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আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজজভ। 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 জাহভয়া। 

 এই হদনন ৭০,০০০ ভিা শননভ আন হৃথফীনত। শইি ভাওরানা (কাাঃহাঃ) ফরনতন, “াপারুর 

িাইযাঃ এয বানরা আভানদয উয আুক আয এয িাযা অননিয উয চনর মাক”। ফরা য়, “য়তান  

াজস্তয শমািি”। এই ভিািুনরা হতত শাক অহফশ্বানয ভানুল এফং য়তাননদয উয। এই ভিা 

িুনরা তানদয স্প শ কনয না মাযা আল্লা ্নক স্মযণ কনয, াদাকা দান কনয, তাওফা কনয এফং ক্ষভা চায়। 

এই হদননয বানরা তানদয উনয আন। তানদয উনয ফহকছুয বানরা আন ইনাআল্লা।  

 

 আজনক শমন আভযা হতনফায কাহরভা াাদা, ৩০০ ফায আতািহপরুল্লা এফং আভানদয 

াদাকা বূনর না মাই। শফানরা না, “এত কানর আহভ একজন িযীফ ভানলু শকাথায় িুুঁনজ ানফা?”  

শতাভায াদাকা আরাদা কনয যানিা, একটি িানভ ফা ফানে যানিা – শমিানন িুী শিান যানিা – তা 

ছুুঁ নয়া না এফং মিন শকান িযীফ ভানুনলয শদিা ানফ তিন হদও। শিাও গ্রণীয় নফ। মিন তুহভ িাকা  

আরাদা কয াদাকা শদফায উনেনি, তিনই শম তা কাউনক হদনত নফ এভন শকান কথা শনই। মিন  

তুহভ কাউনক ানফ তিন হদনত াযনফ, হকনু্ত শহদন শতাভায াদাকা আরাদা কনয যানিা।  

 

 এিাই আল্লা ্য প্রজ্ঞা। াধাযণত াপায ভা য় ২৯ হদননয। এফায আভযা শদিহছ াপায ভা  

৩০ হদননয নে অননক ফছয নয। এয ভানন এনতও হকভা আনছ। ইনাআল্লা াপায ভানয বানরা 

আভানদয জনি। আয তায ভিািুনরা াজস্ত হননফ তানদয উয আুক মাযা আল্লা ্য হফরুনে  

হফনরা কনয, মাযা ভানুলনক অতিাচায কনয, মাযা অায়নদয উয শফাভাফল শন কনয, মাযা ভানুল তিা 

কনয নিষু্ঠরবানফ। 

 

 তাযা হনীহত ভানুনলয উয অহফযত আিুন এফং শফাভা ফল শন কনয মানে যাত হদন। তাযা 

আল্লা ্নক বয় কনয না এফং ভানুলনক রজ্জা ায় না। আল্লা ্ অজস্তত্বভান এফং আল্লা ্য চাফুক আনছ।  

হতহন মহদ কাউনক চাফুক ভানযন তা শকউ শেকানত ানয না। আল্লা ্ আভানদয াামি করুন। াপায  

ভানয বানরা আভানদয জনি শাক এফং এয অহনষ্ট শফ মাহরভনদয জনি শাক ইনাআল্লা।      

 

 

ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  



ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভনভত আহদর 

৩০ ননবম্বায ২০১৬/৩০ াপায ১৪৩৮ 

পাজায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

 

 


