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লাভ-তলাকসাতনর মাতে একজন মুসব্দলতমর একব্দি 
মূলযবান ব্দদন 

ব্দিয় ভাই! 

 আল্লাহ ো‘আলার হক আদাতয় সতেষ্ট হহান। 
আল্লাহ ো‘আলা আপনাতক ব্দহফাযে করতবন।  

আপব্দন ব্দক ফজতরর সালাে জামা‘আতের সাতে আদায় 
কতরতেন? ফজতরর সালাতে আল্লাহ ো‘আলার হয সকল 
হক রতয়তে ব্দদবতসর শুরুতে ো ব্দক আপব্দন যোযে 
আদায় কতরতেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ 
ওয়াসাল্লাম এ ব্দবষতয় বতলতেন:  

ةي اللي َمْن » مى ْ ذي ْ مَجَاَعٍة َفُهَو ِفي  «َصَّلى الَْفْجَر ِفي

“হয বযব্দি ফজতরর সালাে জামা‘আতের সাতে আদায় 
করল, আল্লাহ স্বয়াং ঐ বযব্দির ব্দহফাযেকারী হতয় যান।”1 

                                                           
1 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৬৫৭ 
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 আপব্দন ব্দক পাাঁে ওয়াতির সালাে আল্লাহর ধ্যাতন 
ভয় ও ব্দবনয় নম্রো এবাং একাগ্রব্দেতে (অেথাৎ খুশু-খুযুর 
সাতে) আদায় কতরতেন?  

মহান আল্লাহ বতলন:  

وا ْ﴿ َٰفُِظ ْْح  َٰتَِْْع   و  ل  صَّ ِْْٱل ة وَٰ ل  صَّ ٱل ىَْْٰو  ۡوُۡسط  وا ْْٱل وُم قُ ِْْو  ِتِيْ ْلِِلَّ َٰن ْق 
 [ ٨٣٢: ابلقرة] ﴾٢٣٨

‘‘হোমরা সালাতের িব্দে যত্নবান হও, ব্দবতেষ কতর 
মধ্যবেথী (‘আসতরর) সালাতের এবাং আল্লাহর সামতন 
(সালাতে) হোমরা ব্দবনম্রব্দেতে দাাঁড়াও।” [সূরা আল-
বাকারা, আয়াে: ২৩৮] 

 পাাঁে ওয়াি ফরয সালাতের পূতবথ ও পতর হয 
সমস্ত সুন্নাে সালাে রতয়তে আপব্দন ব্দক হসগুতলা 
সব্দিকভাতব আদায় কতরন? আপব্দন ব্দক িব্দেব্দদন বার 
বার োওবাহ্ কতরন এবাং হবব্দে হবব্দে ইসব্দেগফার ও 
ক্ষমা িােথনা কতরন? মহান আল্লাহ এ ব্দবষতয় বতলন:  

اْ﴿ ه  يُّ
 

أ َٰٓ نْ ْي  ي ِ َّلَّ وا ْْٱ ُن ام  ٓوا ْْء  ُوُب ْْت ِْْإِل  ةْ ْٱلِلَّ وًحاْت ۡوب  َُّص  [ ٢: اتلحريم] ﴾ن
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‘‘হহ মুব্দমনগণ! হোমরা আল্লাহর কাতে োওবাহ কর---
খাাঁব্দি ও ব্দবশুদ্ধ (খাতলস) োওবাহ।” [সূরা আে-োহরীম, 
আয়াে: ৮] 

 হহ মুসব্দলম! আপনার েরীতরর অঙ্গ িেতঙ্গর 
িব্দেব্দি হজাড়ার জনয সাদকাহ হদওয়া আবেযক। আর 
আপনার জনয এব্দি খুব সহতজই সম্ভব। (তকননা) 
োেতের সময় দু’রাকাে সালাে আদায় করতল ো 
হজাড়াগুতলার (সাদকাহ ব্দহতসতব) গণয হতয় যায়। যা 
মহান আল্লাহর ব্দদতক িেযাবেথনকারী সেযবাদী 
হলাকতদর সালাে।  
 হয ব্দদনব্দিতে আপব্দন কুরআন হেতক ব্দকেুই পাি 
কতরন ব্দন হস ব্দদনব্দি আপনার জনয একব্দি অন্ধকার 
ব্দদন, যাতে হকান বরকে বা কলযাণ হনই। কারণ, 
সমতয়র বরকে হনতবন হো কুরআন পতড়ই হনতবন। 
আল্লাহ বতলন, 

﴿ْ َٰب  ِت  َٰهُْْك ن  ۡل نز 
 

ْْأ ك  ۡ َِل  كْ ْإ َٰر  ب  ٓوا ُْْم َُّر ب دَّ ِۦَِْلِ  ِه َٰت ي  ا رْ ْء  كَّ ذ  َِل ت  ُوا ْْو  ل و 
ُ

ْأ
َٰبِْ ب  ۡل

 
 [ ٨٢: ص] ﴾٢٩ْٱۡۡل
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‘‘এক কলযাণময় ব্দকোব আমরা হোমার িব্দে নাব্দযল 
কতরব্দে, যাতে মানুষ এর আয়ােসমূহ অধ্যয়ন ও 
অনুধ্াবন কতর এবাং হবাধ্েব্দি সম্পন্ন বযব্দিরা এতেতক 
গ্রহণ কতর উপতদে।” [সূরা সাদ, আয়াে: ২৯] 
 কব্দিন হৃদয় একব্দি মারাত্মক ও ব্দবপদজনক 
ব্দবষয়। আর এ কব্দিন হৃদয়তক ব্দবগব্দলে করার ঔষধ্ 
হতলা: মহান আল্লাহর ব্দযব্দকর ও োর স্মরণ। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলন, 

﴿ْ ل 
 

ِِذۡكرِْْأ ِْْب ِنُّْْٱلِلَّ ئ م  ۡط وُبْْت   [  ٨٢: الرعد] ﴾٢٨ْٱۡلُقلُ

‘‘হজতন রাখ, আল্লাহর স্মরতণই মতন িোব্দি আতস।” 
[সূরা আর-রা‘আদ, আয়াে: ২৮]  
অনুরূপভাতব কব্দিন হৃদয় হেতক পব্দরত্রাতণর আরও হয 
পে আতে ো হতলা, সালাতে পব্দিে ব্দযব্দকর-আযকার 
এবাং সকাল-সন্ধায় আল্লাহর ব্দযব্দকর করা।  
 হহ মুসব্দলম! কীভাতব আপনার ঈমাতনর ব্দনরাপো 
অব্দজথে হতে পাতর অেে আপব্দন হারাম দৃতেযর ব্দদতক 
হজতন শুতনও োব্দকতয় োতকন? অেে আল্লাহ বতলন,  
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ِيْ ْقُل﴿ ۡؤِمن ُم وا ِْْلِۡل ضُّ ُغ نْْۡي  ِمِْْۡم َٰرِه ۡص  ب
 

وا ْْأ ُظ ۡحف  ي  ۡمْ ْو  ُه وج   ﴾فُُر
 [ ٣٣: انلور]

‘‘মুব্দমনতদরতক বতল ব্দদন, োরা হযন োতদর দৃব্দষ্টতক 
সাংযে কতর রাতখ এবাং োতদর লজ্জাস্থাতনর ব্দহফাযে 
কতর।” [সূরা আন-নূর, আয়াে: ৩০] 
 হসব্দিই হতব আপনার জনয বরকেময় ব্দদন, 
হযব্দদন আপব্দন হকান অভাবীতক ব্দকেু দান খয়রাে 
করতে হপতরতেন, অেবা হসবাদাতনর মাধ্যতম কান 
মুসব্দলতমর মন জয় করতে হপতরতেন ব্দকাংবা দু’জন 
ব্দববাদমান মানুতষর মাতে েগড়াোব্দি মীমাাংসা কতর 
ব্দদতয়তেন।  

এ ব্দবষতয় আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

﴿ْ ۡيْ ْلَّ ِيرِْْفْْخ  ث نْك  مِْْۡمِ َُٰه ى و  ۡ َّْْنَّ نْْۡإِلَّ رْ ْم  م 
 

ةْ ْأ ق  د  ِص  وْْۡب
 

ْْأ وف  ۡعُر ْْم 
 

ْوْۡأ
َِٰۢح ۡيْ ْإِۡصل  نلَّاِسْْب   [ ١١١: النساء] ﴾ٱ

‘‘োতদর অব্দধ্কাাংে হগাপন পরামতেথর মতধ্য হকাতনা 
কলযাণ হনই, েতব কলযাণ আতে ঐ হলাতকর মতধ্য হয 
বযব্দি ব্দনতদথে হদয় দান-খয়রাে, সৎকাতজর ও মানুতষর 
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মতধ্য ব্দবতরাধ্ ব্দমব্দিতয় হদওয়ার কাতজ।” [সূরা আন-
ব্দনসা, আয়াে: ১১৪] 
 আপব্দন ব্দকন্তু আব্দখরাতের পতে পা বাব্দড়তয় ব্দদতন 
ব্দদতন এব্দগতয় েলতেন। সুেরাাং হস পতের জনয পাতেয় 
ব্দনতে ভুতল যাতবন না।  

আল্লাহ ো‘আলা বতলন:  

وا ْ﴿ ُد وَّ ت ز  ۡيْ ْف إِنَّْْو  دِْْخ  ا ىَْْٰٱلزَّ و  ۡق تلَّ  [  ١٢١: ابلقرة] ﴾ٱ

‘‘এবাং (পরকাতলর জনয) হোমরা পাতেয় সাংগ্রহ কর, 
আর োক্বওয়া অজথন করা হতলা হেষ্ঠ পাতেয়।” [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াে: ১৯৭] 
 রাে হজতগ সালাে আদায়, নফল সাওম পালন, 
হরাগীতদর হসবা-সুশ্রূষা, কবর ব্দযয়ারে, জানাযার 
লাতের সাতে যাওয়া, ব্দযব্দকর-কাতরর মজব্দলতস যাওয়া 
(অেথাৎ কুরআন-হাদীস েেথা ও আতলােনার অনুষ্ঠাতন 
অাংেগ্রহণ), আল্লাহর ভতয় কান্নাকাব্দি করা, মহান 
আল্লাহর ব্দনদেথনসমূতহ ব্দেিা-গতবষণা করা, অিতর 
সহীহ আকীদা হপাষণ করা, ব্দজহবার ব্দহফাযে করা 
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এবাং হনককার হলাকতদর িব্দে ভালবাসা স্থাপন- 
এসবগুতলাতে রতয়তে এমন নূর বা আতলা যা আপনার 
ঈমাতনর নূরতক আরও বৃব্দদ্ধ কতর হদয়। আল্লাহ োাঁর 
নূতরর ব্দদতক যাতক ইচ্ছা োতক ব্দহদায়াে কতর োতকন।   

িশ্ন-১: আপব্দন ব্দক আল্লাহর রহমে সম্পতকথ ধ্ারণা 
রাতখন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

نَْزَل مي مي  للي  إينى »
َ
نْسي االي وَ  ن  َدًة َبْْيَ اْلي نَْها رمَْحًَة َواحي ائََة رمَْحٍَة أ
 ُف َتْعطي وَن َوبيَها وَن َوبيَها َيََتَامَحُ َيتََعاَطفُ  َوابْلََهائيمي َوالَْهَوام  فَبيَها

 ا وَ هَ َلي  وَ ََعٰ  الْوَْحُش 
َ
ي  الل  رَ خى أ ي ت  بَاَدُُ عي َها َْي رمَْحًَة يَرَْحُم بي ْسعي ْسًعا َوت

 «يَاَمةي يَْوَم الْقي 

‘আল্লাহ ো‘আলার একে’ব্দি রহমে রতয়তে যা হেতক 
একব্দি মাত্র রহমে ব্দেব্দন ব্দিন, মানব, জন্তু-জাতনায়ারতদর 
উপর নাব্দযল কতর (ভাগ কতর ব্দদতয়তেন)। আর এর 
ফতলই োরা এতক অপতরর িব্দে সহানুভূব্দে িকাে কতর, 
দয়াদ্র হয়। আর এর ফতল ব্দহাংস্র িাণীও োর সিান-
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সন্তুব্দের িব্দে সহানুভূব্দেেীল োতক। অেে বাকী 
ব্দনরানব্বইব্দি রহমে আল্লাহ ো‘আলা ব্দকয়ামতের ব্দদতনর 
জনয হরতখ ব্দদতয়তেন যার দ্বারা ব্দেব্দন োাঁর বান্দাতদর ওপর 
হসব্দদন দয়া করতবন।’2 

িশ্ন-২: একজন মা ব্দক োর সিানতক আগুতন ব্দনতক্ষপ 
করতে পাতর?  

উের: উমার ইবনুল খাোব রাব্দদয়াল্লাহু ‘আনহু হেতক 
বব্দণথে, ব্দেব্দন বতলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ 
ওয়াসাল্লাতমর কাতে কতয়কজন বন্দী আসল। োতদর মধ্য 
হেতক এক মব্দহলা বযস্ত হতয় কী হযন খুাঁজব্দেল। অবতেতষ 
হস একব্দি ব্দেশু সিান হপতয় োতক ব্দনতজর বুতক জব্দড়তয় 
ব্দনতয় দুধ্ পান করাল। েখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: ‘হোমরা ব্দক মতন কর হয, 
এ মব্দহলা োর সিানতক আগুতন ব্দনতক্ষপ করতে পাতর?’ 
আমরা বললাম: ‘আল্লাহর েপে! কখতনা নয়।’ েখন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: ‘এ 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৪৬৯; সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ২৭৫২ 
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মব্দহলা োর সিাতনর ওপর হযমন হেহময়ী, অবেযই 
আল্লাহ ো‘আলা োাঁর বান্দাতদর ওপর এর হেতয়ও অতনক 
অতনক হবব্দে দয়ালু।’3 

িশ্ন-৩: আপব্দন ব্দক দান খয়রাে, সাদকাহ, ক্ষমা এবাং 
ব্দবনয়ী হওয়ার ফযীলে জাতনন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

ْن مَ قَ دَ ْت َص َص قَ ا نَ مَ » ا َوَما  ادَ ا زَ مَ اٍل وَ ٌة مي زًّ الُل َعبًْدا بيَعْفٍو إيالى عي
َحٌد للي إيالى َرَفَعُه اللُ 

َ
 «تََواَضَع أ

“দান খয়রাে কখনও সম্পতদর হকান ঘািব্দে কতর না, 
আর ক্ষমার কারতণ আল্লাহ হকবল সম্মান বৃব্দদ্ধই কতরন 
এবাং হয হকউ আল্লাহর জনয ব্দবনয়ী হয় অবেযই আল্লাহ 
োতক উচ্চ মযথাদায় আসীন কতরন।’4  

িশ্ন-৪: ব্দনতনাি সূরাব্দির ফযীলে সম্পতকথ কী জাতনন?  

                                                           
3 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসব্দলম 
4 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ২৫৮৮ 
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উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীতদর ব্দজতেস করতলন: ‘হোমাতদর হকউ ব্দক এক 
রাতে কুরআতনর এক েৃেীয়াাংে পড়তে পারতব?’ োরা 
এিাতক কব্দিন মতন করল এবাং বলল: ‘হহ আল্লাহর 
রাসূল! আমাতদর মতধ্য হকইবা হসিা করতে সক্ষম হতব?’ 
েখন ব্দেব্দন (সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম) বলতলন:  

وْ ْقُۡلْ﴿ ُُْْه دْ ْٱلِلَّ ح 
 

١ُْْْأ دُْْٱلِلَّ م  صَّ ل مْْۡي ِلْْۡل م٢ْْْۡٱل ْْۡو  ل  ُو ل م٣ْْْۡي ْي ُكنْو 
ۥ ُ ًواَّْلَّ ُد ُْْكُف ح 

 
 [  ١  ،١: االخالص] ﴾٤ْأ

এ সূরাব্দি (একবার পড়তল) পুরা কুরআতনর ব্দেন ভাতগর 
এক ভাগ (ব্দেলাওয়াে করার সাওয়াব পাওয়া যায়)।”5  

িশ্ন-৫: আপব্দন ব্দক সাওম পালনকারী, রাে হজতগ দাাঁব্দড়তয় 
(োহাজু্জতদর) সালাে আদায়কারী এবাং আল্লাহর পতে 
ব্দজহাদকারীর সওয়াব হপতে োন? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫০১৫ 



 

 

জান্নাতের পতে 
 11  

دي » ، ََكلُْمَجاهي ْيي ْسكي ْرَملَةي َوالمي
َ
اِعي ََعَ األ  «.....السى

“হয বযব্দি হকাতনা ব্দবধ্বা এবাং ব্দমসকীতনর িতয়াজন 
পূরতণর হেষ্টা কতর হস হযন আল্লাহর পতের মুজাব্দহদ।  

বণথনাকারী বতলন: আমার মতন হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম এিাও বতলতেন হয, ‘(ঐ দরদী 
বযব্দির) উদাহরণ হতলা োর মতো হয বযব্দি হকাতনা ক্লাব্দি 
অনুভব না কতর রাে হজতগ দাাঁব্দড়তয় (োহাজু্জতদর) সালাে 
আদায় কতর এবাং হকান ব্দবরব্দে না ব্দদতয় (ব্দদতনর হবলায়) 
সাওম পালন কতর।” 

িশ্ন-৬: আপব্দন ব্দক জাতনন জান্নাতের সবতেতয় হোট্ট 
মযথাদার অব্দধ্কারী বযব্দি হক?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: ‘‘জাহান্নাম  হেতক হয হলাকব্দি সবতেতষ হবর 
হতব এবাং সবার হেতষ জান্নাতে িতবে করতব হস হলাকব্দি 
সম্পতকথ আব্দম জাব্দন।” ঐ হলাকব্দি জাহান্নাম হেতক মুব্দি 
হপতয় হামাগুব্দড় ব্দদতয় হবর হতয় আসতব। মহান আল্লাহ 
েখন োতক বলতবন: (তহ বান্দা) যাও, েুব্দম এখন 
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জান্নাতে িতবে কর। হস জান্নাতে িতবে করতে ব্দগতয় 
মতন করতব হয, হলাকজন ঢুকার পর জান্নাতের সব 
জায়গা ভতর হগতে। আর হবাধ্ হয়, হকান খাব্দল যায়গা 
হনই। হস ব্দফতর ব্দগতয় বলতব, হহ (আমার) রব! আব্দম হো 
হদখব্দে জান্নাে ভতর হগতে। েখন মহান আল্লাহ পুনরায় 
োতক বলতবন: (তহ বান্দা) যাও, জান্নাতে িতবে কর। 
হস জান্নাতে িতবে করতে ব্দগতয় আবাতরা হস মতন করতব 
হয, (জান্নােী হলাকতদর দ্বারা) হসিা ভতর হগতে। হস ব্দফতর 
ব্দগতয় বলতব, হহ (আমার) রব! আব্দম হো হদখলাম জান্নাে 
পব্দরপূণথ হতয় হগতে। েখন মহান আল্লাহ (েৃেীয়বার) 
আবাতরা বলতবন: যাও, জান্নাতে িতবে কর। হোমার 
জনয রতয়তে দুব্দনয়ার আয়েতনর সমপব্দরমাণ জান্নাে এবাং 
দে  দুব্দনয়ার সমান ব্দবোলাকার জান্নাে। হলাকব্দি েখন 
বলতব: হহ (আমার) রব! েুব্দম সবব্দকেুর মাব্দলক হওয়া 
সতেও ব্দক আমার সাতে িাট্টা করতো? (অেথাৎ আমার মে 
সাধ্ারণ মানুতষর জনয ব্দক এেবড় জান্নাে! এিা ব্দক 
সম্ভব!?) বণথনাকারী বলতলন: েপে কতর বলব্দে, আব্দম 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লামতক (এ ব্দববরণ 
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হদওয়ার সময়) এমনভাতব হাসতে হদতখব্দে হয, োর 
মাড়ীর দাাঁেগুতলাও িকাব্দেে হতয় পতড়ব্দেল। োরপর 
ব্দেব্দন সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: এ রকম 
জান্নাে হতলা সবতেতয় ব্দননমাতনর জান্নােীর মযথাদা।”6 

িশ্ন-৭: আপব্দন ব্দক জাতনন হয, মুব্দমতনর জনয জান্নাতে 
একব্দি মুিার োাঁবু োকতব?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

ني ِفي اْلَ  إينى » يلُْمْؤمي َ نى ل ْن لُْؤلُؤَ يْمَ ةي َل دَ ٍة وَ ًة مي تُّوٍة ُطولُهَ فَ وى ٍة ُمَ احي  نَ ا سي
يلْمُ  ياًل ل ْهلُ مي

َ
يَها أ ني في ْم الْمُ  وُف وَن َيُط ْؤمي نُ َعلَيْهي فاََل يََرى َبْعُضُهْم  ْؤمي

 «َبْعًضا

“মুব্দমতনর জনয জান্নাতে এমন একব্দি মুিার োাঁবু রতয়তে 
যার ব্দভেতরর ফাাঁকা অাংেব্দির উচ্চো হতব আকাে পযথি 
ষাি মাইল। হসখাতন িতেযক মুব্দমতনর জনয এমন 

                                                           
6 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসব্দলম 
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কতয়কজন স্ত্রী োকতব যাতদর মাতে হস হমলাতমো করতব 
অেে োতদর একজন স্ত্রী অপরজনতক হদখতে পাতব না।”7  

িশ্ন-৮: আপব্দন ব্দক জাতনন হয, জান্নাতে বাজার রতয়তে?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: ‘জান্নাতে রতয়তে একব্দি বাজার যাতে িব্দে 
জুমু‘আর ব্দদন মুব্দমনগণ আসতবন। োতদর ওপর হসব্দদন 
উেরা বায়ূ িবাব্দহে হতে োকতব। আর এ মৃদুমন্দ বায়ূ 
োতদর হেহারা ও হপাষাতকর ওপর ব্দদতয় বতয় যাতব। 
ফতল োতদর হসৌন্দযথ ও লাবণযো হবতড় যাতব। োরপর 
োরা োতদর পব্দরবাতরর কাতে হসৌন্দযথ এবাং লাবণযো 
ব্দনতয় ব্দফতর যাতব। স্বামীতদরতক হদতখ স্ত্রীরা বলতে 
োকতব, আল্লাহর কসম! হোমাতদর হসৌন্দযথ ও লাবণযো 
বহুগুণ হবতড় হগতে। অেঃপর স্বামীরাও বলতব হয, 
আল্লাহর েপে! আমাতদর যাওয়ার পতর হোমাতদর 
হসৌন্দযথ ও লাবণযোও বহু বৃব্দদ্ধ হপতয়তে।’8 

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৮৮০; সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ২৮৩৮ 
8 সহীহ মুসব্দলম 



 

 

জান্নাতের পতে 
 15  

িশ্ন-৯: আপব্দন ব্দক জান্নাতের গােগাোব্দল সম্পতকথ ব্দকেু 
পতড়তেন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: 

ائََة ََعٍم اَل َيْقَطُعَهاإينى ِفي اْلَنىةي » ل َها مي اكيُب ِفي ظي رُي الرى  «لََشَجَرًة يَسي

“জান্নাতে এমন গােও রতয়তে যার ব্দনে ব্দদতয় অেযি 
পারদেথী একজন হঘাড়সওয়ার িব্দেক্ষণিাপ্ত দ্রুেগামী 
হঘাড়া ব্দনতয় একেে বের হদৌতড়ও হসিা অব্দেক্রম করতে 
পারতব না।’9 

িশ্ন-১০: আপব্দন ব্দক জাতনন হয, জান্নাতে হকউ অব্দববাব্দহে 
োকতব না?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

                                                           
9 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩০১২ 
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َل زُ » وى
َ
ِتي تَلييَها اْلَنىَة ََعَ ُص  ُل ْمَرةٍ تَْدخُ إينى أ

وَرةي الَْقَمري ََلْلََة ابْلَْدري َوالى
ْضَوإي َكْوَكٍب دُ 

َ
َماءي ليُك  ََعَ أ نْهُ  ر يٍّ ِفي السى ْم َزوَْجتَاني اثْنَتَاني اْمريٍئ مي

ْعَزُب 
َ
ْحمي َوَما ِفي اْلَنىةي أ

ْن َوَراءي اللى َما مي  «يَُرى ُمخُّ ُسوقيهي

“িেম হয দলব্দি জান্নাতে িতবে করতব োরা পূব্দণথমার 
োাঁতদর মে উজ্জ্বল হেহারা ব্দবব্দেষ্ট হতব। আর যারা োতদর 
পতর জান্নাতে িতবে করতব োরা উধ্থাকাতের সমুজ্জ্বল 
নক্ষতত্রর হেতয়ও হবব্দে আতলাব্দকে হতব। োতদর 
িতেযতকর জনযই োকতব এমন দু’জন স্ত্রী, যাতদর 
েরীতরর মাাংস হভদ কতর োর অভযিরীণ অব্দস্থ-মজ্জাও 
হদখা যাতব। আর জান্নাতে হকউই অব্দববাব্দহে োকতব 
না।’10 

িশ্ন-১১: আপব্দন ব্দক জান্নাতের নারীতদর সম্পতকথ ব্দকেু 
জাতনন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

                                                           
10 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ২৮৩৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৩৩৩ 
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ِي َغْدَوةٌ ِفي » ْنيَا .... يلي  َس ْن الُّ ْو َروَْحٌة َخرْيٌ مي
َ
 «اللي أ

“আল্লাহর পতে একব্দি সকাল বা একব্দি সন্ধযা বযয় করা 
দুব্দনয়া ও োতে যা ব্দকেু আতে োর সবব্দকেু হেতকও 
উেম। যব্দদ জান্নাতের হকাতনা নারী দুব্দনয়ার ব্দদতক োকাে 
োহতল (োতদর হসৌন্দতযথ) আসমান ও যমীতনর মধ্যবেথী 
স্থানগুতলা আতলাব্দকে হতয় পড়ে এবাং সুগতন্ধ ভতর হযে। 
আর োর মাোর উড়নাব্দি দুব্দনয়া ও োতে যা ব্দকেু আতে 
ো হেতক উেম।’11 

িশ্ন-১২: জান্নাতে ব্দক মানুতষর হপোব পায়খানার 
িতয়াজন হতব ?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: ‘জান্নােবাসীগণ হসখাতন খাবার ও পানীয় গ্রহণ 
করতবন। ব্দকন্তু োরা হকাতনা পায়খানা করতব না, োতদর 
সব্দদথ কাব্দে হতব না অনুরূপভাতব হপোবও করতব না। 
বরাং োতদর খাবাতরর পতর হঢকুর আসতব যা হেতক 
ব্দমতককর সুগন্ধ হবর হতব। আল্লাহ ো‘আলার ইলহাতম 
                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৫৬৮ 
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শ্বাস িশ্বাতসর সাতে োরা মা‘বূতদর োসবীহ করতব এবাং 
োকবীর বলতব।’12 

িশ্ন-১৩: আল্লাহ জান্নাতে োাঁর হনক বান্দাতদর জনয যা 
তেব্দর কতর হরতখতেন হস বযাপাতর ব্দক আপব্দন ব্দেিা 
কতরতেন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: আল্লাহ বতলন, 

َعْت َواَل » ُذٌن َسمي
ُ
ْت َواَل أ

َ
يَْي َما اَل َعْْيٌ َرأ اِلي بَاديي الصى ْعَدْدُت ليعي

َ
أ

 قَلْبي بََشٍ 
 «....... َخَطَر ََعَ

‘‘আব্দম আমার সৎ বান্দাতদর জনয এমন ব্দকেু তেরী কতর 
হরতখব্দে যা হকান েকু্ষ হকান ব্দদন হদতখব্দন, হকান কান 
হকান ব্দদন শুতন ব্দন, এমনব্দক হকাতনা মানুতষর মতন ো 
কল্পনায়ও আতসব্দন। হোমরা এ আয়ােব্দি পতড় হদখ 
হযখাতন আল্লাহ বতলতেন: 

                                                           
12 সহীহ মুসব্দলম 
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﴿ْْ ل  ۡعل مُْْف  ْْت  ۡفس  ْْٓن  ا ۡخِفْ ْمَّ
ُ

مْأ نْل ُه ِِْْمِ ة ۡعُيْرْقُرَّ
 

آء  ْْأ ز  اْج  ُوا ْْبِم  ن َْك 
ونْ  لُ ۡعم   [  ١١: السجدة] ﴾١٧ْْي 

‘‘হকউই জাতন না োতদর জনয হোখ জুড়াতনা কী 
(ব্দন‘আমে) লুব্দকতয় রাখা হতয়তে োতদর কৃেকতমথর 
পুরস্কারস্বরূপ!”13 

িশ্ন-১৪: আপব্দন ব্দক এমন একব্দি পে োন যা আপনাতক 
জান্নাতে হপৌঁতে ব্দদতব?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

يي َنفْ » ُي . اَل تَدْ َواَّلى َى تُؤْ ُخلُوَن اْلَ ِسي بييَدي نُوا َواَل نىَة َح نُوا مي تُؤْ مي
ُدلُُّكمْ 

َ
َواَل أ

َ
َى ََتَابُّوا أ ُ ََتَابَِْ ٍء إيَذا َفَعلْ ََعَ َشْ  َح   تُمْ تُُمُو

َ
ُشوا فْ أ

اَلَم بَيْ   «نَُكمْ السى

“যার হাতে আমার িাণ, োাঁর েপে কতর বলব্দে, হোমরা 
েেক্ষণ জান্নাতে িতবে করতব না যেক্ষণ ঈমানদার না 

                                                           
13 সূরা আস্-সাজদাহ, আয়াে ১৭; সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৭৭৯; 
সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ২৮২৪ 
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হতব। আর যেক্ষণ হোমরা পরস্পরতক ভাতলা না বাসতব 
েেক্ষণ হোমরা ঈমানদার হতে পারতব না। আব্দম ব্দক 
হোমাতদরতক এমন একব্দি ব্দবষয় বতল হদব না যা করতল 
হোমরা পরস্পরতক ভাতলাবাসতব? হোমাতদর মতধ্য এতক 
অপতরর  িব্দে ভালবাসার সৃব্দষ্ট হতব। আর হস কাজব্দি 
হল, হোমরা পরস্পর একজন আতরকজনতক হবব্দে হবব্দে 
সালাম দাও।’14 

িশ্ন-১৫ : আপব্দন ব্দক জাতনন আল্লাহ েহীদতদর জনয ব্দক 
সম্মানী হরতখতেন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: জান্নাতে িতবে করার পর দুব্দনয়ায় যা আতে 
হস সব সম্পতদর মাব্দলক কতর ব্দদতলও হকউই দুব্দনয়াতে 
আর ব্দফতর আসার আকাঙ্ক্ষা করতব না। েতব, একমাত্র 
আল্লাহর পতে যারা েহীদ হতয়তে োরা বযেীে। োরা 
দুব্দনয়াতে ব্দফতর আসতে োইতব এ আকাঙ্ক্ষায় হয, হসখাতন 
ব্দফতর ব্দগতয় দেবার েহীদ হতব এবাং ১০ বার ব্দফতর 

                                                           
14 সহীহ মুসব্দলম; ইবন মাজাহ 
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আসতব। েহীদ হওয়ার কারতণ োতদর হয সম্মানী হদওয়া 
হতব হস মহা পুরস্কার হদতখই োরা এ আকাঙ্খা করতে 
োকতব।’15 

িশ্ন-১৬: আপব্দন ব্দক ইয়াব্দেতমর লালন-পালন করার 
ফযীলে সম্পতকথ জাতনন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

نَا َوََكفيُل اَْلَتييمي ِفي اْلَنىةي َهَكَذا .....»
َ
 «أ

“আব্দম এবাং ইয়াব্দেতমর লালন-পালনকারী জান্নাতে এে 
কাোকাব্দে োকব। এ বতল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ 
ওয়াসাল্লাম োর েজথনী ও মধ্যমা আঙু্গল দু’ব্দি ব্দদতয় ইব্দঙ্গে 
কতর এবাং এ দুতয়র মাতে ফাাঁক কতর হদখাতলন”।16  

িশ্ন-১৭: আপব্দন ব্দক োন হয, আল্লাহ আপনার জনয 
জান্নাতে হমহমানদারীর বযবস্থা করুক?  

                                                           
15 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসব্দলম 
16 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৩০৪  
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উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

دي وَ  الْمَ ا إيَل دَ ْن غَ مَ »   احَ رَ ْسجي
َ
ْن اْلَ  نُُزَلُ الُل َلُ  دى عَ أ ا دَ ا غَ مَ ةي ُكى نى  مي

 
َ
 «احَ ْو رَ أ

“হয হকউ সকাতল অেবা ব্দবকাতল মসব্দজতদ গমন কতর, 
এবাং যেব্দদন যেবার সকাল ব্দবকাল হস মসব্দজতদ গমন 
কতর েেবারই আল্লাহ োর জনয জান্নাতে হমহমানদারীর 
বযবস্থা কতরন।’17  

িশ্ন-১৮: আপব্দন ব্দক ব্দনতনাি হাদীতসর উপর আমল 
কতরতেন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

ًقا َخلًَفا َوَيُقوُل » ْعطي ُمنْفي
َ
ًًك تَلًَفا اآلَخرُ اللىُهمى أ ْعطي ُمْمسي

َ
 «اللىُهمى أ

“আল্লাহর বান্দারা িব্দেব্দদন িভাতে উপনীে হতলই 
দু’জন ব্দফব্দরেো নাব্দযল হতয় হদা‘আ করতে োতক। 
                                                           
17 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৬২; সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৪৬৭ 
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োতদর একজন বলতে োতক: হহ আল্লাহ! দানকারীতক 
এর ব্দবব্দনময় িদান কর। অপর জন বলতে োতক: হহ 
আল্লাহ! কৃপণতক ব্দবনষ্ট কতর দাও।’18 

িশ্ন-১৯: আপব্দন ব্দক োন হয আল্লাহ আপনার ওপর 
রহমে বষথণ করুক?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

ا»  الُل َعلَيْهي بيَها َعْشً
ى َصاَلةً َصَّلى  «َمْن َصَّلى لََعَ

“হয হকউ আমার ওপর একবার দুরূদ পাি করতব োর 
ব্দবব্দনমতয় আল্লাহ োর ওপর দেবার দুরূদ পাি 
করতবন।’19 

িশ্ন-২০: আপব্দন ব্দক আপনার িভুর তনকিয লাভ করতে 
োন?  

                                                           
18 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৪২; সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ১০১০ 
19 সহীহ মুসব্দলম 
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উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

 «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكرثوا الَعء»

‘বান্দা যখন আল্লাহতক ব্দসজদা কতর ঐ সময় হস োর 
রতবর সবতেতয় ব্দনকতি হপৌঁতে যায়। সুেরাাং হস অবস্থায় 
হোমরা হবব্দে হবব্দে কতর হদা‘আ কর। (কারণ এব্দি দু‘আ 
কবূতলর উেম সময়) 

িশ্ন-২১: আপব্দন ব্দক ব্দনতনাি অসীয়ে শুতনতেন?  

উের: আবূ হুরাইরা রাব্দদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন,  

وَْصاني  »
َ
يى صَّل الل عليه وسلم َخلييِلي  أ

َ
يَامي ثاََلثَةي أ ْن بيثَاَلٍث صي اٍم مي

ْرقُدَ ُكيِّ َشْهٍر َوَرْكَعَِتْ 
َ
ْن أ
َ
وتيَر َقبَْل أ

ُ
ْن أ
َ
ََح َوأ  «الضُّ

“আমার অিরঙ্গ বনু্ধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ 
ওয়াসাল্লাম আমাতক অসীয়ে কতরতেন, হযন আব্দম িব্দে 
মাতস ব্দেনব্দদন সাওম পালন কব্দর, োেতের সমতয় দু’ 
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রাকাে সালাে আদায় কব্দর এবাং ঘুমাতনার পূতবথই 
ব্দবেতরর সালাে পতড় ব্দনই’।’20 

িশ্ন-২২: আপব্দন ব্দক এিা োন হয, মৃেুযর পরও আপনার 
হনক আমতলর ধ্ারা জারী োকুক?  

উের: মসব্দজদ ব্দনমথাণ, পাব্দনর কূপ খনন, সিান-
সন্তুব্দেতদরতক সৎ ব্দেক্ষা িদান এবাং দীব্দন ইলতমর িোর 
করা হযমন, দীব্দন বই োপা, িোর-িসার করা, কযাতসি 
কব্দপ ও ব্দবব্দল করা এবাং এ সমস্ত কাতজ আব্দেথক সহায়ো 
িদান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন: 

نَْسانُ » ْن َصَدقٍَة  هُ َعَملُ  اْنَقَطَع َعنْهُ  إيَذا َماَت اْلي ْن ثاََلثٍَة إيالى مي  مي
إيالى

لٍْم يُ  ْو عي
َ
َيٍة أ ْو َوَلٍ َصاليٍح يَْدعُ  نْتََفعُ َجاري

َ
 «و َلُ بيهي أ

“মানুষ যখন মতর যায় েখন োর কাতজর ধ্ারাও বন্ধ 
হতয় যায়, েতব ব্দেনব্দি ব্দবষয় বযেীে। (ক) সাদাকাতয় 
জাব্দরয়াহ বা েলমান দান, (খ) এমন োন যা দ্বারা 
                                                           
20 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৯৮১; সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৭২১ 
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উপকৃে হওয়া যায়। (গ) আর এমন হনক সিান-সন্তুব্দে 
যারা োর জনয হদা‘আ কতর।’21 

িশ্ন-২৩: আপব্দন ব্দক োন আপনার হদা‘আ কবুল হহাক?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

ْن َعبْدٍ » يهي بيَظْهري الَْغيْبي إيالى قَاَل الَْملَُك َولََك  ُمْسليمٍ  َما مي خي
َ
يَْدُعو ألي

ثٍْل   «بيمي

“যখন হকাতনা মুসব্দলম োর অপর মুসব্দলম ভাইতয়র জনয 
োর অনুপব্দস্থব্দেতে হদা‘আ কতর েখনই ব্দফব্দরেো বতল 
হয, ‘হোমার জনযও অনুরূপ হউক’22। (অেথাৎ েুব্দম 
হোমার মুসব্দলম ভাই বনু্ধর জনয হযসব ভাল ব্দজব্দনষ 
পাওয়ার জনয হদা‘আ করে হস সব হনয়ামে েুব্দমও হপতয় 
যাতব।) 

                                                           
21 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ১৬৩১  
22 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ২৭৩২  
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িশ্ন-২৪: আপব্দন ব্দক োন হয, আপনার হগানাহ হবব্দে 
হতলও ো ক্ষমা হতয় যাক? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

‘হয বযব্দি একব্দদতন ُ َْمدي  ,১০০ বার বলতব ُسبَْحاَن اللي َوِبي

োর গুনাহ সাগতরর হফনা পব্দরমাণ হতলও ো মাফ কতর 
হদওয়া হতব23।  

িশ্ন-২৫: আপব্দন ব্দক জান্নাতে একব্দি ঘর োন? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

ْن عَ مَ » ي بٍْد ُمْسليٍم يَُص ا مي ى رْيَ ًَع  َ وُّ َط ًة تَ ْكعَ رَ  ةَ ْشَ  عَ ْوٍم ثينَِْتْ يَ   ُكى ِل  لِلي
 َبََن الُل َلُ بَيْتًا ِفي 

يَضٍة إيالى ْو إي   اْلَنىةي فَري
َ
 «اْلَنىةي  ِفي الى َبََن َلُ بَيْتًا أ

‘হয হকাতনা মুসব্দলম বান্দা আল্লাহতক খুেী করার জনয 
িব্দেব্দদন ফরয বযেীে আতরা ১২ রাকাে (সুন্নাে ও 

                                                           
23 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসব্দলম  
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নফল) সালাে আদায় কতর, আল্লাহ োর জনয জান্নাতে 
একব্দি ঘর বাব্দনতয় হদন’।’24 

িশ্ন-২৬: আপব্দন ব্দক আপনার ওপর িোব্দি আসুক ও 
আল্লাহর রহমে দ্বারা আবৃে হতে োন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতেন:  

تْ اَل َيْقُعُد قَْوٌم يَْذُكُروَن الَل َعزى وََجلى إيالى » ، الَْماَلئيَكةُ ُهُم َحفى
ينَُة،  كي مي السى يَتُْهُم الرىمْحَُة، َونََزلَْت َعلَيْهي يَمْن وََغشي وََذَكَرُهُم الُل في

 ُُ نَْد  «عي

“যারা আল্লাহর ব্দযব্দকর করতে বতস (অেথাৎ কুরআন 
হাদীতসর আতলােনা কতর, ো ব্দেতখ ও ব্দেখায়। োসবীহ-
োহলীল, হদা‘আ দুরূদ ও ইসতেগফার কতর। আর 
এগুতলা কতর নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম 
েরীকায়) ব্দফব্দরেোরা োতদর োরপাতে এতস জড় হয়, 
আল্লাহর রহমে দ্বারা োতদর হঢতক রাতখ, োতদর ওপর 

                                                           
24 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৭২৮ 
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িোব্দি নাব্দযল হয় এবাং আল্লাহ (এতে খুেী হতয়) োাঁর 
ব্দনকিস্থ (তফতরেোতদর) কাতে ঐ সব ব্দযব্দকরকারী 
বান্দাতদর সম্পতকথ (িোংসামূলক) আতলােনা কতরন।’25 

িশ্ন-২৭: এই হাদীসব্দি লক্ষয কতরতেন কী? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

ْن نََصٍب » يُب الُْمْسليَم مي َواَل وََصٍب َواَل َهٍمِّ َواَل ُحْزٍن َواَل  َما يُصي
 ُُ ْن َخَطايَا َر الُل بيَها مي ْوَكةي يَُشاُكَها إيالى َكفى َى الشى ًذى َواَل َغٍمِّ َح

َ
 «أ

“হকাতনা মুসব্দলম বযব্দির দুঃখ, ক্লাব্দি, দুব্দিিা, কষ্ট ব্দকাংবা 
হপতরোনী এমনব্দক একব্দি হোি কাাঁিা ব্দবধ্তলও এ কতষ্টর 
ব্দবব্দনমতয় আল্লাহ োর হগানাহ মাফ কতর হদন (যব্দদ হস 
তধ্যথ ধ্ারণ কতর)26।  

িশ্ন-২৮: আপব্দন ব্দক পূণথ এক রাব্দত্র সালাে আদায় করার 
সাওয়াব হপতে োন? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন,  

                                                           
25 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৬৪২ 
26 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসব্দলম  
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يْلي »
نىَما قَاَم نيْصَف اللى

َ
َشاَء ِفي مَجَاَعٍة فََكأ  َوَمْن َصَّلى َمْن َصَّلى الْعي

نىَما َصَّلى اللىيَْل ُكى الصُّ 
َ
 «هُ بَْح ِفي مَجَاَعٍة فََكأ

“হয বযব্দি ইোর সালাে জামা‘আতে পড়ল, হস হযন অধ্থ-
রাব্দত্র সালাে আদায় করল। আর হয বযব্দি ফজতরর 
সালাে জামা‘আতে আদায় করল, হস হযন সমস্ত রাব্দত্র 
সালাে আদায় করল।’27 

িশ্ন-২৯: আপব্দন ব্দক পাহাড় পব্দরমাণ সাওয়াব োন? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  
َى تُْدَفَن » َد َح رَياٌط، َوَمْن َشهي ، فَلَُه قي َ

َى يَُصِل  َد الَنَاَزَة َح َمْن َشهي
رَياَطاني  ؟ قَاَل: «ََكَن َلُ قي رَياَطاني يَل: َوَما القي ثُْل الَبَلَْْيي »، قي مي

ي  «َمْْيي الَعظي
“হয বযব্দি হকাতনা জানাযায় সালাে হেষ হওয়া পযথি 
েরীক হয়, োর জনয রতয়তে এক ক্বীরাে পব্দরমাণ 
সাওয়াব; আর হয বযব্দি দাফন সম্পন্ন হওয়া পযথি েরীক 
হয়, োর জনয রতয়তে দু’ ক্বীরাত্’ পব্দরমাণ সওয়াব। 

                                                           
27 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৬৫৬ 
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একজন িশ্ন করল, ‘দু’ ক্বীরাে কী?’ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম উের ব্দদতলন: (২ ব্দকরাে হতলা) 
‘দুইব্দি বড় পাহাতড়র সমান’।’28 

িশ্ন-৩০: আপব্দন ব্দক সারাক্ষণ আল্লাহর হহফাযতে োকতে 
োন? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

« ْ بَْح َفُهَو ِفي ةي  ذي َمْن َصَّلى الْصُّ  «اللي  مى

‘হয বযব্দি ফজতরর সালাে জামা‘আতে পতড়, হস বযব্দি 
আল্লাহর ব্দহফাযতে োতক।’29 

িশ্ন-৩১: আপব্দন ব্দক োন জাহান্নামতক আল্লাহ আপনার 
কাে হেতক ৭০ বেতরর রাস্তা দূতর সব্দরতয় ব্দদক? 

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

                                                           
28 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৩২৫; সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৯৪৫ 
29 সহীহ মুসব্দলম, হাদীস নাং ৬৫৭ 



 

 

জান্নাতের পতে 
 32  

ِي يَْوًما ِفي ْن َعبٍْد يَُصوُم َما مي » يَك اَْلَْومي  يلي  َس  بَاَعَد الُل بيَذل
اللي إيالى

يًفا َْي َخري  «وَْجَهُه َعْن انلىاري َسبْعي

‘হয বযব্দি আল্লাহর রাস্তায় (অেথাৎ খাতলস ব্দদতল শুধু্মাত্র 
আল্লাহতক খুেী করার জনয) একব্দদন সাওম পালন 
করতব, আল্লাহ হসই ব্দদতনর সাওতমর ব্দবব্দনমতয় োর কাে 
হেতক জাহান্নামতক দূতর সব্দরতয় ব্দদতয় োর ও জাহান্নাতমর 
মতধ্য ৭০ বেতরর রাস্তার দূরে সৃব্দষ্ট কতর হদতবন।’30 

িশ্ন-৩২: আপব্দন ব্দক এমন হকান পে োন যা আপনাতক 
সহতজ জান্নাতে হপৌঁতে হদতব?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

ُ َلُ بي عي  يهي ُس في يَلْتَمي يًقا َوَمْن َسلََك َطري » َل الِلى  َل يًقا إي َطري  هي لًْما َسهى
 «اْلَنىةي 
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“হয বযব্দি দীব্দন ইলম অজথতনর উতেতেয রওয়ানা হদতব, 
আল্লাহ এর ব্দবব্দনমতয় োর জনয জান্নাতে যাওয়ার পে 
সহজ কতর ব্দদতবন।’31 

িশ্ন-৩৩: আপব্দন ব্দক িব্দেব্দদন সহতজই এক হাজার হনকী 
অজথন করতে োন?  

উের: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বতলন: 
‘হোমাতদর মতধ্য এমন হকউ ব্দক আতে হয িব্দেব্দদন এক 
হাজার হনকী অজথন করতে োয়?’ োর সাতে বসা এক 
বযব্দি োাঁতক িশ্ন করল: ‘একব্দদতন এক হাজার হনকী- 
এিা কী ভাতব সম্ভব?’  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইব্দহ ওয়াসাল্লাম বলতলন:  

ِييَحةٍ » ائََة تَْس لُْف َحَسنَةٍ  يَُسب ُح مي
َ
لُْف  َفيُْكتَُب َلُ أ

َ
ْو ُُيَطُّ َعنُْه أ

َ
 أ

يئَةٍ   «َخطي

“একে বার োসবীহ পাি করতল (অেথাৎ ১০০ বার 
সুবহানাল্লাহ পড়তল) এতে োর জনয এক হাজার হনকী 
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হলখা হতব অেবা এক হাজার গুনাহ্ োর আমলনামা 
হেতক মুতে যাতব”।32 

[ব্দব: দ্র:-অত্র পুব্দস্তকায় হাদীতসর নম্বর ব্দহতসতব বুখারীতে 
ফােহুল বারী এবাং মুসব্দলম ও ইবন মাজাহ-তে মুহাম্মাদ 
ফুয়াদ আবদুল বাকীর নম্বর অনুসরণ করা হতয়তে।] 
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জান্নাতের পতে: বইব্দিতে হলখক িতশ্নােতরর মাধ্যতম 

জান্নাতে যাওয়ার ব্দবব্দভন্ন আমতলর বযাখযা ও োর 

ফযীলতের বণথনা কতরতেন। আল্লাহর অপার রহমে ও 

ক্ষমািাব্দপ্ত এবাং জান্নাতের ব্দবব্দভন্ন ব্দন‘আমে িসতঙ্গও 

বইব্দিতে আতলােনা করা হতয়তে। 
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