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 النية وإلاخالص والصدق

wbqZ BLjvm I AvšÍwiKZv 
 ِبْسِم اهلِل الرَّْحٰمِن الرَِّحْيمِ 

َوُنَصلِّ َعٰلى رَُسْولِِه اْلَكرِْيمِ َنْحَمُده    

[১] يَّاتِ        ِإنََّما اأَلْعَماُل بِالن ِّ

ননশ্চয়আ অভলরয প্রনিদান িায ননয়ি নুমায়ী য়।  

 َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نَ َوى

অয ভানুল যমভন ননয়ি কলয যিভন প্রনিদানআ য ায়।1 
ন- ঈভয (যা) ফনণিি, ন ফুখাযী ১। 

[২] اَل ِىْجَرَة َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ     

ভক্কা নফজলয়য য নজযি যনআ, িলফ নজাদ  ননয়ি ফাকী যলয়লে।2 

ন- অবু্দল্লা আফলন অব্বা (যা) ফনণিি, ন ফুখাযী ৩০৭৭। 
[৩]   َعُث النَّاُس َعَلى نِيَّاتِِهمْ ِإنََّما يُ ب ْ         

ভানুল িায ননয়ি নুমায়ী ূণরুনিি লফ।3 
ন- অফু হুযায়যা (যা) ফনণিি, ুনান আফলন ভাজা ৪২২৯। 

[৪]       ِيَِّئات ِإنَّ اهللَ َكَتَب اْلَحَسَناِت َوالسَّ  

অল্লা িাঅরা মাফিীয় ৎ  ৎকলভিয নাফ নরলখন।4 
ন- আফলন অব্বা (যা) ফনণিি, ন ফুখাযী ৬৪৯১। 

[৫]   ًَمْن َىمَّ ِبَحَسَنٍة فَ َلْم يَ ْعَمْلَها، ُكِتَبْت َلُو َحَسَنة       

যম ফযনি যকান যনক কালজয আচ্ছা কলয অয িা কালজ নযণি কযলি ালয না, 

িায জনয একনি যনকী নরলখ যদয়া য়।5 
ন- অফু হুযায়যা (যা) ফনণিি, ন ভুনরভ ১৩০। 

                                                 
1
 . ন ফুখাযী ১। ুনান অফু দাঈদ ২২০১। ুনান আফলন ভাজা ৪২২৭। 

2
 . ন ফুখাযী ৩০৭৭। ন ভুনরভ ১৩৫৩। ুনান অফু দাঈদ ২৪৮০।  

3
 . ুনান আফলন ভাজা ৪২২৯। অি িাযগীফ য়াি িাযীফ ১৭। 

4
 . ন ফুখাযী ৬৪৯১। ন ভুনরভ ১৩১। ভুনাদ অভদ ২৮২৭। 

5
 . ন ভুনরভ ১৩০। ভুনাদ অভদ ২৫১৯।  ুনান অদ দানযভী ২৮২৮। 
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[৬]        ِإنَّ اهللَ اَل يَ ْنظُُر ِإَلى َأْجَسادُِكْم، َواَل ِإَلى ُصَورُِكْم، َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإَلى قُ ُلوِبُكمْ 
অল্লা িাঅরা যিাভালদয যীয  যোযায নদলক যদলখন না, নিনন যদলখন 

যিাভালদয ন্তয।6 
ন- অফু হুযায়যা (যা) ফনণিি, ন ভুনরভ ২৫৬৪। 

 [৭]   ُربَّ َصائٍِم لَْيَس َلُو ِمْن ِصَياِمِو ِإالَّ اْلُجوعُ     
লনক যযামাদায এভন যলয়লে মালদয যযামা যকফর কু্ষধািি থাকাআ। 

َهرُ   َوُربَّ قَائٍِم لَْيَس َلُو ِمْن ِقَياِمِو ِإالَّ السَّ

অয লনক ারাি অদায়কাযী যলয়লে মালদয ারাি যকফর যানি জাগযণ োড়া 

অয নকেুআ নয়।7 
ন- অফু যায়যা (যা) ফনণিি, ুনান আফলন ভাজা ১৬৯০। 

 [৮]   َُهاَدَة َصاِدقًا، ُأْعِطيَ َها، َوَلْو َلْم ُتِصْبو  َمْن طََلَب الشَّ
যম ফযনি ননষ্ঠায ালথ াাদালিয অকাঙ্ক্ষা কলয অল্লা িালক িা  নদলয় থালকন 
মনদ য াাদাি রালবয ুলমাগ না ায়।8 
ন- অনা (যা) ফনণিি, ন ভুনরভ ১৯০৮। 

 [৯]     َِهَداِء، َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشو َهاَدَة ِبِصْدٍق، بَ لََّغُو اهللُ َمَناِزَل الشُّ   َمْن َسَأَل اهللَ الشَّ
যম ফযনি িয ন্তয ননলয় অল্লায ননকি াাদাি প্রাথিনা কযলফ, অল্লা িালক 

ীলদয ভমিাদায় যৌঁোলফন, মনদ য ননজ নফোনায় ভৃিুযফযণ কলয।9  
ন- ার নফন অফু ঈভাভা (যা) ফনণিি, ন ভুনরভ ১৯০৯। 

[১০]     ُاَل َيْسَتِقيُم ِإيَماُن َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم قَ ْلُبو 
যকান ফান্দায আভান নিক লি ালয না, যম মিন্ত না িায ন্তয নিক লফ।  

 َواَل َيْسَتِقيُم قَ ْلُبُو َحتَّى َيْسَتِقيَم ِلَسانُوُ 

অয িায ন্তয নিক লফ না ঐ মিন্ত, যম মিন্ত না িায মফান নিক লফ।10  

                                                 
6
 . ন ভুনরভ ২৫৬৪। ফায়াকী- অর অভা য়া নপাি ১০০১। 

7
 . ুনান আফলন ভাজা ১৬৯০। নাাই-অ ুনানুর কুফযা ৩২৩৬।  

8
 . ন ভুনরভ ১৯০৮। যহু ুন্না ২৬৩৪। ফায়াকী অদ দায়ািুর কাফীয ২৭২। 

9
 . ন ভুনরভ ১৯০৯। ুনান আফলন ভাজা ২৭৯৭। নাাই- অ ুনানুর কুফযা ৪৩৫৫। 

10
 . ভুনাদ অভদ ১৩০৪৮। শুঅফুর আভান ৮। ভুনাদ নাফ ৮৮৭। 
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ন- অনা (যা) ফনণিি, ভুনাদ অভদ ১৩০৪৮। 
[১১]     َها،ِإنََّك َلْن تُ ْنِفَق نَ َفَقًة تَ ْبَتِغي ِبَها َوْجَو اللَِّو ِإالَّ ُأِجْرَت َعَلي ْ  

িুনভ অল্লায ন্তুনি রালবয অায় মা-আ খযে কয না যকন, যিাভালক িায 

প্রনিদান যদয়া লফ। 
َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي َفِم اْمَرأَِتكَ    

এভননক িুনভ যিাভায স্ত্রীয ভুলখ মা িুলর দা, িায।11 
ন- াদ আফলন অফী য়াক্কা (যা) ফনণিি, ন ফুখাযী ৫৬। 

[১২]   ْخََلص يَمان قَاَل اْْلِ  َما اْْلِ
আভান নক? নিনন (া) ফরলরন, আখরা (কথায়  কালজ ননষ্ঠা)।12 
ন- অফু নপযা (যা) ফনণিি, শুঅফুর আভান ৬৪৪১। 

[১৩]   َوْجُهوُ ِإنَّ اهلَل اَل يَ ْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل ِإالَّ َما َكاَن َلُو َخاِلًصا َوابْ ُتِغَي بِِو   

অল্লায লন্তাল রাব  ননষ্ঠা ফযিীি অভর অল্লা কফুর কলযন না।13 
ন- অফু ঈভাভা (যা) ফনণিি, ুনান অন-নাাই, াদী ৩১৪০। 

[১৪]    ِنْ َيا َمْلُعونَُة، َمْلُعوٌن َما ِفيَها ِإالَّ َما ابْ ُتِغَي بِِو َوْجُو اللَّو الدُّ    
দুননয়া এফং এয ভলধয মা অলে ফ নবপ্ত, একভাি অল্লায ন্তুনি জিলনয 

ঈলেলয মা কযা য় িা ফযিীি।14 
াান- অফু দাযদা (যা) ফনণিি, িাফযানী- ভুনাদ অ-ানভয়ীন ৬১২। 

[১৫]    َوِإْخََلِصِهمْ ِإنََّما يَ ْنُصُر اللَُّو َىِذِه اأْلُمََّة ِبَضِعيِفَها، ِبَدْعَوتِِهْم َوَصََلتِِهْم  

অল্লা িাঅরা এআ ঈম্মিলক িালদয দুফিরলদয দুঅ, ারাি এফং ননষ্ঠায কাযলণ 

াাময কলযন।15 
ন- ভুঅফ আফলন াদ (যা) ফনণিি, ুনান অন-নাাই াদী ৩১৭৮। 
 
 

                                                 
11

 . ন ফুখাযী ৫৬। অর অদাফুর ভুপযাদ ৭৫২। নাাই- অ ুনানুর কুফযা ৯২৬২। 
12

 . শুঅফুর আভান ৬৪৪১। অি িাযগীফ য়াি িাযীফ ৩। 
13

 . ুনান অন-নাাই, াদী ৩১৪০। নাাই- অ ুনানুর কুফযা ৪৩৩৩। 
14

 . িাফযানী- ভুনাদ অ-ানভয়ীন ৬১২। অি িাযগীফ য়াি িাযীফ ১০। 
15

 . ুনান অন-নাাই াদী ৩১৭৮। অি িাযগীফ য়াি িাযীফ ৭। 
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[১৬]     ِنْ َيا، َلْم َيُكْن َلُو ِفي اْْلِخَرة ُهْم َعَمَل اْْلِخَرِة لِلدُّ َنِصيبٌ  َفَمْن َعِمَل ِمن ْ  
যম ফযনি অনখযালিয অভর দ্বাযা দুননয়া জিন কযলফ িায জনয অনখযালি যকান 
ং নাআ।16 
ন- ঈফাআ আফলন কাফ (যা) ফনণিি, ভুনাদ অভদ ২১২২০। 

[১৭]    َع  َمْن قَاَم َمَقاَم رِيَاٍء َوُسْمَعٍة رَاَءى اهللُ بِِو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَسمَّ
যম ফযনি নযয়াকাযী কযলফ িথা যরাকলক যদখালনা ফা যানালনয ঈলেলয যকান কাজ 
কযলফ, নকয়াভলিয নদন অল্লা িালক নযয়াকায নালফআ ঈনিি কযলফন।17 
ন- অফু নন্দ অদ দাযী (যা) ফনণিি, ভুনাদ অভদ ২২৩২২। 

[১৮]   َع اهللُ بِِو َساِمَع َخْلِقِو، وَحقََّرُه َع النَّاَس بَِعَمِلِو َسمَّ وَصغََّرهُ َمْن َسمَّ  

যম ফযনি কাঈলক যানালনয ঈলেলয যকান অভর কযলফ, অল্লা িা ভানুলললক 
শুননলয় নদলফন, িলফ িালক ীন  দস্থ কলয নদলফন।18 
ন- অবু্দল্লা আফলন ঈভয (যা) ফনণিি, ভুনাদ অভদ ৬৫০৯। 

[১৯]    َع اللَُّو بِِو، َوَمْن يُ َراِئي يُ َراِئي َع َسمَّ اللَُّو بِوِ َمْن َسمَّ  
যম ফযনি যানালনয ঈলেলয যকান অভর কযলফ অল্লা িা শুননলয় নদলফন, অয যম 
যদখালনায ঈেলয অভর কযলফ অল্লা িা যদনখলয় নদলফন।19 
ন- জুনদুফ আফলন অবু্দল্লা (যা) ফনণিি, ন ফুখাযী ৬৪৯৯। 

[২০]   َجاِىًدايَ ُقوُم الرَُّجُل فَ ُيَصلِّي فَ يُ َزيُِّن َصََلتَُو  
যকান ফযনি নাভালম দাড়ায় িঃয িা ুন্দয কযায যেিা কলয, 

، َفَذِلَك ِشْرُك السََّرائِرِ ِلَما يَ َرى ِمْن َنَظِر النَّاِس ِإلَْيوِ    

যমন যরালকযা িালক যদলখ, এিাআ যগান নযক।20 
াান- ভাভুদ আফলন রাফীদ (যা) ফনণিি, ন আফলন খুমায়ভা ৯৩৭। 

[২১]    َعِمَل ِلي َعَمًَل َأْشَرَك ِفيِو َغْيِري، فَأَنَا ِمْنُو بَِريءٌ َفَمْن  

(অল্লা িাঅরা ফলরন) যম ফযনি অভায জনয যকান অভর কলয, অয িালি নয 
কাঈলক যীক কলয, িালর অনভ িায দানয়ত্বভুি।21 

                                                 
16

 . ভুনাদ অভদ ২১২২০। ন আফন নব্বান ৪০৫। 
17

 . ভুনাদ অভদ ২২৩২২। ুনান অদ দানযভী ২৭৯০।  
18

 . ভুনাদ অভদ ৬৫০৯। িাফযানী কাফীয ১৪১৮৭।  
19

 . ন ফুখাযী ৬৪৯৯। ন ভুনরভ ২৯৮৬। মসুনাদ আহমদ ২০৪৫৬। 
20

 . ন আফলন খুমায়ভা ৯৩৭। ফায়াকী অ ুনানুর কুফযা ৩৫৮৫। 
21

 . ুনান আফলন ভাজা ৪২০২। অি িাযগীফ মাি িাযীফ ৫২। 
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ন- অফু হুযায়যা (যা) ফনণিি, ুনান আফলন ভাজা ৪২০২। 

 [২২]   ثْ ُتمْ اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّ   
মখন যিাভযা কথা ফরলফ, িয ফরলফ।22 
াান- ঈফাদা আফলন ানভি (যা) ফনণিি, ভুনাদ অভদ ২২৭৫৭। 

 [২৩]   َوِإنَّ الِبرَّ يَ ْهِدي ِإَلى الَجنَِّة ،   ِإنَّ الصِّْدَق يَ ْهِدي ِإَلى الِبرِّ
ননশ্চয়আ িয ূণযয থ যদখায় এফং ূণয জান্নালিয নদলক ননলয় মায়।23 
ন- আফলন ভাঈদ (যা) ফনণিি, ন ফুখাযী ৬০৯৪। 

 [২৪]    ِْدِق، فَِإنَُّو َمَع اْلِبرِّ َوُىَما ِفي اْلَجنَّة   َعَلْيُكْم بِالصِّ
যিাভযা িযফাদীিালক অঁকলড় ধয, যকননা িা ূলণযয ঙ্গী। অয এ দুনিয ফস্থান 

জান্নালি।24 
ন- অফু ফকয (যা) ফনণিি, ুনান আফলন ভাজা ৩৮৪৯। 

 [২৫]     َدَْع َما يَرِيُبَك ِإَلى َما اَل يَرِيُبك  

যিাভায মালি লন্দ যলয়লে িা নযিযাগ কলয মালি লন্দ যনআ িায নদলক িুনভ 
মালফ। 
ْدَق ُطَمْأنِيَنٌة َوِإنَّ اْلَكِذُب رِيَبةٌ   فَِإنَّ الصِّ
কাযণ িয লরা ানন্ত-স্বনি অয নভথযা লরা নদ্বধা-লন্দ।25  
ন- াান (যা) ফনণিি, ুনান অি নিযনভমী ২৫১৮। 

 [২৬]     ُْفُس، َواْطَمَأنَّ ِإلَْيِو اْلَقْلب اْلِبرُّ َما َسَكَنْت ِإلَْيِو الن َّ  

ূণয লরা ঐ কাজ মালি ভন নস্থয  প্রান্ত য়।  
ْفُس، َوَلْم َيْطَمِئنَّ  ْثُم َما َلْم َتْسُكْن ِإلَْيِو الن َّ ِإلَْيِو اْلَقْلبُ َواْْلِ  

অয া লরা ঐ কাজ মায প্রনি ভন নস্থয  প্রান্ত য় না।  
 َوِإْن َأفْ َتاَك اْلُمْفُتونَ 

অয ভানুল যমভনআ ফরুক না যকন।26 

                                                 
22

 . ভুনাদ অভদ ২২৭৫৭। অর ভুিাদযাক াকীভ ৮০৬৬। সহহহ ইবনন হহব্বান ২৭১।  
23

 . ন ফুখাযী ৬০৯৪। ন ভুনরভ ২৬০৭। ভুনাদ অভদ ৩৮৪৫। 
24

 . ুনান আফলন ভাজা ৩৮৪৯। ভুনাদ অভদ ৫। অর অদাফুর ভুপযাদ ৭২৪।  
25

 . ুনান অি নিযনভমী ২৫১৮। ভুনাদ অভদ ১৭২৩। ভুনাদ অর ফামমায ১৩৩৬। 
26

 . ভুনালদ অভদ ১৭৭৪৩। িাফযানী কাফীয ২২:৫৮৫। 
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ন- অফু ারাফা খুানী (যা) ফনণিি, ভুনালদ অভদ ১৭৭৪৩। 
 [২৭]   َتْشِقيُق اْلَكََلِم ِمَن الشَّْيطَانِ يَا أَي َُّها النَّاُس، ُقوُلوا قَ ْوَلُكْم، فَِإنََّما   

য যরাককর! কথা যরবালফ ফরলফ, যকননা ঘুনযলয় নপনযলয় কথা ফরা য়িালনয 
কাজ।27 
ন- মায়দ আফলন অরাভ (যা) ফনণিি, অর অদাফুর ভুপযাদ ৮৭৫। 

 [২৮]  ِْيطَان  ِإنَّ َكثْ َرَة اْلَكََلِم ِفي اْلُخَطِب ِمْن َشَقاِشِق الشَّ
ফিৃিায় ধীক কথা ফরা লচ্ছ য়িালনয কাজ।28 
ন- অনা (যা) ফনণিি, অর অদাফুর ভুপযাদ:৮৭৬। 

 [২৯]  ََىَلَك اْلُمتَ َنطُِّعون 
কথায় নিযঞ্জনকাযীযা ধ্বং লয়লে।29 
ন- আফলন ভাঈদ (যা) ফনণিি, ন ভুনরভ ২৬৭০। 

 [৩০]     ْعِر ِحْكَمةً ِإنَّ ِمَن اْلبَ َياِن ِسْحًرا، َوِإنَّ ِمَن الشِّ  

যকান কান কথায় মাদুকযী প্রবাফ থালক। অয যকান যকান কনফিা য় প্রজ্ঞাূণি।30 
ন- আফলন অব্বা (যা) ফনণিি, অর অদাফুর ভুপযাদ:৮৭২। 

 [৩১]  ِيَمان  اْلَحَياُء َواْلِعيُّ ُشْعَبَتاِن ِمَن اْْلِ
রজ্জা  কভ কথা ফরা আভালনয দুনি াখা  

َفاقِ َواْلَبَذاُء َواْلبَ َياُن  ُشْعَبَتاِن ِمَن الن ِّ  

অয নির  প্রলয়াজনীয় কথা ফরা ভুনানপকীয দুনি াখা।31 
ন- অফু ঈভাভা (যা) ফনণিি, ুনান অি নিযনভমী ২০২৭। 

[৩২] ًرا ًرا، َأْو يَ ُقوُل َخي ْ اُب الَِّذي ُيْصِلُح بَ ْيَن النَّاِس، فَ يَ ْنِمي َخي ْ  لَْيَس الَكذَّ
য ফযনি নভথযাফাদী নয়, যম ভানুললয ভলধয ভীভাংা কযায জনয বালরা কথা যৌঁলে 
যদয় নকংফা বালরা কথা ফলর।32 
ন- ঈলম্ম কুরুভ (যা) ফনণিি, ন ফুখানযী ২৬৯২। 
 

                                                 
27

 . অর অদাফুর ভুপযাদ ৮৭৫। ন আফলন নব্বান ৫৭১৮। 
28

 . অর অদাফুর ভুপযাদ:৮৭৬। আফলন অনফদ দুনআয়া (য), অ ুভিু ১৫২। 
29

 . ন ভুনরভ ২৬৭০।  ুনান অফু দাঈদ ৪৬০৮। ভুনাদ অভদ ৩৬৫৫। 
30

 . অর অদাফুর ভুপযাদ:৮৭২। ুনান অফু দাঈদ ৫০১১। ভুনাদ অভদ ২৭৬১। 
31

 . ুনান অি নিযনভমী ২০২৭। ভুনাদ অভদ ২২৩১২। অর ভুিাদযাক াকীভ ১৭। 
32

 . ন ফুখানযী ২৬৯২। ন ভুনরভ ২৬০৫। ভুনাদ অভদ ২৭২৭২। 
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[৩৩] َما ُأِحبُّ أَنِّي َحَكْيُت َأَحًدا َوَأنَّ لي َكَذا وََكَذا 
অনভ কাঈলক নফদ্র কযা ফা মানেি কথা ফরা েন্দ কনয না, মনদ অভায জনয 
এরু এরু য়।33 
ন- অনয়া (যা) ফনণিি, ুনান অি নিযনভমী ২৫০৩। 

[৩৪]    ََراب اِحيَن فَاْحُثوا ِفي ُوُجوِىِهُم الت ُّ ِإَذا رَأَيْ ُتُم اْلَمدَّ  

মখন যিাভায প্রংাকাযীলদযলক যদখলফ িখন ভানি েুঁলড় ভাযলফ।34 
ন- ঈভয (যা) ফনণিি, অর অদাফুর ভুপযাদ ৩৪০। 

[৩৫]   ُُث فَ َيْكِذُب َوَيْضَحُك بِِو اْلَقْوُم َوْيٌل َلُو َوْيٌل َلو  َوْيٌل لِلَِّذي ُيَحدِّ
ধ্বং িায জনয যম নভথযা ফলর যরাকলদযলক াায়। িায জনয ধ্বং, িায জনয 
ধ্বং।35 
ন- ফম নফন াকীভ (যা) ফনণিি, অর ভুিাদযাক াকীভ ১৪২। 

[৩৬] َمْن َصَمَت َنَجا 
যম ফযনি নীযফ থাকর য ভুনি যর।36 
াান- অবু্দল্লা আফলন অভয (যা) ফনণিি, ুনান অি-নিযনভমী ২৫০১। 

[৩৭]   ًَمَقاُم الرَُّجِل لِلصَّْمِت َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستِّيَن َسَنة 

যকান ফযনিয ননযফিায ঈয কালয়ভ থাকা লাি ফেলযয নপর আফাদি লি 
ঈত্তভ।37  
ন- আভযান আফলন হুায়ন (যা) ফনণিি, শুঅফুর আভান ৪৬০২। 

[৩৮]   َّاْلَخِفي ، ، اْلَغِنيَّ     ِإنَّ اهللَ ُيِحبُّ اْلَعْبَد التَِّقيَّ

ননশ্চয়আ অল্লা ভুত্তাকী, ভুখালক্ষী এফং ননবৃিোযী ফান্দালক ছ্দ কলযন।38 
ন- াদ আফলন অফী য়াক্কা (যা) ফনণিি, ন ভুনরভ:২৯৬৫। 

[৩৯]    ُِخَياُر ِعَباِد اللَِّو الَِّذيَن ِإَذا ُرُؤوا ذُِكَر اللَّو  

অল্লায নপ্রয় ফান্দা িাযা মালদযলি যদখলর অল্লা স্মযণ য়।39 

                                                 
33

 . ুনান অি নিযনভমী ২৫০৩। ুনান অফু দাা্ঈদ ৪৮৭৫। ভুনাদ অভদ ২৪৯৬৫। 
34

 . অর অদাফুর ভুপযাদ ৩৪০। ন ভুনরভ, ৩০০২। ভুনাদ অভদ ৫৬৮৪।  
35

 . অর ভুিাদযাক াকীভ ১৪২। ুনান অি নিযনভমী ২৩১৫। ুনান অফু দাঈদ ৪৯৯০।  
36

 . ুনান অি-নিযনভমী ২৫০১। ভুনাদ অভদ ৬৪৮১। ুনান অদ দানযভী ২৭৫৫।  
37

 . শুঅফুর আভান ৪৬০২। নভকািুর ভাাফী ৪৮৬৫। 
38

 . ন ভুনরভ:২৯৬৫। ভুনাদ অফু আয়ারা ৭৩৭। নভকািুর ভাাফী ৫২৮৪।  
39

 . শুঅফুর আভান ৬২৮২। নভকাি ৪৮৭১। ভুনাদ অভদ ২৭৫৯৯।  



AvievCb- wbqZ BLjvm I AvšÍwiKZv        8 

 

 
`viæm mvAv`vZ 

 

াান- অবু্দল্লা আফলন ঈভয (যা) ফনণিি, শুঅফুর আভান ৬২৮২।  
 [৪০]  ًنا  َقرِيًبا َحرََّمُو اهللُ َعَلى النَّار ًناِِ َمْن َكاَن َىي ِّ لَي ِّ  

যম ফযনি নম্র-বদ্র, যকাভর এফং নভশুক য় অল্লা িায জনয জাান্নালভয অগুনলক 
াযাভ কলয নদলফন।40 
ন- অফু হুযায়যা (যা) ফনণিি, অর ভুিাদযাক াকীভ ৪৩৫। 

                                                 
40

 . অর ভুিাদযাক াকীভ ৪৩৫। শুঅফুর আভান ৭৭৭০। অি িাযগীফ য়াি িাযীফ ২৬৯৮। 
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