
আল্লাহ্র ক ামলতার সম্পদ 

 
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 ্ শমন আভাদদযদক উনায শকাভরতা শথদক ফজিত না কদযন। আল্লা ্য (আমমা ওয়া িাল্লা) 

আদে অনন্ত ম্পদ এফং হতহন ফদরন, “মত চাও নাও”। হতহন এত ুযস্কায দান কদযন মায শল শনই। 

ভানুদলয হচন্তাজি রুদ্ধ দয় মায় এই শবদফ, “এত ুযস্কায হদদয় আভযা হক কযদত াহয?” কিদনা না 

শফাদরা না। এই হৃথফী ফিফায িায়িা। মত ায নাও।  

 

 ুযস্কাযগুদরা এযকভ শমভন, “মিন ভুয়ামহমন আমান শদয়, মত ভানুল শই আমাদনয ডাদক  

নাভাদম আদ তাদদয ফায ুযস্কাযও ভুয়ামহমদনয িনি হরহিত য়”, আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) ফদরন।  

াাফািণ তিন ফদরহেদরন, “আভাদদয ফায আমান শদয়ায ুদমাি য় না।“ আভাদদয হফত্র নাফী (াাঃ) 

ফদরন, “শতাভযাও একই ুযস্কায রাব কযদফ মহদ শতাভযা ভুয়ামহমদনয াদথ ুনযাফহৃি কয। মিন শ  

ফদর, “আল্লাু আকফায” শতাভযাও ফর “আল্লাু আকফয”, মিন শ ফদর, “আ-াদু আন রা ইরাা 

ইল্লাল্লা”, শতাভযাও তা ফর, মিন শ ফদর, “আ-াদু আন্না ভুাম্মাদান যাুরুল্লা” শতাভযাও তা ফর। 

তাযদয ফর “রা াওরা” মিন শ ফদর “াইয়া আরা ারাত” এফং এবাদফ ভুয়ামহমদনয াদথ শল কয।  

 

 তাই এযকভ শকান কথা শনই শম আল্লা ্ শুধু একিন ফিজিদক দান কদযন আয অনিিনদক দান 

কদযন না। অথফা, এযকভ শকান বয় শনই শম উনায ম্পদ শল দয় মাদফ। অদনক ভয় তুহভ হৃথফীয  

হকেু ভানুদলয ম্পদদয হযভাণ শান এফং শতাভায ভাথা স্তব্ধ দয় মায়। হকন্তু তাও শল দয় মাদফ মহদ  

শ ফ ম্পদ হফহরদয় শদয়। আল্লা ্য (আমমা ওয়া িাল্লা) আদে অদল ম্পদ এফং হতহন ফদরন, “নাও”। 

আল্লা ্ তা’আরা ভানুদলয হফযীত, হতহন দানীর। ভানুল মতই ম্পদারী শাক ফা মতই দানীর শাক 

না শকন তায একটি ীভা আদে। তাযা ীভায ফাইদয হদদত াদয না।  

 

 আল্লা ্  (আমমা ওয়া িাল্লা) ফদরন, “এই কািটি কয – ত ত ািায ুযস্কায শতাভায িনি 

থাকদফ। ওই কািটি কয – ফু হভহরয়ন ুযস্কায শতাভায িনি থাকদফ।“ ভুয়ামহমন কাফা াযীদপ আমান  

শদয় আয তুহভ তায াদথ ুনযাফহৃি কয। শিাদন এক রক্ষ নাহক শদ রক্ষ ভানুল নাভাম দ?  

ভুয়ামহমন তাদদয াওয়াফ রাব কদয এফং শতাভাযও তাই রাব য়।  

 

 হকন্তু, আভাদদয শরাদকযা, মাযা শিাদন মায় তাযা এ ফিাাদয অদচতন। মিন ভুয়ামহমন আমান 

হদদে , একিন তায ফুুয াদথ শদদয ভিা হনদয় কথা ফরদে অথফা হচন্তায় হফদবায দয় আদে। অথচ 



শতাভায ফু হভহরয়ন ুযস্কায রাদবয অদনক ুদমাি আদে। আল্লা ্ শতাভায িনি ফু ুযস্কায রাব কযা 

ূফ বহনধ বাহযত কদয শযদিদেন হকন্তু তুহভ শ ফিাাদয অদচতন। শিা ফাদ দাও, অদনদক কাফাদত মায়ও না 

এই ফদর শম, “শাদির শফহ আযাভদায়ক”। তাযা শাদিদর থাদক। দয তাযা দাফী কদয “আভযা উভযা  

কদযহে”।  

 

 এযকভ জিহন মিন চরদে তিন মত শফহ ম্ভফ কযায শচষ্টা কয। তুহভ শিাদন এভহনদতই ভাত্র 

এক প্তা ফা দহদন থাকদফ। হনদিদক অবিস্ত কয। হনদিদক অবিস্ত কয বাদরা আভার অিবদন এফং 

ুযস্কায রাদব। আভাদদয ভভয় এবাদফ বাফদত দফ। আভাদদয শক দুহনয়ায শথদক শফহ আহিযাদতয 

কথা বাফদত দফ। শমিাদনই আহিযাদতয শকান উকায আদে, শটিই আভাদদয কযদত দফ। আল্লা ্ 

 শমন আভাদদয নাীদফ এফং হকভাদত তা যাদিন ইনাআল্লা।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর 

১১ িানুয়াযী ২০১৭/১৩ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।            

       


