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কুরআন ও সুন্নাহ’য় কালিমায়য় তালয়িবাহ 

আি করুআয়ন ‘‘কালিমায়য় তালয়িবাহ’’ :  

‘‘কালিমায়য় তালয়িবাহ’’ এর প্রথম অংশলি ‘সূরা সাফফাত’ এর ৩৫ নং আয়াত এবং লিতীয় অংশলি ‘সূরা ফাত্হ’ এর ২৯ নং আয়ায়ত লবদ্িমান 

রয়য়য়ে। 

ا ههه إََِله ُْم َله إِل هانُوا إِذها قِيله َله ُْم ك ﴾ ]سورة الصافات ﴿إَِّنه ونه هْكِِبُ هْست ৩৫] اهلُل ي :  
هُهْم﴾ ]سورة الفتح هيْن هاُء ب هَله الُْكَفهاِر ُرَحه اُء ع هِشَده َهِذينه مهعهُه أ ال ُسوُل اهلِل وه ٌد ره هَمه   :২৯]﴿ُُم

হাদ্ীস শরীয়ফ ‘‘কালিমায়য় তালয়িবাহ” :  

(১)  ه بن بريدة
َّ
ى هللا - وأنا معهم يطلب رسول هللا ذر ونعيم ابن عم أبي ذرعن أبيه قال: انطلق أبو رض ي هللا عنه عن عبد الل

ّ
عليه وآله  صل

م 
ّ
فآمن به أبو ذر  ،«أقول ال إله إال هللا محمد رسول هللا»قال:  ،وهو مستتر بالجبل فقال له أبو ذر: يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول  -وسل

 (6/563:  صابة)ال   . وصاحبه

অনবুাদ্: হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ন বুরাইদ্া তাাঁর লিতা বুরাইদ্া হয়ত বর্ণনা কয়রন, লতলন বয়িন, আবু যর ও তার চাচায়তা ভাই নুআঈম রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লায়মর খখাাঁয়ে খবর হয়িন। আলমও তায়দ্র সায়থ লেিাম। আর রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম তখন 

িাহায়ের আোয়ি লেয়িন। (রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাময়ক খিয়য়) আবু যর রা. বিয়িন, খহ আল্লাহর রাসূি! আমরা আিনার লনকি 

এয়সলে আিলন কী বয়িন তা খশানয়ত। তখন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম বিয়িন, ‘আলম বলি هللا رسول محمد هللا إال إله ال  [িা 

ইিাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ]।’ অতঃির আবু যর ও তার সঙ্গী তাাঁর উির ঈমান আনি। [আি ইসাবা, ইবয়ন হাোর: ৬/৩৬৫। হাদ্ীসলির 

সনদ্ সহীহ]  

  (২) كانت راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، مكتوب عليه: ال إله إال هللا »قال:  رض ي هللا عنه عن ابن عباس

)رواه الطبراني في املعجم   .بن عباس إال بهذا اإلسناد، تفرد به: حيان بن عبيد هللاال يروى هذا الحديث عن ا« . محمد رسول هللا

 (912 : األوسط

অনবুাদ্: হযরত ইবয়ন আব্বাস রা. বয়িন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লায়মর ঝাণ্ডা লেি কায়িা এবং িতাকা লেি সাদ্া রয়ের। এই 

িতাকায় খিখা লেি هللا رسول محمد هللا إال إله ال  [িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ]। [আি মেুামিু আওসাত ত্ববারানী, হাদ্ীস: ২১৯। 

হাদ্ীসলির সনদ্ সহীহ] 

  (৩)ال »أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان فص خاتم النبي صلى هللا عليه وسلم حبشيا، وكان مكتوبا عليه:  رض ي هللا عنه عن أنس

   (553 : )رواه أبو الشيخ في أخالق النبي«سول هللا، ال إله إال هللا سطر، ومحمد سطر، ورسول هللا سطرإله إال هللا محمد ر 

 

অনবুাদ্: হযরত আনাস রা. হয়ত বলর্ণত, লতলন বয়িন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লায়মর আংলির িানরলি লেি আলবলসনীয়া 

এিাকার। আর তার উির খিখা লেি هللا رسول محمد هللا إال إله ال  [িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ]। (উিয়রর) প্রথম িাইন ‘‘িা 

ইিাহা ইল্লাল্লাহু’’, লিতীয় িাইন ‘‘মুহাম্মাদ্’’ তৃতীয় িাইন ‘‘রাসূিুল্লাহ’’। [আখিাকুন নবী, আবশু শাইখ আি আসবাহানী, হাদ্ীস: ৩৩৫। হাদ্ীসলির সনদ্ 

সহীহ]  

 (৪) ومن قال: ال ، من خالف دين هللا من املسلمين فاقتلوه»أن النبي صلى هللا عليه وسلم حدثه، قال:  عنه رض ي هللاعن ابن عباس

 )رواه أبو الشيخ األصبهاني في طبقات املحدثين .«فإنه يقام عليه ،إال من أصاب حدا ،فال سبيل ألحد عليه ،محمد رسول هللا ،إله إال هللا

: 959) 

অনবুাদ্: হযরত ইবয়ন আব্বাস রা. হয়ত বলর্ণত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম বয়িন, ‘খয মুসিমান আল্লাহর িীয়নর লবয়রালিতা 

করয়ব (অথণাত্ ইসিাম িমণ অস্বীকার করয়ব) তায়ক খতামরা হতিা কয়র খফয়িা। আর খয هللا رسول محمد هللا إال إله ال  [িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু 

মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ] বিয়ব তায়ক লকেু বিার অলিকার কায়রা খনই। তয়ব খকান দ্য়ণ্ডর উিযুক্ত হয়ি তা তার উির কাযণকর করা হয়ব।’ 

[ত্ববাকাতিু মুহালিসীন, আবু শাইখ আি আসবাহানী, হাদ্ীস: ২৩২। হাদ্ীসলির সনদ্ সহীহ]  

 

 (৫)سماء دخلت الجنة فرأيت في عارض ي ملا عرج بي إلى ال» :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه قال

 ،والثاني وجدنا ما قدمنا وربحنا ما أكلنا وخسرنا ما تركنا ،األول ال إله إال هللا محمد رسول هللا :الجنة ثالثة أسطر مكتوبات بالذهب
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رمز له بالصحة. وذكره السبكي و  (6686) :  رواه الرافعي وابن النجار كما قال السيوطي في الجامع الصغير. «والثالث أمة مذنبة ورب غفور 

 بإسناد الديلمي. 1/138 :في طبقات الشافعية

অনবুাদ্: হযরত আনাস ইবয়ন মায়িক রা. হয়ত বলর্ণত, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ্ কয়রন, ‘খমরায়ের রায়ে আলম খবয়হশয়ত 

প্রয়বয়শর প্রাক্কায়ি তার দুই িায়শ স্বর্ণাক্ষয়র খিখা লতনলি িাইন খদ্খয়ত িাই:  

এক. هللا رسول محمد هللا إال إله ال  [আল্লাহ োো খকান মাবুদ্ নাই, মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূি]।  

দুই. تركنا ما وخسرنا أكلنا ما وربحنا قدمنا ما وجدنا  [আমরা যা (ভায়িা কমণ) খিশ কয়রলে তা খিয়য়লে, আর যা খখয়য়লে তা খথয়ক উিকৃত 

হয়য়লে, যা খেয়ে এয়সলে খস বিািায়র তা খথয়ক ক্ষলতগ্রস্ত হয়য়লে]।  

লতন. غفور ورب مذنبة أمة  [উম্মত হি গুনাহগার আর রব হয়িন ক্ষমাশীি]।  

[তবাকাতশু শালফইয়িাহ: ১/১৫০। ইমাম সয়ুূতী তাাঁর োয়মউস সগীয়র (৬৮০৮) নং হাদ্ীয়স আল্লামা রায়ফয়ী ও ইবয়ন নাজ্জায়রর হাওয়ািায় উয়ল্লখ কয়র বয়িন, হাদ্ীসলি 

সহীহ]। 

 

মুফতী মনসূরুি হক 

প্রিান মুফতী ও শাইখুি হাদ্ীস, োলম‘আ রাহমালনয়া আরালবয়া 

আিী অিান্ড নূর লরয়য়ি খেি, মুহাম্মাদ্িুর ঢাকা-১২০৭ 


