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ভূরমকা
রবসরমল্লারহর রাহমারনর রারহম
আল-হামদু রলল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূ রলল্লাহ।
ওয়াআলা আরলহী ওয়া আসহারবহী আজমাঈন।
আল্লাহর পথে আহ্বান করথতই নবী-রাসূ লগথের পৃরেবীথত আগমন।
মুরমথনর জীবথনর আনযতম দারয়ত্ব এই দা‘ওয়াত। কুরআনু ল কারীথম এ
দারয়ত্বথক কখ্থনা দা‘ওয়াত, কখ্থনা সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ
রনথষধ, কখ্থনা প্রচার, কখ্থনা নসীহত ও কখ্থনা দীন প্ররতষ্ঠা বথল
অরভরহত করা হথয়থি। কুরআন ও হাদীথসর আথলাথক এ কাথজর
গুরুত্ব, এর রবধান, পুরস্কার, এ দারয়ত্ব পালথন অবথহলার িারি, ও কথমব
অাংিগ্রহথের িতবাবলী ও এর জনয আবিযকীয় গুোবলী আথলাচনা
কথররি এই পুরিকারিথত। এ রবষয়ক রকিু ভুলভ্রারি, থযমন রবরভন্ন
অজুহাথত এ দারয়থত্ব অবথহলা, ফলাফথলর বযিতা বা জাগরতক ফলাফল
রভরত্তক সফলতা রবচার, এ দারয়ত্ব পালথন কথ ারতা ও উগ্রতা, আথদি,
রনথষধ বা দা‘ওয়াত এবাং রবচার ও িারির মথধয পােবকয রনেবয়, আথদি
রনথষধ বা দা‘ওয়াত এবাং গীবত ও থদাষ অনু সন্ধাথনর মথধয পােবকয
ইতযারদ রবষয় আথলাচনা কথররি। সবথিথষ এ ইবাদত পালথনর থক্ষথত্র
সু ন্নাথত নববী এবাং এ রবষয়ক রকিু ভুলভ্রারির কো আথলাচনা কথররি।
হাদীথসর থক্ষথত্র শুধু মাত্র সহীহ বা রনভবরথযাগয হাদীথসর ওপর রনভবর
করার থচষ্ট্া কথররি। মুহারিসগে অতযি সূ ক্ষ্ম ও ববজ্ঞারনক রনরীক্ষার
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মাধযথম হাদীথসর রবশুদ্ধতা ও দু ববলতা রনধবারে কথরথিন, থয রনরীক্ষাপদ্ধরত রবথের থয থকাথনা রবচারালথয়র সাক্ষয-প্রমাথের রনরীক্ষার থচথয়ও
থবরি সূ ক্ষ্ম ও চুলথচরা। এর রভরত্তথত থয সকল হাদীস সহীহ বা হাসান
অেবাৎ গ্রহেথযাগয বথল প্রমারেত হথয়থি আরম আমার আথলাচনায়
শুধু মাত্র থস হাদীসগুথলাই উথল্লখ্ করার থচষ্ট্া কথররি।
অরত নগেয এ প্রথচষ্ট্ািুকু যরদ থকাথনা আগ্রহী মুরমনথক উপকৃত কথর
তথব তা আমার বড় পাওয়া। থকাথনা সহৃদয় পা ক দয়া কথর
পুরিকারির রবষথয় সমাথলাচনা, মতামত, সাংথিাধনী বা পরামিব প্রদান
করথল তা থলখ্থকর প্ররত তাাঁর ইহসান ও অনু গ্রহ বথল গেয হথব।
মহান আল্লাহর দরবাথর সকাতথর প্রােবনা করর, রতরন দয়া কথর এ নগেয
কমবিুকু কবুল কথর রনন এবাং এথক আমার, আমার রপতামাতা, স্ত্রীসিান, আত্মীয়স্বজন ও পা কথদর নাজাথতর উসীলা বারনথয় রদন।
আমীন!
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প্রেম পররথেদ : পরররচরত, গুরুত্ব ও রবষয়বস্তু
১. পরররচরত: দাওয়াহ, আমর, নাহই, তাবলীগ, নসীহত, ওয়াজ:
রনথজর জীবথনর প্ররতরি থক্ষথত্র আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাথমর রনথদবিনা বািবায়থনর পািাপারি রনথজর আথিপাথি
অবস্থানরত অনযানয মানু ষথদর মথধয আল্লাহর দীনথক বািবায়থনর থচষ্ট্া
করা মুরমথনর অনযতম দারয়ত্ব। এ জনয মুরমথনর জীবথনর একরি বড়
দারয়ত্ব হথলা -আল আমরু রবল মারুফ অয়ান নাহইউ আরনল মুনকারঅেবাৎ নযায় কাথজর আথদি ও অনযায় থেথক রনথষধ করা। আথদি ও
রনথষধথক একথত্র আদ-দা‘ওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহর রদথক আহ্বান
বলা হয়। এ ইবাদত পালনকারীথক দা‘ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর রদথক
আহ্বানকারী ও সাংথক্ষথপ দা‘ঈ অেবাৎ দা‘ওয়াতকারী বা দা‘ওয়াত-কমবী
বলা হয়। দা‘ওয়াত ( )ادلعوةিথব্দর অেব, আহ্বান করা বা ডাকা।
আররবথত ( )األمرবলথত আথদি, রনথদবি, উপথদি, অনু থরাধ, অনু নয়
সবই বুঝায়। অনু রূপভাথব নাহই ( )انليهবলথত রনথষধ, বজবথনর
অনু থরাধ ইতযারদ বুঝাথনা হয়। কুরআন-হাদীথস এই দারয়ত্ব বুঝাথনার
জনয আথরা অথনক পররভাষা বযবহার করা হথয়থি: তন্মথধয রথয়থি আততাবলীগ ( )اتلبليغআন-নাসীহাহ ( )انلصيحةআল-ওয়াজ ( )الوعظইতযারদ।
আত-তাবলীগ অেব থপৌঁিাথনা, প্রচার করা, খ্বর থদওয়া, থঘাষো থদওয়া
বা জারনথয় থদওয়া। আন-নাসীহাহ িথব্দর অেব আিররক ভাথলাবাসা ও
কলযাে কামনা। এ ভাথলাবাসা ও কলযাে কামনা প্রসূ ত ওয়াজ, উপথদি
বা পরামিবথকও নসীহত বলা হয়। ওয়াজ বাাংলায় প্রচরলত অরত পরররচত
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আররব িব্দ। এর অেব উপথদি, আথবদন, প্রচার, সতকবীকরে ইতযারদ।
দা‘ওয়াথতর এই দারয়ত্ব পালনথক কুরআনু ল কারীথম ইকামথত দীন বা
দীন প্ররতষ্ঠা বথল অরভরহত করা হথয়থি। এগুথলা সবই একই ইবাদথতর
রবরভন্ন নাম এবাং একই ইবাদথতর রবরভন্ন রদক। পরবতবী আথলাচনা
থেথক আমরা তা বুঝথত পারব, ইনিাআল্লাহ।
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কুরআন-হাদীথসর আথলাথক দা‘ওয়াত-এর গুরুত্ব
নবী রাসূ লগথের মূ ল দারয়ত্ব,
সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ রনথষধ, প্রচার, নসীহত, ওয়াজ বা
এককোয় আল্লাহর দীন পালথনর পথে আহ্বান করাই রিল সকল নবী
ও রাসূ থলর (আলাইরহমুস সালাম) দারয়ত্ব। সকল নবীই তাাঁর উম্মতথক
তাওহীদ ও ইবাদথতর আথদি কথরথিন এবাং রিকব, কুফর ও পাপকাজ
থেথক রনথষধ কথরথিন।
মহান আল্লাহ বথলন,

ذ ذ ُّۡذ ذ
ذ
ۡ
ذ
ُ
ً ك ُت
ف َٱ ذ
ََِتل َۡورىَة
َ ِ َ وبا َعِنده َۡم
َ َي ُدون َُهۥ َم
َ
ِي
َّل
م َٱ
َِ ل
َ ب َٱ
َ ِ ﴿ٱَّلِينَ َيتب ِ ُعونَ َٱ ذلر ُسولَ َٱنل
ِ
ۡ
ۡ
ۡ ُ ۡ
]١٥٧ :نَٱَل ُمنك َِر﴾ [االعراف
َِ وفَوي َۡنهىَ ُه َۡمَع
َ ِ يلَي َأ ُم ُرهمََب ِٱَلم َۡع ُر
َِ جن
َِ وَٱ
ِ ل
“যারা অনু সরে কথর বাতবাবাহক উরম্ম নবীর, যাাঁর উথল্লখ্ তারা তাথদর
রনকি ররক্ষত তাওরাত ও ইঞ্জীথল রলরপবদ্ধ পায়, রযরন তাথদরথক
সৎকাথজর রনথদবি থদন এবাং অসৎকাজ থেথক রনথষধ কথরন।” [সূ রা
আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]
এ আয়াথত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর কমবথক আথদি
ও রনথষধ নাথম অরভরহত করা হথয়থি। অনযত্র এ কমবথক দা‘ওয়াত বা
আহ্বান নাথম অরভরহত করা হথয়থি। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

ُ
ُ
ۡ
ُۡ
ُ
ذ
ُ
]٨ :ولَي َۡد ُعوك َۡمَتلِ ُ َؤم َُِنواََبِر ّبِك َۡم﴾ [احلديد
َ ّللَِوَٱ ذلر ُس
َ ﴿وماَلك َۡمَلََت َؤم ُِنونَََب ِٱ
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“থতামাথদর কী হথলা থয, থতামরা আল্লাহর প্ররত ঈমান আন না, অেচ
রাসূ ল থতামাথদরথক আহ্বান করথিন থয, থতামরা থতামাথদর রথবর
ওপর ঈমান আন।” [সূ রা আল-হাদীদ, আয়াত: ৮]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর এ দারয়ত্বথক দা‘ওয়াত বা
আহ্বান বথল অরভরহত কথর আল্লাহ তা‘আলা বথলন,
ۡ
ۡ
ۡ
ذ
ۡ ۡ
ُ ۡ
﴾ن
َُ حس
َۡ ه َأ
َ ِ َت
َ ِ لسنةَِ َوجَدَِل ُهم ََب ِٱل
َ كمةَِ َوَٱَلم َۡوعِظةَِ َٱ
َ ِل
َ يل َر ّبِكَ ََب ِٱ
َِ ِ ع َإِلَ َسب
َ ﴿ٱ َد

]١٢٥ :[انلحل

“আপরন আপনার রথব রদথক আহ্বান করুন রহকমত বা প্রজ্ঞা িারা এবাং
সু ন্দর ওয়াজ-উপথদি িারা এবাং তাথদর সাথে উৎকৃষ্ট্তর পদ্ধরতথত
আথলাচনা-রবতকব করুন।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫]
অনযত্র এই দারয়ত্বথকই তাবলীগ বা প্রচার বথল অরভরহত করা হথয়থি।
আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

ُ
ۡ ۡ ذ
ۡذ
ّۡ ُ ُذ
﴾ل َفما َبل َغتَ َرِساتل َُه
َ لكَ َمِن َ ذر ّبِكَ َِإَون َل َۡم َت َفع
َۡ ِ نزلَ َإ
َ ﴿يَأ ُّيها َٱلرس
ِ ول َبل َِغ َماَ َأ

]٦٧ :[املائدة

“থহ রাসূ ল! আপনার রথবর পক্ষ থেথক আপনার ওপর যা অবতীেব
হথয়থি তা আপরন প্রচার করুন। যরদ আপরন তা না কথরন তাহথল
আপরন আল্লাহর বাতবা প্রচার করথলন না।” [সূ রা আল-মাথয়দাহ, আয়াত:
৬৭]
কুরআনু ল কারীথম বারবার বলা হথয়থি থয, প্রচার বা থপাাঁিাথনাই
রাসূ লগথের একমাত্র দারয়ত্ব। রনথচর আয়াথত বলা হথয়থি:
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ۡ ُ ۡ ُّ ُ ذ
ۡ
]٣٥ :ي﴾ [انلحل
َُ ِ للَ َغَٱَل ُمب
َ لَٱ
َ ِ لَإ
َِ لََعََٱلرس
َ ﴿فه
“রাসূ লগথের দারয়ত্ব থতা থকবল সু স্পষ্ট্ভাথব প্রচার করা।” [সূ রা আননাহল, আয়াত: ৩৫]
নূ হ আলাইরহস সালাথমর জবারনথত বলা হথয়থি:

ّ
ُ
ُ ُّ ُ
]٦٢ :حَلك َۡم﴾ [االعراف
َُ بَوأنص
َ ِ ﴿أبل ِغك َۡمَرِسَلَتََِر

“আরম আমার রথবর ররসালাথতর দারয়ত্ব থতামাথদর কাথি থপৌঁথি রদরে
এবাং আরম থতামাথদর নসীহত কররি।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত:
৬২]
সূ রা আল-আ‘রাথফর ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূ রা হুদ-এর ৩৪
নম্বর আয়াত ও অনযানয স্থাথন দা‘ওয়াতথক নসীহত বথল অরভরহত করা
হথয়থি
সূ রা আি-শুরার ১৩ আয়াথত বথলথিন:

ذ
ُ
ذ
ُ
ََلكَ َوما َو ذص َۡينا َب ِ َهِۦ
َۡ ِ ّص َب ِ َهِۦ َنوحَا َوَٱَّلِيَ َأ َۡوح َۡيناَ َإ
َ ِين َما َو
َِ ﴿َشعَ َلكم َ ّمِنَ َٱ ّل
ُ
ۡ
ۡ ۡ
ُ ن َأق
َشك ِيَ َما
َِ ب ََعَ َٱَل ُم
َ ُ ِيمواَ َٱ ّلِينَ َولَ َتتف ذرقواَ َفِي َهِ َك
َ إ َِبۡرَهِيمَ َو ُموسَ َوعِيسَ َأ
ُ
]١٣ :ل َهِ﴾ [الشورا
َۡ ِ ت َۡد ُعوه َۡمَإ
“রতরন থতামাথদর জনয রবরধবদ্ধ কথরথিন দীন, যার রনথদবি রদথয়রিথলন
রতরন নূ হথক- আর যা আরম ওহী কথররি আপনাথক- এবাং যার রনথদবি
রদথয়রিলাম ইবরাহীম, মূ সা এবাং ঈসাথক, এ বথল থয, থতামরা দীন
প্ররতষ্ঠা কর এবাং তাথত দলাদরল-রবরেন্নতা সৃ রষ্ট্ কথরা না। আপরন
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মুিররকথদর যার প্ররত আহ্বান করথিন তা তাথদর রনকি দু ববহ মথন
হয়।” [সূ রা আি-শুরা, আয়াত: ১৩]
তাবারর, ইবন কারসর ও অনযানয মুফাসরসর, সাহাবী-তাথবঈ
মুফাসরসরগে থেথক উদ্ধৃত কথরথিন থয, দীন প্ররতষ্ঠার অেব হথলা দীন
পালন করা। আর দীন পররপূ েব পালথনর মথধযই রথয়থি আথদি, রনথষধ
ও দা‘ওয়াত। এ অথেব থকাথনা থকাথনা গথবষক দীন পালন বা রনথজর
জীবথন দীন প্ররতষ্ঠার পািাপারি অনযথদর জীবথন দীন প্ররতষ্ঠার
দা‘ওয়াতথকও ইকামথত দীন বথল গেয কথরথিন।
উম্মথত মুহাম্মারদর অনযতম দারয়ত্ব ও ববরিষ্ট্য:
দা‘ওয়াত, আথদি-রনথষধ, দীন প্ররতষ্ঠা বা নসীহথতর এই দারয়ত্বই
উম্মথত মুহাম্মারদর অনযতম দারয়ত্ব ও ববরিষ্ট্য।
আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

ۡ ۡ ۡ
ُ ُ
ۡ
ۡ
ُ ۡ
َِنَٱَل ُمنك َر
َِ وفَوي َۡنه َۡونََع
َ ِ يَوي َأ ُم ُرونَََب ِٱَلم َۡع ُر
َِ ل
َ تلكنَ ّمِنك َۡمَأ ذمةََي َۡد ُعونََإِلََٱ
َ ﴿و
ُ
ۡ ۡ ُ
]١٠٤ :﴾ [ال عمران١٠٤ََوأولَئِكََه َُمَٱَل ُم َفل ُِحون
“আর থযন থতামাথদর মথধয এমন একরি দল হয়, যারা কলযাথের প্ররত
আহ্বান করথব, ভাথলা কাথজর আথদি থদথব এবাং মন্দ কাজ থেথক
রনথষধ করথব। আর তারাই সফলকাম।” [সূ রা আথল ইমরান, আয়াত:
১০৪]
অনযত্র মহান আল্লাহ বথলন,
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ۡ
ۡ
ۡ
ُۡ
ۡ ُ ُ ۡ ُۡ ُ
تَل ذ
ََنَٱَل ُمنك َِرَوت َؤم ُِنون
َِ وفَوت َۡنه َۡونََع
َ ِ اسَت َأ ُم ُرونَََب ِٱَلم َۡع ُر
َ ِ ِلن
َ ۡ خ ِرج
َ يَأ ذمةََأ
َ ﴿كنت َمَخ
ۡ ذ
ۡ ُۡ
ُ ۡ ُُ ۡ
ۡ ۡ
ذ
َََثه َُمَٱ َلفَسِقون
َ ياَل ُهمََ ّم َِۡن ُه َُمَٱَل ُم َؤم ُِنونََوأ
ك
َ بَلَكنََخ
َِ َلَٱ َلكِت
َ ّللِهَول َۡوَءامنََأ َه
َ َب ِٱ
]١١٠ :﴾ [ال عمران١١٠

“থতামরাই থেষ্ঠ জারত, মানবজারতর (কলযাথের) জনয থতামাথদর
আরবভবাব হথয়থি। থতামরা নযায়কাথযব আথদি এবাং অনযায় কাথজ রনথষধ
কর এবাং আল্লাহথত রবোস কর।” [সূ রা আথল ইমরান, আয়াত: ১১০]
প্রকৃত মুরমথনর ববরিষ্ট্য বেবনা কথর আল্লাহ বথলন,
ۡ
ۡ ذ
ۡ
ۡ
ۡ
َف
َ ِ ََنَٱَل ُمنك َرَِويُسَرِ ُعون
َِ وفَوي َۡنه َۡونََع
َ ِ ل َۡو َِمَٱٓأۡلخ َِرَِوي َأ ُم ُرونَََب ِٱَلم َۡع ُر
َ ّللَِوَٱ
َ ﴿يُ َؤم ُِنونَََب ِٱ
ُ
ۡ
ذ
]١١٤ :﴾ [ال عمران١١٤ََحي
َ تَوأولَئِكََمِنََٱ
َِ َل َۡير
َ ٱ
ِ ِ لصل
“তারা আল্লাহ ও থিষ রদথনর প্ররত ঈমান রাথখ্ এবাং তারা ভাথলা
কাথজর আথদি থদয় ও মন্দ কাজ থেথক রনথষধ কথর। আর তারা
কলযােকর কাথজ দ্রুত ধারবত হয় এবাং তারা থনককারথদর অিভুবি।”
[সূ রা আথল ইমরান, আয়াত: ১১৪)
আল্লাহ তা‘আলা আরও বথলন,
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ُ
َن
َِ وف َوي َۡنه َۡونَ َع
َ ِ ت َب َۡعض ُه َۡم َأ َۡو ِلاَ َُء َب َۡعضَ َي َأ ُم ُرونَ ََب ِٱَلم َۡع ُر
َ ُ َ﴿وَٱَل ُم َؤم ُِنونَ َوَٱَل ُم َؤمِن
ُ ُ ُ
ذ
ُ ي
ِيمونََٱ ذ
ُ لصلوَةََو ُي َۡؤَتُونََٱ ذلزكوَةََو ُيط
ُ ٱَل ۡ ُمنك َرَو ُيق
ََح ُه َُم
َۡ ولۥََأولَئِكََس
َ ّللَورس
َ يعونََٱ
ِ
ِ
ذُ ذ ذ
]٧١ :﴾ [اتلوبة٧١ََّللَع ِزيزََحكِيم
َ نَٱ
َ ِ ّللهَإ
َ ٱ
“আর মুরমন পুরুষ ও মুরমন নারীরা এথক অপথরর বন্ধু, তারা ভাথলা
কাথজর আথদি থদয় আর অনযায় কাজ থেথক রনথষধ কথর, আর তারা
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সালাত কাথয়ম কথর, যাকাত প্রদান কথর এবাং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ থলর
আনু গতয কথর। এথদরথক আল্লাহ িীঘ্রই দয়া করথবন, রনশ্চয় আল্লাহ
পরক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]
সূ রা তাওবার ১১২ আয়াথত, সূ রা হথজর ৪১ আয়াথত, সূ রা লু কমাথনর
১৭ আয়াথত ও অনযানয স্থাথনও উথল্লখ্ করা হথয়থি থয, আল্লাহর প্রকৃত
মুরমন বান্দাথদর অনযতম ববরিষ্ট্ হথলা সৎকাথজর আথদি ও
অসৎকাথজর রনথষধ।
এভাথব আমরা থদখ্রি থয, ঈমান, সালাত, সাওম ইতযারদ ইবাদথতর
মথতা সৎকাথজর রনথদবি ও অসৎকাথজর রনথষধ মুরমথনর অনযতম কমব।
শুধু তাই নয়, মুরমনথদর পারস্পাররক বন্ধুথত্বর দারব হথলা থয, তারা
এথক অপথরর আনযায় সমেবন কথরন না, বরাং এথক অপরথক নযায়কথমব
রনথদবি থদন এবাং অনযায় থেথক রনথষধ কথরন। এখ্াথন আথরা লক্ষেীয়,
এ সকল আয়াথত ঈমান, সালাত, যাকাত ইতযারদর আথগ সৎকাথজ
আথদি ও অসৎকাথজ রনথষধ করার কো উথল্লখ্ করা হথয়থি। এ থেথক
আমরা মুরমথনর জীবথন এর সরবথিষ গুরুত্ব অনু ধাবন করথত পারর।
এই দারয়ত্বপালনকারী মুরমনথকই সথববাত্তম বথল থঘাষো করা হথয়থি
পরবত্র কুরআথন। মহান আল্লাহ বথলন,

ۡ
ذ
ذ
﴾٣٣ََسل ِ ِمي
َۡ نَمِنََٱَل ُم
َ ِ ّللَِوع ِملََصَل ِحَاَوقالََإِن
َ نَق َۡولََ ّم ذِمنَدعََإِلََٱ
َُ حس
َۡ نَأ
َۡ ﴿وم

]٣٣ :[فصلت
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“ঐ বযরি অথপক্ষা কোয় থক উত্তম থয আল্লাহর প্ররত মানু ষথক আহ্বান
কথর, সৎকমব কথর এবাং বথল, আরম থতা মুসরলমথদর একজন।” [সূ রা
ফুসরসলাত, আয়াত: ৩৩]
আমরা থদথখ্রি থয, আথদি, রনথষধ বা দা‘ওয়াত-এর আথরক নাম
নসীহত। নসীহত বতবমাথন সাধারেভাথব উপথদি অথেব বযবহৃত হথলও
মূ ল আররবথত নসীহত অেব আিররকতা ও কলযাে কামনা। কাথরা প্ররত
আরিরকতা ও কলযাে কামনার বরহিঃপ্রকাি হথলা তাথক ভাথলা কাথজর
পরামিব থদওয়া ও খ্ারাপ কাজ থেথক রনথষধ করা। এ কাজরি
মুরমনথদর মথধয পরস্পথরর প্ররত অনযতম দারয়ত্ব, বরাং এই কাজরির
নামই দীন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,

َ  قُلْنَا ل َم ْن قَ َال هلل َول،ح ُة
َّ
َ ْانلصي
َ ئمة ال ْ ُم ْسلم
ُ
ُ ْ ِّ
.»ني َو ََع َّمت ِه ْم
ِ ِ كتابِ ِه َول ِ َرس
ِ وِل َو ِأل
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ َّ «ادلين

“দীন হথলা নসীহত। সাহাবীগে বলথলন, কার জনয? বলথলন, আল্লাহর
জনয, তাাঁর রকতাথবর জনয, তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর
জনয, মুসরলমগথের থনতৃবথগবর জনয এবাং সাধারে মুসরলমথদর জনয।”1
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ নসীহথতর জনয
সাহাবীগথের বাই‘আত তো দৃ ঢ় প্ররতজ্ঞা গ্রহে করথতন। রবরভন্ন হাদীথস
জাররর ইবন আব্দু ল্লাহ রারদয়াল্লাহু আনহু, মুরগরা ইবন শু‘বা রারদয়াল্লাহু
আনহু প্রমুখ্ সাহাবী বথলন,

1

সহীহ মুসরলম।
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ِّ ُ
ْ ُّ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ َ َّ
َّ امة
ْ َُ ُ َْ َ
انلص ِح ِلُك
الصال ِة وإيتا ِء الزك ِة و
ِ هلل صىل اهلل عليه وسل َم لَع إق
ِ «بايعت رسول ا
ْ
»مس ِلم
আরম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর রনকি বাই‘আত বা
দৃ ঢ়প্ররতজ্ঞা কথররি, সালাত কাথয়ম, যাকাত প্রদান ও প্রথতযক মুসরলথমর
নসীহত (কলযাে কামনা) করার ওপর।2
এ অথেব রতরন সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ রনথষথধর বাই‘আত গ্রহে
করথতন। উবাদাহ ইবন সারমত ও অনযানয সাহাবী রারদয়াল্লাহু আনহুম
বথলন,

َ ْ ُ َ َّ َ
ْ
ْ
َ الط
َّ الس ْمع َو
َّ «إنَّا بَ َاي ْعنَ ُاه َلَع
َ اع ِة
ُ األمر بال ْ َم ْع
المنك ِر َو َلَع أن
يه ع ِن
انل
و
وف
ر
و َلَع..
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َُ
َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ ََ
»ومة الئِم في ِه
هلل تبارك وتعاىل وال َناف ل
ِ نقول يف ا

“আমরা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর হাথত বাই‘আত
করর আনু গথতযর... এবাং সৎকথমব আথদি ও অসৎকথমব রনথষথধর এবাং
এ কোর ওপর থয, আমরা মরহমাময় আল্লাহর জনয কো বলব এবাং থস
রবষথয় থকান রনন্দুথকর রনন্দা বা গারল-গালাথজর থতায়াক্কা করব না।”3
ক্ষমতা বনাম দারয়ত্ব এবাং ফরথয আইন বনাম ফরথয রকফায়া
আথদি রনথষথধর জনয স্বভাবতই ক্ষমতা ও থযাগযতার প্রথয়াজন। এ জনয
যারা সমাথজ ও রাথে দারয়ত্ব ও ক্ষমতায় রথয়থিন তাথদর জনয এ দারয়ত্ব
2

সহীহ বু খ্ারী।

3

আহমাদ, রবরভন্ন গ্রহেথযাগয সনথদ।
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অরধকাাংি থক্ষথত্র ফরথয আইন বা সু রনরদবষ্ট্ বযরিগত ফরয। দারয়ত্ব ও
ক্ষমতা যত থবরি, আথদি ও রনথষথধর দারয়ত্বও তত থবরি। আল্লাহর
কাথি জবাবরদরহতার ভয়ও তাথদর তত থবরি। আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

ۡ
ذ
ۡ
ذذ
امواََٱ ذ
ُ ضَأق
ََوفَونه َۡوا
َ ِ لصلوَةََوءات ُواََٱ ذلزكوَةََوأم ُرواَََب ِٱَلم َۡع ُر
َ ِ لۡر
َ فَٱ
َ ِ َن ُه َۡم
َ ﴿ٱَّلِينََإِنَ ذمك
ُۡ ُ
ۡ
ذ
]٤١ :﴾ [احلج٤١َِور
َ ل ُم
َ ّللَِعَقِب َةَٱ
َ ِ نَٱَل ُمنك َِرَو
َِ ع
“যাথদরথক আমরা পৃরেবীথত প্ররতষ্ঠা দান করথল বা ক্ষমতাবান করথল
তারা সালাত কাথয়ম কথর, যাকাত থদয়, সৎকাথজ রনথদবি থদয় এবাং
অসৎকাথজ রনথষধ কথর। আর সকল কথমবর পররোম আল্লাহর
এখ্রতয়াথর।” [সূ রা আল-হাজ, আয়াত: ৪১]
এ জনয এ রবষথয় িাসকথগাষ্ঠী, প্রিাসথনর সাথে জরড়ত বযরিবগব,
আঞ্চরলক প্রিাসকবগব, রবচারকবগব, আরলমগে, বুরদ্ধজীরববগব ও সমাথজর
অনযানয প্রভাবিালী বযরিবথগবর দারয়ত্ব অনযথদর থচথয় থবরি, তাথদর জনয
আিাংকা থবরি। তাথদর মথধয থকউ যরদ দারয়ত্ব পালন না কথর রনশ্চুপ
োথকন তথব তার পররেরত হথব কর ন ও ভয়াবহ।
অনু রূপভাথব রনথজর পররবার, রনথজর অধীনস্থ মানু ষগে ও রনথজর
প্রভাবাধীন মানু ষথদর আথদি-রনথষধ করা গৃহকতবা বা কমবকতবার জনয
ফরথয আইন। কারে, আল্লাহ তাথক এথদর ওপর ক্ষমতাবান ও
দারয়ত্বিীল কথরথিন এবাং রতরন তাথক এথদর রবষথয় রজজ্ঞাসা করথবন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
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َّ ُ
ٌ ُ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ
ُ ُّ ُ
َ َول َع ْن َرع َّيته ف
ُ االم
َّ اَّلي لَع
انلاس َراع
ام
«أال ُكك ْم راع وُككم مسئ
ِ )(االمري
ِِ ِ
ُ َّ َ َّ َ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ ُ َ
ْ ْ
َ ٌ
ُ ْ
ُ
الر ُجل َراع َلَع أه ِل بَي ِت ِه َوه َو َم ْسئُول ع ْن َر ِع َّي ِت ِه َوال َم ْرأة
وهو مسئول عن ر ِعي ِت ِه و
َ
ْ َ ٌَ َ
ْ َ ٌَ
َ َ ْأهل َبي
َ ِ وودلهِ َو
»ِه َم ْسئُولة عن ُه ْم
ِ ت ز ْو ِجها
ِ ر
ِ ِ اعية لَع
“সাবধান! থতামরা সকথলই অরভভাবকথত্বর দারয়ত্বপ্রাি এবাং প্রথতযথকই
তার দারয়ত্বাধীনথদর সম্পথকব রজজ্ঞাসা করা হথব। মানু ষথদর ওপর
দারয়ত্বপ্রাি িাসক বা প্রিাসক, অরভভাবক এবাং তাথক তার অধীনি
জনগে সম্পথকব রজজ্ঞাসা করা হথব। বারড়র কতবাবযরি তার পররবাথরর
সদসযথদর দারয়ত্বপ্রাি অরভভাবক এবাং তাথক তাথদর রবষথয় রজজ্ঞাসা
করা হথব। স্ত্রী তার স্বামীর বারড় ও তার সিান-সিরতর দারয়ত্বপ্রািা
এবাং তাথক তাথদর রবষথয় রজজ্ঞাসা করা হথব।”4
রকন্তু এর অেব এই নয় থয, অনযায় ও অসৎকথমবর প্ররতবাদ করা শুধু মাত্র
এথদরই দারয়ত্ব। বরাং তা সকল মুসরলথমর দারয়ত্ব। রযরন অনযায় বা
গরহবত কমব থদখ্থবন তার উপথরই দারয়ত্ব হথয় যাথব সাধয ও সু থযাগমত
তার সাংথিাধন বা প্ররতকার করা। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বথলন,

ْ َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ُْ ْ ُ ْ
َ
ْ ِّ ك ًرا فلْيُ َغ
ري ُه ِبيَ ِدهِ فان ل ْم ي َ ْستَ ِط ْع ف ِب ِل َسانِ ِه فان ل ْم ي َ ْس ِت ِط ْع ف ِبقل ِب ِه
« َم ْن رأي منكم من
َْ ْ َُ ْ َ ََ
»ان
ِ وذلِك أضعف االيم

“থতামাথদর থকউ যরদ থকাথনা অনযায় থদখ্থত পায় তথব থস তাথক তার
বাহুবল রদথয় প্ররতহত করথব। যরদ তাথত সক্ষম না হয় তথব থস তার
4

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম।

 18 

বিথবযর মাধযথম (প্ররতবাদ) তা পররবতবন করথব। এথতও যরদ সক্ষম না
হয় তা হথল অির রদথয় তার পররবতবন (কামনা) করথব। আর এিা
হথলা ঈমাথনর দু ববলতম পযবায়।”5
এ থেথক আমরা বুঝথত পারর থয, প্রথতযক মুরমথনরই দারয়ত্ব হথলা,
অনযায় থদখ্থত থপথল সাধয ও সু থযাগ মত তার পররবতবন বা সাংথিাধন
করা। এ থক্ষথত্র অনযায়থক অির থেথক ঘৃ ো করা এবাং এর অবসান ও
প্ররতকার কামনা করা প্রথতযক মুরমথনর ওপরই ফরয। অনযাথয়র প্ররত
হৃদথয়র রবররি ও ঘৃ ো না োকা ঈমান হারাথনার লক্ষে। আমরা
অগরেত পাপ, কুফর, হারাম ও রনরষদ্ধ কথমবর সয়লাথবর মথধয বাস
করর। বারাংবার থদখ্থত থদখ্থত আমাথদর মথনর রবররি ও আপরত্ত কথম
যায়। তখ্ন মথন হথত োথক, এ থতা স্বাভারবক বা এ থতা হথতই পাথর।
পাপথক অির থেথক থমথন থনওয়ার এ অবস্থাই হথলা ঈমান হারাথনার
অবস্থা। আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা রনথষধ
কথরথিন বা যা পাপ ও অনযায় তাথক ঘৃ ো করথত হথব, যরদও তা
আমার রনথজর িারা সাংঘরিত হয় বা রবথের সকল মানু ষ তা কথরন। এ
হথলা ঈমাথনর নূ যনতম দাবী।
উপথরর আয়াত ও হাদীস থেথক আমরা বুঝথত পাররি থয ক্ষমতার
রভরত্তথত এই ইবাদতরির দারয়ত্ব বতবাথব। এ জনয ফকীহগে উথল্লখ্

5
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কথরথিন থয, দীন প্ররতষ্ঠা বা দা‘ওয়াত ও আথদি রনথষথধর এ ইবাদতরি
সাধারেভাথব ফরথয রকফায়া।
যরদ সমাথজর একারধক মানু ষ থকাথনা অনযায় বা িরী‘আত রবথরাধী
কথমবর কো জানথত পাথরন বা থদখ্থত পান তাহথল তার প্ররতবাদ বা
প্ররতকার করা তাথদর সকথলর ওপর সামরষ্ট্কভাথব ফরয বা ফরথয
রকফায়া। তাথদর মধয থেথক থকাথনা একজন যরদ এ দারয়ত্ব পালন
কথরন তথব রতরন ইবাদতরি পালথনর সাওয়াব পাথবন এবাং বারকথদর
জনয তা মূ লত নফল ইবাদথত পররেত হথব। বারক মানু থষরা তা পালন
করথল সাওয়াব পাথবন, তথব পালন না করথল থগানাহগার হথবন না।
আর যরদ থকউই তা পালন না কথরন তাহথল সকথলই পাপী হথবন।
দু ’রি কারথে তা ফরথয আইন বা বযরিগত ফরথয পররেত হয়:
প্রেমত: ক্ষমতা। যরদ থকউ জানথত পাথরন থয, রতরনই এ অনযায়রির
প্ররতকার করার ক্ষমতা রাথখ্ন তাহথল তার জনয তা ফরথয আইন-এ
পররেত হয়। পররবাথরর অরভভাবক, এলাকার বা থদথির রাজবনরতক বা
প্রিাসরনক কমবকতবা ও থনতৃবৃ থন্দর জনয এ দারয়ত্বরি এ পযবাথয় ফরথয
আইন। এ িাড়া থয থকাথনা পরররস্থরতথত যরদ থকউ বুঝথত পাথরন থয,
রতরন হিথক্ষপ করথল বা কো বলথল অনযায়রি বন্ধ হথব বা নযায়রি
প্ররতরষ্ঠত হথব তথব তা তার জনয ফরথয আইন বা বযরিগতভাথব ফরয
হথব।
রিতীয়ত: থদখ্া। যরদ থকউ জানথত পাথরন থয, রতরন িাড়া অনয থকউ
অনযায়রি থদথখ্ রন বা জাথন রন, তথব তার জনয তা রনথষধ করা ও
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পররতযাথগর জনয দা‘ওয়াত থদওয়া ফরথয আইন বা বযরিগত ফরয এপররেত হয়। সববাবস্থায় এ প্ররতবাদ, প্ররতকার ও দা‘ওয়াত হথব
সাধযানু যায়ী হাত রদথয় মুখ্ রদথয় বা অির রদথয়।
আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত-এর রবষয়বস্তু
দা‘ওয়াত, আথদি, রনথষধ, ওয়াজ, নসীহত ইতযারদর রবষয়বস্তু কী?
আমরা থকান থকান রবষথয়র দা‘ওয়াত বা আথদি-রনথষধ করব? থকান
রবষথয়র কতিুকু গুরুত্ব রদথত হথব? আমরা রক শুধু মাত্র সালাত সাওম
ইতযারদ ইবাদথতর জনয দা‘ওয়াত প্রদান করব? নারক রচরকৎসা, বযবসা,
রিক্ষা, সমাজ, মানবারধকার, সততা ইতযারদ রবষথয়ও দা‘ওয়াত প্রদান
করব? আমরা রক শুধু মানু ষথদর জনযই দা‘ওয়াত প্রদান করব? নারক
আমরা জীব-জাথনায়ার, প্রকৃরত ও পররথবথির কলযাথেও দা‘ওয়াত ও
আথদি-রনথষধ করব?
ইসলাম একরি পররপূ েব জীবন বযবস্থা। ঈমান, রবোস, ইবাদত,
মু‘আমালাত তো থলনথদন ইতযারদ সকল রবষথয়র প্ররতরি থক্ষথত্র এর
রবিাররত রনথদবিনা রথয়থি। সকল রবষয়ই দা‘ওয়াথতর রবষয়। রকিু
রবষয় বাদ রদথয় শুধু মাত্র রকিু রবষথয় দা‘ওয়াতথক সীমাবদ্ধ করার
অরধকার মুরমনথক থদওয়া হয় রন। তথব গুরুত্বগত পােবকয রথয়থি।
দা‘ওয়াথতর সাংরবধান কুরআনু ল কারীম ও হাদীথস থয রবষয়গুথলার প্ররত
দা‘ওয়াথতর থবরি গুরুত্ব প্রদান করা হথয়থি, মুরমনও থসগুথলার প্ররত
থবরি গুরুত্ব প্রদান করথবন।
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আমরা জারন থয, কুরআন ও হাদীথস প্রদত্ত গুরুত্ব অনু সাথর মুরমন
জীবথনর কমবগুথলাথক রবরভন্ন পযবাথয় ভাগ করা হথয়থি। ফরথয আইন,
ফরথয রকফায়া, ওয়ারজব, সু ন্নাত, মুিাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ
ইতযারদ পররভাষাগুথলা আমাথদর রনকি পরররচত। রকন্তু অথনক সময়
আমরা ফযীলথতর কো বলথত রগথয় আথবগ বা অজ্ঞতাবিত: এথক্ষথত্র
মারাত্মক ভুল কথর োরক। নফল-মুিাহাব কথমবর দা‘ওয়াত রদথত রগথয়
ফরয, ওয়ারজব কথমবর কো ভুথল যাই বা অবথহলা করর। এিাড়া অথনক
সময় মুিাহাথবর ফযীলত বলথত রগথয় হারাথমর ভয়ঙ্কর পররেরতর কো
বলা হয় না।
কুরআন-হাদীথসর দা‘ওয়াত পদ্ধরত থেথক আমরা দা‘ওয়াত ও দীন
প্ররতষ্ঠার আথদি রনথষথধর রবষয়াবলীর গুরুথত্বর পযবায় রনম্নরূপ থদখ্থত
পাই:
প্রেমত: তাওহীদ ও ররসালাথতর রবশুদ্ধ ঈমান অজবন ও সবব প্রকার
রিকব, কুফর ও রনফাক থেথক আত্মরক্ষা
সকল নবীরই দা‘ওয়াথতর রবষয় রিল প্রেমত: এরি। কুরআন-হারদথস এ
রবষথয়র দা‘ওয়াতই সবথচথয় থবরি থদওয়া হথয়থি। একরদথক থযমন
তাওহীথদর রবধানাবলী রবিাররত বেবনা কথর তাওহীদ প্ররতষ্ঠার দা‘ওয়াত
থদওয়া হথয়থি, থতমরন বারাংবার রিকব, কুফর ও রনফাথকর রবিাররত
বেবনা রদথয় তা থেথক রনথষধ করা হথয়থি।
বতবমান সমথয় দীথনর পথে দা‘ওয়াথত বযি অরধকাাংি দা‘ঈ এই
রবষয়রিথত ভয়ানকভাথব অবথহলা কথরন। আমরা রচিা করর থয, আমরা
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থতা মুরমনথদরথকই দা‘ওয়াত রদরে। কাথজই ঈমান-আরকদা বা
তাওরহথদর রবষথয় দা‘ওয়াত থদওয়ার বা রিকব-কুফর থেথক রনথষধ করার
থকাথনা প্রথয়াজনীয়তা থনই। অেচ মহান আল্লাহ বথলন,

ُ ۡ ُّ ُ ذ ذ
ُُ ۡ ُ ُۡ
]١٠٦ :﴾ [يوسف١٠٦ََشكون
َِ لَوهمَم
َ ِ ّللَِإ
َ َثهمََب ِٱ
َ ِنَأ
ك
َ ﴿وماَي َؤم

“তাথদর অরধকাাংি আল্লাহর ওপর ঈমান আনায়ন কথর, তথব (ইবাদথত)
রিকব করা অবস্থায়।” [সূ রা ইউসু ফ, আয়াত: ১০৬]
হাদীথস মুরমনথদরথক বারাংবার রিকব কুফর থেথক সাবধান করা হথয়থি।
রিকব, কুফর ও রনফাক মুি রবশুদ্ধ তাওহীদ ও ররসালাথতর ঈমান িাড়া
সালাত, সাওম, দা‘ওয়াত, রজহাদ, রযরকর, তাযরকয়া ইতযারদ সকল ফরয
বা নফল ইবাদতই অেবহীন।
রিতীয়ত: বান্দার বা সৃ রষ্ট্র অরধকার সাংরিষ্ট্ হারাম বজবন
আমরা জারন ফরয কমব দু ই প্রকার, করেীয় ফরয ও বজবনীয় ফরয। যা
বজবন করা ফরয তাথক হারাম বলা হয়। হারাম দু ই প্রকার, প্রেম
প্রকার হারাম, মানু ষ ও সৃ রষ্ট্র অরধকার নষ্ট্ করা বা তাথদর থকাথনা
ক্ষরত করা রবষয়ক হারাম। এগুথলা বজবন করা সথববাচ্চ গুরুত্বপূ েব।
রপতামাতা, স্ত্রী, সিান, অধীনি, সহকমবী, প্ররতথবিী, দররদ্র, এরতম ও
অনযানয সকথলর অরধকার সর কভাথব আদায় করা, থকাথনাভাথব কাথরা
অরধকার নষ্ট্ না করা, কাউথক যু লুম না করা, গীবত না করা, ওজনপররমাপ ইতযারদথত কম না করা, প্ররতজ্ঞা, চুরি, দারয়ত্ব বা আমানত
আদাথয় আবথহলা না করা, হারাম উপাজবন থেথক আত্মরক্ষা করা,
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রনথজর বা আত্মীয়থদর রবরুথদ্ধ হথলও নযায় কো বলা ও নযায় রবচার
করা, কারফর িত্রুথদর পথক্ষ হথলও নযয়ানু গ পন্থায় রবচার-ফয়সালা করা
ইতযারদ রবষয় কুরআন ও হাদীথসর দা‘ওয়াত ও আথদি রনথষথধর
অনযতম গুররত্বপূ েব রবষয়।
এমনরক রািাঘাি, মজরলস, সমাজ বা পররথবথি কাউথক কষ্ট্ থদওয়া
এবাং কাথরা অসু রবধা সৃ রষ্ট্ করাথকও হাদীথস কর নভাথব রনথষধ করা
হথয়থি। সৃ রষ্ট্র অরধকার বলথত শুধু মানু ষথদর অরধকারই বুঝাথনা হয়
রন। পশুপারখ্র অরধকার সাংরক্ষে, মানু থষর প্রথয়াজন িাড়া থকাথনা
প্রােীথক কষ্ট্ না থদওয়া ইতযারদ রবষথয় অতযি কথ ারভাথব সতকব করা
হথয়থি। দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র অথনক সময় এ রবষয়গুথলা অবথহরলত।
এমনরক অথনক দা‘ঈ বা দা‘ওয়াতকমবীও এ সকল অপরাথধ জরড়ত হথয়
পথড়ন।
থযথকাথনা কমবস্থথল কমবরত কমবকতবা ও কমবচারীর জনয কমবস্থথলর দারয়ত্ব
পররপূ েব আিররকতার সাথে সর কভাথব পালন করা ফরথয আইন। যরদ
থকউ রনথজর কমবস্থথল ফরয থসবা গ্রহথের জনয আগত বযরিথক ফরয
থসবা প্রদান না কথর তাথক পররদন আসথত বথলন বা একঘন্টা বরসথয়
থরথখ্ চািথতর সালাত আদায় কথরন বা দা‘ওয়াথত অাংি গ্রহে কথরন
তাহথল রতরন মূ লত ঐ বযরির মথতা কমব করথিন, থয বযরি পাগরড়র
ফযীলথতর কোয় থমারহত হথয় লু রঙ্গ খ্ুথল উলঙ্গ হথয় পাগরড় পথরথিন।
অরধকার ও দারয়ত্ব রবষয়ক আথদি-রনথষধ কুরআন হাদীথস থবরি
োকথলও আমরা এ সকল রবষথয় থবরি আগ্রহী নই। কমবকতবা, কমবচারী,
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রিক্ষক, ডািার, নাসব ও অনযানযথদরথক কমবস্থথল দারয়ত্ব পালন ও
আিররকতার সাথে থসবা প্রদাথনর রবষথয় দা‘ওয়াত ও আথদি রনথষধ
করথত আমরা আগ্রহী নই। অববধ পারকবাং কথর, রািার ওপর বাজার
বরসথয়, রািা বন্ধ কথর রমরিাং কথর বা অনু রূপ থকাথনাভাথব মানু থষর কষ্ট্
থদওয়া, অপ্রথয়াজনীয় থধাাঁয়া, গযাস, িব্দ ইতযারদর মাধযথম মানু থষর বা
জীব জাথনায়াথরর কষ্ট্ থদওয়া বা প্রাকৃরতক পররথবি নষ্ট্ করা ইতযারদ
রবষথয় আথলাচনা, দা‘ওয়াত বা আথদি-রনথষধ করাথক আমরা অথনথকই
আল্লাহর পথে দা‘ওয়াথতর অরবথেদয অাংি বথল মথন করর না। বরাং
এগুথলাথক জাগরতক, দু রনয়াবী বা আধু রনক বথল মথন করর।
তৃতীয়ত: পররবার ও অধীনিথদরথক ইসলাম অনু সাথর পররচারলত করা
বান্দার হক, বা মানবারধকার রবষয়ক দারয়ত্বসমূ থহর অনযতম হথলা
রনথজর দারয়ত্বাধীনথদরথক দীথনর দা‘ওয়াত থদওয়া ও দীথনর পথে
পররচারলত করা। দা‘ওয়াতকমবী বা দা‘ঈ রনথজ থযমন এ রবষথয় সতকব
হথবন, থতমরন রবষয়রি দা‘ওয়াথতর অনযতম গুরুত্বপূ েব রবষয় রহথসথব
গ্রহে করথবন।
চতুেবত: অনযানয হারাম বজবন করা
হতযা, মদপান, রিপান, শুকথরর মাাংস ভক্ষে, বযরভচার, রমেযা, জুয়া,
রহাংসা-রবথিষ, অহাংকার, ররয়া ইতযারদও হারাম। দা‘ঈ বা দা‘ওয়াতকমবী
রনথজ এসব থেথক রনথজর কমব ও হৃদয়থক পরবত্র করথবন এবাং এগুথলা
থেথক পরবত্র হওয়ার জনয দা‘ওয়াত প্রদান করথবন। আমরা থদখ্থত
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পাই থয, কুরাআন ও হাদীথস অতযি গুরুথত্বর সাথে বারাংবার
রবরভন্নভাথব এ রবষয়ক দা‘ওয়াত প্রদান করা হথয়থি।
পঞ্চমত: পালনীয় ফরয-ওয়ারজবগুথলা আদায় করা
সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, হালাল উপাজবন, ফরথয আইন পযবাথয়র
ইলম রিক্ষা ইতযারদ এ জাতীয় ফরয ইবাদত এবাং দা‘ওয়াথতর অনযতম
রবষয়।
ষষ্ঠত: সৃ রষ্ট্র উপকার ও কলযােমূ লক সু ন্নাত-নফল ইবাদত করা
সকল সৃ রষ্ট্থক তার অরধকার বুরঝথয় থদওয়া ফরয। অরধকাথরর অরতররি
সকলথক যোসাধয সাহাযয ও উপকার করা কুরআন হাদীথসর আথলাথক
সববথেষ্ঠ নফল ইবাদত এবাং আল্লাহর সন্তুরষ্ট্ অজবথনর সবথচথয় সহজ ও
রপ্রয়তম পে। ক্ষুধাতবথক আহার থদওয়া, দররদ্রথক দাররদ্রমুি করা,
রবপদগ্রিথক রবপদ হথত মুি হথত সাহাযয করা, অসু স্থথক থদখ্থত
যাওয়া, রচরকৎসার বযবস্থা করা এবাং থয থকাথনাভাথব থয থকাথনা মানু থষর
বা সৃ রষ্ট্র কলযাে, থসবা বা উপকাথর সামানযতম কমব আল্লাহর রনকি
অতযি রপ্রয়। কুরআন ও হাদীথস এ সকল রবষথয় বারাংবার দা‘ওয়াত ও
আথদি রনথষধ করা হথয়থি।
সিমত: আল্লাহ ও তাাঁর বান্দার মধযকার সু ন্নাত-নফল ইবাদত করা
নফল সালাত, সাওম, রযরকর, রতলাওয়াত, ফরথয রকফায়া বা নফল
পযবাথয়র দা‘ওয়াত, তাবরলগ, রজহাদ, নসীহত, তাযরকয়া ইতযারদ এ
পযবাথয়র। অরধকাাংি থক্ষথত্র দা‘ওয়াথত রত মুরমনগে ষষ্ঠ পযবাথয়র নফল
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ইবাদথতর থচথয় সিম পযবাথয়র নফল ইবাদথতর দা‘ওয়াত থবরি প্রদান
কথরন। রবথিষত, দাররদ্র রবথমাচন, কমবসাংস্থান বতরর, হাসপাতাল
প্ররতষ্ঠা, রচরকৎসা থসবা প্রদান ইতযারদ রবষথয়র দা‘ওয়াত প্রদানথক
আমরা আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত বথল মথনই করর না। আমাথদর মথন
রাখ্থত হথব থয, মানু ষ িাড়া অনয থকাথনা জীব-জাথনায়ারও যরদ থকাথনা
অনযায় বা ক্ষরতর কথমব রলি োথক সাধয ও সু থযাগমত তার প্ররতকার
করাও আথদি রনথষধ ও কলযাে কামনার অাংি। থযমন কাথরা পশু
রবপথদ পড়থত যাথে বা কাথরা ফসল নষ্ট্ করথি থদখ্থত থপথল মুরমথনর
দারয়ত্ব হথলা সু থযাগ ও সাধযমত তার প্ররতকার করা। রতরন এই কথমবর
জনয আথদি-রনথষধ ও নসীহথতর সাওয়াব লাভ করথবন। পূ বব
ব তবী যু থগর
প্রাজ্ঞ আরলমগে এ সকল রবষয় রবিাররত আথলাচনা কথরথিন। রকন্তু
বতবমান সমথয় অথনথকই এ সকল রবষয়থক আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত বা
দীন প্ররতষ্ঠার অাংি বথল বুঝথত পাথরন না। মহান আল্লাহ আমাথদরথক
তাাঁর সন্তুরষ্ট্র পথে পররচারলত করুন।
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রিতীয় পররথেদ: পুরস্কার ও িারি
দা‘ওয়াথতর ফযীলত ও সাওয়াব
সাধারে সাওয়াব ও রবথিষ সাওয়াব
উপথরর আয়াত ও হাদীস থেথক আমরা সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ
রনথষধ, দা‘ওয়াত, দীন প্রচার বা দীন প্ররতষ্ঠার গুরুত্ব বুঝথত থপথররি।
আমরা থদথখ্রি, কাজরি মুরমথনর জনয একরি বড় ইবাদত। এ ইবাদত
পালন করথল মুরমন সালাত, সাওম ও অনযানয ইবাদত পালথনর নযায়
সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করথবন। অবথহলা করথল অনু রূপ ইবাদথত
অবথহলার িারি তার প্রাপয হথব। তথব এথক্ষথত্র লক্ষনীয় থয, কুরআন
হাদীথস দা‘ওয়াত বা আথদি রনথষথধর এই ইবাদথতর জনয অরতররি
পুরস্কার ও িারির কো জানাথনা হথয়থি। পুরস্কাথরর থক্ষথত্র রতনরি
রবষয় লক্ষনীয়:
১. সথববাচ্চ পুরস্কার, ২. অনযানয অথনক মানু থষর কথমবর সমপররমাে
সাওয়াব ও ৩. জাগরতক গযব ও িারি থেথক রক্ষা পাওয়া।
সফলতা ও সথববাচ্চ পুরস্কার
আমরা থদথখ্রি থয, দা‘ওয়াত ও আথদি রনথষথধর দারয়ত্ব পালনকারীরাই
সফলকাম বথল কুরআথন সূ রা আথল ইমরাথনর ১০৪ আয়াথত বলা
হথয়থি। সূ রা আন-রনসার ১১৪ আয়াথত বলা হথয়থি থয, এই দারয়ত্ব
পালনকারীর জনয রথয়থি মহা উত্তম পুরস্কার:
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ذ
ذ
ۡ
ۡذ
َاس
َ ِ يَٱنلذ
َ صلَِۢحَب
َۡ ِ نَأمرََبِصدقةََأ َۡوَم َۡع ُروفََأ َۡوَإ
َۡ لَم
َ ِ جنوىَ ُه َۡمَإ
َ َفَكث ِيََ ّمِن
َ ِ َي
َ ۡ لَخ
َ﴿
ۡ ۡ
ُۡ
ذ
]١١٤ :﴾ [النساء١١٤َج ًراَعظِيمَا
َۡ ّللَِفس َۡوفََن َؤتِي َهَِأ
َ لَذَل ِكََٱَبۡت ِغاَءََم َۡرضاتََِٱ
َ ومنَي َفع
“তাথদর থগাপন পরামথিবর অরধকাাংথি থকাথনা কলযাে থনই। তথব
(কলযাে আথি) থয রনথদবি থদয় সদকা রকাংবা ভাথলা কাজ অেবা
মানু থষর মথধয মীমাাংসার। আর থয আল্লাহর সন্তুরষ্ট্ লাথভর উথিথিয
করথব তথব অরচথরই আমরা তাথক মহাপুরস্কার প্রদান করব।” [সূ রা
আন-রনসা, আয়াত: ১১৪]
দা‘ঈর সথববাচ্চ পুরস্কার সম্পথকব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বথলন,
ْ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ٌ َ ً َ ً ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ
»انلع ِم
احدا خري لك ِمن أن يكون لك ُحر
ِ هلل ألن يه ِدي اهلل بِك رجال و
ِ « َوا
“আল্লাহর কসম, থতামার মাধযথম যরদ একজন মানু ষথকও আল্লাহ সু পে
থদখ্ান তাহথল তা থতামার জনয (সথববাচ্চ সম্পদ) লাল উথির মারলক
হওয়ার থচথয়ও উত্তম বথল গেয হথব।”6
অনয হাদীথস রতরন বথলথিন:

َ ْ ْ
ٌَ
ْ
ْ َ
ٌ َوف َص َدقَ ٌة َون
»يه َع ِن ال ُمنك ِر َص َدقة
ِ «أم ُر بِالمع ُر

“ভাথলা কাথযব রনথদবি করা সদকা বথল গেয এবাং খ্ারাপ থেথক রনথষধ
7

করা সদকা বথল গেয।”
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আমরা যারা সহথজ মুখ্ খ্ুলথত চাই না তাথদর একিু রচিা করা
দরকার। প্ররতরদন অগরেতবার আমরা সু থযাগ পাই মুখ্ রদথয় মানু ষথক
একরি ভাথলা কো বলার। থলাকরি কো শুনথব রক-না তা রবথবচয
রবষয়ই নয়। আরম শুধু বলার সু থযাগিা বযবহার কথর সাওয়াব অজবন
করথত পারথলইথতা হথলা। একিু ভাথলাথবথস একরি ভাথলা
উপথদিমূ লক কো আমার জনয আল্লাহর দরবাথর অগরেত পুরস্কার জমা
করথব। সাথে সাথে থলাকরিরও উপকার হথত পাথর। যরদ হয়, তথব
আমরা (রনথম্নাি) রিতীয় পযবাথয়র রবথিষ পুরস্কার লাভ করব।
অগরেত মানু থষর সমপররমাে সাওয়াব
দা‘ঈ, মুবারল্লগ বা দা‘ওয়াত ও তাবলীথগ রত বযরির রবথিষ পুরস্কাথরর
রিতীয় রদক হথলা তার এই কথমবর ফথল যত মানু ষ ভাথলা পথে
আসথবন সকথলর সাওয়াথবর সমপররমাে সাওয়াব রতরন একা লাভ
করথবন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
ُ
َ َ َ ً ُ
َ
َُْ ُ َ
َ َ ْ َ
ُ ُِل م َن ْاال ْجر مثْ ُل أ
ور َم ْن ت ِب َعه ال ينق ًص ذلِك ِم ْن أ ُج ِر ِه ْم
ج
ِ ِ
ِ ُ «من دَع إىل هدى كن
ِ
ً َ
َ َ َ َ َ
َ ُْ ْ ْ
َ َ
َُْ ُ َ
َ
شيئا َو َم ْن د ََع إىل َضاللة كن َعليْ ِه ِم َن االث ِم ِمثل آثامِ َم ْن ت ِب َعه الينق ُص ذلِك ِم ْن
َ
َ
.»آثا ِم ِه ْم شيئًا
“যরদ থকাথনা বযরি থকাথনা ভাথলা পথে আহ্বান কথর, তথব যত মানু ষ
তার অনু সরে করথব তাথদর সকথলর পুরস্কাথরর সমপররমাে পুরস্কার
থস বযরি লাভ করথব, তথব এথত অনু সরেকারীথদর পুরস্কাথরর থকাথনা
7
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ঘািরত হথব না। আর যরদ থকাথনা বযরি থকাথনা রবভ্রারির রদথক আহ্বান
কথর তথব যত মানু ষ তার অনু সরে করথব তাথদর সকথলর পাথপর
সমপররমাে পাপ থস বযরি লাভ করথব, তথব এথত অনু সরেকারীথদর
পাথপর থকাথনা ঘািরত হথব না।”8
মুরমন যরদ থকাথনা একরি ভাথলা কমব করথত সক্ষম নাও হন, রকন্তু তাাঁর
রনথদবিনা-পরামথিব থকউ তা কথর, তথব রতরন কমব সম্পাদনকারীর
সমপররমাে সাওয়াব পান। এ রবষথয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
َّ َ
َ ْ ُْ ََُ َ
»« َم ْن دل َلَع خ ْري فله ِمثل أج ِر فا ِع ِل ِه
“যরদ থকউ থকাথনা ভাথলা কথমবর রদথক রনথদবিনা প্রদান কথর তথব রতরন
কমবরি পালনকারীর সমপররমাে সাওয়াব লাভ করথবন।”9
আযাব-গযব থেথক রক্ষা
দা‘ওয়াত ও আথদি রনথষথধর দারয়ত্ব পলন করার অনযতম পুরস্কার
হথলা জাগরতক গযব থেথক রক্ষা পাওয়া। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম একরি সু ন্দর উদাহরথের মাধযথম তা বুরঝথয়থিন। রতরন
বথলন,

ْ « َمثَ ُل الْ َقائم َلَع ُح ُدود اهلل َوال ْ ُم ْدهن (الواقع) فيْ َها َك َمثَل قَ ْوم
استَ َه ُموا َلَع َس ِفيْنَة ِيف
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ

8
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ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َْ
َ ْ
أسف ِل َها
أسفل َها فكن اَّلي َن يف
اْلح ِر فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم
َ
َ َ َْ َ َُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ
ََ َ ْ
َ
َ ْ
َ
َ
اَّلين ِيف أعالها ال
اَّلين ِيف أعالها فقال
اء ف َي ُص ُّبون َلَع
يصعدون فيستقون الم
َ ََ
ُ َ َ
َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ْ
َ
ْ َ ُ
َ
أسف ِل َها (يف
اَّلين ِيف أسف ِلها فإنا ننقبها ِمن
ن َد ُعك ْم تص َع ُدون فتُؤذوننَا» فقال
ُ َََُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ
َ ْ ََ
ً وه ْم ََنَوا ََج
يعا
يهم فمنع
ِ
ِ نصيبنا) فنست ِِق (ولم نؤذ من فوقنا) فإن أخذوا لَع أي ِد
ُ ََُ ْ َ
ً وه ْم َغرقُوا ََج
»يعا
وإن ترك
ِ
ِ
“থয বযরি আল্লাহর রবরধরবধান সাংরক্ষথের জনয সথচষ্ট্ এবাং থয লঙ্ঘন
করথি উভথয়র উদাহরে হথলা একদল মানু থষর মথতা। তারা সমুথদ্র
একরি জাহাজ বা বজরা ভাড়া কথর। লিাররর মাধযথম থকউ উপথর এবাং
থকউ রনথচর তলায় স্থান পায়। যারা রনথচ অবস্থান গ্রহে করল তাথদর
পারনর জনয উপথর আসথত হয়। এথত উপথরর মানু ষথদর গাথয় পারন
পড়থত লাগল। তখ্ন উপথরর মানু থষরা বলল, আমাথদরথক এভাথব কষ্ট্
রদথয় থতামাথদরথক উপথর উ থত রদব না। তখ্ন রনথচর মানু থষরা বলল,
আমরা আমাথদর অাংথি বা জাহাথজর রনথচ একরি গতব করর, তাহথল
আমরা সহথজ পারন রনথত পারব এবাং উপথরর মানু ষথদর কষ্ট্ রদথত হথব
না। এই অবস্থায় যরদ উপথরর মানু থষরা তাথদর এ কাথজ বাধা থদয়
এবাং রনথষধ কথর তাহথল তারা সকথলই থবাঁথচ যাথব। আর যরদ তারা
তাথদরথক এ কাজ করথত সু থযাগ থদয় তাহল তারা সকথলই ডুথব
মরথব।”10
নবুওয়াথতর নূ র থেথক উৎসাররত এ উদাহরেরি ভাথলা কথর রচিা
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করুন। সমাথজর অথনক ক্ষমতাধর বা প্রভাবিালী মানু ষ অথনক
প্রকাথরর অনযায় বা গরহবত কাজ থদথখ্ও প্ররতবাদ কথরন না। তারা
জাথনন থয, তারা প্ররতবাদ করথল তা বন্ধ হথয় যাথব। রকন্তু তারা
নীরবতা বা তাৎক্ষরেক সু রবধাথক অগ্রারধকার থদন। তারা ভাথবন, এথত
আমার থতা থকাথনা ক্ষরত হথে না। কষ্ট্ করথি অনয মানু থষরা। নষ্ট্
হথে অনয মানু থষর সিাথনরা। তাথদর বুঝা উরচৎ থয, সমাথজর এ
অবক্ষয় থকাথনা না থকাথনাভাথব তাথদর ও তাথদর ভরবষযত প্রজন্মথক
স্পিব করথবই। এ জনয আমাথদর সকলথকই আথদি-রনথষথধর এ দারয়ত্ব
পালথন সজাগ োকথত হথব।
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দা‘ওয়াথত অবথহলার িারি
সাধারে িারি বনাম রবথিষ িারি
পূ থববর আথলাচনা থেথক আমরা থজথনরি থয, নযাথয়র আথদি ও অনযাথয়র
রনথষধ বা এককোয় আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত একরি ফরথয আইন বা
ফরথয রকফায়া ইবাদত। সাধারেভাথব আমরা বুঝথত পারর থয, এ
ইবাদত পালথন অবথহলা করথল এ জাতীয় অনযানয ইবাদত পালথন
অবথহলার নযায় থগানাহ হথব। তথব কুরআন হাদীথসর বেবনা থেথক
আমরা থদখ্থত পাই থয, এ ইবাদত পালথন অবথহলা করার জনয,
রবথিষত, অনযায় কাজ থদথখ্ সাধযমত তার আপরত্ত ও সাংথিাধন না
করার জনয রবথিষ ও কর ন িারি রথয়থি। িারিগুথলা রনম্নরূপ:
দু রনয়াবী গযব
কুরআন ও হাদীথসর রনথদবিনা থেথক আমরা জানথত পারর থয, যু থগ যু থগ
যারা তাাঁথদর সমাথজর মানু ষথদরথক অনযায় পররতযাগ করথত আহ্বান
কথরথিন, এসব দা‘ঈ ও মুবারল্লগথক আল্লাহ গযব ও িারি থেথক রক্ষা
কথরথিন। আর পাপীরা ও পাথপর নীরব সমেবক পুেযবানরা িারির মথধয
রনপরতত হথয়থিন। ইয়াহূ দীথদর জনয িরনবাথর থকাথনারূপ কমব করা
রনথষধ রিল। িরনবার থকাথনা থজথল মৎস রিকার করত না। এজনয
নদীথত প্রচূ র মাি থদখ্া থযত। তাথদর মধযকার একদল মানু ষ রহলা
বাহানা কথর িরনবাথর জাল থফথল রাখ্থত শুরু করল, থযন ররববাথর
মাি ধরথত পাথর। তখ্ন ভাথলা মানু থষর একদল তাথদর রনথষধ কথরন
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আর একদল বথলন, এসব মানু থষর ধ্বাংস অরনবাযব, এথদর রনথষধ কথর
রক লাভ। এ প্রসথঙ্গ আল্লাহ বথলন,

ُ ۡ
ُ
ُ
ۡ
ّ
ُ
ذ
ََّللَ ُم َۡهل ِك ُه َۡمَأ َۡوَ ُمعذ ُِب ُه َۡمَعذابَاَشدِيدَاََقالوا
َُ تَأ ذمةََ ّم َِۡن ُه َۡمَل ِمََتعِظونََق َۡو ًماَٱ
َ ِإَوذَقال
َ ﴿
ذ
ّ ُ
ذ
ُ
ُ
َََفل ذماَن ُسواََماَذك ُِرواََب ِ َهِۦََأجن َۡيناَٱَّلِينََي َۡنه َۡون١٦٤ََم َۡعذِرَةًَإِلََر ّبِك َۡمَولعل ُه َۡمَي ذتقون
ۡ ذ
ُ ۡ ُ
ُّ نَٱ
:﴾ [االعراف١٦٥ََبَيِۢسَبِماََكنواََي َف ُسقون
ِ ََلسوَءََِوأخ َذناَٱَّلِينََظل ُمواََبِعذاب
َِ ع

]١٦٥ ،١٦٤

“আর স্মরে কর, যখ্ন তাথদর একদল বলল, থতামরা থকন উপথদি
রদে এমন কওমথক, যাথদরথক আল্লাহ ধ্বাংস করথবন অেবা কর ন
আযাব থদথবন? তারা বলল, থতামাথদর রথবর রনকি ওযর থপি করার
উথিথিয। আর হয়থতা তারা তাকওয়া অবলম্বন করথব। অতিঃপর থয
উপথদি তাথদরথক থদওয়া হথয়রিল, যখ্ন তারা তা ভুথল থগল তখ্ন
আমরা মুরি রদলাম তাথদরথক যারা মন্দ হথত রনথষধ করত। আর যারা
যু লুম কথরথি তাথদরথক কর ন আযাব িারা পাকড়াও করলাম। কারে
তারা পাপাচার করত। [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৪-১৬৫]
এখ্াথন আমরা থদখ্রি থয, যারা অনযায় থেথক রনথষধ কথরথিন শুধু
তাথদরথকই আল্লাহ গযব-িারি থেথক রক্ষা কথরথিন।
সূ রা আল-মাথয়দার ৭৮-৭৯ আয়াথত ও সূ রা হূ দ-এর ১১৬ আয়াথতও
অনু রূপ কো বলা হথয়থি।
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উপথরর আয়াত থেথক আমরা স্পষ্ট্ বুঝথত পাররি থয, ওথক বলথল
থকাথনা লাভ হথব না, এরূপ ধারো কথর সৎকাথজ আথদি ও
অসৎকাথজ রনথষধ থেথক রবরত োকা জাথয়য নয়। কারে,
প্রেমত: থলাকরি কো শুনথব না একো রনরশ্চত জানথলও আমাথক
বলথত হথব, আমার দারয়ত্ব হথলা বলা, আমাথক আমার দারয়ত্ব পালন
করথতই হথব।
রিতীয়ত: থলাকরি কো শুনথব না, একো এভাথব রনরশ্চত ধারো করাও
র ক নয়। কারে, হয়ত আিররকতাপূ েব ভাথলা কোরি তার মথন প্রভাব
থফলথত পাথর।
দা‘ওয়াথত অবথহলার জাগরতক িারির রবষথয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:

َ َ َّ َّ
َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ
»اهلل بعقابِ ِه
اس إذا رأوا المنكر ال يغريونه أوشك أن يعمهم
«إن انل

“যখ্ন মানু থষরা অনযায় থদথখ্ও তা পররবতবন বা সাংথিাধন করথব না
তখ্ন থযথকাথনা মুহূথতব আল্লাহর িারি তাথদর সবাইথক গ্রাস করথব।”11
অনয হাদীথস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,

ْ
ََ َ
ََُْ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ
َْ
ْ
َ
ُ ِّ أن ُي َغ
ريوا َعليْ ِه فال
اِص يق ِد ُرون لَع
ِ يه ْم بِال َم َع
ِ «ما ِمن رجل يكون يف قوم يعمل ِف
َ
َ ُ ُ ُ َ َ َّ ُ ِّ َ ُ
ُ َ ْ
.»اهلل بِ َعذاب ِم ْن قبْ ِل أن ي ُموتوا
يغريواإال أصابهم

11

রতররমযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, মুসনাথদ আহমাদ, সনদ সহীহ।
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“থকাথনা সমাথজর মথধয যরদ থকাথনা বযরি অবস্থান কথর থসখ্াথন অনযায়
পাথপ রলি োথক এবাং থস সমাথজর মানু থষরা তার সাংথিাধন-পররবতবন
করার ক্ষমতা োকা সথেও তা না কথর, তথব তাথদর মৃতুযর পূ থববই
আল্লাহর আযাব তাথদরথক গ্রাস করথব।”12
থদা‘আ কবুল না হওয়া
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ
َْ
ْ َ ُ َّ َ
ْ َ ْ َّ ُ ْ َ َ
اهلل أن
وشكن
ِ « َواَّلي نف ِِس ِبي ِدهِ َتلأم ُرن بِالمع ُر
ِ ُوف َو َتلنهون ع ِن المنك ِر أو َل
ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ ْ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
»اب لك ْم
يبعث عليكم ِعقابا ِمنه ثم تدعونه فال يستج
“যার হাথত আমার জীবন, তাাঁর িপে! থতামরা অবিযই কলযাথের
আথদি করথব এবাং মন্দ থেথক রনথষধ করথব, তা না হথল আল্লাহ
অরচথরই থতামাথদর সবার ওপর তাাঁর গযব ও িারি পা াথবন, তারপর
থতামরা আল্লাহথক ডাকথব, রকন্তু থতামাথদর ডাথক সাড়া থদওয়া হথব না
বা থতামাথদর থদা‘আ কবুল করা হথব না।”13
সামারজক িারি, ঐকয ও সম্প্রীরত নষ্ট্ হওয়া
অনয হাদীথস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
ইসরাঈল সিানথদর (ইয়াহূ দী জারতর) মথধয সববপ্রেম দু ববলতা আসথলা
এভাথব থয, তাথদর সমাথজর একজন অপরজনথক (অনযায় কাথজ
জরড়ত) থদখ্থল বলত, আপরন আল্লাহথক ভয় করুন এবাং যা কথরথিন
12

আবু দাউদ, হাদীসরি হাসান।

13

রতররমযী, হাসান সূ থত্র।
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তা পররতযাগ করুন, একাজ আপনার জনয ববধ নয়। অতিঃপর পররদন
তাথক অনযাথয় রলি থদখ্ত, রকন্তু (খ্ারাপ থলাকরির) অনযায় তাথক
(সৎথলাকরিথক) তার সাথে সমারজক সম্পকব রাখ্থত বাধা রদত না।
অনযাথয় জরড়ত োকা সথেও থস তার সাথে একথত্র উ া-বসা, খ্াওয়াদাওয়া ও সামারজকতা রক্ষা কথর চলত। যখ্ন তারা এরূপ করথত
লাগল, তখ্ন আল্লাহ তাথদর সামারজক সম্প্রীরত ও ঐকয নষ্ট্ কথর থদন,
তাথদর মথধয রবথভদ, কলহ ও ববররতা সৃ রষ্ট্ কথর থদন।
একো বলার পর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুরআনু ল
কারীথমর দু ’রি আয়াত (সূ রা আল-মাথয়দার ৭৮-৭৯ আয়াত) রতলাওয়াত
কথরন: ইসরাঈল সিানথদর মথধয যারা কুফুরী কথররিল তারা দাউদ ও
মারইয়াম পুত্র ঈসা কতৃবক অরভিি হথয়রিল, একারথে থয তারা অবাধয
হথয়রিল এবাং সীমালঙ্ঘন কথররিল। তাথদর মথধয সাংঘরিত অনযায় ও
গরহবত কাজ থেথক তারা এথক অপরথক রনথষধ করত না। তাথদর এই
আচারে রিল অতযি রনকৃষ্ট্।
অতিঃপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
ُ َّ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ْ َ ْ َّ ُ َ َ َّ َ
تلأ ُط ُرنه
وف وتلنهون ع ِن المنك ِر وتلأخذن لَع ي ِد الظال ِ ِم و
ِ هلل تلأم ُرن بِالمع ُر
ِ «ّلَك وا
ْ
َ
َ
ُ
ُ ُ َّ َ ْ َ
ُ
َ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ً ْ
َ
ِّ َ ْ
َ
ً ْ َ ِّ َ
عضك ْم َلَع
ِ وب ب
ِ ْضبن اهلل بِقل
ِ لَع احلق أطرا وتلقرصنه لَع احلق قرصا أو َل
َ َ ُ َّ ْ َ ُ ْ
» َبعض ث َّم َلَل َعنَنك ْم ك َما ل َع ِن ُه ْم
“মহান আল্লাহর কসম কথর বলরি, থতামরা অবিযই সৎ কথমবর আথদি
করথব, অনযায় থেথক রনথষধ করথব, অনযায়কারী বা অতযাচারীথক হাত
ধথর বাধা দান করথব, তাথক সর ক পথে রফথর আসথত বাধয করথব।
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যরদ থতামরা তা না কর তথব আল্লাহ থতামাথদর মথধয পরস্পর
রবথরারধতা ও িত্রুতা সৃ রষ্ট্ কথর রদথবন এবাং থতামাথদরথক অরভিি
করথবন থযমন ইসরাঈল সিানথদরথক অরভিি কথররিথলন।”14
পাপ ও অরভিাপ অজবন
আথদি-রনথষথধর দারয়থত্ব অবথহলাকারী রনথজ পাপ না কথরও অথনযর
পাথপর কারথে থগানাহ ও লা‘নথতর অাংিীদার হন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
َ َ
َ
ْ ََ َ
ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ
َ َْ
ك ُرون ف َم ْن ك ِر َه فقد بَ ِرئ َو َم ْن أنك َر
«إنه يستعمل عليكم أمر
ِ اء فتع ِرفون َوتن
َّ َ َ
َ َ ْ ُُ َُ
َ َُ َ ُ َ ََ ََ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ ََ
»هلل أال نقاتِلهم قال ال ما صلوا
ِ كن من ر ِِض وتابع قالوا يا رسول ا
ِ فقد س ِلم ول
“অরচথরই থতামাথদর ওপর অথনক িাসক-প্রিাসক আসথব যারা নযায় ও
অনযায় উভয় প্রকাথরর কাজ করথব। থয বযরি তাথদর অনযায়থক ঘৃ ো
করথব থস অনযাথয়র অপরাধ থেথক মুি হথব আর থয বযরি আপরত্ত
করথব থস (আল্লাহর অসন্তুরষ্ট্ থেথক) রনরাপত্তা পাথব। রকন্তু থয এ সকল
অনযায় কাজ থমথন থনথব বা তাথদর অনু সরে করথব (থস বাাঁচথত পারথব
না) সাহাবীগে বলথলন, থহ আল্লাহর রাসূ ল, আমরা রক তাথদর রবরুথদ্ধ
যু দ্ধ করব না? রতরন বলথলন, না, যতক্ষে তারা সালাত আদায়
করথব।”15

14

আবু দাউদ ও অনযানয। সনদ থমািামুরি গ্রহেথযাগয।

15

সহীহ মুসরলম।
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অনয হাদীথস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
ْ
َ َ
َ ُ َ
ُ َ َْ
َ َ َ َ ْ ً
َ َ
َ َ َ َ َ
رض كن َم ْن ش ِه َدها فك ِره َها َو قال َم َّرة أنك َرها كن
ِ ت اْلطيئة يف اال
ِ «إذا ع ِمل
َ َ َ
َ
َ
َ
َ َْ
َْ
َ َ
»ك َم ْن َغ َب عنها َو َم ْن َغ َب عن َها ف َر ِضيَ َها كن ك َم ْن ش ِه َدها
“যখ্ন পৃরেবীথত থকাথনা পাপ সাংঘরিত হয় তখ্ন পাথপর রনকি উপরস্থত
থেথকও যরদ থকউ তা ঘৃ ো কথর বা আপরত্ত কথর তথব থস বযরি
অনু পরস্থত বযরির মত পাপ মুি োকথব। আর যরদ থকউ অনু পরস্থত
থেথকও পাপরির রবষথয় সন্তুষ্ট্ োথক বা থমথন থনয় তাহথল থস তাথত
উপরস্থত োকার পাথপ পাপী হথব।”16
অনয হাদীথস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ
َُْ
ني ل ْم يَدف ُعوا عنه وال
ْنل لَع من حْضه ِح
ِ «ال تقفن ِعند رجل يقتل فإن اللعنة ت
ُ
َ
ْ
َ
َّ َ ً ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ
ْ
َ
َ َ إن اللعنة تْنل َلَع َم ْن َح
»ْض ُه
ت ِقفن ِعند رجل يْضب مظلوما ف
ِ
“থযখ্াথন থকাথনা মানু ষথক হতযা করা হয় থসখ্াথন কখ্নই দাাঁড়াথব না,
কারে থসখ্াথন উপরস্থত থলাথকরা যরদ তার হতযা প্ররতথরাধ না কথর
তাহথল সকথলর ওপর লা‘নত ও অরভিাপ বরষবত হয়। আর থযখ্াথন
থকাথনা মানু ষথক অতযাচার কথর মারধর করা হয় থসখ্াথন দাাঁড়াথব না।
কারে, উপরস্থত সকথলর উপথরই লানত-অরভিাপ বরষবত হয়।17

16

আবু দাউদ। সনদ গ্রহেথযাগয।

17

আহমাদ, তাবারারন, বাইহাকী। বাইহাকীর সনদরি হাসান বথল ইরারক এহইয়াউ
উলু রমিীথনর তাখ্ররথজ উথল্লখ্ কথরথিন।
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অনয হাদীথস রতরন বথলন,

ُ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َّ ُ ً َ َ ْ ْ َ َ
ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ
ُ ول
اهلل
هلل علي ِه ِفي ِه مقاال ثم ال يقوِل فيق
ِ «ال َي ِق َرن أحدكم نفسه أن ي َرى أم َر ا
َ َُ ْ َ
ُ ُ َ
ْ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ
َ
َ ْأن ُُي
»ش
َما َمنَ َعك أن تقول ِفي ِه فيَقول َر ِّب خ ِشيت انلاس فيقول وأنا أحق

“থতামাথদর থকউ থযন রনথজথক থিাি মথন না কথর। থস যরদ থদথখ্ থয
থকাোও থকাথনা রবষথয় আল্লাহর পক্ষ থেথক তার থকাথনা কো বলা
উরচৎ তখ্ন থযন থস কো বলা থেথক রবরত না োথক। তাহথল আল্লাহ
তাথক বলথবন, তুরম এ রবষথয় থকন কো বলরন? থস বলথব, থহ আল্লাহ!
আরম মানু ষথদরথক ভয় থপথয়রিলাম। তখ্ন রতরন বলথবন, আমার
অরধকারই থতা থবরি রিল থয, তুরম আমাথকই থবরি ভয় করথব।”18
সমাথজর নানারবধ প্রকািয অনযায়, যু লুম, গেরপিুরন, থবহায়াপনা, অিীল
নাচগান, জুয়া, খ্ুন-খ্ারাবী, মারামারর-দাঙ্গা ইতযারদর নীরব দিবক হওয়ার
ভয়াবহ পররেরত আমরা এ হাদীস থেথক বুঝথত পাররি। এ সকল
থক্ষথত্র সাধযমত দা‘ওয়াত থদওয়ার ও অনযাথয়র প্ররতবাদ করার থচষ্ট্া
করথত হথব। না হথল দ্রুত এরূপ স্থান পররতযাগ করথত হথব। আল্লাহ
আমাথদরথক তাাঁর সন্তুরষ্ট্র পথে চলার ও অসন্তুরষ্ট্ থেথক আত্মরক্ষা করার
তাওরফক দান করুন।

18

আহমাদ, সনদ সহীহ।
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তৃতীয় পররথেদ: দা‘ওয়াথতর িতব ও দা‘ঈর গুোবলী
উপথরর আথলাচনা থেথক আমরা নসীহত, প্রচার, নযাথয়র আথদি ও
অনযাথয়র রনথষধ এককোয় আল্লাহর পথে দা‘ওয়াথতর গুরুত্ব সম্পথকব
জানথত থপথররি। এখ্ন আমাথদর থদখ্থত হথব, এ দারয়ত্ব পালথনর জনয
িতবাবলী রক? দা‘ঈ ও মুবারল্লগ অেবাৎ দা‘ওয়াতদানকারী ও প্রচারথকর
মথধয

কী

কী

গুোবলী

রবদযমান

োকা

প্রথয়াজন?

কারে,

িরী‘আতসম্মতভাথব দারয়ত্ব পালন না করথল আমরা ভাথলা কাজ করথত
রগথয় পাথপ রলি হথয় পড়ব। থস রদকরি রবথবচনা কথর আমরা
দা‘ওয়াতদানকারীর রকিু িতব ও গুোবলী রনথম্ন প্রদান কররি:
ইলম বা জ্ঞান
দা‘ওয়াথতর দারয়ত্ব পালথনর জনয প্রেম িতব হথলা, নযায়-অনযায়, তার
পযবায় এবাং থসগুথলার প্ররতবাদ-প্ররতকাথরর ইসলারম পদ্ধরত সম্পথকব
সর ক জ্ঞান। আরম থয কাজ করার বা বজবন করার দা‘ওয়াত রদরে তা
সরতযই ইসলাথমর রনথদবি রকনা তা জানথত হথব। ভাথলামন্দ অথনক
থক্ষথত্র সকল মানু ষই রবথবক ও জ্ঞান রদথয় বুঝথত পাথরন। খ্ুন, যু লুম,
রাহাজারন, চুরর , ডাকারত, মারামারর, থনিা-মাদকািরি ইতযারদ অগরেত
অনযায় কাজথক অনযায় বথল জানথত থবরি জ্ঞাথনর প্রথয়াজন হয় না।
অনু রূপভাথব মানু ষথক সাহাযয করা, সান্ত্বনা থদওয়া, সৃ রষ্ট্র কলযাথে
এরগথয় আসা ইতযারদ ভাথলা কাজ বথল সবাই বুরঝ। রকন্তু ইসলারম
কমবকাণ্ড বা ধমবীয় রনথদবিনা রবষয়ক অগরেত রবষয় রথয়থি থয সম্পথকব
স্পষ্ট্ জ্ঞান না োকথল মানু ষ অনযাথয়র প্ররতবাদ করথত রনথজই অনযাথয়
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রলি হথবন। অেবা সৎকাথজ আথদি দান করথত রগথয় অসৎকাথজ
আথদি করথবন। থযমন, এক বযরি চুরিবদ্ধ কাজ করথিন বা স্ত্রীসিানথদর প্ররতপালথনর জনয জরুরর কাজ করথিন। কাজরি তার জনয
ফরথয আইন। আপরন তাথক এই দু রনয়াবী কাজ বজবন কথর নফল বা
ফরথয রকফায়া পযবাথয়র মাহরফল, রমরিল, রমরিাং বা দা‘ওয়াথত অাংিগ্রহে
করথত আহ্বান করথলন। অেবা এক বযরি ওজথরর কারথে দাাঁরড়থয়
থপিাব করথিন থদথখ্ আপরন তাথক যাথেতাই গারল-গালাজ করথলন।
উভয় থক্ষথত্র আপরন নযায় করথত রগথয় অনযাথয় রলি হথলন। এরূপ
অগরেত উদাহরে আমরা থদখ্থত পাব। এজনয ধমবীয় রবরধ-রবধান
সাংরিষ্ট্ রবষয়ারদর থক্ষথত্র মুরমথনর উরচৎ রবষয়রি কতিুকু গুরুত্বপূ েব বা
অনযায় তা স্পষ্ট্ভাথব না থজথন হিকাররতায় রলি না হওয়া। দা‘ওয়াথতর
থক্ষথত্র স্পষ্ট্ জ্ঞাথনর অতযাবিযকতা রবষথয় আল্লাহ বথলন,
ُۡ
ذ
ۡ
ذ
]١٠٨ :ن﴾ [يوسف
َ ِ نَٱتبع
َِ ّللََِعََب ِصيةََأناََوم
َ يلَأ َد ُعوَاََإِلََٱ
َ ِ ِ لَهَ ِذ َه ِۦَسب
َ ﴿ق
“বল, এরিই আমার পে। সু স্পষ্ট্ জ্ঞাথনর রভরত্তথত আল্লাহর রদথক
আহ্বান করর আরম এবাং আমার যারা অনু সারী।” [সূ রা ইউসু ফ, আয়াত:
১০৮]
এ সু স্পষ্ট্ জ্ঞান হথলা, ওহী রনভবর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীথসর স্পষ্ট্
রনথদবিনা। আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

ُ ُۡ ذ
ۡ ۡ
ُ
ُّ سم َُعَٱ
:﴾ [االنبياء٤٥ََلص َُّمَٱ ُّلعَءََإِذاَماَيُنذ ُرون
َۡ حَولََي
َِ لَإِنماََأنذ ُِركمََب ِٱَلو
َ ﴿ق

]٤٥
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“বল আরম থতা শুধু ওহীর রভরত্তথতই থতামাথদরথক ভয় প্রদিবন কররি।”
[সূ রা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ৪৫]
সূ রা আহকাথফর ৯ নম্বর আয়াত ও অনযানয স্থাথন একই কো বলা
হথয়থি। এজনয দা‘ওয়াথতর দারয়ত্ব পালনকারীথক কুরআন ও হাদীথসর
আথলাথক স্পষ্ট্রূথপ জানথত হথব, থয কাজ করথত বা বজবন করথত
রতরন দা‘ওয়াত রদথেন তার ির‘ঈ রবধান রক এবাং তা পালন-বজবথনর
দা‘ওয়াথতর জনয রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর রিখ্াথনা
পদ্ধরত কী? কাজরি সৎকমব হথল তা ফরয, ওয়ারজব, মুিাহাব ইতযারদ
থকান পযবাথয়র তা স্পষ্ট্ কুরআন ও হাদীথসর আথলাথক জানথত হথব।
ওহীর স্পষ্ট্ রনথদবিনা বযতীত সাধারে ধারো, আথবগ আন্দাজ ইতযারদর
রভরত্তথত থকাথনা রকিু থক হালাল বা হারাম বলথত কুরআনু ল কারীথম
রনথষধ করা হথয়থি। আল-কুরআথন বলা হথয়থি:

ُ ُ
ذ
ُ ُ ۡ ُ
ُ ك َُمَٱ َۡلكذِبََهَذاَحلَلََوهَذاَحرامََ ّ ِتل َۡف
َِّلل
َ َتواَََعََٱ
فَأَلسِنت
َ ﴿ولََتقولواََل ِماَت ِص
ۡ ذ
ۡ
ۡ
ذ
ُ نَٱ ذَّلِينََيَ َۡف
]١١٦ :﴾ [انلحل١١٦ََّللَِٱ َلكذِبََلََ ُي َفل ُِحون
َ َتونَََعََٱ
َ ِ ٱ َلكذِبََإ
“থতামাথদর রজহ্বা িারা রমেযা আথরাপ কথর (মনগড়াভাথব) বলথব না
থয, এরি হালাল ও এরি হারাম। এভাথব আল্লাহর নাথম রমেযা উদ্ভাবন
করা হথব। যারা আল্লাহর নাথম রমেযা উদ্ভাবন কথর তারা সফল হয়
না।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬]
দা‘ঈ ও মুবারল্লগথক অবিযই সববদা থবরি থবরি কুরআন ও হাদীস,
তাফসীর, রফকহ, ও অনযানয ইসলারম গ্রন্থ অধযয়ন করথত হথব।
কুরআন-হাদীস বাদ রদথয় শুধু মাত্র আরলমথদর ররচত গ্রন্থারদ পথড় দীনথক
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জানার থচষ্ট্া করা কর ন অনযায় এবাং কুরআন হাদীথসর প্ররত অবথহলা
ও অবজ্ঞা প্রদিবন। মহান আল্লাহ কুরআনথক সকল মানু থষর
রহদায়াতরূথপ থপ্ররে কথরথিন। রতরন তা বুঝা সহজ কথর রদথয়থিন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উম্মথতর জনয তাাঁর মহান
সু ন্নাত ও হাদীস থরথখ্ থগথিন। এগুথলার সাববক্ষরেক অধযায়ন মুরমথনর
জনয সববথেষ্ঠ ইবাদত, থেষ্ঠতম রযরকর ও দা‘ওয়াথতর প্রধান হারতয়ার।
সাংরিষ্ট্ বযরির প্ররত ভাথলাবাসা ও আিররকতা
আথদি-রনথষধ, নসীহত, বা আল্লাহর পথে আহ্বান করার থক্ষথত্র অতযি
প্রথয়াজনীয় রবষয় হথলা, যাথক আথদি কররি বা আহ্বান কররি তার
প্ররত হৃদথয়র ভাথলাবাসা ও আিররক মঙ্গল কামনা। এ জনযই
দা‘ওয়াথতর এ কমবথক কুরআন ও হাদীথস নসীহত বথল উথল্লখ্ করা
হথয়থি। আমরা থদখ্রি থয, নসীহথতর মূ ল অেব “আিররক ভাথলাবাসা ও
মঙ্গল কামনা”। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বা আথদি রনথষধকারী
কাথরা ভুল ধথর থদওয়া, রনথজর জ্ঞান প্রদিবন বা রনথজর মাতব্বরর
প্ররতষ্ঠার জনয এই কাজ করথবন না; বরাং সাংরিষ্ট্ বযরির প্ররত হৃদথয়র
ভাথলাবাসার িাথনই এ দারয়ত্ব পালন করথবন।
অনযাথয় রলি বা রবভ্রাি থয বযরিথক রতরন দা‘ওয়াত রদথেন তার প্ররত
তার হৃদথয়র অনু ভূরত হথব রবপদগ্রি আপনজথনর মথতা। যার রবপথদ
রতরন বযাো অনু ভব করথিন এবাং যাথক রবপদ থেথক উদ্ধার করার জনয
হৃদথয়র আকুরত অনু ভব করথিন। তাথক সর ক পথের রনথদবিনা রদথল
যরদ থস তা না মাথন বা রবথরারধতা কথর তথব আহ্বানকারী মুরমথনর
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হৃদথয় থক্রাধ বা প্ররতরহাংসা জাগ্রত হথব না, বরাং থবদনা ও দু রশ্চিা তার
হৃদয়থক আেন্ন করথব। থবদনায় তার হৃদয় দু মথড় মুচথড় উ থব।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর এই অবস্থার কো আল্লাহ
তা‘আলা কুরআনু ল কারীথমর একারধক স্থাথন উথল্লখ্ কথরথিন। আল্লাহ
বথলথিন:

ۡ
ذ
ۡذ
ً
ۡ ذ
:﴾ [الكهف٦َلدِيثََِأسفا
َ ﴿فلعلكََبَخِعََن َفسكَََعََءاثَ ِره َِۡمَإِنَل َۡمَيُ َؤم ُِنواََبِهَذاَٱ

]٦

“তারা এই বােীথত ঈমান না আনথল সম্ভবত আপরন তাথদর রপিথন
ঘুথর দু িঃখ্-থবদনায় রনথজথক ধ্বাংস কথর থফলথবন।” [সূ রা আল-কাহফ,
আয়াত: ১]
সূ রা আি-শু‘আরা-এর ৩ নাং আয়াথতও অনু রূপ বলা হথয়থি।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর পরবত্র জীবথন এই
ভাথলাবাসা ও থপ্রথমর অগরেত উদাহরে আমরা থদখ্থত পাই। থয
কারফরগে তাাঁর থদহথক রিররঞ্জত করথি তাথদরই জনয রতরন আল্লাহর
দরবাথর ক্ষমা ও করুো প্রােবনা করথিন। রতরন তাাঁর কপাথলর রি
মুিথিন আর বলথিন,
ْ
َّ َ
َ
َ ََْ
»« َر ِّب اغ ِف ْر ِلق ْو ِِم فإن ُه ْم ال يعل ُمون
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“থহ আমার রব, আমার জারতথক ক্ষমা কথর রদন, কারে তারা জাথন
না।”19
মক্কাবাসীথদর অতযাচাথর জজবররত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তাথয়থফ রগথয় থপথলন রনমবমতম অতযাচার। থস সমথয়
রজবরাঈল আলাইরহস সালাম পাহাথড়র রফররিতাথক রনথয় তাাঁর রনকি
আগমন কথর বলথলন, আপনার অনু মরত হথল পাহাড় উর থয় এ
জনপদথক ধ্বাংস কথর থদওয়া হথব। কর নতম কথষ্ট্র থস মুহূথতবও রতরন
বলথলন:
َ
ُْ َُ ْ َ َ َُُْ ْ َ ْ
ْ ْ ُ َ ُْ ْ ُ ْ َْ
»ْش ُك بِ ِه شيئًا
ِ «بل أرجو أن ُي ِرج اهلل ِمن أصالبِ ِهم من يعبد اهلل وحده ال ي
“না বরাং আরম আিা করর থয, আল্লাহ হয়ত এথদর ঔরস থেথক এমন
মানু থষর জন্ম থদথবন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করথব এবাং তাাঁর
সাথে রকিু িররক করথব না।”20
সু বহানাল্লাহ! কত বড় বধযব! কত মহান ভাথলাবাসা!! আমরা যারা সামানয
রবথরারধতায় উথত্তরজত হথয় গালাগারল করর ও প্ররতথিাথধর পররকল্পনায়
রবথভার হই তাথদর একিু রচিা করা দরকার!
বযরিগত আমল
দা‘ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও আথদি-রনথষধকারী
অবিযই তাাঁর প্রচাররত আদথিবর প্ররত রনষ্ঠাবান, রবোসী ও পালনকারী
19

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম, ফতহুল বারী।

20

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম।
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হথবন। সারা রবথে রযরন আল্লাহর দীন ও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাথমর আদথিবর রবজয় ও প্ররতষ্ঠা থদখ্থত চান, তাথক সবার আথগ
তার বযরিগত জীবথনর সকল থক্ষথত্র ও সকল রদথক এ আদিব প্ররতষ্ঠা
করথত হথব। এথক্ষথত্র মথন রাখ্থত হথব থয, সাংরিষ্ট্ আদিব রনথজর
জীবথন প্ররতষ্ঠার থচথয় অনযথক দা‘ওয়াত থদওয়া আথনক থবরি সহজ ও
আকাষবেীয় কাজ। এজনয িয়তান এবাং মানবীয় প্রবৃ রত্তর কাথি তা খ্ুবই
রপ্রয়। এর িারিও খ্ুব কর ন।
ইয়াহূ দীরা সববদা ধমব ও মানবতার রবষথয় সবথচথয় আকষবেীয় আদথিবর
বুরল আউড়ায় রকন্তু রনথজরা এর সম্পূ েব রবপরীত কাজ কথর। মহান
আল্লাহ বথলথিন:
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ك َۡمَوأ
﴾٤٤ََنت َۡمَت َۡتلونََٱ َلكِتَبََأفلََت َۡعقِلون
بَوتنس َۡونََأنفس
َِّ ِ ﴿أت َأ ُم ُرونََٱنلذاسَََب ِٱ َل

]٤٤ :[اْلقرة

“থতামরা রক মানু ষথদরথক সৎকাথজ রনথদবি দাও আর রনথজথদর কো
ভুথল যাও! অেচ থতামরা রকতাব অধযয়ন কর! তথব রক থতামরা বুঝ
না।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৪]
দীথনর দা‘ওয়াত ও প্ররতষ্ঠার কাথজ রলি অথনথকই বুথঝ অেবা না বুথঝ
এ অপরাথধ অপরাধী। ইসলাথমর দা‘ওয়াত ও প্ররতষ্ঠার কো বলথলও
বযরিগত ইবাদত, আচরে, পাররবাররক সম্পকব, স্ত্রী, সিান, রপতামাতা,
প্ররতথবিী, আত্মীয়স্বজন, কমবস্থল, সহকমবী ও অনযানয মানু থষর অরধকার
আদায় ইতযারদ অথনক থক্ষথত্র আমরা অতযি দু ববল। এরদথক আমাথদর
লক্ষয রাখ্থত হথব। দু ই পযবাথয় আমরা এ অপরাথধ রলি হই:
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প্রেমত: থয কাথযবর জনয আথদি বা রনথষধ কররি তা আমরা রনথজরাই
তা পালন বা বজবন কররি না। থযমন আমরা প্ররতথবিীর অরধকার পালন
অেবা সু দ বজবথনর দা‘ওয়াত রদরে, রকন্তু রনথজরাই প্ররতথবিীর অরধকার
নষ্ট্ কররি বা সু থদ রলি রথয়রি।
রিতীয়ত: আমরা সাংরিষ্ট্ রবষথয় অপরাধী না হথলও, অনযানয সমপযবাথয়র
অপরাথধ রলি রথয়রি। থযমন আমরা সু দ খ্ারে না, তথব ঘুষ, থযৌতুক,
কথমব ফাাঁরক, থভজাল ইতযারদ অপরাথধ রলি আরি। মহান আল্লাহ বথলন,

ذ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ۡ
ۡ ُ
ذ
َّللَِأنَتقولواََما
َ بَم َق ًتاَعِندََٱ
َ َك٢ََ﴿يَأ ُّيهاَٱَّلِينََءام ُنواََل ِمََتقولونََماَلََت َفعلون
ُ ۡ
]٣ ،٢ :﴾ [الصف٣ََلََت َفعلون
“থহ মুরমনগে! থতামরা যা কর না তা থতামরা থকন বল? আল্লাহর
দৃ রষ্ট্থত অরতিয় অসথিাষজনক থয, থতামরা যা কর না তা বলথব।”
[সূ রা আস-সফ, আয়াত: ২-৩]
সূ রা আল-বাকারার ২০৪ আয়াত ও সূ রা আল-মুনারফকুন-এর ৪
আয়াথতও আমরা কো ও কথমবর ববপররথতযর কর ন রনন্দা থদখ্থত পাই।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,

َ َوم القي
َ َالر ُجل ي
ُ ور َك َما يَ ُد
ُ انلار َف َي ُد
َّ اء ب
َّ انلار َفتَنْ َد ِل ُق اَ ْقتَابُ ُه يف
ّ ام ِة َفيُلْ َِق يف
ُ َُ
ور
ِ
ِ
ِ
ِ «ُي
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ٌ ُ
َ ُ ُ َ َ
َ ْك أَلَيْ َس ُكن
َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ِ ْ
ت
ار َعليْ ِه فيَقولون أي فالن َما شأن
ِ احلمار بِرحاه فيجت ِمع أهل انل
َ ََْ
ْ َْ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُْ َ
ْ َْ َ ُ
وف وال آ ِتيْ ِه
ِ وف َوتنهانا ع ِن المنك ِر قال كنت آم ُركم بِالمع ُر
ِ تأم ُرنا بِالمع ُر
َ ْ ْ
ْ
ُ
»َوأن َهاك ْم َع ِن ال ُمنك ِر َو آ ِتيْ ِه
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“রকয়ামথতর রদন এক বযরিথক আনায়ন কথর জাহান্নাথমর অরির মথধয
রনথক্ষপ করা হথব। আগুথন তার নারড়ভুরড় থবররথয় পড়থব এবাং গাধা
থযমন যাতা (ঘারন) রনথয় ঘুথর থতমরন থস ঘুরথত োকথব। তখ্ন
জাহান্নামবাসীরা তার রনকি সমথবত হথয় বলথব, থহ অমুক, থতামার রক
হথলা? তুরম না আমাথদরথক সৎকাথজ আথদি রদথত এবাং অসৎকাজ
থেথক রনথষধ করথত? থস বলথব আরম থতামাথদরথক সৎকাথজ আথদি
রদতাম রকন্তু রনথজ করতাম না। আর অসৎকাজ থেথক রনথষধ করতাম,
রকন্তু রনথজই তা করতাম।”21
আমরা মহান আল্লাহর রনকি এমন করুন পররেরত থেথক আেয় চাই।
বযরিগত আমথল ত্রুরিসহ দা‘ওয়াথতর রবধান
উপথরর আয়াত ও হাদীস থেথক বুঝথত পাররি থয, রনথজ পালন না
কথর অনযথক দা‘ওয়াত থদওয়া অনযায়। তথব দা‘ওয়াত বা আথদি
রনথষধ ফরথয আইন পযবাথয়র হথল রনথজর আমথল ত্রুরি োকথলও
আথদি রনথষধ করথত হথব। থযমন, এক বযরি ধু মপান কথরন বা
র কমত জামা‘আথত সালাত পথড়ন না। রতরন তার অরধনি বা
পররবাথরর সদসয কাউথক এ পাথপ রলি থদখ্থল তার জনয তাথক
আথদি বা রনথষধ করা ফরথয আইন দারয়ত্ব হথয় যাথব। এ অবস্থায়
আথদি রনথষধ না করথল রতরন রিতীয় একরি অনযায় ও অপরাথধর মথধয
পরতত হথবন।
21

সহীহ বু খ্ারী।
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রবনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা
দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র অনযতম থমৌরলক িতব হথলা রবনম্রতা ও
বন্ধুভাবাপন্নতা। আমরা অথনক সময় সৎকাথজ আথদি বা অনযায় থেথক
রনথষধ করাথক বযরিগত অহাং প্ররতষ্ঠার পযবাথয় রনথয় যাই। ফথল আমরা
কো বরল মাতব্বরর ভরঙ্গথত যা অরধকাাংি থক্ষথত্র মানু থষর অহাংথবাথধ
আঘাত কথর এবাং আমাথদর কো গ্রহে করথত বাধা থদয়। এরপর যখ্ন
থস তা গ্রহে না কথর বা আমাথদর রবরুথদ্ধ খ্ারাপ কো বথল তখ্ন
আমরা তাথক ইসলাথমর িত্রু আখ্যারয়ত কথর কর নভাথব তার রবরুথদ্ধ
আথক্রািমূ লক কো বরল। এগুথলা সবই কর ন অনযায় এবাং আল্লাহর
পে থেথক মানু ষথক দূ থর সররথয় থদওয়ার পে। আমরা অথনক সময়
গরম কো বা কড়া কো বলাথক সাহরসকতা ও রজহাদ বথল মথন করর।
অেচ আল্লাহ কুরআনু ল কারীথম নরম কো বলার রনথদবি রদথয়থিন।
আল্লাহ হক কো বলথত রনথদবি রদথয়থিন রকন্তু গরম কো বলথত
কখ্নও রনথদবি থদন রন। হক্ক কোথক নরম কথর বলথত রনথদবি
রদথয়থিন। রবথের অনযতম তাগুত আল্লাহথদ্রাহী যারলম রফর‘আউথনর
কাথি মূ সা ও হারূন আলাইরহস সালামথক থপ্ররে কথর রতরন নরম
কোর রনথদবি রদথয় বথলন,

ذ
ُ ۡ ذّ ذ ذ
ۡ
ۡ
ذ
ُ
﴾٤٤ََيش
َ َلِنَاَلعل َُهۥَيتذك َُرَأ َۡو
ََلۥَق َول
َ َََفقول٤٣ََ﴿ٱ َذهباََإِلََف َِۡرع َۡونََإِن َُهۥَطغ

]٤٤ ،٤٣ :[طه
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“থতামরা উভথয় রফর‘আউথনর রনকি গমন কর, থস অবাধযতা ও
সীমালাংঘন কথরথি। থতামরা তার সাথে নরম কো বলথব, হয়ত থস
উপথদি গ্রহে করথব বা ভয় করথব।” [সূ রা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৩-৪৪]
এ যরদ হয় কারফরথক দা‘ওয়াত থদওয়ার বা আথদি-রনথষথধর থক্ষথত্র
নবী-রাসূ লগথের প্ররত রনথদবি, তাহথল যারা কাথলমা পথড়থিন তাথদরথক
আথদি রনথষধ করার থক্ষথত্র আমাথদর আথরা কত রবনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন
হওয়া উরচৎ তা একিু রচিা করুন।
আল্লাহ তা‘আলা বথলন,
ذ
ۡ ۡ
ذ
ذ
ُ
:يِ َع َِلمَ﴾ [االنعام
َ ّلل َع َۡدوَا َبِغ
َ ّللَِفي ُس ُّبواَ َٱ
َ ون َٱ
َِ ﴿ولَ َت ُس ُّبواَ َٱَّلِينَ َي َۡد ُعونَ َمِن َد

]١٠٨

“তারা আল্লাহথক থিথড় যাথদরথক ডাথক তাথদরথক থতামরা গারল রদথব
না কারে ফথল তারা সীমালাংঘন কথর অজ্ঞতাবিত আল্লাহথক গারল
রদথব।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৮]
এ যরদ হয় কারফরথদর থদবথদবীর থক্ষথত্র আল্লাহর রনথদবি, তাহথল
কাথলমা পা কারী মুসরলম বথল পরররচত বযরিথক আথদি রনথষধ করথত
রগথয় তাথক তার ভ্রাি বা জাগরতক মথতর থনতা বা সােীথদথরক গারল
থদওয়া কীভাথব ববধ হথব? গালাগারল, কথ ারতা, রহাংসা, ঘৃ ো, গীবত,
অহাংকার ইতযারদ িারা অনযাথয়র প্ররতবাদ করথল তাথত মূ লত রনথজথদর
প্রবৃ রত্তর অনু সরে করা হথব, থকাথনা ইবাদত পালন করা হথব না।
আল্লাহ আমাথদরথক রক্ষা করুন।
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সম্মারনত পা ক, দা‘ওয়াত বা সৎকাথজর রনথদবিনা ও অসৎকাথজর
রনথষধ-এর উথিিয মানু থষর ওপর মাতব্বরর করা বা মানু থষর ভুল ধরা
নয়। বরাং মানু ষথদরথক সৎপথে আহ্বান করা এবাং যোসম্ভব মানু ষথক
ভাথলা পথে আসথত সাহাযয করা। এজনয সথববাচ্চ রবনম্রতা, ভদ্রতা ও
বধযব প্রথয়াজন। সবথচথয় বড় দা‘ঈ ও আথদি রনথষধকারী রিথলন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলাইরহ ওয়াসাল্লাম। আর
তার অনযতম ববরিষ্ট্ রিল রবনম্রতা। রবনম্রতা ও বধথযবর অনু পম আদিব
রদথয় রতরন জয় কথররিথলন অগরেত থবদু ঈন আরথবর কর ন হৃদয়। অস্ত্র
বা িরি রদথয় রতরন ইসলাম প্ররতষ্ঠা কথরন রন। অনু পম চররত্র ও
ভাথলাবাসাময় আথদি রনথষধ বা দা‘ওয়াত রদথয় হৃদয়গুথলাথক জয় কথর
রতরন প্ররতষ্ঠা কথরন মরদনার রাে। এরপর থস রাথের প্ররতরক্ষা
কথরথিন যু থদ্ধর মাধযথম। মহান আল্লাহ হৃদয় জথয়র এ কারহনী রবধৃ ত
কথর বথলথিন,
ۡ ۡ
ُ
ۡ
ًّ
ُّ
ذ
﴾َِنَح َۡول ِك
َۡ بَلَنفضواََم
َِ ّللَِنلِ تََل ُه َۡمَول َۡوَكنتََفظاَغل ِيظََٱ َلق َل
َ َحةََ ّمِنََٱ
َ ﴿فبِماَر

]١٥٩ :[ال عمران

“আল্লাহর দয়ার অনযতম প্রকাি থয আপরন তাথদর প্ররত রবনম্র-থকামল
হৃদয় রিথলন। যরদ আপরন রূঢ় ও কথ ার রচত্ত হথতন তাহথল তারা
আপনার আিপাি থেথক সথর পড়ত।” [সূ রা আথল ইমরান, আয়াত:
১৫৯]
একরি হাদীথস আথয়িা রারদয়াল্লাহু আনহা বথলন,
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َ َ ُ َ َّ
ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ
ُ َ
ُ ْ َ َ ُ َّ
ْ َك ْم َف َقال
َّ َّود أتَوا انل
ت ََعئشة
وسل َم فقالوا السام علي
ِب صيل اهلل علي ِه
«أن يه
ِ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ َ
َ ُ
َ
ْ
ُ ََ َ
ُ َْ َ
َّ كم
ُ اهلل َو َغضب
ُ ك ُم
اهلل َعليْكم قال َمهال يَا ََعئِشة َعليْك
(السام )ِولعن
علي
ِ
َ
ِّ ُ ْ
َ
ْ ِّ ُّ ُ َ َّ
ْ ِّ
َ ْ ْ َ َّ
ْ ُْ
ْ َح َش قَال
ت أ َو ل ْم
اك َوال ُعنف والف
الرف َق يف األم ِر ُك ِه) وإي
َيب
ِ الرف ِق (إن اهلل
ِب
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ ت) قَد قُل
ُ ت َ ْس َم ْع َما قَالوا قَال (أ َو ل ْم ت َ ْس َمِع َما قُل
»ت َو َعليْكم
ِ
“করতপয় ইয়াহূ দী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর রনকি এথস
বলল, আস-সামু আলাইকুম (আপনার ওপর মরে অরভিাপ) আথয়িা
রারদয়াল্লাহু আনহা রাগারিত হথয় বথলন, থতামাথদর ওপর মরে,
থতামাথদরথক আল্লাহ অরভিি করুন এবাং থতামাথদর ওপর তার থক্রাধ
অবতীেব থহাক। তখ্ন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
আথয়িা িাি হও। তুরম অবিযই সববদা রবনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা
অবলম্বন করথব। আল্লাহ সকল রবষথয় রবনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা
ভাথলাবাথসন। আর খ্বরদার! কখ্নই তুরম উগ্রতা ও অভদ্রতার
রনকিবতবী হথব না। আথয়িা রারদয়াল্লাহু আনহা বথলন, তারা কী বথলথি
আপরন রক তা শুথননরন? রতরন বথলন, আরম রক বথলরি তা রক তুরম
থিান রন? আরম বথলরি, ওয়ালাইকুম অেবাৎ থতামাথদর উপথর।22
উত্তম রদথয় মন্দ প্ররতহত করা
দা‘ওয়াত বা দীন প্ররতষ্ঠার দারয়ত্ব পালথনর থক্ষথত্র বধযব, ক্ষমা ও উত্তম
বযবহাথরর িারা খ্ারাপ আচরথের প্ররতথরাধ করথত রনথদবি রদথয়থিন
আল্লাহ। আল্লাহ বথলন,

22

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম।
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ۡ
ذ
ذ
َََول٣٣ََسل ِ ِمي
َۡ نَمِنََٱَل ُم
َ ِ ّللَِوع ِملََصَل ِحَاَوقالََإِن
َ نَق َۡولََ ّم ذِمنَدعََإِلََٱ
َُ حس
َۡ نَأ
َۡ ﴿وم
ذ
ذ
ُ ۡ
ۡ ُ ذ
ََنَفإِذاَٱَّلِيَب َۡينكََوب َۡين َُهۥَعدَوة
َُ حس
َۡ هَأ
َ ِ َت
َ ِ لس ّيِئ َةَٱ َدف َۡعََب ِٱل
لسن َةَولََٱ
َ ستوِيَٱ
َۡ ت
ذ
ذ
ذ
ذ
ّ ُ ذ
ُ لَٱ ذَّلِينََص
﴾٣٥ََظَعظِ يم
َ لَذوَح
َ ِ بواََوماَيُلقىَهاََإ
َ ِ َوماَيُلقىَهاََإ٣٤ََلََحِيم
َكأن َُهۥَو ِ ي

]٣٥ ،٣٣ :[فصلت

“কোয় থক উত্তম ঐ বযরি অথপক্ষা থয আল্লাহর রদথক আহ্বান কথর,
সৎকমব কথর এবাং বথল, আরম আত্মসমপবেকারীথদর অিভুবি। ভাথলা
এবাং মন্দ সমান হথত পাথর না। (মন্দ) প্ররতহত কর উৎকৃষ্ট্তর
(আচরে) িারা। ফথল থতামার সাথে যার িত্রুতা আথি থস হথয় যাথব
অিরঙ্গ বন্ধুর মত। এগুথের অরধকারী করা হয় থকবল তাথদরথকই যারা
বধযবিীল, এ গুথের অরধকারী করা হয় থকবল তাথদরথকই যারা মহা
থসৌভাগযবান।” [সূ রা ফুসরসলাত, আয়াত: ৩৩-৩৫]
মহান আল্লাহ বথলথিন:

ذ
ُ
ۡ
ۡ ُۡ
نَ ٱ ذ
]٩٦ :﴾ [املؤمنون٩٦ََعل َُمَبِماَي ِصفون
َ نَأ
َن
َ ََلس ّيِئة
َُ حس
َۡ هَأ
َ ِ َت
َ ِ ﴿ٱ َدف َۡعََب ِٱل

“মথন্দর মুকারবলা কর যা উৎকৃষ্ট্তর তা রদথয়, তারা যা বথল আমরা থস
সম্পথকব সরবথিষ অবরহত।” [সূ রা আল-মুরমনূ ন, আয়াত: ৯৬]
রবষয়রি অতযি গুরুথত্বর সাথে মথন রাখ্থত হথব। দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র
গারলর পররবথতব গারল, রনন্দার প্ররতবাথদ রনন্দা, রাথগর প্ররতবাথদ রাগ
ইতযারদ রনরষদ্ধ। এসব মন্দ আচরথের প্ররতথরাধ করথত হথব উৎকৃষ্ট্তর
আচরে রদথয়, অেচ আমরা অথনক সময় এই রনথদবথির রবপরীত কমব
করর। থকউ প্ররতবাদ করথল বা খ্ারাপ আচরে করথল আমরা তার
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আচরথের থচথয় রনকৃষ্ট্তর আচরথের মাধযথম তার প্ররতবাদ বা প্ররতথরাধ
করর!!
সু ন্দর বযবহার ও আচরে
দা‘ঈ বা সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ রনথষধকারীথক অবিযই তাাঁর
থনতা রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর মত মথহাত্তম
আচরথের অরধকারী হথত হথব। আররবথত এথক ) (خلقবা আখ্লাক
বলা হয়। বাাংলায় সাধারেত এথক চররত্র বলা হয়। আর আররবথত
আখ্লাক িব্দ আথরা প্রিি। মানু থষর সাথে মানু থষর আচরে ও
বযবহাথরর সামরগ্রক অবস্থাথকই আররবথত খ্ুলুক বলা হয়। এজনয খ্ুলুক
বা আখ্লাকথক বাাংলায় আচরে বা বযবহার বলাই উত্তম।
আল্লাহ তা‘আলা বথলন,
ُ ُ
ذ
]٤ :﴾ [القلم٤ََ﴿ِإَونكََلعلََخلقََعظِيم
“আর রনশ্চয় তুরম মহান চররত্র ও বযবহাথরর ওপর অরধরষ্ঠত।” [সূ রা
আল-কলম, আয়াত: ৪]
এ মহান আচরথের রবরভন্ন রদক রথয়থি। উরল্লরখ্ত রবনম্রতা,
বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট্ চররত্র রদথয় মন্দ প্ররতহত করা ইতযারদও এই
খ্ুলুথক আযীম বা মহান আচরথের অাংি। তথব এর আথরা রবরভন্ন রদক
রথয়থি যা দা‘ঈ ইলাল্লাহথক অজবন করথত হথব। শুধু দা‘ওয়াথতর
থক্ষথত্রই নয়, জীবথনর প্ররতরি থক্ষথত্র এ বযবহার বা আচরে আল্লাহর
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পথে আহ্বানকারীর জীবনথক আথলারকত করথব এবাং তার চাররধাথর
ফুথলর থসৌরভ িড়াথব।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর মহান আচরথের রবরভন্ন রদক
রবিাররত আথলাচনা করথত পৃেক গ্রন্থ প্রথয়াজন। এখ্াথন কথয়করি রদক
উথল্লখ্ করা যায়:
১. সববাবস্থায় অিীল কো, অিালীন কো, গারলগালাজ ও কিুরি বজবন
করা। রবরভন্ন হাদীথস বারাংবার বলা হথয়থি,
ً ِّ َ َ ُ
ً َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
ً َ
ُ َ َْ
َّ
ُّ انل
»حشا وال ل َّعانا وال َس َّبابًا
احشا وال متف
ِ ِب صيل اهلل علي ِه وسلم ف
ِ «لم يك ِن

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অিালীন, অিীল, অথিাভনীয়
কো বলথতন না, গারল রদথতন না, কিুরি করথতন না।”23
২. থবরি কো বলা, দম্ভভথর বা রচরবথয় কো বলা, অহঙ্কার করা, রবতকব
করা, রমেযা কো বলা ইতযারদ পররহার করা। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
َّ ً ْ َ ُ
ْ َ َ ْ َ َ ً ْ َ ِّ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َّ َ ْ َّ
ام ِة أح َسنُك ْم أخالقا وإن
«إن ِمن أحبكم إيل وأقربِكم ِمِّن َم ِلسا يوم ال ِقي
ْ
َ ُ َّ َ َ
َ ُ َ ْ َّ
ُ َ َ ْ َّ ْ ُ َ َ ْ
َ َوم الْقي
َ َك ْم م َِّن ََمْل ًسا ي
ارون وال ُمتشدقون
ام ِة الَّثث
أبغضكم إيل وأبعد
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ
»وال ُمتَفيْ ِهقون
“থতামাথদর মথধয আমার সবথচথয় রপ্রয় এবাং রকয়ামথতর রদন আমার
সবথচথয় রনকিবতবী অবস্থাথনর অরধকারী হথব তারা যারা থতামাথদর
মথধয সবথচথয় উত্তম আচরথের অরধকারী। আর থতামাথদর মথধয আমার
23
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রনকি সবথচথয় থবরি ঘৃ রেত এবাং রকয়ামথতর রদন আমার থেথক
সবথচথয় দূ থর অবস্থান করথব তারা যারা থবরি কো বথল, যারা কো
বথল রজথত থযথত চায়, বাথজ কো বথল এবাং যারা অহঙ্কার কথর।”24
অনয হাদীথস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
ً ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
َّ ْ
َْ ْ
حمقا َوببَيْت يف َو َس ِط اْلَن ِة
ِ «أنا َز ِعي ٌم بِبيت يف َر َب ِض اْلن ِة لِمن ترك المراء وإن كن
ْ
ُ ُُ ُ
َّ ْ
َ َ َ ْ َ ْ ْل َم ْن تَ َر َك ال
.»از ًحا َوبِبَيْت يف ألْع اْل َن ِة ل ِ َم ْن َح َّس َن خلقه
ِ
ِ
ِ كذب وإن كن م
“রনথজর মতরি হক হওয়া সথেও থয বযরি রবতকব পররতযাগ করল আরম
তার জনয জান্নাথতর পাদথদথি একরি বারড়র রজম্মাদারী গ্রহে করলাম।
আর থয বযরি হারস-মিকারার জনযও রমেযা বথল না আরম তার জনয
জান্নাথতর মধযবতবী স্থাথন একরি বারড়র রজম্মাদারী গ্রহে করলাম। আর
যার আচরে-বযবহার সু ন্দর আরম তার জনয জান্নাথতর সথববাচ্চ স্থাথন
একরি বারড়র রজম্মাদারী গ্রহে করলাম।”25
৩. সকথলর সাথে আনরন্দত রচথত্ত, হারসমুথখ্ কো বলা এবাং কোর সময়
পররপূ েব মথনাথযাগ ও আগ্রহ সহকাথর তার কো থিানা। থযন তার প্ররত
ভাথলাবাসা ও আিররকতা পূ েবভাথব ফুথি উথ । ‘আমর ইবনল ‘আস
রারদয়াল্লাহু আনহু বথলন,
ُ َُ َ َ
ُ ُ َّ َ َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
َش الق ْومِ يتَألفه
هلل صيل اهلل عليه وسلم يق ِبل بِوج ِه ِه وح ِدي ِث ِه لْع
ِ «كن رسول ا
َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ
» ِري الق ْوم
بِذلِك وَكن يق ِبل بِوج ِه ِه وح ِدي ِث ِه لْع حَّت ظننت أِّن خ
24

রতররমযী, হাদীসরি হাসান।

25

আবু দাউদ, হাসান, সহীহুল জাথম।
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“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সমাথজর রনকৃষ্ট্তম বযরির
সাথেও পররপূ েব মথনাথযাগ রদথয় তার রদথক পূ েব মুখ্ রফররথয় কো
বলথতন। এভাথব রতরন তার হৃদয় জয় কথর রনথতন। রতরন আমার
সাথেও কো বলথতন পূ েব মথনাথযাগ রদথয় এবাং আমার রদথক পূ েবরূথপ
মুখ্ রফররথয়। এমনরক আমার মথন হথতা থযন আরমই সমাথজর থেষ্ঠ
মানু ষ।”26
এখ্াথন উথল্লখ্য থয, মানু থষর প্ররত অকৃরত্রম ভাথলাবাসা, েদ্ধাথবাধ এবাং
অহাংকারহীন হৃদয় না হথল এগুে পুথরাপুরর অজবন করা যায় না।
উত্তম আচরে শুধু দা‘ওয়াথতর সফলতার চারবকার ই নয়, উপরন্তু
আথখ্রাথতর সফলতার সথববাত্তম উপায়। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বথলথিন:
ُ ْ
َ ْ َ
َُْ
َّ َ ُ ُ ْ
ْ ْ
َ إن َصاح
ُ َ ُ
ب ُح ْس ِن اْلُل ِق
ان أثقل ِم ْن ُح ْس ِن اْلل ِق و
ِ
ِ «ما ِمن َشء يوضع يف ال ِمْي
َّ
َّ َلَبْلُ َغ به َد َر َج َة َصاحب
.»والصال ِة
ِالصوم
ِ
ِِ
ِ ِ
“রকয়ামথতর দারড়পাল্লায় উত্তম আচরথের থচথয় থবরি ভারর থকাথনা
আমল আর রাখ্া হথব না। আর উত্তম আচরথের অরধকারী বযরি এ
আচরথের িারাই তাহাজ্জু দ ও নফল থরাযা পালনকারীর মযবাদা অজবন
করথব।”27
সবর বা বধযব

26

তাবরারন, হাসান।

27

রতররমযী, আহমদ, আবু দাউদ, হাদীথসর সূ ত্র সহীহ, সহীহুল জাথম।
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উপযু বি গুেগুথলা অজবন করথত বধথযবর অনু িীলন করথত হথব।
পূ থববারল্লরখ্ত একরি আয়াথত আমরা থদথখ্রি থয, উৎকৃষ্ট্ রদথয় মন্দ
প্ররতহত করার গুে শুধু বধযবিীলগেই অজবন করথত পাথরন এবাং তারাই
মহা থসৌভাগযবান। দা‘ওয়াত ও বধযব অরবথেদযভাথব জরড়ত। আল্লাহ
তা‘আলা বথলন,

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ذ
﴿أق ِ َمَٱ ذ
َِن
َۡ نَذَل ِكََم
َ ِ بََعََماََأصابكََإ
َۡ ِ ص
َۡ نَٱَل ُمنك َِرَوَٱ
َِ وفَوَٱَنهََع
َ ِ لصلوَةََوَأ ُم َۡرََب ِٱَلم َۡع ُر
ِ
ُُ ۡ ۡ
]١٧ :ورِ﴾ [لقمان
َ لم
َ ع َز َِمَٱ
“সালাত কাথয়ম কর, সৎকাথজ আথদি কর, অসৎকাথজ রনথষধ কর
এবাং থতামার ওপর যা রনপরতত হয় তাথত বধযব ধারে কর। রনশ্চয়
এগুথলাই দৃ ঢ়সাংকথল্পর কাজ।” [সূ রা লু কমান, আয়াত: ১৭]
সূ রা আথল ইমরাথনর ১৮৬ আয়াত এবাং সূ রা আল-আসথরও অনু রূপ
রনথদবি থদওয়া হথয়থি। বধথযবর মূ ল পররচয় হথলা রাথগর সময়। আল্লাহর
পথে ডাকথত বা ভাথলা কাথজর আথদি ও খ্ারাপ কাথজর রনথষধ করথত
থগথলই অথনক মানু থষর রনকি থেথক রবরূপ কো, গালমন্দ, রনন্দা
ইতযারদ শুনথত হথব এবাং এথত কখ্থনা প্রচণ্ড রাগ হথব এবাং কখ্থনা মন
দু িঃখ্-ভরাক্রাি হথব। উভয় থক্ষথত্রই আমাথদরথক বধথযবর মাধযথম এর
মুকারবলা করথত হথব এবাং উৎকৃষ্ট্ রদথয় মন্দ প্ররতহত করথত হথব।
কুরআনু ল কারীথম বারাংবার মুরমনথদরথক বধযব অবলম্বন করথত রনথদবি
থদওয়া হথয়থি। থক্রাথধর সময় বধযব ধারে করা এবাং থক্রাধ সাংবরে
করাথক মুরমনথদর থমৌরলক পররচয় বথল উথল্লখ্ করা হথয়থি। আল্লাহর
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পথে রিথক োকার জনয বধযব ও সালাথতর সাহাযয গ্রহে করথত রনথদবি
থদওয়া হথয়থি।
কারফরথদর রনন্দামন্দ, রমেযা-অপবাদ, রবরূপ কো ও ষড়যথের
মুকারবলায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-থক বধযব ধারথের
রনথদবি রদথয় সূ রা আন-নাহথলর ১২৭-১২৮ আয়াথত মহান আল্লাহ
বথলন,
ُۡ ذ
ُ
ۡ ۡ
ذ
ُ
ذ
َن
َ ِ َإ١٢٧ََفَض َۡيقََ ّم ذِماَي َۡمك ُرون
َ ِ َك
َ نَعل َۡي ِه َۡمَولََت
َ تز
َ ََّللَِول
َ لََب ِٱ
َ ِ بكََإ
َ بَوماَص
َۡ ِ ص
َۡ ﴿وَٱ
ذ
ذ
ۡ ُّ ُ
ذ
ذ
]١٢٨ ،١٢٧ :﴾ [انلحل١٢٨ََّمس ُِنون
َ َّللَمعََٱَّلِينََٱتقواََ ذَوٱَّلِينََهم
َ ٱ
“বধযব ধারে কর, আর থতামার বধযব থতা আল্লাহর সাহাযয িাড়া হথব না।
আর তাথদর দরুন দু িঃখ্ করথব না এবাং তাথদর ষড়যথে মনিঃক্ষুন্ন হথব
না। আল্লাহ (জ্ঞান, থদখ্া ও সহথযারগতায়) তাথদর সথঙ্গ আথিন যারা
তাকওয়া অবলম্বন কথরন এবাং যারা সৎকমব পরায়ে।” [সূ রা আননাহল, আয়াত: ১২৭-১২৮]
সালাত, তাসবীহ ও ইবাদত
বধযব অজবথনর অতযি বড় অবলম্বন হথলা সালাত ও থদা‘আ। কুরআনু ল
কারীথম একারধক স্থাথন বধযব ও সালাথতর মাধযথম িরি অজবথনর রনথদবি
থদওয়া হথয়থি। সূ রা রহজর-এর ৯৭-৯৯ আয়াথত আল্লাহ তা‘আলা
বথলন,

ُ
ُ ُ
ذ
ۡ ۡ
ََح َ ِِب َۡم َِد َر ّبِكَ َوكن َ ّمِن
َۡ ِ  َفس ّب٩٧َ َيق َص َۡد ُركَ َبِما َيقولون
َُ ض
ِ ﴿ولق َد َن َعل َُم َأنكَ َي
ۡ ذ
ۡ
ۡ
ذ
]٩٩ ،٩٧ :﴾ [احلجر٩٩َِي
َُ لق
َ تَي َأتِيكََٱ
َ ع ُب َۡدَر ذبكََح
َ َوَٱ٩٨ََجدِين
َ ٱ
ِ لس
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“আরম থতা জারন, তারা যা বথল তাথত থতামার অির সাংকুরচত হয়।
সু তরাাং থতামার রথবর তাসরবহ-তাহরমদ বা প্রিাংসাময় পরবত্রতা ও
মরহমা থঘাষো কর এবাং সাজদাকারীথদর অিভুবি হও এবাং এরকন
(মৃতুয) আসা পযবি তুরম থতামার রথবর ইবাদত কর।” [সূ রা আর-রহজর,
আয়াত: ৯৭-৯৯]
আল্লাহর পথে ডাকথত থগথল বা সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ রনথষধ
করথত থগথল মানু থষর রবথরারধতা, িত্রুতা ও রনন্দার কারথে কখ্থনা
থক্রাথধ, কখ্থনা বা থবদনায় অির সঙ্কীেব হথয় যায়। এ মথনাকষ্ট্ দূ র
করার প্রকৃত বধযব ও মানু রষক রস্থরত অজবন করার উপায় হথলা থবরি
থবরি আল্লাহর রযরকর, ক্রন্দন ও প্রােবনা করা। এভাথবই আমরা (Reactive) না হথয় (Pro-active) হথত পারব। কাথরা আচরথের
প্ররতরক্রয়া আমাথদর আচরেথক প্রভারবত করথব না। আল্লাহর
থরজামরন্দর রদথক লক্ষয থরথখ্ আমরা আচরে করথত পারব। আমরা
সরতযকার অথেব মহা- থসৌভাগযবানথদর অিভুবি হথত পারব। আল্লাহ
আমাথদর কবুল করুন
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চতুেব পররথেদ: দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র ভুলভ্রারি
রবরভন্ন অজুহাথত এ দারয়ত্ব পালথন অবথহলা করা
অথনক সময় আমরা রবরভন্ন অজুহাথত দা‘ওয়াথতর দারয়ত্ব পালথন
অবথহলা কথর োরক। কখ্থনা মথন করর, বথল আর রক হথব, ওরা থতা
শুনথব না। কখ্থনা ভারব, আথখ্রর জামানা, এখ্ন আর বথল লাভ থনই।
এ সকল রচিা িয়তারন ওয়াসওয়াসা িাড়া আর রকিু ই নয়। উপথরর
আয়াত ও হাদীথসর আথলাথক আমরা থদখ্থত থপথয়রি থয, বলথল শুনথব
না এ কারথে বলা থেথক রবরত োকা জাথয়য নয়। মুরমথনর দারয়ত্ব
শুনাথনা বা পালন করাথনা নয়, মুরমথনর দারয়ত্ব থকবল বলা ও প্রচার
করা।
উপথরর আয়াত ও হাদীসসমূ থহর রনথদবিনা রকয়ামত পযবি সকল
মুরমথনর জনয সমানভাথব প্রথযাজয। থকান যু গ সববথিষ তা আল্লাহ িাড়া
থকউ জাথনন না। হক্ক ও বারতথলর সাংঘাত রকয়ামত পযবিই চলথব।
বারতথলর প্রাধানয থদথখ্ রবচরলত হথয় বারলথত মুখ্ থগাাঁজার অনু মরত
মুরমনথক থদওয়া হয় রন। রনরদবষ্ট্ থকাথনা সমথয় আথদি-রনথষধ ও
দা‘ওয়াথতর এই দারয়ত্ব ররহত হথব বথল জানাথনা হয় রন। সকল যু থগই
সাধযমত সাংথিাধন ও পররবতবথনর থচষ্ট্া মুরমথনর ওপর অরপবত দারয়ত্ব।
শুধু একরি থক্ষথত্র মুরমথনর জনয আথদি, রনথষধ বা দা‘ওয়াথতর দারয়ত্ব
পালন ফরয হথব না বথল আরলমগে উথল্লখ্ কথরথিন। তা হথলা, রনরশ্চত
ক্ষরত বা যু লুথমর ভয়।
সূ রা আল-বাকারাহ-এর ১৯৫ আয়াথত বলা হথয়থি,
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ُ ذ
ُُۡ
ُ
ُ
ذ
]١٩٥ :تل َۡهلكةَِ﴾ [اْلقرة
ّللَِولََت َلقواَََب ِأَيۡدِيك َۡمَإِلََٱ
َ يلَٱ
َِ ِ فَسب
َ ِ ََ﴿وأنفِقوا
“এবাং থতামরা আল্লাহর পথে বযয় কর এবাং থতামরা রনথজথদরথক
ধ্বাংথসর মথধয রনথক্ষপ কথরা না।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন,
ْ
ْ
ْ
َ ْ أن يُ ِذ َّل َن ْف َس ُه قَالُوا َو َكيْ َف يُ ِذ ُّل َن ْف َس ُه قَ َال َيتَ َع َّر ُض ِم َن
اْلال ِء ل ِ َما
«ال يَنبَ ِِغ للمؤ ِم ِن
ُ ال يُط
»يق
ِ
“মুরমথনর উরচৎ নয় রনথজথক অপমারনত করা। সাহাবীগে বথলন,
কীভাথব থস রনথজথক অপমারনত করথব? রতরন বথলন, রনথজথক এমন
রবপথদর মুথখ্ থফলথব যা সহয করার ক্ষমতা তার থনই।”28
অনয হাদীথস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন, থতামরা
নযাথয়র আথদি ও অনযাথয়র রনথষধ করথত োক। অবথিথষ যখ্ন থদখ্থব
থয, সববত্র মানু ষ জাগরতক থলাভলালসার দাস হথয় রগথয়থি, প্রথতযথকই
রনজ প্রবৃ রত্তর মরজব মারফক চলথি, দু রনয়ারব স্বােব সববত্র প্রাধানয থদওয়া
হথে এবাং প্রথতযথকই তার রনথজর মতথক সথববাত্তম বথল রবোস করথি,
তখ্ন তুরম রনথজর বযরিগত দারয়ত্ব পালথন বযি হথব এবাং সাধারে
মানু থষর রবষয় থিথড় থদথব। কারে, থতামাথদর সামথন রথয়থি এমন
কর ন সময়, যখ্ন বধযবয ধারে করাও আগুথনর অঙ্গার মুর কথর ধরার

28

রতররমযী, ইবন মাজাহ, আবু ইয়া‘লা, তাবরানী। সহীহ, মাজমাউল ফাওয়াইদ
৭/২৭২-২৭৫।
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মত কষ্ট্দায়ক হথব। থস সময় যারা কমব করথব তারা থতামাথদর মত
যারা কমব কথর তাথদর ৫০ জথনর সমান পুরস্কার লাভ করথব।
সাহাবীগে বথলন, না, বরাং থতামাথদর মধযকার ৫০ জথনর সাওয়াব না
তাথদর মধযকার? রতরন বথলন, না, বরাং থতামাথদর মধযকার ৫০ জথনর
সমপররমাে সাওয়াব।29
উপথরর আয়াত ও হাদীসগুথলার আথলাথক আরলমগে উথল্লখ্ কথরথিন
থয, মুরমন যরদ রনরশ্চতভাথব বুঝথত পাথরন থয, আথদি-রনথষধ বা
দা‘ওয়াথতর দারয়ত্ব পালন করথত থগথল যু লুম বা অপমাথনর রিকার হথত
হথব অেবা গৃহযু দ্ধ, পরস্পর হানাহারন ও চরম রবিৃ ঙ্খল পরররস্থরতথত
তার কো পরররস্থরতর আথরা অবনরত ঘিাথব, তথব রতরন তা পররতযাগ
করথত পাথরন।
এ থক্ষথত্র চাররি রবষয় লক্ষয রাখ্থত হথব:
প্রেমত. উপথরর হাদীথস আমরা থদথখ্রি থয, মানু থষর ভথয় হক কো
বলা পররতযাগ করথল আল্লাহর রনকি জবাবরদরহ করথত হথব। এজনয
সামানয ভয় বা অরনরশ্চত আিঙ্কার কারথে এ দারয়ত্ব পালথন অবথহলা
করা র ক নয়।
রিতীয়ত. যরদ মুরমন ক্ষরত বা অপমান সম্পথকব রনরশ্চত হন তাহথল
তাথক অবিযই থস স্থান পররতযাগ করা উরচৎ। আমরা উপথর কথয়করি
হাদীথস থদথখ্রি থয, থযখ্াথন অনযায় সাংঘরিত হয় থসখ্াথন বাধা থদওয়ার
29

রতররমযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, ইবন রহব্বান, হারকম। সহীহ।
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ক্ষমতা না োকথল মুরমথনর দারয়ত্ব হথলা অরবলথম্ব থস স্থান পররতযাগ
করা, নইথল তাথকও অরভিাপ ও গযথবর অিভুবি হথত হথব।
তৃতীয়ত. সম্ভব হথল, রবিৃ ঙ্খল পরররস্থরত ও সমসযার মথধযও সাধযমত এ
দারয়ত্ব পালন করথত হথব। কারে এ পরররস্থরতথত ভীরত ও ক্ষরতর
মথধযও যারা বধযবয ধারে কথর সাহাবীথদর মত দা‘ওয়াত ও আথদি
রনথষথধর কাজ করথত পারথবন তাাঁথদর একজন ৫০জন সাহাবীর সমান
সাওয়াব ও পুরস্কার পাথবন।
চতুেবত. সববাবস্থায় অনযাথয়র প্ররত ঘৃ ো ও অনযায় অপসারথের জনয
হৃদথয়র আকুরত মুরমথনর জনয ফরথয আইন। অনযায়থক থমথন নওয়া,
এমন থতা হথতই পাথর, বা ওথদর কাজ ওরা করথি আরম রক করব,
ইতযারদ রচিা কথর রনরববকার োকা বা অনযাথয়র প্ররত মথনাকষ্ট্ অনু ভব
না করা ঈমান হারাথনার লক্ষে। আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর রিক্ষার অবমাননা থয মুরমনথক পীড়া না থদয়
তার ঈমাথনর দাবী অসার।
কথ ারতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘন
আমরা থদথখ্রি থয, দা‘ওয়াত বা দীন প্ররতষ্ঠার দারয়ত্ব পালথনর থক্ষথত্র
কথ ারতা বা উগ্রতা রনরষদ্ধ। মহান প্রভু রযরন মুরমথনর ওপর দা‘ওয়াথতর
দারয়ত্ব অপবন কথরথিন, রতরনই তাথক এ থক্ষথত্র নম্রতার রনথদবি
রদথয়থিন। সালাথতর জনয রতরন পরবত্রতার রনথদবি রদথয়থিন। কাথজই
পরবত্রতা িাড়া সালাত আদায় করথল তাথত আল্লাহর ইবাদত হথব না,
মনগড়া কাজ করা হথব। থতমরন দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র নম্রতা ও উৎকৃষ্ট্
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রদথয় মন্দ প্ররতহত না করথল আল্লাহর ইবাদত করা হথব না, বরাং
প্রবৃ রত্তর অনু সরে করা হথব। চরম উস্কারনর মুথখ্ও মুরমনথক বধযবয ধারে
করথত হথব এবাং উৎকৃষ্ট্ রদথয় মন্দ প্ররতহত করথত হথব। যরদ থকউ
রনথজর প্রবৃ রত্তর তাড়নায় রাগারারগ, কথ ারতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘথন
রলি হন তথব রতরন রনথজর প্রবৃ রত্তর চারহদা থমিাথবন মাত্র, আল্লাহর
ইবাদত করা হথব না। প্ররতরি মানু ষথকই আল্লাহ রফতরাত-এর ওপর
সৃ রষ্ট্ কথরথিন এবাং প্রথতযথকর মথধযই ভাথলা আথি। পররথবথির ফথল
অথনথকর মথধয তা বীজ বা চারা রূথপই রথয় রগথয়থি, পররচযবার অভাথব
বৃ ক্ষ বা রনয়েক িরিথত রূপািররত হথত পাথররন। সমাথজর সবথচথয়
খ্ারাপ মানু ষরির মথধযও ভাথলার বীজ সু ি রথয়থি। উগ্রতা, কথ ারতা,
সমাথলাচনা বা গালাগারলর বুলথডাজার রদথয় থস বীজ বা চারাথক
অঙ্কুথরই রবনষ্ট্ করা দা‘ঈর কাজ নয়। দা‘ঈর দারয়ত্ব হথলা ভাথলাবাসা,
রবনম্রতা ও আিররকতার পররচযবা রদথয় মানু থষর মধযকার কলযােমুরখ্তার
বীজ বা চারাথক বৃ থক্ষ রূপািররত করা।
ফলাফল প্রারির বযিতা
সর ক জ্ঞাথনর অভাব ও আথবথগর প্রভাথব আমরা থয সকল রবভ্রারির
মথধয রনপরতত হথত পারর তার অনযতম হথলা, ফলাফল লাথভর জনয
তাড়াহুড়া ও বযিতা বা ফলাফথলর রভরত্তথত দা‘ওয়াথতর সফলতা রবচার।
দা‘ওয়াত বা সৎকাথজ আথদি ও অসৎকাথজ রনথষথধর জনয আমাথদর
মথন রাখ্থত হথব থয আমরা আল্লাহর থদওয়া দারয়ত্ব পালন কররি,
ফলাফল সন্ধান কররি না। অথনক সময় আথবগী মুরমথনর মথন ফলাফল
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লাথভর উন্মাদনা তাথক রবপেগামী কথর থফথল। আমরা চাই থয, সমাজ
থেথক ইসলাম ও মানবতা রবথরাধী সকল অনযায় ও পাপ দূ রীভূ ত থহাক।
থকান মুরমথনর মথন হথত পাথর থয, এত ওয়াজ, বিৃতা, বই-পত্র,
আথদি-রনথষধ ইতযারদথত রকিু ই হথলা না, কাথজই তাড়াতারড় কীভাথব
সব অনযায় দূ র করা যায় তার রচিা করথত হথব। এ রচিা তাথক অববধ
বা ইসলাথম অনু থমারদত নয় এমন কমব কথর ইসলাম প্ররতষ্ঠার কুমেো
রদথত পাথর।
মহান আল্লাহ সূ রা আল-মাথয়দাথহ’র ১০৫ আয়াথত বথলথিন:

ذ
ذ
ُ
ۡ
ُ ُّ ُ
ُ
ُ
﴾ل َإِذا َٱ َهتد َۡي ُت َۡم
َ ُضكم َ ذمن َض
﴿يَأ ُّيها َٱَّلِينَ َءام ُنواَ َعل َۡيك َۡم َأنفسك َۡم َلَ َي
]١٠٥ :[املائدة

“থহ মুরমনগে, থতামাথদর উপথর শুধু থতামাথদর রনথজথদরই দারয়ত্ব।
থতামরা যরদ সৎপথে পররচারলত হও তা হথল থয পেভ্রষ্ট্ হথয়থি থস
থতামাথদর থকাথনা ক্ষরত করথব না।” [সূ রা আল-মাথয়দাহ, আয়াত:
১০৫]
তাহথল আমাথদর দারয়ত্ব হথলা রনথজথদর রহদায়াত। আর রনথজর
রহদায়াথতর অাংি হথলা দীথনর প্রচার ও প্রসাথরর থচষ্ট্া। আমাথদর
আথদি-রনথষধ সথেও যরদ থকউ বা সকথল রবপেগামী হয় তথব থসজনয
আমাথদর থকাথনা পাপ হথব না বা আমাথদরথক আল্লাহর দরবাথর দায়ী
হথত হথব না। অথনক নবী িত িত বির দা‘ওয়াত ও আথদি-রনথষধ
কথরথিন, রকন্তু অল্প কথয়কজন িাড়া থকউ সু পেপ্রাি হয় রন। এথত
তাাঁথদর মযবাদায় থকাথনা কমরত হথব না বা তাাঁথদর দারয়ত্ব পালথন থকাথনা
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কমরত হয় রন। কাথজই মুরমন কখ্নই ফলাফথলর জনয বযি হথবন না।
বরাং রনথজর দারয়ত্ব কুরআন ও হাদীথসর আথলাথক পারলত হথে রকনা
থসিাই রবথবচনা করথবন।
বতবমান যু থগ দীথনর কাথজ রলি মানু থষরাও জড়বাদী-বস্তুবাদী রচিা িারা
প্রভারবত। আমরা আল্লাহর ইবাদথতর সাফলযও দু রনয়াবী ফলাফল রদথয়
রবচার করথত চাই। অেচ ইসলাথমর মূ ল রিক্ষাই হথলা আথখ্রাতমুরখ্তা।
দু রনয়াথত আল্লাহ রক ফলাফল রদথবন থসিা তাাঁরই ইো। মুরমথনর রচিা
হথলা তার ইবাদত আল্লাহর কাথি কবুল হথলা রকনা এবাং থস আথখ্রাথত
তার পুরস্কার পাথব রকনা। মহান আল্লাহর দরবাথর সকাতথর প্রােবনা
করর, রতরন দয়া কথর আমাথদরথক দু রনয়ামুরখ্তা থেথক রক্ষা কথরন এবাং
আমাথদর হৃদয়গুথলাথক আথখ্রাতমুরখ্ কথর থদন।
দা‘ওয়াথতর অজুহাথত বযরিগত আমথল ত্রুরি
সর ক জ্ঞাথনর অভাব ও আথবথগর প্রভাথব থকউ থকউ অনযথক ভাথলা
করার আিায় রনথজ পাথপ রলি হন বা রনথজর থনককথমব অবথহলা
কথরন। কখ্থনা ফরথয আইন বাদ রদথয় ফরথয রকফায়া পালন কথরন।
কখ্থনা অনযথক ভাথলা করার জনয রনথজ গুনাহ কথরন এবাং কখ্থনা
অথনযর ভাথলার আিায় রনথজর বযরিগত নফল মুিাহাব আমথল অবথহলা
কথরন।
ফরথয আইন বাদ রদথয় ফরথয রকফায়া পালন করা
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আমরা থদথখ্রি থয, দা‘ওয়াত, আথদি, রনথষধ বা দীন প্ররতষ্ঠার দারয়ত্ব
মুসরলম উম্মাহর সামরগ্রক দারয়ত্ব ও ফরথয রকফায়া। প্রথতযক জনথগাষ্ঠীর
সাংরিষ্ট্ রকিু মানু ষ এ দারয়ত্ব পালন করথল বাকীথদর জনয তা নফথল
পররেত হয়। রযরন এ দারয়ত্ব পালন করথবন রতরন এর মহান সাওয়াব ও
মযবাদা অজবন করথবন। রকন্তু অনযথদর থকাথনা গুনাহ হথব না। পক্ষািথর,
রপতামাতার

থখ্দমত,

স্ত্রী-সিানথদর

ভরেথপাষে,

তাথদর

পূ েব

মুসরলমরূথপ প্ররতপালন, কমবস্থথলর চুরি পালন ইতযারদ মুসরলথমর জনয
ফরথয আইন। দা‘ওয়াথতর অগরেত সাওয়াব ও ফযীলথতর কো শুথন বা
রবথে ইসলামথক রবজয়ী করার আথবথগ যরদ আমরা আমাথদর ফরথয
আইন ইবাদতগুথলাথত অবথহলা কথর ফরথয রকফায়া বা নফল পযবাথয়র
দা‘ওয়াত, আথদি বা রনথষথধ রত হই তাহথল তা আমাথদর ধ্বাংস ও
ক্ষরতর পে প্রিি করথব।
ওয়ারজব-সু ন্নাত বজবন করা বা হারাম-মাকরূথহ রলি হওয়া
রনথজর বযরিগত দারয়ত্ব ও অপথরর প্ররত আমার দারয়থত্বর মথধয পােবকয
বুঝা আমাথদর জনয জরুরর। অথনক সময় দ্রুত ফলাফল লাথভর রচিা
মুরমনথক অথনযর ভাথলা করার প্রথচষ্ট্ায় রনথজ অনযায় করথত প্রথরারচত
কথর। থযমন, একজন মদ খ্াথেন। তাথক দা‘ওয়াত থদওয়ার জনয আরম
তার সাথে বথস রকিু মদ পান করর অেবা একজন থবপদবা মরহলাথক
দা‘ওয়াত থদওয়ার জনয আরমও রনথজর পদবা নষ্ট্ করর। এভাথব
দা‘ওয়াথতর নাথম রসথনমা ইতযারদ থদখ্া, জামা‘আথত সালাত নষ্ট্ করা,
দারড় কািা বা অনয থকাথনা িরী‘আত রনরষদ্ধ বা আইন রবরুদ্ধ কাজ করা
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সবই এ পযবাথয়র। অথনক সময় িয়তারন প্রথরাচনায় মুরমন এগুথলাথক
দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র রহকমত ও প্রজ্ঞা বথল মথন করথত পাথরন। আসথল
রবষয়রি রবভ্রারি। রহকমথতর অেব দা‘ওয়াত গ্রহেকারীর মানরসক
প্রস্তুরতর আথলাথক িরী‘আত অনু সাথর দা‘ওয়াত প্রদান। রনথজ পাথপ
রলি হওয়া বা রনথজর থনক আমল নষ্ট্ করা কখ্নই রহকমত নয়, বরাং
নফসারনয়যাত ও প্রবৃ রত্তর অনু সরে।
বযরিগত নফল-মুিাহাব ইবাদথত ত্রুরি করা
অথনক সময় আথবথগর বিবতবী হথয় মুরমন দা‘ওয়াত বা আথদি
রনথষথধর জনয তাহাজ্জু দ, রযরকর, রতলাওয়াত ও অনযানয সু ন্নাত-মুিাহাব
ইবাদত পালথন ত্রুরি কথরন। মুরমথনর মথন হথত পাথর, আথগ দা‘ওয়াত,
আথদি-রনথষধ ইতযারদর মাধযথম দীথনর রবজয় ও তা প্ররতরষ্ঠত কথর
এরপর আরম আমার বযরিগত তাকওয়া, সু ন্নাত, তাহাজ্জু দ, রযরকর,
তাযরকয়া ইতযারদ রবষথয় নজর রদব। অেবা আরম থতা সবথচথয় বড়
কাথজ রলি রথয়রি কাথজই অনয থনক আমল না করথলও চথল। রবষয়রি
ওয়াসওয়াসা এবাং ভুল বুঝা িাড়া রকিু ই নয়।
এখ্াথন রনথম্নর রবষয়গুথলার প্ররত লক্ষয রাখ্া দরকার:
প্রেমত, ফরথয আইন ইবাদথত ত্রুরি কথর ফরথয রকফায়া বা নফল
ইবাদত ববধ নয়। এজনয রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
রপতামাতার থখ্দমত তযাগ কথর আল্লাহর পথে রজহাথদ িরীক হথত
অনু মরত থদন রন, যরদও রজহাথদর ফযীলত অকল্পনীয়।
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রিতীয়ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও মহান
সাহাবীগথের জীবথন আমরা থদখ্থত পাই থয, দীথনর দা‘ওয়াত ও দীন
প্ররতষ্ঠার কারথে তারা বযরিগত তাযরকয়া. নফল ইবাদত, তাহাজ্জু দ,
রযরকর, ক্রন্দন ইতযারদর সামানযতম কমরত কথরন রন।
তৃতীয়ত, দীথনর দা‘ওয়াত ও প্ররতষ্ঠার থক্ষথত্র ফাইনাল পযবায় বথল রকিু
থনই। এরি একরি স্থায়ী ও চলমান প্ররক্রয়া। হক ও বারতথলর সাংঘাত
রকয়ামত পযবি চলথব। রবজথয়র চাকা এরদথক ওরদথক ঘুরথব। কাথজই
একরি রনরদবষ্ট্ সমথয় আমার দা‘ওয়াত ও দীন প্ররতষ্ঠার দারয়ত্ব থেথম
যাথব এবাং আরম অনয কাথজ মথনাথযাগ রদথত পারব, এরূপ রচিা
ওয়াসওয়াসা ও রবভ্রারি মাত্র।
চতুেবত, অগরেত নবী-রাসূ ল, মুজারহদ ও দা‘ঈ ইলাল্লাহ, তাাঁথদর
আজীবন কমব কথরও জাগরতক ফলাফল থদথখ্ যান রন। তারা কখ্নই
উপথরর ওয়াসওয়াসার প্রভাথব রনথজথদর বযরিগত ফরয দারয়ত্ব বা
বযরিগত জীবথন আল্লাহর সাথে গভীর সম্পকব ও তাযরকয়ার রবষথয়
ত্রুরি কথরন রন।
পঞ্চমত, মুরমথনর কাজ দু ’রি। আল্লাহর সাথে রনথজর সম্পকব গভীর করা
ও অনয মানু ষথদরথক দা‘ওয়াত ও আথদি-রনথষথধর মাধযথম এই পথে
আহ্বান করা। প্রেম কাজরির গুরুত্ব রিতীয় কাজরির থচথয় অথনক
থবরি। কারে, প্রেম কাথজ বান্দা রনথজর ইোয় এথগাথত পাথর। রিতীয়
পযবাথয়র কাথজর ফলাফল বান্দার রনথজর ইোর মথধয নয়। কাথজই
থকউ যরদ রিতীয় কথমবর ফলাফল লাথভর ওপর প্রেম কমব বন্ধ কথর
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রাথখ্ন তাহথল তার আরখ্রাথতর জীবনথক ক্ষরতগ্রি করা িাড়া আর
রকিু ই হথব না। আল্লাহ আমাথদরথক তাাঁর সিরষ্ট্র পথে চলার তাওফীক
দান করুন।
দা‘ওয়াত ও সাংথিাধন বনাম রবচার ও িারি
সর ক জ্ঞাথনর অভাথব ও আথবথগর প্রভাথব থয কর ন ভুল ঘথি থযথত
পাথর তা হথলা আথদি রনথষথধর নাথম রবচার-িারি প্রদান। আথদিরনথষধ ও রবচার-িারির মথধয পােবকয অনু ধাবন করা খ্ুবই গুরুত্বপূ েব।
ক্ষমতা অনু সাথর অনযায়থক পররবতবন করা বা অনযায় বন্ধ করা মুরমথনর
দারয়ত্ব। রকন্তু অনযায় বন্ধ করা এবাং অনযাথয়র রবচার ও িারি থদওয়া
সম্পূ েব দু ইরি পৃেক দারয়ত্ব। প্রেমরি সকল মুসরলথমর করেীয়। আর
রবচার ও িারি একমাত্র রাথের অরধকার ও দারয়ত্ব। রাে থযন তার
ওপর অরপবত সর ক রবচার-িারি প্ররতষ্ঠার দারয়ত্ব পালন কথর থস জনয
মুরমন যোসাধয থচষ্ট্া করথবন। রকন্তু থকাথনা অবস্থাথতই মুরমনথক রবচার
রনজ হাথত তুথল থনওয়ার অরধকার থদওয়া হয় রন। এজনয ইমাম
আহমদ রহ. বথলথিন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
অনযাথয়র পররবতবন হাত রদথয় করথত বথলথিন, তরবারী বা অস্ত্র রদথয়
নয়।30
অতীত বা ভরবষযৎ অনযায় বা অসৎ কাথজর জনয ওয়াজ নসীহত বা
উপথদি রদথত হথব। আর বতবমাথন কাউথক অনযাথয় রলি থদখ্থত থপথল
30

আল-কানযু ল আকবর ১/৭৮।
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সম্ভব হথল তাথক রবরত করথত হথব রকন্তু থকাথনা অবস্থাথতই রবচাথরর
দারয়ত্ব হাথত তুথল থনওয়া যাথব না। রনথম্নর উদাহরে থেথক আমরা তা
বুঝথত পারব:
মদপান বা মাদক দ্রবয গ্রহে একরি কর ন পাপ ও অনযায়। ইসলারম
িরী‘আথত এর িারি থবত্রাঘাত। যরদ থকাথনা মুরমন থকাোও কাউথক
মদপান বা থনিা গ্রহে করথত থদথখ্ন তাহথল তার দারয়ত্ব হথলা তা বন্ধ
করার থচষ্ট্া করা। রতরন সম্ভব হথল তাথক িরি রদথয় একাজ থেথক
রবরত করথবন। না হথল তাথক রবরত হথত উপথদি রদথবন। না হথল
অির রদথয় ঘৃ ো করথবন এবাং এই পাপ বন্ধ থহাক তা কামনা করথবন।
রকন্তু থকাথনা অবস্থাথতই রতরন মদপানকারীর রবচার করথত পারথবন না
বা িরী‘আত রনধবাররত িারি রদথত পারথবন না।
অনু রূপভাথব বযরভচার, ধমবতযাগ, খ্ুন, চুরর ইতযারদ কর ন পাপ। ইসলাথম
এগুথলার িারি থবত্রাঘাত, মৃতুযদণ্ড বা হিকতবন। থকাথনা মুরমন কাউথক
এসকল পাথপ রলি থদখ্থত থপথল রতরন উপযু বি পদ্ধরতথত তা বন্ধ
করার থচষ্ট্া করথবন। রকন্তু রতরন থকাথনা অবস্থাথতই তার রবচার বা
িারি প্রদান করথত পারথবন না। রবচার ও িারির জনয ইসলাথম
রনধবাররত প্ররক্রয়া রথয়থি। সাক্ষয, প্রমাে, আত্মপক্ষ সমেবন ইতযারদ
প্ররক্রয়ার বাইথর িারি থদওয়ার অরধকার রােপ্রধান বা রবচারথকরও
থনই।
উমার রারদয়াল্লাহু আনহু আব্দু র রহমান ইবন আউফ রারদয়াল্লাহু
আনহুথক বথলন, আপরন িাসক োকা অবস্থায় যরদ কাউথক বযরভচার বা
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চুররর অপরাথধ রত থদখ্থত পান তাহথল তার রবচার রবধান কী? (রনথজর
থদখ্াথতই রক রবচার করথত পারথবন?) আব্দু র রহমান রারদয়াল্লাহু আনহু
বথলন, আপনার সাক্ষযও একজন সাধারে মুসরলথমর সাথক্ষযর সমান।
উমর রারদয়াল্লাহু আনহু বথলন, আপরন র কই বথলথিন।31
অেবাৎ স্বয়াং রােপ্রধানও রনথজর থদখ্ার রভরত্তথত রবচার করথত পাথবন না
এবাং তাাঁর একার সাথক্ষযও রবচার হথব না।
অনয এক ঘিনায় উমর রারদয়াল্লাহু আনহু রাথত্র মরদনায় থঘারাথফরা
করার সময় এক বযরিথক বযরভচাথর রলি থদখ্থত পান। রতরন পররদন
সকাথল সাহাবীগেথক রজজ্ঞাসা কথরন, যরদ রােপ্রধান কাউথক বযরভচাথর
রলি থদখ্থত পান তাহথল রতরন রক িারি প্রদান করথত পারথবন? তখ্ন
আলী রারদয়াল্লাহু আনহু বলথলন, কখ্নই না। আপরন িাড়া আথরা
রতনজন প্রতক্ষযদিবী সাক্ষী যরদ অপরাথধর সাক্ষয না থদয় তাহথল
আপনার উপথর রমেযা আপবাথদর িারি প্রথয়াগ করা হথব।32
এখ্াথন আথরা একরি রবষয় লক্ষনীয়, তা হথলা থদখ্া ও থিানার মথধয
পােবকয। থকাথনা অনযায় সাংঘরিত হথত থদখ্থল সাধযমত তা পররবতবন বা
প্ররতবাদ-প্ররতকার করথত হথব। রকন্তু যরদ থকাোও অনযায় হথে শুথন
থসখ্াথন রগথয় থদখ্া থগল থয অনযায় সাংঘরিত হথয় রগথয়থি। এখ্ন আর
থকউ তাথত রলি থনই। এই অবস্থায় রবষয়রি রবচাযব রবষথয় পররেত

31

সহীহ বু খ্ারী।

32

আল-কানযু ল আকবর ১/২২৭।
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হথব। এথক্ষথত্র থকাথনা মানু ষ থকাথনা অবস্থাথতই অমুক রকিু ক্ষে আথগ
অমুক অপরাথধ রলি রিল, বথল তাথক রবচার করথত পারথবন না বা
িারি রদথত পারথবন না। প্রথয়াজন ও সু থযাগ অনু সাথর উপথদি নসীহত
করথবন বা আইথন থসাপদব করথবন।
অথনক সময় সর ক রবচার হথব না, বা িরী‘আত সম্মত রবচার হথব না
এ রচিা কাউথক রবচার হাথত তুথল থনওয়ার জনয প্রথরারচত করথত
পাথর। এথক্ষথত্র আমাথদর আবাথরা মথন রাখ্থত হথব থয, আমাথদর
দারয়ত্ব হথলা, আথদি, রনথষধ ও আহ্বান। রবচার করা বা সকল অনযায়
রমরিথয় থদওয়া আমাথদর দারয়ত্ব নয়। সর ক রবচার বা ইসলাম সম্মত
রবচার না োকথল তা প্ররতষ্ঠার জনয সাংরিষ্ট্ বযরিবগবথক সাধযমত
আথদি-রনথষধ করা বা তা প্ররতষ্ঠার থচষ্ট্া করা আমাথদর দারয়ত্ব। রকন্তু
থকাথনা অবস্থাথতই রবচার হাথত তুথল থনওয়ার থকাথনা অরধকার আল্লাহ
ও তার রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমাথদরথক থদন রন।
দা‘ওয়াথতর পথরও যরদ সর ক রবচার না হয় বা িরী‘আত রবথরাধী
রবচার হয় তথব থসজনয সাংরিষ্ট্রা আল্লাহর রনকি অপরাধী হথবন এবাং
দা‘ঈগে রবমুি োকথবন। সর ক রবচার হথব না মথন কথর গেরপিরন,
ভাাংচুর বা আইন হাথত তুথল থনওয়া কর ন অনযায় ও হারামসমূ থহর
অনযতম। থলাকরি সরতযকার অপরাধী রকনা, কতিুকু অপরাধী এবাং এই
অপরাথধ ইসলাথম তার িারি রক, তা রনধবারে করার জনয িরী‘আথতর
সর ক প্ররক্রয়ার বাইথর রকিু করার অেবই হথলা যু লুম। আর পূ থববর
হাদীথস আমরা থদথখ্রি থয, এথত অাংিগ্রহে থতা দূ থরর কো, এথখ্থন
উপরস্থত োকথলও লা‘নথতর ভাগী হথত হথব।
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আথদি-রনথষধ বনাম গীবত-অনু সন্ধান
কুরআন হাদীথসর জ্ঞাথনর অভাথব ও আথবথগর প্রভাথব আমরা আথরকরি
ভুল করর। আমরা আথদি-রনথষথধর নাথম পরচচবা ও থদাষ থখ্াাঁজায় রলি
হই। আথদি-রনথষধ এবাং পররনন্দা ও থগাপন থদাষ অনু সন্ধাথনর মথধয
পােবকয আসমান ও জরমথনর। প্রেমরি ফরয ইবাদত আর রিতীয়রি
হারাম, কবীরা গুনাহ।
মহান আল্লাহ থযমন অসৎ ও অনযায় কাজ থেথক রনথষধ করথত রনথদবি
রদথয়থিন, থতমরন রতরন অথনযর থগাপন অনযায় বা থদাষ থখ্াাঁজ করথতও
রনথষধ কথরথিন। থয অনযায় প্রকাথিয থদখ্থত পাথবন, আপরন প্রকাথিয
তার প্ররতবাদ-প্ররতকার করথবন। আপরন থয অনযায় কাজরি থদখ্থত
থপথয়থিন তা যরদ অথনযরা না থদথখ্ তাহথল আপরন অনযায়কারীথক ভয়
প্রদিবন বা আথদি-রনথষথধর মাধযথম সাংথিাধথনর থচষ্ট্া করথবন। একাি
বাধয না হথল বা মানবারধকার তো হক্কুল ইবাদ সাংরিষ্ট্ না হথল রবষয়রি
আইন বা জনসম্মু থখ্ তুলথবন না।
কাথরা থদাষ থগাপথন অনু সন্ধান করা বা থগাপন থদাষ জানার থচষ্ট্া করা
হারাম। অনু রূপভাথব কাথরা থকাথনা থগাপন অনযায় বা থদাথষর কো
জানথল তা প্রকাি না কথর থগাপন রাখ্া এবাং থগাপথনই তাথক নসীহত
করা হাদীথসর রনথদবি। সথববাপরর কাথরা থদাথষর কো তার অনু পরস্থরতথত
আথলাচনা করা গীবত বা পরচচবা এবাং তা কর নতম হারাম কাজ।
আমাথদর মথন রাখ্থত হথব থয, কাথরা অনযাথয়র কো মানু থষর কাথি
বথল থবড়াথনার নাম সৎকাথজ আথদি বা অসৎকাথজ রনথষধ করা নয়,
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বরাং এই কাজরিই একরি অসৎকাজ। আল্লাহ তা‘আলা সূ রা হুজুরাথতর
১২ নাং আয়াথত বথলথিন,

ذ
ۡ ّ ذ
ذ ّ ذ
ََنَإ َِثمََوََلَََت ذس ُسواََول
َِ نَب َۡعضََٱلظ
َ ِ نَإ
َِ جتن ُِبواََكث ِيَاَ ّمِنََٱلظ
َۡ ﴿يَأ ُّيهاَٱَّلِينََءام ُنواََٱ
ُ ً
ۡ
ُذ
ۡ
ُ ۡ
ُ
ُ ُ
ََوهَُوَٱتقوا
َ لمََأخِي َهَِم َۡيتَاَفك ِر َه ُت ُم
َۡ ََِبَأح ُدك َۡمَأنَي َأكل
َ ُّ ي َغتبَ ذب َۡعضكمَب َۡعضاََأُي
ذ ذ ذ
]١٢ :﴾ [احلجرات١٢ََّللَت ذوابََ ذرحِيم
َ نَٱ
َ ِ ّللَإ
َ ٱ
“থহ মুরমনগে থতামরা অরধক অনু মান থেথক দূ থর োক। রনশ্চয় থকাথনা
থকাথনা অনু মান থতা পাপ। আর থতামরা থগাপন রবষয় অনু সন্ধান কথরা
না এবাং এথক অপথরর গীবত কথরা না। থতামাথদর মথধয রক থকউ তার
মৃত ভাইথয়র থগািত থখ্থত পিন্দ করথব? থতামরা থতা তা অপিন্দই
কথর োক। আর থতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। রনশ্চয়
আল্লাহ অরধক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু ।”
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
ْ ُ َ ْ َّ َّ َّ َ َّ َّ ْ ُ َّ
َ
َ
َ َ
يث وال تَ َّس ُسوا والَتَ َّسسوا والتنَاف ُسوا وال
ِ «إياكم والظن فإن الظن أكذب احل َ ِد
ً ْ
ُ ُ
َ َ
ُ َ َّ
ُ َ َّ
َ ََ
»هلل إخوانا
ِ تاسدوا والتباغضوا وال تداب ُروا وكونوا ِعباد ا
“খ্বরদার! থতামরা অবিযই অনু মান থেথক দূ থর োকথব। কারে,
অনু মােই হথলা সবথচথয় বড় রমেযা এবাং থতামরা এথক অপথরর
থগাপনীয় রবষয় জানার থচষ্ট্া করথব না। থগাপন থদাষ অনু সন্ধান করথব
না, পরস্পর রহাংসা করথব না, পরস্পথর রবথিথষ রলি হথব না এবাং
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পরস্পথর িত্রুতা ও সম্পকবথেদ করথব না। থতামরা পরস্পথর আল্লাহর
বান্দা ভাই ভাই হথয় যাও।”33
এভাথব আমরা জানথত পাররি থয, অনু মাথন কো বলা এবাং অথনযর
থদাষ অনু সন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনু সন্ধান িাড়াও যরদ
অথনযর থকাথনা থদাষত্রুরি মানু ষ জানথত পাথর তা তার অনু পরস্থরতথত
উথল্লখ্ করা গীবত ও হারাম। গীবত হথলা ১০০% সতয কো। থকাথনা
বযরির ১০০% সতয থদাষ-ত্রুরির কো তার অনু পরস্থরতথত উথল্লখ্ করার
নামই গীবত। আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু বথলন,

َ ْ ُُ ُ َ ُ
ُ َ ُ ْ
ُ ُ َّ
َ ْ َ َ َ َّ
وِل أعل ُم
رسول اهلل صيل اهلل عليه وسل َم قال أتد ُرون َما ال ِغيْبَة قالوا اهلل ورس
«إن
ْ َ َ ُ ُ َ
َ َ ْ َ ْ ََ َْ َُ ْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ
َإن َك َن فيْه ما
أِخ ما أقول قال
ِ ِ
ِ قال ِذكرك أخاك بما يكره ِقيل أفرأيت إن كن يف
َ ْ ُ َ ْ ْ ََ ُ َُ
ْ ََ
ُ
ُ
»تقول فقد اغتَتبْ َته وإن ل ْم يَكن ِفيْ ِه فقد َب َه َّته

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলথলন, থতামরা রক জান!
গীবত বা অনু পরস্থথতর রনন্দা কী? সাহাবীগে বলথলন, আল্লাহ ও তার
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামই ভাথলা জাথনন। রতরন বথলন,
থতামার ভাইথক তার অনু পরস্থরতথত এমনভাথব উথল্লখ্ করা যা থস
অপিন্দ কথর। তখ্ন প্রশ্ন করা হথলা, বলু ন থতা আরম যা বলরি তা যরদ
সতযই আমার ভাইথয়র মথধয রবরাজমান হয় তাহথল কী হথব? রতরন
বলথলন, তুরম যা বলি তা যরদ তার মথধয রবরাজমান োথক তাহথল তুরম

33

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম।
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তার গীবত করথল। আর যরদ তা তার মথধয না োথক তাহথল তুরম তার
রমেযা অপবাদ করথল।”34
আমরা ভারব, সতয কো বলব তাথত অসু রবধা কী? আমরা হয়ত বুরঝ না
বা প্রবৃ রত্তর কুমেনায় বুঝথত চাই না থয, সব সতয কো জাথয়য নয়।
অথনক সতয কো রমেযার মত বা রমেযার থচথয়ও থবরি হারাম। আবার
কখ্নও বরল, আরম এ কো তার সামথনও বলথত পারর। আথর সামথন
যা বলথত পাথরন তা রপিথন বলাই থতা গীবত।
গীবত অেবাৎ অথনযর থদাষত্রুরি তার অনু পরস্থরতথত আথলাচনা করা
অতযি আনন্দদায়ক কমব। মানবীয় প্রবৃ রত্ত তা খ্ুবই পছ্ন্ন্দ কথর।
কুরআথন এ জনয এথক থগািত খ্াওয়ার সাথে তুলনা করা হথয়থি।
থগািত খ্াওয়া খ্ুবই মজাদার, তথব রনজ মৃতভাইথয়র থগািত খ্াওয়া
মজাদার নয়, ঘৃ েয কাজ। কুরআথনর রনথদবিনা যার হৃদথয়র গভীথর
প্রথবি কথরথি থসই মুরমন অনু ভব কথরন থয গীবথতর মাধযথম রতরন
মৃতভাইথয়র থগািত ভক্ষে করথিন। এজনয কাজরি তাাঁর কাথি অতযি
ঘৃ েয। রকন্তু আমরা দু ববল ঈমাথনর অরধকারীরা তা বুঝথত পারর না, বরাং
গরুর ভুনা থগািথতর মথতাই পররতৃরির সাথে আমরা তা ভক্ষে করর।
মানব প্রবৃ রত্তর কাথি গীবত মজাদার বস্তু হওয়ার দু ইরি কারে:
প্রেমত, রনথজর থদাথষর প্ররত দৃ রষ্ট্ থদওয়া রবররিকর। অথনযর থদাষ
আথলাচনা করথল এ রবররি থেথক বাাঁচা যায়।
34
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রিতীয়ত, রনথজর ভাথলাত্ব, ও প্রাধানয প্ররতষ্ঠার সহজ উপায় গীবত।
রনথজর বড়ত্ব রনথজ বলা একিু খ্ারাপ থদখ্ায়। অনযথদর গীবথতর
মাধযথম সহথজই প্রমাে করা যায় থয, সকথলই থদাষযু ি, আরম অথনক
ভাথলা।
মানবীয় দু ববলাতার রবষথয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বথলন,

َ ْ ْ
ْ َ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ُ ُْ
َ
َ ْ
»أخي ِه َو يَنَس اْلذع يف عيْ ِن ِه
ِ ني
ِ «يب ِرص أحدكم القذاة يف ع

“থতামাথদর মথধয একজন মানু ষ রনজ ভাইথয়র থচাথখ্র সামানয কুিা িুকু
থদখ্থত পায়, রকন্তু রনথজর থচাথখ্র মথধয রবিাল বৃ থক্ষর কো ভুথল
যায়।”35
গীবথতর রনন্দায় এবাং এর কথ ারতম িারির বেবনায় অথনক হাদীস
বরেবত হথয়থি। এখ্াথন থসগুথলার রবিাররত আথলাচনা সম্ভব নয়। আমরা
দা‘ওয়াত থকরিক ঘৃ েয গীবত ও গীবথতর কারেগুথলা বুঝথত চাই।
আমাথদর সমাথজ দা‘ওয়াথত রলি সম্মারনত মুরমনগেথক িয়তান
রবরভন্নভাথব গীবথত রলি কথর। তন্মথধয প্রধান পে দু ইরি:
১. পাথপ বা অনযাথয় রলিগথের গীবত এবাং
২. দা‘ওয়াথত রলি অনয মুসরলথমর গীবত।
পাপীর গীবত
35
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দা‘ওয়াথত রলি মুরমন স্বভাবতই পাথপ রলি মানু ষথদরথক অপিন্দ
কথরন। এথদর মথধয অথনথকই ক্ষমতাধর বা তাথদর সামথন রকিু বলার
সু থযাগ রতরন পান না। এজনয এথদর অনু পরস্থরতথত সু থযাগ থপথলই
এথদর রবরভন্ন থদাষ বা অপরাধ আথলাচনা কথরন। রতরন মথন কথরন,
এভাথব রতরন পাথপর প্ররত তাাঁর ঘৃ ো প্রকাি করথিন। অেচ প্রকৃতপথক্ষ
রতরন গীবত ও অপরাথধর মাধযথম হারাথম রলি হথেন এবাং রনথজর
আমল ধ্বাংস করথিন। অমুক কমব পাপ এবাং আরম তা ঘৃ ো করর। যারা
এথত রলি সবাই ঘৃ েয কাথজ রলি, একো বলথল পাথপর প্ররত ঘৃ ো
প্রকাি হথত পাথর। রকন্তু অমুক বযরি অমুক পাথপ রলি, একো তার
অনু পরস্থরতথত বলথল সথন্দহাতীতভাথব গীবত হথব।
এই হারামথক হালাল হবার জনয একরি বাথনায়াি হাদীস বলা হয়:
ٌ
َ َ َْ
»اسق ِغيْبَة
ِ «ليس ِلف
“পাপীর গীবত থনই।” অেবাৎ পাপীর থদাষ রপিথন আথলাচনা করথল
গীবত হয় না। হাদীসরি বাথনায়াি বা অতযি দু ববল।36 এখ্াথন রনথম্নর
রবষয়গুথলা লক্ষনীয়:
প্রেমত, পাপীর গীবত না হথল দু রনয়াথত গীবত বথল রকিু োথক না।
আমরা সকথলই পাপী। রকিু না রকিু পাথপ আমরা সকথলই জরড়ত।
আর গীবত থতা সতয থদাষ বলা। এজনয রনষ্পাপ মানু থষর থতা গীবত
হথব না, অপবাদ হথব। কুরআন ও হাদীথসর অসাংখ্য রনথদবিনা থেথক
আমরা রনরশ্চত জারন থয, থয থকাথনা পাপীর থয থকাথনা প্রকাথরর
36
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থদাষত্রুরি, যা তার অনু পরস্থরতথত আথলারচত হথয়থি জানথল তার খ্ারাপ
লাথগ, তা তার অনু পরস্থরতথত আথলাচনা করাই গীবত।
রিতীয়ত, থকাথনা বযরির থদাষত্রুরির কো তার অনু পরস্থরতথত বলার
একরিই িরী‘আতসম্মত কারে আথি, তা হথলা, অনয কাউথক অরধকতর
ক্ষরত থেথক রক্ষা করা। এথক্ষথত্রও মুরমনথক বুঝথত হথব থয, একাজরি
একরি ঘৃ রেত কাজ। একািই বাধয হথয় রতরন তা করথিন। কাথজই
প্রথয়াজথনর অরতররি রকিু ই না বলা।
তৃতীয়ত, গীবত কুরআন ও হাদীথসর মাধযথম হারাম করা হথয়থি।
কুরআন-হারদথস স্পষ্ট্ভাথব গীবতথক থকাথনা অবস্থাথতই হালাল বলা হয়
রন। শুধু থকাথনা মানু ষ বা জনথগাষ্ঠীথক রনরশ্চত ক্ষরত থেথক রক্ষা করার
একাি প্রথয়াজথন তা ববধ হথত পাথর বথল আরলমগে মত প্রকাি
কথরথিন। এখ্ন মুরমথনর কাজ হথলা কুরআন ও হাদীস যা রনথষধ
কথরথি তা ঘৃ োভথর পররহার করা। এমনরক থস কমবরি কখ্থনা জাথয়য
হথলও রতরন তা সববদা পররহার করার থচষ্ট্া করথবন। িূ কথরর মাাংস,
মদ, রি ইতযারদ আল্লাহ হারাম কথরথিন এবাং প্রথয়াজথন জাথয়য বথল
থঘাষো কথরথিন। এখ্ন মুরমথনর দারয়ত্ব কী? রবরভন্ন অজুহাথত প্রথয়াজন
থদরখ্থয় এগুথলা ভক্ষে করা? নারক যত কষ্ট্ বা প্রথয়াজনই থহাক তা
পররহার করার থচষ্ট্া করা?
গীবত ও র ক অনু রূপ একরি হারাম কমব যা একাি প্রথয়াজথন ববধ
হথত পাথর।
গীবত ও িূ কথরর মাাংথসর মথধয দু ‘রি পােবকয:
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প্রেম পােবকয হথলা িূ কথরর মাাংস থয প্রথয়াজথন খ্াওয়া থযথত পাথর তা
কুরআথনই বলা হথয়থি, পক্ষািথর গীবথতর থক্ষথত্র অনু রূপ রকিু কুরআন
বা সহীহ হাদীথস বলা হয় রন।
রিতীয় পােবকয হথলা, সাধারেভাথব িূ কথরর মাাংস ভক্ষে করা শুধু মাত্র
আল্লাহর হকজরনত পাপ। সহথজই তাওবার মাধযথম তা ক্ষমা হথত
পাথর। পক্ষািথর গীবত বান্দার হকজরনত পাপ। এর ক্ষমার জনয
সাংরিষ্ট্ বযরির ক্ষমা প্রথয়াজন। এজনয মুরমথনর দারয়ত্ব হথলা রবরভন্ন
অজুহাথত বা জয়ীফ-মওজু হাদীথসর বরাত রদথয় এ পাথপ রলি না হথয়
যোসাধয এথক বজবন করা।
চতুেবত, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দারয়ত্ব হথলা যোসাধয পররবতবন ও
সাংথিাধন। গীবথতর মাধযথম কখ্নই থকাথনা পাথপর পররবতবন বা
সাংথিাধন হয় রন বা হয় না। এথত শুধু মাত্র রনথজর পাপ বৃ রদ্ধ পায়।
দা‘ঈর গীবত
দা‘ঈগে কখ্থনা কখ্থনা এথক অথনযর গীবথত রলি হথয় পথড়ন। দীথনর
দা‘ওয়াথত রত মুসরলমগে এখ্ন রবরভন্ন দথল রবভি। দীন পালথনর
মাধযম রহসাথবই আমরা দল করর। এ সকল দথলর মথধয রবরভন্ন
মতপােবকয রথয়থি। পােবথকযর অথনক রবষয় পদ্ধরতগত ও ইজরতহাদ
থকরিক। রকিু রবষয় কুরআন ও হাদীথসর দৃ রষ্ট্থতই অনযায় ও
আপরত্তকর। প্রেম থক্ষথত্র মতথভদ থমথন থনওয়া প্রথয়াজন। রিতীয় ক্ষথত্র
ভুলগুথলা সাংথিাধথনর জনয উপথর বরেবত দা‘ওয়াথতর রনয়মাবলী
অনু সাথর তাথদরথক আথদি, রনথষধ ও দা‘ওয়াত করথত হথব।
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রকন্তু দু িঃখ্জনক হথলা থয, এগুথলার পররবথতব আমরা একদথলর
কথয়কজন একরত্রত হথল বা থকাথনা সু থযাগ থপথল অনয দথলর রবরভন্ন
মানু থষর বযরিগত, থগাষ্ঠীগত বা মতামতগত ভুলত্রুরি আথলাচনা কথর
গীবথত রত োরক। এথত থকাথনা মানু ষ সাংথিারধত হয় না বা দীথনর
থকাথনা উপকার হয় না। এ জাতীয় গীবত থেথক আমরা কথয়কভাথব
ক্ষরতগ্রি হই:
প্রেমত, কর ন হারাম কমব কথর রনথজর আথখ্রাত নষ্ট্ করর।
রিতীয়ত, গীবথত বযি োকার ফথল আল্লাহর রযরকর ও রনথজর ভুলত্রুরি
স্মরে কথর তাওবার সু থযাগ থেথক বরঞ্চত হই।
তৃতীয়ত, অথনযর ভুলত্রুরি আথলাচনা করার মাধযথম রনথজথদর মথন
আত্মতৃরি ও অহঙ্কার আথস, যা মুরমথনর জনয অতযি ক্ষরতকারক।
চতুেবত, রবরভন্ন হাদীস থেথক আমরা জানথত পারর থয, রকয়ামথতর রদন
গীবতকারীর সাওয়াব গীবতকৃত বযরিথক প্রদান করা হথব এবাং
গীবতকৃতর পাপ বা ভুলত্রুরির কারথে থয সকল মানু ষথদর আমরা
অপিন্দ করর, প্রকৃতপথক্ষ আমাথদর কষ্ট্ারজবত সাওয়াব তাথদরথক দান
কররি এবাং তাথদর পাপগুথলা আমরা গ্রহে কররি।
সাংথিাধন বনাম থদাষ থগাপন
অথনযর থদাষ থযমন তার অনু পরস্থথত বলথত রনথষধ করা হথয়থি,
অপররদথক তা থগাপন করথত উৎসাহ থদওয়া হথয়থি। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
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“মুসরলম মুসরলথমর ভাই। একজন আর একজনথক যু লুম কথর না এবাং
রবপথদ পররতযাগ কথর না। থয বযরি তার ভাইথয়র প্রথয়াজন রমিাথত
বযি োকথব আল্লাহ তার প্রথয়াজন রমিাথত োকথবন। থয বযরি থকাথনা
মুসরলথমর কষ্ট্-রবপদ দূ র করথব আল্লাহ থকয়ামথতর রদন তার রবপদ
দূ র করথবন। থয বযরি থকাথনা মুসরলথমর থদাষ থগাপন করথব আল্লাহ
থকয়ামথতর রদন তার থদাষ থগাপন করথবন।”37
রমিথরর গভনবর সাহাবী উকবা ইবন আরমর রারদয়াল্লাহু আনহুর
থসথক্রিারী আবুল হাইসাম দু খ্াইন বথলন, আরম উকবা রারদয়াল্লাহু
আনহুথক বললাম, আমাথদর কথয়কজন প্ররতথবিী মদপান করথি। আরম
এখ্রন থযথয় পুরলি ডাকরি থযন তাথদর ধথর রনথয় যায়। উকবা বথলন,
তুরম তা কথরা না, বরাং তুরম তাথদরথক উপথদি দাও এবাং ভয়
থদখ্াও।....আরম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামথক বলথত
শুথনরি,
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“থয বযরি থকাথনা মুরমথনর থদাষ থগাপন করল থস থযন থকাথনা জীবি
থপ্রারেত নারীথক তার কবথর জীরবত কথর রদল।”38
উপথরর হাদীসগুথলার আথলাথক আমরা বুঝথত পাররি থয মুরমন আল্লাহর
পথে আহ্বান করথবন। থকাথনা অনযায় থদখ্থল তা সাংথিাধথনর থচষ্ট্া
37
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করথবন। রকন্তু কখ্নই মুরমন অথনযর থগাপন থদাষ অনু সন্ধান করথবন
না। কাথরা থকাথনা থদাষ জানথত পারথল তা থগাপন রাখ্থবন। সাধযমত
থগাপথনই তা সাংথিাধথনর থচষ্ট্া করথবন। রতরন কাথরা থগাপন থদাষ
অথনযর সামথন প্রকাি করথবন না। সাংথিাধথনর প্রথয়াজথন একাি বাধয
হথল শুধু মাত্র যাথক বলথল সাংথিাধন হথব তাথকই বলথবন। কাথরা
অনু পরস্থরতথত তার থদাষ রতরন আথলাচনা করথবন না। মুরমথনর দারয়ত্ব
হথলা মানু ষথক ভাথলাপথে আনথত থচষ্ট্া করা। অথহতুক অথনযর থদাষ
আথলাচনা কথর আত্মতৃরি লাভ ও পাপ অজবন মুরমথনর দারয়ত্ব নয়।
আল্লাহ আমাথদরথক রক্ষা করুন।
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পঞ্চম পররথেদ: সু ন্নাথতর আথলাথক দা‘ওয়াত
ইবাদত পালথন সু ন্নাথতর গুরুত্ব
সু ন্নাথতর অেব ও পররচয়
সু ন্নাত িথব্দর আরভধারনক অেব হথলা: মুখ্, িরব, প্ররতেরব, প্রকৃরত,
জীবন-পদ্ধরত, কমবধারা ইতযারদ।
সাধারেভাথব সু ন্নাত বলথত আমরা বুরঝ ফরয ও ওয়ারজথবর পরবতবী
পযবাথয়র থনককমব যা করা অতযাবিযকীয় নয়, তথব উরচৎ, উত্তম ও
প্রথয়াজনীয়। তথব হাদীথস এবাং সাহাবী তাথবয়ীনগথের পররভাষায় সু ন্নাত
বলথত বুঝাথনা হয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সকল
প্রকাথরর রনথদবি, কো, কমব, অনু থমাদন বা এক কোয় তাাঁর সামরগ্রক
জীবনাদিব। এ িাড়া তাাঁর সাহাবীথদর কমব ও আদিবও এই অথেব সু ন্নাত
বথল অরভরহত হয়।
সু ন্নাথতর অেব ও পররচয় সম্পথকব রবিাররত আথলাচনা করার থচষ্ট্া
কথররি এহইয়াউস সু নান গ্রথন্থ। এ পুরিকার সাংরক্ষি পররসথর আমরা
বলথত পারর থয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সামরগ্রক
জীবন পদ্ধরতই সু ন্নাত। থয কাজ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম থযভাথব কথরথিন তা থসভাথবই করা তাাঁর সু ন্নাত। যা রতরন
কথরন রন, অেবাৎ বজবন কথরথিন তা না করা বা বজবন করাই সু ন্নাত।
থকাথনা কমব পালন বা বজবথনর থক্ষথত্র গুরুত্ব, পদ্ধরত, থক্ষত্র, সময়, স্থান
ইতযারদ থয থকাথনা রবষথয় সু ন্নাথতর থবরি বা কম হথল বা সু ন্নাথতর
বাইথর থগথল তা থখ্লাথফ সু ন্নাত হথব। রতরন যা কথরন রন বা থখ্লাথফ
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সু ন্নাত, কমব কখ্নই দীথনর অাংি বা ইবাদথতর অাংি হথত পাথর না।
তথব জাগরতক কমব রহসাথব বা ইবাদথতর উপকরে রহসাথব িরী‘আথতর
রবধাথনর আথলাথক তা জাথয়য বা নাজাথয়য হথত পাথর।
সু ন্নাথতর বাইথর থকাথনা ইবাদত কবুল হথব না
কুরআন-হাদীথসর অগরেত রনথদবিনা থেথক আমরা বুঝথত পারর থয,
আল্লাহর দরবাথর থয থকাথনা ইবাদত কবুল হওয়ার অনযতম িতব হথলা
থয, থসই ইবাদতরি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সু ন্নাত
বা রীরত অনু সাথর পারলত হথব। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম আমাথদরথক থকবলমাত্র ইবাদথতর রনথদবিই থদনরন, উপরন্তু
প্ররতরি ইবাদত রনথজ পালন কথর ইবাদতরি পালথনর রবশুদ্ধ পদ্ধরতও
রতরন আমাথদর রিক্ষা রদথয়থিন। প্ররতরি ইবাদত তাাঁর পদ্ধরত বা সু ন্নাত
অনু সাথর আদায় করা অতযাবিযকীয়। সু ন্নাথতর বযরতক্রম থকাথনা কমব বা
পদ্ধরত আল্লাহর রনকি গ্রহেথযাগয নয়। থকাথনা ইবাদত যরদ তাাঁর
পদ্ধরতর বাইথর থকাথনাভাথব পারলত হয় তাহথল থতা আল্লাহর রনকি
কবুল হথব না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
َ َ َْ َ
َْ ً َ َ
»« َم ْن َع ِمل ع َمال لي َس َعليْ ِه أم ُرنا ف ُه َو َرد
আমাথদর কমব যা নয় এমন থকাথনা কমব যরদ থকাথনা মানু ষ কথর তাহথল
তার কমব প্রতযাখ্যাত হথব (কবুল হথব না)।39
অনয হাদীথস রতরন বথলন,

39
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ْ َ َ َّ
َ َ َ ْ َ
»ب ع ْن ُسن َِّت فلي َس ِم ِِّّن
«من ر ِغ
থয বযরি আমার সু ন্নাত থেথক অনযমনস্ক হথলা বা আমার সু ন্নাতথক
অপিন্দ করথলা তার সাথে আমার সম্পকব থনই।40
দা‘ওয়াথতর কাজও সু ন্নাত পদ্ধরতথত হথত হথব
তাহথল আমরা বুঝথত পারর থয, দা‘ওয়াত, তাবলীগ বা দীন প্ররতষ্ঠার
ইবাদত পালন করথত আমাথদরথক হুবহু রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম এর অনু সরে করথত হথব। দা‘ওয়াত বা দীন প্ররতষ্ঠার
ইবাদতও যরদ তাাঁর সু ন্নাত বা পদ্ধরতর বাইথর পারলত হয় তাহথল তা
প্রতযাখ্যাত হথব এবাং কবুল হথব না।
রকন্তু প্রশ্ন হথলা, তাহথল রক আমাথদর থস যু থগর মথতা উথির রপথ চথড়
দা‘ওয়াথতর জনয চলাচল করথত হথব? আমরা রক মিরগাড়ী, এথরাথেন
ইতযারদথত দা‘ওয়াথতর জনয চলাচল করথত পারব না? আমরা শুধু মুথখ্
বা হাথত রলথখ্ই দা‘ওয়াথতর কাজ করব? আমরা রক আধু রনক মুদ্রে,
মাইক, থররডও ইতযারদ ইথলকরিক বা ইথলকিরনক উপকরোরদ বযবহার
করথত পারব না? রতরন দা‘ওয়াথতর জনয থকাথনা কাররকুলাম, রসথলবাস,
সু রনরদবষ্ট্ বই-পুিক, কমবসূরচ, সময়, রদন, মাস, বৎসর, স্থান বা অনয
থকাথনা রবষয় রনধবারে কথর থদন রন। তাহথল রক আমরা রদন, সময় বা
স্থান রনধবারে কথর বা বই পুিক ইতযারদ রনধবারে কথর দা‘ওয়াথতর জনয
থকাথনা কাররকুলাম বা কমবসূচী গ্রহে করব না?
40

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম।
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ইবাদত ও উপকরথের পােবকয
রবষয়গুথলা বুঝার জনয আমাথদরথক ইবাদত ও ইবাদথতর উপকরথের
মথধয পােবকয বুঝথত হথব। আরম এহইয়াউস সু নান গ্রথন্থর চতুেব ও
পঞ্চম অধযাথয় এ রবষথয় যোসাধয রবিাররত আথলাচনার থচষ্ট্া কথররি।
দা‘ওয়াথত রত মুরমনথক আরম সরবনথয় আনু থরাধ করব বইরি পড়ার
জনয। এখ্াথন আমরা সাংথক্ষথপ বলথত পারর থয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা কথরন রন বা রনধবারে কথরন রন তা কখ্নই
দীথনর আাংি বা সাওয়াথবর উৎস নয়। তথব তা ইবাদত পালথনর
উপকরে হথত পাথর।
ইবাদত পালথনর ক্ষথত্র রতরন থয সকল উপকরে বা পদ্ধরত বযবহার
কথরন রন তা দু প্রকাথরর। প্রেম প্রকাথরর উপকরে তাাঁর যু থগ রবদযমান
রিল বা থস যু থগ তার জনয থসগুথলা বযবহার করা সম্ভব রিল, রকন্তু রতরন
তা বযবহার কথরন রন। এগুথলা মুরমন বযবহার করথবন না। কারে,
রাসূ ল ইোপূ ববক তা বজবন কথরথিন। অনয প্রকাথরর উপকরে থযগুথলা
তাাঁর যু থগ রিল না, পরবতবীযু থগ উদ্ভারবত হথয়থি। ইসলাথমর অনযানয
রবরধরবধাথনর আথলাথক মুরমন ইবাদত পালথনর উপকরে রহসাথব
প্রথয়াজথন এ ধরথনর উপকরে বযবহার করথত পাথরন। রকন্তু কখ্নই
এর বযবহারথক ইবাদত বা ইবাদথতর অাংি বথল মথন করথত পাথরন
না। সাওয়াব রনভবর করথব মূ ল ইবাদত পালথনর রবশুদ্ধতা, বযপকতা ও
গভীরতার উপথর। এ সকল উপকরথের সাথে সাওয়াথবর সামানযতম
সম্পকব োকথব না।
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দা‘ওয়াত বা দীন প্ররতষ্ঠার থক্ষথত্র পদ্ধরত ও উপকরথের সু ন্নাত ও
থখ্লাথফ সু ন্নাত এবাং এ রবষয়ক রকিু ভুলভ্রারি এখ্াথন আথলাচনা করথত
চাই।
দা‘ওয়াথতর মাসনূ ন পদ্ধরত ও উপকরে
আথদি, রনথষধ, দীন প্ররতষ্ঠা বা দা‘ওয়াথতর থয সকল উপকরে ও
পদ্ধরত কুরআন-হারদথস উথল্লখ্ করা হথয়থি এবাং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বযবহার কথরথিন থস সকল মাসনূ ন বা সু ন্নাতসম্মত
উপকরথের অনযতম হথলা ১. কুরআন ২. হাদীস, ৩. রহকমাহ বা প্রজ্ঞা,
৪. সু ন্দর ওয়াজ-উপথদি, ৫. উৎকৃষ্ট্তর পদ্ধরতথত আথলাচনা-রবতকব, ৬.
রজহাদ ৭. অনু করেীয় আদিব প্ররতষ্ঠা, ৮. উৎসাহ, পুরস্কার ও িারি।
কুরআন মাজীদ
কুরআনু ল কারীম রিল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর
দা‘ওয়াথতর প্রধান ও মূ ল উপকরে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারীথম
তাাঁথক কুরআন পা

কথর দা‘ওয়াত প্রদাথনর রনথদবি রদথয়থিন।

কারফরগেথক দীথনর দা‘ওয়াত রদথত এবাং মুরমনগেথক দীথনর দা‘ওয়াত
রদথত উভয় থক্ষথত্র রতরন রনথজ সদা সববদা কুরআন পা কথর দা‘ওয়াত
প্রদানথকই সববারধক গুরুত্ব প্রদান করথতন।
হাদীস ও রহকমাহ
কুরআন কারীথম বারাংবার বলা হথয়থি থয, মহান আল্লাহ তাাঁর মহান
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামথক কুরআথনর পািাপারি রহকমত
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বা প্রজ্ঞা দান কথরথিন এবাং রতরন তাাঁর উম্মতথক কুরআথনর পািাপারি
প্রজ্ঞার মাধযথম দা‘ওয়াত ও দীন প্ররতষ্ঠা কথরন।41
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামথক প্রদত্ত রহকমত বা প্রজ্ঞা বা
তাাঁর আজীবথনর রিক্ষা হাদীস রহথসথব সাংকরলত ও সাংররক্ষত হথয়থি।
সু ন্দর ওয়াজ
সু ন্দর ওয়াজ রিল রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর
দা‘ওয়াথতর অনযতম উপকরে। কুরআথন তাাঁথক ওয়াথজর মাধযথম
দা‘ওয়াত থদওয়ার জনয বারাংবার রনথদবি থদওয়া হথয়থি।42
কুরআনথকও বারাংবার ওয়াজ রহথসথব অরভরহত করা হথয়থি।43
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর ওয়াথজর থক্ষথত্র লক্ষেীয় থয,
তাাঁর ওয়াজ রিল মূ লত কুরআন রনভবর। রবরভন্ন হাদীস থেথক আমরা
থদখ্থত পাই থয, রতরন বিৃতা, ওয়াজ, খ্ুৎবা ইতযারদ সব রকিু থতই
অরধকাাংি থক্ষথত্র কুরআন পা করথতন। এগুথলার পািাপারি রকিু
রহকমাহ বা উপথদি প্রদান করথতন যা হাদীসরূথপ সাংকরলত। তাাঁর
ওয়াথজর থক্ষথত্র স্পষ্ট্তা, আিররকতা, কৃরত্রমতাহীন, সরলতা, সাংথক্ষপন
ইতযারদ ববরিষ্ট্য লক্ষেীয়।

41

সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১; সূ রা আথল ইমরান, আয়াত:
১৬৪; সূ রা আন-রনসা, আয়াত: ১১৩; সু রা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৪, সূ রা আলজুমু‘আ, আয়াত: ২।

42

সূ রা আন-রনসা, আয়াত: ৪; সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫।

43

সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৫; সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৫৭।
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উৎকৃষ্ট্তর পদ্ধরতথত আথলাচনা রবতকব
উৎকৃষ্ট্তর পদ্ধরতথত আথলাচনা রবতকব উপস্থাপথনর থক্ষথত্র কুরআন
অননয গ্রন্থ। ইয়াহূ দী, খ্ৃস্টান, থপৌত্তরলক রবরভন্ন অরবোসী সম্প্রদাথয়র
রবোস, কমব, আচার ইতযারদর অসারতা, রভরত্তহীনতা এবাং ইসলারম
রবোস ও কথমবর থযৌরিকতা, প্রথয়াজনীয়তা ও কলযাে অতযি হৃদয়গ্রাহী,
সরল ও আকাষবেীয়ভাথব তুথল ধরা হথয়থি। এথক্ষথত্র মূ লনীরতই হথলা
প্ররতপথক্ষর পদ্ধরতর থচথয় দা‘ঈর পদ্ধরত উৎকৃষ্ট্তর হথত হথব। ভাষা,
ভাব, রবনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, আিররকতা, উপস্থাপনা সকল রদক
থেথকই তা হথব উৎকৃষ্ট্তর। প্ররতপথক্ষর সম্মান প্রদান, তার ভাথলা
গুোবলীর প্রিাংসা, বযরিগত আক্রমে বজবন, ঢালাও অরভথযাগ বজবন
ইতযারদ কুরআনী রবতকব আথলাচনার ববরিষ্ট্য। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আজীবন এই পদ্ধরতর অনু সরে কথরথিন।
রজহাদ
দা‘ওয়াথতর একরি কুরআন-সু ন্নাহ রনথদবরিত পদ্ধরত ও উপকরে হথলা
রজহাদ ও রকতাল। রজহাদ অেব েম, কষ্ট্, থচষ্ট্া ইতযারদ। রকতাল অেব
যু দ্ধ। তথব ইসলারম পররভাষায় সাধারেভাথব রজহাদ বলথত রকতাল বা
যু দ্ধ বুঝাথনা হয়। এিাড়া দা‘ওয়াথতর কমবথকও রজহাদ ও সববথত্তাম
রজহাদ বলা হথয়থি।
কুরআন হাদীস থেথক আমরা জানথত পারর থয, রকতাল বা যু দ্ধ রােীয়
ফরয। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর রাে প্ররতষ্ঠার মাধযম
রিল দা‘ওয়াত। রজহাদ-রকতাল রাথের সাংরক্ষে ও রনরাপত্তার মাধযম।
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দা‘ওয়াথতর মাধযথম মরদনায় ইসলারম রাে প্ররতষ্ঠার আথগ আল্লাহ যু দ্ধ
পযবাথয়র রজহাদ ববধ কথরন রন। কুরআন ও হাদীথস রজহাদ ববধ হওয়ার
থয সকল িতব উথল্লখ্ করা হথয়থি থসগুথলার অনযতম হথলা: (১) রাথের
অরিত্ব, (২) রাথের রনরাপত্তা রবরিত হওয়া, (৩) রােপ্রধাথনর রনথদবি,
(৪) থকবল সিস্ত্র থযাদ্ধাথদর সাথে যু দ্ধ করা। ইসলাথমর নাথম জরঙ্গবাদ
বইথয় আরম এ রবষয়ক আয়াত ও হাদীসগুথলা আথলাচনা কথররি।
রনজ আচরথের মাধযথম উত্তম আদিব স্থাপন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর দা‘ওয়াথতর অনযতম
উপকরে রিল রনথজর জীবথন আদথিবর সথববাত্তম বািবায়থনর মাধযথম
উসওয়া হাসানাহ বা অনু করেীয় আদিব স্থাপন করা। ইবাদত, বথন্দগী,
আল্লাহ-ভীরত, মানব কলযাে, সৃ রষ্ট্র থসবা, সততা, রবেিতা, সাহরসকতা
ইতযারদ সকল থক্ষথত্রই রতরন রিথলন সথববাত্তম আদিব। দা‘ওয়াথতর
সফলতার এ হথলা প্রধান উপায়।
উৎসাহ, পুরস্কার ও িারি
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর দা‘ওয়াথতর অনযতম প্রধান
রদক রিল উৎসাহ, পুরস্কার ও িারি। রতরন প্রিাংসনীয় কথমব রলি
মানু ষথদরথক সু ন্দর উপারধ, প্রিাংসা, সম্মান, পুরস্কার ইতযারদর মাধযথম
উৎসারহত কথরথিন। অপররদথক অনযাথয় রলি মানু ষথদর িারি প্রদান,
কথমবর রনন্দা ইতযারদর মাধযথম রনরুৎসারহত কথরথিন। সমাথজ সৎ ও
কলযােমুখ্ী মানু থষরা যরদ তাথদর মূ লযায়ন না পান বা সততার কারথে
তারা যরদ বরঞ্চত ও অবথহরলত হন এবাং অসৎ মানু থষরা গলাবারজ বা
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অসততার মাধযথম পুরস্কৃত হন তাহথল আমাথদর মুথখ্র কো সমাথজ
নযায় প্ররতষ্ঠা করথত পারথব না। মুথখ্র আথদি রনথষধ ও দা‘ওয়াথতর
নযায় এ ধরথনর প্রিাংসা, সম্মান বা উৎসাহও দা‘ওয়াথতর অনযতম
মাসনূ ন পদ্ধরত। প্রথতযকথকই রনথজর ক্ষমতা ও দারয়ত্ব অনু সাথর এ
রদথক লক্ষয রাখ্া উরচৎ। দা‘ওয়াথতর জনয এগুথলা অনযতম মাসনূ ন বা
সু ন্নাতসম্মত উপকরে। দা‘ওয়াতরত মুরমথনর দারয়ত্ব হথলা যোসম্ভব
মাসনূ ন উপকরথের সু ন্নাতসম্মত বযবহাথরর মাধযথম দা‘ওয়াথতর ইবাদত
পালন করা।
মাসনূ ন উপকরথের রনরষদ্ধ বযবহার
উথল্লখ্য থয, দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র উপথরর মাসনূ ন উপকরেগুথলা অথনক
সময় ইসলাম রনরষদ্ধ পদ্ধরতথত বযবহার করা হয়। আথবগ বা অজ্ঞতার
ফথল দা‘ঈ হয়ত ভাথবন থয, রতরন ইবাদত করথিন বা সাওয়াথবর কাজ
করথিন। অেচ রতরন মূ লত পাথপ রলি রথয়থিন।
ওহী-বরহভূ ত
ব কোথক ওহীর নাথম চালাথনা
আমরা থদথখ্রি থয, ইসলারম দা‘ওয়াত মূ লত ওহী রনভবর। আর এথক্ষথত্র
ভয়ঙ্করতম অনযায় হথলা ওহীর নাথম, অেবাৎ আল্লাহ বা তাাঁর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর নাথম রমেযা বলা। রমেযা সববাবস্থাথতই
কর ন পাপ। আর ওহীর নাথম রমেযা ভয়ঙ্করতম পাপ। দা‘ওয়াথত রত
মুরমন রবরভন্নভাথব এ কর ন পাথপ রলি হথত পাথরন:
ওহীর নাথম রমেযা বলা
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মানবীয় কোথক ওহীর নাথম চালাথনার প্রধান পদ্ধরত হথলা আল্লাহ বা
তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা বথলন রন তা তাথদর নাথম
বলা বা তাাঁথদর নাথম করেত রমেযা বা সথন্দহজনক কো প্রচার করা।
দা‘ওয়াত থযথহতু ওহী রনভবর থসথহতু দা‘ওয়াতরত বযরি চান থয, তার
দা‘ওয়াথতর পথক্ষ ওহীর বােী শুনাথবন। ওহীর থকাথনা বােী না থপথল
থকউ থকউ িয়তাথনর প্রথরাচনায় মনগড়া বাথনায়াি কোথক আল্লাহ বা
তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর কো বথল প্রচার কথরন।
ইসলাথমর প্রেম যু গ থেথক রমেযা ও বাথনায়াি হাদীথসর ইরতহাস
পযবাথলাচনা করথল আমরা থদখ্থত পাই থয, মানু ষথদরথক ভাথলা পথে
ডাকা ও খ্ারাপ থেথক রবরত রাখ্ার উথিথিযই অরধকাাংি জাল হাদীস
বতরী ও প্রচার করা হথয়থি। রবরভন্ন থনক কাথজর ফযীলত ও রবরভন্ন
পাথপর িারির বেবনায় অগরেত বাথনায়াি কো জারলয়ারত কথর হাদীস
বথল চালাথনার থচষ্ট্া করা হথয়থি, মুহারিসগে তুলনামূ লক রনরীক্ষার
মাধযথম থয সকল জারলয়ারত উদঘািন ও রচরিত কথরথিন।
িয়তান এ সকল জারলয়াতথক বুরঝথয়থি থয, ভাথলা পথে ডাকার জনয
কুরআন ও সহীহ হাদীস যথেষ্ট্ নয়। কাথজই ভাথলা উথিথিয তুরম
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর নাথম রমেযা
বলথত পার। বতবমান যু থগও দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র রমেযা, অরনভবরথযাগয ও
দু ববল হাদীথসর িড়ািরড় অতযি থবদনার সাথে লক্ষেীয়। থকান হাদীথস
কত থবরি ফযীলত, সাওয়াব বা িারির কো বলা আথি, অেবা থকান
হাদীথস কত আকষবেীয় গল্প আথি থসিাই শুধু লক্ষয কথরন অথনক
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দা‘ঈ। থকান হাদীথসর সনদ কতিুকু িরিিালী তা রবথবচনা করথত
তারা আগ্রহী নন। এরা হয়ত ভাথবন, শুধু কুরআথনর আয়াত ও সহীহ
হাদীস রদথয় থবাধহয় মানু ষথক আকৃষ্ট্ করা সম্ভব নয়! আল্লাহ আমাথদর
রক্ষা করুন। যু থগ যু থগ এ প্রবেতা পূ বববতবী উম্মতথদরথক ধ্বাংস
কথরথি। কুরআন ও হাদীথস অতযি কর নভাথব এ প্রবেতাথক রনথষধ
করা হথয়থি। আল্লাহ বথলন,

ۡ ۡ ۡ ُ ذ
ذ
]٢١ :ّللَِكذِبًا﴾ [االنعام
َ نَٱ َفَتىَََعََٱ
َِ ظل َمَمِم
َ نَأ
َ ﴿وم

“আল্লাহর নাথম বা আল্লাহর সম্পথকব থয বযরি রমেযা কো বথল তার
থচথয় বড় যারলম আর থক?”44
কুরআন কারীথম একারধক স্থাথন না থজথন, আন্দাথজ বা অনু মান রনভবর
কথর আল্লাহ, আল্লাহর দীন, রবধান ইতযারদ সম্পথকব থকাথনা কো বলথত
রনথষধ করা হথয়থি। সূ রা আল-আ‘রাথফর ৩৩ আয়াথত বলা হথয়থি:
ۡ ۡ
ۡ ّ ذ
ُۡ ذ
ۡ ۡ ۡ ۡ
َقَوأن
َِّ ل
َ يَٱ
َِ غَبِغ
َ ل
َ ل َثمََوَٱ
َِ بَٱ َلفوَحِشََماَظهرََم َِۡنهاَوماَبطنََوَٱ
َ ِ لَإِنماَحرمََر
َ ﴿ق
ّۡ ُ ۡ
ۡ
ُ ُ
ُ ُۡ
ذ
ذ
﴾٣٣َ َّللِ َما َلَ َتَ َۡعل ُمون
َ ن َل َب ِ َهِۦ َ ُس َلطَنَا َوأن َتقولواَ ََعَ َٱ
َ شكواَ ََب ِٱ
َِ ت
ِ ّللِ َما َل َم َي

]٣٣ :[االعراف

“বল, আমার রব রনরষদ্ধ কথরথিন প্রকািয ও থগাপন অিীলতা আর
পাপ এবাং অসঙ্গত রবথরারধতা এবাং থকাথনা রকিু থক আল্লাহর িরীক করা

44

সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ২১, ৯৩, ১৪৪; সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৭;

সূ রা ইউনু স, আয়াত: ১৭; সূ রা হূ দ, আয়াত: ১৮; সূ রা আল-কাহফ, আয়াত: ১৫;
সূ রা আল-‘আনকাবু ত, আয়াত: ৬৮; সূ রা আস-সফ, আয়াত: ৭।
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যার থকাথনা সনদ রতরন থপ্ররে কথরন রন এবাং আল্লাহর সম্বথন্ধ এমন
রকিু বলা থয সম্বথন্ধ থতামাথদর থকাথনা জ্ঞান থনই।” [সূ রা আল-আ‘রাফ,
আয়াত: ৩৩]
সূ রা আল-বাকারার ১৬৮-১৬৯ আয়াথতও অনু রূপ এরিাদ করা হথয়থি।
আলী রারদয়াল্লাহু আনহু বথলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বথলথিন:

ْ َ
َ انل
َّ لْع فَلْيَ ِلج
َّ َ َ لْع فَانَّ ُه َم ْن َك َذ َب
َّ َ َ ك ِذبُوا
»ار
«ال ت
ِ

“থতামরা আমার নাথম রমেযা বলথব না। কারে, থয বযরি আমার নাথম
রমেযা বলথব তাথক জাহান্নাথম থযথত হথব।”45
সালামাহ ইবনল আকওয়া রারদয়াল্লাহু আনহু বথলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন:

َّ لْع ما ل َ ْم أقُ ْل فَلْيَتَبَ َّوأُ َم ْق َع َد ُه ِم َن
َّ َ َ « َم ْن َي ُق ْل
»ار
انل
ِ

“আরম যা বরল রন তা থয আমার নাথম বলথব তার আবাসস্থল হথব
জাহান্নাম।”46
আিারাথয় মুবাশিারাসহ প্রায় ১০০জন সাহাবী এ অথেব রবরভন্ন হাদীস
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম থেথক বেবনা কথরথিন, সকল
হাদীথসর অেব একই, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা
বথলনরন তার নাথম ইোয়, অরনোয় বা আন্দাজ অনু মান কথর বলা
সম্পূ েব রনরষদ্ধ এবাং এর িারি জাহান্নাম।
45

সহীহ বু খ্ারী ও মুসরলম।

46

সহীহ বু খ্ারী।
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থকাথনা হাদীথসর রনভুবলতার রবষথয় সথন্দহ হথল তা হাদীস রহথসথব গ্রহে
করাও রনরষদ্ধ। যরদ থকউ যাচাই না কথর যা শুথন তাই হাদীস বথল
গ্রহে কথর ও বেবনা কথর তাহথল হাদীস যাচাইথয় তার অবথহলার জনয
থস হাদীথসর নাথম রমেযা বলার পাথপ পাপী হথব। উপরি, যরদ থকাথনা
হাদীথসর রনভুবলতা সম্পথকব সথন্দহ োকা সথেও থকাথনা বযরি থস হাদীস
বেবনা কথর তাহথল থসও রমেযা হাদীস বলার পাথপ পাপী হথব।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলন,
ْ ََ
ِّ ُ
َ ِّ ُ ْ ْ
»«كَف بِال َمر ِء اث ًما أن َيَدث بِكل ما َس ِم َع
“একজন মানু থষর পাপী হওয়ার জনয এতিুকুই যথেষ্ট্ থয, থস যা শুনথব
তাই বেবনা করথব।”47
অনয হাদীথস রতরন বথলন,
ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ٌ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ً َ ِّ َ َ َّ َ ْ َ
»ني
ِ «من حدث عِّن ح ِديثا وهو يرى أنه ك ِذب فهو أحد الك ِذب
“থয বযরি আমার নাথম থকাথনা হাদীস বলথব এবাং তার মথন সথন্দহ
হথব থয, হাদীসরি রমেযা হথত পাথর, থসও একজন রমেযাবাদী।”48
দা‘ওয়াথত রত মুরমনগেথক এ রবষথয় অতযি সতকব োকথত হথব। আরম
যরদ আজীবন একরি হাদীসও না বরল বা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর নাথম রকিু ই না বরল তাহথল হয়ত
আমার থকাথনা থগানাহ হথব না। রকন্তু আরম দা‘ওয়াথতর কাজ করথত
রগথয় যরদ থকাথনা রমেযা বা সথন্দহজনক হাদীস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
47

সহীহ মুসরলম।

48

সহীহ মুসরলম।
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আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর নাথম বথল থফরল তাহথল হয়ত আমাথক
রমেযাবাদীরূথপ রকয়ামথতর রদন উ থত হথত পাথর। এর থচথয় লাঞ্ছনা
আর রক হথত পাথর!
অথনক দা‘ঈ যা শুথনন বা পথড়ন তাই হাদীসরূথপ বথলন। আমরা
থদখ্লাম থয, হাদীথসর নাথম রমেযাচাথরর জনয এিাই যথেষ্ট্। থকাথনা
হাদীস গ্রথন্থ হাদীস পড়থলও তার রবশুদ্ধতা সম্পথকব রনশ্চত না হথয় তা
বলা উরচৎ নয়। বড়থজার বলা যায় থয, অমুক গ্রথন্থ হাদীসরি আথি, এর
সনথদর রবষয় আরম ভাথলা জারন না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বথলথিন, বা হাদীথস আথি এ কোরি উচ্চারথের পূ থবব
মুরমথনর উরচৎ িতবার রচিা করা।
অরধকাাংি হাদীস গ্রথন্থর সাংকলকগথের উথিিয রিল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর নাথম করেত বা প্রচাররত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল
হাদীস সনদ সহকাথর সাংকলন করা, থযন মানু থষরা সনথদর আথলাথক
তা রবচার কথর গ্রহে করথত পাথর। রকিু সাংখ্যক মুহারিস ঢালাও
সাংকলন না কথর শুধু মাত্র রবশুদ্ধ হাদীস সাংকলন করার থচষ্ট্া কথরন।
বুখ্ারর ও মুসরলথমর সকল হাদীস সহীহ বথল প্রমারেত হথয়থি।
রতররমযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ সাংকরলত অরধকাাংি হাদীস সহীহ বা
হাসান। তথব এগুথলাথত অথনক দু ববল হাদীসও রথয়থি, থযগুথলার
দু ববলতার কো সাংকলকগে রনথজরাই উথল্লখ্ কথরথিন। অনযানয
হাদীসগ্রন্থগুথলাথত সহীহ, জয়ীফ, মাউযু সকল প্রকাথরর হাদীস সাংকরলত
করা হথয়থি।
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আমরা অথনক সময় ভারব থয, অমুক বুজুগব হাদীসরি রলথখ্থিন, রতরন রক
রবচার না কথরই রলথখ্থিন?! এ রচিা র ক নয়। থকাথনা বুযুগব যরদ তাাঁর
গ্রথন্থ থকাথনা হাদীস রলথখ্ হাদীসরি সহীহ বথল স্পষ্ট্ভাথব উথল্লখ্ কথরন
তাহথল তার ররফাথরথে হাদীসরি বলা থযথত পাথর। নইথল শুধু মাত্র
থকাথনা গ্রথন্থ আথি বথলই থকাথনা হাদীস বলথবন না। হাদীসরি থকান
হাদীস গ্রথন্থ সাংকরলত এবাং হাদীসরির সনদ সহীহ বা গ্রহেথযাগয রকনা
থস রবষথয় থমািামুরি রনশ্চত না হওয়া পযবি থকাথনা হাদীস বেবনা না
করাই মুরমথনর জনয রনরাপদ। রকয়ামথতর রদন আল্লাহর দরবাথর
আমাথদর প্রথতযকথকই রনজ কথমবর রহসাব রনথজই রদথত হথব।
ফযীলথতর থক্ষথত্র দ‘ঈফ হাদীথসর ওপর আমল করা যায় বথল প্রচরলত
একরি কো আমাথদরথক অথনক সময় রবভ্রাি কথর। দ‘ঈফ হাদীথসর
ওপর আমল করা আর দ‘ঈফ হাদীসথক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাথমর কো বথল প্রচার করা এক নয়। অথনক আরলম
কতকগুথলা িতব সাথপক্ষ ফযীলথতর থক্ষথত্র দ‘ঈফ হাদীথসর ওপর আমল
করা জাথয়য বথলথিন। িতবগুথলার মথধয রথয়থি:
(১) দ‘ঈফ হাদীসরি খ্ুব থবরি দ‘ঈফ বা দু ববল হথব না।
(২) দ‘ঈফ হাদীসরিথক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর কো
বথল মথন রনরশ্চত করা যাথব না। সাবধানতামূ লকভাথব আমল করথত
হথব। অেবাৎ মথন করথত হথব, হাদীসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাথমর কো হথতও পাথর, কাথজই পারথল আমল করর।
অনয অথনক আরলম দ‘ঈফ হাদীথসর ওপর আমল করথত রনথষধ
কথরথিন। থযখ্াথন অসাংখ্য সহীহ হাদীথস রনথদবরিত কমব করার সময়ই
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অরধকাাংি মুসরলম পান না, থসখ্াথন এ সকল দ‘ঈফ হাদীস রবথবচনা
করা র ক নয়। এিাড়া তারা বথলন থয, যারা দ‘ঈফ হাদীথসর ওপর
আমল করা জাথয়য বথলথিন তারা িতব কথরথিন থয, রবোস বা
আরকদাগত রবষথয় কখ্নই দ‘ঈফ হাদীথসর ওপর রনভবর করা যাথব না,
শুধু মাত্র কথমবর থক্ষথত্র সাবধানতামূ লক কমব করা যাথব। রকন্তু বািব
অবস্থা হথলা রবোস ও কমব রবরেন্ন করা মুিরকল। কারে, দ‘ঈফ
হাদীথসর ওপর আমল করথিন রতরন অিত রবোস করথিন থয, এই
আমথলর জনয এই ধরথনর সাওয়াব পাওয়া থযথত পাথর। এজনয এাঁথদর
মথত দ‘ঈফ হাদীস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর কো
নয় বথলই রবথবরচত, তার রপিথন েম বযয় অেবহীন। সববাবস্থায় সকল
আরলম ও মুসরলম উম্মাহ একমত থয, মওযু বা বাথনায়াি হাদীস বেবনা
করা বা তার ওপর আমল করা এথকবাথরই রনরষদ্ধ ও হারাম।
বযাখ্যাথক ওহীর সাথে সাংযু ি করা
ওহীর নাথম রমেযা বলার আর একিা পদ্ধরত হথে, আল্লাহ বা তাাঁর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা বথলথিন তার তাফসীর বা
বযাখ্যাথক ওহীর অাংি বারনথয় থদওয়া, যাথত থোতা বা পা থকর কাথি
মথন হয়, বযাখ্যাও থবাধহয় আল্লাহ বা তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাথমর কো।
ওহী আল্লাহর বােী। আর তাফসীর বা বযাখ্যা মানু থষর কো। থকাথনা
বযাখ্যাই ওহী নয়। কাথজই বযাখ্যাথক ওহী থেথক পৃেক রাখ্থত হথব।
এিাড়া ওহীর বযাখ্যা অবিযই সু ন্নাথতর আথলাথক করথত হথব। রনথজথদর
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পিন্দ অনু যায়ী করথল তা অপবযাখ্যায় পররেত হথব। দা‘ওয়াথত রত
অথনক মুরমন ইোয় বা অরনোয় এ অনযাথয়র মথধয রনপরতত হন।
কুরআন হাদীথসর বােীগুথলার তরজমা করার সময় আমরা আমাথদর
পদ্ধরতর আথলাথক এমনভাথব অনু বাদ করর থযন বােীরি আমাথদর
পদ্ধরতই সমেবন করথি। থযমন রজহাদ বা রকতাল ফী সারবরলল্লাহ
রবষয়ক আয়াতগুথলা আমরা আমাথদর পিন্দমত আত্মশুরদ্ধর থচষ্ট্া,
আথন্দালন বা দা‘ওয়াত অথেব অনু বাদ করর। আমাথদর উরচৎ অনু বাদ ও
বযাখ্যাথক সববদা পৃেক রাখ্া।
অনু বাথদর থক্ষথত্র সাংথযাজন বা রবথয়াজন
ওহীর নাথম রমেযা বলার তৃতীয় পদ্ধরত হথলা, অনু বাথদর থক্ষথত্র িারব্দক
অনু বাদ না কথর অনু বাথদর সাথে রনথজর মনমত রকিু সাংথযাগ করা বা
রকিু বাদ রদথয় অনু বাদ করা। থযমন আমরা বরল, কুরআথন আথি ,
আদম যখ্ন গন্দম ফল ভক্ষে করথলন.... এখ্াথন গন্দম ফল কোরি
অরতররি যা কুরআথন বা হাদীথস থকাোও থনই। অনু রূপভাথব আমরা
বরল, কুরআথন আথি, যখ্ন জুলাইখ্া ইউসু ফথক আ. বলথলন....
(যু লাইখ্া) নামরি আমাথদর কো, কুরআথনর কো নয়। অনু বাথদর সময়
রনথজর পিন্দ অনু যায়ী রকিু বাদ থদওয়াও একই পযবাথয়র অপরাধ।
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাথমর বােী সববাবস্থায়
আক্ষররকভাথব উপস্থাপন করথত হথব। এরপর আমাথদর বযাখ্যা, রিক্ষা
ইতযারদথক পৃেকভাথব উপস্থারপত করথত হথব।
দীথনর নাথম অনু মান রনভবর মতামত বা ফতওয়া থদওয়া
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ওহীর নাথম রমেযা বলার চতুেব পদ্ধরত হথলা, আল্লাহ বা তাাঁর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বথলথিন রকনা থস রবষথয় রনরশ্চত না হথয়
আন্দাজ-অনু মাথনর ওপর রকিু বলা। অরধকাাংি সময় আমরা আন্দাথজই
বরল, এ র ক নয়, এ ইসলাথম োকথত পাথর না, এ জাথয়য হথত পাথর
না ইতযারদ। আমরা অথনক সময় এক দু ’রি আয়াত বা হাদীথসর ওপর
রনভবর কথরই বথল থফরল, অমুক রবষয় হারাম, বা অমুক রবষয় ইসলাথম
থনই। এ রবষথয় আমাথদর সতকব হথত হথব। আমরা যতিুকু জারন
ততিুকুই বলব নইথল বলব, এ রবষথয় স্পষ্ট্ রকিু জারন না।
গল্প রনভবর ওয়াজ
আমরা থদথখ্রি থয, দা‘ওয়াথতর একরি মাসনূ ন উপকরে হথলা ওয়াজ।
ওয়াজ অবিযই কুরআন ও হাদীস রনভবর হথব। ওয়াথজর নাথম রমেযা
হাদীস, বাথনায়াি গল্প বা পূ রবতবী যু থগর বুজুগবগথের নাথম প্রচাররত
অরনভবরথযাগয বা সনদ রবহীন কারহনী বলার অগরেত ক্ষরতর একরি হথলা,
কুরআন, হাদীস, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগে
থেথক মুসরলম উম্মাহথক দূ থর সররথয় থদওয়া।
ঝগড়া রনভবর রবতকব
দা‘ওয়াথতর জনয, রবরভন্ন দা‘ওয়াত থকরিক দথলর মথধয বা দা‘ওয়াত
রবথরাধীথদর সাথে আথলাচনা বা রবতথকবর নাথম ঝগড়া, বহস, রবথিষমূ লক
রবতবক, রহাংসা বা ঘৃ ো প্রচার ইতযারদ কর ন হারাম কমব থযন না ঘিথত
পাথর থস রদথক দা‘ওয়াতরত মানু ষথদর সতকব দৃ রষ্ট্ রাখ্থত হথব। এখ্াথন
কথয়করি রবষয় গুরুথত্বর সাথে মথন রাখ্থত হথব।
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প্রেমত, সূ রা আল-‘আনকাবুথতর ৪৬ আয়াথত আল্লাহ আমাথদরথক
রনথদবি রদথয়থিন থয, আহথল রকতাব বা ইয়াহূ দী-নাসারাথদর সাথেও
উত্তমভাথব িাড়া রবতকব না করথত। তাহথল মুসরলমথদর সাথে রবতথকবর
আদব থকমন হথত পাথর?
রিতীয়ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রবরভন্ন হাদীথস
বারাংবার রবতকব পররতযাগ করথত রনথদবি রদথয়থিন। এ গ্রথন্থও আমরা এ
অথেব একারধক হাদীস থদথখ্রি। থয বযরি রনথজর মত সর ক থজথনও
রবতকব পররতযাগ করথব আল্লাহ তার জনয জান্নাথত বারড় বারনথয় রাখ্থবন
বথল রতরন বথলথিন। অনযানয হাদীথস দীন রনথয় ঝগড়া রবতকব রবভ্রারির
কারে বথল রতরন জারনথয়থিন।
তৃতীয়ত, বহস বা ঝগড়া মানু থষর সতয গ্রহথের পথে বড় বাধা।
রবতথকবর থক্ষথত্র উভয় পক্ষ একরি মত গ্রহে কথর থস পথক্ষ রবতকব
কথরন। রবতথকব থহথর থগথলও তারা তা মানথত চান না। কারে, রবষয়রি
অহাংথবাধ ও মযবাদার সাথে সম্পৃ ি হথয় যায়। মুরমনথদর দারয়ত্ব হথলা
থখ্ালা মথনর আথলাচনার মাধযথম সর ক রবষয় জানার থচষ্ট্া করা। তা
সম্ভব না হথল রবতকব এরড়থয় রনথজর কাজ করা ও রভন্নমতাবলম্বীথদর
জনয থদা‘আ করা আমাথদর দারয়ত্ব।
রহকমথতর নাথম অববধ কমব
রহকমত-এর নাথম ইসলাথম রনরষদ্ধ থকাথনা মাধযম বযবহার করা যায় না।
থকাথনা মহৎ উথিথিয থকাথনা পাপ, অনযায় বা রনরষদ্ধ কমব করা ইসলাথম
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ববধ নয়। রমেযা বলা, মদপান করা, থধাাঁকা থদওয়া ইতযারদ রনরষদ্ধ কমবথক
রহকমত বথল দা‘ওয়াথতর মাধযম রহসাথব বযবহার ববধ নয়।
রজহাদ বা রকতাথলর নাথম মারামারর বা হতযা
রজহাদ-রকতাথলর নাথম মারামারর বা হতযাকাথণ্ড রলি হওয়া বা আইন ও
রবচার রনথজথদর হাথত তুথল থনওয়া দা‘ওয়াথতর থক্ষথত্র একরি মারাত্মক
রবভ্রারি। কুরআন-হারদথস থযমন রবরভন্ন ইবাদথতর রনথদবি থদওয়া
হথয়থি, থতমরন ইবাদথতর জনয িতবাবলী উথল্লখ্ করা হথয়থি। অগরেত
স্থাথন সালাথতর রনথদবি থদওয়ার পািাপারি দু -একরি স্থাথন রকবলা,
পরবত্রতা, সতর, সময়, রনয়ত ইতযারদ িথতবর কো উথল্লখ্ করা হথয়থি।
থকউ যরদ এ সকল িতব অবজ্ঞা কথর ইোমত সালাত পড়থত োথকন
তাহথল তা গ্রহেথযাগয হথব না।
রজহাদ রকতাথলর থক্ষথত্রও থতমরন অগরেত স্থাথন রনথদবি প্রদান করা
হথয়থি। পািাপারি থকাোও থকাোও রজহাথদর জনয রাে, রােপ্রধান, রােীয়
থঘাষো, সরন্ধ, আত্মসমপবে বা রজরযয়ার সু থযাগ প্রদান ইতযারদ িথতবর কো
উথল্লখ্ করা হথয়থি। এ সকল িথতবর বাইথর রজহাদ করথল তা ইবাদত
হথব না, বরাং ইসলাম রবথরাধী কমব বথল গেয হথব।
রাথের রনয়েথের বাইথর বযরিগতভাথব বা থগাষ্ঠীগতভাথব কাথরা রবরুথদ্ধ
মারামারর, খ্ুনাখ্ুরন, রবচার বা িারি কখ্নই রজহাদ নয়। এগুথলা ইসলাম
রনরষদ্ধ ফাসাদ, রফতনা, সোস, হতযা ও মানু থষর ক্ষরত িাড়া রকিু ই নয়।
কাথজই অমুক বযরি ইসলাথমর রবথরারধতা করথি, দা‘ওয়াথতর রবথরারধতা
করথি বা ইসলাম রবথরাধী কো বথলথি কাথজই থস ইসলাথমর িত্রু এবাং
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তাথক িারি রদথত হথব বা তার রবরুথদ্ধ রজহাথদর রবধান প্রথয়াগ করথত
হথব এই আথবগপ্রসূ ত রচিা মুরমনথক রবভ্রারি ও সারববক ধ্বাংথসর মথধয
রনপরতত করথব। এ রবষথয় ইসলাথমর নাথম জরঙ্গবাদ গ্রন্থরি পড়থত
পা কথক অনু থরাধ কররি।
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দা‘ওয়াথতর আধু রনক উপকরে
রমরডয়া, রমরিল, হরতাল ইতযারদ আধু রনক উপকরে
দা‘ওয়াথতর জনয থয সকল আধু রনক উপকরে বযবহার করা হয় বা করা
যায় থসগুথলার অনযতম হথলা কুরআন সু ন্নাহ, ওয়াজ, নযাথয়র জনয
উৎসাহ, অনযাথয়র বযাপাথর আপরত্ত ইতযারদর জনয পত্র-পরত্রকা, থররডও,
থিরলরভিন, ওথয়বসাইি ও অনযানয আধু রনক উপকরে ও ইথলকিরনক
রমরডয়া বযবহার এবাং রমরিল, হরতাল, ধমবঘাি, মানববন্ধন, রনববাচন
ইতযারদ উপকরে বযবহার করা।
আধু রনক উপকরে বযবহাথরর িতবাবলী
এ সকল উপকরথের থক্ষথত্র রনথম্নর রবষয়গুথলা লক্ষেীয়:
প্রেমত, এ উপকলেগুথলা ইসলাথমর রবরধ-রবধাথনর পররপন্থী না হথল
তা প্রথয়াজন ও সু থযাগমত বযবহার করা যাথব। তথব থসগুথলাথক কখ্নই
দীথনর বা ইবাদথতর অাংি মথন করা যাথব না। থকউ থসগুথলা বযবহার
না করথল তাথক রনন্দা করা বা তার দা‘ওয়াথতর ইবাদত পালথন ত্রুরি
হথে বথল মথন করার অবকাি থনই।
রিতীয়ত, প্রথয়াজন অনু সাথরই তা বযবহার করথত হথব। এ সকল
উপকরথের বযবহাথর অমুসরলম সম্প্রদাথয়র অন্ধ অনু করে অবিযই
বজবনীয়।
তৃতীয়ত, এ সকল উপকরথের বযবহাথরর থক্ষথত্রও ইসলারম আখ্লাথকর
পূ েব উপরস্থরত

আবিযকীয়।

আিররকতা,

ভাথলাবাসা,

রবনম্রতা,

বন্ধুভাবপন্নতা, উৎকৃষ্ট্ রদথয় মন্দ প্ররতথরাধ ইতযারদ রবষয় সকল অবস্থায়
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পালনীয়। গীবত, ঢালাও অরভথযাগ ইতযারদ সকল থক্ষথত্রই বজবনীয়।
অথনক সময় আমরা ওয়াজ, দা‘ওয়াত, তাফসীর, খ্ুতবা ইতযারদর সময়
ইসলারম আখ্লাথকর অনু সরে করর। পক্ষািথর রনববাচন, জনসভা, রমরিল
ইতযরদর সমথয় পাশ্চাতয রীরতর অনু সরে করর। এগুথলাথত আমরা
কারফর-ফারসকথদর মত জ্বালাও থপাড়াও, থভথঙ্গ থফল, গুরড়থয় দাও
ইতযারদ ভাষা বযবহার, রচৎকার, লাফালারফ, গালাগারল, হাথত তারল
ইতযারদ ইসলাম রনরষদ্ধ কমব কথর োরক। মথন হয় এগুথলাথত ইসলাম
পালথনর প্রথয়াজন থনই বা এগুথলা ইসলারম কায়দায় করা যায় না।
কারফর-ফারসকথদর ক্ষমতার িন্দ্ব ও মুরমথনর দা‘ওয়াত ও দীন প্ররতষ্ঠা
কখ্নই একই আখ্লাথকর হথত পাথর না।
হরতাল, ধমবঘি, অবথরাধ, কুিপুত্তরলকা
আধু রনক উপকরেগুথলা অবিযই ইসলারম রবরধ-রবধাথনর আওতায়
বযবহার করথত হথব। দা‘ওয়াত, আথদি, রনথষধ বা প্ররতবাথদর নাথম
ইসলাম রনরষদ্ধ থকাথনা কাজ করা যায় না। হরতাল, ধমবঘি, অবথরাধ এ
জাতীয় একরি আধু রনক উপকরে, যা পাশ্চাতয জগত থেথক আমাথদর
মথধয প্রথবি কথরথি এবাং অথনক সময় পাশ্চাথতযর অনু করথে ইসলাম
রবথরাধীভাথব বযবহৃত হথে।
যরদ থকাথনা সমাথজ সামারজক ও রােীয়ভাথব নাগররকথদর মতামত
প্রকাথির জনয রমরিল, হরতাল ইতযারদর প্রচলন ও স্বীকৃরত োথক তাহথল
থস সমাথজর দা‘ঈগে দা‘ওয়াথতর বা আথদি রনথষথধর জনয হয়ত তা
বযবহার করথত পাথরন, তথব তা অবিযই স্বতস্ফূতব ও ঐরেক হথল।
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হরতাল, ধমবঘি, অবথরাধ, প্ররতবাদসভা ইতযারদর নাথম রািাঘাি বন্ধ
করা, কাউথক কষ্ট্ থদওয়া, থজারপূ ববক অাংিগ্রহে করাথনা, জানমাথলর
ক্ষরত করা, কমবস্থথলর অরধকার নষ্ট্ করা ইতযারদ সবই কর ন হারাম
কমব। অনু রূপভাথব মুরতব, কুিপুত্তরলকা বা কািুবনমুরতব বতরী করা, ফাাঁরস
থদওয়া, থপাড়াথনা ইতযারদও ইসলাম রনরষদ্ধ কমব। এগুথলা পাশ্চাথতযর
অন্ধ অনু করে িাড়া রকিু ই নয়। পাশ্চাতয রীরত অনু সাথর হরতাথলর সময়
কমবচারী ও কমবকতবাগে কাজ বন্ধ কথর থদন। ইসলাথমর রনথদবথি
কমবচারী বা কমবকতবার সাথে চুরি থমাতাথবক পররপূ েব সময় কমব করথত
বাধয। রতরন তাাঁর চুরি বারতল করথত পাথরন, রকন্তু চুরিবদ্ধ োকা
অবস্থায় চুরি ভঙ্গ করথত পাথরন না। তাহথল যু লুম ও মানু থষর হক নষ্ট্
করার পাথপ পরতত হথবন। রতরন তার কমবদাতার অনযাথয়র প্ররতবাদ
করথত পাথরন। রকন্তু পাথপর মাধযথম নয়। কমবদাতার অনযাথয়র থক্ষথত্রও
রতরন কমব না কথর িাকা রনথত পাথরন না। আইনানু গ পদ্ধরতথত
অনযাথয়র প্ররতকার করথত পাথরন। তাহথল থযথক্ষথত্র কমবদাতার থকাথনা
অনযায় থনই, রাথের বা অনয কাথরা অনযাথয়র প্ররতবাদ রতরন চুরির
থখ্লাফ কথর কাজ না কথর বথস োকথবন কীভাথব?
এিাড়া এ জাতীয় কমব অথনক সময় উম্মথতর জনয ক্ষরতকর। আথমররকা
বা ইসরাইথলর থকাথনা একরি অনযাথয়র প্ররতবাথদ বাাংলাথদথির মানু ষ
একরদন হরতাল-ধমবঘি পালন করথল ইয়াহূ দীথদর থকাথনা ক্ষরত হথব
না। ক্ষরত হথব বাাংলাথদথির, রাথের ও জনগথের। এরূপ কমব কখ্নই
িরী‘আথত ববধ হথত পাথর না এবাং থকাথনা অবস্থাথতই নযায় প্ররতষ্ঠার বা
অনযাথয়র প্ররতবাথদর ইসলারম মাধযম হথত পাথর না। রবথের থয থকাথনা
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স্থাথন মাযলু ম মানু ষ ও প্রােীর প্ররত সমথবদনা ও যু লুথমর রনন্দা করা
মুরমথনর দারয়ত্ব। তথব তা ইসলারম আখ্লাক ও পদ্ধরতর আওতায়
করথত হথব। গেমাধযথমর বযবহার, িারিপূ েব সমাথবি, যারলথমর কাথি
প্ররতবাদ পা াথনা, মযলু থমর সাহাথযয এরগথয় যাওয়া ইতযারদ অথনক
পদ্ধরত রথয়থি যা ইসলাম সম্মত।
পাশ্চাতয স্টাইথল জাগরতক ক্ষমতার িথন্দ্ব রলি মানু থষরা স্বভাবতই
হালাল হারাথমর থতায়াক্কা করথব না। রকন্তু দা‘ওয়াত ও দীন প্ররতষ্ঠার
কথমব রলি মুরমনথক অবিযই আল্লাহর রনথদবি, বান্দার হক্ক ইতযারদর
রবষয় গুরুথত্বর সাথে লক্ষয রাখ্থত হথব। আমাথদর মথন রাখ্থত হথব থয,
আমাথদর প্ররতরি কাথজর জনয একরদন আল্লাহর দরবাথর চুলথচরা রহসাব
রদথত হথব। এ দু রনয়ার সামারজক জীবথন এ সকল হক নষ্ট্ করা হয়ত
আমরা খ্ুবই হালকাভাথব থদরখ্। কারে, থকাথনা অনযায় সবত্র ঘিথত
থদখ্থল তা গা সওয়া হথয় যায়। রকন্তু আল্লাহর রহসাথব আমরা পার হথত
পারব রক?
উপকরে বনাম ইবাদত: রবরভন্ন ভুলভ্রারি
প্রাচীন যু গ থেথকই মুসরলম উম্মাহর মথধয দা‘ওয়াত বা দীন প্ররতষ্ঠার
দারয়ত্ব পালথনর জনয রবরভন্ন পদ্ধরত, দল ও মথতর সৃ রষ্ট্ হথয়থি। এগুথলা
অরধকাাংি থক্ষথত্রই কলযােকর ও প্রথয়াজনীয়। প্রথতযথকই কুরআন ও
হাদীস থেথক রনথজথদর কথমবর অনু থপ্ররো গ্রহে কথরথিন। পািাপারি
যু গ ও পররথবথির চারহদা থমাতাথবক রকিু নতুন পদ্ধরত সাংথযাজন
কথরথিন। সাধারেভাথব এ সকল পদ্ধরত ইবাদত রহথসথব চালু করা হয়

 112 

রন। ইবাদত পালথনর সহায়ক উপকরে রহসাথবই এগুথলাথক চালু করা
হথয়থি। রকন্তু কাথলর আবতবথনর সাথে সাথে এ সকল পদ্ধরতর
অনু সারীরা এসকল পদ্ধরতথক ইবাদথতর অাংি বথল মথন কথর রবভ্রারি
ও দলাদরলর মথধয রনপরতত হথয়থিন।
এ সকল নব উদ্ভারবত দল বা পদ্ধরতর থক্ষথত্র দু ইরি রবষয় লক্ষেীয়:
প্রেমত, মাসনূ ন উপকরেগুথলা প্রথয়াজন অনু সাথর থখ্লাথফ সু ন্নাতভাথব
সীরমত করা বা রনধবাররত করা। থযমন, কুরআন-হাদীস, ওয়াজ ইতযারদর
মাধযথম দা‘ওয়াত প্রদাথনর জনয রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম থকাথনা রসথলবাস-পা যক্রম, সময়, স্থান বা পদ্ধরত রনধবারে
কথর থদন রন। এ সকল উদ্ভারবত পদ্ধরতথত প্রথয়াজন অনু সাথর তা
রনধবাররত করা হথয়থি। রনধবাররত গ্রন্থাবলী পড়ার বা রনধবাররত রদন, মাস
বা বির ধথর বা রনধবাররত সমথয় বা স্থাথন দাওয়ারত কমব করার বযবস্থা
করা হথয়থি।
রিতীয়ত, এগুথলার মথধয প্রথয়াজন অনু সাথর খ্লাথফ সু ন্নাত বা সু ন্নাত
বরহভূ বত নতুন রকিু উপকরে বা পদ্ধরত সাংযু ি করা হথয়থি।
অথনক সময় এ প্রকাথরর সাংথযাজন বা রনধবারথের জনয কুরআন হাদীস
থেথক অনু থপ্ররো থনওয়া হয়। থযমন, আল্লাহ রমযাথন একমাস সাওম
পালথনর রনথদবি রদথয়থিন, কাথজই আমরা আমাথদর দা‘ওয়াথতর থকাসব
একমাস রনধবারে কথররি। এর মথধয রবথিষ বরকত পাওয়া যাথব অেবা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দি রদন ইরতকাফ করথতন,
এজনয আমরা আমাথদর ওয়াজ মাহরফল দিরদন বযারপ কথররি। অেবা
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রতরন রহজরত কথর রচরস্থায়ীভাথব মক্কা িরীফ তযাগ কথর মরদনায় গমন
কথররিথলন, এজনয আমরা দা‘ওয়াত, ওয়াজ বা দীন প্ররতষ্ঠার জনয এক
থদথির মানু ষথক রহজরত কথর অনয থদথি স্থায়ী বসবাথসর বযাবস্থা করর।
অেবা রতরন হথজর সময় ইহরাথমর কাপড় পররধান করথতন, এজনয
আমরা দা‘ঈথদরথক দা‘ওয়াথতর সময় ইহরাথমর কাপড় পররধান করার
বযবস্থা কথররি।
এ প্রকাথরর অনু থপ্ররোর ভাথলা রদক োকথলও তা বহু রবদ‘আত ও
সু ন্নাত রবথরারধতার জন্ম থদয়। থযমন, সালাত আদাথয়র জনয রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দাাঁড়াথত রনথদবি রদথয়থিন বা উৎসাহ
রদথয়থিন। রকন্তু কুরআন রতলাওয়াথতর জনয রতরন এরূপ থকাথনা রনথদবি
বা উৎসাহ থদন রন। রতলাওয়াথতর ইবাদত রতরন উন্মু িভাথব পালন
কথরথিন। বথস বা দাাঁরড়থয় থয থকাথনা অবস্থায় রতলাওয়াত করথল সমান
সাওয়াব পাওয়া যাথব। এখ্ন যরদ থকউ মথন কথরন থয, সালাথতর জনয
দাাঁড়াথনা ফরয বা উত্তম, অতএব রতলাওয়াতও দাাঁরড়থয় করা উত্তম বা
দাাঁরড়থয় রতলাওয়াত করথল অরতররি সাওয়াব বা বরকত পাওয়া যাথব,
তথব রতরন থখ্লাথফ সু ন্নাত একরি কমবথক ইবাদথতর অাংি মথন কথর
রবদআত করথলন ও সু ন্নাত রবথরারধতায় রলি হথলন।
আরম এহইয়াউস সু নান গ্রথন্থ সু ন্নাত থেথক রবদ‘আথত উত্তরথের রবরভন্ন
কারে ও পদ্ধরতর আথলাচনা কথররি। গ্রন্থরির পঞ্চম অধযাথয়র পঞ্চম
পদ্ধরতর আথলাচনায় উপকরেথক ইবাদত মথন করার রবরভন্ন প্রবেতা
রবিাররত আথলাচনা কথররি। আরম পা কথক আবাথরা সরবনয় অনু থরাধ
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কররি বইরি পড়থত। এখ্াথন শুধু মাত্র একরি রবষথয়র প্ররত পা কথদর
দৃ রষ্ট্ আকষবে কররি। বতবমান সমথয় অথনক থনককার মুরমন দা‘ওয়াথতর
কাথজ রত রথয়থিন। সকথলরই উথিিয আল্লাহর পথে দা‘ওয়াথতর
মাধযথম সমাথজর সববত্র ইসলামথক প্ররতপারলত ও প্ররতরষ্ঠত করা। এ
সকল কাথজর মথধয পােবকয:
প্রেমত, নাম ও পররভাষা বযবহাথর। তাযরকয়া, আথন্দালন, ইকামথত
দীন, তাবলীগ, রজহাদ, মাদরাসা, ওয়াজ ইতযারদ রবরভন্ন নাম বযবহার
করা হথে।
রিতীয়ত, দা‘ওয়াথতর রবষয়বস্তু রনধবারথে। ঈমান-আক্বীদাহ, রিক্ষা,
আত্মশুরদ্ধ, বযরিগত কমব, সমাজ থসবা, রাজবনরতক পররবতবন ইতযারদ
এথকক দল এথকক রবষয়থক থবরি গুরুত্ব রদথেন।
তৃতীয়ত, পদ্ধরতথত। রবরভন্ন দল রবরভন্ন পদ্ধরতথত কাজ করথিন।
পদ্ধরতগুথলা থকাথনারিই হুবহু মাসনূ ন পদ্ধরত নয়।
এ সকল পদ্ধরতথত দা‘ওয়াত ও দীন প্ররতষ্ঠায় রত অথনথকই এ সকল
থখ্লাথফ সু ন্নাত বা সু ন্নাত বরহভূ বত পদ্ধরত ও উপকরেথক মূ ল ইবাদত
দা‘ওয়াত এর অাংি মথন করথিন এবাং রবরভন্ন রবভ্রারির মথধয রনপরতত
হেন।
প্রেমত, এথক অথনযর দা‘ওয়াথতর ইবাদত পারলত হথে না বথল মথন
করথিন। থকউ হয়ত ওয়াজ, গ্রন্থ রচনা, মাদরাসা ইতযারদ মাধযথম
দা‘ওয়াথতর দারয়ত্ব পালন করথিন, রকন্তু অনয পদ্ধরতর দা‘ঈ ভাবথিন,
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থযথহতু রতরন আমার পদ্ধরতথত কাজ করথিন না, থসথহতু তার
দা‘ওয়াথতর ইবাদত পারলত হথে না।
রিতীয়ত, অথনক সময় এথক অথনযর থকাথনা ইবাদতই হথে না বথল
মথন করথিন। থযথহতু ঐ বযরির দা‘ওয়াত বা দীন প্ররতষ্ঠা নামক
ইবাদত পারলত হথে না, থসথহতু তার অনয থকাথনা ফরয, সু ন্নাত ও
নফল ইবাদত কবুল হথে না। কাথজই আমার পদ্ধরতর বাইথর যারা
রথয়থিন তাথদর সালাত, সাওম, হজ, রযরকর, রতলাওয়াত, তাহাজ্জু দ
ইতযারদ সবই মূ লযহীন বা অপূ েব।
এ সকল রবভ্রারির অনযতম কারে হথলা নব উদ্ভারবত থখ্লাথফ সু ন্নাত
উপকরে বা পদ্ধরতথক মূ ল ইবাদথতর অাংি মথন করা। আমাথদর উরচৎ
পদ্ধরতর থচথয় মূ ল ইবাদথতর রদথক থবরি লক্ষয রাখ্া, রনথজর ইবাদত
কবুল হথে রকনা থসরদথক থবরি লক্ষয রাখ্া এবাং সকল মুসরলম ও
সকল দা‘ঈথক আল্লাহর ওয়াথি ভাথলাবাসা।
সবথচথয় দু িঃখ্জনক হথলা এ সকল কারথে দলাদরলর জন্ম থনওয়া।
কুরআন ও হাদীথস উম্মাহর মথধয ইফরতরাক বা দলাদরল কর নভাথব
রনথষধ করা হথয়থি। কুরআন সু ন্নাহর আথলাথক ইসলারম আরকদা গ্রথন্থ
আরম এ রবষয়ক আয়াত ও হাদীস রবিাররত আথলাচনা কথররি।
ইসলাথম মতথভদ োকথত পাথর রকন্তু দলথভদ োকথত পাথর না। বস্তুত
আমাথদর একরিই দল আথি, তার নাম ইসলাম। সকল মুসরলম
আল্লাহর দল এবাং সকল কারফর িয়তাথনর দল। িয়তাথনর দলথক
মুরমন অনয দল বথল মথন কথরন। থকাথনা মুসরলমথক অনয মুসরলম অনয
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দল বথল মথন করথত পাথরন না। পদ্ধরতগত বা মতামতগত পােবথকযর
কারথে মুসরলম উম্মাহর মথধয দলাদরল ও রবভরি রনিঃসথন্দথহ অতযি
থবদনাদায়ক রবষয়।
থিষ কো
সম্মারনত পা ক, দা‘ওয়াথতর পূ েবতা, কবুরলয়যাত ও সফলতার জনয
দা‘ঈ-মুবারল্লগথদর পারস্পররক সম্প্রীরত, মহব্বত ও ঐকয প্রথয়াজন।
মহান আল্লাহ আমাথদরথক দীন প্ররতষ্ঠা করথত এবাং দলাদরল-মতথভদ না
করথত রনথদবি রদথলন। রকন্তু আমরা দলাদরল মতথভথদ রলি রথয়রি।
আমরা সকথলই ঐথকযর কো বলরি। রকন্তু ঐকয হথে না থকন?
অথনক কারে োকথত পাথর। একরি কারে হথলা, আমরা প্রথতযথকই
রনথজর দারয়থত্বর থচথয় অথনযর দারয়থত্বর কো থবরি রচিা কররি।
প্রথতযথকই মথন কররি, এ রবভরি বা রবরেন্নতার জনয আরম বা আমার
দল দায়ী নয়, বরাং অমুক বা তমুক দায়ী। তথব প্রকৃত কো হথলা
আমরা সকথলই কমথবরি অপরাধী। আমাথদর প্রথয়াজন, রনথজর
দারয়থত্বর রদথক থবরি লক্ষয রাখ্া। অথনযরা আমার রবরুথদ্ধ যাই করুক,
আরম সকল দা‘ঈথক ভাথলাবাসব, সবাইথক আমার আথন্দালথনর কমবী ও
আমার কাথফলার সােী বথল মথন করব। সম্ভব হথল তাথদর ভুলত্রুরি
ভাথলাথবথস সাংথিাধথনর থচষ্ট্া করব। নইথল আল্লাহর কাথি তাথদর
সাংথিাধথনর থদা‘আ করব। রনথজর দারয়ত্ব পালথন আরম সথচষ্ট্ োকব।
ঐকয বলথত সকল দা‘ঈ একই মাদরাসায় পড়াথবন বা একই পদ্ধরতথত
দা‘ওয়াত রদথবন বথল আমরা আিা করথত পারর না। একই িহথর
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কুরআন রিক্ষার রবরভন্ন কাররকুলাম ও পদ্ধরতর অথনকগুথলা মাদরাসা
েকথত পাথর। সবারই উথিিয কুরআন রিক্ষা। তথব পদ্ধরতর ত্রুরি ও
রিক্ষকথদর আমথলর ত্রুরি োকথত পাথর। তা সথত্বও সকথলর মথধয
মহব্বত ও একই কাথফলার সহযাত্রীর অনু ভূরত োকা প্রথয়াজন। সম্ভব
হথল পরস্পথর ভুলত্রুরি ভাথলাথবথস সাংথিাধন করার থচষ্ট্া করথত হথব।
না হথল কুরআথনর খ্াথদম রহসাথব ত্রুরিসহই ভাথলাবাসথত হথব। না
হথল প্রথতযথক রনথজর মথতা কাজ করথত হথব। রকন্তু যরদ সকল
মাদ্রাসার িাত্র রিক্ষকগে সববদা পরস্পথরর পদ্ধরত ও কথমবর থদাষত্রুরির
সন্ধান, আরবস্কার ও প্রচাথর বযি োথকন তাহথল রক কুরআথনর রখ্দমত
ভাথলাভাথব হথব?
মহান আল্লাহ দয়া কথর দা‘ওয়াথতর ময়দাথন কমবরত সকথলর ভুলত্রুরি
ক্ষমা করুন, তাাঁথদর প্রথচষ্ট্া কবুল করুন এবাং সথববাত্তম পুরুস্কার প্রদান
করুন। দা‘ওয়াত রবষয়ক এই ক্ষুদ্র আথলাচনার এখ্াথনই ইরত িানরি।
এর মথধয যরদ থকাথনা কলযােকর রকিু োথক তথব তা আমার করুোময়
প্ররতপালক আল্লাহ জাল্লা জালালু হুর একাি দয়া। আর এর মথধয
ভুলভ্রারি যা আথি তা সবই আমার রনথজর দু ববলতা ও িয়তাথনর
প্রবঞ্চনার কারথে। আরম আল্লাহর কাথি ক্ষমা প্রােবনা কররি। সকল
প্রসাংিাই তাাঁর। সালাত ও সালাম তাাঁর রপ্রয়তম হারবব ও খ্লীল
মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর পররজন,
সহচর ও অনু সারীগথের ওপর।
সমাি
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আল্লাহর পথে আহ্বান সব থেথক বড় আমল। থকননা তা নবীরাসূ লথদর দারয়ত্ব। আর নবী-রাসূ লগে রিথলন মানু থষর মথধয
সববথেষ্ঠ মানু ষ। আল্লাহর পথে আহ্বান আল্লাহথক ও নবীথক জানার
পে থদখ্ায়। শুধু তাই নয় বরাং আল্লাহ তা‘আলা স্বয়াং এ কথমবর
প্রিাংসা কথরথিন। রতরন বথলন, ঐ বযরি থেথক কোয় থক উত্তম
থয আল্লাহর পথে আহ্বান করল এবাং সৎ কাজ করল। বক্ষযমাে
গ্রথন্থ দাওয়া রবষয়ক রকিু মূ লযবান আথলাচনা এথসথি, যা সবার
উপকাথর আসথব বথল আিা করর।
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