
শয়তানের ফাাঁনে পা দেও ো 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ। 

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহয়িদীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভাদাদ ইয়া যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইয়া াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা দাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাদ নাহমভ আর-াক্কানী, দাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 আউমু হফল্লাহ হভনা াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ।  

 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ إِوََّما   اْلُمْؤِمىُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَه أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ
 “ইন্নাভার ভু’হভনুনা ইিওয়াতুন পা’আহরু ফাইনা আিাওয়াইকুভ, ওয়াত্তাকুল্লাা রা’আল্লাকুভ 

তুযাভুন”  সুযা ুিযুাতঃ১০)।  

 

 হফত্র আয়াতটি ফলর, “হফশ্বাীযা ফাই বাই। তালদয শবতলযয ভিা ভাধান কয এফং তালদয 

শবতয হফবজি ঢুকলত হদও না।“ এটি আল্লা ্য আলদ এফং এটি ভুহরভলদয িনি একটি উলদ। মিন 

ভুহরলভযা এক থালক তিন অফিই তাযা জিারী য়, হকনু্ত য়তান এফং তায সনিযা তা চায় না।  

তাযা হনজিতবালফ চায় ফাই শমন এলক অলযয ত্রু য়। আয ভুহরভযা শফাকা ফনল ঃ ত্রুয  
ভুলিাভুহি ওয়ায ফদলর মাযা তালদযই ভত ভুহরভ তালদয ভুলিাভুহি য়। ফ িায়িায়ই একই যকভ  

চরল । দুঃলিয হফলয় শম ইরালভয ুলযা হফশ্বই এযকভ।  

 

 ওভানীয়ািণ ুধু ভুহরভলদযলকই একজত্রত কলযহন, ৭২ টি িাহতলক এক যকালযয ালন 

একজত্রত কলযহ র। তাযা ফায ালথ নিায়যায়ণ হ র এফং তাযা ফাই ুিী হ র। য়তান এিা  ন্দ 

কলযহন। প্রথলভ শ ধীলয ধীলয অভুহরভলদযলক উকাহন শদয় এফং যকালযয হফরুলে হফলরা কযায়।  

তা মলথষ্ট হ র না। তাযয শ ভুহরভলদয হফহিপ্ত কলয এই ফলর, “তুহভ আযফ, তুহভ অনাযফ, তুহভ এই 

এফং তুহভ শই।“ তাও মলথষ্ট নয়। এিন শ প্রহতটি ভুহরভ শদলয হবতলয ভানুললক এলক অলযয  

হফরুলে রালে।  

 

 ভুহরভযা মাই করুক, তালদয উলদ হদলয় শমলত লফ। এটি আল্লা ্য আলদ। উনায আলদলয 

ালথ রাই কলয শতাভযা শকাথাও শৌঁ লত াযলফ না। ভুহরভলদয শবতলয অফিই হভিভাি কলয হদলত 

লফ বালরায ভাধিলভ। এটি একটি ফ িুনাও, অনি শরাকলদয ালথ থাকা, অহফশ্বাীলদয ালথ,  

ইরালভয হফরুলে। তাযা এয িনি িফাফহদহ কযলফ আল্লা ্য াভলন। তাযা হৃথফীলত নীৌঁচু থাকলফ এফং 

আহিযালত াজস্ত ালফ।  

 



 আহিযাতই লে িুরুত্বূণ । হনলিলক হৃথফীয িনি হফজি কলয শদয়া বালরা নয়, নাপলক নু্তষ্ট 

কযা দুই য়ায একিা জিহনলয িনি। য়তান এিন ফহদক হদলয় আিভণ কযল । শ তায ুলযা 

ফাহনী শফয কলযল  কাযণ এিন শল ভয়, এফং ইরাভলক ফ জি হদলয় আিভণ কযল । য়তান 

তালদয ালথ আল  হকনু্ত শ িালন না শম আল্লা ্  সআমমা ওয়া িাল্লা) আভালদয ালথ আল ন। আল্লা ্  

দা হফিয়ী। এটিই আল্লা ্য প্রহতজ্ঞা। 

 

 য়তালনয এিন অলনক শিরনা আল । আলি ুধু শিহরহবন হ র, শিহরলপান হ র, এিন আযও 

িাযা জিহন এলল  সইন্টাযলনি)। শিালন প্রহতহদন নতুন নতুন জিহন শফয লে। ঠাৎ তুহভ িানলত 

ায  এই শরাক আভালক িাহর হদলয়ল , ওই শরাক শতাভালক িাহর হদলয়ল । এিুলরায প্রহত ভলনালমাি হদও 

না। মাযা িাহর হদলত চায় তালদয িাহর হদলত দাও। তাযা দুঃহিত লফ মিন তাযা তি ফুঝলত াযলফ। 

অতএফ, “এই শরাক আভালক এিা ফলরল , ওই শরাক আভালক শিা ফলরল ”, এলফয উয হবহত্ত কলয 

হনলিয হবতলয শিাব ফা আলিা সতযী লত হদও না। শকান ভলনালমাি না হদলরই লফ।  

 

 শফালরা না, “এ ইলন্টযলনলি এিা ফলরল , শ ওিা ফলরল ”। তাহকও না এফং অনিলক িফয হদও না এই 

ফলর শম, “এই শরাক শতাভালক এযকভ ফলরল ”। মিন তুহভ তা কযলফ না তিন য়তান দুঃি ালফ এফং 

শাকাত লফ। নালর, টঠক শমবালফ একটি ু ফা তঙ্গ পা াঁলদ শপাঁ ল মায়, তুহভ য়তালনয পা াঁলদ ল 

মালফ ওই ফিাাযটিলত। হনলিলক শই স্তলয নাহভও না। তায শথলক উাঁচ্চ ও! 

 

 শরালকযা ইাঁদুলযয পা াঁলদ হফল শদয় আয ইাঁদুয ভাযা মায়, শতরালাকা ভাযা মায়, ভাহ  ভাযা মায়। 

শিুলরা কীি-তঙ্গ মা পা াঁলদ ল। ভানুললদয শযকভ পা াঁলদ া উহচত নয় এফং এফ ফিাালয 

ভলনালমাি শদয়া উহচত নয়। তাযা মাই ফরুক, এই পা াঁলদ লা না। আল্লা আভালদয ফাইলক দান করুন, 

হফলল কলয ভুহরভলদয, হফলফক, ফুজে এফং ুহচন্তা। আল্লা ্ আভালদয াামিকাযী শান। ইরাভ হফিয়ী 

শাক। কাহপলযযা যাজিত শাক এফং হফশ্বাঘাতলকযাও তালদয ালথ যাজিত শাক। আল্লা ্ তালদযলক 

শাকাত এফং হফধ্বস্ত করুন ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভলভত আহদর 

১৮ হিলম্বায ২০১৬ / ১৮ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         


