
প্রথমম সাবধানতা অবলম্বন কমে মে ভেসা কে 

 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 হৃথফীতত শমতকান হকছু তত াতয। শবতফা না শম ফহকছু একইবাতফ চরতত থাকতফ। একজন 

ভানুল মা হচন্তাও কযতত াতয না তাও ঘতে। এটে একটে যীক্ষা এফং ভানুতলয আল্লা ্য উয হনবভয কযা 

দযকায এফং শবাতফ ফা াঁচা উহচত।  

 

 শতাভাতদয বযা কযতত তফ হকনু্ত শতাভাতদয ভাথাও ফিফায কযতত তফ। আভাতদয হফত্র নাফী 

 সা)  ফতরন  “আহকরা ওয়া তাওয়াক্কার”। ভাতন  হনতজয উে প্রথতভ ফা াঁতধা এফং তাযতয আল্লা ্য  

উয বযা কয। কাযণ মহদ তুহভ তাতক শিারা শছত দাও আয ফহকছু শিারা শযতি দাও আয ফর   

“আহভ বযা কতযহছ হকনু্ত তাযা এত আভাতক শভতযতছ  হছনতাই কতযতছ”  তাতর শমন তুহভ ফরছ   

“আহভ আল্লা ্য উয বযা কতযহছ  তাই এো আভায শদাল নয়!” 

 

 না  শতাভায আতি কাজ টিকভত কযা প্রতয়াজন এফং তায ুন্দয িুাঁটেনাটে শিা। মিন ভানুতলয 

াতথ হভতফ তিন তাতদয াতথ ুন্দযবাতফ হভতফ এফং ভাহনতয় চরতফ। শতাভায শফাঝা দযকায ভানুতলয 

ভাতঝ শক বাতরা এফং শক িাযা। তাতর তুহভ ধাযণায উয হবহি কতয কাজ কযতফ না  হকনু্ত শতাভাতক 

াফধান থাকতত তফ শমন তুহভ ক্ষহতগ্রস্ত না ও এফং অতনিযাও ক্ষহতগ্রস্ত না য়।  

 

 ফাযই নাপ আতছ। আভাতদয াফধান তত তফ। কাযণ শতাভযা মহদ াফধান না ও তাতর  

অনি শরাতকযা শতাভায ুতমাি হনতত াতয  নাপ অনুযণ কযতত াতয এফং অহনষ্ট কযতত াতয।  

মিন তুহভ ফুঝতত াতযা এফং শই জজহনটে শযাধ কযতত াতযা তিন তা তফ শতাভায জনি এফং  

অনিতদয জনি উকাযী। তিন তাযা অহনষ্ট কযায শচষ্টা কযতফ না এফং িুনা কযতফ না। ফাই তাতদয ীভা 

জানতফ এফং ফাই তাতদয অহধকায জানতফ।  

 

 এই তে ভিা। শরাকতদয এিন াফধান তত তফ। অতনক ভয় শরাতকযা শবায ভত  

হনতজতদয ভ ভণ কতয শদয় এফং মিন তাতদয হকছু য় তিন তাযা কান্না ুরু কতয  “আহভ এো কতযহছ 

এফং আহভ শো কতযহছ”। অতএফ  চর আভযা াফধান ই এফং হনতজতদয ও অনিতদয অহধকায যক্ষা  

কতয চহর ইনাআল্লা ্।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  



ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভতভত আহদর 

১৯ হিতম্বায ২০১৬ / ১৯ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পাজায নাভাম  আকফাফা দাযিা।             

 


