
أھال وسھال أھال وسھال াগতম



معرفة المدرس

إحسان الحق :محمد
المحاضر في قسم اللغة العربیة وآدابھا

شھادة الكامل في الحدیث بتقدیر ممتاز*

البكالوریوس والماجستیر في قسم اللغة العربیة*

بتقدیر ممتاز  

مدرسة فولباري األجیریة الفاضل البكالوریوس

.غالبغنج ، سلھت

wkÿK cwiwPwZ

মাহা দ এহসা ল হক
ভাষক (আরবী)

লবািড় আিজিরয়া ফািযল (িডি ) মাদরাসা
গালাপগ  , িসেলট।

মাবাইল : ০১৭১৭ ৫৬৭৪৩৩
Email : 

haqueahsan1982@gmail.com

I D No : 51 – A (30) 
Govt T.T College, Sylhet



িণঃ আিলম ১ম বষ

অ ায়ঃ ২য়

পাঠঃ ১ম

িবষয়ঃ আসাবা পিরিচিত

সময়ঃ ৪০ িমিনট

তািরখঃ3০/১০/2019 ি ঃ

الصف األول من العالم: المرحلة 

الثانیة: الوحدة 

األول: الدرس 

العصبة: الموضوع

أربعون دقیقة: الوقت    

0/10/20193: التاریخ   

الصف األول من العالم: المرحلة 

الثانیة: الوحدة 

األول: الدرس 

العصبة: الموضوع

أربعون دقیقة: الوقت    

0/10/20193: التاریخ   



সালা  আলাই ম ওয়ারাহমা াহ ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

علیكم ورحمتة هللا وبركاتھعلیكم ورحمتة هللا وبركاتھالسالم السالم 



باب العصبة
আসাবা পিরিচিত

পাঠ িশেরানাম

باب العصبة
পিরিচিত 

পাঠ িশেরানাম



িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা 

১। আসাবা স েক ধারণা লাভ

২। আসাবােদর স দ পাওয়ার

৩। আসাবার বণনা করেত

িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা --

লাভ করেত পারেব।

পাওয়ার িবধান বণনা করেত পারেব।

করেত পারেব।



كل من یأخذ ما أبقتھ أصحاب الفرائض  وعند االنفراد ُیحرُز 
.جمیع المال 

عصبة – েত ক ঐ ি েক বেল যারা
স দ পায়। আর ذوي الفروض   না থাকেল

العصبة السببیة 

كل من یأخذ ما أبقتھ أصحاب الفرائض  وعند االنفراد ُیحرُز : العصبة 
جمیع المال 

যারা ذوي الفروض দর সােথ অবিশ
থাকেল সব স দ পায়।

العصبة النسبیة 



.فكل ذكر ال تدخل في نسبتھ إلى المیت أنثى 
সকল ষেক বলা হয় ত াি র সােথ স ক

ম তা নাই।

হেলা ৪ জন ষ ধারাবািহকভােবঃ
.العم ) 4(األخ ) 3(األب ) 

(১) (২) িপতা (৩) ভাই
এখােন ২ রেয়েছ

األقرب فاألقرب  িনকটবত াি েকই অ ািধকার
إن ذا القرابتین أولى من ذي قرابة واحدة  ই

াপনকারী একিদেকর আ ীয়তার স ক াপনকারী

العصبة 
النسبیة

فكل ذكر ال تدخل في نسبتھ إلى المیت أنثى : العصبة بنفسھ ) 1(
স ক াপেন যােদর মে কান

) 2(االبن )1(
ভাই (৪) চাচা।

অ ািধকার দয়া হেব।
ই িদেকর আ ীয়তার স ক

াপনকারী অেপ া অ ািধকার পােব।



.وھن الالتي یصرن عصبة بإخوتھن 
সকল মিহলা যারা তােদর ভাইেদর ম তায়
ক া (২) ে র ক া (৩) সেহাদর বান (৪) 
ومن ال فرض لھا من اإلناث وأخوھا عصبة ال تصیر عصبة مع بأخیھا كالعم والعمة 

.  فكل أنثى تصیر عصبة مع أنثى أخرى 
সকল মিহলা যারা অ মিহলার সােথ আসার

(১) ে র ক া আপন ক ার সােথ (২) বান

وھو مولى العتاقة ، ثم عصبتھ على الترتیب لقولھ علیھ 
وال شیئ لإلناث من ورثة المعتق لقولھ علیھ ) الوالء لحمة كلحمة النسب

ومن ملك ذا رحم محرم عتق علیھ ویكون والءه 

العصبة 
النسبیة

وھن الالتي یصرن عصبة بإخوتھن : العصبة بغیره ) 2(
ম তায় আসাবা হয়। এরা হেলা ৪ জনঃ

) বমাে য় বান।
ومن ال فرض لھا من اإلناث وأخوھا عصبة ال تصیر عصبة مع بأخیھا كالعم والعمة 

 
فكل أنثى تصیر عصبة مع أنثى أخرى : العصبة مع غیره ) 3(

আসার কারেণ আসাবা হয়। এরা হেলা ২
বান ক া বা ে র ক ার সােথ।

وھو مولى العتاقة ، ثم عصبتھ على الترتیب لقولھ علیھ : العصبة السببیة 
الوالء لحمة كلحمة النسب(السالم 
ومن ملك ذا رحم محرم عتق علیھ ویكون والءه ) لیس للنساء من الوالء(السالم 

.  بقدر الملك 



األعمال الفردیة
একক

) ত জিসম
িপতা

) ত কিবর
ক া

৩) ত খােলদ
ভাই

) ত ী
সেহাদর বান

األعمال الفردیة
একক কাজ

দাদা

চাচা

মাতা

ব মাে য় বান



األعمال الفردیة
একক

) ত কিবর
ী ক া

৬) ত জিসম
ক া ে র ক া

) ত আয়শা
মাতা ক া

৮) ত জয়নব
িপতা মেয়

األعمال الفردیة
একক কাজ

দাদা

সেহাদর বান

বান
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األعمال الزوجیة
‡Rvovq

عصبة

‡`i Ae¯’v¸‡jv ci¯úi

প ত
সত িম ার পাথক  

কারী

ান, 
া মান

األعمال الزوجیة
Rvovq KvR

عصبة

ci¯úi Av‡jvPbv Ki|



বাড়ীর কাজ 

عصبة

‡`i Ae¯’v¸‡jv LvZvq

عصبة

LvZvq wj‡L wb‡q Avm‡e|




