
নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক 

 সাহায -সমথন করার একশত উপায ়
 

ি য় পাঠক ও পািঠকা, আপনােদর কােরা অজানা নয় য, কােফর স দায় কখেনা ইসলাম িনেয়, কখেনা মসুলমানেদর িনেয় 

কখেনা নবী মহুা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক িনেয় আবার কখেনা ইসলােম িবেশষ কান িদক িনেয় আ মণা ক, 

ব া া ক ও উ ািন মলূক কায ম পিরচালনা কের থােক। বতমােন স িত আেমিরকায় নবী মহুা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম ও ইসলাম িনেয় ব া  ি ম তির কেরেছ। এ াপেট আমরা িকভােব নবী সা া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক সাহায  ও 

সমথন করেত পির এ বে  স ব াপাের একশিট উপায় তা আেলাচনা করা হেয়েছ।  

সকল শংসা জগৎসমেূহর িতপালক আ াহর জন । নবী ও রাসলূেদর তম স া, আমােদর নবী মহুা াদ সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম , তারঁ সাথী-স ী এবং পিরবার-পিরজেনর িত সালাত ও সালাম বিষত হাক। 

ইসলােমর মলূিভি  সমেূহর একিট হল: এ কথার ঘাষণা দয়া যঃ  আ াহ তাআলা ব তীত ইবাদেতর উপযু  সিত কার কান 

মাবুদ নই ও মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আ াহর রাসলূ। 

ইসলােমর এ মহান ' টা ঘাষণার ি তীয়িট হল:  মহুা াদ [সা:] আ াহর িরত রাসূল। 

িনে া  প িতেত এ ঘাষণার বা বায়ন করা যায়ঃ 

থমতঃ নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম যা িকছ ু িনেয় এেসেছন তা সত  বেল মেন নয়া। িতিন মানব ও ি নসহ 

সকেলর জন  িরত। তার ধান িমশন হল আল-কুরআন ও সু াহ। এ ’ টা বাদ িদেয় কান ধম আ াহর কােছ হণেযাগ  নয়। 

ি তীয়তঃ তার আনগুত  করা, তার কুেম স  থাকা। তার িস া  ও িনেদশ স ূণভােব মেন নয়া, তার সু াত ও আদেশর 

অনুসরণ করা। এবং এর বািহের যা আেছ তা ত াখ ান করা। 

ততৃীয়তঃ িনেজর চেয,় িনেজর মাতা-িপতা ও পিরবার-পিরজেনর চেয় আ াহর রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম ক বশী 

মহুা ত করা-ভালবাসা। এ ভালবাসার যথাথ প হে  তােক স ান করা, মযাদা দয়া, সাহায  করা এবং তার প  সমথন করা। 

সকল মসুিলেমর কতব  হলঃ এ িবষয় েলা বা েব পদােনর চ া করা। এেত তার ঈমান পির  হেব, কােলমােয় তাওহীেদর 

ি তীয় ঘাষণা সিঠক বেল গহৃীত হেব। ধ ুমেুখ া  দয়ার নাম ঈমান নয়। যমনিট কের মুনািফকরা। 

আ াহ বেলনঃ 

মনুািফকরা বেল, আমরা া  িদি  য, িন য়ই আপিন আ াহর রাসলূ। আ াহও জােনন িন য়ই আপিন তারঁ রাসূল। িক  

আ াহ া  িদে ন য, মনুািফকরা িমথ াবাদী। (সরূা আল-মনুািফকুনঃ ) 

কন মুনািফকেদর এ ঘাষণা কােজ আেসিন? কারণ তারা এ ঘাষণার বা বায়েন কাজ কেরিন। 

এ সে  আমরা আপনার খদমেত এমন িকছ ুিবষয় পশ করিছ যা িদেয় আপিন আ াহর রাসলূেক মহুা ত ও ভালবাসার পিরচয় 

িদেত পারেবন। িবেশষ কের বতমােনর এ সংকটময় সমেয় তার মহুা ত ও ভালবাসার মাণ দয়া অেনক জ রী হেয় পেড়েছ। 

ঈমােনর দাবীেত পিরণত হেয়েছ। েত েক যার যার সামথ অনুযায়ী মহুা েতর দাবীর মাণ িদেবন। িনেজ এর দািয়  বহন 

করেবন। 

ব ি  িহসােব দািয় ঃ  



]১ ] রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর নবুওয়েতর অকাট  মাণািদর ব াপাের িচ া-ভাবনা করা, যা িদেয় মাণ হয় 

য, িতিন মহান রা লু আলামীেনর রাসলূ। এ সকল মােণর মূল হল আল-কুরআন। এেত মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম এর নবওুয়েতর সত তার িবষেয় য সকল বানী এেসেছ তা অনুধাবন করা ও তােত িচ া-গেবষণা করা। 

]২]  নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম এর আনুগত  ও অনসুরণ য অবশ  কতব  এবং তার সকল িনেদশ পালন করা য 

অপিরহায, এ িবষেয় কুরআন,সু াহ ও ইজমার মাণািদ েলা িশ া করা। 

]৩]  মহান আ াহ তাআলা য নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম এর সু াহ সংর ণ কেরেছন স ব াপাের ান অজন 

করা এবং সিঠক ধারণা লাভ করা। আর সিট স  হেয়েছ কেঠার পির ম ও অ া  চ া- মহনেতর মাধ েম। যমন আমরা দিখ 

উ ােতর হাদীস িবশারদগণ অ া  পির েমর মাধ েম দূবল হাদীস, সহীহ হাদীস, বােনায়াট হাদীস িচ ত কেরেছন এবং এ েলা 

িন পেনর অত া  সূ  ও হনেযাগ  িকছ ুমলূনীিত নয়ন কেরেছন। এটা ধ ুএ উ ােত মহুা দীই কেরেছ এবং করেছ। অন  

কান জািত তােদর নবীর আদশ সংর েণর িবষেয় এমন ভিূমকা অতীেত রােখিন। 

]৪]  অ ের আ াহর নবী মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম এর মহুা েতর অনভুিূত জা ত করার চ া করা। এটা তার 

অনপুম ভাব, চির , আচার-আচারণ ও িবেশষ বিশ  মি ত অবয়ব-আকৃিত স েক অধ য়ন ও তার সীরাত পােঠর মাধ েম 

অজন করা যায়। 

]৫]  আমােদর েত েকর িত নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর য ইহসান ও অনু হ আেছ তা সদা অনুভব করা। 

িতিন কত সু রভােব আ াহর দীন আমােদর কােছ পৗেছ িদেয়েছন, আমানত আদায় কেরেছন, িনজ দািয়  পালন কেরেছন ও 

উ ােতর কল াণ কামনা কেরেছন। 

]৬]  আ াহ তাআলার নয়ামত ও অনু েহর পর আমােদর উপর তার অনু হ সবেচ বশী। িতিনই আমােদর আ াহর িদেক ও তার 

জীবন িবধােনর িদেক পথ দিখেয়েছন। আ াহ রা লু আলামীন আমােদর সকেলর প  থেক তােক উ ম িতদােন স ািনত 

ক ন! য িতদান হেব সকল নবীেক তােদর উ ােতর প  থেক দয়া িতদােনর চেয় তর। 

]৭]  অনভুব করা য, রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম িছেলন তার উ ােতর িত সবেচেয় দয়া , ক ণাময়। যমন 

আ াহ তাআলা বেলনঃ  

”নবী মিুমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপ া ঘিন তর।” (সরূা আল-আহযাব : ৬) 

অথ াৎ একজন ঘিন  ও আপন ব ি  তার আেরক ঘিন  ব ি েক যত আপন ভােব, যত আ িরক হেত পাের, নবী কািরম সা া া  

আলাইিহ ওয়াসা াম তার উ ােতর জন  এর চেয় বশী ঘিন । 

 ] ৮]  য সকল আয়াত ও হাদীস আ াহর কােছ তার , তার িত আ াহর ভালবাসা , তােক আ াহর স ান দশন িবষেয় 

মাণ বহন কের তা জানা ও স স েক ান অজন করা। 

]৯]  আ াহ তাআলা তাঁর নবীেক ভালবাসেত আমােদর য িনেদশ িদেয়েছন তা কেঠারভােব পালন করা।বরং তােক িনেজর চেয়ও 

বশী ভালবাসা। যমন রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

” তামােদর কহ তত ণ পয  ঈমানদার হেত পারেব না যত ণ না আিম তার কােছ তার ােণর চেয়, স ােনর চেয,় মাতা-

িপতার চেয় ও সকল মানেুষর চেয় অিধকতর ি য় না হব।“ 

]১০] আ াহ তাআলা তার সােথ য আদব-কায়দা, িশ াচার অবল ন করার িনেদশ িদেয়েছন তা কােঠারভােব পালন করা। 

যমন িতিন বেলেছনঃ 

হ ঈমানদারগন! তামরা নবীর ক েরর উপর িনেজেদর ক র এবং িনেজেদর মেধ  যভােব উ ের কথা বল তার সােথ স 

রকম উ ের কথা বেলা না; কারণ এেত তামােদর কম িন ল হেয় যােব তামােদর অ াতসাের। যারা আ াহর রাসেূলর সামেন 



িনেজেদর ক র নীচু কের, আ াহ তােদর অ রেক তাকওয়ার জন  পরী া কেরন। তােদর জন  রেয়েছ মা ও মহা পুর ার। 

(সরূা আল- জুরাত : ২-৩) 

আ াহ আেরা বেলনঃ 

”রাসলূেক ডাক দয়ার ে  তামরা এেক অপেরর ডােকর মত গণ  কেরা না।” (সরূা আন-নরূ : ৬৩) 

 ] ১১] রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর পে  িতেরাধ ও িতবাদ করার িবষেয় আ াহর িনেদশ পালেন য বান 

হওয়া। যমন আ াহ বেলেছনঃ 

”যােত তামরা আ াহ ও তারঁ রাসেূলর িত ঈমান আন এবং রাসলূেক সাহায  কর ও স ান কর।” (সরূা আল-ফাতহ: ) 

 ] ১২] রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ক সাহায  করার জন  আ িরক িনয় ত ও সংক  অব াহত ভােব ধারণ করা তার 

পে  িতেরাধ করা। 

]১৩]~  িব াস করা, য ব ি  সিঠকভােব রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর অনসুরণ করেব, তােক ভালবাসেব তার 

জন  রেয়েছ মহাপুর ার, জা ােত স ব ি  রাসলূু াহর সােথ থাকেব। যমন এক ব ি  রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামেক বলল, আিম আপনােক ভালবািস। রাসলূু া সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ 

”তিুম যােক ভালবাস তার সােথ থাকেব।“ 

 ] ১৪] নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর িত দ দ পশ করার ব াপাের আ হী হওয়া। যখনই তাঁর নাম উ ারণ 

হয়, আজােনর পের, জমুআর িদেন তার িত বশী কের দ দ পাঠ করা। 

]১৫] রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর সিঠক ও িব  সীরাত  পাঠ করা। তার সকল ঘটনাবলী থেক িনেজর 

জীবন গঠেনর উপাদান সং হ কের নয়া। িনেজ জীবেন তা বা বায়েনর চ া-সাধনা করা। 

]১৬]~  রাসলূু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]- এর সু াহর ান অজন করা। তার সহীহ হাদীসমহূ অধ ায়ন করা, ভালভােব 

অনুধাবন করেত চ া করা। তােত য সকল িবষয় উ ত চির  গঠন স েক, এক আ াহর িত একিন  হওয়া স েক বলা 

হেয়েছ স েলা সু রভােব অনসুরণ করা। 

]১৭]~  তারঁ [সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম]-এর সকল সু েতর অনুসরণ করা। এ ে  অিধক পণূ েলােক অ ািধকার 

দয়া। 

]১৮]~  মু াহাব িবষয় েলার ে ও আ হভের তারঁ অনসুরণ করার চ া কের যাওয়া। এমনিক পণূ জীবেন অ ত একবােরর 

জেন ও যিদ হয়। যােত জীবেনর যাবতীয় পেব - িতিট ে  তাঁর অনুসরণ স  হয়। 

]১৯]~  তারঁ রাসূলু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর য কান সু ত ও আদশ িনেয় ব -িব প করা থেক স ূণ েপ 

দেূর থাকা। 

]২০]~  মানেুষর মােঝ তারঁ রাসলূু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর আদেশর অনুশীলন ও সার দখেল আনি ত 

হওয়া। 

]২১]~  মানেুষর মেধ  তারঁ আদেশর চচা ও আমেলর অনুপি িতর কারেণ ব িথত ও মমাহত হওয়া। 

]২২]~  নবীজী [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর বা তারঁ আদেশর সমােলাচনা-িছ াে ষণকারীর িত িবে ষ ও ঘণৃা পাষন 

করা। 



]২৩]~  তারঁ পিরবার  লাকজন যথা স ান-স িত ও সহধিমণী মুখেদর ভালবাসা। ইসলাম ও নবীজীর আ ীয়তার সূ ধের 

তােদরেক মহুা তকের আ াহ তা‘আলার নকট  অজন করা।তারঁ আ ীেয়র মেধ  যারা অমসুিলম বা পািপ তােদর হদায়াত 

কামনা করা। কননা নবীজীর িনকট অন েদর তলুনায় এেদর হদায়াতই িছল সবেচ ি য় ও কাি ত। িবষয়িট আমরা উমর িবন 

খা াব [রা]-এর িনে া  উি  থেক কের বঝুেত পারব, যখন িতিন [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর চাচা আ াস [রা] 

আন েক সে াদন কের বেলিছেলন। 

" হ আ াস! ইসলাম হন করার জন  আপনােক অেশষ মবুারকবাদ।েযিদন আপিন ইসলাম হন কেরিছেলন সিদন আপনার 

ইসলাম হন আমার িনকট িপতা খা ােবর ইসলাম হন অেপ া অিধক ি য় ও কাি ত িছল। তার কারণ হে  : আিম জানেত 

পেরিছলাম য রাসলুু ার [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর িনকট আপনার মুসলমার হওয়াটা খা ােবর মসুলমান হওয়া 

অেপ া অিধক কাি ত ও ি য় িছল। 

  

]২৪]~  আহেল বাইত স েক রাসলুু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর অিসয়ত পালন করা। কারণ নবীজী 

বেলেছন:“আমার পিরবার স েক আিম তামােদরেক আল¬◌াহর কথা রণ কিরেয় যাি ” একথািট িতিন পরপর িতন বার 

বেলেছন। 

]২৫]~  নবীজীর সাহাবীেদর মহুা ত করা ,তােঁদর স ান করা এবং তােদর পের আগত সকল উ ত অেপ া এলম,আমল এবং 

আ া   তা'লার িনকট তােদর অব ান ইত ািদ িবেবচনায় তােদর মযাদা বশী বেল িব াস পাষন করা। 

]২৬]~  আেলম-উলামােদর মহুা ত করা, তােঁদর স ান করা।নবুওয়াতী উ রািধকার তথা এলেমর সােথ তােদর স ক ও 

অব ানগত উ তার কারেণ।উলামারাই হে ন নবীেদর উ রসরূী।সতুরাং উ েতর উপর নবীজীর অিধকােরর িভি েত তােদর 

(উলামা) মহুা ত ও স ান পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 

পিরবার ও সামািজক ে :~  

]২৭]~  রাসলুু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর মুহা েতর উপর স ানেদর িশ ন দান করা। 

]২৮]~  জীবেনর যাবতীয় ে  তােদরেক (স ান) নবীজীর আদেশর অনুসরেণর িশ ন দান করা। 

]২৯]~  তােদরেক নবীজীর [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর জীবন-চিরত স কীয় বই-পু ক সং হ কের দয়া । এই 

িলংকেথেক ডাউনেলাড ক ন। 

]৩০]~  তারঁ জীবন-চিরতধমী ক ােসট সং হ করা। 

]৩১]~  িশ ন দােনর ে  পির ার ও বাধগম  কািরকুলাম স  কাটুন ছিব বাছাই কের দয়া। 

]৩২]~  িনজ ঘের পিরবার  লাকেদর িনেয় সা ােহ এক বা একািধক সীরেতর দরেসর আেয়াজন করা। 

]৩৩]~  গহৃ: ামীেক পিরবার  লাকজনেদর সােথ চাল-চলন উঠা-বসার ে  রাসলুু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]-এর 

অনুসরণ করা। 

]৩৪]~  স ানেদরেক রাসলুু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম]- কতকৃ বিণত দাআসমহূ মখু  করােনা এবং াত িহক জীবেন 

তা বা বায়ন করার িত উৎসাহ দান করা। 

]৩৫]~  স ানেদরেক তােদর াত িহক ব েয়র একিট অংশ হাদীেসর িনেদশনা অনসুাের ব েয়র জন  উৎসাহী করা। 

যমন ইয়াতীমেক সহেযািগতা করা, খাদ  দান, েয়াজন েক সহেযািগতা করা। 



]৩৬]~  হাদীেস বিণত উপমা েলা বা বায়েন স ানেদর অভ  কের তালা ; যমন ‘মিুমন িবচ ণ এবং চতরু’, ‘মিুমন এক গেত 

বার পা দয় না’, ‘সহজ কের দও, কিঠন কর না’ ইত ািদ। 

]৩৭]~  সীরাত স িকত পািরবািরক িতেযািগতার আেয়াজন। 

]৩৮]~  ‘রাসেূলর গেৃহ একিদন’ এই িশেরানােম রাসূেলর জীবনীর সংে েষ মসুিলম পিরবােরর পিরচয় দান। 

িশ া ও িশ া সংি  লাকেদর ে ঃ~ 

]৩৯]~   উ েতর উপর রাসেূলর হক বণনা কের ছা -ছা ীেদর মােঝ রাসেূলর মহুা ােতর বীজ বপন। 

]৪০]~   অিধকহাের আেলাচনা সভার আেয়াজন করা, যােত রাসলুু াহ [সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম]-এর ব ি  ও জীবেনর 

সংি  সািবক আেলাচনা উ াপন করা হেব। 

]৪১]~   িশ া িসেলবােস এবং ইসলািমক িডে ামা শাখা েলােত সীরাতুন নবীর িবষয় আকাের সংেযাজেনর জন  িশ া 

সংি েদর উৎসািহত করা। 

]৪২]~   পি মা িস  ভািসিট েলােত সীরাত পােঠর জন  ত  িডপাটেম  খালার জন  অথায়েনর তৎপরতা চালােনা। 

]৪৩]~   সীরাত সং া  ব ািনক গেবষণা এবং সীরাত সংি  িবিভ  িবষয় িনেয় গেবষণার জন  গেবষকেদর উৎসাহ দান। 

]৪৪]~   লু এবং ভািসিটেত সীরােতর দশনীর কায ম হণ, যােত ইসলােমর অভু দয়কািলন ভৗগিলক কাঠােমা বানােনা হেব 

এবং রাসেূলর সীরাত ও রসালােতর পিরচয় দান করা হেব। 

]৪৫]~   লাইে রী েলার িনিদ  একিট অংশ িবিশ  কের দয়া হেব, যােত রাসেূলর সােথ সংি  সবিকছ ুথাকেব, এবং তা ািপত 

হেব কাশ  কান ােন। 

]৪৬]~   সীরাতুন নবী িবষেয় িব েকাষধমী কান কাজ হােত নয়া হেব, এবং তােক রফােরে র মােন উ ীত করেত হেব, ছিড়েয় 

িদেত হেব িবে র অন ান  ভাষায়। 

]৪৭]~   ছা -ছা ীেদর িনেয় বাৎসিরক িতেযািগতার আেয়াজন করা হেব, তােত উপ ািপত হেব সীরাতনু নবীর সেবা ম 

আেলাচনা-গেবষণািট। এবং মলূ বান পুর াের গেবষকেক ভিূষত করা হেব। 

]৪৮]~   যবুকেদরেক িনেয় ওয়াকশপ করা এবং তােদরেক বা ব কেমর সােথ সংি  কের তােদর অ ের রাসূেলর মুহা াত এবং 

তার সু েতর সােথ স ৃ  করা। 

]৪৯]~   রাসেূলর অনুসারী নতৃ  গঠেন িবেশষ অনশুীলনমলূক কমশালার আেয়াজন। 

ইমাম, দায়ী ও তােলবুল ইলমেদর ে ঃ~ 

]৫০]~   রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর দাওয়াত ও রসালােতর বিশ  বণনা। িতিন উদার ও িব তম সত  িনেয় 

িরত হেয়েছন এবং তার দাওয়ােতর মৗল নীিত হে  তাবৎ মানব িণেক মানেুষর িতপালেকর িনর শু ইবাদেতর িত 

হদােয়ত করা—সােথ সােথ এ িবষয়িটরও ি করণ। 

]৫১]~   গা , িণ িনেভেদমানুষেক দাওয়াত এবং এই দীেনর িত তােদরেক হদােয়েতর িনেমে  কমতৎপরতা চালােনা। 

]৫২]~   রাসেূলর চািরি ক ও ভাবগত িসফাত সমহূ—িরসালােতর পেূবর ও পেরর—বণনা। 

]৫৩]~   উপেভাগ  শলী ব বহার কের রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর ফযীলত এবং তার উ েতর বিশ  সমহূ বণনা। 



]৫৪]~   পিরবার-পিরজন, িতেবশী এবং সাহাবীেদর সােথ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর আচরণ নীিতমালা বণনা। 

]৫৫]~   আহেল িকতাব, পৗ িলক এবং মুনািফকেদর সােথ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর আচরণ প িতর বণনা। 

]৫৬]~   রাসেূলর াত িহক জীবেনর নীিতমালা সং া  বণনা। 

]৫৭]~   িকছ ু িকছু জমুার ি তীয় খতুবা রাসেূলর সীরাত িবষয়ক আেলাচনা ারা িবিশ  করা, পুেরা খতুবা জেুড় এ আেলাচনার 

েয়াজন নই। 

]৫৮]~   কুরআেনর য সম  আয়ােত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম সে  আেলাচনা করা হেয়েছ, সালােত পাঠ করা 

হেল স সে  সালােতর পূেব অনুে  পাচঁ িমিনট সার আেলাচনা করা। 

]৫৯]~   মসিজদ কি ক তাহফীজুল কুরআেনর হলকার পাশাপািশ সীরাতুননবীর অনশুীলেনর হলকার সংেযাজন। 

]৬০]~   রাসেূলর সীরাত সং া  য সম  িব াি  সাধারণ মানেুষর ভাবনায় ছিড়েয় আেছ স েলার অপনেয়ান এবং িব  

করণ। এবং রাসেূলর প  যা িব ভােব বিণত হেয়েছ, তা আকেড় ধরার জন  সিুব তৃ এবং  ভাষায় সকলেক আ ান জানান। 

]৬১]~   রাসেূলর িবেরািধতায় য মেুখামিুখ দািঁড়েয়েছ, আঘাত কেরেছ তার মযাদায,় তার ব াপাের উলামােয় উ েতর ফেতায়া 

বণনা করা, এবং যারা এ িবষেয় িল , তােদর িত ঘণৃা পাষণ করা এবং তােদর কমকা  হেত িনেজেক মু  ঘাষণা করা 

ওয়ািজব—এ িবষয়িট সিবেশষ উে খ করা। 

]৬২]~   রাসেূলর দাওয়াতী নীিতমালার সিব ার উে েখর মাধ েম মানুষেক তােদর ধেমর িত ত বতেনর লে  কমতৎপরতা 

চালােনা। 

]৬৩]~   রাসেূলর ব াপাের অিতর ন পিরহােরর লে  িটিভ, িরিডও এবং ি  িমিডয়ার মাধ েম সতকবাণী চার করা। 

অিতর ন সং া  কুরআেনর আয়াত েলা ভােব বণনা কের দয়া যমন কুরআেন এেসেছ— 

তামরা তামােদর দীেনর ব াপাের অিতর ন কর না। 

এবং এ ব াপাের রাসেূলর িবেশষ হাদীস েলা বণনা করা, যমন হাদীেস এেসেছ— 

তামরা আমার অনথক িত কর না, যমন ি ানরা ইবেন মারইয়ােমর সােথ কেরেছ। সােথ সােথ এ িবষয়িটও বণনা কের দয়া 

য, িব  মুহা াত একমা  তার অনসুরেণই িনিহত। 

]৬৪]~   সীরােতর মৗিলক উৎস েলা হেত রাসেূলর জীবনী অধ য়েন সকলেক উৎসাহী করা, এবং স উৎস েলা স েক 

তােদরেক ওয়ািকবহাল করােনা। 

]৬৫]~   রাসলূ ও তার সীরাত স েক য সকল িব াি , সংশয় ছিড়েয় আেছ স েলা দূর করা। 

সংকৃিতবান, িচ ািবদ, িমিডয়াকমী এবং সংবাদকমীেদর ে ঃ~ 

]৬৬]~  রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর ব ি , তার উ েতর বিশ  ইত ািদ চার সার এবং িমিডয়া এবং কালচারাল 

িবিভ  ফাংশেন স সং া  আেলাচনার সূ পাত। 

]৬৭]~   এমন কান িবষেয়র উে খ হেত িবরত থাকা, যােত রাসেূলর সু েতর সামান তম িবচু িত ঘেট। 

]৬৮]~  পি মা ও ই িদ পাগা ার মকুােবলা করা ; তারা আমােদর ধম ও নবী স েক য সম  সংশয় ও িব াি  ছিড়েয় িদে  

তার যথেপাযু  িতেরাধ করা। 



]৬৯]~   অমসুিলমেদর উদার িণেক িনেয় কালচারাল ও তেথ র আদান- দান সচূক সি লনীর আেয়াজন এবং রাসলূ ও তার 

রসালাত স িকত আেলাচনার উ াপন। 

]৭০]~   রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম স েক অমসুিলমেদর উদার ও ন য়িন  িণ যা বেলেছ, িলেখেছ, স েলা চার 

করা। 

]৭১]~   রাসেূলর নীিতমালা, প িত, সীরাত এবং তার আচিরত নীিতমালার াসি কতা তেুল ধরার লে  কালচারাল সিমনার-

িসে িজয়ােমর আেয়াজন। 

]৭২]~   রাসেূলর সীরাত িনেয় িমিডয়া িতেযািগতার আেয়াজন এবং এ জন  মলূ বান পুর ার িনধারণ। 

]৭৩]~   রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম ও তার জীবনী িনেয় ব , িনব , গ  এবং ছাট ছাট পুি কা ণয়ন। 

]৭৪]~   প -পি কা ও সামিয়কীর স াদকেদর িনেয় পরামশ সভা ও বঠকীর আেয়াজন করা, যােত কুরআন ও হাদীেসর স 

আয়াত ও বণনা েলা িনেয় আেলাচনা করা হেব, যা মাণ কের রাসেূলর মহুা াত ওয়ািজব, তার মহুা াত স ান-স িত, িপতা-

মাতা ও সকল মানেুষর মহুা ােতর চেয় অ গামী, এমনিক তা অ গামী িনেজর িত মহুা ােতর চেয়ও। এবং এই মহুা ােতর 

অন ীকায দাবী হে  তার িত স ান াপন, তার অনসুরণ এবং পিৃথবীর য কােরা কথার তলুনায় তার কথােক অিধক 

অ ািধকার দান। 

]৭৫]~   রাসেূলর সীরাত, ী-পিরজন-সাহাবী এমনিক শ “ দর সােথ আচরণ নীিতমালা ও তার চািরি ক ও ভাবগত বিশ  

সং া  িবেশষ অনু ান চােরর জন  িবিভ  চ ােনেলর কণধারেদর সােথ বঠক করা। 

]৭৬]~   িভজু য়াল কা ানী েলােক রাসেূলর সীরাত সং া  িভিডও ক ােসট কাশ করার জন  তােদরেক উৎসাহ দান। 

]৭৭]~   রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর ণ- বিশ , এবং সু েত নববীর িকছ ু গ  িনেয় কাটুন িনমােণর জন  

টিলিভশন এবং চ ােনল কা ানী ও সং া েলােক উৎসাহ দান। 

দাতব  ও দাওয়াতী িত ানসমূেহর ে ঃ~ 

]৭৮]~   িবিভ  কিমিট গঠন বা িডপাটেম  িত া করা যা রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম এর সাহায -সহেযািগতার 

ঝা া বহন করেব। 

]৭৯]~   নবীজীর বিশ  স িলত অিডও, িভিডও, ক ােসট ও িবিভ  বই পু ক দশনীর জন  িবিভ  দশনী ানসমহূ ও মলায় 

এবং ানীয় ও আ জািতক সিমনার েলােত ল বরা  নয়া। 

]৮০]~   রাসেূলর সীরাত সং া  ক ােসট, পু ক, ও কাশনা পিরেবশেনর জন  শা ম িত া। 

]৮১]~   সু াত এবং সীরােতর সেবা ম সবাকারীেক সালােফর অনসুতৃ নীিতমালার মাপকািঠেত িনধািরত পুর ার দান এবং 

বািষক স াননা অনু ােনর আেয়াজন, যােত বড় বড় ব ি েদর িনম ণ জানােনা হেব। 

]৮২]~   অন ান  ভাষায় রাসেূলর সীরাত কােশর এবং িব ব াপী কাশনা ক  এবং মাকতাবা েলােত পিরেবশেনর ব ব া 

হণ। 

]৮৩]~   রাসেূলর পিব  সীরাত সং া  আেলাচনা, ইসলাম ধেমর িশ া, উ েতর বিশ বলী এবং আমােদর নবী মহুা াদ 

সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম আিনত এ ধেমর সৗ য বণনা স িলত পি কা বা সামিয়কীর িবেশষ সংখ া কাশ করা। 

]৮৪]~   রাসেূলর নুসরেত িনেয়ািজত কমীেদর এবং সীরাত সং া  রচনা, অনবুাদ এবং সাইট িনমােণ সবা ক সাহায  

সহেযািগতা করা। 



  

সাইট কমকতা এবং কণধারেদর ে ঃ~ 

]৮৫]~   সে লেনর আেয়াজন, যােত ইসলাম ধেমর বিশ , সকল নবীর ে  একই মহুা ােতর অনবুতেন ইসলােমর দিৃ ভি  

এবং সংি  অন ান  িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হেব। 

]৮৬]~   সাইট িনমাণ িকংবা সং া গঠন। অথবা রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর সীরাত, তার বি ক রসালােতর বণনা 

স িলত সাইেটর একিট অংশ িনধারণ কের দয়া। 

]৮৭]~   অমসুিলমেদর হদােয়েতর লে  তােদর সােথ আেলাচনা- বঠেক অংশ হণ, তােদরেক রাসলূ সা া া  আলাইিহ 

ওয়াসা ামর ব ি  এবং তার আিনত ধেমর পােঠ উৎসাহ দান। 

]৮৮]~   িবেশষ কান হাদীস বা নববী বাণী সমৃ  িবেশষ '' প'' মইল করা। 

]৮৯]~   এখন থেক শষ পয  সমকািলনতার সােথ াসি ক কের রাসেূলর ব ি , তার দাওয়াত সং া  িবেশষ ই ারেনট 

চারণা। 

]৯০]~   িবিভ  উপলে  িমিডয়া পু ক ও গেবষণার য তািলকা বর হয,় তােত সীরাত সং া  গেবষণা েলা সংেযাজন করা। 

িব বান এবং ইসলামী কুমােতর ে ঃ~ 

]৯১]~   সীরােতর সােথ সংি  কমতৎপরতার পৃ েপাষকতা করা। 

]৯২]~   হািদস ও ওয়াজ স িলত িবিভ  িলফেলট ছাপােনা. 

]৯৩]~   িবিভ  ভাষায় িবেশষ কের ইংেরজী ভাষায় ইসলাম ও নিবজী স েক আেলাচনা কের, া াম পিরচালনা কের এমন 

চ ােনল িত া করা ও ম াগািজন কাশ করার কােজ অংশ হন করা। 

]৯৪]~   ইসলাম ও নিবজী স েক িবিভ  ব  উপ াপনার জন  িবেদশী িবিভ  িটিভ চ ােনেল সময় বরা  নয়া ও ভাড়া নয়া। 

]৯৫]~   নিবজীর সীরাত গেবষণা ও িবিভ  ভাষায় অনবুাদ করার জন  িবিভ  ক  বা স ার িত া করা। 

]৯৬]~   নিবজীর সীরাত কীিত স িলত িবিভ  পাঠাগার ও যা গার িত া করা। 

]৯৭]~   নিবজীর সীরাত স িলত িবিভ  ওেয়বসাইট িনমান করা। 

]৯৮]~   িবিভ  ভাষায় িবেশষ কের ইংেরজী ভাষায় এমন বই পু ক ছাপােনা ও কাশ করা, বা ক ােসট বর করা ও িমিড়য়া 

া ামসমেূহর আেয়াজন করা যা নবীজী আিনত ইসলাম ধেমর চমৎকার িদক েলা ফিুটেয় তেুল, মহানবীর উৎকৃ  চিরে র িবিভ  

িদকসমূহ গিতময় উপ াপনার মাধ েম মানেুষর স েুখ পশ কের। 

]৯৯]~   সীরাত সং া  িবিভ  দাওয়াতী িতেযাগীতায় সাহায  করা। উৎসাহ ব া ক পুর ার ঘাষনা করা। 

]১০০]~   নবীজীর সাহায -সমথন করার ে  বধ প া অবল ন করা এবং িবদআত ও কুসং ার সহ সব কার সু াহ পিরপি  

কাযকলাপ থেক িবরত থাকা। 

কাশনায়: ইসলাম চার বু েরা, রাবওয়াহ, িরয়াদ 


