
الرحيم الرحمن اهلل بسم  

 

জিহাজি ফ ারাম ব্যব্হারকারীদির িৃজি আকর্ষণ করা হদছেঃ 

অনুগ্রহ কদর শজরয়তজিজিক নীজতমালার অনুগত থাকুন 

আনসারুল্লাহ্* ব্াাংলা জিম কতৃক অনূজিত 

 

ش َهَداَء ِللَُِّه َقوَُّاِميَن ك ون وا آَمن وا الَُِّذيَن َأي َُّها َيا} َتْعِدل وا َألَُّا َعَلى َقْوٍم َشَنآن  َيْجِرَمنَُّك ْم َوال ِباْلِقْسِط   َأْقَرب  ه َو اْعِدل وا 
اللََُّه ِإنَُّ اللََُّه َواتَُّق وا ِللتَُّْقَوى َتْعَمل وَن ِبَما َخِبيٌر  } 

 

“ফহ ঈমানিারগণ! ফতামরা আল্লাহ্*র উদেদে জব্ধানসমূহ পূণষরূদপ প্রজতষ্ঠাকারী ও ন্যাদয়র সাদথ 
সাক্ষ্য িানকারী হদয় যাও, ফকান জব্দশর্ সম্প্রিাদয়র শত্রুতা ফযন ফতামাদিরদক এর প্রজত উিযত না 

কদর ফয ফতামরা ন্যায়জব্চার করদব্ না, ফতামরা ন্যায়জব্চার কদরা, এিা তাকওয়ার অজধক 
জনকিব্তষী এব্াং আল্লাহ্*ফক িয় কদরা, জনশ্চয়ই আল্লাহ্* ফতামাদির কৃতকমষ সম্বদে পূণষ 

ওয়াজক হাল।” - সূরাহ্* আল- মাইিাহ্*, আয়াতেঃ ০৮ 

 

সকল প্রশাংসা ুধধমমা্র  আল্লাহ্*র, যার কাদে আমরা সাহাযয চাই। আমরা তাাঁর কাদে ক্ষ্মা প্রাথষনা 
কজর। আমাদির কুপ্রব্ৃজি ও আমাদির অপকদমষর খারাজব্ ফথদক আমরা আল্লাহ্*র কাদে আশ্রয় চাই 
। এব্াং জনশ্চয়ই আল্লাহ্* যাদক ফহিাদয়ত (সজিক পথ প্রিশষন) কদরদেন তাদক কখদনাই পথভ্রি 
করা যায় না, এব্াং যাদক পথভ্রি কদর ফিওয়া হদয়দে তার িন্য ফকান ফহিাদয়ত (সজিক পথ 

প্রিশষন) ফনই। ফকয়ামত পযষন্ত সালাত (সৃজিকূদলর পক্ষ্ ফথদক দুয়া ও আল্লাহ্*র পক্ষ্ ফথদক সন্তুজি) 
ও সালাম (শাজন্ত) ব্জর্ষত ফহাক তাাঁর নব্ী (صلىاللهعليهوسلم), তাাঁর (নব্ীর) পজরব্ার এব্াং তাাঁর 

(নব্ীর) সাহাব্াগদণর উপর। 

 

আমাদির কি হয় এব্াং আমাদির অন্তর ফথদক রদের অশ্রু ঝদর যখন আমরা জব্জিন্ন রকদমর 
অজতরজিত আচরণ ফিখদত পাই, যখন কাউদক সজিক মানহাি ফথদক জব্জছন্ন কদর ‘জব্িআতী’ ব্া 

‘কাদ র’ ব্লা হয়, অথব্া যখন তাদিরদক এমনিাদব্ অপমান করা হয় যা নব্ী 
( لهعليهوسلمصلىال )আমাদিরদক সীমালঙ্ঘনকারীদির সাদথ ফয আচরণ করার জশক্ষ্া জিদয়দেন 
ফসিার সম্পূনষ পজরপন্থী। তাই ফয ব্যজে ব্াজিকিাদব্ দ্বীনদক রক্ষ্া করার িন্য আমাদির পাদশ 
একই কাতাদর িাাঁডায় জকন্তু তার আচরণ ও কাদির জিদক লক্ষ্য করদল ফিখা যায় ফয ফস 

অজনছাকৃতিাদব্ জকেম িমল করদে এব্াং ফসই সাদথ জনদিদক সজিক পদথই প্রজতজষ্ঠত িাব্দে, ফস 

ব্যজের সাদথ আমাদির আচরণ জকরূপ হওয়া উজচত তা আমাদির ব্মঝা ও উপলজি করা খমব্ই 



গুরুত্বপূণষ। 

 

আমাদির লক্ষ্য করদত হদব্ ফয, এই ধরদনর মানুর্ জকন্তু তাদির ফথদক সম্পূনষরূদপ জিন্ন যারা 
ইসলাদমর শত্রুদির সাদথ জমজলত হদয় ইসলাদমর জব্রুদি যমি করদে। আমাদিরদক এই দুই িদলর 
মাদঝ পজরষ্কার পাথষকয করদত হদব্ এব্াং এই ব্যাপাদর আমাদিরদক সব্সময় তাদির সাদথ 

আদলাচনা- পরামশষ করদত হদব্ যাদির ইসলাম ও শজরয়দতর জ্ঞান আদে। এই পৃথকীকরণ  করার 
মাধযদম আমরা জব্জিন্ন িদলর মানুর্দির মাদঝ পাথষকয ্াপন করদত পারদব্া এব্াং ফসই অনুযায়ী 

তাদির সাদথ আচরণ করদত পারদব্া, ফযরূপ আচরদণর জশক্ষ্া আমাদির দ্বীন আমাদিরদক ফিয়। 
এিা আমাদির জনদিদির মদধয ঐকযব্ি হদত সাহাযয করদব্ এব্াং আমাদির আসল শত্রুদক 

ঘাদয়ল করার জিদক মনদযাগ জিদত সাহাযয করদব্। 

 

প্রদতযক জ্ঞানী ব্যজে আিদকর মমসলমান উম্মদতর হাল িাদন। আমরা িাজন ফয, জক ধরদনর 

সমস্যা, ফশাকাব্হ ঘিনা এব্াং জব্দরাধীতা আমাদির সামদন আদস। এই সময়জি হদছ সব্চাইদত 
ব্ড কুরব্াজন করার সময়। 

এই উম্মদতর মমদখামমজখ হদয়দে এমন এক শত্রু যারা ফযািা ও সাধারণ মানুদর্র মাদঝ পাথষকয কদর 
না, তারা পাথষকয কদর না মজহলা, জশুধ ব্া ব্য়স্ক- ব্ৃিদির। তারা আমাদির সকলদক শত্রু মদন 

কদর, কারণ আমরা সকদলই মমসলমান এব্াং আমরা সকদলই আল্লাহ্*র একদত্ব জব্শ্বাস কজর। এই 

পজরজ্জত আমাদিরদক হুকুম কদর এই প্রব্ল আক্রমণকারী ব্াজহনীর জব্রুদি এজগদয় আসদত ও 
একজ্র ত হদত এব্াং তাদিরদক আমাদির ফিশ/িূখন্ড- গুদলা ফথদক উৎখাত করদত। আল্লাহ্*র 

ফিওয়া সদব্ষািম জনয়ামত হদছ আমাদির ভ্রাতৃত্বদব্াধ, আমাদির মধযকার সাহাযয- সহানুিূজত এব্াং 
আমাদির িৃঢ় ও সাজরব্িিাদব্ এক্র  হওয়া। শত্রুরা আমাদিরদক জব্জিন্ন িদল- উপিদল িাগ কদর 
ফিওয়ার িন্য জিন- রাত ফচিা করদে, যাদত আমরা দুব্ষল হদয় পজড। আমাদির মদধয জ তনা সৃজি 
করার িন্য এব্াং তাদির মূল উদেদে (আমাদিরদক ধ্বাংস কদর ফিওয়া) অল্প খরদচ ফপৌোদনার 

িন্যই তারা এসব্ করদে। এখন এই অব্্ায় আমরা যজি আমাদির উদল্লখকৃত মদনািাব্ (অথষাৎ, 

জনদিদির মধযকার জকেম িমলসম্পন্ন িাইদির প্রজত অন্যায় আচরণ করা) জনদয় অজব্চল থাজক 
তাহদল আমরা আসদল আমাদির শত্রুদিরদক তাদির মূল উদেদে ফপৌোদতই সাহাযয করজে। 

 

আমরা ফযসব্ যমিদক্ষ্দ্র  জনদয়াজিত আজে তার জিতদর একজি অতযন্ত িরুরী ফক্ষ্্র  হল জব্জিন্ন 
জিহািী ফ ারাম ফযগুজল আমাদির আমাদির শত্রুদিরদক তাদির সুখজনদ্রা ফথদক ব্জিত করদে। 
তারা ইজতমদধযই এই সব্ ফ ারাদমর মাধযদম সমসামজয়ক জিহাদির ফয ব্যাপক জব্স্তার হদছ তার 
মূলযায়ন কদর ফ দলদে। এই ফ ারামগুদলা পৃজথব্ীদত েডাদনা জেিাদনা জব্জিন্ন জিহািী িলগুদলাদক  



সমথষন করদে। সব্ষশজেমান আল্লাহ্*র অনুমজতদত আমরা এই জিহািীদিরদক আিদকর জিদনর 
জব্িয়ী িল মদন কজর। 

 

এসব্ ফ ারামগুদলা আমাদির এব্াং আমাদির শত্রুদির মাদঝ এক সজতযকাদরর যমিদক্ষ্দ্র  পজরণত 
হদয়দে। আমরা এসব্ ফ ারাদম আমাদির কথার দ্বারা আমাদির জিহািদক রক্ষ্া কজর, এব্াং তাই 
এসব্ ফ ারাদমর মাধযদম আমরা মমিাজহিীনদির সতয তথয ও খব্র েজডদয় ফিই। এোডাও আমরা 

এই ফ ারাদমর মাধযদম জিহাদির কিকর পজরজ্জতগুদলাদক তমদল ধজর, এব্াং ফচিা কজর 

মমিাজহিীনদির ব্াতষা সব্ার কাদে ফপৌদে জিদত। শত্রুদির র্ডযন্ত্রগুদলাদক অনাব্ৃত কদর জিদত 
এব্াং তাদির িজব্ষ্যৎ পজরকল্পনা প্রকাশ কদর ফিওয়ার িন্য এসব্ ফ ারামগুদলা কাি কদর, ফযন 
ফয সকল মমসলমান যমব্দকরা ব্াস্তব্তা ব্মদঝনা তারা কাদ রদির প্রকৃত ফচহারা ফিখদত পায়। 

আমাদির ফ ারামগুদলা ফথদক আমাদির মমসলমান িাইদিরদক ব্াতষা পািাদনা হয় ফয, তাদির এখন 
জিহাদির প্রকৃত ময়িাদন প্রদয়ািন, ফযন তারা ফসখাদন অাংশগ্রহন করদত পাদর। 

 

ফযদহতম আমাদির শত্রুদির জব্রুদি এই যমদি আমাদির ফ ারামগুদলা খমব্ই গুরুত্বপূণষ, তাই 

আমাদির সিস্যদির জকেম বব্জশিয থাকা ব্াধযতামূলক ফয বব্জশিযগুদলা আদে যমিময়িাদন 
আমাদির যমিরত মমসলমান বসন্যদির, িাওয়াদতর ফক্ষ্দ্র  িায়ীদির এব্াং ফসসব্ গুণী মানুর্দির 
যারা মানুর্দিরদক অন্তরগুদলাদক এক্র  কদর ফিয় এব্াং িূদর ফিদল ফিয় না। এর দ্বারা আমরা 
ব্লদত চাই ফয, আমাদির ফসসব্ কাি পজরচালনা করা উজচত ফযসব্ কাি আমরা সব্চাইদত িাল 
করদত পাজর এব্াং ফযসব্ কাি গিনমূলক। আমাদির মমসলমানদির মদধয ঘৃণা জব্স্তার না কদর 
শাজন্তর জব্স্তার করা উজচত। আমাদির এই জিদন এমন প্রজতজনজধ হওয়া িরকার যারা হক্ব (সতয) 
মানহাদির প্রজত িালব্াসা সৃজি কদর। আমাদির তাদির মত হওয়া উজচত নয় যারা এই 

মানহাদির প্রজত িয় ব্ৃজি কদর। 

 

{ َيَشاء  َمن اْلِحْكَمَة ي ؤِتي َوَما َكِثيرًا َخْيرًا أ وِتَي َفَقْد اْلِحْكَمَة ي ْؤَت َوَمن  اأَلْلَباِب أ ْول وْا ِإالَُّ َيذَُّكَُّر   } 

 

“জতজন যাদক ইছা ফহকমত (প্রজ্ঞা) িান কদরন এব্াং যাদক ফহকমত (প্রজ্ঞা) িান করা হয়  লতেঃ 
জনশ্চয়ই ফস প্রচমর কলযাণ লাি কদর, ব্স্তুতেঃ জ্ঞানব্ান ব্যজে ব্যতীত ফকউই জশক্ষ্া গ্রহন করদত পাদর 

না।”- সূরাহ্* আল- ব্াকারাহ্*, আয়াতেঃ ২৬৯ 

আমাদির জপ্রয় িাইদয়রা! আমরা এই জব্র্য়গুদলা উদল্লখ করজে কারণ আমরা ফিদখজে ফয, অদনক 

িাইদয়রা দ্বীদনর একজি জব্পজ্জনক জব্র্দয় হাত জিদছ। জব্র্য়জি হল তাক ীর করা অথব্া ব্াস্তব্তা 
ও কারণসমূহ না ফিদনই ইসলাদমর ফকান জব্র্য় সম্পদকষ িমলধারণা সম্পন্ন ফকান ব্যজেদক 



ইসলাদমর শত্রু ব্দল ফঘার্ণা করা। জকেম মানুর্ আদেন যারা অদনক তাডাহুডা কদরন এব্াং মদন 
কদরন ফয, ফকউ ফকান জব্র্দয় িমল জব্চার করদল তার সকল িাদলা কািই ব্ৃথা হদয় যায় এব্াং 

তাদক কাদ রদির অন্তিমষে করা যায়। জকন্তু এিা আমাদির মানহাদির প্রকৃত পিজত নয় এব্াং এিা 
আহ্*ফল সুন্নত ওয়াল- িামায়াদতর আমাদির ন্যায়পরায়ণ পূব্ষপমরুর্দির মানহাদির সম্পূনষ 

জব্পরীত। 

 

ফকান আইন লঙ্ঘন করার িন্য রায় যজি ফকউ প্রকাশ করদত চায় তদব্ ফসই ব্যজের ফসই ব্যাপাদর 

যদথি জ্ঞান ও ব্মঝ থাকদত হদব্। আমরা যাদির সাদথ জদ্বমত কজর তাদিরদক আমরা আল্লাহ্*র 
শত্রু অথব্া আল্লাহ্*র শত্রুদির ব্েম জহদসদব্ জব্দব্চনা করদত পাজরনা। আমরা লক্ষ্য কদরজে ফয, 

জকেম মানুর্ চরম পযষাদয় উপজনত হদয় অন্য একিন মানুর্দক ‘জব্শ্বাসঘাতক’ ব্া ‘এদিন্ি’ ব্লদে 

ুধধমমা্র  তার একজি জব্র্দয় জিন্ন মত প্রকাদশর কারদণ। আল্লাহ্* ফযন আমাদির সাহাযয কদরন। 

 

তাক ীদরর ব্যাপারিা স্পিিাদব্ উদল্লখ করা উজচত, এব্াং ফয ব্যজে এরকম রায় প্রকাশ কদরন 
তার এই ব্যাপারজিদক পজরষ্কারিাদব্ ও সাব্ধানিাদব্ ব্মঝাদনা উজচত। তদব্ যখন ব্যজেগত 
তাক ীদরর ব্যাপারিা চদল আদস তখন জব্র্য়জি ফগাষ্ঠীগত তাক ীদরর তমলনায় আদরাও িজিল 
হদয় যায় এব্াং তাই আমাদির আদরাও সতকষ হদত হদব্। একিন ব্যজেদক যজি আমরা কাদ র 
জহদসদব্ ডাকদত চাই তদব্ ফসদক্ষ্দ্র  সাংজিি  াত্*ওয়ার সব্গুদলা শতষ আমাদির ব্মঝা উজচত এব্াং 

ফকান ধরদনর িমল ধারণা সজডদয় ফ লা উজচত। 

 

আমার জপ্রয় এব্াং সম্মাজনত িাইদয়রা! 
কাউদক তার িমদলর িন্য উপদিশ ফিওয়া, আর কাদরাও িমল- ফক ব্যব্হার কদর তাদক কাদ র 

ডাকার মাদঝ জব্শাল ত াৎ আদে। পদররজি হল ফকান জিন্নমতাব্লম্বী মমসলমানদক কাদ র ব্দল 
ডাকার একজি জব্পজ্জনক িরিা। এই ধরদনর কাদির দ্বারা আমরা শজরয়দতর সম্পূনষ জব্দরাধী 
একজি কাদি জলপ্ত হজছ। আমাদির ন্যায়পরায়ণ পূব্ষপমরুদর্রা কখদনাই এই ধরদনর কাি কদরন 
জন। জব্দশর্ কদর এই ধরদনর কাি ব্া অজিদযাগ আদরাও জব্পজ্জনক হদয় িাাঁডায় যখন ফয 

ব্যজেজিদক কাদ র জহদসদব্ জব্দব্চনা করা হদছ ফসই ব্যজেজি যজি দ্বীদনর ফকান ফসব্ক হদয় থাদক 
এব্াং তার অতীত যজি দ্বীন ইসলাদমর প্রজত তার কাদির সাক্ষ্য ফিয়। এদক্ষ্দ্র  মমসলমানদির 
একতা অিষন সব্চাইদত দুদব্ষাধয জব্র্দয় পজরণত হয়। মানুর্দির মাদঝ জকেম মানুর্ এমনও আদে 

যারা চরম পযষাদয় উপজনত হদয় তাদির সাদথ জনেক ফকান মদতর জমল না হদলই ফকান মানুর্ ব্া 
িদলর প্রজত অন্যায়-আচরণ ও অমযষািা কদর। এর পজরণজত হল, আমরা আমাদির ফসসকল 
সমথষকদির হারাই যারা মানুর্দিরদক আমাদির কাদে জনদয় আসজেল এব্াং আমাদির িন্য দুয়া 



করজেল। আমরা আমাদির শত্রুদির প্রজত যত না কদিার ও জনষ্ঠমর তার চাইদত এরকম 
মমসলমানদির প্রজতই আমরা অজধক কদিার ও জনষ্ঠমর হদয় পজড। জকন্তু একথা মদন রাখদত হদব্ ফয, 

কদিারতা আল্লাহ্*র শত্রুদির িন্য প্রদযািয, মমসলমানদির িন্য নয়। িৃঢ় ও মিব্মত হওয়া মাদন 
এই নয় ফয, আমরা তাক ীদরর ব্ন্যায় হাব্মডমব্ম খাদব্া এব্াং আমাদির মদতর সাদথ কাদরাও মদতর 
জমল না হদলই তাদক ‘কাদ র’ ব্দল সদম্বাধন করদব্া। আমরা এখাদন মমসলমানদিরদক কাদ র 
ব্লদত আজসজন, যজি না এমন পজরজ্জতর সৃজি হয় যখন এই কািিা অজনব্াযষ হদয় পদড। 

আল্লাহ্*র এই হুকুদমর প্রজত আমাদির জকরূদপ আমল করা উজচত? 

 

 

{ َحمٌَُّدم  اْلك فَُّاِر َعَلى َأِشدَُّاء  َمَعه  َوالَُِّذيَن اللَُِّه َرس ول   َفْضًلا َيْبَتغ وَن س جًَُّدا ر كًَُّعا َتَراه ْم َبْيَنه ْم ر َحَماء    اللَُِّه ِمَن 
َأَثِر ِمْن و ج وِهِهْم ِفي ِسيَماه ْم َوِرْضَواًنا ِفي َثل ه ْمَوَم التَُّْوَراِة ِفي َمَثل ه ْم َذِلَك الس ُّج وِد   َشْطَأه  َأْخَرَج َكَزْرٍع اإِلْنِجيِل 

َفاْسَتْغَلَظ َفآَزَره  ِبِهم  ِلَيِغيَظ الز ُّرَُّاَع ي ْعِجب  س وِقِه َعَلى َفاْسَتَوى  الصَُّاِلَحاِت َوَعِمل وا آَمن وا الَُِّذيَن اللَُّه  َوَعَد اْلك فَُّاَر   

َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرًة ِمْنه ْم } 

 

“মমহাম্মাি (صلىاللهعليهوسلم) আল্লাহ্*র রসূল; আর যারা তাাঁর সাদথ আদে তারা কাদ রদির জব্রুদি 
কদিার এব্াং জনদিদির মদধয পরস্পদর সহানুিূজতশীল; আল্লাহ্*র অনুগ্রহ ও সন্তুজি কামনায় তমজম 
তাদিরদক রুকু ও জসিিায় অব্নত ফিখদব্। তাদির মমখমন্ডদল জসিিার জচহ্ন থাকদব্, তাওরাদত 
তাদির ব্ণষনা এরূপই এব্াং ইিীদলও। তাদির িৃিান্ত একজি শস্যদক্ষ্দতর ন্যায়; যার চারা গােগুদলা 
অঙ্কুজরত হয়, পদর ফসগুদলা শে ও পমি হয়, পদর কাদন্ডর উপর িাাঁডায় িৃঢ়িাদব্, যা চার্ীদক আনন্দ 
ফিয়। এিাদব্ (আল্লাহ্* ঈমানিারদিরদক সমৃজির দ্বারা) কাদ রদির অন্তর্জ্ষালা সৃজি কদরন। যারা 
ঈমান আদন ও সৎকমষ কদর আল্লাহ্* তাদির ক্ষ্মা ও মহা পমরস্কাদরর প্রজতশ্রুজত জিদয়দেন।”- 

সূরাহ্* আল-  াত্*হ, আয়াতেঃ ২৯ 

ফকান ব্যজে যজি ফকান জব্র্দয় িমল কদর থাদকন তদব্ তার িমলজিদক কারণ ও যমজে জিদয় এব্াং 
সিয় উপদিশ, কথা ও সুন্দর ব্যব্হাদরর মাধযদম সাংদশাধদনর ফচিা করদত হদব্। কারণ এদক্ষ্দ্র  
লক্ষ্য হদছ মূল সমস্যাজির সমাধান করা ও সজিক জব্র্য়জি জচজহ্নত করা। আমাদিরদক মূল 
সদন্দহ- সাংশয়- জিদক শনাে করদত হদব্ এব্াং ফসজিদক অপসাজরত করদত হদব্। আমাদিরদক 

জব্র্য়জির ফযখাদন িমলজি হদয়দে ফসজিদক শনাে করদত হদব্ এব্াং ফসই সম্পজকষত সকল সদন্দহদক 

িূরীিূত করদত হদব্। আল্লাহ্* সব্ষশজেমান আমাদিরদক এদক্ষ্দ্র  একজি খমব্ই প্রজতজষ্ঠত ও 
জনিষরদযাগয কমষপজিত প্রিান কদরদেন যা সিয় কথা, যমজে ও সদুপদিদশর উপদর প্রজতজষ্ঠত। 
আমাদির লক্ষ্য হদছ, ফয ব্যজেজি িমল করদে তার সাংদশাধন করা, ফযন তাদক আমাদির সাদথ 
একই কাতাদর সাজরব্ি করা যায়, এব্াং অব্েই ব্যজেজিদক আমাদির শত্রুদত পজরণত কদর 



প্রকৃতপদক্ষ্ শত্রুদির কাতাদর তাদক সাজরব্ি কদর শত্রুদিরদকই শজেশালী করা নয়। আল্লাহ্* 
ফযন এই কাদি আমাদির সহায় হন এব্াং জনদির িাইদিরদক শত্রু ব্ানাদনা ফথদক ফযন জতজন 

আমাদিরদক রক্ষ্া কদরন। 

 

আল্লাহ্ ফযন আপনাদির সকদলর উপর অনুগ্রহ কদরন, আর আপনাদির একথা িমদল ফগদল চলদব্ 
না ফয, আপনারা ফস সকল ফ ারাদমর সিস্য যা মানুর্দক জিহাদির জিদক আহব্ান কদর, আর 
আল্লাহ্*র অনুমজতদত আমরা সদতযর অনুসরণ করজে। আমরা একজি খমব্ই গুরুত্বপূণষ ও িামী 

উপহার ব্হন করজে যা এজির মাজলদকর কাদে ফপৌদে ফিওয়া প্রদয়ািন। আমাদির একমা্র  উপায় 
হল আমাদির িাজয়ত্বগুদলাদক সদব্ষািম আচরণ ও পন্থায় পজরচালনা করা। আমাদিরদক শয়তান ও 

আমাদির জনদিদির ন দসর প্রদলািন ফথদক সাব্ধাদন চলদত হদব্। কারণ আমরা যজি এগুদলাদক 
সন্তুি করা ুধরু কজর, তাহদল এর দ্বারা আমরা আমাদির রব্ ও সৃজিকতষাদক রাগাজিত করদব্া। 

 

আমরা আল্লাহ্*র িন্য ব্লজে! আল্লাহ্*র ওয়াদস্ত সাব্ধান থাকদব্ন যখন আপজন (কাদরাও জব্রুদি 
ফকান অজিদযাগ এদন) কাউদক শনাে করদেন এব্াং জনজশ্চত হদছন। আল্লাহ্*র ওয়াদস্ত আপনার 

িাইদির প্রজত িয়াশীল হন। 

 

অপরজিদক, আমাদির সব্সময় উপদিশ ফিওয়ার ফচিা করা উজচত, তদব্ আমাদির উপদিদশর 
কন্ি এমন হওয়া উজচত ফযন তা প্রজতপদক্ষ্র অন্তদর ফকামলিাদব্ অব্তরণ কদর। আমাদির এখন 
একই সাদথ দুইজি িাজয়ত্ব পালন করদত হদব্, তা হল িাওয়াত ফিওয়া এব্াং আল্লাহ্*র শত্রুদির 

সাদথ যমি করা। কারণ যজি আমরা তা পালন কজর তদব্ জ তনার িরিা ব্ে করার িন্য এব্াং 
আমাদির ফয ব্যজেদক আমরা মদন কজর ফয ফস িমলপদথ আদে তার ফচাদখ সদতযর আদলা প্রিাদনর 

িন্য আল্লাহ্* তাআলা আমাদিরদক উজেলা (কারণ) করদত পাদরন। 

 

এই জ তনা ব্ে করার িন্য এব্াং এই যমি ও যমিরত িাইদির মহান লক্ষ্য ও উদেে অিষন করার 
িন্য অল্প জকেম ফ ারাম- ব্যব্হারকারীর ইউিারদনম ব্যান (জনজর্ি) কদর ফিওয়া আমাদির িন্য 
খমব্ই সহি কাি। এদক্ষ্দ্র  এিা িরুরী নয় ফয, ফস ব্া তারা প্রকৃতপদক্ষ্ ফকান ব্যজে ব্া ব্যজেব্গষ 
ব্া তাদির নাম জক। আমরা তাদক ব্া তাদিরদক ফ ারাম ফথদক ব্যান (জনজর্ি) কদর জিদব্া যজি 
ফিজখ ফয জতজন ব্া তারা ফ ারাদম জব্জিন্ন ঝগডা ও অযথা যমজে- তদকষর জিদক উস্কাজন জিদছন যা 
আমাদির শত্রুদির জব্রুদি আমাদির যমিদক ব্যাহত কদর ফিয়, ফয যমদি আমাদির শত- সহস্র 

িাইদয়র িীব্ন, সম্পি, সম্পজি ও পজরব্ার কুরব্াজন হদয়দে। 

 



আমাদির আপনাদিরদক যা ব্লার প্রদয়ািন জেল তা আমরা ব্দল জিদয়জে। আমরা আল্লাহ্*র কাদে 

দুয়া কজর ফযন, জতজন আমাদিরদক আমাদির ফিার্- ত্রুজি, আত্মজনয়ন্ত্রণ ও আমাদির আশা-আকাঙ্ক্ষা 
সম্পদকষ ব্মঝ অিষদনর ফতৌজ ক (সুদযাগ) িান কদরন এব্াং আমাদিরদক আমাদির কথা ও কাদি 
ইখলাস (অকৃজ্র ম আন্তজরকতা) িান কদরন। আমরা আমাদির সৃজিকতষার কাদে দুয়া কজর ফযন 
জতজন আমাদিরদক আমাদির দ্বীদনর সাহাযযাদথষ এব্াং আমাদির মমিাজহিীন িাইদির প্রজতরক্ষ্াদথষ 
একজি ফিদহর ন্যায় একতাব্ি কদর ফিন এব্াং জতজন ফযন আমাদির সকল ব্ন্দী িাইদির মমজের 

ব্যব্্া কদর ফিন। জনশ্চয়ই ুধধমমা্র  আল্লাহ্*রই এই সকল জব্র্দয় পূণষ ক্ষ্মতা ও জনয়ন্ত্রণ আদে। 
আমাদির ফশর্ দুয়া হল, সকল প্রশাংসা ুধধমমা্র  আল্লাহ্*র িন্য জযজন িগতসমূদহর প্রজতপালক। 
আর আল্লাহ্*র পক্ষ্ ফথদক সন্তুজি ও শাজন্ত ব্জর্ষত ফহাক তাাঁর [নব্ী মমহাম্মাি (صلىاللهعليهوسلم)] প্রজত 

যার আিশষ কুরআদনর উপদর প্রজতজষ্ঠত। 

 

ইসলাজমক ফনিওয়াকষসমূদহর ব্যব্্াপনার িাজয়দত্ব জনযমে 

আপনার িাইদয়রা 
(উৎসেঃ ুধমমখ, জ িা এব্াং আনসার) 

 


