
 

আল্লাহ্উনারবিশ্বাসীিান্দাদেরঅত্যাচারকদরননা 

 
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। 

 ুধুভাত্র আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) আভাদদয কাদে আল্লা ্য ভত্ব এফং হফারত্ব ফর্ ণনা কযদত 

শদযদেন। আল্লা ্য হফারত্ব আভাদদয ফুজিভত্তা এফং কল্পনায অদনক ঊদধ ণ। তফুও ইরাভই একভাত্র  

ধভ ণ মা আল্লা ্য বফহষ্ট্িভূ ফদেদয় উত্তভবাদফ ফর্ ণনা কযদত শদযদে। একিন ভুহরভ ফিজি নু্তষ্ট্ 

থাদক কাযর্ আল্লা ্ িুফ বাদরাবাদফ উনায ক্ষভতা ফিািিা কদযন ইরাদভ। হকনু্ত একিন অহফশ্বাী  

অনু্তষ্ট্ থাদক।  

 

 তাযা তাদদয ধভ ণ াযায়। তাদদয শফহয বািই ধভ ণতিািী কাযর্ তাযা শমযকভটি  বাদফ শযকভ 

দত াদয না। তাযা আল্লা ্য ফর্ ণনা কদয শমন হতহন একিন ফিজি, শমন হতহন ভানুদলয ভত হকেু একিা। 

এযকভ হেন্তা ধ্বং শাক! ভানুদলয াদথ আল্লা ্য শকানযকভ তুরনাই শনই। প্রথভতাঃ এযকভ তুরনা ফুজি 

ফা হফদফদকয াদথ অাভঞ্জিূর্ ণ। তাই তাদদয শফহয বাি শরাকই ধভ ণতিাি কযদে এফং অনি ধভ ণ  

িুুঁিদে। হকনু্ত তা িুুঁদি না শদয় তাযা অহফশ্বাী দয় মাদে।  

 

 আল্লা ্  (িাল্লা িারারুু ) ভানুলদক উনায ক্ষভতা শদিান। প্রহতটি হফশ্বাী প্রহত হভহনদি আল্লা ্য 

হফারত্ব এফং ক্ষভতা শদদি। তাযা উনায স্বত্তা শদদি না হকনু্ত উনায বফহষ্ট্িভূ এফং উহন মা কদযন তা 

শদদি এফং ঈভান আদন। শমভন, এিন ফাইদয বাযী তুলাযাত দে। মহদ ুদযা হৃথফীও একজত্রত দয় 

আদ তাযা হক এভন একটি কাি কযদত াযদফ? তাযা এয হকেুই কযদত াযদফ না। মিন আল্লা ্ োন 

তিন ক্ষযা ৃটষ্ট্ কদযন, মিন হতহন োন তিন ফটৃষ্ট্ ৃটষ্ট্ কদযন আয মিন হতহন োন তুলায ৃটষ্ট্ কদযন।  

হতহন ফহকেু কদযন, হতহন ফ ণক্ষভ। এিন তাযা প্রমুজিয ফিাাদয ফদর, “আভাদদয উদয আদয শকউ 

শনই!” আভযা শদহি তাযা উদযাি কািিুদরা কযদত াদয হকনা। তাদতা নয়ই, তাযা এদফয এক  

ািায বাদিয একবাি ফা দ ািায বাদিয একবািও কযদত াযদফ না।  

 

 আল্লা ্ ভান এফং আল্লা ্ উনায হফশ্বাী ফান্দাদদয উয অতিাোয কদযন না। উহন ুধুভাত্র তাই 

আদদ হদদয়দেন মা উনায ভুহভন ফান্দা কযদত াযদফ। আভযা শকন এ ফিাাদয কথা ফরহে? আল্লা ্য 

হফারদত্বয াভদন উহিগ্নতায হকায দয়া না। আল্লা ্ ক্ষভা কদযন এফং হপহপাহন আদ য়তান  

শথদক। শরাদকযা ওমু কযদত ুরু কদয ফদর, “এিা টিক কদয কযহে না বূর দে ? এিা টিকবাদফই দে, 

না, বূরবাদফ দে”। এবাদফ তাযা একঘন্টা মাফত ওমুদত থাদক। একফায কদয শপর এফং তা টিক দফ।  



    এিা এভন কটিন শকান হকেু নয়। য়তান শতাভাদক ইফাদাত শথদক দদূয যািায িনি এযকভ কদয। 

নাভাম দ শপরদফাঃ হফহভল্লা ফদর নাভাম দ ফাইদয শফয দয় মাদফ।  

 

 হেন্তা কযদত শথদকা না, “এিা টিক আদে, নাহক এিা টিক শনই”। আল্লা ্ শতাভায কাি গ্রর্  

কযদত াদযন ুধুভাত্র শতাভায হনয়াদতয উয হবহত্ত কদয। হতহন শোিিাি হফলদয় দৃটষ্ট্ শদন না। আল্লা ্  

 (আমমা ওয়া িাল্লা) দেন আযাভুয যাহভীন। তুহভ মিন উনায ভত্বদক াভদন হনদয় উনায ইফাদাত 

কযদফ তিন হতহন অদনকিুর্ শফহ াওয়াফ এফং আভার দান কযদফন শতাভায ইফাদাদতয িনি। আল্লা ্য 

হফারদত্বয াভদন দুজিন্তা শযদিা না এফং য়তাদনয ভানি শকাদযা না। শফহয বাি শরাকই, “শফহ কযফ, 

আযও বাদরা কযফ” ফদর হনদিদদয উয শফাঝা োায় এফং শমিুকু কযত শিুকুও আয কদয না।  

 

 এিা হনদয় শফহ ফাাফাহ শকাদযা না। হনদিদদয অতিাোয শকাদযা না। শফহযবাি শরাদকয  

শবতদযই হপহপাহন কাি কদয মা হকনা য়তান শথদক আদ, আল্লা ্ দত নয়। আল্লা ্ ক্ষভাীর,  

ভান এফং আভাদদয ইফাদাদতয উনায প্রদয়ািন শনই। ুধু শমন উনায আদদ াহরত দত াদয শই 

কাযদর্ একফাদযই ওমু কদয নাভাম দ শপরদফ, ফিা। আল্লা ্ তা গ্রর্ করুন।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

২৯ হিদম্বায ২০১৬ / ২৯ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।   


