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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 ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  আভােদয বােরা কযেত ফেরনঃ 

 

 َواْفعَِل اْلَخْير 

 “ওয়াপ’আহরর িাইয”। “বােরা কয”, হতহন আেদ কেযন। বােরাত্ব প্রথেভ উকায কেয তায 

ভাহরেকয। আয াদাকা দান কযা বােরায েফ াচ্চ। াদাকা দান কয।  

 

 অতীেত ভানুেলযা তােদয ফাভ াতেক িানেত হদত না তােদয ডান াত হক হদেয়েে। াদাকা  

শদয়া ত শিােন। তাই তা শরাক শদিােনায িনি ত না , াদাকা শদয়া ত তিতায ােথ আল্লা ্য  

িনি। “আহভ হদেে হকন্তু কাযও তা িানা উহিত নয়”। আল্লা ্ িানেরই েফ, এটাই আর ঈভান।  

আল্লা ্ িানের আয কাযও িানায দযকায শনই। ফাইেক শদিােনায িনি দান কেয শযকভ শরাকও 

আেে। 

 

 মাই শাক, াদাকা দান কযা প্রকােি ফা শিােন উবয়ই আল্লা ্য কােে গ্রণেমািি। প্রকােি  

মিন াদাকা শদয়া য় তাযও হকেু উকাযী হদক আেে। অনিেদযেক তুহভ এবােফ াদাকা শিােত  

াযেফ। াদাকা হদেত েফ। হকেু ভয় তা ভানুেলয নাপেক স্ফীত কেয। আভােদযেক শ ফিাােযও 

াফধান থাকেত েফ। প্রকােি দান কযায ভয় শফহ না শদিােনা বােরা।  

 

 তেফ ফেিেয় বােরা েে শিােন দান কযা। আভােদয ূফ ুরুেলযা তা বােরা কেয কযেতন। 

ফাই িােন াদাকা াথয থাকত শই ভেয়। শরােকযা তােদয াদাকা শই াথেযয উয যািত।  

মােদয প্রেয়ািন তাযা এে শিান শথেক হনেয় শমত এফং শকউ তা িানেত াযত না। অেনক দহযদ্র  

ভানুল আেে, তােদয প্রেয়ািন আেে, হকন্তু কুয’আেন এই ফিাােয ফরা য়ঃ 

 

 يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاء ِمَن التَّعَفُّفِ  
 



 

  “ইয়াাফুুভুর িাহরু আঘহনয়া হভনাত তা’আপপুপ”  আুযা ফাকাযাঃ২৭৩ । “মাযা িােন না  

তাযা বাফেফ শম এযা ধনী তােদয হবক্ষা কযা শথেক হনেিেদয ংফযণ কযায কাযেণ”। তাযা কাউেক ফের  

না কাযণ তাযা রজ্জা ায়।  

 

 এযকভ ভানুলেদয িনি আভােদয ূফ ুরুলেদয ভেয় াদাকা াথয হের। শরােকযা  এে  

শিােন যােতয শফরা কাউেক না শদহিেয় াদাকা শযেি শমত এফং শম দহযদ্র শ এে কাযও শিােি না  

ে তা হনেয় শমত এফং হনেিয প্রেয়ািন শভটাত। মােদয প্রেয়ািন শনই তাযা হক শিান শথেক হনত?  

তা ত না। অতীেত ভানুেলযা আযও াফধান হের। তাযা আল্লা ্েক বয় কযত।  

 

 অফিই ািােয একিন শযকভ শরাকও আত, হকন্তু ুেযা িনিণেক প্রহক্ষণ হদত  

শইিিণ এফং শািািণ এফং শরােকযা আল্লা ্য আেদ ভানি কযত তােদয ঈভান যক্ষা কযায িনি। 

ফতভান অফস্থায় শরােকযা িাইের প্রকােি ফা শিােন দান কযেত ােয। শকান ফা াঁধা শনই, হকন্তু আভযা 

ফরহে শকানটা শফহ উত্তভ।  

 

 শিােন শদয়া াদাকা, নাপেক স্ফীত না কযায িনি, হনেিয িনি উত্তভ শফহ। আল্লা ্ শমন 

আভােদয ফাইেক এই ইরাভী আদাফ শিায তাওহপক দান কেযন। এই ুন্দয আদাফ শমন আভােদয 

ফায ভেধি থােক ইনাআল্লা। আল্লা ্ শমন শতাভােদয হনেয় ন্তুষ্ট শান।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভেভত আহদর 

১৫ িানুয়াযী ২০১৭/১৭ যাহফউর আহিয ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।            


