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অমসুলিমদের ব্যাপাদর একলি লব্দেষ আদব্েন 

মুহতারাম, 

লিয় পাঠক! 

এ মুহূদতে আলম লিন্ন একলি েীনী খেেমদতর িলত আপনাদের েৃলি আকষেণ করদত চালি, যা আমাদের উপর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদির সাল্লাল্লাহু 

‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম পক্ষ খেদক আদরালপত লব্দেষ লিম্মাোরী। অেচ খস লব্ষদয় আমরা সমূ্পণে খব্-লিলকর আলি। মহানব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 

ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর সব্েক্ষণ ব্যলেত ও িারাক্রান্ত োকত এ লচন্তায় খয, তাাঁর সকি উম্মতদক লকিাদব্ লচরস্থায়ী িাহান্নাম খেদক ব্াাঁচাদনা 

যায়। নব্ী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম খকান খকান কাদিরদক সত্তুর ব্াদররও খব্েী ইসিাদমর োওয়াত লেদয়দিন। (লমরকাত-১১৯৭) 

এ ব্যাপাদর লতলন এত খব্েী খপদরোন ও অলস্থর োকদতন খয, আল্লাহ তা‘আিা একো ব্দি তাাঁদক সান্তনা লেদয়দিন- “তারা যলে ঈমান না আদন 

তাহদি তাদের লচন্তায় লক আপলন লনদিদক ধ্বংস কদর লেদব্ন?” (সরূা শু‘আরা-৩, কাহাি-৬) 

নব্ী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত লহসাদব্ আমাদের লেদির মদযয এ যরদনর েরে, লচন্তা-লিলকর উেযম োকা িরুরী। 

কারণ আমাদেরদক তাাঁর অনুকরণ ও অনুসরদণর লনদেেে খেওয়া হদয়দি। (সূরাদয়লনসা-৯) 

অতএব্ তাাঁর লেদির সব্ খচদয় ব্ড় ব্যাো ও েরে যলে আমাদের লেদি খমাদিও না োদক তাহদি লকিাদব্ অনুসরণ ও অনুকরদণর হক আোয় 

করলি ব্দি োব্ী করদত পালর? সুতরাং এ ব্যাপাদর আমাদের সকদির োলয়ত্ব ও কতেব্য হি িেমত  আমরা ঈমান-আমি সহীহ করার লিলকর 

ও িদচিা চািাব্। তারপর লনদির লপতা-মাতা, িাই-খব্ান, স্ত্রী পুত্র, খিদি-খমদয়, আত্মীয়-স্বিন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, পাড়া-িলতদব্েীদের ঈমান-আমি 

সহীহ করার িনয েলি ও সামেে অনুযায়ী োওয়াত লেব্ এব্ং িদচিা চািাব্। (সরূাদয় আসর: ২-৩, তাহরীম : ৬ ও শু‘আরা-২১৪) 

এরই পাোপালে অমুসলিম িাইদেরদকও েলি সামেে অনুযায়ী ইসিাম গ্রহদণর োওয়াত লেব্। (সরূাদয় আদি ইমরান-৬৪) 

তাদের লনকি ইসিাদমর পলরলচলত তখুি যরব্ এব্ং একমাত্র ইসিাম যমেই খয মানুষদক লচরস্থায়ী িাহান্নাম খেদক মুলি লেদত পাদর-একো 

ব্ুঝাব্। একাদির িনয লনদির এিাকা, খেে ও সারা লব্দের অমুসলিমদেরদক আমাদের কাদির কমেখক্ষত্র মদন করব্। (সরূাদয় আরাি-১৫৮) 

এব্ং লনদির েলি ও সামেে অনুযায়ী লব্লিন্ন খহকমদতর মাযযদম তাদের কাদি োওয়াত খপ াঁিাব্। (সরূাদয় নাহি-১২৫) 

আমাদের দ্বারা যলে একিন অমুসলিমও ইসিাম গ্রহণ কদর তাহদি সমগ্র দুলনয়া খেদক ব্ড় খে িত হালসি হদয় যাদব্ এব্ং এিা আমাদের 

নািাদতর সব্দচদয় ব্ড় উসীিা হদত পাদর। (ব্ুোরী েরীি হা  নং ৪২১০, ৬৪১৫) 

এ কাদির অব্দহিার েরুণ হােদরর ময়োদন আমাদের মুসীব্দতর সমু্মেীন হদত হদব্ এব্ং অমুসলিমগণ লব্দেষ কদর যারা লব্লিন্ন খিন-খেন ও 

উঠা-ব্সায় আমাদের সাদে সম্পলকেত ব্া খয খকানিাদব্ পলরলচত তারা আমাদেরদক োয়ী করদব্। আমাদের একিু লিলকর ও লচন্তা-িাব্না অদনক 

খিাদকর িাহান্নাম খেদক নািাদতর উসীিা হদত পাদর এব্ং এখক্ষখত্র আমাদের অব্দহিা হািার হািার খিাদকর িাহান্নাদমর কারণ হদত পাদর 

এব্ং আমাদের লনদিদের লব্পে খেদক আনদত পাদর। সুতরাং আমাদের সকদির সদচতন হওয়া িরুরী এব্ং আদরালপত োলয়ত্ব পািন করার 

িনয ব্াস্তব্মুেী পেখক্ষপ গ্রহণ করা একান্ত কতেব্য। আল্লাহ তা‘আিা তাওিীক োন করুন। 

লব্. দ্র.: এ ব্যাপাদর “লব্লিন্ন যমেগ্রদে মহানব্ী হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম” ব্ইলি সহায়ক হদব্ ব্দি আো কলর। 

 


