
 



জেনে রাখ! আল্লাহর সাহায্য কানেই 
(আমির আলকানেদা উপিহানদশ, িাওলাো আনসি উিনরর বার্তা)

 

সিস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর েেয, সালার্ ও সালাি বমষতর্ জহাক র্াাঁর উপর য্ার পনর আর জকাে েবী জেই। 

আমি আশ্রে প্রার্তো করমে মবর্ামির্ শের্াে জর্নক।  

মবসমিল্লামহর রাহিামের রামহি।  
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অর্তঃ জর্ািানদর মক এই ধারণা জয্, জর্ািরা োন্নানর্ চনল য্ানব, অর্চ জস জলাকনদর অবস্থা অমর্ক্রি করমে য্ারা জর্ািানদর পূনবত 
অর্ীর্ হনেনে। র্ানদর উপর এনসনে মবপদ ও কষ্ট। আর এিমেভানব মশহমরর্ হনর্ হনেনে য্ানর্ েবী ও র্াাঁর প্রমর্ য্ারা ঈিাে 
এনেমেল র্ানদরনক পয্তন্ত একর্া বলনর্ হনেনে জয্, কখে আসনব আল্লাহর সাহায্য! জর্ািরা জশানে োও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই 
মেকটবর্তী। 

আিার িুোমহদ সার্ীরা! 

আল্লাহর রাস্তাে মেনেনদর েীবে মবসেতে দােকারীরা, আল্লাহর রাস্তাে য্খে সিসযা বািনর্ র্ানক, পরীক্ষা কমিে জর্নক কমিে হনর্ 
র্ানক, দুঃখ দুদতশা এবং দুমচিনন্তার জি   ে কাল হনর্ র্ানক, জে কার সিস্ত দাাঁি হার্ জর্নক েুনট য্াে, সব উপকরণ, বামহযক 
সহনয্ামির্ার িাধযি জভনে য্াে এবং অবস্থা এিে হনে য্াে জয্ দৃঢ় সংকনের জলানকরাও বনল উনি, متٰى نصر اللہ, অর্তাৎ আল্লাহর 
সাহায্য কখে আসনব? জর্া জেনে রাখা চাে জয্ আল্লাহর সাহানয্যর সিে এনস জিনে, আল্লাহর সাহায্য প্রাে এনসই জিনে। 

আল্লাহ র্াআলা মেে মকর্ানব আপোনদরনক সুসংবাদ শুোনেে জয্, সিসযা এবং পরীক্ষার পনর আল্লাহর সাহায্য প্রাে এনসই জিনে, 
আল্লাহ র্াআলা মেে দ্বীনের মবেে এবং শরীেনর্র প্রমর্ষ্ঠার েেয লিাইকারীনদর এিে সিনে সুসংবাদ শুোে য্া শুনে দুমেোদার, 
অন্তনরর বযামধনর্ আক্রান্ত িােুনষরা এিে কর্ানক পািলপ্রলাপ বনল র্ানক, মকন্তু য্ার অন্তনর আল্লাহ র্াআলা ঈিাে ও দৃঢ় মবশ্বাস ভনর 
মদনেনেে, জস মবপদেেক জর্নক মবপদেেক অবস্থানর্ও মেনের রব এবং মেনের মপ্রে রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সুসংবানদর উপর এিে দৃঢ় 
মবশ্বাস রানখে, জয্িে িােুষ মেে জচানখ জদখা মেমেনসর উপর রানখ। 

ঈিােনক র্াো করার েেয, আত্মমবশ্বাসনক মিনর পাওোর েেয, আনবিনক িমর্ জদওোর েেয, চলুে একমট দৃশয সািনে মেনে আসা 
মেনে য্াক। এিে ভীমর্কর ও কমিে দৃশয য্া আল্লাহ র্াআলা মেনেই এভানব বলনেে জয্, িায্ওোনে খন্দনকর সিে িুসলিােনদর 
কর্টা কমিে পরীক্ষাে জিলা হনেমেল।    

 وإذزاغت األبصار، سفل منکمأذ جاؤکم من فوقکم ومن إ

য্খে র্ারা জর্ািানদর মেকটবর্তী হনেমেল উচ্চ ভূমি ও মেম্নভূমি জর্নক এবং য্খে জর্ািানদর দৃমষ্টভ্রি হমেল 

ঐ দৃনশযর বাস্তবর্া আপোনদর সািনে মেনে আনসে, য্খে িমদো িনোওোরার উপর মদক জর্নক শত্রুরা ম নর জরনখনে এবং মেনচর 
মদক জর্নকও জ রাও কনর রাখা হনেনে, আরব উপদ্বীনপর সুপার পাওোর ইসলাি ও িুসলিােনদরনক িমদোনর্ই দািে করার শপর্ 
মেনে জবর হনেনে, র্ানদর বামহর ও জভর্নরর ইহুদীনদর সির্তে মিনলনে, র্ারা সানর্ অেযােয আরব জিাত্রনকও মেনে এনসনে, একইসানর্ 
জভর্নরর িুোমিকরা এবং আনরকমদক জর্নক ইহুদীরাও িুসলিােনদরনক জশষ কনর জদওোর খানেশ কনরমেল। এরকি সিনেই কুরআে 
বনল জয্, األبصار زاغت وإذ  এিে সংকটপূণত অবস্থাে দৃমষ্টভ্রি হে, الحناجر القلوب وبلغت  এবং েীবে িলাে চনল আনস। িুহাম্মাদ 
 এর মেনে আসা শরীের্ মক জশষ কনর জদওো সম্ভব? আল্লাহর েমিনে আল্লাহর জদওো শাসেবযবস্থানক মক জশষ কনর জদওো (ملسو هيلع هللا ىلص)



সম্ভব, জয্ শরীের্নক প্রমর্ষ্ঠা করার েেয, জয্ দ্বীেনক মবেেী করার েেয িায্ওোনে উহুদ এবং অেযােয িায্ওো ও সামরেযানর্ িুহাম্মাদ 
 ?এর মেনবমদর্ প্রাণ সার্ীনদর িূলযবাে রক্ত প্রবামহর্ হনেনে, এগুনলা সব মক বৃর্া চনল য্ানব (ملسو هيلع هللا ىلص)

শত্রু সসেযরা আসার আনি সাহাবািণ (রা) পমরখা খেনে বযস্ত। িমদোর সদতার (ملسو هيلع هللا ىلص) য্খে মেনের সার্ীনদরনক র্ীব্র শীর্ এবং কু্ষধা 
মপপাসার ির্ েীবে ধারনণর জি মলক মেমেনসর অভানব, ক্লামন্তর কারনণ জবহাল অবস্থাে জদখনলে, জর্া েবী (ملسو هيلع هللا ىلص) উোনদর েেয দু’আ 
করা শুরু কনরে। মর্মে বনলেঃ  

ُمَهاِجَرهْ ’’
ْ
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জহ আল্লাহ! েীবে জর্া আমখরানর্রই েীবে, র্াই আপমে আেসার ও িুহামেরনদর ক্ষিা করুে আর র্াাঁনদর েেয আমখরানর্র 
েীবেনক সুনশামভর্ কনর মদে। শরীেনর্র েেয এই িার্ালরা অেুভব কনরে জয্ েবী (ملسو هيلع هللا ىلص) আিানদর অবস্থা জদনখ উমদ্বগ্ন হনেে, 
সাহাবানে িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) উচ্চস্বনর বনল উিনলেঃ    
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জহ আল্লাহর রাসূল! আিরা জর্া ঐসব জলাক, য্ারা িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর হানর্ েীবনের জশষ মেঃশ্বাস পয্তন্ত মেহানদর বােআর্ কনরমে 
জয্, আিরা এই রাস্তাে মেনেনদর েীবে কুরবামে কনর জদব। িমদোর সদতার (ملسو هيلع هللا ىلص) মেে সার্ীনদর সানর্ দাাঁমিনে আনেে। হয্রর্ 
সালিাে িামসত (রা) খন্দক খেে করনেে। খন্দক খেে করনর্ করনর্ এক বি প্রস্তরখণ্ড আসল, য্ার কারনণ জকাদালও জভনে জিল, 
হয্রর্ সালিাে িামসত (রা) িমদোর সদতানরর জসবাে হামের হনলে এবং বলনলে জয্ বি এক প্রস্তরখণ্ড এনসনে, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আসনলে, 
জকাদাল হানর্ মেনলে এবং বি এই প্রস্তরখণ্ড ভােনর্ শুরু করনলে, পার্র জর্নক আনলা েমিনে পিল, রাহিারু্ল মলল আলামিে (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িুখ জর্নক র্াকবীনরর কামলিা বুলন্দ হল। এরপর মদ্বর্ীে এবং রৃ্র্ীে বারও এিে আনলা েমিনে পিল, েবী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর িুখ জর্নক 
র্াকবীনরর ধ্বমে বুলন্দ হল, হয্রর্ সালিাে িামসত (রা) ও অেযােয সাহাবা(রা) েবী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর এই কর্ার স্মরণ করনলে এবং এই 
আনলার বযাপানর মেজ্ঞাসা করনলে, রাহিারু্ল মলল আলামিে (ملسو هيلع هللا ىلص) বলনলে, প্রর্িবার আিানক জহরা এবং মকসরার শহর জদখাে হে, 
আর মেব্রাঈল (আ) বলনলে জয্, আিার উম্মর্ এগুনলা েে করনব, মদ্বর্ীে আনলার েটাে জরািীে সাম্রানেযর লাল প্রাসাদগুনলা আনলামকর্ 
হে এবং মেব্রাঈল (আ) আিানক বলনলে জয্, আিার উম্মর্ এগুনলাও েে করনব, রৃ্র্ীে আনলার েটাে ইনেনিনের প্রাসাদগুনলা দৃমষ্টনর্ 
আনস এবং মেব্রাঈল (আ) এগুনলা মবেনের সুসংবাদ শুোে।  

জহ আিার িুোমহদ সার্ীরা! এরকি োেুক সিনে এই সুসংবাদ এিে মেল য্ার উপর শুধু ঐ বযমক্ত দৃঢ় মবশ্বাস রাখনর্ পানর য্ার 
অন্তরনক আল্লাহ িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেনে আসা শরীেনর্র েেয খুনল মদনেমেনলে।  

র্া ো হনল জরািাক্রান্ত অন্তনরর অমধকারী এটা োিা আর মক বলনর্ পারর্ জয্, এর অবস্থা জদখ, পুনরা আরব অনে সমির্ হনে এনদর 
উপর কু্রদ্ধ হনে এনসনে আর এই অবস্থাে এনদর খাবার, রুমটর টুকরাও সহনে মিলনেো, জপনট পার্র জবাঁনধ  ুরনে; িমদো জর্নক 
বামহর য্াওোও সম্ভব েে, এনদর বাাঁচার জকাে রাস্তাও অবমশষ্ট জেই; মকন্তু এনদর বুমল জদখ, এরকি েীণতশীণত অবস্থাে এরা জরাি ও 
পারসয েে করনব। কর্টা মবস্মেকর কর্া। এরকি অবস্থা শুধু আিানদর উপর আনসমে। আল্লাহ র্াআলা এিে অবস্থা িুসলিােনদর 
উপর মেনে আনসে য্ানর্ খারাপ ভাল আলাদা কনর জদওো য্াে, সর্য এবং মির্যা জদনখ জেওো য্াে। আবার িনে রাখুে এই পরীক্ষা 
য্খে এই পয্তানে জপৌঁমেনে য্াে জয্, অবস্থা  

ً
شدیدا وزلزلوازلزاَل  এর ির্ হনে য্াে, অবস্থা এিে হনে য্াে জয্ প্রচণ্ড ঝাাঁকুমে জদওো হে, 

منوا معہ ینالرسول والذ یقول  ٰى حت
ٓ
ا , এর্ প্রচণ্ড ঝাাঁকুমে জয্ রাসূল এবং র্াাঁর উপর ঈিােদাররা মচৎকার কনর, نصر اللہ ٰى مت  ...! আল্লাহর 

সাহায্য কখে আসনব, এই সাহানয্যর বযাপানর দৃঢ় মবশ্বাস জর্া আনে, মকন্তু এই সাহায্য কখে আসনব? এরপনর আল্লাহর পক্ষ জর্নক 
জ াষণা হে সুসংবানদর … اَل  … শুনে রাখ! ن نصر  اللہ  قریبإ   , আল্লাহর সাহায্য কানেই আনে, আল্লাহ র্াাঁর শরীেনর্র েেয েীবে 

মেঃনশষ কনর জদওো িােুষনক কখেও এনকলা োনিেো, দৃঢ় মবশ্বাস রাখ এিে িােুনষর েেয সাহায্য শীঘ্রই আসনব। 

কানেই! জহ কুরআে প্রমর্ষ্ঠার েেয েীবেবামে রাখা জলানকরা! জহ িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর শরীেনর্র িার্ানলরা! মেনেনদর সন্তােনদরও 
এই রাস্তাে  রোিা করা জলানকরা, পরীক্ষা লম্বা হনে য্াওো জয্ে জর্ািানদর মেরাশ ো কনর, শরীেনর্র শত্রুনদর র্েতে িেতে জয্ে 
উমদ্বগ্ন ো কনর ... মবশ্বাস রাখ...! পমরনবশ য্র্ই প্রমর্কূল জহাক ো জকে, পামরপামশ্বতক অবস্থা িায্ওোনে খন্দনকর ির্ জহাক ো জকে, 
িনে জরখ আল্লাহর ওোদা – র্াাঁর শরীের্নক মবেেী করার েেয জয্ লিাই করনব, জয্ র্াাঁর কানলিানক মবেেী করার েেয জয্ লিাই 
করনব, আল্লাহ র্ানক অবশযই সাহায্য করনবে। আপোরা মক জদনখে মে, জয্ আনিমরকার জিালািী করনর্ করনর্ শরীেনর্র শত্রু 
জসোবামহেী ওোমেমরস্তাে পয্তন্ত জপৌঁনেমেল, আে জসই আনিমরকার মক অবস্থা হনর্ চনলনে, চমরত্র ও সম্মানের ধারক ও বাহক 



আনিমরকার চামরমত্রক অবস্থার লাশ দুমেো এই মেবতাচনে জবর হনে আসনর্ জদনখনে এবং এ জর্া শুরু, অমচনরই আপোনদর রনবর 
সাহায্য ও েুসরনর্র ধরণ জদখনর্ র্াকুে। আনিমরকা শুধু আিিামেস্তাে জর্নক পালানে এিেমট েে, বরং ইেশাআল্লাহ মসমরোে িুসমলি 
উম্মনর্র সন্তােনদর আ ানর্ আনিমরকা দুমেোর জেরৃ্ত্ব জেনি মদনে শীঘ্রই পামলনে য্ানব। “সবার আনি আনিমরকা” এই জলািাে জর্া  
এই ধারাবামহকর্ার প্রর্ি মকমস্ত; আর য্মদ আল্লাহ এনক পুনরাপুমর পাকিাও করার িেসালা কনর র্ানকে জর্া আনিমরকা শুধু মবনশ্বর 
জেরৃ্ত্ব জর্নকই পালানবো বরং আনিমরকার মেনের অমস্তত্বও দুমেোর িােমচনত্র এিেভানব জচানখ পিনবো জয্িেটা আে জচানখ পনি। 
USA। অর্তাৎ অমধকৃর্ সংযু্ক্ত রাষ্ট্রগুনলার জচহারাে একমট জদশ উত্তর আনিমরকার িােমচনত্র জদখা য্ানে। এসব অমধকৃর্ রাষ্ট্রগুনলাও 
এনক জেনি পামলনে য্ানব, ইেশাআল্লাহ। এই জসই আনিমরকা, জয্ ইসলািী ইিারনর্র উপর হািলা করার েেয এনসমেল এবং পামকস্তাে 
জসোবামহেী এর কাাঁনধর সানর্ কাাঁধ মিমলনে িুসলিােনদরনক হর্যা করা মেনেনদর েেয হালাল কনর মেনেমেল; ঐ সিে ইসলানির 
মবরুনদ্ধ জলাকনদর কর্া কর্টা ধারানলা মেল! এখে র্ানলবানের ইসলানির মক হনব, এখে র্ানদর মেহানদর মক হনব, মেহানদর মক 
লাভ হল, আনিমরকার সানর্ সং ানর্ মলপ্ত হওো জকাে শরীেনর্ োনেে? মকন্তু য্ানদর আল্লাহর ওোদার উপর দৃঢ় মবশ্বাস মেল, র্ারা 
ঐ সিনেও বািরানির যু্দ্ধ িেদানে যু্দ্ধ মবিানের জবািাবষতনণর িানঝ দৃঢ় জর্নক এই জলািাে মদমেল ذا ما وعدنا اللہ ورسولہھ , এটা 
ঐ য্া আল্লাহ ও র্াাঁর রাসূল আিানদর সানর্ প্রমর্শ্রুমর্ কনরমেনলে, র্ারা ঐ সিনেও বলমেল জয্, আনিমরকা আত্মাহুমর্ জদওোর েেয 
আিিামেস্তানে এনসনে। এসব আল্লাহর সাহায্য এবং এই উম্মনর্ িুহাম্মাদী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেহানদর উপর দৃঢ়র্ার সানর্ দাাঁমিনে র্াকার 
িল। জসামভনের্ ইউমেেনের মবরুনদ্ধও আল্লাহ এই মেহানদর কারািার্ দুমেোনক জদমখনেনেে মকন্তু মির্যাচার ও প্রর্ারণার িণর্ামিক 
মবশ্ব এনক আনিমরকার সাহায্য মহনসনব জদখানোর জচষ্টা কনরনে এবং উম্মর্নক মেহাদ জর্নক মিমরনে রাখনর্ জচনেনে, মকন্তু এই 
আনিমরকার অপিােেেক পরােে মকভানব হল? েীমবকা মবমল বন্টে করার দামবদার আনিমরকা মেনে আে জকে দামরদ্র্য ও জদউমলোে 
েেতমরর্ হনে কাাঁদনে। েীবে ও িৃরু্যর বন্টে করার দামবদার আনিমরকা আে মেনের প্রমর্রক্ষা করনর্ অক্ষি হনে জিনে, এর জকন্দ্রীে 
জসো োউমে বািরানিও িৃরু্য এর মপেু োনিমে। অন্তনরর বযামধনর্ বযামধরস্স্তরা মেহানদর কারাির্নক য্মদ এখেও জিনে ো জেই, জস 
এটাই বলনব জয্ এটা চীনের সাহায্য, চীে আনিমরকানক পরামের্ কনরনে। র্াই এনদর অন্তর জ্বলনে আর জ্বলনে এবং আর এই দহে 
জদনখই হে এনদর অন্তর প্রশান্ত হনব েরু্বা িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উম্মনর্র অন্তর প্রশান্ত হনব। 

জহ আিার ভাইনেরা! 

এই রনবর সত্ত্বার উপর দৃঢ় মবশ্বাস রাখুে, শুধু এই এক সত্ত্বারই ইবাদর্ করুে, র্াাঁর সানর্ িণর্ামিক বযবস্থানক শরীক করনবে ো, 
শুধু মর্মে ইবাদনর্র জয্ািয। জয্ই আল্লাহ ইসলািী ইিারনর্র সাহায্য কনরনেে, ময্মে অসহাে ও জদশান্তনরর পনর র্াাঁনদরনক সুদৃঢ় 
কনরনেে এবং মদ্বর্ীেবার শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার শমক্ত মদনেনেে, ঐ রব মচরঞ্জীব (حئى), শাশ্বর্ (قیوم)। য্মদ জর্ািরাও এই শরীের্ 
জিার্ানবক উোর শরীেনর্র প্রমর্ষ্ঠার েেয মেে মকর্ালনক োমর রাখ, মেনেনদর সামরনর্ একর্া ও ঐকযবদ্ধর্ানক ধনর রাখ র্াহনল ঐ 
রব অবশযই জর্ািানদর সাহায্য করনবে। ঐ রব পামকস্তানের িুসলিােনদর শরীেনর্র ভালবাসা, দ্বীনের সানর্ জলনি র্াকা এবং িুহাম্মাদ 
 এর মেনে আসা শাসেবযবস্থার সানর্ যু্ক্ত জলাকনদর ভাল কনর োনেে। আল্লাহর শরীেনর্র সানর্ যু্দ্ধ কনর শরীেনর্র শত্রু (ملسو هيلع هللا ىلص)
শাসকনিাষ্ঠী জকার্াে আশ্রে মেনর্ পারনব? জকাে েরু্ে অর্বা পুরনো সুপার পাওোর এনক আল্লাহর জিাকানবলাে আশ্রে মদনর্ পারনবো। 
শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার েেয জয্ কুরবামে পামকস্তামেরা মদনেনে, বালানকানটর আনন্দালে জর্নক শুরু কনর আে পয্তন্ত উম্মনর্র সন্তােনদর জয্ 
রক্ত এই েমিনে প্রবামহর্ হনেনে, জয্ েুলি এই রাস্তাে আত্মিয্তাদানবাধ সম্পন্ন িুসলিােরা সহয কনরনে, ইেশাআল্লাহ এসব বৃর্া 
য্ানবো। হক্বপন্থী উলািানে জকরািনদর জয্ রক্ত এই েমিনে প্রবামহর্ হনেনে, র্া অবশযই সুিল মেনে আসনব। রানেনবনরমল ও মদল্লী 
জর্নক চলা শুরু কনর বালানকানটর উপর্যকানক মেনেনদর রক্ত মদনে মসক্ত করা সসেদ আহিাদ শহীদ (র) ও শাহ ইসিাইল শহীদ (র) 
এর রক্ত জহাক অর্বা হক্ব জেওোে েংভী শহীদ (র) এবং উোর বীরনদর রক্ত, ডক্টর হামববুল্লাহ িুখর্ার শহীদ (র), িুিমর্ মেয্ািউদ্দীে 
শািোেী শহীদ (র), িুিমর্ আবু্দল িানেদ দ্বীেপুমর শহীদ (র), িুিমর্ আমর্কুর রহিাে শহীদ(র) এর রক্ত জহাক অর্বা িাওলাো 
আবদুল্লাহ শহীদ (র) এবং উোর পুত্র িােী আবু্দর রশীদ (র) এর রক্ত, িােবর্ার েেয উপহার শােখ উসািা মবে লানদে (র) এর 
রক্ত জহাক, অনেক দী ত ও জসাোলী ইমর্হাস। এই সংমক্ষপ্ত সিনে উোনদর হক্ব আদাে করাও সম্ভব েে, মকন্তু শহীদনদর রব জর্া 
উোনদর সবার োি োনেে। কর্ হানিয্ এবং ক্বারী আনেে য্ারা মেনেনদর বুনক রমক্ষর্ কুরআেনক এই জদনশ প্রমর্ষ্ঠা করার েেয 
মেনেনদর েীবে কুরবামে কনরনেে। এাঁনদর রব, ো মেনের ওোলীনদর কুরবামের বযাপানর িামিল, আর ো মর্মে োনলিনদর েুলনির 
বযাপানর িামিল, ো উমে িামিল শরীেনর্র প্রমর্ শত্রুর্ার বযাপানর, আর ো িামিল শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার প্রমর্ শত্রুর্ার বযাপানর। শরীের্ 
প্রমর্মষ্ঠর্ হওোর োনি িমির্ হওো পামকস্তানে শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার েেয উম্মনর্র সন্তােনদর কুরবামে আেও োমর আনে। আলহািদুমলল্লাহ্ 
‘য্রনব আয্ব’ এর পনরও এই আনবিনক িাণ্ডা করনর্ পানরমে। শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার েেয শহীদনদর এক কানিলার পর আনরক কানিলা 
েীবে কুরবামে কনর য্ানে। মেনের জচানখ জদখা িৃরু্যর সওদা কনর য্ানে। র্ারা োনে জয্, এখে পামকস্তামে জসোবামহেীর সানর্ আনে 



অযানিমরকাে জরাে, আনিমরকার হািলা অমভয্াে, অযানিমরকাে কিানডা, মকন্তু র্ানদর পা মপেনল য্ােমে। تبدیال بدلو وما  অর্তাৎ র্ারা 
র্ানদর সংকে জিানটই পমরবর্তে কনরমে। র্ারা ‘হে শরীের্, েে শাহাদার্’ এর জয্ জলািাে মদনেমেল, শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার জয্ জলািাে 
মদনেমেল, র্া জর্নক মপেু হনটমে। এই অমর্বামহর্ সিনে অসংখয িুোমহদ মেনেনদর েীবেনক আল্লাহর সািনে জপশ কনরনেে। জডরা 
ইসিাইল খানের সানর্ সম্পমকতর্ আিানদর সম্মামের্ ভাই উস্তাদ আলীও (র) মেে েীবনের লম্বা সিে মেহানদ অমর্বামহর্ কনর এই 
রাস্তাে শাহাদানর্র শুধা পাে কনরে। কাশ্মীর, ইসলািী ইিারর্ আিিামেস্তাে এবং শরীেনর্র োনি অমেতর্ মেনের জদশ পামকস্তানে 
শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার অপরানধর েেয পরাশমক্তর টানিতনট পমরণর্ জহাে। একইভানব ক্বারী আেিলনক (র) ربنا اللہ   অর্তাৎ ‘আিানদর রব 
আল্লাহ’ জলািাে জদওোর অপরানধ শহীদ কনর জদওো হে। আিানদর হক্ব উলািানে জকরািনদর কানিলার পমর্ক, আল্লাহর মকর্ানবর 
প্রনর্যক আোর্ খুনল খুনল বোে করার অপরানধ কারাবরণকারী, পূবতসূমরনদর সুন্ননর্র পুেেতীবে দােকারী, িাওলাো ইশমর্োক সানহব 
শহীদ (র) ওরনি িাওলাো আবু িুহাম্মাদ আেিী ওরনি িাওলাো খুবাইব সানহব (করাচী) উলািানদর জসই প্রমর্শ্রুমর্নক পূরণ কনরনেে 
য্া আল্লাহ উলািানদর জর্নক মেনেনেে - আল্লাহর কুরআনের জকাে হুকুিনক জিাপে করা য্ানবো এবং শুধু এই বযাপানর আল্লাহনকই 
ভে পানব, উমে োিা আর কাউনক ভে পানবো। এই কুরবামের ঈনদ আলকানেদা উপিহানদনশর শুরা সদসয এবং আস-সাহাব এর 
দামেত্বশীল, মিমডোর দুমেোর োিমবহীে মসপাহশালার, উসািাহ ইব্রাহীি (র) ওরনি আিোদ ভাই (ইসলািাবাদী), পামকস্তামে বামহেীর 
জদওো র্নর্যর মভমত্তনর্ আিিামেস্তানের োবুনল আনিমরকার হািলাে শাহাদানর্র শুধা পাে কনরে। আল্লাহ র্াআলা উোনদর সবার 
শাহাদার্নক মেে দরবানর কবুল করুে এবং উম্মনর্র িানেনদর িনভত উসািাহ ইব্রাহীিনদর ির্ সুপুনত্রর েন্ম জদে। আস-সাহাব উদুত 
এবং এরপর আস-সাহাব উপিহানদনশর প্রাণ, অসংখয গুনণর অমধকারী, এই বীরপুরুষ এিে মেনলে জয্, কনেক িাস আনি কান্দাহানর 
শরীেনর্র শত্রুনদর জচ মকনর্ অসীি সাহস মেনে হািলা কনরে এবং শত্রুনদর দাাঁর্ জভনে জদে। 

শুধু পামকস্তানে েে, বরং আলহািদুমলল্লাহ্ পুনরা উপিহানদনশ িুসমলি উম্মনর্র বীনররা মেনেনদর মপ্রে েবী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেনে আসা 
শরীেনর্র েেয মেনেনদর সবমকেু কুরবামে কনর মদনে। মেনেনদর েীবে আল্লাহর সািনে জপশ কনর, জদনশর িণ্ডীনর্ টুকনরা টুকনরা 
হনে য্াওো উম্মনর্র জদহনক এক উম্মনর্র লিাইনে পমরণর্ করার েেয মেনেনদর শরীরনক েীণতশীণত কনর জিলনে। ঢাকার রমেে 
েীবে জেনি ওোমেমরস্তানে মহেরর্ করা, আিানদর মপ্রে ভাই, র্ানরক ভাই (র) (নসানহল, বাংলানদনশর কানের দামেত্বশীল), এই 
আশাে কান্দাহানরর িরুভূমিনক মেনের রক্ত মদনে মসক্ত কনর জিনেে জয্, বাংলানদনশর িামটনর্ আবার ইসলািী শাসেবযবস্থা মিনর 
আনস। উোর সানর্ উোর অেযােয সার্ী ক্বারী আবু্দল আময্য্ (র) (আবু্দল হামলি), ইোকুব ভাই (র) (সাদ্দাি জহানসে), আসাদুল্লাহ ভাই 
(র) (োমেিউমদ্দে িােিুে) এবং আবু ইব্রাহীি ভাই (র) (সাইিুল ইসলাি হাসাে), আবু বকরও (র) (অেুে হামসব) শাহাদানর্র শুধা 
পাে কনরে। একইভানব হােদ্র্বাদ দাক্কাে জর্নক আসা আিানদর মপ্রে সার্ী ক্বারী উির (র) ওরনি হাম্মাদও মেে োমর্নক মেনের রক্ত 
মদনে োমিনে জর্ালার েেয, ভারনর্র িামটনর্ ইসলানির মবেনের আশাে, কান্দাহানরর িরুভূমিনর্ রনবর কানে মেনের েীবে মবসেতে 
মদনে জিনেে। এোিাও জিানিল এবং অেযােয প্রনদনশর জভর্র আিানদর অনেক মপ্রে মপ্রে সার্ীরা এই রাস্তাে শাহাদানর্র শুধা পাে 
কনরনেে। আল্লাহ র্ানদর সবার সম্পনকত োনেে, আল্লাহ র্াআলা র্ানদর সবার শাহাদার্ কবুল করুে।  

এই কর্া মচন্তা করা উমচর্ জয্, এই সব শাহাদার্ আিিামেস্তানে আনিমরকার হািলা অমভয্ানের সিে হনেনে। এ জর্নক এ কর্া জবাঝা 
য্াে জয্, আনিমরকাও চােো পামকস্তানে শরীের্ প্রমর্ষ্ঠা জহাক। জস প্রনর্যক অবস্থাে শরীের্ প্রমর্ষ্ঠা করানক বন্ধ করনর্ চাে আর এরই 
ধারাবামহকর্াে জস পামকস্তামে জসোবামহেীনক সাহায্য করনে। এ জর্নক এ কর্াও জবাঝা জয্নর্ পানর জয্, দুমেো েুনি কুির ও ইসলানির 
িানঝ জয্ যু্দ্ধ োমর আনে, জসটা েীবেবযবস্থার যু্দ্ধ, ইসলািী েীবেবযবস্থা বোি িণর্ামিক েীবেবযবস্থার যু্দ্ধ। শরীেনর্র মবরুনদ্ধ যু্নদ্ধ 
সব জদশমভমত্তক রাষ্ট্র একই অবস্থানে – য্ারা শরীের্ চাে, র্ানদরনক র্েেে করনর্ হনব, র্ানদর অমস্তত্বনক জশষ কনর মদনর্ হনব, 
র্ানদরনক মেে মেে জদশ জর্নক জবর কনর মদনর্ হনব। আনিমরকা জহাক অর্বা ইসরানেল, আিিামেস্তানের িুরর্াদ জসোবামহেী জহাক 
অর্বা মিশরীে জসোবামহেী, ভারর্ জহাক অর্বা শরীেনর্র োনি হওো পামকস্তানের জসোবামহেী, শরীের্ প্রমর্ষ্ঠানক সবাই এভানবই 
 ৃণা কনর, সবাই একইরকি, সবার জচষ্টাই হল জয্ভানবই জহাক মেনেনদর জদনশ শরীের্ প্রমর্মষ্ঠর্ ো জহাক। মেেস্ব িণর্ামিক 
শাসেবযবস্থানক রক্ষা করনর্ এরা সবমকেু করনর্ প্রস্তুর্। এেেযই র্ারা একেে আনরকেেনক সাহায্য কনর য্ানে, কানের মবমেিে 
হনে, মকন্তু এরা োনেো জয্, আল্লাহর পমরকেোই মবেেী হে, ( الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض لیمیز اللہ ), য্ানর্ 
আল্লাহ অপমবত্রনক পমবত্র জর্নক আলাদা কনরে এবং সিস্ত অপমবত্রনক একমত্রর্ কনরে এবং একইসানর্ পুেরুমির্ কনরে। এরা য্র্ই 
চাক মির্যাচার, প্রর্ারণা ও কপটর্া করুক, এ যু্দ্ধ এরা জহনর জিনে। বাস্তবর্া এই জয্, সবমশ্বক শাসেবযবস্থা এবং এর রক্ষক শমক্তগুনলা, 
জহাক র্া সবমশ্বক বা স্থােীে, যু্দ্ধ জহনর জিনে। এরা জয্ েীবেপদ্ধমর্র রক্ষক, জয্ লাইি স্টাইনলর রক্ষক, জয্ েীবেবযবস্থার রক্ষক 
ইেশাআল্লাহ র্া অবমশষ্ট র্াকনবো। এটা ধ্বনস পিনবই, মবলুপ্ত হনে য্ানবই। জদশমভমত্তক োমর্নর্ মবভক্ত উম্মর্ এখে এক উম্মর্ 
হনে য্ানব। এই উম্মর্নক এখে দামবনে রাখা য্ানবো। সবমশ্বক কুিমর শমক্ত এবং এর স্থােীে এনেন্ট, এই উম্মর্নক রাহিারু্ল মলল 



আলামিে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেনে আসা েীবেবযবস্থার প্রমর্ষ্ঠা করা জর্নক র্ামিনে রাখনর্ পারনবো। জয্ই উম্মনর্র িানেরা মেনেনদর কমলোর 
টুকরানক মেনে সর্মর কনর যু্নদ্ধর িেদানে পািানর্ র্ানক, জবানেরা শহীদ ভাইনদর শাহাদার্নক মেনেনদর েেয িয্তাদা িনে কনর, বাবা-
চাচারা মেনেনদর রনক্তর উপর এেেয িবত করনর্ র্ানক জয্ র্াাঁনদর বীর যু্বনকরা িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর আো শরীেনর্র েেয কুরবামে 
হনেনে, আল্লাহর কসি এিে উম্মর্নক এখে আর দাস বামেনে রাখা য্ানবো। এই উম্মর্নক এখে িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর আো েীবেবযবস্থা 
জর্নক জিমকনে রাখা য্ানবো। হনর্ পানর জকার্াও কাল, জকার্াও পরশু, জকার্াও মকেুমদে পনর, মকন্তু এই উম্মর্ এক উম্মর্ হনে য্ানবই 
এবং ইংনরেনদর এনেন্ট, সাম্রােযবাদীনদর এনেন্ট, কুিনরর এনেন্ট হীে ও অপিামের্ হনবই। এই উম্মর্নক িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
আো েীবেবযবস্থা জর্নক র্ামিনে রাখা সম্ভব েে।  

কানেই আিার িুোমহদ ভাইনেরা! 

মেনেনদর এই শহীদ ভাইনদর রনক্তর প্রমর্ মবশ্বস্তর্া জদখানো এবং আল্লাহর কানে কৃর্ ওোদানক প্রনর্যক অবস্থাে পূরণ করার সিলর্া 
শুধু র্ানদর েেয য্ারা এই সওদা করার পনর এর উপর মেনের েীবে কুরবামে কনর য্াে। জকে উমদ্বগ্ন হে! আনর জর্ািরা উমদ্বগ্ন 
জকে হে, জর্ািানদর প্রনর্যক জচানখর পলক, প্রনর্যক মেঃশ্বাস, জর্ািানদর দুইমট সিলর্ার একমটর কানে মেনে য্ানে –  

 إماالفتح و إماالشھادہ إحدی الحسنیین

দুইমটর িনধয একমট সিলর্ার মদনক হে মবেে ো হে শাহাদার্, প্রনর্যক অমর্বামহর্ জচানখর পলক, প্রনর্যক অমর্বামহর্ রার্, প্রনর্যক 
অমর্বামহর্ মেঃশ্বাস জর্ািানদরনক দুইমট সিলর্ার একমটর কানে মেনে য্ানে। য্মদ রু্মি কারািানর হও, য্মদ রু্মি জসনল হও, য্মদ 
রু্মি স্বাধীে হও, য্মদ রু্মি জবািাবষতনণর জভর্নর হও, য্মদ জরানের োো জর্ািানদর িার্ার উপনর হে, য্র্ই সিসযার িনধয জর্ািরা 
র্াকো জকে, মবশ্বাস রাখ! জর্ািরা দুইমট সিলর্ার িনধয একমটর মদনক অরস্সর হে। য্মদ জর্ািরা এই রাস্তার উপর চলনর্ র্াক, 
মেনের রনবর সানর্ কৃর্ ওোদা পূরণ কনর য্াও, মেে রনবর সানর্ জয্ সওদা কনরে, র্া পূরণ কর, র্াহনল জর্ািরা প্রনর্যক অবস্থাে 
সিল, জর্ািানদর উমদ্বগ্ন হওোর মক দরকার? শরীেনর্র শত্রুনসোনদর এিে দাপনটর সানর্ জ ারা ুমর, শরীের্ চাওোর অপরানধ 
জর্ািানদর বাসার উপর জবািাবষতণ, জর্ািানদর জিনেনদর জরস্ির্ার কনর টচতার জসনল েুাঁনি জিলা, এসব জদনখ মেে রনবর রহির্ জর্নক 
মেরাশ হনোো। শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার েেয মকর্ালকারীনদর জিাকানবলাে আনিমরকা এবং র্ার সব জোট ইেশাআল্লাহ এিে অপিামের্ 
হনব জয্িে আনিমরকা অপিামের্ হনে। রুমটর টুকনরার েেয র্ানদর বংশধনররা মভক্ষা করনব। িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উম্মর্ সম্মাে 
পানব, িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেনে আসা দ্বীে মবেেী হনব, ( علیوَل ی والعسالم یال  ) অর্তাৎ ইসলাি এই দ্বীে মবেেী হনে মটনক র্াকনব, 
এখে এটা পরামের্ হনর্ পানরো। উম্মর্ জেনি উনিনে, পূবত জর্নক পমচিনি, উত্তর জর্নক দমক্ষণ, এই উম্মর্ একসানর্ ঐকযবদ্ধ হনব। 
দ্বীমে শমক্ত, ইসলািী শমক্ত মবেেী হনব। কুিমর শমক্ত, জসকুলযার শমক্ত এবং িুোমিক শমক্ত অপিামের্ ও হীে হনে র্াকনব, মেনেনদর 
জচানখ ইেশাআল্লাহ জর্ািরা এটা জদখনব। 

জহ আল্লাহর রাস্তাে েীবে উৎসিতকারীরা! জর্ািরা জশাকাহর্ জকে হে, উমদ্বগ্ন জকে হে? জর্ািানদর রব জর্ািানদর সুসংবাদ জশাোনেে, 
জর্ািানদর সর্য কুরআে জর্ািানদর সান্ত্বো মদনে, 

نوا وَل تحزنواھوَل ت  

অর্তাৎ “আর জর্ািরা দুবতল হনো ো এবং দুঃখ কনরা ো”, আনর জর্ািরা দুবতল হনোো, শাহাদানর্র খবর শুনে শুনে, জরস্ির্ানরর খবর 
শুনে শুনে, হািলা অমভয্ানের খবর শুনে শুনে, মেনেনদর জলাকসানের খবর শুনে শুনে ... আে অিুক শহীদ হনে জিনে, আে অিুক 
জরস্ির্ার হনে জিনে, আে অিুক শহীদ হনে জিনে, আে এর্ সার্ী শহীদ হনে জিনে। ইসলািী ইিারনর্র ইমর্হানসর কর্া িনে কর, 
আিিামেস্তানের মেহানদর কর্া িনে কর, এই োমর্ কর্ কুরবামে মদনেনে, মেনেনদর জদনশ ইসলাি মেনে আসার েেয িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর দ্বীেনক মবেেী করার েেয, িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেনে আসা শরীের্নক মবেেী করার েেয, মকন্তু আে একবার জদখ - রস্ানির পর 
রস্ানি, বসমর্র পর বসমর্নর্ িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর দ্বীে মবেেী। আনিমরকা এবং এর এনেন্ট, শরীেনর্র প্রমর্  ৃণা জপাষণকারীরা, 
শরীের্ প্রমর্ষ্ঠার পনর্ বাাঁধা প্রদােকারীরা হীে ও অপিামের্ হনে। িার্া জিাাঁোর িাই মিলনেো, জকউ মদল্লীনর্ জয্নে আশ্রে মেনে, 
জকউ জপশাওোর জয্নে আশ্রে মেনে, জকউ ইসলািাবাদ জয্নে আশ্রে মেনে। আিিামেস্তানে র্ানদর েেয োেিা জেই। আল্লাহ মেনের 
শরীের্নক মবেেী কনরনেে, এই কুরবামের পনর, লানখা শহীনদর কুরবামের পনর, আল্লাহ এই শরীের্নক এই দুমেোর উপর মবেেী 
কনরনেে। কানেই জর্ািরা উমদ্বগ্ন হনো ো, দুবতল হনো ো আর দুমচিনন্তা কনরাো, জর্ািরাই মবেেী হনব,  ن کنتم مؤمنینإعلون  نتم األ أو  
য্মদ জর্ািানদর মেহাদ আল্লাহর বনল জদওো পদ্ধমর্ জিার্ানবক র্ানক, রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর বনল জদওো পদ্ধমর্ জিার্ানবক োমর র্ানক, 
ো জর্ািরা দুবতল হনব, ো মপেু হটনব, ো কাপুরুষর্া জদখানব আর ো েীবে জদওো জর্নক  াবমিনে য্ানব, نتم أو  ازنو حوَل ت انو ھوَل ت



کنتم مؤمنینن إ علون األ   অর্তাৎ আর জর্ািরা দুবতল হনো ো এবং দুঃখ কনরা ো, জর্ািরাই েেী হনব য্মদ জর্ািরা িুমিে হও। দুমেো 
জর্ািানদর পানের র্নল। দুমেোর শাসেক্ষির্া জর্ািানদর হানর্ জদওোর িামলক আল্লাহ, দুমেোর জেরৃ্ত্ব জর্ািানদর হানর্ শীঘ্রই আসনব। 
আিরা ো র্ামক, এই উম্মনর্র জেনলরা, এই উম্মনর্র সন্তানেরা ইেশাআল্লাহ ইসলানির বসন্ত জদখনব, িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর শরীের্নক 
মবেেী হনর্ জদখনব। িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর এই উম্মর্নক সম্মানের অমধকারী, সুউচ্চ অবস্থানে জদখা য্ানব এবং ইসলানির শত্রু অপিামের্ 
হনব, ইসলানির শত্রু পরামের্ হনব। এই সিে কাোকামে এনস জিনে, জর্ািরা মেে জচানখ জদখে আল্লাহ র্াআলা মবেনের ধারাবামহকর্া 
খুনল মদনেনেে। আলহািদুমলল্লাহ্ ওোমেমরস্তানের পর আল্লাহ র্াআলা পামকস্তানের িুোমহদনদর েেয পুনরা আিিামেস্তাে খুনল 
মদনেনেে। উত্তর জর্নক দমক্ষণ পয্তন্ত আল্লাহ র্াআলা পুনরা েমিে িুহামেরনদর আবাসস্থল বামেনে মদনেনেে। ওখানে আল্লাহর এই 
মসংহরা ইসলািী ইিারনর্র সানর্ কাাঁনধ কাাঁনধ মিমলনে যু্দ্ধ করনে, েীবে উৎসিত করনে, মবেনে অংশ মেনে, আল্লাহ র্ানদর িমেির্ 
মদনেে, এই সিনের িনধয আল্লাহ িুহামেরনদরনক, পামকস্তামে িুহামেরনদরনক, রু্মকতস্তামে িুহামেরনদরনক, আরব িুহামেরনদরনক আল্লাহ 
এর্ িমেির্ মদনেনেে, আলহািদুমলল্লাহ্ আল্লাহ র্াআলা সবমদক জর্নক মবেে দাে করনেে। আল্লাহ র্াআলা এই েমিনের িাধযনি 
ইসলািনক মবেেী করনবে। আল্লাহ র্াআলা এই েমিনের িাধযনি পামকস্তামে িুোমহদনদর, পামকস্তামে িুহামেরনদর মবেেী করনবে, 
আল্লাহ র্াআলা ইেশাআল্লাহ এই েমিনের িাধযনি অেযােয িুহামেরনদর মবেেী করনবে। এটা আল্লাহর প্রমর্শ্রুমর্। এটা শুধু সিনের 
বযাপার। المومنون  یبتلا نالکھ , আল্লাহ মেনে জ াষণা কনরনেে জয্ পরীক্ষা করা হনেনে, সাহাবানদর পরীক্ষা করা হনেনে, র্ানদরনক 

পরীক্ষা করা হনেনে য্ানদর অন্তনর র্াকওো োিা আর মকেু পাওো য্ােমে, تحن اللہ قلوبھم للتقوٰی اولئک الذین ام  অর্তাৎ র্ারা হল 

ঐসব জলাক য্ানদর অন্তরনক আল্লাহ র্াক্বওোর েেয জশামধর্ কনরনেে। এরপনর জ াষণা হনে - المومنون  یبتلا نالکھ  
ً
وزلزلوا زلزاَل

  অর্তাৎ জস সিনে িুমিেরা পরীমক্ষর্ হনেমেল এবং ভীষণভানব প্রকমম্পর্ হমেল।  اشدید

জহ রাহিারু্ল মলল আলামিে িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর শরীেনর্র েেয েীবে উৎসিতকারীরা! জহ এই ইসলািনক মবেেী করার েেয মেে 
 রবািী র্যািকারী! এবং মেে সন্তােনদরও মেনের সানর্ মেনে ভ্রিণকারীরা! জহ িৃহহীনেরা! উমদ্বগ্ন হনো ো,  াবমিনে জয্ওো, نالکھ 

   المومنون  یبتلا
ً
نصر  متٰى  অর্তাৎ িুমিেরা এভানব পরীমক্ষর্ হে এবং ভীষণভানব প্রকমম্পর্ হে; মকন্তু এরপনরই   اشدید  وزلزلوا زلزاَل

  ن نصراللہ قریبإَل أ ،ن نصراللہ قریبإَل أن نصراللہ قریب، إَل أ ,অর্তাৎ আল্লাহর সাহায্য মকভানব আসনব র্া উপলমিনর্ আনস اللہ
অর্তাৎ আল্লাহর সাহায্য একান্তই মেকটবর্তী। আল্লাহর আোনর্র উপর দৃঢ় মবশ্বাস রাখ, িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর প্রমর্শ্রুমর্র উপর ইোক্বীে 
রাখ, জর্ািরাই মবেেী হনব, জর্ািানদর দ্বীেই মবেেী হনব, িুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েীবেবযবস্থাই মবেেী হনব। কানেই এই রাস্তার উপর 
দৃঢ় র্াক, আল্লাহর কানে চাইনর্ র্াক, আল্লাহর সানর্ সম্পকত  মেষ্ট করনর্ র্াক এবং উোর কানে চাইনর্ র্াক। মেমচিনর্ জেনে রাখ! 
আল্লাহর সাহায্য শীঘ্রই আসনব। মেমচিনর্ জেনে রাখ! আল্লাহর সাহায্য শীঘ্রই আসনব। আল্লাহ র্াআলা আিানদর শরীেনর্র েেয মেনের 
েীবেনক উৎসিতকারী বামেনে মদে, আল্লাহ র্াআলা এই শরীেনর্র রাস্তাে আিানদর েীবেনক কবুল কনরে এবং মেে দ্বীেনক মবেেী 
কনরে, মেে হামবব (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মেনে আসা শরীের্নক এই িণর্ামিক বযবস্থার উপর মবেেী কনরে। 

আর আিানদর সবতনশষ বাণী হল সিস্ত প্রশংসা আল্লাহর েেয। 

 

েিামদউস সােী ১৪৩৮ মহেরী 

 


