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প্রশ্ন: ফপস ফিফি চ্যাদনদলর একাফিক েক্তা ও ো‘য়ী আোদের উদেদযয েদলন, যয সে অেুসফলদের সাদে িুফে 

উঠােসা কর এেং যাদেরদক িুফে যচ্ন, িাদেরদক যফে িুফে ইসলাদের ফেদক োওয়াি না োও, িারা ফকয়ােদির 

ফেন আল্লাহর সােদন যিাোর ফেপদে অফিদযাগ করদে যয, িুফে িাদের ইসলাদের প্রফি োওয়াি োও ফন। এ 

কোফি কিিুকু সফঠক? যফে সফঠক হয়, িাহদল এর প্রোণ কী? যাদের সাদে আোর রাস্তা-ঘাদি যেখা-সাোি হয় 

িাদের সোর যেদে এ কোফি প্রদযাজয, নাফক যাদের আফে িাদলািাদে ফচ্ফন শুিু িাদের সাদে ফেষয়ফি ফনফেিষ্ট? 

আোদের সহকেিী, প্রফিদেযী এেং রাস্তায় চ্লার সেয় যাদের সাদে যেখা হয়, িারা সোই ফক এ সে যলাকদের 

আওিায় পদে, যাদের ইসলাদের ফেদক োওয়াি যেওয়া জরুফর ও ওয়াফজে?   

উত্তর: আল-হােেুফলল্লাহ  

এক- েদন রাখ, আল্লাহর ফেদক োনুষদক োওয়াি যেওয়া সাফেিক ফেক ফেদেচ্নায় ওয়াফজে ও িরদয যকিায়া। যফে 

যকাদনা একজন ো‘ঈ, আদলে ও িাদলদে ইলে োওয়াদির এ েহান োফয়ত্ব পালন কদর, িদে অনয েুসফলেগণ োয় 

েুক্ত হদে। আল্লাহ িা‘আলা েদলন,  

ُهوا   ئَِفة  َطا   ُهم  ُمِن   قَة  فِر   ُكُِ  ِمن َنَفرَ  َل فَلَو   فَّة   َكٓا ِِلَنفُِروا   ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ ََكنَ  َوَما﴿ ََتَفقَّ  لََعلَُّهم   هِم  إَِِل   ا  رََجُعو   إَِذا َمُهم  قَو   َوِِلُنِذُروا   ُلِينِ ٱ ِف  ُِلِ
 [  ٢١١: اتلوبة] ﴾١٢٢ َذُرونَ َي  

“আর েুফেনদের সকদলর একসাদে অফিযাদন যের হওয়া সংগি নয়। অিঃপর িাদের প্রদিযক েদলর এক অংয 

যকন যের হয় না, যাদি িারা েীদনর গিীর জ্ঞান অজিন করদি পাদর এেং িাদের সম্প্রোয়দক িীফিপ্রেযিন করদি 

পাদর, যখন িারা িাদের কাদে ফিদর আসদে, যাদি িারা সিকি হয়।” [সূরা আল-োকারা, আয়াি: ১২২] 

িদে কখদনা কখদনা এ োওয়াদির োফয়ত্বফি েযফক্তর ওপর েিিায়। যযেন, যকাদনা এলাকায় একজন যলাকই আদে 

যসখাদন আর যকাদনা ো‘ঈ নাই, (অনযরা সািারণ োনুষ) অেো অনয যকাদনা ো‘ঈ োকদলও এখাদন একফি সেসযা 

তিফর হদয়দে যা যস যলাক োো আর কাদরা দ্বারা েন্ধ হওয়া সম্ভে নয় অেো যকেল যয েযফক্ত আল্লাহর ফেদক 

োনুষদক আহ্বান কদর িার আহ্বান োো যস সেসযাফি সোিান করা সম্ভে নয়, এেিােস্থায় যস েযফক্তর উপর 

োওয়াদির কাজ করা সুফনফেিষ্ট হদয় পদে।   

যাইখুল ইসলাে ইেন িাইফেয়যাহ রহ. েদলন, আল্লাহর ফেদক োওয়াি যেওয়া প্রফিফি েুসফলদের ওপর িরয। িদে 

এফি িরদয ফকিায়াহ; িরদয আইন নয়। আর িরদয আইন ো ফনফেিষ্ট েযফক্তর ওপর োওয়াি যেওয়া িখন 

ওয়াফজে হয় যখন যলাকফি োওয়াি ফেদি সেে এেং যস োো আর যকউ োওয়াি না যেয়। এফিই হদলা, সৎ 

কাদজর আদেয ও অসৎ কাজ হদি োিা যেওয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে যয েীন ফনদয় এদসদেন িা 

োনুদষর ফনকি যপৌঁদে যেওয়া, আল্লাহর রাদহ ফজহাে করা এেং ঈোন ও কুরআন যযখা। (োজেূ‘ িািাওয়া 

[১৫/১৬৬]) 

আল্লাহর েীদনর প্রফি োনুষদক োওয়াি যেওয়া িরদয ফকিায়া হওয়ার প্রোণ:  
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আল্লাহ িা‘আলা েদলন,   

ُعوَن إََِل ٱ﴿ ة  يَد  مَّ
ُ
َُكن ُمِنُكم  أ َل  َوۡل  و 

ُ
ُمنَكرِِۚ َوأ

َن َعِن ٱل  ُروِف َوَين َهو  ُمُروَن بِٱل َمع 
 
ِ َوَيأ َۡي 

لُِحوَن ۡل   [٢٠١﴾ ]ال عمران: ١٠٤ئَِك ُهُم ٱل ُمف 

“আর যিাোদের েদিয এেন একফি েল যযন োদক যারা কলযাদণর ফেদক আহ্বান করদে এেং সৎকাদজর ফনদেিয 

যেদে ও অসৎকাদজ ফনদষি করদে; আর িারাই সিলকাে।” [সূর আদল ইেরান, আয়াি: ১০৪] 

যাইখ আেেুর রহোন আস-সা‘েী রহ. েদলন, এফি েুফেনদের জনয আল্লাহর পে হদি ফেদযষ ফনদেিয যাদি িাদের 

েদিয একফি জাোি এেন হয় যারা আল্লাহর পদে োনুষদক আহ্বান করার কাদজ যলদগ োকদে এেং োনুষদক 

আল্লাহর েীদনর পে যেখাদে। আদলে ওলাোদের পে যেদক োনুষদক েীন যযখাদনা, ওয়াজ নসীহি করা ও ফেফিন্ন 

িেিােলম্বীদের ইসলাদে প্রদেয করার আহ্বান করা এেং েীন যেদক েূদর সদর যাওয়া যলাকদের েীদনর ওপর 

অফেচ্ল োকার নফেহি করা, োনুদষর অেস্থা সম্পদকি যখাজ-খের যনওয়া, োনুষদক ইসলােী যরী‘আদির ফেিান 

যযেন সালাি আোয়, যাকাি প্রোন, রেযাদনর সাওে পালন করা ও হজ করা ইিযাফে ফেিান পালদন োিয করা, 

ওজন কে-যেয কদর ফকনা িা িোরফক করা, োজাদরর অেস্থা পযিদেেণ করা এেং োনুষদক যিাোঁকা যেওয়া ও 

োনুদষর সাদে ফেেযা প্রিারণা করা যেদক ফেরি রাখা ইিযাফে সেই িরদয যকিায়াহ। যযেনফি আল্লাহর িা‘আলা 

োণী-  ٌة ( إلخ َمَّ
ُ
َُكنت ِمنتُكمت أ ) َوتلت উফল্লফখি আয়ািফি প্রোণ কদর। অেিাৎ যিাোদের যেদক একফি জাো‘আি এেন 

হওয়া চ্াই যাদের দ্বারা উফল্লফখি ফেষয়গুদলা োস্তোয়দনর োিযদে েূল লেয হাফসল হয়। আর এ কো সু-স্পষ্ট যয, 

যকাদনা ফেষদয় আদেয যেওয়া দ্বারা ফেষয়ফি হাফসল হদি প্রাসফিক যা ফকেু প্রদয়াজন িার প্রফিও আদেয হদয় যায়। 

িদল ফেষয়ফির হাফসল যয সে কদেির ওপর েওকূি োদক িাও ফনদেিদযর অন্তিুিক্ত। (যেখুন: িািসীর আস-সা‘েী 

পৃ: ১৪২।) 

েুই- যারা েদল, কাফিররা োরা যাওয়ার পর যস আল্লাহর সােদন যিাোর ফেপদে অফিদযাগ করদে, কোফি 

অফনিিরদযাগয; এর ওপর যকাদনা েলীল-প্রোণ যনই। যয সে কাফিরদের োওয়াি যেওয়া হয়, িাদের কদয়ক 

প্রকাদর িাগ করা যায়। 

প্রেে প্রকার:  এক িরদনর কাফির আদে, যারা এেন যকাদনা যেদয েসোস কদর, িার অেস্থান সম্পদকি যকউ 

জাদন না অেো সহদজ িার কাদে যাওয়া যকাদনা েুসফলদের জনয সম্ভে নয়। এ িরদনর যকাদনা কাফির োরা যগদল 

িাদের কুিুরীর োয়-োফয়ত্ব ো গুনাহ যকাদনা েুসফলদের ওপর েিিাদে না। কারণ, েুসফলেরা েুফনয়া জুদেই 

ফেেযোন। যযেন, যারা োওয়াি যেয়, িাদের অদনদকই েদল, আজদক আফিকার জিদল একজন েুফিিপুজক োরা 

যগদে, িার োয়-োফয়ত্ব েুসফলেদেরই ফনদি হদে। এ িরদনর কো োফিল, ইসলােী যরী‘আদির সাদে এ িরদনর 

কোর যকাদনা সম্পকি যনই। অনযোয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে ও িাোঁর সাহােীরাও অপরািী হওয়া 

সােযস্ত হয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাদের নেুওয়াদির যুদগ অদনক োনুষ ফহনু্দস্থান, চ্ীন ও 

আফিকাসহ পৃফেেীর ফেফিন্ন আনাদচ্-কানাদচ্ োরা যগদেন, িারা ফক ফকয়ােদির ফেন েুসফলেদের ফেরুদে অফিদযাগ 

করদি পারদে?! আল্লাহ িা‘আলা ফক িাদের এেন োফয়ত্ব ফেদয়দেন যা পালন করদি িারা অেে? িাদের যেদক 

যকাদনা প্রকার ত্রুফি না পাওয়া সদেও িাদের যোষী করদেন?! রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর েীন 

োনুদষর ফনকি যপৌফেদয় যেওয়ার জনয িার সািয েদিা প্রাণ-পণ যচ্ষ্টা চ্াফলদয় যান, ফিফন ফেফিন্ন যেদযর রাজা-

োেযাহ ও জনগদণর ফনকি ইসলাদের োওয়াি ফেদয় ফচ্ফঠ ফলদখ পাঠান এেং ফিফন িার সািয েদিা ফেফিন্ন 
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ো‘ঈদেরদক ফেফিন্ন যেদয যপ্ররণ কদরন। এখাদন যফে েুসফলেদের কাদরা গুনাহ হয় িদে যস েুসফলে যলাকফি 

গুনাহগার হদে, যয যকাদনা কাফির যলাকদক কাফির অেস্থায় যেদখও িাদক ইসলাদের োওয়াি যেয় ফন অেো যয 

কাফিরফির অেস্থান সম্পদকি জানি এেং িার কাদে যাওয়ার েেিাও িার ফেল, ফকন্তু যস িাদক োওয়াি ফেদি 

যায় ফন।  

ফদ্বিীয় প্রকার: কিক কাফির এেন আদে, যারা ইসলাদের োওয়াি সম্পদকি শুদনদে এেং যজদনদে। িারা এ কো 

জাদন যয, েুহাম্মাে সা. আল্লাহর পে যেদক যপ্রফরি সেিদযষ নেী এেং িার আফনি েীদনর ওপর ঈোন আনা ও 

ইসলাদে প্রদেয করা ওয়াফজে। এিিুকু জানা ও যযানা ঈোন আনার জনয যদেষ্ট। সুিরাং এ িরদনর কাফিরদের 

সাদে যখন যেখা হদে, িখনই িাদের োওয়াি ইসলাদে প্রদেয করার জনয োওয়াি যেওয়া ও িাদের িাদের 

ফনকি েীন যপৌঁোদনা ওয়াফজে নয়। এ িরদনর কাফিরদের যফে োওয়াি যেওয়া না হয়, িাহদল িারা গুনাহগার 

হদে না। কারণ, িাদের ফনকি েীদনর োওয়াি যপৌঁদেদে এেং িাদের ওপর হুজ্জি িো েলীল-প্রোণাফে প্রফিফিি 

হদয়দে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে কুরাইযদের ফনকি েীদনর োওয়াি যপৌফেদয় যেন এেং 

িাদেরদক ফেফিন্ন েজফলয ও অনুিাদন ইসলাদে প্রদেয করার ফনদেিয যেন। িারপর যখন িাদের সাদে যেখা হি, 

প্রফিোরই যকাদনা কো েলার পূদেিই িাদের ইসলাে গ্রহণ করার োওয়াি ফেদিন না। সুহাইল ইেন ‘আেদরর 

সাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে হুোইফেয়ার সফন্ধ ফলফপেে কদরন। ফকন্তু িখন িাদক ইসলাদের ফেদক 

োওয়াি ফেদয়দেন এ িরদনর যকাদনা প্রোণ পাওয়া যায় ফন। অনুরূপিাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে 

ইয়াহূেীদের সাদে যেচ্া-যকনা কদরদেন, ফকন্তু িখন িাদের ইসলাদের োওয়াি যেন ফন।  

যাইখ আবু্দল আযীয ইেন োয রহ. েদলন, যখন যকাদনা গ্রাে ও যহর হয় এেং যসখাদন এেন যকাদনা েযফক্ত 

পাওয়া যায় যয কাফিদেরদক ইসলাদে প্রদেয করার োওয়াি যেয় এেং িাদের েীদনর োওয়াি যপৌফেদয় যেয়। 

িাহদল িা যদেষ্ট হদে। আর োকীদের ওপর িাদের োওয়াি যেওয়া সুন্নি ফহদসদে পফরগফণি হদে। কারণ, 

অপদরর োিযদে িাদের ফেপদে েলীল কাদয়ে হদয়দে এেং আল্লাহর ফনদেিয অপদরর দ্বারা োস্তোফয়ি হদয়দে। 

যেখুন: যাইখ ইেন োয রহ.-এর িািাওয়া, (৩৩২/১) 

সুিরাং যারা েদল, যফে কাফিরদক োওয়াি যেওয়া না হয়, িাহদল যস ফকয়ােদির ফেন আল্লাহর সােদন েুসফলদের 

ফেরুদে অফিদযাগ োদয়র করদে, িাদের কো সফঠক নয়। কারণ, ফকয়ােদির ফেন কাফির ফেোেী হওয়ার জনয 

িাদক অেযযই একজন েুসফলদের ফেপদে োফয়দত্ব অেদহলা করার প্রোণ যেখাদি হদে এেং আল্লাহর সােদন 

ফনদজদক ফনদেিাষ ও অপারগ প্রোণ করদি হদে। আর এফি কখদনাই সিয প্রোফণি হদে না। কারণ, একজন 

কাফিদরর ঈোন আনার জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে সম্পদকি জানা এেং িার কো যযানাই যদেষ্ট। 

যকননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাদের োণী েযাপক িাদি ফিফন শুিু রবণেণ করার ওপর ঈোন আনাদক 

ওয়াফজে কদর যেন। আেু হুরায়রা রাফেয়াল্লাহু ‘আনহু যেদক েফণিি, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে েদলন,  

اِنٌَّ ُثَمَّ َيُموُت » َ ِة َيُهوِدٌيَّ َوََل نَْصت َمَّ
ُ َحٌد ِمنت َهِذهِ اْلت

َ
َمُع ِِب أ ٍد بِيَِدهِ ََل يَست ُس ُُمََمَّ ي َنفت ِ َحاِب َواََلَّ ْت َ

َن ِمنت أ ََ ِِ إََِلَّ  ُُ بِ رتِسلت
ُ
ي أ ِ ِمنت بِاََلَّ  َولَمت يُؤت

 «الََّار 
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“যার হাদি েুহাম্মাদের প্রাণ িার যপে, ইয়াহূেী ও নাসারাদের েদিয যারাই আোর কো শুনদে, িারপর আফে যা 

ফনদয় এদসফে িার উপর ঈোনা না এদন োরা যাদে যস-ই জাহান্নাদের অফিোসী হদে”। (সহীহ েুসফলে, হােীস নং 

১৫৩)  

সুিরাং যয সে কাফিদরর ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদেদে িারপরও যস কুিরীর ওপর অিল োদক িাহদল যস 

অেযযই জাহান্নােী হদে। ফনঃসদন্দদহ েলা যায়, েিিোন উনু্মক্ত ফেদে অফিকাংয কাফির যারা েুসফলেদের সাদে 

েসোস কদর অেো েুসফলেরা িাদের সাদে েসোস কদর, িাদের সোর ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে যগদে। 

িদিায়া সংক্রান্ত যসৌেী স্থায়ী কফেফির আদলেগণ েদলন, “যয েযফক্ত এেন যেদয েসোস কদর, যযখাদন ইসলাদের 

ফেদক োওয়াি যেওয়া হয়, িারপরও যস ঈোন আদন না এেং সদিযর অনুসন্ধান কদর না, যস েযফক্ত িাদের েদিা 

হদে, যাদের ইসলাদের ফেদক োওয়াি যেওয়ার পরও িারা ইসলাে কেুল কদর ফন এেং কুিুরীর ওপর অফেচ্ল 

োদক। আেু হুরাইরা রাফেয়াল্লাহু ‘আনহুর হােীদসর েযাপকিা এর জ্বলন্ত প্রোণ। যেখুন: ‘িািাওয়াদয় লাজনাদয় 

োদয়োহ’ [১৪৮/২] যাইখ আবু্দল আযীয ইেন োয, যাইখ আবু্দর রাযযাক আিীিী।  

িদে কাফিরদেরদক ইসলাে ফেষদয় েুঝাদনা, িাদের সােদন ইসলাদের পফরচ্য় িুদল িরা, িাদের ফনকি ইসলােদক 

িাদলািাদে যপয করার যচ্ষ্টা করা দ্বারা কাফিরদের ফেরুদে পফরপূণি প্রোণ প্রফিফিি করা করা হয় এেং আল্লাহর 

ফনকি িাদের অফিদযাগ যেদক েুফক্ত পাওয়া যায়।    

িৃিীয় প্রকার: ঐ সে কাফির যাদের ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে ফন এেং যকউ িাদক ইসলাদের ফেদক 

ডাদকন ফন অেো যকাদনা েুসফলদের ফনকি ইসলাে সম্পদকি জানদি আসদে িখন িার ওপর ওয়াফজে হল, যস 

িার সািয অনুযায়ী িাদক ইসলাদের োওয়াি যেদে, আল্লাহর েীন যযখাদে এেং ইসলাে সম্পদকি জ্ঞান যেদে। যফে 

যকাদনা েুসফলে এ োফয়ত্ব পালন না কদর িাহদল যস অেযযই েে গুনাহগার হদে। আর এদেদেও কাফিদরর জনয 

এেন যকাদনা প্রোণ যনই যয, যস আল্লাহর েরোদর ঐ েুসফলদের ফেরুদে অফিদযাগ োদয়র করদে। িদে যস 

আল্লাহর েরোদর ওযর যপয করদি পারদে যয, িার ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে ফন। িখন ফকয়ােদির ফেন 

িাদক পরীো যনওয়া হদে। আর যয েযফক্ত জানদি পাদর যয, যলাকফির ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে ফন িার 

ওপর ওয়াফজে হদলা, যস যলাকফির ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁোদনার জনয যো সম্ভে যচ্ষ্টা করদে। যফে িার 

ফনকি যপৌেদি সেে না হয়, িাহদল যয ো‘ঈর দ্বারা সম্ভে হয় িাদক িার ফনকি পাঠাদে।  

সেয় ও যুদগর পফরেিিদনর সাদে ইসলাদের োওয়াি যেওয়ার পেফিও ফেফিন্ন িরদনর হদয় োদক। কখদনা 

যিফলদিান ও যোোইদলর দ্বারা োওয়াি যেওয়া যায় আোর কখদনা ফচ্ফঠর োিযদে োওয়াি যেওয়া যায়। যযেন, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াসাল্লাে িাোঁর যুদগর োেযাহদের ফচ্ফঠর োিযদে োওয়াি যেন। আর যফে েুসফলদের 

েেিার েদিয না োদক, িদে িাদক যস ফেষদয় ফজজ্ঞাসা করা হদে না। এ কারদণই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাে সারা েুফনয়ার সে জায়গায় ো‘ঈ যপ্ররণ কদরন ফন এেং েুফনয়ার সে োনুদষর ফনকি ফিফন ফচ্ফঠ যপৌোন 

ফন। কারণ, সারা েুফনয়াদি োওয়াি যেওয়ার েি েেিাির যকাদনা েযফক্ত িখন ফেল না এেং সোর ফনকি ফচ্ফঠ 

যেওয়াও সম্ভে নয়।  

যাইখ আবু্দল আযীয ইেন োয রহ. েদলন, এ সে যেদে োওয়াি যেওয়া কখদনা িরদয আইন হদয় োদক, যখন 

যলাকফি এেন স্থাদন হয়, যযখাদন যস োো আর যকউ োওয়াফি কাদজর োফয়ত্ব যকউ আোয় করদি পারদে না। 
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যযেন, সৎ কাদজর আদেয যেওয়া ও অসৎ কাজ হদি ফনদষি করার ফেিান। কারণ, সৎ কাদজর আদেয যেওয়া ও 

অসৎ কাজ হদি ফনদষি করা কখদনা িরদয আইন, আোর কখদনা িরদয ফকিায়াহ হদয় োদক। যখন িুফে এেন 

স্থাদন োকদে, যযখাদন িুফে োো এেন যকাদনা েযফক্ত যনই যয োনুষদক সৎ কাদজর আদেয ও অসৎ কাজ হদি 

ফনদষি করদে এেং আল্লাহর েীদনর োওয়াি যেদে, িখন যিাোর ওপরই িরয হল, িুফে এ োফয়ত্ব পালন করদে। 

আর যফে এেন যকাদনা েযফক্ত পাওয়া যায় যয সৎ কাদজর আদেয ও অসৎ কাজ হদি ফনদষি করদে, িাহদল িা 

যিাোর জনয সুন্নদির পযিাদয় োকদে। িারপরও যফে িুফে িার কাদে োওয়াি ফনদয় েুদি যাও, িাহদল িা হদে 

িাদলা কাদজর আগ্রহী ও আল্লাহর ইোেি-েদন্দগীর প্রফি প্রফিদযাগী। যেখুন: যাইখ ইেন োয রহ.-এর িািাওয়া, 

[৩৩১/১] 

আল্লাহর অেফযষ্ট জফেন ও অনযানয োনে জাফিদের ফেষদয় যাইখ রহ. আরও েদলন, আদলেদের ও েেিাযীলদের 

যযাগযিা ও েেিা অনুযায়ী িাদের ফনকি আল্লাহর েীন যপৌঁোদনা ওয়াফজে এেং িরদয আইন। এ কো দ্বারা একফি 

ফেষয় স্পষ্ট হয়, আল্লাহর েীদনর োওয়াি যেওয়ার ফেষয়ফি িরদয আইন ো িরদয যকিায়াহ হওয়া একফি 

আদপফেক ফেষয়। সেয় স্থান কাল ও পাে ফেদযষ এফি ফেফিন্ন িরদনর হদয় োদক। কখদনা কখদনা যকাদনা সম্প্রোয় 

ো েযফক্তদক োওয়াি যেওয়া িরদয আইন হয়, আোর কখদনা কখদনা িাদের এলাকায় িাদের োওয়াি যেওয়ার 

েি যকাদনা যলাক োদক িখন োওয়াি যেওয়া সুন্নি হয়।  

আর যারা েেিাযীল এেং যাদের েেিা েযাপক, িাদের োফয়ত্ব যেফয। িাদের ওপর ওয়াফজে হদলা, িারা েুফনয়ার 

আনাদচ্ কানাদচ্ িাদের সািয অনুযায়ী েীদনর োওয়াি যপৌঁদে যেদে। োওয়াি যেওয়ার জনয সে িরদনর উপকরণ 

অেলম্বন করদে এেং ফেফিন্ন িাষািাষীদের ফনকি িাদের িাষায় ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে যেদে। যাদি প্রফিফি 

োনুদষর ফনকি িারা যয িাষায় কো েদল, যস িাষায় েীদনর োওয়াি যপৌঁদে যায়। কারণ, েিিোদন আিুফনক 

প্রযুফক্ত-যরফডও, যিফলফিযন, যপপার পফেকা ইিযাফের োিযদে েীদনর োওয়াি যপৌঁোদনা অিীদির যয যকাদনা 

সেদয়র িুলনায় অদনক সহজ। [যেখুন: িািাওয়া যাইখ ইেন োয: ৩৩২/১]  

আর যয েযফক্ত যকাদনা প্রচ্ার োিযে আফেষ্কার করদি সেে অেো যকাদনা ওদয়েসাইি খুলদি সেে িাদের ওপর 

ওয়াফজে হদলা, েুফনয়ার যয অংদয ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে ফন িাদের োওয়াি যপৌঁোদনার জনয এ িরদনর প্রচ্ার 

োিযে ো ওদয়ে সাইি খুদল িাদের ফনকি ইসলাদের োওয়াি যপৌঁদে যেওয়া। এ যেদে যকাদনা প্রকার অেদহলা, 

কাপিণয ও অলসিা গ্রহণদযাগয নয়। এ িরদনর পেদেপ গ্রহণ করা, েেিাযীল ও িনাঢ্য েযফক্তদের ওপর অফিক 

ওয়াফজে।  

সাউেী িািাওয়া ফেষয়ক স্থায়ী কফেফির আদলেগণ েদলন, িদে যারা অেুসফলেদের যেদয েসোস কদর, যারা 

েুহাম্মে সা. সম্পদকি যকাদনা সংোে পায় ফন এেং কুরআন হাফেস সম্পদকি িারা ফকেু জাদন না, এ িরদনর োনুষ 

যফে েুফনয়াদি োদক, িাদের ফেিান- িািরাদির যুদগর োনুদষর ফেিান। (িািরাি েলদি েুই নেীর সেয়কাদলর 

োঝখাদনর সেয়ফিদক েুঝাদনা হদয়দে, িাদের ফেিান হদলা, িাদেরদক হাযদরর োদঠ পরীো করা হদে।) 

আদলেদের ওপর ওয়াফজে হল, িাদের ফনকি ইসলাদের োওয়াি সংফেপ্ত ও ফেস্তাফরি আকাদর যপৌঁদে যেওয়া, 

যাদি িাদের ফেপদে েলীল কাদয়ে করা যায় এেং আল্লাহর েরোদর োয় েুক্ত হদি পাদর। অনযোয় ফকয়ােদির 

ফেন িাদের সাদে ঐ িরদণর েযেহার করা হদে যযেন েযেহার করা হদয় োদক যারা েুকাল্লাি নয় িাদের সাদে। 
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যযেন, পাগল, যোি োচ্চা ইিযাফের সাদে যয আচ্রণ করা হয়, িাদের সাদেও িাই করা হদে। যেখুন: “িািাওয়া 

আল-লাজনাফিে-োদয়োহ” [১৫০/২] 

যাইখ আবু্দল আযীয ইেন োয, যযখ আবু্দর রাযযাক আিীিী. যেখুন প্রদশ্নাত্তর- ) 777111 ( এেং ) 62167 (  এেং 
 ) 80748 ( 

আল্লাহই িাদলা জাদনন।  
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