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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

صّل على دمحم وعلى آل دمحم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وابرك على دمحم وعلى آل دمحم كما ابركت على إبراهيم احلمد هلل رب العاملني، اللهم 
 -وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد، أما بعد:

য কথা র-  

সফদফক-ফুসিয তাযতদভেয সদক থথদক ভানুল সফসবন্ন যকদভয দে থাদক। এসট ভানুদলয থদাল নে ফযং সফদলত্ব। ভানুদলয 
ভাদে ফুসি এফং সফদফদকয থেদে থম াথথকে যদেদে তা আল্লা তা’আরাই ভানুদলয ভদধে ৃসি কদযদেন। 

প্রদতেকই সন্াধাযায িসতদত যদেদে সবন্নতা। ফেসিয স্ববাফিাত, ত্তাগত ও ফুসিফৃসত্তক থম থমাগেতা থাদক তা - তায 
থফাধ-সফশ্বা এফং নরায দথ সবন্নতা ততসয কদয। ভানুদলয স্ববাফিাত মত সনেভ-িসত যদেদে ফই ভূরত আল্লায 
সকতাফ, তায যাূদরয ুন্না এফং আল্লা প্রদত্ত যীেত সনিঃৃত।  

তদফ ভানুদলয কল্পনা, তথে গ্রণ এফং ভসিদে তথে ধাযদণয িসতয থেদে সবন্নতা যদেদে। তাই প্রদতেদকয িনে 
আফেক র- অনেদদয াদথ এভনবাদফ উঠা-ফা ও থভরা-থভা কযা, মাদত তাদদয স্ববাফ ও ফুেসিয ফোাদয একটা 
স্পি ধাযণা আেত্ব কযা ম্ভফ ে। নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু আরাইস ওো াল্লাভ আভাদদযদক সনদদথ সদদেদেন – আভযা 
থমন থরাকদদয াদথ তাদদয সফদফক-ফুসি অনুাদয কথা ফসর।  

এসট এ কথা ফুোদনায িনে নে থম, আসভ তায থনদে ভমথাদাে ফা ইরদভ ফড় - পদর আভাদক তায াদথ এভনবাদফ কথা 
ফরদত দফ থমন এই সনম্ন-মথাদেয থরাকসট তা ফুেদত াদয। সফলেটা থভাদটও এভন নে। ফযং এই সনদদথনা এই িনে 
থদো দেদে থমন একিন ভানুল অযিদনয থফাধ-ফুসি, সযদফ, তথেগ্রণ এফং ংযেদণয সবন্নতায প্রসত রেে যাদখ। 

ুতযাং ফুো থগর ভানুল তথে গ্রদণয থেদে সযদফ, থফাধ এফং সফদফদকয সদক থথদক সবন্ন-সবন্ন দে থাদক। 

ইভাভ ফুখাযী য. তায ী ফুখাযীদত একসট অধোে এদনদেন মায সদযানাভ র - 

 اةة أن قصرر ةهم بعض الاا  عاه ةيصعاا يف أدد ماه""ابب َمن ترك بعض االختيار خم

“থকান ভুিাাফ কাি এ আঙ্কাে থেদড় থদো থম, সকেু কভ থভধাফী থরাক বুর ফুদে তায কাযদণ আযও অসধকতয 
সফভ্রাস্দত ড়দফ‛। তাযয সতসন আম্মািান আদো সসিকা যাসদোল্লাহু আনা থথদক ফসণথত একসট াসদ এদনদেন। 
আল্লায যাূর াল্লাল্লাহু আরাইস ওো াল্লাভ ইযাদ কদযন, 

 لاصضت الكعبة ةجعلت هلا اببني، ابب قدخل الاا  وابب خيرجان -قال ابن الزبري: بكفر-اي عائشة لاال قامك حدقٌث عهدهم 

 ‚থ আদো! থতাভায িাসত মসদ নফাগত ভুসরভ না ত তদফ আসভ কা’ফা থবদে তায দু’সট দযিা ফানাতাভ। এক 
দযিা সদদে থরাদকযা প্রদফ কযদতা আদযক দযিা সদদে থরাদকযা থফয দতা। (ইফদন মুফাদেয ফদরন, কুপয থথদক 

নফাগত)  

এভনটাই সের যাূর াল্লাল্লাহু আরাইস ওো াল্লাভ এয কাি। সতসন াধাযণ ভানুদলয থফাধ-ফুসিয সফদফননা কদয কাি 
কযদতন। সতসন থকান থকান ভুিাাফ কািদক থেদড় সদদেদেন শুধুভাে ভানুদলয অফস্থা সফদফননা কদয। ইভাভ ফুখাযী য. 
অনুরূ ভভথাদথথয আদযকসট অধোে সনদে এদদেন, মায সদযানাভ- 

 "ابب َمن خصَّ ابلعلم قاًما دون قام كراهية أالَّ قفهماا"



  

 

অথথ -‚ইরসভ সকেু সফলে সকেু থরাকদদযদক ফরা এফং অনে থরাকদদযদক না ফরা - এই আংকাে থম, তাযা েদতা 
ফুেদত াযদফ না‛ । তাযয সতসন মযত আরী যাসদোল্লাহু আনহুয একসট কথা উিৃত কদযন,  

ثاا الاا  مبا قعرةان، أحتّبان أن ُقكذَّب هللا ورساله؟!  حدِّ

‚ভানুদলয সনকট থ ধযদনয কথা ফর থম ধযদণয কথা ভানুল ফুেদত াদয। থতাভযা সক েন্দ কয থম, আল্লা এফং তায 
যাূদরয সফরুদি সভথো আদযা কযা থাক? 

এয স্বদে উদাযণ র - ইভাভ ভুসরভ য. তায সকতাদফ মযত আবু্দল্লা ইফদন ভাউদ যাসদোল্লাহু আনহু থথদক 
ফণথনা কদযদেন- প্রথভসট: মযত আরী ইফদন আসফ তাসরফ থথদক, আয এই সিতীেসট: মযত আবু্দল্লা ইফদন ভাউদ 
থথদক- সতসন ফদরন,  

ٍٍ قاًما حدقًًا ال تبلهه عصاهلم إال كان لبعضهم ةتاة""ما أنت مب  دحدِّ

‚মসদ তুসভ থকান থগাদেয থরাকদদয াদথ এভনবাদফ কথা ফর মা তাযা ফুেদত াদয না, তাদর থতাভায এ কথা তাদদয 
কতকদক থপতনাে থপদর সদদফ‛। 

আভায এই কথাগুদরায উদিে র- ভানুলদক সক ফরদত দফ, কখন ফরদত দফ, সকবাদফ ফরদত দফ থসফলদে একটু 
তকথ কদয থদো। এ সফলেক সকেু জ্ঞান আভায কাদে আদে - মা আসভ কদরয কাদে থৌঁদে সদদত নাই। ভানুলদক 
অযিদনয ফুে অনুমােী কথা ফরদত দফ। এদেদে গুরুত্বূণথ র-  

(ক) উমুি ব্দ নেন কযা। 

(খ) উমুি ভে সনধথাযণ কযা। 

(গ) মায াদথ কথা ফরসে তায অফস্থায প্রসত রেে যাখা। মসদ রেে না যাসখ, তাদর এ-কথাসট থপতনা ৃসি কযদত 
াদয।  

কখদনা সঠক কথাসট উদটাবাদফ ফুোয কাযদণ আভায প্রসত তায ফদ-ধাযণা ততসয দত াদয। অথফা আভায ফরা কথা 
ফা সফলেসট থ এভনবাদফ কামথকয কযদত াদয - মা আসভ কখদনা নাইনা। অথফা থ তায সফদফক-ফুসিয কভসতয কাযদণ 
- এ ভি আশ্চমথিনক তথে থিদন দন্দদ দড় মাদফ।  

তাই সফদফক এফং ফুে সিয সফদফননা কদয কথা ফরা কদরয াদথ ম্পকথ যো এফং সো দাদনয িনে গুরুত্বূণথ 
সফলে। 

এ সফলদে উিাদ আবু্দল্লা আর-আ’দভ ফদরন-  

সযেদতয নাসদা র ভানুদলয াদথ এভনবাদফ কথা ফরা উসনৎ - মা তায ভসিে অনুধাফন কযদত াদয, তায ফুে সি 
আেত্ব কযদত াদয এফং তায অ্য উরসি কযদত াদয। দন্দাতীতবাদফই এসট একসট কাসিত সফলে। থকান থকান 
আদরভ ভানুদলয াদথ এভনবাদফ কথা ফরাদক াযাভ াফেি কদযদেন - মা ভানুল ফুদে না। আফায থকউ থকউ - 
থরাকদদযদক এভন থকান সফলে ফরা মা থরাদকযা ফুদে না ফযং সফলেসট তাদদযদক থপতনাে থপদর থদে – এভন কথা 
ফরাদক াযাভ ফদর থঘালণা কদযদেন। সনশ্চেই এটা াযাদভয অ্বুথি।  



  

 

আদরভ-উরাভাদদয এভন কথাদক(মা থরাদকযা ফুদে না) াযাভ ফদর থঘালণায কাযণ র – তাযা আংকা কদযদেন থম, 
এয িাযা থরাদকযা থপতনাে ড়দফ এফং কথাদক এভন থেদে প্রদোগ কযদফ মা কখদনাই কাভে নে। অথফা কথাদক 
এভন থকান উদিদে নাসরদে সদদফ মা ভূর উদিে সের না।  

াম্বসর ভামাদফয একিন ইভাভ ইফদন আসকর য. ফদরন, থরাতাদক এভন ইরভ থদো াযাভ মা থ গ্রণ কযদত 
াযদফ না। এ কাযদণ থম, দত াদয এসট তাদক থপতনাে থপদর সদদফ।  

ইভাভ ইফনুর িাওমী য. ফদরন, (সতসন ইফনুর কাসেেভ িাওসমো নন ফযং সতসন আফুর পাযাি ইফনুর িাওমী য.) 
এভন থকান সফলে থরখা ফা ফরা উসনৎ নে - মা াধাযণ ভানুল ফুেদফ না। 

ইফদন আসকর য. ফরদরন - াযাভ, আয ইফনুর িাওমী ফরদরন - উসনৎ নে। অতএফ ফুো থগর - উত্তভ র এভন 
সফলে ফিথন কযা। 

থভাট কথা - তথে থৌোদনায থেদে এফং ভানুদলয াদথ কথা ফরায থেদে আফেক দরা থরাতায অফস্থায প্রসত থখোর 
যাখা। তথে থৌঁদে থদোই ভূর উদিে নে। ফিায কাদে অদনক ভে এভন অদনক কথা ফা তথে থাদক মা তায দৃসিদত 
ভানুদলয কাদে থৌঁোদনা অদনক গুরুদত্বয দাফী যাদখ। োাঁ ফািদফও েদতা তা অদনক গুরুত্বূণথ এফং ভানুদলয কাদে 
থৌঁোদনায প্রদোিন যদেদে। তদফ তায িসত সক দফ? থকান ভে তা থৌঁোদনা দফ? ভানুদলয াভদন সফলেসট 
উস্থাদনয িনে থকভন ব্দ নেন কযা দফ?  

থমদতু আসভ ভানুদলয থদাদেত নাই, ভানুলদক থপতনাে থপরদত নাই না - তাই আসভ তাদদয কাদে এভন তথে থ 
কযদফা মায িাযা তাযা থদাদেত াদফ। এভন তথে থ কযদফা না মায িাযা তাযা থপতনাে ড়দফ। আল্লায প্রসতসট 
ফান্দায িনে উসনৎ এ সফলেসট সফদফননা কযা। আয এটাই সযেদতয আদদ। 

সকবাদফ এটা অিথন দফ?  

এটা অিথন দফ উরাভাদদয াদথ যাভথ কযায িাযা। কখদনা এভন দত াদয থম - আভায সনকট ইরভ আদে সঠক, 
সকন্তু আভায সনকট থকান অসবজ্ঞতা ও তথে থনই। সকন্তু একিন আদরদভয কাদে যদেদে দীঘথ সদদনয অসবজ্ঞতায বান্ডায। 
সতসন এভন অদনক অফস্থা ম্পদকথ িাদনন, মা আসভ িাসন না। তাই তায াদথ যাভথ কযদত দফ।  

অদনক আদরভ েদতা থতাভাদক ফরদফন - ‘থতাভায িদনে এটা এখন ফরা উসনৎ নে’ অথফা ‘তুসভ তাদক ফর তায এই 
আনযণ অভুদকয ভত অথফা অভুক দদরয ভত’। তাই একর থেদে আদর ইরভ ও ইরদভয অসধকাযীদদয াদথ 
যাভথ কযদত দফ। আয এয ভদধেই অদনক করোণ ও উকাযীতা যদেদে। 

আল্লা তাোরায সনকট প্রাথথনা কসয সতসন থমন আভাদদযদক তাযই ইফাদত কযায তাওসপক দান কদযন এফং তায 
নাপযভাসন থথদক থপািত কদযন।  
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