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আ�াহর িদেক আ�ান ও দা‘ঈর গুণাবি

সকল �শংসা আ�াহর জনয, আর শুভপিরণাম েতা মু�াকীেদর
জনয, যােলম ছাড়া আর কারও উপর আ�মণ েনই। আর আমরা
সাক্ষয্ িদি� েয একমা� আ, িযিন শরীকিবহীন িতিন ছাড়া
হক েকােনা ইলাহ েনই, িতিন পূ বর্াপর সবার ইলা, আসমান ও
যমীনসমূ েহর ধারণকারী। আরও সাক্ষয্ িদি� েয মুহা�
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ, তাঁর ব�ু,
তাঁর ওহীর আমানতদার। তােক িতিন সম� মানু েষর কােছ
সু সংবাদদাতা ও ভীিত�দশর্নকারী িহেসেব এবং তাঁর অনুমিত�েম
আ�াহর িদেক আ�ানকারীরূেপ ও আেলািকত েছরাগরূে
পািঠেয়েছন। আ�াহ তার উপর, তার পিরবার-পিরজন, স�ী-সাথী
েদর উপর সালাত পাঠ করু, যারা আ�াহর িদেক দা

‘ওয়ােতর

েক্ষে� তার �দিশর্ত পেথ চেলেছন এবং এর উপর ৈধযর্ধ
কেরেছন, আর এ পেথ ি�হাদ কেরেছন, েশষ পযর্� আ�াহ
তােদর �ারা তাঁর �ীনেক িবজয়ী কেরেছন, তার বাণীেক সমু�ত

3

কেরেছন, যিদও মুশিরকরা তা অপছ� কের। আর তার উপর
অেনক অেনক সালাম েপশ করুন। তারপ,
আ�াহ ি�ন-ইনসানেক সৃ ি� কেরেছন একমা� তাঁর ইবাদত
করার জনয্। তাঁর আেদ-িনেষেধর �িত ��া �দশর্েনর জেন ,
এবং তাঁর নাম ও গুণাবিলসহ তােক  জানার জনয্
َ
َﺎ  َ ﻠَﻘْﺖُ ا
َُُْ
[.56 :ون﴾ ]ﻮرة اﺬﻟار�ﺎت
ﺠﻟِْﻦ
ﺧ
ِ َّ وَاﻹِْﺲ إِﻻَّ ِﻴﻟﻌﺒﺪ
ْ�
‘আিম সৃ ি� কেরিছ ি�ন ও মানু ষেক এজনয্ ে
ইবাদত করেব।

, তারা আমারই

1
0F

মহান আ�াহ আরও বেলন,
َﻨ
ُ َّﻌَﻠ
ُ
اﺬﻟَِّيَﻠَﻘَ�ُﻢْ وَاﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻣِﻦْ �َﺒْﻠِ�ُﻢْ ﻟَ � ْﻢ
ُ ّﺎسُ ا�ْﺒﺪُوا رَ�َّ�ُﻢ
ّﻬَﺎ اﻟ
ﺧ
َ ُ ﺘ
[21 :ََّﻘﻮن ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

1

যািরয়াত, ৫৬।
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‘েহ মানু ষ , েতামরা েতামােদর রেবর ইবাদত কর

, িযিন সৃ ি�

কেরেছন েতামােদরেক এবং েতামােদর পূ েবর্ যারা িছল তােদরে ,
যােত েতামরা তাকওয়া অবল�ন কর।’ 2
1F

িতিন আরও বেলন,
َۡ
ّ ُّ
لَه
َ َ َ ََۡ ََ َ
ّ َ �َُنَ َت
ّ ََ ُل ۡٱ�َ ۡم ُر َي نۡ ه
ِ �ت َوم َِن ٱ
َُن
ۖ ّ ۡ�ض ِث
ٖ ٰ �ٰ�﴿ �َ �َِي خلق سبع س
ََ َّ ّ َۡ َ ُ ْٓ ن
ۡ
ُ
َ َ َ ۡ َ َ ّ ّ  َأ نٞ َ ۡ َ ّ ُ �
ۡ َ � ّل
١ �ۢ� ٍء عِل َم
ِ ٰ َ� ََ �ِ علموا
ِ ِ � �ءٖ قدِير ََ �َ قد أحاط ب
[١٢ :﴾ ]اﻟﻄﻼق
‘িতিন আ�াহ , িযিন সাত আসমান এবং অনু রূপ যমীন সৃি�
কেরেছন; এগুিলর মােঝ তাঁর িনেদর্শ অবতীণর্ হয় েযন েতাম
জানেত পার েয , আ�াহ সবর্িবষেয় ক্ষমতাবান এবং আ�া
জ্ঞানেতা সব িকছুেক েব�ন কের আে’ 3
2F

আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত ‘আলা সু ��রূেপ বণর্না কেরেছন 

,

িতিন সৃ ি�কুল সৃ জন কেরেছন , েযন তাঁর ইবাদত করা হয়

,

যথাযথ ভােব তাঁেক স�ান �দশর্ন করা হয় এবং তাঁর আেদ2

বাকারাহ, ২১।

3

সূ রা �ালা�, ১২।
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িনেষেধর অনু সরণ করা হয়। কারণ ইবাদত হল: আ�াহর
আেদশ-িনেষধসমূ হেক স�ান করার সােথ সােথ তাঁর
এক�বাদেক �ীকার করা এবং তাঁর আনু গতয্ করা। আকা-যমীন
ও এ দু েয়র মােঝ সবিকছু র সৃ ি�র রহসয্ বণর্না কের িতিন বে ,
এসব সৃ ি� কেরেছন, যােত সৃ ি�কুল এটা জানেত পাের েয, আ�াহ
সকল িকছু র উপর ক্ষমতাব

এবং তাঁর জ্ঞান সবিকছুে

পিরেব�ন কের আেছ-সবিকছু ই তাঁর জ্ঞােনর অধী
এর মাধয্েম তা জানা েগল সৃি�কুলেক সৃি� ও অি��দােনর রহসয
িক, আর তা হে� , সৃ ি�কুল আ�াহর নাম ও গুণাবিলসহ তাঁর
পিরচয় জানেব এবং িতিন সবিকছু র উপর ক্ষমতাবান ও সব
িবষেয় জ্ঞাত মেম জ্ঞ লাভ করেব। েযমিনভােব এেদর সৃ ি� ও
অি��দােনর িহকমত হল , তারা তাঁর ইবাদত করেব , তাঁেক
স�ান করেব , তাঁর মহ� �ীকার করেব

এবং তাঁর বড়ে�র

কারেণ তারা তাঁর কােছ নত হেব।
ইবাদত হে�: আ�াহর আনু গেতয্ িনেজেক িনেবদন কর
তাঁর কােছ অবনত হওয়া। মহান আ�াহ মুকা�াফ
�িতপালেনর দািয়��া�েদরেক

এবং

তথা শরীয়ত

আেদশ-িনেষধ িবষয়ক
6

দািয়�গুেলা স�াদন কর র েয হুকুম িদেয়েছন েস সব আেদশ
পালন ও িনেষধ েথেক দূ ের অব�ান করােকও

ইবাদত বলা

হেয়েছ; কারণ এগুেলা আ�াহর আনুগতয্ এবং তাঁর কােছ নতিশ
হওয়ার মাধয্েম আদায় করা হেয় থােক
যখন মানু েষর পেক্ষ শুধুমা� িব-বুি�র মাধয্েম ইবাদেতর
�রূপ ও তার মূল ত�কথা িব�ািরতভােব আয় করা স�ব নয় ,
অনু রূপভােব ওই িবেবেকর মাধয্েম আহকাম তথা শরয়ী িবিনেষধ সিব�াের জানাও অস�ব

, তখন আ�াহ সু বহানাহু

ওয়াতা‘আলা েয উে�েশয্ মাখলুক সৃি� কেরেছন েস বয্াখয্া েদয়
জনয্ে�রণ করেলন অসংখয্ নব-রাসূ ল , অবতীণর্ করেলন অেনক
িকতাব। যােত তারা েজেন শুেন

আ�াহর ইবাদত কের , এবং

েজেন শুেন িনিষ� কাজসমূহ তয্াগ কের। েস িবচাের রাসূ

ণ

হেলন মাখলু েকর পথ �দশর্ক এবং েহদায়ােতর ইমাম। ি�ইনসান সকলেক আ�াহর

আনু গতয্ ও

ইবাদেতর িদেক

আ�ানকারী। আ�াহ তােদর মাধয্েম �ীয় বা�ােদর স�ািনত
কেরেছন, তােদর ে�রণ কের িনজ বা�ােদর উপর অনু �হ
কেরেছন এবং তােদর হােতই �� কেরেছন সিঠক ও সরল পথ ;
যােত বা�ােদর িনেজেদর ভােলা-ম� িবষেয় পির�ার জানা থােক,
এবং বলেত না পাের েয আ�াহ আমােদর কােছ কী েচেয়েছন তা
7

আমরা জানেত পাির িন, আমােদর কােছ েকান সু সংবাদদাতা এবং
ভীিত�দশর্নকারী আে

িন। এভােবই আ�াহ এরূপ ওজ-

আপি�র রা�া ব� কের িদেয়েছন। �মাণ �িত�া কেরেছন
রাসূ লেদর ে�রণ ও িকতাবসমূ হ অবতীণর্ কের 
েযমন আ�াহ বেলন:
ۡ َ ً ُ ّ ّ ُّ
َ ل�َٰ ُغ
ۡ �َ َو
َََۡ ۡ َََ
ّ ْ ٱج َتن ُِبوا
َ ّ ْ ٱ� ُب ُدوا
:وت ۖ ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
� ُمَةٖ َسو� أ ِن
ِ �ِ ﴿ ولقد �عثنا

[٣٦

‘আিম �েতয্ক জািতর মেধয্ই রাসূল পািঠেয়িছ এই বাতর্া িদেয়,
েতামরা আ�াহর বে�িগ কর, এবং তাগুতেক বজর্ন কর’ 4
3F

িতিন আরও বেলন,
ُ ُ ۡ َ ۠ َ َ ٓ ّ َ َ ٓ َ ُ ّ َ ٓ ِ ُ﴿ َو َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا مِن َ� ۡبل َِك مِن َّ ُسول ِّ�َ ن
ون
ِ و� إ ِ ۡ�هِ َنَهۥ � إِ�ٰه ِ�َ �نا فٱ�بد
ٍ

[٢٥ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٢

‘আিম েতামার পূ েবর্ েকান রাসূল ে�রণ কেরিন এই ওহী বয্তী
েয, আিম ছাড়া অনয্ েকান ম ’বুদ েনই; সু তরাং েতামরা আমারই
ইবাদত কর।’ 5
4F

4

সূ লা নাহল ৩৬।
8

আরও বেলন,
َ َ ۡ َ َ َٰ ۡ ُ ُ َ َ َۡ َ ََ َٰ َّۡ ََ ُ ُ َۡ َ َۡ ۡ ََ
ُ َّ� وم
َ ان ِ�َ ُق
اس
�ت وأنز�ا معهم ٱلكِ�ب وٱل ِم
ِ �ِ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بِٱ�ي
ۡ
� ِ بِٱلق ِۡس
[٢٥ :ط ﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ
‘িন�য়ই আিম আমার রাসূ লেদর ে�রণ কেরিছ �� �মাণািদসহ
এবং তােদর সে� পািঠেয়িছ িকতাব ও (নয্ােয়) মানদ �; যােত
মানু ষ সু িবচার �িত�া কের।’ 6
5F

মহান আ�াহ আরও বেলন,
ََ ََ َ
َ َ َ َ ٗ َ َٰ ٗ ّ ُ ّ َ َ
ُّ ث
َ �ِ ّ َ�َ �َّب ّ� َۧن ُمب
نزل َم َع ُه ُم
�ن َو ُمنذِرِ�ن وأ
﴿ �ن �َاس ُمَة �حِدة �بع
ِِ
ِ
ْ ََُ ۡ َ
ُ ۡ َ ّ َۡ
َ ۡ �َ � َم
َ ٰ�َِ ۡٱلك
ِ َّ� �
[٢١٣ :اس �ِيما ٱختلفوا �ِي �هِ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ب بِٱ� ِق ِ�ح
‘মানব জািত একই স�দায়ভু� িছল

;

অতঃপর আ�াহ

সু সংবাদদাতা ও সতকর্কারীরূেপ নবীগণেক ে�রণ করেলন এব
সতয্সহ তােদর সােথ িকতাব নািযল করেল, যােত মানু েষর মেধয্
ফয়সালা কেরন, েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ করত।’ 7
6F

সূ রা আি�য়া, ২৫।
6

সূ রা হাদীদ, ২৫।

7

সূ রা বা�ারা, ২২৫।
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অতঃএব আ�াহ বণর্না কেরেছন েয িতিন রাসূলেদর ে�রণ
কেরেছন এবং িকতাবসমূ হ অবতীণর্ কেরেছ , মানু েষর মােঝ হক
এবং ইনসাফ িভি�ক ফায়সালা করার জনয

, আর শরীয়ত ও

আকীদার েয সব িবষেয় তারা িবেরাধ কেরিছল তা

�� করার

জনয্। কারণ আ�াহর বাণী ‘ ن اﻨﻟﺎس أﻣﺔ واﺣﺪ ةমানব জািত িছল
একিট উ�াহ-জািত, এর অথর্ হেলা তারা হেকর উপর �িতি�ত
িছল, হক িবষেয় তারা েকান মতিবেরাধ করত না

; আদম

আলাইিহস সালােমর যু গ েথেক আ�াহর রাসূ ল নূ হ আলাইিহস
সালােমর নবুয়য্ত কাল পযর্�। তারা িছল িহদায়ােতর উ

,

আয়ােতর এ তাফসীরই কেরেছন সাহািব আ�ু �াহ ইবন আ �াস
রািদয়া�াহু আনহও পূ বর্বতর-পরবতর্ীঅেনক মনীষীগণ। অতঃপর
নূ হ আলাইিহস সালােমর কওেমর মােঝ িশেকর্র অনু�েবশ ঘেট।
তারা পর�র মতিবেরাধ করেলা

এবং িবেরাধ করেলা তােদর

উপর অবশয্ পালনীয় আ�াহর হক িবষেয়। আর তারা যখন িশকর
ও ঝগড়া-িববােদ জড়ােলা তখন আ�াহ তা
পরবতর্ী  রাসূলেদর ে�রণ করেলন।
েযমন আ�াহ বেলেছনঃ
10

‘আলা নূ হ এবং

ُ
ّ
ٖ ن
:وح َٱ�َّب ِ ِ� َۧن ِم ۢن َ� ۡع ِدهۚ ِۦ ﴾ ] اﻟنﺴﺎء

َ ٓ َ َ َ ٓ
َ ّٓ
َ ٓ
�ٰ ِ ﴿ إِ�َا أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ ۡ�ك ك َما أ ۡو َح ۡي َنا إ
[١٦٣

‘িন�য়ই আিম েতামার �িত �তয্ােদশ কেরিছ েযরূপ �তয্াে
কেরিছলাম নূ হ ও তৎপরবতর্ী নবীগেণর �িত’ 8
7F

ّ َ َ َُّ ّ َ َ ۡ َ َۡ َ ََۡ َ ٓ َ َ
ْ َُ ۡ
ََٗۡ َ ُٗ َ
�ة
� ل ُه ُم �َِي ٱخ َتلفوا �ِيهِ وهدى ور
ِ ﴿ وما أنز�ا عليك ٱلكِ�ٰب ِ�َ ِ�ب
َّ
َ
ۡ
[٦٤ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٦ ل ِق ۡو ٖ� يُؤم ُِنون
‘আিম েতা েতামার �িত িকতাব অবতীণর্ কেরিছ যারা এ িবষেয়
মতেভদ কের তােদরেক সু ��ভােব বুিঝেয় েদয়ার জেনয্ এবং
মুিমনেদর জেনয্ পথিেদর্ ও দয়া�রূপ’ 9
8F

সু তরাং আ�াহ িকতাব অবতীণর্ কেরেছ , মানু ষ েয সব িবষেয়
মতেভদ কেরিছল েস িবষেয় আ�াহর হুকুম বণর্না করার জে ,
মানু েষর অজানা িবষেয় আ�াহর িবধােনর বণর্না েদয়ার জেন
তােদরেক শরীয়ত আঁকেড় ধরা ও তার িনধর্ািরত সীমায়
অব�ােনর আেদশ দান এবং ইহকাল ও পরকােল তােদর জেনয্
8

সূ রা িনসা, ১৬৩।

9

সূ রা নাহাল, ৬৪।
11

,

ক্ষিতকর িবষয়ািদ েথেক বারণ করার জেনয্। আ�াহ

‘আলা

রাসূ ল ে�রেণর ধারা সমা� কেরেছন রাসূ লেদর ইমাম , আমােদর
নবী মুহা�াদ ইবন আ�ু �াহর মাধয্েম। িতিনসহ সকল নবীেদর
উপর আ�াহ্র উ�ম সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক। িতিন আ�াহ
�দ� িরসালত েপৗঁিছেয়েছ , আমানত আদায় কেরেছন , উ�েতর
কলয্াণ কামনা কেরেছ , আ�াহর জেনয্ যথাথর্ভােব লেড়ে ,
েগাপন ও �কােশয্ আ�াহর �িত দ

‘ওয়াত িদেয়েছন

এবং

আ�াহর খািতের কিঠন িনযর্াতেনর �ীকার হেয়েছন। িতিন ৈধযর
ধারণ কেরেছন েযমন ৈধযর্ ধারণ কেরিছেলন তাঁর পূেবর
আগমনকারী নবী-রাসূ লগণ -আলাইিহমুস সালাতু ওয়াসসালাম।
িতিন ৈধযর্ ধারণ কেরেছন েযমন তারা ৈধযর্ ধারণ কের

েলন

এবং িরসালত েপৗঁছােনার দািয়� স�াদন কেরেছন েযমিন কের
তারা এ দািয়� পালন কেরিছেলন। তেব িতিন িনযর্াতেনর �ীকার
হেয়েছন অেনক েবিশ এবং সহয্ও কেরেছন অেনক েবিশ। আর
িতিন িরসালেতর দািয়� পিরপূ ণর্রূেপ স�াদন কেরেছন। তাঁর
তােদর সকেলর উপর

সালাত ও সালাম

বিষর্ত েহাক। েতইশ

বছর অব�ান কের আ�াহর িরসালাত েপৗ িছেয়েছন এবং তাঁর
12

িদেক আ�ান কের েছন, তাঁর আহকাম তথা িবিধ-িবধান �চার�সার কেরেছন। ত�েধয্ উ�ুল কুরা তথা ম�ায় েতর বছর ,
�থেম েগাপেন পের �কােশয্। হক �কােশয্ উ�ারণ কেরেছ
এবং িনযর্াতেনর �ীকার হেয়েছ , দা‘ওয়ােত এবং মানু ষ কতৃর্ক
অতয্াচাের িতিন ৈধযর্ ধারণ কেরেছন। অথচ তারা তাঁর সতত
�ীকৃিত িদত তা র

এবং আমানতদারী িবষেয় জানেতা। তারা

ে��ে�র, তাঁর বংশ, তাঁর মান-মযর্াদর। তেব েনতােদর কামনা বাসনা ও িহংসা-িবে�ষ আর সাধারেণর মূ খর্তা এবং অ�ানুকরণ
িছল এর কারণ। তাই েনতারা অ�ীকার করেলা

, অহংকার

করেলা, িহংসা করেলা, আর সাধারণ েলােকরা অ�ানু করণ করল
এবং েনতােদর অনু সরণ করল ও খারাপ কাজ করল, এ কারেণ
িতিন অেনক কিঠন িনযর্াতেনর �ীকার হেয়েছন। তাঁর উপর দর
ও সালাম বিষর্ত েহাক।

তােদর েনতারা েয

েগায়াতুর্িম কে সেতয্র িবেরািধতা কেরিছ

েজেন-শুে ও

তার �মাণ হে�,

আ�াহ তা‘আলার বাণী:
ّ َ ُ
َ
َ ّ َ َ َ
ّ ُ ُ َ َإ
َ َ ّ َ
ّ
ََ�َٰ�ِن
﴿ق ۡد � ۡعل ُم ِنَ ُهۥ �َ ۡح ُزنك �َِي َ�قولونۖ ِ�َ ُه ۡم � يُ�ذِبُونك
ّ
َ َ ۡ َ ّ َٰ
َ ل�َٰلِم
[٣٣ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٣ ح ُدون
� َِ�
ت
ِ �ত� بَِٔا
ِ
13

‘আিম অবশয্ই জািন ে , তারা যা বেল তা েতামােক দু ঃখ েদয়।
িক� তারা েতা েতামােক অ�ীকার কের না

, বরং যািলমরা

আ�াহর আয়াতসমূ হেক অ�ীকার কের।’ 10
9F

আ�াহ �� কের িদেয়েছন েয , তারা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উপর িমথয্েরাপ করেতা না, তােদর অ�ের েগাপেন
তাঁর সততা ও আমানতদারী স�েকর্ সময্ক জানত। বরং তারা
তাঁেক সে�াধনই করেতা

‘আল আমীন ’ বেল; এবং এিট ওহী

অবতীণর্ হওয়ার পূেবর্ই। তেব তারা সতয্েক অ�ীকার

,

িবে�ষ ও অবাধয্তাবশত। িক� রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম এ সেবর েকান পরওয়া কেরন

িন, বরং ৈধযর্ ধারণ

কেরেছন, সওয়ােবর আশা কেরেছন এবং আপন লেক্ষয্ অ�
হেয়েছন অিবচলতার সােথ। এ ভােবই িতিন িছেলন সবর্দা মহান
আ�াহর িদেক আ�ানকারী, িনযর্াতেন ৈধযর্শ, দা‘ওয়ােতর �িত
িজহাদকারী, য�না �দান েথেক দূ ের অব�ানকারী, ক� সহয্কার,
এবং যথাসাধয্ তােদর েথেক সংঘিটত অেসৗজনয্মূলক আচ-

আচরণ মাজর্নাকার । এক পযর্ােয় অব�া খুব মারা�ক আকার
ধারণ করল। তারা তাঁেক হতয্া করার িস�া� িনল। িঠক এ
সমেয় আ�াহ তাঁেক মদীনায় িহজরত করার অনু মিত িদেলন
10

সূ রা আনআম, ৩৩।
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,

িতিন মদীনায় িহজরত কের চেল আসেলন , আর মদীনা হেয় েগল
ইসলােমর �থম রাজধানী। মদীনায় আ�াহর �ীেনর িবজয় হেলা
এবং েসখােন মুসিলমেদর একিট রা� ও শি�র িভত সূ িচত হল।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেকর �চার ও �সারতার
ধারা চািলেয় েগেলন িনভর্ীকভােব। তরবািরর মাধয্েম িজহাদ শ
করেলন। মানু ষেক কলয্াণ ও িহদায়ােতর িদেক  �ােনর জনয্
দূ ত পাঠােত লাগেলন িদেক িদেক। তারা মানু ষেক তােদর নবী
মুহা�াদ সা �া�াহু আলাইিহ ওয় সা�ােমর দা ‘ওয়ােতর মমর্ বয্াখয
করেত থাকেলন অিবরাম।

আর িতিন তাঁর

সাথীেদরেক

যু �ািভযােন পািঠেয়েছন , িনেজও িবখয্াত যু�গুেলােত অংশ ণ
কেরিছেলন। এক পযর্ােয় তার হােত আ�াহ তাঁর �ীনেক িবজয়ী
করেলন, �ীনেক পূ ণর্তা িদেলন, তাঁর ও তাঁর উ�েতর উপর
িনয়ামতেক পিরপূ ণর্ করেলন। এ �ীন পিরপূণর্তা লাভ এব
যথাযথভােব েপৗঁছােনার পর তাঁেক মৃতুয্ দান করা হেয়েছ। তাঁ
অবতর্মােন এ আমানত সাহাবােয় েকরাম বহন করেলন এবং তাঁর
পথ অনু সরণ করেলন। আ�াহর িদেক আ�ান করেলন এবং
তারা হেকর দা‘ঈ, আ�াহর পেথ িজহাদকারী হেয় িব�ময় ছিড়েয়
পড়েলন। আ�াহর �ােথর্ েকান িন�ুেকর িন�ােক তারা ভয়
করেতন না। তারা আ�াহর িরসালাতেক েপৗঁছােত , তাঁেক ভয়
করেতন অনয্ কাউেক নয়। ছিড়েয় পড়েলন িব�ময় িবজয়ী
15

মুজািহদ, সরল পেথর দা ‘ঈ, কাযর্কর সং�ারক িহেসেব। তারা
আ�াহর �ীন �চার করেতন, তাঁর শরীয়ত মানু ষেক িশক্ষা িদে
এবং তারা মানু েষর জেনয্ আকীদাহ িবষয় বয্াখয্া করেতন যা িন
ে�িরত হেয়িছল রাসূ লগ ণ। েয আকীদার মূ ল

ভাষয্ হেলা,

আ�িরকভােব একমা� আ�াহর ইবাদত করা এবং িতিন বয্তীত
অনয্ সবিকছ-গাছ, পাথর, মূ িতর্ ইতয্ািদর ইবাদাত পিরতয্াগ কর
অতএব ডাকা যােব না আ�াহেক ছাড়া , সাহাযয্ �াথর্না করা যাে
না আ�াহ ছাড়া কােরা কােছ

, িবচার-ফায়সালা মানা যােব না

আ�াহর শরীয়ত ছাড়া, নামায আদায় করা যােব না তাঁর উে�েশয্
বয্তী, মা�ত করা যােব না তাঁর নােম ছাড়া , এক কথায় সকল
ইবাদত তাঁর জনয্ হওয়া।
এবং তারা মানু েষর কলয্ােণ বয্াখয্া কেরেছন

,

ইবাদত

আ�াহর হ� এবং তােদর সামেন এ িবষেয় অবতীণর্ আয়াতগুেল
পাঠ কেরেছন। েযমনْ ۡ ُ ّ َّ ٰ
ُ
� ﴿
[٢١ :اس ٱ� ُب ُدوا �َ َّ� ُم﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ� َٓ�ُها
‘েহ মানবম�লী! েতামরা েতামােদর �িতপালেকর ইবাদত কর’ 11
ّٓ ْ
َ ّ َ
َ ﴿
ٰ َ َ۞وق
[٢٣ :� َ ّ�ُك َ�َ � ۡع ُب ُد ٓوا ِ�َ ِيَّاهُ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
10F

11

সূ রা বাকারাহ ,২১।
16

‘েতামার �িতপালক িনেদর্শ িদেয়েছন ে, েতামরা িতিন ছাড়া অনয্
কােরা ইবাদত করেব না’ 12

َ َّاك َ� ۡع ُب ُد ي
َ َِّ ﴿
ُ اك � َ ۡس َتع
[٥ : ﴾ ]ﻟﻔﺎﺤﺗﺔ٥ �ِ
ي

1F

‘আমরা শুধুমা� আপনারই ইবাদত কির এবং আপনারই িনকট
সাহাযয্ �াথর্না কি’ 13

ْ
َ ََ
ٗ َ ّ
[١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ﴿ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َِ أ َحدا

12F

‘সু তরাং আ�াহর সােথ েতামরা অনয্ কউেকও েডেকা না’ 14
َ َ َ َ
َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ َ َ ۡ ّ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر
َ � َي
��ك ُ� ۖۥ
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ � ١ �ب ٱل�ٰل ِم
ُ َو� َ�ٰل َِك أُم ِۡر
َ ت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٦٣ ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ
ِ
13F

‘বলু ন, আমার সালাত , আমার কুরবানী , আমার জীবন ও আমার
মরণ আ�াহর জেনয , িযিন সকল সৃ ি�র রব। তাঁর েকান শরীক
েনই, আমােক এরই িনেদর্শ �দান করা হেয়েছ। আর আিম
মুসিলমেদর মেধয্ �থম’ 15
14F

12

সূ রা ইসরা, ২৩

13

সূ রা ফািতহা, ০৫।

14

সূ রা �ীন, ১৮।

15

সূ রা আনআম, ১৬২-১৬৩।
17

তারা এর উপর ই�াত কিঠন ৈধযর্ ধারণ কেরেছ এবং আ�াহর
পেথ মহা সং�াম কেরেছন। আ�াহ তােদর উপর স�� হেয়েছন
এবং তােদরেক

স�� কেরেছন । তােদর অনু সরণ কেরেছন

আরব- অনারেবর তােবঈন তােব তােবঈন- িহদােয়েতর
ইমামগণ। তারা এ পেথর পিথক হেয়েছন,

দা‘ওয়াত ইলা �াহ্র

পেথ চেলেছন, বহন কেরেছন দা‘ওয়ােতর েবাঝা, আমানত আদায়
কেরেছন,

আ�াহর পেথ িজহাদ কেরেছন ৈধযর

,

সততা,

আ�িরকতার সােথ। যারা �ীন েথেক েবিরেয় েগেছ এবং �ীেনর
পেথ বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ অথচ আ�াহ কতৃর্ক িনধর্ািরত িজযয়
আদায় কের িন, তােদর িবরুে� লড়াই কেরেছন। কারণ তারাই
দা‘ওয়ােতর �কৃত �জাধারী । সু তরাং রাসূ েলর পর তারাই

দা‘ওয়ােতর বাহক, পথ �দশর্েনর ইমাম। এমিনভােব সাহাবােদর
পরবতর্ী যারা এেসেছন তারাও এ পথ অনুসরণ কেরেছন। এ
পেথ ৈধযর্ ধা ণ কেরেছন।

আর আ�াহর �ীন

কেরেছ, সাহাবা এবং পযর্ায়�েম তােদর পরবতর্

�সার লাভ
�ীনী জ্ঞাে

জ্ঞানী ও ঈমানদারেদর হােত আ�াহর �ীন �িত�া লাভ কেরেছ
এ দা ‘ওয়াতী িম শেন আরব- অনারব , আরব উপ�ীেপ র উ�র ও
দিক্ষে এবং এর বা ইের সম� িব� হেত অংশ �হণ কেরেছন
অেনক �ীনদার মানু ষ ; যা েদর ভাগয্ আ�াহ সু�স�

কেরেছন,

যারা ইসলাম কবুল কেরেছ ন, দা‘ওয়াত ও িজহােদ অংশ �হণ
18

কেরেছন, এর জেনয্ ৈধযর্ ধারণ কের ন। যােদর ৈধযর , ঈমান,
আ�াহর পেথ লড়াইেয়র ফল�রূপ এেসিছল েসৗভাগ

, েনতৃ�,

�ীেনর ইমামত। তােদর েক্ষে� বনী ইসরাঈলেদর �সে� আগ
আ�াহর বাণী সতয্ �মািণত হেয়েছ।
ْ ُ َ ْ َُ َ ّ َ َۡ َ ُ َۡ ّٗ � ۡ ُۡ ََۡ َ َ
َ
َ
﴾ ٢ � ٰيتُ َِنواق ُِنون٦� ۖوا َو�نوا بَِٔا
﴿ وجعلنا مِنهم َِمَة �هدون بِأم ِرنا َمَا ص
[٢٤ :]الﺴﺠﺪة

‘আর আিম তােদর মধয্ হেত িকছু েলাকেক েনতা মেনানীত
কেরিছলাম যারা আমার িনেদর্শ অনুসাের পথ �দশর্ন করেতা
তারা ৈধযর্ধারণ করেতা আর তারা িছল আমার িনদশর্নাবলীেত দৃ
িব�াসী।’ 16
15F

কুরআেনর এ অেমাঘ বাণী সতয্ �মািণত হেয়েছ রাসূেলর সাহাবা
ও তােদর অনু গামীেদর মােঝ। তারা ইমাম
�দশর্, হে�র �িত আ�ানকারী

, েহদােয়েতর পথ

ও অনু করণীয় আদশর্রূে

�িত�া েপেয়েছন। তােদর ই�াত কিঠন ৈধযর্ ও দৃঢ় ঈমান
তােদরেক এ মযর্াদায় েপৗঁেছ িদেয়েছ। কারণ ৈধযর্ ও দৃঢ় িব�াে
ফেল �ীেনর ইমামত ও েনতৃ� লাভ হয়। সু তরাং নবী সহচরবৃ �
ও অদয্াবিধ যারা সবর্কােজ তােদর অনুসরণ কেরেছ তারাই মূ:
সেতয্র পথ�দশর ও নয্ােয়র পেথ েনতৃ�দানকারী।

16

সূ রা সাজদাহ, ২৪।
19

উপেরা� ব�েবয্র মাধয্েম সতয্ানুসি�ৎসু �েতয্ক িশক্ষ
িনকট পির�ার হেয় েগল েয , আ�াহর িদেক আ �ান সবর্ািধক
গুরু�পূণর্ বয্াপার। সবর্কােল সবর

উ�েতর জনয্ এ

দা‘ওয়ােতর �েয়াজনীয়তা অতয্ািধক বরং এিট অতয্াবশয্কী
বেট।
দা‘ওয়াত িবষয়ক বক্ষমান িনবে� িনে�া� িবষয়গুেলা আেলাচন
�ান পােব।
1.

দা‘ওয়ােতর হুকুম ও ফিযল

2.

আদায় ও প�িত

3.

দা‘ওয়াতী িবষয়ব�

4.

দা‘ওয়াত কমর্ীর জনয্ �েয়াজনীয় ৈবিশ�য্ ও গুণাব ,
যা তােক অবশয্ই অজর্ন করেত ও েস পেথ চলেত হ

�থম িবষয়: আ�াহর িদেক আ�ােনর হুকুম ও ফিযলত
দা‘ওয়ােতর হুকুম
দা‘ওয়াত ইলা�াহ তথা আ�াহর পেথ আ�ান অনয্ানয্ ফরেয
নয্ায় একিট অিত গুরু�পূণর্ ফরয। কুরআন ও হাদীেসর অস
দলীল এিটর �মাণ বহন কের। েযমন আ�াহর বাণী:
ۡ
ۡ َ
َ
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ ۡ ُ ّ ُ َ ۡ َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون َع ِن
ِ � َو َ�أ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ِ �﴿ و��ن مِن�م ُمَة يدعون إِ� ٱ
َ ۡ
ۡ ۡ ُ َ
َ
[١٠٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ٱل ُمنك ِر� َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
20

‘আর েযন েতামােদর মধয্ হেত এমন একিট দল হ

, যারা

কলয্ােণর �িত আ�ান করে , ভাল কােজর আেদশ িদেব এবং
ম� কাজ েথেক িনেষধ করেব। আরা তারাই সফলকাম।’ 17
16F

অনু রূপভােব আ�াহর বাণ:
ّ ُ ۡ َ َ َ َ َۡ
َ َۡۡ َ َ ۡ ۡ َ َّ
َ َٰ ُ ۡ
ُ َ ۡ َ َ ِ �َِٱل
ۚ� أحسن
ِ يل ر�ِك بِٱ� ِكمةِ وٱلموعِظةِ ٱ�سنةِ� و�ٰدِلهم
ِ ِ ﴿ٱدع إِ� سب
َ ّ� ّ
َ ك ُه َو أ َ ۡعلَ ُم ب َمن َ ّلَ َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أَ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡه َتد
: ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ ِين
ََ َِن
ِ
ِ
ِ

[١٢٥

‘তুিম েতামার রেবর পেথ িহকমত ও সু �র উপেদেশর মাধয্েম
আ�ান কর এবং সু �রতম প�ায় তােদর সােথ িবতকর্ কর।
িন�য় একমা� েতামার রবই জােনন েক তাঁর পথ েথেক ��
হেয়েছ এবং িহদায়াত�া�েদর িতিন খুব ভাল কেরই জােনন।’ 18
17F

অনু রূপ আ�াহর বাণ:

َ َ
َ ُ ۡ
َ ��ۡ َ�ُو�َنَ م َِن ٱل ۡ ُم
ّ
[٨٧ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٨ �ِ
�﴿ َوٱدع إ ِ ٰ� َر ّ�ِك ۖ َو
ِ

‘তুিম েতামার রেবর িদেক আ�ান কর এবং িকছু েতই
মুশিরকেদর অ�ভুর্� হেয়া না’ 19
18F

ত�প মহান আ�াহর বাণী:
۠ َ َ َ َ َٰ َ ّ َ ْ ٓ ُ ۡ َ
ۡ
ّ
ٓ ِ ِ ﴿ قُل َ�ٰ ِذه ِۦ َسب
[١٠٨ :� ٍ� �نا َو َم ِن �َ َب َع ِ��﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ي� أدعوا إِ� �َِۚ � ب ِص
17

সূ রা আেল ইমরান, ১০৪।

18

সূ রা নাহল:১২৫

19

সূ রা কাসাস, ৮৭।
21

‘তুিম বল: এটাই আমার পথ , আ�াহর �িত মানু ষেক আ�ান
কির সজ্ঞা, আিম এবং েয আমার অনু সারী...’ 20
19F

উে�িখত আয়াতগুেলােত আমরা েদখলাম আ�াহ ত

‘আলা

বলেছন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অনু সারীগণই
দা‘ঈ ইলা�াহ এবং তারাই দূ রদৃ ি�স��। আর রাসূ ল

সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনু সরণ করা , তাঁর মতাদেশর্র উপর চল
গুরু�পূণর্ ফরেযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َّ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ۡ ُ ّ
ُ َ َ َ َّ
�َ َوٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر
﴿ َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل �َِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجوا
َ َّ ََ َ َ
وذكر
[٢١ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢ ��ِٗ �َ كث
‘েতামােদর মেধয্ যারা আ�াহ ও আেখরােতর �িত িব�াস রােখ
এবং আ�াহেক অিধক �রণ কের
রাসূ েলর মেধয্ রেয়েছ উ�ম আদশর’

, তােদর জেনয্ আ�াহর
21
20F

�াজ্ঞ ওলামােয় েকরাম �� কের বেলে , দা ‘ঈগণ েয অ�েল
দা‘ওয়াতী কাযর্�ম পিরচালনা কেরন েস অ�ল অনুপােত
দা‘ওয়াত ইলা�াহ ফরেয িকফায়া; কারণ �িতিট অ�েল দা‘ওয়াত
ও দা ‘ওয়ােতর নানািবধ তৎপরতা িবদয্মান থাকা জরুির।
দা‘ওয়াত ফরেয িকফায়া। যিদ েকান অ�েল �েয়াজনীয়তা
অনু পােত যেথ� পিরমাণ েলাক দা
20

সূ রা ইউসু ফ, ১০৮।

21

সূ রা আহযাব, ২১।
22

‘ওয়াতী কােজ আ�িনেয়াগ

কেরন তাহেল েস অ�েল বসবাসকারী অনয্েদর উপর েথেক
আবশয্কীয়তা রিহত হেয় যােব। তােদর েক্ষে� এিট সু�া
মুয়া�াদা ও একিট অিত উ�ত েনক আমল িহেসেব িবেবিচত
হেব।
আর যিদ েস অ�েল দা

‘ওয়াতী েকান তৎপরতাই না থােক

েকউই এ দািয়ে�র �িত গুরু� না েদয় তাহ
অপরাধী বেল গণয্ হেব। সােথ সােথ দ
উপরই ফরয িহেসেব বতর্াে

,

, সকেলই

‘ওয়াতীকমর্ সকেলর

, সকলেকই সামথর্ অনুযায়ী

দা‘ওয়াতকেমর্র সােথ িনেজেক জড়ােত হেব। হয্াঁ সামি�কতা
িবচাের পুেরা েদেশর জেনয্ একিট জামাআত থাকেত হে ; থাকা
ওয়ািজব, যারা সবর্� আ�াহর বাণী েপৗঁেছ েদ

, সাধয্মত

আ�াহর আেদশ-িনেষধ স�ে� েলাকেদর অবিহত করেব। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিভ� েনতৃবগর্ ও রা� �ধােন
কােছ দা ‘ঈ ে�রণ কেরেছন , প� িদেয়েছন

এবং তােদরেক

আ�াহর িদেক আ�ান কেরেছন।
বতর্মান যুেগ আ�াহ ত ‘আলা দা ‘ওয়াতী কাজেক আমােদর জনয্
িবিভ�ভােব সহজ কের িদেয়েছন
েলাকেদর জনয্ িছ

, যা আমােদর পূ েবর্কার

না। আজেকর যু েগ ইসলাম �চার

,

দা‘ওয়াতকমর্ পিরচালনা ও মানুেষর কােছ  দিলল �মাণ উপ�াপন
অেনক িদক িদেয়ই সহজ। িবেশষ কের তথয্ �যুি�র উ�য়েনর
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কারেণ দা ‘ওয়াত ও �চার কমর্ আেরাও সহজ হেয় িগেয়েছ।
একােজ বতর্মােন েরিড

, েটিলিভশন, সংবাদপ�সহ নানা

মাধয্েমর সাহােযয্ অিত সহেজ কেমর্ অ�গতী সাধন করায়।
অতএব জ্ঞানব, ঈমানদার বয্ি�বগর্ ও নােয়েব রাসূলেদর উপর
অবশয্ কতর্বয্  , সেবর্া� গুরু� িদেয় এ কােজ আ�িনেয়
করা, পর�র কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় আ�াহর বাতর্া তঁর ব
া
া�ােদর
িনকট েপৗঁেছ েদয়া। এ মহৎ কােজ জিড়ত হেল চািরিদক েথেক
অসহেযািগতা, বাঁধা ও বয্-িব�েপর স�ু খীন হেত হেব তখন
এসব আমেল না িনেয় িনভর্েয় স�ুখপােন এিগেয় যাওয়া। এ
দািয়� পালনকােল বড়-েছাট ধনী-গরীেব েকান েভদােভদ ও

তারতময্ সৃি� না কর । বরং আ�াহ র হুকুম েযভােব আ�াহ
অবতর্ীণ কেরেছ , েযভােব �বতর্ন কেরেছ

িঠক েসভােব

তা

আ�াহর বা�ােদর িনকট েপৗঁেছ েদয়া।
অব�ার আেলােক কখেনা কখেনা এ দা

‘ওয়াতী কাজ ‘ফরেয

আইন’ হেয় থােক। েযমন আপিন যিদ এমন েকান �ােন অব�ান
কেরন েযখােন আপিন ছাড়া এ দািয়� পালেনর অনয্ েকউ েন ,
েয সৎ কােজর আেদশ েদেব , অসৎ কােজ বাধা েদেব তখন এিট
আপনার জেনয্ ফরেয আইন হেব। আবার অব�ােভেদ কখেনা
কখেনা ফরেয েকফায়া , ইতঃপূ েবর্ আমরা এ িবষেয় আেলাচনা
কের এেসিছ। সু তরাং যখন আপিন এমন �ােন থাকেবন, েযখােন
24

আপিন বয্তীত এ দািয়� পালেনর

উপর আর কারও ক্ষম

থাকেব না , তখন এেত আ�িনেয়াগ করা আপনার জেনয্ অবশয্
কতর্বয্ হেয় যােব আর অনয্ েকউ দা‘ওয়াত, �চার, আেদশিনেষেধর কােজ রত থাকেল, আপনার জনয হেব সু �ত। আর যিদ
আপিন েস কােজ অ�ণী ভূ িমকা পালন কেরন এবং এর �িত
য�বান হন, তেব আপিন হেয় যােবন সৎকেমর্ �িতেযািগতাকারী।
দা‘ওয়াত ‘ফরেয িকফায়া ’ এর দিলল িহসােব িনে�া� আয়াত
েপশ করা যায়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন :
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ ۡ ُ ّ ُ َ ۡ َ
[١٠٤ :�﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ �﴿و��ن مِن�م ُمَة يدعون إِ� ٱ
‘এবং েতামােদর মেধয্ এরূপ একিট দল থাকা উিচৎ যার
কলয্ােণর িদেক আ�ান করেব’ 22
21F

এ আয়ােতর বয্াখয্ায় হােফয ইবেন কািসর এবং ওলামােদর িবরা
একদল যা বেলেছন তার অথর্ হে : এ মহান কােজ েতামােদর
মধয্ েথেক একি দল িনেয়ািজত থাকা চাই। যারা আ�াহর িদেক
আ�ান করেব , তাঁর �ীন �চার করেব , তাঁর আেদশ-িনেষধ
বা�ােদর িনকট েপৗঁছােব। এ কথা সকেলরই জানা আেছ েয
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর িদেক আ�ান
কেরেছন,
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সাধয্ানুযায়ী ম�ায় আ�াহর িবধান বা�বায়েন

সূ রা আেল ইমরান:১০৪
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আ�িনেয়াগ কেরেছন। অনু রূপভােব তাঁর সাহাবীরাও একােজ
অংশ �হণ কেরেছন তােদর সামথর্ানুপােত। িহজরেতর পর এর
েচেয়ও অিধক দািয়�শীল ভূ িমকা েরেখেছন। নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা �ােমর ওফােতর পর িবিভ� অ�েল ছিড়েয়
পেড়িছেলন এবং শি�-সামথর্

ও ইলমী েযাগয্তা অনুযায়ী এ

দািয়� চািলেয় িগেয়েছন িনরলসভােব।
দা‘ওয়াত কমর্ীর ��ত, অনয্া-অ�ীলতা বৃ ি�, অজ্ঞতার �াবেলয
সময় -েযমন আমােদর এ সমেয়র কথাই বলা যায়- দা ‘ওয়ােতর
হুকুম হেব ফরেয আইন। �েতয্ক মুসিলমেকই অতয্াবশয্কীয়ভ
এেত অংশ�হণ করেত হেব। হয্াঁ েকউ যিদ িনিদর্� েকান �

,

শহর বা এ জাতীয় েকান �ােন বসবাস কের আর েসখােন এ
কােজর দািয়�ভার �হণকারী কাউেক পাওয়া যায় এবং েস বয্ি�
দা‘ওয়ােতর মাধয্েম আ�াহর িবধান মানুেষর িনকট এমনভােব
�চার কেরেছ েয েস�ােন বসবাসকারী সকেলর পক্ষ হেত যে ,
এমতাব�ায় অনয্েদর জনয্ �চার-�সার সু �াত, কারণ অেনয্র
হােত এর �মাণ �িতি�ত হেয় িগেয়েছ, তার হাত ছাড়াও অনয্
হে� আ�াহর হুকুম বা�ব িয়ত হেয়েছ। িক� (েযখােন এ অব�া
েনই বা পযর্া�  দ‘ওয়াত দাতা েনই) অনয্ানয্ �া, অনয্ মানুেষর
কােছ এ দা‘ওয়ােতর দািয়� আেলমেদর উপর তােদর সাধয্ানুযায়ী
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অতয্াবশয্ক, অনু রূপভাে ক্ষমতায় অিধি�ত �শাসকেদ
উপরও ক্ষমতা ও সাধয্ অনুসাের তা িনেয় দাঁড়ােনা অতয্াবশ
এেত বুঝা যায় দা‘ওয়াত ইলা�াহ ফরেয আইন বা ফরেয িকফায়া
হওয়াটা আেপিক্ষক িবষয় েকােনা েকােনা স�দায় ও েকােনা
েকােনা বয্ি�র জনযএটা ফরেয আইন আবার েকােনা স�দায় ও
েকােনা েকােনা বয্ি�রেক্ষেতা ফরেয িকফায়া; যখন েসখােন ও
েস অব�ােন এ কাজিটর জনয্ পযর্া� পিরমান েলাক দাঁিড়েয় যাে
এবং তারা তার জনয্ যেথ� হেয় যাে।
তেব শাসক এবং সামথর্বান বয্ি�র উপর এ েক্ষে� দািয়
আেরা বড়। তােদর উপর অবশয্ই করণীয় হে� তােদর সাধয্ম
পৃিথবীর সকল �াে� আ�াহর িরসালত েপৗঁেছ েদয়া স�াবয্ সক
প�ায়, মানু েষর বয্বহৃত সকল ভাষায়। এেত কের পৃিথবী
সকেলর কােছ তােদর িনজ� ভাষায় �ীন েপৗঁেছ যােব। েস েলাক
আরবী ভাষা ভাষী েহাক িকংবা অনয্ েকােনা ভাষা ভাষী। েকননা
আমরা িকছু পূ েবর্ও  ে�খ কেরিছ েয , বতর্মােন আেগর তুলনায়
দা‘ওয়াতী �চারণা খুবই সহজ হেয় িগেয়েছ েরিডও , েটিলিভশন
ও সংবাদপ� ( ই�ারেনট) সহ িবিভ� �চার মাধয্েমর উ�াবেনর

কারেণ; যা পূ েবর্ স�ব িছল ন । এমিনভােব ওয়ােয়জ, খিতব ও
ব�ােদর উপরও অবশয্ কতর্বয্ মাহ
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, সমােবশ জুম ‘আ

ইতয্ািদেত সাধয্মত আ�াহর িবধান �চার ক

, সাধয্ ও জ্ঞ

অনু যায়ী আ�াহর �ীন �চার-�সার করা।
বতর্মান সমেয় ইসলামী আকীদা িবেরাধী নানািবধ ষড়য , তােদর
িব�ােসর েমৗিলক� িবনাশ

,

নাি�কতার িদেক আ�ান

,

�িতপালক, িরসালাত ও পরকালেক অ�ীকার এবং বহুেদেশ
খৃ�ধেমর্র িদেক দ ‘ওয়ােতর বহুিবধ কমর্সূিচর িব�ৃিতসহ বহু �
আ�ােনর বয্াপকতার কারেণ দ ‘ওয়াত ইলা�াহ এযু েগ সকল
মুসিলেমর উপর বয্াপকভােব ফরয হেয় পেড়েছ। সবর্�ের
আেলম ও ইসলােম িব�াসী সকল শাসক-�শাসেকর উপর
অবশয্ পালনীয় ফরয হেয় িগেয়েছ ে , তারা িনজ িনজ সাধয্মত
েলখিন, ব�ৃতা, িববৃ িত এবং �চারয�সহ সকল মাধয্েম আ�াহর
�ীন �চার করেব। এেত গিড়মিস

বা অবেহলা করার েকােনা

সু েযাগ েনই, অনয্ বয্ি�বেগর্র উপর িনভর্র করারও অবকাশ ে
বরং এেক্ষে� সহেযািগ , অংশ�হণ ও পর�র কাঁেধ কাঁধ
িমিলেয় দাঁড়ােনা পূ েবর্র তুলনায় বতর্মােন আেরা অিধক �েয়াজন
কারণ ইসলােমর শ�রা

যাবতীয় উপায়- উপকরণািদর মাধয্েম

েলাকেদর �ীন েথেক দূ ের সরােনা , �ীন িবষেয় জনমেন সে�হসংশয় সৃ ি� ও তােদর ধেমর্র �িত অনয্ ধমর্াবল
িবেশষত:মুসিলমেদর আকৃ� করার উে�েশ এেক অপরেক
সাহাযয- সহেযািগতা ও কাঁেধ কাধ িমিলেয় কাজ কের যাে�।
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সু তরাং তথয্ �যুি�র এ যুেগ ইসলামপ�ীেদরও �েয়াজন এসব
েক্ষে� তৎপর হওয়া এবং শ�েদর এেহন �া� তৎপরতা
�ীন-িব�ংসী কমর্কাে�র

ও

েমাকােবলায় সকল েক্ষে� হেক

দা‘ওয়াতেক েজারদার কর েত সদা কমর্তৎপর থাক

, �ীেনর

�চার-�চারণােক বয্াপকতা দােনর লেক্ষয্ তথয্ �যুি�র সা
�হণ কের সকল পযর্ােয় �ীেনর পয়গাম েপৗঁিছেয় েদয়ার �
স�� করা। দা ‘ওয়াত কেমর্ তথয্ �যুি�র বয্বহার এবং
মাধয্েম দ ‘ওয়াতী কমর্সূিচর বয্াপকতা দান আ�াহ কতৃর্ক তা
বা�ার উপর ফরযকৃত আ�াহর িদেক দা‘ওয়ােতরই অংশ।
ি�তীয় িবষয়: দা‘ওয়ােতর প�া ও প�িত
দা‘ওয়ােতর প�া ও প�িত স�েকর, তার �কৃিত ও ধরন স�র্েক
আ�াহ তা ‘আলা পিব� কুরআেন িবশদ বণর্না িদেয়েছন।
রাসূ লু�াহ্র হাদীেসও এ িবষয়িট এেসেছ �কৃ�ভােব।
আ�াহ তা‘আলা খুব ��কের বেলেছন:
ۡ َ َ َ َ َۡ
ّ
ۡ ۡ
َ ۡ
َ
َ َٰ ُ ۡ
َ ِ �َِٱل
�
�ٰدِل ُهم
يل َر ّ�ِك بِٱ� ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱ�سنةِ� و
ِ
ِ ِ ﴿ٱدع إِ� سب
َ
[١٢٥ :أ ۡح َس ُنۚ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ

‘তুিম েতামার রেবর পেথ আ�ান কর িহকমত ও সদু পেদেশর
মাধয্েম এবং তােদর সােথ িবতকর্ কর সু�রতম প�’ 23
2F

23

সূ রা নাহল, ১২৫।
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দা‘ওয়াত প�িত িক হেব এবং একজন দা‘ওয়াতী কমর্ীেক  িক িক
গুণ অজর্ন করেত হেব যা েস  ‘ওয়ািত ময়দােন �েয়াগ করেব
উপেরা� আয়ােত আ�াহ �� কের বেল িদেয়েছন। েস
দা‘ওয়াত শুরু করেব িহকমত ও পিরে-পিরি�িতর িবেবচনায়
িবিভ� েকৗশেলর মাধয্েম। এখােন িহকমত বলেত বুঝােনা হেয়েছ
সু �� দিলল �মাণসমূ হ যা �� ও সে�াষজনক প�ায় হ�
�িতি�ত করেব এবং অসার ও বাতুলতােক খ�ন করেব।
কিতপয় মুফািস্সেরর মে , ‘তুিম েতামার রেবর পেথ িহকমেতর
মাধয্েম দ ‘ওয়াত িদেব ’ একথার অথর্ কুরআেনর মাধয্ , কারণ
কুরআনই হে� সেবর্া� পযর্ােয়র িহক , এর মেধয্ হ� ও সতয
স�েকর্ খুবই ��তার সােথ পূণর্া�রূেপ বলা হেয়ে
আবার েকউ েকউ বয্াখয্া কেরে , কুরআন-হাদীস বিণর্ত দিলল
�মাণািদর সাহােযয্
যাই েহাক িহকমত একিট তাৎপযর্ময় অিত উ� অথর্েবাধক শ
যার মমর্ হে , জ্ঞ, �জ্, সু �� �মাণ ও সতয্��কারী
দিলেলর মাধয্েম আ�াহর িদেক আ�ান করা। এবং এিট
সমাথর্েবাধক একিট শ , নবুওয়ত, �ীেনর বুঝ , েবাধ-িবেবক,
পরেহযগারী �ভৃিত অেথর্ বয্বহৃত হয়। ইমাম শাওকানীর ব�
মেত েমৗিলকে�র িবেবচনায় িহকমেতর অথর্ হে

, েয িবষয়

মূ খর্তা �সূত কাযর্ািদ েথেক িবরত রােখ েসিটই িহকমত। অথর্
30

েযসব ব�বয, েলখিন িকংবা উি� আপনােক িনবুর্ি�তা ও বাতুলতা
েথেক রক্ষা করেব েসিটই িহকমত
এমিন ভােব �েতয্ক �� কথা যা �কৃত অেথর্ই শু� েসি
িহকমত। এসব িবেবচনায় কুরআেনর আয়াত সেবর্া�ম িহকম ,
এর পর সহীহ হাদীস এবং আ�াহ উভয়িটেক
িকতােব িহকমত বেল

ই তাঁর মহান

নামকরণও কেরেছন । েযমন পিব�

কুরআেন এেসেছ,

َ ۡ ۡ
َ ٰ�َِ ﴿ َو ُ� َع ّل ُِم ُه ُم ۡٱلك
[١٢٩ :ب َوٱ� ِك َمة﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘এবং তােদরেক িশক্ষা েদয় িকতাব ও িহক’। [সূ রা আলবা�ারাহ: ১২৯]
আয়ােত বিণর্ত িহকমত অথর্ সু�তঅনয্ আয়ােত এেসে,
َ ٗۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُۡ َ َ ُٓ ََ َ َ َ ۡ ۡ
ُۡ
:�� كث ِٗ��﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
و� خ
ِ ﴿ يؤ ِ� ٱ� ِكمة من �شاء ۚ ومن يؤت ٱ� ِكمة �قد أ
[٢٦٩
“িতিন যােক ইে� েহকমত দান কেরন। আর যােক েহকমত
�দান করা হয় তােক েতা �ভূ ত কলয্া দান করা হয়”। [সূ রা
আল-বাকারাহ: ২৬৯]
অতএব সারকথা হল , সু �� শর ‘য়ী দিললািদেক িহকমত বলা
হয় এবং েযসব পির�ার ও �� কথা হ� বুঝেত ও �হণ
করেত সহায়তা কের তাও িহকমত। এ িবেবচনায় েঘাড়ার মুেখ
�ািপত লাগামেক ‘হাকাম’ বলা হয়। কারণ েঘাড়ার মািলক
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‘হাকামা, (লাগাম) েটেন ধরেল েঘাড়া থামেত বাধয্ হেয় যায়। ঐ
হাকামাই তােক চলা অবয্াহত রাখেত বাধা েদয়। একইভােব
‘িহকমত’ ও এমনই কথা যা �বণকারীেক বািতেলর পেথ চলেত
বাধা �দান কের , হ� ও সেতয্র �িত �ভািবত কের তা �হণ
করেত ে�রণা েযাগায় এবং আ�াহ িনধর্ািরত সীমায় অব�ান
িনেত সাহাযয্ কের।
তাই দা ‘ঈ ইলা�াহর দািয়� হে� , আ�াহর িদেক আ�ােনর এ
গুরু দািয়� পালনকােল িহকমেতর পথ অবল�ন করা এব
দা‘ওয়াত কমর্ িহকমত িদেয়ই শুরু  , এর �িত িবেশষ য�বান
হওয়া। যিদ দা ‘ওয়াত �দ� বয্ি�র মােঝ েকােনা স কীণরতা বা
আপি� থােক তাহেল উ�ম উপেদেশর �রণাপ� হওয়া

,

উৎসাহবয্�ক পিব� আয়াত ও হাদীেসর উপেদশ �ারা দ ‘ওয়াত
েপশ করা। যিদ কাি�ত বয্ি� সি�হান হ, তাহেল উ�ম প�ায়
িবতেকর্র রা�া �হণ করা এবং কাি�ত পযর্ােয় েপৗঁছার িনিম
ৈধযর্ ধারণ কর , তাড়াহুেড়া বা বল �েয়াগ িকংবা রূঢ় আচরেণ
িচ�া পিরহার করা। বরং সে�হ িনরসেনর জনয্ আ�াহর উপর
ভরসা কের �েচ�া চািলেয় েযেত হেব অবয্াহতভােব এবং
দিললািদ উপ�াপন করেব উ�ম প�িতেত।
েহ আ�াহর পেথর দা ‘ঈ! এভােব আপনােক হেত হেব সিহ�ু ও
ৈধযর্শীল। কেঠারতা অবল�ন করা যােব না। কারণ এ প�িতই
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হে�, হে�র মাধয্েম উপকৃত হওয় , হ� �হণ করা এবং হে�র
দা‘ওয়াত �ারা েপশকৃত বয্ি�েক �ভািবত করর েবিশ উপেযাগী।
(েহ দা‘ঈ) আপনােক আরও হেত হেব

িবতকর-আেলাচনায়

ৈধযর্শীল। আ�াহ তা‘আলা মূ সা ও হারুন আলাইিহমাস সালামেক
িফর‘আউেনর কােছ দা‘ওয়াত দােনর জনয ে�রণকােল তার সােথ
নরম ভাষায় কথা বলার িনেদর্শ িদেল , অথচ েস িছল সবেচ বড়
সীমাল�নকারী। আ�াহ বেলন:
ّ ٗ َ َ َ َُ
ّ
َۡ َۡ ُ ّ
ٰ َ �
﴿ �قو� ُ�ۥ ق ۡو� َّ ِ ٗنا ّعَلَ ُهۥ َتَذَكَر أو
[٤٤ : ﴾ ]ﻃﻪ٤ �
‘েতামরা তার সােথ ন� কথা বলেব , হয়েতা েস উপেদশ �হণ
করেব, অথবা ভয় করেব। 24
23 F

অনয্� আ�াহ তা‘আলা

নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক এ িবষেয় বলেলন:
ْ ّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ نفَض
ّ َ ّ ََۡ َ َ
ب َ ُوا م ِۡن
ِ ﴿ فبِما ر�ةٖ مِن �َِ ِ�ت لهمۖ ولو كنت َظًا غل ِيظ ٱلقل
َ
[١٥٩ :َح ۡول ِك ۖ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
‘অতঃপর আ�াহর পক্ষ েথেক রহমেতর কারে আপিন তােদর
জনয্ নরম হেয়িছেল। আর যিদ আপিন কেঠার �ভােবর , কিঠন

24

সূ রা �াহা, ৪৪।
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হৃদয়স�� হে ন, তেব তারা আপনার আশপাশ েথেক সের
পড়ত’। 25
24F

বুঝা েগল দা ‘ওয়ােতর �জ্ঞাপূণর্ প�িত এবং সিঠক প�া হ

,

দা‘ঈেক �জ্ঞাপূ, দূ রদশর্ী হেয় দ ‘ওয়াত দােন �বৃ � হেত হেব।
তাড়াহুেড়া ও বল �েয়ােগর মানিসকতা তয্াগ কের িহকমেত
মাধয্েম অ�সর হওয়া। আর তা হে�,

কুরআন ও হাদীেসর

�ভাবপূ ণর্ উপেদশ বাণীর মাধয্েম  ‘ওয়াত েপশ করা । দা‘ওয়াত

দােনর েক্ষে� ‘ঈ আরও েয প�িত অবল�ন করেব তা হে�,
উ�ম নসীহত বা উপেদশ �দান, আর

িবতকর্ করার �েয়াজন

েদখা িদেল েসখােনও উ�ম আদেশর্র �াক্ষর র

। এগুেলাই

হে� দা‘ওয়াত দােনর প�িত দা‘ওয়াত দােনর েক্ষে� যার �ি
েখয়াল রাখা আবশয্ক। কুরআন, হাদীস ও শরয়ী িবষেয় অজ্ঞত

িনেয় দা ‘ওয়াত �দান ক্ষিতকা ও অেনাপকারী । -এিবষেয়
িব�ািরত িববরণ একটু পের দা ‘ঈর আখলাক শীষর্ক অনুে�েদ
েদয়া হেব- কারণ দিলল �মাণ িবষেয় অজ্ঞ েথেক 

‘ওয়াত

�দান িবনা ইলেম আ�াহর উপর কথা বলার নামা�র।
এমিনভােব ককর শ ভাষায় , বল �েয়ােগর মাধয্েম দ
�দােনর ক্ষিতও অপিরসীম

25

সূ রা আেল ইমরান:১৫৯
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‘ওয়াত

এ �সে� সূ রা আন নাহেল আ�াহর িনেদর্িশত প�া অবল�ন করা
অিত জরুির আর তা হে�, আ�াহর বাণী,
ۡ ۡ َ
َ َٰ ُ ۡ
[١٢٥ :يل َر ّ�ِك بِٱ� ِك َمةِ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
ِ ِ ﴿ٱدع إِ� سب

‘তুিম েতামার রেবর িদেক আ�ান কর িহকমেতর মাধয্ে’। 26
25F

তেব যিদ দা ‘ওয়াত েপশকৃত বয্ি� েথেক িনযর্া , একগুঁেয়িম
�কাশ পায় তাহেল তার উপর কেঠারতা করােত বাধা েনই।
েযমন আ�াহ বেলন:
ۡ َ ّ
َ ُۡۡ َ
َ ِ
ّ ٓ
ّ �َّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
[٩ :ِ� َوٱغلظ َعل ۡي ِه ۡ ۚم﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
ار َوٱل ُم َ�ٰ ِفق
َ� ٰ ِه ِد لۡكُف
ُ
‘েহ নবী কািফর ও মুনািফকেদর িবরুে� িজহাদ করুন এব
তােদর �িত কেঠার হন। 27
26 F

অনয্ আয়ােত আ�াহ বেল,
ْ َ َ َ ّ ّ ُ َ ۡ َ َ
ّ ّ
َ ۡ َ ۡ َ ُْٓ َ ُ ََ
﴾ِۖين ظل ُموا م ِۡن ُه ۡم
َ� َ�ِ ب ِ�َ ِٱلَ ِ� ِ� أحسن
ِ ٰ�ِ﴿ ۞و� ت�ٰدِلوا أهل ٱلك
[٤٦ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

“আর আহেল িকতাবেদর সােথ উ�ম প�িত বয্তীত বা-িবত�া
করেবন না, তেব তােদর মেধয্ যারা অনয্ায় আচরণ কের েসট

িভ�” 28।
27F

26

সূ রা আন-নাহল:১২৫

27

সূ রা আত-তাহরীম: ৯।

28

সূ রা আল-আনকাবূ ত: ৪৬।
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তৃতীয় িবষয়: দা‘ওয়ােতর িবষয় ব�
দা‘ওয়াত কমর্ী বা দা‘ঈ েলাক

অপরেক েকান িবষেয়র �িত

দা‘ওয়াত িদেব:
েয ব�র িদেক দা‘ওয়াত েদয়া হেব, আর েয িবষয়িট আ�াহর
পেথ আ�ানকারীগণেক

মানু ষেদর িনকট বয্াখ-িব

ে�ষনসহ

উপ�াপন করেত হেব , েযমনিট কেরিছেলন যু েগ যু েগ নবী

-

রাসূ লগণ, েসিট হে�, ‘‘আ�াহর সরল পেথর িদেক দা ‘ওয়াত’’।
অনয্ভােব বলেল ‘‘ইসলােমর িদেক দা ‘ওয়াত’’। এটাই আ�াহর
সতয্ ধম এবং এটাই দা‘ওয়াত �ল। েযমন আ�াহ বেলেছন:
َ
َ َٰ ُ ۡ
[١٢٥ :يل َر ّ�ِك﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
ِ ِ ﴿ٱدع إِ� سب

‘তুিম েতামার রেবর পেথর িদেক আ�ান কর ’। অতএব আ�াহর
পথ হল ইসলাম , এটাই িসরাতুল মুসতািকম , এটা ঐ �ীন যা
িদেয় ে�রণ কেরেছন �ীয় নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া

সা�ামেক। এিদেকই দা ‘ওয়াত েদয়া ফরয। েকান মাযহাব , েকান
বয্াি�র িব�া-মতবাদ নয় , বরং আ�াহর �ীেনর িদেক , িসরােত
মু�ািকেমর িদেক , যা িদেয় আ�াহ �ীয় নবী ও খিলল মুহা�দ
আলাইিহসসালাতু ওয়াসসালামেক ে�রণ কেরেছন। এটাই
কুরআনু ল কািরম ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
�মািণত হািদস েথেক বুঝা যায়।
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িসরােত মু�ািকম তথা ইসলােমর �িত দা ‘ওয়াত দােনর েক্ষে
গুরুে�র �মধারা জায় রাখা বা�নীয়। তাই সবর্াে� দ ‘ওয়াত
িদেত হেব সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িবষয়ািদর �


এর মেধয্ সবর্�থম 

‘ওয়াত হেব সিহহ আি�দাহ

র

�িত, ইখলাস ও ইবাদত-উপাসনায় আ�াহর তাওহীেদর �িত,
আর আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও আেখরােতর উপর ঈমান আনয়েনর
�িত, আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা
িকছু র সংবাদ িদেয়েছন েসগুেলার উপর ঈমান আনয়েনর তার
�িত। এগুেলাই িসরাতুল মু�ািকেমর িভি�মূল। এিটই
ইলাহা ই �া�াহ এবং

মুহা�াদু র রাসূ লু

‘লা

�াহ’ এ র �িত

দা‘ওয়ােতর �িতভূ । বয্াপকভােব এর িবেশষণ করেল অথর্ এ
দাড়ায়, তাওহীদ তথা এক�বাদ ও ইখলােসর িদেক দা‘ওয়াত।
আ�াহ ও তাঁর রাসূ লগেণর �িত ঈমােনর িদেক দা ‘ওয়াত। এ
বয্াপকতার িভতর ঐ সকল িবষয়ািদও অ�ভুর্� হেয় যায় য
স�েকর্ আ�াহ ও তাঁর রাসূল সংবাদ িদেয়েছন এবং যা
ইতঃপূ েবর্ ঘেটেছ আর যা েকয়ামেতর পূেবর্ ও পের ঘট , আর
েশষ যমানায় যা যা সংঘিটত হেব।


একইভােব অ� ভুর� হেব আ�াহ তা

‘আলা কতৃর্ক

ফরযকৃত িবষয়াবলী েযমন , নামায কােয়ম করা , যাকাত আদায়
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করা, েরাযা পালন করা ও আ�াহর পিব� ঘের হ� করার
�িত দা‘ওয়াত।


আরও যু � হয় িজহাদ িফ সািবিল

�াহ, সৎকােজর

আেদশ, অসৎ কােজ িনেষধ , পিব�তা,

েলন-েদন, িববাহ-

তালাক, ভরণ েপাষণ, যু �-শাি� অথর্াৎ সকল বয্াপাের আ�াহ
িবধান �হণ করার �িত দা ‘ওয়াত। কারণ আ�াহর �ীন হে�
বয্াপক ও পিরপূণ , ইহকাল ও পরকােল বা�ার যাবতীয়
�েয়াজন ও কলয্াণেক অ�ভুর্� কের


আেরা আ�ান করেব উ�ম চির� এবং সু �র কােজর

িদেক, িনেষধ করেব অসৎ চির� এবং খারাপ কাজ েথেক।
সু তরাং তা হেব ই বাদাত (উপাসনা) ও ি�য়াদাত (েনতৃ�দান)।
একজন দা ‘ওয়াত কমর্ী একই সােথ

‘আেবদ (উপাসক) ও

েসনাবািহনীর কােয়দ (েনতা) িহেসেব গেড় উঠেব।


অনু রূপভােব দা‘ওয়াত ইবাদাত ও িবচার বয্ব� েক

শািমল কের , সু তরাং একজন দা ‘ঈ েযভােব নামায ও েরাযা
পালনকারী, ত�প েস আ�াহর িবধান মত িবচারক ও আ�াহর
িবধানেক বা�বায়নকারীরূেপ িবেবিচত হে।


এভােবই দা‘ওয়াত ইবাদাত ও িজহাদ েকও শািমল কের ,

েস িহসােব একজন দা‘ঈ আ�াহর িদেক আ�ান করেব এবং

38

েয আ�াহর �ীন েথেক েবর হেয় যােব তার িবরুে� িজহাদ
করেব।


দা‘ওয়াত হল- কুরআন ও হািতয়ার

কুরআন িনেয় িচ�া-গেবষণা করেব

, সু তরাং দা‘ঈ

, শি� সাহস িদেয় তা

বা�বায়ন করেব আর যিদ �েয়াজন হয় অ� বয্বহার করেব।


দা‘ওয়াত হল- রাজনীিত ও সমাজ বয্ব�

, তাই দা‘ঈ

একই সােথ আ�ান করেব উ�ত চির� , ঈমানী �াতৃে�র িদেক
এবং মুসিলমেদর মােঝ হৃদয্তা ও ঐকয্ �িত�ার �িত দৃ
িদেব। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َ ٗ َ ّ َۡ ْ ُ َ ۡ َ
ْ ُّ
[١٠٣ :َفَرَق ۚوا﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
�ِيعا َو
� َِ� ﴿ وٱ�ت ِصموا ِ�ب ِل

‘েতামরা সকেল িমেল আ�াহর র�ু দৃ ঢ়ভােব ধর এবং পর�র
িবি�� হইও না।’ 29
28F

স�ািনত পাঠক! আমরা আপাত দৃ ি�েত িবচার করেল �ীন
ইসলামীর ৈবিশ�য্গুেলা েদখেত পাব  , আ�াহর �ীন ঐেকয্র
িদেক আ�ান কের , �জ্ঞাপূণর্ িবশু� রাজনীিতর িদেক আ
কের, যা পার�িরক স�কর্ ও িমল সৃি� কের অিমল ও
িবি��তা দূ র কের। হৃদয্তার ব�েন আব� কের দূর� ও িভ�ত
অপসারণ কের।

29

সূ রা আেল ইমরান:১০৩
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ইসলামী জীবন িবধান আ�ার শুি�তা ও ইসলামী

�াতৃ�েক স�ান �দশর্েনর আ�ান জানায়।


আেবদন জানায় েনক ও তাকওয়ার কােজ সহেযািগতার ,

আ�াহ ও বা�ার জনয্ কলয্াণ কামনার


এমিন ভােব আেবদন জানায় আমানত আদায় ও শরয়ী

রীিত অনু যায়ী িবচার ও শাসন কাযর্ পিরচালনার এবং আ�াহ যা
অবতীণর্ কের িন এমন িবচার পিরহােরর িদেক। েযমন আ�াহ
বেলন:
ۡ َّ ّ
َ ُ
َ َ َ
َۡ
َ ََۡ ْ ّ
َ ۡ �َ ك ۡم ُتم
ِ َّ� �
اس
ت ِ �َٰٓ أهل َِها �ذا ح
َ﴿ إِن
ِ ٰ�ٰ���َ يَأ ُم ُر� ۡم أن ُؤَدُوا ٱ
ۡ
ْ
ُ َۡ َ
[٥٨ :أن �ك ُموا بِٱل َع ۡد ِل �﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘িন�য়ই আ�াহ েতামািদগেক িনেদর্শ িদে�

, আমানত তার

হকদােরর িনকট �তয্াপর্ণ করেত। এবং েতামরা যখন মানুেষ
মেধয্ িবচারকাযর্ পিরচালনা করেব তখন নয্ায়পরায়ণতার সা
িবচার করেব।’ 30
29F



এমিনভােব দা ‘ওয়াত হল , রাজনীিত ও অথর্নীি

;

েযমিনকের এিট রাজনীিত , ইবাদত ও িজহাদ। তাই এিট
আ�ান জানায় সু ষম শর ‘য়ী অথর্নীিতর িদেক। জুলুম িনভর্
পুিজবাদী অথর্নীিত ন , যা ৈবধতা ও শালীনতার ধার ধাের না ,

30

সূ রা িনসা:৫৮
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বরং মূ ল লক্ষয্ হে� েযেকান প�ায় স�দ উপাজর্ন ক
নাি�কয্বাদী কিমউিনজেমর অথর্নীিতও 

, যােত মানু েষর

স�েদর �িত �িত েকান ��েবাধ েনই তােদর উপর জুলুমিনপীড়ন ও বল�েয়াগ করেতও ি�ধা-সংেকাচ কের না। ইসলামী
অথর্নীিত এর েকানিটই নয় বরং উভয় অথর্ বয্ব�ার মাঝাম ,
উভয় পেথর মাঝামািঝ, দু ইিট বািতেলর মােঝ একিট হ�-সিঠক
পথ।
পা�াতয্ সমাজ স�দেক অেনক বড় কের েদেখেছ তাই স�দ
বৃ ি�র অিভপােয় অিতির� বাড়াবািড় কেরেছ। স�দ জমা করার
েক্ষে� স�াবয্ সকল প�ায় েচ�া কেরেছ এমনিক আ�াহ কতৃ
িনিষ� প�াও। অনয্িদেক�ােচয্র েসািভেয়তী নাি�কয্ সমাজ এব
যারা তােদর মতবাদ অবল�ন কেরেছ তারা মানু েষর স�েদর
নূ য্নতম মযর্াদা ে

িন বরং গণমানু েষর স�দ লু টপাট কের

িনেজেদর কের িনেয়েছ ; ৈবধ কের িনেয়েছ। এসব কাজ করেত
তােদর িবেবক েমােটও বাধা েদয়িন। তারা জনসাধারণেক দােস
পিরণত কেরেছ , তােদর উপর িনযর্াতন কেরেছ িনদর্য়ভােব
আ�াহর সােথ কুফরী কেরেছ , আ�াহ �দ� ধমর্সমূহেক অ�ীকার
কেরেছ। তােদর মতবাদ িছল,  واﺤﻟﻴﺎة ﻣﺎدة،� ‘েকান ইলাহ েনই,
স�দ বা ব�ই জীবন’। এভােব স�দ উপাজর্েনর বয্াপাের তার
নীিত- ৈনিতকতা িনেয় ভােব িন, অৈবধ উপােয় আহরেণর বয্াপাের
41

সামানয্তম ি�ধাও কের িন। �ংসযজ্ঞ চািল

স�েদর উপর

আিধপতয্ িব�া করেত েকানরূপ কসুর কের িন। মানুষ ও
স�দ উপাজর্ন ও উপকৃত হওয়ার েয �কৃিত ও �বৃি�

আ�াহ

তােদর মেধয্ িদেয়েছন েস বয্াপারিট েমােটই �েক্ষপ কের
মানু েষর মােঝ েয ক্ষমতা ও িবেবক ও তােদরেক েয উপউপকরণ আ�াহ িদেয়েছন তা েথেক উপকৃত হেত সেচ� হয় িন।
সু তরাং তারা এটাও কের িন ওটাও কের িন।
ইসলাম জুলুম , �তারণা, সু দ ও অৈনিতক প�ােক এিড়েয়
অথর্নীিতেত স�দ উপাজর্ন ও সংরক্ষেণর একিট ৈবধ শ
নীিত �বতর্ন কের একিট নতুন িদগ� উে�ািচত কেরেছ। েযমিন
কের ইসলাম বয্ি� মািলকান , েযৗথ মািলকানােক ��া জািনেয়
এর �ীকৃিত িদেয়েছ আেগই। সু তরাং ইসলাম উ� দু ’অথর্ বয্ব�া
মধয্বতর্ী বয্ব�া।

’অ�� প�ার মধয্বতর্ী প�া। ইসলা

স�দেক হালাল সাবয্� কের তৎ�িত উৎসাহ িদেয়েছ। �জ্ঞাপূ
প�িতেত উপাজর্েনর �িত আ�ান জািনেয়েছ। সােথ সােথ আ�াহ
ও রাসূ েলর আনু গতয্ এবং আেরািপত িবধানাবিলর বয্াপাে
উদাসীন হবার বয্াপাের কেঠারভােব সতকর্ কেরেছ
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ
ُ
ُ َ َ ْ ُ ُ َۡ َ ْ
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
[٢٩ :ِين َء َام ُنوا � تأ�ل ٓوا أ ۡم َ�ٰل�م بَ ۡي َن�م بِٱل َ�ٰ ِط ِل﴾ ]اﻟنﺴﺎء
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‘েহ মু’িমনগণ! েতামরা পর�র স�িত�েম বয্বসা বয্তীত অনয্
ভােব পর�েরর ধন-স�ি� �াস কেরা না’ 31
30F

নবী আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম বেলেছন:
ُ
،
َ
ُُ
« َو ِﻋ ْﺮ ُﺿﻪ، وَﻣَﺎﻪﻟ،ُ دَﻣُﻪ
ٌ الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﺣَﺮَام
َالْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻰﻠﻋ
»
‘�েতয্ক মুসিলেমর উপর অপর মুসিলেমর র

, স�দ, স�ম

হারাম বা স�ািনত আমানত (তা েকােনা�েমই ন� করা যােব
না)’ 32।
31F

িতিন আেরা বেলেছন:
َ َ ُ
ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّن
ُ ام َﻛ
ٌ � ْﻢ َﺣ َﺮ
ﺤ ْﺮ َﻣ ِﺔ ﻳَ ْﻮ ِﻣ� ْﻢ ﻫﺬا
» ِدﻣﺎء�ﻢ وأمﻮاﻟ�ﻢ وأﻋﺮاﺿ�ﻢ ﻋﻠﻴ
َ َ ُ ََ ْ
«.....�� ْﻢ ﻫﺬا
َِْ ﺷ
ِ ﻬْﺮِ�ُﻢْ ﻲﻓ ﺑ
ِ
‘েতামােদর র�, স�দ, স�ম েতামােদর উপর এ স�ািনত িদন
এ স�ািনত মাস এবং এ স�ািনত শহেরর মতই স�ািনত’ 33।
32F

িতিন আেরা বেলেছন:
ﻣ
َ
َ
َ
ُ َ»َنْ ﻳَﺄْﺧُﺬَ أَﺣ
َ
ُ ّ َّ �َﻴﻜُﻒ
ا�َ ﺑِ ِﻪ
،َ�َﻴبِﻴﻊ، ٍِﻦْ ﺣَﻄﺐ
 ً �َﻴﺄْﺧُﺬَ ﺣُﺰْﻣَﺔ،ًﺪُ�ﻢْ أَﺣْﺒُﻼ
َ
َ
ْ ُ َ
ْ�َ ﺧ،ُﺟْﻬَﻪ
« أﻋ ِﻄ َﻲ أ ْم ُﻣ ِﻨ َﻊ، اﻨﻟَّﺎس
ٌ ﻣِﻦْ أَنْ �َﺴ ْﺄَل
‘েতামােদর েকউ িকছু রিশ সং�হ কের,
সং�হ কের িব�েয়র মাধয্েম িনেজর
31

সূ রা িনসা, ২৯।

32

মুসিলম: ২৫৬৪।

33

বু খারী : ৬৭।
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একিট লাকিড়র আঁ িট
েচহারা তথা স�ম রক্ষ

করা েলাকেদর িনকট �াথর্না অেপক্ষা অিত উ�ম চাই েলােক
দান করুন বা িফিরেয় িদ 34।’
33 F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস করা হেয়ি
েকান উপাজর্ন সবেচেয় উ�, িতিন বলেলন:
«»ﻋﻤﻞالﺮﺟﻞ ﺑﻴﺪه و� ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺒور
“বয্ি�র িনজ হােতর উপাজর এবং �েতয্ক ৈবধ েবচ- েকনা 35।”
34 F

িতিন আেরা বেলেছন:
َ  َ �ًْا ﻣِﻦْ أَنْ ﻳَﺄْ�ُﻞ،َُّ َ َ ﻌَﺎﻣًﺎ �َﻂ
َِ  ﻧَﻲﺒ
َُ َ ّ
اود
ا�َ د
َ
ّ
 وَ�ِن،ِﻣِﻦْ �َﻤَﻞِ ﻳَﺪِه
ﺧ
»َ�َﻞَ أﺣﺪٌ ﻃ
ِ
ّ
ْ
ُ
ُ
َ َ
َ
« ﺎﻛن ﻳَﺄ�ﻞ ِﻣ ْﻦ � َﻤ ِﻞ ﻳَ ِﺪ ِه،َُﻠﻴْﻪِ الﺴَّﻼَم
“িনজ হােত উপািজর্ত স�দ েথেক আহােরর েচেয় উ�ম আহার
আর েকউ �হণ কেরিন। আ�াহর নবী দাউদ িনেজর উপাজর্ন
েথেক আহার করেতন 36।”
35 F

উপেরা� িবষয়গুেলা আমােদর িনকট ���ভােব �মাণ কের ে ,
ইসলামী অথর্বয্ব�া মধয্প�ী অথর্বয্ব�া। প
অনু সারীেদর অনয্া

পূ ঁিজবাদও নয়

ও তােদর

, আবার নাি�কয্বাদী

কিমউিনজমও নয় , যারা জনস�দেক িনেজেদর স�দ জ্ঞা
কেরেছ, স�েদর �কৃত মািলকেদর স�ানেক অপদ� কেরেছ ,
34

বু খারী : ২৩৭৩।

35

মুসনােদ আহমাদ ৪/১৪১।

36

বু খারী : ২০৭২।
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েকােনা �েক্ষপই কের ,

সাধারণ জনগণেক দােস পিরণত

কেরেছ এবং তােদরেক �ংস কের িদেয়েছ। আ�াহর হারামকৃত
ব�েক হালাল জ্ঞান কেরেছ

পক্ষা�ে(ইসলােম)

স�দ

উপাজর্েনর অিধকার আপনার রেয়েছ তেব শিরয়ত অনুেমািদত
প�ায়ই তা হওয়া উিচত। আপিনই আপনার স�েদর

ও তা

উপাজর্েনর অিধক উপযু� বয্, তেব তা হেত হেব

আ�াহ

�দিশর্ত শরয়ী ও হালাল পে।

ইসলাম তার অনু সারীেদর ঈমানী �াতৃ� , পর িহতাকাংিখতা ও
অপর মুসিলমেক স�ান �দশর্েনর �িত আ�ান জানায় এবং
িহংসা, িবে�ষ, পর�কাতরতা, �তারণা ও িব�াসঘাতকতাসহ
যাবতীয় অসদাচরণ হেত িবরত থাকার িনেদর্শ েদয়।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ۡ َ ُٓ َۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُۡ َ َ ُ ۡ ُۡ َ
[٧١ :ض ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
� ٖ ﴿ وٱلمؤمِنون وٱلمؤمِ�ٰت �عضهم أو ِ�َاء �ع

‘আর মু’িমন পুরুষ ও ম’িমন নারীরা হে� পর�র এেক অপেরর
ব�ু, 37
36F

ۡ ۡ ّ
ٞ ۡ َ
[١٠ :﴿ ِ�َ َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات

‘িন�য় মু’িমনরা পর�র ভাই ভাই’ 38
37F

নবী আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম বেলন:
37

সূ রা তাওবা, ৭১।

38

সূ রা হুজরা, ১০।
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«»ﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻤﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ �ﻘﺮه وﻻ �ﺬﻪﻟ
এক মুসিলম অপর মুসিলেমর ভাই, েস তার �িত জুলুম কের না,
তােক তু� জ্ঞান কের , তােক িনরাশ কের না...।
অতএব মুসিলম পর�র ভাই ভাই। একজন মুসিলেমর দািয়�
হে� অপর মুসিলম ভাইেক স�ান করা, তু� জ্ঞান না ক, তার
�িত নয্ায়িবচার করা এবং শিরয়তস�ত তার সকল অিধকার
�দান করা। এসব দািয়� পালন করা শিরয়েতর দৃ ি�েত
ওয়ািজব। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ْ ُ ْ َ ْ ُ َِّن
ْ ُ ْ ُّْ ُ ْ َ �َﺸُﺪ
«َ�ﻌ ُﻀﻪ َ�ﻌﻀًﺎ
ﺎن
ِ » الﻤﺆ ِﻣﻦ لِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻦ َﺒﻟنﻴ
“িন�য় একজন মুিমন অপর মুিমেনর সােথ েযন একিট �াপনা

যার একাংশ অপর অংশেক শ� কের ধের রােখ” 39।
38 F

িতিন আরও বেলন,

ْ ْ ُ َ ْ ْ
ْ ْ ُ
ْ ْ
« َوال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ أﺧﻮ ال ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ،» »ال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ ِم ْﺮآة ال ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ

‘মুিমন মুিমেনর জনয্ আয়না�র; আর মুিমন মুিমেনর ভাই 40।
39 F

ি�য় ভাই! আপিন আপনার মুিমন ভাইেয়র আয়না। ঈমানী
�তৃে�র ব�ন েয ভীেতর উপর �িতি�ত আপিন তার একিট
ইট। আপনার ভাইেয়র অিধকােরর বয্াপাের আ�াহেক ভয় কর ,
তার অিধকােরর বয্াপাের সেচতন েহান। তার সােথ হ , কলয্াণ
39

বু খারী : ৪৮১।

40

আবু দাউদ: ৪৯১৮।
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ও সততার সােথ েলন-েদন করুন। আপনার একা� কতর্বয্
ইসলামেক পিরপূ ণর্রূে আঁকেড় ধরা। িকছু অংশ �হণ করেলন
আর বািক অংশ েছেড় িদেলন ; এমনিট হেল চলেব না। আ�ীদা
�হণ করেলন আর আহকাম ও আমল েছেড় িদেলন িকংবা
আহকাম ও আমল �হণ করেলন আর আি�দা েছেড় িদেলন
এমন েযন না হয়। বরং পুেরা ইসলামেক �হণ করু ; আি�দা,
আমল, ইবাদত, িজহাদ, সামািজকতা, রাজনীিত, অথর্নীিত সব
িকছু । অথর্াৎ ইসলামেক �হণ করুন সামি�কভােব
আ�াহ তা‘আলা বেলন
ْ ُ ُ ۡ ْ ُ
ّ
ُ ْ ّ ّ ۡ َآ ّ ٗ َ َت
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
ت لشَ ۡي َ�ٰ ِ �ن
ِ �ِ ِين َء َامنوا ٱدخلوا
ِ ٰ �َ ٱلسل ِم فَة َو� َب ِ ُعوا خ ُط
ُ َ ُّ
ٞ و ُّبٞ ّ � ۡم َع ُد
[٢٠٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �
ِنَهۥ ل
ِ
‘েহ মু ’িমনগণ, েতামরা পিরপূ ণর্রূেপ ইসলােম �িব� হও এব

শয়তােনর পদা� অনু সরণ কেরা না, িন�য় েস েতামােদর �কাশয্
শ�।’ 41
40F

সালােফ সােলহীনেদর একিট বৃ হৎ দল এ আয়াত �সে�
বেলেছন: এর অথর্ হল েতামরা পূণর্া ‘িনরাপ�া’ তথা ইসলােমর
মােঝ �েবশ কর।

41

সূ রা রাকারা, ২০৮।
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ইসলামেক ‘িনরাপ�া’ বলা হেয়েছ , কারণ এটা িনরাপ�ার পথ ,
ইহকাল ও পরকােল মুি�র পথ। সু তরাং এটা
আ�সমপর্।

ইসলাম

িনরাপ�া ও

রে�র েহফাযত কের,

মানবতােক

িনরাপ�ার িদেক আ�ান কের , এ জনয্ই িনধর্ািরত দ�িবি ,
েকসাস, ও সিতয্কার িজহাে র �বতর্ন কেরেছ( এরই মাধয্েম
িবরত রােখ র�পাত ও হানাহািন হেত )। অতএব এটা িনরাপ�া
ও আ�সমপর্, িনরাপ�া ও ঈমান তথা সািবর্ক �ীকৃি।
ّ ْ ﻢِ ﺎﻛَﻓ
এজনয্ আ�াহ বেলেছ:
َﺔ
 ُﻠُﻮا ﻲﻓِ الﺴِّﻠঅথর্াৎ ইসলােমর
সকল শাখায় �েবশ কর , িকছু �হণ আর িকছু বজর্ন এমনিট
েযন না হয়। বরং েতামােদর কতর্বয্ পুেরা ইসলামেক আঁকে
َ ْ َّ‘‘ َﻻ ﺗَتَّﺒِﻌُﻮا ﺧُﻄُﻮَاتِ الﺸআর শয়তােনর পদা� অনু সরণ
ধরা। ﺎن
ِ ﻴﻄ
কেরা না’’ অথর্াৎ আ�াহ কতৃর্ক িনিষ� গুনাহ ও অবাধয্তার র
�হণ কেরা না। কারণ শয়তান গুনাহ ও অবাধয্তার িদেক ডাে
এবং আ�াহর �ীনেক পুেরাপুির তয্াগ করেত �েরািচত কের।
অতএব েদখা যাে� শয়তান হে� সবেচ ’ বড় শ�, তাই �িতিট
মুসিলেমর কতর্বয্ ইসলামেক পূণর্া�রূেপ আঁকেড়
যাবতীয় িবিধ-িবধান িনয়িমত পালন কের চলা

, তার

এবং আ�াহর

রিশেক শ� কের ধরা। একই সােথ মতিবেরাধ ও িবি��তার
কারণসমূ হ হেত দূ ের থাকা। সু তরাং একজন মুসিলম িহেসেব
আপনার করণীয় হে� , ইবাদাত-বে�িগ, েলন-েদন, আচার48

আচরণ, িববাহ-তালাক, ভরণ-েপাষেণর দািয়� পালন এক কথায়
মানবীয় সব কাযর্ািদ স�াদন করার েক্ষে� আ�াহর শির
পিরপূ ণর্ রূেপ েমেন চ, শিরয়েতর িবিধ-িবধান মেত কাজ করা।
এমিনভােব শিরয়ত িনধর্ািরত িবিধ েমেন চলার বয্াপাের যু�
শাি�পূ ণর্ অব� , শ� ও িম� েমাট কথা সকল েক্ষে� একই কথ
�েযাজয্।
আ�াহ �দ� িবিধ-িবধান সব েক্ষে�ই কাযর্কর করা জ

,

একজন আপনার মেতর সােথ একমত েপাষ ণ কেরেছ তাই তার
সােথ সু স�কর্ বজায় রাখেবন আর অনয্জন িভ�মত েপ

ণ

করায় তার সােথ ৈবিরতাপূ ণর্ আচরণ করেবন এিট িক�
েকানভােবই নয্ায় স�ত নয়। সুতরাং আপনােক এসব েক্ষ
সতকর্ হেত হেব। লক্ষয্ কের ে

, নবী সহচরবৃ ে�র

জীবনাচােরর িদেক , কত মাসআলােতই না তারা পর�র
মতিভ�তায় উপনীত হেতন অথচ এত িকছু র পরও তােদর মােঝ
িক হৃদয্তাপূণর্ স�কর্ বজায় েথেকেছ। মাসআলা ও িস�া
মতিবেরােধর কারেণ পার�িরক স�েকর্ েকান �ভাব পে িন।
আ�াহ তােদর �িত স�� েহান, আর তােদরেক স�� করুন।
সু তরাং মুিমন তার সািবর্ক জীবন পিরচালনা করেব আ�াহর
িবধান মত। �ীেনর হক িস�াে�র অনু কূেল েস িনেজেক িনয়�ণ
করেব। যু ি� �মাণসহ �ীনেক সবার সামেন তুেল ধরেব। তেব
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দিলল �মাণ উহয্ এ ধরেণর ইজেতহাদী িবষেয়র েক্ষে� িভ�
েপাষেণর কারেণ েকােনা�েমই েযন অনয্ ভাইেয়র �িত অনয্া
করেত �েরািচত না হয়

, েসিদেক লক্ষয্ রাখেত হেব খু

সেচতনতার সােথ।
এমিনভােব ঐ সব মাসআলােতও সাবধানতা অবল�ন করেত হেব
েযখােন আয়াত বা হাদীেসর বয্াখয্া িবিভ� রকম হওয়ার অবকা
রেয়েছ। কারণ এ ওজর �হণেযাগয্। তাই আপনার কতর্বয্ হে
তার কলয্াণ কামনা কর , তার ম�েলর িচ�া করা। এসম�
কারেণ আপনােদর মােঝ শ�তা ও িবে�ষ যােত সৃ ি� না হেত

পাের েস স�েকর্ সজাগ থাক । েকােনা শ� েযন আপনার বা
আপনার ভাইেয়র উপর চড়াও না হেত পাের েস িদেকও েখয়াল
রাখা। ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই�া িব�াহ’।
ইসলাম ইনসােফর �ীন, হক এবং কলয্াণ িভি�ক শাসন বয্ব�া
�ীন, েযগুেলা আ�াহ বয্িত�ম েঘাষণা কেরেছন েসগুেলা বয্
ইসলাম সােময্র �ীন। এেত রেয়েছ সবর্�কার ম�েলর আ�ান,
উ�ত চিরে�র �িত আ�ান

, সু �র কােজর �িত আ�ান

ইনসাফ ও নয্ায় িবচােরর �িত আ�া
আচার-আচরণ েথেক দূ ের থাকার আ�ান
বেলন:
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এবং সকল

,

অ�ীল

। আ�াহ তা ‘আলা
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� ِ َ�وٱلمنك ِر وٱ

‘িন�য় আ�াহ নয্ায়পরায়ণত, সদাচরণ ও িনকটা�ীয়- পিরজনেক
দােনর িনেদর্শ েদন এবং িনেষধ কেরন অশীলত

, অসৎকাযর্ ও

সীমাল�নেক, িতিন েতামােদরেক উপেদশ েদন যােত েতামরা
িশক্ষা �হণ ক’ 42 আরও বেলন,
َ ٓ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ َٰ ۡ َ َ َ َٰ َُ َ َ ّ ُ َٰ َۡ َ ّ ُ ّ َ ّ � ٰ
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41F

[١٣ :]ﺤﻟﺠﺮات

‘েহ েলাকসকল! আিম েতামােদরেক সৃ ি� কেরিছ এক পুরুষ ও
এক নারী হেত, পের েতামােদরেক িবভ� কেরিছ িবিভ� জািত ও
েগাে�, যােত েতামরা এেক অপেরর সােথ পিরিচত হেত পার।
েতামােদর মেধয্ ঐ বয্ি�ই আ�াহর িনকট অিধক মযর্াদা স
েয অিধক মু�াকী। আ�াহ সবিকছু জােনন

, সবিকছু র খবর

রােখন।’ 43
42F

সারকথা: ইসলােমর দা ‘ওয়াত �দানকারী (‘দা‘ঈ’) এর উিচত
পিরপূ ণর্ ইসলােমর �িত দ ‘ওয়াত েদয়া , মানু েষর মােঝ েকান

42

সূ রা নাহল: ৯০।

43

সূ রা হুজুরা:১৩।
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পাথর্কয্ েভদােভদ না করা। েগাঁড়ািম কের এক মাযহাবেক বা
িদেয় অনয্ মাযহােব , িকংবা েকান েগা�েক বাদ িদেয় অনয্
েগাে�র, অথবা েকান েনতা বা বয্ি�েক বাদ িদেয় অনয্ েনতা ব
বয্ি�র পক্ষপািত� না করা। বরং তার লক্ষয্ হেব হক
করা, িবে�ষণ করা এবং মানু ষেদরেক এর উপর অিবচল রাখা
যিদও এটা করেত িগেয় কােরা েকােনা মতামেতর িবেরািধতা হয়।
যখন মানু েষর মােঝ মতবাদ ও মাযহােবর �িত েগাঁড়ািমর ধারা
শুরু  তখন তােদর েকউ েক উ এমনও বেল েয , অমুেকর
মাযহাব অমুেকর মাযহাব হেত উ�ম , এেত কের মতিবেরাধ ও
দলাদিল সৃ ি� হেয়েছ। এক পযর্ােয় অব�া এত ভয়

বহ আকার

ধারণ কেরেছ েয , কিতপয় মানু ষ িভ� মাযহাবাল�ী ইমােমর
ইমামিতেত নামায পেড় না। শােফিয় মাযহােবর েলাক হানািফ
ইমােমর েপছেন নামায় পেড় না

, অনু রূপভােব হানািফ েলাক

মােলিক ও হা�িল ইমােমর েপছেন। এমনিট উ�প�ী-েগাঁড়া
েলাকেদর পক্ষ হেত হেয় থােক। এটা একটা িবশাল সমসয্া ব
শয়তােনর পদা� অনু সরণ। কারণ,

সকল ইমামই েহদােয়েতর

পথ �দশর্ক। ইমাম শাে ‘য়ী, ইমাম মােলক, ইমাম আহমদ ইবন
হা�ল, ইমাম আবু হািনফা , ইমাম আওযা‘ঈ, ইমাম ইসহাক ইবন
রাহওয়াইহ �মুখ সকেলই েহদােয়েতর পথ �দশর্ক ও হেকর
দা‘ঈ িহসােব �ীকৃত। তারা মানু ষেদরেক আ�াহর �ীেনর িদেক
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আ�ান কেরেছন, হেকর িদেক পথিনেদর্শ কেরেছন। দ ‘ওয়ােতর
এ গুরু দািয়� স�াদন েক্ষে� তারা অেনক জিটল জ
িবষয়ািদর স�ু খীন হেয়েছন। সমাধান খুঁজেত িগেয় দিলল �মাণ
অ�� থাকার কারেণ পার�িরক মতিভ�তায় পিতত হেয়েছন।
এ ইজেতহােদর েক্ষে� তারা হয়েতা সিঠক িস�াে� উপনী
মুজতািহদ, যার ফেল ি�গুণ সাওয়াব �া� হেব

, নয়েতা ভুল

িস�াে� উপনীত মুজতািহদ যােত একগুণ সাওয়াব �া� হেবন।
তাহেল ইসলােমর �ীকৃত ইমামবৃ � সকেলই (সিঠক করুক বা
ভুল) সাওয়ােবর অিধকারী হেয়েছন।

সু তরাং আপনার উিচত

তােদর মযর্াদা ও ে��ে�র ধারণা িনজ মেন �িতি�ত কর
তােদর �িত

রহমেতর েদা‘আ করা,

,

তারা ইসলােমর ইমাম ,

েহদােয়েতর িদেক আ�ানকারী ও সতয্ ে�ষী বেল িব�াস করা।
তেব এ ��ােবাধ ও িব�াস েযন আপনােক উ�তা , েগাঁড়ামী ও
অ�ানু করেণর িদেক িনেয় না যায় (েয বলেবন অমুেকর মাযহাব
সবর্াব�ায় হক হওয়ার উপেযাগী, অথবা

অমুেকর মাযহাব

সবরেক্ষ সিঠক, ভুল কেরই না, (না) এটা অবশয্ই ভুল।
আপনার দািয়� হে� হক ও সতয্

আঁকেড় ধরা এবং দিলল

পাওয়া েগেল হেকর অনু সরণ করা

, এেত অমুক বা অমুেকর

িবেরািধতা হেলও। অনু রূপভােব েগাঁড়ািম ও কােরা অ�ানুকরণ না
করা। বরং ইমামগেণর মযর্াদা ও স�ান স�েকর্ সেচতন থাক ,
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� �ােন তােদর �াপয্ মযর্াদা দান করুন। তেব িনজ �ীন স�ে
সবর্িধক সতকর -সেচতন থাকু ন। তাই হকেক স��িচে� �হণ
করু, যিদ আপনার িনকট েকউ হক স�েকর্ জানেত চায় তেব
সিঠক পথিনেদর্শ করুন মহান আ�াহেক ভয় করেবন , তাঁর
জাগরুক রাখু । এ িব�াস

অি�ে�র কথা সবর্াব�ায় মেন

রাখেবন েয হক একটাই। আর মুজতািহদগণ যিদ সিঠক কেরন
তাহেল ি�গুণ সাওয়াব আর ভুল করেল একগুণ
আমরা মুজতািহদ বলেত বুঝাি�,

তেব এখােন

আহেল সু �াত

ওয়াল

জামা‘আেতর মুজতািহদগণেক, যারা �ীন স�েকর্ অিভজ্ঞ। ঈম
ও িহদায়ােতর উপর অিবচল। েযমনিট নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক িবশু�ভােব �মািণত হেয়েছ।
দা‘ওয়ােতর লক্ষয্ ও উে:
দা‘ওয়ােতর লক্ষয্ ও উে�শয্
অ�কার েথেক েবর কের (েহদায়ােতর)

, মানু ষেক (েগামরাহীর)
আেলায় িনেয় আসা।

হেকর িদেক পথিনেদর্শ করা যােত তারা তা িনেজেদর মােঝ
ধারণ করেত পাের এবং জাহা�াম ও আ�াহর ে�াধ হেত বাঁচেত
পাের।
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অনু রূপভােব কােফরেদরেক কুফিরর অমািনশা েথেক েবর কের
েহদায়ােতর নূ র , অজ্ঞেদরেক অজ্ঞতার অ�কার েথেক জ্
আেলা এবং পাপীেদরেক পােপর কৃ�তা েথেক মু� কের
আনু গেতয্র দূয্িতর িদেক িনেয় আসা।  ‘ওয়ােতর মূ ল উে�শয্
এিটই। েযমন আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
َ
ُۡ ْ ُ
َُ ّ
ّ
ُّ ﴿
َ َ�ّ ِّ �َ َ�
[٢٥٧ :ت إِ� �ُّورِ�﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ٰ �ِين َء َامنوا � ِر ُج ُهم م َِن لظُل
ُ
‘যারা ঈমান এেনেছ আ�াহ তােদর অিভভাবক , িতিন তােদরেক
অ�কার েথেক আেলার িদেক েবর কের আেনন।’ 44
43F

রাসূ লগণ ে�িরত হেয়েছন মানু ষেদরেক অ�কার হেত আেলার
িদেক েবর কের আনার জেনয্। এমিনভােব হেকর দ

‘ঈগণও

দা‘ওয়াতী কেমর্ সি�য় অংশ �হণ কের , আ�াহর বা�ােদরেক
অ�কার হেত আেলায় িনেয় আসার জেনয , জাহা�াম ও শয়তােনর
অনু সরণ এবং �বৃ ি� পূ জা েথেক উ�ার কের আ�াহ ও তাঁর
রাসূ েলর আনু গেতয্র উে�েশয্
চতুথর্ িবষ: দা‘ঈর জনয্ আবশয্কীয় চির� ও গুণাবিলর িব:
দা‘ওয়াতী ময়দােন সফল হবার জেনয্ একজন দ‘ওয়াত কমর্ তথা
দা‘ঈর েযসব গুণাবিল থাকা �েয়াজ ; আ�াহ তা ‘আলা পিব�

44

সূ রা বাকারা. ২৫৭।
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কুরআেনর িবিভ� �ােন েসসব িবষয় নানাভােব উ ে�খ কেরেছন।
ত�ধয্এখােন িকছু উে�খ করা হেলা,
�থমত: ইখলাস বা আ�িরক হওয়া:
একজন দা ‘ঈর জনয্ সবর্ািধক গুরু�পূণর্ ও জরুির িবষ
আ�াহর জনয্ আ�িরক হওয়া। েলাক েদখােন

, খয্াি লাভ,

�শংসা কুড়ােনার মেনাবৃ ি� তার উে�শয্ হওয়া কাময্ নয়।  ‘ঈ
মানু ষেক আ�াহর িদেক আ�ান করেব েকবলমা� আ�াহর স�ি�
হািসেলর জনয্ আ�াহ বেলন:

ّ َ ْ َۡ ٓ َ
َٰ ُۡ
[١٠٨ :ي� أد ُع ٓوا إِ� �َِۚ ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ِ ِ ﴿ قل � ِذه ِۦ سب

‘তুিম বলঃ এটাই আমার পথ

, আ�াহর �িত মানু ষেক আিম

আ�ান কির’ 45। মহান আ�াহ আরও বেলন,
ّ َ ٓ َ ّ َٗۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
[٣٣ :ِّمَن د َ� إِ� �َِ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
�﴿ ومن أحسن قو
4F

‘ঐ বয্ি� অেপক্ষা কথায় েক উ�ম েয আ�াহর িদেক মানুষ
আ�ান কের।’ 46
45F

সু তরাং দা‘ঈ িহসােব আপনার কতর্বয্ হে� 

‘ওয়াত কেমর্

ইখলাস তথা একমা� আ�াহর জনয্ িন�া সহকাের তা স��
করা। এটাই হে�
45
46

গুরু�পূ চির� , এটাই হে� বড় গু

সূ রা ইউছু ফ, ১০৮।
হা-মীম আসসাজদাহ, ৩৩।
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,

দা‘ওয়ােতর েক্ষে� যার �েয়াজন সবর্ািধক।

‘ওয়ািত কােজ

আপনার কামনা হেব আ�াহর স�ি� ও পরকােলর সফলতা।
ি�তীয়ত: দা‘ওয়াত হেত হেব জ্ঞান িভি�ক। েয িবষেয় আপি
দা‘ওয়াত িদেবন েস িবষেয় আপনার পূ ণর্ বুৎপি� থাকা বা�নীয়।
েস স�েকর্ আপনার অজানা থাকা চলেব না।
ّ َ ْٓ ُ َۡ ٓ َ
َ � بَ ِص
ٰ َ َ َِۚ�
َٰ ُۡ
[١٠٨ :� ٍ� ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
�ِي� أدعوا إ
ِ ِ ﴿ قل � ِذه ِۦ سب

‘তুিম বল: এটাই আমার পথ

, আ�াহর �িত মানু ষেক আিম

আ�ান কির স�ূ ণর্ েজে-বুেঝ। 47
46F

অতএব জ্ঞােনর �েয়াজনীয়তা অিন�ীকাযর্। ইসলােম জ
অজর্নেক ফরয করা হেয়ে, অজ্ঞতায় েথেক ‘ওয়াত েদয়া েথেক
সাবধান। না জানা িবষেয় কথা বলা েথেক সাবধান। অজ-মূ খর্রা
িবনাশ কের , গঠন করেত পাের না। ন� কের , সংেশাধন কের
না। েহ আ�াহর বা�া আ�াহেক ভয় করু , আ�াহ স�েকর্ না
েজেন কথা বলা েথেক িনেজেক িনয়�ণ করুন। একিট িবষেয়
পিরপূ ণর্ ধারণা না িনেয় অপরেক দ

‘ওয়াত িদেবন না। আর

�কৃত জ্ঞ েতা েসিটই যা আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল বেলেছন।
সু তরাং সেচতন ও জ্ঞানবান হওয়া জরুি

47

সূ রা ইউসু ফ: ১০৮।
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একজন িশক্ষাথর্ী ও ‘ওয়াত কমর্ীর �থম কতর্বয্ 

, েয

িবষেয় দা ‘ওয়াত িদে� তা িনরীক্ষণ ক , িবষয়ব� ও দলীেলর
�িত সতকর্ দৃি� রাখা। যিদ িবষয়ব�র সতয্তা সু�� ও েবাধগম
বেল অনু ভূত হয় তেবই েকবল দা
বা�বায়নধমর্ী েহাক িকংবা বজর্নধম

‘ওয়াত িদেব।

েসিট

। সুতরাং িবষয়িট যিদ

আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্ধমর্ী হয় তাহেল বা�বায়ন করা
জনয্ আ�ান করে, আর যিদ আ�াহ বা রাসূ ল কতৃর্ক িনিষ� হয়
তাহেল পিরতয্াগ করার �িত দ ‘ওয়াত িদেব , তেব করেত হেব
স�ূ ণর্রূেপ দল-�মাণ ও জ্ঞােনর িভি�।
তৃতীয়ত: দা ‘ওয়াত কমর্ বা দা‘ঈ িহসােব আপনােক অিতমা�ায়
সহনশীল ও েকামল মেনাভাবাপ� হেত হেব। হেত হেব পরমত
সিহ�ু ও ৈধযর্শীল। েযমনিট িছেলন রাসূল �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম। তাড়াহুেড়, কেঠারতা ও রূ নীিত �হণ করা হেত
িনেজেক িনয়�ণ করেত হেব কিঠনভােব। এ �সে� আমরা
পূ েবর্ও েবশ কেয়কিট দিলল উপ�াপন কের িবষয়িটর ি ে�ষেনর
েচ�া কেরিছ। েযমন:
ۡ َ َ َ َ َۡ
ّ
ۡ ۡ
َ ۡ
َ
َ َٰ ُ ۡ
َ ِ �َِٱل
�
�ٰدِل ُهم
يل َر ّ�ِك بِٱ� ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱ�سنةِ� و
ِ
ِ ِ ﴿ٱدع إِ� سب
َ
[١٢٥ :أ ۡح َس ُنۚ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
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‘তুিম েতামার �িতপালেকর িদেক আ�ান কর িহকমত ও
সদু পেদেশর মাধয্েম এবং তােদর সােথ িবতকর্ কর উ�
প�ায়।’ 48
47F

আ�াহ তা ‘আলা মূ সা ও হারুন আলাইিহমাস সালামেক যখন
িফর‘আউেনর কােছ দা ‘ওয়াত দােনর উে�েশয্ পাঠােলন তখন
তােদরেক েফরাউেনর সােথ সােথ নমর্তা বজায় েরেখ কথা বলার
্
জনয্ আেদশ করেল, অথচ েস িছল সবেচ’ বড় সীমাল�নকারী।
আ�াহ বেলন:

ّ ٗ َ َ َ َُ
ّ
َۡ َۡ ُ ّ
ٰ َ �
[٤٤ : ﴾ ]ﻃﻪ٤ �
﴿ �قو� ُ�ۥ ق ۡو� َّ ِ ٗنا ّعَلَ ُهۥ َتَذَكَر أو

‘েতামরা তার সােথ েকামল কথা বলেব, হয়েতা েস উপেদশ �হণ
করেব, অথবা ভয় করেব। 49
48 F

এ ছাড়াও নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস �ােমর িবষেয়
বলেলন:
ْ ّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ نفَض
ّ َ ّ ََۡ َ َ
ب َ ُوا م ِۡن
ِ ﴿ فبِما ر�ةٖ مِن �َِ ِ�ت لهمۖ ولو كنت َظًا غل ِيظ ٱلقل
َ
[١٥٩ :َح ۡول ِك ۖ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
‘অতঃপর আ�াহর পক্ষ েথেক রহমেতর কার
জনয েকামল হেয়িছেল ন। আর যিদ

48

সূ রা নাহল, ১২৫।

49

সূ রা �াহা, ৪৪।
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আপিন তােদর

আপিন হেতন কেঠার

�ভােবর, কিঠন হৃদয়স�, তেব তারা আপনার আশপাশ েথেক
সের পড়ত’।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
» ﻣﻦ و� ﻣﻦ أمﺮ أﻣﻲﺘ ﺷيﺌﺎ ﻓﺮﻓﻖ ﺑﻬﻢ ﻓﺎرﻓﻖ ﺑﻪ و ﻣﻦ و� ﻣﻦ أمﺮ أﻣﻲﺘ
 ﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ ﻲﻓ الﺼﺤﻴﺢ.«ﺷيﺌﺎ ﻓﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺎﺷﻘﻖ ﻋﻠﻴﻪ
‘েহ আ�াহ! যার উপর আমার উ�েতর েকােনা দািয়� অিপর্ত হ
এবং েস তােদর উপর সদয় আচরণ করল

আপিন তার �িত

সদয় বয্বহার করু, আর যার উপর আমার উ�েতর েকােনা
দািয়� অিপর্ত হল এবং েস তােদর �িত িনদর্য় আচরণ ক
আপিনও তার �িত িনদর্য় আচরণকরু।’
সু তরাং েহ আ�াহর বা�া!

,

50
49F

তাই আপনা র উপর কতর্বয্ হ,

দা‘ওয়াত কেমর্ েকামল হওয়া, মানু েষর উপর কেঠার হ েবন না।
তােদরেক �ীন েথেক বীত�� করেবন না

। আপনার রূ

আচরণ ও অজ্ঞতার �া, কেঠার- ক�দায়ক ও ক্ষিত আচার আচরেণর মাধয্েম তােদরেক �ীন েথেক দূের সিরেয় িদেবন না।
আপনােক ৈধযর্ ও সহনশীল হেত হেব। হেত হেব েনতৃে�
সাবলীল, েকামল কথা ও

উ�ম বাণীস�� । যােত আপনার

মুসিলম ভাইেয়র অ�ের �ভাব পেড়, আর যােত

50

মুসিলম।
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‘মাদউ’ অথর্াৎ

যােক দা ‘ওয়াত িদে�ন তার অ �ের দাগ কােট , আর যােত েস
আপনার দা‘ওয়ােতর �িত উৎসু ক হয় এবং েসটার জনয্ েকামল
হয়, আর েসটা �ারা �ভািবত হয়, েসটার জনয্আপনার �শংসা
কের, েসটার উপর আপনার �িত কৃতজ হয় । মেন রাখেবন

রঢ়তা অপরেক িনজ হেত িবি�� কে -দূ ের েঠেল েদয় ,
কােছ আেন না। পৃথক কের েদয়, একি�ত কের না।
দা‘ঈর জনয্ বা�নীয় বরং আবশয্ক গুণাবলীর মেধয্ এিটও এ
েয, েলাকেদরেক েয িবষেয়র �িত দা ‘ওয়াত িদেব িনেজর মেধয্
আেগ তা বা�বায়ন করেব। তােক েস িবষেয়
আদশর্ হেত হেব। এমন হওয়া চলেব ন

‘কুদওয়া’ তথা

, েয অপরেক হেকর

দা‘ওয়াত িদল , েকান ভাল কাজ করেত বলল আর িনেজ তা
েথেক দূ ের সের রইল অথবা েকান িবষেয় িনেষধ করল এরপর
িনেজ তােত জিড়েয় পড়ল। এটা অবশয্ই ক্

�� েলাকেদর

কাজ।
মূ লত: সফল মুিমন ও �াথর্ক দ

‘ঈ তারাই , যারা আ�ানকৃত

িবষেয় ��াশীল েথেক- িনেজরা আমল কের বরং এেক্ষে
অনয্েদর েচেয় অ�সর থাে , আর িনেষধকৃত িবষয়ািদ হেত
িনেজরা দূ ের থােক এবং বজর্েনর িদক িদেয় অনয্ সবার েথে
এিগেয় থােক। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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َ ّ َ
ۡ ََُ
َ ُ َۡ َ
َ ُ َُ ْ
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
ِند �َِ أن
� َمق ًتا ع
 ك٢ ِين َء َام ُنوا ل َِم �قولون َما � �ف َعلون
َ ُ َۡ َ ْ ُ َُ
[٣ ،٢ : ﴾ ]الﺼﻒ٣ �قولوا َما � �ف َعلون
‘েহ মু ’িমনগণ! েতামরা যা কর না তা েতামরা বল েকন ? েতামরা
যা কর না েতামােদর তা বলা

, আ�াহর িনকট অিতশয়

অসে�াষজনক।’ 51
50F

আ�াহ তা‘আলা ইয়াহুদীেদর ভৎসর্না কেরেছন  , তারা মানু ষেক
কলয্ােণর কথা বে, অথচ িনেজেদর ভুেল থােক:
َََ َ َ ۡ َ َُۡ ۡ ُ ََ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ََ ّ ۡ
َ ََُۡ
َ
� ب أف
ۚ ٰ�ِ﴿ ۞�تأم ُرون �َّاس بِٱل ِ�ِ وتنسون أنفس�م وأنتم �تلون ٱلك
َ ُ َ
[٤٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ � ۡعقِلون
‘তেব িক েতামরা েলাকেদরেক সৎকােযর্ আেদশ করেছা এবং
েতামােদর িনেজেদর ভুেল যা�- অথচ েতামরা �� পাঠ কর

;

তেব িক েতামরা হৃদয়�ম করেছা ন?’ 52
51F

িবশু� সনেদ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সালাম হেত বিণর
হেয়েছ, ‘েকয়ামেতর িদন একজন েলাকেক িনেয় আসা হেব , এবং
জাহা�ােম িনেক্ষপ করা হ , অত:পর তার েপেটর নাড়ীভূ ড়ী
েবিরেয় আসেব , তােত েস েঘারেত থাকেব েযমন গাধা চাি�
িনেয় েঘাের , এরই মােঝ জাহা�ািমরা এক� হেব এবং তােক
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সূ রা সাফফ:২-৩।
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সূ রা বাকারা:৪৪।
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বলেব; েহ অমুক েতামার িক হেয়েছ

? তুিম িক আমােদর

সৎকােজর আেদশ এবং অসৎ কাজ েথেক িনেষধ করেত না ? েস
বলেব হয্া , আিম েতামােদর সৎকােজর কথা বলতাম , তেব আিম
িনেজ তা করতাম না , অসৎ কােজ িনেষধ করতাম এবং িনেজ
করতাম।’ এ হে� ঐ বয্ি�র অব�া েয মানুষেক ভাল কােজর
িদেক আ�ান কের ও খারাপ কােজ িনেষধ কের। অতঃপর তার
কথা কােজর এবং কাজ কথার িবপরীত হয়। আ�াহর কােছ
আমরা এ অব�া েথেক আ�য় কামনা করিছ।
সু তরাং সকেলর িনকট �� হল েয একজন দা ‘ঈর জনয্ েয সব
গুণাগুণ থেত হেব তার মেধয্ সবে ’ গুরু�পূণর্  , মানু ষেক
েয িবষেয়র দা ‘ওয়াত িদেব তা আেগ িনেজ আমল করা এবং যা
িনেষধ করেব তা েথেক সবর্াে� িনেজ িবরত থাকা। তােক
�শংসনীয় চিরে�র অিধকারী , ৈধযর্শী, িবপেদ অিবচল , ও
দা‘ওয়াত কেমর্ আ�িরক হেত হেব। েয সব কাজ করেল মানুেষর
কলয্াণ হ, হক তােদর িনকট �ত েপৗঁেছ যা এবং বািতল দূ র
হয় েসসব কােজর জনয্ েচ�া করা। উ র� তােদর িহদায়ােতর
জনয্ েদ ‘আ করা। এ সবই হে� একজন আদশর্ দ

‘ঈর

আখলােকর অংশ।
দা‘ওয়াত কমর্ীেক আরও একিট িবষেয় য�বান হেত হেব। আর
তা হে�, দা‘ওয়াত েপশকৃত বয্ি�র জেনয্ ে‘আ করা। বলেব:
63

َ  َﻫ َﺪ. ‘আ�াহ েতামােক িহদায়াত িদন’
اك اﷲ
َ َ
ِّاﷲ ﻟ ُﻘﺒُ ْﻮل ﻟَﻖ
ُ ﻚ
َ�َّﻘ. ‘আ�াহ েতামােক হক �হেণর তাওিফক
ِ ِ
িদন।’
َ َ َ
ِّاﷲ ﻋ ُ�ﺒُ ْﻮل ﻟَْﻖ
ُ ﻚ
 ﺎﻋﻧআ�াহ েতামােক হক �হেণ অনু �হ
ِ
করুন।
তােক দা ‘ওয়াত িদেবন , িদক-িনেদর্শনা িদেব , েস েকান ক�
িদেল সহয্ করেব , সােথ সােথ তার জনয্ িহদােয়েতর েদ ‘আ
করেবন। রাসূ লু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক যখন
‘দাউস’ েগা� স�েকর্ বলা হ , েয তারা �ীন অমানয্ কেরে ,
িতিন বলেলন:
«واﺋﺖ ﺑﻬﻢ

ًوﺳﺎ

اﻫﺪ د
ِ �»ا

‘েহ আ�াহ, দাউসেদরেক িহদায়াত দাও এবং তােদর �ীেনর পেথ
িনেয় আস ’। তার েহদায়ােতর জনয , হক �হণ করার
তাওফীক লােভর জনয্ েদ‘আ করেবন, এর উপর ৈধযর্ধারণ
করেবন, অপরেক ৈধেযর্র উপর অিবচল থাকেব, কখনও িনরাশ
ও হতাশ হেবন না। ভােলা ও কলয্াণকর ছাড়া অনয্ িকছ বলেবন
না, েকান কেঠারতা বা িতর�ার করেবন না। তােদর �িত েকােনা
খারাপ কথা বলেবন না;

যােত হক �হেণ তােদর মেধয্ ঘৃণার

উে�ক হয়। তেব হয্াঁ েকউ জুলুম বা সীমা ল�ন করেল িভ�
কথা। েযমন আ�াহ বেলন:
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ْ َ َ َ ّ ّ ُ َ ۡ َ َ
ّ ّ
َ ۡ َ ۡ َ ُْٓ َ ُ ََ
﴾ ِۖين ظل ُموا م ِۡن ُه ۡم
َ� َ�ِ ب ِ�َ ِٱلَ ِ� ِ� أحسن
ِ ٰ�ِ﴿ ۞و� ت�ٰدِلوا أهل ٱلك
[٤٦ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

‘েতামরা উ�ম প�া বয্তীত িকতাবীেদর সােথ িবতকর্ করেব  ,
তেব তােদর সােথ করেত পার
সীমাল�নকারী....’

,

যারা তােদর মেধয্
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সু তরাং অতয্াচারী বয্ি� েয িবে , ক� ও অনাচােরর মাধয্েম
দা‘ওয়াতেক �িতহত করেত চায় তার িবধান বয্িত�ম। তােক
এর জনয্ ে�ফতার ইতয্ািদর মাধয্েম িশক্ষা েদয়া েযেত প
আর এ শাি� অতয্াচার বা অনয্ােয়র আনুপািতক হাের হেব িক�
যতক্ষণ েস ক� েদয়া েথেক িবরত থাকেব ততক্ষণ আপনার
কতর্বয্ হেব তার উপর ৈধযর্ধারণ করা এবং সওয়ােবর আশা ,
আর উ�ম প�িতেত তার সােথ িবতকর্ কর, আপনার বয্ি�র
সােথ েয সকল ক�দায়ক িবষয় েস স�ৃ � কের েদয় তার জনয্
তােক ক্ষমা কের েদও, েযমন ৈধযর্ধারণ কেরিছেলন রাসূল ও
তােদর উ�ম অনু সারীগণ।
আ�াহর কােছ �াথর্ন , েহ আ�াহ ! আমােদর সকলেক আপনার
রা�ায় উ�মভােব দা ‘ওয়াত েদয়ার তাওফীক িদন। আমােদর
অ�রসমূ হ ও আমােদর কমর্কা�গুেল
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সূ রা আনকাকুত, ৪৬।
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সংেশাধন কের িদন।

আমােদর সকলেক �ীেনর িবশু� িফকহ তথা বুঝ দান করুন।
�ীেনর উপর অিবচল

রাখুন। আমােদরেক িহদায়াত�া� ও

িহদােয়েতর পথ�দশর্- েনককাজ কারীেদর অ�ভুর্� করুন
িন�য়ই আপিন বড় দয়ালু , মহান দাতা।
সালাত ও সালাম আ�াহর বা�া ও রাসূ ল আমােদর নবী মুহা�াদ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া , তাঁর সাহাবী গণ এবং িকয়ামত
পযর্� যারা উ�মভােব তাঁর অনু সরণ করেব তােদর সকেলর
উপর।

সমা�
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