
বিজয়ের িছর  

 

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। 

 

 আিকক পকহলা মুহাররাম। এটা বারাকাতপূর্ ণ শহাক। নতুন হহিহর মাসটট ইসলামী হবকের িনি 

আল্লাহ (িাাঃিাাঃ) বারাকাতময় ককর হিন। ইনশাআল্লাহ এই বছরটট শযন ইসলাকমর িনি হবিকয়র বছর 

হয়। আমরা তাই আশা কহর কারর্ অবস্থা যত কটিন হয় হবিয় ততই কাকছ থাকক ইনশাআল্লাহ।  

 

 যিন মানুকেরা অতীব পহরশ্রকমর কারকর্ হনরাশ হকয় যায়, যিন তারা িুব িুরহ অবস্থায় থাকক, 

তিন আল্লাহ উদ্ধার করকত আকসন। আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা) হনজিতভাকব মুহমনকির সাকথ আকছন,  

যারা উনাকক হবোস ককর তাকির সাকথ। তাই আমরা কিকনাই হনরাশ হই না।  

 

 আশাহীনতা মাকন ঈমানহীনতা। শতামাকির আল্লাহকক হবোস করকত হকব এবং উনার উপর হতাশ 

হওয়া যাকব না। প্রহতটট সুকযাকি আল্লাহর কাছ শথকক সাহাযি চাওয়া প্রকয়ািন শযন হতহন সাহাযি ককরন 

ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবহকছুকতই সক্ষম। উনা আমাকির যা হিকয়কছন শসিুকলা হবশাল হনয়ামাত। আমরা 

শবহশর ভাি মানুেই শসই বারাকাকতর মূলি িাহননা, হকনু্ত তবুও আল্লাহ সকব ণাচ্চ রাহমাত শিিান এবং 

আমাকির ক্ষমা ককর শিন। “আমার রাহমাত শথকক হনরাশ হকয়াও না”, বকলন আল্লাহ (আযযা ওয়া িাল্লা)।  

 

 অতএব আমরা বলহছ, ইনশাল্লাহ, এই বছর শহাক ইসলাকমর িনি হবিকয়র বছর। ১৪৩৮ বছর 

পার হকয় শিকছ আমাকির পহবত্র নাবী (সাাঃ) এর মাক্কাহ শথকক মাহিনায় হহিরাকতর পর। এটা আমাকির 

িনি একটট বড় হশক্ষা। যিন বলা হজিল, “আর ইসলাকম হকছুই হকব না। আমরা তাকক একাই শশে ককর 

হিকত পারব”, তিন আমাকির পহবত্র নাবী (সাাঃ) হাযরাত আবু বাকর হসজিক (রাাঃ) শক এত ককের মকযিও 

বকলনাঃ 

   

َ َمعَنَا    الَ تَْحَزْن إِنَّ اّلله
 “লা তাযহান, ইন্নাল্লাহা মা’আনা”  (সুরাহ তাওবাাঃ৪০)। “িুাঃি শকাকরা না, আমরা একাকী নই,  

হনিয়ই আল্লাহ আমাকির সাকথ আকছন।“ এটা ইসলামী হবকের িনি একটট বড় হশক্ষা। এটট অহত সুন্দর 

কথা। এই কথার সতিতা যারা হবোস ককর তাকিরকক শকান হকছুই িুাঃিী করকত পাকর না এবং শকান হকছুই 

তাকির প্রভাহবত করকত পাকর না। আল্লাহ মহান, আল্লাহ আমাকির সাকথ আকছন এবং আল্লাহ আমাকির  

িনি যকথে।       



 এই বছরিুকলা ভাকলা শহাক। এই বছরিুকলা ইসলামী হবকের িনি ভাকলা এবং বারাকাতপূর্ ণ শহাক। 

যারা ইসলামকক শত্রু হহকসকব শনয় তাকিরকক আল্লাহ তা’আলা শুযকর হিন এবং যারা শুযরাকনার বাইকর  

চকল শিকছ তাকির উপর আল্লাহর হবধ্বংসী রুপ শনকম আসুক। তারা শযন ইসলাম এবং মুসহলমকির ক্ষহত 

না করকত পাকর। এই বছর শযন একটট বারাকাতময় এবং ভাকলা বছর হয় ইনশাআল্লাহ। আমাকির ঈমান 

শযন বজৃদ্ধ পায় এবং আমাকির শযন শকানহিন কারও িরকার না পকড় ইনশাআল্লাহ।  

 

ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক। আল-িাহতহা।      

 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহকমত আহিল 

        ২ অকটাবার ২০১৬/১ মুহাররাম ১৪৩৮ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।         
 


