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ঈমানের মমহেতঃ পররচয় ও পদ্ধরত 
শাইখুল হাদীস মুফতী মনসরূুল হক 

(বয়ান: ১৫.০৩.২০১৮, স্থান: মুহাম্মাদপুর কবরস্থান মসজিদ) 
 

মুহতারাম উপজস্থজত, 

আল্লাহ তাআলা বান্দার িনয চারজি িগত সৃজি করররেন- 

১. আলনম আরওয়াহ তথা রূনহর জগত। যেখারন জকয়ামত পেযন্ত আরনওয়ালা সমস্ত রূহরক এক করা হরয়জেরলা। যসখারন স্বয়ং 
আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন জনরির রবুজবয়াত আর বড়ত্ব বয়ান কররজেরলন। জনরির বড়ত্ব বয়ান করার পর সমস্ত রূহরক জিজ্ঞাস 
কররজেরলন, আজম জক যতামারদর রব নই? যসখারন একিনও এমন জেরলা না যে স্বীকার করর জন, বরং সবাই স্বীকার করররে জ্বী, 
আপজন আমারদর রব। কুরআরন কারীরমর সূরা আরারফর আল্লাহ তা‘আলা এ স্বীকাররাজির জবষয়জি উরল্লখ করররেন-  

َْْرب َُّكْْأََخَذَْْوإِذ ْ ْْآَدَمْْبَِنِْْمن  ِْْمن  وِرِهم  هُّ ْْظُّ ي َََتُّ  ْْذُّر ِ َهَدهُّم  ْْعََلَْْوأَش  ْْأَن فُِّسِهم  تُّ ْْأَلَس  َناْبََلْْقَالُّوواْبَِرب ِكُّم  َْْشِهد  َمَْْتقُّولُّواْأَن  ْْكُّن َاْإِن َاْال ِقَياَمةَِْْيو  غَاِفلَِيَْْهَذاَْعن   
এবং (রহ রাসূল! মানুষরক যসই সমরয়র কথা স্বরণ কজররয় দাও) েখন যতামার প্রজতপালক আদম সান্তানরদর পষৃ্ঠরদশ যথরক 
তারদর সন্তানরদররক যবর কররজেরলন এবং তারদররক তারদর জনরিরদর সম্পরকয  স্বাক্ষী বাজনরয়জেরলন (আর জিরজ্ঞস কররজেরলন 
যে,) আজম জক যতামারদর রব নই? সকরল উত্তর জদরয়জেল, যকন নয়? আমার সকরল (এ জবষরয়) সাক্ষয জদজি (এবং এ স্বীকাররাজি 
আজম এিনয জনরয়জেলাম) োরত জকয়ামরতর জদন যতামরা বলরত না পার যে, আমরা যতা এ জবষরয় অনবজহত জেলাম। [সূরা 
আরাফ; আয়াত ১৭২] 

মুসনারদ আহমারদর ২৪৫৫ ও ২১২৩২ নং হাদীরসও এ ঘিনার জবস্তাজরত জববরণ ররয়রে।  

যতা এই যে আমরা স্বীকার করর এরসজে তা আমারদর মরন যনই। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন স্মরণ কজররয় যদয়ার িনয আসমান 
যথরক জকতাব নাজেল করররেন, নবীরদর (আ.) পাজিরয়রেন। আল্লাহর বড়রত্বর আর রবুজবয়ারতর ঐ কথাগুরলাই আজিয়া আ. 
শুজনরয়জেরলন। এবং এখন আজিয়া আ. এর জসলজসলা যশষ। এখন আল্লাহর বড়রত্বর আর রবুজবয়ারতর ঐ কথাগুরলাই নারয়রব 
আজিয়া অথযাৎ উলামারয়রকরাম আমারদররক শুনারিন। উলামারা নারয়রব রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাম এই 
যমহরারব নামাে পড়ারতন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাম এই জমিরর বরস যহদায়ারতর কথা বলরতন। জকভারব িান্নাত 
পাওয়া োরব, জকভারব িাহান্নাম যথরক বাাঁচা োরব, এই কথাগুরলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাম  বলরতন। এখন জতজন 
যনই। এই কথাগুরলা এখন উনার নারয়বরা বলরেন। োই যহাক, আলরম আরওয়াহ হরলা একিা িগত।  

২. দরুেয়া। রূরহর িগত যথরক আমরা মারয়র যপি হরয় আররকিা িগরত এরসজে যসিা হরলা, দজুনয়ার িগত। পরীক্ষার িগত। 
এখন আমরা যেখারন আজে। জকন্তু একিা সময় আসরব েখন আমরা একিনও এখারন থাকরবা না। এক হাদীরস এরসরে, একজদন 
রারতর যবলা নবীিী সাহাবারয় যকরামরক জবরশষভারব তাকীদ জদরয় বলরলন- 

أحدْاألرضْظهرْعلْهوْممنْيبىقْالْمنها،ْسنةْمائةْرأسْفإن  
যতামরা োরা আিরক এখারন আরো, একশত বের পর যতামরা যকউ দজুনয়ারত থাকরব না। {সহীহ বুখারী; হাদীস নং-১১৬ 
মুসনারদ আহমাদ; হাদীস নং-৫৬১৭} 

দশম জহিরীরত জতজন এই কথাজি বরলজেরলন। জিক তাই হরয়রে। একশত দশ জহিরীর পর যকান সাহাবী দজুনয়ারত জেরলা না। 
আরমর ইবরন যতাফারয়ল রা. একশত দশ জহিরীরত সবযরশষ সাহাবী জহরসরব ইরন্তকাল করররেন। [আল ইজস্তআব জল ইবরন 
আজিল বার আলকুরতুবী ২/৭৯৮] 

৩. বরযখ। দজুনয়ার িগরতর পরর আররকজি িগত আসরব। যসিা হরলা বারোখ। বারোরখর িগত। দজুনয়া এবং আজখরারতর 
মধ্যবতী িগত। অরনক উলামারয়রকরাম এই িগতরক বরলরেন, ওরয়জিং রুম। আপজন েজদ যেরনর ফাি ক্লারসর জিরকি জকরন 
থারকন তাহরল আপনার ওরয়জিং রুমজিও ফাি ক্লাস হরব। আর েজদ যসরকন্ড ক্লারসর জিরকি জকরন থারকন তাহরল আপনার 
ওরয়জিং রুমজিও যসরকন্ড ক্লাস হরব। বুঝারনার িনয তুলনা করা হরয়রে। ঐ িগত দজুনয়ার সারথ জমলারনা। এই িগরতর একজি 
মাথা দজুনয়ার সারথ লাগারনা এবং আররকজি মাথা আজখরারতর সারথ লাগারনা। দজুনয়ার সারথ যে লাগারনা এর প্রমাণ হরলা, আমার 
সারথ যকান ভাইরয়র েজদ পজরজচজত থারক জেজন ঐ িগরত চরল যগরেন তাহরল আজম তার কবরর জগরয় সালাম কররল যস শুনরব। 
আজম তার িনয জতনবার সূরা ইখলাস পড়রল আল্লাহ পাক তার কারে যপৌরে জদরবন। যস পারব। যস আমারক জচনরব। 
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৪. আনখরাত। বারোরখর িগত যশষ হরল আররকজি িগত আসরব। যসই িগরতর নাম আজখরাত। আজখরারতর িগত ফল যভাগ 
করার িগত। দজুনয়া পরীক্ষার িগত, কবর হরলা ওরয়জিং রুম আর আজখরাত হরলা ফল যভাগ করার িগত। যে পরীক্ষা 
দজুনয়ারত জদরয়জে ঐ পরীক্ষার ফল যদয়া হরব। জকয়ামরতর ময়দারন এই ফল যঘাষনা করা হরব। কুরআরন কারীরম সূরা শুরা ৭ নং 
আয়ারত আল্লাহ তা‘আলা বরলন- 

آًناْإِلَي َكْْأَو َحي َناَْوَكَذلَِكْ ْْلِتُّن ِذرََْْعَربِي ًاْقُّر  ُّم َ ْْال قَُّرىْأ لََهاَْوَمن  َمْْتُّن ِذرَْوََْْحو  ِْْفيهَِْْريي َبْْاَلْْال َجم ِعَْْيو  ْْال َجن َةِِْْفْْفَِريق  ِعيِِْْفَْْوفَِريق  الس َ  
এভারবই আজম যতামার উপর নাজেল কররজে আরবী কুরআন, োরত তুজম সতকয  কর যকন্দ্রীয় িনপদ (মক্কা) ও তার আশপারশর 
মানুষরক এবং সতকয  কর যসই জদন সম্পরকয , যে জদন সকলরক একত্র করা হরব, যে বযাপারর যকারনা সরন্দহ যনই। একদল োরব 
িান্নারত এবং একদল প্রজ্বজলত আগুরন। [সূরা শুরা; আয়াত ৭] 

োই যহাক, উলামারয় যকরারমর িবারন, হায়ারতর যে চারিা স্তর এই কথা আমরা বার বার শুরনজে। এিা জবশ্বাস করা িরুরী। এিা 
ঈমারনর একিা অংশ। এর যকান একিা িগতরক অজবশ্বাস কররল ঈমান থাকরব না। যমাজমন হওয়ার িনয ঈমারনর সবগুরলা কথা 
মানা এবং জবশ্বাস করা িরুরী। জকন্তু যবঈমান হওয়ার িনয সবগুরলা কথা অজবশ্বাস করা িরুরী না। যকান একজি কথা বা জবষয় 
অজবশ্বাস কররল বা সরন্দহ কররল যবঈমান হরয় োরব। যস কারফররর কাতারর চরল োরব। ইসলারম তার যকান অংশ যনই।  

আল্লাহ তা‘আলা রূরহর িগত যথরক সরাসজর মানুষরক িান্নাত বা িাহান্নারম পািারত পাররতন জকন্তু তা কররন জন কারণ আল্লাহ 
তা‘আলা চান আমারদররক জদরয় সররিজমরন কজররয় তারপর োর োর কাি অনুোয়ী িান্নাত বা িাহান্নারম পািারবন। এর কারণ 
হরলা -েজদ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সরাসজর িান্নাত বা িাহান্নারম পািারতন তাহরল কারফররদর আপজত্ত করার সুরোগ জেল। 
তারা হয়রতা বলরত পাররতা, যহ আল্লাহ! আপজন েজদ আমারদররক একবার দজুনয়ারত পািারতন তাহরল আমরা ঈমান এরন অরনক 
যবশী দীরনর কাি করতাম। জকন্তু আপজন যতা আমারদররক রূরহর িগত যথরক সরাসজর িাহান্নারম পাজিরয় জদরয়রেন। আমারদর 
যকান সরুোগ যদন নাই। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন কারফর-মুশজরকরদর এমন যকান কথা বলার সরুোগ যদন নাই। আল্লাহ দজুনয়ারত 
পাজিরয়রেন। এখন েজদ ঈমান এরন, ঈমান আমরলর যমহনত না করর যেউ িাহান্নাজম হয় তাহরল যকান আপজত্ত কররত পাররব না। 

বরং কুরআরন কারীরম সূরা বানী ইসরাইল; আয়াত ১৪-এ আল্লাহ তা‘আলা বরলন- ْ َمْْبَِنف ِسَكَْْكَفِْْكَتابََكْْاق َرأ َحِسيًباْعَلَي َكْْال َيو   
(বলা হরব) তুজম জনি আমলনামা পড়। আি তুজম জনরিই জনরির জহসাব যনওয়ার িনয েরথষ্ট। [সূরা বনী ইসরাইল; আয়াত ১৪] 

অনত্র আরে, আল্লাহ জবচার করার আরগ বান্দারক বলা হরব, বান্দা তুজম জনরিই যতামার জনরির জবচার কররা আর যদখ তুজম 
জকরসর উপেুি। িান্নাত বা িাহান্নারমর (?) প্ররতযক বান্দা জনরিই বঝুরত পাররব যস জকরসর উপেিু।  

তাই যখয়াল রাখরত হরব, দজুনয়ারত আল্লাহ পাজিরয়রেন পজরক্ষা যনয়ার িনয। এই পজরক্ষা যনয়ার িনয আল্লাহ দজুি রাস্তা 
যররখরেন। একিা হরলা শুরকার গুিারীর রাস্তা অথযাৎ িান্নারতর রাস্তা। আররকিা হরলা, না শুকজরর রাস্তা অথযাৎ িাহান্নারমর 

রাস্তা। কুরআরন কারীরম আল্লাহ তাআলা বরলন-  ِبيَلَْْهَدي َناهُّْْإِن َا اْالس َ ِكًراْإِم َ اَْشا َكفُّوًراَْوإِم َ  
আজম তারক (মানুষরক) পথ যদজখরয়জে, হয় যস কৃতজ্ঞ হরব অথবা হরব অকৃতজ্ঞ। [সূরা দাহর; আয়াত ৩] 

মানুষ িরের পর যথরক অরনক জকেু যদরখ। এই যদখার কাররণ তার ক্বলরবর মরধ্য এজক্বন পয়দা হয়। ক্বলব হরলা অঙ্গ-প্রতরঙ্গর 
রািা। আর বাকী অঙ্গ-প্রতঙ্গ হরলা প্রিা। ক্বলরবর মরধ্য যে কথার এজকন পয়দা হয় ঐ কথার উপর আমল করার িনয ক্বলব 
(রািা) বাকী অঙ্গ-প্রতঙ্গরক (প্রিারদররক) হুকুম করর তা করার িনয। যেমনঃ মানুষ যদরখ, িজমন যথরক ফসল হয়। োর বড় 
যপারষ্টর চাকজর আরে ২/৩ লাখ িাকা যবতন পায়, োর জমল যফক্টজর আরে যস পৃজথবীর জবজভন্ন যদশ ঘুরর যবড়ায়। মাল ওয়ালারদর 
সম্মান অরনক যবশী ইতযাজদ। আর এই যদখার উপর জবশ্বাস কররই যলারকরা কাি কময কররে। কুরআরন কারীরম সূরা আরল 
ইমরান; আয়াত ১৯৬-এ আল্লাহ যমাজমন বান্দারক এই যদখা জিজনরসর উপর এক্বীন করা যথরক সাবধ্ান করররেন যে, কারফররা যে 
সারা দজুনয়া চরষ যবড়ারি তা যদরখ যধ্াাঁকা যখও না। এর মরধ্য যকান কাজময়াবী নাই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কররন- 

ن ََكْْاَلْ ر َ َْْيغُّ واْال َِذيَنَْْتَقل ُّبُّ ال ِبََلدِِْْفَْْكَفرُّ  
োরা কুফর অবলিন করররে, যদরশ যদরশ তারদর (সািন্দযপূণয) জবচরণ যেন যতামারক জকেুরতই যধ্াাঁকায় না যফরল। [সূরা আরল 
ইমরান; আয়াত১৯৬] 

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন মানুরষর ক্বলরবন এক্বীনরক জিক করার িনয লক্ষাজধ্ক নবী-রাসূল পাজিরয়রেন । মানরুষর ক্বলরবর মরধ্য 
যে যদখা জিজনরসর এক্বীন আরে তা যবর করর আল্লাহ যথরক হওয়ার এক্বীন ক্বলরব পয়দা করা। সকল নবীর যমহনত এক জেল। 
ক্বলব যথরক ো হয় তা ঈমান আর অঙ্গ-প্রতঙ্গ যথরক ো হয় তা আমল। অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্বলরবর অনুগত। রািা জিক হরয় যগরল প্রিা 
জিক।  
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এই িনয নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বরলরেন,  

ْْأاََلْ َغةًْْال َجَسدِِْْفْْإِن َ ْْإِذَاْمُّض  َْْصلَُّحَْْصلَُّحت  ُّل ُّهُّْْال َجَسدُّ ْ,ْْك َْْوإن  ْْفََسَدْْفََسَدت  ُّل ُّههُّْْال َجَسدُّ َْْوِهَيْْأاََلْْك ال َقل بُّ  
অথযাৎ যতামার শরীরর একিা যগাসরতর িুকরা আরে ক্বলব। এই ক্বলব েজদ জিক হরয় োয় তাহরল যতামার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ জিক 
হরয় োরব। [আসসনুানুল কুবরা জলন বাইহাকী; হা.নং ১০৪০০]  

কারিই ক্বলব জিক করার িনয যমহনত কররত হরব। ইসলারমও মদ জনরষধ্ করা হরয়রে ২/৩ ধ্ারপ। ক্বলব জিক হরয় যগরে যতা 
জনরষধ্ বলার সারথ সারথ সবাই যেরড় জদরয়রেন। মআুত্তারয় ইমাম মারলক; হা.নং ৭১৫, মুসনারদ আহমাদ; হা.নং ১৩৩৭৬ 

সুতরাং আমারদররক ক্বলরবর যপেরন যমহনত করর এ জবশ্বাস দঢ়ৃ কররত হরব যে, আমরা ো যদজখ তা গলদ, যধ্াাঁকা। এই সব জকেুর 
যপেরন একিা শজি কাি কররে। যসই শজির নাম হরলা, খলীক, মাজলক, রব্ব, আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন জবজভন্ন 
আসবারবর মাধ্যরম জনরচর শজিরক প্রকাশ কররেন মাত্র। আসল শজি একমাত্র আল্লাহর। আমরা যদজখ জপয়ন িাকা জনরয় এরস 
আমারক জদরি। জকন্তু আসরল জক তাই? না জক আমার যেরল যে জবরদশ থারক যস জপয়রনর মাধ্যরম আমার কারে িাকা পািারি। 
জিক যতমজন চাকরী, বযবসা, িজম এগুরলা আল্লাহর জপয়ন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই জপয়রনর মাধ্যরম আমারদর জরজেক 
যপৌোরিন। আমারদর কাররা চাকরী চরল যগরে োক, বযবসা নষ্ট হরয় যগরে োক যকান সমসযা নাই। এক জপয়ন চরল যগরে তারত 
জক, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীরনর জনকি লাখ লাখ জপয়ন ররয় যগরে। আল্লাহ অনয জপয়রনর মাধ্যরম আমারদর জরজেক যপৌোরবন, 
ইনশাআল্লাহ। যকননা, হাদীরস এরসরে, আমারদর মৃতুয আমারদররক যে পজরমাণ তালাশ করর, আমারদর জরজেক আমারদররক তার 
যচরয় ও যবশী পজরমাণ তালাশ করর। [শুআবুল ঈমান জলল বাইহাকী; হা.নং ১১৪৭]  

রিন্তু এখে জাোর রবষয় হনলা ময, ক্বলনবর এিীে সহীহ িরার মেযাম বা পদ্ধরত িী? 

আল্লাহ পাক প্রজতিা জিজনরসর একিা যনোম যররখরেন। যকউ েজদ চায় তার সন্তান যনককার যহাক তাহরল তারক যনককার 
যমরয়রক জবরয় কররত হরব, জনরিরক যনককার হরত হরব। জকন্তু যকউ েজদ যনককার না হরয়, যনককার যমরয় জবরয় না করর, যনক 
সন্তান আশা করর তাহরল এিা হরব তার জমরথয আশা। প্রজতিা জিজনরসর একিা যনোম রাখা আরে। এক যনোম জদরয় আররক 
কাি যনয়া োয় না। ভাত বানারনার যনোম জদরয় মুজড় বানারনা োয় না। জিক যতমজন আল্লাহ যথরক হওয়ার এক্বীন জিক করার িনয 
আল্লাহ যনোম যররখরেন। যসিা হরলা ক্বলরবর উপর যমহনত। আমরা যমহনত কররবা আররকিরনর উপর জকন্তু জনয়ত থাকরব 
প্রথরম যেন জনরির ক্বলব জিক হরয় োয়, জনরির ঈমান মিবুত হরয় োয়, জিতীয় জনয়ত হরলা যে ভাইরয়র যপেরন যমহনত করা 
হরি তার ক্বলব যেন জিক হরয়।  

আমার সকল ভাইরয়র যহদায়ারতর িনয যমহনত কররত হরব। তারাও হুিরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়াসাল্লারমর উম্মত। হুিরু 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়াসাল্লাম যচরয়রেন যেন উনার সকল উম্মত যবরহরস্ত োয়। মুনারফরকর বযপারর আয়াত নাজেল হরয়রে, 
আপজন েজদ ৭০ বার তারদর িনয মাগজফরাত চান আজম (আল্লাহ) তারদর মাফ কররবা না। হুিরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
বরলন, এই আয়ারত ৭০ এর অথয েজদ ৭০- ই হরয় থাকরতা, ৭১ বার মাফ চাইরল েজদ আল্লাহ মুনারফকরদর মাফ করর জদরতা, 
তাহরল আজম ৭১ বার আল্লাহর কারে তারদর িনয মাফ চাইতাম। জকন্তু এই ৭০ এর অথয তা না। বরং ৭০ বাররর অথয হরলা েতরবশী 
মাফ চাওয়া যহাক, মাফ করা হরব না। {মসুনারদ আহমাদ; হাদীস নং- ৯৫, সহীহ বুখারী ; হাদীস নং- ১৩৬৬,} 

েজদও মুনারফরকর সদয ার জকন্তু যস যতা আমারই উম্মত। যস িান্নারত যগরল আমার কী ক্ষজত। কারফর যহাক, মুনারফক বা মুশজরক 
সবাই রসূরলর উম্মত। সকরলর বযাপারর আমারদর জফজকর কররত হরব। জকভারব তারা িান্নারত যেরত পারর। তারদর বযাপারর 
জফজকর করা ২য় স্তর। প্রথম জফজকর কররত হরব জনরির বযাপারর। আমার ঈমান জকভারব জশজরক মুি হয়, আমার ক্বলরবর এক্বীন 
জকভারব জিক হরয় োয় যসিা। এই জনয়রত অরনযর যপেরন যমহনত কররত হরব। বল যদয়ারল মাররল যেমন জনরির কারে জফরর 
আরস জিক যতমজন আমরা অনয ভাইরয়র ক্বলরবর যপেরন যমহনত কররবা, জকন্তু আমার ক্বলব জিক হরয় োরব। ঐ ভাই যহদায়াত 
পাক, না পাক আল্লাহ আমারক যহদায়াত দান কররবন ইনশাআল্লাহ। যহদায়াত একমাত্র আল্লাহর হারত। যকান নবী রাসূরলর হারত 
যহদায়াত না। েজদ হরতা তাহরল নূহ আ. এর যেরল, লূত আ. এর পজরবার, ইবরাহীম আ. এর জপতা, আমারদর নবীর (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইজহ ওয়াসাল্লাম) চাচা যগামরাহ হরতন না। 

এই দাওয়ারতর লাইরন যমহনত কররল ঈমান মিবুত হয়। এমন মিবুত হয় যে জবজভন্ন বালা-মুজসবরত তার ঈমান নষ্ট হয় না। 
কাররা কাররা ঈমান কচুর পাতার পাজনর মরতা। একিু সামানয বযজতক্রম পজরজস্থজতরত তার ঈমান নড়বরড় হরয় োয়। এক যেনীর 
শয়তান আরে োর কাি হরলা মুসলমারনর ঈমান নষ্ট করা। তাই খুব সাবধ্ান থাকরত হরব।  

আল্লাহ আমারদর ঈমারনর পজরক্ষা জনরবন। আমরা বািারর যগরল সামানয একিা মাজির হাজড় যকনার িনয ১০ বার পজরক্ষা করর 
যনই। একিা কাপড় জকনরত যগরল কত োচাই বাোই করর জনরয় আজস। আর আল্লাহ আমারদর আপন করার আরগ একিু যদরখ 
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জনরবন না? অবশযই তা কররবন। এিাই স্বাভাজবক। আল্লাহ যদখরবন আমরা যকান জবপরদর কাররণ আল্লাহর পরথ থাজক নাজক অনয 
পরথ চরল োই। দজুনয়াদাররা জবপরদ পররল মজির কারে যদৌরড় োয় বা ডািাররর কারে যদৌরড় োয়। আর যমাজমন যকান জবপরদ 
পররল আল্লাহর কারে যদৌড়ায়। পজবত্র কুরআরন কারীরম আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কররন- 

ْ ْْال َِذيَنْْفََتن َاَْولََقد  ِْْمن  ْْقَب لِِهم  لََمن َ ُّْْفَلََيع  َْْصَدقُّواْال َِذيَنْْالل َ لََمن َ ال كَاِذبَِيَْْولََيع   
অথচ তারদর পরূবয োরা গত হরয়রে তারদররকও আজম পরীক্ষা কররজে। সুতরাং আল্লাহ অবশযই যিরন যনরবন করা সতযজনষ্ঠার 
পজরচয় জদরয়রে এবং জতজন অবশযই যিরন যনরবন কারা জমথযাবাদী। [সূরা আনকাবতূ; আয়াত ৩]  

আল্লাহ আমারদর ঈমারনর পজরক্ষা জনরবন। এই ঈমারনর পজরক্ষায় পাশ কররত হরল দাওয়ারতর লাইরন যমহনত কররত হরব। ঈমান 
বাড়ারনার যে যমহনত তা হরলা দাওয়ারতর লাইরন যমহনত। এিাই যনোম। েত বড় আরলম যহাক তারকও ঈমারনর যমহনত কররত 
হরব, আবার গরীব মিদরুরকও ঈমারনর যমহনত কররত হরব। শাইখুল হাদীস সারহবও েজদ ঈমানী যমহনত না করর তাহরল তার 
ঈমান জনরয় মৃতুয হওয়ার যগরাজি নাই। আবার মূখয গরীব মিদরূ েজদ ঈমানী লাইরন যমহনত করর, তার ঈমান জনরয় দজুনয়া যথরক 
োওয়ার যগরাজি আরে। জনরির গজির মরধ্য এই যমহনতরক ফররে আইন করা হরয়রে। আর সারা দজুনয়াবাসী যেন এই দাওয়াতিা 
পায় তা ফররে জকফায়া করর যদয়া হরয়রে। 

সাহাবা রা. এই যমহনতরক সারা দজুনয়ার প্ররতযরকর কারে যপৌোরনার িনয অরনক কুরবানী করররেন। এই যমহনরতর একিা 
চাওয়া হরলা কুরবানী। আমারদররকও এই যমহনতরক সামরন যররখ কুরবানী যপশ কররত হরব। সাহাবীরদর তুলনায় আমারদর 
কুরবানীরতা জকেুই না। উনারা জবজব-বাচ্চা, ঘর-বাজড় সব জকেুর কুরবানী করররেন। আমারদররতা সব জিক যররখ তাবলীরগ চজল্লশ 
জদন ৩ জচল্লা লাগারত বলা হরি। আমারদর বযবসা-বাজনিয সবই জিক যররখ এই যমহনত কররত বলা হরি। এর িনয আমরা সবাই 
ততরী থাজক, আল্লাহ আমারদর সবাইরক কবুল কররন, আমীন। 
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