
আল্লাহ তাদের উপর প্রততদ াধ তিদেি 

 

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 হমনাশ শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

 

َرَضَْعن َهاْإَِْْوَمنْ  ْأَع  َرْبِآيَاِتَْرب ِِهْثُمَّ نْذُك ِ لَُمِْممَّ ِرِميَنِْمَنْاْنَّاأَظ   نتَِقُمونَْمُْل ُمج 
“ওয়ামান আযলামু হমম্মান যুহক্করা হব’আয়াহত রাজিহহ সুম্মা আ’রািা ‘আনহা, ইন্না হমনাল  

মুিহরহমনা মুনতাহকমুন”  সসুরাহ সািিাাঃ২২)। আল্লাহ আযযা ওয়া িাল্লা বললন , “যারা আল্লাহ ্র আয়াত 

এবং আলিশ শুলনও মুি হিহরলয় শনয় তারাই যাহলম। এর শেলক শবহশ যাহলম আর শকউ শনই। আল্লাহ এই 

যাহলমলির উপর প্রহতলশাধ হনলবন।“ যারা হিরাউলনর মত আচরণ কলর িুহনয়ালত, আল্লাহ ্র হবরুলে  

িা াঁড়ায়  এবং আল্লাহ ্র আলিশসমূহ অমানি কলর, তালির ভাবা উহচত নয় শয একিুাঁলয়হম কলর তারা শবাঁলচ 

শযলত পারলব। তারা আল্লাহ ্র প্রহতলশাধ অিজন কলরলে।  

 

 আল্লাহ সিাাঃিাাঃ) প্রহতলশাধ হনলবন উনার পহবত্র নাম আল-মুনতাহকম এর মাধিলম। পালালনার 

শকান িায়িা শনই। তালির যত ইচ্ছা মানুষ সমে জন করুক। তালির শকান মূলি শনই। িুরুত্বপূণ জ হলচ্ছ 

আল্লাহ ্লক ভাললাবাসা এবং উনার আলিশসমূহ প্রলয়াি করা। নাহলল, তালির সালে হমহলয়ন মানুষ োকলত 

পালর, এমনহক পুলরা পহৃেবী তালির সালে োকলত পালর, এর শকান িাম শনই। তারা শযন না মলন কলর শয 

তারা আল্লাহ ্র আলিশসমূহ শেলক ঘুলর িা াঁহড়লয় শকান উপকার লাভ কলরলে।  

 

 ওসব মানুলষরা হনলব জাধ কারণ তারা শশলষর কো হচন্তা কলর শিলিহন, তারা হহসাব কলরহন। এই  

পহৃেবী শশষ পয জন্ত কারও শকান কালি আলস না। শয পাহে জব লালভর িনি আিলক শতামার সালে আলে শস 

কাললক পাহে জব লালভর িনি অনি কারও কালে চলল শযলত পালর। তাই, এসব শলালকরা যা কলর তা  

হনবু জজেতা। যিন আল্লাহ ্র আলিশ শশান তিন তা হালকাভালব হনও না শযন শতামার শশষ ভাললা হয়। নতুবা  

পালালনার শকান িায়িা োকলব না যহি তুহম আল্লাহ ্র আলিলশর হবরুলে িা াঁড়াও এবং প্রহতলশাধ শতামার 

কালে শপ ৌঁেুলব।  

 

 অলনক সময় শলালকরা অনি মানুলষর ক্ষহত কলর শি ৌঁহড়লয় পালায় পহৃেবীলত। তিন মানুলষরা  

তালির হপেলন প্রহতলশাধ শনবার িনি শোলে। অলনক সময় তারা পাহললয় যায় হকনু্ত আল্লাহ ্র কাে শেলক 

শকান পালালনা শনই। আল্লাহ যা বললন তা কলরন। হতহন সবহকেু করলতই সক্ষম এবং শকানহকেুই উনালক 



বা াঁধা হিলত পালর না। অতএব, আমালির সাবধান োকলত হলব িুহনয়ালত। অনিলক ঢুাঁ  শমলর চলা আল্লাহ ্র 

সামলন চলল না। আল্লাহ সব জবহৃৎ এবং উনার শরালধর সামলন হকেুই িা াঁড়ালত পালর না। তবুও, হতহন 

আরহামার রাহহমীন। মানুষ শসই প্রহতলশাধ শেলক বা াঁচলত পালর শুধুমাত্র যহি তারা তাওবা কলর। চল  

আমরা তাওবা কহর। আল্লাহ শযন আমালির শসসব অবস্থালন না শিললন ইনশাআল্লাহ।    

 

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহলমত আহিল 

        ২৩ শসলেম্বার ২০১৬/২১ যুলহহজ্জা ১৪৩৭ 

        িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


