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ভূ িমকা
،� والﺼﻼة والﺴﻼم ﻋ ﺮﺷف اﻷﻧبﻴﺎء اﻤﻟﺮﺳﻠ،�ﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب ﻟﻌﺎﻤﻟ
.�ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ ﻤﺟﻌ
সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সম� জগেতর �িতপালক।
আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক সম� নবী ও রাসূ লেদর
সরদার আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
উপর এবং তার পিরবার-পিরজন ও তার সম� সাহাবীেদর
উপর।
আ�াহ তা‘আলা আমােক েয সব আমল করা �ারা একজন মানু ষ
জা�ােত �েবশ করেত পাের বা জা�াতী বয্ি�েদর গুণাবলী
ৈবিশ�য্গুেলা িক েস িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।
এখােন �ায় আটষ�িট আমল উে�খ করা হেয়েছ, েযগুেলা
একজন বা�ােক জা�ােত �েবশ করােবন এবং এ আমলগুেলা
জা�াতীর গুণাবলীও বেট
আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক তার ইবাদত ও েগালামীর জনয সৃ ি�
কেরেছন। যারা আ�াহর ইবাদত করেব এবং একমা� তারই
েগালামী করেব, তার সােথ কাউেক শরীক করেব না, তােদর জনয্
রেয়েছ জা�াত। আর যারা আ�াহর ইবাদত করেব না-গাইরু�াহর
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উপাসনা করেব এবং ইবাদেত আ�াহর সােথ ইবাদেত েকােনা
িকছু েক শরীক করেব অথবা গাইরু�াহর েগালাম করেব, তােদর
জনয্ রেয়েছ জাহা�াম। আ�াহ ত‘আলা জা�াত ও জাহা�াম
দু িটেকই সৃ ি� কেরেছন এবং উভয়িটর জনয্ রেয়েছ অিধবাসী।
আর যােক জা�ােতর জনয্ সৃি� কেরেছ, তার জনয্ জা�ােতর
িদেক অ�সর হওয়ার আমলগুেলা সহজ করা হেয়ে, আর যােক
জাহা�ােমর জনয্ সৃি� কেেছন, তার জনয্ জাহা�ােমর আমলগুেল
সু েশািভত করা হেয়েছ।
তেব মেন রাখেত হেব, েয েকােনা আমল কবুল হেত
হেল তা একমা� আ�াহর স�ি� অজর্েনর লেক্ষয্ই করেত
এবং আমেল অবশয্ই ইখলাস থাকেত হেব। যিদ আমেল ইখলাস
না থােক েস আমল আ�াহর িনকট �হণেযাগয্ নয়। আ�াহ
তা‘আলা এরশাদ কের বেলন,

ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ََٓ
َ �ل ِص
َ �ّ � َ ُ� ٱ
[٥ : ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ٥ ِين
َ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا ٱ
ِ

“আর তােদরেক েকবল এই িনেদর্শ েদয়া হেয়িছল ে,
তারা েযন আ�াহর ইবাদত কের তারই জনয্ দীনেক একিন�
কের”। [সূ রা আল-বািয়য্না, আয়াত: ৫]
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َ َ ۡ ُۡ ََ ٗ ٰ َ َٗ َ َۡ ََۡۡ َّ َٓ َ ْ ُ َۡ َ َ َ َ
ٓادة ِ َر ّ�هِۦ
�ك بِعِب
ِ � �﴿�من �ن يرجوا ل ِقاء ر�ِهِۦ فليعمل �م� �ل ِحا و
ِ
َ
[١١٠ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ �أ َح َ ۢد
সু তরাং, েয তার রেবর সাক্ষাৎ ক, েস েযন সৎকমর্ এবং তার
রেবর ইবাদােত কাউেক শরীক না কের, [সূ রা আল-কাহাফ,
আয়াত: ১১০]
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কের বেলন,
«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤو أﺮﺷك ﻓﻴﻪ ﻏ�ي ﺗﺮ�ﺘﻪ و ﺮﺷ�ﻪ
“েয বয্ি� েকান একিট আমল কর, আর তােত েস আমার সােথ
কাউেক শরীক করল, আিম তােক ও তার আমলেক �তয্াখয্া
কির।”
আর �িতিট আমল হেত হেব, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর আদশর অনু যায়ী। যিদ েকােনা আমল খুব
সু �রভােব করা হয় এবং তার মেধয্ ইখলাস থােক এবং আমেল
কাউেক শরীক কের িন িক� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
আদশর্ অনুযায়ী হয় িন এ আমলও আ�াহর দরবাের �হণেযাগয
নয়। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
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«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
“েয বয্ি� েকান আমল কর, িক� তােত আমার আদশর্
বা িনেদর্শনা উেপক্ষা করা, তা �তয্াখয্াত ও অ�হণেযা”।
িনে� আমরা েয সব করেল, আ�াহর স�ি� অজর্ন হয় সেবর্াপি
কািক্ষত জা�, আ�াহর পক্ষ হেত মুিমেন মহামূলয্বান পাও
তা লাভ হয়, আেলাচনা করব। যােত আমরা জা�ােত লােভ ধনয্
হেত পাির এবং জা�াত লােভর �িতেযািগতায় অংশ�হণ করেত
পাির। আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলনُ َ ۡ ُ ٰ َ ٰ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ۡ َ ّ ّ ّ ُ ۡ َجَن
ۡ ّ
ُعِدَت
ت َوٱ��ض
��َ﴿وسارِعوا إِ� مغفِر� ٖ مِن َ�ِ�م َ ٍة عرضها ٱس
َ ل ِ ۡلُت َّق
[١٣٣ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ِ
“আর েতামরা �ত অ�সর হও েতামােদর রেবর পক্ষ েথে
মাগিফরাত ও জা�ােতর িদেক, যার পিরিধ আসমানসমূ হ যমীেনর
সমান, যা মু�াকীেদর জনয্ ��ত করা হেয়ে”। 1
०F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ُّﻨ
ََْ ّ َ َ ٌ ﻴ
ََْ ّ َ َ
«ﻟََﺔ
ِ أﻻ ِنَ ِﺳﻠﻌﺔ اﷲ، »أﻻ ِنَ ِﺳﻠﻌﺔ اﷲِ َ ِﻟَﺔ
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সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩৩
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“েতামরা মেন রাখেব, আ�াহ তা‘আলা পণয্ মহা মূলয্বান। আ
2
আ�াহর পণয্ হল জা�াত” আ�াহ তা‘আলার মহা মূ লয্বান পণয
১F

জা�াত লােভর জনয্ েয সব আমল করেত হে, অথবা েয আমল
করেল, আ�াহ তা‘আলার মহা মূ লয্বান ণয্ জা�াত লাভ করা
যােব েস সব আমলগুেলা আমরা িনে� আেলাচনা করব
আ�াহর দরবাের আমােদর কামনা িতিন েযন আমােদরেক
উে�িখত আমলগুেলা করা এবং েয সব গুণাবলীর কথা আেলাচন
করা হেয়েছ েস সব গুেণ গুণাি�ত হওয়ার তাওফীক েদন। িন�
িতিন আমােদর েদা‘আ �বণকারী ও �হণকারী।
জােকর উ�াহ আবুল খােয়র

2

বণর্নায় িতরিমি, হািদস নং ২৪৫০
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জা�ােত �েবশকারী বয্ি�েদর গুণাব
এক- নরম িদল হওয়া
যােদর অ�র নরম হেব, যারা েখাশ েমজােজর অিধকারী হেব,
সবর্দা আ�াহ-ভীতু হয়, কােরা েকােনা ক্ষিতকারক , ৈধযর্শীল
বয্ি, এমন েলাক জা�াতী হেব।

َ َ
ُ ُ َْ
َ َ ْ َ ُ ﻦ  أَﻲ
ﻲ
ّ َّْ اﻨﻟ
 » ﻳﺪﺧﻞ:ﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﻋﻨﻪ
اﷲ
ﻰﺿ
ة
َْ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ
ِِ
ﻞُ أَﻓْﺌ
ﻨ َّﺔَ أَﻗ  أَﻓْﺌ ﺪَ� ﻬُﻢ
ْ ّ ﺪَة
«�
َِ اﻟﻄ
ِ
ْ ﻣِﺜ
ْ
ُ ِ ٌَْ ْﻮَام
ِ

আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: “জা�ােত
�েবশ করেব এমন বয্ি� যােদর অ�রসমূহ হেব পািখর অ�েরর
নয্া 3”।
২F

দু ই- দু ব্
র অসহায় হওয়া:জা�ােত গরীব-িমসিকন, ফিকর, পরমুখােপক্, দু বর্ েলাকেদর
সংখয্ািধকয্ হ। পক্ষা�ের যারা তােদর িবপরীত হ, অথর্াৎ
অহংকারী, দু �ির� ও ঝগড়ােট বয্ি� জাহা�ােম �েবশ করেব।
3

মুসিলম, জা�াত ও তার েনয়ামত সমূ েহর বণর্না অধয্, হাদীস নং ২৮৪০।
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ََ
َ
ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ
 »أﻻ:ﺐ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ َﻊ ا ﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٍ ﺎرﺛﺔ �ﻦ وﻫ
ِ �ﻦ ﺣ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ََ
ّ ِ اﺠﻟَْﻨ
َ ُّ
ُ ِْﺮﺒ
ُﻢْ ﺑِﺄَﻫﻞ
ﻌِﻴﻒ
ٍ َ ِﺔ؟ ﻗﺎلﻮا ﺑ� ﻗﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ُ ﺿ
�
ْ
َ
 َﺴَﻢ
ُ
َ
َ
ََ
َ َِّﻌ
ْ ُ ُ
ْ
َ
ّ
ُﺮَّه
�ﺎر؟ ﻗﺎلﻮا ﺑ
ِ َﻒٍ لﻮْ أﻗ ﻰﻠﻋ َ اﷲُ ﻷََﺑ �ُﻢَّ ﻗَﺎلَ أَﻻَ أُﺧْﺮﺒِ �ﻢ ﺄَﻫﻞِ اﻨﻟ
َ  مُﺴْﺘَﻜ
ُ
« ٍ ِْﺮﺒ
ٍَ ﻞﻛُُّ �ُﺘﻞٍّ ﺟَﻮّاظ
“হােরসা ইবন ওহাব রািদয়া�াহু ‘আনহ নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনেছ, িতিন বেলেছন: “আিম িক
েতামােদরেক জা�ািত েলাকেদর গুণাবলীর কথা বলব ন?”
সাহাবাগণ বলেলন: হয্াঁ বলু ন। িতিন বলেলন: “�েতয্ক দুবর,
েলাক েচােখ েহয়, িক� েস যিদ েকান িবষেয় আ�াহর নােম কসম
কের তাহেল আ�াহ তার কসম পূ ণর্ করেবন” অতঃপর িতিন
বলেলন: আিম িক েতামােদরেক জাহা�ামী েলাকেদর কথা বলব
না? তারা বলেলন: বলু ন। িতিন বলেলন: “�েতয্ক ঝগড়াকারী,
4
দু �ির�, অহংকারী বয্ি ।”
৩F

4

মুসিলম, হাদীস নং ২৮৫৩।
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িতন- ন�-ভ� ও �হণেযাগয্ বয্ি� জা�ােত �েবশ কর:ন�-ভ�, মানু েষর িনকট �হণেযাগয্ ও মানুেষর কােছর েলাযােক মানু ষ িবপদ আপেদ কােছ পায়- এমন েখাশ েমজাজ,
পিরিচত ও ভাল েলাক জা�ােত �েবশ করেব। এ ধরেনর
েলােকর জনয্ আ�াহ ত‘আলা জাহা�ামেক হারাম কের িদেয়েছন।
ُ َُ َ َ َ َ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َﻋ ِﻦ اﺑ ْ ِﻦ َم ْﺴ ُﻌﻮ ٍد ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
َِ َ ّﺎرِ ﻞﻛُُّ ﻫَ�ِ ٍ ﻟَ�ِ ٍ ﺳَﻬْﻞٍ ﻗَﺮ
َ َ
«ﺎس
ّ ّ
»ﻰﻠﻋَ اﻨﻟ:ﻗﺎل
ِ َّﺐ�ٍ ﻣِﻦْ اﻨﻟ
“ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলনরাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, “�েতয্ক নরম
িদল ভ� এবং মানু েষর সােথ িমশুক েলাকেদর জনয্ জাহা�াম
হারাম”। যােদর জনয্ জাহা�াম হারাম তারা অবশয্ই জা�াে
�েবশ করেব 5।
৪F

চার- রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর অনু সরণকারী
জা�ােত যােব:-

5

আহমদ, ১/৪১৫। হাদীস নং ৩৯৩৮।
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েয বয্ি� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অনুসরণ করে,
েস জা�ােত যােব। পক্ষা� েয রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর অনু সরণ করেব না েস জাহা�ােম যােব। সু তরাং,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অনুসরণ করা �ারাই
জা�ােত �েবশ করা িনিহত। �মাণ-

ُّ َ َ
َ ُ َ ََّن
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ُ ﻮل
ُ» :اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ّﺔ  إِﻻَّ ﻣَﻦْ أَﻰﺑَ ﻗَﺎلُﻮا ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﷲُ وَﻣَﻦْ ﻳَﺄْﻰ
َِ ﻳ
�ِ ﺑ ﻗﺎل ﻣﻦ أﻃﺎﻋ
ََﺪْﺧُﻠُﻮنَ اﺠﻟَْﻨ
َ َ
َ َ ﺪْ أَﻰ
َ َ ْ َ َّ
« ﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ َوﻣﻦ ﻋﺼ ِﺎ� �َ ﺑ

“আবু হুরয়রা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন- আমার সম�
উ�ত জা�ােত যােব তেব ঐ সম� েলাক বয্তীত যারাঅ�ীকার
কের। সাহাবাগণ িজেজ্ঞস করল েহ আ�াহর রাস! েক অ�ীকার
কের? িতিন বলেলন, েয বয্ি� আমার অনুসরণ কের েস জা�ােত
�েবশ করেব, আর েয আমার নাফরমানী কের েস অ�ীকার
কের 6।”
৫F

6

বু খাির, কুরআন ও সূ �াহেক আকেড় ধরা িবষয় আেলাচনা অধয্া। হাদীস নং
৭২৮০।

11

পাঁচ- ৈদিনক বােরা রাকাত সালাত আদায়কারী
আ�াহর স�ি� অজর্েনর লেক্ষয্ েয বয্ি� �িত িদন 
রাকাআত সালাত (ফজেরর পূ েবর্ দু ই রাকাআত, েযাহেরর পূ েবর্
চার রাকাআত, পের দু ই রাকাআত, মাগিরেবর পের দু ই
রাকাআত, এশার পের দু ই রাকাআত সু �ত) আদায় কের েস
জা�ােত যােব। �মাণ:
�
َ
 أُمِّ ﺣَﺒِيﺒَﺔَ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ زَوْجِ  ا ﻲ
:ﻨﻟَّ ِ ِ ّﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َ َّ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ ْﺖ
ِّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ُ َ َُ ُ ْ َ
� �ﻠِﻢ ﻳﺼ
ِِ
ٍ  »ﻣﺎ ِﻣﻦ �ﺒ ٍﺪ مﺴ:ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ﻘﻮل
َ
ّ
ﻲ
َ َ َ ةَ ر
ُا
«�ْﻌﺔً  �َﻄﻮُّﺎﻋً �َ�َْ ﻓَﺮِ�ﻀﺔٍ إِﻻَّ �َ�َ ﷲ ﻪﻟَُ ﺑَيْﺘًﺎ ﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
َ ٍْ ﺛِنْﻲﺘَْ ﻋ َﺮﺸ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর �ী উে� হাবীবা
রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন, আিম রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুিছ, িতিন বেলন“েয বয্ি� আ�াহর স�ি�র উে�েশয্ �িতিদন য বয্তীত বাের
রাকাআত নফল সালাত আদায় করেব, আ�াহ তার জনয্ জা�ােত
একিট ঘর িনমর্াণ করেব 7।”
৬F

7

মুসিলম, মুসািফরেদর সালাত আদায় করা অধয্ায়।হাদীস নং ৭২৮।
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ছয়-আ�ীয়তার স�কর্ রককারী বয্ি� জা�ােত যাে
েয বয্ি� আ�াহর ইবাদেত তার সােথ কাউেক শরীক করেব ন,
সালাত কােয়ম করেব, যাকাত করেব এবং আ�ীয়তা স�কর্
বজায় রাখেব েস জা�ােত �েবশ করেব।

ﻳ
َ ﺟَﺎءَ رَﺟُﻞٌ إ ﻰ
َ َُّ� ِﻦْ أَﻲﺑ
ﻲ
ّ َّﻟَ اﻨﻟ
ﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ
ﻋﻨﻪ
اﷲ
ﻰﺿ
ﻮب
ِِ
َ
َُُْ َ َ
ِ�ُﻦْ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَ�ُﺒَﺎﻋِﺪ
 »�ﻌﺒﺪ:ﻣِﻦْ اﻨﻟَّﺎر ﻗﺎل
ِدُﻟَّ�ِ ﻰﻠﻋََ َ�ﻤَﻞٍ أَ�ْﻤﻠُﻪُ ﻳُﺪْﻧِي�ِ ﻣ
ِ
ََْ ّ
َ  �ُﺮﺸِْكُ ﺑِﻪِ ﺷَيْﺌًﺎ وَﺗُﻘِﻴﻢُ الﺼَّﻼَةَ وَﺗُﺆْ�ِ ا ل
َ ﺰَّﺎﻛ َة
َِ ﻓَﻠَﻤَﺎ أدﺑ َﺮ
 وَﺗﺼِﻞُ ذَا رَﻤﺣ ِﻚ
ُ ُ َ َ َ
َّ
َ َ
ُ ﻮل
«اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ْ �َﻤَﺴَّﻚَ ﺑِﻤَﺎ أُمِﺮَ ﺑِﻪِ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ
ﻗﺎل رﺳ

“আবূ আয়ু য্বরািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: এক
বয্ি� রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর িনকট এেস
বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােক এমন েকােনা আমেলর কথা
বলু ন যা আমােক জা�ােতর িনকটবতর্ী এবং জাহা�াম েথেক দূের
রাখেব। িতিন বলেলন: আ�াহর ইবাদত কর এবং তাঁর সােথ
কাউেক অংশীদার সাবয্�করেব না। সালাত কােয়ম কর, যাকাত
আদায় কর, আর আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখ। যখন ঐ েলাক
িফের েযেত লাগল, তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
13

ওয়াসা�াম বলেলন: তােক যা করেত বলা হল, যিদ েস এর ওপর
8
আমল কের তাহেল েস অবশয্ইজা�ােত �েবশ করেব ।
৭

সাত-তাহা�ু দ আদায়কারী, েরাজা পালনকারী ও অনয্েক খাদয
দানকারী:
মেন রাখেব, চির�বান, তাহা�ু দগুজা, অিধক পিরমােণ নফল
েরাযা আদায়কারী ও অনয্েক খাদয্ দানকারী জা�াে যােব। এ
ধরেনর েলাকেদর জনয্ জা�ােত িবেশষ ঘর িনমর্াণ করা হেয়েছ
�মাণُْ َُ َ َ َ َ
ّ
ّ َ
 »ّ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ:ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ ﻦْ ﻲﻠﻋ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ٍِ
ُﻐ
َ
ُ
ُ  َى
ُ ُ�َُﻮﻧِﻬَﺎ و
ْ َ َ ََ ّ
ﺎمَ أَﻋْﺮَاﻲﺑِ �ﻘﺎل ل ِﻤﻦ
ﻄﻮ�ُﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻇُﻬﻮرِﻫَﺎ �َﻘ
ﺮَﻓًﺎ ﺗُﺮ ﻇُﻬﻮرُﻫَﺎ ﻣِﻦْ �ُﻄ
ٌ
َ
َ َ ﻟْﺎﻠﻜ
َ َ
َ ََ َ َ ّ
 ﻳ َ ﺎ رَﺳُﻮلَ اﷲُ؟ ﻗَﺎل � لِ ﻤَﻦْ أَﻃَﺎب ا َمَ وَأَﻃْﻌَﻢَ اﻟﻄَﻌﺎم َوأدام الﺼِّﻴﺎم
ٌ َ ُ
 ّ
«َ� �ِِ ﺑِﺎلﻠَّﻴْﻞِ وَاﻨﻟَّﺎس �ِﻴﺎم

“আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম বেলেছন: জা�ােত এমন িকছু ঘর

8

মুসিলম িকতাবু ল ঈমান, পিরে�দ: েয ঈমান একজন মুিমনেক জা�ােত
�েবশ করােব। হাদীস নং ১৩।
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আেছ যার িভতর েথেক বািহেরর সব িকছু েদখা যােব। আবার
বািহর েথেক িভতেরর সব িকছু েদখা যােব। এক েবদু ইন বয্ি�
দাঁিড়েয় বলল, ইয়া রাসূ লু�াহ! ঐ ঘর কার জনয? িতিন বলেলন:
ঐ বয্ি�র জনয্ েয ভ ও নরম কথা, বেল, অনয্েক আহার
করায়, অিধক পিরমােণ নফল েরাযা রােখ, আর যখন েলােকরা
আরােম িন�ারত থােক তখন উেঠ েস সালাত আদায় কের 9।”
৮

আট:- নয্ায়পরায়ণ বাদশাহ জা�ােত যােব:নয্ায়পরায়ণ বাদশাহ, অপেরর �িত অনু �হকারী, নরম অ�র,
কােরা িনকট েকান িকছু চায়না এমন বয্ি�ও জা�ােত যােব
َ ُ َ ََّن
ﻦ
 ﺑْﻦِ ﻤﺣرٍ الْﻤُﺠ
َِ
ُ ﻮل
ّ ِﺎﺷ
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻌ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
َِْ �ِﻴَﺎض
ِِ َ ﻲ
َ َ
ٌ ُْ
َ ْ ُ ُ ٌ َ َ َ ّ ﺧُﻄْﺒَﺘِ َﻫْ ُ اﺠﻟَْﻨ
ﺎن ﻣﻘﺴِ ﻂ
ﻪِ وَأ ﻞ
ِ »ت ﻳ ﻮْمٍ ﻲﻓ:وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٍ َ ِﺔ ﺛﻼﺛﺔ ذو ﺳﻠﻄ
َّﻖٌ وَرَﺟُﻞٌ رَﺣِﻴﻢٌ رَ�  اﻟْﻘ
ُ
ٌ َ
ْ ُ َ َ ُْ
ٌَﺪِّق
ﻠِﻢ َوﻋﻔِﻴﻒ
ُِﻴﻖ
�َﺘَﺼ مُﻮ
ٍ َﻠْﺐِ ﻟِﻞﻜ ذِي ﻗﺮ� ومﺴ
ِّ
َ ُ ٌ ََُ
«ﺎل
ٍ ﻣﺘﻌ ِّﻔﻒ ذو �ِﻴ

9

িতরিমিয, জা�ােতর আেলাচনা। পিরে�দ: জা�ােতর কামরাসমূ েহর ৈবিশ�য;
২/২০৫১, হাদীস নং ১৯৮৪।
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“ইয়া� ইবন িহমার মাজােশ‘য়ী রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্,
িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
িতন �কােরর েলাক জা�ােত যােব। এক- নয্ায়পরায়ণ বাদশাহ,
সতয্বাদ, েনক আমলকারী। দু ই- ঐ বয্ি� েয �েতয্ক আেয়র
সােথ এবং �েতয্ক মুসলমােনর সােথ দয়া কের। িতন-ঐ বয্ি�
েয ল�া �ানেক সংরক্ষণ কের এবং িবনা �েয়াজেন কাের
িনকট েকান িকছু চায় না 10।
৯

যিদ রাজা বাদশার নয্ায় িবচার কে, তাহেল তারা
জা�ােত �েবশ করেব। আর যিদ অনয্ায় কে, তাহেল তােদর
জনয্ জাহা�াম অবধািত। সু তরাং ক্ষমতাশীলেদর �িত দাওয়া
থাকল, তারা েযন �জােদর �িত েকান �কার অনয্া-অনাচার ও
জুলুম অতয্াচা না কের।
আ�ীয় �জনেদর সােথ ভােলা বয্বহার করা একিট মহৎ গুন
িক� দু ঃেখর িবষয় বতর্মােন আমরা আ�ীয় �জনেদর সােথ
দু বর্য্বহ কের থািক। আ�ীয় �জনেদর েখাজ খবর েনই না।
10

মুসিলম, িকতাবু ল জা�াহ, পিরে�দ: জা�াতী ও জাহা�ামীেদর গুনাগুেণ
িবষেয় আেলাচনা, হাদীস নং ২৮৬৫।
16

মানু েষর কােছ হাত না পাতা খুবই জরুির। বতর্মােন েদখা যা
িভক্ষা িভি� একিট েপশা হেয় দািড়েয়েছ। যােদর অভাব তারা
চায় আবার যােদর অভাব নাই তারাও চায়। িক� তারপরও িকছু
েলাক আেছ, যারা মানু েষর কােছ হাত পােত না। তারা ল�ার
কারেণ ঘের বেস ক� কের, তােদর জনয্ রেয়েছ জা�াত।
নয়- আ�াহ ও আ�াহর রাসূ ল এবং �ীেনর �িত স�ি� জ্ঞা
আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত ঈমান আনায় আন�
অনু ভবকারী,

ইসলামেক

স��

িচে�

�ীয়

�ীন

িহেসেব

িব�াসকারীও জা�ােত যােব।
َ َ
َ ُ َ ََّن
ُ ﻮل
:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ْ اَﻲﺑِْ ﺳَﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْﺪْرِي َّ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
ُّ
َ
 َْ ﺪٍ رَﺳُﻮﻻً وَﺟَﺒَﺖ
َ
«ﻪﻟَُ اﺠﻟَْﻨَﺔ
ّ»ﻗﺎلَ رَﺿِﻴﺖُ ﺑِﺎﷲُ رَ�ًّﺎ و�ِﺎﻹِْﺳْﻼَمِ دِﻳﻨًﺎ وَ�ِﻤُﺤَﻤ
“আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েয বয্ি� বেল
েয আ�াহেক রব িহেসেব, ইসলামেক �ীন িহেসেব এবং মুহা�দ

17

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েক নবী িহেসেব েপেয় আিম
11
স��। তার জনয্ জা�াত ওয়ািজ হেয় যােব ।
১০

দশ:- দু ই বা দু ইেয়র অিধক কনয্ােকলালন-পালন করা:দু ই বা দু ইেয়র অিধক কনয্ােক লালন-পালন কের সু িশক্ষা দানকারী এবং বােলগা হওয়ার পর তােদরেক -পাে�
পা��কারী বয্ি�ওজা�ািত হেব। �মাণ-

ُ َُ َ َ َ َ
ََ َ
ُ ﻮل
:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
� ْﻦ أ� ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
َ
َُ َ َ ّ
َ ََُْ ّ ﺘ
َ
« ءَ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ أَﻧَﺎ وَﻫُﻮَ وَﺿَﻢَ أﺻﺎﺑِﻌﻪ
»ْ ﺎﻋَل ﺟَﺎرِ�َت�ِْ ﺣَﻰَ �ﺒﻠﻐﺎ ﺟ

“আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয
বয্ি� দু ইজন কনয্ােক তােদর �া�বয়�া হওয়া পযর্� লালপালন করল, িকয়ামেতর িদন আিম ও ঐ বয্ি� এক সােথ

11

আবু দাউদ, িবিতর অধয্া, পিরে�দ ইে�গফার িবষেয় আেলাচনা,
১/১৩৫৩, হাদীস নং ১৫২৯।

18

উপি�ত হব। একথা বেল িতিন তাঁর দু ই আ�ুলেক একি�ত কের
12
েদখােলন (েয এভােব) ।
১১

এগার- ওযু র পর দু ই রাকাআত নফল সালাত (তািহয়য্াতুল যু )
রীিতমত আদায়কারীও জা�ািত হেব।

ُْ َُ َ َ َ َ
َ ْ ُ ﻦ  أَﻲ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ َْ ِﺑ ﻫ َﺮ� َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ ْ ْ
َ
َْ َ
ْ
ِاﻹﺳﻼم
َ ِ ِﻟﻼ ٍل ِﻋﻨ َﺪ َﺻﻼ ِة اﻟﻐ َﺪاةِ »ﺎ ﺑِﻼَلُ ﺣَﺪِّﺛْ�ِ ﺑِﺄَرْﻰﺟ
ِ ِ �َﻤَﻞٍ ﻋَﻤِﻠْﺘَﻪُ ﻲﻓ
ِ�ِﻓَﺈ
َ َ
� َ ْ َ
ّ
َ
ّ ﺳَﻤِﻌْﺖُ الﻠﻠﻴﻠﺔ ﺧﺸﻒ �َﻌْﻠﻴﻚ َ�َْ ﻳَﺪَيّ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ « ﻗﺎل
�ﺔ ﻓﺎ
لَﻢْ أَ�َﻄ
ِّ
ﻬ
ْ
َ
ﺎ
 ﻲﻓ
ﻼل ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ �َﻤَﻼً أَرْﻰ ﺟ ِﻋﻨ ِﺪي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ
ِ ًََّّﺮْ ﻃَﻬُﻮرًاﺗَﺎﻣ
ُ َ
ِﻚَ اﻟﻄُّﻬُﻮرِ ﻣَﺎ ﻛُﺘ
ْ
َ ّ ِﺐَ ﻲﻟ أ ْن أ َﺻ
�
ﻴﻟَﻞٍ أَوْ �َﻬَﺎرٍ إِﻻَّ ﺻَﻠَّﻴْﺖُ ﺑِﺬَل
ْﺔِ ﻣِﻦ
ِ
ِ

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া একিদন ফজেরর
নামােযর পর েবলাল রািদয়া�াহু ‘আনহেক িজেজ্ঞস করে, েহ
েবলাল! ইসলাম �হেণর পর েতামার এমন িক আমল আেছ যার
িবিনমেয় তুিম পুর�ৃ ত হওয়ার আশা রাখ? েকননা আজ রােত
আিম জা�ােত আমার সামেন েতামার চলার শ� েপেয়িছ। েবলাল
12

মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়াস-িসলা, কনয্া স�ােনর �িত দয়া করা িবষেয়
আেলাচনা, হাদীস নং ২৬৩১।

19

রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন: আিম এর েচেয় অিধক েকান আমল
েতা েদখিছ না েয, িদেন বা রােত যখনই আিম ওযু কির তখনই
যতটুকু আ�াহ তাওিফক েদন ততটুকু নফল সালাত আিম আদায়
কির 13। অপর একিট হািদেস বিণর্১২

ﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺎﻋمﺮ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ  ﺎﻛﻧﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺎﻋﻳﺔ اﻹﺑﻞ ﻓﺠﺎءت ﻧﻮ�ﻲﺘ
ﺮوﺣﺘﻬﺎ ﺑﻌﻲﺸ ﻓﺄدر�ﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺋﻤﺎ �ﺪث اﻨﻟﺎس
�ﺄدر�ﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻪﻟ » ﻣﺎ ﻣﻦ مﺴﻠﻢ ﻳﺘﻮﺻﺄ ﻓﻴﺤﺴﻦ وﺿﻮءه ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﺼ
« ر�ﻌﺘ� ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ و ﻬﻪ إﻻ وﺟﺒﺖ ﻪﻟ اﺠﻟﻨﺔ
“উকবা ইবেন আেমর রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, আমােদর
উপর দািয়� িছল উট চরাবার। যখন আমার পালা আসল তখন
আিম এক িবকােল েসগুেলা েছে আসলাম। তখন আিম রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক েদখলাম েয িতিন মানু ষেদর
িনেয় কথা বলেছন, তখন তার েয কথা আিম ধারণ করেত
েপেরিছ তার মেধয্ িছ, “েতামােদর েয েকউ ওযু করল, আর েস
তার ওযু সু �র কের স�� কের, তারপর দু ই রাকাত

13

বু খাির ও মুসিলম, েদখুন সংিক্ষ� মুসি, হািদস নং- ১৬৮২।
20

তািহয়য্াতুল অজুর দুই রাকাত সালত ভােলাভােব আদায় করল,
14
তার জনয্ জা�াত ওয়ািজব হেয় যাে ।”
১৩

বার- েয নারীর মেধয্ হািদস বিণর্পাঁচিট গুণ পাওয়া যাে:এক-েয নারী সময় মত যথাযথ সালাত আদায় কের।
দু ই- েয নারী তার �ামীর অনু গত �ী হয়। িতন- েয নারী রমযান
মােসর েরাজা পালন কের। চার-েয নারী তার ল�া-�ােনর
েহফাজত কের। েস জা�ােতর েয েকান দরজা িদেয় �েবশ
করেত পারেব।

َ
ُْ َُ َ َ
َ ْ ُ ْ ﻦ  أَﻲ
 »إِذا: ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:ﺑ ﻫ َﺮ� َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ َْ
َ
ََ َْ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ
َ َ َْ
َ
 َوأﻃﺎﻋﺖ �ﻌﻠﻬﺎ،  َوﺣﺼﻨﺖ ﻓ ْﺮﺟﻬﺎ،  َوﺻﺎﻣﺖ ﺷﻬ َﺮﻫﺎ، ﻠّﺖِ الْﻤَﺮْأَةُ ﻤﺧﺴﻬﺎ

ْ ّ
َ
« ِﻞَ لَﻬَﺎ ادْﺧُ�ِْ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ ﻣِﻦْ أَيِّ أَﺑْﻮَابِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ ﺷِﺌﺖ

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয মিহলা পাঁচ
ওয়া� সালাত আদায় কের, রমযান মােস েরাযা রােখ, �ীয় ল�া�ান সংরক্ষণ ক, �ীয় �ামীর অনু গত থােক, িকয়ামেতর িদন
14

মুসিলম, হািদস: ১৪৪

21

তােক বলা হেব েয, জা�ােতর েয দরজা িদেয় খুিশ তুিম জা�ােত
15
�েবশ কর ।
১৪

েতর- শহীদ, নবজাত িশশু ও জীব� ে�ািথত স�া:আি�য়া, শহীদ, মৃতুয্বরণকারী ঈমানদারেদর নবজাতক
িশশু এবং জীব� ে�ািথত �ান (জািহিলয়ােতর যু েগ যা করা
হত) তারা জা�ািত হেব।
َ ﺎءُ ﺑِﻨْﺖُ ﻣُﻌَﺎوِ�َﺔَ رﻲﺿ
َ َ�ََّﺖْ ﺣَﺪ
ّ  ﻗَﺎلَ ﻗُﻠْﺖُ لِﻠﻨَّﻲ
�ﺒ ﺻ
ّ ِ�َﻨﺎ ﻋ
اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗَﺎﻟ
ﻨ
ِِ
ِ»الﺸَّﻬِﻴﺪُ ﻲﻓ: اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ؟ ﻗَ ﺎ لَ اﻨﻟَّﻲﺒُِ ّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ّ
ّ
«ﻟَْﻨَ ِﺔ َوْلُﻮدُ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَالْﻮَ�ِﻴ ﺪُ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
“হাসনা িবনেত মুয়ািবয়া রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: আমােক আমার চাচা এ হািদস বণর্না কেরেছন। িতিন
বেলন: আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক িজেজ্ঞ
কেরিছ েয, েকান ধরেনর েলােকরা জা�ািত হেব? িতিন বলেলন:

15

ইবেন িহ�ান, সহীহ জােম আসসগীর ১ম খ� হািদস নং-৬৭৩
22

শহীদরা জা�ািত। মৃতুয্বরণকারী নবজাতক িশশু জা�া।
16
(জািহিলয়ােতর যু েগ) জীব� ে�ািথত িশশু জা�াি ।”
১৫

েচৗ�-আ�াহর পেথর ৈসিনক:
আ�াহর পেথ িজহাদকারী জা�ািত হেব। আ�াহর পেথ িজহাদ
করেত িগেয় শহীদ হেল, েস অবশয্ইজা�ািত। �মাণْ َ َ َ
ّ َ� ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِذ ﺑْﻦ َﺟﺒَﻞ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ْ اﻨﻟَّﻲ
»ﻣﻦ:ﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٍ
ِ
ِِ
ُ ّ َ َ َﺔٍ وَﺟَﺒَﺖْ  ﻟَُ اﺠﻟَْﻨ
َﻞَ ﻲﻓِ ﺳَبِﻴ
« َﺔ
ﻪ
ﻞِ اﷲُ ﻣِﻦْ رَﺟُﻞٍ مُﺴْﻠِﻢٍ ﻓُﻮَاق ﻧﺎﻗ
“মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, েয
বয্ি� আ�াহর পেথ ততক্ষণ পযর্� িজহাদ কেরেছ যতক্ষণ 
উেটর দু ধ েদাহন করেত সময় লােগ তার জনয্ জা�াত
ওয়ািজব 17।
১৬F

16

আবু দাউদ, িকতাবু ল িজহাদ, হািদস নং- ২/২২০০

17

িতরিমিয, িজহােদর ফিযলত অধয্া, হািদস নং-২/১৩৫৩
23

পেনর- মু�াকী এবং চির�বান েলাক:
মু�াকী এবং চির�বান েলাক জা�ােত যােব। অিধকাংশ মানু ষেক
তার তাকওয়া ও সু �র চির� জা�ােত �েবশ করােব। আর
অিধকাংশ মানু ষেক তার মুখ ও ল�া-�ান জাহা�ােম �েবশ
করােব।

ُ َُ َ ُ َ َ
َ
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ � ْﻦ
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳ ِﺌﻞ رﺳ
َ ُﻠُﻖِ وَﺳُﺌ ﻞَ �َﻦْ أَ� ﺮ
ْ َ َ َ َ َ ََّ َ ﻳُﺪْﺧِﻞُ اﻨﻟَّﺎسَ اﺠﻟَْﻨ
ْ »�ﻘ َﻮى ا وَﺣُﺴْﻦُ اﺨﻟ:ﺔ �ﻘﺎل
ﻣ
ﺜ
ِ
ِ ْ
ﺜِ ﺎ
ُ َْ َْ َ ََ َ ّ
« ﺎر �ﻘﺎل اﻟﻔ ُﻢ َواﻟﻔ ْﺮج
َﻳُﺪْﺧِﻞُ اﻨﻟَّﺎسَ اﻨﻟ

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক িজেজ্ঞস করা হ
েকান আমেলর কারেণ সবর্ািধক েলাক জ�ােত �েবশ করেব?
িতিন বলেলন: তাকওয়া (আ�াহ ভীিত) ও উ�ম চির� 18।
১৭F

18

িতরিমিয, িকতাবু ল িবর ওয়াসিসলা, পিরে�দ: উ�ম চির� িবষেয়
আেলাচনা।

24

েষাল- ইয়াতীেমর লালন-পালন:ইয়াতীেমর লালন পালনকারী জা�ািত হেব। শুধু তাই না
ইয়ািতেমর লালন-পালনকারী জা�ােত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সােথ থাকেব। তাই আমােদর উিচত ইয়ািতমেক
সাহাযয্ করা।

ُ َُ َ َ َ َ
ُ َ
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ»ﻛﻓِﻞ
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ََ
َ َ
َ ْ ْ َ ّ
ْﻴﻢِ ﻪﻟَُ أَو
« �ِْ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَأﺷﺎرَ ﻣَﺎلِﻚٌ ﺑِﺎلﺴَّﺒَﺎﺑ ِﺔ َوال ُﻮﺳﻄﻰ
�ﻟِﻐَ�ِْهِ أَﻧَﺎ وَﻫُﻮَ ﻛَﻬﺎ

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: ইয়াতীেমর
লালন পালনকারী-ইয়াতীম তার আ�ীয় েহাক আর অনা�ীয়- ও
আিম জা�ােত এ দু ই আ�ুেলর নয্ায় এ বেল িতিন তাঁর দু ই
আ�ুলেক একি�ত কের েদখােলন েয এভােব এক সােথ থাকব।
(হািদেসর বণর্নকারী) ইমাম মােলক (রহঃ) শাহাদাত ও
মধয্মা�ুিল �িত ইশারা কের েদিখেয়েছন 19।
১৮F

19

মুসিলম, জুহুদ অধয্,

25

ُ َُ َ َ َ َ
ُ َ
َ
ُ ﻮل
»أﻧﺎ و�ﻓِﻞ: اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
� ْﻦ ﺳﻬﻞ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
َ
ْ
َ ْ ْ َ ّ
« ﻴﻟَتِﻴﻢِ اﺠﻟﻨﺔ ﻫﻜﺬا ِ َأﺷﺎرَ ﺑِﺎلﺴَّﺒَﺎﺑ ِﺔ َوال ُﻮﺳﻄﻰ و ﻓﺮج ﺑيﻨﻬﻤﺎ ﺷيﺌﺎ
সাহাল রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহু হেত বিণর্ত রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, আিম এবং ইয়ািতমেক লালনপালনকারী বয্ি� জা�ােত কাছাকািছ থাকব। এবং তার শাহাদাত
অ�ুিল এবং মধয্ম আ�ুলী�য় একি�ত কের ইি�ত করেলন এবং
দু ইেয়র মােঝ একটু ফাঁক করেলন 20।
১৯F

সেতর- হে� মাবরুেরর িবিনময় জা�া:
হজ একিট গুরু�পূণর্ ইবাদত। আ�াহ‘আলা হেজর িবিনময়
জা�ােতর েঘাষণা িদেয়েছন। যার হ� কবুল হেব েস অবশয্ই
জা�ািত হেব।

ُ َُ َ َ َ َ
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ُ ﻮل
:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ْ
ُّ
ُْْ َ
َ َ
َ
« ﺎرَةٌ لِﻤﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ وَاﺤﻟَْﺞُّ الْﻤَﺮﺒُورُ ﻟَيْﺲ ﻪﻟُ ﺟَﺰَاءٌ إِﻻَّ اﺠﻟَْﻨَﺔ
»ﻟْﻌُﻤْﺮَةُ إِﻰﻟ اﻟﻌﻤ َﺮ

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন;
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: “এক ওমরা
20

বু খাির, হািদস: ৪৯৯৮

26

েথেক অপর ওমরার মােঝ েয পাপ করা হয়, পরবতর্ ওমরা তার
জনয্ কাফফারা। আর কবুল হে�র একমা� �িতদান হল
জা�াত 21।”
২০

আঠােরা- মসিজদ িনমর্াণ কর:
মসিজদ িনমর্াণকারী জা�ািত হে, েয বয্ি� মসিজদ িনমর্া
করেব, আ�াহ তা‘আলা তার জনয্ জা�ােত একিট ঘর িনমর্া
করেবন। �মাণَ َُ ُ ْ َ َ َ
َ
ﻦ  �ُﺜ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
َْ ْﻤَﺎنَ �ْﻦَ �َﻔَّﺎن رﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳ
ُ َُ
ًمَﺴْﺠِﺪ
َُْ ّ
ُا
«َ�َ ﷲ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ ﻣِﺜﻠﻪ
� ِِ� ا
َ�َ� » وﺳﻠﻢ �ﻘﻮل
“ওসমান ইবন আফ্ফান রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন
বেলন: আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েক বলেত
শেনিছ িতিন বেলন: েয বয্ি� আ�াহর স�ি� অজর্েনর উে�েশ

21

বু খাির ও মুসিলম, ওমরা অধয্ায়

27

একিট মসিজদ বানােব আ�াহ তার জনয্ অনুরূপ একিট ঘ
জা�ােত িনমর্াণ করেব 22।
২১

উিনশ- ল�া-�ান ও িজ�ার েহফাজত করা:
ল�া-�ান ও িজ�া সংরক্ষণকার জা�ািত হেব। ল�া-�ান
ও িজ�ার েহফাজত করা খুবই গুরু�পূণর্ িবষয়। এ দুি
কারেণই একজন মানু েষর যাবতীয় িবপদ ও সব মুিসবত।
ُ َ� ْﻦ َﺳ ْﻬﻞ ﺑْﻦ َﺳ ْﻌﺪ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳﻮل
: اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ َ َ �َْ ﺤﻟ
َ ّ َ رِﺟْﻠَﻴْﻪِ أَﺿْﻤَﻦْ ﻪﻟَُ اﺠﻟَْﻨ
ْ َ
«َﺔ
ْ�َ� ْﻴﻴْﻪِ وَﻣَﺎ
� َﻤَﻦْ ﻲﻟِ ﻣ
»ﻳﻀ
ﺎ
“সাহাল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি� তার
দািড় ও েগাঁেফর মধয্বতর্ী � (মুখ) এবং তার উভয় পােয়র
মধয্বতর্ী � (ল�া �ান) সংরক্ষেণর িজ�া �হণ করেব আি
তার জনয্ জা�েতর িজ�া �হণ করব 23।
২২ F

22

মুসিলম, যু হ্দ অধয্া, পিরে�দ: মসিজদ িনমর্ােনর ফিযলত িবষেয়
আেলাচনা।

23

বু খারী, হািদস: ৬৪৭৪

28

িবশ- �িতেবশীর সােত ভােলা বয্বহার কর:
�িতেবশীেক ক�-দাতা জাহা�ামী হেব আর �িতেবশীর
�িত উ�ম আচরণকারী জা�ািত হেব। যারা জা�ােত েযেত চায়
তারা েযন তার েকান �িতেবশীেক ক� না েদয়।

َ َ َ َ ُ ََّلَ ﻗَﺎلَ رَﺟُﻞٌ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﷲُ إِن
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ﻓﻼﻧﺔ ﺗ ُﺼ ْﻮ ُم
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗ
َ
ُ َ ّ
َ َ َ َ
ْ ُ َ َ ْ َّ
ََ َ
�ََّﻬَﺎرَ و
ﺎر« ﻗﺎل ْﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳ ْﻮل
ِ ََﻘُﻮْمُ الﻠ ﻴﻞ وﺗﺆ ِذي ِﺟ�ا�ﻬﺎ ﺑِ ِﻠﺴﺎﻧِﻬﺎ ﻗﺎل » ﻲﻓِ اﻨﻟ
َْ
َ ْ َ ْ َ َّاﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ُﻼَﻧَﺔٌ ﺗُﺼَ�ِّْ الْﻤَﻜْﺘُﻮْ�َﺔَ وَﺗَﺼَﺪ
ار ِﻣ ْﻦ اﻷ ِﻗ ِﻂ
ِ
ِ ق ﺑِﺎﻷﺛﻮ
َ َ ََ َ
ّ اﺠﻟَْﻨ
ُْ ََ
« َ ِﺔ
ِوﻻ ﺗﺆ ِذي ِﺟ�ا�ﻬﺎ ﻗﺎل »  ﻲﻓ
“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন

বেলন: এক বয্ি� িজেজ্ঞস করল ইয়া রাসূলু� সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম! অমুক মিহলা িদেন েরাযা রােখ, রােত
তাহা�ু দ সালাত পেড়, িক� েস তার �িতেবশীেক ক� েদয়।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন: েস জাহা�ামী।
অতঃপর সাহাবাগণ িজেজ্ঞস করল , অনয্ এক মিহলা শু ফরয
সালাত আদায় কের, আর পিনেরর এক টুকরা কের তা দান

29

কের। িক� েস তার �িতেবশীেক েকান ক� েদয় না। িতিন
24
বলেলন: েস জা�ািত ।
২৩

সু তরাং, যারা মানু ষেক ক� েদয় তােদর নফল ইবাদত
েকান কােজ আসেব না। তােদর সালাত ও সাওম তােদরেক
জাহা�ােমর আগুন হেত বাচােত পারেব না। জাহা�ােমর আগু
েথেক বাচেত হেল এবং জা�ােত �েবশ করেত হেল, তােক
অবশয্ই মানুষেক ক� েদয়া ছাড়েত হেব
একুশ- আ�াহর িনরান�ই নাম মুখ� ও েহফাজত করা:
আ�াহর িনরান�ই নাম মুখ�-কারী জা�ািত হেব। অথর্া
আ�াহর নামসমূ হ জানা এবং নামসমূ েহর উপর যথাযথ ঈমান
আনা এবং বা�ব জীবেন িনেজর মেধয্ আ�াহর নােমর বা�বায়ন
ঘটােনা। েয বয্ি� আ�াহর িনরান�ইিট নাের যথাথর্টা রক্
করেব েস জা�ােত �েবশ করেব।

َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ﻦ  أَﻲ
ًَ ْ
ّ
ُ ﻮل
ِِ �ِﺴﻌﺔ
� َاﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ»ِن
َْ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
َّ
َ َ
« ِﺴْﻌِ�َ اﺳْﻤًﺎ ﻣِﺎﺋَﺔً إِﻻَّ وَاﺣِﺪًا ﻣَﻦْ أَﺣْﺼَﺎﻫَﺎ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ

24

আহমদ, হািদস নং-১৩৬।

30

“আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: আ�াহর এক
কম একশত অথর্া: িনরান�ই নাম আেছ, েয বয্ি� তা মুখ�
করেব েস জা�ােত যােব 25।
২৪

বাইশ- কুরআেনর েহফাজত ও েহফজ করা:
কুরআেনর সংরক্ষণকারী জা�ােত যাে যারা কুরআন
পেড় আ�াহ তা‘আলা তােদর জা�ােতর উ� মযর্াদা দান করেব।
ُ َُ َ َ َ َ
ْ ْ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻦْ أَﻲﺑِ ﺳَﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُﺪ ِر ِّي ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
َ َ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ ََْ َْ ْ ْ ْ َّ
»ﻘَﺎلُ لِﺼَﺎﺣِﺐِ اﻟْﻘُﺮْآنِ إِذَا دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ اﻗ َﺮأ َواﺻﻌﺪ �ﻴﻘ َﺮأ َو�ﺼﻌﺪ ﺑِ� ِّﻞ آﻳ ٍﺔ
َ ّ ﺘ
ََُ ْ َ
َ
«ْﺮَأَ آﺧِﺮَ ﻲﺷ ٍء ﻣﻌﻪ
� َر َﺟﺔً ﺣَﻰ
আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: কুরআন
সংরক্ষণকারী যখন জা�ােত যােব তখন তােক বলা হেব কুরআ
পাঠ করেত থাক এবং এক এক �র কের আেরাহণ করেত থাক।
তখন েস �েতযক আয়াত পােঠর মাধয্েম এেকক �র কের
25

বু খাির মুসিলম আল লু লু ওয়াল মারজান, ২য় খ� হািদস নং-১৭১৪
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আেরাহণ করেব। এমনিক তার সংরিক্ষ (মুখ� কৃত) সবর্েশষ
আয়াত পাঠ কের েস তার িনিদর্� �ােন আেরাহণ করেব এবং
েসটাই তার িঠকানা হেব 26।
২৫

েতইশ- সালাম িবিনময় করা:
েবিশ েবিশ সালাম িবিনময়কারী জা�ািত হেব। সালাম
মুসিলমেদর গুরপূ ণর্ স�াষণ। সালােমর �ারা মানুেষর মেধয
মহ�ত বৃ ি� পায় সু -স�কর্ ঘেড় উেঠ এবং সালাম জা�ােত
�েবেশর কারণ হেয় থােক। আ�াহ তা‘আলা আমােদর েবিশ
েবিশ কের সালাম েদয়ার তাওিফক দান করুন। �মাُ َُ َ َ َ َ
َ
ُ ﻮل
ُ َ� ْﻦ َ�ﺒْﺪ
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
اﷲ ﺑ ْ ِﻦ � ْﻤ ٍﺮو ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ِ
َ َ َّ
َ
ُ
َ َ
« ٍ»ُوا الﺮَّﻤﺣَْﻦَ وَأَﻃْﻌِﻤُﻮا اﻟﻄَّﻌَﺎم وأَﻓْﺸُﻮا الﺴَّﻼَم ﺗَﺪْﺧُﻠﻮا اﺠﻟَْﻨَﺔ � ِﺴﻼم: وﺳﻠﻢ
“আবদু �াহ ইবন সালাম রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন
বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েহ
মানব ম�লী সালাম িবিনময় কর। মানু ষেক আহার করাও, যখন

26

ইবেন মাযাহ, িকতাবু ল আদাব, পিরে�দ, কুরআন িতলাওয়ােতর সাওয়াব
িবষেয় আেলাচনা: ২/৩০৪৭

32

মানু ষ ঘুম� থােক তখন সালাত পড়। তাহেল িনরাপেদ জা�ােত
27
�েবশ করেব ।
২৬

অপর হািদস, আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আন হেত বিণর্ত রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন,
 أوَﻻ أدﻟّ�ﻢ ﻰﻠﻋ، وﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮا ﺤﺗﺎﺑﻮا،»ﺗﺪﺧﻠﻮن اﺠﻟﻨﺔ ﺣﻰﺘ ﺗﺆﻣﻨﻮا
«ﺷء إذا ﻓﻌﻠﺘﻮه ﺤﺗﺎﺑبﺘﻢ؟ أﻓﺸﻮا الﺴﻼم ﺑيﻨ�ﻢ
“েতামরা ততক্ষণ পযর্� জা�ােত �েবশ করেত পারেব,
যতক্ষপযর্ তুিম ঈমানদার না হেব, আর ততক্ষণ পযর্� েতাম
ঈমানদার হেব না যতক্ষণ না েতামরা এেক অপরেক ভােলা ন
বাসেব। আর আিম িক েতামােদর এমন একিট িজিনস বািতেয়
েদব, যা করেল েতামরা এেক অপরেক ভালবাসেব? েতামরা
েতামােদর িনেজেদর মেধয্ সালােমর �সার ক”। 28
२७F

27

িতরিমিয, িকয়ামেতর আেলাচনা, অনু ে�দ নং-১০/২০১৩৯

28 মুসিলম, িকতাবু ল ঈমান, পিরে�দ : জা�ােত মুিমন ছাড়া আর েকউ �েবশ
করেব না, হািদস নং ৫৪।

33

চি�শ- েকােনা রুগীেক েদখেত যাওয়:
রুগেক েদখােশানা করা এবং েকােনা রুগীর েখাজ খবর েনওয়া
খুবই গুরু�পূণর্ কাজ। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াম
েকােনা রুগী েদখেত যাওয়া বয্ি�েক জা�ােতর -সংবাদ েদন।
�মাণُ
َ َ
َ ََْ ْ َ
ُ ﺎن ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ َم ْﻮ َ� َر ُﺳﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻗﺎل َر ُﺳﻮل
��ﻦ ﺛﻮ
ِ
َ َ ّ ﺘ
ُ
« اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ»ُ الْﻤَﺮِ�ﺾِ ﻲﻓِ �َْﺮَﻓَﺔِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺣَﻰَ ﻳ ْﺮﺟِ ﻊ
“সাওবান রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, রুগীর েদখােশানাকারী
যতক্ষণ পযরঘের িফের না আেস, ততক্ষণ পযর্� েস জা�াে
বাগােন থােক 29।
২৮F

29

মুসিলম, িকতাবু ল িবর, পিরে�দ, অসু �েদর েদখেত যাওয়া িবষেয়
আেলাচনা।

34

পঁিচশ- �ীিন ইলম িশক্ষালকারী:
আ�াহর স�ি� অজর্েনর উে�েশয্ েনর জ্ঞানে�ষণ
উে�েশয্ ঘর েথেক েবর হে, েকউ পিথমেধয্ মারা েগে, আ�াহ
তা‘আলা তােক জা�াত দান করেব। �মাণ-

َ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ ﻦ  أَﻲ
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ  اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل » ﻣﻦ ﺳﻠﻚ
ّ
ّ
ُ َﺮِ�ﻘًﺎ ﻳَﻠْﺘَﻤِﺲُ �ِﻴﻪِ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﺳَﻬَ َﻞ
« اﷲ ﺑِﻪِ ﻃَﺮِ�ﻘًﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি� �ীিন
ইলম অজর্েনর জনয্ পথ চে আ�াহ তার জনয্ জা�ােতর পথ
30
সহজ কের েদন ।
২৯ F

ছাি�শ-ওজুর পর কািলমােয় শাহাদাত পড়া:
ভােলা কের ওযু করার পর েয বয্ি� কািলমােয় শাহাদাত পাঠ
করেব, েস জা�ােতর আটিট দরজার মধয্ হেত েয েকান দরজা
িদেয়ই জা�ােত �েবশ করেব। �মাণ30

মুসিলম িকতাবু জ িযকর, পিরে�দ, কুরআন িতলাওয়ােতর জনয্ এক�
হওয়া িবষেয় আেলাচনা।
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ُ
َ َ َ َ
ُ ْ َ
 »ﻣﺎ ﻣِﻨ� ْﻢ:ْ �ُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ اﺨﻟَﻄَّﺐِ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻗﺎل َر ُﺳ ْﻮل اﷲ
ُْﻮَﺿ
َ َ َ ْ
ّ ُ  أَﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ اﷲُ وَأَن
َ
ِﻣﻦ أﺣ ٍﺪ �َّﺄُ �َﻴُﺒْﻠِﻎُ أَوْ ﻓَيُﺴْﺒِﻎُ ال ﻮءَ �ُﻢَّ �َﻘُﻮل
َ َ َُُ ﻮﻪﻟُُ إِﻻَّ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟ
َ َ ْ ُ ُ َْ َُ َّ
أ ﺑْﻮابُ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ اﺜﻟَﻤﺎ�ِﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ِﻣﻦ �ﻳِّﻬﺎ
ا �َﺒْﺪُ اﷲُ وَرَﺳ
َ َﺷ
(ﺎء « )رواه مﺴﻠﻢ
অথর, ওমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ, েয বয্ি�
َ
ভােলা কের ওযু কের এবং ওযু র পর এ দু আ পেড়, َ ﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَّ اِﻪﻟ

ُ
َ ّ اﷲُ وَأَنَّ �َُﻤ
ُّﺪًا �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮْﻪﻟ
অথর, আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ

ছাড়া েকান েকান সতয্ ইলাহ নাই এবং মুহা�দ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বা�া এবং রাসূ ল। তার জনয্
জা�ােতর আটিট দরজা খুেল েদয়া হেব। েস তখন েযিট িদেয়
31
খুিশ েসিট িদেয় জা�ােত �েবশ করেত পারেব।
৩০F

31

মুসিলম িকতাবু ত তাহারাহ, পিরে�দ: ওজুর পর দু ’আ িবষেয় আেলাচনা।
36

সাতাশ- সকাল-স�য্া সােয়য্দুল ইে�গফার প করা:
েয বয্ি� সকা-স�য্া সাইেয়য্দুল ইে�গফার পাঠ করে
এবং েসিদন বা রােত মারা জােব আ�াহ তা‘আলা তােক জা�াত
দান করেব। �মাণ-

ُْ َُ َ َ َ َ
ْ َ ْ َّﻦ  ﺷَﺪ
:ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ َْ ا ِد ﺑ ِﻦ أو ٍس ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َِّ ﻴ
َ َْ َ َ َْ ّ َ
َ ُ ْ َ ََ
»ﺳ ﺪ ِاﻻﺳﺘِﻐﻔﺎرِ أن �ﻘﻮل ﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ رَ�ِ ّ ﻻَ إِﻪﻟَ  إِﻻَ أﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘ ِ� َوأﻧﺎ �ﺒﺪك
َ  �َﻬْﺪِكَ وَوَﻋْﺪِكَ ﻣَﺎ اﺳْﺘَﻄ
َ َ ُ َُ ُ َْ َ َ َ
ﻮء لﻚ
 ﻣِﻦْ ﺮﺷ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ أﺑ
ََﻌْﺖُ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ
ََﻧَﺎ ﻰﻠﻋ
ِّ
َ
ُِ لَﻚَ ﺑِﺬَﻧْﻲﺒ
َْ َ ُّ
َ
ْ َ َ َ َ ْ ّ
ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِ ﻓَﺈِﻧَﻪ ﻻ �ﻐ ِﻔاﺬﻟُّﻧُﻮبَ إِﻻَ أﻧﺖ ﻗﺎل َوﻣﻦ
 وَأَﺑُﻮء
ََّﻤَﺘِﻚَ ﻲﻠﻋ
َْ نْ �ُﻤْﻲﺴِ  �َﻬُﻮَ ﻣِﻦْ أَﻫ
َ
ّ
َ
ﻬﺎ ﻣِﻦْ اﻨﻟَّﻬَﺎرِ مُﻮﻗِﻨًﺎ ﺑِﻬَﺎ �َﻤَﺎت ﻣِﻦْ ﻳَﻮْﻣِﻪِ �َﺒْﻞَ أ
ﻞِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
َ
ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ََْ َ َ َ َ ٌ ُ َُ َ ّْ
ّ
«ﻮﻗِﻦ ﺑِﻬﺎ �ﻤﺎت �ﺒﻞ أن ﻳﺼﺒِﺢ �ﻬ َﻮ ﻣِﻦ أﻫ ِﻞ اَْﻨَ ِﺔ
َﻣَﻦْ ﻗَﺎلَﻬَﺎ ﻣِﻦْ الﻠَﻴ ِﻞ وﻫﻮ م

“সা�াদ ইবন আওস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন
বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
সােয়য্দুল ইে�গফার হল“আ�াহু�া আ�া রা�ী লা ইলাহা ই�া
আ�া খালা�তানী, ওয়া আনা ‘আবদু কা ওয়া আনা ‘আলা
‘আহিদকা, ওয়া ওয়া‘িদকা মা�াতু‘তু, আ‘উজুিবকা িমন সারির মা
সানা‘তু, আবুউলাকা িবিন‘মািতকা ‘আলাইয়য্, আবুউ িবজানবী,
ফাগিফরলী ফাই�াহু লা ইয়াগিফরুজুনুবা ই�া আ�
37

“েহ আ�াহ! তুিম আমার �ভু, তুিম বয্তীত ইবাদেতর েযাগয্ আ
েকান উপাসয্ েনই। তুিম আমােক সৃি� কেরছ। আর আিম হি�
েতামার বা�া, আর আিম আমার সাধয্মত েতামার �িতিতেত
অ�ীকারাব�। আিম আমার কৃতকেমর্র অিন�টা েথেক েতামার
আ�য় কামনা করিছ। আমার �িত েতামার েনয়ামেতর �ীকৃিত
�দান করিছ। আর আিম আমার গুনা খাতা �ীকার করিছ।
অতএব তুিম আমােক ক্ষমা , িন�য় তুিম বয্তীত গুনহ
মাফকারী আর েকউ েনই। েয বয্ি� দৃ ঢ়িব�াসসহ এ েদা‘আ
িদেনর েবলা পাঠ কের, আর স�ার পূ েবর্ মৃতুয্বরণ কের 
জা�ািত। আর েয বয্ি� রােতর েবলা একীনসহ  দু ’আ পাঠ
কের এবং সকাল হওয়ার পূ েবর্ মৃতুয্বরণ কের েসজা�ািত 32।
৩১

আটাশ- অ� বয্ি� েযৈধযর তার অ�ে�র উপর ৈধযর্ ধারণ কে:
যার েচাখ অ� হেয় েগল, আর েস তােত ৈধযর্ধারণ
করল, তােক আ�াহ তা‘আলা তার অ�ে�র িবিনমেয় জা�াত দান
করেব। �মাণ-

32

বু খাির, হািদস নং-২০৭১০।
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ُ َُ
ََ َ
َ َّ ِ» ﻮل
اﷲ
� ْﻦ أ� ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ َ ﺳَﻤِﻌْﺖُ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ﻘ
ن
َّ
ُ َُ  ﻋ َ ﻮَّﺿْﺘ
ُ ََْْ َ َ َ
« ﻪ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ اﺠﻟَْﻨَﺔ
َﻗﺎل إِذا ا�ﺘﻠﻴﺖ ِي ﺤﺑَِﺒِيﺒَتَﻴْﻪِ ﻓَﺼَﺮﺒ
“আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন
বেলন: আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক বলেত
শুেনিছ িতিন বেল: আ�াহ বেলন: আিম যখন আমার েকােনা
ি�য় বা�ােক তার দু িট ি�য় অ� (েচাখ �ারা) পরীক্ষা ক, আর
েস তােত ৈধযর্ধারণ কের তখন এর িবিনমেয় আিম তােক জা�াত
33
দান কির ।
৩২F

উনি�শ- িপতা-মাতার হক আদায় ও তােদর েখদমত করা:
িপতা-মাতার হক ও তােদর েখদমত করা খুবই জরুরী।
আ�াহ তা‘আলা তার িনেজর হক আদােয়র পেরই িপতা-মাতার
হকেক বা�ার উপর ফরয কের িদেয়েছন। িপতা-মাতার হক
আদায় করা �ারা একজন বা�া জা�ােত লাভ করেব এবং েস
জা�ােতর দরজাসমূ হ হেত েয েকান দরজা িদেয় �েবশ করেত
পারেব। �মাণ33

বু খাির িকতাবু ল মারা�, পিরে�দ: যার েচাখ ন� তার ফিযলত স�েকর্
আেলাচনা।
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ُ َُْ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ ﻦ  أَﻲ
ﻲ
ّ َّْ اﻨﻟ
ﻏِﻢ أ�ﻔﻪ
ﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل »ر
ﻋﻨﻪ
اﷲ
ﻰﺿ
ة
َْ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ
ِِ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ َْ
ُ
ُ
َ َ
َ ْ
ِ
�ْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻜِﺮﺒَِ أَﺣَﺪَﻫُﻤَﺎ أَوْ ﻠﻛﻴ ِﻬﻤﺎ ﻓﻠ ْﻢ ﻳﺪﺧﻞ
َرﻏِ  أَ�ْﻔُﻪ رَﻏِﻢَ أَ�ْﻔُﻪ ﻣَﻦْ أَدْرَك أَﺑﻮ
َّ
« ﻟَْﻨَﺔ
“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কেরেছন িতিন বেল: ঐ বয্ি�র নাক
ধু লায় ধু -লু ি�ত েহাক, ঐ বয্ি�র নাক ধুলায়ধু -লু ি�ত েহাক, ঐ
বয্ি�র নাক ধুলায় ধু -লু ি�ত েহাক, েয তার িপতা-মাতােক বৃ �
বয়েস েপল তােদর েকান একজনেক বা উভয়েক অথচ তােদর
স�ি� অজর্ন কের জা�াত লাভ করেত পারল ন 34।
৩৩F

অপর হািদেস বিণর্ » لﻮاﺪﻟ أوﺳﻂ:ﺎل أﺑﻮ اﺪﻟرداء ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
« ﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻓﺄﺿﻊ ذﻚ اﺒﻟﺎب أو اﺣﻔﻈﻪ
আবু দারদা রািদয়া�াহু ‘আনহু বেল, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেছন, িপতা-মাতা হে�, জা�ােতর দরজা

34

মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়ািসলা, পিরে�দ: মাতা-িপতার েখদমতেক �াধানয্
েদয়া িবষেয় আেলাচনা।
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সমূ েহর মধয্ম দরজা। অতএ, তুিম ই�া করেল েসই দরজা ন�
35
কর বা সংরক্ষণ  ।
৩৪

ি�শ-ক�দায়ক ব� রা�া েথেক দূ র করা:
েয বয্ি�মুসলমানেদর চলাচেলর পথ েথেক েকান ক�দায়ক ব�
দূ র করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব। �মাণ-

َ َ
َ ُ َ ََّن
ّ
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ُ ﻮل
َ »ِن:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
َ
َ
َّ
َ ََ َ َ ََ
« ّﺠَﺮَةَ ﺎﻛَﻧﺖْ ﺗُﺆْذِي الْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َ ﻓَﺠﺎءَ رَﺟُﻞٌ �َﻘﻄﻌﻬﺎ ﻓَﺪﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ

“আবূ হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: একিট গাছ
মুসলমানেদরেক ক� িদেতিছল। তখন একবয্ি� এেস তা েকেট
িদল। এর িবিনমেয় েস জা�াত লাভ করল 36।
৩৫F

35
36

সু নােন িতরিমিয, হািদস: ১৯০০
মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়াসিসলা, পিরে�দ: রা�া হেত ক�দায় ব�
সরােনা িবষেয় আেলাচনা।
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একি�শ- রুগী বয্ি� �ীেরােগর উপর ৈধযর্ধার করা:
েরাগ বয্ািধে আ�া� বয্ি� যখন েরােগর কে�র উপর ৈধযর
ধারণ করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব। পক্ষা� েয অৈধযর
হেব, েস এমন সাওয়াব এ িবিনমেয়র অিধকারী হেব না। �মাণﻄ ﺎءُ �ْﻦُ أَﻲ
ََ ُ ْ َ ُّ َ
�َ �ﻨﻪ أﻻ
َﻲﺿ
ِ ﺒَّﺎس
ٍ �َ ِﺑ َر
ََ
ٍ َ� ُﺎح ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺎلَ ﻗَﺎلَ ﻲﻟِ ا�ْﻦ
ْ
� ﻗَﺎلَ ﻫَﺬِهِ الْﻤَﺮْأَةُ الﺴَّﻮْدَاءُ أَﺗَﺖْ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ،َ�َ امْﺮَأَةً ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَﻨَّﺔِ؟ ﻗُﻠْﺖُ ﺑ
َ َ
ْ
َ َ َ ْ ّ ﺮﺻْ عُ وَ�ِ َ َ َ ﻒُ ﻓَﺎدْع
 ﻗﺎل »إِن،ُ اﷲَ ﻲﻟ
ّاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ﻘﺎﻟﺖ ِإ ِ� َ ِ�ّ أَﺗ�ﺸ
ِ
َ
َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ّ َﻚِ اﺠﻟَْﻨ
َ
ُ ﺎ�ِﻴﻚِ « َﻘَﺎﻟَﺖْ أَﺻْﺮ
ﺒ
 و�ِن ﺷِﺌﺖِ دﻋﻮت اﷲ أن �ﻌ،َﺔ
ْﺖ ِ ﺻَﺮﺒْتِ وَل
ِ
َ
ََ
َ ََ
 ﻓَﺪَﺎ َﻋ ل َﻬﺎ،َ ﻓَﺎدْعُ اﷲَ ﻲﻟِ أَنْ ﻻَ أَﺗ�ﺸّﻒ،ُﺎﻟَﺖْ إِ�ِّ أَﺗَ�ﺸّﻒ

“আতা ইবন রাবাহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন ইবেন আ�াস
রািদয়া�াহু‘আনহ আমােক বেলেছন: আিম িক েতামােক একজন
জা�ািত নারী েদখাব না? আিম বললাম েকন নয়। িতিন এক
মিহলার �িত ইি�ত কের বলেলন: গতকাল েয মিহলািট,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর িনকট এেস বলল:
েয আিম মৃগী রুগ, আর এ রােগ আ�া� হেল আমার সতর
খুেল যায়। তাই আপিন িক আমার জনয্ আ�াহর িনকট েদা‘আ
করেবন েযন আ�াহ আমােক সু � কেরন? িতিন বলেলন: যিদ
42

তুিম চাও তাহেল ৈধযর্ ধর আর এর িবিনমেয় তুিম জা�াত লাভ
করেব। আর যিদ তুিম চাও তাহেল আিম েতামার জনয্ েদা‘আ
কির। িতিন েতামােক সু � কের িদেবন তখন ঐ মিহলা বলল:
আিম ৈধযর্ ধারণ কর। িক� সােথ এ আেবদনও করিছ েয এ
েরােগ আ�া� হেল আমার সতর খুেল যায়। আপিন আমার জনয্
েদা‘আ করুন হেত আহার সতর না খুেল। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার জনয্ এেদা‘আ করেলন 37।
৩৬

বি�শ- নবী, শহীদ, িস�ীক ও নবজাত িশশ:
নবী, শহীদ, িস�ীক, মৃতুয্বরণকারী নবজাতক িশ, আ�াহর
স�ি� অজর্েনর উে�েশয্ মুসিলম ভাইেয়র সােথ সাক্ষাতক
জা�ািত হেব।
েতি�শ- �ামীর ভ�, অিধক স�ান জ�দােন ক� সহয্কারী এবং
�ামীর িনযর্াতেন ৈধয-ধারণকািরণী:
�ীয় �ামীর ভ�, অিধক স�ান জ�দােন ক� সহয্কারী এবং
�ামীর িনযর্াতেনৈধযর-ধারণকািরণী মিহলা জা�ািত হেব।
37

বু খারী, িকতাবু ল মার�া।
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ُْ َُ َ َ
َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:ﺐ ﺑ ِﻦ ﻋﺠ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ � ﻦ ﻛﻌ
َ
ﻨﻟ
ْ�ُﻢ
ّ
ْ
 وَالﺼِّﺪِّ�ْﻖُ ﻲﻓِْ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ،ِ» ﺑِﺮِﺟَﺎﻟِ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَﻨّﺔِ؟ ا َّﻲﺒُِّ ﻲﻓِْ اﺠﻟ ْ َﻨَّﺔ:
ََ ّ
ِِﺟَﺎﻧِﺐِ الْﻤُﺮﺼ
 أﻻ.  ﻲﻓِْ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
ّ
ِْ وَالﺮَّﺟُﻞُ ﻳَﺰُوْرُ أَﺧَﺎهُ ﻲﻓِْ اﷲِ ﻲﻓ، ِﻴْﺪُ ﻲﻓِْ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
َْ
َ
َ
َ
�ُِﺒ
ْ َ
ُﻢْ ﺑِنِﺴِﺎﺋِ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ؟ اَلْﻮَلُﻮْدُ الْﻮَدُوْدُ اﻟَّﻲﺘِ ْ إِذا ﻇﻠﻤﺖ �ِ ْ أو
َ َ َ
ْ َ َ ْ َ ُ
َ
« ﻻذُوْقُ �َﻤَﻀًﺎ ﺣَﻰﺘّ ﺗَﺮْﻰ ﺿ،  َﺬِهِ ﻳَﺪِيْ ﻲﻓِ ْ ﻳﺪِك: ﻇﻠِﻤﺖ ﻗﺎﻟﺖ
“কা‘ব ইবন ওজরা রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: আিম িক জা�ািত
পুরুষেদর কথা েতামােদরেক বলব ন? নবী, শহীদ, িস�ীক,
মৃতুয্বরণকারী নবজাতক িশ, দূ র েথেক �ীয় মুসিলম ভাইেক
আ�াহর স�ি� অজর্েনর উে�েশয্ েদখেত আেস এমন বয্
জা�ািত। (িতিন আরও বেলন) আিম িক েতামােদরেক জা�ািত
মিহলােদর বয্াপাের অবগত করাব ন? �ীয় �ামী ভ�, অিধক
স�ান �সেব ৈধযর-ধারণকারী, ঐ পিব�া নারী েয তার �ামীর
অতয্াচাের ৈধযর্ধারণ কের বেল , আমার হাত েতামার হােত,
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আিম ততক্ষণ পয ক্ষা� হেবা নযতক্ষণ না তুিম আমার �ি
38
স�� হও ।
৩৭

েচৗি�শ- হারাম হালােলর উপর িব�াসকারী:
শরীয়েত হালাল-কৃত িবষয়সমূ হেক হালাল এবং হারাম-কৃত
িবষয়সমূ হেক হারাম বেল জানা এবং েস অনু যায়ী আমলকারীও
জা�ািত হেব।

َ ََ
َ ُ َ َ َ َ ً ُ َ ََّن
َ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ﻘﺎل
� ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺟﻼ ﺳﺄل رﺳ
َ َ
َ َ ْ
أ َرأﻳْإِذَا ﺻَﻠَّﻴْﺖُ الﺼَّﻠَﻮَاتِ الْﻤَﻜْﺘُﻮ�َﺎتِ وَﺻُﻤْﺖُ رَمَﻀ َﺎنَ وَأَﺣْﻠَﻠْﺖُ اﺤﻟَﻼل
َ َ َ َ َ ََّ ُ اﺠﻟَْﻨ
« ﺔ ﻗﺎل » �ﻌ ْﻢ
ّﻣْﺖُ اﺤﻟَْﺮَامَ وَلَﻢْ أَزِدْ ﻰﻠﻋََ ذَلِﻚَ ﺷَيْﺌًﺎأَأدْﺧُﻞ

“জােবর রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল: এক বয্ি�
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক িজেজ্ঞস করল ইয়
রাসূ লু�াহ! যিদ আিম ফরয সালাত আদায় কির। রমযােন িসয়াম
পালন কির শরীয়েত হালাল-কৃত িবষয়সমূ হেক হালাল বেল জািন
এবং শরীয়েত হারাম-কৃত িবষয়সমূ হেক হারাম বেল জািন। আর
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তাবরানী আল জােম, আ�ামা আলবানীর জােম আসসগীর, হািদস নং-২৬০১
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এর েচেয় অিধক আর েকান িকছু না কির। তাহেল আিম জা�াত
39
পাব? িতিন বলেলন: হয্া ।
৩৮

পঁয়ি�শ- বা�ােদর মৃতুয্র উপরৈধযর ধারণকািরণী:
েয েকান িবপেদ ৈধযর ধারণ করার েকান িবক� নাই। তেব, িকছু
িকছু িবপদ এমন আেছ, েযগুেলার উপর ৈধযর ধারণ করা খুবই
ক�কর ও কিঠন। েয কােরা বা�া মারা যাওয়া। তারপরও েয
বয্ি� এ ধরেন িবপেদ ৈধযর ধারণ করেব, তার জনয্ রেয়ে,
জা�াত। েয বয্ি দু ইজন অ�া� বয়� বা�ার মৃতুয্েত ৈধযর্ধা
করেব, আ�াহ তা‘আলা তােক জা�াত দান করেব। �মাণ-

َ ُ َ ََّن
َ
َ ُ ﻦ  أَﻲ
ُ ﻮل
:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
َْ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
ْ ْ
ّ
ََ
ْ
ُ َ
َ»ﻟِنِﺴ َﻮةٍ ﻣِﻦ َﻧﺼَﺎرِ ﻻَ � ﻤُﻮت ﻹِِﺣْﺪَا�ُﻦَّ ﺛَﻼﺛﺔٌ ﻣِﻦْ الْﻮَﺪﻟَِ �َﺘَﺤْتَﺴِﺒَﻪُ إِﻻ
ﻨ َّﺔَ �َﻘ
َْْ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ َْْ َْ ّ
«�
ِ � ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل أو اﺛن
ِ َﻠَﺖْ اﺠﻟَْ َﺎﻟَﺖْ امْﺮَأَةٌ ﻣِﻨْﻬُﻦَ أو اﺛن

“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া একদল আনসারী

39

মুসিলম িকতাবু ল ঈমান, পিরে�দ: যারা জা�ােত �েবশ করেবন, তােদর
িবষেয় আেলাচনা।
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মিহলােক লক্ষয্ কের বল: েতামােদর মেধয্ যার িতনিট স�ান
মৃতুয্বরণ কের আর েস তােত সাওয়ােবর আশা িনেয় ৈধযর্ধার
কের েস জা�ািত হেব। তােদর মেধয্ এক মিহলা িজেজ্ঞস ,
ইয়া রাসূ লু�াহ! যিদ দু ইজন মৃতুয্বরণ কে? িতিন বলেলন:
দু ইজন মৃতুয্বরণ করেল 40।
৩৯

ছি�শ- �েতয্ ফরয নামােযর পর আয়াতুল কুরিস পাঠ করা:
েয বয্ি��েতয্ ফরয নামােযর পর আয়াতুল কুরিস পাঠ করেব,
তার জা�ােত �েবেশ একমা� মৃতুয্ ছাড়া আর েকােন বাধা
থাকেব না। �মাণُْ َُ َ َ َ َ
َ َ َ ُ ْ ﻦ  اَﻲ
ْ َ
 »ﻣﻦ:ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:ﺑ اﻣﺎﻣﺔ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ َْ
َ
َْ ّ َ ﻨ
َ
ء آﻳَﺔَ اﻟْﻜَﺮْﻲﺳِِّ دُﺑُﺮَ ﻞﻛُِّ ﺻ ﻼَةٍ ﻣَﻜْﺘُﻮْ�َﺔٍ لَﻢْ �َﻤْﻨَﻌْﻪُ ﻣِﻦْ دُﺧُﻮْلِ اﺠﻟَّْﺔِ اِﻻَ ان
َ ُّ
« َﻤ ْﻮت
“আবু উমামা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি�

40

মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়ািসলা, পিরে�দ: যার েকান বা�া মারা যাওয়ার
পর তার উপর সাওয়ােবর আশা কের, েস িবষেয় আেলাচনা।
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�েতয্ ফরয নামােযর পর আয়াতুল কুরিস পাঠ করেব তার জনয্
41
মৃতুয্ বয্তীত জা�ােত যাওয়ার বয্াপাের আর েকান বাধা  ।
৪০

সাতি�শ- “লা-হাওলা ওলা কুয়য্াতা ই�া িব�া” েবিশ েবিশ কের
পাঠ করা:
“লা-হাওলা ওলা কুয়য্াতা ই�া িব�াহ” জা�ােতর খাজানাসমূ েহর
একিট খাজানাহ। সু তরাং, আমােদর উিচত েবিশ েবিশ কের, “লাহাওলা ওলা কুয়য্াতা ই�া িব�া” পাঠ করা। �মাণ-

ُ َُ َ َ َ َ
َ ﻦ  أَﻲ
َ ّ
ُ ﻮل
 »َﻻَ أَدُﻟُﻚ:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َْ ِﺑ ذ ٍّر ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ّ
ّ
َ
ُُ ْ َْ ََ
َ
َ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﷲُ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إِﻻ
�َ� ِﻣﻦ ﻛﻨﻮزِ اَْﻨَﺔِ؟ ﻠْﺖُ ﺑ
ٍ ﻋﻛ
ُ ﺑ
« ﺎﷲ
ِ

“আবু যার রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: আিম িক
েতামােদরেক জা�ােতর খিন স�েকর্ অবগত করাব না। আিম

41

নাসায়ী, ইবেন িহ�ান, �াবরানী, আ�ামা আলবানী রহ. এর িসলিসলাতুল
আহািদস আস-সহীহা খ� দু ই হািদস নং-৯৭২
48

বললাম: ইয়া রাসূ লু�াহ! অবশয্ই অবগত করােব, িতিন বলেলন:
42
লা-হাওলা ওলা কুয়য্াতা ই�া িব�াহ(বলা) ।
৪১

আটি�শ- েয বয্ি�“সু বহানা�ািহল আযীম ওয়া িবহামিদহী” েবিশ
েবিশ কের পাঠ করেব, তার জনয্ জা�ােত একিট েখজুর গাছ
লাগােনা হেব। �মাণُْ َُ َ َ َ َ
َ ْ َ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ِ �ﻦ ﺟﺎﺑِ ٍﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ
ّ
َ
«  »ﻗﺎلَ ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﷲُ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ وَﺤﺑَِﻤْﺪِهِ ﻏُﺮِﺳَﺖْ ﻪﻟَُ �َْﻠﺔٌ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ:وﺳﻠﻢ
“জােবর ইবন আবদু �াহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম বেলেছন: েয
বয্ি�“সু বহানা�ািহল আযীম ওয়া িবহামিদিহ” (বড়ে�র অিধকারী
আ�াহ তাঁর �শংসার সােথ পিব�তা বণর্না করি) এ েদা‘আ পাঠ
কের, তার জনয্ জা�ােত একিট েখজুর গাছ লাগােনা হ 43।
৪২ F

42

ইবেন মাজাহ, সু নান ইবেন 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

49

ঊনচি�শ-অনয্ায়ভােব িনহত বয্:
অনয্ায়ভােব বা িনযর্ািতত হেয় যিদ েন বয্ি� িনহত হ, তােক
আ�াহ তা‘আলা জা�াত দান করেব। েযমন- েকান বয্ি� তার
স�দ রক্ করেত িগেয় অনয্ায়ভােব িনহত ল, তােকও জা�াত
দান করা হেব। �মাণَ ُ َ ََّن
َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ� ْﻦ َ�ﺒْﺪ
ُ ﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ
ﺎص ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
ِ اﷲ ﺑ ِﻦ �ﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ اﻟﻌ
ِ
َ
ُ ّ َﻪُ اﺠﻟَْﻨ
َ
َ َْ ﻗُﺘِﻞَ دُون
« َﺔ
ﻣﺎﻪﻟِِ ﻣَﻈْﻠُﻮﻣًﺎ ﻓَﻠ
» :ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
“আবদু �াহ ইবন আমর ইবন আস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণর্ত। িতিন বেল: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন: েয বয্ি� তার স�দ রক্ষা করেত িগেয় অনয্ায়ভ
িনহত হল েস জা�ািত 44।”
৪৩ F

44

নাসায়ী, খুন করা হারাম হওয়া অধয্া, পিরে�দ: েয বয্ি� স�দ রক্ষাে
মারা যায় েস িবষেয় আেলাচনা: ৩/৩৮০৮।
50

চি�শ- অিন�াকৃত গভর্পাত হওয়ােত ৈধয-ধারণকারী মিহলা:
েয নারী অিন�াকৃত ও অকােল গভর্পাত হওয়ােত ৈধয ধারণ
কের, েস মিহলা জা�ােত �েবশ করেব। িকয়ামেতর িদন বা�ািট
তার মােক েটেন জা�ােত িনেয় যােব। �মাণّ
َ َ
ّ َ� ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِذ ﺑْﻦ َﺟﺒَﻞ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ْ اﻨﻟَّﻲ
 »اﺬﻟَِي:ﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٍ
ِ
ِِ
ُ ُ
َ ﺴِّﻘْﻂَ ﻴﻟ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ِهِ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨ
« َ ِﺔ إِذا اﺣتﺴبﺘﻪ
ََﺠُﺮُّ أﻣَّﻪ �ِﺮﺴََر
!َِﻔْﻲﺴِ �ِﻴﺪِه
“মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু ‘আনহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কেরেছ, িতিন বেলন: ঐ
স�ার কসম! যার হােত আমার �াণ। অিন�াকৃত গভর্পােতর
মাধয্েম ভূ িম� হওয়া বা�া, তার মােয়র নাভী ধের েটেন েটেন
জা�ােত িনেয় যােব। তেব এ শেতর্ েয ঐ মিহলা সওয়ােবর
আশায় তােত ৈধযর্ধারণ কেরিছ 45।
৪৪F

একচি�শ- নয্ায় িবচারকারী িবচার জা�ােত �েবশ করেব:
নয্য় িবচার খুবই গুরু�পূণর্। মানবতার জনয্ এিট একিট অিনব
ও িবক�হীন। যারা নয্ায় িবচার করে, তারা দু িনয়া আেখরােতর
45

ইবেন মাজাহ, িকতাবু ল জানােয়য, হািদস: ১/১৩০৫
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উভয় জাহােনর সফলতা ও কািময়ািব অজর্ন করেব। নয্া
িবচারকারী িবচারকগণ জা�ােত যােব, পক্ষা� যারা অনয্ায়
িবচার কের তারা জাহা�ােম �েবশ করেব। �মাণُْ َُ َ َ َ َ
ََْ ُ ْ َ
» :ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا،�ﻦ ﺑ َﺮ�ﺪة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﻓِْ اﺠﻟَْﻨ ّ َﺮَفَ اﺤﻟ َ ﻖَّ �َﻘَﻰﻀ
ّ
،ِﻪِ �َﻬُﻮَ ﻲﻓِْ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
َﺑ
ْ
 ﻋ. َ ِﺔ
َﺎنِ ﻲﻓِْ اﻨﻟَّﺎرِ وَﻗَﺎضٍ ﻲ
َ
ّ
َ َﺎضٍ ﻋَﺮَفَ اﺤﻟَْﻖ
«ﺎر
ِ َّ ﻓَﺠَﺎرَ ﻣُﺘَﻌَﻤِّﺪًا اَوْ ﻗَﻰﻀ َ�ِْ ﻋِﻠْﻢٍ �َﻬُﻤَﺎ ﻲﻓِْ اﻨﻟ
“বুরাইদা রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: দু ই�কােরর িবচারক
জাহা�ামী হেব। আর এক �কার জা�ািত হেব। ঐ িবচারক েয
সতয্েক বুেঝেছ এবং ঐ অনুযায়ী িবচার কেরে েস জা�ািত হেব।
আর েয িবচারক সতয্েক বুেঝেছ এবং েজেন বুেঝ অনয্ায়ভাে
িবচার কেরেছ এবং ঐ িবচারক েয, েকান যাচাই বাচাই বয্তীত
িবচার কেরেছ েসও জাহা�ামী হেব 46।
৪৫F

46

হােকম, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আসসগীর ৩ম খ�,
হািদস নং ৪১৭৮
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িবয়াি�শ-অপর ভাইেয়র ই�ত রক্ষা ক:
�িতিট মুসিলেমর দািয়� হল, তার অপর ভাইেয়র স�ান হানীর
বয্পাের সতকর্ থাক, যােত েকােনা�েমই অপর মুসিলম ভাইেয়র
ই�ত স�ােনর উপর আঘাত না আেস। েয বয্ি� েকােন
মুসিলম ভাইেয়র অনপুি�িতেত তার ই�ত রক্ষার বয্াপা
ভূ িমকা পালন করল, েস জা�ািত হেব।
ُْ َُ َ َ ْ َ َ
ﻦَْ أَﺳْﻤَﺎءَ ﺑِﻨْﺖِ ﻳَﺰ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ِ ِ�ﺪَ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ
ْ َْبَّ َﻦ
ُ ََ
ّ
«ﺎر
ِ َ » � ﺤﻟَﻢِ أَﺧِﻴﻪِ ﺑِﺎﻟْﻐِﻴﺒَﺔِ ﺎﻛَنَ ﺣﻘًّﺎ ﻰﻠﻋ اﷲ نْ �ُﻌْﺘِﻘَﻪُ ﻣِﻦْ اﻨﻟ:وﺳﻠﻢ
“আসমা িবনেত ইয়ািযদ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি� েকােন
মুসিলেমর অনু পি�িতেত তার অপমান েথেক তােক রক্ষা কর
তার বয্াপাের আ�াহর দািয়� হল েয তােক জাহা�াম েথেক মু�
করা 47।”
৪৬F

47

আহমদ, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আসসগীর ৫ম খ�,
হািদস নং ৬১১৬
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েততাি�শ- িভক্ষা না করা এবং মানুেষর কােছ হাত না পা:
েয বয্ি�কােরা িনকট কখনও হাত পােত না, েস বয্ি� জা�ােত
�েবশ করেব। িভক্ষা বৃি� একিট ঘৃিণ ও িন�মােনর েপশা।
এেক বাের বাধয্ না হেল কােরাই এ েপশা অবল�ন করা উিচত
নয়। �মাণُ َُ َ َ َ َ
ْ َ
َ َ َ
ُ ﻮل
» ﻣﻦ:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
� ْﻦ ﺛ ْﻮ َ�ﺎن ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
َ ََ
ّ
َ
«  اﻨﻟَّﺎسَ ﺷَيْﺌًﺎ وَأَﺗ�ﻔّﻞُ ﻪﻟَُ ﺑِﺎﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
ُ ﻲﻟِ أَنْ ﻻَ �َﺴْﺄَل
“সাওবান রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি� আমােক এ
িবষেয় িজ�াদাির িদেব েয, েস কােরা িনকট কখেনা হাত পাতেব
না আিম তার জনয্ জা�ােতর িজ�াদার হ 48।
৪৭F

চুয়াি�শ- রাগেক িনয়�ণ করা:
রাগ দমনকারী বয্ি জা�ািত হেব। রাগী বয্ি� জা�ােত �েবশ
করেব না, যিদ জা�ােত �েবশ করেত হয়, তাহেল তােক অবশয্ই
রাগ দমন করেত হেব। �মাণ48

আবু দাউদ িকতাবু য-যাকাত, হািদস ১/১৪৪৬।
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َ
ُْ َُ َ َ َ َ
َ ْ َّْ اَﻲﺑِْ اﺪﻟ
 » ﻻ:ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ ردا ِء ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ َ ْﻐْﻀَﺐ
َّ
« وَلﻚ اﺠﻟَْﻨَﺔ
“আবু দারদা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম বেলেছন: তুিম রাগ কর
49
না েতামার জনয্ জা�া ।
৪৮F

পঁয়তাি�শ- ঠা�ার সমেয়র দু ই ওয়া� সালাত আদায়কারী:
আসর ও ফজেরর সালাত িনয়িমত জামা‘আেতর সােথ
আদায়কারী বয্ি�জা�ািত হেব। �মাণَ ُ َ َّﻦ  أَ�ِﻴﻪِ أَن
َْْ َ
ُ ﻮل
اﷲ
رﺳ
َْ ْ أَﻲﺑِ ﺑَ�ْﺮٍ ﺑْﻦِ اَﻲﺑِْ مُﻮْﻰﺳ اﻻﺷ َﻌ ِﺮ ِّي ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
َ َ
َّ
َ َ
«  »  ﺻَ�َّ اﻟْﺮﺒَْدَﻳْﻦِ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ:ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
“আবু বকর ইবন আবূ মূ সা আল-আশআরী রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক বিণর্ত। িতি বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

49

তাবরানী, সহীহ আল জােম, আসসগীর িলল আলবানী, খ� ৬� হািদস নং৭২৫১।
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ওয়াসা�াম বেলেছন: েয বয্ি� দু ইিট ঠা�ার সালাত (আসর ও
50
ফজর) আদায় কের েস জা�ািত হেব ।
৪৯

েছচি�শ- েযাহেরর সালােতর পূ েবর্ চার রাক’আত সালাত আদায়
করা:
েয বয্ি� েযাহেরর পূ েবর্ চার রাক’আত সু �াত িনয়িমত আদায়
কের েস বযি� জা�ােত �েবশ করেব।
ُ َُ َ َ ْ َ َ
ْ َ
ﻦ
ُ ﻮل
 »ﻣﻦ:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َْ أُمِّ ﺣَﺒِيﺒَﺔَ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل رﺳ
ُ َ
ّ
«ﺎر
ِ ََﺒْﻞَ اﻟﻈُّﻬْﺮِ أَرْ�َﻌًﺎ وَ�َﻌْﺪَﻫَﺎ أَرْ�َﻌًﺎ ﺣَﺮَّﻣﻪُ اﷲ ﻰﻠﻋََ اﻨﻟ
“উে� হাবীবা রািদয়া�াহু আনহা েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি�
েযাহেরর পূ েবর্ চার রাকাআত সালাত ও তার পের চার রাকাআত
(িনয়িমত) আদায় কের তার ওপর আ�াহ জাহা�াম হারাম
কেরেছন 51।”
৫০F

50

মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়ািসলা, পিরে�দ: eve dRjy mvjvwZm
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িতরিমিয, সালাত অধয্া, পিরে�দ: ১/৩১৫
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সাতচি�শ- �থম তাকবীর-তাকবীের তাহরীমা-র সােথ একাধাের
চি�শ িদন জামােত সালাত আদায় করা:
একাধাের চি�শ িদন পযর্� �থম তাকবীর সহ পাঁচ ওয়া�
সালাত জামা‘আেতর সােথ আদায়কারী জা�ািত হেব।

ُ َُ َ َ َ َ
ََ َ
ُ ﻮل
:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
� ْﻦ أ� ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ََ ََ َُ
ُْ َ ََ
ﻜ
ِ»ْ ﺻَ�َّ �ِِ أَرْ�َﻌِ�َ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻲﻓِ ﻤﺟﺎﻋ ٍﺔ ﻳﺪرِاﺘﻟَّْﺒِ�َةَ اﻷُْو�َ ﻛُﺘِﺒَﺖْ ﻪﻟ ﺑﺮاءﺗﺎن
َ
َ
« َِاءةٌ ﻣِﻦْ اﻨﻟَّﺎرِ وَ�َﺮَاءَةٌ ﻣِﻦْ اﻨﻟِّﻔﺎق

“আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন
বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয
বয্ি� চি�শ িদন পযর্� পাঁচ ও� সালাত তাকবীের উলার সােথ
জামা‘আেতর সােথ আদায় কের তার জনয্দু ইিট মুি� েলখা হয়।
একিট জাহা�াম েথেক আর অপরিট মুনােফিক েথেক 52।
৫১ F
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িতরিমিয, সালাত অধয্া, পিরেচছদ: �থম তাকবীের সালাত আদােয়র
ফিযলত স�েকর্ আেলাচন, হািদস নং ১/২০০
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আটচি�শ-সাত ে�ণীর মানু ষ জা�ােত যােব:
িনে�া� সাত বয্ি� জা�ািত হেব: (১) নয্ায় িবচার, (২)
েযৗবনকােল ইবাদত-কারী, (৩) মসিজেদর সােথ অ�েরর স�কর্
�াপনকারী, (৪) আ�াহর স�ি� অজর্েনর উে�েশয্ অপেরর সাে
স�কর্ �াপনকার, (৫) আ�াহর ভেয় একাে� ��ন-কারী, (৬)
আ�াহর ভেয় সু �রী নারীর খারাপ �েলাভনেক তয্াগকার, (৭)
েগাপেন আ�াহর পেথ দানকারী। �মাণ-

ﻦ  أَﻲ
َ َ
َ ُ َ ََّن
ٌََْ
ُ ﻮل
 » ﺳﺒﻌﺔ:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
َْ ِﺑ َﺳ ِﻌﻴ ٍﺪ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺳ
َ
َ
ُ ُ
َ َ َ ََ ّ
ُ
اﷲ
ِﻬﻢْ اﷲ ﻲﻓِ ﻇِﻠِّﻪِ ﻳﻮْمَ ﻻَ ﻇِﻞ ّ إِﻻَّ ﻇِﻠُّﻪُ إِﻣَﺎمٌ ﺎﻋَدِلٌ وَﺷَﺎبٌ �ﺸﺄ ﺑ ِ ِﻌﺒﺎدة
َ ﺟُﻞٌ ﺎﻛَن
ْ َ َ َ
ّ َ
ْ َ ْ ًّﻘ
َ
ﻰﺘَّ �َﻌُﻮدَ إِﻴﻟَْﻪِ وَرﺟُﻼَنِ ﺤﺗَﺎﺑَﺎ
َ ﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻌَﻠَ ﺎ ﺑِﺎلﻤﺴﺠِ ِﺪ إِذا ﺧ َﺮج ﻣِﻨ
ر
ٌ ُ
َََ
ََْ ْ َ ََ
َ
ﺎ ﻰﻠﻋََ ذَلِﻚَ وَ�ﻔﺮّﻗَﺎ وَرَﺟُﻞٌ ذَﻛَﺮَ اﷲَ ﺧَﺎﻴﻟًِﺎ �ﻔﺎﺿﺖ �ﻴﻨﺎهُ َو َرﺟﻞ
ﷲُ ﻓَﺎﺟْﺘَﻤَﻌ
َ َ َ َ ّ
َ ﺎلٍ �َﻘ
ْ َ
ٍَ ﺐ
َ
ﻪُ امْﺮَأةٌ ذَاتُ ﺣَﺴ وَﻤﺟَ َﺎلَ إِ�ِّ أَﺧَﺎفُ اﷲَ وَرَﺟُﻞٌ ﺗَﺼَﺪَق ﺑِﺼﺪﻗ ٍﺔ
�ﺘ
َ
ُُ َ ُ ُْ َ ُ
َ
«َﺧْﻔَﺎﻫﺎ ﺣَﻰﺘّ ﻻَ �َﻌْﻠَﻢَ ﺷِﻤَﺎﻪﻟُ ﻣﺎ �ﻨﻔِﻖ ﻳﻤِﻴﻨﻪ

“আবু সাঈদ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: সাত �কার
েলাকেক আ�াহ তাঁর আরেশর ছায়ার নীেচ ছায়া িদেবন। নয্ায়
িবচারক বাদশা, আ�াহর ইবাদেত ম� যু বক, ঐ বয্ি� যার অ�র
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একবার মসিজদ েথেক েবর হেয় আসার পর আবার মসিজেদ
যাওয়ার জনয্ উদ�ীব থােক, েয দু ইজন বয্ি� আ�াহর স�ি�র
উে�েশয্ই এেক অপরেক ভালবােস এবং এ উে�েশয্ এেক অপ
েথেক িবি�� হয়। ঐ বয্ি� েয একা একা আ�াহর �েণ অ�
�বািহত কের, ঐ বয্ি� যােক েকান উ� বংেশর মিহলা
বয্িভচােরর জনয্ আ�ান করল আর েস তার উ�ের ব: আিম
আ�াহেক ভয় কির। ঐ বয্ি� েয এমনভােব দান কের েয তার
বাম হাত জােন না েয তার ডান হাত িক দান করেছ 53।
৫২

ঊনপ�াশ- ক্ষমা কের েদ:
যারা িনেজর ে�াধেক হজম কের, ক্ষমতা থাক�ে�ও মানু েষর
কাছ েথেক �িতেশাধ না িনেয় তােদর ক্ষমা কের ে, তারা
জা�ােত �েবশ করেব। �মাণَ ُ َ ََّﺎلَ ﻗَﺎلَ أَن
ْ َ
َ
ُ ﻮل
 »ﻣﻦ:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
رﺳ
� ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ٍذ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ََ
ََ
َ َ
َُ ُْ ْ َ ََ
وس
ِ ﺘﻢ �َﻴْﻈًﺎ وَﻫُﻮَ ﻗَﺎدِرٌ ﻰﻠﻋ أن �ﻨ ِﻔﺬه َهُ اﷲُ �َﺒَﺎركَ و �َﻌَﺎﻰﻟَ ﻰﻠﻋ ُر ُء
ْ ُْ
َ َ َْ ُ ُ َُ
َ
َ
َ ﺎﺷ
«ﺎء
هُ ﻣِﻦْ اﺤﻟﻮرِ اﻟﻌِ�ِ ﻳﺰوِّﺟﻪ ﻣِﻨﻬﺎ ﻣ
ِّ�َُ� َّﻼَﺋِﻖِ ﺣَﻰﺘ
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িতরিমিয, যু হদ অধয্া, পিরেচছদ: আ�াহর জনয্ মহ�ত করার �িতদা,
হািদস নং ২/১৯৪৯
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“মু‘আয রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি� �িতেশা িনেত
পিরপূ ণর্ভােব সক্ষম , িক� েস �িতেশাধ না িনেয় রাগেক
দমন করল, িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােক সম� সৃ ি� জীেবর
সামেন উপি�ত কের, তােক হুের‘ঈন (ডাগর নয়না জা�াতী �ী)
বাছাই করার �াধীনতা িদেবন, তােদর মেধয্ যােক খুিশ তােক েস
িবেয় করেব 54।
৫৩

প�াশ- অহংকার, িখয়ানত, ঋণ েথেক মু� হওয়া:
যারা মৃতুয্র পূেবরঅহংকার, িখয়ানত, ঋণ েথেক মু� হেব, তারা
মৃতুয্র পরজা�ােত �েবশ করেব। �মাণُ َُ َ َ َ َ
َ َ ْ َ
َ َ َ
ُ ﻮل
 »ﻣﻦ ﻣﺎت:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
� ْﻦ ﺛ ْﻮ َ�ﺎن ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ْ
ََ ْ ٌ َ َُ َ
َّ
َ َ
َ
« ِ وَاﻟْﻐُﻠُﻮلِ وَاﺪﻟّﻳْﻦِ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ
 اﻟ:ﺮِيء ﻣِﻦ ﺛﻼ ٍث
وﻫﻮ ﺑ

54

আহমদ, আ�ামা আলবানী রহ. এর সহীহ আল জােম আসসগীর ৫ম খ�,
হািদস নং ৬৩৯৪।
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অথর, সাওবান রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: েয বয্ি�
অহংকার, িখয়ানত, ঋণ েথেক মু� থােক েস জা�ািত হেব 55।
৫৪

একা�- আযােনর উ�র েদয়া ও আযােনর পর দু ‘আ পড়া:
েয বয্ি� মুয়াি�েনর সােথ আযােনর বাকয্গুেলা বল, েস
জা�ােত �েবশ করেব। আর েয বয্ি� আযােনর পর দ’আ পড়েব,
তার জনয্ জা�াত ওয়ািজব হেয় যােব।
ُ ﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ َﺎلَ ﻛُﻨَّﺎ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل
ْ ﻦَْ اَﻲ
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ
ِ
َ َ ْ َ
ُ
َ
َ
َ
َ ﺎم ِﻼَلٌ �ُﻨَﺎدِي ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺳﻜ
َ َ� َﻘ
ُ ﺖ ﻗﺎل َر ُﺳﻮل
 »ﻣﻦ ﻗﺎل:اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َّ
َ َ
َ
«ﺜْﻞَ ﻫَﺬا ﻳَﻘِﻴﻨًﺎ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ
“আবু হুরাইরাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত। িতিন বেল:
আমরা একদা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর সােথ
িছলাম, তখন েবলাল রািদয়া�াহু ‘আনহ দাঁিড়েয় আযান িদেলন
যখন েস আযান েশষ করল তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
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িতরিমিয, হািদস নং ২/১২৭৮
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ওয়াসা�াম বলেলন: েয বয্ি� িব�াস সহ মুয়াি�েনর নয্ায় বলে
56
েস জা�ািত হেব ।
৫৫

َﻲ
َ�َّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠَّ
ْ
َ
ِ َ ُّ َ ُْ َ ْ َُ
َﻢ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ﷲ
� ْﻦ َﺳﻌ ِﺪ ﺑ ْ ِﻦ ِﺑ َﻗ
ﻮل ا ِ
ّﺎصٍ رَﻲﺿ �َ �ﻨﻪ � ،ﻦ رﺳ ِ
ّ َ َْ َُ َ ْ َ َ ّ
ﻧَّ ُ َ َ َ ْ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ
َ َْ َ ُ
اﷲ َوﺣﺪهُ ﻻ ﺷِ�ﻚ
ﺣِ� �ﺴﻤﻊ لْﻤُﺆَذِن أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِﻪﻟَ ِﻻَ
َ ﻪ ﻗﺎل» :ﻣﻦ ﻗﺎل
ّ َ ُ ً َ ْ ْ َ
َ�ًّ
ُ
َ ُ َأَن ّ ّ ً َ ْ ُ ُ
ُُ َ
ﺎﻹﺳﻼمِ
ﻟَُ َ ،ﻤَﺪا �ﺒﺪه َرَﺳُﻮﻪﻟ ،رﺿِﻴﺖ ﺑِﺎﷲِ ﺎ َ�ِﻤُﺤَﻤَ ٍﺪ رﺳﻮﻻ ،و�ِ ِ
ﻨً ُ َ َ َ ْ ُ ُ
ﻔِﺮ ﻟُ ذ�ﺒﻪ«
دِﻳ ﺎ ،ﻏ

সায়াদ ইবন আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহু‘আনহু হেত বিণর, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ, েয বয্ি� আযােনর পর
হািদেস বিণর্ত দ ’আিট পড়েব তার সব গুনাহ ক্ষমা ক ের েদ
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হেব ।
৫৬F

َ ُّ َ ُْ
�َ �ﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
َﻲﺿ
 أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري ِ
ّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ ّ
ُ َ ْ َُ َ
َ ْ َ َ
َ َْ َ ُ
ﺣِ� �ﺴﻤﻊ لْﻤُﺆَذِن أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِﻪﻟ ِﻻَ اﷲ وﺣﺪه ﻻ
وﺳﻠﻢ» ،ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻗﺎل
ُ ً
ُ
َ�ًّ
َ َ َ َأَن ّ
ّ
ّ ً َُْ
ُ
ﺷِ�ﻚ ﻟَُُ َ ،ﻤَﺪا �ﺒﺪهُ َرَﺳُﻮﻪﻟَُ ،رﺿِﻴﺖ ﺑِﺎﷲِ ﺎ َ�ِﻤُﺤَﻤَ ٍﺪ َرﺳﻮﻻ،
َ ْ ْ َ
ﻨً
ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳ ﺎ ،ﺒﺖ ﻪﻟ اﺠﻟﻨﺔ «
و�ِ ِ
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আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্ত িতিন বেল,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেছ, েয বয্ি�
এ দু ’আিট পড়েব জা�াত তার জেনয্ ওয়ািজব হেয় যাে 58।
৫৭

বায়া�- আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা:
েয বয্ি� আ�াহর রা�য় িজহাদ কের, আ�াহ তা‘আলা জা�ােত
�েবশ করােবন। �মাণُْ َ ُّ َ
�َ �ﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ
َﻲﺿ
ِ ﺮﺒ� ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻤﻟﺴﻴﺐ أن أﺑﺎ ﻫﺮ�ﺮة
 »ﻞ اﻤﻟﺠﺎﻫﺪ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ واﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﻦ:ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
ﻫﺪ ﻲﻓ ﺳبﻴﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ الﺼﺎﺋﻢ و ﺗﻮ� اﷲ لﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ﻲﻓ ﺳبﻴﻠﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻓﺎه أن
« ﺧﻠﻪ اﺠﻟﻨﺔ أو ﻳﺮﺟﻌﻪ ﺳﺎﻤﻟﺎ ﻣﻊ أﺟﺮ أو ﻏﻨﻴﻤﺔ
অথর, সাঈদ ইবেন মুসাইেয়য্ব বণর্না কে, আবু হুরাইরা
রািদয়া�াহু ‘আনহু বেলেছ, আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েক বলেত শুেনি, িতিন বেলন, আ�াহর পেথ িজহাদকারীর উপমা হে�, িদবেস েরাযা পালনকারী এবং রাি� েজেগ
ইবাদত-কারী বয্ি�র নয্ায়। আর েক আ�াহর পেথ িজহাদ ক,
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তা িতিন সময্ক অবগত আেছন। আ�াহ ত‘আলা তার পেথ
িজহাদকারী বয্ি�র এ দািয়� িনেয়েছন। আ�াহ ত‘আলা তার
পেথ িজহাদকারী বয্ি�র এই দািয়� িনেয়েছন ে, হয় তােক
শাহাদাৎ

দােনর

িনরাপেদ

তােক

গাজীর

েবেশ

িফিরেয়

আনেবন 59।
৫৮

িত�া�-আ�াহর সু �রতম নামসমূ হ জানা ও তার যথাথর্ বা�বায়ন
করা:
েয বয্ি� আ�াহর িনরান�ইিট নাম সংরক্ষণ করেব এবং ত
যথাযথ বা�বায়ন করেব, েস জা�ােতর অিধবাসী হেব।
َ َ ّ
َْ َ ُ
ّ
َ ْ ُ
ّ
ّ َ ُ ّ َ ّ ُ َ ْ ُ َن
ْ َ
َ »ِن:اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ ﻗﺎل
َ�َ َِ�  َ َرﺳﻮل:�َ �ﻨﻪ
َﻲﺿ
ِ �ﻦ َﻲﺑِ ﻫ َﺮ� َﺮة
ّ ًَ ً ْ َ ْ َ ًَ ْ ّ
َّ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ً
« ﻣﻦ أﺣﺼﺎﻫﺎ دﺧﻞ ﻟَﻨَﺔ،ﻌِ� اﺳﻤﺎ ِﻣﺎﺋﺔ ِﻻَ َواﺣِﺪا
َِ ِ �ِﺴﻌﺔ و�ِﺴ
অথর, আবু হুরাইরা রািদয়া�াহ‘আনহু হেত বিণর, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহর িনরান�ইিট নাম রেয়েছ,
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েয বয্ি� েস গুেলা েজেন তা বা�বায়ন কর, েস জা�ােত
60
�েবশ করেব ।
৫৯

চুয়া�- কবীরা গুনাহ বজর্ন ক:
েয বয্ি� কবীরা গুনা হ হেত েবেচ থােক আ�া তা‘আলা তােক
জা�াত দান করেব । �মাণن أﺑﺎ رﻫﻢ الﺴﻤﻰﻌ ﺣﺪﺛﻬﻢ أن أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﺛﻪ أن
، »ﻦ ﺟﺎء ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻻ �ﺮﺸك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ:رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 ﻓﺴﺄلﻮه ﻋﻦ، و�ﺘﻨﺐ الﻜﺒﺎﺋﺮ ﺎﻛن ﻪﻟ اﺠﻟﻨﺔ، و�ﺆ� ال ﺰ�ة،ﻴﻢ الﺼﻼة
«. واﻟﻔﺮار ﻳﻮم الﺰﺣﻒ، وﻗﺘﻞ اﻨﻟﻔﺲ اﻤﻟﺴﻠﻤﺔ، ﻓﻘﺎل اﻹﺮﺷاك ﺑﺎﷲ،ﺒﺎﺋﺮ
অথর, আবু রহম আস-সাময়ী রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন
বেলন, আবু আইয়ু ব আল আনসারী রািদয়া�াহু ‘আনহ তােক
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, েয বয্ি�
আ�াহর িনকট এমনভােব গমন করেব, েস একমা� আ�াহর
ইবাদত কেরেছ, তার সােথ কাউেক শরীক কের িন, তারই
ইবাদত করেছ, সালাত আদায় করেছ, যাকাত আদায় করেছ,
60
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রমজােনর েরাজা রাখেছ এবং কবীরা গুণাহ হেত িবরত থাকে,
তার জনয্ রেয়েছ জা�াত। সাহাবীরা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িজেজ্ঞস করে, কবীরা গুনাহ ি? িতিন উ�র
িদেলন, আ�াহর সােথ েকান িকছু েক শরীক করা, অনয্ায়ভােব
েকান মুসিলমেক হতয্া করা এবং যুে�র ময়দান েথেক পলায়ন
করা 61।”
৬০

প�া�- যথাসমেয় সালাত আদায় করা:
যথা সমেয় সালাত আদায়, মাতা-িপতার েসবা ও আ�াহর রােহ
িজহাদ করা একজন মুসিলমেক জা�ােতর িনকটবতর্ী কের েদয়।
�মাণ ﺎل ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﻧﻲﺒ اﷲ أي اﻷﻋﻤﺎل،ﻋﻦ ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ مﺴﻌﻮد ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
: »ﺼﻼة ﻰﻠﻋ مﻮاﻗﻴﺘﻬﺎ« ﻠﺖ و ﻣﺎ ذا ﻧﻲﺒ اﷲ؟ ﻗﺎل:ﺮب إﻰﻟ اﺠﻟﻨﺔ؟ ﻗﺎل
«  » ﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ:»ﺮالﻮاﺪﻟﻳﻦ «ﻠﺖ و ﻣﺎ ذا ﻳﺎ ﻧﻲﺒ اﷲ؟ ﻗﺎل
আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, িতিন
বেলন, আিম বললাম েহ আ�াহর রাসূ ল েকান আমল জা�ােতর
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অিত িনকটবতর্ী কের েদ? িতিন বলেলন, সময়মত সালাত
আদায় করা, আিম বললাম তারপর েকানিট? িতিন বলেলন, মাতািপতার েখদমত করা, িজজ্ঞাসা করলাম তারপর েকান? িতিন
বলেলন, আ�াহর রােহ িজহাদ করা 62।
৬১

ছা�া�- অিধকহাের িসয়াম পালন করা:
জা�ােতর একিট দরজার নাম রাইয়ান েস দরজা িদেয়, েকবল
েরাজাদার বয্ি�ই �েবশ করেব। �মাَ َ َّّ َ�َّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠ
ّ
ّ
ْ
ُْ َ ُّ َ
َ
 » ِنَ ﻓِ ﻟَﻨَ ِﺔ: ﻗﺎل،َﻢ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِّﻲﺒ
 َﻋ ِﻦ،�َ �ﻨﻪ
َﻲﺿ
ِ � ْﻦ َﺳﻬ ٍﻞ
ِ
َ ُ َُ ً َ
ٌ َ َ ُْ ُ ُ َْ َ
َ َ َ َ َ ُ ّ ُْ ُ ُ َْ ُ ّ
 ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻣِﻨﻪ أﺣﺪ،ﻳﺪﺧﻞ ﻣِﻨﻪ لﺼَﺎﺋِﻤﻮن ﻳ ْﻮم اﻟﻘِﻴﺎﻣ ِﺔ، ﺑﺎﺑﺎ �ﻘﺎل ﻟ ُ ﺮَّ�َﺎن
َ َ ُ ُْ َ ٌ َ َ ُْ ُ ُ َْ َ َ ُ ََُ َ ُ ّ َ َْ ُ َُ ْ ُ ُْ َ
 ﻓﺈِذا،�ﻫ ْﻢ
�  أ�ﻦ لﺼَﺎﺋِﻤﻮن؟ �ﻴﻘﻮمﻮن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻣِﻨﻪ أﺣﺪ: �ﻘﺎل،��ﻫﻢ
ٌ َ َ ُْ ْ ُ َْ ََ َ ْ ُ ُ َ َ
« دﺧﻠﻮا أﻏﻠِﻖ ﻓﻠ ْﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣِﻨﻪ أﺣﺪ
অথর, সাহাল রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্ত রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন িন�য় জা�ােত রাইয়ান নামক
একিট দরজা রেয়েছ, যা িদেয় েরাজাদাররাই েকবল �েবশ
করেবন। েরাজাদার বয্তী অনয্ েকউ �েবশ করেত পারেব না।
েঘাষণা েদয়া হেব, েরাজাদাররা েকাথায়? তখন তারা দ�ায়মান
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হেব। অতঃপর যখন তারা রাইয়ান নামক দরজা িদেয় �েবশ
করেব, তখন তা ব� কের েদয়া হেব। তারপর আর েকউ �েবশ
করেত পারেব না 63।
৬২

সাতা�- আপন েলােকর কে�র উপর ৈধযর ধারণ করা:
েয বয্ি� তার ি�য় মানুেষর কে�র উপর ৈধযর্ ধারণ কর, েস
জা�ােত �েবশ করেব। �মাণ-

َ َ
ُ ّ ُ ُ َ َ َ ََّ ْ َﻲ ُ َ ْ َ َ َنَّ َ ُ َ ّ َ�َّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠ
 ﻣﺎ: » �ﻘﻮل �َ َﻌَﺎﻰﻟ:َﻢ ﻗﺎل
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ�
ِ  رﺳﻮل:�ﻦ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة
َْ ْ ُّ
ْ
ُْ
َْ
َُ َ َ ْ ّ َّْ
ُ ْ ََ َ ٌ َ َ
، إِذا �ﺒﻀﺖ َﻔِﻴَﻪ ﻣِﻦ أﻫ ِﻞ ﻟُ�ﻴﺎ ُﻢَ اﺣتﺴﺒﻪ،ﻟ ِﻌﺒﺪِي الﻤﺆﻣ ِِﻦ ﻋِﻨﺪِي ﺟﺰاء
ُّّ ﻨ
«" ﻟََﺔ
َِﻻ

অথর, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, আ�াহ
তা‘আলা বেলন, আমার েকান মুিমন বা�াহর ি�য় বয্ি�েক যখন
দু িনয়া েথেক তুেল িনই অতঃপর েস তার িবরেহ ৈধযর ধারণ কের,
তখন এর �িতদােন েস জা�াত পায় 64।
৬৩ F
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আটা�- েবিশ েবিশ কের সূ রা ইখলাস িতলাওয়াত করা:
েয বয্ি� েবিশ েবিশ কের সূরা ইখলাস পড়েব তার জনয্ জা�া
ওয়ািজব হেয় যােব। �মাণ-

ً
َ ََّ�َّ ّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠ
ُ ﺖ َﻣ َﻊ َر
ُ ْ أَ ْ�ﺒَﻠ:ﻗَ َﺎل، َ� ْﻦ َﻲﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة
َﻢ ﻓ َﺴ ِﻤ َﻊ َر ُﺟﻼ
�َ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ﷲ
ﺳ
ِ ﻮل ا
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ََّ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ َ ٌ ّ ُ لﺼ
ُ ّ َّ�َ ﻮل اﷲ
َ:�َ َﻋﻠَﻴْﻪ َﺳَﻠَّﻢ
 ﻗﻞ ﻫﻮ �َ أﺣﺪ �َ ﻤﺪ �ﻘﺎل رﺳ:�ﻘﺮأ
ِ
ِ
َ َ ْ ََ َ َ ُ ُْ ْ ََ َ
ُّﻨ
« .ﻟََﺔ
» :ﺖ؟ ﻗﺎل
 ﻣﺎ وﺟﺒ: ﻗﻠﺖ.«»وﺟﺒﺖ

“উবাইদ ইবন হুনাইন বেল, আিম আবু হুরাইরা রািদয়া�াহ
‘আনহু েক বলেত শুেন, িতিন বেলন, আিম রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ েবর হলাম অতঃপর িতিন এক
বয্ি�েক সূরা ইখলাস পাঠরত অব�ায় েদেখ বলেল, ওয়াজাবাত
(ওয়ািজব হেয় িগেয়েছ) অতঃপর আিম তােক িজজ্ঞাসা করল,
িক ওয়ািজব হেয়েছ ইয়া রাসূ লু�াহ? উ�ের বলেলন, জা�াত 65।
৬৪ F
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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। �মাণ »إذا: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل،ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
 اﺑﻦ آدم الﺴﺠﺪة ﻓﺴﺠﺪ اﻋﺰﺘل الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺒﻲﻜ ﻳﻘﻮل ﻳﺎ و�ﻠﻪ و ﻲﻓ رواﻳﺔ
ﺑ ﻛﺮ�ﺐ ﻳﺎ و�� أمﺮ اﺑﻦ آدم ﺑﺎلﺴﺠﻮد ﻓﺴﺠﺪ ﻓﻠﻪ اﺠﻟﻨﺔ و أمﺮت ﺑﺎلﺴﺠﻮد
.«ﺄﺑﻴﺖ ﻓ� اﻨﻟﺎر
অথর, আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, মানু ষ যখন িসজদা আদায় কের
তখন শয়তান েকঁেদ েকঁেদ দূ ের চেল 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
জনয্ জাহা�া 66।
৬৫F
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ষাট- ঋেণর েক্ষে অস�ল বয্ি�েক অবকশ েদয়া অপারগেক
ক্ষমা কের েদ:
ঋণ আদায় ও পিরেশাধ করার েক্ষে� সহজ কের েদয়া। �মহুজাইফা রািদয়া�াহ ‘আনহু বেল, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন,

َْ َ َ َ ُ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ًّ ُ ﻼ
َ ْ ُ َ َ
 ﻫﻞ:ُ ﻓﻘِﻴﻞ ﻟ،  أﺗﺎهُ الﻤﻠﻚ ِﻟَﻘﺒِﺾ ُروﺣﻪ،»ِنَ َرﺟ ﻛن �ِﻴﻤﻦ ﻛن �ﺒﻠ� ْﻢ
ّ َ ْ َ ًَ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْﺌ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ�َ �
�  ﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﺷي ﺎ: ﻗﺎل، ا�ﻈﺮ: �ِﻴﻞ ﻟ، ﻣﺎ أﻋﻠ ُﻢ:�؟ ﻗﺎل
ٍ ﻋ ِﻤﻠﺖُ ﻣِﻦ ﺧ
ُ
ُ
َأَﺠ
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ َ َ
َ ّ
َ ّ ُ َ ُ ُْ
َ
ْ
ُ  ﻓﺄﻧ،ﺎزِ�ﻬِﻢ
َ ِ
، ِِﺎوز ﻋ ِﻦ لﻤُﻌْﺮﺴ
 ﺗ،لﻤُﻮﺮﺳ
ﻈِﺮ
ﻟُ�ﻴﺎ َوأﺟ
ِﻛﻨﺖ أﺑﺎﻳِﻊ ﻟَﺎس ﻓ
َََّْ َ َُ ُّ ﻨ
«ﻟََﺔ
َ� ﻓﺄدﺧﻠﻪ
েতামােদর পূ েবর্ একজন বয্ি� ি, মালাকুল মাউত তার রূহ

কবজ করেত আসেল তােক িজজ্ঞাসা করা , তুিম েকান ভােলা
কাজ কেরছ? উ�ের েলাকিট বলল, আমার জানা নাই। তােক
পুনরায় বলা হল, একটু েভেব েদখ, েকান ভােলা কােজর কথা
মেন পেড় িকনা? তখন েস বলল, েকান িকছু ই আমার মেন
পড়েছ না, তেব দু িনয়ােত আিম মানু ষেদর সােথ বািণজয্ করতাম
এবং তােদরেক ঋণ িদতাম। অতঃপর স�ল বয্ি�েক অবকাশ
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িদতাম এবং অপারগেক ক্ষমা কের িদতাম। আ�াহ ‘আলা এই
67
বয্ি�েক জা�ােত �েবশ করােব ।
৬৬

একষি�- িপতা-মাতার েখদমত করা:
েয বয্ি� িপত-মাতার েসবা করেব, েস জা�ােতর েয েকান দরজা
িদেয় ই�া �েবশ করেব। �মাণ�ُ َّْ َ َ ً َ�ِن
َ ً ُ َ ََّن
َ َﻲ
َ
َ ِ َّ ِن:ﻼ أﺗَ ُﺎه َ� َﻘ َﺎل
ِّ
ﻟ امﺮأة
 رﺟ،� ْﻦ ِﺑ ﻟَّ ْردا ِء ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
َْ
َ َ َ
َ َُ ُ ْ َ
َ
َ
ُ ّ َّ�َ ﻮل اﷲ
َ�
 ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳ: ﻗﺎل أﺑُﻮ ﻟَّ ْردا ِء ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ،ﺗﺄ ُم ُﺮ ِ� ﺑِ َﻄﻼﻗِ َﻬﺎ
ِ
َ َ
ُ ُ َ ََّ َ ْ َﺳَﻠ
َْ ُ َ َ ُ
َ َ ْ ََ َ ْ ْ َ ّ
ﻓﺈِن ﺷِﺌﺖ ﻓﺄ ِﺿﻊ ذل ِﻚ ﺒﻟَﺎب أ ْو، لﻮَاﺪﻟ أ ْوﺳﻂ أﺑ َﻮابِ ﻟَﻨَ ِﺔ
ِ » :َﻢ �ﻘﻮل
ﻋﻠﻴ ِﻪ
ُ ْ َ ْ
« اﺣﻔﻈﻪ
অথর, আবু দারদা রািদয়া�াহু‘আনহু হেত বিণর, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, িপতা-মাতা হে�, জা�ােতর দরজা
সমূ েহর মধয্ম দরজা। অতএব তুিম ই�া করে, েসই দরজা ন�
68
কর বা সংরক্ষণ  ।
৬৭ F
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বাষি�- িতন বার কের জা�াত চাওয়া এবং জাহা�াম েথেক মুি�
কামনা করা:
েয বয্ি� িদেন কম পেক্ষ িতনবার কের জা�াত চাইেব এ
জাহা�াম েথেক মুি� চাইেব, িন:সে�েহ আ�াহ তা‘আলা তােক
জা�াত েদেব। �মাণ-

ََّ َ َ َ َ ُ ُ ّ َ�َّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠ
َ ْ ََ ْ َ
:َﻢ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ�
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل: ﻗﺎل،�ﻦ أ� ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎل ِ ٍﻚ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
َ َ
ُّ
َ َ ْ َ َ َ ّ ّ َ ْ ْ ُ ﻟَْﻨ
َ ﺠ
ّ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ ﻟَْﻨ
ﺎر
وﻣ ِﻦ اﺳﺘ،  ﻠَّﻬُﻢَ أدﺧِﻠﻪ َﺔ: ﻗﺎﻟﺖِ ﻟَْﻨَﺔ،ات
ٍ َ ﺛﻼث َﺮ،» ﻣﻦ ﺳﺄل َﺔ
َ ََ
َ
ْ ﻠَّﻬُﻢَ َأ
ّ » :ﺎر
ُ َّ ﻗَﺎﻟَ ﻟ،َﺮَات
«ِﺟِﺮهُ ﻣ َِﻦ ﻟَّﺎر
ِ ﺛﻼث ّ ٍ ﺖ،ِﻣِﻦ ﻟَّﺎر

অথর, আনাস রািদয়া�াহু‘আনহু বেল, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন, েয বয্ি� িদেন িতনবার জা�াত কামনা কে,
জা�াত তার জনয্ এ বে, �াথর্ন কের, েহ আ�াহ! আপিন তােক
জা�ােত �েবশ করান’ এবং েয িতনবার জাহা�াম েথেক পানাহ
চায় জাহা�াম তার জনয্ এ বে, দু ’আ কের, েহ আ�াহ! আপ
তােক জাহা�াম েথেক রক্ষা ক 69।
৬৮F
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েতষি�- �ীর জনয্ �ীয় �ামীেক স�� রাখেয �ী তার �ামীেক স�� েরেখ মারা যােব, েস জা�ােত যােব। এ
জনয্ �ীর উিচত হ, আমরণ তার �ামীর আনু গতয্ করা। �মাّ
ُ ُ َ َ ْ َ َ
َ ََ َ ّ ْ َ
َْ َ ُّ ّ
: ﻗﺎل َرﺳﻮل اﷲِ َ�َ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ: ﻗﺎﻟﺖ،�ﻦ ُمِ ﺳﻠﻤﺔ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
َ َ َ
َّﻨ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ّ
«.ﻟََﺔ
ِاض دﺧﻠﺖ
ٍ »َ�ُﻤﺎ امﺮأ ٍة ﻣﺎﺗﺖ وزوﺟﻬﺎ �ﻨﻬﺎ ر
“উে� সালামা রািদয়া�াহু ‘আনহা বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েকান মিহলা যিদ �ামীেক স��
েরেখ মারা যায় েস জা�ােত �েবশ করেব 70।
৬৯F

েচৗষি�- ওযু করার পর দু ’আ পড়া:
েয বয্ি� ওযু করার পর িনে�া� দু ’আ পাঠ করেব, তার জনয্
জা�ােতর সবগুেলা দরজা খুেল েদয়া হেব এবং েস েয দরজা
িদেয় ই�া �েবশ করেত পারেব। �মাণ »ﻣﺎ:  اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻤﺮ اﺨﻟﻄﺎب ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﻣﻨ�ﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﺒﻠﻎ الﻮﺿﻮء ﺛﻢ ﻳﻘﻮل أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ و أن
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 « رواه.ا ﻋﺒﺪ اﷲ و رﺳﻮﻪﻟ إﻻ ﻓﺘﺤﺖ ﻪﻟ أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻳﻬﺎ ﺷﺎء
مﺴﻠﻢ
ওমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামােদর েকউ যিদ ওযু কের
আর ওযু েক সু �রভােব কের, তারপর এ দু ’আিট পাঠ কের,
তাহেল তার জেনয্ জা�ােতর আটিট দরজাই খুেল েদয়া হে, েস
েয দরজা িদেয় ই�া �েবশ করেত পারেব 71।
৭০F

পঁয়ষি�-উ�ম চিরে� চির�বান হওয়া:
উ�ম চিরে� চির�বান হওয়া এমন একিট আমল, যা মানু ষেক
অিধক পিরমােণ জা�ােত �েবশ করায়। তাই আমােদর সবার
উিচত আমরা যােত উ�ম চিরে� চির�বান হেত পাির। �মাণ ﻗﺎل ﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ،ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
 »ﻘﻮى اﷲ وﺣﺴﻦ اﺨﻟﻠﻖ « ﺳﺌﻞ ﻋﻦ أ�ﺮﺜ:ﺜ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻨﻟﺎس اﺠﻟﻨﺔ ﻓﻘﺎل
« . ﻳﺪﺧﻞ اﻨﻟﺎس اﻨﻟﺎر ﻓﻘﺎل» اﻟﻔﻢ واﻟﻔﺮج
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অথর, আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েক িজজ্ঞাসা করা , েকান িজিনসিট
মানু ষেক সব েচেয় েবিশ জা�ােত �েবশ করােব? উ�ের িতিন
বলেলন, আ�াহর ভয় ও উ�ম চির�। তারপর তােক িজজ্ঞাস
করা হল, েকান িজিনসিট মানু ষেক সব েচেয় েবিশ জাহা�ােম
�েবশ করােব? উ�ের িতিন বলেলন, মানু েষর িজ�া ও ল�া�ান 72।
৭১

ছষি�- মৃতুয্র সয় সবর্েশষ কািলমা‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বলা:
েয বয্ি� মৃতুয্র সময় উে�িখকািলমা পাঠ কিরেব, েস জা�ােত
�েবশ কিরেব। েয বয্ি� তার জীব�শায় সব সময় কািলমার
উপর �িতি�ত থাকেব, আ�াহ তা‘আলা তার মৃতুয্র সময় তােক
কািলমা পড়ার তাওিফক েদেব। পক্ষা� কািলমার সােথ যার
েকান স�কর্ থাকেব ন, তার েথেক মৃতুয্র সময় কািলমা পড়া বা
ঈমান িনেয় দু িনয়া েথেক িবদায় েনয়া খুবই দূ রহ বয্াপার। আ�াহ
আমােদর ক্ষমা করুন। �-

72

সূ নােন িতরিমিয, হািদস: ২০৭১

76

:َﻢ

ََّ َ َ َ َ ُ ُ ّ َ�َّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠ
ََ ْ َ ُ ْ َ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ�
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل: ﻗﺎل، �ﻦ ﻣﻌﺎ ِذ ﺑ ِﻦ ﺟﺒ ٍﻞ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ََ
َ ََّ َ َ ِﻻَّ ّ ُ َ َ َ ﻟَْﻨ
َ َ ْ َ
«�َ دﺧﻞ ﺔ
آﺧ ُﺮ ﻛ ِﻣ ِﻪ ﻻ ِﻪﻟ
ِ »ﻣﻦ ﻛن

অথর, মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, যার সবর্েশষ কািলমা ‘লা
ইলাহা ই�া�াহ’ হেব, েস জা�ােত �েবশ করেব 73।
৭২F

সাতষি�- সকাল-স�য্া িনয়িমত মসিজেদ গমন কর:
েয বয্ি� সকা-স�য্া িনয়িমত মসিজেদ যাতায়াত করে, আ�াহ
তা‘আলা তােক জা�ােত েমহমানদাির করেব। �মাণ-

َ َ ْ َ َ َ َّّ َ�َّ ُ َ َ ْ َﺳَﻠ
َ ُ َ َﻲ
 »ﻣﻦ ﻏﺪا:َﻢ ﻗﺎل
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِّﻲﺒ
 َﻋ ِﻦ، � ْﻦ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ِ
َ َ َ َ ّ َُ ّ
َ َُ ُّ ّ
ْ َ َ
َ
َ
ُﺰُﻪﻟ ُ ﻣ َِﻦ ﻨ
«ﻟََ ِﺔ ﻤﺎ ﻏﺪا أ ْو َراح
 َﻋَﺪَ �َ ﻟ،ِﻰﻟ الﻤﺴﺠِ ِﺪ َو َراح

অথর, আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্ত রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েয বয্ি� সকাল স�য্া িনয়িম
মসিজেদ গমন করেব, আ�াহ তা‘আলা জা�ােত তার জনয্
েমহমানদািরর বয্ব�া করে 74।
৭৩F

73

সহীহ আবু দাউদ, হািদস: ৩১১৬

74

সহীহ বু খারী, হািদস: ৬৬২
77

আটষি�- িসয়াম পালন অব�ায় মৃতুযবরণ করা:
েয বয্ি� িসয়াম পালন অব�ায় েশষ ি:শাস তয্াগ করে, েস
জা�ােত �েবশ করেব। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তােক জা�ােতর সু -সংবাদ েদন। �মাণ-

َُّ َ َ ْ َﺳَﻠ
َّ�َ ّ
َ ، َ� ْﻦ َﻲﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة رﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
 » ﻣﻦ:َﻢ ﻗﺎل
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِّﻲﺒ
ﻦ
ﻋ
ِ
ِ ِ

« ﻢ ﻪﻟ ﺑﺼﻴﺎم ﻳﻮم دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ

অথর, আবু হরাইরা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েয বয্ি� িসয়াম পালন অব�ায়
মৃতুয্ বরণ করে, েস জা�ােত �েবশ করেব 75।
৭৪ F

উপের আমরা েয সব আমলগুেলার কথা আেলাচনা করা হ,
এগুেলা ছাড়াও আরও অেনক আমল আে, েযগুেলা  আমােদর
জা�াত লােভর পােথয় হেব। আ�াহ তা‘আলা আমােদর জা�াত
লােভর জনয্ দুিনয়ােত ভােলা ভােলা আমলগুেলা করা তাওফী
িদন। আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন75

সহীহ আল জােম, হািদস: ৬২২৪; েশখ আলবানী রহ. হািদসিটেক সহীহ
বেল আখয্ািয়ত কেরন।
78

ُ َ ۡ ُ ٰ َ ٰ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ۡ َ ّ ّ ّ ُ ۡ َجَن
ۡ ّ
ُعِدَت
ت َوٱ��ض
��َ﴿ ۞وسارِعوا إِ� مغفِر� ٖ مِن َ�ِ�م َ ٍة عرضها ٱس
َ ل ِۡلُت َّق
[١٣٣ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ِ
আর েতামরা �ত অ�সর হও েতামােদর রেবর পক্ষ েথে
মাগিফরাত ও জা�ােতর িদেক, যার পিরিধ আসমানসমূ হ ও
যমীেনর সমান, যা মু�াকীেদর জনয্ ��ত করা হেয়ে 76।
৭৫F

আয়ােত আ�াহ মানু ষেক জা�ােতর িদেক �ত অ�সর হওয়ার
িনেদর্শ েদন এবং আ�াহর পক্ষ েথ েক ক্ষমা লােভর �িত
হওয়ার িনেদর্শ েদন। কার, জা�াত লাভ করেত হেল, আ�াহর
মাগিফরাত খুবই জরুরী। আ�াহর ক্ষমা ছাড়া েকউ জেত
�েবশ করেত পারেব না।
েহ আ�াহ তুিম আমােদর উে�িখ আমলগুেলা করার তাওফীক
দান কর, যােত আমরা জা�ােত �েবশ করেত পাির। আমীন
. وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ،� اﷲ ﻰﻠﻋ ﻨﺎ �ﻤﺪ
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