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અલ્લાહના નબી (સ.અ.વ.) એ ક�ુ:ં 

"આખા વષર્મા ંએવા કોઈ �દવસો નથી �મા ં

કર�લા સારા કાય� આ દસ �દવસમા ંકર�લા 

સારા કાય� કરતા અલ્લાહન ેવધાર� િપ્રય હોય." 

[અલ-�ખુાર�] 

 

(આ 10 �દવસમા ંકર�લા સારા કાય� 

અલ્લાહને �બુ પસદં છે) 
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 સારા કાય�ની ��ૂચ હા ના 

1 ફરજ નમાઝ   

2 અરાફાતના �દવસે રોજો   

3 સદકો આપવો   

4 તેહલીલ (“લા ઇલાહા ઇલ અલ્લાહ”)    

5 તસ્બીહ (“�બુહાન અલ્લાહ”)    

6 તહમીદ (“અલ્હમ�ુલ્લાહ”)    

7 તકબીર (“અલ્લા�ુ અકબર”)   

8 “લા હવલા વલા �વૂતા ઇલ્લા �બલ્લાહ”   

9 અઝાન સાભંળો અને જવાબ આપો    

10 અલ્લાહ પાસેથી માફ� માગંવી   

11 �ુઆ માગંવી   

12 નબી (સ.અ.વ.) ને સલામ મોકલવા   

13 �ુરાનનો પાઠ કરવો   

14 �ુરાન ના સદં�શ િવશે િવચારો   

15 �ુરાન યાદ કર� ુ   

16 �ુરાનનો અભ્યાસ કરવો   

17 �ુરાનનો અ�વુાદ શીખો   

18 �ુરાન શીખવ�ુ ં(ખાસ કર�ને નાના બાળકોને �રુાહ ફાિતહા)   

19 તૌબા કરો   

20 માતાિપતા પ્રત્યે માયા� બનો   

21 ઘરગથ્� ુસબંધંો સાચવવા   

22 માતાિપતાના િમત્રો સાથે સબંધંો સાચવવા   

23 અિતિથ�ુ ંસન્માન કર�ુ ં   

24 પાડોશી�ુ ંઆદર   
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25 બધાને “સલામ” કહો   

26 લોકોને ખવડાવો   

27 બધાને સારા શબ્દો કહો   

28 મોડ� રાતે્ર નમાઝ   

29 ��ુાહ નમાઝ િનયિમત કરો   

30 �ુહા નમાઝ (સવાર�)   

31 સવાર અને સાજંનો િનયિમત �ઝકર   

32 િવિવધ સમયનો િનયિમત �ઝકર   

33 ��ુ ની હાલત મા ં�ઇુ �� ુ   

34 �સુલ કર� �ુમ્મા ના �દવસની શ�આત   

35 ઇતરનો ઉપયોગ કરવો   

36 વહ�લી સવાર� �ગ�ુ ં   

37 નમાઝ મા ઇમામ ની નજ�દક ઉભા ર�હ� ુ   

38 નમાઝ મા યોગ્ય ર�તે ઉભા ર�હ� ુ   

39 નમાઝ મા સફો સહ� કરવી   

40 પ્ર�લ્લીત ચહ�ર� ર�હ� ુ   

41 અલ્લાહના બ્રહ્માડંની િનશાનીઓ પર િવચાર કરવો   

42 સાથી મ�ષુ્ય દ્વારા થતી તકલીફ પ્રત્યે ધીરજ અને સહનશીલતા   

43 ��ુસ્લમો સાથે સારા સબંધં રાખવા   

44 નમ્ર અને સરળ ર�હ� ુ   

45 �ખુદ આચાર રાખવા   

46 ક્રોધ પર િનયતં્રણ   

47 વચનો �રૂા કરવા   

48 તૌબાની નમાઝ   

49 ��ુ ની 2 રકાત નમાઝ   

50 િનષ્ઠાવાન સલાહ આપવી   
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51 � �ણતો નથી તેને �દન િવશે શીખવ�ુ ં   

52 સારા કામ મા જોડાઓ   

53 ખરાબ કાય�મા ંજોડાશો નહ�   

54 પીડાતા લોકોને મદદ કરો   

55 તમાર� �ખો નીચે કરો   

56 માત્ર અલ્લાહ ખાતર ��ુસ્લમોને મળ�ુ ં   

57 મૈયત મા ંહ�ર� આપો   

58 �તૃકોના પ�રવારને શોકની લાગણી આપો   

59 માદંાની �લુાકાત લો   

60 આમતં્રણ સ્વીકાર કરો   

61 �ુ:ખી વ્ય�ક્ત માટ� સહા��ુિૂત રાખવી   

62 એક નમાઝ પછ� આવવાની નમાઝની રાહ �ુઓ   

63 મ�સ્જદમા ંઅધ્યયનની બેઠકમા ંભાગ લેવો   

64 િવદ્વાનો / િશક્ષકોને માન આપ�ુ ં   

65 �દનમા ંશકંાસ્પદ બાબતોને નકારવી   

66 ��ુાહ ફ�લાવો   

67 ભેટો આપવી   

68 અલ્લાહની �શુી માટ� ��ુસ્લમ સાથે હાથ િમલાવવો   

69 વડ�લો�ુ ંમાન   

70 દ�વાની �કૂવણી   

71 જ��રયાતમદંને પૈસા આપો   

72 � પૈસા �કૂવવામા ંઅસમથર્ છે તેને રાહત આપવી   

73 લોન માફ કરવી અથવા ઘટાડવી   

74 દ��ુ ં�કૂવ�ુ ંઅને � પોસાય તેમ ન હોય તેના માટ� �બલ �કૂવ�ુ ં   

75 સારા હ�� ુમાટ� વાટાઘાટ કરો   

76 પસ્તાવો કરનારની �લૂ માફ કરવી   
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77 માગર્માથંી કોઈ �કુસાનકારક વસ્�નેુ �ૂર કરો   

78 ખર�દ� અને વેચાણ કરતી વખતે પ્રમા�ણકતા બતાવો   

79 લોકોના દોષ �પાવવા   

80 અનાથ બાળકોને મદદ કરવી   

81 િવધવાની મદદ કરવી   

82 મ�સ્જદોના િનમાર્ણમા ંફાળો આપવો   

83 કલ્યાણની બાબતો તરફ માગર્દશર્ન આપ�ુ ં   

84 ધાિમ�ક �સુ્તકો / સામગ્રી પ્રકાિશત કરવી   

85 ઇન્ટરનેટ દ્વારા િશક્ષણનો ફ�લાવો કરવો   

86 સલાહ આપવી અને સલાહ સાભંળવી   

87 ગર�બ લોકોને બકર� ભેટ આપવી �થી તેઓ �ુબાર્ની કર� શક�   

88 લગ્ન કર�ુ ંઅથવા કોઈને લગ્ન કરવામા ંમદદ કરવી   

89 િવવાદ હોય તેવા લોકો વચ્ચે સમાધાન કરો   

90 સદાચાર�ઓની સગંત અપનાવી   

91 આરાફતના �દવસે નમાઝમા ંઉભા થ� ુ   

92 ઘણા ંસારા કાય� સાથે હજ કરો   

93 અલ્લાહની ખાતર પે્રમ કરો   

94 દર�કને માફ કરો   

95 મ�ૂરને મદદ કરવી, િવકલાગંોને આ�િવકા કમાવવાના ંસાધન પ્રદાન કર�ુ,ં મફત તાલીમ 

આપવી અથવા કોઈ કૌશલ્ય શીખવ�ુ ં

  

96 કોઈને �શુ કરો   

97 કોઈ અનાથના માથા પર પે્રમથી તમારો હાથ �કૂો   

98 વ�મા રહો અને વ� સાચવો   

99 દ�કર�ઓ અને બહ�નો પર ખચર્ કરો   

100 પત્ની અને બાળકો પર ખચર્ કરો   

101 પત્નીને તેના પિતનો આદર અને તે�ુ ંપાલન કર�ુ ં   
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102 ઘરના ંકામો કરવા   

103 મ�સ્જદોની સફાઇ કરો   

104 પીવા માટ� પાણી આપ�ુ ં   

105 સારા માટ� આભાર અ�ભવ્યક્ત કરો   

106 � કોઈ સા�ંુ કર� તેના માટ� આભાર અને તેના માટ� �ુઆ કરો   

107 અલ્લાહના ડરથી રડ�ુ ં   

108 અલ્લાહ પાસેથી શહાદતની �ુઆ કરવી   

109 બધા સાથે મળ�ને ભોજન કરો   

110 સ્વચ્છ સફ�દ કપડા ંપહ�રો   

111 દાઢ� / વાળમા ંમહ�દ� લગાવવી   

112 સારા હ��થુી �કૃ્ષારોપણ કર�ુ ં   

113 ��ુસ્લમોની જ��રયાતો�ુ ંધ્યાન રાખ�ુ ં   

114 ��ુસ્લમો માટ� માફ� માગંવી   

115 પત્નીના સન્માન અને પિવત્રતાની રક્ષા કરવી   

116 સારા ફાયદાના આશયથી �ુક�યા કરો   

117 સારા ફાયદાના ઇરાદાથી �તૃકને �સુલ અને કફન કર�ુ ં   

118 ઉપવાસ ખોલવામા ંઉતાવળ કરવી (ઇફ્તાર� માટ�)   

119 સેહર� ખાવામા ંિવલબં કરવો   

120 સારા સમાચાર બદલ ��ુસ્લમને અ�ભનદંન આપવા   

121 પ્રામા�ણકતાથી પણે દસ્તાવેજ લખ�ુ ં   

122 ��ુસ્લમને કપડા ંઆપવા   

123 જમણા પગનો �ુતો પહ�લા પહ�રો   

124 ડાબા પગનો �ુતો પહ�લા ઉતારો   

125 બેસીને પાણી પીવો   

126 મોતની ઘ�ડમા ંકોઈને “લા ઇલાહા ઇલ્લાલ્લાહ”ની યાદ અપાવવી   

127 “�બ�સ્મલ્લાહ”થી બધી �ક્રયાઓ શ� કરવી   
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128 દાતં સાફ કરવા અને િમસવાક કરવા માટ� ઉત્�કુતા   

129 લોનને ઉ�મ ર�તે પરત કરો   

130 ઇ�સ્તખરાહની નમાઝ [િનણર્ય લેતી વખતે અલ્લાહ પાસેથી સારા પ�રણામ અને માગર્દશર્ન 

મેળવવાની નમાઝ અદા કરો] 

  

131 �કુર (આભાર) માટ� સજદો કરો   

132 જો જ�ર� કારણોસર શપથ ભગં થાય તો એના માટ� દંડ ભરવો   

133 ઘરના કામકાજ માટ� પ�રવારને મદદ કરો   

134 મસ્�દ� ચાલી ને �ઓ   

135 �યાર� નમાઝ અદા કરો ત્યાર� �તુ્રાહ (સામે વસ્�)ુ રાખવો   

136 �ુરાનનો �ુદંર ર�તે પાઠ કરવો   

137 ઘર� પ્રવેશતા પહ�લા પરવાનગી લેવી   

138 બગાસા પર િનયતં્રણ રાખ�ુ ં   

139 �ુબાર્નીના પ્રાણીઓ�ુ ંઉછેર સાર� ર�તે કરો   

140 નમાઝની જગ્યાએ ફજરથી �યૂ�દય �ધુી બેસ�ુ ં   

141 �બન-હા� દ્વારા મ�ા �ુબાર્ની મોકલવી   

142 �ુ�ંુબ અને બાળકોને નમાઝનો આદ�શ આપવો   

143 ઘર�થી નીકળતી વખતે અને ઘર� પ્રવેશતી વખતે બે રકઅતની નમાઝ અદા કરવી   

144 તાહજ્�ુદ માટ� �ગતી વખતે ચહ�રા પર હાથ �છૂ�ુ,ં અને �રૂા આલી ઇમરાનની �િતમ 10 

આયતનો પાઠ કરવો 

  

145 ��ુ સાર� ર�તે કરો   

146 �યાર� કોઈને છ�ક આવે ત્યાર� જવાબ આપો   

147 �દશા શોધતી વ્ય�ક્તને માગર્દશર્ન આપો   

148 િવતર નમાઝ પછ� “�બુ્હાન અલ મ�લક અલ �ુદ્દસ” ત્રણ વાર કહ��ુ ં   

149 �ચ�તા�રુ વ્ય�ક્તના ડરને �ૂર કર�ુ ં   

150 ફસાયેલાને આશરો આપવો   

151 મ�સ્જદોમા ંસ્વચ્છતા અને �શુ્�નુી વ્યવસ્થા કરવી   
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152 યાત્રા�ઓ, બધંકોને અને સમાન અન્ય લોકોની ગેરહાજર�મા ંતેમના પ�રવારોની �ખુાકાર��ુ ં

ધ્યાન રાખ�ુ ં

  

153 મ�સ્જદો અને અન્ય સ્થળોએ �ુરાનની નકલો�ુ ંિવતરણ   

154 વેબસાઇટ્સ, સોિશયલ મી�ડયા અને બ્રોડકાસ્ટ ચેનલો, ર��ડયો વગેર� �વા િવિવધ માગ� દ્વારા 

િશક્ષણનો ફ�લાવો 

  

155 વ્યાખ્યાનો અને અભ્યાસક્રમો દ્વારા ધાિમ�ક િશક્ષણની ગોઠવણ   

156 ઈદ નમાઝ અદા કરો   

157 કપડા,ં ઝવેરાત, વાસણો અને ઉપયોગી સામગ્રી આપવી   

158 સા��ૂહક �ખુાકાર� માટ� કલ્યાણ સસં્થાઓ અને એસોિસએશનોની સ્થાપના   

159 હા�ઓની સપંિ�ની સભંાળ રાખવી   

160 િવદ્યાથ�ઓને તેમના િશક્ષણ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા અને તેમના ખચર્ની સભંાળ રાખવા માટ� 

અન્ય જવાબદાર�મા રાહત આપવી 

  

161 ��ુસ્લમ બાળકો માટ� �સુ્તકો અને િવિવધ શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમોની વ્યવસ્થા કરવી   

162 અલ્લાહના નબી (સ.અ.વ.) દ્વારા અમને અપાયેલ િશક્ષણ અમાનત તર�ક� પહ�ચાડ�ુ.ં 

[અલ્લાહના નબી (સ.અ.વ.) દ્વારા કહ�વામા ંઆવ્�ુ:ં "અલ્લાહ એ વ્ય�ક્તને તા�ુ ંઅને તેજસ્વી 

રાખે છે �ણે મા�ંુ િનવેદન સાભંળ્�ુ,ં શીખ્�ુ,ં તેને સાચવ્�ુ ંઅને બી�ને પહ�ચાડ�ુ"ં] 

  

163 ��ુસ્લમોના �વન અને સપંિ��ુ ંરક્ષણ કર�ુ ં   

164 �ુરાન સાભંળો   

165 શૈક્ષ�ણક અને કલ્યાણકાર� પ્ર�િૃ�ઓને પ્રોત્સા�હત કર�ુ ંઅને ઇનામ આપ�ુ ં   

166 બાળકો સાથે નમ્રતાથી વ્યવહાર    

167 સારા કાય� કરવા િવશે બધાને યાદ અપાવો   

168 અમાનત�ુ ંરક્ષણ કર�ુ ંઅને તેને પહ�ચાડ�ુ ં   

169 અલ્લાહના ઈનામ મેળવવાના આશયથી માદંા દદ�ની સભંાળ લેવી   

170 પ�ધુન અને પક્ષીઓ પ્રત્યે દયા� બન�ુ ં   

“અને બધા વખાણ અલ્લાહના જ છે � બધા િવ�નો રબ છે!” 
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અલ્લાહના નબી (સ.અ.વ.) એ ક�ુ:ં 

"આખા વષર્મા ંએવા કોઈ �દવસો નથી �મા ંકર�લા સારા કાય� 

અલ્લાહને વધાર� િપ્રય હોય. આ દસ �દવસમા ંતેહ�લલ, તકબીર 

અને તહિમદનો �બૂ જ �ઝકર કરો." 

[�સુ્નદ અહ�મદ: 5664] 

 
(આ 10 �દવસમા ંકર�લા સારા કાય� અને �ઝકર અલ્લાહને �બુ 

પસદં છે) 
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એક નજરમા ંઅલ-�દુા 
અલ-�દુા ઇન્ટરનેશનલ વેલ્ફ�ર ફાઉન્ડ�શન પા�કસ્તાન �ુરાન અને 

��ુાહ�ુ ંખતંથી િશક્ષણ આપી ર�ુ ંછે અને 1994 થી િવિવધ 

સમાજ કલ્યાણ કાયર્ક્રમો દ્વારા લોકોને સેવા આપી ર�ુ ંછે. 

 

િશક્ષણ કાયર્ક્રમ 
િવદ્યાથ�ઓના નૈિતક અને ચા�રત્ર્ય િવકાસ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત 

કરતી વખતે, અિધ�ૃત ઇસ્લાિમક િશક્ષણ આપવા માટ� િવિવધ 

અવિધના અભ્યાસક્રમો આપવામા ંઆવે છે. અભ્યાસક્રમોમા ં

શામેલ છે: 

• તા�લમ અલ-�ુરાન �ડપ્લોમા કોસર્ 

• તાફ�ઝ અલ �ુરાન કોસર્ 

• તા�લમ એ દ�ન કોસર્ 

• સમર કોસર્ 

• તદ્દબર અલ-�ુરાન કોસર્ 

• તા�લમ અલ તજવીદ પ્રમાણપત્ર કોસર્ 

• તફ�મ એ દ�ન કોસર્ 

• �રયા�લટ� ટચ કોસર્ 
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• સઉત અલ-�ુરાન કોસર્ 

• તા�લમ અલ-�કરઅરાત અલ-આશારહ અલ-�ગુરા 

• હ�યા અલ-ફલાહ કોસર્ 

• સોિશયલ મી�ડયા દ્વારા કોસર્ 

• ફહમ અલ �ુરાન સ�ટ��ફક�ટ કોસર્ 

• તાલીમ અલ હદ�સ સ�ટ��ફક�ટ કોસર્ 

• પત્રવ્યવહાર અભ્યાસક્રમો (કોસર્) 

• રોશની કા સફર 

• રોશની ક� �કરણ 

હમાર� બચ્ચે કોસર્: 
• મનાર અલ ઇસ્લામ 

• િમફ્તાહ અલ �ુરાન 

 
અલ-�દુા ઇન્ટરનેશનલ સ્�ૂલ �ુરાન અને ��ુાહના િશક્ષણની સાથે 

નસર્ર�થી O-Level �ધુી િશક્ષણ પ્રદાન કર� છે. 
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સમાજ કલ્યાણ કાયર્ક્રમો 
  
અલ-�દુા નીચેના પ્રો�ક્ટ્સ અને સેવાઓ દ્વારા સમાજમા ંફાળો 

આપે છે: 

• જ��રયાતમદંો માટ� સહાય 

• મેર�જ બ્�રુો 

• બ�લદાન (સદકા, અક�કા, ઈદ અલ અધા - �ુરબાની પ્રો�ક્ટ) 

• ક�દ�ઓનો સપોટર્  પ્રોગ્રામ 

• િન�લુ્ક તબીબી િશ�બરો 

• મફત દવાખા�ુ ં

• ધરતીકંપ સહાય 

• િવન્ટર પ્રોટ�ક્શન ડ્રાઇવ 

• ઓ.એસ.સી. સ્�લૂ 

• પાણી માટ�ની જોગવાઈ 

• સામા�જક પરામશર્ 

• �િતમિવિધ સેવાઓ (�સુ્લ એ મૈિયત) 

• �કૃ્ષારોપણ 

• હો�સ્પટલ સેવા 

• ઇમરજન્સી રાહત 
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• સકંટોમા ંરાહત 

• શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમ 

• ગ્રામીણ કે્ષત્રનો કાયર્ક્રમ 

• રમઝાન ર�શન પ્રો�ક્ટ 

• તા'અમ અલ િમસ્ક�ન 

• ઉમરાહ સેવા 

• વ્યાવસાિયક ક�ન્દ્ર 

• �હ�ર આરોગ્ય 

• �ક્લિનક �િુવધા 

• �રૂથી રાહત 

• �નુવર્સન અને બાધંકામ 

• અલ-�દુા ��ુનુા (અનાથ આશ્રમ) 

• શહ�ર� િવસ્તારનો કાયર્ક્રમ 

• મ�સ્જદો�ુ ંિનમાર્ણ 

 

માસ કમ્�િુનક�શન 
• જનતાની વ� ુ�િુવધા માટ�, િવિવધ િપ્રન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોિનક 

મી�ડયા ઉત્પાદનો વ્યાપકપણે ઉપલબ્ધ છે. 
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• અલ-�દુા પ�બ્લક�શન્સ ઉ�ુર્ , �ગે્ર� અને િવિવધ પ્રાદ�િશક 

ભાષાઓમા ં�સુ્તકો, કા�્ર્સ અને પિત્રકાઓના �પમા ંઅિધ�ૃત 

ઇસ્લાિમક સામગ્રી�ુ ંિનમાર્ણ અને પ્રકાિશત કર� છે. 

• મી�ડયા પ્રોડક્શન ટ�મ ઓ�ડઓ અને િવ�ડઓ સસંાધનોની 

િવશાળ શે્રણી તૈયાર કર� છે. તેઓ �ુરાન, હદ�સ, સર�હ, �ફક્હ 

સ�હતના િવષયો તેમજ પાત્ર િવકાસ અને સામા�જક �દુ્દાઓ 

સ�હતના િવિવધ િવષયો પર િવના �લૂ્યે ટ�વી, ર��ડયો અને 

સામા�જક માધ્યમો પર ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

અલ-�દુા એ�પ્લક�શન્સ (Apps): 
1. Quran for All 
2. Asmaa'Allah al-Husna 
3. Zad e Rah 
4. Miftah Al-Quran pro 
5. Quran in Hand 
6. Quranic & Masnoon Duas 
7. SonayJagnay KayAzkaar 
8. Miftah Al-Quran 
9. Learn Quran 
10. Wa lyyaka Nastaeen 
11. Supplicafions for Traveling 
12. MyAlhuda Online 
13. Alhudalive 
14. Dua Kijiay 

 
Websites: www.alhudapk.com  www.farhathashmi.com 
Facebook: www.facebook.com/DrFarhatHashmi  
Youtube: www.youtube.com/drfarhathashmiofficial/ 
Telegram: http:// telegram.me/ThePearlsofWisdom 
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