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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। 

আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ফেরন  আউমু হফল্লাহ হভনা াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয 

যাভাহনয যাহভ।  

 

ِ أَن تَقُولُوا َما ََل تَْفعَلُونَ ٢﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ََل تَْفعَلُونَ   ﴾ َكبَُر َمْقتًا ِعندَ اَّللَّ

“ইয়া আইয়ুাল্লাহমনা আভানু হরভা তাকুরুনা ভা রা তাপ‟আরুন। কাফুযা ভাকতান „ইনদাল্লাহ আন তাকুর ুভা 

রা তাপ‟আরুন” (ুযা াপ ২-৩)। 
  

 “শ মাযা হফশ্বা কেযছ! শকন শতাভযা তা ফর মা হনেিযা কয না?” হতহন ফেরন, আল্লা ্য  দৃষ্টিেত 

এষ্টি একষ্টি হফার িুনা ফা অহতকায় শদাল শকান হকছু অনিেক ফরা হকনু্ত হনেি না কযা। এষ্টি আল্লা ্ 

ছন্দ কেযন না। হতহন ফেরন, “তুহভ হনেি মা কযেফ তাই ফর। অনিথায়, মহদ তুহভ অনিেক ফর তাের 

হনেিও কযায শেিা কয।“ ুধুভাত্র পা াঁা কথা ফরা এফং শকান কাি না কযা আল্লা ্য দৃষ্টিেত বােরা ফা 

গ্রণেমািি নয়।  

 

 এষ্টি বােরা কাি নয় কাযণ এষ্টি ভানুলেক হকছু না কযায় অবিস্ত কেয শপের। ুতযাং, মহদ হকছু 

কযােত য় ফা মহদ তুহভ হকছু ফর, শতাভায হনেিেকও তা কযেত েফ। অনিেক উেদ হদেয় হনেি  

কািষ্টি না কযাও অগ্রণেমািি। আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  কুয’আেন এষ্টিই ফেরন।  

 

 শফহয বাি ভানুলই কথা ফের আয ফের হকনু্ত তায উয কাি কেয না। অথফা তাযা আা শদয় 

হকছু ফের এফং ভানুলেক প্রহতশু্রহত শদয় হদনু্ত তা ারন কেয না। এষ্টি ূণি েয় হভহরেয় মায় না এফং  

আল্লা ্ এয িফাফ োইেফন। তুহভ মহদ শকান হকছু কযেত অক্ষভ ও তাের তা কযেফ শফােরা না। হকনু্ত  

মহদ তুহভ ফর শকান হকছু কযেফ তাের তা শতাভােক কযেতই েফ। শতাভায উয বযা কযা েে আয 

তুহভ শই বযােক হনযাায় ম যফহত কযছ এফং ভানুলেক দু হিত কযছ। অতএফ, হকছু কযায কথা 

থাকের ফা প্রহতশু্রহত হদেয় থাকের তা কেয শপেরা। মহদ তুহভ শকান কথা ফর, তায শ কথায হছেন 

একিন হতিকায ুরুেলয ভত অির থােকা। শতাভায কথায হছেন দন্ডায়ভান থােকা আয তুহভ মহদ 

কযেত না ােযা তাের কথা হদও না। 

 



 অেনক ভয় শরােক হকছু কযেফ ফের, হকছু ভয় তায উয কাি কেয এফং মহদ তা ম্পন্ন কযেত 

না ােয তাযা ক্ষভা শেেয় শনয় এফং ফের, “আহভ এিা কযেত াযরাভ না”। হকনু্ত, প্রহতশু্রহত ছহেয় শফােনা 

এফং েয যাহয তা না কযা ভানুেলয কােছও বােরা নয় এফং আল্লা ্য কােছও বােরা নয়। আল্লা ্ 

আভােদয ফাইেক ভাপ কেয হদন ইনাআল্লা। হতহন শমন আভােদয এভন ভানুল ফানান মাযা তােদয 

প্রহতশু্রহত যক্ষা কেয ইনাআল্লা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভেভত আহদর 

২১ হিেম্বায ২০১৬ / ২১ যাহফউর আউয়ার 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।   

 

   

 

 


