
আত্মীয়ের বন্ধন রক্ষা করা ফারয 
 

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। 

 

 আত্মীয়তার বন্ধন িুরুত্বপূর্ ণ। শলাককরা িাকন না সাপ্তাহহক ছুটির হিকন শকাথায় শযকত হকব।  

পহরবারকক সাকথ হনকয় বাবা-মার সাকথ শিিা করকত যাওয়া হবশাল পূকর্ির কাি এবং সাওয়াকবর কারর্,  

যহি উনারা িীহবত থাককন। উনাকির সাকথ সাক্ষাৎ করা িুবই উত্তম।  

 

 আত্মীয় এবং পহরবাকরর শেতকর শক শক আকছ তা িানা উত্তম। এটি ইসলাকম িুরুত্বপূর্ ণ। তুহম  

শকাথা শথকক একসছ এবং কাকির কাছ শথকক একসছ তার শিা োঁি করা উত্তম। অতীকতর মানুকেরা তা করত 

হকনু্ত এই অেিাসটি তিাি করা হকয়কছ এই (ওসমানীয়া) সাম্রািি ধ্বংকসর পকর।  

 

 শতামার বংশধারা হক? শসিা শকাথা শথকক আসকছ? শকাথায় যাকে? এহিকক মনকযাি শিয়া এবং 

তা অনুসরর্ করা উত্তম। হবকশে ককর এই সমকয় যিন হকছু শলাক বাহনকয় বকল, “আহম একিন সাইহয়ি, 

আহম এই, আহম শসই।“ এরকম বলা যথাযথ নয় যহি শতামার হাকত শকান প্রমার্ না থাকক, যহিওবা তুহম 

সহতিই একিন সাইহয়ি হকয়ও থাককা। আমরা সবাই আিাম (আলাইহহ সালাম) এর বংশধর। টিক শযমন 

আমাকির পহবত্র নাবী  (সা)) এর বংশধারা পহরাারোকব এবং সুররোকব উনার কাকছ একসকছ, শযকহতু  

হতহন সব হকছুকতই আমাকির িনি আিশ ণ শসকহতু আমাকির িকনিও িানা িারয শয কারা আমাকির 

আত্মীয়, পূব ণপুরুে, হপতামহ-মাতামহ এবং চাচা-মামা এবং তাকির হনকিবতী হওয়া উহচৎ। এই হসলাত- 

উর-রাহম (আত্মীকয়র বন্ধন) িারয।  

 

 যারা হসলাত-উর রাহম রক্ষা ককর তাকির কািও োকলা হয় এবং তাকির হরহযক বজৃি পায়। তাই  

এটি করা শুধুমাত্র বনু্ধপরায়ণতা নয়, এটি করা একটি ইবািাত। যারা ইবািাত না ককর তাকির িনি িুনাহ 

হলহপবি হয়। “যারা আত্মীয়তার বন্ধন হছন্ন ককর তারা আমার সাকথ বন্ধন হছন্ন ককর”, বকলন আল্লাহ ্  

 (আযযা ওয়া িাল্লা)।  

 

 এই জিহনসিুকলা শলাককরা েূকল শিকছ। তারা আমকির েূহলকয় হিকয়কছ। ওসমানীয়াকির পকর এিা 

ইোকৃতোকব করা হকয়কছ। জ্ঞানী এবং োকলা মানুকেরা আর শনই। তারা সবাই চকল শিকছ। তাকিরকক  

সহরকয় শিয়া হকয়কছ অতীকতর সাকথ আমাকির সম্পকণ শককি শিলার িনি। এবং তারা শসিা করকত  

অতিন্ত সিল হকয়কছ। তবুও মুসহলম মানুকেরা যারা ইসলাকমর অনুসরর্ ককর তারা এই অহত সুরর  

 



রীহত অনুসরর্ ককর যায় কারর্ তা আল্লাহ ্র একটি আকিশ।  

 

 এই রীহতটি অকনক আকিই হাহরকয় শযত যহি এটি আল্লাহ ্র একটি আকিশ না হত এবং শলাককরা 

তরকারীর শ াকলর মত হকয় শযত। শক শকাথা শথকক একসকছ এবং শকাথায় যাকে তা শবা া িুার হত। 

কহমউহনযমও এরকম হছল। তারা পহরবার বলকত হকছু রাকিহন। কহমউহনস্টরা মানুেকক হবহক্ষপ্তোকব 

ছহিকয় হছটিকয় হিকয়হছল। হকনু্ত এত চাপ এবং অতিাচাকরর পকরও মানুকেরা এক অপরকক তিাি ককরহন। 

মানুেকির একক অপরকক আরও শবহশ ককর মকন পিত এবং তারা েূকলহন।  

 

 এটি একটি সুরর আকিশ এবং সুরর রীহত। চল আমরা তা বিায় রাহি। শতামরা আল্লাহ ্র কাছ 

শথকক এর িনি একটি হবশাল পুরস্কার লাে করকব।            

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

      ২০ ফেব্রুয়ারর ২০১৬/১১ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

 


