
আল্লাহ্ সর্ বাত্তম সহায়ক 

 
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। 

 

 আল্লা ্ রফ বাত্তভ াামিকাযী। আভারদয এটা ভুরি ফরর কারি বূরর মাওয়া উহিত নয়। এিন 

ভানুরলযা এই অফস্থায়ই আরে। তারদয এটট ুরযাুহযবারফ ফুঝরত রফ হকন্তু এটা তারদয ভাথায়ও আর  

না। ভানু্রমযা স্বজস্ত ায় মিন তাযা এটট স্মযণ করয। তুহভ মিন এটট ভুরি ফর তিনও আল্লা ্ াামি  

করযন। 

 

 শকউ ভানফিাহতরক াামি কযরত ারয না মহদ আল্লা ্ না িান। শকান হকেুই ভানুরলয উয  

প্রবাফ শপররত ারয না মতক্ষণ তাযা আল্লা ্য হনযাত্তা এফং অহববাকরেয ভরধি থারক। তাযা স্বজস্ত  

রাব করয, াহি ায় এফং ফ মাতনা দযূ য়। এযকভ শকান কথা ফরর শোটা শনই শম, “এই শরাকটট 

ম্পদারী, শ আভারদয াামি কযরফ এফং আভযা স্বজস্ত ারফা”।  

 

 ভারঝ ভারঝ াহয ফিাায ঘরট। এক শরাক, এক াির, একফায একটট হিটি াটিরয়হের,  

“আল্লা ্য কারে আভায িনি দু’আ কযরফন আহভ শমন এয যািায স্বরে আহ শমন শ আভায  

কভ বংস্থান করযন।“ এটা আশ্চম ব। তুহভ মিন আল্লা ্য কারে দু’আ কয, আল্লা ্ শতাভারক স্বজস্ত শদন, 

আল্লা ্ শতাভারক াধাযণ জ্ঞানরফাধ শদন এফং আল্লা ্ শতাভারক ায়তা করযন। শটারক এত দযূ শনফায 

প্ররয়ািন শনই। আল্লা ্ শতাভারক একটট ফ বরতয উরয অথফা ভরুবুহভয ভধিিারন াামি কযরত  

ারযন। শতাভায আল্লা ্য উয হনববয কযরত রফ। হমহন শতাভারক াামি করযন হতহন আল্লা ্ এফং হতহন  

শতাভারক অনি কাযও ভুিারক্ষী যারিন না। আভারদয িনি ফরিরয় বাররা এফং ফরিরয় হনকটফতী 

রে আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা।। আভযা শমন আল্লা ্য াামি শথরক ফজিত না ই ইনাআল্লা।  

 

 “াফুনাল্লা ওয়া হন’ভার ওয়াহকর, হন’ভার ভাওরা ওয়া হন’ভান নাহয”। আল্লা ্ রফ বাত্তভ 

াামিকাযী এফং উনায শথরক উত্তভ আয শকউ রত ারয না। শই হিিাও হনভূ বর শাক আাা।। এফং 

ভানুরলয এই ফাকিটট হদরন ১০০ ফায ফরা উহিত শমন তাযা মন্ত্রণা এফং ভিা শথরক ভুজি ায়। শমই 

তাাই থাক না শকন, মাই দুুঃি ফা দুজশ্চিাই থাক না শকন, ফ িরর মায়। অরনক ভয় ভানুল বারফ  

তাযা মহদ একিন জিারী ভানুরলয ারথ থারক তারর তাযা ভিা শথরক ফা াঁিরত াযরফ তায  

াারমি। ফরিরয় ফ হনযাত্তা আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা। রত। এটট বূররা না। উনায কারে আয়য় 

শিা াঁরিা।  



 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা। 

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভরভত আহদর 

২১  ২০১৭/২৪ িভুাহদর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।            


