
ইসলািমক উি�

িবে�র সব�ে�� ধম� ইসলাম। ইসলাম ধেম� িব�াসীেদর �েত�েক পিব� �কারআন শরীফ ও মহানবী হযরত

মহুা�দ সাঃ এর �িত� কথা �মেন চেলন।

মসুিলমেদর জন� সবার �থেম �কারআন শরীফ। তারপের মহানবীর বাণী যা হাদীস নােম পিরিচত। অেনেকই

�ফসবকু(Facebook), ই�টা�াম, (Instagram), টুইটাের(Twitter) ইসলািমক উি�(Islamic Quote) বা

ইসলািমক ��াটাস(Islamic Status) �শয়ার কির। যারা ইসলািমক �পা�(Islamic Post) �শয়ার করেত

চান বা জানেত চান, অনেুরাধ থাকেব এই আ�� েকল পুেরাটা পড়ার।

আপনােদর সুিবধার জন� আমরা, ইসলািমক উি��েলা সু�রভােব সািজেয় িদেয়িছ।

�কারআন শরীফ �থেক ইসলািমক উি�

হািদস �থেক ইসলািমক উি�

ইসলািমক উি�ঃ �কারআন শরীফ

পিব� �কারআন শরীেফ �মাট

- সূরার সংখ�াঃ ১১৪�

- আয়াত সংখ�াঃ ৬৬৬৬ (িভ� মত অনযুায়ী ৬২৩৬�)

�িত� আয়াত এক এক� উি�। �িত� আয়ােতর মম�াথ� অেনক গভীর।

এখােন পিব� �কারআন শরীেফর উে�খেযাগ� িকছু আয়াত �দয়া হলঃ

১। যখন �তামােদরেক �কান ব�াপাের িনেষধ কির, তখন তা �থেক �বেঁচ থাক। �কান িবষেয় আেদশ কির,

তাহেল সাধ� অনসুাের �মেন চল।

সিহহ বখুারী-৭২৮৮

২। �য আ�াহর �িত ঈমান আেন, আ�াহ তার অ�রেক সৎপেথ পিরচািলত কেরন।

Source:সূরা আত-তাগাবনু ৬৪:১১

৩। যারা ঈমান এেনেছ এবং �নক কাজ কেরেছ তুিম তােদরেক সুসংবাদ দাও �য, তােদর জন� রেয়েছ

জা�াতসমহূ।

Source:সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫



৪। উপেদশ িদেত থাক, কারণ উপেদশ মিুমনেদর উপকাের আেস।

Source:সূরা আয-যািরয়াত ৫১:৫৫

৫। জা�াত স�িক� ত ইসলািমক উি�

মহান আ�া�  তায়ালা বেলন,

● "বলনু: আিম িক আপনােক তােদর �চেয় অেনক ভােলা িজিনেসর সুসংবাদ �দব? কারণ ধািম�কেদর

থাকেব তােদর পালনকত� ার িনকটবত� বাগান এবং তাঁরা পােব আ�াহর স�ি�। কারণ আ�াহর

দিৃ�েত (সব) তাঁর বা�া" (3: 15)।

● আ�াহ বলেবন, “এ� এমন এক� িদন �যখােন সত�বাদীরা তােদর সত� �থেক উপকৃত হেব। তােদর

থাকেব বাগান, িনেচ �বািহত হেব নদী - �সখােনই হেব তােদর িচর�ায়ী ঘর। "(5: 119)।

● "এবং আমরা (�ফেরশতারা) তােদর (জা�ািতেদর)  অ�র �থেক সকল ঘৃণা বা আঘােতর অনভূুিত দরূ

করব" (�রআন ::43)।

● "িচর সুেখর বাগােন(জা�ােতর বাগান) তারা(জা�ািতরা) �সখােন �েবশ করেব, �সইসােথ তােদর

িপতৃপু�ষ, তােদর প�ী এবং তােদর বংশধরেদর মেধ� যারা ধািম�ক িছল। �িত� দরজা �থেক

�ফেরশতারা �েবশ করেব (সালাম িদেয়) এবং বলেবন এখন �দেখা �তামােদর (জা�ািতেদর) চূড়া�

বািড় কত চমৎকার! " (�রআন ১:: ২–-২))।

● “তারা তােত খারাপ ব�ব� বা পােপর অিভেযাগ �নেব না। �ধু �নেব এই উি�: 'শাি�! শাি�! ''

(�রআন ৫:: ২৫-২)

● "িক� যারা িব�াসী এবং সৎকম� কের তােদর সুসংবাদ দাও, তােদর অংশ হল বাগান, যার িনেচ নদী

�বািহত হয়" (2:25)।

● "�তামার �ভুর কাছ �থেক �মা পাওয়ার �দৗেড় �ত হও, এবং এমন এক� বাগােনর জন�, যার ��

আকাশম�ল ও পৃিথবীর সম� (ধািম�কেদর জন� ��ত)" (3: 133)

৬। �য অভাবী মানেুষর কােছ হাত পােত না এবং �য অভাবী �চেয় �বড়ায়, তােদরেক �খেত দাও।



Source:সূরা আল-হা� ২২:৩৬

৭। আ�াহেক মজবতুভােব ধর, িতিনই �তামােদর অিভভাবক। িতিন কতই না উ�ম অিভভাবক এবং কতই না

উ�ম সাহায�কারী।

Source:সূরা আল-হা� ২২:৭৮

৮। ঈমান ভে�র কারণসমহূ িনেয় ইসলািমক উি�ঃ

১. আ�া�'র অি�� অ�ীকার করা বা আ�াহ ব�তীত কাউেক ��া বা �িতপালক মেন করা।

[Source:সূরা হাশর: ২৪]

২. আ�াহর সে� িশরক করা, িতিন ব�তীত অন� কােরা ইবাদাত করা। [Source:সূরা আল-আনআম :

১৬২-১৬৩]

৩. সু�� মশুিরক-কািফরেদরেক কািফর মেন না করা। [উ�াহর ইজমা বা ঐকমেত� এটা ঈমান

ভে�র কারণ]

৪. ধম�য় িবষেয় মসুিলমেদর িব�ে� অমসুিলম িকংবা �া�তেক সহেযািগতা করা। [Source:সূরা

মািয়দা: ৫১]

৫. �ীেনর অকাট� �কােনা িবধানেক অ�ীকার, অপছ� বা িমথ�ােরাপ করা। [Source:সূরা আনআম:

২১]

৬. সুিনি�ত হারামেক হালাল অথবা সুিনি�ত হালালেক হারাম মেন করা। [Source:সূরা তাওবা:

২৯]

৭. আ�াহ, রাসূল, �ীন ও �ীেনর �কােনা িবধান িনেয় ঠা�া িব�প করা বা গািল �দয়া। [ Source:সূরা

তাওবা: ৬৪-৬৬ ]

৮. আ�াহর আইেনর িবপরীেত আইন �ণয়ন করা। [ Source:সূরা �রা: ২১ ] [ Source:সূরা

মািয়দা: ৪৪]

৯. রাসূেলর (স) ফয়সালার তুলনায় অন� কােরা ফয়সালােক উ�ম মেন করা। [ Source:সূরা িনসা:

৬৫ ]

১০. জাদ ুকরা, বান মারা, �ফির কালাম করা। [ Source:সূরা বাকারা: ১০২ ]

১১. �জ�ািতষী বা গণেকর ভিবষ�ৎবাণী িব�াস করা। [ Source:সূরা লকুমান: ৩৪ ]



১২. জাগিতক ও �ব�ািনক কায�কারেণর অ�ভূ� � নয় এমন �কােনা িবষয়েক কারণ িহেসেব উে�খ

করা। �যমন, ভাগ� রািশ। অন�ুপভােব অ�ভ, অযা�া বা অম�েল িব�াস করা। [ সিহহ বখুারী:

৫৭০৭ ]

১৩. কাউেক �ীন শরীয়েতর ঊে�� মেন করা। [ Source:সূরা মািয়দা: ৩ ]

৯। �য পরম ক�ণামেয়র িযিকর �থেক িবমখু থােক, আিম তার জন� এক শয়তানেক িনেয়ািজত কির, ফেল �স

হেয় যায় তার স�ী।

Source:সূরা আয-যুখ�ফ ৪৩:৩৬

ইসলািমক উি�ঃ হাদীস (মহানবী সাঃ এর মলূ�বান বাণী)

১০। মদ�পান স�েক�  রাসূল�ুাহ (সাঃ) বেলেছন,

শরােবর (মেদর) উপর দশভােব অিভস�াত করা হেয়েছ।

◾ �য়ং শরাব বা মদ (অিভশ�),

◾ শরাব উৎপাদকঃ �য মদ উৎপ� কের।

◾ �য তা উৎপাদন করায়ঃ �য মদ উৎপ� করেত আেদশ �দয়।

◾ তার িবে�তাঃ �য মদ িবি� কের।

◾ তার ��তাঃ �য মদ িকেন।

◾ তার বহনকারীঃ �য মদ বহন কের এক জায়গা �থেক আেরক জায়গায় িনেয় যায়।

◾ তা যার জন� বহন করা হয়ঃ যার জন� মদ বহন করা হয়।

◾ এর মলূ� �ভাগকারীঃ �য মদ িবি�র টাকা �ভাগ কের।

◾ তা পানকারীঃ �য মদ পান কের।

◾ তা পিরেবশনকারীঃ �য মদ পিরেবশন কের।

মেদর সােথ স�িক� ত সকেলই অিভশ�।



Source:সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস নং ৩৩৮০

১১। সব�কােলর সব�ে�� মানব হযরত মহুা�দ (সাঃ) বেলেছন,

(১) আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করেব না, যিদ �তামােক হত�া করা হয় অথবা আ�েন �ািলেয় �দয়া

হয় তাও না।

(২) িপতা-মাতার অবাধ� হেব না। যিদ মাতা-িপতা �তামােক �তামার পিরবার-পিরজন বা ধন স�দ

�ছেড় �দয়ার ��মও �দয়।

(৩) ই�াকৃতভােব কখনও �কান ফরয সালাত (নামাজ) �ছেড় িদও না। কারণ �য ব�ি� ই�াকৃতভােব

ফরয সালাত (নামাজ) পিরত�াগ কের, আ�াহ তা‘আলা তার �থেক দািয়� উ�েয় �নন।

(৪) মদ পান হেত িবরত থাকেব। �কননা তা সকল অ�ীলতার মলূ।

(৫) সাবধান, আ�াহর নাফরমানী ও �নাহ �থেক �বেঁচ থাক। �কননা, নাফরমানী �ারা আ�াহর ��াধ

অবধািরত হেয় যায়।

(৬) িজহাদ হেত কখেনা পািলেয় যােব না, যিদও সকল �লাক মারা যায়।

(৭) যখন মানেুষর মেধ� মহামারী ছিড়েয় পেড়, আর তুিম �সখােনই রেয়ছ, তখন �সখােন তুিম অব�ান

করেব (পলায়নপর হেব না)।

(৮) শি�-সামথ�� অনযুায়ী িনেজর পিরবার-পিরজেনর জন� খরচ করেব (কাপ�ণ� কের তােদর ক� িদেব

না)।

(৯) পিরবােরর �লােকেদরেক আদাব-কায়দা িশ�ার জন� ক�নও শাসন হেত িবরত থাকেব না।

(১০) আ�াহ তা‘আলা স�েক�  তােদরেক ভয় �দশ�ন করেত থাকেব।

১২। �রবািন স�েক�  মহানবীর বাণীঃ

রাসূল (সা:) বলেলন, “�তামরা িনেজরা খাও, অন�েক খাওয়াও এবং স�য় কের রাখ (�রবানীর �গা�

স�েক� )।” সহীহ বখুারী-৫৫৬৯

“রাসূল (সা:) আেদশ করেলন, �রবানী হেত পাির�িমক িহেসেব কসাইেক িকছু না িদেত।”

Source:সহীহ বখুারী-১৭১৬

��� �দায়া �কান�?

১৩। ��� �দায়া স�েক�  রাসূল (সাঃ) বেলন,

��� �দা‘আ হে� আরাফাত িদবেসর �দা‘আ।

আর আিম এবং আমার পূব�বত� নবীগণ যা বেলিছ, তার মেধ� ��� হে�:
ُإِالَّإَِلَھالَ َقِدیٌرَشْيٍءُكلَِّعَلىَوُھَواْلَحْمُدَوَلُھاْلُمْلُكَلُھَلُھ،َشِریَكالََوْحَدهُهللاَّ



একমা� আ�াহ ছাড়া �কােনা হ� ইলাহ �নই, তাঁর �কােনা শরীক �নই; রাজ� তাঁরই, সম� �শংসাও তাঁর; আর

িতিন সকল িকছুর উপর �মতাবান।

লা ইলা-হা ই�া�া-� ওয়াহদা� লা শারীকা লা�, লা�ল মলূ� ওয়া লা�ল হামদ,ু ওয়া �য়া ‘আলা �ি� শাই’ইন

�াদীর।

Source:[িতরিমযী-৩৫৮৫, শাইখুল আলবানী সহী�ত িতরিমযীেত হাদীস�েক হাসান বেলেছন, ৩/১৮৪;

িসলিসলা সহীহা-৪/৬।]

আরাফাহ িদবস স�িক� ত মহানবীর বাণীঃ

১৪। আরাফাহ িদবেসর তুলনায় এমন �কান িদন �নই, �যিদন আ�াহ তা’আলা সব�ািধক �লাকেক �দাযেখর

আ�ন �থেক মিু� দান কেরন।

Source:সিহহ মসুিলম-৩১৭৯

আরাফােতর িদেনর দ’ুআই উ�ম দ’ুআ।

Source:িতরিমিজ-৩৫৮৫

দান করা স�েক�  মহানবীর বাণীঃ

১৫। সেব�া�ম সাদাকা (দান করা)  হেলা, পর�েরর মােঝ সমেঝাতা করা।

Source:িসলিসলা সহীহা-৩৭

�কান নারীরা  জা�ােতর �যেকান দরজা িদেয় �েবশ করেত পারেব?

১৬। আব ু�রায়রা রাি�য়া�া� আন� হেত বিণ�ত �য, আ�াহর রাসূল সা�া�াহ 'আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ

.❝ যিদ �কান মিহলা -

◍ পাঁচ ওয়া� সালাত আদায় কের,

◍ রমাদােনর �রাযা পালন কের,

◍ ল�া�ােনর �হফাযত কের, এবং

◍ �ামীর আনগুত� কের,

�স জা�ােতর �য দরজা িদেয় ই�া �েবশ করেব। ❞

Source:মসুনােদ আহমাদ, হািদসঃ ১৬৬১

ি�লহ� মােসর আমল িনেয় মহানবীর বাণীঃ

১৭। ি�লহ� মােসর �থম দশ িদেনর আমেলর �চেয়, অন� �কান িদেনর আমলই উ�ম নয়।

সিহহ বখুারী-৯৬৯



রাসূল�ুাহ (সাঃ) ি�লহ� মােসর নয় (১ �থেক ৯) তািরখ পয�� �রাযা রাখেতন।

আব ুদাউদ-২৪৩৭

রাসূল (সাঃ) আেরা বেলন,

“িযলহ� মাস �� হেল �য ব�ি� �রবািন করেত চায় �স �যন তার চুল ও নখ না কােট।”

জা�াত স�িক� ত হািদসঃ

মসুলমানরা �কান কাজ করেল আ�া�  িনেজই জা�ােতর িজ�াদার হেবন?

১৮। জা�াত স�িক� ত হািদেস, আিয়শা রাি�য়া�া� বেলেছন,

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ

“ছয়� অভ�াস এমন রেয়েছ, যার �কান এক� অভ�ােসর উপর �কান মসুলমান মারা �গেল তােক জা�ােত

�েবশ করােনার ব�াপাের আ�াহ িনেজই িজ�াদার।"

১) �কান �লাক িজহােদ �বর হেয় মারা �গেল, আ�াহ তােক জা�ােত �েবশ করােনার ব�াপাের

িজ�াদার।

২) �কান �লাক কােরা জানাজায় অংশ�হণ কের মারা �গেল, আ�াহ তােক জা�ােত �েবশ করােনার

ব�াপাের িজ�াদার।

৩) �কান অসু� �লাক �দখেত িগেয় �কউ মারা �গেল, তােক জা�ােত �েবশ করােনার ব�াপাের

িজ�াদার।

৪) �কান ব�ি� উ�ম�েপ অজ ুকের সালাত আদােয়র জন� মসিজেদ িগেয় মারা �গেল, আ�াহ তােক

জা�ােত �েবশ করােনার ব�াপাের িজ�াদার।

৫) �কান �লাক একমা� ��া করার উে�েশ� �কান �নতার (�নতা যিদ মসুিলমেদর �নতা হয় ও

মসুিলমেদর কল�াণকামী হয়) িনকট �গেলা এবং �সখােন �স মারা �গেলা, আ�াহ তােক জা�াত �দয়ার

ব�াপাের িজ�াদার।

৬) �কান �লাক বািড়েত থােক, কােরা িগবত কের না এবং তার িনকট �কান শাি� বা স�ি�র

অিভেযাগ করা হয় না এমন �লাক মারা �গেল, তােক জা�ােত �েবশ করােনার ব�াপাের আ�াহ

িজ�াদার।

Source:িসলিসলাহ সিহহাহ, ৩৩৮৪ এবং আল-মজুামলু আওসাত, ৩৮৩৪

�কান ৪� কাজ করেল জা�াত পাওয়া যােব?

১৯। �য �কান িদেন চার� আমল করেত পারেল জা�াতঃ

.আব ূ�রাইরা� রাি�য়া�া� আন� হেত �া�,

❝ মহানবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ



আজ �তামােদর মােঝ �ক (িসয়াম বা �রাজা পালনকারী)?

আব ূবকর (রািযঃ) বলেলন, আিম।

❝ রসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ

আজ �তামােদর মােঝ �ক একটা (জানাযােক অনকুরণ কেরেছা)?

আব ূবাকর (রািযঃ) বলেলন, আিম।

❝ রসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ

�তামােদর মােঝ �ক একজন (িমসকীনেক আজ খাবার িদেয়েছা)?

আব ূবাকর বলেলন, আিম।

❝ রসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আবার বলেলনঃ

�তামােদর মােঝ �ক আজ একজন (অসু�েক �দখেত িগেয়েছা)?

আব ূবাকর (রািযঃ) বলেলন, আিম।

❝ তারপর রসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ

যার মেধ� এ কাজ�েলার সংিম�ণ ঘেটেছ �স জা�ােত �েবশ করেব।

Source:সহীহ মসুিলম

পৃিথবীেত জা�াতী �লােকর পিরচয়

২০। রসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “িতন ��ণীর মানষু জা�াতী হেব।”

● �থম �কার মানষু তারা, যারা রা�ীয় কণ�ধার, ন�ায়পরায়ণ, সত�বাদী এবং �নক কােজর তাওফীক

লােভ ধন� �লাক।

● ি�তীয়, ঐ সকল মানষু, যারা দয়াল ুএবং আ�ীয়-�জন ও মসুিলম স�দােয়র �িত �কামলিচ�।

● তৃতীয়, ঐ ��ণীর মানষু, যারা পূত-পিব� চিরে�র অিধকারী, যা�াকারী নয় এবং স�ানািদ স��

�লাক।

Source:সহীহ মসুিলম

িকয়ামেতর িদন কারা আ�া� র আরেশ ছায়া পােবন?

২১। মহানবী (সাঃ) বেলন, “সাত ব�ি�েক আ�াহ তাঁর ছায়াতেল আ�য় �দেবন, �যিদন(�কয়ামেতর িদন) তাঁর

ছায়া ছাড়া আর �কান ছায়াই অবিশ� থাকেব না। তারা হেলা,

(১) ন�ায়পরায়ন শাসক।

(২) �য যুবক আ�াহর ইবাদােতর মেধ� বড় হেয়েছ।

(৩) �য ব�ি� মসিজদ �থেক �বিরেয় �গেলও তার অ�র এর সােথ স�ৃ� থােক।



(৪) এমন দ’ুজন �লাক যারা আ�াহর জন� পর�র ভালবাসা �াপন কেরেছ। এই স�েক� ই এক� থােক

এবং িবি�� হয়।

(৫) এমন ব�ি� যােক �কান অিভজাত পিরবােরর সু�রী �পসী নারী (খারাপ কােজ) আ�ান কেরেছ

িক� �স তােক এই বেল �ত�াখ�ান কেরেছ, "আিম আ�াহেক ভয় কির"।

(৬) এমন ব�ি� �য এত �গাপেন দান-সদকা কেরেছ �য, তার ডান হাত যা দান কেরেছ তার বাম

হাতও তা জানেত পােরিন �য, ডান হাত িক দান কেরেছ।

(৭) �য ব�ি� িনজ� েন আ�াহেক �রণ কেরেছ এবং তার দ’ু�চাখ বেয় পািন পেড়েছ।"

Source:[সহীহ বখুারী-৬৬০, সহীহ মসুিলম-১০৩১]

২২। মহানবী হযরত মহুা�দ (সাঃ) বেলন,

আমার উ�েতর(অনসুারীেদর)  মােঝ আইয়�ােম জািহলী যুেগর চার� �-�থা(খারাপ �থা) রেয় �গেছ যা

�লােকরা পিরত�াগ করেত চাইেব না।

(১) বংেশর �গৗরব করা।

(২) অন�েক বংেশর �খাঁটা �দয়া,

(৩) ন�ে�র মাধ�েম বিৃ�র জন� �াথ�ণা করা,

(৪) মেৃতর জন� িবলাপ কের কা�াকা� করা।

িকয়ামেতর িদন কােদর সােথ আ�া�  তায়ালা কথা বলেবন না?

২৩। মহানবী (সাঃ) বেলন,

“এমন িতন �কার �লাক রেয়েছ, যােদর সােথ িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা’আলা কথা বলেবন না, তােদর িদেক

তাকােবন না এবং তােদরেক পিব�ও করেবন না। আর তােদর জন� রেয়েছ মম��দ শাি�।”

◼�য পিরেধয় ব� টাখনরু িনেচ ঝুিলেয় রােখ।

◼�য িমথ�া কসম কের মাল চালায়।

◼আর �য িকছু দান কের তার �খাঁটা �দয়।

Source:সুনােন আন-নাসায়ী, হািদস নং ৪৪৫৮

িবপেদর �মাকািবলা করেত �কান সূরা পড়েত হেব?

২৪। রাসূল (সাঃ) বলেলন,

“সকােল ও স��ায় িতনবার কের �ল �ওয়া�া� আহাদ, �ুল আ‘ঊযু িবরাি�ল ফালাক ও �ুল আ‘ঊযু

িবরাি�� নাস পড়েব।এই সূরা �েলার সকল িবপদ-আপেদর মকুািবলায় �তামার জন� যেথ� হেব।”

Source:িমশকাতুল মাসািবহ, হািদস নং ২১৬৩



২৫। রাসূল (সাঃ) বেলেছন, যার সব�েশষ বাক� হেব “লা ইলাহা ই�া�াহ”, �স জা�ােত �েবশ করেব।

Source:আব ুদাউদ-৩১১৬


