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يم
ِ َّ ِب ْس ِم
َّ َٰن
َّ اّلل
ِ الر ِح
ِ الر ْح َم
ওর প্রংা ভান আল্লায এফং ারাত  ারাভ তায যূ লরয প্রতত।
আন-নাহু য়ার ওুযআন ফইটা ফাচ্চালদয আযফী ফালওযয কঠনযীতত ফা ফযাওযণ তনলয় তরতঔত।
একালযা তওংফা ফালযা ফঙলযয ফাচ্চালদয চনয উলমাকী। এয ভুর উলেয ওুযালনয আয়ালত
উলল্লতঔত তফতবন্ন ফালওযয কঠন  প্রলয়াকযীতত শঔা।
আভযা আা ওতয এটা ফাচ্চালদয নাহু ফা ফযাওযণ শঔালও চ ওযলফ ইনা আল্লা।
ংওরও,
এ. এভ. নাতদ াান
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 ال َّن ْح ُوতও  শওন?
 ال َّن ْح ُوলেয অথথ তদও, দ্ধতত, তযভাণ, গ্রাভায ইতযাতদ। এই ালেয ভূ র তফলয় আযফী ফাওয
কঠন। ফালওয লেয ফযফায ংক্রান্ত আলরাঘনা ওযা য়। শমভন তনলঘয ফাওযতট শদতঔ,

او ْو ُد َجا ل ُْو َت
َ قَت
ُ َل َد

দাউদ চারু তলও তযা ওলযলঙ
এই ফালওয দাউদ লরা ওতথা অথথাৎ শম ওাচটা ওলযলঙ  চারু ত লরা ওভথ অথথাৎ ওাচটা
চারু লতয উয লয়লঙ। আয মনদ কাজটা জারু ত কযমতা তামর এবামফ ফরা মতা,

او ْو َد
َ قَت
ُ َل َجا ل ُْو ُت َد

চারু ত দাউদলও তযা ওলযলঙ
এই ফালওয দাউদ ওভথ আয চারু ত ওতথা। আভযা শঔয়ার ওতয শম শল ফলনথয যওত তদলয়
আরাদা ওলয শফাছা মায় শও ওাচ ওলযলঙ আয ওায উয ওাচ লয়লঙ। শম ওাচটা ওলযলঙ তায
শলল যলয়লঙ শ আয মায উয ওাচ লয়লঙ তায শল ফলণথ যলয়লঙ মফয।
লেয শলল এই যওলতয এই তযফতথন ঔুফই গুরুত্বূ ণথ ওাযন এয ভাধযলভ ফালওয শওান
লেয তও তাতমথ ফা ওাচ শফাছা মায়। ু তযাং আযফী ফাওয শুদ্ধরুল ফুছলত লর নাহু তফদযা
অতযন্ত গুরুত্বূ ণথ।
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অধযায় -০১

ِالكَلِ َم ُة

১। ে ফা كَلِ َم ٌِة
বালা লরা শওান ওথা ফরা। শমভন আভযা তনলঘয ওথাগুলরা ফতর,

ُ َ  ال ِك َتاب ع َََل الم ْك َت.َٰهذَ ا ِك َتاب
الم ْد َر َس ِة
َ اب ِف
ِ َ
َ  أق َْرأ ال ِك َت.ب
ُ
ٌ
এটা এওটা ফই। ফইতট শটতফলরয উলয। আতভ ভাদ্রাায় ফই তি।
ওথাতটলত ততনতট ফাওয আলঙ। ফাওযগুলরা আফায আলঙ ওতগুলরা ে । আযফীলত েলও ফরা
য়  كَلِ َم ٌِة। ে ততন প্রওালযয। শমভন উলযয ফাওযতটলত  َم ْد َر َسة, َم ْك َتب,اب
ٌِ اِ ْس
ٌ  ِك َتইতযাতদ লরা م
। ع َََل,  ِفলরা ِف
ٌِ فِ ْع
ٌ  َح ْر। ُ  أَق َْرأলরা ل

9

ِم
ٌ  اِ ْس: এগুলরা লরা শওান তওঙু য নাভ
ইভ লরা তফতবন্ন তফললয়য নাভ। লত ালয শটা ভানু ল, শওান প্রাণী, উতিত, ভয়, গুন ফা চি
ফস্তু ইতযাতদ।
আল্লা ভান
এতট এওতট ওরভ
ভতচদতট ফি
ফইতট ু ন্দয
আতভ এওচন ঙাত্র
এটা এওতট ফাতি
শভাাম্মাদ (াাঃ) এওচন
নফী
ফইতট নতুন
ঘাতফতট শঙাট
ফাতিতট ফি
তুতভ/আতন এওচন
তক্ষও
তমতন শফয লয়লঙ

ْب
ُ َا
ُ َ هلل ا َ ك
َٰهذَ ا قَل ٌَم

ي
ٌ ْ ا َل َْم ْس ِج ُد ك َِب

اب َج ِم ْي ٌل
ُ ا َلْ ِك َت
َ
ب
ٌ ِأ َنا َطا ل
ت
ٌ َٰهذَ ا َب ْي
ٌّ ِ ُم َح ّم ٌَد ن
َب

اب َج ِد ْي ٌد
ُ ا َلْ ِك َت

ي
ٌ ْ ا َلْ ِم ْف َتاحُ َص ِغ
ي
ُ ا َل َْؽ ْي
ٌ ْ ت ك َِب
َ
ت ُم َد ِّر ٌس
َ أ ْن
َي َخ َرج
ْ ال َّ ِذ
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আল্লা
এওতট ওরভ
এওতট ভতচদ
ু ন্দয
আতভ
এটা

هلل
ُ ا

قَل ٌَم

َم ْس ِج ٌد
َج ِمي ٌل
أ َ َنا
َٰهذَ ا

ভুাম্মাদ

ُم َح ّم ٌَد

এওতট ফই

اب
ٌ ِك َت

এওতট ঘাতফ
ফি
তুতভ
তমতন

ٌِم ْف َتاح
ي
ٌ ك َِب
َ
ت
َ أ ْن

ال َّ ِذي

ِف
ٌ َح ْر

: এগুলরা এভন ে মাযা তনলচ তনলচ ূ ণথ অথথ শদয় না।

ি শতাভায প্রবুয নালভয ালথ

ْ
ك
َ ّاس ِم َر ِب
ْ اق َْرأ ِب

ালথ/তদলয়

إِ ََل ال َْم ْس ِج ِد

তদলও

آن
ِ ِِفْ الْق ُْر

শওাযআলনয ভলধয
ভতচলদয তদলও

ت
ِ ِم َن ال َْؽ ْي

ফাতি শথলও

তনশ্চয়ই

َجا َء َخا لِ ٌد َو َحا ِم ٌد

এফং

َال أ ْك ِذ ُب

আতভ তভথযা ফতর না

ِل
ٌ ِف ْع
চালয়দ শকর
তক্ষও প্রলফ ওযলরা
াতভদ াাময ওযলরা
ভয শঔলরা
আল্লা ৃ তি ওযলরা
শ শওাযআন াঠ ওযলরা
শ ভাদ্রাায তদলও মায়

শথলও

ان
َ اِ َّن اال ِ ْن َس

তনশ্চয়ই ভানু ল

ঔালরদ এফং াতভদ এললঙ

ভলধয

না

ِب

ِِف
َل
َٰ َ ِإ

ِم ْن

إِ َّن

َال
َو

: এগুলরা দ্বাযা শওান ওাচ ওযা শফাছায়

ب َز ْي ٌد
َ ذَ َه

শ শকর

َن َص َر َحا ِم ٌد

শ াাময ওযলরা

َل ُم َد ِّر ٌس
َ َدخ
أك َ َل ُع َم ُر
هلل
ُ َخل َ َق ا
َ
آن
َ ق ََرأ الْق ُْر
ب اِ ََل ال َْم ْد َر َس ِة
ُ َيذْ َه
11

শ প্রলফ ওযলরা

শ শঔলরা
শ ৃ তি ওযলরা
শ াঠ ওযলরা
শ মায়

ب
َ ذَ َه
َل
َ َدخ
َن َص َر
أك َ َل

َخل َ َق
َ قَرأ
َ
ب
ُ َيذْ َه

ُل
َي ْدخ ُ

শ প্রলফ ওলয

ُل ِِفْ ال َْم ْس ِج ْد
َي ْدخ ُ

َي ْن ُص ُر
َيأْك ُ ُل
اِقْرأ ْ
َ
ب
اِ ْذ َه ْ

শ াাময ওলয

هلل
َي ْن ُص ُر ا ُ
َيأْك ُ ُل ُخ ْب ًزا
ْ
ك
اَق َْرأ ِك َتا َب َ
الس ْو ِق
ب ا ِ ََل ُ
اِ ْذ َه ْ

শ ঔায়
াঠ ওয
তুতভ মা

فِ ,ف ْع ٌل
, তননথয় ওয।اِ ْس ٌم َ ,ح ْر ٌ

ان ِم ْن عَل َ ٍق
اإل ْن َس َ
َخل َ َق ْ ِ

শ ভতচলদ প্রলফ
ওযলঙ
আল্লা াাময ওযলফন
শ রুতট ঔালে
তুতভ শতাভায ফই াি
তুতভ ফাচালয মা

অনু ীরনী, ১.১

রার তঘতিত অংগুলরা শথলও

اِ ْس ٌم
ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

ض
َل ِف ْر َع ْو َن إِنَّ ُه َط َ َٰ
ب إِ َ َٰ
ا ْذ َه ْ

اِ ْس ٌم
ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

أَلَم َتر أ َ َن َ َ
الس َما ِء َما ًء
نز َل ِم َن َّ
ْ َ ّ َّ
اّلل أ َ

اِ ْس ٌم
12

ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

ََل َس ْم ِع ِه ْم
َخ َت َم َّ ُ
ََل قُل ُوبِ ِه ْم َوع َ َٰ
اّلل ع َ َٰ

اِ ْس ٌم
ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

ير
َو ُه َو ع َ َٰ
ََل ك ُ ِ ّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌ

اِ ْس ٌم
ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

َيق َْب ُل ال َّت ْو َب َة َع ْن ِع َبا ِدهِ

اِ ْس ٌم
ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

َخل َ َق لَ ُ
يعا
كم َّما ِِف ْاأل َ ْر ِض َج ِم ً

اِ ْس ٌم
ف
َح ْر ٌ
ِف ْع ٌل

13

অধযায় -০২

المذكر والمؤنث

১। ুরুলফাঘও ে ফা ال ُْمذَ ّكَ ُر
আযফীলত প্রলতযওটা  اِ ْس ٌمয়  ال ُْمذَ َّك ُرুরুলফাঘও অথফা ث
ُ َ ال ُْم َؤ ّنেীফাঘও। তনলঘ তওঙু
ুরুলফাঘও ে শদতঔ।

َب ْح ٌر
ق ََم ٌر

এওতট ভুদ্র
এওতট ঘাাঁদ
এওতট শখািা

রম্বা

َخ ْي ٌل

এওতট ঔাতা

َط ِو ْي ٌل

ারওা

ফুতদ্ধভান

ْت
ٌ َ َدف
َح ِزي ٌن

দু ঔী

ي
ٌ ْ ق َِص
ِل
ٌ عَاق

ঔালটা

اب
ٌ َب

এওতট দযচা

ض
ٌ َم ِر ي

অু স্থ

ت
ٌ َب ْي

এওতট ফাতি

َخ ِف ْي ٌف
َث ِق ْي ٌل

বাযী

ٌَوا ِضح

তযস্কায

২। েীফাঘও ে ফা ث
ُ َّال ُْم َؤن
১. েীফাঘও নাভাঃ

ُس َعا ُد
ু য়াদু

ب
ُ َز ْي َن

মায়নাফু

َم ْر َي ُم

ভাযইয়াভু
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َ
ُاط َمة
ِ ف

َ
ُخ ِد َجة

َ
َُع ِائشه

পাততভা

ঔাতদচা

আতয়া

২. েীফাঘও ম্পওথাঃ

ِل
ٌ َحا م

ت
ٌ ِب ْن

কবথফতী

ওনযা

وج ٌة
َ َز

اج ٌة
َ َد َّر

েী

৪. শলল

াইলওর

أ ُ ٌّم

ٌَبق ََرة

َح ِق ْؼ َب ٌة

ق َْر َي ٌة

ু ংফাদ

ِف
ُ ِ ال َْم ْم ُد ْو َد ُةِ األَلতফতিাঃ اء
ض َرا ُء
ْ َخ
ফুচ

ٌَس ِع ْي َدة
ُم ْغل َ َق ٌة

কবথফতী

يد
ٌ َس ِع
ُم ْغل َ ٌق

আওা

ك َا ِف ٌر
َخا ِد ٌم

َخا ِد َم ٌة

ফন্ধ

৭. শদলয শম অঙ্গভু দু লটা ওলয আলঙাঃ

ِف
ٌ َك ِت

ك ٌَّف

َِشف ٌَة

ِن
ٌ ُأُذ

ওাাঁধ

ালতয তারু

শঠাাঁট

ওান
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তাাতথ

َس َما ٌء

ٌك َا ِف َرة

শনতা

َع ْط َش

তনওটফতথী

َح ْم َرا ُء

 ةশমাক ওলয

গ্রাভ

ُد ْن َيا

রার

৬. ুরুলফাঘও লেয শলল

ভা

ফযাক

ُح ْب ََل

ُب ْش َرى

ফি (ভতরা)

ফধূ

কাবী

ِف
ُ ِ ال َْمق ُْص ْو َر ُةِ األَلতফতিাঃ

ُبى
َْك

৫. শলল

َع ُر ْو ٌس

শফান

ِ ال َّتا ُء ال َْم ْر ُب ْو َط ُةতফতিাঃ

৩. শলল তা

ُ
ت
ٌ أ ْخ

অতফশ্বাী
শফও

ِي
ٌ ْ َع
শঘাঔ

তওঙু অংক দু লটা ওলয থাওলর েীফাঘও নয়। শমভন

،ِع
ٌ سب
َ  إ، ِم ْرفَ ٌق، َخ ٌّد،ب
ٌ َحا ِج

৮. আগুলনয তওঙু নাভ

َج َه َّن ُم

ار
ٌ َن

চাান্নাভ

ي
ٌ ْ َس ِع

আগুন

َسق ٌَر

َج ِح ْي ٌم

াতয়য

চাতভ

াওায

৯. ফাতালয তওঙু নাভ

ٌِر ْيح

َص ْر َص ٌر

َس ُم ْو ٌم

খুতণথ ছি

ফাতা

اص ٌف
ِ َع

তভফা

ছলিা ফাতা

১০. তওঙু দদনতন্দন ে  শদ , য ফা শকালত্রয নাভ

ِم ْص ُر
তভয

ق َُر ْي ٌش

َش ْم ٌس

َخ ْم ٌر

শওাযাই

ভদ

ار
ٌ َد

ূ মথ

ফাতি

তওঙু ে েী  ুরুল উবয় তললফ ফযফহৃত য়, শমভনাঃ

ِال
ٌ َح

ِح
ٌ ُر ْو

ِس
ٌ َن ْف

ِان
ٌ لِ َس

ِق
ٌ ُع ُن

তচফা

ِد
ٌ ك َِب

মওৃত

খাি

ِِق ْد ٌر

َِوس
ٌ ق

ِح
ٌ ِس ََل

ِي
ٌ ِس ِ ّك

াততর

ধনু ও

অে

ঙু তয

ِق
ٌ ُس ْو

ফাচায

ِح
ٌ ِمل

রফন

অফস্থা

রূ

আত্মা
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ض
ٌ أ َ ْر
ভাতট

َِبل ٌَد

ِق
ٌ َط ِر ْي

ِع
ٌ صب
َ ِإ

ِل
ٌ َع َس

ِم
ٌ َر ِح

ِل
ٌ َس ِؽي

কবথ

ِاء
ٌ سم
َ

আওা

َِخ ْم ٌر

َِد ل ٌْو

শদ

ভধু

থ

থ

ভদ

আঙ্গু র

ফারতত

তনলঘ তওঙু েীফাঘও ে শদতঔ। শওানটা শওন েীফাঘও লরা ফরায শঘিা ওতয।
মায়নাফ
ওনযা
ফৃ দ্ধা
ওান
শঘাঔ
চাতত
মাওাত
কবথফতী
ু ংফাদ
ফুচ
াওায
আগুন
চাান্নাভ
তভফা
খুতণথ ছি
ফাতি
থ

ب
ُ َز ْي َن
ت
ٌ ِب ْن

ভাযইয়াভ
শফান

َع ُجو ٌز
أ ُ ُذ ٌن

ফধু
া

ي
ٌ ْ َع
أ ُ َّم ٌة

াত
ারাত

ٌَزك َاة

ফাকান

ُح ْب ََل

তাাতথ

ُب ْش َرى

তনওটফতথী

َسق ٌَر

এওটা আওা

ض َرا ُء
ْ َخ

রার

ار
ٌ َن
َج َه َّن ُم

চাতভ
াতয়য

َص ْر َص ٌر
َس ُم ْو ٌم

ছলিা ফাতা
ফাতা

ار
ٌ َد
َط ِر ْي ٌق

ত্তা
ভদ
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َم ْر َي ُم
ُ
ت
ٌ أ ْخ

َع ُر ْو ٌس
ِر ْج ٌل
َي ٌد

ٌَصَلَة
َج َّن ٌة

َع ْط َش
ُد ْن َيا

َح ْم َرا ُء
َس َما ٌء

َج ِح ْي ٌم
ي
ٌ ْ َس ِع
اص ٌف
ِ َع
ٌِر ْيح

َن ْف ٌس
َخ ْم ٌر

ূ মথ
তভয
মু দ্ধ
এওতট ৃষ্ঠা
এওতট কাবী
এওতট চানারা
এওচন ডাক্তাযনী
ু ঔী
দু ঔী
ারওা
বাযী
ু ন্দয
অু ন্দয
তযস্কায
শনাংযা
ফুতদ্ধভতী
শফাওা
ধনী
কযীফ

َش ْم ٌس

ভাতট

ِم ْص ُر
َح ْر ٌب

শওাযাই
দালভস্ক

َو َرقَ ٌة

এওতট ফাকান

ٌَنا ِفذَ ة

এওতট ওক্ষ

ٌَبق ََرة

এওতট গ্রাভ

َط ِب ْؼ َب ٌة

এওচন ভুতরভা

فَ ِر َح ٌة

বালরা

َح ِز ْي َن ٌة

ভন্দ

َخ ِف ْي َف ٌة

নতুন

َث ِق ْيل َ ٌة

ুযাতন

َج ِم ْيل َ ٌة

ু স্থ

َب ِش َع ٌة

অু স্থ

َوا ِض َح ٌة

রম্বা

ٌق َِذ َرة

ঔালটা

عَا ِقل َ ٌة

শঙাট

ا َ ْح َم َق ٌة

ফি

َغ ِن َّي ٌة

ফর

ٌ ية
َ فَ ِق

দূ ফথর
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ض
ٌ أ َ ْر

ق َُر ْي ٌش
ِد َم ْش ُق
َج َّن ٌة

ق َْر َي ٌة

غ ُْرفَ ٌة

ُم ْسلِ َم ٌة
ٌَج ِّي َدة
َس ِ ّؼ َئ ٌة

ٌَج ِد ْي َدة
قَ ِد ْي َم ٌة
َسلِ ْي َم ٌة

ض ٌة
َ َم ِر ْي
َط ِو ْيل َ ٌة

ٌ ية
َ ْ ق َِص

ٌية
َ ْ َص ِغ
ٌية
َ ْ ك َِب
ق َِو ّيَ ٌة

َض ِع ْي َف ٌة

َش ِر ْي َف ٌة

বদ্র

ف ََّظ ٌة

অবদ্র

ফাচায

ِح
ٌ ِمل
রফন

ِال
ٌ َح

ِح
ٌ ُر ْو

ِس
ٌ َن ْف

ِان
ٌ لِ َس

ِد
ٌ ك َْب

ِق
ٌ ُع ُن

ِح
ٌ َس ََّل

ِي
ٌ ِس ِ ّك

অফস্থা

রূ

মওৃত

তচফা

ِِق ْد ٌر

َِوس
ٌ ق

াততর

ধনু ও

অে

َض ِّي َق ٌة

ংওীণথ

তওঙু ে েী  ুরুল উবয় তললফ ফযফহৃত য়, শমভনাঃ

ِق
ٌ ُس ْو

فَ ْت َح ٌة

শঔারা

اس َع ٌة
ِ َو

প্রস্ত

ُم ْغل َ َق ٌة

ফন্ধ

আত্মা

খাি

ঙু তয

َِبل ٌَد

ِق
ٌ َط ِر ْي

ِع
ٌ صب
َ ِإ

ِل
ٌ َع َس

ِم
ٌ َر ِح

ِل
ٌ َس ِؽي

কবথ

ِاء
ٌ سم
َ

আওা

َِخ ْم ٌر

َِد ل ٌْو

শদ

ভধু

থ

থ

ভদ

আঙ্গু র

ফারতত

অনু ীরনী, ২.১

তনলঘয আয়াতগুলরায অন্তবুক্ত
থ রার তঘতিত েতট মথামথ খলয তরঔ।
ুরুল

েী

উবয়

আয়াত

َوآ َت ْؼ َنا عِؼ َس ا ْب َن َم ْر َي َم
َ ِ َ ِف سؽيل
ات
ٌ اّلل أ ْم َو
ّ ِ ِ َ ِ
ِِف ال َْب ْح ِر َس َر ًبا

َن َوأ َ ْن ُت ُم الْ ُفق ََرا ُء
ُّ ِ اّلل الْغ
ُ َّ َو
يَل ِف ق َُر ْي ٍش
َ إل
ِِ
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َهَٰذَ ا َبل ًَدا آ ِم ًنا
َان لَ ُه َو ل ٌَد
إِ ْن ك َ
أُو لََٰ ِئ َ
ار
َ
اب ال َّن ِ
ك أ ْص َح ُ
أ َ ْن َتذْ َب ُحوا َبق ََرةً
أَل َْز ْم َناهُ َطائ َِر ُه ِِف ُع ُن ِق ِه
اّلل
فَأْذَ ُنوا ِب َح ْر ٍب ِم َن َّ ِ

قُ ْل َن َّزلَ ُه ُروحُ الْق ُُد ِس
ص
ف َِإذَا ِه َي َح َّي ٌة َت ْس َ َٰ
وا ّ َ
لش ْم ِس َو ُض َحا َها
َ
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অধযায়- ০৩

১। অতনতদথি তনতদথি

َن ِك َرةٌ و َم ْع ِرفة

َن ِك َرةٌ و َم ْع ِرفة

ইলভয শলল াধাযণত দু ইল ফা

َت ْن ِو ْي ٌن

থালও। ইলভয শলল

َت ْن ِو ْي ٌن

اب
ٌ  ِك َتএকনট ফই,  ك ُْر ِس ٌّيএওতট শঘয়ায,
ইতযাতদ। অতনতদথি  اِ ْس ٌمশও তনতদথি কযমত ِ ا َْلমু ক্ত ওযলত য়। শলক্ষলত্র
অতনতদথিতা শফাছায়। শমভন,
যওত উলঠ মায়।
ঘাতফতট
ওরভতট
শরাওতট
তফিারতট
প্রাাদতট
শঘয়াযতট
শখািাতট

ُالْ ِم ْف َتاح

এওতট ঘাতফ

الْ َقل َُم
الر ُج ُل
َّ

এওতট ওরভ
এওতট শরাও

الْ ِق ُّط
لم ْص َن ُع
َ ا

এওতট তফিার
এওতট প্রাাদ

ال ُك ْر ِس ُي
ال َخ ْي ُل

এওতট শঘয়ায
এওতট শখািা

থাওলর শটা

يت
এওতট ফাতি
ٌ َب
 َت ْن ِو ْي ٌنএয এওতট

ٌِم ْف َتاح
قَل ٌَم
َر ُج ٌل

ِق ٌّط
َم ْص َن ٌع

ُك ْر ِس ٌي
َخ ْي ٌل

ভলন যাঔলত লফ, তনতদথি নাভফাঘও ইলভয শলল তানয়ীন থাওলর শটা তনতদথি। শমভন ِد
ٌ َز ْي
। চালয়দ‛ এয শলল তানয়ীন থাওা লে তা তনতদথি। আফায তওঙু অতনতদথি ইলভয শলল
এওল থাওলত ালয শমভন ،ِض
ُ  أ ْب َي،ِل
ُ جم
ُ َم َسا ِج
َ دِ أ
শওান ইতযাতদ ফযফহৃত য়।
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ইতযাতদ। অতনতদথি অলথথ এওচন, চননও,

অনু ীরনী, ৩.১

তনলঘয আয়াতগুলরায অন্তবুক্ত
থ রার তঘতিত েতট শওান প্রওালযয তননথয় ওয।

إِ ْن ُه َو إِ َّال َر ُج ٌل

অতনতদথি

আয়াত

✔

ون
َو الْ َقل َِم َو َما َي ْس ُط ُر َ

َان لَ ُه َو ل ٌَد
إِ ْن ك َ
ورا
َوأ َ ْن َزلْ َنا ِم َن َّ
الس َما ِء َما ًء َط ُه ً
ب َوالْ ِف َّ
ض ِة
ِم َن الذَّ َه ِ
َ
َج َع َل لَ ُ
اسا
ك ُم الل ّ ْي َل لِ َب ً
ي
َوأ ُ ْزلِف ِ
َت الْ َج َّن ُة لِل ُْم َّت ِق َ
ير
اس ُه ْم ِف َ
َو لِ َب ُ
يها َح ِر ٌ
يم
ل َُه ْم عَذَ ٌ
اب ُّم ِق ٌ
اب ف ُِّصل َْت آ َيا ُت ُه
ِك َت ٌ

آن َي ْه ِدي
إِ َّن َهَٰذَ ا الْق ُْر َ
اس ُم ُه أ َ ْح َم ُد
ْ
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তনতদথি

অধযায়- ০৪

১। ইযাফ

ِاب
ُ اإل ْع َر

اب
ُ اإل ْع َر
ِ

আযফীলত ইভগুলরা ওঔন ওতৃথফাঘও ওঔন ওভথফাঘও আফায ওঔন ম্বন্ধফাঘও রুল

আল। এগুলরালও اب
ফা ওাযও (Case) দ্বাযা আলরাঘনা ওযা য়। শমভন আভালদয
ُ اإل ْع َر
ِ
তযতঘত ওলয়ওতট ফাওয রক্ষয ওতয,

هلل
ِ ُم َح ّم ٌَد َر ُسو ُل ا

ভুাম্মাদ() আল্লায যু র

آت ُم َح ّم ًَدا ال َْو ِس ْيل َ َة
ِ

ভুাম্মাদ () শও তরা দান ওয

اللَّٰ ُه َّم َص ِ ّل ع َََل ُم َح َّم ٍد

ভুাম্মাদ () এয উয াতন্ত শপ্রযন ওয

الص َم ُد
َّ اّلل
ُ َّ

আল্লা অভুঔালক্ষী

اّلل
َ َّ فَا ّتَقُوا

ু তযাং আল্লালও বয় ওয

ُاّلل ال ُْموق ََدة
ِ َّ ار
ُ َن

আল্লায প্রজ্জতরত আগুন

ٌ
শঔয়ার ওতয, প্রথভ রাইলনয ফাওযদ্বলয়  ُم َح ّم ٌَدএফং اّلل
ُ َّ ফালওযয উলেয ( ُم ْؽ َت َدأ/subject) এফং
ওতৃথফাঘও (Subjective) । এলও ইলভয ٌ َم ْرف ُْوعঅফস্থা ফলর। ফালওযয উলেয (ٌ ُم ْؽ َت َدأ
/subject) ،তফলধয় (ب
ٌ َ  َخ/predicate) এফং তক্রয়ায ওতথা ( فَاع ٌِل/doer) ইতযাতদ ভাযপু য়।
প্রাথতভওবালফ এয রক্ষণ লরা শলল শ থাওা।

يد
ٌ اب َج ِد
ُ ال ِك َت
ق ََرأ َ ِبَل َ ٌل

ফইতট নতুন
শফরার লিলঙ
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اّلل
َ َّ তক্রয়ায ওভথ অথথাৎ ওভথফাঘও (Accusative)।
অফস্থা ফলর। তক্রয়ায ওভথংতিি তফলয়গুলরা ( َمفَا ِعي ُل/objects of

তদ্বতীয় রাইলনয ফাওযদ্বলয় *  ُم َح ّم ًَداএফং

َم ْن ُص ْو ٌب
verb) ভানু ফ য়। শমভন তক্রয়ায ওভথ, তক্রয়ায ওাযন, তক্রয়ায স্থান  ওার, ওতথা ফা ওলভথয
এলও ইলভয

অফস্থা ইতযাতদ। প্রাথতভওবালফ এয রক্ষণ লরা শলল মফয থাওা।
ওভথ

আতভ এওতট ফই তি

তক্রয়ায ওাযন

আতভ জ্ঞান অলেললনয চনয তি

তক্রয়ায ভয়

আতভ ন্ধযায় তি

ওতথায অফস্থা

আতভ ফল তি

*লেয শলল দু ই মফয লর এওটা অতততযক্ত আতরপ শমাক য়। শমভনাঃ
তলফ শল

َ
قرأ ُ كتا ًبا
َ أ
أقرأ ُ طل ًَبا لِل ْ ِعل ْ ِم
َ
َ
قرأ ُ َم َسا ًء
َ أ
أ َق َْرأ ُقَاعِ ًدا
َحا ِم ًدا ُم َح ّم ًَدا َش ْؼ ًئا

 ءএয ুলফথ আতরপ থাওলর এফং ةএয শক্ষলত্র লফ না। শমভনাঃَما ًء َح ِق ْؼ َب ًة َج َّن ًة َج َزا ًء

اّلل
ِ َّ ম্বন্ধফাঘও (Genitive)। এলও ইলভয َم ْج ُر ْو ٌر
অফস্থা ফলর। ম্বন্ধূ ঘও ফা ম্পতওথত েগুলরা ভাচরুয য়। প্রাথতভওবালফ এয রক্ষণ লরা
তৃতীয় রাইলনয ফাওযদ্বলয়

 ُم َح َّم ٍدএফং

শলল শময থাওা।
ফইলয়য ালথ ম্পওথ

এতট এওতট ফইলয়য াতা

স্থালনয ালথ ম্পওথ

ফইতটয উয এওতট ঘভা
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كتاب
هذه َص ْف َح ُة
ٍ
َّ اب
ٌارة
ِ ع َََل ال ِك َت
َ نظ

আভযা ভলন যাঔলফা,

ُم َح َّم ٍد

ُم َح ّم ًَدا

ُم َح ّم ٌَد

ভুাম্মালদয

ভুাম্মাদলও

ভুাম্মাদ

)( َم ْج ُر ْو ٌر

)( َم ْن ُص ْو ٌب

)ٌ( َم ْرفُ ْوع

ম্বন্ধফাঘও

ওভথফাঘও

ওতৃথফাঘও

এ ধযলনয ইভগুলরা মায শল ফলণথয যওত তযফতথন য় তালদযলও ফরা য়  ُم ْع َر ٌبফা
তযফতথনীর ইভ। তলফ তওঙু তওঙু ইলভয তযফতথন দু ইযওভ। এযা ভাযপু অফস্থায় শলল
শ আয ভানু ফ অফস্থায় মফয শনয় তওন্তু ভাচরুয অফস্থায় শমলযয ফদলর মফয শনয়। এলদযলও

‚الصرف
َّ  ‛ َمم ُنو عٌ مِنফলর। এলদয অলনওগুলরা দফতিয আলঙ মা যফতথীলত আলরাঘনা ওযা লফ।
শমভনাঃ শভলয়লদয নাভ  َم ْر َي ُم، فَا ِط َم ُةআফায তওঙু শঙলরলদয নাভ,  ُع َم ُر,  أ َ ْح َم ُدইতযাতদ। এওর
ইলভয শলল এও শ থালও।

أ َ ْح َم َد

أ َ ْح َم َد

أ َ ْح َم ُد

আভালদয

আভাদলও

আভাদ

)( َم ْج ُر ْو ٌر

)( َم ْن ُص ْو ٌب

)ٌ( َم ْرفُ ْوع

আফায তওঙু ইলভয শল ফলণথয যওত তযফতথন য় না এলদযলও ‚ن
ٌّ ِ  ‛ َمؽফলর। শমভনাঃ َٰهذَ ا

َٰهذَ ا

َٰهذَ ا

এটায

এটালও

এটা

)( َم ْج ُر ْو ٌر

)( َم ْن ُص ْو ٌب

)ٌ( َم ْرفُ ْوع
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َٰهذَ ا

ইযাফ ম্পতওথত তফস্তাতযত আলরাঘনা যফতথীলত আলফ ইনা আল্লা। তনলঘয উদাযণগুলরা
রক্ষয ওতয,
াতলভয

াতভলও

াতভ

اش ٍم
ِ َه

اش ًما
ِ َه

اش ٌم
ِ َه

ফারওতটয

ফারওতটলও

ফারওতট

الول َ ِد
َ

الول ََد
َ

الول َُد
َ

এওচন তক্ষলওয

এওচন তক্ষওলও

এওচন তক্ষও

ُم َد ِّر ٍس

ُم َد ِّر ًسا

ُم َد ِّر ٌس

الْ َح ِدي َق ِة

الْ َح ِدي َق َة

الْ َح ِدي َق ُة

َّ
ب
ِ ِالطا ل

َّ
ب
َ ِالطا ل

َّ
ب
ُ ِالطا ل

ফাকানতটয

ঙাত্রতটয

ফাকানতটলও

ঙাত্রতটলও

ফাকানতট

ঙাত্রতট

ফযফায়ীতটয

ফযফায়ীতটলও

ফযফায়ীতট

আচভালরয

আচভারলও

আচভার

ফইতটয

ফইতটলও

ফইতট

اب
ِ ال ِك َت

اب
َ ال ِك َت

ال َّتا ِج ِر
أ َ ْج َم َل

এওতট শরালওয

َر ُج ٍل

ال َّتا ِج َر
أ َ ْج َم َل

এওতট শরাওলও

َر ُج ًَل
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ال َّتا ِج ُر
أ َ ْج َم ُل

اب
ُ ال ِك َت

এওতট শরাও

َر ُج ٌل

অনু ীরনী, ৪.১

তনলঘয আয়াতগুলরায অন্তবুক্ত
থ রার তঘতিত েতট শওান প্রওালযয তননথয় ওয।
আয়াত

ب ِف ْي ِه
َٰذَ لِ َ
ك الْ ِك َت ُ
اب َال َر ْي َ

َم ْج ُر ْو ٌر

َم ْن ُص ْو ٌب

َم ْرف ُْوعٌ

✔

الدي ِن
َما لِ ِ
ك َي ْو ِم ّ ِ
آن
تِل َ
ْك آ َي ُ
ات الْق ُْر ِ
َو الْق ََم ِر إِذَا َت ََل َها
ارةً
قُ ْل كُو ُنوا ِح َج َ

إِنَّ ُ
ك ْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ا َ َٰ َ
ْب
ُّ
ّلل أك َ ُ
هلل
ُم َح ّم ٌَد َر ُس ْو ُل ا ِ

اّلل َغف ُْو ٌر
اِ َّن َّٰ َ
ان َما ل ََها
َوق َ
نس ُ
اإل َ
َال ْ ِ

ان
نس َ
اإل َ
َخل َ َق ْ ِ
َ
ن
نس ِ
ان َما َت َم َّ َٰ
ْل َ
أ ْم لِ ْ ِ
يم َي ُهو ِديًّا
َما ك َ
َان إِ ْب َرا ِه ُ
يم
ََل إِ ْب َرا ِه َ
َس ََل ٌم ع َ َٰ
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يم
يم ل ََحلِ ٌ
إِ َّن إِ ْب َرا ِه َ
ي
ُوم ال َّن ُ
اس ل َِر ِّب ال َْعا لَ ِم َ
َيق ُ
اس
َملِ ِ
ك ال َّن ِ

اس
َيغ َْش ال َّن َ

اّلل
ول َّ ِ
ّم َُح ّم ٌَد َّر ُس ُ
ََل ُم َح َّم ٍد
َوآ َم ُنوا بِ َما ن ُِّز َل ع َ َٰ

ور
َوال َْؽ ْي ِ
ت ال َْم ْع ُم ِ
وت
ت ال َْعنك َُب ِ
أ َ ْوه ََن ال ُْؽ ُي ِ
وت ل ََؽ ْي ُ

اس
َوإِ ْذ َج َعل ْ َنا ال َْؽ ْي َ
ت َمثَابَ ًة لِّل َّن ِ
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অধযায় -০৫

لم َؿ َّن
ُ ا

লেয শলল তানয়ীন থাওলর এওফঘনলও তনলদথ ওলয। শমভন اب
ٌ  ِك َتএওতট ফই।  َح ِق ْؼ َب ٌةএওতট
ফযাক ইতযাতদ। আভযা এই অধযালয় তদ্বফঘন لم َؿ َّن
ُ  اওযায তনয়ভ তঔফ।

১। তদ্বফঘন ا ُلم َؿ َّن
অথথ
দু তট ফাতি
দু তট গ্রাভ
দু তট শদয়ার
দু তট চানারা
দু তট ওরভ
দু তট কাবী
দু তট ফই
দু তট ওক্ষ
দু তট াাি
দু ইতট ফযাক
দু তট দযচা

 َم َج ُر ْو ٌر/َم ْن ُص ْو ٌب
ي
ِ ْ َب ْي َت
ي
ِ ْ ق َْر َي َت
ار ْي ِن
َ ِج َد

ٌَم ْرف ُْوع

অথথ

এওফঘন

ان
ِ َب ْؼ َت

এওতট ফাতি

ت
ٌ َب ْي

اران
ِ ِج َد

এওতট শদয়ার

ان
ِ ق َْر َي َت

এওতট গ্রাভ

ِي
ِ ْ َنا ِفذَ َت

ِان
ِ َنا ِفذَ َت

এওতট চানারা

ِي
ِ ْ َبق ََر َت

ِان
ِ َبق ََر َت

এওতট কাবী

ي
ِ ْ غ ُْرفَ َت

ان
ِ غ ُْرفَ َت

এওতট ওক্ষ

ي
ِ ْ يب َت
َ َح ِق

ان
ِ يؽ َت
َ َح ِق

ي
ِ ْ قَل ََم

ي
ِ ْ ِك َتا َب
َي
ِ ْ َج َبل
ي
ِ ْ َبا َب

قَل َما َ ِن

এওতট ওরভ

ان
ِ ِك َتا َب

এওতট ফই

ِن
ِ َ َج َبَل

এওতট াাি

ان
ِ َبا َب

এওতট দযচা
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এওতট ফযাক

ت
ٌ ق َْر َي

ار
ٌ ِج َد
َنا ِفذَ ٌت
قَل ٌَم
ٌَبق ََرة

اب
ٌ ِك َت
غ ُْرفَ ٌة
َج َب ٌل

ؼب ٌة
َ َح ِق
اب
ٌ َب

দু তট ওনযা
দু ইতট ফই
দু চন ঙাত্র
দু চন ঙাত্রী
তফফাদভান দু তট
ক্ষ
দু ইতট ফাকান
দু ইতট অন্তয
দু ইতট শরাও
দু তট তনদথন
দু ইতট াত
দু ইতট ফারও
দু ইতট ওনযা
দু ইচন ডাক্তায

ي
ِ ْ َب ْي َت

ان
ِ َب ْؼ َت

এওচন ওনযা

ان
ِ َطا لِ َب

এওচন ঙাত্র

ِي
ِ ْ ِك َتا َب

ِان
ِ ِك َتا َب

ِي
ِ ْ َطا لِ َب َت

ِان
ِ َطا لِ َؽ َت

ي
ِ ْ َخ ْص َم

ان
ِ َخ ْص َم

ي
ِ ْ َطا لِ َب

এওতট ফই

এওচন ঙাত্রী
তফফাদভান এওতট
ক্ষ

ِان
ِ َج َّن َت

এওতট ফাকান

َي
ِ ْ َّر ُجل

َّر ُج ََل ِن

এওচন শরাও

َي َد ْي ِن

ان
ِ َي َد

ِي
ِ ْ َج َّن َت
ي
ِ ْ قَل َْب

ي
ِ ْ آ َي َت

ان
ِ قَل َْب

এওতট অন্তয

ان
ِ آ َي َت

এওতট তনদথন

َو ل ََد ْي ِن

ان
ِ َو ل ََد

এওচন ফারও

ِي
ِ ْ َط ِب ْي َب

ِان
ِ َط ِب ْؼ َب

এওচন ডাক্তায

ي
ِ ْ بِ ْن َت

ان
ِ بِ ْن َت
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এওতট াত

এওচন ওনযা

ت
ٌ َب ْي

اب
ٌ ِك َت

ب
ٌ َِطا ل
َطا لِ َب ٌة
َخ ْص ٌم
َج َّن ٌة

قَل ٌْب
َّر ُج ٌل
آ َي ٌة
َي ٌد

َو ل ٌَد

ت
ٌ بِ ْن

ب
ٌ َط ِؽ ْي

অনু ীরনী, ৫.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও তদ্বফঘন  তায ইযাফ তননথয় ওয।
আয়াত

ُون
قَا َل َر ُج ََل ِن ِم َن الَّ ِذي َن َي َخا ف َ
َي
َو ْ
اض ِر ْب ل َُهم َّمثَ ًَل َّر ُجل ْ ِ
ال
ي َو ِش َم ٍ
َج َّن َت ِ
ان َعن َي ِم ٍ
ت أُكُل ََها
ي آ َت ْ
كِل ْ َتا الْ َج َّن َت ْ ِ

ي
َّما َج َع َل َّ ُ
اّلل ل َِر ُج ٍل ِّمن قَل َْب ْ ِ

ي
ف ََمن َت َع َّج َل ِِف َي ْو َم ْ ِ

ََل َب ْع ٍض
ض َب ْع ُ
َخ ْص َم ِ
ان َب َ َٰ
ض َنا ع َ َٰ

ان
ان َت ْج ِر َي ِ
يه َما عَ ْؼ َن ِ
ِف ِ
َ
ي
أل َْم َن ْج َعل ل َّ ُه عَ ْي َن ْ ِ
َ
ي
ار آ َي َت ْ ِ
َو َج َعل ْ َنا الل ّ ْي َل َوال َّن َه َ
ان
ُم ْد َها َّم َت ِ

ي
َي َو َر ُّب ال َْمغ ِْر َب ْ ِ
َر ُّب ال َْم ْش ِرق ْ ِ
ي
فَك َ َ
َاب ق َْو َس ْ ِ
ان ق َ

ان
ان ل ََساح َِر ِ
قَا لُوا إِ ْن َهَٰذَ ِ
ي
ارج ِِع ال َْب َص َر َك َّر َت ْ ِ
ُث َّم ْ
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তদ্বফঘন

ইযাফ

َر ُج ََل ِن

َم ْرف ُْوعٌ

অধযায়- ০৬

َج ْمع

আযফীলত ফহুফঘন ভূ রত ততন প্রওায। ১।  َج ْمع ُمذ ّكَر َسا لِمুরুলফাঘও ু কতঠত ফহুফঘন ২।
 َج ْمع ُم َؤ َّنث َسا لِمেীফাঘও ু কতঠত ফহুফঘন ৩। ي
ِ  َج ْم ُع ال َّتك ِْسবঙ্গু য ফহুফঘন।

১। ুরুলফাঘও ু কতঠত ফহুফঘন َج ْمع ُمذ َّكر َسا لِم
অথথ

ভুরভানকন
তফশ্বাীকন
ওটযা
তযফাদীকন
ধমথযীরকন
বীতযা
প্রংাওাযীকন
দাযা
শযাচাদাযকন
অনু কতযা

 َم َج ُر ْو/َم ْن ُص ْو ٌب
ٌر

ٌَم ْرف ُْوع

অথথ

এওফঘন

ُم ْسلِ ٌم
ُمؤ ِم ٌن

ي
َ ْ ُم ْسلِ ِم

ُم ْسلِ ُم ْو َن

এওচন ভুরভান

ي
َ ْ ُم َنا ِف ِق

ُم َنا ِفق ُْو َن

এওচন ওট

اب ِر ْي َن
ِ َص

اب ُر ْو َن
ِ َص

এওচন ধমথযীর

َحا ِم ِد ْي َن
عَابِ ِد ْي َن

َحا ِم ُد ْو َن

এওচন প্রংাওাযী

এওচন শযাচাদায

ي
َ ْ قَا نِ ِت

َصائِ ُم ْو َن
قَا نِ ُت ْو َن

ي
َ ْ ُمؤ ِم ِن

ي
َ ْ َصا ِد ِق

ي
ِ َخ
َ ْ اش ِع

ي
َ ْ َصائِ ِم

ُمؤ ِم ُن ْو َن

এওচন তফশ্বাী

َصا ِدق ُْو َن

এওচন তযফাদী

اش ُع ْو َن
ِ َخ

এওচন বীত

عَابِ ُد ْو َن
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এওচন দা

এওচন অনু কত

ُم َنا ف ٌِق
َصا ِد ٌق
اب ٌر
ِ َص
َخا ِش ٌع
َحا ِم ٌد
عَابِ ٌد

َصائِ ٌم
قَا نِ ٌة

ঙাত্রযা
শপামতওাযীকন

ي
َ ْ َطا لِ ِب

َطا لِ ُب ْو َن

ي
َ ْ َحا ِف ِظ

َحا ِف ُظ ْو َن

এওচন ঙাত্র
এওচন
শপামতওাযী

ب
ٌ َِطا ل
َحا ِف ٌظ

২। েীফাঘও ু কতঠত ফহুফঘন َج ْمع ُم َؤ َّنث َسا لِم
অথথ
ভুতরভ নাযীযা
তফশ্বাী নাযীযা
ওট নাযীযা
তযফাদী নাযীযা
ধমথযীর নাযীযা
বীত নাযীযা
প্রংাওাযী
নাযীযা
দাীযা
শযাচাদায নাযীযা
অনু কত নাযীযা
শপামতওাযী
নাযীযা
ঙাত্রীযা

 َم َج ُر ْو ٌر/َم ْن ُص ْو ٌب
ات
ٍ ُم ْسلِ َم

ٌَم ْرف ُْوع

ات
ٌ ُم ْسلِ َم

এওচন ভুতরভ

ات
ٍ ُمؤ ِم َن

ات
ٌ ُمؤ ِم َن

এওচন তফশ্বাী

َات
ٌ َصا ِدق

এওচন তযফাদী

এওচন বীত

অথথ

নাযী

َات
ٍ ُم َنا ِفق

َات
ٌ ُم َنا ِفق

এওচন ওট

ات
ٍ اب َر
ِ َص

এওচন ধমথযীর

ات
ِ َخ
ٍ اش َع

ات
ٌ اب َر
ِ َص

ات
ِ َخ
ٌ اش َع

ات
ٍ َحا ِم َد

ات
ٌ َحا ِم َد

এওচন

ات
ٍ اب َد
ِ َع

ات
ٌ اب َد
ِ َع

এওচন দাী

َات
ٍ َصا ِدق

প্রংাওাযী

ات
ٍ َصائِ َم

ات
ٌ َصائِ َم

এওচন শযাচাদায

ات
ٌ قَا نِ َت

এওচন অনু কত

ات
ٍ َحا ِف َظ

ات
ٌ َحا ِف َظ

এওচন

ات
ٍ َطا لِ َب

ات
ٌ َطا لِ َب

এওচন ঙাত্রী

ات
ٍ قَا نِ َت
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শপামতওাযী

এওফঘন

ُم ْسلِ َم ٌة
ُم ْؤ ِم َن ٌة

ُم َنا ِف َق ٌة

َصا ِدقَ ٌة

ٌاب َرة
ِ َص

اش َع ٌة
ِ َخ
ٌَحا ِم َدة
ٌاب َدة
ِ َع

َصائِ َم ٌة

قَا نِ َت ٌة

َحا ِف ٌظ
َطا لِ َب ٌة

অনু ীরনী, ৬.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও ু কতঠত ফহুফঘন  তায ইযাফ তননথয় ওয।
আয়াত

ب ال ُْم ْع َت ِدي َن
اّلل َال ُي ِح ُّ
إِ َّن َّ َ
ك َج َزا ُء الْكَا ِف ِر ي َن
ك َََٰذلِ َ

ফহুফঘন

ال ُْم ْع َت ِدي َن

েী/ুং

ُمذَ ّكَ ٌر

ইযাফ

َم ْن ُص ْو ٌب

ان إِ َّال ع َََل َّ
ي
ف َََل عُ ْد َو َ
الظا لِ ِم َ
َ
ي
َواعْل َُموا أ َّن َّ َ
اّلل َم َع ال ُْم َّت ِق َ

ي
اّلل ُي ِح ُّ
إِ َّن َّ َ
ب ال ُْم ْح ِس ِن َ
ات َّ
ان
َو َال َت ّؾَ ِب ُعوا ُخ ُط َو ِ
الش ْي َط ِ

َ
ار
َو َج َّن ٌ
ات َت ْج ِري ِمن َت ْح ِت َها ْاأل ْن َه ُ
অনু ীরনী, ৬.২

তনলঘয আয়াততট শথলও ফহুফঘন  তায এওফঘন ভাযপু রুল তরঔ।

ي
ات َو َّ
ي َوالْقَا نِ َت ِ
ي َوال ُْم ْؤ ِم َن ِ
ي َوال ُْم ْسلِ َم ِ
الصا ِد ِق َ
ات َوالْقَا نِ ِت َ
ات َوال ُْم ْؤ ِم ِن َ
إِ َّن ال ُْم ْسلِ ِم َ
ي
الصابِ ِر ي َن َو َّ
َات َو َّ
َو َّ
ي َوالْ َخ ِ
ات َوالْ َخ ِ
اش َع ِ
الصابِ َر ِ
الصا ِدق ِ
ات َوال ُْم َت َص ّ ِد ِق َ
اش ِع َ

ات َوالذَّ ا ك ِِر ي َن
ي َو َّ
َات َو َّ
وج ُه ْم َوالْ َحا ِف َظ ِ
الصائِ َم ِ
َوال ُْم َت َص ّ ِدق ِ
ي فُ ُر َ
ات َوالْ َحا ِف ِظ َ
الصائِ ِم َ
َ
اّلل َك ِثيا والذَّ ا كِر ِ َ
يما
ات أعَ َّد َّ ُ
َّ َ
اّلل ل َُهم َّم ْغ ِف َرةً َوأ ْج ًرا َع ِظ ً
ً َ
َ
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َج ْم ٌع

َج ْم ٌع

ُمف َْر ٌد

ُمف َْر ٌد

৩। বঙ্গুয ফহুফঘন ي
ِ َج ْم ُع ال َّتك ِْس
এলক্ষলত্র ভূ র ে শবলঙ্গ মায়। এয তফতবন্ন কঠন আলঙ।
অথথ
তযফাযগুলরা
ওক্ষগুলরা

الْ َج ْم ُع
أ ُ َس ٌر

অথথ
এওতট তযফায

ف
ٌ غ َُر

এওতট ওক্ষ
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ُال ُْمف َْرد
ٌأس َرة
ْ

غ ُْرفَ ٌة

ফাওযগুলরা
প্রশ্নগুলরা
উত্তযগুলরা
ফারওগুলরা
নদীগুলরা
যফযা
দৃ তিগুলরা
পযাক্টতযগুলরা
স্কুরগুলরা
জ্ঞানীযা
অতযতঘতযা
আত্মীয়যা
ধনীযা
নফীকন
ভাগুলরা
াগুলরা
যগুলরা
ফইগুলরা

ُج َم ٌل
أ َ ْس ِئل َ ٌة
أ َ ْج ِو َب ٌة

এওতট ফাওয
এওতট প্রশ্ন
এওতট উত্তয

أوال ٌد
َ
َ
ار
ٌ أ ْن َه
َ
اب
ٌ أ ْر َب
ار
ٌ أ ْب َص

এওতট ফারও
এওতট নদী
যফ
দৃ তি

َم َصا نِ ُع

এওতট পযাক্টতয

ُحكَما ُء

এওচন জ্ঞানী

ار ُس
ِ َم َد

এওতট স্কুর

غ َُربا ُء
أَق ِْربا ُء
أ َ ْغ ِن َيا ُء
أ َ ْن ِؽ َيا ُء
أ َ ْش ُه ٌر
أ َ ْر ُج ٌل

অতযতঘত
এওচন আত্মীয়
এওচন ধনী
এওচন নফী
এওতট ভা
এওতট া

ُم ُد ٌن

এওতট য

ب
ٌ ُك ُت

এওতট ফই
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ُج ْمل َ ٌة

ال
ٌ ُس َؤ

اب
ٌ َج َو
َو ل ٌَد
َن ْه ٌر
َر ٌّب

َب َص ٌر
َم ْص َن ٌع

َم ْد َر َس ٌة
َح ِك ْي ٌم
يب
ٌ غ َِر
ب
ٌ ق َِر ْي
ن
ٌ ِ َغ
ٌّ ِ ن
َب

َش ْه ٌر
ِر ْج ٌل

َم ِد ْي َن ٌة
اب
ٌ ِك َت

َر ُس ْو ٌل
ت
َب ْي ٌ

এওচন যূ র

ُر ُس ٌل

এওতট ভা

ُش ُه ْو ٌر
ِف ْؾ َي ٌة

ُب ُي ْو ٌت

এওতট ফাতি

َش ْه ٌر
فَ ًت

এওচন মু ফও

ٌ
أخ

এওচন বাই

ب
ك َا تِ ٌ
َار ٌ
ئ
ق ِ

এওচন শরঔও

اب
ُك َّت ٌ
ق َُّرا ٌء

এওচন শরাও

ال
ِر َج ٌ

ভাগুলরা
মু ফওযা
বাইযা
শরঔওকন
াঠওকন

ِب ََل ٌد

এওতট শদ

َر ُج ٌل

ফাতিগুলরা

إ ْخ َوةٌ

এওচন াঠও

َبل ٌَد

যূ রকন

শদগুলরা
শরালওযা
অনু ীরনী, ৬.৩

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও বঙ্গুয ফহুফঘন  তায ইযাফ তননথয় ওয।
ফহুফঘন

আয়াত

َامِ
ْاألَيّ ُ

وتِل َ َ
اس
ي ال َّن ِ
َام ُن َد ِ
او ل َُها َب ْ َ
ْك ْاأليّ ُ
َ
أَأَرباب ُم َتفَرقُون َخ َ
اّلل
ي أ ِم َّ ُ
ْ َ ٌ ّ ِّ َ ْ ٌ
َوالْ ِج َبا َل أ َ ْو َتا ًدا
َو ِف ْر َع ْو َن ِذي ْاأل َ ْو َتا ِد
إِ َّن ِم ْن أ َ ْز َوا ِجك ُْم َوأ َ ْو َال ِد ك ُْم عَ ُد ًّوا ل َّ ُ
ك ْم
ون ِب َها
ُوب َّال َي ْفق َُه َ
ل َُه ْم قُل ٌ
الس َما ُء فَكَانَ ْت أ َ ْب َوا ًبا
ت َّ
َوفُ ِت َح ِ
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ইযাফ

َم ْرفُو ٌعِ

এওফঘন

مِ
َي ْو ٌ

أ َ َج َع َل ْاْللِ َه َة إِ َٰلَ ًها َوا ِح ًدا
نشأ ْ َنا ِمن َب ْع ِد ِه ْم ق ُُرو ًنا آ َخ ِر ي َن
ُث َّم أ َ َ
ك
فَق َْد ك ُِّذ َب ُر ُس ٌل ِّمن ق َْبلِ َ
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অধযায় -০৭

أسماء اإلشارة

১। এওফঘন
তনওটস্থ ুরুলফাঘও এওফঘনলও তনলদথ ওযলত ( هـَٰذَ اএটা) ফযফহৃত য়।
এই ফাতিতট
এই শদয়ারতট
এই দযচাতট
এই ওরভতট
এই তফিারতট
এই ফইতট
এই াািতট
এই ঘাতফতট
এই ঔাতাতট
এই শালাওতট
এই শঘয়াযতট

ت
ُ َٰهذَ ا ال َْؽ ْي

এটা এওতট ফাতি

ار
ُ َٰهذَ ا الْ ِج َد
اب
ُ َٰهذَ ا ال َْب

এটা এওতট শদয়ার
এটা এওতট দযচা

َٰهذَ ا الْ َقل َُم
َٰهذَ ا الْ ِق ُّط

এটা এওতট ওরভ
এটা এওতট তফিার

اب
ُ َٰهذَ ا الْ ِك َت
َٰهذَ ا الْ َج َب ُل

এটা এওতট তওতাফ
এটা এওতট াাি

َُٰهذَ ا الْ ِم ْف َتاح

এটা এওতট ঘাতফ

ْت
ُ َ َٰهذَ ا ال َْدف
اس
ٌ َٰهذَ ا اللِ ّ َب

এটা এওতট ঔাতা
এটা এওতট শালাও

ُ َْٰهذَ ا ال
ك ْر ِس ُّي

এটা এওতট শঘয়ায
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ت
ٌ َٰهذَ ا َب ْي

ار
ٌ َٰهذَ ا ِج َد
اب
ٌ َٰهذَ ا َب
َٰهذَ ا قَل ٌَم
َٰهذَ ا ِق ٌّط

اب
ٌ َٰهذَ ا ِك َت
َٰهذَ ا َج َب ٌل

ٌَٰهذَ ا ِم ْف َتاح
ْت
ٌ َ َٰهذَ ا َدف
اس
ٌ َٰهذَ ا لِ َب

َٰهذَ ا ُك ْر ِس ٌي

তনওটস্থ েীফাঘও এওফঘনলও তনলদথ ওযলত ( َٰه ِذ ِهএটা) ফযফহৃত য়।
এই গ্রাভতট
এই শদয়ারতট
এই চানারাতট
এই কাবীতট
এই ওক্ষতট
এই শভলয়তট
এই ফাকানতট
এই ৃষ্ঠাতট
এই আওাতট
এই ডাক্তাযতনতট
এই শঘাঔতট

َٰه ِذهِ الْق َْر َي ُة

এটা এওটা গ্রাভ

َّ َِٰه ِذه
ار
ُ الد
َُٰه ِذهِ ال َّنا ِفذ

এটা এওতট খয
এটা এওতট চানারা

َُٰه ِذهِ ال َْبق ََرة

এটা এওতট কাবী

َٰه ِذهِ الْغ ُْرفَ ُة

এটা এওতট ওক্ষ

ت
ُ َٰه ِذهِ ال ِْؽ ْن

এটা এওতট ওনযা

َٰه ِذهِ الْ َج َّن ُة

এটা এওতট ফাকান

َٰه ِذ ِه ال َْو َرقَ ُة

এটা এওতট ৃষ্ঠা

الس َما ُء
َّ َٰه ِذ ِه

এটা এওতট আওা

َّ َٰه ِذ ِه
الط ِب ْؼ َب ُة

এটা এওতট ডাক্তাযনী

ي
ُ ْ َٰه ِذهِ ال َْع

এটা এওতট শঘাঔ
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َٰه ِذهِ ق َْر َي ٌة

ار
ٌ َٰه ِذهِ َد
ٌَٰه ِذهِ َنا ِفذَ ة
ٌَٰه ِذهِ َبق ََرة

َٰه ِذهِ غ ُْرفَ ٌة
ت
ٌ َٰه ِذهِ ِب ْن
َٰه ِذهِ َج َّن ٌة

َٰه ِذ ِه َو َرقَ ٌة

َٰه ِذ ِه َس َما ٌء

َٰه ِذ ِه َط ِب ْؼ َب ٌة
ي
ٌ ْ ََٰه ِذهِ ع

দুযফতথী ুরুলফাঘও এওফঘনলও তনলদথ ওযলত ِك
َ ( َٰذ لঐটা) ফযফহৃত য়।
ঐ ফইতট
ঐ ফাতিতট
ঐ শদয়ারতট
ঐ দযচাতট
ঐ ওরভতট
ঐ তফিারতট
ঐ শালাওতট
ঐ াািতট
ঐ ঘাতফতট
ঐ ঔাতাতট
ঐ শঘয়াযতট

اب
ُ َٰذ لِك الْ ِك َت
ت
َ َِٰذ ل
ُ ك ال َْؽ ْي

ار
َ َِٰذ ل
ُ ك الْ ِج َد
اب
َ َِٰذ ل
ُ ك ال َْب

ك الْ َقل َُم
َ َِٰذ ل
ك الْ ِق ُّط
َ َِٰذ ل

اس
َ َِٰذ ل
ُ ك اللِ ّ َب
ك الْ َج َب ُل
َ َِٰذ ل

ُك الْ ِم ْف َتاح
َ َِٰذ ل

َّ ك
ْت
َ َِٰذ ل
ُ َ الدف
ُ ْك ا ل
ك ْر ِس ُّي
َ َِٰذ ل
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টা এওতট ফই
টা এওতট ফাতি
টা এওতট শদয়ার
টা এওতট দযচা
টা এওতট ওরভ
টা এওতট তফিার
টা এওতট শালাও
টা এওতট াাি
টা এওতট ঘাতফ
টা এওতট ঔাতা
টা এওতট শঘয়ায

اب
َ َِٰذ ل
ٌ ك ِك َت

ت
َ َِٰذ ل
ٌ ك َب ْي

ار
َ َِٰذ ل
ٌ ك ِج َد
اب
َ َِٰذ ل
ٌ ك َب
ك قَل ٌَم
َ َِٰذ ل
ك ِق ٌّط
َ َِٰذ ل

اس
َ َِٰذ ل
ٌ ك لِ َب
ك َج َب ٌل
َ َِٰذ ل

ٌك ِم ْف َتاح
َ َِٰذ ل

ْت
َ َِٰذ ل
ٌ َ ك َدف
ك ُك ْر ِس ٌي
َ َِٰذ ل

দুযফতথী েীফাঘও এওফঘনলও তনলদথ ওযলত ( ِتل َْكঐটা) ফযফহৃত য়।
ঐ ফাকানতট
ঐ গ্রাভতট
ঐ খযতট
ঐ চানারতট
ঐ কাবীতট
ঐ ওক্ষতট
ঐ শভলয়তট
ঐ আওাতট
ঐ ডাক্তাযতনতট
ঐ চাাচ
ঐ তাফুতট

ْك الْ َج َّن ُة
َ ِتل

টা এওতট ফাকান

ْك الق َْر َي ُة
َ ِتل

টা এওতট গ্রাভ

ار
َ ْك
َ تِل
ُ الد
ُْك ال َنا ِفذَ ة
َ تِل

টা এওতট খয
টা এওতট চানারা

ُالبق ََرة
َ تِل
َ ْك

টা এওতট কাবী

ْك الغ ُْرفَ ُة
َ تِل

টা এওতট ওক্ষ

ت
َ تِل
ُ الؽ ْن
ِ ْك

টা এওতট ওনযা

الس َما ُء
َ تِل
َ ْك

টা এওতট আওা

الط ِب ْؼ َب ُة
َ تِل
َ ْك

ঐ এওচন ডাক্তাযনী

ْك ال ِخ ْي َم ُة
َ تِل

টা এওতট তাফু

الس ِف ْؼ َن ُة
َ تِل
َ ْك

টা এওতট চাাচ
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ْك َج َّن ٌة
َ ِتل

ْك ق َْر َي ٌة
َ ِتل

ار
َ تِل
ٌ ْك َد
ٌْك َنا ِفذَ ة
َ تِل
ٌْك َبق ََرة
َ تِل

ْك غ ُْرفَ ٌة
َ تِل
ت
َ تِل
ٌ ْك ِب ْن

ْك َس َما ٌء
َ تِل

ْك َط ِب ْؼ َب ٌة
َ تِل

ْك َس ِف ْؼ َن ٌة
َ تِل
ْك ِخ ْي َم ٌة
َ تِل

২। তদ্বফঘন
তনওটস্থ ুরুলফাঘও তদ্বফঘনলও তনলদথ ওযলত ان
ِ َ( َٰهذএই দুতট ) ফযফহৃত য়।
এই ফাতিদু তট
এই শদয়ারদু তট
এই দযচাদু তট
এই ওরভদু তট
এই তফিারদু তট
এই ফইদু তট
এই াািদু তট
এই ঘাতফদু তট
এই ঔাতাদু তট
এই শালাওদু তট
এই শঘয়াযদুতট

ان
ِ ان ال َْب ْؼ َت
ِ ََٰهذ

এইদু তট ফাতি

ان
ِ ار
ِ ََٰهذ
َ ان الْ ِج َد

এইদু তট শদয়ার

ان
ِ َٰهذَ ا الْ َقل ََم

এইদু তট ওরভ

ان
ِ ان َبا َب
ِ ََٰهذ

এইদু তট দযচা

ان
ِ ان الْ ِق َّط
ِ ََٰهذ

এইদু তট তফিার

ان الْ ِك َتا َبان
ِ ََٰهذ

এইদু তট তওতাফ

ان
ِ اح
ِ ََٰهذ
َ ان الْ ِم ْف َت
َّ ان
ان
ِ ْت
ِ ََٰهذ
َ َ الدف

এইদু তট ঘাতফ

ان الْ َج َب ََل ِن
ِ ََٰهذ

এইদু তট াাি

এইদু তট ঔাতা

ان
ِ اس
ِ ََٰهذ
َ ان اللِ ّ َب

এইদু তট শালাও

ُ ْان ال
ان
ِ ك ْر ِس َّي
ِ ََٰهذ

এইদু তট শঘয়ায
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ان
ِ ان َب ْؼ َت
ِ ََٰهذ

ان
ِ ار
ِ ََٰهذ
َ ان ِج َد
ان
ِ ان َبا َب
ِ ََٰهذ
ان
ِ َٰهذَ ا قَل ََم

ان
ِ ان ِق َّط
ِ ََٰهذ

ان ِك َتا َبان
ِ ََٰهذ
ان َج َب ََل ِن
ِ ََٰهذ

ان
ِ اح
ِ ََٰهذ
َ ان ِم ْف َت
ان
ِ ْت
ِ ََٰهذ
َ َ ان َدف
ان
ِ اس
ِ ََٰهذ
َ ان لِ َب

ان
ِ ان ُك ْر ِس َّي
ِ ََٰهذ

তনওটস্থ েীফাঘও তদ্বফঘনলও তনলদথ ওযলত ان
ِ ( َٰه َتএই দুতট) ফযফহৃত য়।
এই গ্রাভদু তট
এই খযদু তট
এই চানারাদু তট
এই কাবীদু তট
এই ওক্ষদু তট
এই শভলয়দু তট
এই ফাকানদু তট
এই ৃষ্ঠাদু তট
এই আওাদু তট
এই ডাক্তাতনদু চন
এই শঘাঔদু তট

ان
ِ ان الْق َْر َي َت
ِ َٰه َت
َّ ان
ان
ِ ار
ِ َٰه َت
َ الد

ان
ِ ان ال َّنا ِفذَ َت
ِ َٰه َت
ان
ِ ان ال َْبق ََر َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ان الْغ ُْرفَ َت
ِ َٰه َت
ان
ِ ان ال ِْب ْن َت
ِ َٰه َت
ان
ِ ان الْ َج َّن َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ان ال َْو َرقَ َت
ِ َٰه َت

ائان
َّ ان
ِ الس َم
ِ َٰه َت

َّ ان
ان
ِ الط ِب ْي َؽ َت
ِ َٰه َت
ان
ِ ان ال َْع ْؼ َن
ِ َٰه َت
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এইদু তট গ্রাভ
এইদু তট খয
এইদু তট চানারা
এইদু তট কাবী
এইদু তট ওক্ষ
এইদু চন ওনযা
এইদু তট ফাকান
এইদু তট ৃষ্ঠা
এইদু তট আওা
এইদু চন ডাক্তাযনী
এইদু তট শঘাঔ

ان
ِ ان ق َْر َي َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ار
ِ َٰه َت
َ ان َد

ان
ِ ان َنا ِفذَ َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ان َبق ََر َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ان غ ُْرفَ َت
ِ َٰه َت
ان
ِ ان ِب ْن َت
ِ َٰه َت
ان
ِ ان َج َّن َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ان َو َرقَ َت
ِ َٰه َت

ائان
ِ ان َس َم
ِ َٰه َت

ان
ِ ان َط ِب ْي َؽ َت
ِ َٰه َت

ان
ِ ان عَ ْؼ َن
ِ َٰه َت

ك দুযফতথী ুরুলফাঘও তদ্বফঘনলও তনলদথ ওযলত
 (ঐ দুতট) ফযফহৃত য়।ذا نِ َ

ان
ذا نِ َ
ك َب ْؼ َت ِ

ان
ذا نِ َ
ار ِ
ك ِج َد َ
ان
ذا نِ َ
ك َبا َب ِ

ان
ذا نِ َ
ك قَل ََم ِ
ان
ذا نِ َ
ك ِق َّط ِ

ك ِك َتا َبان
ذا نِ َ

ك َج َب ََل ِن
ه ذا نِ َ

ان
ذا نِ َ
اح ِ
ك ِم ْف َت َ
ان
ذا نِ َ
ْت ِ
ك َدف َ َ
ان
ذا نِ َ
اس ِ
ك لِ َب َ

ان
ذا نِ َ
ك ُك ْر ِس َّي ِ

ان
ذا نِ َ
ك ال َْب ْؼ َت ِ

ঐ দু তট ফাতি
ঐ দু তট শদয়ার

ان
ذا نِ َ
ار ِ
ك الْ ِج َد َ

ঐ দু তট ওরভ

ان
ذا نِ َ
ك الْ َقل ََم ِ

ঐ দু তট দযচা

ان
ذا نِ َ
ك ال َْبا َب ِ

ঐ দু তট তফিার

ان
ذا نِ َ
ك الْ ِق َّط ِ

ঐ দু তট তওতাফ

ك الْ ِك َتا َبان
ذا نِ َ

ঐ দু তট ঘাতফ

ان
ذا نِ َ
اح ِ
ك الْ ِم ْف َت َ
ك َّ
ان
ذا نِ َ
ْت ِ
الدف َ َ

ك الْ َج َب ََل ِن
ذا نِ َ

ঐ দু তট াাি

ঐ দু তট ঔাতা

ان
ذا نِ َ
اس ِ
ك اللِ ّ َب َ

ঐ দু তট শালাও

ك ا لْ ُ
ان
ذا نِ َ
ك ْر ِس َّي ِ

ঐ দু তট শঘয়ায
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ঐ খযদু তট
ঐ শদয়ারদু তট
ঐ দযচাদু তট
ঐ ওরভদু তট
ঐ তফিারদু তট
ঐ ফইদু তট
ঐ াািদু তট
ঐ ঘাতফদু তট
ঐ ঔাতাদু তট
ঐ শালাওদু তট
ঐ শঘয়াযদু তট

ك দুযফতথী েীফাঘও তদ্বফঘনলও তনলদথ ওযলত
 (ঐ দুতট) ফযফহৃত য়।تا نِ َ

ان
تا نِ َ
ك ق َْر َي َت ِ

ان
تا نِ َ
ار ِ
ك َد َ

ان
تا نِ َ
ك َنا ِفذَ َت ِ

ان
تا نِ َ
ك َبق ََر َت ِ

ان
تا نِ َ
ك غ ُْرفَ َت ِ
ان
تا نِ َ
ك ِب ْن َت ِ
ان
تا نِ َ
ك َج َّن َت ِ

ان
تا نِ َ
ك َو َرقَ َت ِ

ائان
تا نِ َ
ك َس َم ِ

ان
تا نِ َ
ك َط ِب ْي َؽ َت ِ
ان
تا نِ َ
ك عَ ْؼ َن ِ

ঐ দু তট গ্রাভ
ঐ দু তট খয

ان
تا نِ َ
ك الْق َْر َي َت ِ
ك َّ
ان
تا نِ َ
ار ِ
الد َ

ঐ দু তট চানারা

ان
تا نِ َ
ك ال َّنا ِفذَ َت ِ

ঐ দু তট ওক্ষ

ان
تا نِ َ
ك الْغ ُْرفَ َت ِ

ঐ দু তট কাবী

ان
تا نِ َ
ك ال َْبق ََر َت ِ

ঐ দু তট ওনযা

ان
تا نِ َ
ك ال ِْب ْن َت ِ
ان
تا نِ َ
ك الْ َج َّن َت ِ

ঐ দু তট ফাকান
ঐ দু তট ৃষ্ঠা
ঐ দু তট আওা
ঐ দু চন ডাক্তাযনী
ঐ দু তট শঘাঔ

ان
تا نِ َ
ك ال َْو َرقَ َت ِ

ائان
ك َّ
تا نِ َ
الس َم ِ

ك َّ
ان
تا نِ َ
الط ِب ْي َؽ َت ِ
ان
تا نِ َ
ك ال َْع ْؼ َن ِ
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ঐ গ্রাভদু তট
ঐ খযদু তট
ঐ চানারাদু তট
ঐ কাবীদু তট
ঐ ওক্ষদু তট
ঐ ওনযাদু চন
ঐ ফাকানদু তট
ঐ ৃষ্ঠাদু তট
ঐ আওাদু তট
ঐ ডাক্তাযতন দু চন
ঐ শঘাঔদু তট

৩। ফহুফঘন
তনওটস্থ ুরুল  েীফাঘও ফহুফঘনলও তনলদথ ওযলত ( َه ُؤ َال ِءএগুলরা) ফযফহৃত য়।
এই ভুতরভকন
এই ভুতরভ নাযীযা
এই ওটযা
এই নাযীওটযা
এই দধমথযীরকন
এই নাযী
দধমথযীরযা
এই তমতওযওাযীকন
এই নাযী
তমতওযওাতযনীযা
এই ুরুল
ইফাদাতওাযীযা
এই নাযী
ইফাদাতওাতযনীযা
এই ুরুল
অনু কতকণ

َه ُؤ َال ِء ال ُْم ْسلِ ُم ْو َن

এযা ওলয়ওচন

ات
ُ َه ُؤ َال ِء ال ُْم ْسلِ َم

এযা ওলয়ওচন নাযী

َه ُؤ َال ِء ال ُْم َنا ِفق ُْو َن

এযা ওলয়ওচন

الم َنا ِفقَات
ُ َه ُؤ َال ِء

এযা ওলয়ওচন নাযী

اب ُر ْو َن
َّ َه ُؤ َال ِء
ِ الص

এযা ওলয়ওচন

اب َرات
ِ َه ُؤ َال ِء ال َّْص

এযা ওলয়ওচন

ভুতরভ
ভুতরভ
ুরুল ওট
ওট
ুরুল ধমথযীর
নাযী ধমথযীর

َه ُؤ َال ِء الذَّ ا ك ُِر ْو َن

এযা ওলয়ওচন

ات
ُ َه ُؤ َال ِء الذَّ ا ك َِر

এযা ওলয়ওচন নাযী

اب ُد ْو َن
ِ َه ُؤ َال ِء ال َْع

এযা ওলয়ওচন

ুরুল তমওযওাযী
তমওযওাতযনী
ুরুল ইফাদাতওাযী

ات
ُ اب َد
ِ َه ُؤ َال ِء ال َْع

এযা ওলয়ওচন নাযী

َه ُؤ َال ِء الْقَا نِ ُت ْو َن

এযা ওলয়ওচন
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ইফাদাতওাতযনী
ুরুল অনু কত

َه ُؤ َال ِء ُم ْسلِ ُم ْو َن
ات
ٌ َه ُؤ َال ِء ُم ْسلِ َم
َه ُؤ َال ِء ُم َنا ِفق ُْو َن
َات
ٌ َه ُؤ َال ِء ُم َنا ِفق
اب ُر ْو َن
ِ َه ُؤ َال ِء َص
ات
ٌ اب َر
ِ َه ُؤ َال ِء َص
َه ُؤ َال ِء ذَا ك ُِر ْو َن
ات
ٌ َه ُؤ َال ِء ذَا ك َِر
اب ُد ْو َن
ِ ََه ُؤ َال ِء ع
ات
ٌ اب َد
ِ ََه ُؤ َال ِء ع
َه ُؤ َال ِء قَا نِ ُت ْو َن

ُ
দুযফতথী ুরুল  েীফাঘও ফহুফঘনলও তনলদথ ওযলত ك
َ ( أول َٰ ِئঐগুলরা) ফযফহৃত য়।
ঐ ুরুল তফশ্বাীযা
ঐ নাযী তফশ্বাীযা
ঐ ুরুল
ংযক্ষণওাযীযা
ঐ নাযী
ংযক্ষণওাতযনীযা
ঐ ুরুল তযফাতদযা
ঐ নাযী তযফাদীযা
ঐ ুরুল
প্রংাওাযীযা
ঐ নাযী
প্রংাওাতযনীযা
ঐ ুরুল বীতুযা

ُ
ك ال ُْمؤ ِم ُن ْو َن
َ أول َٰ ِئ
ُ
ات
َ أول َٰ ِئ
ُ ك ال ُْمؤ ِم َن

ُ
ك الْ َحا ِف ُظ ْو َن
َ أول َٰ ِئ
ُ
ات
َ أول َٰ ِئ
ُ ك الْ َحا ِف َظ

ُ
الصا ِدق ُْو َن
َّ ك
َ أول َٰ ِئ

ُ
َات
َّ ك
َ أول َٰ ِئ
ُ الصا ِدق

ُ
ك الْ َحا ِم ُد ْو َن
َ أو ل َٰ ِئ

ُ
ات
َ أول َٰ ِئ
ُ ك الْ َحا ِم َد

ُ
اش ُع ْو َن
ِ ك الْ َخ
َ أول َٰ ِئ

ঐ নাযী বীতুযা

ُ
ات
ِ ك الْ َخ
َ أول َٰ ِئ
ُ اش َع

ঐ ুরুল

ُ
الصائِ ُم ْو َن
َّ ك
َ أول َٰ ِئ

াভওাযীযা
ঐ নাযী
াভওাতযনীযা

ُ
ات
َّ ك
َ أول َٰ ِئ
ُ الصائِ َم
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ঐ ওলয়ওচন ুরুল
তফশ্বাী
ঐ ওলয়ওচন নাযী
তফশ্বাী
ঐ ওলয়ওচন ুরুল
াতপচ
ঐ ওলয়ওচন নাযী
াতপচা
ঐ ওলয়ওচন ুরুল
তযফাতদ
ঐ ওলয়ওচন নাযী
তযফাদী
ঐ ওলয়ওচন ুরুল
প্রংাওাযী
ঐ ওলয়ওচন নাযী
প্রংাওাতযনী
ঐ ওলয়ওচন ুরুল
বীতু শরাও
ঐ ওলয়ওচন নাযী
বীতু শরাও
ঐ ওলয়ওচন ুরুল
াভওাযী
ঐ ওলয়ওচন নাযী
াভওাযী

ُ
ك ُمؤ ِم ُن ْو َن
َ أول َٰ ِئ
ُ
ات
َ أول َٰ ِئ
ٌ ك ُمؤ ِم َن

ُ
ك َحا ِف ُظ ْو َن
َ أول َٰ ِئ
ُ
ات
َ أول َٰ ِئ
ٌ ك َحا ِف َظ

ُ
ك َصا ِدق ُْو َن
َ أو ل َٰ ِئ
ُ
َات
َ أو ل َٰ ِئ
ٌ ك َصا ِدق

ُ
ك َحا ِم ُد ْو َن
َ أو ل َٰ ِئ
ُ
ات
َ أو ل َٰ ِئ
ٌ ك َحا ِم َد

ُ
اش ُع ْو َن
ِ ك َخ
َ أول َٰ ِئ
ُ
ات
ِ ك َخ
َ أول َٰ ِئ
ٌ اش َع

ُ
ك َصائِ ُم ْو َن
َ أو ل َٰ ِئ
ُ
ات
َ أول َٰ ِئ
ٌ ك َصائِ َم

অনু ীরনী, ৭.১
তনলঘয আয়াতগুলরায অথথ ওলযা এফং ইাযাফাঘও ফথনাভগুলরায তরঙ্গ  ফঘন
উলল্লঔ ওলযা।
আয়াত

َهَٰذَ ا ِص َر ٌاط

অথথ

ফঘন

এটা এওটা থ

ُمف َْر ٌد

ان
ان َخ ْص َم ِ
َهَٰذَ ِ
اِت
ََٰه ُؤ َال ِء َب َن ِ
ََٰه ِذ ِه َج َه َّن ُم

َ
ار
َه َِٰذهِ ْاأل ْن َه ُ
اب
َٰذَ لِ َ
ك ال ِك َت ُ
ان
ذَا نِ َ
ك ُب ْر َها َن ِ

أُو لََٰ ِئ َ
يم
َ
اب الْ َج ِح ِ
ك أ ْص َح ُ
ْك نِ ْع َم ٌة
َوتِل َ
ْك أ ُ َّم ٌة
ِتل َ
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তরঙ্গ

ُمذَ ّكَ ٌر

অধযায় -০৮

َّ
ِي
ُ الض ِم

১। এওফঘন
অনু তস্থত এওচন ুরুল/শঙলর ফুছালনায চনয ( ُه َوশ) ফযফহৃত য়। অনু তস্থত এওচন
ভতরা/ওনযা ফুছালনায চনয ( ِه َيশ) ফযফহৃত য়।
শ এওচন ঙাত্রী
শ এওচন দানীর
(ভতরা)
শ এওচন শযাচাদায
(ভতরা)
শ এওচন ভতরা
শ এওচন ফাতরওা
শ এওচন ডাক্তাযনী
শ এওচন ভুরাভন
(ভতরা)
শ এওচন তফশ্বাী
(ভতরা)

ِه َي َطا لِ َب ٌة

শ এওচন ঙাত্র

ِه َي ُم َت َص ّ ِدقَ ٌة

শ এওচন দানীর (ুরুল)

ِه َي َصائِ َم ٌة

শ এওচন শযাচাদায (ুরুল)

ٌِه َي إِ ْم َرأَة

শ এওচন ুরুল

ت
ٌ ِه َي ِب ْن
ِه َي َط ِب ْؼ َب ٌة

শ এওচন ফারও
শ এওচন ডাক্তায

ِه َي ُم ْسلِ َم ٌة

শ এওচন ভুরাভন (ুরুল)

ِه َي ُم ْؤ ِم َن ٌة

শ এওচন তফশ্বাী (ুরুল)

উতস্থত এওচন ুরুল/শঙলর ফুছালনায চনয

ُه َو َصائِ ٌم
ُه َو َر ُج ٌل

ُه َو َو ل ٌَد

ب
ٌ ُه َو َط ِؽ ْي
ُه َو ُم ْسلِ ٌم
ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن

ِأنت
(তুতভ) ফযফহৃত য়। উতস্থত এওচন
َ

ভতরা/ওনযা ফুছালনায চনয ِأنت
(তুতভ) ফযফহৃত য়।
ِ
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ب
ٌ ُِه َو َطا ل
ُه َو ُم َت َص ّ ِد ٌق

তুতভ এওচন ওট
(ভতরা)
তুতভ এওচন অনু কত
(ভতরা)
তুতভ এওচন তযফাদী
(ভতরা)
তুতভ এওচন ধমথযীর
(ভতরা)
তুতভ এওচন বীত
(ভতরা)
তুতভ এওচন
প্রংাওাযী (ভতরা)
তুতভ এওচন দাী

ت ُم َنا ِف َق ٌة
ِ أ ْن
ت قَا نِ َت ٌة
ِ أ ْن
ت َصا ِدقَ ٌة
ِ أ ْن

তুতভ এওচন ওট
(ুরুল)
তুতভ এওচন অনু কত
(ুরুল)
তুতভ এওচন তযফাদী
(ুরুল)

ٌاب َرة
ِ أ ْن
ِ ت َص

তুতভ এওচন ধমথযীর

اش َع ٌة
ِ ت َخ
ِ أ ْن

তুতভ এওচন বীত

ٌت َحا ِم َدة
ِ أ ْن
ٌاب َدة
ِ أ ْن
ِ َت ع

(ুরুল)
(ুরুল)
তুতভ এওচন প্রংাওাযী
(ুরুল)
তুতভ এওচন দা

أنت ُم َنا ف ٌِق
َ
ت
ٌ ِأنت قَا ن
َ
أنت َصا ِد ٌق
َ
اب ٌر
َ
ِ أنت َص
أنت َخا ِش ٌع
َ
أنت َحا ِم ٌد
َ
اب ٌد
َ
ِ َأنت ع

২। তদ্বফঘন
অনু তস্থত দু চন ুরুল/শঙলর, ভতরা/ওনযা ফুছালনায চনয ُه َما
তাযা দু চন ঙাত্রী
তাযা দু চন অনু কত
(নাযী)
তাযা দু চন দাী
তাযা দু চন নাযী

ان
ِ ُه َما َطا لِ َؽ َت

(তাযা দু চন) ফযফহৃত য়।

তাযা দু চন ঙাত্র

ان
ِ ُه َما قَا نِ َؾ َت

তাযা দু চন অনু কত

ان
ِ اب َد َت
ِ َُه َما ع

তাযা দু চন দা

ان
ِ ُه َما إِ ْم َرأ َت
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(ুরুল)

তাযা দু চন শরাও

ان
ِ ُه َما َطا لِ َب
ان
ِ ُه َما قَا نِ َت
ان
ِ اب َد
ِ َُه َما ع

ُه َما َّر ُج ََل ِن

তাযা দু চন ওনযা
তাযা দু চন ডাক্তাযণী
তাযা দু চন প্রংাওাযী
(ভতরা)
তাযা দু চন ভুরাভন
(ভতরা)

ان
ِ ُه َما ِب ْن َت

ان
ِ ُه َما َط ِب ْي َؽ َت

তাযা দু চন ফারও
তাযা দু চন ডাক্তায

ان
ِ ُه َما َحا ِم َد َت

তাযা দু চন প্রংাওাযী

ان
ِ ُه َما ُم ْسلِ َم َت

তাযা দু চন ভুরাভন

(ুরুল)
(ুরুল)

ان
ِ ُه َما َو ل ََد

ان
ِ ُه َما َط ِب ْؼ َب

ان
ِ ُه َما َحا ِم َد
ان
ِ ُه َما ُم ْسلِ َم

উতস্থত দু চন ুরুল/শঙলর, ভতরা/ওনযা ফুছালনায চনয ( ا َ ْن ُت َماশতাভযা দু চন) ফযফহৃত য়।
শতাভযা দু চন ঙাত্রী
শতাভযা দু চন অনু কত
(নাযী)
শতাভযা দু চন দাী
শতাভযা দু চন নাযী
শতাভযা দু চন ওনযা
শতাভযা দু চন ডাক্তাযণী
তাযা দু চন প্রংাওাযী
(ভতরা)
তাযা দু চন ভুরাভন
(ভতরা)

ان
ِ أ ْن ُت َما َطا لِ َؽ َت

শতাভযা দু চন ঙাত্র

ان
ِ أ ْن ُت َما قَا نِ َؾ َت

শতাভযা দু চন

ان
ِ اب َد َت
ِ َأ ْن ُت َما ع

শতাভযা দু চন দা

অনু কত (ুরুল)

ان
ِ أ ْن ُت َما إِ ْم َرأ َت

শতাভযা দু চন শরাও

ان
ِ أ ْن ُت َما َط ِب ْي َؽ َت

শতাভযা দু চন

ان
ِ أ ْن ُت َما ِب ْن َت

শতাভযা দু চন ফারও

ডাক্তায

ان
ِ أ ْن ُت َما َحا ِم َد َت

তাযা দু চন

ان
ِ أ ْن ُت َما ُم ْسلِ َم َت

তাযা দু চন
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প্রংাওাযী (ুরুল)
ভুরাভন (ুরুল)

ان
ِ أ ْن ُت َما َطا لِ َب
ان
ِ أ ْن ُت َما قَا نِ َت
ان
ِ اب َد
ِ َأ ْن ُت َما ع
أ ْن ُت َما َّر ُج ََل ِن
ان
ِ أ ْن ُت َما َو ل ََد

ان
ِ أ ْن ُت َما َط ِب ْؼ َب
ان
ِ أ ْن ُت َما َحا ِم َد
ان
ِ أ ْن ُت َما ُم ْسلِ َم

৩। ফহুফঘন
অনু তস্থত ওর ুরুল/শঙলর ফুছালনায চনয ( ُه ْمতাযা ওর) ফযফহৃত য়।
অনু তস্থত ওর ভতরা/ওনযা ফুছালনায চনয ( ه َُّنতাযা ওর) ফযফহৃত য়।
তাযা বীত (নাযী)
তাযা দানীর (নাযী)
তাযা প্রংাওাযী (নাযী)
তাযা দাী
তাযা তমওযওাযী (নাযী)
তাযা ঙাত্রী
তাযা শপামতওাযী
(নাযী)
তাযা শযাচাদায (নাযী)

ات
ِ ه َُّن َخ
ٌ اش َع

তাযা ভুরভান

ات
ٌ ه َُّن َحا ِم َد

তাযা ওট

ات
ٌ ه َُّن ذَا ك َِر

তাযা তযফাদী

ات
ٌ ه َُّن َحا ِف َظ

তাযা শপামতওাযী

ات
ٌ ه َُّن َصائِ َم

তাযা শযাচাদায

َات
ٌ ه َُّن ُم َت َص ّ ِدق

তাযা তফশ্বাী

ات
ٌ اب َد
ِ َه َُّن ع

তাযা অনু কত

ات
ٌ ه َُّن َطا لِ َب

তাযা ধমথযীর

ُه ْم ُم ْسلِ ُم ْو َن
ُه ْم ُمؤ ِم ُن ْو َن

ُه ْم ُم َنا ِفق ُْو َن

ُه ْم قَا نِ ُت ْو َن

ُه ْم َصا ِدق ُْو َن

اب ُر ْو َن
ِ ُه ْم َص
ُه ْم َحا ِف ُظ ْو َن
ُه ْم َصائِ ُم ْو َن

উতস্থত ওর ুরুল/শঙলর ফুছালনায চনয ( ا َ ْن ُت ْمশতাভযা ওর) ফযফহৃত য়।
উতস্থত ওর ভতরা/ওনযা ফুছালনায চনয ت
َّ ُ ( ا َ ْنশতাভযা ওর) ফযফহৃত য়।
শতাভযা বীত (নাযী)
শতাভযা দানীর (নাযী)
শতাভযা প্রংাওাযী
(নাযী)

َّ ُ ا َ ْن
ات
ِ ت َخ
ٌ اش َع

শতাভযা ভুরভান

َّ ُ ا َ ْن
ات
ٌ ت َحا ِم َد

শতাভযা ওট

َّ ُ ا َ ْن
َات
ٌ ت ُم َت َص ّ ِدق
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শতাভযা তফশ্বাী

ا َ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم ْو َن
ا َ ْن ُت ْم ُمؤ ِم ُن ْو َن

ا َ ْن ُت ْم ُم َنا ِفق ُْو َن

শতাভযা দাী
শতাভযা তমওযওাযী
(নাযী)
শতাভযা ঙাত্রী
শতাভযা শপামতওাযী
(নাযী)
শতাভযা শযাচাদায
(নাযী)

َّ ُ ا َ ْن
ات
ٌ اب َد
ِ َت ع
َّ ُ ا َ ْن
ات
ٌ ت َذا ك َِر
َّ ُ ا َ ْن
ات
ٌ ت َطا لِ َب

শতাভযা অনু কত
শতাভযা তযফাদী
শতাভযা ধমথযীর

َّ ُ ا َ ْن
ات
ٌ ت َحا ِف َظ

শতাভযা

َّ ُ ا َ ْن
ات
ٌ ت َصائِ َم

শতাভযা শযাচাদায

শপামতওাযী

ا َ ْن ُت ْم قَا نِ ُت ْو َن

ا َ ْن ُت ْم َصا ِدق ُْو َن

اب ُر ْو َن
ِ ا َ ْن ُت ْم َص
ا َ ْن ُت ْم َحا ِف ُظ ْو َن
ا َ ْن ُت ْم َصائِ ُم ْو َن

আতভ এওচন ুরুল/ভতরা ফুছালনায চনয ( ا َ َناআতভ) ফযফহৃত য়।
আতভ ভুরভান
আতভ তফশ্বাী
আতভ ঙাত্রী
আতভ অনু কত
আতভ তযফাদী
আতভ ধমথযীর
আতভ শপামতওাযী
আতভ শযাচাদায

ا َ َنا ُم ْسلِ َم ٌة

আতভ ভুরভান

ا َ َنا ُمؤ ِم َن ٌة

আতভ তফশ্বাী

ا َ َنا قَا نِ َت ٌة

আতভ অনু কত

ا َ َنا َطا لِ َب ٌة

আতভ ঙাত্র

ا َ َنا َصا ِدقَ ٌة

আতভ তযফাদী

ا َ َنا َحا ِف َظ ٌة

আতভ শপামতওাযী

ٌا َ َنا َصابِ َرة

আতভ ধমথযীর

ا َ َنا َصائِ َم ٌة

আতভ শযাচাদায
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ا َ َنا ُم ْسلِ ٌم
ا َ َنا ُمؤ ِم ٌن

ب
ٌ ِا َ َنا َطا ل
ت
ٌ ِا َ َنا قَا ن

ا َ َنا َصا ِد ٌق
ا َ َنا َصابِ ٌر
ا َ َنا َحا ِف ٌظ

ا َ َنا َصائِ ٌم

আভযা দুচন/ওর, ুরুল/ভতরা ফুছালনায চনয ( َن ْح ُنআভযা) ফযফহৃত য়।
আভযা বীত (নাযী)
আভযা দানীর (নাযী)
আভযা প্রংাওাযী
(নাযী)
আভযা দাী
আভযা তমওযওাযী
(নাযী)
আভযা ঙাত্রী
আভযা শপামতওাযী
(নাযী)
আভযা শযাচাদায
(নাযী)

ফহুফঘন

ات
ِ َن ْح ُن َخ
ٌ اش َع

আভযা বীত

ات
ٌ َن ْح ُن َحا ِم َد

আভযা

َات
ٌ َن ْح ُن ُم َت َص ّ ِدق
ات
ٌ اب َد
ِ ََن ْح ُن ع
ات
ٌ َن ْح ُن ذَا ك َِر
ات
ٌ َن ْح ُن َطا لِ َب

ات
ٌ َن ْح ُن َحا ِف َظ
ات
ٌ َن ْح ُن َصائِ َم

ي ُم ْنف َِص ٌل
ٌ ْ َض ِم

اش ُع ْو َن
ِ َن ْح ُن َخ
َن ْح ُن ُم َت َص ّ ِدق ُْو َن

আভযা দানীর

َن ْح ُن َحا ِم ُد ْو َن

প্রংাওাযী

اب ُد ْو َن
ِ ََن ْح ُن ع

আভযা দাী
আভযা

َن ْح ُن ذَا ك ُِر ْو َن

তমওযওাযী

َن ْح ُن َطا لِ ُب ْو َن

আভযা ঙাত্রী
আভযা

َن ْح ُن َحا ِف ُظ ْو َن

শপামতওাযী

َن ْح ُن َصائِ ُم ْو َن

আভযা শযাচাদায

ভুক্তফথনাভ

তদ্বফঘন

এওফঘন

ُه َما

ُه َو

ُه َما

ِي
َ ِه

তাযা

তাযা দু চন

أ َ ْن ُت َما

শ

َ
ت
َ أ ْن

েী

শতাভযা

শতাভযা দু চন

তুতভ

ুং

ُه ْم

তাযা

ُِّن
َ ه

أ َ ْن ُت ْم

তাযা দু চন

শ
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ুং

ِب
ُ ِال َغائ
৩য় ুরুল

ِّت
َ ُ أ َ ْن

أ َ ْن ُت َما

َ
ِت
ِ أ ْن

শতাভযা

শতাভযা দু চন

তুতভ

েী

২য় ুরুল

আভযা

আভযা দু চন

আতভ

উবয়

১ভ ুরুল

ুং

ِب
ُ ِال َغائ

ِن
ُ َن ْح

أ َ َنا

ِن
ُ َن ْح

ي ُم َّت ِص ٌل
ٌ ْ َض ِم

ংমু ক্ত ফথনাভ

তদ্বফঘন

এওফঘন

ُه ْم

ُه َما

ُه

তালদয/

তালদয দু চলনয/

তায/

তালদযলও

তালদয দু চনলও

তালও

ُه َما

َها

তালদয/

তালদয দু চলনয/

তায/

তালদযলও

তালদয দু চনলও

তালও

ك ُْم

ك َُما

َك

শতাভালদয/

শতাভালদয দু চলনয/

শতাভায/

শতাভালদযলও

শতাভালদয দু চনলও

শতাভালও

ك َُما

ِك

শতাভালদয/

শতাভালদয দু চলনয/

শতাভায/

শতাভালদযলও

শতাভালদয দু চনলও

শতাভালও

َنا

َنا

ي

আভালদয/

আভালদয দু চলনয/

আভায/

আভালদযলও

আভালদয দু চনলও

আভালও

ফহুফঘন

ه َُّن

ُك َّن
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ب
َ ال ُْم َخ
ُ اط
ال ُْم َتكَلِ ّ ُم

৩য় ুরুল
েী

ুং

ِب
ُ اط
َ ال ُْم َخ

২য় ুরুল
েী

ِم
ُ ّ ِال ُْم َتكَل

উবয়

১ভ ুরুল

ইলভয ালথ ংমু ক্ত ফথনাভগুলরায ফযফায

ُت
ْ ُ ُ َب ْؼ

তালদয ফাতি

َب ْؼ ُت ُه َّن

َب ْؼ ُت ُه

তালদয দু চলনয ফাতি

তায ফাতি

َب ْؼ ُت ُه َما

َب ْؼ ُت َها

তালদয ফাতি

তালদয দু চলনয ফাতি

তায ফাতি

ُ َب ْؼ ُت
ك ْم

ُ َب ْؼ ُت
ك َما

ك
َ َب ْؼ ُت

শতাভালদয ফাতি

ُ َب ْؼ ُت
ك َّن

শতাভালদয দু চলনয ফাতি

শতাভায ফাতি

ُ َب ْؼ ُت
ك َما

ك
ِ َب ْؼ ُت

শতাভালদয ফাতি

শতাভালদয দু চলনয ফাতি

َبي ُؾ َنا

َبي ُؾ َنا

আভালদয ফাতি
ي

َب ْؼ ُت ُه َما

আভালদয দু চলনয ফাতি

শতাভায ফাতি

*َب ْؼ ِِت

আভায ফাতি

শও ফরা য় ‚ইয়া ভুতাওাতল্লভ‛। ‚ইয়া ভুতাওাতল্লভ‛ এয ূ লফথ শময/মফয/শ আলর

এলত াতওন য় এফং এয ূ লফথয ফলণথ শময য়। শমভনাঃ

ِِي
ْ ي = قَلَم+قَل َِم
আভায ওরলভয

ي = قَلَم ِْي+قَل ََم
আভায ওরভলও
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ي = قَلَم ِْي+قَل َُم
আভায ওরভ

َ

তক্রয়ায ালথ ফথনাভগুলরায ফযফায। (ت
ُ  = َرأ ْيআতভ শদলঔতঙ,

َ
ُت
ْ ُ ُ َرأ ْي

َ
ت
َ = َرأ ْي

َرأ َ ْي ُت ُه َما

তুতভ শদলঔঙ)

َرأ َ ْي ُت ُه

তালদযলও শদলঔতঙরাভ

তালদয দু চনলও শদলঔতঙরাভ

তালও শদলঔতঙরাভ

তালদযলও শদলঔতঙরাভ

তালদয দু চনলও শদলঔতঙরাভ

তালও শদলঔতঙরাভ

শতাভালদযলও শদলঔতঙরাভ

শতাভালদয দু চনলও শদলঔতঙরাভ

শতাভালও শদলঔতঙরাভ

শতাভালদযলও শদলঔতঙরাভ

শতাভালদয দু চনলও শদলঔতঙরাভ

শতাভালও শদলঔতঙরাভ

আভালদযলও শদলঔতঙলর

আভালদয দু চনলও শদলঔতঙলর

আভালও শদলঔতঙলর

َرأ َ ْي ُت ُه َّن

ُ َرأ َ ْي ُت
ك ْم

ُ َرأ َ ْي ُت
ك َّن
َرأ َ ْي َؾ َنا

َرأ َ ْي ُت ُه َما

ُ َرأ َ ْي ُت
ك َما
ُ َرأ َ ْي ُت
ك َما
َرأ َ ْي َؾ َنا

َرأ َ ْي ُت َها

َ
ك
َ َرأ ْي ُت
ك
ِ َرأ َ ْي ُت

* ইয়া ভুতাওাতল্লভ‛ তক্রয়ায ালথ মু ক্ত লর ুলফথ এওটা ِن
ِ আল, তঔন য়

*َرأ َ ْيؾ َِن

ِن
ْ ِ শমভনাঃ َِن
ْ ِ َرأ َ ْيؾ

তফতবন্ন াযলপয ালথ ভাচরুয অফস্থায় ংমু ক্ত ফথনালভয তওঙু উদাযণাঃ
[ِِف
ْ ِ = ভলধয, ِِن
ْ  = مশথলও, ِل
ِ = চনয,  = ع َََلউলয]

ِْن
ُْْم

তালদয শথলও

ِم ْن ُه َّن

তালদয শথলও

نه َما
ُ ِم

ِم ْن ُه

তালদয দু ইচন শথলও

তায শথলও

نه َما
ُ ِم

ِم ْن َها

তালদয দু ইচন শথলও
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তায শথলও

ُ ِم ْن
ك ْم

শতাভালদয শথলও

ُ ِم ْن
ك َّن

শতাভালদয শথলও

ِم َّنا

ُ ِم ْن
ك َما

শতাভালদয দু ইচন শথলও

শতাভায শথলও

ُ ِم ْن
ك َما

ك
ِ ِم ْن

শতাভালদয দু ইচন শথলও

আভালদয শথলও

ِْي
ْ ِْف

তালদয ভলধয

ِف ْي ِه َّن

ك
َ ِم ْن

শতাভায শথলও

ِن
ْ ِّ م

আভায শথলও

يه َما
ِ ِف

ِف ْي ِه

তালদয দু চলনয ভলধয

তায ভলধয

يه َما
ِ ِف

ِف ْي َها

তালদয ভলধয

তালদয দু চলনয ভলধয

তায ভলধয

ُ ِف ْي
ك ْم

ِفيك َُما

ك
َ ِف ْي

শতাভালদয ভলধয

ُ ِف ْي
ك َّن

শতাভালদয ভলধয

শতাভালদয দু চলনয ভলধয

শতাভায ভলধয

ِفيك َُما

ك
ِ ِف ْي

শতাভালদয দু চলনয ভলধয

ِف ْؼ َنا

َِِّف

আভালদয ভলধয

ل َُه ْم

তালদয চনয

ل َُه َّن

তালদয চনয

শতাভায ভলধয

আভায ভলধয

ل َُه َما

لَ ُه

তালদয দু চলনয চনয

তায চনয

ل َُه َما

ل ََها

তালদয দু চলনয চনয
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তায চনয

ُ َل
كم
শতাভালদয চনয

ُ َل
ك َّن

শতাভালদয চনয

ُ َل
ك َما

শতাভালদয দু চলনয চনয

শতাভায চনয

ُ َل
ك َما

ل َِك

শতাভালদয দু চলনয চনয

لَ َنا

তালদয উয

َيه َّن
ِ عَل

শতাভায চনয

َل
ِْ

আভালদয চনয

ْي
ْ ِ َ عَل

َك
َ ل

আভায চনয

َيه َما
ِ عَل

عَل َْي ِه

তালদয দু চলনয উয

তায উয

َيه َما
ِ عَل

عَل َْي َها

তালদয উয

তালদয দু চলনয উয

তায উয

عَل َيك ُْم

عَل َيك َُما

ك
َ عَل َْي

শতাভালদয উয

عَل َي ُك َّن

শতাভালদয উয

শতাভালদয দু চলনয উয

শতাভায উয

عَل َيك َُما

ك
ِ عَل َْي

শতাভালদয দু চলনয উয

عَل َ ْؼ َنا

আভালদয উয

শতাভায উয

عَل َ َّي

আভায উয
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অনু ীরনী, ৮.১

ي منفصل তনলঘয আয়াতগুলরায অথথ ওলযা  তা শথলও
َ তননথয় ওয।ض ِم ْ ٌ
অথথ

اّلل أ َ َح ٌد
ُه َو َّ ُ

তততন আল্লা এও

ُه ْم عَل َْي َها ق ُُعو ٌد
َما ِه َي

َ
ك
نت َو َز ْو ُج َ
ا ْس ُك ْن أ َ

ون
َن ْح ُن ُم ْصلِ ُح َ
َ
اب ٌد
أ َنا عَ ِ
َما ِه َي

ُه َو َشاع ٌِر
ٌ
يم
ُه َو َن َبأ َع ِظ ٌ

ي
ِه َي ُث ْع َب ٌ
ان ُّم ِب ٌ
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ي
َض ِم ْ ٌ
ُه َو

متصل

অনু ীরনী, ৮.২

ي তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
َ মু ক্ত ে শফয ওলয তা শথলওض ِم ْ ٌ

ي
َ আরাদা ওয।ض ِم ْ ٌ

অথথ

لَ ُه الْ َح ْم ُد

َك ِذ ك َْركَ
َرف َْع َنا ل َ
ا ْع ُب ُدوا َر ّبَ ُ
ك ُم

তায চনয
শতাভায চনয

الص ََلةَ لِ ِذك ِْري
أ َ ِق ِم َّ

َربَّ َنا آ تِ َنا

ان
ي ٌ
ِف ِ
ات ِح َس ٌ
يه َّن َخ ْ َ
َاك
اص َطف ِ
إِ َّن َّ َ
اّلل ْ

ا ْع ُب ُدوا َر ّبَ ُ
ك ُم
ان
عَل َّ َم ُه ال َْؽ َي َ

ذَ َرأَك ُْم ِِف ْاأل َ ْر ِض

َح َّر َم َر ِ ِّب َ الْف ََوا ِح َش
ْن
َيف ِْص ُل َب ْؼ َ ُ ْ

ُوب ِه ُم
ب ِِف قُل ِ
َك َت َ
62

يِ
َ মু ক্ত েض ِم ْ ٌ
لَ ُه

َك
ل َ

ي
َض ِم ْ ٌ
ُه
كَ

َهَٰذَ ا َر ِ ِّب

َهَٰذَ ا ِك َتا ُب َنا
آيا ُت ُه
ف ُِّصل َْت َ

آن
َي َّس ْر َنا الْق ُْر َ

ك
َهَٰذَ ا ِص َر ُاط َر ِّب َ
اس ُم ُه أ َ ْح َم ُد
ْ
َن َّج ْؼ َنا ُه َما

َب ْؼ َن ُه َما َب ْر َز ٌخ

ف ََمن َّر ّبُ ُ
ك َما

ك ْم دِي ُن ُ
لَ ُ
ك ْم

ك
قَا لُوا ك َََٰذلِ ِ
يا ِّمن ُك َّن
َخ ْ ً
ِِف ُب ُيوتِ ُك َّن

َما َخ ْط ُب ُ
ك َّن
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অধযায় -০৯

১।

اسم الموصول

ম্বন্ধ ওাযও ফথনাভ اسم الموصول

ম্বন্ধ ওাযও ফথনাভগুলরায ভলধয যলয়লঙ যলয়লঙ ي
ْ ( الَّ ِذতমতন/মা/মায/মালও - ফযতক্ত  ফস্তুয
চনয), ( َماমা/মালও/মায- ফস্তুয চনয), ( َم ْنতমতন/মালও/মায- ফযতক্তয চনয) ইতযাতদ। এগুলরা
তায ুলফথাক্ত তনতদথি  اِ ْس ٌمশও যফতথী ফালওযয ালথ ংমু ক্ত ওলয।

ال َّ ِذ ْي َن

 الَّذَ ْي ِن/ ان
ِ َالَّذ

ال َّ ِذي

মাযা/মালদযলও/মালদয

শম দু চন; শম দু চনলও/শম দু চলনয

শম/মালও/মায

মাযা/মালদযলও/মালদয

শম দু চন; শম দু চনলও/শম দু চলনয

শম/মালও/মায

َ
ْ ّاال ِِت

ي
ِ ال َّ َت
ِ ْ  ال َّ َت/ ان

ال َّ ِِت

َّ
ُي َي ْد ُر ُس َي ْن َجح
ْ ب ال َّ ِذ
ُ ِالطا ل
ُالطا لِ َب ُة ال َّ ِِت َت ْد ُر ُس َت ْن َجح
ّ
ان
ّ
ِ ان َي ْن َج َح
ِ ان َي ْد ُر َس
ِ َان الَّذ
ِ الطا لِ َب
ان
ّ
ِ ان َت ْن َج َح
ِ ان َت ْد ُر َس
ِ ان ال َّ َت
ِ الطا لِ َؽ َت
ون َي ْن َج ُح ْو َن
َ الط ََّل ُب ال َّ ِذ ْي َن َي ْد ُر ُس
ُ

শম ঙাত্র িাশুনা ওলয শ পর লয়
শম ঙাত্রী িাশুনা ওলয শ পর লয়
শম দু চন ঙাত্র িাশুনা ওলয শ পর লয়
শম দু চন ঙাত্রী িাশুনা ওলয শ পর লয়
শম ওর ঙাত্র িাশুনা ওলয শ পর লয়

َّ
ات َّاال ِِت ْ َي ْد ُر ْس َن َي ْن َج ْح َن
ُ الطا لِ َب

শম ওর ঙাত্রী িাশুনা ওলয শ পর লয়
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ي َي ْس ُك ُن أ َ َما َم َنا
ْ َجا َء ال َّ ِذ
َجا َء ْت ال َّ ِِت َت ْس ُك ُن أ َ َما َم َنا

শম আভালদয াভলন থালও শ এললঙ
শম (নাযী) আভালদয াভলন থালও শ
এললঙ

ان أ َ َما َم َنا
ِ ان َي ْس ُك َن
ِ ََجا َءا الَّذ

শম দু চন আভালদয াভলন থালও তাযা
এললঙ

ان أ َ َما َم َنا
ِ ان َت ْس ُك َن
ِ َجا َء َتا ال َّ َت

শম দু চন (নাযী) আভালদয াভলন থালও তাযা
এললঙ

َجائُو ال َّ ِذ ْي َن َي ْس ُك ُن ْو َن أ َ َما َم َنا
ِجا ْئ َن َّاال ِِت ْ َي ْس ُك َّن أ َ َما َم َنا

মাযা আভালদয াভলন থালও তাযা এললঙ
মাযা (নাযী) আভালদয াভলন থালও তাযা
এললঙ

ن
ُ َسا َم ْح
ْ ت ال َّ ِذ
ْ ِ ي َض َر َب

আতভ ক্ষভা ওলয তদলয়তঙ শম আভালও প্রায
ওলযলঙ

َ ُ سامح
ْن
ْ َ َ
ْ ِ ت ال ّ ِِت َض َربؾ

আতভ ক্ষভা ওলয তদলয়তঙ শম (নাযী) আভালও
প্রায ওলযলঙ

ُ َسا َم ْح
ِ َت الَّذ
ْان
ِ ان َض َر َب

আতভ ক্ষভা ওলয তদলয়তঙ শম দু চন আভালও
প্রায ওলযলঙ

ُ َسا َم ْح
ِ ت ال َّ َت
ْان
ِ ان َض َر َب َت

আতভ ক্ষভা ওলয তদলয়তঙ শম দু চন (নাযী)
আভালও প্রায ওলযলঙ

َ ُ َسا َم ْح
ْت ال ّ ِذ ْي َن َض َر َب ْو ِن

আতভ ক্ষভা ওলয তদলয়তঙ মাযা আভালও প্রায
ওলযলঙ

َن
ُ َسا َم ْح
ْ ِ ت َّاال ِِت ْ َض َر ْبن

আতভ ক্ষভা ওলয তদলয়তঙ মাযা (নাযী) আভালও
প্রায ওলযলঙ

َي َن َص َرك
ْ َن َص ْر ُت ال َّ ِذ

আতভ াাময ওলযতঙ শম শতাভালও াাময
ওলযলঙ
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ك
َ َن َص ْر ُت ال َّ ِِت َن َص َر ْت

আতভ াাময ওলযতঙ শম (নাযী) শতাভালও
াাময ওলযলঙ

َان َن َص َراك
ِ ََن َص ْر ُت الَّذ

আতভ াাময ওলযতঙ শম দু চন শতাভালও
াাময ওলযলঙ

َان نَ َص َر َتاك
ِ َن َص ْر ُت ال َّ َت

আতভ াাময ওলযতঙ শম দু চন (নাযী)
শতাভালও াাময ওলযলঙ

ََن َص ْر ُت ال َّ ِذ ْي َن َن َص ُر ْوك

আতভ াাময ওলযতঙ মাযা শতাভালও াাময
ওলযলঙ

ك
َ َن َص ْر ُت َّاال ِِت ْ َن َص ْر َن

আতভ াাময ওলযতঙ মাযা (নাযী) শতাভালও
াাময ওলযলঙ

অনু ীরনী, ৯.১

তনলঘয ফাওযগুলরালত মথমথ الم ْو ُص ْو ِل
َ  اِ ْس ُمতরঔ।

الم ْو ُص ْو ِل
َ اِ ْس ُم

ফাওয

َّ َهـ َٰذَ ا
َ َن َجح........ الب
ُ الط
َ
ور
َ  أ َم...... اب
ُ الْ َب
ٌ ام الْ َم ْس ِج ِد َمك ُْس
ير َِل
َّ ت
َ  َجل َ َس َت ْح....... الْ ِق ُّط
ِ الس ِر

ت
ِ  َخ َرجَ ِم َن الْ َؽ ْي..... ن ِل
ُ ُِه َو َما ل
ِ ْ ك الْ َم

ان
َ  َي ُغ ُّش........ ُه ُم
ِ ون ِِف اإل ْم ِت َح
 َجا َء أ ْم ِس ُم َد ِّر ٌس........

َ
ان
ُ َرأ ْي
ِ  َن َجحَ ِِف ْاإل ْم ِت َح....... ت
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ِل
أ َ ْع ِر ُ
فَ .........خ َط ُبوا ِِف ال َْم ْحف ِ

َٰهذهِ َّ
البة َ ........ن َج َح ْت
الط َ
َ
يدةٌ
َّ
ام الْ َم ْس ِج ِد َج ِد َ
الس َّيارةُ  ......أ َم َ
الَ .......جاؤوا
الر َج ُ
أولئك ِّ
ُه َّن نِ َسا ُؤ ُكم َ .....خ َرج َن

অনু ীরনী, ৯.২

الم ْو ُص ْو ِل তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
 তননথয় ওয  তায অথথ তরঔ।اِ ْس ُم َ
অথথ
اِسم الموصو ِل

ْ ُ

ُه َو ال َّ ِذي أ َ ْر َس َل َر ُسولَ ُه

ات
ال َّ ِذي َن آ َم ُنوا َو َع ِمل ُوا َّ
الصا لِ َح ِ

ال َّ ِِت َت َّطلِ ُع ع َََل ْاألَفْ ِئ َد ِة
اّلل َو َِلُّ ال َّ ِذي َن آ َم ُنوا
َّ ُ

َ َ
ون
أفَ َرأ ْي ُت ُم ال َْما َء ال َّ ِذي َت ْش َر ُب َ
َر ّبَ َنا أ َ ِر َنا اللَّذَ ْي ِن أ َ َض ََّل َنا
ات َو ْاأل َ ْر ِض
َي ْعل َُم َما ِِف َّ
او ِ
الس َم َ
َ
ون
َال أ ْع ُب ُد َما َت ْع ُب ُد َ
ون
ال َّ ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
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َْ ُ ْ

ال َّ ِذي

ي
ال َّ ِذي َن َج َعل ُوا الْق ُْر َ
آن ِع ِض َ
ا ْدفَ ْع ِبا ل َّ ِِت ِه َي أ َ ْح َس ُن
َ
اس
ار ال َّ ِِت َوقُو ُد َها ال َّن ُ
فَا ّتقُوا ال َّن َ
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অধযায় -১০

ِاإلضا فَ ُة

১। দুই ইলভয ম্পওথ اإلضا فَ ُة
দু তট  اِ ْس ٌمএয ভলধয ম্পওথ লর ম্পতওথত ফযাাযতটলও اف
ٌ ض
َ  ُمএফং মায ালথ ম্পতওথত তালও
اف إِل َْي ِه
ٌ ض
ٌ ض
ٌ ض
ٌ ض
َ  ُمফরা য়। اف
َ  ُمএফং اف
َ  إِل َْي ِه ُمফথদা যয আল। اف
َ  ُمওঔলনা  الএফং তানয়ীন
তফতি য় না এফং اف إِل َْي ِه
ٌ ض
َ  ُمফথদা َم ْج ُر ْو ٌرলফ। আভযা তওঙু উদাযণ শদতঔ,

ফাংরা অথথ
াতভলদয ওরভ
এওচন ফযফায়ীয ফাতি
ফযফায়ীতটয ফাতি
ভানফচাততয প্রততারও
আল্লায খয
তক্ষওতটয নাভ
চান্নাততটয দযচা
কাঙতটয াতা
অদৃ লযয জ্ঞানী
ঙাত্রতটয নাভ

اف إليه
ٌ ض
ٌ ض
َ اف و ُم
َ ُم

লেয ম্পওথ

ت َتا ِج ٍر
ُ َب ْي
ت ال َّتا ِج ِر
ُ َب ْي

 َتا ِج ٌر+ ت
ٌ َب ْي
 ال َّتا ِج ُر+ ت
ٌ َب ْي

هلل
ِ تا
ُ َب ْي

هلل
ٌ َب ْي
ُ ا+ت

قَل َُم َحا ِم ٍد

اس
ِ َر ُّب ال َّن

 َحا ِم ٌد+ قَل ٌَم

اس
ُ  ال َّن+ َر ٌّب

اِ ْس ُم ال ُْم َد ِّر ِس
اب ال َج َّن ِة
ُ َب

 ال ُْم َد ِّر ُس+ اِ ْس ٌم

ب
ِ عَا لِ ُم ال َغ ْي

ب
ُ  ال َغ ْي+ عَا لِ ٌم
َّ + اِ ْس ٌم
ب
ُ ِالطا ل

َّ َورقَ ُة
الش َج َر ِة
َ
َّ سم
ب
ِ ِالطا ل
ُ ِا
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 ال َج َّن ُة+ اب
ٌ َب

َّ + َورقَ ٌة
ُالش َج َرة
َ

এওচন ফযফায়ীয শদাওান
ফারওতটয চাভা
এওতট কাতিয ঘারও

ان َتا ِج ٍر
ُ َّ ُدك
قَ ِم ْي ُص ال َْولَ ِد
ار ٍة
َ َسائِ ُق َس َّي

তদ্বফঘন আয ু কতঠত ফহুফঘন ভুদাপ তললফ আলর শললয
শফরালরয দু ই ওনযা শওাথায়?
শফরালরয দু ই ওনযালও শদলঔতঙরাভ
শফরালরয দু ই ওনযালদয ঔুাঁচতঙ
ভাদ্রাায তক্ষওকণ শওাথায়?
ভাদ্রাায তক্ষওকণলও শদলঔতঙরাভ
এটা ভাদ্রাায তক্ষওকলনয চনয

 َتا ِج ٌر+ ان
ٌ َّ ُدك
الول َُد
َ + قَ ِم ْي ٌص

ٌارة
َ  َس َّي+ َسائِ ٌق

ن

উলঠ মায়। শমভন,

أ َ ْي َن ِب ْن َتا ِب ََل ٍل؟
َ
ِْت ِب ََل ٍل
ُ َرأ ْي
ْ َ ت بِن
ِْت ِب ََل ٍل
ُ أ َ ْب َح
ْ َ ث َع ْن ِبن
أ َ ْي َن ُم َد ِّر ُسو ال َْم ْد َر َسةِ؟
َ
ت ُم َد ِّر ِسي ال َْم ْد َر َس ِة
ُ َرأ ْي
َٰهذَ ا لِ ُم َد ِّر ِسي ال َْم ْد َر َس ِة

ان
ِ ِب ْن َت

ي
ِ ْ ِب ْن َت
ي
ِ ْ ِب ْن َت

ون
َ ُم َد ِّر ُس
ي
َ ْ ُم َد ِّر ِس
ي
َ ْ ُم َد ِّر ِس

অনু ীরনী, ১০.১

তনলঘয েগুলরায ভলধয ম্পওথ দতযী ওলযা।
অথথ

اف إِل َْي ِه
ٌ ض
ٌ ض
َ اف ُم
َ ُم

َب
ٌ َعَذ
ُ ْ  الق+ اب

َّ + اص َم ٌة
الد ْو لَ ُة
ِ َع
ت
ٌ  َب ْي+ ار
ٌ ِج َد
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ِط ْف ٌل  +ال َْم ْرأَةُ
اّلل
ك َََل ٌم ُ َّ +
ُس َّن ٌة  +ال َّن ِ ُّ
ب

اس
َر ٌّب  +ال َّن ُ

َح َياةٌ ْ +اْلخ َِرةُ
অনু ীরনী, ১০.২

اف তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
ض ٌ
ض ٌ
اف ُ এফংم َ
 তননথয় ওয।إِل َْي ِه ُم َ
আয়াত

ي
الْ َح ْم ُد ِ َّ ِ
ّلل َر ِّب ال َْعا لَ ِم َ
ك َي ْو ِم ال ّ ِدي ِن
َما لِ ِ

اف
ض ٌ
ُم َ

وس َف
َو َجا َء إِ ْخ َوةُ ُي ُ

ي
ِف ْد َي ٌة َط َع ُ
ام ِم ْس ِك ٍ
َ
َاب
اّلل َش ِد ُ
َوا ْعل َُموا أ َّن َّ َ
يد الْ ِعق ِ
ي ِّم ْن أَل ِْف َش ْه ٍر
ل َْيل َ ُة الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
َو َج َزا ُء َس ِ ّؼ َئ ٍة َس ِ ّؼ َئ ٌة

ف ََمن َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ َّر ٍة
َ
اس
قُ ْل أ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
كَيف فَعل ربُ َ
اب الْ ِفي ِل
ْ َ َ َ َّ َ
ك ِبأ ْص َح ِ
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اف إِل َْي ِه
ض ٌ
ُم َ

অথথ

َ
ب
ب َو َت َّ
َت ّب َْت َي َدا أ ِِب ل ََه ٍ
ق َْد أ َ َص ْؽ ُتم ِّمثْل َْي َها
َو َرفَ َع أ َ َب َو ْي ِه ع َََل ال َْع ْر ِش
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عت والمنعوت
ال َّن ُ

অধযায় -১১

َن ْع ٌت ১। তফললণ
َ ফলর। মাযن ْع ٌت

 এয শদাল গুন ফণথনা ওলয তঔন তালওاِ ْس ٌم  অনয শওানاِ ْس ٌم মঔন এওটা
وت গুণ ফণথনা ওযা য় তালও
َ ফলর।م ْن ُع ٌ

আযফী

ِل ُم ْج َت ِه ٌد
عَلِ ٌّي عَا م ٌ
هلل
ب إِ ََل ا ِ
ي ُم ِح ٌّ
ال َّتا ِج ُر ْاأل َ ِم ْ ُ
ان
ان َّ
ان ِش ِّر ْي َر ِ
ي ِ
ال َْول ََد ِ
الص ِغ ْ َ

ي
َٰهذَ ا َن ْه ٌر ك َِب ْ ٌ

ن
ُه َو َو ل َُد َر ُج ٍل غَ ِ ٍ ّ

عَائِ َش ُة اِ ْم َرأَةٌ َصا لِ َح ٌة
َخا لِ ٌد َر ُج ٌل َصا لِحٌ
يدةُ َج ِم ْيل َ ٌة
وت الْ َج ِد َ
ال ُْؽ ُي ُ

يدةُ َمك ُْس ْو َرةٌ
األق ََْل ُم الْ َج ِد َ

ফাওয

ت
َن ْع ٌ

وت
َم ْن ُع ٌ

আতর এওচন ওভথঠ

ُم ْج َت ِه ٌد

ِل
ع َا م ٌ

তফশ্বস্ত ফযফায়ী আল্লায

ي
ْاأل َ ِم ْ ُ

ال َّتا ِج ُر

ان
َّ
ي ِ
الص ِغ ْ َ

ان
ال َْول ََد ِ

ওভথঘাযী
তনওট ঙন্দনীয়
শঙাট শঙলরদু তট দু ি
এটা এওতট ফি নদী

ي
ك َِب ْ ٌ

َن ْه ٌر
َر ُج ٍل

শ এওচন ধনী শরালওয

ن
غَ ِ ٍ ّ

আলয়া এওচন ধাতভথওা

َصا لِ َح ٌة

اِ ْم َرأَةٌ

َصا لِحٌ

َر ُج ٌل

يدةُ
الْ َج ِد َ

وت
ال ُْؽ ُي ُ

শঙলর
ভতরা
ঔাতরদ এওচন ধাতভথও
শরাও
নতুন ফাতিগুলরা ু ন্দয
নতুন ওরভগুলরা বাঙ্গা
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يدةُ
الْ َج ِد َ

األق ََْل ُم

ُم َعلِ ّ َم ٌة

ٌَج ِّي َدة

ُ ْا ل
ب
ُ ك ُت
ِم ْن ِدي ٌل

ُالْ َج ِد ْي َدة
َو ِس ٌخ

শতাভায লওলট এওতট

ُم َه ْن ِد ًسا

يا
ً َش ِه

এওচন প্রতদ্ধ

ك َأ ْ ٍس

ور
ٍ َمك ُْس

াতন এওতট বাঙ্গা গ্লালয

الْ ِم ْر َو َح َة

َيدة
َ الْ َج ِد

ن ٍل
ِ ْ َم

َطائ ٌِر
اح ٌة
َ ُت َّف

ততক্ষওা
নতুন ফইগুলরা দাভী
শনাংযা রুভার
ইতিতনয়াযলও শদলঔতঙ
ভলধয
আতভ নতুন াঔাতট তওলনতঙ

ي
ٍ ك َِب

আভাদ এওতট ফি ফািীলত

َج ِمي ٌل

ঘিুই এওতট ু ন্দয াতঔ

ٌلَ ِذ ْيذَ ة

ٌآ ِم َن ُة ُم َعلِ ّ َم ٌة َج ِّي َدة

আতভনা এওচন বালরা

প্রলফ ওযর
ছুতিলত এওতট ু স্বাদু
আলর

ُ ْا ل
ب الْ َج ِد ْي َدةُ غَا لِ َي ٌة
ُ ك ُت

ك ِم ْن ِدي ٌل َو ِس ٌخ
َ ِِف َج ْؼ ِب

َ
يا
ُ َرأ ْي
ً ت ُم َه ْن ِد ًسا َش ِه
ْ
ور
ٍ الْ َما ُء ِِف ك َأ ٍس َم ْك ُس

ِيد َة
َ ت الْ ِم ْر َو َح َة الْ َج ِد
ُ ت ْي
َ َ اِ ْش
َ
ي
ِ ْ َد َخ َل أ ْح َم ُد ِِف َم
ٍ ن ٍل َك ِب
ور َطائِ ٌر َج ِمي ٌل
ُ
ُ الع ْص ُف

ٌاح ٌة لَ ِذ ْيذَ ة
َ ِِف ْاإلنا ِء ُت َّف

মায গুণ ফণথনা ওযা য় তালও وت
ٌ  َم ْن ُعফলর।  َن ْع ٌت وت
ٌ  َم ْن ُعএয ভলধয ঘাযতট তফললয় তভর থাওলত
লফ,

১ .তরঙ্গ ث
ُ َال ُْم َؤ ّن/ ال ُْمذَ ّكَ ُر

শ এওচন শভধাফী ঙাত্র

শ এওচন শভধাফী ঙাত্রী

َذ ِك ٌّي

َذ ك َِّي ٌة

74

ب
ٌ َِطا ل
َطا لِ َب ٌة

ُه َو
ِه َي

২ .এয ভাতি  َم ْج ُر ْو ٌر/ َم ْن ُص ْو ٌب/ٌَم ْرف ُْوع
ওরভতট শঙাট ফযাকতটয ভলধয

আতভ এওচন শভধাফী ঙাত্রলও শদলঔতঙ
৩ .এয তনতদথিতা  َم ْع ِرفَ ٌة/ ٌَن ِك َرة
নতুন তক্ষওতট রম্বা

ذَ ك ًِيا

َطا لِ ًبا

َط ِو ْي ٌل

৪ .ফঘন  ال َْج ْم ُع/  ال َّتثْ ِن َّي ُة/ ال ُْمف َْر ُد

َج ِد ْي ٌد

শ এওচন নতুন ঙাত্র

তাযা নতুন ঙাত্র

ؼب ِة
َ ِِف الْ َح ِق

يد
ٌ َج ِد

ইতন এওচন নতুন তক্ষও

তাযা দু চন নতুন ঙাত্র

ي ِة
َّ
َ الص ِغ

ان
ِ َج ِد ْي َد
ُج ُد ٌد

ُم َد ِّر ٌس

الْ َقل َُم
َهـَٰذَ ا

ال َج ِد ْي ُد

ال ُْم َد ِّر ُس

ب
ٌ َِطا ل
ان
ِ َطا لِب

ُه َو
ُه َما

ُط ََّل ٌب

أيت
ُ َر

ُه ْم

 َن ْع ٌتএয যযই  َم ْن ُع ْو ٌتনা আলত ালয। শমভনাঃ ام
ِ  بَ ْي ُت اআল্লায তফত্র খয।
َ هلل
ُ الح َر
এঔালন ام
َ র  َن ْع ٌتএফং  بَ ْي ُتর َم ْن ُع ْو ٌت
ُ الح َر
অনু ীরনী, ১১.১

তনলঘয ফাওযগুলরা শথলও  َن ْع ٌتএফং وت
ٌ  َم ْن ُعতননথয় ওয।

ِت
ٌ َن ْع

ِوت
ٌ َم ْن ُع

ب
ٌ ُِه َو ذَ ِك ٌّي َطا ل
ِه َي ذَ ك َِّي ٌة َطا لِ َب ٌة
75

ؼب ِة
الْ َقل َُم َّ
يةِ ِِف الْ َح ِق َ
الص ِغ َ

يد
َهـَٰذَ ا ُم َد ِّر ٌس َج ِد ٌ

أيت َطا لِ ًبا ذَ ك ًِيا
َر ُ

ال ُْم َد ِّر ُس ال َج ِد ْي ُد َط ِو ْي ٌل

ب َج ِد ْي ٌد
ُه َو َطا لِ ٌ

ان
بان َج ِد ْي َد ِ
ُه َما َطا لِ ِ
ُه ْم ُط ََّل ٌب ُج ُددٌ
অনু ীরনী, ১১.২

وت َ এফংن ْع ٌت তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
َ তননথয় ওয।م ْن ُع ٌ

وت
َم ْن ُع ٌ

আয়াত

اب
عَذَ ٌ

يم
َو ل َُه ْم عَذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ
يم
ِّمن َّر ٍّب َّر ِح ٍ

يم
يز َّ
ل َُه َو ال َْع ِز ُ
الر ِح ُ

يم
ا ْه ِد َنا ِّ
الص َر َاط ال ُْم ْس َت ِق َ

اض َي ٍة
ف َُه َو ِِف عِ َ
يش ٍة َّر ِ
يد
آن َّم ِج ٌ
َب ْل ُه َو ق ُْر ٌ

يم
َٰذَ لِ َ
ك ُه َو الْف َْو ُز ال َْع ِظ ُ
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ت
َن ْع ٌ

يم
َع ِظ ٌ

অধযায় -১২

والمبدل
البدل
َ

১। ফদতর ে ل
ٌ َب َد
এওটা েলও ফযঔযা ওযলত ফা তযঘয় ওতযলয় তদলত অলনও ভয় তওঙু অতততযক্ত ে ফযফায
ওযলত য়। এই েগুলরালও ফাদর ফা ফদতর ে ফলর।

ُم ْب َد ٌل
ْك
َ ِتل

َب َد ٌل

َّ
ُالش َج َرة

ك
َ َِٰذ ل

ال َّتا ِج ُر
ِل
ُ العا م
َ

ْك
َ تِل

الْ ِج َبا ُل

َٰهذَ ا

َِٰه ِذه
َِٰه ِذه
ُه َو
ُه َو

ت
ُ ِب ْن
َٰهذَ ا

ك
َ َِٰذ ل

ফাওয
ঐ কাঙতট আভালদয
এই ফযফায়ীতট তফশ্বস্ত
ঐ ওভথঘাযীতট দতযদ্র

ال َْم َجل َّ ُة

এই ভযাকাতচনতট নতুন

َاوا ِك ُه
َ الْف

এই পরগুলরা তও তভতি?

ঐ াািগুলরা ফি

ِب ََل ٌل

ইতন আভায তক্ষও শফরার

آ ِم َن ُة

শতাভায শভলয় আতভনা

َم ْح ُم ْو ٌد
ال َقل َُم
اب
ُ الْ ِك َت

শ আভায শঙলর ভাভুদ

শওাথায়?
এই ওরভতট আভায
টা তও শতাভায ফই?
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আযফী

َّ ْك
الش َج َرةُ لَ َنا
َ ِتل
َ
ي
ٌ ْ َٰهذَ ا ال َّتا ِج ُر أ ِم
ي
ُ العا م
َ َِٰذ ل
َ ك
ٌ ْ ِل فَ ِق

ٌَٰه ِذهِ ال َْم َجل َّ ُة َج ِد ْيدة

ٌية
ُ ْك الْ ِج َب
َ تِل
َ ْ ال ك َِب
أ َ َٰه ِذهِ الْف ََوا ِك ُه ُحل ْوةٌ؟
ُه َو ُم َعلِ ّم ِْي ِب ََل ٌل
ن َم ْح ُم ْو ٌد
ْ ِ ُه َو اِ ْب

ك آ ِم َن ُة
َ ا َ ْي َن ِب ْن ُت

َْٰهذَ ا ال َقل َُم َِل
َ
َك؟
َ اب ل
َ ِأ َٰذ ل
ُ ك الْ ِك َت

ب
َٰذ َ
لك ال َْؽ ْي ُ
ؽي ٍ
ت لِ َط ْ
َ َ
ت َص ِد ْي َق َحا ِم ٍد َخا لِ ًدا؟
أ َرأ ْي َ
ِه َي ل َِز ْو َج ِة ال ُْم َد ِّر ِس فَا ِط َم َة
َز ْي ٌد أ ُبو َحا ِم ٍد نَ َص َر َنا ال َْي ْو َم
َ
ار َك ٍة ال َْم ِد ْي َن ِة
أ َنا ِم ْن َم ِد ْي َن ٍة ُم َب َ

ঐ ফাতিটা এওচন ডাক্তালযয

ت
ال َْؽ ْي ُ

لك
َٰذ َ

َص ِد ْي َق

াতভলদয ফন্ধু ঔাতরদলও তও

َخا لِ ًدا

শটা তক্ষলওয েী পাততভায

فَا ِط َم َة

َز ْو َج ِة

أ ُبو

َز ْي ٌد

?শদলঔতঙলর
চনয
াতভলদয আব্বা চালয়দ
আচলও আভালদয াাময
ওলযতঙলরা
আতভ ফযওতূ ণথ য ভদীনা
শথলও

ال َْم ِد ْي َن ِة

َم ِد ْي َن ٍة

অনু ীরনী, ১২.১

তনলঘয ফাওযগুলরা শথলও ফদতর ে তননথয় ওয।

ُه َو َص ِد ْي ِقي ُم َح ّم ٌَد

َب َد ٌل

ب
ِه َي ِب ْن ُت َ
ك َز ْي َن ُ
يد
َٰهذَ ا
الكتاب َج ِد ٌ
ُ
َٰه ِذ ِه ال َج َّن ُة َج ِم ْيل َ ٌة

ك ال َخ ْي ُل ق َِو ٌّ
ي
َٰذ لِ َ
يةٌ
ْك َّ
تِل َ
الس ِف ْؼ َن ُة َص ِغ ْ َ
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ُم ْب َد ٌل

অনু ীরনী, ১২.২

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও ফদতর ে তননথয় ওয।

لِ
َب َد ٌ

ب فِي ِه
َٰذَ لِ َ
ك الْ ِك َت ُ
اب َال َر ْي َ

يم
ك َوإِلََٰ َه آ َبائِ َ
َن ْع ُب ُد إِلََٰ َه َ
ك إِ ْب َرا ِه َ

ت
فَل َْي ْع ُب ُدوا َر َّب َهَٰذَ ا ال َْؽ ْي ِ

ي
الْ َح ْم ُد ِ َّ ِ
ّلل َر ِّب ال َْعا لَ ِم َ
ُ
نز َل ع َََل ال َْمل َ َ
وت
ار َ
ار َ
َو َما أ ِ
كْ ِ
وت َو َم ُ
ي ِب َبا ِب َل َه ُ
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لِ
ُم ْب َد ٌ
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الظروف

১। ভয়  স্থানফাঘও ে الظروف
ভয় এফং স্থান ফাঘও  اِ ْس ٌمগুলরালও ف
ٌ  َظ ْرফরা য়। মাযপ দু ই প্রওায। স্থান ফাঘও চাযপ এফং
ভয় ূ ঘও চাযপ। এয যফতথী ে ভাচরুয লফ।

الص ََل ِة
َّ َب ْع َد

ারালতয লয

ُّ ق َْب َل
الظ ْه ِر
هلل
ِ َم َع ا

মু লযয ূ লফথ
আল্লায ালথ

َ
ام ال َْم ْس ِج ِد
َ أ َم
َّ ت
الش َج َر ِة
َ َت ْح

ভতচদতটয াভলন
কাঙতটয তনলঘ

ت
ِ ب ال َْؽ ْي
ِ ِِب َجا ن

ফাতিতটয াল

ভয় ূ ঘও ে
ওালর
দু ুলয
তফওালর
যালত

স্থান ফাঘও ে

احا
ً َص َب

ালথ

ُظ ْه ًرا

তনওলট/ওালঙ

ً ل َْيَل

উলয

َم َسا ًء

ভলধয
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َم َع

ِع ْن َد
ي
َ ْ َب

ف َْو َق

লয
আলক
আচলও
কতওারলও
আকাভীওারলও
ভলয়
এঔন
তাতক্ষতনওবালফ
ভালছভালছ
কত যশু
ীঘ্রই
প্রায়ই
তওঙু তওঙু ف
ٌ َظ ْر

َب ْع َد

তনলঘ

ق َْب َل

তঙলন

ال َْي ْو َم
أ ْم ِس

াভলন
তনওলট

غ ًَدا

তনওলট

ي
َ ْ ِح
ْاأل َ َن

ালতয ভলধয
তঙলন , লয

ف َْو ًرا

ঘতুতদথলও

ً أحيانا
َ

ডালন

ق َِر ْي ًبا

শমঔালনই

أ َ َّو َل أ َ ْم ِس

ফালভ

غَا لِ ًبا

শমঔালনই

ت
َ َت ْح

َو َرا َء
َ
ام
َ أ َم
ل ََدى

ل َُد ْن

ي
ْ ي َي َد
َ ْ َب

َخل َْف

َح ْو َل

ي
َ ْ َي ِم

ال
َ ِش َم

ث
ُ َح ْي
أي َن َما
ْ

ভাফনী। এলদয ভলধয আলঙ  َم َت,  ُه َنا،ث
ُ  َح ْي, أ َ ْم ِس,  أ َ ْي َنইতযাতদ।

ث
ُ ِم ْن َح ْي
ِم ْن أ َ ْي َن
إِ ََل َم َت

শমঔান শথলও
শওাথা শথলও?
ওঔন মথন্ত?
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ف তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
ورِ اسم َ  তাযলযযظ ْر ٌِ
َ তননথয় ওয।م ْج ُر ٌ

ُنت ل ََد ْي ِه ْم
َو َما ك َ
اّلل إِلََٰ ًها آ َخ َر
ف َََل َت ْدعُ َم َع َّ ِ
ت أَق َْدا ِم َنا
َن ْج َعل ُْه َما َت ْح َ

ف
َظ ْر ٌ

َو ُه َو الْقَا ِه ُر ف َْو َق ِع َبا ِدهِ
يم
يم عَلِ ٍ
ِمن ل َّ ُد ْن َح ِك ٍ

عَل َْي ُ
ك ْم عَذَ ا ًبا ِّمن ف َْو ِقك ُْم
َ
ند َر ِّب ِه ْم
َب ْل أ ْح َيا ٌء ِع َ
َال ُنفَر ُق ب َ
ْن
ِّ َ ْ َ
ي أ َح ٍد ِّم ْ ُ ْ
فَا ل َْي ْو َم ال ُت ْظل َُم َن ْف ٌس َش ْؼ ًئا

ُث َّم َب َع ْؿ َنا كُم ِّمن َب ْع ِد َم ْوتِك ُْم
ي
إِنَّ ُه ْم ك َا ُنوا ق َْب َل َٰذَ لِ َ
ت ِف َ
ك ُم ْ َ

ت ِبا لْ َح ِّق
قَا لُوا ْاْل َن ِج ْئ َ
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ور
اسم َم ْج ُر ٌ
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الحروف

১। শময দানওাযী অফযয় ِالج ّ ِر
ُ َح ْر
َ ف
الج ِّر
খযতট তওন্তু এয
ُ  َح ْرএভন াযপ মা তায যফতথী  اِ ْس ٌمশও ভাচরুয ওলয। শমভন, الؽيت
ُ
َ ف
ুলফথ াযপ চায  ِِفফালর লফ الؽيت
 ِفখলযয ভলধয। াযপ চায শভাট ১৭ তট। এযওভ তওঙু
ِ
ফহুর ফযফহৃত ف َج ٍّر
ُ  َح ْرরাঃ

শ আল্লা ভুাম্মাদ () উয াতন্ত
ফলথণ ওরুন
য়তান শথলও আল্লায ওালঙ আশ্রয়
ঘাই
আতভ ভতচলদয তদলও মাতে
আল্লায নালভয ালথ শুরু ওযতঙ

الله َّم ص ِ ّل ع َََل ُم َح َّم ٍد
ُ

উলয

ع َََل

َّ هلل ِم َن
ان
ِ أ ُعوذُ ِبا
ِ الش ْي َط

শথলও

ِن
ْ ِم

তদলও

إِ ََل
ِب
ِ

َ
ب إِ ََل ال َْم ْس ِج ِد
ُ أذ َه
هلل
ِ أش َرعُ ِب ْس ِم ا
ْ
ّلل
ِ َّ ِ حمد
ُ ْا ل

ওর প্রংা আল্লায চনয
আল্লা তালও ঔিওুলটায ভত
ফাতনলয় তদলরন

ف
ٍ هلل ك ََع ْص
ُ َج َعل َ ُه ا
ك
ِ َوا
َ َّهلل َأل ْن ُص َرن

আল্লায ওভ আতভ অফযই
শতাভালও ামায় ওযলফা
আল্লায ওভ আতভ তভথযা ফতরতন
পচয মথন্ত এটা শথলও মালফ
আতভ এটা আব্বা লত শুলনতঙ

هلل لم أ َ ْك ِذ ْب
ِ َتا
َجر
ِ َس َؼ ْب ََق َٰهذا َح َّت الف
َاس
ُ َس ِم ْع
ٍ ت َٰهذَ ا َع ْن َع ّب
83

ালথ/দ্বাযা
চনয
ভত

ِل
ِ

ِك
َ

লথয চনয

َِو

লথয চনয

ِت
َ

মথন্ত
লত/ম্বলন্ধ

َح َّت
ِن
ْ َع

ف جر
 তননথয় ওয।اسم مجرور َ এফংح ْر ُ
اس
ور ال َّن ِ
ِِف ُص ُد ِ
ال َّ ِِت َت َّطلِ ُع ع َََل ْاألَفْ ِئ َد ِة

ف جر
َح ْر ُ

اس
ِم َن الْ ِج َّن ِة َوال َّن ِ
ِمن َش ِّر َما َخل َ َق

اّلل
َر ُسو ٌل ِّم َن َّ ِ

يم
ِب ْس ِم َّ ِ
َٰن َّ
اّلل َّ
الر ِح ِ
الر ْح َم ِ
ْ
ُول
ف ََج َعل َُه ْم ك ََع ْص ٍ
ف َّمأك ٍ
ت َم ْطل َ ِع الْ َف ْج ِر
ِه َي َح َّ َٰ
ون
ي َوال ّز َْي ُت ِ
َوال ِّت ِ

اّلل لَق َْد عَلِ ْم ُتم
قَا لُوا َت َّ ِ

ال
ي َو َع ِن ِ ّ
الش َم ِ
َع ِن ال َْي ِم ِ
وث
اش ال َْم ْؽثُ ِ
ك َا لْف ََر ِ
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اسم مجرور

২। মফয দানওাযী অফযয় ِب
ُ َح ْر
ٍ ف َو َن ْص
ِب
َ وف ال
ُ  َح ْرএভন াযপ মা ইলভয ূ লফথ ফল তালও ভানু ফ ওলয। এলদযলও ْمش ّب ََه ُة
ُ الحر
ٍ ف َو َن ْص
ُ
ِل
ِ  ِبا لْ ِف ْعফরা য়। এলদয ভলধয যলয়লঙ,
তনশ্চয়ই আল্লা দধমথীরলদয
ালথ আলঙন
শুলনতঙ তনশ্চয়ই তক্ষওতট নতুন
ইভাভতট শমন অু স্থ
তলফ আল্লায আমাফ ওতঠন
য়ত ঙাত্রতট অু স্থ

اب ِر ي َن
َّ اّلل َم َع
َ َّ إِ َّن
ِ الص

তনশ্চয়ই

َّ ت
أن ال ُْم َد ِّر َس َج ِد ْي ٌد
ُ َس ِم ْع

তনশ্চয়ই/শম

اّلل َش ِد ْي ٌد
ِ َّ اب
َ ََو ل َٰ ِك َّن عَذ

তলফ

َّ ك
ض
ٌ ام َم ِر ْي
َ َأن ْاإل َم

َّ ل ََع َّل
ض
ٌ ب َم ِر ْي
َ ِالطا ل
ل ََع َّل الْ َج َّو َج ِم ْي ٌل

য়ত আফায়া বালরা
মতদ শমৌফন তপলয আলতা!
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اسم منصوب

َّ ت
اب عَائِ ٌد
َ ل َْي
َ الش َب

শমন

য়ত
(আংওা)
য়ত (আা)
ায়, মতদ!

إِ َّن

أ َ َّن
ك َأ َ َّن

ل َٰ ِك َّن
ل ََع َّل
ل ََع َّل

ت
َ ل َْي

ِب
ُ  َح ْر তায  اسم منصوبতননথয় ওয।
ٍ ف َو َن ْص
ب
ُ َح ْر
ٍ ف َو َن ْص
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َ
ت
َ إِ َّن َشانِ َئ
ُ َ ك ُه َو ْاأل ْب
ان لَ ِفي ُخ ْس ٍر
َ نس
َ اإل
ِ ْ إِ َّن

يد
ٌ ك ل ََش ِد
َ إِ َّن َب ْط َش َر ِّب
ب أ َ َّن َما لَ ُه أ َ ْخل ََد ُه
ُ َي ْح َس
َ
َاب
ُ اّلل َش ِد
َ َّ ا ْعل َُموا أ َّن
ِ يد الْ ِعق
اّلل ُي َسلِ ُّط ُر ُسل َ ُه
َ َّ َو َٰلَ ِك َّن
َ
ون
َ َو َٰلَ ِك َّن أ ْكث ََر ُه ْم َال َي ْعل َُم
ُنت ُت َرا ًبا
ُ َيا ل َْيؾ َِن ك

৩। ংলমাকওাযী অফযয় حرف العطف
ংলমাচও অফযয় গুলরা দু ইতট ে ফা ফাওযলও মু ক্ত ওলয। এয লযয ইভতট ূ লফথয ইলভয
তফবতক্ত শনয়। যফতথী ইভতটলও ফরা য়
য়।
আভায আব্বা  আম্মা তালদয রুলভ
আলঙন

ف
ٌ  َم ْع ُط ْو মায ালথ ংমু ক্ত য় ف عَل َي ِه
ٌ  َم ْع ُط ْوফরা

أ َ ِِب َو أ َ ِّمي ِِف غ ُْرفَ ِت ِه َما

এফং

َو

أسؾيقظ ثم أ َصلي

অতাঃয

ُث َّم

أَرج ُع ِم َن ال َْم ْد َر َس ِة فَأغْ َؾ ِس ُل

ু তযাং/

ف
َ

আতভ খুভ শথলও উতঠ অতাঃয নাভাচ
তি
আতভ ভাদ্রাা শথলও তপতয অতাঃয
শকার ওতয

امد أو َخا لِ ٌد
ٌ َجا َء َح
ت أ َ ْم ُهو؟
َ َه ْل ذَ َه ْب

াতভদ এললঙ অথফা ঔাতরদ
তুতভ তকলয়লঙা নাতও শ?

الد
ٌ ت َب ْل َخ
ُ َما ذَ َه ْب

আতভ মাইতন ফযং ঔাতরদ
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অতএফ
অথফা
অথফা
ফযং

أ َ ْو
أ َ ْم

َب ْل

َال

নয়

ل َٰ ِك ْن

ুতওন্ত

َح َّت

এভনতও

جا َء َز ْي ٌد ال ُم َح ّم ٌَد
ما أَكَل ُْت ال ُخ ْب َز ل َٰ ِك ِن الل َّ ْح َم
فَ َّر ال َْع ُد ُّو َح َّت الْقَائِ ُد

তননথয় ওয।

فِ
َم ْع ُط ْو ٌ

ك ِبأَنَّ ُه ْم آ َم ُنوا ُث َّم َكف َُروا
َٰذَ لِ َ

এফং

চালয়দ এলতঙলরা ভুাম্মাদ নয়
আতভ রুতট ঔাইতন তওন্তু শকাশ্ত
)(শঔলয়তঙ

ত্রু াতরলয়লঙ এভনতও শনতা

ف عطف
َح ْر ُ
ف
َح ْر ُ
ف َع ْط ٍ

ُوب ِه ْم
ََل قُل ِ
ف َُط ِب َع ع َ َٰ
قُ ْل أَن ِفقُوا َط ْوعًا أ َ ْو َك ْر ًها
أَأَنذَ ْر َت ُه ْم أ َ ْم ل َْم ُتن ِذ ْر ُه ْم
َ
ون
ُون َتق ََّولَ ُه َبل َّال ُي ْؤ ِم ُن َ
أ ْم َيقُول َ
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ف
َم ْع ُط ْو ٌ

৪। লম্বাধলনয অফযয় ِاء
ِ حرف ال ِّن َد
 أ َ َيا,  َياইতযাতদ াযপগুলরা ওাউলও ডাওায চনয ফযফহৃত য়। এলদযলও ِاء
ِ  حرف ال ِّن َدফলর।
মালও ডাওা য় তালও ফরা য়  ُم َنا ًدى। াযপু তনদায য ভুনাদা তনতদথি লর ভাযপু অফস্থায়
থালও এফং শলল তানবীন য় না।

َ
هلل
ُ أي ا, هلل
ُ َيا ا
َُيا أ ُ ْس َتاذ
َيا آ ِم َن ُة

শ আল্লা!
শ স্তাম!
শ আতভনা!

َيا َم ْر َي ُم

শ ভাযইয়াভ!

মতদ ভুনাদা ِاف
ٌ ض
َ  ُمথালও তওংফা তা দ্বাযা শওান তফললয়য ালথ ংমু ক্ত অতনতদথি ওাউলও ডাওা
য় তালর তা ভানু ফ য়।

শ তফশ্বচকলতয প্রততারও!
শ শরফানলনয থমাত্রী!
শ ঙাত্র! শফত ওলয ি!

ي
ِ ْ َيا َر َّب الْ َٰعل َ ِم

َ َيا ُم َسا ِف ًرا
ان
َ إَل ل ُْؽ َن

ُ
يا
ً ْ َيا َطا لِ ًبا أ ْد ُر ْس َك ِث

আফায  َياএয লয ِ ا َْلতফতি ুরুলফাঘও م
ٌِ اِ ْس
আলর  ا َ َّي ُت َهاশমাক ওযলত য়।
শ ভুতভনকণ!

শ প্রান্ত ভন!

ভুদাপলও ডাওা
শওান তফললয়য ালথ ংমু ক্ত
অতনতদথি ওাউলও ডাওা
াধাযণবালফ অতনতদথি
ওরলও ডাওা

আলর  ا َ ُّي َهاএফংَل
ِْ  اতফতি েীফাঘও ِم
ٌ اِ ْس

ا َ ْل َيا أ َ ّيُ َها ال َّ ِذي َن آ َم ُنوا
َيا أ َ ّيَ ُت َها ال َّن ْف ُس ال ُْم ْط َم ِػ َّن ُة
88

তফতি ওাউলও ডাওা

রক্ষযনীয় ওলয়ওতট তফলয়াঃ
َ
تِ َ এয য ইয়াভুতাওাতল্লভ উলঠ মায়। শমভনাঃيا ১। অলনও ভয়
َ শ আভায ফাফাيا أ َب ِ
ّ
ارا َ উলঠ মায়। শমভনيا ২। আফায ওঔন
ق َ
َال َر ِّب إِ ِن َد َع ْو ُت ق َْو ِمي ل َْي ًَل َو َن َه ً
مِ َ এয ফদলরيا ৩। আল্লালও ডাওলত অলনও ভয়
ك الل َّ ُه َّم َّ মু ক্ত য়। শমভনাঃ
ُس ْب َحا َن َ

ُ তননথয় ওয।م َنادى
اب
َي ُخ ِذ الْ ِك َت َ
َيا َي ْح َ َٰ
ت َش ْؼ ًئا فَ ِر ّيًا
َيا َم ْر َي ُم لَق َْد ِج ْئ ِ
ي ال َّ ِذي َن آ َم ُنوا
َيا ِع َبا ِد َ

এফং

اءِ
َح ْر ُ
ف ال ِّن َد ِ

ف ال ِّن َدا ِء
َح ْر ُ

ُ
ون
َيا أ ْخ َ
ار َ
ت َه ُ
ت َال َت ْع ُب ِد َّ
ان
َيا أ َ َب ِ
الش ْي َط َ
َ
اب لِ َم َت ْ
ون
كف ُُر َ
َيا أ ْه َل الْ ِك َت ِ
َيا أ َ ّيَ ُت َها ال َّن ْف ُس ال ُْم ْط َم ِػ َّن ُة

َيا َب ِن آ َد َم
َيا أ َ ّيُ َها ال َّن ِ ُّ
ك
ب قُل ّ ِأل َ ْز َوا ِج َ
َ
اس
قُ ْل َيا أ ّيُ َها ال َّن ُ
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তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

ُم َنادى

৫। াফধানতায অফযয় حرف التنؽيه
াফধানতা অফরম্বলনয উলেলয এই াযপগুলরা ফযফহৃত য়।
াফধান! তুতভ বুলরয ভলধয আলঙা
াফধান! প্রওৃতলক্ষ তাযাই শফাওা

ঔফযদায!! শতাভযাই তালদয বারফা

ك ِِف ال َخ َطا ِء
َ َّأ َما إن
السف ََها ُء
ُّ أ َ َال إِنَّ ُه ْم ُه ُم
وال ِء ُت ِح ّبُو َن ُه ْم
َ ُ َها أَن ُت ْم أ

াফধান!
াফধান!

أ َ َما
أ َ َال

ঔফযদায!

َها

মতদ না

ل َْو َال

মতদ না

ل َْو َما
أ َ َال

৬। উৎায অফযয় حرف ا لتحضيض
উৎা অফরম্বলনয উলেলয এই াযপগুলরা ফযফহৃত য়।
আভালও আয তওঙু ওার অফওা তদলর না
শওন!
তুতভ তও আভালও আচ াাময ওযলফ না!
শতাভযা তও ওাভনা ওয না শম, আল্লা
শতাভালদযলও ক্ষভা ওলযন!
শতাভযা তুরাদলে ীভারংখন ওয না শমন!
তুতভ তও ফাতিলত মালফ না!

َ َ لَو َال أ َ َّخرت َِن إ
يب
ٍ َل أ َج ٍل ق َِر
َٰ ِ ْ
ْ
وم
َ لَو َما َت ْن ُص ُر ِن الْ َي
َ أ َ َال ُت ِحب
اّلل
ُ َّ ُون أن َي ْغ ِف َر
َ ّ
ُ َل
ك ْم
َ
ان
َ أ َّال َت ْط َغ ْوا ِِف الْ ِم
ِ يز
َ ب
يت
ِ الؽ
َ إَل
ُ َه ََّل َتذْ َه
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নয় তও

শমন না
নয় তও

أ َ َّل

َه َّل

৭। অতততযক্ত অফযয়َِح ْر ُف ال ّزَائ َِدة
এআ াযপগুলরা ভালছ ভালছ অতততযক্ত ف ال ّزَائ َِد ِة
ُ َح ْر

তললফ আল। এগুলরায ফযওযণকত

তাৎমথ নাই তলফ শচায শদয়ায চনয আল।

ك ِب َظ ََّل ٍم لِّل َْع ِؽي ِد
َ َُّو َما َرب
َ
ون
ُ ييك ُُم ال َْم ْف ُت
ِّ ِبأ

আয শতাভায যফ ফান্দালদয প্রতত মু রুভ ওলযন না
শও শতাভালদয ভলধয তফওাযগ্রস্ত
অৎ ওলভথয ফদরায় শ তযভাণ
শতদন তাযা তও ঘভৎওায শুনলফ এফং শদঔলফ
আল্লা মালও ইো অতযতভত রুমী দান ওলযন।
অলনও চনদলও আতভ ধ্বং ওলয তদলয়তঙ

এক যািভারী অল্লা ফযতীত যকান
উায যনআ।

َج َزا ُء َس ِ ّؼ َئ ٍة ِب ِمثْلِ َها
أ َ ْس ِم ْع ِب ِه ْم َوأ َ ْب ِص ْر َي ْو َم َيأ ْ ُتو َن َنا
اب
ِ ْ اّلل َي ْر ُز ُق َمن َي َشا ُء بِ َغ
ُ َّ َو
ٍ ي ِح َس
ْ َ َوكَم ِّمن ق َْر َي ٍة أ َ ْهل
ك َنا َها
َار
ُ َّ َو َما ِم ْن إِ َٰلَ ٍه إِ َّال
ُ اّلل ال َْوا ِح ُد الْ َق ّه

ِب

ِم ْن

َو َما َت ْسق ُُط ِمن َو َرقَ ٍة إِ َّال َي ْعل َُم َها

যকান াতা ঝময না; নকন্তু নতনন তা
জামনন।

ور
ٍ ى ِمن ف ُُط
َٰ َه ْل َت َر
نت ل َُه ْم
ِ َّ ف َِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن
َ ِاّلل ل

যকান পাটর যদখ্মত াও নক?
আল্লায যভলতই আতন তালদয চনয শওাভর
হৃদয় লয়লঙন

يد
ٌ فَ ّع
ُ َال لِ َّما ُي ِر
َال أُق ِْس ُم ِب ََٰهذَ ا ال َْبل َ ِد
ل َْؼ َس َك ِمثْلِ ِه َش ْي ٌء

নতনন মা চান তাআ কমযন
অনভ থ কযনছ এআ মযয
তায ভমতা যকউআ নাআ
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َما
ِل
َال

َك

৮। ুনযাযম্ভ কযায ফযয় ْناف
ِ اإل ْس ِتػ
ُ َح ْر
ِْ ف
ুমফিয ফামকযয ামথ ম্পকি যনআ ফযং নতুন ফাকয শুরু কযমত এআ
যমভন,

ْناف
ِ اإل ْس ِتػ
ُ َح ْر
ِْ ف

َ ِ َ ِ ف َََل َتجعل ُوا
ندا ًدا
َ ّلل أ
ّ َ ْ

ু তযাং, আল্লায ালথ শতাভযা অনয ওালও
ভওক্ষ ওলযা না

اس َمن َيقُو ُل آ َم َّنا
ِ َو ِم َن ال َّن

আয ভানু ললয ভলধয তওঙু শরাও এভন যলয়লঙ
মাযা ফলর, আভযা আল্লা প্রতত ঈভান এলনতঙ

اّلل
ِ َّ ِب
ُ أ َ َو ل َْم َي َر ْوا ك َْي َف ُي ْب ِد
اّلل
ُ َّ ئ
ُيده
ُ الْ َخل ْ َق ثُ َّم ُي ِع

তাযা তও শদলঔ না শম, আল্লা তওবালফ
ৃ তিওভথ শুরু ওলযন অতাঃয তালও ুনযায়
ৃ তি ওযলফন

াযপগুমরা অম।

ু তযাং

ف
َ

আয

َو

তঃয

ُث َّم

তও?

َأ

তও?

َه ْل

৯। প্রশ্নলফাধও অফযয়ام
ُ َح ْر
ِ اإل ْس ِتف َْه
ِ ف
প্রশ্ন কযায উমেময এআ ام
ُ َح ْر
ِ اإل ْس ِتف َْه
ِ ف

াযপগুমরা ফযফহৃত য়।

أ َ َج َع َل ْاْللِ َه َة إِلََٰ ًها َوا ِح ًدا

শ তও ফহু উালযয তযফলতথ এও উালযয
উানা াফযস্ত ওলয তদলয়লঙ ?

وس
ُ َه ْل أ َ َتاكَ َح ِد
َٰ َ يث ُم

আনায ওালঙ এললঙ তও ভূ ায ফৃ ত্তান্ত?
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১০।

চফাফ দালনয অফযয়واب
ُ َح ْر
ِ الج
َ ف

প্রমশ্নয জফাফ নদমত এআ واب
ُ  َح ْرাযপগুমরা ফযফহৃত য়
ِ الج
َ ف
যাাঁ শতাভযা তনওটফতথী শরাও লয় মালফ

না, শ মায়তন
তাযা ফরলফাঃ যাাঁ আভালদয ওালঙ তওথওাযী
আকভন ওলযতঙর

১১। ফযাঔযা দালনয অফযয় َح ْر ُف ال َّتف ِْسي

যকান নকছু য ফযাখ্যা দামনয জনয এআ ْسي
ُ َح ْر
ِ ف ال َّتف
আয আতভ তালও শডলওতঙ, শ ইব্রাতভ!

আভায ওালঙ শানা আলঙ , স্বণথ
আয তুতভ আভালও িালো শমন তুতভ
এওচন তক্ষও

ُ ََّن َع ْم َوإِن
ي
َ ك ْم لَ ِم َن ال ُْمق ََّر ِب

ب
َ  َما ذَ َه،َال
ير
َٰ َ قَا لُوا ب
ٌ ََل ق َْد َجا َء َنا َن ِذ

া
না
া

َن َع ْم
َال
ب َََل

ফযয়গুমরা ফযফহৃত য়।

َ
يم
ُ َو َنا َد ْي َنا ُه أن َيا إِ ْب َرا ِه
َ
ب
ْ ِع ْن ِدي َع ْس َج ٌد أ
ٌ ي ذَ َه
َ
أنت ُم َد ِّر ٌس
َ ي
ْ و ُت َد ِّر ُس ِن أ

শমন
শমন
শমন

أ َ ْن
َ
ي
ْ أ
َ
ي
ْ أ

১২। ভাদালযয অথথ দানওাযী অফযয়وف ال َْم ْص َد ِر ّيَة
ُ الح ُر
ُ
নিয়ামক ভাদামযয মথি অনায জনয এআ وف ال َْم ْص َد ِر ّيَة
ُ الح ُر
ُ াযপগুমরা ফযফহৃত য়।

أن َتأ َّخ ْر َت
ُ َع ِج ْب
ْ ت

আতভ অফাও লয়তঙ শম তুতভ শদযী
ওলযলঙা
আল্লা মতদ তালদয চলনয তনফথান
অফধাতযত না ওযলতন

َ
ْي
ُ َّ ب
ُ ِ ْ َ اّلل عَل
َ َو ل َْو َال أن َك َت
الْ َج ََل َء
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শম
শম

أ َ ْن
أ َ ْن

শম বালরা ওাচ ওযলফ না, বয় ওযলফ না,
ভানু ললয ভালছ তভভাংা ওযলফ না।

আতভ শচলনতঙ শম জ্ঞান র আলরা

ي
ُّ َ أَن َت
َ ْ بوا َو َت َّتقُوا َو ُت ْصلِ ُحوا َب
اس
ِ ال َّن

ور
َّ ت
ُ عَلِ ْم
ٌ ُأن ال ِعل ْ َم ن
ي
ُ أ ِق
ُ يم َما َجل َ َس األ ِم

আতভ দািালফা মতক্ষণ শনতা ফল
থালও
তালদয চনয যলয়লঙ ওতঠন াতস্ত এ
ওাযলন শম তাযা তালফয তদন বুলর

اب َش ِد ْي ٌد ِب َما َن ُسوا َي ْو َم
ٌ َهم عَذ
ْ َل

اب
ِ الْ ِح َس

তকলয়লঙ

94

শম
(না)
শম
মতক্ষণ
ওাযলন

أ َ ْن
أ َ َّن
َما
َما

অধযায় -১৫

جملة االسمية

মঔন শওান ফাওয  اِ ْس ٌمতদলয় শুরু য় তঔন তালও নাভপ্রধান ফাওয ফা اإل ْس ِم َّي ُة ا َل ُْج ْمل َ ُة
ফলর।
ِ
এয দু তট অং যলয়লঙাঃ ও) ٌ  ُم ْؽ َت َدأফা উলেয (subject) অথথাৎ মায উলেলয তওঙু ফরা য় এফং
ঔ) ب
ٌ َ  َخফা তফলধয় (predicate) অথথাৎ উলেয ম্পলওথ শম ঔফয/ংফাদ শদয়া য়। শমভন
আভযা উলযাক্ত ফাওযতটয আযফী শদতঔ,
ب
ٌ َ َخ

ٌ مؽ َتدأ
َ ُْ

َج ِد ْي ٌد

اب
ُ ا َلْ ِك َت

ফইতট নতুন

ফাওযতটলত ‘ফইতট’ ম্পলওথ ফরা লে শম তা নতুন। ু তযাং ফইতট র ٌ  ُم ْؽ َت َدأফা উলেয আয

তায  َخبَرলরা ‘নতুন’। ঔফয এওটা ভাত্র ে তফতি, এওটা ে গুে তফতি আফায এওটা ুনথ
ফাওয তনলচই ঔফয লত ালয। ঔফয শভাট াাঁঘ প্রওায।
তফলধয় (predicate) ফা ب
ٌ َ  َخএওটা ভাত্র ে তফতি, এওটা ে গুে তফতি আফায এওটা ুনথ
ফাওয তনলচই ঔফয লত ালয। ঔফয শভাট াাঁঘ প্রওায,

ب
ٌ َ َخ

ঔফলযয প্রওায

চায ভাচরুয ঔফয
চাযপ ঔফয

َج ِم ْي ٌل

ب ال ُْمف َْر ُد
ُ َ الْ َخ

এও ে তফতি ঔফয

ٌ مؽ َتدأ
َ ُْ

الْق ََم ُر
ب
ِ اب ع ََل ا َل َْم ْك َت
ُ الْ ِك َت

ب
ٌ َ َجا ٌّر َو َم ْج ُر ْو ٌر َخ

ب
َ الْ َح ِق ْؼ َب ُة َت ْح
ِ ت ال َْم ْك َت

ب
ٌ َظ ْر
ٌ َ ف َخ
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নাভপ্রধান ফালওযয ঔফয
তক্রয়া প্রধান ফালওযয ঔফয

ي
ٌ ْ لَ ُه ِط ْف ٌل َص ِغ

ب
ٌ َ اإل ْس ِم َّي ُة َخ
ِ ا َل ُْج ْمل َ ُة
ب
ٌ َ ال ُْج ْمل َ ُة ال ِف ْعلِ َّي ُة َخ

ب إِ ََل الْ َجا ِم َع ِة
َ ذَ َه

أ َ ْح َم ُد
أ َ ْح َم ُد

১। এও ে তফতি ঔফয

ور
ٌ الْ َقل َُم َمك ُْس
يم
ٌ الْ َقل َُم قَ ِد

ওরভতট বাগা
ওরভতট ুযাতন

ي
ٌ ا َلْ ِق ُّط َص ِغ
ي
ٌ الْكَل ُْب ك َِب

তফিারতট শঙাট
ওুওুযতট ফি

الْ ِم ْن ِدي ُل َو ِس ٌخ

রুভারতট শনাংযা

ار ٌد
ِ ال َْما ُء َب

াতন ঠাো

يب
ُ ال َْؽ ْي
ٌ ت ق َِر
يد
ٌ ال َْم ْس ِج ُد َب ِع

ফাতিতট তনওলট
ভতচদতট দূ লয

الْ َح َج ُر َث ِقي ٌل

াথযতট বাযী

يف
ٌ الْ َق ِمي ُص َن ِظ

চাভাতট তযস্কায

اِ ْسم ِْي َحا ِم ٌد

আভায নাভ াতভদ

ك َب ْي ُؾ َنا
َ َِٰذ ل

টা আভালদয ফাতি

َب ْي ُؾ َنا َج ِم ْي ٌل

আভালদয ফাতিতট ু ন্দয

ٌية
َ ْ َم ْد َر َس ُة َخا لِ ٍد ك َِب

ঔাতরলদয স্কুরতট ফি
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َب َش ِد ْي ٌد
ِ ْ اب الق
ُ َعَذ

ওফলযয আমাফ ওলঠায

الْق ََم ُر َج ِمي ٌل

ঘাাঁদতট ু ন্দয

َري ُؾ َنا
َ َٰه ِذ ِه ق
َ
ب
ٌ ِأ َنا َطا ل
َح َياةُ اْلخ َِر ِة َدائِ َم ٌة

এটা আভালদয গ্রাভ
আতভ এওচন ঙাত্র
আতঔযালতয চীফন তঘযস্থায়ী

ُرآن
َ
ِ الع َربِ َّي ُة لُ َغ ُة الْق

আযফী ওুযালনয বালা

২। চায ভাচরুয ঔফয

َّ
ب ِِف الف َْص ِل
ُ ِالطا ل

ঙাত্রতট ক্লা রুলভ

ب
ِ الؽ ْي
َ ِِف
ٌ ت َط ِؽ ْي
أ َ َنا ِم َن ال ِْه ْن ِد

ফাতিলত এওচন ডাক্তায
আতভ বাযত শথলও

ال َقل َُم لِ َحا ِم ٍد
َّ ِِف
ٌارة
ِ الش
َ ار ِع َس َّي
اب َسائِ ٌل
ِ الب
َ ِب

ওরভতট াতভলদয
যাস্তায় এওতট কাতি
দযচায় এওচন তবক্ষুও

عَائِ َش ُة ك َا لْق ََم ِر
الس ِر ْي ِر
َّ الْ ِم ْف َتاحُ ع َََل

আলয়া ঘাাঁলদয ভত
ঘাতফতট ঔালটয উয

ٌالس ِر ْي ِر ِم ْف َتاح
َّ ع َََل

ঔালটয উয এওটা ঘাতফ
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৩। মযপ ঔফয

الس ْو ِق
ُّ َب ْي ُؾ َنا ق ُْر َب

আভালদয ফাতিতট ফাচালযয তনওলট

ي
ٌ ْ َب ال َْم ْس ِج ِد ع
ِ ِِب َجا ن

ভতচদতটয াল এওতট নরওূ

ارجَ الْغ ُْرفَ ِة َر ُج ٌل
ِ َخ

রুলভয ফাইলয এওচন শরাও

ب َح ِد ْي َق ٌة
ِ َح ْو َل ال َْمل َْع

ভালঠয ঘাযাল এওতট ফাকান

ِت ُمقَا ِب َل ال َْم ْس ِج ِد
ْ ِ َم ْك َت َؽ
َّ ت
الش َج َر ِة
َ ان َت ْح
ُ الْ ِح َص

ভতচলদয তফযীলত আভায অতপ
শখািাতট কালঙয তনলঘ

َّ ت
ان
َ َت ْح
ٌ الش َج َر ِة ِح َص

কালঙয তনলঘ এওতট শখািা

৪। চুভরা ইতভয়া ঔফয

َ
ي
ٌ ْ أ ْح َم ُد لَ ُه ِط ْف ٌل َص ِغ
آ ِم َن ُة َم َع َها َز ْو ُج َها
َ
يم
َ اّلل ِع
ُ َّ
ٌ ندهُ أ ْج ٌر َع ِظ

আভাদ, তায এওতট শঙাট তশু আলঙ
আতভনা, তায ালথ তায ফয
আল্লা, তায ওালঙ আলঙ তফযাট ুযস্কায

اس ُم ُه َحا ِم ٌد
ْ ال َْول َُد

শঙলরতট, তায নাভ াতভদ
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৫। চুভরা শপতরয়া ঔফয

َ
ب إِ ََل الْ َجا ِم َع ِة
َ أ ْح َم ُد ذَ َه

আভাদ তফশ্বতফদযারলয়য তদলও শকর

ال ُْم َد ِّر ُس َخ َرجَ ِم َن الف َْص ِل
ُ َ اّلل َج َع َل ل
اطا
َ ك ُم ْاأل َ ْر
ُ َّ َو
ً ض ِب َس

তক্ষওতট ক্লা রুভ শথলও শফতযলয় শকর
আল্লা তাআরা শতাভালদয চলনয বূ তভলও
ওলযলঙন তফঙানা

ُّ َو
ون
َ او
ُ الش َع َرا ُء َي َّؾ ِب ُع ُه ُم الْ َغ

তফভ্রান্ত শরালওযাই ওতফলদয অনু যণ ওলয।

৬। না-ফাঘও নাভ প্রধান ফাওয
নাভ প্রধান ফালওয না অলথথ  إِن،  َال،  َماফযফহৃত য়। এগুলরা ঔফযলও ভানু ফ ওলয।

ت َج ِد ْي ًدا
ُ َما ال َْؽ ْي
َما أ َ َنا ُم َد ِّر ًسا
ٌارة
َ َما ِع ْن ِدي َس َّي

ফাতিতট নতুন নয়
আতভ তক্ষও নই
আভায ওালঙ শওান কাতি নাই

ال َ َر ُج ٌل َش ِر ْيفًا

শরাওতট বদ্র নয়

َال َو ل ٌَد َد ِع ًّيا

শওান শঙলর দায়ী নয়

ٌارة
َ َل ِع ْن ِدي َس َّي

আভায ওালঙ শওান কাতি নাই

َما قَ ِم ْي ُص ال َْولَ ِد َن ِظ ْيفًا
َما أ َ ُبوهُ َط ِب ْؼ ًبا

ফারওতটয চাভা তযস্কায নয়
তায ফাফা ডাক্তায নয়
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الر ُج ُل َغ ِن ًّيا
َّ َما
َما أ َ َنا ك َا ِذ ًبا
ي َش ْي ٌئ
ْ َما ِع ْن ِد

শরাওতট ধনী নয়
আতভ তভথযাফাদী নই
আভায ওালঙ তওঙু নাই

الس َما ُء غَائِ ًما
َّ َما

আওা শভখােন্ন নয়

এলদয লয

 َّإالফা

ِإن
আলর ঔফয ভানু ফ লফ না।
ْ

َما ُم َح ّم ٌَد إِ َّال َر ُس ْو ٌل
َ
ت إِ َّال َن ِذ ْي ٌر
َ إن أ ْن
ْ
َال َر ُج ٌل إِ َّال َش ِر ْي ٌف

ভুাম্মাদ () যু র দফ তওঙু নয়
তুতভ এওচন তওথওাযী ভাত্র
শরাওটা এওচন বদ্রলরাও ঙািা তওঙু নয়

অনু ীরনী, ১৫.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও ِ ُم ْؽ َت َد ٌأ ب
ٌ َ  َخতননথয় ওয।

ِب
ٌ َ َخ

ِن
ُ الر ْحم
َّ

ُِم ْؽ َت َد ٌأ

আয়াত

الر ْحم ُن
َّ ُه َو
اّلل أ َ َح ٌد
ُ َّ ُه َو

ُِه َو

اّلل َم ْو َال ك ُْم
ُ َّ
يم
ُ َّ
ٌ ِاّلل َس ِمي ٌع عَل

ون
ُ َّ
َ اّلل َي ْعل َُم َما ُت ْب ُد
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ون
َن ْح ُن َم ْح ُرو ُم َ

اّلل
ول َّ ِ
ّم َُح ّم ٌَد َّر ُس ُ

اس
ان لِّل َّن ِ
َهَٰذَ ا َب َي ٌ
اّلل َخل َ َق ُ
ك ْم
َّ ُ

آن
تِل َ
آي ُ
ْك َ
ات الْق ُْر ِ
ُ
ي
أول ِئ َ
ذاب ُم ِه ٌ
ك ل َُه ْم عَ ٌ
ير
َّ ُ
اّلل ع َ َٰ
ََل ك ُ ِ ّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌ

يم
ُه َو َر ُّب ال َْع ْر ِش ال َْع ِظ ِ
َ
يم
اّلل ِع َ
َّ ُ
ندهُ أ ْج ٌر َع ِظ ٌ
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অধযায় -১৬

الجملة الفعلية

১। তক্রয়া প্রধান ফাওয
মঔন শওান ফাওয  ِف ْع ٌلতদলয় শুরু য় তঔন তালও
শভৌতরও দুইতট অং।  ِف ْع ٌلতক্রয়া (verb) 
ভাযপু।

فَاع ٌِل

ِف ْع ٌل

َخا لِ ٌد

ََخ َرج

ال ِف ْع ِل َّي ُة ا َل ُْج ْمل َ ُة

ফলর। এয

 فَاع ٌِلওতথা (Doer)। ওতথা ফথদা

ঔাতরদ শফয লরা

ফাংরা

আযফী

اص ٌر
ِ َن َص َر َن
َس ِم َع

নাতয াাময ওযলরা
শ শুনলরা

عَلِ َم ِب ََل ٌل

শফরার তঔর

َح ِم َد اِ ْب َرا ِه ُم
َ ب َحا ِم ٌد
وق
ُّ إَل
ِ الس
َ ذَ َه

ইব্রাতভ প্রংা ওযর
াতভদ ফাচালয শকর

َجل َ َس ُم َح ّم ٌَد َم ِعي

ভুাম্মাদ আভায ালথ ফর

َخ َرجَ ِب ََل ٌل ِم َن ال َْم ْس ِج ِد
َ
آن
َ ق ََرأ ُم َح ّم ٌَد الْق ُْر

শফরার ভতচদ শথলও শফয র
ভুাম্মাদ ওুযআন ির

102

اب
َ فَ َتحَ َحا ِم ٌد ال َْب
هلل ك ُ َّل َش ْي ٍء
ُ َخل َ َق ا

াতভদ দযচাতট ঔুরর
আল্লা ফ তওঙু ৃ তি ওলযলঙন

২। না শফাধও অতীত
অতীত ওালরয তক্রয়ায় না অলথথ

 َماফযফহৃত য়। শমভনাঃ

َت الْق َْه َوة
ُ َما َش ِر ْب

আতভ ওতপ ান ওতযতন

ب ال َْي ْو َم
ُ َما ذَ َه ْب
ِ ت إِ ََل ال َْم ْك َت
َ
َّ ت
الد ْر َس؟
َ أ َما َك َؾ ْب

আতভ আচ অতপল মাইতন
তুতভ তও াঠতট তরঔতন?

َما ذَ َه َب ْت عَائِ َش ُة َم ِعي

আইতয়া আভায ালথ মায়তন

৩। না - শফাধও ফতথভান
ِار ُع
َ  ال ُْمশও না ফাঘও ওযলত লর তায ূ লফথ  الফা  َماফল। তলফ অতধওাং  الফল।
ِ ض

الس ْو ِق
ُّ َب إَِل
ُ َال َيذْ َه

শ ভালওথলট মায় না/মালে না/মালফ না

ُّ الس ْو ِق بَ ْع َد
الظ ْه ٍر
ُّ َب إَِل
ُ ال َ َيذْ َه
ََال أ َ ْش َر ُب الْق َْه َوة

শ শচালযয য ভালওথলট মায় না।
আতভ ওতপ ান ওতয না/ওযতঙ না/ওযফ না

ك
َّ َال آك ُ ُل
َ الس َم
َما أَك ُ ُل ْاال ََٰن

আতভ ভাঙ ঔাই না
আতভ এঔন ঔালফা না

103

َال َتك ِْس ُل فَا ِط َم ُة

পাততভা অরতা ওলয না

৪। না শফাধও বতফলযত

বতফলযৎ ওাচলও না শফাধও ওযলত  َال،لَ ْن
ওযলতن
ِْ َ ل

ফযফহৃত য়।ن
ِْ َ ل

উবয়ই ফযফহৃত য় । তলফ শচায তদলয় বতফলযলত না

অফযয়তট ار ُِع
َ  ال ُْمশও ভানু ফ ওলয।
ِ ض

َ
اض غ ًَدا
ِ الر َي
ِّ ب إِ ََل
َ لَ ْن أ ْذ َه
َ
َ
هلل
ُ لَ ْن أك َْس َل أ َب ًدا إِ ْن َشا َء ا
ُ ْت ِف ْي
ي ل َ ْن َت ِضلُّوا َب ْع َد ُه َما
ُ َت َرك
ِ ْ كم َش ْي َئ

আতভ আকাভীওার তযয়াদ মাফইনা
আতভ ওঔলনা অর লফানা ইনা আল্লা
শতাভালদয ভলধয দু তট তচতন শযলঔ মাতে তালদয
য তুতভ ওক্ষলনা থভ্রি লফ না

الص ََلةَ ا َ َب ًدا
َّ َلَ ْن أ َ ْت ُرك

আতভ ওঔলনা ারাত তযাক ওযলফা না

هلل
ُ لَ ْن ّي َْظلِ َم ا

আল্লা মু রুভ ওযলফন না
অনু ীরনী, ১৬.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

ِِل
ٌ فَاع

ِل
ٌ ِف ْع

এফং

ِِل
ٌ  فَاعতননথয় ওয।

ِل
ٌ ِف ْع

আয়াত

اّلل الْ َح َّق
ْ َي
ُ َّ ض ِر ُب
اّلل
ُ َّ لَّق َْد َس ِم َع

ك
َ َوإِ ْذ ق
َ َُّال َرب

ول
ٌ َو ل َّمَا َجا َء ُه ْم َر ُس
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ف ََي ْخ ُرجُ ِم ْن ُه ال َْما ُء

اّلل َمثَ ًَل َع ْب ًدا
َض َر َب َّ ُ

ون
وس َو ُ
ار َ
َت َر َك آ ُل ُم َ َٰ
آل َه ُ
َل أ َ ْهلِ ِه
ب إِ َ َٰ
ذَ َه َ
َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه ع َََل ال َْع ْر ِش
َ
َل
ذَ َك َر ْ
اس َم َر ِبّ ِه ف ََص ّ َٰ
ُوت
قَت َ
اوو ُد َجا ل َ
َل َد ُ

ان
َدخ َ
َل َم َع ُه ا ِّ
لس ْج َن فَ َؾ َي ِ
اال َوعَ َّد َد ُه
َج َم َع َم ً

ُ
اس َّم ْش َر َب ُه ْم
عَ ِل َم ك ُ ُّل أ َن ٍ
َو َو َج َد َك َض ًّ
اال
َ
ْب
أكَل َ ُه ِّ
الذئ ُ
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অধযায় -১৭

المفاعيل

১। তক্রয়ায ওভথ َِمف ُْع ْو ٌل ِب ِه

তক্রয়া  ওতথালও তও ফা ওালও তদলয় প্রশ্ন ওযলর ِ َمف ُْع ْو ٌل ِب ِهওভথ (object) ায়া মায়। ওভথ
ফথদা ভানু ফ।

َمف ُْعو ٌل ِب ِه

فَاع ٌِل

ِف ْع ٌل

َحا ِم ًدا

َخا لِ ٌد

َن َص َر

ঔাতরদ াতভদলও াাময ওযর

َ
اب
َ َد َر َس أ ُخ ْوكَ َهذَ ا الْ ِك َت
َّ َن َز َل أ َ ِخي ِم َن
ِارة
َ الس َّي

শতাভায বাই এই ফইতট াঠ ওযর
আভায বাই কািী শথলও নাভর

آن
َ َس ِم َع ال ُْم َد ِّر ُس الق ُْر
الع َر ِب َّي َة
َ َار َد َر َس الل ُّ َغ َة
ٌ َع ّم

তক্ষওতট ওুযআন শুনর
আম্মায আযফী বালা াঠ ওযর

َل ال ُْم ْج ِر ُم َر ُج ًَل
َ قَت

অযাধীতট এওচন শরাওলও তযা ওযর

ِ ّ ك ََس َر ا
لط ْف ُل الك ُْو َب
ف األ َ َّو ِل
َّ َجل َ َس ال ُْم َصلِ ّي ِف
ِ ّ الص

তশুতট গ্লাতট বাগর
ভুতল্লতট প্রথভ ওাতালয ফর

ث اهلل األ ْن ِؽ َيا َء
َ َب َع
ََل قُل ُوبِ ِه ْم
ُ َّ َخ َت َم
َٰ َ اّلل ع

আল্লা নফীকণলও াতঠলয়লঙন
আল্লা তালদয অন্তলয তর শভলয তদলরন

ب ُم َح ّم ٌَد لِل َْع َم ِل
َ ذَ َه

ভুাম্মদ ওালচ শকলরা
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ِ ّ َش ِر َب ا
ب
َ لط ْف ُل الْحلِ ْي
ََطل ََب أ َ ُخ ْو َحا ِم ٍد أ َ َباك

তশুতট দু ধ ান ওযর
াতভলদয বাই শতাভায ফাফালও ঔুাঁচর

ُوت
َ قَت
َ او ُد َجا ل
ُ َل َد

দাউদ চারু তলও তযা ওযর

َن َص َر ُم َح ّم ٌَد َحا ِم ًدا
َارة
َّ أ َ ْصلَحَ ال ُْم َه ْن ِد ُس
َ الس َّي
َرأَى ال ِْه ََل َل
اس
ُّ هلل
َ َب َع
ِ ي ال َّن
ُ ثا
َ ْ الر ُس َل َب

ভুাম্মাদ াতভদলও াাময ওযলরা
ইতিতনয়ায কাতিতট তঠও ওযলরন
শ নতুন ঘাাঁদ শদঔলরা
আল্লা ভানু ললদয ভলধয যাূ র াঠালরন

ُور ِة
َّ اس َم ُه ع َََل
ْ ب ال ُْم َد ِّر ُس
َ َك َت
َ الس ّب

তক্ষও শফালডথ তায নাভ তরঔলরন

َل ُع َم ُر َب ْؼ َت ُه
َ َدخ

উভায তায ফাতিলত প্রলফ ওযর

َّ ف َِه َم َخا لِ ٌد
الد ْر َس َج ِّي ًدا

ঔাতরদ াঠতট বালরা ওলয ফুছলরা

ِل
ُ َظ َه َر الْ َح ُّق َو َز َه َق ال َْباط
ك ال َْي ْو َم
َّ أَكَل َْت عَائِ َش ُة ْاأل َ ُر َّز ِب
ِ الس َم

তয প্রওাতত লরা  তভথযা তফদূ তযত লরা
আলয়া আচ ভাঙ তদলয় বাত শঔলয়লঙ

তওঙু তওঙু তক্রয়ায দু তট ওভথ থালও। এলদয তওঙু উদাযণ লরা,

َظ َّن َحا ِم ٌد َخا لِ ًدا ُم َد ِّر ًسا
َ ح ِسب
ك َطا لِ ًبا
َ َّت أن
ُ ْ َ
َ
ى
َٰ ف ََج َعل َ ُه ُغثَا ًء أ ْح َو

াতভদ ঔাতরদলও এওচন তক্ষও ভলন ওলযলঙ
আতভ ভলন ওলযতঙরাভ শম তুতভ এওচন ঙাত্র
অতাঃয ওলযলঙন তালও ওালরা আফচথনা

َز َع َم َحا ِم ٌد ِب ََل ًال ُم َد ِّر ًسا

াতভদ শফরারলও তক্ষও শবলফলঙ
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َرأَي ُت ُه عَا لِ ًما

আতভ তালও এওচন আতরভ শবলফতঙ

َو َو َج َدكَ َض ًّ
ى
اال ف ََه َد َٰ

তততন শতাভালও শলয়লঙন থাযা অতাঃয থ
শদতঔলয়লঙন

َت ْعل َْم ال َح َياةَ ِج َها ًدا
َ َ
ت َم ِن ا ّتَ َخذَ إِلََٰ َه ُه َه َواهُ
أ َرأ ْي َ

শচলন যালঔা চীফন এওটা ংগ্রাভ
আতন তও তালও শদলঔলঙন, শম তায প্রফৃ তত্তলও
?উাযরূল গ্রণ ওলযলঙ

ِلِ
َ তননথয় ওয।مف ُْع ْو ٌل ِب ِه  ,فَاع ٌ
وال
ي َر ُس ً
َب َع َ
ث ِِف ْاأل ُ ِّم ِّي َ

لِ
ِف ْع ٌ

اّلل ِب َب ْد ٍر
لَق َْد َن َص َرك ُُم َّ ُ
ان ِم ْن عَل َ ٍق
نس َ
اإل َ
َخل َ َق ْ ِ

ُوت
َوقَت َ
اوو ُد َجا ل َ
َل َد ُ
َرفَ َع َس ْمك ََها ف ََس َّوا َها
ور ِه ْم
ب َّ ُ
اّلل بِ ُن ِ
ذَ َه َ
يم َربُّ ُه
َل إِ ْب َرا ِه َ
ا ْب َت َ َٰ

َص َب ْؽ َنا ال َْما َء َص ًّبا
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এফং

لِ
ِف ْع ٌ

অনু ীরনী, ১৭.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

ِلِ
فَاع ٌ

َمف ُْع ْو ٌل ِب ِهِ

২। তক্রয়া ংখটলনয ভয়/স্থান َِمف ُْع ْو ٌل فِ ْي ِه

তক্রয়া ংখঠলনয স্থান ফা তক্রয়া ংখঠলনয ভয় প্রওাও ইভগুলরালও ভাপুরু ন َِمف ُْع ْو ٌل ِف ْي ِه
ফলর। এগুলরা ভানু ফ।

ت ِِفْ َم ّكَ َة َي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة
ُ ُك ْن
أ َ ْي َن َتذْ َه ُب ْو َن َٰهذَ ا ال َْم َسا َء؟
ام الْقَا ِد َم
َ َسأ َ ْد ُر ُس الل ُّ َغ َة
َ الع َربِ َّي َة ال َْع

শুক্রফালয আতভ ভক্কায় তঙরাভ
শতাভযা এই ন্ধযায় শওাথায় মাে?
আলঙ ফঙয আতভ আযফী বালা তঔফ
অনু ীরনী, ১৭.২

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

َمف ُْع ْو ٌل ِف ْي ِه

ِل
ٌ ِف ْع

فَاع ٌِل

এফং

ِِل
ٌ فَاع, َِمف ُْع ْو ٌل ِف ْي ِه

ِف ْع ٌل

তননথয় ওয।

فَأ َ ْس ِر ِب ِع َبا ِدي ل َْي ًَل
ْ َو َس ِّب ُحوهُ ُب
يَل
ً ك َرةً َوأ َ ِص
ك غ ًَدا
َ ِإِ ِ ّن فَاع ٌِل َٰذَ ل

৩। তক্রয়া ংখতটত য়ায ওাযণ َمف ُْع ْو ٌل لَه
এটা র এভন এওটা ভাদায মা শওান তক্রয়া ংখতটত য়ায ওাযণ ফণথনা ওলয। এটা ভানু ফ।

ل َْم أ َ ْخ ُرجْ َخوفًا ِم َن ال َْم َط ِر
ض ْر ُت ُح ًّبا لِل َّن ْح ِو
َ َح

আতভ ফৃ তিয বলয় শফয ই তন
আতভ উতস্থত লয়তঙ গ্রাভাযলও বারলফল
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অনু ীরনী, ১৭.৩

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

َمف ُْع ْو ٌل لَ ُه

ِل
ٌ ِف ْع

فَاع ٌِل

এফং ِل ل َُه
ٌ  َمف ُْع ْو,

ِف ْع ٌل

ِِل
ٌ فَاع

তননথয় ওয।

أَف ََح ِس ْؽ ُت ْم أَنَّ َما َخل َ ْق َنا ك ُْم عَ َؽثًا

اس
ُ ُينف
ِ ِق َما لَ ُه ِرئَا َء ال َّن
َو َال َت ْق ُتل ُوا أ َ ْو َال َد ك ُْم َخ ْش َي َة إِ ْم ََل ٍق
اّلل
ِ َّ ات
ِ َي ْش ِري َنف َْس ُه ا ْب ِت َغا َء َم ْر َض
৪। তক্রয়া ংখটলনয াথী َمف ُْع ْو ٌل َم َعه
ِ َوঅফযয়তট َِع
َ  مঅলথথ ফযফায ওলয ِ َمف ُْع ْو ٌل َم َع ُهকতঠত য়। এযয ইভতট ভানু ফ।

ِس ْر ُت َوالْ ِج َبا َل
ق ََرأ ْ ُت ال ِق َّص َة َو َحا ِم ًدا
ت َو َخا لِ ًدا
ُ لَ ِع ْب

াাি ধলয শদৌতিলয়তঙরাভ
াতভলদয ালথ কল্পতট লিতঙরাভ
ঔাতরলদয ালথ শঔলরতঙরাভ

َجا َء َز ْي ٌد َو َخا لِ ًدا

চালয়দ ঔাতরলদয ালথ এলতঙলরা

َّ َم َش
اب
َ ب َوال ِك َت
ُ ِالطا ل

ঙাত্রতট ফই ালথ ওলয শলটতঙলরা
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َمف ُْع ْو ٌل َم َع ُه

ِل
ٌ ِف ْع

এফং

فَاع ٌِل

ِِل
ٌ  َمف ُْع ْو ٌل َم َع ُه فَاعতননথয় ওয।

ِف ْع ٌل

فَأ َ ْج ِم ُعوا أ َ ْم َرك ُْم َو ُش َرك َا َءك ُْم
َّ ك لَ َن ْح ُش َرنَّ ُه ْم َو
ي
َ ّف ََو َر ِب
َ الش َيا ِط

৫। ভধাতুচ ওভথ ِق
ٌ َ ول ُم ْطل
ٌ َمف ُْع
ফালওয ফযফহৃত ভাদাযতট মতদ ঐ ফালওযই ফযফহৃত শওান তক্রয়াদ শথলও উিূত য় তলফ তালও
ِق
ফলর। ভাপউরু ন ভুতরাও ভানু ফ য়। ফালওয াধাযণত শচায শদয়ায চনয
ٌ َ ول ُم ْطل
ٌ َمف ُْع
ভাপুরু ন ভুতরাও ফযফহৃত য়।
তনশ্চয়ই আতভ তনলচয উয চুরুভ ওলযতঙ অলনও
চুরুভ

ِّ
يا
ُ إن َظل َْم
ً ْ ت َنف ِْسي ُظل ًْما َك ِث
هلل ِشفَا ًء ك َا ِم ًَل
ُ َشفَاكَ ا

আল্লা শতাভালও তযুনথ ু স্থতা তদও

ً َم ْن َع ِم َل َع َمَل

শম ফযতক্ত শওান ওাচ ওলয

العق َْر َب َض ْر ًبا
ُ َض َر ْب
َ ت
ْ َك َّر ْم َنا األ ُ ْس َتاذَ َت
ك ِر ْي ًما
ًيدة
َ ب ال ُْم َد ِّر ُس َرغ َْب ًة َش ِد
َ َر ِغ

আতভ তফেুটালও ঔুফ ওলয তটারাভ
আভযা উতামলও অতযন্ত ম্মান চানারাভ
তক্ষও অতন্ত আগ্র প্রওা ওযলরন

َو َت َؽ َّت ْل إِل َْي ِه َت ْب ِؾ ْي ًَل

তায তদলও এওাগ্রতায ালথ ভন তদন

هلل ِشفَا ًء عَا ِج ًَل
ُ َشفَاكَ ا

আল্লা শতাভালও দ্রুত ু স্থতা দান ওরুন
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قِ
ول ُم ْطل َ ٌ
فَاع ٌِلَ ,مف ُْع ٌ

اآياتِ َنا ِكذَّ ا ًبا
َو كَذَّ ُبوا ِب َ

এফং

ِف ْع ٌل

َ
يا
ا ُ ْذ ُك ُروا الل ّـ َه ِذ ك ًْرا َك ِث ً

يَل
آن َت ْرتِ ً
َو َرتِ ِّل الْق ُْر َ
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َمف ُْعو ٌل ُم ْطل َ ٌق

অধযায়-২৫

ِا َل َّت ْم ِؼ ْي ُز

১। তনতদথিওযণ
তাতভচ র এভন  اِ ْس ٌمমা ূ লফথ ফযফহৃত ে ফা ফালওযয তনলদথতত অথথ প্রওাল ায়ও য়।
শমভনাঃ ِتا َش ِر ْب ُت
ً ْ  َحلِ ْؼ ًبا لআতভ এও তরটায দু ধ ান ওলযতঙ। এঔালন শওফর ِتا َش ِر ْب ُت
ً ْ  لফরলর
প্রশ্ন শথলও মায় এও তরটায ওী ান ওলযলঙ?  َحلِ ْؼ ًباইভতট তায উত্তয শদয়। তাতভচ ভানু ফ।

َ
ت أ َ َح َد َع َش َر َطا لِ ًبا
ُ َرأ ْي

আতভ একালযাচন ঙাত্রলও শদলঔতঙরাভ

تا َح ِر ْي ًرا
ُ ت ْي
ً ْ ت ِم
َ َ اِ ْش
َ
ت ْي ِن َحلِ ْؼ ًبا
ْ ِ أ ْعط
َ ْ ِِن ل
ً ام ُب ْر ُتقَا ال
ْ ِع ْن ِد
ٌ ي ك ِْيل ُْو ِغ َر

আতভ এও তভটায তরৃ তওলনতঙরাভ
আভালও দু ই তরটায দু ধ দা
আভায ওালঙ এও তওলরাগ্রাভ ওভরা আলঙ

َّ َح ُس َن َٰهذَ ا
ب ُخلُقًا
ُ ِالطا ل

এই ঙাত্রতট ঘতযত্রকত তদলও বালরা।

َح ُس َن ِبَل َ ٌل ُخلُقًا

শফরার ঘতযত্রকত তদলও বালরা।

تت آ ِم َن ُة َخ ْم َس َة اَق ََْل ٍم
َ َ إِ ْش
ي تكَل ُّ ًما
ٌ ْ الول َُد َخ
َ

আতভনা াাঁঘতট ওরভ তওলনলঙ
ওথা ফরায় শঙলরতট বালরা
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َ ت ْم ِؼ ْي ُ

َت ْم ِؼ ْي ُزِ

َوقُل َّر ِّب ِز ْد ِن ِعل ًْما
َ َ
اال َوأ َ َع ُّز َنف ًَرا
نك َم ً
أ َنا أ ْكث َُر ِم َ
َ
ت أ َ َح َد َع َش َر ك َْوك ًَبا
إِ ِ ّن َرأ ْي ُ

ِعل ًْما

ي ل َْيل َ ًة
وس َث ََل ِث َ
َو َواعَ ْد َنا ُم َ َٰ
ّلل
َوال َّ ِذي َن آ َم ُنوا أ َ َش ُّد ُح ًّبا ِّ َّ ِ
اّلل ِص ْب َغ ًة
َو َم ْن أ َ ْح َس ُن ِم َن َّ ِ
أ َ ّيُ ُ
ك ْم أ َ ْح َس ُن َع َم ًَل

يت لَ ُ
اإل ْس ََل َم ِدي ًنا
َو َر ِض ُ
ك ُم ْ ِ
َم ْن ُه َو أ َ َش ُّد ِم ْن ُه ق َُّوةً َوأ َ ْكث َُر َج ْم ًعا
ُه َو أَف َْصحُ م ِ ِّن لِ َسا ًنا
يَل
ي َوأ َ ْح َس ُن َتأ ْ ِو ً
َٰذَ لِ َ
ك َخ ْ ٌ
يَل
ِه َي أ َ َش ُّد َو ْط ًئا َوأَق َْو ُم ِق ً
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مميز
ِز ْد ِن

অধযায়-২৬

ِال
ُ ا َل َح

১। ওতথা  ওলভথয অফস্থা
ال
ُ  ا َل َْحর এভন ইভ মা ওতথা ফা ওলভথয অফস্থা ফনথনা ওলয। ার ভানু ফ। শমভনাঃ
 َجا َء ِبالَل َرا ِكبًاশফরার আযী অফস্থায় এলরা। এঔালন ওতথা শফরালরয অফস্থা َرا ِكبًا
র اَل َحال
শরাওতট আভায ালথ শল ওথা
ফরর
আমান তযষ্কাযবালফ শানা মায়
আতভ ভুযতকতট চফাই ওযা অফস্থায়
তওলনতঙ
ফাচ্চাতট রুলভ খুভন্ত আলঙ

اس ًما
ِ الر ُج ُل َب
َّ كَل َّ َم ِن

ওতথায ার

ان َوا ِض ًحا
ُ َُي ْس َم ُع ْاالَذ

নাতয়ফ আর

َّ ت
اج َة َمذْ ُب ْو َح ًة
ُ ت ْي
َ الد َج
َ َ اِ ْش

পাতয়লরয ার
ওলভথয ার

ِ ّ َا
لط ْف ُل ِِف الْغ ُْرفَ ِة َنائِ ًما

ভুফতাদায

َٰهذَ ا ال ِْهَل َ ُل َطا لِ ًعا

ঔফলযয ার

এই নতুন ঘাাঁদতট উতদত লে
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ُ তননথয় ওয।ذو ال َحال  এফংال َحال
ال َحال

আয়াত

يا
ان َص ِغ ً
ار َح ْم ُه َما ك ََما َربَّ َي ِ
َّر ِّب ْ

يا
َص ِغ ً

ورا
َي ْص ََل َها َمذْ ُمو ًما َّم ْد ُح ً

َك َما ِِف بَ ْط ِن ُم َح َّر ًرا
إِ ِ ّن َنذَ ْر ُت ل َ
َ
ى
َال َتق َْربُوا َّ
ار َٰ
الص ََلةَ َوأن ُت ْم ُسك َ َ
َ
ص
َوأ َّما َمن َجا َء َك َي ْس َ َٰ
انف ُّ
ُوك قَائِ ًما
َضوا إِل َْي َها َو َت َرك َ
و ين َقلِب إ َ َ
ورا
ََ
ُ ِ َٰ
َل أ ْهلِ ِه َم ْس ُر ً
ََل ُو ُجو ِه ِه ْم ُع ْم ًيا َو ُب ْ
ك ًما َو ُص ًّما
ع َ َٰ

فَ َخرجَ ِم ْن َها َخائِفًا َي َ َ َ
ب
تقّ ُ
َ
و لَّوا ع َ َ
ُورا
ََل أ ْد َب ِ
َ ْ َٰ
ار ِه ْم ُنف ً
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ذُو ال َحال
ِن

অধযায় -১৮

الجملة اإلستفهامية

১। প্রশ্নলফাধও ে
শওান তওঙু চানলত ঘায়ায চনয প্রশ্নলফাধও ইভ  াযপ ফযফহৃত য়। শমভন,
অথথ
শতাভায নাভ তও?
তুতভ শওভন আঙ?
তুতভ শওালেলও (এললঙা)?
তুতভ তও এওচন ঙাত্র?
শতাভায তও শওান বাই আলঙ?
এটা তও এওতট ফাতি?
তুতভ াাতালর তকলয়তঙলর
শওন?
তুতভ ওঔন শফয লয়তঙলর?
াতভদ শওাথায় শকর?
শাফায খলয শও?
শটতফরতটয উয তও?

উদাযণ

অথথ

ك؟
َ اس ُم
ْ َما

তও?

ُك؟
َ ك َْي َف َحا ل
َ َ
ت؟
َ ِم ْن أ ْي َن أ ْن
َ
ب؟
َ َه ْل أ ْن
ٌ ِت َطا ل
َ
َك أ َ ٌخ ؟
َ أل
َ
ت؟
ٌ أ َهـَٰذَ ا َب ْي
ت إِ ََل
َ لِ َماذَا ذَ َه ْب

শওভন?
শওালেলও
(তাই) ওী?
(তাই) ওী?

ب؟
ِ َماذَا ع َََل ال َْم ْك َت
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؟...َما

؟...ك َْي َف
؟...ِم ْن أ َ ْي َن
؟... َه ْل
؟...َ أ

(তাই) ওী?
শওন?

لِ َم؟/ .لِ َماذَا

ওঔন?

؟...َم َت
؟...أ َ ْي َن
؟...َم ْن

ال ُْم ْس َت ْش ََف؟

ت؟
َ َم َت َخ َر ْج
َ
ب َحا ِم ٌد؟
َ أ ْي َن ذَ َه
َم ْن ِِف الْغ ُْرفَةِ؟

ِام
ُ االس ِتف َْه
ْ

শওাথায়?
শও?
তও?

؟...َماذَا

এই ওরভতট ওায?
শতাভায ওালঙ ওয়তট ওরভ
আলঙ?
তাযা যস্পলয তও তফললয়
তচজ্ঞাাফাদ ওযলঙ?
তাযা তচজ্ঞাা ওলয, শওয়াভত
ওলফ লফ?

لِ َم ْن َٰهذَ االْ َقل َُم؟

ওায চনয?

ك َْم قَل ًَما ِع ْن َدكَ ؟

ওত?

؟....ك َْم

ُون
َ َع َّم َي َؾ َسا َءل

শওান

؟...َع َّم

َ يسأَل
َان َي ْو ُم ال ّ ِدي ِن
َ ُون أ ّي
َ ْ َ

ََ
ّن ل َِك َٰهذَ ا
َٰ ّ أ

শতাভায চনয এটা শওালেলও?
না তও শতাভালদয ওালঙ ু স্পি
শওান দরীর যলয়লঙ?
শওান ঙাত্রতট শফয লয়তঙলরা?
শতাভায ওয়তট ফই আলঙ?

২। প্রলশ্নয উত্তলয

، َال،مِ ب َََل
ْ َن َع

ُ َأ َ ْم ل
ي
ٌ ك ْم ُسل َْط
ٌ ان ُّم ِب
ُّ َ أ
ب َخ َرجَ ؟
ٍ ِي َطا ل
َك ؟
َ ک َْم ِک َتابا ً ل

ফযাালয?

؟...لِ َم ْن

ওঔন?

َ
؟...َان
َ أ ّي

শওাথা লত/

؟...أ َ َّّن

ওঔন/তওবালফ
না তও ?

؟...أ َ ْم

শওান

ُّ َ أ
ي

ওয়তট

ک َْم

ইতযাতদয ফযফায

াাঁ শফাধও প্রলশ্নয উত্তয াাঁ শফাধও লর م
ِْ  َن َعএফং না শফাধও লর َال
ফযফহৃত য়। আয না
শফাধও প্রলশ্নয উত্তয যা শফাধও লর  ب َََلএফং না শফাধও লর ِم
ْ  َن َعফযফহৃত য়।
তুতভ তও কতওার স্কুলর
তকলয়তঙলর?

َ
ت إِ ََل ال َْم ْد َر َس ِة أ َ ْم ِس؟
َ أ َذ َه ْب
ت
ُ  ذَ َه ْب،َن َع ْم

যাাঁ, আতভ তকলয়তঙরাভ।

ت
ُ  َما ذَ َه ْب،ال

না, আতভ মাইতন।

118

া শফাধও প্রশ্ন
যা উত্তয
না উত্তয

প্রশ্ন
যা উত্তয

َ
ت؟
أ َهـَٰذَ ا َب ْي ٌ

?এটা তও এওতট ফাতি

ت
َن َع ْمَ ،هـَٰذَ ا َب ْي ٌ

যাাঁ, এটা এওটা ফাতি

না উত্তয

َالَ ،هـَٰذَ ا َم ْس ِج ٌد
َ
ت إِ ََل ال َْم ْك َؾ َب ِة ال َْي ْو َم ؟
أ َما َذ َه ْب َ

যা উত্তয

ت
ب َََل ،ذَ َه ْب ُ

না শফাধও প্রশ্ন

না উত্তয

না, এটা এওটা ভাতচদ
তুতভ তও আচ রাইলব্রযীলত
?মাতন
অফযই! তকলয়তঙরাভ ।

ت
َن َع ْمَ ،ما ذَ َه ْب ُ

যা, আতভ মাইতন ।

অনু ীরনী, ১৮.১

আয়াত

امِ তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
َ তননথয় ওয।ح ْر ُ
ف االِ ْس ِتف َْه ِ
অথথ

ض
َّم ْن َخل َ َق َّ
ات َو ْاأل َ ْر َ
او ِ
الس َم َ

শও

وس
ْك بِ َي ِمؼ ِن َ
َو َما تِل َ
ك َيا ُم َ َٰ
ُون
َي ْسأَلُونَ َ
ك َماذَا ُين ِفق َ
ك َْم ل َِب ْؿ ُت ْم ِِف ْاأل َ ْر ِض
ُون؟
ُون َما َال َتف َْعل َ
لِ َم َتقُول َ

ِم َّم ُت ْن ِفق ُْو َن؟

ُون؟
َع َّم َي َؾ َسا َءل َ

َ
وس ُف
أإِنَّ َ
ك َأل َ َ
نت ُي ُ
119

ام
َح ْر ُ
ف اال ِ ْس ِتف َْه ِ
َّم ْن

َ
ْب َش َها َدةً
أ َ ُّ
ي َش ْي ٍء أك َ ُ
ََ
ّن ل َِك َهَٰذَ ا
أ ّ َٰ

ََ
ّن َي ُ
ون َِل َو ل ٌَد
ك ُ
أ ّ َٰ
ْك ال َْي ْو َم
لِ َّم ِن ال ُْمل ُ

أ َ ْي َن ُش َرك َا ُؤك ُُم

َ
َان َي ْو ُم ال ّ ِدي ِن
أ ّي َ

َ
آال ِء َر ِّبك َُما ُت َ
ان
ي َ
ف َِبأ ِّ
ك ِّذ َب ِ
ت
ك َْي َف ُت ْح ِيي ال َْم ْو َ َٰ
اّلل
ت َن ْص ُر َّ ِ
َم َ َٰ
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অধযায় -১৯

جملة التفضيل

১। দুইলয়য ভলধয তুরনা ওযলত
 اِ ْس ُم ال َّتف ِْض ْي ِلএযয  م ِْنঅফযয় ফযফহৃত য় এফং এগুলরা তরঙ্গ  ফঘনলবলদ তযফতথন য় না।

ِب ََل ٌل أ َ ْح َس ُن ِم ْن َحا ِم ٍد
َ
ب ِم ْن َحا ِم ٍد
ٍ ِِب ََل ٌل أ ْح َس ُن َطا ل
عَائِ َش ُة أ َ ْح َس ُن َطا لِ َب ٍة ِم ْن آ ِم َن َة
ُ ْض ُل ُط ََّل ٍب ِم ْن
ك ْم
َ ُه ْم أ َف

শফরার াতভলদয শথলও বালরা
শফরার াতভলদয শথলও বালরা ঙাত্র
আতয়া আতভনায শঘলয় বালরা ঙাত্রী
তাযা শতাভালদয শথলও বালরা ঙাত্র

২। ফায ালথ তুরনা
َّ  ُمفউলল্লঔ থালও না। এগুলরা তরঙ্গ  ফঘনলবলদ তযফতথন
১।  الমু ক্ত ওলয শমঔালন َض ٌل عَل َْي ِه
য়। নরংগ ও ফচন যবমদ এয গিনগুমরা ননম্নরূঃ
বঙ্গু য ফহুফচন

أفَاع ُِل
ف َُع ٌل

ু গনিত ফহুফচন

নিফচন

أَف َْعل ُْو َن

أَف َْع ََل ِن

ات
ٌ ف ُْعل ََي

ان
ِ ف ُْعل ََي
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একফচন

أَف َْع ُل
ف ُْع ََل

ুং
স্ত্রী

তনলঘ আভযা এয তওঙু উদাযণ শদতঔ,

ْب
ُ ا
ُ َ هلل أك
ٌْب ُم ِر ْيح
ُ الؽ ْي
َ
ُ َ ت األك

আল্লা ফলঘলয় ভান
ফলঘলয় ফি খযতট আযাভদায়ও

َّ
ُبى َج ِم ْيل َ ٌة
َ ْ ار الك
ُ الد

ফলঘলয় ফি খযতট ু ন্দয

َّ
ْب
ُ الش ِه
ُ َ يد ْاألك
َ ِ الشهي َد
ان
ِ ار
ْ ِ َّ
َ ان األك َْب
َ
ُّ
ْب ْو َن
ِ الش َه َدا ُء األَك
ُ َ األك/َاب ُر

ফলঘলয় ফি ীদ
ফলঘলয় ভান দু ইচন ীদ
ফলঘলয় ভান ীদকন

ْال َح ِد ْيقَت الكب َْرى

ফলঘলয় ফি ফাকানতট

ُ ْان ال
ان
ِ ب َي
ِ الْ َح ِد ْي َق َت
َْك

ফলঘলয় ফি ফাকানদু তট

ُ ْال/ات
ُ َْات ال
ب
ُ ب َي
ُ الْ َح ِد ْيق
َُك
َْك

ফলঘলয় ফি ফাকানগুলরা

২। ভুদাপ ইরাইত শমাক ওলয। এলক্ষলত্র ভুদাপ ইরাইত অতনতদথি লর  اِ ْس ُم ال َّتف ِْض ْي ِلুরুলফাঘও 
এওফঘন লফ

عَا لِ َي ُة أ َ ْح َس ُن َطا لِ َب ٍة
َ
ب ِِف الْف َْص ِل
ٍ ِِب ََل ٌل أ ْح َس ُن َطا ل
َ بيت سل ْم
ت
ٍ ب َب ْي
َ َ َ ُ َْ
ُ َ ان أ ْك
الْل ُ َغ ُة ال َْع َر ِب َّي ُة أ َ ْس َه ُل ل ُ َغ ٍة ِِف ال َْعا ل َِم
َ َٰه ُؤ َال ِء ال ِف
اج
َ
ٍ ؾي ُة أ ْط َو ُل ُح َّج
َ
َ
ور ٍة
ِ أ َت
َ ان َر ِ ِّب ِِف أ ْح َس ِن ُص

আতরয়া ফলঘলয় বালরা ঙাত্রী
শফরার ক্লালয ফলঘলয় বালরা ঙাত্র
ারভালনয ফাতিতট ফলঘলয় ফি
আযফী বালা ৃতথফীয ফলঘলয় চ বালা
এই মু ফলওযা ফলঘলয় রম্বা াজ্জী
আভায যফ আভায ওালঙ এলতঙর লফথাত্তভ
ু যালত
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আয তনতদথি লর

َّ ُمف
َض ٌل

এয তরঙ্গ  ফঘন অনু মায়ী লত ালয না লত ালয।

ভক্কা এফং ভদীনা ওর লযয শঘলয় ভমথাদাূ ণথ
ভক্কা এফং ভদীনা ওর লযয শঘলয় ভমথাদাূ ণথ
ঔাতদচা ওর নাযীয শঘলয় ভমথাদাফান
ঔাতদচা ওর নাযীয শঘলয় ভমথাদাফান

এঙািা
য় শমভন,

ال َْم َّك ُة َوال َْم ِد ْي َن ُة أَف َْض ُل ال ُْم ُد ِن
ال َْم َّك ُة َوال َْم ِد ْي َن ُة أَف َْضَل ال ُْم ُد ِن
ْض ُل ال ِّن َسا ِء
َ َخ ِدي َج ُة أَف
َخ ِدي َج ُة ف ُْض ََل ال ِّن َسا ِء

َ
ي
ٌ ْ ( َخবালরা)  ( َش ٌّرঔাযা) এই দু তট ে  أف َْع ُلকঠলনয না লর তুরনালথথ ফযফহৃত
ي ِّم ْن أَل ِْف َش ْه ٍر
ٌ ْ ل َْيل َ ُة الْق َْد ِر َخ
ْ َز ْي ٌد َش ٌّر ِم ْن َب
ك ٍر

লফ-ওদয র এও াচায ভা অলক্ষা শশ্রষ্ঠ
মালয়দ ফওলযয শঘলয় ঔাযা

اس
ِ َز ْي ٌد َش ٌّر ال َّن

মালয়দ ফলঘলয় ভন্দ শরাও

অনু ীরনী, ১৯.১

َّ  ُمفতননথয় ওয।
তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও  اِ ْس ُم ال َّتف ِْض ْيلএফং ِلي ِه
ْ َض ْل َع

اسم التفضيل
َ
ْب
ُ َ أك

مفضل عليه
ّ

আয়াত

َ
ْب ِم َن الْ َقت ِْل
ُ َ َوالْ ِف ْؾ َن ُة أك
اّلل ِص ْب َغ ًة
ِ َّ َو َم ْن أ َ ْح َس ُن ِم َن

الْ ِف ْؾ َن ُة
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وأ َ َ
ي
َ َ
نت أ ْحك َُم الْ َحا ِك ِم َ
َ
ي
َو ُه َو أ ْر َح ُم َّ
الرا ِح ِم َ
ي
َو ُه َو أ َ ْس َرعُ الْ َح ِ
اس ِب َ
َض ُّرهُ أَق َْر ُب ِمن نَّ ْف ِع ِه
َ َ
اال
نك َم ً
أ َنا أ ْكث َُر ِم َ
اِت ه َُّن أ َ ْط َه ُر لَ ُ
ك ْم
َب َن ِ
َو ُه َو أ َ ْه َو ُن عَل َْي ِه
َي ْه ِدي لِل َّ ِِت ِه َي أَق َْو ُم
َّر ّبُ ُ
ك ْم أَعْل َُم ِبك ُْم
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অধযায় -২০

الجملة اإلستؿنائية

১। ফযতীত লেয ফযফায
َ
শওান তওঙু ফযতীত শফাছালত  ِس َوى، َي
ِ اإل ْس ِت ْؿ َن
َ ْ  غ، ّ  إِالইতযাতদ ফযফহৃত য়। এলদযলও ِاء
ِ ْ ُ ا َ َداةফলর।
ُّ َ َن َجحঔাতরদ ফযতীত ওর ঙাত্র া ওলযতঙর। মালও ফাদ শদয়া য় তালও
শমভন الِ َخا ل ًِدا
َّ ِالطَل َّ ُب إ
ফলর  ا َل ُْم ْس َت ْؿ َنআয মা শথলও ফাদ শদয়া লয়লঙ তালও ফরা য় ِا َل ُْم ْس َت ْؿ َن ِم ْن ُه

ا َل ُْم ْس َت ْؿ َن

َخا لِ ًدا

ا َل ُْم ْس َت ْؿ َن ِم ْن ُه

َّ إال
ِ

اإل ْس ِت ْؿ َنا ِء
ِ ْ ُا َ َداة

ُّ
الطَل َّ ُب

ََن َجح

ِ ا َل ُْم ْس َت ْؿ َن ِم ْن ُهনা থাওলত ালয শমভন, ِِد
ٌ  َما َن َجحَ إِال َّ َخا لঔাতরদ ফযতীত শওউ া ওলযতন।
ভুস্তানা াধাযণত ভানু ফ। তাঙািা প্রশ্ন, না শফাধও, আলদ, তনলললধয শক্ষলত্র ফালওযয ইযাফ
অনু মায়ী লত ালয।

ُّ ََن َجح
الطَل َّ ُب كُل ُّ ُه ْم إِال َّ َخا لِ ًد

ওর ঙাত্রযাই া ওলযলঙ ঔতরদ ঙািা

َ
فْت
َِىرة
َ اِ َ ِح ال َّن َوا ِفذَ إِال ّ ْاالَخ

চানারাগুলরা ঔুলরা শললযতট ফালদ

ّ ِ َّ اّلل الذُّ ُن ْو َب كُل َّ َها إِال
َالش ْرك
ُ َّٰ َي ْغ ِف ُر

আল্লা ওর গুনা ভাপ ওযলফন তযও ঙািা
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ْن
ف ََش ِر ُبوا ِم ْن ُه إِ َّال قَلِ ً
يَل ِّم ْ ُ ْ

অতাঃয ফাই ান ওযর শ াতন, াভানয
ওলয়ওচন ঙািা।

ول
َو َما ُم َح ّم ٌَد إِ َّال َر ُس ٌ
لِك ُ ِ ّل َدا ٍء َد َوا ٌء إِال َّ ال َْم ْو َت
َما َجا َء إِال َّ َحا ِم ٌد
َ
ت إِال َّ َحا ِم ًدا
َما َرأ ْي ُ
ب إِال َّ ِبَل َ ٌل؟
َه ْل َر َس َ

!আয ভুাম্মদ এওচন যূ র দফ শতা নয়
প্রলতযও শযালকয লধ আলঙ ভৃতুয ঙািা
াতভদ ঙািা শওউ আলতন
াতভদলও ঙািা আতভ ওাউলও শদতঔতন
শফরার ঙািা তও শওউ শপর ওলযলঙ

অনু ীরনী, ২০.১

ُ তননথয় ওয।م ْس َت ْؿ َن ِم ْن ُهِ ُ এফংم ْس َت ْؿ َن তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
আয়াত
مستؿن
مستؿن منه

ْن
ف ََش ِر ُبوا ِم ْن ُه إِ َّال قَلِ ً
يَل ِّم ْ ُ ْ
ول
َو َما ُم َح ّم ٌَد إِ َّال َر ُس ٌ
هلل
َال إِلَ َه إِال َّ ا ُ
اّلل
ون إِ َّال َّ َ
َال َت ْع ُب ُد َ

و= ُه ْم

َال يعل َمون الْك َت َ َ
ان َّ
َْ ُ َ ِ َ
اب إِ ّال أ َم ِ

ْي
َي ال َْم ْغ ُ
غِْ
ض ِ
وب عَل َ ْ ِ ْ
يَل
ق ُِم الل َّ ْي َل إِ َّال قَلِ ً

إِ ْن َهَٰذَ ا إِ َّال ق َْو ُل ال َْب َش ِر
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يَل
قَلِ ً

إِ ْن أ َ َ َ
ير
نت إِ ّال َن ِذ ٌ
َال َي ْص ََل َها إِ َّال ْاأل َ ْش ََق

َ
ون
َو َما أ َضل َّ َنا إِ َّال ال ُْم ْج ِر ُم َ
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১। তরফ  তরলফয উত্তয
আলদ ফা তনলললধয য ‚ভুদাতয ভাজ্জু ভ‛ আলর তালও
ভাজ্জু ভলও ফরা য় اب
ُ ال َّْطل َِب َج َو

اب ال َّْطل َِب
ُ َج َو

 ال َْج ْز ُم بِا ل َّْطل َِبফলর। ভুদাযী

َتف َْه ْم ُه

الْ َج ْز ُم ِبا ل َّْطل َِب
اِق َْرأْهُ َم َّرةً أ ُ ْخ َرى

َْت ْن َجح

َال َتك َْس ْل

ফুছলত াযলফ

া ওযলফ।

শটা ুনযায় ি

অর লয়া না

ضا َء
َ َت ْخ ُرجْ َب ْي

ك
َ َل َج َنا ِح
ْ َو
َٰ َ ِاض ُم ْم َي َدكَ إ

فَ َتف ََّر َق ِبك ُْم َعن َس ِؽيلِ ِه

ُّ َو َال َت ّؾَ ِب ُعوا ا
لس ُب َل

তা শফয লয় আলফ তনভথর উজ্জ্বর লয়

শফ থ শতাভালদযলও তাাঁয থ শথলও তফতেন্ন

শতাভায াত ফকলর যাঔ,

এফং অনযানয লথ ঘলরা না।

ওলয তদলফ।
‚নতুফা‛ অলথথ َِب
ِ اب ال َّْطل
ُ  َج َوএয ূ লফথ

 َو َّإالফযফহৃত য়।

َ َ الدر
ب
ْ اس ِة َو ّإال َت ْر ُس
َ ِ ّ اِ ْج َت ِه ْد ِِف

ালঠ তযশ্রভ ওয নতুফা শপর ওযলফ
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اِف َْع ْل َما آ ُم ُركَ ِب ِه َو َّإال َتف َْش ْل
اِق َْرأ ْ ُه َم َّرةً أ ُ ْخ َرى َو َّإال َت ْن َس

আতভ মা আলদ ওতয তা ওয নতুফা ফযথথ লফ
শটা ুনযায় ি নতুফা বুলর মালফ

২। তথমুক্ত ফাওয
শমওর ফালওয তথ  তায চফাফ থালও তালও তথমুক্ত ফাওয ফলর। তথমুক্ত ফালওযয াধাযন
َّ  أ َ ْد َٰو ُت+ الشرط
َ ُ  َج َو+ الشر ِط
َ
কঠনাঃ الش ْر ِط
ْ ّ اب
ْ ّ فِ ْع ُل

মতদ তুতভ মা আতভ মাফ
মঔন তুতভ পয ওযলফ আতভ ওযফ

َّ اب
الش ْر ِط
ُ َج َو
َ
ب
ْ أ ْذ َه
أ ُ َساف ِْر

َّ ِف ْع ُل
الش ْر ِط

َّ أ َ ْد َٰو ُت
الش ْر ِط

ُت َساف ِْر

َم َت

ب
ْ َتذْ َه

إِ ْن

َّ  أ َ ْد َٰو ُتদু ই প্রওায।
ِط
ِ الش ْر
১) م
ٍِ از
ِ َي َج
ُ ْ  غঅথথাৎ মা এয যফতথী তক্রয়ালও ভাজ্জু ভ ওলয না। এলদয ভলধয আলঙ, ِ ل َْوএফং إِذَا
َّ  فِ ْع ُل ِط
َّ اب
২) ِم
ٌ از
ِ  َجঅথথাৎ এযা এয যফতথী ِط
ِ الش ْر
ِ الش ْر
ُ  َج َوশও ভাজ্জু ভ ওলয। এলদয ভলধয
ُّ َ  أ،  َم َت،  َما،  أ َ ْي َن،  َم ْن، إِ ْن
আলঙ,  َم ْه َما، ي
এফং মতদ আল্ল ঘাইলতন তাযা
যস্পয মু দ্ধ ওযত না
মতদ তুতভ মা আতভ মাফ
ু তযাং শম অণু তযভান বালরা
ওযলফ তা শদঔলত ালফ

َو ل َْو َشا َء اللَّـ ُه َما اقْ َؾ َتل ُوا

َ إن َتذْ ه
ب
ْ ِ
ْ ب أ ْذ َه
ْ َ
يا
َ ف ََم ْن َي ْع َم ْل ِمثْق
ً ْ َال ذَ َّر ٍة َخ

َُي َره
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মতদ

ل َْو

মতদ

إِ ْن
َم ْن

শম তওনা

َما

মা তওনা

ي َي ْعل َْم ُه
َو َما َتف َْعل ُوا ِم ْن َخ ْ ٍ

َم َت

মঔনই

َم َت ُت َسا ِف ْر أ ُ َسا ِف ْر

أ َ ْي َن
أ َ ُّ
ي
َم ْه َما

এফং মা তওঙু বালরা শতাভযা ওয
আল্লা তা চালনন

اهلل

শমঔালনই
শমতট

মাই শাও

মঔনই তুতভ পয ওযলফ আতভ

أ َ ْي َن َت ْس ُك ْن أ َ ْس ُك ْن
أ َ َّ
اب أ َ ِج ْد ِِف ال َْم ْك َؾ َب ِة
ي ِك َت ٍ
أَق َْرأ ْ ُه
ْك
َم ْه َما َت ُق ْل ُن َص ّ ِدق َ

 তননথয় ওয।جواب َّ
طِ
الش ْر ِ

এফং

اس ُض ٌّر دَ َع ْوا َربَّ ُهم
َوإِذَا َم َّس ال َّن َ
َ
ض
ان أ َ ْع َر َ
نس ِ
اإل َ
َوإِذَا أ ْن َع ْم َنا ع َََل ْ ِ
نص ْرك ُْم
نص ُروا َّ َ
اّلل َي ُ
إِن َت ُ

إِن َت ْس َت ْف ِت ُحوا فَق َْد َجا َءك ُُم الْ َف ْتحُ ِ
كِ
لَئِن ل َّ ْم َتن َت ِه َأل َ ْر ُج َم َّن َ
َو لَئِن ل َّ ْم َيف َْع ْل َما آ ُم ُرهُ لَ ُؼ ْس َجن َّ
َن
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ওযফ
শমঔালনই তুতভ থাওলফ আতভ থাওফ
শম ফই-ই আতভ রাইলব্রযীলত াই
তা িফ
তুতভ মাই ফর আভযা শতাভালও
তযায়ন ওযফ

অনু ীরনী, ২১.১

ِف ْع ُل َّ
طِ
الش ْر ِ

তনলঘয আয়াতগুলরা

فعل الشرط

جواب الشرط

أ َ ْي َن َما َت ُ
كو ُنوا ُي ْد ِرك ّكُ ُم ال َْم ْو ُت

هْب َس ِ ّؼ َئ ٌة َيقُول ُوا َه َِٰذهِ ِم ْن ِعن ِدكَ
إِن ُت ِص ْ ُ ْ

اّلل
َو َما َتف َْعل ُوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ي َي ْعل َْم ُه َّ ُ

يا َي َرهُ
ف ََمن َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّر ٍة َخ ْ ً
ُ
َو َمن َي ْ
ون
ك ُه ُم الْ َخ ِ
كف ُْر ِب ِه فَأو َٰلَ ِئ َ
اس ُر َ
َمن َي ْع َم ْل ُسو ًءا ُي ْج َز بِ ِه
ك َيل ْ َق أ َ َثا ًما
َو َمن َيف َْع ْل َٰذَ لِ َ
ْ
أ َ ْي َن َما َت ُ
يعا
كو ُنوا َيأ ِت ِبك ُُم َّ ُ
اّلل َج ِم ً
ْ
َ
ي
أ ْي َن َما ُي َو ِّجه ُّه َال َيأ ِت بِ َخ ْ ٍ
ي
َوإِذَا َم ِر ْض ُ
ت ف َُه َو َي ْش ِف ِ
ي لَ ُه
َمن ُي ْ
ضل ِِل َّ ُ
اّلل ف َََل َها ِد َ
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১। আশ্চমথলফাধও ফাওয

 فِ ْع ُل ال َّت َع ُّجبফা আশ্চমথলফাধও তক্রয়ায াধাযণ কঠনাঃ ِل
َ  َما أَف َْع। মায ম্পলওথ ফরা লে শটা
ভানু ফ লফ।

! َارة
َّ َما أ َ ْج َم َل
َ الس َّي
َ
!وم
َ َما أ ْكث ََر ال ُّن ُج
َّ َما أ َ ْس َه َل َٰهذَ ا
!الد ْر َس

কাতিতট ওী ু ন্দয!
ওত অঙ্খ্য তাযা!
এই াঠতট ওত চ!

َّ َما أ َ ْط َو َل
!َالش َج َرة
!الس َما َء
َّ َما أ َ ْو َس َع
َ
!ب ال َْول ََد
َ َ َما أ ْص
َ
!الر ُج َل
َّ َما أ ْش َغ َل
!ََما أ َ ْن َف َع ال َْبق ََرة
َ
!هلل
َ َما أ ْر َح َم ا
َ
!اس
َ َما أ ْك َن َد ال َّن

কাঙতট ওত রম্বা!
আওাটা ওত তফার!
শঙলরতট ওতই না দধমথযফান!
শরাওতট ওত ফযস্ত!
করু ওতই না উওাযী!
আল্লা ওত দয়ারু !
ভানু ল ওতই অওৃতজ্ঞ!
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এঙািা ِِل بِ ِه
ْ  أَفْعকঠন আশ্চমথলফাধও ফালওয ফযফহৃত য়। শমভনাঃ

!ت
ِ أ َ ْج ِم ْل ِبا ل َْؽ ْي

ফাতিতট ওত ু ন্দয!

২। আশ্চমথলফাধলওয চনয

 إِ َذاএয ফযফায

এলক্ষলত্র  إِذَاএয ূ লফথ ف
َِ আল এফং  إِذَاফালওযয শুরুলত আল না।

الس ِر ْي ِر
َّ َد َخل ُْت الغُرفَ َة ف َِإذَا َح َّي ٌة ع َََل

রুলভ ঢুওরাভ তও আশ্চমথ ঔালটয উয এওটা
া

৩। আশ্চমথলফাধলওয চনয
আশ্চমথলফাধও ফালওযয শক্ষলত্র
ফহুফঘন লত ালয।

َِم
ْ  كএয ফযফায

َِم
ْ  كএয যফতথী ইভ َم ْج ُر ْو ٌِر

লফ এফং এওফঘন তওংফা

! َاب ِع ْن َدك
ٍ ك َْم ِك َت

শতাভায ওালঙ ওত ফই!

! َب ِع ْن َدك
ٍ ك َْم ُك ُت

শতাভায ওালঙ ওত্তগুলরা ফই!

!اب
ِ ك َْم َص ْف َح ٍة ِِفْ الْ ِك َت

ফইতটলত ওতগুলরা ৃষ্ঠা!

! ّك َْم ل َْو ٍن ِِفْ الْ َح ِج
!ك َْم لُ َغ ٍة ِِفْ ْاأل َ ْر ِض

লজ্জ্ব ওত ফণথ!
ৃতথফীলত ওত বালা!
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তননথয় ওয।

ِف ْع ُل ال َّت َع ُّجب

অনু ীরনী, ২২.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

ِف ْع ُل ال َّت َع ُّجب

أ َ ْب ِص ْر ِب ِه َوأ َ ْس ِم ْع
أ َ ْس ِم ْع ِب ِه ْم َوأ َ ْب ِص ْر َي ْو َم َيأ ْ ُتو َن َنا
قُت َ
ان َما أ َ ْكف ََرهُ
نس ُ
اإل َ
ِل ْ ِ
َ
ار
ب ُه ْم ع َََل ال َّن ِ
ف ََما أ ْص َ َ
ي
فَا َلْ ََق َع َصاهُ ف َِإذَا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ان ُم ِب ْ ٌ
السا ِه َر ِة
ف َِإذَا ُهم ِب َّ

ضا ُء لِل َّناظ ِِر ي َن
َو َن َزعَ َي َد ُه ف َِإ َذا ِه َي َب ْي َ
اّلل
يةً ِب ِإ ْذ ِن َّ ِ
كَم ِّم ْن ِف َئ ٍة قَلِيل َ ٍة غَل ََب ْت ِف َئ ًة َك ِث َ
َوكَم ِّمن ق َْر َي ٍة أ َ ْهل َ ْ
ك َنا َها
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جملة التوكيد

১। নাভ প্রধান ফালওয শচাযদান
শচাযদানলও ফরা য় ِد
ُ  ال َّت ْوك ِْي। নাভ প্রধান ফালওয শচায শদয়ায চনয ওলয়ওবালফ ওযা মায়
শমভন,

ও) ِإن
ফযফায ওলয। ওঔন আলযা শচায তদলত এয লয ِل
َّ
َ আল।

َ ِ َّٰ إ َّن ِذ كْر
ْب
ِ
ُ َ اّلل َألك
َ

অফযই আল্লায স্মযণই লফথাত্তভ।

ك لَ َغف ُْو ٌر
َ َإِ َّن َر ّب
ي
َ ِإِ َّن ِِف َٰذَ ل
َ ك َْل َي ًة لِّل ُْم ْؤ ِم ِن

তনশ্চয়ই শতাভায যফ ক্ষভাীর
তনশ্চয় এলত ঈভানদাযলদয চলনয তনদথণ
আলঙ।
ঔ) ِل
ُّ ُ  كএফং  ك ََِلফযফায ওলয

ُّ ض َر
الط ََّل ُب كُل ُّ ُه ْم
َ َح
َوعَل َّ َم آ َد َم ْاأل َ ْس َما َء كُل َّ َها
إِ َّن ْاأل َ ْم َر كُل َّ ُه لِلَّـ ِه
ال كُلِ ّ َها
ِ ْت ِم َن األ َ ْع َم
ُ فَ َرغ
ان ك ِ ََل ُه َما
ِ َن َجحَ األ َ َخ َو

ওর ঙাত্রযাই উতস্থত তঙর।
এফং তততন আদভলও ফ তওঙু য নাভ তঔালরন
তনশ্চয়ই ওর আলদ আল্লাযই
ফ ওাচ শথলওই লয এলতঙ
দু ই বাইই া ওলযলঙ
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ي كِل َْي ِه َما
ِ ْ ذَ َب ْح َبا الك َْب َش

আভযা দু তট শভলই চলফ ওলযতঙ

ক) অতততযক্ত ফথনাভ ফযফায ওলয

َ قُم
ب
ُ ْ
ِ الوا ِج
َ ت أ َنا ِب
َ
أح ٌد
َ َما َجا َءكَ أ ْن
َ ت
َ
اب
َ فَ ِر ْي ٌد ق ََرأ ُه َو الْ ِك َت

আতভ শতা ওতথফয ম্পাদন ওলযতঙ
আনায ওালঙ শতা শওউ আলতন
পতযদ শ-ই ফইটা লিলঙ

খ) অতততযক্ত াযপ চায ফযফায ওলয

َاب ِم ْن أ َ َح ٍد
َ َما غ
َال َي ْخ ُرجْ ِم ْن أ َ َح ٍد
ْ َال َت
ب ِم ْن َش ْي ٍء
ْ ك ُت

শওউই অনু তস্থত নয়
শওউ শমন ফাইলয না মায়
তওঙু ই তরলঔা না

ال؟
ٍ َه ْل ِم ْن ُس َؤ

শওান প্রশ্ন?

َه ْل ِم ْن َم ِز ْي ٍد؟

শওউ ফাতও আলঙ?

َه ْل ِم ْن َج ِد ْي ٍد؟

নতুন তওঙু ?

গ) ফালওযয শুরুলত ِل
ُِ َال
َ ফল শচায শদয়ায চনয ফযফহৃত য়। এলও ِاء
ِ م االِ ْب ِت َد
ফলর। শমভন,

ُ لَ َن
اس ِر ي َن
ِ كو َن َّن ِم َن الْ َخ
َ ِ َ لَذكْر
ْب
ّ ُ ِ
ُ َ اّلل أك

অফযই আভযা ক্ষততগ্রস্থলদয অন্তবুথক্ত তাভ।
অফযই আল্লায স্মযণই লফথাত্তভ।
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ك َغف ُْو ٌر
َ ُل ََر ّب
ي
ٌ ْ ار اْلخ َِر ِة َخ
ُ َو ل ََد

তনশ্চয়ই শতাভায যফ ক্ষভাীর
অফযই যলমকাযলদয কৃ ঘভৎওায

২। তক্রয়া প্রধানফালওয শচাযদান
ও) অতীলতয না-শফাধও তক্রয়ায় শচায তদলত ،َِّط
ُ َدِ ق
ْ  قফযফহৃত য়।

ت الْ َخ ْم َر ق َُّط
ُ َما َش َر ْب
َما َرأ َ ْي ُت ُه ق َُّط
الع َربِ َّي َة
َ ق َْد َد َر َس َحا ِم ٌد

আতভ ওঔলনাই ভদ ান ওতযতন
আতভ তালও ওঔলনা শদতঔতন।
তনশ্চয়ই াতভদ আযফী লিলঙ

ঔ) বতফলযত ওালরয না-শফাধও তক্রয়ায় শচায তদলত  أ َ َب ًداফযফহৃত য়।

َ
ب إل َْي ِه أ َ َب ًدا
َ لَ ْن أ ْك ُت
لَ ْن أ َ ْش َر َب ال َخ ْم َر أ َ َب ًدا

আতভ ওঔলনাই তায ওালঙ তরঔফ না
আতভ তালও ওঔলনা শদতঔতন।

৩।

ِد
ِ ُن ْو ُن ال َّت ْوك ِْي

শচায শদয়ায নু ন

ভুদাতয, আভয তওংফা নাতলও শচায তদলত অলনও ভয় ِد
ِ ُن ْو ُن ال َّت ْوك ِْي

ফযফহৃত য়। এটা নু ন

ঔতপপা ِن
ِّ ، َّنদ্বাযা লত ালয। তলফ ِن
ّ ই শফত ফযফহৃত য়। শমভন,
ْ ফা নু ন ঙাতওরা ِن

ي
ِ َّٰ َو
ْ اّلل َال َ ْن ُش َر َّن ْاال ِ ْسَل َ َم ِِفْ َبل َ ِد

আল্লায থ আতভ আভায শদল ইরালভয
প্রঘায ওযফ
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ا ُ ْخ ُر َج َّن ِم ْن ُه َنا

!এঔান শথলও শফয 

ا ُ ْخ ُر َج ْن ِم ْن ُه َنا

!এঔান শথলও শফয 

ভুদাতযলত নু ন মু ক্ত য়ায তনয়ভ
গ্রু-১ ওতথা উয
ভুদাতয

মু ক্ত ভুদাতয

َي ْ
ب
ك ُت ُ
َت ْ
ب
ك ُت ُ
َ
ب
أ ْك ُت ُ
َن ْ
ب
ك ُت ُ

َي ْ
ك ُت َ َّ
ب

ن
ِّ

َت ْ
ك ُت َ َّ
ب
أ َ ْك ُت َ َّ
ب

মু ক্ত ভুদাতয

َي ْ
ب
ك ُت َ ْ
َت ْ
ب
ك ُت َ ْ
َ
ب
أ ْك ُت َ ْ

َن ْ
ك ُت َ َّ
ب

َن ْ
ب
ك ُت َ ْ

 মায়ن  আলن
ভুদাতয

মু ক্ত ভুদাতয

ّن

َي ْ
ان
ك ُؾ َب ِ

َي ْ
ان
ك ُؾ َب ِّ

َي ْ
ك ُؾ ُب ْو َن

َي ْ
ك ُت ُ َّ
ب

َت ْ
ي
ك ُت ِب ْ َ

َت ْ
ك ُت ِ َّ
ب

َت ْ
ان
ك ُؾ َب ِ

َت ْ
ك ُؾ ُب ْو َن

َت ْ
ان
ك ُؾ َب ِّ
َت ْ
ك ُت ُ َّ
ب
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نِ
ْ

মু ক্ত ভুদাতয

গ্রু-২:

ْن

নু ন ঔতপপা য় না
নু ন ঔতপপা য় না

َي ْ
ب
ك ُت ُ ْ
َت ْ
ب
ك ُت ُ ْ
َت ْ
ب
ك ُت ِ ْ

গ্রু-৩:

ِّن
َ ُه



ُِّن
َ  تভাফনী

 ْنমু ক্ত ভুদাতয
নু ন ঔতপপা য় না
নু ন ঔতপপা য় না

 ّنমু ক্ত ভুদাতয
ْ َي
ان
ِّ ك ُت ْؽ َن
ْ َت
ان
ِّ ك ُت ْؽ َن

ভুদাতয

ْ َي
ب
َ ْ ك ُت
ْ َت
ب
َ ْ ك ُت

আলদল নু ন মু ক্ত য়ায তনয়ভ

ْن

মু ক্ত

ب
ْ َ ا ُ ْك ُت

নু ন ঔতপপা য় না

ب
ْ ُ ا ُ ْك ُت
ب
ْ ِ ا ُ ْك ُت

- নু ন ঔতপপা য় না

ّن

মু ক্ত

َّ َ ا ُ ْك ُت
ب

ان
ِّ ا ُ ْك ُؾ َب

আভয

ب
ْ ا ُ ْك ُت
ا ُ ْك ُؾ َبا

َّ ُ ا ُ ْك ُت
ب

ا ُ ْك ُؾ ُب ْوا

ان
ِّ ا ُ ْك ُت ْؽ َن

ب
َ ْ ا ُ ْك ُت

َّ ِ ا ُ ْك ُت
ب
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ُب
ْ ِ ا ُ ْكؾ

অনু ীরনী, ২৩.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও শচাযদালনয উওযণ তননথয় ওয।

فَ ََل َي ْه َت ُدوا إِذًا أ َ َب ًدا
َ َ
يد َه َِٰذهِ أ َ َب ًدا
َما أ ُظ ُّن أن َت ِؽ َ
إِ َّن اِل َٰ َهك ُْم ل ََوا ِح ٌد

َوإِ َّن َّ
ان
ار ْاْلخ َِرةَ ل َِه َي الْ َح َي َو ُ
الد َ
ي
َوإِ َّن َّ َ
اّلل ل ََم َع ال ُْم ْح ِس ِن َ

َ
َ
اّلل
ور ِهم ِّم َن َّ ِ
َألن ُت ْم أ َش ُّد َر ْه َب ًة ِِف ُص ُد ِ
َو َما َج َع َل عَل َْي ُ
ك ْم ِِف ال ّ ِدي ِن ِم ْن َح َر ٍج

ور
ى ِمن ف ُُط ٍ
َه ْل َت َر َٰ
َال أُق ِْس ُم بِ ََٰهذَ ا ال َْبل َ ِد
َال َيغ َُرنَّ َ ُ
ب ال َّ ِذي َن َكف َُروا ِِف ال ِْب ََل ِد
ك َت َقل ّ ُ
ّ
َوقَا لُوا َال َتذَ ُر َّن آ لِ َه َت ُ
ك ْم
ََل َما آذَ ْي ُت ُمو َنا
ب َّن ع َ َٰ
َو لَ َن ْص ِ َ
ُ
ْن َس ِ ّؼ َئاتِ ِه ْم
َأل َك ِف َّر َّن َع ْ ُ ْ
كَذَّ ُبوا ِبآ َياتِ َنا كُلِ َّها
َ
ون
ف ََس َج َد ال َْم ََلئِ َك ُة كُل ُّ ُه ْم أ ْج َم ُع َ
َ
وس ُف
أإِنَّ َ
ك َأل َ َ
نت ُي ُ
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অধযায় -২৪

ا َل َّت ْم ِؼ ْي ُز

১। স্পিওযণ ا َل َّت ْم ِؼ ْي ُز

তাতভচ র এভন  اِ ْس ٌمমা ূ লফথ ফযফহৃত ে ফা ফালওযয তনলদথতত অথথ প্রওাল ায়ও য়।
শমভনাঃ ِتا َحلِ ْؼ ًبا
ُ  َش ِر ْبআতভ এও তরটায দু ধ ান ওলযতঙ। এঔালন শওফর ِتا
ُ  َش ِر ْبফরলর
ً ْ تل
ً ْ تل

প্রশ্ন শথলও মায় এও তরটায ওী ান ওলযলঙ ?  َحلِ ْؼ ًباইভতট তায উত্তয শদয়। অনু রুবালফ
 إِ ْب َرا ِه ْي ُم أ َ ْح َس ُن م ِ ِّن َخ ًّطاইব্রাতভ আভায শঘলয় ালতয শরঔায় বার। এঔালন  َخ ًّطاশওান শক্ষলত্র
বালরা তায উত্তয শদয়। এগুলরাই  َت ْم ِؼ ْي ُز। তাতভচ ভানু ফ। তলফ তায ূ লফথ াযপ মায লর ফা
শটা ভুদাপ ইরাইত লর ভাচরুয য়। ততভচ ফভয় অতনতদথি য়। শমভনাঃ

تا ِم ْن ال َحلِ ْيب
ُ َش ِر ْب
ً ْ ِت ل

আতভ এও তরটায দু ধ ান ওলযতঙ

ب
ُ َش ِر ْب
ٍ ت َحلِ ْي
َ ْ ِت ل
َ
ت أ َ َح َد َع َش َر َطا لِ ًبا
ُ َرأ ْي

আতভ এও তরটায দু ধ ান ওলযতঙ
আতভ একালযাচন ঙাত্রলও শদলঔতঙরাভ

تا َح ِر ْي ًرا
ُ ت ْي
ً ْ ت ِم
َ َ اِ ْش
َ
ت ْي ِن َحلِ ْؼ ًبا
ْ ِ أ ْعط
َ ْ ِِن ل
ً ام ُب ْر ُتقَا ال
ْ ِع ْن ِد
ٌ ي ِك ْيل ُْو ِغ َر

আতভ এও তভটায তরৃ তওলনতঙরাভ
আভালও দু ই তরটায দু ধ দা
আভায ওালঙ এও তওলরাগ্রাভ ওভরা আলঙ

َّ َح ُس َن َٰهذَ ا
ب ُخلُقًا
ُ ِالطا ل

এই ঙাত্রতট ঘতযত্রকত তদলও বালরা।

َح ُس َن ِبَل َ ٌل ُخلُقًا

শফরার ঘতযত্রকত তদলও বালরা।
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তওঙু ে তাতভচ তনলয় আল। শমভনাঃ

َك؟
َ ك َْم بِ ْن ًتا ل

শতাভায ওয়চন ওনযা আলঙ ?

َه ْل ِع ْن َدكَ ِك ْؼ ٌس َد ِق ْيقًا؟

শতাভায ওালঙ তও এওতট ভয়দায ফস্তা আলঙ?
শম অনু তযভান বালরা ওযলফ তা শ শদঔলত
ালফ

َ ف ََم ْن َي ْع َم ْل ِمثْق
ُيا َي َره
ً ْ َال ذَ َّر ٍة َخ

ك َْم
ِك ْؼ ٌس

ِمثْقَا َل

ذَ َّر ٍة

َف َس َحا ًبا
َّ ْاح ٍة َما ِِف
ٍ ّ الس َما ِء ق َْد ُر ك
َ ق َْد ُر َر

আওাল ালতয তারু তযভাণ শভখ নাই

ড় ও নরখ্ঃ

ت كُو ًبا َما ًء
ُ َش ِر ْب
َ
اح َة أ َ ْر ٍض
ُ َِال أ ْمل
َ ك ِم َس

আতভ এও গ্লা াতন ান ওলযতঙ
আতভ এও তফখা চতভয ভাতরও নই

تا َحلِ ْؼ ًبا
ُ َش ِر ْب
ً ْ ِت ل

আতভ এও তরটায দু ধ ান ওলযতঙ

ات
ٍ زرعوا َث ََل َث َش َج َر

তাযা ততনতট কাঙ শযান ওলযলঙ

تت آ ِم َن ُة َخ ْم َس َة اَق ََْل ٍم
َ َ إِ ْش
ي تكَل ُّ ًما
ٌ ْ الول َُد َخ
َ
الر ُج ُل َسلِ ْي ٌم ِج ْس ًما
َّ

আতভনা াাঁঘতট ওরভ তওলনলঙ
ওথা ফরায় শঙলরতট বালরা
দদতও কঠলন শরাওতট ু লভ

ال َح ِر ْي ُر اَغْ ََل ِم َن الق ُْط ِن َث َم ًنا

ভূ লরয শযভ তুরায শঘলয় দাভী

ام
ْ
ُ ت ْي
َ  كِيل ُو ِج َر/ت كِيل ُو ِج َرا ًما ل َْح ًما
َ َ إش

আতভ এও শওতচ শকাত তওলনতঙ

ل َْحم

ار
ُ َش ِر ْب
ً ت ك ُْو ًبا َش
ِ  ك ُْو َب َشاي ِِف اإلف َْط/ايا
اع ِح ْن َط ًة
ٍ َص َدقَ ُة الْ ِف ْط ِر نِ ْص ُف َص

আতভ ইপতালয এও ওা ঘা ান ওলযতঙ
াদাওাতুর তপতয লে অধথ া কভ
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َي ْ
وب ا ّ ِ
ت ق َُما ًشا
ك ِفي لِثَ ِ
لط ْف ِل ِم ٌ

ফাচ্চায শাালওয চনয এও তভটায ওািই
মলথি

ون َبق ََرةً
ِِف الْ َح ْق ِل ِع ْش ُر َ

শক্ষলত তফটা করু আলঙ

ورا
ف َ
َاض ال َقل ُْب ُس ُر ً

আনলন্দ অন্তয তযূ ণথ লয় শকর

তননথয় ওয।

َوقُل َّر ِّب ِز ْد ِن عِل ًْما
َ َ
اال َوأ َ َع ُّز َنف ًَرا
نك َم ً
أ َنا أ ْكث َُر ِم َ
إِنَّا َال ُن ِضي ُع أ َ ْج َر َم ْن أ َ ْح َس َن َع َم ًَل
َ
ت أ َ َح َد َع َش َر ك َْوك ًَبا
إِ ِ ّن َرأ ْي ُ
ي ل َْيل َ ًة
وس َث ََلثِ َ
َو َواعَ ْد َنا ُم َ َٰ
ّلل
َوال َّ ِذي َن آ َم ُنوا أ َ َش ُّد ُح ًّبا ِّ َّ ِ
اّلل ِص ْب َغ ًة
َو َم ْن أ َ ْح َس ُن ِم َن َّ ِ
أ َ ّيُ ُ
ك ْم أ َ ْح َس ُن َع َم ًَل
ْن لَ ِع ًبا
َوذَ ِر ال َّ ِذي َن ا َّت َخذُ وا ِدي َ ُ ْ

َت ْم ِؼ ْي ُز

َت ْم ِؼ ْي ُز

َو ل َْه ًوا
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অনু ীরনী, ২৪.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও
অথথ

يت لَ ُ
اإل ْس ََل َم ِدي ًنا
َو َر ِض ُ
ك ُم ْ ِ
اش َئ َة الل َّ ْي ِل ِه َي أ َ َش ُّد َو ْط ًئا
إِ َّن َن ِ
َم ْن ُه َو أ َ َش ُّد ِم ْن ُه ق َُّوةً َوأ َ ْكث َُر َج ْم ًعا
ُه َو أَف َْصحُ م ِ ِّن لِ َسا ًنا
يَل
ي َوأ َ ْح َس ُن َتأ ْ ِو ً
َٰذَ لِ َ
ك َخ ْ ٌ
يَل
ِه َي أ َ َش ُّد َو ْط ًئا َوأَق َْو ُم ِق ً
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১।

الحال

لحا ُل
َ َ  اওতথা  ওলভথয অফস্থা

ال
ُ  ا َل َْحর এভন ইভ মা ওতথা, ওভথ, ভুফতাদা, ঔফয ইতযাতদয অফস্থা ফনথনা ওলয। ার ভানু ফ
 অতনতদথি। শমভনাঃ  َجا َء بَِل َ ٌل َرا ك ًِباএঔালন  َرا ك ًِباর َلحا ُل
َ  اএফং  بَِل َ ٌلর ‚ াতফ আর

ার‛ অথথাৎ মায অফস্থা ফণথনা ওযা লয়লঙ। াতফ আর ার াধাযণত তনতদথি য় তওন্তু তা
ভুদাপ ফা ভানু ত লর অতনতদথি লত ালয। ال
ٌ  َحাধাযণত তক্রয়া উিূত ইভ ফা  اِ ْس ٌم ُم ْشت ٌَقয়।

اس ًما
ِ الر ُج ُل َب
َّ كَل َّ َم ِن

শরাওতট আভায ালথ শল ওথা ফরর

ان َوا ِض ًحا
ُ َُي ْس َم ُع ْاالَذ

আমান তযষ্কাযবালফ শানা মায়
আতভ ভুযতকতট চফাই ওযা অফস্থায় তওলনতঙ

َّ ت
اج َة َمذْ ُب ْو َح ًة
ُ ت ْي
َ الد َج
َ َ اِ ْش
ِ ّ َا
لط ْف ُل ِِف الْغ ُْرفَ ِة َنائِ ًما

ফাচ্চাতট রুলভ খুভন্ত আলঙ

َٰهذَ ا ال ِْهَل َ ُل َطا لِ ًعا

এই নতুন ঘাাঁদতট উতদত লে

ওতথায ার
নাতয়ফ আর
পাতয়লরয ার
ওলভথয ার
ভুফতাদায ার
ঔফলযয ার

ال
ُ َلح
َ  اওলয়ওবালফ লত ালয। শমভনাঃ
এও লেয ার
শফরার আলযাী অফস্থায় এলতঙর

َجا َء ِبَل َ ٌل َرا ك ًِبا

الط ْفل َ ُة َبا ك َِي ًة
ِ ّ َجا َء ْت ِن
ب الل َّ ْح َم َم ْش ِو ّيًا
ُّ أ ُ ِح

ফাচ্চাতট ওান্নাযত অফস্থায় আভায ওালঙ আর
আতভ শকাস্ত ছরালনা ঙন্দ ওতয
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َج َرى ال َْما ُء َصا ِف ًيا

াতন স্বে অফস্থায় প্রফাতত লয়লঙ
াতন শখারা অফস্থায় ান ওলযা না
েগুলেয ার
আতভ ফক্তালও ভলেয উয শদলঔতঙ
ঘাাঁদ শভলখয ভলধয উতদত লয়লঙ
আতভ কালঙ থাওা অফস্থায় পর তফতক্র ওলযতঙ
াতঔতট ওি শলয়লঙ ঔাাঁঘায শবতয
ফালওযয ার
আতভ শঙাট অফস্থায় ওুযআন ভুঔস্ত ওলযতঙরাভ
আত ফযতক্ত যক্ত ছযা অফস্থায় এলতঙর
শফালনযা ালত ালত এলতঙর
আতভ ভক্কায় প্রলফ ওযরাভ মঔন ূ মথ ডুফতঙর
ঙাত্রযা তপলয এলতঙর ক্লান্ত অফস্থায়
শতাভযা মঔন শনাগ্রস্ত থাও, তঔন নাভালময ধালযওালঙ শমনা

َال َت ْش َر ِب ال َْما َء َك ِد ْي ًرا

َ
ب
ِ َ ب ف َْو َق الْ ِم ْن
َ أ ْب َص ْر ُت ال َخ ِط ْي
اب
َّ ي ا
ِ لس َح
َ الب ْد ُر َب
َ َطل َ َع
ت الثَّ َم َر ع َََل َش َج َر ٍة
ُ ِب ْع
َّ َتأَل َّ َم
الطائ ُِر ِِف ال َق َف ِص
َ
ي
ُ َح ِف ْظ
ٌ ْ ت الْق ُْرآ َن َو أ َنا َص ِغ
َجا َء الْ َج ِر ْيحُ َو َد ُم ُه َي َت َدفَّ ُق
ض َح ْك َن
ْ ات َي
ُ َجا َء ِت ْاال َ َخ َو
َّ َد َخل ُْت َم َّك َة و ا
لش ْم ُس َتغ ُْر ُب
َ
ُّ َر َج َع
الطَل َّ ُب َو ُه ْم ُم ْت َع ُب ْو َن
َ
ى
َّ َال َتق َْر ُبوا
َٰ ار
َ َ الص ََلةَ َوأن ُت ْم ُسك

 ا َل َْحا ُل ال ُْج ْمل َ ُةফা ‚ফালওযয ার‛ এওটা ে দ্বাযা ভুরফালওযয ালথ মু ক্ত য় মালও اب ُط
َّ ا
ِ َلر

ফলর। এটা য় ي
ٌ ْ  َض ِمফা  وঅথফা দু তটই। তলফ ফাওযতট তক্রয়া প্রধান লর  وআলফ না।
শমভন,

َ
ص
َٰ َ َو َجا َء ِم ْن أقْ ََص ال َْم ِدي َن ِة َر ُج ٌل َي ْس

অতাঃয লযয প্রান্তবাক শথলও এও ফযতক্ত
শদৌলি এর
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ড় ও নরখ্ঃ

ان
َ قَات
ِ َان َو ُه َما ُش َجاع
ِ َل الْ َج ْي َش

উবয় সনয রড়মরা ানকতায ামথ

ي
َ ا َ ِدّ ْب ِط ْفل
ٌ ْ َك َو ُه َو َص ِغ
ي
ُ َس ِم ْع
َ ْ ت ال ِّن َسا َء َي ْش ِك

যতাভায ফাচ্চামক যছাট ফস্থায় অদাফ নখ্াও
অনভ ভনরামদয নবমমাগ কযমত শুনরাভ

ت َجا لِ ٌس؟
َ ت َو ا َ ْن
َ لِ َما َصل َّ ْي

যকন তুনভ ফা ফস্থায় ারাত মড়মছা?

ان َض ْعيفًا
َ ُخلِ َق ْاال ِ ْن َس

ভানু ল ৃ নষ্ট কযা ময়মছ দু ফির কময

عَا َد ال َجؼ ُش َظا ِف ًرا

সনযদর নফজয়ী ময় নপময অর

ُوم َبا ك ًِيا
ُ أق َْب َل ال َْم ْظل

ননমিানতত কান্নাযত ফস্থায় এনগময় অর

َال َتل َْؽ ِس الثَّ ْو َب ُم َم َّزقًا

যছাঁড়া কাড় যমফ না

َرك ِْؽ َنا ال َْب ْح َر َهائِ ًجا
َال َتأْكُل ُوا الفَا ك َِه َة َو ِه َي ف ََّج ٌة

অভযা উন্মত্ত ফস্থায় ভুমে ভ্রভণ কমযনছ
কাাঁচা ফস্থায় পর খ্ামফ না

অনু ীরনী, ২৫.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও

থি

ال
ُ  ا َل َحতননথয় ওয।
ال
ُ لح
َ َا

يا
ً ان َص ِغ
ِ ار َح ْم ُه َما ك ََما َر ّبَ َي
ْ َّر ِّب
ورا
ً َي ْص ََل َها َمذْ ُمو ًما َّم ْد ُح

َك َما ِِف َب ْط ِن ُم َح َّر ًرا
َ إِ ِ ّن َنذَ ْر ُت ل
147

َ
ص
َوأ َّما َمن َجا َءكَ َي ْس َ َٰ
َو َت َر ُكوكَ قَائِ ًما
و ين َقلِب إ َ َ
ورا
َ َ
ُ ِ َٰ
َل أ ْهلِ ِه َم ْس ُر ً
ََل ُو ُجو ِه ِه ْم ُع ْم ًيا
َو َن ْح ُش ُر ُه ْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ع َ َٰ
فَ َخرجَ ِم ْن َها َخائِفًا َي َ َ َ
ب
تقّ ُ
َ
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ِاب
ُ اإل ْع َر

১। ইলভয ভাযপু অফস্থা
তনলনাক্ত স্থানগুলরালত এওটা ইভ ভাযপু য়,

َ َٰ َ ا
ْب
ُّ
ُ َ ّلل أك
اب َم ْف ُت ْو ًحا
َ ك
ُ َان ال َْب

আল্লা ফলঘলয় ভান
দযচাতট শঔারা তঙর

اّلل َغف ُْو ٌر
َ َّٰ اِ َّن
اّلل ك ُ َّل َشي ٍء
ُ َّٰ َخل َ َق

তনশ্চয়ই আল্লা ক্ষভাীর
আল্লা ফতওঙু ৃ তি ওলযলঙন
ভানু ল ৃ তি লয়লঙ ভাতট শথলও

ভুফতাদা  ঔফয
ইভু ওানা
ঔফয ইন্না
পাতয়র

ي
ُ اإل ْن َس
ِ ْ ان ِم ْن ِط
ِ ْ ُخل َِق

নাতয়ফু পাতয়র

ْ
ان
ِ َيأ ِِت ع َََل ال َّن
ٌ اس َز َم

াযপ চালযয লয

২। ইলভয ভাচরুয অফস্থা
দু তট শক্ষলত্র ইভ ভাচরুয য়।
ভানু ললয উয এওতট মভানা আলফ
ভুাম্মাদ () আল্লায যু র

هلل
ِ ُم َح ّم ٌَد َر ُس ْو ُل ا
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ভুদাপ ইরাইত

৩। ইলভয ভানু ফ অফস্থা
তনলনাক্ত শক্ষত্রগুলরালত ইভগুলরা ভানু ফ য়।

َّ
اّلل َغف ُْو ٌر
َ َّٰ إن
َّ َان
ام لَ ِذ ْيذً ا
َ ك
ُ الط َع

তনশ্চয়ই আল্লা ক্ষভাীর
ঔাদযতট ু স্বাদু তঙর
াঠতট ফুলছতঙরাভ
আভায আব্বা যালত পয ওলযতঙর
কযলভয বলয় শফয ইতন
াাি ধলয শদৌতিলয়তঙরাভ

َّ ت
الد ْر َس
ُ ف َِه ْم
ً َسافَ َر أ َ ِِب ْ ل َْيَل
ت َخ ْوفًا ِم َن الْ َح ِّر
ُ َما َخ َر ْج

ِس ْر ُت َوالْ َج َب َل

اّلل ِذ ك ًْرا َك ِث ًرا
َ َّٰ ا ُ ْذ ُك ُر ْو

আল্লালও অতধওালয স্বযণ ওয

ي ُي َصلِ ّ ْي قَاعِ ًدا
ْ َج ّ ِد
َ َ
ك َخ ًّطا
َ أ َنا أ ْح َس ُن ِم ْن

আভায দাদা ফল নাভাচ লি
আতভ শতাভায শঘলয় ালতয শরঔায়
বালরা
াতভদ ঙািা ওর ঙাত্র অনু তস্থত
শ আল্লায ফান্দা

ُّ ض َر
الطَل َّ ُب كُل ُّ ُه ْم إِ َّال َحا ِم ًدا
َ َح
اّلل
ِ َّٰ َيا َع ْب َد

ইভু ইন্না
ঔফয ওানা
ভাপুরু ন তফী
ভাপুরু ন তপী
ভাপুরু ন রাহু
ভাপুরু ন ভায়াহু
ভাপুরু ন ভুতরাও
ার
তাতভচ
ভুস্তাঙনা
ভুনাদা মঔন ভুদাপ

৪। তক্রয়ায ভানু ফ অফস্থা
ভুদাতযলও ভানু ফ ওলয এভন তওঙু অফযলয়য ফযফায তনলঘ শদঔালনা লরা।
আতভ আকাতভওার তযয়াদ মাফনা
শতাভযা মা ওয না, তা ফরা
আল্লায ওালঙ ঔুফই

َ
اض غ ًَدا
ِ الر َي
ِّ ب إِ ََل
َ لَ ْن أ ْذ َه
اّلل أَن َتقُولُوا َما
ِ َّ ند
َ َب َم ْق ًتا ِع
َُك
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না অলথথ
শম

لَ ْن
أ َ ْن

অলন্তালচনও।
মালত শতাভযা ীভারংখন না ওয
তুরাদলে।

ُون
َ َال َتف َْعل
َ
ان
َ أ َّال َت ْط َغ ْوا ِِف الْ ِم
ِ يز
يا
َ َك ْي ُن َس ِّب َح
ً ك َك ِث

মালত আভযা শফী ওলয আনায
তফত্রতা  ভতভা শখালনা ওযলত
াতয।
মালত শ চানায য জ্ঞাত তফলয়
ম্পলওথ জ্ঞান না থালও
ওতস্মনওালর ওরযাণ রাব
ওযলত াযলফ না, মতদ শতাভালদয

لِك َْي ََل َي ْعل ََم ِمن َب ْع ِد عِل ٍْم َش ْؼ ًئا

আয আতদি লয়তঙ, ফথ প্রথভ
তনলদথ ারনওাযী য়ায

أ َ َّال

মালত

َك ْي

মালত নয়

ك َْي ََل

ت ُتن ِفقُوا ِم ّمَا
َّ ِ لَن َت َنا لُوا ال
َٰ َّ ْب َح

মতক্ষণ

َح َّت

َ
ُ
ُون أ َ َّو َل
َ َوأ ِم ْر ُت ِأل َ ْن أك

এ চনয

ُون
َ ُت ِح ّب

তপ্রয় ফস্তু শথলও শতাভযা ফযয় না
ওয।

শমন নয়

ي
َ ال ُْم ْسلِ ِم
َأ ُ ِر ْي ُد ِأل َ ْخ ُرج

চলনয।
আতভ শফয লত ঘাই

ضا ِع َف ُه لَ ُه
َ ف َُي

তালর তততন তায চলনয তা
ফহুগুলণ ফৃ তদ্ধ ওযলফন

মথন্ত

শম

ِأل َ ْن
ِل

চনয

ف
َ

ওাযন
শফাছালত

৫। তক্রয়ায ভাজ্জু ভ অফস্থা
ভুদাতযলও ভাজ্জু ভ ওলয এভন তওঙু অফযলয়য ফযফায তনলঘ শদঔালনা লরা।

ب
ْ َال َتذْ َه
ل َْم َي ْد ُر ْس

তুতভ শম না
শ লিতন

ل َّمَا َي ْد ُر ْس

এঔন শ লিতন
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না

َال

নয়

ل َْم
ل َّمَا

এঔন নয়

মতদ তুতভ মা আতভ মাফ
শম মালফ শ ালফ
শতাভযা মা ওযলফ আতভ শটা ওযফ
মঔনই তুতভ শফয লফ ওযলফ আতভ শফয ফ
শমঔালনই তুতভ থাওলফ আতভ থাওফ
শম ফই-ই আতভ তওনলফা তা িফ
তুতভ মাই ফর আভযা শতাভালও তযায়ন
ওযফ

َ إن َتذْ ه
ب
ْ ِ
ْ ب أ ْذ َه
ْ َ
ب َي ِج ْد
ْ َم ْن َيذْ َه
َما َتف َْعل ُوا أَف َْعل ْ ُه
َْم َت َت ْخ ُرجْ أ َ ْخ ُرج
أ َ ْي َن َت ْس ُك ْن أ َ ْس ُك ْن
َ ي ِك َت
َّ َ أ
ُت أَق َْرأْه
ِ َ اب أ ْش
ٍ
ْك
َ َم ْه َما َت ُق ْل ُن َص ّ ِدق

মতদ
শম তওনা
মা তওনা
মঔনই
শমঔালনই
শমতট
মাই শাও

إِ ْن
َم ْن
َما

َم َت
أ َ ْي َن
ُّ َ أ
ي

َم ْه َما

অনু ীরনী, ২৬.১

তনলঘয আয়াতগুলরা শথলও রার তঘতিত লেয ইযফ তননথয় ওয এফং তায ওাযন
তরঔ।
ওাযন

ইযাফ

َ َٰ َ ا
ْب
ُّ
ُ َ ّلل أك
هلل
ِ ُم َح ّم ٌَد َر ُس ْو ُل ا

اّلل َغف ُْو ٌر
َ َّٰ اِ َّن
ان َما ل ََها
ُ نس
َ اإل
ِ ْ َوقَا َل

ان
َ نس
َ اإل
ِ ْ َخل َ َق
َ
ن
ِ نس
َٰ َّ ان َما َت َم
َ ْل
ِ ْ ِأ ْم ل
يم َي ُهو ِديًّا
َ َما ك
ُ َان إِ ْب َرا ِه
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يم
ََل إِ ْب َرا ِه َ
َس ََل ٌم ع َ َٰ
يم
يم ل ََحلِ ٌ
إِ َّن إِ ْب َرا ِه َ

ي
ُوم ال َّن ُ
اس ل َِر ِّب ال َْعا لَ ِم َ
َي ْو َم َيق ُ
اس
َملِ ِ
ك ال َّن ِ
اس
َيغ َْش ال َّن َ

اّلل
ول َّ ِ
ّم َُح ّم ٌَد َّر ُس ُ
ََل ُم َح َّم ٍد
َوآ َم ُنوا ِب َما ن ُِّز َل ع َ َٰ

ور
َوال َْؽ ْي ِ
ت ال َْم ْع ُم ِ
وت
ت ال َْعنك َُب ِ
أ َ ْوه ََن ال ُْؽ ُي ِ
وت ل ََؽ ْي ُ

اس
َوإِ ْذ َج َعل ْ َنا ال َْؽ ْي َ
ت َمثَا َب ًة لِّل َّن ِ
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অধযায় -২৭

ِات
ُ َال ُم َؾ َن ِّوع

১।  َه ْم َزةُ ال َْو ْص ِلএফং َه ْم َزةُ الْق َْط ِع

আযফীলত শওান শওান লে  اওঔলনা উচ্চাতযত য় আফায ওঔলনা উচ্চাতযত য় না, এরু ا
শও  َه ْم َزةُ ال َْو ْص ِلফলর। মথা: هلل
ُ  اলেয  ا। আফায শওান শওান লেয  اফভয় উচ্চাতযত
য় এরু  اশও  هَ ْم َزةُ الْق َْط ِعফলর।
 َه ْم َزةُ ال َْو ْص ِلশত যওত থালও না আয  َه ْم َزةُ الْق َْط ِعশত যওত থালও। তনলন এগুলরায তওঙু
উদাযণ শদয়া লরা।
উচ্চাযণ
হুয়াফনু র ভুদাযতযত
ফায়তুল্লাত
ঙু ম্মামাফ
ভাভুওা?
নাাযতুম্রআতান
ু ম্মাস্তাওফারা
য়ানাতন
হুয়াল্লাতচ

َه ْم َزةُ ال َْو ْص ِل

উচ্চাযণ

ُه َو ا ْب ُن ال ُْم َد ِّر ِس

তভন আইনা আন্তা?

ب
ْ ُث َّم ا ْذ َه
ك؟
َ اس ُم
ْ َما

আরাভা আভাদু

ُث َّم ا ْس َتق َْب َل

ফায়তুর আতফ

اّلل
ِ َّ ت
ُ َب ْي

ইরাইতভ

ইন্নার ইনানা

ًَن َص ْر ُت ا ْم َرأَة

আন আঔরুচা

ان
ِ َوا ْث َن
ُه َو ال َّ ِذي

আল্লাহু আওফারু
য়া আনা
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َه ْم َزةُ الْق َْط ِع
َ َ
ت؟
َ ِم ْن أ ْي َن أ ْن
ْي
ْ ِ ْ َإِل
أ َ ْسل ََم أ َ ْح َم ُد
ان
َ اإل ْن َس
ِ إِ َّن
َأ َ ْن أ ْخ ُرج
ت ْاأل َ ِب
ُ َب ْي
َ ا
ْب
ُ
ُ َ هلل أك
َو أ َنا

َ َ ( اআল্লাহু আওফায)।
লেয শুরুলত াভচাতুর, য়াতর ফথদা উচ্চাতযত য়। শমভন ْب
ُ
ُ َ هلل أك
আফায ওঔন ওঔন াভচাতুর য়াতরলও শরঔায ভয় ফাদ শদয়া য় শমভন, هلل
ِ ِب ْس ِم ا
এঔালন اس ٌم
ْ এয াভচাতুর য়াতর ফাদ শদয়া লয়লঙ।

২।

দুই াতওলনয তভরনي
َّ اِل ِتقَا ُء
ِ ْ السا ِك َن

য য দু তট াতওন আলর তালও উচ্চাযণ ওযা মায় না। শলক্ষলত্র এওটা াতওন শও তফরু ি
ওলয মথামথ াযওলতয াাময তনলয় উচ্চাযণ ওযলত য়। এয তওঙু তনয়ভ আলঙ শমভন,
ও) াধাযণ তনয়ভ র প্রথভ াতওলনয স্থলর শময তদলত য় ।

ي
َ َع ِن ال ُْم ْج ِر ِم
ت ال َْبق ََرةُ ال َْما َء
ِ َش ِر َب

ي
َ َع ْن ال ُْم ْج ِر ِم
َش ِر َب ْت ال َْبق ََرةُ ال َْما َء

َ
(بَلَلُ ِن) ا ْب َن ُه
ِ َسأ َل ِبَل َ ٌل
ض
ُ قُل لِ َّم ِن ْاأل َ ْر
َ
ْن
َٰ َ أ َّما َم ِن ا ْس َتغ
ُم َح ّم َُد ِن ال َّ ِذي
খ্) ফহুফঘলনয

ْم

আলর

َسأ َ َل ِبَل َ ٌل ا ْب َن ُه
ض
ُ قُل لِ َّم ْن ْاأل َ ْر
َ
ْن
َٰ َ أ َّما َم ْن ا ْس َتغ
ُم َح ّم ٌَد ال َّ ِذي

 ُمলফ। শমভন,

ُ َو عَل َْي
الس ََل ُم
َّ ك ُم
গ)

 ْمএয য ফথনাভ ( শমভন ه

ُ َو عَل َْي
ك ْم ال َّْس ََل ُم

) আলর এওটা অতততযক্ত  وশমাক ওযলত য়।
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أ َ َرأ َ ْي ُت ُم ْو ُه؟
ঘ)

ঙ)

ي

ভুতাকানল্লমভয ময

 ُه ؟+ أ َ َرأ َ ْي ُت ْم

ال
ْ

আলর তালত মফয শনয়।

ب
َ َبلَغ
ُ َ َن الْ ِك

 ِم ْنএয ْن

ফথদা

َن

ب
ْ َبل َغ
ُ َ ن الْ ِك

লফ।

রুান্ততযত উচ্চাযন

দু ই াতওলনয তভরন

ت
ِ ِم َن ال َْؽ ْي

চ)

ت
ِ ِم ْن ال َْؽ ْي

ْ اএয আলক মফয  ْو,এয আলক শ এফং ي
ْ এয আলক শময লর উচ্চাযলণ ي
ْ  ا ْ ْوফাদ মালফ।
রুান্ততযত উচ্চাযন

দু ই াতওলনয তভরন

ِك َتا َباْ ال َْول َ ِد

ِك َتا َبا ال َْول َ ِد

ا ُ ْد ُخل ُوا الْ َج َّن َة

ا ُ ْد ُخل ُْوا الْ َج َّن َة

ت
ِ ِِف ال َْؽ ْي

ت
ِ ِِفْ ال َْؽ ْي

৩। ভাফনীات ال َْم ْب ِن َّي ُة
ُ الْكَلِ َم

শম ওর ইলভয শল ফলণথয যওত তযফতথন য় তালও عر ٌب
َ  ُمফলর। শমভন ইলতাভলধয আভযা
শদলঔতঙ শম  ُم َح ّم ٌَدেতটয শলল ভাযপু অফস্থায় শ, ভানু ফ অফস্থায় মফয আয ভাচরুয
অফস্থায় শময য়। অনযতদলও শম ওর ইলভয শল ফলণথয যওত তযফতথন য় না তালদযলও
ن
ٌّ ِ  َم ْؽফলর। শভাট াত প্রওায ইভ ভাফনী।
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প্রওায

১
২

َٰهذَ اَٰ ،ذ لِ ُ
َ
ك
ارةِ
ك ،أو لَ ِئ َ
َ
أ ْسما ُء ِ
اإل َش َ
َ
ام َماَ ،م ْن ،أَي َن َ ،م َت
اإل ْس ِتف َْه ِ
أ ْسما ُء ِ

৩

ي
َض ِم ْ ٌ

৫

ض ُّ
وف
الظ ُر ِ
َب ْع ُ
ال
أ َ ْسما ُء األَف َْع ِ
الع َد ُد ال ُْم َر َّك َّب ُة
َ

৪

৬
৭

উদাযণ

اال ِ ْس ُم ال َْم ْو ُصو ُل

َم ْرف ُْوعٌ

ت
َٰهذَ ا َب ْي ٌ

ُه َو ُ ،ه َما ُ ،ه ْم
ال َّ ِذي ،ال َّ ِِت  ،ال َّ ِذ ْي َن

اْلن  ،أ ْم ِس
إذَا َ ،
ي
أ ُ ٍّ
ف ،آ ِه  ،آ ِم ْ ْ
أ َ َح َد َع َش َر ،إِ ْح َدى َع ْش َرةَ

َم ْن ُص ْو ٌب
ت َٰهذَ ا
َس ِم ْع ُ

ফযততক্রভ

ان
ان َ ،ها َت ِ
َهذَ ِ

ان
ان  ،ال َّ َت ِ
الِّذَ ِ

إ ْث َنا َع َش َر ،إ ْث َن َتا َع ْش َرةَ
ات ال َْم ْب ِن َّي ُة
 এয উদাযণالْكَلِ َم ُ
َم ْج ُر ْو ٌر
ت
الؽ ْي ِ
ِِف َٰهذَ ا َ

এটা এওতট ফাতি

আতভ এটা শুলনতঙ

এই ফাতিতটলত

َم ْن ُه َو؟

َض َر َب َم ْن ُه َو؟

?শ ওালও শভলযতঙর

لِ َم ْن َٰهذَ ا الْ َقل َُم؟

?এই ওরভতট ওায

ب
ُه َو َط ِؽ ْي ٌ

أ َ َنا أ َ ْع ِرفُ ُه

ي
لَ ُه َب ْي ٌ
ت ك َِب ْ ٌ

?শ শও

শ এওচন ডাক্তায

আতভ তালও তঘতন
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তায এওতট ফি ফাতি আলঙ

এঙািা মঔন দু তট ইভ তভলর এওটা ইলভয নযায় ওাচ ওলয শমভন ار
َ  ل َْي َل َن َهতদন-যাত, ََص َباح
 َم َسا َءওার ন্ধযা। এগুলরা ভাফতন।

َ
ار
َ أ ْع َم ُل ل َْي َل َن َه
هلل َص َباحَ َم َسا َء
َ َن ْع ُب ُد ا

আতভ তদন যাত ওাচ ওতয

আভযা ওার ন্ধযা আল্লায ইফাদাত ওতয

৪। আংতও তযফতথনীর ইভ الص ْر ِف
َّ َم ْم ُنو عٌ م َِن
তওঙু ে আলঙ মাযা  َت ْن ِو ْي ٌنগ্রন ওলয না এফং  َم ْج ُر ْو ٌرঅফস্থায় শময এয ফদলর মফয গ্রন
ওলয। আযফীলত এলদযলও الص ْر ِف
َّ ِن
َ  ال َْم ْم ُنو عُ مফলর। শমভনাঃ

َاب لِ َح ْم َزة
ُ َٰهذَ ا الْ ِك َت

এই ফইতট াভচায

ب إِ ََل لَ ْن َد َن
َ َحا ِم ٌد ذَ َه
ان أ َ ْح َم ُر
َ قَل َُم ُعثْ َم

াতভদ রেলন শকর
উভালনয ওরভতট রার

এলদয দফতিযগুলরা তননরুাঃ
েীফাঘও নাভ

 َمر َي ُم،ب
ُ  َز ْي َن،آ ِم َن ُة

ইতযাতদ। তওন্তু শম ওর নাভ ততন অক্ষয

তফতি এফং ভলধযয অক্ষলয ু ওুন শগুলরা তদ্বত্ব ফা তত্রত্ব উবয়ই
লত ালয। মতদ তত্রত্ব তললফ ফযফাযই উত্তভ। শমভন

অনাযফ ুরুললয নাভ

 ِه ْن ٌد،َد ْع ٌد

ان
ُ  َبا ك ِْس َت،ام
ُ  ِو ل َْي،إِ ْب َرا ِه ْي ُم

،ِر ْي ٌم

ইতযাতদ। তওন্তু শমওর নাভ ততন

অক্ষযতফতি এফং ভলধযয অক্ষলয ু ওুন তাযা তত্রত্ব। শমভন ،

ل ُْو ٌط
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ٌُن ْوح

শলল

ة

 َطل َح ُة، أ ُ َسا َم ُة،َُح ْم َزة

তফতি

ুরুলফাঘও আযফী নাভ

 ف َُع ُلকঠলনয

 ُع َم ُر، ُزفَ ُر، ُز َح ُل،ُه َب ُل

ুরুলফাঘও আযফী নাভ
নালভয শলল

ইতযাতদ।

ইতযাতদ।

ان
َ  َر ْم،ان
ُ ض
ُ  َم ْر َو، َش ْعبا َ ُن،ان
ُ ُعثْ َم

ا َ ُن

নয়। শমভন

ان
ٌ َح َّس

তওন্তু

َال
ٌ  فَ ّعকঠলনয লর তদ্বত্ব

 ف َْعَل َ ُنকঠলনয তফললণ ان
ُ َ َج ْوع،ان
ُ  َش ْب َع،ان
ُ  َع ْط َش،َم ْل ُن
َ
তক্রয়ায নযায় কঠন
শমভন, ل
ُ  أ َ ْج َم، أ َ ْح َم ُدমা ب
ُ  أ ْذ َهএয ভত এফং َي ِز ْي ُد
 أ َف َْع ُلকঠলনয তফললণ

মা  ةশমালক েীফাঘও য়
না

 َمفَاع ُِل, َمفَا ِع ْي ُل
 أَفْ ِع ََل ُء, فعَ َالء
ث
ِ أ َلِ ُف ال َّتا نِ ْي

েীফাঘও আতরপ।

َ
 ( َح ْم َرا ُء) أ َ ْح َم ُر، ْب
ُ َ ُْبى) أك
َ ْ (ك
ٌ َ أ َ ْر َمل
েীফাঘও ة

তওন্তু

َي ِؽ ْي ُع

 أ َ ْر َم ٌلতদ্বত্ব নয় ওাযণ তায

،ِل
ُ  ا َ َنا م، فَ َنا ِد ُق، َم َنا ِد ْي ُل، َم َسا ِج ُد، َم َدا ِر ُس،َح َدا ِء ُق

ইতযাতদ কঠলনয ফহুফঘন
শলল

এয ভত

মা

َسَل َ ِس ُل

ফা ও) আতরপ ভাওু যাাঃ اوى
َ  فَ َت، َه َدا َيا، ُح ْب ََل، ُد ْن َيا،َم ْر َٰٰض
তওন্তু শম আতরপ তৃতীয় অক্ষয শগুলরা তদ্বত্ব নয়। শমভন

 فَ ًت، َر ًًح،َع ًصا

، فُق ََرا ُء، َص ْح َرا ُء، َح ْم َرا ُء، أ َ ْغ ِن َيا ُء،
 أ َ ْص ِدقَا ُءতওন্তু ال
ٌ  أ َف َْعকঠলনয লর তদ্বত্ব লফ না। শমভন ,
، أ َ ْس َما ٌء، أ َ ْب َنا ٌء، أ َ ْال َ ٌء،أ َ ْن َحا ٌء
ঔ) আতরপ ভাভদু দাাঃ
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তদ্বেগুলরা

ال
ْ

তফতি ফা

اف
ٌ ض
َ ُم

লর তত্রত্ব লয় মায়

ال
ْ

তফতি তদ্বে

ك ال َْول َُد ذُ ْو الْ َق ِم ْي ِص ْاال َْح َم ِر
َ َِم ْن َٰذ ل

রার চাভা িা ঐ ফারওতট শও ?

ان
ْ َحا ِم ٌد أ َ ْط َع َم ال َْول ََد
َ َال َج ْوع
ْب
ِ ُه َو ِِف ال َْؽ ْي
ِ َ ت ْاأل َك

াতভদ ক্ষুধাথথ ফারওতটলও ঔাইলয়তঙর
শ ফলঘলয় ফি ফাতিতটলত আলঙ

اف
ٌ ض
َ ُم

তললফ তদ্বে

ار ِس الْ َم ِد ْي َن ِة
ُ َد َّر ْس
ِ ت ِِف َم َد
ُّ ُه َو ِم ْن أ َ ْح َس ِن
الطَل َّ ِب
َ
يم
ٍ ان ِِف أ ْح َس ِن َتق ِْو
َ اإل ْن َس
ِ ْ لَق َْد َخل َ ْق َنا

আতভ ভদীনায স্কুরগুলরালত তিলয়তঙরাভ
শ ফলঘলয় বালরা ঙাত্রলদয এওচন

আতভ ৃ তি ওলযতঙ ভানু ললও ু ন্দযতয অফয়লফ।

৫। াাঁঘতট তফলল তফললয اء الْ َخ ْم َس ُة
ُ اَأل َ ْس َم
াাঁঘতট তফলল তফললয এভন শম মঔন এযা ভুদাপ তললফ আল তঔন ,ভাযপু অফস্থায়
ভানু ফ অফস্থায়

ُذ ْو

য়ারা

ا

এফং ভাচরুয অফস্থায়

ف ٌَم
ভুঔ

ي

শমাক য়। এগুলরা লরা,

َح ٌم

শ্বশুয

তনলঘ এলদয তফবতক্ত শঔয়ায়র ওতয,

أ َ ٌخ

বাই

ك َْي َف أ َ ُب ْوكَ ؟
ف أ َ َبا ِبَل َ ٍل
ُ أ َ ْع ِر

শতাভায আব্বা শওভন আলঙন ?
আতভ শফরালরয আব্বালও তঘতন
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و
أ َ ٌب

ততা

ভাযপূ
ভানূ ফ

ت إِ ََل أ َ ِِب ْ ِب ََل ٍل
ُ ذَ َه ْب

শফরালরয ফাফায তদলও তকলয়তঙরাভ

ভাচরূয

তলফ ভুদাপ ইরাইত ইয়া ভুতাওাতল্লভ লর তওঙু শমাক য় না।

َ
ب أ َ ِِبْ؟
َ أ ْي َن ذَ َه
ف أ َ ِخ ْي؟
ُ أ َ َت ْع ِر

আভায আব্বা শওাথায় তকলয়তঙর ?
তুতভ তও আভায বাইলও শঘন?

ان ِم ْن أ َ ِخ ْي
َ ُخ ِذال ُْع ْن َو

আভায বাইলয়য শথলও তঠওানাটা না

ভাযপূ
ভানূ ফ
ভাচরূয

৬। ভানওু ص
ُ ال َْم ْنق ُْو
ইলভয শল ফণথ
শমভনাঃ

 يএয ূ লফথ শময থাওলর তা তফরু ি য়। এধযলনয ইভলও ভানওু ফলর।

َاض< قَا ِض ٌي
ٍ ق

তফঘাযও। এওইবালফ

ভানু ফ অথফা ভুদাপ য় তঔন

ي

ٌّ ان
ٍ َم َع
ِ ان< َم َع

তপলয আল।

তফঘাযও উতওরলও অযাধী ম্পলওথ
তচজ্ঞাা ওযর

ْان
ِ َسا َ َل الْقَا ِض ْي ال ُْم َحا ِم َي َع ِن الْ َج

তনতদথি

َاض ًيا
ِ َسأ َل ُْت ق

ভানু ফ

َجا َء قَا ِض ْي َم َّك َة

ভুদাপ

আতভ এওচন তফঘাযওলও তচজ্ঞাা
ওলযতঙরাভ
ভক্কায তফঘাযও এলতঙলরা

৭। ভতিকতবালফ না শফাছালত

অথথ। মঔন ভানওুঙ তনতদথি ,

َال ال َّنا ِف َّي ُة لِل ْ ِج ْن ِس

শওানতওঙু য না শফাধওলও ফযাওবালফ শফাছালত

 َالফযফহৃত য়। এটা ঐ চাতীয় ভস্ত তওঙু লও অস্বীওায

ওলয। এযয ইভ ভানু ফ য় এফং আর ফা তানতবন য় না।
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اب ِع ْن ِدي
َ َال ِك َت

আভায ওালঙ শওান ফইই শনই

الد ْي ِن
ِ ّ َال اِ ك َْراهَ ِِف

দ্বীলনয ভলধয শওান প্রওায চফযদতস্ত শনই

ب ِف ْي ِه
َ َال َر ْي

তালত শওান ধযলণয লন্দ শনই

هلل
ُ َال اِل َٰ َه ا ِ َّال ا
اّلل
ِ َّ ال َ َطا َع َة ِِف َم ْع ِص َي ِة

আল্লা ঙািা শওান ইরাই শনই
আল্লায অফাধযতায় শওান আনু কতয নাই

উলল্লঔযাঃ
১)

ال

এয য ইভ তনতদথি লর তা আয ভানু ফ ওযলফ না। শলক্ষলত্র দু ইফায

 الআলফ।

শমভন,

َال َز ْي ٌد عَا لِ ٌم َو َال َخا لِ ٌد

না মালয়দ আতরভ না ঔাতরদ

২) ইভতট

 الএয যয না আলর ভানু ফ লফ না। এফং দু ইফায আলফ।
َال ِِف ال ُغ ْرفَ ِة ِم ْص َباحٌ َو َال ِم ْر َو َح ٌة

খযতটলত না আলঙ ফাতত না াঔা

রক্ষযনীয়াঃ

َال ال َّنا ِف َّي ُة

َال ال َّنا ِف َّي ُة لِل ْ ِج ْن ِس

এওতট ফই দাভী নয়

শওান ফইই দাভী নয়

ب ِِفْ الف َْص ِل
ٌ َِال َطا ل

ب ِِفْ الف َْص ِل
َ َِال َطا ل

ي
ٌ اب َث ِم
ٌ َال ِك َت

ي
ٌ اب َث ِم
َ َال ِك َت

ক্লাল এওচন ঙাত্র নাই

ক্লাল শওান ঙাত্র/ঙাত্রী/এওচন/দু ইচন নাই
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৮।  ا َل َْم ْن ُس ْو ُبম্পৃ ক্ত তফললয

তফলললযয গুনলও ফরা য় তফলললযয তফললণ ফা ম্পৃ ক্ত তফললয। শমভন ততা শথলও ততৃূ রব, ভাতা
শথলও ভাতৃু রব ইতযাতদ। াধাযণ তনয়ভ লরা শলল
আয তওঙু তনয়ভ আলঙ। শমভন,

ٌّ
ي

তনলয় এল তায ূ লফথ শময ফালনা। তলফ এয

ٌّ ؼس ِو
১ (৩/৪ অক্ষলযয ইলভয শলল  ىথাওলর তা  وশত তযণত য়। শমভন, ي < عِؼ َس
َ ِع
২( ৫ অক্ষলযয ইলভয শললয  ىফাদ মালফ। শমভন, ُم ْص َط ِف ٌّي < ُم ْص َط ََف
৩( ইলভয শলল  يথাওলর অতততযক্ত  يরাকলফ না। শমভন, َشافِ ِع ٌّي < َشافِ ِع ٌّي
৪( ইলভয শলল  ةথাওলর তা ফাদ মালফ। শমভন, َم ِ ّك ٌّي < َم َّك ُة
৫(  فَ ِع ْيل َ ٌةগিমনয ইলভয শলল  ي ةথাওলর তা ফাদ মালফ। শমভন, َم َد ِنٌّ < َم ِد ْي َن ٌة
৬(  فَ ِع ْي ٌلগিমনয ইলভয শলল  يথাওলর তা প্রথলভ  وশত তযনত লফ এফং এয ুলফথ মফয
ٌّ عَل َِو
লফ। শমভন, ي < عَلِ ٌّي

৭) তওঙু তফলল তনয়লভ য়। শমভন, ان ٌّ < ُن ْو ٌر
ِ ور
َ ُن
ভানু ফগুলরায আয তওঙু উদাযণ রাঃ

তফলললযয তফললণ

ٌّ ِه ْن ِد
ي
أ َ ْم ِر ْي ِك ٌّي
ٌّ ُس ْو ِر
ي
ٌّ أ َ َخ ِو
ي
ٌّ أ َ َب ِو
ي

তফললয

ا َل ِْه ْن ُد
أ َ ْم ِر ْيك َا

তন্দুস্থানী
আলভতযওান

ُس ْو ِر َيا
أ َ ٌخ

ততযয়ান
বাইু রব

أ َ ٌب

ততৃু রব
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তন্দ
আলভতযওা
ততযয়া
বাই
ততা

أ ُ ُمو ِم ٌّي

أ ُ ٌّم
َب
ٌ ِن

ভাতৃূ রব

ٌّ َن َب ِو
ي

নফী ু রব

ٌّ نِ ْس ِو
ي

নাযী ূ রব

ِري ِف ٌّي

গ্রাভীণ

ٌّوَل
ِ ُر ُج

ুরুলূ রব

ٌُّوَل
ِ ُطف

তশুু রব

َر ُج ٌل

نِ َسا ٌء
ِط ْف ٌل
ِر ْي ٌف

উদাযণ

ভা
নফী
ুরুল
নাযী
তশু
গ্রাভ

َ ٌ َه ْل ِهند
ت؟
َ ي أ ْن
ّ ِ ْ
 أ َ َنا ُتر ِك ٌّي،َال
َّ ي
يف
ِ ق ََرأ ْ ُت َٰهذَ ا ِِف الْ َح ِد
ِ الش ِر
ِّ يث ال َّن َب ِو

তুতভ এওচন তন্দুস্থানী?
না আতভ এওচন তুতওথ
আতভ এটা লিতঙরাভ নফী () এয াতদ
যীলপ

َه ْل َٰه ِذهِ ْاْل َي ُة َم ِ ّك َّي ٌة؟

এই আয়াততট তও ভাক্কী?

ُّ ال
৯। শুরু ওযায তক্রয়া الش ُر ْو ِع
ُ أَف َْع
শুরু ওযা অলথথ

َ أ َ َخذ,  َج َع َل, ِق
َ َطف

ইতযাতদ ফযফহৃত য়। এযয ইভ  ঔফয আল এফং

এগুলরালত তক্রয়ায ফতথভান /বতফলযত রূ ফল।

ْ ِق بِ ََل ٌل َي
ب
َ َطف
ُ ك ُت
أ َ َخذَ ِب ََل ٌل َي ْش َرحُ ال َّْد ْر َس

তফরার তরঔলত শুরু ওযর
শফরার াঠতট ফযাঔযা ওযলত শুরু ওযর
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َج َعل ُْت آك ُ ُل

আতভ শঔলত আযম্ভ ওযরাভ

اق
ُّ ِق َم ْس ًحا ِب
َ ف ََطف
ِ وق َو ْاأل َ ْع َن
ِ الس

অতাঃয শ তালদয া  করলদ শঙদন ওযলত
শুরু ওযর

ِق ال َْول َُد َي ْبك ِْي
َ َطف
َج َعل َْت آ ِم َن ُة ُتغ ِ َّن
َّ َأ َ َخذ
ون
َ الَل ِع ُب ْو َن َي ْس َع
ُ
آن
َ َطف
َ ام َيق َْرأ الْق ُْر
ُ اإل َم
ِ ْ ِق

ফারওতট ওাাঁদলত শুরু ওযলরা
আতভনা কাইলত আযম্ভ ওযলরা
শঔলরায়ািযা ঙু টলত শুরু ওযলরা
ইভাভ ওুযআন িলত শুরু ওযলরা

ْ َج َعل ْ َنا َن
ب اإل ْن َشا َء
ُ ك ُت

আভযা যঘনাতট তরঔলত শুরু ওযরাভ

ار َق
َّ ون
ْ َط ِفق ُْوا َي
َ ض ِر ُب
ِ الس

তাযা শঘাযতটলও ভাযলত শুরু ওযর

َ
১০। প্রংা  খৃ না প্রওাও নিয়া فعا ُل ال َْم ْد ِح والذَ ِّم
َ أ
প্রংায চনয

ف
َ  َش ُر،  َح ُس َن، نِ ْع َم

ইতযাতদ নিয়া ফযফহৃত য়।

এফং শদালালযালয চনয َب
َ ُ  ك،  َض ُع َف،  َسا َء، ِب ْػ َس

থি

েী

ুরুল

ওত বালরা লরা!

ت
ْ نِ ْع َم

نِ ْع َم
َح ُس َن

ওত উত্তভ লরা!
ওত ভমথাদাফান লরা!
ওত ঔাযা লরা!
ওত তনওৃি লরা!

َح ُس َن ْت
َش ُرف َْت
َسا َء ْت

ِبػ َْس ْت
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ف
َ َش ُر
َسا َء
ِب ْػ َس

َت
ْ َض ُعف

ওত দু ফথর লরা!

َب ْت
َُك

ওত খৃ তণত লরা!
ওুযানীয় উদাযণাঃ
আল্লা ঙািা অনয শওান উায শনই, তততন চীতফত,
ফতওঙু য ধাযও।
তাযা ফরর, তুতভ তফত্র! আভযা শওান তওঙু ই চাতন না,
তলফ তুতভ মা আভাতদকলও ততঔলয়ঙ

(তওতাফ) অনাযফ বালায় (আয যূ র) আয
আযফী বালী?

َض ُع َف
َب
َُك

ُوم
ُ َّ
ُ اّلل َال إِلََٰ َه إِ َّال ُه َو الْ َح ُّي الْق َّي

ۖ ك َال عِل َْم لَ َنا إِ َّال َما عَل َّ ْم َؾ َنا
َ َقَا لُوا ُس ْب َحا ن

ٌّ أَأ َ ْع َجم ٌِّي َو َع َر ِِب

ي
ٌ َو َهَٰذَ ا لِ َس
ٌ ان َع َر ِِب ٌّ ُّم ِب
ي
َٰ َ نِ ْع َم ال َْم ْو
ُ َل َونِ ْع َم ال َّن ِص

এফং এ শওাযআন তযষ্কায আযফী বালায়
ওতই না উত্তভ ফন্ধু এফং ওতই না ঘভৎওায
াামযওাযী

َّ ِب ْػ َس
اب َو َسا َء ْت ُم ْر َت َفقًا
ُ الش َر

ওত তনওৃি ানীয় এফং ঔুফই ভন্দ আশ্রয়

ي
َٰ َ ل َِب ْػ َس ال َْم ْو
ُ َل َو ل َِب ْػ َس ال َْع ِش
َح ُس َن ْت ُم ْس َتق ًَّرا َو ُمقَا ًما

ওত ভন্দ এই ফন্ধু এফং ওত ভন্দ এই ঙ্গী
অফস্থানস্থর  ফাস্থান তললফ তা ওত উত্তভ
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অধযায় -২৮

ِستعماالت
اال
ُ

১। َان
َ  كএয ফযফায
َان
َ  كর ায়ও তক্রয়া (auxiliary verb) মায অথথ ‚তঙর‛ ফা ‚লরা‛ । এটা নাভফাঘও ফালওয
ফযফহৃত লয় ইভলও ভাযপু এফং ঔফযলও ভানু ফ ওলয। তঔন ভুফতাদালও ফরা য় َان
َ  اِ ْس ُم ك
ঔফযলও ফরা য় َان
ِ َان َحا ِم ٌد َح
َ بك
َ ‘ كাতভদ উতস্থত তঙর’ ফা ানভদ উনস্থত
ُ َ  َخ। শমভনাঃ اض ًرا
মরা। এঔালন  َحا ِم ٌدর َان
ِ  َحর َان
َ  اِ ْس ُم كএফং اض ًرا
َ بك
ُ َ َخ
আয  ك َانএয ূ লফথ তায ইভ উলল্লঔ থাওলর তালর َان
َ  كতায লযয ইভলও ভানু ফ ওযলফ।
ضا
ً َان َم ِر ْي
َ َحا ِم ٌد ك

َان
َ  كএযয ঔফয না থাওলর শুধু  اِ ْس ٌمশও ভাযপু ওযলফ। তঔন এলও َان َتا ّمَة
َ  كফরা য়। এলক্ষলত্র
ইভু ওানালও পালয়র ফরা লফ। শমভন, َان ال َْم َط ُر
َ ‘ كফৃ নষ্ট ময়মছ। এঔালন ْمطر
ُ  الর فاعل
َّ ।
َان
َ إن م ِْن
َ  كঅতততযক্ত অফস্থায় আলর ভানু ফ ওযলফ না। শমভন, َان حا ِم ٌد
َ أفضلِهم ك
এছাড়া কখ্মনা স্থায়ী অফায কখ্মনা স্থায়ী থি যদয়, যমভন,

الر ُج ُل قَائِ ًما
َّ َان
َ ك

শরাওতট দোয়ভান তঙলরা

يما
ُ كان ا
ً ليما َح ِك
ً َهلل ع

আল্লা লফথাজ্ঞ  যভ তষ্ণু
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َان
ك َ

ُه َو
ِه َي
َ
ت
أ ْن َ
ت
أ َ ْن ِ

ك َا َن ْت
ت
ُك ْن َ
ت
ُك ْن ِ

أ َ َنا

ت
ُك ْن ُ

ُهما

َان
 এয রূ ওতথায তযফতথলনয ালথ ফদরায়াঃك َ
ك َا َنا

ك َا َن َتا

ُهما
أ َ ْن ُتما

ُك ْن ُت َما

أ َ ْن ُتما

ُك ْن ُت َما

ُه ْم
ه َُّن
أ َ ْن ُت ْم
أ َ ْن ُ َّ
ت
َن ْحن

ك َا ُن ْوا
ُك َّن

ُك ْن ُت ْم
ُك ْن ُ َّ
ت
ُك َّنا

তওঙু উদাযণাঃ
অথথ

আযফী

ضا
َان َحا ِم ٌد َم ِر ْي ً
ك َ

াতভদ অু স্থ তঙলরা

ي
َار ِح ْ َ
ُك ْن ُت ْم ف ِ

শতাভযা উৎপুল্ল তঙলর

ك َا َن ْت عَائِ َش ُة ذَ ك َِّي ًة
ي
األ َ ِط ّبَا ُء ك َا ُنوا َصا لِ ِح ْ َ

আতয়া শভধাফী তঙলরা
ডাক্তাযকণ বালরা তঙলরা

ي
َار َح ْ ِ
َما ُك ْن ُت َما ف ِ
ي
ك َا ُنوا ُم ْج ِر ِم ْ َ

শতাভযা দু চন ঔুত তঙলর না
তাযা অযাধী তঙলরা

َاس َدةً
ت ال َف َتاةُ ف ِ
َما ك َا َن ِ

শভলয়তট ঔাযা তঙলরা না

 লত ালযيك َ ,ت َ
ك ْن ,أ َ ُك ْن َ ,ن ُ
ك ْن َ ,ت ُ
ك ْ উলঠ তকলয়ن َ এই ঘাযতট ভাজ্জু ভ এযي ُ
ك ْن
ك ,أكُ َ ,ن ُ
َ ُ ُ

ك ش ْؼ ًئا
ك ِم ْن ق َْب ُل َو ل َْم َت ُ
َوق َْد َخل َ ْق ُت َ

এফং ুলফথ আতভ শতাভালও ৃ তি ওলযতঙ অথঘ তুতভ
তওঙু ই তঙলর না
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ي
ُ َقَا ل ُْوا ل َْم ن
َ ْ ّ ِك ِم َن ال ُْم َصل

তাযা ফরর ,আভযা ভুতল্ল তঙরাভ না

يا ل َُه ْم
ُ ف َِإ ْن َي ُت ُو ُب ْوا َي
ً ْ ك َخ

অতাঃয মতদ তাযা তাফা ওযত শটা তালদয চনয
ওরযানওয ত

َان
َ  كএয শফানাঃ

ওালর শরাওতট ভুতভন র
শ আল্লয ফান্দাযা শতাভযা
শবালযয ারাত আদায়
ওলযা
ন্ধযায় শরাওতট ভুতভন র
অতাঃয াযাতদন
এলদযলওই তনষ্ঠায ালথ
আাঁওলি থাতও।
এফং মাযা যাতত্র মান
ওলয ারনওতথায উলেলয

َ
الر ُج ُل ُم ْؤ ِم ًنا
َّ َأ ْص َبح

শ র, শ

ُّ هلل َص ََلةَ ا
لض َٰح
ِ أ ْض ُحوا ِع َبا َد ا

দু ুলয র

াতভদ অু স্থ নয়
শরালওযা এঔন আাফাদী
াতভদ এঔন অু স্থ
ফারওতট মু ফও লয় শকলঙ
মতক্ষণ শরাওতট তভথযা
ফরলঙ আতভ তওেু শুনফ না

أ َ ْض َح
أ َ ْم َس

الر ُج ُل ُم ْؤ ِم ًنا
َّ أ ْم َس

শ র, শ

ي
َ فَ َن َظ ُّل ل ََها عَا ِك ِف

তদলন র

َظ َّل

ون ل َِر ِّب ِه ْم ُس َّج ًدا
َ َوال َّ ِذي َن َي ِبؼ ُت

যালত র

ات
َ َب

ضا
ً ل َْؼ َس َحا ِم ٌد َم ِر ْي

নয়, not

ل َْؼ َس

ন্ধযায় র

َو ِق َيا ًما

শচদাফনত লয় 
দোয়ভান লয়

ওালর র

َأ َ ْص َبح

َّ َما َزا َل
ً ب ُم َتفَائَِل
ُ الش ْع
ضا
ُ َال َي َز
ً ال َحا ِم ٌد َم ِر ْي

الول َُد َشا بَّا
َ ار
َ َص

الر ُج ُل َيك ِْذ ُب َما أ َ ْس َم ُع
َّ ام
َ َما َد
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এঔন শল
নয়, still not
এঔন, still
য়া, to be
মতক্ষণ, as
long as

َما َزا َل
َال َي َزا ُل
ار
َ َص
ام
َ َما َد

َش ْؼ ًئا
২।  ل َْؼ َسএয ফযফায

 لَ ْؼ َسর ায়ও তক্রয়া মায অথথ ‚নয়‛ ইংলযতচলত ‚not‛। এটা নাভফাঘও ফালওয ফযফহৃত য়।

শমভনাঃ ‘ لَ ْؼ َس َحا ِم ٌد بِ ُم َد ِّر ٍسাতভদ তক্ষও নয়’। এঔালন  َحا ِم ٌدর  اِ ْس ُم لَ ْؼ َسএফং  بِ ُم َد ِّر ٍسর
ب لَ ْؼ َس
ٌ َ  َخ।  لَ ْؼ َسএয য াধাযণত  ِبযমাগ য়। এয ফতথভান ওালরয রু নাই।
না ফাঘও

যাাঁ ফাঘও

لَ ْؼ َس الْ َقل َُم ِب َمك ُْس ْو ٍر

ور
ٌ الْ َقل َُم َمك ُْس

ওরভতট বাঙ্গা নয়

ওরভতট বাঙ্গা

اب ِب َج ِد ْي ٍد
ُ لَ ْؼ َس الْ ِك َت

يد
ٌ اب َج ِد
ُ الْ ِك َت

َل أ َ ٌخ
ْ ِ لَ ْؼ َس

َل أ َ ٌخ
ِْ

ফইতট নতুন নয়

ফইতট নতুন

আভায শওান বাই নাই

আভায এও বাই আলঙ

তলফ  لَ ْؼ َسএয লয ف َج ٍّر
ُ  َح ْرথাওলর  ِبশমাক য় না শমভন

َّ ك ُه َدا ُه ْم َو ل َـَٰك
ِن اللَّـ َه َي ْه ِدي
َ ل َّ ْؼ َس عَل َْي
َم ْن َي َشا ُء
َك ِم َن ْاأل َ ْم ِر َش ْي ٌء
َ ل َْؼ َس ل
ل َْؼ َس ِم َّنا َم ْن َدعَا إِ ََل َع َص ِؽ َّي ٍة

তালদয শদালয়ত শতাভায উয নয় ফযং
আল্লা মালও ঘান শদালয়ত শদন
তদ্ধালন্তয শওান তওঙু ই শতাভায নয়
শ আভালদয অন্তবুথক্ত নয় শম শকাত্রফালদয
তদলও আফান ওলয
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لَ ْؼ َس

এয রূ ওতথায তযফতথলনয ালথ ফদরায়াঃ

ل َْؼ ُس ْوا
ل َْس َن

ل َْس ُت ْم
َّ ُ ل َْس
ت
ل َْس َنا

ُه ْم
ه َُّن
أ َ ْن ُت ْم
َّ ُ أ َ ْن
ت

ل َْؼ َسا

ل َْؼ َس َتا

ইততূ লফথ আভযা অতনতদথিলও তনতদথি ওযলত

ওর প্রংা
চকতভূ লয প্রততারও
আল্লায
শপ্রযণ ওলযতঙরাভ
শপযাউলনয ওালঙ এওচন
যূ র। অতাঃয শপযাউন
শই যূ রলও অভানয ওযর
ভুতরভযা বাই বাই

এফং ভদীনাফাী শথলও

أ َ ْن ُتما

ل َْس ُت َما

৩। ال
ْ এয তফতবন্ন ফযফায

নাযী  ন্তানাতদ শথলও

ُهما
أ َ ْن ُتما

ل َْس ُت َما

َن ْح ُن

এটা ওলয়ও প্রওায য়। শমভন,

ُهما

لَ ْؼ َس

ل َْؼ َس ْت
ت
َ ل َْس
ت
ِ ل َْس
ت
ُ ل َْس

ُه َو
ِه َي
َ
ت
َ أ ْن
ت
ِ أ َ ْن
أ َ َنا

ال
ْ এয ফযফায শদলঔতঙ। এলও ফরা য় ف
ِ َال ُم ال َّت ْع ِر ْي

ي
َ ِم َن ٱل ِّن َسا ِء َوٱل َْب ِن

ي
ِ َّ ِ ٱلْ َح ْم ُد
َ ّلل َر ِّب ٱل َْعا لَ ِم
َ
َل ِف ْر َع ْو َن
َٰ َ ِأ ْر َسل ْ َنا إ
َص ِف ْر َع ْو ُن
ً َر ُس
َٰ َ وال ف ََع
الر ُسو َل
َّ

ٌون إِ ْخ َوة
َ ال ُْم ْؤ ِم ُن
َو ِم ْن أ َ ْه ِل ال َْم ِدي َن ِة
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তনতদথি শশ্রণী
এওটা তনতদথি শশ্রণীয
ওরলও শফাছালত
তনতদথি অলথথ মঔন
তা ফালওয ূ লফথ
উলল্লঔ থালও
তনতদথি অলথথ মঔন
তা ফালওয ূ লফথ
উলল্লঔ থালও না
অতততযক্ত তললফ

ال الْ ِج ْن ِسية
ال

ْاإل ْس ِتغ َْرا ِقية
الع ْه ِدية
َ ال

الخارجية

الع ْه ِدية
َ ال

الجهنية

ال ال ّزَائِ َدة

এঙািা

 الতফতি ওতথা তফললয  ওভথ তফললয গুলরা ইভুর ভাু তরয অথথ শদয়। শমভন,

তযাওাযী এললঙ /শ এললঙ শম তযা ওলযলঙ

প্রহৃত ফযতক্ত ভলযলঙ/ শ ভলযলঙ শম প্রহৃত লয়লঙ

َجا َء ال َّ ِذي قَاتَل

ات ال َّ ِذي ُض ِر َب
َ َم

َجا َء القَاتِ ُل

وب
ْ ات ال َْم
َ َم
ُ ض ُر

৪।  َح َّتলেয ফযফায

 َح َّتলেয অথথ

১। মালত (so that)। ২।মথন্ত (till) ৩। ফযততত (except) । এযয

ইভ ভাচরুয এফং ভুদাতয ভানু ফ য়।
মালত (so that)
অলক্ষা ওয মতক্ষণ আতভ শাাও তয
আতভ প্রলফ ওযরাভ (না ফলর) মালত শতাভালও
তফঘতরত না ওতয।
মথন্ত (till)

اِ ْن َت ِظ ْر َح َّت أَل ِْؽ َس
َ
َك
َ َد َخل ُْت َح َّت َال أ ْش َغل

ي
َٰ َّ ْن َح
ْ ُ ْ َو َت َو َّل َع
ٍ ت ِح

আতন তওঙু ওালরয চলনয তালদযলও উলক্ষা
ওরুন।

ت َم ْطل َ ِع الْ َف ْج ِر
َٰ َّ َس ََل ٌم ِه َي َح

এটা াতন্ত, মা পচলযয উদয় মথন্ত অফযাত
থালও।

ْ َّ واعبد ربَك ح
ي
َ ت َيأتِ َي
ُ ك ال َْي ِق
َٰ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ

এফং ারনওতথায এফাদত ওরুন, শম মথন্ত
আনায ওালঙ তনতশ্চত ওথা না আল।
এফং ওঔলনাই ইয়াহুতদ এফং খ্রীিালনযা আনায
উয ন্তুি লফ না মতক্ষন আতন তালদয থ
গ্রন না ওলযন
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ى
َ ٰض َع
َٰ ار
َٰ َ َو لَن َت ْر
َ نك ال َْي ُهو ُد َو َال ال َّن َص
َ َّ َح
ُت
ْ ُ َ َّ ت َت ّؾ ِب َع ِمل
َٰ

শতাভালদয শওউ ঈভানদায লত াযলফ না মতক্ষন
আতভ মা তনলয় এলতঙ তালত তায প্রফৃ তত্ত অনু কত
য়
শওয়াভত তততদন লফ না মতক্ষন আভায উম্মলতয
এওটা দর ভুতযওলদয ালথ তভতরত য় এফং
মতক্ষন তাযা ভুততথ ুচা ওলয

ُ َال ُي ْؤ ِم ُن أ َ َح ُدك ُْم َح َّت َي
ون َه َواهُ َت َب ًعا
َ ك

ت ِب ِه
ُ لِ َما ِج ْئ

السا َع ُة َح َّت َتل ْ َح َق ق ََبائِ ُل ِم ْن
َّ ُوم
ُ ال َ َتق
ُ
ِي َو َح َّت َي ْع ُب ُدوا
َ أ َّم ِِت ِبا ل ُْم ْش ِرك
ان
َ األ َ ْو َث

ফযততত (except)
ওতস্মণওালর ওরযাণ রাব ওযলত াযলফ না, মতদ
শতাভালদয তপ্রয় ফস্তু শথলও শতাভযা ফযয় না ওয।

ُون
َّ ِ لَن َت َنا لُوا ال
َ ت ُتن ِفقُوا ِم ّمَا ُت ِح ّب
َٰ َّ ْب َح

৫।  َوএয তফতবন্ন ফযফায

ও) ‚এফং‛ অলথথ ংলমাকওাযী অফযয় তললফ

أ ُ ِر ْي ُد ِك َتا ًبا َوقَل ًَما
أ َ ِِب َو أ َ ِّمي ِِف غ ُْرفَ ِت ِه َما
ال َْع َر ِب َّي ُة لُ َغ ُة الْق ُْرآ ِن َو ِه َي لُ َغ ُة الْ َج َّن ِة
ضا
ً أ َ ْي

আতভ এওতট ফই  এওতট ওরভ ঘাই
আভায আব্বা  আম্মা তালদয রুলভ আলঙন।
আযফী আর ওুযআলনয বালা এফং শটা
চান্নালতয বালা।

 َوফযফহৃত য়।  َوর াযপ চায ু তযাং এয য ইভতট ভাচরুয
লফ। শচায তদলত যাাঁ শফাধও ফালওয  َوএযয ل
َ ، لَقَدআল তওন্তু না শফাধও ফালওয তা আল না।
ঔ (ওলভয চনয ফালওযয শুরুলত

الس ْو ِق
ِ َوا
ُّ أي ُت ُه ِِف
ْ هلل لَق َْد َر

অল্লায কভ তামক অনভ ফাজাময
যদমখ্নছরাভ
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الس ْو ِق
ِ َوا
ُّ أي ُت ُه ِِف
ْ هلل َما َر
هلل لَق َْد ك ِْد ُت أ َ ُم ْو ُت
ِ َوا
َلت َش ْؼ ًئا
ِ َوا
ُ هلل َما أك

অল্লায কভ তামক অনভ ফাজাময যদনখ্নন
অল্লায কভ অনভ প্রায় ভময নগময়নছরাভ
অল্লায কভ অনভ নকছু আ খ্াআনন

ক)

َو

আর ার

ي
َ َم
ٌ ْ ات ا َ ِِب ْ َوا َ َنا َص ِغ

আভায ফাফা ভাযা শকলঙন মঔন আতভ শঙাট
তঙরাভ

َجا َء ِن ال َْول َُد َو ُه َو َي ْبك ِْي

ফারওতট আভায ওালঙ ওান্নাযত অফস্থায়
আর

ُ َّ ال َو ُه َو ُك ْر ٌه ل
ُ ب عَل َْي
ك ْم
ُ ك ُم الْ ِق َت
َ ُك ِت

শতাভালদয উয মু দ্ধ পযম ওযা লয়লঙ, অথঘ
তা শতাভালদয ওালঙ অঙন্দনীয়

ام َي ْر َك ُع
ُ َد َخل ُْت ال َْم ْس ِج َد َو ْاال ِ َم

আতভ ভতচলদ প্রলফ ওযরাভ মঔন ইভাভ
রুওু ওযতঙর

َ
ام الفَا ِت َح َة
ُ َد َخل ُْت الْ َم ْس ِج َد َو ق َْد ق ََرأ ْاال ِ َم

ইভাভ পাততা শল ওযায য আতভ ভাতচলদ
প্রলফ ওলযতঙরাভ

َخ َر ْج َنا ِم َن الف َْص ِل َو ق َْد َش َرحَ الْ ُم َد ِّر ُس
َّ
الد ْر َس

তক্ষওতট াঠ ফযাঔযা শল ওযায য আভযা
ক্লা তযাক ওলযতঙরাভ

َّ َجا َء
ض
ُ ات الْ َم ِر ْي
َ ب َو ق َْد َم
ُ الط ِؽ ْي
ََ
ُ ّن َي
ب
ُ ك
َ ِ ون َِل غ ََُل ٌم َوق َْد َبلَغ
َٰ ّ َر ِّب أ
ُ َ َن الْ ِك

শযাকী ভযায লয ডাক্তায আর
শ ারনওতথা! শওভন ওলয আভায ুত্র ন্তান
লফ, আভায শম ফাধথওয এল শকলঙ
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রক্ষযণীয়াঃ


و

আর ার এয য নাভপ্রধান ফালওয তক্রয়ায ফতথভানওার ফযফহৃত লর অথথ অতীতওালরয

লফ।



 وআর ার এয য তক্রয়াপ্রধান ফালওযয যাাঁ-ূ ঘও অতীতওালরয ূ লফথ ق َْد

ফল।

৬।  َماএয তফতবন্ন ফযফায।

এয ূ লফথ আভযা “না/নয়” অলথথ , প্রশ্ন ওযলত “তও” অলথথ, এফং ম্বন্ধফাঘও ফথনাভ তললফ “মা” অলথথ

 َماএয ফযাফায শদলঔতঙ। এঔালন আভযা  َماএয আয দু তট ফযফায শদঔফ।
ও) অতনতদথি ”অলথথ

 َماএয ফযফায

أ َ ْعط ِِن ِك َتا ًبا َما
َ
ان َما
ٍ َ َرأ ْي ُت ُه ِِف َمك

আভালও শমলওানএওটা ফই দা
আতভ তালও শওান এও চায়কায় শদলঔতঙরাভ

َس َتف َْه ُم َٰهذَ ا َي ْو ًما َما

তুনভ এটা শওান এও নদন ফুঝমফ

ঔ) ‚মতক্ষন মথন্ত‛ ফা ইংলযতচলত ‚so long as‛ শফাছালত

 َماএয ফযফায

العا ل َُم
َ َس َؼ ْب ََق ْاال ِ ْس ََل ُم َما َب ِق َي

ইরাভ তলতাতদন ফাওী থাওলফ মতক্ষন মথন্ত
ৃতথফী ফাওী থাওলফ

َ
َ
هلل َو َر ُس ْولَ ُه
ُ أ ِط ْي ُع ْو ِن َما أ َط ْع
َ تا

আভালও ভানয ওয মতক্ষন মথন্ত আতভ আল্লা
 তায যু রলও অনু যন ওতয।
এই শঘয়াযতটলত ফ মতক্ষন মথন্ত শ না আল
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اِ ْجلِ ْس ِِف َٰهذَ ا ال ُك ْر ِس ِّي َما ل َْم َيأ ْ ِت

ক) ভাদায ফা তক্রয়া তফলললযয তযফলতথ
এলক্ষলত্র এয াধাযণ কঠন

 َماএয ফযফায

ُارع
َ  ال ُْم/ ال َْما ِضي+َما
ِ ض

َل = دُ ُخ ْو ٌل
َ َما َدخ

শমভনাঃ

َل الْ ُم َد ِّر ُس
َ َد َخل ُْت َب ْع َد َما َدخ
َد َخل ُْت َب ْع َد ُد ُخ ْو ِل ال ُْم َد ِّر ِس

আতভ প্রলফ ওলযতঙরাভ তক্ষলওয প্রলফলয

লয
আভযা আয তওঙু উদাযন শদতঔ,

ك ال َْم َجل َّ َة َب ْع َد َما َي ْخ ُرجُ ال ُْم َد ِّر ُس
َ َسأ ُ ِر ْي

আতভ শতাভালও ভযাকাতচনতট শদঔালফা তক্ষলওয
শফয য়ায লয

اب َش ِد ْي ٌد ِب َما َن ُس ْوا يَ ْو َم
ٌ َل َُه ْم عَذ
اب
ِ ال ِح َس

তালফয তদন বুলর মায়ায চনয তালদয চনয
আলঙ ওলঠায আমাফ

ْ اب بِ َما ُك ْن ُت ْم َت
كف ُُر ْو َن
َ َفَذُ ْوق ُْو ال َْعذ

তালর আমাফ আস্বাদন ওয, শমলতু শতাভযা
ওুপযী ওযতঙলর
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