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ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্াহর, যিযন জান্ামের ওয়াদা কমরমেন এবং জাহান্ামমর 

ব্াপামর সেক্ক কমরমেন.....সুেরাং যি ব্যতি জাহান্ামমর আগুন যেমক 

মুতি হমলা এবং জান্ামে প্রমবশ করমলা যস মহা সফলো অজ্কন করমলা...। 

আবামরা ঐ আল্াহ ো‘আলার প্রশংসা যিযন আমামদরমক জান্ামের পমে 

আহ্ান করমেন। আল্াহ ো‘আলা বমলন,

)گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ( ]البقرة: 221[

“আল্াহ োঁর অনুমযেক্রমম জান্াে ও মাগযফরামের যদমক আহ্ান 

করমেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২২১] 

যেযন জান্ামের বণ্কনা যদময়মেন যি, জান্ামে আমে সুযমষ্ট পাযনর নহর, 

দুমের ঝণ্কাোরা িার স্ামদর যকামনা পযরবে্কন যনই, শরামবর নহর িা 

পানকারীমদর জন্ উপামদয় এবং খাঁযি মেুর য্ােযস্নী। এর েলমদশ যদময় 

যবযিন্ প্রকার নদী-নালা প্রবাযহে। এখামন বাসনা অনুিায়ী, মচাখজুড়ামনা 

সকল চাযহদা পূণ্ক হমব। প্রমে্ক মুযমন োর ঈমানদার সন্তানাযদ, 

সৎকম্কশীল ব্যতি এবং শহীদগমণর সমগে সাক্াৎ লামি েন্ হমব। আর 

সৎকম্কশীল ব্যতিবগ্ক ও শহীদগণ কেই না উত্তম বন্ু! বরং মুযমন ব্যতি 

এর যচময় আমরা উত্তম বস্তু লাি করমব। আর ো হমলা আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর সামে সাক্াৎ এবং োঁর হাওমির পামশ 

অবস্ান। অযেকন্তু যসখামন সবমচময় উত্তম ও উৎকৃষ্ট যন‘আমে প্রাযতির যি 
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ওয়াদা আল্াহ কমরমেন ো পূণ্ক হমব িখন মুযমন ব্যতি োর প্রিূমক যকামনা 

পদ্কা োড়াই সরাসযর যদখমে পামব।

হ্াঁ, এ হমছে জান্াে, িার প্রযেশ্রুযে যদয়ার কারমণই মানুষ োমদর রমবর 

একত্ববামদর স্ীকৃযে যদময়মে। এ কারমণই োরা একমাত্র আল্াহর ইবাদাে 

কমর। এ জান্াে লামির আশায় মুসযলম ব্যতি আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর হামে বায়‘আে যনময়মে। 

এ জান্ােই যশষ গন্তব্ যবলাল রাযদয়াল্াহু আনহু িার ইমন্তিার করমেন, 

যিযদন যবলালমক উত্ততি বালুর উপর যচৎ কমর শুইময় বুমকর উপর পাের 

চাপা যদওয়া হময়যেল এবং যেযন মুশযরকমদর যদওয়া এ কমষ্ট ধেি্ক্োরণ 

কমরযেমলন ও রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর মসযজমদ আিান 

যদওয়া অব্াহে যরমখযেমলন।

এ জান্ােই হমছে যস যবশাল গনীমে আম্ার রাযদয়াল্াহু আনহু িার জন্ 

অমপক্া কমরমেন, মি যদন োমক আগুন যদময় শাযতি যদওয়া হযছেল, োর 

যপো মাোমক হে্া করা হময়যেল, িারা যেমলন ইসলামমর প্রেম শহীদ। 

এ জান্াে পাওয়ার আশাই উমাইর ইবন হামামমক উহুদ িুমধের যদন 

কময়কযি যখজুর খাওয়া যেমক যবরে যরমখযেল; মিমহেু যেযন আল্াহর 

সমগে সাক্ামের জন্ পাগলপারা হময় উমেযেমলন। আল্াহও প্রযেদামন 

োমক দ্রুে শাহাদাে নসীব কমরমেন। এ জান্ামের আশা-িরসায় আল্াহর 

িময় প্রমে্ক আমবমদর যচাখ যেমক পাযন ঝমর। প্রমে্ক মুজাযহদ আল্াহর 

জন্ যনমজর জান যবযক্র কমর যদয়। প্রমে্ক আযলম স্ীয় ইলম অনুিায়ী 

আমল কমর ও অন্মক যশক্া যদয়। এ কারমণই ঈমানদার ব্যতি সালাে 

ও অন্ান্ ফরিসমূহ আদায় কমর, আর মানুষ োর ঈমামনর সাক্্ যদয়। 

যস আল্াহর আমদশ যনমষে যমমন চমল। োর অন্তর দীন, মসযজদ এবং 

আল্াহর প্রযেদামনর সমগে সম্পক্কিুতি হময় োমক। েমব হ্াঁ, এ জান্াে 

পাওয়ার কযেপয় কারণ রময়মে। আর প্রমে্মক একযি উপায় অবলম্বন 
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করমব িামে যস জান্ামের যি যকামনা একযি দরজা যদময় প্রমবশ করমে 

পামর। সুেরাং যকামনা মুযমন োর সালামের কারমণ জান্ামে িামব, মকউবা 

সাওম বা িাকাে বা হজ যকংবা উত্তম চযরত্র, মকনা-মবচা ও যজহামদর 

কারমণ জান্ামে িামব। বরং আল্াহর রহমে ও অনুগ্রহ এে প্রশতি যি, 

যকামনা যকামনা বান্ামক যেযন জাহান্াম যেমক মুযতি যদময় জান্াে দান 

করমবন শুেু এ কারমণ যি, মস ব্যতি দুযনয়ামে রাতিা যেমক কষ্টদায়ক 

বস্তু সযরময় যদময় মানুষমক কষ্টমুতি কমরমে, েৃষ্াে্ক প্রাণীমক পাযন পান 

কযরময়মে এবং যবপদগ্রতি ব্যতিমক যবপদ যেমক উধোর কমরমে। 

সুেরাং জান্ামে প্রমবমশর উপায় িযদ চয়ন করমে চান, োহমল কুরআমনর 

আয়াে ও হাদীমসর সুলযলে ও সুরযিে বাণী আপনার সমীমপ যপশ করা 

হমছে। সাে্ানুিায়ী উপায় আপযন চয়ন করুন। হমে পামর এ কারমণ আপযন 

একাযেক দরজা যদময় জান্ামে প্রমবমশর সুমিাগ লাি করমে পারমবন। 

যিমন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম আবু বকর রাযদয়াল্াহু 

আনহুমক এমন সুসংবাদ প্রদান কমরযেমলন।
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জান্াত লাভভর উপায়সিূহ

 জান্ামে প্রমবমশর প্রেম উপায় হমলা: শাহাদাে অে্কাৎ একোর সাক্্ 

যদওয়া যি, আল্াহ োড়া আর সে্ যকামনা ইলাহ যনই, যিযন একক, 

িার যকামনা শরীক যনই। আর মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

আল্াহর বান্া ও রাসূল। সুেরাং যি ব্যতি ইসলামমর এ সাক্্ প্রদান 

করমব, এর িাবেীয় আরকান পালন করমব, আর এক অযবিেীয় আল্াহর 

ইবাদাে করমব যস জান্ামে প্রমবশ করমব।

উবাদাহ ইবন সামমে রাযদয়াল্াহু আনহু রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম যেমক বণ্কনা কমর বমলন, 

»من شهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن 
عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرمي وروح منه ، واجلنة حق والنار حق 

أدخله الله اجلنة ما كان من العمل«

“মি ব্যতি এ কোর সাক্্ যদমব যি, ‘এক অযবিেীয় আল্াহ োড়া আর 

যকামনা প্রকৃে ইলাহ যনই, োঁর যকামনা শরীক যনই, আর মুহাম্াদ সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম োঁর বান্া ও রাসূল, ঈসা আলাইযহস সালাম োঁর 

বান্া ও রাসূল এবং আল্াহর কামলমা িামক যেযন মারইয়ামমর যনকি যপ্ররণ 

কমরমেন এবং আল্াহর পক্ যেমক রূহ, আর জান্াে সে্, জাহান্াম সে্’। 

আল্াহ োমক জান্ামে প্রমবশ করামবন, োর আমমলর মাে্মম”।1

1  সহীহ সহীহ বখুারী ও মসুযলম।
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আল্াহ ো‘আলা বমলন,

)يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يتجث   
مث  ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ         حخ( ]األحقاف: 14-13[

“যনশ্চয় িারা বমল, আমামদর রব আল্াহ, অেঃপর এ কোর উপর সুদৃঢ় 

োমক। োমদর যকামনা িয় িীযে যনই, োমদর যকামনা যচন্তা যনই। োরাই 

জান্ােবাসী, মসখামন োরা যচরকাল োকমব। এ জান্াে োরা োমদর কৃে 

কমম্কর ফল স্রূপ লাি করমব। [সূরা আল-আহক্াফ, আয়াে: ১৩-১৪]

আয়ামে উযল্যখে االستقامة শব্দযির অে্ক হমলা: আল্াহ ও োঁর রাসূমলর 

আনুগে্ করা। আর যি আল্াহ ও োঁর রাসূমলর আনুগে্ কমর যস জান্ামে 

প্রমবশ করমব।

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন,

َة ِإالَّ َمْن أََبى”، قالوا: َيا َرُسْوَل اللِه! َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل:  ِتْي َيْدُخُلْوَن اْلَجنَّ “ُكلُّ ُأمَّ
َة، َوَمْن َعَصاِنْي؛ َفَقْد أََبى”. “َمْن أََطاَعِنْي َدَخَل اْلَجنَّ

“জান্াে যপমে আগ্রহী নয় এমন ব্যতি োড়া আমার সকল উম্ােই জান্ামে 

প্রমবশ করমব। সাহাবীগণ বলমলন, মহ আল্াহর রাসূল! মক এমন ব্যতি আমে 

যি জান্ামে যিমে অস্ীকৃযে জানায়? নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

বলমলন: মি ব্যতি আমার আনুগে্ করমব যস জান্ামে িামব, আর যি আমার 

নাফরমানী করমব ও অবাে্ হমব, মসই জান্ামে যিমে অস্ীকার কমর”।1

 আল্াহর সুন্র সুন্র নামসমূহ মুখস্ করা এবং এ নামগুমলা সম্পমক্ক 

জ্ান অজ্কন করা জান্ামে প্রমবমশর একযি উপায়। আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহ 

আনহু যেমক বযণ্কে যি, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

»إن لله تسعة وتسعني اسما، مائة إال واحدا، َمن أحصاها دخل اجلنة«.

1  সহীহ বখুারী
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“আল্াহর যনরানব্বইযি নাম আমে। মি ব্যতি এ নামগুমলা গণনা করমব, 

যস ব্যতি জান্ামে প্রমবশ করমব”।1

 আল কুরআমনর অনুসারীগণ, িারা আল্াহর আহল ও োঁর খাস 

বান্া, কুরআন োমদর জান্ামে প্রমবমশর উপায় হমব। আবদুল্াহ ইবন 

আমর রাযদয়াল্াহু আনহু নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম যেমক বণ্কনা 

কমরন যি, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك 
عند آخر آية تقرأ بها«.

“আল-কুরআমনর সগেীমক বলা হমব: কুরআন পাে কর, আর মি্কাদার উচ্চ 

যশখমর আমরাহণ কর। আর যেলাওয়াে করমে োক। মিমন, দুযনয়ামে 

যেলাওয়াে করযেমল। মকননা যোমার মি্কাদা হমলা কুরআমনর যশষ 

আয়াে পি্কন্ত িা েুযম পাে করমব”।2

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম যেমক আমরা প্রমাযণে রময়মে যি, 

কযেপয় সূরা ও আয়াে জান্ামে প্রমবমশর মাে্ম।

আবু উমামা যেমক বযণ্কে যি, রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»من قرأ آية الكرسي في دبر كل صالة مكتوبة لم مينعه من دخول اجلنة إال أن 
ميوت«.

“মি ব্যতি প্রযে ফরি সালামের পর আয়ােুল কুরসী পাে করমব, মৃেু্র 

সমগে সমগে যস জান্ােবাসী হমব”।3

আনাস রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন,

1  সহীহ সহীহ বখুারী ও মসুযলম

2  যেরযমিী, আব ুদাউদ, ইবন মাজাহ হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন, আলবানী হাদীসযিমক সহীহ বমলমেন।

3  নাসাঈ, োবারানী, ইবন যহব্বান এযি বণ্কনা কমরমেন ও আলবানী হাদীসযিমক সহীহ বমলমেন।
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أدخلته  حتى  صاحبها  عن  خاصمت  آية  ثالثون  إال  هي  ما  القرآن  من  »سورة 
اجلنة وهي تبارك«.

“৩০ আয়াে যবযশষ্ট কুরআমনর একযি সূরা, এর পােমকর জন্ জান্ামে 

না যনওয়া পি্কন্ত সুপাযরশ করমেই োকমব। সূরাযি হল োবারাকা” (েো 

সূরা মূলক)।1

আনাস রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, এক ব্যতি মসযজমদ যকাবায় 

আনসার সাহাবীমদর ইমামযে করমেন। যেযন প্রযে রাকামেই قل هو الله 
 সূরাযি পাে করমেন। েখন রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম أحد

োমক যজজ্াসা করমলন: েুযম যকান কারমণ প্রযে রাকামে এ সূরাযি পাে 

কর? উত্তমর যস সাহাবী বলমলন, মহ আল্াহর রাসূল! আযম এ সূরাযি খুব 

পেন্ কযর। রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম েখন বলমলন, এ 

সূরাযি পেন্ করার কারমণই েুযম জান্ামে প্রমবশ করমব।2

 মি ব্যতি আল্াহর সন্তুযষ্ট লামির উমদেমশ্ ইলম অজ্কন কমর, আল্াহ 

োর জন্ জান্ামের পেমক সহজ কমর যদন।

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى اجلنة«.
“মি ব্যতি ইলম হাযসমলর উমদেমশ্ রাতিায় যবর হয়, এর যবযনমময় আল্াহ 

োর জন্ জান্ামের পে সুগম কমর যদন”।3

 আল্াহ ো‘আলার যিযকর: আল্াহর োসবীহ (স্তুযে), োহলীল 

(লা-ইলাহা-ইল্াল্াহ) এবং োকবীমরর ফিীলে সম্পমক্ক আবদুল্াহ ইবন 

1  োবরানী এযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী যবশুধে বমলমেন

2  ইমাম বখুারী হাদীসযি সনদযবহীন বণ্কনা কমরমেন। যেরযমিী ও আলবানী হাদীসযিমক উত্তম ও সহীহ 

বমলমেন।

3  সহীহ মসুযলম।
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মাসঊদ রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে আমে, যেযন বমলন যি, আল্াহর 

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»لقيُت ليلة أسري بي إبراهيَم، فقال يا محمد، أقرئ أمتك مني السالم وأخبرهم 
أن اجلنة طيبة التربة، عذبة املاء، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله واحلمد 

لله وال إله إال الله والله أكبر«.

“যম‘রামজর রামে ইবরাহীম আলাইযহস সালামমর সামে আমার সাক্াৎ 

হমল যেযন বলমলন, মহ মুহাম্াদ! মোমার উম্ােমক আমার সালাম বমলা 

এবং োমদরমক এ সংবাদ দাও যি, জান্ামের মাযি সুন্র, পাযন যমযষ্ট, 

আর জান্াে সমেল এবং এর বৃক্রাযজ সুবহানাল্াহ, আলহামদুযল্াহ, লা 

ইলাহা ইল্াল্াহ, আল্াহু আকবার”।1

 জান্ামে প্রমবমশর উপায়সমূমহর মমে্ আমরা একযি হল প্রযে 

সালামের পর আল্াহর যিযকর পাে: আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক 

বযণ্কে যি, গরীব মুহাযজরগণ নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর যনকি 

এমস বলমলন. েনী ও যবত্তবান যলামকরা যো আল্াহর যনকি সুউচ্চ মি্কাদা 

এবং নানাযবে যনয়ামে লামি েন্ হময় যগল। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বলমলন, কীিামব? োরা জবাব যদমলন যি, আমরা যিমন 

সালাে আদায় কযর োরাও সালাে আদায় কমর। আমরা যিমন সাওম 

পালন কযর োরাও সাওম পালন কমর। যকন্তু োরা দান সদকা কমর আমরা 

ো করমে পাযর না। োরা যগালাম আিাদ কমর আমরা ো কযর না। েখন 

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন: আযম যক যোমামদরমক 

এমন যকেু যশক্া যদব, িার বিারা যোমরা যোমামদর অগ্রবে্কীমদর সমকক্ 

হমব, আর যোমামদর পরবে্কীমদর যচময় অগ্রগামী হমব? আর যোমামদর 

যচময় উত্তম যকউ হমব না, মস ব্যতি োড়া যি যোমামদর মমোই এ কাজগুমলা 

করমব। োরা বলমলন, মহ আল্াহর রাসূল! আমামদরমক যস কাজ যশক্া 

যদন। রাসুল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন, সালামের পর ৩৩ 

1  যেরযমিী এযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী োমক উত্তম বমলমেন।
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বার সুবহানাল্াহ, ৩৩ বার আলহামদুযলল্াহ, আর ৩৩ বার আল্াহু আকবার 

পাে করমব”। [সহীহ মুসযলম]

 অনুরূপিামব অিুর পর কামলমাময় শাহাদাে পােও জান্ামে িাওয়ার 

উপায়। উকবাহ ইবন আমমর বমলন, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, মোমামদর যকউ সুন্র কমর অিু করার পর িযদ বমল:

»أشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله«.

োর জন্ জান্ামের ৮যি দরজাই উন্ুতি কমর যদওয়া হমব, মস যি দরজা 

যদময় ইছো জান্ামে প্রমবশ করমব।1

 এ যদা‘আ হমলা জান্ামের িাণ্ার: আবু মুসা ال حول وال قوة إال بالله 

যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল  সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

বমলন, আযম যক যোমামক জান্ামের িাণ্ার সমূমহর একযি িাণ্ার সম্পমক্ক 

অবযহে করব? আযম বললাম: হ্াঁ, মহ আল্াহর রাসূল! যেযন বমলন, 

বমলা:  ال حول وال قوة إال بالله অে্ক্াৎ “আল্াহর আশ্রয় ও শযতি োড়া আর 

কামরা যকামনা ক্মো যনই”।2

 আল্াহর যনকি জান্াে যচময় যদা‘আ করমল জান্াে েখন আমীন 

আমীন বমল সমে্কন কমর।

আনাস রাযদয়াল্াহু আনহু বমলন, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, মি ব্াযতি ৩ বার আল্াহর যনকি জান্াে চায়, জান্াে 

েখন বমল: মহ আল্াহ! ঐ ব্াযতিমক জান্ামে প্রমবশ করাও। পক্ান্তমর যি 

ব্যতি ৩ বার জাহান্ামমর আগুন যেমক মুযতি যচময় যদা‘আ কমর, জাহান্াম 

বমল: মহ আল্াহ ঐ ব্যতিমক জাহান্ামমর আগুন যেমক মুযতি দাও।3

 আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম মাগযফরাে কামনার 

1  সহীহ মসুযলম।

2  সহীহ সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

3  যেরযমযি, নাসাঈ, ইবন মাজাহ এযি বণ্কনা কমরমেন। আলবানী হাদীসযিমক সহীহ বমলমেন।
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যদা‘আমক সাইময়্দুল ইসযতিগফার বা গুনাহ মাফ চাওয়ার প্রোন যদা‘আ বমল 

অযিযহে কমরমেন এবং জান্ামে প্রমবমশর কারণ বমল আখ্াযয়ে কমরমেন। 

সুেরাং যপ্রয় পােক! মদা‘আযি মুখস্ করুন এবং সকাল সন্্া পাে করুন।

শাদোদ ইবন আওস রাযদয়াল্াহু আনহু নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

যেমক বন্কনা কমরন যেযন বমলন, ইসযেগফামরর প্রোন যদা‘আ হমলা:

»اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء لك بذنبي 

فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت«.
“মহ আল্াহ! েুযম আমার রব। েুযম োড়া আর যকামনা সে্ মা’বুদ নাই। 

েুযম আমামক সৃযষ্ট কমরে, আযম যোমার বান্া। আযম যোমার ওয়াদা ও 

অযগেকামরর ওপর সাে্ানুিায়ী প্রযেযঠিে। আযম অযনষ্টকর িা যকেু কমরযে 

ো যেমক যোমার কামে আশ্রয় প্রাে্কনা করযে। আমার ওপর যোমার যি 

যনয়ামে আমে োর স্ীকৃযে যদযছে। মোমার যনকি আমার গুনামহর স্ীকৃযে 

যদযছে। সুেরাং েুযম আমামক ক্মা কমর দাও। মকননা েুযম োড়া আর যকউ 

গুনাহ ক্মা করমে পামর না”।

যি ব্যতি যবশ্ামসর সামে যদমন এ যদা‘আ পাে কমর, সন্্া হওয়ার 

পূমব্কই িযদ োর মৃেু্ হয়, োহমল যস জান্ােবাসী হমব। আর যি ব্যতি 

যবশ্ামসর সামে রামে পাে কমর এবং সকাল হওয়ার পূমব্কই মারা িায়, মস 

জান্ােবাসী হয়”।1

 সালাে হমলা দীমনমনর খূঁযি। আল্াহ আমামদর ওপর যদন রামে পাঁচ 

ওয়াতি সালাে ফরি কমরমেন। আল্াহর যনকি যপ্রয় ইবাদাে হমলা োঁর 

ফরি কাজসমূহ। মি ব্যতি আল্াহর যনমদ্কশ অনুিায়ী ফরি কাজসমূহ 

আদায় কমর, মস জান্ামে প্রমবশ করমব। ওবাদা ইবন সামমে রাযদয়াল্াহু 

আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

1  সহীহ বখুারী
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বমলমেন, আল্াহ বান্ামদর ওপর পাঁচ ওয়াতি সালাে ফরি কমরমেন। 

সুেরাং যি ব্যতি সালােসমূমহর হমক যকামনা প্রকার কমযে ও োযছেল্ 

না কমর সযেকিামব যসগুমলা আদায় কমর, োর জন্ আল্াহর এ অযগেকার 

যি, যেযন োমক জান্াে দান করমবন। আর যি এগুমলার ব্াপামর কমযে ও 

োযছেল্ কমর ো আদায় করমব, োর প্রযে আল্াহর যকামনা অযগেকার যনই। 

যেযন চাইমল োমক শাযতিও যদমে পামরন, আবার ক্মাও করমে পামরন”।1 

আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম ফজর ও আসমরর দু’ 

ওয়াতি সালামের পৃেক মি্কাদা যদময় এগুমলার নাম যদময়মেন ‘বারাদাইন’ 

অে্কাৎ দু’যি শীেল ওয়ামতির সালাে। আবু মূসা আশআ’রী রাযদয়াল্াহু 

আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»من صلى البردين دخل اجلنة«.
“মি ব্যতি শীেল ওয়ামতির দুই সালাে (ফজর-আসর) আদায় করমব, মস 

জান্ামে প্রমবশ করমব”।2

 কযেপয় সুন্াে ও যনয়যমে সালাে আমে যিগুমলা বিারা ফরি 

সালােগুমলার কমযে পূরণ করা হয় এবং এগুমলার পুরস্ার স্রূপ আল্াহ 

আপনার জন্ জান্ামে একযি ঘর যনম্কাণ কমরন। সুেরাং যসগুমলা আদাময়র 

ব্াপামর িত্নবান যহান, োহমল আল্াহ আপনামক যহফািে করমবন।

উমম্ হাবীবা রাযদ আল্াহ আনহা যেমক বযণ্কে যি, যেযন নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বলমে শুমনমেন: “মি মুসযলম ব্যতিই ফরমির 

অযেযরতি প্রযেযদন ১২ রাকাে সুন্াে সালাে আল্াহর জন্ আদায় করমব, 

আল্াহ োর জন্ জান্ামের মমে্ একযি ঘর যনম্কাণ করমবন”।3

1  হাদীসযি যমায়াত্তাময় মাযলক, মসুনামদ আহমাদ, সনুান আব ুদাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজায় বযণ্কে 

হময়মে। আর আলবানী এমক সহীহ বমলমেন।

2  সহীহ সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

3  সহীহ মসুযলম।
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এ সুন্াে সালােগুমলার বণ্কনা এিামব এমসমে: “মিাহমরর পূমব্ক ৪ রাকাে, 

পমর ২ রাকাে, মাগযরমবর পমর ২ রাকাে, ইশার পর ২ রাকাে এবং 

ফজমরর পূমব্ক ২ রাকাে”।

 মকামনা ব্যতি িখন অিু কমর, েখন োর জন্ ২ রাকাে সালাে 

আদায় করা সুন্াে। এ সালাে িখন যস যনঠিার সামে ও একাগ্রযচমত্ত আল্াহর 

উমদেমশ্ আদায় কমর, েখন োর জন্ জান্াে অপযরহাি্ক হময় িায়।

উকবাহ ইবন আমমর রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: 

»ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتني يقبل بقلبه ووجهه عليهما 
إال وجبت له اجلنة«.

“মি ব্যতিই সুন্র কমর অিু কমর উপযস্ে মন যনময় ও একাগ্রযচমত্ত দু’ 

রাকাে সালাে আদায় করমব োর জন্ জান্াে ওয়াযজব হময় িামব”।1

 দীন ইসলামমর উত্তম যদকগুমলার মমে্ রময়মে: সালামমর 

প্রসার করা, খাদ্ দান করা এবং আত্ীয়োর সম্পক্ক বজায় রাখা। আর 

সে্বাদীমদর গুণাবলীর মমে্ রময়মে োরা হমলা রামের নফল সালাে 

আদায়কারী। োমদর সম্পমক্ক আল্াহ বমলন, 

)ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ( ]الذاريات: 18-17[

“োরা রামের কম অংশই যনদ্ায় মগ্ন োমক। আর যশষ রামে োরা আল্াহর 

যনকি ক্মা প্রাে্কনা কমর”। [সূরা আি-িাযরয়াে, আয়াে: ১৭-১৮]

িারা উপমরাতি কাজগুমলা করমব, োরা জান্ামে প্রমবশ করমব। আবদুল্াহ 

ইবন সালাম যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলমেন, 

1  সহীহ মসুযলম।
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بالليل  وصلوا  األرحام  وصلوا  الطعام  وأطعموا  السالم  أفشوا  الناس  أيها  »يا 
والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم«.

“মহ মানব সকল! সালামমর প্রসার কর। খাদ্ দান কর। আত্ীয়োর 

সম্পক্ক বজায় রাখ। মলামকরা ঘুযমময় যগমল রামে নফল সালাে আদায় 

কর। োহমল শাযন্তর সামে জান্ামে প্রমবশ করমব”।1

 ফজমরর সালােসহ অন্ান্ সালামের উমদেমশ্ মসযজমদ গমন 

করার কারমণ আল্াহ ো‘আলা আপনার জন্ জান্ামে যমহমানদারীর 

ব্বস্া করমবন। আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, নবী 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন,

»من غدا إلى املسجد أو راح أعد الله له في اجلنة نزال كلما غدا أو راح«.
“মি ব্যতি মাসযজমদ আমস অেবা মাসযজদ যেমক িায়, আল্াহ োর জন্ 

জান্ামের মমে্ আযেমেয়োর সামগ্রী প্রস্তুে কমরন। মস িখনই মাসযজমদ 

আমস অেবা মাসযজদ যেমক িায়”।2 

 সালামের কাোমর মুসল্ীমদর মামঝ যি ফাঁক যদখা িায় ো আপযন 

পূরণ করমল আপনার জন্ জান্ামে একযি ঘর ধেযর করা হয়। আময়শা 

রাযদয়াল্াহু আনহা যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيًتا في اجلنة«.
“মি ব্যতি সালামের কাোমরর ফাঁকা জায়গা পূরণ করমলা, এর দরূন 

আল্াহ োর মি্কাদা বাযড়ময় যদমবন এবং োর জন্ জান্ামে একযি ঘর 

যনম্কাণ করমবন”।3

1 যেরযমিী, ইবন মাজাহ ও আহমাদ হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী হাদীসযিমক সহীহ বমলমেন।

2 সহীহ সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

3  োবরানী হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক সহীহ বমলমেন।
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 আপযন িযদ মসযজদ যনম্কাণ কমরন অেবা মসযজদ যনম্কামণ 

সহমিাযগো কমরন, োহমল আল্াহ আপনার জন্ জান্ামের মমে্ একযি 

ঘর যনম্কাণ করমবন। উসমান ইবন আফফান রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে 

যি, যেযন রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বলমে শুমনমেন:

»من بنى مسجدا لله بنى الله له في اجلنة مثله«.

“মি ব্যতি আল্াহর জন্ মসযজদ ধেযর করমলা, আল্াহ োর জন্ জান্ামে 

অনুরূপ ঘর ধেযর করমবন”।1

 যদনরামে পাঁচবার মুয়ািযিমনর আিামনর জবাব যদওয়া জান্ামে 

প্রমবমশর আমরা একযি কারণ। উমার ইবন খাত্তাব রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক 

বযণ্কে যি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “মুয়ািযিন 

িখন আল্াহু আকবার আল্াহু আকবার (২বার) বমল, েখন োর উত্তমর 

যকউ িযদ অনুরূপ বমল; অেঃপর মুয়ািযিন )أشهد أن ال إله إال الله( বলমল 

যস োর মমো )الله إال  إله  أن ال   )أشهد أن বমল। মুয়ািযিন িখন )أشهد 
 বলমল )حي على الصالة( বমল, মসও োই বমল। োরপর محمدا رسول الله(

যস )ال حول وال قوة إال بالله( বমল এবং )حي على الفالح( বলমলও যস ال( 
بالله( إال  قوة  وال   বমল। োরপর মুয়ািযিন আল্াহু আকবার আল্াহু حول 

আকবার বলমল যসও আল্াহু আকবার আল্াহু আকবার বমল। এরপর 

মুয়ািযিন িখন বমল )ال إله إال الله( েখন যসও )ال إله إال الله( আন্তযরকো 

ও যনঠিার সামে বলমল জান্ামে প্রমবশ করমব”।2

 যপ্রয় পােক! আপযন িযদ আল্াহর আমদশ পালন ও যনমষমের উপর 

প্রযেযঠিে যেমক আল্াহমক রব, ইসলামমক দীন এবং মুহাম্াদ সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক নবী যহসামব যমমন যনন, োহমল আপনার জন্ 

জান্াে ওয়াযজব হমব। আবু সাঈদ খুদরী রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, 

1  সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

2  সহীহ মসুযলম।
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আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “মহ আবু সাঈদ! 

যি ব্যতি আল্াহমক রব, ইসলামমক দীন এবং মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্ামমক নবী যহমসমব গ্রহণ করমব, োর জন্ জান্াে ওয়াযজব হমব”।1

 সাওম পালনকারীমদর জন্ জান্ামে একযি দরজা আমে িার নাম 

‘রাইয়ান’, সাওম পালনকারী োড়া এ দরজা যদময় আর যকউ প্রমবশ করমে 

পারমব না। সাহল ইবন সা‘দ রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, নবী 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “জান্ামের যিের ‘রাইয়ান’ নামম 

একযি দরজা আমে। যকয়ামমের যদন এখান যদময় যরািাদারগণ ঢুকমব। 

োরা োড়া আর যকউ এ দরজা যদময় প্রমবশাযেকার পামব না। বলা হমব: 

যকাোয় সাওম পালনকরীগণ? েখন োরা যসখান যদময় ঢুকমব। োরা োড়া 

যসখান যদময় আর যকউ ঢুকমব না। োরা প্রমবশ করার পর ো বন্ কমর 

যদওয়া হমব। োরপর আর যকউ ঢুকমে পারমব না”।2

 ইসলামমর পঞ্চম রুকন হমলা আল্াহর ঘমরর হজ করা। এ হমজর 

প্রযেদান হমলা জান্াে। আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, 

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: 

»العمرة إلى العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة«.

“এক উমরাহ যেমক আমরক উমরাহ মে্বে্কী সকল গুনামহর জন্ কাফফারা 

স্রূপ। আর পূণ্ময় হমজর প্রযেদান জান্াে োড়া আর যকেু নয়”।3

 িার মাে্মম আল্াহ ো‘আলা দীন ইসলামমক বুলন্ এবং সুউচ্চ 

কমরমেন ো হমলা আল্াহর পমে যজহাদ। সুেরাং যি ব্যতি আল্াহর 

বাণীমক যবজয়ী করার লমক্্ যজহাদ কমর, োর জন্ জান্াে ওয়াযজব 

হময় িায়।

1  সহীহ মসুযলম।

2  সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

3  সহীহ বখুারী ও মসুযলম।
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আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে আমে যি, আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “আল্াহ ঐ ব্যতিমক জান্ামে 

প্রমবশ করামনার দাযয়ত্ব যনময়মেন যি ব্যতি শুেুমাত্র আল্াহর পমে যজহাদ 

করা এবং োঁর কোমক সে্ বমল প্রমাযণে করার উমদেমশ্ ঘর যেমক যবর 

হয়। অেবা োমক যজহামদর সাওয়াব ও গণীমে লামি েন্ কমর গাজী 

যহসামব ঘমর যফযরময় আমনন”।1

 আল্াহ অযেকাংশ যক্মত্র োঁর মুত্তাকী বান্ামদরমক এ বমল 

আখ্াযয়ে কমরমেন যি, োরা আল্াহর পমে ব্য় কমর। হুিাইফা 

রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যেযন বমলন, রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলমেন: “মি ব্যতি আল্াহর সন্তুযষ্টর উমদেমশ্ দান-খয়রাে 

কমর, এর দরূন োমক জান্ামে যদওয়া হমব”।2

 মি সকল মহান কাজ মানুষমক জান্ামে প্রমবশ করায় েন্মে্ একযি 

হল: মকামনা ব্যতিমক অে্ক ঋণ যদময় োমক ো স্ছেলোর সামে আদায় 

করার সুমিাগ কমর যদওয়া। হুিাইফা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে 

যি, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বণ্কনা কমরমেন: “এক ব্যতি 

মৃেু্মুমখ পযেে হওয়ার পর জান্ামে প্রমবশ করমলা। োমক যজজ্াসা করা 

হমলা: েুযম কী আমল কমরে? উত্তমর যলাকযি বলমলা: আযম মানুমষর 

সামে যকনা-মবচা করোম। যবপদগ্রতি দযরদ্মদরমক ঋণ পযরমশামের সময় 

যদোম এবং যকেু িাকা পয়সা মাফ কমর যদোম। ফমল আল্াহ োমকও 

মাফ কমর যদময়মেন”।3

  

1  সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

2  আহমাদ হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী হাদীসযিমক সহীহ বমলমেন।

3  সহীহ মসুযলম।
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যে সকল সহজ আিল জান্াভত প্রভবভের 
কারণ ও উপায়, তন্মভ্যে রভয়ভে

 রাতিা যেমক কষ্টদায়ক যকেু সযরময় যদওয়া, জন্তু জামনায়ামরর প্রযে 

করুণা করা, উত্তম চযরত্র, কো ও কামজ সেো, মক্রাে সংবরণ করা এবং 

রাগ না করা, মরাগী যদখমে িাওয়া ও যসবা করা, মুসযলম িাইমদর সামে 

যদখা সাক্াৎ করা, মবচা-মকনার যক্মত্র উদার হওয়া এবং আল্াহর সন্তুযষ্টর 

মানদমণ্ কো বলা।

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আযম রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বলমে শুমনযে: 

كانت  الطريق  ظهر  من  قطعها  شجرة  في  اجلنة  في  يتقلب  رجال  رأيت  »لقد 
تؤذي الناس«.

“আযম একজন যলাকমক জান্ামে এপাশ ওপাশ করমে যদমখযে রাতিার 

উপর যেমক একযি গাে যকমি যফলার কারমণ িার দরূন মানুমষর 

চলামফরায় কষ্ট হমো”।1

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বণ্কনা কমরন: 

»أن رجال رأى كلبا يأكل الثرى من العطس، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له 
به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله اجلنة«.

1  সহীহ মসুযলম।
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“এক ব্যতি একযি কুকুরমক যপপাসায় মাযি চািমে যদমখ। অেঃপর 

যলাকযি যনমজর যমাজার সাহামি্ কুকুরযিমক পাযন পান করামলা। ফমল 

আল্াহ োমক প্রযেদান যদমলন এবং জান্াে দান করমলন”।1

আবু উমামা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “আযম জান্ামের আযগেনায় এমন একযি 

ঘমরর গ্ারাযটিদাো, মি ঘরযি ঐ ব্যতির জন্ হমব, হকদার হওয়া 

সম্বেও যি ঝগড়া কমর না। অনুরূপিামব আযম জান্ামের মামঝ ঐ ঘমররও 

গ্ারাযটিদাো, মি ঘরযি ঐ ব্যতির জন্, মি োট্া কমরও যমে্া বমল না। 

েদুপযর জান্ামের উপযরিামগর ঐ ঘমররও আযম জাযমনদার, মি ঘরযি 

হমব উত্তম চযরমত্রর অযেকারী ব্যতির জন্”।2

আবদুল্াহ ইবন মাসউদ রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, 

আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন,

»إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى اجلنة، وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن 

الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا«.

“যনঃসমন্মহ সেো পূমণ্র যদমক পে যদখায়। আর পূণ্ জান্ামের যদশা 

যদয়। একজন ব্যতি সে্ বলমে বলমে সে্বাদী হময় িায়। পক্ান্তমর 

যমে্া কো খারাপ ও গুনামহর যদমক যেমল যদয়। আর গুনাহ ও পাপ 

জাহান্ামমর যদমক যনময় িায়। একজন ব্যতি যমে্া বলমে োমক। এিামব 

যস আল্াহর যনকি যমে্াবাদী বমল যলযখে হময় িায়”।3

আবুদ দারদা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, এক ব্যতি রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বলমলন: 

1  সহীহ বখুারী।

2  আব ুদাউদ এ হাদীস বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক সহীহ বমলমেন।

3  সহীহ বখুারী ও মসুযলম।
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ة« َة، َقاَل:"ال َتْغَضْب، َوَلَك اْلَجنَّ ِني َعَلى َعَمٍل ُيْدِخُلِني اْلَجنَّ »ُدلَّ

“আমামক এমন একযি আমল যশক্া যদন িা আমামক জান্ামে প্রমবশ 

করামব। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন, মক্রাোযবিে 

হময়া না, োহমল জান্ামে িামব।”1

সাওবান রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

ى َيْرِجَع« ِة َحتَّ »َمْن َعاَد َمِريًضا َلْم َيَزْل ِفى ُخْرَفِة اْلَجنَّ

“মি ব্যতি যকামনা রুগীমক যদখমে যগল, মস যফমর না আসা পি্কন্ত 

জান্ামের ফল কুড়ামনা অবস্ায় োমক”।2

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন,

َماِء: ِطْبَت، َوَطاَب َمْمَشاَك  »َمْن َعاَد َمِريًضا أَْو َزاَر أًَخا ِفي اللِه ، َناَدى ُمَناٍد ِمَن السَّ
ِة َمْنِزاًل« ْأَت ِمَن اْلَجنَّ ، َوَتَبوَّ

“মি ব্যতি যকামনা রুগীমক যদখমে যগল অেবা আল্াহর সন্তুযষ্টর উমদেমশ্ 

যকামনা িাইমক যদখমে যগল, েখন একজন আহ্ানকারী োমক যেমক 

বমল: মোমার ও যোমার চলার পে কল্াণময় যহাক, সুন্র যহাক। েুযম 

জান্ামে যোমার বাসস্ান কমর যনময়ে”।3

উসমান ইবন আফফান রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

»أدخل الله عز و جل اجلنة رجال كان سهال مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا«

1  োবারানী এ হাদীস বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।

2  সহীহ মসুযলম।

3  ইবন মাজাহ, যেরযমিী হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী অন্ান্ হাদীমসর সমে্কমন এমক সহীহ 

বমলমেন।
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“আল্াহ ো‘আলা এমন এক ব্যতিমক জান্ামে প্রমবশ করামবন, মি যবচা-

যকনায়, মলনমদমনর সময় এবং যনমজর ন্াি্ পাওনার দাযব করার সময় 

সরলো  অবলম্বন কমরমে”।1

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, “মি বান্া আল্াহর সন্তুযষ্টর মানদমণ্ কো বমল, এ 

ব্াপামর যকামনা ভ্রূমক্প কমর না। একোর দরূন আল্াহ োর মান-মি্কাদা 

বৃযধে কমরন। অন্যদমক যি ব্যতি আল্াহর অসন্তুযষ্টমূলক কো বমল অেচ 

এ ব্াপামর ভ্রূমক্পও কমর না, আল্াহ োমক জাহান্ামম যনমক্প কমরন”।2

 জান্ামের মমে্ মুসযলম ব্যতির সবমচময় মি্কাদাপূণ্ক ও সুন্র স্ান 

হমলা যি ব্যতি আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর সােী 

হমব। আর কন্ামদর সযেক যশক্াদান ও লালন পালন করা এবং ইয়ােীমমর 

দাযয়ত্ব গ্রহণ করা জান্ামে রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর 

সাযন্ে্ পাওয়া ও োঁর প্রযেমবশী হওয়ার সুযনযশ্চে কারণ।

আনাস রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, 

»من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه«.

“মি ব্যতি দু’ কন্ামক সাবাযলকা হওয়া পি্কন্ত লালন পালন কমর, 

যকয়ামমের যদন আযম ও যস একমত্র োকব”, এই বমল যেযন োঁর দু’ 

আগেুলমক একত্র কমর যদখামলন।3

সাহল ইবন সা‘দ যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, 

1 ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক উত্তম বমলমেন। আর আহমাদ 

শাযকর এর সনদমক সহীহ বমলমেন।

2 সহীহ বখুারী।

3 সহীহ মসুযলম।
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َج َبْيَنُهَما َشْيًئا« اَبِة َواْلُوْسَطى َوَفرَّ بَّ ِة َهَكَذا َوأََشاَر ِبالسَّ »أََنا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم ِفي اْلَجنَّ

“আযম এবং ইয়ােীমমর অযিিাবক জান্ামে এিামব োকব”। এ কো বমল 

যেযন শাহাদাে ও মে্মা আগেুল দু’মিামক একমত্র যমযলময় দু’মিার মামঝ 

একিু ফাঁক রাখমলন”।1

 যপোমাো উিময়র প্রযে অেবা যি যকামনা একজমনর প্রযে 

সবি্বহার করাও জান্ামে িাওয়ার উপায়। আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু 

যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আযম আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্ামমক বলমে শুমনযে: 

ِه َقاَل  َمْن أَْدَرَك أََبَوْيِه  »َرِغَم أَْنُف ُثمَّ َرِغَم أَْنُف ُثمَّ َرِغَم أَْنُف . ِقيَل َمْن َيا َرُسوَل اللَّ
َة« ِعْنَد اْلِكَبِر أََحَدُهَما أَْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل اْلَجنَّ

“ঐ ব্যতির নাক েুমলা মযলন যহাক (৩ বার) অে্কাৎ যস ধ্ংস যহাক। 

প্রশ্ন করা হমলা: মহ আল্াহর রাসূল! মকামনা ব্যতির? যেযন (সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম) জবাব যদমলন: “মি ব্যতি যপোমাোমক অেবা 

োমদর যি যকামনা একজনমক বৃধে অবস্ায় যপল, োরপরও জান্ামে যিমে 

পারমলা না”।2

আবুদ দারদা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আযম রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বলমে শুমনযে: “যপো হমলা জান্ামের 

মামঝর দরজা। েুযম চাইমল এ দরজার যহফািে করমে পার অেবা হারামে 

পার”।3

জননক ব্যতি নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর যনকি এমস িুমধে 

িাওয়ার ইছো প্রকাশ করমলা। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম োমক 

1 সহীহ বখুারী

2 সহীহ মসুযলম।

3 যেরযমিী, ইবন মাজাহ ও আহমাদ এযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক সহীহ বমলমেন।
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োর মা আমে যকনা যজজ্াসা করমলা। মলাকযি বলমলা: জী, আমার মা 

আমেন। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন, “েুযম সাব্কক্যণক 

োর যদখাশুনা কর। মকননা োর পাময়র যনকমিই জান্াে রময়মে”।1

 মানুমষর সবমচময় বড় কাজ হমলা োর যজহ্া ও লজ্াস্ামনর যহফািে 

করা। সুেরাং যি ব্যতি এ দু'মিা যহফািমের দাযয়ত্ব যনমব, নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম োর জান্ামের ব্াপামর দাযয়ত্ব যনমবন। সাহল 

ইবন সা‘দ রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»من يضمن لي ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة«.

“মি ব্যতি োর দুই যচায়ামলর মামঝর বস্তু (যজহ্া) এবং দু’ পাময়র 

মে্খামনর (লজ্াস্ান) যহফািমের গ্ারাযটি যদমব, আযম োর জান্ামের 

ব্াপামর গ্ারাযটি যদব”।2

 মানুষ পৃযেবীমে আল্াহর পক্ যেমক সাক্ীস্রূপ। সুেরাং মানুষ িার 

পমক্ িাল সাক্্ যদয়, মস জান্ামে প্রমবশ কমর।

আনাস ইবন মামলক রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, একদা 

একযি লামশর পাশ যদময় অযেক্রম করার সময় োর িাল প্রশংসা করা 

হমলা। েখন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন: “ওয়াযজব 

হমলা, ওয়াযজব হমলা, ওয়াযজব হমলা”। অনুরূপিামব আমরা একযি লামশর 

পাশ যদময় অযেক্রম করা হল। এযি সম্পমক্ক খারাপ বণ্কনা করা হমলা। 

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম েখন বলমলন, “ওয়াযজব হমলা” 

(৩ বার)। এরপর উমার রাযদয়াল্াহু আনহু নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্ামমক এর কারণ সম্পমক্ক যজজ্াসা করমলন। নবী সাল্াল্াহু 

1  আহমাদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ এ হাদীস বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক উত্তম ও সহীহ 

বমলমেন।

2  সহীহ বখুারী।
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‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম উত্তমর বলমলন: “মোমরা িার িামলা প্রশংসা কর, 

োর জন্ জান্াে অপযরহাি্ক হময় িায়। আর যোমরা িার খারাপ বণ্কনা 

কর, োর জন্ জাহান্াম অপযরহাি্ক হময় িায়। মোমরা পৃযেবীমে আল্াহর 

সাক্ী” (৩ বার বলমলন)। [সহীহ বুখারী ও মুসযলম]

 আল্াহ ো‘আলা বমলন,

)ىث   يث   حج  مج  جح  مح( ]الزمر:10[

“যনশ্চয় সবরকারীগণমক যবযহসাবী প্রযেদান যদওয়া হয়”। [সূরা আি-

িুমার, আয়াে: ১০]

োই সবর হমলা আল্াহর প্রযে বান্ার ঈমান এবং োঁর ধনকমি্র 

আলামেসমূমহর একযি আলামে। সুেরাং যি ব্যতি োর যপ্রয়জন িো: 

সন্তান, িাই-মবরাদার ইে্াযদর মৃেু্মে ধেি্ক্ োরণ কমর, মস জান্ােী।

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

أَْهِل  ِمْن  ُه  َصِفيَّ َقَبْضُت  ِإَذا  َجَزاٌء  ِعْنِدي  اْلُمْؤِمِن  ِلَعْبِدي  َما  َتَعاَلى  ُه  اللَّ »َيُقوُل 
ة« ْنَيا ُثمَّ اْحَتَسَبُه ِإالَّ اْلَجنَّ الدُّ

“আল্াহ ো‘আলা বমলন, আমার মুযমন বান্ার যনকি যেমক িখন োর 

অযে যপ্রয়জমনর জান কবি করা হয়, আর যস আল্াহর যনকি সাওয়ামবর 

আশা কমর ধেি্ক্োরণ কমর, োর প্রযেদান আমার যনকি জান্াে োড়া আর 

যকেু নয়”।1

আবু মূসা আশআরী রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “িখন যকামনা বান্ার সন্তান মারা িায়, 

েখন আল্াহ োঁর  যফযরশোমদর যজজ্াসা কমরন: মোমরা যক আমার 

1  সহীহ বখুারী।
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বান্ার সন্তামনর জান কবজ কমরমো? োরা বমলন, হ্াঁ। আল্াহ বমলন, 

যোমরা যক োর কযলজার িুকরার জান কবজ কমরমো? োরা বমলন, হ্াঁ। 

আল্াহ আবার বমলন, আমার বান্া যক বলমলা? যফযরশোরা জবাব যদন, 

যস আল্াহর প্রশংসা কমরমে এবং বমলমে: )إنا لله وإنا إليه راجعون( ‘যনশ্চয় 

আমরা আল্াহরই জন্ এবং আল্াহর যদমকই আমামদর প্রে্াবে্কন করমে 

হমব’। আল্াহ েখন বমলন, মোমরা আমার বান্ার জন্ জান্ামে একযি ঘর 

যনম্কাণ কর এবং এ ঘরযির নাম দাও ‘বায়েুল হামদ’ বা প্রশংসার ঘর”।1

 মি ব্যতি অন্ হময়ও ধেি্ক্ োরণ কমর যস জান্ামে িামব। আনাস 

রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আযম আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বলমে শুমনযে: “আল্াহ ো‘আলা 

বমলন, ‘আমার বান্ামক োর দু’যি যপ্রয় বস্তু (অে্কাৎ যচাখ) মকমড় যনময় 

পরীক্া কযর। অেঃপর যস ধেি্ক্োরণ কমর। আযম এ দু’মিার পযরবমে্ক 

োমক জান্াে দান কযর”।

 মি মুসযলম নারী সৎ কামজ োর স্ামীর আনুগে্ কমর এবং আল্াহর 

হুকুম আহকাম পালন কমর, মস জান্ামের যি দরজা যদময় ইছো প্রমবশ 

করমব।

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: “িযদ যকামনা মযহলা পাঁচ ওয়াতি সালাে 

আদায় কমর, রমিামনর সাওম পালন কমর, লজ্াস্ামনর যহফািে কমর 

এবং স্ামীর আনুগে্ কমর, মস জান্ামের যি দরজা যদময় ইছো প্রমবশ 

করমব”।2

 মুসযলম মযহলা প্রসমবর সময় মারা যগমল োর সন্তান িূযমষ্ট হওয়ার 

সামে সামে োর প্রসব যবদনা োমক জান্ামের যদমক যনময় িায়।

1  যেরযমিী এ হাদীস বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী উত্তম বমলমেন।

2  ইবন যহব্বান এযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক সহীহ বমলমেন।
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রামশদ ইবন হুবাইশ যেমক বযণ্কে যি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলমেন: “আল্াহর পমে যনহে ব্যতি শহীদ, মলেগ যরামগ 

মারা িাওয়া ব্যতি শহীদ, েুমব মমর িাওয়া ব্যতি শহীদ, মপমির পীড়ায় 

মারা িাওয়া ব্যতি শহীদ, আগুমন পুমড় মারা িাওয়া ব্যতি শহীদ, অসুস্ 

অবস্ায় মৃে ব্যতি শহীদ এবং সন্তান প্রসমবর পর যনফাস অবস্ায় মৃে 

মযহলা, োর সন্তান িূযমষ্ট হওয়ার কারমণ যস জান্ামে চমল িায়”।1

 মি যিক্াবৃযত্ত যেমক যবরে োকমলা আল্াহর রাসূল োমক জান্ামে 

যনওয়ার জাযমন হমলা। সাওবান রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন 

বমলন রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন:

»من تكفل لي أن ال يسأل الناس شيئا أتكفل له باجلنة«.

“মি ব্যতি মানুমষর যনকি হাে না পাোর দাযয়ত্ব যনমব, আযম োমক 

জান্ামে যনওয়ার দাযয়ত্ব যনব”।2

 মি ব্যতি যনমজর সম্পযত্ত রক্া করমে যগময় যনহে হয়, মসও জান্ােী। 

আবদুল্াহ ইবন আমর রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: 

»من قتل دون ماله مظلوما فله اجلنة«.

“মি ব্যতি সম্পদ রক্ার যনযমমত্ত যনপীযড়ে হময় মারা িায়, োর জন্ 

রময়মে জান্াে”।3

 যপ্রয় পােক! আপনার জন্ রময়মে জান্াে, িযদ আপযন সালাম 

প্রচার কমরন, অন্মক খাদ্ দান কমরন, আত্ীয়োর সম্পক্ক বজায় রামখন 

এবং রামের যবলা মানুষ ঘুযমময় যগমল সালাে আদায় কমরন।

1  আহমাদ হাদীসযি বন্কনা কমরমেন, আলবানী এমক উত্তম বমলমেন।

2  আহমাদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ ও আব ুদাউদ হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী এমক সহীহ 

বমলমেন।

3  নাসাঈ এযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।
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আবদুল্াহ ইবন সালাম যেমক বযণ্কে যি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, “মহ মানব সকল! মোমরা সালামমর প্রসার কর, খাদ্ 

প্রদান কর, আত্ীয়োর সম্পক্ক বজায় রাখ এবং মানুষ ঘুযমময় যগমল রামের 

সালাে আদায় কর। োহমল যনরাপমদ জান্ামে যিমে পারমব”।1

শুরাইহ ইবন হানী োর যপো যেমক বণ্কনা কমরন যি, যেযন বমলমেন: 

“মহ আল্াহর রাসূল! আমামক এমন যবষময় অবযহে করুন িা আমার 

জান্ামে িাওয়ামক যনযশ্চে করমব। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

উত্তমর বলমলন: েুযম সব্কদা উত্তম কো বলমব এবং খাদ্ দান করমব”।2 

 মি ব্যতি অহংকার, ঋণ ও িুমধে লব্ধ গণীমমের মামলর যখয়ানে 

যেমক মুতি অবস্ায় মারা িামব, মস জান্ামে িামব। সাওবান রাযদয়াল্াহু 

আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলমেন, “মি ব্যতি অহংকার, গণীমমের সম্পমদ যখয়ানে 

করা এবং ঋণ যেমক মুতি অবস্ায় মারা যগল, মস জান্ামে প্রমবশ করমলা”।3

 আল্াহর যকোব ও রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর 

সুন্ােমক অবলম্বন কমর িারা মুসযলম জামায়ােমক মজবুেিামব আঁকমড় 

েমর োকমব, োরা জান্ামের মে্বে্কী স্ামন প্রমবশ করমব। উমার 

রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম বমলন, “মোমামদর জন্ ইসলামী জামা‘আেমক আঁকমড় েরা 

অপযরহাি্ক। আর যবযছেন্ হওয়া যেমক যবঁমচ োক। মকননা একা একা োকমল 

শয়োন োর সগেী হয়। আর জামা‘আেবধে দু’ ব্যতি যেমক শয়োন অমনক 

দূমর অবস্ান কমর। মি ব্যতি জান্ামের মে্বে্কী স্ান পাওয়ার আশা কমর, 

যস যিন অবশ্ই ইসলামী জামা‘আেমক আঁকমড় েমর”।4

1  যেরযমিী, ইবন মাজাহ, আহমাদ ও হামকম হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।

2  বখুারী আদাবলু মফুরামদ এবং হামকম হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।

3  যেরযমিী, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ এযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।

4  যেরযমিী এ হাদীস বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।
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 ন্ায়পরায়ণ শাসক, মকামল হৃদময়র অযেকারী দয়ালু ব্যতি এবং 

চযরত্রবান ও সুরুযচপূণ্ক পযরবার প্রোন জান্ােবাসীমদর অন্তগ্কে। ইয়াি 

ইবন যহমার রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: “যেনমশ্রযণর যলামকরা জান্ােবাসী হমব। 

এক. ন্ায়পরায়ণ, দাো ও আল্াহর োওফীকপ্রাতি শাসক, দুই. দয়ালু 

ব্যতি িার অন্তর প্রযেযি আত্ীয় ও মুসযলমমর জন্ যকামল, এবং যেন. 

সুরুযচপূণ্ক চযরত্রবান পযরবার প্রোন”।1

 মি যবচারক ন্ায় ও ইনসামফর সামে মানুমষর যবচার ফয়সালা 

কমর, মস জান্ােী। বুরাইদাহ রাযদয়াল্াহু আনহু নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম যেমক বণ্কনা কমরন যি, যেযন বমলন, “যবচারকগণ যেন প্রকার। 

দুই যশ্রযণর যবচারক হমব জাহান্ামী আর এক যশ্রযণর যবচারক হমব জান্ােী। 

যি ব্যতি সে্ যজমন যস অনুিায়ী ফয়সালা করমলা, মস জান্ােী। অন্ 

যদমক যি ব্যতি না যজমন মূখ্কোবশেঃ ফয়সালা যদয়, মস জাহান্ামী। আর 

যি ব্যতি সে্ জানার পরও জুলম করমলা, মস জাহান্ামী”।2

 সত্তর হাজার যলাক যবনা যহমসমব জান্ামে প্রমবশ করমব, োরা হল 

িারা কামরা যনকি ঝাড়-ফুঁক চায় যন, পাযখ বিারা িাগ্ যনণ্কয় কমর যন এবং 

আগুমনর আঁচ যদময় যচযকৎসা কমর যন।

ইমরান ইবন হুসাইন রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “আমার উম্ামের মমে্ ৭০ 

হাজার যহসাব োড়াই জান্ামে প্রমবশ করমব। সাহাবাগণ যজজ্াসা করমলন, 

যহ আল্াহর রাসূল! োরা কারা? নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম 

বলমলন: োরা হমলা িারা কামরা যনকি ঝাড়-ফুঁক চায় না, পাযখর সাহামি্ 

1  সহীহ মসুযলম।

2 আব ুদাউদ, যেরযমিী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ ও হামকম হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ 

বমলমেন।
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িাগ্ যনে্কারণ কমর না, আগুমনর আঁচ যদময় যচযকৎসা কমর যন। বস্তুেঃ োরা 

োমদর প্রযেপালমকর উপর িরসা কমর”।1

লক্্ণীয় যি, শরী‘আে সম্ে ঝাড়-ফুঁক এবং আগুমনর আঁচ যদময় যচযকৎসা 

যনযষধে নয়। যকন্তু আল্াহর ওপর পযরপূণ্ক িরসা করা উত্তম।

 কেগুমলা গুণ ও ধবযশষ্ট্ যকামনা মুসযলম ব্যতির মমে্ অযজ্কে হমল 

এগুমলার কারমণ যস জান্ােবাসীমদর অন্তিূ্কতি হমব।

উবাদাহ ইবন সাযমে রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে যি, নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলন, “মোমরা যোমামদর যনমজমদর মমে্ ৬যি 

গুণ অজ্কমনর জাযমন হও, আযম যোমামদর জন্ জান্ামের জাযমন হমবা। 

এক. কো বলার সময় সে্ বলমব, দুই. ওয়াদা কমর ো পূরণ করমব, 

যেন. মোমামদর যনকি আমানাে রাখা হমল যস আমানাে আদায় করমব, 

চার. লজ্াস্ামনর যহফািে করমব, পাঁচ. দৃযষ্টমক সংিে রাখমব, েয়. 

যোমমদর হােমক অন্ায় করা যেমক যবরে রাখমব”।2

আবু হুরায়রা রাযদয়াল্াহু আনহু যেমক বযণ্কে, যেযন বমলন, আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: “মোমামদর মমে্ আজ যক যরাজা 

পালন কমরমো? আবু বকর রাযদয়াল্াহু আনহু বলমলন, আযম। নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন: মোমামদর মমে্ আজ যক জানািার অনুসরণ 

কমরমো? আবু বকর রাযদয়াল্াহু আনহু বলমলন, আযম। নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন: মোমামদর যক আজ যমসকীনমক খাদ্ 

দান কমরমো? আবু বকর রাযদয়াল্াহু আনহু বলমলন, আযম। নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম পুনরায় বলমলন: মোমামদর মমে্ যক আজ রুগীর 

যসবা কমরমো? আবু বকর রাযদয়াল্াহু আনহু বলমলন, আযম। অেঃপর রাসূল 

1 সহীহ বখুারী ও মসুযলম।

2 আহমাদ, ইবন ুযহব্বান ও হাযকম হাদীসযি বণ্কনা কমরমেন এবং আলবানী সহীহ বমলমেন।
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সাল্ল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্াম বলমলন: উপমরাতি গুণাবলী যি ব্যতির মমে্ 

একযত্রে হমব যস অবশ্ই জান্ামে প্রমবশ করমব”।1

যপ্রয় পােক! পযরমশমষ আপনামক োওবার কো স্মরণ কযরময় যদযছে। বস্তুেঃ 

গুনাহ যেমক োওবাকারী যনষ্াপ, িার যকামনা গুনাহ যনই। আল্াহর যনকি 

খাঁযি োওবাকারী জান্ামে প্রমবশ করমব। মহান আল্াহ ো‘আলা বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ( ]التحرمي:8[

“মহ ঈমানদারগণ! মোমরা আল্াহর যনকি যনঠিাপূণ্ক খাঁযি োওবা কর। 

যনশ্চয় যোমামদর রব যোমমদর সকল ত্রুযি যবচু্যে যমযিময় যদমবন এবং 

যোমামদরমক এমন জান্ামে প্রমবশ করামবন িার েলমদশ যদময় নদী 

প্রবাযহে”। [সূরা আে-োহরীম, আয়াে: ৮]

  

1 সহীহ বখুারী ও মসুযলম।
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উপসংহার

পযরমশমষ যপ্রয় পােক! আপযন আপনার যনমজর যিেমর ঈমামন পযরপূণ্ক 

একযি মন আর আল্াহর সন্তুযষ্ট ও জান্ামের আকাংখায় িরপুর একযি 

আত্ার অযেকারী। আপনার সুখ ও আনন্ হমলা, মনয়ামমে িরা জান্ামে 

আপযন নবী, সে্বাদী শহীদ এবং সৎকম্কশীল ব্যতিগমণর সগেী হমে চান, 

িামদর প্রযে আল্াহ অনুগ্রহ কমরমেন।

বস্তুেঃ জান্াে প্রস্তুে ও যনকিবে্কী। দয়ালু ও করুণাময় আল্াহই এর 

যদমক আহ্ান করমেন। আপনার যপ্রয় নবী যমাতিফা সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্াম জান্ামের দরজায় দাঁযড়ময় আপনামক োকমেন - ‘যহ মুযমন! 

আস, জান্ােবাসী হও’।

অেএব, জান্াে আপনার জন্ দুযনয়ার জীবমন, মৃেু্র সময় এবং যহসাব-

যনকামশর সময় আল্াহর পক্ যেমক সুসংবাদ। মহান আল্াহ আপনামক 

জান্ামের ফল এবং এর অসংখ্ যনয়ামে দ্রুে অজ্কমনর জন্ আমদশ 

করমেন। আর আল্াহ ওয়াদা িগে কমরন না।

মহান প্রযেপালক জান্ামের অযে সুন্র ও উত্তম বণ্কনা যদময়মেন এবং 

এমক মানুমষর কল্পনােীে বস্তু যদময় সুসযজ্ে কমরমেন। িামে আপযন 

যসখামন যচরস্ায়ী সুখ ও যিামগর  সামে জীবন িাপন করমে পামরন।

সুেরাং আপযন জান্ামে প্রমবমশর জন্ অগ্রসর যহান। আপনার প্রযে আল্াহ 

ো‘আলার িামলাবাসা ও খুশীর বযহঃপ্রকাশ এিাই। এসব যকেুই প্রযেফযলে 
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হমব স্ল্প আমল করার মাে্মম, মি আমল করার জন্ আল্াহ ও োঁর 

রাসূল আপনামক যনমদ্কশ যদময়মেন। এ আমলগুমলা করার পর আল্াহর 

রহমে ও মাগযফরাে আপনার জন্ প্রশতি হমব। সুেরাং আসুন এবং এ 

যদমক অগ্রসর যহান। মহান আল্াহর যঘাষণা: 

)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀ( ]آل عمران :133[

“মোমার রমবর মাগযফরাে এবং ঐ জান্ামের যদমক োযবে হও িার 

প্রশতিো আসমানসমূহ ও িমীমনর সমান, িা মুত্তাকীমদর জন্ ধেযর করা 

হময়মে”। [সূরা আমল ইমরান, আয়াে: ১৩৩]

বন্ুগণ! মুত্তাকীরাই হমলা আল্াহর অলী ও বন্ু। োরাই দুযনয়া ও 

আযখরামের সুসংবামদর হকদার। োমদর আমলই গ্রহণমিাগ্। োরাই 

জান্ামে আল্াহর যনকি অযেক মি্কাদাসম্পন্।

আর মুত্তাকীগণ এ ে্বেগুমলা িামলা কমরই জামন। মকননা োরা আল্াহ 

ো‘আলার একত্ববামদ যবশ্াসী। োঁর সামে যকামনা যকেুমক োরা শরীক কমর 

যন। োরা আল্াহ ো‘আলা ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমর 

কোর ওপর অন্ কামরা কোমক প্রোন্ যদয় না। োরা সকল আমলমক কুরআন 

কারীম ও সহীহ হাদীস যেমক গ্রহণ কমর। আল্াহ ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্ামমক বাদ যদময় োরা যকামনা অলী, শাইখ যকংবা আযলম-

উলামার কোমক গুরুত্ব যদয় না। অহী যেমক প্রাতি কুরআন ও সুন্াহই হমলা সে্ 

-এিা গ্রহণ করাই োমদর স্িাব। এোড়া অন্ যকেুমক োরা মামন না।

মুত্তাকীগণ আল্াহর মি্কাদার হকদার। মকননা োরা আল্াহর সন্তুযষ্টর জন্ 

যনঠিার সামে সকল কাজ সম্পন্ কমর। এর বিারা মানুমষর যকামনা প্রশংসা, 

স্তুযে ও কৃেজ্ো পাওয়ার আশা োরা কমর না। বরং আল্াহর সন্তুযষ্ট ও 

পরকালীন মুযতিই োমদর লক্্।
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মুত্তাকীরাই জান্ােী। মকননা োরা সরল সযেক মমনর অযেকারী। োমদর 

পাকস্লীমে হালাল খাদ্ রময়মে। োোড়াও োরা সব্কদা োমদর মাওলা 

ও মযনমবর যনকি োমদর আমলগুমলা কবুল হওয়ার জন্ কােরিামব 

যদা‘আ কমর।

মুত্তাকীগণই োমদর রমবর জান্াে, োঁর সন্তুযষ্ট, সম্ান ও মি্কাদা লামি 

েন্ হমব। োমদরমকই যফমরতিাগণ জান্ামের যদমক দমল দমল যনময় িামব। 

যফযরশোগণ োমদরমক স্াগেম জানামব, সালাম বলমব। োমদর প্রযেপালক 

োমদর আনন্ ও স্ছেমন্র জন্ োমদর উমদেমশ্ সাক্াৎ যদমবন।

বন্ুগণ! এ হমলা জান্াে। উপমরাতি আমলগুমলা হমলা জান্ােীমদর আমল। 

সুেরাং উতি আমলগুমলা করুন এবং জান্ামের যখাশখবরী গ্রহণ করুন। 

আর যনরাশ হমবন না। মকননা আল্াহর রহমে যনককারমদর অযে যনকমি।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমােুল্াযহ ওয়া বারাকােুহু।
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