
হাযরাত ইব্রাহীম (আলাইহহ সালাম) 

 

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। 

 

আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  আমােির কাে  নাবীিকেক াািয়েয়ে ন শযন আমরা উনােির ােে 

চলেত াাহর। আমরা হক ু সময় আেি াড়লাম শয আল্লাহ ্  আিাজিাজ  বলে ন  “ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম 

শতামােির িনি একিন উত্তম আিশ শ।“ ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম উনার বাবােক াহরতিাি কেরন কারক 

শস সিয়ক ােে হ ল না। ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম বেলন শয হতহন এমন হক ু করেবন না যা করেল  

আল্লাহ ্র হবেরাহিতা হেব এবং হতহন একমাত্র আল্লাহ ্র কাে  িু’আ করেবন শযন আল্লাহ ্ উনােক  

ােপ্রিশ শক কেরন।  

 

 আল্লাহ ্র আিাজিাজ  াে শেেক সের শযও না। অনি কারও অনুসরক করার িনি এবং সিয়ক াে 

শেেক হবচুিত হবার িনি আল্লাহ ্ শতামােির সৃিি কেরন হন। শতামরা একা একাই সের যাচ্ছ। ইব্রাহীম 

আলাইহহ সালাম আমােিরেক এমন একিি উিাহরক শিহিেয়ে ন যা সবহিক হিেয়ই সুন্দর। আল্লাহ ্  

ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম শক সবহক ু হিেয়হ েলন  সুবহান আল্লাহ ্। হতহন যা কেরে ন তার সবই হ ল  

আল্লাহ ্র িনি।  

 

 যিন আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  উনােক াুত্র হহেসেব হাযরাত ইসমাইল িান কেরন  আল্লাহ ্র  

অসীম প্রজ্ঞায় হতহন হাযরাত ইসমাইলেক মাক্কাহ শরেি আসার িনি বেলন। ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম  

শচােির ালকও না শিেল হাযরাত ইসমাইলেক শ েড় আেসন। তারার শসিা মানবিাহতর হােের  

স্থােন াহরকত হয়। আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া িাল্লা  উনােিরেক হিেয় ক্বাবা শারীি ততরী করান যা হকনা  

শুরুেত িান্নাত শেেক বাইতুল মা’মুর নামক একিি জিহনস হহেসেব াহৃেবীেত আেস। হকনু্ত আল্লাহ ্ 

 আিাজিাজ  তা উিয়েয় হনেয় যান যিন মানুেরর িুনাহ বজৃ  াায়। ইব্রাহীম আলাইহহ সালােমর াােিি হ ল 

তা আবার াুনহন শম শাক করা।  

 

 আল্লাহ ্  আিাজিাজ  ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম শক অেনক বারাকাত হিেয়হ েলন শযন মানুর তা  

শিিেত াাের। শযসব মানুর আল্লাহ ্র ােে চেল তােির উার বারাকাত োেক। বারাকাত আল্লাহ ্র একিি 

হনয়ামাত  আল্লাহ ্র একিি রহসি। এিি এমন একিি রহসি যার সমািান মানুর করেত াাের না। যিন  

সামানি জিহনেসও বারাকাত োেক তা সবার িনি যেেি হয়। যিন বারাকাত োেক না তিন যতই চাওয়া 

শহাক না শকন  শসই জিহনস কারও িনিই ায শাপ্ত হেব না  কারও িনিই শুা হেব না।   

 



 

ইব্রাহীম আলাইহহ সালাম এর অেনক িুক হ ল। হতহন একিন উলুল আযাম  অতিন্ত উচ্চ  

ময শািাশীল নাবী  একিন তিয শিশীল এবং শজিশালী নাবী। হতহন আমােির াহবত্র নাবী আসাজ  এর  

প্রহাতামহও। আল্লাহ ্ আমােির সবাইেক উনার বারাকাত িান করুন। বারাকােতর িনি িু’আ করা  

াােলা ইনশাআল্লাহ ্। প্রাচুয শ এবং বারাকাত আসুক ইনশাআল্লাহ ্।   

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

আল-িাহতহা। 

 

        

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহেমত আহিল 

      ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১৩ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায  আকবাবা িারিাহ।       

 


