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মহানবী (সা.) এর ২১৩ িট মহামূল্যবান
বাণী
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বেশষ
নবী। দুিনয়ােত যারা তাঁর েদখােনা পেথ চলেব, পরকােল তারাই
জান্নােত যােব। তারাই জাহান্নাম েথেক মুক্িত পােব। আমরা তাঁর
উম্মত বা অনুসারী দল। আমরা তাঁর েদখােনা পেথ চিল। সিঠক পথ পাবার
জন্েয িতিন আমােদর কােছ দুিট িজিনস েরেখ েগেছন। একিট হেলা
আল্লাহর কুরআন। আর অপরিট হেলা তাঁর সুন্নত বা সুন্নাহ।
নবীর সুন্নাহ সম্পর্েক জানা যায় হাদীস েথেক।হাদীেসর অেনকগুেলা বড়
বড় গ্রন্থ আেছ। নবীর বাণীেক হাদীস বেল। নবীর কাজ কর্ম এবং
চিরত্েরর বর্ণনােক ও হাদীস বেল।
নবীর সমর্থন এবং আেদশ িনেষেধর বর্ণনােকও হাদীস বেল। ইসলােমর সত্য
ও সিঠক পথেক জানাবার জন্েয আমােদরেক আল্লাহর বাণী কুরআন মজীদেক
বুঝেত হেব এবং মানেত হেব।
িঠক েতমিন আমােদরেক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর বাণী হাদীস পড়েত হেব এবং েস অনুযায়ী চলেত হেব।
তেবই মহান আল্লাহ খুশী হেবন আমােদর প্রিত।আমরা হেত পারেবা
সত্িযকার মুসিলম।
েস জন্েযই আমরা এখােন সংকলন কেরিছ প্িরয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর অেনকগুেলা হাদীস। এেসা আমরা সবাই প্িরয় নবীর এই
বাণীগুেলা পিড় এবং েমেন চিল।

আল্লাহ
১. জান্নােতর চািব হেলা – ‘আল্লাহ ছাড়া েকােনা ইলাহ নাই’ এ
সাক্ষ্য েদয়া। (আহমদ)
শব্দার্থ : ‘ইলাহ’ মােন হুকুমকর্তা, আইনদাতা, আশ্রয়দাতা,
ত্রাণকর্তা, উপাস্য, প্রার্থনা শ্রবণকারী।
২. আল্লাহ সুন্দর! িতিন েসৗন্দর্যেকই পছন্দ কেরন। (সহীহ মুসিলম)

৩.
ক.
খ.
গ.
ঘ.

শ্েরষ্ঠ কথা চারিট :
সুবহানাল্লাহ – আল্লাহ পিবত্র,
আল হামদুিলল্লাহ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর,
লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ – আল্লাহ ছাড়া েকান ইলাহ নাই,
আল্লাহু আকবর – আল্লাহ মহান। (সহীহ মুসিলম)

আল্লাহর অিধকার
৪. বান্দাহর উপর আল্লাহর অিধকার হেলা, তারা েকবল তাঁরই আনুগত্য ও
দাসত্ব করেব এবং তাঁর সােথ েকােনা অংশীদার বানােবনা। (সহীহ
বুখারী)

ঈমান
৫. বেলা : ‘আিম আল্লাহর প্রিত ঈমান এেনিছ ; অতপর এ কথার উপর অটল
থােকা। (সহীহ মুসিলম)
৬. ঈমান না এেন েতামরা জান্নােত প্রেবশ করেত পারেবনা। (তারগীব)
৭. েয েকউ এই েঘাষণা েদেব : ‘আল্লাহ ছাড়া েকােনা ইলাহ নাই আর
মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর রসূল’ – আল্লাহ তােক জাহান্নােমর জন্েয
িনিষদ্ধ কের েদেবন।(সহীহ বুখারী)

ঈমান থাকার লক্ষণ
৮. তুিম মুিমন হেব তখন, যখন েতামার ভােলা কাজ েতামােক আনন্দ
েদেব, আর মন্দ কাজ েদেব মেনাকষ্ট। (আহমদ)

ইসলাম
৯. সব কােজর আসল কাজ হেলা ‘ইসলাম’। (আহমদ)
১০. েকােনা বান্দাহ তেতাক্ষণ পর্যন্ত মুসিলম হয়না, যেতাক্ষণ তার
মন ও যবান মুসিলম না হয়। (তাগরীব)

পিবত্রতা
১১. পিবত্রতা ঈমােনর অর্েধক। (সহীহ মুসিলম)
১২. েয পূত পিবত্র থাকেত চায়, আল্লাহ তােক পূত পিবত্র রােখন।
(সহীহ বুখারী)

সালাত
১৩. সালাত জান্নােতর চািব। (আহমদ)
শব্দার্থ : সালাত – নামায। জান্নাত – েবেহশত।
১৪. সালাত হেলা ‘নূর’। (সহীহ মুসিলম)
১৫. সালাত আমার চক্ষু শীতলকারী। (নাসায়ী)
১৬. পিবত্রতা সালােতর চািব। (আহমদ)
১৭. সালাত মুিমনেদর িম’রাজ। (িমশকাত)
শব্দার্থ : িম’রাজ মােন – উর্ধ্েব গমন করা বা আল্লাহর ৈনকট্য
অর্জন করা।
১৮. েয পিরশুদ্ধ হয়না, তার সালাত হয়না। (িমশকাত)
১৯. সাত বছর বয়স হেলই েতামােদর সন্তানেদর সালাত আদায় কেত আেদশ
কেরা। (আবু দাউদ)
২০. িকয়ামেতর িদন পয়লা িহসাব েনয়া হেব সালােতর। (তাবরািন)
২১. আল্লাহর অনুগত দাস আর কুফরীর মােঝ িমলন েসতু হেলা সালাত
ত্যাগ করা। (সহীহ মুসিলম)
২২. েয ব্যক্িত েলাক েদখােনার জন্েয সালাত পড়েলা, েস িশরক করেলা।
(আহমদ)

সাওম
২৩. সাওম একিট ঢাল। (িমশকাত)
শব্দার্থ : সাওম – েরাজা।
২৪. সাওম এবং কুরআন বান্দার জন্েয সুপািরশ করেব। (বায়হাকী)
২৫. যখন রমযান শুরু হয়, তখন রহমেতর দুয়ার খুেল েদয়া হয়। (সহীহ
বুখারী)
২৬. েতামােদর মােঝ বরকতময় রমযান মাস এেসেছ। আল্লাহ েতামােদর উপর
এ মােসর িসয়াম সাধনা ফরয কের িদেয়েছন। (নাসায়ী)

হজ্জ ও উমরা
২৭. হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লার েমহমান। (িমশকাত)

আল্লাহর পেথ িজহাদ
২৮. আল্লাহর পেথ একিট সকাল িকংবা একিট সন্ধ্যা ব্যয় করা েগাটা
পৃিথবী এবং পৃিথবীর সমস্ত সম্পেদর েচেয় উত্তম। (সহীহ বুখারী)
২৯. েয লেড় যায় আল্লাহর বাণীেক িবজয়ী করার জন্েয েসই আল্লাহর পেথ
( িজহাদ কের )। (সহীহ বুখারী)
৩০. অত্যাচারী শাসেকর সামেন সত্য কথা বলা সবেচেয় বড় িজহাদ।
(িতরিমযী)

জ্ঞানার্জন
৩১. রাত্ের ঘন্টাখােনক জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত েজেগ ( ইবাদেত
িনরত ) থাকার েচেয় উত্তম। (দারমী)
৩২. েয জ্ঞােনর সন্ধােন েবর হয়,

েস

আল্লাহর

পেথ

েবর

হয়।

(িতরিমযী)
৩৩. আমার পের সবেচেয় বড় দানশীল েস, েয েকােনা িবষেয় জ্ঞান লাভ
করেলা, অতপর তা ছিড়েয় িদেলা। (বায়হাকী)

আল কুরআন
৩৪. সর্েবাত্তম বাণী আল্লাহর িকতাব। (সহীহ মুসিলম)
৩৫. কুরআনেক আঁকেড় ধেরা, তাহেল কখেনা িবপথগামী হেবনা। (িমশকাত)
৩৬. কুরআন পিরবােরর েলােকরা আল্লাহর পিরবার এবং তাঁর িবেশষ েলাক।
(নাসায়ী)
৩৭. েতামরা আল্লাহর িকতাবেক আঁকেড় ধেরা। এর হালালেক হালাল বেল
গ্রহণ কেরা এবং এর হারামেক হারাম বেল বর্জন কেরা। (হািকম)
৩৮. েয আল্লাহর িকতােবর পথ ধের েস দুিনয়ােত িবপথগামী হয়না এবং
পরকােল হয়না দুর্ভাগা। (িমশকাত)
৩৯. আমার উম্মেতর সম্মািনত েলাক হেলা কুরআেনর বাহক আর রােতর
সাথীরা (বায়হাকী)

রসূল ও সুন্নাহ
৪০. সর্েবাত্তম জীবন পদ্ধিত হচ্েছ মুহাম্মদ সাঃ প্রদর্িশত
পদ্ধিত। (সহীহ মুসিলম)
৪১. েয আমার আনুগত্য করেলা েস আল্লাহর আনুগত্য করেলা। (সহীহ
বুখারী)
৪২. েয আমােক অমান্য করেলা েস আল্লাহেক অমান্য করেলা। (সহীহ
বুখারী)
৪৩. েয আমার সুন্নতেক ভােলাবাসেলা েস আমােক ভােলাবাসেলা। (সহীহ
মুসিলম)
৪৪. েয আমার সুন্নত েথেক িবমুখ হেলা, েস আমার েলাক নয়। (সহীহ
মুসিলম)
৪৫. আিম আল্লাহর কােছ েশষ নবী িহেসেব িলিখত আিছ। (শরেহ সুন্নাহ)

িনয়্যত
৪৬. কাজ িনর্ভর কের িনয়্যেতর উপর।(সহীহ বুখারী)
েনাট : িনয়্যত মােন -উদ্েদশ্য,সংকল্প,ইচ্ছা,েকােনা িনর্িদষ্ট কাজ
করার িসদ্ধান্ত েনয়া।‘কাজ িনর্ভর কের িনয়্যেতর উপর’ মােন কােজর
েপছেন মানুেষর েয উদ্েদশ্য, সংকল্প বা িসদ্ধান্ত থােক, তার
িভত্িতেতই েস ফল ও পুরস্কার লাভ করেব।
৪৭. প্রত্েযক ব্যক্িত তার কােজর েসই ফলই পােব,যা েস িনয়্যত
কেরেছ।[সহীহ বুখারী)
৪৮. আল্লাহ েতামােদর েচহারা সুরত ও ধনসম্পদ েদখেবননা,িতিন েদখেবন
েতামােদর অন্তর ও কাজ [সহীহ মুসিলম)
েনাট :এখােন অন্তর মােন -উদ্েদশ্য ও লক্ষ্য বা িনয়্যত।
এই িতনিট হাদীস েথেক আমরা মানব জীবেন উদ্েদশ্য ও লক্ষ্য বা
িনয়্যেতর গুরুত্ব জানেত পারলাম।সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্িট লােভর
উদ্েদশ্েযই যাবতীয় কাজ করা উিচত।
ৈনিতক চিরত্র ৪৯. মহত চিরত্েরর পূর্ণতা দােনর জন্েয আমার আগমন।
[মুআত্তােয় মািলক)
শব্দার্থ :‘আখলাকুন’ও‘খুলুকুন’ মােন -ৈনিতক চিরত্র,ব্যবহার,আচার
আচরণ।
৫০. উত্তম চিরত্েরর চাইেত বড় মর্যাদা আর েনই।[ইবেন িহব্বান)
৫১. ঈমােনর পূর্ণতা লাভকারী মুিমন তারা,যােদর ৈনিতক চিরত্র

সর্েবাত্তম।[িমশকাত)
৫২. েতামােদর মধ্েয সবেচেয় ভােলা মানুষ তারা,যােদর আচার ব্যবহার
সবেচেয় ভােলা।[সহীহ বুখারী)
৫৩. আল্লাহর নবীর চিরত্র িছেলা িঠক কুরআেনর মেতা।[আেয়শা রাঃ সহীহ
মুসিলম)

দীন
৫৪. দীন খুব সহজ [সহীহ বুখারী)
ব্যাখ্যা :দীন মােন – জীবন যাপন পদ্ধিত।
এখােনা দীন মােন দীন ইসলাম। অর্থাৎ ইসলােমর জীবন যাপন পদ্ধিত খুব
সহজ।
৫৫. দীন হেলা – কল্যাণ কামনা। (সহীহ মুসিলম)
েনাট : দীন ইসলােমর মূল কথা হেলা, িনেজর এবং সকল মানুেষর
দুিনয়াবী ও পরকালীন কল্যাণ চাওয়া।
৫৬. আল্লাহ যার ভােলা চান, তােক দীেনর সিঠক জ্ঞান দান কেরন।
(সহীহ বুখারী)

আল্লাহর ভয়
৫৭. জ্ঞােনর মাথা হেলা আল্লাহেক ভয় করা। (িমশকাত)
ব্যাখ্যা : অর্থাৎ েয আল্লাহেক ভয় কের েস – ই সবেচেয় বড় জ্ঞানী।
৫৮. আল্লাহেক ভয় কেরা, তােতই সবেচেয় বড় ইবাদতকারী হেত
পারেব।(িমশকাত)
৫৯. একজেনর উপর আেরকজেনর েকােনা মর্যাদা েনই। তেব আেছ আল্লাহ
ভীিত িভত্িতর। (িতবরানী)
৬০. েস ব্যক্িত েদাযেখ প্রেবশ করেবনা, েয আল্লাহর ভেয় কাঁেদ।
(িতরিমযী)

শ্েরষ্ঠ আমল
৬১. শ্েরষ্ঠ আমল হেলা, আল্লাহর
জন্েয ঘৃণা করা। (আবু দাউদ)

জন্েয

ভােলাবাসা

এবং

আল্লাহর

িবশ্বস্ততা
৬২. যার মধ্েয আমানত েনই তার ঈমান েনই। (িমশকাত)
শব্দার্থ : আমানত মােন – িবশ্বস্ততা, িবশ্বাসেযাগ্যতা।
৬৩. েয অংগীকার রক্ষা কেরনা, তার ধর্ম েনই। (িমশকাত)

দুিনয়ার জীবন
৬৪. দুিনয়া মুিমেনর জন্েয কারাগার আর কািফেরর েবেহশত। (সহীহ
মুসিলম)
৬৫. দুিনয়ােত এমন ভােব জীবন যাপন কেরা েযেনা তুিম একজন গরীব
িকংবা পিথক। (সহীহ বুখারী)
৬৬. অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঈমােনর অংশ। (আবু দাউদ)

মসিজদ
৬৭. পৃিথবীেত মসিজদগুেলাই আল্লাহর সবচাইেত প্িরয় জায়গা। (সহীহ
মুসিলম)
৬৮. আমার জন্েয েগাটা পৃিথবীেকই িসজদার জায়গা এবং পিবত্র কের
েদয়া হেয়েছ। (সহীহ বুখারী)
৬৯. েয আল্লাহর উদ্েদশ্েয একিট মসিজদ বানায়, আল্লাহ জান্নােত তার
জন্েয একিট ঘর বানায়। (সহীহ বুখারী)

মুয়াজ্িজন
৭০. িকয়ামেতর িদন মুয়াজ্িজেনর ঘাড় সবেচেয় লম্বা উঁচু হেব। (সহীহ
মুসিলম)

িনেজর জন্েয পেরর জন্েয
৭১. িনেজর জন্েয যা পছন্দ কেরা, অন্যেদর জন্েযও তাই পছন্দ করেব,
তেবই হেত পারেব মুিমন। (সহীহ মুসিলম)
৭২. েতামােদর েকউ মুিমন হেবনা, যেতাক্ষণ েস িনেজর জন্েয যা পছন্দ
কের, তার ভাইেয়র জন্েযও তাই পছন্দ না করেব। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহই যেথষ্ট
৭৩. েয আল্লাহর উপর ভরসা কের, তার জন্েয আল্লাহই যেথষ্ট। (ইবেন
মাজাহ)

জ্ঞানী
৭৪. জ্ঞানীরা নবীেদর উত্তরািধকারী। (িতরিমযী)
৭৫. জ্ঞানবান আর দুিনয়াদার সমান নয়। (দােরমী)
৭৬. সবেচেয় মন্দ েলাক জ্ঞানীেদর মধ্েয যারা মন্দ তারা, আর সবেচেয়
ভােলা েলাক জ্ঞানীেদর মধ্েয যারা ভােলা তারা। (দারমী)
৭৭. প্রিতিট জ্ঞান তার বাহেকর জন্েয িবপেদর কারণ, তেব েয েস
অনুযায়ী আমল (কাজ) কের তার জন্েয নয়। (তাবরানী)

িশক্ষক
৭৮. আিম প্েরিরত হেয়িছ িশক্ষক িহেসেব। (িমশকাত)
৭৯. িশক্ষাদান কেরা এবং সহজ কের িশখাও। (আদাবুল মুফরাদ)

সুধারণা কুধারণা
৮০. সুধারণা করা একিট ইবাদত। (আহমদ)
৮১. অনুমান ও কুধারণা করা েথেক িবরত থােকা, েকননা অনুমান হেলা বড়
িমথ্যা কথা। (সহীহ বুখারী)

যুলম
৮২. যুলম করা েথেক িবরত থাকা। েকননা, িকয়ামেতর িদন
অন্ধকােরর রূপ েনেব। (সহীহ মুসিলম)
৮৩. মযলুেমর ফিরয়াদ েথেক আত্মরক্ষা কেরা। (সহীহ বুখারী)

যুলম

ভ্রাতৃত্ব
৮৪. মুিমন মুিনেনর ভাই। (িমশকাত)
৮৫. মুসলমান মুসলমােনর ভাই। (সহীহ বুখারী)
েনাট : এ দুিট হাদীেস ঈমান এবং ইসলামেক ভ্রাতৃত্েবর িভত্িত বলা
হেয়েছ।

ভ্রাতৃত্েবর দািয়ত্ব
৮৬. মুিমন মুিমেনর আয়না। (িমশকাত)
িশক্ষা : আয়না েযমন ময়লা দূর করেত এবং সাজ েসৗন্দর্য গ্রহণ করেত
সাহায্য কের, েতমিন একজন মুিমেনর কর্তব্য তার মুিমন ভাইেয়র েদাষ
ত্রুিট দূর ও সুন্দর গুণাবলী অর্জন করার কােজ সাহায্য করা।
৮৭. মুসলমান মুসলমােনর ভাই। েস তার ভাইেয়র প্রিত যুলম কেরনা এবং
তােক অপমািনতও কেরনা। (সহীহ মুসিলম)
৮৮. মুিমন মুিমেনর সােথ প্রাচীেরর গাঁথুিনর মেত মজবুত সম্পর্ক
রােখ। (সহীহ বুখারী)
৮৯. মুিমন ছাড়া অন্যেক সাথী বন্ধু বানােবনা। (িমশকাত)

সুকৃিত দুস্কৃিত
৯০. েয ভােলা কােজর আেদশ কেরনা এবং মন্দ কাজ েথেক িনেষধ কেরনা,
েস আমার েলাক নয়। (িতরিমযী)

িবনয়
৯১. েয আল্লাহর উদ্েদশ্েয িবনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বািড়েয়
েদন। (িমশকাত)

িবশ্বাস ভংগ করা
৯২. েয েতামার সােথ িবশ্বাস ভংগ কেরেছ, তুিম তার সােথ িবশ্বাস
ভংগ কেরানা। [িতরিমযী)

আনুগত্য ও েনতৃত্ব
৯৩. েয েনতার আনুগত্য করেলা, েস আমারই আনুগত্য করেলা। (সহীহ
বুখারী)
৯৪. েয েনতার অবাধ্য হেলা েস আমার অবাধ্য হেলা। (সহীহ বুখারী)
৯৫. েয আল্লাহর অবাধ্য হয়, তার আনুগত্য করা যােবনা। (কানযুল
উম্মাল)
৯৬. কােরা এমন হুকুম মানা যােবনা, যােত আল্লাহর হুকুম অমান্য
করেত হয়। (সহীহ মুসিলম)
৯৭. েয েনতা হয়, তােক সবার েচেয় দীর্ঘ িহসাব েচেয় দীর্ঘ িহসাব
িদেত হেব। (কানযুল উম্মাল)

দান
৯৮. দান হচ্েছ একিট প্রমাণ। (সহীহ মুসিলম)
৯৯. েয আল্লাহর পেথ একিট দান কের, আল্লাহ তার জন্েয সাতশ ; গুণ
িলেখ েদন। (িতরিমযী)
১০০. দান সম্পদ কমায়না। (িতবরানী)

ভােলা ব্যবহার
১০১. েয আল্লাহ ও পরকােলর প্রিত ঈমান রােখ, েস েযেনা উত্তম কথা
বেল। (সহীহ বুখারী)
১০২. েতামার ভাইেয়র িদেক হািস মুেখ তাকােনা একিট দান।(িতরিমযী)
১০৩. েয মানুেষর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেরনা, েস আল্লাহরও কৃতজ্ঞ
হয়না। (আবু দাউদ)

অর্থ ও আল্লাহ ভীিত
১০৪. েয আল্লাহেক ভয় কের, তার ধনী হওয়ােত েদাষ েনই। (িমশকাত)
১০৫. েয আল্লাহেক ভয় কের, তার জন্েয অর্েথর প্রাচুর্েযর েচেয়
শারীিরক সুস্থতা উত্তম। (িমশকাত)

সত্য িমথ্যা
১০৬. সত্য েদয় মেনর শান্িত আর িমথ্যা েদয় সংশয়। (িতরিমযী)

প্রফুল্লতা
১০৭. মেনর প্রফুল্লতা আল্লাহর একিট অনুগ্রহ। (িমশকাত)

ক্ষিতগ্রস্থ েলাক
১০৮. যার দুিট িদন সমান েগেলা, েস ক্ষিতগ্রস্ত হেলা। (দায়লমী)
ব্যাখ্যাঃ হাদীসিটর মর্ম হেলা, েয ব্যক্িত প্রিতিদন িনেজেক আেগর
িদেনর েচেয় এক ধাপ উন্নত কেত পােরনা, িকছুটা এিগেয় িনেত পােরনা,
েস ক্ষিতগ্রস্ত হয় এবং িপিছেয় পেড়।

ভােলা মানুষ
১০৯. েতামােদর মধ্েয ভােলা মানুষ তারা, যােদর েদখেল আল্লাহর কথা
স্মরণ হয়। (ইবেন মাজাহ)

খাবার আদব
১১০. ডান হােত খাও এবং যা িনকেট তা েথেক খাও। (সহীহ বুখারী)

েমহমানদাির
১১১. েয আল্লাহ ও পরকােলর প্রিত ঈমান রােখ,
েমহমানেক সম্মান -যত্ন কের। (সহীহ বুখারী)

েস

েযেনা

িনেজর

ভােলা কাজ
১১২. প্রিতিট ভােলা কাজ একিট দান। (সহীহ বুখারী)
১১৩. উত্তম েলাক েস, যার বয়স হয় দীর্ঘ আর কর্ম
(িতরিমযী)

হয়

সুন্দর।

মুসলমােনর অিধকার
১১৪. মুসলমান েস, েয িনেজর অিনষ্টকর ভাষা ও কর্ম েথেক মুসলমানেদর
িনরাপদ রােখ। (সহীহ বুখারী)
১১৫. মুসলমানেক গািল েদয়া ফােসকী আর হত্য করা কুফরী। (সহীহ
বুখারী)
১১৬. প্রত্েযক মুসলমােনর জন্েয অপর মুসলমানেদর রক্ত, সম্পদ ও
ইজ্জত সম্মানেযাগ্য। (সহীহ মুসিলম)
ব্যাখ্যা : হাদীসিটর অর্থ এভােবও বলা যায় :
মুসলমােনর জন্েয মুসলমােনর রক্তপাত করা এবং সম্পদ ও ইজ্জত নষ্ট
করা হারাম।

মুহািজর
১১৭. মুহািজর েস,েয আল্লাহর িনেষধ করা কাজ ত্যাগ কের। (সহীহ
বুখারী)

েশাকর ও সবর
েয েখেয় েশাক আদায় কের, েস ৈধর্যশীল
(িতরিমযী)
১১৯. সবর হেলা আেলা। (সহীহ মুসিলম)

েরাযাদােরর

সমতূল্য।

েধাকা িহংসা িবদ্েবষ
১২০. েয কাউেকও প্রতারণা করেলা েস আমার েলাক নয়। (সহীহ মুসিলম)
১২১. সাবধান! েতামরা িহংসা করা েথেক আত্মরক্ষা কেরা। (আবু দাউদ)
১২২. েতামরা এেক অপেরর প্রিত িহংসা কেরানা, ঘৃণা িবদ্েবষ কােরা

না এবং পরস্পর েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়ানা। (সহীহ মুসিলম)

িশশু
১২৩. িশশুরা আল্লাহর ফুল।(িতরিমযী)

পিরজেনর কােছ উত্তম
১২৪. েতামােদর মােঝ উত্তম েলাক েস, েয তার পিরবার পিরজেনর কােছ
উত্তম। (ইবেন মাজাহ)

জনেসবা
১২৫. েরাগীর েসবা কেরা এবং ক্ষুধার্তেক েখেত দাও। (সহীহ বুখারী)
১২৬. আল্লাহ সকল িকছুর প্রিত দয়া ও সহানুভূিত েদখাবার িনর্েদশ
িদেয়েছন। (সহীহ মুসিলম)
১২৭. আল্লাহ তেতাক্ষণ বান্দাহর সাহায্য কেরন, যেতাক্ষণ েস তার
ভাইেয়র সাহায্য কের। (সহীহ মুসিলম)
১২৮. েয তার ভাইেয়র প্রেয়াজন পূরণ কের, আল্লাহ তার প্রেয়াজন পূরণ
কেরন। (সহীহ বুখারী)
১২৯. েতামার ভাইেয়র িবপেদ আনন্দ প্রকাশ কেরানা। (িতরিমযী)

ব্যক্িতত্ব গঠন
১৩০. মুসলমান ব্যক্িতর ইসলামেনর েসৗন্দর্যগুেলার
িনরর্থক কথা ও কাজ ত্যাগ করা। (িতরিমযী)

একিট

হেলা,

১৩১. লজ্জা ঈমােনর অংশ। (িমশকাত)
১৩২. যখন সাহায্য চাইেব, আল্লাহর কােছ েচেয়া। (িমশকাত)

আল্লাহেক স্মরণ করা
১৩৩. েয তার প্রভুেক স্মরণ কের, আর েয কেরনা, তােদর উদাহরণ হেলা

জীিবত ও মৃেতর মেতা। (সহীহ মুসিলম)

সত্য কথা
১৩৪. সত্য কথা বেলা, যিদও তা িতক্ত। (ইবেন িহব্বান)

কর্মেকৗশল
১৩৫. প্রেচষ্টার েচেয় বড় েকােনা যুক্িত নাই। (ইবেন িহব্বান)

িনন্দুক
১৩৬. েকােনা িনন্দুক জান্নােত প্রেবশ করেবনা। (বুখারী)

রাগ
১৩৭. রােগ উত্েতিজত হেল চুপ কের থােকা। (আদাবুল মুফরাদ)
১৩৮. েতামােদর েকউ যখন উত্েতিজত হেব, েস েযেনা অযু কের আেস। (আবু
দাউদ)

অহংকার
১৩৯. যার মেন িবন্দু পিরমাণ অহংকার আেছ, েস জান্নােত প্রেবশ
করেবনা। (সহীহ মুসিলম)

সালাম
১৪০. েতামােদর মােঝ সালাম আদান প্রদােনর ব্যাপক প্রচলন কেরা।
(সহীহ মুসিলম)
১৪১. সবেচেয় কৃপণ েলাক েস, েয সালাম আদান প্রদােন কৃপণতা কের।
(িতবরানী)

দয়া ও ভােলাবাসা
১৪২. যারা পৃিথবীেত আেছ তােদর দয়া কেরা, তাহেল িযিন আকােশ আেছন
িতিন েতামােক দয়া করেবন। (িমশকাত)
১৪৩. েয মানুেষর প্রিত দয়া কেরনা, আল্লাহ তার প্রিত দয়া কেরননা।
(সহীহ বুখারী)
১৪৪. েতামরা মুিমন হেবনা যেতাক্ষণ এেক অপরেক ভােলাবাসেবনা।

শরীেরর অিধকার
১৪৫. েতামার উপর েতামার শরীেরর অিধকার রেয়েছ। (সহীহ বুকারী)
ব্যাখ্যা : শরীেরর অিধকার হেলা, শরীর সুস্থ রাখা ও িবশ্রাম েনয়া।

প্রিতেবশীর অিধকার
১৪৬. প্রিতেবশীর প্রিত সুন্দর সহানুভূিতর আচরণ কেরা, তেবই মুিমন
হেব। (িমশকাত)
১৪৭. েস মুিমন নয়, েয িনেজ েপট পূের খায় আর পােশই তার প্রিতেবশী
না েখেয় থােক। (বায়হাকী)

প্রাচুর্য
১৪৮. মেনর প্রাচুর্যই আসল প্রাচুর্য। (সহীহ বুখারী)
১৪৯. আল্লাহ েতামার ভােগ যা েরেখেছন, তােত সন্তুষ্ট থােকা, তেবই
হেব সবেচেয় প্রাচুর্যশালী। (িমশকাত)
১৫০. যার উদ্েদশ্য হয় পরকাল
প্রাচুর্য দান কেরন। (িতরিমযী)

লাভ

করা,

আল্লাহ

তার

অন্তের

জান্নাত ও জাহান্নাম
১৫১. জান্নাত এতই আকর্ষণীয় েয, তার আকাংখীর েচােখ ঘুম আেসনা।
(িতবরানী)

১৫২. েদাযখ এেতাই ভয়াবহ েয, তার থেক পলায়নকারীর েচেখ ঘুম আেসনা।
(িতবরানী)

মেনর মিরিচকা
১৫৩. মেনর মধ্েয েলাহার মেতাই মিরিচকা পেড়। আর তা দূর করার উপায়
হেলা ক্ষমা প্রর্থনা করা। (বায়হাকী)

অধীনস্থ
১৫৪. অধীনস্থেদর সােথ িনকৃষ্ট আচরণকরী জান্নােত প্রেবশ করেবনা।
(আহমদ]

মৃতেদর গািল না েদয়া
১৫৫. মৃতেদর গািল িদেয়ানা।

উেড়া কথা প্রচার না করা
১৫৬. প্রিতিট েশানা কথা বেল েবড়ােনাটাই িমথ্যাবাদী হবার জন্েয
যেথষ্ট। (সহীহ মুসিলম)

মর্যাদা দান
১৫৭. মর্যাদা অনুযায়ী মানুষেক সমাদর কেরা। (আবু দাউদ)

সতর্কতা
১৫৮. মুিমন এক পাথের দুইবার েহাঁচট খায়না। (সহীহ বুখারী)

অট্টহািস
১৫৯. অিধক হাসাহািস অন্তরেক েমের েফেল। (িতবরানী)

সন্তান
১৬০. েতামােদর সন্তানেদর মর্যাদা দান কেরা এবং তােদর সুন্দর আচার
ব্যবহার িশখাও। (ইবেন িহব্বান)

শক্িতমান েক ?
১৬১. শক্িতশালী েস, েয রােগর সময় িনেজেক িনয়ন্ত্রেণ রাখেত পাের।
(সহীহ মুসিলম)

অধঃপতন
১৬২. যার কর্ম তােক ডুবায়, তার বংশ তােক উঠােত পােরনা। (সহীহ
মুসিলম)

শাসক হেব েতমন
১৬৩. েতামরা হেব েযমন, েতামােদর শাসকও হেব েতমন। (িমশকাত)

অপেরর েদাষ
১৬৪. েয ব্যক্িত একজন মুসলমােনর েদাষ েগাপন করেব, আল্লাহ দুিনয়া
ও আিখরােত তার েদাষ েগাপন করেবন। (সহীহ মুসিলম)

আল্লাহর িবধান পালন
১৬৫. হারাম
(িতরিমযী)

েথেক

েবঁেচ

থােকা,

আল্লাহ

েতামােক

িহফাযত

করেবন।

েসৗভাগ্য
১৬৭. আল্লাহর িসদ্ধান্ত সন্তুষ্ট থাকেত পারা আদম সন্তােনর একিট
েসৗভাগ্য। (িতরিমযী)

িক িনেয় উঠেব ?
১৬৮. প্রিতিট বান্দা িকয়ামেত তাই িনেয় উঠেব, যা িনেয় েস মেরেছ।
(সহীহ মুসিলম)

েনতা
১৬৯. েনতা হেব মানুেষর েসবক। (দায়লমী)
১৭০. েতামােদর প্রত্েযেকই দািয়ত্বশীল এবং প্রত্েযকেকই তার
দািয়ত্ব পালেনর ব্যাপাের িজজ্ঞাসাবাদ করা হেব।
১৭১. মানুেষর অবস্থা উেটর মেতা, একশিট উেটর মধ্েয ও একিট ভােলা
েসায়ারী পাওয়া যায়না। (সহীহ মুসিলম)

জামাতবদ্ধতা
১৭২. জামােদর প্রিত আল্লাহর রহমত থােক। েয জামাত ত্যাগ কের, েস
জাহান্নােম িনক্িষপ্ত হয়। (িতরিমযী)

মতেভদ
১৭৩. মতেভদ কােরানা। েতামােদর পূর্েব যারা মতেভদ কেরিছল, তারা
ধ্বংস হেয়েছ। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহর প্িরয় ব্যক্িত
১৭৪. েগাটা সৃষ্িট আল্লাহর পিরবার। েয ব্যক্িত আল্লাহর পিরবােরর

জন্েয েবশী উপকারী, েস তাঁর কােছ েবশী প্িরয়। (সহীহ মুসিলম)

রসূলুল্লাহ সাঃ
১৭৫. আিম রসূলুল্লাহ (সা) চাইেত অিধক সুন্দর েকােনা িকছু েদিখিন।
(আবু হুরাইরা রা. িতরিমযী)
১৭৬. আিম কাউেকও রসূলুল্লাহর (সা) চাইেত দ্রুত চলেত েদিখিন। (আবু
হুরাইরা রাঃ িতরিমযী)
১৭৭. রসূলুল্লাহ (সাঃ) কােছ িকছু চাওয়া হেয়েছ আর িতিন ‘না’
বেলেছন, এমন কখেনা হয়িন। (জািবর : সহীহ বুখারী)
১৭৮. রসূলুল্লাহ (সাঃ) েরাগীর েসবা করেতন এবং কিফেনর সােথ েযেতন।
(আনাস রাঃ ইবেন মাজাহ)
১৭৯. রসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ সময় চুপ থাকেতন। (জািবর িবন সামু রাঃ
শরেহ সুন্নাহ)
১৮০. রসূলুল্লাহ (সা) যখন কথা বলেতন, তখন েকউ ইচ্েছ করেল তাঁর
বক্তব্েযর শব্দ সংখ্যা গুেণ িনেত পারেতা। (আেয়শা রাঃ সহীহ
বুখারী)
১৮১. রসূলুল্লাহ (সা) কথা বলেতন েথেম েথেম স্পষ্ট কের। (জািবর
রাঃ আবু দাউদ)
১৮২. রসূলুল্লাহ (সা) সােথ েকউ খারাপ ব্যবহার করেল িবিনমেয় িতিন
খারাপ ব্যবহার করেতন না, বরং ক্ষমা কের িদেতন এবং উেপক্ষা করেতন।
(আেয়শা রাঃ িতরিমযী)
১৮৩. আিম প্েরিরত হেয়িছ রহমত িহেসেব। (সহীহ মুসিলম)
১৮৪. সুখবর তার জন্েয, েয আমােক েদেখেছ। সাতবার সুখবর ঐ ব্যক্িতর
জন্েয েয আমােক েদেখিন, অথচ আমার প্রিত ঈমান এেনেছ। (আহমদ)

সাহাবােয় িকরাম
১৮৫. আমার উম্মেতর উত্তম েলাক হেলা আমার সমেয়র েলােকরা। (সহীহ
বুখারী)
১৮৬. আমার সাহাবীেদর সম্মান দান কেরা, কারণ তারা েতামােদর মধ্েয
সর্েবাত্তম। (িমশকাত)
১৮৭. আমার সাহাবীেদর গািল িদওনা। (সহীহ বুখারী)
আবু বকর রাঃ ১৮৮. আিম যিদ আমার প্রভুেক ছাড়া আর কাউেকও বন্ধু
বানাতাম, তেব অবশ্িয আবু বকরেক বন্ধু বানাতাম। (সহীহ বুখারী)

১৮৯. েহ আবু বকর! (পর্বত) গুহায় তুিম আমার সাথী িছেল, হাউেজ
কাউসােরও তুিম আমার সাথী থাকেব। (িতরিমযী)
১৯০. িনেজর সাথীত্ব ও অর্থ িদেয় আমােক সকেলর েচেয় অিধক সহেযািগতা
কেরেছ আবু বকর। (সহীহ বুখারী)
১৯১. েহ আবু বকর ! আমার উম্মেতর মধ্েয তুিমই সর্বপ্রথম জান্নােত
প্রেবশ করেব। (আবু দাউদ)

উমর রাঃ
১৯২.
আল্লাহ
উমেরর
যবান
ও
অন্তের
সত্য
সন্িনেবশ
কের
িদেয়েছন।(িতরিমযী)
১৯৩. আমার পের যিদ েকউ নবী হেতা, তেব অবশ্িয উপর িবন খাত্তাব
হেতা। (িতরিমযী)

শ্েরষ্ঠ নারী
১৯৪. পৃিথবীর সর্েবাত্তম নারী ইমরােনর কন্যা মিরয়ম আর খুয়াইিলেদর
কন্যা খাদীজা। (সহীহ বুখারী) েনাট : মিরয়ম িছেলন হযরত ঈসা
আলাইিহস সালােমর মা, আর খাদীজা িছেলন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর স্ত্রী। দু’ আর িনয়ম ও গুরুত্ব
১৯৫. যখন িকছু প্রার্থনা করেব, আল্লাহর কােছ করেব। (িমশকাত)
১৯৬. দু’আ ইবাদত। (িতরিমযী)
১৯৭. দু’আ ইবাদেতর মস্িতস্ক। (িতরিমযী)
১৯৮. আল্লাহর কােছ তাঁর অনগ্রহ চাও। তাঁর কােছ প্রার্থনা করােক
আল্লাহ খুবই পছন্দ কেরন। [িতরিমযী)
১৯৯. েয আল্লাহর কােছ চায়না, আল্লাহ তার উপর রাগান্িবত হন।
(িতরিমযী)
২০০. আিম আল্লাহর কােছ িদন একশ’ বার ক্ষমা প্রার্থনা কির। (সহীহ
মুসিলম) তাওবা
২০১. বান্দাহ যখন অপরাধ স্বীকার কের এবং তাওবা কের, তখন আল্লাহ
তার তাওবা কবুল কেরন। (সহীহ বুখারী)
ব্যাখ্যা : তাওবা মােন িফের আসা। তাওবা করার অর্থ – অন্যায়,
অপরাধ ও ভুল হেয় েগেল তা স্বীকার কের েস জন্েয অনুেশাচনা করা ও
তা েথেক, িফের আসা এবং এমন কাজ আর কখেনা না করার িসদ্ধান্ত েনয়া।
২০২. সব আদম সন্তানই ভুল কের। তেব এেদর মধ্েয উত্তম হেলা তারা
যারা ভুেলর জন্েয তাওবা কের। (িতরিমযী) রসূলুল্লাহর কিতপয় দু’আ
২০৩. েহ আল্লাহ ! আিম েতামার কােছ পানাহ চাই দুশ্িচন্তা েথেক,

মেনাকষ্ট েথেক, বার্ধক্য েথেক, আলস্য ও কাপুরুষতা েথেক এবং
কৃপণতা ও ঋেণর েবাঝা েথেক। (সহীহ বুখারী)
২০৪. েহ আল্লাহ ! আমার অন্তের আল্লাহভীিত দাও এবং তােক পিরশুদ্ধ
কেরা। তুিমই েতা তার উত্তম পিরশুদ্ধকারী। (সহীহ মুসিলম)
২০৫. ওেগা আল্লাহ ! আিম েতামার কােছ এমন জ্ঞান েথেক পানাহ চাই
যােত েকােনা কল্যাণ েনই। আর এমন হৃদয় েথেকও আশ্রয় চাই যােত
েতামার ভয় েনই। (আহমদ)
২০৬. আয় আল্লাহ ! আিম েতামার কােছ পানাহ চাই সংশয় েথেক, কপটতা
েথেক আর অসৎ চিরত্র েথেক। (নাসায়ী)
২০৭. েহ আল্লাহ ! আিম েতামার কােছ চাই িহদায়াত, আল্লাহভীিত,
পিবত্র জীবন এবং প্রাচুর্য। (সহীহ মুসিলম)
২০৮. ওেগা আল্লাহ ! আমােক ক্ষমা কের দাও, আমার প্রিত দয়া কেরা,
আমােক সিঠক পথ েদখাও, আমােক স্বস্িত দান কেরা এবং আমােক জীিবকা
দাও। (সহীহ মুসিলম)
২০৯. আমার আল্লাহ ! আিম েতামার কােছ কল্যাণময় জ্ঞান, গ্রহণেযাগ্য
আমল আর পিবত্র জীিবকা। (আহমদ]
২১০. ওেগা আল্লাহ ! আিম েতামার কােছ প্রার্থনা করিছ সুস্থতা,
স্বস্িত, িবশ্বস্ততা, উত্তম চিরত্র আর তাকদীেরর প্রিত সন্তুষ্িট।
(বায়হাকী)
২১১. আমার আল্লাহ ! আিম েতামার ভােলাবাসা চাই, আর েয েতামােক
ভােলাবােস তার ভােলাবাসা চাই। (িতরিমযী) জীবন পেথর আেলা
২১২. আবু যর (রা) বেলন : আিম িনেবদন করলাম,ওেগা আল্লাহ রসূল
আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলনঃ আিম েতামােক উপেদশ িদচ্িছ আল্লাহেক
ভয় করবার। কারণ এটাই েতামার সমস্ত কাজেক েসৗন্দর্য দান করেব।
আিম বললাম, আমােক আেরা উপেদশ িদন।
িতিন বলেলন : কুরআন পাঠ এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর িবষেয়
আেলাচনােক িনেজর কর্তব্য কাজ বািনেয় নাও। এেত আকােশ েতামায় িনেয়
আেলাচনা হেব আর এটা পৃিথবীেত েতামার পেথর আেলা হেব।
আিম বললাম, আমােক আেরা উপেদশ িদন।
িতিন বলেলন : েবশী সময় নীরব থাকেব, কম কথা বলেব। এটা শয়তানেক
তাড়াবার হািতয়ার হেব এবং েতামার দীেনর কােজর সহায়ক হেব।
আিম আরয করলাম, আমােক আেরা আেদশ িদন।
িতিন বলেলন িতক্ত হেলও সত্য কথা বলেব।
আিম িনেবদন করলাম, আমােক আেরা উপেদশ িদন।
িতিন বলেলন : ইসলামী আন্েদালন ( িজহাদ ) করােক িনেজর কর্তব্য
বািনেয় নাও। কারণ এটাই মুসলমানেদর ৈবরাগ্য।
আিম বললাম, আমােক আেরা িকছু বলুন।

িতিন বলেলন : দিরদ্র েলাকেদর ভােলাবাসেব এবং তােদর সােথ উঠাবসা
করেব।
আিম বললাম, আমােক আেরা উপেদশ িদন।
িতিন বলেলন : েতামার িনেজর মধ্েয েযসব েদাষ ত্রুিট আেছ, েসগুেলার
িদেক তাকাও। অন্েযর মধ্েয েয েদাষ ত্রুিট আেছ তা খুেজ েবড়ােনা
এবং বেল েবড়ােনা েথেক িবরত থােকা।
অতপর িতিন আমার বুেক হাত েমের বলেলন, আবু যর ! কর্মেকৗশল ও
কর্মপ্রেচষ্টার চাইেত বড় বুদ্িধমত্তা আর েনই। হারাম ও িনিষদ্ধ
কাজ েথেক িবরত থাকার েচেয় বড় বীরত্ব িকছু েনই। আর সুন্দর
ব্যবহােরর চাইেত বড় েকােনা ভদ্রতা েনই। (ইবেন িহব্বান)

সিঠক পেথ চেলা
২১৩. আমার প্রভু আমােক নয়িট িনর্েদশ িদেয়েছন। েসগুেলা হেলা :
১. েগাপেন ও প্রকাশ্েয আল্লাহেক ভয় করেত,
২. সন্তুষ্িট এবং অসন্তুষ্িট উভয় অবস্থােত ন্যায় কথা বলেত,
৩. দািরদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থােত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেত,
৪. েয আমার সােথ সম্পর্ক িছন্ন কের, তার সােথ সম্পর্ক জুড়েত,
৫. েয আমােক বঞ্িচত কের, তােক দান করেত,
৬. েয আমার প্রিত অিবচার কের, তােক ক্ষমা কের িদেত,
৭. আমার নীরবতা েযেনা িচন্তা গেবষণায় কােট,
৮. আমার কথাবার্তা েযেনা হয় উপেদশমূলক,
৯. আমার প্রিতিট দৃষ্িট েযেনা হয় িশক্ষা গ্রহণকারী।
এ ছাড়া ও আমার প্রভু আমােক আেরা দুিট গুরুত্বপূর্ণ িনর্েদশ
িদেয়েছন, েসগুেলা হেলা :
১. আিম েযেনা ভােলা কােজর আেদশ কির এবং
২. মন্দ কাজ েথেক িনেষধ কির। (সহীহ বুখারী)

