
হালালকে হালাল জানকে হকে  

আর হারামকে হারাম জানকে হকে 
 

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। 

 

 আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর একটি উপদিশ হদে শয আমাদির সবসময় আল্লাহ ্দক ভয়  

করদত হদব। কিদনা আল্লাহ ্দক ভূদলা না। আল্লাহ ্ শতামাদির শিিদেন। শতামরা শকাথাও লুকাদত পারদব  

না। এবং শতামরা যাই করে হতহন তা িাদনন। আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) বদলন শয এটি ঈমাদনর একটি 

বর্ ণনা। 

 

 ঈমান হদে আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) শক হবাাস করা। আল্লাহ ্ শিদিন না এমন শকান িায়িা শনই।  

আল্লাহ ্ সব িায়িায় শিদিন। যিন মানুদের ঈমান থাদক তিন এ কথাটি তাদির মদন থাদক এবং তারা 

যা করদব তা বুদে শুদন কদর। আল্লাহ ্ হালাল হক তা শিহিদয়দেন এবং হতহন হারাম হক তা শিহিদয়দেন। 

হালাল করদল শকান ক্ষহত শনই কারর্ আল্লাহ ্ তা হনয়ামাত হহদসদব িান কদরদেন। নািসদক প্রহশক্ষর্ 

শিয়ার িনি হালাল তিাি করা এক জিহনস আর হালালদক হারাম হহদসদব শিিাদনা আদরক জিহনস।  

 

 আল্লাহ ্  (িাাঃিাাঃ) বদলন শযসব জিহনসদক হতহন হালাল কদরদেন শসিুদলাদক হারাম না বলার  

িনি। যহি শসিুদলা হারাম না হয় তাহদল তুহম তা করদত পারদব। হালাল জিহনসিুদলা তুহম শিদত  

পারদব, পান করদত পারদব এবং করদত পারদব। যহি তুহম হালাল কািিুদলা কর আল্লাহ ্র িনি, ঈমান 

এবং ইবািাদত শজি পাওয়ার িনি তাহদল শসই কািিুদলাও ইবািাত হহসদব ির্ি হদব।  

 

 এিা সবহকেুর শক্ষদত্রই প্রদযািি। শতামরা বল শয হকেু জিহনস করা সম্ভবপর নয় , হকুু না, তা  

সম্ভব। আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) শসই জিহনসিুদলাদক হালাল কদর হিদয়দেন, তাই শতামরা শসিুদলা 

করদত পারদব। তাই হালালদক হারাম এবং হারামদক হালাল শবাদলানা। যা হারাম তা হারাম। শসিার  

বিাপাদর নতুন িাতওয়া হিও না বা তা হনদয় শয়তাদনর কুমন্ত্রর্ায় পহতত হদয়া না। হারাম কািিুদলা আলািা 

এবং হালাল কািিুদলা আলািা। হারাম করার সময় শতামাদির আল্লাহ ্দক ভয় করদত হদব।  

হকুু হালাল কাি করার পদর বা হালাল জিহনস বিবহার করার পদর মদনর শভতদর শকান সদেহদবাধ 

শকাদরানা।  

 

 আল্লাহ ্  (আযযা ওয়া িাল্লা) আমাদির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর মাধিদম সবহকেুই শিহিদয়দেন। যা  



 

হকেু করর্ীয় আদে তার সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব উনাদক হিদয় করাদনা হদয়দে। অবশি সবাই শসিুদলা  

করদত সক্ষম হয় না আর তার সবহকেু িানার িনি মানুেদক আহলম হদত হয়। হকুু শয কািিুদলা 

আমাদির করদত হদব শসিুদলা পহরষ্কার। শয়তানই শুধুমাত্র কুমন্ত্রর্া হিদে শযদহতু শকান একিন 

শলাক হালালদক হারাম বদল শ াের্া হিদে। এবং এিা হারামদক হালাল বলার সমান িুনাহ। আল্লাহ ্ 

আমাদির হহিাযাদত রািুন। আল্লাহ ্ আমাদির সবার িনি সহি কদর হিন।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

 আল-িাহতহা 

 

      হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/৩ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

       

 

 


