
আমাদের পবিত্র নািী (সাাঃ) আমাদের সিদেদে িড় বনোমাত 

 
আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ। 

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহয়িদীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভাদাদ ইয়া যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইয়া াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা দাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাদ নাহমভ আর-াক্কানী, দাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 আল্লা ্কক ধনিফাদ শম াপায ভা হনযাকদ ায কয় শিকে, ইনাআল্লা। এিনকায এই ভাটি  

আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয ভা, যাহফউর আউয়ার ভা, ভাওহরকদয ভা। ভাওহরকদয যাত, ামযাত 

ুরাইভান শেকরফী ফকরন, রাইরাতুর কাদাকযয ভতই ভূরিফান। এই ভা হফত্র। মাযা আভাকদয হফত্র  

নাফী (াাঃ) শক ভম যাদা এফং বারফাা শদিাকফ এই ভাক, তাযা আল্লা ্য দৃটিকত হফার ুযস্কাকযয অহধকাযী 

কফ।  

 

 আভাকদয উহেত আল্লা ্ তা’আরাকক ধনিফাদ িানাকনায কাযণ হতহন আভাকদয উম্মাহত ভুাম্মাদ  

 (াাঃ) ককয াটয়কয়কেন। এটি একটি হফার হনয়াভাত হকুু ভানুকলযা এই হনয়াভাকতয ভূরি িাকন না। 

আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয আকিয নাফীিণও আল্লা ্ তা’আরায কাকে দু’আ ককযহেকরন উম্মাহত 

ভুাম্মাদ (াাঃ) এয অুবূযক্ত ফায িনি। আভাকদযকক হফার হনয়াভাত দান কযা কয়কে। আভযা একিন 

ুন্দয নাফীয উম্মাত কয়হে, এফং আভযা আল্লা ্য হিয়তভ নাফীয উম্মাত কয়হে। এিা আভাকদয িনি 

একটি অহত আনকন্দয কাযণ ওয়া উহেত।  

 

 ১০০ ারাওয়াত শথকক ুরু ককয মতিুকরা ম্ভফ ারাওয়াত  এই যাহফউর আউয়ার ভাকয 

ম্মাকন। শতাভযা ভাওহরদ অনুষ্ঠানও কযকত াকযা আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) িন্ম উরকে। শতাভাকদয 

দান এফং াদাকায াওয়াফ উায হককফ উনাকক দাও এই ফকর শম, “হফত্র নাফী (াাঃ) এয ভহভা এফং 

ম্মাকন আভযা এই াদাকা দান কযহে, এই ইফাদাতভূ কযহে এফং ভানকুলয াকথ হভকরহভক েরহে।“ 

মত ম্ভফ শফহ বাকরা কাি কয এই ভাক আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয ম্মাকন।  

 

 আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) আভাকদয িনি একটি হফার হনয়াভাত। আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) 

শক ম্মান শদিাকনা আল্লা ্য একটি আকদ। আল্লা ্  (িাল্লা িারারুু ) ফকরন, “নাফীকক ভম যাদা দাও, উনায 

উয ারাত এফং ারাভ ায়াও। আহভ এফং আভায শপকযতাযা উনায উয ারাত এফং ারাভ ায়াই”। 

আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) এটি আকদ ককযকেন এফং হফশ্বাীকদয তা ভানা উহেত। মহদও এই আকদটি 

কুয’আকন হরহিত আকে, তফুও য়তান অকনক ভানুলকক হফহবন্নবাকফ হফকথ হনকয়কে। এফ ভানুলকদয 

ম্ভ্রভ েকর মাকফ। মাযা আভাকদয হফত্র নাফী (াাঃ) শক ম্মান ককয না তাকদয শকান ম্মান থাককফ না,  

ভূরি থাককফ না। মাকদয আল্লা ্য দৃটিকত শকান ম্মান শনই তাকদয ভানুকলয াকথও শকান ম্মান শনই।  

 



 আল্লা ্  (িাাঃিাাঃ) হফত্র নাফী (াাঃ) িনি আভাকদয বারফাা ফজৃ  করুন। উনাকক মত  

বারফাকফা তত আভাকদয িনি বাকরা। এিাই এই হফলকয়য াযভভ য ইনাআল্লা।  

 

      ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভকভত আহদর 

১ হিকম্বায ২০১৬/১ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

 


