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ভূফমো
এ থ াট পুফিোফট মূ েত থশখ সানেহ ইবে িাওযাে আে-িাওযাে রহ. এর
এেফট গুরুত্বপূ র্ণ ভাষর্। এ ভাষনর্ ফতফে দু ফেয়ানত সংঘফটত হয় এ ধরনের
ফবফভন্ন ফিতো ফবষনয় আনোচো েনরন ে। সানথ সানথ ফিতো হনত বাাঁচার
উপায় সম্পনেণও এেফট গুরুত্বপূ র্ণ আনোচো তুনে ধনরন ে। বতণমাে ফিতো
িযাসানদর যু নগ ফবষয়ফট সম্পনেণ জ্ঞাে থাো খুবই জরুফর ফবনবচো েনর তা
অেু বাদ েনর বাংো ভাষাভাষীর জেয তুনে ধরার থচষ্টা েফর। যানত ফিতোর
সময় েরেীয় ফে তা জােনত পাফর এবং ফিতো থথনে বাাঁচার উপায় সম্পনেণ
আমরা অবগত হনত পাফর। আল্লাহ আমার এ থচষ্টানে েবুে েরুে এবং
পািেনদর এ দ্বারা উপেৃত হওয়ার তাওফিে ফদে। তনব ভাষর্ফটনত এেফট
আয়াতনে এোফধে বার আোনত ফবফভন্নস্থানে তা বাদ থদওয়া হনয়ন । আবার
থোনো স্থানে হুবহু অেু বাদ ো েনর ভাবােু বাদ েরা হনয়ন । যানত ফবষয়ফট
বুঝনত সহজ হয়। আল্লাহ আমানদর বুঝা ও আমে েরার তাওফিে ফদে।
আমীে
অেু বাদে
জানেরুল্লাহ আবুে খানয়র
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ইসোমী জ্ঞােই ফিতো থথনে বাাঁচার উপায়
সমি প্রশংসা আল্লাহ রাব্বু ে আোমীনের জেয। আর সাোত ও সাোম
আমানদর েবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর ওপর, যানে থপ্ররর্
েরা হনয়ন

সৃ ফষ্টেুনের জেয রহমতস্বরূপ। আর সাোত ও সাোম থপ্রফরত

থহাে তার ওপর, তার পফরবার-পফরজে, সাহাবানয় থেরাম ও যারা থেয়ামত
অবফধ তার সু ন্নতনে আাঁেনে ধনর এবং তার তরীোর ওপর চনে তানদর
ওপর।
অতঃপর....
ইসোনমর মনতা মহাে ফে‘আমত ফদনয় আল্লাহ তা‘আো আমানদর প্রফত দয়া ও
ইহসাে েনরন ে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َ
َُ
َ
ُ َُ ََ
ُ َ وت ذن إ ذل َوأ
َ ِين َء َام ُنوا ذٱت ُقوا ذ
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
:﴾ [ال عمران١٠٢ نتم ُّم ۡسل ُِمون
ٱّلل َح ذق تقاتِهِۦ ول تم
ِ
]٢٠١

“থহ মুফমেগর্, থতামরা আল্লাহর যথাযথ তােওয়া অবেম্বে ের। আর থতামরা
মুসফেম হওয়া াো মারা থযও ো”। [সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০২]
আল্লাহ তা‘আো আরও বনেে,
ََ ۡ َ ُ َۡ ذ َ ٗ ََ ََ ذ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ذ َ َۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ َ ۡ ٓ ََذ
نت ۡم أع َدا ٗء فألف
﴿وٱعت ِصموا ِِبب ِل ٱّللِ َجِيعا ول تفرقوا وٱذكروا ن ِعمت ٱّللِ عليكم إِذ ك
َ
ََ ُ
ُُ ََۡ
َ
َ
ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ٗ َٰ َ ۡ ٓ َ ۡ
َ
ُ
َع شفا ُحف َرة م َِن ٱنلذارِ فأنقذكم م ِۡن َها
ي قلوبِك ۡم فأ ۡص َب ۡح ُتم بِن ِعمتِهِۦ إِخونا وكنتم
ب
ذ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
ُ ُ َ َٰ َ ُ َ ُ ذ
]٢٠١ :﴾ [ال عمران١٠٣ ٱّلل لك ۡم َءايَٰتِهِۦ ل َعلك ۡم ت ۡه َت ُدون
كذل ِك يب ِي
“আর থতামরা সেনে আল্লাহর রজ্জু নে দৃ ঢ়ভানব ধারর্ ের এবং ফবভক্ত হনয়া
ো। আর থতামরা থতামানদর ওপর আল্লাহর ফে‘আমতনে স্মরর্ ের, যখে
থতামরা পরস্পনর শত্রু ফ নে। তারপর আল্লাহ থতামানদর অন্তনর ভানোবাসার
সঞ্চার েনরন ে। অতঃপর তাাঁর অেু গ্রনহ থতামরা ভাই-ভাই হনয় থগনে। আর
থতামরা ফ নে আগুনের গনতণর ফেোরায়, অতঃপর ফতফে থতামানদরনে তা থথনে
রক্ষা েনরন ে। এভানবই আল্লাহ থতামানদর জেয তাাঁর আয়াতসমূ হ বয়াে
েনরে, যানত থতামরা ফহদায়াতপ্রাপ্ত হও”। [সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০৩]
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আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ۡ ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ذ
َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ
ُ ََۡ
ۡ ۡ َ
وف َو َين َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوأو َٰٓلئِك
ِ ي َو َيأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
ِ ﴿وۡلكن مِنكم أمة يدعون إِل ٱۡل
ۡ ۡ ُ
َ
]٢٠١ :﴾ [ال عمران١٠٤ ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
“আর থযে থতামানদর মধয থথনে এমে এেফট দে হয়, যারা েেযানর্র প্রফত
আহবাে েরনব, ভাে োনজর আনদশ থদনব এবং মন্দ োজ থথনে ফেনষধ
েরনব। আর তারাই সিেোম”। [সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০৪]
َ َ َ ُ ُ َ َۡ ُ ُ َٓ َ َ َۡ
َ ۡ َ ََُ َ ُ ُ َ ذ َ ََذ
َ
َٰٱخ َتل ُفوا مِن بع ِد ما جاءهم ٱۡليِن
ت َوأو َٰٓلئِك ل ُه ۡم َعذاب
﴿ول تكونوا كٱَّلِين تفرقوا و
]٢٠١ :﴾ [ال عمران١٠٥ َعظِيم
“আর থতামরা তানদর মনতা হইও ো, যারা ফবভক্ত হনয়ন এবং মতফবনরাধ
েনরন

তানদর ফেেট স্পষ্ট ফেদশণেসমূ হ আসার পর। আর তানদর জেযই

রনয়ন েনিার আযাব”। [সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০৫]
আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ ۡ ُ ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
﴾٣ ٱۡل ۡسل َٰ َم د ِٗينا
﴿ٱۡلوم أكملت لكم دِين
ِ ت عل ۡيك ۡم ن ِع َم ِت َو َر
ِ ضيت لكم
]١ :[املائدة
“আজ আফম থতামানদর জেয থতামানদর দীেনে পূ র্ণ েরোম এবং থতামানদর
ওপর আমার ফে‘আমত সম্পূ র্ণ েরোম এবং থতামানদর জেয দীে ফহনসনব
প ন্দ েরোম ইসোমনে”। [সূ রা আে-মানয়দা, আয়াত: ৩]
َ ذ ۡ ۡ َ ُ ََ َََۡ ذ َ ُ ُ ۡ َ َ ذ
ۡ ۡ ُ ٓ
ذ
َ
َٰٱۡلسلَٰم وما ٱختلف ٱَّلِين أوتوا ٱلكِت
ب إِل مِن َب ۡع ِد َما َجا َءه ُم ٱلعِل ُم
ِ ِ﴿إِن ٱلِين عِند ٱّلل
ُ ۡ
ذ
َ
َۡ ۡ
َ ۡ ُ َ ٱّلل
َ ٱّللِ فَإ ذن ذ
]٢١ :﴾ [ال عمران١٩ اب
ت
ِ َٰ َبغ َيا بَين ُه ۡم َو َمن يَكف ۡر أَِبي
ِ َسيع ٱۡل ِس
ِ
ِ
“ফেশ্চয় আল্লাহর ফেেট দীে হনে ইসোম। আর যানদরনে ফেতাব থদওয়া
হনয়ন , তানদর ফেেট জ্ঞাে আসার পরই তারা মতানেেয েনরন , পরস্পর
ফবনদ্বষ বশতঃ। আর থয বযফক্ত আল্লাহর আয়াতসমূ নহর সানথ েুিুফর েনর,
ফেশ্চয় আল্লাহ ফহসাব গ্রহনর্ দ্রুত”। [সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১৯]
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َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ خَٰ ِِس
:﴾ [ال عمران٨٥ ين
ٱۡل ۡسل َٰ ِم د ِٗينا فلن ُيق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِف ٱٓأۡلخِرة مِن ٱل
ِ ﴿ومن يبتغِ غي
ِ
]٥١

“আর থয ইসোম

াো অেয থোনো দীে চায়, তনব তার ো

থথনে তা

েখনো গ্রহর্ েরা হনব ো এবং থস আফখরানত ক্ষফতগ্রিনদর অন্তভুণক্ত হনব”।
[সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ৮৫]
َذ
ذ
َ ﴿ َو
َ ٱّللِ َح ذق
ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َٰ َ َ ۡ َ ُ
ِين م ِۡن َح َرج مِلة
ج َٰ ِه ُدوا ِف
ِ
ِ جهادِه ِۦ هو ٱجتبىكم وما جعل عليكم ِف ٱل
ُ َ ً َ ُ ُ َ ۡ ُ َ َ َٰ َ َ ُ َ ذ
ُ َٰ َ ُ ۡ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ ذ
َ ك ُم ٱل ۡ ُم ۡسلِم
يدا َعل ۡيك ۡم
ي مِن قبل و ِف هذا ِۡلكون ٱلرسول ش ِه
أبِيكم إِبرهِيم هو سمى
ِ
َ
ََ ٓ ُ ُ ُ ََ
َ ذ َ َٰ َ َ َ ُ ذ
ۡ
ُ َ
ُ ذ
ُ اس فَأق
ِ كونوا ش َه َدا َء َع ٱنلذ
ٱلزك َٰوةَ َوٱع َت ِص ُموا بِٱّللِ ه َو َم ۡولىَٰك ۡم
ِيموا ٱلصلوة وءاتوا
وت
َ
ۡ
ُ فَن ِۡع َم ٱل َم ۡو َٰل َون ِۡع َم ٱنلذ ِص
]٨٥ : ﴾ [احلج٧٨ ي
“আর থতামরা আল্লাহর পনথ ফজহাদ ের থযভানব ফজহাদ েরা উফচৎ। ফতফে
থতামানদরনে মনোেীত েনরন ে। দীনের বযাপানর ফতফে থতামানদর ওপর থোে
েনিারতা আনরাপ েনরে ফে। এটা থতামানদর ফপতা ইবরাহীনমর দীে। ফতফেই
থতামানদর োম থরনখন ে ‘মুসফেম’ পূ নবণ এবং এ ফেতানবও। যানত রাসূ ে
থতামানদর জেয সাক্ষী হয় আর থতামরা মােু নষর জেয সাক্ষী হও। অতএব,
থতামরা সাোত োনয়ম ের, যাোত দাও এবং আল্লাহনে মজবুতভানব ধর।
ফতফেই থতামানদর অফভভাবে। আর ফতফে েতই ো উত্তম অফভভাবে এবং
েতই ো উত্তম সাহাযযোরী”! [সূ রা আে-হজ, আয়াত: ৭৮]
ইসোম আল্লাহর পক্ষ হনত বান্দানদর প্রফত এমে এেফট মহাে ফে‘আমত,
দু ফেয়ানত আর থোনো ফে‘আমত ইসোনমর সমাে হনত পানর ো। যফদও আল্লাহ
তা‘আোর থোনো ফে‘আমতনেই অস্বীোর েরা, থ াট মনে েরা বা খানটা েনর
থদখার সু নযাগ থেই। তথাফপও ইসোমই হনো সবনচনয় বে ও মহাে ফে‘আমত।
ইসোমনে দু ফেয়ানত োনয়ম েরা ও তার প্রফত দাওয়াত থদওয়ার জেযই
দু ফেয়ানত আল্লাহ তা‘আো অসংখয েবী ও রাসূ েনদর থপ্ররর্ েনরন ে।
আমানদর ফপ্রয় েবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লামনেও আল্লাহ তা‘আো
ইসোনমর দাওয়াত থদওয়ার জেযই দু ফেয়ানত পাফিনয়ন ে। ফতফে মােু ষনে
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ইসোনমর দাওয়াত ফদনয়ন ে। দু ফেয়ানত ইসোমনে ফবজয়ী েনর থদফখনয়ন ে।
আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ٗ
َ
ُ
ُ َ
َ ۡ َ ۡ ُۡ ََ ََُ ۡ َ ذ ذ
َ
ِي إِذ َب َعث فِي ِه ۡم َر ُسول م ِۡن أنفسِ ِه ۡم َي ۡتلوا َعل ۡي ِه ۡم َءايَٰتِهِۦ َو ُي َزك ِي ِه ۡم
﴿لقد من ٱّلل َع ٱلمؤ ِمن
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُّ
ۡ
َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُُ ََُ
]٢٦١ :﴾ [ال عمران١٦٤ ي
ويعل ِمهم ٱلكِتَٰب وٱۡل ِكمة ِإَون َكنوا مِن قبل ل ِف ضلَٰل مب ِ ن
“অবশযই আল্লাহ মুফমেনদর ওপর অেু গ্রহ েনরন ে, যখে ফতফে তানদর মধয
থথনে তানদর প্রফত এেজে রাসূ ে পাফিনয়ন ে, থয তানদর োন

তাাঁর

আয়াতসমূ হ ফতোওয়াত েনর এবং তানদরনে পফরশুদ্ধ েনর আর তানদরনে
ফেতাব ও ফহেমত ফশক্ষা থদয়। যফদও তারা ইনতাপূ নবণ স্পষ্ট ভ্রাফন্তনত ফ ে”।
[সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১৬৪]
ইসোম এত বে ও মহাে ফে‘আমত হওয়া স্বনত্বও মােু ষনে ইসোম থথনে
ফিফরনয় রাখা বা ইসোম ফবমুখ েরার অসংখয অেু সগণ ও োরর্ও দু ফেয়ানত
ফবদযমাে রনয়ন যা এেজে মােু ষনে ইসোম থথনে থবর েনর থদয় –যফদও থস
ইসোনমর থযাগয- অথবা তার অন্তনর ইসোমনে দু বণে েনর থদয় বা তানে
ইসোম গ্রহর্ েরা হনত ফবরত থরনখ োনির মুশফরনে রূপান্তফরত েনর- যফদও
থস তার থযাগয ো হয়। এ সব অেু সগণ ও োরর্গুনো এেজে মােু নষর জেয
মহা পরীক্ষা- যার সম্মু খীে দু ফেয়ানত তানে হনতই হয়। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হনত
হনে, থোে েমণ েরনে ইসোম থথনে থবর হয়, থস ফবষয়গুনো থযমে জাো
জরুফর থতমফেভানব থযগুনো ইসোনম প্রনবনশর পনথ বাধা বা ইসোমনে
মােু নষর অন্তনর দু বণে েনর থদয়, থস ফবষয়গুনো সম্পনেণ সমযে ধারর্া থাোও
জরুফর। যানত এ ফবষয়গুনো থথনে সতেণ থাো যায়।
এ োরনর্ই ফবফশষ্ট সাহাবী হুযাইিা ইবেু ে ইয়ামাে রাফদয়াল্লাহু আেহু বনেে,
থোনেরা রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর ফেেট ভানো ভানো আমে
সম্পনেণ ফজজ্ঞাসা েরত, আফম খারাপ আমে সম্পনেণ ফজজ্ঞাসা েরতাম, এভনয়
থয তা আমানে থপনয় বসনব।
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প্রথনম ইসোম জাো, ইসোনমর ফবফধ-ফবধাে ও আহোম জাো ওয়াফজব।
তারপর থয ফবষয়গুনো মােু ষনে ইসোম থথনে ফিফরনয় রানখ এবং বান্দার
মানঝ ও ইসোনমর মানঝ বাধা হয় বা মােু নষর অন্তনর ইসোমনে দু বণে েনর
থদয়, তা জাো ওয়াফজব। ইসোনমর জেয ক্ষফতের ফবষয় ও ইসোনমর পনথ
বাধাগুনো ফের্ণয় েরা খুবই জরুফর, যানত উপোরী ফবষয়গুনোর ওপর আমে
েরা যায় এবং ক্ষফতের ফবষয় থথনে ফবরত থাো যায়। োরর্, যখে থোনো
বান্দা ক্ষফতের, থগামরাহী ফবষয়গুনো সম্পনেণ অজ্ঞ থানে, তা তানে তার
অজানন্ত ধ্বংস েনর থিেনত এবং দীে ইসোম থথনে দূ নর সফরনয় ফদনত পানর।
অথচ আল্লাহ তা‘আো তার বান্দানদরনে আমরর্ ইসোনমর ওপর অটুট ও
অফবচে থাোর ফেনদণশ ফদনয়ন ে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َ
َُ
َ
ُ َُ ََ
ُ َ وت ذن إ ذل َوأ
َ ِين َء َام ُنوا ذٱت ُقوا ذ
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
:﴾ [ال عمران١٠٢ نتم ُّم ۡسل ُِمون
ٱّلل َح ذق تقاتِهِۦ ول تم
ِ
]٢٠١

“থহ মুফমেগর্, থতামরা আল্লাহর যথাথণ তােওয়া অবেম্বে ের। আর থতামরা
মুসফেম হওয়া াো মারা থযও ো”। [সূ রা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০২]
ইসোনমর ওপর অটুট-অফবচে থাো মােু নষর শফক্ত বা বাহুবে দ্বারা েয়, তা
থেবেই আল্লাহর মহাে েুদরত ও তাওিীে অেু যায়ীই হনয় থানে। আমরা
ফেনজরা আমরর্ ইসোনমর ওপর থবাঁনচ থাোর ক্ষমতা রাফখ ো। এ ক্ষমতা
পুনরাটাই আল্লাহর হানত। এ েথার অথণ, আমরা মৃতুয পযণন্ত ঐ সব েমণগুনোই
েরব থযগুনো আমানদর ইসোনমর ওপর আমরর্ থবাঁনচ থাোনে ফেফশ্চত েনর।
আমরা যখে ঐ সব েমণগুনো েরব, তখে আল্লাহ তা‘আো তার স্বীয় রহমত,
েুদরত ও দয়া দ্বারা তার ফে‘আমতনে পফরপূ র্ণ েরনবে, আমরর্ ইসোনমর
ওপর বহাে রাখনবে এবং ইসোনমর ওপর মৃতুয দাে েরনবে। োরর্, আমরা
মুফক্ত বা োজানতর জেয থচষ্টা েরফ , যাবতীয় সব উপায় ও অবেম্বে গ্রহর্
েনরফ । আর আল্লাহ তা‘আো যখে থোনো বান্দার মনধয থচষ্টা, আগ্রহ ও ভানো
েনমণর প্রফত আগ্রহ এবং অপেনমণর প্রফত অেীহা, ঘৃ র্া ও ভীফত থদনখে, তখে
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আল্লাহ তা‘আো তানে থহিাজত েনরে, েুির থথনে বাাঁফচনয় রানখে এবং তার
জেয দীে পােেনে সহজ েনরে, যাবতীয় েেযার্ ফেফশ্চত েনরে।
আর আল্লাহ যখে থোনো বান্দার মনধয ভানো েনমণর প্রফত অেীহা ও অোগ্রহ
থদনখে, ভানো েনমণর প্রফত ঘৃ র্া েক্ষয েনরে এবং অেযায়-অোচার ও খারাপ
েমণনে প ন্দ েরার মােফসেতা থদনখে, তানে শাফিস্বরূপ আল্লাহ থসই পনথ
পফরচােো েরনবে থয পথ থস অবেম্বে েনর। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ ذ
َ ُ ذ
َُ ََ
ُ َ ۡ ُۡ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ذ َ َ ُ ۡ ُ َ َٰ َ َ ذ
ِي ن َو ِلِۦ َما ت َو َٰل
يل ٱلمؤ ِمن
ِ ِ ﴿ومن يشاق ِِق ٱلرسول مِن بع ِد ما تبي ل ٱلهدى ويتبِع غي سب
ً َونُ ۡصلِهِۦ َج َه ذن َم َو َسا ٓ َء ۡت َم ِص
]٢٢١ :  ﴾ [النساء١١٥ يا
“আর থয রাসূ নের ফবরুদ্ধাচরর্ েনর তার জেয ফহদায়াত প্রোশ পাওয়ার পর
এবং মুফমেনদর পনথর ফবপরীত পথ অেু সরর্ েনর, আফম তানে ফিরাব
থযফদনে থস ফিনর এবং তানে প্রনবশ েরাব জাহান্নানম। আর আবাস ফহনসনব
তা খুবই মন্দ”। [সূ রা আে-ফেসা, আয়াত: ১১৫]
সু তরাং োরর্ফট বান্দার পক্ষ থথনে পাওয়া থগন । থস আল্লাহ ও তার রাসূ নের
ফবনরাফধতা েরন , মুফমেনদর পথ বাদ ফদনয় অেযনদর পনথর অেু সরর্ েরন ।
িনে শাফির োরর্ফট তার পক্ষ থথনে ফ ে। আর আল্লাহর পক্ষ থথনে ফ ে
শাফি। আল্লাহ তা‘আো বনেে,

ً ﴿نُ َو ِل ِۦ َما تَ َو ذ َٰل َونُ ۡصلِهِۦ َج َه ذن َم َو َسا ٓ َء ۡت َم ِص
]٢٢١ : يا﴾ [النساء

“আফম তানে ফিরাব থসফদনে থযফদনে থস ফিনর এবং তানে প্রনবশ েরাব
জাহান্নানম। আর আবাস ফহনসনব তা খুবই মন্দ”। [সূ রা আে-ফেসা, আয়াত:
১১৫]
আর  الفنتশব্দফট  الفتنةশনব্দর বহুবচে। এর অথণ হনো, পরীক্ষা। যানত োরা
সফতযোর ঈমাদার আর োরা মুোনিে, তা স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
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ُ َٓ َ ذ
ُ ُ
َ ذ
َ ََ
َ
َ
ذ
ِ ٱّللِ َج َعل ف ِۡت َنة ٱنلذ
ِ ﴿ َوم َِن ٱنلذ
اب ٱّللِ َولئِن
اس َمن َيقول َء َام ذنا بِٱّللِ فإِذا أوذ َِي ِف
ِ اس كعذ
َ
َ
َ ٓ
ُ َ َ ذ َ ََُ ُ ذ ذ ُذ
َ ٱّلل بأ ۡعلَ َم ب َما ف ُص ُدور ۡٱل َعَٰلَم
ُ ك ۡم أ َو لَ ۡي َس ذ
﴾١٠ ي
َجا َء ن ۡص مِن ربِك ۡلقولن إِنا كنا مع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
]٢٠ :[العنكبوت

“আর ফে ু থোে আন

যারা বনে, ‘আমরা আল্লাহর প্রফত ঈমাে এনেফ ’,

অতঃপর যখে আল্লাহর বযাপানর তানদর েষ্ট থদওয়া হয়, তখে তারা মােু নষর
ফেপীেে-পরীক্ষানে আল্লাহর আযানবর মনতা গর্য েনর। আর যফদ থতামার
রনবর পক্ষ থথনে থোনো ফবজয় আনস, তখে অবশযই তারা বনে, ‘ফেশ্চয়
আমরা থতামানদর সানথ ফ োম’। সৃ ফষ্টেুনের অন্তরসমূ নহ যা ফে ু আন আল্লাহ
ফে তা সম্পনেণ সমযে অবগত েে”? [সূ রা আে-আে‘োবুত, আয়াত: ১০]
দু ফেয়ানত হনের ওপর অটুট থাোর িনে দু ফেয়ানত থয পরীক্ষার সম্মু খীে হনত
হয় থস পরীক্ষায় মুোনিেরা ধধযণ ধারর্ েনর ো; বরং তারা পরীক্ষার সম্মু খীে
হনে দীে থথনে পোয়ে েনর এবং দীনের পনথ থয সব প্রফতবন্ধে রনয়ন তার
অেু সরর্ েনর। তারা ধারর্া েনর- এ দ্বারা োজাত পানব। ো, োজাত-থতা তারা
পানবই ো বরং তারা থ াট ফবপদ থথনে পোয়ে েনর আরও বে ফবপদনে
থডনে আেে। থযমে, এে বযফক্ত েয়োর ভনয় পোয়ে েনর আগুনে ঝাাঁপ
ফদে। তারা মােু নষর থদওয়া েষ্ট ও যু েুম-ফেযণাতেনে আল্লাহর আযানবর মনতাই
ভয় েরে। মােু নষর েষ্ট বা যু েুম-ফেযণাতে ফে েখনো আল্লাহর আযানবর সমাে
হনত পানর?! যখে থোনো বযফক্ত দীে থ নে পোয়ে েনর এবং ফিতোোরীনদর
অেু সরর্ েনর, তখে থস আল্লাহর আযানবর ফদনেই ধাফবত হয়। আর যফদ
থোেফট মােু নষর েষ্ট ও যু েুম-ফেযণাতনের ওপর ধধযণ ধারর্ েনর এবং দীনের
ওপর অটুট ও অফবচে থানে, তখে তার এ েষ্ট হনব সামফয়ে ও ক্ষফর্নের
জেয। অফচনরই থস মুফক্ত পানব এবং পফরর্ফত হনব শুভ ও আরামদায়ে। ফেন্তু
যখে থোনো বান্দা উনটা পনথ হাাঁটনব- মােু নষর েনষ্টর ওপর ধধযণ ধরনব ো
এবং আল্লাহর হুেুনমর অবাধযতায় ফিতোোরীনদর অেু েরর্ েরনব, তারা থয
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ফদনে আহ্বাে েনর (েুির ও ফশেণ) সাো থদয়, তখে থস আল্লাহর েফিে
আযানবর ফদনেই ধাফবত হয়।
থমাটেথা, ফিতো হনো, পরীক্ষা। ফিতো দ্বারা পরীক্ষা েরা হয়, থে সফতযোর
মুফমে এবং থে সফতযোর মুফমে েয়? থে তার আেীদা-ফবশ্বানসর ওপর অটুট ও
অফবচে আর থে মুোনিে? (দু ই থেৌোয় পা রানখ) প্রথম ধাক্কানতই থস ঈমাে
ও ফবশ্বাস থথনে ফ টনে পনে -তা স্পষ্ট হনয় যায়।
ফিেহ:
ফিেহ শনব্দর আফভধাফেে অথণ, বুঝা। ইসোমী পফরভাষায় আল্লাহর ফেতাব ও
রাসূ নের সু ন্ননত থয সব শরী‘আনতর ফবধাে বফর্ণত, তা জাো ও বুঝানে ফিেহ
বো হয়। আল্লাহ তা‘আো মােব জাফতর ফহদায়ানতর জেয েুরআে োফযে
েনরে। তানত রনয়ন মােব জাফতর জেয ফহদায়াত, দু ফেয়ার জীবনে চোর জেয
যা দরোর তার সব ফে ু র সমাধাে ও বর্ণো। এেজে বান্দা তার দীনের
ফবষনয় যত ফে ু র মুখানপক্ষী হয় এবং দু ফেয়া ও আফখরানত যা ফে ু তার
সাহাযযোরী, তার সব ফে ু ই রনয়ন

এ ফেতাব তথা েুরআনে। আল্লাহ

তা‘আো এ ফেতাবনে মােব জাফতর ফহদায়ানতর গযারাফিস্বরূপ োফযে
েনরন ে। মােবজাফতর ফহদায়ানতর জেয এফটই যনথষ্ট। পফবত্র েুরআনের সানথ
সানথ রনয়ন রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর হাদীস, যা েুরআনের
বযাখযা বা তািসীর। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ۡ
َ ٓ ُّ ٗ َ َ ۡ َ ذ
ۡ َٓ
ََۡ ُ ۡ َ
َ َ َ َ ُ ُ
ِ ﴿ َو َما أ ۡر َسل َنا مِن قبل ِك إِل رِجال ن
﴾٤٣ نت ۡم ل ت ۡعل ُمون
وح إ ِ ۡۡل ِه ۡم فسل ٓوا أهل ٱَّلِك ِر إِن ك
]١١ :[انلحل

“আর আমরা থতামার পূ নবণ থেবে পুরুষনদরনেই রাসূ ে ফহনসনব থপ্ররর্ েনরফ ,
যানদর প্রফত আমরা অহী পাফিনয়ফ । সু তরাং জ্ঞােীনদর ফজজ্ঞাসা ের, যফদ
থতামরা ো জানো”। [সূ রা আে-োহে, আয়াত: ৪৩]
আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম হনেে আল্লাহর পক্ষ থথনে
মােু নষর ফেেট থপ্রফরত দূ ত, বর্ণোোরী, মুবাফল্লগ ও এ মহা গ্রন্থ আে-েুরআ-
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ফেতানবর বযাখযাদােোরী। আল্লাহর ফেতাব ও রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লানমর হাদীস এেফট অপরফটর সম্পূ রে। এ দু ’ফটর মনধযই রনয়ন
মােবজাফতর জেয ফহদায়াত, ভানো ও মনন্দর সফিে ফদে ফেনদণশো, ফহদায়াত ও
থগামরাহীর পফরচয়।
দীনের বুঝ বা ফিেহ ফিদ-দীে হনো, আল্লাহর ফেতাব ও রাসূ নের সু ন্নত থথনে
আমানদর যাবতীয় সমসযার সমাধাে জাো ও বুঝা। যানত আমরা বািব জীবনে
থয সব ফিতো িযাসানদর সম্মু খীে হই, তা হনত বাাঁচনত পাফর এবং োজাত বা
মুফক্তর পথ অবেম্বে েরনত পাফর। এনেই বো হয় ফিেহ ফিদ-দীে। আল্লাহ
তা‘আো আমানদর ফিেহ ফিদ-দীে হাফসে েরার ফেনদণশ ফদনয়ন ে। আর
যানদর মনধয ফিেহ ফিদ-দীে থেই তানদর ফেন্দা েনরন ে। আল্লাহ তা‘আো
বনেে,

ََ َ َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُ َ ذ
ُ ٓاف ٗة فَلَ ۡو َل َن َف َر مِن ُك ف ِۡرقَة م ِۡن ُه ۡم َطآئ َفة ِۡلَ َت َف ذق
ِين
ٱل
ف
وا
ه
﴿وما َكن ٱلمؤمِنون ِۡلنفِروا ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ
َ
َ
َ
َ
ۡ
﴾ [ ذ١٢٢ َو ِۡلُنذ ُِروا قَ ۡو َم ُه ۡم إ َذا َر َج ُع ٓوا إ َ ۡۡله ۡم ل َعل ُه ۡم َيذ ُرون
]٢ ١١:ِاۡل ۡوبَة
ِ
ِ ِ

“আর মুফমেনদর জেয সংগত েয় থয, তারা সেনে এেসনে অফভযানে থবর
হনব। অতঃপর তানদর প্রফতফট দে থথনে ফে ু থোে থেে থবর হয় ো, যানত
তারা দীনের গভীর জ্ঞাে আহরর্ েরনত পানর এবং আপে সম্প্রদায় যখে
তানদর ফেেট প্রতযাবতণে েরনব, তখে তানদরনে সতেণ েরনত পানর, যানত
তারা (গুোহ থথনে) থবাঁনচ থানে”। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২২]
মুোফিেনদর সম্পনেণ আল্লাহ তা‘আো বনেে, তারা বুনঝ ো। অথণাৎ তারা
আল্লাহর আহোম সম্পনেণ থোনো জ্ঞাে রানখ ো। োরর্, তারা আল্লাহর
ফেতাবনে গুরুত্ব থদয় ো, আল্লাহর ফেতানবর প্রফত ভ্রুনক্ষপ েনর ো এবং
আল্লাহর ফেতানবর ফদে ফিনর তাোয় ো। িনে তারা আল্লাহর ফেতাব সম্পনেণ
অন্ধোনর থানে।
মনে রাখনব, থশষ জামাোয় দু ফেয়ানত অনেে বে বে ফিতো প্রোশ পানব
এবং েতুে েতুে ফিতোর আফবভণাব ঘটনব। তখে মােু ষ ফিতোর মনধযই জীবে
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যাপে েরনব -ফিতোর বাইনর থেউ থােনত পারনব ো। থেউ হয়নতা েম
ফিতোর সম্মু খীে হনব আবার থেউ অফধে ফিতোর সম্মু খীে হনব; ফেন্তু ফিতো
থথনে থেউ ফেরাপদ থােনত পারনব ো।
আল্লাহ তা‘আো েুরআনে েরীনম ফবফভন্ন ফিতো সম্পনেণ আমানদর জাফেনয়ন ে
এবং সতেণ েনরন ে। আল্লাহ তা‘আো ধে-সম্পদ ও সন্তাে- সন্তফতনে ফিতো
বনে আখযাফয়ত েনরন ে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َ ُذ َ ٓ َۡ َ ُ ُ ۡ ََۡ َ ُ ُ ۡ َۡ َ ذ
]٢١ :﴾ [اتلغابن١٥ ِندهُ ٓۥ أ ۡجر َعظِيم
﴿إِنما أموَٰلكم وأولَٰدكم ف ِتنة وٱّلل ع
“থতামানদর ধে-সম্পদ ও সন্তাে-সন্তফত থতা থেবে পরীক্ষা ফবনশষ। আর
আল্লাহর ফেেটই মহাে প্রফতদাে”। [সূ রা আত-তাগাবুে, আয়াত: ১৫]
ধে-সম্পদ ও সন্তাে-সন্তফত ফিতো বা পরীক্ষা। থয বযফক্ত ধে-সম্পদ, সন্তােসন্তফত, বযবসা-বাফর্জয, ঘর-বাফে, থগাত্র ও মাতৃভূ ফমর মহব্বতনে আল্লাহ ও তার
রাসূ নের মহব্বনতর তুেোয় অফধে থবফশ প্রাধােয থদয়, থস আল্লাহর এ
পরীক্ষায় থিে েরে। থস থযে তার পফরর্ফতর প্রতীক্ষায় থানে। অপর আয়ানত
আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ََ ۡ ُ ۡ
ُ َ َٰ َ ۡ ۡ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ َ َ ذ
َ ٱس َت
ۡ ك ۡم أ َ ۡو ِۡلَا ٓ َء إن
ح ُّبوا ٱلكف َر َع
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل تتخِذوا ءاباءكم ِإَوخون
ِِ
ذ
َ ُ َٰ ُ ۡ َ ُ َ َٰٓ َ ُ ُ ذ
َ ۡٱۡل
﴾ [ ذ٢٣ ون
]١ ١ :ِاۡل ۡو َبة
يم َٰ ِن َو َمن َي َت َول ُهم مِنكم فأولئِك هم ٱلظل ِم
ِ
“থহ ঈমােদারগর্, থতামরা ফেজনদর ফপতা ও ভাইনদরনে বন্ধুরূনপ গ্রহর্ েনরা
ো, যফদ তারা ঈমাে অনপক্ষা েুিফরনে ফপ্রয় মনে েনর। থতামানদর মধয থথনে
যারা তানদরনে বন্ধুরূনপ গ্রহর্ েনর তারাই যাফেম”। [সূ রা আত-তাওবাহ,
আয়াত: ২৪]
আল্লাহ তা‘আো স্ত্রীনেও ফিতো বনে আখযাফয়ত েনরে, আল্লাহ তা‘আো
বনেে,
ُ َ
ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ذ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ ٗ ذ
ٱحذ ُروه ۡم ِإَون ت ۡعفوا
جكم وأولدِكم عدوا لكم ف
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِن مِن أزو
َُ َََ ۡ َ ُ ََۡ ُ َ ذ ذ
]٢١ : ﴾ [اتلغابن١٤ ٱّلل غفور ذرحِيم
وتصفحوا وتغفِروا فإِن
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“থহ মুফমেগর্, থতামানদর স্বামী-স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তফতনদর থেউ থেউ
থতামানদর দু শমে।1 অতএব, থতামরা তানদর বযাপানর সতেণতা অবেম্বে
ের। আর যফদ থতামরা মাজণো ের, এফেনয় যাও এবং মাি েনর দাও তনব
ফেশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীে, অসীম দয়ােু ”। [সূ রা আত-তাগাবুে, আয়াত: ৪]
থতামরা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তফতনদর মহব্বতনে আল্লাহ ও তার রাসূ নের
মহব্বনতর ওপর প্রাধােয থদনব ো। আল্লাহ ও তার রাসূ নের আেু গতযর ওপর
োরও আেু গতয েরানে অগ্রাফধোর থদনব ো। আল্লাহর ধেেটয োনভর
ফবপরীনত তানদর থোনো েনমণর পাবন্দী েরনব ো। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ذ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ ٗ ذ
]٢١ :ٱحذ ُروه ۡم﴾ [اتلغابن
جكم وأولدِكم عدوا لكم ف
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِن مِن أزو
“থহ মুফমেগর্, থতামানদর স্বামী-স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তফতনদর থেউ থেউ
থতামানদর দু শমে। অতএব থতামরা তানদর বযাপানর সতেণতা অবেম্বে
ের”। [সূ রা আত-তাগাবুে, আয়াত: ১৪]
আল্লাহ তা‘আোর বার্ী  احذروهمেথার অথণ এ েয়, থতামরা তানদর সাহাযয
সহনযাফগতা েনরা ো, তানদর থথনে থতামরা দূ নর থাে, তানদর সানথ সম্পেণ
ফ ন্ন ের এবং তানদর সানথ উি-বস থথনে ফবরত থাে; বরং এর অথণ, যখে
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ নের মহব্বনতর সানথ তানদর মহব্বনতর টক্কর োনগ,
তখে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ নের মহব্বতনে স্ত্রী-সন্তাে, ধে-থদৌেত ইতযাফদর
মহব্বনতর ওপর প্রাধােয থদনব। তখে আল্লাহ তা‘আো থতামানদর সম্পদ ও
থতামানদর সন্তাে-সন্তফত ইতযাফদনে সফিে পনথ পফরচােো েরনবে এবং
থতামানদর আমেনে সংনশাধে েনর থদনবে। এ থক্ষনত্র এেজে মুসফেমর জেয
ওয়াফজব হনো, থস যথাসাধয আল্লাহনে ভয় েরনব। যখে আল্লাহর মহব্বনতর

1

অথণাৎ তারা েখনো েখনো আল্লাহর পনথ চো, তাাঁর আেু গতয েরা অথবা আল্লাহর ফযফের ও
আফখরানতর স্মরর্ থথনে থতামানদর ফবরত রাখনত পানর। এ আয়ানত শত্রুতা ও দু শমফে
বেনত এর প্রফতই ইফেত েরা হনয়ন ।
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সানথ থ নে-সন্তাে, স্ত্রী ও ধে-সম্পনদর মহব্বনতর সানথ সংঘষণ হয়, তখে
আল্লাহর মহব্বনতর ওপর োরও মহব্বতনে প্রাধােয থদনব ো। আল্লাহর
মহব্বতনেই প্রাধােয থদনব।
েেযার্ ও অেেযার্ উভয়ফটই আল্লাহর পক্ষ থথনে এেফট ফবনশষ পরীক্ষা।
আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ُ ُ َۡ َ ۡ َۡ ُ َ َٓ
ۡ َ ُّ ُ
َ
ُ ۡ َ ٗ َ ۡ ۡ َۡ َ ذ
]١١ :﴾ [االنبياء٣٥ ِإَوۡل َنا ت ۡر َج ُعون
ٱلش وٱۡليِ ف ِتنة
ِ ﴿ك نفس ذائِقة ٱلمو
ِ ِ ت ونبلوكم ب

“প্রফতফট প্রার্ মৃতুযর স্বাদ গ্রহর্ েরনব, আর ভানো-মন্দ দ্বারা আমরা
থতামানদরনে পরীক্ষা েনর থাফে এবং আমানদর োন ই থতামানদরনে ফিনর
আসনত হনব”। [সূ রা আে-আফম্বয়া আয়াত: ৩৫]
আয়ানত েেযার্ বেনত ধে-সম্পদ, বৃ ফষ্ট, িসে ও যাবতীয় ফে‘আমত বুঝানো
হনয়ন । আর অেেযার্ বেনত অভাব-অেটে, দু ফভণক্ষ, অসু স্থতা ইতযাফদ ফবপদআপদনে বুঝানো হনয়ন । উফল্লফখত েেযার্ ও অেেযার্ উভয়ফটই মােু নষর জেয
আল্লাহর পক্ষ হনত পরীক্ষাস্বরূপ। মােু ষ এেফদে আল্লাহ োন ই ফিনর যানবে।
তানদর োউনে স্বাধীেভানব াে থদওয়া হনব ো।
অেু রূপভানব আল্লাহর আেু গতয েরা, োিরমােী েরা উভয়ফটই মােু নষর জেয
ফিতো-পরীক্ষা। মােু ষনে আল্লাহর আেু গতয েরার আনদশ থদওয়া ও
োিরমাফে েরনত ফেনষধ েরা হনয়ন । আল্লাহর আেু গতয েরা পরীক্ষা হওয়ার
োরর্, যখে মসফজনদ সাোনতর আযাে হয়, তখে এেজে মােু নষর সামনে
ফবফভন্ন বযিতা থদখা থদয়। থযমে, ভানো ভানো খাবার সামনে থানে, থখোধু োয় মগ্ন থানে ও ফবফভন্ন উপনভাগয ফবষয়াবেী তার সামনে উপফস্থত হয়, তখে
থস থোেফটনে প্রাধােয থদয়, সাোত োফে সাোনতর প্রফতবন্ধে ফবষয়াবেী? এফট
মােু নষর জেয আল্লাহর পক্ষ হনত এেফট েফিে পরীক্ষা। (যফদ আল্লাহর
আহ্বানে সাো থদয়, তনব থস পরীক্ষায় পাশ। আর যফদ সাো ো থদয় তনব থস
পরীক্ষায় থিে।)
মােু ষ মােু নষর জেয ফিতো:
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অেু রূপভানব মােু ষ ফেনজরা এনে অপনরর জেয পরীক্ষা। আল্লাহ তা‘আো
বনেে,
َ
ۡ
َ ُ ََۡ َ َ ََٓ َۡ َ َۡ ََۡ َ َ ُۡۡ َ َ ذٓ ذُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ذ
َ ۡ ۡ
اق َو َج َعل َنا
ِ ﴿وما أرسلنا قبلك مِن ٱلمرسل ِي إِل إِنهم ۡلَأكلون ٱلطعام ويمشون ِف ٱۡلسو
َ ُّ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ ً َ ۡ
ُ َ
ٗ ك بَ ِص
]١٠ :﴾ [الفرقان٢٠ يا
َب ۡعضك ۡم ِۡلَ ۡعض ف ِتنة أتص ِِبون وَكن رب
“আর থতামার পূ নবণ যত েবী আমরা পাফিনয়ফ , তারা সবাই আহার েরত এবং
হাট-বাজানর চোনিরা েরত। আমরা থতামানদর এেজেনে অপরজনের জেয
পরীক্ষা স্বরূপ েনরফ । থতামরা ফে ধধযণধারর্ েরনব? আর থতামার রব
সবণদ্রষ্টা”। [সূ রা আে-িুরোে, আয়াত: ২০]
আল্লাহ তা‘আো েতে মােু ষনে েতে মােু ষ দ্বারা পরীক্ষা েনরে। মুফমেনে
োনির দ্বারা পরীক্ষা েনরে। আবার েখনো মুফমেনে মুফমে দ্বারাও পরীক্ষা
েনরে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َ َ
َ َ َ َٰ َ َ ذ ذ
َ ك َف ُروا ذٱت َب ُعوا ۡٱل َبَٰ ِط َل َوأ َ ذن ذٱَّل
َ ۡ ِين َء َام ُنوا ذٱت َب ُعوا
ٱۡل ذق مِن ذرب ِ ِه ۡم كذَٰل ِك
﴿ذل ِك بِأن ٱَّلِين
َ
َ
َ
ٱّلل ل ذ
ُ يَ ۡۡض ُب ذ
ِ ِلن
]١ : ﴾ [حممد٣ اس أ ۡمثَٰل ُه ۡم
ِ
“তা এ জেয থয, যারা েুিফর েনর তারা বাফতনের অেু সরর্ েনর, আর যারা
ঈমাে আনে তারা তানদর রনবর থপ্রফরত হনের অেু সরর্ েনর। এভানবই
আল্লাহ মােু নষর জেয তানদর দৃ ষ্টান্তসমূ হ বর্ণো েনরে”। [সূ রা মুহাম্মাদ, আয়াত:
৩]
অনেে সময় মুফমে-মুসফেমনে তানদর শত্রু োনির, মুশফরে, মুোনিে ও
অবাধযনদর দ্বারা পরীক্ষা েরা হয়। োনির, মুশফরে যারা আল্লাহর শত্রু তানদর
আল্লাহর ফদনে আহ্বাে েরা, ভানো োনজর আনদশ ও অসৎ েমণ হনত ফেনষধ
েরা, তানদর ফবপনক্ষ ফজহাদ েরা অথবা তা ো েনর তানদর আেু গতয েরা,
তানদর সানথ তাে ফমফেনয় চো ইতযাফদ দ্বারা মুফমেনদর অবস্থাে স্পষ্ট হনয়
যায়। যফদ মুফমেরা তানদর আল্লাহর ফদনে আহ্বাে েনর, সৎ োনজর আনদশ ও
অসৎ েমণ থথনে ফেনষধ েনর এবং তানদর ফবপনক্ষ ফজহানদ অংশ গ্রহর্ েনর,
তাহনে তারা েেযানর্র ওপর থােনব এবং পরীক্ষায় সিে। আর যফদ তানদর
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আেু গতয স্বীোর েনর, তানদর অেু েরর্ েনর, তানদর সানথ গা ভাফসনয় থদয়
এবং তানদর ফবপনক্ষ থোনো েথা বনে ো, তানদর সৎ েনমণর আনদশ থদয় ো,
অসৎ েমণ হনত ফেনষধ েনর ো, তাহনে তারা পরীক্ষায় অেৃতোযণ, তারা
ক্ষফতর মনধয রনয়ন এবং আল্লাহর পরীক্ষায় তারা থিে েরে। তাদের োওয়াত না
থদওয়া, ভানো োনজর আনদশ ও মন্দ েমণ থথনে ফবরত থােনত ফেনদণশ ো
থদওয়া, তানদর ফবরুনদ্ধ যু দ্ধ-ফজহাদ ো েরা দ্বারা বুঝা থগে, তানদর ঈমাে
দু বণে। তারা ঈমােী পরীক্ষায় থিে।
ধেীনে গরীব দ্বারা পরীক্ষা:
অেু রূপ আল্লাহ তা‘আো ধেীনে গরীব দ্বারা পরীক্ষা েনরে। আল্লাহ তা‘আো
বনেে,
َ ۡ َ َُۡ َٓ ََۡ َ ذ
َ ُ َ ُ ُ ٓ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ َ ذ ذ
َ َ َ َ
َ
ٱّلل بِأعل َم
ٱّلل َعل ۡي ِهم مِن بينِنا أليس
﴿ َوكذَٰل ِك ف َت ذنا َب ۡعض ُهم ب ِ َب ۡعض ِۡلقولوا أهؤلءِ من
ذ
َ ٱلشكِر
]١١ :﴾ [االنعام٥٣ ين
ِ َٰ ِ ب
“আর এভানবই আমরা এেনে অনেযর দ্বারা পরীক্ষা েনরফ , যানত তারা বনে,
‘এরাই ফে, আমানদর মনধয যানদর ওপর আল্লাহ অেু গ্রহ েনরন ে? আল্লাহ ফে
েৃতজ্ঞনদর বযাপানর পূ র্ণ জ্ঞাত েয়”? [সূ রা আে-আে‘আম, আয়াত: ৫৩]
َ
ُ ه ُؤ َلٓءِ َم ذن ذ
َٰٓ َ أ
োনিররা গরীব অসহায় মুসফেমনদর ঘৃ র্া েনর। তারা বনে- ٱّلل
َ
َٓ َۡ
“ َعل ۡي ِهم مِن بين ِناআল্লাহ তা‘আো ফে আমানদর বাদ ফদনয় তানদর প্রফত অেু গ্রহ
েনরন ে”? তারা গরীব-ফমসেীে, তানদর হানত ধে-সম্পদ, টাো পয়সা ফে ু ই
থেই। তারা েীভানব ফহদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর আমরা থগামরাহ? আমরা হোম
সম্পদশােী, ধোঢ্য, ক্ষমতাধর, বুফদ্ধমাে ও ফসদ্ধান্তদাতা। আর তারা িেীরফমসেীে ও গরীব। তা স্বনত্বও তারা ফেভানব বনে তারা আমানদর থথনে উত্তমতানদর প্রফত আল্লাহ তা‘আো দয়া েনরন ে? আল্লাহ তা‘আো তানদর েথার
উত্তনর বনেে,

ََۡ َ ذُ َ ۡ ََ ذ
َ ٱلشكِر
]١١ :﴾ [االنعام٥٣ ين
ِ َٰ ِ ﴿أليس ٱّلل بِأعلم ب
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“আল্লাহ তা‘আো ফে যারা েৃতজ্ঞ তানদর প্রফত পূ র্ণ জ্ঞাত েয়”? [সূ রা আেআে‘আম, আয়াত: ৫৩]
আল্লাহ তা‘আো থতামানদর বাফহযে েক্ষয েনরে ো। অন্তর ও আমনের প্রফত
েক্ষয

েনরে।

িেীর-ফমসফেে েৃতজ্ঞ,

আল্লাহনত

ফবশ্বাসোরী

এবং

েেযার্োমীরাই আল্লাহর বন্ধু। আর অহংোরী ও হিোরী, সতয ফবমুখ থয ধেসম্পদ, ক্ষমতা ও পাফথণব ইজ্জত-সম্মাে োনভ ফবনভার হনয়, হে তথা সতযনে
গ্রহর্ েনর ো- ঐ থোে আল্লাহর ফেেট েখেও তানদর মনতা হনত পানর ো,
যারা আল্লাহনে ফবশ্বাস েনর এবং থেে আমে েনর। যফদও থস মনে মনে
ফেনজনে অনেে ফে ু মনে েনর বা ফেনজনে মুফমেনদর থচনয় বে মনে েনর।
ফেন্তু আল্লাহর ফেেট থস মূ েযহীে- তার থোনো দাম থেই। োরর্, তানদর
মােদণ্ড হনো, ধে-সম্পদ, মাে-থদৌেত, ক্ষমতা ও পাফথণব ফবষয়সমূ হ। ঈমাে ও
থেে আমে তানদর ফেেট গুরুত্বহীে তা েখনো তানদর ফেেট মােদণ্ড েয়।
আর আল্লাহ তা‘আোর ফেেট মােদণ্ড হনো, মােু নষর ঈমাে ও আমে। আল্লাহ
তা‘আো েখনো মােু নষর বাফহযে আোর আেৃফত থদনখে ো। ولكن ينظر إىل
“ قلوبكم وأعمالكمতনব আল্লাহ তা‘আো মােু নষর অন্তর ও আমনের ফদনেই
থদনখে”।2 আল্লাহ তা‘আো যানে প ন্দ েনরে তানেও দু ফেয়ার সু নযাগ-সু ফবধা
থদে আবার যানে অপ ন্দ েনরে তানেও থদে। আর ঈমাে ও আমনে
সানেনহর তাওফিে শুধু তানদরই থদে, যানদর আল্লাহ তা‘আো প ন্দ েনরে।
দোদফে ও মতফবনরানধর ফিতো:
অেু রূপভানব আরও এেফট বে ধরনের ফিতো হনো, দোদফে, মতফবনরাধ,
ফবভফক্ত ও ফবভাজে। ফবফভন্ন দে উপদনে উম্মনতর ফবভফক্ত, ফিরো-বন্দী,
দোদফে ইতযাফদ বে ধরনের এেফট ফিতো। এ ফবষনয় রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইফহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনে সংবাদ ফদনয়ন ে এবং অফধে সতেণ েনরন ে।
2

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ২৫৬৪
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ইরবাদ্ব ইবে সাফরয়া রাফদয়াল্লাহু আেহু থথনে বফর্ণত হাদীনস এ ফবষনয় ফবিাফরত
ফদে ফেনদণশোও রনয়ন । ঐ হাদীনস বফর্ণত থয, এেফদে রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইফহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীনদর মানঝ ওয়াজ েনরে, থস ওয়ানজর বর্ণোয়
সাহাবী ইরবাদ্ব ইবনে সাফরয়া রাফদয়াল্লাহু আেহু বনেে, “ফতফে আমানদর এমে
ভাষর্ ফদনেে যানত আমানদর অন্তর ফবগফেত এবং চক্ষু অশ্রূসজে হনো।
আমরা ভাষর্ শুনে বেোম, থহ আল্লাহর রাসূ ে! এ থযে ফবদায়ী ভাষর্, আপফে
আমানদর উপনদশ ফদে। তখে ফতফে বেনেে,  والسمع،أوصيكم بتقوى اهلل
“ والطاعةআফম থতামানদর অসীয়ত েফর- থতামরা আল্লাহর তােওয়া অবেম্বে
ের, মুসফেম আমীনরর আেু গতয ের এবং তার েথা থশাে”। োরর্, এর
মনধযই ফেফহত রনয়ন শত্রুনদর ফবরুনদ্ধ উম্মনতর ঐেয, শফক্ত ও থশৌযণবীযণ।
মুসফেম জাফত যখে আমীনরর থেতৃত্ব থমনে থেনব এবং তার থেতৃনত্ব ঐেযবদ্ধ
থােনব, তখে মুসফেম জাফতর ঐেয অটুট থােনব, তানদর শফক্ত বৃ ফদ্ধ পানব।
তখে আর থেউ তানদর পরাভূ ত েরনত পারনব ো। তারপর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে, “ وإن تأمر عليكم عبدযফদও থতামানদর ওপর
এেজে থগাোমনেও আমীর বাোনো হয়”। তার েথা থশাে এবং তার
আেু গতয ের। তানে খাট েনর থদখনব ো, থহয় েরনব ো। বরং যতক্ষর্ পযণন্ত
থস আল্লাহর আেু গতয ও তার রাসূ নের অেু েরর্ েরার ফেনদণশ থদয়, ততক্ষর্
পযণন্ত থতামরা তার আেু গতয েরনব। তারপর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লাম এ বনে ভফবষযতবার্ী েনরে থয, فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا
“ كثرياথতামানদর মনধয যারা থবাঁনচ থােনব উম্মনত মুসফেমার মনধয অফধেহানর
মতফবনরাধ, ফবভফক্ত ও মত পাথণেয থদখনত পানব”। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লাম ফেনজর থথনে ফে ু ই বনেে ফে, ফতফে যা বনেন ে আল্লাহর পক্ষ
থথনেই বনেন ে। থয সম্পনেণ খবর ফদনয়ন ে ফেয়ামনতর পূ নবণ তা অবশযই
জমীনে বািবাফয়ত হনব। তারপর আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম
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এ মতফবনরানধর পফরর্ফত থথনে বাাঁচার উপায় সম্পনেণও ফদে ফেনদণশো থদে।
ফতফে বনেে,
ُّ َ
وعضوا عليها
 تمسكوا بها، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي،«فعليكم بسنيت
.» ولك بدعة ضاللة، وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن لك حمدثة بدعة،بانلواجذ
“তখে থতামরা আমার সু ন্নতনে এবং আমার পর ফহদায়াত প্রাপ্ত খুোিানয়
রানশদীনের সু ন্নতনে আাঁেনে ধর। সু ন্নতনত খুব মজবুত েনর ধর এবং তার
ওপর থতামরা অফবচে থাে। আর থতামরা েব আফবষ্কৃত ফবষয়সমূ হ -ফবদআতহনত থবাঁনচ থাে। োরর্, প্রফতফট েব আফবষ্কৃত বস্তুই ফবদ‘আত আর প্রনতযে
ফবদআতই হনো থগামরাহী”।3
এ ভানবই রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম মনতর পাথণেয, ফবনভদফবভাজে, ফবফভন্ন ফিরো বন্দী ও দোদফে সম্পনেণ ভফবষযতবার্ী েনরে।
আল্লাহর রাসূ ে সা. এ ধরনের ফিতোর সময় েরর্ীয় সম্পনেণ আমানদর এ
বনে ফেনদণশ থদে, থতামরা তখে আল্লাহর ফেতাব ও রাসূ নের সু ন্নত এবং
খুোিানয় রানশদীনের আদশণনে আাঁেনে ধরনব। োরর্, তখে এটাই ফিতো
থথনে ফেরাপদ থাোর এেমাত্র উপায়। আর থয বযফক্ত আল্লাহর ফেতাব ও
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এর সু ন্নত এবং এবং খুোিানয়
রানশদীনের আদশণ হনত হাত ঘুফটনয় থেনব, থস অবশযই এ সব ফিরো-বাজনদর
সানথ ধ্বংস হনয় যানব।
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম তার প্রফতফট ভাষর্ ও আনোচোয়
উম্মতনে ফিতো ও ফবদ‘আত সম্পনেণ সতেণ েরনতে এবং ফিতো হনত
মুফক্তর উপায় ও মাধযমগুনো- আল্লাহর ফেতাব ও আল্লাহর রাসূ নের সু ন্নত এবং
খুোিানয় রানশদীনের আদশণনে আাঁেনে ধরা- বনে ফদনতে। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,

3

আবু দাউদ, হাদীস েং ৪৬০৭
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 ورش األمور، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم،«إن خري احلديث كتاب اهلل

.»حمدثاتها

“সবণ উত্তম বার্ী আল্লাহর ফেতাব এবং উত্তম আদশণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আোইফহ ওয়াসাল্লানমর আদশণ আর সবনচনয় ফেেৃষ্ট ফবষয় েব আফবষ্কৃত
ফবষয়াবেী”।4
তারপর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে, “ وعليكم باجلماعةথতামরা
5
মুসফেম জামা‘আনতর সানথ ঐেযবদ্ধ থাে”।

এফটও োজানতর এেফট অেযতম পথ। যখে দোদফে, গ্রুফপং ও ফবফেন্নতা থদখা
থদয়, তখে এেজে মুসফেনমর জেয েরেীয় হনো, থস মুসফেম জামা‘আনতর
সানথ থােনব। থয জামা‘আত রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক
অেু সরর্ েনর, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এর সু ন্ননতর ওপর চনে,
তানদর থথনে ফবফেন্ন হনব ো। মুতাোফল্লমীে তথা োোমশাস্ত্রফবদ, ফবদ‘আতী ও
থগামরাহনদর সানথ থােনব ো। যফদও তারা তানদরনে হে বনে দাবী েনর।
ঈমােদারগর্ আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম থয উপনদশ ফদনয়ন
তাই পােে েরনব। তানতই তারা োজাত পানব। উম্মনতর ফবভফক্ত ফবষনয় অপর
এেফট হাদীস- রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর বার্ী- এ থক্ষনত্র
ফবনশষভানব উনল্লখ থযাগয। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,

، وافرتقت انلصارى ىلع اثنتني وسبعني فرقة،«افرتقت ايلهود ىلع إحدى وسبعني فرقة
 من يه يارسول: لكها يف انلار إال واحدة قيل،وستفرتق هذه األمة ىلع ثالث وسبعني فرقة

.»اهلل؟ قال من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم وأصحايب

“ইয়াহূ দীরা এোত্তর দনে ফবভক্ত। আর খৃষ্টােরা বাহাত্তর দনে ফবভক্ত। আর এ
উম্মত ফতয়াত্তর দনে ফবভক্ত হনব। এে দে াো বােী সবাই জাহান্নামী হনব।

4

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ৮৬৭

5

ফতরফমযী, হাদীস েং ২১৬৫

ইসোমী জ্ঞােই ফিতো থথনে বাাঁচার উপায়

 21 

ফজজ্ঞাসা েরা হনো, থহ আল্লাহর রাসূ ে তারা োরা? ফতফে বেনেে, তারা হনো,
যারা বতণমানে আফম যার ওপর আফ এবং আমার সাহাবানয় ফেরাম যার ওপর
আন ে তার ওপর অটে থােনবে”।6
এ েথাফটই আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেন ে, وعليكم
 فإن يد اهلل ىلع اجلماعة،“ باجلماعةথতামরা মুসফেম জামা‘আনতর সানথ ঐেযবদ্ধ
থাে। োরর্, আল্লাহর সাহাযয জামা‘আনতর ওপরই থানে”।7 আল্লাহর রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগনর্র আদনশণর ওপর যারা
থােনব তানদরই থেবে জামা‘আত বো হয়। যফদও সংখযায় তারা েম।
জামা‘আত হওয়ার জেয সংখযায় থবফশ হওয়া শতণ েয়, হনের ওপর থাো শতণ।
আল্লাহ তা‘আো বনেে,

َ ِ ص ۡف َع ۡن ُه يَ ۡو َمئذ َف َق ۡد َر
ُ ِح ُهۥ َو َذَٰل َِك ۡٱل َف ۡو ُز ٱل ۡ ُمب
َ ۡ ُ﴿ ذمن ي
]٢٦ :﴾ [االنعام١٦ ي
ِ
ِ

“থসফদে যার থথনে আযাব সফরনয় থেওয়া হনব তানেই ফতফে অেু গ্রহ েরনবে,
আর এফটই প্রোশয সিেতা”। [সূ রা আে-আে‘আম, আয়াত: ১৬]
মনে রাখনব, যারা ধারর্ার বশবতণী হয়, তারা আল্লাহর পথ -সতয থথনে দূ নর
সনর যায়। যফদও তানদর সংখযা অনেে থবফশ এবং তারা থোফট থোফট মােু ষ।
তারা থসই জামা‘আত েয় যানদর সানথ থাোর জেয হাদীনস ফেনদণশ থদওয়া
হনয়ন । যারা হনের ওপর থানে তানদরনেই জামা‘আত বো হয়, তারাই
মুফক্তপ্রাপ্ত দে, সাহাযযপ্রাপ্ত দে। যফদও তানদর সংখযা এেজে বা খুব েগর্য
হয়। তারাই আহনে সু ন্নত ওয়াে জামা‘আত। থযমে, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লাম বনেে,

 حىت يأيت، ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم،«ال تزال طائفة من أميت ىلع احلق ظاهرين
.»أمر اهلل تبارك وتعاىل

6

ইবে মাজাহ, হাদীস েং ৩৯৯২

7

োসাঈ, হাদীস েং ৪০২০
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“আমার উম্মনতর মনধয এেফট জামা‘আত সব সময় হনের ওপর প্রফতফষ্ঠত
থােনব। যারা তানদর অপমাে-অপদস্থ ও ফবনরাফধতা েরনব, তারা আল্লাহর
ফেনদণশ (ফেয়ামত) ো আসা পযণন্ত তানদর থোনো ক্ষফত েরনত পারনব ো”।8
তনব এর জেয প্রনয়াজে েফিে ধধযণ। োরর্, থশষ জামাোয় রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইফহ ওয়াসাল্লানমর সু ন্ননতর ওপর অফবচে থাো এবং মুসফেম জামা‘আনতর
সানথ থাো খুবই েফিে োজ। তখে যারা আল্লাহর রাসূ নের সু ন্নতনে আাঁেনে
ধরনব এবং মুসফেম জামা‘আনতর সানথ থােনব, তানদর ওপর ফবফভন্ন ধরনের
মুফসবত থেনম আসনব। তারা অবশযই ফবফভন্ন ধরনের মুফসবনতর সম্মু খীে হনব।
থযমে, হাদীনস এনসন রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেন ে -

 أو ىلع خبط، يكون القابض ىلع دينه اكلقابض ىلع اجلمر،«أنه حيصل يف آخر الزمان فنت

.»الشوك

“থশষ জামাোয় ফবফভন্ন ধরনের ফিতো প্রোশ পানব। দীনের ওপর অফবচে
থাো জ্বেন্ত েয়ো হানত রাখা অথবা থোহার োাঁটার ওপর দণ্ডায়মাে থাোর
েযায় েফিে হনব”।
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম আরও বনেে,
بل:  منا أو منهم يارسول اهلل؟ قال: قالوا، هل أجر مخسني، عند فساد أميت,«املتمسك بسنيت

»منكم

“আমার উম্মনতর থগামরাহীর সময় থয আমার সু ন্নতনে আাঁেনে ধরনব তার
জেয পঞ্চাশ জে থোনের সাওয়াব ফমেনব। সাহাবীগর্ ফজজ্ঞাসা েরনেে,
আমানদর থথনে পঞ্চাশ োফে তানদর থথনে? ফতফে বেনেে, বরং থতামানদর
থথনে”।
সাহাবীগর্ রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর জীবদ্দশায় রাসূ নের সানথ
ফ নেে। রাসূ ে তানদর সহনযাগী ফ ে। (তাই তানদর জেয সু ন্ননতর ওপর
8

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ১০৩৭
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অফবচে-অটুট থাো সহজ) ফেন্তু থশষ জামাো এবং ফিতোর সময় সু ন্ননতর
ওপর যারা অফবচে থােনবে তানদর থোে সহনযাগী থেই; বরং অফধোংশ
মােু ষই তখে তানদর প্রফতপক্ষ। এমেফে যারা ফেনজনদর মুসফেম বনে দাফব
েরনবে তারাও তানদর ফবনরাধী হনব, তারা তানদর ফবফভন্নভানব অপমাে-অপদস্থ
েরনব, েেফঙ্কত ও থহয় প্রফতপন্ন েরনব। তখে অবশযই তানদর ধধযণ ধরনত
হনব। এ সময় যারা ধধযণ ধরনব, আল্লাহ তা‘আো তানদর মহা ফবফেময় দাে
েরনব। োরর্, তারা ফিতো িযাসানদর সময় আল্লাহর দীনের ওপর অফবচে
রনয়ন ে। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এেফট হাদীনস তানদর গুরাবা
বনে আখযাফয়ত েনর বনেে, “ طوىب للغرباءসু -সংবাদ গুরাবানদর জেযই”
ফজজ্ঞাসা েরা হনো, গুরাবা োরা থহ আল্লাহর রাসূ ে? উত্তনর বেনেে, اذلين
ُ “ يُ ْصلযারা মােু ষনে সংনশাধে েনরে যখে মােু ষ
حون إذا فسد انلاس
ِ
থগামরাহীনত পফতত হয়”।

ُ يُ ْصل
অপর বর্ণোয় বফর্ণত ফতফে বনেে, حون ما أفسد انلاس
ِ
এ হাদীসগুনোর মাধযনম থশষ জামাোয় সংঘফটত হনব, এমে ফে ু গুরুত্বপূ র্ণ
ফবষয়াবেী সম্পনেণ জাফেনয় থদওয়া হয়। আমানদর েরর্ীয় হনো, আমরা
আল্লাহর োন প্রাথণো েফর, ফতফে থযে আমানদর হনের ওপর অফবচে রানখে
এবং মুসফেম ফহনসনব মৃতুয দাে েনরে। তা াোও আমানদর েরর্ীয় হনো,
আমরা থযে হে ও হে পন্থীনদর জােনত থচষ্টা েফর এবং বাফতে ও বাফতে
পন্থীনদর থথনে সতেণ থাফে। যানত হে ও হে পন্থীনদর সানথ আমরা থােনত
পাফর এবং বাফতে ও বাফতে পন্থীনদর থথনে আমরা বাাঁচনত পাফর। আর এর
জেয প্রনয়াজে দীনের জ্ঞাে। দীনের জ্ঞাে াো হে ও বাফতে জাো থোে
ক্রনমই সম্ভব েয়। মূ খণ থথনে এফট আশা েরা যায় ো। এফট ঐ বযফক্ত থথনে
আশা েরা যায় যানে আল্লাহ তা‘আো দীনের জ্ঞাে ফদনয়ন ে। উপোরী ইেম
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দ্বারা দূ রদফশণতা ফদনয়ন ে যা দ্বারা থস ফহদায়াত ও থগামরাহীর মনধয এবং হে ও
বাফতনের মনধয পাথণেয েরনত সক্ষম।
এ ধরনের ফিতো থথনে থবাঁনচ থাো খুবই জরুফর। বতণমানে থতামরা থদখনত
পাে, পুনরা দু ফেয়াটা বে বে ফিতোর সাগনর হাবু-ডুবু খানে। এেফট বে
ধরনের ফিতো হনো, বতণমানে পৃফথবীটা মােু নষর হানতর মুনিায় চনে এনসন ।
িনে পৃফথবী এে প্রানন্ত ফে ঘটন , তা অপর প্রানন্তর থোনেরা মুহূনতণই থজনে
থিেন । েতুে েতুে আফবষ্কানরর িনে যনের মাধযনম খুব দ্রুত মােু নষর োন
সব খবর থপৌঁন

যানে। এমেফে গ্রাম, গঞ্জ ও ঘনরর ফভতনর থবড রুনমর

খবরও থপৌঁন থদওয়া হনে। মােু ষ এমে ভানব খবরগুনো থদখনত পানে থযে
তারা ঘটোস্থনে উপফস্থত। এফট মুসফেম জাফতর জেয বে পরীক্ষা। বতণমাে
দু ফেয়ায় ফবফভন্ন ধরনের ফিতোয় আক্রান্ত। অনবধ থযৌোচার এে প্রোর
মহামাফরর আোর ধারর্ েরন । োফিেযবানদর ফিতো, মুরতাদনদর ফিতো,
ইসোনমর ওপর ফবফভন্ন ধরনের অনযৌফক্তে ও অবান্তর থদাষ চাপানোর প্রবর্তা
ইতযাফদ থযে মুসফেম উম্মাহর থেজ থটনে ধরন । এ ধরনের ঘটো এনের পর
সংঘফটত হনয়ই চেন । থোে ক্রনমই এগুনো ফপ ু

ােন ো। তারপর এ

ঘটোগুনো সারা দু ফেয়ানত ফেনয় থদওয়া হনে। উত্তর দফক্ষর্ পূ বণ পফশ্চম সারা
দু ফেয়ার মােু ষ আজ আক্রান্ত। তনব যানে আল্লাহ তা‘আো দয়া েনরন ে। এ
থথনে বাাঁচার জেয প্রনয়াজে মােু নষর মনধয দূ রদফশণতা ও বুফদ্ধমত্তা। এবং এর
ক্ষফতের ফদে সম্পনেণ যনথষ্ট জ্ঞাে থাো। যানদর দূ রদফশণতা ো থানে, দীনের
জ্ঞাে ো থানে এবং সফতযোর ইেম ো থানে, তারা অনেে সময় এ ধরনের
প্রযু ফক্তনে মনে েরনব এফট তানদর উন্নয়ে ও অগ্রগফত। আবার থেউ থেউ মনে
েরনব এ সব আল্লাহর ফে‘আমত, সভযতা, সংস্কৃফত ও প্রযু ফক্তগত উন্নয়ে। থস
বুঝনতই পারনব ো থয এ সনবর োরনর্ তার ফে ক্ষফত হনে এবং তানে েত
খারাবী বহে েরনত হনে।
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মনে রাখনত হনব, ফবষয়ফট খুবই মহাে ও গুরুত্বপূ র্ণ। বতণমানে মােু নষর সামনে
হাজানরা ফিতো তুনে ধরা হনে। ফেন্তু মােু ষ তা অেু ধাবে েরনত পারন ো।
থযমেফট রাসু ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম আমানদর জাফেনয় ফদনয়ন ে।
ফতফে (সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম) বনেে

 حىت, فأي قلب أرشبها نكتت فيه نكتة سوداء،«تعرض الفنت ىلع القلوب عودا عودا

 إال ما وافق هواه أو وما أرشب من، ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا,يصبح قلبا جمخيا

 فهو قلب ال ترضه فتنة مادامت، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء،هواه
.»السماوات واألرض
“মােু নষর অন্তর অবশযই এ সব ফিতোর সম্মু খীে হয়। যখে থোনো অন্তর তা
চুনষ থেয় তখে থস অন্তনর োনো দাগ পনে যায়, এমেফে থস অন্তর হনয় যায়
বদ্ধ। তখে থস অন্তর থোনো সৎনে ফচেনত পানর ো, অসৎনে অস্বীোর
েরনত সক্ষম হয় ো। থসটাই থেবে গ্রহর্ েনর যা তার প্রবৃ ফত্তর চাফহদা
অেু যায়ী হয়, অথবা প্রবৃ ফত্ত যা চুনষ ফেনয়ন তা অেু যায়ী হয়। অপরপনক্ষ থয
অন্তর ফিতোনে গ্রহর্ েরনত অস্বীোর েরনব থস অন্তনর এেফট সাদা-শুভ্র দাগ
পনে, িনে থস অন্তর হনয় যায় এমে যানত থোনো ফিতোই আর োজ েরনত
পানর ো, যতক্ষর্ আসমাে ও যমীে আন ততক্ষর্ তা অেু রূপই থানে”।
থোে অন্তর ফিতোনে উনপক্ষা েনর? ঐ অন্তরই ফিতোনে উনপক্ষা েনর যার
অন্তনর আল্লাহর ফেতানবর ইেম রনয়ন এবং থয বযফক্ত এ ধরনের থপক্ষাপনট
েরেীয় সম্পনেণ জানে। আর থয মূ খণ থস ফিতো ফবষনয় েমেীয় থানে। আবার
অনেে সময় তানত থস আেন্দও পায় এবং এ সব ফিতোনে থস উন্নফত,
অগ্রগফত ও সভযতা মনে েনর। আর তা হনত দূ নর থাোনে পশ্চাৎপদ ও
প্রগফতর পফরপন্থী মনে েনর। ফেন্তু বািবতা হনো, এ ধরনর্র ফিতো হনত
বাাঁচার থোনো উপায় থেই এেমাত্র আল্লাহ থয বস্তুনে উপায় ফহনসনব আখযাফয়ত
েনরন ে তা াো। আর তা হনো আল্লাহর ফেতাব ও রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লানমর সু ন্নত। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
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ُّ َ َ ٓ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ذ
َ ُٱلظل
َ ۡت إ َل ٱنلُّور بإ ۡذن َربه ۡم إ َ َٰل صِ َر َٰ ِط ٱل
َٰ
يز
ز
ع
م
﴿الر كِتب أنزلنه إِۡلك ِۡلخ ِرج ٱنلاس مِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َۡ
]٢ :﴾ [ابراهيم١ ٱۡل ِمي ِد
“আফেি-োম-রা। এ ফেতাব, যা আমরা থতামার প্রফত োফযে েনরফ , যানত
তুফম মােু ষনে তানদর রনবর অেু মফতক্রনম অন্ধোর থথনে আনোর ফদনে থবর
েনর আে, পরাক্রমশােী সবণ প্রশংফসনতর পনথর ফদনে”। [সূ রা ইবরাহীম,
আয়াত: ১]
ٗ َ ٓ َ
َ ََ ذ
ُ َ َذ
ُ
ُ َ َ ُ َٓ ُ ذ
﴾٣ نزل إ ِ ۡۡلكم مِن ذربِك ۡم َول تتب ِ ُعوا مِن دونِهِۦٓ أ ۡو ِۡلَا َء قل ِيل ذما تذك ُرون
ِ ﴿ٱتبِعوا ما أ
]١ :[االعراف

“থতামানদর প্রফত থতামানদর রনবর পক্ষ থথনে যা োফযে েরা হনয়ন , তা
অেু সরর্ ের এবং তানে াো অেয অফভভাবনের অেু সরর্ েনরা ো। থতামরা
সামােযই উপনদশ গ্রহর্ ের”। [সূ রা আে-আ‘রাি, আয়াত: ৩]
َ َ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ذ َ َ ۡ َ ُ َ ذ َٰ َ َٰ َ ذ
ذ
َ ُۡ َ َ ذ
ت أن ل ُه ۡم
ِ ﴿إِن هَٰذا ٱلق ۡر َءان َي ۡهدِي ل ِل ِت ِه أقوم ويب ِش ٱلمؤ ِمن ِي ٱَّلِين يعملون ٱلصل ِح
َ َ
َ َ ۡ َ
َ
ۡ َ َ ََذ ذ
ٗ أَ ۡج ٗرا َكب
]٢٠ ، ١ :﴾ [االرساء١٠ ِين ل يُؤم ُِنون بِٱٓأۡلخ َِرة ِ أع َت ۡدنا ل ُه ۡم َعذابًا أ ِۡل ٗما
 وأن ٱَّل٩ يا
ِ
“ফেশ্চয় এ েুরআে এমে এেফট পথ থদখায় যা সবনচনয় সরে এবং থয
মুফমেগর্ থেে আমে েনর তানদরনে সু সংবাদ থদয় থয, তানদর জেয রনয়ন
মহা পুরস্কার। আর যারা আফখরানত ঈমাে রানখ ো আফম তানদর জেয প্রস্তুত
েনরফ যের্াদায়ে আযাব”। [সূ রা আে-ইসরা, আয়াত: ৯-১০]
َ ُ َُ َۡۡ َ ُ ُۡ َ ذ
ُٗ
َ ُۡذ
َ َۡ َ ُ َ ۡ َ َ
ٓٓ
ِيمون
ب ويق
ِ  ٱَّلِين يؤمِنون بِٱلغي٢  ذَٰل ِك ٱلكِتَٰب ل ريب فِيهِ هدى ل ِلمتقِي١ ﴿الم
َ ُ ٓ َ َ َ َۡ َ ُ ٓ َ َ ُ ُۡ َ َ ذ
َ ُ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ذ َ َٰ َ َ ذ
َ َ
نزل مِن ق ۡبل ِك
ِ نزل إِۡلك وما أ
ِ  وٱَّلِين يؤمِنون بِما أ٣ ٱلصلوة ومِما رزقنَٰهم ينفِقون
ۡ ۡ ُ َ َ ُ
َ
ٗ ُ َٰ َ َ َ َٰٓ َ ُ َ ُ ُ ۡ ُ ِ َ
،٢ :﴾ [ابلقرة٥ َع هدى مِن ذربِهِ ۡم َوأو َٰٓلئِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
 أولئِك٤ َوبِٱٓأۡلخِرة هم يوق ِنون
]١

“আফেি-োম-মীম। এই থসই ফেতাব, যানত থোে সনন্দহ থেই, মুত্তােীনদর
জেয ফহদায়াত। যারা গানয়নবর প্রফত ঈমাে আনে, সাোত োনয়ম েনর এবং
আফম তানদরনে থয ফরফযে ফদনয়ফ তা থথনে বযয় েনর। আর যারা ঈমাে
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এবং যা থতামার পূ নবণ

োফযে েরা হনয়ন । আর আফখরানতর প্রফত তারা ইয়ােীে রানখ। তারা
তানদর রনবর পক্ষ থথনে ফহদায়ানতর ওপর রনয়ন এবং তারাই সিেোম”।
[সূ রা আে-বাোরা, আয়াত: ১-৫]
আল্লাহ তা‘আো েুরআনের এ সূ রার শুরুনতই উনল্লখ েনরন ে থয, এ
েুরআে ফবনশষ েনর মুত্তােীনদর জেয ফহদায়াত। তারপর ফতফে মুত্তােী োরা
তানদর পফরচয় তুনে ধনরে। অথণাৎ মুত্তােী হনো তারা যারা গানয়নবর প্রফত
ঈমাে আনে, সাোত োনয়ম েনর এবং আফম তানদরনে থয ফরফযে ফদনয়ফ তা
থথনে বযয় েনর। আর যারা ঈমাে আনে তানত, যা থতামার প্রফত োফযে েরা
হনয়ন এবং যা থতামার পূ নবণ োফযে েরা হনয়ন । আর আফখরানতর প্রফত
তারা ইয়ােীে রানখ। তারপর আল্লাহ তা‘আো তানদর সম্পনেণ ফসদ্ধান্ত থদে
তারা োফময়াব ও সিেোম। আল্লাহ তা‘আো বনেে, তারা তানদর রনবর
পক্ষ থথনে ফহদায়ানতর ওপর রনয়ন এবং তারাই সিেোম। তারপর আল্লাহ
তা‘আো ফদ্বতীয় থেফর্র মােু ষ োনিরনদর বর্ণো থদে। তারপর তৃতীয় থেফর্র
মােু ষ অথণাৎ, মুোফিেনদর বর্ণো থদে।
আয়াত দ্বারা প্রমাফর্ত হয় থয, আল্লাহর ফেেট মােবজাফত ফতে প্রোনর ফবভক্ত।
প্রথম প্রোর:
যারা প্রোনশয ও থগাপনে এ েুরআনের প্রফত ফবশ্বাস েনর তারা হনেে মুফমেমুত্তােীে। উনল্লফখত আয়াতসমূ নহ তানদর গুর্াগুর্ তুনে ধরা হনয়ন ।
ফদ্বতীয় প্রোর:
যারা প্রোনশয ও থগাপনে আল্লাহর ফেতাবনে অস্বীোর েনর। তারা োনির,
তানদর সম্পনেণ আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ُ ُ َٰ َ َ ُ َ َ َ ذ
َ ٓ
ََ َ ذ ذ
َ
ۡ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
َع قلوب ِ ِه ۡم
 ختم ٱّلل٦ ِين كف ُروا َس َواء َعل ۡي ِه ۡم َءأنذ ۡرت ُه ۡم أ ۡم ل ۡم تنذ ِۡره ۡم ل يُؤم ُِنون
﴿إِن ٱَّل
َ
َ
َ َٰ َ ۡ َٰ َ ۡ َٰٓ َ َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ َ
َ
]٨ ،٦ :﴾ [ابلقرة٧ ِش َوة َول ُه ۡم َعذاب َعظِيم
وَع سمعِ ِهم وَع أبصرِهِم غ
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“ফেশ্চয় যারা েুিুফর েনরন , তুফম তানদরনে সতেণ ের ফেংবা ো ের,
উভয়ই তানদর জেয বরাবর, তারা ঈমাে আেনব ো। আল্লাহ তানদর অন্তনর
এবং তানদর োনে থমাহর োফগনয় ফদনয়ন ে এবং তানদর থচাখসমূ নহ রনয়ন
পদণা। আর তানদর জেয রনয়ন মহা আযাব”। [সূ রা আে-বাোরা, আয়াত: ৬]৭
এরা প্রোনশয ও থগাপনে েুরআেনে অস্বীোর েরার িনে শাফি স্বরূপ আল্লাহ
তানদর অন্তনর থমাহর থমনর থদে। িনে তানদর অবস্থা এমে, তারপর থথনে
তারা আর েখনো হেনে গ্রহর্ েরনব ো, ঈমাে আেনব ো।
তৃতীয় প্রোর:
যারা বাফহযে ভানব েুরআেনে ফবশ্বাস েনর ফেন্তু থগাপনে তারা েুরআেনে
অস্বীোর েনর। এ থেফর্র থোে মুোফিে। আল্লাহ তা‘আো তানদর পফরচয়
তুনে ধরার জেয এোফধে আয়াত োফযে েনরন ে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َُ ُ َ َذ ذ َ ۡ
ُ َ َٰ ُ َ
ٱۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ ِمن َ
ون ذ َ
ٱّلل َو ذٱَّل َ
﴿ َوم َِن ٱنلذ ِ
ِين
ِي  ٨يخدِع
ِ
اس من يقول ءامنا بِٱّللِ وب ِ
ِ
ََ َ ُ ُ ذُ ٗ َ
ُُ
َۡ
ۡ
َ ذٓ َ ُ
َ
ٱّلل َم َرضا َول ُه ۡم
َء َام ُنوا َو َما َي َد ُعون إِل أنف َس ُه ۡم َو َما يَش ُع ُرون ِ ٩ف قلوب ِ ِهم ذم َرض فزادهم
َ
َ َ
َ َ َ َ ُۡ
َ
َ ُ
ۡ
ۡ َ ِ َ ُ ذ َۡ
ۡرض قال ٓوا إِن َما َن ُن
س ُدوا ِف ٱۡل
عذاب أ ِۡل ُم ب ِ َما َكنوا يَكذِبُون ِ ١٠إَوذا قِيل ل ُه ۡم ل تف ِ
َ َ َ
َ ٓ
َ َ
ذ ۡ
َ ََ ٓ ذ ُ ۡ ۡ
َ
ۡ
س ُدون َولَٰكِن ل يَش ُع ُرون ِ ١٢إَوذا قِيل ل ُه ۡم َءامِنُوا ك َما َء َام َن
ُمصل ُِحون  ١١أل إِن ُه ۡم ه ُم ٱل ُمف ِ
ذ
ذ ُ َ ُ ٓ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ َ ُّ َ َ ٓ ُ َ َ ٓ ذ ُ ۡ ُ ُ ُّ َ ٓ َ
َ َُ
َ َ
ٱلسف َها ُء َولَٰكِن ل َي ۡعل ُمون ِ ١٣إَوذا لقوا
ٱنلاس قالوا أنؤمِن كما ءامن ٱلسفهاء أل إِنهم هم
َ ُ
َ َ َ َ َ
ۡ َ ُٓ ذ َ َ ُ ۡ ذ َ َۡ ُ ُ ۡ َۡ ُ َ
ذٱَّل َ
ِين َء َام ُنوا قال ٓوا َء َام ذنا ِإَوذا خل ۡوا إ ِ َٰل ش َيَٰ ِطين ِ ِهم قالوا إِنا معكم إِنما َنن مسته ِزءون ١٤
ۡ
ُ
َ
ُ َ َٰٓ َ ذ َ ۡ َ َ ُ ذ
ُ
ذُ
ٱلض َلَٰلَ َة بِٱل ۡ ُه َد َٰ
ى
ٱّلل ي َ ۡس َت ۡه ِزئ ب ِ ِه ۡم َو َي ُم ُّده ۡم ِف ُطغ َيَٰن ِ ِه ۡم َي ۡع َم ُهون  ١٥أولئِك ٱَّلِين ٱشَتوا
َُ َ َ ذ
ۡ َََۡ َ ٗ ََ َٓ َ ٓ ۡ
َف َما َرب َ
حت ت َِجَٰ َر ُت ُه ۡم َو َما ََكنُوا ُم ۡه َتد َ
ارا فل ذما أضا َءت َما
ِين َ ١٦مثل ُه ۡم ك َمث ِل ٱَّلِي ٱستوقد ن
ِ
ُ ُّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َ ۡ َ ُ َ َ َ ذ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ َٰ ذ ُ ۡ ُ َ
جعون
حولۥ ذهب ٱّلل بِنورِهِم وتركهم ِف ظلمت ل يب ِ
صون  ١٧صم بكم عم فهم ل ير ِ
َ
َ َ
ُ
ُ ُ
َ ذ ٓ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َي َعلون أصَٰب ِ َع ُه ۡم ِ ٓ
ف َءاذان ِ ِهم م َِن
ٱلس َماءِ فِيهِ ظل َمَٰت َو َرعد َو َب ۡرق
 ١٨أ ۡو ك َصيِب مِن
َ َ ُ َۡۡ ُ َۡ ُ َ َ ُ ُذ ٓ َ َ ٓ
ۡ َ
َ َ َ َۡۡ َ ذُ ُ
ذ
كَٰفِر َ
ِبق َي َطف أبۡصَٰ َره ۡم ُك َما أضا َء
ين  ١٩يكاد ٱل
ٱّلل ُمِيُۢط بِٱل
تو
ٱلص َوَٰع ِِق حذر ٱلمو ِ
ِ
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ُ َٰ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ ذ ُ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ ذ ذ
ۡ َ َُ ذ
ك
ِ لهم مشوا فِيهِ ِإَوذا أظلم علي ِهم قاموا ولو شاء ٱّلل َّلهب بِسمعِ ِهم وأبص ِرهِم إِن ٱّلل َع
َ ۡ َ
]١٠ ،٥ :﴾ [ابلقرة٢٠ َشء قدِير
“আর মােু নষর মনধয ফে ু এমে আন , যারা বনে, ‘আমরা ঈমাে এনেফ আল্লাহর
প্রফত এবং থশষ ফদনের প্রফত’, অথচ তারা মুফমে েয়। তারা আল্লাহনে এবং যারা
ঈমাে এনেন তানদরনে থধাাঁো ফদনে। অথচ তারা ফেজনদরনেই থধাাঁো ফদনে
এবং তারা তা অেু ধাবে েনর ো। তানদর অন্তরসমূ নহ রনয়ন বযাফধ। সু তরাং
আল্লাহ তানদর বযাফধ বাফেনয় ফদনয়ন ে। আর তানদর জেয রনয়ন যের্াদায়ে
আযাব। োরর্ তারা ফমথযা বেত। আর যখে তানদরনে বো হয়, ‘থতামরা
জমীনে িযাসাদ েনরা ো’, তারা বনে, ‘আমরা থতা থেবে সংনশাধেোরী’।
থজনে রাখ, ফেশ্চয় তারা িাসাদোরী; ফেন্তু তারা বুনঝ ো। আর যখে
তানদরনে বো হয়, ‘থতামরা ঈমাে আে থযমে থোনেরা ঈমাে এনেন ’, তারা
বনে, ‘আমরা ফে ঈমাে আেব থযমে ফেনবণাধরা ঈমাে এনেন ’? থজনে রাখ,
ফেশ্চয় তারাই ফেনবণাধ; ফেন্তু তারা জানে ো। আর যখে তারা মুফমেনদর সানথ
ফমফেত হয়, তখে বনে ‘আমরা ঈমাে এনেফ ’ এবং যখে তানদর শয়তােনদর
সানথ এোনন্ত ফমফেত হয়, তখে বনে, ‘ফেশ্চয় আমরা থতামানদর সানথ আফ ।
আমরা থতা থেবে উপহাসোরী’। আল্লাহ তানদর প্রফত উপহাস েনরে এবং
তানদরনে তানদর অবাধযতায় ফবভ্রান্ত হনয় থঘারার অবোশ থদে। এরাই তারা,
যারা ফহদায়ানতর ফবফেমনয় পথভ্রষ্টটা ক্রয় েনরন । ফেন্তু তানদর বযবসা
োভজেে হয় ফে এবং তারা ফহদায়াতপ্রাপ্ত ফ ে ো। তানদর উপমা ঐ বযফক্তর
মনতা, থয আগুে জ্বাোে। এরপর যখে আগুে তার চারপাশ আনোফেত
েরে, আল্লাহ তানদর আনো থেনে ফেনেে এবং তানদরনে থ নে ফদনেে
এমে অন্ধোনর থয, তারা থদখন ো। তারা বফধর-মূ ে-অন্ধ। তাই তারা ফিনর
আসনব ো। ফেংবা আোনশর বষণর্মুখর থমনঘর েযায়, যানত রনয়ন

ঘে

অন্ধোর, বজ্রধ্বফে ও ফবদু যৎচমে। বনজ্রর গজণনে তারা মৃতুযর ভনয় তানদর
োনে আঙু ে ফদনয় রানখ। আর আল্লাহ োফিরনদরনে পফরনবষ্টে েনর আন ে।
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ফবদু যৎ চমে তানদর দৃ ফষ্ট থেনে থেওয়ার উপক্রম হয়। যখেই তা তানদর জেয
আনো থদয়, তারা তানত চেনত থানে। আর যখে তা তানদর ওপর অন্ধোর
েনর থদয়, তারা দাাঁফেনয় পনে। আর আল্লাহ যফদ চাইনতে, অবশযই তানদর
েবর্ ও থচাখসমূ হ ফেনয় ফেনতে। ফেশ্চয় আল্লাহ সব ফে ু র ওপর ক্ষমতাবাে”।
[সূ রা আে-বাোরা, আয়াত: ৮-২০]
থমাটেথা, আল্লাহর ফেতানব রনয়ন েূ র ও ফহদানয়ত। আল্লাহর ফেতানব ফচন্তাফিফের েরা গনবষর্া েরা খুবই জরুফর। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َ ٓ َُ َ ََۡ ُ َۡ َ ُ َ َ َ ذ ذ
ََۡ ۡ ُ ُ َ َ ََ َ ذ
]١١ : ﴾ [ص٢٩ ب
ِ َٰ﴿كِتَٰب أنزلنَٰه إِۡلك مبَٰرك ِۡلدبروا ءايَٰتِهِۦ و ِۡلتذكر أولوا ٱۡللب
“আমরা থতামার প্রফত োফযে েনরফ এে বরেতময় ফেতাব, যানত তারা এর
আয়াতসমূ হ ফেনয় গভীরভানব ফচন্তা েনর এবং যানত বুফদ্ধমােগর্ উপনদশ গ্রহর্
েনর”। [সূ রা থসায়াদ, আয়াত: ২৯]
থয বযফক্ত এ ধরনের ফিতো হনত বাাঁচনত চায়, তানে অবশযই আল্লাহর
ফেতাবনে আাঁেনে ধরনত হনব। আল্লাহর ফেতাব ফদনয় ফে েরনব? ফেনজর
োন এেফট েুরআে বাজার থথনে ফেনে ফেনজর োন সংরক্ষর্ েরনব!!? ো
তার দাফয়ত্ব হনো েুরআে পেনব এবং েুরআে অেু যায়ী জীবে যাপে েরনব।
এ েুরআেই হনো দু ফেয়ানত আফখরানতর যাবতীয় অফেষ্ঠটা ও খারাবী হনত মুফক্ত
োভ ও ফহদায়াত োনভর প্রথম থসাপাে। অেু রূপভানব রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লাম সু ন্নত। োরর্, সু ন্নত হনো েুরআনের বযাখযা, বর্ণো ও তািসীর।
আল্লাহ তা‘আো বার্ী তার প্রমার্,

ذ
َٰٓ ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو
َٰ َ ُ إ ِ ۡن ُه َو إِل َو ۡح ي٣ ى
]١ ،١ : ﴾ [انلجم٤ وح
ِ

“আর থস মেগো েথা বনে ো। তানতা থেবে অহী, যা তার প্রফত অহী-রূনপ
থপ্ররর্ েরা হয়”। [সূ রা আে-োজম, আয়াত: ৩-৪]
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,

» وسنيت, كتاب اهلل:«إين تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي
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“আফম থতামানদর মনধয দু ফট ফজফেস থরনখ থগোম। থতামরা যফদ এ দু ’ফটনে
মজবুত েনর ধর, তনব থতামরা আমার পনর থগামরাহ হনব ো। আল্লাহর
ফেতাব ও আমার সু ন্নত”।9
ফিতো থথনে এ ধরনের ফেরাপত্তা ও দাফয়ত্বগ্রহর্ তার জেয থয উভয়ফটনে
আাঁেনে ধরনব। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এোফধে

হাদীনস

ফিতোর ফবষয়ফট স্পষ্ট েনরন ে। থযমে, ফতফে আরও বনেন ে- অফচনরই গভীর
অন্ধোর-আমবশযার রানতর মনতা ফিতোর আফবভণাব ঘটনব। তখে মােু ষ
সোনে মুফমে ফহনসনব সোে েরনব সন্ধযায় োনিনর পফরর্ত হনব। আবার
মুফমে ফহনসনব সন্ধযা অফতবাফহত েরনব ফেন্তু সোনে োনিনর পফরর্ত হনব।
সামােয পাফথণব োনভর ফবফেমনয় দীে থে ফবফক্র েনরনব। দু ফেয়ানে আফখরানতর
ওপর প্রাধােয থদনব। িনে মােু ষ দু ফেয়াদাফরনত ফেনজনে ফবেীে েনর থদনব।
সাোত থ নে থদনব, যাোত আদায় েরনব ো আল্লাহ ও তার রাসূ নের
োিরমােী েরনব, শয়তাে ও শয়তানের সহনযাগীনদর অেু সরর্ েরনব। এমে
মহাে ফিতো থথনে আমরা আল্লাহর ফেেট আেয় োমো েফর। এ ফবষনয়
আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম ফবফভন্ন হাদীনস আমানদর সংবাদ
থদে। ফতফে (সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম) বনেে,

 ويميس مؤمنا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس اكفرا،«إنها ستكون فنت كقطع الليل املظلم
.» يبيع دينه بِ َع َرض من ادلنيا،ويصبح اكفرا

“থশষ জামাোয় আমবশযার রানতর মনতা ফিতো মােু ষনে ঘ্রাস েরনব। তখে
এেজে মােু ষ সোনে মুফমে আর ফবোনে োফির এবং ফবোনে মুফমে সোনে
োফির। থস দু ফেয়ার ফবফেমনয় তার দীেনে ফবফক্র েরনব”।10 দীে থে দু ফেয়ার
েগর্য সু নযাগ সু ফবধার ফবফেমনয় ফবফক্র েনর থদনব। আফখরানতর ওপর দু ফেয়ানে

9
10

ফতরফমযী, হাদীস েং ৩৭৮৮
সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ১১৮
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প্রাধােয থদওয়ার িনে মােু ষ দু ফেয়ার সানথ ফবেীে হনয় পেনব। তখে থস
সাোত আদায় েরনব ো, যাোত থদনব ো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ নের
োিরমােী েনর এবং শয়তাে ও তার থদাসরনদর অেু সরর্ েরনব। আমরা
আল্লাহর ফেেট এ ধরনের ফিতো হনত আেয় চাই।
সময় যত পার হনব ফিতোর মহাপ্রেয় আরও বে আোর ধারর্ েরনব।
এভানব ফেয়ামত পযণন্ত এেফটর পর এেফট েনর বে বে ফিতো ধারাবাফহে
ভানব আসনত থােনব। ফেয়ামত ো াোফ হওয়া এবং পৃফথবী ধ্বংনসর ধার
প্রানন্ত থপৌ ার োরনর্ ফবনশষ েনর আনখফর জামাোর মােু ষ সবণাফধে থবফশ
ফিতোর সম্মু খীে হনব। মােু ষ মৃতুযর আগ পযণন্ত ফিতোর মনধয জীবে-যাপে ও
বসবাস েরনব। েখনো তার পফরর্ফত ভানো হনব আবার েখনো তার পফরর্ফত
খারাপ হনত পানর।
েবনরর ফিতো:
েবনরও মােু ষ ফিতোর সম্মু খীে হনব। যখে এেজে মােু ষনে েবনর রাখা হয়,
তখে দু ইজে থিনরশতা এনস তানে বসানব এবং তানে ফজজ্ঞাসা েরনবথতামার রব থে? থতামার দীে ফে? থতামার েবী থে? এ ফতেফট প্রনের উত্তনরর
ওপর ফেভণর েরনব থোেফটর ভাগয। যফদ থোেফট সফিে উত্তর- আমার রব
আল্লাহ, আমার দীে ইসোম এবং েবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লামফদনত পানর, তখে এেজে আহ্বােোরী আহ্বাে েনর বেনব, আমার বান্দা
উত্তর সফিে ফদনয়ন , তার জেয জান্নানতর ফব াো ফবফ নয় দাও এবং জান্নানতর
দরজাসমূ হ খুনে দাও। অতঃপর তার জেয জান্নানতর দরজা খুনে থদওয়া হনব।
জান্নানতর শীতে বাতাস ও সু ঘ্রার্ আসনত থােনব। থস জান্নানতর বে বে
প্রাসাদ থদখনত পানব এবং বেনব থহ রব! তুফম ফেয়ামত োনয়ম ের, যানত
আফম আমার পফরবার পফরজনের ফেেট ফিনর থযনত পাফর।
আর যখে থোেফট ফতেফট প্রনের উত্তর ফদনত পারনব ো। তখে থস বেনব,
হায়! আফম ফে ু ই জাফে ো। প্রফতফট প্রনের উত্তনর থস বেনব, হায়! আফম ফে ু ই
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জাফে ো। আফম থোেনদর এ ধরনের েথা বেনত শুনেফ । থোেফট দু ফেয়ানত
ঈমাে আনে ফে, দীনের আেু গতয েনর ফে। থস দু ফেয়ানত অন্ধ-অেু েরর্ েরত।
অথবা দু ফেয়ার িায়দা হাফসনের উনদ্দনশয ঈমাে প্রোশ েরত আর অন্তনর
েুিরনে েু ফেনয় রাখত। তখে েবনর থোেফট বেনব আফম দু ফেয়ানত েতে
থোেনে এ ধরনের ফে ু েথা বেনত শুনেফ তাই আফমও তা বনেফ । তখে
এেজে আহ্বােোরী আহ্বাে েনর বেনব- আমার বান্দা ফমথযা েথা বেন ।
থতামরা তার জেয জাহান্নানমর ফব াো ফবফ নয় দাও। তখে জাহান্নানম তার
অবস্থাে থদখনত পানব এবং বেনব থহ রব! তুফম ফেয়ামত োনয়ম েনরা ো।
এ হনো এেজে মােু নষর েবনরর পরীক্ষা ও ফিতো। আদম সন্তাে তার
জীবনের প্রফতফট থক্ষনত্র প্রফত ফেয়তই পরীক্ষার সম্মু খীে হয়। হায়াত মাওত
এবং েবর সব জায়গায় পরীক্ষা ফদনত হনব। তনব উত্তম পফরর্ফত তানদর জেয
যারা ধধযণ ধনর হনের ওপর অটে অফবচে থানে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ
َ َ ُ ُّ ذ ُ ذ
َۡ ُ
ذ
َ ٱلظَٰلِم
ُت ذ
ُ ﴿يُثَب
َ ٱّلل ذٱَّل
ِ ت ِف ٱۡليوة
ي
ضل ٱّلل
ِ ِ ِين َء َامنوا بِٱلق ۡو ِل ٱثلاب
ِ
ِ ٱلن َيا َو ِف ٱٓأۡلخِرة ِ وي
ِ
ُٓ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ذ
]١٨ :﴾ [ابراهيم٢٧ ويفعل ٱّلل ما يشاء
“আল্লাহ অফবচে রানখে ঈমােদারনদরনে সু দৃঢ় বার্ী দ্বারা দু ফেয়ার জীবনে ও
আফখরানত। আর আল্লাহ যাফেমনদর পথভ্রষ্ট েনরে এবং আল্লাহ যা ইো তা
েনরে”। [সূ রা ইবরাহীম, আয়াত: ২৭]
ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َٰ َ ذ َٰ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ ُ ذ
َ ُ ُ
لئِكة يَ ۡدخلون
ج ِهم وذرِيت ِ ِهم وٱلم
ِ ﴿جنت عدن يدخلونها ومن صلح مِن ءابائ ِ ِهم وأزو
ُ
ُ ۡ َ َ َٰ َ َ
ۡ َ كم ب َما َص
ِب ُت ۡم فَن ِۡع َم ُع ۡق َب ذ
َۡ َ
]١١ ،١١ :﴾ [الرعد٢٤ ِٱلار
 سلم علي٢٣ ك بَاب
ِ
ِ علي ِهم مِن
“স্থায়ী জান্নাতসমূ হ, যানত তারা এবং তানদর ফপতৃপুরুষগর্, তানদর স্ত্রীগর্ ও

তানদর সন্তােনদর মনধয যারা সৎ ফ ে তারা প্রনবশ েরনব। আর ফিফরশতারা
প্রফতফট দরজা ফদনয় তানদর ফেেট প্রনবশ েরনব। (আর বেনব) ‘শাফন্ত
থতামানদর ওপর, োরর্ থতামরা সবর েনর , আর আফখরানতর এ পফরর্াম
েতই ো উত্তম”। [সূ রা রা‘দ, আয়াত: ২৩-২৪]

ইসোমী জ্ঞােই ফিতো থথনে বাাঁচার উপায়

 34 

অথণাৎ দু ফেয়ার জীবনে দীনের ওপর অটে-অফবচে থাো এবং ধধযণ ধারর্ েরার
োরনর্ এ সম্মানের অফধোরী হনে। থতামরা ধধযণ ধারর্ ের বনেই থতামানদর
ওপর শাফন্ত। থতামরা এ পুরস্কার বা ফবফেময় এমফেনত পাও ফে। থতামরা আল্লাহ
ও তার রাসূ নের প্রফত ঈমাে আো, ধধযণ ধারর্ েরা ও হনের ওপর অটুট
থাোর োরনর্ই এ ধরনের সাওয়াব বা ফবফেময় োভ েরনব। তানদর ফবষনয়
ُ ۡ َ َ َٰ َ َ
ۡ َ كم ب َما َص
ِب ُت ۡم فَن ِۡع َم ُع ۡق َب ذ
আল্লাহ তা‘আো বনেে, ِٱلار
‘ سلم عليশাফন্ত থতামানদর
ِ
ওপর, োরর্ থতামরা সবর েনর , আর আফখরানতর এ পফরর্াম েতই ো
উত্তম’।
আর যারা োফির (আল্লাহ আমানদর থহিাজত েরুে) তানদর ফবষনয় আল্লাহ
তা‘আো বনেে,
َ ُ ُ َ ُ ۡ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ ۡ َ َ َ ذ ذ
َ وه ُه ۡم َوأَ ۡد َب َٰ َر ُه ۡم َوذُوقُوا َع َذ
اب
ۡضبون وج
ِ ﴿ولو ترى إِذ يتوف ٱَّلِين كفروا ٱلملئِكة ي
َ ۡ َ َ َ َ َذ
َۡ
ُ ۡ َ َ ذ ذ َ َ ۡ َ َ َٰذ
َۡ
]١٢ ،١٠ :﴾ [االنفال٥١ ت أيۡدِيكم وأن ٱّلل ليس بِظلم ل ِلعبِي ِد
 ذَٰل ِك بِما قدم٥٠ يق
ِ ٱۡل ِر
“আর যফদ তুফম থদখনত, যখে থিনরশতারা োফিরনদর প্রার্ হরর্ েরফ ে,

তানদর থচহারায় ও পশ্চানত আঘাত েনর, আর (বেফ ে) ‘থতামরা জ্বেন্ত
আগুনের আযাব আস্বাদে ের’। থতামানদর হাত আনগ যা থপ্ররর্ েনরন থস
োরনর্ এ পফরর্াম। আর ফেশ্চয় আল্লাহ বান্দানদর প্রফত যু েুমোরী েে”। [সূ রা
আে-আেিাে, আয়াত: ৫০-৫১]
এেজে মােু ষ জীবনের থশষ মুহূতণ পযণন্ত ফিতোর মনধযই বাস েরনত হয়
এমেফে যখে তানে েবনর রাখা হয় তখেও তানে ফিতোর সম্মু খীে হনত
হয়। সু তরাং থয থোে ফিতোনে হােো েনর থদখার থোনো সু নযাগ থেই। এ
ফিতো থথনে োজাত পাওয়ার এেমাত্র উপায়, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ নের
সু ন্নতনে আাঁেনে ধরা। েুরআে ও সন্নাহনে আাঁেনে ধরার জেয আল্লাহর দীে
সম্পনেণ জ্ঞাে োভ েরার থোনো ফবেল্প থেই। দীে সম্পনেণ জ্ঞাে োনভর জেয
থচষ্টা ও সাধো দরাোর। শুধু আশা আর ধারর্া-প্রসূ ত হনে আল্লাহর দীনের
জ্ঞাে োভ েরা যায় ো। থযমে, আল্লাহ তা‘আো বনেে,

ইসোমী জ্ঞােই ফিতো থথনে বাাঁচার উপায়

 35 

َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ ذ ٓ َ َ ذ ۡ ُ ذ
]٨٥ :﴾ [ابلقرة٧٨ ان ِإَون ه ۡم إِل َيظ ُّنون
ِ ﴿ومِنهم أمِيون ل يعلمون ٱلكِتب إِل أم
“আর তানদর মনধয আন ফেরক্ষর, তারা ফমথযা আোঙ্ক্ষা াো ফেতানবর থোনো
জ্ঞাে রানখ ো এবং তারা শুধু ই ধারর্া েনর থানে”। [সূ রা বাোরাহ, আয়াত: ৭৮]
অফধে অধযয়ে েরা, অনেে ফেতাব পো ও থবফশ থবফশ থেখা পো দ্বারা দীফে
ইেম োভ েরা সম্ভব েয়। দীে োভ েরনত হনে আনেম ও আহনে ইেমনদর
ফেেট ফশক্ষা োভ েরনত হনব। তনবই সফতযোর ইেম থশখা হনব। ইেম
আনেমনদর থথনেই ফশখনত হনব। ফেনজ ফেনজ পো-শুো েনর ইেম অজণে েরা
যায় ো। বতণমানে অনেে মােু ষ মনে েনর বই পনে পনে আনেম হওয়া যায়।
আবার অনেেনে থদখা যায় অনেে ফেতাব পনে হাদীনসর ‘জারহ ও তাফদে’এর ফেতাব পনে বা তািসীর ইতযাফদর ফেতাবাফদ পনেে। তারা এভানব পো
শুো েনর ফেনজনদর আনেম মনে েনরে। ো, এ ধরনর্র পো থেখা দ্বারা এেম
অজণে বা থোে বুফেয়াফদ ফশক্ষা অজণে ফেয়নমর আওতায় পনে ো। োরর্, থস
থতা ইেম থোে জ্ঞােীনদর ো থথনে ফশনখ ফে। সু তরাং তানে অবশযই আনেম
িেীহ ও ফশক্ষেনদর আনোচোয় ও দরনস বসনত হনব। ইনেম ফশখার জেয
তযাগ ফশোর েরনত হনব।

ومــن لـم يــذق ذل اتلعلــم ســاعـــة * جتـــرع كـــأس اجلهــل طول حيــاتــه
“থয বযফক্ত ফে ু সময় থশখার জেয অপদস্থ হওয়ার স্বাদ গ্রহর্ েনরে ফে, থস
সারা জীবে অজ্ঞতার গ্লাফেই পাে েরনত থােনব”।
ইেম দীেদার আনেম এবং িেীহ যারা আল্লাহ ফেতাব ও সু ন্ননতর গভীরতা
সম্পনেণ অবগত তানদর থথনে ফশখনত হনব। শুধু ফেনজ ফেনজ বই পো দ্বারা
ইেম হাফসে েরা সম্ভব েয়। থশখার জেয ফশক্ষা বযবস্থা থাো খুবই জরুফর।
থশখার জেয ফশক্ষার দরজাসমূ হ ফদনয় প্রনবশ েরনত এবং থবর হনত হনব।
থযমে, আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ ذ ٓ َ َ ذ ۡ ُ ذ
]٨٥ :﴾ [ابلقرة٧٨ ان ِإَون ه ۡم إِل َيظ ُّنون
ِ ﴿ومِنهم أمِيون ل يعلمون ٱلكِتب إِل أم
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“আর তানদর মনধয আন ফেরক্ষর, তারা ফমথযা আোঙ্ক্ষা াো ফেতানবর থোনো
জ্ঞাে রানখ ো এবং তারা শুধু ই ধারর্া েনর থানে”। [সূ রা আে-বাোরা, আয়াত:
৭৮]
ফশক্ষার অনেে দরজা রনয়ন । ইেম বহেোরীর সংখযাও েম েয়। এ াোও
রনয়ন অনেে ফশক্ষে। থতামানদর অবশযই ফশক্ষা প্রফতষ্ঠানে থযনত হনব। ফশক্ষা
প্রফতষ্ঠাে চাই মসফজদ থহাে, মাদরাসা থহাে এবং েনেজ, ইউফেভাফসণফট ইতযাফদ
থহাে।
থমাটেথা, যতফদে পযণন্ত আনেমগর্ থােনবে, তানদর থথনে জ্ঞাে আহরর্
েরার সু নযাগ থােনব, ততফদে আমরা তানদর থথনে দীফে ইেম হাফসে েরব।
আর যফদ আমরা ফেজ গৃনহ ফবফেন্নভানব অবস্থাে েফর এবং তানত ফেতানবর
োইনেফর বাফেনয় বই পেনত থাফে, তানত ইেম ফশক্ষা েরা হনব ো -এনত
সময় েষ্ট হনব। আল্লাহর দীে সম্পনেণ জ্ঞাে োভ থেবেই িেীহনদর থথনে
ফশখনত হনব। আর এো এো ইেম অজণে েরা থোনো ফেয়নমর আওতায় পনে
ো।
অেু রূপভানব োজানতর উপায় হনো, মুসফেম জামা‘আনতর সানথ ঐেযবদ্ধ থাো
এবং মতফবনরাধ, মতানেেয, দোদফে এবং সােনি সানেহীনের ফবপক্ষ দনের
প্রফত ঝুাঁনে পো হনত ফবরত থাো। োরর্, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লাম োজাতপ্রাপ্ত দে সম্পনেণ বনেে, هم من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم
 وأصحايبতারা হনো, যারা আফম এবং আমার সাহাবীনদর আদনশণর ওপর আন
তারা। তারপর যারা ইহসানের সানথ তানদর অেু েরর্ েনরে। অথণাৎ যারা
পূ নবণর মফেষী যারা অফতবাফহত হনয়ন ে তানদর অেু সরর্ েনরে। আল্লাহ
তা‘আো বনেে,
ٓ َ َ ذ
ۡ ََۡ ۡ َُ ُ َ َذ
ۡ َۡ َ
َ ِين َس َب ُقونَا ب ۡٱۡل
َ ٱغف ِۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن َِنا ذٱَّل
يمَٰ ِن َول َت َعل
ِين َجا ُءو مِن بع ِدهِم يقولون ربنا
﴿وٱَّل
ِ ِ
ِ
ٗ
ذ
َ ٓ ذ
َ ف قُلُوب َنا غِل ل َِّل
]٢٠ :﴾ [احلرش١٠ ِين َء َام ُنوا َر ذب َنا إِنك َر ُءوف ذرحِيم
ِ
ِ
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তারা বনে: ‘থহ আমানদর রব, আমানদরনে ও

আমানদর ভাই যারা ঈমাে ফেনয় আমানদর পূ নবণ অফতক্রান্ত হনয়ন তানদরনে
ক্ষমা েরুে এবং যারা ঈমাে এনেফ ে তানদর জেয আমানদর অন্তনর থোে
ফবনদ্বষ রাখনবে ো; থহ আমানদর রব, ফেশ্চয় আপফে দয়াবাে, পরম দয়ােু ”।
[সূ রা আে-হাশর, আয়াত: ১০]
ফবরুদ্ধ দনের সানথ ফবফেন্ন হওয়া, সাহাবীগর্নে গাফে থদওয়া, উোমা, ইমাম ও
মুজতাফহদনদর ভুে ধরা তানদর মূ খণ-োণ্ডজ্ঞােহীে ইতযাফদ বনে সনম্বাধে েরা
এেজে মােু ষনে থগামরাফহর ফদনেই ফেনয় যায়। তনব যানে আল্লাহর রহমত
থপনয় বনস বা আল্লাহর ফদনে ফিনর আনস এবং মুসফেম জামা‘আনতর সানথ
থযাগদাে েনর তারা াো। আর মুফক্তপ্রাপ্ত দে এখানে এেফটই। যানদর ফবষনয়
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেন ে, এ উম্মনতর মনধয থতহাত্তর
ফিরো হনব তানদর এেফট াো আর বােী সবাই জাহান্নামী হনব। জাহান্নামী
হওয়া ফবফভন্ন োরর্ হনব। থেউ হনব োরর্ থস োনির। আবার থেউ হনব
োরর্ থস থগামরাহ, আর থেউ হনব োরর্ থস িানসে। থমাট েথা এেমাত্র
এেফট দে াো বােীরা সবাই জাহান্নামী হনব। সাহাবীরা ফজজ্ঞাসা েরে, তারা
োরা? উত্তনর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বেনেে, من اكن ىلع مثل ما
 أنا عليه ايلوم وأصحايبরািা এেফটই এবং মুফক্তপ্রাপ্ত দেও এেফট। আল্লাহ
তা‘আো বনেে,
َ َ َذ
َ َ َ َ ُّ
َ َذ
َ َٰ ِ ُ ۡ َ ٗ َ ذ
ُ َ
ُ
ٱلس ُبل ف َتف ذرق بِك ۡم َعن َسبِيلِهِۦ ذَٰل ِك ۡم
ِيما فٱتب ِ ُعوهُ َول تتب ِ ُعوا
﴿ َوأن هَٰذا صِ رط مستق
َ ُ َ ُ َ ذ
ُ
]٢١١ :﴾ [االنعام١٥٣ َو ذصىَٰكم بِهِۦ ل َعلك ۡم ت ذتقون
“আর এফট থতা আমার থসাজা পথ। সু তরাং থতামরা তার অেু সরর্ ের এবং
অেযােয পথ অেু সরর্ েনরা ো, তাহনে তা থতামানদরনে তাাঁর পথ থথনে
ফবফেন্ন েনর থদনব। এগুনো ফতফে থতামানদরনে ফেনদণশ ফদনয়ন ে, যানত থতামরা
তােওয়া অবেম্বে ের”। [সূ রা আে-আে‘আম, আয়াত: ১৫৩]
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থগামরাহীর পথ অসংখয অগফর্ত, যার থোনো ফেধণাফরত সংখযা থেই। বতণমানে
ফিরো ও দে এত থবফশ থয এনদর থোে ফেধণাফরত সংখযা থেই। ফেন্তু সফিে ও
হে দে রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর যু গ থথনে ফেনয় ফেয়ামত
পযণন্ত মাত্র এেফট। যানদর ফবষনয় আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম
বনেে,
ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ
ُ
َ َّ ُ ْ ٌ َ َ ُ َ َ َ
هلل َوه ْم
ِ يت أم ُر ا
ِ  حىت يأ، ال يرضهم من خذلهم،«ال تزال طائِفة ِمن أم ِيت ظا ِه ِرين ىلع احلق
َ َ َ
.»كذلِك
“আমার উম্মত হনত এেদে সব সময় হনের ওপর অটে অফবচে থােনব।
যারা তানদর ফবনরাফধতা েরনব বা তানদর অপদস্থ েরনব ফেয়ামত পযণন্ত তানদর
থোনো ক্ষফত েরনত পারনব ো”।11
তনব তানদরনে মােু ষ হােো ভানব থদখনব তানদরনে মােু ষ মূ খণ বনে গাফে
ফদনব, তানদর গানিে বেনব। অথচ তারা সতযনে জানে অেযরা জানে ো। এ
সব থক্ষনত্র মুসফেনমর ওপর দাফয়ত্ব হনো থস োরও েথা শুেনব ো। তানদর
েথা শুেনব যারা রাসূ নের বার্ী অেু সানর ‘এখে আফম এবং আমার সাহাবীরা
যার ওপর আন ’, তানদর অেু সরর্ েনর। এ াো োজানতর থোনো উপায়
থেই।
মুসফেম জামা‘আনতর সানথ থাো:
আল্লাহ রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,

.» فإن يد اهلل ىلع اجلماعة،«وعليكم باجلماعة

“থতামরা জামা‘আনতর সানথ থাে। োরর্, আল্লাহর সাহাযয জামা‘আনতর
ওপর”।
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম অসংখয হাদীনস আমানদরনে থসই
জামা‘আনতর সানথ থাোর ফেনদণশ থদে, থয জামা‘আত রাসূ ে সাল্লাল্লাহু

11

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ১৯২০
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আোইফহ ওয়াসাল্লাম, সাহাবানয় থেরাম ও সােনি সানেহীেনদর পথনে
অবেম্বে েনরে। োরর্, এ উম্মনতর সাোনি সানেহীেগর্ তানদর পরবতণীনদর
তুেোয় অফধে হনের ফেেটবতণী এবং তারা হে সম্পনেণ অফধে জ্ঞাত। এ
োরনর্ই রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম প্রথম ফতে যু গ বা চার যু নগর
প্রশংসা েনরে। তারপর ফতফে জাফেনয় থদে থয, এ ফতে বা চার যু নগর পরবতণী
যু নগ এনস অবস্থার পফরবতণে হনব, ফবফভন্ন ধরনের ফিতো িযাসাদ থদখা যানব।
আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম থযভানব ভফবষযৎবার্ী েনর
ফগনয়ফ নেে বািনব তাই থদখা থগন । রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম
েতৃণে থঘাফষত উত্তম যু গগুনো অফতবাফহত হওয়ার পর উম্মনতর মনধয ফবফভন্ন
ধরনের ফিতো িযাসাদ, দোদফে, ফিরোবফন্দ ও মতপাথণেয থদখা থদয়। তখে
মুসফেম জামা‘আত যারা তানদর পূ বণপুরুষ তানদর পথনে আাঁেনে ধনরে এবং
এ উম্মনতর মনধয যারা দীেনে মােু নষর ফেেট ফবশুদ্ধরূনপ তুনে ধরার দাওয়াত
থদে, তানদর পদাঙ্ক অেু সরর্ েনরে এবং তানদর আদশণনে থমনে চনেে তারাই
হনের ওপর প্রফতফষ্ঠত থানেে। তারা াো আর থেউ হনের ওপর ফ নেে ো।
এফট আল্লাহ তা‘আোর অনেে বে ফে‘আমত ফতফে যানে চাে তানে সফিে
পনথর সন্ধাে থদে, যানত আল্লাহর হুজ্জত তার মাখেু নের ওপর ফবজয়ী হয়।
ফিতো ও খারাবী যতই থবফশ হউে ো থেে হে অবশযই উপফস্থত থােনব।
ফবফভন্ন খতীব ও থেখেনদর মনতা আমরা এমে েথা বেব ো থয, মুসফেম
জামা‘আত বতণমানে পাওয়া যায় ো। আে-হামদু ফেল্লাহ মুসফেম জামা‘আত
অবশযই মওজুদ আন । রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,
ُ
ُ َ َ
ٌَ
ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ
ُ
َ
ُ
هلل َوه ْم
ا
ر
م
 حىت يأ ِيت أ، ال يرضهم من خذلهم،«ال ت َزال َطائِفة ِم ْن أ َّم ِيت ظا ِه ِرين ىلع احلق
ِ
َ َ َ
.»كذلِك
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“আমার উম্মত থথনে এেদে সব সময় হনের ওপর অটে অফবচে থােনব।
যারা তানদর ফবনরাফধতা েরনব বা তানদর অপদস্থ েরনব ফেয়ামত পযণন্ত তানদর
থোনো ক্ষফত েরনত পারনব ো”।12
আমানদর োজ হনো তানদর ফেেট যাওয়া এবং তানদর সানথ থাো। আল্লাহর
ফেেট আমানদর োমো এই থয, আল্লাহ থযে আমানদর ও থতামানদর তানদর
অন্তভুণক্ত েনরে যারা হেনে জানে, হে অেু যায়ী আমে েনর এবং হেনে
আাঁেনে ধনর।
এ ফবষনয় সবণনশষ এেফট গুরুত্বপূ র্ণ েথা অবফশষ্ট রনয়ন যা বনেই েথা থশষ
েরব। তা হনো, ফিতো থথনে মুফক্ত আনরেফট উপায় হনো থবফশ থবফশ েনর
থদা‘আ েরা। এেজে মুসফেনমর েরর্ীয় হনো থস থবফশ থবফশ েনর আল্লাহর
ফেেট থদা‘আ েরনব; যানত আল্লাহ তা‘আো তানে ফিতো থথনে ফহিাযত
েনরে। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,
ُ َْ َْ
َ َ ْ َّ
ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ َ ْ َّ
ُ َ ْ
ْ
َّ
اَّلل ِم ْن فِتنَ ِة
ِ ِ است ِعيذوا ب.ْب
ِ ِ واست ِعيذوا ب،اب جهنم
ِ ِ«است ِعيذوا ب
ِ اَّلل ِمن عذ
ِ اَّلل ِمن عذ
ِ اب الق
ُ َ ْ َ
َّ َّ
َ َ
َ ْ َ َ ْ ْ َّ يذوا ب
َ
.»ات
 واست ِع،ال
ِ اَّلل ِمن فِتن ِة المحيا َوالمم
ِ الم ِس
ِ ِ
ِ يح ادلج
“থতামরা আল্লাহর ফেেট আেয় োমো ের। এে- জাহান্নানমর আগুে থথনে।

দু ই- েবনরর আযাব থথনে। ফতে- জীবে ও মৃতুযর ফিতো থথনে। চার- মসীনহ
দাজ্জানের ফিতো থথনে”।13
এেজে মুসফেনমর দাফয়ত্ব হনো, থস থবফশ থবফশ েনর আল্লাহর োন থদা‘আ
েরনব যানত আল্লাহ তা‘আো তানে প্রোশয ফিতোর ও অপ্রোশয ফিতোর
অফেষ্টতা থথনে ফহিাযত েনরে। বার বার আল্লাহর োন

চাইনব থদা‘আয়

থোনো প্রোর েমফত েরনব ো। োরর্, আল্লাহ থতামানদর ফেেনট, ফতফে
থতামানদর থদা‘আ েবুেোরী, থয আল্লাহ োন ফিনর যায় ফতফে তানে রক্ষা

12

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ১৯২০

13

ফতরফমযী, হাদীস েং ৩৬০৪
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েনরে। আর থয আল্লাহর ফেেট আেয় চায় আল্লাহ তানে আেয় থদে। থয
ডানে তার ডানে সাো থদয়। আল্লাহ তা‘আো প্রফত রানতর এে তৃতীয়াংশ
বােী থােনত দু ফেয়ার আসমানে থেনম আনসে এবং বনেে,

.» هل من مستغفر فأغفر هل، هل من داع فأستجيب هل،«هل من سائل فأعطيه

“থতামানদর মনধয থোনো প্রাথণোোরী আন ফে? আফম তানে যা চায় তা ফদব।
থোে আহ্বােোরী আন ফে? আফম তার আহ্বানে সাো থদব। থোনো ক্ষমা
প্রাথণোোরী আন ফে? আফম তানে ক্ষমা েরব”।14
আল্লাহ তা‘আো প্রাথণোোরীনদর জেয রাত-ফদে চফব্বশ ঘণ্টাই আসমানের
দরজাগুনো থখাো রানখে, তনব থশষ রাত হনো অফধে গুরুত্বপূ র্ণ তখে আল্লাহ
তা‘আো তার বান্দানদর প্রফত অফধে দৃ ফষ্ট ফদনয় থানেে। সু তরাং সব সময়
আমরা আল্লাহর ফেেট থদা‘আ েরব। ফবনশষ েনর গুরুত্বপূ র্ণ মুহূতণগুনোনে
আমরা োনজ োগানবা। থযমে, সাজদাহ অবস্থায় আমরা থবফশ থবফশ েনর
আল্লাহর ফেেট থদা‘আ েরব। রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,
ََ
» فق ِم ٌن أن يستجاب لكم،«وأما السجود فأكرثوا فيه ادلاعء
“সাজদাহয় থতামরা থবফশ থবফশ থদা‘আ ের। এফট থতামানদর থদা‘আ েবুে
হওয়ার উপযু ক্ত সময়”।15
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম আরও বনেে,
ُ ُ َ َ ُ ََْ
ُّ رثوا
ُ ِ  فَأَ ْك، َو ُه َو َساج ٌد،ون الْ َعبْ ُد ِم ْن َر ِّب ِه
.»ادل َاع َء
«أقرب ما يك
ِ
“এেজে বান্দা আল্লাহর সবনচনয় ফেেনট অবস্থাে েনর যখে থস সাজদাহ
অবস্থায় থানে। থতামরা সাজদাহয় থবফশ েনর থদা‘আ ের”।16
এ াোও থয সময়গুনোনত থদা‘আ েবুে হয়। থযমে, থশষ রাত, জুমু‘আর ফদে,
িরজ সাোনতর থশষাংশ ইতযাফদ। সু তরাং মােনবর জেয এেফট মুহূতণও
14

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ৭৫৮

15

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ৪৭৯

16

সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ৪৮২
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আল্লাহর ফেেট থদা‘আ েরা হনত গানিে হওয়া ফিে েয়। ফবনশষ েনর ফিতো
থথনে মুফক্ত পাওয়ার জেয সব সময় থদা‘আ েরা জরুফর। যখে থোনো মুসফেম
ফিতো থথনে মুফক্ত পায় তখে থস সব ধরনের অফেষ্টতা থথনে মুফক্ত পায়।
তখে তার দীে থানে। আর যখে এেজে মােু নষর দীে ফিে হনয় যায়, তখে
তার পফরর্ফত ভানো হয়।
থমাটেথা, দু ফেয়ানত ফিতোর থশষ থেই। ফিতোর ফদনে আহ্বােোরী থোনের
সংখযাও অনেে থবফশ। তারা ফেনজরা প্রফশক্ষর্ থেয় এবং অেযনদর প্রফশক্ষর্
থদয়। থযমে, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,

.»«قوم من جدلتنا ويتلكمون بألسنتنا

“ঐ সম্প্রদানয়র থোে যারা আমানদর চামোর এবং আমানদর ভাষায় েথা
বনে”।17 অথণাৎ ফিতোর ফদনে আহ্বােোরী আমানদর আরবী ভাষায় েথা
বনে, তারা আমানদর চামোরই থোে এবং তারা আমানদর আত্মীয় স্বজে।
এেজে মােু নষর দাফয়ত্ব, যারা থগামরাহীর ফদনে আহ্বাে েনর, আল্লাহর ফেতাব
ও সু ন্ননতর ফবনরাফধতা েনর, তানদর থথনে সতেণ থাো -তানদর দ্বারা থোনো
প্রোর থধাাঁোয় ো পো। যফদও থস থতামার খুব োন র আত্মীয় হয়। আল্লাহর
পনথর ফবরুদ্ধ পথসমূ নহর প্রফতফট পনথই মােু ষ শয়তাে ও ফজন্ন শয়তাে
অবস্থাে েরন

তারা সব সময় মােু ষনে তার প্রফত আেৃষ্ট েনর এবং

থগামরাহীর ফদনে ডানে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ ُ َۡ َ َ ُ
ُ ون إ َل ٱنلذار َو ذ
َ ۡ ٱّلل يَ ۡد ُع ٓوا إ ِ َل
]١١٢ :﴾ [ابلقرة٢٢١ ِٱۡل ذنة
ِ ﴿أو َٰٓلئِك يدع
ِ
“তারা জাহান্নানমর ফদনে ডানে। আর আল্লাহ তা‘আো জান্নানতর ফদনে আহ্বাে
েনর”। [সূ রা আে-বাোরা, আয়াত: ২২১]
শয়তাে তার দেনে তার ফদনে ডানে যানত থস তানদর তানদর জাহান্নানম
ফেনক্ষপ েরনত পানর। বতণমানে ফে ু দা‘ঈ পাওয়া যায় তারা আল্লাহর ফেতাব
17

সহীহ বু খারী, হাদীস েং ৩৬০৬
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ও সু ন্ননতর প্রফত মােু ষনে ডানে ো, তানদর থথনে আমরা সতেণতা অবেম্বে
েরব। তারা ফবফভন্ন ধরনের সনন্দহ-সংশয় মােু নষর মনধয ফেনয় থবোয়। তা
থথনে থবাঁনচ থােনত হনব।
আমানদর দাফয়ত্ব- আল্লাহর ফেতাব ও রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর
সু ন্নত ও আহনে ইেমনদর দ্বারস্থ হওয়া। আমানদর থোনো ফে ু বুনঝ ো
আসনে যারা সফতযোর অনথণ েুরআে ও সু ন্নানহর ইেম রানখ তানদর ো
থথনে সমাধাে খুাঁনজ থবর েরা। আল্লাহ তা‘আো বনেে,
ۡ
ََۡ ُ ۡ َ
َ َ َ َ ُ ُ
]١١ :﴾ [انلحل٤٣ نت ۡم ل ت ۡعل ُمون
﴿فسل ٓوا أهل ٱَّلِك ِر إِن ك
“যফদ থতামরা ো জাে তনব জ্ঞােীনদর োন ফজজ্ঞাসা ের”। [সূ রা আে-োহে,
আয়াত: ৪৩]
আমরা আমানদর সাোনত প্রফত রাোনত প্রাথণো েফর, যখে সাোনতর
থরােেসমূ হ থথনে অেযতম থরােে সূ রা িাফতহা ফতোওয়াত েফর। আল্লাহ
তা‘আো বনেে,
َ
َ
ۡ
ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ذ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ِ ٱهدِنَا
وب َعل ۡي ِه ۡم َول
﴿
ِ ي ٱلمغض
ِ  صِ رط ٱَّلِين أنعمت علي ِهم غ٦ ٱلصرَٰط ٱلمستقِيم
ذ
َ ٱلضٓال
]٨ ،٦ :﴾ [الفاحتة٧ ِي
“আমানদরনে সরে পনথর ফহদায়াত ফদে। তানদর পথ, যানদর ওপর আপফে
অেু গ্রহ েনরন ে। যানদরনে ফে‘আমত ফদনয়ন ে। যানদর ওপর (আপোর)
থক্রাধ আপফতত হয় ফে এবং যারা পথভ্রষ্টও েয়”। [সূ রা আে-িাফতহা, আয়াত:
৬-৭]
আল্লাহর ফেেট আমানদর প্রাথণো এই থয, ফতফে থযে আমানদর সফিে পনথর
প্রফত ফহদায়াত থদে এবং আমানদর অফভশপ্ত ও পথভ্রষ্টনদর পথ অবেম্বে েরা
হনত ফহিাযত েনরে।  املغضوب عليهمঅফভশপ্ত হনো তারা যারা তানদর ইেম
অেু যায়ী আমে েনর ো। আর  الضالونপথভ্রষ্ট হনো, যারা ইেম াো আমে
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েনর। আর পুরস্কারপ্রাপ্ত হনো তারা যারা আহনে ইেম ও ইেম অেু যায়ী
আমেোরী। তাদের সম্পদকে আল্লাহ তা‘আো বনেে,
َ َٰٓ َ ُ َ َ ُ ذ َ َ ذ
َ ٱّلل َعلَ ۡيهم م َِن ٱنلذبي َن َوٱلصدِيق
ُ ََ
ُ ِين َأ ۡن َع َم ذ
َ ك َم َع ذٱَّل
ِي
ِ
ِِ
ِ ﴿ومن يطِعِ ٱّلل وٱلرسول فأولئ
ِ
ٗ
َ ُّ َ َ ٓ َ ذ
َ َ ُ
َ ٱلصَٰلِح
]٦١ : ﴾ [النساء٦٩ ي َو َح ُس َن أو َٰٓلئِك َرفِيقا
وٱلشهداءِ و
ِ
“আর যারা আল্লাহ ও রাসূ নের আেু গতয েনর তারা তানদর সানথ থােনব,
আল্লাহ যানদর ওপর অেু গ্রহ েনরন ে েবী, ফসদ্দীে, শহীদ ও সৎেমণশীেনদর
মধয থথনে। আর সাথী ফহনসনব তারা হনব উত্তম”। [সূ রা আে-ফেসা, আয়াত:
৬৯]
যানে আল্লাহ তা‘আো তার পনথর তাওিীে থদে, ঐ সব থোনেরাই তানদর
সাথী হনব। আর যারা আল্লাহর রািা থথনে দূ নর সনর যায় তানদর সাথী হনব
থগামরাহ-পথভ্রষ্ট ও অফভশপ্ত থোনেরা। আমরা আল্লাহর ফেেট তা হনত আেয়
প্রাথণো েফর।
এ ফবষনয় এেফট গুরুত্বপূ র্ণ েথা ইমাম মানেে ইবে আোস রাফদয়াল্লাহু আেহু
বনেন ে। েথাফট এতই গুরুত্বপূ র্ণ থয প্রফতফট মুসফেনমর উফচত েথাফটর মনধয
ফচন্তা, গনবষর্া ও ফিফের েরা। ফতফে বনেে,

َ َ
ْ
.»«ال يُص ِلح آخر هذه األمة إال ما أ ْصلح أوهلا

“এ উম্মনতর পরবতণী প্রজন্মনে তা-ই সংনশাধে েরনব যা তানদর পূ বণবতণীনদর
সংনশাধে েনরফ ে।”
আমানদর পূ নবণোর প্রজনন্মর থোেনদর থোে ফজফেসফট সংনশাধে েনরফ ে?
তানদর সংনশাধেোরী ফ ে আল্লাহর ফেতাব ও রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইফহ
ওয়াসাল্লানমর সু ন্ননতর অেু সরর্। অেু রূপভানব আনখফর উম্মত যখে তানদর
মনধয থগামরাহী, দোদফে, ফবনভদ, ফবফেন্নতা ও খারাবী থবনে যানব তখে তারা
থোেভানবই সংনশাধনে উপায় খুনাঁ জ পানব ো। এেমাত্র তানদর সংনশাধনের
উপায় হনো তানদর পূ বণ মেীষীর থয উপানয় সংনশাধে হনয়ন তা। আর তা
আে-হামদু ফেল্লাহ এখনো অফবফশষ্ট আন । তা হনো, আল্লাহর ফেতাব রাসূ ে
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সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর সু ন্নত এবং আল্লাহর ফেতাব ও সু ন্ননত রাসূ ে
সম্পনেণ জ্ঞাে রানখে এ ধরনের আনেম যারা আমানদর সমসযাগুনো েুরআে ও
সূ ন্নানহর আনোনে সমাধাে ফদনত সক্ষম।

، وأسأل اهلل أن يهدينا وإياكم رصاطه املستقيم, وأستغفر اهلل يل ولكم،أقول قويل هذا

.وأن جينبنا وإياكم طريق املغضوب عليهم والضالني من أصحاب اجلحيم
. وىلع آهل وأصحابه أمجعني،وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
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