িবষয় িভত্িতক কুরআনী আয়াত ও
হািদস সংকলন – ইসলামী সংস্কৃিত
িবষয় িভত্িতক কুরআনী আয়াত ও হািদস সংকলন

ِﺑِﺴ ْﻢِ اﻟﻠہِ اﻟﺮ َّﺣ ْﻤٰﻦ ِ اﻟﺮ َّﺣ ِﯿۡﻢ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ أﻟﻪ و أﻣ ّﺘﻪ

[কুরআন ও হািদেস ইসলামী শরীয়েতর নানািবধ িবষয় িনেয় আেলাকপাত রেয়েছ, যার পিরমাণ এত েবিশ েয, এখােন
তার সব িবষয় িনেয় সবিকছু উল্েলখ করা বাহ্যত: েকােনা মেতই সম্ভব নয়। তাই আিম আল্লাহ’র উপর ভরসা কের
এই ওেয়বসাইেট িকছু িকছু িবষেয়র উপর কুরআনী আয়াত এবং হািদেসর বঙ্গানুবাদ েপশ কের তা আলাদা আলাদা
েপেজ একত্িরত করা শুরু করলাম। উল্েলখ্য, এখােন উল্েলিখত েয েকােনা আয়াত বা হািদস েকােনা িবজ্ঞ
মুহাদ্েদস ও মুহাক্েকক আেলেমর পরামর্শ ব্যাতীত কােরা কােছ বর্ণনা করা েথেক িবরত থাকার পরামর্শ
িদচ্িছ, যােত আমার অেযাগ্যতার কারেণ এখােন েকােনা উল্েলখেযাগ্য ভুল হেয় থাকেল তা সংেশাধন কের
েনয়ার আেগই মানব সমােজ ছিড়েয় না যায়। এগুেলা পড়ুন ইলম অর্জেনর জন্য এবং েযাগ্য আেলম েথেক তা
বুিঝেয় িনন। আর েকােনা েযাগ্য েচােখ উল্েলখেযাগ্য ভুল ধরা পড়েল তা আমােক অবগত করুন।]

# ইসলামী িখলাফত ও খিলফা / সুলতান / আমীর / ওলী – কুরআন কািরেমর আয়াত সমূহ

#

মুিমন মুসলমােনর ৈবিশষ্ট কী হওয়া উিচৎ : কুরআেনর আয়াত ও হািদস সমূহ

#

কােফর ও মুশিরক সম্পর্েক কুরআন কািরেমর আয়াত সমূহ

#

মুনািফক ও মুনািফকী : আল-কুরআেনর আয়াত ও হািদস সমূহ

#

হক্ব ও সত্যেক েজেন বুেঝ অস্বীকার ও েগাপন করা : কুরআেনর আয়াত

# খুলাফােয় রােশদীন, পরবর্তী খিলফা, সুলতান, আমীর িবষয়ক হািদস সমূহ

#

খােরজী েগাষ্ঠী সম্পর্িকত হািদস ও আছার – মহানবী ﷺ-এর ভিবষ্যৎবাণী

# ইমাম মাহদী সম্পর্িকত হািদস সমূহ
# গাজওয়াতুল িহন্দ সম্পর্িকত হািদস সমূহ

#

ইসলােম শিহেদর মর্যাদা : কুরআন ও হািদস েথেক

#

নামােযর ফিজলত ও নামায না পড়ার শাস্িত : কুরআেনর আয়াত ও নবীর হািদস

#

জীবন পিরবর্তন করার িকছু মূল্যবান ও িশক্ষনীয় হািদস

#

দরুদ শরীফ পড়ার ফিজলত : কুরআন ও হািদেসর আেলােক

#

ইসলােম মানুষ হত্যা’র শাস্িত ও ভয়াবহতা : কুরআেনর আয়াত ও হািদস সমূহ

