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কল্যাণের পথ প্রদর্শন ও হিদায়াণের হদণক আহ্বাণনর ফযীল্ে 

   

আল্লাি ো‘আল্া বণল্ন, 
  [٧٨: القصص] ﴾ َرب َِك   إَِلى  َوٱۡدع   ﴿

“মোমার প্রহেপাল্ণকর হদণক আহ্বান আহ্বান কর।” [সূরা আল্-কাসাস, আয়াে: ৮৭] 
  [٥٢١: انلحل] ﴾ ٱۡۡلََسَنةِ   َوٱلَۡموِۡعَظةِ بِٱۡۡلِۡكَمةِ َرب َِك  َسبِيلِ  إَِلى  ٱۡدع   ﴿

“েুহম মোমর রণবর পণথ হিকমে ও সুন্দর উপণদণর্র মাধ্যণম আহ্বান কর।” [সূরা আন-নািণল্া, আয়াে: ১২৫] 
ِ  ََعَ  َوَتَعاَون وا   ۘ  ﴿ ثۡمِ  ََعَ  َتَعاَون وا   َوَل  َوٱتلَّۡقَوىى   ٱۡلِب  ۡدَوىِن   ٱۡۡلِ   [٢: دةاملائ] ﴾ َوٱۡلع 

“সৎকমশ ও োকওয়ায় মোমরা পরস্পণরর সিণযাহিো কর। অনযায় ও সীমা ল্ঙ্ঘণন সিণযাহিো কণরা না।” [সূরা 

আল্-মাহয়দা, আয়াে: ২] 
ن ﴿ مۡ  َوتۡلَك  ِنك  ة   م  مَّ

 
ونَ  أ   [٥٠١: عمران ال] ﴾ ٱۡۡلَۡيِ  إَِل  يَۡدع 

“আর মযন মোমাণদর মধ্য মথণক এমন একহি দল্ িয়, যারা কল্যাণের প্রহে আহ্বান করণব।” [সূরা আণল্ ইমরান, 

আয়াে: ১০৪] 

আয়ােসমূি মথণক হর্ক্ষা ও মাসাণয়ল্: 

এক. আল্লাি ো‘আল্ার পণথ মানুষণক দাওয়াে মদওয়া একহি নবুওয়ােী কাজ।  

দুই. আল্লাির পণথ মানুষণক দাওয়াে হদণে িণব হিকমে ও সুন্দর উপণদণর্র মাধ্যণম। 

হেন. হিকমে র্ণব্দর অথশ িণল্া, প্রহেহি বস্তু ও বযহিণক োর উপযুি স্থাণন রাখা। হিকমণের আণরকহি অথশ িণল্া 

সুন্নাি। 

চার. হিকমণের মাধ্যণম দাওয়াে মদওয়ার অথশ িণল্া: যুহি, প্রমাে ও স্থান কাল্ পাত্র অনুযায়ী উপযুি কথার 

মাধ্যণম মানুষণক আল্লাির পণথ আহ্বান করা। যুি চাহিদা অনুযায়ী ময পদ্ধহে মানুণষর কাণে গ্রিেণযািয, দাওয়াে 

দাণনর মক্ষণত্র মস পদ্ধহে অবল্ম্বন করা িণল্া হিকমে। এমহনভাণব ময পদ্ধহে বা কথা মানুণষর মণন ঘৃো বা 

মনহেবাচক দৃহিভংহি সৃহি কণর, মস পদ্ধহে অবল্ম্বন হিকমণের পহরপন্থী। 

পাাঁচ. সকল্ সৎকণমশ ও োকওয়ার মক্ষণত্র অপরণক সিণযাহিো করা ফরয করা িণয়ণে। এমহনভাণব পাপাচার ও 

র্রী‘আণের সীমা ল্ংঘণনর মক্ষণত্র সিণযাহিো করা হনহষদ্ধ করা িণয়ণে। 

েয়. মুসহল্ম সমাণজ সবশদা এমন একহি দল্ থাকা আবহর্যক যারা মানুষণক কল্যাণের হদণক আহ্বান করণব। 

সাে. যারা মানুষণক আল্লাির পণথ আহ্বান কণর োরা মুসহল্ম উম্মাির মণধ্য মেষ্ঠেম। 

িাদীস- ১. 

আবু মাসউদ উকবা ইবন আমর আল্-আনসারী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু মথণক বহেশে, হেহন বণল্ন, রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আল্াইহি ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, 
ر  ىلَعَ  َدل   َمن  » ر   مثل   فَله   َخري 

ج 
َ
ل ه   أ  «فَاع 
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“ময বযহি মকাণনা কল্যাণের পথ প্রদর্শন করণব মস েেিা সাওয়াব ল্াভ করণব যেিা সাওয়াব কাজহি 

সম্পাদনকারী পাণব।”1 

িাদীস মথণক হর্ক্ষা ও মাসাণয়ল্: 

এক. আবু মাসউদ উকবা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বদর যুণদ্ধ অংর্ গ্রিেকারী একজান সািাবী। ইসল্াণমর জনয যুণদ্ধ 

অংর্ গ্রিে করার সুণযািিা সািাবাণয় মকরাম ও আমাণদর পূবশবেশীণদর কাণে একহি মিৌরণবর হবষয় হেল্। োই 

োর নাণমর মর্ণষ আল্-বদরী র্ব্দ বযবিার কণরণেন অণনক বেশনাকারী।  

দুই. কল্যাে ও মনক আমণল্র হদণক পথ মদখাণনা একহি ফযীল্েপূেশ কাজ। যার পথ হনণদশর্নার ফণল্ যারা এ 

কল্যােকর কাজহি সম্পাদন করণব োর সাওয়াবও মস পাণব। এণে হকন্তু সম্পাদনকারীর সাওয়াব মকাণনা অংণর্ 

কম করা িণব না। 

িাদীস- ২. 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু মথণক বহেশে, হেহন বণল্ন, রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, 
ًدى إ ىَل  َدَع  من  » نَ  َل   ََكنَ  ه  ر   م 

ج 
َ
ث ل   األ ور   م  ج 

 
ص   ال تَب َعه   من   أ ن   ذل َك  ين ق  ور ه م م  ج 

 
 َعلَي ه   ََكنَ  َضاَللَةر  إ ىَل  َدَع  وَمن   ، َشي ئاً  أ

نَ  ث م   م  ث ل   اإل  ن   ذلَك  ينق ص   ال تَب َعه   َمن   آثَام   م  م   م  ه   «َشي ئاً  آثَام 

“ময বযহি সেয-সহিক পণথর হদণক আহ্বান করণব, যারা এ পথ অনুসরে করণব োণদর সাওয়াণবর পহরমাে 

সাওয়াব আিবানকারী পাণব। এণে োণদর সাওয়াব মথণক হকেুই কমাণনা িণব না। আর ময বযহি ভ্রান্ত পণথর 

হদণক আহ্বান করণব, যারা এ পণথর অনুসরে করণব মস োণদর সমপহরমাে পণপর অংর্ীদার িণব। এণে োণদর 

পাপ মথণক হকেু কমাণনা িণব না।”2  

িাদীস মথণক হর্ক্ষা ও মাসাণয়ল্: 

এক. আল্লাি ো‘আল্ার পণথ মানুষণক দাওয়াে দাণনর হবর্াল্ ফযীল্ে প্রমাহেে িণল্া। 

দুই. হযহন দাওয়াে মদণবন হেহন োর দাওয়াণে সাড়াদানকারী বযহিবণিশর আমণল্র সমপহরমাে সাওয়াব মপণে 

থাকণবন। হকন্তু এণে কাণরা প্রাপয সাওয়াব কম করা িণব না। এমহনভাণব যারা অসৎ কণমশর হদণক মানুষণক 

আহ্বান করণব বা অসৎ কণমশর বযবস্থা কণর মদণব োিণল্ এ অসৎ কমশহি যারা সম্পাদন করণব োণদর সমপহরমাে 

পাপ োর আমণল্ মল্খা িণব। আর কাণরা পাপ মথণক কম করা িণব না। এ হবষয়হি আল্লাি ো‘আল্ার হনণনাি 

বােীর বাস্তবায়ন: 
ِينَ  َوقَاَل ﴿ وا   ٱَّلَّ ِينَ  َكَفر  وا   َءاَمن وا   لَِّلَّ مۡ  َوۡۡلَۡحِمۡل  َسبِيلََنا ٱتَّبِع  م َوَما َخَطىَيىك  م ِمنۡ  بَِحىِملِيَ  ه  ِن َخَطىَيىه  ء    م  مۡ  ََشۡ ىِذب ونَ  إِنَّه   ١٢ لََك

مۡ  َوََلَۡحِمل نَّ  ۡثَقالَه 
َ
ۡثَقاٗل  أ

َ
عَ  َوأ ۡثَقالِِهۡم   مَّ

َ
ا ٱۡلقَِيىَمةِ يَۡومَ  ل نَّ َولَي ۡس  أ ونَ  ََكن وا   َعمَّ  [٥١ ،٥٢: العنكبوت] ﴾١٣ َيۡفََت 

“আর কাহফররা মুহমনণদরণক বণল্, ‘মোমরা আমাণদর পথ অনুসরে কর এবং মযন আমরা মোমাণদর পাপ বিন 

কহর।’ অথচ োরা োণদর পাণপর হকেুই বিন করণব না। হনশ্চয় োরা হমথযাবাদী। আর অবর্যই োরা বিন করণব 

োণদর মবাঝা এবং োণদর মবাঝার সাণথ আণরা হকেু মবাঝা। আর োরা হকয়ামণের হদন অবর্যই হজজ্ঞাহসে িণব 

মস সম্পণকশ, যা োরা হমথযা বানাে। [সূরা আল্-‘আনকাবুে, আয়াে: ১২, ১৩] 

হেন. ভাণল্া কাণজ পথ মদখাণনা আর মন্দ কাণজর বযবস্থা না কণর মদওয়ার জনয এ িাদীস আমাণদর হনণদশর্ হদণে। 

                                                           
1. সিীি মুসহল্ম, িাদীস নং ১৮৯৩; সুনান আবু দাউদ, িাদীস নং ৫১২৯ 
2. সিীি মুসহল্ম, িাদীস নং ২৬৭৪; সুনান আবু দাউদ, িাদীস নং ৪৬০৯ 
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িাদীস- ৩. 

আবুল্ আব্বাস সািল্ ইবন সা‘দ আস-সাণয়দী রাহদয়াল্লাহু আনহু মথণক বহেশে, খায়বর যুণদ্ধর হদন রাসূলু্ল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম বণল্ন: 
َي  » ط  ايَةَ  ألع  الً  َغداً  الر  تَح   رَج  ، ىلَعَ  اّلل   َيف  ب   يََدي ه  وَل ، اّلل   ُي  ب ه   ورس  ول    اّلل   َوُي  وكونَ  انل اس   َفبَاَت  «َورَس  م   يَد  م   ََل لَتَه  ه  ي 

َ
 أ

َطاَها ع  ا. ي  م  :  وَسل م َعلَي ه   اهلل   َصّل  اّلل   رسول   ىلَعَ  َغَدو ا انل اس   أصبحَ  فَلَم  و ُك  ه  ن   يَرج 
َ
َطاَها، أ ع  ي نَ »: فقال ي 

َ
يب بن   لع   أ

َ
 أ

و اّلل   رسوَل  يا: فَقيَل  «طالب؟ تَيك ه  ل وا»: قال َعي نَي ه يَش  ر س 
َ
ت   «إ ََل ه   فَأ

 
، فَأ ، يف وَسل م َعلَي ه   اهلل   َصّل  اّلل   رسول   َفبَصَق  ب ه   عي ني ه 

  َل ، وَدع
َ
ن   َحّت   َفََبأ

َ
ن   لَم   َكأ َطاه   وَجٌع، ب ه   يَك  ع 

َ
ايَةَ  فأ قات ل هم   اّلل   رسول يا: عنه اّلل   ريض لعي  فقال. الر 

 
ون وا َحّت   أ  يَك 

ث لَنَا؟ ذ  »: َفَقاَل  م  َل  َحّت   ر سل َك  ىلَعَ  ان ف   
، َتْن  م  م   ث م   ب َساحت ه  ه  ، إ ىَل  اد ع  الم  م   اإل س  َب ه  خ 

َ
ب   ب َما َوأ ن   جي  ، َتَعاىَل  اّلل   حق   م  يه   ف 

ن   فَواّلل  
َ
َي  أل د  الً  ب َك  اّلل   َيه  داً  رَج  ٌ  َواح  ن   لََك  َخري   «انل َعمَ  مح  ر   م 

“অবর্যই আহম আিামীকাল্ এ পোকা এমন এক বযহিণক প্রদান করব যার িাণে আল্লাি হবজয় দান করণবন। মস 

বযহি আল্লাি ও োাঁর রাসূল্ণক ভাল্বাণস এবং আল্লাি ও োাঁর রাসূল্ও োণক ভাল্বাণসন।’’ মল্াণকরা অহস্থরো ও 

মকৌেুিণল্র মণধ্য রাে কািাল্, কাণক এ পোকা অপশে করা িণব এ হবষয় হনণয়। অেঃপর যখন সকাণল্ োরা 

রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাণমর কাণে উপহস্থে িণল্া েখন প্রণেযণকই আর্া করহেল্ পোকা োণক 

মদওয়া িণব। হেহন েখন বল্ণল্ন, আল্ী ইবন আহব োণল্ব মকাথায়?’ বল্া িণল্া, ইয়া রাসূল্াল্লাি! হেহন মো 

মচাণখর অসুস্থোয় ভুিণেন। রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম বল্ণল্ন: ‘োণক হনণয় আসার জনয মল্াক 

পািাও।’ এরপর োণক আনা িণল্া। রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম োর মচাণখ থুথু হদণল্ন ও োর জনয 

মদা‘আ করণল্ন। হেহন েখন এমন সুস্থো ল্াভ করণল্ন মযন োর মকাণনা মরািই হেল্ না। এরপর হেহন োণক 

পোকা প্রদান করণল্ন। আল্ী রাহদয়াল্লাহু আনহু বল্ণল্ন, ইয়া রাসূল্াল্লাি! র্ত্রুরা আমাণদর মণো মুসহল্ম না িওয়া 

পযশন্ত আহম হক োণদর সাণথ যুদ্ধ করব? রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম বল্ণল্ন: েুহম োণদর এল্াকায় 

না মপৌঁো পযশন্ত মোমার হনয়মানুযায়ী অগ্রসর িণে থাকণব। এরপর োণদরণক ইসল্াণমর হদণক দাওয়াে মদণব। 

আর আল্লাি োণদর প্রহে যা কেশবয হনধ্শারে কণরণেন ো োণদর জাহনণয় মদণব। আল্লাির কসম! মোমার মাধ্যণম 

আল্লাি ো‘আল্া একজনণক সহিক পথ মদখাণল্ ো মোমার জনয ল্াল্ উি অণপক্ষা উত্তম িণব।”3 

িাদীস মথণক হর্ক্ষা ও মাসাণয়ল্: 

এক. খায়বর নামক স্থানহি মদীনা মথণক ১০০ মাইল্ উত্তর পহশ্চণম অবহস্থে। ৭ম হিজরী মমাোণবক ৬২৯ ইংণরজী 

সণন খায়বর অহভযান সংঘহিে িণয়হেল্। এ যুদ্ধহি িণয়হেল্ ইয়ািূদী ও মুসহল্মণদর মণধ্য। 

দুই. থুথু হদণয় মদা‘আ করার মাধ্যণম মচাণখর হচহকৎসা করািা হেল্ রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাণমর 

হনজস্ব মু‘হজযা। োই এ কাজ অণনযর জনয প্রণযাজয নয়।  

হেন. যুদ্ধ করার ইসল্াণম কখণনা ভূহম দখল্ বা সাম্রাজয হবস্তার করা উণের্য হেল্ না। োই ইসল্াণমর সসহনকরা 

যুণদ্ধর শুরুণে প্রহেপক্ষণক ইসল্াণমর হদণক আহ্বান করণেন। যুণদ্ধর উণের্য যহদ মদর্ দখল্ িে োিণল্ মুসহল্ম 

মুজাহিদিে প্রহেপণক্ষর ওপর প্রথমই আক্রমে করণেন। 

                                                           
3. সিীি বুখারী, িাদীস নং ৩০০৯, ৩৭০১ ও ৪২১০; সিীি মুসহল্ম, িাদীস নং ২৪০৬ 
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চার. ইসল্াণম যুদ্ধ ও হজিাণদর উণের্য িণল্া মানুণষর কাণে ইসল্াণমর দাওয়াে মপৌঁোণনা ও দাওয়াণের পণথর 

বাধ্া অপসারে করা। োই রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম মসনাপহে আল্ী রাহদয়াল্লাহু আনহুণক বল্ণল্ন, 

“মোমার মাধ্যণম আল্লাি ো‘আল্া একজনণক সহিক পথ মদখাণল্ ো মোমার জনয ল্াল্ উি অণপক্ষা উত্তম িণব।” 

পাাঁচ. অমুসহল্ণদরণক ইসল্াণমর হদণক দাওয়াে মদওয়ার ফযীল্ে প্রমাহেে িণল্া। 

িাদীস- ৪. 

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু মথণক বহেশে, আসল্াম মিাণত্রর এক যুবক বল্ল্, ইয়া রাসূল্াল্লাি! আহম হজিাণদ মযণে 

চাই; হকন্তু প্রস্তুহে মনওয়ার মণো উপকরে মনই। হেহন বল্ণল্ন, 

زَ  َكنَ  قَد   فإ نه ف الناً  ائ ت  » تَاه   «َفَمر َض  ََتَه 
َ
رئ َك  وَسل م َعلَي ه   اهلل   َصّل  اّلل   رسوَل  إ ن  : فقال فَأ ق  المَ  ي  ول   الس  ين: َوَيق  ع ط 

َ
 اذلي أ

ز َت  ، َتَه  يه   ف النَة   يا:  فقال ب ه  ط  ع 
َ
ز ت   اذلي أ ، َتَه  ن ه   حت ب س   وال ب ه  يَ  ال فَواّلل   َشي ئاً، م  ن ه   حَت ب س   «ف يه لَك   َفي بَارَكَ  َشي ئاً  م 

“েুহম অমুক মল্াণকর কাণে যাও। মস হজিাণদর প্রস্তুহে হনণয় অসুস্থ িণয় পণড়ণে। যুবকহি োর কাণে হিণয় বল্ল্, 

রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম আপনাণক সাল্াম জাহনণয়ণেন আর আপহন হজিাণদর জনয ময উপকরে 

প্রস্ত্ত্তে কণরণেন ো আমাণক হদণয় হদণে বণল্ণেন। মস বযহি বল্ল্, মি অমুক (হনজ স্ত্রীণক সণম্বাধ্ন কণর) এণক 

আমার সব সরঞ্জামাহদ হদণয় দাও। মকাণনা হকেু মরণখ হদও না। আল্লাির কসম! মোমরা ো িণে হকেু মরণখ না 

হদণল্ োণে আল্লাি আমাণদর জনয বরকে দান করণবন।”4 

িাদীস মথণক হর্ক্ষা ও মাসাণয়ল্: 

এক. সািাবাণয় মকরাম হজিাণদ অংর্ হনণে কে আগ্রিী হেণল্ন োর একহি উজ্জ্বল্ দৃিান্ত িণল্া এ িাদীস। হনণজর 

সামথশ না থাকা সণেও রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাণমর কাণে এণস হজিাণদ অংর্ হনণে আগ্রি প্রকার্ 

করণেন োাঁর সািাবীিে। 

দুই. রাসূলু্ল্লাি সাল্লাল্লাহু আল্াইহি ওয়াসাল্লাম যুবকহিণক একহি ভাণল্া কাণজর হদণক পথ মদখাণল্ন। োণক হেহন 

আণরক জণনর কাণে মযণে বল্ণল্ন প্রস্তুহে গ্রিে করার জনয। 

হেন. যার কাণে মিণল্ন হেহনও যুবকহিণক হজিাণদর উপকরে হদণয় ভাল্ কাণজর পথ মদখাণনার সাওয়াব অজশন 

করণল্ন। হেহন োর স্ত্রীণক সব উপকরে হদণয় মদওয়ার নসীিে কণর আণরকহি ভাণল্া কাণজর পথ মদখাণনার 

মযশাদা অজশন করণল্ন। এমহনভাণব হেহন আণিই হজিাণদর উপকরে সংগ্রি কণর ভাণল্া কাণজর পথ মদখাণনার 

মযশাদা ও সাওয়াব অজশন কণরণেন। 

চার. ময বযহি মকাণনা ভাল্ কাজ করার প্রস্ত্ত্তহে গ্রিে কণর হকন্তু মকাণনা বাধ্া-হবপহত্তর কারণে ো সম্পাদন করণে 

না পাণর োর উহচে িণল্া ো এমন বযহিণক অপশে করা, ময কাজহি সম্পাদন করণে পারণব। োিণল্ উভণয় এ 

কাজহি সম্পাদন করার সাওয়াব অজশন করণব। হকন্তু কাণরা সাওয়াব কম িণব না। 

পাাঁচ. ময বযহি মকাণনা ভাণল্া ও কল্যােকর কাণজর প্রস্তুহে হনণয় ো সম্পাদন করণে সামথশ না িয়, আল্লাি োণক 

মস কাজহি সম্পাদন করার সাওয়াব হদণয় মদণবন। মযমন আল্লাি ো‘আল্া বণল্ন, 
جۡ  َوَمن﴿ َهاِجًرا بَۡيتِهِۦ ِمن   ََيۡر  ِ  إَِل  م  وِِلِۦ ٱّللَّ هۥ  َوَقعَ  َفَقدۡ  ٱلَۡمۡوت   ي ۡدرِۡكه   ث مَّ  َورَس  ۡجر 

َ
ِه  ََعَ  أ وٗرا ٱّللَّ   َوََكنَ  ٱّللَّ   [٥٠٠: النساء] ﴾١٠٠ رَِّحيٗما َغف 

                                                           
4. সিীি মুসহল্ম, িাদীস নং ১৮৯৪ 
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আর ময আল্লাি ও োাঁর রাসূণল্র উণেণর্য হিজরে করার জনয হনজ ঘর মথণক মবর িয় োরপর োণক মৃেুয মপণয় 

বণস, োিণল্ োর প্রহেদান আল্লাির উপর অবধ্াহরে িয়। আর আল্লাি ক্ষমার্ীল্, পরম দয়ালু্। (সূরা আন হনসা, 

আয়াে: ১০০) 

এ আয়াণে আমরা মদখল্াম, হিজরণের হনয়ণে ঘর মথণক মবর িণয় হিজরে সম্পন্ন করণে না পারণল্ও আল্লাি 

ো‘আল্া োণক হিজরে সম্পন্ন করার সাওয়াব মদণবন। সকল্ মনক আমল্, কল্যােকর কাণজর হবষয়হিও এ রকম। 

হব: দ্র: ইমাম নববী রি. সংকহল্ে হরয়াদুস সাণল্িীন হকোব মথণক একহি অধ্যাণয়র অনুবাদ ও বযাখযা। 

সমাপ্ত 
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