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আ�াহর িদেক আ�ান ও দা‘ঈর গুাািি 
< 

সকি �শংসা আ�াহর জনয, আর শুভিরুাম েো মুুাকীেদর 

জনয, যােিম ছাড়া আর কারও উভর আ�মু েনই। আর আমরা 

সাকয িদিি েয েকমাক আ�াহ, িযিন শরীকিাহীন িেিন ছাড়া 

হক েকােনা ইিাহ েনই, িেিন ভূারাভর সাার ইিাহ, আসমান ও 

যমীনসমূেহর ধারুকারী। আরও সাকয িদিি েয মুহা�াদ 

সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম োার াাাা ও রাসূি, োার া�ু, 

োার ওহীর আমানেদার। োেক িেিন সম� মানুেষর কােছ 

সুসংাাদদাো ও ুীিে�দশরনকারী িহেসো োং োার অনুমিে�েম 

আ�াহর িদেক আ�ানকারীরেভ ও আেিািকে েছরাারেভ 

ভািঠেয়েছন। আ�াহ োর উভর, োর ভিরাার-ভিরজন, স�ী-সাথী 

েদর উভর সািাে ভাঠ করন, যারা আ�াহর িদেক দা ‘ওয়ােের 

েকেক োর �দিশরে ভেথ েেিেছন োং ের উভর পধযরধারু 

কেরেছন, আর ে ভেথ ি�হাদ কেরেছন, েশষ ভযর্ আ�াহ 

োেদর �ারা োার �ীনেক িাজয়ী কেরেছন, োর াাুীেক সমু�ে 
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কেরেছন, যিদও মুশিরকরা ো অভছা কের। আর োর উভর 

অেনক অেনক সািাম েভশ করন। োরভর,  

আ�াহ ি�ন-ইনসানেক সৃি� কেরেছন েকমাক োার ইাাদে 

করার জনয। োার আেদশ-িনেষেধর �িে ��া �দশরেনর জেনয , 

োং  োার নাম ও গুাািিসহ োেক  জানার জনয।  

 ِلَْعبُُدخِن﴾ [وإرة لللر�يت: 
 
سَْ   ِّ ِ

ْ
ن  َخلِ ِ

ْ
 .] 56﴿َخَخي َقةَْ ُج لن

‘আিম সৃি� কেরিছ ি�ন ও মানুষেক েজনয েয , োরা আমারই 

ইাাদে করো। 0F

1 

মহান আ�াহ আরও ােিন,  

بِْةُ�ْم َََعة ُ�ْم  ََ يَن ِخْن  ِ
 
َ َقةََ ُ�ْم َخلل ِ

 
ُ ُ�ُم لل ي لا يُب لْوبُُدخل َر َّ َل

َ
﴿يَي ا

َ ُ إَن ﴾ [وإرة لن مة:  ََ21 [ 

                                                           
1 যািরয়াে, ৫৬। 
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‘েহ মানুষ , েোমরা েোমােদর রোর ইাাদে কর , িযিন সৃি� 

কেরেছন েোমােদরেক োং েোমােদর ভূোর যারা িছি োেদরেক , 

যােে েোমরা োকওয়া অাি�ন কর।’1F

2 

িেিন আরও ােিন, 

﴿  ُ َّ ِي � َّ �ِض  َوِمنَ  َسَ�َٰ�ٰتٖ  َسۡبعَ  َخلَقَ  �
َ
ّنۖ  �ۡ� ُُ ۡۡلَ ُل  ِم ّ ََ ۡمرُ  ََََ

َ
نّ  �ۡ� ُُ ََ ۡۡ ََ 

 ْ َّ  ِ�َۡعلَُمٓوا
َ
َ  َ َّ �  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ َّ  قَِدَرٞ  َ�ۡ

َ
َ  َوَ َّ َحاَط  قَدۡ  �

َ
ءٍ  َُِ�ّلِ  َ  ١ ِعۡلَمۢ� َ�ۡ

]   ١٢: لَط ا [﴾

‘িেিন আ�াহ , িযিন সাে আসমান োং অনুরভ যমীন সৃি� 

কেরেছন; েগিির মােে োার িনেদরশ অােীুর হয় েযন েোমরা 

জানেে ভার েয , আ�াহ সারিাষেয় কমোাান োং আ�াহর 

জানেো সা িকছুেক ো�ন কের আেছ।’ 2F

3 

আ�াহ সুাহানাহ ওয়াো ‘আিা সু��রেভ াুরনা কেরেছন েয , 

িেিন সৃি�কুি সৃজন কেরেছন , েযন োার ইাাদে করা হয় , 

যথাযথ ুাো োােক স�ান �দশরন করা হয় োং োার আেদশ-
                                                           
2 াাকারাহ, ২১। 
3 সূরা �ািা�, ১২। 
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িনেষেধর অনুসরু করা হয়। কারু ইাাদে হি: আ�াহর 

আেদশ-িনেষধসমূহেক স�ান করার সােথ সােথ োার 

েক�াাদেক �ীকার করা োং োার আনুােয করা। আকাশ-যমীন 

ও ে দুেয়র মােে সািকছুর সৃি�র রহসয াুরনা কের িেিন ােিন , 

েসা সৃি� কেরেছন, যােে সৃি�কুি েটা জানেে ভাের েয, আ�াহ 

সকি িকছুর উভর কমোাান  োং োার জান সািকছুেক 

ভিরো�ন কের আেছ-সািকছুই োার জােনর অধীন। 

ের মাধযেম ো জানা োি সৃি�কুিেক সৃি� ও অি��দােনর রহসয 

িক, আর ো হেি , সৃি�কুি আ�াহর নাম ও গুাািিসহ োার 

ভিরেয় জানো  োং িেিন সািকছুর উভর কমোাান ও সার 

িাষেয় জাে মেমর জান িাু করো। েযমিনুাো েেদর সৃি� ও 

অি��দােনর িহকমে হি , োরা োার ইাাদে করো , োােক 

স�ান করো , োার মহ� �ীকার করো  োং োার াড়ে�র 

কারেু োরা োার কােছ নে হো।  

ইাাদে হেি: আ�াহর আনুােেয িনেজেক িনোদন করা  োং 

োার কােছ অানে হওয়া। মহান আ�াহ মুকা�াফ  েথা শরীয়ে 

�িেভািেনর দািয়��া�েদরেক আেদশ-িনেষধ িাষয়ক 
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দািয়�গেিা স�াদন করা র েয হকুম িদেয়েছন েস সা আেদশ 

ভািন ও িনেষধ েথেক দূের অা�ান করােকও ইাাদে ািা 

হেয়েছ; কারু েগেিা আ�াহর আনুােয োং োার কােছ নেিশর 

হওয়ার মাধযেম আদায় করা হেয় থােক।  

যখন মানুেষর ভেক শধুমাক িাোক-াুি�র মাধযেম ইাাদেের 

�রভ ও োর মূি েতকথা িা�ািরেুাো আয়�  করা স�া নয় , 

অনুরভুাো ওই িাোেকর মাধযেম আহকাম েথা শরয়ী িািধ-

িনেষধ সিা�াের জানাও অস�া , েখন  আ�াহ সুাহানাহ 

ওয়াো‘আিা েয উে�েশয মাখিুক সৃি� কেরেছন েস াযাখযা েদয়ার 

জনয ে�রু করেিন অসংখয নাী-রাসূি, অােীুর করেিন অেনক 

িকোা। যােে োরা েজেন শেন আ�াহর ইাাদে কের , োং 

েজেন শেন িনিষ� কাজসমূহ েযাা কের। েস িাোের রাসূিা ু 

হেিন মাখিুেকর ভথ �দশরক োং েহদায়ােের ইমাম। ি�ন-

ইনসান সকিেক আ�াহর আনুােয ও ইাাদেের িদেক 

আ�ানকারী। আ�াহ োেদর মাধযেম �ীয় াাাােদর স�ািনে 
কেরেছন, োেদর ে�রু কের িনজ াাাােদর উভর অনু�হ 

কেরেছন োং োেদর হােেই �� কেরেছন সিঠক ও সরি ভথ ; 

যােে াাাােদর িনেজেদর ুােিা-মা িাষেয় ভির�ার জানা থােক , 

োং ািেে না ভাের েয আ�াহ আমােদর কােছ কী েেেয়েছন ো 



 

8 

আমরা জানেে ভাির িন, আমােদর কােছ েকান সুসংাাদদাো োং 

ুীিে�দশরনকারী আেস  িন। েুাোই আ�াহ েরভ ওজর-

আভিুর রা�া া� কের িদেয়েছন। �মাু �িে�া কেরেছন 

রাসূিেদর ে�রু ও িকোাসমূহ অােীুর কের । 

েযমন আ�াহ ােিন:  

ََا َولََقدۡ  ﴿ ۡۡ ّمةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َع
ُ
َِ  َُّسوً�  َ

َ
َ  ْ َ  �ۡ�ُبُدوا َّ �  ْ ُٰغوَتۖ  َو�ۡجَتنُِبوا َّ : لاحل [﴾ �ل

٣٦  [ 

‘আিম �েেযক জািের মেধযই রাসূি ভািঠেয়িছ েই াােরা িদেয় েয, 

েোমরা আ�াহর াোিা কর, োং োগেেক াজরন কর। ’ 3F

4 

িেিন আরও ােিন,  

﴿  ٓ ََا َوَما ََۡسۡل
َ
نُّهۥ َِِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  ِِّ�  َُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن َ

َ
۠  ِِّ�ٓ  َِِ�ٰهَ  َ�ٓ  َ نَا

َ
َ  َِ  فَٱۡ�ُبُدو

 ]٢٥: لّنبييء [﴾ ٢

‘আিম েোমার ভূোর েকান রাসূি ে�রু কেরিন েই ওহী াযেীে 

েয, আিম ছাড়া অনয েকান মা ’াুদ েনই ; সুেরাং েোমরা আমারই 

ইাাদে কর।’ 4F

5 

                                                           
4 সূিা নাহি ৩৬। 
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আরও ােিন, 

ََا لََقدۡ  ﴿ ََۡسۡل
َ
ََا َ نَزۡ�َا َِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  َُُسلَ

َ
مُ  َوَ ُُ ََ  �ۡلِكَ�َٰب  َمَع  ��ّاُس  ِ�َُقومَ  َو�لِۡمَ�ا

 ]  ٢٥: للديد [﴾ َِٱۡلقِۡسِط� 

‘িন�য়ই আিম আমার রাসূিেদর ে�রু কেরিছ �� �মাুািদসহ 

োং োেদর সে� ভািঠেয়িছ িকোা ও (নযােয়র) মানদ �; যােে 

মানুষ সুিাোর �িে�া কের।’5F

6 

মহান আ�াহ আরও ােিন,  

﴿  ََ ّمةٗ  ��ّاُس  َ�
ُ
ُ  َ�َبَعَث  َ�ِٰحَدةٗ  َ َّ ِ�نَ  ��ّبِّ�ِ ۧنَ  � نَزَل  َوُمَِذَِ�نَ  ُمبَّ�ِ

َ
مُ  َوَ ُُ  َمَع

ْ  �ِيَما ��ّاِس  َ�ۡ�َ  ِ�َۡحُ�مَ  َِٱۡ�َقِّ  �ۡلِكَ�َٰب   ]  ٢١٣: لن مة [﴾ �ِيهِ�  �ۡخَتلَُفوا

‘মানা জািে েকই স�দায়ুু� িছি ; অেঃভর আ�াহ 

সুসংাাদদাো ও সেকরকারীরেভ নাীাুেক ে�রু করেিন োং 

সেযসহ োেদর সােথ িকোা নািযি করেিন, যােে মানুেষর মেধয 

ফয়সািা কেরন, েয িাষেয় োরা মেিােরাধ করে।’ 6F

7  

                                                                                                            
সূরা  আি�য়া, ২৫। 
6 সূরা হাদীদ, ২৫। 
7 সূরা াা�ারা, ২২৫।  
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অেঃো আ�াহ াুরনা কেরেছন েয িেিন রাসূিেদর ে�রু 

কেরেছন োং িকোাসমূহ অােীুর কেরেছন , মানুেষর মােে হক 

োং ইনসাফ িুিুক ফায়সািা করার জনয , আর শরীয়ে ও 

আকীদার েয সা িাষেয় োরা িােরাধ কেরিছি ো �� করার 

জনয। কারু আ�াহর াাুী ةنن لايب الخة خلحد  ‘মানা জািে িছি 

েকিট উ�াহ-জািে , ের অথর হেিা োরা হেকর উভর �িেি�ে 

িছি, হক িাষেয় োরা েকান মেিােরাধ করে না ; আদম 

আিাইিহস সািােমর যুা েথেক আ�াহর রাসূি নূহ আিাইিহস 

সািােমর নাুয়যে কাি ভযর্। োরা িছি িহদায়ােের উভর , 

আয়ােের ে োফসীরই কেরেছন সাহািা আ�ু�াহ ইান আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহ ও ভূারােরী-ভরােরী অেনক মনীষীাু। অেঃভর 

নূহ আিাইিহস সািােমর কওেমর মােে িশেকরর অনু�োশ  েট। 

োরা ভর�র মেিােরাধ করেিা  োং িােরাধ করেিা োেদর 

উভর অাশয ভািনীয় আ�াহর হক িাষেয়। আর োরা যখন িশকর 

ও োড়া-িাাােদ জড়ােিা েখন আ�াহ ো ‘আিা নূহ োং 

ভরােরী  রাসূিেদর ে�রু করেিন।  

েযমন আ�াহ ােিেছনঃ  
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﴿  ٓ َّا ِ ٓ  إِ ََا ۡوَحۡي
َ
ٓ  َِِ�َۡك  َ ٓ  َكَما ََا ۡوَحۡي

َ
ِۦۚ  ِمنۢ  َو��ّبِّ�ِ ۧنَ  نُوحٖ  َِِ�ٰ  َ : لَنسيء [﴾ َ�ۡعِده

١٦٣  [ 

‘িন�য়ই আিম েোমার �িে �েযােদশ কেরিছ েযরভ �েযােদশ 

কেরিছিাম নূহ ও েৎভরােরী নাীােুর �িে।’ 7F

8 

﴿  ٓ نَزۡ�َا َوَما
َ
َ  ِِّ�  �ۡلِكَ�َٰب  َعلَۡيَك  َ مُ  ِ�ُبَّ�ِ ُُ َ ِي ل َّ �  ْ  َوََۡ�َةٗ  َوُهٗدى �ِيهِ  �ۡخَتلَُفوا

ََ  ّلَِقۡو�ٖ  َُو  ]٦٤: لاحل [﴾ ٦ َُۡؤِم

‘আিম েো েোমার �িে িকোা অােীুর কেরিছ যারা ে িাষেয় 

মেেুদ কের োেদরেক সু��ুাো াুিেেয় েদয়ার জেনয োং 

মুিমনেদর জেনয ভথিনেদরশ ও দয়া�রভ।’8F

9 

সুেরাং আ�াহ িকোা অােীুর কেরেছন , মানুষ েয সা িাষেয় 

মেেুদ কেরিছি েস িাষেয় আ�াহর হকুম াুরনা করার জেনয , 

মানুেষর অজানা িাষেয় আ�াহর িাধােনর াুরনা েদয়ার জেনয , 

োেদরেক শরীয়ে আাকেড় ধরা ও োর িনধরািরে সীমায় 

অা�ােনর আেদশ দান োং ইহকাি ও ভরকােি োেদর জেনয 

                                                           
8 সূরা িনসা, ১৬৩।  
9 সূরা নাহাি, ৬৪। 
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কিেকর িাষয়ািদ েথেক াারু করার জেনয। আ�াহ ো ‘আিা 

রাসূি ে�রেুর ধারা সমা� কেরেছন রাসূিেদর ইমাম , আমােদর 

নাী মুহা�াদ ইান আ�ু�াহর মাধযেম। িেিনসহ সকি নাীেদর 

উভর আ�াহ র উুম সািাে ও সািাম ািষরে েহাক। িেিন আ�াহ 

�দু িরসািে েভৗিছেয়েছন , আমানে আদায় কেরেছন , উ�েের 

কিযাু কামনা কেরেছন , আ�াহর জেনয যথাথরুাো িেড়েছন , 

োাভন ও �কােশয আ�াহর �িে দা ‘ওয়াে িদেয়েছন  োং 

আ�াহর খািেের কিঠন িনযরােেনর �ীকার হেয়েছন। িেিন পধযর 

ধারু কেরেছন েযমন পধযর ধারু কেরিছেিন োার ভূোর 

আামনকারী নাী-রাসূিাু -আিাইিহমুস সািােু ওয়াসসািাম। 

িেিন পধযর ধারু কেরেছন েযমন োরা পধযর ধারু কেরিছ েিন 

োং িরসািে েভৗছােনার দািয়� স�াদন কেরেছন েযমিন কের 

োরা ে দািয়� ভািন কেরিছেিন। েো িেিন িনযরােেনর �ীকার 

হেয়েছন অেনক োিশ োং সহযও কেরেছন অেনক োিশ। আর 

িেিন িরসািেের দািয়� ভিরভূুররেভ স�াদন কেরেছন। োার ও 

োেদর সকেির উভর সািাে ও সািাম ািষরে েহাক। েেইশ 

াছর অা�ান কের আ�াহর িরসািাে েভৗ িছেয়েছন োং োার 
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িদেক আ�ান কের েছন, োার আহকাম  েথা িািধ-িাধান  �োর-

�সার কেরেছন। ে�েধয উ�ুি কুরা েথা ম�ায় েের াছর , 

�থেম োাভেন ভের �কােশয। হক �কােশয উ ারু কেরেছন 

োং িনযরােেনর �ীকার হেয়েছন , দা‘ওয়ােে োং মানুষ কেৃরক 

অেযাোের িেিন পধযর ধারু কেরেছন। অথে োরা োার সেো 

োং আমানেদারী িাষেয় জানেো। োরা �ীকৃিে িদে ো র 

ে��ে�র, োার াংশ , োার মান-মযরাদার। েো েনোেদর কামনা -

াাসনা ও  িহংসা-িাে�ষ আর সাধারেুর মূখরো োং অ�ানুকরু 

িছি ের কারু। োই েনোরা অ�ীকার করেিা , অহংকার 

করেিা, িহংসা করেিা , আর সাধারু েিােকরা অ�ানুকরু করি 

োং েনোেদর অনুসরু করি  ও খারাভ কাজ করি, ে কারেু 

িেিন অেনক কিঠন িনযরােেনর �ীকার হেয়েছন। োার উভর দরদ  

ও সািাম ািষরে েহাক। োেদর েনোরা েয েজেন-শেন ও 

োায়ােুরিম কের  সেেযর িােরািধো কেরিছি  োর �মাু হেি, 

আ�াহ ো‘আিার াাুী:  

ِي َ�َۡحُزنَُك  ِِنُّهۥ ََۡعلَمُ  قَدۡ ﴿ َّ �  ۖ ََ مۡ  َ�ُقولُو ُُ َّ ِ َُونََك  َ�  فَِ  َوَ�ِٰ�نّ  ََُ�ّذِ
ٰلِِم�َ  َّ ِ  بَِٔاতَ�ِٰت  �ل َّ �  ََ  ]٣٣: لّنعيم [﴾ ٣ َ�َۡحُدو
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‘আিম অাশযই জািন েয , োরা যা ােি ো েোমােক দুঃখ েদয়। 

িক� োরা েো েোমােক অ�ীকার কের না , ারং যািিমরা 

আ�াহর আয়ােসমূহেক অ�ীকার কের।’ 9F

10 

আ�াহ �� কের িদেয়েছন েয , োরা রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উভর িমথযােরাভ করেো না, োেদর অ্ের োাভেন 

োার সেো ও আমানেদারী স�েকর সমযক জানে। ারং োরা 

োােক সে�াধনই করেো ‘আি আমীন ’ ােি; োং েিট ওহী 

অােীুর হওয়ার ভূোরই। েো োরা সেযেক অ�ীকার করি , 

িাে�ষ ও অাাধযোাশে। িক� রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ 

ওয়াসা�াম ে সোর েকান ভরওয়া কেরন  িন, ারং পধযর ধারু 

কেরেছন, সওয়াোর আশা কেরেছন োং আভন িেকয অ�সর 

হেয়েছন অিােিোর সােথ। ে ুাোই িেিন িছেিন সারদা মহান 

আ�াহর িদেক আ�ানকারী, িনযরােেন পধযরশীি, দা‘ওয়ােের �িে 

িজহাদকারী, য�না �দান েথেক দূের অা�ানকারী, ক� সহযকারী, 

োং যথাসাধয োেদর েথেক সং িটে অেসসজনযমূিক আোর-

আেরু মাজরনাকারী । েক ভযরােয় অা�া খুা মারা�ক আকার 
ধারু করি। োরা োােক হেযা করার িস�া্ িনি। িঠক ে 

সমেয় আ�াহ োােক মদীনায় িহজরে করার অনুমিে িদেিন , 
                                                           
10 সূরা আনআম, ৩৩।  
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িেিন মদীনায় িহজরে কের েেি আসেিন , আর মদীনা হেয় োি 

ইসিােমর �থম রাজধানী। মদীনায় আ�াহর �ীেনর িাজয় হেিা 

োং েসখােন মুসিিমেদর েকিট রা� ও শি�র িুে সূিেে হি। 

রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম হেকর �োর ও �সারোর 

ধারা োিিেয় োেিন িনুরীকুাো। েরাািরর মাধযেম িজহাদ শর 

করেিন। মানুষেক কিযাু ও িহদায়ােের িদেক আ �ােনর জনয 

দূে ভাঠােে িাােিন িদেক িদেক। োরা মানুষেক োেদর নাী 

মুহা�াদ সা�া�াহ আিাইিহ ওয়া সা�ােমর দা ‘ওয়ােের মমর াযাখযা 

করেে থাকেিন অিারাম। আর িেিন োার সাথীেদরেক 

যু�ািুযােন ভািঠেয়েছন , িনেজও িাখযাে যু�গেিােে অংশ�হ ু 

কেরিছেিন। েক ভযরােয় োর হােে আ�াহ োার �ীনেক িাজয়ী  

করেিন, �ীনেক ভূুরো িদেিন, োার ও োার উ�েের উভর 

িনয়ামেেক ভিরভূুর করেিন। ে �ীন ভিরভূুরো িাু োং 

যথাযথুাো েভৗছােনার ভর োােক মৃেুয দান করা হেয়েছ। োার 

অােরমােন ে আমানে সাহাাােয় েকরাম াহন করেিন োং োার 

ভথ অনুসরু করেিন। আ�াহর িদেক আ�ান করেিন োং 

োরা হেকর দা ‘ঈ, আ�াহর ভেথ িজহাদকারী হেয় িা�ময় ছিড়েয় 

ভড়েিন। আ�াহর �ােথর েকান িনাুেকর িনাােক োরা ুয় 

করেেন না। োরা আ�াহর িরসািােেক েভৗছােেন , োােক ুয় 

করেেন অনয কাউেক নয়। ছিড়েয় ভড়েিন িা�ময় িাজয়ী 
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মুজািহদ, সরি ভেথর দা ‘ঈ, কাযরকর সংংারক িহেসো। োরা 

আ�াহর �ীন �োর করেেন, োার শরীয়ে মানুষেক িশকা িদেেন 

োং োরা মানুেষর জেনয আকীদাহ িাষয় াযাখযা করেেন যা িনেয় 

ে�িরে হেয়িছি রাসূিা ু। েয আকীদার মূি ুাষয হেিা, 

আ্িরকুাো েকমাক আ�াহর ইাাদে করা  োং িেিন াযেীে  

অনয সািকছু-াাছ, ভাথর, মূিের ইেযািদর ইাাদাে ভিরেযাা করা। 

অেো ডাকা যাো না আ�াহেক ছাড়া , সাহাযয �াথরনা করা যাো 

না আ�াহ ছাড়া কােরা কােছ , িাোর-ফায়সািা মানা যাো না 

আ�াহর শরীয়ে ছাড়া , নামায আদায় করা যাো না োার উে�েশয 

াযেীে, মা�ে করা যাো না োার নােম ছাড়া , েক কথায় সকি 

ইাাদে োার জনয হওয়া।    

োং োরা মানুেষর কিযােু াযাখযা কেরেছন েয ,  ইাাদে 

আ�াহর হ� োং োেদর সামেন ে িাষেয় অােীুর আয়ােগেিা 

ভাঠ কেরেছন। েযমন- 

ا ﴿ َُ �ّ
َ
َ � ْ  ��ّاُس  َٓ َُّ�مُ  �ۡ�ُبُدوا  ]  ٢١: لن مة [﴾ََ

‘েহ মানাম�িী! েোমরা েোমােদর �িেভািেকর ইাাদে কর’ 10F

11 
ََّك  إَوقََ�ٰ  ﴿ ََ  �ّ

َ
َ  ْ  ]٢٣: لّسلء [﴾َِِّاهُ  ِِّ�ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا

                                                           
11 সূরা াাকারাহ ,২১। 
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‘েোমার �িেভািক িনেদরশ িদেয়েছন েয, েোমরা িেিন ছাড়া অনয 

কােরা ইাাদে করো না’ 11F

12 
 ]٥: لَايتة [﴾ ٥ �َۡسَتعِ�ُ  يَّاكَ  ََۡعُبدُ  َِِّاكَ  ﴿

‘আমরা শধুমাক আভনারই ইাাদে কির োং আভনারই িনকট 

সাহাযয �াথরনা কির।’ 12F

13 
ْ  فََ� ﴿ ِ  َمعَ  تَۡدُعوا َّ َحٗدا �

َ
 ] ١٨: لنن [﴾ ١ َ

‘সুেরাং আ�াহর সােথ েোমরা অনয কাউেকও েডেকা না’ 13F

14 

َّ  قُۡل  ﴿ ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  ِِ ّ ۥۖ  َ�ِ�َك  َ�  ١ �ۡلَ�ٰلَِم�َ  ََّبِ  َِ ُ�َ 
ِمۡرُت  َوََِ�ٰلَِك 

ُ
َ  ۠ نَا

َ
ّوُل  َوَ

َ
 ]١٦٣  ،١٦٢: لّنعيم [﴾ ١ �لُۡمۡسلِِم�َ  َ

‘ািুন, আমার সািাে , আমার কুরাানী , আমার জীান ও আমার 

মরু আ�াহর জেনয , িযিন সকি সৃি�র রা। োার েকান শরীক 

েনই, আমােক েরই িনেদরশ �দান করা হেয়েছ। আর আিম 

মুসিিমেদর মেধয �থম।’ 14F

15 
 
                                                           
12 সূরা ইসরা, ২৩ 
13 সূরা ফািেহা, ০৫। 
14 সূরা �ীন, ১৮। 
15 সূরা আনআম, ১৬২-১৬৩। 
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োরা ের উভর ই�াে কিঠন পধযর ধারু কেরেছন োং আ�াহর 

ভেথ মহা সং�াম কেরেছন। আ�াহ োেদর উভর স��  হেয়েছন 

োং োেদরেক স�� কেরেছন । োেদর অনুসরু কেরেছন 
আরা- অনারোর োোঈন োো োোঈন- িহদােয়েের 

ইমামাু। োরা ে ভেথর ভিথক হেয়েছন, দা‘ওয়াে ইিা �াহ র 

ভেথ েেিেছন, াহন কেরেছন দা‘ওয়ােের োাো, আমানে আদায় 

কেরেছন, আ�াহর ভেথ িজহাদ কেরেছন পধযর , সেো, 

আ্িরকোর সােথ। যারা �ীন েথেক োিরেয় োেছ োং �ীেনর 

ভেথ াাধা হেয় দাািড়েয়েছ অথে আ�াহ কেৃরক িনধরািরে িজযয়া 

আদায় কের িন, োেদর িারে� িড়াই কেরেছন। কারু োরাই 

দা‘ওয়ােের �কৃে �জাধারী । সুেরাং রাসূেির ভর োরাই 
দা‘ওয়ােের াাহক , ভথ �দশরেনর ইমাম। েমিনুাো সাহাাােদর 

ভরােরী যারা েেসেছন োরাও ে ভথ অনুসরু কেরেছন। ে 

ভেথ পধযর ধার ু কেরেছন। আর আ�াহর �ীন �সার িাু 

কেরেছ, সাহাাা োং ভযরায়�েম োেদর ভরােরী �ীনী জােন 

জানী ও ঈমানদারেদর হােে আ�াহর �ীন �িে�া িাু কেরেছ। 

ে দা ‘ওয়ােী িমশেন আরা- অনারা , আরা উভ�ীেভর উুর ও 

দিকেনর োং ের াা ইের সম� িা� হেে অংশ �হু কেরেছন 

অেনক �ীনদার মানুষ ; যা েদর ুাায আ�াহ সু�স� কেরেছন,  

যারা ইসিাম কাুি কেরেছ ন, দা‘ওয়াে ও িজহােদ অংশ �হু 
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কেরেছন, ের জেনয পধযর ধারু কেরেছ ন। যােদর পধযর , ঈমান, 

আ�াহর ভেথ িড়াইেয়র ফি�রভ েেসিছি েসসুাায , েনেৃ�, 

�ীেনর ইমামে। োেদর েকেক ানী ইসরাঈিেদর �সে� আাে 

আ�াহর াাুী সেয �মািুে হেয়েছ।   
ََا ﴿ مۡ  وََجَعۡل ُُ َۡ ِِّمةٗ  ِم

َ
َ  ََ ُدو ُۡ ۡمرِنَا َ�

َ
ْۖ  لَّما َِأ وا ْ  َصَ�ُ ََا َوَ�نُوا ِ ََ  بَِٔا٦َ�ٰت َُو  ﴾ ٢ َُوقِ

 ]٢٤: لغسجدة[

‘আর আিম োেদর মধয হেে িকছু েিাকেক েনো মেনানীে 

কেরিছিাম যারা আমার িনেদরশ অনুসাের ভথ �দশরন করেো। 

োরা পধযরধারু করেো আর োরা িছি আমার িনদশরনাািীেে দৃদ 

িা�াসী।’ 15F

16  
কুরআেনর ে অেমা  াাুী সেয �মািুে হেয়েছ রাসূেির সাহাাা 

ও োেদর অনুাামীেদর মােে। োরা ইমাম , েহদােয়েের ভথ 

�দশরক, হে�র �িে আ�ানকারী  ও অনুকরুীয় আদশররেভ 

�িে�া েভেয়েছন। োেদর ই�াে কিঠন পধযর ও দৃদ ঈমান 

োেদরেক ে মযরাদায় েভৗেছ িদেয়েছ। কারু পধযর ও দৃদ িা�ােসর 

ফেি �ীেনর ইমামে ও েনেৃ� িাু হয়। সুেরাং নাী সহেরাৃা 

ও অদযাািধ যারা সারকােজ োেদর অনুসরু কেরেছ োরাই মূিে: 

সেেযর ভথ�দশরক ও নযােয়র ভেথ েনেৃ�দানকারী।  

                                                           
16 সূরা সাজদাহ, ২৪। 
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উভেরা� া�োযর মাধযেম সেযানুসি�ৎসু �েেযক িশকাথরীর 

িনকট ভিরংার হেয় োি েয , আ�াহর িদেক আ �ান সারািধক 

গর�ভূুর াযাভার। সারকােি সার�ােন উ�েের জনয ে 

দা‘ওয়ােের �েয়াজনীয়ো অেযািধক ারং েিট অেযাাশযকীয়ও 

ােট।    

দা‘ওয়াে িাষয়ক াকমান িনাে� িনেনা� িাষয়গেিা আেিােনায় 

�ান ভাো। 
1. দা‘ওয়ােের হকুম ও ফিযিে 

2. আদায় ও ভ�িে 

3. দা‘ওয়ােী িাষয়া� 

4. দা‘ওয়াে কমরীর জনয �েয়াজনীয় পািশ�য ও গুাািি , 

যা োেক অাশযই অজরন করেে ও েস ভেথ েিেে হয়। 

   

�থম িাষয়: আ�াহর িদেক আ�ােনর হকুম ও ফিযিে। 

দা‘ওয়ােের হকুমঃ 

দা‘ওয়াে ইিা�াহ েথা আ�াহর ভেথ আ�ান অনযানয ফরেযর 

নযায় েকিট অিে গর�ভূুর ফরয। কুরআন ও হাদীেসর অসংখয 

দিীি েিটর �মাু াহন কের। েযমন আ�াহর াাুী: 
ّمةٞ  ّمَُِ�مۡ  َوۡ�َُ�ن ﴿

ُ
َ  ََ ََ  �ۡ�َۡ�ِ  َِِ�  ََۡدُعو ُمُرو

ۡ
ََ  َِٱلَۡمۡعُروِف  َوَ�أ ۡو َُ َۡ  َعنِ  َوَ�

��َِك  �لُۡمََكرِ�  ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  َوَ  ]١٠٤:  املن لل [﴾ ١ �لُۡمۡفلُِحو
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‘আর েযন েোমােদর মধয হেে েমন েকিট দি হয় , যারা 

কিযােুর �িে আ�ান করো , ুাি কােজর আেদশ িদো োং 

মা কাজ েথেক িনেষধ করো। আরা োরাই সফিকাম।’ 16F

17 

অনুরভুাো আ�াহর াাুী: 
ََِّك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  �ۡدعُ ﴿ ََةِ�  َو�لَۡموِۡعَظةِ َِٱۡ�ِۡكَمةِ ََ م �ۡ�ََس ُُ ۡ ۡحَسُنۚ  ِ�َ  َِٱّلِ�  َوَ�ِٰدل

َ
َ 

 َّ ََّك  ِِ ۡعلَمُ  ُهوَ  ََ
َ
ّل  ََِمن َ ۡعلَمُ  َوُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن ََ

َ
َتِدَنَ  َ ُۡ : لاحل [﴾ ١ َِٱلُۡم

١٢٥[ 
‘েুিম েোমার রোর ভেথ িহকমে ও সুার উভেদেশর মাধযেম 

আ�ান কর োং সুারেম ভ�ায় োেদর সােথ িােকর কর। 

িন�য় েকমাক েোমার রাই জােনন েক োার ভথ েথেক �� 

হেয়েছ োং িহদায়াে�া�েদর িেিন খুা ুাি কেরই জােনন।’ 17F

18  

অনুরভ আ�াহর াাুী:  
ََِّكۖ  َِِ�ٰ  َو�ۡدعُ ﴿ ََنّ  َوَ�  ََ  ]٨٧: لَ صص [﴾ ٨ �لُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�و

‘েুিম েোমার রোর িদেক আ�ান কর োং িকছুেেই 

মুশিরকেদর অ্ুুর� হেয়া না।’ 18F

19 

ে�ভ মহান আ�াহর াাুী:  
ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل  ﴿ ۡدُعٓوا

َ
َ  �َِِ  ِۚ َّ �  ٰ ۠  ََِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
 ]  ١٠٨: يإوف [﴾�ّ�َبَعِ��  َوَمنِ  َ

                                                           
17 সূরা আেি ইমরান, ১০৪। 
18 সূরা নাহি:১২৫ 
19 সূরা কাসাস, ৮৭।  
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‘েুিম াি: েটাই আমার ভথ , আ�াহর �িে মানুষেক আ�ান 

কির সজােন, আিম োং েয আমার অনুসারী...’ 19F

20 
উে�িখে আয়ােগেিােে আমরা েদখিাম আ�াহ ো ‘আিা 

ািেছন, রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ ওয়া সা�ােমর অনুসারীাুই 

দা‘ঈ ইিা�াহ োং োরাই দূরদৃি�স��। আর রাসূি  সা�া�াহ 

আিাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসরু করা , োার মোদেশরর উভর েিা  

গর�ভূুর ফরয। েযমন আ�াহ ো‘আিা ােিন: 
ََ  ّلَقدۡ  ﴿ ِ  ََُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ� َّ ۡسَوةٌ  �

ُ
ََةٞ  َ ََ  لَِّمن َحَس �َ  ْ َ  ََۡرُجوا َّ  ��ِخرَ  َو�ۡ�َۡومَ  �

َ  َوَذَكرَ  َّ ّحزلب [﴾ ٢ َكِۡٗ�� �  ]٢١: ل
‘েোমােদর মেধয যারা আ�াহ ও আেখরােের �িে িা�াস রােখ 

োং আ�াহেক অিধক �রু কের , োেদর জেনয আ�াহর 

রাসূেির মেধয রেয়েছ উুম আদশর।’ 20F

21 
�াজ ওিামােয় েকরাম �� কের ােিেছন , দা ‘ঈাু েয অ�েি 

দা‘ওয়ােী কাযর�ম ভিরোিনা কেরন েস অ�ি অনুভােে 

দা‘ওয়াে ইিা�াহ ফরেয িকফায়া; কারু �িেিট অ�েি দা‘ওয়াে 

ও দা ‘ওয়ােের নানািাধ েৎভরো িাদযমান থাকা জরির। ে 

দা‘ওয়াে ফরেয িকফায়া। যিদ েকান অ�েি �েয়াজনীয়ো 

অনুভােে যেথ� ভিরমাু েিাক দা ‘ওয়ােী কােজ আ�িনেয়াা 
                                                           
20 সূরা ইউসুফ, ১০৮।  
21 সূরা আহযাা, ২১।  
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কেরন োহেি েস অ�েি াসাাসকারী অনযেদর উভর েথেক 

আাশযকীয়ো রিহে হেয় যাো। োেদর েকেক েিট সু�ােে 

মুয়া�াদা ও েকিট অিে উ�ে েনক আমি িহেসো িাোিেে 

হো।  

আর যিদ েস অ�েি দা ‘ওয়ােী েকান েৎভরোই না থােক , 

েকউই ে দািয়ে�র �িে গর� না েদয় োহেি , সকেিই 

অভরাধী ােি াুয হো। সােথ সােথ দা ‘ওয়ােীকমর সকেির 

উভরই ফরয িহেসো ােরাো , সকিেকই সামথর অনুযায়ী 

দা‘ওয়ােকেমরর সােথ িনেজেক জড়ােে হো। হযাা সামি�কোর 

িাোের ভুেরা েদেশর জেনয েকিট জামাআে থাকেে হো ; থাকা 

ওয়ািজা, যারা সারক আ�াহর াাুী েভৗেছ েদো , সাধযমে 

আ�াহর আেদশ-িনেষধ স�ে� েিাকেদর অািহে করো। রাসূি 

সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম িািু� েনেৃাার ও রা� �ধােনর 

কােছ দা ‘ঈ ে�রু কেরেছন , ভক িদেয়েছন  োং োেদরেক 

আ�াহর িদেক আ�ান কেরেছন।  

ােরমান যুো আ�াহ ো ‘আিা দা ‘ওয়ােী কাজেক আমােদর জনয 

িািু�ুাো সহজ কের িদেয়েছন , যা আমােদর ভূোরকার 

েিাকেদর জনয িছি  না। আজেকর যুো ইসিাম �োর , 

দা‘ওয়ােকমর ভিরোিনা ও মানুেষর কােছ  দিিি �মাু উভ�াভন 

অেনক িদক িদেয়ই সহজ। িােশষ  কের েথয �যুি�র উ�য়েনর 
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কারেু দা ‘ওয়াে ও �োর কমর আেরাও সহজ হেয় িােয়েছ। 

েকােজ ােরমােন েরিডও , েটিিিুশন, সংাাদভকসহ নানা 

মাধযেমর সাহােযয অিে সহেজ কেমর অ�ােী সাধন করা যায়। 
অেো জানাান , ঈমানদার াযি�াার ও নােয়ো রাসূিেদর উভর  

অাশয কেরায হেি , সোরা  গর� িদেয় ে কােজ আ�িনেয়াা 

করা, ভর�র কাােধ কাাধ িমিিেয় আ�াহর াােরা োার াাাােদর 

িনকট েভৗেছ েদয়া। ে মহৎ কােজ জিড়ে হেি োিরিদক েথেক 

অসহেযািাো, াাাধা ও ায�-িা�েভর স�ুখীন হেে হো েখন 

েসা আমেি না িনেয় িনুরেয় স�ুখভােন েিােয় যাওয়া। ে 

দািয়� ভািনকােি াড়-েছাট ধনী-ারীো েকান েুদােুদ ও 

োরেময সৃি� না করা । ারং আ�াহ র হকুম েযুাো আ�াহ 
অােরীু কেরেছন , েযুাো �ােরন কেরেছন  িঠক েসুাো ো 

আ�াহর াাাােদর িনকট েভৗেছ েদয়া।  

অা�ার আেিােক কখেনা কখেনা ে দা ‘ওয়ােী কাজ ‘ফরেয 

আইন’ হেয় থােক। েযমন আভিন যিদ েমন েকান �ােন অা�ান 

কেরন েযখােন আভিন ছাড়া ে দািয়� ভািেনর অনয েকউ েনই , 

েয সৎ কােজর আেদশ েদো , অসৎ কােজ াাধা েদো েখন েিট 

আভনার জেনয ফরেয আইন হো। আাার অা�ােুেদ কখেনা 

কখেনা ফরেয েকফায়া , ইেঃভূোর আমরা ে িাষেয় আেিােনা 

কের েেসিছ। সুেরাং যখন আভিন েমন �ােন থাকোন, েযখােন 
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আভিন াযেীে ে দািয়� ভািেনর উভর আর কারও কমো  

থাকো না , েখন েেে আ�িনেয়াা করা আভনার জেনয অাশয 

কেরায হেয় যাো। আর অনয েকউ দা‘ওয়াে, �োর, আেদশ-

িনেষেধর কােজ রে থাকেি, আভনার জনয হো সু�ে। আর যিদ 
আভিন েস কােজ অ�ুী ুূিমকা ভািন কেরন োং ের �িে 

য�াান হন, েো আভিন হেয় যাোন সৎকেমর �িেেযািাোকারী।  

দা‘ওয়াে ‘ফরেয িকফায়া ’ ের দিিি িহসাো িনেনা� আয়াে 

েভশ করা যায়। আ�াহ ো‘আিা ইরশাদ কেরন : 
ّمةٞ  ّمَُِ�مۡ  َوۡ�َُ�ن﴿

ُ
َ  ََ  ]١٠٤:  املن لل [﴾�ۡ�َۡ�ِ  َِِ�  ََۡدُعو

‘োং েোমােদর মেধয েরভ েকিট দি থাকা উিেৎ যারা 

কিযােুর িদেক আ�ান করো।’ 21F

22 
ে আয়ােের াযাখযায় হােফয ইােন কািসর োং ওিামােদর িারাট 

েকদি যা ােিেছন োর অথর হেি : ে মহান কােজ েোমােদর 

মধয েথেক েকিট দি িনেয়ািজে থাকা োই। যারা আ�াহর িদেক 

আ�ান করো , োার �ীন �োর করো , োার আেদশ-িনেষধ 

াাাােদর িনকট েভৗছাো। ে কথা সকেিরই জানা আেছ েয 

রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর িদেক আ�ান 

কেরেছন, সাধযানুযায়ী ম�ায় আ�াহর িাধান াা�াায়েন 

                                                           
22 সূরা আেি ইমরান:১০৪ 
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আ�িনেয়াা কেরেছন। অনুরভুাো োার সাহাাীরাও েকােজ 

অংশ �হু কেরেছন োেদর সামথরানুভােে। িহজরেের ভর ের 

েেেয়ও অিধক দািয়�শীি ুূিমকা েরেখেছন। নাী সা�া�াহ 

আিাইিহ ওয়াসা �ােমর ওফােের ভর িািু� অ�েি ছিড়েয় 

ভেড়িছেিন োং শি�-সামথরয  ও ইিমী েযাাযো অনুযায়ী ে 

দািয়� োিিেয় িােয়েছন িনরিসুাো।  

দা‘ওয়াে কমরীর ��ো , অনযায়-অ�ীিো াৃি�, অজোর �াােিযর 

সময় -েযমন আমােদর ে সমেয়র কথাই ািা যায়- দা ‘ওয়ােের 

হকুম হো ফরেয আইন। �েেযক মুসিিমেকই অেযাাশযকীয়ুাো 

েেে অংশ�হু করেে হো। হযাা েকউ যিদ িনিদর� েকান �াম , 

শহর াা ে জােীয় েকান �ােন াসাাস কের আর েসখােন ে 

কােজর দািয়�ুার �হুকারী কাউেক ভাওয়া যায়  োং েস াযি�  

দা‘ওয়ােের মাধযেম আ�াহর িাধান মানুেষর িনকট েমনুাো 

�োর কেরেছ েয েস�ােন াসাাসকারী সকেির ভক হেে যেথ� , 

েমোা�ায় অনযেদর জনয ে �োর-�সার সু�াে , কারু অেনযর 

হােে ের �মাু �িেি�ে হেয়  িােয়েছ, োর হাে  ছাড়াও অনয 

হে� আ�াহর হকুম াা�াা িয়ে হেয়েছ। িক� (েযখােন ে অা�া 

েনই াা ভযরা�  দা‘ওয়াে দাো েনই) অনযানয �ােন, অনয মানুেষর 

কােছ ে দা‘ওয়ােের দািয়� আেিমেদর উভর োেদর সাধযানুযায়ী 
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অেযাাশযকীয়, অনুরভুাো  কমোয় অিধি�ে �শাসকেদর 

উভরও কমো ও সাধয অনুসাের ো িনেয় দাাড়ােনা অেযাাশযক।  

েেে াুো যায় দা‘ওয়াে ইিা�াহ ফরেয আইন াা ফরেয িকফায়া 

হওয়াটা আেভিকক িাষয়। েকােনা েকােনা স�দায় ও েকােনা 

েকােনা াযি�র জনয েটা ফরেয আইন আাার েকােনা স�দায় ও 

েকােনা েকােনা াযি�র েকেক ো ফরেয িকফায়া; যখন েসখােন ও 

েস অা�ােন ে কাজিটর জনয ভযরা� ভিরমান েিাক দাািড়েয় যাো 

োং োরা োর জনয যেথ� হেয় যাো।  
েো শাসক োং সামথরাান াযি�র উভর ে েকেক দািয়�টা 

আেরা াড়। োেদর উভর অাশযই করুীয় হেি োেদর সাধযমে 

ভৃিথাীর সকি �াে্ আ�াহর িরসািে েভৗেছ েদয়া স�াায সকি 

ভ�ায়, মানুেষর াযাবে সকি ুাষায়। েেে কের ভৃিথাীর 

সকেির কােছ োেদর িনজ� ুাষায় �ীন েভৗেছ যাো। েস েিাক 

আরাী ুাষা ুাষী েহাক িকংাা অনয েকােনা ুাষা ুাষী। েকননা 

আমরা িকছু ভূোরও উ ে�খ কেরিছ েয , ােরমােন আোর েুিনায় 

দা‘ওয়ােী �োরুা খুাই সহজ হেয় িােয়েছ েরিডও , েটিিিুশন 

ও সংাাদভক ( ই�ারেনট) সহ িািু� �োর মাধযেমর উউাােনর 

কারেু; যা ভূোর স�া িছি না । েমিনুাো ওয়ােয়জ , খিো ও 

া�ােদর উভরও অাশয কেরায মাহিফি , সমাোশ জুম ‘আ 
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ইেযািদেে সাধযমে আ�াহর িাধান �োর করা , সাধয ও জান 

অনুযায়ী আ�াহর �ীন �োর-�সার করা।  

ােরমান সমেয় ইসিামী আকীদা িােরাধী নানািাধ ষড়য� , োেদর 

িা�ােসর েমসিিক� িানাশ , নাি�কোর িদেক আ�ান , 

�িেভািক, িরসািাে ও ভরকািেক অ�ীকার  োং াহেদেশ 

খৃ�ধেমরর িদেক দা ‘ওয়ােের াহিাধ কমরসূিের িা�ৃিেসহ াহ �া্ 

আ�ােনর াযাভকোর কারেু দা ‘ওয়াে ইিা�াহ েযুো সকি 

মুসিিেমর উভর াযাভকুাো ফরয হেয় ভেড়েছ। সার�েরর 

আেিম ও  ইসিােম িা�াসী সকি শাসক-�শাসেকর উভর 

অাশয ভািনীয় ফরয হেয় িােয়েছ েয , োরা িনজ িনজ সাধযমে 

েিখিন, া�ৃো, িাাৃিে োং �োরয�সহ সকি মাধযেম আ�াহর 

�ীন �োর করো। েেে ািড়মিস াা অােহিা করার েকােনা  

সুেযাা েনই, অনয াযি�াোরর উভর িনুরর করারও অাকাশ েনই। 

ারং েেকেক সহেযািাো , অংশ�হু ও ভর�র কাােধ কাাধ  

িমিিেয় দাাড়ােনা ভূোরর েুিনায় ােরমােন আেরা অিধক �েয়াজন। 

কারু ইসিােমর শ�রা যাােীয় উভায়- উভকরুািদর মাধযেম 

েিাকেদর �ীন েথেক দূের সরােনা , �ীন িাষেয় জনমেন সোহ-

সংশয় সৃি� ও োেদর ধেমরর �িে অনয ধমরাাি�ী 

িােশষে:মুসিিমেদর আকৃ� করার উে�েশ েেক অভরেক 

সাহাযয- সহেযািাো  ও কাােধ কাধ িমিিেয় কাজ কের যােি।  
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সুেরাং েথয �যুি�র ে যুো ইসিামভ�ীেদরও �েয়াজন েসা 

েকেক েৎভর হওয়া োং শ�েদর েেহন �া্ েৎভরোর ও 

�ীন-িা�ংসী কমরকাে�র েমাকাোিায় সকি েকেক হেকর 

দা‘ওয়ােেক েজারদার কর েে সদা কমরেৎভর থাকা , �ীেনর 

�োর-�োরুােক াযাভকো দােনর িেকয েথয �যুি�র সাহাযয 

�হু কের সকি ভযরােয় �ীেনর ভয়াাম েভৗিছেয় েদয়ার রে 

স�� করা। দা ‘ওয়াে কেমর েথয �যুি�র াযাহার োং ের 

মাধযেম দা ‘ওয়ােী কমরসূিের াযাভকো দান আ�াহ কেৃরক োার 

াাাার উভর ফরযকৃে আ�াহর িদেক দা‘ওয়ােেরই অংশ।  
 
ি�েীয় িাষয়: দা‘ওয়ােের ভ�া ও ভ�িে 

দা‘ওয়ােের ভ�া ও ভ�িে স�েকর, োর �কৃিে ও ধরন স�রেক 

আ�াহ ো ‘আিা ভিাক কুরআেন িাশদ াুরনা িদেয়েছন। 

রাসূিু�াহ র হাদীেসও ে িাষয়িট েেসেছ �কৃ�ুাো।  

আ�াহ ো‘আিা খুা ��কের ােিেছন: 
ََِّك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  �ۡدعُ ﴿ ََةِ�  َو�لَۡموِۡعَظةِ َِٱۡ�ِۡكَمةِ ََ م �ۡ�ََس ُُ ۡ  ِ�َ  َِٱّلِ�  َوَ�ِٰدل

ۡحَسُنۚ 
َ
 ]١٢٥: لاحل [﴾َ

‘েুিম েোমার রোর ভেথ আ�ান কর িহকমে ও সদুভেদেশর 

মাধযেম োং োেদর সােথ িােকর কর সুারেম ভ�ায়’ 22F

23 
                                                           
23 সূরা নাহি, ১২৫।  



 

30 

দা‘ওয়াে ভ�িে িক হো োং েকজন দা‘ওয়ােী কমরীেক  িক িক 

গু অজরন করেে হো যা েস দা ‘ওয়ািে ময়দােন �েয়াা করো 

উভেরা� আয়ােে আ�াহ �� কের ােি িদেয়েছন। েস 

দা‘ওয়াে শর করো িহকমে ও ভিরোশ-ভিরি�িের িাোেনায় 

িািু� েকসশেির মাধযেম। েখােন িহকমে ািেে াুোেনা হেয়েছ 

সু�� দিিি �মাুসমূহ যা �ি ও সে্াষজনক ভ�ায় হ� 

�িেি�ে করো োং অসার ও াােুিোেক খ�ন করো।  

কিেভয় মুফািসসেরর মেে , ‘েুিম েোমার রোর ভেথ িহকমেের 

মাধযেম দা ‘ওয়াে িদো ’ েকথার অথর কুরআেনর মাধযেম , কারু 

কুরআনই হেি সোরা  ভযরােয়র িহকমে , ের মেধয হ� ও সেয 

স�েকর খুাই �িোর সােথ ভূুরা�রেভ ািা হেয়েছ।  

আাার েকউ েকউ াযাখযা কেরেছন , কুরআন-হাদীস ািুরে দিিি 

�মাুািদর সাহােযয। 

যাই েহাক িহকমে েকিট োৎভযরময় অিে উ  অথরোাধক শ� 

যার মমর হেি , জান, �জা, সু�� �মাু ও সেয��কারী 

দিিেির মাধযেম আ�াহর িদেক আ�ান করা। োং েিট 

সমাথরোাধক েকিট শ� , নাুওয়ে, �ীেনর াুে , োাধ-িাোক, 

ভরেহযাারী �ুৃিে অেথর াযাবে হয়। ইমাম শাওকানীর া�ায 

মেে েমসিিকে�র িাোেনায় িহকমেের অথর হেি , েয িাষয় 

মূখরো �সূে কাযরািদ েথেক িারে রােখ েসিটই িহকমে। অথরাৎ 
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েযসা া�ায, েিখিন িকংাা উি� আভনােক িনাুরি�ো ও াােুিো 

েথেক রকা করো েসিটই িহকমে।  

েমিন ুাো �েেযক �� কথা যা �কৃে অেথরই শ� েসিটই 

িহকমে। েসা িাোেনায় কুরআেনর আয়াে সোরাুম িহকমে , 

ের ভর সহীহ হাদীস োং আ�াহ উুয়িটেক ই োার মহান 

িকোো িহকমে ােি নামকরুও কেরেছন । েযমন ভিাক 
কুরআেন েেসেছ,  

مُ ﴿ ُُ  ]١٢٩: لن مة [﴾َو�ۡ�ِۡكَمةَ  �ۡلِكَ�َٰب  َوُ�َعّلُِم

‘োং োেদরেক িশকা েদয় িকোা ও িহকমে’। [সূরা আি-
াা�ারাহ: ১২৯] 

আয়ােে ািুরে িহকমে অথর সু�ে। অনয আয়ােে েেসেছ,  

ۚ  َمن �ۡ�ِۡكَمةَ  َُۡؤِ�  ﴿ وِ�َ  َ�َقدۡ  �ۡ�ِۡكَمةَ  َُۡؤَت  َوَمن �ََشآُء
ُ
َ � : لن مة [﴾َكِۡٗ�� َخۡ�ٗ

٢٦٩  [ 

“িেিন যােক ইেি েহকমে দান কেরন। আর যােক েহকমে  

�দান করা হয় োেক েো �ুূে কিযাু দান করা হয়”। [সূরা 

আি-াাকারাহ: ২৬৯] 

অেো সারকথা হি , সু�� শর ‘য়ী দিিিািদেক িহকমে ািা 

হয় োং েযসা ভিরংার ও �� কথা হ� াুেেে ও �হু 

করেে সহায়ো কের োও িহকমে।  ে িাোেনায় ে াড়ার মুেখ 

�ািভে িাাামেক ‘হাকাম’ ািা হয়। কারু ে াড়ার মািিক 
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‘হাকামা, (িাাাম) েটেন ধরেি ে াড়া থামেে াাধয হেয় যায়।   

হাকামাই োেক েিা অাযাহে রাখেে াাধা েদয়। েকইুাো 

‘িহকমে’ ও েমনই কথা যা �াুকারীেক াািেেির ভেথ েিেে 

াাধা �দান কের , হ� ও সেেযর �িে �ুািাে কের ো �হু 

করেে ে�রুা েযাাায় োং আ�াহ িনধরািরে সীমায় অা�ান 

িনেে সাহাযয কের।  

োই দা ‘ঈ ইিা�াহর দািয়� হেি , আ�াহর িদেক আ�ােনর ে 

গর দািয়� ভািনকােি িহকমেের ভথ অাি�ন করা োং 

দা‘ওয়াে কমর িহকমে িদেয়ই শর করা, ের �িে িােশষ য�াান  

হওয়া। যিদ দা ‘ওয়াে �দু াযি�র মােে েকােনা সং কীুরো াা 

আভিু থােক োহেি উুম উভেদেশর �রুাভ� হওয়া , 

উৎসাহায্ক ভিাক আয়াে ও হাদীেসর উভেদশ �ারা দা ‘ওয়াে 

েভশ করা। যিদ কাি�ে াযি� সিাহান হয় , োহেি উুম ভ�ায় 
িােেকরর রা�া �হু করা োং কাি�ে ভযরােয় েভৗছার িনিমেু 

পধযর ধারু করা , োড়াহেড়া াা াি �েয়াা িকংাা রদ আেরেুর 

িে্া ভিরহার করা। ারং সোহ িনরসেনর জনয আ�াহর উভর 

ুরসা কের �েে�া োিিেয় েযেে হো অাযাহেুাো োং 

দিিিািদ উভ�াভন করো উুম ভ�িেেে।  

েহ আ�াহর ভেথর দা ‘ঈ! েুাো আভনােক হেে হো সিহ�ু ও 

পধযরশীি। কেঠারো অাি�ন করা যাো না। কারু ে ভ�িেই 
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হেি, হে�র মাধযেম উভকৃে হওয়া , হ� �হু করা োং হে�র 

দা‘ওয়াে �ারা েভশকৃে াযি�েক �ুািাে করার োিশ উভেযাাী। 

(েহ দা‘ঈ) আভনােক আরও হেে হো িােকর-আেিােনায় 

পধযরশীি। আ�াহ ো‘আিা মূসা ও হারন আিাইিহমাস সািামেক 

িফর‘আউেনর কােছ দা ‘ওয়াে দােনর জনয ে�রুকােি োর সােথ 

নরম ুাষায় কথা ািার িনেদরশ িদেিন , অথে েস িছি সােে াড় 

সীমাি�নকারী। আ�াহ ােিন:  
ا قَۡوٗ�  َ�ُۥ َ�ُقوَ�  ﴿ َٗ ِ وۡ  َ�َتَذّكرُ  ّلَعّلُهۥ ّ�ّ

َ
 ]٤٤: طه [﴾ ٤ َ�َۡ�ٰ  َ

‘েোমরা োর সােথ ন� কথা ািো , হয়েো েস উভেদশ �হু 

করো, অথাা ুয় করো।23 F

24 
অনযক আ�াহ ো‘আিা নাী মুহা�দ সা�া�াহ আিাইিহ 

ওয়াসা�ামেক ে িাষেয় ািেিন: 
ِ  ّمِنَ  ََۡ�َةٖ  فَبَِما ﴿ َّ ۡمۖ  ِ�َت  � ُُ َ ْ  �ۡلَقۡلبِ  َغلِيَظ  َ�ّظا ُكََت  َولَوۡ  ل وا ُّ نَف  ِمنۡ  ََ

 ]١٥٩:  املن لل [﴾ َحۡولَِكۖ 
‘অেঃভর আ�াহর ভক েথেক রহমেের কারেু আভিন োেদর 

জনয নরম হেয়িছেি। আর যিদ আভিন কেঠার �ুাোর , কিঠন 

                                                           
24 সূরা �াহা, ৪৪।  
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বদয়স�� হেে ন, েো োরা আভনার আশভাশ েথেক সের 

ভড়ে’।24F

25 
াুো োি দা ‘ওয়ােের �জাভূুর ভ�িে োং সিঠক ভ�া হেিা , 

দা‘ঈেক �জাভূ রু , দূরদশরী হেয় দা ‘ওয়াে দােন �াৃু হেে হো। 
োড়াহেড়া ও াি �েয়াোর মানিসকো েযাা কের িহকমেের 

মাধযেম অ�সর হওয়া। আর ো হেি, কুরআন ও হাদীেসর 

�ুাাভূুর উভেদশ াাুীর মাধযেম দা ‘ওয়াে েভশ করা । দা‘ওয়াে 
দােনর েকেক দা‘ঈ আরও েয ভ�িে অাি�ন করো ো হেি,  

উুম নসীহে াা উভেদশ �দান, আর  িােকর করার �েয়াজন 

েদখা িদেি েসখােনও উুম আদেশরর �াকর রাখা । েগেিাই 
হেি দা‘ওয়াে দােনর ভ�িে দা‘ওয়াে দােনর েকেক যার �িে 

েখয়াি রাখা আাশযক। কুরআন, হাদীস ও শরয়ী িাষেয় অজো 

িনেয় দা ‘ওয়াে �দান কিেকারক  ও অেনাভকারী । -েিাষেয় 

িা�ািরে িাারু েকটু ভের  দা ‘ঈর আখিাক শীষরক অনুেিেদ 

েদয়া হো- কারু দিিি �মাু িাষেয় অজ েথেক দা ‘ওয়াে 

�দান িানা ইিেম আ�াহর উভর কথা ািার নামা্র। 

েমিনুাো ককর শ ুাষায় , াি �েয়াোর মাধযেম দা ‘ওয়াে 

�দােনর কিেও অভিরসীম।  

                                                           
25 সূরা আেি ইমরান:১৫৯ 
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ে �সে� সূরা আন নাহেি আ�াহর িনেদরিশে ভ�া অাি�ন করা 

অিে জরির। আর ো হেি, আ�াহর াাুী, 
ََِّك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  �ۡدعُ ﴿  ]١٢٥: لاحل [﴾َِٱۡ�ِۡكَمةِ ََ

‘েুিম েোমার রোর িদেক আ�ান কর িহকমেের মাধযেম’।25F

26 
েো যিদ দা ‘ওয়াে েভশকৃে াযি� েথেক িনযরােন , েকগােয়িম 

�কাশ ভায় োহেি োর উভর কেঠারো করােে াাধা েনই। 

েযমন আ�াহ ােিন: 
ا ﴿ َُ �ّ

َ
َ � َٓ  ّ ِِ ُِدِ  ��ّ ٰ�َ  ََ ُِمۚۡ  َو�ۡغلُۡظ  َو�لُۡمَ�ٰفِقِ�َ  �ۡلُكّفا  ]٩: للحم�م [﴾َعلَۡي

‘েহ নাী কািফর ও মুনািফকেদর িারে� িজহাদ করন োং 

োেদর �িে কেঠার হন।26 F

27  

অনয আয়ােে আ�াহ ােিন,  

ْ  إَوَ�  ﴿ ۡهَل  تَُ�ِٰدلُٓوا
َ
ۡحَسنُ  ِ�َ  َِٱّلِ�  ِِّ�  �ۡلِكَ�ٰبِ  َ

َ
َِنَ  ِِّ�  َ َّ �  ْ ۡمۖ  َظلَُموا ُُ َۡ  ﴾ِم

 ]  ٤٦: لَعغكبإت[

“আর আহেি িকোােদর সােথ উুম ভ�িে াযেীে াাক-িাে�া 

করোন না, েো োেদর মেধয যারা অনযায় আেরু কের েসটা 

িু�”27F

28।  
 

                                                           
26 সূরা আন-নাহি:১২৫ 
27 সূরা আে-োহরীম: ৯।  
28 সূরা আি-আনকাাূে: ৪৬।  
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েৃেীয় িাষয়: দা‘ওয়ােের িাষয় া�  

দা‘ওয়াে কমরী াা দা‘ঈ েিাক অভরেক েকান িাষেয়র �িে 

দা‘ওয়াে িদো:  

েয া�র িদেক দা‘ওয়াে েদয়া হো, আর েয িাষয়িট আ�াহর 

ভেথ আ�ানকারীাুেক মানুষেদর িনকট াযাখয-িা ে�ষনসহ 

উভ�াভন করেে হো , েযমনিট কেরিছেিন যুো যুো নাী -

রাসূিাু,  েসিট হেি, ‘‘আ�াহর সরি ভেথর িদেক দা ‘ওয়াে’’। 
অনযুাো ািেি ‘‘ইসিােমর িদেক দা ‘ওয়াে’’। েটাই আ�াহর 
সেয ধমর োং েটাই দা‘ওয়াে �ি। েযমন আ�াহ ােিেছন: 

ََِّك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  �ۡدعُ ﴿  ]١٢٥: لاحل [﴾ََ

‘েুিম েোমার রোর ভেথর িদেক আ�ান কর ’। অেো আ�াহর 
ভথ হি ইসিাম , েটাই িসরােুি মুসোিকম , েটা   �ীন যা 

িদেয় ে�রু কেরেছন �ীয় নাী মুহা�াদ সা�া�াহ আিাইিহ ওয়া 

সা�ামেক। েিদেকই দা ‘ওয়াে েদয়া ফরয। েকান মাযহাা , েকান 

াযাি�র িা�াস-মোাদ নয় , ারং আ�াহর �ীেনর িদেক , িসরােে 

মু�ািকেমর িদেক , যা িদেয় আ�াহ �ীয় নাী ও খিিি মুহা�দ 

আিাইিহসসািােু ওয়াসসািামেক ে�রু কেরেছন। েটাই 

কুরআনুি কািরম ও রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

�মািুে হািদস েথেক াুো যায়।  
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িসরােে মু�ািকম েথা ইসিােমর �িে দা ‘ওয়াে দােনর েকেক 

গরে�র �মধারা া জায় রাখা াা�নীয়। োই সারাে� দা ‘ওয়াে 

িদেে হো সারািধক গর�ভূুর িাষয়ািদর �িে।  

  ের মেধয সার�থম দা ‘ওয়াে হো সিহহ আি�দাহ র 

�িে, ইখিাস ও ইাাদে-উভাসনায় আ�াহর োওহীেদর �িে, 

আর আ�াহ, োার রাসূি ও আেখরােের উভর ঈমান আনয়েনর 

�িে, আ�াহ ও োার রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম যা 

িকছুর সংাাদ িদেয়েছন েসগেিার উভর ঈমান আনয়েনর োর 

�িে। েগেিাই িসরােুি মু�ািকেমর িুিুমূি। েিটই ‘িা 

ইিাহা ই �া�াহ োং  মুহা�াদুর রাসূিু �াহ’ ে র �িে 

দা‘ওয়ােের �িেুূ। াযাভকুাো ের িােশষু করেি অথর েই 

দাড়ায়, োওহীদ েথা েক�াাদ ও ইখিােসর িদেক দা ‘ওয়াে। 

আ�াহ ও োার রাসূিােুর �িে ঈমােনর িদেক দা ‘ওয়াে। ে 

াযাভকোর িুের   সকি িাষয়ািদও অ্ুুর� হেয় যায় যা 

স�েকর আ�াহ ও োার রাসূি সংাাদ িদেয়েছন োং যা 

ইেঃভূোর  েটেছ আর যা েকয়ামেের ভূোর ও ভের  টো , আর 

েশষ যমানায় যা যা সং িটে হো।  

  েকইুাো অ্ ুুর� হো আ�াহ ো ‘আিা কেৃরক 

ফরযকৃে িাষয়াািী েযমন , নামায কােয়ম করা , যাকাে আদায় 
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করা, েরাযা ভািন করা ও আ�াহর ভিাক  ের হ� করার 

�িে দা‘ওয়াে। 

  আরও যু� হয় িজহাদ িফ সািািি �াহ, সৎকােজর 

আেদশ, অসৎ কােজ িনেষধ , ভিাকো,  েিন-েদন, িাাাহ-

োিাক, ুরু েভাষু, যু�-শাি্ অথরাৎ সকি াযাভাের আ�াহর 

িাধান �হু করার �িে দা ‘ওয়াে। কারু আ�াহর �ীন হেি 

াযাভক ও ভিরভূুর , ইহকাি ও ভরকােি াাাার যাােীয় 

�েয়াজন ও কিযাুেক অ্ুুর� কের।  

  আেরা আ�ান করো উুম েিরক োং সুার কােজর 

িদেক, িনেষধ করো অসৎ েিরক োং খারাভ কাজ েথেক। 

সুেরাং ো হো ই াাদাে (উভাসনা) ও ি�য়াদাে (েনেৃ�দান)। 

েকজন দা ‘ওয়াে কমরী েকই সােথ ‘আোদ (উভাসক) ও 

েসনাাািহনীর কােয়দ (েনো) িহেসো ােড় উঠো।  

  অনুরভুাো  দা‘ওয়াে ইাাদাে ও িাোর াযা�া েক 

শািমি কের , সুেরাং েকজন দা ‘ঈ েযুাো নামায ও েরাযা 

ভািনকারী, ে�ভ েস আ�াহর িাধান মে িাোরক ও আ�াহর 

িাধানেক াা�াায়নকারীরেভ িাোিেে হো।  

  েুাোই দা‘ওয়াে ইাাদাে ও িজহাদ েকও শািমি কের , 

েস িহসাো েকজন দা‘ঈ আ�াহর িদেক আ�ান করো োং 
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েয আ�াহর �ীন েথেক োর হেয় যাো োর িারে� িজহাদ 

করো।  

  দা‘ওয়াে হি- কুরআন ও হািেয়ার , সুেরাং দা‘ঈ 

কুরআন িনেয় িে্া-াোষুা করো , শি� সাহস িদেয় ো 

াা�াায়ন করো আর যিদ �েয়াজন হয় অ� াযাহার করো।  

  দা‘ওয়াে হি- রাজনীিে ও সমাজ াযা�া , োই দা‘ঈ 

েকই সােথ আ�ান করো উ�ে েিরক , ঈমানী �ােৃে�র িদেক 

োং মুসিিমেদর মােে বদযো ও  কয �িে�ার �িে দৃি� 

িদো। েযমন আ�াহ ো‘আিা ােিেছন: 
﴿  ْ ِ  ِ�َۡبلِ  َو�ۡ�َتِصُموا َّ ْۚ  َوَ�  َ�ِيٗعا �  ]١٠٣:  املن لل [﴾َ�َفّرقُوا

‘েোমরা সকেি িমেি আ�াহর র�ু দৃদুাো ধর োং ভর�র 

িািি� হইও না।’ 28F

29 
স�ািনে ভাঠক! আমরা আভাে দৃি�েে িাোর করেি �ীন 

ইসিামীর পািশ�যগেিা েদখেে ভাা েয , আ�াহর �ীন  েকযর 

িদেক আ�ান কের , �জাভূুর িাশ� রাজনীিের িদেক আ�ান 

কের, যা ভার�িরক স�কর ও িমি সৃি� কের অিমি ও 

িািি�ো দূর কের। বদযোর া�েন আা� কের দূর� ও িু�ো 

অভসারু কের।  

                                                           
29 সূরা আেি ইমরান:১০৩ 
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  ইসিামী জীান িাধান আ�ার শি�ো ও ইসিামী 

�ােৃ�েক স�ান �দশরেনর আ�ান জানায়।  

  আোদন জানায় েনক ও োকওয়ার কােজ সহেযািাোর , 

আ�াহ ও াাাার জনয কিযাু কামনার।  

  েমিন ুাো আোদন জানায় আমানে আদায় ও শরয়ী 

রীিে অনুযায়ী িাোর ও শাসন কাযর ভিরোিনার োং আ�াহ যা 

অােীুর কেরন িন েমন িাোর ভিরহােরর িদেক।  েযমন আ�াহ 

ােিন: 
﴿  َّ َ  إِِ َّ ُمرُُ�مۡ  �

ۡ
َ ََأ

َ
َ  ْ َ�َٰ�ِٰت  تَُؤّدوا

َ
ا َِِ��  �ۡ� َُ ۡهلِ

َ
 ��ّاِس  َ�ۡ�َ  َحَكۡمُتم يَذا َ

َ
َ
َ  ْ  ]٥٨: لَنسيء [﴾َِٱۡلَعۡدِل�  َ�ُۡكُموا

‘িন�য়ই আ�াহ েোমািদােক িনেদরশ িদেিন , আমানে োর 

হকদােরর িনকট �েযাভরু করেে। োং েোমরা যখন মানুেষর 

মেধয িাোরকাযর ভিরোিনা করো েখন নযায়ভরায়ুোর সােথ 

িাোর করো।’ 29F

30 

  েমিনুাো দা ‘ওয়াে হি , রাজনীিে ও অথরনীিে ; 

েযমিনকের েিট রাজনীিে , ইাাদে ও িজহাদ। োই েিট 

আ�ান জানায় সুষম শর ‘য়ী অথরনীিের িদেক। জুিুম িনুরর 

ভুিজাাদী অথরনীিে নয় , যা পাধো ও শািীনোর ধার ধাের না , 

                                                           
30 সূরা িনসা:৫৮ 
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ারং মূি িকয হেি েযেকান ভ�ায় স�দ উভাজরন করা। 

নাি�কযাাদী কিমউিনজেমর অথরনীিেও নয় , যােে মানুেষর 

স�েদর �িে �িে েকান ��োাধ েনই োেদর উভর জুিুম-

িনভীড়ন ও াি�েয়াা করেেও ি�ধা-সংেকাে কের না। ইসিামী 

অথরনীিে ের েকানিটই নয় ারং উুয় অথর াযা�ার মাোমািে , 

উুয় ভেথর মাোমািে, দুইিট াািেেির মােে েকিট হ�-সিঠক 

ভথ।  

ভা�ােয সমাজ স�দেক অেনক াড় কের েদেখেছ োই স�দ 

াৃি�র অিুভােয় অিেির� াাড়াাািড় কেরেছ। স�দ জমা করার 

েকেক স�াায সকি ভ�ায় েে�া কেরেছ েমনিক আ�াহ কেৃরক 

িনিষ� ভ�াও। অনযিদেক �ােেযর েসািুেয়েী নাি�কয সমাজ োং 

যারা োেদর মোাদ অাি�ন কেরেছ োরা মানুেষর স�েদর 

নূযনেম মযরাদা েদয়  িন ারং াুমানুেষর স�দ িুটভাট কের 

িনেজেদর কের িনেয়েছ ; পাধ কের িনেয়েছ। েসা কাজ করেে 

োেদর িাোক েমােটও াাধা েদয়িন। োরা জনসাধারুেক দােস 

ভিরুে কেরেছ , োেদর উভর িনযরােন কেরেছ িনদরয়ুাো। 

আ�াহর সােথ কুফরী কেরেছ , আ�াহ �দু ধমরসমূহেক অ�ীকার 

কেরেছ। োেদর মোাদ িছি েকান ইিাহ েনই‘ ّ،، خلليية خيدة , , 

স�দ াা া�ই জীান’। েুাো স�দ উভাজরেনর াযাভাের োরা 
নীিে- পনিেকো িনেয় ুাো িন, অৈাধ উভােয় আহরেুর াযাভাের 
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সামানযেম ি�ধাও কের িন। �ংসযজ োিিেয় স�েদর উভর 

আিধভেয িা�ার  করেে েকানরভ কসুর কের িন। মানুষ ও  

স�দ উভাজরন ও উভকৃে হওয়ার েয �কৃিে ও �াৃিু আ�াহ 

োেদর মেধয িদেয়েছন েস াযাভারিট েমােটই ইেকভ কের িন। 

মানুেষর মােে েয কমো ও িাোক ও োেদরেক েয উভায়-

উভকরু আ�াহ িদেয়েছন ো েথেক উভকৃে হেে সেে� হয় িন। 

সুেরাং োরা েটাও কের িন ওটাও কের িন।  

ইসিাম জুিুম , �োরুা, সুদ ও অৈনিেক ভ�ােক েিড়েয় 

অথরনীিেেে স�দ উভাজরন ও সংরকেুর েকিট পাধ শরয়ী 

নীিে �ােরন কের েকিট নেুন িদা্ উে�ািেে কেরেছ। েযমিন 

কের ইসিাম াযি� মািিকানা , েযসথ মািিকানােক ��া জািনেয় 

ের �ীকৃিে িদেয়েছ আোই। সুেরাং ইসিাম উ� দু ’অথর াযা�ার 

মধযােরী াযা�া। দু ’অ�� ভ�ার মধযােরী ভ�া। ইসিাম 

স�দেক হািাি সাায� কের েৎ�িে উৎসাহ িদেয়েছ। �জাভূুর 

ভ�িেেে উভাজরেনর �িে আ�ান জািনেয়েছ। সােথ সােথ আ�াহ 

ও রাসূেির আনুােয োং আেরািভে িাধানাািির াযাভাের 

উদাসীন হাার াযাভাের কেঠারুাো সেকর কেরেছ।  

েযমন আ�াহ ো‘আিা ােিন: 
ا ﴿ َُ �ّ

َ
َ � َِنَ  َٓ َّ �  ْ َُوا ْ  َ�  َءاَم ُ�لُٓوا

ۡ
ۡمَ�ٰلَُ�م تَأ

َ
ََُ�م َ ۡۡ  ]  ٢٩: لَنسيء [﴾َِٱۡلَ�ِٰطلِ  ََ
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‘েহ মু’িমনাু! েোমরা ভর�র স�িে�েম াযাসা াযেীে অনযায় 

ুাো ভর�েরর ধন-স�িু �াস কেরা না’ 30F

31 

নাী আিাইিহস সািােু ওয়াস সািাম ােিেছন: 
ُ، خَِ مُْضهُ »«

ُ
، َدُخُه، َخَخيل ُاْسِةِم َحَملم،

ْ
َ لغ ََ ُاْسِةِم 

ْ
 ُ َ لغ

‘�েেযক মুসিিেমর উভর অভর মুসিিেমর র� , স�দ, স�ম 

হারাম াা স�ািনে আমানে (ো েকােনা�েমই ন� করা যাো 

না)’ 31F

32।  
িেিন আেরা ােিেছন: 

 ن  ِدَخيَءُ�ْم َخالْمَإلََُ�ْم َخالْ َملَضُ�ْم َ ةَيُْ�ْم َحَملم، َمُحْمَخِة يَْإِخُ�ْم َهَذل «
ُ�ْم َهَذل.....» ِمُ�ْم ِفْ نََ�ِ ّْ ََ  ِفْ 

‘েোমােদর র�, স�দ, স�ম েোমােদর উভর ে স�ািনে িদন 

ে স�ািনে মাস োং ে স�ািনে শহেরর মেই স�ািনে’ 32F

33।  
িেিন আেরা ােিেছন: 
ُ نِِه   َ ، َييَِبيَ،، َييَُكف  ل ُقَذ ُحْزَخةم ِخْن َحَط، 

ْ
، َييَخ ْحبُ م

َ
َحُدُ�ْم ال

َ
ُقَذ ال

ْ
ْن يَخ

َ َ
َ»

ْم ُخِغ،َ »
َ
ْ ِطَي ال

ُ
َل لا يَب، ال

َ
ْن سَْسخ

َ
، ِخْن ال ٌْ ُه، َق َّ   خَْج

‘েোমােদর েকউ িকছু রিশ সং�হ কের, েকিট িাকিড়র আা িট 

সং�হ কের িা�েয়র মাধযেম িনেজর েেহারা েথা স�ম রকা 

                                                           
31 সূরা িনসা, ২৯।  
32 মুসিিম: ২৫৬৪।  
33 াুখারী : ৬৭।  
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করা েিাকেদর িনকট �াথরনা অেভকা অিে উুম োই েিােকরা 

দান করন াা িফিরেয় িদক33 F

34।’ 
রাসূি সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করা হেয়িছি 

েকান উভাজরন সােেেয় উুম, িেিন ািেিন:  
 » لغمجل نيد  خ  ني، خبخر ال«

“াযি�র িনজ হােের উভাজরন োং �েেযক পাধ োো- েকনা 34 F

35।” 

িেিন আেরা ােিেছন:  
ِ َدلخَُد   َ َِ  ل

ُ َل ِخْن َوَاِل يَِد ِ، َخِّن  نَ
ْ
ْن يَخ

َ
مل ِخْن ال ٌْ َخ، َق ََ ي  َحد، َطَعيخم

َ
َ َل ال

َ
«َخي ال

ُ ُل ِخْن َوَاِل يَِد ِ »
ْ
َ ُم، َنَن يَخ   َ ةَيِْه لغس 

“িনজ হােে উভািজরে স�দ েথেক আহােরর েেেয় উুম আহার 

আর েকউ �হু কেরিন। আ�াহর নাী দাউদ িনেজর উভাজরন 

েথেক আহার করেেন35 F

36।” 

উভেরা� িাষয়গেিা আমােদর িনকট �ি�ুাো �মাু কের েয , 

ইসিামী অথরাযা�া মধযভ�ী অথরাযা�া। ভা�ােয  ও োেদর 

অনুসারীেদর অনযায়  ভূািজাাদও নয় , আাার নাি�কযাাদী 

কিমউিনজমও নয় , যারা জনস�দেক িনেজেদর স�দ জান 

কেরেছ, স�েদর �কৃে মািিকেদর  স�ানেক  অভদ� কেরেছ , 

                                                           
34 াুখারী : ২৩৭৩।  
35 মুসনােদ আহমাদ ৪/১৪১।  
36 াুখারী : ২০৭২।  
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েকােনা ইেকভই কের িন,  সাধারু জনাুেক দােস ভিরুে 

কেরেছ োং োেদরেক �ংস কের িদেয়েছ।  আ�াহর হারামকৃে 

া�েক হািাি জান কেরেছ। ভকা্ের (ইসিােম) স�দ 

উভাজরেনর অিধকার আভনার রেয়েছ েো শিরয়ে অনুেমািদে 

ভ�ায়ই ো হওয়া উিেে। আভিনই আভনার স�েদর ও ো 

উভাজরেনর অিধক উভযু� াযি�, েো ো হেে হো আ�াহ 

�দিশরে শরয়ী ও হািাি ভেথ।  

ইসিাম োর  অনুসারীেদর ঈমানী �ােৃ� , ভর িহোকাংিখো ও 

অভর মুসিিমেক স�ান �দশরেনর �িে আ�ান জানায় োং 

িহংসা, িাে�ষ, ভর�কােরো, �োরুা ও িা�াস ােকোসহ 

যাােীয় অসদােরু হেে িারে থাকার িনেদরশ েদয়।  

আ�াহ ো‘আিা ােিন: 
﴿  ََ َُو مۡ  َو�لُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َو�لُۡمۡؤِم ُُ ُُ ۡوِ�َآءُ  َ�ۡع

َ
 ]  ٧١: للإُة [﴾ َ�ۡعٖض�  َ

‘আর মু’িমন ভুরষ ও মু’িমন নারীরা হেি ভর�র েেক অভেরর 

া�ু, 36F

37 
ََّما ﴿ ِ ِ  ََ َُو ٞ  �لُۡمۡؤِم  ]١٠: للجملت [﴾ِِۡخَوة

‘িন�য় মু’িমনরা ভর�র ুাই ুাই’ 37F

38 

নাী আিাইিহস সািােু ওয়াস সািাম ােিন:  
                                                           
37 সূরা োওাা, ৭১।  
38 সূরা হজরাে, ১০।  
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 »لسسةم القإ لسسةم ّ يلةاه خّ ق م  خّ ذذل«

েক মুসিিম অভর মুসিিেমর ুাই , েস োর �িে জুিুম কের না , 

োেক েুি জান কের না, োেক িনরাশ কের না...।  

অেো মুসিিম ভর�র ুাই ুাই। েকজন মুসিিেমর দািয়� 

হেি অভর মুসিিম ুাইেক স�ান করা, েুি জান না করা, োর 

�িে নযায়িাোর করা োং শিরয়েস�ে োর সকি অিধকার 

�দান করা। েসা দািয়� ভািন করা শিরয়েের দৃি�েে 

ওয়ািজা। নাী সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম ােিন: 
ُاْؤِخِن « ِن  

ْ
ُنْيَينِ  لغُاْؤِخَن غِة

ْ
ي»َنن   سَُشَد َ�ْعُضُه َ�ْعضم

“িন�য় েকজন মুিমন অভর মুিমেনর সােথ েযন েকিট �াভনা 

যার েকাংশ অভর অংশেক শ� কের ধের রােখ” 38 F

39।  
িেিন আরও ােিন,  

ُاْؤِخِن  «
ْ
ُقإ لغ

َ
ُاْؤِخُن ال

ْ
ُاْؤِخِن، َخلغ

ْ
ُاْؤِخُن ِمْمآُة لغ

ْ
 »«لغ

‘মুিমন মুিমেনর জনয আয়না�রভ; আর মুিমন মুিমেনর ুাই39 F

40।  
ি�য় ুাই! আভিন আভনার মুিমন ুাইেয়র আয়না। ঈমানী 

�েৃে�র া�ন েয ুীেের উভর �িেি�ে আভিন োর েকিট 

ইট। আভনার ুাইেয়র অিধকােরর াযাভাের আ�াহেক ুয় করন , 

োর অিধকােরর াযাভাের সেেেন েহান। োর সােথ হক , কিযাু 
                                                           
39 াুখারী : ৪৮১।  
40 আাু দাউদ: ৪৯১৮।  
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ও সেোর সােথ েিন-েদন করন। আভনার েকা্ কেরায হি 

ইসিামেক ভিরভূুররেভ আাকেড় ধরা। িকছু অংশ �হু করেিন 

আর াািক অংশ েছেড় িদেিন ; েমনিট হেি েিো না। আ�ীদা 

�হু করেিন আর  আহকাম ও আমি েছেড় িদেিন িকংাা 

আহকাম ও আমি �হু করেিন আর আি�দা েছেড় িদেিন 

েমন েযন না হয়। ারং ভুেরা ইসিামেক �হু করন ; আি�দা, 

আমি, ইাাদে, িজহাদ, সামািজকো, রাজনীিে, অথরনীিে সা 

িকছু। অথরাৎ ইসিামেক �হু করন সামি�কুাো।  

আ�াহ ো‘আিা ােিন  
ا ﴿ َُ �ّ

َ
َ � َِنَ  َٓ َّ �  ْ َُوا ْ  َءاَم ۡلمِ  ِ�  �ۡدُخلُوا ْ  َوَ�  َكفّفةٗ  �لّسِ َّبُِعوا ِٰن�  ُخُطَ�ٰتِ  تَ ََ  �لّشۡي

 ]٢٠٨: لن مة [﴾ ٢ ّمبِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ِِنُّهۥ
‘েহ মু ’িমনাু, েোমরা ভিরভূুররেভ ইসিােম �িা� হও োং 

শয়োেনর ভদা� অনুসরু কেরা না , িন�য় েস েোমােদর �কাশয 

শ�।’ 40F

41 
সািােফ সােিহীনেদর েকিট াৃহৎ দি ে আয়াে �সে� 

ােিেছন: ের অথর হি েোমরা ভূুরা� ‘িনরাভুা’ েথা ইসিােমর 

মােে �োশ কর।  

                                                           
41 সূরা রাকারা, ২০৮।  
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ইসিামেক ‘িনরাভুা’ ািা হেয়েছ , কারু েটা িনরাভুার ভথ , 

ইহকাি ও ভরকােি মুি�র ভথ। সুেরাং েটা িনরাভুা ও 

আ�সমভরন। ইসিাম রে�র েহফাযে কের, মানাোেক 

িনরাভুার িদেক আ�ান কের , ে জনযই িনধরািরে দদিািধ , 

েকসাস, ও সিেযকার িজহােদ র �ােরন কেরেছ ( েরই মাধযেম 

িারে রােখ র�ভাে ও হানাহািন হেে )। অেো েটা িনরাভুা 
ও আ�সমভরন, িনরাভুা ও ঈমান েথা সািারক �ীকৃিে।  

েজনয আ�াহ ােিেছন: ة َ ِم َن
ْ
 অথরাৎ ইসিােমর لْدُقةُإل ِف لغْسة

সকি শাখায় �োশ কর , িকছু �হু আর িকছু াজরন েমনিট 

েযন না হয়। ারং েোমােদর কেরায ভুেরা ইসিামেক আাকেড় 

ধরা।  ِيَْطين  رَّ ِبُعإل ُقُطَإلِت لغش 
َ
 আর শয়োেনর ভদা� অনুসরু‘‘ َخّ

কেরা না’’ অথরাৎ আ�াহ কেৃরক িনিষ� গনাহ ও অাাধযোর রা�া 

�হু কেরা না। কারু শয়োন  গনাহ ও অাাধযোর িদেক ডােক 

োং আ�াহর �ীনেক ভুেরাভুির েযাা করেে �েরািেে কের। 

অেো েদখা যােি শয়োন হেি সােে ’ াড় শ�, োই �িেিট 

মুসিিেমর কেরায ইসিামেক ভূুরা�রেভ আাকেড় ধরা , োর 

যাােীয় িািধ-িাধান িনয়িমে ভািন কের েিা  োং আ�াহর 

রিশেক শ� কের ধরা। েকই সােথ মেিােরাধ ও িািি�োর 

কারুসমূহ হেে দূের থাকা। সুেরাং েকজন মুসিিম িহেসো 

আভনার করুীয় হেি , ইাাদাে-াোিা, েিন-েদন, আোর-
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আেরু, িাাাহ-োিাক, ুরু-েভাষেুর দািয়� ভািন েক কথায় 

মানাীয় সা কাযরািদ স�াদন করার েকেক আ�াহর শিরয়ে 

ভিরভূুর রেভ েমেন েিা , শিরয়েের িািধ-িাধান মেে কাজ করা। 

েমিনুাো শিরয়ে িনধরািরে িািধ েমেন েিার াযাভাের যু� ও 

শাি্ভূুর অা�া, শ� ও িমক েমাট কথা সকি েকেক েকই কথা 

�েযাজয।  

আ�াহ �দু িািধ-িাধান সা েকেকই কাযরকর করা জরির , 

েকজন আভনার মেের সােথ েকমে েভাষ ু কেরেছ োই োর 

সােথ সুস�কর াজায় রাখোন আর অনযজন িু�মে েভাষ ু 

করায় োর সােথ পািরোভূুর আেরু করোন েিট িক� 

েকানুাোই নযায় স�ে নয়। সুেরাং আভনােক েসা েকেক 

সেকর হেে হো। িকয কের েদখুন , নাী সহেরাৃোর 

জীানাোেরর িদেক , কে মাসআিােেই না োরা ভর�র 

মেিু�োয় উভনীে হেেন অথে েে িকছুর ভরও োেদর মােে 

িক বদযোভূ রু স�কর াজায় েথেকেছ। মাসআিা ও িস�া্াে 

মেিােরােধর কারেু ভার�িরক স�েকর েকান �ুাা ভেড়  িন। 

আ�াহ োেদর �িে স�� েহান, আর োেদরেক স�� করন।  

সুেরাং মুিমন োর সািারক জীান ভিরোিনা করো আ�াহর 

িাধান মে। �ীেনর হক িস�াে্র অনুকূেি েস িনেজেক িনয়�ু 

করো। যুি� �মাুসহ �ীনেক সাার সামেন েুেি ধরো। েো 
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দিিি �মাু উহয ে ধরেুর ইজেেহাদী িাষেয়র েকেক িু�মে 

েভাষেুর কারেু েকােনা�েমই েযন অনয ুাইেয়র �িে অনযায় 

করেে �েরািেে না হয় , েসিদেক িকয রাখেে হো খুাই 

সেেেনোর সােথ। 

েমিনুাো   সা মাসআিােেও সাাধানো অাি�ন করেে হো 

েযখােন আয়াে াা হাদীেসর াযাখযা িািু� রকম হওয়ার অাকাশ 

রেয়েছ। কারু ে  ওজর �হুেযাায। োই আভনার কেরায হেি 

োর কিযাু কামনা করা , োর ম�েির িে্া করা। েসম� 

কারেু আভনােদর মােে শ�ো ও িাে�ষ যােে সৃি� না হেে 

ভাের েস স�েকর সজাা থাকা । েকােনা শ� েযন আভনার াা 
আভনার ুাইেয়র উভর েড়াও না হেে ভাের েস িদেকও েখয়াি 

রাখা। ‘িা হাওিা ওয়ািা কুওয়াো ই�া িা�াহ’।   

ইসিাম ইনসােফর �ীন, হক োং কিযাু িুিুক শাসন াযা�ার 

�ীন, েযগেিা আ�াহ াযিে�ম ে াষুা কেরেছন েসগেিা াযেীে 

ইসিাম সােমযর �ীন। েেে রেয়েছ সার�কার ম�েির আ�ান, 
উ�ে েিরেকর �িে আ�ান , সুার কােজর �িে আ�ান , 

ইনসাফ ও নযায় িাোেরর �িে আ�ান  োং সকি অ�ীি 

আোর-আেরু েথেক দূের থাকার আ�ান । আ�াহ ো ‘আিা 
ােিন:  
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﴿  َّ َ  إِِ َّ ُمرُ  �
ۡ
ََۡ�ٰ  �ۡلُقۡرَ�ٰ  ذِي يََتإٓي  َو�ۡ�ِۡحَ�ٰنِ  َِٱۡلَعۡدلِ  ََأ  �ۡلَفۡحَشآءِ  َعنِ  َوَ�

�  َو�لُۡمََكرِ  ََ  لََعّلُ�مۡ  ََعُِظُ�مۡ  َو�ۡ�َۡ�ِ  ]٩٠: لاحل [﴾ ٩ تََذّكُرو
‘িন�য় আ�াহ নযায়ভরায়ুো, সদােরু ও িনকটা�ীয়- ভিরজনেক 

দােনর িনেদরশ েদন োং িনেষধ কেরন অশীিো , অসৎকাযর ও 

সীমাি�নেক, িেিন েোমােদরেক উভেদশ েদন যােে েোমরা 

িশকা �হু কর।’41F

42 আরও ােিন,  
ا ﴿ َُ �ّ

َ
َ � نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن َخلَۡقَ�ُٰ�م ِِنّا ��ّاُس  َٓ

ُ
َٗا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوَ  َوَ�َبآَِِل  ُشُعو

 ْۚ فُٓوا ََ َّ  ِ�ََعا ۡ�َرَمُ�مۡ  ِِ
َ
ِ  ِعَدَ  َ َّ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �

َ
َ  َّ ِِ  َ َّ  ﴾ ١ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �

 ]١٣: للجملت[
‘েহ েিাকসকি! আিম েোমােদরেক সৃি� কেরিছ েক ভুরষ ও 

েক নারী হেে, ভের েোমােদরেক িাু� কেরিছ িািু� জািে ও 

োােক, যােে েোমরা েেক অভেরর সােথ ভিরিেে হেে ভার। 

েোমােদর মেধয   াযি�ই আ�াহর িনকট অিধক মযরাদা স�� 

েয অিধক মুুাকী। আ�াহ সািকছু জােনন , সািকছুর খার 

রােখন।’ 42F

43 

সারকথা: ইসিােমর দা ‘ওয়াে �দানকারী  (‘দা‘ঈ’) ের  উিেে 

ভিরভূুর ইসিােমর �িে দা ‘ওয়াে েদয়া , মানুেষর মােে েকান 

                                                           
42 সূরা নাহি: ৯০। 
43 সূরা হজুরাে:১৩। 
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ভাথরকয েুদােুদ না করা। োাাড়ািম কের েক মাযহাােক াাদ 

িদেয় অনয মাযহাোর , িকংাা েকান োাকেক াাদ িদেয় অনয 

োােকর, অথাা েকান েনো াা াযি�েক াাদ িদেয় অনয েনো াা 

াযি�র ভকভািে� না করা। ারং োর িকয হো হক �িে�া 

করা, িাে�ষু করা  োং মানুষেদরেক ের উভর অিােি রাখা 

যিদও েটা করেে িােয় কােরা েকােনা মোমেের িােরািধো হয়।  

যখন মানুেষর মােে মোাদ ও মাযহাোর �িে োাাড়ািমর ধারা 

শর হয়  েখন  োেদর েকউ েক উ েমনও ােি েয , অমুেকর 

মাযহাা অমুেকর মাযহাা হেে উুম , েেে কের মেিােরাধ ও 

দিাদিি সৃি� হেয়েছ। েক ভযরােয় অা�া েে ুয়া াহ আকার 

ধারু কেরেছ েয , কিেভয় মানুষ িু� মাযহাাাি�ী ইমােমর 

ইমামিেেে নামায ভেড় না। শােফিয় মাযহাোর েিাক হানািফ 

ইমােমর েভছেন নামায় ভেড় না , অনুরভুাো হানািফ েিাক 

মােিিক ও হা�িি ইমােমর েভছেন। েমনিট উ�ভ�ী-োাাড়া 

েিাকেদর ভক হেে হেয় থােক। েটা েকটা িাশাি সমসযা ারং 

শয়োেনর ভদা� অনুসরু। কারু, সকি ইমামই েহদােয়েের 

ভথ �দশরক। ইমাম শােফ ‘য়ী, ইমাম মােিক, ইমাম আহমদ ইান 

হা�ি, ইমাম আাু হািনফা , ইমাম আওযা ‘ঈ, ইমাম ইসহাক ইান 

রাহওয়াইহ �মুখ সকেিই েহদােয়েের ভথ �দশরক ও হেকর 

দা‘ঈ িহসাো �ীকৃে। োরা মানুষেদরেক আ�াহর �ীেনর িদেক 
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আ�ান কেরেছন, হেকর িদেক ভথিনেদরশ কেরেছন। দা ‘ওয়ােের 

ে গর দািয়� স�াদন েকেক োরা অেনক জিটি জিটি 

িাষয়ািদর স�ুখীন হেয়েছন। সমাধান খুাজেে িােয় দিিি �মাু 

অ�� থাকার কারেু ভার�িরক মেিু�োয় ভিেে হেয়েছন। 

ে ইজেেহােদর েকেক োরা হয়েো সিঠক িস�াে্ উভনীে 

মুজোিহদ, যার ফেি ি�গু সাওয়াা �া� হোন , নয়েো ুুি 

িস�াে্ উভনীে মুজোিহদ যােে েকগু সাওয়াা �া� হোন। 

োহেি ইসিােমর �ীকৃে ইমামাৃা সকেিই (সিঠক করক াা 

ুুি) সাওয়াোর অিধকারী হেয়েছন।  সুেরাং আভনার উিেে 

োেদর মযরাদা ও ে��ে�র ধারুা িনজ মেন �িেি�ে করা , 

োেদর �িে রহমেের েদা‘আ করা, োরা ইসিােমর ইমাম , 

েহদােয়েের িদেক আ�ানকারী  ও সেযা ে�ষী ােি িা�াস করা। 

েো ে ��াোাধ ও িা�াস েযন আভনােক উ�ো , োাাড়ামী ও 

অ�ানুকরেুর িদেক িনেয় না যায় (েয ািোন অমুেকর মাযহাা 

সারাা�ায় হক হওয়ার উভেযাাী, অথাা অমুেকর মাযহাা 

সারেকেক সিঠক, ুুি কেরই না, (না) েটা অাশযই ুুি।  

আভনার দািয়� হেি হক ও সেয আাকেড় ধরা োং দিিি 

ভাওয়া োেি হেকর অনুসরু করা , েেে অমুক াা অমুেকর 

িােরািধো হেিও। অনুরভুাো োাাড়ািম ও কােরা অ�ানুকরু না 

করা। ারং  ইমামােুর মযরাদা ও স�ান স�েকর সেেেন থাকুন , 
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� �ােন োেদর �াভয মযরাদা দান করন। েো িনজ �ীন স�েকর 

সারািধক সেকর -সেেেন থাকু ন। োই হকেক স��িেেু �হু 
করন, যিদ আভনার িনকট েকউ হক স�েকর জানেে োয় েো 

সিঠক ভথিনেদরশ করন। মহান আ�াহেক ুয় করোন , োার 

অি�ে�র কথা  সারাা�ায় মেন জাারক রাখুন । ে িা�াস 
রাখোন েয হক েকটাই।  আর মুজোিহদাু যিদ সিঠক কেরন 

োহেি ি�গু সাওয়াা আর ুুি করেি েকগু। েো েখােন 

আমরা মুজোিহদ ািেে াুোিি, আহেি সু�াে  ওয়াি 

জামা‘আেের মুজোিহদাুেক, যারা �ীন স�েকর অিুজ। ঈমান 

ও িহদায়ােের উভর অিােি। েযমনিট নাী সা�া�াহ আিাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক িাশ�ুাো �মািুে হেয়েছ।  
 
দা‘ওয়ােের িকয ও উে�শয: 

দা‘ওয়ােের িকয ও উে�শয হেি , মানুষেক (োামরাহীর) 

অ�কার েথেক োর কের (েহদায়ােের)  আেিায় িনেয় আসা।  

হেকর িদেক ভথিনেদরশ করা যােে োরা ো িনেজেদর মােে 

ধারু করেে ভাের োং জাহা�াম ও আ�াহর ে�াধ হেে াাােেে 

ভাের। 
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অনুরভুাো কােফরেদরেক কুফিরর অমািনশা েথেক োর কের 

েহদায়ােের নূর , অজেদরেক অজোর অ�কার েথেক জােনর 

আেিা োং ভাভীেদরেক ভােভর কৃ�ো েথেক মু� কের 

আনুােেযর দূযিের িদেক িনেয় আসা। দা ‘ওয়ােের মূি উে�শয 

েিটই। েযমন আ�াহ ো‘আিা ইরশাদ কেরন: 
﴿  ُ َّ �  ّ ِِ َِنَ  َو َّ �  ْ َُوا م َءاَم ُُ َِ�  َِِ�  �لّظلَُ�ِٰت  ّمِنَ  ُ�ۡرُِج  ]٢٥٧: لن مة [﴾��ّو

‘যারা ঈমান েেনেছ আ�াহ োেদর অিুুাাক , িেিন োেদরেক 

অ�কার েথেক আেিার িদেক োর কের আেনন।’ 43F

44 
রাসূিাু ে�িরে হেয়েছন মানুষেদরেক অ�কার হেে আেিার 

িদেক োর কের আনার জেনয। েমিনুাো হেকর দা ‘ঈাুও 

দা‘ওয়ােী কেমর সি�য় অংশ �হু কেরন , আ�াহর াাাােদরেক 

অ�কার হেে আেিায় িনেয় আসার জেনয , জাহা�াম ও শয়োেনর 

অনুসরু োং �াৃিু ভূজা েথেক উ�ার কের আ�াহ ও োার 

রাসূেির আনুােেযর উে�েশয।  
 
েেুথর িাষয়: দা‘ঈর জনয আাশযকীয় েিরক ও গুাািির িাারু: 

দা‘ওয়ােী ময়দােন সফি হাার জেনয েকজন দা‘ওয়াে কমরী েথা 

দা‘ঈর েযসা গুাািি থাকা �েয়াজন ; আ�াহ ো ‘আিা ভিাক 

                                                           
44 সূরা াাকারা. ২৫৭।  
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কুরআেনর িািু� �ােন েসসা িাষয় নানাুাো উ ে�খ কেরেছন। 

ে�ধয েখােন িকছু উে�খ করা হেিা,  
 
�থমে: ইখিাস াা আ্িরক হওয়া:  

েকজন দা ‘ঈর জনয সারািধক গর�ভূুর ও জরির িাষয় হেি 

আ�াহর জনয আ্িরক হওয়া। েিাক েদখােনা , খযািে িাু, 

�শংসা কুড়ােনার মেনাাৃিু োর উে�শয হওয়া কাময নয়। দা ‘ঈ 

মানুষেক আ�াহর িদেক আ�ান করো েকািমাক আ�াহর স�ি� 

হািসেির জনয। আ�াহ ােিন:  
ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل  ﴿ ۡدُعٓوا

َ
َ  �َِِ  ِۚ َّ  ]١٠٨: يإوف [﴾ �

‘েুিম ািঃ েটাই আমার ভথ , আ�াহর �িে মানুষেক আিম 

আ�ান কির’ 44F

45। মহান আ�াহ আরও বেলন,  
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿

َ
ِ  َِِ�  َدَ�ٓ  ّمِّمن قَۡوٗ�  َ َّ  ] ٣٣: َصةج [﴾�

‘  াযি� অেভকা কথায় েক উুম েয আ�াহর িদেক মানুষেক 

আ�ান কের।’45F

46 
সুেরাং দা‘ঈ িহসাো আভনার কেরায হেি দা ‘ওয়াে কেমর 

ইখিাস েথা েকমাক আ�াহর জনয িন�া সহকাের ো স��  

করা। েটাই হেি গর�ভূুর েিরক , েটাই হেি াড় গু , 

                                                           
45 সূরা ইউছুফ, ১০৮।  
46  হা-মীম আসসাজদাহ, ৩৩।  
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দা‘ওয়ােের েকেক যার �েয়াজন সারািধক। দা ‘ওয়ািে কােজ 

আভনার কামনা হো আ�াহর স�ি� ও ভরকােির সফিো।  

ি�েীয়ে: দা‘ওয়াে হেে হো জান িুিুক। েয িাষেয় আভিন 

দা‘ওয়াে িদোন েস িাষেয় আভনার ভূুর াুৎভিু থাকা াা�নীয়। 

েস স�েকর আভনার অজানা থাকা েিো না।  
ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل  ﴿ ۡدُعٓوا

َ
َ  �َِِ  ِۚ َّ �  ٰ  ] ١٠٨: يإوف [﴾ ََِصَ��ٍ  َ�َ

‘েুিম াি: েটাই আমার ভথ , আ�াহর �িে মানুষেক আিম 

আ�ান কির স�ূুর েজেন-াুেে।46F

47 

অেো জােনর �েয়াজনীয়ো অিন�ীকাযর। ইসিােম জান 

অজরনেক ফরয করা হেয়েছ, অজোয় েথেক দা‘ওয়াে েদয়া েথেক 

সাাধান। না জানা িাষেয় কথা ািা েথেক সাাধান। অজ-মূখররা 

িানাশ কের , াঠন করেে ভাের না। ন� কের , সংেশাধন কের 

না। েহ আ�াহর াাাা আ�াহেক ুয় করন , আ�াহ স�েকর না 

েজেন কথা ািা েথেক িনেজেক িনয়�ু করন। েকিট িাষেয় 

ভিরভূুর ধারুা না িনেয় অভরেক দা ‘ওয়াে িদোন না। আর 

�কৃে জান  েো েসিটই যা আ�াহ ও োার রাসূি ােিেছন। 

সুেরাং সেেেন ও জানাান হওয়া জরির।  

                                                           
47 সূরা ইউসুফ: ১০৮। 
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েকজন িশকাথরী ও দা ‘ওয়াে কমরীর �থম কেরায হেি , েয 

িাষেয় দা ‘ওয়াে িদেি ো িনরীকু করা , িাষয়া� ও দিীেির 

�িে সেকর দৃি� রাখা। যিদ িাষয়া�র সেযো সু�� ও োাধাময 

ােি অনুুূে হয় েোই েকাি দা ‘ওয়াে িদো। েসিট 

াা�াায়নধমরী েহাক িকংাা াজরনধমরী । সুতরাং িাষয়িট যিদ 
আ�াহ ও োার রাসূেির আনুােযধমরী হয় োহেি াা�াায়ন করার 

জনয আ�ান করো, আর যিদ আ�াহ াা রাসূি কেৃরক িনিষ� হয় 

োহেি ভিরেযাা করার �িে দা ‘ওয়াে িদো , েো করেে হো 

স�ূুররেভ দিীি-�মাু ও জােনর িুিুেে।  

েৃেীয়ে: দা ‘ওয়াে কমরী  াা দা‘ঈ  িহসাো আভনােক অিেমাকায় 

সহনশীি ও েকামি মেনাুাাাভ� হেে হো। হেে হো ভরমে 

সিহ�ু ও পধযরশীি। েযমনিট িছেিন রাসূিু �াহ সা�া�াহ আিাইিহ 

ওয়াসা�াম। োড়াহেড়া, কেঠারো ও রদ  নীিে �হু করা হেে 
িনেজেক িনয়�ু করেে হো কিঠনুাো। ে �সে� আমরা 

ভূোরও োশ কেয়কিট দিিি উভ�াভন কের িাষয়িটর িা ে�ষেনর 

েে�া কেরিছ। েযমন:  
ََِّك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  �ۡدعُ ﴿ ََةِ�  َو�لَۡموِۡعَظةِ َِٱۡ�ِۡكَمةِ ََ م �ۡ�ََس ُُ ۡ  ِ�َ  َِٱّلِ�  َوَ�ِٰدل

ۡحَسُنۚ 
َ
 ]١٢٥: لاحل [﴾َ
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 ‘েুিম েোমার �িেভািেকর িদেক আ�ান কর িহকমে ও 

সদুভেদেশর মাধযেম োং োেদর সােথ িােকর কর উুম 

ভ�ায়।’ 47F

48 
আ�াহ ো ‘আিা মূসা ও হারন আিাইিহমাস সািামেক যখন 

িফর‘আউেনর কােছ দা ‘ওয়াে দােনর উে�েশয ভাঠােিন েখন 

োেদরেক েফরাউেনর সােথ সােথ নমরে্া াজায় েরেখ কথা ািার 

জনয আেদশ করেিন, অথে েস িছি সােে’ াড় সীমাি�নকারী। 

আ�াহ ােিন:  
ا قَۡوٗ�  َ�ُۥ َ�ُقوَ�  ﴿ َٗ ِ وۡ  َ�َتَذّكرُ  ّلَعّلُهۥ ّ�ّ

َ
 ]٤٤: طه [﴾ ٤ َ�َۡ�ٰ  َ

‘েোমরা োর সােথ েকামি কথা ািো, হয়েো েস উভেদশ �হু 

করো, অথাা ুয় করো।48 F

49 
ে ছাড়াও নাী মুহা�দ সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা �ােমর িাষেয় 

ািেিন: 
ِ  ّمِنَ  ََۡ�َةٖ  فَبَِما ﴿ َّ ۡمۖ  ِ�َت  � ُُ َ ْ  �ۡلَقۡلبِ  َغلِيَظ  َ�ّظا ُكََت  َولَوۡ  ل وا ُّ نَف  ِمنۡ  ََ

  ]١٥٩:  املن لل [﴾َحۡولَِكۖ 

‘অেঃভর আ�াহর ভক েথেক রহমেের কারেু  আভিন  োেদর 

জনয েকামি  হেয়িছেি ন। আর যিদ আভিন হেেন কেঠার 

                                                           
48 সূরা নাহি, ১২৫।  
49 সূরা �াহা, ৪৪।  
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�ুাোর, কিঠন বদয়স��, েো োরা আভনার আশভাশ েথেক 

সের ভড়ে’। 
রাসূিু�াহ সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম ােিন: 
«لم خن خ  خن المم الخت َئاي َمَ  نّم َيرَ  نه خ خن خ  خن المم الخت 

 َئاي َش   ةيّم َيَ    ةيه». قمجه مسةم ف لغصحيح

‘েহ আ�াহ! যার উভর আমার উ�েের েকােনা দািয়� অিভরে হি  

োং েস োেদর উভর সদয় আেরু করি আভিন োর �িে 

সদয় াযাহার করন, আর যার উভর আমার উ�েের েকােনা 

দািয়� অিভরে হি োং েস োেদর �িে িনদরয় আেরু করি , 

আভিনও োর �িে িনদরয় আেরু করন।’ 49F

50  
সুেরাং েহ আ�াহর াাাা! োই আভনা র উভর কেরায হেি,   

দা‘ওয়াে কেমর েকামি হওয়া, মানুেষর উভর কেঠার হ োন না। 

োেদরেক �ীন েথেক াীে�� করোন না । আপনার রদ 
আেরু ও অজোর �ারা, কেঠার- ক�দায়ক ও কিেকর  আোর -

আেরেুর মাধযেম োেদরেক �ীন েথেক দূের সিরেয় িদোন না। 

আভনােক পধযর ও সহনশীি হেে হো। হেে হো েনেৃে� 

সাািীি, েকামি কথা ও উুম াাুীস�� । যােে আভনার 
মুসিিম ুাইেয়র অ্ের �ুাা ভেড়, আর যােে ‘মাদউ’ অথরাৎ 

                                                           
50 মুসিিম।  
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যােক দা ‘ওয়াে িদেিন োর অ্ের দাা কােট , আর যােে েস 

আভনার দা‘ওয়ােের �িে উৎসুক হয় োং েসটার জনয েকামি 

হয়, আর  েসটা �ারা  �ুািাে হয়, েসটার জনয আভনার �শংসা 

কের, েসটার উভর আভনার �িে কৃেজ হয় । মেন রাখেবন 
রতা  পরেে িনন হেত িবিি� েের -দূের েঠেি েদয় , 

কােছ আেন না। ভৃথক কের েদয়, েকিকে কের না।  

দা‘ঈর জনয াা�নীয় ারং আাশযক গুাািীর মেধয েিটও েকিট 

েয, েিাকেদরেক েয িাষেয়র �িে দা ‘ওয়াে িদো িনেজর মেধয 

আো ো াা�াায়ন করো। োেক েস িাষেয় ‘কুদওয়া’ েথা  

আদশর হেে হো। েমন হওয়া েিো না , েয অভরেক হেকর 

দা‘ওয়াে িদি , েকান ুাি কাজ করেে ািি আর িনেজ ো 

েথেক দূের সের রইি অথাা  েকান িাষেয় িনেষধ করি  েরভর  

িনেজ োেে জিড়েয় ভড়ি। েটা অাশযই কিে �� েিাকেদর 

কাজ।  

মূিে: সফি মুিমন ও �াথরক দা ‘ঈ োরাই , যারা আ�ানকৃে 

িাষেয় ��াশীি েথেক- িনেজরা আমি কের ারং েেকেক 

অনযেদর েেেয় অ�সর থােক , আর িনেষধকৃে িাষয়ািদ হেে 

িনেজরা দূের থােক োং াজরেনর িদক িদেয় অনয সাার েথেক 

েিােয় থােক। আ�াহ ো‘আিা ােিন:  
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ا ﴿ َُ �ّ
َ
َ � َِنَ  َٓ َّ �  ْ َُوا ََ  لِمَ  َءاَم ََ  َ�  َما َ�ُقولُو ِ  ِعَدَ  َمۡقًتا َكُ�َ  ٢ َ�ۡفَعلُو َّ � َ

َ
َ 

 ْ ََ  َ�  َما َ�ُقولُوا  ]٣  ،٢: لغصف [﴾ ٣ َ�ۡفَعلُو
‘েহ মু’িমনাু! েোমরা যা কর না ো েোমরা াি েকন ? েোমরা 

যা কর না েোমােদর ো ািা , আ�াহর িনকট অিেশয় 

অসে্াষজনক।’ 50F

51 
আ�াহ ো‘আিা ইয়াহদীেদর ুৎসরনা কেরেছন েয , োরা মানুষেক 

কিযােুর কথা ােি, অথে িনেজেদর ুুেি থােক: 
﴿  ََ ُمُرو

ۡ
تَأ

َ
ِ  ��ّاَس  إَ ََ  َِٱۡلِ�ّ نُفَسُ�مۡ  َوتَنَسۡو

َ
نُتمۡ  َ

َ
ََ  َوَ فََ�  �ۡلِكَ�َٰبۚ  َ�ۡتلُو

َ
َ 

 ََ  ]٤٤: لن مة [﴾ ٤ َ�ۡعقِلُو

‘েো িক েোমরা েিাকেদরেক সৎকােযর আেদশ করেছা োং 

েোমােদর িনেজেদর ুুেি যাি- অথে েোমরা �� ভাঠ কর ; 

েো িক েোমরা বদয়�ম করেছা না?’ 51F

52 
িাশ� সনেদ নাী সা�া�াহ আিাইিহ ওয়া সািাম হেে ািুরে 

হেয়েছ, ‘েকয়ামেের িদন েকজন েিাকেক িনেয় আসা হো , োং 

জাহা�ােম িনেকভ করা হো , অে:ভর োর েভেটর নাড়ীুূড়ী 

োিরেয় আসো , োেে েস  ে ারেে থাকো েযমন াাধা োি� 

িনেয় ে াের , েরই মােে জাহা�ািমরা েকক হো োং োেক 

                                                           
51 সূরা সাফফ:২-৩।  
52 সূরা াাকারা:৪৪। 
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ািো; েহ অমুক েোমার িক হেয়েছ ? েুিম িক আমােদর 

সৎকােজর আেদশ োং অসৎ কাজ েথেক িনেষধ করেে না ? েস 

ািো হযাা , আিম েোমােদর সৎকােজর কথা ািোম , েো আিম 

িনেজ ো করোম না , অসৎ কােজ িনেষধ করোম োং িনেজ 

করোম।’ ে হেি   াযি�র অা�া েয মানুষেক ুাি কােজর 

িদেক আ�ান কের ও খারাভ কােজ িনেষধ কের। অেঃভর োর 

কথা কােজর োং কাজ কথার িাভরীে হয়। আ�াহর কােছ 

আমরা ে অা�া েথেক আ�য় কামনা করিছ।  

সুেরাং সকেির িনকট �� হি েয েকজন দা ‘ঈর জনয েয সা 

গুাগু থাকেে হো োর মেধয সােে ’ গর�ভূুর হেি , মানুষেক 

েয িাষেয়র দা ‘ওয়াে িদো ো আো িনেজ আমি করা  োং যা  

িনেষধ করো ো েথেক সারাে� িনেজ িারে থাকা। োেক 

�শংসনীয় েিরেকর অিধকারী , পধযরশীি, িাভেদ অিােি , ও 

দা‘ওয়াে কেমর আ্িরক হেে হো। েয সা কাজ করেি মানুেষর 

কিযাু হয়, হক োেদর িনকট �ে েভৗেছ যায়  োং াািেি দূর 

হয় েসসা কােজর জনয েে�া করা। উভ র� োেদর িহদায়ােের 

জনয েদা ‘আ করা। ে সাই হেি েকজন আদশর দা ‘ঈর 

আখিােকর অংশ।  

দা‘ওয়াে কমরীেক আরও েকিট িাষেয় য�াান হেে হো। আর 

ো হেি, দা‘ওয়াে েভশকৃে াযি�র জেনয েদা‘আ করা। ািো: 
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لو َهَدلكَ  . ‘আ�াহ েোমােক িহদায়াে িদন’ 

َ َك  للَْ   َُِ بُْإلِ  لوُ  َخي  . ‘আ�াহ েোমােক হক �হেুর োওিফক 

িদন।’  

بُْإلِ  َ لوُ  الَعنََك  َُ   َْ
ْ
لل  আ�াহ েোমােক হক �হেু অনু�হ 

করন।  

োেক দা ‘ওয়াে িদোন , িদক-িনেদরশনা িদোন , েস েকান ক� 

িদেি সহয করোন , সােথ সােথ  োর জনয িহদােয়েের েদা ‘আ 

করোন। রাসূিু �াহ সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�ামেক যখন 

‘দাউস’ োাক স�েকর ািা হি , েয োরা �ীন অমানয কেরেছ , 

িেিন ািেিন:  
 «لم لهِد دخويم خلئج نّم»

‘েহ আ�াহ, দাউসেদরেক িহদায়াে দাও োং োেদর �ীেনর ভেথ 

িনেয় আস ’। তার েহদায়ােতর ননয , হক �হু করার 

োওফীক িােুর জনয েদা‘আ করোন, ের উভর পধযরধারু 

করোন, অভরেক পধেযরর উভর অিােি থাকোন, কখনও িনরাশ 

ও হোশ হোন না। ুােিা ও কিযাুকর ছাড়া অনয িকছু ািোন 

না, েকান কেঠারো াা িেরংার করোন না। োেদর �িে েকােনা 

খারাভ কথা ািোন না; যােে হক �হেু োেদর মেধয  ৃুার 

উে�ক হয়। েো হযাা েকউ জুিুম াা সীমা ি�ন করেি িু� 

কথা। েযমন আ�াহ ােিন: 
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ْ  إَوَ�  ﴿ ۡهَل  تَُ�ِٰدلُٓوا
َ
ۡحَسنُ  ِ�َ  َِٱّلِ�  ِِّ�  �ۡلِكَ�ٰبِ  َ

َ
َِنَ  ِِّ�  َ َّ �  ْ ۡمۖ  َظلَُموا ُُ َۡ  ﴾ ِم

 ]٤٦: لَعغكبإت[

‘েোমরা উুম ভ�া াযেীে িকোাীেদর সােথ িােকর করো না , 

েো োেদর সােথ করেে ভার , যারা োেদর মেধয 

সীমাি�নকারী....’ 52F

53 
সুেরাং অেযাোরী াযি� েয িাে�ষ , ক� ও অনাোেরর মাধযেম 

দা‘ওয়ােেক �িেহে করেে োয় োর িাধান াযিে�ম। োেক 

ের জনয ে�ফোর ইেযািদর মাধযেম িশকা েদয়া েযেে ভাের। 

আর ে শাি� অেযাোর াা অনযােয়র আনুভািেক হাের হো। িক� 

যেকু েস ক� েদয়া েথেক িারে থাকো েেকু আভনার উভর 

কেরায হো োর উভর পধযরধারু করা োং সওয়াোর আশা করা, 

আর উুম ভ�িেেে োর সােথ িােকর করা, আভনার াযি�র 

সােথ েয সকি ক�দায়ক িাষয় েস স�ৃ� কের েদয় োর জনয 

োেক কমা কের েদওয়া, েযমন পধযরধারু কেরিছেিন রাসূি ও 

োেদর উুম অনুসারীাু।  

আ�াহর কােছ �াথরনা ,  েহ আ�াহ ! আমােদর সকিেক আভনার 

রা�ায় উুমুাো দা ‘ওয়াে েদয়ার োওফীক িদন। আমােদর 

অ্রসমূহ ও আমােদর কমরকা�গেিা সংেশাধন কের িদন। 

                                                           
53 সূরা আনকাকুে, ৪৬।  



 

66 

আমােদর সকিেক �ীেনর িাশ� িফকহ েথা াুে দান করন। 

�ীেনর উভর অিােি রাখুন। আমােদরেক িহদায়াে�া� ও 
িহদােয়েের ভথ�দশরক- েনককাজ কারীেদর অ্ুুর� করন। 

িন�য়ই আভিন াড় দয়ািু, মহান দাো।  

সািাে ও সািাম আ�াহর াাাা ও রাসূি আমােদর নাী মুহা�াদ 

সা�া�াহ আিাইিহ ওয়াসা�াম , োার সাহাাী াু োং িকয়ামে 

ভযর্ যারা উুমুাো োার অনুসরু করো োেদর সকেির 

উভর।  
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