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প্রকালককর কথা 

িানমুর ঈম্মার ৪৬,৬২৪ (কছচকি াজায ছয়ত চকি) াদী ম্বকরত াদীসয 
এি কফার গ্রন্থ। গ্রন্থকি াদীসয কফশ্বসিাল কাসফও খযাত। এিকি কফলসয়য ঈয এিাসথ 
সনি াদী মসত চাআসর গ্রন্থকি অদ  ও তুরনীয়। গ্রন্থকি ভূরত আভাভ ুয়ূতী য-(ভৃ: 
৯১১ ক:) যকচত কতনকি গ্রসন্থয ধযায় কবকত্তি ংসমাজন। গ্রন্থ কতনকি সরা, অর জাকভঈর 
িাফীয (জভঈর জাসভ), অর জাকভঈ গীয, অর জাকভঈ গীয ওয়া কময়াদাতুহু। গ্রন্থ 
কতনকি কবধান এয ভত িসয যকচত। মমভন ফাফুর অকরপ-এ ‘অকরপ’ অদযািয এয াদী 
ভূ, ফাফুর ‘ফা’-মত ফা অদযািয এয াদী ভূ। এভকনবাসফ আয়া ম ন্ত। এয ভসধয অয 
য মিান কসযানাভ মনআ।  

এআ গ্রন্থ কতনকিসিআ যফত ীিাসর ঈভাসদসয প্রখযাত অকরভ ও ভনীলী ায়খ 
অরাঈদ্দীন অরী ভুত্তািী য- (ভৃ: ৯৭৫ ক:) তযন্ত চভৎিাযবাসফ ধযায় কবকত্তি ংসমাজন 
িসযন এফং নাভ মদন كنس انعمال في سنن األقوال واألفعال িানমুর ঈম্মার কপ ুনানুর অিওয়ার 
ওয়ার অপঅর।  

ায়খ অবু্দর ি কদরবী য ‘অখফারুর অখয়ায’ এ ায়খ অফুর াান ফিযী 
াকপয়ী (য) এয ঈক  নির িসযন মম, কতকন ফসরসছন- ‚মমভকনবাসফ ুযা কফশ্বফাীয ঈয 
আভাভ ুয়ূতীয আান অসছ, মতভকন আভাভ ুয়ূতীয ঈয ায়খ অরী ভুত্তািীয আান 
অসছ।‛  

সনি অিাকফযসদয ম্পসি  ফকণ ত অসছ মম, তাযা কনসজসদয িাসছ সনি গ্রন্থ যাখায 
কযফসত  দুআ এিকি জাসভ গ্রন্থ যাখসতন (জাসভ গ্রন্থ-মায ভসধয এিাসথ সনি কিছু থাসি) । 
মমভন তাপীয অদ দুযসয ভানূয, িানমুর ঈম্মার প্রবৃকত।  

িানমুর ঈম্মারও এিকি জাসভ গ্রন্থ। গ্রন্থকিসত ফয প্রচুয কযভাসণ ক, াান 
াদীসয াাাক সনি ময়ীপ ও জার াদীসযও কিত্ব অসছ। এ ম্পকি ত ংকিপ্ত কিছু 
িথা ভাকি অর িাঈায মথসি যফত ী ৃষ্ঠায় ঈসিখ িযা সয়সছ।  

`viæm mvAv`vZ এিকি online কবকত্তি প্রিানা প্রকতষ্ঠান। `viæm mvAv`vZ এয 
ঈসদ্দয সরা- আভান-অভর, অভর-অখরাি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ম্পকি ত প্রাভাণয ও ঈিাযী 
গ্রন্থাফরী প্রিা িযা, নুফাদ িযা এফং pdf ও ভুকিত- ঈবয়বাসফ াঠসিয কনিি গ্রন্থ 
মাোঁকছসয় মদয়া।  

াদী তাপীয কফকবন্ন প্রাভাণয গ্রন্থাফরী নুফাসদয কযিল্পনা `viæm mvAv`vZ এয 
যসয়সছ- ভনীলী ও ফুমুগ াসনদীসনয ‚মতিুিুআ াভথ য য় ন্তত ততিুিু‛ এআ নীকতয ঈয।  



 এ ম াসয় ত্র ওসয়ফাআসি ধাযাফাকিবাসফ প্রিাকত িানমুর ঈম্মার এয কিতাফুর 
অমিাসযয মতিুিু নুফাদ সয়সছ তায pdf প্রিা িযা সরা। অয যফত ীসত মম ধযায় ও 
কযসেসদয নুফাদ ম্পন্ন সফ তা এখাসন ন্তুবু   িযা সফ। গ্রসন্থ মিান াদীসয থ গত 
ও ভভ গত মিান বুর িাসযা দৃকিসগাচয সর আসভআসরয ভাধযসভ অভাসদযসি জানাসনায নুসযাধ 
যআসরা।  

ভান অিায কনিি দুঅ িকয এফং াঠিসদযসিও দুঅয নুসযাধ জানাকে মম, 
অিা তাঅরা গ্রন্থকি মূ্পণ  িযায ফযফস্থা িসযন এফং তায ছন্দনীয় িাসজ গ্রগাভী 
িসযন। অকভন।  



কানযু উম্মা গ্রকের  

হাদীস ও ররওযাযাত প্রসকে 

প্রশ্নঃ িানমুর ঈম্মার কিতাসফয ফ াদী ও মযওয়ায়াত কি ী?  
ঈত্তযঃ না; ফযং িানমুর ঈম্মাসর কনব যসমাগয াদী ছাডাও প্রচুয কযভাসণ ময়ীপ, 

ভুনিায ও ভাওমূ (জার ও কবকত্তীন) মযওয়াসয়ত যসয়সছ। িাযণ িানমুর ঈম্মার কনু্দস্থাসনয 
প্রকদ্ধ ভুাকদ্দ অিাভা অরী ভুত্তািী অর কন্দী (য)-এয ননয এি িীকত  সরও কিতাফকি 
ভূরত াসপম ুয়ূতী (য)-এয ূণ াঙ্গ কতনকি কিতাসফয ুকফনযি রূভাত্র। ুয়ূতী (য)-এয 
কতনকি কিতাফ র :  

১. অর জাসভঈর িাফীয, মায অসযি নাভ ‘জাভঈর জাওয়াসভ’।  

ূয়ুতী (য)-এয আো কছর, কফকবন্ন কিতাসফ কফকিপ্ত ফ ধযসনয াদীগুসরাসি িওরী 
ও মপ’রী দুবাসগ বাগ িসয এআ কিতাসফ ংিকরত িযা। ম কসসফ এআ কিতাসফ 
ী, াান ছাডাও প্রচুয কযভাসণ ময়ীপ, ভুনিায ও ভাওমূ মযওয়াসয়ত এসসছ।  
২. অর জাসভঈ গীয। ূয়ুতী (য) এআ কিতাসফ ভাওমূ মিাসনা মযওয়াসয়ত না 
অনায প্রকতজ্ঞা িসযকছসরন।  
৩. কময়াদাতুর জাসভঈ গীয। একিও জাসভঈ গীয-এয ত  নুমায়ী 
কযফত ীসত  ফকধ ত াদীগুসরায ংিরন। 
এআ দুকি কিতাসফ ভাওমূ (জার) াদী না অনায প্রকতশ্রুকত কদসরও ূয়ুতী (য) এআ 
প্রকতশ্রুকত যিা িযসত াসযনকন। এছাডা ময়ীপ ও ভুনিায ম াসয়য মযওয়াসয়ত মতা 
যসয়সছআ। 
িানমুর ঈম্মার-এ এআ কতনকি কিতাফসি কপিী ধযায় নুাসয কফনযি িযা সয়সছ 

ভাত্র। তএফ স্বাবাকফিবাসফআ ূয়ুতী (য)-এয কতন কিতাসফয ময়ীপ, ভাওমূ ও ভুনিায 
মযওয়াসয়তভূ িানমুর ঈম্মার-এ হুফহু যসয় মগসছ। 

মমভকনবাসফ যসয়সছ ী, াান ও কনব যসমাগয াদীভূসয কফার বান্ডায। 
এখন মিঈ মকদ িানমুর ঈম্মার মথসি মিাসনা াদী কনসত চায় তাসর তাসি ফযআ 

এয কফশুদ্ধতা ও কনব যসমাগযতা মাচাআ িসয কনসত সফ। তসফ মকদ তাসত এভন মিাসনা 
কিতাসফয ঈদৃ্ধকত থাসি, মাসত মিফরভাত্র ী াদী ংিকরত সয়সছ তসফ ম িথা কবন্ন।   

কিা যাভ   
ভাকি অর িাঈায 
জুরাআ-অগস্ট ২০১১ 



কানযু উম্মা 

 انكتاب انثاوي مه حزف انهمزة:
في األذكار مه قسم األقىال   

হরকে হামযাহ 

২য ভাগ 

রকতাবু আযকার রমন কাসমু আকওযা 
 

 وفيو ثمانية أبواب

এসত অিকি ধযায় যসয়সছ 
১.কমকিসযয পমীরত 

২.অভাঈিাহুর হুনা 
৩.াওিারা  

(রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা) 
৪.তাফী 
৫.আকিগপায  
৬.দরুদ  

৭.কতরাওয়াসত িুযঅন  
৮.দুঅ 

(যঙীন ধযায়গুসরা ম ন্ত এআ গ্রসন্থ ম িযা সয়সছ)



 

 

সূচীপত্র 

কিতাফুর অমিায 
 الباب األول: في الذكر وفضيلتو
১ভ ধযায়ঃ কমকিসযয পমীরত          ১০ 
 ২৯            اإلكمال

في أسماء اهلل الحسنىالباب الثاني:   
২য় ধযায়ঃ অভাঈিাহুর হুনা        ৫৪ 
 ৫৬            اإلكمال

 فصل في اسم اهلل األعظم
কযসেদঃ আসভ অমভ        ৫৭ 
 ৫৮           اإلكمال

 الباب الثالث: في الحوقلة
৩য় ধযায়ঃ াওিারা (রা াওরা ওয়া রা িুওয়াতা আিা কফিা)    ৬০ 
 ৬৩            اإلكمال
 الباب الرابع: في التسبيح
৪থ  ধযায়ঃ তাফী          ৬৮ 
 ৭৫            اإلكمال
 الباب الخامس في االستغفار والتعوذ فيو فصالن
৫ভ ধযায়ঃ আকিগপায (িভা প্রাথ না) ও তাঅঈঈম (অ য় প্রাথ না)    ৮৮ 
এসত দুকি কযসেদ যসয়সছ 

 الفصل األول في االستغفار
১ভ কযসেদ আকিগপায        ৮৮ 
 ৯৩           اإلكمال
 الفصل الثاني في التعوذ
২য় কযসেদ অ য় প্রাথ না             ১০০ 
 ১০১                  اإلكمال



 

 

অযফী ূত্র ংসিত 

 ফুখাযী خ

 ভুকরভ م

  ফুখাযী, ভুকরভ ق

 কতযকভমী ت

 অফু দাঈদ د

 নাাই ن

  আফসন ভাজা ىـ

4 ুনান চতুিয়- কতযকভমী, অফু দাঈদ, 

নাাই, আফসন ভাজা 

3 আফসন ভাজা ফযতীত য কতন ুনান- 

কতযকভমী, অফু দাঈদ, নাাই 

  ভুনাদ অভদ حم 

  মাওয়াসয়দ ভুনাদ অভদ عم

  ািীভ-অর ভুিাদযাি ািীভ ك

 ফুখাযী অর অদাফুর ভুপযাদ خد

 ফুখাযী অত তাযীখ خت

 তাফযানী িাফীয طب

 তাফযানী অঈাত طس

صط  তাফযানী গীয 

 ক আফসন কিান حب

 ুনান াইদ আফসন ভানূয ص

  আফসন অকফ াআফা ش

 অবু্দয যামমাি অর জাসভ (ভুান্নাপ) عب

  ভুনাদ অফু আয়ারা ع

  দাযািুতনী অ ুনান قط

  দাআরাভী-ভুনাদ অর কপযদাঈ فر

 অফু নুঅআভ/নাইভ অর করআয়া حل

 ফায়ািী শুঅফুর আভান ىب

  ফায়ািী অ ুনান ىق

  আফসন অকদ অর িাকভর عد

  অর ঈিাআকর অম মুঅপা عق

  খতীফ অত তাযীখ خط

  কময়া অর ভুিাদ্দাী-অর ভুখতাযা ض

  অফু দাঈদ তায়ারী ط

/ز بز   ভুনাদ অর ফামমায 

 আফসন অাকিয كر

এয মিান ূত্র ঈসিখ িযা য়কন। س
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َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد، َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد، ِبْسِم اللَِّو َوالسَّاَلُم َعَلى َرُسوِل اللَِّو، اللَُّهمَّ   
 اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوافْـَتْح لََنا أَبـَْواَب رَْحَمِتكَ 

وفضيهته انذكز في :األول انباب  

১ম                               

ن في الطرق يلتمسون أىل " إن هلل مالئكة سياحين في األرض فضال عن كتاب الناس، يطوفو  - 7171
الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا ىلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا 

فيسألهم ربهم وىو أعلم منهم، ما يقول عبادي؟ فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، 
ف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة فيقول: ىل رأوني؟ فيقولون ال واهلل ما رأوك فيقول: كي

وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فما يسألوني فيقولون: يسألونك الجنة فيقول ىل رأوىا فيقولون 
ال واهلل يا رب ما رأوىا فيقول: فكيف لو أنهم رأوىا فيقولون لو أنهم رأوىا كانوا أشد عليها حرصا وأشد 

ها رغبة، قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار فيقول: عز وجل ىل رأوىا؟ فيقولون ال لها طلبا وأعظم في
واهلل يا رب فيقول: فكيف لو رأوىا؟ فيقولون: لو رأوىا كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول: 

فيقول: ىم فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول: ملك من المالئكة فيهم فالن ليس منهم إنما جاء لحاجة 
 القوم ال يشقى بهم جليسهم". )حم ق عن أبي ىريرة( .

1747- অিা তাঅরায এভন কিছু মপসযতা অসছ মাযা অভরনাভা করখা ছাডা (শুধু) 
মভীসন মঘাযাঘুকয িসযন। তাযা কমকিযিাযীসদযসি নু ান িযসত থাসিন। মখন তাযা এভন 
মরািির মসয় মায় মাযা অিায কমকিসয ভগুর অসছন, তখন তাযা য য ফসর, এসা 
মতাভাসদয রিয কজ ত সয়সছ। এযয তাযা তাসদয জনয কনসজসদয িানা কফকছসয় মদন এফং 
এিজন অসযিজসনয ঈয িাতাযফন্দী সয় অভান ম ন্ত ম সছ মান। এযয মখন 
ভজকর ভাপ্ত য় তখন তাযা অিায দযফাসয াকজয য়।  

তখন অিা তাঅরা তাসদযসি কজজ্ঞাা িসযন, মকদও কতকন তাসদয ফযাাসয খুফ 
বারবাসফআ ফগত অসছন- ফর অভায ফান্দাযা কি ফরকছর  মপসযতাযা ফসর তাযা অনায 
তাফী-তারীর ও তািফীয-তাভীদ িযকছর। অিা তাঅরা ফসরন- তাযা কি অভাসি 
মদসখসছ  তাযা ফসর, না অিায িভ  তাযা অনাসি মদসখ নাআ। অিা ফসরন, মকদ 
মদখত তসফ তাসদয ফস্থা মিভন ত  মপযসতাযা ফসর, তাযা অনায আফাদসত অসযা 
িায়ভসনাফাসিয কনসয়াকজত ত এফং অনায ফডত্ব এফং ূত-কফত্রতা অসযা মফী িসয ফণ না 
িযত।  
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এযয অিা তাঅরা ফসরন- তাযা অভায িাসছ কি প্রাথ না িযকছর  মপযসতাযা 
ফরর, তাযা অনায কনিি জান্নাত প্রাথ না িযকছর। অিা তাঅরা ফসরন- তাযা কি জান্নাত 
মদসখসছ  মপসযতাযা ফসর. না অিায িভ  তাযা জান্নাত মদসখ নাআ। অিা ফসরন, মকদ 
মদখত তসফ তাসদয ফস্থা মিভন ত  মপযসতাযা ফরর, তাযা তায জনয অসযা মফী মরাব 
িযত এফং অসযা িকঠনবাসফ তা াওয়ায স লসণ মরসগ মমত।  

এযয অিা তাঅরা ফসরন, তাযা মিান কজকন মথসি অ য় প্রথ না িযসছ। 
মপসযতাযা ফসর, তাযা জাান্নাভ মথসি অ য় প্রাথ না িযসছ। অিা তাঅরা ফসরন, তাযা 
কি জাান্নাভ মদসখসছ। মপযসতাযা ফসর, না অিায িভ  তাযা মদসখকন। অিা ফসরন, 
মকদ মদখত তসফ তাসদয ফস্থা মিভন ত  মপসযতাযা ফসর, মকদ মদখত তসফ তাযা তায 
মথসি অসযা দূসয থািত অয অসযা মফী তায বয় িযত।  

অিা তাঅরা ফসরন, মতাভযা ািী থাসিা। অকভ তাসদয ফাআসি িভা িসয 
কদরাভ। তখন এিজন মপসযতা ফরর, এি ফযক  তাসদয ভসধয াকভর কছর না। শুধু ম তায 
মিান প্রসয়াজসনয জনয এখাসন এসকছর। অিা তাঅরা ফসরন, তাযা এভন ম্পদায় মম, 
তাসদয াস ফা ফযক ও ফক ত য় না। 

                   -      -                            

" أفضل الذكر ال إلو إال اهلل، وأفضل الدعاء الحمد هلل". )ت ن ىـ حب ك عن جابر( . - 7171  

1748- ঈত্তভ কমকিয সরা ‘রা আরাা আিািা’ অয ঈত্তভ দুঅ সরা 

‘অরাভদুকরিা’। 
                                                  -           - 

                   ) 

"الذكر نعمة من اهلل فأدوا شكرىا". )فر عن نبيط ابن شريط( . - 7171  

1749- কমকিয অিায ি মথসি কনয়াভত। ুতযাং এয জনয অিায মািয 

অদায় িয।  
       -                 -                           

" الذكر الذي ال يسمعو الحفظة يزيد على الذكر الذي يسمعو الحفظة سبعين ضعفا".  - 7171
 )ىب عن عائشة( .

1750- মমআ কমকিয কপামতিাযী মপযসতযা শুনসত ায় না (নীযফ কমকিয), তা মআ 

কমকিয মা কপামতিাযী মপসযসতা শুনসত ায়, তায মথসি ত্তয গুণ মফী পমীরত যাসখ। 
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       -          -                      

"ذكر اهلل شفاء القلوب". )فر عن أنس( . - 7177  

1751- অিায কমকিয ন্তযভূসয (সযাসগয) কপা । 
       -                 -                     

أن تموت ولسانك رطب من ذكر اهلل". )حب وابن السني في " أحب األعمال إلى اهلل  - 7171
 عمل اليوم والليلة طب حب عن معاذ( .

1752- অিায কনিি ঈত্তভ অভর সরা এআ মম, মতাভায ভৃতুয এভন ফস্থায় ওয়া 

মম, মতাভায মফান অিায কমকিয  াযা ক  থািসফ।  
                           -                                -       

               -                      

"أكثروا ذكر اهلل تعالى حتى يقولوا مجنون". )حم ع حب ك ىب عن أبي سعيد(  - 7171  

1753- মফী িসয অিায কমকিয িয, এভনকি মরাসিযা মমন ফসর াগর।  
                                                     -             

          -                         

"أكثروا ذكر اهلل تعالى حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون". )ص حم في الزىد ىب عن  - 7177
 أبي الجوزاء مرسال( .

1754- মফী িসয অিায কমকিয িয, মমন ভুনাকপিযা মতাভাসি ফসর- এআ মরাি 

কযয়ািায।  
                            -                -          -          

          -           

"اذكر اهلل فإنو عون لك على ما تطلب". )ابن عساكر عن عطاء بن أبي مسلم( مرسال. - 7177  

1755- অিায কমকিয- এিা মতাভায িাক ত কফলসয়য জনয াামযিাযী। 
           -                              -           

"اذكروا اهلل ذكرا يقول: "المنافقون إنكم تراؤون". )طب عن ابن عباس( . - 7171  

1756- অিায কমকিয এভনবাসফ িয, মমন ভুনাকপিযা মতাভাসি ফসর, এআ মরাি 

কযয়ািায।  
       -     -                          
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خامل قال: الذكر الخفي". )ابن المبارك في "اذكروا اهلل ذكرا خامال قيل وما الذكر ال - 7171
 الزىد عن ضمرة بن حبيب مرسال( .

1757- কমকিসয খাকভর িয। কজজ্ঞাা িযা সরা কমকিসয খাকভর কি  কতকন ফরসরন, 

নীযসফ ও নু  স্বসয কমকিয িযা।  
           -       -                           -           

اعتي يوم القيامة من قال: ال إلو إال اهلل خالصا مخلصا من قلبو". )خ "أسعد الناس بشف - 7171
 عن أبي ىريرة( .

1758- কিয়াভসতয কদন অভায ুাকযসয বাগযফান ফযক  সফ ম, মম আখরা ও 

অন্তকযিতায াসথ ‘রা আরাা আিািা’ ফসরসছ।  
           -                           

د درجة يوم القيامة الذاكرون اهلل كثيرا". )حم ت عن أبي سعيد( ."أفضل العبا - 7171  

1759- কিয়াভসতয কদন সফ াত্তভ ভম াদা ম্পন্ন ফান্দা সফ অিায কধি 

কমকিযিাযীগণ। 
                    -                          

عن ابن عمر(  " أفضل العلم ال إلو إال اهلل، وأفضل الدعاء االستغفار". )فر - 7111  

1760- ঈত্তভ আরভ সরা ‘রা আরাা আিািা’ অয ঈত্তভ দুঅ সরা ‘আকিগপায’ 

(িভা প্রাথ না)। 
       -                 -                         

" أكثروا من شهادة أن ال إلو إال اهلل قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوىا موتاكم". )ع  - 7117
يرة( .عد عن أبي ىر   

1761- মফী িসয রা আরাা আিািায ািয প্রদান িয, মআ ভয় অায অসগ 

মম, মতাভায ও তায ভাসঝ ভৃতুযয দ া অডার সয় মাসফ। অয মতাভাসদয ভৃতসদযসি এয 

তারিীন িয। 
                          -        -                            

ر من قال: ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل". )ق عن عتبان بن "إن اهلل حرم على النا - 7111
 مالك( .
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1762- অিা তাঅরা জাান্নাসভয জনয প্রসতযি   ফযক সি াযাভ িসয কদসয়সছন, 

মম অিায ন্তুকিয জনয রা আরাা আিািা ফসরসছ।  
      -      -                                 

"إن اهلل تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه". )حم ىـ ك عن أبي  - 7111
  ىريرة( .

1763- অিা তাঅরা ফসরন- অকভ অভায ফান্দায াসথ থাকি মখন ম অভাসি 

 যণ িসয এফং অভায কমকিসযয জনয তায দুআ মঠাোঁি নডাচযা িসয।  
                              -           -                           

"إن اهلل تعالى يقول: إن عبدي كل عبدي يذكرني وىو مالق قرنو ". )ت عن عمارة بن  - 7117
 زعكرة( .

1764- অিা তাঅরা ফসরন- অভায ম ফান্দাআ প্রিৃত ফান্দা মম তায াথীয 

(ফ ু/ ) াসথ ািাত িসযও অভায কমকিয িসয। 
       -                                    

" إن لكل ساع غاية، وغاية ابن آدم الموت فعليكم بذكر اهلل فإنو يسهلكم ويرغبكم في  - 7117
 اآلخرة". )البغوي عن جالس بن عمرو( .

1765- প্রসতযি ফ য মল ফা চূডান্তীভা কনধ াকযত অসছ। অয (এআ দুকনয়াসত) 

ভানুসলয মল সরা তায ভৃতুয। তএফ মতাভাসদয ঈয অিায কমকিয িযা অফযি। 

মিননা এিা মতাভাসদয (ভৃতুয থফা দীন-দুকনয়ায ফকিছু) জ িযসফ এফং অকখযাসতয 

প্রকত অগ্র ৃকি িযসফ।  
      -                         

" أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن  - 7111
ك الساعة فكن". )ن ت ك عق عمرو بن عبسة( .يذكر اهلل في تل  

1766- ফান্দা যাসতয মল প্রসয অিায কধি কনিিফত ী য়। তএফ মকদ তুকভ 

ায, তসফ মআ ভয় অিাসি  যণ িসযা।  
                     -           ,          -         -           
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ير أعمالكم، وأزكاىا عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من " أال أنبئكم بخ - 7111
إنفاق الذىب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر اهلل". )ك ق 

 ىـ ن عن أبي الدرداء( .
1767- অকভ কি মতাভাসদয অভরভূসয সফ াত্তভকি ম্পসি  মতাভাসদযসি ফকত 

িযসফা না, মা মতাভাসদয প্রবুয কনিি ফ াকধি কপ্রয়, মতাভাসদয ভম াদাসি কধি ঈন্নীতিাযী, 

অিায সথ মতাভাসদয মানা-রূা দান িযায মচসয় ঈত্তভ এফং মুসদ্ধ ফতীণ  সয় 

মতাভাসদয কু্রসদয তযা িযা এফং মতাভাসদয কনত ওয়ায মচসয় ঈত্তভ  তা সরা অিায 

কমকিয। 
     -           ,                                  -                     

     

"جددوا إيمانكم أكثروا من قول ال إلو إال اهلل". )حم ك عن أبي ىريرة( . - 7111  

1768- মতাভাসদয আভানসি তাজা িয মফী িসয রা আরাা আিািা ফসর।  
                  -           -                         ) 

"حدثني جبريل قال: يقول اهلل تعالى: ال إلو إال اهلل حصني فمن دخلو أمن من عذابي.  - 7111
 )ابن عساكر عن علي( .

1769-  অভাসি কজফযাইর (অ) ফসরন, অিা তাঅরা ফসরসছন- ‘রা আরাা 

আিািা’ অভায দূগ । মম এয ভসধয প্রসফ িযর, ম অভায াকি মথসি কনযাদ সয় মগর।  
           -                    

"حضر ملك الموت رجال يموت فشق أعضاءه فلم يجد عمال خيرا ثم شق قلبو فلم  - 7111
يجد فيو خيرا ففك لحييو فوجد طرف لسانو الصقا بحنكو يقول ال إلو إال اهلل فغفر لو بكلمة اإلخالص". 

 )ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ىب عن أبي ىريرة( .
1770- ভারািুর ভঈত এি ভৃতুয-কনিিফত ী মরাসিয কনিি াকজয সরন। কতকন তায 

ঙ্গ-প্রতযঙ্গ নু ান িসয মদখসরন মম, মিাথাঈ মিান মনি অভর মনআ। এযয ন্তযসি 

মদখসরন মখাসনও বার কিছু মসরন না। এযয তায মচায়াসরয কদসি মদখসরন মম, তায 

মফাসনয এি া তারুয াসথ মরসগ অসছ অয ম ফরসছ ‘রা আরাা আিািা’। অিা 

তাঅরা এআ িাকরভাসয় আখরাসয িাযসণ তাসি িভা িসয কদসরন। 
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               -                   -                           

"خير الذكر الخفي وخير الرزق ما كفى" )حم ىب عن سعد( . - 7117  

1771- ঈত্তভ কমকিয সরা নীযফ কমকিয অয ঈত্তভ কযকমি সরা মা মসথি সয় মায়। 
           ,        -          -               (  ) 

"خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر اهلل". )حل عن عبد اهلل بن بشر( . - 7111  
1772- ঈত্তভ অভর সরা এআ মম, তুকভ দুকনয়া মথসি এভনবাসফ প্রস্থান িযসফ মম, 

মতাভায মফান অিায কমকিয  াযা ক  থািসফ।  
         -      -            ব্দ ল্ল             

"سبق المفردون المستهترون في ذكر اهلل يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة  - 7111
 خفافا". )ق ك عن أبي ىريرة طب عن أبي الدرداء( .

1723- ভুপাযকযদগণ থ াৎ অিায কমকিসয অত্ম-কফসবায ফযক গণ গ্রগাভী সয় 
মগসছ। কমকিয তাসদয গুনায মফাঝা নাকভসয় মদসফ। ুতযাং কিয়াভসতয কদন তাযা ারিা-
াতরা সয় ঈকস্থত সফ। 

                     -           -                          ;        -
     -                          

والذاكرات". )حم عن أبي ىريرة(  ق المفردون الذاكرون اهلل كثيرا"سيروا ىذا جمدان سب - 7117  
1774- মতাভযা এআ জুভদান ফ সত (ভদীনায এিকি ফতী াাড) কযভ্রভণ িয। 

এখাসন ভূপাযকযদগণ- কধি কমকমযিাযী ও কধি কমকিযিাযীকনযা গ্রগাভী সয় মগসছ।  
           -                           

لشيطان ملتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر اهلل عز وجل خنس عنده وإذا نسي التقم "إن ا - 7117
 قلبو". )الحكيم عن أنس( .

1775- য়তান ভানুসলয ন্তসয কনসজয ভুখ রাকগসয় ওয়াওয়াা প্রদান িযসত থাসি। 
তএফ ফান্দা মখন অিায কমকিয িসয তখন দ্রুত ৃথি সয় মায়। অয মখন গাকপর সয় 
মায় তখন ূণযায় তায ূয প্রদান িসয। 

হাকীম- যরওয়ায়াতঃ আনাস (রা) 

"عالمة حب اهلل تعالى حب ذكر اهلل وعالمة بغض اهلل تعالى بغض ذكر اهلل عز وجل".  - 7111
     )ىب عن أنس( .

1776- অিায প্রকত ভিসতয কনদ ন সরা অিায কমকিসযয প্রকত ভিত 
মালণ িযা। অর অিায প্রকত কফস সলয কনদ ন সরা অিায কমকিসযয প্রকত কফস ল 
মালণ িযা। 
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       -          -                     
"إن لكل شيء صقالة وصقالو القلب ذكر اهلل تعالى وما من شيء أنجى من عذاب اهلل  - 7111

 من ذكر اهلل ولو أن تضرب حتى ينقطع". )ىب عن ابن عمر( .
1777- প্রসতযি ফ  কযষ্কাসয ঈায় অসছ। অয ন্তয কযষ্কাসযয ঈায় সরা 

অিায কমকিয। অিায অমাফ মথসি নাজাত দানিাযী অিায কমকিয মথসি ঈত্তভ কিছু 
নাআ। চাআ তুকভ (কজাসদ) তসরায়ায এতিা চারাও মম, (কজাদ িযসত িযসত) তা মবসঙ্গ মায়।  

       -          -                         
قال ال إلو إال اهلل نفعتو يوما من دىره يصيبو قبل ذلك ما أصابو". )البزار ىب عن "من  - 7111

 أبي ىريرة( .
1778- মম ফযক  রা আরাা আিািা ফরসফ, এিা তায জীফনিাসর ভৃতুযয ূসফ  মিান 

না মিান কদন তাসি দদফ-দুঘ িনা মথসি যিা িযসত ঈিায প্রদান িযসফ। 
      -                           

"من قال ال إلو إال اهلل مخلصا دخل الجنة". )البزار عن أبي سعيد( . - 7111  
1779- মম ফযক  আখরা ও অন্তকযিতায াসথ ফরসফ রা আরাা আিািা, ম জান্নাসত 

প্রসফ িযসফ।  
      -                         

لجنة". )حم د ك عن معاذ( ."من كان آخر كالمو ال إلو إال اهلل دخل ا - 7111  
1780- মায মল িথা সফ রা আরাা আিািা, ম জান্নাসত প্রসফ িযসফ। 
                            -           -                      

" ال إلو إال اهلل ال يسبقها عمل، وال تترك ذنبا". )ىـ عن أم ىانيء( . - 7117  
1781- মিান অভর রা আরাা আিািায মথসি গ্রফত ী সত াসয না। অয না তা 

মিান গুনাসি ফািী যাসখ।  
          -             ে           

"إن الشيطان واضع خطمو على قلب ابن آدم فإن ذكر اهلل خنس وإن نسي التقم  - 7111
 قلبو". )ابن أبي الدنيا ع ىب عن أنس(

1782- য়তান ভানুসলয ন্তসয তায ূয কদসয় ওয়াওয়াা প্রদান িযসত থাসি। 
তএফ ফান্দা মখন অিায কমকিয িসয তখন দ্রুত ৃথি সয় মায়। অয মখন গাকপর সয় 
মায় তখন ূণযায় তায ূয প্রদান িসয। 

                                          -          -           
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وا ذكر اهلل". )الحكيم عن ابن عباس( ." أولياء اهلل الذين إذا رؤ  - 7111  
1783- অিায ওরী ফা কপ্রয় ফযক  তাযা, মাসদযসি মদখসর অিাসি  যণ য়। 
     -                          

"أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر اهلل تعالى لرؤيتهم،" )الحكيم عن أنس( . - 7117  
1784- মতাভাসদয ভসধয ঈত্তভ ফযক  তাযা, মাসদযসি মদখসর মিফর অিায িথা 

 যণ য়। 
     -                     

"خيار أمتي إذا رؤوا ذكر اهلل وشرار أمتي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين األحبة  - 7117
)طب عن عبادة بن الصامت( .  -الباغون للبرآء العنت". )حم عن عبد الرحمن ابن عاصم   

1785- অভায ঈম্মসতয ঈত্তভ ফযক  তাযা মাসদযসি মদখসর অিাসি  যণ য়। 
অয অভায ঈম্মসতয কনিৃি মরাি তাযা মাযা মচাগরখুযী িসয, ফ ুসদয ভাসঝ কফসবদ ৃকি 
িসয এফং ূত-কফত্র কনষ্করুল ফযক সদযসি ফাদ প্রদান িযায ুসমাগ  ান িসয।  

           -            ব্l s        ্         ;        -     - 
                                 

" خياركم الذين إذا رؤوا ذكر اهلل وشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين األحبة  - 7111
 الباغون للبرآء العنت". )ىب عن ابن عمر  .

1786- মতাভাসদয ভসধয ঈত্তভ ফযক  তাযা মাসদযসি মদখসর অিাসি  যণ য়। 
অয মতাভাসদয ভসধয কনিৃি মরাি তাযা মাযা মচাগরখুযী িসয, ফ ুসদয ভাসঝ কফসবদ ৃকি িসয 
এফং ূত-কফত্র কনষ্করুল ফযক সদযসি ফাদ প্রদান িযায ুসমাগ  ান িসয।  

       -          -                         
آلخرة عملو". )الحكيم "خياركم من ذكركم باهلل رؤيتو وزاد علمكم منطقو ورغبكم في ا - 7111

 عن ابن عمرو( .
1787-  মতাভাসদয ভসধয ঈত্তভ ফযক  ম, মাসি মদখসর অিায  যণ তাজা য়। তায 

িথায  াযা মতাভায আরভ ও জ্ঞান ফৃকদ্ধ ায়। অয তায অভর (মদসখ) মতাভায অকখযাসতয 
অগ্র ফৃকদ্ধ ায়।  

     -                         
بخياركم، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر اهلل". )حم ىـ عن أسماء بنت يزيد(  "أال أنبئكم - 7111  

1788- অকভ কি মতাভাসদযসি মতাভাসদয ঈত্তভ মরািসদয িথা ফরফ না? মতাভাসদয 
ভসধয ঈত্তভ মরাি তাযা মাসদযসি মদখসর অিায িথা  যণ য়।  

                       -                             
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من الناس مفاتيح، لذكر اهلل إذا رؤوا ذكر اهلل ". )طب عن ابن مسعود( . " إن - 7111  
1789- কিছু ভানুল অসছ মাযা অিায  যসণয চাকফ সয় থাসি। মখন তাসদযসি 

মদখ মতা, তখন অিাসি  যণ য়। 
             -                           

مردويو عن أنس( )عبد بن حميد في تفسيره عن " ثمن الجنة ال إلو إال اهلل". )عد وابن  - 7111
 الحسن مرسال( .

1790- জান্নাসতয ভূরয সরা রা আরাা আিািা। 
        -                       -                     এ ং  ব্দ      

                 -       থে             
تكم فإن اهلل عز وجل يضاعف لكم". )طب "عليكم بذكر ربكم وصلواتكم في أول وق - 7117

 عن عرباض( .
1791- (কমকিয শুরু িযায) প্রাথকভি ভসয় মতাভাসদয ঈয অিায কমকিয এফং 

দরূদ াঠ িযা অফযি। এসত অিা তাঅরা মতাভাসদয অভরসি ফাকডসয় কনসয় মাসফন। 
             -                        

واالستغفار، فأكثروا منهم فإن إبليس قال: أىلكت الناس  " عليكم بال إلو إال اهلل - 7111
بالذنوب، وأىلكوني بال إلو إال اهلل واالستغفار، فلما رأيت ذلك أىلكتهم باألىواء، وىم يحسبون أنهم 

 مهتدون". )ع عن أبي بكر( .
1792- মতাভাসদয ঈয রা আরাা আিািা এফং আকিগপায (িভা প্রাথ না) িযা 

অফযি। খুফ মফী িসয তা াঠ িয। মিননা আফকর ফসর, অকভ ভানুলসি গুনাস কনভকিত 
িসয ধ্বং িসয মদআ। অয তাযা অভাসি রা আরাা আিািা এফং আকিগপায  াযা ফযথ  িসয 
মদয়। তএফ মখন অকভ এআ ফস্থা মদকখ তখন অকভ (কবন্ন মিৌসর) তাসদযসি এভন 
খাকাসতয ভসধয রাকগসয় ধ্বং িসয মদআ মম (তাযা ফুঝসতও াসয না, থচ) ভসন িসয মম 
তাযা কদায়াতয সথআ অসছ।  

                -                        
"غنيمة مجالس الذكر الجنة". )حم طب عن ابن عمر( . - 7111  

1793- কমকিসযয ভজকরসয গনীভত ফা প্রকতদান সরা জান্নাত।  
                    -     -                         

"الغفلة في ثالث، عن ذكر اهلل، وحين يصلى الصبح إلى طلوع الشمس وغفلة الرجل  - 7117
 عن نفسو في الدين حتى يركبو". )طب ىب عن ابن عمر( .
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1794- (াধাযনত) কতনকি কফলসয়য ভসধয (ভানুসলয) গাপরত ও ঈদাীনতা য়। 
অিায কমকিসয, মবাসযয নাভাসময য মথসি কনসয় ূম  ঈঠা ম ন্ত এফং ভানুসলয তায দীসনয 
ফযাাসয- মম ম ন্ত না (জানামায খাসি) অসযান িসয। 

       -              -          -                         
"قال اهلل تعالى: يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما".  - 7117

 )حل عن أبي ىريرة( .
1795- অিা তাঅরা ফসরন- ম আফসন অদভ! পজয ও অসযয য কিছু ভয় 

অভাসি  যণ িয। তাসর এআ ঈবয় ভসয়য ভাসঝ অকভ মতাভায জনয মসথি ফ।  
         -      -                           

ي "قال اهلل تعالى: ال يذكرني عبد في نفسو إال ذكرتو في من مأل من مالئكتي وال يذكرن - 7111
 في مأل إال ذكرتو في الرفيق األعلى". )طب عن معاذ بن أنس( .

1796- মিান ফান্দা এভন নাআ, মম অভাসি ভসন ভসন  যণ িসয, অয অকভ 
মপসযতাসদয ভজকরস তায অসরাচনা না িকয। অয মিান ফন্দা এভন নাআ, মম অভাসি 
ভজকরস  যণ িসয অয অকভ তায অসরাচনা ঈ  কযলসদ না িকয।  

       -     -                               
" قال اهلل تعالى: "عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في مأل ذكرتك  - 7111

عن ابن عباس( . في مأل خير منهم وأكثر". )ىب  
1797- অিা তাঅরা ফসরন- ম অভায ফান্দা! মকদ তুকভ অভাসি কনজ সন  যণ িয 

তাসর অকভও মতাভাসি কনজ সন স্বযণ িকয। অয মকদ তুকভ অভাসি মিান ভজকরস  যণ 
িয তাসর অকভ তায মচসয়ও ঈত্তভ ভজকরস মতাভায অসরাচনা িকয এফং অসযা মফী িসয 
িকয।  

       -          -                          
رض، "كلمتان: إحداىما ليس لها نهاية  دون العرش، واألخرى تمأل ما بين السماء واأل - 7111

 ال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )طب عن معاذ( .
1798- দুকি িাকরভা এভন মায এিকিয ভম াদা অযসয নীসচও মল য় না। যকি 

অভান ও মভীসনয ভধযফত ী স্থান ূযণ িসয মদয়। তা সরা ‘রা আরাা আিািা’ এফং 
‘অিাহু অিফায’। 

       -     -                       
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"ألن أذكر اهلل تعالى مع قوم بعد صالة الفجر إلى طلوع الشمس، أحب إلي من الدنيا  - 7111
وما فيها، وألن أذكر اهلل تعالى مع قوم بعد صالة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما 

 فيها". )ىب عن أنس( .
1799- অকভ মিান িওসভয াসথ পজসয য মথসি কনসয় ূম  ঈঠা ম ন্ত কমকিসয 

ভগুর থািফ- এিা অভায কনিি দুকনয়া এফং দুকনয়ায ফকিছু মথসি মফী কপ্রয়। এভকনবাসফ 
অকভ মিান িওসভয াসথ অসযয য মথসি কনসয় ূম  িুফা ম ন্ত কমকিসয ভগুর থািফ- 
এিা অভায কনিি দুকনয়া এফং দুকনয়ায ফকিছু মথসি মফী কপ্রয়। 

       -          -                     
"ألن أقعد مع قوم يذكرون اهلل من صالة الغداة حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن  - 7111

أعتق أربعة من ولد إسمعيل وألن أقعد مع قوم يذكرون اهلل من صالة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب 
 إلي من أن أعتق أربعة". )حب د عن أنس( .

1800- অকভ এভন মিান দসরয াসথ পজসযয য মথসি কনসয় ূম  ঈঠা ম ন্ত ফস 
মাফ, মাযা অিায কমকিসয করপ্ত সয় মায়। এিা অভায কনিি আভাআর (অ) এয ফংসয 
চাযজন গুরাভ অমাদ িযায মচসয় ঈত্তভ। এভকনবাসফ অকভ এভন মিান দসরয াসথ অসযয 
য মথসি কনসয় ূম  িুফা ম ন্ত ফস মাফ, মাযা অিায কমকিয করপ্ত সয় মায়। এিাও অভায 
কনিি চাযজন গুরাভ অমাদ িযায মচসয় ঈত্তভ। 

                        -                     
"لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات قول ال إلو إال اهلل". )طب عن معقل بن يسار(  - 7117  

1801- প্রসতযি কজকনসয এিকি চাকফ থাসি অয অভাসনয চাকফ সরা রা আরাা 
আিািা।  

       -     -                                   
"لو أن رجال في حجره دراىم يقسمها وآخر يذكر اهلل لكان الذاكر هلل أفضل". )طس  - 7111

 عن أبي موسى( .
1802- মিান ফযক  মকদ ঘসয ফস কদযাভ ফন্টন িযসত থাসি অয য ফযক  

অিায কমকিয িযসত থাসি, তসফ অিায কমকিযিাযী ঈত্তভ।  
       -     -                         

"الذكر خير من الصدقة". )أبو الشيخ عن أبي ىريرة( . - 7111  
1803- কমকিয াদিা মথসি ঈত্তভ। 
         -                           

"ما صدقة أفضل من ذكر اهلل". )طس عن ابن عباس( . - 7117  
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1804- মিান াদিা অিায কমকিয মথসি ঈত্তভ নয়। 
       -     -                          

"ليس من عبد يقول ال إلو إال اهلل مائة مرة إال بعثو اهلل يوم القيامة ووجهو كالقمر ليلة  - 7117
 البدر ولم يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عملو إال من قال مثل قولو أو زاد". )طب عن أبي الدرداء( 

1805- মিান ফান্দা এভন মনআ, মম তফায রা আরাা আিািা ফসর, অয অিা 
তাসি কিয়াভসতয কদন এভন ফস্থায় ঈঠাসফন না মম, তায মচাযা ূকণ ভায চাোঁসদয ভত ঈির 
না সফ। অয   কদন এআ অভসরয ঈসয অয মিান অভর মাসফ না। তসফ এিা ফযতীত- মম 
এয ফযাফয থফা এয মচসয় মফী ংখযায় তা ফসরসছ। 

       -     -                          
"ليس يتحسر أىل الجنة على شيء إال على ساعة مرت بهم لم يذكروا اهلل عز وجل  - 7111

 فيها". )طب ىب عن معاذ( .
1806- জান্নাতীসদয   ভয় ফযতীত অয মিান ভসয়য জনয অপসা সফ না, মমআ 

ভয়িুিু তাযা অিায কমকিয মথসি ভসনাসমাগী কছর।  
       -              -          -                      

"ما جلس قوم يذكرون اهلل تعالى إال ناداىم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم". )حم  - 7111
 والضياء عن أنس( .

1807- এভন মিান ম্প্রদায় মনআ মাযা অিায কমকিয িযসত ফস অয অভান 
মথসি মিান মঘালণািাযী এআ ফসর মঘালণা না মদয় মম, ঈঠ  মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া 
সয়সছ।  

                          দ্দ    -                     
"ما جلس قوم يذكرون اهلل تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر اهلل لكم ذنوبكم  - 7111

 وبدلت سيئاتكم حسنات". )طب ىب عن سهيل بن الحنظلية( .
1808- এভন মিান ম্প্রদায় মনআ মাযা অিায কমকিয িযসত ফস তঃয তা 

মথসি ফয য়- থচ (অিায ি মথসি) তাসদযসি ফরা য় না মম, ঈঠ  মতাভাসদযসি 
িভা িসয মদয়া সয়সছ। অয মতাভাসদয ভন্দ অভরগুসরা মনি অভর  াযা কযফত ন িসয 
মদয়া সয়সছ।  

                      -          -                              য   
           

"ما اجتمع قوم على ذكر، فتفرقوا عنو إال قيل لهم، قوموا مغفورا لكم". )الحسن بن  - 7111
 سفيان عن سهيل بن الحنظلية( .
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1809- মিান ম্প্রদায় এভন মনআ মাযা অিায কমকিসযয জনয এিকত্রত সয় ফস, 
তঃয মখন তাযা ৃথি য় তখন ফরা য়- মাও  মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া সয়সছ। 

                 -                              য              
"ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا اهلل ولم يصلوا على النبي صلى اهلل عليو  - 7171

 وسلم إال كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة". )حم حب عن أبي ىريرة( .
1810- মম ম্প্রদায় মিান ভজকরস ফস অিায কমকিয এফং নফী (া) এয প্রকত 

দরূদ াঠ িযা ফযতীত ঈসঠ মায়, কিয়াভসতয কদন তা তাসদয জনয অপসাসয িাযণ সফ।  
                            -                           

نبيهم، إال كان عليهم ترة   "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اهلل تعالى، ولم يصلواعلى - 7177
   فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم". )ت ىـ عن أبي ىريرة وأبي سعيد( .

1811- মম ম্প্রদায় মিান ভজকরস এিকত্রত য় অয তাযা না অিায কমকিয িসয 
অয না নফী (া) এয প্রকত দরূদ াঠ িসয, এিা তায জনয িকত ও অপসাসয িাযণ 
সফ। এখন অিা আো িযসর তাসদযসি াকি কদসফন থফা আো িযসর তাসদযসি ভাপ 
িসয কদসফন।  

                -          -                                           
"ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر اهلل، وصالة على النبي صلى اهلل عليو وسلم، إال  - 7171

سي ىب عن جابر( .قاموا عن أنتن جيفة". )الطيال  
1812- মম ম্প্রদায় মিান ভজকরস এিকত্রত সয় অিায কমকিয এফং নফী (া) এয 

প্রকত দরূদ াঠ িযা ফযতীত ঈসঠ মায়, তসফ ম মমন দুগ  মু  ভুদ ায ঈয মথসি ঈঠর। 
                -          -                           
ا عن غير ذكر اهلل، إال كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك "ما اجتمع قوم فتفرقو  - 7171 

 المجلس عليهم حسرة". )حم عن أبي ىريرة( .
1813- মম ম্প্রদায় মিান ভজকরস এিকত্রত সয় অিায কমকিয এফং নফী (া) এয 

প্রকত দরূদ াঠ িযা ফযতীত ঈসঠ মায়, তসফ ম মমন দুগ  মু  ভৃত গাধায ঈয মথসি ঈঠর। 
অয এআ ভজকর তায জনয িকত ও অপসাসয িাযণ সফ। 

           -                           
"ما عمل ابن آدم عمال أنجى لو من عذاب من ذكر اهلل". )حم عن معاذ( . - 7177  

1814- ভানুল অিায কমকিয ফযতীত এভন মিান অভর িযসত াসয না, মা তাসি 
অিায অমাফ মথসি কধি যিা িযসত াসয।  

           -                      
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"ما قال عبد ال إلو ال اهلل قط مخلصا إال فتحت لو أبواب السماء حتى يفضي إلى  - 7177
 العرش، ما اجتنب الكبائر". )ت عن أبي ىريرة( .

1815- এভন মিান ফান্দা মনআ, মম অন্তকযিতায াসথ ‘রা আরা আিািা’ না ফসর, 
অয তায জনয অভাসনয দযজা খুসর মদয়া না য়, এভনকি তা অযসয কনসচ মাোঁসছ মায়- 
মম ম ন্ত ম িফীযা গুনা থসি মফোঁসচ থাসি।  

       -                           
"ما من الذكر أفضل من ال إلو إال اهلل، وال من الدعاء أفضل من االستغفار". )طب عن  - 7171

 ابن عمر( .
1816- রা আরাা আিািায মচসয় ঈত্তভ মিান কমকিয নাআ অয আকিগপায ফা িভা 

প্রাথ না মথসি ঈত্তভ মিান দুঅ নাআ। 
       -     -                         

"ما من بقعة يذكر اسم اهلل فيها، إال استبشرت بذكر اهلل إلى منتهاىا من سبع أرضين،  - 7171
ن المؤمن إذا أراد الصالة من األرض، تزخرفت لو وإال فخرت على ما حولها من بقاع األرض، وإ

 األرض".)أبو الشيخ في العظمو عن أنس( .
1817- মভীসনয মম স্থাসনআ অিায কমকিয িযা য়, মআ স্থান তায প্ত মভীসনয 

মল ীভা ম ন্ত অনকন্দত সয় মায় এফং মভীসনয য স্থাসনয াসথ গফ  িসয। অয মখন 
মিান ভুকভন ফান্দা মভীসনয মিান ংস নাভাম ডায আো িসয, তখন তায জনয মভীনসি 
কিত িযা য়। 

         -        -                     
"إن البيت الذي يذكر فيو اسم اهلل ليضيء ألىل السماء كما تضيء النجوم ألىل  - 7171

 األرض". )أبو نعيم في المعرفة عن سابط( .
1818- মমআ ঘসয অিায নাভ  যণ িযা য়, মআ ঘয অভানফাীসদয জনয 

এভনবাসফ চভিায়  মমভনবাসফ মভীনফাীসদয জনয তাযিা চভিায়।  
         -          -                      

"ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر اهلل فيها إال حسر عليها يوم القيامة". )حل ىب  - 7171
 عن عائشة( .

1819- অদভ ন্তাসনয মম ভুহুত কি অিায কমকিয ফযতীত কতফাকত য়, 
কিয়াভসতয কদন এিা তায জনয িকত ও অপসাসয িাযণ সফ।  

         -                -          -                      
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" مثل البيت الذي يذكر اهلل فيو، والبيت الذي ال يذكر اهلل تعالى فيو مثل الحي  - 7111
موسى( .والميت". )ق عن أبي   

1820- মমআ ঘসয অিায কমকিয িযা য় অয মমআ ঘসয অিায কমকিয িযা য় 
না, তায দৃিান্ত জীকফত ও ভৃসতয নযায়। 

              -                         
"مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة، وتحف بهم المالئكة وتغشاىم الرحمة ويذكرىم  - 7117

ن أبي ىريرة وأبي سعيد( .اهلل على عرشو". )حل ع  
1821- কমকিসযয ভজকরস প্রাকন্ত নাকমর য়। মপসযতাযা তাসদযসি কঘসয যাসখ। 

অিায যভত তাসদযসি মফিন িসয। অয ভান অিা অযসয ঈয তাসদয অসরাচনা 
িসযন।  

         -       -                                      
هلل إال حفت بهم المالئكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم "ما من قوم يذكرون ا - 7111

 السكينة وذكرىم اهلل فيمن عنده". )ىـ ت  عن أبي ىريرة وأبي سعيد( .
1822- মম ম্প্রদায় অিায কমকিয িসয, মপসযতাযা তাসদযসি কঘসয যাসখ। 

অিায যভত তাসদযসি মফিন িসয। তাসদয ঈয প্রাকন্ত নাকমর য়। অয অিা 
তাঅরা তায া স্থ মপসযতাসদয াসথ তায অসরাচনা িসযন।  

                   -                                      
"ما جلس قوم يذكرون اهلل إال حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينو  - 7111

 وذكرىم اهلل فيمن عنده". )حب عن أبي سعيد وأبي ىريرة( .
1823- এভন মিান ম্প্রদায় মনআ মাযা অিায কমকিসয ভগুর য়, অয 

মপসযতাযা তাসদযসি কঘসয না যাসখ। অিায যভত তাসদযসি মফিন িসয। তাসদয ঈয 
প্রাকন্ত নাকমর য়। অয অিা তাঅরা তায া স্থ মপসযতাসদয াসথ তায অসরাচনা 
িসযন।  

               -                                      
"ال يقعد قوم يذكرون اهلل إال حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة  - 7117

 وذكرىم اهلل فيمن عنده". )حم م عن أبي ىريرة وأبي سعيد( .
1824- মিান ম্প্রদায় এভন মনআ মাযা অিায কমকিয িযসত ফস, অয মপসযতাযা 

তাসদযসি কঘসয না যাসখ। অিায যভত তাসদযসি মফিন িসয। তাসদয ঈয প্রাকন্ত 
নাকমর য়। অয অিা তাঅরা তায া স্থ মপসযতাসদয াসথ তায অসরাচনা িসযন।  

                   -                                      
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"مفاتيح الجنة شهادة أن ال إلو إال اهلل". )حم عن معاذ( . - 7117  
1825- জান্নাসতয চাকফ সরা রা আরাা আিািায ািয প্রদান িযা। 
           -                      

"من أطاع اهلل فقد ذكر اهلل، وإن قلت صالتو وصيامو وتالوتو للقرآن". )طب عن واقد(  - 7111
. 

1826- মম অিায অনুগতয িযর ম অিাসি  যণ িযর, মকদও তায নাভাম 
মযামা ও িুযঅন কতরাওয়াত িভ য়। 

             -                       
"من أكثر ذكر اهلل فقد برئ من النفاق". )طص عن أبي ىريرة( . - 7111  

1827- মম কধি কযভাসন অিায কমকিয িযর, ম কনপাি মথসি ভুক  মর। 
            -                           

اهلل تعالى". )قط عن عائشة( ."من أكثر ذكر اهلل أحبو  - 7111   
1828- মম কধি কযভাসন অিায কমকিয িসয, অিা তাসি ভিত িসযন। 
         -        -                      

"من أحب شيئا أكثر ذكره" . )فر عن عائشة( . - 7111  
1829- মম মা ছন্দ িসয, ম তা মফী িসয  যণ িসয। 
       -                 -                      

"من ذكر اهلل ففاضت عيناه من خشية اهلل حتى يصيب األرض من دموعو لم يعذبو اهلل  - 7111
 يوم القيامة". )ك عن أنس( .

1830- মম ফযক  অিাসি  যণ িযর এফং অিায বসয়য িাযসণ তায মচাখ 
শ্রুজর সরা। এভনকি মভীসন িসয়ি মপাোঁিা গকডসয় ডর। তসফ অিা তাঅরা 
কিয়াভসতয কদন তাসি াকি কদসফন না। 

     -           -                       
"ذاكر اهلل في الغافلين بمنزلة الصابر في الغازين" . )طب عن ابن مسعود( . - 7117  

1831- গাকপরসদয ভসধয কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন (মুসদ্ধ) গামীসদয ভসধয 
ফযিাযী।  

             -                             
"ذاكر اهلل في الغافلين مثل الذي يقاتل مع الغازين وذاكر اهلل في الغافلين مثل المصباح  - 7111

في البيت المظلم، وذاكر اهلل في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات من 
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اهلل عز وجل مقعده من الجنة، وذاكر اهلل في الغافلين يغفر اهلل لو  الصريد، وذاكر اهلل في الغافلين يعرفو
 بعدد كل فصيح وأعجم". )حل عن ابن عمر( .

1832- গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন (মুসদ্ধ) গামীসদয 
ভসধয কজাদিাযী। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন  িায ঘসয 
অসরায প্রদী। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন াতাঝডা গাসছয 
ভসধয ফুজ যাভর গাছ। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীসি অিা তাঅরা জান্নাসত 
তায কঠিানা কচকিত িসয মদন। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীসি অিা তাঅরা 
প্রসতযি ভানুল ও জীফ-জন্তুয ভকযভাণ ভাগকপযাত িসযন।  

         -      -                         
"ذاكر اهلل خاليا كمبارزة إلى الكفار من بين الصفوف". )الشيرازي في األلقاب عن ابن  - 7111

 عباس( .
1833- কনজ সন অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন িাকপযসদয াকযয ভসধয 

দাকডসয় দুভনসদয াসথ ফীযত্ব প্রদ নিাযী। 
         -     ক্ব  -                          

"إني كرىت أن أذكر اهلل إال على طهر". )د ن حب ك عن المهاجر بن قنفذ( . - 7117  
1834- অকভ কফত্রতা ফযতীত অিায কমকিয িযা ছন্দ িকয। 
                                       -           -                   

                
"أعظم الناس درجة الذاكرون اهلل". )ىب عن أبي سعيد( . - 7117  

1835- মরািসদয ভসধয ঈ  ভম াদায মরাি সরা অিায কমকিযিাযী। 
       -          -                           

كل حال، فإنو ليس عمل أحب إلى اهلل وال أنجى لعبده من "أكثروا ذكر اهلل تعالى على   - 7111
 ذكر اهلل تعالى في الدنيا واآلخرة". )ىب عن معاذ( .

1836- ফ াফস্থায় অিায কমকিয মফী িসয িয। মিননা অিায কনিি তায 
কমকিয মথসি মফী অয কিছু কপ্রয় নয়। অয ফান্দায জনয দুকনয়া ও অকখযাসত অিায াকি 
মথসি নাজাত প্রদানিাযী অিায কমকিয মথসি মফী মিান কিছু মনআ। 

       -          -                      
" إن ذكر اهلل شفاء وإن ذكر الناس دآء". )ىب عن مكحول مرسال( . - 7111  

1837- অিায কমকিয সরা কপা (অসযাগয)। অয ভানুসলয  যণ সরা মযাগ। 
       -          -                      -          
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"لذكر اهلل في الغداة والعشي خير من حطم السيوف في سبيل اهلل". )فر عن أنس(  - 7111  
1838- িার  যায় অিায কমকিয কজাসদ তসরায়ায বাঙ্গায মচসয়ও ঈত্তভ। 
       -                 -                     

رطبة من ذكر اهلل يدخل أحدىم الجنة وىو يضحك". )أبو "الذين ال تزال ألسنتهم  - 7111
 الشيخ في الثواب عن أبي الدرداء( .

1839- মাসদয মফান অিায কমকিয  াযা তযতাজা ও ক  থাসি, তাযা াসত 
াসত জান্নাসত মাসফ।  

         -         -                           
اهلل فإن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل قسوة القلب وإن أبعد  "ال تكثروا الكالم بغير ذكر - 7171

 الناس من اهلل القلب القاسي". )ت عن ابن عمر( .
1840- অিায কমকিয ফযতীত মফী িথা ফসরা না। মিননা অিায কমকিয ফযতীত 

কধি িথা ন্তযসি িকঠন িসয মদয়। অয মরািসদয ভসধয   ফযক  অিায মথসি মফী 
দূসয, মম িকঠন হৃদসয়য য়। 

       -                         
"ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل". )حم ت ىـ حب ك عن عبد اهلل بن بسر( . - 7177  

1841- মতাভায মফান মমন ফ দা অিায কমকিয  াযা তযতাজা থাসি। 

                                                        -           - 
           ব্দ ল্ল                  

"يا أيها الناس اذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة  - 7171
 جاء الموت بما فيو". )حم ت ك عن أبي( .

1842- ম মরাি ির, মতাভযা অিাসি  যণ িয! প্রথভ কঙ্গা ধ্বকনয ভয় 
অসছ, তাসি নুযণ িযসফ যফত ী কংগা ধ্বকন। প্রথভ কঙ্গা ধ্বকনয ভয় অসছ, তাসি 
নুযণ  িযসফ যফত ী কংগা ধ্বকন। অয এয াসথ ভৃতুয তায ফ কিছু কনসয় ভাগত। 

                           -           -                    
خافني في مقام". )ت ك عن  "يقول اهلل تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو - 7171
 أنس( .

1843- অিা তাঅরা ফরসফন, জাান্নাভ মথসি   ফযক সি মফয িসয অন, মম 
মিানকদন অভাসি  যণ িসযসছ থফা মিানকদন অভাসি বয় িসযসছ।  

              -           -                     
ة( ."إن اهلل إذا ذكر شيئا تعاظم ذكره" )ك عن معاوي - 7177  
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1844- অিা তাঅরা মখন মিান কিছুয অসরাচনা িসযন, তখন তায নাভ ও ভম াদা 
মফসড মায়। 

     -           -                         

 اإلكمال

"أفضل العباد درجة عند اهلل يوم القيامة الذاكرون اهلل كثيرا، قيل ومن الغازي في سبيل  - 7177
فار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون اهلل كثيرا اهلل، قال: لو ضرب بسيفو في الك

. أفضل منو درجة". )حم ت غريب )ع( وابن شاىين في الذكر عن أبي سعيد(  

1845- কিয়াভসতয কদন অিায কনিি ফসচসয় ঈোঁচু ভম াদায কধিাযী সফ   ফ 
মরাি মাযা কধি কযভাসণ অিায কমকিয িসয। কজজ্ঞাা িযা সরা, অিায সথ 
কজাদিাযী মি  কতকন ফরসরন, মম িাকপয ও ভুকযিসদয াসথ এভনবাসফ তসরায়ায চারায় 
মম, তা মবসঙ্গ মায় এফং য  প্রফাকত য়। অিায কমকিযিাযী ফযক  তায মচসয়ও ঈত্তভ। 

                             এ ি            ে             -   
     -                         

"أكثرىم هلل ذكرا". )حم طب عن معاذ بن أنس( - 7171  
قال: "سئل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أي المجاىدين أعظم أجرا وأي الصائمين أعظم  

 أجرا، وكذا الصالة والزكاة والحج والصدقة " قال فذكره.
1846- তাসদয ভসধয মম ফসচসয় মফী অিায কমকিয িসয।  
                    -     -                               

যাূরুিা (া) মি কজজ্ঞাা িযা সরা মিান ভুজাকদ ফসচসয় মফী প্রকতদান রাসবয 
মমাগয এফং মিান মযামাদায ফসচসয় মফী প্রকতদান রাসবয মমাগয। অয াদিায ফযাাসযও 
কজজ্ঞাা িযা সরা। তখন যাূরুিা (া) এআ ফগুসরায ঈত্তসয ঈ  আযাদ িসযন। 

"أكثروا ذكر اهلل فإنو ليس شيء أحب إلى اهلل وال أنجى لعبده من خشيتو في الدنيا  - 7171
واآلخرة من ذكر اهلل تعالى، ولو أن الناس اجتمعوا على ما أمروا بو من ذكر اهلل لم يكن مجاىد في سبيل 

 اهلل وإن الجهاد شعبة من ذكر اهلل". )ىب وضعفو عن معاذ(
1847- কধি কযভাসণ অিায কমকিয িয। মিননা অিায কনিি অিায কমকিয 

মথসি মফী অয কিছু কপ্রয় নয়। অয ফান্দায জনয দুকনয়া ও অকখযাসত (ির) বয়-বীকত 
মথসি ভুক  ও কনযাত্তায জনয অিায কমকিয মথসি মফী অয কিছু মনআ। মরািসদযসি 
মমবাসফ কমকিয িযায হুিুভ মদওয়া সয়সছ, মকদ তাযা এয ঈয ভজফুত সয় মমত তসফ 
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অিায সথ কজাদ িযায মিঈ থািত না। অয কজাদ সরা অিায কমকিসযয এিকি 
াখা।  

       -                   এ ি            ে --                      
"إن لكل شيء صقالة صاقل وإن صقالة القلوب ذكر اهلل وما من شيء أنجى من عذاب  - 7171

  ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع". )ىب عن ابن عمر( .اهلل
1848- প্রসতযি কজকনসয এিকি কযষ্কাযি অসছ মা ফ সি ভয়রা মথসি কযষ্কায 

িসয। নুয ন্তসযয কযষ্কাযি সরা অিায কমকিয। অয অিায অমাফ মথসি 
যিািাযী অিায কমকিয মথসি ঈত্তভ কিছু নাআ। মকদও তসরায়ায এতিা চারাসনা য় মম, তা 
মবসঙ্গ মায়।  

       -          -                         
"أال أخبركم بخير أعمالكم وأزكاىا وأرفعها في درجاتكم، وخير ممن أعطى الذىب  - 7171

والورق، وخير من أنو لو غدوتم إلى عدوكم، فضربتم رقابهم وضربوا رقابكم اذكروا اهلل ذكرا كثيرا". )ىب 
عمر( .عن ابن   

1849- অকভ কি মতাভাসদযসি ফসচসয় ঈত্তভ অভসরয িথা ফরফ না, মা 
মতাভাসদযসি কযশুদ্ধ িযসফ, মতাভাসদয ভম াদা ফৃকদ্ধ িযসফ এফং মা অিায সথ মানা-রুা 
খযচ িযায মচসয়ও ঈত্তভ। অয এিাও মম, মতাভযা কজাসদয ভয়দাসন  য ভুসখাভুকখ সয় 
 য গদ ান মনসফ অয তাযা মতাভাসদয গদ ান মনসফ তা মথসিও ঈত্তভ। তা সরা কধি 
কযভাসণ অিায কমকিয। 

       -          -                         
"لذكر اهلل بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل اهلل، ومن إعطاء المال  - 7171

 سحاء". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن ابن عمر ش عنو موقوفا( .
1850- িার  যায় অিায কমকিয িযা কজাসদ তসরায়ায বাঙ্গা এফং সনি 

ম্পদ ফযয় িযা মথসিও ঈত্তভ। 
          -           এ ং         -                         এ ং 

                              থে               
ذكر اهلل، قالوا: وال الجهاد في سبيل اهلل؟  "ما عمل آدمي عمال أنجى لو من عذاب اهلل من - 7177

 قال: وال الجهاد إال أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بو حتى ينقطع ثم تضرب بو حتى ينقطع".
 )ش حم طب عن معاذ( .

1851- মিান ফান্দা অিায অমাফ মথসি কধি যিািাযী অিায কমকিসযয চাআসত 
ঈত্তভ মিান অভর িযসত াসযকন। াাফীগণ কজজ্ঞাা িযসরন, অিায সথ কজাদ িযাও 
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নয় কি? কতকন (া) ফরসরন, না। এভনকি মকদও তসরায়ায  াযা এভনবাসফ মুদ্ধ িয মম, তা 
মবসঙ্গ মায়। তঃয অসযিকি  াযা মুদ্ধ িসয অয তাও মবসঙ্গ মায়। তঃয অসযিকি  াযা 
মুদ্ধ িসয অয তাও মকদ মবসঙ্গ মায়।  

                                     -     -                      
"من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقو، وجبن عن العدو أن  - 7171

 يجاىده، فليكثر من ذكر اهلل". )طب ىب وابن النجار عن ابن عباس( .
1852- মতাভাসদয ভসধয মম ফযক  যাসতয (আফাদসতয জনয জাগযসণয) িি য িযসত 

িভ য়, ধন-ম্পদ খযচ িযসত িুকিত য় এফং  য াসথ রডাআ িযসত কছা য়, 
তসফ তায ঈকচত কধি কযভাসণ অিায কমকিয িযা।  

       -              -                   জ্জ  -                     
     

اىده وضن بالمال أن ينفقو "من ىاب منكم الليل أن يكابده، وخاف العدو أن يج - 7171
 فليكثر من ذكر اهلل". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن ابن عباس( .

1853- মতাভাসদয ভসধয মম ফযক  যাসতয (আফাদসতয) িি য িযসত বয় ায়,  য 
াসথ রডাআ িযসত কিত য় এফং ধন-ম্পদ খযচ িযসত িুকিত য়, তসফ ম মমন কধি 
কযভাসণ অিায কমকিয িসয। 

          -              -     -                           
"من ىالو الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقو،وجبن العدو أن يقاتلو، فليكثر أن  - 7177

يقول: سبحان اهلل وبحمده فإنها أحب إلى اهلل من جبل ذىب وفضة ينفقان في سبيل اهلل". )طب وابن 
ن وابن عساكر عن أبي أمامة ولفظ ابن شاىين فإنهما أحب إلى اهلل من جبل ذىب وفضة ينفقهما في شاىي

 سبيل اهلل. )وىو ضعيف( .
1854- মতাভাসদয ভসধয মম ফযক  যাসতয (আফাদসতয) িি য িযসত বয় ায়, ধন-

ম্পদ খযচ িযসত িুকিত য় এফং  য াসথ রডাআ িযসত কছা য়, তসফ তায ঈকচত 
কধি কযভাসণ ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী’ াঠ িযা। মিননা তা অিায কনিি মানা-
রুায াাড খযচ িযা সতও ঈত্তভ। 

                                     -                           
"ذاكر اهلل في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين". )طب عن ابن مسعود( . - 7177  

1855- গাকপরসদয ভসধয কমিযিাযীয দৃিান্ত এভন মমন (মুসদ্ধ) রাতিসদয ভসধয 
দধম ধাযণিাযী। 

       -     -                           



কানযু উম্মা - আ আযকার (আ আকওয়া)  ১.যযযকররর ফযীত     32 

 

 
`viæm mvAv`vZ 

"ذاكر اهلل في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، وذاكر اهلل في الغافلين كالمصباح في  - 7171
لو مقعده، وال يعذب بعده، وذاكر اهلل في الغافلين لو من  البيت المظلم وذاكر اهلل في الغافلين يعرف

األجر بعدد كل فصيح وأعجم، وذاكر اهلل في الغافلين ينظر اهلل إليو نظرة ال يعذبو أبدا، وذاكر اهلل في 
 السوق لو بكل شعرة نور يوم يلقى اهلل". )ىب عن ابن عمر( .

1856- গাকপরসদয ভসধয কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন মমন (মুসদ্ধ) রাতিসদয ভসধয 
দধম ধাযণিাযী। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন  িায ঘসয 
অসরায প্রদী। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীসি অিা তাঅরা জান্নাসত তায 
কঠিানা কচকিত িসয মদন এফং তাযয তায অমাফসি প্রকতত িসয মদন। গাকপরসদয ভসধয 
অিায কমকিযিাযী প্রসতযি ভানুল ও জীফ-জন্তুয ভকযভাণ প্রকতদান রাব িসযন। 
গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীসি অিা তাঅরা এভন নমসয মদসখন মম, এযয অয 
তাসি অমাফ মদন না। অয ফাজাসযয ভসধয অিা তাঅরায কমকিযিাযীয কিয়াভসতয কদন 
(অিায াসথ) ািাসতয ভয় প্রসতযি চুসরয কযফসত  এিকি নূয সফ।  

       -          -                         
"ذاكر اهلل في الغافلين، مثل الذي يقاتل عن الفارين، وذاكر اهلل في الغافلين، كالمصباح  - 7171

ت من في البيت المظلم، وذاكر اهلل في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحا
الصريد، وذاكر اهلل في الغافلين يغفر اهلل لو بعدد كل فصيح وأعجم، وذاكر اهلل في الغافلين يعرفو اهلل عز 

وجل مقعده من الجنة". )حل ىب وابن صهري في أماليو وابن شاىين في الترغيب وقال ىذا حديث 
 صحيح اإلسناد حسن المتن غريب األلفاظ وابن النجار عن ابن عمر( .

1857- গাকপরসদয ভসধয কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন মমন (মুসদ্ধ) গামীসদয ভসধয 
কজাদিাযী। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন  িায ঘসয 
অসরায প্রদী। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীয দৃিান্ত এভন, মমভন াতাঝডা গাসছয 
ভসধয ফুজ যাভর গাছ। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীসি অিা তাঅরা প্রসতযি 
ভানুল ও জীফ-জন্তুয ভকযভাণ ভাগকপযাত িসযন। গাকপরসদয ভসধয অিায কমকিযিাযীসি 
অিা তাঅরা জান্নাসত তায কঠিানা কচকিত িসয মদন। 

         -              ে    -                    -             
         ে                 ি           ি       এ ং  ব্দ          এ ং      
  জ্জ  -                         

"الذكر يفضل على النفقة في سبيل اهلل مائة ضعف". )طب عن معاذ بن أنس( . - 7171  
1858- কমকিয অিায সথ খযচ িযায চাআসত এিতগুণ মফী প্রকতদানসমাগয। 
       -     -                               
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"الذكر خير من الصدقة والذكر خير من الصيام". )أبو الشيخ عن أبي ىريرة( . - 7171  
1859- কমকিয াদিা মথসি ঈত্তভ, কমকিয মযামা মথসিও ঈত্তভ। 
         -                           

الذاكر أفضل"."لو أن رجال في حجره دراىم يقسمها وآخر يذكر اهلل لكان  - 7111  
)ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن أبي موسى( وفيو جابر بن الوازع وروى لو مسلم وقال  

 )ن( : منكر الحديث.
1860- মকদ মিান ফযক  কনসজয হুজযায় (িাভযায়) ফস কদযাভ খযচ িযসত থাসি 

অয য ফযক  অিায কমকিসয ভগুর থাসি, তসফ (তাসদয ভসধয) অিায কমকিযিাযী 
ঈত্তভ। 

          -                    -                        । 

এআ াদীস جابر بن انوازع এিজন যাফী অসছন, মায মথসি আভাভ ভুকরভ (য) 
ফণ না িসযসছন। কিন্তু আভাভ নাাআ (য) ফসরসছন, ম منكر انحديث ভুনিারুর াদী। 

  سبعمائة ضعف"."يفضل الذكر على النفقة في سبيل اهلل - 7117
)ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن معاذ بن أنس( وليس في سنده من تكلم فيو سوى ابن  

 لهيعة.
1861- কমকিয অিায সথ খযচ িযায চাআসত াতত গুণ মফী প্রকতদানসমাগয। 
          -              -     -                               

ن من جالل اهلل وتسبيحو وتحميده وتكبيره وتهليلو يتعاطفن حول العرش لهن دوي  "إن ما تذكرو  - 7111
كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفال يحب أحدكم أن ال يزال لو عند الرحمن شيء يذكر بو". )الحكيم عن 

 النعمان بن بشير(
1862- মখন মরাসিযা তাফী, তাভীদ, তািফীয এফং তারীসরয ভাধযসভ অিায 

ভসত্বয কমকিয িসয, তখন তা অযসয অাস মঘাযাসপযা িসয, মভৌভাকছয বনবন সব্দয 
ভত তাসদয ব্দ য়। তাযা (অিায কনিি) তায অসরাচনা িসয। তএফ এখন কি মতাভযা 
চাওনা মম, মতাভাসদয এভন মিান অভর মাি মা মতাভাসদযসি দয়াভয় যভাসনয কনিি  যণ 
িযাসফ।  

     -                                 
"إن الذين يذكرون من جالل اهلل وتسبيحو وتحميده وتكبيره وتهليلو، يتعاطفن حول  - 7111

العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفال يحب أحدكم أن ال يزال لو عند الرحمن شيء يذكر 
 بو". )حم ش طب ك عن النعمان بن بشير( .



কানযু উম্মা - আ আযকার (আ আকওয়া)  ১.যযযকররর ফযীত     34 

 

 
`viæm mvAv`vZ 

1863- মখন মরাসিযা তাফী, তাভীদ, তািফীয এফং তারীসরয ভাধযসভ অিায 
ভসত্বয কমকিয িসয, তখন তা অযসয অাস মঘাযাসপযা িসয, মভৌভাকছয বনবন সব্দয 
ভত তাসদয ব্দ য়। এবাসফ তাযা তায াঠিাযীয অসরাচনা িসয থাসি। তএফ এখন কি 
মতাভযা চাওনা মম, মতাভাসদয এভন মিান অভর মাি মা মতাভাসদযসি দয়াভয় যভাসনয 
কনিি  যণ িযাসফ।  

                                     -            -           - 
                                

"كما ال تلتقي الشفتان على قول ال إلو إال اهلل، كذلك ال تحجب عن سماء سماء حتى  - 7117
 ينتهي إلى العرش لها دوي كدوي النحل تشفع لصاحبها". )الديلمي عن جابر( .

1864- মমবাসফ রা আরাা আিািা ফরসর মঠাোঁি দুকি ফ  থাসি না। মতভকন এআ 
িাকরভায অিাস ম ছসতও মিান কিছু প্রকতফ ি য় না। এভনকি তা অযস মৌসছ মায়। 
মভৌভাকছয বনবন সব্দয ভত তায ব্দ য়। ম তায াঠিাযীয জনয ুাকয িসয।  

       -                      
 تعالى إلى موسى، أتحب أن أسكن معك بيتك فخر هلل ساجدا ثم قال: "أوحى اهلل - 7117

فكيف يا رب تسكن معي في بيتي، فقال: يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني 
عبدي وجدني". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن جابر( وفيو محمد بن جعفر المدائني قال أحمد: 

ن سالم بن مسلم المدائني متروك عن زيد العمي ليس بالقوي( .ال أحدث عنو أبدا ع  

1865- অিা তাঅরা ভূা (অ) এয প্রকত ওী নাকমর িযসরন। ম ভূা! তুকভ কি 
চাও মম, অকভ মতাভায াসথ মতাভায ঘসয থাকি। ভূা (অ) কজদায় সড মগসরন এফং অযম 
িযসরন, ম যওয়াযসদগায! অকন অভায াসথ অভায ঘসয থািসফন? অিা তাঅরা 
ফরসরন, ম ভূা! তুকভ কি জান না, মম অভায কমকিয িসয অকভ তায াসথ থাকি। অয ফান্দা 
মমখাসন অভাসি তারা িসয, মখাসন মসয় মায়।  

          -              -     -                      
في مأل ذكرتو في مأل قال اهلل تعالى: "إذا ذكرني عبدي خاليا ذكرتو خاليا وإذا ذكرني  - 7111

 خير من المأل الذي ذكرني فيو". )طب عن ابن عباس( .

1866- অিা তাঅরা ফসরন, মখন ফান্দা অভাসি কনজ সন  যণ িসয, তখন অকভও 
তাসি কনজ সন  যণ িকয। অয মকদ ম অভাসি মিান ভজকরস  যণ িসয, তখন অকভ 
তাসি তায মচসয়ও ঈত্তভ ভজকরস  যণ িকয। 

       -     -                          
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قال اهلل عز وجل: "ال يذكرني عبدي في نفسو إال ذكرتو في مأل من مالئكتي، وال  - 7111
 ذكرني عبدي في مأل إال ذكرتو في الرفيق األعلى". )طب عن معاذ بن أنس( .

1867- ভান অিা তাঅরা ফসরন, (এভন য় না মম,) মিান ফান্দা অভাসি ভসন 
ভসন  যণ িসয, অয থচ অকভ তাসি মপসযতাসদয ভজকরস  যণ না িকয। অয মিান 
ফান্দা অভাসি ভজকরস  যণ িসয, অয থচ অকভ তাসি ঈ  কযলসদ  যণ না িকয।  

       -     -                               
من الناس  قال اهلل تعالى: "من يذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي ومن ذكرني في مأل - 7111

 ذكرتو في مأل أكثر منهم وأطيب". )ش عن أبي ىريرة( .

1868- অিা তাঅরা ফসরন, মখন ফান্দা অভাসি ভসন ভসন  যণ িসয, তখন 
অকভও তাসি ভসন ভসন  যণ িকয। অয মকদ ম অভাসি মিান ভজকরস  যণ িসয, তখন 
অকভ তাসি তায মচসয়ও ঈত্তভ ভজকরস  যণ িকয। 

               -                           
ت بي شفتاه". )كر عن أبي ىريرة( قال ربكم عز وجل: "أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك - 7111  

1869- মতাভাসদয প্রকতারি ফসরন- অকভ অভায ফান্দায াসথ থাকি, মতিণ ম 
অভায কমকিয িসয এফং অভায জনয তায মঠাি নডাচযা িসয।  

           -                          
قال موسى: "يا رب وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبو قال: إذا رأيت عبدي  - 7111

يكثر ذكري فأنا أذنت لو في ذلك وأنا أحبو وإذا رأيت عبدي ال يذكرني فأنا حجبتو عن ذلك وأنا 
 أبغضو".)قط في األفراد وابن عساكر عن ابن عمر( .

1870- ভূা (অ) ফরসরন, ম যওয়াযসদগায! অকভ অনায কনিি জানসত চাআ, 
মিান ফান্দা অনায কনিি ফসচসয় কপ্রয়? মমন অকভও তায াসথ ভিত মালণ িকয। 
অিা তাঅরা ফরসরন, মখন তুকভ িাঈসি মদখসফ মম, ম মফী মফী কমকিয িসয তখন 
ভসন িযসফ তাসি অকভআ তাসত কনসয়াকজত িসযকছ। অয অকভ তাসি ভিত িকয। অয 
মখন তুকভ িাঈসি মদখসফ মম, ম অভায কমকিয িসয না, তখন ভসন িযসফ তাসি অকভআ তা 
মথসি কফযত মযসখকছ। অয অকভ তাসি ঘৃণা িকয। 

         -                     -                         
قال موسى: "يا رب أقريب أنت فأناجيك؟ أم بعيد فأناديك، فأني أحس حس صوتك  - 7117

اهلل: أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك يا موسى أنا جليس عبدي وال أراك فأين أنت؟ فقال 
 حين يذكرني وأنا معو إذا دعاني". )الديلمي عن ثوبان( .



কানযু উম্মা - আ আযকার (আ আকওয়া)  ১.যযযকররর ফযীত     36 

 

 
`viæm mvAv`vZ 

1871- ভূা (অ) ফরসরন, ম যওয়াযসদগায! অকন কি কনিসি, তাসর অকভ 
নায াসথ  ভুনাজাত-ফািযারা িযফ থফা অকন কি দূসয, তাসর অকভ অনাসি 
িািফ। মিননা অকভ অনায অওয়াম নুবফ িযকছ কিন্তু অনাসি মদখসত াকে না। 
তএফ অকন মিাথায়? অিা তাঅরা ফরসরন, অকভ মতাভায কছসনও অকছ, াভসনও 
অকছ। মতাভায িাসনও অকছ ফাোঁসয়ও অকছ। ম ভূা! মখন ফান্দা অভায কমকিয িসয তখন 
অকভ তায াসথআ ঈসফন িকয, অয মখন ম অভাসি িাসি অকভ তায াসথআ থাকি। 

       -                       
يقول اهلل عز وجل: "إذا كان الغالب على العبد االشتغال بي جعلت بغيتو ولذتو في  - 7111

ذكري، فإذا جعلت بغيتو ولذتو في ذكري عشقني وعشقتو فإذا عشقني وعشقتو رفعت الحجاب فيما بيني 
ا سها الناس، أولئك كالمهم كالم األنبياء، أولئك األبطال وبينو، وصيرت ذلك تغالبا عليو، ال يسهو إذ

حقا، أولئك الذين إذا أردت بأىل األرض عقوبة أو عذابا، ذكرتهم فصرفت ذلك عنهم". )حل عن 
 الحسن مرسال( .

1872- অিা তাঅরা ফসরন, মখন ফান্দা অভায প্রকত প্রফরবাসফ ভগুর য় তখন 
অভায কমকিযসি তায িাক ত ও স্বাসদয ফ সত কযণত িসয মদআ। তএফ  মখন তায 
কনিি অভায কমকিয তায িাক ত ও স্বাসদয ফ সত কযণত য়, তখন অভায াসথ তায 
আি সয় মায় এফং তায াসথ অভায আি সয় মায়। অয মখন এআ িসয এস মায় তখন 
অকভ অভায ও তায ভাসঝয দ া ঈকঠসয় মনআ। তঃয কধিাং ভয় তায ঈয এআ 
িাআকপয়াত জাকয িসয যাকখ। এয পসর নয মরািির মখন ঈদাীনতায ভসধয থাসি তখন 
ম এয মথসি কনযাদ থাসি। তাসদয িথা নফীসদয িথায ভত। তাযাআ ভসদ  ি। অয 
এযাআ তাযা- মখন অকভ ুসযা ৃকথফীফাীসদযসি অমাসফ কনকতত িযায আে িকয, তখন 
তাসদয িথা ভসন য় তঃয তাসদয মথসি অমাফ কযসয় মনআ। 

         -       -                                
قال اهلل تعالى: "من شغلو ذكري عن مسألتي أعطيتو قبل أن يسألني". )حل والديلمي  - 7111

 عن حذيفة( .

1873- অিা তাঅরা ফসরন, মখন ফান্দা অভায কমকিসয ভগুর থািায িাযসণ 
অভায কনিি চাওয়ায ুসমাগ ায় না, তখন অকভ তায চাওয়ায ূসফ আ তাসি দান িসয থাকি। 

         -                -                        
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يقول اهلل تعالى: "من شغلو ذكري عن مسألتي أعطيتو فوق ما أعطي السائلين". )خ(  - 7117
بن عمر( ، في خلق أفعال العباد وابن شالهين في الترغيب في الذكر وأبو نعيم في المعرفة. )ىب عن ا

 )عب عن جابر( .

1874- অিা তাঅরা ফসরন, মখন ফান্দা অভায কমকিসয ভগুর থািায িাযসণ 
অভায কনিি প্রাথ নায ুসমাগ ায় না, তখন অকভ তাসি প্রাথ নািাযীসদয মচসয়ও মফী দান 
িসয থাকি। 

      -                                 -              -       
         -                 -          -                         এ ং      
      -          -                      

يقول اهلل: "من شغلو ذكري عن مسألتي أعطيتو فوق ما أعطي السائلين". )ش عن  - 7117
 عمرو بن مرة مرسال( .

1875- অিা ফসরন, মখন অভায ফান্দা অভায কমকিসয ভগুর থািায িাযসণ 
অভায কনিি প্রাথ নায ুসমাগ ায় না, তখন অকভ তাসি প্রাথ নািাযীসদয মচসয়ও মফী দান 
িসয থাকি। 

               -                         -           
"إن هلل عز وجل سيارة من المالئكة، يبتغون حلق الذكر، فإذا مروا بحلق الذكر قال  - 7111

دوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي صلى اهلل عليو وسلم صلوا بعضهم لبعض: اقع
معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهم ال يرجعون إال مغفورا لهم". )ابن النجار عن أبي 

 ىريرة( .

1876- অিায কিছু মপসযতা ৃকথফীসত ভ্রভণ িসয কমকিসযয ভজকর তারা 
িযসত থাসি। মখন তাযা মিান কমকিসযয ভজকরসয া কদসয় কতক্রভ িসয, তখন তাযা 
এসি যসি ফসর, অ! এখাসন ফ। তঃয কমকিিাযীযা মখন দুঅ িসয তখন তাসদয 
দুঅয ঈয তাযা অভীন ফরসত থাসি। মখন তাযা যাূরুিা (া) এয প্রকত দরূদ মপ্রযণ 
িসয, তখন তাযাও তাসদয াসথ দরূদ মপ্রযণ িসয। কযসসল তাযা মখন ভজকর ভাপ্ত 
িসয ঈসঠ মায়, তখন মপসযতাযা এসি যসি ফসর, তাসদয জনয ুংফাদ মম তাযা 
িভাপ্রাপ্ত সয় কপসয মাসে।  

       জ্জ  -                           
"إن هلل تعالى سرايا من المالئكة تحل وتقف على مجالس الذكر في األرض، فارتعوا في  - 7111

نة، قالوا فأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر اهلل واذكروه بأنفسكم، رياض الج
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من كان يحب أن يعلم منزلتو عند اهلل، فلينظر كيف منزلة، اهلل عنده، فإن اهلل ينزل العبد من حيث أنزلو من 
( .نفسو". )عبد بن حميد والحكيم )ك( وابن شاىين في الترغيب بالذكر عن جابر  

1877- অিায মপসযতাসদয কিছু দর কযভ্রভণ িসয। তাযা ৃকথফীসত কমকিসযয 
ভজকরস ফস্থান িসয। তএফ মতাভযা জান্নাসতয ফাগাসন কযভ্রভণ িয। কজজ্ঞাা িযা 
সরা, জান্নাসতয ফাগান কি? কতকন (া) ফরসরন, কমকিসয ভজকরভূ। তএফ মতাভযা 
িার- যা অিায কমকিসয ভগুর থাি, অয মতাভাসদয ন্তযসিও অিায  যসণ 
কনসয়াকজত যাখ। মম ফযক  অিায কনিি তায ভম াদা জানসত চায় তসফ ম মমন মদসখ তায 
কনসজয কনিি অিায কি ভম াদা যসয়সছ। মিননা অিা তাঅরা ফান্দাসি   ভত ফায়আ 
যাসখন, ম তায ন্তসয অিাসি মম ভত ফা প্রদান িসয।  

 ব্দ                   [              ]       -                       -
                    -                       

"إن هلل مالئكة فضال يبتغون ذكرا يجتمعون عند الذكر، فإذا مروا بمجلس عال بعضهم  - 7111
قولون: من عند عبيد لك يسألون على بعض حتى يبلغوا العرش فيقول اهلل لهم: وىو أعلم من أين جئتم؟ في

الجنة، ويتعوذون بك من النار، ويستغفرون فيقول: يسألوني جنتي فكيف لو رأوىا: ويتعوذون من ناري 
فكيف لو رأوىا فإني قد غفرت لهم، فيقولون ربنا إن فيهم عبدك الخطاء فالن مر بهم لحاجة فجلس 

جليسهم". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن  إليهم قال اهلل عز وجل: أولئك الجلساء ال يشقى بهم
 أبي ىريرة( وقال ابن شاىين ىذا الحديث من أحسن حديث في الذكر وأصحو سندا.

1878- অিায কিছু ভম াদাম্পন্ন মপসযতা কমকিযিাযীসদয স লসণ ঘুসয মফডায়। 

মমখাসন কমকিয িযা য় মখাসন এিকত্রত সয় মায়। অয কমকিসযয ভজকরস কগসয় ঈয 

কদসি তাযা িাতাযফন্দী সত সত অয ম ন্ত ম সছ মায়। তঃয ভজকর ভাপ্ত সর 

মপসযতাযা অিায কনিি াকজয য়। তখন অিা তাঅরা তাসদযসি কজজ্ঞাা িসযন- 

মকদও কতকন ফান্দাসদয ভযি ফস্থা বার িসয জাসনন, মতাভযা মিাথা সত অসর? তাযা 

ফসর, অনায ফান্দাসদয কনিি সত, মাযা অনায কনিি জান্নাত প্রাথ না িযসছ, জাান্নাভ 

মথসি অ য় চাআসছ এফং অনায কনিি কনসজসদয গুনায জনয িভা প্রাথ না িযসছ। 

অিা তাঅরা ফরসরন, তাযা জান্নাত প্রাথ না িযসছ, মকদ তাযা জান্নাত মদখত তসফ 

মিভন ত? তাযা জাান্নাভ মথসি অ য় চাআসছ, মকদ তাযা জাান্নাভ মদখত তসফ মিভন ত? 

তএফ অকভ তাসদয ফাআসি িভা িসয কদরাভ। মপসযতাযা ফরর, অনায এিজন 
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গুনাগায ফান্দা তাসদয ভসধয াকভর কছর না। শুধু ম তায মিান প্রসয়াজসনয জনয এখাসন 

এসকছর। অিা তাঅরা ফসরন, তাযা এভন ম্পদায় মম, তাসদয াস ফা ফযক ও ফক ত 

য় না।  
          -                    -                            

আফসন াীন (য) ফসরন, অম কমকিয-এ এআ াদী অান এফং নদ ী  
إن ىؤالء القوم كانوا يذكرون اهلل، يعني أىل مجلس أمامو فنزلت عليهم السكينة    - 7111

م". )ابن عساكر عن سعد  بن مسعود( مرسال.كالقبة، فلما دنت منها تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنه  

1879- যাূরুিা (া) তায াভসন ফা এিকি ভজকর প্রসঙ্গ ফসরন- এযা অিায 

কমকিয িযকছর। তএফ তাসদয প্রকত াকিনা-প্রাকন্ত গমু্বসজয ভত নাকমর কের। মখন তা 

তাসদয কনিসি ম ছর তখন এি ফযক  এিকি ফাকতর িথা ফরর, পসর তা ূণযায় ঈকঠসয় 

মনয়া সরা। 
           -                              -           

"كل مجلس يذكر اسم اهلل تعالى فيو تحف بو المالئكة حتى إن المالئكة يقولون زيد  - 7111
 وأزادكم اهلل والذكر يصعد بينهم وىم ناشروا أجنحتهم".)أبو الشيخ عن أبي ىريرة( .

1880- প্রসতযি এভন ভজকর মাযা অিায কমকিসয কনসয়াকজত থাসি, মপসযতাযা 

তাসদযসি কঘসয মনয় এভনকি মপসযতাযা ফসর, অিা মতাভাসদযসি ফযিত কদন। কমকিয 

মফী িসয িয, কমকিয তায ভসধয ফৃকদ্ধ ায়। অয মপসযতাযা তায ঈয কনসজসদয িানা 

কফকছসয় মদয়। 
         -                           

ما اجتمع قوم على ذكر اهلل إال حفتهم المالئكة، وغشيتهم الرحمة"." - 7117  
)رزق اهلل التميمي في المجلس الذي أماله بأصبهان عن أبيو عبد الوىاب عن أبيو أبي الحسن  

عبد العزيز عن أبيو بكر بن الحارث عن أبيو أسد عن أبيو سليمان عن أبيو األسود عن أبيو سفيان عن أبيو 
يو أكينة عن أبيو الهيثم عن أبيو عبد اهلل التميمي، ورواه ابن النجار من طريقو، قال الذىبي يزيد، عن أب

 أكثر ىؤالء األباء ال ذكر لهم في تاريخ وال في أسماء الرجال وقال العالء في )الوشي المعلم لو( .
1881-  মখন মিান ম্প্রদায় অিায কমকিসযয জনয এিকত্রত য় তখন মপসযতাযা 

তাসদযসি ছায়া প্রদান িসয অয যভত তাসদযসি মফিন িসয মনয়।  
       জ্জ  -  ব্দ ল্ল          
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"يا أيها الناس إن هلل سرايا من المالئكة تحل، وتقف على مجالس الذكر في األرض  - 7111
وا فارتعوا في رياض الجنة، قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول اهلل، قال: مجالس الذكر في األرض اغد

وروحوا في ذكر اهلل عز وجل وذكروه أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلتو عند اهلل، فلينظر كيف منزلة 
اهلل عنده، فإن اهلل ينزل العبد منو حيث أنزلو من نفسو". )ك وتعقب ىـ بز طس ىب وابن عساكر عن 

 جابر( .

1882- ম মরাসিযা! অিায মপসযতাসদয িতি দর ৃকথফীসত কমকিসযয ভজকরস 
ঈকস্থত য় ও ফস্থান িসয। তএফ মতাভযা জান্নাসতয ফাগাসন কযভ্রভণ িয। কজজ্ঞাা 
িযা সরা জান্নাসতয ফাগান কি? কতকন ফরসরন, কমকিসযয ভজকর ভূ। তএফ মতাভযাও 
িার  যা অিায কমকিসয ভগুর থাি এফং মতাভাসদয ন্তযসিও তায  যণ  াযা 
তযতাজা যাখ। মম অিায কনিি তায ভম াদা মদখসত চায় তসফ ম মমন মদসখ তায কনিি 
অিায কি ভম াদা যসয়সছ। মিননা অিা তাঅরা ফান্দাসি   ভম াদায়আ যাসখন তায ভসন মম 
ভম াদায় ম অিাসি যাসখ।  

     -                                এ   য       ে      ে           
       -              -                       -                      

"أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنو أتاني جبريل فأخبرني أن اهلل عز وجل يباىي  - 7111
 بكم المالئكة". )حم ش م ت ن حب عن معاوية( .

1883- অকভ মতাভাসদয মথসি থ মতাভাসদয প্রকত মিান সন্দসসয িাযসণ মনআকন। 
ফযং অভায কনিি কজফযাআর (অ) এসকছর। কতকন এস অভাসি ংফাদ কদসরন মম, অিা 
তাঅরা মতাভাসদয িাযসণ মপসযতাসদয কনিি গফ  প্রিা িসযসছন।  

                                                                - 
                        

 يا رسول اهلل وما رياض الجنة؟ قال: أىل الذكر"."إذا مررتم برياض الجنة فاجلسوا إليو قالوا:  - 7117
 )ابن شاىين عن أبي ىريرة( .

1884- মখন মতাভযা জান্নাসতয ফাগাসন কযভ্রভণ িযসফ তখন মখাসন ফস মাসফ। 
কজজ্ঞাা িযা সরা জান্নাসতয ফাগান কি? কতকন ফরসরন, কমকিযিাযীসদয ভজকর ভূ। 

          -                           
"إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة قال: حلق الذكر". )حم ت(  - 7117

 حسن غريب )وابن شاىين في الترغيب في الذكر )ىب( عن أنس( .
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1885- মখন মতাভযা জান্নাসতয ফাগাসনয া কদসয় মাসফ তখন মখাসন কযভ্রভণ 
িযসফ। কজজ্ঞাা িযা সরা জান্নাসতয ফাগান কি? কতকন ফরসরন, কমকিযিাযীসদয ভজকর 
ভূ। 

          -                             -          -           
          

"أين السابقون الذين يستهترون بذكر اهلل تعالى؟ من أحب أن يرتع في رياض الجنة  - 7111
 فليكثر ذكر اهلل". )طب عن معاذ( .

1886- মিাথায় গ্রগাভীগণ, মাযা শুধু অিায কমকিসযয জনযআ সয় থাসি  মম 
জান্নাসতয ফাগাসন কযভ্রভণ িযসত চায় ম মমন মফী িসয অিায কমকিয িসয।  

       –     -                      
"من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اهلل". )ش طب عن معاذ بن جبل( . - 7111  

1887- মম ফক  জান্নাসতয ফাগাসন কযভ্রভণ িযসত চায় ম মমন মফী িসয অিায 
কমকিয িসয।  

                        -     -                                 
"ما جلس قوم يذكرون اهلل، إال ناداىم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم". )حم ع  - 7111

 طس ص عن أنس( .

1888- মিান ম্প্রদায় অিায কমকিসযয জনয এিকত্রত সর অভান মথসি এিজন 
মঘালণািাযী ফসর, ঈঠ! মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া সয়সছ।  

                                      -                             - 
                    

"ما من قوم اجتمعوا يذكرون اهلل تعالى إال ناداىم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد  - 7111
دلت سيئاتكم حسنات". )ىب عن عبد اهلل بن معقل( .ب  

1889- মিান ম্প্রদায় অিায কমকিসযয জনয এিকত্রত সর অভান মথসি এিজন 
মঘালণািাযী ফসর, ঈঠ! মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া সয়সছ এফং ভন্দ িভ গুসরা ূণয  াযা 
কযফত ন িসয মদয়া সয়সছ।  

       -          -            ব্দ ল্ল               
 "ما اجتمع قوم على ذكر، ثم تفرقوا إال قيل لهم قوموا مغفورا لكم". )الحسن بن سفيان عن - 7111

 سهل بن الحنظلية( .

1890- মিান ম্প্রদায় অিায কমকিসযয জনয এিকত্রত য় অয মখন তাযা ঈসঠ 
তখন তাসদযসি ফরা য়, ঈঠ! মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া সয়সছ। 
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                 -                               
"ما من قوم يذكرون اهلل عز وجل ال يريدون بذلك إال وجو اهلل إال ناداىم مناد من  - 7117

 السماء، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن أنس( .
1891- মম ম্প্রদায় অিায ন্তুকিয জনয তায কমকিয িযসত ফস, তখন অভান 

মথসি মঘালণা মদয়া য়, ঈঠ! মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া সয়সছ এফং ভন্দ িভ গুসরা ূণয 
 াযা কযফত ন িসয মদয়া সয়সছ।  

          -                    -                     
مناد من السماء قوموا فقد غفرت "ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون اهلل إال ناداىم  - 7111

 لكم وبدلت سيئاتكم حسنات". )العسكري في الصحابة وأبو موسى عن حنظلة العبشمي( وضعف.
1892- মম ম্প্রদায় শুধু অিায ন্তুকিয জনযআ তায কমকিয িসয, তখন তাসদযসি  

অভান মথসি ফরা য়, ঈঠ! মতাভাসদযসি িভা িসয মদয়া সয়সছ এফং ভন্দ িভ গুসরা ূণয 
 াযা কযফত ন িসয মদয়া সয়সছ।  

         -                    -                                

াদীকি ময়ীপ 
"ليبعثن اهلل أقواما يوم القيامة، في وجوىهم النور، على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس  - 7111

بائل شتى، وبالد شتى، يجتمعون على ذكر اهلل ليسوا بأنبياء وال شهداء، ىم المتحابون في اهلل من ق
 يذكرونو". )طب عن أبي الدرداء( .

1893- কিয়াভসতয কদন অিা তাঅরা এভন ম্প্রদায় ঈঠাসফন, মাসদয মচাযায় নূয 
দীপ্তভান থািসফ। তাযা ভু ায কভম্বসয অসযাণ িযসফ। মরাসিযা তাসদয কদসি ইল ায দৃকি 
কনসি িযসফ। কিন্তু না তাযা নফী সফ অয না ীদ। তাযা মতা সফ শুধু অিায ভিসত 
কফকবন্ন ম্প্রদায় ও কফকবন্ন এরািায মরািজন, মাযা অিায কমকিসযয জনয এিকত্রত ত এফং 
অিায কমকিয িযত। 

       -     -                          
يقسي القلب وإن أبعد الناس من  "أكثروا الكالم بذكر اهلل فإن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل - 7117

 اهلل القلب القاسي". )أبو الشيخ في الثواب عن ابن عمر( .
1894- কধি িথা (ফরায প্রসয়াজন সর) অিায কমকিসযয াসথ ফসরা। মিননা 

অিায কমকিয ফযতীত কধি িথা ন্তযসি িকঠন িসয মদয়। অয মরািসদয ভসধয অিায 
মথসি ফসচসয় দূসয িকঠন হৃদয় ফযক । 

         -         -                        
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"ال تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل، فإن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل قسوة القلب وإن أبعد  - 7117  
 القلب من اهلل القلب القاسي". )ت غريب وابن شاىين في الترغيب في الذكر ىب عن ابن عمر(
1895-  অিায কমকিয ফযতীত কধি িথা ফসরা না। মিননা অিায কমকিয ফযতীত 

কধি িথা ন্তযসি িকঠন িসয মদয়। অয মরািসদয ভসধয অিায মথসি ফসচসয় দূসয 
িকঠন হৃদয় ফযক । 

                এ ি            ে             -                      
       -          -                         

حفصة إياك وكثرة الكالم، فإن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل تميت القلب وعليك بكثرة  "يا - 7111
 الكالم بذكر اهلل فإنو يحي القلب". )الديلمي عن حفصة( .

1896- ম াপা! কধি িথা ফরা মথসি মফোঁসচ থাি। মিননা অিায কমকিয 
ফযতীত কধি িথা ন্তযসি ভৃত িসয মদয়। তএফ মতাভায জনয জরুযী সরা অিায 
কমকিসযয াসথ কথি িথা ফরা (প্রসয়াজন সর), মিননা এিা (কমকিয) ন্তযসি জীকফত 
যাসখ। 

       -                      
"اذكروا اهلل حتى يقال أنكم مراؤون". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن ابن  - 7111

 عباس( .

1897- অিায কমকিয িয, এভনকি মমন ফরা য় তুকভ কযয়ািায। 
          -                    -                          

"أكثروا ذكر اهلل تعالى حتى يقول المنافقون: إنكم مراؤون". )ش حم في الزىد ىب  - 7111
 عن أبي الجوزاء مرسال( .

1898- এত কধি কযভাসণ অিায কমকিয িয, মমন ভুনাকপিযা ফসর তুকভ 
কযয়ািায।  

                     -                -          -                
     -           

"إن خيار عباد اهلل من ىذه األمة الذين إذا رأوا ذكر اهلل وإن شرار ىذه األمة المشاؤون  - 7111
عبد الرحمن بالنميمة المفرقون بين األحبة الباغون البراء العنت". )الخرائطي في مكارم األخالق من طريق 

 بن غنم عن أبي مالك األشعري( .
1899- এআ ঈম্মসতয ঈত্তভ মরাি তাযা মাসদযসি মদখসর অিায িথা  যণ য়। 

অয এআ ঈম্মসতয কনিৃি মরাি তাযা- মাযা মচাগরখুযী িসয, অনজনসদয ভাসঝ কফসবদ ৃকি 
িসয, ূত-কফত্র মরািসদয প্রকত ফাদ অসযা িযায ুসমাগ  ান িসয।  
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        -               -                                   
"أال أدلكم على خيار ىذه األمة، الذين إذا رآىم الناس ذكروا اهلل، وإذا ذكر اهلل  - 7111

عندىم أعانوا على ذكره". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن محمد بن عامر بن إبراىيم األصبهاني 
ك عن ابن عباس( وىذا إسناد واىي.عن أبيو عن نهشل عن الضحا  

1900- অকভ কি মতাভাসদযসি এআ ঈম্মসতয ঈত্তভ মরািসদয িথা ফরফ না? তাযা 
সরা মাসদযসি মদখসর অিায িথা  যণ য়। অয মখন তাসদয কনিি অিায কমকিয 
িযা য় তখন তাযা কমকিসযয ফযাাসয াামযিাযী য়। 

          -                    -                          

আনাদকি দুফ র 
"أيها الناس أال أنبئكم بخياركم، الذين إذا رؤوا ذكر اهلل، أال أنبئكم بشراركم فإن  - 7117

شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين األحبة الباغون البراء العنت". )حم طب عن أسماء بنت يزيد( 
. 

1901- ম মরাি ির! অকভ কি মতাভাসদযসি এআ ঈম্মসতয ঈত্তভ মরািসদয কনদ ন 
ফরফ না? তাযা সরা   ফ মরাি, মাসদযসি মদখসরআ মতাভাসদয অিায িথা  যণ য়। 
অয অকভ কি মতাভাসদযসি ভন্দ মরািসদয কনদ ন ফসর মদফ না? তাযা সরা মাযা মচাগরখুযী 
িসয, অনজনসদয ভাসঝ কফসবদ ৃকি িসয, ূত-কফত্র মরািসদয প্রকত ফাদ অসযা 
িযায ুসমাগ  ান িসয।  

                    -     -                            
قال اهلل تعالى: "أال إن أوليائي من عبادي، وأحبائي من خلقي، الذين يذكرون بذكري  - 7111

 وأذكر بذكرىم". )الحكيم( )حل عن عمرو بن الجموح( .

1902- অিা তাঅরা ফসরন, অভায ফান্দাসদয ভসধয অভায ফ ু, অভায ৃকিয ভসধয 
অভায কপ্রয়তয ফযক  ম, মাসি অভায  যসণয াসথ  যণ িযা য় অয মাসি  যসণয 
াসথ অভাসি  যণ িযা য়।  

                -       -                                 
معاذ( قال:  "أن تمسي وتصبح ولسانك رطب من ذكر اهلل عز وجل". )ابن النجار عن - 7111

 قلت يا رسول اهلل أي العمل خير وأقرب إلى اهلل وإلى رسولو؟ قال: فذكره.
1903- িার মাি কি  যা, ফ ভয় মতাভাসদয মফান অিায কমকিয  াযা 

তযতাজা যাখ।  
       জ্জ  -                      
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ভুঅম (যা) কজজ্ঞাা িযসরন, ম অিায যাূর! মিান অভরকি ঈত্তভ এফং অিা ও 
তায যাূসরয কনিিফত ী? তখন যাূরুিা (া) ঈ  জওয়াফ মদন।  

"الذين ال تزال ألسنتهم رطبة من ذكر اهلل يدخل أحدىم الجنة وىو يضحك". )ابن  - 7117
 شاىين في الترغيب بالذكر عن أبي ذر( ،)وأبو الشيخ في الثواب عن أبي الدرداء )ش( عنو موقوفا( .

1904- মাযা অিায কমকিয  াযা তাসদয কজহ্বা তযতাজা যাসখ, তাযা াসত াসত 
জান্নাসত মাসফ।  

          -                    -                       ;          -
         -                                               থে  -            

رض عمال يوم القيامة؟ رجل يقول كل يوم مائة مرة مخلصا "أال أخبركم بأفضل أىل األ - 7117
 ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو إال من زاد عليو". )الديلمي عن ابن مسعود( .

1905- অকভ কি মতাভাসদযসি ফরফ না মম, কিয়াভসতয কদন মভীনফাীসদয ভসধয িায 
অভর ফসচসয় ঈত্তভ সফ? ম   ফযক  মম প্রসতয ৭০ ফায আখরাসয াসথ াঠ িসয- ‘রা 
আরাা আিািাহু ওয়াদাহু রা াযীিা রাহু।’ তসফ ম ফযতীত মম এয মচসয় মফী াঠ িসয। 

       -                          
الحمد هلل عدد "أال أدلك على شيء ىو أكثر من ذكرك الليل مع النهار، والنهار مع الليل؟ قل:  - 7111

خلق، والحمد هلل عدد ما في السموات واألرض، والحمد هلل عدد ما أحصى   ما خلق، والحمد هلل مأل ما
كتابو، والحمد هلل عدد كل شيء، والحمد هلل مأل كل شيء، وسبحان اهلل عدد ما خلق، وسبحان اهلل مأل 
ما خلق، وسبحان اهلل عدد ما في السموات واألرض، وسبحان اهلل عدد ما أحصى كتابو، وسبحان اهلل عدد  

 يء، وسبحان اهلل مأل كل شيء، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك".كل ش
 )ن وابن خزيمة طب وسمويو وابن عساكر ص عن أبي أمامة طب عن أبي الدرداء( .

1906- মতাভযা যাত-কদন এফং কদন-যাত অিায কমকিয িয। অকভ কি মতাভাসদযসি 
এয মচসয়ও মফী অভসরয িথা ফরফ না? তা সরা মতাভযা এআ িাকরভা াঠ িয-  الحمد هلل
 ......عدد ما خلق

                             -                                          
           -                          ;        -     -                          

و إال اهلل "قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك بو وأدعوك بو، قال يا موسى: قل ال إل - 7111
قال: يا رب كل عبادك يقولون ىذا قال: قل ال إلو إال اهلل قال: ال إلو إال أنت يا رب، إنما أريد شيئا 

تخصني بو، قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرىن غيري واألرضين السبع في كفة وال إلو إال اهلل 
في األسماء عن أبي سعيد  . في كفة مالت بهم ال إلو إال اهلل". )ع والحكيم حب ك حل ق  
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1907- ভূা (অ) অিায দযফাসয অযম িযসরন, যওয়াযসদগায! অভাসি এভন 
মিান িাকরভা ককখসয় কদন মায  াযা অকভ নাসি  যণ িযফ এফং অনায িাসছ প্রাথ না 
িযফ। অিা তাঅরা ফরসরন, ‘রা আরাা আিািা’ ফসরা। ভূা (অ) অযম িযসরন, ম 
অিা! অনায ফ ফান্দাআ মতা এিা ফসর। অিা তাঅরা ফরসরন, ‘রা আরাা আিািা’ 
ফসরা। ভূা (অ) ফরসরন, কনশ্চয়আ অকন ফযতীত মিান ভাফুদ নাআ। তসফ অকভ মতা এভন 
কিছু চাআকছ মা কফসলবাসফ অভায জনয কনকদ ি িযসফন। তখন অিা তাঅরা আযাদ 
িযসরন, ম ভুা! মকদ প্ত অভান এফং তায ভসধয অকভ ফযতীত অয মা কিছু অসছ এফং 
প্ত মভীন মকদ এি ািায় যাখা য়, অয য ািায় এআ িাকরভাসি যাখা য় তসফ ‘রা 
আরাা আিায’ ািাআ য ফকিছু মথসি বাযী সয় মাসফ।  

                                   -                      -         
       -       -                                  

"ما من الذكر أفضل من ال إلو إال اهلل وال من الدعاء أفضل من االستغفار". )طب عن  - 7111
 ابن عمر( .

1908- রা আরাা আিািায মথসি ঈত্তভ মিান কমকিয নাআ অয আকিগপায ফা িভা 
প্রাথ নায চাআসত ঈত্তভ মিান দুঅ নাআ।  

       -     -                         
"ما من عبد يقول ال إلو إال اهلل واهلل أكبر إال أعتق اهلل ربعو من النار، وال يقولها اثنتين  - 7111

 إال أعتق اهلل شطره من النار، وال يقولها أربعا إال أعتقو اهلل من النار". )طب عن أبي الدرداء( .
1909- মম ফান্দা ‘রা আরাা আিািা, ওয়া-অিাহু অিফায’ ফসর, অিা তাঅরা তায 

এি চতুথ াং প্রাণ জাান্নাভ মথসি ভু  িসযন। মম এআ িাকরভা দুআফায াঠ িসয অিা 
তাঅরা তায সধ ি জান ভু  িসযন। অয মম এআ িাকরভা চাযফায ফসর তাসি অিা 
ুসযাুকযবাসফ জাান্নাভ মথসি ভু  িসয মদন।  

       -     -                          
"يا معاذ كم تذكر كل يوم؟ أتذكر عشرة آالف مرة  أال أدلك على كلمات ىن أىون  - 7171

ال إلو إال اهلل عدد خلقو ال إلو إال اهلل زنة عرشو، ال  عليك وأكثر من عشرة اآلالف وعشرة آالف تقول :
مثل ذلك معو، والحمد هلل مثل ذلك معو ال  إلو إال اهلل مأل سمواتو  ال إلو إال اهلل مثل ذلك معو واهلل أكبر

 يحصيو ملك وال غيره. 
 )ابن النجار عن أبي شبل عن جده وكان من الصحابة( .
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1910- ম ভুঅম কদসন তুকভ িতফায অিায কমকিয িয? তুকভ কি কদসন দ াজায 
ফায অিায কমকিয িয? অকভ কি মতাভাসি এয মচসয় জ িাকরভা ফরফ না, মা দ াজায 
এফং অসযা দাজায মথসিও কধি ওয়াফ যাসখ। তাসরা- ال إلو إال اهلل عدد خلقو ……. 

       জ্জ  -                 ব্                    থে                       
 ে    

"يا معاذ ما لك ال تأتنا كل غداة؟ قال: يا رسول اهلل إني أسبح كل غداة سبعة آالف  - 7177
آتيك قال: أال أعلمك كلمات ىن أخف عليك وأثقل في الميزان وال تحصيو المالئكة وال تسبيحة قبل أن 
قل ال إلو إال اهلل عدد رضاه ال إلو إال اهلل زنة عرشو ال إلو إال اهلل عدد خلقو ال إلو إال  أىل األرض قال:

)ابن بركان والديلمي عن ابن اهلل مأل سمواتو ال إلو إال اهلل مأل أرضو، ال إلو إال اهلل مأل ما بينهما". 
 مسعود( .

1911- ম ভুঅম! কি ফযাায মম, তুকভ প্রকতকদন মবাসয অভায কনিি অ না? কতকন 
অযম িযসরন, আয়া যাূরািা! অকভ অনায কনিি াকজয ওয়ায ূসফ  প্রকতকদন মবাসয 
াত াজাযফায অিায তাফী াঠ িকয। যাূরুিা (া) ফরসরন, অকভ কি মতাভাসি এয 
মচসয় ঈত্তভ িাকরভা ফরসফা না, মা কভমাসন তায মথসিও মফী ওমনদায সফ, মায ওয়াফ না 
মপসযতাযা গণনা িযসত াযসফ, অয না মভীনফাীযা। তুকভ ফসরা- ال إلو إال اهلل عدد رضاه … 

                    -                           
الزىد عن عطاء بن يسار مرسال( . "اذكروا اهلل عند كل شجر وحجر". )حم في - 7171  

1912- প্রসতযি গাছ ও গুায কনিি অিায কমকিয িয।  
    -       -                          -           

"اذكر اهلل حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السيئو الحسنة تمحها". )ابن  - 7171
 شاىين في الترغيب في الذكر عن أبي ذر( .

1913- তুকভ মমখাসনআ থাি অিায কমকিয িয। ভানুসলয াসথ ঈত্তভ চকযত্র কনসয় 
মভরাসভা িয। মখন মিান ভন্দিাজ সয় মায়, তখন তায সয মিান মনি িাজ িয মাসত 
  মনিিাজ ভন্দিাজসি দূয িসয মদয়। 

          -                    -                        
اهلل، فإن العبد إذا قال: سبحان اهلل وبحمده كتبت لو بها عشر ومن "اذكروا اهلل عباد  - 7177

)ابن شاىين عن ابن عشر إلى مائة ومن مائة إلى ألف ومن زاد زاده اهلل، ومن استغفر اهلل غفر اهلل لو". 
عمر( ورواه )خط( وزاد، ومن حالت شفاعتو دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل في ملكو ومن أعان 



কানযু উম্মা - আ আযকার (আ আকওয়া)  ১.যযযকররর ফযীত     48 

 

 
`viæm mvAv`vZ 

ة بغير علم فقد باء بسخط من اهلل، ومن قذف مؤمنا أو مؤمنة حبسو اهلل في ردغة الخبال على خصوم
رىم وال دينار. )خط عن ابن عمر( حتى يأتي بالمخرج ومن مات وعليو دين اقتص من حسناتو ليس ثم د  

1914- ম অিায ফান্দাযা অিায কমকিয িযসত থাি। মিননা ফান্দা মখন 
‘ুফানািাক ওয়াকফাভকদী’ ফসর তখন তায জনয দকি মনিী করসখ মদয়া য়। দফায াঠ 
িযসর এিত মনিী করসখ মদয়া য়। এিতফায াঠ িযসর াজায মনিী করসখ মদয়া য়। 
মম অসযা মফী িসয অিা তায প্রকতদানও অসযা িসযন। অয মম অিায কনিি িভা চায় 
অিা তাসি িভা িসয মদন।  

          -                          

খতীফ তায তাযীসখ অসযা ফৃকদ্ধ িসয ফণ না িসযন- মায ুাকয অিায দ প্রিাস 
ফাোঁধা য়, ম অিায যাসজয অিায াসথ কফস ল ও দুভনী িসয। অয মম ফক  মিান 
ভাভরা ফা ঝগডায় না মজসন ফুসঝ ায়তা ও ৃষ্ঠসালিতা িসয, ম অিায ন্তুকি ক্রয় 
িসয। অয মম ফযক  মিান ভুরভান নয থফা নাযীয প্রকত ফযকবচাসযয ফাদ অসযা 
িসয, অিা তাসি জাান্নাসভ জাান্নাভীসদয য  ও ুোঁসজ বযুয ঈতযিায় িসয়দ িযসফন, 
মম ম ন্ত না ম তায মথসি (ফাদ অসযাসয মফাঝাভু  সয়) মফকযসয় অস। অয মম ফযক  
ঋসনয মফাঝা কনসয় ভাযা মায়, তায মনিীভূ মথসি তায ফদরা মনয়া সফ। িাযণ মখাসন 
দীনায ও কদযাভ সফ না।  

    -              
)ابن شاىين قال اهلل تعالى: "يا ابن آدم إنك ما ذكرتني شكرتني، وما نسيتني كفرتني"  - 7177

بن الفضل لو مناكير(  ريرة وفيو المعلىب والديلمي وابن عساكر عن أبي ىـفي الترغيب في الذكر والخطي
. 

1915- ভকয়ান গকযয়ান অিা তাঅরা ফসরন, ম অদভ ন্তান  মখন তুকভ অভায 
কমকিয িয, তখন প্রিৃতসি অভায িৃতজ্ঞতা অদায় িয। অয মখন তুকভ অভাসি কফ ৃত 
ও, তখন তুকভ অভায িৃতজ্ঞতায় কতত ও।  

          -                                                - 
                          

এআ কযওয়ামাসতয এিজন ফণ নািাযী انفضم بن انمعهى  মায াদী ভুনিায ও 
গ্রণসমাগয।  

قال إبليس: "يا رب كل خلقك قد سببت أرزاقهم فما رزقي قال: كل ما لم يذكر عليو  - 7171
 اسمي". )أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس( .
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1916- আফকর ফরসরা, ম যওয়াযসদগায  তুকভ ফ ভাখরুসিয কযকমি কনধ াযণ 
িসযছ, কিন্তু অভায কযকমি কি  অিা তাঅরা ফরসরন, মম ফ য ঈয অভায নাভ মনয়া 
সফ না, ওিাআ মতায কযকমি।  

         -        -                          
ا ومعيشة، فما رزقي؟ قال: قال إبليس: "يا رب ليس أحد من خلقك إال جعلت لهم رزق - 7171

 ما لم يذكر عليو اسمي". )حل عن ابن عباس( .
1917- আফকর ফরসরা, ম যওয়াযসদগায  তুকভ ির ভাখরুসিয কযকমি ও জীফন-

জীকফিা কনধ াযণ িসযছ, কিন্তু অভায কযকমি কি  অিা তাঅরা ফরসরন, মম ফ য ঈয 
অভায নাভ মনয়া য়কন ওিাআ মতায কযকমি।  

         -       -                          
"ما صيد مصيد  إال بنقص من التسبيح إال أنبت اهلل نابو وإال وكل ملكا يحصي بو حتى  - 7171

يأتي بو يوم القيامة وال عضد من شجرة إال بنقص في التسبيح وما دخل على امرئ مكروه إال بذنب وما 
الصديق وعمر معا، قال: ىذا حديث منكر وفي اإلسناد عفا اهلل عنو أكثر"، )ابن عساكر عن أبي بكر 

 ضعيفان ومجهوالن( .

1918- মিান কিায মিফর কিায য় এ িাযসণ মম, অিায কমকিসয তায স্বল্পতা 
সয়সছ। তঃয অিা তাঅরা এয স্থসর য িাঈসি ৃকি িসয মদন এফং এিজন 
মপসযতা কনধ াযণ িসয মদন, মম তায কপামত িসয। এভনকি কিয়াভত ম ন্ত (এবাসফ চরসত 
থাসি)। এভকনবাসফ মিান গাছও তখন িািা সড মখন অিায কমকিসয তায স্বল্পতা অস। 
অয মিান ফযক  ছন্দনীয় কফলসয়য মু্মখীন তখনআ য় মখন তায  াযা মিান গুনা 
ংঘকিত য়। অয মমফ গুনা অিা িভা িসয মদন তায ংখযা সনি মফী।  

           -                     দ্দ              

আভাভ ুয়ূতী (য) ফসরন- এআ াদী ভুনিায ফা কযতযাজয। এয দুজন ফণ নািাযী 
এসিফাসযআ ময়ীপ ও ভাজহুর।  

"ما صيد صيد وال قطعت شجرة إال بتضييع التسبيح وكل شيء من الخلق يسبح حتى  - 7171
تسمعون بعض حدثكم فإنما ىو تسبيح". )أبو نعيم عن أبي  يتغير عن الخلقة التي خلقو اهلل، وإن كنتم

 ىريرة( .

1919- মিান কিায কিায য় না, মিান গাছ িািা মায় না শুধুভাত্র অিায 
তাফী াঠ িযা ছাডা। অয প্রসতযি ভাখরুি অিায তাফী াঠ িসয। এভনকি এয 
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িাযসণ অিায ৃি কফধানও (বাগয) কযফত ন সয় মায়। িখনও মতাভযা কফকবন্ন কফলয় শুসন 
থাি, তাআ তাফী।  

         -                           ১৯২০ 
"ما صيد صيد وال عضدت عضاة وال قطعت شجرة إال بقلة التسبيح". )ابن راىويو عن  - 7111

 أبي بكر( وسنده ضعيف جدا.
1920- মিান কিায কিায য় না, মিান িার িািা য় না এফং মিান গাছ িািা 

মায় না শুধুভাত্র তাফী াসঠয স্বল্পতা ছাডা।  
            -                       

এআ কযওয়ায়াসতয নদ ীভাকন ময়ীপ 
"آجال البهائم كلها من القمل، والبراغيث والجراد والخيل والبغال كلها والبقر وغيره،  - 7117

ها وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء." )عق آجالها في التسبيح، فإذا انقضى تسبيحها قبض اهلل أرواح
 وأبو الشيخ عن أنس( قال عق وال أصل لو وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

1921- ভি প্রাণী চাআ তা ঈিুন, ভাকছ, কিকি, মঘাডা, খ য, গাবী আতযাকদ ফ 
প্রাণীয ভৃতুয তায তাফী নুমায়ী য়। মখন তাসদয তাফী মল সয় মায় তখন তাসদয 
রূ ভূ অিা িফম িসয মনন। এয ভসধয ভারািুর ভঈত এয মিান দখর মনআ। 

      -                   -                      

ঈিাআরী (য) ফসরন, এআ কযওয়ায়াত প্রভাকণত ঈূসরয কফযীত। অয অিাভা জাওমী 
(য) এসি অর ভাঈমুঅত এয ভসধয ন্তবু   িসযসছন।  

عة يذكر اهلل فيها إال استبشرت بذكر اهلل إلى منتهاىا من سبع أرضين وفخرت "ما من بق - 7111
على ما حولها من البقاع، وما من مؤمن يقوم بفالة من األرض إال تزخرفت بو األرض". )ابن شاىين في 

عن يزيد الرقاشي ضعيفان. الربذيالترغيب في الذكر عن أنس( وفيو بن موسى بن عبيدة   

1922- মভীসনয মমআ ংসআ অিায নাভ মনয়া য়, মভীসনয   ংআ অিায 
কমকিসযয িাযসণ াত মভীন মথসি কনসয় কনসজয চূডান্ত ীভা ম ন্ত খুী সয় মায় এফং 
মভীসনয য ংসয ঈয গফ  প্রিা িসয। অয মখন মিান ভুকভন ফান্দা মভীসনয মিান 
ংসি নাভাসময জনয কনফ াচন িসয, তখন তায জনয   মভীনসি কিত িযা য়।  

          -                    -                      

এআ কযওয়ায়াত এ আফসন ভূা কফন ঈফায়দা অয যাফমী, আয়াকমদ যাক্কাী মথসি ফণ না 
িসযন। অয এআ্ দুজন ফণ নািাযী ময়ীপ।  
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. )حم م "مثل البيت الذي يذكر اهلل فيو والذي ال يذكر اهلل فيو مثل الحي والميت" - 7111
 حب عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى( .

1923- মম ঘসয অিায নাভ মনয়া য়, অয মম ঘসয অিায নাভ মনয়া য় না, তায 
দৃিান্ত জীকফত ও ভৃসতয নযায়।  

                               -                                   থে   
                      থে   

"من أطاع اهلل فقد ذكر اهلل وإن قلت صالتو وصيامو وتالوتو للقرآن، ومن عصى اهلل  - 7117
)الحسن بن سفيان طب وابن عساكر عن واقد  فلم يذكره وإن كثرت صالتو وصيامو وتالوتو للقرآن".

 مولى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( )ص ىب عن ابن أبي عمران مرسال( .
1924- মম অিায অনুগতয িযসরা ম অিাসি  যণ িযর। চাআ তায নাভাম ও 

কতরাওয়াত িভ মাি না মিন। অয মম অিায কমকিয মছসড কদর ম অিায নাপযভানী 
িযর, চাআ তায নাভাম ও কতরাওয়াত মতআ মফী মাি না মিন।  

                          -                  -                 ল্ল        
এ                    থে  ;                                -          - 
                         থে            ।  

"من أكثر من ذكر اهلل فقد برئ من النفاق". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن  - 7117
 أبي ىريرة( ورجالو ثقات.

1925- মম কধি কযভাসণ অিায কমকিয িযর, ম কনপাি মথসি ভু  সয় মগর।  
          -                    -                           

এআ কযওয়ায়াত এয ফণ নািাযী কফশ্বি। 
"من عالمة حب اهلل ذكر اهلل، ومن عالمة بغض اهلل بغض ذكر اهلل". )ابن شاىين في  - 7111

 الترغيب في الذكر عن أنس وىو ضعيف( .
1926- অিায ভিসতয কনদ ন সরা অিায কমকিসযয প্রকত ভিত, অয 

অিায প্রকত কফস সলয অরাভত সরা তায কমকিসযয প্রকত কফস ল।  
          -                    -                     

কযওয়ায়াতকি ময়ীপ 
ديك أو حيثما  "ال تزال مصليا قانتا ما ذكرت اهلل قائما وقاعدا أو في سوقك أو في نا - 7111

 كنت". )ىب عن يحيى بن أبي كثير( مرسال.
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1927- মম ম ন্ত তুকভ অিায কমকিসয ভগুর থািসফ ম ম ন্ত তুকভ (সমন) নাভাম ও 
আফাদসত ভগুর যআসর। চাআ তুকভ দাডান থাি থফা ফা, থফা ফাজাসয থফা ভজকরস, 
থফা মমখাসনআ থাি না মিন।  

       -          -                             -           
"يا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس وال تغفلن فتنسين الرحمة،  - 7111

واعقدن باألنامل فإنها مسؤالت مستنطقات)حم وابن سعد طب عن ىانئ بن عفان عن أمو حميضة بنت 
  ياسر عن جدتها يسيرة( .

1928- ম আভানদাযসদয স্ত্রী, মতাভাসদয ঈয তারীর, তাফী এফং তািদী 
তযাফযি। অয গাপরসত কতত সয়া না, অয না য় (অিায) যভত মথসি ফক ত সয় 
মাসফ। অয অঙু্গসরয িডা কদসয় গণনা িয। মিননা এআ ঙ্গগুসরা মথসি প্রশ্ন িযা সফ অয 
এযা িথা ফরসফ।  

                              -     -                                
                                                        থে    

"يفضل الذكر الخفي الذي ال تسمعو الحفظة على الذي تسمعو سبعين ضعفا". )ابن  - 7111
 أبي الدنيا ىب وضعفو عن عائشة( .

1929-   কমকিয মা কনগাফান মপসযতাযাও শুনসত ায় না, তা   কমকিয সত 
ত্তয গুণ মফী ভম াদা যাসখ, মা   মপসযতাযা শুনসত ায়। 

                        -                   এি             ে - 
                     

يقول اهلل تعالى: "أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام". )ابن شاىين في  - 7111
و مبارك بن فضالة وثقو جماعة وضعفو )ن( .الترغيب في الذكر ىب عن أنس( وفي  

1930- অিা তাঅরা ফরসফন, জাান্নাভ মথসি   ফযক সি মফয িয, মম অভাসি 
িখনও  যণ িসযসছ থফা মিান স্থাসন অভাসি বয় িসযসছ।  

          -                             -          -           
          

এআ কযওয়ায়াত এ এিজন যাফী ভুফাযি কফন পামারা মাসি এিদর কফশ্বি ফসরসছন 
অয য এি দর ময়ীপ ফসরসছন।  

يقول الرب عز وجل: "يوم القيامة سيعلم أىل الجمع من أىل الكرم قيل ومن أىل  - 7117
 الكرم يا رسول اهلل، قال: أىل مجالس الذكر في المساجد".

ي سعيد( .)حم ع ص حب وابن شاىين في الترغيب في الذكر ىب وأب   
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1931- কিয়াভসতয কদন অিা তাঅরা ফরসফন, খুফ ীঘ্রআ অসর িযভ এয দরসদয 
জ্ঞান সয় মাসফ। কজজ্ঞাা িযা সরা অসর িযভ িাযা আয়া যাূরািা  কতকন ফররন, 
ভজীসদ অিায কমকিযিাযীগণ।  

                                                                        
          -                             -          -                    
     

"ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمو تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها". - 7111  
)ك عن سلمان( أنو كان في عصابة يذكرون اهلل تعالى فمر بهم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  

 قال: فذكره.
1932- মতাভযা কি িথাফাত া ফরকছসর  অকভ মদখরাভ মতাভাসদয ঈয যভত নাকমর 

সে। তখন অভাযও আো সরা মম, অকভ মতাভাসদয াসথ ন্তবু ্ত সয় মাআ।  
     -           -                       

াাফীসদয এি জাভাঅত এিকত্রত সয় অিায কমকিয িযকছসরন। যাূরু্রা (া) 
মকদি কদসয় মাওয়ায ভয় ঈ  আযাদ িসযন।   
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في أسماء هللا انحسىى انباب انثاوي:  

               ম                        

  ম  ম    

 "إن هلل تسعة وتسعين اسما، مائة إال واحدا من أحصاىا دخل الجنة". )ق ت ىـ عن أبي ىريرة( - 7111
 )ابن عساكر عن عمر( .

1933- অিায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। থ াৎ এি িভ এিত। মম তা  যণ যাখসফ 
ম জান্নাসত প্রসফ িযসফ।  

                                   -                          ;      
      -                   

 "إن هلل تسعة وتسعين اسما، مائة إال واحدا ال يحفظها أحد إال دخل الجنة وىو وتر - 7117
 يحب الوتر". )ق عن أبي ىريرة( .

1934- অিায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। থ াৎ এি িভ এিত। মম তা  যণ যাখসফ 
ম জান্নাসত প্রসফ িযসফ। অয অিা তাঅরা মফসজাড অয কতকন মফসজাডসি ছন্দ 
িসযন।  

      -      -                            
ا، مائة غير واحد، وإنو وتر يحب الوتر، وما من عبد "إن هلل عز وجل تسعة وتسعين اسم - 7117

 يدعو بها إال وجبت لو الجنة". )حل عن علي( .
1935- অিায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। থ াৎ এি িভ এিত। অিা তাঅরা 

মফসজাড অয কতকন মফসজাডসি ছন্দ িসযন। অয মম ফান্দা এগুসরায াসথ অিাসি 
িািসফ, তায জনয জান্নাত ওয়াজীফ।  

         -       -                    
" إن هلل مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب اهلل لو". )ابن مردويو عن أبي ىريرة( . - 7111  

1936- অিা তাঅরায এি িভ ১০০কি নাভ যসয়সছ। মম তায াসথ দুঅ িযসফ, 
অিা তাঅরা তা িফুর িযসফন।  

              -                           
"إن هلل عز وجل تسعة وتسعين اسما، من أحصاىا دخل الجنة، ىو اهلل الذي ال إلو إال  - 7111

ىو الرحمن الرحيم الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور 
فع المعز المذل السميع البصير الغفار القهار الوىاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرا
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الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 

( -يت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد )األحد الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي الم
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر األول اآلخر الظاىر الباطن الوالي المتعال البر التواب )المنعم( 

المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجالل واإلكرام، المقسط الجامع )المعطي( المانع الضار النافع 
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور". )ت حب ك ىب عن أبي ىريرة( . الغني المغني النور  

1937- অিা তাঅরায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। মম তা  যণ যাখসফ ম জান্নাসত প্রসফ 
িযসফ। (অয তা সরা-) ىو اهلل الذي ال إلو إال ىو الرحمن الرحيم ….. 

                               -                    -          - 
                           

"إن هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاىا كلها دخل الجنة أسأل اهلل الرحمن الرحيم اإللو  - 7111
الرب الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الحكيم  

القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور العليم السميع البصير الحي 
المجيد المبدي المعيد النور الهادي األول اآلخر الظاىر الباطن الغفور الوىاب الفرد األحد الصمد الوكيل 

صير الحق المبين المنيب الكافي الباقي الحميد المقيت الدائم المتعالي ذو الجالل واإلكرام الولي الن
الباعث المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب 

القديم الوتر الفاطر الرزاق العالم العلي العظيم الغني المليك المقتدر األكرم الرؤوف المدبر المالك 
حد ذو الطول والمعارج  ذو الفضل الخالق الكفيل القاىر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الوا

 الجليل". )ك أبو الشيخ وابن مردويو معا في التفسير وأبو نعيم في األسماء الحسنى عن أبي ىريرة( .
 

1938- অিায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। মম তা  যণ যাখসফ ম জান্নাসত প্রসফ িযসফ। 
(অয তা সরা-) أسأل اهلل الرحمن الرحيم….. 

     -                                                           
     -              -                           

"إن هلل عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة إال واحدا، إنو وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة، الواحد  - 7111
لبارئ المصور الملك الحق السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الصمد األول اآلخر الظاىر الباطن الخالق ا

الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل الحي القيوم القادر القاىر العلي 
عفو الغفور الحليم الكريم التواب الحكيم القريب المجيب الغني الوىاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد ال

المجيد الولي الشهيد المبين البرىان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي 
 ل الباطنوالوافي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الحافظ الوكي
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لمعطي المحي المميت المانع الجامع الهادي الكافي األبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر األحد السامع ا
 الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد". )ىـ عن أبي ىريرة( .

1939- অিায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। থ াৎ এি িভ এিত। অিা তাঅরা 
মফসজাড অয কতকন মফসজাডসি ছন্দ িসযন। মম তা  যণ যাখসফ ম জান্নাসত প্রসফ িযসফ। 
(অয তা সরা-) الواحد الصمد األول اآلخر الظاىر الباطن… 

          -                           

 اإلكمال

"إن هلل تسعة وتسعين اسما، كلهن في القرآن من احصاىا دخل الجنة". )ابن جرير عن  - 7171
 أبي ىريرة( .

1940- অিায ৯৯ কি নাভ যসয়সছ। ুসযা িুযঅসন যসয়সছ। মম তা  যণ যাখসফ ম 
জান্নাসত প্রসফ িযসফ।  

          -                            
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في اسم هللا األعظم فصم  

অনুচ্ছেদঃ ইসচ্ছে আযে 

ِإالَّ ُىَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم{ "اسم اهلل األعظم في ىاتين اآليتين: }َوِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد ال ِإَلَو  - 7177
 وفاتحة آل عمران }آلم اللَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم{ . )حم د ت ىـ عن اسماء بنت يزيد( .

1941- অিায আসভ অমভ এআ দুআ অয়াসতয ভসধয যসয়সছ-  
الرَِّحيمُ َوِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو الرَّْحَمُن   এফং   ُآلم اللَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوم  

                                          -                      
            

"اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي بو أجاب، في ثالث سور في القرآن في البقرة وآل  - 7171
ي أمامة( .عمران وطو". )ىـ ك طب عن أب  

1942- অিায আসভ অমভ- মায  াযা দুঅ িযসর দুঅ িফুর য়। তা িুযঅসনয 
কতন স্থাসন যসয়সছ। ুযা অর ফািাযা, ূযা অর আভযান এফং ূযা ত্বাায়।  

                 -                    -     -                           
بو أجاب في ىذه اآلية}ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك{ اآلية.  "اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي - 7171

 )طب عن ابن عباس( .

1943- অিায আসভ অমভ- মায ভাধযসভ দুঅ িফুর য়, তা এআ অয়াসত যসয়সছ-
 }ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك{ اآلية

       -     -                          
م الذي إذا دعي بو أجاب وإذا سئل بو أعطى دعوة يونس بن متى". "اسم اهلل األعظ - 7177

 )ابن جرير عن سعد( .
1944- অিায আসভ অমভ- মায ভাধযসভ দুঅ িফুর য় অয কিছু চাআসর প্রদান 

িযা য়, তা সরা আঈনূ আফসন ভাত্তা (অ) এয দুঅ। 
          -                    

يات من آخر سورة الحشر". )فر عن ابن عباس( ."اسم اهلل األعظم في ستة آ - 7177  

1945- অিায আসভ অমভ সরা ূযা অর াসযয মল ছয় অয়াত। 
       -                 -                          

"يا عائشة ىل علمت أن اهلل دلني على اإلسم الذي إذا دعي بو أجاب، قالت: إياه،  - 7171
ا عائشة". )ىـ عن عائشة( .قال: إنو ال ينبغي لك ي  
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1946- ম অকয়া! তুকভ কি জান না মম, অিা তাঅরা অভাসি   আভ কিা 
কদসয়সছন মায  াযা মখনআ দুঅ িযা য় তখন দুঅ িফুর য়। অকয়া (যা) অযম িযসরন, 
ওকি মিানকি? কতকন (া) ফরসরন, ওিা মতাভায জনয ঈমু  নয়।  

          -                      

 اإلكمال

" ىل أدلكم على اسم اهلل األعظم، دعاء يونس، فقال رجل: يا رسول اهلل ىل كانت  - 7171
َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن{ . فأيما مسلم  يـْ ليونس خاصة؟ قال: أال تسمع قولو عز وجل: }َوَنجَّ

جر شهيد وإن برئ برئ مغفورا لو". )ك عن دعا بها في مرضو أربعين مرة فمات في مرضو ذلك أعطي أ
. سعد(  

1947- অকভ কি মতাভাসদযসি অিায আসভ অমভ এয িথা ফরসফা না? তা সরা 
আঈনূ (অ)- এয দুঅ। এি ফযক  অযম িযসরা- আয়া যাূরািা! তা কি শুধু আঈনূ (অ) 
এয জনয কনকদ ি? কতকন (া) ফরসরন, তুকভ কি এ ফযাাসয িুযঅসনয অয়াত মানকন?  

ِمِنيَنَ
ْ
ؤ
ُ ْ
ْنِجي اْل

ُ
ِلَك ه

َ
ذ

َ
ّمِ َوك

َ
غ

ْ
ْيَناُه ِمَن ال جَّ

َ
 َوه

অকভ আঈনূসি ভুক  কদরাভ অয এবাসফ অকভ ভুকভনসদযসি নাজাত কদসয় থাকি।–
[ূযা অকম্বয়া ৮৮] 

অয মম ভুরভানআ তায ুস্থতায ভয় এআ দুঅ ৪০ ফায াঠ িযসফ অয   
মযাসগআ মকদ ম ভাযা মায় তসফ াাদাসতয ভম াদা রাব িযসফ। অয মকদ ুস্থ য় তসফ তাসি 
িভা িসয মদয়া সফ।  

     -           -                    
"لقد دعا اهلل باسمو األعظم، الذي سئل بو أعطى وإذا دعي بو أجاب". )ش حم د ت  - 7171

سألك بأن لك ن ىـ حب ك ص عن أنس( قال: سمع النبي صلى اهلل عليو وسلم رجال يقول: "اللهم إني أ
الحمد ال إلو إال أنت وحدك ال شريك لك المنان بديع السموات واألرض ذو الجالل واإلكرام يا حي يا 

 قيوم، قال: فذكره.
1948- ম অিায আসভ অমসভয াসথ দুঅ িসযসছ। মায ভাধযসভ মা চাওয়া য় 

তা প্রদান িযা য় অয মম দুঅ িযা য় তা িফুর িযা য়।  
                                                                    

                      -                                   -                
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নফী (া) এি ফযক সি এআ দুঅ িযসত শুসনন- ‚ম অিা  অকভ মতাভায িাসছ 
প্রাথ না িকয। তুকভআ মতা ির প্রংায ভাকরি, তুকভ ছাডা মিান আরা মনআ। তুকভ এিি, 
মতাভায মিান যীি মনআ। তুকভ দয়াীর। তুকভআ অিাভূ ও ৃকথফীয এিভাত্র ৃকিিত া  
ম ভান ম্রাি ও সফা   ভম াদায কধিাযী, ম কচযঞ্জীফ, ম ফ ভয় িভতায কধিাযী।‛ 
এিা শুসন নফী (া) ঈ  াদী আযাদ িসযন।  

اسمو األعظم الذي إذا سأل بو أعطى وإذا دعي بو أجاب". )ش ىـ "لقد سالت اهلل ب - 7171
حب ك عن بريدة( قال: سمع النبي صلى اهلل عليو وسلم رجال يقول: "اللهم إني أسألك بأنك أنت اهلل ال 

 إلو إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن لو كفوا أحد قال: فذكره".
1949- তুকভ অিায কনিি আসভ অমসভয ভাধযসভ দুঅ িসযছ। মায ভাধযসভ কিছু 

চাওয়া য় মতা প্রদান িযা য় অয মখন দুঅ িযা য় তখন তা িফুর িযা য়।  
                                                   -           - 

                        

নফী (া) এি ফযক সি এআ দুঅ িযসত শুসনন- ‘‘ম অিা  কনশ্চয় অকভ মতাভায 
কনিি এআ কফশ্বাস প্রাথ না িযকছ মম, তুকভআ এিভাত্র অিা, তুকভ এিি ত্তা, স্বয়ংমূ্পণ - 
কমকন িাঈসি জন্ম মদনকন এফং তাসিও জন্ম মদয়া য়কন এফং তাোঁয ভিি মিঈ মনআ।’’ এিা 
শুসন নফী (া) ঈ  াদী আযাদ িসযন।  

اهلل باسمو األعظم، الذي إذا دعي بو أجاب، وإذا سئل  "والذي نفسي بيده لقد سألت - 7171
بو أعطى". )حم ن حب عن أنس( قال: " سمع النبي صلى اهلل عليو وسلم رجال يدعو اللهم إني أسألك 

بأن لك الحمد ال إلو إال أنت أنت الحنان المنان بديع السموات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا 
 قيوم، قال: فذكره".

1950- িভ   ত্তায! মায াসত অভায প্রাণ! তুকভ অিায আসভ অমসভয ভাধযসভ 
দুঅ িসযছ। মায ভাধযসভ মখন দুঅ িযা য়, তখন িফুর িযা য়। অয মখন কিছু চাওয়া 
য় তখন িফুর িযা য়।  

                                  -                     

নফী (া) এি ফযক সি এআ দুঅ িযসত শুসনন-‚ম অিা  অকভ মতাভায িাসছ 
প্রাথ না িকয। তুকভআ মতা ির প্রংায ভাকরি, তুকভ ছাডা মিান আরা মনআ। তুকভ ীভ 
দয়ারু, দয়াীর। তুকভআ অিাভূ ও ৃকথফীয এিভাত্র ৃকিিত া  ম ভান ম্রাি ও সফা   
ভম াদায কধিাযী, ম কচযঞ্জীফ, ম ফ ভয় িভতায কধিাযী।‛ এিা শুসন নফী (া) ঈ  
াদী আযাদ িসযন।  
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في انحىقهتانباب انثانث   

তয় অ   য়ঃ          (          য়     ু য় ত  ই   

     ) 

" أال أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة، تقول: ال حول وال قوة إال باهلل، فيقول  - 7177
ىريرة( . اهلل: أسلم عبدي واستسلم. )ك عن أبي  

1951- অকভ কি মতাভাসদযসি   িাকরভা ফরফ না, মা অযসয কন স্থ জান্নাসতয 
খামানা সত এসসছ। এিা সরা এআ মম, মতাভযা ফসরা- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা 
কফিা’। ফান্দা মখন এআ িাকরভা ফসর, তখন অিা তাঅরা ফসর, অভায ফান্দা অভায কনিি 
অত্মভ ণ িসযসছ এফং অভায াভসন কনসজয ভাথা ঝুোঁকিসয় কদসয়সছ।  

     -           -                           
"أال أدلك على باب من أبواب الجنة، ال حول وال قوة إال باهلل". )حم ت ك عن قيس بن سعد  - 7171

 بن عبادة( .
1952- অকভ কি মতাভাসদযসি জান্নাসতয দযজাভূসয এিকি দযজায িথা ফরফ না  

তা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’। 
                           -           -                             

       
"استكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل، فإنها تدفع تسعة وتسعين بابا من الضرر أدناىا  - 7171

 الهم". )عق عن جابر( .
1953- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফী িসয াঠ িসযা। মিননা একি 

৯৯কি কনি ও িকতয দযজা ফ  িসয মদয়, তন্মসধয কন তভ সরা ঈস গ-ঈৎি া, দুঃখ-
দুকশ্চন্তা।  

      -        -                      
"كالم أىل السموات ال حول وال قوة إال باهلل". )خط عن أنس( . - 7177  

1954- অভানফাীসদয িথা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 
    -        -                     

"من أنعم اهلل عليو نعمة فأراد بقاءىا فليكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل". )طب عن عقبة  - 7177
 بن عامر( 
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1955- মম ফযক  অিায ি মথসি মিান কনঅভত রাব িসযসছ অয ম চায় মম 
একি স্থায়ী মাি, তসফ ম মমন ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আ্িা কফিা’ মফী িসয াঠ িসয।  

       -     -                               
"ال حول وال قوة إال باهلل دواء من تسعة وتسعين داء أيسرىا الهم". )ابن أبي الدنيا في الفرج  - 7171

يرة( .عن أبي ىر   
1956- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ ৯৯ কি মযাসগয ওলুধ, তন্মসধয 

জকি সরা দুঃখ-দুকশ্চন্তা।  
               -       -                           

"أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنها من كنز الجنة". )عد ع طب عن أبي أيوب( . - 7171  
1957- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফী িসয াঠ িয। মিননা তা 

সরা জান্নাসতয খামানা ফা বা ায।  
        -                                   -     -               

           
بي ىريرة( ."أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنها من كنوز الجنة". )عد عن أ - 7171  

1958- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফী িসয াঠ িয, মিননা তা 
সরা জান্নাসতয বা ায।  

        -        -                           
"أكثروا من غرس الجنة فإنها عذب ماؤىا طيب ترابها، فأكثروا من غراسها ال حول وال قوة إال  - 7171

ب عن ابن عمر( .باهلل". )ط  
1959- মফী িসয জান্নাসত গাছ মযাণ িয। মিননা তায াকন ুকভি এফং ভাকি 

ঈৎিৃি। তএফ ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফক িসয াঠ িসয মথায় গাছ 
মযাণ িয। 

       -     -                         
وة إال باهلل ال حول عن معصية اهلل، إال بعصمة اهلل، وال "أال أخبركم بتفسير قول ال حول وال ق - 7111

 قوة على طاعة اهلل إال بعون اهلل ىكذا أخبرني جبريل يا ابن أم عبد". )ابن النجار عن ابن مسعود( .
1960- অকভ কি মতাভাসদযসি ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’-এয তাপীয 

ফরফ না  তা সরা- ‘অিায াাময ফযতীত অিায নাপযভানী ও গুনা মথসি ফাোঁচায মিান 
ক  মনআ এফং অিায াাময ফযতীত অিায অনুগতয ও মনি অাভর িযায মিান ক  
মনআ।’ অভাসি কজফযাআর (অ) এিাআ ফসরসছন, ম আফসন ঈসম্ম অব্দ।  

  থ    জ্জ  -                           



কানযু উম্মা- আ আযকার (আ আকওয়া)  ৩.হাওকাাহ      62 

 
`viæm mvAv`vZ 

قوة إال باهلل، فإنها تدفع تسعة وتسعين بابا من الضر أدناىا الهم". "أكثروا من قول ال حول وال  - 7117
 )طس عن جابر(

1961- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফী িসয াঠ িয। মিননা একি 
৯৯কি কনি ও িকতয দযজা ফ  িসয মদয়, মায ফ কন  সরা ঈস গ-ঈৎি া, দুকশ্চন্তা-
মসযানী। 

       -     -                      
"أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنها من كنز الجنة ومن أكثر منو نظر اهلل إليو ومن  - 7111

 نظر اهلل إليو فقد أصاب خير الدنيا واآلخرة". )ابن عساكر عن أبي بكر( .
1962- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফী িসয াঠ িয। মিননা তা 

সরা জান্নাসতয বা ায। অয মম তা মফী িসয াঠ িযসফ, অিা তায প্রকত যভসতয দৃকি 
কদসফন। অয মায প্রকত অিা যভসতয দৃকি কদসফন, তায ঈবয় জগসতয িরযাণ নীফ সফ। 

           -                        
كبر وال حول وال قوة إال باهلل إال كفرت عنو "ما على األرض أحد يقول ال إلو إال اهلل واهلل أ - 7111

 خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر". )حم ت عن ابن عمر( .
1963- ভগ্র ধযণীসত এভন মিান ফান্দা মনআ, মম ফসর ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা 

আিা কফিা’ অয তায ভি গুনা িভা িসয না মদয়া য়, মকদও তা ভুসিয মপনা 
ভকযভাণ য়।  

                    -                         
"يا أبا ذر أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ال حول وال قوة إال باهلل". )حم ت ن ىـ حب عن  - 7117

 أبي ذر( .
1964- ম অফু মায  অকভ কি মতাভাসি জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি বা ায এয 

িথা ফরফ না  তা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 
                                                       -               

         
"يا حازم أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنها من كنوز الجنة". )ىـ عن حازم بن حرملة  - 7117

 األسلمي
1965- ম ামভ  ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ মফী িসয াঠ িয। 

মিননা তা সরা জান্নাসতয বা ায।  
          -                                            
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"يا عبد اهلل بن قيس أال أدلك على كلمة ىي كنز من كنوز الجنة ال حول وال قوة إال باهلل". )حم  - 7111
 ق )عن أبي موسى(( .

1966- ম অবু্দিা আফসন িুফাআ  অকভ কি মতাভাসি এভন এিকি িাকরভায িথা 
ফরফ না  মা জান্নাসতয বা াযভূসয ভধয সত এিকি বা ায। তা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা 
িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

                   -                                

 اإلكمال

إنها تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من الضر "أكثروا من ذكر ال حول وال قوة إال باهلل، ف - 7111
 أدناىا الهم". )طس عن جابر( .

1967- মফী িসয ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিায’ কমকিয িয। মিননা তা 
কনসজয াঠিাযী মথসি ৯৯কি কনি ও িকতয দযজা ফ  িসয মদয়। মায ফ কন  সরা দুঃখ-
দুকশ্চন্তা। 

       -     -                      
"إن قول ال حول وال قوة إال باهلل، تدفع عن قائلها تسعا وتسعين بابا أدناىا الهم". )ابن  - 7111 

 عساكر عن ابن عباس( .
1968- রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা কনসজয াঠিাযী মথসি ৯৯কি 

ভুীফসতয দযজা ফ  িসয মদয়। মায ফ কন  সরা দুঃখ-দুকশ্চন্তা। 
           -                          

"من قال ال حول وال قوة إال باهلل، كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرىا الهم". )ك عن أبي  - 7111
 ىريرة( 

1969-  মম ফযক  ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ ফরসরা, তা সরা তায জনয 
৯৯কি মযাসগয ওলুধ। মায ফ কন  সরা িি ও মাতনা।  

     -           -                           
"أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنو كنز من كنوز الجنة، وإن فيها شفاء من تسعة  - 7111

 وتسعين داء أولها الهم". )ميسرة بن علي في مشيختو عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده(
1970- মফী িসয ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ াঠ িয। মিননা তা 

সরা জান্নাসতয বা াযভূসয ভধয সত এিকি বা ায। অয এয ভসধয ৯৯কি মযাসগয ওলুধ 
অসছ। মায ভসধয প্রথভকি সরা িি ও মাতনা।   
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                                   য                -                  
              থে   

"ال حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز الجنة، من قالها أذىب اهلل عنو سبعين بابا من الشر  - 7117
 أدناىم الهم. " )طب وابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده(.

1971- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আ্িা কফিা’ জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি 
বা ায। মম তা াঠ িযসফ অিা তায ত্তযকি কনি দূয িসয কদসফন। মায ফ কন  সরা 
দুঃখ-দুক ন্তা।  

       -                  -                        -                  
              থে   

ال اهلل، وإذا قال ال حول "إن اهلل عز وجل ليصدق عبده إذا قال ال إلو إال اهلل، وإذا قال ال إلو إ - 7111
وال قوة إال باهلل لم تمسو نار". )ك في تاريخو وإسمعيل بن عبد الغافر الفارسي في األربعين والديلمي عن 

 أبي ىريرة(.
1972- মখন ফান্দা ‘রা আরাা আিা’ ফসর, তখন অিা তায তযায়ন িসয ফসরন, 

অভায ফান্দা তয ফসরসছ। অয মখন ফান্দা ‘রা আরাা রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা 
কফিা’ ফসর তখন তাসি জাান্নাসভয অগুন    িযসফ না।  

     -                      ব্দ                 -           
       -         -                 

يح وابن سعد "أال أدلك على باب من الجنة ال حول وال قوة إال باهلل". )حم ت( حسن صح - 7111
 )ك( طب ىب عن قيس بن سعد بن عبادة( )حم( عن معاذ( .

1973- অকভ কি মতাভাসদযসি জান্নাসতয দযজায িথা ফরফ না  তা সরা ‘রা াওরা 
ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

মুসনাদ আহমদ  যতরযমযী আর যতযন  রর ন হাদীসয  হাসান সযহহ  ই রন সাদ  

হাকীম-আ মু াদরাক  তা রানী-কা ীর   ায়হাকী- আ ু ইমান- যরওয়ায়াতঃ কায়স য ন 

সাদ য ন উ াদাহ  মুসনাদ আহমদ- যরওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা) 

"لما أسري بي مررت بإبراىيم فقال لجبرئيل من ىذا فرحب بي وسلم علي وقال: مر أمتك  - 7117
وما غراس الجنة؟ قال: يكثروا من غراس الجنة، فإن تربها )في المنتخب تربتها( طيبة وأرضها واسعة، قلت 

 ال حول وال قوة إال باهلل". )ىب عن أبي أيوب( .
1974- মখন অভাসি অভাসনয কদসি ভ্রভণ িযাসনা য়, তখন আফাযাীভ (অ) এয 

া কদসয় কতক্রভ য়। তখন কতকন কজফযাআর (অ)-মি কজজ্ঞাা িযসরন, আকন মি? অয 
অভাসি ভাযাফা ও ারাভ ফরসরন। অয ফরসরন, অনায ঈম্মতসি ফসর কদসফন মম, 
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জান্নাসত মফী িসয গাছ রাগাসত। মিননা এয ভাকি খুফ ঈৎিৃি অয মভীন প্রি। অকভ 
কজজ্ঞাা িযরাভ জান্নাসতয গাছ কি  কতকন ফরসরন, ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

       -          -                          
م فقال: يا جبرئيل من ىذا معك؟ قال: ىذا محمد فسلم علي "ليلة أسري بي مررت بإبراىي - 7117

( طيبة وأرضها واسعة، قلت: وما غراس 2ورحب بي وقال: مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة فإن تربها )
 الجنة؟ قال: ال حول وال قوة إال باهلل". )حم ع( حب طب )ص عن( )أبي أيوب( .

1975- কভযাসজয যাসত মখন অভাসি অভাসনয কদসি ভ্রভণ িযাসনা সরা তখন 
আফাযাীভ (অ) এয া কদসয় কতক্রভ য়। তখন কতকন কজফযাআর (অ)-মি কজজ্ঞাা 
িযসরন, ম কজফযাআর  মতাভায াসথ আকন মি  কতকন ফরসরন, আকন ভুাম্মদ (া)। আফযাকভ 
(অ) ফরসরন, ভাযাফা এফং অভাসি ারাভ িযসরন। অয ফরসরন, অনায ঈম্মতসি ফসর 
কদসফন মম, জান্নাসত মফী িসয গাছ রাগাসত। মিননা এয ভাকি খুফ ঈৎিৃি অয মভীন প্রি। 
অকভ কজজ্ঞাা িযরাভ জান্নাসতয গাছ কি  কতকন ফরসরন, ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা 
কফিা।’ 

                                                       -             
                -                          

"مررت ليلة أسري بي على إبراىيم فقال: لجبرئيل من معك؟ قال: ىذا محمد، فقال: يا محمد  - 7111
مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإن تربها طيبة وأرضها واسعة قلت: وما غراس الجنة قال: ال حول 

 وال قوة إال باهلل". )حب عن أبي أيوب( .
1976- মমআ যাসত অভাসি (অভাসন) ভ্রভণ িযাসনা য়, ম ভয় আফাযাীভ (অ) 

এয া কদসয় কতক্রভ য়। তখন কতকন কজফযাআর (অ) -মি কজজ্ঞাা িযসরন, মতাভায 
াসথ মি  কতকন ফরসরন, আকন ভুাম্মদ (া)। আফযাকভ (অ) ফরসরন, অনায ঈম্মতসি ফসর 
কদসফন মম, জান্নাসত মফী িসয গাছ রাগাসত। মিননা এয ভাকি খুফ ঈৎিৃি অয মভীন প্রি। 
অকভ কজজ্ঞাা িযরাভ, জান্নাসতয গাছ কি  কতকন ফরসরন, ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা 
কফিা।’ 

               -                          
"أال أدلك على كنز من كنوز الجنة، ال حول وال قوة إال باهلل، وال ملجأ من اهلل إال إليو". )ىب  - 7111
ي ىريرة( عن أب  

1977- অকভ কি মতাভাসি জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি বা ায এয িথা ফরফ না  
তা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিাক ওয়ারা ভারজাঅ কভনািাক আিা আরাআক।’ 

       -          -                           



কানযু উম্মা- আ আযকার (আ আকওয়া)  ৩.হাওকাাহ      66 

 
`viæm mvAv`vZ 

حول وال قوة إال باهلل". )طب عن زيد بن إسحاق . "أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ال - 7111  
1978- অকভ কি মতাভাসি জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি বা ায এয িথা ফরফ না  

তা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’  
       -     -                           

ال قوة إال باهلل". )طب عن معاذ( ."أال أدلكم على كنز من كنوز الجنة ال حول و  - 7111  
1979- অকভ কি মতাভাসি জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি বা ায এয িথা ফরফ না  

তা সরা ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 
       -     -                      

ال باهلل". )عبد بن حميد طب "أال أدلكم على كنز من كنوز الجنة، تكثرون من ال حول وال قوة إ - 7111
 عن زيد بن ثابت( .

1980- অকভ কি মতাভাসি জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি বা ায এয িথা ফরফ না  
তা সরা এআ মম, তুকভ মফী িসয াঠ িয ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

 ব্দ                    -     -                               
"أال أعلمك يا أبا أيوب كلمة من كنز الجنة، أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل ". )طب  - 7117

 عن أبي أيوب( .
1981- ম অফু অআয়ুফ  অকভ কি মতাভাসি এভন এিকি িাকরভায িথা ফরফ না  মা 

জান্নাসতয বা াযভূসয এিকি বা ায। অয তা সরা এআ মম, মফী িসয াঠ িয ‘রা 
াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

       -     -                          
"من أراد كنز الجنة فعليو بال حول وال قوة إال باهلل". )طب وابن النجار عن فضالة بن عبيد( . - 7111  

1982- মম জান্নাসতয বা ায মসত চায় তায জনয ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা 
কফিা’ াঠ িযা অফযি।  

       -              জ্জ  -                                   
"ما نزل من السماء ملك وال صعد إلى السماء ملك، حتى يقول ال حول وال قوة إال باهلل".  - 7111

 )الديلمي من طريق صفوان بن سليم عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن أبي ىريرة( .
1983- ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ াঠ িযা ফযতীত না মিান মপসযতা 

অভান মথসি কনসচ নাভসত াসয অয না মিান মপসযতা অভাসনয ঈসয ঈঠসত াসয।  
       -                            -                    -         

  দ্দ  -                 
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حول وال قوة إال باهلل ال حول عن معصية اهلل إال بقوة اهلل، وال قوة "يا معاذ تدري ما تفسير ال  - 7117
 على طاعة اهلل إال بعون اهلل، يا معاذ ىكذا حدثني جبريل عن رب العزة". )الديلمي عن ابن مسعود( .
1984- ম ভুয়াম  অকভ কি মতাভাসি ‘রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা’ এয 

তাপীয ফরফ না  তা সরা- ‘অিায াাময ফযতীত অিায নাপযভানী মথসি ফাোঁচায মিান 
ক  মনআ এফং অিায াাময ফযতীত অিায অনুগতয িযায মিান ক  মনআ।’ অভাসি 
কজফযাআর (অ) এিাআ ফসরসছন ম ভুয়াম।  

       -           -                          
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في انتسبيحانباب انزابع:   

৪   অ   য়ঃ ত স     

"ما من يوم يصبح العباد إال ينادي مناد سبحوا الملك القدوس". )ت عن الزبير(  - 7117  
1985- প্রকতকদন ফান্দা মখন প্রবাত িসয তখন এিজন অহ্বানিাযী অহ্বান িসয 

ফসর, ভান কফত্র ফাদায (অিায) কফত্রতা ফণ না িয।  
       -                       

صباح يصبح العباد إال مناد ينادي سبحان الملك القدوس". )ت عن الزبير( . "ما من - 7111  

1986- প্রকতকদন ফান্দা মখন প্রবাত িসয তখন এিজন অহ্বানিাযী অহ্বান িসয 
ফসর- ‘ুফানার ভাকরিুর িুদু্দ’ থ াৎ কফত্র মআ ত্তা কমকন ূত-কফত্র ফাদা। 

       -                       
"ما من صباح يصبح العباد إال صاروخ يصرخ أيها الخالئق سبحوا الملك القدوس".  - 7111

 )ع وابن السني عن الزبير( .
1987- প্রকতকদন ফান্দা মখন প্রবাত িসয তখন এিজন ঈ  অওয়ামিাযী ঈ  

অওয়াসম ফসর, ম ৃিজীফ  ূত-কফত্র ফাদায কফত্রতা ফণ না িয।  
                            -                       

"من قال: سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست لو بهانخلة في الجنة". )ت حب ك عن  - 7111
 جابر( .

1988- মম ফযক  ‘ুফানািাক ওয়াকফাভকদী’ ফরসফ, তায জনয জান্নাসত এিকি গাছ 
রাকগসয় মদয়া সফ। 

                               -           -                      
"لقيت إبراىيم ليلة أسري بي وقال: أقرأ أمتك مني السالم، وأخبرىم أن الجنة طيبة  - 7111

التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )ت عن ابن 
 مسعود( .

1989- কভযাসজয যাসত অভাসি (প্তািা) ভ্রভণ িযাসনা সরা। তখন আফযাকভ (অ) 
এয াসথ অভায ািাত সরা। কতকন ফরসরন, ম ভুাম্মদ  অনায ঈম্মতসি অভায ি 
মথসি ারাভ জানাসফন এফং তাসদযসি জাকনসয় কদসফন মম, জান্নাসতয ভাকি ঈত্তভ অয এয 
াকন ুকভি। এয বূকভ ভতর। এয ছায়া র-‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা 
আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায।’ 
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       -                           
"رأيت إبراىيم ليلة أسري بي فقال:"يا محمد أقرأ أمتك السالم وأخبرىم أن الجنة طيبة  - 7111

كبر وال حول وال قوة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أ
 إال باهلل." )طب عن ابن مسعود( .

1990- কভযাসজয যাসত আফযাকভ (অ) এয াসথ অভায ািাত সরা। কতকন 
ফরসরন, ম ভুাম্মদ  অনায ঈম্মতসি অভায ি মথসি ারাভ জানাসফন এফং তাসদয 
জাকনসয় কদসফন মম জান্নাসতয ভাকি ঈত্তভ অয এয াকন ুকভি। তায বূকভ ভতর। এয গাছ 
সরা ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায।’ 

       -     -                           
"من قال: "سبحان اهلل وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد  - 7117

 البحر". )حم ق ن ىـ عن أبي ىريرة( .
1991- মম ফযক  ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী’ ১০০ ফায াঠ িযসফ তায ির  কি 

কভকিসয় মদয়া সফ মকদও তা ভুসিয মপনা কযভাণ য়। 
                   -                         -                            

وبحمده". )حم م ت عن أبي  "أحب الكالم إلى اهلل تعالى أن يقول العبد: سبحان اهلل - 7111
 ذر( .

1992- অিায কনিি কপ্রয় ফািয সরা মা ফান্দা ফসর থাসি- ‘ুফানািাক ওয়া 
কফাভকদী।’ 

                            -                         
أكبر ال "أحب الكالم إلى اهلل تعالى، أربع سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل  - 7111

 يضرك بأيهن بدأت". )حم م عن سمرة بن جندب( .
1993- অিায কনিি কপ্রয় িাকরভা সরা চাযকি- ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, 

ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায।’ তুকভ মম মিানকি কদসয় শুরু িযসত ায, মিান 
ভযা মনআ।   

                   -                                    
"أربع أفضل الكالم ال يضرك بأيهن بدأت، سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال واهلل  - 7117

 أكبر". )ىـ عن سمرة( .
1994- চাযকি িাকরভা ঈত্তভ, তুকভ মম মিানকি কদসয় শুরু িযসত ায, িকত মনআ- 

‘ুফানািা, অরাভদুকরিা, রা আরাা আিািা, অিাহু অিফায।’ 
          -                        
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"أفضل الكالم سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )حم عن رجل(  - 7117  

1995- সফ াত্তভ ফািয সরা ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা 
আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায।’  

           -           এ     য ি      
"أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب المالئكة والروح جللت السموات  - 7111

 واألرض بالعزة والجبروت". )ابن السني الخرائطي في مكارم األخالق وابن عساكر عن البراء( .

1995- মফী িসয াঠ িয- ‘ুফানার ভাকরকির িুদু্দ, যািুর ভারাকয়িাকত ওয়ায 
রূ, জািারতা াভাওয়াকত ওয়ার অযকদ, কফর আমমাকত ওয়ার জাফারূত।’  

                    -                            -                     
"أكثر من قول القرينتين سبحان اهلل وبحمده". )ك في تاريخو عن علي( . - 7111  

1997- দুকি কনিিফত ী িাকরভা (মা অিায দনিিয দান িসয) মফী িসয াঠ িয- 
‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী।’  

     -        -                    
"أمرنا بالتسبيح في أدبار الصالة ثالثا وثالثين تسبيحة وثالثا وثالثين تحميدة أربعا  - 7111

 وثالثين تكبيرة". )طب عن أبي الدرداء( .

1998- অভায প্রকত কনসদ  অসছ মম, অকভ মমন প্রসতযি নাভাসময য ৩৩ ফায 
ুফানািা, ৩৩ ফায অরাভদুকরিা এফং ৩৪ ফায অিাহু অিফায াঠ িকয।  

       -     -                          

"إن اهلل اصطفى من الكالم أربعا سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل  - 7111
اهلل كتبت لو عشرون حسنة وحطت عنو عشرون سيئة، ومن قال اهلل  أكبر، فمن قال سبحان

أكبر مثل ذلك ومن قال ال إلو إال اهلل مثل ذلك، ومن قال الحمد هلل رب العالمين من قبل 
نفسو كتبت لو ثالثون حسنة حط ]وحطت؟؟[ عنو ثالثون خطيئة". )حم ك والضياء عن أبي 

 سعيد وأبي ىريرة( .

1999- অিা তাঅরায তায িারাসভয ভসধয চাযকি িাকরভা কনফ াচন িসয কনসয়সছন। 
তএফ মম ‘ুফানািা’ ফসর তায জনয কফ মনিী করসখ মদয়া য় এফং কফকি গুনা কভকিসয় 
মদয়া য়। অয মম ‘অিাহু অিফায’ ফসর তাযও নুয প্রকতদান কভসর। অয মম ‘রা আরাা 
আিা’ ফসর তাযও নুরু প্রকতদান কভসর। মম কনসজয ি মথসি ফসর ‘অরাভদুকরিাক 
যাকির অরাভীন’ তায জনয কত্রকি মনিী করসখ মদয়া য় এফং কত্রকি গুনা কভকিসয় মদয়া 
য়। 
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                           দ্দ    -                                      
حمد هلل وال إلو إال اهلل "أال أدلك على غراس وىو خير من ىذا، تقول سبحان اهلل وال - 1111

 واهلل أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة". )ىـ ك عن أبي ىريرة( .

2000- অকভ কি মতাভাসি এয মচসয় ঈত্তভ গাসছয িথা ফরফ না। ফর- ‘ুফানািা, 
অরাভদুকরিা, রা আরাা আিািা, অিাহু অিফায।’ প্রসতযি িাকরভায কযফসত  জান্নাসত 
এিকি িসয গাছ রাগাসনা সফ।  

                 -           -                           
"التسبيح نصف الميزان والحمد هلل تملؤه وال إلو إال اهلل ليس لها دون اهلل حجاب حتى  - 1117

 تخلص اليو". )ت عن ابن عمر( .
2001- ‘ুফানািা’ ভীমাসনয সধ ি। ‘অরাভদুকরিা’ তা ূণ  িসয। অয ‘রা 

আরাা আিািায’ ভাসঝ মিান ন্তযায় য় না, মম ম ন্ত না তা অিায দযফাসয কগসয় ম সছ।  
       -                          

"خير الكالم أربع ال يضرك بأيهن بدأت سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل  - 1111
ىريرة( . أكبر". )ابن النجار عن أبي  

2002- চাযকি িাকরভা ঈত্তভ, তুকভ মম মিানকি কদসয় শুরু িযসত ায, িকত মনআ- 
‘ুফানািা, অরাভদুকরিা, রা আরাা আিািা, অিাহু অিফায।’ 

       জ্জ  -                               
نقص الخطايا كما تنقص الشجرة "إن سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر ت - 1111

 ورقها". )حم حل عن أنس( .

2003- কনশ্চয়আ ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািা, ওয়া-
অিাহু অিফায’ গুনা কভকিসয় মদয় মমবাসফ গাছ তায াতা ঝকডসয় মদয়। 

                      -       -                     
يك بسبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر فإنهن يحططن الخطايا كما "عل - 1117

  يحط الشجرة ورقها". )ىـ عن أبي الدرداء( .

2004- মতাভাসদয ঈয ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািা, 
ওয়া-অিাহু অিফায’ াঠ িযা অফযি। মিননা তা গুনা এবাসফ কভকিসয় মদয় মমবাসফ গাছ 
তায াতা ঝকযসয় মদয়।  

          -                           
"عليكم بهذه الخمس سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة  - 1117

 إال باهلل". )طب عن أبي موسى( .



কানযু উম্মা - আ আযকার (আ আকওয়া)  ৪.তাস ীহ      72 

 
`viæm mvAv`vZ 

2005- মতাভাসদয ঈয এআ াোঁচকি িাকরভা াঠ িযা অফযি- ‘ুফানািা, ওয়া-
অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািা, ওয়া-অিাহু অিফায, ওয়া-রা াওরা ওয়ারা 
িুওয়াতা আিা কফিা।’  

       -     -                         
"عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن باألنامل فانهن مسؤوالت ومستنطقات  - 1111

الرحمة". )ن ك عن يسيرة( .وال تغفلن فتنسين   

2006- ম নাযীগণ! মতাভাসদয ঈয তাফী (ুফানািা) তারীর (রা আরাা 
আিািা) ও তািদী (ুফানার ভাকরযকির িুদু্দ) াঠ িযা অফযি। অয তা কনসজসদয 
অঙু্গসরয িডায  াযা গণনা িযায বযা ফানাও। মিননা এয মথসিও কজজ্ঞাা িযা সফ 
এফং এসিও িািা সফ। অয গাপরসত কতত সয়া না, নযথায় মতাভযাও যভত মথসি 
ফক ত সয় মাসফ।  

     ,      -           -                    (  ) 
"كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان اهلل  - 1111

أبي ىريرة( .وبحمده سبحان اهلل العظيم". )حم ىـ ق ت عن   

2007- দুকি িাকরভা এভন মা ভুসখ ডসত জ, ভীমাসনয ািায় বাযী অয 
যভাসনয কনিি কত কপ্রয়। তা সরা– ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী ুফানািাকর অমীভ।’ 

                                                -                      
       

سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر أحب إلي مما طلعت عليو "ألن أقول  - 1111
 الشمس". )م ت عن أبي ىريرة( .

2008- অভায িাসছ ‚ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািা, 
ওয়া-অিাহু অিফায‛ ফরা মম ির কজকনসয ঈয ূম  ঈকদত য় তা সত মফক 
ছন্দনীয়। 

                    -                            
"ما صيد صيد، وال قطعت شجرة إال بتضييع من التسبيح". )حل عن أبي ىريرة(  - 1111  

2009- মিান কিায ধৃত য় না অয মিান গাছ িািা সড না, তসফ শুধুভাত্র তায 
তাফী নি ওয়ায িাযসণ।  

         -       -                           
"أحب الكالم إلى اهلل تعالى ما اصطفاه المالئكة، سبحان ربي وبحمده سبحان ربي  - 1171

 وبحمده سبحان ربي وبحمده". )ت ك حب عن أبي ذر( .
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2010- অিায কনিি   ফািযআ কপ্রয় মা মপসযতাসদয কনিি কপ্রয়- ‘ুফানা যািী 
ওয়া কফাভকদী,’ ‘ুফানা যািী ওয়া কফাভকদী,’ ‘ুফানা যািী ওয়া কফাভকদী।’ 

              -                            -                        
" إن اهلل اختار لكم من الكالم أربعا، ليس القرآن وىو من القرآن، سبحان اهلل والحمد  - 1177

. هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )طب عن أبي الدرداء(  

2011- অিা তাঅরা তায িারাভ মথসি চাযকি িাকরভা মতাভাসদয জনয ভসনানীত 
িসযসছন। মগুসরা িুযঅন মতা নয় তসফ িুযঅন মথসি- ‚ুফানািা, ওয়ার-াভদুকরিাহ্ 
ওয়া- রা আরাা আিািাহু ওয়া- অিাহু অিফায।‛ 

       -     -                     (  ) 
، وسبحان اهلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، لتساقط من ذنوب العبد كما "إن الحمد هلل - 1171

 تساقط ورق ىذه الشجرة". )ت عن أنس(
2012- কনশ্চয়আ ‘অর-াভদুকরিা, ুফানািা, রা আরাা আিািা এফং অিাহু 

অিফায’ ফান্দায গুনা ঝকডসয় মদয় মমবাসফ এআ গাছ তায াতা ঝকডসয় মদয়।  
       -                     

"التسبيح والتكبير أفضل من الصدقة". )ق عن عائشة( . - 1171  
2013- তাফী ও তািফীয াদিায মচসয়ও ঈত্তভ।  
              -                       

"قولوا سبحان اهلل وبحمده مائة مرة، من قالها مرة كتبت لو عشرا، ومن قالها عشرا   - 1177
مرة ومن قالها مائة كتبت لو ألف، ومن زاد زاد اهلل ومن استغفر اهلل غفر لو")ت عن ابن  كتبت لو مائة

 عمر( .

2014- মতাভযা ‚ুফৃানািা ওয়া কফাভকদী‛ এি তফায ফর। মম ফযক  তা 
এিফায ফসর তায জনয দকি াওয়াফ করখা য়, মম ফযক  তা দফায ফসর তায এি ত 
াওয়াফ য়। অয মম ফযক  তা এি তফায ফসর তায জনয এি াজায াওয়াফ করখা য় 
এফং মম ফযক  তা এয মচসয়ও মফক ফসর অিা তা'অরা তাসি অযও কধি াওয়াফ দান 
িসযন। অয মম ফযক  অিায িাসছ িভা চান কতকন তাসি ভাপ িসযন। 

       -                        
نبياء قبلي بأفضل من سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل "ما سبحت وال سبح األ - 1177

 واهلل أكبر". )فر عن أبي ىريرة( .

2015- অকভ ও অভায ূসফ য মিান নফীযা ‘ুফানািা ওয়া-অরাভদুকরিা ওয়া-রা 
আরাা আিািাহু ওয়া-অিাহু অিফায’ এয মচসয় ঈত্তভ মিান তাফী াঠ িসযকন।  
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       -                 -                           
"من سبح في دبر صالة الغداة مائة تسبيحة وىلل مائة تهليلة غفر لو ذنوبو ولو كانت  - 1171

  مثل زبد البحر". )ن عن أبي ىريرة( .

2016- মম ফযক  পজসযয নাভাসময য ১০০ ফায ‘ুফানািা’ এফং ১০০ ফায ‘রা 
আরাা আিািা’ াঠ িযসফ তায ভুদয় গুনা িভা িসয মদয়া সফ মকদও তা ভুসিয মপনা 
ভকযভাণ ম না মিন।  

     -                          
"من ضن بالمال أن ينفقو وبالليل أن يكابده فعليو بسبحان اهلل وبحمده". )أبو نعيم في  - 1171

 المعرفة عن عبد اهلل بن حبيب( .
2017- মম তায ম্পদ ফযয় িযসত িুকিত য় এফং যাত জাগায িি য িযসত 

িভ য় তায ঈকচত ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী’ াঠ িযা। 
         -          -            ব্দ ল্ল              

"سبحان اهلل نصف الميزان والحمد هلل تمأل الميزان واهلل أكبر تمأل ما بين السماء  - 1171
لطهور نصف اإليمان والصوم نصف الصبر". )حم ىب عن رجل من بني سليم( .واألرض وا  

2018- ুফানািা ভীমাসনয সধ ি। অরাভদুকিা তা ূণ  িসয। অিাহু অিফায 
অভান ও মভীসনয ভধযফত ী স্থান ূযণ িসয মদয়। অয কফত্রতা আভাসনয সধ ি অয মযামা 
ফসযয সধ ি। 

                    -          -                       এ   য ি থে   
"التسبيح نصف الميزان والحمد هلل يملؤه والتكبير يمأل ما بين السماء واألرض والصوم  - 1171

 نصف الصبر والطهور نصف اإليمان". )ت عن رجل من بني سليم( .
2019- ুফানািা ভীমাসনয সধ ি। অরাভদুকিা তা ূণ  িসয। অিাহু অিফায 

অভান ও মভীসনয ভধযফত ী স্থান ূযণ িসয মদয়। মযামা ফসযয সধ ি অয কফত্রতা 
আভাসনয সধ ি। 

       -                      এ   য ি থে   
"سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر، في ذنب المسلم مثل اآل كلة في  - 1111

فر عن ابن عباس( .جنب ابن آدم". )  

2020- ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু 
অিফায’ ভুকরসভয গুনা এবাসফ মখসয় মপসর (কভকিসয় মদয়), মমবাসফ অদভ ন্তান তায 
াস থািা খাফায মখসয় মপসর।  

       -                 -                          
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"سبحان اهلل نصف اإليمان، والحمد هلل تمأل الميزان، واهلل أكبر مأل السموات واألرض  - 1117
وال إلو إال اهلل ليس دونها ستر وال حجاب حتى تخلص إلى ربها عز وجل". )السجزي في اإلبانة عن ابن 

 عمرو( ، )ابن عساكر عن أبي ىريرة( .
2021- ‘ুফানািা’ ভীমাসনয সধ ি। ‘অরাভদুকরিা’ তা ূণ  িসয। ‘অিাহু 

অিফায’ অভান ও মভীসনয ভধযফত ী স্থান ূযণ িসয মদয়। অয ‘রা আিাা আিায’ অিা 
ম ন্ত মাোঁছসত মিান কিছু ন্তযায় য় না।  

           -                          

 اإلكمال

، لو الملك ولو الحمد وىو على كل "أحب الكالم إلى اهلل، سبحان اهلل ال شريك لو - 1111
 شيء قدير، وال حول وال قوة إال باهلل سبحان اهلل وبحمده". )خ في األدب عن أبي ذر( .

2022- অিায কনিি সফ াত্তভ িথা সে ‘ুফানািা, রা াযীিা রাহু, রাহুর 
ভুরিু ওয়া-রাহুর াভদু, ওয়া-হুয়া অরা িুকি ায়কয়ন িাদীয, ওয়া-রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা 
আিা কফিা, ুফানািাক ওয়া কফাভকদক।’ 

      -        (         )-                   (  ) 
"أحب الكالم إلى اهلل أربع، سبحان اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل واهلل أكبر ال يضرك  - 1111

ا: وال نجيحا، وال أفلح، فانك تقول: أثم ىو فال يكون بأيهن بدأت، ال تسمين غالمك يسارا، وال رباح
 فيقول: ال". )حم ش م حب طب وابن شاىين في الترغيب في الذكر عن سمرة بن جندب( 

2023- অিায কনিি মফক ছন্দনীয় িারাভ চাযকি। ‘ুফানািা, ওয়া-
অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািা, ওয়া- অিাহু অিফায।’ মম মিানকি কদসয় তুকভ শুরু 
িয মিান িকত মনআ। অয মতাভায মিান গুরাভ ফা ধীনসস্থয নাভ আয়াায (জতা ফা 
স্বােন্দয), যাফা (ভুনাপা ফা রাব), নাজী (ুস্থ ফা পর) ও অপরা (পর ফা িৃতিাম ) 
যাখসফ না। মিননা, তুকভ য়সতা ফা িািসফ- ওখাসন ম অসছ কি? অয তখন মিঈ ফরসফ, 
এখাসন মনআ। 

                                                              -       
                              -                                   

"أفضل الكالم أربع ال تبالي بأيهن بدأت سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل  - 1117
بن جندب( .أكبر". )ش حب عن سمرة   

2024- ঈত্তভ িাকরভা চাযকি, তুকভ মম মিানকি কদসয় শুরু িযসত ায মিান িকত মনআ। 
‘ুফানািা, অরাভদুকরিা, রা আরাা আিািা, অিাহু অিফায।’ 
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                                -                                  
على أربع ىن من أطيب الكالم، وما ىي من القرآن ال  "إذا حدثتك حديثا فال تزيدن - 1117

 يضرك بأيهن بدأت، سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )ط عن سمرة( .
2025- মখন অকভ মতাভাসদযসি াদী ফরফ তখন চাযকি িাকরভায ঈয কিছু ফৃকদ্ধ 

িযসফ না। এআ চায িাকরভা খুফ ঈ ভাসনয িাকরভা। িুযঅন নয় (তসফ িুযঅন মথসি)। 
তুকভ মম মিানকি কদসয় শুরু িয মিান িকত মনআ। ‘ুফানািা, অরাভদুকরিা, রা আরাা 
আিািা, অিাহু অিফায।’ 

                -                        
"أال أخبرك بأحب الكالم إلى اهلل عز وجل سبحان اهلل وبحمده". )م عن أبي ذر( . - 1111  

2026- অকভ কি মতাভাসদযসি অিায কনিি ফসচসয় কপ্রয় িাকরভায িথা ফরফ না  
তা সরা ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী।’  

      -                        
"من أحب الكالم إلى اهلل عز وجل، أن يقول العبد سبحان ربي وبحمده". )ن عن أبي  - 1111
 ذر( .

2027- অিায কনিি কপ্রয় িাকরভা সরা- ফান্দা ফরসফ, ‘ুফানা যািী ওয়া 
কফাভকদী।’ 

     -                        
"أربع ما يمسك عنهن جنب وال حائض، سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل  - 1111

 أكبر". )ك في تاريخو وأبو الشيخ والديلمي عن أبي ىريرة( .
2028- চাযকি িাকরভা াঠ িযসত না জুনুফী ফযক য কনসলধ অসছ অয না াসয়মগ্রস্থ 

নাযীয। তা সরা ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আিাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু 
অিফায।’   

     -                             -                           
ي وبحمدي ال ينبغي التسبيح "إذا قال العبد سبحان اهلل قال اهلل: صدق عبدي سبحان - 1111

 إال لي". )الديلمي عن أبي الدرداء( .
2029- মখন ফান্দা ুফানািা ফসর তখন অিা তাঅরা ফসরন, অভায ফান্দা তয 

ফসরসছ অয অভায কফত্রতা ও প্রংা ফণ না িসযসছ। অকভ ফযতীত অয মিঈ কফত্রতা 
ফণ নায ঈমু  নয়। 

       -                          
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"إذا قلت سبحان اهلل فقد ذكرت اهلل فذكرك، وإذا قلت الحمد هلل فقد شكرت اهلل  - 1111
فزادك، وإذا قلت ال إلو إال اهلل فهي كلمة التوحيد التي من قالها غير شاك وال مرتاب وال متكبر وال جبار، 

 أعتقو اهلل من النار". )ك في تاريخو عن الحكم بن عمير الثمالي( .
2030- মখন তুকভ ‘ুফানািা’ ফরসর তখন তুকভ অ্িাসি  যণ িসয কনসর অয 

অিাও মতাভাসি  যণ িসয কনসরন। অয মখন তুকভ ‘অরাভদুকরিা’ ফরসর তখন 
অিায কনঅভসতয মািয অদায় িযসর অয অিাও মতাভায কনঅভত ফাকডসয় কদসফন। 
অয মখন তুকভ ‘রা আরাা আিা’ ফরসর তখন এিা এভন িাকরভা তাওীদ, মম এিাসি মিান 
যিভ সন্দ ংয় ও ফডত্ব ও কভিা ফযতীত ফসর, অিা তাসি জাান্নাভ মথসি ভু  
িসয মদন।  

     -        -                                      
ال "أكثروا من قول سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إ - 1117

باهلل، فإنهن الباقيات الصالحات وىن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وىن من كنوز الجنة" 
 )الرامهرمزي في األمثال عن أبي الدرداء( وفيو عمر بن راشد اليماني قال: في المغنى ضعفوه.

2031- মফী িসয াঠ িয ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা 
আিািা, ওয়া-অিাহু অিফায, ওয়া- রা াওরা ওয়া রা িুওয়াতা আিা কফিা।’ এগুসরা সরা 
অর ফাকিয়াতু াকরাত ফা কচযস্থায়ী ৎিভ  মা গুনাসি এভনবাসফ কভকিসয় মদয়, মমবাসফ 
গাছ তায াতা ঝকডসয় মদয় অয এিা জান্নাসতয বা ায সত।  

             -        -                     (  ) 

এআ কযওয়ায়াত এ যসয়সছন এিজন যাফী অভয কফন যাসভদ অর আয়াভানী। ভুগনীসত 
তাসি ময়ীপ ফরা সয়সছ।  

"إن اهلل عز وجل قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهلل يعطي المال  - 1111
ضن بالمال من يحب ومن ال يحب وال يعطي اإليمان إال من يحب، فإذا أحب عبدا أعطاه اإليمان ومن 

أن ينفقو وىاب الليل أن يكابده، وخاف العدوأن يجاىده، فليكثر من سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال 
اهلل واهلل أكبر، فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات وىن الباقيات الصالحات". )ىب عن ابن مسعود رضي 

 اهلل عنو( .
2032- অিা তারা মতাভাসদয ভাসঝ চকযত্রসি এভনবাসফ ফন্টন িসযসছন মমবাসফ 

মতাভাসদয ভাসঝ কযকমি ফন্টন িসযসছন। অিা তাঅরা ফাআসি (িভসফী) ম্পদ দান 
িসযন মাসি কতকন ছন্দ িসযন অয মাসি িসযন না। কিন্তু আভান শুধু   ফযক সিআ দান 
িসযন মাসি কতকন ছন্দ িসযন।   
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তএফ মম ফযক  তায ম্পদ খযচ িযসত িুক ত য়, যাত জাগায িি য িযসত 
াযগ য় অয  য াসথ কজাদ িযসতও কছা য় তায ঈকচত ‘ুফানািা, ওয়া-অর 
াভদুকরিা, ওয়া- রা আরাা আিা, ওয়া-অিাহু অিফায’ মফী িসয াঠ িযা। মিননা এআ 
িাকরভা াভসন মথসি, কছন মথসি, িান মথসি এফং ফাভ মথসি কপামত িযসফ। অয 
এগুসরাআ সরা অর ফাকিয়াতু াকরাত ফা স্থায়ী ৎিভ ।  

       -          -                           
"إن قول ال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، والحمد هلل وسبحان اهلل يحط الخطايا كما يحط  - 1111

ن من  ورق ىذه الشجرة، خذىن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فإنهن الباقيات الصالحات وى
 كنوز الجنة".)ابن عساكر عن أبي الدرداء( .

2033- ‘রা আরাা আিা, অিাহু অিফায, অরাভদুকরিা, ুফানািা’ গুনাসি 
এভনবাসফ কভকিসয় মদয় মমবাসফ এআ গাছ তায াতা ঝকডসয় মদয়। ম অফু দাযদা  এগুসরা 
ংযিণ িসয নাও এয ূসফ  মম, এয ভসধয ও মতাভায ভসধয মিান প্রকতফ িতা এস মাসফ। 
মিননা এগুসরা সরা অর ফাকিয়াতু াকরাত, অয এগুসরা জান্নাসতয খামানায ভধয সত।  

           -                          
"إن قول ال إلو إال اهلل وسبحان اهلل والحمد هلل واهلل أكبر يحططن الخطايا، كما تحاط  - 1117

ليو عن أبي سعيد( .ورق ىذه الشجرة". )ابن صهري في أما  

2034- কনশ্চয়আ ‘রা আরাা আিা, ুফানািা, অরাভদুকরিা এফং অিাহু অিফায’ 
গুনাসি এভনবাসফ কভকিসয় মদয় মমবাসফ এআ গাছ তায াতাসি ঝকডসয় মদয়। 

     ে    -      -                         
 فإنهن يحططن الخطايا، كما تحط "عليك بسبحان اهلل، والحمد هلل وال إلو إال اهلل - 1117

 الشجرة ورقها". )ىـ عن أبي الدرداء( .
2035- মতাভায জনয ুফানািা, অরাভদুকরিা, রা আরাা আিািা াঠ িযা 

অফযি। মিননা তা গুনাসি এভনবাসফ কভকিসয় মদয় মমবাসফ এআ গাছ তায াতাসি ঝকডসয় 
মায়। 

          -                          
"من قال سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل،  - 1111

 قال اهلل: أسلم عبدي واستسلم". )ك عن أبي ىريرة( .
2036- ফান্দা মখন ফসর ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া- রা আরাা আিা, 

ওয়া-অিাহু অিফায, ওয়া-রা াওরা ওয়া রা িুওয়ায়াতা আিা কফিা’ তখন অিা তাঅরা 
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ফসরন, অভায ফান্দা অভায নুগত সয় মগসছ অয অভায প্রকত কনসজসি ভ ণ িসয 
কদসয়সছ।  

     -           -                           
"كلمات إذا قالهن العبد وضعهن ملك في جناحو ثم يخرج بهن فال يمر على مأل من  - 1111

لمالئكة إال صلوا عليهن وعلى قائلهن حتى يضعن بين يدي سبحان اهلل والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل ا
 أكبر وال حول وال قوة إال باهلل، وسبحان اهلل انزاه اهلل عن السوء". )ش عن موسى بن طلحة مرسال( .
2037- ফান্দা মখন এআ িাকরভাগুসরা াঠ িসয তখন এিজন মপসযসতা মগুসরা 

তায াখায ঈয মযসখ অভাসনয কদসি মায় এফং মখন মিান মপসযতাসদয দর কতক্রভ 
িসয তখন   মপযসতাযা এআ িাকরভা ও তায াঠিাযীয প্রকত যভসতয দুঅ িসযন। 
এভনকি তায াভসন তাসদয িানা কফকছসয় মদন।   িাকরভা সরা এগুসরা- ‘ুফানািা, ওয়া-
অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািা, ওয়া-অিাহু অিফায, ওয়া- রা াওরা ওয়ারা 
িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

অয ফান্দায ুফানািা ফরা অিা তাঅরাসি ির ূণ তা মথসি কফত্র িসয 
মদয়। 

               -                -           
ا؟ قال: سبحان اهلل "إن في الجنة قيعانا فأكثروا غرسها قالوا: يا رسول اهلل وما غرسه - 1111

 والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )طب عن سلمان( .

2038- কনশ্চয়আ জান্নাসত ভতর বূকভ যসয়সছ। তএফ মখাসন মফী িসয গাছ 
রাগাও। াাফাসয় কিযাভ (যা) কজজ্ঞাা িযসরন, তায গাছ রাগাসনা কি  কতকন ফরসরন 
‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায।’ 

       -     -                       
"رأيت إبراىيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرأ أمتك السالم، وأخبرىم أن الجنة  - 1111 

 حول وال طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وغراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال
 قوة إال باهلل". )طب عن ابن مسعود( .

2039- কভযাসজয যাসত আফযাীভ (অ) এয াসথ অভায ািাত য়। কতকন অভাসি 
ফরসরন, ম ভুাম্মদ  অনায ঈম্মতসি অভায ারাভ কদসফন অয তাসদযসি এআ ংফাদ 
কদসফন মম, জান্নাসতয ভাকি ঈৎিৃি এফং াকন ুকভি অয বূকভ ভতর। তায গাছ সরা 
‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায, ওয়া- রা 
াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা।’ 

       -     -                           
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"لما كان ليلة أسري بي لقيت إبراىيم في السماء السابعة، فقال: يا محمد أقرأ على  - 1171
ك السالم. وأخبرىم أن الجنة عذب ماؤىا طيب شرابها، وأن فيها قيعانا، وأن غرس شجرىا سبحان اهلل أمت

 والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر". )ابن شاىين في الترغيب في الذكر عن ابن مسعود( 

2040- মমআ যাসত অভাসি অভাসন ভ্রভণ িযাসনা সরা   যাসত আফযাীভ (অ) এয 
াসথ অভায ািাত য়। কতকন ফরসরন, ম ভুাম্মদ  অনায ঈম্মতসি অভায ারাভ কদসফন 
অয তাসদযসি এআ ংফাদ কদসফন মম, জান্নাসতয ভাকি ঈৎিৃি এফং াকন ুকভি অয তায বূকভ 
ভতর। তায গাছ সরা ‘ুফানািা, ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-
অিাহু অিফায।’ 

          -                     -                           
"إن اهلل عز وجل لما خلق الجنة جعل غرسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل  - 1177

واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل، ثم قال: لها قد أفلح المؤمنون تكلمي يا جنتي قالت: أنت اهلل ال إلو 
يوم قد سعد من دخلني قال: اهلل عز وجل بعزتي حلفت وبعلوي على خلقي ال يدخلك إال أنت الحي الق

 مصر على الزنا وال مدمن خمر وال قتات، وىو النمام". )الشيرازي في األلقاب عن أنس( .
2041- মখন অিা তাঅরা জান্নাত ৃকি িযসরন তায গাছ আতযাকদ ‘ুফানািা, 

ওয়া-অরাভদুকরিা, ওয়া-রা আরাা আিািাহু, ওয়া-অিাহু অিফায’ এয স্বীিৃতী প্রদান 
িযসরা। তঃয জান্নাতসি সম্বাধন িসয ফরা সরা- ম জান্নাত  ভুকভনযা পর সয় মগসছ। 
অিা তাঅরা জান্নাতসি অসদ িযসরন, অভায াসথ িথা ফর। (জান্নাত ফরসরা) অকন 
অিা! অকন ফযতীত আফাদসতয মিঈ ঈমু  মনআ। অকন কচযঞ্জীফ ও কচযস্থায়ী। অয মম 
অভায ভসধয প্রসফ িযসফ, ম মৌবাগযফান। অিা তাঅরা ফরসরন, অকভ অভায আমমত ও 
ভাখরুসিয ঈয কনসজয ফডসত্বয িভ খাকে। ম জান্নাত  মতাভায ভসধয ফযকবচাযী, ভদযাসন 
বযস্থ ফযক  এফং মচাগরসখায প্রসফ িযসফ না।  

      -        -                     
"إن إبراىيم سأل ربو فقال: يا رب ما جزاء من حمدك؟ قال: الحمد مفتاح الشكر  - 1171

والشكر يعرج بو إلى عرش رب العالمين قال: فما جزاء من سبحك؟ قال: ال يعلم تأويل التسبيح إال اهلل 
 رب العالمين". )الديلمي عن أنس( .

2042- আফযাীভ (অ) অিায কনিি প্রশ্ন িযর মম, ম যওয়াযসদগায  মম মতাভায 
প্রংা ফণ না িসয তায কি প্রকতদান  অিা তাঅরা ফরসরন, াভদ সরা মািসযয চাকফ। 
মািয াভদসি যািুর অরাভীসনয অয ম ন্ত কনসয় মায়। তঃয অযম িযসরন, অয 
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মম মতাভায তাফী াঠ িসয তায কি প্রকতদান  অিা তাঅরা ফরসরন, তাফীয ািীিত 
জগসতয প্রকতারি অিা ফযতীত অয মিঈ জাসন না।  

       -                     
"أخبرك بما ىو أيسر عليك من ىذا وأفضل سبحان اهلل عدد ما خلق في السماء،  - 1171

وسبحان اهلل عدد ما خلق في األرض، وسبحان اهلل عدد ما ىو خالق واهلل أكبر مثل ذلك والحمد هلل مثل 
 حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك". )د( عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها( أنو دخل مع ذلك وال

 رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح بو قال: فذكره".

2043- অকভ মতাভায জনয এয মচসয় জ কফলয় ফরকছ- ‘ুফানািাক অ’দাদা ভা 
খারািা কপ াভা’য়ী, ওয়া ুফানািাক অ’দাদা ভা খারািা কপর অযকদ, ওয়া ুফানািাক 
অ’দাদা ভা হুয়া খাকরি ওয়া অিাহু অিফারু কভছরু মাকরিা, ওয়া অর াভদুকরিাক কভছরু 
মাকরিা, ওয়া রা াওরা ওয়ারা িুওয়াতা আিা কফিা কভছরু মাকরিা।’ 

        -                                      ক্ক   

অকয়া কফন াদ আফসন অফী ওয়াক্কা তায কতা মথসি ফণ না িসযন মম, যাূরুিা 
(া) এিজন ভীরায কনিি অসন এফং মদসখন তায াভসন াথয ও িিয ছডাসনা অয 
ম এগুসরা  াযা (গণনা িসয) তাফী াঠ িযসছ। তখন কতকন (া) ঈ  আযাদ িসযন। 

سبحان ن ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل، أن تقول "أال أخبرك بأكثر وأفضل م - 1177
اهلل عدد ما خلق، وسبحان اهلل مأل ما خلق وسبحان اهلل ما في األرض والسماء وسبحان اهلل مأل ما في 

األرض والسماء، وسبحان اهلل عدد ما أحصى كتابو وسبحان اهلل عدد كل شيء، وسبحان اهلل مأل كل 
". )حب عن أبي أمامة( . مثل ذلكشيء، وتقول الحمد هلل  

2044- তুকভ াযা যাত ও াযা কদন, অয াযা কদন ও অযা াযা যাত কমকিয িয, 
অকভ কি মতাভাসি এয মচসয় ফড অভর এয িথা ফরসফা না  তা সরা এআ মম, মতাভযা এআ 
িাকরভা াঠ িয। ‘ুফানািাক অ’দাদা ভা খারািা, ুফানািাক কভরঅ ভা খারািা, ওয়া 
ুফানািাক ভা কপর অযকদ ওয়া াভা’আ, ওয়া ুফানািাক কভরঅ ভা কপর অযকদ ওয়া-
াভায়ী, ওয়া ুফানািাক অ’দাদা ভা অ’ছা কিতাফুহু, ওয়া ুফানািাক, ওয়া ুফানািাক 
অ’দাদা িুকি াআ, ওয়া ুফানািাক কভরঅ িুকি াআ, ওয়া তািূরু অরাভদুকরিাক কভছরু 
মাকরি।  

               -                          
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"لقد تكلمت بأربع كلمات أعدتهن ثالث مرات ىي أفضل مما قلت سبحان اهلل عدد  - 1177
خلقو وسبحان اهلل رضاء نفسو وسبحان اهلل زنة عرشو وسبحان اهلل مداد كلماتو والحمد هلل مثل ذلك". 

 )حم عن ابن عباس( .
2045- তুকভ মমআ চাযকি িাকরভা কতনফায াঠ িসযছ তা মতাভায ির কমকিয 

অমিায মথসি ঈত্তভ। ‘ুফানািাক অ’দাদা খারকিী, ওয়া ুফানািাক কযমা নাপকী, ওয়া 
ুফানািাক মীনাতা অযকী, ওয়া ুফানািাক কভদাদা িাকরভাকতী, ওয়া-অরাভদুকরিাক 
কভছরু মাকরি।  

           -                          
"أما يستطيع أحدكم أن يكسب كل يوم مثل أحد ذىبا، قالوا: ومن يستطيع ذلك يا  - 1171

رسول اهلل قال: كلكم يستطيعو، سبحان اهلل أعظم من أحد وال إلة إال اهلل أعظم من أحد واهلل أكبر أعظم 
حصين( . من أحد والحمد هلل أعظم من أحد". )طب والرافعي وابن النجار عن عمران بن  

2046- মতাভাসদয মিঈ কি প্রকতকদন ঈহুদ াাড ভকযভাণ মানা ঈাজ ন িযসত 
ায  াাফাসয় কিযাভ অযম িযসরন মি তায ক  যাসখ  যাূরুিা (া) ফরসরন, মতাভযা 
ফাআ এয কম্মত যাখ। ‘ুফানািা’ ঈহুদ াাড মথসি ফড। ‘অরাভদুকরিা’ ঈহুদ াাড 
মথসি ফড। ‘রা আরাা আিা’ ঈহুদ াাড মথসি ফড। ‘অিাহু িফায’ ঈহুদ াাড মথসি 
ফড। 

                              জ্জ  -                       
"أال أخبركم عن وصية نوح ابنو حين حضره الموت وقال: إني واىب لك أربع كلمات  - 1171

، وآخر كلمات خروجا من عنده ولو وزن من قيام السموات واألرض، وىن أول كلمات دخوال على اهلل
بهن أعمال بني آدم لوزنتهن فاعمل بهن واستمسك حتى تلقاني أن تقول سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو 

إال اهلل واهلل أكبر والذي نفس نوح بيده لو أن السموات واألرض وما فيهن وما تحتهن وزن بهؤالء 
ن معاذ بن أنس( لحكيم والديلمي عالكلمات لوزنتهن". )ا  

2047- অকভ  কি মতাভাসদযসি  নূ (অ) এয মছসরসদয প্রকত তায ভুভূল  ফস্থায় িৃত 
কয়ত এয িথা ফরফ না  কতকন ফসরকছসরন, অকভ মতাভাসদযসি চাযকি িাকরভা কদসয় মাকে। 
অভান ও মভীসনয কস্থকত এয ঈযআ যসয়সছ। অিায কনিি ম ছায ফযাাসয ফায অসগ। 
অয মফয ওয়া িাকরভায ভসধয ফায মসল। মকদ ভি অদভ ন্তাসনয অভর, এয াসথ 
ওমন িযা য় তসফ এআ িাকরভাগুসরাআ বাযী সফ।  
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তএফ এয ঈয অভর িয অয এসি ভজফুতবাসফ ধাযণ িয, মম ম ন্ত মতাভযা 
অভায াসথ কভকরত না ও।   িাকরভা সরা ‘ুফানািা, ওয়া-অর াভদুকরিা, ওয়া-রা 
আরাা আিািাহু ওয়া-অিাহু অিফায।’  

িভ   ত্তায মায াসত নূ এয প্রাণ  মকদ অভান ও মভীন অয মা কিছু তায 
ঈসয এফং মা কিছু কনসচ অসছ, তা ফ মকদ এয াসথ ওমন িযা য়, তসফ এআ িাকরভা 
মফী বাযী সফ। 

              -                               
نو آمرك بقول ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو "أال أعلمكم ما علم نوح اب - 1171

الحمد وىو على كل شيء قدير، فإن السموات لو كانت في كفة لرجحت بها، ولو كانت حلقة قصمتها 
 وآمرك بسبحان اهلل وبحمده فإنها صالة الخلق، وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق". )ش عن جابر( .

2048- অকভ কি মতাভাসদযসি   িাকরভা কখাফ না, মা নূ (অ) তায ন্তানসদযসি 
ককখসয়কছসরন। কতকন তায ন্তানসদযসি ফসরসছন- অকভ মতাভাসদসযসি াঠ িযায কনসদ  
কদকে ‛রা আরাা আিািাহু ওয়াদাহু রা াযীিা রাহু, রাহুর ভুরিু ওয়ারাহুর াভদু ওয়াহুঅ 
অরা িুকি াআকয়ন িাদীয।‛  

মিননা মকদ ভি অভানসি এি ািায় যাখা য় অয এআ িাকরভা য ািায় 
যাখা য় তসফ এআ িাকরভাআ বাযী সফ। অয মকদ ভি অভান, এয মভািাসফরায় এিিা 
মগারা সয় মায়, তসফ একি ফকিছুসি মবদ িসয মফয সয় মাসফ।  

অয অকভ মতাভাসি াঠ িযায কনসদ  কদকে ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী’ মিননা 
একি ভি ভাখরুসিয ারাত ও তাফী। এয জনযআ ফাআসি কযকমি প্রদান িযা য়।  

               -                      
" كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان اهلل  - 1171

 وبحمده سبحان اهلل العظيم". )حم ش خ م ت حب عن أبي ىريرة( .

2049- দুকি িাকরভা এভন মা ভুসখ াঠ িযা জ এফং ভীমাসনয ািায় সনি বাযী 
এফং যভাসনয কনিি কত কপ্রয়- ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী ুফানািাকর অমীভ।’ 

                                                                      - 
                          

 نصف الميزان والحمد هلل تمأل الميزان، وال إلو إال اهلل تمأل ما بين السماء "سبحان اهلل - 1171
واألرض، والطهور نصف اإليمان والصالة نور والزكاة برىان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل 

مرسال( أبي سلمة بن عبد الرحمن  إنسان يغدو فمبتاع نفسو فمعتقها أو بائعها فموبقها". )عبد الرزاق عن  
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2050- ুফানািা ভীমাসনয সধ ি, অরাভদুকরিা তা ূণ  িসয মদয়, রা আিাা 
আিািা অভান ও মভীসনয ভধযস্থরসি ূণ  িসয মদয়। কফত্রতা আভাসনয সধ ি, ারাত 
সরা নূয, মািাত সরা প্রভাণ, দধম  সরা অসরা, িুযঅন সরা মতাভায সি থফা কফসি 
দরীর। প্রসতযি ফযক  মবাসয ঘুভ মথসি ঈসঠ কনসজসি কফকক্র িসয। য়সতা ম কনসজসি 
জাান্নাভ মথসি ভু িাযী য় থফা য়তাসনয াসত কফক্রয় সয় তায গবীয ধ্বংরীরায় 
াকভর সয় মায়।  

 ব্দ         -                            ব্দ        -           
ه، كان لو مثل مائة رقبة تعتق إذا قالها مائة مرة ومن قال "من قال سبحان اهلل وبحمد - 1177

الحمد هلل مائة مرة كان عدل مائة فرس مسرج ملجم في سبيل اهلل ومن قال اهلل أكبر مائة مرة كان عدل 
 مائة بدنة تنحر بمكة". )طب ىب عن أبي أمامة( .

2051- মম ফযক  এিতফায াঠ িযসফ ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী’ তায জনয 
এিত গুরাভ অমাদ িযায ওয়াফ রাব সফ। অয মম ফযক  এিতফায ‘অরাভদুকরিা’ 
াঠ িযসফ তায জনয এিত মঘাডা তায কজন ও রাগাভ অিায সথ মদওয়ায ওয়াফ 
কভরসফ। অয মম ফযক  এিতফায ‘অিাহু অিফায’ াঠ িযসফ তায জনয এিত ঈি 
ভক্কায় িুযফানী িযায ওয়াফ রাব সফ।  

                      -          -                           
"من قال إذا أصبح مائة مرة، وإذا أمسى مائة مرة سبحان اهلل وبحمده غفرت ذنوبو وإن   - 1171

 كانت أكثر من زبد البحر". )حب ك عن أبي ىريرة( .

2052- মম ফযক  িার  যায় ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদক’ এিতফায িসয াঠ 
িযসফ তায ির গুনা িভা িসয মদয়া সফ মকদও তা ভুসিয মপনা ভকযভাণ য়।  

                      -           -                            
 "قولي اهلل أكبر مائة مرة فهو خير لك من مائو بدنة مجللة متقبلة وقولي الحمد هلل مائة - 1171

مرة خير لك من مائة فرس مسرجة ملجمة حملتها في سبيل اهلل وقولي سبحان اهلل مائة مرة، فهو خير لك 
من مائة رقبة من بني إسماعيل تعتقيهن هلل عز وجل وقولي ال إلو إال اهلل ال يدركك ذنب وال يسبقو العمل" 

. )حم  عن أم ىانئ( .   

2053- ‘অিাহু অিফায’ এিতফায াঠ িয, এিা মতাভায মতাভায জনয এিত 
ঈি তায ার মা ভক্কায জনয য় তায মথসি ঈত্তভ। ‘অরাভদুকরিা’ এিতফায াঠ 
িয এিা মতাভায জনয এিত মঘাডা তায কজন ও রাগাভ অিায সথ মদওয়া মথসি 
ঈত্তভ। ‘ুফানািা এিতফায াঠ িয, এিা মতাভায জনয ফনী আভাইর এয এিত 
গুরাভ অিায জনয অমাদ িযা সত ঈত্তভ। অয (সফী িসয) ‘রা আরাা আিািা’ াঠ িয, 
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তাসর মতাভায প্রকত মিান গুনা অসত াযসফ না (িকত িযসত াযসফ না), অয না মিান 
অভর তায অসগ ফাডসত াযসফ।  

           -             ে           
تق اهلل عز وجل، واحمدي اهلل عز وجل "قولي سبحان اهلل مائة مرة تعدل مائة رقبة تع - 1177

مائة مرة تعدل مائة فرس ملجم يحمل عليها في سبيل اهلل وكبري اهلل مائة مرة تعدل مائة بدنة مقلدة تهدى 
 إلى بيت اهلل ووحدي اهلل مائة مرة ال يدركك ذنب بعد الشرك". )طب عن أبي أمامة( .

2054- ‘ুফানািা’ এিতফায াঠ িয, এিা মতাভায জনয অিায ওয়াসি 
এিত গুরাভ অমাদ িযায ভান সফ। ‘অরাভদুকরিা’ এিতফায াঠ িয, এিা 
মতাভায জনয এিত মঘাডা তায কজন ও রাগাভ অিায সথ মদওয়ায ভান সফ। 
‘অিাহু অিফায’ এিতফায াঠ িয, এিা মতাভায জনয এিত ঈি তায ার মা ভক্কায 
জনয য় তায ভান সফ। অয ‘রা আরাা আিািা’ াঠ িসয অিায এিত্বফাসদয স্বীিৃকত 
প্রদান িয, তাসর কযি ফযতীত অয মিান গুনা মতাভায কনিি ম ছসত াযসফ না (িকত 
িসযত াযসফ না)।  

       -     -                          
ها". )خ في األدب عن " من ىلل مائة مرة وسبح مائة مرة خير لو من عشر رقاب يعتق - 1177
 أنس( .

2055- মম ফযক  এিতফায ‘রা আরাা আিািা’ এফং এিতফায ‘ুফানািা’ াঠ 
িযসফ তায জনয তা দজন গুরাভ অমাদ িযা সত ঈত্তভ।  

      -                   -                     
سبيحة دبر الصالة، وثالث " ثالث ال يخيب قائلهن أو فاعلهن، ثالث وثالثون ت - 1171

 وثالثون تحميدة، وأربع وثالثون تكبيرة". )ابن النجارعن كعب بن عجرة( .

2056- কতনকি িাকরভা াঠিাযী কনযা ও িকতগ্রি য় না। প্রসতযি পযম নাভাসময 
য ৩৩ ফায ুফানািা, ৩৩ ফায অরাভদুকিা এফং ৩৪ ফায অল্রাহু অিফায।  

       জ্জ  -                               
"من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غفر لو سائر عملو". )الديلمي عن بهز  - 1171

 عن أبيو عن جده( .

2057- মম ফযক  মবাসয ত্তয ফায ুফানািা াঠ িযসফ তায ফ গুনা ভাপ িসয 
মদওয়া সফ।  

       -              -                                থে   
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"من قال سبحان اهلل وبحمده غرس لو ألف شجرة في الجنة أصلها من ذىب وفرعها  - 1171
من درو طلعها كثدي األبكار ألين من الزبد، وأحلى من الشهد كلما أخذ منها شيء عاد كما كان". )ك في 

 التاريخ والديلمي عن أنس( .
2058- মম ফযক  ‘ুফানািাক ওয়া কফাভকদী’ াঠ িযসফ তায জনয জান্নাসত াজায 

গাছ রাকগসয় মদওয়া সফ মায জড মানায ও াখা মভাকতয। অয মখাা (পর) িুভাযী নাযীয 
িসনয ভত, ভাখন মথসিও নযভ এফং ভধুয মথসিও মফী কভি সফ। মখনআ তায মথসি কিছু 
াযা সফ তখন অফায তা অররুস কপসয অসফ।  

     =                 -           
"من سبح اهلل عز وجل تسبيحة واحدة أو حمده تحميدة أو ىللو تهليلة أو كبره تكبيرة  - 1171

غرس لو بها شجرة في الجنة في أصلها ياقوت أحمر مكللة بالدر طلعها كثدي األبكار أحلى من العسل 
 وألين من الزبد". )طب عن سلمان( .

2059- মম ফযক  এিফায অিায কফত্রতা ফণ না িযসফ, এিফায অিায প্রংা 
ফণ না িযসফ এফং এিফায অিায এিত্বফাসদয ফণ না িযসফ, এিফায অিায ফডত্ব ফণ না 
িযসফ তায জনয জান্নাসত এিকি গাছ রাকগসয় মদওয়া সফ মায জড মভাকতয অফযসণ রার 
আয়ািুসতয। অয মখাা িুভাযী নাযীয ন্তসনয ভত, ভধুয মথসিও মফী কভি এফং ভাখন 
মথসিও কধি নযভ। 

       -     -                        
" من قال سبحان اهلل العظيم نبت لو غرس في الجنة، ومن قرأ القرآن، فأحكمو وعمل  - 1111

 بما فيو ألبس اهلل والديو يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء القمر". )حم طب على معاذ بن أنس( .
2060- মম ফযক  ‘ুফানািাকর অমীভ’ ফরসফ তায জনয জান্নাসত এিকি গাছ রাকগসয় 

মদয়া সফ। অয মম ফযক  িুযঅন াঠ িসয এফং ভজফুতবাসফ তা ধাযণ িসয, অয মা এয 
ভসধয অসছ তায ঈয অভর িসয, অিা তারা কিয়াভসতয কদন তায কতা ভাতাসি এভন 
ভুিি কযধান িযাসফন মায অসরা চাোঁসদয ভত সফ। 

                    -     -                               
"سبحان اهلل تنزيو اهلل من كل سوء". )الديلمي عن طلحة( . - 1117  

2061- ুফানািা ফরা অিাসি ফ মদাল- কি মথসি কফত্র স্বীিৃকত মদয়া। 
       -                       

. "سبحانك رب العالمين". )طب عن معاوية( - 1111  

2062- ‘ুফানািা যাকির অরাভীন।’ ম যওয়াযসদগায  অকন ির মদাল- কি 
মথসি কফত্র।  
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             -                        
"سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي ال  - 1111

 يموت". )الديلمي عن معاذ( .
2063- ুফানা কমর ভুরকি ওয়ার ভরািুত, ুফানা  কমর আমমাকত ওয়ার জাফারুত, 

ুফানার াআকয়িামী রা আয়াভুত।  
       -                      
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 انباب انخامس في االستغفار وانتعىذ فيه فصالن

৫ম    ায   র গোর ও তাআউউয  

 কত দ ু  ররক দ রকযক  

 انفصم األول في االستغفار

১ম                   ম          

  1117 - "االستغفار في الصحيفة يتألأل نورا". )ابن عساكر فر عن معاوية بن جندب( .
2064- আকিগপায অভরনাভায় নূয সয় চভিাসত থাসি। 
                    -                 -                               

 1117 - "من أحب أن تسره صحيفتو فليكثر فيها من االستغفار". )ىب والضياء عن الزبير( .
2065- মম ফযক  এিা ছন্দ িসয মম, তায অভরনাভা তায জনয অনসন্দয কফলয় 

মাি তসফ ম মমন কধি কযভাসণ আকিগপায িসয।  
       -                -                       

1111 - " من استغفر اهلل دبر  كل صالة ثالث مرات فقال استغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم 
 وأتوب إليو غفر لو ذنوبو وإن  كان قد فر من الزحف". )ع( وابن السني عن البراء( .

2066- মম ফযক  প্রসতযি পযম নাভাসময য এআ আকিগপায াঠ িসয- ‚অকভ 
অিায কনিি কনসজয গুনায িভা প্রাথ না িযকছ কমকন ফযতীত মিান ভাফুদ মনআ। কতকন 
কচযঞ্জীফ ও কচযস্থায়ী। অকভ তায কনিি তওফা িযকছ।‛ তাসর তায ভি গুনা িভা িসয 
মদয়া সফ মকদও মুসদ্ধয ভয়দান মথসি কপসয অায গুনা য় না মিন।  

                             -                     
1111 - " من استغفر اهلل في  كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكاذبين ومن استغفر اهلل في ليلة سبعين 

 مرة لم يكتب من الغافلين". )ابن السني عن عائشة( .
2066- মম ফযক  কদসন ত্তযফায অিায কনিি িভা প্রাথ না িযসফ, তাসি 

কভথযাফাদীসদয ন্তবু   িযা সফ না। অয মম ফযক  যাসত ত্তযফায অিায কনিি িভা 
প্রাথ না িযসফ, তাসি গাকপরসদয ন্তবু   িযা সফ না।  

           -                      
 1111 - "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات  كتب لو بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ". )طب عن عبادة( .
2067- মম ফযক  ভুকভন নয নাযীয জনয িভা প্রাথ না িসয তায জনয প্রসতযি ভুকভন 

নয-নাযীয কযফসত  এিকি িসয মনিী করখা য়।  
       -     -                       
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1111 - "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات  كل يوم سبعا وعشرين مرة  كان من الذين يستجاب لهم ويرزق 
 بهم أىل األرض". )طب( عن أبي الدرداء.

2068- মম ফযক  ভুকভন নয নাযীয জনয প্রকতকদন ২৭ ফায িভা প্রাথ না িসয তাসি 
ভুিাজাফুদ দাওয়াত এয ভসধয ন্তুবু   িযা য়, মায দুঅ িফুর য়। এফং তায ঈীরায় 
মভীনফাীসদয কযকমি ম ছাসনা য়।  

       -     -                          
1111 - "من أكثر االستغفار جعل اهلل لو من  كل ىم فرجا، ومن  كل ضيق مخرجا، ورزقو من حيث ال 

 يحتسب". )حم ك( عن ابن عباس.
2069- মম ফযক  কধি কযভাসণ আকিগপায িসয অিা তায জনয প্রসতযি দুকশ্চন্তা, 

িি ও মসযানী মথসি ভুক য থ িসয মদন, প্রসতযি ংিীণ তা মথসি মফয ওয়ায থ 
িসয মদন অয এভন স্থান মথসি তাসি কযকমি মদন মায িল্পনাও ম িসয না।  

                  -           -                          
 1111 - "واهلل إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في اليوم أكثر من سبعين مرة". )خ( عن أبي ىريرة.
2070- অিায থ  অকভ প্রকতকদন ৭০ ফাসযযও কধি অিায কনিি িভা 

প্রাথ না িকয।   
      -                      (    

 1117 - "االستغفار ممحاة للذنوب". )فر( عن حذيفة.
2071- আকিগপায গুনাসি কভকিসয় মদয়। 
       -                  -                       
1111 - "إن الشيطان قال: وعزتك وجاللك يا رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
 أجسادىم فقال الرب: وعزتي وجاللي ال أزال أغفر لهم ما استغفروني". )حم ع ك( عن أبي سعيد.
2071- য়তান ফররসরা, ম যওয়াযসদগায  মতাভায আমমত ও ভম াদায থ  অকভ 

মতাভায ফান্দাসদযসি মম ম ন্ত তাসদয মদস প্রাণ অসছ গুভযা িযসত থািফ। অিা তাঅরা 
ফরসরন, অভায আমমত ও ভম াদায থ  অকভও তাসদযসি িভা িযসত থািফ মম ম ন্ত 
তাযা িভা চাআসত থািসফ।  

                                    -           -                    
     

1111 - "إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنو ال يغفر الذنوب غيري". )د 
 ت( عن علي.
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2073- অিা তাঅরা ফান্দায প্রকত কফ য় প্রিা িসযন মখন ফান্দা ফসর, ম অভায 
প্রকতারি  অভায গুনা িভা িরুন, অয ম জাসন মম অকভ ফযতীত অয মিঈ গুনা 
িভািাযী মনআ।  

                 -                    
 1117 - "إن للقلوب صدأ  كصدأ الحديد، وجالءىا االستغفار". )الحكيم عد( عن أنس.

2074- কনশ্চয়আ ন্তসযও মরাায ভত ভযীচা সড অয তায কযষ্কাযি সরা 
আকিগপায। 

               -        -                      
 1117 - " إنو ليغان على قلبي وإني ألستغفر اهلل في اليوم مائة مرة". )حم م د ن( عن أغر المزني.
2075- অভায ন্তসযও অোদন এস মায় অয অকভ কদসন এিতফাসযযও মফী 

আকিগপায িকয।  
                                    -                               

 1111 - "استغفروا ربكم، إني أستغفر اهلل وأتوب إليو  كل يوم مائة مرة". )البغوي( عن األغر.
2076- মতাভযা মতাভাসদয প্রকতারসিয কনিি িভা প্রাথ না িয। কনশ্চয়আ অকভ কদসন 

এিতফাসযযও মফী অিায কনিি িভা প্রাথ না িকয ও তওফা িকয।  
      -                     

 1111 - "إني أستغفر اهلل في اليوم سبعين مرة". )ت( عن أبي ىريرة.
2077- অকভ কদসন ত্তযফাসযযও মফী অিায কনিি িভা প্রাথ না িকয।  
        -                            

 1111 - "إني ألتوب إلى اهلل في اليوم سبعين مرة". )ن( حب عن أنس.
2078- অকভ অিায কনিি প্রকতকদন ত্তযফাসযয মফী তওফা িকয।  
     -                     

 1111 - "ما أصبحت غداة قط إال استغفرت اهلل فيها مائة مرة". )طب عن أبي موسى( .
2079- অকভ মিান কদন এভন কতফাকত িকযকন, মমকদন অকভ অিায কনিি 

এিতফায িভা প্রাথ না িকযকন।   
       -     -                         

1111 - "إن استطعتم أن تكثروا من االستغفار فافعلوا، فإنو ليس شيء أنجح عند اهلل وال أحب إليو 
 منو". )الحكيم( عن أبي الدرداء.

2080- মকদ তুকভ প্রকতকদন এিতফায আকিগপায িযসত ায তসফ তাআ িয, মিননা 
অিায কনিি নাজাত দানিাযী এয মচসয় ঈত্তভ এফং কপ্রয় কিছু মনআ।  

     -                          
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1117 - "أنزل اهلل علي أمانين ألمتي. )وما  كان اهلل ليعذبهم وأنت فيهم وما  كان اهلل معذبهم وىم 
 يستغفرون( فإذا مضيت تركت فيهم االستغفار إلى يوم القيامة". )ت( عن أبي موسى.

2081- অিা তাঅরা অভায ঈম্মতসয জনয অভায ঈয দুকি কনযত্তা নাকমর 
িসযসছন। (মা এআ অয়াসত ঈসিখ িসযসছন) ‚অিা এভন নন মম অকন তাসদয ভসধয 
থািসফন অয কতকন তাসদযসি াকি কদসফন এফং অিা এভনও নন মম, তাযা িভা প্রাথ না 
িযসফ অয অিা তাসদযসি াকি কদসফন।–[ূযা অনপার ৩৩] তএফ অকভ মখন চসর মাফ 
তখন কিয়াভত ম ন্ত অিায অমাফ মথসি কনযত্তায জনয আকিগপায মযসখ মাফ।  

       -                         
1111 - "أال أدلك على سيد االستغفار، اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت خلقتني وأنا عبدك و أنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 

ذنوبي إنو ال يغفر الذنوب إال أنت، ال يقولها أحد حين يمسي فيأتي عليو قدر قبل أن يصبح إال وجبت لو 
 الجنة، وال يقولها حين يصبح فيأتي عليو قدر أن يمسي إال وجبت لو الجنة". )ت( عن شداد بن أوس.

2082-  অকভ কি মতাভাসি াআকয়যদুর আকিগপায (িভা প্রাথ নায ফসচসয় ম ষ্ঠ দুঅ) 
ফসর কদফ না? তা র, ‚ম অিা  তুকভআ অভায প্রবু, তুকভ ছাডা অয মিান আরা মনআ। 
অভাসি তুকভআ ৃকি িসযছ এফং অকভ মতাভায ফান্দা। অকভ অভায াধযনুমায়ী মতাভায ওয়াদা 
ও ঙ্গীিাসযয ঈয দৃঢ় অকছ। অকভ মা িসযকছ তায কনি সত মতাভায অ য় চাআ। অভায 
প্রকত মতাভায কনঅভাসতয িথা অকভ স্বীিায িকয। অকভ অযও স্বীিায িকয অভায গুনায 
িথা। তএফ অভায গুনাগুসরা তুকভ িভা িয। মিননা তুকভ ছাডা গুনাভূ িভা িযায 
অয মিঈ মনআ।‛ 

মম ফান্দা  যায ভয় তা ফসর, অয মবাসযয ূসফ আ ভৃতুযফযণ িসয, তসফ তায জনয 
জান্নাত ওয়াকজফ। অয মম ফান্দা তা মবাসয ফসর, অয  যায ূসফ আ ভাযা মায় তসফ তায জনয 
জান্নাত ওয়াকজফ।  

       -             দ্দ                 
1111 - "من لزم االستغفار جعل اهلل لو من  كل ضيق مخرجا ومن  كل ىم فرجا ورزقو من حيث ال 

 يحتسب". )د ىـ( عن ابن عباس.
2083-  মম ফযক  আকিগপাযসি অফযি িসয মনয়, অিা তাসি প্রকতকি ংিি 

মথসি ঈদ্ধাসযয থ িসয মদন, প্রকতকি দুকশ্চন্তা মথসি ভুক য ঈায় িসয মদন এফং এফং এভন 
স্থান মথসি তাসি কযকমি দান িসযন, মা ম িল্পনাও িযসত াসয না। 

                    -                          
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1117 - "أال أعلمك  كلمات إذا قلتهن غفر اهلل لك وإن  كنت مغفورا لك قل: ال إلو إال اهلل العلي العظيم 
ال إلو إال اهلل الحليم الكريم ال إلو إال اهلل سبحان اهلل رب السموات السبع ورب العرش العظيم الحمد هلل 
 رب العالمين". )ت( عن علي ورواه خط بلفظ: إذا أنت قلتهن وعليك مثل عدد الذر خطايا غفر اهلل لك.

2084-  অকভ কি মতাভাসি কিছু ফািয ককখসয় কদফ না, মমগুসরা তুকভ ফরসর অিা 
তাঅরা মতাভাসি ভাপ িযসফন, মকদও তুকভ িভাপ্রাপ্ত। কতকন ফরসরন, তুকভ ফর, (থ ) 
‚অিা তা'অরা ফযতীত অয মিান আরা মনআ, কতকন কত ঈ  ও ভান। কত ভান। 
অিা ফযতীত মিান আরা মনআ, কতকন নীর, কত দয়ারু। অিা ফযতীত মিান আরা 
মনআ, কতকন কত কফত্র, কতকন ভান অযসয ভাকরি।‛ 

       -                    

খতীফ এআ ফািযাফরীয াসথ ফণ না িসযসছন- মখন তুকভ এআ িাকরভা াঠ িযসফ অয 
মতাভায গুনা নু কযভাণও য় তথাক অিা মতাভায ফ গুনা িভা িসয কদসফন।   

 1117 - "خير الدعاء االستغفار". )ك( في تاريخو عن علي.
2085-  ঈত্তভ দুঅ সরা আকিগপায।  
     -         -                    

1111 - " خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا". 
 )طس( عن جابر.

2086- অভায ঈম্মসতয ঈত্তভ ফযক  সরা ম, মখন তায মিান গুনা সয় মায় তখন 
িভা প্রাথ না িসয, অয মখন তায  াযা মিান মনি িাজ য় তখন খুক য়। অয মখন 
পসয থাসি তখন অিায রুখত গ্রণ িসয নাভাসম িয এফং মযামায় আপতায িসয।  

       -     -                      
1111 - "سيد االستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي - وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي 
فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومو قبل أن يمسي فهو من أىل 

 الجنة" . )حم خ ن( عن شداد بن أوس.
2087-  অকভ কি মতাভাসদসযি াআকয়দুর আকিগপায ফরফ না  তা র, ‚ম অিা  

তুকভআ অভায প্রকতারি, তুকভ ছাডা অয মিান আরা মনআ। তুকভ অভাসি ৃকি িসযছ এফং 
অকভ মতাভায ফান্দা। অকভ অভায াধযনুমায়ী মতাভায ওয়াদা ও ঙ্গীিাসযয ঈয দৃঢ় অকছ। 
অকভ মম গুনা িসযকছ তায কনি সত মতাভায অ য় চাআ। অভায প্রকত মতাভায কনঅভসতয 
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িথা অকভ স্বীিায িকয এফং অভায গুনায িথাও স্বীিায িকয। তএফ অভায গুনাগুসরা 
িভা িসয দাও। মিননা তুকভ ফযতীত গুনা িভািাযী অয মিঈ মনআ।‛ 

মম ফযক  এআ িাকরভা দৃঢ় কফশ্বাস কদসনয মফরা াঠ িসয অয  যায ূসফ আ ভৃতুযফযণ 
িসয, তাসর ম জান্নাসত প্রসফ িযসফ।  

                          -   দ্দ                 
1111 - " طوبى لمن وجد في صحيفتو استغفارا  كثيرا". )ىـ( عن عبد اهلل ابن بسر حل عن عائشة )حم( 

 في الزىد عن أبي الدرداء موقوفا.
2088-  ুংফাদ তায জনয মায অভরনাভায় আকিগপায কধি াওয়া মাম।  
          -            ব্দ ল্ল                 ;          -       - 

                    ;     -       -                         -            
 1111 - "لكل داء دواء ودواء الذنوب االستغفار" )م( عن علي.

2089-  প্রসতযি মযাসগয ওলুধ অসছ অয গুনায ওলুধ সরা আকিগপায।  
      -                   

1111 - "ما من عبد وال أمة استغفر اهلل في  كل يوم سبعين مرة، إال غفر اهلل تعالى لو سبع مائة ذنب، 
 وقد خاب عبدا وأمة عمل في اليوم والليلة أكثر من سبع مائة ذنب". )ىب( عن أنس.

2090-  মম ফান্দা ও ফাকন্দআ প্রকতকদন ত্তযফায আকিগপায িসয, অিা তাঅরা তায 
াতত গুনা িভা িসয মদন। অয ফক ত ও িকতগ্রি   ফযক , মম কদসন ও যাসত াতত 
এযও মফী গুনা িসয।  

       -          -                     
1117 - " ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر لي ثالث مرات إال غفر لو قبل أن يرفع رأسو" )طب عن 

 والد أبي مالك األشجعي( .
2091- মম ফান্দা কজদা ফস্থায় কতনফায ফসর অিাহুভাগকপযরী (স অিা  অভাসি 

িভা িরুন), তাসর তায ভাথা ঈঠাসনায ূসফ আ অিা তাসি িভা িসয মদন।  
       -                                    থে   

 اإلكمال

1111 - "أال أدلكم على دائكم ودوائكم أال إن دائكم الذنوب ودواءكم االستغفار". )الديلمي( عن 
 أنس.

2092- অকভ কি মতাভাসদযসি মতাভাসদয মযাগ ও তায ওলুধ এয িথা ফরফ না  
মতাভাসদয মযাগ সরা গুনা অয তায ওলুধ সরা আকিগপায।  
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       -                     
1111 - " في األرض أمانان، أنا أمان واالستغفار أمان، أنا مذىوب بي، ويبقى أمان االستغفار فعليكم 

 باالستغفار عند  كل حدث وذنب". )الديلمي( عن عثمان بن أبي العاص.
2093- মভীসনয ভসধয দুকি কনযাত্তা অসছ। অকভ কনযাত্তা এফং আকিগপায কনযাত্তা। 

অভাসি মতা ঈকঠসয় মনওয়া সফ। তসফ আকিগপায ফািী মথসি মাসফ। তএফ মতাভাসদয জনয 
প্রসতযি নতুন ও ুযাতন গুনায জনয িভা প্রাথ না িযা অফযি।  

       -                                  
1117 - " ال يزال العبد آمنا من عذاب اهلل ما استغفر اهلل". )ابن عساكر( عن يعقوب بن محمد بن 

 فضالة بن عبيد عن أبيو عن جده.
2094- ফান্দা াকিসমাগয অিায অমাফ মথসি কনযাদ সয় মায়, মম ম ন্ত ম িভা 

প্রাথ না িযসত থাসি।  
           -                          ে                           

                                       
"أداء الحقوق وحفظ األمانات ديني ودين األنبياء من قبلي وقد أعطيتم ما لم يعط أحد  - 1117

أمة من األمم إن اهلل تعالى جعل قربانكم االستغفار، وجعل صالتكم الخمس باألذان واإلقامة، ولم تصلها 
قبلكم، فحافظوا على صلواتكم، وأي عبد صلى الفريضة ثم استغفر اهلل عشر مرات لم يقم من مقامو حتى 
تغفر لو ذنوبو، ولو كانت مثل رمل عالج وجبال تهامة". )خط( عن ابن عباس وقال منكر جدا تفرد بو أبو 

 عمر والقاسم بن عمر بن عبد اهلل بن مالك بن أيوب األنصاري.

2095- কধিাযভূ ূযণ িযা এফং অভানত যিা িযা অভায এফং অভায ূসফ য 
নফীসদয জনয ঋণকফসল। অয মতাভাসদযসি   কজকন দান িযা সয়সছ মা মতাভাসদয ূসফ  
িাঈসি মদয়া য়কন। অিা তাঅরা আকিগপাযসি মতাভাসদয জনয দনিিয রাসবয ঈায় 
ফাকনসয়সছন। অয মতাভাসদয াোঁচ ওয়া  নাভাম- অমান ও আিাভাসতয াসথ কনধ াযণ 
িসযসছন। মতাভাসদয ূসফ  মিান ঈম্মত (অমান ও আিাভাসতয াসথ) তা সডকন। তএফ 
কনসজসদয নাভাসময ংযিণ িয। অয মম ফান্দা পযম নাভাসময য দফায আকিগপায াঠ 
িযসফ তসফ তায মখান মথসি ঈঠায ূসফ আ অিা তায ফ গুনা িভা িসয কদসফন। মকদও 
তা ফারুযাক কযভাণ থফা মতাভাসদয াাড ফযাফয য় না মিন।  

    -        -                          

খতীফ ফসরন, এআ কযওয়ায়াত খুফআ ভুনিায ও গ্রণসমাগয 
1111 - " إذا قال العبد استغفر اهلل الذي ال إلو إال ىوالحي القيوم وأتوب إليو غفر لو وإن  كان موليا من 

 الزحف". )خط( وابن النجار عن دينار( )كر( عن أنس.
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2096- মখন ফান্দা এআ আকিগপায াঠ িসয- ‚অকভ অিায কনিি কনসজয গুনায 
িভা প্রাথ না িযকছ কমকন ফতীত মিান ভাফুদ মনআ। কতকন কচযঞ্জীফ ও কচযস্থায়ী। অকভ তায 
কনিি তওফা িযকছ।‛ তাসর তায ভি গুনা িভা িসয মদয়া সফ মকদও মুসদ্ধয ভয়দান 
মথসি কপসয অায গুনা য় না মিন।  

    -                 জ্জ  -                ;            -           
          
1111 - "إن العبد ليقول يا رب اغفر لي وقد أذنب فتقول المالئكة يا رب إنو ليس لذلك بأىل قال اهلل 

 تبارك وتعالى: لكني أىل أن أغفر لو". )الحكيم عن أنس( .
2097- ফান্দা মখন ফসর, ‘আয়া যাকিগকপযরী’ (স অভায প্রকতারি  অভাসি িভা 

িরুন) তখন তায গুনা কভসি মায়। মপসযতাযা ফসর, যওয়াযসদগায  ফান্দাসি এআ গুনা 
মাবা মদয় না। অিা তাঅরা ফসরন, তসফ অভাসি মাবা মদয় মম, অকভ তায গুনা িভা 
িযফ।  

     -                     
1111 - "ما من عبد ختم صحيفتو عند مغيب الشمس باالستغفار إال محي ما دونها". )الديلمي( عن 

 أبي الدرداء.
2098- মখন মিান ফান্দা  যয় কদসনয অভরনাভা ফ  ওয়ায ভয় আকিগপায িসয, 

তখন অিা তায ূসফ আ তায গুনা িভা িসয মদন।  
       -                          

1111 - "من استغفر إذا وجبت الشمس سبعين مرة غفر اهلل لو سبعمائة ذنب وال يذنب مؤمن إن شاء 
 اهلل في يومو وليلتو سبعمائة ذنب". )الديلمي( عن أبي ىريرة.

2099- মম ফান্দা  যায ভয় ত্তয ফায আকিগপায িসয, অিা তায াতত গুনা 
িভা িসয মদন। অয অিা চাস মতা মিান ফান্দা কদসন ও যাসত াতত এয মফী গুনা 
িসয না।  

       -                           
1711 - " قال إبليس لربو: بعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بني آدم ما دامت األرواح فيهم، فقال لو ربو 

 وعزتي وجاللي ال أبرح أغفر لهم ما استغفروني". )حل( عن أبي سعيد.
2100- আফকর তায প্রকতারিসি ফররসরা, মতাভায আমমত ও ভম াদায থ  অকভ 

মতাভায ফান্দাসদযসি গুভযা িযসত থািফ মম ম ন্ত তাসদয মদস রূ অসছ। অিা তাঅরা 
ফরসরন, অভায আমমত ও ভম াদায থ  অকভও তাসদযসি িভা িযসত থািফ মম ম ন্ত 
তাযা িভা চাআসত থািসফ।  
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         -       -                         
1717 - "أكثروا من االستغفار في شهر رجب فإن هلل في  كل ساعة منو عتقاء من النار، وإن هلل مدائن ال 

 يدخلها إال من صام شهر رجب". )الديلمي( عن علي.
2101- যজফ ভাস মফী িসয আকিগপায িয। মিননা এআ ভাস প্রসতযি ভুহুসত  

অিায ি মথসি জাান্নাভ মথসি মরািসদযসি ভু  িযা য়। অয অিায সনি য 
অসছ তায ভসধয শুধু তাযাআ প্রসফ িযসত াসয মাযা যজফ ভাস মযামা যাসখ।  

       -                    
 1711 - "إن للقلوب صدأ  كصدأ الناس، وجالؤه االستغفار". )ىب عن أنس( .

2102- ন্তসযও মরাায ভত ভকযচা সড অয তায কযষ্কাযি সরা আকিগপায।  
       -          -                     

 1711 - "إن لكل صدأ جالء، وإن جالء القلوب االستغفار". )الديلمي( عن أنس.
2103- প্রসতযি ভকযচায জনয কযষ্কাযি অসছ অয ন্তসযয কযষ্কাযি সরা 

আকিগপায।  
       -                     

1717 - "من استغفر اهلل عز وجل سبعين مرة في دبر  كل صالة غفر لو ما اكتسب من الذنوب، ولم 
 يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجو من الحور ومساكنو من القصور". )الديلمي( عن أبي ىريرة.

2104- মম ফযক  প্রসতযি নাভাসময য অিায কনিি ১০০ ফায আকিগপায িযসফ 
তায িৃত ফ গুনা ভাপ ময় মাসফ। অয ম দুকনয়া মথসি   ম ন্ত প্রস্থান িযসফ না, মম 
ম ন্ত না ম তায জান্নাসতয হুয স্ত্রীসদযসি এফং প্রাাভদভূ মদসখ না কনসফ। 

       -                           
1717 - "من استغفر اهلل سبعين مرة غفر لو سبعمائة ذنب وقد خاب وخسر من عمل في يوم وليلة أكثر 

 من سبعمائة ذنب". )الحسن( بن سفيان والديلمي عن أنس.
2105- মম ৭০ ফায আকিগপায িযসফ তায াতত গুনা িভা িসয মদয়া সফ। অয 

ফক ত ও িকতগ্রি সরা   ফযক  মম কদসন াতত এযও মফী গুনা িসয। 
                           -                     

1711 - "من قال استغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو ثالثا غفر لو ذنوبو لو  
 كانت عدد رمل عالج وغثاء البحر وعدد نجوم السماء". )كر( عن أبي سعيد.

2106- মম ফযক  কতনফায এআ আকিগপায াঠ িযসফ- ‚অকভ ভান অিায কনিি 
কনসজয গুনায িভা প্রাথ না িযকছ কমকন ফযতীত মিান ভাফুদ মনআ। কতকন কচযঞ্জীফ ও কচযস্থায়ী 
অকভ তায কনিি তওফা িযকছ।‛ তাসর তায ভি গুনা িভা িসয মদয়া সফ মকদও তা 
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ফারুযাী কযভাণ থফা ভুসিয মপনা কযভান থফা অভাসনয তাযিা কযভাণ য় না 
মিন।  

           -                         
1711 - "من قال أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو ثالثا غفرت لو ذنوبو وإن  كان 

 فارا من الزحف". )ك عن ابن مسعود( .
2107- মম ফযক  কতনফায এআ আািগপায াঠ িযসফ- ‚অকভ অিায কনিি কনসজয 

গুনায িভা প্রাথ না িযকছ কমকন ফযতীত মিান ভাফুদ মনআ। কতকন কচযঞ্জীফ ও কচযস্থায়ী। অকভ 
তায কনিি তওফা িযকছ।‛ তাসর তায ভি গুনা িভা িসয মদয়া সফ, মকদও তা মুসদ্ধয 
ভয়দান মথসি কপসয অায গুনা য়।  

     -           -                           
1711 - "من قال سبحان اهلل وبحمده، واستغفر اهلل وأتوب إليو  كتبت  كما قالها ثم علقت بالعرش ال 

 يمحوىا ذنب عملو صاحبها حتى يلقى اهلل وىي مختومة  كما قالها ". )طب( عن ابن مسعود.
2108- মম ফযক  ফসর ‚ুফানািাক ওয়া কফাভকদী ওয়া অিাগকপরুিাা ওয়াতুফু 

আরাআক‛ তখন এআ িাকরভাসি মতভনআ করসখ মদওয়া য় মমবাসফ তায াঠিাযী তা াঠ 
িসয। তঃয তা অিায অযসয াসথ ঝুকরসয় মদয়া য় এফং ফান্দায মিান গুনায 
িাযসণ তা কভকিসয় মদয়া য় না, এভনকি ম অিায াসথ এআ ফস্থায়আ কভকরত য় মম, ম 
তা িত মভাযাফৃত ফস্থায়আ তা ায়।  

       -     -                           
1711 - "من قال استغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو غفر لو وإن  كان قد فر من 

الزحف". )ت( غريب وابن سعد والبغوي وابن مندة والبارودي طب ص وابن عساكر عن بالل ابن يسار 
عن زيد مولى النبي صلى اهلل عليو وسلم عن أبيو عن جده قال البغوي: وال أعلم لو غيره. )ابن عساكر عن 

 أنس( )ش( عن ابن مسعود ومعاذ موقوفا عليهما.
2109- মম ফযক  ফসর- ‘অকভ অিায কনিি কনসজয গুনায িভা প্রাথ না িযকছ কমকন 

ফযতীত মিান ভাফুদ মনআ। কতকন কচযঞ্জীফ ও কচযস্থায়ী। অকভ তায কনিি তওফা িযকছ।’ তাসর 
তায ভি গুনা িভা িসয মদয়া সফ মকদও তা  মুসদ্ধয ভয়দান মথসি কপসয অায গুনা য় 
না মিন।  

           -                          ;                -           
                       -          থে               

1771 - " إن أوفى  كلمة عند اهلل أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت 
 بذنبي، وال يغفر الذنوب إال أنت أي ر ب فاغفر لي". )طب عن أبي مالك األشعري( .
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2110- অিায কনিি ঈ  ভম াদায িাকরভা সরা- ‚ম অিা  অকনআ অভায 
প্রকতারি  অকভ অনায ফান্দা। অকভ ভায কনসজয ঈয সনি মুরুভ িসযকছ। অকভ 
অভায গুনা স্বীিায িকয। মিননা অকন ফযতীত গুনা িভািাযী অয মিঈ মনআ। তএফ 
ম অভায যফ  অভায গুনা িভা িসয কদন।‛  

       -     -                                   
1777 - "تعلموا سيد االستغفار، اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر 
 الذنوب إال أنت". )عبد بن حميد وابن السني في عمل اليوم والليلة ص( عن جابر.

2111- মতাভযা াআকয়দুর আকিগপায কসখ নাও। ‚ম অিা  তুকভআ অভায প্রবু, তুকভ 
ছাডা অয মিান আরা মনআ। অভাসি তুকভআ ৃকি িসযছ এফং অকভ মতাভায ফান্দা। অকভ 
অভায াধযনুমায়ী মতাভায ওয়াদা ও ঙ্গীিাসযয ঈয দৃঢ় অকছ। অকভ মা িসযকছ তায কনি 
সত মতাভায অ য় চাআ। অকভ অভায প্রকত মতাভায কনঅভসতয িথা স্বীিায িকয। অকভ 
অযও স্বীিায িকয অভায গুনায িথা। তএফ অভায গুনাগুসরা তুকভ িভা িয। কনশ্চয়আ 
তুকভ ফযতীত গুনাভূ িভা িযায অয মিঈ মনআ।‛ 

 ব্দ                       -                                         
      -                      

 1771 - "خير الدعاء االستغفار، وخير العبادة قول ال إلو إال اهلل". )ك في تاريخو عن علي( .
2112- ঈত্তভ দুঅ সরা আকিগপায অয ঈত্তভ আফাদত সরা রা আরাা আিািা।  
     -        -                    

 1771 - "إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في اليوم سبعين مرة". )ىـ عن أبي موسى( .
2113- অকভ কদসন ত্তযফায অিায কনিি তওফা আকিগপায িকয।  
          -                         

1777 - "إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في اليوم مائة مرة". )ش ىـ( وابن السني عن أبي ىريرة )طب( عن 
 أبي موسى.

2114- অকভ অিায কনিি কদসন ত্তযফায তওফা আকিগপায িকয। 
                                       -                          ; 

       -     -                         
 1777 - "إني ألستغفر اهلل في اليوم أكثر من سبعين مرة وأتوب إليو". )حم( عن أبي ىريرة.

2115- অকভ অিায কনিি কদসন ত্তযফাসযযও কধি তওফা আকিগপায িকয। 
           -                           
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1771 - " فأين أنت من االستغفار يا حذيفة إني ألستغفر اهلل في اليوم والليلة مائة مرة". )حم ن ت ط 
وىنا د ىـ ك ع( والروياني ىب حل. )ص عن حذيفة( أنو قال: يا رسول اهلل إني رجل ذرب اللسان قال 

 فذكره.
2116- ম হুমায়পা  তুকভ আকিগপায িযা মথসি মিাথায় থাি  অকভ মতা কদসন যাসত 

ত্তযফায আকিগপায িকয।  
                                                                     

            -                                              -                
     -                               -                       

হুমায়পা (যা) অযম িযসরন, আয়া যাূরুিা  অভায মফান খুফ ধাযার (মা অভায 
কযফায ও মরািসদয ঈয িসঠায সম মায়)। তখন যাূরুিা (া) ঈ  আযাদ িসযন।   
1771 - "يا أيها الناس استغفروا اهلل وتوبوا إليو، فإني استغفر اهلل وأتوب إليو في اليوم أو في  كل يوم مائة 
مرة أو أكثر من مائة". )ش حم طب( وابن مردويو عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين. )الحكيم عن أبي 

 بردة عن األغر( .
2117- ম মরাি ির  অিায কনিি তওফা আকিগপায িযসত থাি। অকভও কদসন 

যাসত তফায থফা তফাসযযও মফী তওফা আকিগপায িকয।  
                                     -                     -           

          -            এ   য ি থে  ;      -         -           -           
     থে    
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في انتعىذ انفصم انثاوي  

                      

 1771 - "من عاذ باهلل فقد عاذ بمعاذ". )حم عن عثمان وابن عمر( .
2118- মম অিায কনিি অ য় চায় ম ভজফুত অ য়স্থাসন অ য় প্রাথ না িসয।  
           -                                 

1771 - "عو ذوا باهلل من عذاب القبر، عوذوا باهلل من عذاب النار، عوذوا باهلل من فتنة المسيح الدجال، 
 عوذوا باهلل من فتنة المحيا والممات". )م ن( عن أبي ىريرة.

2119- িফসযয অমাফ মথসি অিায অ য় াও, জাান্নাসভয অমাফ মথসি অিায 
অ য় চাও ভী দািাসরয কপতনা সত অিায অ য় চাও। জীফন ভৃতুযয কপতনা সত 
অিায অ য় চাও। 

             -                           
 1711 - "ال تسبوا الشيطان وتعوذوا باهلل من شره". )المخلص عن أبي ىريرة( .

2120- য়তানসি বার ভন্দ ফরায কযফসত  তায কনি সত অ য় চাও। 
         -                           

1717 - "أال أخبركم بأفضل ما تعوذ بو المتعوذون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس". )طب( 
 عن عقبة بن عامر.

2121- মমআ িাকরভা  াযা অ য় চাওয়া য় তন্মসধয অকভ কি মতাভাসদযসি ঈত্তভ 
িাকরভায িথা ফরফ না  তা সরা িুযঅসনয দুকি ূযা- ‘িুর অঈমু কফযাকির পারাি’ ও 
‘িুর অঈমু কফযাকিন না।’  

       -     -                                
1711 - "إني ألعلم  كلمة لو قالها لذىب عنو ما يجد لو قال أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم لذىب عنو 

 ما يجد". )حم( ق ن عن سليمان بن صرد.
2122- অকভ এভন এিকি িাকরভা জাকন মা মিঈ মকদ াঠ িসয, তসফ ম মম 

ওয়াওয়াা নুবফ িসয, তা দূয সয় মাসফ। ‘অঈমুকফিাক কভনা াআতাকনয যাজীভ-অকভ 
কফতাকডত য়তান সত অিায অ য় চাআ’- মকদ একি াঠ িসয, তসফ ওয়াওয়াা দূয সয় 
মাসফ।  

                                  -                                   
 1711 - "أعوذ بعزتك الذي ال إلو إال أنت الذي ال تموت والجن واإلنس يموتون". )خ( عن ابن عباس.
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2123- ম অিা  অকভ মতাভায আমমসতয অ য় চাআ। তুকভ ফযতীত মিান ভাফুদ 
মনআ। তুকভ িখসনা ভৃতুযফযণ িযসফ না। কজন ও আনান ফাআ ভৃতুযফযণ িযসফ।  

      -                          
1717 - "أعيذك باهلل األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لو  كفوا أحد من شر ما تجد يا 

 عثمان تعوذ بها فما تعوذت بمثلها". )حم د ت عن معاذ( .
2124- ‘অকভ মতাভাসি এআ ুস্থতা মথসি অিায অ সয় ভ ণ িযরাভ, কমকন 

এিি ও ক তীয় কমকন িাঈসি জন্ম মদনকন অয না তাসি জন্ম মদয়া সয়সছ। অয মিঈ তায 
ভি নয়।’ ম ঈভান  তুকভ এআ িাকরভায াসথ অ য় চাও, তুকভ অ য় চাওয়ায ভত এভন 
িাকরভা অয াসফ না।  

                              -                      
1717 - "أعيذك باهلل األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لو  كفؤا أحد من شر ما تجد فإنها 

 تعدل بثلث القرآن ومن تعوذ بها فقد تعوذ بنسبة اهلل التي رضيها لنفسو". )الحكيم عن عثمان( .
2125- ‘অকভ মতাভাসি এআ ুস্থতা মথসি অিায অ সয় ভ ণ িযরাভ, কমকন 

এিি ও ক তীয় মকন িাঈসি জন্ম মদনকন অয না তাসি জন্ম মদয়া সয়সছ। অয মিঈ তায 
ভিি মিঈ মনআ।’ এআ ূযা আখরা িুযঅসনয এি তৃতীয়াং। মম এয  াযা অ য় চাআসফ 
ম অিায কনফসতয (ম্ব )  াযা অ য় চাআসরা। মায  াযা কতকন কনসজয জনয খুক ন। 

     -                       

 اإلكمال

1711 - "يا أبا ذر تعوذ باهلل من شياطين اإلنس والجن، قال: يا رسول اهلل ولإلنس شياطين؟ قال: نعم 
قال يا رسول اهلل الصالة ماذا ىي قال: خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر قال فالصوم قال فرض 
مجزيء قال: فالصدقة قال: أضعاف مضاعفة وعند اهلل مزيد قال: فأيها أفضل قال: جهد من مقل وسر 
إلى فقير قال: فأي األنبياء  كان أول قال: آدم قال أول نبي  كان آدم قال: نعم مكلم قال:  كم المرسلون 
قال: ثلثمائة وبضع عشرة جم غفير قال: يا رسول اهلل أي ما أنزل عليك أعظم قال: آية الكرسي". )ط 

 حم ن ع ك ىب ص( عن أبي ذر )حم طب( عن أبي أمامة.
2126- ম অফু মায  ভানুল ও কজন য়তান মথসি অিায অ য় চাও। অযম 

িযসরা, আয়া যাূরািা  ভানুসলয ভসধযও কি য়তান য়  কতকন (া) ফরসরন, যাোঁ। অযম 
িযসরা, আয়া যাূরািা  ারাত কি  কতকন (া) ফরসরন, কনধ াকযত ঈত্তভ অভর- (পযম 
ফযতীত নপর) মিঈ িভ িরুি থফা মফী। অযম িযসরা, মযামা কি  কতকন (া) ফরসরন, 
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রাবজনি পযম। অযম িযসরা, াদিা কি  কতকন (া) ফরসরন, এভন অভর মা ফাডসতআ 
থাসি এফং অিায কনিি অসযা কধি ফৃকদ্ধ ায়। অযম িযসরা, আয়া যাূরািা  তাসর 
মিান াদিা ঈত্তভ  কতকন (া) ফরসরন, সল্পয ভসধয ল্প খযচ িযা এফং পিীযসি কফশ্বাসয 
াসথ মদওয়া।  

অযম িযসরা, মিান নফী ফ  প্রথভ  কতকন (া) ফরসরন, অদভ (অ)। অযম িযসরা, 
ফ  প্রথভ নফী অদভ (অ) কছসরন  কতকন (া) ফরসরন, যাোঁ, তায াসথ িারাভ িযা সয়সছ 
[অিা িথা ফসরসছন থফা তায প্রকত কপা নাকমর িসযসছন]। অযম িযসরা, আয়া 
যাূরািা  যাূর িতজন কছসরন, কতকন ফরসরন, কতনত দসয কিছু মফী। অযম িযসরা, 
আয়া যাূরািা  অনায প্রকত মা নাকমর িযা সয়সছ তন্মসধয ফসচসয় ভান মিানকি? কতকন 
(া) ফরসরন, অয়াতুর িুযী।  

                                                             -   
                 -                                  -                       ; 
                    -     -                           

" إذا لعن الشيطان قال: لعنت ملعونا وإذا استعذت اهلل منو قال كسرت ظهري".  - 1711
 )الديلمي عن أبي ىريرة( .

2127- মখন য়তাসনয প্রকত রানত িযা য় তখন ম ফসর- ‚ম মতা ুফ  মথসিআ 
কবপ্ত, মায প্রকত তুকভ রানত িযছ।‛ অয মকদ ‘অঈমুকফিা’ সড অিায অ য় চাও 
তখন ম ফসর ‚তুকভ অভায মিাভয মবসঙ্গ কদসয়ছ।‛ 

       -                           
1711 - "إن الرجل ليجر إلى النار، فتنزوي النار ويقبض بعضها بعضا فيقول لها الرحمن ما لك فتقول 

 إنو  كان يستجير مني فيقول اهلل تبارك وتعالى أرسلوا عبدي". )الديلمي عن ابن عباس( .
2128- এি ফযক সি জাান্নাসভয কদসি তাকডসয় মনয়া সফ। তখন জাান্নাভ ংিুকচত 

সয় মাসফ অয তায এিকি ং য ংসয ভসধয  ুসি মাসফ। দয়াভয় (অিা) তাসি 
কজজ্ঞাা িযসফন, কি সয়সছ মতাভায  ম ফরসফ, এআ ফযক  অভায (কনি) মথসি অ য় 
চায়। অিা তাঅরা ফরসরন, অভায ফান্দাসি মছসড দাও।  

       -                          
1711 - " يا حابس  أال أخبرك بأفضل ما تعوذ بو المتعوذون. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب  

 الناس ىما المعوذتان". )ىب عن أبي حابس الجهني( .
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2129- ম াকফ  মমআ িাকরভায াসথ অ য় প্রাথ না িযা য় তায ভধয সত ঈত্তভ 
িাকরভা কি ফরফ না  তাসরা িুযঅসনয দুকি ূযা – ‘িুর অঈমু কফযাকির পারাি’ ও ‘িুর 
অঈমু কফযাকিন না।’ এিা ভুঅমমাতাআন। 

       -          -                               
 1711 - " يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما يعني المعوذتين". )د ىب عن عقبة بن عامر( 
2130- ম ঈিফা এয  াযা অ য় চাও। মিননা মিান অ য়প্রাথ ী এযসচসয় ঈত্তভ 

কিছু  াযা অ য় প্রাথ না িসযকন। থ াৎ ভুঅমমাতাআন- ূযা পারাি ও না ূযা য়।  
                    -                                

1717 - "أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك 
 منك ال أحصي ثناء عليك أنت  كما أثنيت على نفسك". )قط( في األفراد عن عائشة.

2131- (স অিা ) অকভ মতাভায ন্তুকি সত মতাভায ন্তুকিয অ য় চাআ। মতাভায 
মক্রাধ সত মতাভায িভায অ য় চাআ। মতাভায অমাফ মত মতাভায যভসতয অ য় চাআ। 
অয মতাভায মথসি মতাভাযআ ত্তায অ য় চাআ। অকভ মতাভায মথাসমাগয প্রংা িযায ক  
যাকখ না। তুকভ মতভনআ মমভন তুকভ মতাভায কনসজয প্রংা িসযছ।  

         -        -                      
1711 - "أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك ال أبلغ  كلما فيك". )ك 

 ق( عن عائشة.
2132- (স অিা ) অকভ মতাভায ন্তুকি সত মতাভায ন্তুকিয অ য় চাআ। মতাভায 

অমাফ সত মতাভায িভায অ য় চাআ। অয মতাভায মথসি মতাভাযআ ত্তায অ য় চাআ। 
অকভ মতাভায মথাসমাগয প্রংা িযায ক  যাকখ না।  

     -                   -      -                      
1711 - "أعوذ باهلل  من جهنم، وأعوذ باهلل من عذاب القبر وأعوذ باهلل من شر المسيح الدجال وأعوذ 

 باهلل من شر فتنة المحيا والممات". )ك عن عائشة( .
2133- অকভ জাান্নাভ মথসি অিায অ য় চাআ। িফসযয অমাফ সত অিায 

অ য় চাআ। দািাসরয কপতনা সত অিায অ য় চাআ। জীফন ভৃতুযয কপতনা সত অিায 
অ য় চাআ।  

     -           -                      
1717 - "أعوذ باهلل من قلب ال يخشع وعلم ال ينفع ودعاء ال يسمع ونفس ال تشبع، ومن الجوع فإنو 

 بئس الضجيع ". )ش( عن ابن مسعود.
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2134- অকভ   ন্তয সত অিায অ য় চাআ মা কফনীত য় না, অয   আরভ সত 
অ য় চাআ মা ঈিায িসয না।   দুঅ সত অ য় চাআ মা  ফণ িযা য় না।   নপ 
মথসি ানা চাআ মা তৃপ্ত য় না। অয িুধা মথসি মিননা তা কনিৃি াথী।  

               -                           
 1717 - "أعوذ باهلل من النار، وويل ألىل النار". )ىـ د( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيو.

2135- অকভ জাান্নাভ সত অিায অ য় চাআ অয ধ্বং জাান্নাসভয ধীফাীসদয 
জনয।   

                    -            ব্দ                                
         থে   
1711 - "أعوذ باهلل من جهنم، تعوذوا باهلل من عذاب القبر تعوذوا باهلل من فتنة المسيح الدجال تعوذوا 

 باهلل من فتنة المحيا والممات". )ش( عن أبي ىريرة.
2136- অকভ জাান্নাভ মথসি অিায  য় চাআ। িফসযয অমাফ সত অিায 

অ য় চাআ। ভী দািাসরয কপতনা সত অিায অ য় চাআ। জীফন ভৃতুযয কপতনা সত 
অিায অ য় চাআ।  

               -                           
1711 - "أعوذ باهلل من الكفر والدين، قيل أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم". )حم وعبد بن حميد ع 

  حب ك ص( عن أبي سعيد.
2137- অকভ িুপয ও ঋণ সত অিায অ য় চাআ। অযম িযা সরা (স অিায 

যাূর ) অকন কি িুপয ও ঋণসি ভান ভসন িসযন  কতন (া) ফরসরন, যাোঁ।  
              ব্দ                                                     -

                                   -                         
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