দাওয়াত ও তাবলীগের বততমান পরররিরতগত
জনসাধারগের করেীয়
২/৪/২০১৮ ইংগরজী ররাজ রসামবার, বাদ ইশা জারম‘আতুল আবরার, বরিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-এর “মসরজগদ আবরার”-এ জারম‘আর
আসারতযাগয় রকরাম এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সাধারে সাথীগদর এক রজাগে কৃত বয়াগনর পররমারজতত সারসংগেপ---------------------------------------------------------------------------------------------------------পরবত্র কুরআগন আল্লাহ পাক ইরশাদ কগরন- “রহ ঈমানদারেে! রতামরা আনুেতয কগরা আল্লাহর, তাাঁর রাসূগলর, এবং রতামাগদর মগধয যারা
এখগতয়ারীধারী, তাগদরও”। [সূরা রনসাাঃ ৫৯]
এ আয়াগত পাগক আল্লাহ তা‘আলা রতন সত্ত্বার “ইতাআত” বা অনুসরে করগত বগলগিন১. আল্লাহ তা‘আলার অথতাৎ কুরআগন কারীগমর।
২. নবীরজ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাগমর অথতাৎ তাাঁর সুন্নাগতর [এবং সুন্নাগতর ধারক-বাহক সাহাবাগয় রকরাগমর]।
৩. উলামাগয় রকরাম এবং মুসলমানগদর রাষ্ট্রীয় রনতার। [আয়াগতর মগধয “এখগতয়ারীধারী” দ্বারা এ দু’রেরেই উগেশয।
[দ্রষ্টবয: তাফসীগর ইবগন কাসীর; সূরা রনসাাঃ আয়াত ৫৯]
তগব তৃতীয় রেরের বযরিগদর অনুসরগের জনয শতত হগলা রয, তারা “হক” [সতয ও সরিক পথ ও মত]-এর উপর থাকগত হগব। যরদ তারা
হগকর উপর না থাগক, রকাগনা ভ্রারির রশকার হগয় যায়, কুরআন-সুন্নাহ রবগরাধী রকাগনা নাজারয়য কাগজর হুকুম রদয়, তগব রস উলামাগয়
রকরাম এবং রাষ্ট্রীয় রনতার “ইতাআত”ও ববধ নয়। সহীহ বুখারীর এক বেতনায় [হাদীস নং ৪৩৪০] এগসগি রয, নবীরজ এক আনসারী
বযরিগক একরি রিাি দগলর আমীর বারনগয় রেরে করগলন এবং রলাকগদরগক তাাঁর অনুসরে করগত বলগলন। উি বযরি অধীনি সাহাবাগয়
রকরাম রথগক তার “ইতাআত”-এর স্বীকৃরত রনগয় লাকেী জমা করগত এবং আগুন জ্বালাগত রনগদতশ রদগলা। অতাঃপর যখন আগুন জ্বালাগনা
হগলা, তখন উি বযরি অধীনি সাহাবাগয় রকরামগক আগুগন েগবশ করার আগদশ েদান করগলা! রকন্তু সাহাবাগয় রকরাম এ “ইতাআত”
রথগক রবরত থাকগলন এবং রবষয়রি নবীরজর কাগি রেগয় উত্থাপন করগলন।
তখন নবীরজ বলগলন, “যরদ রতামরা আগুগন েগবশ করগত, তগব রকয়ামত পযতি আর তা রথগক রবর হগত পারগত না। “ইতাআত” রকবল
পুগেযর মগধয [ববধ আগি]”।
সারকথা, উরল্লরখত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা কগয়করি রবষয় বুগে আগসাঃ
(১) রকাগনা িাগনর “ইতাআত” ববধ নয়। যরদও তা অগনক বরকতময় রহাক না রকন। রকননা, তা উরল্লরখত রতন রেরেসত্ত্বার অির্ুতি নয়।
(২) রকাগনা জাগহল বা অজ্ঞ বযরির অনুসরে ববধ নয়।
(৩) রকাগনা আগলগমর “ইতাআত” ততেে ববধ হগব, যতেে রস হগকর উপর থাকগব।
বততমাগন দাওয়াত ও তাবলীগে রয রফতনা হগে, আমাগদর এক রেরের র্াইগয়রা রতনরি ভ্রারির রশকার হগয়গিনক. তাাঁরা বলগিন, “আমরা রনযামুেীগনর ইতাআগত আরি এবং থাকগবা”। এ কথারি সম্পূেরূ
ত গপ উি আয়াগতর রবগরাধী এবং রোমরাহীর
রাস্তা। রকননা, রকাগনা িান, কখগনা কাউগক রহদায়াত রদগত পাগর না; হযাাঁ, বযরি রহদায়াগতর মাধযম হগত পাগর, যতেে রস হগকর উপর
থাকগব। আর এ কথারির অথত যরদ এিা হয় রয, “মাওলানা ইরলয়াস রহ. রযগহতু রনযামুেীন রথগক এ রমাবারক রমহনত শুরু কগরগিন, কাগজই
রনযামুেীগনর রনতৃগে রযই আসগব, আমরা তাাঁর অনুসরে করগবা” তগব এ অথতও রনাঃসগেগহ ভ্রষ্টতা। রকননা, নবীরজ রতা দীগনর দাওয়াত শুরু
কগররিগলন মক্কা-মদীনায়, রকন্তু তাই বগল রক কুরআগন রকংবা হাদীগস মক্কা-মদীনাগক িান রহসাগব এ মগমত অনুসরগের ববধতা রদওয়া হগয়গি
রয, মক্কা-মদীনা রথগক রয যাই বলুক, যরদও তা কুরআন-সুন্নাহ রবগরাধী হয়, তবুও তার অনুসরে করগত হগব..! কখগনাই নয়। কাগজই
“রনযামুেীগনর ইতাআগত আরি” এ কথারি সম্পূেতরূগপ রোমরাহীর কথা এবং উি আয়াগতর রবগরাধী।
খ. দাওয়াত ও তাবলীে একরি দীনী কাজ হওয়া সগত্ত্বও তারা এগেগত্র উলামাগয় রকরাগমর রনতৃে মানগিন না। তাগদর ধারো হগলা রয,
দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ েচার-েসার লার্ করার রপিগন উলামাগয় রকরাগমর রকাগনা পৃষ্ঠগপাষকতা রনই; বরং পৃষ্ঠগপাষকতা রগয়গি,
“আওয়াগমর বা সাধারে জনসাধারগের। এ ধারোর কারগে তারা দীনী রবষগয় জাগহল বা অজ্ঞগলাকগদর অনুসরে করাগক “রনযামুেীগনর
ইতাআত” নাম রদগয় এিাগক শরীআগতর অনুসরে মগন করগি এবং উলামাগয় রকরাগমর উপর “বদগুমানী” [খারাপ ধারো] করগি।
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তাগদর এ কমতপন্থা রনাঃসগেগহ রোমরাহী! রকননা, এ কাজ উলামাগয় রকরাগমর তত্ত্বাবধাগন শুরু হগয়গি এবং তাগদরই পৃ ষ্ঠগপাষকতায়
উৎকষততা অজতন কগরগি এবং এখনও তাগদর সমথতন ও সহগযারেতার কারগেই তা রিগক আগি। রকাগনা দীনী কাজ উলামাগয় রকরাগমর সমথতন
িাো কখগনাই রিগক থাকগত বা েসার লার্ করগত সেম হয় না। মাওলানা ইরলয়াস রহ. রনগজ আগলম রিগলন, রতরন মাওলানা রশীদ আহমাদ
োঙ্গুহী রহ., মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর রসাহবাগত ও থানর্ী রহ. এর েতযে পরামগশত এবং মাওলানা হুসাইন আহমাদ
মাদানী রহ., মুফতী রকফায়াতুল্লাহ রহ., মুফরতগয় আজম শফী উসমানী রহ., দারুল উলূম রদওবগের মুহতারমম মাওলানা ক্বারী তাইগয়ব
সাগহব, রদল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতারমম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী’ সাগহব, সাহারানপুর মাযারহরুল উলূম মাদরাসার নারযম মাওলানা
আব্দুল লতীফ সাগহব, দারুল উলূম রদওবগের উস্তাদ মাওলানা ই’যায আলী সাগহব ও শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকাররয়া সাগহব রহ. সহ
সমকালীন সকল বুযেু তাগন দীগনর সহগযারেতা ও পৃষ্ঠগপাষকতায় এ কাজ শুরু কগররিগলন এবং তাগদরই পরামশত মত এ কাগজর নকশা রনধতারে
কগরগিন। মাওলানা ইরলয়াস রহ. রনগজই বগলগিন, রয, এ কাগজর বরকত মূলত হযরত [থানর্ী রহ.]-এর দু‘আরই ফসল! [রবস্তাররত
রদখুন:দীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা.৫৭, ৮০, ১১৪,১১৫, ১২৬-১২৭], [তাজদীগদ তা’লীম ও তাবলীে : পৃ. ১৭৩]
বাংলাগদগশও এ কাজ শুরু কগররিগলন, হযরত শামসুল হক ফররদপুরী রহ.[সদর সাগহব হুজুর], বে হুজুর মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. এর
মাধযগম। যেরুন বাংলাগদগশ তাবলীগের েথম মারকায রিগলা বে হুজুগরর গ্রাম বততমান বাগেরহাগির উদয়পুগর। কাগজই তাবলীগের এ কাজ
েচার-েসার লার্ করার রপিগন উলামাগয় রকরাগমর পৃষ্ঠগপাষকতা রনই- এ কথা রনাঃসগেগহ রোমরাহী!
রদ্বতীয়ত, অন্ধ বযরি কখগনা কাউগক রাস্তা রদখাগত পাগর না। অন্ধকার কখগনা অন্ধকার দূর করগত সেম হয় না। মাওলানা ইরলয়াস রহ. বগল
রেগিন, “এই রসলরসলায় একরি উসূল এই রয, স্বাধীনর্াগব ও রনগজর মনমত না চলা। বরং রনগজগক ঐ সমস্ত বুযুেতগদর পরামশত অনুযায়ী
পররচালনা করা, যাগদর উপর দ্বীনী রবষগয় আমাগদর পূবতবতী আকারবর হযরতেে আিা ররগখ রেগিন।’’ এরপর হযরত বগলগিন, ‘‘দ্বীগনর
কাগজ আিা রাখার জনয বহুত সতকততা ও হুরশয়ারীর সাগথ [অনুসৃত বযরি] রনবতাচন করা জরুরী। অনযথায় অগনক বে ধরগনর রোমরাহীর
আশঙ্কা রগয়গি”। [মনযূর রনামানী রহ. কৃত “মালফুযাগত হযরত মাওলানা ইরলয়াস”:১৪৩ নং মালফুয] । কাগজই দাওয়াত ও তাবলীগের এ
দীনী কাগজ সাধারে জনেগের রনতৃে রমগন রনওয়ার অথত হগলা, অগন্ধর অনুসরে করা, যা রনাঃসগেগহ রোমরাহী।!
ে. আগরকরি ভ্রারি হগলা, আমাগদর এক রেরের র্াইগয়রা এখনও মাওলানা সা‘আদ সাগহবগক অনুসরেীয় জ্ঞান করগিন! অথচ সা‘আদ সাগহব
রথগক এমন অগনক বিবয এবং কমতপদ্ধরত পাওয়া রেগি, যা রনাঃসগেগহ কুরআন-সুন্নাহ রবগরাধী এবং রস রবতরকতত রবষয়গুগলা রথগক রতরন
এখনও যথাযথর্াগব রফগর আগসনরন। যেরুন তাগক এ মুহুগতত অনুসরে করা শরীআগতর দৃরষ্টগত রনগষধ! মাওলানা ইরলয়াস রহ. রয মাদরাসায়
পোগশানা কগরগিন, রস দারুল উলূম রদওবে সহ পুরা রবগের উলামাগয় রকরাম সা‘আদ সাগহগবর র্ুল ধররগয় রদগয়গিন। রকন্তু সা‘আদ
সাগহব যথাযথর্াগব রস র্ুল রথগক রফগর আগসনরন।
এ কথা মগন রাখগত হগব রয, মানুষ মাত্রই র্ুল হগত পাগর, কাগজই জীরবত রকাগনা মানুগষর বযাপাগর এমন ধারো না করা রয, তার রথগক
রকাগনা র্ুল েকাশ পাওয়া অসম্ভব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবগন মাসউদ রারয. বগলন-“রতামাগদর রকউ রযন কাগরা এমনর্াগব অনুসরে না কগর
রয, রস [অনুসৃত বযরি] ইমান আনগল, রসও [অনুসরেকারী বযরিও] ঈমান আগন। রস কুফরী করগল রসও কুফরী কগর। যরদ কাগরা অনুসরে
করগতই হগয়, তগব মৃত বযরিগদর অনুসরে কগরা, রকননা, জীরবতেে রফতনার আশঙ্কামুি নন। [তবরানী কাবীর;হা.নং ৮৭৬৪ মাজমাউয
যাওয়াগয়দ; হা.নং ৮৫০ হাদীসরির সনদ হাসান]
হাকীমুল উম্মাত মুজারেদুল রমল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানর্ী রহ. “আন নূর” পরত্রকায় একরি কলাম এ জনয বরাে কগররিগলন রয, রয
রবষয়গুগলাগত রকাগনা রহতাকাঙ্ক্ষী দলীল-েমাগের আগলাগক হযরগতর র্ুল ধগর রদগবন, হযরত উি কলাগম রস র্ুল স্বীকার কগর সংগশাধনী
রদগবন। মাওলানা ইরলয়াস রহ. একবার নবােত এক দারেহীন যুবগকর রচায়াগল হাত বুরলগয় দারে ররগখ রদওয়ার অনুগরাধ করগল যুবকরি
যখন হযরগতর রসাহবাগত আসা বন্ধ কগর রদগলা, তখন ইরলয়াস রহ. রনগজর র্ুল রশকার কগর বলগলন, “আরম িান্ডা তাওয়ায় মাি রঢগল
রদগয়রি।” অথতাৎ তাওয়া েরম হওয়ার পর তাগত মাি রদগল তা র্ুনা করা সম্ভব, অনযথায় র্ুনা হগব না।
আরম আমার রলরখত সকল রকতাগবর র্ূরমকায় এ কথা রলগখ রদগয়রি রয, এ রকতাবগক ত্রুরিমুি করগত আমরা আমাগদর সাধযমত রচষ্টা
কগররি। তদুপরর রকাগনা রহতাকাঙ্ক্ষী র্াই যরদ তাগত রকাগনা র্ুল রদখগত পান, তগব আমাগদরগক জানাগল পরবততী সংস্করগে আমরা তা শুধগর
রনগবা।
কাগজই মানুষ রথগক র্ুল হওয়ািা অস্বার্ারবক নয়, রকন্তু শরীআগতর দৃরষ্টর্রঙ্গ হগলা, রস র্ুল রক চলগত রদওয়া যাগব না; বরং ধররগয় রদগত
হগব। রকননা, হাদীগস এগসগি রয, এক মুসলমান অপর মুসলমাগনর জনয ‘আয়না’ স্বরূপ। আর ধররগয় রদওয়ার পর র্ুগলর রশকার বযরির
দারয়ে হগলা, (ক) র্ুল রমগন রনওয়া (খ) র্ুল রোপগন কগর থাকগল রোপগন আর েকাগশয কগর থাকগল েকাগশয রনগজর র্ুগলর স্বীকৃরত রদগয়
সরিক রবষয়িার র াষো কগর রদওয়া। সাহাবী হযরত মু‘আজ ইবগন জাবাল রারয. রক নবীরজ ওসীয়যত কগর বগলন, “তুরম েকাগশয [গোনাহ]
হগল েকাগশয [তাওবা কগরা], রোপগন [গোনাহ] হগল রোপগন [তাওবা কগরা]। [তবরানী কাবীর; হা.নং ৩৩১, মাজমাউয যাওয়াগয়দ; ১৬৭৫৩]
(ে) রয র্ুল ধররগয় রদগয়গি, তার রশাকর আদায় করা রয, র্াই তুরম আমার র্ুল ধররগয় রদগয় উপকার কগরগিা, অনযথায় যারা যারা আমার এ
র্ুগলর উপর আমল করগতা, তাগদর সকগলর দায়র্ার আমার উপর আসগতা!
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মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর েরত উলামাগয় রকরাগমর আিা না থাকার রমৌরলক কারেগুগলা হগলা(১) দ্বীগনর রবরর্ন্ন রবষগয়র মনেো বযাখযা রবগেষে।
(২) তাবলীগের গুরুে বুোগত রেগয় তাবলীে বযতীত দ্বীগনর অনযানয রমহনতগক (গযমন, মাদরাসারশো, তাসাওউফ ইতযারদ) রহয় এবং
গুরুেহীন সাবযস্ত করা।
(৩) পূবতবততী মুরব্বীগদর কাগজর উসূল রথগক সগর যাওয়া। এ রতনরি রবষগয় উলামাগয় রকরাম রবস্তাররতর্াগব তাগদর অরর্গযাে ও আপরি রপশ
কগরগিন।
সবতগশষ উপমহাগদগশর উলামাগয় রকরাগমর মাথার তাজ, দারুল উলূম রদওবে- সা‘আদ সাগহগবর বযাপাগর তাগদর সবতগশষ রয অবিান তুগল
ধগরগিন, তা সরবগশষ লেেীয়াঃ “এখাগন একিা রবষয় স্পষ্ট করা জরুরী। রসিা হগলা, এই (মূসা আ. এর) িনার রবষগয়গতা মাওলানা
(সা‘আদ সাগহগব)-র রুজুগক সগিাষজনক বলা যায়, রকন্তু তাাঁর রচিােত রবচুযরতর বযাপাগর দারুল উলুগমর পে রথগক রয আশঙ্কা েকাশ করা
হগয়রিগলা, রস আশঙ্কা এরেগয় যাওয়া সম্ভব হগে না। কারে, কগয়কবার রুজুর পরও রকিুরদন পর পর তার এমন রকিু নতুন বয়ান আমাগদর
কাগি রপৌাঁিাগে, রযগুগলার মগধয আগের রসই মুজতারহদসুলর্ আোয, র্ুল েমােপদ্ধরত এবং দাওয়াগতর বযাপাগর রনগজর রবগশষ রচিার সাগথ
শরীআগতর বিবযগক অনযায়র্াগব খাপ খাওয়াগনার রচষ্টা রবদযমান। এই কারগে শুধু দারুল উলুগমর দারয়েশীলেেই নন, বরং অনযানয হক্কানী
উলামাগয় রকরামগদর মাগেও মাওলানা (সা‘আদ) সাগহগবর ‘সামরগ্রক রচিার’ বযাপাগর েচণ্ড রকগমর অনািা রগয়গি। মাওলানা (সা‘আদ)
সাগহগবর এই অনথতক ইজরতহাদ রদগখ মগন হয় রয, আল্লাহ না করুন, রতরন এমন এক নতুন দল বতররর রদগক চলগিন, যারা আহগল সুন্নাত
ওয়াল জামা‘আত, রবগশষ কগর রনগজগদর আকারবরগদর রথগক রর্ন্ন রকগমর হগব। আল্লাহ তা‘আলা আমাগদর সবাইগক আকারবর ও
পূবতসুরীগদর পথ ও পদ্ধরতর উপর অিল রাখুন। আমীন।” [দ্রষ্টবয : দারুল উলূগমর ওগয়বসাইি www.darululoom-deoband.com]
কাগজই মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর েসগঙ্গ বততমান রেোপগি আমাগদর করেীয় হগলাাঃ
১. এ মূলনীরত মগন রাখগত হগব রয, ইসলাগম িান পূজা করা রনগষধ। রকাগনা িান কখগনাই অনুসরেীয় হগত পাগর না। আর রকাগনা বযরি
যখন হক পথ রথগক রবচুযত হগয় যাগব, তখন তার ইতাআত রকিুগতই ববধ নয়।
২. রযগহতু রবষয়রি দীনী রবষয়, এবং এমন একরি রবষয়, যুে যুে ধগর যার পৃষ্ঠগপাষকতা কগর আসগিন উলামাগয় রকরাম, কাগজই আমাগদর
উরচত হগব, সংরেষ্ট রবষগয় উলামাগয় রকরাগমর পরামশত অনুযায়ী রনগজগদর পররচারলত করা।
৩. তৃতীয়ত, মানুষ মাত্রই র্ুল হগত পাগর। কাগজই মাওলানা সা‘আদ সাগহব র্ুগলর উগবত নন এবং বততমাগন রযগহতু পুরা দুরনয়ার উলামাগয়
রকরাম তার র্ুল ধগরগিন, কাগজই রনযামুেীগনর নাগম তার অনুসরে করা রনগষধ। তার অনুসরে ববধ হওয়ার জনয রতনরি রবষয় আবশযকাঃ
ক. মাওলানা সা‘আদ সাগহব সবধরগনর রবতরকতত বিগবযর বযাপাগর েকাগশয, স্পষ্ট শগব্দ র্ুল স্বীকার কগর বে বে মজমার মগধয সরিক
বযাখযা রদগবন এবং এ রুজুর উপর রতরন অিল-অরবচল থাকগবন।
খ. তাবলীগের পূবতবততী রতন হজরতজীর “রনগদতরশত পন্থায়” তাবলীগের কাজ করগবন এবং এ জনয রনযামুেীগনর েবীে মুরব্বীগদরগক
রনযামুেীগন রফররগয় এগন তাগদরগক রচাগখর সামগন ররগখ রদগখ রদগখ, তাগদর পরামশতমত চলগবন।
ে. দারুল উলূম রদওবে সহ রবগের হক্কানী উলামাগয় রকরাগমর জামা‘আত তাাঁগক “আিাশীল” রহসাগব র াষো রদগবন। যতরদন পযতি রতনরি
রবষয় না পাওয়া যাগব, ততরদন তাগক অনুসরে করার অথত হগব একরি “রোমরাহ দল” সৃরষ্টগত সহায়তা করা।
৪. মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর বযাপাগর উলামাগয় রকরাগমর এ সুস্পষ্ট অবিাগনর পরও দাওয়াত ও তাবলীগের রয সকল সাথী রনযামুেীগনর
ইতাআগতর নাগম মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর ইতাআগতর উপর থাকগব, তাগদর বযাপাগর হক্কানী উলামাগয় রকরাম ও তাগদর মতাদশতী
সাথীগদর [চরম পন্থায় না রেগয় রহকমাগতর সাগথ] কগিার অবিাগন রযগত হগব, যাগত তারা [রনযামুেীগনর অনুসারীরা] রকাগনা ধরগের রফতনা
সৃরষ্ট করা রকংবা উলামাগদর েরত রবগদ্বষ বতররর অবকাশ না পায়। কাগজই তাগদরগক দাওয়াত ও তাবলীগের রশগরানাগম রকাগনা ধরগের
মাশওরা, োশত, রজাে ইতযারদর সুগযাে রদওয়া উরচত হগব না। বরং তাবলীগের এ কাজগুগলা হক্কানী উলামাগয় রকরাম এবং তাগদর মতাদশতী
সাথীরা সা‘আদ সাগহগবর পূবতবততী রতন হজরতজীর “নকশা” অনুযায়ী পররপূেতরূগপ আঞ্জাম রদগবন।
৫. দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ উলামাগয় রকরাগমর কাজ, তারাই এ কাগজর পৃষ্ঠগপাষক এবং মূল দারয়েশীল। সুতরাং বততমান
পরররিরতগতও তাগদরগকই এ কাগজর “রাহবাগরর” র্ূরমকা পালন করগত হগব। এ কারগে সকল মাদরাসা কতৃতপগের রনকি আমার রবনীত
রনগবদন হগলা রয, জারম‘আর এক/একারধক উস্তাদগক দরস্-তাদরীগসর বযস্ততা কম রদগয় দাওয়াত ও তাবলীগের কাগজর জনয ফাগরে কগর
রদগবন। রযন রতরন জারম“আর পে হগত দাওয়াত ও তাবলীগের কাগজ যথাযথর্াগব েরতরনরধে করগত পাগরন।
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সগবতাপরর, সবসমগয়র জনয লে রাখগত হগব রয, বততমান পরররিরতগত মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর ইতাআত রনগষধ হগলও দাওয়াত ও
তাবলীগের কাজ বন্ধ করা যাগব না। বরং হক্কানী উলামাগয় রকরাগমর তত্ত্বাবধাগন তা সবতাবিাগতই চারলগয় রযগত হগব। এ বযাপাগর রকান
অলসতা করা যাগব না। আল্লাহ তা‘আলা আমাগদরগক তাওফীক দান করুন, আমীন ॥
আরজগুজার
জারম‘আ রাহমারনয়া আরারবয়া-এর আসারতযাগয় রকরাগমর পগে(মুফতী মনসূরুল হক)
শাইখুল হাদীস ও েধান মুফতী,
জারম‘আ রাহমারনয়া আরারবয়া,
আলী অযা- নূর ররগয়ল এগেি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
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