
  بوسترات إسالمية  توضح وسطية اإلسالم باللغة البهغالية  
( 26: عدد البوستر)

 عبد اهلل الهادي عبد الجليل:  إعداد الداعية

 

 

 

 

সুপ্রিয় ভাই  ব ানেরা, এখানে ইসলানের েধ্যপন্থা, সহজ-সরল েীপ্রি, দয়া, েেিা, 
সহেেমীিা, সহেশীলিা, ধধ্র্যময অ লম্বে, সন্ত্রাস, জুলুে-অিযাচার  কন ারিা অ লম্বে 
বেনক দূনর োকা, প্রজহানদর েোেম, প্রিিো-িযাসাদ সম্পনকম ইসলানের  ািমা বপাস্টার 
আকানর িুনল ধ্রার বচষ্টা করা হনয়নে। 

আশা কপ্রর, এখাে বেনক আেরা ইসলানের েধ্যপন্থা েীপ্রির সানে পপ্ররপ্রচি হনি পার । 
আল্লাহ িায়ালা সকলনক িািীক দাে করুে। 

েপ্র   বপাস্টার সংখযা: ২৬ 

বপাস্টার িস্তুি  গ্রন্থোয়: আব্দুল্লাপ্রহল হাদী প্র ে আব্দুল জলীল 

দাঈ, জু াইল দায়াহ এন্ড গাইনডন্স বসন্টার, সউদী আর  

একগুচ্ছ ইসলামী প াস্টার 

প্র ষয়: ইসলানে েধ্যপন্থা 



১) র্যুদ্ধ কােো করা প্রেনষধ্: 

 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলনেে,  

، ِلَ ااَ  تَ َتَمه َّْوا  َ  الهَّاُس، يَاأَي َُّها  ِ اَل ِ  َتْ  َ  الَجهَّةَ  َأ َّ  َواْعَلُموا فَاْصِبُروا، َلِ يُتُموُي ْ  فَِإَذا الَعاِفَيَة، اللَّىَ  َوَسُلوا الَعُدوِّ

 اللُُّيووِ 

‘‘বহ বলাক সকল , বিােরা আল্লাহর রৃশেনের সানে রু্যদ্ধ কােো কনরা ো।  
 রং আল্লাহর প্রেকট প্রেরাপত্তা িােমো কনরা।  িন  র্যপ্রদ রু্যনদ্ধর সম্মুখীে হনয় র্যা িন  
অপ্র চল োকন ।  আর বজনে রাখন , জান্নাি হল ির াপ্ররর োয়ািনল। ’’  ( সহীহ  
 ুখারী/২৯৬৬, োকিা া শানেলা) 



২) প্রকয়ােনির আনগ হিযাকাণ্ড  প্রিিো-িযাসাদ হন :  

 
আ ু হুরায়রা রা. হনি  প্রণমি, প্রিপ্রে  নলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে 
 নলনেে,  

نْ َيا، َتْذَي ُ  َ   بَِيِدوِ  نَ ْفِلي َوالَِّذي  قُِتلَ  ِفي َ  اْلَمْ ُتو ُ  َوَ   قَ َتَل، ِفي َ  اْلَ اِتلُ  َيْدِري َ   يَ ْومٌ  الهَّاسِ  َعَلى يَْ ِتيَ  َحتَّى الدُّ

 الهَّارِ  ِفي َواْلَمْ ُتو ُ  اْلَ اِتلُ  اْلَهْرُج،: »قَا َ  َذِلَك؟ َيُ و ُ  َ ْي َ : َفِ يلَ 

‘‘র্যার হানি আোর িাণ িাাঁর কসে, রৃপ্রেয়া িিপ্রদে পর্যমন্ত ধ্বংস হন  ো, র্যিপ্রদে ো 
োনুনষর উপর এেে একটা সেয় আসন  বর্য, হিযাকারী জােন  ো বকে হিযা করল আর 
প্রেহি  যপ্রি জােন  ো বকে প্রেহি হল। সাহা ীগণ প্রজনেস করনলে, বসটা প্রকভান  
হন ? প্রিপ্রে  লনলে, হিযা- হাোহাপ্রে- প্রিিো- িযাসাদ। হিযাকারী  প্রেহি উভনয় 
জাহান্নােী।” ( সহীহ েুসপ্রলে/২৯০৮, োকিা া শানেলা) 

 



৩) িপ্রিপক্ষ র্যখে েুসপ্রলে হয় িখে িার সানে লডাই কনর েৃিুয  রণ করনল হিযাকারী 
 প্রেহি উভনয় জাহান্নােী: 

 
আ ু  করা রা. হনি  প্রণমি। প্রিপ্রে  নলে, আপ্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লােনক 
 লনি রৄনেপ্রে,  

َفْيِهَما فَاْلَ اِتُل َواْلَمْ ُتوُ  ِفي الهَّاِر قُ ْلُ  يَا َرُسوَ  اهلِل َيَذا اْلَ اِتُل َفَما بَاُ  اْلَمْ ُتوِ  قَاَ  ِإنَُّى َ اَ   ِإَذا اْلتَ َ ى اْلُمْلِلَماِ  ِبَلي ْ
 َحرِيًيا َعَلى قَ ْتِل َصاِحِبىِ 

‘‘র্যখে রৃ’জে েুসলোে পরস্পর লডাইনয় প্রলপ্ত হয়, িখে হিযাকারী  প্রেহি  যপ্রি 
উভনয়ই জাহান্নােী হনয় র্যায়।” 
প্রজনেস করা হল, বহ আল্লাহর রাসূল! এ বিা হিযাকারী। প্রকন্তু প্রেহি  যপ্রির জাহান্নােী 
হয়ার কারণ কী?  

প্রিপ্রে  লনলে : ‘‘বস বিা িার িপ্রিপক্ষনক হিযা করনি বচনয়প্রেল। ’’ অেমাৎ বস বচষ্টা 
কনরপ্রেল িানক হিযা করনি। প্রকন্তু িানি  যেম হনয়নে। সুিরাং বর্যনহিু িার হিযার ইচ্ছা 
প্রেল আ ার এ জন্য বচষ্টা কনরপ্রেল িাই িারা উভনয় সোে গুোনহর অপ্রধ্কারী হন ।  

(  ুখারী/ 6875  েুসপ্রলে/2888 োকিা া শানেলা) 



৪) অন্যায়ভান  বকাে ঈোেদারনক হিযা করার ভয়া হিা: 

 
 ারা প্র ে আপ্রর্য  রা. হনি  প্রণমি। প্রিপ্রে  নলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে 
 নলবেে, 

نْ َيا َأْيَوُ  َعَلى اللَِّى ِمْم قَ ْتِل مممٍم بغيِر ححٍّق   َلَ َواُ  الدُّ

“একজে ঈোেদারনক অন্যায় ভান  হিযা করার বচনয় আল্লাহর প্রেকট রৃপ্রেয়া ধ্বংস হনয় 
র্যায়া অপ্রধ্ক হালকা  যাপার।" ( ইোে েুেনর্যরী কিৃমক সংকপ্রলি আি িারগী  য়াি 
িারহী - ২/২৭৫, সেদ হাসাে)  

 



৫) েুসপ্রলনের রিপানির ভয়া হিা: 

আল্লাহ িায়ালা  নলে: 

ًدا َفَجَ اُؤُو َجَههَُّ  َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَ  اللَّ ُى َعَلْيِى َوَلَعَهُى َوَأَعدَّ َلُى َعَذابًا َعِظيًما   َوَمم يَ ْ ُتْل ُمْمِمًها مُّتَ َعمِّ

“বর্য  যপ্রি ইচ্ছাকৃি ভান  বকাে েুসলোেনক হিযা কনর, িার শাপ্রি জাহান্নাে, বসখানে বস 
প্রচরকাল োকন । আল্লাহ িার িপ্রি কু্রদ্ধ হনয়নেে, িানক অপ্রভসম্পাি কনরনেে এ ং িার 
জনন্য ভীষণ শাপ্রি িস্তুি বরনখনেে।”( সূরা প্রেসা: ৯৩)  

 



৬) েুসপ্রলে বদনশ চুপ্রি দ্ধভান   স াসকারী অেুসপ্রলেনক হিযা কারী জান্নানি সুঘ্রাণ 
পান  ো (জান্নানি িন শ করা বিা দূনরর কো) 

আব্দুল্লাহ ই নে আের রা. ে ী সাল্লাে বেনক  ণমো কনরে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ 
য়া সাল্লাে  নলবেে, 

 عاما أربعين مسيرة من ليىجد ريحها وإن, الجنة رائحة يرح لم معاهدا قتل من

"বকাে  যপ্রি র্যপ্রদ েুসপ্রলে বদনশ চপু্রি ন্নভান   স াসকারী বকাে অেুসপ্রলেনক হিযা কনর 
িন  বস জান্নানির  সুঘ্রাণ পান  ো, র্যপ্রদ চপ্রল্লশ  েনরর রৃরত্ব বেনক জান্নানির সুঘ্রাণ  
পায়া র্যায়।"(সহীহ  ুখারী) 

 



৭) অনন্যর সম্পদ অন্যায় ভান  গ্রাস করা হারাে: 

আল্লাহ িায়ালা  নলে:  

َهُ   بِاْلَباِطِل ِإ َّ َأ  َتُ وَ  ِتَجارًَة َعم تَ َراٍض مِّهُ ْ    ۚ   َوَ  تَ ْ تُ ُلوا أَنُفَلُ ْ  ۚ  يَا أَي َُّها الَِّذيَم آَمُهوا َ  تَْ ُ ُلوا َأْمَواَلُ   بَ ي ْ
 ِإ َّ اللَّ َى َ اَ  ِبُ ْ  رَِحيًما

"বহ ঈোেদারগণ! বিােরা এনক অপনরর সম্পদ অন্যায়ভান  গ্রাস কনরা ো। বক লোত্র 
বিাোনদর পরস্পনরর সম্মপ্রিক্রনে বর্য  য সা করা হয় িা ধ ধ্। আর বিােরা প্রেনজনদর 
কাউনক হিযা কনরা ো।প্রেিঃসনন্দনহ আল্লাহ িায়ালা বিাোনদর িপ্রি দয়ালু।" (সূরা প্রেসা: 
২৯) 



৮) অন্যায়ভান  রিপাি  োে-সম্মাে েষ্ট করা:  

ে ী সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলে:  

 ُ لُّ اْلُمْلِلِ  َعَلى اْلُمْلِلِ  َحَراٌم َدُمُى َوَماُلُى َوِعْرُضىُ 

“িনিযক েুসপ্রলনের উপর অপর েুসপ্রলনের সম্পদ ( অন্যায়ভান  আত্মসাৎ করা), োে 
ইজ্জি  সম্ভ্রে ( েষ্ট করা) এ ং রি ( অেমাৎ োরাোপ্ররর োধ্যনে রিপাি এ ং 
অন্যায়ভান  হিযা করা) হারাে।”( সহীহ েুসপ্রলে, প্রকিা ুল প্র রপ্রর য়াসপ্রসলাহ: 
অনুনচ্ছদ: েুসলোনের িপ্রি জুলুে করা, িানক অপোে করা  িুচ্ছ েনে করা হারাে,  
হা/৪৬৫০)। 

প্রিয় ভাই  ব াে, আোনদর কানরা অজাো েয় বর্য,  িমোনে আোনদর সোনজ নুনের 
বচনয় খুে সহজ। োরাোপ্রর, রিপাি, হিযাকাণ্ড, চপু্রর- ডাকাপ্রি, প্রেেিাই, চাাঁদা াজী 
 প্রকনয় অেম আত্মসাৎ করা ইিযাপ্রদ প্রেিয ধেেপ্রত্তক  যাপার হনয় দাাঁপ্রডনয়নে। 



অনুরূপভান  োনুনষর োে- ের্যমাদা প্রেনয় প্রেপ্রেপ্রেপ্রে বখলা, অপ াদ  প্রেেযা অপ্রভনর্যানগ 
অপ্রভর্যুি করা..ইিযাপ্রদ সাধ্ারণ ঘটোয় পপ্ররণি হনয়নে। 

আসুে, আেরা েিুে িজন্ধ, আেরা পপ্রর িমনের জন্য িস্তুি হই। সোজনক পাল্টানি 
হন । ঘুনে ধ্রা সোজনক েধ্রু চপ্ররত্র  বস ার োধ্যনে পপ্রর িমে করনি হন । সম্মাপ্রেি 
োনুষনক সম্মাে প্রদনি হন । অপনরর সম্পনদর প্রদনক বলানভর দৃপ্রষ্টনি িাকানো র্যান  ো। 
ক্ষো  ধধ্বর্যমর ভূষনণ প্রেনজনদরনক সুনশাপ্রভি করার বচষ্টা করনি হন । আল্লাহ িায়ালা 
আোনদর সহায় বহাে। আেীে। 

 



৯) ঈোেদারনদর কনয়কপ্রট ধ প্রশষ্ট: 

আল্লাহ িায়ালা  নলে: 

 َوالَِّذيَم َ  َيْدُعوَ  َمَ  اللَّ ِى ِإلَ ٰـًها آَخَر َوَ  يَ ْ تُ ُلوَ  اله َّْفَ  الَِّتي َحرََّم اللَّ ُى ِإ َّ بِاْلَ حِّ َوَ  يَ ْ نُو َ 

“র্যারা আল্লাহর সানে অন্য উপানের এ াদি কনর ো, আল্লাহ র্যার হিযা অব ধ্ 
কনরনেে, সঙ্গি কারণ  যিীি িানক হিযা কনর ো এ ং  যপ্রভচার কনর ো।”(সূরা 
িুরকাে: ৬৪) 



১০) সািপ্রট ধ্বংসাত্মক প্র ষয় বেনকপ্রেনজ  াাঁচুে, সোজনক  াাঁচানোর বচষ্টা করুে: 





স মাপ্রধ্ক হাদীস  ণমোকারী সাহা ী আ ুহুরায়রা রা. হনি  প্রণমি। প্রিপ্রে  নলে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  লনলে: 

الشِّرُك باهلِل ، واللِّ ُر ، وقتُل الهَّفِ  الَّتي حرَّم اهللُ : وما يمَّ ؟ قا  : يا رسوَ  اهلِل : قالوا . اجَتهبوا اللَّبَ  الموب اِت 
 إ َّ بال حِّ ، وأ ُل الرِّبا ، وأ ُل ماِ  اليتيِ  ، والتَّولِّي يوَم ال َّحِ  ، وقذُو الم َيهاِت المممهاِت الغافالتِ 

 “বিােরা সািপ্রট ধ্বংসাত্মক প্রজপ্রেস বেনক ব াঁনচ োনকা।”সাহা ানয় বকরাে প্রজোসা 
করনলে, বহ আল্লাহর রাসূল, উি ধ্বংসাত্মক প্রজপ্রেসগুনলা প্রক?’ প্রিপ্রে জ ান   লনলে,  

১. আল্লাহর সানে প্রশরক করা  

২. র্যারৃ করা  

৩. অন্যায়ভান  কাউনক হিযা করা র্যা আল্লাহ িায়ালা হারাে কনর প্রদনয়নেে  

৪. সুদ খায়া  

৫. এপ্রিনের সম্পদ আত্মসাৎ করা  

৬. রু্যনদ্ধর েয়দাে বেনক পলায়ে করা  

৭. সিী সাধ্বী েুপ্রেে েপ্রহলানক অপ াদ বদয়া। (সহীহ  ুখারী, হাদীস েং 
২৭৬৬, ৫৭৬৪; সহীহ েুসপ্রলে, হাদীস েং ৮৯)



১১) ইসলানে জাপ্রি, বেণীনভদ   ণমব ষেয বেই: 

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে প্র দায় হনজর ভাষনণ  নলনেে,  

   َفْضَل ِلَعَرِبيٍّق َعَلى َعَجِميٍّق ، َأ    َفْضَل أَلْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإ  بِالت َّْ َوى

““বহ বলাক সকল! বিাোনদর েনধ্য বসই  যপ্রিই আল্লাহর কানে অপ্রধ্কির সম্মাে  

ের্যমাদার অপ্রধ্কারী, বর্য বিাোনদর েনধ্য অপ্রধ্ক িাকয়া অ লম্বে কনর, স  প্র ষনয় 

আল্লাহর কো অপ্রধ্ক বখয়াল রানখ।” (েুসোদ আহেদ, সেদ সহীহ) 



১২) োে  জাপ্রি ধ্বংনসর দশ কারণ: 

১) জুলুে (প্রশরক, অিযাচার-প্রের্যমািে  গুোহ)  
২) বভাগ-প্র লানস প্রলপ্ত হনয় আল্লাহর োিারোেী করা  
৩) আল্লাহর প্রেয়ােি অস্বীকার করা 
৪) রাষ্ট্রীয় িশাসনে েুোনিকনদর আপ্রধ্কয 
৫) কানিরনদর সানে  ন্নুত্ব স্থাপে  
৬) সুনদর  যাপক িসার 
৭) পাপাচার  অশ্লীলিার  যাপক িসার 
৮) েসপ্রজদ ধ্বংস (অ কা ােগি ভান  ধ্বংস করা অে া েসপ্রজদনক িার উনেনে বেনক 
প্র চুযি করা) 

 



১৩) জুলুেকারীনদর হুপ্রশয়ারী: 

আল্লাহ িায়ালার  নলে, 

 َوَأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَم َعَذابًا أَلِيًما

“অন্যায়াচারীনদর জন্য আেরা এক েেমন্তুদ শাপ্রি ধিপ্রর কনর বরনখপ্রে।" (সূরা িুরকাে: 
৩৭) 

 



১৪) েুসপ্রলনের জন্য কখনো ন্যায় সঙ্গি আচরণ পপ্ররিযানগর সুনর্যাগ োই: 

আল্লাহ িায়ালা বঘাষণা কনরে,  

 اْعِدُلوا ُيَو َأقْ َرُب ۚ   َوَ  َيْجرَِمهَُّ ْ  َشَهآُ  قَ ْوٍم َعَلىٰـ َأ َّ تَ ْعِدُلوا ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَم آَمُهوا ُ ونُوا قَ وَّاِميَم ِللَّ ِى ُشَهَداَا بِاْلِ ْلِط 
 ِللت َّْ َوىٰـ 

“বহ েুপ্রেেগণ, বিােরা আল্লাহর উনেনশ ন্যায় সাক্ষযদানের  যাপানর অপ্র চল োকন  
এ ং বকাে সম্প্রদানয়র রৃশেেীর কারনণ বিােরা কখে ন্যায় সঙ্গি আচরণ পপ্ররিযাগ 
কর ো। সুপ্র চার কর। এটাই আল্লাহ ভীপ্রির অপ্রধ্ক প্রেকট িমী। (সূরা োপ্রয়দাহ: ৮) 

 



১৫) বকাে জেপনদ র্যখে জুলুে রৄরু হয় িখে িারা আল্লাহর পক্ষ বেনক ধ্বংসিাপ্ত 
হয়ার উপর্যুি হনয় র্যায়: 

আল্লাহ িায়ালা িাই বিা অিীি ইপ্রিহানসর কো আোনদরনক স্বরণ কপ্ররনয় প্রদনচ্ছে 
এভান : 

  َوتِْلَك اْلُ َرىٰـ َأْيَلْ َهاُيْ  َلمَّا  ََلُموا َوَجَعْلَها ِلَمْهِلِ ِه  مَّْوِعًدا

“ঐ সকল জেপনদর অপ্রধ্ াসীনদরনক আপ্রে ধ্ংস কনর প্রদনয়প্রে, র্যখে িারা জানলে হনয় 
প্রগনয়প্রেল এ ং আপ্রে িানদর ধ্বংনসর জনন্য একপ্রট সেয় প্রেপ্রদমষ্ট কনরপ্রেলাে।” ( সূরা 
কাহাি: ৫৯) 

 



১৬) জুলুে- প্রের্যমািনের পপ্ররণপ্রি: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলনেে,  

 ات َُّ وا الظُّْلَ  فَِإ َّ الظُّْلَ   ُُلَماٌت يَ ْوَم اْلِ َياَمةِ 

“বিােরা জুলুে বেনক দূনর োক। কারণ জুলুে প্রকয়ােনির প্রদে বঘার অন্নকার প্রহনসন  
উপপ্রস্থি হন ।" (েুসপ্রলে) 



১৭) েজলুনের  দ রৃয়া বেনক ব াঁনচ োনকা: 

 িমোনে চিুপ্রদমনক রৄধ্ু োজলুনের ক্রন্দে ধ্বণী বশাো র্যানচ্ছ। ক্ষেিাধ্ররা দূ মনলর উপর 
জুলুে- প্রের্যমািনের স্টীে বরালার চালানচ্ছ। প্রকন্তু িানদর ভুনল বগনল চলন  ো, এই 
প্রের্যমাপ্রিি োনুষগুনলার বচানখর পাপ্রে   দ রৃয়া িার জন্য ভয়া হ পপ্ররণিী প্রেনয় আসন । 
কারণ, েজলুুনের রৃয়া আল্লাহ িায়ালা বিরি বদে ো। িাই বিা রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইপ্রহ 
য়া সাল্লাে  নলনেে,  

هَ َها َوبَ ْيَم اللَِّى ِحَجابٌ   اتَِّح َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإن ََّها لَْيَ  بَ ي ْ

"েজলুনের িপ্ররয়াদনক ভয় কর। কারণ, িার োনে  আল্লাহর োনে বকাে িপ্রি ন্নকিা 
বেই।" ( ুখারী  েুসপ্রলে) অেমাৎ প্রের্যমাপ্রিি োনুনষর করুণ িপ্ররয়াদ   দ রৃয়া আল্লাহর 
দ রানর গৃহীি হয়ার বক্ষনত্র বকাে  াধ্া োনক ো। 

 
 



১৮) এই কান্না, আিম প্রচৎকার আর রি সয়লান র বশষ বকাোয়? 

 িমোনে প্রদনক প্রদনক েুসপ্রলে প্রের্যমািে বদনখ ডুকনর বকাঁনদ উপ্র । শরীর প্রশউনর উন । 
অসহ্য কষ্ট এনস  ুকটানক বচৌপ্রচর কনর বদয়। স্বভা িই িশ্ন জানগ, পৃপ্রে ীনি আোনদর 
এি প্র শাল সংখযা োকনি বকে আেরা এভান  োর খাপ্রচ্ছ? বকে  প্রেনেপ্রষি হপ্রচ্ছ 
প্রের্যমািনের প্রস্টে বরালানর? 

উত্তর একটাই। আর িা হল, েহাে আল্লাহর দযেমহীে বঘাষণা:  

 ِإ َّ اللَّ َى َ  يُ َغي ُِّر َما ِبَ ْوٍم َحتَّىٰـ يُ َغي ُِّروا َما بِ َنُفِلِه ْ 

“আল্লাহ বকাে জাপ্রির অ স্থা পপ্রর িমে কনরে ো, বর্য পর্যমন্ত ো িারা িানদর প্রেনজনদর 
অ স্থা পপ্রর িমে কনর।”( সূরা রাদ: ১১) 

এ ার আপপ্রে প্রেনজর চার প্রদনক িাপ্রকনয় বদখেু বিা, েুসলোেনদর অ স্থা কী? 

কিজে েুসপ্রলে োোজ পডনে, কিজে পুরুষ দাপ্রড বরনখনে? কিজে োনুষ প্রশরক-
প্র দআি সম্পনকম সনচিে? কিজে োনুষ হালাল- হারাে ব নে জী ে র্যাপে করনে? 
কি জে োরী পদমা করনে? ইসলাে সম্পনকম স্বচ্ছ োে আোনদর কিজনের আনে? কয় 
জে সপ্র কভান  কুরআে বদনখ বদনখ পডনি পানর? ( িরজো আর িািসীর জাো বিা 
 হু দূনর)? 



উত্তর হয়ি খু ই হিাশা জেক িাই ো? 

িাহনল প্রকভান  আেরা আশা করনি পাপ্রর, আল্লাহ আোনদরনক সাহার্যয করন ে? আল্লাহ 
আোনদর অ স্থা পপ্রর িমে করন ে? 

বোটকো, এ প্রের্যমািে, লাঞ্ছো- গঞ্জো িি প্রদে বশষ হন  ো র্যি প্রদে ো আেরা 
সংনশাধ্ে হপ্রচ্ছ। র্যি প্রদে ো আেরা প্রিনর আসপ্রে দীনের পনে। 

িাই েহাে আল্লাহর কানে িপ্ররয়াদ করপ্রে, বহ আল্লাহ, প্র শ্ব যাপী প্রের্যমাপ্রিি 
 ৃদ্ধ, োরী, প্রশরৄ  অসহায়  েী আদনের আিম প্রচৎকার, কান্না আর রনির প্র প্রেেনয় 
েুসলোেনদরনক দীনের পনে প্রিনর আসার িািীক দা। 

 

 



১৯) প্রকয়ােনির প্রদে স ম িেে রিপাি সম্পনকম স ম িেে প্র চার-িায়সালা হন : 

প্রেরাপরাধ্ োনুনষর রি  ইনে র্যত্রিত্র।  

বপনরাল ব াোর আঘানি পুনড বরাস্ট হনচ্ছ োনুষ।  

হরিাল আর অ নরানধ্ েনর পডনে অগপ্রণি  েী আদনের লাশ। 

ক্রস িায়ানরর োনে পুপ্রলশ  র্যমা ব র গুপ্রলনি েনর পডনে কি প্রেস্পাপ আত্মা। 

সীোন্ত রক্ষী  াপ্রহেী সীোন্ত বেনড গণিাপ্রন্ত্রক প্রেপ্রেনল চালানচ্ছ  ুনলট। 

এভান  িপ্রিপ্রদে খ নরর কাগজ আর প্রটপ্রভর স্ক্রীনে বভনষ আসনে বক ল িাজা রানির 
খ র। এর সোপ্রপ্ত কখে প্রকভান  বকউ জানে ো। প্রকন্তু  াংলার েুসপ্রলে প্রক ভুনল বগনে 



রিপাি সংক্রান্ত বসই হাদীস? আব্দুল্লাহ ই নে োসঊদ রা হনি  প্রণমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলনেে: 

  أو  ما ي ضى بيم الهاس يوم ال يامة في الدماا

“প্রকয়ােনির প্রদে োনুনষর েনধ্য স ম িেে বর্য প্র ষনয় িয়সালা করা হন  িা হল 
রিপাি।”( সহীহ  ুখারী  েুসপ্রলে) 

বহ আল্লাহ,  িুপ্রে এ জাপ্রির োোয় সু ুপ্রদ্ধ দা। প্রেরাপরাধ্ োনুনষর জাে- োল বহিাজি 
কনরা। আর  াংলার জপ্রেেনক েুি কর ইসলাে প্র নেষী প্রভেনদশী িান দার শপ্রির হাি 
বেনক। 

বোট: অন্য হাদীনস  প্রণমি,  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলনেে: 

“প্রকয়ােনির প্রদে স ম িেে োনুনষর প্রহসা  বেয়া হন  সালাি সম্পনকম।”( সহীহ সুোে 
োসাঈ) 

উি রৃপ্রট হাদীনসর োনে বকাে ধ পপ্ররিয বেই। কারণ, 

-  িেে হাদীসপ্রটনি  ান্দার হক সম্পপ্রকমি আর ২য় হাদীসপ্রট আল্লাহর হক সম্পপ্রকমি। 

-  িেে হাদীসপ্রটনি প্রহসা - প্রেকানশর কো  লা হনয়নে আর ২য় হাদীসপ্রটনি প্র চার-
িয়সালার কো  লা হনয়নে। িয়সালা  া হুকুে জাপ্রর হয় প্রহসা - প্রেকানশর পনর। সুিরাং 
একপ্রট হাদীস অপরপ্রটর সানে সাংঘপ্রষমক েয়। 

 



১৯) একজে েুসপ্রলে অন্য েুসপ্রলনের রি ি াপ্রহি করা বিা দূনরর কো িার প্রদনক অস্ত্র 
োরা ইপ্রঙ্গি করা হারাে: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলনেে, 

 َمْم َأَشاَر ِإَلى َأِخيِى ِبَ ِديَدٍة، فَِإ َّ اْلَماَلِئَ َة تَ ْلَعُهُى، َحتَّى َيَدَعُى 

 ‘‘বর্য  যপ্রি িার েুসপ্রলে ভানয়র প্রদনক অস্ত্র োরা ইপ্রঙ্গি বদয় বিনরশিা েণ্ডলী িার িপ্রি 
অপ্রভশাপ প্রদনি োনক র্যিক্ষণ িা  বিনল ো বদয়। ” ( সহীহ েুসপ্রলে/২৬১৬ , োকিা া 
শানেলা) 

 



২০) েুসপ্রলেগণ, প্রেনজনদর অ স্থা পুেপ্র মন চো করন ে প্রক? 

 িমোনে এনক ানর  ুেনকা কারনণ এক েুসপ্রলে আনরক েুসপ্রলনের উপর প্রহংস্র পরৄর েি 
োাঁপ্রপনয় পডনে। এনক অপনরর োে সম্মােনক ধ্ূপ্রলনি প্রেপ্রশনয় প্রদনি কুণ্ঠা ব াধ্ করনে ো। 

হরিানলর োনে, হরিাল িপ্রিনরানধ্র োনে, আইে- শৃঙ্খলার রক্ষার োনে, রাজবেপ্রিক 
কারনণ, হল দখল  া হল প্রেয়ন্ত্রনণর োনে...জায়গা- জপ্রে প্রেনয়, টুপ্রকটাপ্রক প্র ষনয় রিা-
রপ্রি, অনস্ত্রর েহডা, লুটপাট, সম্পদ েষ্ট করা,  ইজ্জি-সম্মাে হােী করা  আজ আোনদর 
সোনজর প্রেিয ধেপ্রেপ্রত্তক প্র ষনয় পপ্ররণি হনয় বগনে।  

আেরা প্রক খাাঁপ্রট ইসলানে প্রিনর আসন া ো? েুসপ্রলে চপ্ররত্রনক প্রক আোনদর  যপ্রি,  
সোজ  রাষ্ট্র বেনক প্র িাপ্রডি করন া? অেচ আোর- আপোর ে ী, স ম বেষ্ঠ 
ে ী, োে িার বেষ্ঠ  ন্নু েুহাম্মারৃর রাসূলুল্লাহ কি সুস্পষ্ট ভাষায়  নলনেে,  



 ُ لُّ اْلُمْلِلِ  َعَلى اْلُمْلِلِ  َحَراٌم َدُمُى َوَماُلُى َوِعْرُضىُ 

“এক েুসপ্রলনের রি, সম্পদ  োে- সম্মানের উপর হিনক্ষপ করা অন্য েুসপ্রলনের 
জন্য হারাে।”( সহীহ েুসপ্রলে ৪/১৯৮৬) 

বহ দয়ােয় িভ,ু আোনদরনক  ুে দা। বহদয়াি দা। ইসলানের প্রশক্ষায় আোনদরনক 
প্রশপ্রক্ষি কনরা। িুপ্রেই স  প্রকে ুকরনি পানরা। আল্লাহুম্মা আেীে। 

 



২১) রািার কপ্রিপয় হক: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  লনলে, বিােরা রািার হক িদাে কনরা। 
সাহা ানয় বকরাে প্রজনেস করনলে, রািার হক কী? প্রিপ্রে  লনলে, 

 وردُّ اللالِم ، واألمُر بالمعروِو ، والههي عم المه رِ , غضُّ البيِر، و  ُّ األذى

- বচাখ প্রেচ ুরাখা। 
- কাউনক কষ্ট ো বদয়া। 
- সালানের উত্তর বদয়া। 
- ভানলা কানজর আনদশ বদয়া 
- েন্দ কানজ প্রেনষধ্ করা। 
(  ুখারী/৬২২৯  েুসপ্রলে/২১২১) 

 



২২) প্র ো অপরানধ্ বকাে ঈোেদারনক কষ্ট বদয়া: 

আল্লাহ িায়ালা  নলে: 

 َوالَِّذيَم يُ ْمُذوَ  اْلُمْمِمِهيَم َواْلُمْمِمَهاِت ِبَغْيِر َما اْ َتَلُبوا فَ َ ِد اْحَتَمُلوا بُ ْهَتانًا َوِإْثًما مُِّبيًها

" র্যারা প্র ো অপরানধ্ েুপ্রেে পুরুষ  েুপ্রেে োরীনদরনক কষ্ট বদয়, িারা প্রেেযা অপ াদ  
িকাে পানপর ব াো  হে কনর।"  (সূরা আহর্যা : ৫৮) 

 

 



২৩) িপ্রিনশানধ্র বচনয় ধধ্র্যম ধ্ারণ উত্তে: 

আল্লাহ িায়ালা  নলে: 

ٌر لِّليَّاِبرِيمَ ۖ  َوِإْ  َعاقَ ْبُتْ  فَ َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُت  ِبِى     َولَِ م َصبَ ْرُتْ  َلُهَو َخي ْ

“আর র্যপ্রদ বিােরা িপ্রিনশাধ্ গ্রহণ কর, িন  ঐ পপ্ররোণ িপ্রিনশাধ্ গ্রহণ করন , বর্য 
পপ্ররোণ বিাোনদরনক কষ্ট বদয়া হয়। র্যপ্রদ স র কর, িন  িা স রকারীনদর জনন্য 
উত্তে।”( সূরা আে োহল: ১২৬) 

 



২৪)  িমোনের বচনয় পর িমী প্রদেপ্রট খারাপ হন : 

রু্য াইর প্র ে ‘আদী (রাপ্রদয়াল্লাহু ‘আেহু) বেনক  প্রণমি, প্রিপ্রে  নলে,  

َها أََنَ  ْبَم َماِلٍك َفَشَ ْونَا ِإلَْيِى َما نَ ْلَ ى ِمْم اْلَ جَّاِج فَ َ اَ  اْصِبُروا فَِإنَُّى َ  يَْ ِتي َعَلْيُ ْ  َزَماٌ  ِإ َّ الَِّذي بَ ْعَدُو َشرٌّ ِمْهُى  أَتَ ي ْ
 َحتَّى تَ ْلَ ْوا رَبَُّ ْ  َسِمْعُتُى ِمْم نَِبيُِّ ْ  َصلَّى اللَُّى َعَلْيِى َوَسلَّ َ 

 আেরা আোস প্র ে োনলক ( রাপ্রদয়াল্লাহু ‘আেহুর প্রেকট এনস  াদশা হাজ্জাজ প্র ে 
ইউসূনির বেনক আেরা বর্য কষ্ট পাই বস  যাপানর অপ্রভনর্যাগ করলাে। িখে প্রিপ্রে 
 লনলে: বিােরা ধধ্র্যম ধ্ারণ কর। বকেো, বিাোনদর সােনে এেে এক সেয় আসন  র্যার 
 িমোে প্রদনের বচনয় পর িমী প্রদেপ্রট খারাপ হন ,  আর এ অ স্থায়ই বিােরা আল্লাহর 
সানে প্রেপ্রলি হন । আপ্রে এ কোপ্রট বিাোনদর ে ী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপ্রহ য়াসাল্লাে)- এর 
প্রেকট বেনক রৄনেপ্রে। 

[ ুখারী: অধ্যায়ধ্: প্রিিো, অনুনচ্ছদ: এেে এক সেয় আসন  র্যার  িমোে প্রদনের বচনয় 
পর িমী প্রদেপ্রট খারাপ হন , োকিা ািুস শানেলাহ্ বেনক হাদীস েং-6541  



 



২৫) স নরর গুরুত্ব  িনয়াজেীয়িা: 

েূল: ড. শাইখ সাপ্রলহ িাউর্যাে আল িাউর্যাে (হাপ্রির্যাহুল্লাহ) 

অনু াদক: আব্দুল্লাপ্রহল হাদী প্র ে আব্দুল জলীল 

স র করা আকীদার বক্ষনত্র অিযন্ত গুরুত্বপূণম একপ্রট প্র ষয়। জী নে প্র পদ- েুপ্রস ি বেনে 
আসনল অপ্রস্থরিা িকাশ করা র্যান  ো  রং ধধ্র্যম ধ্ারণ করনি হন । পাশাপাপ্রশ আল্লাহর 
প্রেকট িপ্রিদাে পায়ার আশা করনি হন । 

ইোে আহেদ রহিঃ  নলে, “আল্লাহ িায়ালা কুরআনে েব্বই স্থানে স র সম্পনকম 
আনলাচো কনরনেে।” 

হাদীনস  প্রণমি হনয়নে,   

 الصرب ضياء



“স র হল বজযাপ্রি।” ( েুসোদ আহেদ  েুসপ্রলে) 

• উের রা.  নলে, “স রনক আেরা আোনদর জী ে- জীপ্র কার সন মাত্তে োধ্যে প্রহনসন  
বপনয়প্রে।”(  ুখারী) 

• আলী রা.  নলে, “ঈোনের বক্ষনত্র স নরর উদাহরণ হল বদনহর েনধ্য োোর েি।” 
এরপর আয়াজ উাঁচু কনর  লনলে, " র্যার ধধ্র্যম োই িার ঈোে োই।”  

• আ  ুসাঈদ খুদরী রা. হনি  প্রণমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলে: 

نْ  أََحًدا  ُهَّللا   أَْعطَى َما نَ  أَْوَ  َ  َعطَااٍء  مِم ْ رِم  مِم  اللُهَّللا

" আল্লাহ িায়ালা ধধ্নর্যমর বচনয় উৎকৃষ্ট এ ং  যাপকির দাে কাউনক বদে প্রে।”( সুোে 
(আ  ুদাঊদ, অনুনচ্ছদ: প্রেষ্কলুষ োকা। সহীহ) 

স নরর িকারনভদ:  

স র প্রিে িকার। র্যো: 

• ১) আল্লাহর আনদনশর উপর স র করা। 

• ২) আল্লাহর প্রেনষনধ্র উপর স র করা। 

• ৩) প্র পদাপনদ স র করা।  

আল্লাহ িায়ালা  নলে:  

نْ  أََ ااَ  َما ي َةٍء  مِم ِم  بِم ِمْ نِم  إِم ُهَّللا  م لِم نْ  َوَمنْ   ُهَّللا ِم  ي ْ مِم  قَْ  َ    يَْهدِم  بِمااُهَّللا

“আল্লাহর হুকুে োডা বকাে প্র পদ আনস ো। আর বর্য আল্লাহর িপ্রি ঈোে আনে প্রিপ্রে 
িাাঁর অন্তরনক সপ্র ক পনের সন্নাে বদে।”( সূরা িাগা ুেিঃ ১) 

আলকাো  নলে, “আল্লাহ িায়ালা ‘র্যার অন্তরনক সপ্র ক পনের সন্নাে বদে’বস হল ঐ 
 যপ্রি বর্য প্র পনদ পডনল প্র শ্বাস কনর এটা আল্লাহর পক্ষ বেনক এনসনে। িনল প্র পনদ 
পনড বস খুপ্রশ োনক এ ং সহজভান  িানক গ্রহণ কনর।” 

অন্য েুিাসপ্রসরগণ উি আয়ানির িািসীর িসনঙ্গ  নলে, “বর্য  যপ্রি প্র পনদ পডনল 
প্র শ্বাস রানখ বর্য এটা আল্লাহর িায়সালা বোিান ক এনসনে। িনল বস স র করার 



পাশাপাপ্রশ পরকানল এর িপ্রিদাে পায়ার আশা রানখ এ ং আল্লাহর িয়সালার প্রেকট 
আত্মসেপমণ কনর আল্লাহ িায়ালা িার অন্তরনক সপ্র ক পনে পপ্ররচাপ্রলি কনরে,  আর 
রৃপ্রেয়ার বর্য ক্ষয়- ক্ষপ্রি হনয়নে িার প্র প্রেেনয় প্রিপ্রে িার অন্তনর বহদায়াি এ ং সপ্রিযকার 
েজ ুি একীে দাে কনরে। র্যা প্রেনয়নেে িার প্র প্রেেয় দাে করন ে।" 

সাঈদ প্র ে জু াইর রা.  নলে, “বর্য  যপ্রি ঈোে আনে আল্লাহ িার অন্তরনক বহদায়াি 
বদে।”এ আয়ানির িািসীর িসনঙ্গ  নলে,  অেমাৎ বস বকাে ক্ষয়- ক্ষপ্রি  প্র পনদর 
সম্মুখীে হনল  নল ‘ইন্নাপ্রল্লাপ্রহ য়া ইন্না ইলাইপ্রহ রানজঊে’অেমাৎ আেরা আল্লাহর জন্যই 
আর িাাঁর প্রেকটই প্রিনর র্যা । (সূরা  াকারািঃ ১৫৬)  

উি আয়ানি িোপ্রণি হয় বর্য, আেল ঈোনের অন্তভুমি। আর িোপ্রণি হয় বর্য, ধধ্র্যম 
ধ্রনল অন্তনরর বহদায়াি অপ্রজমি হয়।  

জী নের প্র প্রভন্ন বক্ষনত্র ধধ্নর্যমর িনয়াজে: 

• িপ্রিপ্রট পদনক্ষনপ েুপ্রেনের ধধ্নর্যমর িনয়াজে। আল্লাহর প্রেনদমনশর সােনে ধধ্নর্যমর 
িনয়াজে। আল্লাহর পনে দায়ানির বক্ষনত্র ধধ্নর্যমর িনয়াজে। কারণ,  এ পনে োেনল 
োো ধ্রনণর কষ্ট  প্র পনদর েুনখােুপ্রখ হনি হন । আল্লাহ িায়ালা  নলে: 

ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِ ْ َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَ َلَهِة َوَجاِدْلُهْ  بِالَِّتي ِيَي َأْحَلُم ِإ َّ رَبََّك ُيَو َأْعَلُ  ِبَمْم َضلَّ َعْم َسِبيِلِى 
ُرَك ِإ َّ بِاللَّىِ ... َوُيَو َأْعَلُ  بِاْلُمْهَتِديمَ   َواْصِبْر َوَما َصب ْ

" বিাোর িভুর পনে আহ াে কর বহকেি এ ং ভাল কোর োধ্যনে। আর সন মাত্তে 
পন্থায় িানদর সানে প্র িকম কর। বিাোর িভ ুবিা স  বচনয় ব প্রশ জানেে,  বক িাাঁর পে 
বেনক প্র পনে বগনে আর প্রিপ্রেই স  বচনয় ব প্রশ জানেে কারা সপ্র ক পনের উপর িপ্রিপ্রষ্ঠি 
রনয়নেে।...আর ধধ্র্যম ধ্র। ধধ্র্যম ধ্র বক ল আল্লাহর উপর।”( সূরা োহল: ১২৫- ১২৭) 

• সৎ কানজর আনদশ  অসৎ কানজর প্রেনষধ্ করনি বগনল চরে ধধ্নর্যমর পপ্ররচয় বদয়া 
িনয়াজে। কারণ, এ পনে োনুনষর পক্ষ বেনক োে ধ্রনণর র্যািোর সম্মুখীে হনি হয়। 
বর্যেে আল্লাহ িায়ালা বলাকোে সম্পনকম  নলে, (প্রিপ্রে িার সন্তােনক উপনদশ প্রদনি প্রগনয় 
 নলে): 

 يَا بُ َهيَّ َأِقِ  اليَّاَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِو َواْنَى َعِم اْلُمْهَ ِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإ َّ َذِلَك ِمْم َعْ ِم اأْلُُمورِ 



" বহ  ৎস, োোর্য িপ্রিষ্ঠা কর, সৎ কানজর আনদশ  অসৎ কানজর প্রেনষধ্ কর। আর বর্য 
প্র পদ আনস িানি ধধ্র্যম ধ্ারণ কর। প্র পনদ ধধ্র্যম ধ্রণ করা বিা প্র শাল সংকনের 
 যাপার।”( সূরা বলাকোে: ১৭) 

• েুপ্রেনের ধধ্নর্যমর িনয়াজে জী নের োোে প্র পদ- েুপ্রস ি,  কষ্ট  জপ্রটলিার সােনে। 
বস প্র শ্বাস কনর র্যি সংকটই আসুক ো বকে স  আনস আল্লাহর পক্ষ বেনক। িনল বস িা 
হালকা ভান  বেনে বেয়। প্র পনদ পনড খুপ্রশ োনক। এ বক্ষনত্র বক্ষাভ,  হিাশা  
অপ্রস্থরিা িকাশ কনর ো। প্রেনজর ভাষা  আচরণনক সংর্যি রানখ। কারণ,  বস আল্লাহর 
িপ্রি গভীরভান  প্র শ্বাসী। বস িকদীরনক প্র শ্বাস কনর। িকদীরনক প্র শ্বাস করা ঈোনের 
েয়প্রট বরাকনের একপ্রট।  

িাকীনরর উপর ঈোে রাখনল িার অনেক সুিল পায়া র্যায়। িন্ধনধ্য একপ্রট হল,  
প্র পনদ ধধ্র্যম ধ্ারণ। সুিরাং বকাে  যপ্রি প্র পনদ স র ো করনল িার অেম হল,  িার 
কানে ঈোনের এই গুরুত্বপূণম খুাঁপ্রটপ্রট অনুপপ্রস্থি। অে া োকনল িা খু  েড নড। িনল 
বস প্র পদ েূহুনিম রানগ- বক্ষানভ ধধ্র্যমহীে হনয় পনড। অেচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া 
সাল্লাে খ র প্রদনয়নেে বর্য, এটা এেে এক কুিরুী েূলক কাজ র্যা আকীদার েনধ্য িাটল 
সৃপ্রষ্ট কনর।  

প্র পদ- আপনদর োধ্যনে  ান্দার গুোহ বোচে হয়: 

আল্লাহ িায়ালা িার  ান্দানদরনক প্র প্রভন্ন  ালা- েুপ্রস ি বদে এক েহাে উনেনে। িা হল 
এসন র োধ্যনে আল্লাহ িায়ালা  ান্দার গুোহ বোচে কনর োনকে। বর্যেে আোস রা. 
 প্রণমি হাদীনস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলে: 

نْ َيا َوِإَذا َأرَاَد اللَُّى ِبَعْبِدِو الشَّرَّ َأْمَلَك َعْهُى ِبَذنِْبِى َحتَّى يُ َواِفَي ِبِى يَ ْوَم إ َر َعجََّل َلُى اْلُعُ وبََة ِفي الدُّ َذا َأرَاَد اللَُّى ِبَعْبِدِو اْلَخي ْ ِِ
 اْلِ َياَمةِ 

“আল্লাহ র্যখে বকাে  ান্দার কলযাণ চাে িখে রৃপ্রেয়ানিই িানক শাপ্রি বদে। প্রকন্তু  ান্দার 
অকলযাণ চাইনল প্রিপ্রে িার গুোনহর শাপ্রি বেনক প্র রি বরনখ প্রকয়ােনির প্রদে িার র্যোেম 
িাপয বদে।  

ই নে িাইপ্রেয়া রহিঃ  নলে, প্র পদ- েুপ্রস ি হল বেয়ােি। কারণ এনি গুোহ োি হয়। 
প্র পনদ ধধ্র্যম ধ্ারণ করনল িার িপ্রিদাে পায়া র্যায়। প্র পনদ পডনল আল্লাহর কানে আর 



ব প্রশ বরাোজাপ্রর করনি হয়। িার প্রেকট আর ব প্রশ ধ্ণমা প্রদনি হয়। আল্লাহর প্রেকট 
প্রেনজর অভা   অসাহয়নত্তর কো িুনল ধ্রার িনয়াজে হয়। সৃপ্রষ্টজী  বেনক প্র েখু হনয় 
এক আল্লাহর প্রদনক প্রিনর আসনি হয়...। প্র পনদর েনধ্য এ রকে অনেক  ড  ড কলযাণ 
প্রেপ্রহি রনয়নে।  

প্র পনদ পডনল র্যপ্রদ গুোহ বোচে হয়, পাপরাশী েনর র্যায় িন  এটা বিা প্র শাল এক 
বেয়ােি। সাধ্ারণভান   ালা- েপ্রস ি আল্লাহর রহেি  বেয়ােি লানভর োধ্যে। িন  
বকাে  যপ্রি র্যপ্রদ এ প্র পনদর কারনণ এর বেনক আনগর বেনক আর  ড গুোনহর কানজ 
জপ্রডনয় পনড িন  িা েীনের বক্ষনত্র িার জন্য প্র শাল ক্ষপ্রির কারণ হনয় দাাঁডান । কারণ,  
প্রকে ুোনুষ আনে র্যারা দাপ্ররদ্রিায় পডনল  া অসুস্থ হনল িানদর েনধ্য েুোনিপ্রক, ধধ্র্যম 
হীেিা, েনোনরাগ, স্পষ্ট কুিরুী ইিযাপ্রদ োোে সেো সৃপ্রষ্ট হয়। এেেপ্রক অনেনক প্রকেু 
িরর্য কাজ বেনড বদয়। অনেনক প্র প্রভন্ন হারাে কানজ প্রলপ্ত হয়। িনল েীনের বক্ষনত্র িার 
 ড ক্ষপ্রি হনয় র্যায়। সুিরাং এ রকে  যপ্রির বক্ষনত্র প্র পদ ো হয়াই কলযাণকর। 
েুসী নির কারনণ েয়  রং েুসী নি পনড িার েনধ্য বর্য সেো সৃপ্রষ্ট িার কারনণ প্র পদ 
ো আসাই িার জন্য কলযাণকর। 

পক্ষান্তনর প্র পদ- েুসী ি র্যপ্রদ বকাে  যপ্রির েনধ্য ধধ্র্যম  আনুগিয সৃপ্রষ্ট কনর িন  এই 
েুসী ি িার জন্য েীনের বক্ষনত্র প্র শাল বেয়ােনি পপ্ররণি হয়....।" 

প্র পদ- আপদ প্রদনয় আল্লাহ িায়ালা  ান্দার ধধ্নর্যমর পরীক্ষা বেে: 

প্র পদ প্রদনয় আল্লাহ পরীক্ষা কনরে বক ধধ্নর্যমর পপ্ররচয় বদয় এ ং আল্লাহর প্রসদ্ধানন্ত সন্তুষ্ট 
োনক পক্ষান্তনর বক ধধ্র্যম হীেিার পপ্ররচয় বদয়  আল্লাহর প্রসদ্ধানন্ত অসনন্তাষ িকাশ কনর। 
বর্যেে ে ী সাল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ য়া সাল্লাে  নলে: 

 ِإ َّ ِعَظَ  اْلَجَ اِا َمَ  ِعَظِ  اْلَباَلِا َوِإ َّ اللََّى ِإَذا َأَح َّ قَ ْوًما ابْ َتاَلُيْ  َفَمْم َرِضَي فَ َلُى الرَِّضا َوَمْم َسِخَط فَ َلُى اللََّخطُ 

“প্র পদ র্যি কপ্র ে হয় পুরস্কার িি  ড হয়। আল্লাহ বকাে জাপ্রিনক ভাল াসনল 
িানদরনক পরীক্ষা কনরে। সুিরাং বর্য িানি সন্তুষ্ট োনক আল্লাহ িার িপ্রি সন্তুষ্ট হনয় র্যাে 
আর বর্য িানি অসন্তুপ্রষ্ট িকাশ কনর আল্লাহ িার উপর সন্তুষ্ট হনয় র্যাে।”  

অত্র হাদীনস আোনদর জন্য অনেক প্রশক্ষণীয় প্রদক রনয়নে। বর্যেে: 

• ১)  ান্দা বর্যেে আেল করন  বিেেই িপ্রিদাে পান । “বর্যেে কেম বিেে িল।” 



• ২) এখানে আল্লাহর একপ্রট গুনের পপ্ররচয় পায়া র্যায়। িা হল ‘সন্তুষ্ট হয়া’। 
আল্লাহ িায়ালার অন্যান্য গুনের েিই এপ্রট একপ্রট গুে। অন্য স  গুনের েিই এপ্রট 
আল্লাহর জন্য িনর্যাজয হন  বর্যেেপ্রট িার জন্য উপরু্যি হয়। 

• ৩) অত্র হাদীনস জাো বগল বর্য, আল্লাহ িায়ালা এক প্র শাল উনেনে  ান্দা উপর 
প্র পদ- েপ্রস ি প্রদনয় োনকে। িা হল প্রিপ্রে এর োধ্যনে িার প্রিয়পাত্রনদরনক পরীক্ষা 
কনরে।  

• ৪) এখানে িকদীনরর িোণ পায়া র্যায়। 

• ৫) োে  জী নে র্যি প্র পদাপদই আসুক ো বকে স  আনস আল্লাহর িকদীর িো পূ ম 
প্রেধ্মাপ্ররি িয়সালা অনুর্যায়ী। 

• ৬) এখাে বেনক প্রশক্ষা পায়া র্যায় বর্য, প্র পদ বেনে আসনল ধধ্নর্যমর সানে িা 
বোকান লা করনি হন । পাশাপাপ্রশ িপ্রিপ্রট েূহুনিম িপ্রিপ্রট প্র পনদর েুনখ আল্লাহর প্রেকটই 
ধ্েমা প্রদনি হন  এ ং িার উপরই ভরসা বরনখ পে চলনি হন । 

ধধ্নর্যমর পপ্ররণপ্রি িশংসেীয়: 

জী নের সকল কষ্ট  প্র পদাপনদ আল্লাহ িায়ালা োোর্য  স নরর োধ্যনে িাাঁর প্রেকট 
সাহার্যয চায়ার প্রেনদমশ প্রদনয়নেে। কারণ, এনিই োনুনষর কলযাণ প্রেপ্রহি রনয়নে। ধধ্নর্যমর 
পপ্ররণপ্রি িশংসেীয়। আল্লাহ  িায়ালা খ র প্রদনয়নেে বর্য, প্রিপ্রে ধধ্র্যমশীলনদর সানেই 
োনকে। অেমাৎ িানদরনক প্রিপ্রে িানদর সাহার্যয কনরে। আল্লাহ িায়ালা  নলে: 

ينَ  أَيُّهَا يَا ين ىا آََمن ىا الُهَّللا ِم ْ رِم  اْ تَعِم َ ةِم  بِماللُهَّللا َ  إِمنُهَّللا  َواللُهَّللا ابِمرِمينَ  َم َ   ُهَّللا  اللُهَّللا

“বহ ঈোেদারগণ, বিােরা োোর্য  স নরর োধ্যনে আল্লাহর সাহার্যয অনুসন্নাে কর। 
প্রেশ্চয় আল্লাহ স রকারীনদর সানে োনকে।”( সূরা  াকরা: ১৫৩) 

এখাে বেনক ধধ্র্যম ধ্ারণ করার গুরুত্ব  িনয়াজেীয়িা উপলপ্রি করা র্যায়। েুপ্রেে  যপ্রির 
জন্য জী নের িপ্রিপ্রট পনদ পনদ ধধ্নর্যমর পপ্ররচয় বদয়া দরকার। এই স নরর োধ্যনে 
আকীদা  প্র শ্বাস দৃঢ় বেনক দৃঢ়ির হয়। 

আল্লাহ িায়ালা আোনদরনক ধধ্র্যম ধ্ারণ করার িািীক দাে করুে 

 



২৬) রাষ্ট্রীয় পপ্রর িমে:  

 

রাষ্ট্রীয় পপ্রর িমে চাইনলআসুে, আনগ প্রেনজনদর অ স্থা পপ্রর িমে কপ্রর: 

আেরা চাই পপ্রর িমে। চাই উন্নপ্রি। সােনে এপ্রগনয় বর্যনি চাই। শাপ্রন্ত  প্রেরাপদ রাষ্ট্র 
চাই। কলযাণেুখী সরকার চাই। প্রকন্তু প্রেনজরা র্যপ্রদ প্রেনজনদর অ স্থা পপ্রর িমে ো কপ্রর িন  
িা হন  আকাশ- কুসুে কেোর োোন্তর।  

সুিরাং উন্নপ্রি চাইনল, পপ্রর িমে চাইনল আনগ আোনদর েে োেপ্রষকিা উন্নি করনি 
হন । প্রেনজনদর চাপ্ররপ্রত্রক উন্নপ্রি সাধ্ে করনি হন । ই াদি-  নন্দগী  আল্লাহর সানে 
সম্পকমনক উন্নি করনি হন । 

শাপ্রন্ত  প্রেরাপদ সোজ চাইনল একোত্র ইসলোই প্রদনি পানর এেে শাপ্রন্তেয় একপ্রট 
পপ্ররন শ। িাই ইসলোনক আোনদর চাপ্রলকা শপ্রি প্রহনস  গ্রহণ করনি হন । স ার আনগ 
 যপ্রি জী নে। িারপর ক্রোন্বনয় সোজ  রাষ্ট্রীয় জী নে।  



 িমোনে বদখা র্যায়, অনেক োনুষ ইসলানের বসাোলী প্রদনের স্বনে প্র নভার। প্রকন্তু একুটু 
িাকানল বদখা র্যান ,  প্রিপ্রে  যপ্রিগি  া পাপ্রর াপ্ররক ভান  ইসলানে অ আ ক খ োেনি 
োরাজ। ইসলানের বোট বোট প্র ষয়গুনলা িার কানে অ নহলার পাত্র। অেচ বদশ,  
সরকার,  প্রশক্ষা,  সংস্কৃপ্রি,  অেমেীপ্রি,  রাজেীপ্রি ইিযাপ্রদ  ড  ড প্র ষনয়র জন্য িার 
বদৌড- োনপর বশষ োই।  

এ ধ্রনণর প্রেেুখী েীপ্রির োধ্যনে ইসলাে িপ্রিপ্রষ্ঠি হনি পানর ো। 

সুিরা পপ্রর িমনের বশ্লাগাে বদয়ার আনগ প্রেনজর অ স্থা পপ্রর িমে কপ্রর। িাহনলই আল্লাহ 
িায়ালা আোনদরনক প্রদন ে স্বনের িপ্রিপ্রক্ষি বসই বসাোলী সোজ। 

আল্লাহই িািীক দািা। 


