
হবে ফেলা উপবে অত্যাচারীবের 
 

আস-সালামু 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।  

 

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

 

 تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّاُر.َوالَ 
ِ اْلعَالَِميَن. ِ َربه  فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُمواْ َواْلَحْمدُ لِِله

  

“ওয়া লা তারকানু ইলাল্লাহযনা যালামু িাতামাসসাকুমুন নার।“  সসুরাহ হুিঃ১১৩) “যারা অতিাচার 

করর তারির প্রহত ঝুুঁ রকা না। নতুবা আিুন শতামারকও স্পশ শ কররব।“ “িাকুহত’আ িাহবরুল কাওমাল্লাহযনা 

যালামু , ওয়াল হামিু হলল্লাহহ রাজিল আলামীন।“  সসুরাহ আন’আমঃ৪৫) “এভারবই অতিাচারী সমািরক  

উপরে শিলা হরয়হিল। সরব শাচ্চ প্রশংসা আল্লাহ ্র, সৃষ্টি িিতসমূরহর পালনকতশা।“  

 

 আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা) বরলন যাহলমরির সার  না  াকার িনি। শতামরা যহি তারির সার   

 ারকা তাহরল শতামরাও তারির মত িাহান্নারম যারব। অতিাচার করা ভারলা নয়, তাই অতিাচারীরির  

পারশ িা ুঁহেও না। যাহলরমর িারাপ শতামারকও প্রভাহবত কররব। তার হনরির পহরণহতও ভারলা নয়।  

“যাহলমরির উপরে শিলা হরব” বরলন আল্লাহ ্  সআযযা ওয়া িাল্লা)। হতহন বরলন, “ওয়াল হামিু হলল্লাহহ 

রাজিল আলামীন।“  

 

 এই হিনিুরলারত পুররা কাহির হবশ্ব প্রকারশি মুসহলমরিররক এবং ইসলামরক আক্রমণ কররি। 

শযিারনই শকান মুসহলম আরি শসিারনই তারির আক্রমণ করা হরে এবং তারিররক সহররয় শিয়ার শচিা 

করা হরে। শযসব যাহলরমরা কাহিররির এই হনপীেরন সঙ্গ হিরে ওরাও তারিরই মত, বরঞ্চ তারা আরও 

িারাপ। তারা মানুষরক ধম শতিাি কররত বাধি কররি।  

 

 এই ইউররাপ, অিারমহরকা এবং অনিানিরা যারা হনরিরিররক সভি ভারব তারা পুররা পহৃ বীরত  

হনপীেন চালারে শযিারনই শকান মুসহলম আরি শসিারন। হকনু্ত শশষ সমরয় শুধুমাত্র এই িুর াই  াকরব। 

ইসলারমর মানুরষরা এবং যারা ইসলারমর নয় তারা। এই িুইরয়র শভতরর এক মহাযুদ্ধ হরব হকনু্ত অবরশরষ  

ইনশাআল্লাহ ্ মাহিী আলাইহহ সালাম আত্মপ্রকাশ কররবন এবং এইসব যাহলমরির ব্যাপারে বিবস্থা গ্রহণ  

 



 

কেরব্ন। এবং আহিরারত তারা িাহান্নারম যারব অরনির উপর অতিাচার করার কাররণ।  

 

 সাবধান হও, শতামারির হৃিয় শযন তারির হিকক ঝুুঁ রক না পরে। তারির সাহাযিও শকাররানা শযন 

তুহম হনস্তার শপরত পাররা। অতিাচার এমন একষ্ট  জিহনস যা আল্লাহ ্  সিাঃিাঃ) পি  কররন না। এষ্ট   

এমন একষ্ট  ববহশিি যা আল্লাহ ্ পি  কররন না। যুলুম এমন একষ্ট  জিহনস যা শয়তান পি  করর এবং 

শয়তান মানুষরক তা শশিায়।  

 

 আল্লাহ ্  সিাঃিাঃ) শযন তারির অতিাচার ুুহররয় তারির উপরই পহতত কররন। হতহন শযন যাহলম 

হিরয় যাহলরমর হপঠ ভারঙ্গন ইনশাআল্লাহ ্।      

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহরমত আহিল 

      ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ৯ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

 
 


