
ঈর্ ষা শয়তানের একটি অসুখ 

 
 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। 

 

 ঈল ষা য়তাননয একটি চহযত্র এফং এয ভানন নে হংা। হংায কনয়কটি ধযণ আনে হকনু্ত এয 

আযফী নে াাদ। এয ভানন নে কাউনক যাহয ঈল ষা কযা এফং ভনন ভনন চাওয়া শম তায কানে মা 

আনে তা শমন তায কানে না থানক। এিা এযকভ হচন্তা নয় শম, “আভাযও থাকা চাই তায মা আনে”, হকনু্ত  

আা কযা শমন তায কানে জিহনটি এনকফানযই না থানক।  

 

 এটি িুফ িাযা একটি চহযত্র, স্ববাফ। মহদ ভানুনলয হবতনয ঈল ষায চহযত্র থানক তানদয ুনযা িীফন  

কনে কানি কাযণ তাযা কাউনক ি কযনত ানয না এফং হংুক থানক এফং ঈল ষাযায়ণ থানক ফায 

ফিাানয। “তায এিা আনে আভায শনই। তাযও শমন না থানক।“  

 

 এটি চহযত্র নয়, অুি। এটি একটি অুি এফং ভানুনলয তা হননিনদয শবতয শথনক শফয কনয  

শপরা প্রনয়ািন। ভানুলনদয অন্তত শচো কযা দযকায এিা ফরায শম, “তানদয এই জিহনটি থাকুক আয 

আভাযও তা শাক।“ আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  দানীর এফং ফাইনক হতহন মনথে শদন।  

 

 তুহভ চাইনর ঈল ষাযায়ণ নত ানযা হকনু্ত শই ঈল ষা শতাভানক শবতয শথনক শিনয় শপরনফ এফং 

শতাভায ুনযা িীফনিাই হতক্ত নয় মানফ। জ্ঞাননয ফিাানয এিা ফনচনয় শফহ য়।  আইরানভয   

হক্ষনকযা এনক অনযয প্রহত িুফ শফহ হংুক এফং ঈল ষাযায়ণ থানক মহদও তাযা ভুনি আল্লা ্য কথা 

ফরনে। মিন নাপনক শাল ভানাননা না য় তিন নাপ ভানু্নময উয চন ফন, তানদয িীফন নযক 

ফাহননয় শপনর এফং তাযা ফাকী িীফনিা কািায় দুুঃনি এফং কনে। তাই ঈল ষায শকান বানরা হদক শনই, এয 

শকান ুন্দয হদক শনই এফং শতাভানদয হননিনদযনক এয শথনক ফা াঁচানত নফ।  

 

 তাই কিননা এিাই াভানিও ুনমাি হদও না। ভুনি ফনর, “এিা বানরা জিহন নয়” , কানি এয  

ানথ াভানিও আনাল শকানযা না কাযণ মিন এিা ুরু য় তিন ধীনয ধীনয তা ভানুলনক শভনয শপনর।  

ভানুল অনিনদয ক্ষহত কনয এই ঈল ষা এফং হংা হদনয়। তাই হফত্র কুয’আননও ফরা য়ুঃ 

 

 َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ  
 



 “ওয়া হভন াযহয াহদীন ইমা াাদ”  আুযা পারাকুঃ৫ । “আল্লা ্ আভানদয আশ্রয় হদন তানদয 

িাযা শথনক মাযা ঈল ষা কনয।“ আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ুযা পারানক আভানদয শদহিনয়নেন শম ঈল ষা 

িাযা, এটি অহনেকয। শকান উকায নয়, িাযা শথনক ুধু ভানু্নলয কানে িাযাই আন। আল্লা ্ না 

করুন। আল্লা ্ এযকভ ভানুলনদযনক আভানদয শথনক দনূয যািুন। আল্লা ্ আভানদযনক তানদয অহনে 

শথনক হনযাদ যািুন।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভনভত আহদর 

২৬ শনেম্বায ২০১৬ / ২৬ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।      


