
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

তারা অস্বীকারকারী 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

   এিন হিতনার সময়। সবহকছুরই একটা সময় আছছ। এিন শশষ সময়, হিতনার সময়।  

  আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু   আমাছির হনরাদি রািুন। ইসলাম সবাইছক তাছির ধহককার হিছয়ছছ।  

  ইসলাছমর বাইছর করা সমস্ত কায যকলাদ ধহিশপ্ত।  

 

   আমরা আমাছির দহবত্র নাবী জসাাঃ  এর একটট হািীস দড়লাম। শসই হািীছস বলা হছয়ছছ,  

   যছয মানুষ শকান জিজম্ম বিজিছত কষ্ট হিছব, আহম তার হবদছে িা াঁড়াছবা।য হতহন জিজম্ম বলছত  

  বুজিছয়ছছন মুসহলম শিশসমূছহ বসবাসকারী ধমসুহলম শলাকছির। জিজম্মছির হনদীড়নকারী ওইসব  

  মানুছষরা হবচাছরর হিছন িবাবহিহহ করছব এবং তাছির কাছির িনি শাজস্ত দাছব।  

 

   এিন বহু মানুষ শবর হছয়ছছ যারা এমন সব কাি কছর যা ইসলাছমর শিতছর শনই, হকনু্ত তারা 

  বছল এিুছলা ইসলাছমর কাি। যারা এই কািিুছলা কছর তাছির সাছে শুরু শেছকই ইসলাছমর শকান 

  সম্পকয শনই। তারা শয়তাছনর সসনি , শয়তাছনর বাবব।  

   

   প্রেমতাঃ আত্মহতিা করা একটট হবশাল িুনাহ। আমাছির দহবত্র নাবী জসাাঃ  বছলন, যছয বিজি  

  আত্মহতিা করছব শস হকয়ামাত দয যন্ত ধনবরত শসই আত্মহতিার দুনরাবহৃি করছত োকছব কবছরর  

  িীবছনর প্রহতহিন, প্রহত ঘন্টায় এবং প্রহত হমহনছট।য তারা এমহনছতও ঈমান না োকার কারছেই  

  আত্মহতিা কছর। তারা িাছব এই িীবছনর দছর হকছুই শনই , হকনু্ত আসল িীবনই মৃতুির দছর।  

   

   এই িীবন শচাছির একটট দলছকর সমান িীঘ য , হকনু্ত আহিরাছতর িীবন ধন্তহীন িীবন,  

  হচরন্তন িীবন। শয বিজি শবামা িাটটছয় আত্মহতিা কছর শস হকয়ামাত দয যন্ত প্রহত হমহনছট শবামার  

  আঘাছত হছন্নহিন্ন হছত োকছব। যপ্রহতটট মৃতুির তীব্রতা হছব এক হািার তছলায়াছরর আঘাছতর মতয ,  

  বছলন আমাছির দহবত্র নাবী জসাাঃ । তাছির মৃতুি এতই কটিন, সহি নয়। 

 

   মুসহলছমর িনি মৃতুি হছে এক কামরা শেছক আছরক কামরায় যাওয়ার মত। হকনু্ত যারা  

  ধহবশ্বাস হনছয় মারা যায়, ঈমান ছাড়া মারা যায়, তাছির িনি মৃতুি িুবই কটিন। শসই শলাক প্রহত  

  হমহনছট হবছফাহরত হছব। শস যহি হবষ শিছয় আত্মহতিা কছর তছব প্রহত হমহনছট শস হবষ শিছত োকছব  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  এবং তার শসই ধবস্থা চলছত োকছব হবচাছরর হিন দয যন্ত। মৃতুির সাছে সাছেই শশষ হছয় যাওয়া বছল  

  শকান হকছু শনই। শয ঈমান ছাড়া শিছছ তাছক আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ  শাজস্ত ছাড়া রািছবন না।  

 

   ধমুসহলছমরা জিজম্ম এবং তারা আমাছির শিছশ আছস হনরাদি োকার িনি। শকউ যহি  

  ধছনির িীবন হরে কছর এবং তাছির উদর ধতিাচার কছর, তার িনি হহসাব হছব।  

   

   শতামরা হনছিছির শিছশর মুসহলমছিরছকও ধতিাচার কর। আর তারদছরও হনল যজ্জিাছব  

  হনছিছির মুসহলম বছল িাবী কর। শতামাছির ইসলাম ও মুসলমানছের সাছে শকান সম্পকয শনই।  

  একিন মুসহলম সহতিকার দুরুছষর মত লড়াই কছর, কুকুছরর মত নয়। হিাৎ শবামা িাটটছয় মানুষ  

  মারা হবশ্বাসঘাতকতা এবং নীচতা। এরা শসরকম শলাক যারা ইসলাম শেছক হবজেন্ন। আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ   

  তাছির ধহনষ্ট শেছক আমাছির হনরাদি রািুন। আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ  তাছির শাজস্ত হিছবন।  

 

   আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ  হনছব যাকছিরছক বুজি িান করুন। জিজম্মরা হনদীড়ছনর হশকার হছল শকউ যহি  

  বছল, যএটাই তাছির প্রাদিয , তাহছল শসই শলাছকর েহত হছব। শতামরা জিজম্মছির প্রহত করুো শবাক  

  করছব। আর জিজম্মছির যারা আঘাত কছর তাছির কাি হনছয় আমরা সনু্তষ্ট নই, আমরা তাছির  

  কায যকলাদ প্রতিািিান কহর। তাছির ইসলাছমর সাছে শকান সম্পকয শনই। তারা ধস্বীকারকারী। আমরা  

  এিন এিাছন বলহছ। সব িায়িার সব মুসহলমছিরও এরকম বলা উহচৎ শযন তাছির প্রহত কাছরা  

  হৃিছয় হবন্দমুাত্র সহানুিূহত না োছক।  

 

   সবছচছয় দহরেন্ন ইসলাম, সবছচছয় সুন্দর ইসলাম হছল ওসমাহনয়া িাহলিািছের সময়কার  

  ইসলাম কারে ওসমাহনয়া শাসকিে হছছলন িয়াশীল। ওসমাহনয়ািে সবহকছুর সামঞ্জসি িাছলািাছব  

  বিায় রািছতন এবং সবহকছু প্রছয়ািও করছতন সছব যািমরুছদ। এটাও শয়তাছনর দছন্দ হয়হন এবং  

  শসই মহান হিলািাতটটছক সরাছনা হছয়ছছ। হকনু্ত ইনশাআল্লাহ ্ , মাহিী আলাইহহ সালাছমর সাছে শসই  

  হিলািাত আবার হিছর আসছব এবং দহৃেবী নিাছয় দহরদূে য হছব। এই শলাছকরা, এই যাহলছমরা সবার  

  আছি চছল যাছব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ্  জিাাঃিাাঃ  তাছির সবাইছক সহরছয় হনন, ইনশাআল্লাহ ্।  

   

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

 

         হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহছমত আহিল 

                 ১৩ িানুয়ারী ২০১৬ / ৩ রাহবউল আহির ১৪৩৭   

                     আকবাবা িারিাহ, িির নামায। 

   

       

 

               


