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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 اللهم صّل على دمحم وآلو وسلم وابرك، أما بعداحلمد هلل رب العاملني، 
 

াভে  ারাদতয য, 
অল্লা তায়ারায ফানী:- 
 

ُهُم اْلَبْأسَ  ت ْ ا َيَِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َمسَّ ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ ٰ َأْم َحِسب ْ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمََّتٰ َنْصُر اَّللَِّ َأََل ِإنَّ اُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ
 َنْصَر اَّللَِّ َقرِيبْ 

র্থ: “ততাভযা সি ভদন িয তম, ততাভযা িান্নাদত প্রদফ িযদফ? র্চ (এখদনা) ততাভাদেয ঈয ততাভাদেয ূফথফতথী 
তরািদেয নুরূ ফস্থা অদ সন। তাদেয স্পথ িদযসির বাফ-নটন  তযাগ-মাতনা এফং তাযা প্রিসিত 

দয়সির। এভনসি যূর  তায দে মাযা ইভান এদনসিদরন তাযা ফরদত শুরু িযদরন, িখন অদফ অল্লায াাময? 
শুদন যাখ সনশ্চয়আ অল্লায াাময সনিদটআ।[ূযা ফািাযা ২:২১৪] 

 
েুসনয়ায িীফদন ভানুল ফথো যীক্ষায় র্াদি। অল্লা তা’অরা েুসনয়াদি যীক্ষাগায সাদফ ৃসি িদযদিন। িখদনা 
এভন ভয় অদফনা মাদত তিান ধযদেয যীক্ষা র্ািদফ না। অয ফান্দা অল্লা তা’অরায াদর্ সভসরত য়ায  
িান্নাদত মায়ায অগ মথন্ত িখদনা এভন ভয় অদফনা, মাদত প্রান্ত দয় মাদফ  যীক্ষা এফং সফে অদেয 
সযভাসিদত তৌঁদি মাদফ।  
ফান্দা মখন িান্নাদত তৌঁদি মাদফ, তখন তায ির প্রিায যীক্ষা তল দয় মাদফ। অয িান্নাত দফ তবাগ সফরাদয 
ফাস্থান। অয তম ফযসি েুসনয়াদত তবাগ সফরা িযদত চায়, ত েুসনয়াদি প্রসতোন প্রাসিয স্থান ফানায় র্চ তা 
প্রসতোন প্রাসিয স্থান নয় ফযং তা র যীক্ষাগায।  
অল্লা তা’অরা ৃসিিুদরয তেষ্ঠ  নফী িুদরয যোয ভুাম্মে াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাদভয সনিট স তপ্রযে 
িদয প্রর্দভ তগাদন, সিিুসেন য প্রিাদয োয়াদতয সনদেথ সেদয়দিন। এআ িাদি সতসন িুপপাযদেয ক্ষ দত িি, 
ফাধা  সফদযাসধতায মু্মখীন দয়দিন।  
এযদয সিযত  সিযদতয িি য িযায, স্বাধীন যাষ্ট্র ফানাদনা এফং সিাে িযায সনদেথ সেদয়দিন। তায এআ 
িাি এআ মথন্ত চারু সির তম, সতসন তায ফদচদয় সপ্রয়তভ ফনু্ধ অল্লা তা’অরায াদর্ সভসরত দয়দিন এভতাফস্থায় তম, 
সতসন ভুনাসপি  আয়াহুেীদেয াদর্ সিাে  যীক্ষায ফস্থায় সিদরন। 
যূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ তায সপ্রয়তভ ফনু্ধয াদর্ সভসরত য়ায দয ভুযতােদেয াদর্ াাফাদয় 
তিযাদভয সিাদেয নতুন মাত্রা শুরু য়। অয ভুযতােদেয াদর্ মুদেয দয তযাভ  াযদযয মুে য়।  
এবাদফআ ফান্দায সপতনা  সফসবন্ন যীক্ষা চরদত র্ািদফ, সিয়াভত সেফদ তায প্রসতারদিয াদর্ াক্ষাৎ িযা মথন্ত। 
অল্লা তা’অরা ভানুলদেয িনয এটাআ সনয়ভ ফাসনদয়দিন। তিননা অল্লা তা’অরা এআ েুসনয়াদি যীক্ষায িনযআ ৃসি 
িদযদিন। তুসভ তিান সেন প্রপুল্লতায াদর্ ফরদত াযদফনা তম, অরাভেুসরল্লা এখন অভযা সফে-অে তর্দি ভুসি 
তদয় তগসি র্ফা অরাভেুসরল্লা এখন অভযা এআ মুে তর্দি ভুসি তদয় তগসি।  
ফান্দা এিভাত্র িান্নাদতআ প্রপুল্ল দত াযদফ, অল্লা তা’অরা ফদরন: 
 

ُ الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنُكْم  ا يَ ْعَلِم اَّللَّ ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ  َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ َأْم َحِسب ْ
“ততাভাদেয সি ধাযো, ততাভযা িান্নাদত প্রদফ িযদফ? র্চ অল্লা এখন তেদখনসন ততাভাদেয ভদধয িাযা সিাে 

িদযদি এফং িাযা ধধমথীর”। [ূযা আভযান ৩:১৪২] 
িান্নাদতয যাস্তা র সিাে  ফদযয যাস্তা, তুসভ সি ধাযো িযি তম, সিাে  ফয িযায অদগআ িান্নাদত চদর 
মাদফ?  



 

 

 
অল্লা তা’অরা ফদরন: 
 

ِر الصَّ  ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْْلَْوِف َواْْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ  اِبرِينَ َولَنَ ب ْ
ফযআ অসভ ততাভাদেয তি বয়, কু্ষধা এফং িান, ভার  পরাসেয ক্ষয়-ক্ষসতয ভাধযদভ যীক্ষা িযফ, অয ুংফাে 

র ফযিাযীদেয িনয। [ূযা ফািাযা ২:১৫৫] 
 

এআ অয়াদত ঐ ির ফযিাযীদেযদি ুংফাে প্রোন িযা দয়দি, মাযা অল্লায হুিুভদি েৃঢ়বাদফ অিঁদে ধদয এফং 
দিয ঈয টর র্াদি অল্লায াদর্ সভসরত য়া মথন্ত। 
প্রদতযদিয দ্বীনোসয নুমায়ী তায যীক্ষা য়- তমভনসট নফী িাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ ফদরদিন: 
 

لي على حسب )أشد الناس بالء اْلنبياء، مث اْلمثل فاْلمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينو فإن كان صلب الدين اشتد بالؤه، وإن كان يف دينو رقة ابتُ 
 دينو...احلديث(

“ফ চাআদত তফী সফদেয মু্মখীন দয়দিন নফীগে, এয দয মাযা নফীগদেয মত সনিটফতথী সির তাযা ততদফী 
সফদেয মু্মখীন দয়দিন। প্রদতযদিআ তায দ্বীনোসয নুমায়ী যীসক্ষত য়, ুতযাং ত মসে দ্বীনোসযতায় ভিফুত য় 
তায যীক্ষা িসিন দফ, অয মসে দ্বীনোসযতায় েুফথর য় তাদর তায েুফথরতা নুমায়ী যীসক্ষত দফ।,... াসেদয 

তল মথন্ত। (সতযসভিী) 
ুতযাং ভানুল তায দ্বীনোযী নুমায়ী যীসক্ষত য়, তম তায দ্বীনোসযতায় মত টর র্ািদফ তায যীক্ষা তত িসিন 
দফ। 
য়তান িতিদি এআ ির্া ফদর তধাঁিা তেয় তম, ততাভায দ্বীনোসযতা ভিফুত দর িসিন সফে অদফ, তাআ তুসভ িসিন 
সফে তর্দি ভুি র্ািায িনয ততাভায দ্বীনোসযতাদি েুফথর িয। খসফ য়তাদনয তধাঁিা িতআনা ভাযাত্মি! অয 
য়তাদনয তধাঁিায় দে ভানুল ফদর, অভায দ্বীনোসযতা ভিফুত দর অভায সফে িসিন দফ, অয অসভ িসিন 
সফে য িযদত াযফনা, তাআ অভায নপ  আফােতদি েুফথর ফানাফ, িাযে অসভ তিাট ফা েুফথর সফে চাআ, এটা 
য়তাদনয তধািঁা  ফুঝায বুর।  
(সিি ির্া র) যীক্ষা দফ দ্বীনোসযতা নুমায়ী, তাআ ভানুদলয যীক্ষায ঈদমাগী ধধমথ  েৃঢ় র্ািাফস্থায়আ তাদি 
যীক্ষা িযা দফ। র্থাৎ অল্লা তা’অরা ফান্দাদি তায াদধযয ফাসদয যীক্ষা িযদফন না, ফযং তাদি তায ইভাদনয 
ঈদমাগী যীক্ষা িযদফন। এআ যীক্ষা তায ইভান, আয়াসিন, তায়ািিুর  ফদযয ঈমুি দফ। তায যীক্ষা ত 
নুমায়ীআ অদফ, এয তচদয় তফীয যীক্ষা দফনা। ুতযাং ভানুলদি এভন যীক্ষা িযা দফ না, তমআ যীক্ষায় ঈত্তীেথ 
য়ায ক্ষভতা তায তনআ, মায পদর সিয়াভদতয সেফদ ত অল্লাদি ফরদত াযদফ, ত অল্লা অসন অভাদি 
াদধযয ফাসদয যীক্ষা িদযদিন!  
অদর সফলয়টা এভন নয় ফযং ইভান নুমায়ী সফে অদফ। তএফ মাদেয দ্বীনোসযতা ভিফুত, মসে নযদেয 
ইভাদনয েুফথরতায িাযদে তাদেয িাদি যীক্ষা িসিন ভদন দফ সিন্তু মাদি যীক্ষা িযা দে তায তআ সযভাে ইভান 
অদি মায দ্বাযা ত দ্বীদনয ঈয টর র্ািদত াযদফ এফং যীক্ষায় পর দত াযদফ। এটা ত এআ িাযদে াযদফ 
িাযে অল্লাহ্ তায ইভান ভিফুত িদয সেদয়দিন।  
(ঈোযে স্বরূ তিঈ তিঈ ফদর তম,) “ভুিদি িসিন যীক্ষা িযা দয়দি, তায িায়গায় অসভ দর সফদে ধধমথধাযে 
িযদত াযতাভ না”। যাঁ তায তআ সযভাে ইভান, আয়াসিন  অল্লা তা’অরায াদর্ ততা সির মা তায যীক্ষায 
িনয মদর্ি। অল্লাহ্ এয দ্বাযাআ তআ যীক্ষায় তাদি ঈত্তীেথ িদযদিন। 
এখাদন ঈস্তাে অবু্দল্লা অর-অ’েভ ফদরদিন, অল্লায যাস্তায ভুিাসদেয িনয অফযি র তিাট ফে প্রদতযি অভদর 
অল্লা তা’অরায সনিট ভদন ভদন য়াদফয অা িযা। এখাদন তিাট ফে প্রদতযি অভদরয িনয অল্লা তা’অরায 
সনিট য়াদফয অা িযায ফযাাদয সফদলবাদফ তিথ িদযদিন। ত অল্লায যাস্তায় র্ািাফস্থায়,  



 

 

 
অল্লায ন্তুসিয তিান িাদি র্ািা ফস্থায় প্রদতযি অভদরআ অল্লায সনিট য়াদফয অা িযদফ।  
ঈস্তাে ফদরন, এটা এআিনয তমন তায তিান প্রসতোন  য়াফ িুদট না মায়। সিাে র তনি িাদিয দনি ফে 
এিসট েযিা  তনিী িথদনয ফে এিসট তক্ষত্র। অল্লায যাস্তায সর্ি এআ দর্ চরদত তম ির িি, সফে  
যীক্ষায মু্মখীন য়, য়াদফয প্রতযাা ত গুদরাদি রাগফ িদয তেয়। তায এআ নুধাফনটা সনঃদন্দদ পরতা 
িথদনয ঈায়, ভদনাফর ফৃসেয িাযে  ন্তদযয িনয অনদন্দয ফযাায দফ আনা অল্লাহ্। 
 
অভযা অল্লায িাদি নুগ্র প্রার্থনা িযসি, অয সতসন ফসিিু িযদত ক্ষভ। 
 

 واحلمد هلل رب العاملني، وجزاكم هللا خريًا
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