
                                                                                                            

                                                                                               

                                                                                                         

                                                                                  

যে ভাল াবাসা আল্লাহ  র দিলে ধাদবত েলর 

আস-সা ামু আ াইেুম ওয়া রাহমাতুল্লাদহ ওয়া বারাোতুহু। আউেু দবল্লাদহ দমন আশ-শাইতাদনর 

রাজিম। দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম। আস-সা াতু ওয়া আস-সা ামু 'আ া রাসুদ না 

মুহাম্মাদিন সাদয়িিী  আউয়াদ না ওয়া  আদিরীন। মািাি ইয়া রাসু  আল্লাহ , মািাি ইয়া সািাদত 

আসহাবী রাসু  আল্লাহ , মািাি ইয়া মাশাইদিনা, িাসু্তর, মািাি ইয়া যশইি আব্দলু্লাহ িাদিস্তানী, 

যশইি মুহাম্মাি নাদেম আ -হাক্কানী, মািাি। তাদরোতুনা যসাহবাহ, ওয়া  িাইরু দি িাদময়াহ। 

 মাশাআল্লাহ আিলে আমরা আবারও দনলিলির মাওদ লির মালসর দভতলর 

পাজি। অলনলে বল , 'িরোরটা দে? নাবী (সাাঃ) এেিন বাততাবাহী দিল ন। আল্লাহ  

ো বল লিন দতদন তা দিলয়লিন, তারপর দতদন মতুৃিবরণ েলর চল  যিলিন!' 

আমালির পদবত্র নাবী (সাাঃ) আমালির মালে আলিন, আল্লাহ র শুেদরয়া।  

 দতদন আমালির োলি আল্লাহর রাহমাত যপ ৌঁলি দিলিন। মুসদ মলির োলি 

সব ভাল াই আসলি উনার মাধিলম। দতদন িাইরুন নূর, মালন, দতদন িীদবত এবং 

আমালির োলি বারাোত আলস উনার মধিস্থতায়। আল্লাহ  (আেো ওয়া িাল্লা) 

মহাদবশ্বসমূহ সষৃ্টি েলরলিন, সবদেিু সষৃ্টি েলরলিন উনার িনি। উনার োরলণ না 

হল  যোন দেিুলত যোন বারাোত থােত না, োরণ েিন যথলে আমালির পদবত্র 

নাবী (সাাঃ) এলসলিন, এই পদৃথবী আল াদেত হলয়লি এবং অদবশ্বাস (েুিুর) ডুলবলি। 

অদবশ্বাস এেষ্টট মারাত্মে আঘাত যপলয়লি, শয়তালনর িুজিন্তা যবলেলি, োরণ যস 

েতই ক্ষদত েলর আল্লাহ  তা'আ া মুসদ মলির ততই সাহােি েলরন।  

 মুসদ মরা দশশুসু ভ। তারা যবালে না যে োদিরলির হালত েদি ক্ষমতা 

থােত তাহল  এই পদৃথবীলত এেষ্টটও মুসদ ম বােী থােত না। দেনু্ত আমালির 

পদবত্র নাবী (সাাঃ) এর বারাোত এবং সম্মালন দবচালরর দিন পে তন্ত ইস াম থােলব 

ইনশাআল্লাহ। ইস াম থােলবই। তারা েত ইিা ইস ালম হস্তলক্ষপ েরুে   তালত 

দেিুই হলব না োরণ আল্লাহ   আমালির সালথ আলিন।  

        



                                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                          

 তারা ইস ালমর ভাল াবাসা এবং নাবী (সাাঃ) এর ভাল াবাসালে আ ািা েলর 

যি লত চায় এই িাদত যথলে, ওসমাদনয়ালির িাদত যথলে, যসই িাদতিুল া যথলে 

োরা ওসমাদনয়া িাদ িািলণর অনসুরণ েলর। এ বিাপালর তারা দে েরলি? হােরাত 

নাবী (সাাঃ) এর সম্মান এবং ভাল াবাসা িাো োরও উপলর আল্লাহ্র রাহমাত এবং 

িৃষ্টি পদতত হয় না। তারা এটালে দবজিন্ন েরলত চায়। এই (তুেী) িাদত যেদিন 

যথলে ইস ালম এলসলি যসদিন যথলে ইস ালমর দিিমাত েলর োলি। আমালির 

িাদতলত শুরু যথলেই নাবী (সাাঃ) এর ভাল াবাসা, আহ -এ বাইলতর ভাল াবাসা এবং 

সাহাবািলণর ভাল াবাসা উপদস্থত আলি। এই পলথ চ ার যচিা েরার িনি তারা ো 

প্রলয়ািন তাই েলরলি এবং এিনি আল্লাহ  তালির বারাোত দিলয়লিন, সাহােি 

েলরলিন এবং তারা সলব তাচ্চ মে তািায় যপ ৌঁদিলয়লি। 

 োদিলররা তা িালন এবং এোরলণই তারা দিতনা শরুু েলরলি। তারা বল   

 ননাবী (সাাঃ) যে সম্মান যোলরানা। শুধু সম্মান ের আল্লাহ  লে!" তারা এমন এেষ্টট 

দিতনা শরুু েলরলি োলত অনি যোন দেিুলেই যোন সম্মান না েরা হয়। সামানি 

দেিু মানুষ তালির অনুসরণ েলর দেনু্ত তারা েদি তাওবা না েলর তলব পদরণালম 

তারা সব হারালব।  

 আমালির পদবত্র নাবী (সাাঃ) এর ভাল াবাসা বিদতলরলে তারা যোন দেিুলতই 

সাি ি  াভ েরলত পারলব না। তারা পাদনর উপর িেেুলটার মত যভলস চল  

োলব। তালির যোন িাম যনই। তালির দতন-চার-পা াঁচিনলে যিলিই মানুষ ভালব 

তারা দেিু এেটা হলয় যিলি। আসল  তা নয়। অদধোংশ মানুষলেই িান েরা 

হলয়লি আমালির পদবত্র নাবী (সাাঃ) এর মুহাব্বাত।  

                                                                                                                                  

                                                                                                                           

                                                                                                                                   



                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                       

  

 হােরাত নাবী (সাাঃ) তালির দিলে িুদনয়ালত দেংবা আদিরালত তাোন না 

েতক্ষণ না তারা সম্মান যিিায়। যেসব য ালেরা িুই পয়সার পাদথ তব  ালভর িনি 

এসব পলথ পা বা াঁোয় তারা যবাো। আল্লাহ   তালির সবাইলে যবাধশজি িান েরুন। 

আল্লাহ   তালির অদনি যথলে আমালির দহিাোত েরুন ইনশাআল্লাহ।  

 ওয়া দমনাল্লাহ আত-তাওদিে 

 আ -িাদতহা  

               হােরাত যশইি মহুাম্মাি যমহলমত আদি  
                                                                                                                                                                     

                             ২৯ দডলসম্বার ২০১৫, আেবাবা িারিাহ, িির নামাে।                                                                                                                   

                                                                                                                

                                                                                                                                 

                                                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                                                            

                                                                                                                                               

                                                                                                           

 



                
 


