
একজন মুসলিমমর আদাব থামক 
 

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। 

 আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন, “ভানুদলয ৩৬০ টি প্রতিঙ্গ আদে। শতাভাদদয াদাকা শদয়া 

প্রদয়ািন শিুদরায িনি।“ াাফািণ জিদে কদযন, “আভাদদয কাদে িাকা শনই। আভযা হক কযফ?” 

আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরনাঃ “দয়াভয় একটি কািও াদাকা, ুন্নাদতয একটি কািও াদাকা”।  

 

 ুন্না ভাদন বাদরা কাি কযা এফম ভানুলদক াামি কযা। এভনহক যাস্তা শথদক একটি াথয 

যাদনাও াদাকা। কা াঁিা যাদনাও াদাকা। এিুদরা াদাকা, শই প্রতিঙ্গিুদরায াদাকা। এবাদফ  

আল্লা ্য কাদে কৃতে থাকা মায় এফম এয ভাধিদভ প্রতিঙ্গিুদরা ুস্থ থাদক। ভানু্মদক োদা, ইিওয়ান, 

তাহযকায ভানুলদদয এিা কযা প্রদয়ািন। শমিাদনই তাযা মাক, ফ িায়িায়, তাদদয উহিত নয়  

আদাদয ভানুলদক হফযক্ত কযা এফম যাস্তায় িরািরকাযী শরাকদদয াামি কযা উহিত।  

 

 আভযাও তাই শদহি, মা হকনা কার দয়দে, তাযা তাদদয িাহ দাযিা ফা ভাজিদদয াভদন শযদি 

িদর শিদে। ভানুল হকবাদফ মাদফ? তাযা হক কযদফ? শকউ াত্তা হদদে না। দয মহদ শকান ভানুল িাহর  

শদয় ফা িাযা কথা ফদর তাদর িুনা দফ। শই িুনায িনি শক দায়ী দফ? শই ফিজক্ত। 

 

 আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন, “যাস্তা শথদক াথয যাও শমন তা ভানুদলয ক্ষহত না কদয।“ 

আয তুহভ হিদয় ভানুদলয ক্ষহত কয যাস্তা ফন্ধ কদয এফম হনদিদক তাহযকাদতয ভানুল ফর। দয শরাদকযা 

ভাজিদদয াভদন হিল্লাাল্লা এফম িাহর-িারাি কদয শমিাদন শ িাহ শযদি শিদে। এবাদফ হফঘ্ন এফম 

অস্বজস্ত ততযী য়। উযন্ত তুহভ ভানুলদক দ্বাযা িুনা কযাদো। শই িুনাও ওই ফিজক্তয কাদে মায় শম  

এ অফস্থায ৃটি কদয।  

 

 মিন তুহভ হকেু কযদফ, তা মহদ টিকভত না কয এফম তা অনি একিনদক িাহর হদদত ফাধি কদয,  

তদফ দুিদনই াী দফ। তাই ভুহরভদদয এফম তাহযকাদতয ভানুলদদয আযও আদাফ ম্পন্ন, আদযা 

াফধান দত দফ এফম আযও দয়ায াদথ হিন্তা কযদত দফ। এয ভদধি শথদক শকান ক্ষহত আদ না এফম 

তুহভ হকেু াযাদফও না। তুহভ হকেু াযাদফ না, ফযম, মহদ তুহভ টিকভত কয তাদর শতাভায আধিাজিক স্তয  

ফজৃি ায় এফম ভানুদলয ভাদেও শতাভায ভম যাদা ফাদ। অতএফ, আভাদদয এফ জিহনদয ফিাাদয 

ভদনাদমাি হদদত দফ।  

 



 শবদফা না, “আভযা ভুহরভ এফম আভযা মা ইো তাই কযদত াহয”। তুহভ মহদ ভুহরভ ও তাদর 

তুহভ আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) এয কথা ুনদফ এফম উনাদক অনুযণ কযদফ। আল্লা ্ আভাদদয ফাইদক 

বাদরা আদাফ এফম নিামি ফিফায দান করুন ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভন আল্লা ্ আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

২৩ হিদম্বায ২০১৬ / ২৩ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।       


