
মিসর 

আস-সালািু আলাইকুি ওয়া রাহিাতুল্লামহ ওয়া বারাকাতুহু। আউযু মবল্লামহ মিন আশ-শাইতামনর 

রাজিি। মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি। আস-সালাতু ওয়া আস-সালািু 'আলা রাসুমলনা 

িুহাম্মামিন সাময়িিীল আউয়ামলনা ওয়াল আমিরীন। িািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ িািাি ইয়া সািামত 

আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ িািাি ইয়া িাশাইমিনা, িাসু্তর, িািাি ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ িামিস্তানী, 

শশইি িুহাম্মাি নামযি আল-হাক্কানী, িািাি। তামরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু মি িামিয়াহ। 

 আল্লাহর্ অনুিমততত আি রাতত রাবিউল আউয়াল মাস শুরু হয়য়য়ে। এই 

মাস মুিারাক হহাক, শুভ হহাক। আমায়ের পবিত্র নািী (সাাঃ) এর পবিত্র বহম্মাত , 

িারাকাত এিং শাফা'আত আমায়ের উপয়র আসুক।  

 যারা আমায়ের পবিত্র নািী (সাাঃ) এর পয়ে চয়ল তারা সুখ লাভ কয়র, যবেওিা 

তারা েবরদ্র হয়, অসুস্থ হয়, এমনবক তারা যবে সমস্ত পাবে িি জিবনস হেয়ক িজিতও 

হয় , তিুও তারা সুখী মানুষ হয়। আল্লাহ    (আযযা ওয়া িাল্লা) আমায়ের পবিত্র নািী 

 (সাাঃ) হক সি ররয়রর িারাকাত, রাহমাত , ইনায়াত (করুরা) এিং নাযার (েষ্টি)) োন 

কয়রয়েন। 

 আল্লাহ  য়ক শুকবরয়া হয আমরা বমসর ভ্রমর কয়রবে বতন-চারবেন আয়ে। 

বমসর একিি পবিত্র িায়ো। আমরা হেখয়ত পাই হয আল্লাহ    (আযযা ওয়া িাল্লা) 

সিয়চয়য় মূলযিান এিং সিয়চয়য় সুন্দর িায়োেুয়লা বেয়য়য়েন তায়েরয়ক যারা 

আমায়ের পবিত্র নািী (সাাঃ) হক এিং ইসলাময়ক অনুসরর কয়র, উনার উম্মাতয়ক, 

আল্লাহ  য়ক অসংখয শকুবরয়া। মানুয়ষরা এ িযাপায়র অসয়চতন। মানুয়ষরা ভায়লািা 

না হেয়খ শরুু খারাপ জিবনয়সর বপেয়ন হোয়ি।  

 আমায়ের পবিত্র নািী (সাাঃ) িয়লয়েন, "আমার সময়য় মানুয়ষরা ভায়লা 

কায়ির উপয়েশ হেয় এিং খারাপ কায়ি বনয়ষর কয়র। হশষ সময়য় িিক তার 



বিপরীত ঘিয়ি। হসই সময়য় হলায়করা ভায়লা কায়ি বনয়ষর করয়ি আর খারাপ 

কায়ির উপয়েশ বেয়ি।"  

 খারাপ িলয়ত বতবন শরুু হারাম কাি হিাঝানবন। ভায়লা কাি করয়ত িলা 

মায়ন শুরু ইিাোত করয়ত িলা নয়। বতবন ভায়লা িলয়ত বক িুজঝয়য়য়েনাঃ সি সুন্দর 

জিবনসই ভায়লা। আল্লাহ    (িাাঃিাাঃ) হতামায়ের িয়লন, "ভায়লা জিবনস খাও। খারাপ 

কায়ি হযও না।" এর মায়ন বক? বতবন শুরু হনাংরা কািই হিাঝানবন। বতবন 

িুজঝয়য়য়েন হস কািেুয়লাও যা হতামায়ের হকান উপকায়র আয়স না। বতবন ভায়লাত্ব 

হশখান এিং যা সুন্দর তাই আয়েশ কয়রন।  

 হশইখ মাওলানা কখয়নাই কংজিি পেন্দ করয়তন না। কংজিি হয়ে 

অসুন্দয়রর আয়রকিি উোহরর। কংজিি এয়সয়ে কবমউবনিয়মর সায়ে। ইসলাম 

সি ররয়রর ভায়লার আয়েশ হেয়। আমরা কংজিি শুরু উোহরর বহয়সয়ি উয়ল্লখ 

করলাম, সয়ি িাতভায়ি উয়ল্লখ কবরবন। আল্লাহ    (িাাঃিাাঃ) সমস্ত ভায়লাত্ব এিং 

হসৌন্দয িয বেয়য়য়েন মুহাম্মাে (সাাঃ) এর উম্মাতয়ক। আল্লাহ    (িাাঃিাাঃ) সিররয়রর 

হসৌন্দয িয বেয়য়য়েন যারা ইসলায়মর অনুসারী তায়েরয়ক। বকন্ত েভুিােয হয মানুষ তার 

মূলযায়ন কয়র না।  

 হতামরা হেখয়ত পাও হয হিশীরভাে হলাকই তুরয়ের পূি িািল তযাে কয়র 

হসখায়ন িান্ডা হিশী িয়ল। এিং তারা ইস্তামু্বয়ল চয়ল আয়স। আর এখন তারা 

ইউয়রায়প হযয়ত চায়ে যা বকনা হসসি এলাকা হেয়কও আরও পা াঁচেুর মন্দ, 

এখানকার হেয়কও হিশী িান্ডা হসখায়ন। তারা এখন আর িান্ডার রার রায়র না এিং 

ইউয়রায়পর বিবভন্ন স্থায়ন হেইি হখালার অয়পক্ষায় িয়স োয়ক। মসুবলয়মরা এমন 

বিভ্রান্ত অিস্থায় আয়ে। ঈমায়নর অভাি, ঈমায়নর স্বল্পতাই এর কারর। 

 তারা বমসরয়ক িলত পবিত্র নীলনয়ের হেশ। ওসমানীয়া খাবলফায়ের সময় 

বমসর বেল পষ্টবেিীর সিয়চয়য় সমষ্টদ্ধ হেশ। বমসয়রর রনভাণ্ডার বেল বিখযাত। বমসর 



মুিারাক বেল হসই িায়ো যা ওসমানীয়ায়ের খাওয়ায়তা। বিিিশরা এয়স 

ওসমানীয়ায়ের হসখান হেয়ক িবহষ্কার কয়র। যখন বিিিশরা আয়স, তারা হসখায়ন 

বফতনা এিং েুনীবত শুরু কয়র হেয় এিং ইসলাময়ক বিভক্ত কয়র। তায়ের পয়র বকেু 

সময় কবমউবনস্ট রাবশয়ায়নরা এয়স মানুষয়েরয়ক পুয়রাপুবর েুেিশাগ্রস্ত এিং 

হতেবরদ্র কয়র হেয়। তখন বমসরীয়রা পয়সার িনয এমন বকেু হনই যা কয়রবন। 

বমসয়রর হলায়করা যুলুম সহয করয়ে পা াঁচ হািার িের যািত। শুরুমাত্র ইসলায়মর 

সময় তায়ের অিস্থার উন্নবত ঘয়ি। বনাঃসয়ন্দয়হ শয়তান তায়ের হেয়ে হেয়বন। হস 

সায়ে সায়েই তার হসনািাবহনী পািায় হসখায়ন। হসই িায়োয়কও শয়তান কলুবষত 

কয়র হফয়ল।         

 বমসর অতযন্ত পবিত্র একিি িায়ো। িহু সংখযক আউবলয়া এিং হািার 

হািার সাহািা হসখায়ন শাবয়ত। সকল সাহািায়ের এিং শাহীেয়ের সাবয়যে িা 

েলপবত হাযরাত ইমাম হুসাইন (কারামাল্লাহু ওয়ািহাহু ) হসখায়ন আয়েন। হসই 

পবিত্রিন বমসয়রর িনয িারাকাতস্বরূপ কারর বমসরীয়রা উনায়ক সম্মান কয়রন। 

আমায়ের পবিত্র নািী (সাাঃ) এর নাবত-নাতনীয়ের ময়রয সাবয়যেীনা হাযরাত 

যায়নািও হসখায়ন আয়েন। আর আয়েন শত শত এিং হািার হািার সাহািা।  

 বিশাল আউবলয়ায়ের ময়রযও অয়নয়ক হসখায়ন আয়েন। হাযরাত আহমাে 

িাোওয়ী, হাযরাত ইিাহীম আে-োসুকী, হাযরাত ইমাম শাযালী. . .আরও অেবরত। 

হসখায়ন এত হিশী মাকাম আয়ে হয প্রবতিি পেয়ক্ষয়প হসখায়ন হকান না হকান 

মাযার পাওয়া যায়। মাযারেুয়লাও অয়নক পুয়রায়না কারর বমসরয়ক ইসলাম বিিয় 

কয়র খুলাফা-ঈ রাবশেীয়নর সময়য়। বমসর ইসলামী বিয়ের মহান সি উলামায়ের 

বশক্ষাোন কয়রয়ে যারা পরিতীয়ত ইসলায়মর বহফাযাত কয়রয়েন। বমসর খুি ভায়লা 

একিি িায়ো। আল্লাহ   বমসরীয়য়েরয়ক এিং সিাইয়ক হৃেয়য়র আয়লায় আয়লাবকত 

করুন। 



 চল আমরা আল্লাহ    (িাাঃিাাঃ) এর শুকবরয়া জ্ঞাপন কবর কারর বতবন 

আমায়ের সিয়চয়য় সনু্দর িায়োেুয়লা োন কয়রয়েন। তারয়চয়য়ও েুরুত্বপূর ি এই হয 

বতবন আমায়ের ঈমান বেয়য়য়েন এিং ইসলাম দ্বারা সম্মাবনত কয়রয়েন। অনয 

হলায়করা ইসলাম হেয়খ ভয় পায়, তারা ইসলায়মর িযাপায়র ভীত। তায়েরয়ক হরা াঁকা 

হেয়া হয়য়য়ে। অিশযই আল্লাহ   সিাইয়ক িুজদ্ধ বেয়য়য়ে হযন তারা অনুসন্ধান করয়ত 

পায়র। বকনু্ত শয়তান তায়েরয়ক তা করয়ত বেয়ে না।  

 হশইখ মাওলানা (কাাঃবসাঃ) প্রবতবেন আল্লাহ  য়ক শকুবরয়া জ্ঞাপয়নর একিি 

কয়র েু'আ পাি করয়তন। আমায়েরও রনযিাে িানায়নার িনয েু'আ করা 

প্রয়য়ািন কারর আল্লাহ   আমায়ের িািা-মার মারযয়মই মুসবলম বহয়সয়ি িন্ম 

বেয়য়য়েন। অপরপয়ক্ষ, যায়ের ভােয ভায়লা তায়েরয়কও আল্লাহ   পয়র মুসবলম 

কয়রন, বকনু্ত হস ভােয হািায়র একিয়নর হয়। আল্লাহ  য়ক অয়শষ শুকবরয়া।  

 আল্লাহ    (িাাঃিাাঃ ) ইসলামী বিয়ের িনয একিন মহান হনতা পািান। 

আল্লাহ   তা'আলা সিবকেুই পায়রন। ইনশাআল্লাহ আমরা অয়পক্ষায় আবে। হশষ 

সময়য়র সি লক্ষয়ররই আবিভিাি ঘয়িয়ে। ইনশাআল্লাহ মাহেী আলাইবহ সালামও 

হযন আয়সন। বতবন ইসলাময়ক একজত্রত করয়িন ইনশাআল্লাহ। উনার আেময়নর 

আয়ে আল্লাহ    (িাাঃিাাঃ) ইসলায়মর এিং সতয মুসবলময়ের বহফাযাত করুন।  

ওয়া বমনাল্লাহ আত-তাওবফক 

আল-ফাবতহা 

 

                      হাযরাত হশইখ মহুাম্মাে হমহয়মত আবেল 

    ১১ বিয়সম্বার ২০১৫, আকিািা োরোহ, ফির নামায।       


