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ঈমান 

কুরআন  

ُهًدى ِلْلُمتَِّقْيَن ـ َالَِّذْيَن ُيْوِمُنَو َن ِباْلِغْيَب َوُيِقْيُمْوَن الَصلَوَة َوَممَّا 
مآ ُاْنِزَل ِمنْ ُقْوَن ـ َوالَِّذْيَن ُيْوِمُنْوَن ِبَمآ ُاْنِزَل ِاَلْيَك َوَمْم ُيْنِفَرَزْقَنُه

 َقْبِلَك َوِباالِخَرِة ُهْم ُيْوِقُنْوَن ـ 

ucারণ: hদালিলন মtুাকীন, আlাযীনা iuিমনূনা িবলগাiিব oয়া 
iuকীমূনাছ ছালাতা oয়া িমmা রাযাকনাhম iuনিফকূন। oয়াlাযীনা 
iuিমনূনা িবমা uনিযলা iলাiকা oয়া মা uনিযলা িমন কাবিলকা oয়া 
িবলআিখরািত hম iuিকননূ। 

( 1) (আল কুরআন) েসiসব মুtাকীর জনয্ েহদােয়ত (পথ িনেদর্শ), যারা 
aদৃেশয্ ঈমান আেন, নামায কােয়ম কের eবং আিম তােদরেক েয িরিযক 
িদেয়িছ তা েথেক খরচ কের। আর (েহ নবী) আপনার pিত যা নািযল হেয়েছ 
o আপনার পূেবর্ (নবীেদর pিত যা নািযল হেয়িছেলা তােতo ঈমান আেন o 
পরকােল যারা দঢ়ৃ িব াস রােখ। (সূরা আল-বাকারা : 2-4) 

ُمُنْو اْدُخُلْوا ِفْى الِسلَِّم َآآفًَّة َوَال َتتِبُعْوا ُخُطْوِت الشَّْيطِن ِانَُّه َلُكمْ يآَايَُّها الَِّذْيَن َا
ِبْيَن ـ َعُدوٌّ ُم  

ucারণ: iয়াআuহাlাযীনা আমানুদখুলূ িফসিসলািম কাফফাতান oয়া লা 
তাtািবয়ূ খুতুoয়ািতশ শাiতািন inাহূ লাকুম আdouম মুবীন। 
(2) েহ ঈমানদারগণ! েতামরা পুেরাপুির iসলােম pেবশ কেরা eবং 

শয়তােনর aনুসরণ কেরা না। িন য় েস (শয়তান) েতামােদর pকাশয্ 
dশমন। (সূরা আল-বাকারা: 208) 

َمْن اَمَن ِباللَِّه َواْلُيْوِم اَألِخِر َوَعِمَل َصَلًحا َفَلُهْم اْجَرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَالَخْوفٌ 
 َعَلْيِهْم َوَالُهْم َيْحَزُنْوَن ـ 

ucারণ: মান আমানা িবlািহ oযাল oয়াoিমল oয়া আিমলা ছািলহান 
ফালাhম আজrhম iনদা রািbিহম oয়া লা খাoফুন আলাiিহম oয়া লাhম 
iয়াহযানূন। 

(3) যারা ঈমান আlাহ o পরকােল eবং সৎকাজ কের, তােদর জনয্ রেয়েছ 
তােদর রেবর পেk েথেক মহাপুর ার eবং তােদর েকােনা ভয় েনi, তারা 
িচnাgso হেব না। (সূরা আল-বাকারা: 62) 

َتْميَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوُثقى الَاْنِفَصامَ  َفَقِد ِاْسَفَمْن ُيْكُفْر ِبالطَّاُغْوِت َويُوِمْن ِباللَِّه
 َلَها ـ 

ucারণ: ফামাi iয়াকফুর িবtাগূিত oয়া iuিমন িবlািহ 
ফাকািদসতামসাকা িবলuরoয়ািতল uছকা লানিফছামা লাহা। 

(4) aত:পর েয তাগূতেক asীকার কের eবং আlাহর pিত ঈমান আেন 
েস eমন eক মজবুত রjু ধারণ কর যা কখেনা িছঁড়বার নয়। (সূরা 
বাকারা: 256) 

 َفاِمُنْو ِباِهللا َوَرُسِله َواْن ُتْوِمُنْوا َوَتتَُّقْوا َفَلُكْم َاْجٌر َعِظْيُم ـ 

ucারণ: ফাআিমন িবlািহ oয়া rসূিলহী oয়া iন তুিমনূ oয়া তাtাকূ 
ফালাকুম আজrন আযীম। 



 

 

(5) aতeব েতামরা ঈমান আেনা আlাহর pিত o রাসূেলর pিত। যিদ 
েতামরা ঈমান আেনা eবং তাকoয়া aবলmন কেরা, তেব েতামােদর জনয্ 
িবরাট পুর ার রেয়েছ। (সূরা আেল iমরান: 179) 

اَمُنْوا ِباِهللا َوَرُسْوِله ـ ِانََّما اْلُمْوِمُنْوَن الَِّذْيَن   

ucারণ: inামাল মুিমনূনাlাযীনা আমানূ িবlািহ oয়া রাসূিলহী। 
(6) মুিমন মূলত তারাi আlাহ o রাসূেলর pিত যােদর দঢ়ৃ ঈমান রেয়েছ। 
(সূরা নূর: 62) 

হাদীস 

َما ) صلعم(َقاَل ُقْلُت َياَرُسْوَل اِهللا ) رض(َعْن َعَمِرَوْيِن َعَبَسُة . 1
)مسلم(اْلالْيَماُن ؟ َقاَل الصَّْبُر َوالًسَماَحُة ـ   

(1) হযরত আমর িবন আবাসা (রা) হেত বিণর্ত, আিম রাসূlাহ (সা) েক 
িজেjস কেরিছলাম, ঈমান িক? জবােব িতিন বেলেলন, ছবর (ৈধযর্ o 
সহনশীলতা) eবং ছামাহাত (দানশীলতা), নমনীয়তা o uদারতা) হেc 
ঈমান। (মুসিলম) 

ذاق طعم االيمان من ) صلعم(قال قال رسول اهللا ) رض(عن عباس . 2
)خارى ومسلمب(رضى باهللا رباوباالسالم دينا وبمحمد رسوال ـ   

(2) হযরত আbাস (রা) হেত বিণর্ত, রাসূেল করীম (সা) iরশাদ কেরেছন, 
েয বয্িk পূণর্ আnিরকতার সােথ আlাহ েক রব, iসলামেক dীন eবং 
মুহাmাদ (সা) েক রাসূল িহেসেব কবুল কেরেছ, েসi বয্িk ঈমােনর pকৃত 
sাদ লাভ কেরেছ। (বুখারী, মুসিলম) 

قال الُيومن احدآم حتى يحب الخيه ) صلعم( عن النبى )رض(عْن انس 
)بخارى و مسلم(مايحب لنفسه ـ   

(3) হযরত আনাস (রা) বণর্না কেরেছন, নবী করীম (সা) iরশাদ কেরেছন, 
েতামােদর মেধয্ হেত েকহi ঈমানদার হেত পারেব না, যতkণ না েস তার 
ভাiেয়র জনয্ তাi পছn করেব যা েস িনেজর জনয্ পছn কের। (বুখারী, 
মুসিলম) 

নামায 

কুরআন 

)45عنكبوت ـ (واقم الصلوة ـ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكرـ   
ucারণ: oয়া আিকিমছ ছালাতা,  inাছ ছালাতা তানহা আিনল ফাহশায়ী 
oয়াল মুনকার। 

(1) নামায কােয়ম কর। িন:সেnেহ নামায a ীল o খারাপ কাজ হেত 
িবরত রােখ। (সূরা আনকাবূত : 45) 

)43: بقرة (واقيمو الصلوة واتو الزآوة وارآعوا مع الرآعين ـ   

ucারণ: oয়া আকীমুছ ছালাতা oয়া আতুয যাকাতা oয়ারকায়ূ মাআ’র 
রািকঈন। 

(2) নামায কােয়ম কর, যাকাত আদায় কর eবং rকূকারীেদর সােথ 
eকিtত হেয় rকূ কর। (সূরা বাকারা: 43) 

 



 

 

: بقرة  (لكبيرة اال على الخشعين ـ واستعينوا بالصبر والصلوة ـ وانها 
45(  

ucারণ: oয়াসতাঈনূ িবছবির oয়াছালািত, oয়া inাহা লাকািবরাতুন ilা 
আআলাল খিশঈন। 

(3) েতামরা ৈধযর্ o নামােযর মাধয্েম সাহাযয্ চাo।নামায িন:সেnেহ eকিট 
কিঠন কাজ, িকnt েসi aনুগত বাnােদর পেk তা েমােটi কিঠন নয়। (সূরা 
বাকারা : 45) 

আেরা েদখুন: সূরা মাuন : 4-5, সূরা বাকারা: 110, 238 সূরা তাoবা : 
5, 11, 77 সূরা মােয়দা: 12, 55, সূরা হj: 41, সূরা মিরয়ম: 31, 55, 
সূরা আিmয়া: 73) 

হাদীস 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس ) رض(عن ابى هريرة 
والعسشاء ولو يعلمون ما فيهما صالة اثقال على المنافقين من الفجر 

)بخاري ـ مسلم(وهما ولو حبوا ـ الت  
(1)  হযরত আবু hরায়রা (রা) বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলূ (সা) বেলেছন, 
েমানািফকেদর পেk ফজর o eশা aেপkা েকান ভারী সালাত েনi। যিদ 
তারা জানেতা তাের মেধয্ িক আেছ তাহেল তার জনয্ হামাgিড় িদেয়o 
আসেতা। (বুখারী, মুসিলম) 

الوقت االول من الصلوة ) ص(عن ابى عمر قال قال رسول اهللا 
)ترمذي(وان اهللا والوقت االخر عفو اهللا ـ رض  

(2) হযরত iবেন uমর (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, সালােতর pথম সময় (aথর্য্াৎ pথম oয়ােk আদায়) হেc 
আlাহর সেnাষ eবং েশষ সময় (সালাত আদায়) হেc আlাহর kমা 
(aথর্য্াৎ eেত সntি  পাoয়া যায় না, gনাহ েথেক বঁাচা যায় মাt। 
(িতরিমযী) 

েরাযা 

কুরআন 

من قبلكم لعلكم يايها الذين امنوا آتب عليكم الصيام آما آتب على الذين 
)185:بقرة (تتقون ـ   

ucারণ: iয়া আiয়ুহাlাযীনা আমানূ কুিতবা আ’লাiকুমুছ িছয়ামু কামা 
কুিতবা আ’লাlাযীনা িমন কাবিলকুম লাআ’lাকমু তাtাকূন। 
(1) েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর জনয্ েরাযা ফরয করা করা হেয়িছল 
েতামােদর পূবর্বতর্ী নবীেদর umতেদর uপর। আশা করা যায় েতামােদর 
মেধয্ তাoকয়ার gণ o ৈবিশ য্ জাgত হেব। (সূরা বাকারা: 183) 

د منكم الشهر فليصمه ومن آان مريضا او على سفر فعدة من فمن شه
)185: بقرة (ايام اخر ـ   

ucারণ: ফামান শািহদা িমনকুমুশ শাহরা ফালাiয়াছুমh, oয়া মান কানা 
মারীদান আo আ’লা সাফািরন ফাঈ’dাতমু িমন আiয়ািমন uখর। 
(2) আজ হেত েয েবিki e মােসর সmুখীন হেব তার পেk পূণর্ মােসর 
েরাযা রাখা eকাn কতর্বয্। আর যিদ েকহ aসুs হয় িকংবাপ মণ কােযর্ 



 

 

বয্s থােক তেব েস েযন aনয্ানয্ িদেন e েরাযা পূণর্ কের েনয়। (সূরা 
বাকারা: 185) 

احل لكم ليكة الصيام الرفث الى نسآيكم ـ هن لباس لكم وانتم لباس لهن ـ 
)187: بقرة (  

ucারণ: uিহlা লাকুম লাiলাতাছ িছয়ািমর রাফাছু iয়া িনসািয়কুম, hnা 
িলবাসুল লাকুম oয়া আনতুম িলবাসুlাhnা। 

(3) েরাযার সময় রািt েবলা stীেদর সােথ সহবাস করা েতামােদর জনয্ 
হালাল কের েদয়া হেয়েছ। তারা েতামােদর পেk েপাশাকsrপ আর 
েতামােদরo তােদর জনয্ েপাশাকrপ। (সূরা বাকারা: 187) 

আেরা েদখুন: সূরা বাকারা: 184, 186 আয়াত) 

হাদীস 

من لم يدع قول ) صلعم(قال قال رسول اهللا ) رض(عن ابى هريرة 
بخاري  ـ ( فليس هللا حاخة فى ان يدع طعامه وشرابه ـ الزور والعمل به

)مسلم   

(1) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, েয বয্িk 
িমথয্া কথা eবং তদনুযায়ী আমল পিরতয্াগ করেত পারেলা না, তেব eমন 
বয্িkর পানাহার পিরতয্াগ করার আlাহর েকান pেয়াজন েনi। (বুখারী) 

من صام رمضان ) صلعم(قال قال رسول اهللا ) رض(عن ابى هريرة 
)بخارى ـ مسلم(ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ـ   

(2) হযরত আবু hরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, েয ঈমান 
o (িহসাব িনকােশর) েচতনাসহ েরাযা রাখেব তার পূেবর্র সকল gনাহসমূহ 
kমা কের েদয়া হেব। (বুখারী, মুসিলম) 

من مات وعليه صيام ) صلعم(قالت قال رسول اهللا ) رض(عن عائشة 
)بخاري ـ مسلم (صام عنه وليه ـ   

(3) হযরত আেয়শা (রা) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, রাসলূ (সা) বেলেছন, 
েয বয্িk মারা েগেছ আর ফরয েরাযা তার uপর (কাযা) আেছ, তার 
aিভভাবক তার পk েথেক েরাযা (কাযা) আদায় করেব। (বুখারী, মুসিলম) 

হj 

কুরআন 

وهللا على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال ـ ومن آفر فان اهللا 
)97: ال عمران (غنى عن العلمين ـ   

ucারণ: oয়া িলlািহ আ’লাnািস িহjলু বাiিত মািনসতাতআ iলাiিহ 
সািবলান, oয়া মান কাফরা ফাinাlাহা গািনিয়য্ আ’িনল আ’লামীন। 

(1) মানুেষর uপর আlাহর e aিধকার েয, বায়তুlাহ পযর্n েপঁৗছাবার 
শিk সামথর্য্ েয রােখ, েস েযন হj কের eবং েয e িনৈদর্শ aমানয্ কের 
কুফরীর আচরণ করেব, তার েজেন রাখা uিচত েয, আlাহ িব  pকৃিতর 
oপর aবsানকারীেদর মুখােপkী নন। (সূরা আেল iমরান: 97) 

الحج اشهر معلومت ـ فمن فرض فيهن الحج فال رفث والفسوق 
)197: بقرة (والجدال فى الحج ـ   



 

 

ucারণ: আলহাjু আশhrম মালূমাত, ফামান ফারদা িফরিহnাল হাjা 
ফালা রাফাছা oয়া লা ফুসকূা oয় লা িজদালা িফলহাজ। 

(2) হেjর মাসসমূহ সকেলরi jাত। েয বয্িk ei িনিদর্  মাসসমূেহ 
হেjর িনয়য্ত করেব তােক e িদক িদেয় সতকর্ থাকেত হেব েয, হjকালীন 
সমেয় তার dারা েযন েকান পাশিবক লালসা তৃিpর কাজ েকান েjনা-
বয্িভচার, েকান রকেমর লড়াi-ঝগড়ার কথাবাতর্া aনুি ত না হয়। (সূরা 
বাকারা : 197) 

واذن فى الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى آل ضامر يأتين من آل فج 
)27: حج (عميق ـ   

ucারণ: oয়া আযািযন িফnািস িবলহািj iয়া’তূকা িরজালাo oয়া আ’লা 
কুিl দািমিরন iয়া’িতনা িমন কুিl ফািjন আ’মীক। 

(3) আর েলাকেদর মেধয্ হেjর েঘাষণা কের দাo, তারা েতামােদর িনকট 
দূরবতর্ী sান হেত পােয় েহেট o uেটর uপর সoয়ার হেয় আসেব। (সূরা 
হj: 27) 

আেরা েদখুন: সূরা বাকারা: 158, 189, 196, 197, সূরা মািয়দা: 1, 95, 
সূরা হj: 26, 27, 29, 32, 33। 

হাদীস 

من حج هللا فلم يرفث ولم ) صلعم(رسول اهللا عن ابى هريرة قال قال 
)بخاري ـ مسلم(يفسق رجل آيوم ولدته امه ـ   

(1) হযরত আবূ hরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, েয েবিk কামনা-বাসনা (stী সং ম o আlাহর নাফরমানী হেত 
িবরত েথেক আlাহেক সnt  করােথর্ হj কাযর্ সমাধা করেব েয েযেনা 
মাতৃর্গভর্ হেত ভূিম  হেয় বাড়ীেত pতয্াবতর্ন করেলা। (বুখারী-মুসিলম) 

قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ـ ) صلعم(عن جابر ان النبى 
)مسلم ـ ابوداود(  

(2) হযরত জােবর (রা) বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, গr সাত জেনর পk 
েথেক eবং uট সাত জেনর পk েথেক কুরবানী করা যােব। (মসুিলম, আবু 
দাuদ) 

ابن (من وجد سنة ولم يضح فال يقربن مصالنا ـ ) ص(قال رسول اهللا 
)ماجة  

(3) রাসূলুlাহ (সা) বণর্না কেরেছ, সামথর্য্ থাকেত েয কুরবানী কের না 
েযেনা আমার ঈদগােহর ধাের কােছo না আেস। (iবেন মাজাহ) 

যাকাত 

কুরআন 

)ال عمران(ت ماآسبنم ومما اخرجنا لكم من االرض ـ طيباوانفقوا من   

ucারণ: oয়া আনিফকূ িমন তািয়য্বািত মা কাসাবাতুম oয়া িমmা 
আখরাজানা লাকমু িমনাল আরদ। 



 

 

(1) বয্য় কেরা েতামরা েতামােদর uপিজর্ত হালাল সmেদর িকছু aংশ eবং 
আিম যা েতামােদর জেনয্ যিমন েথেক েবর কেরিছ তার aংশ (aথর্য্াৎ oশর 
দাo) সূরা আেল iমরান) 

الروم ـ (مضعفون ـ وما اتيتم من زآوة تريدون وجه اهللا فأولئك هم ال
39(  

ucারণ: oয়া মা আতাiতুম িমন যাকািতন তরুীদনূা oয়াজহাlািহ 
ফাuলাiকা hমলু মূদঈফূন। 

(2) আlাহর সntি র জনয্ েতামরা যাকাত দাo, যাকাত দানকারী 
pকৃতপেk তার মাল বিধর্ত কের। (সূরা আর-rম : 39) 

من خير تجدوه عند اهللا واقيموا الصلوة واتو الزآوة وما تقدموا النفسكم 
)110: بقرة (ان اهللا بما تعملون بصير ـ   

ucারণ: oয়া আকীমুছ ছালাতা oয়া আতুয যাকাত, oয়া মা তকুািdমূ 
িলআনফুিসকুম িমন খাiিরন তািজদূহ iনদাlাহ, inাlাহা িবমা তামালূনা 
বািছর। 

(3) েতামরা সালাত কােয়ম কােরা eবং যাকাত দাo েতামরা িনেজর জেনয্ 
যা ভােলা কাজ আেগ-ভােগ করেত তা েতামারা আlাহর কােছ পােব। 
েতামরা যা িকছু কেরা, িন য় আlাহ তা েদেখন। (সূরা আল বাকারা: 
24,25) 

আেরা েদখুন: সূরা বাকারা: 83,117,273, সূরা তoবা : 60,103, সূরা 
বািয়নয্াh: 5, সূরা মায়ািরজ : 24,25। 

হাদীস 

على الصدقة العامل ) صلعم(فع بن خديج قال قال رسول اهللا عن را
ابوداواد ـ (بالحق آالحق آالغازي فى سبيل اهللا حتى يرجع فى بيتة ـ 

) ترمذي  

(1) হযরত রােফ iবেন খািদজ (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলুlাহ 
(সা) বেলেছন, সিঠকভােব যাকাত আদায়কারী কমর্চারীর মযর্াদা আlাহর 
পেথ িজহাদকারী বয্িkর সমতূলয্। eমনিক েস বাড়ীেত িফের না আসা 
পযর্n uk মযর্াদায় ভূিষত থােক। (আবূ দাuদ, িতরিমযী) 

يقول ما خالطت الزآاة ماال ) صلعم(عن عائشة قالت سمعت رسول اهللا 
)ريالشافعي ـ والبخا(قط اال اهلكته ـ   

(2) হযরত আেয়শা (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম রাসূলুlাহ (সা) 
েক বলেত েনিছ, েয মােল যাকাত িমশােব িন য় তােক ংস কের েদয়া 
হেব। (শােফয়ী-বুখারী) 

من استفاد ماال فال زآاة فيه ) صلعم(عن ابن عمر قال قال رسول اهللا 
)ترمذي(حتى يحول عليه الحول ـ   

(3) হযরত আবdlাহ iবন uমর (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলুlাহ 
(সা) বেলেছন, েয বয্িk েকােনা সmেদর মািলক হেয়েছ, েয  পযর্n না 
uk সmদ তার কােছ eক বছর থােক েস পযর্n তােক তার যাকাত িদেত 
হেব না। (িতরিমযী) 

 



 

 

মুিমেনর লkয্ o uেdশয্ 

কুরআন 

فطر السموات واالرض حنيفا وما انا من ي انى وجهت وجهى للذ
)79انعام ـ (المشرآين ـ   

ucারণ: inী oয়াজজাহাতু oয়াজিহiয়া িলlাযী ফাতরাস সামাoয়ািত 
oয়াল আরদা হানীফাo oয়া মা আনা িমনাল মুশিরকীন। 
(1) আিম েতা eকমুখী হেয় িনেজর লkয্ েসi মহান সtার িদেক েকndীভূত 
করিছ িযিন যমীন o আসমানসমূহেক সৃি  কেরেছন eবং আিম কিনকােলo 
মুশিরকেদর মেধয্ শািমল নi। (সূরা আনয়াম: 79) 

)162:انعام (قل ان صالتى ونسكى ومحياي ومماتى هللا رب العلمين ـ   

ucারণ: কুল inা ছালাতী oয়া নুসুকী oয়া মাহiয়াiয়া oযা মামাতী 
িলlািহ রািbল আ’লামীন। 

(2) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় iবাদত, আমরা জীবন o মতৃয্ 
সবিকছুi সারা জাহােনর রব আlাহরi জনয্। (সূরা আনয়াম: 162) 

)56ذارية ـ (نس اال ليعبدون ـ وما خلقت الجن واال  

ucারণ: oয়া মা খলাকতলু িজnা oয়াল iনসা ilা িলiয়া’বুদূন। 
(3) আিম িjন o মানুষেক aনয্ েকান uেdেশয্ সৃি  কিরিন, েকবল eজনয্ 
সৃি  কেরিছ েয তারা আমার বেnগী করেব। (সূরা যািরয়াহ: 56) 

হাদীস 

من احب هللا وابغض ) صلعم(قال قال رسول اهللا ) رض(عن ابى امامة 
)بخاري(هللا وعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل االيمان ـ   

(1) হযরত আবু uমামা  (রা) হেত বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, েয বয্িkর  
ভালবাসা o শtrতা, দান করা o না করা িনছক আlাহর সntি  িবধােনর 
জেনয্i হেয় থােক, েস বয্িki পূণর্ ঈমানদার। (বুখারী) 

ذاق طعم االيمان من ) صلعم(قال قال رسول اهللا ) رض(عن عباس 
)بخاري ـ مسلم(رضى باهللا ربا وباالسالم دينا وبمحمد رسوال ـ   

(2) হযরত আbাস (রা) হেত বিণর্ত, রাসলূ (সা) বেলেছন, েয বয্িk পূণর্ 
আnিরকতার সােথ আlাহেক রব, iসলামেক dীন eবং মুহাmদ (সা) েক 
নবী িহেসেব কবুল কেরেছ েসi বয্িk ঈমােনর pকৃত sাদ gহণ কেরেছ। 
(বুখারী, মুসিলম) 

 قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افضل) رض(وعن ابى ذر 
)ابوداود(االعمال الحب فى اهللا البغض فى اهللا ـ   

(3) হযরত আবুযর িগফারী (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, সকল কােজর ে  কাজ হেc আlাহর জনয্ িমtতা আlাহর জনয্ 
শtrতা করা। (আবু দাuদ) 

 

 

 



 

 

pথম দফা : দাoয়াত 

কুরআন  

)3-1: مدثر (ـ وربك فكبر ـ يايها المدثر ـ قم فانذر   

ucারণ: iয়া আiয়ুহাল মুdািcর, কুম ফাআনিযর, oয়া রাbাকা 
ফাকািbর। 

(1) েহ আবৃত শযয্াgহণকারী। uছ সাবধান কর, আর েতামার রেবর ে t 
েঘাষণা কর। (সূরা মুdািসর : 1-3) 

 َصِلًحاَوَقَل ِانَِّنْى ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن ـ َوَمْن َاْحَسُن َقْوَال مِّمَّْن َدَعآ ِالى اِهللا َوَعِمَل
)32: السجدة (  

ucারণ: oয়া মান আহসানু কাoলাম িমmান দাআ’ iলাlািহ oয়া আ’িমলা 
ছািলহাo oয়া কালা inানী িমনাল মুসিলমীন। 

(2) তার কথার চাiেত আর কার কথা utম হেত পার? েয মানুষেক 
আlাহর িদেক ডােক, েনক আমল কের eবং েঘাষণা কের আিম মুসলমােনর 
anভূর্k। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা: 33) 

ِباْلَمْعُرْوِف َوَتْنُهْوَن َعنِِ ُآْنُتْم َخْيَر ُامٍَّة ُاْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْاُمُرْوَن ِباْلَمْعُرْوَن 
)110: ال عمران (اْلُمْنَكِر ـ   

ucারণ: কুনতুম খাiরা umািতন uখিরযাত িলnািস তা’মুrনা িবলমা’rিফ 
oয়া তানহাoয়া আ’িনল মুনকার। 

(3) েতামােদরেক utম জািত িহেসেব সৃি  করা হেয়েছ। েতামােদর কাজ 
হল, েতামরা মানুষেদর সৎ পেথ আhান করেব eবং aনয্ায় o পাপ কাজ 
েথেক িবরত রাখেব। (সূরা আেল-iমরান : 110) 

আেরা েদখুন: সূরা আরাফ: 59,73,85, সূরা বাকারা: 208, সূরা মােয়দা: 
67, সূরা আরা: 15, সূরা ibাহীম : 5, সূরা iuসুফ: 108, সূরা ফািতর : 
24) 

হাদীস 

َبلُِّغْوا َعِنْي َوَلْو َاَيٌة ـ ) ص(َعْن ِعْبِد اِهللا ْبُن ُعْمِر َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا 
)بخاري(  

(1) হযরত আবdlাহ iবেন আমর (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল 
(সা) বেলেছন, আমার পk েথেক eকিট আয়াত জানেলo তা aপেরর কােছ 
েপঁৗেছ দাo। (বুখারী) 

َيسُِّرْوا َوَالُتَعسُِّرْوا َبِشُرْوا ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َعْن َاَنِس 
  )بخاري ـ مسلم(َوَالُتَنفَُّرا َوَال ُتَنفُِّرْوا ـ 

(2) হযরত আনাস (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) বেলেছন, 
েতামরা (dীেনর দাoয়াত) সহজ কেরা, কিঠন কেরা না। সুসংবাদ দাo, 
িবত d কেরা না। (বুখারী, মুসিলম) 

)بخاري(َفْلُيَبلُِّغْوا الًشاِهُد اْلَغاِئُب ـ ) ص(َقاَل النَّْبىُّ   

(3) মহানবী (সা) বেলেছন, আজেক যারা uপিsত তারা aনুপিsতেদর 
কােছ (আমার বাণী) েপঁৗেছ দাo। (বুখারী) 



 

 

িdতীয় দফা : সংগঠন 

কুরআন  

)103: العمران (َوَعَتِصُمْوا ِبَحْبِل اِهللا َجِمْيًعا وََّالَتَفرَُّقْوا ـ   

ucারণ: oয়া’তািছমূ িবহাবিলlািহ জািমআ’o oয়ালা তাফারাকূ। 

(1) েতামরা সংঘবdভােব আlাহর রjুেক ধারণ কর eবং পর র িবিcn 
হেয়া না। (সূরা  আেল iমরান: 103) 

نساء (يَُّها الَِّذْيَن اَمُنْوا َاِطْيُعْوا اَهللا َوَاِطْيُعْوا الرَُّسْوَل َوُاْوِلْى اَالْمِر ِمْنُكْم ـ يآ
 :59(  

ucারণ: iয়াআuয়ুহাlাযীনা আমানূ আিতu’lাহা oয়া আিতuস রাসূলা oয়া 
uিলল আমির িমনকুম। 

(2) েহ মুিমনগণ! আlাহর আনুগতয্ কর eবং রাসূেলর (সা) আনুগতয্ কর 
eবং েতামােদর দািয়tশীলেদর আনুগতয্ কর। (সূরা িনসা: 59) 

ُهْم ُبْنَياٌن مَّْرصًُْوِص ـ ِفْى َسِبْيِله َصًفا َآانَِّانَّ اَهللا ُيِحبُّ الَِّذْيَن ُيَقاِتُلْوَن 
)4: الصف (  

ucারণ: inাlাহা uিহbুlাযীনা iuকািতলূনা ফী সাবীিলহী ছাফফান 
কাআnাhম বুনiয়ানুম মারছুছ। 

(3) যারা আlাহর পেথ সংgাম কের সািরবdভােব সুদৃঢ় pাচীেরর মত 
আlাহ তােদরেক ভালবােসন। (সূরা আস সাফ: 4) 

আেরা েদখুন: সূরা iমরান: 104, 110, সূরা মােয়দাহ :2, সূরা বাকারা : 
143, সূরা আসসাফ: 14। 

হাদীস 

َاَنا َلُمْرُآمْ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(اْلَحاِرِث اْالْشَعْرْي َعِن . 1
ِجَهاِد ِفىْ ِبَخْمْش َاُهللا َاَمَرِنْى ِبِهنَّ ِباْلَجَماَعِة َواْلسَّْمِع َوالطَّاَعِة َواْلِهْجَرِة َواْل

اْالسَالِم ِمْن ُعُنِقه ِاالَّ  ِرْبَقَة ِة ِقْيَد َخَلَعَسَبْيِل اِهللا َوِانَُّه َمْن َخَرَج ِمَن اْلَجَماَع
 َدَعا ِبَدُعْوي اْلَجاِهِليَِّة َفُهَو ِمْن ُجئي َجَهنََّم َوِاْن َصامَ ِاْن يُّْراَجَع َوَمْن

 َوَصلَّى َوَزَعَم ُمْسِلٌم ـ 

(1) হােরস আল-আশআরী (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন,  আিম েতামােদরেক পঁাচিট কােজর িনেদর্শ িদিc, আlাহ আমােক 
egেলার িনেদর্শ িদেয়েছন। 1। জামায়াত বা দলবd হেব। 2। েনতার 
আেদশ মন িদেয় নেব। 3। তার আেদশ েমেন চলেব। 4। িহজরত করেব 
aথবা আlাহর aপছnনীয় কাজ বজর্ন করেব eবং 5। আlাহর পেথ 
েজহাদ করেব। েয বয্িk জামায়াত বা সংগঠন তয্াগ কের eক িবঘত 
পিরমাণ দূের সের েগেলা, েস েযন িনেজর কঁাধ েথেক iসলােমর রিশ বা 
বঁাধন খুেল েফলেবা, যতkণ না েস সংগঠেন িফের আসেব। আর েয বয্িk 
জােহিলয়ােতর িনয়ম-নীিতর িদেক েলাকেদরেক আhান জানােব েস 
জাহাnােমর jালানী হেব, যিদo েস েরাযা রােখ, নামায পেড় eবং িনেজেক 
মুসলমান বেল দািব কের। (আহমাদ, িতরিমযী) 

َمْن َفْرُق اْلَجَماَعِة ِشَبًرا ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َوَعْن َاَنِس 
)احمد ـ ابوداود(َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اَالْسَالِم ِمْن ُعُنِقه ـ   



 

 

(2) হযরত আনাস (রা) বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, েয বয্িk জামায়াত 
তয্াগ কের eক িবঘত পিরমাণ দূের সের েগল, েস েযন iসলােমর rj ু 
হেত তার গদর্ানেক আলাদা কের িনল। (আহমদ o আবু দাuদ) 

َقاَل ِاَذا َآاَن َثلَثةً ) صلعم(ِهللا َانَّ َرُسْوَل ا) رض(َعْن ِاِبْى َسِعْيِدِن اْلُخْدِرْي 
)ابوداود(َفْلُيُؤمُِّرْوا َاَحَدُهْم ـ ِفْي َسَفٍر   

 (3) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, সফের eক সে  িতনজন থাকেল তােদর মেধয্ eকজনেক তারা 
েযন aবশয্i আমীর বািনেয় েনয়। (আবু দাuদ) 

ُيُقْوُل َمْن َخَرَج ِمنْ ) ص(َقاَل َسِمْعُت رُسْوَل اِهللا ) رض(َعْن ِاْبْى ُهَرْيَرَة 
)مسلم(َجاِهِلًيُة ـ  َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت َمْيَتُه اْلطَّاَعِة  

(4) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম রাসূল (সা) 
েক e কথা বলেত েনিছ েয বয্িk আমীেরর আনুগতয্েক asীকার করত: 
জামায়াত পিরতয্াগ করল eবং েসi aবsায়-i মারা েগল, েস জােহিলয়াতী 
মৃতুয্বরণ করল। 

الَّ ِبَجَماَعِة َوَال َجَماَعَة ِاالَّ َقاَل َال ِاْسالَََم ِا) رض(َعْن ُعَمَر ْبْن اْلَخًطاِب 
 ِباَماَرَة ِاالَّ ِبَطاَعُة ـ 

(5) হযরত oমর iবেন খাtাব (রা) eর বানী- িতিন বেলন, জামায়াত 
বয্তীত iসলাম হয় না, েনতtৃ বয্তীত জামায়াত হয় না eবং আনুগতয্ 
বয্তীত েনতtৃ হয় না। 

 

তৃতীয় দফা : pিশkণ 

কুরআন 

ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلَق ـ َخَلَق اِالْنَساَن ِمْن َعَلٍق ـ ِاْقَرَأ َوَربَُّك اَالْآَرمُ 
 الَِّذْي َعلََّم ِباْلَقَلِم ـ َعلًََّم اِالْنَساَن َماَلْم َيْعَلْم ـ 

ucারণ : iকরা িবসিম রািbকাlাযী খলাক। খলাকাল iনসানা িমন 
আলাক। iকরা oয়া রাbুকাল আকরামুlাযী আlামা িবলকালাম। আlামাল 
iনসানা মালাম iয়া’লাম।  

(1) পড়ুন! আপনার pভুর নােম, িযিন সৃি  কেরেছন। সৃি  কেরেছন 
মানুষেক জমাট বঁাধা রkিপn েথেক। পাঠ কrন, আপনার pিতপালক 
মহামািnত, িযিন কলেমর সাহাযয্ িশkা িদেয়েছন, িশkা িদেয়েছন মানুষেক 
যা েস জানেতা না। (সূরা আলাক: 1-5) 

َآَما َاْرَسْلَنا ِفْيُكْم َرُسْوًال مِّْنُكْم َيْتُلْوا َعَلْيُكْم ايِتَنا َوُيَزآِّْيُكْم َوُيَعلُِّمُكْم اْلِكتبَ 
َتُكْوُنْوا َتْعَلُمْوَن ـ َواْلِحْكَمَة ُوُيَعلُِّمُكْم مَّاَلْم   

ucারণ: কামা আরসালনা ফীকুম রাসূলাম িমনকুম iয়াতুল আলাiকুম 
আiয়ািতনা oয়া iuযাককীকুম oয়া iuআlামুকুমুল িকতাবা oযাল 
িহকমাতা oয়া iuআlািহমুকুম মা লাম তাকনু তা’লামূন। 

(2) (েহ আহেল িকতাব!) েযমন আিম েতামােদর মেধয্ েথেক েতামােদর 
জনয্ eকজন রাসূল পািঠেয়িছ, িযিন েতামােদর কােছ আমার বাণীসমূহ পাঠ 
করেবন eবং েতামােদর পিবt করেবন, েতামােদর িশkা িদেবন িকতাব o 



 

 

িহকমাত, আর eমন িবষয় িশkা েদেবন যা েতামরা জানেত না। (সূরা 
বাকারা: 151) 

ال (ِبَما ُآْنُتْم َتْدَرُسْوَن ـ بَِّنْيَن ِبَما ُآْنُتْم ُتَعلُِّمْوَن اْلِكتَب َولِكْن ُآْوُنْوا َرَو
)79: عمران   

ucারণ: oয়া লািকন কুনূ রাbানীনা িবমা কুনতুম তুআিlমনূাল িকতাবা oয়া 
িবমা কুনতমু তাদrসুন। 

(3) (নবী) িতিন েতা iহাi বলেবন েয, েতামরা আlাহoয়ালা হেয় যাo e 
জনয্ েয, েতামরা িকতাব িনেজরা িশখ o aনয্েদরেক িশkা দাo। (সূরা 
আেল-iমরান: 79) 

الرعد (ُلمُت َوالنُّْوِر ـ ُقْل َهْل َيْسَتْوْي اَالْعمي َواْلَبِصْيَر َاْم َهْل َتْسَتِوْي الظُّ
 :16(  

ucারণ: কুল হাল iয়াসতািবল আ’মা oয়াল বাছীr আম, হাল তাসতািবযু 
যুলুমাত ুoয়ানুর। 

(4) বলুন েহ নবী! an o চkু ান েলাক িক কখেনা eক হেত পাের? আেলা 
o anকার িক কখেনা eক o aিভn হয়? (সূরা আর-রাদ: 16) 

َيْرَفُع اُهللا الَِّذْيَن اَمُنْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن ُاْوُتْوا اْلِعْلَم َدَرَجٍت وَّ اُهللا ِبَما َتْعُلْونَ 
)11: المجادلة (َخِبْيٌر ـ   

ucারণ: iয়ারফাu’lাযীনা আমানূিমনকুম oয়াlযীনা uতলূ i’লমা 
দারাজািতন oয়াlাh িবমা তা’মালূন। 

(5) েতামােদর মেধয্ যার ঈমানদার eবং যােদরেক jান দান করা হেয়েছ 
আlাহ তােদরেক সুuc মযর্াদা দান করেবন। আর যা িকছু েতামরা কর, 
আlাহ েস িবষেয় পূণর্ aবিহত। (সূরা আল মুজাদালা :11) 

  )66: آهف ( َاْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعِلْمَت ُرْشًدا ـ قاَل َلُه ُمْوسى َهْل َاتَِّبُعَك َعلى

ucারণ: কালা লাh মূসা হাল আtািবuকা আ’লা তুআ’িlমািন িমmা 
u’িlমতা rশদা। 

(6) মুসা (আ) তােক বলল, আিম িক e শেতর্ আপনার aনুসরণ করেত 
পাির েয, সতয্ পেথর েয jান আপনােক েশখােনা হেয়েছ, তা েথেক 
আমােক িকছু িশkা েদেবন? (সূরা আরাফ : 66) 

আেরা েদখুন : সূরা iমরান : 48, 114, সূরা জািসয়া : 6, সূরা আদ-dখান 
: 58, সূরা মিুমনূন : 2, সূরা আলাক : 1-5।  

হাদীস  

ِفْى َطَلَب ِفىْ َمْن َخَرَج ) صلعم(َرُسْوُل اِهللا َقاَل َقاَل ) رض(َوَعْن َاَنٍس 
ِبْيِل اِهللا َحتَّي َيْرِجَع ـ اْلِعْلِم َآاَن ِفْى َس  

(1) হযরত আনাস (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলূ (সা) বেলেছন, 
েয বয্িk iলম হািসল করার uেdশয্ েবর হয় েস িফের না আসা পযর্n 
আlাহর পেথ (িজহােদর মেধয্) aবsান কের। (িতরিমযী) 

ِم َساَعًم مَِّن اللِّْل َخْيٌر مِّْن َاْحَياِئَها ـ بَّاٍس َقاَل َتَداَرُس اْلِعْلَوَعْن ِاْبِن َع  



 

 

(2) হযরত আবdlাহ iবেন আbাস (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রােতর 
েবলা eক ঘnা iলেমর দারস বা আেলাচনা করা পুেরা রাত েজেগ iবাদাত 
করা হেত utম। (দােরমী) 

ِانَّ ِمْن ِخَياِرُآمْ ) صلعم( اُهللا َقاَل َرُسْوُل) رض(ّوَعْن َعْبِد اِهللا ِبْن ُعْمِرٍو 
) بخاري ـ مسلم(َالًقا ـ َاْحَسَنُكْم َاْخ  

(3) হযরত আবdlাহ iবেন আমর হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, েতামােদর 
মেধয্ েসi বয্িk-i সবেচেয় utম েয চিরেtর িদক িদেয় utম। (বুখারী, 
মুসিলম) 

َتَعلَُّمْوا اْلَفَراِئضَ ) صعلم(َوَرُسْوُل اِهللا َقاَل َقاَل ) رض(َعْن َاْبْى ُهَرْيَرَة 
َفانِّْي َمْقَواْلُقْراَن َوَعلُِّمْوا النَّاَس   

(4) আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) বেলেছন, 
েতামরা ফারােয়য o কুরআন িশkা eবং মানুষেক তাহা িশkা দাo। েকননা 
আমােক aিতসtরi uিঠেয় েনয়া হেব। (িতরিমযী) 

َطَلُب  اْلِعْلِم َفْرْيَضُة  َعلى ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض( َاَنٍس َوَعْن
)ابن ماجة(ْسِلٍم ـ ُآلِّ ُم  

(5) হযরত আনাস (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, iলম সnান করা pেতয্ক 
মুিমেনর uপর ফরয তা aবশয্ কতর্বয্। (iবেন মাজাহ) 

َمْن ُسْئَل َعْن ِعْلمِ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َرْيَرَة َوَعْن َاِبْى ُه
)ابوداود: ترمذى (َفَكَتَمُه اْلِجَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم َمْن نََّاِر ـ   

(6) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, েয বয্িkেক dীেনর েকান iলম সmকর্ িজেjস করা হয় eবং তা 
েস েগাপন রােখ তেব তােক িকয়ামেতর িদন আgেনর লাগাম পরােনা হেব। 
(িতরিমযী, আবু দাuদ) 

 

iসলামী িশkা আেnালন o ছাt সমসয্া 

َك الَِّذْي َخَلَق ـ َخَلَق اْالْنَساَن ِمْن َعَلٍق ـ ِاْقَرْا َوَربَُّك اِالْآَرمُ ِاْقَرْا ِباْسِم َربِّ
)5-1: علق(َم ِباْلَقَلِم ـ َعلََّم االْنَساَن َماَلْم َيْعَلْم ـ  َعلَّالَّْذْى   

ucারণ: iকরা িবসিম রািbকাlাযী খলাক। খলাকাল iনসানা িমন আলাক। 
iকরা oয়া রাbুকাল আকরামুlাযী আ’lামা িবলকালাম। আlামাল iনসানা 
মা লাম i’লাম। 

(1) পড়, (েহ নবী!) েতামার pভুর নােম, িযিন সৃি  কেরেছন। জমাট বঁাধা 
রেkর eক িপ  হেত মানুষেক সৃি  করেছন। পড়, আর েতামার রব বড়i 
aনুgহশীল। িযিন কলেমর সাহােযয্ jান িশিখেয়েছন। মানুষেক eমন jান 
িদেয়েছন যা েস জানত না। (সূরা আলাক : 1-5) 

)4-1: الرحمن(َمُه اْلَبَياَن ـ َالرَّْحمُن َعلََّم اْلُقْواَن َخَلَق االْنَساَن ـ َعلَّ  

ucারণ: আররহমান, আ’lামাল কুরআন, খলাকাল iনসান, আ’lামাhল 
বায়ান।  

(2) পরম কrণাময় আlাহ e কুরআেনর িশkা িদেয়েছন। িতিন মানুষ সৃি  
কেরেছন। eবং তােক কথা বলা িশkা িদেয়েছন। (সূরা আর রহমান : 1-4) 



 

 

)3-1: مدثر (ْر ـ ـ ُقْم َفاْنِذْر ـ َوَربََّك َفَكبِّيآيَُّها اْلُمدَّثُِّر   

ucারণ: iয়া আiয়ুহাল মুdািcর, কুম ফাআনিযর,oয়া রাbাকা কািbর। 

(3) েহ কmল আবৃতকার, uঠ, সাবধান কর, েতামার রেবর ে t েঘাষণা 
কর। (সূরা মুdাসিসর : 1-3) 

ْم ـ َوالَِّذْيَن ُأْوُتْوا اْلِعْلَم َدَرجِت َواُهللا ِبَما َتْعَمَلْونَ ْيْرَفِع اُهللا الَِّذْيَن اَمُنْوا ِمْنُك
)11: مجادلة(َخِبْيٌر ـ 0  

ucারণ: iয়ারফাu’lাhlযীনা আমানূ িমনকুম, oয়াlাযীনা uতলু iলমা 
দারাজািত, oয়াlাh িবমা তা’মালূনা খবীর। 

(4) েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান eেনেছ eবং যােদরেক jান দান করা 
হেয়েছ আlাহ তােদরেক uc মযর্াদা েদেবন। আর যা িকছু েতামরা কর, 
আlাহ েস িবষয় পূণর্ aবিহত। (সূরা আল মজুাদালা  : 11) 

আেরা েদখুন : সূরা েছায়াদ : 29, সূরা নাহল : 89, সূরা তoবা : 122, 
সূরা বাকারা : 151, হj : 77। 

হাদীস 

ِفِقْيٌه َواِحٌد َاَشدُّ َعَلى ) لعمص(اَل َرُسْوُل اِهللا َقاَل َق) رض(َعْن ِاْبِن َعبَّاٍس 
)ترمذى ـ ابن ماجاة(الشَّْيَطاِن ِمْن َاْلِف َعاِبٍد ـ   

(1) iবেন আbাস (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলুlাহ (সা) বেলেছন, 
eকজন ফকীহ aথর্য্াৎ dীেনর গভীর বুৎপিtশালী বয্িk শয়তােনর পেk eক 
হাজার আেবেদর তুলনায় েবশী kমতাবান। (িতরিমযী, iবেন মাজাহ) 

َمْن َخَرَج ِفْى َطَلِب اْلِعْلمِ ) صعلم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اُهللا ) رض(َعْن َاَنَس 
)دارمي(َفُهَو ِفْى َسِبْيَل اِهللا َحتى َيْرَجَع ـ   

(2) হযরত আনাস (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলুlাহ (সা) বেলেছন, 
েয বয্িk aেnষেণ েবর হয়, েস pতয্াবতর্ন না করা পযর্n আlাহর পেথi 
থােক। (িতরিমযী) 

َخْصَلَتاِن َال َتْجَمَعانِ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َعْن َاِبْي ُهَرْيَرَة 
)ترمذي(ـ ِفْى ُمَناِفٍق ُحْسٌن َسِمْعٍت َوَالِفْقٌه ِفْى الِدْيَن   

(3) হযরত আনাস (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলুlাহ (সা) বেলেছন, 
মুনািফক বয্িkর মেধয্ dিট চিরেtর সমােবশ ঘটেত পাের না। uহার eকিট 
হেc utম চিরt o ৈনিতকতা eবং িdতীয়িট হেc dীেনর সু  jান 
uপলিb। (িতরিমযী) 

 

 

iসলামী িবpব/িজহাদ 

কুরআন 

ُيَقاِتُلْوَن ِفىْ َتري ِمَن اْلُمْؤِمِنْيَن َاْنُفَسُهْم َوَاْمَوَلُهْم ِبَانَّ َلُهُم اْلَجنََّة ِانَّ اَهللا َاْش
)111: توبة (َسِبْيِل اِهللا َفْيْقُتُلْوَن َوُيْقِتُلْوَن ـ   

ucারণ: inাlাহাশতারা িমনালমিুম’নীনা আনফুসাhম oয়া আমoয়ালাhম 
িবআnা লাhমুল জাnাতা iuকািতলূনা ফী সাবীিলlািহ ফাiয়াকতুলূনা oয়া 



 

 

uকতালূন। 
(1) pকৃত কথা ei েয, মহান আlাহ তাআলা মিুমেনর জান মাল জাnােতর 
িবিনমেয় খরীদ কের িদেয়েছন, eখন তােদর কাজ হেব, তারা আlাহর পেথ 
সংgাম করেব, েস সংgােম তারা েযমন মারেব, েতমন মরেবo। (সূরা 
তoবা : 111) 

ِللِه ـ ِفاِن ِاْنَتُهْوا ِفانَّ اَهللا ِبَما ’ ْيُن ُآلُّهُلْوُهْم َحتَّي َالَتُكْمَن ِفْتَنٌة وََّيُكْوَن الِدَقاِتَو
)39:انفال (َيْعَلُمْوَن َبِصْيٌر ـ   

ucারণ: oয়া কািতলূhম হাtা লা iয়াকূনা িফতনাতুনo oয়া iয়াকনূাদ দীনু 
িলlািহ, ফাiিননতাহাo ফাinাlাহা িবমা iয়া’লামূনা বাছীর। 
(2) েহ ঈমানদার েলােকরা কােফরেদর সােথ লড়াi কর, েযন েশষ পযর্n 
েফতনা খতম হেয় যায় eবং dীন পুেরাপুিরভােব আlাহরi জনয্ হেয় যায়। 
পের তারা যিদ েকান েফতনা হেত িবরত থােক তেব তােদর আমল আlাহ 
েদখেবন। (সূরা আনফাল: 39) 

ا اِلُكْم َوَاْنُفِسُكْم ِفْى َسِبْيِل اِهللا ذِلُكْم َخْيرٌ َوًال وََّجاِهُدْوا ِبَاْمِاْنِفُرْوا ِخَفاًفا وَِّثَقا
)41: توبة(لَُّكْم ِاْن ُآْنُتْم َتْعَلُمْوَن ـ   

ucারণ: iনিফr িখফাফাo িছকালাo oয়া জািহদূ িবআমoয়ািলকুম oয়া 
আনফুিসকুম ফী সাবীিলlািহ, যািলকুম খাirল লাকমু iন কুনতুম 
তা’লামূন। 
(3) েতামরা েবর হেয় পড় হালকা িকংবা ভারী সর ােমর সােথ, আর 
িজহাদ কর আlাহর পেথ িনেজেদর মাল-সামান o িনেজরর জান-pাণ 
িদেয়। eটা েতামােদর জনয্ কলয্াণকর যিদ েতামরা বুঝ। (সূরা তoবা : 41 

আেরা েদখুন: সুরা বাকারা : 218, 193, সূরা ছফ : 11, সূরা আেল iমরান 
: 142। 

 
হাদীস 

َمْن َماَت  َوَلْم َيْغُزْوا ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َعْن ِاِبْى ُهَرْيَرَة 
)مسلم(َماَت َعلى ُشْعَبٍة مَِّن النَِّفاِق ـ ’ َوَلْم َيْحُدْث ِبه َنْفِسه  

(1) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিনর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, েয েবিk মৃতুয্বরণ করল aথচ না েস িজহাদ কেরেছ, আর না 
তার মেন িজহােদর জনয্ েকান িচnা, সংকl o icার uেdক হেয়েছ, তেব 
েস বয্িk মনুািফকেদর নয্ায় মৃতুয্বরণ করল। (মুসিলম) 

َايُّ اْلَعَمَل َاْفَضُل َقالَ ) صلعم(َقاَل ُقْلُت َيا َرُسْوُل ) رض(َعْن َاِبْي َذَر 
)بخاري ـ مسلم(اِهللا َواْلِجَهادُ  ِفْى َسِبْيِله ـ َاْالْيَماُن ِب  

(2) হযরত আবু যর (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম বললাম েহ রাসূল 
(সা) েকান কাজ utম o uৎকৃ  তা আমােক বেল িদন। utের রাসূল (রা) 
বলেলন, আlাহর pিত ঈমান eবং তার পেথ িজহাদ করা। (বুখারী, 
মুসিলম) 

اِهُدْوا اْلُمْشِرِآْيَن ِبَاْمَواِلُكمْ َقاَل َج)  صلعم(نَِّبّي َاَن ال) رض(ٍس َعْن َاَن
)ابوداود(َوَاْنُفَسُكْم َوَاْلِسَنِتُكْم ـ   



 

 

(3)  হযরত আনাস (রা) হেত বিনর্ত, নবী করীম (সা) বেলেছন, েতামরা 
েতামােদর জান, মাল o মুখ িদেয় মুশিরকেদর িবrেd িজহাদ কেরা। (আবু 
দাuদ) 

 َسِبْيِل اهللاِ َقاَل َلَغَدْوَة ِفْى) صلعم(َعٍن النَِّبىِّ ) رض( َاَنِس ْبِن َماِلِك َعْن
)بخاري(َاْوَرْوَحُة ِخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفْيَها ـ   

(4) হযরত আনাস iবেন মােলক (রা) হেত বিণর্ত রাসূল (সা) বেলেছন, 
আlাহর পেথ eকটা সকাল o eকটা িবেকল বয্য় করা dিনয়া o eর eর 
সমs সmদ েথেক utম। (বুখারী) 

 

তয্াগ / কুরবানী/পরীkা 

কুরআন 

َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشيٍْ مَِّن اْلَخْوِف َواْلُجْوِع َوَنْقٍص مَِّن اَالْمَواِل َوْاَالْنُفسِ 
 َوالثََّمرِت َوَبشِِّر الّصِبِرْيَن ـ

ucারণ: oয়া লানাবলুoয়াnাকুম িবশাiিয়ন িমনাল খাoিফ oয়াল জুিয় oয়া 
নাকিছম িমনাল আমoয়ািল oয়াল আনফুিস oয়াছ ছামারািত oয়া বাশিশিরছ 
ছািবরীন। 

(1) িন য়i আিম েতামােদরেক পরীkা করব িকছুটা ভয় ভীিত (ভীিতpদ 
পিরিsিত) kুধা eবং মাল,জান o ফল-ফসেলর kিতর dারা। আর ৈধযর্ 
aবলmনকারীেদরেক সুসংবাদ দাo। (সূরা : বাকারা : 155) 

َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذْينَ  َأَحِسَب النَّاُس َاْن يُّْتَرُآْوا َاْن يَُّقْوُلْوا اَمنَّا َوُهْم َالُيْفَتُنْوَن ـ 
)3-2: عنكبوت (ِذْيَن َصَدُقْوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلكِذِبْيَن ـ ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلُمنَّ اُهللا الَّ  

ucারণ: আহািসবাnাসু আনi uতরাকূ আন iয়াকূল আমাnা লা iয়ুফতানূন, 
oয়া লাকাদ ফাতাnাlাযীনা িমন কাবিলিহম ফালাiয়া লামাnাlাhযীনা 
ছাদাকূ oয়াiয়া’লামাnাল কািযবীন। 

(2) মানুেষরা িক মেন কেরেছ েয, আমরা ঈমান eেনিছ eকথা বলেলi 
তােদরেক েছেড় েদয়া হেব, আর তােদর েকান পরীkা হেব না? aথচ আিম 
তােদর পূবর্বতর্ীেদরেক পরীkা কেরিছ। েশষ পযর্n েতামােদর সকলেক 
আমােদর িদেকi আসেত হেব। (সূরা আিmয়া : 35) 

َوَنْبُلْوُآْم ِبالشَّرِّ َوالَخْيِر ِفْتَنًة َوِاَلْيَنا ُتْرَجُعْوَن ـ ُآلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة ْاَلَمْوِت ـ 
)35: انبياء (  

ucারণ: মা আছাবা িমম মিুছবািতন ilা িবiযিনlািহ, oয়া মাi iয়িুমন 
িবlািহ iয়াহিদ কালিবহী, oয়াlাh িবকুিl শাiিয়ন আ’লীম। 
(4) েকান িবপদ কখনo আেস না আlাহর aনুমিত ছাড়া। েয বয্িk 
আlাহর pিত ঈমান আেন, িতিন তার anরেক সুপেথ পিরচািলত কেরন। 
আlাহ সবর্িবষেয় সময্ক aবগত। (সূরা তাগাবনু: 11) 

আেরা েদখুন : সূরা বাকারা : 155, 214, সূরা তoবা : 111, 16, সূরা 
আনয়াম : 162, সূরা মহুাmাদ : 31। 

 

 



 

 

হাদীস  

َيُقْوُل ِانَّ ) صلعم(َقاَل َسْعُت َرُسْوُل اِهللا ) رض(ٍد اَعْن اْلِمقَداِدْيِن اَالْسَو
)ابوداود(ُتِلْى َفَصَبَر َفَواَها ـ َمِن اْبالسَِّعْيَد ِلَمْن ُجنَِّب اْلِفَتَن َثَالُثا َوَل  

(1) িমকদাদ iবেন আসoয়াদ (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম  
রাসূলুlাহ (সা) েক বলেত েনিছ িন:সেnেহ েস বয্িk েসৗভাগয্বান েয 
পরীkা িফতনা হেত মুk আেছ। রাসূল (সা) িতনবার e কথািট ucারণ 
করেলন। আর েয বয্িkেক পরীkায় েফলা সেtto সেতয্র uপর aিবচল 
রেয়েছ তার জনয্ েতা aেশষ ধনয্বাদ। (আবু দাuদ) 

َياِتْي َعلى النَّاِس َزَماٌن الصَّْبرُ ) صلعم(َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َعْن َاَنَس 
)ترمذي(ِدْيِنه َآاْلَقاِبَض َعَلى اْلَجْمَر ـ ِفْيِهْم ِعلى   

(2) হযরত আনাস (রা) হেত বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, মানুেষর uপর 
eমন eক যগু আসেব যখন dীনদারেদর জেনয্ dীেনর uপর pিতি ত থাকা  
jলn আ ার হােত রাখার মেতা কিঠন হেব। (িতরিমযী) 

َالدُّْنَيا ِيْجُن اْلُمْؤِمنِ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َوَعْن َاِبْي ُهَرْيَرَة 
)مسلم(َجنَُّة اْلَكاِفِر ـ َو  

(3) আবু hরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, রাসূলুlাহ (সা) বেলেছন, 
dিনয়াটা হেলা ঈমানদারেদর জনয্ কারাগার eবং কােফরেদর জনয্ 
েবেহশত। (মুসিলম) 

 

 

পদর্া 

কুরআন  

ْوُجُهْم َذِلَك َاْزآى َلُهْم ـ ِانَّ ُقْل لِّْلُمْؤِمِنْيَن َيُغضَُّوا ِمْن َاْبَصاِرِهْم َوَيْحِفُظْوا ُفُر
)30نور ـ (اَهللا َخِبْيٌر ِبَماَيْصَنُعْوَن ـ   

ucারণ: কুল িললমু’িমনীনা iয়াগদূ িমন আবছািরিহম oয়া iয়াহফাযূ 
ফুrজাhম যািলকা আযকা লাhম, inাlাহা খাবীrন িবমা iয়াছনাu’ন। 
(1) েহ নবী! মুিমন পুrষেদর বল; তারা েযন িনেজেদর েচাখেক বঁািচেয় 
চেল eবং িনেজেদর লjাsানসমূেহর েহফাযত কের। iহা তােদর পেk 
পিবtতম নীিত। তারা যা কের, আlাহ েস িবষেয় পুেরাপুির aবিহত। (সূরা 
আন-নূর: 30) 

)5المؤمنون ـ (ُفْوُرْوِجِهْم حِفُظْوَن ـ َوالَِّذْيَن ُهْم ِل  

ucারণ: oয়াlাযীনা hম িলফুrিজিহম হািফযনূ। 
(2) (মুিমেনর aনয্তম ৈবিশ য্ হেc) তারা তােদর লjাsােনর েহফাযত 
কের। (সূরা মু’িমনুন: 5) 

)33: االحزاب (َوِقْرَن ِفْي ُبُيْوِتُكنَّ َوَالَتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليََّة ْاُالْولى ـ   

(3) আর েতামরা িনেজেদের ঘের aবsান কর। পূবর্তন জােহলী যুেগর মত 
েসঁেজgেজ িনেজেদরেক pদশর্ন কের েবিড়o না। (সূরা আহযাব: 33) 

َوُتَسلُِّمْوا َعلىِ يآيَُّها الَِّذْيَنا اَمُنْوا َالَتْدُخُلْوا ُبُيْوًتا ِغْيَر ُبيْوِتُكْم َحتَّى َتْسَتاِنُسْوا 
)27: النور (َاْهِلَها ـ َذِلُكْم ِخْيٌرلَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذآَُّرْوَن ـ   



 

 

ucারণ: iয়া আiয়ুহাlাযীনা আমানূ লা তাদখুল বুiয়ূতান গাiরা বুiিতকুম 
হাtা তাসতা’িনসূ oয়া তসুািlম আ’লা আহিলহা, যািলকুম খাirল লাকুম 
লাআ’lাকুম তাযাkাrন। 
(4) েহ ঈমানদার েলােকরা িনেজেদর ঘর বয্তীত aনয্ ঘের pেবশ কর না। 
যতkণ পযর্n ঘেরর েলাকেদর িনকট হেত aনুমিত না পাo o ঘেরর 
েলাকেদর pিত সালাম না পাঠাo। e িনয়ম েতামােদর জনয্ কলয্াণকর। 
আশা করা যায় েয, েতামরা eর pিত aবশয্i েখয়াল রাখেব। (সূরা আন-
নূর: 27) 

হাদীস  

َعْن َنظرِ ) صلعم( َقاَل َساْلُت َرُسْوَل اِهللا )رض(َوَعْن َجِرْيِن ِعْنِد اِهللا 
)مسلم(َرِنْي ِاْن َاْصِرَف َبَصَرَك ـ اْلُفَجاَءَة َفَاَم  

(1) হযরত জািরর iবেন আবdlাহ (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম 
রাসূলুlাহ (সা) েক ei মেমর্ p  কেরিছলাম েয, হঠাৎ যিদ েকান মিহলার 
uপর দিৃ  িনপিতত হয়, তাহেল িক করেত হেব? hযুর (সা) আমােক িনেদর্শ 
িদেলন েয, তিুম েতামার দৃি েক কালিবলm না কের িফিরেয় েনেব। 
(মুসিলম) 

َقاَل َاْلَمْرَأُة َعْوَرُة َفِاَذا ) صلعم(َعْن النَِّبيِّ ) رض(َوَعْن ِاْبِن َمْسُعْوٍد 
)ترمذى(َخَرَجْت ِاْسَتْشَر َفَها الشَّْيَطاُن ـ   

(2) iবেন মাসuদ (রা) হেত বিণর্ত, নবী করীম (সা) বেলেছন, মিহলারা 
হল পদর্ায় থাকার বst। সুতরাং তারা যখন (পদর্া uেপkা কের) বাiের 

আেস, তখন শয়তান তােদরেক (aনয্ পুrেষর েচােখ) সুসিjত কের 
েদখায়। (িতরিমযী) 

 َسَهٌم ِمْن َسَهِم ِاْبِلْيَس َمْسُمْوُم َمْن َتَرَآَها َمَخاَفِتْي َاْبَدْلَتُه ِاْيَماًنا َيِجدُ ِانَّ النَّْظَر
)ترمذى(ُه ِفْي َقْلِبه ـ َوَتَحَال  

(3) দিৃ  েতা iবলীেসর িবষাk তীরgেলার মেধয্ eকিট। েয বয্িk আমােক 
ভয় কের e দিৃ  তয্াগ করেব, তার িবিনমেয় আিম তােক eমন ঈমান েদব, 
যার sাদ েস anের aনুভব করেত পারেব। (িতরিমযী) 

 

তাকoয়া 

কুরআন 

)13حجرات ـ (َتقُكْم ـ ِانَّ اَهللا َعَلْيٌم َخَبْيٌر ـ ِانَّ َاْآَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َا. 1  

ucারণ: inা আকরামাকুম iন’দাlািহ আতকাকুম, inাlাহা আ’লীমুন 
খাবীর। 

(1) িন য়i আlাহর িনকট েতামােদর মেধয্ েসi বয্িk aিধক সmািনত, 
িযিন েতামােদর মেধয্ সবর্ািধক আlাভীr। িন:সেnেহ আlাহ সবিকছু 
জােনন eবং সব িবষেয় aবিহত। (সূরা-hজরাত : 13) 

ال (ُمْوُتنَّ ِاًال َوَاْنُتْم مُّْسِلُمْوَن ـ ُقْو اَهللا َحقَّ ُتَقاِته َوَال َتَيآيَُّها الَِّذْيَن اَمُنْوا التَّ
)102عمران ـ   



 

 

ucারণ: iয়া আiয়ুহাlাযীনা আমানূতু তাকাlাহা হাkা তকুািতহী oয়া লা 
তামূতুnা ilা oয়া আনতুম মুসিলমূন। 

(2) েহ ঈমানদারগণ! আlাহেক ভয় কর, তােক েযrপ ভয় করা uিচত। 
েতামরা মসুলমান না হেয় মতৃয্বরণ কেরা না। (সূরা আেল iমরান : 102) 

َشِدْيدُ ُسْوُل َفُخُذْوُه َوَماَنَهُكْم َعْنُه َفاْنَتُهَوا َواتَُّقْوا اَهللا َانَّ اَهللا َوَمااَتُكْم الرَّ
)7: الحشر (اْلِعَقاِب ـ   

ucারণ: oয়া মা আতাকুমুর রাসূল ফাখযূh oয়া মা নাহাকুম আ’নh 
ফানতাহূ oয়াtাকlুাহা inাlাহা শাদীdল i’কাব। 

(3) রাসূল েতামােদর যা দান কেরন তা েতামরা gহণ কর। আর যা িনেষধ 
কেরন তা হেত িবরত থাক। আlাহেক ভয় কর, িন য়i আlাহ কিঠন 
শািsদাতা (সূরা হাশর : 7) 

aনুসnান কrন : (সূরা মােয়দা : 4, 7, সূরা : 18, সূরা আযহাব : 70) 

َيآيَُّها الَِّذْيَن اَمُنْوا ِلَم َتُقْوُلْوَن َماَال َتْفَعُلْوَن ـ َآُبَر َمْقًتا َعْنَد اِهللا َاْن َتُقْوُلْوا َماالَ 
)2,3: الصف (َتُقْوُلْوا َماَال َتْفَعُلْوَن ـ   

ucারণ: iয়া আiয়ুহাlাযীনা আমানূ িলমা তাকুলূনা মালা তাফআলূন। 
কাবুরা মাকতান i’নদাlািহ আন তাকূলূ তাফআ’লূন। 
(4) েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যা কেরা না, তা েতামরা েকেনা বেলা? 
আlাহর কােছ eটা খুবi aপছnনীয় েয, েতামরা যা কেরা না তা েতামরা 
বেলা। (সূরা ছফ : 2,3) 

হাদীস 

َيْبُلُغ اْلَعْبُد َاْن َتُكْونَ ) ص(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(ْعِدْي َعْن َعَطيََّة السَّ
ترمذي ـ ابن (َذًرا لَِّما ِبه َباَس ـ َيَدَع َماَال َباَس ِبه َحِمَن اْلُمتَِّقْيَن َحّتى 

)ماجه  

(1) আিতয়া আস-সাদী (রা) হেত বিণর্ত। িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, েকান বয্িk পাপ কাজ জিড়েয় পড়ার আশ ায় েযসব কােজ gনাহ 
েনi তা পিরতয্াগ না করা পযর্n েখাদাভীr েলাকেদর ে ণীভূk হেত পাের 
না। (িতরিমযী, iবেন মাজাহ) 

َقاَل َياَعاِئَشُة ِايُّاَك َوُمَحقَِّراتِ ) صلعم(َانَّ َرُسْوَل اَهللا ) رض(َعْن َعاِئَشَة 
)ابن ماجة(ِمَن اِهللا َطاِلًبا ـ نَّ َلَها الذُُّنْوِب ِفا  

(2) হযরত আেয়শা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) বেলেছন, েহ 
আেয়শা! kুdr o নগণয্ gনাহ েথেক o আtরkা কের চলেব। কারণ 
আlাহর দরবাের েসgেলা সmেকর্o িজjাসাবাদ করা হেব। (iবেন মাজাহ) 

َاْلُمْسِلُم َاُخْواْلُمْسِلُم َاالَ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َة َعْن َاِبْي ُهَرْيَر
ِالى َصْدِره َثلَث ِمَرارٍ َيْخُذُلُه َوَالَيْحِقْرُه التَّْقوي َهُهَنا َوُيِشْيُر َيْظِلُمُه َوَال 

ِلِم َعَلي اْلُمْسِلِم َحَرامُ ِبَحْسِب ِاْمِرٍء ِمَن الشَِّرَاْن يُّْحِقَر َاَخاُه اْلُمْسِلِم ُآلُّ اْلُمْس
اَله ِعْرُضه ـ َدُمه َوَم  

(3) আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলুlাহ (সা) বেলেছন, 
মুসলমান মুসলমােনর ভাi। েস তার uপর যুলুম করেব না, তােক aসহায় 
aবsায় পিরতয্াগo করেব না eবং তােক তুc jান করেব না। িতিন িনেজর 
বুেকর িদেক iশারা কের বেলন, তাকoয়া eখােন, তাকoয়া eখােন, 



 

 

তাকoয়া eখােন। েকাল েলােকর িনকৃ  সাবয্s হoয়ার জনয্ eতটুকুi 
যেথ  েয, েস তার মসুিলম ভাiেক তুc jান কের। pিতিট মুসলমােনর 
জীবন, ধন-সmদ o মান-সmান সকল মুসলমােনর সmােনর বst (eর 
uপর হsেkপ করা তােদর জনয্ হারাম)। (মুসিলম) 

 

আনুগতয্ 

কুরআন 

َيَآيَُّها االَِّذْيَن َاَمُنوا َاَطْيُعْوا اَهللا َوَاِطْيُعْوا الرَُّسْواَل َوُاْوِلْي اَالْمِر ِمْنُكْم ـ 
)59:نساء (  

ucারণ: iয়া আiয়ুহাlাযীনা আমানূ আিতক’lাহা oয়া আিতu’র রাসূলা 
oয়া u’িলল আমির িমনকুম। 
(1) েহ মুিমনগণ! েতামরা আlাহর আনুগতয্ কর, রাসেূলর আনুগতয্ কর 
eবং েতামােদর মেধয্ েথেক েয uিকল আমর তার আনুগতয্ কর। (সূরা 
িনসা : 59) 

َوَمْن يٌُِّطِع اَهللا َوَرُسْوَله ُيْدِخْلُه َجنٍَّت َتْجِرْي ِمْن َتْحِتَها اَالْنَهاُر خِلِدْيَن ِفْيَها ـ 
)13: نساء (ِظْيُم ـ َوَذِلَك اْلَفْوُز الَع  

ucারণ: oয়া মাi iয়িুতিয়’lাহা oয়া রাসূলাহূ iয়ুদিখলh জাnািতন তাজরী 
িমন তাহিতহাল আনহাির খািলদীনা ফীহা, oয়া যািলকাল ফাuযুল আযীম। 
(2) েয বয্িk আlাহ eবং তঁার রাসেূলর আনুগতয্ করেব, আlাহ তােক 
eমন জাnােত দািখল করেবন যার িনেদর্শ হেত ঝণর্াধারা pবািহত হেত 

থাকেব eবং তারা aনnকাল তােত aবsান করেব। আর pকৃতপেk তাi 
হেc িবরাট সফলতা। (সূরা : িনসা :13) 

)132: امران َوَاِطْيُعْوا اَهللا َوالرَُّسْوَل َلَعلَُّّكْم ُتْرَحُمْوَن ـ   

ucারণ: oয়া আতীu’lাহ oয়াররাসূলা লাআ’lাকুম তরুহামনূ। 
(3) eবং আlাহ o রাসূেলর hকমু েমেন নাo, যােত দয়া করা যায়। (সূরা 
আেল iমরান : 132) 

: النور (َوَمْن يُِّطِع اَهللا َوَرُسْوَله َوَيْخَش اَهللا َوَيتَّْقِه َفُأْولِئَك ُهْم اْلَفاِئُزْوَن ـ 
52(  

ucারণ: oয়া মাi iয়িুতিয়’lাহা oয়া রাসূlাহূ oয়া iয়াখশাlাহা oয়া 
iয়াতকিহ ফাuলাiকা hমুল ফাiযনু। 
(4) আর েয বয্িk আlাহ o তাঁর রাসূেলর আনুগতয্ কের eবং আlাহেক 
ভয় কের eবং তঁার নাফরমানী হেত দেূর থােক eসব েলাকi সফলকাম 
হেব। (সূরা আন-নূর : 52) 

ْيَن ـ  اْلُمِبَوَاْن ُتِطْيُعْوُه َتْهَتُدْوا ـ َوَما َعَلى الرَُّسْوِل ِاالَّ اْلَبلُغ  

ucারণ: oয়া iন-ততুীu’h তাহতাদূ, oয়া মা আ’লার রাসূিল ilাল 
বালাgল মবুীন। 
(5) যিদ েতামরা রাসূেলর আনুগতয্ কর, তাহেল েহদােয়তpাp হেব। 
রাসূেলর দািয়t েতা ধুমাt dীেনর দাoয়াত সুs ভােব েপঁৗিছেয় েদয়া। 
(সূরা আন-নূর : 54) 

aনুসnান কrন  (সূরা িনসা : 65, সূরা মহুাmাদ : 3, সূরা মােয়দা : 2) 



 

 

হাদীস  

َقاَل َمْن َاَطاَعِنْي َدَخَل اْلَجنَّةَ ) ص(َانَّ َرُسْوُل اَهللا ) رض(َعْن َاِبْي ُهَرْيَرَة 
)بخاري(اِنْي َفَقْد َاِبْي ـ َوَمْن َعَص  

(1) হযরত আবু hরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, েয বয্িk 
আমার আনুগতয্ করেলা েস জাnােত pেবশ করেলা, আর েয বয্িk আমার 
িবেরািধতা করেলা েস আমােক asীকার করেলা। (বুখারী) 

َال َطاَعَة ِفْي َمْعِصْيِة ِانََّما ) صلعم(َقَاَل َقاَل َرُسْوُل اَهللا ) رض(َعْن َعِليِّ 
) بخاري ـ مسلم(الطَّاَعُة ِفْي اْلَمْعُرْوِف ـ   

(2) হযরত আলী (রা) বেলন, নবী করীম (সা) বেলেছন, েগানােহর কােজ 
েকান আনুগতয্ েনi, আনুগতয্ ধু েনক কােজর বয্াপাের। (বুখারী, মুসিলম) 

مَِْن َاَطاَعِنْي َفَقْد َاَطَع اَهللا َوَمْن َعَصاِنْي َفَقْد َعَصا ) ص(َقَاَل َرُسْوُل اَهللا 
َطاَعِنْي َوَمْن َعَصي اَالِمْيَر َفَقْد َعَصاِنْي ـ اُهللا َوَمْن يُِّطِع اَالِمْيَر َفَقْد َا

)متفق عليه(  

(3) রাসূলুlাহ (সা) বেলন, েয আমার eতায়াত বা আনুগতয্ করল েস 
আlাহরi আনুগতয্ করল। আর েয  আমার hকুম aমানয্ করল েস আlাহর 
hকুমi aমানয্ করল। যারা আমীেরর আনুগতয্ করল তারা আমার আনুগতয্ 
করল। আর যারা আমীেরর আেদশ aমানয্ করল েস pকৃতপেk আমারi 
আেদশ aমানয্ করল। (বুখারী, মসুিলম) 

 

 

বাiয়াত 

কুরআন 

ِنْيَن َاْنُفِسُهْم َوَاْمَواَلُهْم ِبَانَّ َلُهُم اْلَجنََّة ط ُيَقاِتُلْوَن ِفيْ ِانَّ اَهللا اْشَتري ِمَن اْلُمْؤِم
ُلْوَن َوُيْقَتَلْوَن قف َوْعًدا َعَلْيه َحقَّا ِفي التَّْورةِ  ِسِبْيِل اَهللا ِفْيَقُتِسِبْيِل اِهللا ِفي

َعْهِده ِمَن اَهللا َفاْسَتْبِشُرْوا ِبَبْيِعُكْم الَِّذيْ َواْالْنِجْيِل َواْلُقْواِن ط َوَمْن َاْوِفي َب
 َباَيْعُتْم ِبه ط َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظْيُم ـ 

ucারণ : inাশাহাশতারা িমনাল মু’িমনীনা আনফুছাhম aআমoয়ালাhম 
িবআnা লাhমুল jাnাহ, iয়ুkািতলূনা ফী সাবীিলlািহ ফাiয়াkতুলূনা। 
aiয়ুkতালূন: a’দান আলাiিহ হাkান িফত তাoরািত aল iনজীিল 
aলকুরআন; aমান আoফা িব’আহিদহী িমনাlািহ ফাছাতাবিশr 
িববাi’iকুমুlাযী বাiয়া’তমু িবহী; aযািলকা hয়াল ফাoযলু আযীম। 

(1) িন য় আlাহ খিরদ কের িনেয়েছন মুিমনেদর েথেক তােদর  jান o 
তােদর মাল eর িবিনমেয় েয, aবশয্i তােদর জনয্ রেয়েছ জাnাত। তারা 
যুd কের আlাহর পেথ, কখনo হতয্া কের eবং কখনo িনহত হয়। 
তাoরাত o কুরআেন e সmেকর্ সতয্ oয়াদা রেয়েছ। আlাহর চাiেত 
িনেজর oয়াদা aিধক পালনকারী আর েক আেছ? সুতরাং েতামরা আনn 
কর েতামােদর েস সoদার জনয্ যা েতামরা তঁার সােথ কেরছ। আর তা হল 
িবরাট সাফলয্। 

 ِانِّ الَِّذْيَن ُيَباُيعُْْوَنَك ِانََّما ُيبَاِيُعْوَن اَهللا ـ َيُد اَهللا ِفْوَق َاْيِدْيِهْم ـ 

ucারণ : inাযীনা iয়ুবািয়u’নাকা inামা iয়ুবািয়i’নাlাহা,  iয়াdlািহ 
ফাoকা আiিদিহম। 



 

 

(1) েহ রাসূল! েযসব েলাক আপনার িনকট বাiয়াত হিcল, তারা আসেল 
আlাহর িনকটi বাiয়াত হিcল। তােদর হােতর uপর আlাহর কৃদরেতর 
হাত িছল। 

  َتْحَت الشََّجَرِة ـ َلَقْد َرْضِي اَهللا َعِن اْلُمْؤِمُنْوَن ِاْذ ُيَباِيُعْوَنَك
ucারণ: লাকাদ রািদয়াlাh আ’িনল মু’িমনীনা iয iয়ুবািয়u’নাকা তাহতাশ 
শাজারাহ। 

(2) েহ রাসূল! আlাহ মুিমনেদর uপর সnt  হেয়েছন যখন তারা গােছর 
নীেচ আপনার িনকট বাiয়াত হিcল। (সূরা ফাতহ : 18) 

ِباَالِخَرِة ـ َوَمْن يًَُّقاِتْل ِفيْ َن َيْشُرْوَن اْلَحيَوَة الدُّْنَيا َسِبْيِل اَهللا الِذْيَفْلُيَقاِتْل ِفْي 
ُنْؤِتْيِه َاْجًرا َعِظْيَما ـ َسِبْيِل اِهللا ِفُيْقَتْل َاْوَيْغِلْب ِفُسْوَف   

ucারণ: ফালiয়ুকািতল ফী সাবীlাযীনা iয়াশrনাল হায়াতাদ dনiয়া 
িবলআিখরািত, oয়া মাi iয়কূািতল ফী সাবীিলlািহ ফালiয়াকতুল আo 
iয়াগিলব ফাসাoফা নু’তীিহ আজরান আযীমা। 
(3) আlাহর পেথ লড়াi করা uিচত তােদর যারা dিনয়ার জীবনেক িবিk 
কের েদয় আিখরােতর িবিনমেয়। আর যারা আlাহর পেথ শহীদ হয় aথবা 
গাজী হয় uভয়েক আিম সীমাহীন pিতবাদ েদেবা। (সূরা িনসা : 74) 

َعْهِده َواتَّقي َفِانَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلُمتَِّقْيَن ـ َبلى َمْن َاْوفي ِب  

ucারণ: বালা মান আoফা’হিদহী oয়াtাকা ফাinাlাহা iয়ুিহbলু 
মুtাকীন। 

(4) েয বয্িk তার oয়াদা (pিতrিত) পূণর্ করেব eবং তাকoয়ার নীিত 
aবলmন করেব, েস আlাহ পােকর িpয়জন হেব। আর িনি তভােব আlাহ 
পাক মুtাকীেদর ভালবােসন। (সূরা আেল iমরান : 76) 

হাদীস 

َقاَل َمْن َماَت َوَلْيَس ِفْي ُعُنِقه ) صلعم(َعِن النَِّبْي ) رض(َعْن ِاْبِن ُعَمَر 
)مسلم(ُ َماَت َمْيَتًة َجاِهِلْيًة ـ ’َبْيَع  

(1) হযরত আবdlাহ iবেন uমর (রা) রাসূেল পাক (সা) হেত বণর্না 
কেরেছন, িতিন বেলন,েয বয্িk বাiয়ােতর বnন ছাড়াi মারা েগল েস 
জািহিলয়ােতর মতৃয্বরণ করল। (মুসিলম) 

ُيَقْوُل ُآنَّا َنَباِيعْ ) رض(َانَُّه ًسِمَع اِهللا ْبْن ُعَمَر ) رض(َناٍر ِدْيَعْن َعْبِد اِهللا ْبْن 
)مسلم( لَََنا ِفْيَها ِاْسَتَطْيْعُتْم ـ َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة َيقًُْوُل) صلعم(َرُسْوُل اِهللا   

(2) আbুlাহ iবেন িদনার (রা) হেত বিণর্ত, িতিন হযরত আবdlাহ iবেন 
oমর (রা) েক বলেত েনেছন েয, আমরা রাসূল (সা) eর কােছ বাiয়াত 
gহণ করতাম, বণ o আনুগেতয্র uপর eবং িতিন আমােদর সামথর্য্ uk 
আমল করার aনুমিত িদেয়েছন। (মসুিলম) 

 

 

 

 



 

 

মুিমেনর gণাবলী 

কুরআন 

ِانََّما آََاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنْيَن ِاَذا َدُعْوا َاَلى اِهللا َوَرُسْوَله ِلْيْحُكُمَم ِبْيَنُهْم ِاْن يَُّقْوُلْوا 
ْوَن ـ َسِمْعَنا َوَاَطْعَنا  ـ َوُأْولِئَك ُهُم الُمْفِلُح  

ucারণ: inামা কানা কাoয়াল মু’িমনীনা iযা দাu’ iলাlািহ oয়া rসূিলহী 
িলiয়াহকুমা বাiনাhম আন iয়াকূলূ সািম’না oয়া আতা’না, oয়া uলািয়কা 
hমুল মুফিলহূন। 
(1) মুিমনেদর ৈবিশ য্ ei েয, যখন তােদর মােঝ ফায়সালার জেনয্ আlাহ 
o রাসূেলর (িবধােনর) pিত ডাকা হয়, তখন বেলন, আমরা নলাম o 
েমেন িনলাম। আর erপ েলােকরাi pকৃত সফলকাম। (সূরা আন-নূর : 
51) 

َالَِّذْيَن اَمُنْوا َوَتْطَمِئنًُّ ُقُلْوُبُهْم ِبِذْآِر اِهللا َاَال ِبِذْآِر اِهللا َاَال ِبِذْآِر اِهللا َتْطَمِئنُّ 
 اْلُقُلْوُب ـ 

ucারণ: আlাযীনা oয়া তাতমাin ু কুলূবুhম িবিযকিরlািহ আলা 
িবিযকিরlািহ তাতমাiনুল কুলূব। 
(2) যারা মিুমন আlাহর sরেণ তােদর anর pশািn লাভ কের। 
(pকৃতপেk আlাহর sরণ dারাi anের pশািn eেস থােক।) েজেন েরখ, 
আlাহর sরণ আসেল েসi িজিনস যার dারা িদল পরম শািn o sিs লাভ 
কের থােক। (সূরা রা’দ : 28) 

  اْلُمْؤِمُنْوَن اْلَكِفِرْيَن َاْوِلَياَء ِمْن ُدْوَن اْلُمْؤِمِنْيَن ـ َالَيتَِّخِذ

ucারণ: লা iয়াtািখিযল মু’িমনীনাল কািফরীনা আoিলয়া িমন দূিনল  
মু’িমনীন। 

(3) মিুমেনর ৈবিশে য্র মেধয্ রেয়েছ েয, তারা মুিমন ছাড়া কােফরেদরেক 
কখেনা িনেজেদর বnু পৃ েপাষক বানায় না (সূরা আেল iমরান : 28) 

 انََّما اْلُمْؤِمُنْوَن ِاْخَوُة ـ 

ucারণ: inামাল মু’িমনূনা iখয়াতুন। 
(4) মুিমেনর ৈবিশে য্র মেধয্ রেয়েছ েয, তারা eেক aপেরর ভাi। (সূরা 
hজরাত : 10) 

আেরা েদখুন : সূলা আনফাল : 2, সূরা iমরান ; 160, সূরা hজরাত : 5। 

হাদীস 

َقاَل اْلُمْؤِمُن َماَلُف َوَالَخْيرَ ) صلعم(رُسْوَل اِهللا ) رض(َرَة  ُهَرْيَعْن َاْبْى
 ِفْيَمْن َالَياَلُف َوالًَُيْوَلُف ـ 

(1) হযরত আবু hরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, মুিমন 
মহbত o দয়ার pতীক। ঐ বয্িkর মেধয্ েকান কলয্াণ েনi, েয কােরা 
সােথ মহbত রােখ না eবং মহbত pাp হয় না। (বুখারী) 

َيُقْوُل َلْيَس اْلُمْؤِمنُ ) لعمص(َقاَل َسَمْعُت َرُسْوَل اَهللا ) رض(َعْن ِاْبِن َعبَّاِس 
  َبالَِّذْي َيْشَبُع َوَجاَرُه َجاْئُع ِالى َجْنِبِه ـ 



 

 

(2) হযরত আবdlাহ iবেন আbাস (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম 
রাসূল (সা) েক বলেত েনিছ : েস বয্িk মিুমন নয়, েয েপট পুের খায়, 
aথচ পােশi তার pিতেবশী kুধার যাতনায় ভুেগ। 

َالُيْلَدُع اْلُمْؤِمُن ِمْن ُحْجرٍ ) صلعم(َقاَل َرُسْوُل اَهللا ) رض(َعْن َاْبْي ُهَرْيَرَة 
 وَّاِحٍد مَّرََّتيََْن ـ 
(3) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, মুিমন eক গেতর্ d’বার িনপিতত হয় না। (বুখারী, মসুিলম) 

 

اْلُمْؤِمُنْوَن َآَرُجٍل وَّاِحدٍ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َعِن النُّْعَماَن 
  ـ ي َرْأَسُه ِاْشَتَكى ُآلُُّهِاِن َاْشَتكي َعْينُُُه ِاْشَتكي ُآلُُّه ِاْن ِاْشَتَك

(4) হযরত নু’মান (রা) েথেক বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, সমs মুিমন 
eকi বয্িk সtার মত। যখন তার েচােখ যntণা হয়, তখন তার েগাটা 
শরীেরi তা aনুভব কের। যিদ তার মাথা বয্াথা হয় তােত তার েগাটা 
শরীরi িবচিলত  হেয় পেড়। (িমশকাত) 

 

 

 

 

 

গীবত 

কুরআন 

َن اَمُنْوا ِاْجَتِنُبْوا مَِّن اْلظََِّن ـ ِانَّ َبْعَض الظَنِّ ِاْثٌم وََّال َتَجسَُّسْوا َيآيَُّها الَِّذْي
َوَالَيْغَتبْْ ّبْعُضُكْم َبْعًضا َاْيِحبُّ َاَحُدُآْم َاْن يَّاُآَل َلْحَم َاِخْيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُمْوُه ـ 

 َواتَُّقْو اَهللا ِانَّ اَهللا َتوٌَّب رِحْيٌم ـ 

ucারণ: iয়া আiয়াহাlাযীনা আমানূজতািনবূ কাছীরাম িমনায যািn, inা 
বা’দায যািn iছমনু oয়া লা তাজাসসাসূ oয়া লা iয়াগতাব বা’dকুম বা’দান 
আiয়িহb ু আহাdকমু আi iয়া’কুলা লাহমা আখীিহ মাiতান 
ফাকািরহতমুূh, oয়াtাকুlাহা inাlাহা তাooয়াবুর রাহীম। 
(1) েহ ঈমানদারগণ! েলােকরা, েতামরা aেনকটা ধারণা েপাষণ হেত 
িবরk েথেকা, েকননা েকান েকান ধারণা পাপ হেয় থােক। েতামরা eেক 
aপেরর েগাপনীয় িবষয় েখঁাজাখুিজ কেরা না। আর eেক aেনয্র গীবত 
কেরা না, েতামােদর মেধয্ eমন েকu আেছ িক, েয তার মৃত ভাiেয়র 
েগাশতা খাoয়া পছn কের? েতামরা িনেজরাiেতা তার pিত ঘৃণা েপাষণ 
কের থােকা। আlাহেক ভয় কর, আlাহ খুব েবশী তoবা কবুলকারী eবং 
দয়াবান। (সূরা hজরাত : 12) 

ِء ِمَن اْلَقْوِل ِاالَّ َمْن ُظِلَم ـ َالُيِحبُّ اَهللا اْلَجْهَر َباسُْو  

ucারণ: লা iয়ুিহbুlাhল জাহরা িবসসিূয় িমনাল কাoিল ilা মান যিুলম। 

(2) আlাহ মn কথা pকাশ করা ভালবােসন না, তেব কােরা uপর যুলুম 
করা হেয় থাকেল aনয্ কথা। (সূরা িনসা: 148) 



 

 

হাদীস 

َقاَل َاَتْدُرْوَن َمااْلِغْيَبُة َقاُلْوا ) صلعم(َانَّ َرُسْوَل اِهللا ) رض(َعْن َاِبْي ُهَرْيَرَة 
َاْفَرَءْيَت ِاْن َآاَن ِفْي َاخيْ ِبَما َيْكَرُه ِقْيَل َاُهللا َوَرُسْوُلُه َاْعَلُم َقاَل ِذْآُرَك َاَخاَك 

َوِاْن لَّْم َتُكْن ِفْيِه َماَتْقْوُل َفَقدْ ‘ َماَاُقْوُل؟ َقاَل ِاْن َآَنا ِفْيَه َماَتُقْوُل َفَقْد ِاْغَتْبَته
 َبَهتَُّه ـ 

(1) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, eকদা নবী  করীম (সা) বলেলন, 
েতামরা িক জান, গীবত কােক বেল? সাহাবীরা জoয়াব িদেলন আlাহ eবং 
তঁার রাসূলi সবেচেয় ভাল জােনন। hজুর (সা) বলেলন গীবত হল তুিম 
েতামার মুসলমান ভাiেয়র বণর্না.....(সা) েক p  করা হল, েহ আlাহর 
নবী! আিম যা িকছু বলব তা যিদ আমার ভাiেয়র মেধয্ পাoয়া যায় 
েসেkেto িক তা গীবত হেব? রাসূল (সা) জoয়াব িদেলন তিুম যা বলছ তা 
যিদ তার মেধয্ পাoয়া যায় তাহেল েসটা হেব গীবত। আর যিদ না পাoয়া 
যায় তাহেল হেব েবাহতান। (মসুিলম) 

আlাহর পেথ aথর্ বয্য়/বায়তুলমাল 

কুরআন 

اِتَي َيْوٌم الََّبْيُع ِفْيِه َوَالُخلَّةُ ًيآيَُّها الَِّذْيَن اَمُنْوا َاْنِفُقْوا ِمَما َرَزْقَنُكْم ِمْن ِقْبِل َاْن يَّ
 وََّالَشَفاَعٌة ـ 

ucারণ : iয়া আiয়ুহাlাযীনা আমানূ আনিফক িমmা রাযাকনাকুম িমন 
কাবিল আi iয়aিতiয়া iয়াoমুল লা বাiuন ফীিহ oয়া লা খুlাতুo oয়া 
লা শাফাআহ। 

(1) েহ মুিমনগণ! েতামরা দান কর; আিম যা েতামােদরেক িদেয়িছ তা 
েথেক েসিদন আসার পূেবর্i েযিদন েবচােকনা, েকান বnুt eবং েকান 
সুপািরশ চলেব না। (সূরা বাকারা : 245) 

َالَِّذْيَن ُيْنِفُقْوَن ِفْي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلكظِِِلِمْيَن اْلِغْيَظ َواْلَعاِفْيَن َعِن النَّاِس ـ 
 َواُهللا ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنْيَن ـ 

ucারণ: আlাযীনা iuনিফকূনা িফস সাররািয় oয়াদদাররািয় 
oয়ালকািযমীনাল গাiয়া oয়াল আফীনা আিনস নািস, oয়াlাh iয়ুিহbলু 
মুহিসনীন। 

(2) যারা সcল aবsায় o aসcল aবsায় দান কের, যারা েkাধ িনয়িntণ 
কের eবং যারা মানুষেক kমা কের, eসব েনককার েলাকেকi আlাহ 
ভালবােসন। (সূরা আেল iমরান : 134) 

َوَالُيْنِفُقْوَن َنَفَقُة َصِغْيَرًة وََّالَآْبْيَرًة وََّالَيْقَطُعْوَن َودِيًا ِاالَّ ُآِتَب ُلُهْم ِلَيْجْزَيُهمُ 
 اُهللا َاْحَسَن َماَآاُنْوا َيْعَمَلْوَن ـ 

ucারণ: oয়া লা iuনিফকূনা নাফাকাতান ছাগীরাতাo oয়া লা কাবীরাতাo 
oয়া লা iয়াকতাuনা oয়ািদয়ান ilা কুিতবা লাhম িলiয়াজিযiয়াhমুlাহ 
আহসানা মা কানূ iয়ামালুন। 

(3) তারা al বা েবশী যা িকছু খরচ কrক না েকন িকংবা েকান 
uপতয্কাi aিতkম কrক না েকন eসব তােদর নােম েরকডর্ করা হয় 
যােত তারা যা কেরেছ তার সেবর্াtম pিতদান আlাহ তােদর িদেত পােরন। 
(সূরা তoবা : 121) 



 

 

َوَاْنِفُقْوا ِفْي َسِبْيِل اَهللا َوَالُتْلُقْوا ِبَاْيِدْيُكْم ِاَلى التَّْهُلَكِة  َوَاْحِسُنْوا ـ ِانَّ اَهللا ُيِحبُّ 
 اْلُمْحَسِنْيَن ـ 

ucারণ: oয়া আনিফকূ ফী সাবীিলlািহ oয়া লা তুলকূ িবআiিদকুম iলাত 
তাহলুকািত, oয়া আহিসনূ, inাlাহা iয়ুিহbুল মুহিসনীন। 

(4) খরচ কর আlাহর পেথ, িনেজর হােত িনজেক ংেসর মুেখ েঠেল িদo 
না। utমrেপ েনক কাজ আ াম দাo। eভােব যারা েনক কাজ utমrেপ 
আ াম িদেত যtবান আlাহ তােদর aবশয্i ভালবােসন। (সূরা বাকারা : 
195) 

  َحَسًنا ُيضِعْفُه َلُكْم َوَيْغِفْرَلُكْم ـ ِاْن ُتْقِرُضْوا اَهللا َقْرًضا

ucারণ : iন তুকিরdlাহ কারদান হাছানা iuেদায়াiিফh লাকুম oয়া 
iয়াগিফির লাকমু। 

(5) আlাহেক যারা utম ঋণ দান কের, আlাহ তােদরেক কেয়ক gণ 
বািড়েয় েদন eবং তােদরেক kমা কেরন। (সূরা তাগাবুন : 16) 

হাদীস 

َماِمن يَّْوٍم يُّْصِبحُ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اَهللا ) رض( ُهَرْيَرَة َعْن َاِبْي
اْلِعَباُد ِاالَّ َمَكاَن َيْنْزَالِن ِفْيُقْوُل َاَحَدُآْم َاللَُّهمَّ َاْعِطْي ُمْنِفًقا َخلًفا وََّيُقْوُل اَالِخرُ 

 َاْعِط ُمْمِسًكا َتَلًقا ـ 

1) হযরত আবু hরায়রা (রা) বেলন, রাসলূ (সা) বেলেছন, যখনi আlাহর 
বাnারা pতয্েষ তয্াগ কের তখনi dজন িফিরশতা aবতীণর্ হয়। তার মেধয্ 
eকজন বলেত থােকন েহ আlাহ, তিুম দানকারীেক pিতদান দাo। আর 

aনয্জন বলেত থােকন েহ আlাহ! কৃপণ বয্িkেক ংস কর। 
(বুখারী,মুসিলম) 

َمنْ ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض( ِاْبِن َفاِتٍك َعْن َاِبْي َيْحَيي َخِرْيِم
 َاْنَفَق َنَفَقًة ِفْي َسِبْيِل اِهللا ُآِتَب َلُه َسْبَع ِماَئةَ ُضْعِف ـ 

(2) আবু iয়াহiয়া খারীম iবেন ফািতক (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন 
রাসূল (সা) বেলেছন, েয আlাহর পেথ eকিট িজিনস দান করেলা, তার 
জনয্ সাতশত gণ সoয়াব িলখা হেব। (িতরিমযী) 

َقاَل اُهللا َتَعاِلي َاْنِفق ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوَل اِهللا ) رض(ِعْن ِاْبى ُهَرْيَرَة 
 َيا ِاْبَن اَدَم ُاْنِفُق َعَلْيَك ـ 

(3) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, রাসূলুlাহ (সা) বেলেছন আlাহ 
বেলন, েহ আদম সnান! তুিম দান করেত থাক আিমo েতামােক দান করব। 
(বুখারী, মুসিলম) 

 

 

 

 

 

 



 

 

আেখরাত  

কুরআন 

 َشْيًئا وََّالُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعُة وََّالُيْؤَخذُ  َنْفٌس َعْن نًَّْفٍسَوَاتَُّقْوا ُيْوًماالَّ َتْجْزْي 
 ِمْنَها َعْدٌل وَالُهْم ُيْنَصُرْوَن ـ

ucারণ : oয়াtাকূ iয়াoমাল লা তাজযী নাফসুন আন নাফিসন শাiয়াo 
oয়া লা iuকবালু িমনহা শাফাআতুo oয়া লা iয়ুখাযু িমনহা আdলo oয়া 
লা hম iয়ুনছাrন। 
(1) আর েতামরা েসিদেনর ভয় কােরা, যখন েকu কারo সামানয্ uপকাের 
আসেব না eবং তার পেk েকােনা সুপািরশo কবুল হেব না, কারo কাছ 
েথেক kিতপূরণo েনয়া হেব না eবং েকােনা রকম সাহাযয্o পােব না। 
(সূরা বাকারা : 48) 

 َعْدٌل وََّالَتْنَفُعَها  ِمْنَهاَواتَُّقْوا َيْومًَا الَتْجِزي َنْفٌس َعْن نَّْفٍس َشْيًئا وََّالُيْقَبُل
 شَفاَعُة وََّالُهْم ُيْنَصُروََْن ـ

ucারণ : oয়াtাকূ iয়াoমাল লা তাজযী নাফসূন আন নাফিসন শাiয়াo 
oয়া লা iকবালু িমনহা আdলুo oয়া লা তানফাuহা শাফাআতুo oয়া লা 
hম iয়ুনছাrন। 

(2) েতামরা ভয় কেরা েসিদনেক, েয িদন eক বয্িk েথেক aনয্ বয্িk 
িবnমুাt uপকৃত হেব না, কারo কাছ েথেক িবিনময় গৃহীত হেব না, কারo 
সুপািরশ ফলpসূ হেব না eবং তারা সাহাযয্ pাpo হেব না। (সূরা বাকারা : 
123) 

 َوُآلُُّهْم اِتْيِه َيْوَم اْلِقْيَمِة ِفْرًدا ـ

ucারণ: oয়া কুlুhম আতীিহ iয়াoমাল িকয়ামািত ফারদা। 

(3) িকয়ামেতর িদন তােদর সবাi তঁার কােছ িন:সংগ aবsায় eকাকী 
আসেব। (সূরা মারiয়াম: 95) 

ْمُر َيْوَمِئٍذللَِّه ـ َشْيًئا ـ َوَاَالَيْوَم َالَتْمِلُك َنْفٌس   

ucারণ : iয়াoমা তাশহাd আলাiিহম আলিসনাতুhম oয়া আiদীিহম oয়া 
আরজুলুhম িবমা কানূ iয়ালামূন। 
(4) েসi িদন (িকয়ামেত) তােদর িজhা তােদর হাত eবং তােদর পা তারা 
যা িকছু কেরেছ েস সmেকর্ সাkয্ দান করেব। (সূরা আন-নূর : 24) 

ِلُك نْفٌس لَِّنْفٍس َشْيًئا ـ َواَالْمُر َيْوَمِئِذلِّلَِّه ـ َيْوَم َالَتْم  

ucারণ: iয়াoমা লা তামিলকু নাফসুল িলনাফিসন শাiয়ান, oয়াল আমr 
iয়াoমাiিযন িলlাহ। 
(5) eটা েসi িদন যখন কােরা জনয্ িকছু করার সাধয্ কােরা থাকেব না, 
ফয়সালা েস িদন eকমাt আlাহর eখিতয়াের থাকেব। (সূরা আল-
iনিফতার : 19) 

 ُقْل َلُكْم ِمْيَعاُد َيْوٍم الََّتْسَتاِخُرْوَن َعْنُه َساَعًة وََّالَتْسَتْقِدُمْوَن ـ 

ucারণ : কুল লাকুম মীআদ iয়াoিমল লাতাসতা িখrনা আনh সাআতাo 
oয়া লা তাসতাকিদমূন। 



 

 

(6) বলুন েহ নবী! েতামােদর জনয্ eকিট সিুনিদর্  িদন িনধর্ািরত করা 
হেয়েছ যা eক মহুূতর্ আেগ o পের করেত েতামারা সkম নo। (সূরা সাবা : 
30) 

 ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ ُيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعْيِم ـ 

ucারণ : ছুmা লাতুসআলুnা iয়াoমাiিযন আিনন নাঈম। 
(7) তারপর েসi িদন (িকয়ামেতর িদন) েতামােদরেক েদয়া সকল েনয়ামত 
সmেকর্ িজjাসা করা হেব। (সূরা আত-তাকাসূর : 8) 

হাদীস 

 َعنْ َقاَل ُآْنُت َنَهاُآْم) صلعم( َرُسْوَل اِهللا َانَّ) رض(َعْن ِاْبِن َمْسُعْوٍد 
 ِزْياَرِة اْلُقُبْوِر َفُزْوُرَوَها َفِانََّها ُتزََّهُد ِفْي الدُِّنيََْا َوُتَذآُِّر االِخَرِة ـ 

(1) আbুlাহ iবেন মাসuদ (রা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
eরশাদ কেরেছন, আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ 
কেরিছলাম। হঁয্া, eখন েতামরা করব িযয়ার কেরা। কারণ কবর িযয়ারত 
pিত aনাশিk সৃি  কের েদয় আর পরকােলর কথা anের সজীব কের 
েতােল।(iবেন মাজাহ) 

 َياَنِبيَّ اُهللا َمْن َاْآَياُس النَّاسِ َقاَل َرُجٌل) رض(َعْبِد اِهللا ِبْن َعَمَر َعْن 
َاْآَثُر ُهْم ِذْآًرا لِّْلُمْوِت َاْآَثُرُهْم ِاْسِتْعَداًدا ُأْولِئَك اَالْآَياسُ َوَاْحَزُم النَّاِس َقاَل 
دُّْنَيا َوَآَراَمِة االِخَرِة ـ َذَهُبْوا ِبّشَرِف ال  

(2) হযরত আbুlাহ iবেন oমর হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, eক বয্িk 
বলল: েলাকেদর মেধয্ aিধক বুিdমান, jানী o সতকর্ বয্িk েক? utের 

নবী করীম (সা) বেলেছন, েলাকেদর মেধয্ েয মৃতুয্েক সবেচেয় েবশী sরণ 
কের eবং তার জনয্ েয সবেচেয় েবশী pstিত gহণ কের তারাi হেc pকৃত 
বুিdমান o hিশঁয়ার েলাক, তারাi dিনয়ার সmান o পরকােলর মযর্াদা লাভ 
করেত পাের। (তাবরানী) 

َمْن َسرَُّة َاْن يُّْنُظَر َيْومَ ) صلعم(َرُسْوُل اِهللا َقاَل َقاَل ) رض(َعْن ِاْبِن ُعَمَر 
اْلِقْيَمِة َآانَُّه َراَي َعْيَن ِفْلَيْقَرُأ ِاَذا الشَّْمُس ُآوَِّرْت  َوِاَذا السََّماُء َاْنَفَطَرتْ 

ا السََّماُء اْنَشقَّْت ـ َوِاَذ  

(3) হযরত iবেন uমার (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলূ (সা) বেলন, 
েকা বয্িk যিদ িকয়ামেতটনিশkাক পাঠ কের। (মুসনােদ আহমাদ o 
িতরিমযী) 

জাnাত 

কুরআন 

ـ ُض َوَساِرُعْو ِالى َمْغِفَرِة ِمْن رَّرُِّآْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمَواُت َواَالْر  

ucারণ: oয়া সািরu iলা মাগিফরািতম িমর রািbকুম oয়া জাnািতন 
আরdহাস সামাoয়াত ুoয়ালআরদ। 

(1) েতামরা েতামােদর pভু পরoয়ারিদগােরর kমা eবং েস জাnােতর pিত 
drত ধািবত হo যার আয়তন আসমানসমূহ o পৃিথবীর সমান। (সূরা আেল 
iমরান : 133) 

  َاَمُنْوا الصَِّلَحِت َأنَّ َلُهْم َجنٍَّت َتْجِرْي ِمْن َتْحِتَها اَالْنَهار ـ َوَبشِِّر الَِّذْيَن



 

 

ucারণ : oয়া বাশিশিরlাযীনা আমানূ oয়া আিমলুছ ছালাহািত আnা লাhম 
জাnািতন তাজরী িমন তাহিতহাল আনহার। 

(2) েহ মুহmাদ! আপিন সুসংবাদ pদান কrন যারা ঈমান eবং েনক আমল 
কেরেছ, িন য়i তােদর জনয্ রেয়েছ eমন জাnাত যার তলেদশ িদেয় 
ঝণর্াসমূহ pবািহত হেc। (সূরা বাকারা : 25) 

ِفيًَْها َوَعَد اُهللا َاْلُمْؤِمِنْيَن َوالُمْؤِمَنَب َجنٍَّب َتْجِرْي ِمْن َتْحِتَها اِالْنَهاُر َخِلِدْيَن 
اٌن ِمَن اِهللا َاْآَبُر َذاِلَك َهْو اْلَفْوزُ َوَمسِكَن طِّيََّبًة ِفْي َجنٍَّب َعْدٍن وَِّرْضَو

 اْلِعِظْيُم ـ

ucারণ: oয়াআ’দাlাhল মুিমনীনা oয়ালমুিমনািত জাnািতন তাজরী িমন 
তাহিতহাল আনহাr  খিলদীনা ফীহা oয়া মাসািকনা তিয়য্বাতান ফী জাnািত 
আদিনo oয়া িরদoয়ানুম িমনাlািহ আকবাr, যািলকা hয়াল ফাoজুল 
আযীম। 

(3) আlাহ মিুমন নর-নারীেক pিতrিত িদেয়েছন জাnােতর। যার 
িনnেদেশ ঝণর্াধারা pবাহমান, েসথায় তারা িচরিদন থাকেব। ei িচর িদন 
সবুজ শয্ামল জাnােত তােদর জনয্ রেয়েছ পিবt পিরcn বসবােসর sান। 
আlাহর সেnাষ লাভ কের তারা হেব েসৗভাগয্বান আর তা তােদর জেনয্ 
সবেচেয় বড় সাফলয্। (সূরা তাoবা : 72) 

دَُّعْوَن ـ َوَلُكْم ِفْيَها َما َتْشَتِهْي َاْنِفَسُكْم َوَلُكْم ِفْيَها َماَت  

ucারণ: oয়া লাকমু ফীহা মা তাশতাহী আনফুসুকমু oয়া লাকুম ফীহা মা 
তাdাu’ন। 

(4) জাnােত েতামােদর জনয্ েতামােদর মন যা চাiেব তা-i েদয়া হেব eবং 
েতামরা েসখােন যা চাiেব তা-i পােব। (সূরা হা-মীম িসজদা : 31) 

হাদীস 

َماِمْن ِعْنٍد ِقاَل َال ِالَه ِاالَّ اُهللا ـ ُثمَّ ) صلعم(َعْن ِاْبْي َذٍر َقاَل َقاَل ًرُسْوُل اِهللا 
 َماَت َعَلى َذِلَك ِاالَّ َدَخَل اْلَجنََّة ـ 

(1) হযরত আবু যার (রা) বিণর্ত, রাসূল (সা) বেলেছন, েকান বয্িk যিদ e 
কথার েঘাষণা েদয় লা iলাহা ilাlাহ (আlাহ ছাড়া েকান iলাহ েনi eবং 
e aনুযায়ী) eবং eরi uপর মৃতুয্বরণ কের তাহেল েস aবশয্i জাnােত 
যােব। 

َقاَل اُهللا َتَعاَلى ) صلعم(َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ) رض(َعْن ِاْب ُهَرْيَرَة 
ِلِعَباِدَي الصَّاِلِحْيَن َماَال ِعْينَُ َرَأَت َوَالُأُذُن َسَمْعَت َوَالَخَطَر َعَلى َاَعَدْدتُّ 

 قََْلِب َبَشٍر ـ 

(2) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, নবী করীম (সা) বেলন, আlাহ 
বেলেছন, আিম আমার সৎকমর্শীল বাnাহেদর জনয্ জাnােত eমন সব 
িনয়ামতসমূহ ৈতরী কের েরেখিছ যা েকান েচাখ েদেখিন, েকান কান েনিন 
eবং েকান an:করণo তা সmেকর্ ধারণা রােখিন।(বুখারী, মুসিলম) 

 

 

 



 

 

জাহাnাম 

কুরআন  

َوالَِّذْيَن َآَفُرْوا َلُهْم َناُر َجَهنََّم ـ َالُيْقضى َعِلْيِهْم ِفْيُمْوُتْوا َوَال ُيَخفَُّف َعْنُهْم مِّنْ 
ْي ُآلُّ ُآَفْوٍر ـ َعَذاِبَها ـ َآذِلَك َنْجِز  

ucারণ : oয়াlাযীনা কাফাr লাhম নাr জাহাnামা, লা iয়ুকদা আলাiিহম 
ফাiয়ামূত ূoয়া লা iয়ুখাফফাফু আনুহম িমন আযািবহা, কাযািলকা নাজযী 
কুlা কাফূর। 

(1) যারা aিব াসী তােদর জনয্ রেয়েছ জাহাnােমর আgন।তােদর মতৃয্র 
আেদশ েদয়া হেব না েয, তারা মরেব eবং তােদর জনয্ শািs কিমেয়o 
েদয়া হেব না, eভােবi আিম pেতয্ক কািফরেক শািs িদেয় থািক। (সূরা 
আল ফািতর : 36) 

ِظلِّ مِّْن يَّْحُمْوٍم ـ َالَباِرٍدوََّالِآِرْيِم ـ ِفْي َسُمْوٍم وََّحِمْيٍم ـ َو  

ucারণ : ফী সামূিমo oয়া হামীিমন oয়া িযিlম িমন iয়াহমূম, লা 
বািরিদo oয়া লা কারীম। 

(2) তারা (জাহাnােমর aিধবাসীরা) লু-হাoয়া, টগবগ করা ফুটn পািন eবং 
কােলা েধঁায়ার মােঝ থাকেব। তা না ঠাnা না শািspদ হেব। (সূরা আল-
oয়ািকয়াহ : 42-44) 

َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدْوَن ـ ِانَُّه ِمْن َربَُّه ُمْجِرًما ِفانَّ   

ucারণ: inাহূ মাi iয়ািত রাbাহূ মুজািরমান ফাinা লাহূ জাহাnামা লা 
iয়ামূতু ফীহা oয়া লা iয়াহiয়া। 

(3) েয তার pিতপালেকর িনকট aপরাধী হেয় uপিsত হেব তার জনয্ েতা 
জাহাnাম। েসথায় েস মরেবo না বঁাচেবo না। (সূরা tহা : 74) 

হাদীস 

َمنء َقَضاَء اْلُمْسِلِمْيَن ِحّتى َيَناَلهُ ) صلعم(ْوُل اِهللا َعْن ِاْبي ُهَرْيَرَة َقاَل َرُس
 ُثمَّ َغَلَب َعْدَلُه ُجْوُرُه َفَلُه اْلَجنََّة َوَمْن َغَلَب ُجْوُرُه َعَدُلُه َفَلُه النَّاِر ـ 

(1) হযরত আবু hরায়রা (রা) হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূল (সা) 
বেলেছন, েয বয্িk মুসলামােনর িবচারেকর পদর্া pাথর্না করেলা eবং পদ 
লােভর পর তার নয্ায় িবচার যলুুেমর uপর িবজয়ী হেলা, েস জাnাতবাসী 
হেব, আর যিদ নয্ায় িবচােরর uপর যুলুম িবজয়ী হেয় যায় তেব তার জেনয্ 
জাহাnাম। (আবু দাuদ ) 

ْي ِالى الُفُجْوِر ـ َو ِانَّ َوِايَّاُآْم َواْلِكْذُب َفانَّ اْلِكْذَب َيْهِد) صلعم(َقاَل النَِّبيٌّ 
 اْلُفُجْوَر َيْهِدْي ِالى النَّاِر ـ 

(2) মহানবী (সা) বেলেছন, েতামরা aবশয্i িমথয্া হেত দূের থাকেব। 
েকননা িমথয্া মানুষেক পাপ o নাফরমানীর কােজর িদেক পিচ◌ারচািলত 
কের। আর পাপ o নাফরমানী মানুষেক জাহাnােম িনেয় যায়। 

َقاَل اْلُحمَّي ِمْن ِفْيِح َجَهنَّمَ ) صلعم(َعْنَها َانَّ النَِّبيُّ ) رض(َوَعْن َعِئَشَة 
 َفَاْبِرُدْوَها َباْلَماء ـ 



 

 

(3) হযরত আিয়শা (রা) েথেক বিণর্ত, নবী করীম (সা) বেলেছন,  jর 
জাহাnােমর pচn utােপর aংশ িবেশষ। েতামরা পািন িদেয় তা ঠাnা কর। 
(বুখারী, মসুিলম) 

 

বয্িkগত িরেপাটর্ 

কুরআন 

 ِاْقَرْأ ِآَتاَبَك َآفي ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسْيًبا ـ 

ucারণ: iকরা িকতাবাকা কাফা িবনাফিসকাল iয়াoমা আলাiকা হাসীবা।  

(1) আপন কমর্কতর্া কেমর্র েরকডর্ পড়! আজ েতামার িহসাব েদয়ার জনয্ 
তুিমi যেথ । (সূরা বণী ঈসরাiল : 14) 

ِاالَّ َلَدْيهِ ْتَلّقي اْلُمَتَلقِّْيِن َعْن اْلَيِمْيِن َوَعْن الشَِّماِل ِقِعْيُد ـ َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل  َيِاْذ
 َرِقْيٌب ِعِتْيُد ـ 

ucারণ: iয iয়াতালাkাল মুতালাkীয়ািন আিনল iয়ামীিন oয়া আিনশ 
িশমািল কাid, মা iয়ালিফযু িমন কাoিলন ilা লাদাiিহ রাকীবুন  আতীদ। 

(2) d’জন েলখক তােদর ডােন বােম বেস সব িকছু েরকডর্ কের চেলেছ। 
তােদর (মানুষ) মুখ েথেক eমন কথাi েবর হয় না যা েরকডর্ করার জনয্ 
eকজন সজাগ সেচতন pহরী uপিsত না থাকেব। (সূরা আল-কাফ : 17-
18) 

 

হাদীস 

َخْمًسا َقْبلَ ِاْغَتِنْم : ٍل َوُهَو َيِعُظُه لََّم ِلْرُجَقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَس
ْبَل ُسْقِمَك َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك َوَفَراَغكَ حََّتَك ِقَخْمٍس َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك َوِص

) مشكوة(َقْبَل ُشْغِلَك َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوِتَك ـ   

(1) জৈনক বয্িkেক uপেদশ িদেত িগেয় রাসূলুlাহ (সা) বলেলন : পঁাচিট 
িবষেয়র আেগ িবষেয়র pিত (সময় থাকেতi) grt pদান কর- 

• বাধর্কয্ আসার আেগ েযৗবেনর 

• েরাগাkাn হoয়ার আেগ sােsর, 

• দািরd আসার আেগ সcলতার, 

• বয্s হেয় যাবার আেগ aবসর সমেয়র, 

• মৃতুয্ আসার আেগ জীবেনর। (েমশকাত) 

আtসমােলাচনা 

কুরআন  

اِس ِحَساُبُهْم َو ُهْو ِفْي َغْفَلٍة مُّْعِرُضْوَن ـ ِاْقَتَرَب ِلنَّ  

ucারণ: iকতারাবা িলnািস িহসাবুhম oয়া hম ফী গাফলািতম মু’িরদূন। 

(1) মানুেষর িহসাব aিত িনকেট ঘািনেয় আসেছ aথচ তারা গাফলিতর 
মেধয্ িবমুখ হেয় রেয়েছ। (সূরা আিmয়া : 1) 



 

 

َلُمْوَن ـ َوَلُتْسَئُلنَّ َعمَّا ُآْنُتْم َتْع  

ucারণ: oয়া লাতসুআলুnা আmা কুনতুম তালামূন। 
(2) েতামােদর কাযর্kম সmেকর্ েতামােদরেক aবশয্ aবশয্i িজjাসাবাদ 
করা হেব। (সূরা নাহল : 93) 

 ِانَّ اَهللا َسِرْيُع اْلِحَساِب ـ 

ucারণ : inাlাহা সারীu’ল িহসাব। 

(3) িনি ত েজেনা, আlাহ aিত drত িহসাব gহণকারী। (সূরা আেল 
iমরান : 199) 

 َوِانَُّه َلِذْآُرَلَك َوَلَقْوِمَك ـ َوُسْوَف ُتْسَئُلْوَن ـ 

ucারণ: oয়া inাহূ লািযকrলাকা oয়া সাoফা তসুআলূন। 

(4) aবশয্i ei িকতাব আপনার জেনয্ eবং আপনার জািতর জেনয্ aিত 
বড় মযর্াদার িবষয়। আর শী  আপনােদরেক তার জেনয্ িজjাসাবাদ করা 
হেব। (সূরা যখুrফ : 44) 

 ِانَّ ِاَلْيَنا ِاَياَبَهُهْم ـ ُثمَّ ِانَّ َعَلْيَنا ِحَساَبُهْم ـ 

ucারণ: inা iলaiনা iয়াবাhম, ছুmা inা আ’লাiনা িহসাবাhম। 
(5) সেnহ েনi তােদরেক আমার কােছi িফের আসেত হেব। aত:পর 
তােদর িহসাব িনকাশ gহণ করা আমারi কাজ। (সূরা গািশয়া : 25-26) 

َنْسَئَلنَّ اْلُمْرَسِلْيَن ـ َفَلَنْسَئُلنَّ الَِّّذْيَن ُاْرِسَل ِاَلْيِهْم َوَل  

ucারণ: ফালানাসআলুnাlাযীনা uরিসলা iলাiিহম oয়া লানাসআলাnাল 
মুরসালীন। 

(6) যােদর pিত রাসলূ পাঠান হেয়িছল আিম তােদর aবশয্ aবশয্i 
িজjাসাবাদ করেবা eবং aবশয্i নবী-রাসলূগণেকo িজjাসাবাদ করব। 
(সূরা আরাফ : 6) 

হাদীস  

َاْلَكْيُس َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل ِلَما َبْعَد اْلَمْوتِ ) صلعم(َقاَل َرُسْوُل اِهللا 
 َواْلَعاِجُز َمْن َاْتَبَع َنْفَسُه ُهَواُه َو َتَمنَّى َعَلى اِهللا ـ 

(1) আlাহর রাসলূ (সা) বেলেছন, েয বয্িk িনেজর নাফসেক িনয়ntণ কের 
eবং মৃতুয্র পরবতর্ী জীবেনর জনয্ কাজ কের। েসi pকৃত বুিdমান। আর েয 
বয্িk িনেজেক কুpবৃিtর েগালাম বানায় aথচ আlাহর িনকট pতয্াশা কের 
েসi akম। (িতরিমযী) 
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