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ফেসবুক ফ োক দোওয়োতের বোেোয়ন 

ইন্টোরতনট বযব োরকোরী প্রোয় প্ররেরট মোনুষই এখন কম-ফবরি 
ফেসবুক, টুইটোরস  রবরিন্ন সোমোরিক ফযোগোতযোতগর সোইট বযব োর 
কতরন। ফকবল পোশ্চোেয রবশ্বই নয়, আমোতদর ফদতিও সোম্প্ররেক 
সমতয় ফসোিযোল রমরডয়ো রবতিষে ফেসবুতকর রবস্তোর বযোপক। 
ফেসবুক এখন পৃরিবীর অনযেম আতলোরিে রমরডয়ো। এক নেুন 
িরির নোম ফেসবুক। ফেসবুক রনতয় আতলোিনো আতে, আতে 
সমোতলোিনোও। এর ফনরেবোিক বযব োর ফযমন বোড়তে, ফেমরন বোড়তে 
ইরেবোিক বযব োরও। একরদতক এর মোধ্যতম দুষৃ্কেকোরীরো রমিযো 
েরড়তয় রদতে। অশ্লীলেো ও নগ্নেোতক স নীয় কতর েুলতে। 
নোরস্তকেো ও ধ্তমে অরবশ্বোস তেরর করতে। অনযরদতক এর মোধ্যতম 
 োিোরও মুসরলম িোইতবোন রনতিতদর কলযোণকর রিন্তো ও িনর েকর 
আইরডয়ো অনযতদর মোতে েরড়তয় রদতেন। ফেসবুতক ফপি ও গ্রুপ 
খুতল রবরিন্ন করমউরনরটর ফলোতকরো এক  তয় এর মোধ্যতম  োিোর 
 োিোর িোতলো কোি করো করতেন। িরুরী প্রতয়োিতন রি ফদওয়ো, 
কযোন্সোর আক্রোন্ত আল্লো র বোন্দোর পোতি দোাঁড়োতনো রকাংবো বনযো, 
িীেস  নোনো প্রোকৃরেক দুতযেোতগ অস োয় মোনবেোর ফসবোয় এরগতয় 
যোওয়ো- সবই িলতে ফেসবুকতক ফকন্দ্র কতর।   

িোইতলই আপরন এতক কোতি লোরগতয় রবশুদ্ধ রবশ্বোস ও শুি রিন্তোর 
প্রসোর ঘটোতে পোতরন। েোই সোম্প্ররেক রদনগুতলোয় সমোির তেষী, 
িোতলো মতনর মোনুষ ও পুণযবোন মুত্তোকী ফলোতকরোও লুতে রনতেন 
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ফেসবুতকর সীমোনো ীন আরিনো। রবতশ্বর খযোরেমোন যুগসতিেন 
অরধ্কোাংি আতলমই যুি  তেন ফেসবুতক। রবরিন্ন মোধ্যতম কোি 
করো সমকোলীন মুসরলম রবতশ্বর প্রোয় সব রবখযোে ইসলোম প্রিোরকই 
আতেন এ উনু্মি প্রোঙ্গতন। আতেন ড. িোয়খ মু োম্মদ আররেী, ড. 
ইউসুে আল কোরযোবী, ড. আতয়ি আল কোরনীস  আরব রবতশ্বর 
রবখযোে সব ইসলোম প্রিোরক, িোরতের স্বনোমখযোে  মুেেী মোওলোনো 
খোতলদ সোইেুল্লো  র মোনী, পোরকস্তোতনর খযোরেমোন ইসলোম প্রিোরক 
আতলম ডো. মোওলোনো েোতরক িোরমলস  প্রোিয-পোশ্চোতেযর সবোই। 

সবোর কোতেই এখন ফেসবুক েোতদর দোওয়োেী কোযেক্রম েুতল ধ্রোর 
এক স ি অনোয়োস মোধ্যম। 

আরবরবতশ্বর প্রখযোে আতলম, গতবষক, সুবিো, িনরপ্রয় ফলখক ড. 
আতয়ি আল কোরনীর অরেরসয়োল ফেসবুক ফপি রতয়তে। ফেসবুক 
কেৃেপক্ষ ফিতক ফিররেোইড েোর এ ফপতির এ পযেন্ত লোইক সাংখযো 
৫৪ লোখ ৩৯  োিোর ৮৯। ফসৌরদ আরতবর আতরক প্রখযোে ইসলোম 
প্রিোরক ও খযোরেমোন কুরআন রেলোওয়োেকোরী ড. মু োম্মদ আল 
আররেীর ফেসবুক ফপতি লোইতকর সাংখযো আরও অতনক ফবরি। েোর 
অরেরসয়োল ফপিরটতক লোইক কতরতেন ১৫,৪৪৪,১৯০ িন। েোর 
ফপিরটও ফেসবুক কেৃেপক্ষ কেৃেক ফিররেোইড। আধু্রনক রমরডয়োয় 
েুলনোমূলক ধ্মেেতের আতলোিনোর মোধ্যতম সোরো রবতশ্ব খযোরে লোি 
করো িোরতের ডো. িোরকর নোতয়তকর ফিররেোইড অরেরসয়োল ফপি 
লোইক কতরতেন ৬,১৩১,০৮০ িন। আরব আরমরোতের রবশ্বখযোে 
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ইসলোমী সঙ্গীেরিল্পী আ তমদ বুখোরেতরর ফিররেোইড অরেরসয়োল 
েযোন ফপতির লোইককোরীর সাংখযো ১,৭৬৪,৮৫০ িন।1  

েোরো প্ররেরদন েোতদর স্ট্যোটোতস রবরিন্ন আমল ও দু‘আ ফিতক রনতয় 
সৎ কোতির নোনো রদক েুতল ধ্তরন। আরও েুতল ধ্তরন প্রোণীর 
েরব ীন দু‘আ ও আমতলর দোরুণ দোরুণ সব ফপোস্ট্োর। সকোল-
সন্ধ্যোর রযকর, রবরিন্ন সময় ও উপলক্ষ সাংক্রোন্ত কুরআন- োদীতসর 
রনতদেিনো েুতল ধ্তরন েোরো এসব ফপতি।  

আসতল ফেসবুক বো সোমোরিক ফযোগোতযোগতক আপরন িোতলো কোতি 
লোগোতবন নো ফকন, যুতগর ফয ফকোতনো কোযেকর উপোয়তক ইসলোম ও 
মোনবেোর কলযোতণ কোতি লোগোতনোই ফেো ইসলোতমর রিক্ষো। আল্লো  
রোবু্বল ‘আলোমীন রক বলতেন ফদখুন :  

م ٱۡۡلََسَنةِ   َوٱلَۡموِۡعَظةِ  بِٱۡۡلِۡكَمةِ  َرب َِك  َسبِيلِ  إَِلى  ٱۡدع   ﴿ ۡحَسن    ِهَ  بِٱلَِّت  َوَجىِدلۡه 
َ
 أ

وَ  َربََّك  إِنَّ  ۡعلَم   ه 
َ
وَ  ۦَسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أ ۡعلَم   وَه 

َ
ۡهَتِدينَ  أ : انلحل] ﴾ ١٢٥ بِٱلۡم 

٥٢١  ] 
‘েুরম ফেোমোর রতবর পতি প্রজ্ঞো (সম্ভব সব মোধ্যম-উপোয় কোতি 
লোরগতয়) ও সুন্দর উপতদতির মোধ্যতম আহ্বোন কর এবাং সুন্দরেম 
পন্থোয় েোতদর সতঙ্গ রবেকে কর। রনশ্চয় একমোত্র ফেোমোর রবই 
িোতনন ফক েোর পি ফিতক ভ্রষ্ট  তয়তে এবাং র দোয়োেপ্রোপ্ততদর রেরন 
খুব িোতলো কতরই িোতনন।’ {সূরো আন-নো ল, আয়োে : ১২৫} 

                                                            
1. সবগুতলো েযোন ফপতির লোইক সাংখযো ১০ রডতসম্বর ২০১৪ পযেন্ত।  
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েতব ফেসবুতকর মতেো একরট উনু্মি মোধ্যমতক কোতি লোরগতয় 
আরখরোতের কলযোণ রনরশ্চে করতে  তল আমোতদর রকেু রবষয় মোিোয় 
রোখতে  তব। অনযিোয় এখোতন রগতয় রনতির ঈমোন, আমল ও 
আখলোক ধ্বাংস  ওয়োর সম্ভোবনো রতয়তে।  

লজ্জো ও তনরেকেোতবোধ্ রিক রোখো : এটো িোনো কিো, পরররমে লজ্জো 
মোনব িররত্রতক অননয উচ্চেোয় রনতয় যোয়। লজ্জো নোরীর রবতিষ 
িূষণ। লোি ফখোয়োতনো মোনুষ ফ ন অপরোধ্ ফনই করতে পোতর নো। 
েোই ফেসবুতক ফযন লজ্জো রবসিেন  তয় নো যোয়। ফেসবুতক আপনোর 
রবিরণ, ফিয়োর, লোইক, কতমন্ট এবাং িযোট ফযন লজ্জোর সীমো 
অরেক্রম নো কতর।  

আিকোল ইন্টোরতনট িগে এবাং আমোতদর িোরপোতির সমোতি 
লজ্জোর অিোব বড় প্রকট। অিি  োদীতস বরণেে লজ্জোর একরট ঘটনো 
পড়ুন: আবদুল্লো  ইবন উমর রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু  তে বরণেে, 

ِ َصَّلَّ اهُل َعلَ ِْه وََسلَّمَ  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
َخاهُ ِِف  أ

َ
نَْصاِر، وَُهَو يَِعُظ أ

َ
َمرَّ لََعَ رَُجٍل ِمَط األ

ِ َصَّلَّ اهُل َعلَ ِْه وََسلَّمَ   «َدْعُه فَإِنَّ احلَ َاَء ِمَط اإِليَمانِ »: احلَ َاِء، َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ

‘একদো রোসূলুল্লো  সোল্লোল্লোহু ‘আলোইর  ওয়োসোল্লোম িতনক আনসোরী 
বযরির কোে রদতয় গমন কররেতলন; ওই বযরি েোর িোইতক লজ্জো-
িরতমর বযোপোতর নেী ে ও িৎেসনো করররেল (ফয, েুরম এে লজ্জো 
কর ফকন?) রোসূলুল্লো  সোল্লোল্লোহু ‘আলোইর  ওয়োসোল্লোম বলতলন, েোতক 
এ রবষতয় ফেতড় দোও; (লজ্জো-িরম িোতলো রিরনস) ফযত েু লজ্জো-
িরম ঈমোতনর একরট িোখো।’ [বুখোরী : ২৪] 
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লজ্জো ফয ঈমোতন িোখো েো আরও ব্যরযিে ীন িোষোয় বলো  তয়তে অনয 
 োদীতস। ফযমন : আবূ হুরোয়রো রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু ফিতক বরণেে, 
রেরন বতলন, রোসূলুল্লো  সোল্লোল্লোহু ‘আলোইর  ওয়োসোল্লোম বতলতেন,  

ْدنَاَها إَِماَبةُ »
َ
ْو َسبُْعوَن بَابًا، أ

َ
يَماُن بِْضٌع وَِستُّوَن أ ْرَفُعَها  اإْلِ

َ
ِريِق، َوأ َذى َعِط الطَّ

َ
اأْل

يَمانِ  ، َواحْلَ َاُء ُشْعبٌَة ِمَط اإْلِ ُ  «قَْوُل ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

‘ঈমোতনর সত্ততরর রকেু ফবরি অিবো (বণেনোকোরীর সতন্দ ) ষোতটর 
রকেু ফবরি িোখো-প্রিোখো আতে। েন্মতধ্য রনম্নেম  তলো পি ফিতক 
কষ্টদোয়ক বস্তু সররতয় ফেলো এবাং সতবেোত্তম  তে “লো-ইলো ো 
ইল্লোল্লো ” বলো। আর লজ্জোও ঈমোতনর একরট িোখো।’ [ইবন মোিো  : 
৬৭]  

রবশ্বস্ততদর বনু্ধ্ বোনোন : রবশ্বস্তেো ও সেযরনষ্ঠেো  তলো সম্পতকের 
ফক্ষতত্র রনরোপত্তোর িোরবকোরি। সেযবোদী ও রবশ্বস্ত বনু্ধ্রো আপনোতক 
আঘোে ফদতব নো। পক্ষোন্ততর রমিযোবোদী ও অরবশ্বস্ত বনু্ধ্ আপনোর িনয 
খোতমোখোই অকলযোণ ফডতক আনতব। সুেরোাং এতকবোতর অতিনো 
েদ্মনোরম ফকোতনো আইরডতক আপরন বনু্ধ্ বোনোতবন নো। 

িোতলো বনু্ধ্ খুাঁতি রনন : যোর ফেসবুক আপতডটগুতলো আপনোতক 
উপকৃে কতর, ফিেনোতক িোরনে রকাংবো েিয বো জ্ঞোতনর িোণ্ডোর সমৃদ্ধ 
করতে অিবো আপনোতক নেুন নেুন অরিজ্ঞেোয় আতলোরকে করতে- 
রেরন ওই বযরি ফিতক উত্তম ফয েোর রনেযনেুন আপতডতট শুধু্ 
ফপ্রম-িোতলোবোসো রকাংবো উতব্যরগ-উৎকণ্ঠোর কিোই ফিয়োর কতর। 
অেএব আপরন প্রিম ফেণীর বনু্ধ্ েোরলকোতেই সন্তুষ্ট িোকুন। 
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রকয়োমতের রদন অসৎ সঙ্গীর িনয আেতসোস করতে  তব। আল্লো  
েো‘আলো ইরিোদ কতরন,  

ِذۡ  لَمۡ  ََلۡتَِن  َيىَوۡيلََتى  ﴿ َّتَّ
َ
َضلَِّن  لََّقدۡ  ٢٨ َخلِيَٗل  ف ََلنًا أ

َ
ِۡكرِ  َعنِ  أ  َجآَءِني  إِذۡ  َبۡعدَ  ٱل 

ۡيَطىن   َوََكنَ  نَسىنِ  ٱلشَّ وٗل  لِۡۡلِ   [  ٢٢  ،٢٢: الفرقان] ﴾ ٢٩ َخذ 

‘ োয় আমোর দুতিেোগ, আরম যরদ অমুকতক বনু্ধ্রূতপ গ্র ণ নো করেোম। 
অবিযই ফস ফেো আমোতক উপতদিবোণী ফিতক রবভ্রোন্ত কতররেল, 
আমোর কোতে েো আসোর পর। আর িয়েোন ফেো মোনুতষর িনয িরম 
প্রেোরক।’ {সূরো আল-েুরকোন, আয়োে: ২৭-২৮}  

সৎ সঙ্গ ও সঙ্গী রবষতয় আমরো যো শুরন ও পোতিয পরড়, ফেসবুতকও 
বনু্ধ্তদর ফবলোয় ফস কিো প্রতযোিয। আমোতদর নবী করীম সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইর  ওয়োসোল্লোম একরদতক ফযমন সৎ সঙ্গী গ্র তণ উৎসোর ে 
কতরতেন, অনযরদতক ফেমন অসৎ সঙ্গী ফিতক দূতর িোকতে অরে 
েোরকদ রদতয়তেন। এ রবষতয় একরট িমৎকোর  োদীস বরণেে  তয়তে 
আবূ মূসো আি‘আরী রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু কেৃেক। রোসূলুল্লো  সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইর  ওয়োসোল্লোম বতলন,  

اِد، ََل » وِْء، َكَمثَِل َصاِنِ  الِمْسِك َوِكرِي احلَدَّ اِلِح َواجلَِليِس السَّ َمثَُل اجلَِليِس الصَّ
ُد ِرحيَُه،  وْ ََتِ

َ
يِه، أ ا تَْشََتِ ادِ حُيِْرُق بََدنََك، َيْعَدُمَك ِمْط َصاِنِ  الِمْسِك إِمَّ َوِكريُ احلَدَّ

ُد ِمنُْه ِرحيًا َخِبيثَةً  ْو ََتِ
َ
ْو ثَْوَبَك، أ

َ
 «أ

‘সৎ ও অসৎ বনু্ধ্র উদো রণ আের রবতক্রেো ও কোমোতরর নযোয়। 
আের রবতক্রেো  য়তেো ফেোমোতক একটু আের লোরগতয় ফদতব, অিবো 
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েুরম েোর কোে ফিতক আের ক্রয় করতব, অিবো েুরম েোর কোতে 
আেতরর ঘ্রোণ পোতব। আর কোমোর  য়তেো ফেোমোর ফদ  বো কোপড় 
পুরড়তয় ফদতব নয়তেো েোর কোে ফিতক খোরোপ গন্ধ্ পোতব।’ [বুখোরী : 
২১০১; মুসরলম : ২৬২৮] 

েোরলকো ফিতক রবদোয় করুন : রপ্রয় ফবোন, অেলোইতনর মতেো 
অনলোইতনও আপনোর সম্পতকের পরররধ্ রনরোপদ রোখো িোই। 
ফেসবুতক বনু্ধ্ েোরলকোয় ফমতয়তদরই খুাঁতি খুাঁতি অযোড করুন। একোন্ত 
প্রতয়োিতন ফকোতনো ফেতলতক অযোড করতলও তবধ্ প্রতয়োিনসীমো ফযন 
অরেক্রম নো কতর। ফেসবুতকর বোইতর যোর সতঙ্গ আপনোর সম্পকে বো 
ঘরনষ্ঠেো অনুতমোরদে নয়, ফেসবুতকও েোর সতঙ্গ সম্পতকের সীমোনো 
ফসটোই। 

অিে ীন সময় অপিয় নয় : প্রতেযতকর রনিস্ব লক্ষয ও মতনোতযোগ 
রতয়তে। আপনোর মতনোতযোগ ও রুরিতক সবসময় উন্নে করুন। 
ফেসবুতক রুরিতবোধ্সম্পন্ন এবাং সুন্দর দৃরষ্টিরঙ্গর ফলোকতদর ফোঁতক 
ফবর করুন। এমন বযরির সঙ্গ আপনোতক ফকোতনো উপকোরই রদতে 
পোরতব নো ফয শুধু্ ফগমস বো ফখল-েোমোিো রনতয় বযস্ত িোতক। ফয 
গোতনর রসতলবল বো রুরি ীন েরব ফপোস্ট্-ফিয়োতর সীরমে িোতক। ফয 
বো যোরো অনযতদর রনতয় িোট্টো-মিকরো বো িরুরী রবষতয় ফখল-েোমোিো 
করো েোড়ো রকেুই িোতন নো। ফকয়োমতের রদন আপনোতক ফেসবুতক 
ফদয়ো অিে ীন সময় রবষতয়ও িবোবরদর  করতে  তব। 
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লোইক ফিয়োর ফিতব-রিতন্ত : ফকোতনো রবষতয় লোইক রদতল েো আপনোর 
রদতক পি ফদখোতব। লোইক পোওয়ো বযরিতক আপনোর প্ররে আগ্র ী 
করতব। অেএব আপরন কী বলতেন, কী পড়তেন এবাং ফকোনটোতে 
লোইক রদতেন েো ফিতন-বুতেই রদন। ফেসবুতক কেই নো ফপি 
ওতপন করো  তয়তে খোরোপ ও কুৎরসে, যো ধ্মে ও িররত্ররবতরোধ্ী। 
আর কে িনতকই ফদখো যোয় রনবুেরদ্ধেোবিে এসব ফপিতক লোইক 
ফদন। অিি েোরো ফখয়োল কতরন নো, এই লোইক ফদয়োটো ওই পোেো 
উতন্মোিনকোরীতক এসব গোলমন্দ ও নযক্কোরিনক কিোবোেেোয় আরও 
উৎসোর ে করতব। েোর লোইক ফদয়োর মোধ্যতম রবষয়রট আরও প্রিোর 
পোতব। আল্লো  বতলন,  

ثۡمِ  ََعَ  َتَعاَون وا   َوَل  ﴿ ۡدَوىِن   ٱۡۡلِ وا   َوٱۡلع  ه  َوٱتَّق  َ َ  إِنَّ  ٱللَّ  ﴾ ٢ عَِقاِب ٱلۡ  َشِديد   ٱللَّ
 [  ٢: دة املائ]

‘পোপ ও সীমোলঙ্ঘতনর বযোপোতর এতক অতনযর স োয়েো কতরো নো। 
আল্লো তক িয় কর। রনশ্চয় আল্লো  কতিোর িোরস্তদোেো।’ {সূরো আল-
মোরয়দোহ্ , আয়োে : ২} 

িোতলো রিরনস ফিয়োর করুন : অনযতদর সতঙ্গ রগি অযোন্ড ফটক বো 
‘দোও এবাং নোও’ নীরে পরর োর করুন। আপরন যরদ এ নীরের ওপর 
িতলন েো তল অরিতরই আপরন এমন স্বোিেপর বযরি র তসতব পরররিরে 
পোতবন ফয রক-নো সবরকেুতেই রবরনময় প্রেযোিো কতর- এমনরক 
অনুগ্রত রও। রবরনময় বো বদলোর িনয অতপক্ষোয় নো ফিতক 
ফসৌিনযতবোতধ্র পররিয় রদন। ফিয়োরতযোগয মতন করতল ফসরট 
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ফপোস্ট্কোরীর সতঙ্গ পররিয় বো দীঘে সম্পকে আতে রক-নো েোর প্ররে 
ফখয়োল নো কতর অবিযই ফিয়োর করুন। িোতলো কোতির প্রিোর ও 
উৎসো  প্রদোন- সবই পুণয বতয় আতন। আল্লো  বতলন, 

ِ  ََعَ  َوَتَعاَون وا   ﴿ ه  ٱۡلِب   [  ٢: دة املائ] ﴾ َوٱتلَّۡقَوىى

‘সৎকমে ও আল্লো িীরেতে এতক অতনযর সো োযয কতরো।’ (প্রোগুি)। 

ফেসবুক ওয়োল ফযন আমলনোমো : আপনোর ফেসবুক ওয়োতল শুধু্ েো-
ই রোখতবন যো সুন্দর ও কলযোণকর। আপরন হুরিয়োর িোকতবন রনরষদ্ধ 
রবষয় ফিতক। কোরণ েো এক ধ্রতনর ফগোনোত  িোররয়ো বো িলমোন 
পোপ। ফেসবুক ওয়োল  তলো আপনোর আমলনোমো। েোররখ অনুযোয়ী 
ফপেতন ফগতলই আপনোর কতমের রেরররস্ত  োরির করতব।  আল্লো  
বতলন,  

مۡ  ِإَونَّ  ﴿ ونَ  ١١ َكىتِبِيَ  كَِراٗما ١٠ لََحىفِِظيَ  َعلَۡيك   ﴾ ١٢ َتۡفَعل ونَ  َما َيۡعلَم 
 [  ٥٢  ،٥١: اَلنفطار]

‘অবিযই ফেোমোতদর ওপর েেোবধ্োয়ক রনযুি আতে। সম্মোরনে 
আমল ফলখকরো। েোরো িোতন যো ফেোমরো কতরো।’ [সূরো আল-
ইনরেেোর, আয়োে : ১০-১২] 

েলবেী গোে ফ োন : আপরন েলবেী গোে ফ োন, যোর েোয়ো অনযতদর 
অজ্ঞেোর েোপ ফিতক রক্ষো কতর। যোর েল অবসতরর কু্ষধ্ো ফমটোয়। 
আপনোর বনু্ধ্রো েিয ফদয়োর পর েোতদর িনয উপকোরী রবষয় 
উপস্থোপন করুন। েোতদর কষ্ট ফবদনোয় রনতির করমউরনরট রনতয় 
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পোতি দোাঁড়োন। অতনযর উতব্যরগ-উৎকণ্ঠোয় সোন্ত্বনো ও সো স রদন। এতক 
অতনযর সতঙ্গ আপনোর ফলনতদতন িোরসোময রক্ষো করুন। পতরর িনয 
ফবোেো  তয় দোাঁড়োতবন নো। মোনুতষর বযরিগে রবষতয় নোক গলোতবন 
নো। অতনযর সমোতলোিনো করতবন নো। আল্লো র বোণীরট সব সময় মতন 
রোখুন। রোবু্বল ‘আলোমীন বতলন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِنَ  َكثرِٗيا ٱۡجَتنِب وا   َءاَمن وا   ٱلَّ ن ِ  م  ن ِ  َبۡعَض  إِنَّ  ٱلظَّ وا   َل  وَ  إِثۡم ه  ٱلظَّ س   ََتَسَّ
م َيۡغَتب َوَل  ك  ِبُّ  َبۡعًضا   بَّۡعض  ُي 

َ
مۡ  أ ك  َحد 

َ
ن أ

َ
َل  أ ك 

ۡ
ِخيهِ  َۡلۡمَ  يَأ

َ
 َمۡيٗتا أ

وه    وا   فََكرِۡهت م  َ   َوٱتَّق  َ  إِنَّ  ٱللَّ  [  ٥٢: رجرا احل] ﴾ ١٢ رَِّحيم   تَوَّاب   ٱللَّ

‘ফ  মুরমনগণ, ফেোমরো অরধ্ক অনুমোন ফিতক দূতর িোক। রনশ্চয় 
ফকোতনো ফকোতনো অনুমোন ফেো পোপ। আর ফেোমরো ফগোপন রবষয় 
অনুসন্ধ্োন কতরো নো এবাং এতক অপতরর গীবে কতরো নো। ফেোমোতদর 
মতধ্য রক ফকউ েোর মৃে িোইতয়র ফগোিে ফখতে পেন্দ করতব? 
ফেোমরো ফেো েো অপেন্দই কতর িোক। আর ফেোমরো আল্লো তক িয় 
কর। রনশ্চয় আল্লো  অরধ্ক েোওবো কবূলকোরী, অসীম দয়োলু।’ {সূরো 
আল-হুিুরোে, আয়োে : ১২} 

আপনোর ফেসবুতকর পোেোরটতক বোনোন ইসলোতমর ও িোরন্তর এবাং 
ফসৌন্দযে ও িোতলোবোসোর। এমন পোেো যো আপনোর নোম ও কীরেেতে 
সদো সবেদো আতলোরিে ও স্পরন্দে  তে িোকতব। সতবেোপরর মতন 
রোখতবন, আপনোর প্ররেরট কমেকোণ্ড পযেতবক্ষণ করো  তে। আর 
আমোতদর সবোইতক আল্লো র কোতে প্ররেরট সমতয়র র সোব রদতে 
 তব। দুরনয়োয় যখন যো কতররে, রকয়োমতের রদন এর সব রকেুর 
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ফরকডেই আল্লো  ফদরখতয় ফদতবন। কুরআনুল কোরীতম দৃরষ্ট রদতয় ফদখুন 
: 

ر   يَۡوَمئِذ   ﴿ ۡشَتاتٗ  ٱنلَّاس   يَۡصد 
َ
ۡوا   اأ َ مۡ  ل رِي  ۡعَمىلَه 

َ
ة   ِمۡثَقاَل  َيۡعَمۡل  َفَمن ٦ أ ا َذرَّ  َخرۡيٗ

ة   ِمۡثَقاَل  َيۡعَمۡل  َوَمن ٧ يََره ۥ ا َذرَّ  [  ٢  ،٦: الزلزلة] ﴾ ٨ يََره ۥ َش ٗ

‘ফসরদন মোনুষ রবরক্ষপ্তিোতব ফবর  তয় আসতব যোতে ফদখোতনো যোয় 
েোতদরতক েোতদর রনিতদর কৃেকমে। অেএব, ফকউ অণু পররমোণ 
িোলকোি করতল েো ফস ফদখতব, আর ফকউ অণু পররমোণ খোরোপ 
কোি করতল েোও ফস ফদখতব।’ {সূরো সূরো রযলযোল, আয়োে : ৬-৮} 

রনতিতদর আমলনোমোয় সব রকেু রলরপবদ্ধ ফদতখ আমরো রকয়োমতের 
রদন অবোক  তয় যোব। আল্লো র িোষোয় পড়ুন ফসরদতনর কিো : 

ۡجرِِميَ  َفََتَى ٱلِۡكَتىب   َوو ِضعَ  ﴿ ۡشفِقِيَ  ٱلۡم  ا م  ول ونَ  فِيهِ  ِممَّ  َمالِ  َيىَوۡيلََتَنا َوَيق 
َغادِر   َل  ٱلِۡكَتىبِ  َهىَذا ٓ  َكبرَِيةً  َوَل  َصغرَِيةٗ  ي  ىَها   إِلَّ ۡحَصى

َ
وا   أ ا   َعِمل وا   َما َووََجد   َحاِِضٗ

َحٗدا َربَُّك  َيۡظلِم   َوَل 
َ
 [  ٩٤: الكهف] ﴾ ٤٩ أ

‘আর আমলনোমো রোখো  তব। েখন েুরম অপরোধ্ীতদরতক ফদখতে 
পোতব িীে, েোতে যো রতয়তে েোর কোরতণ। আর েোরো বলতব, ‘ োয় 
ধ্বাংস আমোতদর! কী  ল এ রকেোতবর! েো ফেোট-বড় রকেুই েোতড় নো, 
শুধু্ সাংরক্ষণ কতর এবাং েোরো যো কতরতে, েো  োরির পোতব। আর 
ফেোমোর রব কোতরো প্ররে যুলম কতরন নো।’ {সূরো আল-কো ে, আয়োে 
: ৪৯}  
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পুনশ্চ, রপ্রয় েরুণ বনু্ধ্, আবোরও বরল, ফিতব ফদখুন আপরন এ 
মোধ্যমরটতক ফকোন কোতি বযয় করতেন? পরপুরুষ বো পরনোরীর সতঙ্গ 
রবররে ীন িযোট, পরস্পর গোন-বোিনো ও রসতনমোর েিয ফিয়োতরই রক 
সীমোবদ্ধ আপরন? ফেসবুতক আপনোর উতেিয ীন ঘন্টোর পর ঘন্টো 
সময় বযয় রকাংবো অরিিোবকতদর ফবোকো বোরনতয় ফেসবুকতক অতবধ্ 
প্রণতয়র স োয়ক বোনোতনো ফিতক রনতয় সব রকেুই ফরকডে  তে 
রনিুেলিোতব। এখোতন অরিিোবতকর ফিোখ রোিোরন রকাংবো রনরোপত্তো 
বোর নীর রসরস কযোতমরো নো িোকতলও আল্লো র ফেতরিেোতদর 
কযোতমরোয় সবই ধ্োরণ করো  তে। সব রকেুর র সোব রদতে  তব 
একরদন। অেএব সোবধ্োন বনু্ধ্, সোবধ্োন।  


