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اَعةِ ِبَلِ ﴿ مِِۡٱلسَّ ه  اَعةِ َِموۡع د  ۡدَهِىَِوٱلسَّ
َ
َمرِ ِأ

َ
 ﴾٤٦َِوأ

[٤٦: القمر]  

“বরাং কিয়ামে োতদর প্রকেশ্রুে সময়, আর 
কিয়ামে অকে ভয়ঙ্কর ও কেক্তের।” 
 [সূরা আল-িামার, আয়াে: ৪৬] 
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২৭ কহসাব কনিাশ চযভাতব শুরু ১০১ 
২৮ এমকনভাতব আে ভুতল যাওয়া হতব ১০৩ 
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৪৭ োহান্নাম ও োর অকধ্বাসীতদর কববরণ ১৪৪ 
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৬০ সবেপ্রথম োন্নাতে প্রতবশ িরতবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ১৬২ 
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৬৬ োন্নাতের সুউচ্চ িক্ষসমূহ ১৭৮ 
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৬৯ োন্নাতের বাোর ১৮৬ 
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অনুবাদতির িথা 

সিল কবষতয় যাবেীয় প্রশাংসা আল্লাহ রাবু্বল আলামীতনর েনয 

কনতবকদে। কযকন েীবন ও মৃেুযর আবেেন ঘটান, যাতে কেকন পরীক্ষা 

িরতে পাতরন, চি ভাতলা িাে িতর আর চি িতর মন্দ িাে। োুঁর 
আতরা প্রশাংসা িকর এ েনয চয, কেকন যুতগ যুতগ নবী ও গ্রন্থ পাক তয় 

মানবসন্তানতদরতি োন্নাতের কদতি আহবান িতরতছন আর োহান্নাম 

চথতি সেিে িতরতছন।  

কিয়ামে পযেন্ত আমাতদর পক্ষ চথতি সালাে ও সালাম কনতবকদে চহাি 

আমাতদর রাসূল, আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাতমর প্রকে। কযকন আেীবন মানুষতি অন্ধিার চথতি আতলার 

পতথ কনতয় আসতে লড়াই-সাংগ্রাম িতরতছন। োুঁর পকরবার পকরেন, 
সাহাবীতদর প্রকেও সালাে ও বরিে নাকযল চহাি মহান রাবু্বল 

আলামীতনর পক্ষ চথতি। 

কিয়ামতের আলামে, িবতরর আযাব, মরতনর পতর ইেযাকদ নাতম 

অতনি বই-পুিি বাোতর পাওয়া যায়; কিন্তু চিাতনাকটই চযন িুরআন 

ও সহীহ সুন্নাহর মানদতণ্ড এিশে ভাগ উন্নীে বতল দাবী িরতে পারকছ 

না। চসোতন চযমন আতছ দূবেল হাদীতসর ছড়াছকড়, চেমকন আতছ সনদ-

সুত্রকবহীন িথার িুলঝুকড় আর সতের বণেনা ও অলীি িল্প-িাকহনী। 
আহওয়ালুল কিয়ামাহ নামি আরবী বইকট চবশ অতনি আতগই হাতে 

এতসতছ। পা  চশতষ কনয়ে িরলাম অনুবাদ িতর চিলতবা। চচষ্টা 

িরলাম মাত্র। আল্লাহ যকদ স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় এ শ্রমটুিু িবুল 
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িতরন োহতল োর দীন প্রচাতর অাংশ চনওয়ার সওয়াব পাতবা। আর 

যারা বইকট পড়তবন ও অনযতি উপিৃে িরতবন োরা কি মাহরূম 

হতবন? না, িেতনা নয়। চিননা আল্লাহর অনুগ্রহ বযাপি। 

বইকটর আতলাচয কবষয় সম্পতিে িতয়িকট িথা:  

এি. বইকট শুরু িরা হতয়তছ কিয়ামে কদতয়। োই কিয়ামতের 

আলামতের কবষয়গুতলা আতলাচনা িরা হয় কন। 

দুই. চিাতনা এিকট কবষতয় এিাকধ্ি আয়াে ও হাদীস থািা সতেও এিকট 

আয়াে বা এিকট হাদীস উতল্লে িরা হতয়তছ। এ িারতণ পা ি চযন এ িথা 
বুতঝ না চনন চয, এ কবষতয় এর বাকহতর চিাতনা আয়াে বা হাদীস চনই। 

কেন. অনুবাতদর চক্ষতত্র সিল আয়াে ও হাদীতসর আরবী চটক্সট চদওয়া 

হতয়তছ। যাতে সম্মাকনে, ইমাম, েেীব, ওয়াতয়েীতন চিরাম, দাওয়াে-

িমেী ভাইতয়রা সাধ্ারণ পা তির চচতয় চবকশ উপিৃে হতে পাতরন। 
এবাং এ কবষতয় এ বইকট চযন োতদর েনয এিকট সাংগ্রহ কহতসতব গণয হয়। 

চার. অনুবাদ িরার সাতথ সাতথ িুরআতনর আয়াে ও হাদীতসর বযােযা 

আকম কনতে সাংতযােন িতরকছ। একট মুল গ্রন্থািাতরর নয়। গ্রন্থিার শুধু্ 
কশতরানাতমর অধ্ীতন আয়াে ও হাদীস উতল্লে িতরতছন। চিাতনা বযােযা 

প্রদান িতরন কন। চযতহেু কেকন বইকট আরবীভাষীতদর েনয কলতেতছন 

োই বযােযা চদওয়া প্রতয়ােন মতন িতরন কন। 

আবু্দল্লাহ শহীদ আবু্দর রহমান 
২০ কেলহে, ১৪৩০ কহেরী 
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ভূকমিা 
 

চহ আল্লাহর বান্দাগণ! কিয়ামে আসতবই। স্পষ্টভাতবই আসতব। আসতব 

সময় মে; কিন্তু মানুষ কি এ েনয উপতদশ গ্রহণ িরতছ? কনচ্ছ কি 

চিাতনা প্রস্তুকে? আচ্ছা কিয়ামে না হয় আমরা চদেতে পাকচ্ছ না এেন, 

কিন্তু প্রকেকদন আমাতদর আত্মীয়-স্বেন, সহিমেী, প্রকেতবশীর মৃেুয চো 

আমরা প্রেযক্ষ িরকছ। এটাতো অস্বীিার িরতে পাকর না কিাংবা এতে 
সতন্দহ িরতে পাকর না। ো সতেও এর েনয আমরা িী প্রস্তুকে কনকচ্ছ? 

িী উপতদশ ও কশক্ষা গ্রহণ িরকছ? 

আসতল আপনার সকেযিার বনু্ধ চস, চয আপনাতি এগুতলার িথা স্মরণ 

িকরতয় চদয়। আর আপনার সকেযিার শত্রু চস, চয আপনাতি দুকনয়ার 

চলাভ লালসার পথ চদোয়। আকেরাে সম্পতিে আপনাতি িতর কবভ্রান্ত 

ও সতন্দহপ্রবণ। 

আমাতদর ভুতল চগল চলতব না এ পৃকথবী এিকদন ধ্বাংস হতয় যাতব। 
আমাতদর সিতলর উপকস্থে হতে হতব মহান রাবু্বল আলামীন আল্লাহর 

িাতছ। এরপর হয়ে আমরা যাতবা োন্নাতে অথবা োহান্নাতম, চযোতনর 

বসবাস হতব স্থায়ী। চযোতন চনই চিাতনা েীবনাবসান। 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 
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َها﴿ ي 
َ
أ َِِيَٰٓ مِ ِفََلَِِحق   ِِٱّللَّ ِِوَۡعدَِِإ نَِِّٱنلَّاس  نَّك  رَّ ة َِِتغ  ۡنَياِٱۡۡلََيوى مَِوَلِِٱدل  نَّك  رَّ ِب ٱّللَّ َِِيغ 
ورِ  ۡيَطىنَِِإ ن٥َِِِّٱۡلَغر  مِِۡٱلشَّ ِ ِلَك  و  وه َِِعد  ا ِِفَٱَّتَّ ذ  وًّ وا ِِإ نََّماَِعد  ۥِيَۡدع  ۡزبَه  ون وا ِِح  َك  ِم نِِِۡل 
ۡصَحىبِ 

َ
ع ي ِِأ   [٦ ،٥: فاطر] ﴾٦ِٱلسَّ

“চহ মানুষ, কনশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সেয। অেএব দুকনয়ার েীবন চযন 

চোমাতদরতি কিছুতেই প্রোকরে না িতর; আর বড় প্রোরি(শয়োন) 

চযন চোমাতদরতি আল্লাহর বযাপাতর প্রোরণা না িতর। কনশ্চয় শয়োন 

চোমাতদর শত্রু, অেএব োতি শত্রু কহতসতব গণয ির। চস োর দলতি 
চিবল এেনযই ডাতি যাতে োরা জ্বলন্ত আগুতনর অকধ্বাসী হয়”। 
[সূরা আল-িাকের, আয়াে: ৫-৬] 

আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলন, 

َها﴿ ي 
َ
أ مَِِۡماَِءاَمن وا ِِٱَّلَّ ينََِِيَٰٓ مِ ِق يَلِِإ َذاِلَك  وا ِِلَك  ِِٱنف ر  ِإ َلِِٱثَّاقَۡلت مِِۡٱّللَّ َِِسب يلِ ِف 
 ِ ۡرض 
َ
يت مِٱۡۡل رَض 

َ
ة ِِأ ۡنَياِب ٱۡۡلََيوى َرة  ِِم نَِِٱدل  ة َِِمَتىعِ َِفَماِٱٓأۡلخ  ۡنَياِٱۡۡلََيوى ِِٱدل  َرة ِِف  ِِٱٓأۡلخ  ِقَل يل ِِإ لَّ

  [٣٨: اتلوبة] ﴾٣٨

“চহ ঈমানদারগণ, চোমাতদর িী হতলা, যেন চোমাতদর বলা হয়, 

আল্লাহর রািায় (যুতদ্ধ) চবর হ, েেন চোমরা যমীতনর প্রকে প্রবলভাতব 

ঝুুঁতি পড়? েতব কি চোমরা আকেরাতের পকরবতেে দুকনয়ার েীবতন 

সন্তুষ্ট হতল? অথচ দুকনয়ার েীবতনর চভাগ-সামগ্রী আকেরাতের েুলনায় 

এতিবাতরই নগণয”। [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ৩৮] 

আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলন, 

وا ِ﴿ ة َِِوفَر ح  ۡنَياِب ٱۡۡلََيوى ة َِِوَماِٱدل  ۡنَياِٱۡۡلََيوى ِِٱدل  َرة ِِف  ِِٱٓأۡلخ    [٢٦: الرعد] ﴾٢٦َِِمَتىعِ ِإ لَّ
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“আর োরা দুকনয়ার েীবন কনতয় উৎিুল্লোয় আতছ, অথচ আকেরাতের 

েুলনায় দুকনয়ার েীবন েুবই নগণয”। [সূরা আর-রাদ, আয়াে: ২৬]। 

আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

، َوإِْن لَْم ُيْعَط » ْعِطَي رَِِضَ
ُ
رَْهِم، َوَعبُْد اخلَِميَصِة، إِْن أ ينَاِر، َوَعبُْد ادلِّ تَِعَس َعبُْد ادلِّ

َسِخَط، تَِعَس َواْنتََكَس، َوإَِذا ِشيَك فاََل اْنتََقَش، ُطوََب ِلَعبٍْد آِخٍذ بِِعنَاِن فَرَِسِه ِِف 
ُسُه، ُمغْ 

ْ
ْشَعَث َرأ

َ
، أ ِ ٍة قََدَماُه، إِْن ََكَن ِِف احِلَراَسِة، ََكَن ِِف احِلَراَسِة، َوإِْن َسِبيِل اَّلله ََبه

عْ  َذَن لَْم يُؤَْذْن ََلُ، َوإِْن َشَفَع لَْم يَُشفه
ْ
اقَِة، ِإِن اْستَأ اقَِة ََكَن ِِف السه  «ََكَن ِِف السه

“টািা-পয়সার দাস ধ্বাংস চহাি, চরশম িাপতড়র দাস ধ্বাংস চহাি, 

ধ্বাংস চহাি চপাশাতির দাস। এতদর অবস্থা হতলা, োতদরতি প্রদান 
িরা হতল েুশী হয় আর না কদতল অসন্তুষ্ট হয়। ধ্বাংস চহাি! অবনে 

চহাি! (োতদর পাতয়) িাুঁটা কবদ্ধ হতল ো চিউ েুতল কদতব না, েতব 

চসৌভাগযবান আল্লাহর ঐ বান্দা চয আল্লাহর পতথ চঘাড়ার লাগাম ধ্তরতছ, 

মাথার চুল এতলাতমতলা িতরতছ ও পদিয় ধু্লায় ধূ্সকরে িতরতছ। যকদ 
োতি পাহারার দাকয়ে চদওয়া েতব চস পাহারার দাকয়ে পালন িতর। 
যকদ োতি বাকহনীর কপছতন দাকয়ে চদওয়া হয় েতব ো পালন িতর। 
যকদ চস চনোর সাতথ সাক্ষাৎ িরার অনুমকে চায় েতব োতি অনুমকে 

চদওয়া হয় না। যকদ চস িাতরা েনয সুপাকরশ িতর েতব োর সুপাকরশ 
গ্রহণ িরা হয় না।”1 

                                                            
1 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ২৮৮৭।  
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আমার িে বনু্ধ-ইতচ্ছ িরতল আকম োতদর নাম বলতে পাকর- িুপ্রবৃকি 

চকরোথে িরায় কলপ্ত রতয়তছ, পাপাচাতরর চেলোনায় বকন্দ হতয় আতছ, 

কিন্তু োরা মৃেুয ও মৃেুয পরবেেী কহসাব-কনিাশ সম্পতিে এতিবাতর চব-

েবর।  

আর আল্লাহ যেন আমাতি কহদায়াে কদতয়তছন, োুঁর আনুগেয িরার 

োওিীি কদতয়তছন েেন আমার িাে হতলা োতদর নসীহে িরা এবাং 

সেয-সক ি পতথ চযতে সাহাযয িরা। 

কচন্তা িতর চদকে আে যকদ আমার মৃেুয এতস চযে োহতল আকম 

কিছুক্ষণ পর মাকটর কনতচ চতল যাতবা। আমার পাপগুতলা কলকেে 

থািতো, চসগুতলাই আমার সঙ্গী হতো। এ িথা কচন্তা িরতল কনতের 
িুপ্রবৃকি দমন হতয় চযে। পাপাচাতরর উপিরণগুতলা আমার চথতি 

দূতর চতল চযে। 

চহ আল্লাহর বান্দা! আল্লাহতি ভয় িরুন। পৃকথবীর এ সুে-শাকন্ত চতল 
যাতচ্ছ, আর আকেরাে ক্রতমই একগতয় আসতছ। 

মৃেুযর সমতয়র িথা এিটু কচন্তা িরুন। েেন যকদ আমার পাতপর 

চবাঝা ভারী হয় সৎিতমের চচতয় োহতল িে বড় সবেনাশ হতয় যাতব। 

এি িকব চমৎিার বতলতছন, 

 حي  ُكِّ  َراَحةَ  الَموُْت  لَََكنَ   +   تُِرْكنَا ِمتْنَا إَذا أنه  فَلَوْ 
ُل   +  بُِعثْنَا ِمتْنَا إَذا لَِكنها وَ 

َ
 ََشءٍ  ُكِّ  َعنْ  َبْعَدهُ  َونُْسأ
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“যকদ এমন হে আমরা মতর যাতবা আর আমাতদর চছতড় চদওয়া হতব, 

োহতল মৃেুয হে সিল প্রাণীর েনয শাকন্তর বােো। কিন্তু িথা হতলা 

আমরা যেন মতর যাতবা েেন আমাতদর হাকের িরা হতব, আর এরপর 

প্রশ্ন িরা হতব সিল কবষয় সম্পতিে”। 

চহ আল্লাহর বান্দা! আকম এ গ্রতন্থ বরযতের অবস্থা, প্রাণ চবর হতয় 

যাওয়ার পতরর অবস্থা, োন্নাে ও োহান্নাতমর ইেযাকদর বণেনা আল-

িুরআন ও সহীহ হাদীতসর কভকিতে চদওয়ার চচষ্টা িতরকছ। েীবতনর 
প্রকে দীঘে চলাভ ও চভাগ-কবলাকসোর আশা পকরেযাগ িরুন, আর মৃেুয 

পরবেেী সমতয়র েনয প্রস্তুকে কনন। 

মহান আল্লাহর িাতছ প্রাথেনা, কেকন চযন এ পুিিকট কদতয় পা িতদর, 

সতবোপকর সিলতি উপিৃে হওয়ার োওিীি কদন। োন্নাে লাতভ 

আগ্রহীতদর েনয এটাতি সাহাযযিারী কহসাতব িবুল িরুন। 

আল্লাহ ো‘আলার িাতছই আমার সব কবষয় উপস্থাকপে। সব কবষতয় 
আকম োর উপর োওয়াকু্কল িকর। আল্লাহ ো‘আলা আমার েনয যতথষ্ট। 
কেকন সতবোিম িমে-কবধ্ায়ি। মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর 

সামথে ছাড়া চিউ োরাপ িাে চথতি কিতর থািতে পাতর না। আর 

োর োওিীি বযেীে চিউ চনি আমল িরতে পাতর না। 

আবু্দল মাতলি আল িুলাইব, িুতয়ে 
৪ েমাকদউস সানী ১৩৯৯ কহেরী 
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প্রথম অধ্যায় 

বরযতের শাকি ও সুে 

চহ আল্লাহর বান্দা! মৃেুযর পর চথতি কনতয় কিয়ামে পযেন্ত সময়টাতি 

বলা হয় বরযে। 

আর আপকন অবশযই োতনন চয, আকেরাতের প্রথম মনকযল হতলা 

িবর। মৃেুযর পরপরই মৃে বযকক্তর ওপর চছাট কিয়ামে িাতয়ম হতয় 

যায়। মৃে বযকক্ততি িবরস্থ িরার পর প্রকে সিাতল ও প্রকে কবিাতল 

োতি োর ক িানা চদোতনা হয়। যকদ চস োহান্নামী হয় েতব োহান্নাম 
চদোতনা হয়। যকদ োন্নােী হয়, োহতল োন্নাে চদোতনা হয়। 
ঈমানদাতরর িবরতি প্রশি িতর চদওয়া হয়। উত্থান কদবস পযেন্ত 

োতি এভাতব োতি সুে-শাকন্ততে রাো হয়। আর চয িাকির োর 

িবরতি সাংিুকচে িতর চদওয়া হয়। হােুরী কদতয় কপটাতনা হয়। িবর 
চথতি উকত্থে না হওয়া পযেন্ত এ সময়টা হতলা বরযেী েীবন। 

মৃেুযিালীন অবস্থা সম্পতিে আতলাচনা 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

﴿َِٰٓ مِ َِجآءَِِإ َذاَِحّتَّ َحَده 
َ
ع ونِ َِرب  ِِقَاَلِِٱلَۡمۡوت ِِأ ٩٩ِِِٓٱرۡج   

ۡعَمل ِِلََعل 
َ
ِ ِف يَماَِصىل ٗحاِأ ِتََرۡكت 

ِ ٓ وَََِِك َمةِ ِإ نََّهاََِكَّ ۡبَعث ونَِِيَۡومِ ِإ َلِىِبَۡرَزخِ َِوَرآئ ه مَِوم نِقَآئ ل َها ِِه   ،٩٩ :املؤمنون] ﴾١٠٠ِي 
١٠٠]  

“অবতশতষ যেন োতদর িাতরা মৃেুয আতস, চস বতল, চহ আমার রব, 

আমাতি চিরে পা ান, চযন আকম সৎিাে িরতে পাকর যা আকম চছতড় 
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কদতয়কছলাম।’ িেতনা নয়, একট এিকট বািয যা চস বলতব। চযকদন 
োতদরতি পুনরুকত্থে িরা হতব চসকদন পযেন্ত োতদর সামতন থািতব 

বরযে।” [সূরা আল-মুকমনূন, আয়াে: ৯৯-১০০] 

এ আয়াে চথতি আমরা যা কশেতে চপলাম: 

১- যেন মৃেুয উপকস্থে হতব েেন মানুতষর চচাে েুতল যাতব। চস েেন 
ভাতলা িাে সম্পাদন িরার েনয আতরা সময় িামনা িরতব। কিন্তু 
োতি আর সময় চদওয়া হতব না। 

২- মৃেুযর সময় এ ধ্রতনর প্রাথেনা অনথেি। এতে চিাতনা িল বতয় 
আতন না। 

৩- বরযে এর প্রমাণ পাওয়া চগল। 

৪- বরযেী েীবন শুরু হয় মৃেুয চথতি আর চশষ হতব পুনরুত্থান 

কদবতস। 

আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলন, 

ىهِ ﴿ ِ ِفََوقَى ِِٱّللَّ وا ِ َِماِاتِ ِ ََِسي   وٓءِ ِف رَۡعۡونَِِلِ أَِبِوََحاَقَِِمَكر  ونَِِٱنلَّارِ ٤٥ِِٱۡلَعَذاب ِِس  ۡعَرض  ِي 
اَِعلَۡيَها و ٗ د  ا ِِغ  ي ٗ ومِ َِوَيۡومَِِوََعش  اَعةِ َِتق  ل ٓوا ِِٱلسَّ ۡدخ 

َ
َشدَِِّف رَۡعۡونََِِءاَلِِأ

َ
 ﴾٤٦ِٱۡلَعَذاب ِِأ

  [٤٦ ،٤٥: اغفر]

“অেঃপর োতদর ষড়যতের অশুভ পকরণাম চথতি আল্লাহ োতি রক্ষা 

িরতলন আর কিরআউতনর অনুসারীতদরতি কঘতর চিলল িক ন আযাব। 
আগুন, োতদরতি সিাল-সন্ধযায় োর সামতন উপকস্থে িরা হয়, আর 

চযকদন কিয়ামে সাংঘকটে হতব (চসকদন চঘাষণা িরা হতব), কিরআউতনর 
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অনুসারীতদরতি িত ারেম আযাতব প্রতবশ িরাও।” [সূরা আল-গাকির, 

আয়াে: ৪৫-৪৬]।  

এ আয়াে চথতি আমরা যা কশেতে চপলাম: 

১- মুসা আলাইকহস সালাম ও োর অনুসারীতদর আল্লাহ রাবু্বল 

আলামীন কির‘আউতনর ষড়যে চথতি রক্ষা িতরতছন। 

২- চিরআউতনর অনুসারীতদর পেন হতলা। 

৩- প্রকেকদন সিাল সন্ধযায় োতদর চদাযে চদোতনা হয়। এ িথা কদতয় 
বরযে ও োর শাকির কবষয়কট আবারও প্রমাকণে হতলা। 

৪- কিয়াতমের পর অপরাধ্ীতদর চয শাকি হতব চসটা বরযতের শাকির 

চচতয় িত ারেম হতব। 

এ প্রসতঙ্গ হাদীতস এতসতছ: বারা ইবন আতযব রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে, কেকন বতলন, 

نَْصاِر، »
َ
فَاْنتََهيْنَا إََِل َخرَْجنَا َمَع انلهِِبِّ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم، ِِف ِجنَاَزِة رَُجٍل ِمَن اْْل

نه 
َ
ا يُلَْحْد، فََجلََس رَُسوُل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم، وََجلَْسنَا َحْوََلُ، َكأ ، َولَمه الَْقَْبِ

َسُه، َفَقاَل: " اْستَِعيُذوا 
ْ
رِْض، فََرَفَع َرأ

َ
، َوِِف يَِدهِ ُعوٌد َينُْكُت ِِف اْْل ْْيَ لََعَ رُُءوِسنَا الطه

ْو ثاََلثًا، "، ُثمه قَاَل: " إِنه الَْعبَْد الُْمْؤِمَن إَِذا ََكَن ِِف بِاهللِ 
َ
، أ َتْْيِ  ِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ َمره

َماِء بِيُض الْوُُجوهِ،  ْنيَا َوإِْقبَاٍل ِمَن اْْلِخَرِة، نََزَل إََِلِْه َماَلئَِكٌة ِمَن السه انِْقَطاٍع ِمَن ادلُّ
نه وُُجوَهُهُم ال

َ
ْكَفاِن اْْلَنهِة، وََحنُوٌط ِمْن َحنُوِط اْْلَنهِة، َحَّته َكأ

َ
ْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن أ شه

اَلُم، َحَّته ََيِْلَس  ، ُثمه يَِِجُء َملَُك الَْموِْت، َعلَيِْه السه ِعنَْد  ََيِْلُسوا ِمنُْه َمده اْْلَََصِ
يِّبَ  تَُها انلهْفُس الطه يه

َ
ِسِه، َفيَُقوُل: أ

ْ
ُة، اْخُرِِج إََِل َمْغِفَرٍة ِمَن اهلِل َورِْضَواٍن ". قَاَل: " َرأ
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َخَذَها لَْم يََدُعوَها 
َ
إَِذا أ

ُخُذَها، فَ
ْ
َقاِء، َفيَأ َفتَْخُرُج تَِسيُل َكَما تَِسيُل الَْقْطَرُة ِمْن ِِف السِّ

ُخُذوَها، َفيَْجَعلُوَها ِِف َذلَِك ا
ْ
لَْكَفِن، َوِِف َذلَِك احْلَنُوِط، ِِف يَِدهِ َطْرفََة َعْْيٍ َحَّته يَأ

رِْض " قَاَل: " َفيَْصَعُدوَن بَِها، 
َ
ْطيَِب َنْفَحِة ِمْسٍك وُِجَدْت لََعَ وَْجِه اْْل

َ
َوََيُْرُج ِمنَْها َكأ

يُِّب  وُح الطه وَن، َيْعِِن بَِها، لََعَ َمََلٍ ِمَن الَْماَلئَِكِة، ِإَّله قَالُوا: َما َهَذا الرُّ ؟ فاََل َيُمرُّ
ْنيَا، َحَّته  ونَُه بَِها ِِف ادلُّ ْسَمائِِه الهِِت ََكنُوا يَُسمُّ

َ
ْحَسِن أ

َ
َفيَُقولُوَن: فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن، بِأ

ْنيَا، فَيَْستَْفِتُحوَن ََلُ، َفيُْفتَُح لَُهْم فَيَُشيُِّعُه ِمْن ُكِّ َسَماٍء  َماِء ادلُّ يَنْتَُهوا بَِها إََِل السه
ُبوَها إِ  ابَِعِة، َفيَُقوُل اهلُل َعزه ُمَقره َماِء السه َماِء الهِِت تَِليَها، َحَّته يُنْتَََه بِِه إََِل السه ََل السه

إِِّنِّ ِمنَْها َخلَْقتُُهْم، 
رِْض، فَ

َ
ِعيُدوُه ِإََل اْْل

َ
: اْكتُبُوا ِكتَاَب َعبِْدي ِِف ِعلِّيَِّْي، َوأ وََجله

 
ُ
ِعيُدُهْم، َوِمنَْها أ

ُ
ِتيِه َوِفيَها أ

ْ
ْخَرى ". قَاَل: " َفتَُعاُد ُروُحُه ِِف َجَسِدهِ، َفيَأ

ُ
ْخرُِجُهْم تَاَرًة أ

َ اهلُل، َفيَُقوََّلِن ََلُ: َما ِدينَُك؟  َملَََكِن، َفُيْجِلَسانِِه، َفَيُقوََّلِن ََلُ: َمْن َربَُّك؟ َفيَُقوُل: َرِّبِّ
ي بُِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: ُهَو َفيَُقوُل: ِديِِنَ اْْلِْساَلُم، َفَيُقوََّلِن ََلُ: مَ  ِ ا َهَذا الرهُجُل اَّله

ُت ِكتَاَب  رَُسوُل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم، َفيَُقوََّلِن ََلُ: َوَما ِعلُْمَك؟
ْ
َفيَُقوُل: قََرأ

ْن َصَدَق َعبْدِ 
َ
َماِء: أ قُْت، َفيُنَاِدي ُمنَاٍد ِِف السه فْرُِشوُه ِمَن اهلِل، فَآَمنُْت بِِه وََصده

َ
ي، فَأ

ِتيِه ِمْن َروِْحَها، 
ْ
لِْبُسوُه ِمَن اْْلَنهِة، َواْفتَُحوا ََلُ بَابًا إََِل اْْلَنهِة ". قَاَل: " َفيَأ

َ
اْْلَنهِة، َوأ

ِتيِه رَُجٌل َحَسُن الْوَْجِه، َحَسنُ 
ْ
 َوِطيِبَها، َوُيْفَسُح ََلُ ِِف َقَْبِهِ َمده بَََصِهِ ". قَاَل: " َوَيأ

ي ُكنَْت تُوَعُد،  ِ َك، َهَذا يَْوُمَك اَّله ي يَُُسُّ ِ بِِْشْ بِاَّله
َ
يِح، َفيَُقوُل: أ اثلِّيَاِب، َطيُِّب الرِّ

اِلُح، َفيَُقوُل:  نَا َعَملَُك الصه
َ
، َفيَُقوُل: أ نَْت؟ فَوَْجُهَك الْوَْجُه يَِِجُء بِاخْلَْْيِ

َ
َفيَُقوُل ََلُ: َمْن أ

اَعَة  قِِم السه
َ
ْهِِل، َوَماِِل ". قَاَل: " َوإِنه الَْعبَْد الََْكفَِر إَِذا ََكَن ِِف رَبِّ أ

َ
رِْجَع إََِل أ

َ
َحَّته أ

َماِء َماَلئَِكٌة ُسوُد الْوُُجوهِ،  ْنيَا َوإِْقبَاٍل ِمَن اْْلِخَرِة، نََزَل إََِلِْه ِمَن السه انِْقَطاٍع ِمَن ادلُّ
، ُثمه يَِِجُء َملَُك الَْموِْت، َحَّته ََيِْلَس ِعنَْد  َمَعُهُم الُْمُسوُح، َفيَْجِلُسوَن ِمنْهُ  َمده اْْلَََصِ

تَُها انلهْفُس اخْلَِبيَثُة، اْخُرِِج إََِل َسَخٍط ِمَن اهلِل وََغَضٍب ". قَاَل: "  يه
َ
ِسِه، َفيَُقوُل: أ

ْ
َرأ
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ودُ مِ  فُّ ُعَها َكَما يُنََْتَُع السه ُق ِِف َجَسِدهِ، َفيَنََْتِ إَِذا َفتَُفره
ُخُذَها، فَ

ْ
وِف الَْمبْلُوِل، َفيَأ َن الصُّ

َخَذَها لَْم يََدُعوَها ِِف يَِدهِ َطْرفَةَ 
َ
 أ

ْنََتِ ِريِح ِجيَفٍة وُِجَدْت لََعَ 
َ
َعْْيٍ َحَّته ََيَْعلُوَها ِِف تِلَْك الُْمُسوِح، َوََيُْرُج ِمنَْها َكأ

رِْض، َفَيْصَعُدوَن بَِها، فَاَل 
َ
وَن بَِها لََعَ َمََلٍ ِمَن الَْماَلئَِكِة، إَِّله قَالُوا: َما وَْجِه اْْل َيُمرُّ

ْسَمائِِه الهِِت ََكَن يَُسَّمه بَِها ِِف 
َ
ْقبَِح أ

َ
وُح اخْلَِبيُث؟ َفيَُقولُوَن: فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن بِأ َهَذا الرُّ

ْنيَا، فَيُ  َماِء ادلُّ ْنيَا، َحَّته يُنَْتََه بِِه إََِل السه  رَُسوُل ادلُّ
َ
ْستَْفتَُح ََلُ، فاََل ُيْفتَُح ََلُ "، ُثمه قََرأ

َماِء َوََّل يَْدُخلُوَن اْْلَنهَة َحَّته يَِلَج  بَْواُب السه
َ
اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم: }ََّل ُتَفتهُح لَُهْم أ

: " اْكُتبُوا ِكتَابَُه ِِف [ َفيَُقوُل اهلُل َعزه وَ 40اْْلََمُل ِِف َسمِّ اخْلِيَاِط{ ]اْلعراف:  َجله
نهَما 

َ
: }َوَمْن يُِْشِْك بِاهلِل، فََكأ

َ
ْفََّل، َفتُْطَرُح ُروُحُه َطرًْحا ". ُثمه قََرأ رِْض السُّ

َ
ٍْي ِِف اْْل ِسجِّ

يُح ِِف َمََكٍن َسِحيٍق{ ]احلج:  ْو َتْهوِي بِِه الرِّ
َ
ْْيُ أ َماِء َفتَْخَطُفُه الطه  [ "31َخره ِمَن السه

ِتيِه َملَََكِن، َفُيْجِلَسانِِه، َفيَُقوََّلِن ََلُ: َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل: 
ْ
َفتَُعاُد ُروُحُه ِِف َجَسِدهِ، َوَيأ

ْدرِي، َفَيُقوََّلِن ََلُ: َما 
َ
ْدرِي، َفيَُقوََّلِن ََلُ: َما ِدينَُك؟ َفيَُقوُل: َهاْه َهاهْ ََّل أ

َ
َهاهْ َهاهْ ََّل أ

ي ِ َماِء  َهَذا الرهُجُل اَّله ْدرِي، َفيُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السه
َ
بُِعَث ِفيُكْم؟ َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ ََّل أ

ْن َكَذَب، فَافْرُِشوا
َ
ِتيِه ِمْن َحرَِّها، وََسُموِمَها،  أ

ْ
ََلُ ِمَن انلهاِر، َواْفَتُحوا ََلُ بَابًا إََِل انلهاِر، َفيَأ

ِتيِه رَُجٌل قَِبيُح الْوَْجِه، قَِبيُح َوُيَضيهُق َعلَيِْه َقَْبُُه َحَّته ََتْتَ 
ْ
ْضاَلُعُه، َوَيأ

َ
ِلَف ِفيِه أ

ي يَُسوُءَك، َهَذا يَْوُمَك  ِ بِِْشْ بِاَّله
َ
يِح، َفَيُقوُل: أ ي ُكنَْت تُوَعُد،  اثلِّيَاِب، ُمنَِْتُ الرِّ ِ اَّله

، َفَيُقوُل  ِّ نَْت؟ فَوَْجُهَك الْوَْجُه يَِِجُء بِالِشه
َ
نَا َعَملَُك اخْلَِبيُث، َفيَُقوُل: َفيَُقوُل: َمْن أ

َ
: أ

اَعَة "  رَبِّ ََّل تُِقِم السه

“এি আনসারী বযকক্তর দািন-িািতনর েনয আমরা এিকদন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর সাতথ চবর হলাম। আমরা িবতরর 

িাতছ চপৌঁতছ চগলাম েেনও িবর চোুঁড়া চশষ হয় কন। রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চসোতন বসতলন। আমরা োুঁর চার পাতশ 

এমনভাতব বতস চগলাম চযন আমাতদর মাথার উপর পাকে বতসতছ। আর 

োুঁর হাতে কছল চন্দন িা  যা কদতয় কেকন মাকটর উপর মৃদু কপটাকচ্ছতলন। 
কেকন েেন মাথা োগাতলন আর বলতলন, চোমরা িবতরর শাকি চথতি 

আল্লাহর িাতছ আশ্রয় প্রাথেনা িতরা। িথাকট কেকন দু’বার কিাংবা কেন 
বার বলতলন। এরপর কেকন আতরা বলতলন, যেন চিাতনা ঈমানদার 

বান্দা পৃকথবী চথতি কবদায় কনতয় আকেরাতের কদতি যাত্রা িতর েেন 

আিাশ চথতি োর িাতছ কিকরশো আতস। োতদর চচহারা থািতব 
সূতযের মে উজ্জল। োতদর সাতথ থািতব োন্নাতের িািন ও সুগকন্ধ। 
োরা োর চচাে বন্ধ িরা পযেন্ত োর িাতছ বতস থািতব। মৃেুযর 

কিকরশো এতস োর মাথার িাতছ বসতব। চস বলতব, চহ সুন্দর আত্মা! 

েুকম আল্লাহ ো‘আলার ক্ষমা ও োর সন্তুকষ্টর কদতি চবকরতয় এতসা। 
আত্মা চবকরতয় আসতব চযমন চবকড়তয় আতস পান-পাত্র চথতি পাকনর 

চিাটা। চস আত্মাতি গ্রহণ িতর এি মুহুতেের েতনযও ছাড়তব না। 
োতি চসই োন্নাতের িািন পরাতব ও সুগকন্ধ লাগাতব। পৃকথকবতে চয 
কমশি আতছ চস োর চচতয় চবকশ সুগকন্ধ ছড়াতব। োতি কনতয় োরা 
আসমাতনর কদতি চযতে থািতব। আর কিকরশোতদর প্রকেকট দল বলতব, 

চি এই পকবত্র আত্মা? োতদর প্রতশ্নর উিতর োরা োর সুন্দর নাম 

কনতয় বলতব চয, অমুি অমুতির চছতল। এমকনভাতব প্রথম আসমাতন 

চতল যাতব। োর েনয প্রথম আসমাতনর দরোগুতলা েুতল চদওয়া হতব। 
এমকন িতর প্রকেকট আসমান অকেক্রম িতর যেন সপ্তম আসমাতন যাতব 

েেন আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বলতবন, আমার বান্দা আমলনামাটা 
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ইকল্লয়ীতন কলতে দাও। আর আত্মাটা দুকনয়াতে োর চদতহর িাতছ পাক তয় 

দাও। এরপর িবতর প্রতশ্নািতরর েনয দুেন কিকরশো আসতব। োরা 
প্রশ্ন িরতব, চোমার প্রভূ চি? চস বলতব আমার প্রভূ আল্লাহ। োরা 
প্রশ্ন িরতব, চোমার দীন কি? চস উির কদতব, আমার দীন ইসলাম। 
োরা প্রশ্ন িরতব এই বযকক্ততি চচন, যাতি চোমাতদর িাতছ পা াতনা 

হতয়তছ? চস উিতর বলতব, চস আল্লাহর রাসূল। োরা বলতব, েুকম 

িীভাতব োনতল? চস উিতর বলতব, আকম আল্লাহর কিোব পা  িতরকছ। 
োর প্রকে কবশ্বাস স্থাপন িতরকছ। োতি সেয বতল স্বীিার িতরকছ। 
েেন আসমান চথতি এিেন আহবানিারী বলতব, আমার বান্দা 

অবশযই সেয বতলতছ। োতি োন্নাতের কবছানা কবকছতয় দাও। োর 
িবর চথতি োন্নাতের এিকট দরো েুতল দাও। োন্নাতের সুঘ্রাণ ও 
বাোস আসতে থািতব। যেদূর চচাে যায় েেদূর িবর প্রশি িতর 
চদওয়া হতব। োর িাতছ সুন্দর চচহারার সুন্দর চপাশাি পকরকহে সুগকন্ধ 

ছকড়তয় এি বযকক্ত আসতব। চস োতি বলতব, েুকম সুসাংবাদ নাও। সূতে 
থাতিা। দুকনয়াতে এ কদতনর ওয়াদা চদওয়া হকচ্ছল চোমাতি। মৃে বযকক্ত 

সুসাংবাদ দাো এ বযকক্ততি চস কেতজ্ঞস িরতব, েুকম চি? চস উিতর 

বলতব, আকম চোমার চনি আমল (সৎিমে)। েেন চস বলতব, চহ 

আমার রব! কিয়ামে সাংঘকটে িরুন! চহ আমার রব! কিয়ামে 

সাংঘকটে িরুন!! চযন আকম আমার সম্পদ ও পকরবাতরর িাতছ কিতর 

চযতে পাকর। আর যেন চিাতনা িাকির দুকনয়া চথতি কবদায় হতয় 

আকেরাে পাতন যাত্রা িতর েেন োর িাতছ িাতলা চচহারার কিকরশো 

আগমন িতর। োর সাতথ থাতি চুল িারা তেকর িষ্ট দায়ি িাপর। 
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োরা চচাে বুতে যাওয়া পযেন্ত োর িাতছ বতস থাতি। এরপর আতস 

মৃেুযর কিকরশো। োর মাথার িাতছ বতস বতল, চহ দুকবেি পাকপষ্ট আত্মা 

চবর হতয় আল্লাহর চক্রাধ্ ও গেতবর কদতি চতলা। েেন োর চদতহ 
প্রচন্ড িম্পন শুরু হয়। োর আত্মা চটতন চবর িরা হয়, চযমন আদ্র 

চরশতমর কভের চথতি চলাহার ব্রাশ চবর িরা হয়। যেন আত্মা চবর 

িরা হয় েেন এি মুহুতেের েনযও কিকরশো োতি চছতড় চদয় না। 
চসই িষ্টদায়ি িাপড় কদতয় োতি চপকচতয় ধ্তর। োর লাশকট পৃকথবীতে 
পতড় থাতি। আত্মাকট কনতয় যেন উপতর উত  েেন কিকরশোরা বলতে 

থাতি চি এই পাকপষ্ট আত্মা? োতদর উিতর োর নাম উতল্লে িতর বলা 

হয় অমুি, অমুতির চছতল। প্রথম আসমাতন চগতল োর েনয দরো 

চোলার অনুতরাধ্ িরা হতল দরো চোলা হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ আয়ােকট পা  িরতলন: 

مِِۡت َفتَّحِ َِلِ﴿ ِِلَه  ىب  بَۡو
َ
َمآء ِِأ ل ونََِِوَلِِٱلسَّ ِىِٱۡۡلَنَّةَِِيَۡدخ  ِِٱۡۡلََمل ِِيَل جََِِحّتَّ َِسم ِ ِف 

 ِ   [٤٠: اَّلعراف] ﴾٤٠ٱۡۡل َياط 

“োতদর েনয আসমাতনর দরোসমূহ চোলা হতব না এবাং োরা োন্নাতে 

প্রতবশ িরতব না, যেক্ষণ না উট সূুঁতচর কছদ্রতে প্রতবশ িতর”। [সূরা 
আল-আরাি, আয়াে: ৪০] 

অেঃপর আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, োর আমলনামা কসজ্জীতন কলতে দাও 

যা সবে কনম্ন ির। এরপর োর আত্মাতি পৃকথবীতে কনতক্ষপ িরা হতব।  

এ িথা বতল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ আয়ােকট 

পা  িতরন: 
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نََّماِب ٱّللَّ ِِي ۡۡش كَِِۡوَمن﴿
َ
َمآء ِِم نََِِخرَِِّفََكأ هِ ِٱلسَّ ۡيِ َِفَتۡخَطف  وِِۡٱلطَّ

َ
ِِٱلر  يحِ ِب ه َِِتۡهو يِأ ِف 

يقِ َِمََكنِ    [٣١ :احلج] ﴾٣١َِسح 

“আর চয আল্লাহর সাতথ শরীি িতর, চস চযন আিাশ চথতি পড়ল। 
অেঃপর পাকে োতি চছাুঁ চমতর কনতয় চগল কিাংবা বাোস োতি দূতরর 

চিাতনা োয়গায় কনতক্ষপ িরল”। [সূরা আল-হাে, আয়াে: ৩১]।  

এরপর োর চদতহ োর আত্মা চতল আসতব। দু’কিকরশো আসতব। 
োতি বসাতব। এরপর োতি কেতজ্ঞস িরতব, চোমার প্রভূ চি? চস 

বলতব, হায়! হায়!! আকম োকন না। োরা োতি আবার কেতজ্ঞস িরতব, 

চোমার ধ্মে কি? চস বলতব, হায়! হায়!! আকম োকন না। োরপর 

কেতজ্ঞস িরতব, এ বযকক্ত চি যাতি চোমাতদর মতধ্য পা াতনা হতয়কছল? 

চস উির কদতব, হায়! হায়!! আকম োকন না। েেন আসমান চথতি এি 

আহবানিারী বলতব, চস কমথযা বতলতছ। োতি োহান্নাতমর কবছানা 

কবকছতয় দাও। োহান্নাতমর এিকট দরো োর েনয েুতল দাও। 
োহান্নাতমর োপ ও কবষাক্তো োর িাতছ আসতে থািতব। োর েনয 
িবরতি এমন সঙু্ককচে িতর চদওয়া হতব যাতে োর হাকিগুতলা 

আলাদা হতয় যাতব। োর িাতছ এি বযকক্ত আসতব যার চচহার কবদঘুতট, 

চপাশাি কনিৃষ্ট ও দুগেন্ধময়। চস োতি বলতব, চয কদতনর োরাপ 

পকরণকে সম্পতিে চোমাতি বলা হতয়কছতলা ো আে উপতভাগ িতরা। 
চস এই কবদঘুতট চচহারার চলািকটতি কেতজ্ঞস িরতব, েুকম চি? চস 
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বলতব, আকম চোমার অসৎিমে। এরপর চস বলতব, চহ প্রভূ! আপকন 

চযন কিয়ামে সাংঘকটে না িতরন”।2 

এ হাদীস চথতি আমরা যা োনতে পারলাম: 

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম োর সঙ্গী সাকথতদর কনতয় 

অতনযর দািন-িািতন অাংশ গ্রহণ িরতেন। 

২- িবতরর শাকির কবষয়কট এিকট সেয কবষয়। একট কবশ্বাস িরা 

ঈমাতনর অাংশ। 

৩- িবতরর শাকি চথতি আল্লাহ ো‘আলার িাতছ আশ্রয় চাওয়া সুন্নে। 

৪- ঈমানদার ও চবঈমাতনর মৃেুযর মতধ্য পাথেিয। 

৫- িবতর যাওয়ার পর ঈমানদার োর পুরস্কার ও প্রকেদান পাওয়ার 

েনয কিয়ামে োড়াোকড় িামনা িরতব। আর চবঈমান মতন িরতব 

কিয়ামে িাতয়ম হতল োতদর োহান্নাতমর আযাব শুরু হতয় যাতব। োই 
োরা কিয়ামে িামনা িরতব না। 

৬- ওয়াে ও নসীহতের সময় িুরআতনর আয়াে কেলাওয়াে িতরতছন 

ও িুরআন চথতি উদৃ্ধকে কদতয়তছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম। 

                                                            
2 মুসনাতদ আহমদ, হাদীস নাং ১৮৫৩৪, আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৭৫৩, মুসোদরাি 
হাতিম, হাদীস নাং ১০৭। আলবানী রহ. আহিামুল োনাকয়য কিোতব এ 
হাদীসকটতি সহীহ বতলতছন। 

 



 

 

 
 22  

৭- িবতর কিকরশোতদর প্রশ্ন ও োর উির চদওয়া এিকট সেয কবষয়। 
এর প্রকে কবশ্বাস রাো ঈমাতনর অাংশ। 

৮- ইকল্লয়যীন ও কসকজ্জতনর পকরচয় োনা চগল। এ দুকট োন্নাে ও 

োহান্নাতমর অাংশ কবতশষ। 

৯- বরযেী েীবতনর সেযো এ হাদীস কদতয়ও প্রমাকণে হতলা। 

১০- চহ আমার রব! কিয়ামে সাংঘকটে িরুন!! চযন আকম আমার 

সম্পদ ও পকরবাতরর িাতছ কিতর চযতে পাকর। এ িথা িারা ঈমানদার 

বযকক্ত সম্পদ বলতে োর চনি আমতলর সওয়াব ও পুরস্কার 

বুকঝতয়তছন। আর ঈমানদার বযকক্ত োন্নাতে োর পকরবার পকরেতনর 

সাতথ কমকলে হতবন। যকদ োর পকরবারবগে ঈমানদার ও সৎিমেশীল 
হয়। চযমন আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

مَِِۡءاَمن وا َِِوٱَّلَّ ينَِ﴿ َبَعۡته  مَِوٱتَّ ۡۡلَۡقَناِب إ يَمىنِ ِذ ر  يَّت ه 
َ
مِِۡب ه مِِۡأ ِِٓذ ر  يََّته  مَِوَما ََلَۡنىه 

َ
َِعَمل ه مِم  نِِۡأ

ء  ِِم  ن   [٢٠: الطور] ﴾٢١ِرَه يِ َِكَسَبِِب َماِٱۡمر ِٕۢيِك  ََِِشۡ

“আর যারা ঈমান আতন এবাং োতদর সন্তান-সন্তকে ঈমাতনর সাতথ 

োতদর অনুসরণ িতর, আমরা োতদর সাতথ োতদর সন্তানতদর কমলন 

ঘটাব এবাং োতদর িতমের চিাতনা অাংশই িমাব না। প্রতেযি বযকক্ত 

োর িামাইতয়র বযাপাতর দায়ী থািতব”। [সূরা আে-েুর, আয়াে: ২১] 

১১- বরযেী েীবতনর সুে ও োর শাকির কিছু বণেনা এ হাদীতসর 

মাধ্যতম োনা চগল। 
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১২- হাদীতস োন িবচিারী কিকরশোতি মালািুল মউে বলা হতয়তছ। 
এর অথে মৃেুযর কিকরশো। োর নাম কি, ো িুরআতন বা চিাতনা সহীহ 

হাদীতস বলা হয় কন। আমরা চয এ কিকরশোর নাম কদতয়কছ আেরাঈল 

এটা িুরআন বা সহীহ হাদীস িারা প্রমাকণে নয়। সম্ভব এটা 

ইয়াহূদীতদর চথতি এতসতছ। োই এ নামকট বযবহার িরা উকচে নয়। 

দুই. কিকরশোর প্রশ্নপবে 

হাদীতস এতসতছ: আনাস ইবন মাতলি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْصَحابُُه، َوإِنههُ »
َ
تَاهُ َملَََكِن  إِنه الَعبَْد إَِذا وُِضَع ِِف َقَْبِهِ َوتََوَّله َعنُْه أ

َ
لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم، أ

ٍد َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم،  َفيُْقِعَدانِِه، َفيَُقوََّلِن: َما ُكنَْت َتُقوُل ِِف َهَذا الرهُجِل لُِمَحمه
ِ َورَُسوَُلُ، َفيَُقاُل ََلُ: نهُه َعبُْد اَّلله

َ
ْشَهُد أ

َ
ا الُمْؤِمُن، َفيَُقوُل: أ مه

َ
اْنُظْر إََِل َمْقَعِدَك ِمَن  فَأ

يًعا  اُهَما مَجِ ُ بِِه َمْقَعًدا ِمَن اْلَنهِة، َفَْيَ بَْدلََك اَّلله
َ
نهُه  -انلهاِر قَْد أ

َ
قَاَل َقتَاَدُة: وَُذِكَر نَلَا: أ

نٍَس 
َ
ا الُمنَافُِق َوال -ُيْفَسُح ََلُ ِِف َقَْبِهِ، ُثمه رََجَع إََِل َحِديِث أ مه

َ
ََكِفُر َفيَُقاُل ََلُ: َما قَاَل: َوأ

قُوُل َما َيُقوُل انلهاُس، َفيَُقاُل: ََّل 
َ
ْدرِي ُكنُْت أ

َ
ُكنَْت َتُقوُل ِِف َهَذا الرهُجِل؟ َفيَُقوُل: ََّل أ

َبًة، َفَيِصيُح َصيَْحًة يَْسَمُعَها َمْن  َدَريَْت َوََّل تَلَيَْت، َوُيْْضَُب بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد ََضْ
ْْيِ يَِليِه غَ 

 «ْْيَ اثلهَقلَ

“মানুষতি যেন োর িবতর রাো হয় আর োর সাকথরা চতল যায়, েেন 

মৃে বযকক্ত োতদর েুোর আওয়ায শুনতে পায়। এমন সময় দু’েন 
কিকরশো এতস োতি বসায়। োরা োতি কেতজ্ঞস িতর, এই বযকক্ত 

সম্পতিে েুকম িী ধ্ারনা রােতে? েেন বযকক্ত যকদ ঈমানদার হয়, চস 

উির কদতব, আকম সাক্ষয কদকচ্ছ চয, কেকন আল্লাহর বান্দা ও োুঁর রাসূল। 
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োতি বলা হতব োহান্নাতম চোমার চযোতন অবস্থান কছল চস কদতি 

োিাও। আল্লাহ োহান্নাতমর এ অবস্থানতি চোমার েনয োন্নাে কদতয় 

পকরবেেন িতরতছন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতন, চস 

উভয় অবস্থানতিই চদেতব। আর বযকক্ত যকদ মুনাতিি বা িাকির হয়, 

যেন োতি প্রশ্ন িরা হতব, এই বযকক্ত সম্পতিে েুকম িী ধ্ারনা রােতে? 

েেন উিতর চস বলতব, আকম োকন না। মানুষ যা বলে আকম োই 

বলোম। োতি কিকরশোিয় বলতব, েুকম োনতল না ও োতি অনুসরণ 
িরতল না। েেন োতি চলাহার হােুরী কদতয় প্রচন্ড আঘাে িরা হয়। 
িতল এমন কচৎিার চদয় যা মানুষ ও কেন বযেীে সিল প্রাণী শুনতে 

পায়।”3  

এ হাদীস চথতি আমরা যা োনতে পারলাম: 

১- মৃে বযকক্ততি িবরস্থ িরার সাতথ সাতথ োর আত্মাতি োর চদতহ 

কিকরতয় আনা হয় প্রতশ্নাির পবে সম্পন্ন িরার েনয। 

২- চিাতনা চিান হাদীতস এিকট প্রতশ্নর িথা উতল্লে িরা হতয়তছ। 
বণেনািারী কনে বণেনা সাংতক্ষপ িরার েনয এটা িতরতছন। এটা োর 
অকধ্িাতরর মতধ্য গণয। আসতল প্রশ্ন িরা হতব কেনকট কবষয় সম্পতিে। 
এিকট কবষয় উতল্লে িরার অথে বািী দুতটা কবষয় অস্বীিার িরা নয়। 

৩- কেনকট প্রতশ্নর মতধ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম-চি 

চচনা ও োর অনুসরণ সম্পতিে প্রশ্নকট সবতচতয় গুরুেপূণে। িারণ, চয 

                                                            
3 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ১৩৭৪, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৭০। 
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বযকক্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম-চি আল্লাহর রাসূল বতল 

স্বাক্ষয কদতয়তছ, চস প্রভূ কহসাতব আল্লাহ ও ধ্মে কহসাতব ইসলামতি স্বীিার 

িতর কনতয়তছ। োই চয এ এিকট প্রতশ্নর উির কদতব এর মতধ্য বািী 
দুতটার উির এমকনতেই এতস যাতব। 

৪- মৃেুযর পর ঈমানদারতি োহান্নাম চদোতনা হতব। চস চয িে বড় 
কবপদ চথতি চবুঁতচ চগতছ একট োতি বুঝাবার েনয। 

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম-চি গভীরভাতব োনতে 

হতব। িাকির ও মুনাকিিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম-

চি যথাযথভাতব োতন না ও োনতে চায় না। 

মুনিার ও নািীর প্রসঙ্গ 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َحِدِهَما: »
َ
ْزَرقَاِن، ُيَقاُل ْل

َ
ْسوََداِن أ

َ
تَاُه َملَََكِن أ

َ
َحُدُكْم، أ

َ
ْو قَاَل: أ

َ
إَِذا قَُِبَ الَْميُِّت، أ

الُْمنَْكُر، َولآِلَخِر: انلهِكُْي، َفيَُقوََّلِن: َما ُكنَْت َتُقوُل ِِف َهَذا الرهُجِل؟ َفيَُقوُل: َما ََكَن 
ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ، َيُقوُل: ُهَو َعبُْد اهلِل َورَ  نه حُمَمه

َ
، َوأ ُ ْن ََّل إََِلَ إَِّله اَّلله

َ
ْشَهُد أ

َ
ُسوَُلُ، أ

نهَك َتُقوُل َهَذا، ُثمه ُيْفَسُح ََلُ ِِف َقَْبِهِ َسبُْعوَن ِذَراًًع ِِف َسبِْعَْي، 
َ
َفيَُقوََّلِن: قَْد ُكنها َنْعلَُم أ

رُ ََلُ ِفيِه، ُثمه ُيَقا ْخَِبُُهْم، َفيَُقوََّلِن: َنْم َكنَْوَمِة ُثمه ُينَوه
ُ
ْهِِل فَأ

َ
رِْجُع إََِل أ

َ
ُل ََلُ، َنْم، َفَيُقوُل: أ

ُ ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك،  ْهِلِه إََِلِْه، َحَّته َيبَْعثَُه اَّلله
َ
َحبُّ أ

َ
ي ََّل يُوقُِظُه إَِّله أ ِ الَعُروِس اَّله

ْدرِي، َفيَُقوََّلِن: قَْد َوإِْن ََكَن ُمنَافًِقا قَاَل: َسِمْعُت انله 
َ
اَس َيُقولُوَن، َفُقلُْت ِمثْلَُه، ََّل أ
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رِْض: اتَلئِِِم َعلَيِْه، َفتَلْتَئُِم َعلَيِْه، َفتَْختَِلُف 
َ
نهَك َتُقوُل َذلَِك، َفُيَقاُل لَِل

َ
ُكنها َنْعلَُم أ

 ُ بًا َحَّته َيبَْعثَُه اَّلله ْضالَُعُه، َفاَل يََزاُل ِفيَها ُمَعذه
َ
 .« ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك ِفيَها أ

“যেন চোমাতদর মতধ্য চিাতনা মৃে বযকক্ততি িবর চদওয়া হয় েেন 

িাতলা ও নীল বতণের দু’েন কিকরশো আগমন িতর। এিেতনর নাম 
মুনিার অনযেতনর নাম হতলা নািীর। োরা োতি কেতজ্ঞস িতর, এই 

বযকক্ত সম্পতিে চোমরা িী বলতে? চস বলতব, চস আল্লাহর বান্দা ও 

রাসূল। আকম স্বাক্ষয কদকচ্ছ চয, আল্লাহ বযেীে চিাতনা ইলাহ চনই এবাং 

মুহাম্মাদ োুঁর বান্দা ও রাসূল। েেন কিকরশোিয় বলতব, আমরা 

আতগই োনোম েুকম এ উিরই কদতব। এরপর োর িবরতি সির 
হাে প্রশি িতর চদওয়া হয়। চসোতন আতলার বযবস্থা িরা হয়। এরপর 
োতি বলা হয়, এেন েুকম কনদ্রা যাও। চস বলতব, আকম আমার 

পকরবাতরর িাতছ কিতর যাতবা, োতদরতি (আমার অবস্থা সম্পতিে) এ 

সাংবাদ চদব। েেন কিকরশোিয় োতি বতল, েুকম ঘুমাও চসই নব 
বধু্র মে যাতি োর কপ্রয়েন বযেীে চিউ োগ্রে িতর না। এমকনভাতব 
এিকদন আল্লাহ োতি োগ্রে িরতবন। আর যকদ চস বযকক্ত মুনাতিি 

হয়, চস উির কদতব আকম োুঁর (রাসূলুল্লাহ) সম্পতিে মানুষতি যা বলতে 

শুতনকছ োই বলোম। বািব অবস্থা আকম োকন না। োতি চিতরশ োিয় 
বলতব, আমরা োনোম, েুকম এই উিরই কদতব। েেন মাকটতি বলা 
হতব োর উপর চাপ সৃকষ্ট িতরা। মাকট এমন চাপ সৃকষ্ট িরতব চয, োর 
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হাকিগুতলা আলাদা হতয় যাতব। কিয়ামে সাংঘটতনর সময় োর উত্থান 
পযেন্ত এ শাকি অবযাহে থািতব”।4 

হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

১- িবতর প্রশ্নিারী কিকরশোতদর নাম ও োতদর বণে আতলাচনা হতলা। 

২- ঈমানদারতদর েনয িবর প্রশি িরা হতব। িবতরর অন্ধিার দূর 
িরতে আতলার বযবস্থা িরা হতব। 

৩- ঈমানদার িবতরর প্রতশ্নাির পতবের পর পকরবাতরর িাতছ কিতর 

আসতে চাতব োর কনতের সিলোর সুসাংবাদ শুনাতনার েনয ও 

পকরবাতরর চলাতিরা চযন এ সিলো অেেতনর েনয সৎিমে িতর চস 

বযাপাতর উৎসাকহে িরার েনয। 

৪- ঈমানদার বযকক্ত বরযতের েীবতন সুে-কনদ্রায় কবতভার থািতব। যেন 

কিয়ামে সাংঘকটে হতব েেন োর কনদ্রা চভতঙ্গ যাতব িতল চস অতনিটা 

কবরকক্তর স্বতর বলতব: 

ىَوۡيلََناِقَال وا ِ﴿ نَاِ ِم نَِبَعَثَناَِمنِ َِي ۡرقَد  ۡرَسل ونََِِوَصَدَقِِٱلرَّۡحَمىنِ ِوََعدََِِماَِهىَذاِِۗمَّ  ﴾٥٢ِٱلۡم 
  [٥٢: يس]

                                                            
4 কেরকমেী, হাদীস নাং ১০৭১, কেকন বতলতছন, হাদীসকট হাসান গরীব। আলবানী রহ. 
বতলতে্ হাদীসকটর সুত্র হাসান। হাদীসকট ইমাম মুসকলতমর কবশুদ্ধোর শতেে উিীণে। 
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“হায়! চি আমাতদর কনদ্রাস্থল চথতি উ াতলা? (োতদর বলা হতব) এটা 

চো ো যার ওয়াদা পরম িরুণাময় িতরকছতলন এবাং রাসূলগণ সেয 

বতলকছতলন”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াে: ৫২]  

৫- িাকির ও মুনাকিিরা িবতর শাকি চভাগ িরতব। 

বরযতে শাকির কিছু দৃশয 

হাদীতস এতসতছ: সামুরা ইবন েুনদুব রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম অতনি সমতয় োুঁর 

সাহাবীগণতি বলতেন, 

َحٌد ِمنُْكْم ِمْن ُرْؤَيا»
َ
ى أ

َ
، َوإِنهُه قَاَل « َهْل َرأ ْن َيُقصه

َ
ُ أ قَاَل: َفيَُقصُّ َعلَيِْه َمْن َشاَء اَّلله

ُهَما قَاََّل ِِل اْنَطِلْق، َوإِِّنِّ »َذاَت َغَداٍة:  ُهَما اْبتََعثَاِِّن، َوإِنه تَاِِّن اللهيْلََة آِتيَاِن، َوإِنه
َ
إِنهُه أ

تَيْنَا لََعَ رَُجٍل ُمْضَطِجٍع، َوإَِذا آَخُر قَائٌِم َعلَيِْه بَِصْخَرٍة، َوإَِذا اْنَطلَْقُت 
َ
َمَعُهَما، َوإِنها أ

َسُه، َفيَتََدْهَدُه احلََجُر َها ُهَنا، َفيَتْبَُع احلََجَر 
ْ
ِسِه َفيَثْلَُغ َرأ

ْ
ْخَرِة لَِرأ ُهَو َيْهوِي بِالصه
ُخُذُه، فاََل يَرِْجُع إََِلْهِ 

ْ
ُسُه َكَما ََكَن، ُثمه َيُعوُد َعلَيِْه َفيَْفَعُل بِِه ِمثَْل َما َفيَأ

ْ
 َحَّته يَِصحه َرأ

وََّل 
ُ
َة اْل ِ َما َهَذاِن؟ " قَاَل: " قَاََّل ِِل: اْنَطِلِق « َفَعَل الَمره قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: ُسبَْحاَن اَّلله

تَيْنَا لََعَ 
َ
 رَُجٍل ُمْستَلٍْق ِلَقَفاُه، َوإَِذا آَخُر قَائٌِم َعلَيِْه اْنَطِلْق " قَاَل: " فَاْنَطلَْقنَا، فَأ

ِِشُ ِشْدقَُه إََِل َقَفاُه، َوَمنِْخَرُه  ْ وَْجِهِه فَيَُِشْ َحَد ِشَّقه
َ
ِِت أ

ْ
بَِكلُّوٍب ِمْن َحِديٍد، َوإَِذا ُهَو يَأ

بُو -إََِل َقَفاُه، َوَعيْنَُه ِإََل َقَفاُه، 
َ
ُل »" قَاَل:  -رََجاٍء: فَيَُشقُّ  قَاَل: َوُربهَما قَاَل أ ُثمه َيتََحوه

ِل، َفَما َيْفُرغُ ِمْن َذلَِك اْلَانِِب  وه
َ
إََِل اْلَانِِب اْلَخِر َفيَْفَعُل بِِه ِمثَْل َما َفَعَل بِاْْلَانِِب اْل

وََّل َحَّته يَِصحه َذلَِك اْلَانُِب َكَما ََكَن، ُثمه َيُعوُد َعلَيِْه َفَيْفَعُل ِمثَْل مَ 
ُ
َة اْل « ا َفَعَل الَمره

تَيْنَا 
َ
ِ َما َهَذاِن؟ " قَاَل: " قَاََّل ِِل: اْنَطِلِق اْنَطِلْق، فَاْنَطلَْقنَا، فَأ قَاَل: " قُلُْت: ُسبَْحاَن اَّلله

نهُه ََكَن َيُقوُل  -لََعَ ِمثِْل اتلهنُّوِر 
َ
ْحِسُب أ

َ
ْصَواٌت " قَ  -قَاَل: فَأ

َ
إَِذا ِفيِه لََغٌط َوأ

اَل: فَ
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ْسَفَل ِمنُْهْم، »
َ
ِتيِهْم لََهٌب ِمْن أ

ْ
لَْعنَا ِفيِه، فَِإَذا ِفيِه رَِجاٌل َونَِساٌء ُعَراٌة، َوإَِذا ُهْم يَأ فَاطه

تَاُهْم َذلَِك اللهَهُب َضوَْضْوا
َ
إَِذا أ

قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: َما َهُؤَّلَِء؟ " قَاَل: " قَاَّلَ ِِل: اْنَطِلِق « فَ
تَيْنَا لََعَ َنَهٍر »اَل: اْنَطِلْق " قَ 

َ
نهُه ََكَن َيُقوُل  -فَاْنَطلَْقنَا، فَأ

َ
ِم،  -َحِسبُْت أ مْحََر ِمثِْل ادله

َ
أ

َوإَِذا ِِف انلهَهِر رَُجٌل َسابٌِح يَْسبَُح، َوإَِذا لََعَ َشطِّ انلهَهِر رَُجٌل قَْد مَجََع ِعنَْدُه ِحَجاَرًة 
ابِ  ي قَْد مَجََع ِعنَْدُه احِلَجاَرَة، َكِثَْيًة، َوإَِذا َذلَِك السه ِ ِِت َذلَِك اَّله

ْ
ُح يَْسبَُح َما يَْسبَُح، ُثمه يَأ

 فَاُه َفيَْفَغُر ََلُ فَاُه َفيُلِْقُمُه َحَجًرا َفيَنَْطِلُق يَْسبَُح، ُثمه يَرِْجُع ِإََلِْه ُُكهَما رََجَع إََِلِْه َفَغَر ََلُ 
لَْقَمُه َحَجًرا

َ
لُْت لَُهَما: َما َهَذاِن؟ " قَاَل: " قَاََّل ِِل: اْنَطِلِق اْنَطِلْق " قَاَل: قَاَل: " قُ « فَأ
نَْت َراٍء رَُجاًل َمْرآًة، َوإَِذا ِعنَْدُه »

َ
ْكَرهِ َما أ

َ
تَيْنَا لََعَ رَُجٍل َكِريِه الَمْرآِة، َكأ

َ
فَاْنَطلَْقنَا، فَأ

َها َويَْسََع َحْولََها لَُهَما: َما َهَذا؟ " قَاَل: " قَاََّل ِِل: اْنَطِلِق اْنَطِلْق، قَاَل: " قُلُْت « نَاٌر ََيُشُّ
وَْض  بِيِع، َوإَِذا َبْْيَ َظْهَرِي الره ٍة، ِفيَها ِمْن ُكِّ لَْوِن الره تَيْنَا لََعَ َروَْضٍة ُمْعتَمه

َ
ِة فَاْنَطلَْقنَا، فَأ

َماءِ  َسُه ُطوًَّل ِِف السه
ْ
رَى َرأ

َ
َكاُد أ

َ
اٍن رَُجٌل َطِويٌل، ََّل أ ْكََثِ ِودْلَ

َ
، َوإَِذا َحْوَل الرهُجِل ِمْن أ

ْيتُُهْم َقطُّ " قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: َما َهَذا َما َهُؤَّلَِء؟ " قَاَل: " قَاََّل ِِل: اْنَطِلِق اْنَطِلْق " 
َ
َرأ

َر َروَْضًة َقطُّ »قَاَل: 
َ
ْحَسنَ  فَاْنَطلَْقنَا فَاْنتََهيْنَا إََِل َروَْضٍة َعِظيَمٍة، لَْم أ

َ
ْعَظَم ِمنَْها َوَّلَ أ

َ
« أ

فَاْرَتَقيْنَا ِفيَها، فَاْنَتَهيْنَا إََِل َمِدينٍَة َمبْنِيهٍة بِلَِِبِ َذَهٍب »قَاَل: " قَاََّل ِِل: اْرَق ِفيَها " قَاَل: 
تَيْنَا بَاَب الَمِدينَِة فَاْستَْفتَْحنَا َفُفِتَح نَلَا فََدَخلْنَاَها، 

َ
ٍة، فَأ انَا ِفيَها رَِجاٌل َولَِِبِ فِضه َفتَلَقه

نَْت َراءٍ 
َ
ْقبَِح َما أ

َ
نَْت َراٍء، وََشْطٌر َكأ

َ
ْحَسِن َما أ

َ
قَاَل: " قَاََّل لَُهْم: « َشْطٌر ِمْن َخلِْقِهْم َكأ

نه َماَءُه الَمْحُض ِِف »اْذَهبُوا َفَقُعوا ِِف َذلَِك انلهَهِر " قَاَل: 
َ
َوإَِذا َنَهٌر ُمْعََتٌِض ََيِْري َكأ

وُء َعنُْهْم، فََصاُروا  اَْليَاِض، فََذَهبُوا فََوَقُعوا ِفيِه، ُثمه رََجُعوا إََِلْنَا قَْد َذَهَب َذلَِك السُّ
ْحَسِن ُصوَرةٍ 

َ
لَُك " قَاَل: « ِِف أ فََسَما بَََصِي »قَاَل: " قَاَّلَ ِِل: َهِذهِ َجنهُة َعْدٍن وََهَذاَك َمْْنِ

إَِذا قََْصٌ ِمثُْل ا
َبابَِة اَْليَْضاءِ ُصُعًدا فَ لَُك " قَاَل: " قُلُْت « لره قَاَل: " قَاََّل ِِل: َهَذاَك َمْْنِ

نَْت َداِخلَُه " قَاَل: " قُلُْت 
َ
ا اْلَن فاََل، َوأ مه

َ
ْدُخلَُه، قَاََّل: أ

َ
ُ ِفيُكَما َذَراِِّن فَأ لَُهَما: بَارََك اَّلله

يُْت ُمنُْذ اللهيْلَِة 
َ
إِِّنِّ قَْد َرأ

َما إِنها لَُهَما: فَ
َ
يُْت؟ " قَاَل: " قَاََّل ِِل: أ

َ
ي َرأ ِ َعَجبًا، َفَما َهَذا اَّله
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ُخذُ 
ْ
إِنهُه الرهُجُل يَأ

ُسُه بِاحلََجِر، فَ
ْ
َتيَْت َعلَيِْه ُيثْلَُغ َرأ

َ
ي أ ِ ُل اَّله وه

َ
ا الرهُجُل اْل مه

َ
 َسنُْخَِبَُك، أ

اَلةِ الَمكْ  فُُضُه َوَينَاُم َعِن الصه َِشُ الُقْرآَن َفَْيْ َتيَْت َعلَيِْه، يَُِشْ
َ
ي أ ِ ا الرهُجُل اَّله مه

َ
تُوَبِة، َوأ

إِنهُه الرهُجُل َيْغُدو ِمْن بَيِْتِه، 
ِشْدقُُه إََِل َقَفاُه، َوَمنِْخُرُه إََِل َقَفاُه، َوَعيْنُُه إََِل َقَفاُه، فَ

ا الرَِّجاُل َوالنِّسَ  مه
َ
يَن ِِف ِمثِْل بِنَاِء اتلهنُّوِر، َفيَْكِذُب الَكْذبََة َتبْلُُغ اْلفَاَق، َوأ ِ اُء الُعَراةُ اَّله

َتيَْت َعلَيِْه يَْسبَُح ِِف انلهَهِر َوُيلَْقُم احلََجرَ 
َ
ي أ ِ ا الرهُجُل اَّله مه

َ
َواِِّن، َوأ نَاُة َوالزه ُهُم الزُّ إِنه

، فَ
 ِ ا الرهُجُل الَكِريُه الَمْرآِة، اَّله مه

َ
َبا، َوأ إِنهُه آِكُل الرِّ

َها َويَْسََع َحْولََها، فَ ي ِعنَْد انلهاِر ََيُشُّ
إِنهُه ِإبَْراِهيُم َصَّله اهللُ 

وَْضِة فَ ي ِِف الره ِ ِويُل اَّله ا الرهُجُل الطه مه
َ
إِنهُه َمالٌِك َخاِزُن َجَهنهَم، َوأ

 فَ
يَن َحْوََلُ فَُُكُّ َمْولُوٍد مَ  ِ اُن اَّله ا الِودْلَ مه

َ
اَت لََعَ الِفْطَرةِ " َقاَل: َفَقاَل َبْعُض َعلَيِْه وََسلهَم، َوأ

ِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم:  ِكَْي؟ َفَقاَل رَُسوُل اَّلله ْوَّلَُد الُمِْشِ
َ
، َوأ ِ الُمْسِلِمَْي: يَا رَُسوَل اَّلله

يَن ََكنُوا َشْطٌر ِمنُْهْم َحَسنًا وَ » ِ ا الَقْوُم اَّله مه
َ
ِكَْي، َوأ ْوَّلَُد الُمِْشِ

َ
ُهْم َوأ إِنه

َشْطٌر قَِبيًحا، فَ
ُ َعنُْهمْ   «قَْوٌم َخلَُطوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيِّئًا، ََتَاَوَز اَّلله

“চোমাতদর চিউ কি চিাতনা স্বে চদতেতছ? েেন চিউ চিহ োতদর 

চদো স্বতের কববরণ কদতেন। এিকদন সিাতল কেকন আমাতদর বলতলন, 

গে রাতে আমার িাতছ দু’েন আগন্তুি আসতলা। োরা আমাতি 

োগাতলা আর বলল, চতলন। আকম োতদর সাতথ চললাম। আমরা এি 

বযকক্তর িাতছ আসলাম, চদেলাম চস শুতয় আতছ আর োর িাতছ এি 

বযকক্ত পাথর কনতয় দাকড়তয় আতছ। চস পাথর কদতয় োর মাথায় আঘাে 

িরতছ িতল োর মাথা চূণে-কবচূণে হতয় যাতচ্ছ। এিটু পর োর মাথা 
ভাতলা হতয় যাতচ্ছ। আবার চস পাথরকট কনতয় োর মাথায় আঘাে 

িরতছ। োর মাথা পূতবের অবস্থায় কিতর যাতচ্ছ আবার আঘাে িরতছ। 
এভাতবই চলতছ। আকম োতদর বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু’বযকক্ত চি? 
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োরা আমাতি বলল, সামতন চলুন। আমরা চলতে থািলাম। অেঃপর 

এি বযকক্তর িাতছ আসলাম, চদেলাম চস কচৎ হতয় শুতয় আতছ। আতরি 

বযকক্ত োর মাথার িাতছ িু ার কনতয় দাকড়তয় আতছ। োতি উলট পালট 
িতর োর শরীর কচরতছ। এিবার কচৎ িরতছ আতরিবার উপুর িরতছ। 
যেন কপত র কদিটা এ রিম িরতছ েেন সামতনর কদিটা ভাতলা হতয় 

যাতচ্ছ। আবার যেন সামতনর কদিটায় এমন িরতছ েেন কপত র 

কদিটা ভাতলা হতয় যাতচ্ছ। আকম চদতে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু’বযকক্ত 

চি? োরা বলল, আপকন সামতন চলুন। আকম োতদর সাতথ চলতে 

থািলাম। এতস কবশাল চুলার মে এিকট গতেের িাতছ চপৌঁছলাম। োর 
মতধ্য শুনলাম কচৎিার। কভেতরর কদতি োিালাম। চদেলাম োর মতধ্য 
কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। োতদর নীচ চথতি আগুতন কশো োতদর 

উপর আছতর পতড়। োরা কচৎিার কদতয় উত । আকম কেতজ্ঞস িরলাম, 

এরা িারা? োরা আমাতি বলল, সামতন চলুন! সামতন চলুন!! আকম 

চলতে থািলাম। আকম এিকট নদীর িাতছ আসলাম। নদীকটর পাকন 
রতক্তর মে লাল। চদেলাম এি বযকক্ত নদীকটর মতধ্য সাোর িাটতছ। 
নদীর েীতর এি বযকক্ত দাড়াতনা আতছ। োর িাতছ অতনিগুতলা পাথর 
েমাতনা। যেন চস েীতরর কদি আতস েেন োর মুে েুতল যায়। মুতে 
এিকট পাথর কনতক্ষপ িরা হয় আর চস ো কগতল চিতল। আবার সাোর 

িাটতে শুরু িতর। আবার োর প্রকে পাথর কনতক্ষপ িরা হয়। যেনই 
চস েীতর কিতর আতস েেনই োর প্রকে পাথর কনতক্ষপ িতর আর চস 

ো কগতল চিতল আবার সাোর িাটতে থাতি। আকম োতদর প্রশ্ন 

িরলাম, িারা এ দু’বযকক্ত? োরা আমাতি বলল, সামতন চলুন। আমরা 
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সামতন চললাম। এমন বযকক্তর িাতছ আসলাম যাতি চদেতে েুবই 

োরাপ। োর মতো োরাপ চচহারা চলাি েুকম িেতনা চদতোকন। োর 
িাতছ আগুন আতছ আর চস োতে অনবরে িুি কদতয় োকলতয় রাোর 

চচষ্টা িরতছ। আকম োতদর কেতজ্ঞস িরলাম, চি এই বযকক্ত? োরা 

আমাতি বলল, সামতন চলুন। আমরা সামতন চললাম। এরপর আমরা 

এিকট এিকট উদযাতন আসলাম, চযোতন আতছ কবশাল কবশাল গাছ। 
আর আতছ প্রতেযি প্রিাতরর বসন্তিালীন িুল। চদেলাম চসই উদযাতন 
এিেন দীঘেিায় মানুষ। আকম োর মে দীঘে মানুষ চদকে কন। োর 
চেুপোতশ চদেলাম বহু সাংেযি কশশু-কিতশার। আকম আমার সঙ্গীতদর 

কেতজ্ঞস িরলাম, এরা িারা? োরা আমাতি বলল, সামতন চলুন! 

সামতন চলুন!! আমরা চলতে থািলাম। এতস চপৌঁছলাম এমন এিকট 
সুন্দর উদযাতন যার মে সুন্দর উদযান আকম িেতনা চদকে কন। আমাতি 

বলল, উপতরর কদতি উ ুন। আকম উ লাম। এতস চপৌঁছলাম এমন 

এিকট শহতর যার বাড়ীঘরগুতলা স্বণে ও চরৌতপযর ইট িারা কনকমেে। 
আমরা শহতরর চগতট এতস চপৌছলাম। দরো চোলার েনয বললাম। 
দরো েুতল চদওয়া হতলা। চদেলাম চসোতন কিছু মানুষ আতছ যাতদর 

শরীর অতধ্েি অাংশ অেযন্ত সুন্দর আর অতধ্েি অকে িুৎকসে। আমার 

সঙ্গীিয় োতদর বলল, চোমরা ঐ নদীতে যাও। নদীর পাকন অেযন্ত 
স্বচ্ছ। োরা নদীতে ঝাপ কদতয় কিতর আসল। চদো চগল োতদর পুতরা 
শরীর সুন্দর হতয় চগতছ। সঙ্গীিয় আমাতি বলল, এটা হতলা োন্নাতে 

আদন। আর ঐগুতলা হতলা আপনার বাসস্থান। আমার দৃকষ্ট উপতর উত  

চগল। আকম চদেলাম সাদা চমতঘর মতো শুভ্র এিকট প্রাসাদ। আমাতি 
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বলল, এটা আপনার ঘর। এরপর আকম োতদর উভয়তি বললাম, 

আল্লাহ চোমাতদর বরিে কদন, আমাতি এিটু সুতযাগ দাও আকম প্রতবশ 

িকর। োরা আমাতি বলল, এেন চো সম্ভব নয়। েতব আপকন চো 

চসোতন প্রতবশ িরতবন। এরপর আকম োতদর উভয়তি বললাম, রাে 

চথতি শুরু িতর আকম আশ্চযেেনি অতনি কবষয় চদেলাম। যা চদেলাম 
ো িী? োরা বলল, আমরা আপনাতি এেনই বলকছ। ো হতলা: যার 
মাথায় আপকন পাথর কদতয় মাথায় আঘাে িরতে চদতেতছন চস হতলা 

এমন বযকক্ত চয আল িুরআন গ্রহণ িতরকছতলা কিন্তু পতর ো চছতড় 

কদতয়তছ ও িরয সালাে চরতে ঘুকমতয় চথতিতছ। আর যার মাথায় িু ার 

কদতয় আঘাে িরতে চদতেতছন, চস হতলা এমন বযকক্ত চয সিাল চবলা 

ঘর চথতি চবর হে আর কমথযা ছকড়তয় চবড়াতো পৃকথবীর কবকভন্ন স্থাতন। 

আর চয চুতলার মতধ্য উলঙ্গ নারী ও পুরুষ চদতেতছন োরা হতলা 

বযকভচারী নর নারী। আর যাতি চদতেতছন রক্ত নদীতে সাোর িাটতছ 

চস হতলা সুদতোর। আর যাতি আগুন িুিতে চদতেতছন চস হতলা 

োহান্নাতমর রক্ষী। আর উদযাতন চয দীঘেিায় মানুষকটতি চদতেতছন, কেকন 

হতলন, ইবরাহীম আলাইকহস সালাম, আর োর চাকরকদতির কশশু-

কিতশাররা হতলা, যারা স্বভাব ধ্তমের ওপর কশশু অবস্থায় মারা চগতছ। এ 

িথা বলার সময় অতনতি প্রশ্ন িরল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশকরিতদর 

কশশু সন্তাতদরও কি এ অবস্থা হতব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলতলন, মুশকরিতদর কশশু সন্তানতদরও এ অবস্থা হতব। 

আর চয সিল মানুষতি চদতেতছন চয, োতদর কিছু অাংশ িুৎকসে আর 
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কিছু অাংশ সুন্দর, োরা হতলা এমন মানুষ যারা সৎিমে িতরতছ আবার 

পাপাচাতরও কলপ্ত হতয়তছ। আল্লাহ োতদর ক্ষমা িতর কদতলন”।5  

বুোরীর অনয এিকট বণেনায় এতসতছ,  

اَلِة » فُِضُه، َوَينَاُم َعِن الصه ُخُذ الُقْرآَن، َفَْيْ
ْ
ُسُه بِاحلََجِر، فَإِنهُه يَأ

ْ
ي ُيثْلَُغ َرأ ِ ا اَّله مه

َ
أ

 «الَمْكتُوَبةِ 

“যাতি িু ার কদতয় মাথায় আঘাে িরা হতচ্ছ চস হতলা এমন বযকক্ত চয 

কমথযা রচনা িরে আর ো কবকভন্ন প্রাতন্ত ছকড়তয় কদে। কিয়ামে পযেন্ত 
োতি এভাতব শাকি চদওয়া হতব। আর যার মাথায় িু ার কদতয় আঘাে 

িরা হতচ্ছ চস হতলা এমন বযকক্ত চয আল িুরআন কশতেতছ আর রাে 

কনদ্রায় িাকটতয়তছ এবাং কদতন িুরআন অনুযায়ী আমল িতর কন”।6 

কিয়ামে পযেন্ত োতি এভাতব শাকি চদওয়া হতব। 

হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর এিকট স্বতের কববরণ 

হতলা এ হাদীস। আমরা োকন নবী ও রাসূলতদর স্বে আমাতদর স্বতের 

মে নয়। োতদর স্বে এি ধ্রতনর অহী বা আল্লাহর পক্ষ চথতি 

কনতদেশ। 

                                                            
5 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৭০৪৭।  
6 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ১১৪৩। 
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২- কিয়ামে পযেন্ত োতি এভাতব শাকি চদওয়া হতব, হাদীতসর এ বক্তবয 

িারা স্পষ্ট হতলা চয, এ শাকিকট বরযে েীবতনর শাকি। কিয়ামতের পর 
কহসাব কনিাশ ও কবচাতরর পর োর চুরান্ত গন্তবয কস্থর িরা হতব। 

৩- আল িুরআন ধ্ারন িতর আবার ো েযাগ িরার শাকি োনা চগল। 
আল িুরআন অধ্যায়ন িতর চস চমাোতবি েীবন পকরচালনা না িরার 

পকরণাম োনতে পারলাম। 

৪- চয বযকক্ত কমথযা েবর প্রচার িতর োর শাকির িথা োনতে পারলাম।  

৫- বযাকভচারী নারী ও পুরুতষর শাকির কচত্র আমরা অনুভব িরলাম। 

৬- সুদ োওয়া ও সুদী চলনতদন িরার শাকির এিকট কচত্র আমরা 

অবগে হলাম। 

৬- চয সিল কশশু -কিতশার বয়:প্রাপ্ত হওয়ার আতগই মুেুযবরণ িতর 

োরা োন্নাতে থািতব। োরা িাকির কপো-মাো সন্তান হতলও। িারণ 
প্রকেকট কশশু স্বভাবধ্মে ইসলাম কনতয় েন্ম গ্রহণ িতর। কপো-মাো োতি 
ইয়াহূদী বানায়। েৃষ্টান বানায় বা চপৌিকলি হতে পথ চদোয়। 

৭- চয সিল মুসকলম পাপাচার িতর ও সৎিমে িতর োরা এিকদন না 

এিকদন অবশযই োহান্নাম চথতি মুকক্ত লাভ িতর োন্নাতে প্রতবশ 

িরতব। কেউ আল্লাহ ো‘আলার ক্ষমা লাভ িতর শাকি চভাগ বযেীে 

মুকক্ত পাতব। কেউ শাকি চভাগ িতর মুকক্ত পাতব। 

হাদীতস এতসতছ: আনাস ইবন মাতলি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 
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ْظَفاٌر ِمْن ُُنَاٍس، ََيُْمُشوَن وُُجوَهُهْم وَُصُدورَُهْم. »
َ
ا َعَرَج ِِب َرِّبِّ َمَررُْت بَِقْوٍم لَُهْم أ لَمه

ُكلُوَن حُلُوَم انلهاِس، َوَيَقُعوَن ِِف 
ْ
يَن يَأ ِ يُل؟ قَاَل: َهُؤََّلِء اَّله َفُقلُْت: َمْن َهُؤََّلِء يَا ِجَْبِ

ْعَراِضِهْم 
َ
 «أ

“যেন আমার রব আমাতি উতধ্বে আতরাহণ (কম‘রাতে গমন) িরাতলন 

েেন আকম এমন এিদল মানুষ চদেলাম যাতদর হাতে োমার বড় বড় 

নে। এ নে কদতয় োরা োতদর মুেমণ্ডল ও বক্ষ োমচাতচ্ছ। আকম 

কেতজ্ঞস িরলাম, চহ কেবরীল! এরা িারা? চস বলল, এরা হতলা ঐ 

সিল মানুষ যারা মানুতষর চগাশে চেে, োতদর সম্মানহানী ঘটাতো”।7 

হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

১- কম‘রাতের সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম-চি 

বরযে, োহান্নাতমর শাকি ও োন্নাতের কিছু কচত্র চদোতনা হতয়তছ। 

২- মানুতষর চগাশে োওয়ার অথে হতলা োতদর চদাষ চচো িরা, গীবে 

িরা, োতদর চদাষ প্রচার িতর সমাতে োতদর চি চহয় প্রকেপন্ন বা 

মানহানী িরা। চযমন আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

مَِيۡغَتبَِوَلِ﴿ ك  َِِبۡعًضا ِِبَّۡعض  ُي  ب 
َ
مِِۡأ ك  َحد 

َ
نِأ

َ
َلِِأ ك 

ۡ
يه َِِۡلۡمَِِيَأ خ 

َ
وه  َِِمۡيٗتاِأ ِفََكر ۡهت م 

  [١٢: احلجرات] ﴾١٢

                                                            
7 মুসনাতদ আহমাদ, আলবানী হাদীসকটতি সহীহ আল োতম আস সগীর কিোতব 
সহীহ বতলতছন। 
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“চোমরা এতি অপতরর গীবে িতরা না। চোমাতদর মধ্য চিউ কি কনে 
মৃে ভাইতয়র চগাশে চেতে পছন্দ িরতব? চোমরাতো ো অপছন্দই 

িতর থাতিা”। [সূরা আল-হুেুরাে, আয়াে: ১২] 

এ আয়াতে অপতরর চদাষ চচোতি আল্লাহ রাবু্বল আলামীন কনে মৃে 

ভাইতয়র চগাশে োওয়ার সাতথ েুলনা িতরতছন। যারা এটা িতর োরা 
মূলেঃ কনে মৃে ভাইতয়র চগাশে োওয়ার মে কনিৃষ্ট িাে িতর। এটা 
এমন এিকট অপরাধ্ যা আল্লাহ কনতে ক্ষমা িরতবন না। যেক্ষণ না 

যার গীবে িরা হতয়তছ চস োতি ক্ষমা না িতর। এটা ইসলামী কবধ্াতন 
এিকট মানবাকধ্িার। যারা গীবে িতর, অপতরর চদাষ চচো িতর সমাতে 
োতি অপমান িতর েোরা এ মানবাকধ্িার লঙ্ঘতনর অপরাতধ্ 

অপরাধ্ী। আল্লাহ োতদর ক্ষমা িরতবন না। যার গীবে িরা হতয়তছ, 
যাতি অপমান িরা হতয়তছ োর িাছ চথতি ক্ষমা চচতয় কনতে হতব 

অথবা োতি যথাযথ ক্ষকেপুরণ কদতয় দায়মুক্ত হতে হতব। 

৩- অপর মানুতষর মান সম্মান রক্ষা িরা মুকমনতদর দাকয়ে। অতনযর 
মান সম্মাতন আঘাে িরা ইসলাতম হারাম িরা হতয়তছ। অপতরর চগাপন 
চদাষ প্রচার িরা, কমথযা অপবাদ চদওয়া ইেযাকদ হারাম। েতব যথাযথ 
িেৃেপক্ষ বা আদালতের িাতছ সাংতশাধ্তনর উতেতশয অপরাধ্ীর কবরুতদ্ধ 

অকভতযাগ বা সেয স্বাক্ষয প্রদান িরা কনতষধ্ নয়। 

িবতরর আযাব সম্পতিে ইমামতদর বক্তবয 

শাইেুল ইসলাম ইমাম ইবন োইকময়া রহ. বতলন, সালাতি সাতলহীন 

ইমামতদর মোমে হতলা, যেন চিাতনা বযকক্ত মারা যায় েেন চস সুতে 
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থাতি অথবা শাকি চভাগ িরতে থাতি। আর এ সুে বা শাকি োর 

আত্মা ও চদহ উভতয় চভাগ িতর থাতি। িেতনা আত্মা চদতহ আতস। 
েেন চদহ ও আত্মা উভতয় এিসাতথ সুে বা শাকি চভাগ িতর। 
অেঃপর কিয়ামতের কদন আত্মা শরীতরর সাতথ এিত্র হতয় িবর চথতি 

উকত্থে হতব। (মেমু আল িাোওয়া) 

ইমাম নাওয়াবী রহ. বতলন, আহতল সুন্নাে ওয়াল োমা‘আতের 

অনুসারীরা কবশ্বাস িতরন চয িবতরর শাকি এিকট সেয কবষয়। আর 

এ কবষতয় িুরআন ও হাদীতসর বহু সাংেযি প্রমাণ রতয়তছ। চযমন 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন, 

ونَِِٱنلَّارِ ﴿ ۡعَرض  اَِعلَۡيَهاِي  و ٗ د  ا ِِغ  ي ٗ   [٤٦: اغفر] ﴾٤٦ِوََعش 

“আগুন, োতদরতি সিাল-সন্ধযায় োর সামতন উপকস্থে িরা হয়”। 
[সূরা গাকির, আয়াে: ৪৬] 

এ কবষতয় যতথষ্ঠ পকরমাতণ হাদীস বকণেে হতয়তছ। আর আিল-বুকদ্ধ 

এটাতি অসম্ভব মতন িতর না। যকদ িাতরা আিল বা জ্ঞান এটাতি 

অসম্ভব মতন িতর েতব োতি বুঝতে হতব, এ কবষতয় যেন িুরআন ও 

হাদীতসর কসদ্ধান্ত এতস চগতছ েেন এটা মানয িরা অবশয িেেবয। এটা 
আমাতদর জ্ঞাতনর পকরকধ্র কভেতর চহাি বা বাকহতর, োতে কিছু আতস 

যায় না।  

আসল িথা হতলা, িবতরর শাকির কবশ্বাসকট আহতল সুন্নাতের আিীদা-

কবশ্বাতসর অন্তগেে।  
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োতরেী, অকধ্িাাংশ মুোকযলা ও মুরকেয়াতদর এিকট দল িবতরর শাকির 

কবষয়কট অস্বীিার িতর। 

কেকন আতরা বতলন, যকদ মৃে বযকক্তর শরীর কছন্ন-কবকচ্ছন্ন হতয় যায় বা 

পুতড় ছাই হতয় যায় কিাংবা চিাতনা েীব-েন্তুর চপতট চতল যায় োহতলও 

িবতরর শাকি চভাগ িরা সম্ভব।  

যকদ বলা হয়, আমরা চদকে মৃে বযকক্ততি িবতর চযভাতব রাো হতয়তছ 

চসভাতবই আতছ। িেন োতি বসাতনা হতলা আর িীভাতব োতি শাকি 

চদওয়া হতলা? 

এর উিতর বলা যায়, আমরা অনুভব না িরতলও এটা ঘটা সম্ভব। 
চযমন আমাতদর পাতশ চিাতনা বযকক্ত কনদ্রায় থাতি আর চস স্বতে িে 

োরাপ অবস্থা চভাগ িরতে থাতি বা িে সুে চভাগ িরতে থাতি। 
অথচ আমরা োর পাতশ চথতিও োর চিাতনা িষ্ট বা সুে অনুভব িকর 

না বা চদকে না। 

এমকনভাতব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর িাতছ কেবরীল অহী 

কনতয় আসতো। আর রাসূল িষ্ট িতর চস অহী ধ্ারন িরতেন কিন্তু 

পাতশ উপকস্থে সাহাবীগণ ো চটর চপতেন না। (শরহু মুসকলম) 
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কিেীয় অধ্যায় 

কিয়ামে সাংঘটন 

যেন আল্লাহ রাবু্বল আলামীতনর কনধ্োকরে সময় চতল আসতব েেন 

কিয়ামে সাংঘকটে হতব। কেকন কিয়ামে সাংঘটতনর দাকয়েশীল 

কিকরশোতি কশাংগায় িুৎিার কদতে কনতদেশ কদতবন। চস এিকট িুৎিার 
কদতব। িতল যমীন ও পবেেমালা সকরতয় চনওয়া হতব। এি আঘাতে 

সব চূণে-কবচূণে হতয় যাতব। আর আিাশ কবদীণে হতয় যাতব। গ্রহ-নক্ষত্র 

েতস পড়তব। আতলা চতল যাতব। সমুদ্রগুতলা অকিউিাল হতয় যাতব। 
দুষ্ট মানুষগুতলা েেন মতর যাতব। কিয়ামে যেন িাতয়ম হতব েেন 
পৃকথবীতে শুধু্ োরাপ মানুতষর বসবাস থািতব।  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন, 

َها﴿ ي 
َ
أ َِِيَٰٓ وا ِِٱنلَّاس  ۡمِ ِٱتَّق  اَعة َِِزلَۡزلَةَِِإ نََِِّربَّك  ءِ ِٱلسَّ يمِ ََِشۡ ِتَۡذَهل ِِتََرۡوَنَهاِيَۡوم١ََِِِعظ 
َعةِ ِك  ِ ۡرض  ِِٓم  ا ۡرَضَعۡتَِِعمَّ

َ
ىَرىِىِٱنلَّاَسَِِوتََرىََِحۡلََهاََِحۡلِ َِذاتِ ِك  َِِوتََضعِ ِأ َك مَِوَماِس  ِه 

ىَرىِى َك نَِِّب س  يدِ ِٱّللَّ َِِعَذاَبَِِوَلىك    [٢ ،١ :احلج] ﴾٢َِشد 

“চহ মানুষ, চোমরা চোমাতদর রবতি ভয় ির। কনশ্চয় কিয়ামতের 

প্রিম্পন এি ভয়ঙ্কর বযাপার। চযকদন চোমরা ো চদেতব চসকদন 

প্রতেযি িনয দানিাকরনী আপন দুগ্ধতপাষয কশশুতি ভুতল যাতব এবাং 

প্রতেযি গভেধ্াকরণী োর গভেপাে িতর চিলতব, েুকম চদেতব মানুষতি 

মাোল সদৃশ, অথচ োরা মাোল নয়। েতব আল্লাহর আযাবই িক ন”। 
[সূরা আল-হাে, আয়াে: ১-২] 
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ِِن ف خَِِفَإ َذا﴿ ور ِِف  َدة َِِنۡفَخة ِِٱلص  ِِوََح  لَت ١٣َِِِوىح  ۡرض 
َ
َبال ِِٱۡۡل َتاَِوٱۡۡل  كَّ ةِِٗفَد  َدةَِِٗدكَّ َِوىح 

ت ١٥ِِِٱلَۡواق َعةِ َِوَقَعت َِِفَيۡوَمئ ذِ ١٤ِ َمآءِ َِوٱنَشقَّ َِِٱلسَّ ََِِٰٓوٱلَۡملَك ١٦َِِِواه َية ِِيَۡوَمئ ذِ ِفَه  ََِعَ
رَۡجآئ َها ِ

َ
مَِِۡرب  َكَِِعۡرَشَِِوَيۡحم ل ِِأ ونَِِيَۡوَمئ ذِ ١٧ِِثََمىن َية ِِيَۡوَمئ ذِ ِفَۡوَقه  ََِّتَۡفِىَِلِِت ۡعَرض 

مِۡ   [١٨ ،١٣: احلاقة] ﴾١٨َِخاف َية ِِم نك 

“অেঃপর যেন কশাংগায় িুুঁি চদওয়া হতব- এিকট মাত্র িুুঁি। আর 

যমীন ও পবেেমালাতি সকরতয় চনওয়া হতব এবাং মাত্র এিকট আঘাতে 

এগুতলা চূণে-কবচূণে হতয় যাতব। িতল চস কদন মহাঘটনা সাংঘকটে হতব। 
আর আসমান কবদীণে হতয় যাতব। িতল চসকদন ো হতয় যাতব দুবেল 
কবকক্ষপ্ত। কিকরশোগণ আসমাতনর কবকভন্ন প্রাতন্ত থািতব। চসকদন চোমার 
রতবর আরশতি আটেন কিকরশো োতদর উতধ্বে বহন িরতব। চসকদন 
চোমাতদরতি উপকস্থে িরা হতব। চোমাতদর চিাতনা চগাপনীয়োই 

চগাপন থািতব না”। [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াে: ১৩-১৮] 

َمآءِ ِإ َذا﴿ ِِِإَوَذا١ِِٱنَفَطَرۡتِِٱلسَّ َرۡتِِٱۡۡل َحارِ ِِإَوَذا٢ِِٱنتَََثَۡتِِٱلَۡكَواك ب  ِِإَوَذا٣ِِف ج  
ب ورِ  َۡتِِٱۡلق  َِِعل َمۡت٤ِِِب ۡعَث  اَِنۡفس  َمۡتِِمَّ َرۡتِِقَدَّ خَّ

َ
  [٥ ،١: اَّلنفطار] ﴾٥َِوأ

“যেন আসমান কবদীণে হতব। আর যেন নক্ষত্রগুতলা ঝতর পড়তব। আর 

যেন সমুদ্রগুতলাতি এিািার িরা হতব। আর যেন িবরগুতলা 

উতন্মাকচে হতব। েেন প্রতেযতি োনতে পারতব, চস যা আতগ পাক তয়তছ 

এবাং যা কপছতন চরতে চগতছ”। [সূরা ইনকিোর, আয়াে: ১-৫] 
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ونَِِإ نََّماِ﴿ ىق عِ ِت وَعد  ومِ ِفَإ َذا٧ِِلََو م َسۡتِِٱنل ج  َمآءِ ِِإَوَذا٨ِِط  ِِإَوذَا٩ِِف ر َجۡتِِٱلسَّ
َبال ِ َفۡتِِٱۡۡل  ل ِِِإَوَذا١٠ِِن س  ق  َتۡتِِٱلر س 

 
ي ِ ١١ِِأ

َ
لَۡتِِيَۡومِ ِۡل  ج  

 
َۡومِ ١٢ِِأ ١٣ِِِٓٱۡلَفۡصلِ ِِل  َِوَما

ىَكِ ۡدَرى
َ
ب يَِِيَۡوَمئ ذِ َِوۡيلِ ١٤ِِٱلَۡفۡصلِ ِيَۡومِ َِماِأ َكذ    ۡلم 

[١٥ ،٧: املرسالت] ﴾١٥ِِل    

“চোমাতদরতি যা কিছুর ওয়াদা চদওয়া হতয়তছ ো অবশযই ঘটতব। 
যেন োরিারাকে আতলাহীন হতব, আর আিাশ কবদীণে হতব, আর যেন 

পাহাড়গুকল চূণেকবচূণে হতব, আর যেন রাসূলতদরতি কনধ্োকরে সমতয় 

উপকস্থে িরা হতব; িান কদতনর েনয এসব স্থকগে িরা হতয়কছল? 

কবচার কদতনর েনয। আর কিতস চোমাতি োনাতব কবচার কদবস কি? 

কমথযাতরাপিারীতদর েনয চসকদতনর দুতভোগ!” [সূরা আল-মুরসালাে: ৭-

১৫] 

َبالِ َِعنِ ِل ونََكِِ ََِويَۡسِ﴿ ۡلِِٱۡۡل  َهاَِفق  ف  ِِيَنس  ١٠٦َِِِصۡفَصٗفاِقَاٗعاَِفَيَذر َها١٠٥ِِنَۡسٗفاَِرب   ِلَّ
ۡمٗتاَِوَلِِٓع وَٗجاِف يَهاِتََرىِى

َ
َِِيَتَّب ع ونَِِيَۡوَمئ ذِ ١٠٧ِِأ اع  ِۥ ِع َوجََِِلِِٱدلَّ ۡصَوات ِِوََخَشَعت ََِِل 

َ
ِٱۡۡل

ِِتَۡسَمعِ ِفََلِِل لرَِّنَٰمۡح   [١٠٨ ،١٠٥: طه] ﴾١٠٨َِهۡمٗساِإ لَّ

“আর োরা চোমাতি পাহাড় সম্পতিে কেজ্ঞাসা িতর। বল, আমার রব 

এগুতলাতি সমূতল উৎপাটন িতর কবকক্ষপ্ত িতর কদতবন, োরপর কেকন 

োতি মসৃণ সমেলভূকম িতর কদতবন োতে েুকম চিাতনা বক্রো ও 

উচ্চো চদেতব না। সকদন োরা আহ্বানিারীর (চিতরশোর) অনুসরণ 

িরতব। এর চিাতনা একদি চসকদি হতব না এবাং পরম িরুণামতয়র 

সামতন সিল আওয়াে কনচু হতয় যাতব। োই মৃদু আওয়াে ছাড়া েুকম 

কিছুই শুনতে পাতব না”। [সূরা োহা, আয়াে: ১০৫-১০৮] 
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ِِيَۡومَِِ﴿ ف  ِِتَرۡج  ۡرض 
َ
َبال ِِٱۡۡل َبال َِِوََكنَت َِِوٱۡۡل  ه يًلَِِكث يٗباِٱۡۡل  [١٤: املزمل] ﴾١٤ِِمَّ  “কদন 

যমীন ও পবেেমালা প্রিকম্পে হতব এবাং পাহাড়গুতলা চলমান 

বালুিারাকশতে পকরণে হতব”। [সূরা আল-মুযযাম্মকমল, আয়াে: ১৪] 

ِ َِوَيۡومَِ﴿ َباَلِِن َسي   ۡرَضَِِوتََرىِٱۡۡل 
َ
مِِۡبَار َزةِِٗٱۡۡل َنىه  مِِۡن َغاد رِِۡفَلَمِِۡوََحَۡشۡ َحٗداِم ۡنه 

َ
٤٧ِِأ

وا ِ ر ض  ِىِوَع  اَِرب  َكََِِعَ ونَاِلََّقدَِِۡصف ٗ ۡئت م  مَِِۡكَماِج  َلَِِخلَۡقَنىك  وَّ
َ
ِۢۚ ِأ ة لَّنِزََعۡمت مِِۡبَۡلَِِمرَّ

َ
ِأ

َۡعَلِ مَِّنَّ وۡع ٗداِلَك  ع٤٨َِِِمَّ َِِوو ض  ۡجر م يََِِفََتَىِٱۡلك َتىب  ۡشف ق يَِِٱلۡم  اِم  ول ونَِِف يه ِِم مَّ َِوَيق 
َغاد رِ َِلِِٱۡلك َتىبِ َِهىَذاَِمالِ َِيىَوۡيلََتَنا َِِٓكب َيةًَِِوَلَِِصغ َيةِِٗي  ىَها ِِإ لَّ ۡحَصى

َ
وا ِِأ َِماَِووََجد 

اَِِۗعم ل وا ِ ٗ َحٗداَِرب َكَِِيۡظل مِ َِوَلَِِحاِض 
َ
  [٤٩ ،٤٧: الكهف] ﴾٤٩ِأ

“আর চযকদন আকম পাহাড়তি চলমান িরব এবাং েুকম যমীনতি চদেতে 

পাতব দৃশযমান, আর আকম োতদরতি এিত্র িরব। অেঃপর োতদর 
িাউতিই ছাড়ব না। আর োতদরতি চোমার রতবর সামতন উপকস্থে 

িরা হতব িাোরবদ্ধ িতর। (আল্লাহ ো‘আলা বলতবন) চোমরা আমার 

িাতছ এতসছ চেমনভাতব, চযমন আকম চোমাতদরতি প্রথমবার সৃকষ্ট 

িতরকছলাম; বরাং চোমরা চো চভতবকছতল আকম চোমাতদর েনয চিাতনা 

প্রকেশ্রুে মুহূেে রাকে কন। আর আমলনামা রাো হতব। েেন েুকম 

অপরাধ্ীতদরতি চদেতে পাতব ভীে, োতে যা রতয়তছ োর িারতণ। 
আর োরা বলতব, হায় ধ্বাংস আমাতদর! িী হতলা এ কিোতবর! ো 

চছাট-বড় কিছুই ছাতড় না, শুধু্ সাংরক্ষণ িতর এবাং োরা যা িতরতছ, 

ো হাকের পাতব। আর চোমার রব িাতরা প্রকে যুলম িতরন না। [সূরা 
আল-িাহাি, আয়াে: ৪৭-৪৯] 
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হাদীতস এতসতছ, আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

চথতি বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বতলতছন, 

ْرَبِعَْي »
َ
ِِت َفيَْمُكُث أ مه

ُ
اُل ِِف أ جه ْرَبِعَْي  -ََيُْرُج ادله

َ
ْو أ

َ
ْرَبِعَْي يَْوًما، أ

َ
ْدرِي: أ

َ
َشْهًرا، ََّل أ

نهُه ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد، َفيَْطلُبُُه 
َ
ْرَبِعَْي ًَعًما َفيَبَْعُث اهلُل ِعيََس اْبَن َمْرَيَم َكأ

َ
ْو أ

َ
أ

َفيُْهِلُكُه، ُثمه َيْمُكُث انلهاُس َسبَْع ِسنَِْي، لَيَْس َبْْيَ اثْنَْْيِ َعَداَوٌة، ُثمه يُرِْسُل اهلُل ِرَيًا 
ْو بَارَِدةً ِمْن قِبَ 

َ
ةٍ ِمْن َخْْيٍ أ َحٌد ِِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َذره

َ
رِْض أ

َ
ِم، فاََل َيبََْق لََعَ وَْجِه اْْل

ْ
أ ِل الشه

َخلَتُْه َعلَيِْه، َحَّته  َحَدُكْم َدَخَل ِِف َكِبِد َجبٍَل دَلَ
َ
نه أ

َ
إِيَماٍن إَِّله َقبََضتُْه، َحَّته لَْو أ

اُر انلهاِس َتْقِبَضُه " قَاَل: َسِمْعتَُها ِمْن رَ  ُسوِل اهللِ َصَّله اهللُ َعلَيِْه وََسلهَم، قَاَل: " َفيَبََْق ِِشَ
بَاِع، ََّل َيْعِرفُوَن َمْعُروفًا َوََّل ُينِْكُروَن ُمنَْكًرا، َفيَتََمثهُل لَُهُم  ْحاَلِم السِّ

َ
ْْيِ َوأ ِة الطه ِِف ِخفه

ََّل تَْستَِجيبُوَن؟ َفيَ 
َ
يَْطاُن، َفيَُقوُل: أ ْوثَاِن، الشه

َ
ُمُرُهْم بِِعَباَدِة اْْل

ْ
ُمُرنَا؟ َفيَأ

ْ
ُقولُوَن: َفَما تَأ

َحٌد ِإَّله 
َ
وِر، فَاَل يَْسَمُعُه أ وَُهْم ِِف َذلَِك َدارٌّ ِرْزُقُهْم، َحَسٌن َعيُْشُهْم، ُثمه ُينَْفُخ ِِف الصُّ

ُل َمْن يَْسَمُعُه رَُجٌل  وه
َ
ْصََغ َِلتًا َوَرَفَع َِلتًا، قَاَل: َوأ

َ
 يَلُوُط َحوَْض إِبِِلِه، قَاَل: َفيَْصَعُق، أ

ُل اهلُل  -َوَيْصَعُق انلهاُس، ُثمه يُرِْسُل اهلُل  ْو قَاَل ُيْْنِ
َ
لُّ  -أ ِو الظِّ

َ
لُّ أ نهُه الطه

َ
 -َمَطًرا َكأ

اكُّ  إِذَ  -ُنْعَماُن الشه
ْخَرى، فَ

ُ
ْجَساُد انلهاِس، ُثمه ُينَْفُخ ِفيِه أ

َ
ا ُهْم ِقيَاٌم َفتَنْبُُت ِمنُْه أ

ُهْم َمْسئُولُوَن، قَاَل: ُثمه  َها انلهاُس َهلُمه إََِل َربُِّكْم، َوِقُفوُهْم إِنه يُّ
َ
َينُْظُروَن، ُثمه ُيَقاُل: يَا أ

لٍْف تِْسَعِمائٍَة َوتِْسَعًة 
َ
ْخرُِجوا َبْعَث انلهاِر، َفيَُقاُل: ِمْن َكْم؟ َفيَُقاُل: ِمْن ُكِّ أ

َ
ُيَقاُل: أ

 ِ اَن ِشيبًا، وََذلَِك يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساقٍ َوت  «ْسِعَْي، قَاَل فََذاَك يَْوَم ََيَْعُل الِْودْلَ

“আমার উম্মতের মতধ্য দাজ্জাতলর আকবভোব হতব। চস চকল্লশ-আকম 

োকন না চকল্লশ কদবস, না মাস, না বছর-অবস্থান িরতব। আল্লাহ রাবু্বল 

আলামীন ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইকহস সালামতি পা াতবন। োতি 
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চদেতে উরওয়া ইবন মাসউতদর মে মতন হতব। কেকন দাজ্জাল-তি 

চোুঁে িরতবন ও হেযা িরতবন। এরপর মানুষ সাে বছর এমনভাতব 
িাটাতব চয দুেন মানুতষর মতধ্য চিাতনা শত্রুো থািতব না। এরপর 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন উির কদি চথতি কহতমল বায়ু চপ্ররণ িরতবন। 
যাতদর অন্ততর অনু পকরমাণ ঈমান রতয়তছ োরা সিতল এতে মৃেুয বরণ 

িরতব। ঈমানদার ও ভাতলা মানুতষর চিউ চবুঁতচ থািতব না। যকদ 

চোমাতদর চিউ পাহাতড়র সুরকক্ষে গুহায় প্রতবশ িতর োতিও এ 

বাোস চপতয় বসতব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চথতি 

আতরা শুতনকছ চয, দুরাচারী মানুষগুতলা অবকশষ্ট থািতব পাকের মে দ্রুে 

আর বাতঘর মে কহাংস্র। োরা ভাতলাতি ভাতলা কহসাতব োনতব না আর 

মন্দতি মন্দ মতন িরতব না। শয়োন মানুতষর আিৃকেতে োতদর িাতছ 

এতস বলতব চোমরা ভাতলা িাতে সাড়া চিন দাও না? োরা বলতব 

েুকম আমাতদর িী িরতে বতলা? চস োতদর মুকেের উপাসনা িরতে 

আতদশ িরতব। োরা সুন্দর েীবতনাপিরণ কনতয় েীবন যাপন িরতব। 
অেঃপর এিকদন কশাংগায় িুুঁি চদওয়া হতব। (েেন সব কিছু ধ্বাংস 

হতয় যাতব) এরপর এিকদন প্রচন্ড বৃকষ্ট বকষেে হতব। এ বৃকষ্টর িারতণ 
মানুতষর চদহগুতলা উকিতদর মে উকত্থে হতব। এরপর আবার কশাংগায় 

িুুঁি চদওয়া হতব েেন মানুতষরা দাকড়তয় যাতব ও একদি চসকদি 

োিাতে থািতব। োরপর বলা হতব চহ মানব সিল! চোমাতদর রতবর 
কদতি আতসা। চোমরা দাকড়তয় যাও, চোমাতদর কেজ্ঞাসাবাদ িরা হতব। 
এরপর আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, োহান্নামীতদর চবর িতর আতনা। 
কেজ্ঞাসা িরা হতব িে েন চথতি িে েন চবর িতর আনতবা? উির 
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চদওয়া হতব, প্রতেযি হাোর চথতি নয় শে কনরানব্বই েনতি চবর 

িতর নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন, চসকটই 

এমন কদন যা কশশুতদর বৃদ্ধ িতর কদতব। আর এ কদনকটতে আল্লাহ 

ো‘আলা কনে পাতয়র চগাছা উমু্মক্ত িরতবন”।8 

হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

১- কিয়ামতের বড় আলামতের এিকট হতলা দাজ্জাতলর আকবভোব। 

২- কিয়ামতের বড় আলামতের এিকট হতলা ঈসা আলাইকহস সালাতমর 

আগমন। 

৩- ঈসা আলাইকহস সালাম দাজ্জালতি চশষ িতর কদতবন। এরপর সুে 
শাকন্তর রােে িাতয়ম হতব যা সাে বছর স্থায়ী হতব। 

৪-রহমতের বায়ু চপ্ররণ িতর কিয়ামতের পূতবে আল্লাহ ঈমানদারতদর 

মৃেুয ঘটাতবন। একটও কিয়ামতের এিকট বড় আলামে। 

৫- কিয়ামতের পূবেক্ষতণ পৃকথবীতে চিাতনা ভাতলা মানুষ থািতব না। 
কহাংস্র, দুকবেি, দূরাচার বযকক্ততদর উপর কিয়ামে সাংঘকটে হতব।  

৬- কিয়ামতের পূতবে সবেত্র শয়োতনর েৎপরোয় চপৌিকলিো বা মুকেে 

পুোর বযাপি প্রচলন ঘটতব। েেন মানুষ সচ্ছলোর সাতথ সুন্দর 

েীবতনাপিরণসহ েীবন যাপন িরতব। 

                                                            
8 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৯৪০। 
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৭- মানুতষর উন্নে েীবন-যাপন চদতে কবভ্রান্ত হওয়ার অবিাশ চনই। 
এটা োতদর সেযো, সেযবাকদো বা গ্রহণতযাগযোর আলামে নয়। 

৮- প্রথম কশাংগায় িুুঁৎিাতর পৃকথবীর সবকিছু ধ্বাংস হতয় যাতব। আর 

কিেীয় িুুঁৎিাতর মানুষ েীবন কিতর পাতব। 

৯- মুষলধ্াতর বৃকষ্টর মাধ্যতম আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মানুষতি 

পূনেেীকবে িরতবন। 

১০- োহান্নামীতদর সাংেযা অতনি চবকশ হতব। প্রকে হাোর মানুতষ 

এিেন বাতদ সিতল োহান্নাতম যাতব। 

১১- আল্লাহ রাবু্বল আলামীন কিয়ামতের পর কনতের পাতয়র চগাছা 

উমু্মক্ত িরতবন। চযমন কেকন বতলন, 

ِِيَۡومَِِ﴿ ود ِِإ َلَِِوي ۡدَعۡونََِِساقِ َِعنِي ۡكَشف  ج  يع ونَِِفََلِِٱلس  [٤٢: القلم] ﴾٤٢ِيَۡسَتط    

“চস কদন পাতয়র চগাছা উমু্মক্ত িরা হতব। আর োতদতি কসেদা িরার 

েনয আহবান োনাতনা হতব, কিন্তু োরা সক্ষম হতব না”। [সূরা আল-

িলম: ৪২] 

১২- আল্লাহ রাবু্বল আলামীতনর পা রতয়তছ, েতব ো োুঁর মহান সত্ত্বার 

েনয চযমন উপতযাগী চেমনই। 



 

 

 
 48  

কশঙ্গায় িুুঁৎিার প্রসতঙ্গ 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন এ প্রসতঙ্গ বতলন, 

َِِون ف خَِِ﴿ ور ِِف  َِِمنِفََصع قَِِٱلص  َمىَوىتِ ِف  َِِوَمنِٱلسَّ ِِف  ۡرض 
َ
ِِٱۡۡل ِن ف خَِِث مَِِّٱّللَّ  َِِشآءََِِمنِإ لَّ

ۡخَرىِىِف يه ِ
 
مِِۡفَإ َذاِأ ونَِِق َيام ِِه  ر  قَت ٦٨ِِِيَنظ  ۡۡشَ

َ
َِِوأ ۡرض 

َ
عََِِرب  َهاِب ن ور ِِٱۡۡل َِِوو ض  ِٱۡلك َتىب 

ا ٓيءَِ ِِوَج  َهَدآء ِِنَِِۧب ٱنلَّب ي   ََِِوٱلش  مَِوق ض  ِ ِبَۡيَنه  مِِۡب ٱۡۡلَق  ونََِِلِِوَه  ۡظلَم   ،٦٧: الزمر] ﴾٦٩ِِي 
٦٨]  

“আর কশঙ্গায় িুুঁি চদওয়া হতব। িতল আল্লাহ যাতদরতি ইচ্ছা িতরন 

োরা ছাড়া আসমানসমূতহ যারা আতছ এবাং পৃকথবীতে যারা আতছ 

সিতলই চবহুুঁশ হতয় পড়তব। োরপর আবার কশঙ্গায় িুুঁি চদওয়া হতব, 

েেন োরা দাুঁকড়তয় োিাতে থািতব। আর যমীন োর রতবর নূতর 

আতলাকিে হতব, আমলনামা উপকস্থে িরা হতব এবাং নবী ও 

সাক্ষীগণতি আনা হতব, োতদর মতধ্য নযায়কবচার িরা হতব। এমোবস্থায় 
চয, োতদর প্রকে যুলম িরা হতব না”। [সূরা আয-যুমার. আয়াে: ৬৮-

৬৯] 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন এ প্রসতঙ্গ আতরা বতলন, 

َِِون ف خَِ﴿ ور ِِف  مِفَإ َذاِٱلص  ۡجَداثِ ِم  نَِِه 
َ
ل ونََِِرب  ه مِِۡإ َلِىِٱۡۡل   [٥١: يس] ﴾٥١ِيَنس 

“আর কশঙ্গায় িুুঁি চদওয়া হতব, েৎক্ষণাৎ োরা িবর চথতি োতদর 

রতবর কদতি ছুতট আসতব”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াে: ৫১] 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন এ প্রসতঙ্গ আতরা বতলন, 
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َِشاَءِ﴿ َِمن  ِإ لَّ ر ض 
َ ِاۡل  ِف  َِوَمن  َماَوات  ِالسَّ ِف  َِفَفز َعَِمن  ور  ِالص  ِف  ن َفخ  َِوَيو َمِي  اّللَّ 

ر ينَِ تَو ه َِداخ 
َ
ِأ ٌّ   ﴾َوُك 

“আর চযকদন কশঙ্গায় িুুঁি চদওয়া হতব, চসকদন আসমানসমূহ ও যমীতন 

যারা আতছ সবাই ভীে হতব; েতব আল্লাহ যাতদরতি চাইতবন োরা 

ছাড়া। আর সবাই োুঁর িাতছ হীন অবস্থায় উপকস্থে হতব”। [সূরা আন-

নামল, আয়াে: ৮৭] 

এ আয়ােসমূহ চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

১- প্রথম কশঙ্গা িুৎিাতর আিাশমণ্ডলী ও পৃকথবীতে যারা থািতব 

সিতলই চবহুশ হতয় যাতব। েতব আল্লাহ যাতদর রক্ষা িরতবন োরা 

চবহুশ হতব না। 

২- কিেীয় বার কশঙ্গা িুুঁি কদতল সিতলই েীকবে হতয় উ তব। 

৩- দুই বার কশঙ্গা িুতির কবষয়কট প্রমাকণে হতলা। 

৪- কিেীয় বার কশঙ্গায় িুৎিাতরর পর পৃকথবী আতলাকিে হতব। 

কহসাব-কনিাশ শুরু হতব।  

৫- কিেীয় আয়াতে চয কশঙ্গা িুৎিাতরর িথা এতসতছ চসটা কিেীয় ও 

চশষ িুুঁৎিার। 

৬- েৃেীয় আয়াতে চয িুৎিাতরর িথা আতলাকচে হতয়তছ চসটা হতলা 

প্রথম িুৎিার। 
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৭- শুধু্ পৃকথবীর অকধ্বাসীরা নয়। আিাতশর অকধ্বাসীরাও কিয়ামতের 

ভয়াবহোয় িকম্পে হতব। 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْرَبُعونَ »
َ
ْرَبُعوَن « َما َبْْيَ انلهْفَختَْْيِ أ

َ
َبيُْت، قَاَل: أ

َ
ْرَبُعوَن يَْوًما؟ قَاَل: أ

َ
َشْهًرا؟ قَاَل: قَاَل: أ

َبيُْت، قَاَل: 
َ
ْرَبُعوَن َسنًَة؟ قَاَل: أ

َ
َبيُْت، قَاَل: أ

َ
َماِء َماًء َفيَنْبُتُوَن »أ ُ ِمَن السه ُل اَّلله ُثمه ُيْْنِ

ٌء إَِّله َيبََّْل، إَِّله َعْظًما َواِحًدا وَُهَو َعْجُب  َكَما يَنْبُُت اَْلْقُل، لَيَْس ِمَن اِْلنَْساِن ََشْ
نَِب  ُب اخلَلُْق يَْوَم الِقيَاَمةِ اَّله  «، َوِمنُْه يَُركه

“দুই কশঙ্গায় িুৎিাতরর মতধ্য সময় হতলা চকল্লশ। চলাতিরা প্রশ্ন িরল, 
চহ আবু হুরায়রা উহা কি চকল্লশ কদন? আকম (আবু হুরায়রা) না বললাম। 
োরা কেতজ্ঞস িরল, োহতল কি চকল্লশ মাস? আকম বললাম, না। োরা 
কেতজ্ঞস িরল োহতল কি চকল্লশ বছর? আকম বললাম, না। রাসূলুল্লা 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন, এরপর আল্লাহ ো‘আলা 

আিাশ চথতি পাকন বষেণ িরতবন। েেন মানুতষরা চেতগ উ তব চযমন 
উকিদ উদগে হয়। মানুতষর চদতহর কিছুই অবকশষ্ট থািতব না। থািতব 
শুধু্ চমরুদতন্ডর এিকট হাকি। আর একট কদতয়ই কিয়ামতের কদন 

সৃকষ্টেীবতি আবার তেকর িরা হতব”।9  

                                                            
9 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৯৩৫, ও সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৯৫৫। 
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হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম:  

১- কিয়ামে সাংঘটতন দু বার কশঙ্গায় িুুঁি চদওয়া হতব। সহীহ বুোরী 

ও মুসকলম বকণেে এ হাদীসকট চথতি আমরা ো োনতে পারলাম। অবশয 
চবশ কিছু আকলম কেন বার বা চার বার কশঙ্গা িুতিুঁর িথা বতলতছন। 
কিন্তু আল িুরআতনর আয়াে ও সহীহ হাদীস িারা প্রমাকণে দু বার 

কশঙ্গা িুতিুঁর কবষয়কট অকধ্িেম কবশুদ্ধ। 

২- দু িুৎিাতরর মাতঝ সময় চকল্লশ কদন না মাস না বছর? চিানকট 

আসতল উতেশয? কবকভন্ন হাদীতস চকল্লশ বছতরর িথা বলা হতয়তছ। কিন্তু 
চস হাদীসগুতলা দুবেল সুতত্রর। আসল িথা হতলা কবষয়কট অস্পষ্ট রাো 

হতয়তছ। 

৩- কিয়ামতের সময় িবতর মানুতষর চদতহর চিাতনা কিছু অবকশষ্ট 

থািতব না। শুধু্ এিকট চমরুদতন্ডর হাড় আল্লাহ ো‘আলা অক্ষে 

রােতবন। চসকট কদতয় মানুষতি আবার সৃকষ্ট িরতবন। 
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েৃেীয় অধ্যায় 

কিয়ামতের ভয়াবহো 

যেন মানুষ িবর চথতি উত  দাড়াতব োতদর বলা হতব, চোমরা আতসা 

চোমাতদর প্রকেপালতির িাতছ, আর থাতমা, চোমাতদর কেজ্ঞাসাবাদ 

িরা হতব েেন সিল মানুষ হোশায় আেকঙ্কে হতয় পড়তব। 
পরাক্রমশালী এি অকিেীয় প্রভুর সামতন সিতল মাথা নে িতর কদতব। 
োরা চসকদন এ আহবাতন সাড়া কদতে চদৌড়াতদৌকড় আরম্ভ িতর কদতব। 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

َِِيَتَّب ع ونَِِيَۡوَمئ ذِ ﴿ اع  ِۥ ِع َوجََِِلِِٱدلَّ ۡصَوات ِِوََخَشَعت ََِِل 
َ
ِِتَۡسَمعِ ِفََلِِل لرَِّنَٰمۡحِٱۡۡل ِإ لَّ

  [١٠٨: طه] ﴾١٠٨َِهۡمٗسا

“চসকদন োরা আহ্বানিারীর (কিকরশোর) অনুসরণ িরতব। এর 

চিাতনা একদি চসকদি হতব না এবাং পরম িরুণামতয়র সামতন সিল 

আওয়াে কনচু হতয় যাতব। োই মৃদু আওয়াে ছাড়া েুকম কিছুই শুনতে 

পাতব না”। [সূরা োহা, আয়াে: ১০৮] 

وه ِِوََعَنت ِ﴿ ِ ِل ۡلَح ِ ِٱلۡو ج  ۡلٗماََِحََلَِِمنَِِۡخاَبَِِوقَدِِۡٱۡلَقي وم  ِم نََِِيۡعَمۡلَِِوَمن١١١ِِظ 
ىل َحىت ِ وَِِٱلصَّ ۡؤم نِ ِوَه  ِِفََلِِم  ۡلٗماََِيَاف    [١١٢ ،١١١: طه] ﴾١١٢َِهۡضٗماَِوَلِِظ 

“আর কচরঞ্জীব, কচরপ্রকেকষ্ঠে সিার সামতন সিতলই অবনে হতব। আর 

চস অবশযই বযথে হতব চয যুলুম বহন িরতব। এবাং চয মুকমন অবস্থায় 

ভাতলা িাে িরতব চস চিাতনা যুলুম বা ক্ষকের আশাংিা িরতব 

না”। [সূরা োহা আয়াে: ১১১-১১২] 
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مِۡ﴿ وا ِِفََذرۡه  ِىَِوَيۡلَعب وا ََِِي وض  وا َِِحّتَّ مِ ِي َلىق  ونَِِٱَّلَّ يِيَۡوَمه  ونَِِيَۡوم٤٢َِِِي وَعد  ِم نَََِِيۡر ج 
ۡجَداثِ 

َ
اٗعِِٱۡۡل َ مِِِۡس  نَّه 

َ
بِ ِإ َلِىَِكأ ونَِِن ص  َعة٤٣ًِِِي وف ض  مَِِۡخىش  بَۡصىر ه 

َ
مِِۡأ ه  ىل َكِِذ لَّة  ِِتَۡرَهق  َِذ

ونَََِِكن وا ِِٱَّلَّ يِٱِۡلَۡومِ    [٤٤ ،٤٢: املعارج] ﴾٤٤ِي وَعد 

“অেএব োতদরতি চছতড় দাও, োরা (চবহুদা িথায়) মি থািুি আর 

চেল-োমাশা িরুি যেক্ষণ না োরা চদো পায় চসকদতনর, যার 

প্রকেশ্রুকে োতদরতি চদওয়া হতয়তছ। চযকদন দ্রুেতবতগ োরা িবর 

চথতি চবর হতয় আসতব, চযন োরা চিাতনা লতক্ষযর কদতি ছুটতছ অবনে 

চচাতে। লাঞ্ছনা োতদরতি আচ্ছন্ন িরতব! একটই চসকদন যার ওয়াদা 

োতদরতি চদওয়া হতয়কছল”। [সূরা আল-মা‘আকরে, আয়াে: ৪২-৪৪] 

পরিাল অস্বীিারিারীতদর দুকদেন 

আমাতদর মানব সমাতে বহু মানুষ আতছ যারা পরিালতি অস্বীিার 

িতর থাতি। োরা বতল থাতি দুকনয়ার েীবনই েীবন। যা চদকে না ো 
কবশ্বাস িকর না। পরিাল অস্বীিার িরার িতল োরা চয পরিাতলর 

কশিার হতব না ো কিন্তু নয়। কেউ আগুতনর দাহয শকক্ত অস্বীিার 

িরতলও আগুন োতি চপতল দগ্ধ িরতবই। 

আল্লাহ ো‘আলা এতদর সম্পতিে বতলন: 

ب يَِِيَۡوَمئ ذِ َِوۡيلِ ﴿ َكذ    ۡلم 
ب ونَِِٱَّلَّ ين١٠َِِِل  َِِوَما١١ِِٱدل  ينِ ِب َيۡومِ ِي َكذ   ِِٓي َكذ  ب  ِِب هۦ  ِإ لَّ

ۡعَتدِ ِك  ِ ث يمِ ِم 
َ
َسىط يِ ِقَاَلَِِءاَيىت َناَِعلَۡيه ِِت ۡتَلِىِإ َذا١٢ِِأ

َ
ل يَِِأ وَّ

َ
ِىَِرانَِِبَلۡ ََِِكَّ ١٣ِِِٱۡۡل ََِعَ

وب ه م
اِق ل  ب ونَََِِكن وا ِِمَّ ١٤ِِِٓيَۡكس  مََِِۡكَّ ب  ه مَِِۡعنِإ نَّه  وب ونَِِيَۡوَمئ ذِ ِرَّ ََّمۡحج  مِِۡث م١٥َِِِّل ِإ نَّه 
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يمِ ِلََصال وا ِ َقال ِِث م١٦َِِِّٱۡۡلَح  نت مِٱَّلَّ يَِهىَذاِي  ب ونَِِب هۦ ِك   ،١٠: املطففْي] ﴾١٧ِت َكذ  
١٧]  

“চসকদন ধ্বাংস অস্বীিারিারীতদর েনয। যারা প্রকেদান কদবসতি 

অস্বীিার িতর। আর সিল সীমালঙ্ঘনিারী পাপাচারী ছাড়া চিউ ো 

অস্বীিার িতর না। যেন োর িাতছ আমার আয়ােসমূহ কেলাওয়াে 

িরা হয় েেন চস বতল, পূবেবেেীতদর রূপিথা। িেতনা নয়, বরাং োরা 

যা অেেন িরে ো-ই োতদর অন্তরসমূহতি চেতি কদতয়তছ। িেতনা 
নয়, কনশ্চয় চসকদন োরা োতদর রব চথতি পদোর আড়াতল থািতব। 
োরপর কনশ্চয় োরা প্রজ্জ্বকলে আগুতন প্রতবশ িরতব। োরপর বলা 
হতব, এটাই ো যা চোমরা অস্বীিার িরতে”। [সূরা আল-

মুোিকিকিন, আয়াে: ১০-১৭] 

َِِون ف خَِ﴿ ور ِِف  مِفَإ َذاِٱلص  ۡجَداثِ ِم  نَِِه 
َ
ل ونََِِرب  ه مِِۡإ َلِىِٱۡۡل َِمنِ َِيىَوۡيلََناِقَال وا ٥١ِِِيَنس 

نَاِ ِم نَِبَعَثَنا ۡرقَد  ۡرَسل ونََِِوَصَدَقِِٱلرَّۡحَمىنِ ِوََعدََِِماَِهىَذاِِِۗمَّ ََِِكنَۡتِِإ ن٥٢ِِٱلۡم  َِصۡيَحةِِٗإ لَّ
َدةِٗ مِِۡفَإ َذاَِوىح  ۡيَناََِج يعِ ِه  َ ونَِِدلَّ ََۡض  ِِت ۡظلَمِ َِلِِفَٱِۡلَۡوم٥٣َُِِِم  َۡزۡونََِِوَلِِاِ َِٗشۡيَِِنۡفس  ُِِت  ِإ لَّ
نت مَِِۡما   [٥٤ ،٥١: يس] ﴾٥٤َِِتۡعَمل ونَِِك 

“আর কশঙ্গায় িুুঁি চদওয়া হতব, েৎক্ষণাৎ োরা িবর চথতি োতদর 

রতবর কদতি ছুতট আসতব। োরা বলতব, হায় আমাতদর দুতভোগ! চি 

আমাতদরতি আমাতদর কনদ্রাস্থল চথতি উ াতলা? (োতদরতি বলা হতব) 

এটা চো ো যার ওয়াদা পরম িরুনাময় িতরকছতলন এবাং রাসূলগণ 

সেয বতলকছতলন। ো কছল শুধু্ই এিকট কবিট আওয়াে, িতল েৎক্ষণাৎ 

োতদর সিলতি আমার সামতন উপকস্থে িরা হতব। সুেরাাং আে 
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িাউতিই চিাতনা যুলম িরা হতব না এবাং চোমরা যা আমল িরকছতল 

শুধু্ োরই প্রকেদান চোমাতদর চদওয়া হতব”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াে: 

৫১-৫৪] 

َِِكَذب وا ِِٱَّلَّ ينَِِتََرىِٱۡلق َيىَمة َِِوَيۡومَِ﴿ مِٱّللَّ ََِِعَ ه  وه  ة  ِِو ج  ۡسَودَّ لَۡيَسِِم 
َ
ِِأ َِمۡثٗوىَِجَهنَّمَِِف 

َتَكّب   ينَِ  ۡلم 
  [٥٩: الزمر] ﴾٦٠ِل 

“আর যারা আল্লাহর প্রকে কমথযাতরাপ িতর কিয়ামতের কদন েুকম োতদর 

চচহারাগুতলা িাতলা চদেতে পাতব। অহঙ্কারীতদর বাসস্থান োহান্নাতমর 
মতধ্য নয় কি?” [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৬০] 

َِِإ نَِِۡوقَال ٓوا ِ﴿ ِِه  ۡنَياَِحَيات َناِإ لَّ وث يَََِِنۡنِ َِوَماِٱدل  وا ِِإ ذِِۡتََرىََِِٰٓولَو٢٩ِِِۡب َمۡبع  ِىِو ق ف  َِرب  ه ۡمِ ََِعَ
لَۡيَسِِقَاَلِ
َ
ِ َِهىَذاِأ وق وا ِِقَاَلَِِوَرب  َنا ِِبََلِىِقَال وا ِِب ٱۡۡلَق   نت مِِۡب َماِٱلَۡعَذاَبِِفَذ  ونَِِك  ر  ٣٠ِِتَۡكف 
َِِقَدِۡ ب وا ِِٱَّلَّ ينََِِخس  َِِٰٓٱّللَّ  ِِب ل َقآء َِِكذَّ مِ ِإ َذاَِحّتَّ اَعةِ َِجآَءۡته  َتَناِقَال وا َِِبۡغَتةِِٗٱلسَّ ِىَِيىَحۡسَ ََِعَ
مِِۡف يَهاِفَرَّۡطَناَِما مَُِِۡيۡم ل ونَِِوَه  ۡوَزارَه 

َ
ِىِأ ور ه ۡمِ ََِعَ ه  َلِِظ 

َ
ونََِِماَِسآءَِِأ ة َِِوَما٣١ِِيَز ر  ِٱۡۡلََيوى

ِٓ ۡنَيا ِِٱدل  ارِ َِولَۡهو  ِِلَع ب ِِإ لَّ َرة َِِولدَلَّ وَنِ ِل  َّلَّ ينََِِخۡي ِِٱٓأۡلخ  فََلَِِيتَّق 
َ
: اَّلنعام] ﴾٣٢َِتۡعق ل ونَِِأ

٣٢ ،٢٩]  

“আর োরা বতলকছল, আমাতদর এ দুকনয়ার েীবন ছাড়া কিছু চনই এবাং 

আমরা পুনরুজ্জীকবে হব না। আর যকদ েুকম চদেতে যেন োতদরতি 

দাুঁড় িরাতনা হতব োতদর রতবর সামতন এবাং কেকন বলতবন, এটা কি 

সেয নয়? োরা বলতব, হযাুঁ, আমাতদর রতবর িসম! কেকন বলতবন, 

সুেরাাং চোমরা চয িুিুরী িরতে োর িারতণ আযাব আস্বাদন ির। 

যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীিার িতরতছ োরা অবশযই ক্ষকেগ্রি হতয়তছ, 
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এমনকি যেন হ াৎ োতদর িাতছ কিয়ামে এতস যাতব, োরা বলতব, 

হায় আিতসাস! চসোতন আমরা চয ত্রুকট িতরকছ োর উপর। োরা 

োতদর পাপসমূহ োতদর কপত  বহন িরতব; সাবধ্ান! োরা যা বহন 

িরতব ো িে কনিৃষ্ট! আর দুকনয়ার েীবন চেলাধু্লা ও োমাশা ছাড়া 

কিছু না। আর যারা োিওয়া অবলম্বন িতর োতদর েনয আকেরাতের 

আবাস উিম। অেএব চোমরা কি বুঝতব না?” [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াে: ২৯-৩২] 

ب يَِِيَۡوَمئ ذِ َِوۡيلِ ﴿ َكذ    ۡلم 
ٓوا ٢٨ِِِل  نت مَِماِإ َلِىِٱنَطل ق  ب ونَِِب هۦ ِك  ٓوا ٢٩ِِِت َكذ   ِ ِإ َلِىِٱنَطل ق 

ل  ِظ 
َعبِ ِثََلىث ِِذ ي ٣٠ِِِش  َِِوَلَِِظل يلِ ِلَّ ۡغن  َهبِ ِم نَِِي 

ِِإ نََّها٣١ِِٱللَّ ر ِِتَۡرم  ٣٢َِِكٱۡلَقۡصِ ِب َۡشَ
ۥ نَّه 
َ
َمىلَتِ َِكأ ۡفرِ ِج  ب يَِِيَۡوَمئ ذِ َِوۡيلِ ٣٣ِِص  َكذ    ۡلم 

  [٣٤ ،٢٨: املرسالت] ﴾٣٤ِل 

“কমথযাতরাপিারীতদর েনয চসকদতনর দুতভোগ! (োতদরতি বলা হতব), 

চোমরা যা অস্বীিার িরতে চসকদতি গমন ির। যাও কেন শাো কবকশষ্ট 
আগুতনর ছায়ায়, যা ছায়াদানিারী নয় এবাং ো োহান্নাতমর জ্বলন্ত 

অকিকশোর চমািাতবলায় চিাতনা িাতেও আসতব না। কনশ্চয় ো 

(োহান্নাম) ছড়াতব প্রাসাদসম সু্ফকলঙ্গ। ো চযন হলুদ উষ্ট্রী। 
কমথযাতরাপিারীতদর েনয চসকদতনর দুতভোগ!” [সূরা আল-মুরসালাে, 

আয়াে: ২৮-৩৪] 

আিাশমণ্ডলী ও পৃকথবীসমূহ মুকষ্ঠবদ্ধ িরা 

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ো‘আলা এরপর আিাশসমূহতি ডান হাতে 

আর পৃকথবীগুতলাতি অনয হাতে মুকষ্ঠবদ্ধ িরতবন। অেঃপর বলতবন, 
চিাথায় শকক্তধ্র তস্বরাচারীরা? চিাথায় অহাংিারীরা? 
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আল্লাহ ো‘আলা এ প্রসতঙ্গ বতলন, 

وا َِِوَما﴿ َِِقََدر  ۦ َِحقَِِّٱّللَّ ِِقَۡدر ه ۡرض 
َ
ۥََِج يٗعاَِوٱۡۡل َمىَوىت ِِٱۡلق َيىَمة ِِيَۡومََِِقۡبَضت ه  َِوٱلسَّ

 ِ ىت  َِِمۡطو يَّ ۥِب َيم ين ه ۦ  ۡبَحىَنه  اَِوتََعىَلِىِس  ونََِِعمَّ   [٦٦: الزمر] ﴾٦٧ِي ۡۡش ك 

“আর োরা আল্লাহ-চি যথাতযাগয মযোদা চদয়কন। অথচ কিয়ামতের কদন 
চগাটা পৃকথবীই থািতব োুঁর মুকষ্ঠতে এবাং আিাশসমূহ োুঁর ডান হাতে 

ভাুঁে িরা থািতব। কেকন পকবত্র, োরা যাতদরতি শরীি িতর কেকন 
োতদর ঊতধ্বে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৬৭] 

َمآءََِِنۡطو يِيَۡومَِ﴿ ِِٱلسَّ ِ َِكَطي  
ل  ج  ِ ِٱلس   ت ب  َِِٓكَماِل ۡلك  نَا

ۡ
َلِِبََدأ وَّ

َ
ۥ َِِخۡلقِ ِأ ه  ٓ ِِوَۡعًداِن ع يد  َِعلَۡيَنا

نَّاِإ نَّا ىع ل يَِِك    [١٠٤: اَّلنبياء] ﴾١٠٤َِف

“চস কদন আমরা আসমানসমূহতি গুকটতয় চনব, চযভাতব গুকটতয় রাো 

হয় কলকেে দলীল-পত্রাকদ। চযভাতব আকম প্রথম সৃকষ্টর সূচনা িতরকছলাম 

চসভাতবই পুনরায় সৃকষ্ট িরব। ওয়াদা পালন িরা আমার িেেবয। কনশ্চয় 

আকম ো পালন িরব”। [সূরা আল-আকম্বয়া, আয়াে: ১০৪] 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলন, 

ْيَن ُملُوُك »
َ
نَا الَمِلُك، أ

َ
َمَواِت بِيَِميِنِه، ُثمه َيُقوُل: أ رَْض، َوَيْطوِي السه

َ
ُ اْل َيْقِبُض اَّلله

رِْض 
َ
 «اْل
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“আল্লাহ ো‘আলা পৃকথবী মুকষ্ঠবদ্ধ িরতবন আর আিাশতি কনে ডান 

হাতে ভাে িতর ধ্রতবন অেঃপর বলতবন, আকমই বাদশাহ। চিাথায় 
আে পৃকথবীর রাো-বাদশাগণ?”10 

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ُخُذُهنه بِيَِدهِ اَْلُْمََن، ُثمه َيُقوُل: »
ْ
َماَواِت يَْوَم الِْقيَاَمِة، ُثمه يَأ َيْطوِي اهلُل َعزه وََجله السه

، ُثمه َيُقوُل:  رَِضَْي بِِشَماَِلِ
َ
ُوَن. ُثمه َيْطوِي اْْل ْيَن الُْمتََكَبِّ

َ
ْيَن اْْلَبهاُروَن؟ أ

َ
نَا الَْمِلُك، أ

َ
أ

نَا الَْمِلُك 
َ
ُوَن؟ أ ْيَن الُْمَتَكَبِّ

َ
ْيَن اْْلَبهاُروَن؟ أ

َ
 «أ

“কিয়ামতের কদন আল্লাহ ো‘আলা আিাশসমূহতি ভাুঁে িতর 

চিলতবন। অেঃপর ো ডান হাতে ধ্ারণ িরতবন আর বলতবন, আকম 

বাদশা। চিাথায় আে তস্বরাচরীরা? চিাথায় আে অহাংিারীরা? এরপর 

পৃকথবীগুতলাতি বাম হাতে ভাুঁে িতর ধ্রতবন। অেঃপর বলতবন, 

চিাথায় আে তস্বরাচরীরা? চিাথায় আে অহাংিারীরা?”11 

হাশতরর ময়দাতনর অবস্থা  

হাদীতস এতসতছ: সাহল ইবন সা‘আদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

رٍْض َبيَْضاَء »
َ
، لَيَْس ِفيَها َعلٌَم َُيَِْشُ انلهاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة لََعَ أ َعْفَراَء، َكُقرَْصِة انلهَِّقِّ

َحدٍ 
َ
 «ِْل

                                                            
10 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৮৪২; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৭৮৭। 
11 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৭৮৮। 
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“কিয়ামতের কদবতস মানুষতি সাদা চপাড়ামাকট রাংতয়র উকিদহীন এিকট 

যমীতন এিত্র িরা হতব। চযোতন িাতরা েনয চিাতনা আলামে থািতব 

না”।12 

আতয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে কেকন বতলন, আকম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চি বলতে শুতনকছ কেকন বলতেন: 

قُلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل النَِّساُء َوالرَِّجاُل « َُيَِْشُ انلهاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًَّل »
يًعا َينُْظُر َبْعُضُهْم إََِل َبْعٍض، قَاَل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم:  َشدُّ ِمْن يَ »مَجِ

َ
ْمُر أ

َ
ا ًَعئَِشُة اْْل

ْن َينُْظَر َبْعُضُهْم إََِل َبْعٍض 
َ
 «أ

“কিয়ামতের কদন মানুষতি উলঙ্গ, োকল পাতয় ও েেনাকবহীন অবস্থায় 

এিত্র িরা হতব। আকম বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষ ও নারী 

সিলতি এিত্র িরা হতব আর এিেন অপর েতনর কদতি োিাতব? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: চহ আতয়শা! চসকদন 

অবস্থা এমন ভয়াবহ হতব চয এিেন অপর েতনর কদতি োিাতনার 

িুরসে পাতব না”।13 

িাতিররা অন্ধ ও চচহারার উপর ভর িতর উপকস্থে হতব 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

                                                            
12 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৭৯০। 
13 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৫৯। 
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ۡعَرَضَِِوَمنِِۡ﴿
َ
ه ۥَِضنَٗكَِِمع يَشةََِِٗل ۥِفَإ نَِِّذ ۡكر يَِعنِأ ۡعَمِىِٱۡلق َيىَمة ِِيَۡومََِِوََنۡۡش  

َ
١٢٤ِِأ

ِِٓل مََِِرب  ِِقَاَلِ تَن  ۡعَمِىَِحَۡشۡ
َ
َِِوقَدِِۡأ نت  ٗياِك  َتۡتَكَِِكَذىل َكِِقَاَل١٢٥ِِِبَص 

َ
يَتَها َِِءاَيىت َناِأ ِفَنَس 

  [١٢٦ ،١٢٤: طه] ﴾١٢٦ِِت نَسِىِٱِۡلَۡومََِِوَكَذىل َكِ

“আর চয আমার স্মরণ চথতি মুে কিকরতয় চনতব, োর েনয হতব কনশ্চয় 

এি সাংিুকচে েীবন এবাং আকম োতি কিয়ামে কদবতস উ াতবা অন্ধ 

অবস্থায়। চস বলতব, চহ আমার রব, চিন আপকন আমাতি অন্ধ অবস্থায় 

উ াতলন? অথচ আকম চো কছলাম দৃকষ্টশকক্ত সম্পন্ন? কেকন বলতবন, 

এমকনভাতবই চোমার কনিট আমার কনদশেনাবলী এতসকছল, কিন্তু েুকম 

ো ভুতল কগতয়কছতল এবাং চসভাতবই আে চোমাতি ভুতল যাওয়া হতলা”। 
[সূরা োহা, আয়াে: ১২৪-১২৬] 

কেকন আতরা বতলন, 

مِۡ﴿ ِىِٱۡلق َيىَمة ِِيَۡومََِِوََنۡۡش  ه  وه ه مََِِۡعَ ۡمٗياِو ج  ا َِِوب ۡكٗماِع  م ٗ مَِِۡوص  ىه  َوى
ۡ
أ ِ ِمَّ ََّماَِجَهنَّم  َِك 

مَِِۡخَبۡتِ   [٩٧: اَّلرساء] ﴾٩٧َِِسع ٗياِز ۡدَنىه 

“আর আমরা কিয়ামতের কদতন োতদরতি এিত্র িরব উপুড় িতর, 

অন্ধ, মূি ও বকধ্র অবস্থায়। োতদর আশ্রয়স্থল োহান্নাম; যেনই ো 

কনতিে হতব েেনই আকম োতদর েনয আগুন বাকড়তয় চদব”। [সূরা 

আল-ইসরা, আয়াে: ৯৭] 

হাদীতস এতসতছ: আনাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 
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نه رَُجاًل »
َ
ِ َُيَِْشُ الََكفُِر لََعَ وَْجِهِه يَْوَم الِقيَاَمِة؟ قَاَل: أ ي »قَاَل: يَا نَِِبه اَّلله ِ لَيَْس اَّله

َ
أ
ْن ُيْمِشيَُه لََعَ وَْجِهِه يَْوَم الِقيَاَمةِ 

َ
ْنيَا قَاِدًرا لََعَ أ ْمَشاهُ لََعَ الرِّْجلَْْيِ ِِف ادلُّ

َ
قَاَل َقتَاَدُة: « أ

ِة َربِّنَ   «ابَََّل وَِعزه

“এি বযকক্ত কেতজ্ঞস িরল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের কদন 

িাকিরতদর িীভাতব চচহারার উপর উপুর িতর উ াতনা হতব? কেকন 

বলতলন: চয মহান সত্ত্বা দুকনয়াতে দু’পা কদতয় চলাচল িকরতয়তছন, কেকন 

কি কিয়ামতের কদন মুে-মন্ডল কদতয় চলাচল িরাতে পারতবন না? 

িাোদা বলতলন: অবশযই কেকন পারতবন, মহান রতবর সম্মাতনর িসম 

িতর বলকছ”।14 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

رِْض َسبِْعَْي ِذَراًًع، َوُيلِْجُمُهْم »
َ
َيْعَرُق انلهاُس يَْوَم الِقيَاَمِة َحَّته يَْذَهَب َعَرُقُهْم ِِف اْل

 «َحَّته َيبْلَُغ آَذاَنُهمْ 

“কিয়ামতের কদন মানুষ ঘমোক্ত হতব। এমনকি যমীতনর সির হাে ঘাতম 
ডুতব যাতব। োতদর ঘাতম োরা িান পযেন্ত ডুতব যাতব”।15 

কমিদাদ ইবন আসওয়াদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন 

আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি বলতে শুতনকছ, 

                                                            
14 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৭৬০, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮০৬। 
15 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৩২। 
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ْمُس يَْومَ الِْقيَاَمِة ِمَن اخْلَلِْق، َحَّته تَُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميٍل » قَاَل ُسلَيُْم  -« تُْدََن الشه
ي تُْكتََحُل  ِ ِم الِْميَل اَّله

َ
رِْض، أ

َ
َمَسافََة اْْل

َ
ْدرِي َما َيْعِِن بِالِْميِل؟ أ

َ
ْبُن ًَعِمٍر: فََواهلِل َما أ

ْعَمالِِهْم ِِف الَْعَرِق، فَِمنُْهْم َمْن يَُكوُن إََِل »قَاَل:  -بِِه الَْعْْيُ 
َ
َفيَُكوُن انلهاُس لََعَ قَْدِر أ

َكْعبَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن يَُكوُن إََِل ُرْكبَتَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن يَُكوُن إََِل َحْقَويِْه، َوِمنُْهْم َمْن 
 « يُلِْجُمُه الَْعَرُق إِْْلَاًما

َ
 َشاَر رَُسوُل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم بَِيِدهِ إََِل ِفيهِ قَاَل: َوأ

“কিয়ামে কদবতস সূযে মানুতষর েুব কনিটবেেী হতব। এমনকি এর দুরে 
এি মাইল পকরমাণ হতব। এ সম্পতিে সুলাইম ইবন আতমর বতলন, 

আল্লাহর শপথ! মাইল বলতে এোতন চিাতনা মাইল কেকন বুকঝতয়তছন 

আকম ো োকন না। েকমর দূরে পকরমাতপর মাইল বুকঝতয়তছন, না 

সুরমা দাকনর মাইল (শলািা) বুকঝতয়তছন? মানুষ োর আমল অনুযায়ী 

ঘাতমর মতধ্য থািতব। িাতরা ঘাম হতব পাতয়র কগরা বরাবর। িাতরা 
ঘাতমর পকরমাণ হতব হাটু বরাবর। িাতরা ঘাতমর পকরমাণ হতব চিামর 
বরাবর। আবার িাতরা ঘাতমর পকরমাণ হতব োর মুে বরাবর”।16 

চহ আল্লাহর বান্দা! আপকন এভাতব কচন্তা িতর চদেতে পাতরন, আমার 

অবস্থা েেন চিমন হতব? আকম কি চসকদন চসৌভাগযবান হতবা না 

দুভোগা? আমার েীবতনর অকধ্িাাংশ িাে কি সৎ িাে হতয়তছ না 

পাপাচার চবকশ হতয়তছ? আকম কি মদ, বযকভচার, েুয়া, প্রোরণা, কমথযা 

িথা, দুনেীকে, আমানতের চেয়ানে, অপতরর সম্পদ আত্নসাৎ, অপতরর 

মানহাকন, অপতরর চদাষ চচো, অপবাদ, কমথযা মামলা-মুিাোমা, সূদী 

িারবার, ঘুষ চলনতদন, োবাতর চভোল, ওয়াদা চেলািী, ঋণ চেলািী, 

                                                            
16 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৬৪। 
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ইসলাতমর শত্রুতদর সাতথ বনু্ধে, ইসলাম অনুসারীতদর কনতয় উপহাস 

োমাশা ইেযাকদ অননকেি িােগুতলা পকরহার িতর চলতে চপতরকছ, না 

এগুতলা কছতলা আমার েীবতনর কনেয কদতনর সঙ্গী? িাতেই কিয়ামতের 

এ িক ন কদতনর মুতোমুেী হওয়ার বযাপাতর আল্লাহ-চি ভয় িরুন। 
সিল কবষতয় আল্লাহ-চি ভয় িতর সাবধ্ানোর সাতথ পথ চলুন। 
দুকনয়ার েীবতন এিবার বযথে হতল ো িাকটতয় উ া যায়। কিন্তু 

কিয়ামতের সমতয়র বযথেোর চিাতনা প্রকেিার চনই। িাতেই এেন 
চথতিই কনতের আমতলর কহসাব কনতে িরতে থািুন। 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

﴿ِ ٓ ت ِِإ َذاََِكَّ ِِد كَّ ۡرض 
َ
اِٱۡۡل اَِدك ٗ اَِوٱلَۡملَك َِِرب َكِِوََجآء٢١ََِِِدك ٗ اَِصف ٗ ا ٓيء٢٢ََِِِصف ٗ ِوَج 

ََهنََّمِ ِيَۡوَمئ ذِِۢ رِ ِيَۡوَمئ ذِ ِِب  نَسىنِ َِيَتَذكَّ ِىِٱۡۡل  ّنَّ
َ
ول ٢٣ِِِٱَّل  ۡكَرىِىََِلِ َِوأ َِِيق  ۡيتَن 

ىلَ َِِي ۡمت  ِِقَدَّ ََيات  ِۡل 
  [٢٤ ،٢١: الفجر] ﴾٢٤

“িেতনা নয়, যেন পৃকথবীতি চূণে-কবচূণে িরা হতব পকরপূণেভাতব। আর 

চোমার রব ও কিকরশোগণ উপকস্থে হতবন সাকরবদ্ধভাতব। আর চসকদন 

োহান্নামতি উপকস্থে িরা হতব, চসকদন মানুষ স্মরণ িরতব, কিন্তু চসই 

স্মরণ োর িী উপিাতর আসতব? চস বলতব, হায়! যকদ আকম কিছু আতগ 

পা াোম আমার এ েীবতনর েনয!” [সূরা আল-িাের, আয়াে: ২১-

২৪] 

যারা চস কদন আল্লাহ ো‘আলার ছায়াতে আশ্রয় পাতব 
আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 
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ِظلُُّهْم ِِف ِظِلِّ يَْوَم ََّل ِظله »إِنه اهلَل َيُقوُل يَْوَم الِْقيَاَمِة: »
ُ
ْيَن الُْمتََحابُّوَن ِِباََلِِل، اَْلَْوَم أ

َ
أ

 «إَِّله ِظِلِّ 

“আল্লাহ ো‘আলা কিয়ামতের কদন বলতবন, যারা আমারই েনয 

পরস্পরতি ভাতলাতবতসতছ োরা আে চিাথায়? আে আকম োতদরতি 

আমার ছায়ায় ছায়া দান িরতবা। আে এমন কদন আমার ছায়া বযেীে 

আর চিাতনা ছায়া চনই”।17 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বকণেে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

 ِِف ِعبَاَدةِ »
َ
ُ ِِف ِظلِِّه، يَْوَم ََّل ِظله إَِّله ِظلُُّه: اِْلَماُم الَعاِدُل، وََشابٌّ نََشأ  َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اَّلله

قَا  ِ اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَتَفره َربِِّه، َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلهٌق ِِف الَمَساِجِد، َورَُجاَلِن ََتَابها ِِف اَّلله
َق،  ، َورَُجٌل تََصده َ َخاُف اَّلله

َ
ةٌ َذاُت َمنِْصٍب ومََجَاٍل، َفَقاَل: إِِّنِّ أ

َ
َعلَيِْه، َورَُجٌل َطلَبَتُْه اْمَرأ

 َ ْخََف َحَّته ََّل َتْعلََم ِشَماَُلُ َما ُتنِْفُق يَِمينُُه، َورَُجٌل َذَكَر اَّلله
َ
 « َخاَِلًا َفَفاَضْت َعيْنَاهُ أ

“কিয়ামে কদবতস সাে বযকক্ততি আল্লাহ ো‘আলা োুঁর ‘আরতশর 

ছায়ােতল আশ্রয় কদতবন, চযকদন োর ছায়া বযেীে কভন্ন চিাতনা ছায়া 

থািতব না- নযায়পরায়ন বাদশাহ, এমন যুবি চয োর চযৌবন বযয় 

িতরতছ আল্লাহর ইবাদতে, ঐ বযকক্ত যার হৃদয় সবেদা সাংকশষ্ট থাতি 

মসকেতদর সাতথ, এমন দু বযকক্ত যারা আল্লাহর েনয এতি অপরতি 

ভাতলাতবতসতছ এবাং কবকচ্ছন্ন হতয়তছ োরই েনয, এমন বযকক্ত যাতি 

চিাতনা সুন্দরী চনেৃস্থানীয়া এি রমণী আহ্বান িরল অশ্লীল িতমের 

                                                            
17 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৫৬৬। 
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প্রকে, কিন্তু প্রেযােযান িতর চস বলল, আকম আল্লাহতি ভয় িকর, এমন 

বযকক্ত, চয এরূপ চগাপতন দান িতর চয, োর বাম হাে ডান হাতের 

দান সম্পতিে অবগে হয় না। আর এমন বযকক্ত, কনেেতন চয আল্লাহতি 

স্মরণ িতর এবাং োর দু-চচাে চবতয় বতয় যায় অশ্রুধ্ারা”।18 

আবু ইয়াসার িা‘আব ইবন আমর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْو وََضعَ »
َ
ا أ ْنَظَر ُمْعُِسً

َ
َظلهُه اهلُل ِِف ِظلِّهِ  َمْن أ

َ
 «َعنُْه، أ

“চয চিাতনা ঋণগ্রি বা অভাবী বযকক্ততি সুতযাগ কদতব অথবা োতি ঋণ 

আদায় চথতি অবযাহকে কদতব আল্লাহ ো‘আলা োতি কনে ছায়ায় আশ্রয় 

কদতবন”।19 

কিয়ামতের কদন যাতি প্রথম ডািা হতব, কেকন হতলন আদম আলাইকহস 

সালাম 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

بُوُكْم آَدُم، َفيَُقوُل: »
َ
يهتُُه، َفيَُقاُل: َهَذا أ ُل َمْن يُْدََع يَْوَم الِقيَاَمِة آَدُم، َفََتَاَءى ُذرِّ وه

َ
أ

ْخِرُج، 
ُ
يهِتَك، َفيَُقوُل: يَا رَبِّ َكْم أ ْخِرْج َبْعَث َجَهنهَم ِمْن ُذرِّ

َ
َْلهيَْك وََسْعَديَْك، َفيَُقوُل: أ

ْخِرْج ِمنْ 
َ
ِخَذ ِمنها ِمْن َفيَُقوُل: أ

ُ
، إَِذا أ ِ  ُكِّ ِمائٍَة تِْسَعًة َوتِْسِعَْي " َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اَّلله

                                                            
18 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৬০; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১০৩১। 
19 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৩০২। 
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َعَرِة اَْليَْضاِء »ُكِّ ِمائٍَة تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن، َفَماَذا َيبََْق ِمنها؟ قَاَل:  َمِم ََكلشه
ُ
ِِت ِِف اْل مه

ُ
إِنه أ

ْسوَدِ 
َ
 «ِِف اثلهْوِر اْل

“কিয়ামতের কদন যাতি প্রথম ডািা হতব কেকন হতলন আদম আলাইকহস 

সালাম। কেকন োর সন্তানতদর চদেতবন। বলা হতব এ হতলা চোমাতদর 
কপো আদম। কেকন েেন বলতবন, উপকস্থে হতয়কছ চহ রব! আপনার 

িাতছই িলযাণ। আল্লাহ ো‘আলা োতি বলতবন, চোমার সন্তানতদর 

মতধ্য োহান্নামবাসীতদর কনতয় আতসা। আদম বলতবন, চহ রব, িে 

েনতি কনতয় আসতবা? আল্লাহ বলতবন, শে িরা কনরানব্বই েনতি 

কনতয় আতসা। এ িথা শুতন সাহাবাতয় চিরাম বলতলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
যেন আমাতদর এিশ েতনর মধ্য হতে কনরানব্বই েনতি োহান্নাতম 

কনতয় যাওয়া হতব োহতল বািী থািতব চি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন অনযানয উম্মতের সাংেযার েুলনায় আমার 

উম্মে হতব এমন অল্প চযমন এিকট িাতলা ষাতড়র গাতয় সাদা পশম 

থাতি”।20 

আবু সায়ীদ েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْخِرْج َبْعَث »
َ
: يَا آَدُم، َفيَُقوُل: َْلهيَْك وََسْعَديَْك َواخلَْْيُ ِِف يََديَْك، قَاَل: َيُقوُل: أ ُ َيُقوُل اَّلله

لٍْف تِْسَع ِمائٍَة َوتِْسَعًة َوتِْسِعَْي، فََذاَك ِحَْي 
َ
انلهاِر، قَاَل: َوَما َبْعُث انلهاِر؟ قَاَل: ِمْن ُكِّ أ

ِغُْي  )َوتََضُع ُكُّ َذاِت مَحٍْل مَحْلََها َوتََرى انلهاَس َسْكَرى َوَما ُهْم بَِسْكَرى يَِشيُب الصه

                                                            
20 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫২৯। 
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نَا َذلَِك  يُّ
َ
، أ ِ ِ َشِديٌد( " فَاْشتَده َذلَِك َعلَيِْهْم َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اَّلله َولَِكنه َعَذاَب اَّلله

ُجوَج َومَ »الرهُجُل؟ قَاَل: 
ْ
وا، فَإِنه ِمْن يَأ بِِْشُ

َ
لًْفا َوِمنُْكْم رَُجٌل أ

َ
ُجوَج أ

ْ
ي »ُثمه قَاَل: « أ ِ َواَّله

ْهِل اْلَنهةِ 
َ
ْن تَُكونُوا ثُلَُث أ

َ
ْطَمُع أ

َ
نَا، ُثمه « َنْفِِس بِيَِدهِ، إِِّنِّ َْل ْ َ َوَكَبه قَاَل: فََحِمْدنَا اَّلله

ْن تَُكونُوا َشطْ »قَاَل: 
َ
ْطَمُع أ

َ
ي َنْفِِس بِيَِدهِ، إِِّنِّ َْل ِ ْهِل اْلَنهِة، إِنه َمثَلَُكْم ِِف َواَّله

َ
َر أ

ْقَمِة ِِف ِذَراِع احِلَمارِ  ِو الره
َ
ْسوَِد، أ

َ
َعَرِة اَْليَْضاِء ِِف ِجْْلِ اثلهْوِر اْل َمِم َكَمثَِل الشه

ُ
 «اْل

“আল্লাহ বলতবন চহ আদম! েেন আদম বলতবন, চহ প্রভূ আকম 

উপকস্থে। আপনার হাতেই চসৌভাগয ও সিল িলযাণ। আল্লাহ বলতবন, 

োহান্নামীতদর আমার িাতছ উপকস্থে িতরা। আদম বলতবন, িে েন 

োহান্নামী? আল্লাহ বলতবন প্রকে হাোতর নয় শে কনরানব্বই েন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন এটা হতলা চসই সময় 

যেন ভয়াবহ অবস্থার িারতণ বাচ্চারাও বুতড়া হতয় যাতব। প্রসব 

িারীকনরা প্রসব িতর কদতব। আর েুকম মানুষতি চদেতব চনশাগ্রি অথচ 

োরা চনশাগ্রি নয়। কিন্তু আল্লাহর শাকি অেযন্ত িক ন। সাহাবাতয়র 
চিরাতমর িাতছ কবষয়টা িক ন মতন হতলা। োরা বলতলন, ইয়া 

রাসূলাল্লাহ! োহতল আমাতদর মতধ্য চিাতনা বযকক্ত চস, চয মুকক্ত পাতব? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: যার হাতে আমার 

প্রাণ োর শপথ িতর বলকছ, আকম আশা িকর োন্নােীতদর চার ভাতগর 

এিভাগ হতব চোমরা। এ িথা শুতন আমরা আলহামদুকলল্লাহ বললাম 

ও আল্লাহ আিবর বললাম। কেকন বলতলন, যার হাতে আমার প্রাণ োর 

শপথ িতর বলকছ, আকম আশা িকর োন্নােীতদর কেন ভাতগর এিভাগ 

হতব চোমরা। এ িথা শুতন আমরা আলহামদুকলল্লাহ বললাম ও আল্লাহ 
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আিবর বললাম। কেকন বলতলন, যার হাতে আমার প্রাণ োর শপথ 

িতর বলকছ, আকম আশা িকর োন্নােীতদর অতধ্েি হতব চোমরা। এ 
িথা শুতন আমরা আলহামদুকলল্লাহ বললাম ও আল্লাহ আিবর বললাম। 
কেকন বলতলন, অনযানয োকের েুলনায় চোমাতদর সাংেযা হতব এমন 

চযন এিকট িাতলা ষাতড়র গাতয় কিছু সাদা চলাম থাতি। অথবা গাধ্ার 

পাতয়র চগাছার সাদা অাংতশর মতো”।21 

হাদীস দুতটা চথতি কশক্ষা, মাসাতয়ল ও জ্ঞােবয: 

এি. চদো চগল এি হাদীতস শেিরা কনরানব্বই েন োহান্নামী হতব 

বলা হতয়তছ। আবার অনয হাদীসকটতে এি হাোতর নয়শে কনরানব্বই 

েতনর িথা বলা হতয়তছ। আসতল চিানকট সক ি।  

এর উির হতলা দুতটাই সক ি। চযোতন এিশ েতন কনরানব্বই েতনর 

িথা বলা হতয়তছ চসোতন উম্মতে মুহাম্মাদী উতেশয হতব। অথোৎ 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর আগমতনর পতর চয সিল 

মানুষ েন্ম গ্রহণ িতরতছ োতদর এিশেতনর এিেন োহান্নাম চথতি 

মুকক্ত পাতব। আর চযোতন এি হাোতর নয়শে কনরানব্বই েতনর িথা 

বলা হতয়তছ চসোতন পৃকথবীর শুরু চথতি চশষ পযেন্ত যে মানুষ েন্ম 

কনতয়তছ োতদর হাোতর এিেন মুকক্ত পাতব। 

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম োন্নােীতদর চার ভাতগর 

এি ভাগ, কেন ভাতগর এি ভাগ সবেতশতষ অতধ্েি হতব োর 

                                                            
21 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৩০, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২২২। 
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অনুসারীতদর মধ্য চথতি চয িথা বতলতছন চসটা হতলা োর আশা-

আিাাংো। আর আল্লাহ রাবু্বল আলামীন োর এ আশা পূরণ িরতবন 

বতল হাদীতস এতসতছ। 

কেন. উম্মতে মুহাম্মাদীর িযীলে ও চশ্রষ্ঠে প্রমাকণে হতলা এ হাদীস 

কদতয়। চমাট েনসাংেযার আনুপাকেি হাতর োরা োন্নাে বাসীতদর মতধ্য 

সাংেযায় অতনি চবকশ হতব। 

চার. যেন োহান্নামী আর োন্নােীতদর বাছাই িরা হতব েেনিার 

অবস্থার ভয়াবহোর এিকট কচত্র এ হাদীতস েুতল ধ্রা হতয়তছ। 

আল্লাহ কনতে এ সম্পতিে বতলতছন, 

وا ِ﴿ َهاِٱِۡلَۡومََِِوٱۡمَتىز  ي 
َ
ونَِِأ ۡجر م  لَم٥٩ِِِۡٱلۡم 

َ
ۡعَهدِِۡ۞أ

َ
مِِۡأ ِِٓإ َِلۡك  نَِءاَدمََِِيىَبن 

َ
ِِأ وا ِِلَّ َِتۡعب د 

ۡيَطىَن ِ ۥِٱلشَّ مِِۡإ نَّه  ِ ِلَك  و  ب يِ َِعد  نِ ٦٠ِِم 
َ
ون  َِِوأ َِِهىَذاِٱۡعب د  َرىط  ۡسَتق يمِ ِص  َِولََقد٦١ِِِۡم 

َضلَِّ
َ
مِِۡأ ِِم نك 

ب ل ٗ فَلَمَِِۡكث ًيا ِِج 
َ
ون وا ِِأ هۦ ٦٢َِِتۡعق ل ونَِِتَك  َِِجَهنَّمِ َِهىذ  ّت 

نت مِِۡٱلَّ ِك 
ونَِ نت مِِۡب َماِٱِۡلَۡومَِِٱۡصلَوَۡها٦٣ِِت وَعد  ونَِِك  ر    [٦٤ ،٥٩: يس] ﴾٦٤ِتَۡكف 

“আর (বলা হতব) চহ অপরাধ্ীরা, আে চোমরা পৃথি হতয় যাও। চহ 

বনী আদম, আকম কি চোমাতদরতি এ মতমে কনতদেশ চদইকন চয, চোমরা 

শয়োতনর উপাসনা িতরা না। কনঃসতন্দতহ চস চোমাতদর প্রিাশয শত্রু? 

আর আমারই ইবাদাে ির। একটই সরল পথ। আর অবশযই শয়োন 

চোমাতদর বহু দলতি পথভ্রষ্ট িতরতছ। েবুও কি চোমরা অনুধ্াবন 
িরকন? একট চসই োহান্নাম, যার সম্পতিে চোমরা ওয়াদাপ্রাপ্ত 
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হতয়কছতল। চোমরা চয িুিুরী িরতে চস িারতণ আে চোমরা এতে 

প্রতবশ ির”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াে: ৫৯-৬৪] 

পাুঁচ. ভাতলা চিাতনা কিছু শুনতল আলহামদুকলল্লাহ বলা ও আল্লাহু 

আিবর বলা সুন্নাে। 

যািাে পকরেযাগিারীর শাকি 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

َِِٓيۡبَخل ونَِِٱَّلَّ ينََُِِيَۡسَبََِِّوَلِ﴿ مِ ِب َما ىه  ِ َِءاتَى وَِِفَۡضل هۦ ِم نِٱّللَّ اِه  مِ َِخۡيٗ َّه  وَِِبَۡلِِل ِ ِه  َِۡش 
ۡمِ  َّه  َّ ِِٱۡلق َيىَمة ِ ِيَۡومَِِب هۦ ََِب ل وا َِِماَِسي َطوَّق ونَِِل َمىَوىتِ ِم يَرىث َِِوّلل  ِ ِٱلسَّ ۡرض 

َ
ِ َِوٱۡۡل ِب َماَِوٱّللَّ

  [١٨٠: عمران ال] ﴾١٨٠َِخب ي َِِتۡعَمل ونَِ

“আর আল্লাহ যাতদরতি োুঁর অনুগ্রহ চথতি যা দান িতরতছন ো কনতয় 

যারা িৃপণো িতর োরা চযন ধ্ারণা না িতর চয, ো োতদর েনয 

িলযাণির। বরাং ো োতদর েনয অিলযাণির। যা কনতয় োরা িৃপণো 
িতরকছল, কিয়ামে কদবতস ো কদতয় োতদর চবকড় পরাতনা হতব। আর 

আসমানসমূহ ও যমীতনর উিরাকধ্িার আল্লাহরই েনয। আর চোমরা 

যা আমল ির চস বযাপাতর আল্লাহ সমযি জ্ঞাে”। [সূরা আতল ইমরান, 

আয়াে: ১৮০] 

ونََِِوٱَّلَّ ينَِ﴿ َهَبِِيَۡكِن   ةَِِٱَّلَّ وَنَهاَِوَلَِِوٱۡلف ضَّ ِِي نف ق  مِٱّللَّ َِِسب يلِ ِف  ۡه  ِِفَبَۡش   ِب َعَذاب 
مِ  ِل 
َ
َۡمِىِيَۡوم٣٤َِِِأ َِِعلَۡيَهاُِي  مِِۡب َهاَِفت ۡكَوىِىَِجَهنَّمَِِنَار ِِف  ه  َباه  مِِۡج  ن وب ه  ۡمِ ِوَج  ور ه  ه  َِوظ 

ت مَِِۡماَِهىَذا مَِِۡكَِنۡ ك  س  نف 
َ
وق وا ِِۡل  نت مَِِۡماِفَذ  ونَِِك    [٣٥ ،٣٤: اتلوبة] ﴾٣٥ِتَۡكِن  
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“এবাং যারা চসানা ও রূপা (টািা-পয়সা) পুঞ্জীভূে িতর রাতে, আর ো 

আল্লাহর রািায় েরচ িতর না, েুকম োতদর চবদনাদায়ি আযাতবর 

সুসাংবাদ দাও। চযকদন োহান্নাতমর আগুতন ো গরম িরা হতব, অেঃপর 

ো িারা োতদর িপাতল, পাতশ্বে এবাং কপত  চসুঁি চদওয়া হতব। (আর 

বলা হতব) এটা ো-ই যা চোমরা কনেতদর েনয েমা িতর চরতেকছতল, 

সুেরাাং চোমরা যা েমা িতরকছতল োর স্বাদ উপতভাগ ির”। [সূরা 
আে োওবা, আয়াে: ৩৪-৩৫] 

আয়াে দুতটা চথতি কশক্ষা ও মাসাতয়ল: 

এি. িৃপণো এিকট কনন্দনীয় িাে।  

দুই. িৃপণো িেতনা িলযাণ বতয় আতন না। 

কেন. ধ্ন-সম্পদ আল্লাহ ো‘আলারই দান। 

চার. িৃপণো িতর সকঞ্চে ধ্ন-সম্পদ চিয়ামতে শাকির িারণ হতব। 

পাুঁচ. টািা পয়সা ধ্ন-সম্পতদ গকরবতদর চয অকধ্িার আতছ ো যািাে 

দাতনর মাধ্যতম আদায় না িরতল চিয়ামতে এগুতলা শাকির মাধ্যম হতব। 

ছয়. এ অপরাতধ্ কি ধ্রতনর শাকি চদওয়া হতব ো বণেনা িরা হতয়তছ। 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

قُُه يَ » قَْرَع، ََلُ َزبِيبَتَاِن ُيَطوه
َ
ُ َماًَّل فَلَْم يُؤَدِّ َزََكتَُه، ُمثَِّل ََلُ َماَُلُ ُشَجاًًع أ ْوَم َمْن آتَاُه اَّلله

ُخُذ بِِلْهِزَمتَيِْه 
ْ
نَا َمالَُك  -َيْعِِن بِِشْدَقيِْه  -الِقيَاَمِة، يَأ

َ
نَا َكْْنَُك " ُثمه تاََل َهِذِه  َيُقوُل: أ

َ
أ
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َِِٓيۡبَخل ونَِِٱَّلَّ ينََُِِيَۡسَبََِِّوَلِ﴿ اْليََة: مِ ِب َما ىه  ِ َِءاتَى  [١٨٠: عمران ال] ﴾فَۡضل هۦ ِم نِٱّللَّ
 «إََِل آِخِر اْليَةِ 

“যাতি আল্লাহ ো‘আলা সম্পদ কদতলন, কিন্তু চস যািাে আদায় িরতলা 

না োর সম্পদতি কবষধ্র চুলওয়ালা সাতপ পকরণে িরা হতব। যার 
কশাংতয়র মে দুতটা কবষাক্ত দাুঁে থািতব। কিয়ামতের কদন এ সাপ োর 
গলায় চপুঁকচতয় চদওয়া হতব। এ কদতয় চস োতি দাংশন িরতে থািতব 
আর বলতব, আকম চোমার সম্পদ, আকম চোমার সঞ্চয়। এ িথা বলার 
পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ আয়ােকট চশষ পযেন্ত 

পা  িরতলন: 

َِِٓيۡبَخل ونَِِٱَّلَّ ينََُِِيَۡسَبََِِّوَلِِ﴿ مِ ِب َما ىه  ِ َِءاتَى وَِِفَۡضل هۦ ِم نِٱّللَّ اِه  مِ َِخۡيٗ َّه  وَِِبَۡلِِل ِ ِه  َِۡش 
ۡمِ  َّه    [١٨٠: عمران ال] ﴾ِٱلۡق َيىَمة ِ ِيَۡومَِِب هۦ ََِب ل وا َِِماَِسي َطوَّق ونَِِل

“আর আল্লাহ যাতদরতি োুঁর অনুগ্রহ চথতি যা দান িতরতছন ো কনতয় 

যারা িৃপণো িতর োরা চযন ধ্ারণা না িতর চয, ো োতদর েনয 

িলযাণির। বরাং ো োতদর েনয অিলযাণির। যা কনতয় োরা িৃপণো 
িতরকছল, কিয়ামে কদবতস ো কদতয় োতদর চবকড় পরাতনা হতব”। [সূরা 

আতল ইমরান, আয়াে: ১৮]22 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি এিকট দীঘে 

হাদীতস বকণেে, কেকন বতলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বতলতছন, 

                                                            
22 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৫৬৫। 
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 إَِذا ََكَن يَْوُم الِْقيَاَمِة، »
َها، إَِّله ٍة، ََّل يُؤَدِّي ِمنَْها َحقه َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوََّل فِضه

ْحِِمَ َعلَيَْها ِِف نَاِر َجَهنهَم، َفيُْكَوى بَِها َجنْبُُه وََجِبيُنُه 
ُ
َحْت ََلُ َصَفائُِح ِمْن نَاٍر، فَأ ُصفِّ

لَْف َسنٍَة، َحَّته ُيْقََض  َوَظْهُرُه، ُُكهَما بََرَدْت 
َ
ِعيَدْت ََلُ، ِِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَدارُُه ََخِْسَْي أ

ُ
أ

ا إََِل انلهارِ  ا إََِل اْْلَنهِة، َوإِمه  «َبْْيَ الِْعبَاِد، َفَْيَى َسِبيلَُه، إِمه

“চয সিল স্বণে চরৌপয (টািা পয়সা) সঞ্চয়িারী সম্পতদর হি (যািাে) 

আদায় িতর কন, চসগুতলাতি কিয়ামতের কদন আগুতন কদতয় পাে বানাতনা 

হতব। োহান্নাতমর আগুতন ো গরম িরা হতব। অেঃপর ো কদতয় োর 
পাশেতদশ, িপাল ও কপত  দাগ চদওয়া হতব। যেনই ো  ান্ডা হতব 
আবার গরম িরা হতব। চস কদনকটর সমতয়র পকরমাণ হতব হাোর। এ 
শাকি হতব মানুতষর মতধ্য কবচার িয়সালার পূতবে। এরপর োন্নােীরা 
োন্নাতে যাতব আর োহান্নামীরা যাতব োহান্নাতম”।23 

এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. দকরদ্র মানুতষর অকধ্িার যািাে আদায় না িতর সম্পদ সঞ্চয় 

িতর রাো অনযায় 

দুই. সঞ্চয়িৃে সম্পদ কদতয়ই সম্পতদর মাকলিতি শাকি চদওয়া হতব। 

কেন. কহসাব কনিাশ ও োন্নাে োহান্নাতমর িয়সালা হওয়ার পূতবে এ 

শাকি চদওয়া হতব। 

                                                            
23 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ৯৮৭। 
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চার. পৃকথবীর সমতয়র কহসাতব কিয়ামে কদবতসর সমতয়র পকরমাণ হতব 

হাোর বছর। 

হাদীতস এতসতছ: োতবর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি এিকট দীঘে হাদীতস 

বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

قَْرَع، يَتْبَُعُه »
َ
ُه، إَِّله َجاَء َكْْنُهُ يَْوَم الِْقيَاَمِة ُشَجاًًع أ َوََّل َصاِحِب َكْْنٍ ََّل َيْفَعُل ِفيِه َحقه

إَِذا
، فَ نَا َعنُْه َغِِنٌّ

َ
تَُه، فَأ

ْ
ي َخبَأ ِ تَاهُ فَره ِمنُْه، َفيُنَاِديِه: ُخْذ َكْْنََك اَّله

َ
إَِذا أ

ى  فَاَِتًا فَاُه، فَ
َ
َرأ

ْن ََّل بُده ِمنُْه، َسلََك يََدُه ِِف ِفيِه، َفَيْقَضُمَها قَْضَم الَْفْحِل "
َ
 أ

“চয সকঞ্চে সম্পতদর মাকলি োর পাওনা (যািাে) আদায় িতর কন, 

কিয়ামতের কদন চসই সম্পদ এিকট কবষধ্র সাপ হতয় আসতব। সাপকট 
মুে হা িতর োতি ধ্াওয়া িরতে থািতব আর চস পালাতে চচষ্টা িরতব। 
আল্লাহ ো‘আলা োতি ডাি কদতয় বলতবন, চোমার সম্পদ গ্রহণ িতরা, 

যা েুকম সঞ্চয় িতরকছতল। আকম চোমার সম্পতদর মুোতপক্ষী নই। যেন 
চস চদেতব চয সাপকট চথতি বাুঁচা সম্ভব নয় েেন চস কনতেই োর মুতে 

হাে ডুকিতয় কদতব। সাপকট এমনভাতব োর হাে গ্রাস িরতব চযমন উট 
ঘাস মুতে চনয়”।24 

কিয়ামতের কদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর হাউতে িাউসার 

কিয়ামতের কদন মুসকলমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর 

হাউতে িাউসাতর পাকন পাতনর েনয সমতবে হতব। এর পাকন দুতধ্র 
চচতয় সাদা, চমশতির চচতয় এর সুঘ্রাণ েীব্র আর োর পাত্রগুতলা 

                                                            
24 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ৯৮৮। 
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আিাতশর নক্ষতত্রর মে। চয এ চথতি এিবার পাকন পান িরতব চস 
আর িেতনা কপপাকসে হতব না।  

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ُذوُد انلهاَس َعنُْه، َكَما يَذُ »
َ
نَا أ

َ
ِِت احْلَوَْض، َوأ مه

ُ
ه أ « وُد الرهُجُل إِبَِل الرهُجِل َعْن إِبِِلهِ تَرُِد يلَعَ

ه  ُكْم تَرُِدوَن يلَعَ َحٍد َغْْيِ
َ
َتْعِرُفنَا؟ قَاَل: " َنَعْم لَُكْم ِسيَما لَيَْسْت ِْل

َ
قَالُوا يَا نَِِبه اهلِل أ

نه َعِنِّ َطائَِفٌة ِمنُْكْم فَاَل  ِلَْي ِمْن آثَاِر الْوُُضوِء، َوََلَُصده ا حُمَجه قُوُل: يَا ُغرًّ
َ
يَِصلُوَن، فَأ

ْحَدثُوا َبْعَدَك؟ "
َ
ْصَحاِِب. َفيُِجيبُِِن َملٌَك، َفيَُقوُل: وََهْل تَْدرِي َما أ

َ
 رَبِّ َهُؤََّلِء ِمْن أ

“হাউতে িাউসাতর আমার উম্মে সমতবে হতব। আকম অতনি মানুষতি 

এমনভাতব োকড়তয় চদব চযমন এিেতনর উট অনয েতনর উতটর পাল 

চথতি োকড়তয় চদওয়া হয়। সাহাবীগণ কেতজ্ঞস িরতলন, ইয়া 

রাসূলাল্লাহ! আপকন কি আমাতদর েেন কচনতবন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন, হযা, চোমাতদর এমন কিছু আলামে আতছ 

যা অনযতদর চনই। চোমরা আমার িাতছ উপকস্থে হতব আর চোমাতদর 

অেুর স্থানগুতলা চিমি িরতে থািতব। চোমাতদর এিকট দলতি 

আমার চথতি দূতর সকরতয় চদওয়া হতব, োরা হাউতের িাতছ চপৌছতে 

পারতব না। চস সময় আকম বলব, চহ আমার প্রভূ এরা আমার অনুসারী। 
েেন এি কিকরশো উির কদতব, আপকন কি োতনন আপনার পতর 

োরা কি প্রচলন িতরতছ?”25 

                                                            
25 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৪৭। 
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এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. উম্মতের সিল মানুষ হাউতে িাউসাতর পাকন পাতনর েনয ভীর 

িরতব।  

দুই. অেুর আলামে চদতে মুসকলমতদর চচনা যাতব। 

কেন. অেুর িযীলে। 

চার. মুসকলমতদর এিকট অাংশতি হাউতে িাউসার চথতি োকড়তয় 

চদওয়া হতব। িারণ, োরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

গে হওয়ার পর ইসলাতম নেুন কবষতয়র প্রচলন িতরতছ বা োতে কলপ্ত 

হতয়তছ। 

পাুঁচ. ইসলাতম কবদ‘আে প্রচলন ও োর অনুসরণ এিকট মহা-পাপ। 

হাদীতস এতসতছ: আসমা কবনতে আবু বির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা চথতি 

বকণেে, কেকন বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

قُوُل: يَا رَبِّ ِ»
َ
ه ِمنُْكْم، وََسيُؤَْخُذ نَاٌس ُدوِِن، فَأ ْنُظَر َمْن يَرُِد يلَعَ

َ
ِّنِّ لََعَ احلَوِْض َحَّته أ

ِِت، َفيَُقاُل: َهْل َشَعْرَت َما َعِملُوا َبْعَدَك،  مه
ُ
ِ َما بَرُِحوا يَرِْجُعوَن لََعَ ِمِنِّ َوِمْن أ َواَّلله

ْعَقابِِهْم 
َ
 «أ

“আকম হাউতে িাউসাতর থািব আর চদেব চোমাতদর চি চি আসতছ। 
কিন্তু কিছু মানুষতি আমার অনুমকে বযেীে কনতয় যাওয়া হতব। েেন 
আকম বলব, চহ রব! এরা আমার অনুসারী, আমার উম্মতের অাংশ। 
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আমাতি বলা হতব, আপকন কি োতনন, আপনার পতর এরা কি িাে 

িতরতছ? আল্লাহর শপথ! োরা কপছতন কিতর যাতব”।26 

হাউতে িাউসাতর মুসকলম উম্মাহ িেন সমতবে হতব? এ কবষতয় 

উলামাতদর মতধ্য মেতভদ রতয়তছ। অতনতি বতলতছন, এটা পুলকসরাতের 
পূতবে হতব। আবার চিউ চিহ বতলতছন এটা কহসাব-কিোব, কমযান ও 

পুলকসরাতের পতর হতব। 

আকম মতন িকর প্রথম মেকট অকধ্িের সক ি। িারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম োর সাহাবীতদর সাক্ষাতের ওয়াদা িতরতছন 

হাউতে িাউসাতর িাতছ। চযমন, হাদীতস এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন যাতয়দ 

ইবন আতসম রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম আনসারতদর উতেতশয বতলতছন, 

ثَْرًة، فَاْصَِبُوا َحَّته تَلَْقْوِِن لََعَ احلَوِْض »
ُ
 «إِنهُكْم َستَلَْقْوَن َبْعِدي أ

“আমার পতর চোমরা অকধ্িার চভাতগর চক্ষতত্র শাসিতদর অগ্রাকধ্িার 

চদেতে পাতব। চোমরা েেন তধ্যে ধ্ারণ িরতব হাউতে িাউসাতর 

আমার িাতছ সাক্ষাে লাভ পযেন্ত”।27 

হাদীতস এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

                                                            
26 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৯৩, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৭। 
27 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৩৩০, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৮৪৫। 
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ْطيَُب ِمَن الِمْسِك، َوِكزَيانُُه »
َ
، َوِرَيُُه أ َِبِ

ْبيَُض ِمَن الله
َ
َحوِِْض َمِسَْيُة َشْهٍر، َماُؤُه أ

َماِء، َمْن َِشَِب ِمنَْها فاَلَ  بًَداَكنُُجوِم السه
َ
 أ

ُ
 « َيْظَمأ

“আমার হাউতের প্রশিো হতব এি মাতসর সমান দূরে। োর পাকন 
দুতধ্র চচতয়ও সাদা, সুঘ্রান চমশতির চচতয় উিম। আর োর পাত্রগুতলা 

আিাতশর নক্ষতত্রর মতো। চয ো চথতি পান িরতব িেতনা কপপাকসে 
হতব না”।28 

এ হাদীসকট কদতয় বুঝা যায় কিয়ামে সাংঘটতনর পর পরই োন্নাে 

োহান্নাম কনধ্োরণ হওয়ার আতগ হাউতে িাউসাতর সমতবে হওয়ার 

কবষয়কট চতল আসতব। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে 

কিয়ামতের পর োন্নােতি ঈমানদারতদর কনিতট কনতয় আসা হতব। 
োরা োতে প্রতবশ িরার েনয অকস্থর হতয় যাতব। অপরকদতি আল্লাহ 

রাবু্বল আলামীন কবচার, কহসাব কনিাতশ চদরী িরতবন। েেন মানুতষরা 

নবী ও রাসূলতদর িাতছ যাতব আল্লাহর িাতছ সুপাকরশ িরার েনয। 
েেন প্রতেযি নবীই বলতব, আকম আমার েনয কচকন্তে চোমরা মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর িাতছ যাও। 

োন্নাে ঈমানদারতদর কনিটবেেী িরা সম্পতিে আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ۡزل َفت ِ﴿
 
تَّق يَِِٱۡۡلَنَّةِ َِوأ   [٣١: ق] ﴾٣١ِبَع يدِ َِغۡيَِِل ۡلم 

                                                            
28 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৭৯; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২২৯২। 
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“আর োন্নােতি মুিািীতদর অদূতর িাতছই আনা হতব”। [সূরা িাি, 
আয়াে: ৩১]  

কেকন আতরা বতলন, 

ۡزل َفۡتِِٱۡۡلَنَّةِ ِِإَوَذا﴿
 
  [١٣: اتلكوير] ﴾١٣ِأ

“আর যেন োন্নােতি কনিটিেেী িরা হতব”। [সূরা আে োিবীর, 

আয়াে: ১৩] 

এিকট দীঘে হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা ও হুোইিা রাকদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা চথতি বকণেে, োরা বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

تُوَن  ََيَْمُع اهلُل َتبَارََك َوَتَعاََل انلهاَس، َفيَُقوُم الُْمْؤِمنُوَن َحَّته تُْزلََف »
ْ
لَُهُم اْْلَنهُة، َفيَأ

ْخرََجُكْم ِمَن اْْلَنهِة ِإَّله 
َ
بَانَا، اْستَْفِتْح نَلَا اْْلَنهَة، َفيَُقوُل: وََهْل أ

َ
آَدَم، َفيَُقولُوَن: يَا أ

بِيُكْم آَدَم، لَْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، اْذَهبُوا ِإََل ابْ 
َ
 «......ِِن إِبَْراِهيَم َخِليِل اهللِ َخِطيئَُة أ

“আল্লাহ ো‘আলা যেন সিল মানুষতি এিত্র িরতবন েেন 

ঈমানদারগণ দাুঁকড়তয় যাতব োন্নাতে প্রতবশ িরার েনয। োরা আদম 

আলাইকহস সালাতমর িাতছ এতস বলতব, চহ আমাতদর কপো! আমাতদর 

েনয োন্নাে েুতল চদওয়ার েনয আতবদন িরুন। আদম আলাইকহস 

সালাম উিতর বলতবন, চোমরা কি োন না, চোমাতদর কপো আদতমর 

ভুতলর িারতণ চোমাতদর োন্নাে চথতি চবর িতর চদওয়া হতয়তছ? 
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আমার আতবদন িরার অকধ্িার চনই। বরাং চোমরা ইবারহীম 

েলীলুল্লাহর িাতছ যাও.........”।29  

হাদীতস এ কবষতয় কবিাকরে এভাতব এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু 

‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, 

ِِتَ بِلَْحٍم فَُرفَِع 
ُ
ِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم أ نه رَُسوَل اَّلله

َ
ُ َعنُْه: أ ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّلله

َ
َعْن أ

نَا َسيُِّد انلهاِس يَْومَ الِقيَاَمةِ 
َ
َراُع، َوََكنَْت ُتْعِجبُُه َفنََهَش ِمنَْها َنْهَشًة، ُثمه قَاَل: " أ ، إََِلِْه اَّلِّ

ِلَْي َواْلِخِريَن ِِف َصِعيٍد َواِحٍد، يُْسِمُعُهُم وََهْل  وه
َ
ُ انلهاَس اْل  تَْدُروَن ِممه َذلَِك؟ ََيَْمُع اَّلله

ْمُس، َفيَبْلُُغ انلهاَس ِمَن الَغمِّ َوالَكْرِب َما ََّل  ، َوتَْدنُو الشه اِِع َوَينُْفُذُهُم اَْلََصُ ادله
ََّل َتنُْظُروَن َمْن يُِطيُقوَن َوََّل ََيْتَِملُوَن، َفيَ 

َ
ََّل تََرْوَن َما قَْد بَلََغُكْم، أ

َ
ُقوُل انلهاُس: أ

تُوَن آَدَم 
ْ
يَْشَفُع لَُكْم إََِل َربُِّكْم؟ َفَيُقوُل َبْعُض انلهاِس ِْلَْعٍض: َعلَيُْكْم بِآَدَم، َفيَأ

 ُ ، َخلََقَك اَّلله بُو البََِشِ
َ
نَْت أ

َ
اَلُم َفيَُقولُوَن ََلُ: أ  بِيَِدهِ، َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َعلَيِْه السه

َّلَ تََرى 
َ
َّلَ تََرى إََِل َما َُنُْن ِفيِه، أ

َ
َمَر الَماَلئَِكَة فََسَجُدوا لََك، اْشَفْع نَلَا إََِل َربَِّك، أ

َ
َوأ

ْب َقبْلَُه ِمثْلَُه، إََِل َما قَْد بَلََغنَا؟ َفيَُقوُل آَدُم: إِنه َرِّبِّ قَْد َغِضَب اََلْوَم َغَضبًا لَْم َيْغَض 
َجَرةِ َفَعَصيْتُُه، َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس،  َولَْن َيْغَضَب َبْعَدهُ ِمثْلَُه، َوإِنهُه قَْد َنَهاِِّن َعِن الشه
ُل  وه

َ
نَْت أ

َ
تُوَن نُوًحا َفيَُقولُوَن: يَا نُوُح، إِنهَك أ

ْ
اْذَهبُوا إََِل َغْْيِي، اْذَهبُوا إََِل نُوٍح، َفيَأ

ََّل تََرى الرُّ 
َ
ُ َعبًْدا َشُكوًرا، اْشَفْع نَلَا إََِل َربَِّك، أ اَك اَّلله رِْض، َوقَْد َسمه

َ
ْهِل اْل

َ
ُسِل إََِل أ

إََِل َما َُنُْن ِفيِه؟ َفيَُقوُل: إِنه َرِّبِّ َعزه وََجله قَْد َغِضَب اَلَْوَم َغَضبًا لَْم َيْغَضْب َقبْلَُه 
َدُه ِمثْلَُه، َوإِنهُه قَْد ََكنَْت ِِل َدْعَوٌة َدَعْوُتَها لََعَ قَْوِِم، َنْفِِس ِمثْلَُه، َولَْن َيْغَضَب َبعْ 

تُوَن إِبَْراِهيَم َفيَُقولُوَن: يَا 
ْ
َنْفِِس َنْفِِس، اْذَهبُوا إََِل َغْْيِي، اْذَهبُوا إََِل ِإبَْراِهيَم، َفيَأ

 
َ
ِ وََخِليلُُه ِمْن أ نَْت نَِِبُّ اَّلله

َ
ََّل تََرى إََِل َما إِبَْراِهيُم أ

َ
رِْض، اْشَفْع نَلَا إََِل َربَِّك أ

َ
ْهِل اْل

                                                            
29 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৯৫। 
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َُنُْن ِفيِه، َفَيُقوُل لَُهْم: إِنه َرِّبِّ قَْد َغِضَب اَلَْوَم َغَضبًا لَْم َيْغَضْب َقبْلَُه ِمثْلَُه، َولَْن 
بُو َحيهاَن ِِف  -َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثْلَُه، َوإِِّنِّ قَْد ُكنُْت َكَذبُْت ثاََلَث َكِذبَاٍت 

َ
فََذَكَرُهنه أ

تُوَن، ُموََس  -احلَِديِث 
ْ
َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس، اْذَهبُوا إََِل َغْْيِي، اْذَهبُوا إََِل ُموََس َفيَأ

ُ بِرَِساتَلِِه َوبَِكالَِمِه لََعَ انلهاِس،  لََك اَّلله ، فَضه ِ نَْت رَُسوُل اَّلله
َ
َفيَُقولُوَن: يَا ُموََس أ

ََّل تََرى إََِل َما َُنُْن ِفيِه؟ َفيَُقوُل: إِنه َرِّبِّ قَْد َغِضَب اَلَْوَم َغَضبًا اْشفَ 
َ
ْع نَلَا إََِل َربَِّك، أ

وَمْر بَِقتِْلَها، 
ُ
لَْم َيْغَضْب َقبْلَُه ِمثْلَُه، َولَْن َيْغَضَب َبْعَدهُ ِمثْلَُه، َوإِِّنِّ قَْد َقتَلُْت َنْفًسا لَْم أ

تُوَن َنْفِِس َنْفِِس نَ 
ْ
ْفِِس، اْذَهبُوا إََِل َغْْيِي، اْذَهبُوا إََِل ِعيََس ابِْن َمْرَيَم، َفيَأ

لَْقاَها إََِل َمْريََم َوُروٌح ِمنُْه، 
َ
، َوََكَِمتُُه أ ِ نَْت رَُسوُل اَّلله

َ
ِعيََس، َفيَُقولُوَن: يَا ِعيََس أ

ََّل تََرى إََِل َما َُنُْن ِفيِه؟ َفيَُقوُل َوََكهْمَت انلهاَس ِِف الَمْهِد َصِبيًّا، اْشَفْع نَلَا إََِل 
َ
 َربَِّك أ

، َولَْن َيْغَضَب  ِعيََس: إِنه َرِّبِّ َقْد َغِضَب اَلَْوَم َغَضبًا لَْم َيْغَضْب َقبْلَُه ِمثْلَُه َقطُّ
ٍد، َبْعَدهُ ِمثْلَُه، َولَْم يَْذُكْر َذْنبًا، َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس اْذَهبُوا إََِل َغْْيِي اذْ  َهبُوا إََِل حُمَمه

ُ لََك  نِْبيَاِء، َوقَْد َغَفَر اَّلله
َ
ِ وََخاتُِم اْل نَْت رَُسوُل اَّلله

َ
ُد أ ًدا َفَيُقولُوَن: يَا حُمَمه تُوَن حُمَمه

ْ
 َفيَأ

ََّل تََرى إََِل َما َُنُْن ِفي
َ
َر، اْشَفْع نَلَا إََِل َربَِّك أ خه

َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ ْنَطِلُق َما َتَقده

َ
ِه، فَأ

ه ِمْن حَمَاِمِدهِ وَُحْسِن  ُ يلَعَ ، ُثمه َيْفتَُح اَّلله َقُع َساِجًدا لَِرِّبِّ َعزه وََجله
َ
فَآِِت ََتَْت الَعرِْش، فَأ

َسَك َسْل 
ْ
ُد اْرَفْع َرأ َحٍد َقبِِْل، ُثمه ُيَقاُل: يَا حُمَمه

َ
 اثلهنَاِء َعلَيِْه َشيْئًا، لَْم َيْفتَْحُه لََعَ أ

 ، ِِت يَا رَبِّ مه
ُ
، أ ِِت يَا رَبِّ مه

ُ
، أ ِِت يَا رَبِّ مه

ُ
قُوُل: أ

َ
ِِس، فَأ

ْ
ْرَفُع َرأ

َ
ْع فَأ ُتْعَطْه، َواْشَفْع تَُشفه

بَْواِب 
َ
ْيَمِن ِمْن أ

َ
ِتَك َمْن َّلَ ِحَساَب َعلَيِْهْم ِمَن اَْلاِب اْل مه

ُ
ْدِخْل ِمْن أ

َ
ُد أ َفيَُقاُل: يَا حُمَمه

ي َنْفِِس بِيَِدهِ،  اْلَنهِة، وَُهمْ  ِ بَْواِب، ُثمه قَاَل: َواَّله
َ
ََكُء انلهاِس ِفيَما ِسوَى َذلَِك ِمَن اْل ُِشَ

َة ومَِحَْْيَ  اَعْْيِ ِمْن َمَصاِريِع اْلَنهِة، َكَما َبْْيَ َمكه َة  -إِنه َما َبْْيَ الِمَْصَ ْو َكَما َبْْيَ َمكه
َ
أ

 " -َوُبَْصَى 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর িাতছ এিকদন বিরীর 

ডানার চগাশে পকরতবশন িরা হতলা। কেকন এটা পছন্দ িরতেন। কেকন 
একট দাতের কিনারা কদতয় কচবাতে লাগতলন। েেন কেকন বলতলন, 

কিয়ামতের কদন আকম হব সিল মানুতষর চনো। চোমরা কি োন এটা 
িীভাতব হতব? কিয়ামতের কদন আল্লাহ ো‘আলা আমার পূবেবেেী ও 

পরবেেী সিল মানুষতি এিত্র িরতবন এিকট প্রান্ততর। োরা সিলতি 
শুনতব ও চদেতব। সূযে মানুতষর কনিটবেেী হতব। মানুতষরা এমন 

দুঃকচন্তা অকস্থরোয় বকন্দ হতব, যা োরা সহয িরতে পারতব না আবার 

এর চথতি বাুঁচতেও পারতব না। েেন মানুতষরা এতি অপরতি বলতব, 
চদেতছা আমরা কি দুরবস্থায় পকেে হতয়কছ? আমাতদর েনয আমাতদর 

প্রকেপালতির িাতছ চি সুপাকরশ িরতব আমরা কি চস সম্পতিে কচন্তা-

ভাবনা িরতবা না? চতলা আমরা আদম আলাইকহস সালাতমর িাতছ 

যাই। োরা আদম আলাইকহস সালাতমর িাতছ এতস বলতব, চহ আদম! 

আপকন মানুতষর কপো। আল্লাহ আপনাতি কনে হাতে সৃকষ্ট িতরতছন। 
কেকন কনতে আপনার মতধ্য আত্মা িুতি কদতয়তছন। কেকন আপনাতি 

সােদাহ িরার েনয কিকরশোতদর কনতদেশ কদতয়তছন। আপকন আমাতদর 

েনয আমাতদর প্রকেপালতির িাতছ শুপকরশ িরুন। আপকন কি 

চদেতছন না আমরা কি দুরাবস্থায় আকছ? আপকন কি চদেতছন না আমরা 

কি কবপতদ পকেে হতয়কছ? আদম আলাইকহস সালাম বলতবন, আমার 

প্রকেপালি আে এমন রাগ িতরতছন যা পূতবে িেতনা িতরন কন। 
এরপতরও এ রিম রাগ িরতবন না। কেকন চো আমাতি চসই গাতছর 

িাতছ চযতে কনতষধ্ িতরকছতলন, কিন্তু আকম ো অমানয িতরকছ। চোমরা 
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অতনযর িাতছ যাও। নূতহর িাতছ যাও। োরা নূহ আলাইকহস সালাতমর 

িাতছ এতস বলতব চহ নূহ! আপকন পৃকথবীতে প্রথম রাসূল। আল্লাহ 

আপনাতি িৃেজ্ঞ বান্দা বতল অকভকহে িতরতছন। আপকন আমাতদর 

েনয সুপাকরশ িরুন। আপকন কি চদেতছন না আমরা কি কবপতদ 

পতড়কছ? কেকন বলতবন, আমার প্রকেপালি আে এমন রাগ িতরতছন 

যা পূতবে িেতনা িতরন কন। এরপতরও এ রিম রাগ িরতবন না। আকম 

আমার োকের কবরুতদ্ধ চদা‘আ িতরকছলাম। আকম আমার কচন্তা িরকছ। 
চোমরা ইবরাহীম আলাইকহস সালাতমর িাতছ যাও। োরা ইবরাহীম 
আলাইকহস সালাতমর িাতছ আসতব। োরা বলতব, আপকন আল্লাহর নবী 

ও পৃকথবী বাসীর মতধ্য োর েলীল (বনু্ধ)। আপকন আমাতদর েনয 

সুপাকরশ িরুন। আপকন কি চদেতছন না আমরা কি কবপতদ পতড়কছ? 

কেকন বলতবন, আমার রব আে এমন রাগ িতরতছন যা পূতবে িেতনা 

িতরন কন। এরপতরও এ রিম রাগ িরতবন না। আকম কিছু কমথযা 

বতলকছলাম। োই আকম আমার কচন্তা িরকছ। চোমরা অতনযর িাতছ 
যাও। চোমরা মূসা আলাইকহস সালাতমর িাতছ যাও। োরা মূসা 

আলাইকহস সালাতমর িাতছ এতস বলতব, চহ মূছা আপকন আল্লাহ 

ো‘আলার রাসূল। আল্লাহ আপনার সাতথ িথা বতল আপনাতি ধ্নয 

িতরতছন। আপকন আমাতদর েনয সুপাকরশ িরুন। আপকন কি চদেতছন 

না আমরা কি কবপতদ পতড়কছ? কেকন বলতবন, আমার রব আে এমন 

রাগ িতরতছন যা পূতবে িেতনা িতরন কন। এরপতরও এ রিম রাগ 
িরতবন না। আকম এিেন মানুষতি হেযা িতরকছলাম। অথচ আকম এ 

বযাপাতর আকদষ্ট কছলাম না। এেন আমার কচন্তা আকম িরকছ। চোমরা 
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ঈসা আলাইকহস সালাতমর িাতছ যাও। োরা ঈসা আলাইকহস সালাতমর 

িাতছ এতস বলতব চহ ঈসা! আপকন আল্লাহর রাসূল, আপকন চদালনাতে 

থািািাতলই মানুতষর সাতথ িথা বতলতছন। আপনাতি আল্লাহর বািয 

ও োর পক্ষ চথতি রূহ বতল আেযাকয়ে িরা হতয়তছ। যা মারইয়াতমর 
িাতছ পা াতনা হতয়তছ। আপকন আমাতদর েনয সুপাকরশ িরুন। আপকন 

কি চদেতছন না আমরা কি কবপতদ পতড়কছ? কেকন বলতবন, আমার 

প্রকেপালি আে এমন রাগ িতরতছন যা পূতবে িেতনা িতরন কন। 
আমার কচন্তা আকম িরকছ। চোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাতমর িাতছ যাও। োরা আমার িাতছ এতস বলতব, চহ মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আপকন আল্লাহ রাসূল ও সবেতশষ নবী। 
আল্লাহ ো‘আলা আপনার পূতবের ও পতরর সিল পাপ ক্ষমা িতরতছন। 
আপকন আমাতদর েনয সুপাকরশ িরুন। আপকন কি চদেতছন না আমরা 

কি কবপতদ পতড়কছ? আকম চতল আসতবা েেন ‘আরতশর কনতচ। আর 

আমার রতবর েনয সােদাহ িরতবা। েেন আল্লাহ আমার েনয োর 

রহমে উমু্মক্ত িরতবন। আমাতির এমন প্রশাংসা ও গুণাগুণ বণেনার 

বাণী অন্ততর চগতথ কদতবন যা আমার পূতবে িাউতি চদওয়া হয় কন। 
অেঃপর আমাতি বলা হতব, চহ মুহাম্মাদ! চোমার মাথা উ াও। েুকম 
প্রাথেনা িতরা, চোমার প্রাথেনা িবুল িরা হতব। েুকম সুপাকরশ িতরা 
চোমার সুপাকরশ িবুল িরা হতব। েেন আকম বলতবা, চহ রব! আমার 

উম্মে কনতয় আকম কচকন্তে! আমার উম্মে কনতয় আকম কচকন্তে! আমার 

উম্মে কনতয় আকম কচকন্তে!! েেন বলা হতব, চহ মুহাম্মাদ! চোমার 

উম্মেতদর োন্নাতে প্রতবশ িরাও। েতব োতদরতি যাতদর চিাতনা 
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কহসাব-কনিাশ হতব না। োতদর োন্নাতের ডান পাতশর দরো কদতয় 
প্রতবশ িরাও। অবশয অনযসব দরো কদতয়ও োরা প্রতবশ িরতে 

পারতব। যার হাতে মুহাম্মাতদর েীবন োর শপথ, োন্নাতের চগতটর দু 

পাতটর মতধ্য প্রশিো হতব মক্কা ও বসরার মতধ্য দূরতের সমান”। 30 

এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. হাদীতস চদো যায় নবীগণ চসকদন প্রতেযতি কনতেতদর 

অনযায়গুতলার িথা মতন িরতবন। আসতল নবীগণ সিল অনযায় ও 

পাপাচার চথতি মুক্ত কছতলন। েতব োরা চয পাতপর িথা বলতবন ো 

হতলা আল্লাহ ো‘আলার প্রকে োতদর কবনয় ও পকরপূণে আত্ন-সমপেতনর 

প্রিাশ। 

দুই. ইবারহীম আলাইকহস সালাম চয কমথযা বতলকছতলন এ সম্পতিে 

হাদীতস এতসতছ চয, ইবারহীম আলাইকহস সালাম কেনকট কমথযা িথা 

বতলকছতলন। প্রথমকট হতলা, োতি যেন মূকেে পুোর উৎসতব চযতে বলা 
হতলা, েেন কেকন বতলকছতলন আকম অসুস্থ। কিেয়কট হতলা, যেন কেকন 
মূকেেগুতলা চভতঙ্গ বড় মূকেেকট চরতে কদতয়কছতলন আর চলািরা কেজ্ঞস 

িরল এটা চি িতরতছ? েেন কেকন বতলকছতলন, বড় মূকেেকট এ িাে 

িতরতছ। েৃেীয়কট হতলা, যেন কেকন কনে স্ত্রী সারাতি কনতয় সির 

িরকছতলন েেন এি অেযাচারী চলাতির চথতি কনতেতি বাচাতনার েনয 

স্ত্রী সম্পতিে বতলকছতলন, এ আমার চবান। 

                                                            
30 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৭১২; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৯৪। 
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আসতল এগুতলা ইবরাহীতমর দৃকষ্টভাংকগতে কমথযা কছল না। কিন্তু চিাতনা 
চিান চশ্রাোর িাতছ এগুতলা কমথযার মে মতন হতয়তছ। আর এগুতলা 

কমথযা হতলও কনন্দনীয় কমথযা নয়। এগুতলা নকন্দে কমথযা। নবী ইবরাহীম 
আলাইকহস সালাম কিয়ামতের সময় চয বলতবন আকম কমথযা বতলকছ 

চসটা আল্লাহর িাতছ চরম কবনয় ও পূণে আত্নসমপেতনর বকহ:প্রিাশ 

কহসাতবই বলতবন। চসকদন ভয়াবহো এমন হতব চয, আল্লাহর 

তনিটযপ্রাপ্ত বান্দাগনও োতদর অতনি ভাতলা িােতি োরাপ বতল 

ধ্ারনা িরতে থািতব। 

কেন. সিল নবী ও রাসূলগতণর ওপর আমাতদর রাসূল মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর চশ্রষ্ঠে প্রমাকণে হতলা। 

চার. আল্লাহ ো‘আলার িাতছ চদা‘আ-প্রাথেনার সুন্নে েকরিা হতলা, 

চদা‘আর শুরুতে োর গুণগান, প্রশাংসা ও হামদ-সানা িরা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চসই ভয়াবহ সমতয়ও আল্লাহ ো‘আলার 

হামদ-প্রশাংসার সুন্দর এ আদশেকট ভুতল যাতবন না। 

উম্মতে মুহাম্মাদীর কহসাব হতব সবেপ্রথম 

কিয়ামতের এ কদন আল্লাহ রাবু্বল আলামীন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসারী মুসকলমতদর কবতশষভাতব সম্মাকনে 

িরতবন। সিল পূবেবেেী োকেগুতলাতি দাুঁড় িকরতয় চরতে মুসকলম 

োকের কহসাব-কনিাশ কবচার িয়সালা িতর কদতবন। যকদও মুসকলম 
োকে দুকনয়াতে আকভভোতবর কদি কদতয় অনযানয োকেগুতলার পতর 
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এতসতছ কিন্তু কিয়ামতের কদন োতদর কনষ্পকি আতগ িরা হতব। একট 
উম্মতে এি কবশাল সম্মান ও পুরস্কার। 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

وتُوا الِكتَاَب ِمْن َقبِْلنَا، ُثمه َهَذا »
ُ
ُهْم أ نه

َ
ابُِقوَن يَْوَم الِقَياَمِة، َبيَْد أ َُنُْن اْلِخُروَن السه

ي فُِرَض َعلَيِْهْم، فَاْخَتلَُفوا ِفيِه، َفَهَدانَا  ِ ، فَانلهاُس نَلَا ِفيِه َتبٌَع اََلُهوُد يَْوُمُهُم اَّله ُ اَّلله
  «َغًدا، َوانلهَصارَى َبْعَد َغدٍ 

“আমরা চশতষ এতসকছ কিন্তু কিয়ামতের কদন সিতলর আতগ থািতবা। 
যকদও অনয সিল োকেগুতলা (ইয়াহূদী ও েৃষ্টান) চি গ্রন্থ চদওয়া হতয়তছ 

আমাতদর পূতবে, আমাতদর গ্রন্থ চদওয়া হতয়তছ োতদর পতর। অেঃপর 
চেতন রাতো এই (েুমু‘আর) কদনকট আল্লাহ আমাতদর দান িতরতছন। 
কেকন এ বযাপাতর আমাতদর সক ি পতথ কদশা কদতয়তছন। আর অনয 

চলাতিরা এ বযাপাতর আমাতদর কপছতন আতছ। ইয়াহূদীরা েুমার পতরর 

কদন (শকনবার) উদযাপন িতর আর েৃষ্টাতনরা োর পতরর কদন (রকববার) 

উদযাপন িতর”। 31 

এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. মুসকলম োকের মযোদা। ইয়াহূদী ও েৃষ্টানতদর চচতয় মুসলমানতদর 

মযোদা আল্লাহর িাতছ অতনি চবকশ। ইসলাতমর বেেমাতন ইয়াহূদী 

েৃষ্টাতনরা চো িাকির বা অকবশ্বাসী। োতদর চচতয় মুসকলম উম্মাহ চশ্রষ্ঠ 

                                                            
31 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৮৭৬, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ৮৫৫। 
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এতে চিাতনা সতন্দহ চনই। আর ইসলামপূবে যুতগর ইয়াহূদী েৃষ্টাতনরা 

যারা িাকির কছল না, োতদর চচতয়ও মুসকলম উম্মাহ চশ্রষ্ঠ। একট এ 
হাদীস কদতয়ও প্রমাকণে হতলা। 

দুই. েুমার কদতনর িযীলে োনা চগল। মুলে হাদীসকট েুমার কদতন 
িযীলে সম্পকিেে। উতেশয হতলা সাপ্তাকহি প্রাথেনার কদন কনবোচতন 

ইয়াহূদী ও েৃষ্টাতনরা চযমন আমাতদর কপছতন পতড় চগতছ চেমকন 

কিয়ামে কদবতসও োরা আমাতদর কপছতন থািতব। ইয়াহূদীরা 

শুক্রবাতরর পতরর কদন সাপ্তাকহি প্রাথেনা িতর থাতি। আর েৃষ্টাতনর 

শুক্রবাতরর দু’কদন পর সাপ্তাকহি প্রাথেনা পালন িতর থাতি। 

আবু হুরায়রা ও হুযাইিা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি আতরিকট বণেনায় 

এতসতছ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

لُوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة، الَْمْقِِضُّ لَُهْم َقبَْل اخْلاََلئِِق » وه
َ
ْنيَا، َواْْل ْهِل ادلُّ

َ
 «.َُنُْن اْْلِخُروَن ِمْن أ

“পৃকথবীতে বসবাসিারী োকেগুতলার মতধ্য আমাতদর আগমন সবেতশতষ 

আর কিয়ামতের কদতন আমাতদর িয়সালা িরা হতব সিল সৃকষ্ট েীতবর 

পূতবে”।32 

হাদীতস আতরা এতসতছ: ইবন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

                                                            
32 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ৮৫৬। 
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يهُة، َونَِبيَُّها؟ َفنَْحُن » مِّ
ُ
ُة اْْل مه

ُ
ْيَن اْْل

َ
ُل َمْن َُيَاَسُب، ُيَقاُل: أ وه

َ
َمِم، َوأ

ُ
َُنُْن آِخُر اْْل

لُوَن  وه
َ
 «اْْلِخُروَن اْْل

“আমরা হলাম োকেসমূতহর সবেতশষ। কিন্তু চিয়ামতে আমাতদর কহসাব 

সবে প্রথম িরা হতব। েেন বলা হতব: উম্মী (আসল) োকে ও োতদর 

নবী চিাথায়? োই আমরা সবেতশষ অথচ (মযোদায়) প্রথম”।33 

কহসাব-কনিাতশর প্রিৃকে 

আল্লাহ আহিামুল হাতিমীন চসকদন িম-চবকশ, চছাট-বড় সিল িাে-

িমে, িথা ও কবশ্বাস সম্পতিে কেজ্ঞাসা িরতবন।  

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

ِِٱۡقََتََبِ﴿ مِِۡل لنَّاس  َساب ه  مِِۡح  ِِوَه  ونََِِغۡفلَة ِِف  ۡعر ض    [١: اَّلنبياء] ﴾١ِم 

“মানুতষর কহসাব-কনিাতশর সময় আসন্ন, অথচ োরা উদাসীনোয় মুে 

কিকরতয় রতয়তছ”। [সূরা আল-আকম্বয়া, আয়াে: ১] 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ِِٓإ نَِّ﴿ مِِۡإ َِلَۡنا مَِعلَۡيَناِإ نَِِّث م٢٥َِِِّإ يَاَبه  َساَبه    [٢٦ ،٢٥: الغاشية] ﴾٢٦ِح 

“কনশ্চয় আমারই কনিট োতদর প্রেযাবেেন। োরপর কনশ্চয় োতদর 

কহসাব-কনিাশ আমারই দাকয়তে”। [সূরা আল-গাকশয়া, আয়াে: ২৫-

২৬] 

                                                            
33 ইবন মাোহ, হাদীস নাং ৪২৯০, আলবানী রহ. সহীহ আল োতম গ্রতন্থ হাদীসকটতি 
সহীহ বতল উতল্লে িতরতছন। 
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আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

َلِِٱَّلَّ ينَِِلَنَِِّ َِفَلَنَۡسِ﴿ رۡس 
 
ۡرَسل يَِِلَنَِِّ ََِولَنَۡسِِإ َِلۡه مِِۡأ ن٦َِِِّٱلۡم  صَّ ۡيه مِفَلََنق 

َِوَماِب ع ۡلم ِ َِعلَ
نَّا   [٧ ،٦: اَّلعراف] ﴾٧ََِغٓئ ب يَِِك 

“সুেরাাং আমরা অবশযই োতদরতি কেজ্ঞাসাবাদ িরব যাতদর কনিট 

রাসূল চপ্রকরে হতয়কছল এবাং অবশযই আকম রাসূলতদরতি কেজ্ঞাসাবাদ 

িরব। অেঃপর অবশযই আকম োতদর কনিট চেতন- শুতন বণেনা িরব। 
আর আকম চো অনুপকস্থে কছলাম না”। [সূরা আল-আরাি, আয়াে: ৬-

৭] 

وه ِ﴿ ة ِِيَۡوَمئ ذِ ِو ج  َ َرة َِِرب  َهاِإ َلِى٢٢ِِنَّاِض  وه ٢٣ِِِنَاظ  ة ِِيَۡوَمئ ذَِِِۢوو ج  َ نِ ٢٤ِِبَاِس  نَِتظ 
َ
ۡفَعَلِِأ ِي 

  [٢٥ ،٢٢: القيامة] ﴾٢٥ِفَاق َرة ِِب َها

“চসকদন িেি মুেমণ্ডল হতব হাতসযাজ্জল। োতদর রতবর প্রকে 

দৃকষ্টকনতক্ষপিারী। আর চসকদন অতনি মুেমণ্ডল হতব কববণে-কবষন্ন। োরা 
ধ্ারণা িরতব চয, এি কবপযেয় োতদর উপর আপকেে িরা হতব”। 
[সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াে: ২২-২৫]  

অনুসারীরা চনোতদর প্রেযােযান িরতব 

দুকনয়াতে চয সিল মানুষ আল্লাহতি বাদ অতনযর ইবাদে বতন্দগী 

িতরতছ কিয়ামতের কদন োরা োতদর অনুসারীতদর প্রেযােযান িরতব। 
এমকনভাতব আল্লাহর কবকধ্-কবধ্ান না চমতন চয সিল চনোতদর কনতদেশ 

পালন িরা হতয়তছ োরাও চসকদন োতদর প্রেযােযান িরতব।  

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 
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وا ِِ﴿ َذ  ون وا َِِءال َهةِِٗٱّللَّ ِِد ونِ ِم نَِوٱَّتَّ َك  مِِِۡل   اِلَه  ونَََِِكَّ ٨١ِِِع ز ٗ ر  ِب ع َباَدت ه مَِِۡسَيۡكف 
ون ونَِ ۡيه مَِِۡوَيك 

اَِعلَ دًّ   [٨٢ ،٨١: مريم] ﴾٨٢ِِض 

“আর োরা আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ িতরতছ, যাতে ওরা োতদর 

সাহাযযিারী হতে পাতর। িেতনা নয়, এরা োতদর ইবাদাতের িথা 
অস্বীিার িরতব এবাং োতদর কবপক্ষ হতয় যাতব”। [সূরা মারইয়াম, 
আয়াে: ৮১-৮২] 

مَِِۡوَيۡومَِ﴿ ول ِِث مَََِِّج يٗعاََِنۡۡش  ه  وا ِِل َّلَّ ينََِِنق  ك  ۡۡشَ
َ
مِِۡأ نت مَِِۡمََكنَك 

َ
ۡمِ ِأ ََكٓؤ ك  َ ِفََزيَّۡلَناَِوۡش 

ۡمِ  مَِوقَاَلِِبَۡيَنه  ََكٓؤ ه  َ اِۡش  نت مِِۡمَّ ونَِِإ يَّانَاِك    [٢٨ :يونس] ﴾٢٨َِتۡعب د 

“আর চযকদন আমরা োতদর সিলতি এিত্র িরব, অেঃপর যারা 

কশর ি িতরতছ, োতদরতি বলব, থাম, চোমরা ও চোমাতদর শরীিরা। 
অেঃপর আকম োতদর মতধ্য কবতচ্ছদ ঘটাব। আর োতদর শরীিরা 

বলতব, চোমরা চো আমাতদর ইবাদাে িরতে না”। [সূরা ইউনূস, 

আয়াে: ২৮] 

ِِإ ذِۡ﴿
َ
أ وا ِِٱَّلَّ ينََِِتَّبَّ وا ِِٱَّلَّ ينَِِم نَِِٱت ب ع  ا ِِٱتََّبع  و 

َ
َعۡتِِٱلَۡعَذاَبَِِوَرأ ِِب ه مِ َِوَتَقطَّ ۡسَباب 

َ
١٦٦ِِٱۡۡل

وا ِِٱَّلَّ ينََِِوقَاَلِ َبع  نَِِّلَوِِۡٱتَّ
َ
ةِِٗنَلَاِأ َِِكرَّ

َ
أ مَِِۡفَنتََّبَّ َِِۗتَّبَّء وا َِِكَماِم ۡنه  ِ ِي ر يه مِ َِكَذىل َكِِم نَّا ِٱّللَّ

مِۡ ۡعَمىلَه 
َ
ِِأ ۡيه ۡمِ َِحَسَرىت 

مَِوَماَِعلَ يَِِه    [١٦٧ ،١٦٦: اْلقرة] ﴾١٦٧ِٱنلَّار ِِم نَِِب َخىر ج 

“যেন অনুসরনীয় বযকক্তরা অনুসারীতদর চথতি আলাদা হতয় যাতব এবাং 

োরা আযাব চদেতে পাতব। আর োতদর সব সম্পিে কছন্ন হতয় যাতব। 
আর যারা অনুসরণ িতরতছ, োরা বলতব, যকদ আমাতদর কিতর যাওয়ার 

সুতযাগ হে, োহতল আমরা োতদর চথতি আলাদা হতয় চযোম, চযভাতব 
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োরা আলাদা হতয় কগতয়তছ। এভাতব আল্লাহ োতদরতি োতদর 

আমলসমূহ চদোতবন োতদর আতক্ষতপর েনয, আর োরা আগুন চথতি 

চবর হতে পারতব না”। [সূরা আল-বািারা, আয়াে: ১৬৬-১৬৭] 

ونَِِإ ذ ِِتََرىََِِٰٓولَوِۡ﴿ ىل م  عِ َِرب  ه مِِۡع ندََِِمۡوق وف ونَِِٱلظَّ مِِۡيَرۡج  ه  ِِإ َلِىَِبۡعض  ول ِِٱلَۡقۡوَلَِِبۡعض  َِيق 
وا ِِٱَّلَّ ينَِ وا ِِل َّلَّ ينَِِٱۡست ۡضع ف  نت مِِۡلَۡوَلِِٓٱۡسَتۡكَّب 

َ
نَّاِأ ۡؤم ن يَِِلَك  وا ِِٱَّلَّ ينَِِقَاَل٣١ِِِم  ِٱۡسَتۡكَّب 

ٓوا ِِل َّلَّ ينَِ ََنۡنِ ِٱۡست ۡضع ف 
َ
مِِۡأ َدىِىَِعنِ َِصَدۡدَنىك  مِ ِإ ذَِِۡبۡعدَِِٱلۡه  نت مِبَۡلَِِجآَءك  ۡر م يَِِك 

ُِّم 
وا ِِٱَّلَّ ينََِِوقَاَل٣٢ِِ وا ِِل َّلَّ ينَِِٱۡست ۡضع ف  ۡلِ َِمۡكرِ ِبَۡلِِٱۡسَتۡكَّب 

ِِٓإ ذَِِۡوٱنلََّهار ِِٱِلَّ وَنَنا ر  م 
ۡ
نِتَأ

َ
ِأ

رَِ ۥَِِٓوََّنَۡعَلِِب ٱّللَّ ِِنَّۡكف  نَداٗدا ََِِل 
َ
وا ِِأ َِس 

َ
اِٱنلََّداَمةََِِوأ ا ِِلَمَّ و 

َ
ۡغَلىَلِِوََجَعۡلَناِٱۡلَعَذاَبِ َِرأ

َ
ِِٓٱۡۡل ِف 

ۡعَناقِ 
َ
وا ِ ِٱَّلَّ ينَِِأ َۡزۡونََِِهۡلَِِكَفر  ُِِي    [٣٣ ،٣١: سبا] ﴾٣٣َِيۡعَمل ونَََِِكن وا َِِماِإ لَّ

“আর েুকম যকদ চদেতে যাকলমতদরতি, যেন োতদর রতবর িাতছ দাুঁড় 

িকরতয় চদওয়া হতব েেন োরা পরস্পর বাদানুবাদ িরতে থািতব। 
যাতদরতি দুবেল িতর রাো হতয়কছল োরা অহঙ্কারীতদরতি বলতব, 

চোমরা না থািতল অবশযই আমরা মুকমন হোম। যারা অহঙ্কারী কছল 
োরা, োতদরতি বলতব, যাতদরতি দুবেল িতর রাো হতয়কছল, চোমাতদর 

িাতছ কহদায়াে আসার পর আমরা কি চোমাতদরতি ো চথতি বাধ্া 

কদতয়কছলাম? বরাং চোমরাই কছতল অপরাধ্ী। আর যাতদরতি দুবেল িতর 

রাো হতয়কছল োরা, যারা অহঙ্কারী কছল োতদরতি বলতব, বরাং এ কছল 

চোমাতদর কদন-রাতের চক্রান্ত, যেন চোমরা আমাতদরতি আতদশ 

কদতয়কছতল চযন আমরা আল্লাহতি অস্বীিার িকর এবাং োুঁর সমিক্ষ 

কস্থর িকর। আর োরা যেন আযাব চদেতব েেন োরা অনুোপ চগাপন 

িরতব। আর আকম িাকিরতদর গলায় শৃঙ্খল পকরতয় কদব। োরা যা 
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িরে চিবল োরই প্রকেিল োতদরতি চদওয়া হতব”। [সূরা সাবা, 
আয়াে: ৩১-৩৩] 

এসব আয়াতে আমরা চদেলাম িীভাতব অনুগে অনুসারীরা কিয়ামতের 

সময় পরস্পরতি প্রেযােযান িরতব। যারা আল্লাহ ো‘আলার দীনতি 

বাদ কদতয় কবকভন্ন পীর, দরতবশ, চনো-চনত্রী, চদব-চদবীর অননুসরণ 

িতরতছ োতদর ও যারা অনুসৃে হতয়তছ োতদর অবস্থা এমনই হতব 

কিয়ামতের ময়দাতন। োরা চসকদন রাোকধ্রাে আল্লাহ ো‘আলার 

সমু্মতে পরস্পরতি প্রেযােযান িরতব। এতি অনযতি চদাষাতরাপ িতর 
ঝগড়ায় কলপ্ত হতব। 

কিকরশোগণ মুশকরিতদর চথতি দায়মুকক্তর চঘাষণা কদতব 

আরতবর মুশকরিরা কিকরশোতদর-চি আল্লাহ ো‘আলার িনযা বতল 

জ্ঞান িরতো। োই োরা কিকরশোতদর পূো িরতো। কিয়ামতের 

কদতন এ পূেয কিকরশোগণ মুশকরিতদর পুোর সাতথ োতদর চিাতনা 

রিম সম্পিে কছতলা না বতল চঘাষণা কদতব। 

এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

مَِِۡوَيۡومَِ﴿ ول ِِث مَََِِّج يٗعاَُِيۡۡش  ه  َمَلَٰٓئ َكة َِِيق 
َلٓء ِِل لۡ َهَٰٓؤ 

َ
مِِۡأ ونَََِِكن وا ِِإ يَّاك  ِقَال وا ٤٠َِِِيۡعب د 

ۡبَحىَنَكِ نَتِِس 
َ
ونَََِِكن وا ِِبَۡلِِد ون ه مِ ِم نَِوِل  َناِأ نَّ َِِيۡعب د  مِٱۡۡل  ۡكََث ه 

َ
ۡؤم ن ونَِِب ه مِأ  ﴾٤١ِم 

  [٤١ ،٤٠: سبا]

“আর স্মরণ ির, চযকদন কেকন োতদর সিলতি সমতবে িরতবন 

োরপর কিকরশোতদরতি বলতবন, এরা কি চোমাতদরই পূো িরে? 
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োরা (চিতরশোরা) বলতব, আপকন পকবত্র মহান, আপকনই আমাতদর 

অকভভাবি, োরা নয়। বরাং োরা কেনতদর পূো িরে। এতদর 

অকধ্িাাংশই োতদর প্রকে ঈমান রােে”। [সূরা সাবা, আয়াে: ৪০-৪১] 

مَِِۡيۡمل ك َِِلِِفَٱِۡلَۡومَِ﴿ ك  َِِبۡعض  َۡعض  اَِوَلِِنَّۡفٗعاِۡل  ول َِِِض ٗ وا ِِل َّلَّ ينََِِوَنق  َِعَذاَبِِذ وق وا َِِظلَم 
ِِٱنلَّار ِ ّت 

نت مِٱلَّ ب ونَِِب َهاِك    [٤٢: سبا] ﴾٤٢ِت َكذ  

“িতল আে চোমাতদর এতি অপতরর চিাতনা উপিার কিাংবা অপিার 

িরার ক্ষমো চিউ রােতব না। আর আকম যাকলমতদর উতেতশয বলব, 

চোমরা আগুতনর আযাব আস্বাদন ির যা চোমরা অস্বীিার িরতে”। 
[সূরা সাবা, আয়াে: ৪২] 

কিকরশোগণ বলতবন, সুবহানাল্লাহ! আমরা চো আপনারই বান্দা। 
আমরা আপনারই ইবাদে িকর। এরা িীভাতব পূো িরতলা? আসতল 

োরা শয়োতনর পূো িতরতছ। এর সাতথ চহ আল্লাহ আমাতদর চিাতনা 

সম্পিে চনই। মুল িথা হতলা: আল্লাহ বযেীে যাতদর ইবাদে-বতন্দগী, 

পূো-অচেনা িরা হয় োরা চসকদন চিাতনা উপিাতর আসতব না। না 
পূোিারী চিাতনা উপিার পাতব আর না পূকেে চিাতনা িাতে আসতব। 
সবাই চসকদন অসহায় হতয় থািতব। 

মূকেেগুতলা অক্ষমো প্রিাশ িরতব  

দুকনয়াতে যারা মূকেে পুো িতরকছল কিয়ামতে চসসিল মূকেেগুতলা োতদর 

পূোরীতদর চিাতনা রিম সাহাযয িরতে অক্ষমো প্রিাশ িরতব। 

এ প্রসতঙ্গ আল্লহ ো‘আলা বতলন,  
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ول َِِوَيۡومَِ﴿ ََكٓء يَِِنَاد وا َِِيق  َ مِِۡزََعۡمت مِِۡٱَّلَّ ينَِِۡش  يب وا ِِفَلَمِِۡفََدَعوۡه  مِِۡيَۡسَتج  مِوََجَعۡلَناِلَه  ِبَۡيَنه 
ۡوب ٗقا   [٥٢: الكهف] ﴾٥٢ِمَّ

“আর চযকদন কেকন বলতবন, চোমরা ডাি আমার শরীিতদর, যাতদরতি 

চোমরা (শরীি) মতন িরতে। অেঃপর োরা োতদরতি ডািতব, কিন্তু 

োরা োতদর ডাতি সাড়া কদতব না। আর আকম োতদর মতধ্য চরতে চদব 

ধ্বাংসস্থল”। [সূরা আল-িাহাি, আয়াে: ৫২] 

আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলন, 

وا َِِوق يَلِ﴿ مِِۡٱۡدع  ََكَٓءك  َ مِِۡۡش  يب وا ِِفَلَمِِۡفََدَعوۡه  مِِۡيَۡسَتج  ا ِِلَه  و 
َ
مِِۡلَوِِۡٱۡلَعَذاَبِ َِوَرأ نَّه 

َ
ََِكن وا ِِأ

ونَِ   [٦٤: القصص] ﴾٦٤َِيۡهَتد 

“আর বলা হতব, চোমাতদর চদবোগুতলাতি ডাি, অেঃপর োরা 

োতদরতি ডািতব, েেন োরা োতদর ডাতি সাড়া কদতব না। আর োরা 

আযাব চদেতে পাতব। হায়, এরা যকদ সৎপথ প্রাপ্ত হে!” [সূরা আল-

ক্বাসাস, আয়াে: ৬৪] 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

ونَاَِولََقدِۡ﴿ ۡئت م  مَِِۡكَماِف َرىَدىِىِج  َلَِِخلَۡقَنىك  وَّ
َ
ة ِِأ اَِوتََرۡكت مَِمرَّ مِِۡمَّ ۡلَنىك  َِوَرآءََِِخوَّ

ۡمِ  ور ك  ه  مِِۡنََرىِىَِوَماِظ  مِ َِمَعك  َفَعآَءك  مِِۡزََعۡمت مِِۡٱَّلَّ ينَِِش  نَّه 
َ
مِِۡأ ا  ِِف يك  َٰٓؤ  ََك ِلََقدِۡش 

عَِ مِِۡتََّقطَّ مَِوَضلَِِّبَۡيَنك  اَِعنك  نت مِِۡمَّ ونَِِك  م    [٩٤: اَّلنعام] ﴾٩٤ِتَزۡع 

“আর কনশ্চয় চোমরা এতসছ আমার িাতছ এিা এিা, চযরূপ সৃকষ্ট 

িতরকছ আমরা চোমাতদরতি প্রথমবার এবাং আমরা চোমাতদরতি যা 

দান িতরকছ, ো চোমরা চছতড় চরতেছ চোমাতদর কপত র চপছতন। আর 
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আকম চোমাতদর সাতথ চোমাতদর সুপাকরশিারীতদর চদেকছ না, যাতদর 

চোমরা মতন িতরছ চয, কনশ্চয় োরা চোমাতদর মতধ্য (আল্লাহর) 

অাংশীদার। অবশযই কছন্ন হতয় চগতছ চোমাতদর পরস্পতরর সম্পিে। 
আর চোমরা যা ধ্ারণা িরতে, ো চোমাতদর চথতি হাকরতয় কগতয়তছ”। 
[সূরা আল-আনআম, আয়াে: ৯৪] 

কিয়ামতের কদন আল্লাহ ো‘আলা কশিেিারীতদর বলতবন, দুকনয়াতে 

চোমরা চয সিল চদব-তদবী, মূকেে, মানুষ, েন্তু-োতনায়ারতি আমার 

সাতথ শরীি িরতে োতদর চথতি আেতি সাহাযয চাও। োতদর-তি 
বতলা চোমাতদর উদ্ধার িরতে। েেন কশিেিারীরা োতদর ডািতব, 

কিন্তু োরা চিাতনা উির কদতব না। 

যারা ঈসা আলাইকহস সালামতি আল্লাহর পুত্র বতল গ্রহণ িতরতছ কেকন 

োতদর চথতি সম্পিেতচ্ছতদর চঘাষণা কদতবন- 

ِ ِقَاَلِِِإَوذِۡ﴿ نَتَِِمۡرَيمَِِٱۡبنََِِيىع يَسِِٱّللَّ
َ
ِِق ۡلَتَِِءأ ِِل لنَّاس  ون   ذ 

َِِٱَّتَّ م  
 
ِد ونِ ِم نِإ َلىَهۡيِ َِوأ

ۡبَحىَنَكِِقَاَلِِٱّللَّ  ِ ونِ َِماِس  ِِٓيَك  نِِۡل 
َ
ق وَلِِأ

َ
ِِلَيَۡسَِِماِأ ِ ِل  َق   ِِإ نِِب  نت  ۥِك  َِفَقدِِۡق ۡلت ه 

ِ ۥ  َِِماَِتۡعلَمِ َِعل ۡمَته  ِِف  ۡعلَمِ َِوَلَِِٓنۡفس 
َ
َِِماِأ َك ِِف  نَتِِإ نََّكَِِنۡفس 

َ
ىمِ ِأ ي وب َِِعلَّ غ 

َِما١١٦ِِٱلۡ
ِ مِِۡق ۡلت  ِِلَه  ِِٓإ لَّ َِِما َمۡرتَن 

َ
ِِٓأ نِ ِب هۦ 

َ
وا ِِأ َِِٱۡعب د  ِِٱّللَّ ۡمِ َِرب   َِِوَربَّك  نت  ۡيه مَِِۡوك 

اَِشه يٗداَِعلَ ِمَّ
ِ اِف يه ۡمِ ِد ۡمت  ِِفَلَمَّ ۡيتَن 

نَتِِتََوفَّ نَتِِك 
َ
ۡيه ۡمِ ِٱلرَّق يَبِِأ

نَتَِِعلَ
َ
ِىَِوأ ِ ََِعَ

ء ِِك    ﴾١١٧َِشه يدِ ََِشۡ
  [١١٧ ،١١٦: دةاملائ]

“আর আল্লাহ যেন বলতবন, চহ মারইয়াতমর পুত্র ঈসা, েুকম কি 

মানুষতদরতি বতলকছতল চয, চোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাতি ও আমার 
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মাোতি ইলাহরূতপ গ্রহণ ির? চস বলতব, আপকন পকবত্র মহান, যার 

অকধ্িার আমার চনই ো বলা আমার েনয সম্ভব নয়। যকদ আকম ো 

বলোম োহতল অবশযই আপকন ো োনতেন। আমার অন্ততর যা আতছ 

ো আপকন োতনন, আর আপনার অন্ততর যা আতছ ো আকম োকন না; 

কনশ্চয় আপকন গাতয়বী কবষয়সমূতহ সবেজ্ঞাে। আকম োতদরতি চিবল 

োই বতলকছ, যা আপকন আমাতি আতদশ িতরতছন চয, চোমরা আমার 

রব ও চোমাতদর রব আল্লাহর ইবাদাে ির। আর যেকদন আকম োতদর 

মতধ্য কছলাম েেকদন আকম োতদর ওপর সাক্ষী কছলাম। অেঃপর যেন 
আপকন আমাতি উক তয় কনতলন েেন আপকন কছতলন োতদর 

পযেতবক্ষণিারী। আর আপকন সব কিছুর উপর সাক্ষী”। [সূরা আল-

মাতয়দা, আয়াে: ১১৬-১১৭] 

ঈসা আলাইকহস সালাম কিয়ামতের কদন বলতবন, চহ আল্লাহ! আকম 

িীভাতব বকল, আকম আপনার পুত্র আর আমার মাো মারইয়াম আপনার 

স্ত্রী। এটা বলার অকধ্িার আমাতি চি কদতয়তছ? আপকন চো োতনন 

আপকন যা আতদশ িতরতছন আকম শুধু্ চসটাই বতলকছ। আকম োতদর 

বতলকছ আল্লাহ ো‘আলা হতলন, আমার ও চোমাতদর প্রভূ। চোমরা 
োরই ইবাদে িতরা। আর এটাই সক ি পথ। যেকদন আকম োতদর 

মতধ্য কছলাম েেকদন আপকন চদতেতছ আকম কি বতলকছ োতদর। যেন 
আপকন আমাতি কনতয় আসতলন েেন চথতি োরা যা কিছু িতরতছ ও 

বতলতছ চস সম্পতিে আমার চিাতনা দাকয়ে চনই। 
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ভাবার কবষয় হতলা, মারইয়াম আলাইহাস সালাম ও ঈসা আলাইকহস 

সালাতমর িে মযোদা আল্লাহ ো‘আলা কদতয়তছন। যারা োতদর সম্মাতন 

বাড়াবাকড় িতর আল্লাহর সাতথ োতদর শরীি বানাতলা আল্লাহ োতদর 

শাকি কদতবন। িারণ, োরা আল্লাহর প্রকে কমথযা আতরাপ িতরতছ। 
আল্লাহ যা বতলনকন ধ্তমের বযাপাতর োরা ো বতলতছ। োই োরা 

কমথযাবাদী। এ েনয আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, 

ِ ِقَاَلِ﴿ ق يَِِيَنَفعِ ِيَۡومِ َِهىَذاِٱّللَّ ىد  ۡمِ ِٱلصَّ ه  ۡدق  مِِۡص  ىتِ ِلَه  نَۡهىرِ ََِتۡت َهاِم نَُِتۡر يَِجنَّ
َ
ِٱۡۡل

َِِٓخىدل  ينَِ بَٗدا ِِف يَها
َ
َِِأ ِ ِرَّض  مِِۡٱّللَّ وا َِِعۡنه  ِ َِورَض  ىل َكَِِعۡنه  يمِ ِٱۡلَفۡوزِ َِذ : دةاملائ] ﴾١١٩ِٱۡلَعظ 

١١٩]  

“আল্লাহ বলতবন, এটা হতলা চসই কদন চযকদন সেযবাদীগণতি োতদর 

সেো উপিার িরতব। োতদর েনয আতছ োন্নােসমূহ যার নীতচ 

প্রবাকহে হতব নদীসমূহ। চসোতন োরা হতব স্থায়ী। আল্লাহ োতদর প্রকে 

সন্তুষ্ট হতয়তছন, োরাও োুঁর প্রকে সন্তুষ্ট হতয়তছ। এটা মহাসািলয”। 
[সূরা আল-মাতয়দা, আয়াে: ১১৯] 

আল্লাহ োর কপ্রয় বান্দা ঈসা আলাইকহস সালাতমর বক্তবয সমথে িতর 

এ িথাকট বলতবন। 

উম্মতে মুহাম্মদী কিয়ামতের কদন অনয সিল োকের কবরুতদ্ধ সাক্ষয 

কদতব 

এটা মুসকলম উম্মাহর েনয এি কবতশষ মযোদা। কিয়ামে কদবতস োরা 
সিল োকের কমথযাচাতরর কবপতক্ষ সাক্ষয কদতব। কিয়ামতের কদন যেন 
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সিল নবী রাসূল ও োতদর সম্প্রদায়তি এিত্র িরা হতব েেন ঐ 

সিল োকেরা নবী রাসূলতদর আহবাতনর কবষয়কট অস্বীিার িরতব। 
োরা বলতব আমাতদর িাতছ নূহ আলাইকহস সালাম দাওয়াে চপৌঁতছ 

চদয়কন। আবার চিউ বলতব আপকন আমাতদর িাতছ হুদ, সাতলহ, 

শুআইব চি পাক তয়কছতলন হয়ে কিন্তু োরা আমাতদর িাতছ আপনার 

বাণী চপৌঁতছ চদয়কন। এভাতব োরা োতদর নবী রাসূলতদর কমথযা প্রকেপন্ন 
িরতব কনতেতদর বাুঁচার োকগতদ। েেন উম্মতে মুহাম্মাদী সিল 

নবীতদর পতক্ষ আর োতদর কমথযাবাদী উম্মেতদর কবপতক্ষ স্বাক্ষী কদতব। 

হাদীতস এতসতছ: আবু সায়ীদ েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

تُُه: » مه
ُ
ُل أ

َ
، فَتُْسأ َُيَاُء بِنُوٍح يَْوَم الِقيَاَمِة، َفيَُقاُل ََلُ: َهْل بَلهْغَت؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، يَا رَبِّ

ٌد  َهْل بَلهَغُكْم؟ َفَيُقولُوَن: َما َجاَءنَا ِمْن نَِذيٍر، َفيَُقوُل: َمْن ُشُهوُدَك؟ َفيَُقوُل: حُمَمه
تُُه، َفُيَجاُء بُِكمْ  مه

ُ
ِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم َوأ  رَُسوُل اَّلله

َ
}َوَكَذلَِك ، فَتَْشَهُدوَن "، ُثمه قََرأ

ًة وََسًطا{ مه
ُ
}تِلَُكونُوا ُشَهَداَء لََعَ انلهاِس،  -قَاَل: َعْدًَّل  -[143]اْلقرة:  َجَعلْنَاُكْم أ

 [143]اْلقرة: َوَيُكوَن الرهُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا{ 

“কিয়ামতের কদন নূহ চি ডািা হতব। োতি প্রশ্ন িরা হতব, েুকম কি 
চোমার দাকয়ে পালন িতরতছা? চস বলতব, হযাুঁ, চহ প্রভূ। এরপর োর 
োকেতি প্রশ্ন িরা হতব, চস কি চোমাতদর িাতছ আমার বাণী চপৌঁতছ 

কদতয়তছ? েেন োরা বলতবম না, আমাতদর িাতছ চিান সেিেিারী 

আতসকন। েেন আল্লাহ নূহতি বলতবন, চোমার স্বাক্ষী িারা? চস উির 

কদতব, মুহাম্মাদ ও োর উম্মে। েেন চোমাতদর ডািা হতব আর 
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চোমরা োর পতক্ষ সাক্ষয কদতব। এ িথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ আয়ােকট পা  িরতলন: আর এমকন ভাতব 

চোমাতদর আকম মধ্যবেেী (নযায় পরায়ণ) োকে কহসাতব সৃকষ্ট িতরকছ। 
যাতে চোমরা মানুতষর উপর স্বাক্ষী হতে পাতরা আর রাসূল চোমাতদর 

উপর স্বাক্ষী হতবন”।34 

আর আবু সায়ীদ েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি আতরিকট বণেনায় 

এতসতছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْكََثُ ِمْن َذلَِك، »
َ
يَِِجُء انلهِِبُّ يَْوَم الِْقيَاَمِة، َوَمَعُه الرهُجُل، َوانلهِِبُّ َوَمَعُه الرهُجاَلِن، َوأ

َفيُْدََع قَْوُمُه، َفيَُقاُل لَُهْم: َهْل بَلهَغُكْم َهَذا؟ َفيَُقولُوَن: ََّل. َفيَُقاُل ََلُ: َهْل بَلهْغَت 
ٌد قَْوَمَك؟ َفيَُقوُل: َنعَ  تُُه. َفيُْدََع حُمَمه مه

ُ
ٌد َوأ ْم. َفيَُقاُل ََلُ: َمْن يَْشَهُد لََك؟ َفَيُقوُل: حُمَمه

تُُه، َفيَُقاُل لَُهْم: َهْل بَلهَغ َهَذا قَْوَمُه؟ َفيَُقولُوَن: َنَعْم. َفيَُقاُل: َوَما ِعلُْمُكْم؟  مه
ُ
َوأ

نَا:  ْخََبَ
َ
نه الرُُّسَل قَْد بَلهُغوا، فََذلَِك قَْوَُلُ ": َفيَُقولُوَن: َجاَءنَا نَِبيُّنَا، فَأ

َ
}َوَكَذلَِك أ

ًة وََسًطا{ مه
ُ
}تِلَُكونُوا ُشَهَداَء لََعَ [ قَاَل: " َيُقوُل: َعْدًَّل "، 143]اْلقرة:  َجَعلْنَاُكْم أ

 [ 143]اْلقرة:  انلهاِس، َوَيُكوَن الرهُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا{

“কিয়ামতের কদন নবীতদর ডািা হতব। িাতরা সাতথ এিেন অনুসারী 
থািতব িাতরা সাতথ থািতব দুেন আবার িাতরা সাতথ থািতব কেন 

েন বা এর চবকশ। োতদর োকেতি ডািা হতব। োতদর কেজ্ঞাসা িরা 

হতব, এ বযকক্ত কি চোমাতদর িাতছ আমার বাণী চপৌঁতছ কদতয়কছল? োরা 

উির কদতব, না, আমাতদর িাতছ আপনার বাণী চপৌঁতছ চদয়কন। েেন 

                                                            
34 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৭৩৪৯।  
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নবীতি প্রশ্ন িরা হতব েুকম কি আমার বাণী চপৌঁতছ কদতয়তছা? চস বলতব, 

হযা, কদতয়কছ। েেন োতি বলা হতব চোমার পতক্ষ চি আতছ স্বাক্ষী? 

েেন নবী বলতবন, আমার পতক্ষ স্বাক্ষী আতছ মুহাম্মাদ ও োুঁর উম্মে। 
েেন মুহাম্মাদ ও োর অনুসারীতদর ডািা হতব। োতদর কেজ্ঞাসা িরা 

হতব এ বযকক্ত কি োর োকের িাতছ আমার বাণী চপৌঁতছ কদতয়তছ? েেন 

োরা বলতব, হযাুঁ, চস োর োকের িাতছ আপনার বাণী চপৌঁতছ কদতয়তছ। 
েেন োতদর প্রশ্ন িরা হতব চোমরা এটা িীভাতব োনতল? োরা উির 

কদতব, আমাতদর িাতছ আমাতদর নবী এতসকছতলন, কেকন আমাতদর 

বতলতছন, এ নবী োর োকের িাতছ আপনার বাণী চপৌঁতছ কদতয়তছ। 
এটা হতলা আল্লাহ ো‘আলার চসই বাণীর প্রকেিলন: আর এমকন ভাতব 

চোমাতদর আকম মধ্যবেেী (নযায়পরায়ণ) োকে কহসাতব সৃকষ্ট িতরকছ। 
যাতে চোমরা মানুতষর ওপর স্বাক্ষী হতে পাতরা আর রাসূল চোমাতদর 

ওপর স্বাক্ষী হতবন”। [সূরা আল-বািারা, আয়াে: ১৪৩]35  

কহসাব কনিাশ চযভাতব শুরু 

এরপর আল্লাহ ো‘আলা োর বান্দাতদর চথতি কহসাব কনতে শুরু 

িরতবন। যার কহসাতব িত ারো িরতবন চস োহান্নাতম প্রতবশ িরতব।  

কহসাব কনিাতশর ভয়াবহো সম্পতিে আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

مِِۡ﴿ رۡه  نذ 
َ
ة ِِيَۡومََِِوأ َِِإ ذِِۡٱۡۡلَۡسَ ۡمرِ ِق ض 

َ
مِِۡٱۡۡل ِِوَه  مَِِۡغۡفلَة ِِف  : مريم] ﴾٣٩ِِي ۡؤم ن ونََِِلِِوَه 

٣٩]  

                                                            
35 মুসনাতদ আহমাদ, হাদীস নাং ১১৫৫৮।  আলবানী রহ. হাদীসকটতি সহীহ বতলতছন। 
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“আর োতদরতি সেিে িতর দাও পকরোপ কদবস সম্পতিে যেন সব 

কবষতয়র চূড়ান্ত কসদ্ধান্ত হতয় যাব, অথচ োরা রতয়তছ উদাসীনোয় 

কবতভার এবাং োরা ঈমান আনতছ না”। [সূরা মারইয়াম, আয়াে: ৩৯] 

ِِك  َُِِت دِ ِيَۡومَِ﴿ اَِنۡفس  اَِخۡي ِِم نَِِۡعم لَۡتِِمَّ ََۡضٗ وٓء ِِم نَِعم لَۡتَِِوَماُِم  نَِِّلَوِِۡتََودِ ِس 
َ
ِبَۡيَنَهاِأ

ۥِٓ َمَد اَِوَبۡيَنه 
َ
مِ ِبَع يٗداِِۗأ ر ك  ِ َِوي َحذ   ِۥِۗٱّللَّ ِ َِنۡفَسه  َِِوٱّللَّ : عمران ال] ﴾٣٠ِب ٱۡلع َباد ِِرَء وف  

٣٠]  

“চযকদন প্রতেযতি উপকস্থে পাতব চয ভাতলা আমল চস িতরতছ এবাং চয 

মন্দ আমল চস িতরতছ ো। েেন চস িামনা িরতব, যকদ মন্দ িাে 

ও োর মতধ্য বহুদূর বযবধ্ান হে! আর আল্লাহ চোমাতদরতি োর 

কনতের বযাপাতর সাবধ্ান িরতছন এবাং আল্লাহ বান্দাতদর প্রকে অেযন্ত 

চেহশীল”। [সূরা আতল ইমরান, আয়াে: ৩০] 

কহসাব কনিাশ শুরু সম্পতিে হাদীতস এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ 

চথতি বকণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َل َعْن ََخٍْس، َعْن ُعُمِرهِ »
َ
ََّل تَُزوُل قََدُم ابِْن آَدَم يَْوَم الِقيَاَمِة ِمْن ِعنِْد َربِِّه َحَّته يُْسأ

باَْلُه،
َ
ْفنَاُه، َوَعْن َشبَابِِه ِفيَم أ

َ
ْنَفَقُه، َوَماَذا َعِمَل  ِفيَم أ

َ
ْيَن اْكتََسبَُه َوِفيَم أ

َ
َوَماَِلِ ِمْن أ

 .«ِفيَما َعِلمَ 

“পাুঁচকট প্রতশ্নর সমু্মেীন হওয়ার আতগ চিাতনা মানব সন্তান কিয়ামতের 

কদন পা নাড়াতে পারতব না। োতি প্রশ্ন িরা হতব েীবন সম্পতিে; চস 

কি িাতে আয়ু চশষ িতরতছ? প্রশ্ন িরা হতব োর চযৌবন সম্পতিে ; কি 

িাতে চস োতি বাধ্েতিয চপৌঁতছ কদতয়তছ? প্রশ্ন িরা হতব োর ধ্ন-
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সম্পদ সম্পতিে; িীভাতব চস ো আয় িতরতছ আর কি িাতে ো বযয় 

িতরতছ? আর প্রশ্ন িরা হতব চস যা জ্ঞান অেেন িতরতছ চস চমাোতবি 

িাে িতরতছ কি না?”36 

এমকনভাতব আে ভুতল যাওয়া হতব 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, 

ْمِس »قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل َهْل نََرى َربهنَا يَْوَم الِْقيَاَمِة؟ قَاَل: » َهْل تَُضارُّوَن ِِف ُرْؤَيِة الشه
ِهَْيِة، لَيَْسْت ِِف َسَحابٍَة؟ ِِف ُرْؤَيِة الَْقَمِر ََلْلََة َفَهْل تَُضارُّوَن »قَالُوا: ََّل، قَاَل: « ِِف الظه

ي َنْفِِس بِيَِدهِ ََّل تَُضارُّوَن ِِف ُرْؤَيِة « اْْلَْدِر، لَيَْس ِِف َسَحابٍَة؟ ِ قَالُوا: ََّل، قَاَل: " فََواَّله
ْي فُْل 

َ
َحِدِهَما، قَاَل: َفيَلََْق الَْعبَْد، َفيَُقوُل: أ

َ
لَْم َربُِّكْم، إَِّله َكَما تَُضارُّوَن ِِف ُرْؤَيِة أ

َ
 أ

ُس َوتَْرَبُع؟ 
َ
َذرَْك تَْرأ

َ
بَِل، َوأ ْر لََك اخْلَيَْل َواْْلِ َسخِّ

ُ
َزوِّْجَك، َوأ

ُ
َسوِّْدَك، َوأ

ُ
ْكِرْمَك، َوأ

ُ
أ

نَْساَك َكَما 
َ
نهَك ُماَلِِقه؟ َفيَُقوُل: ََّل، َفيَُقوُل: فَإِِّنِّ أ

َ
َفَظنَنَْت أ

َ
َفيَُقوُل: بَََّل، قَاَل: َفيَُقوُل: أ

ْر لََك نَِسيتَِِن،  َسخِّ
ُ
َزوِّْجَك، َوأ

ُ
َسوِّْدَك، َوأ

ُ
ْكِرْمَك، َوأ

ُ
لَْم أ

َ
ْي فُْل أ

َ
ُثمه يَلََْق اثلهاِِّنَ َفيَُقوُل: أ

نهَك 
َ
َفَظنَنَْت أ

َ
ْي رَبِّ َفيَُقوُل: أ

َ
ُس، َوتَْربَُع، َفيَُقوُل: بَََّل، أ

َ
َذرَْك تَْرأ

َ
بَِل، َوأ اخْلَيَْل َواْْلِ

؟ َفيَُقوُل: ََّل، نَْساَك َكَما نَِسيتَِِن، ُثمه يَلََْق اثلهاِلَث، َفيَُقوُل ََلُ ِمثَْل  ُماَلِِقه
َ
إِِّنِّ أ

َفيَُقوُل: فَ
َذلَِك، َفيَُقوُل: يَا رَبِّ آَمنُْت بَِك، َوبِِكتَابَِك، َوبِرُُسِلَك، وََصلهيُْت، وَُصْمُت، 

قُْت، َوُيثِِْن ِِبَْْيٍ َما اْستََطاَع، َفيَُقوُل: َها ُهنَا إًِذا، قَاَل: ُثمه ُيَقاُل ََلُ: اْْلَن َنبَْعُث َوتََصده
؟ َفُيْختَُم لََعَ ِفيِه، َوُيَقاُل  ه ي يَْشَهُد يلَعَ ِ ُر ِِف َنْفِسِه: َمْن َذا اَّله َشاِهَدنَا َعلَيَْك، َوَيتََفكه

                                                            
36 কেকরকমেী, হাদীস নাং ২৪১৬, কেকন হাদীসকটতি গরীব বতলতছন, আলবানী রহ. 
হাদীসকটতি হাসান বতলতছন, চদেুন সহীহ আল োতম।  
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اُمُه بَِعَمِلِه، وََذلَِك َِلُْعِذَر ِلَفِخِذهِ َوحَلِْمِه وَِعَظاِمِه: انِْطَِّق، َفتَنِْطُق فَِخُذُه َوحَلُْمُه وَِعظَ 
ي يَْسَخُط اهلُل َعلَيْهِ ِمْن َنْفِسِه، وََذلَِك الُْمنَافُِق وََذلَِك  ِ  «اَّله

“সাহাবাতয় চিরাম প্রশ্ন িরতলন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামে 

কদবতস আমাতদর প্রকেপালি আল্লাহতি চদেতে পাতবা? রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: “আচ্ছা দুপুর চবলা যেন চমঘ 

না থাতি েেন সূযেতি চদোর েনয কি চোমাতদর ভীর িরতে হয়? 

সাহাবাতয় চিরাম উিতর বলতলন, না। োরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন িরতলন: পূকণেমার রাতে যেন আিাতশ চমঘ 

না থাতি েেন চাুঁদ চদোর েনয কি চোমাতদর ভীর িরতে হয়? 

সাহাবাতয় চিরাম উিতর বলতলন: না। োরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: যার হাতে আমার প্রাণ োর শপথ! 

চোমাতদর প্রকেপালিতি চদোর েনয চসকদন চোমাতদর চিাতনা িষ্ট 

িরতে হতব না। চযমন সূযে ও চন্দ্র চদোর েনয চোমাতদর চিাতনা িষ্ট 

িরতে হয় না। আল্লাহ এি বান্দার সাতথ সাক্ষাে কদতবন। আল্লাহ 

বলতবন: চহ বযকক্ত আকম কি চোমাতি সম্মাকনে িকর কন? আকম কি 

চোমাতি চনো বানাইকন? আকম কি চোমাতি কববাহ িরাইকন। আকম 

কি চোমার েনয বাহতনর বযবস্থা িকর কন? চস বযকক্ত উির কদতব অবশযই 

আপকন িতরতছন। আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, েুকম কি আমার সাতথ 

সাক্ষাতের কবশ্বাস রােতে? চস বলতব, না। আল্লাহ েেন বলতবন: আে 

আকম চোমাতি ভুতল চগলাম চযমন েুকম আমাতি ভুতল কগতয়কছতল। 

এরপর কিেীয় এ বযকক্ততি আনা হতব। আল্লাহ বলতবন: চহ বযকক্ত আকম 

কি চোমাতি সম্মাকনে িকর কন? আকম কি চোমাতি চনো বানাই কন? 
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আকম কি চোমাতি কববাহ িরাই কন। আকম কি চোমার েনয বাহতনর 

বযবস্থা িকর কন? চস বযকক্ত উির কদতব অবশযই আপকন িতরতছন। 
আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, েুকম কি আমার সাতথ সাক্ষাতের কবশ্বাস 

রােতে? চস বলতব, না। আল্লাহ েেন বলতবন: আে আকম চোমাতি 

ভুতল চগলাম চযমন েুকম আমাতি ভুতল কগতয়কছতল। এরপর েৃেীয় এি 

বযকক্ততি সাক্ষাে কদতবন। আল্লাহ ো‘আলা োতি অপর দুেতনর মে 

িতরই প্রশ্ন িরতবন। চস বলতব, আকম আপনার প্রকে কবশ্বাস চরতেকছ। 
আপনার কিোব, আপনার রাসূলতদর প্রকে কবশ্বাস চরতেকছ। সালাে 

পতড়কছ, চরাযা চরতেকছ, দান-সদিা িতরকছ। সাধ্যমে আপনার প্রশাংসা 

িতরকছ। োর উির শুতন আল্লাহ বলতবন, োই নাকি? োহতল এেনই 

চোমার কবরুতদ্ধ স্বাক্ষী উপকস্থে িকর। োরপর (তোমার উির সম্পতিে) 

েুকম চভতব চদেতব। বলা হতব, চি আতছ োর সম্পতিে স্বাক্ষয কদতব? 

এরপর োর মুে সীল িতর চদওয়া হতব। োর রান, োর চগাশে, োর 

হাকিতি বলা হতব, চোমরা িথা বতলা। এরা োতদর োনা মতে েথয 
কদতে শুরু িরতব। এভাতব আল্লাহ কনতে স্বাক্ষয চদওয়ার দায় চথতি 

মুক্ত থািতবন। আসতল এ বযকক্তকট কছল দুকনয়ার েীবতন মুনাকিি। এ 
েনয আল্লাহ ো‘আলা োর প্রকে কু্রদ্ধ হতবন”।37 

                                                            
37 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৯৬৮।  
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এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. কিয়ামে কদবতস আল্লাহ ো‘আলাতি দশেন িরার েনয সাহাবাতয় 

চিরাতমর প্রবল আগ্রহ। আল্লাহর সাক্ষাে লাতভর আিাাংো ঈমাতনর 

এিকট গুরুেপূণে পকরচয়। 

দুই. আল্লাহতি চদোর কবষয়কট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বািব উদাহরণ কদতয় বুকঝতয় কদতয়তছন। যা মুেে ও জ্ঞানী সিল মানুতষর 

চবাধ্গময। যেন োর এিকট সৃকষ্টতি এিতত্র সিল মানুষ চদেতে পাতর 
েেন স্রষ্টাতি চয চদেতে িাতরা িষ্ট হতব না ো সহতেই বুঝা যায়। 

কেন. যারা আল্লাহ ো‘আলার সাতথ সাক্ষাতের প্রকে ঈমান রােতো না 

োরাও আল্লাহর সাক্ষাে পাতব েতব চসটা োতদর েনয সুেির হতব 

না। 

চার. যারা সমাে, রাষ্ট্র বা প্রকেষ্ঠাতনর চনো োতদর দাকয়ে িেেবয 

সম্পতিে কবতশষভাতব প্রশ্ন িরা হতব। 

পাুঁচ. মুনাকিিরা দুকনয়ার েীবতন মুনাকিিী িতর পার চপতয় চগতলও 

আল্লাহ ো‘আলার সাক্ষাতের সময় ধ্রা চেতয় যাতব। 

যার কহসাতব েওয়াব চাওয়া হতব োতি আযাব চদওয়া হতব 

হাদীতস এতসতছ: উমু্মল মুকমনীন আতয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা চথতি 

বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َحٌد َُيَاَسُب يَْوَم الِقيَاَمِة ِإَّله َهلََك »
َ
ُ « لَيَْس أ لَيَْس قَْد قَاَل اَّلله

َ
، أ ِ َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اَّلله

وِِتَ ِكتَابَُه بِيَِميِنِه فََسوَْف َُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسًْيا{َتَعاََل: 
ُ
ا َمْن أ مه

َ
[ 8]اَّلنشقاق:  }فَأ
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ِ َصَّله  َحٌد ُينَاقَُش »اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم: َفَقاَل رَُسوُل اَّلله
َ
إِنهَما َذلِِك الَعْرُض، َولَيَْس أ

َب    «احِلَساَب يَْوَم الِقيَاَمِة إَِّله ُعذِّ

“কিয়ামতের কদন যার কহসাব েলব িরা হতব চসই ধ্বাংস হতয় যাতব। 
আকম (আতয়শা) েেন বললাম, আল্লাহ ো‘আলা কি বতলনকন: আর যার 

ডান হাতে আমল নামা চদওয়া হতব োর কহসাব চনওয়া হতব সহে 

ভাতব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম েেন বলতলন: এোতন 

আমতলর কহসাব প্রদশেতনর িথা বলা হতয়তছ। যার কহসাতবই েওয়াব 
েলব িরা হতব োতি শাকি চদওয়া হতব”।38 

এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. কিয়ামতে কদন যার কহসাতব কনতয় পযোতলাচনা িরা হতব োর 

চরহাই চনই। 

দুই. আমাতদর মুকমনতদর মাো আতয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু ইলম, প্রজ্ঞা, 

িুরআতনর জ্ঞান িেোকন কছল চয কেকন িুরআতনর আয়াে কদতয় 

আল্লাহর রাসূতলর িথা কবচার িরতে চচতয়ছন। োই দীকন চক্ষতত্র 

বড়তদর সিল িথাই যাচাই বাছাই না িতর চমতন কনতে হতব এ ধ্ারনা 

সক ি নয়।  

কেন. আল িুরআতন চযোতন বলা হতয়তছ যাতদর ডান হাতে আমল নামা 

চদওয়া হতব োতদর কহসাব সহে িরা হতব, এর অথে হতলা োতদর 

িাতছ সহতে আমল নামা চপশ িরা হতব। 

                                                            
38 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৩৭।  
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চার. কিয়ামতের কদন যার কহসাব পযোতলাচনা িরা হতব চস আটতি 

যাতব। োই আল্লাহ ো‘আলার িাতছ সবেদা কবনা কহসাতব োন্নাে লাতভর 

প্রাথেনা িরা উকচে। 

চসকদন আল্লাহ ও বান্দার মতধ্য চিাতনা চদাভাষী থািতব না 

চসকদন আল্লাহ ো‘আলা োর বান্দার সাতথ সরাসকর িথা বলতবন। 
চিাতনা মাধ্যতমর প্রতয়ােন হতব না। 

হাদীতস এতসতছ: আদী ইবন হাতেম রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْيَمَن ِمنُْه فَاَل »
َ
َحٌد إَِّله َسيُلَكُِّمُه َربُُّه لَيَْس بَيْنَُه َوَبيَْنُه تُرمُْجَاٌن، َفيَنُْظُر أ

َ
َما ِمنُْكْم أ

َم ِمنُْه فاََل يََرى إَِّله َما قَده 
َ
ْشأ

َ
َم ِمْن َعَمِلِه، َوَينُْظُر أ َم، َوَينُْظُر َبْْيَ يََديِْه يََرى إَِّله َما قَده

 فاََل يََرى إَِّله انلهاَر تِلَْقاَء وَْجِهِه، فَاتهُقوا انلهاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة "

“চোমাতদর মতধ্য প্রকেকট বযকক্ত চসকদন আল্লাহ ো‘আলার সাতথ সরাসকর 

িথা বলতব। চিাতনা চদাভাষী বা মধ্যস্থ থািতব না। মানুষ েেন োর 
ডান কদতি োিাতব চদেতে পাতব শুধু্ োতদর চপ্রকরে িমে। আর বাম 

কদতি োিাতব চদেতব শুধু্ কনে িৃে িমে। সামতনর কদতি োিাতব 
চদেতব শুধু্ োহান্নাতমর আগুন। িাতেই চোমরা আগুন চথতি সাবধ্ান 

হও কনতেতদর বাুঁচাও যকদ এিকট চেেুতরর টুিরা দান িরার কবকনমতয়ও 

হয়”।39 

                                                            
39 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৭৫১২। 
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এ হাদীসকট চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. সামানয চনি আমতলরও অবজ্ঞা িরা উকচে নয়। সুতযাগ আসা 

মাত্রই চয চিাতনা চনি আমল িরা উকচে। চিউ যকদ এিকট চেেুতরর 

অাংশ দান িরার সুতযাগ পায় োহতল ো দান িতর হতলও আল্লাহ 

ো‘আলার শাকি ও োহান্নাতমর আগুন চথতি বাুঁচার চচষ্টা িরা উকচে। 

চসকদন প্রথম চয কবষয়কটর কহসাব চনওয়া হতব 

চসকদন প্রথম চয কবষয়কটর কহসাব চনওয়া হতব ো হতলা, সালাে। যকদ 
একট শুদ্ধভাতব িবুল হয় েতব োর সিল আমল শুদ্ধ বতল ধ্রা হতব। 
আর যকদ এট বরবাদ হতয় যায় েেন সিল আমলই বরবাদ হতয় যাতব।  

হাদীতস এতসতছ: আনাস ইবন হািীম আদ-দবী কযকন কযয়াদ অথবা ইবন 

কযয়াতদর ভতয় মদীনাতে এতসকছতলন ও আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

এর সাতথ সাক্ষাে িরতলন, কেকন বতলন, চহ যুবি! আকম কি চোমাতি 

এিকট হাদীস শুনাতবা? আকম বললাম, অবশযই শুনাতবন। আল্লাহ 

আপনার প্রকে রহম িরুন! কেকন বলতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

وه »
َ
اَلةُ إِنه أ ْعَمالِِهُم الصه

َ
، قَاَل: " َيُقوُل َربُّنَا «َل َما َُيَاَسُب انلهاُس بِِه يَْوَم الِْقيَاَمِة ِمْن أ

مْ َنَقَصَها؟ فَإِْن ََكنَْت 
َ
َها أ َتمه

َ
ْعلَُم: اْنُظُروا ِِف َصاَلةِ َعبِْدي أ

َ
َجله وََعزه لَِماَلئَِكِتِه وَُهَو أ

ًة ُكِتبَْت ََلُ تَامه  ًة، َوإِْن ََكَن اْنتََقَص ِمنَْها َشيْئًا، قَاَل: اْنُظُروا َهْل ِلَعبِْدي ِمْن َتَطوٍُّع؟ تَامه
ْعَماُل لََعَ 

َ
وا ِلَعبِْدي فَِريَضتَُه ِمْن َتَطوُِّعِه، ُثمه تُؤَْخُذ اْْل تِمُّ

َ
ٌع، قَاَل: أ فَإِْن ََكَن ََلُ َتَطوُّ

  َذاُكْم "
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“মানুতষর আমতলর মতধ্য প্রথম চয কবষয়কটর কহসাব চনওয়া হতব োহল, 

সালাে। আমাতদর প্রকেপালি আল্লাহ ো‘আলা কনতে ভাতলামে োনা 

সতেও োর কিকরশোতদর বলতবন: আমার এ বান্দার সালাতের প্রকে 

োিাও। চস সালাে পূণে িতরতছ ো ত্রুকট িতরতছ? যকদ চস ো পূণে 

িতর থাতি োর বযাপাতর পূণেো চলতে দাও। আর যকদ চস ত্রুকট িতর 

থাতি োহতল োর নিল সালাতের প্রকে চেয়াল িতরা। োর নিল 
চথতি িরতের অপূণেো পূণে িতর দাও। এরপর োর সিল আমলই 

এভাতব মুলযায়ন িরা হতব”।40  

সহে কহসাব 

অতনি ঈমানদার মানুষ যারা পাপাচাতর কলপ্ত হতয়কছল আল্লাহ োতদর 

পাপগুতলা স্মরণ িকরতয় কদতবন ও ক্ষমা িতর োন্নাে দান িরতবন। 

হাদীতস এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে 

কেকন বতলন, আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চি বলতে 

শুতনকছ, কেকন বতলতছন, 

َتْعرُِف »
َ
َتْعرُِف َذنَْب َكَذا، أ

َ
َ يُْدِِّن الُمْؤِمَن، َفيََضُع َعلَيِْه َكنََفُه َويَْسَُتُُه، َفيَُقوُل: أ إِنه اَّلله

نهُه َهلََك، 
َ
ى ِِف َنْفِسِه أ

َ
رَُه بُِذنُوبِِه، َوَرأ ، َحَّته إَِذا قَره ْي رَبِّ

َ
َذنَْب َكَذا؟ َفيَُقوُل: َنَعْم أ

ُتهَ  ا قَاَل: َسََتْ مه
َ
ْغِفُرَها لََك اَلَْوَم، َفيُْعَطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِه، َوأ

َ
نَا أ

َ
ْنيَا، َوأ ا َعلَيَْك ِِف ادلُّ

                                                            
40 মুসনাতদ আহমাদ, হাদীস নাং ৯৪৯৪; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৬৪। আলবানী রহ. 
হাদীসকটতি সহীহ বতলতছন। 
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ْشَهاُد: 
َ
ِ لََعَ الََكفُِر َوالُمنَافُِقوَن، َفيَُقوُل اْل ََّل لَْعنَُة اَّلله

َ
يَن َكَذبُوا لََعَ َربِِّهْم أ ِ }َهُؤَّلَِء اَّله

الِِمَْي{  «[ 18]هود:  الظه

“আল্লাহ ঈমানদারতদর িাছািাকছ হতবন। কনতের উপর এিটা পদো 
চরতে কদতবন। আর োতি বলতবন, েুকম কি চসই পাপকট সম্পতিে 

োতনা? চসই পাপকটর িথা কি চোমার মতন আতছ? চস উিতর বলতব, 

হযা, প্রভূ। এভাতব চস সিল পাতপর িথা স্বীিার িরতব। আর ধ্ারনা 

িরতব আকম ধ্বাংস হতয় চগকছ। আল্লাহ ো‘আলা েেন োতি বলতবন, 

আকম দুকনয়াতে চোমার পাপগুতলা চগাপন চরতেকছ আর আে ো ক্ষমা 

িতর কদলাম। এ িথা বতল োর চনি আমতলর দিের োতি চদওয়া 

হতব। আর যারা িাকির বা মুনাকিি সিতলর সামতন োতদর ডািা 

হতব। কিকরশোরা বলতব, এরাইতো োতদর প্রকেপালি সম্পতিে কমথযা 

বতলতছ। োকলমতদর উপর আল্লাহর অকভসম্পাে”।41 

কিয়ামতের ভয়াবহোয় আতরা গকে সঞ্চয় িরতব আল্লাহ ো‘আলার 

চক্রাধ্। চযমন আমরা উপতরর হাদীসগুতলাতে চদেলাম। শািা‘আে 

সম্পকিেে হাদীতস চদেলাম সিল নবীই বলতবন, আে আমার প্রভূ 

আমার প্রকে অেযন্ত চক্রাধ্াকিে হতয়তছন। আমাতদর সিতলর িেেবয 

হতব আল্লাহ ো‘আলার চক্রাধ্ চথতি োুঁর িাতছই আশ্রয় প্রাথেনা িরা।  

                                                            
41 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ২৪৪১। 
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প্রথম চয কবষতয় িায়সালা হতব 

হাদীতস এতসতছ, আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ُل َما ُيْقََض َبْْيَ انلهاِس يَْوَم » وه
َ
َماءِ أ  «الِْقيَاَمِة ِِف ادلِّ

 “কিয়ামতের কদন প্রথম চয কবষতয় মানুতষর মতধ্য িয়সালা িরা হতব 

ো হতব রক্তপাতের কবচার”।42 

কবতশষ জ্ঞােবয: এিকট হাদীতস বলা হতলা, প্রথম িয়সালা হতব সালাে 

সম্পতিে। এ হাদীতস বলা হতলা, প্রথম িয়সালা হতব রক্তপাে ও 

হেযার।  

এ দু’হাদীতসর মতধ্য চিাতনা তবপকরেয চনই। প্রথম হাদীতস আল্লাহ 

ো‘আলার হি বা অকধ্িার সম্পতিে বলা হতয়তছ। অথোৎ আল্লাহ 

ো‘আলার হি বা অকধ্িার কবষতয় প্রথম কহসাব হতব সালাতের। আর 

মানুতষর অকধ্িার কু্ষতন্নর কবষতয় প্রথম কবচার হতব রক্তপাে ঘটাতনা ও 

হেযািাতন্ডর। 

মানুতষর অকধ্িার হরতনর প্রকেিার 

পৃকথবীতে বতস এি েন মানুষ অনযেতনর প্রকে চয যুলুম, অেযাচার, 

কনপীড়ন িতরতছ, অকধ্িার কু্ষন্ন িতরতছ, সম্পদ ও সম্মাতনর ওপর চয 

আঘাে িতরতছ োর কবচার হতব কিয়ামতের কদন। এ কবচাতরর ধ্রণ 

                                                            
42 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৬৭৮। 
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সম্পতিে হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْن ََّل »
َ
ٍء، فَلْيَتََحلهلُْه ِمنُْه اَلَْوَم، َقبَْل أ ْو ََشْ

َ
ِخيِه ِمْن ِعرِْضِه أ

َ
َمْن ََكنَْت ََلُ َمْظلََمٌة ِْل

ِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر 
ُ
َمْظلََمِتِه، َوإِْن لَْم يَُكوَن ِدينَاٌر َوََّل ِدرَْهٌم، إِْن ََكَن ََلُ َعَمٌل َصاِلٌح أ

ِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت َصاِحِبِه فَُحِمَل َعلَيْهِ 
ُ
 «تَُكْن ََلُ َحَسنَاٌت أ

“চয বযকক্ত োর ভাইতয়র প্রকে চিাতনা অনযায় িতরতছ, অথবা োর 

সম্মানহানী িতরতছ কিাংবা অনযতিানভাতব োর ক্ষকে িতরতছ চস চযন 

চযকদন চিাতনা টািা-পয়সা িাতে আসতব না চস কদন আসার পূতবে 

আেই (দুকনয়াতে থািাবস্থায়) োর প্রকেিার িতর চনয়। কিয়ামতের 
কবচাতর অনযায়িারীর চিাতনা চনি আমল থািতল ো চথতি ক্ষকেগ্রি 

বযকক্তর পাওনা আদায় িরা হতব। আর যকদ অনযায়িারীর চনি আমল 

না থাতি োহতল ক্ষকেগ্রি বযকক্তর পাপগুতলা োর উপর চাকপতয় চদওয়া 

হতব”।43 

হাদীতস আতরা এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

تَْدُروَن َما الُْمْفِلُس؟»
َ
إِنه »قَالُوا: الُْمْفِلُس ِفينَا َمْن ََّل ِدرَْهَم ََلُ َوََّل َمتَاَع، َفَقاَل: « أ

ِِت قَْد َشتََم َهَذا، 
ْ
ِِت يَْوَم الِْقَياَمِة بَِصاَلٍة، وَِصَياٍم، َوَزََكٍة، َوَيأ

ْ
ِِت يَأ مه

ُ
الُْمْفِلَس ِمْن أ

َكَل مَ 
َ
اَل َهَذا، وََسَفَك َدمَ َهَذا، َوََضََب َهَذا، َفيُْعَطى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه، َوقََذَف َهَذا، َوأ

                                                            
43 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ২৪৪৯। 
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ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم 
ُ
ْن ُيْقََض َما َعلَيِْه أ

َ
وََهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه، فَإِْن فَِنيَْت َحَسنَاتُُه َقبَْل أ

 «َفُطرَِحْت َعلَيِْه، ُثمه ُطِرَح ِِف انلهارِ 

“চোমরা কি োন দকরদ্র অসহায় বযকক্ত চি? সাহাবাতয় চিরাম বলতলন, 

আমাতদর মতধ্য দকরদ্র অসহায় বযকক্ততো চস যার চিাতনা টািা পয়সা 

বা সম্পদ চনই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: 

আমার উম্মতের মতধ্য সকেযিার দকরদ্র অসহায় হতলা চসই বযকক্ত চয 

কিয়ামতের কদন সালাে, কসয়াম ও যািােসহ অতনি ভাতলা িাে কনতয় 

উপকস্থে হতব, অথচ দুকনয়াতে বতস চস িাউতি গাকল কদতয়কছল, িাতরা 

প্রকে অপবাদ কদতয়কছল, িতরা সম্পদ আত্নসাে িতরকছল, িাতরা 

রক্তপাে ঘকটতয়কছল, িাউতি মারতধ্ার িতরকছল িতল োর চনি 

আমলগুতলা চথতি কনতয় োর িারা ক্ষকেগ্রি বযকক্ততদর পাওনা আদায় 

িরা হতব। এভাতব যেন োর চনি আমলগুতলা চশষ হতয় যাতব 

ক্ষকেগ্রিতদর চদওয়ার েনয আর কিছু থািতব না েেন োতদর 

পাপগুতলা োতি চদওয়া হতব িতল োহান্নাতম কনকক্ষপ্ত হতব”।44 

এ হাদীস দুতটা চথতি আমরা যা কশেতে পারলাম: 

এি. গুনাহ, পাপ বা অপরাধ্ দু প্রিার। প্রথম প্রিার হতলা যা িারা 

আল্লাহ ো‘আলার অকধ্িার বা হি কু্ষন্ন হয়। চযমন কশিে িরা, সালাে 

পকরেযাগ িরা, হে আদায় না িরা ইেযাকদ। আর কিেীয় প্রিার হতলা 

যা িারা মানবাকধ্িার বা হুিুিুল ইবাদ কু্ষন্ন হয়। চযমন, িতরা সম্পদ 

দেল িরা, গাকল চদওয়া, মারতধ্ার িরা ইেযাকদ। প্রথম প্রিাতরর 
                                                            

44 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৫৮১। 
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পাপগুতলা ক্ষমা িরা আল্লাহর দাকয়তে থাতি। আল্লাহ ো‘আলা ইচ্ছা 

িরতল এগুতলা ক্ষমা িতর কদতে পাতরন। আর কিেীয় প্রিার পাপগুতলা 

আল্লাহ ো‘আলা ক্ষমা িরতবন না। যেক্ষণ না ক্ষকেগ্রি বযকক্ত ক্ষমা না 

িতর। 

দুই. দুকনয়াতে বতস মৃেুযর পূতবেই ক্ষকেগ্রি বযকক্ততদর ক্ষকেপূরণ আদায় 

িরতে হতব। বা োর িাছ চথতি দাবী ছাকড়তয় কনতে হতব। 

কেন. যার মাধ্যতম বযকক্ত ক্ষকেগ্রি হতয়তছ োর চনি আমল বা সৎিমে 

চথতি ক্ষকেগ্রি বযকক্ততদর পাওনা পকরতশাধ্ িরা হতব। এমকন পাওনা 
পকরতশাধ্ িরতে িরতে যকদ চনি আমলগুতলা চশষ হতয় যায় োহতল 

ক্ষকেগ্রি বযকক্তর পাপগুতলা োর উপর চাকপতয় কদতয় োর পাওনা 

পকরতশাধ্ িরা হতব।  

চার. আতলাকচে বযকক্ত আসতল ধ্নীই কছল। োর অতনি চনি আমল 

কছল। কিন্তু এগুতলা এমনভাতব আর এমন সমতয় কনঃতশষ হতয় চগল 

চয, ো অেেন িরার আর চিাতনা পথই থািতলা না। এ েনয রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ বযকক্ততি সকেযিার অসহায় বতলতছন। 
িারণ দুকনয়াতে চিউ কনঃস্ব হতয় চগতল চস আবার পকরশ্রম িতর সম্পদ 

অেেন িরতে পাতর। কিন্তু কবচার কদবতস চিউ কনঃস্ব হতয় চগতল োর 
সামতন আর সম্পদ অেেতনর সুতযাগ থাতি না। 

পাুঁচ. রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর এ হাদীস আমাতদরতি 

মানুতষর অকধ্িার রক্ষার বযাপাতর যত্নবান হতে কনতদেশ চদয়। মানুতষর 
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সম্মান, সম্পদ, শরীর সবকিছু আমাতদর েনয হারাম িরা হতয়তছ। 
এগুতলার চিানকট ক্ষকেগ্রি িরতল মানবাকধ্িার লাংকঘে হয়। 

যারা চলাি চদোতনার েনয চনি আমল িরতো কিয়ামতে োতদর কবচার 

হাদীতস এতসতছ, আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি বলতে শুতনকছ 

কেকন বতলতছন, 

فَُه نَِعَمُه » ِِتَ بِِه َفَعره
ُ
َل انلهاِس ُيْقََض يَْوَم الِْقيَاَمِة َعلَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهَد، فَأ وه

َ
إِنه أ

َفَما َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: قَاتَلُْت ِفيَك َحَّته اْستُْشِهْدُت، قَاَل: َكَذبَْت، َفَعَرَفَها، قَاَل: 
ِمَر بِِه فَُسِحَب لََعَ وَْجِهِه َحَّته 

ُ
ْن ُيَقاَل: َجِريٌء، َفَقْد ِقيَل، ُثمه أ

َ
َولَِكنهَك قَاتَلَْت ِْل

لَِّْقَ ِِف انلهاِر، َورَُجٌل َتَعلهَم الِْعلَْم، وََعلهمَ 
ُ
فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، أ ِِتَ بِِه َفَعره

ُ
 الُْقْرآَن، فَأ

َ
ُه َوقََرأ

ُت ِفيَك الُْقْرآَن، قَاَل: 
ْ
قَاَل: َفَما َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: َتَعلهْمُت الِْعلَْم، وََعلهْمتُُه َوقََرأ

َت 
ْ
 الُْقْرآَن َِلَُقاَل: ُهَو قَاِرٌئ، َفَقْد َكَذبَْت، َولَِكنهَك َتَعلهْمَت الِْعلَْم َِلَُقاَل: ًَعلٌِم، َوقََرأ

ْعَطاُه 
َ
َع اهلُل َعلَيِْه، َوأ لَِّْقَ ِِف انلهاِر، َورَُجٌل وَسه

ُ
ِمَر بِِه َفُسِحَب لََعَ وَْجِهِه َحَّته أ

ُ
ِقيَل، ُثمه أ

فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، قَاَل: ِِتَ بِِه َفَعره
ُ
ْصنَاِف الَْماِل ُُكِِّه، فَأ

َ
َفَما َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: َما  ِمْن أ

ْنَفْقُت ِفيَها لََك، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنهَك 
َ
ْن ُينَْفَق ِفيَها إَِّله أ

َ
تََرْكُت ِمْن َسِبيٍل َُتِبُّ أ

لَِّْقَ ِِف 
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب لََعَ وَْجِهِه، ُثمه أ

ُ
 «انلهارِ َفَعلَْت َِلَُقاَل: ُهَو َجَواٌد، َفَقْد ِقيَل، ُثمه أ

“কিয়ামতের কদন সবেপ্রথম যার কবচার িরা হতব, চস হতচ্ছ এমন বযকক্ত 

চয শহীদ হতয়কছল। োতি হাকের িরা হতব এবাং আল্লাহ োর 

কনয়ামতের িথা োতি বলতবন। এবাং চস োর প্রকে সিল কনয়ামে 
কচনতে পারতব। েেন আল্লাহ োতি বলতবন েুকম কি িাে িতর 

এতসছ? চস বলতব, আকম চোমার পতথ যুদ্ধ িতরকছ, চশষ পযেন্ত শহীদ 
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হতয়কছ। আল্লাহ বলতবন: েুকম কমথযা বতলছ, েুকম চো যুদ্ধ িতরছ চলাতি 

চোমাতি বীর বলতব এ উতেতশয। আর ো বলা হতয়তছ। অেঃপর 
কনতদেশ চদওয়া হতব, এবাং োতি চটতন উপুর িতর োহান্নাতম কনতক্ষপ 

িরা হতব। োরপর এমন বযকক্তর কবচার িরা হতব, চয কনতে জ্ঞান 

অেেন িতরতছ ও অনযতি কশক্ষা কদতয়তছ এবাং িুরআন কেলাওয়াে 

িতরতছ। োতি হাকের িরা হতব। আল্লাহ োতি োর কনয়ামতের িথা 

স্মরণ িকরতয় কদতবন। চস স্বীিার িরতব। োতি কেতজ্ঞস িরতবন কি 

িাে িতর এতসছ? চস বলতব আকম জ্ঞান অেেন িতরকছ, অনযতি 

কশকেতয়কছ এবাং আপনার েনয িুরআন কেলাওয়াে িতরকছ। আল্লাহ 

বলতবন, েুকম কমথযা বতলছ। েুকম জ্ঞান অেেন িতরছ এ েনয চয চলাতি 

চোমাতি জ্ঞানী বলতব। িুরআন কেলাওয়াে িতরছ এ উতেতশয চয, 

চলাতি চোমাতি িারী বলতব। আর ো বলা হতয়তছ। এরপর কনতদেশ 
চদওয়া হতব োতি উপুর িতর োহান্নাতম কনতক্ষপ িরার েনয। োরপর 

কবচার িরা হতব এমন বযকক্তর, যাতি আল্লাহ দুকনয়াতে সিল ধ্রতণর 

সম্পদ দান িতরকছতলন। োতি হাকের িতর আল্লাহ কন‘আমতের িথা 

স্মরণ িকরতয় কদতবন। চস সিল চনওয়ামে স্মরণ িরতব। আল্লাহ 

বলতবন, কি িতর এতসছ? চস বলতব, আপকন চয সিল োতে েরচ 

িরা পছন্দ িতরন আকম োর সিল োতে সম্পদ বযয় িতরকছ, চিবল 

আপনারই েনয। আল্লাহ বলতবন েুকম কমথযা বতলছ। েুকম সম্পদ এ 

উতেতশয েরচ িতরছ চয, চলাতি চোমাতি দানশীল বলতব। আর ো 
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বলা হতয়তছ। এরপর কনতদেশ চদওয়া হতব, এবাং োতি উপুর িতর 

োহান্নাতম কনতক্ষপ িরা হতব”।45  

চহ আদম সন্তান! আকম অসুস্থ হতয়কছলাম েুকম আমার চসবা ির কন 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

إِنه اهلَل َعزه وََجله َيُقوُل يَْوَم الِْقيَاَمِة: يَا اْبَن آَدَم َمرِْضُت فَلَْم َتُعْدِِّن، قَاَل: يَا رَبِّ »
نه َعبِْدي فاَُلنًا َمرَِض فَلَْم َكيَْف 

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
نَْت رَبُّ الَْعالَِمَْي، قَاَل: أ

َ
ُعوُدَك؟ َوأ

َ
أ

نهَك لَْو ُعْدتَُه لَوََجْدتَِِن ِعنَْدُه؟ يَا اْبَن آَدمَ اْستَْطَعْمتَُك فَلَْم ُتْطِعْمِِن، 
َ
َما َعِلْمَت أ

َ
َتُعْدُه، أ

ْطِعمُ 
ُ
نهُه اْستَْطَعَمَك قَاَل: يَا رَبِّ َوَكيَْف أ

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
نَْت رَبُّ الَْعالَِمَْي، قَاَل: أ

َ
َك؟ َوأ

ْطَعْمتَُه لَوََجْدَت َذلَِك ِعنِْدي، يَا اْبَن 
َ
نهَك لَْو أ

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
َعبِْدي فاَُلٌن، فَلَْم ُتْطِعْمُه؟ أ

نَْت رَبُّ الَْعالَِمَْي، قَاَل: آَدَم اْستَْسَقيْتَُك، فَلَْم تَْسِقِِن، قَاَل: يَا رَبِّ َكيَْف 
َ
ْسِقيَك؟ َوأ

َ
 أ

َما إِنهَك لَْو َسَقيْتَُه وََجْدَت َذلَِك ِعنِْدي
َ
 «اْستَْسَقاَك َعبِْدي فاَُلٌن فَلَْم تَْسِقِه، أ

“কিয়ামতের কদন আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, চহ মানব সন্তান! আকম 

অসুস্থ হতয়কছলাম, েুকম আমার চসবা িতরা কন। মানব সন্তান বলতব, 
চহ আমার প্রভূ! িীভাতব আকম আপনার চসবা িরব, আপকনতো 

সৃকষ্টিুতলর প্রকেপালি? আল্লাহ বলতবন: েুকম কি োনতে না চয আমার 

অমুি বান্দা অসুস্থ হতয় পতড়কছতলা? েুকম চো োতি চসবা িতরা কন। 
েুকম কি োনতে না, যকদ োর চসবা িরতে োহতল োর িাতছ আমাতি 

চপতে? চহ মানব সন্তান! আকম োবার চচতয়কছলাম, েুকম আমাতি োদয 

                                                            
45 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৯০৫। 
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দাও কন। মানব সন্তান বলতব, চহ আমার প্রভূ! িীভাতব আকম আপনাতি 

োদয চদব, আপকনতো সৃকষ্টিুতলর রব? আল্লাহ বলতবন: েুকম কি োনতে 

না চয আমার অমুি বান্দা োবার চচতয়কছতলা? েুকম চো োবার দাওকন। 
েুকম কি োনতে না, যকদ োতি োবার কদতে োহতল ো আমার িাতছ 

চপতে? চহ মানব সন্তান! আকম পাকন পান িরতে চচতয়কছলাম, েুকম 

আমাতি পাকন পান িরাওকন। মানব সন্তান বলতব, চহ আমার প্রভূ! 

িীভাতব আকম আপনাতি পানী পান িরাতবা, আপকনতো সৃকষ্টিুতলর 

প্রকেপালি? আল্লাহ বলতবন: েুকম কি োনতে না চয আমার অমুি 

বান্দা কপপাকসে কছল? েুকম চো োতি পানী পান িরাও কন। েুকম কি 
োনতে না, যকদ োতি পানী পান িরাতে োহতল ো আমার িাতছ 

চপতে?”46  

এ হাদীস চথতি আমরা োনতে পারলাম, চিউ অসুস্থ হতয় পড়তল, 

কু্ষধ্া-কপপাসায় িষ্ট চপতল চসবা ও সাহাযয পাওয়া োর এিকট অকধ্িার। 
সামথে থািা সতেও এ অকধ্িার আদায় না িরতল কিয়ামতের কদন 

আল্লাহর িাতছ েওয়াব কদতে হতব। 

োন্নাে ও োহান্নাতম এি মুহুতেের অনুভূকে 

আনাস ইবন মাতলি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

                                                            
46 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৫৬৯। 
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ْنَعِم »
َ
ْهِل انلهاِر يَْوَم الِْقيَاَمِة، َفُيْصبَُغ ِِف انلهاِر َصبَْغًة، ُثمه ُيَقاُل: يُْؤََت بِأ

َ
ْنيَا ِمْن أ ْهِل ادلُّ

َ
أ

؟ َفيَُقوُل: ََّل، َواهللِ يَا رَبِّ َوُيْؤََت  ؟ َهْل َمره بَِك نَِعيٌم َقطُّ ا َقطُّ يَْت َخْْيً
َ
يَا اْبَن آَدَم َهْل َرأ

َشدِّ انلهاِس بُؤًْسا 
َ
ْهِل اْْلَنهِة، َفيُْصبَُغ َصبَْغًة ِِف اْْلَنهِة، َفيَُقاُل ََلُ: يَا اْبَن بِأ

َ
ْنيَا، ِمْن أ ِِف ادلُّ

؟ َفيَُقوُل: ََّل، َواهلِل يَا رَبِّ َما َمره ِِب  ٌة َقطُّ ؟ َهْل َمره بَِك ِشده يَْت بُؤًْسا َقطُّ
َ
آَدَم َهْل َرأ

ًة َقطُّ  يُْت ِشده
َ
، َوََّل َرأ  «بُؤٌْس َقطُّ

“কিয়ামতের কদন পৃকথবীর সবতচতয় ধ্নবান সূেী বযকক্ততি উপকস্থে িরা 

হতব। োতি োহান্নাতম এিকট চচাবাকন কদতয় উ াতনা হতব। অেঃপর 
োতি প্রশ্ন িরা হতব, েুকম কি িেতনা িলযাণ চদতেতছা? েুকম কি 

িেতনা সুে-শাকন্ত চপতয়তছা? চস উিতর বলতব, না আল্লাহর শপথ! চহ 

রব। এরপর পৃকথবীর সবতচতয় হেভযাগয ও দকরদ্র চলািকটতি উপকস্থে 
িরা হতব। চয োন্নাে লাভ িতরতছ। োতি োন্নাতে এিকট চুবাকন 
চদওয়া হতব। অেঃপর োতি প্রশ্ন িরা হতব, েুকম কি িেতনা অভাব 
চদতেতছা? েুকম কি িেতনা িতষ্ট পকেে হতয়কছতল? চস উিতর বলতব, 

না, আল্লাহর শপথ চহ রব! আকম পৃকথবীতে িেতনা িষ্ট চদতে কন। 
িেতনা কবপতদ পকড় কন”।47 

এ হাদীতস দু’বযকক্তর দৃষ্টান্ত েুতল ধ্রা হতয়তছ। প্রথম বযকক্ত োহান্নাতমর 

আযাতবর এিটু চছায়া চপতয় পৃকথবীর সিল সুতের িথা এতিবাতর ভুতল 

যাতব। আর কিেীয় বযকক্ত োন্নাতের এিটু চছায়া চপতয় পৃকথবীর সিল 

দুঃে িতষ্টর িথা ভুতল যাতব। 

                                                            
47 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮০৭। 
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আনাস ইবন মাতলি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

لََك؟ َفيَُقوُل: » ْهِل اْْلَنهِة، َفيَُقوُل ََلُ: يَا اْبَن آَدَم َكيَْف وََجْدَت َمْْنِ
َ
يُْؤََت بِالرهُجِل ِمْن أ

ِِّن إََِل  ْن تَُرده
َ
َتَمَنه إَِّله أ

َ
ُل َوأ

َ
ْسأ

َ
، َفيَُقوُل: َما أ ٍل، َفيَُقوُل: َسْل َوَتَمنه ْي رَبِّ َخْْيُ َمْْنِ

َ
أ

ْقتَ 
ُ
ْنيَا، فَأ َهاَدِة، َوُيْؤََت بِالرهُجِل ِمْن ادلُّ اٍت، لَِما يََرى ِمْن فَْضِل الشه َل ِِف َسِبيِلَك َعِْشَ َمره

ٍل،  ، َِشُّ َمْْنِ ْي رَبِّ
َ
لََك؟ َفيَُقوُل: أ ْهِل انلهاِر، َفيَُقوُل ََلُ: يَا اْبَن آَدَم، َكيَْف وََجْدَت َمْْنِ

َ
أ

َتْفتَِدي ِمنُْه بِِطاَل 
َ
، َنَعْم، َفيَُقوُل: َكَذبَْت، َفيَُقوُل ََلُ: أ ْي رَبِّ

َ
رِْض َذَهبًا؟ َفيَُقوُل: أ

َ
ِع اْْل

، فَلَْم َتْفَعْل َفُْيَدُّ إََِل انلهاِر  يَُْسَ
َ
قَله ِمْن َذلَِك َوأ

َ
تْلَُك أ

َ
 «قَْد َسأ

“কিয়ামতের কদন োন্নাে লাভিারী এি বযকক্ততি উপকস্থে িরা হতব। 
োতি বলা হতব, চহ মানব সন্তান! েুকম চোমার ঘর চিমন চপতয়তছা? 

চস উিতর বলতব, চহ প্রভূ! সতবোৎিৃষ্ট ঘর চপতয়কছ। আল্লাহ ো‘আলা 

োতি বলতবন, কিছু চাও, কিছু আিাাংো িতরা। চস উিতর বলতব আকম 

কিছু চাই না, কিছুই আিাাংো িকর না। শুধু্ আিাাংো িকর যকদ আমাতি 

পৃকথবীতে চিরৎ পাক তয় কদতেন আর আকম আপনার পতথ দশবার কনহে 

(শহীদ) হতে পারোম। চস এ িথা বলতব যেন োন্নাতে শহীতদর 
মযোদা চদেতে পাতব। এরপর োহান্নামীতদর চথতি এি বযকক্ততি 

উপকস্থে িরা হতব। োতি বলা হতব চহ মানব সন্তান! চোমার ক িানা 
চিমন চপতয়তছা? চস বলতব, সবতচতয় কনিৃষ্ট স্থান চপতয়কছ। োতি প্রশ্ন 
িরা হতব পৃকথবী পকরমাণ স্বণে েরচ িতর হতলাও েুকম কি এ অবস্থান 

মুকক্ত িামনা িরতব? চস বলতব, হযাুঁ, চহ প্রভূ! আল্লাহ বলতবন, েুকম 

কমথযা বতলতছা। োহান্নাম চথতি মুকক্তর কবকনমতয় চোমার িাতছ এর 
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চচতয় অতনি িম ও অতনি সহে কবষয় চাওয়া হতয়কছতলা ো-ই েুকম 

পাতরা কন। এরপর োতি আবার োহান্নাতম চিরে পা াতনা হতব”।48  

এ হাদীস চথতি আমরা োনতে পারলাম, এিেন োন্নােী বযকক্ত 

পৃকথবীর চিাতনা কিছু আিাাংো িরতব না। শুধু্ আল্লাহর পতথ যুদ্ধ িতর 

কনহে হওয়া িামনা িরতব। িারণ, চস যেন কিয়ামতের কদন 

শহীদতদর অভাবনীয় মযোদা চদেতব েেন এটা ছাড়া আর কিছু িামনা 

িরতব না। এ হাদীস িারা আমরা আল্লাহর পতথ যুদ্ধ িতর শহীদ 

হওয়ার িযীলে ও মযোদা োনতে পারলাম।  

োহান্নাম মুকক্ত ও োন্নাে লাভ িরার েনয চচষ্টা-প্রতচষ্টা িরা েুব িক ন 

িাে নয়।  

োওহীতদর মূলযায়ন 

োওহীদ বা আল্লাহ ো‘আলার এিেবাতদ অকবচল কবশ্বাস দীন 

ইসলাতমর সবতচতয় গুরুেপূণে কবষয়। যার োওহীদী আিীদা-কবশ্বাতস 

সমসযা আতছ োর চিাতনা চনি আমল িাতে আসতব না। দুকনয়া 

পকরমাণ সম্পদ ছদিা বা আল্লাহর পতথ কনতের প্রাণ ও সম্পদ সবকিছু 

িুরবানী কদতলও নয়। অপরপতক্ষ যারা োওহীদী-আিীদা কবশ্বাস 

কনতভেোল হতব ও এর ওপর অকবচল থািতব োর অনয চিাতনা চনি 

আমল না থািতলও োওহীতদর িারতণ চস এিকদন োহান্নাম চথতি 

                                                            
48 মুসনাতদ আহমাদ, হাদীস নাং ১৩১৬২, আলবানী রহ. হাদীসকটতি সহীহ োতম কিোতব 
সহীহ বতল উতল্লে িতরতছন, হাদীস নাং ৩১১/৬। 
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মুকক্ত পাতব। কিয়ামে পরবেেী কবচাতরও োওহীতদর মূলযায়ন িরা হতব 
গুরুতের সাতথ। হাদীতস এর দৃষ্টান্ত এভাতব এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন 

আমর ইবনুল আস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে চয কেকন বতলন, 

আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চি বলতে শুতনকছ, 

ِِت لََعَ رُُءوِس اخلاََلئِِق يَْوَم الِقيَاَمِة َفيَنُِْشُ َعلَيِْه » مه
ُ
َ َسيَُخلُِّص رَُجاًل ِمْن أ إِنه اَّلله

، ُثمه َيُقوُل:  ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ تِْسَعًة َوتِْسِعَْي ِسِجالًّ ُكُّ ِسِجلي ِمثُْل َمدِّ اَْلََصِ
َ
أ

 ، فَلََك ُعْذٌر؟ َفيَُقوُل: ََّل يَا رَبِّ
َ
، َفَيُقوُل: أ َظلََمَك َكتَبَِِت احلَافُِظوَن؟ َفيَُقوُل: ََّل يَا رَبِّ

َ
أ

إِنهُه ََّل ُظلَْم َعلَيَْك اَلَْوَم، َفتَْخُرُج بَِطاقٌَة فِ 
يَها: َفيَُقوُل: بَََّل إِنه لََك ِعنَْدنَا َحَسنًَة، فَ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ، َفيَُقوُل: اْحُْضْ َوْزنََك،  نه حُمَمه
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ ْن ََّل إََِلَ ِإَّله اَّلله

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ِت، َفَقاَل: إِنهَك ََّل ُتْظلَُم "، قَاَل:  ِجاله َفيَُقوُل: يَا رَبِّ َما َهِذهِ اِْلَطاقَُة َمَع َهِذهِ السِّ
ِجاله » ُت َوَثُقلَِت اِْلَطاقَُة، َفتُوَضُع السِّ ِجاله ٍة، َفَطاَشِت السِّ ٍة َواِْلَطاقَُة ِِف َكفه ُت ِِف َكفه

ءٌ  ِ ََشْ  «فاََل َيثُْقُل َمَع اْسِم اَّلله

“কিয়ামতের কদন আল্লাহ ো‘আলা সিল মানুতষর মধ্য চথতি এি 

বযকক্ততি মুকক্ত কদতবন এভাতব চয োর সামতন কনরানব্বইকট পাতপর 

দিের উপকস্থে িরা হতব। প্রকেকট দিেতরর পকরকধ্ হতব চচাতের 
নেতরর পকরকধ্র মে কবশাল। আল্লাহ ো‘আলা োতি বলতবন, েুকম 

কি এর চিানকট অস্বীিার িতরা? আমার চলেি কিকরশোরা কি চোমার 

প্রকে অনযায় িতর এসব কলতেতছ? চস উিতর বলতব, না, চহ আমার 

প্রভূ! আল্লাহ বলতবন এসব পাতপর বযাপাতর চোমার চিাতনা যুকক্তসঙ্গে 

িারণ বা বক্তবয আতছ? চস উিতর বলতব, না, চহ আমার রব! আল্লাহ 

ো‘আলা বলতবন, োহতল চশান, চোমার েনয আমার িাতছ এিকট মাত্র 
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চনি আমল আতছ। আর আে চোমার প্রকে চিাতনা যুলুম িরা হতব 

না। এরপর আল্লাহ এিকট কটতিট চবর িরতবন। োতে চলো আতছ, 

আকম স্বাক্ষয কদকচ্ছ চয আল্লাহ বযেীে চিাতনা ইলাহ চনই। আতরা স্বাক্ষয 

কদকচ্ছ চয, মুহাম্মাদ আল্লাহ ো‘আলার বান্দা ও রাসূল। এরপর আল্লাহ 

বলতবন, আকম এ কটতিটকটর ওযন চদব। চলািকট বলতব, চহ আমার 

প্রভূ! এ কটতিটকটর সাতথ এেগুতলা কবশাল দিেতরর ওযন কদতল িী 

লাভ হতব? আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, চোমার উপর চিাতনা যুলুম িরা 

হতব না। এই কটতিটকট এি পাল্লায় রাো হতব আর পাতপর দিেরগুতলা 

রাো হতব অনয পাল্লায়। কটতিটকটর পাল্লা ভারী হতয় যাতব। আসতল 

আল্লাহ ো‘আলার নাতমর সামতন চিাতনা কিছু কি ভারী হতে পাতর?”49 

এ হাদীতস আমরা চদেলাম আতলাচয বযকক্ত পাহাড়সম পাপ িতরকছতলা। 
কিন্তু আল্লাহর এিেবাতদ োর কবশ্বাস কছল কনতভেোল। োর কবশ্বাস 
কছল কশিেমুক্ত। চস কবশ্বাসী কছল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাতমর চরসালাতের প্রকেও। এ িারতণ চস মুকক্ত চপতয় চগতছ। 
আমরা কি চপতরকছ আমাতদর োওহীদতি কনতভেোল িরতে? আমরা কি 

চপতরকছ চছাট-বড় সিল কশিে চথতি সবেদা কনতেতি পকবত্র রােতে? 

আসতল আমরা পাকর কন। িেতনা চেতন িেতনা না চেতন বুতঝ আমরা 

কবকভন্ন কশতিে কলপ্ত হতয় পড়কছ। আল্লাহতি ভাতলাবাসতে চযতয়, োর 

রাসূতলর প্রকে মুহাব্বাতের প্রিাশ িরতে চযতয়ও আমরা অহরহ কশতিে 

                                                            
49 কেরকমেী, হাদীস নাং ২৬৩৯, কেকন হাদীসকটতি হাসান গরীব বতলতছন, আলবানী রহ. 
হাদীসকটতি সহীহ বতলতছন। চদেুন কসলকসলােুল আহাদীস আস সহীহা নাং ১৩৫। 
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কলপ্ত হকচ্ছ। োই আমাতদর সিতলর উকচে বার বার কনতের োওহীকদ 

কবশ্বাসতি যাচাই িতর চনওয়া। শির্েে র ধ্াতর িাতছও না যাওয়া। যকদ 
িেতনা চিউ বতল, এটা কশিে। বযস, সাতথ সাতথ ো পকরহার িরা।  

আতলাচয বযকক্ত শুধু্ মুতে মুতে িাতলমাতয় শাহাদে উচ্চারণ িতরতছ বতল 

মুকক্ত পায় কন। মুতে মুতে চো চিাকট চিাকট চলাি উচ্চারণ িতর।  

পুলকসরাে সম্পতিে হাদীস 

আবু সায়ীদ আল েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, 

ِ َهْل نََرى َربهنَا يَْوَم الِقيَاَمِة؟ قَاَل: » ْمِس »قُلْنَا يَا رَُسوَل اَّلله َهْل تَُضاُروَن ِِف ُرْؤَيِة الشه
إِنهُكْم ََّل تَُضاُروَن ِِف ُرْؤَيِة َربُِّكْم »، قُلْنَا: ََّل، قَاَل: «َوالَقَمِر إَِذا ََكنَْت َصْحًوا؟

فَ
ُثمه قَاَل: " ُينَاِدي ُمنَاٍد: َِلَْذَهْب ُكُّ قَْوٍم إََِل َما « َن ِِف ُرْؤَيِتِهَمايَْوَمئٍِذ، إَِّله َكَما تَُضاُرو

ْوثَاِن َمَع 
َ
ْصَحاُب اْل

َ
ِليِب َمَع َصِليِبِهْم، َوأ ْصَحاُب الصه

َ
ََكنُوا َيْعبُُدوَن، َفيَْذَهُب أ

ْصَحاُب ُكِّ آلَِهٍة َمَع آلَِهِتِهْم، َحَّته يَ 
َ
ْوثَانِِهْم، َوأ

َ
ْو أ

َ
، ِمْن بَري أ َ بََْق َمْن ََكَن َيْعبُُد اَّلله

اٌب، َفيَُقاُل  نهَها رَسَ
َ
ْهِل الِكتَاِب، ُثمه يُْؤََت ِِبََهنهَم ُتْعَرُض َكأ

َ
َاٌت ِمْن أ فَاِجٍر، َوُغَبه

، َفيُقَ  ِ اُل: َكَذْبتُْم، لَْم يَُكْن لِلْيَُهوِد: َما ُكنْتُْم َتْعبُُدوَن؟ قَالُوا: ُكنها َنْعبُُد ُعَزيَْر اْبَن اَّلله
ُبوا،  ْن تَْسِقيَنَا، َفيَُقاُل: اِْشَ

َ
، َفَما تُِريُدوَن؟ قَالُوا: نُِريُد أ ِ َصاِحبٌَة َوََّل َودَلٌ َّلِله

َفيَتََساَقُطوَن ِِف َجَهنهَم، ُثمه ُيَقاُل لِلنهَصارَى: َما ُكنْتُْم َتْعبُُدوَن؟ َفيَُقولُوَن: ُكنها َنْعبُُد 
، َفَما تُِريُدوَن؟ المَ  ِ َصاِحبٌَة، َوََّل َودَلٌ ، َفيَُقاُل: َكَذْبتُْم، لَْم يَُكْن َّلِله ِ ِسيَح اْبَن اَّلله

ُبوا َفيَتََساَقُطوَن ِِف َجَهنهَم، َحَّته َيبََْق َمْن ََكَن  ْن تَْسِقيَنَا، َفيَُقاُل: اِْشَ
َ
َفيَُقولُوَن: نُِريُد أ

 
َ
َ ِمْن بَري أ ْو فَاِجٍر، َفيَُقاُل لَُهْم: َما ََيِْبُسُكْم َوقَْد َذَهَب انلهاُس؟ َفيَُقولُوَن: َيْعبُُد اَّلله

ْحَوُج ِمنها إََِلِْه اََلْوَم، َوإِنها َسِمْعنَا ُمنَاِديًا ُينَاِدي: َِلَلَْحْق ُكُّ قَْوٍم بِ 
َ
َما فَاَرْقنَاُهْم، َوَُنُْن أ

ِتيِهُم اْلَبهاُر ِِف ُصوَرٍة َغْْيِ ُصوَرتِِه الهِِت ََكنُوا َيْعبُُدوَن، َوإِنهَما نَنْتَِظرُ 
ْ
 َربهنَا، قَاَل: َفيَأ
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نْبِ 
َ
نَْت َربُّنَا، فاَلَ يَُكلُِّمُه إَِّله اْل

َ
نَا َربُُّكْم، َفيَُقولُوَن: أ

َ
ةٍ، َفيَُقوُل: أ َل َمره وه

َ
وْهُ ِفيَها أ

َ
يَاُء، َرأ

اُق، َفيَْكِشُف َعْن َساقِِه،  َفيَُقوُل: َهْل بَيَْنُكْم َوَبيْنَُه آيَةٌ  َتْعِرفُونَُه؟ َفيَُقولُوَن: السه
ِ ِرَياًء وَُسْمَعًة، َفيَْذَهُب َكيَْما يَْسُجَد،  فَيَْسُجُد ََلُ ُكُّ ُمْؤِمٍن، َوَيبََْق َمْن ََكَن يَْسُجُد َّلِله

 َبْْيَ َظْهَرْي َجَهنهَم "، قُلْنَا: يَا رَُسوَل َفيَُعوُد َظْهُرهُ َطبًَقا َواِحًدا، ُثمه يُْؤََت بِاْْلَُْسِ َفيُْجَعُل 
؟ قَاَل: " َمْدَحَضٌة َمِزلهٌة، َعلَيِْه َخَطاِطيُف َولََكََِلُب، وََحَسَكٌة  ، َوَما اْلَُْسُ ِ اَّلله

ْعَداُن، الُمْؤِمُن َعلَ  يَْها ُمَفلَْطَحٌة لََها َشْوَكٌة ُعَقيَْفاُء، تَُكوُن بِنَْجٍد، ُيَقاُل لََها: السه
ََكِب، َفنَاٍج ُمَسلهٌم، َونَاٍج ََمُْدوٌش،  َجاِويِد اخلَيِْل َوالرِّ

َ
يِح، َوَكأ ِق َوََكلرِّ رِْف َوََكلََْبْ ََكلطه

َشده ِِل ُمنَاَشَدًة 
َ
ْنتُْم بِأ

َ
َوَمْكُدوٌس ِِف نَاِر َجَهنهَم، َحَّته َيُمره آِخُرُهْم يُْسَحُب َسْحبًا، َفَما أ

، قَدْ  نهُهْم قَْد ََنَْوا، ِِف  ِِف احلَقِّ
َ
ْوا أ

َ
َ لَُكْم ِمَن الُمْؤِمِن يَْوَمئٍِذ لِلَْجبهاِر، َوإَِذا َرأ تَبَْيه

إِْخَوانِِهْم، َيُقولُوَن: َربهنَا إِْخَواُننَا، ََكنُوا يَُصلُّوَن َمَعنَا، َوَيُصوُموَن َمَعنَا، َوَيْعَملُوَن 
ُ َتَعاََل: اذْ  َهبُوا، َفَمْن وََجْدُتْم ِِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل ِدينَاٍر ِمْن إِيَماٍن َمَعنَا، َفيَُقوُل اَّلله

تُوَنُهْم َوَبْعُضُهْم قَْد اَغَب ِِف انلهاِر إََِل 
ْ
ُ ُصَورَُهْم لََعَ انلهاِر، َفيَأ ُم اَّلله ْخرُِجوُه، َوَُيَرِّ

َ
فَأ

نَْصاِف َساَقيِْه، َفيُْخرُِجوَن َمْن َعرَ 
َ
فُوا، ُثمه َيُعوُدوَن، َفيَُقوُل: اْذَهبُوا َفَمْن قََدِمِه، َوإََِل أ

ْخرُِجوُه، َفيُْخرُِجوَن َمْن َعَرفُوا، ُثمه َيُعوُدوَن، 
َ
وََجْدُتْم ِِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل نِْصِف ِدينَاٍر فَأ

ْخرِ 
َ
ٍة ِمْن إِيَماٍن فَأ ُجوُه، َفيُْخرُِجوَن َمْن َفيَُقوُل: اْذَهبُوا َفَمْن وََجْدُتْم ِِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل َذره

قُوِِن فَاقَْرُءوا:  بُو َسِعيٍد: فَإِْن لَْم تَُصدِّ
َ
ٍة َوإِْن َعَرفُوا " قَاَل أ َ ََّل َيْظِلُم ِمثَْقاَل َذره }إِنه اَّلله

[، " فَيَْشَفُع انلهِبيُّوَن َوالَماَلئَِكُة َوالُمْؤِمنُوَن، 40]النساء:  تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها{
قَْواًما قَْد َفيَ 

َ
ُقوُل اْلَبهاُر: بَِقيَْت َشَفاَعِِت، َفيَْقِبُض َقبَْضًة ِمَن انلهاِر، َفُيْخِرُج أ

فَْواهِ اْلَنهِة، ُيَقاُل ََلُ: َماُء احلَيَاِة، َفيَنْبُتُوَن ِِف َحاَفتَيِْه َكمَ 
َ
ا اْمتُِحُشوا، َفيُلَْقْوَن ِِف َنَهٍر بِأ

ي َجَرِة، تَنْبُُت احِلبهُة ِِف مَحِ ْخَرِة، َوإََِل َجانِِب الشه ْيتُُموَها إََِل َجانِِب الصه
َ
يِْل، قَْد َرأ ِل السه

ْبَيَض، َفيَْخرُُجوَن 
َ
لِّ ََكَن أ ، َوَما ََكَن ِمنَْها إََِل الظِّ ْخَْضَ

َ
ْمِس ِمنَْها ََكَن أ َفَما ََكَن إََِل الشه

ُهُم اللُّْؤلُُؤ، َفُيْجَعُل ِِف ِرقَابِهِ  نه
َ
ْهُل اْلَنهِة: َكأ

َ
ُم اخلََواِتيُم، َفيَْدُخلُوَن اْلَنهَة، َفيَُقوُل أ
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ُموُه، َفيَُقاُل لَُهْم: ْدَخلَُهُم اْلَنهَة بَِغْْيِ َعَمٍل َعِملُوُه، َوََّل َخْْيٍ قَده
َ
 َهُؤَّلَِء ُعتََقاُء الرهمْحَِن، أ

ْيتُْم َوِمثْلَُه َمَعُه "
َ
 لَُكْم َما َرأ

“আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের কদন আমরা কি আমাতদর 

প্রকেপালিতি চদেতে পাতবা? কেকন বলতলন, “চোমরা কি সূযে বা 

চাুঁদতি চদেতে ভীড় িতরা যেন আিাশ পকরস্কার থাতি? আমরা 

বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেকন বলতলন, োহতল চোমরা চোমাতদর 

প্রকেপালিতি চদেতে িষ্ট িরতে হতব না চয রিম সূযে বা চন্দ্রতি 

চদেতে চোমাতদর িষ্ট িরতে হয় না। অেঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলন, এিেন চঘাষণািারী চঘাষণা িরতব, 

প্রতেযি োকে চযন যার যার উপাসয কনতয় উপকস্থে হয়। েেন কু্রশ 

পুোরীরা োতদর কু্রশ কনতয় উপকস্থে হতব। মূকেেপুোরীরা োতদর মূকেে 
কনতয় উপকস্থে হতব। এভাতব প্রতেযি োকে োতদর উপাসযগুতলা কনতয় 
উপকস্থে হতব; কিন্তু যারা এিমাত্র আল্লাহ ো‘আলার ইবাদে িরতো 

(সৎিমেশীল ও পাপী) োরা আর ইসলামপূবে ইয়াহূদী েৃষ্টানতদর মতধ্য 

যারা োকট এিোবাদী কছল োরা অবকশষ্ট থািতব। এরপর োতদর 

োহান্নাতম কনতয় যাওয়া হতব। সাংেযায় মতন হতব বনযার েতলর মে। 
ইয়াহূদীতদর প্রশ্ন িরা হতব, চোমরা িার উপাসনা িরতে? োরা বলতব 

আমরা আল্লাহর পুত্র উযাইতরর উপাসনা িরোম। োতদর বলা হতব, 
চোমরা কমথযা বতলতছা। আল্লাহর চিাতনা স্ত্রী পুত্র চনই। োতদর কেজ্ঞাসা 

িরা হতব, এেন চোমরা িী চাও? োরা বলতব, আমরা পাকন পান 
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িরতে চাই। োতদর বলা হতব, ক ি আতছ পান িতরা। োরপর োরা 
োহান্নাতম পকেে হতব।  

এরপর েৃষ্টানতদর কেজ্ঞাসা িরা হতব চোমরা িার উপাসনা িরতে? 

োরা বলতব আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহ-এর উপাসনা িরোম। োতদর 
বলা হতব, চোমরা কমথযা বতলতছা। আল্লাহর চিাতনা স্ত্রী পুত্র চনই। 
োতদর কেজ্ঞাসা িরা হতব, এেন চোমরা কি চাও? োরা বলতব, আমরা 

পাকন পান িরতে চাই। োতদর বলা হতব, ক ি আতছ পান িতরা। 
োরপর োরা োহান্নাতম পকেে হতব। এরপর যারা আল্লাহ ো‘আলার 

উপাসনা িরতো - োতদর মতধ্য থািতব পাপী ও চনিিার সিতলই - 

োতদর বলা হতব চলাতিরা চতল চগতছ চোমরা চগতল না চিন? কিতস 

চোমাতদর আটতি চরতেতছ? োরা বলতব আমরা োতদর চথতি আলাদা 

কছলাম। োতদর চথতি আলাদা থািাটাই আমাতদর েনয প্রতয়ােন কছল 

এটা আে বুতঝ এতসতছ। আমরা এিেন চঘাষতির চঘাষণা শুতনকছ চস 

চঘাষণা িতরতছ প্রতেযি োকে যার যার উপাসয কনতয় হাকের চহাি। এ 
চঘাষণা শুতন আমরা আমাতদর প্রকেপালতির অতপক্ষায় থািলাম। 
এরপর োতদর িাতছ আসতবন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ। কেকন আতগর 

চদো আিৃকে চথতি কভন্ন আিৃকেতে আসতবন। কেকন বলতবন, আকম 

চোমাতদর প্রকেপালি। োরা বলতব, আপকন আমাতদর প্রকেপালি। 
বুোরীর বণেনায় এতসতছ োরা বলতব, এটা আমাতদর অবস্থান। যেক্ষণ 

না আমাতদর প্রকেপালি আমাতদর িাতছ আতসন। আমাতদর প্রকেপালি 

যেন আসতবন আমরা োতি কচনতে পারতবা। আল্লাহ োতদর িাতছ 
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এমন আিৃকেতে আসতবন চয োরা চদতে কচনতে পারতব। নবীগণই 
োুঁর সাতথ িথা বলতবন। কেকন কেতজ্ঞস িরতবন, চোমাতদর আর 

চোমাতদর প্রভূর মতধ্য এমন চিাতনা আলামে আতছ যা চদতে চোমরা 

োতি কচনতে পাতরা? েেন োরা বলতব, োুঁর পাতয়র চগাছা আমরা 

কচকন। েেন কেকন োুঁর পাতয়র চগাছা উমু্মক্ত িরতবন। প্রতেযি 

ঈমানদার বযকক্ত োতি সােদাহ িরতব। কিন্তু যারা মানুষতি চদোতনা 
বা শুনাতনার েনয সালাে পড়তো োরা সােদাহ িরতে পারতব না। 
োরা চচষ্টা িরতব সােদাহ কদতে কিন্তু োতদর কপ  এিকট চসাো িাত র 

েক্তার মে শক্ত হতয় যাতব। অেঃপর োহান্নাতমর উপর এিকট পুল 
স্থাপন িরা হতব। এ িথা শুতন সাহাবীগণ কেজ্ঞাসা িরতলা ইয়া 

রাসূলাল্লাহ! পুলকট কি ধ্রতনর হতব? কেকন বলতলন, পুলকট হতব কপকচ্ছল, 

চলাহার িাটা ওয়ালা, দীঘে, োতে থািতব আতরা এমন িাটা যা চদেতে 

নেদ এলািার সাদান িাটার মে। ঈমানদার বযকক্তরা চিউ পার হতব 

চচাতের পলতির গকেতে, চিউ পার হতব কবেলীর গকেতে, চিউ পার 

হতব বাোতসর গকেতে, চিউ পার হতব চঘাড়া বা যানবাহতনর গকেতে। 

এভাতব এিদল সকহ সালামতে পার হতয় যাতব। এিদল পার হতব 
অতনি িতষ্ট। আর এিদল পার হতে কগতয় পকেে হতব োহান্নাতম। 
এমনকি সবেতশষ বযকক্ত সাোর চদওয়ার মে হামাগুকর কদতয় িতর পুল 

পার হতব। চসকদনকট হতব এমকন এিকট িক ন ও ভয়াবহ কদন। চসকদন 
মহাপরাক্রমশালীর িাতছ সকেযিার ঈমানদারগণ প্রিাশ হতয় পড়তবন। 
যেন ঈমানদারগণ চদেতব চয োরা কনতেরা মুকক্ত চপতয়তছ কিন্তু 

কনতেতদর অতনি সঙ্গী সাথী োহান্নাতম পকেে হতয়তছ েেন োরা 
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বলতব, চহ আমাতদর প্রকেপালি! আমাতদর এ ভাইতয়রা চো আমাতদর 

সাতথ সালাে পতড়তছ, আমাতদর সাতথ চরাযা চরতেতছ, আমাতদর সাতথ 

অনযানয চনি আমল িতরতছ। আল্লাহ ো‘আলা েেন বলতবন, চোমরা 

যাও। যার মতধ্য চোমরা এিকট দীনার পকরমাণ ঈমান পাতব োতি চবর 
িতর আতনা। আল্লাহ োতদর শরীরতি োহান্নাতমর আগুতনর েনয হারাম 

িতর কদতবন। োতদর কনতয় আসা হতব। িাতরা শরীর পা পযেন্ত, িাতরা 

শরীর অধ্ে চগাছা পযেন্ত োহান্নাতমর আগুন স্পষে িতরতছ। এভাতব 

পকরকচে েনতি চবর িতর আনা হতব। এরপর আল্লাহ ো‘আলা আবার 

বলতবন, এবার যাও। যাতদর মতধ্য অতধ্েি দীনার পকরমাণ ঈমান পাতব 
োতদর চবর িতর আতনা। োরা যাতব ও যাতদর কচনতে পারতব োতদর 

চবর িতর আনতব। এরপর আল্লাহ বলতবন, আবার যাও যাতদর অন্ততর 

অনু পকরমাণ ঈমান পাতব োতদরতি োহান্নাম চথতি চবর িতর কনতয় 

আতসা। োরা যাতদর কচনতব োতদর চবর িতর আনতব। হাদীসকটর 

বণেনািারী আবু সায়ীদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, যকদ চোমরা আমার 

িথা কবশ্বাস না িতরা েতব আল্লাহ ো‘আলার এ বাণীকট পতড় চদে: 

আল্লাহ িাতরা প্রকে অনু পকরমাণ যুলুম িতরন না। যকদ চিাতনা ভাতলা 
থাতি োতি কেকন অতনি গুতণ বাকড়তয় চদন। নবীগণ, কিকরশোগণ ও 

ঈমানদারগণ সুপাকরশ িরতবন। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ 

ো‘আলা বলতবন, আমার সুপাকরশ বািী আতছ। কেকন োহান্নাম চথতি 
অকিদগ্ধ এি মুকষ্ঠতি চবর িতর আনতবন। োতদর োন্নাতের সমু্মতে 

এিকট নদীতে চছতড় কদতবন। চসই নদীকটর নাম মা-উল হায়াে (েীবন 
নদী) চসোতন োরা নেুনভাতব গক ে হতব চযমন ভাতব নেুন পকল চপতয় 
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উকিদ অাংিুকরে হয়। চযমনকট চোমরা চদতে থাতিা চয চরাদ লাগা 
বৃক্ষকট সবুে হয় আর চরাতদর আড়াতল থািা বৃক্ষকট সাদা হতয় যায়। 
োরা এ নদী চথতি চবর হতয় আসতব হীরার মে উজ্জল হতয়। োতদর 
গল চদতশ সীলতমাহর িতর চদওয়া হতব। োরা োন্নাতে প্রতবশ িরতব। 
েেন োন্নােবাসীরা বলতব, এরা হতলা দয়াময় আল্লাহর পক্ষ চথতি 

মুকক্তপ্রাপ্ত। আল্লাহ ো‘আলা োতদর োন্নাতে প্রতবশ িরাতলন কিন্তু োরা 

দুকনয়াতে চিাতনা সৎিমে িতর কন ও চিাতনা িলযাণির কিছু সাংগ্রহও 

িতর কন। েেন োতদর বলা হতব, যা চোমরা চপতল ো চো চোমাতদর 
েনয আতছই, সাতথ সাতথ োতদর প্রকে চয অনুগ্রহ িরা হতয়তছ োর 

অনুরূপ অনুগ্রহ চোমরা লাভ িরতব”।50 

সবেতশষ চয বযকক্ত োন্নাতে প্রতবশ িরতব 

পুলকসরাে সম্পকিেে এিকট দীঘে হাদীতসর চশষাাংতশ এতসতছ,  

، قَْد قََشبَِِن ِرَيَُها، » َوَيبََْق رَُجٌل ِمنُْهْم ُمْقِبٌل بِوَْجِهِه لََعَ انلهاِر، َفيَُقوُل: يَا رَبِّ
، َفيَُقوُل: لََعلهَك إِْن  َ ْحَرقَِِن َذََكُؤَها، فَاْْصِْف وَْجِِه َعِن انلهاِر، فاَل يََزاُل يَْدُعو اَّلله

َ
َوأ

لَِِن غَ 
َ
ْن تَْسأ

َ
ْعَطيْتَُك أ

َ
لَُك َغْْيَُه، َفيََْصُِف وَْجَهُه َعِن أ

َ
ْسأ

َ
تَِك ََّل أ ْْيَُه، َفيَُقوُل: ََّل وَِعزه

ْن 
َ
لَيَْس قَْد َزَعْمَت أ

َ
بِِْن إََِل بَاِب اْلَنهِة، َفيَُقوُل: أ انلهاِر، ُثمه َيُقوُل َبْعَد َذلَِك: يَا رَبِّ قَرِّ

لَِِن َغْْيَُه، َويْلََك اْبَن آَدَم مَ 
َ
ْغَدرََك، فاََل يََزاُل يَْدُعو، َفيَُقوُل: لََعِلِّ إِْن ََّل تَْسأ

َ
ا أ

َ ِمْن  لَُك َغْْيَُه، َفيُْعِطي اَّلله
َ
ْسأ

َ
تَِك ََّل أ لُِِن َغْْيَُه، َفيَُقوُل: ََّل وَِعزه

َ
ْعَطيْتَُك َذلَِك تَْسأ

َ
أ

ُبُه إََِل بَاِب  ََلُ َغْْيَُه، َفيَُقرِّ
َ
ْن ََّل يَْسأ

َ
ى َما ِفيَها َسَكَت ُعُهوٍد َوَمَواِثيَق أ

َ
إَِذا َرأ

اْلَنهِة، فَ

                                                            
50 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৭৪৩৯, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৮৩।  
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َولَيَْس قَْد َزَعْمَت 
َ
ْدِخلِِْن اْلَنهَة، ُثمه َيُقوُل: أ

َ
ْن يَْسُكَت، ُثمه َيُقوُل: رَبِّ أ

َ
ُ أ َما َشاَء اَّلله

ْغَدرََك، َفيَُقوُل: يَا رَبِّ َّلَ 
َ
لَِِن َغْْيَُه، َويْلََك يَا اْبَن آَدَم َما أ

َ
ْن ََّل تَْسأ

َ
ْشََق  أ

َ
ََتَْعلِِْن أ

إَِذا 
ُخوِل ِفيَها، فَ ِذَن ََلُ بِادلُّ

َ
إَِذا َضِحَك ِمنُْه أ

َخلِْقَك، فاََل يََزاُل يَْدُعو َحَّته يَْضَحَك، فَ
 «َدَخَل ِفيَها

“এি বযকক্ত োহান্নাতমর কদতি মুে িরা অবস্থায় থািতব। েেন চস 
বলতব, চহ আমার প্রভূ! োহান্নাতমর গরম বায়ু আমাতি চশষ িতর কদল। 
আমার চচহারাটা আপকন োহান্নাম চথতি অনয কদতি কিকরতয় কদন। চস 
এভাতব আল্লাহ ো‘আলার িাতছ বার বার প্রাথেনা িরতে থািতব। 
আল্লাহ োতি বলতবন, চোমার এ প্রাথেনা িবুল হতল এরপর েুকম চযন 

আর কিছু না চাও। চস বলতব, আপনার মযোদার িসম িতর বলকছ, 

এরপর আপনার িাতছ আর কিছু চাতবা না। েেন োহান্নাতমর কদি 
চথতি োর চচহারা কিকরতয় চদওয়া হতব। োরপর চস আবার বলতে 

শুরু িরতব, চহ আমার প্রভূ! আমাতি এিটু োন্নাতের দরোর 

কনিটবেেী িতর চদন। আল্লাহ বলতবন, েুকম কি বতলাকন এরপর আর 

কিছু চাইতব না? কধ্ি চহ মানব সন্তান। েুকম চিাতনা িথা রাতো না। 
কিন্তু এ বযকক্ত প্রাথেনা িরেই থািতব। আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, আমার 

চো মতন হয় চোমার এ দাবী পুরণ িরা হতল আবার অনয কিছু চাইতব। 
চস বলতব, আপনার মযোদার িসম িতর বলকছ, এরপর আপনার িাতছ 

আর কিছু চাইতবা না। চস আর কিছু চাইতব না এ শতেে আল্লাহ ো‘আলা 

োতি োন্নাতের চগতটর কনিটবেেী িতর কদতবন। যেন চস োন্নাতে 
চগতটর কদতি োকিতয় োন্নাতের সূে শাকন্ত চদেতব েেন কিছুক্ষণ চুপ 
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চথতি আবার প্রাথেনা িরতে শুরু িরতব, চহ আমার রব, আমাতি 

োন্নাতে প্রতবশ িকরতয় কদন। আল্লাহ বলতবন, েুকম কি বতলা কন এরপর 

আর কিছু চাইতব না? কধ্ি চহ মানব সন্তান। েুকম চিাতনা িথা রাতো 
না। চস বলতব, চহ আমার প্রভূ আমাতি আপনার সৃকষ্টর মতধ্য সবতচতয় 

দুভোগা িতর রােতবন না। এভাতব চস প্রাথেনা িরতে থািতব। অবতশতষ 
আল্লাহ হাকস কদতবন। োতি োন্নাতে প্রতবশ িরাতবন”।51 

মুকমনতদর োহান্নাম চথতি চবর িরার েনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে 

কিয়ামতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর এিকট শািা‘আে 

হতব সিতলর েনয। আর চসটা কবচার-িয়সালা শুরু িরার আতবদন 

সম্পতিে। সিল নবী ও রাসূল এ বযাপাতর শািা‘আে িরতে অস্বীিার 

িরতব, কনতেতদর অপরাগো প্রিাশ িরতব। চশতষ আতেরী নবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম শািা‘আে িরতবন। এটা হতলা 
সাধ্ারণ শািা‘আে। সিল মানুষ এ শািা‘আে িারা উপিৃে হতব। 

আতরিকট শািা‘আে হতব চয সিল মুকমন পাতপর িারতণ োহান্নাতম 

চগতছ োতদর উদ্ধার ও মুকক্তর েনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

শািা‘আে িরতবন। 

চযমন হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

                                                            
51 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৭৩। 
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ُت َدْعَوِِت َشَفاَعًة »
ْ
َل ُكُّ نَِِبي َدْعَوتَُه، َوإِِّنِّ اْخَتبَأ ِلُُكِّ نَِِبي َدْعَوٌة ُمْستََجابٌَة، َفتََعجه

ِِت يَْوَم الْقِ  مه
ُ
ِِت ََّل يُِْشُِك بِاهلِل َشيْئًاِْل مه

ُ
 «يَاَمِة، فَِِهَ نَائِلٌَة إِْن َشاَء اهلُل َمْن َماَت ِمْن أ

“প্রতেযি নবীর রতয়তছ কিছু চদা‘আ যা অবশযই িবুল িরা হয়। সিল 
নবী এ চদা‘আগুতলা িরার বযাপাতর োড়াহুতড়া িতরতছন। কিন্তু আমার 

উম্মেতি কিয়ামতের কদন শািা‘আে িরার েনয এ চদা‘আগুতলা আকম 

বযবহার িকরকন। ইনশাআল্লাহ চসই শািা‘আে পাতব আমার অনুসারী 

ঐ সিল বযকক্তবগে যারা িেতনা আল্লাহ ো‘আলার সাতথ চিাতনা কিছু 

শরীি িতর কন”।52 

হাদীতস আতরা এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, 

ْسَعدُ »
َ
ِ َمْن أ ِ َصَّله  ِقيَل يَا رَُسوَل اَّلله انلهاِس بَِشَفاَعِتَك يَْوَم الِقيَاَمِة؟ قَاَل رَُسوُل اَّلله

ُل »اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم:  وه
َ
َحٌد أ

َ
لُِِن َعْن َهَذا احلَِديِث أ

َ
ْن ََّل يَْسأ

َ
بَا ُهَريَْرَة أ

َ
لََقْد َظنَنُْت يَا أ

ْسَعُد ا
َ
يُْت ِمْن ِحرِْصَك لََعَ احلَِديِث أ

َ
نلهاِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِقيَاَمِة، َمْن ِمنَْك لَِما َرأ

ْو َنْفِسهِ 
َ
، َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ ُ  «قَاَل ََّل إََِلَ إَِّله اَّلله

“আকম কেতজ্ঞস িরলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিয়ামতের কদন আপনার 

শািা‘আে িারা চি ভাগযবান হতব? কেকন বলতলন, “চহ আবু হুরায়রা 

আকম োকন চোমার পূতবে চিউ এ হাদীস সম্পতিে কেজ্ঞাসা িতর কন। 
চোমাতি হাদীতসর কবষতয় চবকশ আগ্রহী চদেকছ। কিয়ামতের কদন আমার 

                                                            
52 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৯৯। 
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শািা‘আে িারা সবতচতয় ভাগযবান হতব ঐ বযকক্ত চয অন্তর কদতয় 

কনতভেোল পদ্ধকেতে বতলতছ আল্লাহ বযেীে চিাতনা ইলাহ চনই”।53 

এ দুতটা হাদীস পাত  আমরা োনতে পারলাম কিয়ামতের কদন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে িারা িারা ধ্নয 

হতব। যারা অন্তর কদতয় কশিে মুক্ত চথতি আল্লাহ ো‘আলার োওহীতদ 

কবশ্বাস িতরতছ োরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে 

পাতব। োরা যেই পাপী চহাি না চিন।  

আমাতদর সমাতে আমরা এমন কিছু চলাি চদকে যারা রাসূতলর 

শািা‘আে লাভ িরার েনয কবকভন্ন কশিে ও কবদ‘আেী িাতে কলপ্ত হতয় 

থাতি। আর বতল এগুতলা িতর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে লাভ িরতে পারতবা। োতদর চেতন রাো 

উকচে, আল্লাহর সাতথ কশিে িতর িেতনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম শািা‘আে লাভ িরা যাতব না। ঈমান যকদ সমূ্পণে কশিেমুক্ত 

থাতি েেন পাতপর পাহাড় যে বড়ই চহাি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে লাভ ও আল্লাহ ো‘আলার কবতশষ 

ক্ষমায় োহান্নাম চথতি মুকক্ত লাভ িরা সম্ভব হতব। কিন্তু ঈমান যকদ 
সমূ্পণে কশিেমুক্ত না থাতি োহতল চনি আমতলর পাহাড় কনতয় উপকস্থে 

হতলও োহান্নাম চথতি মুকক্ত লাতভর সুতযাগ চনই। আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর শািা‘আে লাতভ ধ্নয হওয়ারও 

সম্ভাবনা চনই। 

                                                            
53 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৯৯।  
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োওহীদবাদী গুনাহগারতদর োহান্নাম চথতি মুক্ত িরা 

হাদীতস এতসতছ: আবু সায়ীদ আল েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

إِنهُهْم ََّل َيُموتُوَن ِفيَها َوََّل ََيْيَْوَن، َولَِكْن نَاٌس »
ْهلَُها، فَ

َ
يَن ُهْم أ ِ ْهُل انلهاِر اَّله

َ
ا أ مه

َ
أ

َصاَبتُْهُم انلهاُر 
َ
ْو قَاَل ِِبََطايَاُهْم  -بُِذنُوبِِهْم أ

َ
َماَتُهْم إَِماتًَة َحَّته إَِذا ََكنُوا فَْحًما،  -أ

َ
فَأ

ْهَل 
َ
ْنَهاِر اْْلَنهِة، ُثمه ِقيَل: يَا أ

َ
َفاَعِة، َفِِجَء بِِهْم َضبَائَِر َضبَائَِر، َفبُثُّوا لََعَ أ ِذَن بِالشه

ُ
أ

ِفيُضوا َعلَيِْهْم، َفيَ 
َ
يْلِ نْبُتُوَن َنبَاَت احْلِبهةِ اْْلَنهِة، أ يِل السه  « تَُكوُن ِِف مَحِ

“যারা োহান্নামবাসী োরা মরতবও না আবার বাুঁচতবও না। কিন্তু চয 
সিল (ঈমানদার) মানুষ পাতপর িারতণ োহান্নাতম যাতব োতদর এি 

ধ্রতনর মৃেুয ঘটাতনা হতব। োরা পুতর িয়লা হতয় যাতব। েেন োতদর 
বযাপাতর সুপাকরশ িরার অনুমকে চদওয়া হতব। োতদরতি এি এি 
দল িতর োহান্নাম চথতি চবর িরা হতব। অেঃপর োন্নাতের নদীতে 
রাো হতব। এরপর বলা হতব চহ োন্নােবাসীরা! চোমরা োতদর উপর 
পাকন োতলা। িতল োরা উকিতদর মতো েীবন লাভ িরতব, চযমন 
বনযার পাকনর পকল চপতয় উকিদ েন্ম লাভ িতর থাতি”। 54 

এ হাদীতসর বযােযায় ইমাম নববী রহ. বতলন, িুিুরী িরার িারতণ 

যারা োহান্নাতম যাতব োরা কচরিাল চসোতন অবস্থান িরতব। োতদর 
িেতনা মৃেুয হতব না। চযমন, আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

                                                            
54 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৮৫।  
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وا َِِوٱَّلَّ ينَِ﴿ مَِِۡكَفر  ۡقَضِىَِلَِِجَهنَّمَِِنَارِ ِلَه  ۡيه مِِۡي 
وت وا َِِعلَ َِِوَلَِِفَيم  ف  َفَّ مَِي  ِم  نَِِۡعۡنه 

َََِِّّنۡز يَِكَذىل َكَِِعَذاب َها ِ ور ِِك    [٣٦: فاطر] ﴾٣٦َِكف 

“আর যারা িুিুরী িতর, োতদর েনয রতয়তছ োহান্নাতমর আগুন। 
োতদর প্রকে এমন চিাতনা িয়সালা চদওয়া হতব না চয, োরা মারা 

যাতব এবাং োতদর চথতি োহান্নাতমর আযাবও লাঘব িরা হতব না। 
এভাতবই আমরা প্রতেযি অিৃেজ্ঞতি প্রকেিল কদতয় থাকি”। [সূরা 

আল-িাকের, আয়াে: ৩৬] 

এমকনভাতব আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

  [١٣: اَّللَع] ﴾١٣َُِيَۡيِىَِوَلِِف يَهاَِيم وت َِِلِِث مَِّ﴿

“োরপর চস চসোতন মরতবও না আর বাুঁচতবও না”। [সূরা আল-আলা, 

আয়াে: ১৩] 

আহতল সুন্নাে ওয়াল োমাতের আিীদা এটাই চয োন্নাতের সুে আর 

োহান্নাতমর শাকি কচরস্থায়ী। েতব এ হাদীতস বকণেে মৃেুয হতলা আল্লাহ 

ো‘আলার োওহীদ বা এিেবাতদ কবশ্বাসী োহান্নামীতদর েনয। োতদর 
শাকির অনুভূকে চলাপ িতর মৃেুযর মতো এি ধ্রতনর অনুভুকেহীনো 

দান িরা হতব। োতদর কনে পাপ অনুযায়ী শাকি চভাগ িরাতনা হতব। 
োতদর এি ধ্রতনর অনুভূকেহীনো প্রদান িরা হতব। এটাতি বলা 
হতয়তছ োরা িয়লা হতয় যাতব। এরপর োতদর নেুন েীবন দান িরা 
হতব। িাতেই মৃেুয চদওয়া হতব না বতল চয বাণী এতসতছ চসটা 

িাকিরতদর েনয প্রতযােয। (শরতহ মুসকলম) 
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আরািবাসীতদর পকরচয় 

আরাি হতলা, োন্নাে ও োহান্নাতমর মতধ্য এিকট প্রাচীর। োন্নাতে 
প্রতবতশর প্রেীক্ষায় কিছু সমতয়র েনয যারা চসোতন অবস্থান িরতবন 

োতদরতি বলা হয় আরািবাসী।  

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

َِِونَاَدىَِِٰٓ﴿ ۡصَحىب 
َ
ۡصَحىَبِِٱۡۡلَنَّة ِِأ

َ
نِٱنلَّار ِِأ

َ
اَِرب َناِوََعَدنَاَِماِوََجۡدنَاِقَدِِۡأ َِفَهۡلَِِحق ٗ

اِوََجدت م مِِۡوََعدَِِمَّ ا َِِرب ك  ذَّنََِِنَعۡمِ ِقَال وا َِِحق ٗ
َ
َؤذ  ن  ِِفَأ مِِۡم  نِبَۡيَنه 

َ
ِِٱّللَّ ِِلَّۡعَنةِ ِأ ىل م يَََِِعَ ِٱلظَّ

ونَِِٱَّلَّ ين٤٤َِِ د  وَنَهاِٱّللَّ َِِسب يلِ َِعنِيَص  مِع وَٗجاَِوَيۡبغ  َرة ِِوَه  ونَِِب ٱٓأۡلخ  ٤٥َِِكىف ر 
َما ِ حِ َِوَبۡيَنه  َِِجاب  َِِوََعَ ۡعَراف 

َ
ۡمِ ِاَّۢلُكَِيۡعر ف ونَِِر َجالِ ِٱۡۡل ىه  يَمى ۡصَحىَبَِِونَاَدۡوا ِِب س 

َ
ِأ

نِٱۡۡلَنَّة ِ
َ
ۡمِ َِسَلىمِ ِأ ل وَهاِلَمَِِۡعلَۡيك  مِِۡيَۡدخ  مُِِۡص  فَۡتِِِإَوَذا۞٤٦َِيۡطَمع ونَِِوَه  بَۡصىر ه 

َ
ِت ۡلَقآءَِِأ

ۡصَحىبِ 
َ
ىل م يَِِٱۡلَقۡومِ َِمعََُِِتَۡعۡلَناَِلَِِربََّناِقَال وا ِِٱنلَّار ِِأ َِِونَاَدى٤٧َِِِٰٓٱلظَّ ۡصَحىب 

َ
ِِأ ۡعَراف 

َ
ِٱۡۡل

مِر َجاٗلِ مَِِۡيۡعر ف وَنه  ىه  يَمى ِِٓقَال وا ِِب س  ۡغَنِىَِما
َ
مِِۡأ مَِِۡعنك  نت مَِِۡوَماََِجۡع ك  ونَِِك  ِتَۡسَتۡكّب  

َلٓء ٤٨ِِ َهَٰٓؤ 
َ
ۡقَسۡمت مِِۡٱَّلَّ ينَِِأ

َ
مِ َِلِِأ ِ َِيَنال ه  ل وا ِِب رََۡحَة  ِِٱّللَّ َِِلِِٱۡۡلَنَّةَِِٱۡدخ  مَِِۡخۡوف  َِعلَۡيك 

نت مَِِۡوَلِٓ
َ
  [٤٨ ،٤٤: اَّلعراف] ﴾٤٩ََِِتَۡزن ونَِِأ

“আর োন্নাতের অকধ্বাসীগণ আগুতনর অকধ্বাসীতদরতি ডািতব চয, 

আমাতদর রব আমাতদরতি চয ওয়াদা কদতয়তছন ো আমরা সেয 

চপতয়কছ। সুেরাাং চোমাতদর রব চোমাতদরতি চয ওয়াদা কদতয়তছন, ো 
কি চোমরা সেযই চপতয়ছ? োরা বলতব হযাুঁ, অেঃপর এি চঘাষি 

োতদর মতধ্য চঘাষণা কদতব চয, আল্লাহর লানে যাকলমতদর উপর। যারা 
আল্লাহর পতথ বাধ্া প্রদান িরে এবাং োতে বক্রো সন্ধান িরে এবাং 
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োরা কছল আকেরােতি অস্বীিারিারী আর োতদর মতধ্য থািতব পদো 

এবাং আরাতির উপর থািতব কিছু চলাি, যারা প্রতেযিতি োতদর কচহ্ন 

িারা কচনতব। আর োরা োন্নাতের অকধ্বাসীতদরতি ডািতব চয, 

চোমাতদর উপর সালাম। োরা (এেতনা) োতে প্রতবশ িতর কন েতব 
োরা আশা িরতব। আর যেন োতদর দৃকষ্টতি আগুতনর অকধ্বাসীতদর 

প্রকে চিরাতনা হতব, োরা বলতব, চহ আমাতদর রব, আমাতদরতি যাকলম 

িওতমর অন্তভুেক্ত িরতবন না। আর আরাতির অকধ্বাসীরা এমন 

চলািতদরতি ডািতব, যাতদরতি োরা কচনতব োতদর কচতহ্নর মাধ্যতম, 

োরা বলতব, চোমাতদর দল এবাং চয বড়াই চোমরা িরতে ো 

চোমাতদর উপিাতর আতসকন। এরাই কি োরা যাতদর বযাপাতর চোমরা 
িসম িরতে চয, আল্লাহ োতদরতি রহমতে শাকমল িরতবন না? 

চোমরা োন্নাতে প্রতবশ ির। চোমাতদর উপর চিাতনা ভয় চনই এবাং 
চোমরা দুঃকেে হতব না”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াে: ৪৪-৪৯] 

আরািবাসীতদর পকরচয় সম্পতিে হাদীতস এতসতছ: হুযাইিা রাকদয়াল্লাহু 

‘আনহু বতলন, 

ْعَراِف قَْوٌم ََتَاَوزَْت بِِهْم »
َ
ْصَحاُب اْْل

َ
َحَسنَاُتُهُم انلهاَر، َوقََُصَْت بِِهْم َسيِّئَاُتُهْم َعِن أ

ْصَحاِب انلهاِر، قَالُوا: َربهنَا ََّل ََتَْعلْنَا َمَع الَْقْوِم 
َ
بَْصارُُهْم تِلَْقاَء أ

َ
َفْت أ إَِذا ُْصِ

اْْلَنهِة، فَ
لََع َعلَيِْهْم َربَُّك  الِِمَْي. َفبَيْنََما ُهْم َكَذلَِك إِِذ اطه قُوُموا اْدُخلُوا اْْلَنهَة فَإِِّنِّ ». قَاَل: الظه

 «قَْد َغَفْرُت لَُكمْ 

“আরািবাসী হতলা এমন এি দল, যাতদর সৎিমে এে পকরমাণ চয ো 

োতদর োহান্নাতম চযতে চদয় না আবার পাপাচার এে পকরমাণ চয ো 
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োন্নাতে প্রতবশ িরতে চদয় না। (অথোৎ পাপ ও পুণয সমাতন সমান) 
যেন োতদর মুে োহান্নামবাসীতদর কদতি চিরাতনা হতব েেন োরা 

বলতব, চহ আমাতদর রব! আমাতদরতি যাকলম িওতমর অন্তভুেক্ত িরতবন 

না। োরা এমকন অবস্থায় থািতব। েেন চোমার প্রকেপালি বলতবন, 
যাও, চোমরা োন্নাতে প্রতবশ িতরা। চোমাতদর ক্ষমা িতর কদলাম”।55  

ইবন িাসীর রহ. আরাি ও আরািবাসীতদর পকরচয় প্রসতঙ্গ বতলন, 

সূরা আরাতি আল্লাহ রাবু্বল আলামীতনর িথা িারা বুঝা চগল োন্নাে 

ও োহান্নাতমর মতধ্য এিকট প্রাচীর আতছ। যার িারতণ োহান্নামীরা 
োন্নাতের িাতছ চযতে পারতব না। ইবন েরীর রহ. বতলন, এই প্রাচীর 

সম্পতিে আল্লাহ ো‘আলা বতলতছন,  

مِفََض  َبِ﴿ ور ِِبَۡيَنه  ِ َِلَّ ۥِب س  ۥِبَاب  ن ه  ه ۥِٱلرََّۡحَةِ ِف يه ِِبَاط  ِِق َبل ه ِِم نَِوَظىه ر   ﴾١٣ِٱۡلَعَذاب 
  [١٣: احلديد]

“োরপর োতদর মাঝোতন এিকট প্রাচীর স্থাপন িতর চদওয়া হতব, 

যাতে এিকট দরো থািতব। োর কভেরভাতগ থািতব রহমে এবাং 
োর বকহভোতগ থািতব আযাব”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াে: ১৩] 

আর সূরা আরাতি আল্লাহ এ প্রাচীতরর িাতছ অবস্থানিারীতদর সম্পতিে 

বতলতছন এবাং আরাতির উপর থািতব কিছু চলাি। 

আরবী ভাষায় উুঁচু স্থানতি আরাি বলা হয়। 

                                                            
55 হাতিম, হাদীস নাং ৩২৪৭, কেকন বতলতছন, হাদীসকট বুোরী ও মুসকলতমর শতেে 
সহীহ। ইমাম োহাবী এ িথার সাতথ এিমে চপাষণ িতরতছন। 
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আরািবাসী িারা হতব এ সম্পতিে োিসীরকবদতদর মতধ্য মেতভদ 

আতছ। েতব সিতলর মোমে এিত্র িরতল চয িলািল চবর হতয় 
আতস ো হতলা, যাতদর সৎিমে ও পাপাচাতরর পকরমাণ সমাতন সমান 

হতব োরাই হতব আরািবাসী। সাহাবী হুযাইিা, ইবন আব্বাস, ইবন 

মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রমূতের মোমে এ রিমই। (োিসীতর 
ইবন িাসীর) 

পুলকসরাে ও োন্নাতের মতধ্য এিকট প্রকেবন্ধি চগট 

যেন মুকমনগণ পুলকসরাে অকেক্রম িতর োহান্নাম চথতি মুকক্ত পাতবন 

আর আল্লাহ ো‘আলা শািাআতের অনুমকে কদতয় বহু সাংেযি চলািতি 

োহান্নাম চথতি মুকক্ত দান িরতবন েেন চয সিল মানুষ িারা অতনযরা 

ক্ষকেগ্রি হতয়তছ োরা পুলকসরাতের প্রকেবন্ধি চগতট আটিা পতড় 

যাতব। োতদর আটতি চদওয়া হতব এ েনয, চয সিল মানুতষর অকধ্িার 

চস কু্ষন্ন িতরতছ োতদর প্রকেিার আদায় িরা হতব োর চথতি।  

এ প্রসতঙ্গ হাদীতস এতসতছ: আবুল মুোওকক্কল আন-নােী চথতি বকণেে, 

আবু সায়ীদ আল েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

انلهاِر، َفُيْحبَُسوَن لََعَ َقنَْطَرٍة َبْْيَ اْلَنهِة َوانلهاِر، َفيَُقصُّ ََيْلُُص الُمْؤِمنُوَن ِمَن »
ِذَن لَُهْم ِِف 

ُ
وا أ بُوا َوُنقُّ ْنيَا، َحَّته إَِذا ُهذِّ ِْلَْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمَظالُِم ََكنَْت بَيْنَُهْم ِِف ادلُّ

 «ُدُخوِل اْلَنهةِ 
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“মুকমনগণ োহান্নাম চথতি মুকক্ত পাতব কিন্তু োরা োন্নাে ও োহান্নাতমর 

মধ্যবেেী এিকট চগতট আটতি যাতব। েেন দুকনয়াতে োরা এিেন 

অপর েতনর প্রকে চয যুলুম ও অনযায় আচরণ িতরতছ োর প্রকেিার 

ও কবচার িরা হতব। যেন দায়মুক্ত হতব ও োরা পকবত্র হতব েেন 

োন্নাতে প্রতবতশর অনুমকে পাতব”।56 

হাতিয ইবন হাোর রহ. বতলতছন, সম্ভবে এরাই হতব আরািবাসী। 
যারা অনয চলাতির অকধ্িার হরণ বা োতদর ওপর যুলুম-অেযাচার 

িরার িারতণ োন্নাতে প্রতবতশর পতথ আটতি যাতব।  

োহান্নাতম প্রতবশ িরতব প্রোপশালীরা আর োন্নাতে যাতব দুবেল 

অসহায় মানুষগুতলা 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

يَن، َوقَالَِت اْلَنهُة: » ِ يَن َوالُمَتَجَبِّ ِ وثِْرُت بِالُْمتََكَبِّ
ُ
ِت اْلَنهُة َوانلهاُر، َفَقالَِت انلهاُر: أ ََتَاجه

نِْت َما ِِل ََّل يَْدُخلُِِن إَِّله ُضَعَفاُء انلهاِس وََسَقُطُهْم، 
َ
ُ َتبَارََك َوَتَعاََل لِلَْجنهِة: أ قَاَل اَّلله

ُب بِِك َمْن  َعذِّ
ُ
نِْت َعَذاِِب أ

َ
َما أ َشاُء ِمْن ِعبَاِدي، َوقَاَل لِلنهاِر: إِنه

َ
رَْحُم بِِك َمْن أ

َ
رمَْحَِِت أ

َشاُء ِمْن ِعبَاِدي"
َ
 أ

“োন্নাে ও োহান্নাম পরস্পর কবেিে িরতব। োহান্নাম বলতব, 
আমাতি প্রোপশালী, শকক্তধ্র, তস্বরাচারতদর চদওয়া হতয়তছ। আর 

োন্নাে বলতব, আমার চয িী হতলা? শুধু্ আমার এোতন দুবেল আর 

                                                            
56 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৩৫। 
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সমাতের পকেে মানুষগুতলা আসতছ। েেন আল্লাহ োন্নােতি 

বলতবন: েুকম হতল আমার রহমে ও িরুনা। আমার বান্দাতদর মতধ্য 

যাতি ইচ্ছা আমার রহমে িারা অনুগ্রহ িকর। আর কেকন োহান্নাম-

চি বলতবন: আর েুকম হতল আমার আযাব। বান্দাতদর মতধ্য যাতি 

ইচ্ছা আকম আমার আযাব কদতয় শাকি কদতয় থাকি”।57

                                                            
57 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৪৮৫০, সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৪৬। 
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চেুথে অধ্যায় 

োহান্নাম ও োর অকধ্বাসীতদর কববরণ 

িাকির ও মুশকরিতদর যেন োহান্নাতম প্রতবশ িরাতনা হতব েেন োরা 

োহান্নাতম বতস োতদর এ দুগেকের েনয এতি অপরতি চদাষাতরাপ 

িরতব। এিদল োতদর পূবেসূরীতদর দুষতব। আতরি দল োতদর 

চনোতদর চদাষ কদতব। এ প্রসতঙ্গ আল িুরআতন আল্লাহ রাবু্বল 

আলামীন অতনি িথা বতলতছন োর কিছু এোতন েুতল ধ্রলাম। 

ل وا ِِقَاَلِ﴿ ِِٓٱۡدخ  َممِ ِف 
 
مِم نَِخلَۡتِِقَدِِۡأ ِ ِم  نََِِقۡبل ك  ن  ِِٱۡۡل  نس  َِِوٱۡۡل  ََّماِٱنلَّار ِ ِف  َِدَخَلۡتَِِك 

ة ِ مَّ
 
ۡخَتَها ِِلََّعَنۡتِِأ

 
َِِٰٓأ وا ِِإ َذاَِحّتَّ اَرك  مِِۡقَالَۡتََِِج يٗعاِف يَهاِٱدَّ ىه  ۡخَرى

 
مِِۡأ ىه  ولَى

 
َلٓء َِِربََّناِۡل  َِهَٰٓؤ 

َضل ونَا
َ
ۡعٗفاَِعَذاٗباِات ه مِِۡ ََِفِِأ ِ ِقَاَلِِٱنلَّار ِ ِم  نَِِض 

ِِل ك   ۡعف  نِض  َِِوَلىك  ونَِِلَّ ٣٨َِِتۡعلَم 
مَِِۡوقَالَۡتِ ىه  ولَى
 
مِِۡأ ىه  ۡخَرى

 
مََِِۡكنََِِفَماِۡل  وق وا ِِفَۡضلِ ِم نَِعلَۡيَناِلَك  نت مِِۡب َماِٱۡلَعَذاَبِِفَذ  ِك 

ب ونَِ   [٣٩ ،٣٨: اَّلعراف] ﴾٣٩ِتَۡكس 

“কেকন বলতবন, আগুতন প্রতবশ ির কেন্ন ও মানুতষর দলগুতলার সাতথ, 

যারা চোমাতদর পূতবে গে হতয়তছ। যেনই এিকট দল প্রতবশ িরতব, 
েেন পূতবের দলতি োরা লানে িরতব। অবতশতষ যেন োরা সবাই 
োতে এিকত্রে হতব েেন োতদর পরবেেী দলকট পূতবের দল সম্পতিে 

বলতব, চহ আমাতদর রব, এরা আমাতদরতি পথভ্রষ্ট িতরতছ। োই 

আপকন োতদরতি আগুতনর কিগুণ আযাব কদন। কেকন বলতবন, সবার 
েনয কিগুণ, কিন্তু চোমরা োন না। আর োতদর পূবেবেেী দল পরবেেী 

দলতি বলতব, োহতল আমাতদর উপর চোমাতদর চিাতনা চশ্রষ্ঠে চনই। 
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অেএব, চোমরা যা অেেন িতরকছতল, োর িারতণ চোমরা আযাব 

আস্বাদন ির”। [সূরা আল-আরাি, আয়াে: ৩৮-৩৯] 

ونَِِِإَوذِِۡ﴿ َِِيَتَحآج  ول ِِٱنلَّار ِِف  ا َِِفَيق  ؤ  َعَفَٰٓ ٓوا ِِل َّلَّ ينَِِٱلض  نَّاِإ نَّاِٱۡسَتۡكَّب  مِِۡك  َِفَهۡلَِِتَبٗعاِلَك 
نت م
َ
ۡغن ونَِِأ يٗباَِعنَّاِم  ٓوا ِِٱَّلَّ ينَِِقَاَل٤٧ِِِٱنلَّار ِِم  نَِِنَص  ِإ نَّاِٱۡسَتۡكَّب 

 ِ ِِٓك   َِِإ نَِِّف يَها ِقَدِِۡٱّللَّ
ِِٱَّلَّ ينََِِوقَاَل٤٨ِِِٱۡلع َباد َِِبۡيََِِحَكمَِ ََزنَة ِِٱنلَّار ِِف  وا َِِجَهنَّمَِِۡل  مِِۡٱۡدع  َف  ۡفَِِربَّك  َِعنَّاَِي 
وَِِقَال ٓوا ٤٩ِِِٱۡلَعَذابِ ِم  نَِِيَۡوٗما

َ
مِِۡتَك ِِلَمِِۡأ ت يك 

ۡ
مِتَأ ل ك  ِ ِر س  ِقَال وا ِِبََلى ِِقَال وا ِِب ٱۡۡلَي  َنىت 

وا ِۗ ا َِِوَماِفَٱۡدع  ىف ر ينَِِد َعَٰٓؤ  ِِٱۡلَك ِِإ لَّ   [٥٠ ،٤٧: اغفر] ﴾٥٠َِِضَلىلِ ِف 

“আর োহান্নাতম োরা যেন বানানুবাতদ কলপ্ত হতব েেন দুবেলরা, যারা 

অহঙ্কার িতরকছল, োতদরতি বলতব, আমরা চো চোমাতদর অনুসারী 

কছলাম। অেএব, চোমরা কি আমাতদর চথতি আগুতনর কিয়দাংশ বহন 

িরতব? অহঙ্কারীরা বলতব, আমরা সবাই এতে আকছ; কনশ্চয় আল্লাহ 

বান্দাতদর মতধ্য িয়সালা িতর চিতলতছন। আর যারা আগুতন থািতব 

োরা আগুতনর দাতরায়ানতদরতি বলতব, চোমাতদর রবতি এিটু ডাতিা 

না! কেকন চযন এিকট কদন আমাতদর আযাব লাঘব িতর চদন। োরা 

বলতব, চোমাতদর িাতছ কি সুস্পষ্ট প্রমাণাকদসহ চোমাতদর রাসূলগণ 

আতসকন? োহান্নামীরা বলতব, হযাুঁ অবশযই। দাতরায়ানরা বলতব, েতব 
চোমরাই চদা‘আ ির। আর িাকিরতদর চদা‘আ চিবল কনষ্ফলই হয়”। 

[সূরা আল-মুকমন, আয়াে: ৪৭-৫০] 

وا ِ﴿ َّ َِِوَبَرز  ا َِِفَقاَلََِِج يٗعاِّلل  ؤ  َعَفَٰٓ ٓوا ِِل َّلَّ ينَِِٱلض  نَّاِإ نَّاِٱۡسَتۡكَّب  مِِۡك  نت مَِفَهۡلَِِتَبٗعاِلَك 
َ
ِأ

ۡغن ونَِ ء  ِِم نِٱّللَّ َِِعَذاب ِِم نَِِۡعنَّاِم  ىَناِلَوِِۡقَال وا ََِِشۡ ِ َِهَدى ۡمِ ِٱّللَّ َِِٓسَوآءِ ِلََهَديَۡنىك  َِعلَۡيَنا
ِٓ َجز ۡعَنا

َ
مِِۡأ

َ
نَاِأ ِِم نِنَلَاَِماَِصَّبۡ   [٢١: ابراهيم] ﴾٢١ُِمَّ يص 
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“আর োরা সবাই আল্লাহর সামতন হাকের হতব, অেঃপর যারা অহঙ্কার 

িতরতছ দুবেলরা োতদরতি বলতব, কনশ্চয় আমরা চোমাতদর অনুসারী 

কছলাম। সুেরাাং চোমরা কি আল্লাহর আযাতবর চমািাতবলায় আমাতদর 

চিাতনা উপিাতর আসতব? োরা বলতব, যকদ আল্লাহ আমাতদর কহদায়াে 

িরতেন, োহতল আমরাও চোমাতদর কহদায়াে িরোম। এেন আমরা 

অকস্থর হই কিাংবা তধ্যে ধ্ারণ িকর, উভয় অবস্থাই আমাতদর েনয সমান। 

আমাতদর পালাতনার চিাতনা োয়গা চনই”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াে: 

২১] 

َِِإ نَِّ﴿ ىف ر ينَِِلََعنَِِٱّللَّ َك
َعدَِِّٱلۡ

َ
مَِِۡوأ َِِٓخىدل  ين٦٤ََِِِسع ًياِلَه  بَٗدا ِِف يَها

َ
ِِأ ونَِِلَّ َِوَلَِِوِل  ٗاَُِي د 

ٗيا ِِيَۡوم٦٥َِِِنَص  مِِۡت َقلَّب  ه  وه  ِِو ج  ول ونَِِٱنلَّار ِِف  َِِٓيق  َطۡعَناَِيىلَۡيتََنا
َ
َِِأ َطۡعَناِٱّللَّ

َ
وَلاَِِوأ ِٱلرَّس 

َِِٓوقَال وا ٦٦ِِ َِِٓربََّنا َطۡعَناِإ نَّا
َ
آَءنَاَِساَدَتَناِأ َّبَ َضل ونَاَِوك 

َ
ب يَلاِِفَأ ٦٧ِِِٓٱلسَّ ۡعَفۡيِ َِءات ه مَِِۡربََّنا ِض 

مِِۡٱۡلَعَذاب ِِم نَِ   [٦٨ ،٦٤ :اَّلحزاب] ﴾٦٨َِكب ٗياِلَۡعٗناَِوٱۡلَعۡنه 

“কনশ্চয় আল্লাহ িাকিরতদরতি লানে িতরতছন এবাং োতদর েনয জ্বলন্ত 

আগুন প্রস্তুে চরতেতছন। চসোতন োরা কচরস্থায়ী হতব। োরা না পাতব 
চিাতনা অকভভাবি এবাং না চিাতনা সাহাযযিারী। চযকদন োতদর 

চচহারাগুতলা আগুতন উপুড় িতর চদওয়া হতব, োরা বলতব, হায়, আমরা 

যকদ আল্লাহর আনুগেয িরোম এবাং রাসূতলর আনুগেয িরোম, োরা 

আতরা বলতব, চহ আমাতদর রব, আমরা আমাতদর চনেৃবগে ও কবকশষ্ট 

চলািতদর আনুগেয িতরকছলাম, েেন োরা আমাতদরতি পথভ্রষ্ট 

িতরকছল। চহ আমাতদর রব, আপকন োতদরতি কিগুণ আযাব কদন এবাং 
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োতদরতি চবকশ িতর লা‘নে িরুন”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: 

৬৪-৬৮]      

يمِ َِوب ر  زَتِ ِ﴿ مَِِۡوق يَل٩١ِِِل ۡلَغاو ينَِِٱۡۡلَح  ۡينَِِلَه 
َ
نت مَِِۡماِأ ونَِِك  ِٱّللَّ ِِد ونِ ِم ن٩٢َِِتۡعب د 

مَِِۡهۡلِ ونَك  وِِۡيَنص  
َ
ونَِِأ ۡبك ب وا ٩٣ِِِيَنَتص   مِِۡف يَهاِفَك  نَِِه  ن ودِ ٩٤َِِوٱۡلَغاوۥ  ِإ بۡل يَسِِوَج 

َۡجَع ونَِ
َ
مِِۡقَال وا ٩٥ِِِأ ونَِِف يَهاِوَه  م  نَّاِإ نِتَٱّللَّ ٩٦ََِِِيَۡتص  ِِك  ف 

ب يِ َِضَلىلِ ِلَ ِإ ذ٩٧ِِِۡم 
م َسو  يك 

٩٨ِِِٓٱلَۡعىلَم يَِِب َرب  ِِن  َِِٓوَما َضلََّنا
َ
ِِأ ونَِِإ لَّ ۡجر م  ١٠٠َِِشىف ع يَِِم نِنَلَاَِفَما٩٩ِِٱلۡم 

يقِ َِوَلِ نَِِّفَلَو١٠١ََِِِۡح يمِ َِصد 
َ
ةِِٗنَلَاِأ ونََِِكرَّ ۡؤم ن يَِِم نََِِفَنك    [١٠٢ ،٩١ :الشعراء] ﴾١٠٢ِٱلۡم 

“এবাং পথভ্রষ্টিারীতদর েনয োহান্নাম উতন্মাকচে িরা হতব। আর 

োতদরতি বলা হতব, োরা চিাথায় যাতদর চোমরা ইবাদাে িরতে 

আল্লাহ ছাড়া? োরা কি চোমাতদরতি সাহাযয িরতছ, না কনতেতদর 

সাহাযয িরতে পারতছ। অেঃপর োতদরতি এবাং পথভ্রষ্টিারীতদরতি 

উপুড় িতর োহান্নাতম কনতক্ষপ িরা হতব, আর ইবকলতসর সিল 

তসনযবাকহনীতিও। চসোতন পরস্পর ঝগড়া িরতে কগতয় োরা বলতব, 

আল্লাহর িসম! আমরা চো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টোয় কনমকজ্জে কছলাম। যেন 
আমরা চোমাতদরতি সিল সৃকষ্টর রতবর সমিক্ষ বানাোম। আর 

অপরাধ্ীরাই শুধু্ আমাতদরতি পথভ্রষ্ট িতরকছল। অেএব, আমাতদর 

চিাতনা সুপাকরশিারী চনই এবাং চিাতনা অন্তরঙ্গ বনু্ধও চনই। হায়, 

আমাতদর যকদ আতরিকট সুতযাগ হে, েতব আমরা মুকমনতদর অন্তেভুক্ত 

হোম”। [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াে: ৯১-১০২] 



 

 

 
 148  

অনুসারীতদর চথতি শয়োতনর দায়মুকক্তর চচষ্টা 

যেন শয়োতনর অনুগে িাকির মুশকরিতদর োহান্নাতম কনতক্ষপ িরা 

হতব েেন শয়োনতি ডািা হতব। শয়োন বলতব এতদর িুিুরী ও 
কশতিে আকমও চমাতটও যুক্ত কছলাম না। চস আতরা বলতব আকম চয 

এতদর িুিুরী ও কশিে িরতে উিুদ্ধ িতরকছ এমন চিাতনা প্রমাণ োতদর 

িাতছ চনই। 

এ সম্পতিে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন, 

ۡيَطىنِ َِوقَاَلِ﴿ اِٱلشَّ َِِلَمَّ ۡمرِ ِق ض 
َ
َِِإ نَِِّٱۡۡل مِِۡٱّللَّ ِ ِوَۡعدَِِوََعَدك  مِِۡٱۡۡلَق  َِووََعدت ك 

ۡمِ  ۡخلَۡفت ك 
َ
َََِِكنََِِوَماِفَأ مِل  ۡلَطىنِ ِم  نَِعلَۡيك  ِِٓس  نِإ لَّ

َ
مِِۡأ ِ ِفَٱۡسَتَجۡبت مَِِۡدَعۡوت ك  ِفََلِِل 

ِ ون  وم 
ٓوا ِِتَل  مِ َِول وم  َسك  نف 

َ
ِِٓأ ا اِِمَّ نَا

َ
مِِۡأ ۡص خ ك  ِِٓب م  نت مَِوَما

َ
َِِّأ ۡص خ  ِِب م  َِِٓكَفۡرت ِِإ ّن   ِب َما

ونِ  ۡكت م  ۡۡشَ
َ
ِِۗم نِأ ىل م يَِِإ نََِِّقۡبل  مِِۡٱلظَّ ِِلَه  مِ َِعَذاب  ِل 

َ
  [٢٢: ابراهيم] ﴾٢٢ِأ

“আর যেন যাবেীয় কবষতয়র িয়সালা হতয় যাতব, েেন শয়োন বলতব, 

কনশ্চয় আল্লাহ চোমাতদরতি ওয়াদা কদতয়কছতলন সেয ওয়াদা। আর 

চোমাতদর উপর আমার চিাতনা আকধ্পেয কছল না, েতব আকমও 

চোমাতদরতি ওয়াদা কদতয়কছলাম, এেন আকম ো ভঙ্গ িরলাম। 
চোমাতদরতি দাওয়াে কদতয়কছ, আর চোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া 

কদতয়ছ। সুেরাাং চোমরা আমাতি কেরস্কার িতরা না, বরাং কনেতদরতিই 

কেরস্কার ির। আকম চোমাতদর উদ্ধারিারী নই, আর চোমরাও আমার 

উদ্ধারিারী নও। ইেঃপূতবে চোমরা আমাতি যার সাতথ শরীি িতরছ, 
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কনশ্চয় আকম ো অস্বীিার িরকছ। কনশ্চয় যাকলমতদর েনয রতয়তছ 

চবদনাদায়ি আযাব”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াে: ২২] 

োহান্নামবাসীতদর আিতসাস ও অনুোপ 

োহান্নাবাসীরা োহান্নাতম কগতয় চয আিতসাস ও অনুোপ িরতব োর 

কিছু আতলাচনা আল-িুরআতন এভাতব এতসতছ: 

وا ِ﴿ َِس 
َ
اِٱنلََّداَمةََِِوأ ا ِِلَمَّ و 

َ
ۡغَلىَلِِوََجَعۡلَناِٱۡلَعَذاَبِ َِرأ

َ
ِِٓٱۡۡل ۡعَناقِ ِف 

َ
وا ِ ِٱَّلَّ ينَِِأ َِهۡلَِِكَفر 

َۡزۡونَِ ُِِي    [٣٣: سبا] ﴾٣٣َِيۡعَمل ونَََِِكن وا َِِماِإ لَّ

“আর োরা যেন আযাব চদেতব েেন োরা অনুোপ চগাপন িরতব। 
আর আকম িাকিরতদর গলায় শৃঙ্খল পকরতয় চদব। োরা যা িরে 

চিবল োরই প্রকেিল োতদরতি চদওয়া হতব”। [সূরা সাবা, আয়াে: 

৩৩] 

نََِِّولَوِۡ﴿
َ
ِ ِأ

ِِل ك   َِِماَِظلََمۡتَِِنۡفس  ِِف  ۡرض 
َ
ََِِلۡفَتَدۡتِِٱۡۡل وا ِِب ه ۦۗ َِس 

َ
اِٱنلََّداَمةََِِوأ ا ِِلَمَّ و 

َ
َِرأ

َِِٱۡلَعَذاَبِ  مَِوق ض  مِِۡب ٱۡلق ۡسط ِِبَيَۡنه  ونََِِلَِِوه  ۡظلَم    [٥٤ :يونس] ﴾٥٤ِي 

“আর যমীতন যা রতয়তছ, ো যকদ যুলুম িতরতছ এমন প্রতেযি বযকক্তর 

হতয় যায়, েতব ো চস মুকক্তপণ কহতসতব কদতয় কদতব এবাং োরা লজ্জা 

চগাপন িরতব, যেন োরা আযাব চদেতব। আর োতদর মতধ্য 

নযায়কভকিি িয়সালা িরা হতব এবাং োতদরতি যুলুম িরা হতব না”। 
[সূরা ইউনূস, আয়াে: ৫৪] 



 

 

 
 150  

َِِوَيۡومَِِ﴿ ال مِ َِيَعض  ِىِٱلظَّ ول ِِيََديۡه ََِِعَ َِِيق  ۡيتَن 
َۡذت َِِيىلَ ولِ َِمعَِِٱَّتَّ َِيىَوۡيلََّتِى٢٧َِِسب يٗلِِٱلرَّس 

ِ َّتَّ ذِِۡلَمَِِِۡلۡتَن 
َ
ِِلََّقد٢٨َِِِۡخل يٗلِِف َلنًاِأ ن 

َضلَّ
َ
ۡيَطىنِ َِوََكنََِِجآَءّن  ِِإ ذَِِۡبۡعدَِِٱَّل  ۡكر َِِعنِ ِأ ِٱلشَّ

نَسىنِ  وٗلِِل ۡۡل    [٢٩ ،٢٧: الفرقان] ﴾٢٩َِِخذ 

“আর চসকদন যাকলম (অনুোতপ) কনতের হাে দুতটা িামকড়তয় বলতব, 

হায়, আকম যকদ রাসূতলর সাতথ চিাতনা পথ অবলম্বন িরোম। হায় 

আমার দুতভোগ, আকম যকদ অমুিতি বনু্ধরূতপ গ্রহণ না িরোম। অবশযই 
চস চো আমাতি উপতদশবাণী চথতি কবভ্রান্ত িতরকছল, আমার িাতছ ো 

আসার পর। আর শয়োন চো মানুতষর েনয চরম প্রোরি”। [সূরা 
আল-িুরিান, আয়াে: ২৭-২৯] 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َساَء، ِلزَيَْداَد ُشْكًرا، َوََّل »
َ
رَِي َمْقَعَدُه ِمَن انلهاِر لَْو أ

ُ
َحٌد اْلَنهَة إَِّله أ

َ
يَْدُخُل ََّل يَْدُخُل أ

ةً  ْحَسَن، َِلَُكوَن َعلَيِْه َحُْسَ
َ
رَِي َمْقَعَدُه ِمَن اْلَنهِة لَْو أ

ُ
َحٌد إَِّله أ

َ
 «انلهاَر أ

“প্রতেযি োন্নােীতি যকদ োর িমে োরাপ হতো োহতল োহান্নাতম োর 

অবস্থান চিাথায় হে ো চদোতনা হতব। েেন চস িৃেজ্ঞো প্রিাশ 

িরতব। আর প্রতেযি োহান্নামীতি, যকদ োর িমে ভাতলা হতো োহতল 

োন্নাতে োর অবস্থান চিাথায় হতো ো চদোতনা হতব। েেন চস 

অনুোপ িরতব”।58 

                                                            
58 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৬৯।  
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আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْهُل اْلَنهِة »
َ
ْهُل انلهاِر إََِل انلهاِر، ِِجَء بِالَْموِْت َحَّته َُيَْعَل َبْْيَ إَِذا َصاَر أ

َ
إََِل اْلَنهِة، َوأ

ْهَل انلهاِر َّلَ َموْ 
َ
ْهَل اْلَنهِة َّلَ َموَْت، َوَيا أ

َ
َت، اْلَنهِة َوانلهاِر، ُثمه يُْذبَُح، ُثمه ُينَاِدي ُمنَاٍد: يَا أ

ْهُل اْلَنهِة فَرَحً 
َ
ْهُل انلهاِر ُحْزنًا إََِل ُحْزنِِهمْ َفزَيَْداُد أ

َ
 «ا إََِل فَرَِحِهْم، َوَيْزَداُد أ

وزاد مسلم عن أِب سعيد اخلدري رِض اهلل عنه قال: ثم قرأ رسول اهلل صَّل اهلل 
مِِۡ﴿عليه وسلم:  رۡه  نذ 

َ
ة ِِيَۡومََِِوأ َِِإ ذِِۡٱۡۡلَۡسَ ۡمرِ ِق ض 

َ
مِِۡٱۡۡل ِِوَه  مَِِۡغۡفَلة ِِف  ِي ۡؤم ن ونََِِلِِوَه 

 .«ادلنيا إَل بيده وأشار [٣٩: مريم] ﴾٣٩ِ

“যেন োন্নােীরা োন্নাতে যাতব আর োহান্নামীরা োহান্নাতম যাতব েেন 

মুেুযতি োন্নাে ও োহান্নাতমর মধ্যস্থাতন েতবহ িতর চদওয়া হতব। 
অেঃপর এিেন চঘাষণািারী চঘাষণা কদতব, চহ োন্নােবাসীরা! আর 

চিাতনা মৃেুয চনই। চহ োহান্নামবাসীরা! আর চিাতনা মৃেুয চনই। এ 
চঘাষণা শুতন োন্নােীতদর আনন্দ-িুকেে আতরা চবতড় যাতব। আর 

োহান্নামীতদর দুঃে- অনুোপ আতরা চবতড় যাতব। (বণেনায়: বুোরী ও 
মুসকলম) আবু সায়ীদ আল েুদরী বকণেে মুসকলতমর বণেনায় এিকট বািয 

চবকশ আতছ। ো হতলা: এিথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম এ আয়ােকট পা  িতরতছন চয,  

مِۡ﴿ رۡه  نذ 
َ
ة ِِيَۡومََِِوأ َِِإ ذِِۡٱۡۡلَۡسَ ۡمرِ ِق ض 

َ
مِِۡٱۡۡل ِِوَه  مَِِۡغۡفلَة ِِف  : مريم] ﴾٣٩ِي ۡؤم ن ونََِِلِِوَه 

٣٩]  
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“আর োতদরতি সেিে িতর দাও পকরোপ কদবস সম্পতিে যেন সব 

কবষতয়র চূড়ান্ত কসদ্ধান্ত হতয় যাতব, অথচ োরা রতয়তছ উদাসীনোয় 

কবতভার এবাং োরা ঈমান আনতছ না”। [সূরা মারইয়াম, আয়াে: ৩৯] 

উদাসীনোয় কবতভার িথাকট বলার সময় কেকন দুকনয়ার কদতি হাে িারা 

ইশারা িতরতছন”। 59 

োহান্নাতমর শাকি হতব কচরস্থায়ী 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ۡجر م يَِِإ نَِّ﴿ ِِٱلۡم  ونََِِجَهنَّمََِِعَذاب ِِف  ِ َِل٧٤َِِِخىدل   َفَتَّ مِِۡي  مَِِۡعۡنه  ونَِِف يه ِِوَه  ۡبل س  ٧٥ِِم 
مَِِۡوَما نَِظلَۡمَنىه  مِ ََِكن وا َِِوَلىك  ىل م يَِِه  َِِيىَمىل ك َِِونَاَدۡوا ٧٦ِِِٱلظَّ َۡقض  ِقَاَلَِِرب َك َِِعلَۡيَناِِل 

م ىك ث ونَِِإ نَّك  مِلََقد٧٧ِِِۡمَّ ۡئَنىك  ِ ِج  نَِِّب ٱۡۡلَق  مَِِۡوَلىك  ك  ۡكََثَ
َ
ِ ِأ ونَِِل ۡلَحق   ﴾٧٨َِكىر ه 

  [٧٨ ،٧٤: الزخرف]

“কনশ্চয় অপরাধ্ীরা োহান্নাতমর আযাতব স্থায়ী হতব, োতদর চথতি আযাব 

িমাতনা হতব না এবাং োতে োরা হোশ হতয় পড়তব। আর আকম 

োতদর উপর যুলুম িকর কন; কিন্তু োরাই কছল যাকলম। োরা কচৎিার 
িতর বলতব, চহ মাকলি, চোমার রব চযন আমাতদরতি চশষ িতর চদন। 
চস বলতব, কনশ্চয় চোমরা অবস্থানিারী। অবশযই চোমাতদর িাতছ আকম 

সেয কনতয় এতসকছলাম; কিন্তু চোমাতদর অকধ্িাাংশই কছতল সেয 

অপছন্দিারী”। [সূরা যুেরুি, আয়াে: ৭৪-৭৮] 

কেকন আতরা বতলন, 

                                                            
59 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৬৫৪৮; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৪৯। 
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وا َِِوٱَّلَّ ينَِِ﴿ مَِِۡكَفر  ۡقَضِىَِلَِِجَهنَّمَِِنَارِ ِلَه  ۡيه مِِۡي 
وت وا َِِعلَ َِِوَلَِِفَيم  ف  َفَّ مَِي  ِم  نَِِۡعۡنه 

َََِِّّنۡز يَِكَذىل َكَِِعَذاب َها ِ ور ِِك  م٣٦َِِِۡكف  ونَِِوَه  ِِٓف يَهاِيَۡصَطر خ  ۡخر ۡجَناَِربََّنا
َ
َِصىل ًحاَِنۡعَمۡلِِأ

نَّاِٱَّلَّ يَِغۡيَِ وََِِنۡعَمل  ِِك 
َ
مِلَمِِۡأ اِن َعم  رۡك  رِ ِمَّ رََِِمنِف يه َِِيَتَذكَّ مِ ِتََذكَّ ير  ِِوََجآَءك  ِٱنلَّذ 

وق وا ِ ىل م يََِِفَماِفَذ  يِ ِم نِل لظَّ [٣٧ ،٣٦: فاطر] ﴾٣٧ِِنَّص    

“আর যারা িুিুরী িতর, োতদর েনয রতয়তছ োহান্নাতমর আগুন। 
োতদর প্রকে এমন চিাতনা িয়সালা চদওয়া হতব না চয, োরা মারা 

যাতব, এবাং োতদর চথতি োহান্নাতমর আযাবও লাঘব িরা হতব না। 
এভাতবই আকম প্রতেযি অিৃেজ্ঞতি প্রকেিল কদতয় থাকি। আর চসোতন 

োরা আেেনাদ িতর বলতব, চহ আমাতদর রব, আমাতদরতি চবর িতর 

কদন, আমরা পূতবে চয আমল িরোম, োর পকরবতেে আমরা চনি আমল 

িরব। (আল্লাহ বলতবন) আকম কি চোমাতদরতি এেটা বয়স চদইকন 

চয, েেন চিউ কশক্ষা গ্রহণ িরতে চাইতল কশক্ষা গ্রহণ িরতে পারে? 

আর চোমাতদর িাতছ চো সেিেিারী এতসকছল। িাতেই চোমরা 

আযাব আস্বাদন ির, আর যাকলমতদর চিাতনা সাহাযযিারী চনই”। [সূরা 
আল-িাকের, আয়াে: ৩৬-৩৭] 

োহান্নাতমর কশিল ও আলিােরা 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

ۡجر م يََِِوتََرى﴿ ن يَِِيَۡوَمئ ذِ ِٱلۡم  َقرَّ ِِم  ۡصَفاد ِِف 
َ
م٤٩ِِٱۡۡل اب يل ه  َرانِ ِم  نَِِسَ َِوَتۡغَشِىِقَط 

مِ  وَهه    [٥٠ ،٤٩: ابراهيم] ﴾٥٠ِٱنلَّارِ ِو ج 
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“আর চস কদন েুকম অপরাধ্ীতদর চদেতব োরা কশিতল বাুঁধ্া। োতদর 
চপাশাি হতব আলিােরার এবাং আগুন োতদর চচহারাসমূহতি চেতি 

চিলতব”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াে: ৪৯-৫০] 

مَِِۡفَعَجب َِِتۡعَجۡبِِِإَون﴿ ء َذاِقَۡول ه 
َ
نَّاِأ ء نَّاِت َرىبًاِك 

َ
ِِأ ف 

ِ َِخۡلقِ ِلَ يد  َلَٰٓئ َكَِِجد  و 
 
ِٱَّلَّ ينَِِأ

وا ِ َلَٰٓئ َكِِب َرب  ه ۡمِ َِكَفر  و 
 
ۡغَلىل َِِوأ

َ
ِِٓٱۡۡل ۡعَناق ه ۡمِ ِف 

َ
َلَٰٓئ َكِِأ و 

 
َِِوأ ۡصَحىب 

َ
مِِۡٱنلَّار ِ ِأ ِف يَهاِه 

ونَِ   [٥: الرعد] ﴾٥َِخىدل  

“আর যকদ েুকম আশ্চযে চবাধ্ ির, োহতল আশ্চযেেনি হতলা োতদর 

এ বক্তবয, আমরা যেন মাকট হতয় যাব, েেন কি আমরা নেুন সৃকষ্টতে 

পকরণে হব? এরাই োরা, যারা োতদর রতবর সাতথ িুিুরী িতরতছ,আর 

ওতদর গলায় থািতব কশিল এবাং ওরা অকিবাসী, োরা চসোতন স্থায়ী 

হতব”। [সূরা আর রাদ, আয়াে: ৫] 

োহান্নাতমর যাকু্কম বৃক্ষ 

আল্লাহ ো‘আলা এ সম্পতিে বতলন, 

ث يمِ َِطَعامِ ٤٣ِِٱلزَّق ومِ َِشَجَرَتِِإ نَِّ﴿
َ
ۡهلِ ٤٤ِِٱۡۡل َِِكٱلۡم  َِِيۡغل  ونِ ِف  ِٱۡۡلَم يمِ َِكَغۡلِ ٤٥ِِٱۡۡل ط 

وه ٤٦ِِ ذ  يمِ َِسَوآء ِِإ َلِىِفَٱۡعت ل وه ِِخ  ب وا ِِث م٤٧َِِِّٱۡۡلَح  هۦ ِفَۡوَقِِص  س 
ۡ
٤٨ِِٱۡۡلَم يمِ َِعَذاب ِِم نَِِۡرأ

نَتِِإ نََّكِِذ ۡقِ
َ
نت مَِماَِهىَذاِإ ن٤٩َِِِّٱۡلَكر يمِ ِٱۡلَعز يزِ ِأ ونَِِب هۦ ِك   ،٤٣: ادلخان] ﴾٥٠َِتۡمََت 

٥٠]  

“কনশ্চয় যাকু্কম বৃক্ষ পাপীর োদয; গকলে োমার মতো, উদরসমূতহ 

িুটতে থািতব। িুটন্ত পাকনর মতো (বলা হতব) ওতি ধ্র, অেঃপর 
োতি োহান্নাতমর মধ্যস্থতল চটতন কনতয় যাও। োরপর োর মাথার 
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উপর িুটন্ত পাকনর আযাব চেতল দাও। (বলা হতব) েুকম আস্বাদন ির, 

কনশ্চয় েুকমই সম্মাকনে, অকভোে। কনশ্চয় এটা ো-ই চয কবষতয় চোমরা 

সতন্দহ িরতে”। [সূরা আদ দুোন, আয়াে: ৪৩-৫০] 

ىل َكِِ﴿ َذ
َ
ًلَِِخۡي ِِأ مِِۡن ز 

َ
ىل م يَِِف ۡتَنةَِِٗجَعۡلَنىَهاِإ نَّا٦٢ِِٱلزَّق ومِ َِشَجَرة ِِأ َِشَجَرة ِِإ نََّها٦٣ِِل  لظَّ

جِ  ََِِّٓتۡر  ۡصلِ ِف 
َ
يمِ ِأ َها٦٤ِِٱۡۡلَح  ۥَِطۡلع  نَّه 

َ
َِِكأ َيىط يِ ِر ء وس  م٦٥ِِِۡٱلشَّ ِم ۡنَهآِأَلَك  ونَِِفَإ نَّه 

ونَِِم ۡنَهاِونَِِ ِ َفَمالِ  مِِۡإ نَِِّث م٦٦َِِِّٱۡۡل ط  مِِۡإ نَِِّث م٦٧َََِِِّح يمِ ِم  نِِۡلََشۡوٗباَِعلَۡيَهاِلَه  َعه  َلَِِمرۡج  َِۡل 
يمِ  م٦٨ِِِۡٱۡۡلَح  ۡلَفۡوا ِِإ نَّه 

َ
مِِۡأ م٦٩َِِِۡضٓال  يََِِءابَآَءه  ََِِٰٓفه  ونََِِءاَثىر ه مََِِۡعَ ۡهرَع   ﴾٧٠ِي 

  [٧٠ ،٦٢ :الصافات]

“আপযায়তনর েনয এগুতলা উিম না যাকু্কম বৃক্ষ, কনশ্চয় আকম োতি 

যাকলমতদর েনয িতর কদতয়কছ পরীক্ষা। কনশ্চয় এ গাছকট োহান্নাতমর 

েলতদশ চথতি চবর হয়। এর িল চযন শয়োতনর মাথা, কনশ্চয় োরা 

ো চথতি োতব এবাং ো কদতয় চপট ভকেে িরতব। েদুপকর োতদর েনয 
থািতব িুটন্ত পাকনর কমশ্রণ। োরপর োতদর প্রেযাবেেন হতব 

োহান্নাতমর আগুতন। কনশ্চয় এরা কনেতদর কপেৃপুরুষতদরতি পথভ্রষ্ট 

চপতয়কছল, িতল োরাও োতদর পদাঙ্ক অনুসরতণ দ্রুে ছুতটতছ”। [সূরা 
আস সািিাে, আয়াে: ৬২-৭০] 

এ সম্পতিে হাদীতস এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

চথতি বকণেে চয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এ আয়ােকট 

পা  িরতলন: 
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وا ِ﴿» َِِٱتَّق  وت نََِِّوَلِِت َقات هۦ َِحقَِِّٱّللَّ َِِتم  نت مِإ لَّ
َ
ونََِِوأ ۡسل م  قَاَل  [١٠٢: عمران ال] ﴾١٠٢ِم 

ُ َعلَيِْه وََسلهَم:  ِ َصَّله اَّلله قُّوِم »رَُسوُل اَّلله نه َقْطَرًة ِمَن الزه
َ
ْنيَا لَْو أ قُِطَرْت ِِف َداِر ادلُّ

ْنيَا َمَعايَِشُهْم، فََكيَْف بَِمْن يَُكوُن َطَعاَمُه؟ ْهِل ادلُّ
َ
فَْسَدْت لََعَ أ

َ
 «َْل

“চোমরা আল্লাহ-চি যথাযথ ভয় িতরা আর মুসকলম না হতয় মৃেুযবরণ 

িতরা না। এরপর কেকন বলতলন, যকদ যাকু্কম বৃক্ষ চথতি এিকট চিাটা 

পৃকথবীতে পকেে হয়, োহতল ো পৃকথবীবাসীর সব েীবতনাপিরণ নষ্ট 

িতর কদতব। অেএব চয ো োতব োর অবস্থা িী হতব?”60  

গকলে পুুঁে হতব োহান্নামীতদর োদয 

এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

وا ِ﴿ آء ِِم نَِوي ۡسَقِىَِجَهنَّمِ َِوَرآئ هۦ ِم  ن١٥َِِعن يدِ َِجبَّارِ ِك  ِِوََخاَبَِِوٱۡسَتۡفَتح  يدِ ِمَّ َِصد 
ۥ١٦ِ ه  ۥِيََكادِ َِوَلَِِيَتَجرَّع  ه  يغ  ت يه ِِي س 

ۡ
ِ ِم نِٱلَۡمۡوت َِِوَيأ

وََِِوَماَِمََكنِ ِك   ِ ِه  َِوم نِب َمي  ت 
َِِوَرآئ هۦ  َِِعَذاب    [١٧ ،١٥: ابراهيم] ﴾١٧َِغل يظ 

“আর োরা কবেয় িামনা িরল, আর বযথে হতলা সিল তস্বরাচারী 

হ িারী। এর সামতন রতয়তছ োহান্নাম, আর োতদর পান িরাতনা হতব 

গকলে পুুঁে চথতি। চস ো কগলতে চাইতব এবাং প্রায় সহতে চস ো 
কগলতে পারতব না। আর োর িাতছ সিল স্থান চথতি মৃেুয চধ্ুঁতয় 

আসতব, অথচ চস মরতব না। আর এর পতরও রতয়তছ িক ন আযাব”। 
[সূরা ইবরাহীম, আয়াে: ১৫-১৭] 

                                                            
60 কেরকমেী, হাদীস নাং ২৫৮৫, কেকন হাদীসকটতি হাসান সহীহ বতলতছন। আলবানী 
রহ. হাদীসকটতি সহীহ বতলতছন। 
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وا َِِخۡصَمانِ َِهىَذانِ ﴿ ِِٱۡخَتَصم  وا ِِفَٱَّلَّ ينََِِرب  ه ۡمِ ِف  َعۡتَِِكَفر  ط   مِِۡق  ِنَّار ِِم  نِث َيابِ ِلَه 
ِ ه مِ ِفَۡوقِ ِم نِي َصب  َِِماِب هۦ ِي ۡصَهرِ ١٩ِِٱۡۡلَم يمِ ِر ء وس  ون ه مِِۡف  م٢٠َِِوٱۡۡل ل ودِ ِب ط  َِولَه 
َقىم عِ  يدِ ِم نِِۡمَّ ٢١َِِِٓحد  ََّما ٓوا َِِك  َراد 

َ
نِأ

َ
وا ِِأ وا َِِغم ِ ِم نِِۡم ۡنَهاََِيۡر ج  ع يد 

 
َِعَذاَبَِِوذ وق وا ِِف يَهاِأ

  [٢٢ ،١٩ :احلج] ﴾٢٢ِٱۡۡلَر يقِ 

“এরা দু’কট কববাদমান পক্ষ, যারা োতদর রব সম্পতিে কবেিে িতর। 
েতব যারা িুিুরী িতর োতদর েনয আগুতনর চপাশাি প্রস্তুে িরা 

হতয়তছ। োতদর মাথার উপর চথতি চেতল চদওয়া হতব িুটন্ত পাকন। 
যার িারা োতদর চপতটর অভযন্ততর যা কিছু রতয়তছ ো ও োতদর 

চামড়াসমূহ কবগকলে িরা হতব। আর োতদর েনয থািতব চলাহার 

হােুড়ী। যেনই োরা যেণািাের হতয় ো চথতি চবর হতয় আসতে 

চাইতব, েেনই োতদরতি োতে কিকরতয় চদওয়া হতব এবাং বলা হতব, 

দহন-যেণা আস্বাদন ির”। [সূরা আল-হে, আয়াে: ১৯-২২] 

সৎিাতে আতদশ িতর ও অনযায় চথতি কনতষধ্ িতর অথচ কনতে ো 

চথতি দূতর থাতি না এমন বযকক্তর শাকি 

আমাতদর সমাতে এমন অতনি মানুষ আতছ যারা অনযতি ভাতলা িাতের 

আতদশ চদয় কিন্তু কনতে িতর না। আবার অনযতি অনযায় ও পাপাচার 

চথতি কিতর থািতে বতল অথচ চস কনতে োতে কলপ্ত হয়। এমন বযকক্ত 

োহান্নাতম এি কবতশষ ধ্রতনর শাকি চভাগ িরতব। হাদীতস এতসতছ: 

উসামা ইবন যাতয়দ চথতি বকণেে, কেকন বতলন, আকম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি বলতে শুতনকছ, কেকন বতলতছন, 
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ْقتَاُب َبْطِنِه، َفيَُدوُر بَِها َكَما »
َ
يُْؤََت بِالرهُجِل يَْوَم الِْقيَاَمِة، َفيُلََْق ِِف انلهاِر، َفتَنَْدِلُق أ

لَْم تَُكْن 
َ
ْهُل انلهاِر، َفيَُقولُوَن: يَا فاَُلُن َما لََك؟ أ

َ
ََح، َفيَْجتَِمُع إََِلِْه أ يَُدوُر احْلَِماُر بِالره

ُمُر بِالْمَ 
ْ
ْعُروِف، َوَتنََْه َعِن الُْمنَْكِر؟ َفيَُقوُل: بَََّل، قَْد ُكنُْت آُمُر بِالَْمْعُروِف َوََّل آِتيِه، تَأ

ْنََه َعِن الُْمنَْكِر َوآِتيِه 
َ
 «َوأ

“কিয়ামতের কদন এি বযকক্ততি উপকস্থে িরা হতব, োর চপতটর 

নাকড়ভুকরগুতলা ঘুরপাি চেতে থািতব। িতল চস গাধ্ার মে ঘুরতে 
থািতব। গাধ্া চযমন চরিার পাতশ ঘুতর থাতি। োহান্নাতমর অকধ্বাসীরা 
োতি চদোর েনয েতড়া হতব। োরা োতি বলতব, এই! চোমার এ 
অবস্থা চিন? েুকম কি সৎ িাতের আতদশ িরতে না আর অনযায় িাে 

চথতি কনতষধ্ িরতে না? চস বলতব: হযা, আকম সৎ িাতের আতদশ 

িরোম কিন্তু ো কনতে িরোম না। আর অনযায় ও অসৎ িাে চথতি 

মানুষতি কবরে থািতে বলোম কিন্তু কনতে োতে কলপ্ত হোম”।61 

োহান্নাতম সবতচতয় কনম্নমাতনর শাকির ধ্রন 

হাদীতস এতসতছ: সাহাবী নুমান ইবন বশীর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

اََكِن ِمْن نَاٍر، َيْغِِل ِمنُْهَما ِدَماُغُه َكَما إِنه » ْهِل انلهاِر َعَذابًا َمْن ََلُ َنْعاَلِن َوِِشَ
َ
ْهَوَن أ

َ
أ

ْهَوُنُهْم َعَذابًا
َ
َشدُّ ِمنُْه َعَذابًا َوإِنهُه َْل

َ
َحًدا أ

َ
نه أ

َ
 «َيْغِل الِْمرَْجُل، َما يََرى أ

“োহান্নামীতদর মতধ্য যার সবতচতয় হাল্কা শাকি হতব োর শাকির ধ্রনটা 

এমন হতব চয, োর পাতয় আগুতনর দুতটা েুো থািতব ও আগুতনর 
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দুতটা কিো থািতব। এর আগুতনর োতপ োর মগে টগবগ িতর 

িুটতে থািতব চযমন চডতগর মতধ্য পাকন িুটতে থাতি। চলাতিরা োর 
অবস্থা চদতে মতন িরতব এর চচতয় বড় শাকি আর কিছু চনই। অথচ 
এ শাকিটা হতলা সবতচতয় হাল্কা শাকি”।62  

োহান্নাতম শাকির কবকভন্ন ির 

হাদীতস এতসতছ: সামুরা ইবন েুনদাব রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ُخُذُه »
ْ
ُخُذُه انلهاُر إََِل َكْعبَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن تَأ

ْ
انلهاُر إََِل ُرْكبَتَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن ِمنُْهْم َمْن تَأ

ُخُذُه انلهاُر إََِل تَْرقَُوتِهِ 
ْ
ُخُذُه انلهاُر إََِل ُحْجَزتِِه، َوِمنُْهْم َمْن تَأ

ْ
  «تَأ

“োহান্নামীতদর িাতরা পাতয়র চগাড়ালী পযেন্ত আগুতন স্পশে িরতব। 
িতরা হাটু পযেন্ত আগুতন স্পশে িরতব। িাতরা চিামর পযেন্ত আবার 

িাতরা িণ্ঠ পযেন্ত আগুন স্পশে িরতব”।63 

নারীরা অকধ্িহাতর োহান্নাতম যাতব 

হাদীতস এতসতছ: উসামা ইবন যাতয়দ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 
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َة َمْن َدَخلََها » ْصَحاُب اْلَدِّ حَمْبُوُسوَن، ُقْمُت لََعَ بَاُب اْلَنهِة، فَََكَن ًَعمه
َ
الَمَساِكُْي، َوأ

ُة َمْن  إَِذا ًَعمه
ِمَر بِِهْم إََِل انلهاِر، َوُقْمُت لََعَ بَاُب انلهاِر فَ

ُ
ْصَحاَب انلهاِر قَْد أ

َ
نه أ

َ
َغْْيَ أ

 «َدَخلََها النَِّساءُ 

“আকম োন্নাতের চগতট দাড়ালাম, চদেলাম যারা োতে প্রতবশ িতরতছ 

োরা অকধ্িাাংশ কছল দুকনয়াতে দকরদ্র অসহায়। আর ধ্নী ও 

প্রভাবশালীতদর আটতি চদওয়া হতয়তছ। েতব োতদর মতধ্য যাতদর 

োহান্নাতম যাওয়ার িয়সালা হতয় চগতছ োতদর িথা আলাদা। আর 

আকম োহান্নাতমর প্রতবশ পতথ দাড়ালাম। চদেলাম, যারা প্রতবশ িরতছ 
োতদর অকধ্িাাংশ নারী”।64 

চিন নারীরা পুরুষতদর েুলনায় অকধ্িহাতর োহান্নাতম যাতব? 

অনয এিকট হাদীতস এ সম্পতিে এতসতছ: আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َن اَِّلْسِتْغَفاَر، » ْكَِثْ
َ
ْقَن َوأ ْهِل انلهارِ يَا َمْعَِشَ النَِّساِء، تََصده

َ
ْكََثَ أ

َ
ْيتُُكنه أ

َ
إِِّنِّ َرأ

« فَ
ْهِل انلهاِر؟ قَاَل: 

َ
ْكََثُ أ

َ
ٌة ِمنُْهنه َجْزلٌَة: َوَما نَلَا يَا رَُسوَل اهلِل أ

َ
َن »َفَقالَِت اْمَرأ تُْكَِثْ

 «اللهْعَن، َوتَْكُفْرَن الَْعِشْيَ 

“চহ নারীগণ! চোমরা দান-সদিা িতরা। চবকশ চবকশ িতর আল্লাহ 

ো‘আলার িাতছ ক্ষমা প্রাথেনা িতরা। চিননা আকম োহান্নাতম চোমাতদর 

অকধ্িহাতর চদতেকছ। এ িথা চশানার পর উপকস্থে মকহলাতদর মধ্য 
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চথতি এিেন (যার নাম কছল োযলা) প্রশ্ন িরতলা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 

আমাতদর চিন এ অবস্থা? চিন োহান্নাতম আমরা চবকশ সাংেযায় যাতবা? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: চোমরা স্বামীর প্রকে 

চবকশ অিৃেজ্ঞ ও অকভশাপ দাও চবকশ”।65 

বলতে োরাপ শুনাতলও আসতল আমাতদর সমাতের নারীতদর বািব কচত্র 

এ রিমই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন। আকম 

দাম্পেয েীবতন অতনি সুেী নারীতি চদতেকছ োরা স্বামীর প্রকে অতনি 

সময় চরম অিৃেজ্ঞো প্রিাশ িতর থাতি। অতনি সময় সামানয কবরক্ত 

হতল কনে সন্তানতদরও অকভশাপ চদয়। নারীতদর োহান্নাম চথতি বাুঁচার 
েনয এ দুতটা স্বভাব পকরহার িরতে হতব অবশযই। আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর বলার উতেশয এটাই। কেকন নারীতদর 
স্বভাব সাংতশাধ্ন িরার েনযই এ িথা বতলতছন। নারীতদর োতটা িরা 
বা োতদর ভূকমিা অবমুলযায়তনর েনয বতলন কন। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

োন্নাে ও োর অকধ্বাসীতদর কববরণ 

যারা োন্নাতে যাতবন োরা হতলন, নবী, কসেীি, শহীদ ও ঈমানদার 

সৎিমেশীল মানুষ।  

োন্নাে এমন এিকট স্থান যার পাশ কদতয় বতয় যায় নদী। যার 

প্রাসাদসমূহ তেকর হতয়তছ স্বণে ও চরৌতপযর ইট কদতয়। এ প্রাসাতদর 
অনযানয উপিরণসমূতহর মতধ্য আতছ মকন-মুক্তা, মৃগনাভী, কহরা-মাকনিয 

ইেযাকদ। চসোতন আতছ নারী-পুরুষ সিতলর েনয পকবত্র সঙ্গী-সাথী। 

আতছ সব ধ্রতনর িল-মুল। চসোতনর অকধ্বাসীরা োওয়া-দাওয়া আর 

আতমাদ-িুকেেতে মি থািতব। থািতব না চিাতনা ধ্রতনর দু:কচন্তা ও 
ভয়-ভীকে। চসোতন থাতি হাকস ও আনন্দ। থািতব না চিাতনা িান্না। 
মৃেুয থািতব না। থািতব না মৃেুযর দুঃকচন্তা। সবতচতয় বড় কন‘আমাে 

হতলা আমাতদর মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাবু্বল আলামীতনর সাক্ষাে লাভ ও 

োর সন্তুকষ্ট। 

চমাটিথাঃ হতলা, চসোতনর সুে শাকন্ত, আনন্দ-িুকেের চিাতনা দৃষ্টান্ত 

চিাতনা চচাে এেতনা চদতে কন। চিাতনা িান িেতনা শুতন কন। োর 
সকেযিার ধ্রণ সম্পতিে চিাতনা হৃদয় িেতনা িল্পনা িতর কন। 

সবেপ্রথম োন্নাতে প্রতবশ িরতবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম 
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হাদীতস এতসতছ: আনাস ইবন মাতলি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْستْفِتُح، َفَيُقوُل »
َ
ٌد، آِِت بَاَب اْْلَنهِة يَْوَم الِْقيَاَمِة فَأ قُوُل: حُمَمه

َ
نَْت؟ فَأ

َ
اخْلَاِزُن: َمْن أ

َحٍد َقبْلََك 
َ
ْفتَُح ِْل

َ
ِمْرُت ََّل أ

ُ
 «َفيَُقوُل: بَِك أ

“আকম কিয়ামতের কদন োন্নাতের চগতট এতস োন্নাে েুতল কদতে 

বলতবা। েেন দাতরায়ান প্রশ্ন িরতব, আপকন চি? আকম বলতবা, আকম 

মুহাম্মাদ। েেন চস বলতব, আমাতি কনতদেশ চদওয়া আতছ চয, আপনার 

পূতবে আকম চযন িাতরা েনয োন্নাতের দরো েুতল না চদই”।66 

প্রথম যারা োন্নাতে প্রতবশ িরতব 

হাদীতস এতসতছ: ইবন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন 

বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

يُْت انلهِِبه َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم َوَمَعُه الرَُّهيُْط، َوانلهِِبه َوَمَعهُ »
َ
َمُم، فََرأ

ُ
ه اْْل  ُعرَِضْت يلَعَ

نهُهْم 
َ
َحٌد، إِْذ ُرفَِع ِِل َسَواٌد َعِظيٌم، َفَظنَنُْت أ

َ
الرهُجُل َوالرهُجاَلِن، َوانلهِِبه لَيَْس َمَعُه أ

ِِت، فَِقي مه
ُ
فُِق، أ

ُ
َل ِِل: َهَذا ُموََس َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم َوقَْوُمُه، َولَِكْن اْنُظْر إََِل اْْل

إَِذا َسَواٌد َعِظيٌم، فَِقيَل 
فُِق اْْلَخِر، فَ

ُ
إَِذا َسَواٌد َعِظيٌم، فَِقيَل ِِل: اْنُظْر إََِل اْْل

َفنََظْرُت فَ
تَُك َوَمَعُهْم َسبُْعونَ  مه

ُ
لًْفا يَْدُخلُوَن اْْلَنهَة بَِغْْيِ ِحَساٍب َوََّل َعَذاٍب "، ُثمه ِِل: َهِذهِ أ

َ
 أ

يَن يَْدُخلُوَن اْْلَنهَة بَِغْْيِ ِحَساٍب َوََّل  ِ وََلَِك اَّله
ُ
ََلُ فََخاَض انلهاُس ِِف أ َنَهَض فََدَخَل َمْْنِ

يَن َصِحبُوا رَُسوَل  ِ اهللِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم، َوقَاَل  َعَذاٍب، َفَقاَل َبْعُضُهْم: فَلََعلهُهُم اَّله
ْشيَاَء فََخَرَج 

َ
ُكوا بِاهلِل، وََذَكُروا أ وا ِِف اْْلِْساَلِم َولَْم يُِْشِ يَن ُودِلُ ِ َبْعُضُهْم: فَلََعلهُهُم اَّله

                                                            
66 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৯৭। 
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ي ََتُوُضونَ »َعلَيِْهْم رَُسوُل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم، َفَقاَل:  ِ ْخََبُوُه، «  ِفيِه؟َما اَّله
َ
فَأ

ُونَ »َفَقاَل:  ُوَن، ولَََعَ َربِِّهْم َيَتَوَكه قُوَن، َوََّل َيتََطْيه يَن ََّل يَْرقُوَن، َوََّل يَْسََتْ ِ ، َفَقاَم «ُهُم اَّله
ْن ََيَْعلَِِن ِمنُْهْم، َفَقاَل: 

َ
َشُة ْبُن حِمَْصٍن، َفَقاَل: " اْدُع اهلَل أ نَْت ِمنُْهْم؟»ُعَكه

َ
مه قَاَم ثُ « أ

ْن ََيَْعلَِِن ِمنُْهْم، َفَقاَل: 
َ
َشةُ »رَُجٌل آَخُر، َفَقاَل: اْدُع اهلَل أ   «َسبََقَك بَِها ُعَكه

“কিয়ামতের কদন কবকভন্ন োকেতগাকষ্ঠর মানুষতদর িীভাতব হাকের িরা 

হতব োর এিকট কচত্র আমাতি চদোতনা হতয়তছ। আকম চদেলাম এিেন 

নবী আসতলন োর সাতথ দশ েতনর িম সাংেযি অনুসারী। আতরিেন 

নবী আতসলন, োর সাতথ এিেন বা দু’েন অনুসারী। আবার 

আতরিেন নবী আসতলন োর সাতথ চিাতনা অনুসারী চনই। এরপর 
চদেলাম বড় এিদল মানুষতি আনা হতলা। আকম ধ্ারনা িরলাম এরা 

আমার অনুসারী হতব। কিন্তু আমাতি বলা হতলা, এরা মূছা আলাইকহস 

সালাম ও োর অনুসারী। আমাতি বলা হতলা, আপকন অনয প্রাতন্ত 

োিান। আকম োিালাম। চদেলাম কবশাল এিদল মানুষ। আমাতি 

বলা হতলা, এবার অনয প্রাতন্ত োিান। আকম োিালাম। চদেলাম, 

চসোতনও কবশাল এিদল মানুষ। আমাতি বলা হতলা, এরা সিতল 

আপনার অনুসারী। এবাং োতদর মতধ্য সির হাোর মানুষ এমন আতছ, 

যারা চিাতনা কহসাব-কনিাশ ও শাকি বযেীে োন্নাতে প্রতবশ িরতব। এ 

িথাগুতলা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম উত  

োুঁর ঘতর চগতলন। উপকস্থে চলািেন এ সিল চলাি িারা হতব এ 
কনতয় কবেিে েুতড় কদল। কেউ চিহ বলতলা, োরা হতব ঐ সিল মানুষ 
যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচযে লাভ িতরতছ। 
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কেউ বলতলা, োরা হতব ঐ সিল মানুষ যারা ইসলাম কনতয় েন্ম গ্রহণ 
িতরতছ আর িেতনা কশিে িতর কন। আবার অতনতি অনয অতনি িথা 

বলতলা। ইকেমতধ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম োতদর 

িাতছ আসতলন। বলতলন, চোমরা কি কনতয় কবেিে িরকছতল? েেন 

োরা বলল, ঐ সিল চলাি হতব িারা এ কবষতয় আমরা আতলাচনা 

িরকছলাম। েেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: 

ঐ সিল চলাি হতলা োরাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যারা ঝাড়-িূুঁি িতর না। 
ঝাড়-িূুঁি িরতে যায় না। যারা িুলক্ষণ সুভ লক্ষতণ কবশ্বাস িতর না। 
আর শুধু্ োতদর প্রকেপালতির উপর কনভের (োওয়াকু্কল) িতর। এ িথা 

শুতন উিাশা ইবন কমহসান দাকড়তয় চগতলন আর বলতলন, চহ রাসূল! 

আপকন আল্লাহ ো‘আলার িাতছ চদা‘আ িরুন, কেকন চযন আমাতি এ 

সিল চলািতদর অন্তভূেক্ত িতরন। েেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলতলন, েুকম োতদর অন্তভূেক্ত হতয় চগতল। এরপর 

আতরিেন দাকড়তয় বলতলন, চহ রাসূল! আপকন আল্লাহ ো‘আলার িাতছ 

চদা‘আ িরুন, কেকন চযন আমাতিও এ সিল চলািতদর অন্তভূেক্ত 

িতরন। েেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন, 

উিাশা চোমাতি ছাকড়তয় চগতছ”।67 

হাদীসকট চথতি আমরা যা োনতে পাকর: 

                                                            
67 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৫৭০৫; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২২০।  
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এি. অনযানয নবীতদর অনুসারীতদর েুলনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসারীতদর সাংেযা হতব অতনি চবকশ।  

দুই. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসারীতদর মতধ্য সির 

হাোর মানুষ কবনা কহসাব ও চিাতনা শাকি বযেীে োন্নাতে প্রতবশ 

িরতব। 

কেন. শরী‘আে অনুতমাকদে ঝাড়-িুুঁি তবধ্। আর চয সিল ঝাড়-িুুঁি 

শরী‘আে অনুতমাদন িতর না ো কনকষদ্ধ। তবধ্ ঝাড়-িুুঁি িরা বা 

িরাতনা োওয়াকু্কতলর পকরপন্থী নয়। েতব এগুতলা পকরহার িতর 

সমূ্পণেভাতব আল্লাহ ো‘আলার উপর কনভের িরা হতলা োওয়াকু্কতলর 

এিকট শীষে স্থান। যারা এ শীষে স্থাতনর অকধ্িারী হতে পারতব োরা 
কবনা কহসাতব োন্নাে লাতভর চসৌভাগয অেেন িরতব। 

চার. চিাতনা কিছু চদতে বা চিাতনা কিছু িতর োর মাধ্যতম শুভ অশুভ 

কনণেয় িরা োতয়য নয়।  

পাুঁচ. িুরআন বা হাদীতসর চিাতনা কবষয় কনতয় কবেিে বা আতলাচনা 

িরা চদাতষর কিছু নয়। সাহাবীগন যেন এ ভাগযবান মানুষগুতলা িারা 
হতবন এ কবষয় কনতয় কবেিে িরকছতলন েেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম োতদর কনতষধ্ িতরন কন বা কবেিে িরা ক ি নয় 
বতল চিাতনা মন্তবয িতরন কন। 

ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সব বযাপাতর মানুতষর 

মোমে প্রিাতশর স্বাধ্ীনোর প্রবেেন িতরতছন। োর সমিাতল চিাতনা 
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রাো-বাদশা বা ধ্মেীয় চনোরা োতদর চলািতদর এভাতব মোমে 

প্রিাতশর স্বাধ্ীনো চদন কন। িাতরা মোমে ভুল হতলও কেকন ো 

প্রিাশ িরার েনয উৎসাহ কদতেন। িাউতি মোমে প্রিাতশ বাধ্া 
প্রদান িতরন কন। 

সাে. চিাতনা কবষতয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি 

চদা‘আ িরতে বলা শরীয়ে অনুতমাকদে িাে বতল স্বীিৃে কছল যেকদন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম েীকবে কছতলন। চযমন, 

আমরা এ হাদীতস চদেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর 

িাতছ উক্কাশা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চদা‘আ চচতয়তছন। এমকনভাতব েীকবে 
চিাতনা আকলম বা বুযুগে বযকক্তর িাতছ চয চিাতনা বযাপাতর চদা‘আ চাওয়া 

যায়। কিন্তু চিাতনা মৃে নবী বা অলীর িাতছ চিাতনা বযাপাতর চদা‘আ 

চাওয়া যায় না। 

আট. এ হাদীসকট আমাতদর সিলতি যথাযথভাতব আল্লাহ ো‘আলার 

উপর োওয়াকু্কল িরা ও োওয়াকু্কতলর শীষেস্থাতন চপৌঁতছ যাওয়ার েনয 

উৎসাহ কদতচ্ছ। 

োন্নাতে সবেকনম্ন ও সতবোচ্চ মযোদা 

হাদীতস এতসতছ: মুগীরা ইবন চশাবা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْهُل »
َ
ْدِخَل أ

ُ
لًَة، قَاَل: ُهَو رَُجٌل يَِِجُء َبْعَد َما أ ْهِل اْْلَنهِة َمْْنِ

َ
ْدََن أ

َ
َل ُموََس َربهُه، َما أ

َ
َسأ

، َكيَْف َوقَْد نََزَل انلهاُس َمنَاِزلَُهمْ  ْي رَبِّ
َ
، اْْلَنهِة اْْلَنهَة، َفُيَقاُل ََلُ: اْدُخِل اْْلَنهَة، َفيَُقوُل: أ
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َخُذوا
َ
ْن يَُكوَن لََك ِمثُْل ُملِْك َمِلٍك ِمْن ُملُوِك  َوأ

َ
تَْرََض أ

َ
َخَذاتِِهْم، َفيَُقاُل ََلُ: أ

َ
أ

، َفيَُقوُل: لََك َذلَِك، َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه، َفَقاَل ِِف  ْنيَا؟ َفيَُقوُل: رَِضيُت رَبِّ ادلُّ
، َفَيُقوُل: َهذَ  ، َولََك َما اْشتََهْت َنْفُسَك، اخْلَاِمَسِة: رَِضيُت رَبِّ ْمثَاَِلِ

َ
ُة أ ا لََك وََعَِشَ

يَن  ِ وََلَِك اَّله
ُ
لًَة؟ قَاَل: أ ْعاَلُهْم َمْْنِ

َ
، فَأ ، قَاَل: رَبِّ ْت َعيْنَُك، َفَيُقوُل: رَِضيُت رَبِّ َوََّله

رَْدُت َغرَْسُت َكَراَمتَُهْم بِيَِدي، وََختَْمُت َعلَيَْها، فَلَْم تََر َعْْيٌ 
َ
ُذٌن، َولَْم أ

ُ
، َولَْم تَْسَمْع أ

 " : َِِتۡعلَمِ ِفََلِ﴿ََيُْطْر لََعَ قَلِْب بََِشٍ "، قَاَل: َوِمْصَداقُُه ِِف ِكتَاِب اهلِل َعزه وََجله َِنۡفس 
ِٓ ا َِِمَّ ۡخف 
 
مِأ ة ِِم  نِلَه  ِ ِق رَّ ۡعي 

َ
  [١٧ :السجدة] ﴾١٧َِيۡعَمل ونَََِِكن وا ِِب َماَِجَزآَء ِِأ

“মুসা আলাইকহস সালাম োর প্রকেপালিতি কেতজ্ঞস িরতলন, 

োন্নােবাসীতদর মতধ্য সবেকনম্ন মযোদার চলািকট মযোদা কি রিম হতব? 

আল্লাহ ো‘আলা বলতলন, চস হতলা এমন এি বযকক্ত, োন্নাতের 

অকধ্বাসীতদর োন্নাতে প্রতবশ িরাতনার পর আকম োতি বলতবা, েুকম 

োন্নাতে প্রতবশ িতরা। চস বলতব, চহ রব! িীভাতব আকম োন্নাতে 

প্রতবশ িরতবা যেন সিলতি কনে কনে মযোদা অনুযায়ী স্থান কনতয় 

চগতছ এবাং োতদর পাওনাগুতলা গ্রহণ িতরতছ? েেন োতি বলা হতব, 

দুকনয়ার সম্রাটতদর মে এিেন সম্রাতটর যা থাতি চোমাতি চস পকরমাণ 

চদওয়া হতল েুকম কি সন্তুষ্ট হতব? চস উিতর বলতব চহ প্রভূ, আকম সন্তুষ্ট 

হতবা। আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, চোমাতি চস পকরমাণ চদওয়া হতব, 

োরপরও চস পকরমাণ আবার চদওয়া হতব, োরপরও চস পকরমাণ 

আবার চদওয়া হতব োরপর আবার চস পকরমাণ চদওয়া হতব। পঞ্চমবার 

চস বলতব, চহ প্রভু আকম সন্তুষ্ট হতয় চগলাম। আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, 

োহতল এ পকরমাণ চোমার সাতথ এর আতরা দশগুণ চোমাতি চদওয়া 
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হতলা। আর চোমার েনয রতয়তছ যা চোমার মন িামনা িতর আর যা 

চোমার চচাে চদেতে চায়। চস বলতব, চহ রব আকম সন্তুষ্ট হতয় চগলাম। 

োরপর মুসা আলাইকহস সালাম কেতজ্ঞস িরতলন, চহ আল্লাহ! আর 

সবতচতয় উচ্চ মযোদাবান বযকক্তর স্থান চিমন হতব? আল্লাহ ো‘আলা 

বলতলন: োরা হতলা. যাতদর মযোদার বীে আকম কনে হাতে বপন িতরকছ 

এবাং োর উপর সীলতমাহর এুঁতট কদতয়কছ। িাতেই চসোতনর মযোদা ও 
সুে-শাকন্ত এমন যা চিানকদন চিাতনা চচাে চদতে কন। চিাতনা িান 

চশাতন কন। চিাতনা মানুতষর অন্তর োর িল্পনা িতর কন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন, এর সেযো চোমরা আল্লাহ 

ো‘আলার এ বাণীতে চপতে পাতরা চযোতন কেকন বতলতছন, 

َِِتۡعلَمِ ِفََلِ﴿ َِِٓنۡفس  ا َِِمَّ ۡخف 
 
مِأ ة ِِم  نِلَه  ِ ِق رَّ ۡعي 

َ
 ﴾١٧َِيۡعَمل ونَََِِكن وا ِِب َماَِجَزآَء ِِأ

  [١٧ :السجدة]

“অেএব, চিাতনা বযকক্ত োতন না চচাে েুড়াতনা কি কেকনস োতদর েনয 

লুকিতয় রাো হতয়তছ”।68 

হাদীতস আতরা এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

« ُ ُذٌن َسِمَعْت، َوََّل َخَطَر »قَاَل اَّلله
ُ
ْت، َوََّل أ

َ
احِلَِْي َما ََّل َعْْيٌ َرأ ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصه

َ
أ

، فَاقَْرُءوا إِْن ِشئْتُْم  َِِتۡعلَمِ ِفََلِ﴿لََعَ قَلِْب بََِشٍ َِِٓنۡفس  ا َِِمَّ ۡخف 
 
مِأ ة ِِم  نِلَه  ِ ِق رَّ ۡعي 

َ
 ﴾١٧ِأ

  [١٧ :السجدة]
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“আল্লাহ ো‘আলা বতলন, আকম আমার সৎিমেশীল বান্দাতদর েনয এমন 

বস্তু প্রস্তুে িতর চরতেকছ যা চিাতনা চচাে চদতে কন। আর যা চিাতনা 

িান চশাতনকন। এবাং চিাতনা মানুতষর অন্তর ো িল্পনা িরতে সক্ষম 

হয় কন। আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, চোমরা চাইতল এ 

আয়ােকট পা  িরতে পাতরা:  

َِِتۡعلَمِ ِفََلِ﴿ َِِٓنۡفس  ا َِِمَّ ۡخف 
 
مِأ ة ِِم  نِلَه  ِ ِق رَّ ۡعي 

َ
  [١٧ :السجدة] ﴾١٧ِأ

“অেএব চিাতনা বযকক্ত োতন না চচাে েুড়াতনা কি কেকনস োতদর েনয 

লুকিতয় রাো হতয়তছ”।69 

োন্নাতের চগতটর আতলাচনা 

োন্নাতের আটকট চগট রতয়তছ। চগটগুতলা এে কবশাল চয, এিকট চগতটর 
দুপাতটর মতধ্য দুরে হতলা মক্কা চথতি কহের পযেন্ত (প্রায় ১১৬০ 

কিতলাকমটার) অথবা মক্কা চথতি বসরা পযেন্ত (প্রায় ১২৫০ কি.কম) 

প্রতেযি সৎিমেশীল বযকক্ততদর োতদর আমল অনুযায়ী কবতশষ কবতশষ 

চগট চথতি আহবান িরা হতব। চয ছদিাহ িতরতছ োতি ছদিার চগট 
চথতি আহবান িরা হতব। চয সাওম পালন িতরতছ োতি রাইয়যান 
নামি চগট চথতি আহ্বান িরা হতব।  

োন্নাতের চগট সম্পতিে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন, 
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يقَِ﴿ َقۡوا ِِٱَّلَّ ينَِِوَس  مِِۡٱتَّ َمًرا ِِٱۡۡلَنَّة ِِإ َلَِِربَّه  َِِٰٓز  ىب َهاَِوف ت َحۡتَِِجآء وَهاِإ َذاَِحّتَّ بَۡو
َ
مَِِۡوقَاَلِِأ ِلَه 

مَِِۡسَلىمِ َِخَزَنت َها ۡبت مَِِۡعلَۡيك  ل وَهاِط    [٧٢: الزمر] ﴾٧٣َِخىدل  ينَِِفَٱۡدخ 

“আর যারা োতদর রবতি ভয় িতরতছ োতদরতি দতল দতল োন্নাতের 

কদতি কনতয় যাওয়া হতব। অবতশতষ োরা যেন চসোতন এতস চপৌঁছতব 
এবাং এর চগটসমূহ েুতল চদওয়া হতব েেন োন্নাতের রক্ষীরা োতদরতি 

বলতব, চোমাতদর প্রকে সালাম, চোমরা ভাতলা কছতল। অেএব 

স্থায়ীভাতব থািার েনয এোতন প্রতবশ ির”। [সূরা যুমার, আয়াে: ৭৩] 

এ আয়াে িারা স্পষ্ট হতলা চয, োন্নাতে অতনিগুতলা চগট আতছ। 

োন্নাতের চগট সম্পতিে হাদীতস আতরা এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু 

‘আনহু চথতি বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বতলতছন, 

، َفَمْن » ِ َهَذا َخْْيٌ بَْواِب اْلَنهِة: يَا َعبَْد اَّلله
َ
، نُوِدَي ِمْن أ ِ ْنَفَق َزوَْجْْيِ ِِف َسِبيِل اَّلله

َ
َمْن أ

اَلةِ ُدِِعَ ِمْن بَاِب الصه  ْهِل الصه
َ
ْهِل اِْلَهاِد ُدِِعَ ِمْن بَاِب ََكَن ِمْن أ

َ
اَلِة، َوَمْن ََكَن ِمْن أ

َدقَِة  ْهِل الصه
َ
يهاِن، َوَمْن ََكَن ِمْن أ يَاِم ُدِِعَ ِمْن بَاِب الره ْهِل الصِّ

َ
اِْلَهاِد، َوَمْن ََكَن ِمْن أ

 
َ
ُ َعنُْه: بِأ بُو بَْكٍر رَِِضَ اَّلله

َ
َدقَِة "، َفَقاَل أ ِ ُدِِعَ ِمْن بَاِب الصه ِمِّ يَا رَُسوَل اَّلله

ُ
نَْت َوأ

َ
ِِب أ

بَْواِب 
َ
َحٌد ِمْن تِلَْك اْل

َ
وَرٍة، َفَهْل يُْدََع أ بَْواِب ِمْن ََضُ

َ
َما لََعَ َمْن ُدِِعَ ِمْن تِلَْك اْل

ْن تَُكوَن ِمنُْهمْ »ُُكَِّها، قَاَل: 
َ
رُْجو أ

َ
 «َنَعْم َوأ

“চয দুতটা কবষয় (প্রাণ ও সম্পদ) আল্লাহর পতথ েরচ িতরতছ োতি 

োন্নাতের চগট চথতি ডাি কদতয় বলা হতব, চহ আল্লাহর বান্দা! চোমার 

েনয এটা িলযাণির। চয নামােী হতব োতি সালাতের দরো চথতি 
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ডািা হতব। আর চয কেহাদিারী োতি কেহাতদর চগট চথতি ডািা 

হতব। কসয়াম পালনিারীতি রাইয়ান নামি চগট চথতি ডািা হতব। চয 
ছদিা িতরতছ োতি ছদিার চগট চথতি ডািা হতব। এ িথা শুতন 
আবু বির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রশ্ন িরতলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (আপনার 

প্রকে আমার কপো মাো উৎসগে চহাি) যাতি এ সিল চগট চথতি ডািা 

হতব চস কি চিাতনা অনুকবধ্ার সমু্মেীন হতব? আর এমন চিাতনা চলাি 

পাওয়া যাতব যাতি োন্নাতের সিল চগট চথতি ডািা হতব? রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: হযাুঁ, পাওয়া যাতব। আকম আশা 

িকর েুকম োতদর এিেন”।70 

এ হাদীস চথতি আমরা োনতে পারলাম, এমন কিছু চনিিার মানুষ 

থািতবন যাতদরতি োন্নাতে সিল চগট ও দরো কদতয় ডািা হতব। 
োন্নাতের সিল িপাট োতদর েনয চোলা থািতব। আর এ সিল 

ভাগযবানতদর এিেন হতলন, েলীিােুল মুসকলমীন আবু বির কসেীি 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু। িারণ, কেকন সিল চনি আমলই সম্পাদন 

িরতেন। চিাতনা চনি আমলই েযাগ িরেন না। এ সম্পতিে এিকট 

হাদীতস এতসতছ: আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, এিকদন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: 

ْصبََح ِمنُْكُم اَْلَْوَم َصائًِما؟»
َ
نَا، قَاَل: « َمْن أ

َ
بُو بَْكٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه: أ

َ
َفَمْن تَِبَع »قَاَل أ

نَا، قَاَل: « ِمنُْكُم اَْلَْوَم َجنَاَزًة؟
َ
بُو بَْكٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه: أ

َ
ْطَعَم ِمنُْكُم »قَاَل أ

َ
َفَمْن أ

نَا، قَاَل: « َم ِمْسِكينًا؟اَْلَوْ 
َ
بُو بَْكٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه: أ

َ
َفَمْن ًَعَد ِمنُْكُم اَْلَْوَم »قَاَل أ
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نَا، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم: « َمِريًضا؟
َ
بُو بَْكٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه: أ

َ
قَاَل أ

 «َخَل اْْلَنهةَ َما اْجتََمْعَن ِِف اْمِرٍئ، إَِّله دَ »

“চোমাতদর মতধ্য আে চি সাওম পালন িতরতছ? আবু বির 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বলতলন, আকম সাওম পালন িতরকছ। এরপর কেকন 
প্রশ্ন িরতলন, চি চোমাতদর মতধ্য আে চিাতনা মৃে বযকক্তর দািন-

িািন ও োনাযায় অাংশ কনতয়তছ? আবু বির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলতলন, আকম অাংশ কনতয়কছ। োরপর কেকন বলতলন, চোমাতদর মতধ্য 
চি আে চিাতনা অভাবী বযকক্ততি োবার োইতয়তছ? আবু বির 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বলতলন, আকম োবার কদতয়কছ। োরপর কেকন প্রশ্ন 
িরতলন, চোমাতদর মতধ্য আে চি অসুস্থ বযকক্তর চসবা িতরতছ? আবু 

বির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বলতলন, আকম িতরকছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলতলন, যার মতধ্য এ ভাতলা িােগুতলার সমাতবশ 

ঘটতব োন্নাতে চস প্রতবশ িরতবই”।71 

আর এ েনযই আবু বির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুতি োন্নাতের সিল চগট 

চথতি আহবান িরা হতব। িারণ, কেকন সিল প্রিার ভাতলা িাে 

িতরতছন। 

এ হাদীতসর কশক্ষা অনুযাকয় আমাতদর িেেবয হতলা, সিল প্রিার ভাতলা 

ও সৎিমে যা িরা সম্ভব ো সম্পাদন িরা। োহতল আল্লাহ ো‘আলার 

রহমে-অনুগ্রতহ আমরা এ মযোদা অেেন িরতে পাকর। 
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হাদীতস আতরা এতসতছ: সাহাল ইবন সাআদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ائُِموَن يَْوَم الِقيَاَمِة، ََّل يَْدُخُل ِمنُْه » يهاُن، يَْدُخُل ِمنُْه الصه إِنه ِِف اْلَنهِة بَابًا ُيَقاُل ََلُ الره
إَِذا 

َحٌد َغْْيُُهْم، فَ
َ
ائُِموَن؟ َفيَُقوُموَن ََّل يَْدُخُل ِمنُْه أ ْيَن الصه

َ
َحٌد َغْْيُُهْم، ُيَقاُل: أ

َ
أ

َحدٌ َدخَ 
َ
ْغِلَق فَلَْم يَْدُخْل ِمنُْه أ

ُ
 «لُوا أ

“োন্নাতে এিকট চগট রতয়তছ। যার নাম রাইয়যান। কিয়ামতের কদন 
কসয়াম পালনিারীরাই শুধু্ চস দরো কদতয় প্রতবশ িরতব। োতদর ছাড়া 
অনয চিউ চস দরো কদতয় প্রতবশ িরতে পারতব না। চসকদন চঘাষণা 
িরা হতব, কসয়াম পালনিারীরা চিাথায়? েেন োরা দাুঁকড়তয় যাতব চস 

দরো কদতয় প্রতবশ িরার েনয। যেন োরা প্রতবশ িরতব দরো বন্ধ 
িতর চদওয়া হতব িতল োরা বযেীে অনয চিউ প্রতবশ িরতে পারতব 

না”।72 

এ হাদীস কদতয়ও আমরা বুঝলাম োন্নাতে সাওম পালনিারীতদর েনয 

এিকট কবতশষ চগট থািতব। 

োন্নাতের কবকভন্ন ির 

োন্নােীতদর মান মযোদা অনুযায়ী কবকভন্ন ির দান িরা হতব। এমকনভাতব 
মুোকহদতদর েনয এিশে ির থািতব। অনযানয ঈমানদার ও আকলম 

উলামাতদর েনয থািতব কবকভন্ন ির। 
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এ সম্পতিে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন, 

ت هۦ َِوَمن﴿
ۡ
ۡؤم ٗناِيَأ ىل َحىت َِِعم َلِِقَدِِۡم  َلَٰٓئ َكِِٱلصَّ و 

 
مِ ِفَأ ِِلَه  َرَجىت  َلِىِٱدلَّ : طه] ﴾٧٥ِٱۡلع 

٧٥]  

“আর যারা োুঁর কনিট আসতব মুকমন অবস্থায়, সৎিমে িতর োতদর 

েনযই রতয়তছ সুউচ্চ মযোদা”। [সূরা োহা, আয়াে: ৭৫] 

ِ ِيَۡرفَعِ ﴿ مَِِۡءاَمن وا ِِٱَّلَّ ينَِِٱّللَّ وت وا َِِوٱَّلَّ ينَِِم نك 
 
ِ ِٱۡلع ۡلمَِِأ ِ َِدَرَجىت  َِخب ي َِِتۡعَمل ونَِِب َماَِوٱّللَّ

  [١١: املجادلة] ﴾١١

“চোমাতদর মতধ্য যারা ঈমান এতনতছ এবাং যাতদরতি জ্ঞান দান িরা 

হতয়তছ আল্লাহ োতদরতি মযোদায় সমুন্নে িরতবন। আর চোমরা যা 

ির আল্লাহ চস সম্পতিে সমযি অবকহে”। [সূরা আল-মুোদালাহ, 

আয়াে: ১১] 

َلِ﴿ ِ ِفَضَّ ينَِِٱّللَّ َجىه د  ىل ه مِِۡٱلۡم  ۡمَو
َ
ه مِِۡب أ س  نف 

َ
َِِوأ ينَََِِعَ َِِدرََجٗة ِِٱلَۡقىع د 

ِ ِوََعدََِِوُك  ٗ ِٱّللَّ
َلِِٱۡۡل ۡسَنى ِ ِ َِوفَضَّ ينَِِٱّللَّ َجىه د  ِِٱلۡم  ينَََِِعَ ۡجًراِٱۡلَقىع د 

َ
يٗماِأ َِوَمۡغف َرةِِٗم  ۡنهِ َِدَرَجىت ٩٥َِِِعظ 

ِ َِوََكنََِِورََۡحَٗة ِ وٗراِٱّللَّ يًماَِغف    [٩٦ ،٩٥ :النساء] ﴾٩٦ِرَّح 

“কনেতদর োন ও মাল িারা কেহাদিারীতদর মযোদা আল্লাহ বতস 

থািাতদর ওপর অতনি বাকড়তয় কদতয়তছন। আর আল্লাহ প্রতেযিতিই 

িলযাতণর প্রকেশ্রুকে কদতয়তছন এবাং আল্লাহ কেহাদিারীতদরতি বতস 

থািাতদর ওপর মহা পুরস্কার িারা চশ্রষ্ঠে দান িতরতছন। োুঁর পক্ষ 

চথতি রতয়তছ অতনি মযোদা, ক্ষমা ও রহমে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, 

পরম দয়ালু”। [সূরা আন কনসা, আয়াে: ৯৫-৯৬] 
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এ সিল আয়াতের সবগুতলাতে আমরা চদেতে চপলাম, আল্লাহ ো‘আলা 

োন্নাতে মযোদার কবকভন্ন ির চরতেতছন। কেকন নবী ও রাসূলতদর পর 
সাধ্ারণ মানুষতদর মধ্য চথতি আকলম-উলামা ও আল্লাহর পতথ যারা 

কেহাদ িতরতছন োতদর কবতশষ ও সুউচ্চ মযোদা দান িরতবন। 

োন্নাতে উচ্চ মযোদা সম্পতিে িতয়িকট হাদীস 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, কেকন বতলন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْن يُْدِخلَُه »
َ
ِ أ ا لََعَ اَّلله اَلَة، وََصاَم َرَمَضاَن ََكَن َحقًّ قَاَم الصه

َ
، َوأ ِ َوبِرَُسوَِلِ َمْن آَمَن بِاَّلله

رِْضِه الهِِت ُودِلَ ِفيَها
َ
ْو َجلََس ِِف أ

َ
ِ أ ، «اْلَنهَة، َجاَهَد ِِف َسِبيِل اَّلله ِ ، َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اَّلله

 ُ فاََل نُبَِشِّ
َ
ُ لِلُْمَجاِهِديَن ِِف َسِبيِل » انلهاَس؟ قَاَل: أ َها اَّلله َعده

َ
إِنه ِِف اْلَنهِة ِمائََة َدرََجٍة، أ

لُوهُ الِفْرَدوَْس 
َ
، فَاْسأ َ تْلُُم اَّلله

َ
إَِذا َسأ

رِْض، فَ
َ
َماِء َواْل رََجتَْْيِ َكَما َبْْيَ السه ، َما َبْْيَ ادله ِ ، اَّلله

وَْسُط اْلَ 
َ
إِنهُه أ

لَْعَ اْلَنهِة فَ
َ
َراُه  -نهِة َوأ

ُ
  «فَْوقَُه َعْرُش الرهمْحَِن  -أ

“চয আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর প্রকে কবশ্বাস স্থাপন িরতব আর সালাে 

িাতয়ম িরতব ও চরাযা পালন িরতব আল্লাহর উপর দাকয়ে হতলা, কেকন 

োতি োন্নাতে প্রতবশ িরাতবন। চস বযকক্ত োর েন্ম ভূকমতে বতস 

থািুি বা আল্লাহর পতথ কেহাদ িরুি (উভয় অবস্থাতে চস োন্নাতের 

অকধ্িারী হতব) সাহাবীগণ বলতলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এ 

সুসাংবাদকট মানুষতি চদব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বলতলন: অবশযই োন্নাতে এিশ ির রতয়তছ কবকভন্ন মযোদার। যা 

আল্লাহ চস সিল চলািতদর েনয প্রস্তুে চরতেতছন যারা আল্লাহর পতথ 

যুদ্ধ িতরতছ। এি এিকট মযোদার বযকপ্ত হতব আিাশ ও পৃকথবীর 
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মধ্যিার দুরতের সম পকরমাণ। যেন চোমরা আল্লাহ ো‘আলার িাতছ 

প্রাথেনা িরতব েেন চোমরা োন্নােুল চিরদাউস চাতব। িারণ এটা 
োন্নাতের মধ্যবেেী ও সুউচ্চ মযোদার স্থান। এর উপর রতয়তছ দয়াময় 
আল্লাহর আরশ”।73  

এ হাদীস চথতি আমরা যা কশেতে পাকর 

এি. যারা আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর প্রকে ঈমান আনতব, সালাে আদায় 

িরতব ও সাওম পালন িরতব োরা োন্নাতে যাতব। 

দুই. যারা আল্লাহর পতথ োুঁর দীন সুউচ্চ িরার লতক্ষয যুদ্ধ ও কেহাদ 

িরতব োতদর মযোদা সবতচতয় চবকশ।  

কেন. আল্লাহ ো‘আলার িাতছ োন্নাতে সতবোচ্চ মযোদা েথা চিরদাউস 

লাভ িরার েনয প্রাথেনা িরতে রাসূতলর কনতদেশ। 

চার. এ হাদীসকট মুসকলমতদর েনয এিকট কবরাট সুসাংবাদ। সাহাবাতয় 
চিরাম হাদীসকট চশানার পর বতলতছন, এ সাংবাদকট কি আমরা সিতলর 

িাতছ প্রচার িরতবা না? োতদর এ প্রতশ্নর উিতর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কিছু বতলনকন। অনয বণেনায় আতছ কেকন বতলতছন, 

োহতল চলািতদর অলসোয় চপতয় বসতব। চমাট িথা হতলা, চযোতন 
ও যেন হাদীসকট বলতল চলািতদর অলসোয় চপতয় বসতব না, বরাং 

ঈমান ও ইসলাতমর বযাপাতর োতদর উৎসাকহে িরা প্রতয়ােন, েেন 

                                                            
73 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ২৭৯০।  
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হাদীসকট বলা উকচৎ। আর যেন চদো যাতব হাদীসকট বলতল এ সমাতের 

চলািতদর মতধ্য অলসো এতস যাতব েেন না বলা উিম হতব। 

আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْنيَا، فَإِنه ُيَقاُل َيْعِِن لَِصاِحِب الُْقْرآِن »  َواْرتَِق َوَرتِّْل َكَما ُكنَْت تَُرتُِّل ِِف ادلُّ
ْ
: اقَْرأ

 بَِها
ُ
تَلََك ِعنَْد آِخِر آيٍَة َتْقَرأ   «َمْْنِ

“আল িুরআতনর ধ্ারি-বাহিতি বলা হতব, পা  িরতে থাতিা আর 

উপতর উ তে থাতিা এবাং সামতন অগ্রসর হও। চযমন েুকম দুকনয়াতে 
িুরআন পাত  সামতন অগ্রসর হতয়কছতল। চোমার মযোদা চসোতন, 

চযোতন েুকম চোমার সবেতশষ আয়ােকট পা  িরতব।”74  

এভাতব আল-িুরআতনর ধ্ারি-বাহি, হাতিয, ক্বারী, আকলম, 

িুরআতনর বাণী প্রচারি ও মুিাসকসরতদর োন্নাতে সুউচ্চ মযোদা দান 

িরা হতব। 

োন্নাতের সুউচ্চ িক্ষসমূহ 

এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

نِ ﴿ مِِۡٱتََّقۡوا ِِٱَّلَّ ينََِِلىك  مَِِۡربَّه  ِِلَه  َرف  ِِفَۡوق َهاِم  نِغ  ۡبن يَّة ِِغ َرف  نَۡهىر  ََِِتۡت َهاِم نَُِتۡر يِمَّ
َ
ِٱۡۡل

َِِلِِٱّللَّ ِِوَۡعدَِ ۡل ف  ِ َِي    [٢٠: الزمر] ﴾٢٠ِٱلۡم يَعادَِِٱّللَّ

                                                            
74 কেরকমযী, হাদীস নাং ২৯১৪, কেকন হাদীসকটতি হাসান সহীহ বতলতছন, আলবানী 
রহ. হাদীসকটতি হাসান সহীহ বতলতছন।  
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“কিন্তু যারা কনেতদর রবতি ভয় িতর োতদর েনয রতয়তছ িক্ষসমূহ 

যার উপর কনকমেে আতছ আতরা িক্ষ। োর কনচ কদতয় নদী প্রবাকহে। 
একট আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা চেলাি িতরন না”। [সূরা আয-

যুমার, আয়াে: ২০] 

এ আয়াে িারা আমরা বুঝতে পারলাম চয, োন্নােবাসীতদর েনয 

োন্নাতে প্রাসাদ ও িক্ষসমূহ প্রস্তুে িতর রাো হতয়তছ। 

হাদীতস এতসতছ: আবু সায়ীদ আল েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْهَل »
َ
اَءْوَن أ ْهَل اْلَنهِة َيََتَ

َ
رِّيه إِنه أ الُغَرِف ِمْن فَْوقِِهْم، َكَما َيََتَاَءْوَن الَكْوَكَب ادلُّ

ِو الَمْغرِِب، تِلََفاُضِل َما بَيْنَُهمْ 
َ
ِق أ فُِق، ِمَن الَمِْشِ

ُ
ِ تِلَْك « الَغابَِر ِِف اْل قَالُوا يَا رَُسوَل اَّلله

نِْبيَاِء ََّل َيبْلُُغَها َغْْيُُهْم، قَاَل: 
َ
ِ بَََّل وَ »َمنَاِزُل اْل ي َنْفِِس بِيَِدهِ، رَِجاٌل آَمنُوا بِاَّلله ِ اَّله

قُوا الُمرَْسِلْيَ   «وََصده

“োন্নাতের িতক্ষ অবস্থানরে োন্নােবাসীরা অনযানয োন্নােবাসীতদর 

চদেতব। চযমন চোমরা পূবে ও পকশ্চম প্রাতন্ত অিগামী নক্ষত্রসমূহতি 

চদেতে পাও। োতদর পরস্পতরর মযোদার কভন্নো সতেও চোমরা 

চদেতে পাতব। সাহাবীগণ প্রশ্ন িরতলন, ইয়ার রাসূলাল্লাহ! রাসূলতদর 
এই চয মযোদা রতয়তছ োতে অনয চিউ কি অকভকষক্ত হতে পারতব? 

কেকন বলতলন: যার হাতে আমার প্রাণ চসই সোর শপথ ঐ সিল 
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মানুতষরা চসই মযোদা পাতব যারা আল্লাহ ো‘আলার প্রকে কবশ্বাস স্থাপন 

িতরতছ ও রাসূলতদর সেয বতল স্বীিৃকে কদতয়তছ”।75 

আমরা চযমন ভুপৃতষ্ঠ অবস্থান িতর আিাতশর সব োরিাগুতলা চদেতে 

পাই। চিানটা আতছ পূবে প্রাতন্ত, চিানটা পকশ্চম প্রাতন্ত আবার চিানকট 

মধ্য আিাতশ থাতি। চিানটা চদেতে আমাতদর চবগ চপতে হয় না। 
এমকনভাতব োন্নাতের িক্ষ ও অকধ্বাসীতদর চদো যাতব। 

োন্নােবাসীতদর োবার-দাবার 

এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন,  

َِِلَِِيىع َباد ِ﴿ مِ َِخوۡف  نت مَِِۡوَلِِٓٱِۡلَۡومََِِعلَۡيك 
َ
َِوََكن وا َِِيىت َناأَِبَِءاَمن وا ِِٱَّلَّ ين٦٨َََِِِتَۡزن ونَِِأ

ۡسل م يَِ ل وا ٦٩ِِِم  نت مِِۡٱۡۡلَنَّةَِِٱۡدخ 
َ
مِِۡأ ك  ۡزَوىج 

َ
ونََِِوأ َّۡب  ٧٠َِِِت  َطاف  َِِعلَۡيه مِي  َحاف  ِب ص 

ِ َِذَهبِ ِم  ن ۡكَواب 
َ
ِِتَۡشَته يه َِِماَِوف يَهاَِوأ س  نف 

َ
ۡعي   َِِوتَََّلِ ِٱۡۡل

َ
نت مِِۡٱۡۡل

َ
ونَِِف يَهاَِوأ ٧١َِِخىدل  

ِِٓٱۡۡلَنَّةِ َِوت ۡلَكِ ّت 
وَهاِٱلَّ ور ۡثت م 

 
نت مِِۡب َماِأ م٧٢َِِِۡتۡعَمل ونَِِك  ىك َهة ِِف يَهاِلَك  ِم  ۡنَهاَِكث َية َِِف

ل ونَِ ك 
ۡ
  [٧٣ ،٦٨: الزخرف] ﴾٧٣ِتَأ

“চহ আমার বান্দাগণ, আে চোমাতদর চিাতনা ভয় চনই এবাং চোমরা 

কচকন্তেও হতব না। যারা আমার আয়াতে ঈমান এতনকছল এবাং যারা কছল 

মুসকলম। চোমরা সস্ত্রীি সানতন্দ োন্নাতে প্রতবশ ির। স্বণেেকচে থালা 

ও পানপাত্র কনতয় োতদরতি প্রদকক্ষণ িরা হতব, চসোতন মন যা চায় 

আর যাতে চচাে েৃপ্ত হয় ো-ই থািতব এবাং চসোতন চোমরা হতব 

স্থায়ী। আর একটই োন্নাে, কনেতদর আমতলর িলস্বরূপ চোমাতদরতি 

                                                            
75 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৩২৫৬।  
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এর অকধ্িারী িরা হতয়তছ।  চসোতন চোমাতদর েনয রতয়তছ অতনি 

িলমূল, যা চথতি চোমরা োতব। [সূরা যুেরুি, আয়াে: ৬৮-৭৩] 

এ আয়ােগুতলা চথতি আমরা যা োনতে পারলাম: 

এি. োন্নােবাসীতদর চিাতনা ভয় থািতব না আর থািতব না চিাতনা 

দু:কশ্চন্তা। দুকনয়ার েীবতন মানুষ যে সম্পতদর অকধ্িারী চহাি না চিন 

আর চস যেই সুেী চহাি, োর ভয় থাতি, থাতি দু:কশ্চন্তা। কিন্তু 

োন্নাতে এি অননয তবকশষ্ট হতলা, চসোতন চিাতনা চপতরশানী, দু:ে-

িষ্ট, উতিগ, দুঃকশ্চন্তা ভয় কিছুই থািতব না। 

দুই. ঈমান ও ইসলাম দুতটা দুই কবষয়। চযমন, এ আয়াতে দুতটাতি 

কভন্ন কভন্ন ভাতব উতল্লে িরা হতয়তছ। 

কেন. যারা োন্নাতের অকধ্িারী হতব োতদর স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান-সন্তকদ 

যকদ ঈমানদার ও সৎিমেশীল হয় োহতল োরা োন্নাতে এিতত্রই 

থািতব। চযমন এ আয়াতে স্বামী ও স্ত্রীসহ োন্নাতে প্রতবশ িরতে বলা 

হতব বতল বাণী এতসতছ। 

অনয আয়াে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বতলন, 

مَِِۡءاَمن وا َِِوٱَّلَّ ينَِ﴿ َبَعۡته  مَِوٱتَّ ۡۡلَۡقَناِب إ يَمىنِ ِذ ر  يَّت ه 
َ
مِِۡب ه مِِۡأ ِِٓذ ر  يََّته  مَِوَما ََلَۡنىه 

َ
َِعَمل ه مِم  نِِۡأ

ء  ِِم  ن ۡمَدۡدَنىه م٢١ِِرَه يِ َِكَسَبِِب َماِٱۡمر ِٕۢيِك  ََِِشۡ
َ
اَِوَۡلۡمِ ِب َفىك َهة َِِوأ ونَِِم  مَّ ٢٢ِِيَۡشَته 

ونَِ ٗساِف يَهاَِيَتَنىزَع 
ۡ
َِِكأ ث يمِ َِوَلِِف يَهاِلَۡغو ِِلَّ

ۡ
٢٣ِِِتَأ وف  ۡيه مِِۡ۞َوَيط 

مِِۡغ ۡلَمانِ َِعلَ َّه  مِِۡل نَّه 
َ
َِكأ

ۡكن ونِ ِل ۡؤل ؤِ  ۡقَبَل٢٤ِِِمَّ
َ
مَِِۡوأ ه  ِىَِبۡعض  ََِِعَ نَّاِإ نَّاِقَال ٓوا ٢٥ِِِيَتََسآَءل ونََِِبۡعض  َِِٓقۡبل ِِك  ۡهل َناِف 

َ
ِأ

ۡشف ق يَِ   [٢٥ ،٢٠: الطور] ﴾٢٦ِم 
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“আর যারা ঈমান আতন এবাং োতদর সন্তান-সন্তুকে ঈমাতনর সাতথ 

োতদর অনুসরণ িতর, আমরা োতদর সাতথ োতদর সন্তানতদর কমলন 

ঘটাব এবাং োতদর িতমের চিাতনা অাংশই িমাব না। প্রতেযি বযকক্ত 

োর িামাইতয়র বযাপাতর দায়ী থািতব। আর আকম োতদরতি অকেকরক্ত 

চদব িলমূল ও চগাশে যা োরা িামনা িরতব। োরা পরস্পতরর মতধ্য 

পানপাত্র কবকনময় িরতব; চসোতন থািতব না চিাতনা চবহুদা িথাবােো 

এবাং চিাতনা পাপিাে। আর োতদর চসবায় চারপাতশ ঘুরতব বালিদল; 

োরা চযন সুরকক্ষে মুক্তা। আর োরা এতি অপতরর মুতোমুকে হতয় 

কেজ্ঞাসাবাদ িরতব, োরা বলতব, পূতবে আমরা আমাতদর পকরবাতরর 

মতধ্য শকঙ্কে কছলাম। অেঃপর আল্লাহ আমাতদর প্রকে দয়া িতরতছন 

এবাং আগুতনর আযাব চথতি আমাতদরতি রক্ষা িতরতছন”। [সূরা আে-

েূর, আয়াে: ২১-২৭] 

চার. োন্নাতে মতন যা চায় ও চচাে যা চদেতে চায় োর সবকিছুই 

থািতব। এমন নয় চয শুধু্ আল-িুরআন ও হাদীতস যা উতল্লে িরা 

হতয়তছ শুধু্ চসগুতলাই থািতব। শুধু্ বাগান, নদী, গাছ, িল-মুলই নয়। 
যা চায় মতন োর সবকিছু পাওয়া যাতব চসোতন। দুকনয়াতে এিেন 

মানুষ যে প্রভাবশালী, ক্ষমোর অকধ্িারী ও ধ্ন-সম্পতদর মাকলি চহাি 

না চিন, মতন যা চায় চস ো পায় না। চস ো িরতে পাতর না; কিন্তু 
োন্নাে এ রিম নয়। চসোতন চনই চিাতনা সীমাবদ্ধো। 

োন্নাতে োবার দাবার সম্পতিে আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলন, 
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ونَِ﴿ ىب ق  ونََِِوٱلسَّ ىب ق  َلَٰٓئ َك١٠ِِِٱلسَّ و 
 
ب ونَِِأ َقرَّ ١١ِِِٱلۡم  ىت ِِف  ِم  نَِِث لَّة ١٢ِِِٱنلَّع يمِ َِجنَّ

ل يَِ وَّ
َ
ر ينَِِم  نََِِوقَل يلِ ١٣ِِٱۡۡل ِى١٤ِِٱٓأۡلخ  ر ََِِعَ ونَة ِِِس   وۡض  ١٥ِِِمَّ تَّك  َتَقىب ل يََِِعلَۡيَهاِيَِِ  م  ِم 
١٦ِِ وف  ۡيه مَِِۡيط 

ونَِِو ۡلَدىنِ َِعلَ َدلَّ  ۡكَواب ١٧ُِِِّم 
َ
بَار يقَِِب أ

َ
َِِوأ س 

ۡ
ع يِ ِم  نَِوَكأ ١٨ِِِمَّ ِلَّ

ونَِ ع  ىك َهة ١٩ِِِي ِن ف ونََِِوَلَِِعۡنَهاِي َصدَّ اَِوَف ونَِِم  مَّ اَِطۡيِ َِوَۡلۡمِ ٢٠َِِيَتَخيَّ  ونَِِم  مَّ ِيَۡشَته 
ورِ ٢١ِ ۡمَثىلِ ٢٢ِِع يِ ِوَح 

َ
وِ َِكأ

َِل٢٤َِِِيۡعَمل ونَََِِكن وا ِِب َماَِجَزآَء ٢٣ِِِٱلَۡمۡكن ونِ ِٱلل ۡؤل 
ث يًماَِوَلِِلَۡغٗواِف يَهاِيَۡسَمع ونَِ

ۡ
٢٥ِِِتَأ ٢٦َِِِسَلىٗماَِسَلىٗماِق يٗلِِإ لَّ ۡصَحىب 

َ
ِِٓٱِۡلَم يِ َِوأ َِما

ِ ۡصَحىب 
َ
٢٧ِِِٱِۡلَم يِ ِأ ۡدر ِِف  ودِ ِس  ۡض  ودِ مََِِّوَطۡلحِ ٢٨ُِِّمَّ ِ ٢٩ِِنض 

ل  ودِ َِوظ  ۡمد  َِوَمآءِ ٣٠ِِمَّ
وب ِ
ۡسك  ىك َهة ٣١ِِِمَّ ٣٢َِِِكث َية َِِوَف وَعة ِِلَّ ٣٣َِِِمۡمن وَعة َِِوَلَِِمۡقط  ۡرف وَعةِ َِوف ر ش  ٣٤ِِِٓمَّ ا ِإ نَّ

نَِّ َنىه 
ۡ
نَشأ
َ
ن٣٥َِِِّإ نَشآءِِٗأ بَۡكاًراِفََجَعۡلَنىه 

َ
ًبا٣٦ِِأ ر  تَۡراٗباِع 

َ
ۡصَحىبِ ٣٧ِِأ

َ
ِث لَّة ٣٨ِِِٱِۡلَم يِ ِۡل  

ل يَِِم  نَِ وَّ
َ
ر ينَِِم  نََِِوث لَّة ٣٩ِِِٱۡۡل   [٤٠ ،١٠: الواقعة] ﴾٤٠ِٱٓأۡلخ 

“আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। োরাই সাকন্নধ্যপ্রাপ্ত। োরা থািতব 

কনআমেপূণে োন্নােসমূতহ। বহুসাংেযি হতব পূবেবেেীতদর মধ্য চথতি, 
আর অল্পসাংেযি হতব পরবেেীতদর মধ্য চথতি। স্বণে ও দামী পাথরেকচে 
আসতন! োরা চসোতন চহলান কদতয় আসীন থািতব মুতোমুকে অবস্থায়। 
োতদর আশ-পাতশ চঘারাতিরা িরতব কচর কিতশাররা, পানপাত্র, েগ ও 

প্রবাকহে ঝণোর শরাবপূণে চপয়ালা কনতয়। ো পাতন না োতদর মাথা বযথা 
িরতব, আর না োরা মাোল হতব। আর (চঘারাতিরা িরতব) োতদর 

পছন্দ মতো িল কনতয়। আর পাকের চগাশ ে কনতয়, যা োরা িামনা 

িরতব। আর থািতব ডাগরতচাো হূর। চযন োরা সুরকক্ষে মুক্তা। োরা 
চয আমল িরে োর প্রকেদানস্বরূপ। োরা চসোতন শুনতে পাতব না 

চিাতনা চবহুদা িথা এবাং না পাতপর িথা; শুধু্ এই বাণী ছাড়া, সালাম, 
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সালাম। আর ডান কদতির দল; িে ভাগযবান ডান কদতির দল! োরা 

থািতব িাুঁটাকবহীন িুলগাতছর কনতচ, আর িাুঁকদপূণে িলাগাতছর কনতচ, 

আর কবিৃে ছায়ায়, আর সদা প্রবাকহে পাকনর পাতশ, আর প্রচুর 

িলমূতল, যা চশষ হতব না এবাং কনকষদ্ধও হতব না। (োরা থািতব) 
সুউচ্চ শযযাসমূতহ; কনশ্চয় আকম হূরতদরতি কবতশষভাতব সৃকষ্ট িরব। 
অেঃপর োতদরতি বানাব িুমারী, চসাহাকগনী ও সমবয়সী। ডানকদতির 
চলািতদর েনয। োতদর অতনতি হতব পূবেবেেীতদর মধ্য চথতি। আর 

অতনতি হতব পরবেেীতদর মধ্য চথতি”। [সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াে: 

১০-৪০] 

হাদীতস এতসতছ: োকবর ইবন আবু্দল্লাহ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে 

কেকন বতলন, আকম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চি বলতে 

শুতনকছ, কেকন বতলতছন, 

ُبوَن، َوََّل َيتُْفلُوَن َوََّل َيبُولُوَن َوََّل َيتََغوهُطوَن َوََّل » ُكلُوَن ِفيَها َويَِْشَ
ْ
ْهَل اْْلَنهِة يَأ

َ
إِنه أ

َعاِم؟ قَاَل: « َيْمتَِخُطونَ  ُجَشاٌء َورَْشٌح َكرَْشِح الِْمْسِك، يُلَْهُموَن »قَالُوا: َفَما بَاُل الطه
 «التهْسِبيَح َواتلهْحِميَد، َكَما تُلَْهُموَن انلهَفَس 

“োন্নােবাসীরা োন্নাতে োতব, পান িরতব কিন্তু োরা থুথু চিলাতব না, 

প্রসাব িরতব না, পায়োনা িরতব না, বকম িরতব না। এ িথা শুতন 
সাহাবীগণ প্রশ্ন িরতলন, োহতল োবার দাবার চিাথায় যাতব? কেকন 

বলতলন, চেিুর হতয় মৃগনাভীর সুগন্ধ কনতয় চবর হতয় যাতব। চযভাতব 
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শাস-প্রশ্বাস চনওয়া হয়, এভাতবই োন্নােবাসীরা আল্লাহ ো‘আলার 

োসবীহ ও োহমীদ িরতে থািতব”।76 

এ হাদীসকট চথতি আমরা োনতে পারলাম: 

এি. োন্নােবাসীরা োওয়া-দাওয়া িরতব কিন্তু এ েনয োতদর চিাতনা 

পাশ্বেপ্রকেকক্রয়ার সমু্মেীন হতে হতব না।  

দুই. োতদর পানাহারিৃে বস্তুগুতলা চেিুতরর সাতথ চবর হতয় যাতব। 
আর এ চেিুর চিাতনা কবরকক্তর িারণ হতব না। বরাং সুগন্ধ ছড়াতব। 

কেন. োন্নােবাসীরা আল্লাহ ো‘আলার প্রশাংসা বা োহমীদ ও পকবত্রো 

বণেনা বা োসবীহ আদায় িরতব। কিন্তু এ েনয োতদর আলাদা চিাতনা 

পকরশ্রম িরতে হতব না। চযমন আমাতদর শ্বাস প্রশ্বাস কনতে চিাতনা 

পকরশ্রম বা ইচ্ছা িরতে হয় না।  

োন্নাতের োবু  

হাদীতস এতসতছ: আবু মূসা আল-আশ‘আরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْهٌل، َما »
َ
فٍَة، َعرُْضَها ِستُّوَن ِمياًل، ِِف ُكِّ َزاِوَيٍة ِمنَْها أ ِِف اْْلَنهِة َخيَْمٌة ِمْن لُْؤلَُؤٍة ُُمَوه

  «يََرْوَن اْْلَخِريَن، َيُطوُف َعلَيِْهِم الُْمْؤِمنُ 

                                                            
76 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৩৫।  
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“োন্নাতে মুকমনতদর েনয মুক্তা েকচে োবু থািতব। যার প্রশিো হতব 
ষাট মাইল। চসোতন মুকমনতদর পকরবার পকরেন এিত্র হতব ও 

পরস্পতর চদো সাক্ষাে িরতব”। 77 

োন্নাতে চযমন কবশাল কবশাল অট্টাকলিা থািতব চেমকন থািতব কবশাল 

কবশাল োবু। যেন চযমন মতন চাতব োন্নােীরা ো বযবহার িরতব। 

োন্নাতের বাোর 

হাদীতস এতসতছ: আনাস ইবন মাতলি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি বকণেে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

َماِل َفتَْحثُو ِِف وُُجوِهِهْم » تُوَنَها ُكه مُجَُعٍة، َفتَُهبُّ ِريُح الشه
ْ
إِنه ِِف اْْلَنهِة لَُسوقًا، يَأ

ْهِليِهْم َوقَِد ازَْداُدوا ُحْسنًا ومََجَاًَّل، َوِثيَابِِهْم، َفزَيَْداُدوَن ُحْسنًا 
َ
ومََجَاًَّل، َفَْيِْجُعوَن إََِل أ

ْنتُْم، َواهلِل 
َ
ْهلُوُهْم: َواهلِل لََقِد ازَْدْدُتْم َبْعَدنَا ُحْسنًا ومََجَاًَّل، َفيَُقولُوَن: َوأ

َ
َفيَُقوُل لَُهْم أ

 «ْم َبْعَدنَا ُحْسنًا ومََجَاًَّل لََقِد ازَْدْدتُ 

“োন্নাতে এিকট বাোর থািতব আর োতে শুক্রবার কদন চলািেতনর 

সমাগম হতব। চসোতন উির কদি চথতি বায়ু প্রবাকহে হতব। এ বায়ুর 
প্রভাতব োন্নােীতদর রূপ ও চসৌন্দযে চবতড় যাতব। এরপর যেন োরা 
োতদর পকরবার পকরেতনর িাতছ কিতর আসতব আর োরা োতদর রূপ-

চসৌন্দযে চদতে মুগ্ধ হতয় বলতব, সুস্বাগেম চোমাতদর। আল্লাহ ো‘আলার 

িসম! আমাতদর চচতয় চোমার রূপ-চসৌন্দযে চো অতনি চবতড় চগতছ। 

                                                            
77 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৩৮।  
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এর েবাতব োরা বলতব, আল্লাহর শপথ! আমাতদর চচতয় চোমাতদর 

রূপ-চসৌন্দযে অতনি বৃকদ্ধ চপতয়তছ”। 78 

এ হাদীসকট চথতি আমরা যা োনতে পারলাম: 

এি. োন্নাতে এিকট বাোর থািতব। ো বসতব সপ্তাতহর শুক্রবাতর। 
যাতদর মতন চায় োরা চসোতন যাতব। পরস্পতর চদো সাক্ষাে হতব। 

দুই. এ বাোতরর এিকট তবকশষ্ট হতলা, চয এোতন আসতব োর রূপ-

চসৌন্দযে আতগর চচতয় বৃকদ্ধ পাতব। 

কেন. বাোর চথতি কিতর আসার পর সঙ্গী সাকথরা োতদর রূপ 

চসৌন্দতযের প্রশাংসা িরতব। আবার চসও োতদর রূপ-চসৌন্দতযের প্রশাংসা 

িরতব। এটা োতদর মতধ্য এতি অপতরর প্রকে েীব্র আিষেণ, চপ্রম-

ভাতলাবাসার এিকট প্রিাশ। যা োতদর দাম্পেয সূে-শাকন্ত আতরা 

বাকড়তয় কদতব। 

োন্নাতের নদ-নদী 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ىل َحىت ِِوََعم ل وا َِِءاَمن وا ِِٱَّلَّ ينَِِإ نَِّ﴿ يعِ َِلِِإ نَّاِٱلصَّ ۡجرَِِن ض 
َ
ۡحَسنََِِمنِِۡأ

َ
٣٠َِِعَمًلِِأ

َلَٰٓئ َكِ و 
 
مِِۡأ ِِلَه  ىت  نَۡهىرِ ََِتۡت ه مِ ِم نَُِتۡر يَِعۡدنِ َِجنَّ

َ
َلَّۡونَِِٱۡۡل َساو رَِِم نِِۡف يَهاُِي 

َ
َِذَهبِ ِم نِأ

ونَِ اِث َيابًاَِوَيۡلبَس  َۡضٗ ِِم  نِخ  س  ند  قِ ِس  ِِِإَوۡستَّۡبَ تَّك  ِِف يَهاِيَِِ  م  ِ ََِعَ َرآئ ك 
َ
ِِن ۡعمَِِٱۡۡل ِٱثلََّواب 

َنۡتِ ۡرَتَفٗقاِوََحس    [٣١ ،٣٠: الكهف] ﴾٣١ِم 
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“কনশ্চয় যারা ঈমান এতনতছ এবাং সৎিাে িতরতছ, কনশ্চয় আমরা এমন 

িাতরা প্রকেদান নষ্ট িরব না, চয সু-িমে িতরতছ। এরাই োরা, যাতদর 

েনয রতয়তছ স্থায়ী োন্নােসমূহ, যার কনচ কদতয় প্রবাকহে হয় নদীসমূহ। 

চসোতন োতদরতি অলাংিৃে িরা হতব স্বতণের চুকড় কদতয় এবাং োরা 

পকরধ্ান িরতব কমকহ ও পুরু কসতল্কর সবুে চপাশাি। োরা চসোতন 

(থািতব) আসতন চহলান কদতয়। িী উিম প্রকেদান এবাং িী সুন্দর 

কবশ্রামস্থল”! [সূরা আল-িাহি, আয়াে: ৩০-৩১] 

َثل ِ﴿ ِِٱۡۡلَنَّة ِِمَّ ّت 
وَنِ ِو ع دَِِٱلَّ تَّق  ِِٓٱلۡم  نَۡهىرِ ِف يَها

َ
آءِ ِم  نِأ نِ َِغۡي ِِمَّ نَۡهىرِ َِءاس 

َ
َبِ ِم  نَِوأ

ِلَّمِِۡلَّ
ِۡ ۥَِيَتَغيَّ ه  نَۡهىرِ َِطۡعم 

َ
ة ََِِخۡر ِِم  نَِِۡوأ

َّ ىر ب يََِِّلَّ  لشَّ
نَۡهىرِ ِل 

َ
ِ َِعَسلِ ِم  نَِِۡوأ َصف ٗ مِِۡم  ِم نِف يَهاَِولَه 

 ِ
ب  ه ۡمِ ِم  نَِوَمۡغف َرة ِِٱثلََّمَرىتِ ِك   وََِِكَمنِِۡرَّ ِ ِه  َِِخىدل  وا ِِٱنلَّار ِِف  ق  عَََِِح يٗماَِمآءًِِوَس  َِفَقطَّ

مِۡ ۡمَعآَءه 
َ
  [١٥ :حممد] ﴾١٥ِأ

“মুিািীতদরতি চয োন্নাতের ওয়াদা চদওয়া হতয়তছ োর দৃষ্টান্ত হতলা, 

োতে রতয়তছ কনমেল পাকনর নহরসমূহ, দুতধ্র ঝনোধ্ারা, যার স্বাদ 

পকরবকেেে হয় কন, পানিারীতদর েনয সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবাং 

আতছ পকরতশাকধ্ে মধু্র ঝনোধ্ারা। েথায় োতদর েনয থািতব সব 

ধ্রতনর িলমূল আর োতদর রতবর পক্ষ চথতি ক্ষমা। োরা কি োতদর 

নযায়, যারা োহান্নাতম স্থায়ী হতব এবাং োতদরতি িুটন্ত পাকন পান 

িরাতনা হতব িতল ো োতদর নাকড়ভুুঁকড় কছন্ন-কবকচ্ছন্ন িতর কদতব?” [সূরা 

মুহাম্মাদ, আয়াে: ১৫] 

োন্নাতের হুর সঙ্গী 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 
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مِۡ﴿ َرىت ِِوَع نَده  ىص  َِِق ۡرف  ن٤٨َِِِّع يِ ِٱلطَّ نَّه 
َ
َِِكأ ۡكن ونِ َِبۡيض   ،٤٨ :الصافات] ﴾٤٩ِمَّ

٤٩]  

“োতদর িাতছ থািতব আনেনয়না, ডাগরতচাো। োরা চযন আচ্ছাকদে 

কডম”। [সূরা সািিাে, আয়াে: ৪৮-৪৯) 

تَّق يَِِِإَونَِِّذ ۡكر  َِِهىَذا﴿ ىت ٤٩ِِِاب ِِ ََِمَِِۡل ۡسنَِِل ۡلم  َفتََّحةَِِٗعۡدنِ َِجنَّ مِ ِم  َّه  ِِل ىب  بَۡو
َ
٥٠ِِٱۡۡل

ِ تَّك  ونَِِف يَهاِيَِِ  م  اب َِِكث َية ِِب َفىك َهة ِِف يَهاِيَۡدع  م٥١َِِِۡوَۡشَ َرىت ِِ۞وَع نَده  ىص  َِِق ۡرف  ِٱلطَّ
ِ تَۡراب 

َ
ونََِِماَِهىَذا٥٢ِِأ َۡومِ ِت وَعد  َناَِهىَذاِإ ن٥٣َِِِّٱۡۡل َساب ِِِل   ﴾٥٤ِنََّفادِ ِم نََِل ۥَِماِلَر زۡق 
  [٥٤ ،٤٩ :ص]

“একট এি স্মরণ, আর মুিািীতদর েনয অবশযই রতয়তছ উিম কনবাস- 

কচরস্থায়ী োন্নাে, যার দরোসমূহ থািতব োতদর েনয উনু্মক্ত। চসোতন 
োরা চহলান কদতয় আসীন থািতব, চসোতন োরা বহু িলমূল ও পানীয় 

চাইতব। আর োতদর কনিতট থািতব আনেনয়না সমবয়সীরা। কহসাব 
কদবস সম্পতিে চোমাতদরতি এ ওয়াদাই চদওয়া হতয়কছল। কনশ্চয় একট 

আমার চদওয়া করকযি, যা কনঃতশষ হবার নয়”। [সূরা সাদ, আয়াে: 

৪৯-৫৪] 

োন্নাতের সূে-শাকন্ত হতব স্থায়ী 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

ىل َحىت ِِوََعم ل وا َِِءاَمن وا َِِوٱَّلَّ ينَِ﴿ مِِۡٱلصَّ ل ه  ىت َِِسن ۡدخ  نَۡهىرِ ََِتۡت َهاِم نَُِتۡر يَِجنَّ
َ
ِٱۡۡل

َِِٓخىدل  ينَِ بَٗدا ِِف يَها
َ
مِِۡأ َّه  ِِٓل ۡزَوىجِ ِف يَها

َ
َرة  ِِأ َطهَّ مِِۡم  ل ه  َِِون ۡدخ 

ل ٗ   [٥٧ :النساء] ﴾٥٧َِظل يًلِِظ 
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“আর যারা ঈমান এতনতছ এবাং চনি আমল িতরতছ, অকচতরই আকম 

োতদরতি প্রতবশ িরাব োন্নােসমূতহ, যার েলতদতশ প্রবাকহে রতয়তছ 

নহরসমূহ। চসোতন োরা হতব স্থায়ী। চসোতন োতদর েনয রতয়তছ 
পকবত্র সঙ্গীগণ এবাং োতদরতি আকম প্রতবশ িরাব কবিৃে ঘন ছায়ায়”। 
[সূরা কনসা, আয়াে: ৫৭] 

হাদীতস এতসতছ: আবু সায়ীদ আল েুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

ْهَل اْلَنهِة، َفيَُقولُوَن: َْلهيَْك َربهنَا وََسْعَديَْك َواخلَْْيُ ِِف »
َ
ْهِل اْلَنهِة: يَا أ

َ
َ َيُقوُل ِْل إِنه اَّلله

ْعَطيْتَنَا َما لَْم يََديَْك، 
َ
َفيَُقوُل: َهْل رَِضيتُْم؟ َفيَُقولُوَن: َوَما نَلَا ََّل نَْرََض يَا رَبِّ َوقَْد أ

فَْضَل ِمْن َذلَِك، َفيَُقولُوَن: يَا رَبِّ 
َ
ْعِطيُكْم أ

ُ
ََّل أ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، َفَيُقوُل: أ

َ
ُتْعِط أ

فَْضُل ِمْن َذلَِك، َفَيُقوُل 
َ
ٍء أ يُّ ََشْ

َ
ْسَخُط َعلَيُْكْم َوأ

َ
ِحلُّ َعلَيُْكْم رِْضَواِِّن فاََل أ

ُ
: أ

بًَدا
َ
 «َبْعَدُه أ

“আল্লাহ ো‘আলা োন্নােবাসীতদর বলতবন, চহ োন্নােবাসীগণ! োরা 

বলতব, উপকস্থে চহ রব, চসৌভাগয ও িলযাণতো আপনারই হাতে। োরা 
বলতব, চোমরা কি সন্তুষ্ট হতয়তছা? োরা বলতব, চহ আমাতদর 

প্রকেপালি! আমরা চিন সন্তুষ্ট হতবা না? আপকন আমাতদর এমন 

চনওয়ামে ও সূে-শাকন্ত কদতয়তছন যা িেতনা অনয িাউতি চদনকন। 
আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, আকম কি চোমাতদর এরতচতয় উিম চিাতনা 

কিছু চদব? েেন োরা বলতব, চহ প্রকেপালি! যা কদতয়তছন োর চচতয় 

আবার উিম চিাতনা কেকনস আতছ িী? আল্লাহ ো‘আলা বলতবন, আে 
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চথতি আমার সন্তুকষ্ট চোমাতদর উপর স্থায়ী হতয় চগল। আর চিাতনা 

কদন চোমাতদর প্রকে অসন্তুষ্ট হতবা না”।79 

হাদীস চথতি আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ ো‘আলা সন্তুকষ্ট লাভ হতলা 

সবেতশ্রষ্ঠ কন‘আমে। বযাপারটা আমরা এভাতব বুঝতে পাকর, আপকন যকদ 

চিাতনা এি ক্ষমোধ্র রাষ্ট্রপ্রধ্াতনর অধ্ীতন চািুরী িতরন। আর সিল 

দাকয়ে িেেবয পালন িতর যান, োহতল চস আপনার প্রাপয 

পুতরাপুকরভাতব আদায় িরতব। আপনাতি কনয়তমর মতধ্য চথতি 

পতদান্নকে কদতব। এরতচতয় চবকশ কি? কিন্তু কেকন যকদ আপনার প্রকে 

সন্তুষ্ট হতয় আপনাতি োর কপ্রয় িতর চনন, োহতল বযাপারটা িে বড় 

হতয় চগল। েেন শুধু্ কনধ্োকরে চবেন আর পতদান্নকে নয়। পাতবন সব 
সুে শাকন্ত, সম্মান, এমনকি িেৃেেও।  

এভাতবই আল্লাহ ো‘আলা োর বান্দাতদর োন্নাতের সুে শাকন্ত কদতবন। 
কিন্তু যেন কেকন চঘাষণা িরতবন আকম স্থায়ীভাতব চোমাতদর উপর সন্তুষ্ট 

হতয় চগলাম, েেন এটার মযোদা ও আনন্দ চয িে কবশাল হতব চসটা 

শুধু্ েেনই অনুভব িরা যাতব। 

আল্লাহ ো‘আলা চমতহরবানী িতর আমাতদর োন্নােবাসীতদর অন্তভূেক্ত 

িরুন। 

হাদীতস এতসতছ: আবু সায়ীদ ও আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু চথতি 

বকণেে. োরা বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

                                                            
79 সহীহ বুোরী, হাদীস নাং ৭৫১৮; সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮২৯।  
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ْن ََتَْيْوا فاََل َتُموتُوا »
َ
بًَدا، َوإِنه لَُكْم أ

َ
وا فاََل تَْسَقُموا أ ْن تَِصحُّ

َ
ُينَاِدي ُمنَاٍد: إِنه لَُكْم أ

بًَدا " 
َ
ُسوا أ

َ
ْن َتنَْعُموا فاََل َتبْأ

َ
بًَدا، َوإِنه لَُكْم أ

َ
ْن تَِشبُّوا فاََل َتْهَرُموا أ

َ
بًَدا، َوإِنه لَُكْم أ

َ
أ

 ِ : فََذل َِتع َمل ونَِ}َك قَْوَُلُ َعزه وََجله ن ت م  ِك  ِب َما وَها ور ث ت م 
 
ِأ َنَّة  ِاۡل  م  ِت ل ك  ن 

َ
ِأ  {َون ود وا

 «[43]اْلعراف: 

“োন্নাতে এিেন চঘাষি চঘাষণা কদতব: চোমরা সবেদা সুস্থ থািতব 

িেতনা চরাগাক্রান্ত হতব না। চোমরা কচরকদন েীকবে থািতব, িেতনা 
মৃেুয আসতব না। চোমরা কচরকদন যুব থািতব। বাধ্েতিয েেতনা 

চোমাতদর স্পষে িরতব না। চোমরা সবেদা পকরেৃপ্ত থািতব। িেতনা 
কু্ষধ্ােে হতব না। আর এটা আল্লাহ ো‘আলার চসই িথার বািবায়ন: 

োতদরতি চডতি বলা হতব, ঐ হতলা েন্নাে। চোমরা যা িাে িতরতছা, 
োর কবকনমতয় এর উিরাকধ্িারী িরা হতলা”।80 

োন্নােীতদর সবতচতয় বড় আনন্দ 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

وه ِِ﴿ ة ِِيَۡوَمئ ذِ ِو ج  َ َرة َِِرب  َهاِإ َلِى٢٢ِِنَّاِض    [٢٣ ،٢٢: القيامة] ﴾٢٣ِِنَاظ 

“চসকদন িেি মুেমণ্ডল হতব হাতসযাজ্জল। োতদর রতবর প্রকে দৃকষ্ট 
কনতক্ষপিারী”। [সূরা আল-কিয়ামা, আয়াে: ২২-২৩] 

হাদীতস এতসতছ: সুহাইব ইবন কসনান আর রুমী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

চথতি বকণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 

                                                            
80 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ২৮৩৭। 
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ِزيُدُكْم؟ »
َ
ْهُل اْْلَنهِة اْْلَنهَة، قَاَل: َيُقوُل اهلُل َتبَارََك َوَتَعاََل: تُِريُدوَن َشيْئًا أ

َ
إَِذا َدَخَل أ

لَْم تُبَيِّْض وُُجوهَ 
َ
نَا ِمَن انلهاِر؟ قَاَل: َفيَْكِشُف َفيَُقولُوَن: أ لَْم تُْدِخلْنَا اْْلَنهَة، َوُتنَجِّ

َ
نَا؟ أ

َحبه ِإََلِْهْم ِمَن انلهَظِر ِإََل َربِِّهْم َعزه وََجله "
َ
ْعُطوا َشيْئًا أ

ُ
 :وِف رواية احْلَِجاَب، َفَما أ

 .«[26-] يونس / اْلية  {لَّلينِأحسنواِاۡلسنِوزيادة} :ثم تال هذه اْلية :وزاد

“যেন োন্নােবাসীরা োন্নাতে প্রতবশ িরতব, েেন আল্লাহ ো‘আলা 

বলতবন: চোমাতদর আতরা কিছু বাকড়তয় চদই এমন কিছুকি চোমরা 

চাও? োরা বলতব, আপকন কি আমাতদর চচহারা হাতসাজ্জল িতরন কন? 

আপকন কি আমাতদর োন্নাতে প্রতবশ িরান কন? আপকন কি আমাতদর 

োহান্নাম চথতি মুকক্ত চদনকন? এরপর আল্লাহ ো‘আলা োর চচহারা 

চথতি পদো উক তয় োতদর েনয কনে চচহারাতি উমু্মক্ত িরতবন। েেন 

োতদর অনুভুকে হতব আমাতদর যা কিছু চদওয়া হতয়তছ োর চচতয় 

আল্লাহ ো‘আলার এ দশেনই সবোকধ্ি কপ্রয়। এ িথা বলার পর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এ বাণীকট কেলাওয়াে 

িতরন: যারা ভাতলা িাে িতর োতদর েনয রতয়তছ শুভ পকরণাম 

(োন্নাে) এবাং আতরা চবকশ (ো হতলা আল্লাহতি সরাসকর চদো)”।81 

োন্নােবাসীরা পৃকথবীর অকবশ্বাসী সাথীতদর অবস্থা চদেতে পাতব 

যারা োন্নাতে যাতব পৃকথবীতে োতদর এমন কিছু সহিমেী, সাথী বনু্ধ 

থািতব যারা োহান্নাতম যাতব। িারণ, োরা পরিাতল কবশ্বাস িরতো 
না। োন্নাতে বতস পৃকথবীর চসই অকবশ্বাসী সকঙ্গ-সাথীতদর িথা মতন 

                                                            
81 সহীহ মুসকলম, হাদীস নাং ১৮১।  
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পতড় যাতব। বলতব, আমার চো অমুি বনু্ধ কছল, কিন্তু চস পরিাল, 

োন্নাে ও োহান্নাতম কবশ্বাস িরতো না। োর অবস্থা এেন িী? চস 
চিাথায় আতছ? েেন আল্লাহ রাবু্বল আলামীন োর অকবশ্বাসী বনু্ধতদর 

অবস্থা দশেন িরাতবন। এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ۡقَبَلِ﴿
َ
مِِۡفَأ ه  ِىَِبۡعض  ََِِعَ مِِۡقَآئ لِ ِقَاَل٥٠ِِِيَتََسآَءل ونََِِبۡعض  ِِم  ۡنه  ََِِكنَِِإ ّن   ول ٥١ِِِقَر ينِ ِل  َِيق 
ء نََّكِ

َ
ق يَِِلَم نَِِأ َصد   ء َذا٥٢ِِٱلۡم 

َ
نَّاِم ۡتَناِأ ء نَّاِوَع َظىًماِت َراٗباَِوك 

َ
ين ونَِِأ نت مَِهۡلِِقَاَل٥٣ِِِلََمد 

َ
ِأ

ل ع ونَِ طَّ لَع٥٤َِِِم  ِِفََرَءاه ِِفَٱطَّ يمِ َِسَوآء ِِف  ۡد ينِ ِك دتَِِّإ نِتَٱّللَّ ِِقَاَل٥٥ِِِٱۡۡلَح  َِولَۡوَل٥٦ِِِلََت 
ِِن ۡعَمةِ  َِِرب   نت  ۡحََض ينَِِم نَِِلَك    [٥٧ ،٥٠ :الصافات] ﴾٥٧ِٱلۡم 

“অেঃপর োরা মুতোমুকে হতয় পরস্পরতি কেজ্ঞাসা িরতব। োতদর 
এিেন বলতব, (পৃকথবীতে) আমার এি সঙ্গী কছল, চস বলে, েুকম কি 

চস চলািতদর অন্তভুেক্ত যারা কবশ্বাস িতর আমরা যেন মতর যাব এবাং 

মাকট ও হাতড় পকরণে হতয় যাতবা েেনও কি আমাতদরতি প্রকেিল 

চদওয়া হতব? আল্লাহ বলতবন, চোমরা কি উুঁকি কদতয় চদেতব? অেঃপর 

চস উুঁকি কদতয় চদেতব এবাং োতি (পৃকথবীর সঙ্গীতি) চদেতব োহান্নাতমর 

মধ্যস্থতল। চস বলতব, আল্লাহর িসম! েুকম চো আমাতি প্রায় ধ্বাংস 

িতর কদতয়কছতল! আমার রতবর অনুগ্রহ না থািতল আকমও চো 

(োহান্নাতম) হাকযরিৃেতদর এিেন হোম”। [সূরা আস-সািিাে, 

আয়াে: ৫০- ৫৭] 

এ আয়ােসমূহ চথতি আমরা কশেতে পারলাম, পৃকথবীর িমেস্থল, 

পড়াশুনা, যাত্রাপথ ইেযাকদ সুতত্র চয সিল সঙ্গী-সাকথ আতছ োতদর মতধ্য 

যারা অকবশ্বাসী োতদর চথতি দূরে বোয় রাো উকচৎ। চযমন, এ 
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আয়াতে আমরা চদকে োন্নােী চলািকট বলতব, েুকম চো আমাতি প্রায় 

ধ্বাংস িতর কদতয়কছতল। হযা িুরআতনর িথা সকেয। এ সিল অকবশ্বাসী 
মানুতষর সাতথ চলাতিরা উ া-বসা িরতল োরা কবশ্বাসীতদর আিীদা-

কবশ্বাস নষ্ট িতর চিতল। 

অনয আয়াতে এতসতছ:  

٣٨ِِِٓرَه يَنةِ َِكَسَبۡتِِب َماَِنۡفِۢسِك  ِِ﴿ ۡصَحىَبِِإ لَّ
َ
٣٩ِِِٱِۡلَم يِ ِأ ىت ِِف  ٤٠ِِيَتََسآَءل ونََِِجنَّ

ۡجر م يََِِعنِ  مَِِۡما٤١ِِٱلۡم  َِِسلََكك  َصل  يَِِم نَِِنَك ِِلَمِِۡقَال وا ٤٢َِِِسَقرَِِف  ِنَك َِِولَم٤٣ِِِۡٱلۡم 
نَّا٤٤ِِٱلۡم ۡسك يَِِن ۡطع مِ  َِِوك  يََِِمعَََِِن وض  نَّا٤٥ِِٱۡۡلَآئ ض  َِِوك  ٤٦ِِٱدل  ينِ ِب َيۡومِ ِن َكذ  ب 
َِٰٓ ىَناَِحّتَّ تَى

َ
مَِِۡفَما٤٧ِِٱِۡلَق يِ ِأ ه  ىف ع يََِِشَفىَعةِ ِتَنَفع  مَِِۡفَما٤٨ِِٱلشَّ ِٱَلَّۡذك َرة َِِعنِ ِلَه 
يَِ ۡعر ض    [٤٩ ،٣٨: املدثر] ﴾٤٩ِم 

“প্রকেকট প্রাণ কনে অেেতনর িারতণ দায়বদ্ধ; কিন্তু ডান কদতির চলাতিরা 
নয়, োন্নােসমূতহর মতধ্য োরা এতি অপরতি কেজ্ঞাসা িরতব 

অপরাধ্ীতদর সম্পতিে: কিতস চোমাতদরতি োহান্নাতমর আগুতন প্রতবশ 

িরাতলা? োরা বলতব, আমরা সালাে আদায়িারীতদর মতধ্য অন্তভুেক্ত 

কছলাম না। আর আমরা অভাবগ্রিতি োদয দান িরোম না। আর 

আমরা অনথেি গল্প-গুেবিারীতদর সাতথ (চবহুদা আলাতপ) মি 

থািোম। আর আমরা প্রকেদান কদবসতি অকবশ্বাস িরোম। অবতশতষ 
আমাতদর িাতছ মৃেুয আগমন িতর। অেএব সুপাকরশিারীতদর সুপাকরশ 

োতদর চিাতনা উপিার িরতব না। আর োতদর িী হতয়তছ চয, োরা 

উপতদশ বাণী চথতি কবমুে?” [সূরা আল-মুোসকসর, আয়াে: ৩৮-৪৯] 

সমাপ্ত 
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কিয়ামতের আলামে, িবতরর আযাব, মরতণর পতর ইেযাকদ 

নাতম অতনি বই-পুিি বাোতর পাওয়া যায়; কিন্তু চিাতনাকটই 

িুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মানদতণ্ড এিশ ভাগ উন্নীে বতল 

দাবী িরা যায় না। চসোতন চযমন আতছ দূবেল হাদীতসর 

ছড়াছকড়, চেমকন আতছ সনদ-সুত্রকবহীন িথার িুলঝুকড় আর 

সতের বণেনা ও অলীি িল্প-িাকহনী। বক্ষযমাণ গ্রতন্থ কিয়ামে 

কদবস, কিয়ামতের দৃশযাবকল ও ভয়াবহো, কিয়ামেপরবেেী 

শঙ্কাকবদূর ঘটনাসমূহ আতলাকচে হতয়তছ। 
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