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ভূফমো 
 

এ থ াট পুফিোফট মূেত থশখ সানেহ ইবে িাওযাে আে-িাওযাে রহ. এর 
এেফট গুরুত্বপূর্ণ ভাষর্। এ ভাষনর্ ফতফে দুফেয়ানত সংঘফটত হয় এ ধরনের 
ফবফভন্ন ফিতো ফবষনয় আনোচো েনরন ে। সানথ সানথ ফিতো হনত বাাঁচার 
উপায় সম্পনেণও এেফট গুরুত্বপূর্ণ আনোচো তুনে ধনরন ে। বতণমাে ফিতো 
িযাসানদর যুনগ ফবষয়ফট সম্পনেণ জ্ঞাে থাো খুবই জরুফর ফবনবচো েনর তা 
অেুবাদ ে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 অেুবাদ ো েনর ভাবােুবাদ েরা হনয়ন । যানত ফবষয়ফট 
বুঝনত সহজ হয়। আল্লাহ আমানদর বুঝা ও আমে েরার তাওফিে ফদে। 
আমীে 
 
অেুবাদে  
জানেরুল্লাহ আবুে খানয়র 
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ইসোমী জ্ঞােই ফিতো থথনে বাাঁচার উপায় 
সমি প্রশংসা আল্লাহ রাবু্বে আোমীনের জেয। আর সাোত ও সাোম 
আমানদর েবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর ওপর, যানে থপ্ররর্ 
েরা হনয়ন  সৃফষ্টেুনের জেয রহমতস্বরূপ। আর সাোত ও সাোম থপ্রফরত 
থহাে তার ওপর, তার পফরবার-পফরজে, সাহাবানয় থেরাম ও যারা থেয়ামত 
অবফধ তার সুন্নতনে 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,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ نُتم إِلذ  َتُموُتنذ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ َحقذ  ٱّللذ

َ
ۡسلُِمونَ  َوأ : عمران ال] ﴾١٠٢ مُّ

٢٠١]  

“থহ মুফমেগর্, থতামরা আল্লাহর যথাযথ তােওয়া অবেম্বে ের। আর থতামরা 
মুসফেম হওয়া  াো মারা থযও ো”। [সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০২]  
আল্লাহ তা‘আো আরও বনেে,  

ِ  ِِبَۡبلِ  َوٱۡعَتِصُموا  ﴿ قُوا    َوَل  ََجِيٗعا ٱّللذ ِ  نِۡعَمَت  َوٱۡذُكُروا   َتَفرذ ۡعَدآءٗ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  َعلَۡيُكمۡ  ٱّللذ
َ
لذَف  أ

َ
 فَأ

ۡصَبۡحُتم قُلُوبُِكمۡ  َبۡيَ 
َ
َٰٗنا بِنِۡعَمتِهِۦٓ  فَأ َٰ  َوُكنُتمۡ  إِۡخَو ِنَ  ُحۡفَرة   َشَفا ََعَ نَقَذُكم ٱنلذارِ  م 

َ
ِۡنَها   فَأ  م 

ُ  َكَذَٰلَِك  ِ ُ  يُبَي    [٢٠١: عمران ال] ﴾١٠٣ َتۡهَتُدونَ  لََعلذُكمۡ  َءاَيَٰتِهِۦ مۡ لَكُ  ٱّللذ

“আর থতামরা সেনে আল্লাহর রজু্জনে দৃঢ়ভানব 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 অেুগ্রনহ থতামরা ভাই-ভাই হনয় থগনে। আর 
থতামরা ফ নে আগুনের গনতণর ফেোরায়, অতঃপর ফতফে থতামানদরনে তা থথনে 
রক্ষা েনরন ে। এভানবই আল্লাহ থতামানদর জেয তাাঁর আয়াতসমূহ বয়াে 
েনরে, যানত থতামরা ফহদায়াতপ্রাপ্ত হও”। [সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০৩]  
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আল্লাহ তা‘আো বনেে,  
ِنُكمۡ  َوۡۡلَُكن﴿ ة   م  مذ

ُ
ُمُرونَ  ٱۡۡلَۡيِ  إَِل  يَۡدُعونَ  أ

ۡ
َلَٰٓئَِك  ٱلُۡمنَكرِ   َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوَيأ و 

ُ
 َوأ

   [٢٠١: عمران ال] ﴾١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ 

“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”। [সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০৪]  

ِينَ  تَُكونُوا   َوَل ﴿ قُوا   َكٱَّلذ َلَٰٓئَِك  ٱۡۡلَي َِنَُٰت   َجآَءُهمُ  َما َبۡعدِ  ِمن   َوٱۡخَتلَُفوا   َتَفرذ و 
ُ
 َعَذاب   لَُهمۡ  َوأ

 [ ٢٠١: عمران ال] ﴾١٠٥ َعِظيم  

“আর থতামরা তানদর মনতা হইও ো, যারা ফবভক্ত হনয়ন  এবং মতফবনরাধ 
েনরন  তানদর ফেেট স্পষ্ট ফেদশণেসমূহ আসার পর। আর তানদর জেযই 
রনয়ন  েনিার আযাব”। [সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০৫] 
আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

ۡكَمۡلُت  ٱۡۡلَۡومَ ﴿
َ
ۡتَمۡمُت  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  أ

َ
 ﴾٣ دِيٗنا   ٱۡۡلِۡسَلَٰمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِت  َعلَۡيُكمۡ  َوأ

  [١: دةاملائ]

“আজ আফম থতামানদর জেয থতামানদর দীেনে পূর্ণ েরোম এবং থতামানদর 
ওপর আমার ফে‘আমত সমূ্পর্ণ েরোম এবং থতামানদর জেয দীে ফহনসনব 
প ন্দ েরোম ইসোমনে”। [সূরা আে-মানয়দা, আয়াত: ৩]  

ِينَ  إِنذ ﴿ ِ  ِعندَ  ٱل  َُٰم   ٱّللذ ۡسَل ِينَ  ٱۡخَتلََف  َوَما ٱۡۡلِ وتُوا   ٱَّلذ
ُ
 ٱۡلعِۡلمُ  َجآَءُهمُ  َما َبۡعدِ  ِمن   إِلذ  ٱۡلِكَتََٰب  أ

ِ  َيَِٰت أَِب يَۡكُفرۡ  َوَمن بَۡيَنُهۡم   َبۡغَي ا َ  فَإِنذ  ٱّللذ   [٢١: عمران ال] ﴾١٩ ٱۡۡلَِساِب  ََسِيعُ  ٱّللذ

“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 আয়াতসমূনহর সানথ েুিুফর েনর, 
ফেশ্চয় আল্লাহ ফহসাব গ্রহনর্ দ্রুত”। [সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১৯] 
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: عمران ال] ﴾٨٥ ٱۡلَخَِِٰسِينَ  ِمنَ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُيۡقَبَل  فَلَن دِيٗنا ٱۡۡلِۡسَلَٰمِ  َغۡيَ  يَۡبَتغِ  َوَمن﴿
٥١]  

“আর থয ইসোম  াো অেয থোনো দীে চায়, তনব তার ো  থথনে তা 
েখনো গ্রহর্ েরা হনব ো এবং থস আফখরানত ক্ষফতগ্রিনদর অন্তভুণক্ত হনব”। 

[সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ৮৫] 
ِ  ِف  َوَجَِٰهُدوا  ﴿ ِۦ   َحقذ  ٱّللذ َُٰكمۡ  ُهوَ  ِجَهادِه ِينِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َوَما ٱۡجَتبَى ِلذةَ  َحَرج    ِمنۡ  ٱل   م 

بِيُكمۡ 
َ
َٰهِيَم   أ ىَُٰكمُ  ُهوَ  إِبَۡر  َعلَۡيُكمۡ  َشِهيًدا ٱلرذُسوُل  ِۡلَُكونَ  َهََٰذا َوِف  َقۡبُل  ِمن ٱلُۡمۡسلِِميَ  َسمذ

قِيُموا   ٱنلذاِس   ََعَ  ُشَهَدآءَ  َوتَُكونُوا  
َ
ةَ  فَأ لَوَٰ ةَ  َوَءاتُوا   ٱلصذ َكوَٰ ِ  َوٱۡعَتِصُموا   ٱلزذ  َمۡولَىَُٰكۡم   ُهوَ  بِٱّللذ

  [٨٥:  احلج] ﴾٧٨ ٱنلذِصيُ  َونِۡعمَ  ٱلَۡمۡوَلَٰ  فَنِۡعمَ 
“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’ পূনবণ এবং এ ফেতানবও। যানত রাসূে 
থতামানদর জেয সাক্ষী হয় আর থতামরা মােুনষর 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”! [সূরা আে-হজ, আয়াত: ৭৮] 
ইসোম আল্লাহর পক্ষ হনত বান্দানদর প্রফত এমে এেফট মহাে ফে‘আমত, 
দুফেয়ানত 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 সুনযাগ থেই। তথাফপও ইসোমই হনো সবনচনয় বে ও মহাে ফে‘আমত। 

ইসোমনে দুফেয়ানত োনয়ম েরা ও তার প্রফত দাওয়াত থদওয়ার জেযই 
দুফেয়ানত আল্লাহ তা‘আো অসংখয েবী ও রাসূেনদর থপ্ররর্ েনরন ে। 
আমানদর ফপ্রয় েবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লামনেও আল্লাহ তা‘আো 
ইসোনমর দাওয়াত থদওয়ার জেযই দুফেয়ানত পাফিনয়ন ে। ফতফে মােুষনে 



 

 

ইসোমী জ্ঞােই ফিতো থথনে বাাঁচার উপায় 
 6  

ইসোনমর দাওয়াত ফদনয়ন ে। দুফেয়ানত ইসোমনে ফবজয়ী েনর থদফখনয়ন ে। 
আল্লাহ তা‘আো বনেে,   

ُ  َمنذ  لََقدۡ ﴿ ِنۡ  رَُسوٗل  فِيِهمۡ  َبَعَث  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ََعَ  ٱّللذ نُفِسِهمۡ  م 
َ
ِيِهمۡ  َءاَيَٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُوا   أ  َوُيَزك 

بِين  َضَلَٰل   لَِف  َقۡبُل  ِمن ََكنُوا   ِإَون َوٱۡۡلِۡكَمةَ  ٱۡلِكَتََٰب  َوُيَعل ُِمُهمُ     [٢٦١: عمران ال] ﴾١٦٤ مُّ

“অবশযই আল্লাহ মুফমেনদর ওপর অেুগ্রহ েনরন ে, যখে ফতফে তানদর মধয 
থথনে তানদর প্রফত এেজে রাসূে পাফিনয়ন ে, থয তানদর োন  তাাঁর 
আয়াতসমূহ ফতোওয়াত েনর এবং তানদরনে পফরশুদ্ধ েনর আর তানদরনে 
ফেতাব ও ফহেমত ফশক্ষা থদয়। যফদও তারা ইনতাপূনবণ স্পষ্ট ভ্রাফন্তনত ফ ে”। 

[সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১৬৪] 
ইসোম এত বে ও মহাে ফে‘আমত হওয়া স্বনত্বও মােুষনে ইসোম থথনে 
ফিফরনয় রাখা বা ইসোম ফবমুখ েরার অসংখয অেুসগণ ও োরর্ও দুফেয়ানত 
ফবদযমাে রনয়ন  যা এেজে মােুষনে ইসোম থথনে থবর েনর থদয় –যফদও থস 
ইসোনমর থযাগয- অথবা তার অন্তনর ইসোমনে দুবণে েনর থদয় বা তানে 
ইসোম গ্রহর্ েরা হনত ফবরত থরনখ োনির মুশফরনে রূপান্তফরত েনর- যফদও 
থস তার থযাগয ো হয়। এ সব অেুসগণ ও োরর্গুনো এেজে মােুনষর জেয 
মহা পরীক্ষা- যার সমু্মখীে দুফেয়ানত 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 
মােুনষর অন্তনর দুবণে েনর থদয়, থস ফবষয়গুনো সম্পনেণ সমযে ধারর্া থাোও 
জরুফর। যানত এ ফবষয়গুনো থথনে সতেণ থাো যায়।  
এ োরনর্ই ফবফশষ্ট সাহাবী হুযাইিা ইবেুে ইয়ামাে রাফদয়াল্লাহু আেহু বনেে, 
থোনেরা রাসূে 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 মােুষনে ইসোম থথনে ফিফরনয় রানখ এবং বান্দার 
মানঝ ও ইসোনমর মানঝ বাধা হয় বা মােুনষর অন্তনর ইসোমনে দুবণে ে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 দূনর সফরনয় ফদনত পানর। 
অথচ আল্লাহ তা‘আো তার বান্দানদরনে আমরর্ ইসোনমর ওপর অটুট ও 
অফবচে থাোর ফেনদণশ ফদনয়ন ে। আল্লাহ তা‘আো বনেে, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ نُتم إِلذ  َتُموُتنذ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ َحقذ  ٱّللذ

َ
ۡسلُِمونَ  َوأ : عمران ال] ﴾١٠٢ مُّ

٢٠١] 
“থহ মুফমেগর্, থতামরা আল্লাহর যথাথণ তােওয়া অবেম্বে ের। আর থতামরা 
মুসফেম হওয়া  াো মারা থযও ো”। [সূরা আনে ইমরাে, আয়াত: ১০২] 
ইসোনমর ওপর অটুট-অফবচে থাো মােুনষর শফক্ত বা বাহুবে দ্বারা েয়, তা 
থেবেই আল্লাহর মহাে েুদরত ও তাওিীে অেুযায়ীই 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 পফরপূর্ণ ে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, ঘৃর্া 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 ঘৃর্া ে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, 

َ  َما َبۡعدِ  ِمن   ٱلرذُسوَل  يَُشاقِقِ  َوَمن﴿ ِۦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َسبِيلِ  َغۡيَ  َوَيتذبِعۡ  ٱلُۡهَدىَٰ  َلُ  تَبَيذ ِ َٰ  َما نَُول   تََولذ
 [ ٢٢١:  النساء] ﴾ ١١٥ َمِصًيا َوَسآَءۡت  َجَهنذَم   َونُۡصلِهِۦ

“আর থয রাসূনের ফবরুদ্ধাচরর্ েনর তার জেয ফহদায়াত প্রোশ পাওয়ার পর 
এবং মুফমেনদর পনথর ফবপরীত পথ অেুসরর্ েনর, আফম তানে ফিরাব 
থযফদনে থস ফিনর এবং তানে প্রনবশ েরাব জাহান্নানম। আর আবাস ফহনসনব 
তা খুবই মন্দ”। [সূরা আে-ফেসা, আয়াত: ১১৫] 
সুতরাং োরর্ফট বান্দার পক্ষ থথনে পাওয়া থগন । থস আল্লাহ ও তার রাসূনের 
ফবনরাফধতা েরন , মুফমেনদর পথ বাদ ফদনয় অেযনদর পনথর অেুসরর্ েরন । 
িনে শাফির োরর্ফট তার পক্ষ থথনে ফ ে। আর আল্লাহর পক্ষ থথনে ফ ে 
শাফি। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

ِۦ﴿ ِ َٰ  َما نَُول   [٢٢١:  النساء] ﴾َمِصًيا َوَسآَءۡت  َجَهنذَم   َونُۡصلِهِۦ تََولذ
“আফম তানে ফিরাব থসফদনে থযফদনে থস ফিনর এবং তানে প্রনবশ েরাব 
জাহান্নানম। আর আবাস ফহনসনব তা খুবই মন্দ”। [সূরা আে-ফেসা, আয়াত: 
১১৫] 
আর الفنت শব্দফট الفتنة শনব্দর বহুবচে। এর অথণ হনো, পরীক্ষা। যানত োরা 
সফতযোর ঈমাদার আর োরা মুোনিে, তা স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  
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ِ  َءاَمنذا َيُقوُل  َمن ٱنلذاِس  َوِمنَ ﴿ ٓ  بِٱّللذ وذِيَ  فَإَِذا
ُ
ِ  ِف  أ ِ   َكَعَذاِب  ٱنلذاِس  فِۡتَنةَ  َجَعَل  ٱّللذ  َولَئِن ٱّللذ

ِن نَۡص   َجآءَ  ب َِك  م  وَ  َمَعُكۡم   ُكنذا إِنذا َۡلَُقولُنذ  رذ
َ
ُ  لَۡيَس  أ ۡعلَمَ  ٱّللذ

َ
 ﴾١٠ ٱۡلَعَٰلَِميَ  ُصُدورِ  ِف  بَِما بِأ

  [٢٠: العنكبوت]

“আর ফে ু থোে আন  যারা বনে, ‘আমরা আল্লাহর প্রফত ঈমাে এনেফ ’, 
অতঃপর যখে আল্লাহর বযাপানর তানদর েষ্ট থদওয়া হয়, তখে তারা মােুনষর 
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’। সৃফষ্টেুনের অন্তরসমূনহ যা ফে ু আন  আল্লাহ 
ফে তা সম্পনেণ সমযে অবগত েে”? [সূরা আে-আে‘োবুত, আয়াত: ১০] 
দুফেয়ানত হনের ওপর অটুট থাোর িনে দুফেয়ানত থয পরীক্ষার সমু্মখীে হনত 
হয় থস পরীক্ষায় মুোনিেরা ধধযণ ধারর্ েনর ো; বরং তারা পরীক্ষার সমু্মখীে 
হনে দীে থথনে পোয়ে েনর এবং দীনের পনথ থয সব প্রফতবন্ধে রনয়ন  তার 
অেুসরর্ ে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 মােুনষর থদওয়া েষ্ট ও যুেুম-ফেযণাতেনে আল্লাহর আযানবর মনতাই 
ভয় েরে। মােুনষর েষ্ট বা যুেুম-ফেযণাতে ফে েখনো আল্লাহর আযানবর সমাে 
হনত পানর?! যখে থোনো বযফক্ত দীে থ নে পোয়ে েনর এবং ফিতোোরীনদর 
অেুসরর্ েনর, তখে থস আল্লাহর আযানবর ফদনেই ধাফবত হয়। আর যফদ 
থোেফট মােুনষর েষ্ট ও যুেুম-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- মােুনষর েনষ্টর ওপর ধধযণ ধরনব ো 
এবং আল্লাহর হুেুনমর অবাধযতায় ফিতোোরীনদর অেুেরর্ ে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? (দুই 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 
রাসূনের সুন্ননত 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, দুফেয়ার জীবনে চোর জেয 
যা দরোর তার সব ফে ুর সমাধাে ও বর্ণো। এেজে বান্দা তার দীনের 
ফবষনয় যত ফে ুর মুখানপক্ষী হয় এবং দুফেয়া 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  রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর হাদীস, যা েুরআনের 
বযাখযা বা তািসীর। আল্লাহ তা‘আো বনেে,   

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ۡهَل  لُٓوا  فَۡس  إَِۡلِۡهۡم   نُّوِحٓ  رَِجاٗل  إِلذ  َقۡبلَِك  ِمن أ

َ
ِۡكرِ  أ  ﴾٤٣ َتۡعلَُمونَ  َل  ُكنُتمۡ  إِن ٱَّل 

  [١١: انلحل]

“আর আমরা থতামার পূনবণ থেবে পুরুষনদরনেই রাসূে ফহনসনব থপ্ররর্ েনরফ , 
যানদর প্রফত আমরা অহী পাফিনয়ফ । সুতরাং জ্ঞােীনদর ফজজ্ঞাসা ের, যফদ 
থতামরা ো জানো”। [সূরা আে-োহে, আয়াত: ৪৩] 
আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম হনেে আল্লাহর পক্ষ থথনে 
মােুনষর ফেেট থপ্রফরত দূত, বর্ণোোরী, মুবাফল্লগ ও এ মহা গ্রন্থ আে-েুরআ- 
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ফেতানবর বযাখযাদােোরী। আল্লাহর ফেতাব ও রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লানমর হাদীস এেফট অপরফটর সমূ্পরে। 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 রাসূনের সুন্নত থথনে 
আমানদর যাবতীয় সমসযার সমাধাে জাো ও বুঝা। যানত আমরা বািব জীবনে 
থয সব ফিতো িযাসানদর সমু্মখীে 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, 

ِ فِۡرقَة   ََكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِۡلَنفُِروا  َكٓافذٗة  َوَما ﴿
ِيِن  فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُك  ُهوا  ِف ٱل  ََتَفقذ ِ ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ۡل  م 
 [٢ ١١:بَةِاۡلذوۡ ] ﴾١٢٢َوِۡلُنِذُروا  قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓوا  إَِۡلِۡهۡم لََعلذُهۡم ََيَۡذُروَن 

“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”। [সূরা 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 দুফেয়ানত অনেে বে বে ফিতো প্রোশ পানব 
এবং েতুে েতুে ফিতোর আফবভণাব ঘটনব। তখে মােুষ ফিতোর মনধযই জীবে 
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যাপে েরনব -ফিতোর বাইনর থেউ থােনত পারনব ো। থেউ হয়নতা েম 
ফিতোর সমু্মখীে হনব আবার থেউ অফধে ফিতোর সমু্মখীে 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,  

﴿ ٓ َما َٰلُُكمۡ  إِنذ ۡمَو
َ
ۡوَلَُٰدُكمۡ  أ

َ
ُ  فِۡتَنة    َوأ ۥٓ  َوٱّللذ ۡجر   ِعنَدهُ

َ
  [٢١: اتلغابن] ﴾١٥ َعِظيم   أ

“থতামানদর ধে-সম্পদ ও সন্তাে-সন্তফত থতা থেবে পরীক্ষা ফবনশষ। আর 
আল্লাহর ফেেটই মহাে প্রফতদাে”। [সূরা আত-তাগাবুে, আয়াত: ১৫]  
ধে-সম্পদ ও সন্তাে-সন্তফত ফিতো বা পরীক্ষা। থয বযফক্ত ধে-সম্পদ, সন্তাে-
সন্তফত, বযবসা-বাফর্জয, ঘর-বাফে, থগাত্র ও মাতৃভূফমর মহব্বতনে আল্লাহ ও তার 
রাসূনের মহব্বনতর তুেোয় অফধে থবফশ প্রাধােয থদয়, থস আল্লাহর এ 
পরীক্ষায় থিে েরে। থস থযে তার পফরর্ফতর প্রতীক্ষায় থানে। অপর আয়ানত 
আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

ِيَن َءامَ ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ۡوِۡلَآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّوا  ٱۡلُكۡفَر ََعَ َيَٰٓ

َ
َٰنَُكۡم أ ُنوا  َل َتتذِخُذٓوا  َءابَآَءُكۡم ِإَوۡخَو

َٰلُِموَن  َلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظذ و 
ُ
ِنُكۡم فَأ ذُهم م  يَمَِٰن  َوَمن َيَتَول  [١ ١ :َبةِاۡلذوۡ ] ﴾٢٣ٱۡۡلِ

“থহ ঈমােদারগর্, থতামরা ফেজনদর ফপতা ও ভাইনদরনে বনু্ধরূনপ গ্রহর্ েনরা 
ো, যফদ তারা ঈমাে অনপক্ষা েুিফরনে ফপ্রয় মনে েনর। থতামানদর মধয থথনে 
যারা তানদরনে বনু্ধরূনপ গ্রহর্ েনর তারাই যাফেম”। [সূরা আত-তাওবাহ, 
আয়াত: ২৪] 
আল্লাহ তা‘আো স্ত্রীনেও ফিতো বনে আখযাফয়ত েনরে, আল্লাহ তা‘আো 
বনেে,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ۡزَوَِٰجُكمۡ  ِمنۡ  إِنذ  َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
ۡوَلَِٰدُكمۡ  أ

َ
ا َوأ  َتۡعُفوا   ِإَون فَٱۡحَذُروُهۡم   لذُكمۡ  َعُدو ٗ

َ  فَإِنذ  َوَتۡغفُِروا   َوتَۡصَفُحوا     [٢١:  اتلغابن] ﴾١٤ رذِحيم   َغُفور   ٱّللذ
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“থহ মুফমেগর্, থতামানদর স্বামী-স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তফতনদর থেউ থেউ 
থতামানদর দুশমে।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”। [সূরা আত-তাগাবুে, আয়াত: ৪] 
থতামরা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তফতনদর মহব্বতনে আল্লাহ ও তার রাসূনের 
মহব্বনতর ওপর প্রাধােয থদনব ো। আল্লাহ ও তার রাসূনের আেুগতযর ওপর 
োরও আেুগতয েরানে অগ্রাফধোর থদনব ো। আল্লাহর ধেেটয োনভর 
ফবপরীনত তানদর থোনো েনমণর পাবন্দী েরনব ো। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ۡزَوَِٰجُكمۡ  ِمنۡ  إِنذ  َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
ۡوَلَِٰدُكمۡ  أ

َ
ا َوأ   [٢١: اتلغابن] ﴾فَٱۡحَذُروُهۡم   لذُكمۡ  َعُدو ٗ

“থহ মুফমেগর্, থতামানদর স্বামী-স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তফতনদর থেউ থেউ 
থতামানদর দুশমে। অতএব থতামরা তানদর বযাপানর সতেণতা অবেম্বে 
ের”। [সূরা আত-তাগাবুে, আয়াত: ১৪] 
আল্লাহ তা‘আোর বার্ী احذروهم েথার অথণ এ েয়, থতামরা তানদর সাহাযয 
সহনযাফগতা েনরা ো, তানদর থথনে থতামরা দূনর থাে, তানদর সানথ সম্পেণ 
ফ ন্ন ের এবং তানদর সানথ উি-বস থথনে ফবরত থাে; বরং এর অথণ, যখে 
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূনের মহব্বনতর সানথ তানদর মহব্বনতর টক্কর োনগ, 
তখে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূনের 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 আেুগতয েরা অথবা আল্লাহর ফযফের ও 

আফখরানতর স্মরর্ থথনে থতামানদর ফবরত রাখনত পানর। এ আয়ানত শত্রুতা ও দুশমফে 
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,  
[١١: االنبياء] ﴾٣٥ تُۡرَجُعونَ  ِإَوَۡلَۡنا فِۡتَنٗة   َوٱۡۡلَۡيِ  بِٱلشذ ِ  َوَنۡبلُوُكم ٱلَۡمۡوِت   َذآئَِقةُ  َنۡفس   ُكُّ ﴿    
“প্রফতফট প্রার্ মৃতুযর স্বাদ গ্রহর্ েরনব, আর ভানো-মন্দ দ্বারা আমরা 
থতামানদরনে পরীক্ষা েনর থাফে এবং আমানদর োন ই থতামানদরনে ফিনর 
আসনত হনব”। [সূরা আে-আফম্বয়া আয়াত: ৩৫] 
আয়ানত েেযার্ বেনত ধে-সম্পদ, বৃফষ্ট, িসে ও যাবতীয় ফে‘আমত বুঝানো 
হনয়ন । আর অেেযার্ বেনত অভাব-অেটে, দুফভণক্ষ, অসুস্থতা ইতযাফদ ফবপদ-
আপদনে বুঝানো হনয়ন । উফল্লফখত েেযার্ ও অেেযার্ উভয়ফটই মােুনষর জেয 
আল্লাহর পক্ষ হনত পরীক্ষাস্বরূপ। মােুষ এেফদে আল্লাহ োন ই ফিনর যানবে। 
তানদর োউনে স্বাধীেভানব  াে থদওয়া হনব ো।  
অেুরূপভানব আল্লাহর আেুগতয েরা, োিরমােী েরা উভয়ফটই মােুনষর জেয 
ফিতো-পরীক্ষা। মােুষনে আল্লাহর আেুগতয েরার আনদশ থদওয়া ও 
োিরমাফে েরনত ফেনষধ েরা হনয়ন । আল্লাহর আেুগতয েরা পরীক্ষা হওয়ার 
োরর্, যখে মসফজনদ সাোনতর আযাে হয়, তখে এেজে মােুনষর সামনে 
ফবফভন্ন বযিতা থদখা থদয়। থযমে, ভানো ভানো খাবার সামনে থানে, থখো-
ধুোয় মগ্ন থানে ও ফবফভন্ন উপনভাগয ফবষয়াবেী তার সামনে উপফস্থত হয়, তখে 
থস থোেফটনে প্রাধােয থদয়, সাোত োফে সাোনতর প্রফতবন্ধে ফবষয়াবেী? এফট 
মােুনষর জেয আল্লাহর পক্ষ হনত এেফট েফিে পরীক্ষা। (যফদ আল্লাহর 
আহ্বানে সাো থদয়, তনব থস পরীক্ষায় পাশ। আর যফদ সাো ো থদয় তনব থস 
পরীক্ষায় থিে।)  
মােুষ মােুনষর জেয ফিতো:   
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অেুরূপভানব মােুষ ফেনজরা এনে অপনরর জেয পরীক্ষা। আল্লাহ তা‘আো 
বনেে,  

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  ٱلُۡمۡرَسلِيَ  ِمنَ  َقۡبلََك  أ ُكلُونَ  إِنذُهمۡ  إِلذ

ۡ
َعامَ  َۡلَأ ۡسَواِق   ِف  َوَيۡمُشونَ  ٱلطذ

َ
 وََجَعۡلنَا ٱۡۡل

وَن   فِۡتَنةً  ِۡلَۡعض   َبۡعَضُكمۡ  تَۡصِِبُ
َ
  [١٠: الفرقان] ﴾٢٠ بَِصٗيا َربَُّك  َوََكنَ  أ

“আর থতামার পূনবণ 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”। [সূরা আে-িুরোে, আয়াত: ২০] 
আল্লাহ তা‘আো েতে মােুষনে েতে মােুষ দ্বারা পরীক্ষা েনরে। মুফমেনে 
োনির দ্বারা পরীক্ষা েনরে। আবার েখনো মুফমেনে মুফমে দ্বারাও পরীক্ষা 
েনরে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

َٰلَِك ﴿ نذ  َذ
َ
ِينَ  بِأ نذ  ٱۡلَبَِٰطَل  ٱتذَبُعوا   َكَفُروا   ٱَّلذ

َ
ِينَ  َوأ ب ِِهۡم   ِمن ٱۡۡلَقذ  ٱتذَبُعوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ  َكَذَٰلَِك  رذ

ُ  يَۡۡضُِب  ۡمَثَٰلَُهمۡ  لِلنذاِس  ٱّللذ
َ
   [١:  حممد] ﴾٣ أ

“তা এ জেয থয, যারা েুিফর েনর তারা বাফতনের অেুসরর্ েনর, আর যারা 
ঈমাে আনে তারা তানদর রনবর থপ্রফরত হনের অেুসরর্ েনর। এভানবই 
আল্লাহ মােুনষর জেয তানদর দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণো েনরে”। [সূরা 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 আেুগতয ে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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আেুগতয স্বীোর েনর, তানদর অেুেরর্ ে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 যুদ্ধ-ফজহাদ ো েরা দ্বারা বুঝা থগে, তানদর ঈমাে 
দুবণে। তারা ঈমােী পরীক্ষায় থিে।  
ধেীনে গরীব দ্বারা পরীক্ষা:  
অেুরূপ আল্লাহ তা‘আো ধেীনে গরীব দ্বারা পরীক্ষা েনরে। আল্লাহ তা‘আো 
বনেে,  

َُقولُٓوا   بَِبۡعض   َبۡعَضُهم َفَتنذا َوَكَذَٰلَِك ﴿ ِ ُؤَلٓءِ  ۡل  َهَٰٓ
َ
ُ  َمنذ  أ ِن   َعَلۡيِهم ٱّللذ ٓ   م  لَۡيَس  بَۡينَِنا

َ
ُ  أ ۡعلَمَ  ٱّللذ

َ
 بِأ

َِٰكرِينَ   [١١: االنعام] ﴾٥٣ بِٱلشذ
“আর এভানবই আমরা এেনে অনেযর দ্বারা পরীক্ষা েনরফ , যানত তারা বনে, 
‘এরাই ফে, আমানদর মনধয যানদর ওপর আল্লাহ অেুগ্রহ েনরন ে? আল্লাহ ফে 
েৃতজ্ঞনদর বযাপানর পূর্ণ জ্ঞাত েয়”? [সূরা আে-আে‘আম, আয়াত: ৫৩] 
োনিররা গরীব অসহায় মুসফেমনদর ঘৃর্া েনর। তারা বনে-  ُِؤَلٓء َهَٰٓ

َ
ُ  َمنذ  أ  ٱّللذ

ِن   َعلَۡيِهم بَۡينَِنآ  م   “আল্লাহ তা‘আো ফে আমানদর বাদ ফদনয় তানদর প্রফত অেুগ্রহ 

ে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 িেীর-
ফমসেীে ও গরীব। তা স্বনত্বও তারা ফেভানব বনে তারা আমানদর থথনে উত্তম- 
তানদর প্রফত আল্লাহ তা‘আো দয়া েনরন ে? আল্লাহ তা‘আো তানদর েথার 
উত্তনর বনেে,  

لَۡيَس ﴿
َ
ُ  أ ۡعلَمَ  ٱّللذ

َ
َِٰكرِينَ  بِأ  [١١: االنعام] ﴾٥٣ بِٱلشذ
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“আল্লাহ তা‘আো ফে যারা েৃতজ্ঞ তানদর প্রফত পূর্ণ জ্ঞাত েয়”? [সূরা আে-
আে‘আম, আয়াত: ৫৩]  
আল্লাহ তা‘আো থতামানদর বাফহযে েক্ষয েনরে ো। অন্তর ও আমনের প্রফত 
েক্ষয েনরে। িেীর-ফমসফেে েৃতজ্ঞ, আল্লাহনত ফবশ্বাসোরী এবং 
েেযার্োমীরাই আল্লাহর বনু্ধ। আর অহংোরী ও হিোরী, সতয ফবমুখ থয ধে-
সম্পদ, 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 মূেযহীে- তার থোনো দাম থেই। োরর্, তানদর 
মােদণ্ড হনো, ধে-সম্পদ, মাে-থদৌেত, ক্ষমতা ও পাফথণব ফবষয়সমূহ। ঈমাে ও 
থেে আমে তানদর ফেেট গুরুত্বহীে তা েখনো তানদর ফেেট মােদণ্ড েয়। 
আর আল্লাহ তা‘আোর ফেেট মােদণ্ড হনো, মােুনষর ঈমাে ও আমে। আল্লাহ 
তা‘আো েখনো মােুনষর বাফহযে আোর আেৃফত থদনখে ো। إىل ينظر ولكن 

وأعمالكم قلوبكم  “তনব আল্লাহ তা‘আো মােুনষর অন্তর ও আমনের ফদনেই 

থদনখে”।2 আল্লাহ তা‘আো যানে প ন্দ েনরে তানেও দুফেয়ার সুনযাগ-সুফবধা 
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:  
অেুরূপভানব 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 রাসূে 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 রাসূে 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 চকু্ষ অশ্রূসজে হনো। 
আমরা ভাষর্ শুনে বেোম, থহ আল্লাহর রাসূে! এ থযে ফবদায়ী ভাষর্, আপফে 
আমানদর উপনদশ ফদে। তখে ফতফে বেনেে, والسمع ،اهلل بتقوى أوصيكم 
 আফম থতামানদর অসীয়ত েফর- থতামরা আল্লাহর তােওয়া অবেম্বে“ والطاعة

ের, মুসফেম আমীনরর আেুগতয ে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 বৃফদ্ধ পানব। 
তখে আর থেউ তানদর পরাভূত েরনত পারনব ো। তারপর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে, عبد عليكم تأمر وإن  “যফদও থতামানদর ওপর 

এেজে থগাোমনেও আমীর বাোনো হয়”। তার েথা থশাে এবং তার 
আেুগতয ের। তানে খাট েনর থদখনব ো, থহয় েরনব ো। বরং যতক্ষর্ পযণন্ত 
থস আল্লাহর আেুগতয ও তার রাসূনের অেুেরর্ েরার ফেনদণশ থদয়, ততক্ষর্ 
পযণন্ত থতামরা তার আেুগতয েরনব। তারপর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লাম এ বনে ভফবষযতবার্ী েনরে থয, اختالفا   فسريى منكم يعش من فإنه 
 থতামানদর মনধয যারা থবাঁনচ থােনব উম্মনত মুসফেমার মনধয অফধেহানর“ كثريا  
মতফবনরাধ, ফবভফক্ত ও মত পাথণেয থদখনত পানব”। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লাম ফেনজর থথনে ফে ুই বনেে ফে, ফতফে যা বনেন ে আল্লাহর পক্ষ 
থথনেই বনেন ে। থয সম্পনেণ খবর ফদনয়ন ে ফেয়ামনতর পূনবণ তা অবশযই 
জমীনে বািবাফয়ত হনব। তারপর আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম 
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এ মতফবনরানধর পফরর্ফত থথনে বাাঁচার উপায় সম্পনেণও ফদে ফেনদণশো থদে। 
ফতফে বনেে,  

وا عليها  ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ،فعليكم بسنيت» تمسكوا بها وَعضُّ
 .«ولك بدعة ضاللة ،وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن لك حمدثة بدعة ،بانلواجذ

“তখে থতামরা আমার সুন্নতনে এবং আমার পর ফহদায়াত প্রাপ্ত খুোিানয় 
রানশদীনের সুন্নতনে আাঁেনে ধর। সুন্নতনত খুব মজবুত েনর ধর এবং তার 
ওপর থতামরা অফবচে থাে। আর থতামরা েব আফবষৃ্কত ফবষয়সমূহ -ফবদআত- 
হনত থবাঁনচ থাে। োরর্, প্রফতফট েব আফবষৃ্কত বস্তুই ফবদ‘আত আর প্রনতযে 
ফবদআতই হনো থগামরাহী”।3  
এ ভানবই রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম মনতর পাথণেয, ফবনভদ-
ফবভাজে, ফবফভন্ন ফিরো বন্দী ও দোদফে সম্পনেণ ভফবষযতবার্ী েনরে। 
আল্লাহর রাসূে সা. এ ধরনের ফিতোর সময় েরর্ীয় সম্পনেণ আমানদর এ 
বনে ফেনদণশ থদে, থতামরা তখে আল্লাহর ফেতাব ও রাসূনের সুন্নত এবং 
খুোিানয় রানশদীনের আদশণনে আাঁেনে ধরনব। োরর্, তখে এটাই ফিতো 
থথনে ফেরাপদ থাোর এেমাত্র উপায়। আর থয বযফক্ত আল্লাহর ফেতাব ও 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত এবং এবং খুোিানয় 
রানশদীনের আদশণ হনত হাত ঘুফটনয় থেনব, থস অবশযই এ সব ফিরো-বাজনদর 
সানথ ধ্বংস হনয় যানব।  
রাসূে 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 রাসূনের সুন্নত এবং 
খুোিানয় রানশদীনের আদশণনে আাঁেনে ধরা- বনে ফদনতে। রাসূে 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 আফবষৃ্কত 
ফবষয়াবেী”।4  
তারপর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে, وعليكم باجلماعة “থতামরা 
মুসফেম জামা‘আনতর সানথ ঐেযবদ্ধ থাে”।5  
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 রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক 
অেুসরর্ েনর, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্ননতর ওপর চনে, 
তানদর থথনে ফবফেন্ন হনব ো। মুতাোফল্লমীে তথা োোমশাস্ত্রফবদ, ফবদ‘আতী ও 
থগামরাহনদর সানথ থােনব ো। যফদও তারা তানদরনে হে বনে দাবী েনর। 
ঈমােদারগর্ আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম থয উপনদশ ফদনয়ন  
তাই পােে েরনব। তানতই তারা োজাত পানব। উম্মনতর ফবভফক্ত ফবষনয় অপর 
এেফট হাদীস- রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর বার্ী- এ থক্ষনত্র 
ফবনশষভানব উনল্লখ থযাগয। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,  

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

 .«ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم وأصحايباهلل؟ قال من اكن 
“ইয়াহূদীরা 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 
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ফজজ্ঞাসা েরা হনো, থহ আল্লাহর রাসূে 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 রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেন ে,  وعليكم

فإن يد اهلل ىلع اجلماعة ،باجلماعة  “থতামরা মুসফেম জামা‘আনতর সানথ ঐেযবদ্ধ 

থাে। োরর্, আল্লাহর সাহাযয জামা‘আনতর ওপরই থানে”।7 আল্লাহর রাসূে 
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,  

ن﴿ َٰلَِك  رَِِحَُهۥ   َفَقدۡ  يَۡوَمئِذ   َعۡنهُ  يُۡصَۡف  مذ  [ ٢٦: االنعام] ﴾١٦ ٱلُۡمبِيُ  ٱۡلَفۡوزُ  َوَذ

“থসফদে যার থথনে আযাব সফরনয় থেওয়া হনব তানেই ফতফে অেুগ্রহ েরনবে, 
আর এফটই প্রোশয সিেতা”। [সূরা আে-আে‘আম, আয়াত: ১৬] 
মনে রাখনব, যারা ধারর্ার বশবতণী হয়, তারা আল্লাহর পথ -সতয থথনে দূনর 
সনর যায়। যফদও তানদর সংখযা অনেে থবফশ এবং তারা থোফট থোফট মােুষ। 
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 সুন্নত ওয়াে জামা‘আত। থযমে, রাসূে 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 রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইফহ ওয়াসাল্লানমর সুন্ননতর ওপর অফবচে থাো এবং মুসফেম জামা‘আনতর 
সানথ থাো খুবই েফিে োজ। তখে যারা আল্লাহর রাসূনের সুন্নতনে আাঁেনে 
ধরনব এবং মুসফেম জামা‘আনতর সানথ থােনব, তানদর ওপর ফবফভন্ন ধরনের 
মুফসবত থেনম আসনব। তারা অবশযই ফবফভন্ন ধরনের মুফসবনতর সমু্মখীে হনব। 
থযমে,  হাদীনস এনসন  রাসূে 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”।  

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম আরও বনেে,  
بل  :قالوا: منا أو منهم يارسول اهلل؟ قال ،هل أجر مخسني ،املتمسك بسنيت, عند فساد أميت»

 «منكم
“আমার উম্মনতর থগামরাহীর সময় থয আমার সুন্নতনে আাঁেনে ধরনব তার 
জেয পঞ্চাশ জে থোনের সাওয়াব ফমেনব। সাহাবীগর্ ফজজ্ঞাসা েরনেে, 
আমানদর থথনে পঞ্চাশ োফে তানদর থথনে? ফতফে বেনেে, বরং থতামানদর 
থথনে”।  
সাহাবীগর্ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর জীবদ্দশায় রাসূনের সানথ 
ফ নেে। রাসূে তানদর সহনযাগী ফ ে। (তাই তানদর জেয সুন্ননতর ওপর 

                                           
8 সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ১০৩৭ 
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অফবচে-অটুট থাো সহজ) ফেন্তু থশষ জামাো এবং ফিতোর সময় সুন্ননতর 
ওপর যারা অফবচে থােনবে তানদর থোে সহনযাগী থেই; বরং অফধোংশ 
মােুষই 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 ে। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এেফট  হাদীনস তানদর গুরাবা 
বনে আখযাফয়ত েনর বনেে, طوىب للغرباء “সু-সংবাদ গুরাবানদর জেযই” 

ফজজ্ঞাসা েরা হনো, গুরাবা োরা থহ আল্লাহর রাসূে? উত্তনর বেনেে,  اذلين
 যারা মােুষনে সংনশাধে েনরে যখে মােুষ“ يُْصِلُحون إذا فسد انلاس
থগামরাহীনত পফতত হয়”।  
অপর বর্ণোয় বফর্ণত ফতফে বনেে, يُْصِلُحون ما أفسد انلاس 
এ হাদীসগুনোর মাধযনম থশষ জামাোয় সংঘফটত হনব, এমে ফে ু গুরুত্বপূর্ণ 
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। মূখণ 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 দূরদফশণতা 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 দুফেয়াটা বে বে ফিতোর সাগনর হাবু-ডুবু খানে। এেফট বে 
ধরনের ফিতো হনো, বতণমানে পৃফথবীটা মােুনষর 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 মােুনষর োন  
সব খবর থপৌঁন  যানে। এমেফে গ্রাম, গঞ্জ ও ঘনরর ফভতনর থবড রুনমর 
খবরও থপৌঁন  থদওয়া হনে। মােুষ এমে ভানব খবরগুনো থদখনত পানে থযে 
তারা ঘটোস্থনে উপফস্থত। এফট মুসফেম জাফতর জেয বে পরীক্ষা। বতণমাে 
দুফেয়ায় 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 দুফেয়ানত  ফেনয় থদওয়া হনে। উত্তর দফক্ষর্ পূবণ পফশ্চম সারা 
দুফেয়ার মােুষ আজ আক্রান্ত। তনব যানে আল্লাহ তা‘আো দয়া েনরন ে। এ 
থথনে বাাঁচার জেয প্রনয়াজে মােুনষর মনধয দূরদফশণতা ও বুফদ্ধমত্তা। এবং এর 
ক্ষফতের ফদে সম্পনেণ যনথষ্ট জ্ঞাে থাো। যানদর দূরদফশণতা ো থানে, দীনের 
জ্ঞাে ো থানে এবং সফতযোর ইেম ো থানে, তারা অনেে সময় এ ধরনের 
প্রযুফক্তনে মনে েরনব এফট তানদর উন্নয়ে ও অগ্রগফত। আবার থেউ থেউ মনে 
েরনব এ সব আল্লাহর ফে‘আমত, সভযতা, সংসৃ্কফত ও প্রযুফক্তগত 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 গুরুত্বপূর্ণ। বতণমানে মােুনষর সামনে 
হাজানরা ফিতো তুনে ধরা হনে। ফেন্তু মােুষ তা অেুধাবে েরনত পারন  ো। 
থযমেফট রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম আমানদর জাফেনয় ফদনয়ন ে। 
ফতফে (সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম) বনেে 

فأي قلب أرشبها نكتت فيه نكتة سوداء, حىت  ،تعرض الفنت ىلع القلوب عودا  عودا  »
وما أرشب من  إال ما وافق هواه أو  ،يصبح قلبا  جمخيا , ال يعرف معروفا  وال ينكر منكرا  

فهو قلب ال ترضه فتنة مادامت  ،وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ،هواه
 .«السماوات واألرض

“মােুনষর অন্তর অবশযই এ সব ফিতোর সমু্মখীে 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 প্রবৃফত্তর চাফহদা 
অেুযায়ী হয়, অথবা প্রবৃফত্ত যা চুনষ ফেনয়ন  তা অেুযায়ী 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 অেুরূপই 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 মূখণ 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 দূনর 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 রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লানমর সুন্নত। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  
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نَزۡلَنَٰهُ  كَِتَٰب   الٓر  ﴿
َ
لَُمَِٰت  ِمنَ  ٱنلذاَس  ِۡلُۡخرِجَ  إَِۡلَۡك  أ  ٱلَۡعزِيزِ  ِصَرَٰطِ  إَِلَٰ  َرب ِِهمۡ  بِإِۡذنِ  ٱنلُّورِ  إَِل  ٱلظُّ

  [٢: ابراهيم] ﴾١ ٱۡۡلَِميدِ 

“আফেি-োম-রা। এ ফেতাব, যা আমরা থতামার প্রফত োফযে েনরফ , যানত 
তুফম মােুষনে তানদর রনবর অেুমফতক্রনম অন্ধোর থথনে আনোর ফদনে থবর 
েনর আে, পরাক্রমশােী সবণ প্রশংফসনতর পনথর ফদনে”। [সূরা ইবরাহীম, 
আয়াত: ১] 

ٓ  ٱتذبُِعوا  ﴿ نزَِل  َما
ُ
ِن إَِۡلُۡكم أ ب ُِكمۡ  م  ۡوِۡلَآَء   ُدونِهِۦٓ  ِمن تَتذبُِعوا   َوَل  رذ

َ
ا قَلِيٗل  أ ُرونَ  مذ  ﴾٣ تََذكذ

  [١: االعراف]

“থতামানদর প্রফত থতামানদর রনবর পক্ষ থথনে যা োফযে েরা হনয়ন , তা 
অেুসরর্ ের এবং তানে  াো অেয অফভভাবনের অেুসরর্ েনরা ো। থতামরা 
সামােযই উপনদশ গ্রহর্ ের”। [সূরা আে-আ‘রাি, আয়াত: ৩] 

ۡقَومُ  ِهَ  لِلذِت  َيۡهِدي ٱۡلُقۡرَءانَ  َهََٰذا إِنذ ﴿
َ
ُ  أ ِ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َوُيبَش  َٰلَِحَِٰت  َيۡعَملُونَ  ٱَّلذ نذ  ٱلصذ

َ
 لَُهمۡ  أ

ۡجٗرا
َ
نذ  ٩ َكبِٗيا أ

َ
ِينَ  َوأ ۡعَتۡدنَا بِٱٓأۡلِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َل  ٱَّلذ

َ
ِۡلٗما َعَذابًا لَُهمۡ  أ

َ
  [٢٠ ، ١ :االرساء] ﴾١٠ أ

“ফেশ্চয় এ েুরআে এমে এেফট পথ থদখায় যা সবনচনয় সরে এবং থয 
মুফমেগর্ থেে আমে েনর তানদরনে সুসংবাদ থদয় থয, তানদর জেয রনয়ন  
মহা পুরস্কার। আর যারা আফখরানত ঈমাে রানখ ো আফম তানদর জেয প্রস্তুত 
েনরফ  যের্াদায়ে আযাব”। [সূরা আে-ইসরা, আয়াত: ৯-১০] 

َٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿ ِينَ  ٢ ل ِۡلُمتذقِيَ  ُهٗدى فِيهِ   َرۡيَب   َل  ٱۡلِكَتَُٰب  َذ  َوُيقِيُمونَ  بِٱۡلَغۡيبِ  يُۡؤِمُنونَ  ٱَّلذ
ةَ  لَوَٰ ا ٱلصذ ِينَ  ٣ يُنِفُقونَ  َرزَۡقَنَُٰهمۡ  َوِممذ ٓ  يُۡؤِمُنونَ  َوٱَّلذ نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  إَِۡلَۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 َقۡبلَِك  ِمن أ

َلَٰٓئَِك  ٤ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  َوبِٱٓأۡلِخَرةِ  و 
ُ
َٰ  أ ِن ُهٗدى ََعَ ب ِهِۡم   م  َلَٰٓئَِك  رذ و 

ُ
 ،٢: ابلقرة] ﴾٥ ونَ ٱلُۡمۡفلِحُ  ُهمُ  َوأ

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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আনে তানত, যা থতামার প্রফত োফযে েরা হনয়ন  এবং যা থতামার পূনবণ 
োফযে েরা হনয়ন । আর আফখরানতর প্রফত তারা ইয়ােীে রানখ। তারা 
তানদর রনবর পক্ষ থথনে ফহদায়ানতর ওপর রনয়ন  এবং তারাই সিেোম”। 

[সূরা আে-বাোরা, আয়াত: ১-৫]  
আল্লাহ তা‘আো েুরআনের এ সূরার 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 পূনবণ ো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 মােুষ োনিরনদর বর্ণো থদে। তারপর তৃতীয় থেফর্র 
মােুষ 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 মুফমে-
মুত্তােীে। উনল্লফখত আয়াতসমূনহ তানদর গুর্াগুর্ তুনে ধরা হনয়ন ।  
ফদ্বতীয় প্রোর:  
যারা প্রোনশয ও থগাপনে আল্লাহর ফেতাবনে অস্বীোর েনর। তারা োনির, 
তানদর সম্পনেণ আল্লাহ তা‘আো বনেে, 

ِينَ  إِنذ ﴿ نَذۡرَتُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  َسَوآء   َكَفُروا   ٱَّلذ
َ
مۡ  َءأ

َ
ُ  َختَمَ  ٦ يُۡؤِمُنونَ  َل  تُنِذرُۡهمۡ  لَمۡ  أ َٰ  ٱّللذ  قُلُوبِهِمۡ  ََعَ

 َٰ َٰٓ  َسۡمعِِهۡم   َوََعَ بَۡصَٰرِهِمۡ  َوََعَ
َ
  [٨ ،٦: ابلقرة] ﴾٧ َعِظيم   َعَذاب   َولَُهمۡ  ِغَشََٰوة    أ
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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 থচাখসমূনহ রনয়ন  
পদণা। আর তানদর জেয রনয়ন  মহা আযাব”। [সূরা 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, 

ِ  َءاَمنذا َيُقوُل  َمن ٱنلذاِس  َوِمنَ ﴿ َ  يَُخَِٰدُعونَ  ٨ بُِمۡؤِمنِيَ  ُهم َوَما ٱٓأۡلِخرِ  َوبِٱۡۡلَۡومِ  بِٱّللذ ِينَ  ٱّللذ  َوٱَّلذ
ٓ  ََيَۡدُعونَ  َوَما َءاَمُنوا   نُفَسُهمۡ  إِلذ

َ
َرض   قُلُوبِِهم ِف  ٩ يَۡشُعُرونَ  َوَما أ ُ  فََزاَدُهمُ  مذ  َولَُهمۡ  َمَرٗضا   ٱّللذ

ِۡلُم   َعَذاب  
َ
ۡرِض  ِف  ُتۡفِسُدوا   َل  لَُهمۡ  قِيَل  ِإَوَذا ١٠ يَۡكِذبُونَ  ََكنُوا   بَِما أ

َ
 ََنۡنُ  إِنذَما قَالُٓوا   ٱۡۡل

َلٓ  ١١ ُمۡصلُِحونَ 
َ
ٓ  َءامِنُوا   لَُهمۡ  قِيَل  ِإَوَذا ١٢ يَۡشُعُرونَ  لذ  َوَلَِٰكن ٱلُۡمۡفِسُدونَ  ُهمُ  إِنذُهمۡ  أ  َءاَمنَ  َكَما

نُۡؤِمنُ  قَالُٓوا   ٱنلذاُس 
َ
ٓ  أ َفَهآُء   َءاَمنَ  َكَما َلٓ  ٱلسُّ

َ
َفَهآءُ  ُهمُ  إِنذُهمۡ  أ  لَُقوا   ِإَوَذا ١٣ َيۡعلَُمونَ  لذ  َوَلَِٰكن ٱلسُّ

ِينَ   ١٤ ُمۡسَتۡهزُِءونَ  ََنۡنُ  إِنذَما َمَعُكمۡ  إِنذا قَالُٓوا   َشَيَِٰطينِِهمۡ  إَِلَٰ  َخلَۡوا   ِإَوَذا َءاَمنذا قَالُٓوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ
 ُ ُهمۡ  بِِهمۡ  يَۡسَتۡهزِئُ  ٱّللذ َلَٰٓئَِك  ١٥ َيۡعَمُهونَ  ُطۡغَيَٰنِِهمۡ  ِف  َوَيُمدُّ و 

ُ
ِينَ  أ ُوا   ٱَّلذ َٰلَةَ  ٱۡشََتَ َل  بِٱلُۡهَدىَٰ  ٱلضذ

ِي َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ  ١٦ ۡهَتِدينَ مُ  ََكنُوا   َوَما ت َِجََٰرُتُهمۡ  َربَِحت َفَما ٓ  نَاٗرا ٱۡسَتۡوقَدَ  ٱَّلذ ا َضآَءۡت  فَلَمذ
َ
 َما أ

ُ  َذَهَب  َحۡوَلُۥ ونَ  لذ  ُظلَُمَٰت   ِف  َوتََرَكُهمۡ  بُِنورِهِمۡ  ٱّللذ  يَرِۡجُعونَ  َل  َفُهمۡ  ُعۡم   بُۡكم   ُصمُّ   ١٧ ُيۡبِصُ
وۡ  ١٨

َ
ِنَ  َكَصي ِب   أ َمآءِ  م  َصَٰبَِعُهمۡ  ََيَۡعلُونَ  َوَبۡرق   َورَۡعد   ُظلَُمَٰت   فِيهِ  ٱلسذ

َ
ِنَ  َءاَذانِِهم ِفٓ  أ  م 

َِٰعقِ  َو ُ  ٱلَۡمۡوِت   َحَذرَ  ٱلصذ َٰفِرِينَ  ُُمِيُۢط َوٱّللذ ُق  يََكادُ  ١٩ بِٱۡلَك بَۡصََٰرُهۡم   ََيَۡطُف  ٱۡلَِبۡ
َ
ٓ  أ َضآءَ  ُُكذَما

َ
 أ
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َشۡوا   لَُهم ٓ  فِيهِ  مذ ۡظلَمَ  ِإَوَذا
َ
ُ  َشآءَ  َولَوۡ  قَاُموا    َعلَۡيِهمۡ  أ َهَب  ٱّللذ بَۡصَٰرِهِۡم   بَِسۡمعِِهمۡ  ََّلَ

َ
َ  إِنذ  َوأ َٰ  ٱّللذ  ُك ِ  ََعَ

ء     [١٠ ،٥: ابلقرة] ﴾٢٠ قَِدير   ََشۡ

“আর মােুনষর 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 অেুধাবে েনর ো। তানদর অন্তরসমূনহ রনয়ন  বযাফধ। সুতরাং 
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-মূে-অন্ধ। তাই তারা ফিনর 
আসনব ো। ফেংবা আোনশর বষণর্মুখর থমনঘর েযায়, যানত রনয়ন  ঘে 
অন্ধোর, বজ্রধ্বফে ও ফবদুযৎচমে। বনজ্রর গজণনে তারা মৃতুযর ভনয় তানদর 
োনে আঙুে ফদনয় রানখ। আর আল্লাহ োফিরনদরনে পফরনবষ্টে েনর আন ে। 
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ফবদুযৎ চমে তানদর দৃফষ্ট 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 থচাখসমূহ ফেনয় ফেনতে। ফেশ্চয় আল্লাহ সব ফে ুর ওপর ক্ষমতাবাে”। 

[সূরা আে-বাোরা, আয়াত: ৮-২০]  
থমাটেথা, আল্লাহর ফেতানব রনয়ন  েূর ও ফহদানয়ত। আল্লাহর ফেতানব ফচন্তা-
ফিফের েরা গনবষর্া েরা খুবই জরুফর। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

نَزۡلَنَٰهُ  كَِتَٰب  ﴿
َ
بذُرٓوا   ُمَبََٰرك   إَِۡلَۡك  أ َدذ ِ رَ  َءاَيَٰتِهِۦ ۡل  لُوا   َوِۡلََتَذكذ و 

ُ
ۡلَبَٰبِ  أ

َ
  [١١:  ص] ﴾٢٩ ٱۡۡل

“আমরা থতামার প্রফত োফযে েনরফ  এে বরেতময় ফেতাব, যানত তারা এর 
আয়াতসমূহ ফেনয় গভীরভানব ফচন্তা েনর এবং যানত বুফদ্ধমােগর্ উপনদশ গ্রহর্ 
েনর”। [সূরা 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 অেুযায়ী জীবে যাপে েরনব। 
এ েুরআেই হনো দুফেয়ানত আফখরানতর যাবতীয় অফেষ্ঠটা ও খারাবী হনত মুফক্ত 
োভ ও ফহদায়াত োনভর প্রথম থসাপাে। অেুরূপভানব রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লাম সুন্নত। োরর্, সুন্নত হনো েুরআনের বযাখযা, বর্ণো ও তািসীর। 
আল্লাহ তা‘আো বার্ী তার প্রমার্, 

  [١ ،١:  انلجم] ﴾٤ يُوَحَٰ  وَۡح   إِلذ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ ٱلَۡهَوىَٰٓ  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿

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

 «اهلل, وسنيتم به لن تضلوا بعدي: كتاب تإين تارك فيكم ما إن تمسك»
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“আফম থতামানদর মনধয দুফট ফজফেস থরনখ থগোম। থতামরা যফদ এ দু’ফটনে 
মজবুত েনর ধর, তনব থতামরা আমার পনর থগামরাহ হনব ো। আল্লাহর 
ফেতাব ও আমার সুন্নত”।9  
ফিতো থথনে এ ধরনের ফেরাপত্তা ও দাফয়ত্বগ্রহর্ তার জেয থয উভয়ফটনে 
আাঁেনে ধরনব। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম এোফধে  হাদীনস 
ফিতোর ফবষয়ফট স্পষ্ট েনরন ে। থযমে, ফতফে আরও বনেন ে- অফচনরই গভীর 
অন্ধোর-আমবশযার রানতর মনতা ফিতোর আফবভণাব ঘটনব। তখে মােুষ 
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। দুফেয়ানে আফখরানতর 
ওপর প্রাধােয থদনব। িনে মােুষ দুফেয়াদাফরনত ফেনজনে ফবেীে েনর থদনব। 
সাোত থ নে থদনব, যাোত আদায় েরনব ো আল্লাহ ও তার রাসূনের 
োিরমােী েরনব, শয়তাে ও শয়তানের সহনযাগীনদর অেুসরর্ েরনব। এমে 
মহাে ফিতো থথনে আমরা আল্লাহর ফেেট আেয় োমো েফর। এ ফবষনয় 
আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম ফবফভন্ন হাদীনস আমানদর সংবাদ 
থদে। ফতফে (সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম) বনেে,  

ويميس مؤمنا   ،اكفرا   ويميسيصبح الرجل فيها مؤمنا   ،إنها ستكون فنت كقطع الليل املظلم»
 .«يبيع دينه بَِعَرض من ادلنيا ،ويصبح اكفرا  

“থশষ জামাোয় আমবশযার রানতর মনতা ফিতো মােুষনে ঘ্রাস েরনব। তখে 
এেজে মােুষ সোনে মুফমে আর ফবোনে োফির এবং ফবোনে মুফমে সোনে 
োফির। থস দুফেয়ার ফবফেমনয় তার দীেনে ফবফক্র েরনব”।10 দীে থে দুফেয়ার 
েগর্য সুনযাগ সুফবধার ফবফেমনয় ফবফক্র েনর থদনব। আফখরানতর ওপর দুফেয়ানে 

                                           
9 ফতরফমযী, হাদীস েং ৩৭৮৮ 
10 সহীহ মুসফেম, হাদীস েং ১১৮ 
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প্রাধােয থদওয়ার িনে মােুষ দুফেয়ার সানথ ফবেীে হনয় পেনব। তখে থস 
সাোত আদায় েরনব ো, যাোত থদনব ো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূনের 
োিরমােী েনর এবং শয়তাে ও তার থদাসরনদর অেুসরর্ ে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 মােুষ সবণাফধে থবফশ 
ফিতোর সমু্মখীে হনব। মােুষ 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 মােুষ ফিতোর সমু্মখীে হনব। যখে এেজে মােুষনে েবনর রাখা হয়, 
তখে দুইজে থিনরশতা এনস তানে বসানব এবং তানে ফজজ্ঞাসা েরনব- 
থতামার 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 ওয়াসাল্লাম- 
ফদনত পানর, তখে এেজে আহ্বােোরী আহ্বাে েনর বেনব, আমার বান্দা 
উত্তর সফিে ফদনয়ন , তার জেয জান্নানতর ফব াো ফবফ নয় দাও এবং জান্নানতর 
দরজাসমূহ খুনে দাও। অতঃপর তার জেয জান্নানতর দরজা খুনে থদওয়া হনব। 
জান্নানতর শীতে বাতাস ও সুঘ্রার্ 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 দুফেয়ানত 
ঈমাে আনে ফে, দীনের আেুগতয েনর ফে। থস দুফেয়ানত অন্ধ-অেুেরর্ েরত। 
অথবা দুফেয়ার িায়দা হাফসনের উনদ্দনশয ঈমাে প্রোশ েরত আর অন্তনর 
েুিরনে েুফেনয় রাখত। তখে েবনর থোেফট বেনব আফম দুফেয়ানত ে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 মােুনষর েবনরর পরীক্ষা ও ফিতো। আদম সন্তাে তার 
জীবনের প্রফতফট থক্ষনত্র প্রফত ফেয়তই পরীক্ষার সমু্মখীে 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, 

ُ  يُثَب ُِت ﴿ ِينَ  ٱّللذ ةِ  ِف  ٱثلذابِِت  بِٱۡلَقۡولِ  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ ُ  َوُيِضلُّ  ٱٓأۡلِخَرةِ   َوِف  ٱلُّ َٰلِِمَي   ٱّللذ  ٱلظذ
ُ  َوَيۡفَعُل    [١٨: ابراهيم] ﴾٢٧ يََشآءُ  َما ٱّللذ

“আল্লাহ অফবচে রানখে ঈমােদারনদরনে সুদৃঢ় বার্ী দ্বারা দুফেয়ার জীবনে ও 
আফখরানত। আর আল্লাহ যাফেমনদর পথভ্রষ্ট েনরে এবং আল্লাহ যা ইো তা 
েনরে”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২৭] 

َُٰت ﴿ ۡزَوَِٰجِهمۡ  َءابَآئِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَنَها َعۡدن   َجنذ
َ
َٰتِِهۡم   َوأ ِيذ  يَۡدُخلُونَ  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َوُذر 

ِن َعلَۡيِهم ُتۡم   بَِما َعلَۡيُكم َسَلَٰم   ٢٣ بَاب   ُك ِ  م  ارِ  ُعۡقَب  فَنِۡعمَ  َصَِبۡ   [١١ ،١١: الرعد] ﴾٢٤ ٱلذ

“স্থায়ী জান্নাতসমূহ, 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”। [সূরা রা‘দ, আয়াত: ২৩-২৪] 
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অথণাৎ দুফেয়ার 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 রাসূনের প্রফত ঈমাে আো, ধধযণ ধারর্ েরা ও হনের ওপর অটুট 
থাোর োরনর্ই এ ধরনের সাওয়াব বা ফবফেময় োভ েরনব। তানদর ফবষনয় 
আল্লাহ তা‘আো বনেে,   ُتۡم   بَِما َعلَۡيُكم َسَلَٰم ارِ  ُعۡقَب  فَنِۡعمَ  َصَِبۡ ٱلذ  ‘শাফন্ত 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,  

ِينَ  َيَتَوفذ  إِذۡ  تََرىَٰٓ  َولَوۡ ﴿ ََٰرُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡۡضُِبونَ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َكَفُروا   ٱَّلذ ۡدَب
َ
 َعَذاَب  َوذُوقُوا   َوأ

َٰلَِك  ٥٠ ٱۡۡلَرِيقِ  َمۡت  بَِما َذ يِۡديُكمۡ  قَدذ
َ
نذ  أ

َ
َ  َوأ َٰم   لَۡيَس  ٱّللذ   [١٢ ،١٠: االنفال] ﴾٥١ ل ِۡلَعبِيدِ  بَِظلذ

“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 যুেুমোরী েে”। [সূরা 
আে-আেিাে, আয়াত: ৫০-৫১]  
এেজে মােুষ জীবনের থশষ মুহূতণ পযণন্ত ফিতোর মনধযই বাস েরনত হয় 
এমেফে যখে তানে েবনর রাখা হয় তখেও তানে ফিতোর সমু্মখীে হনত 
হয়। সুতরাং থয থোে ফিতোনে হােো েনর থদখার থোনো সুনযাগ থেই। এ 
ফিতো থথনে োজাত পাওয়ার এেমাত্র উপায়, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূনের 
সুন্নতনে 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-প্রসূত হনে আল্লাহর দীনের 
জ্ঞাে োভ েরা যায় ো। থযমে, আল্লাহ তা‘আো বনেে, 
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ِيُّونَ  َوِمۡنُهمۡ ﴿ م 
ُ
ٓ  ٱۡلِكَتََٰب  َيۡعلَُمونَ  َل  أ َماِنذ  إِلذ

َ
  [٨٥: ابلقرة] ﴾٧٨ َيُظنُّونَ  إِلذ  ُهمۡ  ِإَونۡ  أ

“আর তানদর মনধয আন  ফেরক্ষর, তারা ফমথযা আোঙ্ক্ষা  াো ফেতানবর থোনো 
জ্ঞাে রানখ ো এবং তারা শুধুই ধারর্া েনর থানে”। [সূরা 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 মােুষ 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। সুতরাং 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 সুন্ননতর 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 দরজাসমূহ ফদনয় প্রনবশ েরনত এবং থবর হনত হনব। 

থযমে, আল্লাহ তা‘আো বনেে,  
ِيُّونَ  َوِمۡنُهمۡ ﴿ م 

ُ
ٓ  ٱۡلِكَتََٰب  َيۡعلَُمونَ  َل  أ َماِنذ  إِلذ

َ
  [٨٥: ابلقرة] ﴾٧٨ َيُظنُّونَ  إِلذ  ُهمۡ  ِإَونۡ  أ
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“আর তানদর মনধয আন  ফেরক্ষর, তারা ফমথযা আোঙ্ক্ষা  াো ফেতানবর থোনো 
জ্ঞাে রানখ ো এবং তারা শুধুই ধারর্া েনর থানে”। [সূরা 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 সুনযাগ 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 
ো।  
অেুরূপভানব ো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, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লাম োজাতপ্রাপ্ত দে সম্পনেণ বনেে,  هم من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم
  তারা হনো, যারা আফম এবং আমার সাহাবীনদর আদনশণর ওপর আন وأصحايب

তারা। তারপর যারা ইহসানের সানথ তানদর অেুেরর্ েনরে। অথণাৎ যারা 
পূনবণর মফেষী যারা অফতবাফহত হনয়ন ে তানদর অেুসরর্ েনরে। আল্লাহ 
তা‘আো বনেে,  

ِينَ ﴿ َٰنَِنا نَلَا ٱۡغِفرۡ  َربذَنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمن   َجآُءو َوٱَّلذ ِينَ  َوِۡلِۡخَو يَمَٰنِ  َسَبُقونَا ٱَّلذ  ََتَۡعۡل  َوَل  بِٱۡۡلِ
ِينَ  ِغل ٗ  قُلُوبَِنا ِف  ٓ  َءاَمُنوا   ل َِّلذ   [٢٠: احلرش] ﴾١٠ رذِحيم   رَُءوف   إِنذَك  َربذَنا
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“যারা তানদর পনর এনসন  তারা বনে: ‘থহ আমানদর রব, আমানদরনে ও 
আমানদর ভাই যারা ঈমাে ফেনয় আমানদর পূনবণ অফতক্রান্ত হনয়ন  তানদরনে 
ক্ষমা েরুে এবং যারা ঈমাে এনেফ ে তানদর জেয আমানদর অন্তনর থোে 
ফবনদ্বষ রাখনবে ো; থহ আমানদর রব, ফেশ্চয় আপফে দয়াবাে, পরম দয়ােু”। 

[সূরা আে-হাশর, আয়াত: ১০] 
ফবরুদ্ধ দনের সানথ ফবফেন্ন হওয়া, সাহাবীগর্নে গাফে থদওয়া, উোমা, ইমাম ও 
মুজতাফহদনদর ভুে ধরা তানদর মূখণ-োণ্ডজ্ঞােহীে ইতযাফদ বনে সনম্বাধে েরা 
এেজে মােুষনে 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 
রাসূে 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 রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বেনেে,  من اكن ىلع مثل ما
 রািা এেফটই এবং মুফক্তপ্রাপ্ত দেও এেফট। আল্লাহ أنا عليه ايلوم وأصحايب

তা‘আো বনেে,  
نذ ﴿

َ
ُبَل  تَتذبُِعوا   َوَل  فَٱتذبُِعوهُ   ُمۡسَتقِيٗما ِصَرَِٰط  َهََٰذا َوأ َق  ٱلسُّ َٰلُِكمۡ  َسبِيلِهۦِ   َعن بُِكمۡ  َفَتَفرذ  َذ

ىَُٰكم    [٢١١: االنعام] ﴾١٥٣ َتتذُقونَ  لََعلذُكمۡ  بِهِۦ َوصذ

“আর এফট থতা আমার থসাজা পথ। সুতরাং থতামরা তার অেুসরর্ ের এবং 
অেযােয পথ অেুসরর্ েনরা ো, তাহনে তা থতামানদরনে তাাঁর পথ থথনে 
ফবফেন্ন েনর থদনব। এগুনো ফতফে থতামানদরনে ফেনদণশ ফদনয়ন ে, যানত থতামরা 
তােওয়া অবেম্বে ের”। [সূরা 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 রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর যুগ থথনে ফেনয় ফেয়ামত 
পযণন্ত মাত্র এেফট। যানদর ফবষনয় আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম 
বনেে, 

، اَل يرَُضُّ » يِت َظاِهِريَن ىلَعَ احْلَقِّ مَّ
ُ
ْمُر اهلِل وَُهْم اَل تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

َ
يِتَ أ

ْ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم، َحىتَّ يَأ

 .«َكَذلَِك 
“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 মােুষ হােো ভানব থদখনব তানদরনে মােুষ মূখণ 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 রাসূনের বার্ী অেুসানর ‘এখে আফম এবং আমার সাহাবীরা 
যার ওপর আন ’, তানদর অেুসরর্ েনর। এ  াো োজানতর থোনো উপায় 
থেই।  
মুসফেম জামা‘আনতর সানথ থাো: 
আল্লাহ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,  

 .«فإن يد اهلل ىلع اجلماعة ،وعليكم باجلماعة»

“থতামরা জামা‘আনতর সানথ থাে। োরর্, আল্লাহর সাহাযয জামা‘আনতর 
ওপর”।  
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম অসংখয হাদীনস আমানদরনে থসই 
জামা‘আনতর সানথ থাোর ফেনদণশ থদে, থয জামা‘আত রাসূে 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 রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম প্রথম ফতে যুগ বা চার যুনগর 
প্রশংসা েনরে। তারপর ফতফে জাফেনয় থদে থয, এ ফতে বা চার যুনগর পরবতণী 
যুনগ এনস অবস্থার পফরবতণে হনব, ফবফভন্ন ধরনের ফিতো িযাসাদ থদখা যানব। 
আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম থযভানব ভফবষযৎবার্ী েনর 
ফগনয়ফ নেে বািনব তাই থদখা থগন । রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম 
েতৃণে থঘাফষত উত্তম যুগগুনো অফতবাফহত হওয়ার পর উম্মনতর মনধয ফবফভন্ন 
ধরনের ফিতো িযাসাদ, দোদফে, ফিরোবফন্দ ও মতপাথণেয থদখা থদয়। তখে 
মুসফেম জামা‘আত যারা তানদর পূবণপুরুষ তানদর পথনে আাঁেনে ধনরে এবং 
এ উম্মনতর মনধয যারা দীেনে মােুনষর ফেেট ফবশুদ্ধরূনপ তুনে ধরার দাওয়াত 
থদে, তানদর পদাঙ্ক অেুসরর্ ে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 মাখেুনের 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-হামদুফেল্লাহ মুসফেম জামা‘আত 
অবশযই মওজুদ আন । রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,  

ُهْم » ، اَل يرَُضُّ يِت َظاِهِريَن ىلَعَ احْلَقِّ مَّ
ُ
ْمُر اهلِل وَُهْم اَل تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

َ
يِتَ أ

ْ
َمْن َخَذلَُهْم، َحىتَّ يَأ

 .«َكَذلَِك 
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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 অেুযায়ী আমে েনর এবং হেনে 
আাঁেনে ধনর। 
এ ফবষনয় সবণনশষ এেফট গুরুত্বপূর্ণ ে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। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে,  

ِ ِمْن َعَذاِب » ِ ِمْن فِتْنَِة اْستَِعيُذوا بِاَّللَّ . اْستَِعيُذوا بِاَّللَّ ِ ِمْن َعَذاِب الَقْْبِ َجَهنََّم، َواْستَِعيُذوا بِاَّللَّ
ِ ِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوالَمَماِت  اِل، َواْستَِعيُذوا بِاَّللَّ جَّ  .«الَمِسيِح ادلَّ

“থতামরা আল্লাহর ফেেট আেয় োমো ের। এে- জাহান্নানমর আগুে থথনে। 
দুই- ে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 দুফেয়ার 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 গুরুত্বপূর্ণ তখে আল্লাহ 
তা‘আো তার বান্দানদর প্রফত অফধে দৃফষ্ট ফদনয় থানেে। সুতরাং সব সময় 
আমরা আল্লাহর ফেেট থদা‘আ েরব। ফবনশষ েনর গুরুত্বপূর্ণ মুহূতণগুনোনে 
আমরা োনজ োগানবা। থযমে, সাজদাহ অবস্থায় আমরা থবফশ থবফশ েনর 
আল্লাহর ফেেট থদা‘আ েরব। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম বনেে, 

  «َفَقِمٌن أن يستجاب لكم ،وأما السجود فأكرثوا فيه ادلاعء»
“সাজদাহয় থতামরা থবফশ থবফশ থদা‘আ ের। এফট থতামানদর থদা‘আ েবুে 
হওয়ার উপযুক্ত সময়”।15  
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লাম আরও বনেে,  

اَعءَ » ْكرِثُوا ادلُّ
َ
قَْرُب َما يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِِّه، وَُهَو َساِجٌد، فَأ

َ
 .«أ

“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। সুতরাং 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 মােুনষর দীে ফিে হনয় যায়, তখে 
তার পফরর্ফত ভানো হয়। 
থমাটেথা, দুফেয়ানত ফিতোর থশষ থেই। ফিতোর ফদনে আহ্বােোরী থোনের 
সংখযাও অনেে থবফশ। তারা ফেনজরা প্রফশক্ষর্ থেয় এবং অেযনদর প্রফশক্ষর্ 
থদয়। থযমে, রাসূে 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 মােুনষর দাফয়ত্ব, যারা থগামরাহীর ফদনে আহ্বাে েনর, আল্লাহর ফেতাব 
ও সুন্ননতর ফবনরাফধতা েনর, তানদর থথনে সতেণ থাো -তানদর দ্বারা থোনো 
প্রোর থধাাঁোয় ো পো। যফদও থস থতামার খুব োন র আত্মীয় হয়। আল্লাহর 
পনথর ফবরুদ্ধ পথসমূনহর প্রফতফট পনথই মােুষ শয়তাে ও ফজন্ন শয়তাে 
অবস্থাে েরন  তারা সব সময় মােুষনে তার প্রফত আেৃষ্ট েনর এবং 
থগামরাহীর ফদনে ডানে। আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

َلَٰٓئَِك ﴿ و 
ُ
ُ  ٱنلذارِ   إَِل  يَۡدُعونَ  أ   [١١٢: ابلقرة] ﴾٢٢١ ٱۡۡلَنذةِ إَِل  يَۡدُعٓوا   َوٱّللذ

“তারা জাহান্নানমর ফদনে ডানে। আর আল্লাহ তা‘আো জান্নানতর ফদনে আহ্বাে 
েনর”। [সূরা 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 বুখারী, হাদীস েং ৩৬০৬ 
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ও সুন্ননতর প্রফত মােুষনে ডানে ো, তানদর থথনে আমরা সতেণতা অবেম্বে 
েরব। তারা ফবফভন্ন ধরনের সনন্দহ-সংশয় মােুনষর মনধয  ফেনয় থবোয়। তা 
থথনে থবাঁনচ থােনত হনব।  
আমানদর দাফয়ত্ব- আল্লাহর ফেতাব ও রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর 
সুন্নত ও আহনে ইেমনদর দ্বারস্থ হওয়া। আমানদর থোনো ফে ু বুনঝ ো 
আসনে যারা সফতযোর অনথণ েুরআে ও সুন্নানহর ইেম রানখ তানদর ো  
থথনে সমাধাে খুাঁনজ থবর েরা। আল্লাহ তা‘আো বনেে, 

ۡهَل  لُٓوا  فَۡس ﴿
َ
ِۡكرِ  أ   [١١: انلحل] ﴾٤٣ َتۡعلَُمونَ  َل  ُكنُتمۡ  إِن ٱَّل 

“যফদ থতামরা ো জাে তনব জ্ঞােীনদর োন  ফজজ্ঞাসা ের”। [সূরা আে-োহে, 
আয়াত: ৪৩] 
আমরা আমানদর সাোনত প্রফত রাোনত প্রাথণো েফর, যখে সাোনতর 
থরােেসমূহ থথনে অেযতম থরােে সূরা িাফতহা ফতোওয়াত েফর। আল্লাহ 
তা‘আো বনেে,  

َرََٰط  ٱۡهِدنَا﴿ ِ ِينَ  ِصَرََٰط  ٦ ٱلُۡمۡسَتِقيمَ  ٱلص  ۡنَعۡمَت  ٱَّلذ
َ
 َوَل  َعلَۡيِهمۡ  ٱلَۡمۡغُضوِب  َغۡيِ  َعلَۡيِهمۡ  أ

ٓال ِيَ    [٨ ،٦: الفاحتة] ﴾٧ ٱلضذ

“আমানদরনে সরে পনথর ফহদায়াত ফদে। তানদর পথ, যানদর ওপর আপফে 
অেুগ্রহ েনরন ে। যানদরনে ফে‘আমত ফদনয়ন ে। যানদর ওপর (আপোর) 
থক্রাধ আপফতত হয় ফে এবং যারা পথভ্রষ্টও েয়”। [সূরা 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 عليهم অফভশপ্ত হনো তারা যারা তানদর ইেম 
অেুযায়ী আমে েনর ো। আর الضالون পথভ্রষ্ট হনো, যারা ইেম  াো আমে 
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েনর। আর পুরস্কারপ্রাপ্ত হনো তারা যারা আহনে ইেম ও ইেম অেুযায়ী 
আমেোরী। তাদের সম্পদকে  আল্লাহ তা‘আো বনেে,  

َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ َلَٰٓئَِك  َوٱلرذُسوَل  ٱّللذ و 
ُ
ِينَ  َمعَ  فَأ ۡنَعمَ  ٱَّلذ

َ
ُ  أ ِنَ  َعلَۡيِهم ٱّللذ ِ  م  يقِيَ  نَ ٱنلذبِي  ِ د  ِ  َوٱلص 

َهَدآءِ  َٰلِِحَي   َوٱلشُّ َلَٰٓئَِك  وََحُسنَ  َوٱلصذ و 
ُ
 [٦١:  النساء] ﴾٦٩ َرفِيٗقا أ

“আর যারা আল্লাহ ও রাসূনের আেুগতয েনর তারা তানদর সানথ থােনব, 
আল্লাহ যানদর ওপর অেুগ্রহ েনরন ে েবী, ফসদ্দীে, শহীদ ও সৎেমণশীেনদর 
মধয থথনে। আর সাথী ফহনসনব তারা হনব উত্তম”। [সূরা আে-ফেসা, আয়াত: 
৬৯] 
যানে আল্লাহ তা‘আো তার পনথর তাওিীে থদে, ঐ সব থোনেরাই তানদর 
সাথী হনব। আর যারা আল্লাহর রািা থথনে দূনর সনর যায় তানদর সাথী হনব 
থগামরাহ-পথভ্রষ্ট ও অফভশপ্ত থোনেরা। আমরা আল্লাহর ফেেট তা হনত আেয় 
প্রাথণো েফর। 
এ ফবষনয় এেফট গুরুত্বপূর্ণ েথা ইমাম মানেে ইবে আোস রাফদয়াল্লাহু আেহু 
বনেন ে। েথাফট এতই গুরুত্বপূর্ণ থয প্রফতফট মুসফেনমর উফচত েথাফটর মনধয 
ফচন্তা, গনবষর্া ও ফিফের েরা। ফতফে বনেে,  

ْصلَح أوهلا»
َ
 .«ال يُْصِلح آخر هذه األمة إال ما أ

“এ উম্মনতর পরবতণী প্রজন্মনে তা-ই সংনশাধে েরনব যা তানদর পূবণবতণীনদর 
সংনশাধে েনরফ ে।”  
আমানদর পূনবণোর প্রজনন্মর থোেনদর থোে ফজফেসফট সংনশাধে েনরফ ে? 
তানদর সংনশাধেোরী ফ ে আল্লাহর ফেতাব ও রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়াসাল্লানমর সুন্ননতর অেুসরর্। অেুরূপভানব আনখফর উম্মত যখে তানদর 
মনধয থগামরাহী, দোদফে, ফবনভদ, ফবফেন্নতা ও খারাবী থবনে যানব তখে তারা 
থোেভানবই সংনশাধনে উপায় খুাঁনজ পানব ো। এেমাত্র তানদর সংনশাধনের 
উপায় হনো তানদর পূবণ মেীষীর থয উপানয় সংনশাধে হনয়ন  তা। আর তা 
আে-হামদুফেল্লাহ এখনো অফবফশষ্ট আন । তা হনো, আল্লাহর ফেতাব রাসূে 
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সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নত এবং আল্লাহর ফেতাব ও সুন্ননত রাসূে 
সম্পনেণ জ্ঞাে রানখে এ ধরনের আনেম যারা আমানদর সমসযাগুনো েুরআে ও 
সূন্নানহর আনোনে সমাধাে ফদনত সক্ষম।  

 ،لكم, وأسأل اهلل أن يهدينا وإياكم رصاطه املستقيموأستغفر اهلل يل و ،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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