
এক কাপ কফির জন্য 

 
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। 

 আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ফেরন  হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ 

 

 بَْينَُكمْ َوالَ تَنَسُواْ اْلفَْضَل 
 

 “ওয়া রা তানাউর পাদরা ফাইনাকুভ”  আুযা ফাকাযা ২৩৭ । “শতাভায প্রহত মা বােরা কযা  

েয়েে তা বূের শমও না, শতাভােদয এেক অেযয প্রহত কযা বােরা কাি বূের শমও না”, ফেরন আল্লা ্ 

আমমা ওয়া িাল্লা। এয ভােন, শতাভযা অেনিয িনি মা বােরা কেযে তা নয়, অেনিযা শতাভায প্রহত মা 

বােরা কেযেে তা বূের শমও না।  

 

 আিেকয ভানু্েমযা ুধু অেনিয প্রহত তােদয কযা বােরা কাি ভেন যােি এফং অেনিযা মা বােরা 

কেযেে তায িনি তা বূের মায়। তাযা শটা ভেন যােি না। তাযা ুধু ভেন যােি মা িাযা এফং ক্ষহত অেনিয 

কাে শথেক এেেে। তাযা অহফযত শটা ভেন যােি হকনু্ত বােরাটা বূের মায়। এটা বােরা স্ববাফ 

নয়। আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ফেরন, “শতাভায প্রহত কৃত বােরা বূের শমও না।“  

 

 শইি ভাওরানা আকা হ   হফ ফেয েযও ভেন যািেতন শকউ মহদ উনায িনি াভানি হকেু 

বােরাও কযত। আভযা অেনকফায এই ুন্দয ফিফাযটট শদেিেেই শইি ভাওরানায কাে শথেক এফং 

উনােক ফরেত ুেনহে, “আেয, এই ভানুলটট আভােদয চা হদেয়হের। শ আভােদয হকেু হদেয়হের আেি 

শকান এক ভয়”। হতহন কিনও িাযােয ফিাােয ফরেতন না, হকনু্ত ুধুভাত্র ফরেতন মা বােরা ভানুল 

কেযেেন। এভনহক হতহন উনায শফ শথেকও ভেন কযেতন এফং শম মা বােরা কেযেেন তা ফরেতন।  

 

 অতএফ, এটট উত্তভ চহযত্র, এটট নাফী আা   এয চহযত্র এফং একটট বােরা অবিা মায কথা আল্লা ্  

 আআমমা ওয়া িাল্লা  ফেরেেন। শতাভায িনি কযা বােরা কাি বূের শমও না। বােরা বূের শিের ভভতা 

াহযেয় মায়, শবতেযয বারফাা াহযেয় মায়। আভােদয ূফ বুরুলেদযও এ ফিাােয ুন্দয প্রফাদ আেে।  

ফরা য়, “এক কা কহপ ৪০ ফেেযয িনি বােরা”। অতীেতয ভানুেলযা তােদয িনি কযা বােরা বূরেতন 

না। এিন, শমিােনই অহনষ্ট, শমিােনই হপতনা, শিােনই ফাই অেক্ষা কেয আয হচন্তা কেয, “এই 

শরাকটা আভায িাযা কেযেে, আহভও তায প্রহত ঘণৃাোলণ কহয”। আল্লা ্ শমন আভােদয এফ বােরা 



চহযত্র দান কেযন ইনাআল্লা।  

 

ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

  

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভেভত আহদর 

২৯ নেবম্বায ২০১৬/২৯ াপায ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।         

     


