
আমাদের পবিত্র নািী (সাাঃ) এর অনুকরণ কর 

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, দাস্তুয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 

 আউমু হফল্লাহ হভনা াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ।  

 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ   لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

 “রাকাদ কানা রাকুভ হপ যাুহরল্লাহ উওয়াতান াানা”  সুযা আমাফঃ২১)। আল্লা ্  সআমমা 

ওয়া িাল্লা) ফলরনঃ “যাুরুল্লা শতাভালদয িনি একিন অহত ুন্দয উদাযণ”। শতাভালদয উনালক 

অনুকযণ কযলফ। আভালদয হফত্র নাফী সাঃ) এয অনুকযণ কয। শতাভযা ভম াদা রাব কযলফ এফং উচ্চ 

স্তলয শ ৌঁছালফ।  

 

 হকন্তু দুঃলিয হফলয় এই শম শরালকযা এিন আয উনালক অনুকযণ কযলছ না এফং মালদযলক 

অনুকযণ কযা উহিত নয় তালদয অনুকযণ কযলছ। এফং তাযা কাযা? তাযা জিভালদয ভত লত িায়।  

িত ১৫০-২০০ ফছলয এই য়তানী প্রথলভ এক শেণীয শবতলয প্রলফ কলযলছ এফং লয ুলযা ভানুললয 

ভালে ছহলয় শিলছ। মত হনযথ ক কাি আলছ তায শফীয বািই আল জিভ শথলক।  

 

 তাযা বালফ শম তাযা উন্নত। তাযা বালফ তাযা উন্নত ভানুল, ঈল া কযায ভত ভানুল। তালদযলক ঈল া 

কযায ভত আলদ  হকছু শনই। তালদয অবিাও বালরা নয়, তালদয িীফনধাযাও বালরা নয়। মহদ ফুজি হদলয় 

শদিা য়, ফাহিকবালফ ফা আবিন্তযীণবালফ, তাযা ঈল া কযায ভত ভানুল নয়। লত ালয তাযা তালদয 

হনিস্ব িহত ততযী কলযলছ এফং প্রহতষ্ঠিত কলযলছ। হকন্তু আভালদয কালছ তাযা শুধু তালদয িাযা 

শক রগুলরাই াঠালে। তালদয হকছু বালরা অবিা আলছ হকন্তু আভযা শগুলরা অনুকযণ কযহছ না। 

য়তান িায় না আভযা শই অবিাগুলরায অনুকযণ কহয, ফযং আভালদযলক শ হনলদ শদয় এফং  

শিায় শুধু তালদয িাযা অবিাগুলরা অনুকযণ কযলত।  

 

 এই িনিই ভানুললযা এই অফস্থায় হতত লয়লছ। কাযণ তাযা জিভালদয বালরা হদকগুলরা তিাি 

কলযলছ, শম হদকগুলরা ঈল া কযায ভত, এফং ঈল া না কযায ভত হদকগুলরায হদলক তাহকলয়লছ। ভানুললযা  

জিভালদয িাযা অবিাগুলরা হনলয়লছ, তাযা শমফ িাযা কাি কলয শগুলরালক হনলয়লছ উদাযণ 

হললফ। অতএফ, ভানুললক তালদয শফাধ হপলয শলত লফ এফং তালদয হনলিলদয ভূরি িানলত লফ। তাযা 

শমন আল্লা ্য দান কযা এই হফার ভম াদা এফং হফার ফাযাকাত হিনলত ালয।  



 আল্লা ্লক শুকহযয়া শম আভযা ভানুললদয ভালে বািিফান। আল্লা ্ আভালদয উম্মাহত ভুাম্মালদয 

শবতলয ৃষ্ঠি কলযলছন। হতহন আভালদয ভুহরভ হললফ ৃষ্ঠি কলযলছন। এয শথলক ফ ভম াদা আয শনই,  

আয হকছু ঈল া কযাযও শনই। একষ্ঠি জিহনই ঈল া কযায ভত এফং তা লে আভালদয হফত্র নাফী সাঃ) 

এয যাস্তা। তুহভ মত শই লথ থাকলফ তত উলয উঠলফ। মত দলূয মালফ তত নীলি নাভলফ এফং শতাভায  

ভূরি কভলফ। শতাভায দাভ া াঁি য়াও লফ না। আল্লা ্ শুধু তিনই শতাভালক াামি কলযন মিন তুহভ 

লতিয হদলক হপলয আলা। হতহন তিন শতাভালক উনায হনয়াভাত দান কলযন, শতাভালক ভুচ্চ কলযন  

এফং শতাভালক াামি কলযন। মত তুহভ উনায থ তিাি কযলফ তত অহনি শতাভায উলয হতত লফ। 

তাই আভালদযলক এয ভূরি িানলত লফ।  
 

 এই ফাযাকাত একষ্ঠি অভূরি ফাযাকাত। ির আভযা তায ভূরিায়ন কহয মহদ াভানিও য়। এত  

হফার ফাযাকালতয ভূরিায়ন আভযা না কলয াহয না। এষ্ঠিয ভূরি এত শফী শম তা শকান ভানুললয ভাথায়  

ফা কল্পনায়ও ঢুকলফ না। তফুও তায ভূরিায়ন আভালদযলক কযলত লফ, াভানি লরও। আল্লা ্ শমন 

আভালদয তালদয ভালে াহভর কলযন মাযা এয ভূরিায়ন কলয ইনাআল্লা।  
 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  
 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভলভত আহদর 

১০ িানুয়াযী ২০১৭/১২ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।                 


