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ভূিমকা 

 
 والرسغ�، األنبييء أشف ع والسالم والصالة اععيل�، رب هللا المد

 .أجع� وصحبه هل وع �مد نبيغي

সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সম� জগেতর �িতপালক। 

আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক সম� নবী ও রাসূলেদর 

সরদার আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর 

উপর এবং তার পিরবার-পিরজন ও তার সম� সাহাবীেদর 

উপর।  

আ�াহ তা‘আলা আমােক েয সব আমল করা �ারা একজন মানুষ 

জা�ােত �েবশ করেত পাের বা জা�াতী বযিিেদর  গাবলী ও 

ৈবিশ�য েলা িক েস িবষেয় আেলালনা করা হেয়েয়।   

এখােন �ায় আটষ�িট আমল উে�খ করা হেয়েয়, েয েলা 

একজন বা�ােক জা�ােত �েবশ করােবন এবং এ আমল েলা 

জা�াতীর  গাবলীও বেট। 

আ�াহ তা‘আলা মানুষেক তার াবাদত ও েগালামীর জনয সৃি� 

কেরেয়ন। যারা আ�াহর াবাদত করেব এবং একমা� তারা 

েগালামী করেব, তার সােথ কাউেক শরীক করেব না, তােদর জনয 

রেয়েয় জা�াত। আর যারা আ�াহর াবাদত করেব না-গাার�াহর 



 

4 

উপাসনা করেব এবং াবাদেত আ�াহর সােথ াবাদেত েকােনা 

িকয়ুেক শরীক করেব অথবা গাার�াহর েগালামী করেব, তােদর 

জনয রেয়েয় জাহা�াম। আ�াহ তা‘আলা জা�াত ও জাহা�াম 

দুিটেকা সৃি� কেরেয়ন এবং উভয়িটর জনয রেয়েয় অিিবাসী। 

আর যােক জা�ােতর জনয সৃি� কেরেয়ন, তার জনয জা�ােতর 

িদেক অ�সর হওয়ার আমল েলা সহজ করা হেয়েয়, আর যােক 

জাহা�ােমর জনয সৃি� কেরেয়ন, তার জনয জাহা�ােমর আমল েলা 

সুেশািভত করা হেয়েয়।  

তেব মেন রাখেত হেব, েয েকােনা আমল কবুল হেত 

হেল তা একমা� আ�াহর স�ি� অজরেনর লেেযা করেত হেব 

এবং আমেল অবশযা াখলাস থাকেত হেব। যিদ আমেল াখলাস 

না থােক েস আমল আ�াহর িনকট �হগেযাগয নয়। আ�াহ 

তা‘আলা এরশাদ কের বেলন, 

 ﴿  ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِ�َعۡ  ِ َ ٱ ُبُدوا ]  ٥: اليغة[ ﴾ ٥ ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  َّ  

“আর তােদরেক েকবল এা িনেদরশ েদয়া হেয়িয়ল েয, 

তারা েযন আ�াহর াবাদত কের তারা জনয দীনেক একিনন 

কের”। [সূরা আল-বািয়যনাহ, আয়াত: ৫] 
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ْ رۡ يَ  َ�نَ  َ�َمن﴿ ٓ  ُجوا ََ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا  ۦٓ َرّ�ِهِ  بِعَِباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َو
َحدَۢ 

َ
  ]  ١١٠: الكهف[ ﴾ ١ �أ

সুতরাং, েয তার রেবর সাোষ কের, েস েযন সষকমর এবং তার 

রেবর াবাদােত কাউেক শরীক না কের, [সূরা আল-কাহাফ, 

আয়াত: ১১০] 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কের বেলন, 

  »و   شش  يهه �ي  ر��هه   ش�همن عمل عم« 

“েয বযিি েকান একিট আমল করল, আর তােত েস আমার সােথ 

কাউেক শরীক করল, আিম তােক ও তার আমলেক �তযাখযান 

কির।”  

আর �িতিট আমল হেত হেব, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এর আদশর অনুযায়ী। যিদ েকােনা আমল খুব 

সু�রভােব করা হয় এবং তার মেিয াখলাস থােক এবং আমেল 

কাউেক শরীক কের িন িক� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

আদশর অনুযায়ী হয় িন এ আমলও আ�াহর দরবাের �হগেযাগয 

নয়। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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  »يس علهه شم�نا يهو ردمن عمل عمو ل«

“েয বযিি েকান আমল করল, িক� তােত আমার আদশর 

বা িনেদরশনা উেপো করা হয়, তা �তযাখযাত ও অ�হগেযাগয”। 

িনে� আমরা েয সব করেল, আ�াহর স�ি� অজরন হয় সেবরাপির 

কািেত জা�াত, আ�াহর পে হেত মুিমেন মহামূলযবান পাওনা 

তা লাভ হয়, আেলালনা করব। যােত আমরা জা�ােত লােভ িনয 

হেত পাির এবং জা�াত লােভর �িতেযািগতায় অংশ�হগ করেত 

পাির। আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন- 

ْ َوَسارُِعوٓ ﴿ َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  َِِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََج َّ ٰ س  ٱوَ  ُت َ�
َ
ِعّدۡت  ُض �ۡ�

ُ
 أ

 ِ َّقِ�َ لۡ س  ]  ١٣٣: عمران ال[ ﴾ ١ ُم

“আর েতামরা �ত অ�সর হও েতামােদর রেবর পে েথেক 

মাগিফরাত ও জা�ােতর িদেক, যার পিরিি আসমানসমূহ যমীেনর 

সমান, যা মু�াকীেদর জনয ��ত করা হেয়েয়”।०F

1  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  
الَ «
َ
َّ  ش ن َعةَ  ِ

ْ
ل ٌَة، اهللان  سن لن الَ  ََ

َ
َّ  ش ن َعةَ  ِ

ْ
ل َََّةُ  اهللان  سن   »ا

                                                           
1 সূরা আেল ামরান, আয়াত: ১৩৩ 
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“েতামরা মেন রাখেব, আ�াহ তা‘আলা পগয মহা মূলযবান। আর 

আ�াহর পগয হল জা�াত।”১F

2 আ�াহ তা‘আলার মহা মূলযবান পগয 

জা�াত লােভর জনয েয সব আমল করেত হেব, অথবা েয আমল 

করেল, আ�াহ তা‘আলার মহা মূলযবান পগয জা�াত লাভ করা 

যােব েস সব আমল েলা আমরা িনে� আেলালনা করব।   
আ�াহর দরবাের আমােদর কামনা িতিন েযন আমােদরেক 

উে�িখত আমল েলা করা এবং েয সব  গাবলীর কথা আেলালনা 

করা হেয়েয় েস সব  েগ  গািাত হওয়ার তাওফীক েদন। িনিয় 

িতিন আমােদর েদা‘আ �বগকারী ও �হগকারী।  

 

জােকর উ�াহ আবুল খােয়র  

 
 

                                                           
2 বগরনায় িতরিমিয, হািদস নং ২৪৫০ 
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জা�ােত �েবশকারী বযিিেদর  গাবলী 

এক- নরম িদল হওয়া 

যােদর অ�র নরম হেব, যারা েখাশ েমজােজর অিিকারী হেব, 

সবরদা আ�াহ-ভীতু হয়, কােরা েকােনা েিতকারক নয়, ৈিযরশীল 

বযিি, এমন েলাক জা�াতী হেব।  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ّ   عغهرض اهللا ََ ِبِ

ّي ْْ ا ْدُخُل يَ «  :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم ََ

ْين 
َّ ِنَدِن ال

ْ
ي
َ
ُْْل ش ْْ من ُه ُُ ِنَد

ْ
ي
َ
ٌٌ ش َوا

ْ
ْ
َ
َََّة ش

ْ
 »اَ

আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: “জা�ােত 

�েবশ করেব এমন বযিি যােদর অ�রসমূহ হেব পািখর অ�েরর 

নযায়২F

3”।  

দুা- দুবরল অসহায় হওয়া:-  

জা�ােত গরীব-িমসিকন, ফিকর, পরমুখােপেী, দুবরল েলাকেদর 

সংখযািিকয হেব। পো�ের যারা তােদর িবপরীত হেব, অথরাষ 

অহংকারী, দুিির� ও ঝগড়ােট বযিি জাহা�ােম �েবশ করেব।  

                                                           
3 মুসিলম, জা�াত ও তার েনয়ামত সমূেহর বগরনা অিযায়, হাদীস নং ২৮৪০।  
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َْ وَْهٍب ََ   «: قَيل ص� اهللا عغيه وسغم َسِمَن اّيِبي  رض اهللا عغه ْْ َحيِرثََة �ْ
َ
ال
َ
ش

الَ 
َ
وا بََ� ْ

ُ
ال
َ
؟ ْ ََّةن

ْ
ْللن اَ

َ
نه ْْ ب ُم ُ ُن ْخ

ُ
 َضعنهٍف  ص� اهللا علهه  سلْ ش

ّ ُُ

 ْْ ُم ُ ُن ْخ
ُ
 ش
َ
ال
َ
اَل ش
َ
ْ ّْ بَ�ّ ُ ُم

َ َ
َْ َ َ اُهللا ب َى

ْ
ْ
َ
ْو ش
َ
ٍف ل وا بََ�  ُمَهَفعنَ

ُ
ال
َ
ْللن اَّارن؟ ْ

َ
نه ب

 ٍ ُن
ْ
ٍٍ ُمْىَهْ  َوّوا

ّ ُتُهٍلَ ُُ اَل 
َ
ْ « 

“হােরসা াবন ওহাব রািদয়া�াহ ‘আনহ নবী সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�ামেক বলেত শেনেয়ন, িতিন বেলেয়ন: “আিম িক 

েতামােদরেক জা�ািত েলাকেদর  গাবলীর কথা বলব না?” 

সাহাবাগগ বলেলন: হযাা বলুন। িতিন বলেলন: “�েতযক দুবরল, 

েলাক েলােখ েহয়, িক� েস যিদ েকান িবষেয় আ�াহর নােম কসম 

কের তাহেল আ�াহ তার কসম পূগর করেবন।” অতঃপর িতিন 

বলেলন: আিম িক েতামােদরেক জাহা�ামী েলাকেদর কথা বলব 

না? তারা বলেলন: বলুন। িতিন বলেলন: “�েতযক ঝগড়াকারী, 

দুিির�, অহংকারী বযিি৩F

4।”  

                                                           
4 মুসিলম, হাদীস নং ২৮৫৩।  
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িতন- ন�-ভ� ও �হগেযাগয বযিি জা�ােত �েবশ করেব:- 

ন�-ভ�, মানুেষর িনকট �হগেযাগয ও মানুেষর কােয়র েলাক- 

যােক মানুষ িবপদ আপেদ কােয় পায়- এমন েখাশ েমজাজ, 

পিরিলত ও ভাল েলাক জা�ােত �েবশ করেব। এ িরেনর 

েলােকর জনয আ�াহ তা‘আলা জাহা�ামেক হারাম কের িদেয়েয়ন।   

ِْ َمْسُعودٍ 
ِْ انْ  ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه َع

�نٍٍ  منْن اَّاسن «:قَيَل 
َ
ٍ َسْهٍل ْ

َ
ّن
َ
ٍ ل
َ
ّن  َل
ّ ُُ  اَّارن 

َ َ ٌَ   »ُى�نَ

“াবেন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন- 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, “�েতযক নরম 

িদল ভ� এবং মানুেষর সােথ িমশক েলাকেদর জনয জাহা�াম 

হারাম”। যােদর জনয জাহা�াম হারাম তারা অবশযা জা�ােত 

�েবশ করেব৪F

5।   

লার- রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর অনুসরগকারী 

জা�ােত যােব:-  

                                                           
5 আহমদ, ১/৪১৫। হাদীস নং ৩৯৩৮।  
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েয বযিি রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম অনুসরগ করেব, 

েস জা�ােত যােব। পো�ের েয রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এর অনুসরগ করেব না েস জাহা�ােম যােব। সুতরাং, 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর অনুসরগ করা �ারাা 

জা�ােত �েবশ করা িনিহত। �মাগ- 

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َ
ّ « :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم أ ُُ

َطاَع�ن 
َ
اَل َمْن ش

َ
َب ْ
ْ
وا يَا َرُسوَل اُهللا َ َمْن يَه

ُ
ال
َ
َب ْ
َ
 َمْن ش

ّ
َة ِنال

ََّ
ْ
ََ اَ و

ُ
ّمدن يَْدُخل

ُ
ش

َة َ َمْن َعَصا�ن �َ 
َّ َ َب َدَخَل اَْ

َ
ْد ش ََ « 

“আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন- আমার সম� 

উ�ত জা�ােত যােব তেব ঐ সম� েলাক বযতীত যারা অ�ীকার 

কের। সাহাবাগগ িজেজস করল েহ আ�াহর রাসূল! েক অ�ীকার 

কের? িতিন বলেলন, েয বযিি আমার অনুসরগ কের েস জা�ােত 

�েবশ করেব, আর েয আমার নাফরমানী কের েস অ�ীকার 

কের৫F

6।”  

                                                           
6 বুখাির, কুরআন ও সূ�াহেক আকেড় িরা িবষয় আেলালনা অিযায়। হাদীস নং 

৭২৮০।   
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পাাল- ৈদিনক বােরা রাকাত সালাত আদায়কারী 

আ�াহর স�ি� অজরেনর লেেয েয বযিি �িত িদন বােরা 

রাকাআত সালাত (ফজেরর পূেবর দুা রাকাআত, েযাহেরর পূেবর 

লার রাকাআত, পের দুা রাকাআত, মাগিরেবর পের দুা 

রাকাআত, এশার পের দুা রাকাআত সু�ত) আদায় কের েস 

জা�ােত যােব। �মাগ: 

 ّ ِبِ
ّي ِمّ َحِبيبََة رهللا اهللا عغهي َزْوِا ا

ُ
ْْ أ َيَهي قَيعَْت  ص� اهللا عغيه وسغم ََ

َ
َ: 

ن « :َ�ُقوُل  ص� اهللا عغيه وسغم َسِمْعُت رَُسوَل اهللاُ  َ �ن ٍْ يَُص�ن َما منْن َتْبٍد ُمْىلن

َّةن  َ
ْ
ا  ن اَ

ُ بَيْهي
َ
 َ َهللا اُهللا  

ّ
�نٍَفٍة ِنال

َ
وّ�ي َ ْيَ ي ََ َُ َعةي 

ْ
َِ َر� َ َْ نرَْدْ َع ٌٍ ع  يَْو

ّ ُُ«  

“রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর �ী উে� হাবীবা 

 রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিগরত, িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিয়, িতিন বেলন- 

“েয বযিি আ�াহর স�ি�র উেেেশয �িতিদন ফরয বযতীত বােরা 

রাকাআত নফল সালাত আদায় করেব, আ�াহ তার জনয জা�ােত 

একিট ঘর িনমরাগ করেবন৬F

7।”  

                                                           
7 মুসিলম, মুসািফরেদর সালাত আদায় করা অিযায়। হাদীস নং ৭২৮।  
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য়য়-আ�ীয়তার স�কর রোকারী বযিি জা�ােত যােব 

েয বযিি আ�াহর াবাদেত তার সােথ কাউেক শরীক করেব না, 

সালাত কােয়ম করেব, যাকাত করেব এবং আ�ীয়তা স�কর 

বজায় রাখেব েস জা�ােত �েবশ করেব।   

ُّوَب 
َ
ِب َ
َ
ْْ أ ِبِّ  رض اهللا عغه ََ

ّي  ا
َ
ِى ىِل  سغمص� اهللا عغيه و قَيَل َجيَء رَُج

ّييِر  ْْ ا َغيِة َوُ�بَيِعُدِ  ِن
ْ
ْْ ال ِِ ِن َمغُُه ُُْدنِي

َْ ٍِ أَ َم
ََ ِِ َعَ 

َُْعُبُد « :قَيَل َ َقيَل ُدعي

ْدبََ� 
َ
ّما ش
َ
ل
َ
ََ ي ن ِن ُل َاا َر  َ رُْ لن الّكَةَِ َ رَصن

َِ
َ
ُْ الّصو ه َن ِيا َ رُ يْ ًَ نهن  نُ  ب

َْ ُ  ك
َ
اَهللا ال

اَل َرُسوُل اهللاُ 
َ
َّةَ  اهللا علهه  سلْص�  ْ َ

ْ
نهن َدَخَل اَ منَ� ب

ُ
نَما ش  ب

ََ َمّى َُ  َْ ن ِ« 

“আবূ আয়ুযব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: এক 

বযিি রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর িনকট এেস 

বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আমােক এমন েকােনা আমেলর কথা 

বলুন যা আমােক জা�ােতর িনকটবতরী এবং জাহা�াম েথেক দূের 

রাখেব। িতিন বলেলন: আ�াহর াবাদত কর এবং তাার সােথ 

কাউেক অংশীদার সাবয� করেব না। সালাত কােয়ম কর, যাকাত 

আদায় কর, আর আ�ীয়তার স�কর বজায় রাখ। যখন ঐ েলাক 

িফের েযেত লাগল, তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 
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ওয়াসা�াম বলেলন: তােক যা করেত বলা হল, যিদ েস এর ওপর 

আমল কের তাহেল েস অবশযা জা�ােত �েবশ করেব৭

8।  

সাত-তাহা�ুদ আদায়কারী, েরাজা পালনকারী ও অনযেক খাদয 

দানকারী:  

 মেন রাখেব, লির�বান, তাহা�ুদ জার, অিিক পিরমােগ নফল 

েরাযা আদায়কারী ও অনযেক খাদয দানকারী জা�ােত যােব। এ 

িরেনর েলাকেদর জনয জা�ােত িবেশষ ঘর িনমরাগ করা হেয়েয়। 

�মাগ-  

 ّ ٍ ْْ َعِ َّةن « :ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  رض اهللا عغه ََ َ
ْ
َّ  ن اَ ن ِ

 ّ ِن ْعَ�ا
َ
ٌَ ش ا ََ وُهَها منْن ُهُهورنَلا َ�

َُ نَها َ طُ ون َُ ا رَُ�ظ ُهُهوُرَلا منْن ُ 
ي
ُرَ�ي
َ
نَمْن ل اَل ل ََ �َ 

 ٌَ هَا ٌَ الصنَ َدا
َ
ٌَ  َش َعا َّ َْ ال ْطَع

َ
ٌَ  َش

َ ََ َطاَا الْ
َ
نَمْن ش اَل ِ ل

َ
َ يَا َرُسوَل اُهللا؟ ْ ِن

 ٌٌ ْهلن َ اَّاُس هنهَا
ّ
نالل ن ب  »َ َصّ� �ن

“আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: জা�ােত এমন িকয়ু ঘর 

                                                           
8 মুসিলম িকতাবুল ঈমান, পিরে�দ: েয ঈমান একজন মুিমনেক জা�ােত 

�েবশ করােব। হাদীস নং ১৩।  
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আেয় যার িভতর েথেক বািহেরর সব িকয়ু েদখা যােব। আবার 

বািহর েথেক িভতেরর সব িকয়ু েদখা যােব। এক েবদুান বযিি 

দাািড়েয় বলল, ায়া রাসূলু�াহ! ঐ ঘর কার জনয? িতিন বলেলন: 

ঐ বযিির জনয েয ভাল ও নরম কথা, বেল, অনযেক আহার 

করায়, অিিক পিরমােগ নফল েরাযা রােখ, আর যখন েলােকরা 

আরােম িন�ারত থােক তখন উেঠ েস সালাত আদায় কের৮

9।”  

আট:- নযায় পরায়গ বাদশাহ জা�ােত যােব:- 

নযায়পরায়গ বাদশাহ, অপেরর �িত অনু�হকারী, নরম অ�র, 

কােরা িনকট েকান িকয়ু লায়না এমন বযিিও জা�ােত যােব। 

ِْ ِحَ 
ِِ نْ يَي َِ  ْْ ََ ّ ِعِ ِِ ي ََ ُم

ْ
ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه يٍر ال

َ
ص� اهللا عغيه  أ

ٌط «: قيل وسغم ىن
َْ ٍَ ُم ا

ََ ٌة ُا  ُسلْ
َ
ع
َ
و
َ
َّةن ع َ

ْ
ْلُل اَ

َ
َبهنهن  َش َْ ٌٍ  ن ُخ َااَي يَْو

ٍْ َ َعفنهٌف  ْ�َ� َ ُمْىلن
ُ
 ان  ْ

َ
ن
ُ
 ن لنك

ْ
ل ََ
ْ
ُُ ال ٌْ َرِنه ه ٌُ َ رَُوٌل رَىن

ّ
ٌ  ُمَو�  ُمَهَصدنَ

َهالٍ  ٌف ُا  تن  »ُمَهَعفنَ

                                                           
9 িতরিমিয, জা�ােতর আেলালনা। পিরে�দ: জা�ােতর কামরাসমূেহর ৈবিশ�য; 

২/২০৫১, হাদীস নং ১৯৮৪। 
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“ায়া� াবন িহমার মাজােশ‘য়ী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, 

িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: 

িতন �কােরর েলাক জা�ােত যােব। এক- নযায়পরায়গ বাদশাহ, 

সতযবাদী, েনক আমলকারী। দুা- ঐ বযিি েয �েতযক আ�ীেয়র 

সােথ এবং �েতযক মুসলমােনর সােথ দয়া কের। িতন-ঐ বযিি 

েয ল�া �ানেক সংরেগ কের এবং িবনা �েয়াজেন কােরা 

িনকট েকান িকয়ু লায় না৯

10।  

যিদ রাজা বাদশার নযায় িবলার কের, তাহেল তারা 

জা�ােত �েবশ করেব। আর যিদ অনযায় কের, তাহেল তােদর 

জনয জাহা�াম অবিািরত। সুতরাং েমতাশীলেদর �িত দাওয়াত 

থাকল, তারা েযন �জােদর �িত েকান �কার অনযায়-অনালার ও 

জুলুম অতযালার না কের।  

আ�ীয় �জনেদর সােথ ভােলা বযবহার করা একিট মহষ  ন। 

িক� দুঃেখর িবষয় বতরমােন আমরা আ�ীয় �জনেদর সােথ 

দুবরযবহার কের থািক। আ�ীয় �জনেদর েখাজ খবর েনা না।  

                                                           
10 মুসিলম, িকতাবুল জা�াহ, পিরে�দ: জা�াতী ও জাহা�ামীেদর  না েগর 

িবষেয় আেলালনা, হাদীস নং ২৮৬৫।  
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মানুেষর কােয় হাত না পাতা খুবা জরির। বতরমােন েদখা যায় 

িভো িভি� একিট েপশা হেয় দািড়েয়েয়। যােদর অভাব তারাও 

লায় আবার যােদর অভাব নাা তারাও লায়। িক� তারপরও িকয়ু 

েলাক আেয়, যারা মানুেষর কােয় হাত পােত না। তারা ল�ার 

কারেগ ঘের বেস ক� কের, তােদর জনয রেয়েয় জা�াত।   

নয়- আ�াহ ও আ�াহর রাসূল এবং �ীেনর �িত স�ি� জাপন 

আ�াহ ও তাার রাসূেলর �িত ঈমান আনায় আন� 

অনুভবকারী, াসলামেক স�� িলে� �ীয় �ীন িহেসেব 

িব�াসকারীও জা�ােত যােব।  

َي  ُْدِر
ْ
ْْ اَِبْ َسِعيٍد ال ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َ
 :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم أ

َّةُ « َ
ْ
ُ اَ

َ
  ََوَبْه  

ي
ّمٍد َرُسوال َّ نُم ا َ ط

َي ٌن دني
َ
نْسو

ْ
ناْ ناُهللا َرَطا َ ط هُه ب اَل َرضن

َ
 »َمْن ْ

“আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি বেল 

েয আ�াহেক রব িহেসেব, াসলামেক �ীন িহেসেব এবং মুহা�দ 
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সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক নবী িহেসেব েপেয় আিম 

স��। তার জনয জা�াত ওয়ািজব হেয় যােব১০

11।  

দশ:- দুা বা দুােয়র অিিক কনযােক লালন-পালন করা:- 

দুা বা দুােয়র অিিক কনযােক লালন-পালন কের সু-

িশো দানকারী এবং বােলগা হওয়ার পর তােদরেক সু-পাে� 

পা��কারী বযিিও জা�ািত হেব। �মাগ- 

ِْ َنيلٍِك 
�َِس نْ

َ
ْْ أ  :ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َرا وَ «
ُ
َُْبل  َّ ن َى

ّْ نَعُه َمْن َ�َل َوارنٍَ�َ َصاب
َ
ّْ ش نَا َ ُلَو َ َض

َ
هَاَمةن ش َن

ْ
ٌَ ال ََ يَْو  »ا

“আনাস াবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন 

বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয 

বযিি দুাজন কনযােক তােদর �া�বয়�া হওয়া পযর� লালন-

পালন করল, িকয়ামেতর িদন আিম ও ঐ বযিি এক সােথ 

                                                           
11 আবু দাউদ, িবিতর অিযায়, পিরে�দ াে�গফার িবষেয় আেলালনা, 

১/১৩৫৩, হাদীস নং ১৫২৯। 
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উপি�ত হব। একথা বেল িতিন তাার দুা আ�ুলেক একি�ত কের 

েদখােলন (েয এভােব)১১

12।  

এগার- ওযুর পর দুা রাকাআত নফল সালাত (তািহয়যাতুল ওযু) 

রীিতমত আদায়কারীও জা�ািত হেব। 

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ  عغيه وسغمص� اهللا  قَيَل قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  رض اهللا عغه ََ

َاَداةِ 
ْ
ٌن «ِلَِالٍل ِعغَْد َصَالِة اع

َ
نْسو

ْ
َهُه  ن اْ

ْ
ل ََ َتَمٍل َعمن ْر

َ
نه �ن ب

ْ
ع ُل َىدنَ

َ
نو يَا ب

ََّةن 
ْ
َ يََدّ   ن اَ ّْ  َ ََ ْه

َ
ْعُه الللهلة خَف َهْعل  َسمن

َ
ّن�ن
َ
قَيَل » مَفعة يا� ي

ْرَج ِعغِْدَ نغفعة نْ 
َ
َمال  أ ََ ُت 

ْ
ي ِف نالل َني َعِمغ ْر َهُهور ا اَينا هي ََ ََ

َ
ِ ّ لَْم أ

َ
َ

 َ َصِ�ّ
ُ
ْن أ
َ
َِِب ِل أ ُهوِر َني ُك َّ يُْت نَِللَِك اع

 َصغي
ي
َََهيٍر ىِص ْو 

َ
ٍِ أ
ْ ْْ لَ  َسيَعِة ِن

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম একিদন ফজেরর 

নামােযর পর েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহেক িজেজস করেলন, েহ 

েবলাল! াসলাম �হেগর পর েতামার এমন িক আমল আেয় যার 

িবিনমেয় তুিম পুর�ৃত হওয়ার আশা রাখ? েকননা আজ রােত 

আিম জা�ােত আমার সামেন েতামার ললার শ� েপেয়িয়। েবলাল 
                                                           
12 মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়াস-িসলা, কনযা স�ােনর �িত দয়া করা িবষেয় 

আেলালনা, হাদীস নং ২৬৩১।  
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রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন: আিম এর েলেয় অিিক েকান আমল 

েতা েদখিয় না েয, িদেন বা রােত যখনা আিম ওযু কির তখনা 

যতটুকু আ�াহ তাওিফক েদন ততটুকু নফল সালাত আিম আদায় 

কির১২

13। অপর একিট হািদেস বিগরত- 

قيل تنت عغيغي رعُة ابنِ جَيء  نويت  رض اهللا عغهعْ عقبة نْ عمر 

يممي دد  اّيس جروحِهي نعش جأدر�ت رسول اهللا ص� اهللا عغيه وسغم ق

هص� يما من مىلْ يهوصه يهّىن  ضَو  عْ يٌَو « جأدر�ت نْ قول 

 »  وهه ِال  وبه   اََة  ر�عهّ مَبل علههما بَلبه 

“উকবা াবেন আেমর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, আমােদর 

উপর দািয়� িয়ল উট লরাবার। যখন আমার পালা আসল তখন 

আিম এক িবকােল েস েলা েয়েড় আসলাম। তখন আিম রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক েদখলাম েয িতিন মানুষেদর 

িনেয় কথা বলেয়ন, তখন তার েয কথা আিম িারগ করেত 

েপেরিয় তার মেিয িয়ল, “েতামােদর েয েকউ ওযু করল, আর েস 

তার ওযু সু�র কের স�� কের, তারপর দুা রাকাত 

                                                           
13 বুখাির ও মুসিলম, েদখুন সংিে� মুসিলম, হািদস নং- ১৬৮২। 
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তািহয়যাতুল অজুর দুা রাকাত সালাত ভােলাভােব আদায় করল, 

তার জনয জা�াত ওয়ািজব হেয় যােব১৩

14।”  

বার- েয নারীর মেিয হািদস বিগরত পাালিট  গ পাওয়া যােব:- 

  এক-েয নারী সময় মত যথাযথ সালাত আদায় কের। 

দুা- েয নারী তার �ামীর অনুগত �ী হয়। িতন- েয নারী রমযান 

মােসর েরাজা পালন কের। লার-েয নারী তার ল�া-�ােনর 

েহফাজত কের। েস জা�ােতর েয েকান দরজা িদেয় �েবশ 

করেত পারেব।  

ِبْ ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ نَاا « : ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل رَُسْوُل اهللاِ : قيل رض اهللا عغه ََ ِ

َطاَعْه  َ 
َ
�َْوَها ،  َش

َ
ْهَ�َلا ،  ََىَصََْه ي ًَ َْىَها ، َ َصاَمْه 

َ
ُِ خ

َ
َمْ�ش
ْ
هن ال

ّ
َها َصل

َ
ْعل

ِْهن  ًن ََّةن 
ْ
بَْواان اَ

َ
 نَ ش
َ
َََّة منْن ش

ْ
ْ اَ َها اَْدُخ�ن

َ
 »ِنْهَل ل

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয মিহলা পাাল 

ওয়াি সালাত আদায় কের, রমযান মােস েরাযা রােখ, �ীয় ল�া-

�ান সংরেগ কের, �ীয় �ামীর অনুগত থােক, িকয়ামেতর িদন 

                                                           
14 মুসিলম, হািদস: ১৪৪ 
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তােক বলা হেব েয, জা�ােতর েয দরজা িদেয় খুিশ তুিম জা�ােত 

�েবশ কর১৪

15।  

েতর- শহীদ, নবজাত িশশ ও জীব� ে�ািথত স�ান:- 

আি�য়া, শহীদ, মৃতুযবরগকারী ঈমানদারেদর নবজাতক 

িশশ এবং জীব� ে�ািথত স�ান (জািহিলয়ােতর যুেগ যা করা 

হত) তারা জা�ািত হেব। 

 ّ ِبِ
ُت لِغغي

ْ
ّ قَيَل قُغ ِّ َنغَي َع

ص�  َحْسغَيُء نِغُْت ُنَعيِوَ�َة رهللا اهللا عغهي قَيعَْت َحدي

ّيِبّ  اهللا عغيه وسغم َغيِةا قَيَل ا
ْ
ْْ ِف ال هُد  ن «: ص� اهللا عغيه وسغم َن هن

َّ َ ال

ََّةن  َ 
ْ
ََّةن اَ

ْ
َودنهُد  ن اَ

ْ
ََّةن َ ال

ْ
وُد  ن اَ

ُ
َمْول
ْ
 »ال

“হাসনা িবনেত মুয়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন 

বেলন: আমােক আমার লালা এ হািদস বগরনা কেরেয়ন। িতিন 

বেলন: আিম রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক িজেজস 

কেরিয় েয, েকান িরেনর েলােকরা জা�ািত হেব? িতিন বলেলন: 

                                                           
15 াবেন িহ�ান, সহীহ জােম আসসগীর ১ম খ� হািদস নং-৬৭৩ 
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শহীদরা জা�ািত। মৃতুযবরগকারী নবজাতক িশশ জা�ািত। 

(জািহিলয়ােতর যুেগ) জীব� ে�ািথত িশশ জা�ািত১৫

16।”  

েলৗে-আ�াহর পেথর ৈসিনক: 

আ�াহর পেথ িজহাদকারী জা�ািত হেব। আ�াহর পেথ িজহাদ 

করেত িগেয় শহীদ হেল, েস অবশযা জা�ািত। �মাগ-  

 ٍِ
ِْ َجبَ

ْْ ُنَعيِذ نْ ّ  رض اهللا عغه ََ ِبِ
ْْ اّي َمْن «:قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم ََ

َُّة  َ
ْ
ُ اَ

َ
ٍة  ََوَبْه  

َ
َواَ  نَاْ

ُ
ٍْ ي ارََل  ن َسلنهلن اُهللا منْن رَُوٍل ُمْىلن

َ
ْ « 

“মু‘আয াবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয 

বযিি আ�াহর পেথ ততেগ পযর� িজহাদ কেরেয় যতেগ েকােনা 

উেটর দুি েদাহন করেত সময় লােগ তার জনয জা�াত 

ওয়ািজব১৬F

17।  

                                                           
16 আবু দাউদ, িকতাবুল িজহাদ, হািদস নং- ২/২২০০ 
17 িতরিমিয, িজহােদর ফিযলত অিযায়, হািদস নং-২/১৩৫৩ 
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পেনর- মু�াকী এবং লির�বান েলাক: 

মু�াকী এবং লির�বান েলাক জা�ােত যােব। অিিকাংশ মানুষেক 

তার তাকওয়া ও সু�র লির� জা�ােত �েবশ করােব। আর 

অিিকাংশ মানুষেক তার মুখ ও ল�া-�ান জাহা�ােম �েবশ 

করােব।  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ َِ رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ ْْ  ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل ُسئِ ََ

َغيَة  َ 
ْ
ّييَس ال ُِ ا َمِ َني ُُْدِ 

ْ
ِ
َ
َوظ ا« :َقيَل أ َْ َثن َُ

ْ
ْ
َ
ُن  َُسِنَل َتْن ش

ُ
ُل
ْ
ُهللا  َُىْىُن اْ

َفْ�ُج 
ْ
ُْ  َال َف

ْ
اَل ال ََ ُل اَّاَس اَّاَر َ�  »َما يُْدخن

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করা হল 

েকান আমেলর কারেগ সবরািিক েলাক জা�ােত �েবশ করেব? 

িতিন বলেলন: তাকওয়া (আ�াহ ভীিত) ও উ�ম লির�১৭F

18।  

                                                           
18 িতরিমিয, িকতাবুল িবর ওয়াসিসলা, পিরে�দ: উ�ম লির� িবষেয় 

আেলালনা।  
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েষাল- ায়াতীেমর লালন-পালন:- 

ায়াতীেমর লালন পালনকারী জা�ািত হেব। শিু তাা না 

ায়ািতেমর লালন-পালনকারী জা�ােত রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এর সােথ থাকেব। তাা আমােদর উিলত ায়ািতমেক 

সাহাযয করা।  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ َةينُل «ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ى  ََ وُْس
ْ
نالّىّبابَةن َ ال  ب

ٌَ ن اَر َمال ًَ
َ
َّةن  َش َ

ْ
ن  ن اَ

ّْ َُ َها
َ
نَا َ ُلَو �

َ
ن ش نَرْين  ْ  ل

َ
ُ ش
َ
ْن   َ�نه

ْ
  »ال

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: ায়াতীেমর 

লালন পালনকারী-ায়াতীম তার আ�ীয় েহাক আর অনা�ীয়- ও 

আিম জা�ােত এ দুা আ�ুেলর নযায় এ বেল িতিন তাার দুা 

আ�ুলেক একি�ত কের েদখােলন েয এভােব এক সােথ থাকব। 

(হািদেসর বগরনাকারী) ামাম মােলক (রহঃ) শাহাদাত ও 

মিযমা�ুিলর �িত াশারা কের েদিখেয়েয়ন১৮F

19।  

                                                           
19 মুসিলম, জুহদ অিযায়,  
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 ْْ َ�ينُل شنا  « :ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه سهََِ

ْن  َ�نه
ْ
ى   اََة لْذا نال ََ وُْس

ْ
نالّىبّابَةن َ ال اَر ب

ًَ   »   ي�ج بيَهما ًيِا  َشَ

সাহাল রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ হেত বিগরত রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, আিম এবং ায়ািতমেক লালন-

পালনকারী বযিি জা�ােত কায়াকািয় থাকব। এবং তার শাহাদাত 

অ�ুিল এবং মিযমা আ�ুলী�য় একি�ত কের াি�ত করেলন এবং 

দুােয়র মােঝ একটু ফাাক করেলন১৯F

20।  

সেতর- হে� মাবরেরর িবিনময় জা�াত: 

হজ একিট  র�পূগর াবাদত। আ�াহ তা‘আলা হেজর িবিনময় 

জা�ােতর েঘাষগা িদেয়েয়ন। যার হ� কবুল হেব  েস অবশযা 

জা�ািত হেব। 

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ : ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ُعْم�َ «
ْ
 ال
َ
ُعْمَ�ُِ ِنل

ْ
َُّة ال َ

ْ
 اَ

ّ
ٌَ ِنال ُ َوَكا

َ
يَْس  

َ
ُ ُر ل ُْ َم

ْ
ّْ ال َ

ْ
ََُهَما َ ا  نَما بَيْ ٌِ ل ّفاَر

َ
 » ِن �

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন; 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: “এক ওমরা 

                                                           
20 বুখাির, হািদস: ৪৯৯৮ 
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েথেক অপর ওমরার মােঝ েয পাপ করা হয়, পরবতরী ওমরা তার 

জনয কাফফারা। আর কবুল হে�র একমা� �িতদান হল 

জা�াত২০

21।”  

আঠােরা- মসিজদ িনমরাগ করা:  

মসিজদ িনমরাগকারী জা�ািত হেব, েয বযিি মসিজদ িনমরাগ 

করেব, আ�াহ তা‘আলা তার জনয জা�ােত একিট ঘর িনমরাগ 

করেবন। �মাগ-  

ينَ  في ََ  َْ َْْميَن ْ� َُ  ْْ ص� اهللا عغيه  قَيَل َسِمْعُت رَُسوَل اهللاُ  ض اهللا عغهر ََ

هُ «َ�ُقوُل  وسغم
َ
ْْل ََّةن من

ْ
ُ  ن اَ

َ
ن َ َهللا اُهللا   ا �ن دي  »َمْن َ َهللا َمْىان

“ওসমান াবন আফফান রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন 

বেলন: আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক বলেত 

শেনিয় িতিন বেলন: েয বযিি আ�াহর স�ি� অজরেনর উেেেশয 

                                                           
21 বুখাির ও মুসিলম, ওমরা অিযায়। 
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একিট মসিজদ বানােব আ�াহ তার জনয অনুুপ একিট ঘর 

জা�ােত িনমরাগ করেবন২১

22।  

উিনশ- ল�া-�ান ও িজ�ার েহফাজত করা:  

ল�া-�ান ও িজ�া সংরেগকারী জা�ািত হেব। ল�া-�ান 

ও িজ�ার েহফাজত করা খুবা  র�পূগর িবষয়। এ দুিটর 

কারেগা একজন মানুেষর যাবতীয় িবপদ ও সব মুিসবত।  

ِْ َسْعدٍ 
ِِ نْ  َسْه

ْْ :  ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوِل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ََّةَ «
ْ
ُ اَ

َ
ْضَمْن  

َ
ْههن ش
َ
 رنْول

َ ّْ َْهْههن َ َما َ 
َ
  َ ّْ َن َما َ    »َمْن يَْفَمْن 

“সাহাল াবন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি তার 

দািড় ও েগাােফর মিযবতরী �ান (মুখ) এবং তার উভয় পােয়র 

মিযবতরী �ান (ল�া �ান) সংরেেগর িজ�া �হগ করেব আিম 

তার জনয জা�ােতর িজ�া �হগ করব২২F

23।  

                                                           
22 মুসিলম, যুহ দ অিযায়, পিরে�দ: মসিজদ িনমরােনর ফিযলত িবষেয় 

আেলালনা। 
23 বুখারী, হািদস: ৬৪৭৪ 
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িবশ- �িতেবশীর সােত ভােলা বযবহার করা:  

�িতেবশীেক ক�-দাতা জাহা�ামী হেব আর �িতেবশীর 

�িত উ�ম আলরগকারী জা�ািত হেব। যারা জা�ােত েযেত লায় 

তারা েযন তার েকান �িতেবশীেক ক� না েদয়।   

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ِى َُي رَُسوَل اُهللا ىِني جَُالنََة اَُصْوُم قَ  رض اهللا عغه ََ يَل قَيَل رَُج

َََهي نِِغَسينَِهي قَيَل  َِ َواُؤِْذَ ِجَ�ا ََُقْوُم الغييْ ّيَهيَر َو َ  ن اَّارن «ا قَيلُْوا َُي رَُسْوَل  »ِن

ثْ  ص� اهللا عغيه وسغم اهللاِ 
َ ْ
َق نِيأل َمْكُِْوَيَة َواََصدي

ْ
ْ ال قِِط جَُالنَةى اَُصِ�ّ

َ ْ
ْْ األ َواِر ِن

َََهي قَيَل   اُؤِْذَ ِجَ�ا
َ
ََّةن « َوص

ْ
َ  ن اَ  » ِن

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন 

বেলন: এক বযিি িজেজস করল ায়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম! অমুক মিহলা িদেন েরাযা রােখ, রােত 

তাহা�ুদ সালাত পেড়, িক� েস তার �িতেবশীেক ক� েদয়। 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন: েস জাহা�ামী। 

অতঃপর সাহাবাগগ িজেজস করল েয, অনয এক মিহলা শিু ফরয 

সালাত আদায় কের, আর পিনেরর এক টুকরা কের তা দান 
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কের। িক� েস তার �িতেবশীেক েকান ক� েদয় না। িতিন 

বলেলন: েস জা�ািত২৩

24।  

সুতরাং, যারা মানুষেক ক� েদয় তােদর নফল াবাদত 

েকান কােজ আসেব না। তােদর সালাত ও সাওম তােদরেক 

জাহা�ােমর আ ন হেত বালােত পারেব না। জাহা�ােমর আ ন 

েথেক বালেত হেল এবং জা�ােত �েবশ করেত হেল, তােক 

অবশযা মানুষেক ক� েদয়া য়াড়েত হেব।  

একুশ- আ�াহর িনরান�া নাম মুখ� ও েহফাজত করা: 

  আ�াহর িনরান�া নাম মুখ�-কারী জা�ািত হেব। অথরাষ 

আ�াহর নামসমূহ জানা এবং নামসমূেহর উপর যথাযথ ঈমান 

আনা এবং বা�ব জীবেন িনেজর মেিয আ�াহর নােমর বা�বায়ন 

ঘটােনা। েয বযিি আ�াহর িনরান�ািট নােমর যথাথরটা রো 

করেব েস জা�ােত �েবশ করেব।  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ نْىَعةي «ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوَل اهللاُ  ََ ن ك َّ �ن ن ِ

ََّة  َ
ْ
ْىَصاَلا َدَخَل اَ

َ
ا َمْن ش دي  َ اىن

ّ
 ِنال
ا مناًَةي َّ اْسمي نْىعن   »َ ك

                                                           
24 আহমদ, হািদস নং-১৩৬। 
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“আবূ হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: আ�াহর এক 

কম একশত অথরাষ: িনরান�া নাম আেয়, েয বযিি তা মুখ� 

করেব েস জা�ােত যােব২৪

25।  

বাাশ- কুরআেনর েহফাজত ও েহফজ করা:  

কুরআেনর সংরেগকারী জা�ােত যােব। যারা কুরআন 

পেড় আ�াহ তা‘আলা তােদর জা�ােতর উ� মযরাদা দান করেব।  

 َِّ ُْدِر
ْ
ِب َسِعيٍد ال

َ
ْْ أ  ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

نُ�لنَ آيٍَة « ْصَعُد ب
ٍَ َ 
ُ
�َش َْ  َ اْصَعْد َ�َه

ْ
�َش
ْ
ََّة اْ َ

ْ
نَاا َدَخَل اَ َن ِ ْ�آ

َُ نَصاىن ن الْ اُل ل
ََ ُق

َّ قَ  ٍَ َمَعهُ َدرََوةي َى َ� َشْ  آخن
َ
�َش َْ« 

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: কুরআন 

সংরেগকারী যখন জা�ােত যােব তখন তােক বলা হেব কুরআন 

পাঠ করেত থাক এবং এক এক �র কের আেরাহগ করেত থাক। 

তখন েস �েতযক আয়াত পােঠর মািযেম এেকক �র কের 

                                                           
25 বুখাির মুসিলম আল লু লু ওয়াল মারজান, ২য় খ� হািদস নং-১৭১৪ 
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আেরাহগ করেব। এমনিক তার সংরিেত (মুখ� কৃত) সবরেশষ 

আয়াত পাঠ কের েস তার িনিদর� �ােন আেরাহগ করেব এবং 

েসটাা তার িঠকানা হেব২৫

26।  

েতাশ- সালাম িবিনময় করা:  

  েবিশ েবিশ সালাম িবিনময়কারী জা�ািত হেব। সালাম 

মুসিলমেদর  র�পূগর সসাষগ। সালােমর �ারা মানুেষর মেিয 

মহ�ত বৃি� পায় সু-স�কর ঘেড় উেঠ এবং সালাম জা�ােত 

�েবেশর কারগ হেয় থােক। আ�াহ তা‘আলা আমােদর েবিশ 

েবিশ কের সালাম েদয়ার তাওিফক দান করন। �মাগ-  

ْمٍرو ََ  ِْ
بِْد اُهللا نْ ََ  ْْ ص� اهللا عغيه  ُسوُل اهللاُ قَيَل قَيَل رَ  رض اهللا عغه ََ

ٌٍ « :وسغم
َ
نَىو َة �

ََّ
ْ
وا اَ

ُ
ٌَ رَْدُخل

َ
وا الّىو َُ

ْ
ي
َ
ٌَ  َش َعا َّ ْطعنُموا ال

َ
ََن  َش ِْ  »اْتُبُد ا الّ�

“আবদু�াহ াবন সালাম রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন 

বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েহ 

মানব ম�লী সালাম িবিনময় কর। মানুষেক আহার করাও, যখন 

                                                           
26 াবেন মাযাহ, িকতাবুল আদাব, পিরে�দ, কুরআন িতলাওয়ােতর সাওয়াব 

িবষেয় আেলালনা: ২/৩০৪৭ 
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মানুষ ঘুম� থােক তখন সালাত পড়। তাহেল িনরাপেদ জা�ােত 

�েবশ করেব২৬

27।  

অপর হািদস, আবু হরাারা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিগরত রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

�ْ   ال ردخلوَ اََة ىَ ر مَوا،  ال ر مَوا « 
َ
ىَ بابوا، شَ ال شدل

 »مو  بابلهْ؟ شيَوا الىوٌ بيَ�ْشَ ِاا يعله

“েতামরা ততেগ পযর� জা�ােত �েবশ করেত পারেব না, 

যতেগ পযর� তুিম ঈমানদার না হেব, আর ততেগ পযর� েতামরা 

ঈমানদার হেব না যতেগ না েতামরা এেক অপরেক ভােলা না 

বাসেব। আর আিম িক েতামােদর এমন একিট িজিনস বািতেয় 

েদব, যা করেল েতামরা এেক অপরেক ভালবাসেব? েতামরা 

েতামােদর িনেজেদর মেিয সালােমর �সার কর”।२७F

28  

                                                           
27 িতরিমিয, িকয়ামেতর আেলালনা, অনুে�দ নং-১০/২০১৩৯ 

28 মুসিলম, িকতাবুল ঈমান, পিরে�দ : জা�ােত মুিমন য়াড়া আর েকউ �েবশ 

করেব না, হািদস নং ৫৪। 
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লি�শ- েকােনা রগীেক েদখেত যাওয়া:  

 রগীেক েদখােশানা করা এবং েকােনা রগীর েখাজ খবর েনওয়া 

খুবা  র�পূগর কাজ। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

েকােনা রগী েদখেত যাওয়া বযিিেক জা�ােতর সু-সংবাদ েদন। 

�মাগ- 

ْْ ثَْوَيينَ   رَُسوِل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ
َ
قَيل قَيل رَُسوُل  ص� اهللا عغيه وسغم َمْو�

َع «ص� اهللا عغيه وسغم اهللاُ  َّ يَ�ْون ةن َى
َّ َ ةن اَْ

َ
َْ�ي ََ ِن  ن  َم�نٍ

ْ
نُد ال ً�َ«  

“সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, রগীর েদখােশানাকারী 

যতেগ পযর� ঘের িফের না আেস, ততেগ পযর� েস জা�ােতর 

বাগােন থােক২৮F

29।  

                                                           
29 মুসিলম, িকতাবুল িবর, পিরে�দ, অসু�েদর েদখেত যাওয়া িবষেয় 

আেলালনা।  
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পািলশ- �ীিন ালম িশোলাভকারী:  

আ�াহর স�ি� অজরেনর উেেেশয �ীেনর জান অোষগ 

উেেেশয ঘর েথেক েবর হেয়, েকউ পিথমেিয মারা েগেল, আ�াহ 

তা‘আলা তােক জা�াত দান করেব। �মাগ-  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ّيِبي  رض اهللا عغه ََ ََ  «قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم اَني ا

َ
َمْن َسل

ا َسّهَل اُهللا  مي
ْ
ل هَمنُس �نههن عن

ْ
ا يَل َي ٍ َّةن َط�ن َ

ْ
 اَ

َ
ا ِنل

َي نهن َط�نٍ ُ ب
َ
 « 

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি �ীিন 

ালম অজরেনর জনয পথ লেল আ�াহ  তার জনয জা�ােতর পথ 

সহজ কের েদন২৯ F

30।  

য়াি�শ-ওজুর পর কািলমােয় শাহাদাত পড়া: 

ভােলা কের ওযু করার পর েয বযিি কািলমােয় শাহাদাত পাঠ 

করেব, েস জা�ােতর আটিট দরজার মিয হেত েয েকান দরজা 

িদেয়া জা�ােত �েবশ করেব। �মাগ-  

                                                           
30 মুসিলম িকতাবুজ িযকর, পিরে�দ, কুরআন িতলাওয়ােতর জনয এক� 

হওয়া িবষেয় আেলালনা।  
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ِب رهللا اهللا عغهمي قَيَل قَيَل رَُسْوُل اهللا َي ِْ الَ
َمَر نْ َُ  ْْ ََ: » ْْ �َُْ َما من

َىٍد قَ 
َ
َّ منْن ش

َ
 اُهللا  َش

ّ
َ ِنال
َ
 ِن 
َ
َْ ال

َ
َهُد ش ًْ

َ
وُل ش َُ ّْ َق ََ ُم َوُضو

ْ
يُْىبنُل ال

َ
ْ  ي
َ
 َ�ُهْبلنُل ش

ُ
َهَوّضه

نََها  ي
َ
َّةن اََّماهنهَُة يَْدُخُل منْن � َ

ْ
بَْواُا اَ

َ
ُ ش
َ
ْه   َّ هن

ُ
 ي
ّ
ُ ِنال

ُ
ا َتْبُد اُهللا َ َرُسو  ُاَّمدي

 ََ ا  ) رواه مسغم( »ًَ

অথর, ওমর াবন খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, িতিন 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয বযিি 

ভােলা কের ওযু কের এবং ওযুর পর এ দুআ পেড়,  َ
َ
 ان 
ّ
َْ ال

َ
َهُد ش ًْ اَ

 ُ
ُ
ا َتْبُد ُ َ َرُسْو  َّ ُاَّمدي

َ
 اُهللا  َش

ّ
 অথর, আিম সােয িদি� েয, আ�াহ انال

য়াড়া েকান েকান সতয ালাহ নাা এবং মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম আ�াহর বা�া এবং রাসূল। তার জনয 

জা�ােতর আটিট দরজা খুেল েদয়া হেব। েস তখন েযিট িদেয় 

খুিশ েসিট িদেয় জা�ােত �েবশ করেত পারেব।৩০F

31 

                                                           
31 মুসিলম িকতাবুত তাহারাহ, পিরে�দ: ওজুর পর দু’আ িবষেয় আেলালনা।  
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সাতাশ- সকাল-স�যা সােয়যদুল াে�গফার পাঠ করা:  

েয বযিি সকাল-স�যা সাােয়যদুল াে�গফার পাঠ করেব 

এবং েসিদন বা রােত মারা জােব আ�াহ তা‘আলা তােক জা�াত 

দান করেব। �মাগ- 

 ِْ
اِد نْ دي َِ  ْْ وٍْس ََ

َ
: ص� اهللا عغيه وسغم اهللاِ  قَيَل قَيَل رَُسْوُل  رض اهللا عغه أ

وَل « َُ َُ  َْ
َ
ْسهنْرَفارن ش ُد االن

َ
نَا َتْبُدَ  َسهن

َ
َه�ن  َش

َْ نَْه َخلَ
َ
 ش
ّ
َ ِنال

َ
 ِن 

َ
َ ال ّن نَْه َر

َ
ّْ ش اللُه

 ََ
َ
َُ ل بُو

َ
ََْعُه ش  منْن َشنَ َما َص

ََ
ن ُعوُا ب

َ
ْعُه ش ََ َ  َما اْسَه َ  َ َ ْعدن  َتْهدن

نَا َ َ
َ
 َش

 َقْرفن 
َ
ّننُّه ال

َ
َن ي  �ْ فن

ْ
ا�
َ
نَذنْ ن ي  ب

ََ َ َُ ل بُو
َ
ّ  َش َ َّ  ََ نْعَمهن َن اَل َ َمْن ب

َ
نَْه ْ

َ
 ش
ّ
نُوَا ِنال

ّّ ُ� ا

ََّةن 
ْ
ْللن اَ

َ
َ َ�ُهَو منْن ش َن َْ ُقْم

َ
ْبَل ش

َ
نَها َ�َماَي منْن يَْومنهن ِ ا ب

َي َها منْن اََّهارن ُموْن
َ
ال
َ
ْ

ْللن ا
َ
 يُْصبنَح َ�ُهَو منْن ش

َْ ْبَل شَ
َ
نَها َ�َماَي ِ ْهلن َ ُلَو ُموْنٌن ب

ّ
َها منْن الل

َ
ال
َ
ََّةن َ َمْن ْ

ْ
َ«  

“সাোদ াবন আওস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন 

বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: 

সােয়যদুল াে�গফার হল “আ�াহ�া আ�া রা�ী লা ালাহা া�া 

আ�া খালা�তানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা 

‘আহিদকা, ওয়া ওয়া‘িদকা মা�াতু‘তু, আ‘উজুিবকা িমন সারির মা 

সানা‘তু, আবুউলাকা িবিন‘মািতকা ‘আলাায়যা, আবুউ িবজানবী, 

ফাগিফরলী ফাা�াহ লা ায়াগিফরজুনুবা া�া আ�া। 
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“েহ আ�াহ! তুিম আমার �ভু, তুিম বযতীত াবাদেতর েযাগয আর 

েকান উপাসয েনা। তুিম আমােক সৃি� কেরয়। আর আিম হি� 

েতামার বা�া, আর আিম আমার সািযমত েতামার �িততিতেত 

অ�ীকারাব�। আিম আমার কৃতকেমরর অিন�টা েথেক েতামার 

আ�য় কামনা করিয়। আমার �িত েতামার েনয়ামেতর �ীকৃিত 

�দান করিয়। আর আিম আমার  নাহ খাতা �ীকার করিয়। 

অতএব তুিম আমােক েমা কর, িনিয় তুিম বযতীত  নাহ 

মাফকারী আর েকউ েনা। েয বযিি দৃঢ়িব�াসসহ এ েদা‘আ 

িদেনর েবলা পাঠ কের, আর স�ার পূেবর মৃতুযবরগ কের েস 

জা�ািত। আর েয বযিি রােতর েবলা একীনসহ এ দু’আ পাঠ 

কের এবং সকাল হওয়ার পূেবর মৃতুযবরগ কের েসও জা�ািত৩১

32।  

আটাশ- অ� বযিি েয ৈিযর তার অ�ে�র উপর ৈিযর িারগ কের:  

যার েলাখ অ� হেয় েগল, আর েস তােত ৈিযরিারগ 

করল, তােক আ�াহ তা‘আলা তার অ�ে�র িবিনমেয় জা�াত দান 

করেব। �মাগ-  

                                                           
32 বুখাির, হািদস নং-২০৭১০।  
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ِْ َنيلٍِك 
�َِس نْ

َ
ْْ أ ّيِبي   ََ َّ اَهللا «َ�ُقوُل  ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل َسِمْعُت ا ن ِ

ْهُه 
َ
نَاا اْ َهل اَل ِ

َ
َّةَ ْ َ

ْ
َُْهَما اَ َ َعّوْضُهُه من َُ َص

َ
َبنيبَ�َْههن ي ِن  » َتْبدن  

“আনাস াবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন 

বেলন: আিম রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

শেনিয় িতিন বেলন: আ�াহ বেলন: আিম যখন আমার েকােনা 

ি�য় বা�ােক তার দুিট ি�য় অ� (েলাখ �ারা) পরীো কির, আর 

েস তােত ৈিযরিারগ কের তখন এর িবিনমেয় আিম তােক জা�াত 

দান কির৩২F

33।  

উনি�শ- িপতা-মাতার হক আদায় ও তােদর েখদমত করা:  

িপতা-মাতার হক ও তােদর েখদমত করা খুবা জররী। 

আ�াহ তা‘আলা তার িনেজর হক আদােয়র পেরা িপতা-মাতার 

হকেক বা�ার উপর ফরয কের িদেয়েয়ন। িপতা-মাতার হক 

আদায় করা �ারা একজন বা�া জা�ােত লাভ করেব এবং েস 

জা�ােতর দরজাসমূহ হেত েয েকান দরজা িদেয় �েবশ করেত 

পারেব। �মাগ-  

                                                           
33 বুখাির িকতাবুল মারা�, পিরে�দ: যার েলাখ ন� তার ফিযলত স�েকর 

আেলালনা।  
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ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ّ  رض اهللا عغه ََ ِبِ

ّي ْْ ا ْهُفُه «قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم ََ
َ
َْ ش َر�ن

ْْ يَْدُخْل َر�ن 
َ
ل
َ
َما ي ْههن

َ
ْ  كن
َ
َىَدُلَما ش

َ
ن ش
َُ ْن
ْ
ََْد ال بََوٍْهن عن

َ
ْدَرَ  ش

َ
ْهُفُه َمْن ش

َ
َْ ش ْهُفُه َر�ن

َ
َْ ش

َََّة 
ْ
 »اَ

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম েথেক বগরনা কেরেয়ন িতিন বেলন: ঐ বযিির নাক 

িুলায় িু-লুি�ত েহাক, ঐ বযিির নাক িুলায় িু-লুি�ত েহাক, ঐ 

বযিির নাক িুলায় িু-লুি�ত েহাক, েয তার িপতা-মাতােক বৃ� 

বয়েস েপল তােদর েকান একজনেক বা উভয়েক অথল তােদর 

স�ি� অজরন কের জা�াত লাভ করেত পারল না৩৩F

34।  

অপর হািদেস বিগরত-  

الوال ش سط  «: ُقول ص� اهللا عغيه وسغماهللا قيل أنو الرداء سمعت رسول 

  »لَ الاا ش  اىفظه يَّ ًِه يهضع اشبواا اََة

আবু দারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেয়ন, িপতা-মাতা হে�, জা�ােতর দরজা 

                                                           
34 মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়ািসলা, পিরে�দ: মাতা-িপতার েখদমতেক �ািানয 

েদয়া িবষেয় আেলালনা।  
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সমূেহর মিযম দরজা। অতএব, তুিম া�া করেল েসা দরজা ন� 

কর বা সংরেগ কর৩৪

35।  

ি�শ-ক�দায়ক ব� রা�া েথেক দূর করা:  

েয বযিি মুসলমানেদর ললালেলর পথ েথেক েকান ক�দায়ক ব� 

দূর করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব। �মাগ- 

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َ
َّ « :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم أ ن ِ 

َََّة 
ْ
َدَخَل اَ

َ
َعَها ي ََ ََ ََ رَُوٌل َ� َاا

َ
َّ ي ُمْىلنمن

ْ
َاَ�َِ َةنَْه رُْ ان  ال َّ  » ال

“আবূ হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: একিট গায় 

মুসলমানেদরেক ক� িদেতিয়ল। তখন একবযিি এেস তা েকেট 

িদল। এর িবিনমেয় েস জা�াত লাভ করল৩৫F

36।  

                                                           
35 সুনােন িতরিমিয, হািদস: ১৯০০ 
36 মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়াসিসলা, পিরে�দ: রা�া হেত ক�দায় ব� 

সরােনা িবষেয় আেলালনা।  
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একি�শ- রগী বযিি �ীয় েরােগর উপর ৈিযরিারগ করা:  

েরাগ বযািিেত আ�া� বযিি যখন েরােগর কে�র উপর ৈিযর 

িারগ করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব। পো�ের েয অৈিযর 

হেব, েস এমন সাওয়াব এ িবিনমেয়র অিিকারী হেব না। �মাগ- 

ِب َرَييٍح 
َ
ُْ أ يُء ْ� ََ بييٍس  رض اهللا عغه ََ ََ  ُْ ُ  رَِهللاَ  قَيَل قَيَل ِل اْ� َي غْهُ  ا ََ  

َ
ص
َ
أ

ّيِبي  اَْت ا
َ
وَْداُء أ ُة السي

َ
َمْرأ
ْ
ُت نََ�، قَيَل َهِلهِ ال

ْ
َغيِةا قُغ

ْ
ِِ ال ْه

َ
ْْ أ ة  ِن

َ
ِر�َك اْمَرأ

ُ
ص�  أ

ُُ اَهللا ِل، قَيَل َ َقيعَْت ىِِ ّ  اهللا عغيه وسغم ُف جَيْد ّي اََ�
َ
 َو�ِِ ّ أ

ُُ َ َْ َْ «  أُ ن ِ

َن  َْ ُقَعا�نَه
َ
ِْهن َدَعْوُي اَهللا ش ًن  َْ ن ُة، َ �

َّ َ َن اَْ
َ
ْين َ ل َُ ِْهن َص ْصِبُ  »ًن

َ
َ َقيعَْت أ

َف، جََدَع لََهي ّي اََ�
َ
 أ
َ
ْن ص

َ
ُُ اَهللا ِل أ ُف، جَيْد ّي اََ�

َ
 َ َقيعَْت ىِِ ّ أ

“আতা াবন রাবাহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন াবেন আ�াস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ আমােক বেলেয়ন: আিম িক েতামােক একজন 

জা�ািত নারী েদখাব না? আিম বললাম েকন নয়। িতিন এক 

মিহলার �িত াি�ত কের বলেলন: গতকাল েয মিহলািট, 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর িনকট এেস বলল: 

েয আিম মৃগী রগী, আর এ রােগ আ�া� হেল আমার সতর 

খুেল যায়। তাা আপিন িক আমার জনয আ�াহর িনকট েদা‘আ 

করেবন েযন আ�াহ আমােক সু� কেরন? িতিন বলেলন: যিদ 
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তুিম লাও তাহেল ৈিযর ির আর এর িবিনমেয় তুিম জা�াত লাভ 

করেব। আর যিদ তুিম লাও তাহেল আিম েতামার জনয েদা‘আ 

কির। িতিন েতামােক সু� কের িদেবন তখন ঐ মিহলা বলল: 

আিম ৈিযর িারগ করব। িক� সােথ এ আেবদনও করিয় েয এ 

েরােগ আ�া� হেল আমার সতর খুেল যায়। আপিন আমার জনয 

েদা‘আ করন হােত আহার সতর না খুেল। রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম তার জনয এ েদা‘আ করেলন৩৬

37।  

বি�শ- নবী, শহীদ, িসেীক ও নবজাত িশশ: 

 নবী, শহীদ, িসেীক, মৃতুযবরগকারী নবজাতক িশশ, আ�াহর 

স�ি� অজরেনর উেেেশয মুসিলম ভাােয়র সােথ সাোতকারী 

জা�ািত হেব। 

েতি�শ- �ামীর ভি, অিিক স�ান জ�দােন ক� সহযকারী এবং 

�ামীর িনযরাতেন ৈিযর-িারগকািরগী: 

�ীয় �ামীর ভি, অিিক স�ান জ�দােন ক� সহযকারী এবং 

�ামীর িনযরাতেন ৈিযর-িারগকািরগী মিহলা জা�ািত হেব। 

                                                           
37 বুখারী, িকতাবুল মার�া। 
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َرةَ  َْ ِْ ُع
ْْ َكْعِب نْ   اهللا عغيه وسغمص� قَيَل رَُسْوُل اهللاِ : قيل رض اهللا عغه ََ

َّةن « : َ
ْ
ْ اَ ُُ  ن ْق دنَ ، َ الصنَ ةن

َّ َ ْ اَْ ّ  ن ةن؟ اَّ ن
َّ َ ْللن اَْ

َ
ْْ منْن ش ن�نَوالنُ�  ب

ْْ ُم ُ ُن ْخ
ُ
 ش
َ
ال
َ
ش

َّةن  َ
ْ
ْ اَ نَ  ن ّن ُم

ْ
ن ن ال ْ َوان ْ اهللان  ن َخا ُ  ن

َ
ََّةن ، َ ال�ُّوُل يَُكْ ُر ش

ْ
ْ اَ ْهُد  ن هن

َّ  . ، َ ال
َ
ال
َ
 ش

  ْ
َ
ْ ش ِن َمْه 

َ
نَاا َهل ِ ْ دن

ّ
َوُدْ ُد ال

ْ
ْوُد ال

ُ
َول
ْ
؟ اَل َّةن َ

ْ
ْللن اَ

َ
ْْ منْن ش نُ� اً نرنىن ْْ ب ُم ُ ُن ْخ

ُ
ش

ْه 
َ
ال
َ
 : ُهلنَمْه ْ

َ
َ  ، ال ْ يَدن ْ   ن ن يَدن َّ رَْ�ضَلذن  ا َى ُاْ ُ  َ َمفي
َ
 » ش

“কা‘ব াবন ওজরা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: আিম িক জা�ািত 

পুরষেদর কথা েতামােদরেক বলব না? নবী, শহীদ, িসেীক, 

মৃতুযবরগকারী নবজাতক িশশ, দূর েথেক �ীয় মুসিলম ভাােক 

আ�াহর স�ি� অজরেনর উেেেশয েদখেত আেস এমন বযিি 

জা�ািত। (িতিন আরও বেলন) আিম িক েতামােদরেক জা�ািত 

মিহলােদর বযাপাের অবগত করাব না? �ীয় �ামী ভি, অিিক 

স�ান �সেব ৈিযর-িারগকারী, ঐ পিব�া নারী েয তার �ামীর 

অতযালাের ৈিযরিারগ কের বেল েয, আমার হাত েতামার হােত, 
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আিম ততেগ পযর� ো� হেবা না যতেগ না তুিম আমার �িত 

স�� হও৩৭

38।  

েলৗি�শ- হারাম হালােলর উপর িব�াসকারী:  

 শরীয়েত হালাল-কৃত িবষয়সমূহেক হালাল এবং হারাম-কৃত 

িবষয়সমূহেক হারাম বেল জানা এবং েস অনুযায়ী আমলকারীও 

জা�ািত হেব। 

ْْ َجينِرٍ  َل رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ
َ
ني رَُجال  َسأ

َ
َ َقيَل  ص� اهللا عغيه وسغم أ

 ُْ
َ
َرأ
َ
ََالَل أ

ْ
ُت ال

ْ
ْحغَغ

َ
يَن َوأ ََ َمْكُِوَييِ  وَُصْمُت َرَم

ْ
غََواِ  ال َت ىَِذا َصغييُْت الصي

َغيَة قَيَل 
ْ
ُِ ال ْدُ 

َ
أ
َ
يْئ ي أ َِ زِْد َعَ َذلَِك 

َ
ََراَم َولَْم أ

ْ
ْنُت ال ْْ  «وََحري  » َهَع

“জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: এক বযিি 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করল ায়া 

রাসূলু�াহ! যিদ আিম ফরয সালাত আদায় কির। রমযােন িসয়াম 

পালন কির শরীয়েত হালাল-কৃত িবষয়সমূহেক হালাল বেল জািন 

এবং শরীয়েত হারাম-কৃত িবষয়সমূহেক হারাম বেল জািন। আর 

                                                           
38 তাবরানী আল জােম, আ�ামা আলবানীর জােম আসসগীর, হািদস নং-২৬০১ 
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এর েলেয় অিিক আর েকান িকয়ু না কির। তাহেল আিম জা�াত 

পাব? িতিন বলেলন: হযাা৩৮39।  

পায়ি�শ- বা�ােদর মৃতুযর উপর ৈিযর িারগকািরগী:  

েয েকান িবপেদ ৈিযর িারগ করার েকান িবক� নাা। তেব, িকয়ু 

িকয়ু িবপদ এমন আেয়, েয েলার উপর ৈিযর িারগ করা খুবা 

ক�কর ও কিঠন। েয কােরা বা�া মারা যাওয়া। তারপরও েয 

বযিি এ িরেনর িবপেদ ৈিযর িারগ করেব, তার জনয রেয়েয়, 

জা�াত। েয বযিি দুাজন অ�া� বয়� বা�ার মৃতুযেত ৈিযরিারগ 

করেব, আ�াহ তা‘আলা তােক জা�াত দান করেব। �মাগ-  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْْ أ ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َ
 :قَيل ص� اهللا عغيه وسغم أ

نرنْىَوٍِ مننْ «   ل
ّ
َبُه ِنال �َىن

ّْ ن َ�َه
َ
َول
ْ
ٌة منْن ال

َ
ع
َ
و
َ
نْىَداُمّن ع ْن  َقُموُي 

َ
نَْصارن ال

َ ْ
اب

ن 
ّْ رَ
ْ
ْ  اع
َ
اَل ش
َ
ن يَا َرُسوَل اُهللا ْ

ّْ رَ
ْ
ْ  اع
َ
َُْهّن ش ٌِ من

َ
ْه اْم�َش

َ
ال ََ ََّة َ� َ

ْ
ْه اَ

َ
 »َدَخل

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম একদল আনসারী 

                                                           
39 মুসিলম িকতাবুল ঈমান, পিরে�দ: যারা জা�ােত �েবশ করেবন, তােদর 

িবষেয় আেলালনা।  
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মিহলােক লেয কের বলেলন: েতামােদর মেিয যার িতনিট স�ান 

মৃতুযবরগ কের আর েস তােত সাওয়ােবর আশা িনেয় ৈিযরিারগ 

কের েস জা�ািত হেব। তােদর মেিয এক মিহলা িজেজস করল, 

ায়া রাসূলু�াহ! যিদ দুাজন মৃতুযবরগ কের? িতিন বলেলন: 

দুাজন মৃতুযবরগ করেলও৩৯

40।  

য়ি�শ- �েতযক ফরয নামােযর পর আয়াতুল কুরিস পাঠ করা:  

েয বযিি �েতযক ফরয নামােযর পর আয়াতুল কুরিস পাঠ করেব, 

তার জা�ােত �েবেশ একমা� মৃতুয য়াড়া আর েকােনা বািা 

থাকেব না। �মাগ- 

ْْ اَِبْ اَُنيَنةَ  َمْن «: ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  :قَيَل  رض اهللا عغه ََ

 َْ  اَ
ّ
ََّةن انال

ْ
ْْ َقْمََْعُه منْن ُدُخْولن اَ

َ
ُهْوَطٍة ل

ْ
ٍِ َمْ

َ
نَ َصو

ُُ َ ُدبَُ�  ن ْ� ن
َ
ْ
ْ
ََ آيََة ال َ�ا

َ
ْ

  »ّقُمْوَي 

“আবু উমামা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি 

                                                           
40 মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়ািসলা, পিরে�দ: যার েকান বা�া মারা যাওয়ার 

পর তার উপর সাওয়ােবর আশা কের, েস িবষেয় আেলালনা।  
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�েতযক ফরয নামােযর পর আয়াতুল কুরিস পাঠ করেব তার জনয 

মৃতুয বযতীত জা�ােত যাওয়ার বযাপাের আর েকান বািা েনা৪০

41।  

সাতি�শ- “লা-হাওলা ওলা কুয়যাতা া�া িব�াহ” েবিশ েবিশ কের 

পাঠ করা:  

“লা-হাওলা ওলা কুয়যাতা া�া িব�াহ” জা�ােতর খাজানাসমূেহর 

একিট খাজানাহ। সুতরাং, আমােদর উিলত েবিশ েবিশ কের, “লা-

হাওলা ওলা কুয়যাতা া�া িব�াহ” পাঠ করা। �মাগ- 

ِب َذرٍّ 
َ
ْْ أ ََ «: ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ّ
ُدل
َ
 ش
َ
ال
َ
ش

وزن ا
َُ ْ�ٍ منْن �ُ

َ
َّةن؟ َ َ � َ

ْ
َ  

ّ
 ِنال
ّوَِ
ُ
ْ 
َ
 َىْوَل َ ال

َ
اَل ال

َ
ُه بََ� يَا َرُسوَل اُهللا ْ

ْ
ل
ُ
ْ

ناُهللا    »ب

“আবু যার রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: আিম িক 

েতামােদরেক জা�ােতর খিন স�েকর অবগত করাব না। আিম 

                                                           
41 নাসায়ী, াবেন িহ�ান, �াবরানী, আ�ামা আলবানী রহ. এর িসলিসলাতুল 

আহািদস আস-সহীহা খ� দুা হািদস নং-৯৭২ 
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বললাম: ায়া রাসূলু�াহ! অবশযা অবগত করােবন, িতিন বলেলন: 

লা-হাওলা ওলা কুয়যাতা া�া িব�াহ (বলা)৪১

42।  

আটি�শ- েয বযিি “সুবহানা�ািহল আযীম ওয়া িবহামিদহী” েবিশ 

েবিশ কের পাঠ করেব, তার জনয জা�ােত একিট েখজুর গায় 

লাগােনা হেব। �মাগ- 

ْْ َجينٍِر نْ عبد اهللا ص� اهللا عغيه  قَيَل قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  رض اهللا عغه ََ

َّةن «: وسغم َ
ْ
ٌة  ن اَ

َ
ْل
َ
ُ ل
َ
ن ُ��نَسْه   َْمدن  ِن ْن َ  ه َعظن

ْ
ََ اُهللا ال ا َّ اَل ُسْب

َ
  »َمْن ْ

“জােবর াবন আবদু�াহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন 

বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয 

বযিি “সুবহানা�ািহল আযীম ওয়া িবহামিদিহ” (বড়ে�র অিিকারী 

আ�াহ তাার �শংসার সােথ পিব�তা বগরনা করিয়) এ েদা‘আ পাঠ 

কের, তার জনয জা�ােত একিট েখজুর গায় লাগােনা হয়৪২F

43।  

                                                           
42 াবেন মাজাহ, সুনান াবেন মাজাহ িল আলবানী খ� ২য়, হাদীস নং-৩০৮৩ 
43 িতরিমিয, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আত-িতরিমিয, ৩য় 

খ�, হািদস নং-২৭৫৭ 
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ঊনলি�শ-অনযায়ভােব িনহত বযিি:  

 অনযায়ভােব বা িনযরািতত হেয় যিদ েকান বযিি িনহত হয়, তােক 

আ�াহ তা‘আলা জা�াত দান করেব। েযমন- েকান বযিি তার 

স�দ রো করেত িগেয় অনযায়ভােব িনহত হল, তােকও জা�াত 

দান করা হেব। �মাগ- 

َعيِص 
ْ
ِْ اع

ْمِرو نْ ََ  ِْ
بِْد اُهللا نْ ََ  ْْ ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َ
ص� اهللا  أ

َُّة « :قَيَل  عغيه وسغم َ
ْ
ُه اَ

َ
ل
َ
ا ي ومي

ُ
ن َمْظل ََ َما ن هنَل ُد 

ُ
 »َمْن ْ

“আবদু�াহ াবন আমর াবন আস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 

বিগরত। িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলেয়ন: েয বযিি তার স�দ রো করেত িগেয় অনযায়ভােব 

িনহত হল েস জা�ািত৪৩F

44।”  

                                                           
44 নাসায়ী, খুন করা হারাম হওয়া অিযায়, পিরে�দ: েয বযিি স�দ রোেথর 

মারা যায় েস িবষেয় আেলালনা: ৩/৩৮০৮। 
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লি�শ- অিন�াকৃত গভরপাত হওয়ােত ৈিযর-িারগকারী মিহলা:  

েয নারী অিন�াকৃত ও অকােল গভরপাত হওয়ােত ৈিযর িারগ 

কের, েস মিহলা জা�ােত �েবশ করেব। িকয়ামেতর িদন বা�ািট 

তার মােক েটেন জা�ােত িনেয় যােব। �মাগ- 

 ٍِ ِْ َجبَ
ْْ ُنَعيِذ نْ ّ  رض اهللا عغه ََ ِبِ

ْْ اّي ن  « :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم ََ
ّ
َ اّ

َن  نَهدن ن  نَاا اْى�ََىلَْهُه ! َهْف ةن ِ
َّ َ  اَْ

َ
رن ن ِنل نَرَ ّمُه �

ُ
َُاّ� ش

َ
َط ل َْ َّ الىنَ ن ِ«  

“মু‘আয াবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূলু�াহ  সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম েথেক বগরনা কেরেয়ন, িতিন বেলন: ঐ 

স�ার কসম! যার হােত আমার �াগ। অিন�াকৃত গভরপােতর 

মািযেম ভূিমন হওয়া বা�া, তার মােয়র নাভী িের েটেন েটেন 

জা�ােত িনেয় যােব। তেব এ শেতর েয ঐ মিহলা সওয়ােবর 

আশায় তােত ৈিযরিারগ কেরিয়ল৪৪F

45।  

একলি�শ- নযায় িবলারকারী িবলারক জা�ােত �েবশ করেব: 

নযায় িবলার খুবা  র�পূগর। মানবতার জনয এিট একিট অিনবাযর 

ও িবক�হীন। যারা নযায় িবলার করেব, তারা দুিনয়া আেখরােতর 

                                                           
45 াবেন মাজাহ, িকতাবুল জানােয়য, হািদস: ১/১৩০৫ 
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উভয় জাহােনর সফলতা ও কািময়ািব অজরন করেব। নযায় 

িবলারকারী িবলারকগগ জা�ােত যােব, পো�ের যারা অনযায় 

িবলার কের তারা জাহা�ােম �েবশ করেব। �মাগ- 

ْْ نَُر�َْدةَ   « : ص� اهللا عغيه وسغم رض اهللا عغه، قَيَل قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  ََ

ََّةن 
ْ
ْ اَ اٍي  ن

َ
ْ اَّارن َ ْ َن  ن َها اضن

َ
ْ .  ، َّةن َ

ْ
ْ اَ نهن َ�ُهَو  ن َب ب

ََ �َ ُّ َ
ْ
 ا 

َ
اٍي َعَ�ْ

َ
ْ

َب 
َ
ا اَْ  ْ دي َااَر ُمَهَعمنَ

َ
ُّ ي َ
ْ
 ا 

َ
اٍي َعَ�ْ

َ
ْ اَّارن  َ ْ ٍْ َ�ُهَما  ن

ْ
ل نَرْين عن  »ب

“বুরাাদা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: দুা�কােরর িবলারক 

জাহা�ামী হেব। আর এক �কার জা�ািত হেব। ঐ িবলারক েয 

সতযেক বুেঝেয় এবং ঐ অনুযায়ী িবলার কেরেয় েস জা�ািত হেব। 

আর েয িবলারক সতযেক বুেঝেয় এবং েজেন বুেঝ অনযায়ভােব 

িবলার কেরেয় এবং ঐ িবলারক েয, েকান যালাা বালাা বযতীত 

িবলার কেরেয় েসও জাহা�ামী হেব৪৫F

46।  

                                                           
46 হােকম, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আসসগীর ৩ম খ�, 

হািদস নং ৪১৭৮ 
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িবয়াি�শ-অপর ভাােয়র া�ত রো করা:  

�িতিট মুসিলেমর দািয়� হল, তার অপর ভাােয়র স�ান হানীর 

বযাপাের সতকর থাকা, যােত েকােনা�েমা অপর মুসিলম ভাােয়র 

া�ত স�ােনর উপর আঘাত না আেস। েয বযিি েকােনা 

মুসিলম ভাােয়র অনপুি�িতেত তার া�ত রোর বযাপাের 

ভূিমকা পালন করল, েস জা�ািত হেব।  

�َد رهللا اهللا عغهي قَيعَْت قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  ِِ
ْسَميَء نِغِْت َُ

َ
ْْ أ ص� اهللا عغيه  ََ

ا َ َ اهللاُ  «: وسغم ََ ََ َى رنهَبةن َة
ْ
نال ههن ب خن

َ
ْن ش ْ
َ
ُه منْن اَّارن  َمْن َاّا َتْن  

ََ َْ ُقْعهن
َ
  »ش

“আসমা িবনেত ায়ািযদ  েথেক বিগরত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি েকােনা 

মুসিলেমর অনুপি�িতেত তার অপমান েথেক তােক রো করল 

তার বযাপাের আ�াহর দািয়� হল েয তােক জাহা�াম েথেক মুি 

করা৪৬F

47।”  

                                                           
47 আহমদ, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আসসগীর ৫ম খ�, 

হািদস নং ৬১১৬ 
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েততাি�শ- িভো না করা এবং মানুেষর কােয় হাত না পাতা:  

েয বযিি কােরা িনকট কখনও হাত পােত না, েস বযিি জা�ােত 

�েবশ করেব। িভো বৃি� একিট ঘৃিগত ও িন�মােনর েপশা। 

এেক বাের বািয না হেল কােরাা এ েপশা অবল�ন করা উিলত 

নয়। �মাগ-  

ْْ ثَْوَيينَ  َمْن  «:ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َّةن  َ
ْ
ناَ ُ ب

َ
رََ�ّفُل  

َ
ِيا  َش يْ ًَ َل اَّاَس 

َ
 لَْىه

َ
َْ ال

َ
َن ش   » يَْ�ُفُل 

“সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি আমােক এ 

িবষেয় িজ�াদাির িদেব েয, েস কােরা িনকট কখেনা হাত পাতেব 

না আিম তার জনয জা�ােতর িজ�াদার হব৪৭F

48।  

লুয়াি�শ- রাগেক িনয়�গ করা:  

রাগ দমনকারী বযিি জা�ািত হেব। রাগী বযিি জা�ােত �েবশ 

করেব না, যিদ জা�ােত �েবশ করেত হয়, তাহেল তােক অবশযা 

রাগ দমন করেত হেব।  �মাগ- 

                                                           
48 আবু দাউদ িকতাবুয-যাকাত, হািদস ১/১৪৪৬। 
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رَْداءِ  ْْ اَِبْ الي   «: ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسْوُل اهللاِ  رض اهللا عغه ََ
َ
ال

َّةَ  َ
ْ
ََ اَ

َ
  » َُْرَفْ  َ ل

“আবু দারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: তুিম রাগ কর 

না েতামার জনয জা�াত৪৮F

49।  

পায়তাি�শ- ঠা�ার সমেয়র দুা ওয়াি সালাত আদায়কারী:  

 আসর ও ফজেরর সালাত িনয়িমত জামা‘আেতর সােথ 

আদায়কারী বযিি জা�ািত হেব। �মাগ- 

 َِّ َعِر
ِْ َ ِْ اَِبْ ُموَْس اصْ

ِب نَْ�ٍر نْ
َ
ْْ أ ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

َ
�ِيِه أ

َ
ْْ أ ََ 

ََّةَ  « :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم
ْ
َْديْنن َدَخَل اَ

َُ   » َمْن َصّ� الْ

“আবু বকর াবন আবূ মূসা আল-আশআরী রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েথেক বিগরত। িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

                                                           
49 তাবরানী, সহীহ আল জােম, আসসগীর িলল আলবানী, খ� ৬ন হািদস নং-

৭২৫১। 
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ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি দুািট ঠা�ার সালাত (আসর ও 

ফজর) আদায় কের েস জা�ািত হেব৪৯

50।  

েয়লি�শ- েযাহেরর সালােতর পূেবর লার রাকা’আত সালাত আদায় 

করা:  

েয বযিি েযাহেরর পূেবর লার রাকা’আত সু�াত িনয়িমত আদায় 

কের েস বযিি জা�ােত �েবশ করেব। 

ِمّ َحبِيبََة رهللا اهللا عغهي قَيعَْت قَيَل رَُسوُل اهللاُ 
ُ
ْْ أ َمْن «: ص� اهللا عغيه وسغم ََ

 اَّارن 
ا َىّ�َمُه اُهللا َ َ ْرطَعي

َ
ا َ َطْعَدَلا ش ْرَطعي

َ
ْبَل الّظْه�ن ش

َ
  »َصّ� ِ

“উে� হাবীবা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি 

েযাহেরর পূেবর লার রাকাআত সালাত ও তার পের লার রাকাআত 

(িনয়িমত) আদায় কের তার ওপর আ�াহ জাহা�াম হারাম 

কেরেয়ন৫০F

51।”  

                                                           
50 মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়ািসলা, পিরে�দ: eve dRjy mvjvwZm 

myewn Iqvj Avmi 
51 িতরিমিয, সালাত অিযায়, পিরে�দ: ১/৩১৫ 
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সাতলি�শ- �থম তাকবীর-তাকবীের তাহরীমা-র সােথ একািাের 

লি�শ িদন জামােত সালাত আদায় করা:  

একািাের লি�শ িদন পযর� �থম তাকবীর সহ পাাল ওয়াি 

সালাত জামা‘আেতর সােথ আদায়কারী জা�ািত হেব।  

ِْ َنيلٍِك 
�َِس نْ

َ
ْْ أ : ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ا  ن َجَاَعٍة يُْدرن «
َّ يَْومي ْرَطعن

َ
ن ش َن َمْن َصّ� �ن رَا ََ ُ بََ�ا

َ
هنَبْه  

ُ
� 
َ
َ 
ُ ْ
بنَيَِ اب

ْ
ُ  اّّْ

 منْن اَنََفا ن 
ٌِ ََ  منْن اَّارن َ َطَ�ا

ٌِ ََ  »بََ�ا

“আনাস াবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন 

বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয 

বযিি লি�শ িদন পযর� পাাল ওয়াি সালাত তাকবীের উলার সােথ 

জামা‘আেতর সােথ আদায় কের তার জনয দুািট মুিি েলখা হয়। 

একিট জাহা�াম েথেক আর অপরিট মুনােফিক েথেক৫১F

52।  

                                                           
52 িতরিমিয, সালাত অিযায়, পিরেলয়দ: �থম তাকবীের সালাত আদােয়র 

ফিযলত স�েকর আেলালনা, হািদস নং ১/২০০ 
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আটলি�শ-সাত ে�গীর মানুষ জা�ােত যােব: 

 িনে�াি সাত বযিি জা�ািত হেব: (১) নযায় িবলারক, (২) 

েযৗবনকােল াবাদত-কারী, (৩) মসিজেদর সােথ অ�েরর স�কর 

�াপনকারী, (৪) আ�াহর স�ি� অজরেনর উেেেশয অপেরর সােথ 

স�কর �াপনকারী, (৫) আ�াহর ভেয় একাে� ��ন-কারী, (৬) 

আ�াহর ভেয় সু�রী নারীর খারাপ �েলাভনেক তযাগকারী, (৭) 

েগাপেন আ�াহর পেথ দানকারী। �মাগ- 

ِب 
َ
ْْ أ ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه َسِعيدٍ  ََ

َ
َسْبَعٌة  « :قَيَل  ص� اهللا عغيه وسغم أ

َباَدِن اُهللا  نعن  ب
َ
ه ََ َ اّا � ًَ ٌٌ َ�دنٌل َ  نَما ُه ِ

ّ
ل  هن

ّ
ّل ِنال  هن

َ
ٌَ ال هن يَْو

َ
لن ْْ اُهللا  ن هن ُه

ّ
ل يُظن

 َْ نَاا َخَ�َج من دن ِ َمْىان
ْ
نال ا ب
َي ُبُه ُمَعلّ

ْ
ل
َ
ْ ََ َابّا َ رَُوٌل َة

َ
َن ب

َ
ْهن َ رَُوو

َ
 َقُعوَد ِنل

َّ ُه َى

ََا ُ َ رَُوٌل  يا َ�َفاَضْه َتْه َ� اَهللا َخالن
َ
ا َ رَُوٌل َا�

َ
ََُفّ�ْ  َ ََ ن اْوَهَمَعا َ َ َال

َ
 ن اُهللا ي

 
َ
نَصَدْ  اَهللا َ رَُوٌل رََصّدَ  ب

ُ
َخاْ

َ
 ش
َ
اَل ِن�ن

ََ ٌِ َااُي َىَىٍ   ََجَاٍل َ�
َ
ٍة َدَتْهُه اْم�َش

َُهُ  ه ُُ يَمن َْفن ُُ ُ َما 
ُ
َما  ًن  َْ

َ
َُْعل  

َ
َّ ال ْخَفاَلا َى

َ
ه
َ
  »ي

“আবু সাঈদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: সাত �কার 

েলাকেক আ�াহ তাার আরেশর য়ায়ার নীেল য়ায়া িদেবন। নযায় 

িবলারক বাদশা, আ�াহর াবাদেত ম� যুবক, ঐ বযিি যার অ�র 
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একবার মসিজদ েথেক েবর হেয় আসার পর আবার মসিজেদ 

যাওয়ার জনয উদ�ীব থােক, েয দুাজন বযিি আ�াহর স�ি�র 

উেেেশযা এেক অপরেক ভালবােস এবং এ উেেেশয এেক অপর 

েথেক িবি�� হয়। ঐ বযিি েয একা একা আ�াহর  রেগ অত 

�বািহত কের, ঐ বযিি যােক েকান উ� বংেশর মিহলা 

বযিভলােরর জনয আ�ান করল আর েস তার উ�ের বলল: আিম 

আ�াহেক ভয় কির। ঐ বযিি েয এমনভােব দান কের েয তার 

বাম হাত জােন না েয তার ডান হাত িক দান করেয়৫২

53।  

ঊনপ�াশ- েমা কের েদয়া: 

 যারা িনেজর ে�ািেক হজম কের, েমতা থাকা �ে�ও মানুেষর 

কায় েথেক �িতেশাি না িনেয় তােদর েমা কের েদয়, তারা 

জা�ােত �েবশ করেব। �মাগ-  

ْْ ُنَعيذٍ  ني رَُسوَل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ
َ
َمْن « :ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل أ

َذ ُ  َْفن َْ ُق
َ
ادنٌر َ َ ش

َ
ا َ ُلَو ْ َْ َ ْهظي َه

َ
َُ سن  �  َ َ ُر

َ
ََُعال َُبَاَرَ  َ  َدَ� ُ اُهللا 

ّن  عن
ْ
ُورن ال

ْ
َ ُ منْن ا  َينَ

ُُ  َّ ُن َى ن ً
َ
َو
ْ
ََ اْ ا ًَ ََْها َما  » يَُك نَُوُه من

                                                           
53 িতরিমিয, যুহদ অিযায়, পিরেলয়দ: আ�াহর জনয মহ�ত করার �িতদান, 

হািদস নং ২/১৯৪৯ 
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“মু‘আয রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি �িতেশাি িনেত 

পিরপূগরভােব সেম িয়ল, িক� েস �িতেশাি না িনেয় রাগেক 

দমন করল, িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােক সম� সৃি� জীেবর 

সামেন উপি�ত কের, তােক হের ‘ঈন (ডাগর নয়না জা�াতী �ী) 

বায়াা করার �ািীনতা িদেবন, তােদর মেিয যােক খুিশ তােক েস 

িবেয় করেব৫৩

54।  

প�াশ- অহংকার, িখয়ানত, ঋগ েথেক মুি হওয়া:  

যারা মৃতুযর পূেবর অহংকার, িখয়ানত, ঋগ েথেক মুি হেব, তারা 

মৃতুযর পর জা�ােত �েবশ করেব। �মাগ- 

ْْ ثَْوَيينَ  َمْن َماَي « :ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل قَيَل رَُسوُل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ٍث 
َ
و
َ
ٌَ منْن ع   :َ ُلَو بَ�ن 

ْ
َََّة ال

ْ
ولن َ اّليْنن َدَخَل اَ

ُ
ُرل
ْ
ن َ ال

ُْ  »ْن

                                                           
54 আহমদ, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আসসগীর ৫ম খ�, 

হািদস নং ৬৩৯৪।  
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অথর, সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন: েয বযিি 

অহংকার, িখয়ানত, ঋগ েথেক মুি থােক েস জা�ািত হেব৫৪

55।  

একা�- আযােনর উ�র েদয়া ও আযােনর পর দু‘আ পড়া:  

েয বযিি মুয়াি�েনর সােথ আযােনর বাকয েলা বলেব, েস 

জা�ােত �েবশ করেব। আর েয বযিি আযােনর পর দু’আ পড়েব, 

তার জনয জা�াত ওয়ািজব হেয় যােব।  

ْْ اَِبْ ُهَر�َْرةَ   ص� اهللا عغيه وسغم قَيَل ُكغيي َنَن رَُسوِل اهللاُ  رض اهللا عغه ََ

ي َسَكَت قَيَل رَُسوُل اهللاُ  َ َقيمَ  اَل « :ص� اهللا عغيه وسغم نَِاللى ُ�غَيِدَ جَغَمي
َ
َمْن ْ

َّةَ  َ
ْ
َيا َدَخَل اَ ه َن َل َلَذا يَ

ْْ
 »من

“আবু হরাারাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিগরত। িতিন বেলন: 

আমরা একদা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর সােথ 

িয়লাম, তখন েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ দাািড়েয় আযান িদেলন 

যখন েস আযান েশষ করল তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

                                                           
55 িতরিমিয, হািদস নং ২/১২৭৮ 
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ওয়াসা�াম বলেলন: েয বযিি িব�াস সহ মুয়াি�েনর নযায় বলেব 

েস জা�ািত হেব৫৫

56।  

 ْْ ِْ  َسْعدِ  ََ
ِب  نْ

َ
ُ  َوقييٍص رَِهللاَ  أ َي غْهُ  ا ََ ،  ْْ  وََسغيمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  اهللاِ  رَُسولِ  ََ

نيهُ 
َ
اَل  َمنْ « :قَيَل  َ

َ
ْ  َّ ََ  لَْىَمعُ  ىن

ّ
ُمَ ا
ْ
َهدُ  ال ًْ

َ
َْ  ش

َ
  ش

َ
َ  ال

َ
  ِن 

ّ
   َْىَد ُ  اهللاُ  ِنال

َ
ََ  ال ٍ  َشن

،ُ
َ
   َّ

َ
ا  َش ُ، َتْبُد ُ  ُاَّمدي

ُ
هُه  َ َرُسو  ناهللان  َرضن ّمدٍ  َرَطا ب َّ نُم ، َ ط

ي
  َرُسوال

َ
نْسو

ْ
ناْ  ٌن َ ط

َيا، ُ  ُ�فن�َ  دني
َ
  »َاْهُبهُ   

সায়াদ াবন আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয বযিি আযােনর পর 

হািদেস বিগরত দু’আিট পড়েব তার সব  নাহ েমা কের েদয়া 

হেব৫৬F

57।  

ُ  رَِهللاَ  عْ أب سعيد الدَر َي غْهُ  ا قيل قيل رسول اهللا ص� اهللا عغيه  ََ

الَ  َمنْ من ْال « ،وسغم
َ
ْ  َّ ََ  لَْىَمعُ  ىن

ّ
ُمَ ا
ْ
َهدُ  ال ًْ

َ
َْ  ش

َ
  ش

َ
َ  ال

َ
  ِن 

ّ
   َْىَد ُ  اهللاُ  ِنال

َ
 ال

 ََ ٍ ُ، َشن
َ
   َّ

َ
ا  َش ُ، َتْبُد ُ  ُاَّمدي

ُ
هُه  َ رَُسو  ناهللان  َرضن ّمدٍ  َرَطا ب َّ نُم ، َ ط

ي
 َرُسوال

ٌن 
َ
نْسو

ْ
ناْ َيا،دن  َ ط     »  وبه   اََة ي
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আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত িতিন বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেয়ন, েয বযিি 

এ দু’আিট পড়েব জা�াত তার জেনয ওয়ািজব হেয় যােব৫৭

58।  

বায়া�- আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা:  

েয বযিি আ�াহর রা�ায় িজহাদ কের, আ�াহ তা‘আলা জা�ােত 

�েবশ করােবন। �মাগ- 

ُ  رَِهللاَ أ ب  سعيد نْ السيب أن أني هر�رة  َي غْهُ  ا قيل سمعت رسول اهللا  ََ

مْل اجاالد   سلهل اهللا  اهللا شعلْ بمن « :ص� اهللا عغيه و سغم ُقول

له بهَ يهويا  شَ هالد   سلهله �مْل الصاًْ   رو  اهللا للماالد   سله

  » يدخله اََة ش  ي�وعه ساجا مع شو� ش  �َهمة

অথর, সাঈদ াবেন মুসাােয়যব বগরনা কেরন, আবু হরাারা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেয়ন, আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম েক বলেত শেনিয়, িতিন বেলন, আ�াহর পেথ িজহাদ-

কারীর উপমা হে�, িদবেস েরাযা পালনকারী এবং রাি� েজেগ 

াবাদত-কারী বযিির নযায়। আর েক আ�াহর পেথ িজহাদ কের, 
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তা িতিন সমযক অবগত আেয়ন। আ�াহ তা‘আলা তার পেথ 

িজহাদকারী বযিির এ দািয়� িনেয়েয়ন। আ�াহ তা‘আলা তার 

পেথ িজহাদকারী বযিির এা দািয়� িনেয়েয়ন েয, হয় তােক 

শাহাদাষ দােনর িনরাপেদ তােক গাজীর েবেশ িফিরেয় 

আনেবন৫৮

59।  

িত�া�-আ�াহর সু�রতম নামসমূহ জানা ও তার যথাথর বা�বায়ন 

করা:  

েয বযিি আ�াহর িনরান�ািট নাম সংরেগ করেব এবং তার 

যথাযথ বা�বায়ন করেব, েস জা�ােতর অিিবাসী হেব।  

ِن  َتنْ 
َ
ٍَْ�َِ  ش ُ  رَِهللاَ  ُلَ� َي غْهُ  ا ََ : َّ

َ
ْههن  اهللاُ  َصّ�  اّ�ن  َرُسوَل  ش

َ
َْ  َعل

ّ
اَل   ََسل

َ
ْ: » َّ ن ِ 

ن  ّ نْىَعةي  �ن َّ  ك نْىعن ا َ ك   مناًَةي  اْسمي
ّ
ا، ِنال دي ْىَصاَلا َمنْ  َ اىن

َ
َّةَ  َدَخَل  ش  »اََ

অথর, আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহর িনরান�ািট নাম রেয়েয়, 
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েয বযিি েস  েলা েজেন তা বা�বায়ন করেব, েস জা�ােত 

�েবশ করেব৫৯

60।  

লুয়া�- কবীরা  নাহ বজরন করা:  

েয বযিি কবীরা  নাহ হেত েবেল থােক আ�াহ তা‘আলা তােক 

জা�াত দান করেব । �মাগ-   

حدثه أن  رهللا اهللا عغه رَُوب األنصيأأن أني رهم السمع حدثهم أن 

من واَ يعبد اهللا ال لَ  به ًيِا، « :قيل رسول اهللا ص� اهللا عغيه وسغم

 ٍَهْ الصوِ،  ٍ ل الك�ِ،  ههَ  الْباً� ةَ   اََة، يىهلو  عن 

 ».الْباً�، يَال اْشا  باهللا،  ْهل اَفس اجىلمة،  الف�ار يٌو الكىف

অথর, আবু রহম আস-সাময়ী রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, িতিন 

বেলন, আবু আায়ুব আল আনসারী রািদয়া�াহ ‘আনহ তােক 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয বযিি 

আ�াহর িনকট এমনভােব গমন করেব, েস একমা� আ�াহর 

াবাদত কেরেয়, তার সােথ কাউেক শরীক কের িন, তারা 

াবাদত করেয়, সালাত আদায় করেয়, যাকাত আদায় করেয়, 
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রমজােনর েরাজা রাখেয় এবং কবীরা  গাহ হেত িবরত থাকেয়, 

তার জনয রেয়েয় জা�াত। সাহাবীরা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম িজেজস করেলন, কবীরা  নাহ িক? িতিন উ�র 

িদেলন, আ�াহর সােথ েকান িকয়ুেক শরীক করা, অনযায়ভােব 

েকান মুসিলমেক হতযা করা এবং যুে�র ময়দান েথেক পলায়ন 

করা৬০

61।”  

প�া�- যথাসমেয় সালাত আদায় করা:  

যথা সমেয় সালাত আদায়, মাতা-িপতার েসবা ও আ�াহর রােহ 

িজহাদ করা একজন মুসিলমেক জা�ােতর িনকটবতরী কের েদয়। 

�মাগ-  

ألعميل قيل قغت ُي نب اهللا أَ ا رهللا اهللا عغه، عْ عبدا� نْ مسعود

 :قيل اقغت و ني ذا نب اهللا »الصوِ   مواْههها«: قيل اأقرب ىل الغة

  » اَهاد   سلهل اهللا « :قيل اقغت و ني ذا ُي نب اهللا» ب�الوالين«

আ�ু�াহ াবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, িতিন 

বেলন, আিম বললাম েহ আ�াহর রাসূল েকান আমল জা�ােতর 
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অিত িনকটবতরী কের েদয়? িতিন বলেলন, সময়মত সালাত 

আদায় করা, আিম বললাম তারপর েকানিট? িতিন বলেলন, মাতা-

িপতার েখদমত করা, িজজাসা করলাম তারপর েকানিট? িতিন 

বলেলন, আ�াহর রােহ িজহাদ করা৬১

62।  

য়া�া�- অিিকহাের িসয়াম পালন করা:  

জা�ােতর একিট দরজার নাম রাায়ান েস দরজা িদেয়, েকবল 

েরাজাদার বযিিা �েবশ করেব। �মাগ-  

 ْْ ََ  ٍِ ُ  رَِهللاَ  َسْه َي غُْه، ا ََ  ِْ َّ  « :قَيَل  وََسغيَم، َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  اّيِبّ  َع ن َّةن   ن  ِ  اََ
الُ  بَابيا ََ ُ  ُق

َ
  ، َُ َْهُ  يَْدُخُل  الّ�ٍّا ََ  من نُمو ٌَ  الّصاً ، يَْو َهاَمةن َن َْهُ  يَْدُخُل  الَ  ال َىدٌ  من

َ
 ش

، ْْ اُل  َ ْيُُل ََ ْقنَ : ُق
َ
؟ ش ََ نُمو ََ  الّصاً وُمو َُ َْهُ  يَْدُخُل  الَ  َ�هَ َىدٌ  من

َ
، ش ْْ ّنَاا َ ْيُُل

َ
 ي

وا
ُ
َُ  َدَخل لن

ْ
�
ُ
ْْ  ش

َ
ل
َ
َْهُ  يَْدُخْل  ي َىدٌ  من

َ
  » ش

অথর, সাহাল রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন িনিয় জা�ােত রাায়ান নামক 

একিট দরজা রেয়েয়, যা িদেয় েরাজাদাররাা েকবল �েবশ 

করেবন। েরাজাদার বযতীত অনয েকউ �েবশ করেত পারেব না। 

েঘাষগা েদয়া হেব, েরাজাদাররা েকাথায়? তখন তারা দ�ায়মান 
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হেব। অতঃপর যখন তারা রাায়ান নামক দরজা িদেয় �েবশ 

করেব, তখন তা ব� কের েদয়া হেব। তারপর আর েকউ �েবশ 

করেত পারেব না৬২

63।  

সাতা�- আপন েলােকর কে�র উপর ৈিযর িারগ করা:  

 েয বযিি তার ি�য় মানুেষর কে�র উপর ৈিযর িারগ করেব, েস 

জা�ােত �েবশ করেব। �মাগ- 

 ْْ ِب  ََ
َ
ني : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َي وُل  « :قَيَل  وََسغيمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  ا َُ   اّ�ُ  َق

َ
 َما: ََُعال

نَعْبدن  َْدن  الُمْ مننن  ل ، عن ٌَ نَاا َوَكا َبْفُه  ِ
َ
ّههُ  ِ ْللن  مننْ  َصفن

َ
ّْ  اّلْهَها ش  اْى�ََىَبُه، ُم

 
ّ
َََّةُ  ِنال   »" ا

অথর, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, আ�াহ 

তা‘আলা বেলন, আমার েকান মুিমন বা�াহর ি�য় বযিিেক যখন 

দুিনয়া েথেক তুেল িনা অতঃপর েস তার িবরেহ ৈিযর িারগ কের, 

তখন এর �িতদােন েস জা�াত পায়৬৩F

64।  
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আটা�- েবিশ েবিশ কের সূরা াখলাস িতলাওয়াত করা:  

েয বযিি েবিশ েবিশ কের সূরা াখলাস পড়েব তার জনয জা�াত 

ওয়ািজব হেয় যােব। �মাগ-  

 ْْ ِب  ََ
َ
ُت  :قَيَل  ُهَر�َْرَة، أ

ْ
ْ�بَغ
َ
ُ  َص�ي  اهللاِ  رَُسولِ  َننَ  أ َي  رَُجال   جََسِمنَ  وََسغيمَ  َعغَيْهِ  ا

 
ُ
ِْ : َ�ْقَرأ ُ  ُهوَ  قُ َي َحدى  ا

َ
ُ  أ َي َمدُ  ا ُ  َص�ي  اهللاِ  رَُسوُل  َ َقيَل  الصي َي : وََسغيمَ  َعغَيْهِ  ا

ُت . » ََوَبْه «
ْ
َّةُ  « :قَيَل  ؟وََجبَْت  َني: قُغ ََ  » .ا

“উবাাদ াবন হনাান বেলন, আিম আবু হরাারা রািদয়া�াহ 

‘আনহ েক বলেত শেনিয়, িতিন বেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম এর সােথ েবর হলাম অতঃপর িতিন এক 

বযিিেক সূরা াখলাস পাঠরত অব�ায় েদেখ বলেলন, ওয়াজাবাত 

(ওয়ািজব হেয় িগেয়েয়) অতঃপর আিম তােক িজজাসা করলাম, 

িক ওয়ািজব হেয়েয় ায়া রাসূলু�াহ? উ�ের বলেলন, জা�াত৬৪F

65।  
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ঊনষাট- েসজদার আয়াত িতলাওয়াত করার সােথ সােথ িসজদায় 

অবনত হওয়া: 

কুরআন িতলাওয়ােতর েসজদা আদায় করা �ারা একজন মুসিলম 

জা�ােত �েবশ করেব। �মাগ- 

ِاا « :ل رسول اهللا ص� اهللا عغيه وسغمقي :قيل رهللا اهللا عغه، عْ أب هر�رة

ْ�ش ابن آدٌ الىادِ يىاد اع ل الَهَاَ يب  يَول يا  ٍله     ر اية 

شِ ��ٍ  يا  ٍ� شم� ابن آدٌ بالىاود يىاد يله اََة   شم�ي بالىاود 

 .»يهبهه ي� اَار

অথর, আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, মানুষ যখন িসজদা আদায় কের 

তখন শয়তান েকােদ েকােদ দূের লেল যায় এবং বেল, হায় 

আফেসাস! আদম স�ানেক েসজদার আেদশ করা হল, েস িসজদা 

কের জা�াত পােব, আর আিম িসজদা অ�ীকার করায় আমার 

জনয জাহা�াম৬৫F

66। 
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ষাট- ঋেগর েেে� অস�ল বযিিেক অবকাশ েদয়া অপারগেক 

েমা কের েদয়া:  

ঋগ আদায় ও পিরেশাি করার েেে� সহজ কের েদয়া। �মাগ- 

হজাাফা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলেয়ন, 

» َّ ن ِ  
ي
ََ  رَُوو ََ  �نهَمنْ  َة ، َة ْْ �ُ

َ
ْبل
َ
رَا ُ  ِ

َ
َُ  ش

َ
َِ  الَمل بن

َْ َ هَل  ُر َىُه، لن َن
َ
ُ  ي

َ
 َلْل :  

َه 
ْ
ل اَل  َخْيٍ؟ مننْ  َعمن

َ
، َما :ْ ُْ

َ
ْعل
َ
ُ  ِنهَل  ش

َ
اَل  اْهُظْ�،:  

َ
ُْ  َما :ْ

َ
ْعل
َ
ِيا ش يْ   َ ْيَ  ًَ

ّ
�
َ
� 

َُْه 
ُ
بَاينعُ  �

ُ
، اّلْهَها  ن  اَّاَس  ش ْْ هن َوازٍن

ُ
�ُ   َش نْظن

ُ
ه
َ
، ي َ َاَ زُ  الُموسن

َ
ت
َ
، َعنن   َش ن  الُمْعرن

هُ 
َ
ْدَخل

َ
ه
َ
َََّةَ  اّ�ُ  ي   »ا

 েতামােদর পূেবর একজন বযিি িয়ল, মালাকুল মাউত তার ুহ 

কবজ করেত আসেল তােক িজজাসা করা হল, তুিম েকান ভােলা 

কাজ কেরয়? উ�ের েলাকিট বলল, আমার জানা নাা। তােক 

পুনরায় বলা হল, একটু েভেব েদখ, েকান ভােলা কােজর কথা 

মেন পেড় িকনা? তখন েস বলল, েকান িকয়ুা আমার মেন 

পড়েয় না, তেব দুিনয়ােত আিম মানুষেদর সােথ বািগজয করতাম 

এবং তােদরেক ঋগ িদতাম। অতঃপর স�ল বযিিেক অবকাশ 
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িদতাম এবং অপারগেক েমা কের িদতাম। আ�াহ তা‘আলা এা 

বযিিেক জা�ােত �েবশ করােবন৬৬

67।  

একষি�- িপতা-মাতার েখদমত করা:  

েয বযিি িপতা-মাতার েসবা করেব, েস জা�ােতর েয েকান দরজা 

িদেয় া�া �েবশ করেব। �মাগ- 

 ْْ ِب  ََ
َ
رَْداءِ  أ ني  ،رهللا اهللا عغه الي

َ
اَيهُ  رَُجال   أ

َ
ة   ِلَ  ىِني  :َقيَل  َ  أ

َ
ِّ  َو�ِني  اْمَرأ

ُ
 أ

ُمُرِ  
ْ
الَقَِهي، اَأ ََ نُو قَيَل  نِ

َ
رَْداءِ  أ ُ  َص�ي  اهللاِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : رهللا اهللا عغه الي َي  ا

ُ « : َ�ُقوُل  وََسغيمَ  َعغَيْهِ  ْ َسُط  الَوالن
َ
بَْواان  ش

َ
، ش َّةن َْ  اََ ّن

َ
َِْه  ي عْ  ًن ضن

َ
ه
َ
ََ  ي ن  ْ  الَاَا  َال

َ
 ش

 » اْىَفْظهُ 

অথর, আবু দারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, িপতা-মাতা হে�, জা�ােতর দরজা 

সমূেহর মিযম দরজা। অতএব তুিম া�া করেল, েসা দরজা ন� 

কর বা সংরেগ কর৬৭F

68।  
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বাষি�- িতন বার কের জা�াত লাওয়া এবং জাহা�াম েথেক মুিি 

কামনা করা:  

েয বযিি িদেন কম পেে িতনবার কের জা�াত লাােব এবং 

জাহা�াম েথেক মুিি লাােব, িন:সে�েহ আ�াহ তা‘আলা তােক 

জা�াত েদেব। �মাগ- 

 ْْ �َِس  ََ
َ
ِْ  أ

ِ  رَُسوُل  قَيَل  :قَيَل   رهللا اهللا عغه، َنيلٍِك  نْ َي  :وََسغيمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  ا
لَ  َمنْ  «

َ
ََّة، َسه َ

ْ
َث  اَ

َ
و
َ
هن  َمّ�اٍي، ع

َ
ال
َ
َّةُ  ْ َ

ْ
ّْ : اَ ُه

ّ
هُ  الل

ْ
ل ْدخن

َ
َََّة، ش

ْ
 اْسَهَاارَ  َ َمنن  اَ

َث  اَّارن، مننَ 
َ
و
َ
هن  َمّ�اٍي، ع

َ
ال
َ
ّْ «: اَّارُ  ْ ُه

ّ
ْ� ُ  الل ون

َ
 »اَّارن  مننَ  ش

অথর, আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয বযিি িদেন িতনবার জা�াত কামনা কের, 

জা�াত তার জনয এ বেল, �াথরনা কের, েহ আ�াহ! আপিন তােক 

জা�ােত �েবশ করান’ এবং েয িতনবার জাহা�াম েথেক পানাহ 

লায় জাহা�াম তার জনয এ বেল, দু’আ কের, েহ আ�াহ! আপ 

তােক জাহা�াম েথেক রো করগ৬৮F

69।  
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েতষি�- �ীর জনয �ীয় �ামীেক স�� রাখা- 

েয �ী তার �ামীেক স�� েরেখ মারা যােব, েস জা�ােত যােব। এ 

জনয �ীর উিলত হল, আমরগ তার �ামীর আনুগতয করা। �মাগ- 

ٌّ  َتنْ 
ُ
َمةَ  ش

َ
ْه رهللا اهللا عغهي،  َسل

َ
ال
َ
اَل : ْ

َ
ْههن  اّ�ُ  َصّ�  اهللان  َرُسوُل  ْ

َ
َْ  َعل

ّ
 : ََسل

ّقَما«
َ
�  ٍِ

َ
ََْها َ َز ُْوَها َمارَْه  اْم�َش هن  َراٍي  َت

َ
َََّةَ  َدَخل   ».ا

“উে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েকান মিহলা যিদ �ামীেক স�� 

েরেখ মারা যায় েস জা�ােত �েবশ করেব৬৯F

70।  

েলৗষি�- ওযু করার পর দু’আ পড়া:  

েয বযিি ওযু করার পর িনে�াি দু’আ পাঠ করেব, তার জনয 

জা�ােতর সব েলা দরজা খুেল েদয়া হেব এবং েস েয দরজা 

িদেয় া�া �েবশ করেত পারেব। �মাগ- 

ما « :عْ اّب ص� اهللا عغيه وسغم قيل رهللا اهللا عغه،عمر الَيب عْ 

مَ�ْ من شىد يهوضه يهبلل الوضَو عْ يَول شًهد شَ ال � ِال اهللا   شَ 
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رواه  ». يها ًاَامدا عبد اهللا   رسو  ِال يهّه   شبواا اََة يدخل من ش

 مسغم

ওমর াবন খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েতামােদর েকউ যিদ ওযু কের 

আর ওযুেক সু�রভােব কের, তারপর এ দু’আিট পাঠ কের, 

তাহেল তার জেনয জা�ােতর আটিট দরজাা খুেল েদয়া হেব, েস 

েয দরজা িদেয় া�া �েবশ করেত পারেব৭০F

71।  

পায়ষি�-উ�ম লিরে� লির�বান হওয়া:  

উ�ম লিরে� লির�বান হওয়া এমন একিট আমল, যা মানুষেক 

অিিক পিরমােগ জা�ােত �েবশ করায়। তাা আমােদর সবার 

উিলত আমরা যােত উ�ম লিরে� লির�বান হেত পাির। �মাগ-  

يل سئِ رسول اهللا ص� اهللا عغيه وسغم عْ ق رهللا اهللا عغه، عْ أب هر�رة

وسئِ عْ أِم  »رَوظ اهللا  ىىن اْلُ « :أِم ني ُد ِ اّيس الغة جقيل

  » .الف�ج الفْ  «ني ُد ِ اّيس اّير جقيل
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অথর, আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম েক িজজাসা করা হল, েকান িজিনসিট 

মানুষেক সব েলেয় েবিশ জা�ােত �েবশ করােব? উ�ের িতিন 

বলেলন, আ�াহর ভয় ও উ�ম লির�। তারপর তােক িজজাসা 

করা হল, েকান িজিনসিট মানুষেক সব েলেয় েবিশ জাহা�ােম 

�েবশ করােব? উ�ের িতিন বলেলন, মানুেষর িজ�া ও ল�া-

�ান৭১

72।  

য়ষি�- মৃতুযর সময় সবরেশষ কািলমা ‘লা ালাহা া�া�াহ’ বলা:  

েয বযিি মৃতুযর সময় উে�িখত কািলমা পাঠ কিরেব, েস জা�ােত 

�েবশ কিরেব। েয বযিি তার জীবেশায় সব সময় কািলমার 

উপর �িতিনত থাকেব, আ�াহ তা‘আলা তার মৃতুযর সময় তােক 

কািলমা পড়ার তাওিফক েদেব। পো�ের কািলমার সােথ যার 

েকান স�কর থাকেব না, তার েথেক মৃতুযর সময় কািলমা পড়া বা 

ঈমান িনেয় দুিনয়া েথেক িবদায় েনয়া খুবা দূরহ বযাপার। আ�াহ 

আমােদর েমা করন। �মাগ- 
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 ْْ ِْ  ُنَعيذِ  ََ
ٍِ  نْ

ِ  رَُسوُل  قَيَل  :قَيَل  ، رهللا اهللا عغه َجبَ َي : مَ وََسغي  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  ا
» ْْ ِنهِ  هِ رُ  َتنَ  َن   َكَ

َ
َ  ص

َ
  ىِل

ي
ُ  ىِص َي َِ  ا َغيةَ  َدَ 

ْ
 »ال

অথর, মু‘আয াবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, যার সবরেশষ কািলমা ‘লা 

ালাহা া�া�াহ’ হেব, েস জা�ােত �েবশ করেব৭২F

73।  

সাতষি�- সকাল-স�যা িনয়িমত মসিজেদ গমন করা:  

েয বযিি সকাল-স�যা িনয়িমত মসিজেদ যাতায়াত করেব, আ�াহ 

তা‘আলা তােক জা�ােত েমহমানদাির করেব। �মাগ-  

 ْْ ِب  ََ
َ
ِْ  ، رهللا اهللا عغه ُهَر�َْرةَ  أ ّيِبّ  َع  َ�َدا َمنْ « :قَيَل  وََسغيمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  ا
 
َ
دن ا ِنل َعدّ  َ َراَح، لَمْىان

َ
ُ  اّ�ُ  ش

َ
   ُ

َ
َّةن  مننَ  نُُك  ََ َما ا

ّ
 ْ  َ�َدا ُك

َ
 »َراحَ  ش

অথর, আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয বযিি সকাল স�যা িনয়িমত 

মসিজেদ গমন করেব, আ�াহ তা‘আলা জা�ােত তার জনয 

েমহমানদািরর বযব�া করেব৭৩F

74।  
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আটষি�- িসয়াম পালন অব�ায় মৃতুযবরগ করা:  

েয বযিি িসয়াম পালন অব�ায় েশষ িন:শাস তযাগ করেব, েস 

জা�ােত �েবশ করেব। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

তােক জা�ােতর সু-সংবাদ েদন। �মাগ- 

 ْْ ِب  ََ
َ
ِْ  ، هللا اهللا عغهر ُهَر�َْرةَ  أ ّيِبّ  َع من «  :قيل  وََسغيمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ي  ا

 » خهْ   بصهاٌ يٌو دخل اََة

অথর, আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিগরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেয়ন, েয বযিি িসয়াম পালন অব�ায় 

মৃতুয বরগ করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব৭৪F

75।  

উপের আমরা েয সব আমল েলার কথা আেলালনা করা হল, 

এ েলা য়াড়াও আরও অেনক আমল আেয়, েয েলা  আমােদর 

জা�াত লােভর পােথয় হেব। আ�াহ তা‘আলা আমােদর জা�াত 

লােভর জনয দুিনয়ােত ভােলা ভােলা আমল েলা করা তাওফীক 

িদন। আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন- 

                                                           
75 সহীহ আল জােম, হািদস: ৬২২৪; েশখ আলবানী রহ. হািদসিটেক সহীহ 

বেল আখযািয়ত কেরন।  
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ْ َوَسارُِعوٓ ۞ ﴿ َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  َِِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََج َّ ٰ س  ٱوَ  ُت َ�
َ
ِعّدۡت  ُض �ۡ�

ُ
 أ

َّقِ�َ سِلۡ   ]  ١٣٣: عمران ال[ ﴾ ١ ُم

আর েতামরা �ত অ�সর হও েতামােদর রেবর পে েথেক 

মাগিফরাত ও জা�ােতর িদেক, যার পিরিি আসমানসমূহ ও 

যমীেনর সমান, যা মু�াকীেদর জনয ��ত করা হেয়েয়৭৫F

76। 

আয়ােত আ�াহ মানুষেক জা�ােতর িদেক �ত অ�সর হওয়ার 

িনেদরশ েদন এবং আ�াহর পে েথেক েমা লােভর �িত অ�সর 

হওয়ার িনেদরশ েদন। কারগ, জা�াত লাভ করেত হেল, আ�াহর 

মাগিফরাত খুবা জররী। আ�াহর েমা য়াড়া েকউ জা�ােত 

�েবশ করেত পারেব না।  

েহ আ�াহ তুিম আমােদর উে�িখ আমল েলা করার তাওফীক 

দান কর, যােত আমরা জা�ােত �েবশ করেত পাির। আমীন 

 .نبيغي �مد، وع هل وصحبه وسغم وص� اهللا ع
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