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প্রকালককর কথা 

ওানমুর ঈম্যার ৪৬,৬২৪ (টঙঘটি াচায ঙেত ঘটি) াদী ম্বটরত াদীয়য 
এও টফার গ্রন্থ। গ্রন্থটি াদীয়য টফশ্বয়ওাল টায়ফ ঔযাত। এওটি টফলয়েয ঈয এওায়থ 
য়নও াদী ময়ত ঘাআয়র গ্রন্থটি অদ   তুরনীে। গ্রন্থটি ভূরত আভাভ ুেূতী য-(ভৃ: 
৯১১ ট:) যটঘত টতনটি গ্রয়ন্থয ধযাে টবটত্তও ংয়মাচন। গ্রন্থ টতনটি য়রা, অর চাটভঈর 
ওাফীয (চভঈর চায়ভ), অর চাটভঈ কীয, অর চাটভঈ কীয ো টমোদাতুহু। গ্রন্থ 
টতনটি টবধান এয ভত ওয়য যটঘত। মমভন ফাফুর অটরপ-এ ‘অটরপ’ অদযািয এয াদী 
ভূ, ফাফুর ‘ফা’-মত ফা অদযািয এয াদী ভূ। এভটনবায়ফ আো ম ন্ত। এয ভয়ধয অয 
য মওান টয়যানাভ মনআ।  

এআ গ্রন্থ টতনটিয়ওআ যফত ীওায়র ঈভায়দয়য প্রঔযাত অটরভ  ভনীলী ােঔ 
অরাঈদ্দীন অরী ভুত্তাওী য- (ভৃ: ৯৭৫ ট:) তযন্ত ঘভৎওাযবায়ফ ধযাে টবটত্তও ংয়মাচন 
ওয়যন এফং নাভ মদন كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ওানমুর ঈম্যার টপ ুনানুর অওোর 
োর অপঅর।  

ােঔ অবু্দর ও টদরবী য ‘অঔফারুর অঔোয’ এ ােঔ অফুর াান ফওযী 
াটপেী (য) এয ঈট  নওর ওয়যন মম, টতটন ফয়রয়ঙন- ‚মমভটনবায়ফ ুযা টফশ্বফাীয ঈয 
আভাভ ুেূতীয আান অয়ঙ, মতভটন আভাভ ুেূতীয ঈয ােঔ অরী ভুত্তাওীয আান 
অয়ঙ।‛  

য়নও অওাটফযয়দয ম্পয়ও  ফটণ ত অয়ঙ মম, তাযা টনয়চয়দয ওায়ঙ য়নও গ্রন্থ যাঔায 
টযফয়ত  দুআ এওটি চায়ভ গ্রন্থ যাঔয়তন (চায়ভ গ্রন্থ-মায ভয়ধয এওায়থ য়নও টওঙু থায়ও) । 
মমভন তাপীয অদ দুযয়য ভানূয, ওানমুর ঈম্যার প্রবৃটত।  

ওানমুর ঈম্যার এওটি চায়ভ গ্রন্থ। গ্রন্থটিয়ত ফয প্রঘুয টযভায়ণ ট, াান 
াদীয়য াাাট য়নও মেীপ  চার াদীয়য টিত্ব অয়ঙ। এ ম্পটও ত ংটিপ্ত টওঙু 
ওথা ভাটও অর ওাঈায মথয়ও যফত ী ৃষ্ঠাে ঈয়িঔ ওযা য়েয়ঙ।  

`viæm mvAv`vZ এওটি online টবটত্তও প্রওানা প্রটতষ্ঠান। `viæm mvAv`vZ এয 
ঈয়দ্দয য়রা- আভান-অভর, অভর-অঔরাও, জ্ঞান  প্রজ্ঞা ম্পটও ত প্রাভাণয  ঈওাযী 
গ্রন্থাফরী প্রওা ওযা, নুফাদ ওযা এফং pdf  ভুটিত- ঈবেবায়ফ াঠয়ওয টনওি গ্রন্থ 
মাোঁটঙয়ে মদো।  

াদী তাপীয টফটবন্ন প্রাভাণয গ্রন্থাফরী নুফায়দয টযওল্পনা `viæm mvAv`vZ এয 
যয়েয়ঙ- ভনীলী  ফুমুক ায়নদীয়নয ‚মতিুওুআ াভথ য ে ন্তত ততিুওু‛ এআ নীটতয ঈয।  



 এ ম ায়ে ত্র য়েফাআয়ি ধাযাফাটওবায়ফ প্রওাটত ওানমুর ঈম্যার এয টওতাফুর 
আভায়নয মতিুওু নুফাদ য়েয়ঙ তায pdf প্রওা ওযা য়রা। অয যফত ীয়ত মম ধযাে  
টযয়েয়দয নুফাদ ম্পন্ন য়ফ তা এঔায়ন ন্তুবু   ওযা য়ফ। গ্রয়ন্থ মওান াদীয়য থ কত 
 ভভ কত মওান বুর ওায়যা দৃটিয়কাঘয য়র আয়ভআয়রয ভাধযয়ভ অভায়দযয়ও চানায়নায নুয়যাধ 
যআয়রা।  

ভান অিায টনওি দুঅ ওটয এফং াঠওয়দযয়ও দুঅয নুয়যাধ চানাটে মম, 
অিা তাঅরা গ্রন্থটি মূ্পণ  ওযায ফযফস্থা ওয়যন এফং তায ঙন্দনীে ওায়চ গ্রকাভী 
ওয়যন। অটভন।  



কানযু উম্মা গ্রকের  

হাদীস ও ররওযাযাত প্রসকে 

প্রশ্নঃ ওানমুর ঈম্যার টওতায়ফয ফ াদী  মযোোত টও ী?  
ঈত্তযঃ না; ফযং ওানমুর ঈম্যায়র টনব যয়মাকয াদী ঙাডা প্রঘুয টযভায়ণ মেীপ, 

ভুনওায  ভামূ (চার  টবটত্তীন) মযোয়েত যয়েয়ঙ। ওাযণ ওানমুর ঈম্যার টনু্দস্থায়নয 
প্রটদ্ধ ভুাটদ্দ অিাভা অরী ভুত্তাওী অর টন্দী (য)-এয ননয এও ওীটত  য়র টওতাফটি 
ভূরত ায়পম ুেূতী (য)-এয ূণ াঙ্গ টতনটি টওতায়ফয ুটফনযি রূভাত্র। ুেূতী (য)-এয 
টতনটি টওতাফ র :  

১. অর চায়ভঈর ওাফীয, মায অয়যও নাভ ‘চাভঈর চাোয়ভ’।  

ূেুতী (য)-এয আো টঙর, টফটবন্ন টওতায়ফ টফটিপ্ত ফ ধযয়নয াদীগুয়রায়ও ওরী 
 মপ’রী দুবায়ক বাক ওয়য এআ টওতায়ফ ংওটরত ওযা। ম টয়য়ফ এআ টওতায়ফ 
ী, াান ঙাডা প্রঘুয টযভায়ণ মেীপ, ভুনওায  ভামূ মযোয়েত এয়য়ঙ।  
২. অর চায়ভঈ কীয। ূেুতী (য) এআ টওতায়ফ ভামূ মওায়না মযোয়েত না 
অনায প্রটতজ্ঞা ওয়যটঙয়রন।  
৩. টমোদাতুর চায়ভঈ কীয। এটি চায়ভঈ কীয-এয ত  নুমােী 
টযফত ীয়ত  ফটধ ত াদীগুয়রায ংওরন। 
এআ দুটি টওতায়ফ ভামূ (চার) াদী না অনায প্রটতশ্রুটত টদয়র ূেুতী (য) এআ 
প্রটতশ্রুটত যিা ওযয়ত ায়যনটন। এঙাডা মেীপ  ভুনওায ম ায়েয মযোয়েত মতা 
যয়েয়ঙআ। 
ওানমুর ঈম্যার-এ এআ টতনটি টওতাফয়ও টপওী ধযাে নুায়য টফনযি ওযা য়েয়ঙ 

ভাত্র। তএফ স্বাবাটফওবায়ফআ ূেুতী (য)-এয টতন টওতায়ফয মেীপ, ভামূ  ভুনওায 
মযোয়েতভূ ওানমুর ঈম্যার-এ হুফহু যয়ে মকয়ঙ। 

মমভটনবায়ফ যয়েয়ঙ ী, াান  টনব যয়মাকয াদীভূয়য টফার বান্ডায। 
এঔন মওঈ মটদ ওানমুর ঈম্যার মথয়ও মওায়না াদী টনয়ত ঘাে তায়র তায়ও ফযআ 

এয টফশুদ্ধতা  টনব যয়মাকযতা মাঘাআ ওয়য টনয়ত য়ফ। তয়ফ মটদ তায়ত এভন মওায়না 
টওতায়ফয ঈদৃ্ধটত থায়ও, মায়ত মওফরভাত্র ী াদী ংওটরত য়েয়ঙ তয়ফ ম ওথা টবন্ন।   

টিা যাভ   
ভাটও অর ওাঈায 
চুরাআ-অকস্ট ২০১১ 



 
  

কানযু উম্মা 

 كتة ستح وفيه انهًسج حرف

হরকে হামযাহ 

এয়ত ঙেটি বাক যয়েয়ঙ 
১.টওতাফুর আভান োর আরাভ 

২.টওতাফুর অমওায 
৩.টওতাফুর অঔরাও 

৪.টওতাফুর আোঈর ভাঈত 
৫.টওতাফুর আচাযা (ফযফা-ফটণচয) 

৬.টওতাফুর ইরা 



 

 

 انكتاب األول

 إليًاٌ واإلسالو يٍ قسى األقىالفي ا 

প্রথম ভাগ  

অ আমান ওযা আসাম  

রমন কাসমু অকওযা 

أتىاب ثالثح وفيه  
এয়ত টতনটি ধযাে যয়েয়ঙ 

 
 انثاب األول

 يفهًا حقيقح ويجازا ويتعهقاخ أخرفي تعر 

 وفيه سثعح فصىل:

প্রথভ ধযায়ঃ  

আভান ও আসরামভয হাকীকক (প্রকৃত) ও ভাজামী (রুক) কযচয় প্রসমে 

এমত সাতকি কযমেদ যময়মে 

 

১. আভায়নয াওীওত 
২.আভায়নয রূও থ  এয াঔা প্রাঔা 

৩.আভান  আরায়ভয পমীরত 
৪.আভান  আরায়ভয টফধান 
৫.অওাভুর ফােঅত 
৬.আভান টফর ওাদয 
৭.টপাতুর  ভুটভনীন 

(এআ গ্রয়ন্থ যটগন টযয়েদগুয়রা ম ন্ত যয়েয়ঙ) 
 
 



 

 

 

সূচীপত্র 

টওতাফুর আভান োর আরাভ  
(অর অওোর) 
প্রথম ধ্যাযঃ  

আমান ও আসাকমর হাকীরক (প্রকৃত) ও মাজাযী (রুপক) পররচয প্রসকে 
এত সাতটি পররকেদ রকযকে 

 الفصل األوؿ: في حقيقة اإليماف
প্রথভ টযয়েদঃ আভায়নয াওীওত         ১১ 
 ১৪            اإلكماؿ
 الفصل الثاني في المجاز والشعب
টিতীে টযয়েদঃ আভায়নয রূও থ  এফং এয াঔা প্রাঔা    ২৮ 
 ৩১            اإلكماؿ
 الفصل الثالث في فضل اإليماف واإلسالـ
তৃতীে টযয়েদঃ আভান  আরায়ভয পমীরত      ৪০ 

 الفرع األوؿ: في فضل الشهادتين
প্রথভ ংঃ তাীদ  টযারায়তয ািয প্রদায়নয পমীরত   ৪০ 
 ৪৬           اإلكماؿ
 الفرع الثاني في فضائل اإليماف المتفرقة
টিতীে ংঃ আভায়নয টফটবন্ন পমীরত      ৭২ 
 ৮৪           اإلكماؿ

 الفصل الرابع في أحكاـ اإليماف واإلسالـ
 فيو فرعاف
৪থ  টযয়েদ আভান  আরায়ভয টফধান            ১০২ 
অয এয দুটি ং যয়েয়ঙ 

لشهادتينالفرع األوؿ في اإلقرار با  
১ভ ংঃ (আভান  আরায়ভয) স্বীওায়যাট   ািয প্রদান 
 ১০২                  اإلكماؿ



 

 

 )االرتداد(
ধভ তযায়কয টফধান              ১০৭ 
 الفرع الثاني في أحكاـ اإليماف المتفرقة
২ে ং আভায়নয টফটবন্ন অাওাভ            ১১০ 
 ১১৩                  اإلكماؿ



 

 

অযফী ূত্র ংয়ওত 

 ফুঔাযী خ

 ভুটরভ ـ

  ফুঔাযী, ভুটরভ ؽ

 টতযটভমী ت

 অফু দাঈদ د

 নাাই ف

  আফয়ন ভাচা ىػ

4 ুনান ঘতুিে- টতযটভমী, অফু দাঈদ, 

নাাই, আফয়ন ভাচা 

3 আফয়ন ভাচা ফযতীত য টতন ুনান- 
টতযটভমী, অফু দাঈদ, নাাই 

  ভুনাদ অভদ حم 

  মাোয়েদ ভুনাদ অভদ عم

  াওীভ-অর ভুিাদযাও াওীভ ؾ

 ফুঔাযী অর অদাফুর ভুপযাদ خد

 ফুঔাযী অত তাযীঔ خت

 তাফযানী ওাফীয طب

 তাফযানী অঈাত طس

صط  তাফযানী কীয 

 ট আফয়ন টিান حب

 ুনান াইদ আফয়ন ভানূয ص

  আফয়ন অটফ াআফা ش

 অবু্দয যামমাও অর চায়ভ (ভুান্নাপ) عب

  ভুনাদ অফু আোরা ع

  দাযাওুতনী অ ুনান قط

  দাআরাভী-ভুনাদ অর টপযদাঈ فر

 অফু নুঅআভ/নাইভ অর টরআো حل

 ফাোওী শুঅফুর আভান ىب

  ফাোওী অ ুনান ىق

  আফয়ন অটদ অর ওাটভর عد

  অর ঈওাআটর অম মুঅপা عق

  ঔতীফ অত তাযীঔ خط

  টমো অর ভুওাদ্দাী-অর ভুঔতাযা ض

  অফু দাঈদ তাোরী ط

/ز بز   ভুনাদ অর ফামমায 

 আফয়ন অাটওয كر

এয মওান ূত্র ঈয়িঔ ওযা েটন س
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ٍد، ٍد، َوَعَلى آِل ُُمَمَّ ََلُم َعَلى َرُسوِل اللَِّه، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّ  ِبْسِم اللَِّه َوالسَّ
 اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َواْرََحَْنا َوافْ َتْح لََنا أَبْ َواَب َرَْحَِتكَ  

 انثاب األول

 يجازا ويتعهقاخ أخرفي تعريفهًا حقيقح و 

 وفيه سثعح فصىل:

প্রথম ধ্যাযঃ  

আমান ও আসাকমর হাকীরক (প্রকৃত) ও মাজাযী (রুপক) পররচয প্রসকে 

 একত সাতটি পররকেদ রকযকে  

في حقيقح اإليًاٌ انفصم األول:  

প্রথভ কযমেদঃ আভামনয হাকীকত 

جنة والنار والميزاف وتؤمن بالبعث بعد اإليماف: "أف تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو وتؤمن بال -1
 الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره". )ىب عن عمر(

1- আভান য়রা এআ মম, তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ- অিায প্রটত, তায মপয়যতায়দয 
প্রটত, তায টওতাফভূয়য প্রটত, তায যাূরয়দয প্রটত। তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ চান্নাত, 
চাান্নাভ এফং ভীমায়নয প্রটত। টফশ্বা স্খান ওযয়ফ ভৃতুযয য ূণরুত্থায়নয প্রটত। অয়যা 
টফশ্বা স্থান ওযয়ফ তাওদীয়যয বার-ভয়ন্দয প্রটত।  

ফায়হাকী শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা) 

اإليماف " معرفة بالقلب وقوؿ باللساف وعمل باألركاف ". )طب عن علي( . -2  
২- আভান য়রা ন্তয টদয়ে অিায়ও মঘনা, ভুঔ িাযা স্বীওায ওযা এফং ঙ্গ-প্রতযঙ্গ 

িাযা অভর ওযা। 
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

اإليماف باهلل: "اإلقرار باللساف وتصديق بالقلب وعمل باألركاف" )الشيرازي في األلقاب عن  -3
 عائشة( .

৩- অিায প্রটত আভান য়রা- ভুয়ঔয স্বীওায়যাট , ন্তয়যয তযােন এফং ঙ্গ-প্রতযঙ্গ 
িাযা অভর ওযা। 

রযাজী-অর অরকাফ- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

"اإليماف بالقلب واللساف والهجرة بالنفس والماؿ" )عبد الخالق بن زاىر الشحابي في  - 4
 األربعين.

৪- মফান  ন্তয িাযা আভান রাব ে অয চান  ভার িাযা টচযত। 
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অবু্দর খাররক রফন মারহয অ রহাফী-অর অযফাইন- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা) 

اإليماف: " أف تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو وبلقائو وبرسلو وتؤمن بالبعث" )حم ؽ ىػ عن أبي ىريرة( . - 5  
৫- আভান য়রা এআ মম, তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ- অিায প্রটত, তায মপয়যতায়দয 

প্রটত, তায টওতাফভূয়য প্রটত, তায ািায়তয প্রটত, তায যাূরয়দয প্রটত। অয়যা টফশ্বা 
স্খান ওযয়ফ ভৃতুযয য ূণরুত্থায়নয প্রটত।  

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, ভুসররভ, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم باإليماف باهلل وحده أتدروف ما اإليماف باهلل؟ شهادة  - 6
هلل وأف محمدا رسوؿ اهلل، وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة وصياـ رمضاف وأف تؤدوا خمس أف ال إلو إال ا

عن ابن  3 ماغنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت احفظوىن وأخبروا بهن من وراءكم" )ؽ
 عباس(

৬- অটভ মতাভায়দযয়ও ঘাযটি টফলয়েয টনয়দ  টদটে অয ঘাযটি টফলে মথয়ও টনয়লধ 
ওযটঙ। অটভ মতাভায়দযয়ও টনয়দ  টদটে এওও  টিতীে অিায ঈয আভান অনায। 
তুটভ টও চান অিায প্রটত আভান অনায থ  টও? অিায প্রটত আভান অনায থ  য়রা এ 
ওথায ািয প্রদান ওযা মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যাদ (া) অিায 
যাূর। (অয টনয়দ  টদটে) নাভাম ওায়েভ ওযায, মাওাত প্রদান ওযায, যভচায়নয মযামা 
যাঔায এফং (অয়যা এওটি টতটয  টফলে) কনীভয়তয ভায়রয াোঁঘ বায়কয এও বাক দান 
ওযায। অয অটভ মতাভায়দযয়ও টনয়লধ ওযটঙ (ভয়দয চনয প্রস্তুতওৃত) ওদুয মঔার িাযা 
ততটযওৃত ফযতন, ভাটিয ফুচ াত্র, ওায়ঠয াত্র এফং ততরা  াত্র (ফযফায ওযা) মথয়ও। 
এআ ওথাগুয়রায়ও স্মযণ যাঔ এফং মতাভায়দয অায়য মরাওয়দযয়ও তা চাটনয়ে দা। 

ফুখাযী, ভুসররভ, রতযরভমী, অফু দাঈদ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  - 7
رمضاف وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع عن الدباء والخنتم والمزفت والنقير".وصوموا   

 )حم ـ عن أبي سعيد( 
৭- অটভ মতাভায়দযয়ও ঘাযটি টফলয়েয টনয়দ  টদটে অয ঘাযটি টফলে মথয়ও টনয়লধ 

ওযটঙ। অটভ মতাভায়দযয়ও টনয়দ  টদটে- মতাভযা অিায আফাদত ওযয়ফ এফং তায ায়থ 
টওঙু যীও ওযয়ফ না। ারাত ওায়েভ ওযয়ফ, মাওাত অদাে ওযয়ফ, যভচায়নয মযামা যাঔয়ফ 
এফং কনীভয়তয ভায়রয এও ঞ্চভাং দান ওযয়ফ। অয অটভ মতাভায়দযয়ও টনয়লধ ওযটঙ 
(ভয়দয চনয প্রস্তুতওৃত) ওদুয মঔার িাযা ততটয ফযতন, ওায়ঠয াত্র, ততরা  াত্র এফং ভাটিয 
ফুচ াত্র (ফযফায ওযা) মথয়ও। 
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ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ 

"بحسب امرئ من اإليماف أف يقوؿ رضيت باهلل ربا وباإلسالـ دينا وبمحمد صلى اهلل عليو  -8
 وسلم رسوال" )طس عن ابن عباس( .

8- মওান ফযট য আভায়নয চনয এিা ফরা ময়থি মম- অটভ অিায়ও প্রটতারও, 
আরাভয়ও দীন এফং ভুাম্যদ (া)-মও যাূর টায়ফ ময়ে ন্তুি। 

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"ذاؽ طعم اإليماف من رضي باهلل ربا وباإلسالـ دينا وبمحمد رسوال" )حم ـ ت عن العباس  - 9
 بن عبد المطلب( 

9- ঐ ফযট  আভায়নয স্বাদ ময়েয়ঙ- মম অিায়ও প্রটতারও, আরাভয়ও দীন এফং 
ভুাম্যদ (া)-মও যাূর টায়ফ ময়ে ন্তুি।  

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ, রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ অব্বাস আফচ্ছন অবু্দর ভুত্তাররফ (যা) 

"ثالث من فعلهن فقد طعم طعم اإليماف من عبد اهلل وحده وأنو الإلو إال اهلل وأعطى زكاة  - 11
ة وال المريضة وال الشرط اللئيمة ولكن مالو طيبة بها نفسو رافدة عليو كل عاـ واليعطي الهرمة وال الرديئ

من أوسط أموالكم فإف اهلل لم يسألكم خيره وال  يأمركم بشره وزكى نفسو" )د عن عبد اهلل بن معاوية 
  (العامري

10- মম ফযট  টতটনটি ওাচ ওযয়ফ টনটিত ম আভায়নয স্বাদ ায়ফ। মম ফযট  অিায 
আফাদয়ত টরপ্ত থায়ও এফং অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ তায স্বীওৃটত প্রদান ওয়য। প্রটত 
ফঙয ন্তুলিটঘয়ত্ত টনয়চয ভায়রয মাওাত প্রদান ওয়য এফং ফৃদ্ধ ফেয়য (শু), মযাকগ্রি (শু), 
ত্রুটিূণ   টনওৃি ভার প্রদান ওয়য না। ফযং ভধযভ ধযয়ণয ভার প্রদান ওয়য। অিা 
মতাভায়দয ঈৎওৃি ম্পদ ঘান না অফায টনওৃি ভার প্রদান ওযয়ত ফয়রন না। 

অফু দাঈদ- রযয়ায়াতঃ অবু্দল্লাহ রফন ভুয়ারফয়া অর অরভযী 

"ليس اإليماف بالتمنى وال بالتحلي، ولكن: ىو ما وقر في القلب وصدقو العمل" )ابن النجار فرص  - 11
 عن أنس( 

11- আভান অা-অওাঙ্ক্ষা ফা মফবূলায ভাধযয়ভ াটর ে না ফযং আভান মতা য়রা 
এভন টফলে মা ন্তয়য টযক্ক ে- অয অভর তায তযােন ওয়য। 

আফচ্ছন নাজ্জায, দাআরাভী-ভুসনাদ অর রপযদাঈস, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- 

রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إف لكل شيء حقيقة ومابلغ عبد حقيقة اإليماف حتى يعلم أف ما أصابو لم يكن ليخطئو وما أخطاه  - 12
ي الدرداء(لم يكن ليصيبو" )حم طب عن أب  
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12- প্রয়তযও টচটনয়য এওটি াওীওত অয়ঙ অয মওান ফান্দা আভায়নয াওীওত 
ম ন্ত ঐ ভে ম ন্ত মৌঁঙয়ত ায়য না, মম ম ন্ত ম এ টফলেটি বারবায়ফ মচয়ন না টনয়ফ মম, 
মম ভুটফত তায ঈয অটতত য়েয়ঙ তা ওঔয়না তায়ও বুর ওযত না। অয মা তায ঈয 
অটতত েটন তা তায ঈয ওঔন অটতত ত না। 

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

 اإلكًال

"اإليماف أف تؤمن باهلل ومالئكتو والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر" )ف عن أبي ىريرة وأبي ذر معا(  - 13  
13- আভান য়রা এআ মম, তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ অিায প্রটত, তায মপয়যতায়দয 

প্রটত, তায টওতায়ফয প্রটত এফং তায নফীয়দয প্রটত। অয়যা টফশ্বা স্থান ওযয়ফ তাওদীয়যয 
প্রটত। 

নাসাই- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা  অফু মায (যা)-একচ্ছে 

"اإليماف أف تؤمن باهلل واليـو اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت وتؤمن  - 14
يزاف وتؤمن بالقدر خيره وشره فإذا فعلت ذلك فقد آمنت" )حم عن أبي عامر بالجنة والنار والحساب والم

 وأبي مالك( )ف عن أنس( )ابن عساكر عن عبد الرحمن ابن غنم( .
14- আভান য়রা এআ মম, তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ অিায প্রটত, অটঔযায়তয প্রটত, 

তায মপয়যতায়দয প্রটত, তায টওতায়ফয প্রটত, তায নফীয়দয প্রটত, ভৃতুযয প্রটত এফং ভৃতুযয 
য ূণচ ীফয়নয প্রটত। অয়যা টফশ্বা স্থান ওযয়ফ চান্নাত  চাান্নায়ভয প্রটত, টাফ  
ভীমায়নয প্রটত। অয়যা টফশ্বা স্থান ওযয়ফ তাওদীয ফা বায়কযয বার-ভয়ন্দয প্রটত। মঔন তুটভ 
এগুয়রায ঈয টফশ্বা স্থান ওয়য মনয়ফ তঔন তুটভ টনটিত আভান অনেন ওযয়র। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু অরভয  অফু ভাররক (যা)1 নাসাই- রযয়ায়াতঃ 

অনাস (যা), আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অবু্দয যহভান আফচ্ছন গানভ (যা) 

"أربع من كن فيو فهو مؤمن ومن جاء بثالث وكتم واحدة فهو كافر شهادة أف الإلو إال اهلل وأني  - 15
بعد الموت وإيماف بالقدر خيره وشره" )تماـ وسمويو كر عن أبي سعيد( .رسوؿ اهلل وأنو مبعوث من   

15- মায ভয়ধয ঘাযটি টফলে থাওয়ফ ম টনটিত ভুটভন। অয মায ভয়ধয টতনটি থাওয়ফ 
অয এওটি মঙয়ড টদয়ফ ম টনটিত ওাটপয। এআ ওথায ািয প্রদান ওযা মম, অিা ফযতীত 
মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ (া)] অিায যাূর এফং ভৃতুযয য তায়ও ূনচ ীটফত 
ওযা য়ফ (এয প্রটত টফশ্বা স্থান ওযা)। অয তাওদীয়যয বার-ভয়ন্দয প্রটত আভান অনেন 
ওযা। 
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তাম্মাভ  সাভুরবয়া, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

أني رسوؿ اهلل بعثني بالحق وأنو " أربع لم يجد رجل طعم اإليماف حتى يؤمن بهن أف ال إلو إال اهلل و  - 16
 ميت ثم مبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر كلو" )كر عن علي( .

16- ঘাযটি টফলে এভন মম, তায ঈয আভান অনা ফযতীত ফান্দা আভায়নয স্বাদ ময়ত 
ায়য না। এআ ওথায ািয প্রদান ওযা মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ 
[ভুাম্যদ (া)] অিায যাূর- টমটন অভায়ও তয মপ্রযণ ওয়যয়ঙন। এিা মম, তায়ও 
ভৃতুযফযণ ওযয়ত য়ফ এফং ভৃতুযয য ূণযাে চীটফত ওযা য়ফ। অয তাওদীয ফা বায়কযয 
ওর টফলয়েয প্রটত আভান অনা। 

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

أي اإلسالـ أفضل قاؿ اإليماف. " اإلسالـ أف تسلم قلبك ويسلم المسلموف من لسلنك ويدؾ قيل ف -17
قيل وما اإليماف؟ قاؿ أف تؤمنوا باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو والبعث بعد الموت. قيل فأي اإليماف أفضل؟ 
قاؿ: الهجرة. قيل: وما الهجرة؟ قاؿ: أف تهجر السوء. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قاؿ: الجهاد. قيل: وما 

يتهم قيل فأي الجهاد أفضل؟ قاؿ: من عقر جواده وأىريق دمو. ثم الجهاد؟ قاؿ: أف تقاتل الكفار إذا لق
عمالف أفضل األعماؿ إال من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة". )حم طب عن عمرو بن عبسو( 

 ورجالو ثقات.
17-  আরাভ য়রা এআ মম, তুটভ মতাভায ন্তযয়ও (টনয়চয়ও) অিায মাদ  ওযয়ফ। 

অয মতাভায াত  মফান মথয়ও য ভুরভানয়ও টনযাদ যাঔয়ফ। টচজ্ঞাা ওযা য়রা 
মওান আরাভ ঈত্তভ? টতটন ফরয়রন, আভান। টচজ্ঞাা ওযা য়রা আভান টও? টতটন ফরয়রন, 
আভান য়রা এআ মম- তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ অিায প্রটত, তায মপয়যতায়দয প্রটত, তায 
টওতাফভূয়য প্রটত, তায যাূরয়দয প্রটত এফং ভৃতুযয য ূণচ ীফয়নয প্রটত।  

টচজ্ঞাা ওযা য়রা মওান আভান ঈত্তভ? টতটন ফরয়রন, টচযত। টচজ্ঞাা ওযা য়রা 
টচযত টও? টতটন ফরয়রন, গুনা মঙয়ড মদো। টচজ্ঞাা ওযা য়রা মওান টচযত ঈত্তভ, 
টতটন ফরয়রন, টচাদ। টচজ্ঞাা ওযা য়রা টচাদ টও? টতটন ফরয়রন, টচাদ য়রা এআ মম, 
মঔন ওাটপযয়দয ায়থ মতাভায ভুওাটফরা য়ফ তঔন তুটভ তায়দযয়ও তযা ওযয়ফ।  

টচজ্ঞাা ওযা য়রা মওান টচাদ ঈত্তভ? টতটন ফরয়রন, মমআ টচায়দ ভুচাটয়দয মখাডা 
মঔভী ে এফং তায য  ফয়ে মাে। তঃয এগুয়রায য দুটি অভর ঈত্তভ এিা ফযতীত মম, 
মওঈ নুরু অভর ওয়য- য়ে ভাফরূয (ভওফুর চ) থফা ঈভযা। 

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অভয আফচ্ছন অফাসা (যা)- 

ফর্ণনাকাযীগর্ রনবণযচ্ছমাগয 
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"حقيقة اإلسالـ أف تشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة  - 18
عن عمر( . 3وتصـو رمضاف، وتحج البيت إف استطعت إليو سبيال". )ـ   

18-  আরায়ভয াওীওত য়রা তুটভ এআ ািয প্রদান ওয়যা মম- ‘অিা ফযতীত মওান 
ভাফুদ মনআ এফং ভুাম্যাদ (া) অিায যাূর।’ নাভাম ওায়েভ ওয, মাওাত অদাে ওয, 
যভচায়নয মযামা যাঔ অয মটদ পয়যয াভথ য থায়ও তয়ফ ফােতুিায চ ারন ওয। 

ভুসররভ, রতযরভমী, অফু দাঈদ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা) 

اإلسالـ عالنية واإليماف في القلب" )ش عن أنس( ." – 19  
19- আরাভ য়রা প্রওাভান টফলে অয আভান য়রা ন্তয়যয টফলে। 
আফচ্ছন অরফ ায়ফাহ, রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

" إف لإلسالـ صنوا ، ومنارا كمنار الطريق ورأسو، وجماعو شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبد  - 21
" )طب عن أبي الدرداء( .ورسولو، وإقاـ الصال ة، وإيتاء الزكاة، وتماـ الصـو  

20- আরায়ভয দৃিান্ত য়রা য়থয দৃিায়ন্তয ভত। য়থয মমভন এওিা ভূর থায়ও 
মতভটন আরায়ভয ভূর ফা ঘূডা য়রা এ ওথায ািয প্রদান ওযা মম, অিা ফযতীত মওান 
ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং যাূর। অয নাভাম ওায়েভ ওযা, মাওাত 
অদাে এফং (যভচায়নয) ফ মযামা যাঔা। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

"بني اإلسالـ على خمس: شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة  - 21
 وحج البيت وصـو رمضاف" )حم ؽ ت ف عن ابن عمر(

21-  আরায়ভয টবটত্ত াোঁঘটি টফলয়েয ঈয প্রটতটষ্ঠত। এ ওথায ািয মদো মম, অিা 
ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায যাূর। নাভাম ওায়েভ ওযা। মাওাত 
অদাে ওযা। ফােতুিায চ ওযা এফং যভচায়নয মযামা যাঔা। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, ভুসররভ, রতযরভমী, নাসাই- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"رأس ىذا األمر اإلسالـ، ومن أسلم سلم، وعموده الصالة، وذروة سنامو الجهاد، ال ينالو إال  - 22
 أفضلهم" )طب عن معاذ( .

22- এআ দীয়নয ভূর য়রা আরাভ। অয মম আরাভ গ্রণ ওযর ম টনযাত্তা রাব 
ওযর। অয এআ দীয়নয িম্ভ য়রা নাভাম অয ঈচ্চতা য়রা টচাদ। ঈত্তভ মরাও ফযতীত তা 
মওঈ রাব ওযয়ত ায়য না। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুয়াম (যা) 
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"عرى اإلسالـ وقواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالـ من ترؾ واحدة منهن فهو بها كافر حالؿ  -23
 الدـ: شهادة أف ال إلو إال اهلل والصالة المكتوبة وصـو رمضاف" )ع عن ابن عباس( 

23- আরাভ ফ মদাল মথয়ও টফত্র। অয দীয়নয টতনটি টবটত্ত যয়েয়ঙ মায ঈয 
আরায়ভয টবটত্ত প্রটতটষ্ঠত য়েয়ঙ। মম এয ভয়ধয এওটি মঙয়ড টদয়ফ ম ওাটপয, তায য  
ারার। তা য়রা ‘রা আরাা আিািায’ ািয প্রদান ওযা, পযম নাভাম  যভচায়নয মযামা। 

ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"يا عدي ابن حاتم أسلم تسلم أشهد  أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل وتؤمن باألقدار كلها خيرىا  - 24
 وشرىا، حلوىا ومرىا" )ىػ عن عدي بن حاتم( .

24- ম অদী আফয়ন াটতভ! আরাভ গ্রণ ওয। াটন্ত  টনযাত্তা রাব ওযয়ফ। ািয 
প্রদান ওয এআ ওথায মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ অয অটভ [ভুাম্যদ (া)] অিায 
যাূর। অয আভান অনেন ওয তাওদীয ফা বায়কযয ফটওঙুয প্রটত- ঘাআ তা বার মাও থফা 
ভন্দ, টভি মাও থফা টত । 

আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অরদ আফচ্ছন অরফ হারতভ (যা) 

غتساؿ من الجنابة" )د عن " اإلسالـ إقاـ الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصـو شهر رمضاف واال - 25
 عمر(

25- আরাভ য়রা নাভাম ওায়েভ ওযা, মাওাত অদাে ওযা, ফােতুিায চ ওযা, 
যভচায়নয মযামা যাঔা এফং চানাফত ফা টফত্রতা মথয়ও মকার ওযা। 

অফু দাঈদ- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা) 

فروضة وتصـو رمضاف وتحج "اإلسالـ أف تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة الم - 26
 البيت" )حم ؽ ىػ عن أبي ىريرة وأبي ذر معا(

26- আরাভ য়রা এআ মম- তুটভ অিায আফাদত ওযয়ফ অয তায ায়থ মওান টওঙু 
যীও ওযয়ফ না। নাভাম ওায়েভ ওযয়ফ। পযম মাওাত অদাে ওযয়ফ। যভচায়নয মযামা যাঔয়ফ 
এফং ফােতুিায চ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, ভুসররভ, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা  অফু ময 

(যা)-একচ্ছে 

 اإلكًال

"بني اإلسالـ على خمس شهادة أف ال إلو إال اهلل والصالة وصياـ رمضاف فمن ترؾ واحدة  - 27
 منهن كاف كافرا حالؿ الدـ" )طب عن ابن عباس( .
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27-  আরায়ভয টবটত্ত াোঁঘটি টফলয়েয ঈয প্রটতটিত। এ ওথায ািয মদো মম, অিা 
ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। ারাত  যভচায়নয টোভ (এফং চ  মাওাত)। মম ফযট  এয 
মওান এওটি মঙয়ড টদয়ফ ম ওাটপয, তায য  ারার। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

وإقاـ الصالة "بني اإلسالـ على خمس شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو  - 28
 وإيتاء الزكاة وحج البيت وصـو رمضاف والجهاد والصدقة من العمل الصالح" )طب عن ابن عمر( .
28- আরায়ভয টবটত্ত াোঁঘটি টফলয়েয ঈয প্রটতটিত। এ ওথায ািয মদো মম, অিা 

ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায যাূর। নাভাম ওায়েভ ওযা, মাওাত 
অদাে ওযা, ফােতুিায চ ওযা। যভচায়নয মযামা যাঔা। অয টচাদ এফং াদওা য়রা 
মনও অভয়রয ভয়ধয মথয়ও। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"بني اإلسالـ على خمس خصاؿ: شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو، وإقاـ  - 29
ـو رمضاف. والجهاد والصدقة من العمل الصالح" )طب عن ابن الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وص

 عمر( .
29- আরায়ভয টবটত্ত াোঁঘটি তফটয়িযয ঈয প্রটতটিত। এ ওথায ািয মদো মম, 

অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং যাূর। নাভাম ওায়েভ 
ওযা। মাওাত অদাে ওযা। ফােতুিায চ ওযা। যভচায়নয মযামা যাঔা। অয টচাদ এফং 
াদওা য়রা মনও অভয়রয ভয়ধয মথয়ও। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"بني اإلسالـ على خصاؿ: شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل، واإلقرار بما  - 31
كوف من المسلمين يقاتلوف الدجاؿ ال جاء من عند اهلل، والجهاد ماض منذ بعث رسلو إلى آخر عصابة ت

ينقصهم جور من جار وال عدؿ من عدؿ، وأىل ال إلو إال اهلل فال تكفروىم بذنب وال تشهدوا عليهم 
 بشرؾ، والقدر خيره وشره من اهلل تعالى" )ابن النجار ابن عمر( .

30- আরায়ভয টবটত্ত এআ ওেটি তফটয়িযয ঈয প্রটতটিত। এ ওথায ািয মদো মম, 
অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায যাূর। অয এআ স্বীওায়যাট  
প্রদান ওযা মম- মা টওঙু টতটন টনয়ে এয়য়ঙন তা অিায ি মথয়ও। অয মঔন মথয়ও 
অিা তাঅরা যাূর মপ্রযণ ওয়যয়ঙন তঔন মথয়ও টচাদ চাটয যয়েয়ঙ এফং ভুরভানয়দয 
ফ য়ল চাভাঅত (ম ন্ত তা চাটয থাওয়ফ অয) তাযা দাোয়রয ায়থ মুদ্ধ ওযয়ফ। মওান 
মাটরয়ভয মুরুভ এফং মওান নযােটফঘাযয়ওয নযােটফঘায তায়দযয়ও তায়দয ভাওাদ মথয়ও ঠায়ত 
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াযয়ফ না। তাযা য়ফ রা আরাা আিািায টযফাযবু । তএফ তায়দয মওান গুনা  ত্রুটিয 
ওাযয়ণ তায়দযয়ও ওাটপয াফযি ওয়যা না অয না তায়দয প্রটত টযয়ওয ািয প্রদান ওয়যা। 
অয (য়চয়ন যাঔ মম,) তাওদীয়যয বার ভন্দ অিায ি মথয়ও। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"أتاني جبريل فقاؿ يا محمد اإلسالـ عشرة أسهم وخاب من السهم لو. أولها شهادة أف ال إلو إال  - 31
الطهرة، والثالث الزكاة وىي الفطرة، والرابع الصـو وىو الجنة، والخامس الحج  اهلل، والثاني الصالة وىي

وىو الشريعة، والسادس الجهاد وىو الغزوة، والسابع األمر بالمعروؼ وىو الوفاء، والثامن من النهي عن 
 المنكر وىو الحجة، والتاسع الجماعة وىي األلفة، والعاشر الطاعة وىي العصمة"

بن أحمد العجلي في فوائده والرافعي في تاريخ قزوين من طريق إسحاؽ الدبري عن عبد  أبو نعيم محمد)
 (. الرزاؽ عن معمر عن قتادة عن أنس

31- অভায টনওি টচফযাআর (অ) অয়রন এফং ফরয়রন- ম ভুাম্যদ! আরায়ভয 
দটি ং যয়েয়ঙ। অয ফটঞ্চত  িটতগ্রি য়রা মআ ফযট  মায টনওি মওান ংআ নাআ। 

প্রথভ: রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওযা।  
টিতীে: নাভাম- অয তা য়রা টফত্রতা। 
তৃতীে: মাওাত- অয তা য়রা টপতযাত। 
ঘতুথ : মযামা- অয তা য়রা চান্নাত (রায়বয ঈাে)। 
ঞ্চভ: চ- অয তা য়রা যীঅত।  
লি: টচাদ- অয তা য়রা কামো (টবমান)। 
প্তভ: মনওওায়চয অয়দ ওযা- অয তা য়রা অনুকতয। 
িভ: ৎ ওায়চ টনয়লধ ওযা- অয তা য়রা প্রভাণ।  
নফভ: চাভাঅত (ভুটরভয়দয ংখফদ্ধতা)- অয তা য়রা ভিত  ুম্পও । 
দভ: অনুকতয- অয তা য়রা ুযিা। 
অফু নায়ীভ ভুহাম্মদ আফচ্ছন অহভদ অর আজরী-অর পায়াচ্ছয়দ, অয যারপয়ী-

তাযীচ্ছখ কামবীন- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

" اإلسالـ ثمانية أسهم: اإلسالـ سهم والصالة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم  - 32
والجهاد في سبيل اهلل سهم وصـو رمضاف سهم واألمر بالمعروؼ سهم والنهي عن المنكر سهم. وقد 

 خاب من السهم لو" )ط ف عن حذيفة وحسن ع قط في األفراد والرافعي عن علي( ضعف.
32- আরায়ভয অিটি ং। আরাভ এওটি ং। নাভাম এওটি ং। মাওাত এওটি 

ং। ফােতুিায চ ওযা এওটি ং। টচাদ এওটি ং। যভচায়নয মযামা এওটি ং। 
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মনওওায়চয অয়দ প্রদান ওযা এওটি ং। ৎ ওাচ মথয়ও টনয়লধ ওযা এওটি ং। 
অয ফটঞ্চত  িটতগ্রি য়রা মআ ফযট  মায টনওি এওটি ং নাআ। 

অফু দাঈদ তায়ারসী, নাসাই- রযয়ায়াতঃ হুমায়পাহ (যা)  হাসান (যা)1 ভুসনাদ অফু 

আয়ারা, দাযাকুতনী অর অপযাদ, যারপয়ী- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) হাদীসরি ময়ীপ 

"أربع فرضهن اهلل عز وجل في اإلسالـ، من جاء بثالث لم يغنين عنو شيئا حتى يأتي بهن  - 33
ضاف وحج البيت"جميعا: الصالة والزكاة وصياـ رم  

)حم طب عن عمارة بن حـز وحسن، حم والبغوي عن زياد بن نعيم( .   
33- অিা তাঅরা ঘাযটি টচটন আরায়ভ পযম ওয়যয়ঙন। মটদ মওঈ টতনটি ারন 

ওয়য (অয এওটি ারন না ওয়য) তথাট তায িাযা তায মওান পােদা য়ফ না- মম ম ন্ত না 
ম ফ ওেটিয ঈয অভর ওয়য। (তা য়রা) নাভাম, মাওাত, যভচায়নয মযামা এফং 
ফােতুিায চ ওযা। 

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অম্মাযাহ রফন হামভ  হাসান; ভুসনাদ 

অহভদ, ফাগাবী- রযয়ায়াতঃ রময়াদ রফন নায়ীভ 

"إف لإلسالـ صنوا كمنار الطريق فمن ذلك أف يعبد اهلل وال يشرؾ بو شيئا، و؟؟ أقاـ  - 34
يتاء الزكاة، ويحج البيت، ويصـو رمضاف، واألمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر، والتسليم على الصالة، وإ

بني آدـ فإف ردوا عليك ردت عليك وعليهم المالئكة وإف لم يردوا عليك ردت عليك المالئكة ولعنتهم 
 أوسكتت عنهم، وتسليمك على أىل بيتك إذا دخلت، ومن انتقص منهن شيئا فهو سهم من سهاـ

ـو والليلة( )طب  عن أبي اإلسالـ ترؾ، ومن تركهن كلهن فقد ترؾ اإلسالـ" )ابن السني في عمل الي
 ىريرة( 

34- আয়রায়ভয দৃিান্ত য়রা য়থয দৃিায়ন্তয ভত (য়থয মমভন ভূর/াঔা থায়ও 
মতভটন আরাভ) এয ভয়ধয অয়ঙ- অিায আফাদত ওযা। তায ায়থ মওান টওঙু যীও না 
ওযা। নাভাম ওায়েভ ওযা। মাওাত অদাে ওযা। ফােতুিায চ ওযা। যভচায়নয মযামা 
যাঔা। ৎওায়চয অয়দ  ৎওায়চ টনয়লধ ওযা। ভানুলয়ও ারাভ ওযা। মটদ ম ারায়ভয 
চফাফ প্রদান ওয়য তয়ফ মপয়যতা মতাভায প্রটত  তায প্রটত যভত মপ্রযণ ওযয়ফ।  

অয মটদ ম ঈত্তয না মদে তয়ফ মপয়যতা মতাভায প্রটত যভত মপ্রযণ ওযয়ফ অয 
তায প্রটত রা’নত, থফা তায ফযাায়য নীযফ থাওয়ফ। অয মঔন খয়য প্রয়ফ ওযয়ফ তঔন 
খয়যয মরাওয়দযয়ও ারাভ প্রদান ওযয়ফ। এয়ফয ভধয মথয়ও মায এওটি ং ওভ য়ফ 
তয়ফ টনটিত, আরায়ভয ংয়য ভধয মথয়ও তায এওটি ং ওয়ভ মকর। অয মম ফ মঙয়ড 
টদর, ম টনঃয়ন্দয় আরাভয়ও মঙয়ড টদর।  
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আফনুস সরুি- অভারুর আয়ারভ য়ার রাআর, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু 

হুযায়যা (যা) 

"لم آتكم إال بخير، آتيتكم أف تعبدوا اهلل وحده الشريك لو وأف تدعوا الالت والعزى وأف تصلوا  - 35
تأخذوا من أمواؿ  بالليل والنهار خمس صلوات وأف تصوموا من السنة شهرا وأف تحجوا البيت وأف

 أغنيائكم فتردوىا على فقرائكم" )حم( عن رجل من بني عامر.
35- অটভ মতাভায়দয টনওি ওরযাণ ফযতীত অয টওঙুআ টনয়ে অটটন। অটভ মতাভায়দয 

টনওি এয়টঙ (এআ ফাত া টনয়ে) মম, মতাভযা এওও  টিতীে অিায আফাদত ওযয়ফ। রাত 
 ঈমমায়ও (ফ ভূটত য়ও তথা অিা ফযতীত ফটওঙুয়ও মায ঈানা ওযা ে) টযতযাক 
ওযয়ফ। টদয়ন যায়ত াোঁঘফায নাভাম ডয়ফ। াডা ফঙয়য এও ভা মযামা যাঔয়ফ। ফােতুিায 
চ ওযয়ফ। অয মতাভায়দয ধনীয়দয টনওি মথয়ও মাওাত  াদওা ঈূর ওয়য মতাভায়দয 
কযীফ  টনঃস্বয়দয ভয়ধয তা দান ওযয়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ফনী অরভয এয জননক ফযরি 

"يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قاؿ وما اإلسالـ قاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل  - 36
 وتؤمن باألقدار كلها خيرىا وشرىا حلوىا ومرىا" )ىػ( عن عدي بن حاتم.

36- ম অটদ আফয়ন াটতভ! আরাভ গ্রণ ওয, াটন্ত  টনযাত্তা রাব ওযয়ফ। টতটন 
টচজ্ঞাা ওযয়রন, আরাভ টও? নফী (া) ফরয়রন- এ ওথায ািয প্রদান ওয মম, অিা 
ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ (ভুাম্যদ) অিায যাূর। অয তাওদীয়যয প্রটত আভান 
অনেন ওয- তা বার মাও থফা ভন্দ, টভি মাও থফা টত । 

আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অরদ আফচ্ছন হারতভ (যা) 

أسلم تسلم قاؿ ماإلسالـ قاؿ تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو وتؤمن  "يا عدي بن حاتم - 37
بالقدر خيره وشره حلوه ومره يا عدي بن حاتم ال تقـو الساعة حتى تفتح خزائن كسرى وقيصر يا عدي بن 

حاتم تأتي الظعينة من الحيرة حتى تطوؼ بهذه الكعبة بغير خفير، يا عدي بن حاتم ال تقـو الساعة حتى 
ل الرجل جراب الماؿ فيطوؼ بو فال يجد أحد يقبلو فيضرب بو األرض فيقوؿ ليتك لم تكن ليتك  يحم

 كنت ترابا " )طب( الخطيب وابن عساكر عن عدي ابن حاتم.
37- ম অটদ আফয়ন াটতভ! আরাভ গ্রণ ওয, াটন্ত  টনযাত্তা রাব ওযয়ফ। টতটন 

টচজ্ঞাা ওযয়রন, আরাভ টও? নফী (া) ফরয়রন, তুটভ অিায প্রটত, তায মপয়যতায়দয 
প্রটত, তায টওতাফভূয়য প্রটত অয তায যাূরকয়ণয প্রটত আভান অনেন ওয। অয আভান 
অনেন ওয তাওদীয়যয প্রটত- তা বার মাও থফা ভন্দ, টভি মাও থফা টত । ম অটদ 
আফয়ন াটতভ! টওোভত ওায়েভ য়ফ না- মম ম ন্ত না টওযা  ওাোয তথা াযয  মযাভ 
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ম্রায়িয ধনাকায টফটচত না য়ফ। ম অটদ আফয়ন াটতভ! (টওোভত ওায়েভ য়ফ না- মম ম ন্ত 
না) এভন এও ভে অয়ফ, মঔন এওচন নাযী ুদূয ীযা মথয়ও এওাওী পয ওয়য এয় 
ফােতুিা তাোপ ওযয়ফ।  

ম অটদ আফয়ন াটতভ! টওোভত ওায়েভ য়ফ না- মম ম ন্ত না (ম্পয়দয এভন প্রাঘূম  
য়ফ মম) এওচন মরাও ভার বটত  থয়র টনয়ে এয় ওা’ফা তাোপ ওযয়ফ অয তায ভার 
মনোয ভত মওান মরাও াো মায়ফ না। মল ম ন্ত মআ ফযট  মআ ভায়রয থটর মভীয়ন 
ভাযয়ত ভাযয়ত ফরয়ফ- মটদ তুআ না থাওটত, মটদ তুআ ভাটি টত। 

তাফফযানী কাফীয, খতীফ, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অরদ আফচ্ছন হারতভ (যা) 

"اإلسالـ أف تشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة  - 38
 وتصـو رمضاف وتحج البيت إف استطعت إليو سبيال" )حم د ت ف ىػ عن عمر( .

38- আরাভ য়রা এআ মম, তুটভ ‘রা আরাা আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায’ ািয 
প্রদান ওযয়ফ। নাভাম ওায়েভ ওযয়ফ। মাওাত প্রদান ওযয়ফ। যভচায়নয মযামা যাঔয়ফ। 
ফােতুিায চ ারন ওযয়ফ- মটদ ম ম ন্ত মাোয (তদটও  অটথ ও) াভথ য থায়ও।  

ভুসনাদ অহভদ, অফু দাঈদ, রতযরভমী, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয 

(যা) 

ف تشهد أف ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو وأف "اإلسالـ أف تسلم وجهك هلل عز وجل وأ - 39
محمدا عبده ورسولو وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصـو شهر رمضاف وتحج البيت إف استطعت إليو سبيال 

فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت"  )حم ف عن ابن عباس( )حم عن أبي عامر وأبي مالك( )ف عن أنس( )ابن 
 عساكر عن عبد الرحمن بن غنم( .

39- আরাভ য়রা এআ মম, তুটভ টনয়চয়ও অিায মাদ  ওযয়ফ। অিা ফযতীত 
মওান ভাফুদ নাআ এ ওথায ািয প্রদান ওযয়ফ। টতটন এওও তায মওান যীও নাআ অয 
ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং যাূর। অয নাভাম ওায়েভ ওযয়ফ। মাওাত প্রদান ওযয়ফ। 
যভচান ভায়য মযামা যাঔয়ফ। ফােতুিায চ ারন ওযয়ফ- মটদ ম ম ন্ত মাোয (তদটও 
 অটথ ও) াভথ য থায়ও। মটদ তুটভ এআ ওাচগুয়রা ওয তয়ফ তুটভ ভুটরভয়দয ন্তবু   য়ে 
মকয়র।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা)1 ভুসনাদ অহভদ- 

রযয়ায়াতঃ অফু অভয  অফু ভাররক (যা)1 নাসাই- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা)1 আফচ্ছন 

অসারকয- রযয়ায়াতঃ অবু্দয যহভান আফচ্ছন গানভ (যা) 
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" اإلسالـ أف تشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة  - 41
 وتحج البيت وتعتمر وتغتسل عن الجنابة وأف تتم الوضوء وتصـو رمضاف" )حب عن عمر( 

40- আরাভ য়রা এআ মম, তুটভ ‘রা আরাা আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায’ ািয 
প্রদান ওযয়ফ। নাভাম ওায়েভ ওযয়ফ। মাওাত প্রদান ওযয়ফ। ফােতুিায চ  ঈভযা ারন 
ওযয়ফ। চানাফাত ফা টফত্রতা মথয়ও মকার ওযয়ফ। মু ূণ াঙ্গবায়ফ ওযয়ফ। অয যভচান 
ভায়য মযামা যাঔয়ফ। 

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"اإلسالـ شهادة أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل وأف تؤمن باألقدار خيرىا وشرىا"  - 41  
 )ف( عن عدي بن حاتم

41- আরাভ য়রা এ ওথায ািয প্রদান ওযা মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ 
এফং অটভ (ভুাম্যদ) অিায যাূর। অয এিা মম, তুটভ তাওদীয়যয বার-ভন্দ ফটওঙুয 
প্রটত আভান অনয়ফ।  

নাসাই- রযয়ায়াতঃ অরদ আফচ্ছন হারতভ (যা) 

"اإلسالـ أف تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصـو وتحج، واألمر  - 42
بالمعروؼ والنهي عن المنكر"وتسليمك على أىل بيتك  فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من اإلسالـ 

الـ ظهره" )ىػ ؾ عن أبي ىريرة( .يدعو ومن تركهن فقد ولى اإلس  
42- আরাভ য়রা এআ মম, তুটভ অিায আফাদত ওযয়ফ অয তায ায়থ মওান টওঙু 

যীও ওযয়ফ না। নাভাম ওায়েভ ওযয়ফ। মাওাত প্রদান ওযয়ফ। (যভচায়নয) মযামা যাঔয়ফ। 
চ ারন ওযয়ফ। ৎওায়চয অয়দ  ৎওায়চ টনয়লধ ওযয়ফ। অয টনয়চয খয়যয 
মরাওয়দযয়ও ারাভ ওযয়ফ। এয়ফয ভধয মথয়ও মম এওটি ং মঙয়ড টদর ম আরায়ভয 
এওটি ং মঙয়ড টদর। অয মম ফ মঙয়ড টদর ম আরাভয়ও টঙয়ন মপয়র টদর। 

আফচ্ছন ভাজাহ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

ية "اإلسالـ عشرة أسهم وقد خاب من السهم لو شهادة أف ال إلو إال اهلل وىي الملة والثان - 43
الصالة وىي الفطرة والثالثة الزكاة وىي الطهرة والرابعة الصـو وىي الجنة والخامسة الحج وىي الشريعة 

والسادسة الجهاد وىو الغزوة والسابعة األمر بالمعروؼ وىو الوفاء والثامنة النهي عن المنكر وىي الحجة 
طس عن ابن عباس( وفيو حامد بن والتاسعة الجماعة وىي األلفة والعاشرة الطاعة وىي العصمة" )طب 

 آدـ المروزي يضع الحديث.
43- আরায়ভয দটি ং যয়েয়ঙ। অয ফটঞ্চত  িটতগ্রি য়রা মআ ফযট  মায 

টনওি মওান ংআ নাআ। 
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প্রথভ: রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওযা। অয তা য়রা টভিাত ফা দীন।   
টিতীে: নাভাম- অয তা য়রা টপতযাত। 
তৃতীে: মাওাত- অয তা য়রা টযশুটদ্ধ। 
ঘতুথ : মযামা- অয তা য়রা (চাান্নাভ মথয়ও ফাোঁঘায) ঢার। 
ঞ্চভ: চ- অয তা য়রা যীঅত।  
লি: টচাদ- অয তা য়রা কমো (টবমান)। 
প্তভ: মনওওায়চয অয়দ ওযা- অয তা য়রা অনুকতয। 
িভ: ৎ ওায়চ টনয়লধ ওযা- অয তা য়রা প্রভাণ।  
নফভ: চাভাঅত (ভুটরভয়দয ংখফদ্ধতা)- অয তা য়রা ভিত  ুম্পও । 
দভ: অনুকতয- অয তা য়রা ুযিা। 
তাফযানী কাফীয  অঈসাত- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা), এআ রযয়ায়ায়াচ্ছতয 

একজন যাফী হারভদ রফন অদভ অর ভারূমী انحديث يضع   

وأشار بيده إلى صدره" )حم ف ع عن أنس(  " اإلسالـ عالنية واإليماف في القلب التقوى في القلب - 44
 وصحح.

44- আরাভ প্রওায টফলে এফং আভান ন্তয়যয টফলে। অয তাওো য়রা ন্তয়য- 
ন্তয়যয টদয়ও আাযা ওয়য (এ ওথা ফয়রয়ঙন)।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই, ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) হাদীসরি সরহহ 

كم ىذا. اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا "أال لعلكم ال تروني بعد عام - 45
بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة أنفسكم وأطيعوا إذا أمرتكم تدخلوا جنة ربكم" )محمد بن نصر عن أبي 

 أمامة(
45- েয়তাফা এ ফঙয়যয য মতাভযা অভায়ও অয মদঔয়ফ না। (তএফ অটভ 

মতাভায়দযয়ও ীেত ওযটঙ) মতাভযা মতাভায়দয যয়ফয আফাদত ওযয়ফ। াোঁঘ ো  নাভাম 
অদাে ওযয়ফ। যভচান ভায়য মযামা যাঔয়ফ। ফােতুিায চ ওযয়ফ। ঔুটভয়ন টনয়চয 
ম্পয়দয মাওাত অদাে ওযয়ফ। অয মঔন মতাভায়দযয়ও মওান টওঙুয টনয়দ  প্রদান ওটয তা 
ভানয়ফ। এয়ত মতাভযা মতাভায প্রটতারয়ওয চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ত াযয়ফ। 

ভুহাম্মদ রফন নসয- রযয়ায়াতঃ অফু ঈভাভা (যা) 

"أال تستمعوف. اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا  - 46
 إذا أمرتكم  تدخلوا جنة ربكم" )حم وابن منيع حب قط ؾ ص عن أبي أمامة( .
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46- মতাভযা টও মান না (অটভ টও ফটর)? মতাভযা মতাভায়দয যয়ফয আফাদত ওযয়ফ। 
াোঁঘ ো  নাভাম অদাে ওযয়ফ। যভচান ভায়য মযামা যাঔয়ফ। টনয়চয ম্পয়দয মাওাত 
অদাে ওযয়ফ। মঔন অটভ মতাভায়দযয়ও মওান টওঙুয টনয়দ  প্রদান ওটয তা মভয়ন ঘরয়ফ। 
এয়ত মতাভযা মতাভায প্রটতারয়ওয চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ত াযয়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন ভুরন’, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, দাযাকুতনী-অর অপযাদ, হাকীভ-

অর ভুস্তাদযাক, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ অফু ঈভাভা (যা) 

"أف تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وكل مسلم من مسلم حراـ،  - 47
ياحكيم بن معاوية ىذا دينك أينما تكن يكفيك"  )ابن أبي عاصم والبغوي طب ؾ عن معاوية بن حكيم 

( أنو قاؿ يا رسوؿ اهلل بما أرسلك ربك قاؿ فذكره.عن معاوية النميري عن أبيو  
47- তুটভ অিায আফাদত ওযয়ফ অয তায ায়থ মওান টওঙু যীও ওযয়ফ না। নাভাম 

ওায়েভ ওযয়ফ। মাওাত অদাে ওযয়ফ। অয মচয়ন যাঔ! প্রয়তযও ভুরভায়নয চান  ভার 
য ভুরভায়নয চনয াযাভ। ম াওীভ আফয়ন ভুোটফো! এিা মতাভায দীন। তুটভ মমঔায়নআ 
মা তা (য়ভয়ন ঘরা) মতাভায চনয ময়থি য়ফ।  

আফচ্ছন অরফ অরসভ, ফাগাবী, তাফযানী কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ 

ভুয়ারফয়া রফন হাকীভ, রতরন ভুয়ারফয়া অন নাভীরয থথচ্ছক, রতরন তায রতা থথচ্ছক 

এআ টযোোয়তয ূফ ফত ী ূত্র য়রা মম, াওীভ আফয়ন ভুোটফো (যা) যাূরুিা (া)- 
এয টনওি টচজ্ঞাা ওয়যটঙয়রন মম, অনায প্রটতারও অনায়ও মওান টচটনয়য ায়থ 
মপ্রযণ ওয়যয়ঙন? তঔন টতটন ঈ  াদী আযাদ ওয়যন। 

" أف تقوؿ أسلمت وجهي هلل وتخليت وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة. كل مسلم على مسلم  - 48
د ما أسلم عمال أو يفارؽ المشركين إلى المسلمين"محـر أخواف نصير أف ال يقبل اهلل من مشرؾ بع  

)ف ؾ عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده( أنو قاؿ ما آيات اإلسالـ قاؿ فذكره.   
48- ফর অটভ টনয়চয়ও অিায ঈয মাদ  ওযরাভ, অটভ তায টবভুঔী রাভ 

এফং তায চনয অত্ম-টনয়ফটদত রাভ। অয নাভাম ওায়েভ ওয। মাওাত অদাে ওয। মচয়ন 
যাঔ! প্রয়তযও ভুরভান (তায চান  ভার) য ভুরাভায়নয চনয াযাভ। ফাআ বাআ বাআ 
এফং এয়ও য়যয াামযওাযী। অয মচয়ন যাঔ! মওান ভুটযও ভুরভান োয য তায 
অভর অিা ততিণ ম ন্ত ওফুর ওয়যন না- মম ম ন্ত না ম ভুটযওয়দয মথয়ও ৃথও য়ে 
ভুরভানয়দয ায়থ না টভয়। 

নাসাই, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ ফহম রফন হাকীভ (যা), রতরন তায রতা 

থথচ্ছক, রতরন তায দাদা থথচ্ছক 
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এআ টযোোয়তয ূফ ফত ী ূত্র য়রা মম, ঐ াাফী যাূরুিা (া) এয টনওি 
আরায়ভয অরাভত এয টফলে টচজ্ঞাা ওয়যটঙয়রন। তঔন টতটন ঈ  াদী আযাদ ওয়যন। 

أف ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو وأف محمدا عبده ورسولو وأف يكوف اهلل "أف تشهد  - 49
ورسولو أحب إليك مما سواىما وأف تحترؽ في النار أحب إليك من أف تشرؾ باهلل وأف تحب ذا نسب ال 

تحبو إال هلل فإذا كنت كذلك فقد دخل حب اإليماف في قلبك كما دخل حب الماء للظمآف في اليـو 
 القائظ"

)حم عن أبي رزين العقيلي( أنو قاؿ يا رسوؿ اهلل ما اإليماف؟ قاؿ فذكره وحسن.   
49- তুটভ এওথায ািয প্রদান ওয মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। টতটন এওও 

তায মওান যীও নাআ। অয ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং তায যাূর। অয মতাভায 
টনওি মমন অিা এফং তায যাূর নয ফটওঙু মথয়ও মফী টপ্রে ে। অয অিায ায়থ 
যীও ওযায মঘয়ে মমন অগুয়ন জ্বরা মতাভায টনওি মফী ঙন্দনীে ে। অয ওাঈয়ও 
ভিত ওযয়র মটদ ম অিায তনওিযপ্রাপ্ত ে- অিায চনযআ ভিত ওয। মঔন তুটভ 
এআ ফস্থাে মৌঁয়ঙ মায়ফ তঔন মতাভায ন্তয়য আভান এভনবায়ফ প্রয়ফ ওযয়ফ (টপ্রে য়ে 
মায়ফ), মমবায়ফ ঈত্তপ্ত টদয়ন টাায়ত য টনওি াটন টপ্রে য়ে মাে। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু যামীন ঈকাআরী (যা) 

এআ টযোোয়তয ূফ ফত ী ূত্র য়রা মম, ঐ াাফী যাূরুিা (া) এয টনওি টচজ্ঞাা 
ওয়যটঙয়রন আভান টও? তঔন টতটন (া) ঈ  াদী আযাদ ওয়যন।- হাদীসরি হাসান 

"أف تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصـو رمضاف وتحج وتعتمر  -51
وتسمع وتطيع وعليك بالعالنية وإياؾ والسر" )حب عن ابن عمر( أف رجال قاؿ يا رسوؿ اهلل أوصني قاؿ 

 فذكره.
50- তুটভ অিায আফাদত ওযয়ফ অয তায ায়থ মওান টওঙু যীও ওযয়ফ না। নাভাম 

ওায়েভ ওযয়ফ। মাওাত অদাে ওযয়ফ। যভচায়নয মযামা যাঔয়ফ। চ  ঈভযা ওযয়ফ। 
অভীয়যয ওথা শুনয়ফ এফং তায অনুকতয ওযয়ফ। মতাভযা প্রওায টফধায়নয চনয অটদি। 
তএফ ওায়যা মকানীে টফলয়েয নুন্ধান ওযয়ফ না। 

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

এও ফযট  যাূরুিা (া) মও ফয়রটঙয়রন, অভায়ও ঈয়দ টদন। তঔন টতটন (া) 
এআ াদী আযাদ ওয়যন। 

"ىل تدروف من ىذا، ىذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم خذوا عنو والذي نفسي بيده ماشبو  - 51
 علي منذ أتاني قبل مرتي ىذه وما عرفتو حتى ولى" )حب عن ابن عمر( .
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51- মতাভযা টও চান আটন মও?  আটন টচফযাআর (অ)। মতাভায়দযয়ও মতাভায়দয দীন 
টঔায়ত এয়য়ঙন। তায ওথাগুয়রা ংযিণ ওয়য যাঔ। ওভ মআ ত্তায মায ায়ত অভায 
প্রাণ! ম ূয়ফ  মতফায এয়য়ঙ তায়ও টঘনয়ত মওান ুটফধা েটন এআফায ঙাডা। অয এআফায 
তায়ও অটভ তঔন টঘয়নটঙ মঔন ম প্রস্থান ওযয়ত ঈদযত য়রন। 

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 
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في انًجاز وانشعة انفصم انثاَي  

কিতীয় কযমেদঃ আভামনয রূক থথ এফং এয াখা প্রাখা 

"اإليماف بضع وسبعوف شعبو فأفضلها قوؿ ال إلو إال اهلل وأدناىا إماطة األذى عن الطريق  – 52
 والحياء شعبة من اإليماف" )ـ د ف ىػ عن أبي ىريرة( .

52- আভায়নয াঔা ত্তযটিয টওঙু মফট। এয য়ফ াচ্চ াঔা য়ে রা আরাা 
আিািায ািয প্রদান ওযা। অয ফ টনম্ন াঔা য়ে- যািা মথয়ও ওিদােও ফস্তু াযণ 
ওযা। অয রো আভায়নয এওটি াঔা। 

ভুসনাদ অহভদ, অফু দাঈদ, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"اإليماف بضع وستوف شعبو والحياء شعبة من اإليماف" )خ عن أبي ىريرة( . - 53  
53- আভায়নয াঔা ত্তযটিয টওঙু মফট। অয রো আভায়নয এওটি াঔা। 
ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"اإليماف أربع وستوف بابا" )ت عن أبي ىريرة( . - 54  
54- আভায়নয ৬৪ টি দযচা যয়েয়ঙ। 
রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"إف هلل تعالى مائة خلق وسبعة عشر خلقا من أتى بخلق منها دخل الجنة" )ع ىب عن  - 55
 عثماف( .

55- অিা তাঅরায এওত ত্তযটি গুণ যয়েয়ঙ। মটদ মওঈ এওটি গুণ িাযা 
গুণাটিত ে তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 

ভুসনাদ অফু আয়ারা, ফায়হাকী শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ ঈসভান (যা) 

"اإليماف بضع وسبعوف بابا. فأدناىا إماطة األذى عن الطريق وأرفعها قوؿ ال إلو إال اهلل" )ت  -56
 عن أبي ىريرة( .

56- আভায়নয াঔা ত্তযটিয টওঙু মফট। এয ফ টনম্ন াঔা য়ে যািা মথয়ও 
ওিদােও ফস্তু াযণ ওযা। অয এয য়ফ াচ্চ াঔা য়ে ‘রা আরাা আিািা’। 

রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"اإليماف الصبر والسماحة" )ع طب في مكاـر األخالؽ عن جابر( . - 57  
57- আভান য়রা তধম   দোি তা। 
ভুসনাদ অফু আয়ারা, তাফযানী-ভাকারযভুর অখরাক- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 
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حاـر عفيف عن المطامع" )حل عن محمد ابن نضر الحارثي "اإليماف عفيف عن الم - 58
 مرسال( .

58- আভান য়রা াযাভ ফস্তু এফং নপানী ঔাট মথয়ও টনষ্করুলতা  ূত-টফত্রতায 
নাভ। 

রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ ভুহাম্মদ আফচ্ছন নময অয হারযসী- ভুযসাররুচ্ছ 

هلل أحدىما إال بصاحبو" )ابن شاىين في "اإليماف والعمل أخواف شريكاف في قرف ال يقبل ا - 59
 السنة عن علي( .

59- আভান  অভর দুআ বাআয়েয ভত। ঈবেটি এওআ যওভ। অিা তাঅরা মওান 
এওটিয়ও যটি ফযতীত ওফুর ওয়যন না। 

আফচ্ছন াহীন তায সিুায়- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

ن شاىين عن محمد بن "اإليماف والعمل قريناف ال يصلح واحد منهما إال مع صاحبو" )اب - 61
 علي مرسال( .

60- আভান  অভর দুআ াথীয ভত। এওটি ফযতীত যটি টঠও থাওয়ত ায়য না। 
আফচ্ছন াহীন- রযয়ায়াতঃ ভুহাম্মদ আফচ্ছন অরী, ভুযসাররুচ্ছ 

"اإليماف نصفاف فنصف في الصبر ونصف في الشكر" )ىب عن أنس( . - 61  
61- আভান দুআটি ংয়য নাভ। এওটি ং য়রা ফয। অয অয়যওটি ং য়রা 

মাওয। 
ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إذا سئل أحدكم أمؤمن ىو فال يشك في إيمانو" )طب عن عبد اهلل بن زيد األنصاري( . – 62  
62- মঔন মতাভায়দয ওাঈয়ও তায বাআয়েয ফযাায়য টচজ্ঞাা ওযা ে মম, ম টও 

ভুটভন? তয়ফ তায আভায়নয ফযাায়য য়ন্দ ওয়যা না।  
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অবু্দল্লাহ রফন মায়দ অর অনসাযী (যা) 

"أسلم المسلمين إسالما من سلم المسلموف من لسانو ويده" )حب عن جابر( صحيح. - 63  
63-  আরায়ভয ফয়ঘয়ে টনয়ফটদত ভুরভান ম, মায াত  ভুঔ য়ত য 

ভুরভান টনযাদ থায়ও। 
সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা)- হাদীসরি সরহহ 

"أكمل المؤمنين من سلم المؤمنوف من لسانو ويده" )ؾ عن جابر( . - 64  
64- ফয়ঘয়ে টযূণ  আভানদায ম, মায াত  ভুঔ য়ত য ভুটভন টনযাদ 

থায়ও। 
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হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

يسلم الناس من لسانك ويدؾ وأشرؼ  "أشرؼ اإليماف أف يأمنك الناس وأشرؼ اإلسالـ أف – 65
 الهجرة أف تهجر السيئات وأشرؼ الجهاد أف تقتل ويعقر فرسك" )طس عن ابن عمر(

رواه ابن النجار في تاريخو وزاد "وأشرؼ الزىد أف يسكن قلبك على مارزقت وإف أشرؼ ماتسأؿ  
 من اهلل تعالى العافية في الدين والدنيا".

65- ফয়ঘয়ে ঈচ্চ আভান য়রা ভানুল মতাভায মথয়ও টনযাদ য়ে মায়ফ। ফয়ঘয়ে ঈচ্চ 
আরাভ য়রা ভানুল মতাভায মফান  ায়তয টনি মথয়ও টনযাদ থাওয়ফ। ফয়ঘয়ে ঈচ্চ 
টচযত য়রা এআ মম, তুটভ ভন্দ ওাচ ভূ মঙয়ড টদয়ফ। অয ফয়ঘয়ে ফড টচাদ য়রা- 
তুটভ ীদ য়ে মায়ফ এফং টচায়দ মতাভায মখাডা মঔভী য়ে মায়ফ। 

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা)  

আফয়ন নাোয তায আটতায় অয়যা ফৃটদ্ধ ওয়য ফণ না ওয়যন মম- ফয়ঘয়ে ঈচ্চ মুহুদ 
য়রা, মতাভায রুমীয়ত মতাভায ভন প্রান্ত য়ে মায়ফ। অয ফয়ঘয়ে ঈচ্চ দুঅ য়রা, তুটভ 
অিায টনওি দুটনো  অটঔযায়তয অটপোত- ুস্থতা, াটন্ত  টনযাত্তা প্রাথ না ওযয়ফ।  

" أفضل اإليماف أف تعلم أف اهلل معك حيث ماكنت" )طب حل عن عبادة بن الصامت( . - 66  
66- ঈত্তভ আভান য়রা- মতাভায এিা চানা থাওা মম, তুটভ মমঔায়নআ থাও না মওন 

অিা মতাভায ায়থ অয়ঙন। 
তাফযানী কাফীয, রহরআয়া-অফু নুঅআভ, রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ আফনুস সারভত (যা) 

اإليماف أف تحب هلل وتبغض هلل وتعمل لسانك في ذكر اهلل عز وجل وأف تحب "أفضل  – 67
 للناس ماتحب لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك وأف تقوؿ خيرا أو تصمت" )طب عن معاذ بن جبل( .

67- ঈত্তভ আভান য়রা- তুটভ ভিত ওযয়ফ মতা অিায চনয, টফয়িল  ত্রুতা 
ওযয়ফ মতা অিায চনয। মতাভায মফানয়ও অিায টমটওয িাযা ট  যাঔয়ফ। মম টচটন 
মতাভায চনয ঙন্দ ওযয়ফ য়নযয চনয তা ঙন্দ ওযয়ফ। মম টচটন টনয়চয চনয ঙন্দ 
ওযয়ফ য়যয চনয তা ঙন্দ ওযয়ফ। অয বার ওথা ফরয়ফ, নেয়তা ঘু থাওয়ফ। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম আফচ্ছন জাফার (যা) 

ف من لم يكن فيو شيء منهن فال إيماف لو التسليم ألمر اهلل والرضاء "خمس من اإليما - 68
 بقضاء اهلل والتفويض إلى اهلل والتوكل على اهلل والصبر عند الصدمة األولى" )البزار عن ابن عمر( .
68- আভায়নয াোঁঘটি টফলে এভন মম, ওায়যা ভয়ধয মটদ তায এওটি না থায়ও তয়ফ 

তায আভানআ মনআ। তা য়রা- অিায টনয়দ য়য াভয়ন অত্মভ ণ ওযা। অিায পোরায 
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ঈয ন্তুি থাওা। টনয়চয়ও অিায ঈয মাদ  ওযা। অিায ঈয বযা ওযা এফং 
ভুটফয়তয প্রথভ অখায়তআ ফয ওযা। 

ফামমায- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

كل واالستسالـ "ذروة اإليماف أربع خصاؿ الصبر للحكم والرضاء بالقدر واإلخالص للتو  - 69
 للرب" )حل ص عن أبي الدرداء(

69- আভায়নয ঘূডা ঘাযটি টফলয়েয ভয়ধয যয়েয়ঙ। অিায হুওুয়ভয ঈয তধম  ধাযণ 
ওযা। তাওদীয ফা অিায টনধ াটযত বায়কযয ঈয ন্তুি থাওা। আঔরায়য ায়থ অিায 
ঈয বযা ওযা। অয অিায নুকত থাওা।  

রহরআয়া-অফু নুঅআভ, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

"ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من ولده ووالده والناس أجمعين" )حم ؽ ف ىػ عن  - 71
 أنس( 

70- মতাভাদয ভয়ধয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না অটভ তায 
টনওি তায ন্তান-ন্ততী, তায টতা-ভাতা এফং ভি ভানুল মথয়ও মফী টপ্রে না ফ।   

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা)  

"والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب الناس إليو من والده وولده" )حم خ ع  -71
 عن أبي ىريرة( .

71- অিায থ! মতাভাদয ভয়ধয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না 
অটভ তায টনওি তায ন্তান-ন্ততী, তায টতা-ভাতা মথয়ও মফী টপ্রে না ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা)  

"ثالث من كن فيو ذاؽ طعم اإليماف من كاف ال شيء أحب إليو من اهلل ورسولو ومن كاف  - 72
أحب إليو من أف يرتد عن دينو ومن كاف يحب هلل ويبغض هلل" )سمويو طب عن أنس( .ألف يحرؽ بالنار   

72- মায ভয়ধয টতনটি গুণ অয়ঙ ম আভায়নয স্বাদ রাব ওয়য। অিা  যাূর মথয়ও 
মওান টওঙু মফী টপ্রে না ো। টনয়চয দীন মথয়ও টপয়য মাোয ঘাআয়ত অগুয়ন দগ্ধ ো 
মফী টপ্রে ো। অয অিায চনযআ ওাঈয়ও বারফাা এফং অিায চনযআ ওাঈয়ও খৃণা 
ওযা। 

সাভুরবয়া, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

 اإلكًال



কানমুর ঈম্মার- অর আভান অর আসরাভ (অর অকয়ার)  ধযায়ঃ১ ২য় রযচ্ছেদঃ আভাচ্ছনয রুক থণ  াখা প্রাখা   32 

 
`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

 

"أفضل اإليماف أف تحب هلل وتبغض هلل وتعمل لسانك في ذكر اهلل" ابن مندة )عن إياس  - 73
 ابن سهل لجهني( .

73- ঈত্তভ আভান য়রা অিায চনয বারফাা এফং অিায চনয ত্রুতা ওযা এফং 
মতাভায মফান অিায টমটওয িাযা ট  থাওা। 

আফচ্ছন ভুনদাহ- রযয়ায়াতঃ আয়াস আফচ্ছন সাহর অর জুহনী  

"أفضل اإليماف الصبر والسماحة" )خ في التاريخ من حديث عبيد بن عمير عن أبيو(  - 74
 )الديلمي عن معقل بن يسار( .

74- ঈত্তভ আভান য়রা তধম   দোি তা (হৃদেতা)। 
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ ভারকর আফচ্ছন আয়াসায (যা) 

"أفضل اإليماف خلق حسن" )طب عن عمرو بن عبسة( . - 75  
75- ঈত্তভ আভান য়রা ুন্দয স্ববাফ-ঘটযত্র। 
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অভয আফচ্ছন অফাসা (যা) 

"أفضل اإلسالـ من سلم المسلموف من لسانو ويده" - 76  
عن أبي موسى( )طب عن عمرو بن عبسة( )ط والدارمي وعبد بن حميد ع )خ ـ ت ف طب  

 طس طص عن جابر( )طب ؽ عن ابن عمر( .
76- ঈত্তভ আরাভ য়রা মায মফান  াত মথয়ও য ভুরভান টনযাদ থায়ও।  
ফুখাযী, ভুসররভ, রতযরভমী, নাসাই, তাফযানী কাফীয- রযমায়াতঃ অফু ভূসা (যা)1 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অভয আফচ্ছন অফাসা (যা)1 অফু দাঈদ তায়ারসী, দারযভী, অব্দ 

আফচ্ছন হুভায়দ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, তাফযানী অঈসাত, তাফযানী সগীয- রযয়ায়াতঃ জারফয 

(যা); তাফযানী কাফীয, ফুখাযী ভুসররভ- রযমায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

يمانا أحسنهم خلقا "أفضل اإلسالـ من سلم المسلموف من لسانو ويده وأكمل المؤمنين إ - 77
 وأفضل الصالة طوؿ القنوت وأفضل الصدقة جهد المقل" )ابن نصر عن جابر( 

77- ঈত্তভ আরাভ য়রা মায মফান  াত মথয়ও য ভুরভান টনযাদ থায়ও। 
টযূণ  আভানদায ঐ ফযট  মায ঘটযত্র ফায মঘয়ে ঈত্তভ। ঈত্তভ নাভাম য়রা মায টওোভ দীখ  
ে। অয ঈত্তভ াদওা য়রা দটযি ফযট য াদওা। 

আফচ্ছন নসয- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

"إف هلل مائة وسبعة عشر شريعة من وافاه بخلق منها دخل الجنة" )بز عن عثماف( . - 78  
78- অিা তাঅরায এওত য়তযটি গুণ যয়েয়ঙ। মটদ মওঈ এওটি গুণ িাযা 

গুণাটিত য়ে মাে, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 
ফামমায- রযয়ায়াতঃ ঈসভান (যা) 
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"إف هلل مائو خلق وسبعة عشر خلقا فمن أتاه بخلق واحد منها دخل الجنة" )ط والحكيم  - 79
 ع عن عثماف( وضعف.

79- অিা তাঅরায এওত য়তযটি গুণ যয়েয়ঙ। তায ভধয মথয়ও মটদ ওাঈয়ও 
এওটি গুণ প্রদান ে, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 

অফু দাঈদ তায়ারসী, হাকীভ, ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ ঈসভান (যা) 

"إف هلل عز وجل لوحا من زبرجد أخضر جعلو تحت العرش كتب فيو أني أنا اهلل ال إلو إال أنا  - 81
أرحم الراحمين خلقت بضعة عشر وثلثمائة خلق من جاء بخلق منها مع شهادة أف ال إلو إال اهلل دخل 

ظمة عن أنس( وضعف.الجنة" )طس وأبوالشيخ في الع  
80- অিা তাঅরায টনওি ফুচ ফয়ণ য াথয টফটি এওটি টফত্র পরও অয়ঙ, মা 

অযয়য টনয়ঘ ফটস্থত। মায ভয়ধয টরঔা অয়ঙ- অটভ অিা! অটভ ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। 
অটভআ ফয়ঘয়ে মফী যভওাযী। অটভ টতনত দয়য মফী ুন্দয ঘটযত্র ৃটি ওয়যটঙ। মম 
ফযট  এয ভধয মথয়ও মওান এওটি ুন্দয ঘটযত্র টনয়ে এফং ‘রা আরাা আিািায’ ািয 
অয়, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 

তাফযানী অঈসাত, অফু ায়খ অর অমভায়- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা)- হাদীসরি 

ময়ীপ 

ي ال "إف هلل تعالى ثلثمائة وخمس عشر شريعة يقوؿ الرحمن وعزتي ال يأتيني عبد من عباد - 81
 يشرؾ بي شيئا بواحدة منهن إال أدخلتو الجنة" )الحكيم عن أبي سعيد( .

81-অিা তাঅরায টতনত নযটি গুণ অয়ঙ। অয দোভে অিা তাঅরা ফয়রন- 
অভায আমময়তয থ! অভায মওান ফান্দা অভায টনওি এআ ফস্থাে অয় মম, ম ঐফ 
গুয়ণয ভয়ধয অভায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য টন, তায়র তায়ও অটভ ফযআ চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযাফ।  

হাকীভ- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"إف بين يدي الرحمن لوحا فيو ثلثمائة وخمس عشر شريعة يقوؿ الرحمن وعزتي وجاللي ال  - 82
يأتي عبد من عبادي ال يشرؾ بي شيئا فيو واحدة منها إال دخل الجنة" )عبد بن حميد عن أبي سعيد( 

 ضعف.
82- দোভে অিায টনওি এওটি পরও অয়ঙ। মায ভয়ধয টতনত নযটি গুণাফরী 

অয়ঙ। দোভে অিা তাঅরা ফয়রন, অভায ম্যান  ভয়ত্ময ওভ! অভায মম ফান্দাআ এআ 
গুণাফরীয়ত অভায ায়থ ওাঈয়ও যীও না ওয়য অভায ওায়ঙ অয়ফ, ম ফযআ চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযয়ফ।  
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অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা)- হাদীসরি ময়ীপ 

"اإليماف ثلثمائة وثالثوف شريعة من وافى شريعة  منها دخل الجنة" )طس طب حب  وابن  - 83
  النجار عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيو عن جده( وضعف.

83-  আভান টতনত টতটযটি গুণাফরীয নাভ। মটদ মওঈ এওটিয িাযা গুণাটিত য়ে 
মাে, তয়ফ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

তাফযানী অঈসাত, তাফযানী কাফীয, সরহহ আফচ্ছন রবান, আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ 

ভুগীযাহ আফচ্ছন অবু্দয যহভান রফন ঈফায়দ- রতরন তায রতা থথচ্ছক অয রতরন তায দাদা থথচ্ছক 

ق "اإليماف سبعوف أو اثناف وسبعوف بابا أرفعو ال إلو إال اهلل وأدناه إماطة األذى عن الطري - 84
 والحياء شعبة من اإليماف" )حب عنو(

84- আভায়নয ত্তয থফা ফাাত্তযটি াঔা যয়েয়ঙ। এয য়ফ াচ্চ াঔা য়ে ‘রা আরাা 
আিািা’ এফং ফ টনম্ন াঔা য়ে যািা মথয়ও ওিদােও ফস্তু াযণ ওযা। অয রো 
আভায়নয এওটি াঔা। 

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ ঐ 

الرجل ال يكوف مؤمنا حتى يكوف قلبو مع لسانو سواء ويكوف لسانو مع قلبو سواء  "إف – 85
 واليخالف قولو عملو ويأمن جاره بوائقو" )ابن بالؿ في مكاـر األخالؽ( .

85- মওান ফযট  আভানদায য়ত াযয়ফ না ম ম ন্ত- মম ম ন্ত তায ন্তয়যয ায়থ 
মফায়নয এফং মফায়নয ায়থ তায ন্তয়যয টভর না য়ফ। অয তায ওথা  ওায়চয টফয়যাটধতা 
দূয না য়ফ। অয তায প্রটতয়ফী তায ওি মথয়ও টনযাদ না য়ফ।  

আফচ্ছন রফরার- ভাকারযভুর অখরাক 

"اإليماف في قلب الرجل يحب اهلل عز وجل" )الديلمي وابن النجار عن أبي ىريرة( . - 86  
86- আভান ঐ ফযট য ন্তয়য স্থান রাব ওয়য, মম অিায প্রটত ভিত যায়ঔ।  
দায়রাভী  আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"اإليماف عرياف وزينتو الحياء ولباسو التقوى ومالو الفقو" )ابن النجار عن أبي ىريرة(  – 87
 )الخرائطي في مكاـر األخالؽ عن وىب )ابن منبو( معروؼ

87- আভান নাফৃত- রো তায মৌন্দম , তাওো তায মালাও এফং ফুছ-টফয়ফঘনা 
তায ম্পদ। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা)1 খাযাচ্ছয়তী-ভাকারযভুর অখরাক- 

রযয়ায়াতঃ য়াহাফ আফচ্ছন ভুনারব্বহ 
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"ثالث من اإليماف اإلنفاؽ في اإلقتار وبذؿ السالـ للعالم واإلنصاؼ من نفسك" )بز طب  - 88
 عن عمار( ورجح بز وقفو

88- টতনটি টফলে আভায়নয ভয়ধয ন্তবু  - ংওিাফস্থাে দান ওযা, অটরভয়ও ারাভ 
ওযা এফং টনয়চয ফযাায়য আনাপ ওযা।  

ফামমায, তাফযানী- রযয়ায়াতঃ অম্মায (যা) 

"ثالث خالؿ من جمعهن فقد جمع خالؿ اإليماف االنفاؽ من االقتار واالنصاؼ من  – 89
 نفسك وبذؿ السالـ للعالم" )حل عن عمار( .

89- টতনটি টফলে মম টনয়চয ভয়ধয চভা ওয়যয়ঙ, টনটিত ম আভায়নয গুণাফরী চভা 
ওয়যয়ঙ। দাটযিতা  ংওিাফস্থাে দান ওযা। টনয়চয ফযাায়য আনাপ ওযা এফং অটরভয়ও 
ারাভ ওযা।  

রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ অম্মায (যা) 

إليماف" )حم عن معاذ بن أنس( ل ا"من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكم - 91  
90- মম ফযট  অিায চনয ভিত ওযর এফং অিায চনযআ যাকাটিত য়রা। 

অিায চনয ওাঈয়ও টদর এফং অিায চনযআ মদো মথয়ও টফযত থাওর- তয়ফ ম তায 
আভানয়ও ূণ  ওয়য টনর। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম রফন অনাস (যা) 

ف أحدكم مؤمنا حتى أكوف أحب إليو من ولده ووالده" )ؾ عن فاطمة بنت "واهلل ال يكو  - 91
 عتبة( .

91- অিায থ! মতাভাদয ভয়ধয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত 
না অটভ তায টনওি তায ন্তান-ন্ততী এফং তায টতা-ভাতা মথয়ও মফী টপ্রে না ফ। 

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ পারতভাহ রফনচ্ছত ঈতফাহ 

"ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من نفسو" )حم عن عبد اهلل بن ىشاـ( . - 92   
92- মতাভাদয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না অটভ তায টনওি 

তায টনয়চয মথয়ও মফী টপ্রে না ফ।  
ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অবু্দল্লাহ রফন রহাভ 

ؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من نفسو، وأىلي أحب إليو من أىلو، وعترتي أحب "ال ي - 93
 إليو من عترتو، وذريتي أحب إليو من ذريتو" )طب ىب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيو( .
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93- মতাভাদয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না অটভ তায টনওি 
তায টনয়চয মথয়ও, অভায টযফায তায টযফায মথয়ও, অভায ফং তায ফং মথয়ও এফং 
অভায ন্তান-ন্ততী তায ন্তান-ন্ততী মথয়ও মফী টপ্রে না য়ফ। 

তাফযানী কাফীয, ফায়হাকী- শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ অবু্দয যহভান আফচ্ছন অফী 

রায়রা- রতরন তায রতা থথচ্ছক 

عن أنس( ."ال يؤمن أحدكم حتى يحب المرء ال يحبو إال هلل" )حم  - 94  
94- মতাভাদয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না ম অিায চনযআ 

ওাঈয়ও ভিতওাযী না য়ফ। 
ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"ال يؤمن عبد حتى يحب للناس مايحب لنفسو من الخير" )الخرايطي في مكاـر األخالؽ  - 95
 عن أنس( .

95- মতাভাদয মওঈ ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না ম য়যয চনয তা-আ ঙন্দ 
ওযয়ফ, টনয়চয চনয মা ঙন্দ ওয়য। 

খাযাচ্ছয়তী-ভাকারযভুর অখরাক- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو مايحب لنفسو والمسلم من سلم المسلموف من لسانو  - 96
اكر عن اسيد بن عبد اهلل بن زيد القسري عن أبيو ويده، ال يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره شره" )ابن عس

 عن جده( .
96- মতাভাদয মওঈ ম ম ন্ত ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না ম য়যয চনয 

তা-আ ঙন্দ ওযয়ফ, টনয়চয চনয মা ঙন্দ ওয়য। অয ভুরভান য়রা ম, মায ভুঔ  াত 
য়ত য ফযট  টনযাদ থায়ও। অয মতাভায়দয মওঈ ভুটভন য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না 
তায প্রটতয়ফী তায টনি য়ত টনযাদ না য়ফ।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ ঈসায়দ আফচ্ছন অবু্দল্লাহ রফন মায়দ অর কাসযী- রতরন 

তায রতা থথচ্ছক অয রতরন তায দাদা থথচ্ছক 

فعلو"  "ال يؤمن عبد حتى يكوف لسانو وقلبو سواء وحتى يأمن جاره بوائقو واليخالف قولو – 97
 )ابن النجار عن أنس( .

97- মওান ফান্দা ম ম ন্ত আভানদায য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না তায মফান  ন্তয 
ভান না য়ফ। তায প্রটতয়ফী তায টনি য়ত টনযাদ না য়ফ এফং তায ওথা  ওায়চয 
টফয়যাটধতা দূয না য়ফ।  
 আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 
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عبد صريح اإليماف حتى يحب ويبغض هلل فإذا أحب هلل وأبغض هلل فقد استحق "ال يجد ال - 98
الوالية من اهلل وإف أولياي من عبادي وأحباي من خلقي الذين يذكروف بذكري وأذكر بذكرىم" )طب عن 

 ابن عمرو بن الحمق( .
98- মওান ফান্দা আভানয়ও বারবায়ফ রাব ওযয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না তায ভিত 

 খৃণা অিায চনযআ না য়ে মায়ফ। তএফ মঔন ম অিায চনযআ ভিত  ত্রুতা 
মালণওাযী য়ে মায়ফ, তঔন ম অিায ি মথয়ও তায তনওিয রায়বয মমাকয য়ে মকর। 
(অিা তাঅরা ফয়রন) অয অভায ফান্দায়দয ভয়ধয অভায ফনু্ধ এফং অভায ৃটিয ভয়ধয 
অভায টপ্রে ফান্দা ম, মম অভায টমটওয ওয়য, অভায়ও স্মযণ ওয়য অয অটভ তায়ও স্মযণ 
ওটয।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয আফনুর হাভাক 

"ال يحق العبد حقيقة اإليماف حتى يغضب هلل ويرضى هلل فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة  – 99
مد بن عمرو بن الحمق( اإليماف وإنما أحباي وأولياي الذين يذكروف بذكري وأذكر بذكرىم" )طس عن مح

 *وضعف
99- মওান ফান্দা আভায়নয াওীওত ম ন্ত মৌঁঙয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না তায মরাধ 

 খৃণা অিায চনযআ না য়ে মায়ফ। তএফ মঔন ম ফস্থা ৃটি য়ে মায়ফ, তঔন ম 
আভায়নয াওীওত রায়বয মমাকয য়ে মকর। অয অভায টপ্রে  অভায ফনু্ধ তাযা, মাযা অভায 
টমটওয ওয়য, অভায়ও স্মযণ ওয়য অয অটভ তায়দযয়ও স্মযণ ওটয।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ ভুহাম্মদ আফন অভয আফনুর হাভাক- হাদীসরি ময়ীপ 

" ال يحق العبد حق صريح اإليماف حتى يحب هلل ويغضب فإذا أحب هلل وأبغض فقد  - 111
باي من خلقي الذين يذكروف بذكري وأذكر استحق الوالية من اهلل تعالى فإف أولياي من عبادي وأح

 بذكرىم" )حم عن ابن عمر بن الحمق( .
100- মওান ফান্দা ূণ  আভানদায়যয মমাকয ঐ ম ন্ত য়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না তায 

বারফাা  খৃণা অিায চনযআ না য়ে মায়ফ। তএফ মঔন ম অিায চনযআ ভিত  
ত্রুতা মালণওাযী য়ে মায়ফ, তঔন ম অিায ি মথয়ও তায তনওিয রায়বয মমাকয য়ে 
মকর। (অিা তাঅরা ফয়রন) অয অভায ফান্দায়দয ভয়ধয অভায ফনু্ধ এফং অভায ৃটিয 
ভয়ধয অভায টপ্রে ফান্দা ম, মম অভায টমটওয ওয়য, অভায়ও স্মযণ ওয়য অয অটভ তায়ও 
স্মযণ ওটয।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয আফনুর হাভাক 
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"ال يبلغ العبد حقيقة اإليماف حتى يحب للناس مايحب لنفسو من الخير" )ع حب ص  – 111
 عن أنس( .

101- মওান ফান্দা আভায়নয াওীওত ম ন্ত ততিণ মৌঁঙয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না 
ম য়যয চনয তা-আ ঙন্দ ওযয়ফ, মা টনয়চয চনয ঙন্দ ওয়য। 

ভুসনাদ অফু আয়ারা, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসূয- রযয়ায়াতঃ 

অনাস (যা) 

"ال يبلغ العبد حقيقة اإليماف حتى يعلم أف ما أصابو لم يكن ليخطئو وما أخطأه لم يكن  - 112
 ليصيبو" )س وحسنو طب كر عن أبي الدرداء( .

102- মওান ফান্দা আভায়নয াওীওত ম ন্ত ততিণ মৌঁঙয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না 
ম মচয়ন টনয়ফ মম, মমআ ভুটফত  টফদ তায ঈয অটতত য়েয়ঙ তা তায ঈয 
অটতত না য়ে থাওত না। অয মা তায ঈয অটতত েটন তা ওঔয়না অটতত ত 
না।  

وحسنو س  তাফযানী কাফীয, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

اس مايحب لنفسو وحتى " لكل شيء حقيقة ومايبلغ العبد حقيقة اإليماف حتى يحب للن - 113
 يأمن جاره من بوائقو" )كر عن ابن عمر( .

103- প্রয়তযও টচটনয়য এওটি াওীওত অয়ঙ। অয মওান ফান্দা আভায়নয াওীওত 
ম ন্ত ততিণ মৌঁঙয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না ম য়যয চনয তা-আ ঙন্দ ওযয়ফ, মা 
টনয়চয চনয ঙন্দ ওয়য। অয মম ম ন্ত না তায প্রটতয়ফী তায টনি মথয়ও টনযাদ না 
য়ফ।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"ال يبلغ عبد حقيقة اإليماف حتى يحب للناس مايحب لنفسو" )ابن جرير عن ابن عمر( . - 114  
104- মওান ফান্দা আভায়নয াওীওত ম ন্ত ততিণ মৌঁঙয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না 

ম য়যয চনয তা-আ ঙন্দ ওযয়ফ, মা টনয়চয চনয ঙন্দ ওয়য। 
আফচ্ছন জারযয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

" أوثق عرى اإلسالـ أف تحب في اهلل وتبغض في اهلل" )ابن أبي الدنيا في كتاب اإلخواف  - 115
 عن البراء( 

105- আভায়নয ভচফুত ওডা য়রা অিায চনযআ বারফাা এফং অিায চনযআ খৃণা 
 ত্রুতা মালণ ওযা। 

আফচ্ছন অরফদ দুনআয়া-রকতাফুর আখয়ান- রযয়ায়াতঃ ফাযা (যা) 
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"ال يستكمل عبد اإليماف حتى يحب ألخيو مايحب لنفسو وحتى يخاؼ اهلل في مزاحو  – 116
(وجده" )أبو نعيم في المعرفة عن أبي مليكة الداري  

106- মওান ফান্দা আভানয়ও ঐ ম ন্ত ূণ  ওযয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না ম তায 
বাআয়েয চনয তা-আ ঙন্দ ওযয়ফ, মা টনয়চয চনয ঙন্দ ওয়য। অয মম ম ন্ত না ম, তায 
াট-ভচাও  গুরু-কাম্ভীয়ম  অিায়ও বে না ওযয়ফ।  

অফু নুঅআভ-অর ভারযপাহ- রযয়ায়াতঃ অফু ভুরাআকাহ অদ দাযী 

النصاؼ من "اليستكمل العبد اإليماف حتى يكوف فيو ثالث خصاؿ االنفاؽ في االقتار وا -117
 نفسو وبذؿ السالـ" )الخرائطي في مكاـر األخالؽ عن عمار بن ياسر( الديلمي عن أنس.

107- মওান ফান্দা আভানয়ও ঐ ম ন্ত ূণ  ওযয়ত াযয়ফ না, মম ম ন্ত না তায ভয়ধয 
টতনটি গুয়ণয ভায়ফ না খিয়ফ। দাটযি  ংওিাফস্থাে ফযে ওযা  দান ওযা। টনয়চয 
ঈয আনাপ ওযা এফং ারাভ ওযা। 

খাযাচ্ছয়তী-ভাকারযভুর অখরাক- রযমায়াতঃ অম্মায আফচ্ছন আয়াসায (যা)1 দাআরাভী- 

রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"تطعم الطعاـ وتقري السالـ على من عرفت ومن لم تعرؼ" )حم خ ـ د ف ىػ عن ابن  - 118
فذكره. عمر( "إف رجال سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أي اإلسالـ خير قاؿ"  

108- অায ওযা এফং টযটঘত টযটঘত ফাআয়ও ারাভ প্রদান ওয।  
ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, ভুসররভ, অফু দাঈদ, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন 

ঈভয (যা) 

এও ফযট  যাূরূূ্িা (া) মও প্রশ্ন ওয়যটঙর- মওান আরাভ ঈত্তভ? তঔন যাূরুিা 
(া) ঈ  আযাদ ওয়যন। 
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م انثانث في فضم اإليًاٌ واإلسالوانفص  

 وفيه فرعاٌ

তৃতীয পররকেদঃ আমান ও আসাকমর েযীত 

এর দটুি ংল রকযকে 

  في فضم انشهادتيٍ األول: انفرع

প্রথভ ংঃ তাওহীদ ও কযসারামতয সাক্ষ্য প্রদামনয পমীরত 

تسعة  "إف اهلل سيخلص رجال من أمتي على رؤوس الخالئق يـو القيامة فينشر عليو - 119
وتسعين سجال كل سجل مثل مد البصر ثم يقوؿ أتنكر من ىذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظوف فيقوؿ ال يا 

رب فيقوؿ أفلك عذر فيقوؿ ال يا رب فيقوؿ بلى إف لك عندنا حسنة وإنو ال ظلم عليك اليـو فتخرج 
ضر وزنك فيقوؿ يا رب ماىذه بطاقة فيها أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا عبده ورسولو فيقوؿ أح

البطاقة مع ىذه السجالت فيقاؿ فإنك ال تظلم فتوضع السجالت في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
 السجالت وثقلت البطاقة واليثقل مع اسم اهلل تعالى شيء" )حم ت ؾ ىب عن ابن عمر( .

109- অিা তা’অরা টওোভয়তয টদন অভায ঈম্যয়তয  এও ফযট য়ও ভি ৃটিয 
ভয়ি ডাওয়ফন। অয তায াভয়ন তায অভরনাভায টনযানিআটি টনফন্ধন ঔাতা ঔুয়র টদয়ফন। 
এও এওটি টনফন্ধন ঔাতা মতদূয দৃটি মাে ততদূয ম ন্ত টফিৃত য়ফ। এযয টতটন তায়ও 
ফরয়ফন, এয এওটি টওঙু টও স্বীওায ওযয়ত ায? অভর ংযিণওাযী টরটওাযকণ টও 
মতাভায ঈয মওান মুরুভ ওয়যয়ঙ? মরাওটি ফরয়ফ- না, ম অভায যোযটদকায। অিা 
তা’অরা ফরয়ফন, মতাভায টওঙু ফরায অয়ঙ টও?  মরাওটি ফরয়ফ- না, ম যোযটদকায। 
টতটন ফরয়ফন: যাোঁ, অভায ওায়ঙ মতাভায এওটি মনওী অয়ঙ। অচ মতাভায ঈয মওান মুরুভ 
ওযা য়ফ না। তঔন এওটি মঙাি ওাকয়চয িুওযা মফয ওযা য়ফ। এয়ত অয়ঙ- 

شهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا عبده ورسولوأ  

অাদু অর- রা আরাা আিািাহু ো অাদু অন্না ভুাম্যাদান অফদুহু ো 
যাূরুহু। 

অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান আরা মনআ। অয়যা ািয টদটে মম, 
ভুাম্যাদ (া) তায ফান্দা  যাূর। 

  তঔন মরাওটি ফরয়ফ, ম অভায যফ! এআ এওটি মঙাি িুওযা এত ফড দপতয়যয 
াভয়ন টও বূটভওা যায়ঔ? থ াৎ তা মতা টওঙুআ নে। তঔন তায়ও ফরা য়ফ, অচ মতাভায 
ঈয মওান মুরুভ ওযা য়ফ না। যাূরুিা (া) ফয়রন-  নন্তয ফগুয়রা টনফন্ধন ঔাতা এও 
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ািাে যাঔা য়ফ অয ওাকয়চয মঙাি মআ িুওযাটিয়ও অয়যও ািাে যাঔা য়ফ। তঔন 
ফগুয়রা দপতয ারওা য়ে মায়ফ অয ওাকয়চয মঙাি িুওযাটিআ বাটয য়ে মায়ফ। অিায 
নায়ভয ভুওায়ফরাে মওান টচটনআ বাটয য়ত ায়য না। 

ভুসনাদ অহভদ, রতযরভমী, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- 

রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

على رؤوس الخالئق فينشر لو تسعة وتسعوف سجال كل سجل يصاح برجل من أمتي يـو القيامة "- 111
مد البصر ثم يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى ىل تنكر من ىذا شيئا فيقوؿ ال يا رب فيقوؿ أظلمك كتبتي 

الحافظوف فيقوؿ ال يا رب ثم يقوؿ ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقوؿ ال فيقوؿ بلى إف لك عندنا 
ـ فتخرج لو بطاقة فيها أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو حسنة وإنو ال ظلم عليك اليو 

فيقوؿ يا رب ما ىذه البطاقة مع ىذه السجالت فيقوؿ إنك ال تظلم فتوضع السجالت في كفة فطاشت 
)خ ؾ عن ابن عمرو( .السجالت وثقلت البطاقة "   

110- টওোভয়তয টদন অভায ঈম্যয়তয  এও ফযট য়ও ভি ৃটিয াভয়ন ডাওা য়ফ। 
অয তায াভয়ন তায অভরনাভায টনযানফফআটি টনফন্ধন ঔাতা ঔুয়র মদো য়ফ। প্রটতটি 
টনফন্ধন ঔাতা দৃটিয মল ীভা ম ন্ত টফিৃত য়ফ। তঃয অিা তাঅরা তায়ও ফরয়ফন, 
তুটভ টও এয এওটি স্বীওায ওযয়ত ায? ম অযম ওযয়ফ- না, ম যোযয়দকায। 
তঃয অিা তাঅরা ফরয়ফন, েয়তা অভর টরটফদ্ধওাযী মপয়যতাকণ মতাভায ঈয 
মওান মুরুভ ওয়যয়ঙ? মরাওটি ফরয়ফ- না, ম অভায যোযটদকায। তঃয অিা তাঅরা 
ফরয়ফন, মতাভায টনওি মওান ময অয়ঙ টও থফা মওান মনওী অয়ঙ টও? মরাওটি টফলণ্নবায়ফ 
ফরয়ফ, না। তঃয অিা তা’অরা ফরয়ফন, তয়ফ অভায ওায়ঙ মতাভায এওটি মনওী অয়ঙ। 
অচ মতাভায ঈয মওান মুরুভ ওযা য়ফ না। তঔন এওটি মঙাি ওাকয়চয িুওযা মফয ওযা 
য়ফ। এয়ত অয়ঙ- 

 أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا عبده ورسولو
অাদু অর- রা আরাা আিািাহু ো অাদু অন্না ভুাম্যাদান অফদুহু ো  

যাূরুহু। 
অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান আরা মনআ। অয়যা ািয টদটে মম, 

ভুাম্যাদ (া) তায ফান্দা  যাূর। 
   তঔন অিা তাঅরা ফরয়ফন, মা এয়ও চন ওযা। মরাওটি ফরয়ফ, ম অভায 
যফ! এআ এওটি মঙাি িুওযা এত ফড দপতয়যয াভয়ন টও বূটভওা যায়ঔ? ফরা য়ফ, অচ 
মতাভায ঈয মওান মুরুভ ওযা য়ফ না। নন্তয ফগুয়রা টনফন্ধন ঔাতা এও ািাে যাঔা য়ফ 
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অয ওাকয়চয মঙাি মআ িুওযাটিয়ও অয়যও ািাে যাঔা য়ফ। তঔন ওাকয়চয মআ মঙাি 
িুওাযটি এত বাটয য়ে মায়ফ মম, নয ফ ওাকয়চয দপতযগুয়রায (তুরায ভত) ঈডয়ত 
থাওয়ফ। 

ফুখাযী, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

و مخلصا دخل الجنة " )ع عن الناس أف من شهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل "أذف في - 111
 عمر( 

111- মরাওয়দয টনওি এআ মখালণা ওয়য দা মম, মম ফযট  আঔরায়য ায়থ এআ ািয 
প্রদান ওয়য মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং তায মওান যীও নাআ, ম চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"اذىب بنعلي ىاتين فمن لقيت من وراء ىذا الحائط يشهد أف ال إلو إال اهلل مستيقنا بها قلبو  - 112
 فبشره بالجنة" )ـ عن أبي ىريرة( .

112- ম অফু হুযােযা! অভায এআ চুতা দুটি টনয়ে মা অয এআ মদোয়রয টঙয়ন মম 
ফযট য়ওআ এভন া, মম ভয়নয আোওীয়নয ায়থ ‘রা আরাা আিািায’ ািয প্রদান ওয়য, 
তয়ফ তায়ও চান্নায়তয শুব ংফাদ প্রদান ওয।  

ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"يا ابن الخطاب اذىب فناد في الناس: ال يدخل الجنة إال المؤمنوف" )حم ـ عن عمر( . - 113  
113-  ম ঈভয আফয়ন ঔাত্তাফ! মা মরাওয়দযয়ও এআ মখালণা প্রদান ওয মম, ভুটভনকণ 

ফযতীত মওঈ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না।   
ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা) 

"يا ابن عوؼ اركب فرسك ثم ناد: إف الجنة ال تحل إال لمؤمن" )د عن العرباض( . - 114  
114-  ম আফয়ন অঈপ! টনয়চয মখাডায ঈয োয য়ে মা অয মরাওয়দয ভায়ছ 

মখালণা ওয মম, ভুটভন ফযতীত মওঈ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না।  
 অফু দাঈদ- রযয়ায়াতঃ আযফাম (যা) 

"يا بالؿ قم فأذف ال يدخل الجنة إال مؤمن وإف اهلل ليؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر" )خ  - 115
 عن أبي ىريرة( .

115- ম টফরার! দাডা এফং মরাওয়দযয়ও চাটনয়ে দা মম, ভুটভন ফযতীত মওঈ 
চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না।  অয অিা তাঅরা এআ দীনয়ও পাটও ফযট  িাযা ট ারী 
ওযয়ফন।  
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 ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

 "أشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل ال يلقاني بهما عبد غير شاؾ فيهما إال دخل الجنة" - 116
 )حم ـ عن أبي ىريرة( .

116- অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং অটভ অিায 
যাূর। মম এ দুটি টফলয়েয প্রটত এভনবায়ফ টফশ্বা যায়ঔ মম, তায়ত য়ন্দ ওয়যা না অয 
এআবায়ফ অিায ায়থ ািাত ওয়য, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

إني ألعلم كلمة ال يقولها عبد عند موتو إال كانت نورا لصحيفتو وإف جسده وروحو " - 117
 ليجداف لها روحا عند الموت" )ف ىػ حب عن طلحة( .

 117- অটভ এভন এওটি ওাটরভা চাটন, মম ফান্দা ভৃতুযয ভে তা ফয়র, তয়ফ তা তায 
অভরনাভায চনয নূয য়ে মাে। অয তায মদ  ভন ভৃতুযয ভে এআ ওাটরভায ফয়দৌরয়ত 
ঔুট  তযতাচা য়ে মাে। 

নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ তারহা (যা) 

"بشر الناس أنو من قاؿ ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وجبت لو الجنة" )ف عن سهل بن حنيف  - 118
 وعن زيد بن خالد الجهني( .

118- মরাওয়দযয়ও এআ শুব ংফাদ প্রদান ওয়য দা, মম ফযট  ফয়র- অিা ফযতীত 
মওান ভাফুদ নাআ, টতটন এওও, তায মওান যীও নাআ- তয়ফ তায চনয চান্নাত োচীফ য়ে 
মায়ফ। 

নাসাই- রযয়ায়াতঃ সাহর রফন হানীপ  মায়দ রফন খাচ্ছরদ অয জুহনী 

يو النار" )حم خ "لن يوافى عبد يـو القيامة يقوؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بها وجو اهلل إال حـر اهلل عل - 119
 عن عتباف بن مالك( .

119- অিায ন্তুটিয চয়নয মম ফযাট  'রা আরাা আিািা’ ফরয়ফ এফং এ টফশ্বা 
টনয়ে টওোভয়তয টদন াটময য়ফ, অিা তাঅরা তায ঈয চাান্নাভ াযাভ ওয়য টদয়ফন। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ আতফান আফচ্ছন ভাররক (যা) 

ما من عبد قاؿ ال إلو إال اهلل ثم مات على ذلك إال دخل الجنة وإف زنى وإف سرؽ وإف زنى وإف " - 121
 سرؽ وإف زنى وإف سرؽ واف رغم أنف أبي ذر" )حم ؽ ىػ عن أبي ذر( .

120-  মম মওান ফান্দা ‘রা আরাা আিািাহ্’ ফরয়ফ এফং এ ফস্থায ঈয ভাযা মায়ফ, 
ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। মটদ ম টমনা ওয়য, মটদ ম ঘুটয ওয়য। মটদ ম টমনা ওয়য, 
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মটদ ম ঘুটয ওয়য। মটদ ম টমনা ওয়য, মটদ ম ঘুটয ওয়য। অফূ মায়যয নাটওা ধূটরেন্ন 
য়র। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অফু মায (যা) 

ال النار حتى يكوف اهلل الذي يقضي "ذروا العارفين المحدثين من أمتي ال تنزلوىم الجنة و  - 121
 فيهم يـو القيامة" )خط عن علي( .

121- অভায ঈম্যয়তয আরাভপ্রাপ্ত অটযপীনয়দয ত্রুটি-টফঘুযটত ঈয়িা ওয। তুটভ না 
তায়দযয়ও চান্নায়ত মৌঙায়ত াযয়ফ অয না চাান্নায়ভ। টওোভয়তয টদন অিা তাঅরাআ 
তায়দয পোরা ওযয়ফন। 

খতীফ- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

"ما من نفس تموت وىي تشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل يرجع ذلك إلى قلب  - 122 
 موقن إال غفر اهلل لو" )حم ف ىػ حب عن معاذ( .

122- এভন মওান ফযট  নাআ, মম রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়য এফং ন্তয়যয 
দৃঢ় টফশ্বায়য ায়থ তায ািয প্রদান ওয়য, থঘ অিা তায়ও ভাকটপযাত না ওয়য মদন।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"من مات وىو يعلم أف ال إلو إال اهلل دخل الجنة" )حم ـ عن عثماف( . - 123  
123- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুয ফযণ ওযর মম, ম চায়ন ‘অিা ফযতীত মওান 

ভাফুদ নাআ’ তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  
ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ ঈসভান (যা) 

"ال يشهد أحد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل فيدخل النار أوتطعمو" )ـ عن عتباف بن  - 124
 مالك( 

124- এভন মওান ফযট  নাআ, মম ািয প্রদান ওয়য মম- অিা ফযতীত মওান ভাফুদ 
নাআ এফং অটভ অিায যাূর, থঘ ম চাান্নায়ভ মায়ফ ফা চাান্নায়ভয অগুন তায়ও বিণ 
ওযয়ফ। 

ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ আতফান আফচ্ছন ভাররক (যা) 

"يا معاذ بن جبل ما من أحد يشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل صدقا من قلبو إال  - 125
خبر الناس فيستبشروا قاؿ إذا يتكلوا" )حم ؽ عن أنس( .حرمو اهلل على النار قاؿ يا رسوؿ اهلل أفال أ  

125- ম ভুঅম আফয়ন চাফার! মম ফযট আ তয টদয়র এআ ািয প্রদান ওয়য মম, 
অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ অিায যাূর, তয়ফ অিা তায চনয চাান্নায়ভয 
অগুন াযাভ ওয়য টদয়ফন। ভুঅম (যা) ফরয়রন, আো যাূরািা! অটভ টও ভানুলয়ও এআ শুব 
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ংফাদ চাটনয়ে টদফ না? টতটন (া) ফরয়রন, তায়র তাযা এয ঈয টনব য ওয়য ফয় 
থাওয়ফ।   

 ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"يخرج من النار من قاؿ ال إلو إال اهلل وكاف في قلبو من الخير مايزف شعيرة ثم يخرج من  - 126
قاؿ ال إلو إال اهلل وكاف في قلبو من الخير مايزف برة ثم يخرج من النار من قاؿ ال إلو إال اهلل وكاف  النار من

 في قلبو من الخير مايزف ذرة" )حم ؽ ف عن أنس( .
126- প্রয়তযও ঐ ফযট য়ও চাান্নাভ মথয়ও মফয ওয়য অনা য়ফ, মম ‘রা আরাা 

আিািায’ ািয প্রদান ওয়যয়ঙ এফং তায ন্তয়য চফ টযভাণ বারাআ  ওরযাণ যয়েয়ঙ। 
এযয প্রয়তযও ঐ ফযট য়ও মফয ওয়য অনা য়ফ, মম ‘রা আরাা আিািায’ ািয প্রদান 
ওয়যয়ঙ এফং মায ন্তয়য কভ টযভাণ বারাআ  ওরযাণ যয়েয়ঙ। এযয ঐ ফযট য়ও মফয 
ওয়য অনা য়ফ মম ‘রা আরাা আিািায’ ািয প্রদান ওয়যয়ঙ এফং মায ন্তয়য টফনু্দ টযভাণ 
বারাআ  ওরযাণ যয়েয়ঙ।  

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"قاؿ اهلل تعالى أنا اهلل ال إلو إال أنا من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني  - 127
 أمن من عذابي" )الشيرازي عن علي( .

127-  অিা তাঅরা ফয়রন, অটভ অিা! অটভ ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। মম ফযট আ 
অভায তাীদ  এওত্বফায়দয স্বীওায়যাট  প্রদান ওয়যয়ঙ, ম অভায দূয়ক  প্রয়ফ ওয়যয়ঙ। 
অয মম অভায দূয়ক  প্রয়ফ ওয়যয়ঙ, ম অভায অমাফ মথয়ও টনযাত্তা রাব ওয়যয়ঙ।  

ীযামী- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

ال اهلل وحشة في الموت وال في القبر  وال في النشور كأني أنظر "ليس على أىل ال إلو إ - 128
إليهم عند الصيحة ينفضوف رؤوسهم من التراب يقولوف الحمد هلل الذي أذىب عنا الحزف" )طب عن ابن 

 عمر( .
128- মাযা রা আরাা আিািা ফরয়ফ, তাযা ভৃতুযয ভে, ওফয়য, ূণরুত্থায়নয ভে 

মওাথা বীটতগ্রি য়ফ না। অটভ মমন মদঔয়ত াটে তাযা ওফয মথয়ও ঈঠফায ভে ভাথা 
মথয়ও ভাটি ছাডয়ত ছাডয়ত ফয়র ঈঠয়ঙ- ‘ভি প্রংা ভান অিায চনয টমটন অভায়দয 
মথয়ও দুঃঔ-দুঃটিন্তা দূয ওয়যয়ঙন।’[ূযা পাটতয:৩৪] 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

محمدا رسوؿ اهلل حـر اهلل عليو النار" )حم ـ ت عن "من شهد أف ال إلو إال اهلل وأف  - 129
 عبادة( .
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129- মম ফযট আ ‘রা আরাা আিািায’ ািয প্রদান ওযয়ফ, অিা তায চনয 
চাান্নায়ভয অগুন াযাভ ওয়য টদয়ফন।   

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ, রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ (যা) 

دخل الجنة" )البزار عن عمر( ." من شهد أف ال إلو إال اهلل  - 131  
130- মম ফযট  রা আরাা আিায ািয প্রদান ওযয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  
ফামমায- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"أبشروا وبشروا من وراءكم من شهد أف ال إلو إال اهلل صادقا بها دخل الجنة" )حم طب  - 131
  عن أبي موسى( .

131- ুংফাদ মান এফং টনয়চয অায়য মরাওয়দযয়ও মানা। মম ফযট আ 
অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওযয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 

أبي بكر( ."أخرج فنادي في الناس من قاؿ ال إلو إال اهلل وجبت لو الجنة" )ع عن  - 132  
132- মা! অয মরাওয়দয ভয়ধয মখালণা ওয়য দা মম, মম ফযট  রা আরাা আিািা 

ফরয়ফ, তায চনয চান্নাত োটচফ য়ে মায়ফ।  
ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অফু ফকয (যা) 

"إذا كاف يـو القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كاف في قلبو خردلة من اإليماف  - 133
دخلوف ثم يقوؿ ادخل الجنة من كاف في قلبو أدنى شيء" )خ عن عائشة( .في  

133- মঔন টওোভয়তয টদন য়ফ, তঔন অটভ অযম ওযফ, ম যোযয়দকায! মায 
ন্তয়য াভানয টযভাণ আভান অয়ঙ তায়ও চান্নায়ত প্রয়ফ ওযা, তঔন এভন মরায়ওযা 
চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। তঃয অিা তাঅরা ফরয়ফন, প্রয়তযও ঐ ফযট য়ও চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযা মায ন্তয়য টওঙু আভান যয়েয়ঙ। 

ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

 فضم انشهادتيٍ يٍ اإلكًال

"أخرج فناد في الناس: من قاؿ ال إلو إال اهلل فلو الجنة وإف زنى وإف سرؽ على رغم أنف  - 134
 أبي ذر" )طب عن أبي الدرداء( .

134- মা! অয মরাওয়দয ভয়ধয মখালণা ওয়য দা মম, মম ফযট  রা আরাা আিািা 
ফরয়ফ, তায চনয চান্নাত। মটদ ম টমনা ওয়য, মটদ ম ঘুটয ওয়য। অফূ ময়যয নাটওা 
ধূটরেন্ন য়র। 
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তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

بين يدي اهلل فيقوؿ "إذا قاؿ العبد المسلم ال إلو إال اهلل خرقت السموات حتى تقف  - 135
اسكني فتقوؿ كيف اسكن ولم تغفر لقائلي فيقوؿ ما أجريت على لسانو إال وقد غفر لو" )الديلمي عن 

 أنس( .
135- মঔন ভুরভান ফান্দা রা আরাা আিািা ফয়র, তঔন এআ ওাটরভা অভায়ন টকয়ে 

নডাঘযা ওযয়ত থায়ও। এভনটও অিায াভয়ন দাটডয়ে মাে। তঔন অিা তাঅরা ফয়রন, 
মথয়ভ মা। ম ফয়র টওবায়ফ মথয়ভ মাফ মমঔায়ন অভায াঠওাযীয়ও িভা ওযা েটন? তঔন 
অিা তাঅরা ফয়রন, মায মফায়ন তুটভ চাটয য়েঙ, তায়ও িভা ওয়য মদো য়রা। 

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

أنو ليس لو رب  "إذا قاؿ العبد أشهد أف ال إلو إال اهلل قاؿ اهلل يا مالئكتي علم عبدي - 136
 غيري أشهدكم أني غفرت لو" )كر عن أنس( .

136- মঔন ফান্দা ‘অাদুঅিা রা আরাা আিািা’ ফয়র, তঔন অিা তাঅরা ফয়র, 
ম অভায মপয়যতাকণ! মদঔ, অভায ফান্দা চায়ন মম, অটভ ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। তএফ 
অটভ মতাভায়দযয়ও ািী যাঔটঙ মম, অটভ তায়ও িভা ওয়য টদরাভ।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

ارفعوا أيديكم وقولوا ال إلو إال اهلل والحمد هلل اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها  - 137
ووعدتني عليها الجنة وإنك ال تخلف الميعاد إال أبشروا فإف اهلل قد غفر لكم ) حم ف طب ؾ ص عن 

الصامت ( يعلى بن شداد عن أبيو وعبادة بن  
137- টনয়চয াত ঈোঁঘু ওয এফং ফর, `অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভি 

প্রংা অিায চনয। ম অিা! অটন অভায়ও এআ ওাটরভায ায়থ াটঠয়েয়ঙন, অভায়ও 
এয হুওুভ টদয়েয়ঙন এফং এয ঈয অভায ায়থ চান্নায়তয োদা ওয়যয়ঙন, অয টনঃয়ন্দয় 
অটন োদা মঔরাপ ওয়যন না।’ অয অভায মথয়ও ুংফাদ মায়ন না মম, মতাভায়দযয়ও 
িভা ওয়য মদো য়েয়ঙ।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই, তাফযানী কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, সনুান সাইদ আফচ্ছন 

ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ আয়ারা রফন াদ্দাদ- রতরন তায রতা থথচ্ছক এফং ঈফাদা আফনুস সারভত 

(যা) 

وأني رسوؿ اهلل ال يلقى اهلل عبد مؤمن بهما إال حجبت عنو النار  "أشهد أف ال إلو إال اهلل - 138
)حم وابن سعد والبغوي وابن قانع والبارودي طب ؾ ص عن عبد الرحمن بن أبي عمرة  يـو القيامة"

 األنصاري عن أبيو( 
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138- ‘অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ 
(া)] অিায যাূর।’ মম ফান্দা এআ ওাটরভায ািয অিায ায়থ টভটরত য়ফ, তয়ফ 
টওোভয়তয টদন তায়ও চাান্নায়ভয অগুন মথয়ও ফাোঁটঘয়ে মনো য়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন সাদ, ফাগাবী, আফচ্ছন কাচ্ছন’, ফায়াযদী, তাফযানী কাফীয, 

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ অব্দুয যহভান আফচ্ছন 

অভযাতা অর অনসাযী (যা) 

"أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأف محمدا عبده ورسولو. ال يلقاه بها أحد  - 139
 يـو القيامة إال أدخلو  الجنة على ما كاف فيو" )طس عنو( وصحح.

139- ‘অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। টতটন এওও তায মওান 
যীও নাআ। অয ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং যাূর।’ মম ফান্দা এআ ওাটরভায ািয 
অিায ায়থ টভটরত য়ফ, তয়ফ টওোভয়তয টদন তায়ও চান্নায়ত প্রয়ফ ওযায়না য়ফ। ম মম 
অভরআ ওরুও না মওন।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ ঐ- হাদীসরি সরহহ 

أني رسوؿ اهلل وأشهد أف ال يقولها عبد من حقيقة قلبو إال وقاه "أشهد أف ال إلو إال اهلل و  - 141
 اهلل من حر النار" )ف والحاكم في الكنى عن ابن عمر( .

140- ‘অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ 
(া)] অিায যাূর।’ মম ফান্দা প্রওৃতবায়ফ ন্তয মথয়ও এআ ািয প্রদান ওযয়ফ, অিা 
তাঅরা তায়ও চাান্নায়ভয ঈত্তা মথয়ও যিা ওযয়ফন।  

নাসাই, হাকীভ-অর কুনা- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"أشهد عند اهلل أف ال يموت عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل صدقا من قلبو  - 141
أمتي الجنة سبعين ألفا الحساب ثم يسدد إال سلك في الجنة فقد وعدني ربي عز وجل أف يدخل من 

عليهم والعقاب وإني ألرجو أف ال يدخلوىا حتى تتبوؤا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم 
مساكن في الجنة" )حم حب والبغوي والبارودي وابن قانع طب عن رفاعة بن رفاعة الجهني ورجالو 

 موثوقوف وروى )ىػ( بعضو.
141- ‘অটভ ািয টদটে মম, মম ফান্দাআ তয টদয়র এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত 

মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ (া)] অিায যাূর এফং (এয ঈযআ) ভৃতুযফযণ ওয়য, 
তয়ফ ম (ভৃতুযয য) চান্নায়তয য়থ ঘরয়ফ। অভায প্রটতারও অভায ায়থ োদা ওয়যয়ঙন 
মম, অভায ঈম্যয়তয এভন ত্তয াচায মরাও চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ, মায়দয মওান টাফ 
টওতাফ  অমাফ য়ফ না। অয অটভ অা ওটয মম, মম ম ন্ত তুটভ এফং মতাভায়দয টতা 
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দাদা, স্ত্রী ন্তায়নযা চান্নায়ত তায ফস্থান ততযী না ওয়য মনয়ফ, ম ম ন্ত চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযয়ফ না। 

ভুসনাদ অহভদ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, ফাগাবী, ফায়াযদী, আফচ্ছন কাচ্ছন’, তাফযানী 

কাফীয- রযয়ায়াতঃ রযপায়াহ রফন রযপায়াহ অর জুহনী- এআ রযয়ায়াচ্ছতয রযয়াতকাযী 

রসকাহ 

"اعلم أف من مات يشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل دخل الجنة" )ط حم ش د ع  -142
 حل عن أنس( وصحح.

142- মচয়ন যাঔ! মম ফযট আ ‘অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ 
(া)] অিায যাূর এআ ািয টদয়ে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

অফু দাঈদ তায়ারসী, ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন অরফ াআফাহ, অফু দাঈদ, ভুসনাদ অফু 

আয়ারা, রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা)- হাদীসরি সরহহ 

من قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل" )ح ـ عن محمود  "إف اهلل قد حـر على النار - 143
 بن الربيع عن عتباف بن مالك( صح.

143- টনিেআ অিা তাঅরা চাান্নাভ ঐ ফযট য চনয াযাভ ওয়য টদয়েয়ঙয়ন, মম 
অিায ন্তুটিয চনয ফয়র রা আরাা আিািা। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ ভাহভুদ রফন যারফ- রতরন আতফান আফচ্ছন ভাররক 

থথচ্ছক- হাদীসরি সরহহ 

"اذىب فناد في الناس: أنو من شهد أف ال إلو إال اهلل موقنا أو مخلصا فلو الجنة" )ابن  - 144
 خزيمة حب ص عن جابر( صح

144- মা! মরাওয়দয়য ভয়ধয এরান ওয়য দা, মম ফযট আ ন্তয়যয আোওীন এফং 
আঔরা  অন্তটযওতায ায়থ রা আিাা আিািায ািয প্রদান ওযয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযয়ফ।  

আফচ্ছন খুমাআভাহ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ জারফয 

(যা)- হাদীসরি সরহহ 

"إف اهلل عز وجل حـر النار على من شهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل" )عبد بن  - 145
بن الصامت( .حميد عبادة   

145- টনিেআ অিা তাঅরা চাান্নাভ ঐ ফযট য চনয াযাভ ওয়য টদয়েয়ঙয়ন, মম 
ফযট  এআ ািয প্রদান ওয়য মম, ‘অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ (া)] 
অিায যাূর। 

অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ- রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ আফনুস সারভত (যা) 
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عهد إلي أف ال يأتيني أحد من أمتي بال إلو إال اهلل ال يخلط بها شيئا إال وجبت لو  "إف اهلل - 146
الجنة قالوا يا رسوؿ اهلل وماالذي يخلط بال إلو إال اهلل قاؿ حرصا على الدنيا وجمعا لها ومنعا لها يقولوف 

 قوؿ األنبياء ويعملوف عمل الجبابرة" )الحكيم عن زيد بن أرقم( .
146- অিা তাঅরা অভায ায়থ োদা ওয়যয়ঙন মম, অভায ঈম্যয়তয মওঈ রা 

আরাা আিািায ায়থ অয়ফ অয অটভ তায়ও টওঙু দটরত ভটথত না ওযফ। তয়ফ তায চনয 
চান্নাত োটচফ। াাফাযা ফরয়রন, আো যাূরািা! রা আরাা আিািায ায়থ টওঙু দটরত 
ভটথত ওযায থ  টও? যাূরুিা (া) ফরয়রন, তা য়রা দুটনোয মরাব এফং তা চভা ওযায 
বযা। তায়দয ওথাফাত া মতা য়রা নফীয়দয ভত টওন্তু ওাচ য়রা ফাধযয়দয ভত। 

হাকীভ- রযয়ায়াতঃ মায়দ আফন অযকাভ 

"إف األرض لتقبل من ىو شر منو ولكن اهلل أحب أف يريكم تعظيم حرمة ال إلو إال اهلل"  - 147
 )ىػ عن عمراف بن حصين( .

147- মভীন মতা তায মঘয়ে টনওৃি ফযট য়ও গ্রণ ওয়য। টওন্তু অিা তা‘অরা 
মতাভায়দয মদঔায়ত ঘান মম, ‘‘রা আরাা আিািা’’-এয ভম াদা  ভাাত্ময ওত মফী। 

সনুান আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আভযান আফচ্ছন হুসায়ন (যা) 

[এআ াদীয় অয়ঙ মম, এও ফযট  মুয়দ্ধ এও ভুটযও রা আরাা আিািা াঠ ওযা 
য়ত্ব তায়ও মভয়য মপয়র। য়য মঔন ম ভৃতুযফযণ ওয়য তঔন মভীন তায়ও ওফয়যয ফাআয়য 
টনয়ি ওয়য। তঃয যাূরুিা (া) ঈ  ভন্তফয ওয়যন। ি: ুনায়ন আফয়ন ভাচা, 
াদী:৩৯৩০] 

و كما يطلس "إف العبد من أمتي إذا قاؿ ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل تطلست ذنوب - 148
أحدكم الكتاب األسود من الرؽ األبيض فإذا قاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل فتحت لو 

أبواب الجنة  واليمر بصف من صفوؼ المالئكة إال قاؿ محمد رسوؿ اهلل ولم يردىا شيء دوف الجبار عز 
     وجل" )السجزي في اإلبانة عن ابن مسعود( وقاؿ غريب جدا.

148- মঔন অভায ঈম্যয়তয মওান ফান্দা রা আরাা আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিা ফয়র, 
তঔন তায গুনা এবায়ফ টভয়ি মাে মমবায়ফ ওায়রা াতা াদা ওাটর িাযা টভয়ি মাে। অয 
মঔন ফান্দা অাদু অর রা আরাা ো অাদু অন্না ভুাম্যাদায যাূরুিায ািয প্রদান 
ওয়য তঔন তায চনয চান্নায়তয দযচা ঔুয়র মদো ে। অয মঔন মপয়যতায়দয মওান 
ওাতায়যয াভয়ন টদয়ে ম প্রস্থান ওয়য এফং ম ভুাম্যাদুয যাূরুিা ফয়র, তঔন অিা 
তাঅরা তায চোয়ফ তায প্রটত নুওম্পা প্রওা ওয়যন।  

অস রসজমী-অর আফানাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা)- হাদীসরি খুফ গযীফ 
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"إني ألعلم كلمة ال يقولها عبد حقا من قلبو إال حـر على النار ال إلو إال اهلل" )حل عن  - 149
 عمر( .

149- অটভ এভন এওটি ওাটরভা চাটন, মা মওান ফান্দা তয ন্তয়য ফয়র না, থঘ 
তায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ না য়ে মাে। তা য়রা ‘রা আরাা আিািা’। 

রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"إني ألعلم كلمة ال يقولها عبد حقا من قلبو إال حرمو اهلل على النار" )حم ع وابن خزيمة  - 151
 حب ؾ عن عثماف( .

150- অটভ এভন এওটি ওাটরভা চাটন, মা মওান ফান্দা তয ন্তয়য না ফয়র, থঘ 
তায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ না য়ে মাে। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, আফচ্ছন খুমাআভাহ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, হাকীভ-

অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ ঈসভান (যা) 

"إني ألعلم كلمة ال يقولها رجل يحضره الموت إال وجد روحو لها روحا حين تخرج من  - 151
. جسده وكانت لو نورا يـو القيامة ال إلو إال اهلل" )حم س ع ؾ عن طلحة بن عبيد اهلل(  

151- অটভ এভন এওটি ওাটরভা চাটন, মা মওান ফান্দা তায ভৃতুযয ভে না য়ড, অয 
তায মদ মথয়ও রূ মফয োয ভে নতুন চীফন রাব না ওয়য। অয ঐ ওাটরভা 
টওোভয়তয টদন তায চনয নূয প্রভাটণত য়ফ। তা য়রা রা আরাা আিািা।   

ভুসনাদ অহভদ, ش ভুসনাদ অফু আয়ারা, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ তারহা 

রফন ঈফায়দুল্লাহ 

"إني ألعلم كلمة ال يقولها عبد حقا من قلبو فيموت على ذلك إال حرمو اهلل على النار"  - 152
 )حب ؾ عن عثماف عن عمر( .

152- অটভ এভন এওটি ওাটরভা চাটন, মা মওান ফান্দা তয ন্তয়য না ফয়র অয এয 
ঈযআ ভৃতুযফযণ ওয়য থঘ অিা তায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ না ওয়য মদয়ফন। 

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়াতঃ ঈসভান (যা) 

إني ألرجو أف ال يموت أحد يشهد أف ال إلو إال اهلل صادقا من قلبو فيعذبو اهلل -  153 
  ( الديلمي عن ابن عمر )

153- অটভ অা ওটয, মম ফান্দাআ তয ন্তয়য রা আরাা আিািায ািয টদয়ে 
ভৃতুযফযণ ওযয়ফ, অিা তায়ও াটিয়ত টনটতত ওযয়ফন না।  

দায়রাভী- রযয়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 
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"إني ألرجو أف ال يموت أحد يشهد أف ال إلو إال اهلل مخلصا من قلبو فيعذبو اهلل عز  - 154
 وجل" )الديلمي والخطيب عن ابن عمر( .

154-  অটভ অা ওটয, মম ফান্দাআ অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািায ািয 
টদয়ে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ, অিা তায়ও াটিয়ত টনটতত ওযয়ফন না। 

 দায়রাভী, খতীফ- রযয়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

" من قاؿ ال إلو إال اهلل يصدؽ لسانو وقلبو دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء" )ابن  - 155
امر عن أبي بكر( .النجار عن عقبة بن ع  

155- মম ফযট আ তয ন্তয  মফান িাযা রা আরাা আিািা ফরয়ফ, ম চান্নায়তয 
অিটি দযচায মম দযচা টদয়ে আো প্রয়ফ ওযয়ফ। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ ঈকফা আফচ্ছন অরভয- রতরন অফু ফকয (যা) থথচ্ছক 

 ال إلو إال أنا سبقت رحمتي غضبي "أوؿ شيء خطو اهلل في الكتاب األوؿ إني أنا اهلل - 156 
 فمن شهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو فلو الجنة" )الديلمي عن ابن عباس( .

156-  ফয়ঘয়ে প্রথভ ফস্তু মা অিা তাঅরা ফ প্রথভ টওতায়ফ টরটফদ্ধ ওয়যয়ঙন, তা 
য়রা- অটভ অিা! অটভ ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ। অভায দো অভায মরাধয়ও টতরভ 
ওয়যয়ঙ। মম ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) তায ফান্দা  
যাূর, তায চনয চান্নাত। 

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"ثمن الجنة ال إلو إال اهلل وثمن النعمة الحمد هلل" )الديلمي عن الحسن عن أنس( . - 157  
157- চান্নায়তয ভূরয য়রা ‘রা আরাা আিািা’ অয টনঅভয়তয ভূরয য়রা 

‘অরাভদুটরিা’।   
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ হাসান- রতরন অনাস (যা) থথচ্ছক 

"حدثني جبريل فقاؿ يقوؿ اهلل تعالى ال إلو إال اهلل حصني فمن دخل حصني أمن من  - 158
 عذابي" )ابن عساكر عن علي(

158- অভায়ও টচফযাআর (অ) ফয়রয়ঙন মম, অিা তাঅরা ফয়রন, রা আরাা আিািা 
অভায দূক  অয মম অভায দূয়ক  প্রয়ফ ওয়যয়ঙ, ম অভায অমাফ মথয়ও টনযাদ য়ে মকয়ঙ।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

"حـر على النار من قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بها وجو اهلل" )طب عن عتباف بن مالك( . - 159  
159- ঐ ফযট য চনয চাান্নাভ াযাভ, মম অিায ন্তুটিয চনয ফয়র রা আরাা 

আিািা। 
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তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আতফান আফচ্ছন ভাররক 

"من جاء بشهادة أف ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو وأف محمدا عبده ورسولو حـر على  - 161
 النار" )مسدد وابن النجار عن أبي موسى( .

160- মম ফযট  এআ ািয টদয়ে অয় মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ, টতটন 
এওও, তায মওান যীও নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং যাূর, তায়র তায 
চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ। 

ভুসাদ্দাদ  আফচ্ছন নজ্জায- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 

أف يعلمو دعوة يدعو بها فأمره بأف يدعو بال إلو إال "سأؿ موسى ربو حين أعطاه التوراة  - 161 
اهلل فقاؿ موسى كل عبادؾ يدعو بها وأناأريد أف تخصني بدعوة أدعوؾ بها فقاؿ تعالى يا موسى لو أف 
 االسموات وساكنها والبحار ومافيها وضعوا في كفة ووضعت ال إلو إال اهلل في كفة لوزنت ال إلو إال اهلل"

     .)ع عن أبي سعيد (
161- মঔন ভূা ()-মও তায প্রটতারও তাযাত প্রদান ওযয়রন, তঔন ভূা (অ) 

অিায দযফায়য অযম ওযয়রন, যোযয়দকায! অভায়ও এভন মওান দুঅ টটঔয়ে টদন মায 
িাযা অটভ নায়ও ডাওফ। অিা তাঅরা ফরয়রন, রা আরাা আিািা িাযা অভায়ও স্মযণ 
ওয়যা। ভূা (অ) অযম ওযয়রন, ম অিা! ওর ভাঔরুওআ মতা এিা ফয়র। অটভ মতা এভন 
টওঙু ঘাআটঙ মা টফয়লবায়ফ অভায চনয এফং তায িাযা অনায়ও স্মযণ ওযফ। তঔন অিা 
তাঅরা আযাদ ওযয়রন, ম ভুা! ওর অভান এফং তায ভধযটস্থত ওর ভাঔরুও এফং 
ফ াকয এফং তায ভধযটস্থত ওর ভাঔরুওয়ও মটদ এও ািাে যাঔা ে, অয য ািাে 
এআ ওাটরভায়ও যাঔা ে তয়ফ এআ ওাটরভাআ বাযী য়ে মায়ফ।  

ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"في الكلمة التي راودت عليها عمي فأباىا شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ  - 162
عثماف بن عفاف عن أبي بكر )طس عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن عبد اهلل ابن العاص عن اهلل"

 الصديق( قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل فيم نجاة ىذا األمر قاؿ فذكره.
162- ঐ ওাটরভায়তআ ফায নাচাত  ভুট  মা অটভ অভায ঘাঘায টনওি ম 

ওয়যটঙরাভ টওন্তু টতটন তা গ্রণ ওয়যন টন। থ াৎ রা আরাা আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায 
ািয প্রদান ওযা। 

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ মুহযী- সাইদ আফনুর ভুসারয়ফ- অবু্দল্লাহ আফনুর 

অস-ঈসভান আফচ্ছন অপপান- অফু ফকয রসদ্দীক (যা) 
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এআ াদীয়য ূফ ূত্র য়রা, ফণ নাওাযী নফী (া)-মও টচজ্ঞাা ওয়যন, ঐ টদন থ াৎ 
টওোভয়তয টদন নাচাত টওয়য ভয়ধয? তঔন যাূরুিা (া) ঈ  আযাদ ওয়যন। 

" من قاؿ الكلمة التي راودت عمي عليها فردىا علي ال يقولها عبد عند موتو إال فسح لو  - 163
 فوجد لها روحا تخرج نفسو" )ابن عساكر عن ابن عمر( .

163- মম ওাটরভা অটভ অভায ঘাঘায টনওি ম ওয়যটঙরাভ টওন্তু টতটন তা গ্রণ 
ওয়যন টন। মম ফযট আ ঐ ওাটরভা তায ভৃতুযয ভে াঠ ওযয়ফ, টনটিত তায চনয (ভৃতুয এফং 
ভৃতুয যফত ী ফ ংওি) চ ওয়য মদো য়ফ। অয রূ মফয োয ভে ম নতুন এওটি 
চীফন নুবফ ওযয়ত াযয়ফ। 

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

 "من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردىا علي فهي لو نجاة" )حم ش ع ىب - 164
 عن أبي بكر الصديق( ، وصحح،.

164- মম ফযট আ অভায মথয়ও ঐ ওাটরভা গ্রণ ওয়য মনয়ফ, মা অটভ অভায ঘাঘায 
টনওি ম ওয়যটঙরাভ টওন্তু টতটন তা গ্রণ ওয়যন টন, তয়ফ তায তায চনয নাচায়তয ওাযণ 
য়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন অরফ ায়ফাহ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, ফায়হাকী শুঅফুর আভান- 

রযয়ায়াতঃ অফু ফকয রসদ্দীক (যা)- হাদীসরি সরহহ 

" ينجيكم من ذلك أف تقولوا مثل الذي أمرت بو عمي عند الموت فلم يفعل" )حم ع  - 165
أبي بكر( قاؿ سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ماالذي ينجينا من ىذا الحديث الذي يلقي 

 الشيطاف في أنفسنا قاؿ فذكره، وحسن،.
165- মতাভায়দয নাচায়তয চনয ঐ ওাটরভাটি ময়থি মা অটভ অভায ঘাঘায টনওি তায 

ভৃতুযয ভে ম ওয়যটঙরাভ টওন্তু টতটন তা গ্রণ ওয়যন টন। 
ভুসনাদ অহভদ, ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অফু ফকয রসদ্দীক (যা) 

এআ াদীয়য ূফ ূত্র য়রা, মযত অফু ফওয টদ্দীও (যা) যাূরুিা (া)-মও 
টচজ্ঞাা ওযয়রন মম, অভায়দয ন্তয়য েতান মমফ োোা প্রদান ওয়য, তা মথয়ও 
ফাোঁঘায ঈাে টও? তঔন নফী (া) ঈ  আযাদ ওয়যন।- হাদীসরি হাসান  

"قاد الناقة لي جبريل عليو السالـ فلما أسهلت التفت إلي وقاؿ أبشر وبشر أمتك أنو من  - 166
ل الجنة فضحكت وكبرت ربي ثم سار رتوه  ثم التفت إلي وقاؿ قاؿ ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو دخ

أبشر وبشر أمتك أنو من قاؿ ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو دخل الجنة وقد حـر اهلل عليو النار 
 فضحكت وكبرت ربي وفرحت بذلك ألمتي" )طس وتماـ كر عن أنس( . وحسن.
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166- টচফযাআর (অ) অভায ঈিনীয রাকাভ ধয়য ঘরটঙয়রন। মঔন অটভ ভতর 
বূটভয়ত মৌঁঙরাভ তঔন টতটন অভায টদয়ও ভয়নায়মাকী য়ে ফরয়রন- ুংফাদ গ্রণ ওরুন 
এফং অনায ঈম্যতয়ও ুংফাদ টদন। মম ফযট আ ফরয়ফ 

 ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ, টতটন এওও তায মওান যীও নাআ, 
 ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। তঔন অটভ ঔুটয়ত ময় ঈঠরাভ এফং অিাহু অওফায 

ফররাভ। তঃয অয়যা টওঙুদূয গ্রয োয য অভায টদয়ও ভয়নায়মাকী য়ে ফরয়রন- 
ুংফাদ গ্রণ ওরুন এফং অনায ঈম্যতয়ও ুংফাদ টদন। মম ফযট আ  ال إلو إال هللا وحده ال

 ফরয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ এফং অিা তায চনয চাান্নাভ াযাভ ওয়য شريك لو
টদয়ফন। তঔন অটভ অফায ঔুটয়ত ময় ঈঠরাভ এফং অিাহু অওফায ফররাভ। অয 
ঈম্যয়তয চনয অনটন্দত  প্রন্ন য়ে মকরাভ। 

তাফযানী অঈসাত  তাম্মাভ, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা)- হাদীসরি 

হাসান 

ا دخل حصني ومن دخل حصني "قاؿ اهلل عز وجل ال إلو إال اهلل كالمي وأنا ىو فمن قاله - 167
 أمن عقابي" )ابن النجار عن علي( .

167- ভান অিা তাঅরা ফয়রন, রা আরাা আিািা অভায ফাণী অয অটভআ 
অিা। তএফ মম এয স্বীওায়যাট  প্রদান ওয়যয়ঙ ম অভায দূয়ক  প্রয়ফ ওয়যয়ঙ। অয মম 
অভায দূয়ক  প্রয়ফ ওয়যয়ঙ ম অভায অমাফ মথয়ও টনযাদ য়ে মকয়ঙ।  

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

"قاؿ اهلل ال إلو إال اهلل حصني من قالها أمن عذابي" )ابن النجار عن أنس( . - 168  
168- ভান অিা তাঅরা ফয়রন, রা আরাা আিািা অভায দূক । তএফ মম এিা 

ফরর, ম অভায অমাফ মথয়ও টনযাদ য়ে মকর। 
আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

("قلت يا رب شفعني فيمن قاؿ ال إلو إال اهلل قاؿ ذلك إلي" )الديلمي عن أنس - 169  
169- অটভ অিায টনওি অযম ওযরাভ, মম ফযট আ রা আরাা আিািা ফয়রয়ঙ, 

তায ফযাায়য অভায ুাটয ওফুর ওরুন। অিা তাঅরা ফরয়রন, এিা অভায দাটেত্ব। 
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 
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" أف النبي صلى "كفر اهلل عنك كذبك بصدقك بال إلو إال اهلل" )عبد بن حميد عن أنس(  - 171
اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ يا فالف فعلت كذا وكذا قاؿ ال والذي ال إلو إال ىو ورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم يعلم أنو فعلو " قاؿ فذكره.
170- অিা তাঅরা মতাভায়দয টভথযা  টিরতায়ও রা আরাা আিািায তযতা  

শুভ্রতা িাযা ধুয়ে টদয়ফন।  
অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

এআ াদীয়য ূফ ূত্র য়রা- যাূরুিা (া) মওান এও ফযট য়ও ফরয়রন, ম ভুও! 
তুটভ টও এআ এআ ওাচ ওয়যঙ? ম ফরর, না। ওভ মআ অিায টমটন ফযতীত মওান ভাফুদ 
নাআ, অটভ এআ ওাচ ওটয নাআ। অয মমঔায়ন যাূরুিা চানা টঙর মম, ম এআ ওাচ ওয়যয়ঙ। 
তঔন যাূরুিা (া) ঈ  আযাদ ওয়যন।  

"أف رسوؿ اهلل قاؿ  "لقد كفر اهلل عنك كذلك بصدقك بال إلو إال اهلل" )ع عن أنس( - 171
إلو إال ىو مافعلت" فذكره.لرجل فعلت كذا وىو يعلم أنو فعلة قاؿ ال والذي ال   

171- অিা মতাভায টভথযায়ও, মতাভায রা আরাা আিািায তযতা িাযা িটতূযণ 
ওয়য টদয়ফন। 

ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

যাূরুিা (া) মওান এও ফযট য়ও ফরয়রন, ম ভুও! তুটভ টও এআ এআ ওাচ 
ওয়যঙ? অয যাূরুিা এয চানা টঙর মম, ম এআ ওাচ ওয়যয়ঙ। টওন্তু ম ফরর, না। ওভ 
মআ অিায টমটন ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ, অটভ এআ ওাচ ওটয নাআ। তঔন যাূরুিা (া) 
ঈ  আযাদ ওয়যন।  

"لقيت الملك فأخبرني أنو من مات يشهد أف ال إلو إال اهلل كاف لو الجنة فما زلت أقوؿ  - 172
سرؽ" )ابن عساكر عن أبي ذر( .وإف زنى وإف سرؽ وإف زنى وإف   

172- অটভ এও মপয়যতায ায়থ ািাত ওযরাভ। ম অভায়ও ংফাদ টদর মম, মম 
ফযট  রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়য ভৃতুযফযণ ওযয়ফ, তায চনয চান্নাত। অটভ 
ফাযফায ফরয়ত থাওরাভ, মটদ ম ঘুটয  টমনা ওয়য, মটদ ম ঘুটয  টমনা ওয়য।   

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অফু মায (যা) 

"لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات واألرض قوؿ ال إلو إال اهلل" )طب عن معقل بن  - 173
 يسار( .

173- ফ টচটনয়য এওটি ঘাটফ থায়ও। অয অভান  মভীয়নয ঘাটফ য়রা রা আরাা 
আিািা। 
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তাফযান কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভারকর আফচ্ছন আয়াসায (যা) 

ما خلق اهلل جنة عدف وىي أوؿ ما خلق اهلل قاؿ لها تكلمي قالت ال إلو إال اهلل محمد "ل - 174
رسوؿ اهلل قد أفلح المؤمنوف قد أفلح من دخل في وشقي من دخل النار" )طاىر بن محمد بن الواحد 

 الطبري المفسر في كتاب فضائل التوحيد والرافعي عن أنس( .
174- মঔন অিা তাঅরা ‘চান্নায়ত অদন’ ততটয ওযয়রন, মা অিায ৃটিয ভয়ধয 

প্রথভ। তঔন অিা তাঅরা ফরয়রন, ওথা ফর। তঔন ম ফরর, রা আরাা আিািাহু 
ভুাম্যাদুয যাূরুিা। টনটিত ভুটভনকণ পরতা রাব ওয়যয়ঙ। টনিেআ মম অভায টবতয়য 
প্রয়ফ ওয়যয়ঙ ম াপরয রাব ওয়যয়ঙ। অয মম চাান্নায়ভ মকর ম ফযথ  য়রা। 

তাচ্ছহয রফন ভুহাম্মদ অর য়ারহদ অত তাফাযী অর ভুপাসরসয- রকতাফ পামারয়রুত 

তাহীদ  যারপয়ী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"لما خلق اهلل عز وجل جنة عدف خلق فيها ما ال عين رأت والخطر على قلب بشر ثم  - 175  
قالت أنا حراـ على كل بخيل قاؿ لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنوف" )طب عن ابن عباس زاد )ؾ( "

 ومراء".
175- মঔন অিা তাঅরা ‘চান্নায়ত অদন’ ততযী ওযয়রন, তঔন তায ভয়ধয মআ 

ফটওঙু ততযী ওযয়রন, মা মওান মঘাঔ মদয়ঔটন অয মওান ন্তয ওঔন ওল্পনা ওয়যটন। 
তঃয অিা তাঅরা ফরয়রন, অভায ায়থ ওথা ফর। তঔন ম ফরর, টনিেআ ভুটভনকণ 
পর য়ে মকয়ঙ।  

তাফযান কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

অর ভুিাদযাও াওীয়ভ টতটয  অয়ঙ মম, অয অটভ প্রয়তযও ওৃণ টযোওায়যয চনয 
াযাভ।  

"ليس على أىل ال إلو إال اهلل وحشة في قبورىم وال في محشرىم وال في منشرىم وكأني  - 176
التراب عن رؤوسهم ويقولوف الحمد هلل الذي أذىب بأىل ال إلو إال اهلل وقد خرجوا من قبورىم ينفضوف 

عنا الحزف" )عد ىب وقاؿ غير قوي وإسماعيل بن عبد الغافر الفارسي في األربعين وابن عساكر عن ابن 
 عمر( .

176- মাযা রা আরাা আিািা ফরয়ফ, তাযা ওফয়য, ায  নয়য মওাথাঈ বীটতগ্রি 
য়ফ না। অটভ মমন টঙ্গা পুৎওায়যয ভে রা আরাা আিািায টধওাযীয়দযয়ও মদঔয়ত াটে 
মম, তাযা ওফয মথয়ও ঈঠফায ভে ভাথা মথয়ও ভাটি ছাডয়ত ছাডয়ত ফয়র ঈঠয়ঙ- ‘ভি 
প্রংা ভান অিায চনয টমটন অভায়দয মথয়ও দুঃঔ-দুঃটিন্তা দূয ওয়যয়ঙন।’[ূযা 
পাটতয:৩৪] 
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আফচ্ছন অরদ-অর কারভর, ফায়হাকী-শুঅফুর আভান অয রতরন ফচ্ছরন- হাদীসরি 

রিারী নয়, আসভাইর আফচ্ছন অবু্দর গারপয অর পাযসী-অযফাইন, আফচ্ছন অসারকয- 

রযয়ায়াতঃ আফন ঈভয (যা) 

"ليس على أىل ال إلو إال اهلل وحشة في الموت وال في الحشر وال في النشر كأني أنظر  - 177
عنا الحزف" )طب عن ابن  إليهم عند الصيحة ينفضوف رؤوسهم من التراب يقولوف الحمد هلل الذي أذىب

 عمر( .
177- মাযা রা আরাা আিািা ফরয়ফ, তাযা ভৃতুযয ভে, ওফয়য, ায  নয়য 

মওাথাঈ বীটতগ্রি য়ফ না। অটভ মমন টঙ্গা পুৎওায়যয ভে তায়দযয়ও মদঔয়ত াটে মম, 
তাযা ভাথা মথয়ও ভাটি ছাডয়ত ছাডয়ত ফয়র ঈঠয়ঙ- ‘ভি প্রংা ভান অিায চনয টমটন 
অভায়দয মথয়ও দুঃঔ-দুঃটিন্তা দূয ওয়যয়ঙন।’[ূযা পাটতয:৩৪] 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"ليس أحد يشهد أف ال إلو إال اهلل فتطعمو النار" )حل عن عتباف بن مالك( . - 178  
178- এভন মওান ফযট  নাআ, মম রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ অয তায়ও 

চাান্নায়ভয অগুন বিণ ওয়যয়ঙ।   
রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ আতফান আফচ্ছন ভাররক (যা) 

"ليس من عبد يقوؿ ال إلو إال اهلل مائة مرة إال بعثو اهلل يـو القيامة ووجهو كالقمر ليلة  - 179
الدرداء( .البدر ولم يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عملو إال من قاؿ مثل قولو أو زاد" )طب عن أبي   

179- মম ফান্দা এওতফায রা আরাা আিািা ফরয়ফ, তায়ও অিা তাঅরা 
টওোভয়তয টদন এভনবায়ফ ঈঠায়ফন মম, তায মঘাযা ূটণ ভায ঘাোঁয়দয নযাে ঘভওায়ত থাওয়ফ। 
অয মটদন তায অভয়রয মঘয়ে মফী অয ওায়যা অভর য়ফ না, তয়ফ মম তায ভত অভর 
ওয়যয়ঙ থফা তাযয়ঘয়ে মফী, ম ফযতীত।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

"مازلت أشفع إلى ربي فيشفعني حتى أقوؿ شفعني فيمن قاؿ ال إلو إال اهلل فيقوؿ ليست  - 181
ىذه لك يا محمد إنما ىي لي أنا وعزتي وحلمي ورحمتي ال أدع في النار أحدا قاؿ ال إلو إال اهلل" )ع عن 

 أنس( 
180- অটভ ফাযংফায অিায টনওি ুাটয ওযয়ত থাওফ। এভনটও অযম ওযফ মম, 

ম যোযয়দকায! প্রয়তযও ঐ ফযট য ফযাায়য অভায ুাটয ওফুর ওরুন, মম রা আরাা 
আিািা ফয়রয়ঙ। অিা তাঅরা ফরয়ফন, না ভুাম্যদ! এিা মতাভায ও নে, এিা অভায 
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ও। অভায ম্যায়নয ওভ, অভায নীরতায ওভ এফং অভায যভয়তয ওভ! অটভ 
অচয়ও চাান্নায়ভ এভন মওান ফযট য়ও প্রয়ফ ওযাফ না, মম রা আরাা আিািা ফয়রয়ঙ।  

ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"ماقاؿ عبد ال إلو إال اهلل مخلصا إال صعدت ال يردىا حجاب وإذا وصلت إلى اهلل تعالى  - 181
ال ينظر إلى موحد إال رحمو" )الخطيب عن أبي ىريرة( .نظر اهلل إلى قائلها وحق على اهلل أف   

181- এভন মওান ফান্দা মনআ, মম আঔরা  অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািা 
ফয়রয়ঙ অয তা ঈয়য মৌঁঙয়ত তায মওান প্রটতফন্ধও ৃটি য়েয়ঙ। তএফ মঔন তা অিায 
দযফায়য মৌঁয়ঙ তঔন অিা তাঅরা তায াঠওাযীয টদয়ও দৃটি প্রদান ওয়যন। অয অিায 
ঈয ও য়রা মঔনআ মওান ফান্দা তায এওত্বফায়দয প্রটত দৃটি প্রদান ওয়য, তঔন অিা 
তায প্রটত যভয়তয দৃটি প্রদান ওয়যন।  

খতীফ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

ي " ما من رجل يشهد أف ال إلو إال اهلل إال دخل الجنة وإف زنى وإف سرؽ، ورغم أنف أب - 182
 الدرداء" )حم ومسد ع د حب عن أبي الدرداء.

182- এভন মওান ফান্দা মনআ, মম রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ অয 
চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না, মটদ ম ঘুটয ওয়য  টমনা ওয়য। ঘাআ অফু দাযদায নাও ধূটর 
ধূটযত মাও।  

ভুসনাদ অহভদ  ভুসাদ্দাদ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, অফু দাঈদ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- 

রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

"مامن عبد قاؿ ال إلو إال اهلل ثم مات على ذلك إال دخل الجنة. قاؿ أبو ذر: قلت وإف  - 183
 زني وإف سرؽ. قاؿ: وإف زنى وإف سرؽ. قاؿ في الرابعة: وإف رغم أنف أبي ذر" )حم عن أبي ذر( .

183- এভন মওান ফান্দা নাআ মম রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ অয এয 
ঈযআ ভৃতুযফযণ ওয়যয়ঙ থঘ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না। অফু ময (যা) ফয়রন, অটভ অযম 
ওযরাভ, মটদ ম ঘুটয ওয়য থফা টমনা ওয়য? টতটন (া) ফরয়রন, মটদ ম ঘুটয ওয়য  
টমনা ওয়য। অয মঔন অটভ ঘতুথ ফায এআ প্রশ্ন ওযরাভ, তঔন টতটন ফরয়রন, মটদ অফু 
ময়যয নাও ধূটর ধুটযত মাও।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু ময (যা) 

"ما من عبد يقوؿ ال إلو اهلل مائة مرة إال بعثو اهلل عز وجل يـو القيامة ووجهو كالقمر ليلة  - 184
لمي البدر ولم يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عملو إال من قاؿ مثل قولو أو زاد عليو" )أبوالشيخ والدي

 عن أبي ذر رضي اهلل عنو( .
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184- মম ফান্দা এওতফায রা আরাা আিািা ফরয়ফ, তায়ও অিা তাঅরা 
টওোভয়তয টদন এভনবায়ফ ঈঠায়ফন মম, তায মঘাযা ূটণ ভায ঘাোঁয়দয নযাে ঘভওায়ত থাওয়ফ। 
অয মটদন তায অভয়রয মঘয়ে মফী অয ওায়যা অভর য়ফ না, তয়ফ মম তায ভত অভর 
ওয়যয়ঙ থফা তাযয়ঘয়ে মফী, ম ফযতীত।  

অফু ায়খ  দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অফু ময (যা) 

"مكتوب على باب الجنة ال إلو إال أنا ال أعذب من قالها" )الديلمي عن أبي سعيد( . - 185  
185- চান্নায়তয দযচাে টরঔা অয়ঙ, রা আরাা আিািা। অয মম তা ফরয়ফ, অটভ 

তায়ও াটি প্রদান ওযফ না।  
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"مكتوب على العرش ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل ال أعذب من قالها" )اسمعيل بن  - 186
 عبد الغافر  الفارسي في األربعين عن ابن عباس( .

186- অযয় টরঔা অয়ঙ, রা আরাা আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিা। অয মম তা 
ফরয়ফ, অটভ তায়ও াটি প্রদান ওযফ না।  

আসভাইর আফচ্ছন অবু্দর গারপয অর পযসী-অর অযফাইন- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন 

অব্বাস (যা) 

"من ختم لو عند الموت بال إلو إال اهلل دخل الجنة" )ابن عساكر عن جابر( . - 187  
187- ভৃতুযয ভে মায ঔায়তভা রা আরাা আিািায ায়থ য়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ 

ওযয়ফ।  
আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

"من سره أف يزحزح عن النار وأف يدخل الجنة فلتأتو منيتو وىويشهد أف ال إلو إال اهلل  - 188
 محمدا رسوؿ اهلل ويأتي إلى الناس مايحب أف يؤتى إليو" )طب حل عن ابن عمر( .

188- মায এআ অওাঙ্ক্ষা ে মম, চাান্নাভ মথয়ও মফোঁয়ঘ মায়ফ এফং চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযয়ফ, তয়ফ তায ভৃতুয মমন রা আরাা আিাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায ািযয ঈয ে। অয 
ম ভানুয়লয ায়থ তাআ ওয়য, মা ম টনয়চয চনয ঙন্দ ওয়য।  

তাফযানী কাফীয, রহরআয়া অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

فذؿ بها لسانو واطمأف بها قلبو لم "من شهد أف ال إلو إال اهلل وشهد أني رسوؿ اهلل  - 189
 تطعمو النار" )سمويو وابن مردويو ىب والخطيب في المتفق والمفترؽ عن أبي قتادة( .
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189- মম ফযট আ আরাা আিাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায ািয প্রদান ওয়য, অয তায 
মফান এয ায়থ ম্বন্ধমু  এফং ন্তয প্রান্ত য়ে মাে, তয়ফ চাান্নায়ভয অগুন তায়ও বিণ 
ওযয়ত াযয়ফ না।  

সাভুবীয়া  আফচ্ছন ভাযদুরফয়া, ফায়হাকী- শুঅফুর আভান, খতীফ- অর ভুত্তারপক য়ার 

ভুপতারযক- রযয়ায়াতঃ অফু কাতাদাহ (যা) 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل مخلصا من قلبو دخل الجنة" )حب عن معاذ( صح. - 191  
190- মম ফযট  ন্তয়যয আঔরা  অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািায ািয 

প্রদান ওযয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  
সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) হাদীসরি সরহহ 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل لم تطعمو النار" )حم عن أنس( . - 191  
191- মম ফযট আ আরাা আিাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায ািয প্রদান ওয়য, চাান্নায়ভয 

অগুন তায়ও গ্রা ওযয়ফ না।  
ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل مخلصا بها يموت على ذلك حرمو اهلل عز وجل على النار"  - 192
ب ىذا الحديث ولم يأمرنا أف )قط في األفراد( )ص عن النضر بن أنس عن أبيو( قاؿ النضر أمرنا أف نكت

 نكتب حديثا غيره.
192- মম ফযট  অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ এফং এয 

ঈয ভৃতুযফযণ ওয়যয়ঙ, অিা তাঅরা তায চনয চাান্নাভ াযাভ ওয়য টদয়ফন। 
 সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ নময রফন অনাস- রতরন তায রতা থথচ্ছক 

মযত নময (য) ফয়রন, মযত অনা (যা) অভায়ও এআ াদী টরঔায অয়দ 
ওয়যয়ঙন। এিা ফযতীত য মওান াদী টরঔয়ত অয়দ ওয়যন নাআ। 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل وحافظ على صالة الفجر ولم يتند بدـ حراـ دخل الجنة"  - 193
 )ص عن حذيفة( .

193- মম ফযট  রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ, পচয়যয নাভায়ময টপামত 
ওয়যয়ঙ অয মওান নযাে তযা িাযা টনয়চয াত যটগন ওয়য টন, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযয়ফ।  

সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ হুমায়পা (যা) 

أبي  "من شهد أف ال إلو إال اهلل فهو لو نجاة" )ع وابن منيع عن ابن عمر عن عمر عن - 194
 بكر( .
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194- মম ফযট  রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ, এটিআ তায চনয নাচায়তয 
ওাযণ য়ফ।  

ভুসনাদ অফু আয়ারা  আফচ্ছন ভুরন’- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয- ঈভয- অফু ফকয (যা) 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو مخلصا دخل الجنة" )طس عن أبي  - 195
 الدرداء والبارودي وابن مندة عن سعيد بن وائل الجذامي( .

195- মম ফযট  আঔরা  অন্তটযওতায ায়থ ফয়রয়ঙ- অিা ফযতীত মওান ভাফুদ 
মনআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা  যাূর, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা)1 ফায়াযদী  আফচ্ছন ভুনদাহ- 

রযয়ায়াতঃ সাইদ আফচ্ছন য়াআর অর জুমাভী 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل مخلصا بهما دخل الجنة وصلى وصاـ وأقاـ  - 196
الصالة وآتى الزكاة وحج البيت حرمو اهلل على النار" )طس عن أنس( )طس عن عتباف بن مالك بلفظ 

 حـر اهلل وجو على النار( .
196- মম ফযট  অন্তটযওতায ায়থ এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ 

নাআ এফং অটভ (ভুাম্যদ) অিায যাূর, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অয নাভাম 
ওায়েভ ওয়য, মযামা যায়ঔ, মাওাত প্রদান ওয়য, ফােতুিায চ ওয়য, তয়ফ অিা তাঅরা 
তায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ ওয়য টদয়ফন।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ- অনাস (যা)1 তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ 

আতফান আফচ্ছন ভাররক (যা) (রনচ্ছেয) এআ চ্ছব্দ-  

অিা তায মঘাযায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ ওয়য টদয়ফন। 
"من شهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل مخلصا من قلبو وأف محمدا عبده ورسولو  - 197

جنة ولم تمسو النار" )طب والخلعي ىب عن معاذ بن جبل )ابن خزيمة عن عبد اهلل بن سالـ( .دخل ال  
197- মম ফযট  অন্তটযওতায ায়থ এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ 

এফং অটভ (ভুাম্যদ) অিায যাূর, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ, অয তায়ও চাান্নায়ভয 
অগুন স্প  ওযয়ত াযয়ফ না।  

তাফযানী কাফীয  অর খারয়ী, ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ ভুঅম আফচ্ছন 

জাফার (যা); আফচ্ছন খুমাআভাহ- রযয়ায়াতঃ অবু্দল্লাহ আফচ্ছন সারাভ 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو وآمن بالبعث والحساب دخل  - 198
ي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم( .الجنة" )ابن صهري في أماليو عن راع  
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198- মম ফযট  এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) 
অিায ফান্দা  তায যাূর, অয ূণরুত্থান, টাফ-টওতায়ফয প্রটত আভান অয়ন, তয়ফ ম 
চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

আফচ্ছন সাসযী-অভারী- রযয়ায়াতঃ নফী (সা) এয একজন যাখার/খারদভ থথচ্ছক 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل وأقاـ الصالة وصاـ رمضاف كاف حقا  - 199
على اهلل أف يغفر لو إف ىاجر أو قعد حيث ولدتو أمو قيل يا رسوؿ اهلل أال أخرج فاؤذف الناس قاؿ الذر 

ا مثل ما بين السماء واألرض وأعلى درجة منها الناس يعملوف فإف الجنة مائة درجة بين كل درجتين فيه
الفردوس وعليها يكوف العرش وىي أوسط شيء من الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وإذا سألتم اهلل شيئا 

 فاسألوه الفردوس" )طب عن معاذ( .
199- মম ফযট  এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) 

অিায যাূর, অয নাভাম ওায়েভ ওয়য, যভচায়নয মযামা যায়ঔ, তয়ফ অিায দাটেত্ব মম 
অিা তায়ও িভা ওয়য টদয়ফন। ঘাআ ম টচযত ওরুও থফা মআ স্থায়নআ থাওুও, মমঔায়ন 
তায ভা তায়ও চন্ম টদয়েয়ঙন। নফী (া)-মও মওান াাফী অযম ওযয়রন মম, অটভ টও 
মরাওয়দযয়ও এআ শুব-ংফাদ চাটনয়ে টদফ? নফী (া) ফরয়রন, না। (ফযং) মরাওয়দযয়ও অভর 
ওযয়ত দা। অয টনিেআ চান্নায়তয এওতটি িয যয়েয়ঙ। প্রয়তযও দুআ িয়যয ভায়ছ 
অভান  মভীন ফযাফয ফযফধান যয়েয়ঙ। অয ফয়ঘয়ে ঈচ্চিয য়রা চান্নাতুর টপযদাঈ, 
তায ঈয অিায অয ওায়েভ অয়ঙ। অয এআ চান্নায়তয ভায়ছ চান্নায়তয নয প্রফাটত 
ে। তএফ মতাভযা মঔন অিায টনওি চান্নাত প্রাথ না ওয তঔন চান্নাতুর টপযদাঈ 
প্রাথ না ওয।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"من شهد أف ال إلو إال اهلل يصدؽ قلبو لسانو دخل من أي أبواب الجنة شاء" )ع عن أبي  - 211
 بكر( 

200- মম ফযট  এবায়ফ রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়যয়ঙ মম, তায ন্তয তায 
মফায়নয তযােন ওয়য, তয়ফ ম চান্নায়তয মম দযচা টদয়ে আো প্রয়ফ ওযয়ত াযয়ফ।  

ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ অফু ফকয (যা) 

"من قاؿ ال إلو إال اهلل طلست ما في صحيفتو من السيئات حتى يعود إلى مثلها"  - 211
عن أنس( . )الخطيب  

201- মম ফযট  রা আরাা আিািা ফয়র, তায অভরনাভায ভন্দ ওাচ গুয়রা টভয়ি মাে, 
মম ম ন্ত না ম অফায তা ওয়য।  
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খতীফ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

" من قاؿ ال إلو إال اهلل ومدىا ىدمت لو أربعة آالؼ ذنب من الكبائر" )ابن النجار عن  - 212
 أنس(

 202- মম ফযট  রা আরাা আিািা ফয়র এফং তা প্রাটযত ওয়য, ম ঘায াচায 
ওফীযা গুনা ধ্বং ওযয়রা।  

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلصا دخل الجنة قيل ابشر الناس قاؿ إني أخاؼ أف يتكلوا"  - 213
 )ابن النجار عن أنس( .

203- মম ফযট  অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািা ফয়র, ম চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযয়ফ। ফরা য়রা, ভানুলয়ও ুংফাদ চাটনয়ে মদআ? টতটন ফরয়রন, না অভায বে ে মম, 
তাযা এয ঈয টনব য ওয়য ফয় থাওয়ফ।  

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

ء وإف زنى وإف "من قاؿ ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو دخل الجنة، قاؿ أبو الدردا - 214
سرؽ قاؿ وإف زنى وإف سرؽ، ثالثا قاؿ في الثالثة رغم أنف أبي الدرداء" )حم ف طب عن أبي الدرداء( 

 وصحح.
204- মম ফযট  ফয়র অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ, টতটন এওও, তায মওান যীও 

নাআ- ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অফু দাযদা (যা) ফরয়রন, মটদ ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য? 
টতটন (া) ফরয়রন, মটদ ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য। মঔন টতনফায এভন প্রয়শ্নাত্তয য়রা 
তঔন নফী (া) ফরয়রন, অফু দাযদায নাও ধূটর ধুটযত য়র।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাা্যদা (যা) হাদীসরি সরহহ 

جنة قيل وما اخالصها قاؿ أف تحجزه عن محاـر "من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلصا دخل ال - 215
 اهلل" )الحكيم طب حل عن زيد بن أرقم( .

205- মম ফযট  আঔরা  অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািা ফরয়ফ, ম চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযয়ফ। াাফীকণ টচজ্ঞাা ওযয়রন, আঔরা ফা অন্তটযওতায থ  টও? টতটন (া) 
ফরয়রন, ঐ ওাটরভা মতাভায়ও অিায াযাভওৃত টফলে মথয়ও ফাোঁধা প্রদান ওযয়ফ।  

হাকীভ, তাফযানী কাফীয, রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ মায়দ আফচ্ছন অযকাভ 

(যা) 

"من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلصا دخل الجنة قالوا يا رسوؿ اهلل وما اخالصها قاؿ أف  - 216
 تحجزه عما حـر اهلل عليكم" )الخطيب عن أنس( .
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206- মম ফযট  আঔরা  অন্তটযওতায ায়থ রা আরাা আিািা ফরয়ফ, ম চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযয়ফ। াাফীকণ টচজ্ঞাা ওযয়রন, আো যাূরািা! আঔরায়য থ  টও? টতটন (া) 
ফরয়রন, অিা মতাভায প্রটত মা াযাভ ওয়যয়ঙন তায মথয়ও টফযত থাওা। 

খতীফ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

إلو إال اهلل وحده الشريك لو أطاع بها قلبو وذؿ بها لسانو وشهد أف محمدا  "من قاؿ ال - 217
 رسوؿ اهلل حرمو اهلل على النار" )طس عن سعد بن عبادة( .

207- মম ফযট  ফয়র ال إلو إال هللا وحده الشريك لو অিা ফযতীত মওানন ভাফুদ নাআ, 
টতটন এওও তায মওান যীও নাআ- অয এয ঈয তায ভন অশ্বি ে এফং তায মফান 
ম্বন্ধমু  য়ে মাে অয এআ ািয মদে মম, ভুাম্যদ (া) অিায যাূর, তয়ফ অিা 
তাঅরা তায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ ওয়য টদয়ফন।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ সাদ আফচ্ছন ঈফাদাহ (যা) 

طس عن سلمة بن نعيم "من قاؿ ال إلو إال اهلل دخل الجنة وإف زني وإف سرؽ" ) - 218
 األشجعي(

208- মম ফযট  রা আরাা আিিা ফরয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ, মটদ ম টমনা 
ওয়য  ঘুটয ওয়য।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ সারাভাহ রফন নাইভ অর অজায়ী (যা) 

معو حسنة" )طب  "من قاؿ ال إلو إال اهلل لم تضره معها خطيئة كما لو أشرؾ باهلل لم تنفعو - 219
 عن ابن عمرو( .

209- মম ফযট  রা আরাা আিািা ফরয়ফ, গুনা তায মওান িটত ওযয়ত াযয়ফ না। 
মমবায়ফ অিায ায়থ যীও ওযায িাযা মওান মনওওাচ ঈওায প্রদান ওয়য না।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয (যা) 

جنة ومن قاؿ سبحاف اهلل وبحمده كتبت لو مائة ألف "من قاؿ ال إلو إال اهلل وجبت لو ال - 211
حسنة وأربعة وعشروف ألف حسنة قالوا يا رسوؿ اهلل إذا ال يهلك منا أحد قاؿ بلى إف أحدكم ليجيء 
بالحسنات لو لو وضعت على جبل ثقلتو ثم يجيء وبالنعم فتذىب بتلك ثم يتطاوؿ الرب بعد ذلك 

أبي طلحة عن أبيو عن جده( .برحمتو" )ؾ عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن   
210- মম ফযট  রা আরাা আিািা ফয়রয়ঙ তায চনয চান্নাত োটচফ য়ে মকয়ঙ। অয 

মম ফযট  ুফানািাট ো টফাভটদী ফরয়ফ তায চনয এও রি ঘটি াচায মনওী টরয়ঔ 
মদো য়ফ। াাফায়ে টওযাভ (যা) অযম ওযয়রন, ম অিায যাূর! তয়ফ মতা অভায়দয 
মওঈ ধ্বং য়ফ না। টতটন (া) ফরয়রন, যাোঁ ওতও মরাও এত মনওী টনয়ে অয়ফ মম, তা 
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মটদ াায়ড যাঔা ে তয়ফ াাড মডয়ফ মায়ফ। তঃয তায ঈয প্রদত্ত টনঅভতগুয়রা 
টনয়ে অা য়ফ। অয ঐ ভি মনওী এফ টনঅভয়তয ফদরা য়ে মায়ফ। তঃয অিা 
তাঅরা টনয়চয যভয়তয প্রওা ওযয়ফন।  

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ আসহাক আফচ্ছন অবু্দল্লাহ আফচ্ছন অফু তারহা- 

রতরন তায তায রতা থথচ্ছক- অয রতরন তায দাদা থথচ্ছক  

[ভূর অযফী গ্রয়ন্থয এওাটধও ওটয়ত ২১০ নং াদীয়য য ২১৫ নং টটযোর যয়েয়ঙ] 
 دخل الجنة" )طب عن "من لقي اهلل وىو يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل - 215

 عبادة بن الصامت( .
215- মম ফযট  রা আরাা আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায ািয মদো ফস্থাে অিায 

ায়থ ািাত ওযয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ আফনুস সারভত (যা) 

إال اهلل فقد حل لو أف يغفر لو" )الخطيب عن جابر( )كر  "من مات وىو يشهد أف ال إلو - 216
 عن بريدة( ، وفيو يحيى بن عباد ضعيف.

216- মম ফযট  রা আরাা আিািায ািয মদো ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ, তায চনয 
অিায ভাকটপযাত ারার য়ে মায়ফ। 

খতীফ- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা)1 আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ ফুযায়দা (যা) 

এআ টযোোয়ত আোআো আফয়ন আফাদ নায়ভ এওচন যাফী মেীপ। 
"من مات وىو يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل صادقا من قلبو دخل الجنة"  - 217

 )حم عن معاذ( .
217- মম ফযট য ভৃতুয এআ ফস্থাে অয় মম, ম ন্তয়যয আঔরায়য ায়থ রা আরাা 

আিািাহু ভুাম্যাদুয যাূরুিায ািয প্রদান ওয়য, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  
ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"من يقوؿ ال إلو إال اهلل يقينا من قلبو  دخل الجنة" )طب عن معاذ( . - 218  
218- মম ফযট  ন্তয়যয আোওীয়নয ায়থ রা আরাা আিািা ফয়র, ম চান্নায়ত প্রয়ফ 

ওযয়ফ।  
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"ناد في الناس: "من قاؿ ال إلو إال اهلل وجبت لو الجنة" )ابن عساكر عن أبي بكر  - 219
 الصديق( 
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219- ভানুয়লয ভয়ধয মখালণা টদয়ে দা মম, মম রা আরাা আিািা ফয়রয়ঙ তায চনয 
চান্নাত োটচফ য়ে মকয়ঙ।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অফু ফকয রসদ্দীক (যা) 

"ال إلو إال اهلل كلمة عظيمة كريمة على اهلل تعالى من قالها مخلصا استوجب الجنة ومن  - 221
 قاؿ كاذبا عصم مالو ودمو وكاف مسيره إلى النار" )ابن النجار عن دينار عن أنس( .

220- রা আরাা আিািা অিায টনওি ঘূডান্ত ম ায়েয আমমত  অমভতোরা 
ওাটরভা, মম তা আঔরায়য ায়থ ফরয়ফ, তায চনয মতা চান্নাত োটচফ য়ে মায়ফ। অয মম 
টনপাও ফা ওিতায ায়থ ফরয়ফ, তায চান ভারা টনযাদ য়ে মকর, মটদ টযয়য়ল তায 
টঠওান য়রা চাান্নাভ। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ দীনায- অনাস (যা) 

خط اهلل ما لم يؤثروا صفقة ديناىم على دينهم فإف آثروا " ال إلو إال اهلل تمنع العباد من س - 221
 صفقة ديناىم على دينهم ثم قالوا ال إلو إال اهلل ردت عليهم وقاؿ اهلل كذبتم" )الحكيم عن أنس( .
221- ওাটরভা রা আরাা আিািা ফান্দায়ও অিায ন্তুটি মথয়ও যিা ওয়য, মম 

ম ন্ত না দুটনোয াচ-োয়ও অটঔযায়ত ঈয প্রাধানয না মদে। মঔন মরায়ওযা দুটনোয়ও 
অটঔযায়তয ঈয প্রাধানয মদে অয রা আরাা আিা ফয়র, তঔন তায়দয প্রটত এআ ওাটরভায়ও 
যদ ওয়য মদো ে। অয অিা তাঅরা ফয়রন, তুটভ টভথযাফাটদ। 

হাকীভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

ن الناس مالم يبالوا ما ذىب من دينهم إذا "ال تزاؿ ال إلو إال اهلل تحجب غضب الرب ع - 222
 صلحت لهم ديناىم فإذا قالوا قيل لهم كذبتم لستم من أىلها" )ابن النجار عن زيد بن أرقم( .

222- ওাটরভা রা আরাা আিািা ফযাফয ফান্দায়ও অিায ন্তুটি মথয়ও যিা ওযয়ত 
থায়ও, মম ম ন্ত না ম টনয়চয দুটনোয মৌন্দয়ম য চনয অটঔযাতয়ও নি ওযা শুরু না ওয়য। 
এয মঔন তাযা এআ ওাটরভা ফয়র, তঔন তায়দযয়ও ফরা ে- না, মতাভযা টভথযাফাটদ এঔন 
অয মতাভযা এআ ওাটরভায টযফায়যয ন। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ মায়দ আফচ্ছন অযকাভ (যা) 

بحقها أف يظهر  "ال تزاؿ ال إلو إال اهلل تنفع من قالها حتى يستخف بها واالستخفاؼ - 223
 العمل بالمعاصي فال ينكروه وال يغيروه" )ؾ في تاريخو عن اباف عن أنس( .

223- ওাটরভা রা আরাা আিািা ফভে তায াঠওাযীয়ও ঈওায প্রদান ওয়য 
থায়ও- মম ম ন্ত না তায ফজ্ঞা ওযা ে। অয তায টধওায়যয ফজ্ঞা য়রা মম, গুনায 
নুকাভী ো অয মওঈ তা ফাোঁধা প্রদান  ফন্ধ না ওযা।  
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 হাকীভ-অত তাযীখ- রযয়ায়াতঃ অফান- অনাস (যা) 

"ال يزاؿ قوؿ ال إلو إال اهلل يرفع سخط اهلل عن العباد حتى إذا نزلوا بالمنزؿ الذي ال  - 224
 يبالوف مانقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياىم فقالوا عند ذلك قاؿ اهلل كذبتم" )الحكيم عن أنس( .

224- ওাটরভা রা আরাা আিািা ফযাফয ফান্দায়ও অিায ন্তুটি মথয়ও যিা ওযয়ত 
থায়ও, মম ম ন্ত না ম ঐ ম ায়ে মৌঁয়ঙ মম, ম যো ওয়য না মম তায দীটন ফস্থা ওতিুওু 
ধঃতয়নয টওায য়েয়ঙ।  ফযং ম টনয়চয দুটনো টঠও ওযায মঙয়নআ টনটিন্ত য়ে মাে। 

অয তাযয ম তায টভথযা মফান িাযা এআ ওাটরভা াঠ ওয়য, তঔন অিা ফয়রন, তুটভ 
টভথযাফাটদ।   

হাকীভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"من لقي اهلل وىو يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو وآمن بالبعث  - 225
و وسلم( .والحساب دخل الجنة" )ف والبغوي وابن عساكر عن أبي سلمة راعي النبي صلى اهلل علي  

225- মম ফযট  অিায ায়থ এআ ািয মদো ফস্থাে ািাত ওয়য মম- অিা 
ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায ফান্দা এফং যাূর। অয ূণরুত্থান এফং 
টাফ-টওতায়ফয প্রটত আভান অয়ন, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওয়য। 

নাসাই, ফাগাবী, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ নফী (সা) এয যাখার অফু সারাভাহ  

" ال إلو إال اهلل تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البالء أدناه الهم" )الديلمي عن ابن  - 226
 عباس( .

226- রা আরাা আিািা তায াঠওাযী মথয়ও ৯৯ ধযয়ণয টফদ-ভুটফয়তয দযচা 
ফন্ধ ওয়য মদে। তায ভয়ধয ফ টনম্ন য়রা দুঃঔ  টঘন্তা।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"ال إلو إال اهلل كلمة كريمة على اهلل ولها عند اهلل مكاف جمعت وسولت من قالها صدقا  - 227
من قلبو دخل الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمو واحرزت مالو ولقي اهلل عز وجل غدا يحاسبو" )أبونعيم 

 عن عياض األشعري( 
227- রা আরাা আিািা অিায টনওি ঘূডান্ত ম ায়েয আমমত  অমভতোরা 

ওাটরভা, অিায টনওি তায ইল নীে ঈচ্চ ভম াদা যয়েয়ঙ। মম ফযট  তা আঔরায়য ায়থ 
ফরয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অয মম তা টনপাও ফা ওিতায ায়থ ফরয়ফ, তায চান 
ভার মতা টনযাদ য়ে মকর, টওন্তু অকাটভওার (টওোভয়তয টদন) মঔন তায অিায ায়থ 
ািাত য়ফ তঔন অিা তায টাফ টনয়ফন।  

অফু নুঅআভ- অয়াম অর অঅযী 
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"ال إلو إال اهلل نصف الميزاف والحمد هلل تمأله" )الديلمي عن شداد بن أوس( . - 228  
228- রা আরাা আিািা ভীমায়নয য়ধ ও। অয অরাভদুটরিা তা ূণ  ওয়য মদে। 
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ াদ্দাদ আফচ্ছন অঈস (যা) 

"ال أزاؿ أشفع وأشفع حتى أقوؿ يا رب شفعني فيمن قاؿ ال إلو إال اهلل فيقاؿ ليست ىذه  - 229
 لك وال ألحد ىذا إلي قال يبقى أحد قاؿ ال إلو إال اهلل إال أخرج منها" )الديلمي عن أنس( .

229- অটভ ফাযংফায অিায টনওি ুাটয ওযয়ত থাওফ। এভনটও অযম ওযফ মম, 
ম যোযয়দকায! প্রয়তযও ঐ ফযট য ফযাায়য অভায ুাটয ওফুর ওরুন, মম রা আরাা 
আিািা ফয়রয়ঙ। অিা তাঅরা ফরয়ফন, না ভুাম্যদ! এিা মতাভায ও নে, এিা অভায 
ও। অটভ অচ চাান্নায়ভ এভন মওান ফযট য়ও প্রয়ফ ওযাফ না, মম রা আরাা আিািা 
ফয়রয়ঙ।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"ال يموت عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل يرجع ذلك إلى قلب المؤمن إال  - 231
 دخل الجنة" )مسدد عن معاذ( .

230- মওান ফান্দা এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য না মম, ম অন্তটযওবায়ফ এআ ািয 
মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ [ভুাম্যদ (া)] অিায যাূর, থঘ ম 
চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না ।  

ভুসাদ্দাদ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"يا بالؿ ناد في الناس: من قاؿ ال إلو إال اهلل قبل موتو بسنة دخل الجنة أو شهر أو  - 231
بالؿ( وفيو المنهاؿ بن خليفة منكر  جمعة أو يـو أو ساعة قاؿ إذا يتكلوا قاؿ وإف اتكلوا" )طب عن

 الحديث( 
231- ম টফরার! মরাওয়দয ভয়ধয মখালণা টদয়ে দা, মম ফযট  ভৃতুযয এও ফঙয ূয়ফ  

থফা এও ভা ূয়ফ  থফা এও প্তা ূয়ফ  থফা এও টদন ূয়ফ  থফা এও খন্টা ূয়ফ  
মটদ রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওযয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। টফরার (যা) 
ফরয়রন, তায়র মতা মরাওচন এয ঈয বযা ওয়য ফয় থাওয়ফ। নফী (া) ফরয়রন, মটদ 
তাযা বযা ওয়য ফয় থাওুও না মওন।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ রফরার (যা)- এআ রযয়ায়াচ্ছত ভানহার রফন খরীপা 

ভুনকারুর হাদীস 

 إلو إال اهلل حرمو اهلل على النار وأوجب لو الجنة""يا سهيل بن البيضاء أنو من شهد أف ال  - 232
 )عبد بن حميد حم ش ع حب والبغوي وابن قانع عن سهيل بن البيضاء.



কানমুর ঈম্মার - অর আভান অর আসরাভ (অর অকয়ার)  ধযায়ঃ১ ৩য় রযচ্ছেদ ১ভ ং- সাক্ষ্য প্রদাচ্ছনয পমীরত  70 

 

 
`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

 

232- ম ুাের আফয়ন ফােমা! মম ফযট আ রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওযয়ফ, 
অিা তায চনয চাান্নাভ াযাভ ওয়য টদয়ফন এফং চান্নাত োটচফ ওয়য টদয়ফন। 

অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ, ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন অরফ ায়ফাহ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, সরহহ 

আফচ্ছন রহব্বান, ফাগাবী  আফচ্ছন কাচ্ছন’- রযয়ায়াতঃ সহুায়র আফচ্ছন ফায়মা (যা) 

"يؤتى برجل يـو القيامة ثم يؤتى بالميزاف ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجال كل سجل منها مد  - 233
فتوضع في كفة الميزاف ثم يخرج لو قرطاس مثل ىذا وأمسك بابهامو على نصف  البصرفيها خطاياه وذنوبو

أصبعو فيها أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو فتوضع في كفة أخرى فترجح بخطاياه وذنوبو" 
 )عبد بن حميد عن ابن عمرو( .

233- টওোভয়তয টদন এও ফযট য়ও টনয়ে অা য়ফ অয তায ায়থ ভীমান অনা 
য়ফ। তায অভরনাভায টনযানফফআটি টনফন্ধন ঔাতা ঔুয়র মদো য়ফ মা দৃটিয মল ীভা 
ম ন্ত টফিৃত য়ফ। মায ভয়ধয তায গুনা  া এয টফফযণ থাওয়ফ। নন্তয ফগুয়রা 
টনফন্ধন ঔাতা এও ািাে যাঔা য়ফ অয এওটি মঙাি ওাকয়চয িুওযা মফয ওযা য়ফ মায 
ভয়ধয টরঔা থাওয়ফ- 

ُد َأْف اَل ِإَلَو ِإالا اللاُو، َوَأْشَهُد َأفا ُمَحماًدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ َأْشهَ   
অটভ ািয টদটে মম, অিা ফযতীত মওান আরা মনআ। অয়যা ািয টদটে মম, 

ভুাম্যাদ (া) তাোঁয ফান্দা  যাূর। 
অয ওাকয়চয এআ িুওযাটিয়ও অয়যও ািাে যাঔা য়ফ। তঔন ওাকয়চয এআ িুওযাটি 

গুনা  ায়য ািায মঘয়ে মফী বাটয য়ে মায়ফ।  
অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয (যা) 

"يقوؿ اهلل عز وجل قربوا أىل ال إلو إال اهلل من ظل عرشي فإني أحبهم" )الديلمي عن  - 234
 أنس( .

234- টওোভয়তয টদন অিা তাঅরা আযাদ ওযয়ফন- রা আরাা আিািায 
ধীওাযীয়দযয়ও অভায অযয়য টনওিফত ী ওয। মওননা অটভ তায়দযয়ও ভুািত ওটয।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"يقوؿ اهلل تعالى ال إلو إال اهلل حصني فمن دخلو أمن عذابي" )ابن النجار عن على بن  - 235
 النجار عن أنس( 

235- অিা তাঅরা ফয়রন, রা আরাা আিািা অভায দূক  অয মম অভায দূয়ক  
প্রয়ফ ওয়যয়ঙ, ম অভায অমাফ মথয়ও টনযাদ য়ে মকয়ঙ। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অরী আফচ্ছন নাজ্জায- অনাস (যা) 
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"يقوؿ اهلل تعالى أنا اهلل ال إلو إال أنا كلمتي من قالها أدخلتو جنتي ومن أدخلتو جنتي فقد  - 236
باس( .أمن والقرآف كالمي ومني خرج" )الخطيب عن ابن ع  

236- অিা তাঅরা ফয়রন, অটভ অিা! অয রা আরাা আিািা অভায ওাটরভা। 
মম তা ফরয়ফ অটভ তায়ও চান্নায়ত প্রয়ফ ওযাফ। অয মম অভায চান্নায়ত প্রয়ফ ওয়যয়ঙ, ম 
অভায অমাফ মথয়ও টনযাদ য়ে মকয়ঙ। অয ওুযঅন অভায ওারাভ। অভায মথয়ওআ তা 
টনক ত য়েয়ঙ।  

খতীফ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 
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في فضائم اإليًاٌ انًتفرقح انفرع انثاَي  

২য় ংঃ আভামনয কফকবন্ন পমীরত  

"أتاني جبريل فقاؿ بشر أمتك من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل  - 237
وإف زنى وإف سرؽ قاؿ نعم وإف زنى وإف سرؽ قاؿ نعم وإف زنى وإف سرؽ قاؿ نعم وإف شرب الخمر" 

 )حم ت ف حب ؽ عن أبي ذر( صح.
237- টচফযাআর (অ) অভায ওায়ঙ অয়রন এফং ফরয়রন, অনায ঈম্যতয়ও 

ুংফাদ টদন মম, মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও 
যীও ওয়য না, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অটভ টচফযাআর (অ) মও ফররাভ, ম 
টচফযাআর! মটদ ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য।? টতটন ফরয়রন, যাোঁ। মটদ ম টমনা ওয়য  
ঘুটয ওয়য। মটদ ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য। অয মটদ ম ভদ ান ওরুও না মওন।  

ভুসনাদ অহভদ, রতযরভমী, নাসাই, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ 

অফু ময (যা)- হাদীসরি সরহহ 

 من مات من أمتك ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة قلت وإف زنى وإف "أتاني جبريل فبشرني أنو - 238
 سرؽ؟ قاؿ وإف زنى وإف سرؽ" )ؽ عن أبي ذر( .

238- অভায টনওি টচফযাআর (অ) অয়রন এফং ুংফাদ টদয়রন মম, অনায 
ঈম্যয়তয মম ফযট আ এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য 
না, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অটভ ফররাভ, মটদ ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য? টতটন 
ফরয়রন, টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য। 

"قاؿ لي جبريل من مات من أمتك ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة قلت وإف زنى وإف  - 239
 سرؽ؟ قاؿ: وإف"  )خ عن أبي ذر( .

239- টচফযাআর (অ) অভায়ও ফরয়রন, অনায ঈম্যয়তয মম মওঈ অিায ায়থ 
যীও না ওযা ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অটভ ফররাভ, মটদ ম 
টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য। টতটন ফরয়রন, মটদ... (ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য)। 

ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অফু ময (যা) 

جهم منها أمسهم ألم العذاب "إذا أدخل اهلل الموحدين النار أماتهم فيها فإذا أراد أف يخر  - 241
 تلك الساعة". )فر عن أبي ىريرة( .
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240- মঔন অিা তাঅরা তাীদ ফা এওত্বফায়দ টফশ্বাী মরাওয়দযয়ও তায়দয মওান 
গুনায ওাযয়ণ চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওযায়ফন, তঔন মঔায়ন তায়দয (াভটেও) ভৃতুয টদয়ে 
টদয়ফন। তঃয মঔন তায়দযয়ও মফয ওযায আো ওযয়ফন তঔন ঐ ভে তায়দয াভানয 
অমাফ টদয়ে টদয়ফন। 

ভুসনাদ অর রপযদাঈস-দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

" أفضل األعماؿ اإليماف باهلل وحده، ثم الجهاد ثم حجة مبرورة وتفضل سائر األعماؿ   - 241
 كما بين مطلع الشمس إلى مغربها" )طب عن عامر( 

241- ঈত্তভ অভর য়রা এওও  টিতীে অিায প্রটত আভান অনা। তঃয 
টচাদ। তঃয য়জ্ব ভাফরুয। তঃয নয ফ অভয়রয পমীরত য়রা ূম  ঈদে মথয়ও 
টনয়ে ূম ায়িয ভধযফত ী ভে। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অরভয (যা) 

"أفلح من ىدي إلى اإلسالـ كاف عيشو كفافا، وقنع بو" )طب عن فضالة بن عبيد( . - 242  

242- ঐ ফযট  পরওাভ- মম আরায়ভয টদয়ও টদাোত রাব ওয়যয়ঙ এফং প্রয়োচনীে 
টযভাণ টযটমও রাব ওয়যয়ঙ অয এয ঈয তুি য়েয়ঙ।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ পুমারা আফন ঈফায়দ (যা) 

"اإلسالـ يجب ما كاف قبلو". )ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم( . - 243  

243-  আরাভ তায ূয়ফ য (ভন্দ) অভরয়ও নি ওয়য মদে। 
আফচ্ছন সাদ- রযয়ায়াতঃ মুফায়য  জুফায়য রফন ভুত্বরয়ভ (যা) 

"اإلسالـ ذلوؿ ال يركب إال ذلوال" )حم عن أبي ذر( . - 244  

244- আরাভ নম্র  বি। তএফ নম্র  বি ফযতীত ম ওাঈয়ও োয ওয়য না।  
ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু ময (যা) 

زيد وال ينقص" )حم د ؾ ىق عن معاذ( ."اإلسالـ ي - 245  

245- আরাভ ফৃটদ্ধ াে, হ্রা াে না।  
ভুসনাদ অহভদ, অফু দাঈদ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, ফায়হাকী- রযয়ায়াতঃ ভুঅম 

(যা) 

"اإلسالـ يعلو وال يعلى". )الروياني قط ىق والضياء عن عائذ بن عمر( . - 246  

246- আরাভ ঈোঁঘু থায়ও, নীঘু ে না।  
রু’আয়ানী, দাযাকুতনী, ফায়হাকী, রময়া- রযয়ায়াতঃ অরয়ম রফন ঈভয  
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"أما علمت أف اإلسالـ يهدـ ما كاف قبلو وأف الهجرة تهدـ ما كاف قبلها وأف الحج يهدـ ماكاف  - 247
 قبلو" )ـ عن عمرو بن العاص( .

247- তুটভ টও চান না মম, আরাভ তায ূয়ফ য ভন্দ অভরয়ও নি ওয়য মদে। 
টচযত তায ূয়ফ য ভন্দ অভরয়ও নি ওয়য মদে। অয চ তায ূয়ফ য ভন্দ অভরয়ও নি 
ওয়য মদে। 

ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অভয আফনুর অস (যা) 

"طوبى لمن أدركني وآمن بي وطوبى لمن لم يدركني ثم آمن بي" )ابن النجار عن أبي  - 248
 ىريرة( .

248- ঐ ফযট য চনয ুংফাদ! মম অভায়ও ময়েয়ঙ এফং অভায ঈয আভান 
এয়নয়ঙ। ঐ ফযট য চনয ুংফাদ! মম অভায়ও ােটন থঘ অভায প্রটত আভান এয়নয়ঙ। 

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني" )حم عن  - 249
 أبي سعيد( .

249- ঐ ফযট য চনয ুংফাদ! মম অভায়ও মদয়ঔয়ঙ এফং অভায ঈয আভান এয়নয়ঙ। 
তঃয ুংফাদ, তঃয ুংফাদ, তঃয ুংফাদ তায চনয, মম অভায প্রটত আভান 
এয়নয়ঙ থঘ অভায়ও মদয়ঔটন। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"طوبى لمن رآني وآمن بي مرة، وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات" )حم تخ حب  - 251 
ن أبي أمامة حم عن أنس( .ؾ ع  

250- ঐ ফযট য চনয ুংফাদ! মম অভায়ও মদয়ঔয়ঙ এফং অভায ঈয আভান 
এয়নয়ঙ। অয মম ফযট  অভায প্রটত আভান এয়নয়ঙ থঘ অভায়ও মদয়ঔটন তায চনয াতফায 
ুংফাদ! 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী-অত তাযীখ, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- 

রযয়ায়াতঃ অফু ঈভাভা (যা)1 ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثالث مرات" )الطيالسي وعبد  - 251
 بن حميد عن ابن عمر( .

251- ঐ ফযট য চনয ুংফাদ! মম অভায়ও মদয়ঔয়ঙ এফং অভায ঈয আভান এয়নয়ঙ। 
অয মম ফযট  অভায প্রটত আভান এয়নয়ঙ থঘ অভায়ও মদয়ঔটন তায চনয টতনফায ুংফাদ! 

তায়ারসী  অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ- রযয়ায়াতঃ আচ্ছন ঈভয (যা) 
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" قاؿ اهلل تعالى "يا ابن آدـ مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرؾ بي شيئا غفرت لك ماكاف  - 252
ة وأغفر لك وال منك وإف استقبلتني بمالء السماء واألرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفر 

 أبالي" )طب عن أبي الدرداء( وحسن.
252- অিা তাঅরা ফয়রন, ম আফয়ন অদভ! মম ম ন্ত তুটভ অভায আফাদত ওযয়ত 

থাওয়ফ, অভায প্রটত অা মালণ ওযয়ত থাওয়ফ অয অভায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওযয়ফ না, 
ম ম ন্ত অটভ মতাভায ওৃত গুনাগুয়রা িভা ওযয়ত থাওফ। মটদ তুটভ অভান মভীন 
ভটযভাণ গুনা টনয়েআ অভায ওায়ঙ অ না মওন, তফু অটভ অভান মভীন ভটযভাণ 
িভা টনয়ে মতাভায ওায়ঙ অফ এফং মতাভায ভাকটপযাত ওযয়ত থাওফ- এয়ত অভায মওান 
য়যাো নাআ। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা)- হাদীসরি হাসান 

مغفرة الذنوب غفرت لو وال أبالي مالم  " قاؿ اهلل تعالى "من علم أني ذو قدوة على - 253
 يشرؾ بي شيئا" )طب ؾ عن ابن عباس(

253- অিা তাঅরা ফয়রন- মম এিা চায়ন মম, অটভ গুনা িভা ওযায টধওাযী, 
তায়ও অটভ িভা ওযয়ত থাওফ, অটভ মওান টওঙুয য়যাো ওটয না- মম ম ন্ত ম অভায 
ায়থ ওাঈয়ও যীও না ওয়য। 

তাফযানী কাফীয, অয ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

قاؿ ربكم "أنا أىل أف أتقى فال يجعل معي إلو فمن اتقى أف يجعل معي إلو فأنا أىل أف " - 254
.أغفر لو" )حم ت ف ىػ ؾ عن أنس(  

254- মতাভায়দয প্রটতারও ফয়রন- অটভ এআ টফলয়ে টধও ওদায মম, অভায়ও বে 
ওযা য়ফ। তএফ অভায ায়থ মমন ওাঈয়ও যীও না ওযা ে। মম অভায ায়থ ওাঈয়ও 
যীও ওযয়ত বে ওয়য এফং তায মথয়ও টফযত থায়ও। তয়ফ অটভআ তায়ও িভা ওযায মফী 
টধওাযী। 

ভুসনাদ অহভদ, রতযরভমী, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ 

অনাস (যা) 

و صادقا، ونفسو مطمئنة، قد أفلح من أخلص قلبو لإليماف، وجعل قلبو سليما، ولسان" – 255
.وحيقتو مستقيمة، وأذنو مستمعة، وعينو ناظرة" )حم عن أبي ذر(  

255- ঐ ফযট  পরওাভ, মম তায ন্তযয়ও আভায়নয চনয ঔাটর ওয়য টনয়েয়ঙ, তায 
ন্তযয়ও টফশুদ্ধ ওয়য টনয়েয়ঙ, তায মফানয়ও তয এফং নপয়ও ভুতভাটেন (প্রান্ত) ফাটনয়ে 
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টনয়েয়ঙ, তায স্ববাফ ঘটযত্রয়ও ঈত্তভ ওয়য টনয়েয়ঙ। তায ওানয়ও ও শ্রফণওাযী এফং মঘাঔয়ও 
ও দ নওাযী ফাটনয়ে টনয়েয়ঙ। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু ময (যা) 

"كما ال ينفع مع الشرؾ شيء، كذلك ال يضر مع اإليماف شيء". )خط عن عمر حل عن  - 256
 ابن عمر( .

256- টযয়ওয ায়থ মমভন মওান টওঙু ঈওাযী নে, মতভটন আভায়নয ায়থ মওান 
টওঙু িটতওাযও নে। 

খতীফ- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা)1 রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"من علم أف اهلل ربو، وأني نبيو، موقنا من قلبو، حرمو اهلل على النار". )البزار عن عمراف(  - 257
. 

257- মম ফযট  এিা মচয়ন টনয়েয়ঙ মম, অিাআ তায প্রটতারও এফং অটভ তায 
(মপ্রটযত) নফী অয ন্তয টদয়ে এয প্রটত আোওীন যায়ঔ, তয়ফ অিা তাঅরা তায চনয 
চাান্নায়ভয অগুন াযাভ ওয়য টদয়ফন। 

ফামমায- রযয়ায়াতঃ আভযান (যা) 

" من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا دخل الجنة". )حم خ عن أنس( . - 258  

258- মম ফযট  অিায ায়থ এআ ফস্থাে ািাত ওয়য মম, ম তায ায়থ মওান 
টওঙু যীও ওয়য না, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة". )حم ؽ عن ابن مسعود( . - 259  

259- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ মওান টওঙু যীও 
ওয়য না, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা) 

"ال يقبل إيماف بال عمل، وال عمل بال إيماف". )طب عن ابن عمر( . - 261  

260- অভর ফযতীত আভান এফং আভান ফযতীত অভর ওফুর ে না।  
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"إف اهلل ال يعذب من عباده إال المارد والمتمرد على اهلل، وأبى أف يقوؿ ال إلو إال اهلل".  - 261
 )ىػ عن ابن عمر( 

261- অিা তাঅরা তায ফান্দায়ও াটি প্রদান ওয়যন না, তয়ফ ফাধযতা  অিায 
প্রটত দ্ধতয প্রদ নওাযী ফযতীত- মাযা রা আরাা আরাা আিায স্বীওৃটত টদয়ত স্বীওায ওয়য। 
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আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"إف اهلل تعالى ال يظلم المؤمن حسنة، يعطى عليها في الدنيا، ويثاب عليها في اآلخرة،  - 262
وأما الكافر فيعطى بحسناتو في الدنيا. حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لم تكن لو حسنة يعطى بها خيرا". )حم 

 ـ عن أيس( .
262- অিা তাঅরা ভুটভন ফান্দায প্রটত মুরুভ ওয়যন না। ফযং তায মনওওায়চয 

প্রটতদান দুটনোয়ত প্রদান ওয়যন এফং অটঔযায়তয চনয োফ চভা যায়ঔন। অয 
ওাটপযয়ও তায মনওওায়চয প্রটতদান দুটনোয়তআ ফ টদয়ে মদন। পয়র মঔন ম যওায়র 
মায়ফ, তঔন তায টওঙুআ ফটি থাওয়ফ না, মায িাযা ম বার টওঙু ায়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অয়াস (যা) [ভুসররভঃ৬৯৮২ [২৮০৮]  ভুসনাদ 

অহভদঃ১১৮১৬ এ হাদীসরি অনাস (যা) থথচ্ছক ফরর্ণত] 

"ال يموت رجل مسلم إال أدخل اهلل مكانو النار يهوديا أونصرانيا" )حب طب عن أبي  - 263
 موسى( .

263- এভন ে না মম, মঔন মওান ভুটভন ফান্দা ভাযা মাে, থঘ অিা তাঅরা তঔন 
তায স্থয়র মওান আহুটদ থফা নাাযায়ও চাান্নায়ভ প্রয়ফ না ওটযয়ে মদন।  

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 

"إني رأيت في المناـ، كأف جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي، يقوؿ أحدىما  - 264
ب لو مثال، فقاؿ: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل لصاحبو: اضر 

ملك اتخذ دارا، ثم بنى فيها بيتا، ثم بعث رسوال يدعو الناس إلى طعامو، فمنهم من أجاب الرسوؿ، 
ل ومنهم من تركو فاهلل ىو الملك، والدار اإلسالـ، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسولو، فمن أجابك دخ

 اإلسالـ، ومن دخل اإلسالـ دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل مما فيها". )خ ت عن جابر( .
264- অটভ স্বয়ে মদঔরাভ অভায ভাথায ায় টচফযাআর (অ) এফং ায়েয ওায়ঙ 

টভওাইর (অ)। এওচন যচনয়ও ফরর, তায মওান ঈদাযণ টদন। তঔন যচন অভায 
টদয়ও রিয ওয়য ফরর, শুনুন। অনায ওান মমন শ্রফয়ণ টনটফি থায়ও, অয অনায ন্তয 
মমন মথাথ  ঈরটদ্ধয়ত টনয়োটচত থায়ও। অনায এফং অনায ঈম্যয়তয ঈভা র- মমন 
 এওচন ফাদা, মম এওটি প্রাদ ফানায়রন, তাযয এয়ত ওাভযা ফানায়রন। এযয তায়ত 
ঔাদয বটত  ঔাঞ্চা যাঔয়রন।  

তাযয টতটন মরাওয়দযয়ও অায়যয দাোত টদয়ত এওচন অফানওাযী াঠায়রন। 
তায়দয ভায়ছ এওদর মতা অফােয়ওয ডায়ও াডা টদর অয়যও দর তা প্রতযাঔযান ওযর। 
অিা তাঅরা য়রন মআ ফাদা। ফাটডটি র আরাভ। খয র চান্নাত। অয ম ভুাম্যাদ! 
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অটন য়রন মআ মপ্রটযত ুরুল। মম ফযট  অনায ডায়ও াডা টদর ম আরায়ভ প্রয়ফ 
ওযর। অয মম আরায়ভ প্রয়ফ ওযর ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযর। মম ফযট  চান্নায়ত প্রয়ফ 
ওযয়ফ ম তায়ত মা অয়ঙ তা অায ওযয়ফ। 

ফুখাযী, রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

"إذا أسلم العبد فحسن إسالمو، يكفر اهلل عنو كل سيئة كاف أزلفها، وكاف بعد ذلك  - 265
بع مائة ضعف، والسيئة بمثلها إال أف يتجاوز اهلل عنها". )خ ف عن القصاص، الحسنة بعشر أمثالها، إلى س

 أبي سعيد( .
265- মতাভায়দয মওঈ মঔন ঈত্তভরূয় আরাভ গ্রন ওয়য, তঔন ম মম মনও অভর 

ওয়য তায প্রয়তযওটিয টফটনভয়ে াত গুণ ম ন্ত (োফ) মরঔা ে। অয ম মম ভন্দ ওাচ 
ওয়য তায প্রয়তযওটিয টফটনভয়ে তায চনয টঠও ততিুওুআ ভন্দ মরঔা ে। 

ফুখাযী, নাসাই- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"إذا أحسن أحدكم إسالمو، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف،  - 266
 وكل سيئة يعملها تكتب لو بمثلها حتى يلقى اهلل". )حم ؽ عن أبي ىريرة( .

266- মতাভায়দয মওঈ মঔন ঈত্তভরূয় আরায়ভয ঈয ওায়েভ থায়ও, তঔন তায 
প্রয়তযও মনওী দগুণ মথয়ও াতত গুণ ম ন্ত ফৃটদ্ধপ্রাপ্ত ে। টওন্তু ভন্দ অভর শুধু এও গুণআ 
থায়ও- এভনটও ম অিায ায়থ ািাত ওয়য।  

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

و كل حسنة كاف أزلفها، ومحيت عنو كل سيئة  "إذا أسلم العبد فحسن إسالمو، كتب اهلل ل - 267
كاف أزلفها، ثم كاف بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، والسيئة بمثلها إال أف 

 يتجاوز اهلل عنها" )ف حب عن أبي سعيد( .
267- মঔন ফান্দা ঈত্তভরূয় আরাভ গ্রন ওয়য, তঔন ম মম মনও অভর ওয়য, 

অিা তাঅরা তায প্রয়তযওটি ংযিণ ওয়যন। অয প্রয়তযও গুনা মা তায িাযা য়ে মকয়ঙ 
তা টভটিয়ে মদন। তঃয তায়ও এআ প্রটতদান মদো ে মম, তায প্রয়তযও মনওী দগুণ মথয়ও 
াতত গুণ ম ন্ত ফৃটদ্ধ ওযা ে। টওন্তু ভন্দ অভর শুধু এও গুণআ থায়ও- এভনটও অা ওযা 
মাে মম, অিা তা ভাপ ওয়য টদয়ফন। 

নাসাই, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"أفضل األعماؿ اإليماف باهلل وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة، تفضل سائر األعماؿ   - 268
 كما بين مطلع الشمس إلى مغربها". )حم عن ماعز( .
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268- ঈত্তভ অভর য়রা এওও টিতীে অিায প্রটত আভান অনা। তঃয 
অিায য়থ টচাদ ওযা। তঃয য়জ্ব ভাফরূয। অয ফাওী ফ অভয়রয পমীরত য়রা 
মমভন ূয়ম াদে মথয়ও টনয়ে ূম ায়িয ভধযফত ী ভে।   

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ভারয়ম (যা) 

"أفضل العمل إيماف باهلل وحده، وجهاد في سبيلو". )حب عن أبي ذر( . - 269  

269- ঈত্তভ অভর য়রা এওও টিতীে অিায প্রটত আভান অনা এফং অিায 
য়থ টচাদ ওযা।  

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ অফু ময (যা) 

"إف اهلل يعذب الموحدين في جهنم بقدر نقصاف إيمانهم، ثم يردىم إلى الجنة خلودا  - 271
 دائما بإيمانهم". )حل عن أنس( .

270- অিা তাঅরা তাীয়দ টফশ্বাী ফযট য়ও াটি প্রদান ওযয়র, তা য়ফ তায 
আভায়নয দুফ রতায ওাযয়ণ। তঃয অিা তাঅরা তায আভায়নয ফয়দৌরয়ত টঘযটদয়নয চনয 
চান্নায়ত প্রয়ফ ওযায়ফন। 

রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إنو ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة؛ وأياـ منى أياـ أكل وشرب". )حم ف ط عن بشر  - 271
ن مالك( .بن سحيم عن كعب ب  

271- ভুটরভ ফযট  ফযতীত মওঈ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না। অয টভনায টদন য়রা 
ানাায়যয টদন। 

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ রফয রফন সহুাআভ-কাফ রফন 

ভাররক (যা) 

". )حم ف "إنو ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة، وإف اهلل ليؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر - 272
 عن أبي ىريرة( 

272- টনিেআ ভুটরভ ফযট  ফযতীত অয মওঈ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ত াযয়ফ না। 
অয অিা তাঅরা পাটও ফযট য়দয িাযা এআ দীয়নয াাময ওযয়ফন।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، "أنا زعيم لمن آمن بي، وأسلم وىاجر، ببيت  - 273
وببيت في أعلى غرؼ الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا وال من الشر مهربا يموت حيث شاء أف 

 يموت". )ف حب ؾ ىق عن فضالة بن عبيد( .
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273- অটভ টমম্যাদায- তএফ মম অভায প্রটত আভান অয়ন, আরাভ গ্রণ ওয়য এফং 
টচযত ওয়য, অটভ ঐ ফযট য চনয চান্নায়তয াশ্ব স্থ কৃয়য টমম্যাদায, চান্নায়তয ভধযটস্থত 
কৃয়য টমম্যাদায এফং চান্নায়তয ঈচ্চটস্থত কৃয়য টমম্যাদায। তএফ মম এআ ওাচ ওয়য টনর, 
ম ওরযায়ণয মওান ংআ ফাদ টদর না, অয ওরযায়ণয মওান চােকা যাঔর না। তএফ ম 
মমঔায়ন ঔুট ভৃতুযফযণ ওরুও।  

নাসাই, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, ফায়হাকী- রযয়ায়াতঃ পামারা 

আফচ্ছন ঈফায়দ (যা) 

"أفضل اإلسالـ الحنيفية السمحة". )طس عن ابن عباس( . - 274  

274- ঈত্তভ আরাভ য়রা চ যর দীন। 
তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

ى الزكاة وصاـ رمضاف، كاف حقا على اهلل أف "من آمن باهلل ورسولو، وأقاـ الصالة وآت - 275
 يدخلو الجنة، ىاجر في سبيل اهلل أو جلس في أرضو التي ولد فيها". )حم خ عن أبي ىريرة( .

275- মম অিা  তায যাূয়রয প্রটত আভান অয়ন, নাভাম ওায়েভ ওয়য, মাওাত 
প্রদান ওয়য, যভচায়নয মযামা যায়ঔ, তয়ফ অিায ঈয ও য়রা মম, অিা তায়ও চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযায়ফন। ঘাআ ম অিায য়থ টচযত ওরুও থফা মআ মভীয়ন ফস্থান ওরুও 
মমঔায়ন তায ভা তায়ও চন্ম টদয়েয়ঙ।  

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"من جاء يعبد اهلل وال يشرؾ بو شيئا ويقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويصـو رمضاف ويتقي  - 276
لكبائر فإف لو الجنة، قالوا ما الكبائر؟ قاؿ: االشراؾ باهلل، وقتل النفس المسلمة، وفرار يـو الزحف". ا

 )حم ف حب ؾ عن أبي أيوب( .
276- মম ফযট  এআ ফস্থাে অয় মম, ম অিায আফাদত ওয়য অয তায ায়থ 

ওাঈয়ও যীও ওয়য না,  নাভাম ওায়েভ ওয়য, মাওাত প্রদান ওয়য, যভচায়নয মযামা যায়ঔ এফং 
ওফীযা গুনা মথয়ও মফোঁয়ঘ থায়ও, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। াাফীকণ টচজ্ঞাা 
ওযয়রন, ওফীযা গুনা টও? টতটন (া) ফরয়রন, অিায ায়থ যীও ওযা, মওান ভুরভানয়ও 
তযা ওযা এফং মুয়দ্ধয ভেদান মথয়ও পাযায ো।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ 

অফু অআয়ুফ (যা) 
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"من شهد أف ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو وأف محمدا عبده ورسولو، وأف عيسى عبد  - 277
اهلل ورسولو وابن أمتو وكلمتو ألقاىا إلى مريم وروح منو، وأف الجنة حق، والنار حق، وأف البعث حق، أدخلو 

أي أبواب الجنة الثمانية شاء" )حم ؽ عن عبادة بن الصامت( .اهلل الجنة على ما كاف من عمل، من   

277- মম ফযট  এআ ািয মদে মম, অিা ঙাডা মওান আরা মনআ, টতটন এওও, তাোঁয 
মওান যীও মনআ অয ভুাম্যদ () তায ফান্দা  যাূর। অয টনিেআ  ইা (অ) অিায 
ফান্দা  তায যাূর  তায ফাটদয ুত্র এফং তায মআ ওাটরভা মা টতটন ভাযোভ (অ)-মও 
মৌঁটঙয়েয়ঙন এফং তায ি মথয়ও এওটি রূ ভাত্র। অয চান্নাত তয  চাান্নাভ তয- 
তয়ফ অিা তায়ও চান্নায়তয অিটি দযচায মথয়ও মমটিয িাযা ঘান চান্নায়ত প্রয়ফ ওযায়ফন, 
তায অভর মাআ মাও না মওন । 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুভররভ- রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ আফনুস সারভত (যা) 

"من فارؽ الدنيا على اإلخالص هلل وحده وعبادتو الشريك لو وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة،  - 278
 مات واهلل عنو راض". )ىػ ؾ عن أنس( .

278- মম ফযট  এও অিায প্রটত টনষ্ঠাফান ফস্থাে, তাোঁয আফাদাতযত ফস্থাে মায 
মওান াযীও নাআ, ারাত ওাটেভ ওয়য এফং মাওাত প্রদান ওয়য দুটনো মথয়ও টফটেন্ন য়রা, 
ম এভন ফস্থাে ভাযা মকর মম, অিা তায প্রটত ন্তুি। 

আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرؾ باهلل شيئا دخل النار". )حم ـ  - 279
 عن جابر( .

279- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ ওায়যা যীও ওয়য 
না, তয়ফ ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অয মম অিায ায়থ যীও ওযা ফস্থাে ভৃতুযফযণ 
ওযয়ফ, ম চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

ه األمة يهودي وال نصراني، ثم يموت "والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من ىذ - 281
 ولم يؤمن بالذي أرسلت بو، إال كاف من أصحاب النار". )حم ـ عن أبي ىريرة( .

280- ওভ মআ ত্তায মায টনেন্ত্রয়ণ অভায প্রাণ! এআ ঈম্যয়তয মম মওঈ- ঘাআ ম 
আহুদী মাও থফা ঔৃিান, অভায ফযাায়য শুয়নয়ঙ, তঃয অভায অভায দাোত ওফুর ওযা 
ফযতীত ভৃতুযফযণ ওয়যয়ঙ তয়ফ ম চাান্নাভীয়দয ঙ্গী য়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 
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"الوائدة والموؤودة في النار إال أف تدرؾ الوائدة اإلسالـ فتسلم". )حم ف عن سلمة بن  - 281
 يزيد الجعفي( 

281- চীফন্ত ওনযা প্রটথতওাটযনী এফং মায়ও প্রটথত ওযা য়েয়ঙ ঈবেআ চাান্নাভী। 
তয়ফ চীফন্ত ওনযা প্রটথতওাটযনী মটদ আরায়ভয ন্ধান াে অয আরাভ গ্রণ ওয়য। 

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ সারাভাহ আফচ্ছন আয়ারমদ অর জুপী  

" يا أبا سعيد من رضي باهلل ربا، وباإلسالـ دينا، وبمحمد نبيا، وجبت لو الجنة، وأخرى  - 282
د مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء واألرض، الجهاد في سبيل اهلل يرفع بها العب

 الجهاد في سبيل اهلل الجهاد في سبيل اهلل". )حم ـ ف عن أبي سعيد( .
২৮২.ম অফু াইদ! মম ফযট  অিায়ও প্রটতারও, আরাভয়ও দীন এফং ভুাম্যদ 

(া)-মও নফী টায়ফ ময়ে ন্তুি, তায চনয চান্নাত োচীফ। য ঈচ্চওাযী অভর মায 
িাযা ফান্দা চান্নায়ত ত ভম াদাে মৌঁঙয়ত ায়য, মমঔায়ন প্রটতটি ভম াদায ভায়ছ অভান  
মভীয়নয ফযফধান যয়েয়ঙ- তা য়রা টচাদ টপ াটফটরিা। টচাদ টপ াটফটরিা। টচাদ টপ 
াটফটরিা। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"يا معاذ بن جبل، ىل تدري ماحق اهلل على عباده؛ وماحق العباد على اهلل؛ فإف حق اهلل  - 283
على العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا، وحق العباد على اهلل أف ال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا". )حم ؽ 

 ت ىػ عن معاذ بن جبل(

283- ম ভুঅম আফয়ন চাফার! তুটভ টও চায়না, ফান্দায ঈয অিায টও টধওায 
যয়েয়ঙ এফং অিায ঈয ফান্দায টও টধওায যয়েয়ঙ? অটভ ফররাভ, অিা  তাোঁয 
যাূরআ বার চায়নন। টতটন ফরয়রন, ফান্দায ঈয অিায টধওায এআ মম, ফান্দা তাযআ 
আফাদত ওযয়ফ এফং তায ায়থ নয টওঙু যীও ওযয়ফ না। অয অিায ঈয ফান্দায 
টধওায এআ মম, মম তায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওযয়ফ না টতটন তায়ও াটি টদয়ফন না। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ, রতযরভমী, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম আফচ্ছন 

জাফার (যা) 

"يخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من إيماف". )ت عن أبي سعيد( . - 284  

284- প্রয়তযও ঐ ফযট য়ও চাান্নাভ মথয়ও মফয ওয়য অনা য়ফ, মায ন্তয়য টফনু্দ 
টযভাণ আভান থাওয়ফ।  

রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 
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"إف اهلل تعالى يقوؿ ألىوف أىل النار عذابا. لو أف لك ما في األرض من شيء كنت  - 285
ال تشرؾ بي شيئا تفتدي بو؟ قاؿ نعم، قاؿ: فقد سألتك ما ىو أىوف من ىذا وأنت في صلب آدـ؛ أف 

 فأبيت إال الشرؾ". )ؽ عن أنس( 
285- অিা তাঅরা ফয়ঘয়ে ওভ অমাফ প্রাপ্ত মরাওয়ও ফরয়ফন, দুটনোয ভায়ছ মত 

টওঙু অয়ঙ তায ফ ম্পদ মটদ মতাভায ওায়ঙ থাওত, তায়র টও তুটভ অচ তায টফটনভয়ে 
টনয়চয়ও ভু  ওযয়ত? ম ফরয়ফ, যাোঁ। এযয অিা তাঅরা ফরয়ফন, অটভ মতাভায মথয়ও 
এয মঘয়ে চতয ফস্তুয প্রতযাা ওয়যটঙরাভ, মঔন তুটভ অদয়ভয ৃষ্ঠয়দয় ফত ভান টঙয়র। 

অয তা য়ে এআ মম, তুটভ অভায য়ঙ্গ মওান টওঙুয়ও যীও ওযয়ফনা। এযয তুটভ তা 
স্বীওায ওযয়র অয অভায ায়থ ংী স্থান ওযয়র। 

ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

من أىل النار يـو القيامة: أرأيت لو كاف لك مافي األرض من شيء أكنت  "يقاؿ للرجل - 286
مفتديا بو. فيقوؿ نعم؛ فيقوؿ: قد أردت منك أىوف من ذلك؛ قد أخذت عليك في ظهر آدـ أف ال تشرؾ 

 بي شيئا فأبيت إال أف تشرؾ". )حم ؽ عن أنس( .
286- টওোভয়তয টদন এও চাান্নাভীয়ও ফরা য়ফ- মটদ মতাভায ওায়ঙ দুটনোয ফ 

ম্পদ থাওত, তয়ফ টও তুটভ তায টফটনভয়ে টনয়চয চীফন ফাোঁঘায়ত? ম ফরয়ফ, যাোঁ। এযয 
অিা তাঅরা ফরয়ফন, অটভ মতাভায মথয়ও এয মঘয়ে চতয ফস্তুয প্রতযাা ওয়যটঙরাভ। 

অটভ মতাভায মথয়ও ঙ্গীওায টনয়েটঙরাভ, মঔন তুটভ অদয়ভয ৃষ্ঠয়দয় টঙয়র মম, তুটভ অভায 
য়ঙ্গ মওান টওঙুয়ও যীও ওযয়ফনা। এযয তুটভ তা স্বীওায ওযয়র অয অভায ায়থ ংী 
স্থান ওযয়র। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إذا كاف يـو القيامة أعطى اهلل تعالى كل رجل من ىذه األمة رجال من الكفار فيقاؿ لو  - 287
 ىذا فداؤؾ من النار". )ـ عن أبي موسى( .

287- টওোভয়তয টদন অিা তাঅরা এআ ঈম্যয়তয প্রয়তযও ফযট য চনয এওচন 
ওয়য ওাটপযয়ও দান ওযা য়ফ এফং তায়ও ফরা য়ফ এিা মতাভায চাান্নায়ভ মাোয ফদরা। 

ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 

مؤمن " إذا كاف يـو القيامة بعث اهلل تعالى إلى كل مؤمن ملكا معو كافر؛ فيقوؿ الملك: لل - 288
 يا مؤمن ىاؾ ىذا الكافر فهذا فداؤؾ من النار". )طب والحاكم في الكنى عن أبي موسى( .
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288- টওোভয়তয টদন অিা তাঅরা প্রয়তযও ভুটভয়নয চনয এওচন মপয়যতা 
াঠায়ফন মায ায়থ এওচন ওাটপয থাওয়ফ। মপয়যতা ভুটভনয়ও ফরয়ফ, ম ভুটভন, এআ 
ওাটপয মতাভায চাান্নায়ভয ফদরা। 

তাফযানী কাফীয, হাকীভ-অর কুনা- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 

 اإلكًال
"أحب األدياف إلى اهلل الحنيفية السمحة" )حم خ في األدب طب عن ابن عباس( )ف  - 289

 عن عمر بن عبد العزيز عن أبيو عن جده( .
289- অিা তাঅরায টনওি ওর দীয়নয ভয়ধয ঈত্তভ দীন য়রা দীয়ন ানীপ ফা 

চ যর দীন (আরাভ)। 
নাসাই- রযয়ায়াতঃ ঈভয আফচ্ছন অবু্দর অমীম- রতরন তায রতা থথচ্ছক- অয রতরন 

তায দাদা থথচ্ছক  

"إف أحب األدياف إلى اهلل الحنيفية السمحة" )طس عن أبي ىريرة( . - 291  
290- টনিেআ অিা তাঅরায টনওি ওর দীয়নয ভয়ধয ঈত্তভ দীন য়রা দীয়ন 

ানীপ ফা চ যর ঈদাযতায দীন। 
তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

" أحب األدياف إلى اهلل الحنيفية فإذا رأيت أمتي ال يقولوف للظالم أنت ظالم فقد تودع  - 291
منهم". )ؾ وأبو موسى النرسي في الغرائب( )ؾ وأبو موسى المديني في معرفة الصحابة عن جعفر بن 

ف بن كثير بن أمية بن سعيد عن أبيو أسعد عن عبد اهلل بن األزىر بن قريظ عن جده عن أبي أمو سليما
 مالك الخزاعي( .

291- অিা তাঅরায টনওি ওর দীয়নয ভয়ধয ঈত্তভ দীন য়রা দীয়ন ানীপ ফা 
চ যর দীন। অয মঔন তুটভ অভায ঈম্যতয়ও মদঔয়ফ তাযা মাটরভয়ও মাটরভ ফয়র না, 
তঔন তায়দযয়ও তায়দয ফস্থায ঈয মঙোঁয়ড টদয়ফ। 

"إذا بعث اهلل الخالئق يـو القيامة؛ نادى مناد من تحت العرش ثالثة أصوات: يامعشر  - 292
 الموحدين؛ إف اهلل قد عفا عنكم فيعف بعضكم عن بعض". )ابن أبي الدنيا في ذـ الغضب عن أنس( .

292- টওোভয়তয টদন মঔন অিা তাঅরা ওর ভাঔরুওয়ও ঈটত্থত ওযয়ফন। তঔন 
অযয়য টনঘ মথয়ও এওচন অহ্বানওাযী টতনফায অহ্বান ওয়য ফরয়ফ, ম এওত্বফায়দ 
টফশ্বাটযা! অিা তাঅরা মতাভায়দযয়ও িভা ওয়য টদয়েয়ঙন। তএফ মতাভযা যস্পয়য 
এয়ও যয়ও িভা ওয।  
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আফচ্ছন অরফদ দুনআয়া-মাম্মুর গজফ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

لكل قـو آلهتهم التي  "إذا كاف يـو القيامة جمع اهلل الخالئق في صعيد واحد؛ ثم يرفع  - 293
كانوا يعبدونها؛ فيوردونهم النار؛ ويبقى الموحدوف فيقاؿ لهم ماتنتظروف فيقولوف ننتظر ربا كنا نعبده 

بالغيب؛ فيقاؿ لهم أو تعرفونو فيقولوف: إف شاء عرفنا نفسو فيتجلى لهم فيخروف سجودا فيقاؿ لهم: يا 
لجنة؛ وجعل مكاف كل رجل منكم يهوديا أو نصرانيا أىل التوحيد ارفعوا رؤوسكم؛ فقد أوجب اهلل لكم ا

 في النار". )حل عن أبي موسى( .
293- মঔন টওোভয়তয টদন অয়ফ তঔন অিা এওটি ভেদায়ন ওর ভাঔরুওয়ও 

ঈটত্থত ওযয়ফন। তঃয প্রয়তযও ম্প্রদায়েয ফাটতর ভাফুদয়দযয়ও ঈটত্থত ওযয়ফন মাযা 
তায়দয ূচা ওযত। অয ঐ ফ ফাটতর ভাফুদযা তায়দয ূচাযীয়দযয়ও চাান্নায়ভয টদয়ও 
াোঁটওয়ে টনয়ে মায়ফ। টঙয়ন শুধু এওত্বফাটদযা যয়ে মায়ফ। তায়দযয়ও ফরা য়ফ মতাভযা ওায 
য়িা ওযঙ? তাযা ফরয়ফ অভযা অভায়দয ঐ প্রটতারয়ওয য়িা ওযটঙ মায়ও অভযা না 
মদয়ঔ তায আফাদত ওযতাভ। তায়দযয়ও ফরা য়ফ মতাভযা টও তায়ও টঘনয়ত াযয়ফ? তাযা 
ফরয়ফ মটদ অভায়দয প্রটতারও আো ওয়যন তয়ফ অভযা তায়ও ফযআ টঘনয়ত াযফ। 
তএফ তঔন অিা তাঅরা তায়দয ঈয তায তাচািী প্রওা ওযয়ফন। অয ফাআ তঔন 
টচদাে য়ড মায়ফ। তঔন তায়দযয়ও ফরা য়ফ, ম অয়র তাীদ! মতাভযা মতাভায়দয ভাথা 
ঈঠা। অিা তাঅরা মতাভায়দয চনয চান্নাত োটচফ ওয়য টদয়েয়ঙন। অয মতাভায়দয 
প্রয়তযয়ওয স্থয়র এওচন ওয়য আহুদী  ঔৃিানয়ও চাান্নায়ভ াটঠয়ে মদো য়ফ।  

রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 

"إذا كاف يـو القيامة جاء اإليماف والشرؾ يجثواف بين يدي الرب؛ فيقوؿ: لإليماف انطلق  - 294
في تاريخو عن صفواف بن عساؿ( . أنت وأىلك إلى الجنة". )ؾ  

294- মঔন টওোভয়তয টদন অয়ফ তঔন আভান  টযও অয়ফ এফং অিায 
াভয়ন এয়ও য়যয ায়থ তও  টফতও  ওযয়ফ। তঔন অিা তাঅরা আভানয়ও ফরয়ফন, তুটভ 
মতাভায মরাওচনয়দযয়ও টনয়ে চান্নায়ত প্রয়ফ ওয।  

হাকীভ-অত তাযীখ- রযয়ায়াতঃ সাপয়ান রফন অসার (যা) 

"إذا أحسن أحدكم إسالمو فكل حسنة يعملها تكتب لو بعشر حسنات إلى سبع مائة  - 295
 ضعف؛ وكل سيئة يعملها تكتب لو بمثلها حتى يلقى اهلل". )حم خ ـ عن أبي ىريرة( .

295- মঔন মতাভায়দয মওঈ ঈত্তভবায়ফ আরায়ভ মৃ্প  য়ে মাে তঔন তায ওৃত 
প্রয়তযও মনওী দ গুণ মথয়ও াতত গুণ ম ন্ত ফাটডয়ে মদো ে, টওন্তু গুনা শুধু এও গুণআ 
যাঔা ে- এভনটও ম (এআ ফস্থাে) অিায ায়থ ািাত ওয়য। 
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ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"إذا أسلم العبد كتب اهلل لو كل حسنة قدمها ومحا عنو كل سيئة أزلفها ثم قيل لو:  - 296
مل؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف؛ والسيئة بمثلها إلى أف يعفو اهلل وىو الغفور". استأنف الع

 )سمويو عن أبي سعيد( .
296- মঔন ফান্দা ভুরভান য়ে মাে, তঔন অিা তাঅরা তায প্রয়তযও মনওী মা ম 

ূয়ফ  ওয়যয়ঙ, তা ংযিণ ওয়যন। অয প্রয়তযও গুনা মা তায িাযা ংখটিত য়েয়ঙ তা 
টভটিয়ে মদন। তঃয নতুন ওয়য ভুঅভারা শুরু ে এবায়ফ মম, এও মনওীয়ও দ গুণ মথয়ও 
াতত গুণ ফৃটদ্ধ ওয়য মদো ে। অয গুনা মতভনিাআ থায়ও। এভনটও তা িভা ওয়য 
মদো ে। অয টতটন য়নও িভাীর। 

সাভুরবয়া- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

الهجرة تجب ما كاف قبلها". )طب عن ابن عمر( ."إف اإلسالـ يجب ما كاف قبلو؛ و  - 297  

297- আরাভ তায ূয়ফ য (ভন্দ) ওৃতওভ  টফনি ওয়য মদে। অয টচযত তায ূয়ফ য 
ওৃতওভ  টফনি ওয়য মদে।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

و كل سيئة أزلفها "إذا أسلم العبد فحسن إسالمو؛ تقبل اهلل كل حسنة كاف أزلفها؛ وكفر عن - 298
وكاف في اإلسالـ ما كاف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف؛ والسيئة بمثلها إلى أف يمحوىا اهلل". 

 )طب عن عطاء بن يسار مرسال( .
298- মঔন ফান্দা ভুরভান য়ে মাে অয আরাভয়ও বারবায়ফ তায চীফয়ন 

ফািফাটেত ওয়য, তঔন অিা তাঅরা তায প্রয়তযও মনওী (প্রয়তযও বার ওাচ) মা ম ূয়ফ  
ওয়যয়ঙ তা ওফুর ওয়য মনন। অয প্রয়তযও ভন্দ ওাচ মা তায িাযা ংখটিত য়েয়ঙ তায 
ওাপপাযা ওয়য মদন। অয আরায়ভয ভয়ধয ম মম অভর ওয়য তায প্রটতদান এবায়ফ মদন মম, 
এওটি মনওওায়চয চনয দগুণ মথয়ও াতত গুণ ফাটডয়ে মদো ে। অয ভন্দ ওাচ শুধু 
এওগুণআ যাঔা ে। এভনটও অিা তাঅরা তা ভাপ ওয়য মদন।   

 তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অতা আফচ্ছন আয়াসায (যা)- ভুযসাররুচ্ছ 

"أما علمت أف اإلسالـ يهدـ ما قبلو؛ وأف الهجرة تهدـ ما كاف قبلها؛ وأف الحج يهدـ ما   - 299
 كاف قبلو". )ص عن عمرو بن العاص( .

299- মতাভযা টও চান না? আরাভ তায ূয়ফ য (ভন্দ) ওৃতওভ  টফনি ওয়য মদে। অয 
টচযত তায ূয়ফ য ওৃতওভ  টফনি ওয়য মদে। অয চ তায ূয়ফ য ওৃতওভ  টফনি ওয়য 
মদে।  
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সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানস-ূ রযয়ায়াতঃ অভয আফনুর অস (যা) 

لحجاب؟ قاؿ تخرج " إف اهلل عز وجل يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، قيل وما وقوع ا - 311
 .  ( حم خ في التاريخ ع حب والبغوي في الجعديات ؾ ص عن أبي ذر رضي اهلل عنو ) النفس وىي مشركة".

300- অিা তাঅরা ফান্দায়ও ভাপ ওযয়ত থায়ওন, মম ম ন্ত না দ াফৃত না ে। 
টচজ্ঞাা ওযা য়রা দ া টও? টতটন ফরয়রন, এআ ফস্থাে রূ মফয ে মম, ম ভুটযও।  

 ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী-অত তাযীখ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, 

ফাগাবী-অর জা’রদয়াত, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসূয- রযয়ায়াতঃ 

অফু ময (যা) 

"إف المسلم في ذمة اهلل مذ ولدتو أمو إلى أف يقـو بين يدي اهلل تبارؾ وتعالى؛ فإف وافى  - 311
ادة أف ال إلو إال اهلل صادقا؛ أو باستغفار صادقا كتب اهلل لو براءة من النار". )ز عن أبي سلمة بن اهلل بشه

 عبد الرحمن عن أبيو ولم يسمع منو( .
301- ভুরভান- তায ভা তায়ও চন্ম মদো মথয়ও অিায ায়থ ািাত ো ম ন্ত 

ফযাফয অিায টমম্যাদাযীয়ত থায়ও, মাফত ম অিায ায়থ এআ ফস্থাে ািাত ওয়য মম, 
ম আঔরায়য ায়থ রা আরািায ািয প্রদান ওয়য থফা অন্তটযওতায ায়থ আটিকপায ফা 
িভা প্রাথ না ওযয়ত থায়ও।  

ফামমায- রযয়ায়াতঃ অফু সারাভাহ রফন অবু্দয যহভান (যা)- রতরন তায রতা থথচ্ছক- 

তচ্ছফ রতরন তায থথচ্ছক থাচ্ছনন রন 

إذا دخل الصدر انفسح قيل ىل لذلك من علم يعرؼ بو قاؿ: نعم التجافي عن  "إف النور - 312
 دار الغرور واالنابة إلى دار الخلود واالستعداد للموت قبل نزولو". )ؾ وتعقب عن ابن مسعود( .

302- (আভায়নয) নূয মঔন ফয়ি প্রয়ফ ওয়য তঔন ফি প্রি য়ে মাে। টচজ্ঞাা 
ওযা য়রা তায মওান অরাভত অয়ঙ, মায িাযা তা চানা মায়ফ? টতটন ফরয়রন, যাোঁ মধাোঁওায 
চকৎ দুটনো মথয়ও টফভুঔ ো এফং টঘযস্থােী চকৎ অটঔযায়তয প্রটত ভয়নায়মাকী ো। অয 
ভৃতুয অায ূয়ফ আ তায চনয ততযী থাওা। 

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক  তাঅ’ককাফ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা) 

بع دينك بدنياؾ". )ابن سعد عن الشعبي مرسال( ."أسلم يا ابن مسهر، ال ت - 313  
303- ম আফয়ন ভাায! আরাভ গ্রণ ওয। অয মতাভায দীনয়ও দুটনোয িাযা টফরে 

ওয়যা না।  
আফচ্ছন সাদ- রযয়ায়াতঃ াফী- ভুযসাররুচ্ছ 

"أسلم تسلم". )طب ؾ عن أسماء بنت أبي بكر( . - 314  
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304- আরাভ গ্রণ ওয াটন্ত  টনযাত্তা রাব ওযয়ফ।  
তাফযানী কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অসভা রফনচ্ছত অফু ফকয (যা) 

"أسلم تسلم قيل وما اإلسالـ؟ قاؿ تسلم قلبك هلل ويسلم المسلموف من لسانك ويدؾ  - 315
قاؿ فأي اإلسالـ أفضل؟ قاؿ: اإليماف قاؿ: فما اإليماف؟ قاؿ أف تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو 

عث بعد الموت قاؿ فأي اإليماف أفضل؟ قاؿ الهجرة قاؿ وما الهجرة؟ قاؿ أف تهجر السوء قاؿ فأي وبالب
الهجرة أفضل؟ قاؿ الجهاد قاؿ وما الجهاد؟ قاؿ أف تقاتل الكفار إذا لقيتهم وال تغل وال تجبن ثم عمالف 

.]ىب عن أبي قالبة ىما من أفضل األعماؿ إال من عمل من عمل بمثلها: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة
   عن رجل من أىل الشاـ[

305- আরাভ গ্রণ ওয, াটন্ত  টনযাত্তা রাব ওযয়ফ। টচজ্ঞাা ওযা য়রা আরাভ 
টও? টতটন ফরয়রন,  আরাভ য়রা এআ মম, মতাভায ন্তয অিায প্রটত অত্মভ ণ ওযয়ফ 
এফং মতাভায ভুঔ  ায়তয টনি য়ত য ভুরভান টনযাদ থাওয়ফ। তায়ও টচজ্ঞাা ওযা 
য়রা মওান আরাভ ঈত্তভ? টতটন ফরয়রন, আভান। টচজ্ঞাা ওযা য়রা আভান টও? টতটন 
ফরয়রন, আভান য়রা এআ মম, তুটভ টফশ্বা স্থান ওযয়ফ অিায প্রটত, তায মপয়যতায়দয 
প্রটত, তায টওতাফ ভূয়য প্রটত, তায যাূরয়দয প্রটত এফং ভৃতুযয য ূণযাে চীটফত োয 
প্রটত। টচজ্ঞাা ওযা য়রা মওান আভান ঈত্তভ? টতটন ফরয়রন, টচযত। টচজ্ঞাা ওযা য়রা 
টচযত টও? টতটন ফরয়রন, তুটভ গুনায ওাচ মঙয়ড টদয়ফ। টচজ্ঞাা ওযা য়রা মওান টচযত 
ঈত্তভ? টতটন ফরয়রন, টচাদ। টচজ্ঞাা ওযা য়রা টচাদ টও? টতটন ফরয়রন, মঔন 
ওাটপযয়দয ায়থ মতাভায মুদ্ধ য়ফ, তঔন তুটভ তায়দযয়ও তযা ওযয়ফ, কনীভয়তয ম্পয়দ 
টঔোনত ওযয়ফ না এফং ওাুরুলতা প্রদ ন ওযয়ফ না। এযয দুটি অভর ফয়ঘয়ে ঈত্তভ 
এটি ফযতীত মম এয ভত অভর ওয়য- ভাফরুয চ থফা ভাফরুয ঈভযা।  

ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ অফু রকরাফাহ- রতরন াচ্ছভয একজন ফযরি 

থথচ্ছক  

علموا أف األرض هلل ورسولو وأني أريد أف أجليكم من ىذه األرض فمن "أسلموا تسلموا وا - 316
"أف النبي صلى اهلل  (يجد منكم بمالو شيئا فليبعو أال فاعلموا أف األرض هلل ورسولو". )خ عن أبي ىريرة

 عليو وسلم قاؿ لليهود فذكره".
306- মতাভযা আরাভ গ্রণ ওয, াটন্ত  টনযাত্তা ায়ফ। অয মচয়ন যাঔ! াযা 

ৃটথফী অিা  তায যাূয়রয। অটভ আো ওয়যটঙ মতাভায়দযয়ও (আহুদীয়দযয়ও) এ মদ য়ত 
টনফ াটত ওযফ। মটদ মতাভায়দয মওঈ তায়দয ভায়রয টফটনভয়ে টওঙু াে, তয়ফ ম মমন তা 
টফটর ওয়য মপয়র। অয মচয়ন যাঔ! ৃটথফী অিা  তায যাূয়রয।  
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ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

যাূরুিা (া) আহুদীয়দযয়ও ফটষৃ্কত ওযায ভে এ ওথা ফয়রন।  
"اإليماف ثمن الجنة والحمد ثمن كل نعمة ويتقاسموف الجنة بأعمالهم". )الديلمي عن  - 317

 أنس( .
307- চান্নায়তয ভূরয য়রা আভান, অরাভদুটরিা য়রা ফ টনঅভয়তয ভূরয অয 

চান্নাত ভানুয়লয অভর নুমােী ফন্টন য়ফ।  
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إف هلل عز وجل حرمات ثالثا من حفظهن حفظ اهلل لو أمر دينو ودنياه ومن لم يحفظهن  - 318
 لم يحفظ اهلل لو شيئا حرمة اإلسالـ وحرمتي وحرمة رحمي". )طب وأبو نعيم عن أبي سعيد( .

308- অিা তাঅরায টতনটি ম্যাটনত টফলে যয়েয়ঙ। মম এগুয়রায ংযিণ ওযয়ফ 
অিা তাঅরা তায দীন  দুটনোয টফলোফরী টপামত ওযয়ফন অয মম তা ংযিণ ওযয়ফ 
না, অিা তায মওান টওঙু ংযিণ ওযয়ফন না। তা য়রা আরায়ভয ম্যান, অভায ম্যান 
এফং অভায টযফায়যয ম্যান।  

তাফযানী কাফীয  অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

واسع فمن دخلو وسعو والهجرة بيت واسع فمن دخلو وسعو ومن دعي إلى  "اإلسالـ بيت - 319
اإلسالـ فأسلم ودعي إلى الهجرة فهاجر لم يدع للخير مطلبا وال للشر مهربا". )طب عن فضالو ابن عبيد( 

. 
309- আরাভ এওটি প্রি খয, মম তায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ ম প্রিতা রাব ওযয়ফ। 

নুরু টচযত এওটি প্রি খয, মম তায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ, ম প্রিতা রাব ওযয়ফ। অয 
মায টনওি আরায়ভয দাোত মৌঁঙর অয ম আরাভ গ্রণ ওয়য টনর, অয টচযয়তয 
দাোত মৌঁঙর অয ম টচযত ওয়য টনর তয়ফ ম ওরযায়ণয মওান টওঙুআ ফাদ যাঔর না, 
অয ওরযায়ণয মওান টওঙুআ রুদ্ধ না ওয়য ঙাডর না।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ পামারা আফচ্ছন ঈফায়দ (যা) 

"اإلسالـ أعز من ذلك واإلسالـ يعلو وال يعلى". )الروياني قط ؽ ص عن عائذ بن عمرو  - 311
 المزني( .

310- আরাভ তায টনয়চয মথয়ও মফী ম্যাটনত- আমমতোরা। আরাভ (ফ দা) ঈোঁঘু 
ে, তায ঈয টওঙু ঈোঁঘু য়ত ায়য না। 

রু’আয়ানী, দাযাকুতনী, ফুখাযী ভুসররভ, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ অরয়ম 

রফন অভয অর ভুমানী 
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"اإلسالـ يسبك الرجاؿ كما يسبك النارخبث الحديد والذىب والفضة". )الديلمي عن  - 311
 أبي سعيد( 

311- আরাভ ফযট য়ও ঔাোঁটি ওয়য মমবায়ফ অগুন- মরাা, মানা রুায়ও ঔাোঁটি ওয়য। 
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إنو ال يدخل الجنة إال مؤمن وأياـ منى أياـ أكل وشرب" )طب عن كعب بن مالك( . - 312  
312- ভুটভন ফযতীত মওঈ চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ না। অয টভনায টদন য়রা 

ানাায়যয টদন। 
তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ কাফ আফচ্ছন ভাররক (যা) 

جحش وزوجت المقداد ضباعة بنت الزبير "إنما زوجت موالي زيد بن حارثة زينب بنت  - 313
 لتعلموا أف أكرمكم عند اهلل أحسنكم إسالما". )الديلمي عن ابن عباس( .

313- অটভ অভায অমাদওৃত গুরাভ মােদ আফয়ন ায়যায টফফা মেনফ টফনয়ত 
চাায়য ায়থ ওটযয়ে টদয়েটঙ। অয টভওদাদ এয টফফা মুফাঅ টফনয়ত মুফােয এয ায়থ 
ওটযয়েটঙ। মায়ত মতাভযা বারবায়ফ মচয়ন মা মম, অিায টনওি মতাভায়দয ভয়ধয ফয়ঘয়ে 
ম্যাটনত ঐ ফযট  মম ফয়ঘয়ে ঈত্তভ আরায়ভয টধওাযী।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"إني زعيم لمن آمن وأسلم وىاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت  - 314
ع للخير مطلبا وال من الشر مهربا فليمت حيث شاء أف يموت". )طب في أعلى الجنة من فعل ذلك لم يد 

 عن فضالة بن عتيد( .
314- মম অভায প্রটত আভান এয়নয়ঙ, আরায়ভ ুয়যাুটয দাটঔর য়েয়ঙ, টচযত 

ওয়যয়ঙ, অটভ তায চনয চান্নায়তয ায় খয়যয টমম্যাদায, চান্নায়তয ভধযটস্থত খয়যয টমম্যাদায 
এফং চান্নায়তয ঈচ্চ স্থায়ন খয়যয টমম্যাদায। তএফ মম এআ অভরগুয়রা ওয়য টনর ম 
ওরযায়ণয টওঙুআ ফাদ যাঔর না, অয টনয়িয চনয মওান চােকা যাঔর না। তএফ মমঔায়ন 
আো ম ভৃতুযফযণ ওরুও।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ পামারা আফচ্ছন ঈফায়দ (যা) 

مات يشرؾ باهلل شيئا دخل "الموجبتاف: من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة ومن  - 315
 النار". )الديلمي عن جابر( .

315- দুটি টফলে োটচফ ফা ফধাটযত ওয়য। মম ফযট  অিায ায়থ এআ ফস্থাে 
ািাত ওয়য মম, তায ায়থ মওান টওঙুয যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অয মম 
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এআ ফস্থাে ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ মওান টওঙু যীও ওয়য, তয়ফ ম চাান্নায়ভ 
প্রয়ফ ওযয়ফ।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

"قاؿ ربكم تعالى لو أف عبدي استقبلني بقراب األرض ذنوبا ال يشرؾ بي شيئا استقبلتو  - 316
 بقرابها مغفرة". )طب عن أبي الدرداء( .

316- মতাভায়দয প্রটতারও ফয়রন মম, মটদ অভায ফান্দা অভায ায়থ যীও ওযা 
ফযতীত অভান  মভীন বটত  গুনা ওয়য অভায ায়থ ািাত ওয়য, তয়ফ অটভ তায 
চনয অভান মভীন বটত  ভাকটপযাত টনয়ে তায ায়থ ািাত ওযফ। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 
)ف حسن صحيح عن عمر( . إنو ال يدخل الجنة إال المؤمنوف""قم يا عمر فناد:  - 317  

317- ম ঈভয! দাডা অয মা ভানুয়লয টনওি মখালণা ওয়য দা মম, চান্নায়ত 
ভুটভনয়দয ঙাডা অয মওঈ প্রয়ফ ওযয়ফ না।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

"لن يلج النار من مات ال يشرؾ باهلل شيئا وكاف يبادر صالتو قبل طلوع الشمس وقبل  - 318
. غروبها". )طب عن عمارة بن رويبة(  

318- ঐ ফযট  ওঔয়নাআ চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওযয়ফ না, মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য 
মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য না এফং ূয়ম াদয়েয ূয়ফ  এফং ূম ায়িয ূয়ফ য 
নাভাম গুরুত্ব ওায়য অদাে ওয়য।   

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ঈভাযাহ রফন রুয়াআফাহ (যা) 

يدخل الجنة إال نفس مسلمة". )ابن سعد طب عن سلماف الفارسي( . " لن - 319  
319- ভুটরভ প্রাণ ফযতীত মওঈ চান্নায়ত প্রফয় ওযয়ত াযয়ফ না।   
আফচ্ছন সাদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ সারভান অর পাযসী (যা) 

يماف بو "ما أحب اهلل من عبده ذكر شيء من النعم ما أحب أف يذكره بما ىداه لو من اإل - 321
)أبونعيم عن أسعد بن زرارة بن مندة عن أخيو سعيد بن زرارة  ومالئكتو ورسلو لو وإيماف بقدره خيره وشره".

ووىمو أبو نعيم، أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا في مشيختو وابن النجار من طريق أبي الرجاؿ عن أبيو 
 عن جده سعد( .

320- ফান্দা অিায মমফ টনঅভয়তয অয়রাঘনা ওয়য তন্ময়ধয আভান অিায টনওি 
ফয়ঘয়ে ঙন্দনীে টনঅভত- মা ফান্দা অিায ঈয, তায মপয়যতায়দয ঈয, তায 
যাূরয়দয ঈয এফং তাওদীয়যয বার ভয়ন্দয ঈয অনেন ওয়য। 
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 অফু নুঅআভ  আফচ্ছন নাজ্জায- অযফী সূে দ্র0 

و يؤمن باهلل واليـو اآلخر "من أحب أف يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركو منيتو وى - 321
 ويأتي الناس بما يحب أف يؤتى إليو". )حم عن ابن عمرو( .

321- মায এআ অওাঙ্ক্ষা ে মম, ম চাান্নাভ মথয়ও মফোঁয়ঘ মায়ফ এফং তায়ও চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযায়না য়ফ, তায চনয অফযও য়রা তায ভৃতুয এবায়ফ ো মম, ম অিা এফং 
অটঔযায়তয ঈয আভান যায়ঔ, অয ভানুয়লয ায়থ মতভন অঘযণ ওয়য মমভন অঘযণ ম 
টনয়চয চনয ঙন্দ ওয়য।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয (যা) 

"من رضي باهلل ربا وباإلسالـ دينا وبمحمد صلى اهلل عليو وسلم نبيا وجبت لو الجنة  - 322
ين السماء واألرض الجهاد في وأخرى يرفع اهلل بها أىلها في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما ب

 سبيل اهلل".)حب ؾ ىب عن أبي سعيد( .
322- মম ফযট  অিায়ও প্রটতারও টায়ফ, আরাভয়ও দীন টায়ফ এফং ভুাম্যদ 

(া)-মও নফী টায়ফ ময়ে ন্তুি- তায চনয চান্নাত োটচফ। অয টিতীে অভর মায িাযা 
ফান্দা ত্তযটি ভম াদায টধওাযী য়ত ায়য, মায ভয়ধয এওটি ভম াদাআ য়রা অভান মভীন 
ফযাফয- তা য়রা টচাদ টপ াটফটরিা! 

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ 

অফু সাইদ (যা) 

غافر ؾ وعبد ال )بز"من علم أف اهلل ربو وأني نبيو موقنا من قلبو حـر اهلل لحمو على النار". - 323
 الفارسي في أماليو عن ابن عمر كر بن خزيمة طب حل والخطيب عن عمراف بن حصين( .

323- মায ন্তয়য এআ ওথাটি ফদ্ধভূর য়ে মকয়ঙ মম, অিাআ তায প্রটতারও এফং 
অটভ অিায যাূর। অিা তাঅরা তায ভাংয়ও চাান্নায়ভয চনয াযাভ ওয়য টদয়ফন।  

ফামমায, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, অবু্দর গারপয অর পাযসী-অভারী- রযয়ায়াতঃ 

আফচ্ছন ঈভয; আফচ্ছন অসারকয, আফচ্ছন খুমায়ভাহ, তাফযানী কাফীয, রহরআয়া-অফু নুঅআভ, 

খতীফ- রযয়ায়াতঃ আভযান আফচ্ছন হুসায়ন (যা) 

"من عبد اهلل ال يشرؾ بو شيئا وأقاـ الصالة وآتى الزكاة وسمع وأطاع أدخلو اهلل من أي  - 324
ومن عبد اهلل ال يشرؾ بو شيئا وأقاـ الصالة وآتى الزكاة وسمع وعصى فإف اهلل من أمره أبواب الجنة شاء 

 بالخيار إف شاء رحمو وإف شاء عذبو". )حم طب وابن عساكر عن عبادة بن الصامت( .
324- মম ফযট  অিায আফাদত ওয়য, তায ায়থ টওঙু যীও ওয়য না, নাভাম ওায়েভ 

ওয়য, মাওাত অদাে ওয়য, শুয়ন  ভানয ওয়য তয়ফ অিা তাঅরা তায়ও চান্নায়তয অিটি 
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দযচায ভধয য়ত মম মওান এওটি দযচা টদয়ে প্রয়ফ ওযায আো প্রদান ওযয়ফন। অয মম 
ফযট  অিায আফাদত ওয়য, তায ায়থ টওঙু যীও ওয়য না, নাভাম ওায়েভ ওয়য, মাওাত 
অদাে ওয়য, শুয়ন টওন্তু ভানয ওয়য না, তায়র তা অিায আোধীন। ে তায প্রটত দো 
ওযয়ফন না ে তায়ও াটি প্রদান ওযয়ফন।  

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী কাফীয, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ আফনুস সারভত 

(যা) 

"من لقي اهلل وىو ال يشرؾ بو شيئا دخل الجنة". )حم خ عن أنس( )ؾ عن معاذ وسعيد  - 325
معاذ وأبي الدرداء معا( . بن الحارث بن عبد المطلب معا( )حم عن  

225- মম ফযট  এআ ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ 
ওাঈয়ও যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম  অফু দাযদা (যা)-একচ্ছে 

ؾ بو شيئا دخل النار". )ىب "من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا دخل الجنة ومن لقي اهلل يشر  - 326
 وابن عساكر عن جابر(

326- মম ফযট  এআ ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ 
ওাঈয়ও যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অয মম এআ ফস্থাে ািাত ওয়য মম, 
ম অিায ায়থ যীও ওয়য, অিা তায়ও চাান্নায়ভ দাটঔর ওযয়ফন।  

ফায়হাকী-শুঅফুর আভান, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

"من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا ويصلي الخمس ويصـو رمضاف غفر لو" )حم عن معاذ( -327  
327- মম ফযট  এআ ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ 

ওাঈয়ও যীও ওয়য না, াোঁঘ ো  নাভাম ওায়েভ ওয়য, যভচায়নয মযামা যায়ঔ, তায়ও িভা 
ওয়য মদো য়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"من لقي اهلل وىوال يشرؾ بو شيئا دخل الجنة ولم يضره معو خطيئة، كما لو لقيو  - 328
 وىويشرؾ بو دخل النار، ولم تنفعو معو حسنة". )حم طب عن ابن عمرو( * وصحح *.

328- মম ফযট  এআ ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ 
ওাঈয়ও যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ, তায ায়থয মওান গুনাআ তায মওান 
িটত ওযয়ত াযয়ফ না। এভটনবায়ফ মম টযও ওযা ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওযয়ফ, ম 
চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওযয়ফ অয তায ায়থয মওান মনও অভরআ তায মওান ঈওায ওযয়ফ না। 

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয (যা)- হাদীসরি সরহহ 
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"من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا وال يقتل نفسا لقي اهلل وىو خفيف الظهر". )طب عن ابن  - 329
 عباس( .

329- মম ফযট  এআ ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ 
ওাঈয়ও যীও ওয়য না, মওান টনষ্পা ফযট য়ও তযা ওয়য না, তয়ফ ম অিায ায়থ এআ 
ফস্থাে ািাত ওযয়ফ মম তায মওান মফাছা থাওয়ফ না।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"من لقي اهلل يـو القيامة بالصلوات الخمس، وصياـ رمضاف، واالغتساؿ من الجنابة، كاف  - 331
قا، ومن اختاف منهن شيئا كاف عدو اهلل حقا". )طب عن ابن عمرو( * وضعف *.عبد اهلل ح  

330- টওোভয়তয টদন মম ফযট  অিা তাঅরায ায়থ াোঁঘ ো  নাভাম, 
যভচায়নয মযামা এফং চানাফায়তয য মকার অিায ায়থ ািাত ওযয়ফ, তয়ফ ম 
অিায ঔাোঁটি ফান্দা য়ফ। অয  মম এয ভধয য়ত মওান ত্রুটি টনয়ে ািাত ওযয়ফ ম 
অিায ঔাোঁটি দুভন য়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয (যা)-  হাদীসরি ময়ীপ 

"من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا وأدى زكاة مالو طيبة بها نفسو محتسبا وسمع وأطاع فلو  - 331
 الجنة". )حم عن أبي ىريرة( .

331- মম ফযট  এআ ফস্থাে অিায ায়থ ািাত ওয়য মম, ম অন্তটযওতায ায়থ 
মাওাত অদাে ওয়য, শুয়ন  ভানয ওয়য, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

"من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا دخل الجنة وإف زنى وإف سرؽ". )حم عن عبد بن حميد  - 332
بن نعيم األشجعي( ، ومالو غيره.والبغوي وابن قانع طب ص عن سلمة   

332- মম ফযট  অিায ায়থ এআ ফস্থাে ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ টওঙু 
যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ মটদ ম টমনা ওয়য  ঘুটয ওয়য। 

 ভুসনাদ অহভদ, অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ, ফাগাবী, আফচ্ছন কাচ্ছন’, তাফযানী কাফীয, সনুান 

সাইদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ সারাভাহ রফন নায়ীভ অর অজায়ী  غيره ومالو  

"دعوا المذنبين العارفين ال تنزلوىم جنة وال نارا ليكوف اهلل الحكم فيهم". )الديلمي عن  - 333
 عائشة( .

333- গুনাকায অটযপয়দযয়ও তায়দয ফস্থায ঈয মঙোঁয়ড দা তায়দয ফযাায়য 
চান্নাত থফা চাান্নাভ মওান টওঙু টনটদ ি ওয়যা না। অিাআ তায়দয ফযাায়য পোরা 
ওযয়ফন।  
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দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

ال تنزلوا عبادي العارفين الموحدين من المذنبين الجنة وال النار، حتى أكوف أنا الذي  - 334
طب عن زيد بن  .) أنزلهم بعلمي فيهم، وال تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، وال تحاسبوا العباد دوف ربهم

   .  ( أرقم
334- অভায গুনাকায এওত্বফাদী অয়যপ ফান্দায়দযয়ও তায়দয ফস্থায ঈয মঙয়ড 

দা অয তায়দযয়ও চান্নাত থফা চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওটযয়ো না (ভন্তফয ওয়যা না)। অটভ 
টনয়চ অভায জ্ঞান নুমােী তায়দয পোরা ওযফ। অয টনয়চযা মম তাওটরপ ঈঠায়ত ায না 
তা নযয়ও প্রদান ওয়যা না। অয ফান্দা  প্রটতারয়ওয ভধযওায াযস্পটযও টফলয়ে ভাথা 
খাটভ না, অিাআ তায়দয টাফ টনয়ফন।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ মায়দ আফচ্ছন অযকাভ (যা) 

"قاؿ اهلل تعالى ال تنزلوا عبادي العارفين المذنبين الجنة وال النار، حتى يكوف الرب الذي  - 335
)الديلمي عن علي( .يقضي بينهم".   

335- অিা তাঅরা ফয়রন- অভায গুনাকায এওত্বফাদী অয়যপ ফান্দায়দযয়ও চান্নাত 
থফা চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওটযয়ো না। অিা তাঅরাআ তায়দয ফযাায়য পোরা ওযয়ফন।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

خل الجنة". )حم ىػ طب ؾ عن "من لقي اهلل تعالى ال يشرؾ بو شيئا لم يتند بدـ حراـ د - 336
 عقبة بن عامر( .

336- মম ফযট  অিায ায়থ এআ ফস্থাে ািাত ওয়য মম, ম অিায ায়থ টওঙু 
যীও ওয়য না এফং মওান নাচায়েচ তযা িাযা টনয়চয াত যটগন ওয়য না, তয়ফ ম চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন ভাজাহ, তাফযানী কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ 

ঈকফা আফচ্ছন অরভয (যা) 

"من لقي اهلل بخمس من اإليماف دخل الجنة، الصلوات الخمس طهورىن وركوعهن  - 337
وسجودىن وصياـ رمضاف وحج البيت من استطاع إليو سبيال والزكاة وىي فطرة اإلسالـ وأداء األمانة 

.واالغتساؿ من الجنابة". )ىب عن أبي الدرداء(   
337- মম ফযট  অিায ায়থ আভায়নয াোঁঘটি টফলে টভটরত য়ফ, ম চান্নায়ত 

প্রয়ফ ওযয়ফ- মম াোঁঘ ো  নাভাম টযূণ  টফত্রতা এফং ঔুফ বারবায়ফ রুওু টচদা 
অদাে ওয়য, যভচায়নয মযামা যায়ঔ, ফােতুিা মাোয াভথ য থাওয়র চ ওয়য, মাওাত 
প্রদান ওয়য- মা আরায়ভয টপতযাত, অভনতদায ে এফং চানাফাত মথয়ও মকারওাযী ে।  
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ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

"من لم يشرؾ باهلل شيئا بعد إذ آمن بو، وأقاـ الصالة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة  - 338
ضعف.وصاـ رمضاف وسمع وأطاع، فمات على ذلك وجبت لو الجنة". )طب عن مالك األشعري( و   

338- মম ফযট  আভান অনায য মওান টযয়ও টনটতত না ে। পযম নাভাম অদাে 
ওয়য। পযম মাওাত অদাে ওয়য। যভচায়নয মযামা যায়ঔ। শুয়ন  ভানয ওয়য। তায চনয 
চান্নাত োটচফ। 

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভাররক অর অঅযী (যা)- হাদীসরি ময়ীপ 

فر حقا". )ابن النجار عن سمعاف عن أنس( ."من مات لم يكن مؤمنا حقا فهو كا - 339  

339- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম প্রওৃত ভুটভন নে, তয়ফ ম প্রওৃত 
ওাটপয।  

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ সাভঅন- অনাস (যা) 

"من مات ال يعدؿ باهلل شيئا، ثم كانت عليو من الذنوب مثل الرماؿ غفر لو". )ابن  - 341
عن أبي الدرداء( . مردويو  

340- মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ মওান টওঙু ফযাফয ওয়য 
না, তঃয মটদ ম ফারুয স্তু টযভাণ গুনা টনয়ে অয়, তথাট অিা তায়ও িভা ওয়য 
টদয়ফন।  

আফচ্ছন ভাযদুরফয়া- রযয়ায়াতঃ অফু দাযদা (যা) 

لم يتند بدـ حراـ دخل من أي أبواب الجنة شاء". )طب "من مات ال يشرؾ باهلل شيئا، و  - 341
 ؾ عن جرير( )نعيم بن حماد في الفتن عن عقبة بن عامر( .

341- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ টওঙু যীও ওয়য না 
এফং মওান নাচায়েচ তযা িাযা টনয়চয াত যটগন ওয়য না, তয়ফ ম চান্নায়তয মম দযচা 
টদয়ে আো প্রয়ফ ওযয়ত াযয়ফ।  

তাফাযানী কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ জাযীয (যা)1 নায়ীভ রফন 

হাম্মাদ-অর রপতান- রযয়ায়াতঃ ঈকফা আফচ্ছন অরভয (যা) 

"من مات على ىذا كاف مع النبيين والصديقين والشهداء يـو القيامة ما لم يعق والديو".  - 342
أف رجال قاؿ يا رسوؿ اهلل إف  وابن منده طس ىب عن عمرو بن مرة الجهني()حم بز ومحمد بن نصر 

شهدت أف ال إلو إال اهلل وأنك رسوؿ اهلل وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضاف وقمتو وآتيت الزكاة 
 قاؿ فذكره.
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342- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভুতযফযণ ওযয়ফ, ম নফী, টদ্দীও, ীদয়দয াথী য়ফ, 
মম ম ন্ত না টতা ভাতায ায়থ দাঘযণ ওয়য।  

ভুসনাদ অহভদ, ফামমায, ভুহাম্মদ রফন নসয, আফচ্ছন ভুনদাহ, তাফযানী অঈসাত, 

ফায়হাকী-শুঅফুর আভান- রযয়ায়াতঃ অভয আফচ্ছন ভুযযাহ অর জুহানী (যা) 

এও ফযট  যাূরুিা (া) এয টনওি অযম ওযর, আো যাূরািা! মটদ অটভ এআ 
ািয প্রদান ওটয মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটন অিায যাূর। াোঁঘ 
ো  নাভাম অদাে ওটয, যভচায়নয মযামা যাটঔ, মাওাত অদাে ওটয, তয়ফ অভায টও 
প্রটতদান টভরয়ফ? তঔন যাূরুিা (া) ঈ  আযাদ ওয়যন।  

سمعاف( "من مات وىوال يشرؾ باهلل شيئا فقد حلت لو مغفرتو". )طب عن النواس بن  - 343
 وحسن.

343- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিা তাঅরায ায়থ টওঙু যীও 
ওয়য না, তায চনয ভাকটপযাত ারার য়ে মকর।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ নায়াস রফন সাভঅন (যা) হাদীসরি হাসান 

أيها شاء ولها ثمانية  "من مات وىوال يشرؾ باهلل شيئا فتحت لو أبواب الجنة يدخل من - 344
 أبواب". )طس عن عقبة بن عامر( .

344- মম এআ ফস্থাে ভৃতুফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য না, 
তায়র তায চনয চান্নায়তয দযচাভূ ঔুয়র মদো য়ফ, মম দযচা টদয়ে আো ম প্রয়ফ 
ওযয়ফ। অয চান্নায়তয অিটি দযচা যয়েয়ঙ।  

তাফযানী অঈসাত- রযয়ায়াতঃ ঈকফা আফচ্ছন অরভয (যা) 

"من مات يؤمن باهلل واليـو اآلخر، قيل لو ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية  - 345
 شئت". )ط حم وابن مردويو عن عمر( .

345- মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিা এফং অটঔযায়তয প্রটত আভান 
যায়ঔ, তায়র তায়ও ফরা য়ফ মম, চান্নায়তয অিটি দযচায মম দযচা টদয়ে আো প্রয়ফ ওয। 

অফু দাঈদ তায়ারসী,  ভুসনাদ অহভদ, আফন ভাযদুরফয়া- রযয়ায়াতঃ ঈভয (যা) 

"من مات ال يشرؾ باهلل شيئا فإف النار محرمة عليو". )ابن عساكر عن عبادة بن  - 346
 الصامت(

346- মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য না, 
তায চনয চাান্নায়ভয অগুন াযাভ।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ ঈফাদাহ আফনুস সারভত (যা) 
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 347 - "من مات وىو يعلم أف اهلل حق دخل الجنة" ) ع عن عثماف بن عفاف (  
347- মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম এআ টফশ্বা যায়ঔ মম, অিা তাঅরা 

তয, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  
ভুসনাদ অফু আয়ারা- রযয়ায়াতঃ ঈসভান আফচ্ছন অপপান (যা) 

"من مات وىو موقن بثالث، أف اهلل عز وجل حق، وأف الساعة قائمة، وأف اهلل يبعث من  - 348
 في القبور، دخل الجنة". )طب كر عن معاذ( .

348- মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম টতনটি টফলয়েয ঈয টফশ্বা যায়ঔ, 
অিা তাঅরা তয, টওোভত তয অয অিা তাঅরা ওফয়য াটেত ভৃতয়দযয়ও ূণযাে 
চীটফত ওযয়ফন, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

তাফযানী কাফীয, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"من مات ال يشرؾ باهلل شيئا، وجبت لو الجنة"، )طب عن معاذ( . - 349  

349- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায  ায়থ ওাঈয়ও যীও 
ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"من مات يجعل هلل ندا دخل النار، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت  - 351
 الكبائر"، )طب عن ابن مسعود( .

350- মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওয়য মম, ম অিায ায়থ নযয়ও 
(ভাফুদরুয়) অহ্বান ওয়য, ম চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওযয়ফ। অয াোঁঘ ো  নাভাম তায ভধযফত ী 
ভয়েয চনয ওাপাপাযা মম ম ন্ত না ওফীযা গুনা ওযা ে।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা) 

بد اهلل مخلصا من قلبو أدخلو اهلل الجنة وحـر عليو "ناد يا عمر في الناس، أنو من مات يع - 351
 النار". )عبد بن حميد ع ص عن جابر( .

351- ম ঈভয! মরাওয়দয ভয়ধয মখালণা ওয়য দা মম, মম ফযট  এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ 
ওয়য মম, ম ন্তয়যয আঔরায়য ায়থ অিায আফাদত ওয়য, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ এফং 
তায চনয চাান্নাভ াযাভ। 

অব্দ আফচ্ছন হুভায়দ, ভুসনাদ অফু আয়ারা, সনুান সাইদ আফচ্ছন ভানসূয- রযয়ায়াতঃ 

জারফয (যা) 

"ىما الموجبتاف من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرؾ باهلل شيئا دخل  - 352
 النار" )طب عن عمارة بن رويبة( .
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352- দুটি টফলে োটচফ ওয়য। মম ফযট  অিায ায়থ এআ ফস্থাে ািাত ওয়য 
মম, ম তায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। অয মম এআ ফস্থাে 
ািাত ওযয়ফ মম, ম তায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য, ম চাান্নায়ভ প্রয়ফ ওযয়ফ।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ঈভাযাহ রফন রুয়াআফাহ (যা) 

  يدخل النار مؤمن". )الديلمي عن أبي شريح( ."ال يدخل الجنة كافر، وال - 353

353-- চান্নায়ত ওাটপয প্রয়ফ ওযয়ফ না অয চাান্নায়ভ ভুটভন প্রয়ফ ওযয়ফ না।  
দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অফু শুযায়হ (যা) 

"ال يحصن أىل الشرؾ باهلل تعالى شيئا". )عد ؽ عن ابن عمر( . - 354  
354- অিায অমাফ মথয়ও ফাোঁঘায চনয অিায ায়থ টযওওাযীয়দয মওান ঈাে 

থাওয়ফ না।  
আফচ্ছন অদী, ফুখাযী ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"ال يضر مع اإلسالـ ذنب، كما ال ينفع مع الشرؾ عمل". )حل عن ابن عمر( . - 355  
355- মমবায়ফ আরায়ভয ায়থ মওান গুনা িটত ওযয়ত ায়য না, মতভটন টযও এয 

ায়থ মওান অভর ঈওায টদয়ত ায়য না।  
রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"يا معاذ ىل سمعت من اليـو جاء، إنو أتاني آت من ربي، فبشرني أنو من مات من أمتي  - 356
ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة، قاؿ أفال أخرج إلى الناس فأبشرىم قاؿ دعهم فيستبقوا الصراط". )طب 

 عن معاذ( .
356- ম ভুঅম! তুটভ টও এআ ওথা শুয়নঙ মা অচ অভায টনওি মৌঁয়ঙয়ঙ। অভায 

প্রটতারয়ওয ি মথয়ও মপ্রটযত এওচন মপযতা অভায টনওি ুংফাদ প্রদান ওয়যয়ঙ মম, 
মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত 
প্রয়ফ ওযয়ফ। ভুঅম (যা) অযম ওযর, অটভ টও মরাওয়দযয়ও ুংফাদ প্রদান ওযফ না? 
টতটন (া) ফরয়রন, তায়দয়যয়ও মঙোঁয়ড দা। ফাআয়ও ুরটযাত টতরভ ওযয়ত য়ফ।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"يا معاذ من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة، قاؿ أال أخبر الناس قاؿ: دعهم  - 357
ب حل عن أنس( .فليتنافسوا في األعماؿ فإني أخاؼ أف يتكلوا". )ط  

357- ম ভুঅম! মম এআ ফস্থাে ভৃতুযফযণ ওযয়ফ মম, ম অিায ায়থ ওাঈয়ও 
যীও ওয়য না, ম চান্নায়ত প্রয়ফ ওযয়ফ। ভুঅম (যা) অযম ওযর, অটভ টও মরাওয়দযয়ও 
চাটনয়ে টদফ না? টতটন (া) ফরয়রন, তায়দয়যয়ও মঙোঁয়ড দা। মায়ত তাযা অভয়র এয়ও 
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য়যয ায়থ প্রটতয়মাটকতা ওয়য। মওননা অটভ অংওা ওটয মম, এয়ত তাযা এয ঈয 
বযা ওয়য ফয় মায়ফ।  

তাফযানী কাফীয, রহরআয়া-অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

" يا معاشر العرب إني رسوؿ اهلل إلى األناـ كافة أدعوىم إلى عبادة اهلل وحده وأني رسولو  - 358
هرا وىو رمضاف فمن أجابني فلو الجنة نزال وعبده، وأف تحجوا البيت وأف تصوموا شهرا من اثني عشر ش

وثوابا ومن عصاني كانت لو النار متقلبا". )ابن عساكر عن محمد بن الحارث بن ىاني بن مدلج بن 
 المقداد بن رمل بن عمرو بن العذري عن آبائو عن رمل بن عمرو( .

358- ম অযফয়দয দর! অটভ ভি ৃিচীফয়য প্রটত অিায যাূর টায়ফ মপ্রটযত 
য়েটঙ। তায়দযয়ও এও  টিতীে অিায দায়ত্বয দাোত প্রদান ওটয। অয এ ওথায 
ািয প্রদান ওযায মম, অটভ অিায যাূর  তায ফান্দা। অয এিা মম, মতাভযা ফােতুিায 
চ ওয, ফায ভায়য এও ভা- যভচান ভায় মযামা যাঔ। তএফ মম অভায অহ্বায়ন াডা 
টদর, তায চনয অযােন  প্রটতদায়ন বযুয চান্নাত। অয মম অভায অহ্বান এয টফয়যাধী 
য়রা, তায ঘাযটদয়ও অগুন।   

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ ভুহাম্দ আফনুর হারযস... যভর রফন অভয 

"ياسائب قد كنت تعمل أعماال في الجاىلية ال تقبل منك وىي اليـو تقبل منك". )حم  - 359
سائب( .وابن سعد طب عن السائب بن أبي ال  

359- ম ায়েফ! তুটভ অআোয়ভ চাটটরোয়ত মম মনও অভর ওযয়ত, তা ঐ ভে 
ওফুর ত না। টওন্তু এঔন (আরাভ গ্রয়ণয য) মগুয়রা ওফুর ওযা য়েয়ঙ। 

  ভুসনাদ অহভদ, আফচ্ছন সাদ, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ সারয়ফ আফচ্ছন অফু সারয়ফ 

اإلسالـ واسع عريض". )ابن سعد طب "إف ىم أسلموا فهو خير لهم، وإف ىم أقاموا ف - 361
 والبغوي عن مجمع بن عتاب بن شمير عن أبيو( .

360- মটদ তাযা আরাভ গ্রণ ওয়য তয়ফ এটি তায়দয চনয ঈত্তভ। অয মটদ তাযা 
আরায়ভ ফস্থান ওযয়ত ঘাে তয়ফ আরাভ ফযাও  প্রি দীন।  

আফচ্ছন সাদ, তাফযানী কাফীয, ফাগাবী- রযয়ায়াতঃ ভাজভা রফন আতাফ রফন াভীয- 

রতরন তায রতা হচ্ছত 

"ىؤالء خير منك ومن أجدادؾ، يؤمنوف باهلل واليـو اآلخر، والذي نفسي بيده لقد رضي  - 361
 اهلل عنهم". )طب عن مالك بن ربيعة السلولي( .
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361- এআ মরায়ওযা মতাভায়দয  মতাভায়দয ফা দাদায়দয মথয়ও ঈত্তভ- (মাযা) অিা 
 অটঔযায়তয ঈয আভান যায়ঔ। অয ওভ মআ ত্তায মায টনেন্ত্রয়ণ অভায প্রাণ! অিা 
তায়দয ঈয ন্তুি য়ে মকয়ঙন।  

তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভাররক রফন যারফয়া অস সারূরী 

 "يا معاذ ألف يهدي اهلل على يدؾ رجال من أىل الشرؾ خير لك من أف تكوف لك حمر النعم". - 362
 )حم عن معاذ( .

362- ম ভুঅম! অিা তাঅরা মতাভায ভাধযয়ভ মওান ভুটযওয়ও টদাোত ওযয়ফন, 
এিা মতাভায চনয (য়নও দাভী) রার ঈি ফা কাবী মথয়ও ঈত্তভ। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ ভুঅাম (যা) 

"إف اهلل ال يرضى فعل عبد حتى يرضى قولو". )الديلمي عن أنس( . - 363  

363- অিা তাঅরা ফান্দায মওান অভয়রয ঈয ঐ ম ন্ত ন্তুি ন না, মম ম ন্ত 
না তায ঈট য িাযা ন্তুি না ন।  

দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"إذا كاف يـو القيامة لم يبق مؤمن إال أتى بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليو فيقاؿ ىذا  - 364
 فداؤؾ من النار". )حم عن أبي موسى( .

364- মঔন টওোভয়তয টদন য়ফ তঔন অিা তাঅরা প্রয়তযও ভুটভনয়ও এওচন 
ওয়য আহুদী থফা ঔৃিান প্রদান ওযয়ফন এফং তায়ও ফরা য়ফ মতাভায চাান্নায়ভ মাোয 
টযফয়ত  এ য়রা মতাভায টপদআো ফা ভুট ণ। 

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু ভূসা (যা) 
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 انفصم انراتع في أحكاو اإليًاٌ واإلسالو
 فيه فرعاٌ

৪থথ পররকেদ আমান ও আসাকমর রিধ্ান 

অর এর দটুি ংল রকযকে 

في اإلقرار تانشهادتيٍ انفرع األول  

১ভ ংঃ (আভান ও আসরামভয) স্বীকামযাকি ও সাক্ষ্য প্রদান  

"قاتلهم حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا  - 365
". )ـ عن أبي ىريرة( .منك دماءىم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل  

365- তায়দয ায়থ টচাদ ওযয়ত থাও,  মম ম ন্ত না তাযা রা আরাা আিায ািয 
প্রদান ওয়য। মঔন তাযা তা ওয়য মনয়ফ তঔন তাযা তায়দয চান  ভায়রয টনযাত্তা ময়ে 
মকর, তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। অয তায়দয টাফ টওতাফ অিায ঈয। 

সরহহ ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু হযায়যা (যা) 

"من قاؿ ال إلو إال اهلل، وكفر بما كاف يعبد من دوف اهلل حـر اهلل مالو ودمو، وحسابو على  - 366
 اهلل عز وجل". )حم ـ عن والد أبي مالك األشجعي( .

366-  মম রা আরাা আিািা ফয়রয়ঙ এফং অিা ফযতীত অয মা টওঙুয ঈানা 
ওযা ে তা স্বীওায ওয়যয়ঙ, তায়র অিা তাঅরা তায চান  ভারয়ও াযাভ ওয়য 
টদয়ফন, অয তায টাফ অিায ঈয। 

ভুসনাদ অহভদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অফু ভাররক অর অজায়ীয রতা থথচ্ছক 

"ال يحل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل إال بإحدى ثالث، رجل  - 367
، ورجل خرج محاربا هلل ورسولو فإنو يقتل أويصلب أوينفى من األرض، أويقتل زنى بعد إحصاف فإنو يرجم

 نفسا فيقتل بها". )د ت عن عائشة( .
367- মওান এভন ভুরভানয়ও তযা ওযা তফধ নে, মম রা আরাা আিািা এফং অটভ 

অিায যাূর- এ ওথায ািয প্রদান ওয়য। তয়ফ টতনটি যায়ধয মম মওায়না এওটিয়ত 
টরপ্ত না য়রঃ (১) টফফাটত মরাও ফযটবঘায ওযয়র তায়ও াথয মভয়য তযা ওযা য়ফ, (২) 
অিা এফং তাোঁয যাূয়রয টফরুয়দ্ধ টফয়িা ওযয়র তায়ও ভৃতুযদন্ড মদো য়ফ থফা পাোঁট ওায়ষ্ঠ 
ছুরায়না য়ফ থফা তায়ও মদ মথয়ও টনফ ান মদো য়ফ, (৩) অয ওাঈয়ও তযা ওযয়র তায 
টফটনভয়ে টওাস্বরূ তায়ও তযা ওযা য়ফ। 

অফু দাঈদ, রতযরভমী- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 
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" ال يحل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل إال بإحدى ثالث الثيب  - 368
عن ابن مسعود( . 4الزاني والنفس بالنفس والتارؾ لدينو المفارؽ للجماعة". )حم ؽ   

368- মওান ভুটরভ ফযট  মটদ ািয মদে মম, অিাহ্ ফযতীত অয মওান আরা মনআ 
এফং অটভ অিায যাূর, তায়র টতনটি ওাযণ ঙাডা তায়ও তযা ওযা তফধ নে। টফাটত 
ফযটবঘাযী, চায়নয ফদয়র চান, টনয়চয িীন তযাক ওয়য ভুটরভ চাভাঅত মথয়ও ৃথও য়ে 
মকয়র। 

ভুসনাদ অহভদ, সনুান চতুষ্টয়- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা) 

"إذا انتزع أحدكم الرمح إلى رجل فكاف سنانو عند ثغرة نحره فقاؿ ال إلو إال اهلل فليدفع  - 369
 عنو الرمح". )طس حل عن ابن مسعود( .

369- মঔন মওান (ভুটরভ) ফযট  মওান (ওাটপয) ফযট য ঈয ফযা তাও ওয়য অয 
ফযায ভুঔ তায ফুও ফযাফয থায়ও। অয ঐ ভে ঐ ফযট  রা আরাা আিািা ফয়র, তঔন 
ফযাধাযী ফযট য ঈটঘত য়রা ফযা টপটযয়ে মনো।  

তাফযানী-অঈসাত, অফু নুঅআভ-রহরআয়াহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা) 

"أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل فإذا قالوا ال إلو إال اهلل فقد عصم  - 371
هلل" )ـ عنو( .مني مالو ونفسو إال بحقو وحسابو على ا  

370- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়য। মঔন তায রা আরাা আিািায ািয প্রদান 
ওযয়ফ তঔন অভায মথয়ও তায়দয চান  ভায়রয টনযাত্তা ময়ে মকর তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ 
ফযতীত। 

সরহহ ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ ঐ 

"أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل، ويقيموا الصالة  - 371
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل". )ؽ عن ابن 

 عمر( .

371- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা ািয প্রদান ওয়য মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং অটভ অিায যাূর। অয 
ারাত ওায়েভ ওয়য  মাওাত প্রদান ওয়য। মঔন তাযা তা ওয়য মনয়ফ তঔন তাযা অভায 
ি মথয়ও তায়দয চান  ভায়রয ফযাায টনযাত্তা ময়ে মকর তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। 
অয তায়দয টাফ অিায ঈয নযি।  

ফুখাযী-ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 
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"أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل ويؤمنوا بي وبما جئت بو فإذا فعلوا  - 372
ىريرة(  ذلك عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل عز وجل". )ـ عن أبي  

372- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা রা আরাা ািয প্রদান ওয়য এফং অটভ অয অটভ মা টওঙু  টনয়ে এয়টঙ তা  অভায 
প্রটত আভান অয়ন। মঔন তাযা তা ওয়য মনয়ফ তঔন তাযা অভায ি মথয়ও তায়দয চান  
ভায়রয ফযাায টনযাত্তা ময়ে মকর তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। অয তায়দয টাফ 
অিায ঈয নযি।  

ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা)  

"أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل فإذا قالوىا عصموا  - 373
عن أبي ىريرة وىو متواتر( . اإلقرار  4 مني دماءىم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل". )ؽ

 بالشهادتين من اإلكماؿ
373- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 

তাযা ািয প্রদান ওয়য মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ নাআ এফং অটভ অিয যাূর। মঔন 
তাযা এয স্বীওৃটত টদয়ফ তঔন তাযা অভায ি মথয়ও তায়দয চান  ভায়রয ফযাায টনযাত্তা 
ময়ে মায়ফ তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। অয তায়দয টাফ অিায ঈয নযি। 

ফুখাযী-ভুসররভ, সনুান চতুষ্টয়- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা)  

 اإلقرار تانشهادتيٍ يٍ اإلكًال

 وأف محمدا رسوؿ اهلل وأف يستقبلوا "أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل - 374
قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صالتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤىم وأموالهم إال بحقها لهم ما 

 للمسلمين وعليهم ما على المسلمين". )حم خ د ت حسن صحيح غريب حب قط عن أنس( .
374- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ ওযায। মম ম ন্ত না তাযা এআ 

ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায যাূর, অভায়দয 
টওফরায টদয়ও ভুঔ ওয়য, অভায়দয ময়ফওৃত মকাত অায ওয়য অয অভায়দয ারাত 
অদাে ওয়য। মঔন তাযা তা ওয়য মনয়ফ তঔন তাযা অভায ি মথয়ও তায়দয চান  ভায়রয 
ফযাায টনযাত্তা ময়ে মকর তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। অয বটফলযয়ত মা ভুরভানয়দয 
চনয মা ঈওাযী াফযি য়ফ তায চনয তা য়ফ, অয বটফলযয়ত মা ভুরভানয়দয চনয 
িটতওয াফযি য়ফ তায চনয তা য়ফ।  
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ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, অফু দাঈদ, রতযরভমী অয রতরন এিাচ্ছক হাসান সরহহ গযীফ 

ফচ্ছরচ্ছেন, সরহ আফচ্ছন রহব্বান, দাযাকুতনী-অস সনুান- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

" أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل فإذا قالوىا عصموا مني دماءىم  - 375
وأموالهم إال بحقها قيل وما حقها قاؿ زنى بعد إحصاف وكفر بعد إيماف أو قتل نفس فيقتل بها". )طس 

ن جرير عن أنس وحسن(عن أبي بكرة واب  

375- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা রা আরাা আিািায ািয প্রদান ওয়য। মটদ তাযা তা ফয়র মপয়র, তয়ফ  তাযা অভায 
ি মথয়ও তায়দয চান  ভায়রয ফযাায টনযাত্তা ময়ে মকর তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। 
টচজ্ঞাা ওযা য়রা নযােঙ্গত ওাযণ টও? টতটন (া) ফরয়রন, মটদ মওান টফাটত ফযট  
ফযটবঘায ওয়য থফা আভায়নয য ওুপযী ওয়য থফা ওাঈয়ও (নযােবায়ফ) তযা ওয়য।   

তাফযানী-অঈসাত- রযয়ায়াতঃ অফু ফাকযাহ (যা)1 আফচ্ছন জাযীয- রযয়ায়াতঃ 

অনাস (যা)- হাদীসরি হাসান 

ف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا "أمرت أ - 376
 الزكاة". )ىػ عن معاذ( .

376- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং অটভ অিায যাূর, ারাত 
ওায়মভ ওয়য এফং মাওাত প্রদান ওয়য।  

আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

"أمرت أف أقاتل الناس حتى يقيموا الصالة ويشهدوا أف ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو  - 377
وأف محمدا عبده ورسولو إال بحقها فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها حسابهم 

عز وجل". )تماـ عن معاذ بن جبل( . على اهلل  

377- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা ারাত ওায়েভ ওয়য এফং এআ ািয প্রদান ওয়য মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ, 
টতটন এওও, তায মওান যীও মনআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায যাূর, তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ 
ফযতীত। মঔন তাযা তা ওয়য মনয়ফ তঔন তাযা অভায ি মথয়ও তায়দয চান  ভায়রয 
ফযাায টনযাত্তা ময়ে মকর তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত। অয তায়দয টাফ অিায ঈয 
নযি।  

তাম্মাভ- রযয়ায়াতঃ ভুঅম আফচ্ছন জাফার (যা) 
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إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل ويقيموا الصالة "أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال  - 378
 ويؤتوا الزكاة". )ؾ عن أنس عن أبي بكر( .

378- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং অটভ অিায যাূর, ারাত 
ওায়েভ ওয়য এফং মাওাত প্রদান ওয়য।  

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

"أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل فإذا قالوىا عصموا مني دماءىم وأموالهم  - 379
 إال من أمر بحق". )البغوي عن رجل من بلقين( .

379- অভায়ও অয়দ ওযা য়েয়ঙ মম, মরাওয়দয ায়থ মুদ্ধ চাটয যাঔ। মম ম ন্ত না 
তাযা রা আরাা আিািা ফয়র। মটদ তাযা তা ফয়র মপয়র তঔন তাযা অভায ি মথয়ও 
তায়দয চান  ভায়রয ফযাায টনযাত্তা ময়ে মকর, তয়ফ নযােঙ্গত ওাযণ ফযতীত।  

ফাগাবী- রযয়ায়াতঃ ফারকীচ্ছনয এক ফযরি হচ্ছত 

اهلل وأني رسوؿ اهلل إال بإحدى  " والذي ال إلو غيره ال يحل دـ أحد يشهد أف ال إلو إال - 381
 ثالث، التارؾ لإلسالـ المفارؽ للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس". )ابن النجار عن ابن مسعود( .

380-  ওভ ঐ ত্তায মায ায়ত অভায প্রাণ। মওান এভন ফযট য য  ারার নে মম 
এআ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং অটভ অিায যাূর। তয়ফ টতনটি 
ওাযণ ফযতীত। মটদ ম আরাভ মথয়ও ধভ তযাকী য়ে ওাটপযয়দয ায়থ টকয়ে টভয়র। থফা 
টফফাটত ো য়ত্ব ফযটবঘায ওয়য। থফা মটদ ম ওাঈয়ও তযা ওয়য।  

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা)  

بعد إسالمو أو زنى بعد إحصانو أو " ال يحل دـ امرئ مسلم إال بإحدى ثالث رجل كفر  - 381
 قتل نفسا بغير نفس". )كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا( .

381- মওান ভুরভায়নয য  ারারয নে। তয়ফ টতনটি ওাযণ ফযতীত- মটদ ম 
আরাভ মথয়ও ঔাটযচ ে। থফা টফফাটত ো য়ত্ব ফযটবঘায ওয়য। থফা মটদ ম 
ওাঈয়ও তযা ওয়য।  

আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ অরয়া  অাম্মায আফন আয়াসায (যা) 

"ال يحل دـ إال في ثالث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن اإليماف". )طب عن  - 382
 عمار( .

382- টতটনটি টফলে ফযতীত ওায়যা তযা তফধ নে। চায়নয ফদয়র চান। টফফাটত 
ফযটবঘাযী। অয মম আভান টযতযাক ওয়য ভুযতাদ য়েয়ঙ।   
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তাফযানী-কাফীয রযয়ায়াতঃ অম্মায (যা) 

"ال يحل دـ أحد من أىل القبلة إال رجال قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارؽ للجماعة".  - 383
 )ؾ عن عائشة( .

383- মওান অয়র টওফরায য  ারারয নে। তয়ফ মম ফযট  ওাঈয়ও তযা ওয়যয়ঙ, 
তায টওা স্বরু তায়ও তযা ওযা মায়ফ। টফফাটত ফযটবঘাযী এফং (ভুটরভ) চাভাত মথয়ও 
টফটেন্ন ফযট  (ভুযতাদ)। 

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

"ال يقتل إال أحد ثالثة رجل قتل رجل فيقتل بو ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن  - 384
 اإلسالـ". )ؾ عن عائشة( .

384- টতন ফযট  ফযতীত ওাঈয়ও তযা ওযা মায়ফ না। মম ফযট  ওাঈয়ও তযা ওয়যয়ঙ, 
তায টওা স্বরু তায়ও তযা ওযা মায়ফ। ঐ ফযট  মম টফফাটত ো য়ত্ব ফযটবঘায ওয়য 
এফং আরাভ গ্রয়ণয য মম অফায ভুযতাদ ে (ধভ  তযাক ওয়য)। 

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

فيقتل بو الرجل ورجل يكفر بعد إسالمو ورجل  "ال يصلح القتل إال في ثالث رجال  يقتل - 385
 أصاب حدا بعد إحصانو فيرجم". )ؾ ر ـ عن عائشة( .

385- টতনটি টফলে ফযতীত ওায়যা তযা তফধ নে। মম ফযট  ওাঈয়ও তযা ওয়যয়ঙ, 
তায টওা স্বরু তায়ও তযা ওযা মায়ফ। মম ফযট  আরাভ গ্রয়ণয য অফায ভুযতাদ ে। 
অয ঐ ফযট  মম টফফাটত ো য়ত্ব ফযটবঘায ওয়য, তায়ও াথয মভয়য তযা ওযা য়ফ।  

হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, অফু দাঈদ, ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

رتداد()اال  

ধভথতযামগয কফধান 

"من ارتد عن دينو فاقتلوه". )طب عن عصمة بن مالك( . - 386  

386- মম ফযট  দীন মথয়ও টপয়য মাে তায়ও তযা ওয়য মপর।  
তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ আসভাতা রফন ভাররক (যা) 

"من بدؿ دينو فاقتلوه" )حم خ عن ابن عباس( . - 387  

387- মম তায ধভ  টযফত ন ওয়য তায়ও তযা ওয।  
ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

آمن ثم كفر". )طب عن معاذ( .من اإلكماؿ "إف من أبغض الخلق إلى اهلل تعالى لمن  - 388  
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388- অিায টনওি ফয়ঘয়ে টনওৃি ঐ ফযট  মম আভান অনায য ওুপযী ওয়য।  
তাফযানী-কাফীয- ভুঅম (যা) 

"لن يخرج أحد من اإليماف إال بجحود ما دخل فيو". )طس عن أبي سعيد( . - 389  

389- মওান ফযট  আভান মথয়ও ঐ টফলয়েয স্বীওায ফযতীত মফয য়ত ায়য না মায 
স্বীওায়যাট  ওয়য ম আরায়ভ প্রয়ফ ওয়যটঙর।  

তাফযানী-অঈসাত- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"أيما رجل ارتد عن اإلسالـ فادعو، فإف تاب فاقبل منو وإف لم يتب فاضرب عنقو وأيما  - 391
عاذ( .امرأة ارتدت عن اإلسالـ فادعها فإف تابت فاقبل منها وإف أبت فاستتبها". )طب عن م  

390- মম ফযট  আরাভ মথয়ও মফয য়ে মাে তায়ও আরায়ভ টপয়য অায দাোত 
প্রদান ওয। তএফ মটদ ম তফা ওয়য টপয়য অয় তয়ফ গ্রণ ওয। অয মটদ ম স্বীওায 
ওয়য তয়ফ তায কদ ান ঈটডয়ে দা। অয মটদ মওান নাযী আরাভ মথয়ও মফয য়ে মাে 
তায়ও আরায়ভ টপয়য অায দাোত প্রদান ওয। তএফ মটদ ম তফা ওয়য টপয়য অয় 
তয়ফ গ্রণ ওয। অয মটদ ম স্বীওায ওয়য, তয়ফ মফী ওয়য তায়ও টঠও য়থয টদয়ও 
টপয়য অায প্রটত ঈিুদ্ধ ওয।  

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅম (যা) 

. "من بدؿ دينو، أو رجع عن دينو فاقتلوه، وال تعذبوا عباد اهلل بعذاب اهلل يعني النار" - 391
 )عب عن ابن عباس( .

391- মম ফযট  তায ধভ  যটতযাক ওয়য ফা দীন মথয়ও টপয়য মাে তায়ও তযা ওয়য 
মপর। তয়ফ অিায ফান্দায়দযয়ও অিায অমাফ থ াৎ অগুন িাযা াটি টদ না।  

ভুসািাপ অবু্দয যামমাক- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

قبل اهلل توبة عبد كفر بعد إسالمو". )طب عن بهز بن حكيم "من بدؿ دينو فاقتلوه، ال ي - 392
 عن أبيو عن جده( .

392- মম ফযট  তায ধভ  যটতযাক ওয়য তায়ও তযা ওয়য মপর। অিা তাঅরা এভন 
ফান্দায তফা ওফুর ওয়যন না মম আরায়ভয য অফায ওুপযী ওয়য।  

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ ফহম রফন হাকীভ- রতরন তায রতা হচ্ছত- অয রতন তায 

দাদা হচ্ছত 

"من رجع عن دينو فاقتلوه، وال تعذبوا بعذاب اهلل أحدا يعني النار". )حب عن ابن عباس(  - 393
. 
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393- মম ফযট  দীন মথয়ও টপয়য মাে তায়ও তযা ওয়য মপর। তয়ফ অিায 
ফান্দায়দযয়ও অিায অমাফ থ াৎ অগুন িাযা াটি টদ না।  

সরহহ আফচ্ছন রহব্বান- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"من غير دينو فاضربوا عنقو". )الشافعي ؽ عن زيد بن أسلم( . - 394  

394- মম ফযট  তায ধভ  যটতযাক ওয়য তায কদ ান ঈটডয়ে দা। 
ারপয়ী, ফুখাযী-ভুসররভ- রযয়ায়াতঃ মায়দ আফচ্ছন অসরাভ (যা) 
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في أحكاو اإليًاٌ انًتفرقح انفرع انثاَي  

২য় ং আভামনয কফকবন্ন অাহকাভ 

"إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضو ومالو". )حم عن صخر بن العيلة( . - 395  

395- মঔন মওান ফযট  ভুটরভ য়ে মাে তঔন ম তায মভীন অয ম্পয়দয ভাটরও 
 ওদায য়ে মাে।  

ভুসনাদ অহভদ- সাখয আফনুর অআরাহ 

قاؿ ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو "من جحد آية من القرآف فقد حل ضرب عنقو ومن  - 396
 وأف محمدا عبده ورسولو فال سبيل ألحد عليو إال أف يصيب حدا فيقاـ عليو". )ىػ عن ابن عباس( .

396- মম ফযট  ওুযঅয়নয এওটি অোত স্বীওায ওয়য, তায কদ ান ঈটডয়ে মদো 
তফধ য়ে মাে। অয মম ফরয়রা- ورسىنه عثده يحًدا وأٌ نه الشريك وحده هللا إال إنه ال  তয়ফ 
তায়ও অয তযা ওযায ওায়যা মওান টধওায যআয়রা না। এিা ফযতীত মম ম টনয়চআ মওান 
দয়মাকয যায়ধ মাোঁয়ঙ মাে, তঔন তায ঈয দ ওায়েভ ওযা য়ফ।  

আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

. "ال يحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو". )د عن حذيفة الرقاشي( - 397  

397- মওান ভুরভায়নয ম্পদ ারার নে তয়ফ তায ভয়নয ঔুটয ায়থ (মা মদে তা 
ফযতীত)।  

অফু দাঈদ- হুমায়পাহ অয যাক্কাী 

"من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي لو ذمة اهلل وذمة  - 398
 رسولو فال تخفروا اهلل في ذمتو". )خ ف عن أنس(

398- মম অভায়দয নাভাম অদাে ওযয়রা, অভায়দয টওফরায টদয়ও ভুঔ ওযয়রা এফং 
অভায়দয ময়ফ মঔয়রা ম ভুরভান। ম অিা  অিায যাূয়রয টমম্যাদাযী াটর 
ওযয়রা। তএফ তায ফযাায অিায টমম্যাদাযী ফজ্ঞা ওয়যানা।  

ভুসনাদ অহভদ, নাসাই- অনাস (যা) 

ل زنى بعد إحصاف، أو ارتد بعد إسالـ، أو "ال يحل دـ امرئ مسلم إال بإحدى ثالث، رج - 399
 قتل نفسا بغير حق فيقتل بو". )حم ت ف ىػ ؾ عن عثماف( ، )حم ف عن عائشة(
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399- মওান ভুরভায়নয য  ারার নে তয়ফ টতনটি ওাযয়ণয মওান এওটি ওাযণ 
ফযতীত। টফফাটত ো য়ত্ব ফযটবঘায ওযা, আরাভ ওুফুর ওযায য ধভ তযাকী ো এফং 
মওান ফযট য়ও নযােবায়ফ ঔুন ওযা, তঔন টওা ভৃতুযদণ্ড প্রদান ওযা মায়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, রতযরভমী, নাসাই, আফচ্ছন ভাজাহ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ 

ঈসভান (যা)1  ভুসনাদ অহভদ, নাসাই- রযয়ায়াতঃ অারয়া (যা)   

"سيصدقوف ويجاىدوف إذا أسلموا". )د عن جابر( . - 411  

400-  তাযা মঔন আরাভ গ্রণ ওযয়ফ তঔন তযােন ওযয়ফ এফং টচাদ ওযয়ফ। 
অফু দাঈদ- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

"ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة، والذي نفس محمد  - 411
مر( .بيده لحرمة المؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك: مالو ودمو وأف يظن بو إال خيرا". )ىػ عن ابن ع  

401- ম ওাফা! ওত টফত্র তুটভ, টফত্র মতাভায ঘ্রাণ! ওত ঈচ্চ ভম াদা মতাভায! ওত 
ভান ম্যান মতাভায! মআ ত্তায থ, মাোঁয ায়ত ভুাম্যায়দয প্রাণ! অিায টনওি ভুটভন 
ফযট য চান-ভার  আেয়তয ভম াদা মতাভায মঘয়ে য়নও মফী।  

আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয  

"المؤمنوف تتكافأ دماؤىم، وىم يد على من سواىم، ويسعى بذمتهم أدناىم، أال ال يقتل  - 412
مؤمن بكافر، وال ذوعهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسو، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لعنو 

 اهلل والمالئكة والناس أجمعين". )د ف ؾ عن علي( .
402- ওর ভুটরয়ভয চীফন ম্যায়নয। নযয়দয টফরুয়দ্ধ তাযা এওটি ঐওযফদ্ধ ট । 

তায়দয এওচন াধাযণ ফযট  ওতৃ ও প্রদত্ত টনযাত্তাআ ওয়রয চনয ারনীে। াফধান! 
মওায়না ভু‘টভনয়ও মওায়না ওাটপয তযায যায়ধ তযা ওযা মায়ফ না। ঘুট ফদ্ধ ভুটরভ 
নাকটযওয়ও ঘুট  ফরফৎ থাওাওায়র তযা ওযা মায়ফ না। মওঈ টফদ‘অত ঘারু ওযয়র তায 
দাে তায ঈয ফত ায়ফ। মওায়না ফযট  টফদঅত ঘারু ওযয়র ফা টফদঅটতয়ও ভুট  টদয়র তায 
ঈয অিায টবা এফং টপটযতা  ভানফওূয়রয টবা। 

অফু দাঈদ, নাসাই, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অরী (যা) 

ر عليهم أقصاىم، وىم يد على "المسلموف تتكافأ دماؤىم، ويسعى بذمتهم أدناىم، ويجي - 413
من سواىم، يرد مشدىم على مضعفهم، ومسرعهم على قاعدىم، ال يقتل مؤمن بكافر وال ذوعهد في 

 عهده". )د ىػ عن ابن عمر(

403- ওর ভুটরয়ভয য  ভান। এওচন াধাযণ ভুটরভ মম মওায়না ফযট য়ও 
টনযাত্তায প্রটতশ্রুটত টদয়র তায প্রটতশ্রুটত ূণ  ওযা ওয়রয ওত য়ফয টযণত ে। 
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নুরূবায়ফ দূযফত ী স্থায়নয ভুটরভযা তায়দয য়ি এ ধযয়ণয অশ্রে টদয়ত ায়য। প্রয়তযও 
ভুটরভ তায প্রটতি ত্রুয টফরুয়দ্ধ নয ভুটরভয়ও াাময ওযয়ফ।  

মায ট ারী  দ্রুত কটতম্পন্ন াোযী অয়ঙ, ম দুফ র  ধীয কটতম্পন্ন 
াোযীয টধওাযী ফযট য ায়থ মথয়ও ঘরয়ফ। মনাফাটনীয মওায়না টফয়ল ং কনীভায়তয 
ভার চ ন ওযয়র তা ওয়রয ভয়ধয ফটিত য়ফ। মওায়না ওাটপযয়ও তযায যায়ধ মওায়না 
ভুটভনয়ও তযা ওযা মায়ফ না। ঘুট ফদ্ধ মওায়না ওাটপযয়ও ঘুট য মভোয়দয ভয়ধয তযা ওযা 
মায়ফ না। 

অফু দাঈদ, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা) 

"حرمة ماؿ المسلم كحرمة دمو". )حل عن ابن مسعود( . - 414  

404- ভুরভায়নয ম্পদ এভন ম্যাটনত মমভন ম্যাটনত তায চীফন।  
অফু নুঅআভ-রহরআয়াহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা)  

الزبير ومعاوية( . "اإليماف قيد الفتك ال يفتك مؤمن". )تخ د ؾ عن أبي ىريرة( )حم عن - 415  

405- ইভায়নয দাফী য়রা, ওাঈয়ও মধাোঁওা টদয়ে তযা না ওযা। ওায়চআ মওায়না ভুটভন 
গুপ্ততযা ওযয়ফ না। 

ফুখাযী-অত তাযীখ, অফু দাঈদ, হাকীভ-অয ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা 

(যা)1 ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ মুফায়য  ভুঅরফয়া (যা) 

بحقو". )طب عن عصمة بن مالك( ."ظهر المؤمن حمى إال  - 416  

406- আভানদায়যয টঠ ংযটিত, তয়ফ ও নুমােী। 
তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ আসভাতা রফন ভাররক 

"كل المسلم على المسلم حراـ مالو وعرضو ودمو حسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه  - 417
 المسلم". )د ىػ عن أبي ىريرة( .

407- এওচন ভুটরয়ভয চনয নয ভুটরয়ভয ম্পদ, ম্যান  চীফয়ন িয়ি ওযা 
াযাভ। মওায়না ফযট য টনওৃি প্রভাটণত োয চনয এিুওুআ ময়থি মম, ম তায ভুটরভ 
বাআয়ও তুে ভয়ন ওযয়ফ। 

অফু দাঈদ, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 

أمامة( ."كل سارحة ورائحة على قـو حراـ على غيرىم". )طب عن أبي  - 418  

408- মওান ম্প্রদায়েয ভার ম্পদ কফাটদ শু য়যয চনয াযাভ।  
তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু  ঈভাভাহ (যা) 
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"من أحسن في اإلسالـ لم يؤاخذ بما عمل في الجاىلية، ومن أساء في اإلسالـ أخذ  - 419
 األوؿ واآلخر." )ؽ ىػ عن ابن مسعود( .

409- মম ফযট  আরায়ভয ভয়ধয টনয়চয়ও (য়নও ওাচ িাযা) মৌন্দমভটণ্ডত ওযয়ফ ম 
চাটরী মুয়কয ওাচ ওয়ভ য চনয াওডা য়ফ না। অয মম ফযট  আরাভ ওফুয়রয য 
ৎ ওাচ ওযয়ফ, ম প্রথভ  যফত ীয চনয াওডা য়ফ। 

ফুখাযী-ভুসররভ, আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ভাসঈদ (যা) 

م ع والضياع عن أنس( ."أسلم وإف كنت كارىا". )ح - 411  

410- আরাভ গ্রণ ওয মটদ মতাভায ঙন্দ না ে।  
ভুসনাদ অহভদ, রময়া- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা) 

 أحكاو اإليًاٌ يتفرقح يٍ اإلكًال

"ياقتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر". )طب وابن شاىين عن قتادة  - 411
 الرىاوي( .

411-  ম ওাতাদা! (আরাভ গ্রয়ণয ভে) াটন  ফযআ াতা িাযা মকার ওয 
অয ওুপয়যয ঘুর মথয়ও ভুট  রাব ওয।  

তাফযানী কাফীয, আফচ্ছন াহীন- রযয়ায়াতঃ কাতাদাহ অয যাহাবী 

"ياواصلة اذىب فاحلق عنك شعر الكفر، واغتسل بماء وسدر". )تماـ وؾ كر عن  - 412
 واصلة( .

412- ম োটরা! মা ওুপয়যয ঘুর ভুটণ্ডয়ে অ এফং াটন  ফযআ াতা িাযা 
মকার ওয।  

তাম্মাভ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, আফচ্ছন অসারকয- রযয়ায়াতঃ য়ারসরা (যা) 

"اغتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر". )طص حل عن واصلة( . - 413  

413- (আরাভ গ্রয়ণয ভে) াটন  ফযআ াতা িাযা মকার ওয অয ওুপয়যয ঘুর 
মথয়ও ভুট  রাব ওয।  

তাফযানী-অঈসাত, অফু নুঅআভ-রহরআয়াহ- রযয়ায়াতঃ য়ারসরাহ (যা) 

"إف امرأة لتأخذ على القـو تجير على المسلمين". )ت حسن غريب عن أبي ىريرة( . - 414  

414- এওচন ভীরা ভুরভায়নয য়ি (ওাঈয়ও) অশ্রে টদয়ত ায়য। 
রতযরভমী অয রতরন এিাচ্ছক হাসান গযীফ ফচ্ছরচ্ছেন- রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 
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"أيها الناس إنو ال علم لي بهذا حتى سمعتموه، وإنو يجير على المسلمين أدناىم". )طب  - 415
 ؽ ؾ عن أـ سلمة( .

415- ম মরাও ওর! অভায এ টফলয়ে মওান জ্ঞান মনআ। এভনটও মতাভযা টনয়চযাআ 
শুয়ন না। এওচন াধাযন ফযট  ভুরভায়নয য়ি ওাঈয়ও অশ্রে টদয়ত ায়য।  

তাফযানী-কাফীয, ফুখাযী-ভুসররভ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ ঈম্মু সারাভা 

(যা) 

"يجير على المسلمين أدناىم". )طب عن أنس( )حم طب عن عمرو( )طب عن أـ  - 416
 سلمة( .

416- ভুরভায়নয য়ি তায়দয এওচন াধাযন ফযট  ওাঈয়ও অশ্রে টদয়ত ায়য। 
তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ অনাস (যা)1 ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী-কাফীয- 

রযয়ায়াতঃ অভয (যা), তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ ঈম্মু সারাভা (যা) 

"يجير على المسلمين بعضهم". )حم عن أبي عبيدة( )حم طب عن أبي أمامة( . - 417  

417- ভুরভায়নয টধওায়য তায়দয মম মওঈ ওাঈয়ও অশ্রে টদয়ত ায়য।  
ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু ঈভাভা (যা)  

"إف المسلم أخوالمسلم ال يظلمو، وال يخذلو، وال يسلمو، في مصيبة نزلت بو، وإف يكن  - 418
 خيار العرب والموالي يحب بعضهم بعضا ال يجدوف من ذلك بدا". )طب عن ابن عمر( .

418- ভুরভান ভুরভায়নয বাআ। তএফ না মওঈ ওায়যা প্রটত মুরুভ ওযয়ত ায়য, 
না মওঈ ওাঈয়ও রটেত ওযয়ত ায়য, অয মওান টফয়দয টদয়ও ােীন মঙয়ড টদয়ত ায়য। 
অয মটদ অযয়ফয ম্মান্ত  ম্যাটনতযা যস্পযয়ও ভিত ওযয়ত থায়ও তয়ফ তাযা মওান 
টফওল্প ঔুোঁয়চ ায়ফ না। 

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন ঈভয (যা)  

)حم ؾ طب عن معاوية( ش حب والبغوي في "اإليماف قيد الفتك ال يفتك مؤمن" .  - 419
 الجعديات طس عن الزبير بن العواـ )ش خ في تاريخو د ؾ عن أبي ىريرة( .

419- ইভায়নয দাফী য়রা, ওাঈয়ও মধাোঁওা টদয়ে তযা না ওযা। ওায়চআ মওায়না ভুটভন 
গুপ্ততযা ওযয়ফ না। 

ভুসনাদ অহভদ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক, তাফযানী কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভুঅরফয়া (যা)1 

আফচ্ছন অফী ায়ফাহ, ফাগাবী-অর জা’রদয়াত, তাফযানী-অঈসাত- রযয়ায়াতঃ মুফায়য রফন 

অয়াভ1 আফচ্ছন অফী ায়ফাহ, ফুখাযী-অত তাযীখ, অফু দাঈদ, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- 

রযয়ায়াতঃ অফু হুযায়যা (যা) 
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دارمي "يا صخر إف القـو إذا أسلموا أحرزوا دماءىم وأموالهم". )ابن سعد حم وال - 421
 والبغوي وابن قانع طب عن صخر بن العيلة( .

420- ম াঔয! মঔন মওান ওভ ভুটরভ ে, তঔন তায়দয চান ভার টনযাদ য়ে 
মাে। 

আফচ্ছন সাদ, ভুসনাদ অহভদ, দারযভী, ফাগাবী, আফচ্ছন কাচ্ছন’, তাফযানী-কাফীয- 

রযয়ায়াতঃ সাখয আফনুর অয়রাহ 

اهلل تعالى أحدىما إال بصاحبو". )س في  "اإليماف والعمل شريكاف في قرف، ال يقبل - 421
 تاريخو والديلمي عن علي( .

421- আভান  অভর দুআ াথী। অিা তাঅরা এওটি ফযতীত যটি ওফুর ওয়যন 
না। 

সনুান-অত তাযীখ, দায়রাভী- রযয়ায়াতঃ অরী 

"اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص". )ابن النجار عن عبد اهلل بن أبي أوفى( . - 422  

422- আভান ওথা  ওায়চয নাভ। এিা ফাডয়ত থায়ও থফা ওভয়ত থায়ও।  
আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অবু্দল্লাহ আফচ্ছন অফী অপা (যা) 

"اإليماف الصالة فمن فرغ لها قلبو وحافظ عليها بخدىا ووقتها وسننها فهو مؤمن". )ابن  - 423
 النجار عن أبي سعيد( .

423- নাভাম য়রা আভান। মম এয চনয টনয়চয হৃদে ভনয়ও ফয ওয়য টনর, তায 
ভে  টনেয়ভয টপামত ওযয়রা, তয়ফ ম ভুটভন।  

আফচ্ছন নাজ্জায- রযয়ায়াতঃ অফু সাইদ (যা) 

"أىل الذمة لهم ما أسلموا عليو من أموالهم وعبيدىم وديارىم وأرضهم ومواشيهم ليس  - 424  
 عليهم فيو إال الصدقة". )ؽ عن بريدة( .

424- অয়র টমম্যা মমআ ম্পদ, যঞ্জাভ, এরাওা এফং ঘতুষ্পদ চন্তু আরাভ গ্রণ 
ওয়য গুয়রা তায়দযআ থাওয়ফ। তঃয এগুয়রায ভয়ধয তায়দয শুধু মাওাত টদয়ত য়ফ।   

ফায়হাকী-অস সনুান- রযয়ায়াতঃ ফুযায়দাহ (যা) 

"ألىل الذمة ما أسلموا عليو من ذراريهم وأموالهم وأراضيهم وعبيدىم ومواشيهم وليس  - 425
الصدقة". )حم عن سليماف بن بريدة عن أبيو( .عليهم إال   

425- অয়র টমম্যা মমআ ম্পদ, যঞ্জাভ, এরাওা, মভীন এফং ঘতুষ্পদ চন্তু 
আরাভ গ্রণ ওয়য গুয়রা তায়দযআ থাওয়ফ। তঃয়য এগুয়রায ভয়ধয তায়দয শুধু মাওাত 
দয়ত য়ফ।   
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ভুসনাদ অহভদ- রযয়ায়াতঃ সরুায়ভান রফন আয়ারমদ-রতরন তায রতা থথচ্ছক 

"من أسلم من أىل الكتابين فلو أجره مرتين، ولو مثل الذي لنا وعليو مثل الذي علينا ومن  - 426
 أسلم من المشركين فلو أجره ولو مثل الذي لنا وعليو مثل الذي علينا". )حم طب عن أبي أمامة( .
426- অয়র টওতায়ফয ভয়ধয মম আরাভ গ্রণ ওযয়ফ তায দুটি প্রটতদান রাব য়ফ। 

মমফ টধওায অভায়দয অয়ঙ তায়দয তা রাব য়ফ অয মা অভায়দয চনয িটতওয 
তায়দয চনয তা িটতওয াফযি য়ফ। অয মম ভুটযও আরাভ গ্রণ ওযয়ফ তায এওটি 
প্রটতদান রাব য়ফ। মমফ টধওায অভায়দয অয়ঙ তায়দয তা রাব য়ফ অয মা অভায়দয 
চনয িটতওয তায়দয চনয তা িটতওয াফযি য়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ অফু ঈভাভা (যা) 

"بعثني اهلل باإلسالـ أف تقوؿ أسلمت نفسي هلل ووجهت وجهي إليو وتخليت وتقيم  - 427
الصالة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم حراـ أخواف نصيراف ال يقبل اهلل من مسلم أشرؾ بعد ما أسلم 

لى المسلمين، مالي آخذ بحجزكم عن النار إال أف ربي داعني أال وإنو سائلي عمال حتى يفارؽ المشركين إ
ىل بلغت عبادي وإني قائل رب قد بلغتهم فليبلغ شاىدكم غائبكم ثم إنكم تدعوف مفدمة  أفواىكم 

بالفداـ ثم أوؿ ما يبين عن أحدكم فخذه وكفو ىذا دينكم وأينما تكن يكفيك" . )حم طب ؾ عن أبيو عن 
 جده( .

427- অিা তাঅরা অভায়ও আরায়ভয ায়থ মপ্রযণ ওয়যয়ঙন। মতাভযা ফর! অটভ 
অভায ত্তায়ও অিায ঈয মাদ  ওযরাভ এফং তায টদয়ও ভুঔ মপযারাভ। তায চনয 
টনয়ফটদতপ্রাণ য়ে মা। নাভাম ওায়েভ ওয, মাওাত প্রদান ওয। প্রয়তযও ভুরাভায়নয চান 
ভার য ভুরাভায়নয চনয াযাভ। প্রয়তযও ভুরভান বাআ বাআ এয়ও য়যয াামযওাযী। 
মচয়ন যাঔ মম, অিা তাঅরা এভন মওান ফযট য অভর ওফুর ওয়যন না, মম আরায়ভয 
ায়থ মৃ্প  োয য এয ায়থ ম্পও  টঙন্ন ওয়য, মম ম ন্ত না ম টিতীেফায ভুটযওয়দয 
মঙয়ড ভুরভানয়দয ায়থ না টভয়র।  

অা! মদঔ বার ওয়য মম, অটভ মতাভায়দযয়ও মওাভয ধয়য চাান্নাভ মথয়ও টপটযয়ে 
যাঔায মঘিা ওযটঙ। থঘ মতাভযা মআ টদয়ওআ ধাটফত ে। মচয়ন যাঔ! অভায প্রটতারও 
অভায়ও ডাওয়ফন। অভায প্রটতারও অভায়ও টচজ্ঞাা ওযয়ফন, তুটভ টও অভায ফান্দায়য 
টনওি অভায েকাভ মৌঁটঙয়েঙ? অটভ অযম ওযফ, যাোঁ অভায যফ। অটভ তায়দয টনওি 
অনায েকাভ মৌঁটঙয়েটঙ।  

তএফ ম মরাওওর! মম ঈটস্থত অয়ঙ ম মমন নুটস্থতয়দয টনওি তা মৌঁটঙয়ে 
মদে। ভয়ন মযঔ মতাভায়দযয়ও ডাওা য়ফ এআ ফস্থাে মম মতাভায়দয ভুয়ঔ ওুরু অিায়না 
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থাওয়ফ তঃয ফ প্রথভ ওায়যা মম ঙ্গ ঈনু্ম  য়ফ (ওথা ফরয়ফ) তা য়রা তায যান (া)  
ায়তয তারু  (াত)। এিা য়রা মতাভায়দয দীন। (এয ায়থ) মতাভযা মমঔায়নআ মা ময়থি 
য়ফ)। 

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী-কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ (ফহম রফন 

হাকীভ)- তায রতা হচ্ছত অয রতরন তায দাদা হচ্ছত 

وجرت رجال "كيف لك بال إلو إال اهلل يـو القيامة". )طب عن أسامة ابن زيد( ، قاؿ أ - 428
 بالرمح وىويقوؿ ال إلو إال اهلل فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فذكره.

428- অ! টওোভয়তয টদন রা আরাা আিায়ও টও চফাফ টদয়ফ? 
তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ ঈসাভা আফচ্ছন মায়দ (যা) 

এআ াদীয়য ূফ ূত্র য়রা ঈাভা (যা) ফয়রন, অটভ এও ফযট য ঈয এবায়ফ 
তয়রাোয ঘাটরয়েটঙ মম, ম ‘রা আরাা আিািা’ ফরটঙর। তঔন যাূরুিা (া) ঈ  ভন্তফয 
ওয়যন।  

"ال تقتلو فإنو بمنزلتك قبل أف تقتلو وإنك بمنزلتو قبل أف يقوؿ كلمتو التي قاؿ". )حم خ ـ ز عن  - 429
فار فاقتتلنا فضرب إحدى المقداد بن عمر والكندي أنو قاؿ "يا رسوؿ اهلل أرأيت إف لقيت رجال من الك

 يدي بالسيف فقطعها ثم الذمني بشجرة فقاؿ أسلمت هلل أأقتلو" قاؿ فذكره( .
429- তায়ও তযা ওয়যা না। মওননা মটদ তুটভ তায়ও তযা ওয়যা তায়র তায়ও তযা 

ওযায ূয়ফ  তুটভ মম ফস্থাে টঙয়র, ম মতাভায ম ফস্থাে এয় মায়ফ। অয ঐ ওাটরভা ফরায 
ূয়ফ  ম মম ফস্থাে টঙর, তুটভ ম ফস্থাে এয় মায়ফ। 

ভুসনাদ অহভদ, ফুখাযী, ভুসররভ, ভুসনাদ অর ফামমায- রযয়ায়াতঃ রভকদাদ আফচ্ছন 

অভয অর রকন্দী 

এআ টযোোয়তয ূফ ূত্র য়রা টতটন অিায যাূয়রয টনওি প্রশ্ন ওয়যটঙয়রন মম, ম 
অিায যাূর! অনায টও ভত? মটদ অটভ মওান ওাটপয়যয ায়থ মুয়দ্ধ টরপ্ত আ, অয ম 
অভায ঈয অরভণ ওয়য তযফাটয িাযা অভায এও াত মওয়ি মপয়র, তঃয ম অভায 
অরভণ মথয়ও ফাোঁঘায চনয এও ফৃয়িয অডায়র টকয়ে অশ্রে গ্রণ ওয়যএফং এ ওথা ফয়র মম, 
অটভ অিায চনয আরাভ গ্রণ ওয়যটঙ। ম অিায যাূর! তায এ ওথা ফরায য অটভ 
টও তায়ও তযা ওযয়ফা? এিা শুয়ন যাূরুিা (া) ঈ  ভন্তফয ওয়যন।  

"من أحسن في اإلسالـ لم يؤاخذ بما عمل في الجاىلية ومن أساء منكم في اإلسالـ  - 431
 أخذ بما عمل في الجاىلية واإلسالـ". )طس عن جابر( .
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430- মম ফযট  আরায়ভ বার ওাচ ওযয়ফ তায়ও চাটরী মুয়কয ওায়চয চনয াটি 
মদো য়ফ না। অয মম ফযট  আরায়ভ ভন্দ ওাচ ওযয়ফ তায়ও চাটরী  আরাভী- ঈবে 
মুয়কয াটি মবাক ওযয়ত য়ফ।  

তাফযানী-অঈসাত- রযয়ায়াতঃ জারফয (যা) 

" من أسلم قال جزية عليو" )طس عن ابن( . - 431  

431- মম আরায়ভ প্রয়ফ ওযয়ফ তায ঈয টচটমো মনআ।  
তাফযানী-অঈসাত- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন [ঈভয (যা)] 

"من أسلم على يد رجل فهو مواله". )عب عن تميم الداري وسنده صحيح( . - 432  

432-  মম ফযট  মায ায়ত আরাভ গ্রণ ওয়য টতটনআ তায টববাফও।  
ভুসািাপ অবু্দয যামমাক- রযয়ায়াতঃ তাভীভ দাযী (যা) হাদীসরিয সনদ সরহহ 

ل فهو مواله ويدي عنو". )ص عن راشد بن سعد مرسال( ."من أسلم على يديو رج - 433  

433- মম ফযট  মায ায়ত আরাভ গ্রণ ওয়য টতটনআ তায টববাফও। অয অভায 
াত তায়দয ায়তয ঈয।  

সনুান সাআদ আফচ্ছন ভানসযূ- রযয়ায়াতঃ যাচ্ছদ রফন সাদ- ভুযসাররুচ্ছ 

أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا  "من خالف دينو دين المسلمين فاضربوا عنقو، وإذا شهد - 434
 رسوؿ اهلل فال سبيل عليو إال أف يأتي شيئا فيقاـ عليو حده". )طب ؾ عن ابن عباس( .

434- মায দীন ভুরভানয়দয দীয়নয টফযীত তায কদ ান মওয়ি দা। অয মঔন মওঈ 
মওঈ ািয মদে মম, অিা ফযতীত মওান ভাফুদ মনআ এফং ভুাম্যদ (া) অিায যাূর তঔন 
তায চনয অয ওায়যা মওান যািা মনআ। এিা ফযতীত মম, ম মওান যাধ ওয়য ফয় অয 
দ এয ঈমু  য়ে মাে।  

তাফযানী-কাফীয, হাকীভ-অর ভুস্তাদযাক- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"من مررت بو من العرب فسمعت األذاف فيهم فال تعرض لو ومن لم تسمع فيهم األذاف  - 435
اإلسالـ فإف لم يجيبوا فجاىدىم". )طب عن خالد بن سعيد بن العاص( . فادعهم إلى  

435- মতাভযা অযয়ফয মমআ এরাওা টদয়েআ মামটদ মঔায়ন অমান ভুনয়ত া তয়ফ 
তায়দয ঈয মওান টত্ত ওয়যা না। অয মমআ এরাওাে অমায়নয অোম শুনা না মাে, 
তায়দযয়ও আরয়ভয দাোত দা মটদ তাযা দাোত ওফুর না ওয়য তয়ফ তায়দয ায়থ 
টচাদ ওয। 

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ খাররদ রফন সাইদ আফনুর অস 
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"ويحك يا أبا سفياف قد جئتكم بالدنيا واآلخرة فأسلموا تسلموا". )طب عن عبد الرحمن  - 436
 بن أبي ليلى عن أبيو( .

436- অপয়া ম অফু ুটপোন। অটভ মতাভায টনওি দীন  দুটনোয ওরযাণ টনয়ে 
এয়টঙ। তএফ আরাভ গ্রণ ওয়য টনযদ য়ে মা।  

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ অবু্দয যহভান আফচ্ছন অফী রায়রা- রতরন তায রতা 

হচ্ছত 

"ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر إال أدخل اهلل عليهم كلمة اإلسالـ بعز عزيز  - 437
ا". )حم طب ؽ ؾ عن المقداد بن وبذؿ ذليل إما يعزىم اهلل فيجعلهم من أىلها أو يذلهم فيدينوف له

 األسود( .
437- াযা ধটযত্রীয এভন মওান ওাোঁঘা  াওা খয ফাওী থাওয়ফ না মমঔায়ন অিা 

তারা আরায়ভয ওাটরভা প্রয়ফ ওযায়ফন না। ম্যানীতয়ও ম্যায়নয ায়থ অয দস্থয়ও 
দস্থতায ায়থ। েয়তা আরায়ভয ায়থ তায়দয ম্যান ফৃটদ্ধ ায়ফ মম তাযা আরায়ভয ায়থ 
মৃ্প  য়ে মায়ফ। থফা আরায়ভয ওাযযণ তাযা দস্থতায ভুয়ঔাভুটঔ য়ফ মম, তাযা 
টচমআো টদয়ে ভাথা নীঁঘু ওয়য থাওয়ফ।  

ভুসনাদ অহভদ, তাফযানী-কাফীয, ফায়হাকী-অস সনুান, হাকীভ-অয ভুস্তাদযাক- 

রযয়ায়াতঃ রভকদাদ আফনুর অসয়াদ (যা) 

تى يضم إلى قبيلتو". )طب عن كثير بن عبد اهلل عن أبيو "ال يترؾ مفرح  في اإلسالـ ح - 438
 عن جده( .

438- আরায়ভ মওান বাফী ফযট  থাওয়ফ না। তয়ফ আরাভয়ও তাযা টনচ কায়ত্র 
মৌঁঙায়ফ।  

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ কাসীয আফচ্ছন অব্দুল্লাহ- রতরন তায রতা হচ্ছত- অয 

রতরন তায দাদা হচ্ছত 

م ويسعى بذمتهم أدناىم ال يقتل مسلم بكافر وال ذوعهد في "المؤمنوف تتكافأ دماؤى - 439
عهده وال يتوارث أىل ملتين وال تنكح المرأة على عمتها وال خالتها وال صالة بعد العصر حتى تغرب 

". )ؽ عن عائشة( .  الشمس وال تسافر المرأة ثالث لياؿ إال مع ذي محـر
439- ওর ভুরভায়নয প্রাণ যস্পয ভান ভান। এয ভয়ধয াভানয এওচন 

ভুরভায়নয দাটেত্ব ওয়রয ঈয ফত াে। অয মচয়ন যাঔ মম, মওান ভুটভনয়ও মওান ওাটপয়য 
টযফয়ত  তযা ওযা মায়ফ না। অয না মওান ঘুট ফদ্ধ টমম্যীয়ও ঘুট ফদ্ধ ফস্থাে তযা ওযা 
মায়ফ। অয দুআ ৃথও ম্প্রদাে এয়ও য়যয ঈত্তযাটধওাযী য়ফ না।  
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অয মওান নাযীয়ও তায পুুয অওদ থাওাফস্থাে (টফফা ফত ভান থাওাফস্থাে) টফফা 
ওযা মায়ফ না অয না তায ঔারায অওদ থাওাফস্থাে টফফা ওযা মায়ফ। অয়যয য মথয়ও 
ূম  ি াো ম ন্ত মওান নাভাম মনআ। অয মওান নাযী ভাযাভ ফযতীত টতন যায়তয মফী 
ভে পয ওযয়ত াযয়ফ না।  

ফায়হাকী- অস সনুান- রযয়ায়াতঃ অরয়া (যা) 

"المسلموف تتكافأ دماؤىم وىم يد على من سواىم". )طب عن ابن عمرو( . - 441  

440-  ওর ভুরভায়নয প্রাণ ভান ভান এফং তাযা য ফায টফযীয়ত এও 
াত (টম্যটরত ট )। 

তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অভয (যা) 

دماؤىم ويسعى بذمتهم أدناىم وال يقتل مسلم "المسلموف يد على من سواىم تتكافأ  - 441
 بكافر وال ذوعهد في عهده". )عب عن الحسن مرسال( .

441- ওর ভুরভান নযয়দয টফরুয়দ্ধ এও াত (টম্যটরত ট )। অয তায়দয ফায 
প্রাণ (চীফয়নয ভূরয) ভান ভান। তায়দয ভয়ধয ভানয এওচন ভুরভায়নয টমম্যাদাযী ফ 
ভুরভায়নয ঈয ফত াে। অয মচয়ন যাঔ মম, মওান ভুটভনয়ও মওান ওাটপয়যয টযফয়ত  তযা 
ওযা মায়ফ না। অয না মওান ঘুট ফদ্ধ টমম্যীয়ও ঘুট ফদ্ধ ফস্থাে তযা ওযা মায়ফ। 

ভুসািাপ অবু্দয যামমাক- রযয়ায়াতঃ হাসান (যা)-ভুযসাররুচ্ছ 

لمتسري على القاعد والقوي "المسلموف يد على من سواىم ويرد أدناىم على أقصاىم وا - 442
 على الضعيف". )العسكري في األمثاؿ عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده( .

442- ওর ভুরভান য ফায টফরুয়দ্ধ এও াত (এওতাফদ্ধ)। তায়দয এওচন 
াভানয ফযট  য মওান দূয়যয ফযট য টমম্যা টনয়ত ায়য। তায়দয শ্বায়যাী (সনয) মুয়দ্ধ 
যীও না ো ভুরভান বাআয়ও তাযা তাদয়য কনীভয়ত যীও যায়ঔ। অয তায়দয ট ভানযা 
তায়দয দুফ রয়দয ােও ে।  

অর অসকাযী-অর অভসার- রযয়ায়াতঃ অভয আফচ্ছন শুঅআফ- রতরন তায রতা 

হচ্ছত- অয রতরন তায দাদা হচ্ছত 

"المسلموف يد على من سواىم تتكافأ دماؤىم". )ىػ طب عن معقل بن يسار( . - 443  

443- ওর ভুরভান য ফায টফরুয়দ্ধ এও াত (এওতাফদ্ধ)। অয তায়দয 
ওয়রয প্রাণ ভান ভান।   

সনুান আফচ্ছন ভাজাহ, তাফযানী-কাফীয- রযয়ায়াতঃ ভা’রকর আফচ্ছন আয়াসায (যা) 
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"المسلموف تتكافأ دماؤىم وىم يد على من سواىم يسعى بذمتهم أدناىم ويرد عليهم  - 444
( .أقصاىم". )ىػ عن ابن عباس  

444- ওর ভুরভায়নয প্রাণ ভান ভান। অয টফচাতীেয়দয টফরুয়দ্ধ তাযা এওটি 
াতস্বরু (টম্যটরত ট )। তায়দয ভয়ধয ভানয এওচন ভুরভায়নয টমম্যাদাযী ফ 
ভুরভায়নয ঈয ফত াে। তায়দয দূযফত ী ভুরভান তায়দয ঈয টধওায যায়ঔ।  

সনুান আফচ্ছন ভাজাহ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 

"من شبو اهلل بشيء أو ظن أف اهلل يشبهو شيء فهو من المشركين". )أبونعيم عن جويبر  - 445
 عن الضحاؾ عن ابن عباس( .

445- মম ফযট  অিায়ও মওান টওঙুয ায়থ াদৃয ওয়য থফা ধাযণা ওয়য মম, 
অিায াদৃয মওান টওঙু অয়ঙ তয়ফ ম টনটিত ভুটযও।  

অফু নুঅআভ- রযয়ায়াতঃ আফচ্ছন অব্বাস (যা) 
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