
একজন মুসলিম অসন্তোষ ধন্ে েোন্ে নো 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

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

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহিন াহয়িিীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভািাি ইয়া যাুর আল্লা,্ ভািাি ইয়া ািাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভািাি ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা িাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাি নাহমভ আর-াক্কানী, িাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

  

 একিন ভুহরভ অন্তাল ধন্য যান্ি না। অন্তাল শফ ভানুলন্িয চহযত্র মাযা ঠিক ন্ে শনই।  

আন্রা ধন্য যািা অহফশ্বান্য একঠি চহযত্র। অহফশ্বাীযা অহফযত আন্রা ধন্য যান্ি। এিা য়তান্নয 

চহযত্রভূন্য একঠি। শ আিাভ আরাইহ ারান্ভয ভয় শেন্ক আন্রা ধন্য আন্ে এফং শ তায 

অনুাযীন্িযন্কও আন্রা ধন্য যািন্ত ফাধি কন্য। কায হফরুন্ে আন্রা? ভুহরভন্িয হফরুন্ে, মাযা 

আরায ন্ে আন্ে তান্িয হফরুন্ে।  

 

 শম শযকভবান্ফ অন্তাল ধন্য যান্ি এফং ভুহরভন্িয হফরুন্ে হৃিন্য় আন্রা যান্ি তায ঈভান 

অমূ্পর্  এফং িফূ র। অন্তাল ভনন্ক বাযী কন্য এফং ভানুলন্ক অস্বজস্তন্ত যান্ি। এিা অতুষ্ট ফিজিন্ত 

ফ প্রেভ ক্ষহতগ্রস্ত কন্য। ভানুন্লয প্রেন্ভ আল্লা ্য প্রহত বারফাা যািা উহচত এফং অতঃয ামযাত নাফী 

 সাঃ  এয প্রহত। তাযয আল্লা ্  সআমমা ওয়া িাল্লা  আন্ি কন্যন বারফাা যািন্ত ফ নাফীির্, 

আউহরয়া আল্লা ্ , াাফা এফং হফশ্বাীন্িয প্রহত।  

 

 আন্রা এফং বারফাা একন্ত্র োকন্ত ান্য না। তাই আন্রা য়তান্নয চহযত্র, এিা  

অহফশ্বান্য চহযত্র। একিন ভুহরভ আন্যকিন ভুহরন্ভয প্রহত অতুষ্ট বাফ হতন হিন্নয শফহ যািন্ত 

ান্য না। তাযা ি ভন হনন্য় হতন হিন্নয শফহ োকন্ত ান্য না, ফন্রন আভান্িয হফত্র নাফী সাঃ ।  

ি ভন হনন্য় োকা ভান্নই অন্তাল ধন্য যান্ি। ভুহরভন্িয এন্ক অন্যয প্রহত বারফাা যািা উহচত।  

 

 তুহভ কাযও প্রহত যাি শফাধ কযন্ত ান্যা, তুহভ হৃিন্য় ঘরৃ্ান্ফাধ কযন্ত ান্যা, হকতু মিন শই 

ভানুলঠি ঠিক ন্ে চন্র আন্ তিন শই ঘরৃ্ান্ফাধ চন্র শমন্ত ন্ফ। তাই হৃিন্য় অন্তাল ধন্য যািা 

ফরন্ত হকেু শনই মিন শই ভানুলঠি ভুহরভ ন্য় মায়। আভান্িয হফত্র নাফী সাঃ  ওয়াী শকও ভুহরভ  

ফায ন্য ভাপ কন্য হিন্য়হেন্রন, শম ামযাত াভমান্ক াীি কন্যহের। হফত্র নাফী সাঃ  তান্ক াজস্ত 

শিনহন এফং হকেুই কন্যনহন কাযর্ াজস্ত শিয়া আন্রা ধন্য যািা শেন্ক আন্। 

 

 ফ িাযা হযষ্কায ন্য় মায় মিন শকউ ভুহরভ য়। তুহভ অহফশ্বান্য হফরুন্ে ঘরৃ্া যািন্ত ান্যা। 

শিা আন্রা শেন্ক হবন্ন। কুপযন্ক ঘরৃ্া এক জিহন আয ভুহরন্ভয হফরুন্ে আন্রা ধন্য যািা  

আন্যক জিহন। আল্লা ্ শমফ জিহন েন্দ কন্যন না শফ জিহনন্য প্রহত আভান্িয ঘরৃ্া োকন্ত ন্ফ। 



হকতু আন্রা ধন্য যািা ফরন্ত হকেু োকা মান্ফ না মিন অয ফিজিঠি ভুহরভ। ইরাভী হফন্শ্বও এযকভই 

ওয়া উহচত। তান্িয ঈভান মূ্পর্  নয় মাযা অন্নিয প্রহত আন্রা শফাধ কন্য, াাফান্িয প্রহত এফং 

আর-এ ফাইন্তয প্রহত আন্রা যান্ি। তান্িযন্ক আভান্িয অনুযর্ কযন্ত ন্ফ না।  

 

 আভান্িয হফত্র নাফী সাঃ  তা হযষ্কাযবান্ফ ফন্রন, “ইরান্ভয আন্ি মা হকেু কযা ন্য়ন্ে, 

ইরাভ তায ফহকেু ক্ষভা কন্য। মিন ভানুলঠি ভুহরভ য় তিন ফহকেু ক্ষভা ন্য় মায় এফং ভানুলঠি 

ন্য় মায় একঠি নফিাত হুয ভত”। আভান্িয উহচত আল্লা ্য আন্ি প্রন্য়াি কযা এফং আভান্িয  

উহচত উনায কোয অনুযর্ কযা, শমফ ধাযর্া ভানুন্লয ভাো শেন্ক শফয য় শিুন্রা নয়। আল্লা ্ শমন 

আভান্িয হফচান্যয হিন্ন আভান্িয ুনরুজিত কন্যন একঠি হযষ্কায হৃিন্য়য ান্ে।          

 

ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাি শভন্ভত আহির 

২৮ নন্বম্বায ২০১৬/২৮ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা িাযিা।         

 

 


