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লাভ-েলাকসােনর মােঝ একজন মুসিলেমর একিট 
মূলযবান িদন 

ি�য় ভাই! 

• আ�াহ তা ‘আলার হক আদােয় সেচ� েহান। আ�াহ তা ‘আলা 
আপনােক েহফাযত করেবন।  

আপিন িক ফজেরর সালাত জামা ‘আেতর সােথ আদায় কেরেছন ? 
ফজেরর সালােত আ�াহ তা ‘আলার েয সকল হক রেয়েছ িদবেসর 
শুেত তা িক আপিন যথাযথ আদায় কেরেছন ? রাসূলু�াহ সা�া�াা 
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ িবষেয় বেলেছন:  

ِة جِهللا  َّ ِِ   ِِ َو ي 
ة� هي ييبي ِِ  جي �ي    

ري
 
ّل جج ن   ي َي

‘েয বযিি ফজেরর সালাত জামা ‘আেতর সােথ আদায় করল , আ�াহ 
�য়ং ঐ বযিির েহফাযতকারর হেয় যান।’’0F

1 

• আপিন িক পাঁচ ওয়ােির সালাত আ�াহর ধযােন ভয় ও িবনয় ননতা 
এবং একা�িচে� (অথরাা  ুশ  ুযুর সােথ) আদায় কেরেছন?  

মহান আ�াহ বেলন:  

﴿ ْ لََ�ٰتِ  َ�َ  َ�ٰفُِظوا َّ لَٰوةِ  لص َّ ْ  لصۡوُۡسَطيٰ  ََلص ِ  ََقُوُموا ّ  ] ٢٣٨: جنق�ة [﴾٢ َ�ٰنِتِ�َ  ِِ

                                                           
1 মুসিলম : ৬৫৭ 
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‘‘েতামরা সালােতর �িত য�বান হও , িবেশষকের মধযবতরর ( ‘আসেরর) 
সালােতর এবং আ�াহর সামেন (সালােত) েতামরা িবননিচে� 
দাঁড়াও।’’2 

• পাঁচ ওয়াি ফরয সালােতর পূেবর ও পের েয সমম সু�াত সালাত 
রেয়েছ আপিন িক েসগেলা সিিকভােব আদায় কেরন ? আপিন িক 
�িতিদন বার বার তাওবাহ কেরন এবং েবশর েবশর ইসেততফার ও 
কমা �াথরনা কেরন? মহান আ�াহ এ িবষেয় বেলন:  

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا ِ  إَِ�  تُوُ�ٓوا ِّ وًحا تَۡوَ�ةٗ  ل َُ  ] ٨: جلح�قم [﴾َّ

‘‘েহ মু ’িমনতণ! েতামরা আ�াহ র কােছ তাওবাহ কর--- াঁিট ও িবশু 
( ােলস) তাওবাহ।’’2F

3 

• েহ মুসিলম! আপনার শররেরর অ� �তে�র �িতিট েজাড়ার জনয 
সাদকাহ েদয়া আবশযক। আর আপনার জনয এিট  ুব সহেজই স ব। 
(েকননা) চাশেতর সময় দু ’রাকাত সালাত আদায় করেল তা 
েজাড়াগেলার (সাদকাহ িহেসেব) তণয হেয় যায়। যা মহান আ�াহ র 
িদেক �তযাবতরনকারর সতযবাদর েলাকেদর সালাত।  

• েয িদনিটেত আপিন কুরআন েথেক িকছুই পাি কেরন  িন েস িদনিট 
আপনার জনয একিট অঅকার িদন , যােত েকান বরকত বা কলযাণ 
েনই। কারণ ; সমেয়র বরকত েনেবন  েতা কুরআন পেড়ই েনেবন। 
আ�াহ বেলন:  

                                                           
2 সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৮ 
3 সূরা আত-তাহররম: ৮ 
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ََزلَۡ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ ا َٓ َُّر ّّ َ ّكرَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�ِ ََ ِ�ََت ََ  ْ صُوا َْ

ُ
لَۡ�ٰبِ  أ

َ
 ] ٢٩: ص [﴾ ٢ لۡ�

‘‘এক কলযাণময় িকতাব আিম েতামার �িত নািযল কেরিছ , যােত মানুষ 
এর আয়াতসমূহ অধযয়ন ও অনুধাবন কের এবং েবাধশিি সস� 
বযিিরা এেেেক �হণ কের  পেদশ।’’3F

4 

• কিিন হদয় একিট মারাাক ও িবপদজনক িবষয়। আর এ কিিন 
হদয়েক িবতিলত করার  ষধ হেলা: মহান আ�াহ র িযয র ও তার 
�রণ। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ �َ
َ
ۡ�رِ  � َِ ِ َ  ِ ِّ ِِنّ  ل ََ  ]  ٢٨: جغ�ب  [﴾ ٢ لۡلُقلُوُب  ََۡط

‘‘েজেন রা , আ�াহ র �রেণই মেন �শািি আেস।’’ 4F

5  

অনুরপভােব কিিন হদয় েথেক পিরিােণর আরও েয পথ আেছ তা 
হেলা, সালােত পিিত িযয র আয কার এবং সকাল-সঅায় আ�াহর িযয র 
করা।  

• েহ মুসিলম! কর ভােব আপনার ঈমােনর িনরাপ�া অিজরত হেত পাের 
অথচ আপিন হারাম দৃেশযর িদেক েজেনশেনও তািকেয় থােকন? অথচ 
আ�াহ বেলন:  

ۡؤِمنِ�َ  قُل ﴿ َُ ْ  َلِۡل وا ُّ ُُ ََۡ�ٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َُ
َ
�  ْ َ�ۡحَفُظوا ََجُهمۚۡ  ََ  ] ٣٠: جل ر [﴾ فُُر

                                                           
4 সূরা সাদ : ২৯ 
5 সূরা আর-রা‘দ : ২৮ 
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‘‘মু’িমনেদরেক বেল িদ ন, তারা েযন তােদর দৃি�েক সংযত কের রাে  
এবং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত কের।’’6 

• েসিটই হেব আপনার জনয বরকতময় িদন , েযিদন আপিন  েকান 
অভাবরেক িকছু দান  য়রাত করেত েপেরেছন , অথবা েসবাদােনর 
মাধযেম কান মুসিলেমর মন জয় করেত েপেরেছন িকংবা দু ’জন 
িববাদমান মানুেষর মােঝ ঝতড়াঝািট মরমাংসা কের িদেয়েছন।  

এ িবষেয় আ�াহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলা বেলন:  

َۡوٮُٰهمۡ  َمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �ّ�  ﴿ َمرَ  َمنۡ  إِّ�  َّ
َ
قَةٍ  أ َّ ََ ِ َ  َۡ

َ
َۡ  َمۡعُرٍَف  أ

َ
 إِۡصَ�ٰ� أ

 ] ١١٤: ججنسيء [﴾لَّاِس  َ�ۡ�َ 

‘‘তােদর অিধকাংশ েতাপন পরামেশরর মেধয েকান কলযাণ েনই , তেব 
কলযাণ আেছ ঐ েলােকর মেধয েয বযিি িনেদরশ েদয় দান- য়রাত , 
সাকােজর ও মানুেষর মেধয িবেরাধ িমিটেয় েদয়ার কােজ।’’ 6F

7 

• আপিন িক� আি রােতর পেথ পা বািড়েয় িদেন িদেন এিতেয় 
চলেছন। সুতরাং েস পেথর জনয পােথয় িনেত ভুেল যােবন না।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ْ ُدَا َّ تََز ََ  َّ ِ َّۡقَوٰىۖ  لصّزادِ  َخۡ�َ  فَِ  ]  ١٩٧: جنق�ة [﴾ ل

                                                           
6 সূরা আন-নূর : ৩০ 
7 সূরা আন-িনসা : ১১৪ 
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‘‘এবং (পরকােলর জনয) েতামরা পােথয় সং�হ কর , আর তাযওয়া 
অজরন করা হেলা েে� পােথয়।’’8 

• রাত েজেত সালাত আদায় , নফল সাওম পালন , েরাতরেদর েসবা-
সু�ষা, কবর িযয়ারত , জানাযার লােশর সােথ যাওয়া , িযয র-
আয কােরর মজিলেস যাওয়া (অথরাা কুরআন-হাদরস চচরা ও 
আেলাচনার অনু�ােন অংশ�হণ), আ�াহ র ভেয় কা�াকািট করা, মহান 
আ�াহ র িনদশরনসমূেহ িচিা-তেবষণা করা , অিের সহরহ আকরদা 
েপাষণ করা , িজহবার েহফাযত করা এবং েনককার েলাকেদর �িত 
ভালবাসা �াপন- এসবগেলােত রেয়েছ এমন নূর বা আেলা যা 
আপনার ঈমােনর নূরেক আরও বৃিু কের েদয়। আ�াহ তাঁর নূেরর 
িদেক যােক ই�া তােক েহদােয়ত কের থােকন।   

��-১: আপিন িক আ�াহ র রহমত সসেকর ধারণা রাে ন?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ّن وي هللاِ ِِّن « ِ
 
ي جل  َ ة� �ي ية� ويجِد ي ي ريح  غ وي َِ  

مي َي  َ
ي
ية� ب ي يةي ريح  َِ ِّ ججإلِ   ج وي ي

 
جغ ي ِِم وي يوي

 
س ِ  ويجن

�ي  َّ
ي
ي ويب َي ِ

ي
َ و وي ٰي َل   يد 

 
ي طيف ِ َل جغ اِوي َ ني وي يجحي حي ي اي اِوي َر ني وي يري َيفي ي اي  جهللا ايِدوي

ةِ  َي ِقييي
 
ِي جج َه يي   ي ِبدييدي َم نِوي ية� يي� دي َي ريح  ِف ِِس  ي وي ف�  »ِِس 

‘আ�াহ তা ‘আলার একশ ’িট রহমত রেয়েছ যা েথেক একিট মাি 
রহমত িতিন ি�ন , মানব, জ�-জােনায়ারেদর  পর নািযল কের (ভাত 
কের িদেয়েছন)। আর এর ফেলই তারা এেক অপেরর �িত সহানুভূিত 

                                                           
8 সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭ 
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�কাশ কের , দয়া� হয়। আর এর ফেল িহং� �াণরও তার সিান-
স�িতর �িত সহানুভূিতশরল থােক। অথচ বাকর িনরানববইিট রহমত 
আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদেনর জনয েরে  িদেয়েছন যার  ারা িতিন 
তাঁর বা�ােদর  পর েসিদন দয়া করেবন।’9 

��-২: একজন মা িক তার সিানেক আগেন িনেকপ করেত পাের?  

 �র:  মর ইবন  া�াব রািদয়া�াা ‘আনা েথেক বিণরত , িতিন বেলন: 
রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােম র কােছ কেয়কজন ব�র আসল। 
তােদর মধয েথেক এক মিহলা বযম হেয় কর েযন  ঁুজিছল। অবেশেষ 
েস একিট িশশ সিান েপেয় তােক িনেজর বুেক জিড়েয় িনেয় দুধ পান 
করাল। ত ন রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 
‘েতামরা িক মেন কর েয , এ মিহলা তার সিানেক আগেন িনেকপ 
করেত পাের ?’ আমরা বললাম: ‘আ�াহ র শপথ! ককেনা নয়। ’ ত ন 
রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: ‘এ মিহলা তার 
সিােনর  পর েযমন ে�হময়র , অবশযই আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর 
 পর এর েচেয়ও অেনক অেনক েবশর দয়ালু।’9F

10 

��-৩: আপিন িক দান  য়রাত , সাদকাহ, কমা এবং িবনয়র হওয়ার 
ফযরলত জােনন?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
9 বু ারর : ৬৪৬৯, মুসিলম : ২৭৫২ 
10 বু ারর, মুসিলম 
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»  ٌ دي
ي
عي ب ي ري يجضي َي ج وي َّ  ِب

ّ
ِِّ � 

ر  ج نِفي د  � ي زيجدي جَهللا بي َي يم� وي َي ن   َِ ةيٌة  تي    ي ي ي قيقي َي

َه جهللاَ  في هي  ري
ّ
 »ِهللا ِِّ

দান  য়রাত ক নও সসেদর েকান ঘাটিত কের না , আর কমার 
কারেণ আ�াহ েকবল স�ান বৃিুই কেরন এবং েয েক  আ�াহ র জনয 
িবনয়র হয় অবশযই আ�াহ তােক    মযরাদায় আসরন কেরন।’10F

11  

��-৪: িনে�াি সূরািটর ফযরলত সসেকর কর জােনন?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবরেদর িজেজস 
করেলন: ‘েতামােদর েক  িক এক রােত কুরআেনর এক তৃতরয়াংশ 
পড়েত পারেব ?’ তারা এটােক কিিন মেন করল এবং বলল: ‘েহ 
আ�াহ র রাসূল! আমােদর মেধয েকইবা েসটা করেত সকম হেব?’ ত ন 
িতিন সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন :  

ُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ ِّ ٌّ  ل َح
َ
ُ  ١ أ ِّ ُّ  ل ََ َّ صَمۡ  يَِ�ۡ  صَمۡ  ٢ لص صَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  ََ ُۥ يَُ�ن ََ  ُكُفًوا َّ

 ۢ ُّ َح
َ
َّالص [﴾ ٤ أ  ]  ٤  ،١: ج

 এ সূরািট (একবার পড়েল) পুরা কুরআেনর িতন ভােতর এক ভাত 
(িতলাওয়াত করার সাওয়াব পাওয়া যায়)।’’ 11F

12  

                                                           
11 মুসিলম : ২৫৮৮ 
12 বু ারর : ৫০১৫ 
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��-৫: আপিন িক সাওমপালনকারর , রাত েজেত দাঁিড়েয় (তাহা�ুেদর) 
সালাত আদায়কারর এবং আ�াহ র পেথ িজহাদকাররর সওয়াব েপেত 
চান?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ِبي ِل جِهللا ....« ِِ  سي   ِ َِ ي َم ي
 
غ َي ي   َ �ِ ِمس 

 
ةيِة ويجغ ر لي

ي
ي جر ٰي  »جيغّسيِى  

েয বযিি েকােনা িবধবা এবং িম সকরেনর �েয়াজন পূরেণর েচ�া কের 
েস েযন আ�াহ র পেথর মুজািহদ।  

বণরনাকারর বেলন: আমার মেন হয় রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 
এটাও বেলেছন েয , ‘(ঐ দরদর বযিির)  দাহরণ হেলা তার মত েয 
বযিি েকান  ািি অনুভব না কের রাত েজেত দাঁিড়েয় (তাহা�ুেদর) 
সালাত আদায় কের এবং েকান িবরিত না িদেয় (িদেনর েবলায়) সাওম 
পালন কের।’’12F

13  

��-৬: আপিন িক জােনন জা�ােতর সবেচেয় েছা� মযরাদার অিধকারর 
বযিি েক?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ‘‘জাহা�াম  
েথেক েয েলাকিট সবেশেষ েবর হেব এবং সবার েশেষ জা�ােত �েবশ 
করেব েস েলাকিট সসেকর আিম জািন। ’’ ঐ েলাকিট জাহা�াম েথেক 
মুিি েপেয় হামাগিড় িদেয় েবর হেয় আসেব। মহান আ�াহ ত ন তােক 

                                                           
13 বু ারর ও মুসিলম।  
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বলেবন: (েহ বা�া) যাও , তুিম এ ন জা�ােত �েবশ কর। েস জা�ােত 
�েবশ করেত িতেয় মেন করেব েয , েলাকজন ঢুকার পর জা�ােতর সব 
জায়তা ভের েতেছ। আর েবাধ হয় , েকান  ািল যায়তা েনই। েস িফের 
িতেয় বলেব , েহ (আমার) রব! আিম েতা েদ িছ জা�াত ভের েতেছ। 
ত ন মহান আ�াহ পুনরায় তােক বলেবন: (েহ বা�া) যাও , জা�ােত 
�েবশ কর। েস জা�ােত �েবশ করেত িতেয় আবােরা েস মেন করেব 
েয, (েবেশতর েলাকেদর  ারা) েসটা ভের েতেছ। েস িফের িতেয় বলেব , 
েহ (আমার) রব! আিম েতা েদ লাম জা�াত পিরপূণর হেয় েতেছ। ত ন 
মহান আ�াহ (তৃতরয়বার) আবােরা বলেবন: যাও , জা�ােত �েবশ কর। 
েতামার জনয রেয়েছ দুিনয়ার আয়তেনর সমপিরমাণ জা�াত এবং দশ  
দুিনয়ার সমান িবশালাকার জা�াত। েলাকিট ত ন বলেব: েহ (আমার) 
রব! তুিম সবিকছুর মািলক হওয়া সে�ও িক আমার সােথ িা�া করেছা? 
(অথরাা আমার মত সাধারণ মানুেষর জনয িক এতবড় জা�াত! এটা িক 
স ব!?) বণরনাকারর বলেলন: শপথ কের বলিছ , আিম রাসূলু�াহ 
সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম েক (এ িববরণ েদয়ার সময়) এমনভােব 
হাসেত েদে িছ েয , তার মাড়রর দাঁতগেলাও �কািশত হেয় পেড়িছল। 
তারপর িতিন সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: এ রকম জা�াত 
হেলা সবেচেয় িন�মােনর জা�াতরর মযরাদা।’’14 

��-৭: আপিন িক জােনন েয , মুিমেনর জনয জা�ােত একিট মুিার 
তাঁবু থাকেব?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
14 বু ারর, মুসিলম 
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ِن « َِ َمؤ 
 
يال� غِة َِ َّ ني  ي ِس يّ اية� َر غَوي ََ ة�  ة� ويجِد ي غَؤي ن  غَؤ  َِ ة�  يي مي

ي
يّغِة َ

 
ِِ جل ِن  َِ َمؤ 

 
ِِّن غِة

ي َضَوم  �يف ض� َن ايالي يي�يى �يف  َِ َمؤ 
 
ةيي ِوم  جغ َ  َف بي ةَ ني اي  َ

ي
ي ب  »ِهيوي

‘মুিমেনর জনয জা�ােত এমন একিট মুিার তাঁবু রেয়েছ যার িভতেরর 
ফাঁকা অংশিটর   তা হেব আকাশ পযরি ষাট মাইল। েস ােন �েতযক 
মুিমেনর জনয এমন কেয়কজন  র থাকেব যােদর মােঝ েস েমলােমশা 
করেব অথচ তােদর একজন  র অপরজনেক েদ েত পােব না।’’14F

15  

��-৮: আপিন িক জােনন েয, জা�ােত বাজার রেয়েছ?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ‘জা�ােত 
রেয়েছ একিট বাজার যােত �িত জুমার িদন মুিমনতণ আসেবন। তােদর 
 পর েসিদন  �রা বায়ূ �বািহত হেত থাকেব। আর এ মৃদুম� বায়ূ 
তােদর েচহারা ও েপাষােকর  পর িদেয় বেয় যােব। ফেল তােদর 
েসৗ�যর ও লাবণযতা েবেড় যােব। তারপর তারা তােদর পিরবােরর কােছ 
েসৗ�যর এবং লাবণযতা িনেয় িফের যােব। �ামরেদরেক েদে   ররা 
বলেত থাকেব , আ�াহ র কসম! েতামােদর েসৗ�যর ও লাবণযতা বাগণ 
েবেড় েতেছ। অতঃপর �ামররাও বলেব েয , আ�াহ র শপথ! আমােদর 
যাওয়ার পের েতামােদর েসৗ�যর ও লাবণযতাও বা বৃিু েপেয়েছ।’15F

16 

��-৯: আপিন িক জা�ােতর তাছতাছািল সসেকর িকছু পেড়েছন?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
15 বু ারর : ৪৮৮০, মুসিলম : ২৮৩৮ 
16 মুসিলম 
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ي« َفوي ق  ي  اي
ي
ّ �ِ ي يةي عي َِ ي  ِِ ِلةّوي َُِي  يِسَل جغّ�ج ة� � �ي يري ي يّغِة غ

 
ِِ جل  »ِِّن 

জা�ােত এমন তাছও রেয়েছ যার নরচ িদেয় অতযি পারদশরর একজন 
েঘাড়সওয়ার �িশকণ�া� �ততামর েঘাড়া িনেয় একশত বছর েদৗেড়ও 
েসটা অিত�ম করেত পারেব না।’ 16F

17 

��-১০: আপিন িক জােনন েয, জা�ােত েক  অিববািহত থাকেব না?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

» ِ�
ض  ي

ي
ي ب ٰي ي  ِر ويججِّ  ريِةيوي ي  

 
 ةيةي جن

ي
ِ� ل مي قي

 
ِة جج ي َ  ري ٰي يّغةي 

 
َل جل ََ ة� ري   �ي  َزل 

ّومي
ي
ِِّن ب

ن   َِ ي  ُّ َس ةِِومي ََ ييِن يَ�يى  َييِن جْ نَي َي و  غ َوم  زي َِ  �ٍ �ِ ّ جل  َِ يِء ِج ِِ جغّسمي   ِ ي� َدّر
ُي ُي  

َيَب  ب 
ي
يّغِة ب

 
ِِ جل ي  َي ِم وي ريجِء جغةّح   »وي

‘�থম েয দলিট জা�ােত �েবশ করেব তারা পূিণরমার চাঁেদর মত 
 �ল েচহারা িবিশ� হেব। আর যারা তােদর পের জা�ােত �েবশ 
করেব তারা  ধরাকােশর সমু�ল নকেির েচেয়ও েবশর আেলািকত 
হেব। তােদর �েতযেকর জনযই থাকেব এমন দুজন  র , যােদর শররেরর 
মাংস েভদ কের তার অভযিররণ অি�-ম�াও েদ া যােব। আর জা�ােত 
েক ই অিববািহত থাকেব না।’17F

18 

��-১১: আপিন িক জা�ােতর নাররেদর সসেকর িকছু জােনন?  

                                                           
17 বু ারর : ৩০১২ 
18 মুসিলম : ২৮৩৪, ইবনু মাজাহ : ৪৩৩৩ 
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 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ق ييي ....« َّ ن  ج َِ  ٌ ل  َي ٌة  و  ريو دي
ي
ِبيِل جِهللا ب ِِ سي ٌة  وي   

 »ْي

‘আ�াহ র পেথ একিট সকাল বা একিট সঅযা বযয় করা দুিনয়া ও তােত 
যা িকছু আেছ তার সবিকছু েথেকও  �ম। যিদ জা�ােতর েকান নারর 
দুিনয়ার িদেক তাকাত তাহেল (তােদর েসৗ�েযর) আসমান ও যমরেনর 
মধযবতরর �ানগেলা আেলািকত হেয় পড়ত এবং সুতেঅ ভের েযত। আর 
তার মাথার ওড়নািট দুিনয়া ও তােত যা িকছু আেছ তা েথেক  �ম।’ 18F

19 

��-১২: জা�ােত িক মানুেষর েপশাব পায় ানার �েয়াজন হেব ?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
‘জা�াতবাসরতণ েস ােন  াবার ও পানরয় �হণ করেবন। িক� তারা 
েকান পায় ানা করেব না , তােদর সিদর কািশ হেব না অনুরপভােব 
েপশাবও করেব না। বরং তােদর  াবােরর পের েঢকুর আসেব যা 
েথেক িমেশকর সুতঅ েবর হেব। আ�াহ তা ‘আলার ইলহােম �াস 
��ােসর সােথ তারা মা‘বূেদর তাসবরহ করেব এবং তাকবরর বলেব।’ 19F

20 

��-১৩: আ�াহ জা�ােত তাঁর েনক বা�ােদর জনয যা াতরর কের 
েরে েছন েস বযাপাের িক আপিন িচিা কেরেছন?  

                                                           
19 বু ারর : ৬৫৬৮ 
20 মুসিলম 
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 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ‘আ�াহ 
বেলন, 

ي « ٰي �ي  َي ي ّي  ِمفي   وي ٌَِن سي
َ
ّي ب    وي

ي
ٌ ريب  َ ّي بي ي  َي َي  ِ ِِ د َ  ِجِفدييِدِ جغّتي ب  ي

ي
ب

....... �
يشي ِي َ

 
 »ةية

‘‘আিম আমার সা বা�ােদর জনয এমন িকছু াতরর কের েরে িছ যা 
েকান চকু েকান িদন েদে িন , েকান কান েকান িদন শেনিন , এমনিক 
েকান মানুেষর মেন তা ক�নায়ও আেসিন। েতামরা এ আয়াতিট পেড় 
েদ  েয ােন আ�াহ বেলেছন : 

ٓ  َ�ۡفٞس  ََۡعلَمُ  فََ�  ﴿ ۡخِ�َ  ّما
ُ
ۡ�ُ�ٖ  قُّرةِ  َمِن صَُهم أ

َ
ۢ  أ ا َجَزآَء ََ ِ َ  ْ ََ  َ�َُوا لُو ََ ۡع َُ ١ ﴾ 

 ]  ١٧: جغس  ة[

‘‘েক ই জােন না তােদর জনয েচা  জুড়ােনা কর (িনয়ামত) লুিকেয় রা া 
হেয়েছ তােদর কৃতকেমরর পুররার�রপ!’’ 20F

21 

��-১৪: আপিন িক এমন একিট পথ চান যা আপনােক জা�ােত েপৗেছ 
িদেব?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

يينّ ج «
ي
َ  ّ غَ ج دي َِ  رَؤ 

ي
ّ غَ ج وي َِ ّ  رَؤ  يّغةي دي

 
ةَ ني جل ََ  ري  

ي
ِس �ِييِ هِ . ّ

ِ قير  ِ
ّ
ويجّ

ِي نيي غيَ�م   ا َر ج جغّسالي
ي
َم  ب يينيبَ 

ي
َََم َه َ

 
ة في ِيج هي ء� ِِ  

ْي ي  ٰي َدجَّ�م  
ي
 ب

ي
ّ وي

ي
 »ب

                                                           
21 সূরা আস-সাজদাহ : ১৭, বু ারর : ৪৭৭৯, মুসিলম : ২৮২৪ 
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‘যার হােত আমার �াণ , তাঁর শপথ কের বলিছ , েতামরা ততকণ 
জা�ােত �েবশ করেব না যতকণ ঈমানদার না হেব। আর যতকণ 
েতামরা পর�রেক ভাল না বাসেব ততকণ েতামরা ঈমানদার হেত 
পারেব না। আিম িক েতামােদরেক এমন একিট িবষয় বেল েদব না যা 
করেল েতামরা পর�রেক ভালবাসেব ? েতামােদর মেধয এেক অপেরর  
�িত ভালবাসার সৃি� হেব। আর েস কাজিট হল , েতামরা পর�র 
একজন আেরকজনেক েবশর েবশর সালাম দাও।’22 

��-১৫ : আপিন িক জােনন আ�াহ শহরদেদর জনয িক স�ানর 
েরে েছন?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: জা�ােত 
�েবশ করার পর দুিনয়ায় যা আেছ েস সব সসেদর মািলক কের 
িদেলও েক ই দুিনয়ােত আর িফের আসার আকা�া করেব না। তেব , 
একমাি আ�াহ র পেথ যারা শহরদ হেয়েছ তারা বযতরত। তারা দুিনয়ােত 
িফের আসেত চাইেব এ আকা�ায় েয , েস ােন িফের িতেয় দশবার 
শহরদ হেব এবং ১০ বার িফের আসেব। শহরদ হওয়ার কারেণ তােদর 
েয স�ানর েদয়া হেব েস মহা পুররার েদে ই তারা এ আকা�া করেত 
থাকেব।’23 

��-১৬: আপিন িক ইয়ািতেমর লালন-পালন করার ফযরলত সসেকর 
জােনন?  

                                                           
22 মুসিলম, ইবনু মাজাহ 
23 বু ারর, মুসিলম 
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 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ج .....« ذي �ي َي يّغِة 
 
ِِ جل يمِيِم 

 
اَِل جل لي َيي وي

ي
 »ب

‘আিম এবং ইয়ািতেমর লালন-পালনকারর জা�ােত এত কাছাকািছ 
থাকব। এ বেল রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম তার তজরনর ও 
মধযমা আ�ুল দু ’িট িদেয় ইি�ত কের এবং এ দুেয়র মােঝ ফাঁক কের 
েদ ােলন’23F

24।  

��-১৭: আপিন িক চান েয , আ�াহ আপনার জনয জা�ােত 
েমহমানদাররর বযব�া কুক?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

و  ريجحي «
ي
ج ب ْي ي ي  ّمي َُ يّغِة 

 
ن  جل َِ  َ

ي
م ََ ََ َ

ي
ّ  جَهللا م بي

ي
ريجحي ب ِ ِ  وي س  مي

 
 جغ

ي
ج َِِ ْي ي ن    »َي

‘েয েক  সকােল অথবা িবকােল মসিজেদ তমন কের , এবং যতিদন 
যতবার সকাল িবকাল েস মসিজেদ তমন কের ততবারই আ�াহ তার 
জনয জা�ােত েমহমানদাররর বযব�া কেরন।’ 24F

25  

��-১৮: আপিন িক িনে�াি হাদরেসর  পর আমল কেরেছন?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
24 বু ারর: ৫৩০৪।  
25 বু ারর : ৬৬২, মুসিলম : ৪৬৭ 
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ي« ِِ َلم ِسك� ريةير� ب 
ي
َ� جغةَّوّم ب َي قيَق َم جر ي وي ةير� َي ي  غ ِرق� ََ  ِِ ب 

ي
 »جغةَّوّم ب

‘আ�াহ র বা�ারা �িতিদন �ভােত  পনরত হেলই দু ’জন েফের�া 
নািযল হেয় েদা ‘আ করেত থােক। তােদর একজন বলেত থােক: েহ 
আ�াহ! দানকাররেক এর িবিনময় �দান কর। অপর জন বলেত থােক: 
েহ আ�াহ! কৃপণেক িবন� কের দাও।’25F

26 

��-১৯: আপিন িক চান েয আ�াহ আপনার  পর রহমত বষরণ 
কুক?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ج« � ي بيش  ةيي ِه نِوي ّل جَهللا بي الية�  ي ّ  ي ي َي ّل  ن   ي  »َي

‘েয েক  আমার  পর একবার দুরদ পাি করেব তার িবিনমেয় আ�াহ 
তার  পর দশবার দুরদ পাি করেবন।’26F

27 

��-২০: আপিন িক আপনার �ভুর ানকটয লাভ করেত চান?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 »بة�ب َي ي� ن ججفد  َن راه َو  سيَ  اثواوج جَعء«

                                                           
26 বু ারর : ১৪৪২, মুসিলম : ১০১০ 
27 মুসিলম 



 

19 

‘বা�া য ন আ�াহেক িসজদা কের ঐ সময় েস তার রেবর সবেচেয় 
িনকেট েপৗেছ যায়। সুতরাং েস অব�ায় েতামরা েবশর েবশর কের 
েদা‘আ কর। (কারণ এিট দু‘আ কবূেলর  �ম সময়) 

��-২১: আপিন িক িনে�াি অসরয়ত শেনেছন?  

 �র: আবূ ারাইরা রািদয়া�াা ‘আনা বেলন:  

ِةيِ� « َي يِ�  و  ي
ي
��  ل جهللا بةيه وسةم ب

و  ن  َكِّ شي َِ  �ِ يّي
ي
ِِ ْياليْيِة ي  � ِ ييي

نِاليالي
ةَ ي  ر 

ي
ن  ب

ي
د لي ب ورِ�ي �ي

َ
ن  ب

ي
في ي  جغّضحي ويب

 
� ري  »وي

আমার অির� বঅু রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক 
অসরয়ত কেরেছন , েযন আিম �িত মােস িতনিদন সাওম পালন কির , 
চাশেতর সমেয় দু ’ রাকাত সালাত আদায় কির এবং ঘুমােনার পূেবরই 
িবতেরর সালাত পেড় েনই’।’ 27F

28 

��-২২: আপিন িক এটা চান েয , মৃতুযর পরও আপনার েনক আমেলর 
ধারা জারর থাকুক?  

 �র: মসিজদ িনমরাণ, পািনর কূপ  নন, সিান-স�িতেদরেক সা িশকা 
�দান এবং  রিন ইলেমর �চার করা েযমন ,  রিন বই ছাপা , �চার-
�সার করা , কযােসট কিপ ও িবিল করা এবং এ সমম কােজ আিথরক 
সহায়তা �দান। রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
28 বু ারর : ১৯৮১, মুসিলম : ৭২১ 
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و  «
ي
يِرقية� ب َي ةية�  ن   ي ي َِ  

ّ
ْية� ِِّ

ن  ْيالي َِ  
ّ
ةََه ِِّ مي غ َه بي عي بي يَن جق قي ي س سي ِ

 
ي ي جإل َي ِيج  ِِ

 َ
ي
َب  م ٍ� يي   يِج �  ي

ي
َ و  وي

ي
َع نِِه ب يري م� يَنَ 

 
 »ِبة

‘মানুষ য ন মের যায় ত ন তার কােজর ধারাও বঅ হেয় যায় , তেব 
িতনিট িবষয় বযতরত। (ক) সাদাকােয় জািরয়াহ বা চলমান দান , ( ) 
এমন জান যা  ারা  পকৃত হওয়া যায়। (ত) আর এমন েনক সিান-
স�িত যারা তার জনয েদা‘আ কের।’28F

29 

��-২৩: আপিন িক চান আপনার েদা‘আ কবুল েহাক?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ل� «
يكي نِِمال  غ ةيَك وي مي

 
 ةييمي جغ

ّ
ي ِي ِِّ اي

 
ِ� جج و  َي

يِه نِ َِ
ي
َب  ِر ِةم� يي   د  � َلس  ن  بي َِ ي   »َي

‘য ন েকান মুসিলম তার অপর মুসিলম ভাইেয়র জনয তার 
অনুপি�িতেত েদা‘আ কের ত নই েফের শতা বেল েয , ‘েতামার জনযও 
অনুরপ হ ক ’ 29F

30। (অথরাা তুিম েতামার মুসিলম ভাই বঅুর জনয েযসব ভাল 
িজিনষ পাওয়ার জনয েদা‘আ করছ েস সব েনয়ামত তুিমও েপেয় যােব।) 

��-২৪: আপিন িক চান েয , আপনার েতানাহ েবশর হেলও তা কমা 
হেয় যাক? 

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

                                                           
29 মুসিলম : ১৬৩১।  
30 মুসিলম : ২৭৩২।  
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‘েয বযিি একিদেন ه ِ ِبيم  يني جِهللا وي ১০০ বার বলেব َسد حي , তার গনাহ 
সাতেরর েফনা পিরমাণ হেলও তা মাফ কের েদওয়া হেব30 F

31।  

��-২৫: আপিন িক জা�ােত একিট ঘর চান? 

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» 
ّ
ة� ِِّ ي ايِ�قضي ل  َي ة� طي ي ّع�  في

 
� ةي ري ي ِ� ِْن  ي  بيش  ِ َكّ يي   ّ ُِ  �ّ ِةم� يَتي د  � َلس  ن  بي َِ ي  َي

يّغةِ 
 
ِِ جل �ي  َ نييَ 

ي
 �يلي م

ّ
و  ِِّ

ي
يّغِة ب

 
ِِ جل �ي  َ نييَ 

ي
َي جَهللا م  »�ي

‘েয েকান মুসিলম বা�াহ আ�াহ েক  ুশর  করা র জনয �িতিদন ফরয 
বযতরত আেরা ১২ রাক ‘আত (সু�াত ও নফল) সালাত আদায় কের , 
আ�াহ তার জনয জা�ােত একিট ঘর বািনেয় েদন’।’ 31F

32 

��-২৬: আপিন িক আপনার  পর �শািি আসুক ও আ�াহর রহমত 
 ারা আবৃত হেত চান?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

» 
ّ
ّل ِِّ َي َّ وي َ�وني جهللاي بي َُ ٌِ ييذ  َفَ  ةي   ق   اي

ي
ّر   ّ َم دي ةَ ََ الي ِ�ي مي

 
يَة، جغ ِريَي َوَم جغ�ّح  ْي ، وي

ةيي ِوِم جغّسِ�يغيَة،  جي   بي َي َي هَ »وي ن  ِبغ  ي َم جَهللا ِهيمي ََ �ي ُي ِي  وي

                                                           
31 বু ারর ও মুসিলম।  
32 মুসিলম : ৭২৮ 
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যারা আ�াহ র িযয র করেত বেস (অথরাা কুরআন হাদরেসর আেলাচনা 
কের, তা িশে  ও িশ ায়। তা সবরহ-তাহলরল, েদা‘আ দুরদ ও 
ইসেততফার কের। আর এগেলা কের নবরজরর সা�া�াা আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তররকায়) েফেরশ তারা তােদর চারপােশ এেস জড় হয় , 
আ�াহর রহমত  ারা তােদর েঢেক রাে , তােদর  পর �শািি নািযল 
হয় এবং আ�াহ (এেত  ুশর হেয়) তাঁর িনকট� (েফেরশতােদর) কােছ 
ঐ সব িযয রকারর বা�ােদর সসেকর (�শংসামূলক) আেলাচনা 
কেরন।’ 32F

33 

��-২৭: এই হাদরসিট লকয কেরেছন কর? 

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ّ م�
ْي ّي  ِ�ى وي ّي بي ن� وي  َ ّي َد ّ وي م� َي  

ي
ّ ي� وي ّي وي ي ي� وي

ن  َيتي َِ ِةمي  َمس 
 
ي يَِتيَي جغ َي

ييييهَ  َي ي ن   َِ ي  ّر�ي جَهللا نِوي َي  
ّ
ي ِِّ وي َُ ي ِة �َري ُي  »دي ل جغّر  

‘েকান মুসিলম বযিির দুঃ ,  ািি, দুি�িা, ক� িকংবা েপেরশানর 
এমনিক একিট েছাট কাঁটা িবধেলও এ কে�র িবিনমেয় আ�াহ তার 
েতানাহ মাফ কের েদন (যিদ েস াধযর ধারণ কের)33 F

34।  

��-২৮: আপিন িক পূণর এক রািি সালাত আদায় করার সওয়াব েপেত 
চান? 

                                                           
33 বু ারর : ৫৬৪২ 
34 বু ারর ও মুসিলম।  
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 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ِِ ٍي  ّل جغّتد  ن   ي َي لي جغةّي ِل وي ِي َِت  ي ةيي ّقمي
ي
م ة� اي�ي ييبي ِِ جي يءي 

ِفري
 
ّل جج ن   ي َي

ّهَ  َُ ّل جغةّي لي  ي  ي ّقمي
ي
م ة� اي�ي ييبي  »جي

‘েয বযিি ইশার সালাত জামা ‘আেত পড়ল , েস েযন অধর-রািি সালাত 
আদায় করল। আর েয বযিি ফজেরর সালাত জামা‘আেত আদায় করল, 
েস েযন সমম রািি সালাত আদায় করল।’34F

35 

��-২৯: আপিন িক পাহাড় পিরমাণ সওয়াব চান? 

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» َ
ي
ني م َي ني  هي ّ  رَ   ِو ي دي ن  شي َي ٌَ وي ج ّ�ي ايةيَه ِ�لي ّ  يَتي ةي دي يغييزي

 
ِو ي جل ن  شي َي

 ِ  َ يمي َِ في
 
ِ جج

 َ يديةي
 
ال َل جل َِ  

يِن ةييمي ِقليجري
 
ي جج َي يِن ِ�يلي وي  »ِ�ليجري

‘েয বযিি েকান জানাযায় সালাত েশষ হওয়া পযরি শররক হয় , তার 
জনয রেয়েছ এক  ররাত পিরমাণ সওয়াব ; আর েয বযিি দাফন সস� 
হওয়া পযরি শররক হয় , তার জনয রেয়েছ দু ’  ররাত’ পিরমাণ সওয়াব। 
একজন �� করল , ‘দু’  ররাত কর ?’ রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 
ওয়াসা�াম  �র িদেলন: (২ িকরাত হেলা) ‘দুইিট বড় পাহােড়র 
সমান’।’35F

36 

                                                           
35 মুসিলম : ৬৫৬। 
36 বু ারর : ১৩২৫ ও মুসিলম : ৯৪৫ 
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��-৩০: আপিন িক সারাকণ আ�াহ র েহফাযেত থাকেত চান? 

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ِة جهللاِ  َّ ِِ   ِِ َو ي 
ٍي هي ّل جغ ّتد  ن   ي  َي

‘েয বযিি ফজেরর সালাত জামা ‘আেত পেড় , েস বযিি আ�াহ র 
েহফাযেত থােক।’36F

37 

��-৩১: আপিন িক চান জাহা�ামেক আ�াহ আপনার কাছ েথেক ৭০ 
বছেরর রামা দূের সিরেয় িদক? 

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ن  « َه بي وي  َ ِِ وي ي  
 
غِكي جل  نييبي ي جَهللا نِذي

ّ
ِبيِل جِهللا ِِّ ِِ سي ي  �َ َِ يي   د  � ييَت  ن  بي َِ ي  َي

ي ِ�قر� َي َي  د ِف  »جّليِر سي

‘েয বযিি আ�াহ র রামায় (অথরাা  ােলস িদেল শধুমাি আ�াহেক  ুশর 
করার জনয) একিদন সাওম পালন করেব, আ�াহ েসই িদেনর সাওেমর 
িবিনমেয় তার কাছ েথেক জাহা�ামেক দূের সিরেয় িদেয় তার ও 
জাহা�ােমর মেধয ৭০ বছেরর রামার দূর� সৃি� কের েদেবন।’ 37F

38 

                                                           
37 মুসিলম : ৬৫৭ 
38 বু ারর : ২৮৪০, মুসিলম : ১১৫৩ 
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��-৩২: আপিন িক এমন েকান পথ চান যা আপনােক সহেজ জা�ােত 
েপৗেছ েদেব?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

يّغةِ «
 
 جل

ي
ي َِِ ِ�قق� َ نِِه ري

ي
َ م ُّ ّولي ج ي سي م�

 
َيِمَ  ِهيِه ِبة

 
ي يية ِ�قق� ةيكي ري ن  سي َي  »وي

‘েয বযিি  রিন ইলম অজরেনর  েউেশয রওয়ানা েদেব , আ�াহ এর 
িবিনমেয় তার জনয জা�ােত যাওয়ার পথ সহজ কের িদেবন।’38F

39 

��-৩৩: আপিন িক �িতিদন সহেজই এক হাজার েনকর অজরন করেত 
চান?  

 �র: রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: ‘েতামােদর মেধয 
এমন েক  িক আেছ েয �িতিদন এক হাজার েনকর অজরন করেত 
চায়?’ তার সােথ বসা এক বযিি তাঁেক �� করল: ‘একিদেন এক 
হাজার েনকর- এটা কর ভােব স ব?’  

রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:  

ِ يئية� « َي َل 
 
ج
ي
غ َه ب ِّ بي ي َُ و  

ي
غية� ب سي َل دي

 
ج
ي
َ ب
ي
َيَي م يَ�  ة� هي ِبيحي يس  ي يةي ِ َِ  ٍَ دّ  »�َسي

                                                           
39 মুসিলম : ২৬৯৯ 
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‘এক শ বার তাসবরহ পাি করেল (অথরাা ১০০ বার সুবহানা�াহ পড়েল) 
এেত তার জনয এক হাজার েনকর েল া হেব অথবা এক হাজার গনাহ 
তার আমলনামা েথেক মুেছ যােব। ’39F

40 

[িব: �:-অি পুিমকায় হাদরেসর ন�র িহেসেব বু াররেত ফাতাল বারর 
এবং মুসিলম ও ইবনু মাজায় মুহা�াদ ফুয়াদ আবদুল বাকরর ন�র 

অনুসরণ করা হেয়েছ।] 

                                                           
40 মুসিলম : ২৬৯৮ 


