ�েতর িচিকৎসা ও সংেশাধন করেত 

হেল বতথমানকােলর ইসলাম �চারকেদরেকও একই িচিকৎসা 

�েয়াগ করেত হেবা বতথমান যুেগর মানুেষর মেধয ‘লা ইলাহা 

ই�া�াহ’ এর অথথ স�েকথ েয যাি� ও ভুল বযাখযা রেয়ো, তা 

দূর করার জনয সব ধরেনর পদেকপ ও িচিকৎসা চালােত হেবা 

তােদর দূরাববা ও করণ পিরণিত দূর করেত হেল, রাসূল 



 

13 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয িচিকৎসা ও ঔষধ �হণ 

কেরোন, তার হবহ অনুকরণ করেত হেবা আমরা যিদ আ�াহ 

রা�ুল আলামীন এর বাণী স�েকথ একটু িচ�া কির, তখন 

আমরা আমােদর এ কথার অথথ, আেরা ��ভােব বুঝেত পারবা 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, 

َر ﴿ َِ �  ََ ََ ۡ�َۡو  َ وَّ  ح  َُ َسَٱٞ  لَِِم  َ�َن اَۡر َّ ۡسَوة  
ُ
َ ِ ۡ  ِ  رَُسوِل  ح  ُُ ل َتۡد َ�َن لَ

َ َكثِ�ٗ  ََُكَر  ح  .٢١:تبحزتب سورة[﴾٢� ََ [ 

“অবশযই েতামােদর জনয রাসূলু�াহর মেধয রেয়ো উরম আদথশ 

তােদর জনয যারা আ�াহ ও পরকাল �তযাশা কের এবং 

আ�াহেক অিধক �রণ কের”া [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] 

েমাট কথা, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর 

উরম আদশথা বতথমােন মুসিলমেদর সমসযা সমাধান ও তােদর 

অধ:পতেনর হাত হেত রকা করার জনয রাসূল সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশথ অনুসরণ করার েকান িবকক 

নাইা িকয়ামত পযথ� মুসিলম উ�াহর যত রকম সমসযা হেত 

পাের, তার সমাধান রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েরেখ 

েগোনা িতিনই আমােদর আদশথ; তােক আমােদর অনুকরণ 

করেত হেবা সুতরাং আমরা যখন উ�েতর সংেশাধন করেত 

যাব, তখন তা িদেয়ই কর করব, যা িদেয় রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কর কেরিােলনা �থেম মুসিলম জািতর 

আকীদার িচিকৎসা করেত হেবা তােদর মেধয েয সব যা� 

আকীদা ও িব�াস ব মূল হেয় আো, তা �থেম দূর করেত হেবা 

তারপর তােদর ইবাদত বে�গীর ইসলাহ করেত হেব, তারপর 

তােদর মুয়ামালা বা েলন-েদন ইতযািদর সংেশাধন করেত হেবা 

এখােন েয ধারাবািহকতার কথা আেলাচনা করা হেয়ো, তার অথথ 

এ নয়, �থমিট �ারা কর করেব তারপর েযিট েবিশ জররপূণথ 

েসিট, তারপর েযিট কম জররপূণথ েসিট। এখােন সামি�ক 
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িবষেয়র কথা বলা হেয়োা অথথাৎ, মুসিলম দীন �চারকরা 

আকীদার িবষেয় দাওয়াত েদয়ােক অিধক পিরমােণ জরর িদেবা 

এখােন ‘মুসিলম’ �ারা সাধারণত উে�শয হল, দীেনর দায়ী তথা 

যারা দীেনর দাওয়াত ও �সােরর কাজ কেরা তেব এ েকেষ 

‘দায়ী বা দীন �চারক’ না বেল ‘ওলামা’ শ� বলাই অিধক স�ত। 

কারণ, অিত দু:েখর সােথ বলেত হয়, বতথমােন ‘ইসলাম �চারক’ 

বলেল সব মুসিলম তথা যার মেধয সামানযতম জান, বুি  বা ইলম 

নাই তােকও শািমল করা হয়; কারণ সবাই িনেজেক ইসলােমর 

�চারক িহেসেব চািলেয় েদয়।  একিট �িস  মূলনীিত হল – 

‘যার িনেজর কাো িকাু নাই, েস কাউেক িকাু িদেত পাের না’ – 

এ মূলনীিত কধু শরয়ী আেলম নয়, বরং সব জানীেদর িনকটও 

�িস া আমরা যিদ তা িনেয় আেলাচনা কির, তখন আমরা 

বুঝেত পারব, বতথমােন একিট বড় জামাত আো, যখন আমরা 

‘দায়ী বা দীেনর �চারক’ শ� উ�ারণ কির, তখন লক লক 
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মানুেষর দৃি� তােদর িদেক যায়, মানুষ মেন কের তারাই আ�াহর 

পেথর �চারক। এ বড় জামাত বেল আিম বুঝািি, জামােত 

তাবলীগ, বা তাবলীগ জামাত। অথচ তােদর অিধকাংশ েলােকর 

অববা আ�াহ রা�ুল আলামীন এর বাণীর অনুরপা আ�াহ 

রা�ুল আলামীন বেলন,  

َ  ُ ه ﴿ ََ ۡۡ َ
َ   ُِ ٰ َٰ َّ َ�ۡعلَُموَن ََ ورة[ ﴾١ِ�  ۡعرَف س  .]١م  تآلا   :َ

“অথচ অিধকাংশ মানুষ জােন না”া [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮৭] 

তােদর দাওয়ােত প িত স�েকথ আমরা জািন তারা �থম 

েয িবষেয় দাওয়াত েদয়া দরকার অথথাৎ তাওহীদ তা হেত স�ূণথ 

িবমুখা তারপর েযিট জররপূণথ অথাৎ ইবাদত এবং তারপর েযিট 

জররপূণথ অথথাৎ মুয়ামালাত এ সবিটর েকানিটর েকান খবর নাইা 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিক সম� নবী ও 

রাসূল েয িবষয়িট �ারা দাওয়ােতর কাজ বা উ�েতর সংেশাধন 
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আর� কেরন, তা েথেক তারা এেকবােরই িবমূখা আ�াহ রা�ুল 

আলামীন বেলন,  

﴿ ََ ٖٞ  ُ ُ
َ ِ

ِ ُُ َََعۡثَٱه ِ   ۖ  لََتۡد  وَت ُۡ ٰ  َ ّ  ل َُُِِبوَ َۡ  ََ  َ ّ  ح  ِن  ۡبُبُدََ
َ
َ ًّ ورة[ ﴾ر ُسو  س

 . ]36 ُ  َ�اٞ :َُحل

“আর আিম অবশযই �েতযক জািতর মেধয একজন রাসূল ে�রণ 

কেরিা েয, েতামরা আ�াহর ইবাদাত কর এবং পিরহার কর 

তাজতেক”া [সূরা নাহাল, আয়াত: ৩৬] 

তারা ইসলােমর জররপূণথ রকন ও েমৗিলক িবষয় িহেসেব 

মানুেষর িনকট �িস  েস সব জররপূণথ রকন ও েমৗিলক 

িবষেয়র �িত েতমন েকান �েকপ কের নাা অথচ সম� 

রাসূলেদর মধয হেত সবথ�থম রাসূল নূহ আলাইিহস সালাম। 

িতিন �ায় সােড় নয় শত বার পযথ� তার উ�তেদরেক 

তাওহীেদর �িত দাওয়াত েদন। আমােদর কারও িনকট এ কথা 
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অজানা নয়, পূেবথর শরীয়তজেলা আমােদর শরীয়েতর মত পূণথা� 

ও িব�ািরত িাল নাা আমােদর এ �ীন হল �য়ংস�ূণথ ও পিরপূণথ 

�ীন; েযখােন েকান অ��তা নাইা এ �ীন হল, ইিতপূেবথ যত 

দীন দুিনয়ােত আিভথবাব হেয়ো, সব �ীন ও শিরয়েতর সমাি�া 

নূহ আ. তার কাওেমর মেধয �ায় সােড় নয় শত বার অববান 

কেরন এবং িতিন এক মুহতথও আ�াহর �ীন তথা তাওহীেদর 

দাওয়াত হেত িবরত থােকনিনা রাত িদন চি�শ ঘ�া িতিন 

মানুষেক আ�াহর একরবােদর িদেক দাওয়াত িদেত থাকেতনা 

তারপরও তার স�দােয়র েলােকরা তার দাওয়ােত সাড়া েদয়া বা 

দাওয়াত কবুল করা হেত িবরত থােকা আ�াহ রা�ুল আলামীন 

কুরআেন করীেম এরশাদ কেরন, 

﴿ � ٗ�َۡ� ََ ََُعوَق  ََ وَث  ُۡ �َ َّ ََ َّ ُسَوَٗ�  ََ  َ ِدٗ ََ ُرن   ََ َِ َّ ََ   َُُۡ َّ ِ َل َُ ُرن   ََ َِ َّ قَهلُوَّ  ََ

 ]23: صوح سورة[ ﴾٢
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“আর তারা বেল, েতামরা েতামােদর উপাসযেদর বজথন কেরা না; 

বজথন কেরা না ওয়াদ, সুয়াদ, ইয়াজা ইয়াউক ও নাসরেক”া 

[সূরা নুহ, আয়াত: ২৩] 

আ�াহর বাণী �ারা �মািণত হয়, ইসলােমর দায়ীেদর 

জনয �থম কাজ হল, �থেম তাওহীেদর দাওয়ােতর �িত অিধক 

জরর েদয়াা এ কথাই আ�াহ রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম 

এরশাদ কের বেলন,  

﴿  ُ ّ   ح  ِ �  َٰ َٰ ِ � ٓ َّ ت ُ ۥ 
َ
رة[ ﴾ فَلۡعلَۡ  َ ٞ :�مد سو َ�ا   ُ 19[. 

“অতএব েজেন রাখ, িন:সে�েহ আ�াহ াাড়া েকান সতয ইলাহ 

েনই”। [সূরা মুহা�দ, আয়াত: ১৯] 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশথও হল, িতিন 

বা�েব মানুষেক �থেম তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদন, এবং 
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যােদর দাওয়ােতর জনয ে�রণ কেরন তােদরেক �থেম 

তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদয়ার তালীম েদনা রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদয়া িবষেয় 

�মাণ েখাঁজার �েয়াজন নাই। কারণ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ম�ী জীবেন তার কাজ ও দাওয়াতই িাল, একমাষ 

এক আ�াহর ইবাদােতর �িত মানুষেক দাওয়াত েদয়া ও তার 

সােথ ইবাদােত কাউেক শরীক না করাা িতিন ম�ার কােফরেদর 

কধু তাওহীেদর িদেক দাওয়াত িদেতনা আর িতিন কাউেক 

দাওয়ােতর তালীম িদেত �থেম তাওহীেদর দাওয়াত েদয়ার 

তালীম িদেতনা েযমন, বুখাির ও মুসিলেম আনাস িবন মােলক রা. 

এর হািদস বিণথত, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন 

মুয়াজ রা.েক ইয়ামেনর িদেক ে�রণ কেরন, তখন িতিন তােক 

বেলন, তুিম তােদরেক সবথ �থম েয দাওয়াত েদেব তা েযন হয়, 

এ কথার সাকয েদয়া েয, আ�াহ াাড়া েকান ইলাহ নাইা যিদ 
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তারা এ দাওয়ােত সাড়া েদয়...০

1। হািদসিট �িস  ও সবারই 

জানাা  

: عغدمي أرسع معيًات إا تلن  اي  لص� ت  عغيه  و سغم أا تيب   « 

شهياة أا ال � إال ت ، فإا مم أطيعوك : لن  أو  مي ردعومم إله "

  »للك

েমাট কথা, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয 

িবষয়িটর দাওয়াত িদেয় কর কেরন, অনুরপভােব তার 

সাহাবীেদরেকও েস িবষয় িদেয় দাওয়াত েদয়া কর করার িনেদথশ 

েদনা আর তা হল, তাওহীেদর দাওয়াতা তেব রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ আরেবর মুশিরক –যারা তােদর 

ভাষায় িক কথা বলা হত, তা তারা বুঝত- আর বতথমান যুেগর 

                                                           
1 বুখাির িকতাবুয যাকাত, ১৩৩১, িতরিমিয যাকাত, ৬২৫, নাসািয় যাকাত 

২৪৩৫ আবু দাউদ যাকাত ১৫৮৪, ইবেন মাযা যাকাত ১৭৮৩া  
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অিধকাংশ মুসিলমেদর মেধয িবশাল তফাত ও পাথথকয আোা 

বতথমান যুেগর মুসিলমেদর ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বলার দাওয়াত 

েদয়ার েকান �েয়াজন নাইা কারণ, বতথমান যুেগর মুসিলমরা 

তােদর িব�াস, িনয়ম-নীিত ও মতামেতর িভভতা থাকা সেরও 

তারা মুেখ ‘লা ইলাহ ই�া�াহ’ বেলা তারা সবাই মুেখ লা ইলাহা 

ই�া�াহ উ�ারণ কেরা িক� তারা বা�েব কািলমােয় তাইেয়যবার 

অথথ ও মমথ িক তা বুেঝ নাা বা�েব তােদর জনয কািলমােয় 

তাইেয়যবার অথথ িক, তার মমথ িক তা বুঝা অতীব জরিরা  

বতথমান যুেগর মুসিলম ও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর যুেগর মুসিলমেদর মেধয এিট একিট েমৗিলক পাথথকযা রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগর মুিশরকেদর যখন লা 

ইলাহা ই�া�াহ বলার জনয দাওয়াত েদয়া  হত, তখন তারা তা 

বলেত অ�ীকার করত এবং �তযাখযান করতা কুরআেন 
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িবষয়িটেক �� উে�খ করা হয় এবং মুশিরকরা িক কারেণ 

�তযাখযান করত, তা জানােনা হয়া১F

2  

কারণ, তারা এ কািলমার মমথাথথ িক তা জানেতাা এ 

কািলমার মমথাথ হল, আ�াহর সােথ েকান শিরক িনধথারণ কেরা 

না, আর আ�াহ াাড়া কােরা ইবাদাত কেরা নাা অথচ, তারা 

গাইর�াহর ইবাদাত কের, গাইর�াহেক ডােক এবং গাইর�াহর 

�ারা মানুেষর েথেক সাহাযয কামনা কেরা এ াাড়াও তারা 

গাইর�াহর জনয মাভত করত, গাইর�াহেক আ�াহর  নকটয 

লােভর মাধযম িহেসেব আখযািয়ত করত, গাইর�াহর নােম জেবহ 

করত, এবং গাইর�াহর িনকট িবচার ফায়সালা িনেয় েযতা 

                                                           
2  সূরা সাফফােত আ�াহ রা�ুল আলামীন এ বাণীর �িত ইশারা কেরন, যােত 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, }َيْسَتْكِبُروَن اللَُّه ِإلَّا ِإَلَه ال َلُهْم ِقيَل ِإَذا َكاُنوا ِإنَُّهْم .

). 36 - 35:الصافات(} َمْجُنوٍن ِلَشاِعٍر آِلَهِتَنا َلَتاِرُكو َأِإنَّا َوَيُقوُلوَن  
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তােদর েপৗরিলকতা ও মুিতথ পুজােক মাধযম িহেসেব আখযািয়ত 

করা িাল খুব �িস া এতদসেরও তারা এ কথা ভােলাভােব 

জানত, আরবী ভাষা অনুযায়ী কািলমা তাইিয়যবা- লা ইলাহা 

ই�া�াহ-র জনয আবশযক হল, সব ধরেনর গাইর�াহ হেত 

দায়মু� হওয়া এবং গাইর�াহর ইবাদাত হেত িবরত থাকাা 

কারণ, কািলমা তাইিয়যবার অেথথর সােথ গাইর�াহর ইবাদাত 

করা, গাইর�াহর নােম জেবহ করা এবং মুিতথ পুজা করা সবই 

সাংঘিষথকা  

অিধকাংশ মুসিলম ভােলা কের লা ইলাহা ই�া�াহর অথথ িক 

তা জােন নাা 

অিধকাংশ মুসিলম যারা এ কথার সাকয েদয়, আ�াহ াাড়া 

েকান ইলাহ নাই, তারা �কৃত পেক এ কথার সিতযকার অথথ িক 

তা জােন নাা বরং অেনক সময় েদখা যায়, তারা স�ূণথ উউা ও 
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িবপরীত অথথই জােনা এর একিট দৃ�া� বণথনা করব, এক েলাক 

লা ইলাহা ই�া�াহ-র অথথ স�েকথ একিট িরসালা িলেখনা তােত 

িতিন লা ইলাহা ই�া�াহ-র বযাখযা কেরন, ‘আ�াহ াাড়া েকান রব 

নাই’। এ অথথিট এমন একিট অথথ যার �িত মুশিরকরাও ঈমান 

আনত এবং তারা তা �ীকার করত: িক� তা সেরও তােদর এ 

ঈমান তােদর েকান উপকাের আেস নাইা আ�াহ রা�ুল 

আলামীন বেলন,  

﴿ ۚ ُ ََ  َ�َُتولُ    ح 
َ ۡۡ  ََ ِٰت  َٰ ٰ �َ لََ�  لس  ََ   ۡ  ُ   ُّ َ ُۡ َ

لَسِ  َس  : لقنيا سورة[ ﴾ََ

 .]25 م  تآلا 

আর যিদ তুিম তােদরেক িজজাসা কর, েক আসমানসমূহ ও 

যমীন সৃি� কেরোন? তারা অবশযই বলেব, আ�াহা [সূরা 

েলাকমান, আয়াত: ২৫]  
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 মুশিরকরা এ কথা িব�াস করত েয, এ জগেতর 

একজন ��া আো, যার েকান শিরক নাই, িক� তারা 

আ�াহর সােথ শিরক সাবয� এবং ইবাদােত তারা তার সােথ 

িশরক করতা তারা িব�াস করত, রব এক িক� তারা িব�াস 

করত ইলাহ অসংখযা এ কারেণই আ�াহ রা�ুল আলামীন 

তােদর এ িব�াসেক �তযাখযান কেরন এবং এেক গাইর�াহর 

ইবাদাত বেল আখযািয়ত কেরনা আ�াহ রা�ুল আলামীন 

বেলন,  

ّ  ِ�ُتَ ﴿ ِ �  ۡ ُُ ۡعُبُد ََ ه  َُ  َُ ٓ ِ�َه َۡ َ
ُِ  ُدَتِ َِٓ َ  ّ ََ َُ َ  ّ ِاَ    ا ََ    ََ ۡل َُ  ِ ٓ �َِ   ح    ﴾ِرُِ�وتَه

رة[ ر سو م ز ل َ: ٞ ا � َ   ُ 3[ . 

আর যারা আ�াহ াাড়া অনযেদরেক অিভভাবক িহেসেব �হণ কের 

তারা বেল, আমরা েকবল এজনয তােদর ইবাদাত কির েয, তারা 
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আমােদরেক আ�াহর িনকটবতথী কের েদেবা [সূরা যুমার, আয়াত: 

৩] 

মুশিরকরা এ কথা ভােলা কেরই জানত, লা ইলাহা ই�া�াহ 

বলার অথথ হল, আ�াহ াাড়া যত ইলােহর ইবাদাত করা হয় তা 

হেত দায়মুি� েঘাষণা করাা িক� বতথমান যুেগর অিধকাংশ 

মুসিলম কািলমােয় তাইেয়যবা লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথথ িক তা 

জােন নাা ফেল তারা কািলমােক �ীকার কের এবং সােথ 

গাইর�াহর দাসরও কেরা আবার অেনেকই কািলমার বযাখযা 

কের, আ�াহ াাড়া েকান �িতপালক নাইা এ অথথ স�ূণথ ভুলা 

যখন েকান মুসিলম কািলমা তাইেয়যবা َح ّ� �� ّ বেল এবং েস 

আ�াহর সােথ গাইর�াহর ইবাদাত কের, তাহেল তার মেধয ও 

একজন মুশিরেকর মেধয িব�াসগত িদক িদেয় েকান পাথথকয 

নাইা বািহযক িদক িদেয় েস যিদও একজন মুসিলম, কারণ, েস 
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কািলমা َح ّ� �� ّ উ�ারণ কের, িক� বা�েব েস মুসিলম নয়। 

এ ধরেনর েলাক যারা কািলমার অথথ জােন না, আমােদর ইসলাম 

�চারক ভাইেদর কতথবয হল তােদরেক �থেম তাওহীেদর 

ইসলােমর িদেক দাওয়াত েদয়া এবং কািলমার অথথ িক তার উপর 

দলীল �মাণ উপবাপন করা। তেব মুশিরকেদর অববা স�ূণথ 

িবপরীতা কারণ, তারা কািলমা  ال � إال ت বলােকই অ�ীকার 

কেরা ফেল তারা বািহযক ও অভয�রীন উভয় িদক িবেবচনায় 

তারা মুশিরক, তারা েকান িবেবচনায় মুসিলম হেত পাের নাা 

তেব বতথমােন মুসিলম জনেগাি�েক মুসিলম াাড়া অনয িকাু বলা 

যােব না। কারণ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 فإات ايلومي عمنوت مء اميءمم وأموتالم إال اقهي وحسينهم   ت  رعيا« 

«  
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আর যখন তারা এ কািলমা মুেখ বেল, তখন তােদর জান ও 

মাল আমােদর িনকট িনরাপদা তেব এ কািলমার অিধকার তার 

উপর বতথােল িভভ কথা, আর তােদর িহসাব আ�াহর িনকট২

34।  

এ কারেণই আিম একিট কথা বলব - যা আমার েথেক খুব 

কমই েশানা যায়া তা হল, বতথমান যুেগর অিধকাংশ মুসলমানেদর 

অববা জািহিলয়যােতর যুেগর মুসিলমেদর অববার তুলনায় অেনক 

খারাপা বতথমান যুেগর অিধকাংশ মুসিলম এ কািলমার িবক  অথথ 

স�েকথ েকান জান রােখ নাা পকা�ের তৎকালীন যুেগর 

আরবরা কািলমার অথথ িক তা জানত ও বুঝত, িক� তারা তােত 

িব�াস করত নাা আর বতথমান যুেগর মুসিলমরা যা িব�াস কের 

                                                           
3 বুখাির িকতাবুল িজহাদ, ২৭৮৬, মুসিলম িকতাবুল ঈমান ২১, িতরিমিয 

িকতাবুল ঈমান, ২৬০৬, নাসায়ী তাহরীমুত দমা  
4 হািদসিট িবক  বুখাির হািদসিট বণথনা কেরন, মুসিলম, ২২ 
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না, তা বলেত তারা েকান �কার ি�ধা কের নাা তারা  ال � إال ت 

বেল, িক� তারা �কৃত অেথথর উপর ঈমান আেন না৪F

5। 

এ কারেণই আিম মেন কির সিতযকার মুসিলম দীন �চারকেদর 

�থম কতথবয হল, তারা মানুষেক এ কািলমার দাওয়াত িদেব এবং 

এ কািলমার মমথাথথ িক তা তুেল ধরেবা তারপর এ কািলমার 

বাধযবাধকতা স�েকথ এবং যাবতীয় ইবাদাত বে�গীেত আ�াহর 

স�ি� কামনা ও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

সুভােতর অনুসরণ িবষেয় দাওয়াত িদেবা কারণ, আ�াহ রা�ুল 

আলামীন মুশিরকেদর আেলাচনা করেত িগেয় তােদর অববার 

বণথনা তুেল ধেরন, 

ا ﴿ ََ ۡل َُ  ِ ّ  ِ�َُتِرُِ�وتَهٓ �َِ   ح  ِ �  ۡ ُُ ََۡعُبُد ه    ]3 م  تآلا : تلزمم سورة[ ﴾َُ

                                                           
5 তারা কবেরর ইবাদাত কের, গাইর�াহর জনয জেবহ কের, মৃতেদর ডােকা  
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Ôআমরা েকবল এ জনযই ইবাদাত কির েয, তারা আমােদরেক 

আ�াহর িনকটবতথী কের েদেবা [সূরা যুমার, আয়াত: ৩] 

আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন েয সব ইবাদাত 

গাইর�াহর জনয করা হয়, তােক কািলমােয় তাইেয়যবার সােথ 

কুফরী বেল আখযািয়ত করা হয়া এ কারেণই আিম বিল, বতথমােন 

কািলমা তাইেয়যবার সিঠক অথথ স�েকথ মুসিলমেদর না দাওয়াত 

িদেয়, েগামরািহেত েরেখ মুসিলমেদর একষ করা ও তােদর মেধয 

ঐকয �িত�া করা ইতযািদ কেমথ েকান ফােয়দা নাইা এ �ারা 

একজন মুসিলম দুিনয়ােতও লাভবান হেত পারেব না এবং 

আেখরােতও নাা আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর বাণী স�েকথ অবশযই জািন, িতিন বেলন,  

م  ميت ومو �شهد أا ال � إال ت  �غًمي م  اغبه حمم ت  « 

      » اخع تلغ  « : و� روتا  أخمى  » ندصه   تيير
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“েয বযি� মারা যায় এবং েস তার অ�র েথেক খােলস ভােব এ 

কথার সাকী েদয়, আ�াহ রা�ুল আলামীন তার েদহেক 

জাহাভােমর উপর হারাম কের েদয়৫

6। অপর এক বণথনায় বিণথত 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েস জাভােত �েবশ 

করেব”৬

7, ৭

8।  

সুতরাং, েয বযি� ইখলােসর সােথ এ কািলমা বলেব, তার 

জনয অবশযই জাভােতর িজ�দাির �হণ করা যােব, যিদও তার 

জাভােত �েবশ করা, আযাব বা শাি� েভাগ করার পর হেবা যিদ 

েকান বযি� এ কািলমার সিঠক অথথেক িব�াস কের এবং েস 

েকান অপরাধ কের থােক, তাহেল আ�াহ রা�ুল আলামীন তােক 

                                                           
6 আহমদ: ১২/৩ 
7  বুখাির িকতাবুল িলবাস: ৫৪৮৯ 
8 হািদসিট িবক , বণথনা কেরোন ইবেন িহ�ান, আহমাদ, আ�ামা আলবানী 

হাদীসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত কেরনা  
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তার জণাহ ও অনযােয়র কারেণ শাি� েদেব, িক� আযাব েভাগ 

করার পর তার গ�বয হেব জাভাতা আর েয বযি� কািলমার 

মমথাথথেক িব�াস কের না, তার গ�বয হেব জাহাভাম। েকান বযি� 

কধু মুেখ এ কািলমা উ�ারণ করল, িক� তার অ�ের ঈমান নাই, 

তাহেল তার জনয এ কািলমা দুিনয়ােত িকাু সমসযা হেত তােক 

মুি� িদেলও আেখরােত েস মুি� পােব নাা অথথাৎ, যখন 

দুিনয়ােত মুসিলমেদর কমতা থাকেব, তখন তােক হতযা করা হেব 

না, তার িবরে  যু  করা হেব নাা িক� আেখরােত এ কািলমার 

উ�ারণ করা তার েকান উপকাের আসেব না। হযা◌,ঁ যিদ েস এ 

কািলমার অথথ বুেঝ, তারপর এ কািলমার অেথথর উপর িব�াস 

রােখ, তখন এ কািলমা [আেখরােত] তার উপকাের আসেবা  

কারণ, কধু কািলমার অথথ বুঝা নাজাত পাওয়ার জনয যেথ� নয়, 

তেব এ কািলমার অেথথর সােথ ঈমান ও িব�াস থাকেত হেবা 

তখনই এ কািলমা মানুেষর কােজ লাগেব এবং উপকাের আসেবা 
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আমার ধারণা মেত অিধকাংশ মানুষ এ জররপূণথ িবষয়িট স�েকথ 

অজা অথথাৎ, কধু কািলমার অথথ বুঝার নাম ঈমান নয়, বরং 

মুিমন হওয়ার জনয কািলমার অেথথর সােথ সােথ মুেখ �ীকার 

করাও একষ হেত হেবা যখন দুিট িজিনস একষ হেব, তখনই 

ঈমানদার হেবা কারণ, আহেল িকতাব যারা তারা মুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত ও িরসালােতর েয 

দাওয়াত িনেয় এেসো, তা স�েকথ তার ভােলা ভােবই জােনা 

িক� তােদর এ জানা তােদর েকান উপকাের আসেব না। আ�াহ 

রা�ুল আলামীন বেলন, 

﴿ ۖ ۡ ُُ َُ ٓ َٱه َۡ َ
ُ   ۡلِكَ�َٰب َ�ۡعرِفُوتَُ ۥ َكَمه َ�ۡعرِفُوَن َ ُّ ََۡيَ�ٰ َ َُ ِاَ    :َ�ترة سورة[ ﴾   

 ]146 ُ  َ�اٞ

যােদরেক আিম িকতাব িদেয়ো, তারা তােক িচেন েযমন িচেন 

তােদর স�ানেদরেকা [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৪৬] 
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 েকন উপকাের আসেব না? কারণ, তারা মুহা�দ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত ও িরসালােতর েয দাওয়াত িদেি, 

তা অ�ীকার এবং �তযাখযান করোা সুতরাং, ঈমােনর পূেবথ কধু 

আ�াহর স�েকথ জান থাকা েকান উপকাের আসেব নাা বরং, এ 

জােনর সােথ ঈমান ও িব�াস দুিট িজিনস জরিরা কারণ, আ�াহ 

রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,  

�بَِك  ﴿ فِۡر ِ َ ۡۡ َُ ََ ۡس  ُ ّ   ح  ِ �  َٰ َٰ ِ � ٓ َّ ت ُ ۥ 
َ
 م  تآلا :  ند سورة[  ﴾ فَلۡعلَۡ  َ

19[. 

“অতএব েজেন রাখ, িন:সে�েহ আ�াহ াাড়া েকান সতয ইলাহ 

েনই, তুিম েতামার জণােহর জনয কমা চাও”। [সূরা মুহা�দ, 

আয়াত: ১৯] 

এর উপর িভির কের, আমরা বলব, যখন েকান মুসিলম 

মুেখ َح ّ� �� ّ বেল তােক অবশযই এ কািলমার সার সংেকপ 
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স�েকথ অবগত হেত হেব, তারপর এর িব�ািরত িবষয় স�েকথ 

জানেত হেত হেবা যখন েকান মানুষ কািলমার িবষয় ব� স�েকথ 

অবগত হল, তারপর েস তা িব�াস করল এবং তার উপর ঈমান 

আনল, তা হেল তার িবষেয় পূেবথ উি�িখত হািদসজেলা �েযাজয 

হেবা েস হািদেসর ভিবষযৎ বাণী অনুযায়ী জাভােত �েবশ করেবা 

এ াাড়াও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কািলমার 

িব�ািরত অেথথর �িত ইংি�ত কের বেলন,   

      » ال � إال ت ، صفعته اوًمي م  اممه: م  اي  « 

অথথ: েয বযি� লা ইলাহা ই�া�াহ বলেব, এ কািলমা তার 

জীবেনর েকান না েকান একিট সময় তার উপকার করেব৮F

9। 

অথথাৎ, এ কািলমােয় তাইেয়যবার অথথ জানা ও তার উপর িব�াস 

করার ফেল কািলমা অবশযই তােক িচর জাহাভামী হওয়া েথেক 
                                                           
9 হািদসিট িবক  আ�ামা আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত কেরনা  
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নাজাত েদেবা যিদও কািলমার চািহদা অনুযায়ী েনক আমলসমূহ 

েস করেত পাের নাই এবং জণাহসমূহ হেত িবরত থাকেত পাের 

নাইা িক� েস িশরেক আকবর েথেক মু� থাকো, কািলমার 

চািহদা অনুযায়ী অ�েরর আমল িঠক িাল এবং আহেল ইলমেদর 

ইজিতহাদ েমাতােবক ঈমােনর জনয িনধথািরত শতথসমূেহর যাবতীয় 

শতথসমূহ েস পালন করোা এ মাসআলািটেত আরও অেনক 

তাফসীল ও বযাখযা আো এখােন িব�ািরত আেলাচনা করার 

সুেযাগ নাইা৯

10
 

এ েলাকিট আ�াহর ইিার উপর িনভথর করেত হেব, েস েয 

সব অপরাধ ও অনযায় করো এবং আ�াহর আেদশ অমানয 

করো তার িবিনমেয় তােক জাহাভােম েযেত হেবা জাহাভােম 

                                                           
10 এ হল, সালেফ সােলহীেনর আকীদাা আর এিটই আমােদর মােঝ ও খােরিজ 

ও মুরিজয়ােদর �াথথেকযর মানদন।  
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অববান করার পর এ কািলমােয় তাইেয়যবা তােক জাহাভাম েথেক 

নাজাত েদেব অথবা আ�াহ রা�ুল আলামীন তার অনু�হ �ারা 

তােক কমা কের েদেবনা পূেবথ উে�িখত রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণীর অথথ এটাইা  ال � إال ت ، : م  اي

،صفعته اوًمي م  اممه  েয বযি� লা ইলাহা ই�া�াহ বলেব, এ কািলমা 

তার জীবেনর েকান না েকান একিট সময় তার উপকার করেবা 

আর যারা এ কািলমা মুেখ বেল, িক� তার অথথ িক তা জােন 

না, অথবা তার অথথ িক তা জােন, তেব তার অেথথর �িত িব�াস 

কের না, তারা লা ইলাহা ই�াহ বলা �ারা আেখরােত েকান 

উপকার লাভ করেত পারেব নাা তেব দুিনয়ােত যিদ েস ইসলামী 

শাসেনর আওতায় বসবাস কের, তখন েস উপকৃত হেত পারেবা 

এ কারেণই আমরা বিল, �িতিট সমােজ মানুষেক তাওহীেদর 

িদেক দাওয়াত েদয়ার উপর অিধক জরর িদেত হেবা 
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অনুরপভােব যারা ইসলামী আ�েলােনর নােম কাজ কের 

সিতযকার ইসলামী রাা বা সমাজ গঠন করেত চায় এবং েযখােন 

আ�াহর িবধান অনুযায়ী েদশ পিরচালনা করা হয় না েসখােন 

আ�াহর িবধান বা�বায়ন করেত চায়,  তােদর সবাইেক �থেম 

তাওহীেদর উপর দাওয়াত েদয়ার �িত জরর িদেত হেবা 

অনযথায় তারা আ�াহর িবধান বা�বায়ন করার অিভ� লেক 

েপৗােত পারেব নাা তােদরেক অবশযই রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার উ�তেদরেক মুি� েদয়ার জনয েয দাওয়াত কর 

কেরিাল, েস দাওয়াত িদেয়ই কর করেত হেবা    

আ�ীদার �িত অিধক জরর েদয়ার অথথ শরীয়েতর অনযনয 

আমল ইবাদাত আখলাক ও মুয়ামালাত োেড় েদয়া নয়া  

আিম একিট িবষয় আবারও সতকথ করিা, আকীদা বা 

কািলমােয় তাইেয়যবার সিঠক অথথ বুঝােনার �িত দাওয়াত েদয়ার 
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কথা বলা �ারা �থেম আকীদা যা অিধক জররপূণথ, তারপর যা 

কম জররপূণথ তার দাওয়াত িদেত হেব, এমন েকান কথা আিম 

বলিা নাা কারণ, আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর জনয �ীনেক 

পিরপূণথ কেরোন এবং তার িনয়ামতসমূহ পিরপূণথ কেরোন; 

এখােন েকানিটেক বাদ িদেয় দাওয়াত েদয়া বা দাওয়ােতর কাজ 

করার সুেযাগ নাইা বরং আ�াহর েদয়া �ীেনর পিরপূণথ  আনুগতয 

করেত হেব এবং পিরপূণথ �ীেনর িদেক মানুষেক দাওয়াত িদেত 

হেবা  আিম যখন এ বয়ান কির, যার সারাংশ হল, ইসলােমর 

সিতযকার �চারকরা এমন িবষয়িটেক জরর েদেব, যােক ইসলাম 

জরর িদেয়ো এবং যা িনেয় দুিনয়ােত ইসলােমর আগমন ঘেটো, 

আর তা হল কািলমােয় তাইেয়যবা েথেক িনগথত অথথ- আ�াহ াাড়া 

সিতযকার ইলাহ নাই- বা িবক  আকীদা, তখন আিম আমার 

বয়ােনর �িত দৃি� আকষথণ কের বিল, আমার কথা �ারা আমার 

উে�শয এ নয় েয, একজন মুসিলম কধু কািলমার অথথ- আ�াহ 
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াাড়া সিতযকার েকান ইলাহ নাই- তা জানেব, বরং তােক 

কািলমার অথথ জানার সােথ সােথ এ কথাও জানেত হেব, েয সব 

ইবাদাত একমাষ আ�াহর জনয হেয় থােক, েস সব ইবাদােতর 

েকান অংশেক গাইর�াহ বা আ�াহর েকান মাখলুেকর জনয 

েসাপদথ করা যােব না এবং এমন েকান ইবাদােত আ�াহর সােথ 

আ�াহর বা�ােদর েথেক েকান বা�ােক শিরক করা যােব না। এ 

বযাখযািট অবশযই কািলমােয় তাইেয়যবার সংিক� অেথথর সােথ 

একষ করেত হেবা এখােন সু�র হয়, কথািট বুঝােনার জনয 

একিট দৃ�া� বা একািধক দৃ�া� যা আমার জনয স�ব হয়- বণথনা 

করা, যােত িবষয়িট বুঝেত সহজ হয়া কারণ, সংিক� আেলাচনা 

িবষয়িট বুঝার জনয যেথ� নয়া   

আিম বিল, অিধকাংশ মুসিলম যারা সিতয সিতয একরবােদ 

িব�াসী এবং তারা তােদর ইবাদাতসমূহ একমাষ আ�াহর জনয 
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কের, গাইর�াহর জনয কের না, তােদর অ�র সমূহ কুরআন ও 

সুভােহ েয সব সিঠক আ�ীদা ও িবক  িচ�া-েচতনার কথা উে�খ 

করা হেয়ো, তা হেত শূণযা তাওহীেদ িব�াসী ও সিঠক আকীদার 

ধারক-বাহক অেনকেক েদখা যায়, তারা যখন িবক  আকীদা 

স�িলত কুরআেনর আয়াত বা হাদীেসর বাণীসমূহ তােদর সামেন 

আেস, তখন তারা আয়াত ও হাদীেসর মমথাথথ স�েকথ সতকথ হয় 

না এবং বুঝেত সকম হয় নাা অথচ, আ�াহর উপর পিরপূণথ 

ঈমানদার হওয়ার জনয এসব আয়াতসমূহ ও হাদীেসর বাণীসমূহ 

বুঝার েকান িবকক নাইা ‘আ�াহ রা�ুল আলামীন তার সৃ� 

মাখলুকােতর উপর আোন’ এ িবষেয় আিম আমার অিভজতা 

েথেক একিট দৃ�া� বলিা,  তােত েতামরা িচ�া কের েদখ!  

তাওহীেদ িব�াসী অিধকাংশ সালাফী ভাইরা এ কথা িব�াস কের 

েকান �কার বযাখযা িবেবষণ ও প িত িনধথারণ াাড়া েয, আ�াহ 

রা�ুল আলামীন আরেশর উপর আোন। িকন◌্তু যখন তারা 
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েকান মুতািযলা, জাহিময়যাহ, মাতুিরিদ বা আশয়ারীেদর মুেখামুিখ 

হয় এবং তারা আয়ােতর বািহযক অেথথর উপর এমন েকান �  

উ�াপন বা যুি� তুেল ধের, যার অথথ তারাও বুেঝ না এবং 

যােদর িনকট উ�াপন করল, তারাও বুেঝনা, তখন তারা তােদর 

িব�াস ও আকীদা িনেয় িচি�ত হেয় পেড় এবং ি�ধা-দে� পেড়া 

এর কারণ িক? এর কারণ, মুলত: তারা সহীহ আকীদােক 

আমােদর রেবর িকতাব ও আমােদর নবীর সুভাত হেত সািবথক 

িদক িবেবচনা কের িশেখ নাইা যখন একজন মুতােজলা বেল, 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

﴿   ََ
َ ۡۡ    ُ ُُ ِ ِسَف ب ن َ�ۡ

َ
َمهُِٓ َ ُ   ِ   لس    ُُ ُِٱ

َ
َ ورة[ ﴾ َُ ك س ل م ل َ: 

ن ه ُ ا � َ 16-17[. 
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“িযিন আসমােন আোন, িতিন েতামােদর সহ যমীন ধিসেয় েদয়া 

েথেক িক েতামরা িনরাপদ হেয় েগা”। [সূরা মুলুক, আয়াত: 

১৬,১৭] 

আর েতামরা বল, আ�াহ রা�ুল আলামীন আসমােনা 

এর অথথ হল, েতামরা েতামােদর মাবুদেক আ�াহর মাখলুক 

আসমান নামক পােষ রাখাা কারণ, েস তার সামেন যােদর 

পায় তােদরেক একিট সে�হ সংশেয় েফেল েদয়া  

অেনক ঈমানদােরর িনকট সহীহ আকীদা ও তার জরির 

িবষয়জেলা অ�� থাকার বণথনা : এ দৃ�া� �ারা আমার উে�শয 

হল, দু:খ �কাশ করা এবং এ কথা বণথনা করা েয, অিধকাংশ 

েলাক যারা সালফী আ�ীদায় িব�াসী তারা িনেজরা িবক  

আকীদা, আকীদার জরির িবষয় ও তার আনুসাি�ক িবষয়জেলা 

িক তা জােন নাা তাহেল যারা িভভ আকীদার েপাষণ কের বা 
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যারা আশয়ারী, মাতুিরিদ ও জাহমীয়া তারা যিদ সহীহ আ�ীদা িক 

তা না জােন তােদর স�েকথ িক বলার আো?া েমাট কথা, আিম 

বলব, আমােদর সােথ যারা মানুষেক িকতাব ও সুভােতর িদেক 

দাওয়াত েদয়, তােদর জনয িবষয়িট তারা েযমন সহজ মেন কেরন 

েতমনিট সহজ নয়া বরং িবষয়িট কিঠন আোা এর কারণ আমরা 

আেগই উে�খ করিা, বতথমান যুেগর জািহিলয়যাত এবং পূবথ যুেগর 

জািলয়যােতর মেধয পাথথকয আোা জািহিলয়যােতর যুেগর 

কােফরেদর যখন লা ইলাহা ই�া�াহ বলার জনয দাওয়াত েদয়া 

হত, তখন তারা তা বলেত অ�ীকার করতা আর বতথমান 

অিধকাংশ মুসিলম তারা এ কািলমা মুেখ বেল, িক� এর সিঠক 

অথথ িক তা জােন নাা এ েমৗিলক পাথথকযিট সবথ েকেষ 

পিরলিকত, এমনিক এ সব আকীদা-আ�াহ রা�ুল আলামীন তার 

সম� মাখলুকােতর উপর হওয়া- িবষেয়ও তা পিরলিকতা তেব 

এখােন একিট বযাখযা েদয়ার �েয়াজন আোা অথথাৎ, একজন 
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মুসিলেমর জনয এ কথা িব�াস করা িঠক হেব না েয, আ�াহ 

আসমােন বান �হণ কেরোনা তােক অবশযই এ কথা জানেত 

হেব, হাদীেসর মেধয উে�িখত ফী শ�িট এখােন বােনর জনয 

নয়।  েতামরা জিমেন যারা   َر�وَ ُ    َۡر  ار�ُ  ُ    َلسمهُ

আো তােদর �িত দয়া কর, তাহেল িযিন আসমােন আো, িতিন 

েতামােদর �িত দয়া করেবন১০F

11। এখােন হাদীসিটেত ফী শ�িটর 

অথথ আ�াহ রা�ুল আলামীন এর বাণী-   ََُٰوى َ�ُٰ  َ�َ  ۡلَعۡرِش  ۡس ّۡ   لر 

. ]5:طـه[   েত ‘আলা শে�রও িঠক একই অথথা অথথাৎ, ফী শে�র 

অথথ এখােন ‘আলাা এর আেরকিট দৃ�া� আ�াহ রা�ুল আলামীন 

এর বাণী-   ََ
َ ۡۡ    ُ ُُ ِ ِسَف ب ن َ�ۡ

َ
َ ُِ ٓ َمه ُ   ِ   لس    ُُ ُِٱ

َ
َ َُ  [ : تلغك سورة

 িযিন আসমােন আোন, িতিন েতামােদর সহ] [ ]16-١٥تآلاتيا 

                                                           
11 িতরিমিয িকতাবুল িবর ওয়াস িসলা ১৯২৪, আবু দাউদ িকতাবুল আদব: 

৪৯৪১ 
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যমীন ধিসেয় েদয়া েথেক িক েতামরা িনরাপদ হেয় েগা,] এখােন 

ফী শ�িটর অথথ ‘আলাা    

এর উপর অসংখয দলীল রেয়োা এর একিট দলীল হল, মানুেষর 

মেধয �িস  উে�িখত হািদসা আ�াহর ককর, হািদসিট সব 

সনেদই িবক া আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

বাণী ترووت م  ف تبرض এর অথথ কধু েয সব িকট �ত� জিমেনর 

অভয�ের আো, তা নয়, বরং েয সব জীব-জ�, মানুষ ও 

হাইওয়ান জােনায়ার জিমেনর উপের আো, েসজেলােকও 

েবাঝােনা হেয়োা অনুরপভােব امونم م  ف تلسنيء এর অথথও 

একইা এখােন ফী শে�র অথথ উপর। আর মেন রাখেত হেব, এ 

ধরেনর বযাখযা ও জান যারা হেকর দাওয়াত িদেত পা� কের, 

তােদর জনয আবশযকা তারা অবশযই দলীল �মােণর উপর 

অেঢল জােনর অিধকারী হেত হেব, যােত েকান �কার �  বা 
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যুি� তােদরেক তােদর িব�াস েথেক চুল পিরমাণও সরােত না 

পােরা এ ধরেনরই একিট হাদীস হল, একজন মিহলা েয াাগল 

চরােতাা হাদীসিট সবার িনকট �িস া আিম এ হাদীস েথেক েয 

িবষয়িট উে�খ করব, েসিট হল, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন তােক িজজাসা করল, আ�াহ েকাথায়? উরের 

মিহলািট বলল, আ�াহ আসমােনা এখন যিদ তুিম জােময়া 

আজহােরর বড় েশখেক িজজাসা কর, আ�াহ েকাথায়? তখন েস 

উরের েতামােক বলেব, আ�াহ সবথষ িবরাজমানা অথচ, উ� 

মিহলা উরর িদল, আ�াহ আসমােনা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার উররেক �হণ করেলনা কারণ!  মিহলািট 

িফতরােতর িভিরেত উরর েদনা আর বতথমান সমেয়র সােথ 

িমিলেয় বলল, আমােদর পিরভাষায় বলেল বলেত হয়, েস সালাফী 

পিরেবেশ বসবাস করত, েকান খারাপ পিরেবশ তােক �শথ 

কেরিনা কারণ েস রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 
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মাদরাসা হেত িডি� লাভ কেরো, েয মাদরাসা েকান িবেশষ 

কতক পুরষ বা নারীর জনয খাস িাল না। বরং রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাদরাসা সব মানুেষর জনয উ�ু� 

িালা এখােন নারী, পুরষ ও সমােজর সব মানুষ িশকা লাভ 

করেত পারত। এ কারেণই একজন াাগেলর পাহারাদার মিহলা 

িবক  আকীদা িক তা জানতা কারণ, েস েকান খারাপ 

পিরেবেশর সােথ িমেশিন, ফেল েস কুরআন ও হাদীেস বিণথত 

সহীহ আকীদা জানত, অথচ বতথমােন যারা কুরআন ও হাদীেসর 

বড় বড় আেলম বেল দাবী কের, তােদর অিধকাংশ েলাক এ কথা 

জােন না েয, তােদর রব েকাথায়? অথচ কুরআন ও হাদীেস 

িবষয়িট �� করা আোা আজ আিম বলব,  মুসিলমেদর জনয 

এর েচেয় �� আর েকান িকাুই পাওয়া যােব না েয, যখন েকান 

একজন উ�েতর কণথধার বা উ�েতর পথ �দশথকেক িজজাসা 

কর, আ�াহ েকাথায়? তখন েস এ কথার জবাব িদেত িগেয়, 
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হতভ� হেয় যােব, েযমনিট হতভ� হেব বতথমােন অিধকাংশ 

মুসিলমা একমাষ আ�াহ রা�ুল আলামীন যােদর অনু�হ 

কেরোন তেদর াাড়াা   

সহীহ আকীদার �িত দাওয়াত েদয়ার জনয �েয়াজন অিবরাম 

সং�াম ও আ�াণ েচ�া 

 একিট কথা মেন রাখেত হেব, তাওহীেদর �িত দাওয়াত 

েদয়া এবং িবক  আকীদােক মানুেষর অ�ের েগঁেথ েদয়ার জনয 

�েয়াজন হল, �থমত: রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

যুেগ সাহাবীেদর মত কুরআেনর আয়াতসমূেহর বািহযক অথথেক 

জরর েদয়াা কারণ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

যুেগ সাহাবীরা আরবী ভাষা সহেজই বুঝেত পারতা ফেল তােদর 

জনয কুরআন েথেক িবক  আকীদা জানা ও েশখা সহজ িালা 

ি�তীয়ত: তােদর যুেগ মানেতক, িহকমত, ফালসাফা ও ইলেম 
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কালাম ইতযািদ না থাকার কারেণ, আকীদা িবষেয় েকান �কার 

ব�তা বা িবকৃিত িাল না এবং আকীদার পিরপি� েকান িবষয় 

িনেয় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ তকথ-িবতকথ 

িাল নাা িক� বতথমােন আমােদর পিরেবশ রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগর মুসলমানেদর পিরেবেশর তুলনায় 

স�ূণথ িভভা সুতরাং, এ কথা ধারনা করা যােব না েয, বতথমােন 

মানুষেক িবক  আকীদার �িত দাওয়াত রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগর মত সহজা এ িবষেয় কাাকািা 

দুিট দৃ�া� েপশ করব, যােত েকউ ি�-মত েপাষণ করেব নাা 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ সাহাবীরা রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সরাসির হািদস কনেতা, 

তারপর তােবয়ীরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সাহাবীেদর েথেক সরাসির হািদস কনেতা, এভােব িতনিট যুগ 

অিতবািহত হয়, যােদর যুগেক রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম উরম যুগ িহেসেব আখযািয়ত কেরনা এখন আিম �  

করব, তখন িক এমন েকান ইলম িাল, যােক ইলেম হাদীস বলা 

হত? উরের অবশযই বলেত হেব, নাা এখােন এমন েকান ইলম 

িাল, যােক ইলেম জারহ বা তািদল বলা হত? উরের বলেত হেব, 

নাা িক� বতথমােন তােলেব ইলমেদর জনয এ দুিট ইলম অবশযই 

জানা থাকেত হেবা এ দুিট ইলম িশকা করা ফরেজ িকফায়াা এ 

দুিট ইলম জানা �ারা একজন আেলম জানেত পারেব হাদীসিট 

সহীহ নািক দূবথল বা হাদীসিটর উপর আমল করা যােব, নািক 

যােব নাা সুতরাং বতথমােন িবষয়িট এত সহজ নয়, েযমনিট রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ সহজ িালা কারণ, তারা 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মুখ েথেত সরাসির 

হাদীস কনেত েপত, তােদর জনয জারাহ ও তাদীেলর ইলম িশখার 

�েয়াজন হত নাা এ কারেণ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর যুেগ িবষয় েযভােব সহজ িাল, বতথমােন িবষয়িট 
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েতমনিট সহজ নয়া রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

যুেগ ইলম িাল খােলস, তার মেধয েকান �কার অবকাশ িাল নাা 

িক� বতথমােন আমরা যারা মুসিলম, তারা িবিভভ সমসযার েবড়া 

জােল আবিতথত। তাই আমরা যখন মানুষেক আ�াহর 

একরবােদর �িত দাওয়াত িদেয় থািক, তখন আমােদরেক 

অবশযই িবষয়জেলার �িত লক রাখেত হেবা আমােদর এ সব 

সমসযার কারেণ আমােদর আকীদার িবষয়জেলা িবদআিত ও 

আহেল কালামীেদর পক হেত নানািবদ �ে র স�ুখীনা  

এ িবষেয় িবক  হাদীেস বিণথত িকাু িবষয় আেলাচনা 

করা ভােলা মেন কিরা েযমন- রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন ঐ সব হাদীসজেলা উে�খ কেরন, তােদর কােরা 

কােরা প�াশ জণ সাওয়াব েদয়া হেবা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 
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: " ؟ اي  مغي اي رسو  ت  أو مغهم: ، ايلوت"لالحد مغهم خسوا م  تبجم «

  » .مغنم

“তােদর মধয হেত েকান একজনেক প�াশ জণ েবিশ সাওয়াব 

েদয়া হেব”। সাহাবীরা িজজাসা কের বলল, েহ আ�াহর রাসূল, 

আমােদর েথেক নািক তােদর েথেক? রাসূল বলল, তােদর 

েথেক১১F

12।  

বতথমােন ইসলােমর েয পিরণিত, এই পিরণিত ইসলােমর �থম 

যুেগ িাল নাা কারণ, ইসলােমর �থম যুেগর সংঘষথ িাল, �� 

িশরক ও নীেরট তাওহীেদর মােঝ এবং �কাশয কুফর আর �কৃত 

ঈমােনর মােঝা বতথমােন মুসিলমেদর িনেজেদর সমসযাই �কটা 

                                                           
12  আ�ু�াহ ইবন মাসউদ হেত হািদসিট তাবরানী বণথনা কেরনা হাদীসিট 

িবক া আ�ামা আলবানী রহ. হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত কেরনা আবু 

দাউদ ৩৪৪১ 
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অিধকাংশ মুসিলেমর তাওহীদ িশরক িমি�তা তারা তােদর 

ইবাদাত বে�গীেক গাইর�াহর জনয িনেবিদত কের িক� মুেখ 

ঈমােনর দািব কেরা �থমত এ িবষয়িট জানা আমােদর জনয 

খুবই জরিরা তারপর ি�তীয়ত আমােদরেক জানেত হেব, 

আমােদর এ কথা বলা উিচত হেব না, আমােদর তাওহীেদর 

ধাপেক বাদ িদেয় িভভ ধােপ এিগেয় েযেত হেবা অথথাৎ, 

রাজৈনিতক কমথ-কান চািলেয় যাওয়াা কারণ, ইসলােমর দাওয়াত 

েদয়াই হল, সতয দাওয়াতা সুতরাং, আমােদর এ কথা বলা িঠক 

হেব না, আমরা আরব া কুরআন আমােদর ভাষায় নািযল 

হেয়োা কারণ, আমােদর মেন রাখেত হেব, অনারব যারা আরবী 

ভাষা িশেখো, তারা আরবেদর তুলনায় কুরআন হাদীস জানা ও 

বুঝা স�েকথ অিধক অ�সরা কারণ, আরবরা তােদর িনেজেদর 

ভাষা জানা ও বুঝা েথেক অেনক দূের সের েগোা ফেল তারা 
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তােদর রেবর িকতাব ও তােদর নবীর সুভাত স�েকথ জান অজথন 

হেত অেনক দূের সের আোা  

আমরা আরবরা সহীহ ইসলাম িক তা িশেখিাা সুতরাং আমােদর 

জনয উিচত হেব না এমনভােব রাজৈনিতক কমথ-কােন জিড়ত 

হওয়া এবং মানুষেক রাজৈনিতক কােজ জিড়ত হওয়ার জনয 

উ�ু  করা যােত মানুেষর জনয েয কাজ করা জুরির েযমন 

ইসলাম স�েকথ জানা, সিঠক আকীদা স�েকথ জানা, মুয়ামালা 

স�েকথ জানা ইতযািদ তা হেত মানুষেক িবরত রাখা হয়। আমরা 

এ কথা িব�াস কির না েয, আমােদর েদেশ সব জনগণ, সিঠক 

ইসলাম অথথাৎ িবক  আকীদা, ইবাদাত ও আখলাক স�েকথ 

জােন এবং তারা তার উপর অভযবা  
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পিরবতথেনর মূল হল, সং�ার ও তারবীয়েতর � িত অবল�ন 

করা 

এ কারেণই আমরা সব সময় - হক �িত�ার জনয- দুিট 

েমৗিলক িবষেয়র �িত আ�ান কির এবং অিধক জরর িদেয় 

থািকা আর তা হল, সং�ার ও তারবীয়তা সং�ার ও আে�ালন 

দুিট এক সােথ হওয়া জরিরা  যিদ েকান েদেশ আকীদার িবষেয় 

সং�ার পাওয়া যায়, তাহেল তােক অবশযই বড় ও মহান কাজ 

ধরা হেব েয,  ইসলামী সমােজর একিট অংেশ বা কতক মুসিলম 

জন েগাি�র মেধয আকীদার সংেশাধন ও সমাজ সং�ােরর মত 

একিট কাজ চলোা আর ইবাদােতর েকেষ বলেত হয়, 

ইবাদাতেক মাযহাবীয়ত ও সংকীণথতার উেেথ রাখেত হেব এবং 

িবক  হাদীস িনভথর করেত করেত হেবা বতথমােন মুি�ময় কতক 

ওলামােয় েকরাম আো, যারা ইসলামেক পিরপূণথ ও িবক ভােব 
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বুঝেত পােরন। িক� আিম মেন কির, একজন, দুই জন, িতন 

জন বা দশজন মুি�ময় েলােকর িবক  বা পিরপূণথ ইসলাম 

েবাঝার �ারা ইসলােমর মেধয আকীদা িব�াস, ইবাদাত বে�গী বা 

আখলােকর েকেষ েয ময়লা আবজথনা �েবশ করো, তা পির�ার 

বা সং�ার করার দািয়র আদায় করা স�ব নয়া ইসলােমর মেধয 

�েবশ করা কু-সং�ােরর সং�ার ও ইসলামী সমােজ বসবাসকারী 

অসংখয জন েগাি�েক িবক  আকীদার উপর উঠােনা ও  তােদর 

সিঠক পেথ পিরচালনার মত মহান দািয়র আদায় করার জনয �ক 

সংখযক েলােকর �েচ�া ও তযাগ যেথ� নয়া তােদর �ারা এত 

বড় দািয়র আদায় করা স�ব নয়া েমাট কথা, সংেশাধন ও 

তারবীয়ত বতথমােন এেক বাের শূেনযর ঘের অববান করোা  

েয েকান মুসিলম সমাজ েযখােন ইসলামী শিরয়ত অনুযায়ী 

সমাজ পিরচািলত হয় না, উে�িখত দুিট জররপূণথ িবষেয়র 
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বা�বায়ন াাড়া রাজৈনিতক আে�ালন করার পিরণিত কখেনা কভ 

হেব নাা বরং এর খারাব �ভাব মানুষেক িপিােয় েদয়া তেব 

পরামেশথর মাধযেম অথবা শরীয়ত স�ত িবিধ িবধােনর আেলােক 

উরম প িতেত নিাহত করা, েকান �কার বাধয করা বা িমিটং 

িমিাল করা াাড়া রাজৈনিতক পিরবতথেনর জনয আে�ালন করার 

বলািভিষ� হেত পাের। মানুেষর িনকট দাওয়াত েপৗো িদেল 

তােদর িবপেক হ�ত কােয়ম করা, দািয়র ও িজ�াদাির আদায় 

হেত মুি� পাওয়া যােবা আরও উপেদশ হল, মানুষেক এমন সব 

কােজ বয� রাখেত হেব, যা তােদর উপকাের আেসা তােদর 

আকীদা ক  করেত হেব, ইবাদাত বে�গী, আখলাক ও 

মুয়ামালাত িঠক করেত হেবা অেনেক বেল আমরা মুসিলম 

সমােজ িবক  আকীদা ও তালীম তারবীয়ত বা�বায়ন করেত 

চাই! তেব এিট এমন একিট িবষয় েয কাজিট �ারা আকীদার 

বা�বায়ন িবষেয় আমরা েকান িচ�াও কির না এবং ��ও েদিখ 
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নাা কারণ, এ সেবর মাধযেম িবক  আকীদার বা�বায়ন েকান 

�েমই স�ব নয়া কারণ, আ�াহ রা�ুল আলামীন কুরআেন 

করীেম এরশাদ কের বেলন,  

﴿  ٗٞ  ُ ُ
ََعَل  ُ هَ� َ ََ َُ َرّ�َك  ٓ ه َٓ لَۡو  ََ  ۖ َدٗة ِّ ٰ َُلِفَِ�  َ� َّ اََزَلُوَن ُ�ۡ ورة[  ﴾ ١ََ  س

 .]118 :هود

যিদ েতামার রব চাইেতন, তেব সকল মানুষেক এক উ�েত 

পিরণত করেতন, িক� পর�র মত িবেরাধকারী রেয় েগো, 

[সূরা হদ, আয়াত: ১১৮] 

এেদর িবষেয় আমােদর রেবর কথা বা�বায়ন হয় না, তেব 

যিদ তারা ইসলামেক িবক রেপ বুঝেত পাের এবং তারা তােদর 

িনেজেদর, পিরবার পিরজন এবং তােদর আশ পােশ যারা আো, 

তােদরেক সহীহ ইসলােমর উপর লালন-পালন কের, তখন 

আমােদর রেবর কথার �িতফলন হেব।    
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কারা রাজৈনিতক কমথ কােনর সােথ জিড়ত হেবন এবং কখন 

জিড়ত হেবন? 

রাজৈনিতক কমথ কােনর সােথ জিড়ত হওয়া, একিট 

জররপূণথ বয�তাা এিটেক আমরা অ�ীকার করিা নাা তেব 

আমরা একই সমেয় কেমথর ধারাবািহকতায় িব�াসীা আমরা 

�থেম মানুেষর আকীদা িঠক করার উপর জরর িদেয় থািক, 

তারপর মানুেষর ইবাদাত বে�গী িঠক করার উপর জরর িদেয় 

থািক, তারপর মানুেষর চাল-চলন ও েলন-েদন িঠক করার উপর 

জরর িদেয় থািকা আমরা যখন এ সব জররপূণথ িবষয়েক জরর 

েদব, তখন আমরা শরীয়ত স�ত রাজৈনিতক কমথ কােন জিড়ত 

হেত পারবা কারণ, রাজনীিতর অথথ হল, জনগেণর কাযথ�ম 

পিরচালনা করাা আর এ কাজিট েক করেব? এিট েকান সাধারণ 

মানুেষর কাজ নয়া যােয়দ, ওমর, বকর ও খােলেদর কাজ নয় 
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েয, তারা েকান একিট দল �িত�া করেব, েকান আে�ালেনর 

বীজ বপন করেব অথবা েকান জামােতর েনতৃর েদেবা বরং 

িবষয়িট যারা েদশ ও জািতর অিভবাবক তােদরই কাজ, যােদর 

হােত মুসিলমরা শপথ েনয় এবং তােদর হােত বাইয়াত �হণ 

কের, তােদর কাজ। এ বযি�ই জােন কীভােব বা�বতার 

েমাকােবলা করেত হয় এবং জনসাধারেণর কাযথ�ম পিরচালনা 

করেত হয়া বতথমান যুেগর মত মুসিলমেদর মেধয যিদ ঐকয না 

থােক এবং তারা িবিভভ দল উপদেল িবভ� থােক, তখন �েতযক 

কমতাশীলরা তােদর কমতা অনুযায়ী পিরচালনা করেবা  

আর আমরা যিদ আমােদর িনেজেদর এমন কােজ বয� রািখ, েয 

কাজেক আমরা ধের িনলাম তা আমরা ভালভােব বুঝেত পারিাা 

িক� আমার এ জানা আমার েকান উপকাের আসেব নাা কারণ, 

আমরা তা পিরচালনা করেত ও েনতৃর িদেত সকম নইা কারণ, 
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আমরা জনগেণর পিরচালনার িস া� েদয়ার কমতা রািখ নাা 

ফেল এিট একিট অনথথক কাজ যার মেধয েকান উপকার নাইা   

দৃ�া� �রপ বলব, বতথমােন অিধকাংশ মুসিলম েদেশ মুসিলমেদর 

িবরে  েয যু  সংঘিটত হেি, তার সমথথেন জনমত সৃি� করা ও 

মুসিলমেদর উ�ু  করােত আেদৗ েকান উপকার আো? অথচ 

আমরা িজহাদ পিরচালনার কমতা রািখ নাা কারণ, িজহাদ 

পিরচালনা হেত হেব, এমন একজন দািয়রশীল ইমােমর েনতৃের 

যার হােত মুসিলমরা বাইয়াত িনেয়োা অনযথায় এেত েকান 

ফােয়দা নাইা তেব আমরা এ কথা বিল না েয, িজহাদ করা 

ওয়ািজব নয়! আমরা বিল, িজহাদ ওয়ািজব, িক� তা তার সময় 

আসার পূেবথই কর করা যােব না। সুতরাং, আমােদর জনয 

করনীয় হল, আমরা আমােদর িনেজেদর ও অনযেদর িবক  

ইসলাম স�েকথ েবাঝােনা ও তােদর সিঠক তারবীয়ত েদয়াা আর 
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যিদ আমরা মানুষেক �শথ কাতর িবষয়সমূেহ বয� কের েদই, 

তাহেল তােদরেক ঐ দাওয়াত স�েকথ জানা ও বুঝার কমতা 

েথেক দূের সরােনা হেব, েয দাওয়ােতর দািয়র আদায় করা 

�িতিট �া� বয়� মুসিলেমর উপর ওয়ািজবা েযমন, আকীদা ক  

করা, ইবাদাতসমূহ সিঠক প িতেত আদায় করা এবং আখলাক 

সু�র করাা মেন রাখেত হেব, এ জেলা হল, ফরেজ আইন-যােত 

েকান �কার দূবথলতা �হণ করা হেব নাা আর অনযানয িবষয়জেলা 

এমন, েযজেলার িকাু আো ফরেজ েকফায়া, অথথাৎ কতক েলাক 

এ দািয়র পালন করেল সবার পক হেত তা আদায় হেয় যােবা 

েযমন, বতথমােন    রাজৈনিতক কমথ িনেয় বয� থাকােক িফকহল 

ওয়ােক’ বেল নাম করণ করা হেয় থােক। এর দািয়র হল, যােদর 

মেধয সমসামিয়ক সমসযা সমাধােনর েযাগযতা আো তারা এ 

ধরেনর কমথ-কান হেত ফােয়দা লাভ করেত সকমা তেব কতক 

েলাক আো, যােদর হােত সমাধােনর েকান কমতা নাই তােদর 
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জনয রাজৈনিতক কমথ কান স�েকথ জানা, সাধারণ মানুষেক 

জররপূণথ কাজ েথেক িফিরেয় কম জররপূণথ কােজ বয� করা, 

এমন একিট কাজ যা তােদর সিঠক বুঝ হেত দূের সিরেয় রােখা 

বতথমােন এ ধরেনর সমসযা অিধকাংশ ইসলামী দল ও 

সংগঠনসমূেহর কমথ প িতর মেধয আমরা �তযকভােব েদখেত 

পাই এবং সরাসির অনুভব কিরা এমনিক আমরা এ সব দাঈেদর 

অেনকেকই েদখেত পাই, িবক  আকীদা, ইবাদাত বে�গী ও 

আখলাক েশখার উে�েশয তােদর সােথ স�ৃ� ও তােদর আশ 

পােশ থাকা অেনক মুসিলম যুবকেক তারা সিঠক আকীদা 

িশকাদান হেত িবরত রােখ। অেনক দাঈেদর অববা এমন তােদর 

রাজৈনিতক কমথ-কান িনেয় বয� থাকা এবং আ�াহ নািযলকৃত 

িবধােনর পিরপ�ী সংসেদর সদসয হওয়ার অিভলাষ তােদর 

জররপূণথ কাজ হেত িবরত রােখ। ফেল তারা এমন কাজ িনেয় 

বয� থােক যা বতথমান এ নাজুক পিরিবিতেত েকান জররপূণথ 
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িবষয় নয়। বতথমান করণ পিরণিতর পিরবতথেনর জনয অংশ �হণ 

করা অথবা মুসিলমেদর দািয়র হেত দায়মুি�র � িত স�েকথ 

েয �  করা হেয়ো, েস িবষেয় আমরা বলব, �িতিট মুসিলম 

তার েযাগযতা অনুযায়ী দািয়রশীলা তােদর মেধয যারা আেলম 

তােদর উপর যা ওয়ািজব হেব অনযেদর উপর তা ওয়ািজব নয়া 

েযমন, এসব িবষেয় আমরা বলব, আ�াহ রা�ুল আলামীন 

আমােদর উপর তার িকতােবর মাধযেম িনয়ামতসমূহ পূণথ কেরন 

এবং কুরআনেক মুমীনেদর জনয সংিবধান িহেসেব িনধথারণ 

কেরনা আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,    �ََۡل  ِ ِۡكرِ �ِن  َٔ ف ُۡ َ
َ ّ لُٓوَ

ََۡعلَُموَن   َّ   ُُۡ ورة[   ٧ُكٱ  েতামরা“   ]7ُ  َ�اٞ  :َۡتبيهُ س

জানীেদর িনকট িজজাসা কর যিদ েতামরা না জান” [ সূরা 

আি�য়া, আয়াত: ৭] 
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আ�াহ রা�ুল আলামীন ইসলািম সমাজেক দুিটভােগ িবভ� 

কের বেলন, এখােন দুই ে�ণীর েলাক আো, এক ে�ণীর েলাক 

যারা আেলম আর অপর ে�ণীর েলাক আো যারা আেলম নয়া 

আর এ দুই ে�ণীর েলােকর দািয়র এক নয়া একজন আেলেমর 

দািয়র আর েয আেলম নয়, তার দািয়র এক হেত পাের নাা 

যারা আেলম নয় তােদর দািয়র হল, জানার জনয তারা 

আেলমেদর িনকট িজজাসা করেব, আর আেলমেদর দািয়র হল, 

তারা তােদর �ে র উরর েদেবা েমাট কথা বযি�র ধরেনর উপর 

িনভথর কের, তােদর দািয়রও িবিভভ হেয় থােকা বতথমান যুেগ 

একজন আেলেমর দািয়র হল, েস তার কমতা অনুযায়ী মানুষেক 

সেতযর িদেক দাওয়াত েদেবা আর েয আেলম নয়, তার উিচত 

হল, তার জনয যা জররপূণথ তার স�েকথ িজজাসা করা অথবা েয 

দািয়রশীল তােক তার �ী স�ানরা তােদর অজানা িবষেয় িজজাসা 

করেব। যখন উভয় ে�ণীর েলাক তােদর িনজ িনজ দািয়র আদায় 
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করেব, তখন তারা নাজাত পােবা কারণ, আ�াহ রা�ুল আলামীন 

বেলন,  

ه ﴿ َّ َُۡسَع   ّ ِ ََۡفًسه �  ُ ِلُِف  ح  َُ َّ اُ
   .]286 م  تآلا : تلقمة سورة[ ﴾ 

“আ�াহ েকান বযি�েক তার সামেথথযর বািহের দািয়র েদন নাা” 

[সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]  

আমরা অতয� দু:েখর সােথ বলিা বতথমােন আমরা এমন 

এক দূরাববার মেধয বসবাস করিা, ইিতহােস এর দৃ�া� খঁুেজ 

পাওয়া যােব নাা আর তা হল, মুসিলমেদর িবরে  অমুসিলম 

কােফরেদর ঐকযব  �েচ�াা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার িবক  ও �িস  হাদীেস এর ভিবষযৎ কের 

বেলন,  
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أم  اغ  �  : ، ايلوت"ردت  عغينم تبمم رني ردت  تبلغ  إا امعتهي« 

ال، أصتم اومئذ رث�، ولكغنم غثيء راثيء : "اومئذ اي رسو  ت  ؟ اي 

صدور عدو م لنم، ولقذف  ف اغو�نم  تلسيع، ول�ع  ت  تلممب  م 

 »حا تيصيي و متمي  تلوت: "ومي تلوم  اي رسو  ت  ؟ اي : ، ايلوت"تلوم 

“িবজািতরা েতামােদর িবপেক এেক অপরেক ডাকাডািক করেব, 

েযমনিট খাওয়ার দ�রখােনর িদেক এেক অপরেক ডাকাডািক 

কের, তারা িজজাসা করল,  েহ আ�াহর রাসূল! েসিদন িক 

আমােদর সংখযা কম হেব? উরের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম না, েসিদন েতামােদর সংখযা কম হেব না, বরং 

েতামােদর সংখযা েসিদন েবিশ হেব, তেব েতামরা বনযার পািনেত 

ভাসমান খড়-কুটার মতা আ�াহ রা�ুল আলামীন েতামােদর 

দুশমনেদর অ�র েথেক েতামােদর ভয়েক িািনেয় িনেবা আর 

েতামােদর অ�ের ওহানেক েঢেল েদেবা তারা িজজাস করল, েহ 
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আ�াহর রাসূল ওহান িজিনসিট িক? উরের রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, দুিনয়ার মহ�ত ও মৃতুযর ভয়১২

13।  

েমাট কথা, আেলমেদর দািয়র হল, তারা মানুষেক তালীম 

তরবীয়ত ও সংেশাধন করেত েচ�া চালােবা আর এর প িত 

হল, আেলমরা তােদর সাধযানুযায়ী মানুষেক িবক  আকীদা, 

তাওহীেদ খােলস, ইবাদাত ও আখলাক িশখােবা বতথমান সমেয় 

আমরা েয সমােজ বসবাস কির আমরা ইয়াহদীেদর িবরে  

ঐকযব  হেয় িজহাদ করার েকান কমতা আমােদর নাইা কারণ, 

বতথমােন আমােদর মেধয েকান ঐকয নাই, আমােদর েকান েদশ 

নাই েযখােন আমরা একষ হেত পাির এবং আমােদর েকান ইমাম 

নাই যার িপােন আমরা সািরব  হেত পািরা কারণ, মুসিলমরা 

                                                           
13 আবু দাউদ ৪২৯৭, আহমদ ২৭৮/৫ হািদিসিট িবক  আবুদাউদ [৪২৯৭] 

াাওবােনর হািদস হেত আর আ�ামা আলবানী উভয় সনেদ হািদসিটেক সহীহ 

বেল আখযািয়ত কেরনা  



 

71 

তােদর িবেরে  যারা ষড়যযকারী দুশমনেদর �িতহত করেত েয 

ধরেনর িজহাদ করা দরকার েস ধরেনর িজহাদ করেত তারা 

সকম নয়া তেব তােদর জনয করনীয় হল, দুশমনেদর �িতহত 

করেত শরীয়ত স�ত যত �কার উপায় ও উপকরণ আো, 

স�াবয সব ধরেনর উপায় ও উপকরণ অবল�ন করেবা কারণ, 

বতথমােন আমরা ব�গত িদক িদেয় সামথথযবান নইা আর যিদ 

আমরা সামথথযবান হেয়ও থািক, আমরা আমােদর ইিা মত েকান 

পদেকপ িনেত পাির নাা কারণ, অিধকাংশ মুসিলম েদেশ তােদর 

িনজ� �সাশন আো, েনতৃর আো, িবচারক আো যা ইসলামী 

শিরয়েতর সােথ সাম�সযতা বা িমল রােখ নাা িক� অতয� 

দু:েখর িবষয় হল, একটু পূেবথ আমরা েয দুিট িবষয় উে�খ 

করলাম, অথথাৎ সংেশাধন ও তালীম তারবীয়ত তা বা�বায়ন 

করেত পারিা নাা যখন মুসিলম দাঈরা েয েদেশ ইসলামী 

শিরয়ত স�ত িবিধ িবধান নাই েস েদেশ এ জররপূণথ দুিট িমশন 
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িনেয় কাজ কের যােব এবং এ দুিট মুলনীিতর উপর একষ হেব, 

আমার িব�াস তােদর উপর আ�াহ রা�ুল আলামীন বাণীর 

পুেরাপুির �িতপলন েদখা যােবা আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,      

﴿  َٖ ِ س َُ ََۡو ُُِٱوَن  ََ ۖ  ٤َ�ۡفَرُح  لُۡمۡؤ ُُ ٓ َُ  �ََشه ِۚ اَٱُ�ُ  : تلموم سورة[ ﴾ بَِٱۡ�ِ  ح 

 . ]5-4 م  تآلا 

“আর েসিদন মুিমনরা আনি�ত হেব, আ�াহর সাহােযযা িতিন 

যােক ইিা সাহাযয কেরনা”  
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একজন মুসিলেমর উপর ওয়ািজব হল, তার জীবেনর �িতিট 

েকেষ সাধযমত আ�াহর িবধােনর বা�বায়ন করাা 

সুতরাং মেন রাখেত হেব, মুসিলেমর উপর ওয়ািজব হল, তার 

সামথথ অনুযায়ী েচ�া করা। কারণ, আ�াহ রা�ুল আলামীন 

কাউেক তার কমতার বািহের েকান িকাু্র দািয়র চািপেয় েদন 

নাা এখােন িবক  আকীদা �িতি�ত করা আর িবক  ইবাদাত 

�িত�ার মেধয বাধযবাধকতা নাইা অনুরপভােব েযখােন আ�াহর 

িবধান নাই েসখােন আ�াহর িবধান বা�বায়ন করা ও না করার 

মেধয েকান বাধযবাধকতা নাইা আ�াহ রা�ুল আলামীন সবথ �থম 

আ�াহর জিমেন েয িবধান বা�বায়ন করেত হেব, তা হল, 

তাওহীদা তেব এখােন িবেশষ িকাু কাজ িবিভভ সময় েদখা যায়, 

েযমন- একাকীর অবল�ন করা মানুেষর সােথ সংিম�ণ হেত 

অিত উরমা একজন মুসিলম েকান িনজথন বােন িগেয় দুিনয়ার 
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সব মানুষ েথেক দূের সের একা হেয় যােব এবং েসখােন আ�াহ 

রা�ুল আলামীেনর ইবাদত বে�গী করেবা দুিনয়ার সব ঝােমলা 

েথেক মু� থাকেব, মানুেষর অিন�তা েথেক েস েবঁেচ থাকল এবং 

তার অিন�তা েথেম মানুষ েবঁেচ থাকলা এ িবষেয় অেনক হাদীস 

বিণথত আো, যিদও সিতযকার �ীন হল, ইবন ওমর রা. হাদীেস েয 

কথা আসো, তারই মমথাথথা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন,     

 أاتمم خ� م  تلذم  تلل ال  يلل تلذم  تلل  يلل تيي� وبمى  « 

  »تيي� وال امى   أاتمم 

েয মুিমন মানুেষর সােথ উঠবস কের এবং তােদর িনযথাতেনর 

উপর  ধযথয ধারণ কের েস মুিমন উরম এমন মুিমন হেত েয 

মানুেষর সােথ উঠবস কের না এবং তােদর কে�র উপর  ধযথ 

ধারণ কের নাা  
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েমাট কথা ইসলামী রাা বযববা �বতথন করা আ�াহর 

জিমেন আ�াহর িবধান কােয়ম করার মাধযম, তেব তা েকান 

উে�শয নয়া িকাু দায়ীেদর কমথ েদখেল আ�যথ না হেয় পারা যায় 

না, তারা যা করেত পারেব না তার �িত খুব জরর েদয়া িক� 

তােদর জনয েয কাজিট করা সহজ ও যা তােদর করণীয় তা তারা 

োেড় েদয়া কারণ, এ সব কাজজেলা করেত হেল, তােদরেক 

তােদর নফেসর সােথ যু  করেত হয়া তাই তারা এ সব কাজ 

োেড় িদেয়, রা�ায় নােম �ীন কােয়ম করার জনযা েযমন- 

একজন মুসিলম দায়ী েস তার অনুসারীেদর ওিসয়ত কের বেলন, 

“েতামরা েতামােদর েদেহ ইসলামী রাা কােয়ম কর, তা হেল তা 

েতামােদর েদেশও কােয়ম হেয় যােব”া  

তারপরও আমরা েদখেত পাই, অিধকাংশ দায়ীরা এ মুলনীিতর 

েখলাপ কের, তারা তােদর আ�াহ রা�ুল আলামীনেক একমাষ 
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িবধান দাতা বেল, আখযািয়ত কেরা তারা এ িবষয়িটেক �িস  

�বাদ একমাষ িবধান দাতা আ�াহ বেল, চািলেয় েদনা এেত 

েকান স:ে�হ ও সংশয় নাই েয,  একমাষ িবধান দাতা আ�াহ 

রা�ুল আলামীনা িতিন একক, এ িবষেয় এবং অনয েকান িবষেয় 

তার সােথ েকান শিরক নাইা আবার িকাু েলাকেক েদখা যায়, 

তারা চার মাযহােবর েকান মাযহাবেক অনুসরন কের,  তারা যখন 

তােদর সামেন �� ও িবক  সুভাতেক তুেল ধরা হয়, তখন 

তারা বেল, এিট আমার মাযহােবর পিরপি�া তাহেল আ�াহ 

রা�ুল আলামীন এর িবধান অনুযায়ী আমল করার দািব েকাথায়? 

আবার কতক েলাকেক েদখা যায়, তারা সুফীেদর িনয়েম আ�াহর 

ইবাদাত কের থােকা আ�াহর রা�ুল আলামীেনর িবধান 

তাওহীেদর উপর আমল করার িবষয়িট েকাথায় েগল? তারা 

অনযেদর েথেক এমন িকাু চায়, যা তারা িনেজরা তােদর 

িনেজেদর জনয কের নাা মেন রাখেব, সবথািধক সহজ িবষয় হল, 
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তুিম আ�াহর িবধানেক েতামার িব�াস, ইবাদাত, চাল-চলন, 

েতামার ঘর, েতামার োেলেদর লালন-পালন, েতামার বযবসা 

বািণজয ইতযািদেত বা�বায়ন করেবা পকা�ের যারা আ�াহর 

িবধােনর িবরে  চলেত অভয�, তােদর মেধয আ�াহর িবধান 

বা�বায়ন করা ও তােদর আ�াহর িবধােনর উপর চলেত বাধয 

করা অেনক কিঠন ও দূরহ বযাপারা সুতরাং, তুিম েকন সহজিট 

োেড় কিঠনিট িনেয় হড়াহিড় করেব?      

এেত দুিট িজিনস �মািণত হয়, এক- ভূল িশকা ও অপিরপ� 

িনেদথশনাা অথবা ভূল ধারণা যা তােক এমন িকাু করেত বাধয 

কের যা তার সামেথথযর মেধয নাই এবং তােক এমন কাজ হেত 

িফিরেয় রােখ যা তার সােধযর মেধয আোা বতথমােন একমাষ 

আ�কি , তালীম তারবীয়ত ও মানুষেক সিঠক আ�ীদা এবং 

ইবাদাত বে�গীর �িত দাওয়াত েদয়া াাড়া েকান উপায় 
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েদখিানাা মেন রাখেত হেব, �িতিট মানুষ তার েযাগযতা ও 

সামেথথযর মেধয সীমাব া আ�াহ রা�ুল আলামীন েকান মানুষেক 

তার সামেথথযর বািহের েকান দািয়র েদন নাা   

.وتمند   رب تلعيل�  .وص� ت  وسغم   صييغي  ند عغيه وهل وسغم    
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