
মহুররম মাসঃ সু াত ও িবদআত 

মুহররম মােসর ফযীলতঃ 

১)  খ াত সাহাবী আবু বাকরা রা. নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  থেক বণনা কেরন। িতিন বেলন: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম িবদায় হে র সময় ব ৃতা িদেত িগেয় বেলন: "আ াহ তাআলা আসমান সমূহ এবং যিমন সৃি র িদন সময়েক  য অব ায় সৃি  

কেরিছেলন সটা আবার তার িনজ  অব ায় িফের এেসেছ। বােরা মােস এক বছর। ত েধ  চারিট মাস অিত স ািনত। িতনিট মাস ধারাবািহক। 

স েলা হল: যলু কা’দাহ (িযলকদ), যলু িহ া (িযলহ )  এবং মহুাররম এবং আেরকিট হল মযুার সম দােয়র রজব মাস যা জুমাদাল ঊলা 

এবং শাবােনর মধ খােন রেয়েছ।" (বুখারী ও মসুিলম) 

"আ াহ তাআলা আসমান সমূহ এবং যিমন সৃি র িদন সময়েক  য অব ায় সৃি  কেরিছেলন সটা আবার তার িনজ  অব ায় িফের এেসেছ" 

একথািটর ব াখ া: আরেবর কােফররা মাস সমহূেক তােদর খয়াল-খুিশ অনযুায়ী আগােতা- পছােতা এবং তােত পিরবতন-পিরবধন করত। 

উে শ  িছল হারাম মাসেক হালাল করা আর হালাল মাসেক হারাম করা। ইসলােম এটা স ণূ িনিষ । বরং তায়ালার িনধািরত প া অনযুায়ী 

মাস সমেূহর ধারাবািহকতা এবং সংখ া িঠক রাখেত হেব। কান মাসেক িপিছেয় দয়া আবার কান মাসেক এিগেয় আনার কান সুেযাগ নই। 

আর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম য সময় এই হ  স াদন করেছন সটাও আ াহ তায়ালার িনধািরত সময় অনযুায়ী হে । অত:এব 

এই িনিদ  সমেয়ই হ  স াদন করেত হেব। 

২)  আবু রায়রা রা. হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলন: রামাযােনর পর সেবা ম রাযা হল আ াহর মাস 

মহুাররােমর রাযা। আর ফরয নামােযর পর সেবা ম নামায হল রােতর নামায।” (মসুিলম) 

৩)  আেয়শা রা. হেত বিণত। িতিন বেলন, Òজােহলী যেুগ করুায়শগণ আ রার রাযা পালন করত। অতঃপর রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম  মদীনায় এেস িনেজ আ রারা রাযা রাখেলন এবং সাহাবীেদরেকও রাযা রাখার িনেদশ িদেলন। িকš‘ যখন রামাযােনর রাযা ফরয 

হল তখন তা পিরত াগ করা হল। যার ই া রাখত যার ই া রাখতনা।” (বুখারী) 

৪)  ই  ন আ াস রা. হেত বিণত, িতিন বেলন: নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  মদীনা আগমণ করার পর দখেলন, সখানকার 

ই দীরা আ রার িদন রাযা পালন করেছ। িতিন িজে স করেলন: তামরা িকেসর রাযা রাখ? তারা বলল: এিট একিট কল াণময় িদন। এ িদন 

বনী ইসরাঈলেক আ াহ তাআলা তােদর শ র হাত থেক র া কেরিছেলন। তাই মসুা (আঃ) এ িদন রাযা পালন কেরিছেলন। (িবধায় আমরাও 

মসূা আ. এর অনসুরেণ এ িদনিটেত রাযা পালন কির)। 

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বলেলন: আিম তামােদর চেয় মসুােক অনসুরণ করার বিশ হকদার।” অতঃপর িতিন এ িদন রাযা 

রাখেলন এবং সাহাবীেদরেক রাযা রাখার িনেদশ িদেলন।” (বুখারী-মসুিলম) 

৫) আবু মসূা রা. হেত বিণত, িতিন বেলন: ই দীরা আ রার িদনেক ঈদ মেন করত। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলন, অতঃএব 

তামরা এ িদন রাযা রাখ।” (বুখারী-মসুিলম) 

৬) মাইদ িবন আ রু রহমান হেত বিণত, িতিন বেলন, আিম মআুিবয়া রা. ক হে র বছর আ রার িদন িম েরর উেঠ ব ব  িদেত েনিছ। 

িতিন বলেছন, হ মদীনাবাসী, তামােদর আেলমগণ কাথায়? আিম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  ক বলেত েনিছ, আজ আ রার 

িদন। আ াহ এ িদন রাযা রাখা ফরয কেরন িন। িকন' আিম রাযা রেখিছ। অতঃএব, তামােদর কউ চাইেল রাযা রাখেত পাের, নাও রাখেত 

পাের। (বুখারী ও মসুিলম) 

৭) ই  ন আ াস রা. হেত বিণত, িতিন বেলন, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  ক এই আ রার িদেনর উপর অ ািধকার িদেয় এত 

সহকাের অন  কান িদন রাযা পালন করেত দিখ িন। (অথাৎ রামাযান মাস ছাড়া) (বুখারী) 

৮) বাই িব  ত মুআউওয়ায রা. বেলন, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  আ রার িদন সকাল বলা আনসারেদর মহ ায় মহ ায় এ 

ঘাষণা দয়ার জন  লাক পাঠােলন য, য ব ি  রাযা রােখিন স যন িদেনর বািক অংশ রাযা অবস'◌ায় থােক আর য রাযা রেখেছ স 

যন রাযা পণূ কের।” 



 বাই রা. বেলন: আমরা িনেজরা রাযা রাখতাম এবং আমােদর বা ােদরেক রাযা রাখাতাম। আর তােদর জন  রি ন পশম ারা খলনা 

বািনেয় রাখতাম। কউ কা াকািট করেল সটা তােক িদতাম যন ইফতােরর সময় পয  রাযা অব ায় থােক।” (বুখারী ও মসুিলম) 

৯) সালামা িবন আকওয়া রা. হেত বিণত, িতিন বেলন: নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  আসলাম গাে র এক ব ি েক এ ঘাষণা দয়ার 

জন  দািয়  িদেয়িছেলন য, য ব ি  খেয় ফেলেছ স যন িদেনর বাকী অংশ রাযা থােক আর য খায়িন সও যন রাযা অব ায় থােক। 

কারণ, আজ আ রার িদন। (বুখারী-মসুিলম) 

১০) আবু কাতাদা রা. রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  থেক বণনা কের বেলন: িত মােস িতন িদন এবং এক রামাযান থেক আেরক 

রামাযান পয  রাযা রাখেল সারা বছর রাযা রাখার সাওয়াব অিজত হয়। আরাফার িদন রাযা রাখেল আ াহর িনকট আশা কির য িতিন এর 

িবিনমেয় আেগর ও পেরর এক বছেরর নাহ মাচন কের িদেবন। আর আ রার িদন রাযা রাখেল আ াহর িনকট আশা কির য, িতিন এর 

িবিনমেয় পূেবর এক বছেরর নাহ মাচন করেবন। (সহীহ মসুিলম) 

১১) আ ু াহ ই  ন উমার রা. বণনা কেরন, জােহলী যামানার লােকরা আ রার িদন রাযা পালন করত। রামাযােনর রাযা ফরয হওয়ার পেূব 

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  এবং মসুলমানগণও এ িদন রাযা পালন করেতন। পরবতীেত রামাযােনর রাযা ফরয হেল রাসূল 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বলেলন, আ রার িদন আ াহ তাআলার িদন সমেূহর মধ  থেক একিট িদন। যার ই া স এ িদন রাযা রাখেত 

পাের আর যার ই া রাযা বাদও িদেত পাের। (সহীহ মসুিলম)  

১২) জািবর িবন সামরুা রা. হেত বিণত, িতিন বেলন: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  আমােদরেক আ রার িদন রাযা রাখেত আেদশ 

করেতন ,উৎসািহত করেতন এমনিক রাযা রাখার ব াপাের খাঁজ-খবর িনেতন। অতঃপর রামাযােনর রাযা ফরয হেল িতিন এ রাযার ব াপাের 

আেদশ করেতন না, িনেষধও করেতন না এবং এ ব াপাের খাঁজ-খবরও িনেতন না। (সহীহ মসুিলম) 

১৩) ই  ন আ াস রা. হেত বিণত, িতিন বেলন: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  যখন আ রার িদন রাযা রাখেলন এবং অন েদরেক 

রাখার জন  আেদশ করেলন তখন সাহাবীগণ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ক বলেলন, হ আ াহর রসূল, এ িদনিটেক তা ই দীরা 

স ান কের?! িতিন বলেলন: ইনশাআ াহ আগমী বছর নয় তািরেখ রাযা রাখব।” অন  বণনায় রেয়েছ, আগামীেত বঁেচ থাকেল নয় তািরেখ 

রাযা রাখব।” (সহীহ মসুিলম) 

ই  ন আ াস রা. হেত বিণত। িতিন বেলন: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলন: Òআ রার িদন রাযা রাখ এবং এ ে  ই দীেদর 

িবেরাধীতা কের এর আেগর িদন বা পেরর িদন রাযা রাখ।” (মসুনাদ আহমাদ, সহীহ ই  ন খুযায়মা ইত ািদ) 

ইমাম আহমাদ ই  ন হা ল রাহ. বেলন: মােসর  িচনেত অসুিবধা হেল (নয়, দশ ও এগার এ) িতন িদন রাযা রাখেব। যন নয় ও দশ তািরেখ 

রাযা িনি তভােব স  করা যায়। মগুনী (৩/১৭৪) 

আ রার শাক উ  যাপন িব  আত 

মহুা  রম মােসর দশ তািরখ আ রার িদন িহেসেব পিরিচত। ৬১ িহজরীর ১০ মহুা  রাম তািরেখ আ াহ রা লু আলামীন সাইন রা. ক 

শাহাদােতর মযাদায় ভূিষত কেরিছেলন। এই শাহাদােতর মাধ েম আ াহ তাআলা তার মযাদা অেনক উ ীত কেরেছন। কারণ রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম  হাসান ও সাইন রা. এর ব াপাের এ ভ সংবাদ দান কের গেছন য, তারা হেবন জা ােতর যবুকেদর নতা। আর এ 

কথা িচর সত , য যত বড় মযাদা লাভ কের তােক তত বড় পরী ার স খুীন হেত হয়। যমন, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  ক িজে স 

করা হল, মানব জািতর মেধ  ক সব চেয় বিশ পরী া ও িবপদাপেদর স খুীন হেয়িছেলন? িতিন বলেলন, নবীগণ, তারপর আ াহর নককার 

বা াগণ। তারপর অন েদর মেধ  যারা য পিরমাণ ঈমান ও পরেহযগীতার অিধকারী তারা স পিরমান পরী া স খুীন হেয়েছন। মানুষ তার 

দীনদারী অনযুায়ী পরী ার স খুীন হয়। কউ যিদ মজবুত ীেনর অিধকারী হয় তেব স বিশ পিরমান পরী ার মেুখামিুখ হয়। আর কােরা 

ীনদারীেত কমিত থাকেল তার িবপদাপদ কম আেস এবং পরী াও কম হয়। মুিমন বা া যতিদন পিৃথবীেত চলা ফরা কের ততিদন তার উপর 

িবপদাপদ পিতত হেত থােক এবং এভােব তার আর কান নাহ বাকী থােক না।” (মসুনাদ আহমদ ও িতরিমযী, সনদ হাসান) 

আ াহ তাআলার প  থেক তােদর এই মযাদা পেূবই িনধারণ কের রাখা হেয়িছল। তারা তােদর পবূপু ষেদর মতই িবপদাপেদর স খুীন 

হেয়েছন। ইসলােমর মযাদা িনেয়ই তারা িনয়ােত আগমন কেরেছন এবং ইসলাম দ  মযাদা সহকাের তারা িতপািলত হেয়েছন। ি য় নবী 



সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  এর সং ষ, হ-মমতা, আদর ও ভালবাসা পেয় তােদর জীবন সৗভাগ  মি ত হেয়েছ। যার কারেণ 

মসুলমানগণ তােদর িত অত ন- া ও স ান দশন কের থােকন।  

রাসূল যখন ইহজগত ত াগ কেরন তখন তাঁরা ভাল-ম  বুঝার বয়েস উপিণত হনিন। 

আ াহ তাআলা তােদরেক এমন িনয়ামত িদেয়েছন যার মাধ েম তারা তােদর পিরবােরর অন ান  সদস েদর সােথ িগেয় িমিলত হেত পাের। 

কারণ, তােদর চেয় িযিন বিশ মযাদার অিধকারী তথা তােদর িপতা আলী (রাঃ) ও শহীদ অব ায় মতৃু  বরণ কেরেছন। 

সাইন রা. এর িনহত হওয়ার ঘটনায় জনমানেুষর মােঝ ফ  না-ফাসােদর িব ার ঘেট। যমন উসমান রা. এর িনহত হওয়ার ঘটনা িবরাট 

িবশৃংখলা সৃি  কেরেছ। যার কারেণ আজ পয  মসুিলম জািত িবভ । 

খােরজী স দােয়র আ রু রহমান িবন মলুিজম আলী রা. ক হত া করার পর সাহাবীেদর একাংশ হাসান রা. এর হােত বাইআত িনেলন। তার 

ব াপাের আ াহর রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলেছন: আমার এই ছেল মসুলমানেদর িট বড় বড় িববাদমান দেলর মেধ  সমাধান 

করেবন।” িতিন রা  মতা ছেড় িদেলন। এর মাধ েম ময়ুািবয়া এবং হাসান রা. এর সমথক  দেলর মেধ  সমাধান হল। অতঃপর িতিন 

ইহজগত ত াগ করেলন। এরপর বশ িকছু মানষু সাইন রা. এর িনকট িচিঠর পর িচিঠ লখা  করল। তারা বলল, যিদ সাইন রা. মতা 

হন কেরন তেব তাঁেক তারা সাহায -সহেযািগতা করেব। অথচ তারা এ কােজর যাগ  িছল না। 

অতঃপর সাইন রা. যখন তােদর িনকট তার চাচাতভাই মসুিলম ই  ন আকীল ই  ন আবু তািলবেক পাঠােলন তখন তারা তােদর িত িত ভ  

কের তার শমনেক তােক িতহত করেত এবং তার িব ে  যু  করেত সাহায  করল। 

এিদেক িবচ ণ সাহাবীগণ এবং সাইন রা. িহতাকাংখীগণ যমন ই  ন আ াস, ই  ন উমর মখু তারা সবাই সাইন রা. ক ঐ সকল লাকেদর 

ডােক না যাওয়ার জন  পরামশ িদেলন। তারা বলেলন: সাইন রা. সখােন যাওয়ােত কান লাভ নই। এেত কান কল াণ বেয় আসেব না। পের 

ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটল। আ াহর ই াই বা বািয়ত হল। 

সাইন রা. িব  সাহাবীগেণর পরামশ উেপ া কের যখন বর হেলন তখন দখেলন, অব া পিরবতন হেয় গেছ। িতিন তােদর িনকট আেবদন 

করেলন, তােক ছেড় দয়া হাক িতিন যন িতিন িফের যেত পােরন অথবা কান সীমা  হরায় অংশ হণ করেত পােরন। অথবা তােক যন 

তার চাচাত ভাই ইয়াযীেদর সােথ সা াত করেত দয়া হয়। িক  তারা তার কান াব হন করল না। বরং তােক চতিুদক থেক িঘের ফেল 

যু  করেত বাধ  করল। িতিন এবং তার স ীগণ যু  কের পিরেশেষ শাহাদােতর অমীয় সুধা পান করেলন। 

এই শাহাদােতর মাধ েম আ াহ তােক মযাদার সুউ  আসেন আিধি ত করেলন এবং তাঁর অন ান  পূত-পিব  পিরবার বেগর সােথ িমিলত 

করেলন এবং তাঁর উপর যারা এেহন িন রু আচরণ করল তােদরেক লাি ত করেলন। 

ইিতহােসর এই জঘণ  হত াকা  জনমানুেষর মেধ  অত  খারাপ ভাব ফলল। মানুষ ভােগ িবভ  হেয় গল। এ িনেয় অেনক মানষু 

মনুােফফী, মখূতা এবং গামরাহীর মেধ  ঘরুপাক খেত লাগল। একদল মানষু এই আ রার িদন ক মাতম, আহাজারী, কা াকািট এবং শাক 

িদবস িহেসেব হণ করল। তারা সিদন জােহলী যামানার িবিভ  আচরণ দশণী  করল। তারা স িদন, শাক র ালী, কাল পতাক িমিছল, 

িনেজর শরীের চাবুক তেলায়ার ইত ািদ ধারাল অ  ারা িদেয় যখম, িনেজেদর গােল আঘাত, শরীেরর কাপড় ছড়া, জামার পেকট ছড়া, চলু 

ছড়া ইত ািদ িবিভ  জােহলী থা অনযুায়ী শাক িদবস পালন কের থােক। যা আজ পয  পয  অব হত রেয়েছ। িতবছর আ রার িদন তারা 

ইসলামী শরীয়েতর স ণূ িবপরীত এেহন কাযকলাপ কের থােক। তারা মেন কের এ সব কাজ করার মাধ েম তারা সাইন রা. এর আহেল 

বাইত তথা পিরবার বেগর িত ভালবাসা এবং সমেবদনা কাশ কের!! 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রাহ. বেলনঃ সাইন রা. এর হত াকা েক ক  কের শয়তান মানেুষর মেধ  িট িবদআত আিব ার করল। 

একিট হল, আ রার িদন শাক ও কা াকািট করার িবদআত। য িদন শরীের আঘাত করা, িচৎকার কের কা াকািট করা, িপপাষাত থাকা, মিষয়া 

পালন ইত ািদ কায ম করা হেয় থােক। ধু তাই নয় বরং এ িদন পবূ পু ষেদরেক গালাগালী করা হয়, তােদর উপর অিভশাপ দয়া হয় এবং 

এমন সব লাকেদরেক অপরাধী সাব  করা হয় যারা কৃতপে  অপরাধী নয় এবং সাইন রা. এর মৃতু  সং া  এমন সব কািহনী বয়ান করা 

হয় য েলা অিধকাংশই িমথ া এবং বােনায়াট। 



যারা এসেবর সূচনা কেরিছল তােদর উে শ  িছল ফতনা-ফাসােদর দরজা উ ু  করা এবং মসুিলম উ াহেক িবভ  করা। এসব কাজ তা 

মসুলামানেদর ঐকমেত  ওয়ািজব নয় মসুতাহাবও নয় বরং এেত ধু অতীেতর িবপদাপদেক ক  কের ধযহীনতা এবং কা াকািট নতনু কের 

করা হয়। অথচ তা আ াহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল কতৃক শ ভােব িনিষ  িজিনস।” 

ধযহীনতা কাশ করা বা িচৎকার-কা াকািট করা ইসলামী শরীয়েতর পিরপ ী। িবপেদ-মিসবেত আ াহ ও তাঁর রাসুেলর িনেদশ হল, ধেযর 

পিরচয় দয়া, ই াি ািহ ওয়া ই ািল াইিহ রািজঊন পাঠ করার পাশাপািশ আ সমালচনা করা। যমন আ াহ তাআলা বেলন: "...আর ধয 

ধারণকারীেদরেক ভ সংবাদ দাও। যারা িবপদ এেল বেল: Ôই াি ািহ ওয়া ই ািল াইিহ রািজঊন। এেদর উপরই আ াহর প  থেক দয়া ও 

ক ণা বিষত হয় এবং এরাই সুপেথ িতি ত।” (সূরা বাকারা: ১৫৫) 

সহীহ বুখারীেত  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  থেক বিণত আেছ, িতিন বেলন: য ব ি  গােল চেপটাঘাত কের, পেকট িছেড় এবং 

জােহলীয়ােত মত আহবান কের আমােদর দলভূ  নয়।” (মজম ুফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ই  ন তাইিময়া ২৫/৩০২, ৩০৭) 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলেছন: য মিহলা (িবপদ-মিুসবেত) িচৎকার কের, মাথা মু ন কের, কাপড় িছেড় তার থেক আিম 

স ক মু ।” (সহীহ মসুিলম) 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  আেরা বেলন: িবলাপকারীনী মািহলা যিদ তাওবা করার আেগ মৃতু  বরণ কের তেব স িকয়ামেতর িদন 

আলকাতরা মাখােনা পায়জামা আর খা িবিশ  বম পিরিহত অব ায় উঠেব।” (সহীহ মসুিলম, জানাইয অধ ায়) 

সহীহ বুখারীেত নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  থেক বিণত। িতিন বেলন: য মসুিলম িবপদ আপিতত হেল বেল: ‘ই া িল ািহ ওয়া ই া 

ই াইিহ রািজঊন, আ া া আিজরনী ফী মসুীবাতী ওয়াখলুফ লা  খাইরান িমনহা। অথাৎ িন য় আমরা আ াহর জন  িনেবিদত এবং তার 

কােছই িফের যাব। হ আ াহ, িবপেদ আমােক িতদান দাও এবং এর থেক উ ম িবক  দান কর।” তােক আ াহ তােক তার িবপেদ উ ম 

িতদান িদেবন এবং তদােপ া ভাল িবক  ব ব া করেবন।” (সহীহ মসুিলম, িকতাবুল জানাইয) 

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলন: আমার উ েতর মেধ  চারিট িজিনস জােহলীয়ােতর কাজ য েলা তারা ছাড়েব না। বংশ 

আিভজাত  িদেয় গব করা, অেন র বংশেক দাষােরাপ করা, তারকার সাহােয  বৃি  াথনা করা এবং মানুেষর মৃতু েত িবলাপ করা। (সহীহ 

মসুিলম, িবতাবুল জানাইয) 

সুতরাং কান ব ি  যিদ সাইন রা. এর িনহত হওয়ার ঘটনায় অন  মিুমনেদর িত জুলমু কের, তােদরেক গালাগালী কের বা তােদর উপর 

অিভশাপ দয় এবং ীেনর শমন ও িবশৃংখলা সৃি কারীেদর কােজ সাহায  করা সহ অসংখ  অন ায় কােজ জিড়ত হয় তােদর পিরণিত কী হেত 

পাের? 

শয়তান গামরাহ লাকেদর জেন  আ রার িদনেক শাক ও মাতম কােশর িদন িহেসেব সুসি তভােব তুেল ধেরেছ। যার কারেণ এ সব লাক 

আ রা আসেল কা াকািট, ঃেখর কাওয়ালী গাওয়া, বােনায়াট ক  সা-কািহনী বণনা ইত ািদ কায ম  কের দয়। এেত িক িকছ ুলাভ হয়? 

যা হয় তা হল, মানেুষর মােঝ িহংসা-িবে ষ এবং গাড়ামীর িবষ বা  ছড়ােনা, মসুলামানেদর মােঝ ফতনা-ফাসাদ জা ত করা এবং অতীত 

মানষুেদর গালাগালী করা। এভােব ীেনর মেধ  অসংখ  ফতনা ছড়ােনা হয় এবং িমথ ার পিরচচা করা হয়। 

ইসলােমর ইিতহােস এত ফতনা-ফাসাদ, ীেনর নােম িমথ াচার এবং মুসলমানেদর িব ে  কােফরেদরেক সহেযািগতা করার ে  এ িশয়া 

স দায়দায়িটর চেয় আ গণ  আর কান মানুষ দখা য়ায় িন।  

অনবুাদ: আ ু ািহল হাদী, 

দাঈ, জবুাইল দাওয়াহ এ  গাইেড  স ার, সৗদী আরব 
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