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সূচীপত্র 
 

ক্রম কবষয পৃষ্ঠা 
1.  ভূকমকা  
2.  প্রথম মাসআলা: মৃত বেকি কক জীকবত বেকির কযযারত ও 

সালাম বুঝয়্ত পায়্র? না-কক বুয়্ঝ না? 
 

3.  কিতীয মাসআলা: মৃত বেকিয়্দর রূহ কক পরম্পর কমকলত হয  
পরম্পর সািাৎ কয়্র ও কথাবাতিা বয়্ল? 

 

4.  তৃতীয মাসআলা: রূহ কক জীকবত ও মৃত উভয ধরয়্ের 
মানুয়্ষর রূয়্হর সায়্থ কমকলত হয?  

 

5.  চতুথি মাসআলা: রূহ কক মারা যায  নাকক শুধু শরীর মারা যায?  
6.  পঞ্চম মাসআলা: শরীর থথয়্ক আত্মা আলাদা হওযার পয়্র তা 

আবার কীভায়্ব উি শরীরয়্ক থচয়্ন?  
 

7.  ষষ্ঠ মাসআলা: কবয়্র প্রশ্ন-উত্তয়্রর সময কক মৃত বেকির রূহ 
থেরত থদওযা হয?  

 

8.  সপ্তম মাসআলা: কবয়্রর ‘আযাব কক নেয়্সর উপর হয়্ব নাকক 
শরীয়্রর উপর? নাকক শুধু নেয়্সর উপর  শরীয়্রর উপর নয? 
অথবা শুধু শরীয়্রর উপর  নেয়্সর উপর নয? কন‘আমত ও 
‘আযাব থভায়্ে শরীর ও আত্মা কক অংশীদার থাকয়্ব?    
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9.  অষ্টম মাসআলা: কবয়্রর ভযাবহ ‘আযাব সম্পয়্কি জানা এবং 
এর প্রকত ঈমান আনা যায়্ত মানুষ এ ‘আযাব থথয়্ক পকরত্রাে 
পায  এয়্তা গুরুত্বপূেি হওযা সয়্েও আল-কুরআয়্ন এর বেিনা 
উয়্ল্লখ না থাকার কহকমত কী?  

 

10.  নবম মাসআলা: কী কী কারয়্ে কবরবাসীরা ‘আযাব থভাে 
করয়্ব? 

 

11.  দশম মাসআলা: কবয়্রর ‘আযাব থথয়্ক নাজাত পাওযার উপায 
কী? 

 

12.  একাদশতম মাসআলা: কবয়্রর প্রশ্ন কক মুসকলম  মুনাকেক ও 
কাকের সকয়্লর জনে সমান? নাকক মুসকলম ও মুনাকেয়্কর 
জনে আলাদা?  

 

13.  িাদশতম মাসআলা: মুনকার ও নাকীয়্রর প্রশ্ন কক এ উম্ময়্তর 
জনেই খাস নাকক অনোনে উম্ময়্তও কজজ্ঞাসা কয়্র হয়্যকিল? 

 

14.  ত্রয়্যাদশতম মাসআলা: কশশুরা কক কবয়্র কজজ্ঞাকসত হয়্ব?  
15.  চতুদিশতম মাসআলা: কবয়্রর ‘আযাব কক সবিদা চলয়্ত থাকয়্ব 

নাকক তা মায়্ঝ মায়্ঝ হয়্ব? 
 

16.  পঞ্চদশতম মাসআলা: মৃতুের পয়্র ককযামত পযিন্ত রূহসমূহ 
থকাথায অবস্থান কয়্র? 

 

17.  ষষ্ঠদশতম মাসআলা: জীকবত মানুয়্ষর আময়্লর িারা কক মৃত 
বেকির রূহ উপকৃত হয? 

 

18.  সপ্তদশতম মাসআলা: রূহ কক কাদীম (সবিদা কিল  আয়্ি   
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থাকয়্ব এমন) নাকক হাদীস তথা সৃষ্ট?  
19.  অষ্টাদশতম মাসআলা: রূহ কক শরীর সৃকষ্টর আয়্ে সৃকষ্ট করা 

হয়্যয়্ি নাকক শরীর আয়্ে সৃকষ্ট করা হয়্যয়্ি? 
 

20.  উনকবংশতম মাসআলা: নসয়্ের (আত্মার) হাকীকত কী?   
21.  কবংশতম মাসআলা: নেস ও রূহ কক একই কজকনস নাকক দুকি 

দু’কজকনস?   
 

22.  এককবংশতম মাসআলা: নেস কক এককি নাকক কতনকি?  
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ভূকমকা 
সমস্ত প্রশংসা সৃকষ্টকুয়্লর রব মহান আল্লাহ তা‘আলার। 
সালাত ও সালাম নবী ও রাসূলেয়্ের সবিয়্েষ্ঠ নবী আমায়্দর 
নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম  তাাঁর পকরবার-
পকরজন ও তাাঁর সাহাবীেয়্ের ওপর বকষিত থহাক।  
অতঃপর  একি ককতপয সূক্ষ্ম মাসআলার সংকিপ্ত পুকস্তকা 
যা আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. তার “ককতাবুর রূহ” 
থত উত্তর কদয়্যয়্িন। আকম এয়্ত আকলমেয়্ের মতাননকে 
ও কবকভন্ন দলীল-প্রমাে উয়্ল্লখ বেতীত শুধু সকিক 
জবাবগুয়্লা সংয়্িয়্প আয়্লাচনা কয়্রকি  যায়্ত তাকলয়্ব 
ইলম ও সাধারে মুসকলময়্দর বুঝয়্ত সহজ হয।  
আল্লাহর কায়্ি প্রাথিনা করকি কতকন থযয়্না এ ককতাবকি 
িারা থলখক ও পািক উভযয়্ক উপকৃত কয়্রন। আল্লাহর 
রহমত আমায়্দর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওযাসাল্লায়্মর ওপর বকষিত থহাক।  

সুলাইমান ইবন সাকলহ আল-খারাশী 
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প্রথম মাসআলা: মৃতবেকি কক জীকবত বেকির কযযারত ও 
সালাম বুঝয়্ত পায়্র? না-কক বুয়্ঝ না? 
জবাব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম বয়্লয়্িন   

نيا فَيَُسلم عليه، إال ما من مسلم يمر بقرب أخيه اكن يعرفه يف ادل»
 «. رد اهلل عليه روحه، حىت يرد عليه السالم

“যখন থকায়্না মুসকলম বেকি দুকনযায়্ত পকরকচত তার 
থকায়্না মৃতুে ভাইয়্যর কবয়্রর পাশ কদয়্য েমন কয়্র এবং 
তায়্ক সালাম কদয়্ল তখন তার সালায়্মর উত্তর থদওযার 
জনে আল্লাহ তার রূহয়্ক থেরত থদন।”1 হাদীয়্সর এ 
কথা িারা প্রমাকেত থয  মৃত বেকি তায়্ক কচনয়্ত পায়্রন 
এবং তার সালায়্মর উত্তর থদন।  

                                                           
1 ইবন আব্বাস রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থথয়্ক বকেিত উপয়্রাি হাদীসকি 

ইবন আবু্দল বার রহ. তার সনয়্দ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওযাসাল্লাম থথয়্ক বেিনা কয়্রয়্িন। থদখুন  আল-ইসকতযকার  
১/১৮৫; আর-রূহ কেল কালাম ‘আলা আরওযাকহল আমওযাকত 
ওযাল আহইযাই কবদ-দালাকযকল কমনাল ককতাব ওযাস-সুন্নাহ  ইবনুল 
কাইকযেম রহ. পৃষ্ঠা ৫।    
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম তার উম্মতয়্ক 
কশিা কদয়্যয়্িন থয  কবরবাসীয়্ক যখন তারা সালাম 
কদয়্বন তখন তায়্দরয়্ক মুখাকতব তথা উপকস্থত বেকিয়্ক 
সয়্ম্বাধন করার শব্দ িারা সালাম কদয়্বন। েয়্ল মুসকলম 
কবরবাসীয়্ক সালায়্মর সময বলয়্ব   

اَلُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوٍم ُمْؤِمِنيَ »  .«السَّ
“থতামায়্দর ওপর শাকন্ত বকষিত থহাক, থহ মুকমনয়্দর েৃয়্হ 
বসবাসকারী।”2  
মুতাওযাকতর সূয়্ত্র সালােয়্দর থথয়্ক অসংখে আসার 
(বােী) বকেিত আয়্ি থয  মৃত বেকি জীকবত বেকির কযযারত 
বুঝয়্ত পায়্রন এবং এয়্ত থস খুশী হন। 
কবর কযযারতকারী মুসকলময়্ক কযযারতকারী বয়্ল 
আখোকযত করা হয়্যয়্ি। তারা যকদ কায়্রা উপকস্থকত 
অনুধাবন করয়্ত না পায়্র তয়্ব কযযারতকারীয়্ক যাকযর 
তথা কযযারতকারী বলা হয়্তা না। থকননা যার কযযারয়্তর 
জনে যাওযা হয থস যকদ কযযারতকারীয়্ক না জায়্ন তয়্ব 

                                                           
2 সহীহ মুসকলম, হাদীস নং ২৪৯।  
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এ কথা বলা শুদ্ধ হয়্ব না থয  থস তার কযযারত কয়্রয়্ি। 
কযযারয়্তর এ বোপারকি সব জাকতর কায়্ি জ্ঞাত বোপার। 
এমকনভায়্ব কবরবাসীয়্ক সালাম থদওযা। থকননা যায়্ক 
সালাম থদওযা হয থস যকদ তা বুঝয়্ত না পায়্র এবং 
সালাম প্রদানকারীয়্ক না জায়্ন তাহয়্ল উি বেকিয়্ক 
সালাম থদওযাও অসম্ভব। সহীহ হাদীস িারা প্রমাকেত থয  
মৃত বেকির জানাযার পয়্র তার কবয়্রর পায়্শ ককিুিে 
কায়্রা অবস্থান কয়্র থাকা থস পিন্দ কয়্র ও 
ভায়্লাবায়্স।3    

                                                           
3 থদখুন সহীহ মুসকলয়্মর হাদীস নং ১২১। এয়্ত ‘আমর ইবনুল ‘আস 

রাকদযাল্লাহু ‘আনহু মৃতুের পূয়্বি তার সন্তানয়্ক বয়্লকিয়্লন  
“আমায়্ক যখন দােন করয়্ব তখন আমার উপর আয়্স্ত আয়্স্ত মাকি 
থেলয়্ব এবং দােন থসয়্র এককি উি যবাই কয়্র তার থোশত 
বণ্টন করয়্ত থয সময লায়্ে, ততিে আমার কবয়্রর পায়্শ 
অবস্থান করয়্ব  থযয়্না থতামায়্দর উপকস্থকতর কারয়্ে আকম আতঙ্ক-
মুি অবস্থায কচন্তা করয়্ত পাকর থয, আমার রয়্বর দূয়্তর 
(কেকরশতার) কী জবাব থদয়্বা।” -অনুবাদক   
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কিতীয মাসআলা: মৃত বেকিয়্দর রূহ কক পরম্পর কমকলত 
হয  পরম্পর সািাৎ কয়্র ও কথাবাতিা বয়্ল? 
জবাব: রূহ দু’প্রকার:  
১- ‘আযাবপ্রাপ্ত রূহ – আল্লাহর কায়্ি পানাহ চাকি- এ 
ধরয়্ের রূহ শাকস্ত থভায়্ের কারয়্ে বেস্ত থাকয়্ব বয়্ল 
পরস্পর থদখা সািাৎ ও কমকলত হওযা থথয়্ক কবরত 
থাকয়্ব।  
২- কন‘আমতপ্রাপ্ত রূহ। এসব রূহ কবচরেকারী হয়্ব  এরা 
আবদ্ধ থাকয়্ব না। তারা পরস্পর কমকলত হয়্য দুকনযা ও 
দুকনযায বসবাসকারীয়্দর বোপায়্র কথাবাতিা বলয়্বন এবং 
কনয়্জরা কনয়্জয়্দর পকরকচতয়্দর সায়্থ থদখা সািাৎ 
করয়্বন। প্রয়্তেক রূহ তার আমল অনুযাযী তার পকরকচত 
বনু্ধর সায়্থ থাকয়্বন। আমায়্দর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওযাসাল্লাম সয়্বিাচ্চ বনু্ধর সায়্থ থাকয়্বন। আল্লাহ তা‘আলা 
বয়্লয়্িন,  

ن﴿ وَل َوٱلرَ  ٱّلَلَ  يُِطعِ  َوَم َِك  ُس ئ ْوَلَٰٓ
ُ

نَ  َمعَ  فَأ ي ََّلِ مَ  ٱ ۡنَع
َ

م ٱّلَلُ  أ نَ  َعلَۡيِه ِ  م 
 ِ نلَبِي  يقِيَ  نَ ٱ ِ د  ِ ص  آءِ  َوٱل َهَد ن  َوٱلشُّ َي َّٰلِِح َص نَ  َوٱل ئَِك  وََحُس ْوَلَٰٓ

ُ
 أ

 [ ٩٦:  النساء] ﴾٦٩َرفِيٗقا
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“আর যারা আল্লাহ ও রাসূয়্লর আনুেতে কয়্র তারা 
তায়্দর সায়্থ থাকয়্ব, আল্লাহ যায়্দর উপর অনুগ্রহ 
কয়্রয়্িন নবী, কসদ্দীক, শহীদ ও সৎকমিশীলয়্দর মধে 
থথয়্ক। আর সাথী কহয়্সয়্ব তারা হয়্ব অয়্নক উত্তম।” 
[সূরা আন-কনসা  আযাত: ৬৯] 
দুকনযায  বারযায়্খ ও জান্নায়্ত এভায়্ব একয়্ত্র থাকা 
সাবেস্ত আয়্ি। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

َيُتَها﴿
َ

أ ُس  َيَٰٓ نلَۡف ةُ  ٱ ئَِن َم ُۡمۡط رِۡجِعٓ  ٢٧ ٱل ِِك  إَِلَّٰ  ٱ ةٗ  َرب  ةٗ  َراِضَي  ٢٨ َمۡرِضَي
ِل  ُخ ي ِف  فَٱۡد َِّٰد ِل  ٢٩ ِعَب ۡدُخ ِت  َوٱ  [  ١٣  ،٧٢: الفجر] ﴾٣٠َجَن

“থহ প্রশান্ত আত্মা! তুকম কেয়্র এয়্সা থতামার রয়্বর প্রকত 
সন্তুষ্টকচয়্ত্ত, সয়্ন্তাষভাজন হয়্য। অতঃপর আমার বান্দায়্দর 
ময়্ধে শাকমল হয়্য যাও। আর প্রয়্বশ কয়্রা আমার 
জান্নায়্ত।” [সূরা আল-োজর  আযাত: ২৭-৩১] অথিাৎ 
তায়্দর সায়্থ শাকমল হও এবং তায়্দর সায়্থ থায়্কা। আর 
এ কথা মৃতুের সময আত্মায়্ক বলা হয়্ব।  
আল্লাহ তা‘আলা শহীদয়্দর সম্পয়্কি বয়্লয়্িন,  

ۡحَيآء  ﴿
َ

دَ  أ مۡ  ِعن ِِه ونَ  َرب  زَقُ   ﴾١٦٩ يُۡر
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“তারা তায়্দর রয়্বর কনকি জীকবত। তায়্দরয়্ক করকযক 
থদওযা হয।” [সূরা আয়্ল ইমরান  আযাত: ১৬৯]  
আল্লাহ তা‘আলা শহীদয়্দর সম্পয়্কি আরও বয়্লয়্িন,  

ونَ ﴿ ِِشُ ۡب نَ  يَۡسَت ي ََّلِ َمۡ  بِٱ ْ  ل وا م يَۡلَحُق ِِه نۡ  ب ِ مۡ  م   ﴾َخۡلفِِه

“আর তারা উৎেুল্ল হয, পরবতিীয়্দর থথয়্ক যারা এখয়্না 
তায়্দর সায়্থ কমকলত হয কন তায়্দর কবষয়্য।” [সূরা আয়্ল 
ইমরান  আযাত: ১৭০]  
আল্লাহ তা‘আলা শহীদয়্দর সম্পয়্কি আরও বয়্লয়্িন,  

ونَ ﴿ ِِشُ ۡب ة   يَۡسَت َم نَ  بِنِۡع ِ ِ  م  ۡضل   ٱّلَل  [  ٣٢٣  ،٣٩٦: عمران ال] ﴾ ١٧١َوفَ

“তারা আল্লাহর পি থথয়্ক কন‘আমত ও অনুগ্রহ লাভ 
কয়্র খুকশ হয।” [সূরা আয়্ল ইমরান  আযাত: ১৭১] এ 
আযাতসমূহ িারা তায়্দর পরস্পর কমকলত হওযা কতনভায়্ব 
প্রমাকেত হয:  
১- তারা (শহীদেে) জীকবত। আর জীকবতরা পরস্পর 
পরস্পয়্রর সায়্থ কমকলত হয  থদখা সািাৎ কয়্র।  
২- তারা তায়্দর পরবতিীয়্ত আেমনকারী ভাইয়্দর 
আেমন ও তায়্দর সায়্থ থদখা হওযার বোপায়্র আনকন্দত 
ও উৎেুল্ল।  
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৩- ونَ ﴿ ۡبِِشُ  শব্দ প্রমাে কয়্র থয  তারা পরস্পর  ﴾يَۡسَت

পরস্পয়্র সুসংবাদ থদয ও খুকশ হয। 
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তৃতীয মাসআলা: রূহ কক জীকবত ও মৃত উভয ধরয়্ের 
মানুয়্ষর রূয়্হর সায়্থ কমকলত হয?  
উত্তর: হোাঁ  রূহ জীকবত ও মৃত মানুয়্ষর রূয়্হর সায়্থ 
সািাৎ কয়্র ও কমকলত হয  থযভায়্ব রূহ মৃত বেকির 
রূয়্হর সায়্থ কমকলত হয ও সািাৎ কয়্র। আল্লাহ তা‘আলা 
বয়্লয়্িন,  

َّف  ٱّلَلُ ﴿ َو نُفَس  َيَت
َ
يَ  ٱۡۡل ۡوتَِها ِح ِت  َم َل َمۡ  َوٱ ۡت  ل ُك  َمَناِمَها   ِف  َتُم  َفُيۡمِس

ِت  ۡوَت  َعلَۡيَها قََضَّٰ  ٱَل َۡم ىَٰٓ  َوُيۡرِسُل  ٱل ۡخَر
ُ
َجل   إَِلَٰٓ  ٱۡۡل

َ
ًّمى  أ َس  ِف  إِنَ  مُّ

َّٰلَِك  َّٰت   َذ َي م   ٓأَل ۡو َِق  [  ١٣: الزمر] ﴾٤٢ونَ َيَتَفَكرُ  ل 

“আল্লাহ জীবসমূয়্হর প্রাে হরে কয়্রন তায়্দর মৃতুের 
সময এবং যারা ময়্র কন তায়্দর কনদ্রার সময। তারপর 
যার জনে কতকন মৃতুের েযসালা কয়্রন তার প্রাে কতকন 
থরয়্খ থদন এবং অনেগুয়্লা কেকরয়্য থদন এককি কনকদিষ্ট 
সময পযিন্ত। কনশ্চয এয়্ত কচন্তাশীল জাকতর জনে অয়্নক 
কনদশিন রয়্যয়্ি।” [সূরা আয-যুমার  আযাত: ৪১] এ 
আযায়্তর তােসীয়্র ইবন আব্বাস রাকদযাল্লাহু ‘আনহুমা 
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বয়্লয়্িন  আমার কায়্ি এ সংবাদ থপৌঁয়্িয়্ি থয  “জীকবত 
ও মৃত বেকির রূহ স্বয়্ে কমকলত হয়্য পরস্পর পরস্পর 
সম্পয়্কি কজজ্ঞাসা কয়্র। অতঃপর আল্লাহ মৃত বেকির রূহ 
থরয়্খ থদন এবং জীকবত বেকির রূহ তার শরীয়্র কেয়্র 
থদন।”4 
জীকবত ও মৃত বেকির আত্মা থয এককত্রত হয এর প্রমাে 
হয়্লা  জীকবত বেকি স্বয়্ে মৃত বেকিয়্ক থদয়্খ  অতঃপর 
থজয়্ে থস তা বেিনা কয়্রন  মৃত বেকি জীকবত বেকিয়্ক 
এমন সংবাদ থদয যা জীকবত বেকি আয়্ে জানত না। 
অতঃপর মৃত বেকির প্রদত্ত সংবাদ অতীয়্ত বা ভকবষেয়্ত 
প্রকতেকলত হয থযভায়্ব থস সংবাদ থদয। এ ধরয়্ের 
অসংখে ঘিনা মুতাওযাকতর সূয়্ত্র বকেিত আয়্ি। রূহ  এর 

                                                           
4 আল-মু‘জাম আল-আওসাত  তাবরানী  ১/৪৫  হাদীস নং ১২২  

ইমাম তাবরানী রহ. বয়্লয়্িন  এ হাদীয়্সর সনয়্দর বেিনাকারী 
মুতাররাে থথয়্ক শুধু মূসা ইবন আ‘ইযান বেিনা কয়্রয়্িন। 
হাইসামী রহ. মাজমা‘উজ যাওযায়্যয়্দ ৭/১০০ হাদীসকির সনয়্দর 
বেিনাকারীয়্দরয়্ক ‘করজালুস সহীহ’ বয়্লয়্িন।   
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কবধান ও এর অবস্থা সম্পয়্কি এয়্কবায়্রই অজ্ঞ বেকি 
বেতীত থকউ এ বোপারকি অস্বীকার কয়্র না।  
 
চতুথি মাসআলা: রূহ কক মারা যায  নাকক শুধু শরীর মারা 
যায? 
উত্তর: এ মাসআলার উত্তয়্র বলা যায  আত্মার মৃতুে হয়্লা 
শরীর থথয়্ক আলাদা হওযা ও থবর হয়্য যাওযা। এ 
কহয়্সয়্ব মৃতুে ধরা হয়্ল কনঃসয়্ন্দয়্হ বলা যায থয  আত্মা 
মৃতুের স্বাদ গ্রহেকারী। আর যকদ বলা হয থয  আত্মা ময়্র 
যায বলয়্ত তা কবলীন হয়্য যায  এয়্কবায়্রই ধ্বংস হয়্য 
যায  কনঃয়্শষ হয়্য যায  তাহয়্ল বলা হয়্ব  এ দৃকষ্টয়্কায়্ে 
আত্মা মারা যায না; বরং তা শরীর থথয়্ক থবর হওযার 
পয়্র কন‘আমত বা ‘আযাব থভায়্ের স্থায়্ন অবকশষ্ট থায়্ক।  
 
পঞ্চম মাসআলা: শরীর থথয়্ক আত্মা আলাদা হওযার পয়্র 
তা আবার ককভায়্ব উি শরীরয়্ক কচয়্ন?  
উত্তর: রূহ শরীর থথয়্ক আলাদা হওযার পয়্র তা শরীর 
থথয়্ক এমন এক আকৃকত (প্রকতিকব) কনয়্য যায যা উি 
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শরীরয়্র সায়্থই কনকদিষ্ট হয়্য যায  অনে শরীয়্রর সায়্থ 
কমকলত হয়্ব না। থকননা থস তার শরীর িারা প্রভাকবত 
হয়্য যায এবং শরীয়্র কেয়্র আয়্স  থযভায়্ব শরীর তার 
রূহ িারা প্রভাকবত হয়্য এবং রূয়্হর কায়্ি কেয়্র আয়্স। 
েয়্ল ভায়্লা শরীর ভায়্লা আত্মা থথয়্ক উত্তম কজকনসগুয়্লা 
লাভ কয়্র  আবার খারাপ শরীর কনকৃষ্ট আত্মা থথয়্ক 
কনকৃষ্ট কজকনস লাভ কয়্র। এমকনভায়্ব উত্তম রূহ তার 
উত্তম শরীর থথয়্ক এবং কনকৃষ্ট রূহ তার কনকৃষ্ট শরীর 
থথয়্ক ভায়্লা এবং খারাপ কজকনসগুয়্লা অজিন কয়্র।    
 
ষষ্ঠ মাসআলা: কবয়্র প্রশ্ন-উত্তয়্রর সময কক মৃত বেকির 
রূহ থেরত থদওযা হয?  
উত্তর: বারা ইবন ‘আকযব রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থথয়্ক বকেিত 
সহীহ হাদীয়্স এয়্সয়্ি   
نَْصاِر، 

َ
َخرَْجنَا َمَع انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، يِف ِجنَاَزةِ رَُجٍل ِمَن اأْل

ا يُلَْحْد، فََجلََس رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه فَاْنتََهيْنَا إََِل الْقَ  ، َولَمَّ رْبِ
، َوِِف يَِدهِ ُعوٌد َينُْكُت  ْْيَ نَّ لََعَ رُُءوِسنَا الطَّ

َ
وََسلََّم، وََجلَْسنَا َحْوََلُ، َكأ

َسُه، َفَقاَل: 
ْ
رِْض، فََرَفَع َرأ

َ
اْستَِعيُذوا بِاهلِل ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ »يِف اأْل
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ْو ثاََلثًا، "، ُثمَّ قَاَل: " إِنَّ الَْعبَْد الُْمْؤِمَن إَِذا اَكَن يِف انِْقَطاٍع مَ 
َ
، أ َتْيِ رَّ

َماِء بِيُض  نْيَا َوإِْقبَاٍل ِمَن اْْلِخَرِة، نََزَل إََِلِْه َماَلئَِكٌة ِمَن السَّ ِمَن ادلُّ
ْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن مِ  نَّ وُُجوَهُهُم الشَّ

َ
ْكَفاِن اْْلَنَِّة، الْوُُجوهِ، َكأ

َ
ْن أ

، ُثمَّ يَِِجُء  وََحنُوٌط ِمْن َحنُوِط اْْلَنَِّة، َحىتَّ ََيِْلُسوا ِمنُْه َمدَّ اْْلَََصِ
يِّبَُة،   َملَُك الَْموِْت، َحىتَّ ََيِْلَس  تَُها انلَّْفُس الطَّ يَّ

َ
ِسِه، َفيَُقوُل: أ

ْ
ِعنَْد َرأ
َواٍن ". قَاَل: "َفتَْخُرُج تَِسيُل َكَما اْخُرِِج إََِل َمْغِفَرٍة ِمَن اهلِل َورِْض 

َخَذَها لَْم يََدُعوَها يِف 
َ
ُخُذَها، فَإَِذا أ

ْ
َقاِء، َفيَأ تَِسيُل الَْقْطَرُة ِمْن يِف السِّ

ُخُذوَها، َفيَْجَعلُوَها يِف َذلَِك الَْكَفِن، َوِِف َذلَِك 
ْ
يَِدهِ َطْرفََة َعْيٍ َحىتَّ يَأ

رِْض اْْلَنُوِط، َوََيُْرُج مِ 
َ
ْطيَِب نَْفَحةِ ِمْسٍك وُِجَدْت لََعَ وَْجهِ اأْل

َ
نَْها َكأ

وَن، َيْعِِن بَِها، لََعَ َمََلٍ ِمَن  " قَاَل: " َفيَْصَعُدوَن بَِها، فاََل َيُمرُّ
يُِّب؟ َفيَُقولُوَن: فُاَلُن ْبُن  وُح الطَّ الَْماَلئَِكِة، إاِلَّ قَالُوا: َما َهَذا الرُّ

ْحَسِن 
َ
نْيَا، َحىتَّ يَنْتَُهوا  فُاَلٍن، بِأ ونَُه بَِها يِف ادلُّ ْسَمائِِه الَِِّت اَكنُوا يَُسمُّ

َ
أ

ْنيَا، فَيَْستَْفِتُحوَن ََلُ، َفيُْفتَُح لَُهْم فَيَُشيُِّعُه ِمْن ُُكِّ  َماِء ادلُّ بَِها إََِل السَّ
َماِء الَِِّت تَِليَها، َحىتَّ يُنْتََه  ُبوَها إََِل السَّ َماِء َسَماٍء ُمَقرَّ  بِِه إََِل السَّ

: اْكتُبُوا ِكتَاَب َعبِْدي يِف ِعلِّيَِّي،  ابَِعِة، َفيَُقوُل اهلُل َعزَّ وََجلَّ السَّ
ِعيُدُهْم، َوِمنَْها 

ُ
رِْض، فَإِِّنِّ ِمنَْها َخلَْقتُُهْم، َوِفيَها أ

َ
ِعيُدوُه إََِل اأْل

َ
َوأ

ْخَرى ". قَاَل: " َفتَُعادُ 
ُ
ْخرُِجُهْم تَاَرةً أ

ُ
ِتيِه َملَََكِن،  أ

ْ
ُروُحُه يِف َجَسِدهِ، َفيَأ

َ اهلُل، َفيَُقواَلِن ََلُ: َما  َفيُْجِلَسانِِه، َفيَُقواَلِن ََلُ: َمْن َربَُّك؟ َفيَُقوُل: َرِّبِّ
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ِي بُِعَث  ِدينَُك؟ َفيَُقوُل: ِديِِنَ اْْلِْساَلُم، َفيَُقواَلِن ََلُ: َما َهَذا الرَُّجُل اَّلَّ
وُل: ُهَو رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفيَُقواَلِن ََلُ: ِفيُكْم؟ َفيَقُ 
قُْت، َفيُنَاِدي  َوَما ِعلُْمَك؟ ُت ِكتَاَب اهلِل، فَآَمنُْت بِِه وََصدَّ

ْ
َفيَُقوُل: قََرأ

لِْبُسوهُ 
َ
فْرُِشوُه ِمَن اْْلَنَِّة، َوأ

َ
ْن َصَدَق َعبِْدي، فَأ

َ
َماِء: أ ِمَن ُمنَاٍد يِف السَّ

ِتيِه ِمْن َروِْحَها، َوِطيِبَها، 
ْ
اْْلَنَِّة، َواْفتَُحوا ََلُ بَابًا إََِل اْْلَنَِّة ". قَاَل: " َفيَأ

ِتيِه رَُجٌل َحَسُن الْوَْجِه، 
ْ
َوُيْفَسُح ََلُ يِف َقرْبِهِ َمدَّ بَََصِهِ ". قَاَل: " َوَيأ

بِْشْ 
َ
يِح، َفيَُقوُل: أ َ،، َهَذا يَْوُمَك َحَسُن اثلِّيَاِب، َطيُِّب الرِّ ي يَُُّرُّ ِ  بِاَّلَّ

نَْت؟ فَوَْجُهَك الْوَْجُه يَِِجءُ 
َ
ي ُكنَْت تُوَعُد، َفيَُقوُل ََلُ: َمْن أ ِ ،  اَّلَّ بِاخْلَْْيِ

رِْجَع إََِل 
َ
اَعَة َحىتَّ أ قِِم السَّ

َ
اِلُح، َفيَُقوُل: رَبِّ أ نَا َعَملَُك الصَّ

َ
َفيَُقوُل: أ

ْهِِل، َوَماِل 
َ
ْنيَا » . قَاَل:«أ َوإِنَّ الَْعبَْد الََْكفَِر إَِذا اَكَن يِف انِْقَطاٍع ِمَن ادلُّ

َماِء َماَلئَِكٌة ُسوُد الْوُُجوهِ،  َوإِْقبَاٍل ِمَن اْْلِخَرِة، نََزَل إََِلِْه ِمَن السَّ
، ُثمَّ يَِِجُء َملَُك الَْموِْت،  َمَعُهُم الُْمُسوُح، َفيَْجِلُسوَن ِمنُْه َمدَّ اْْلَََصِ

تَُها انلَّْفُس اخْلَِبيثَُة، اْخُرِِج  يَّ
َ
ِسِه، َفيَُقوُل: أ

ْ
إََِل َحىتَّ ََيِْلَس ِعنَْد َرأ

ُعَها َكَما َسَخٍط ِمَن اهلِل وََغَضب ُق يِف َجَسِدهِ، َفيَنََْتِ . قَاَل: َفتَُفرَّ
َخذَ 

َ
ُخُذَها، فَإَِذا أ

ْ
وِف الَْمبْلُوِل، َفيَأ وُد ِمَن الصُّ فُّ َها لَْم يُنََْتَُع السَّ

َعْيٍ َحىتَّ ََيَْعلُوَها يِف تِلَْك الُْمُسوِح، َوََيُْرُج  يََدُعوَها يِف يَِدهِ َطْرفَةَ 
رِْض، َفيَْصَعُدوَن بَِها، 

َ
ْنََتِ ِريِح ِجيَفٍة وُِجَدْت لََعَ وَْجِه اأْل

َ
ِمنَْها َكأ

 ُ وَن بَِها لََعَ َمََلٍ ِمَن الَْماَلئَِكِة، إاِلَّ قَال وُح فَاَل َيُمرُّ وا: َما َهَذا الرُّ
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ْسَمائِِه الَِِّت اَكَن يَُسَّمَّ بَِها 
َ
ْقبَِح أ

َ
اخْلَِبيُث؟ َفيَُقولُوَن: فُاَلُن ْبُن فاَُلٍن بِأ

ْنيَا، فَيُْستَْفتَُح ََلُ، فاََل ُيْفتَُح ََلُ  َماِء ادلُّ نْيَا، َحىتَّ يُنْتََه بِِه إََِل السَّ يِف ادلُّ
 رَُسوُل ا

َ
حُ  َل ﴿ هلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:"، ُثمَّ قََرأ مۡ  ُتَفَت َُّٰب  لَُه َۡو ب

َ
 أ

ٓءِ  ونَ  َوَل  ٱلَسَما ُخلُ َۡد ةَ  ي َن ۡۡلَ َتَّٰ  ٱ ِجَ  َح َمُل  يَل ۡۡلَ م ِ  ِف  ٱ ِط  َس ۡۡلَِيا  ﴾٤٠ٱ
ٍي يِف [  ١٤: االعراف] : " اْكتُبُوا ِكتَابَُه يِف ِسجِّ َفيَُقوُل اهلُل َعزَّ وََجلَّ

رِْض ا
َ
:اأْل

َ
ْفََّل، َفتُْطَرُح ُروُحُه َطرًْحا ". ُثمَّ قََرأ ن﴿ لسُّ ِ  يُِۡشِكۡ  َوَم  بِٱّلَل

َما َن
َ

أ نَ  َخرَ  فََك ٓءِ  ِم َما لَس هُ  ٱ ۡيُ  َفَتۡخَطُف لَط وۡ  ٱ
َ

ِي أ و ِ  َتۡه ِه حُ  ب ِي ن   ِف  ٱلر   َمََك
ِتيِه َملَََكنِ [ ١٣:  اْلج] ﴾٣١َسِحيق  

ْ
، "َفتَُعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدهِ، َوَيأ

ْدرِي، 
َ
َفيُْجِلَسانِِه، َفيَُقواَلِن ََلُ: َمْن َربَُّك؟ َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ اَل أ

ْدرِي، َفيَُقواَلِن ََلُ: َما َهَذا 
َ
َفيَُقواَلِن ََلُ: َما ِدينَُك؟ َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ اَل أ

ْدرِي، فَ 
َ
ي بُِعَث ِفيُكْم؟ َفيَُقوُل: َهاهْ َهاهْ اَل أ ِ يُنَاِدي ُمنَاٍد الرَُّجُل اَّلَّ

ْن َكَذَب، فَافْرُِشوا ََلُ ِمَن انلَّاِر، َواْفتَُحوا ََلُ بَابًا إََِل انلَّاِر، 
َ
َماِء أ ِمَن السَّ

ِتيِه ِمْن َحرَِّها، وََسُموِمَها، َوُيَضيَُّق َعلَيِْه َقرْبُهُ َحىتَّ ََتْتَِلَف ِفيِه 
ْ
َفيَأ

 ْ ِتيِه رَُجٌل قَِبيُح ال
ْ
ْضاَلُعُه، َوَيأ

َ
يِح، أ وَْجِه، قَبِيُح اثلِّيَاِب، ُمنَِْتُ الرِّ

ي يَُسوُءَ،، َهَذا يَْوُمَك  ِ بِْشْ بِاَّلَّ
َ
ي ُكنَْت تُوَعُد، َفيَُقوُل:  َفيَُقوُل: أ ِ اَّلَّ

نَا َعَملَُك اخْلَِبيُث، 
َ
، َفيَُقوُل: أ ِّ نَْت؟ فَوَْجُهَك الْوَْجُه يَِِجُء بِالشَّ

َ
َمْن أ

اَعةَ َفيَُقوُل: رَبِّ اَل تُقِ   «.ِم السَّ
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“আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লায়্মর সায়্থ 
একজন আনসারী সাহাবীর জানাযায শরীক হই, এমনকক 
তার কবয়্রর কায়্ি যাই, যা তখনও থখাড়া হয কন। তখন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম থসখায়্ন বসয়্লন 
এবং আমরাও তাাঁর সায়্থ তাাঁর চারকদয়্ক (শান্তভায়্ব) বয়্স 
পকড়, থযন আমায়্দর মাথার উপর পাখী বসা। এ সময 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লায়্মর হায়্ত একখণ্ড 
কাি কিল, যা কদয়্য কতকন জকময়্নর উপর আঘাত 
করকিয়্লন। এরপর কতকন মাথা উাঁচু কয়্র দুই বা কতনবার 
বলয়্লন  “থতামরা কবয়্রর ‘আযাব থথয়্ক আল্লাহর কায়্ি 
পানাহ চাও। অতঃপর কতকন বলয়্লন  “মুকমন বান্দার যখন 
দুকনযা থিয়্ড় আকখরায়্ত যাওযার সময হয তখন আসমান 
থথয়্ক সাদা থচহারার একদল কেকরশতা জকময়্ন থনয়্ম 
আয়্সন, থযয়্না সূয়্যির ময়্তা উজ্জ্বল তায়্দর থচহারা, 
তায়্দর কায়্ি থায়্ক জান্নায়্তর কােন ও সুেকন্ধ। তারা 
চিুসীমার ময়্ধে বয়্স পয়্ড়। অতঃপর মালাকুল মাউত 
(মৃতুের কেকরশতা) আেমন কয়্রন। কতকন তার মাথার 
কায়্ি বয়্সন। অতঃপর কতকন তায়্ক বয়্লন  থহ পকবত্র 
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আত্মা! আল্লাহর মােকেরাত ও তার সন্তুকষ্টর কদয়্ক থবকরয়্য 
আয়্সা। বেিনাকারী বয়্লন  েয়্ল আত্মাকি এমনভায়্ব 
প্রবাকহত হয়্য থবকরয়্য আয়্স থযমকনভায়্ব পানপায়্ত্রর মুখ 
থথয়্ক পাকনর থোিা েকড়য়্য পয়্ড়। অতঃপর কেকরশতারা 
আত্মায়্ক তায়্দর কায়্ি কনয়্য যায। থচায়্খর পলয়্কর 
ময়্ধেই তা কােয়্নর কাপয়্ড় ও জান্নাতী সুেকন্ধয়্ত ভয়্র 
আসমায়্ন কনয়্য যায। তা থথয়্ক তখন পৃকথবীর সবয়্চয়্য 
উত্তম কমসয়্কর থচয়্যও অকধক সুেন্ধ থবর হয়্ত থায়্ক। 
বেিনাকারী বয়্লন  অতঃপর কেকরশতারা থসকি কনয়্য 
আসমায়্ন উিয়্ত থায়্কন। তারা যখনই আত্মাকি কনয়্য 
ঊধ্বি আসমায়্ন উিয়্ত থায়্কন তখন থসখানকার 
কেকরশতারা কজয়্জ্ঞস কয়্রন  এ পকবত্র আত্মা কার? তখন 
তারা বয়্লন  অমুয়্কর থিয়্ল অমুক  দুকনযায়্ত তারা 
পরস্পর থযসব সুন্দর নায়্ম ডাকত থসসব সুন্দর নাম 
তায়্দরয়্ক বলয়্বন। কেকরশতারা যখন দুকনযার আসমায়্নর 
থশষপ্রায়্ন্ত থপৌঁিয়্ব তখন তারা তার জনে আসমায়্নর 
দরজা খুলয়্ত বলয়্বন। তখন তায়্দর জনে আসমায়্নর 
দরজা খুয়্ল থদওযা হয়্ব। প্রয়্তেক আসমায়্নর থলায়্করা 
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তায়্দর পরবতিী আসমান পযিন্ত থপৌঁয়্ি কদয়্ত তায়্দরয়্ক 
কবদায জানায়্ত তায়্দর কপিয়্ন কপিয়্ন চলয়্ব। এভায়্ব 
সপ্তম আসমায়্ন থপৌঁিয়্ব। মহান আল্লাহ তা‘আলা তখন 
বয়্লয়্িন  “আমার বান্দার আমলনামা ‘ইকল্লযীয়্ন কলকপবদ্ধ 
কয়্রা এবং তায়্ক জকময়্ন কেকরয়্য কনয়্য যাও। থকননা 
আকম তা থথয়্ক তায়্দরয়্ক সৃকষ্ট কয়্রকি, জকময়্ন তায়্দরয়্ক 
কেকরয়্য কনয়্বা এবং জকমন থথয়্কই তায়্দরয়্ক পুনরুকিত 
করয়্বা।” বেিনাকারী বয়্লন, অতঃপর তার রূহ তার 
শরীয়্র কেকরয়্য থদওযা হয়্ব। অতঃপর তার কায়্ি দুজন 
কেকরশতা আয়্সন, তারা তায়্ক বসান এবং তায়্ক প্রশ্ন 
কয়্রন, থতামার রব থক? তখন থস বলয়্ব  আমার রব 
আল্লাহ। তখন তারা তায়্ক কজজ্ঞাসা করয়্ব  থতামার দীন 
কী? থস বলয়্ব  আমার দীন ইসলাম। এরপর তারা তায়্ক 
কজজ্ঞাসা করয়্বন  এ বেকি থক, যায়্ক থতামায়্দর কায়্ি 
পািায়্না হয়্যকিল? তখন থস বলয়্ব  ইকন হয়্লন  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম। তখন 
কেকরশতারা আবার কজজ্ঞাসা করয়্বন  তুকম কীরূয়্প 
এগুয়্লা জানয়্ল? তখন থস বলয়্ব  আকম আল্লাহর ককতাব 



 

 

 
 23  

পয়্ড়কি, এর ওপর ঈমান এয়্নকি এবং এয়্ক সতে বয়্ল 
ময়্ন কয়্রকি। বেিনাকারী বয়্লন, এরপর আসমান থথয়্ক 
একজন আহ্বানকারী এরূপ থঘাষো কদয়্ত থাকয়্ব  আমার 
বান্দা সতে বয়্লয়্ি, তার কবয়্র জান্নায়্তর কবিানা কবকিয়্য 
দাও, তায়্ক জান্নায়্তর কদয়্ক একিা দরজা খুয়্ল দাও। 
বেিনাকারী বয়্লন  তখন তার কবয়্র জান্নায়্তর মৃদুমন্দ 
বাতাস ও সুেন্ধ আসয়্ত থায়্ক এবং থস বেকির কবরয়্ক 
দৃকষ্টসীমা পযিন্ত কবসৃ্তত কয়্র থদওযা হয। বেিনাকারী বয়্লন  
এরপয়্র তার কায়্ি সুন্দর কাপড় পকরকহত  সুেকন্ধ 
বেবহৃত একজন সুন্দর থচহারার থলাক আসয়্ব  অতঃপর 
তায়্ক বলয়্ব  থতামায়্ক আনকন্দত করয়্ব এমন সুসংবায়্দ 
আনকন্দত হও  একি থস কদন থয কদয়্নর বোপায়্র থতামায়্ক 
ওযাদা থদওযা হয়্যয়্ি। তখন থলাককিয়্ক বলা হয়্ব  
আপকন থক? তখন থস সুন্দর থচহারা ধারে কয়্র বলয়্ব  
আকম থতামার সৎ আমল। তখন মৃত বেকি বলয়্ব  থহ 
আমার রব  ককযামত সংঘকিত করুন  যায়্ত আকম আমার 
পকরবার-পকরজন ও ধন-সম্পয়্দর কায়্ি থযয়্ত পাকর।  
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বেিনাকারী বয়্লন  এরপয়্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওযাসাল্লাম কাকের বেকির মৃতুের অবস্থা বেিনা কয়্র। কতকন 
বয়্লন  কাকের বান্দার যখন দুকনযা থিয়্ড় আকখরায়্ত 
যাওযার সময হয়্ব তখন তার কায়্ি আসমান থথয়্ক 
বীভৎস কায়্লা থচহারার একদল কেকরশতা অবতরে 
করয়্ব। তায়্দর সায়্থ থাকয়্ব থমািা েরম পশমী কাপড়। 
তারা তার সাময়্ন থচায়্খর সীমানা থজাড়া হয়্য বসয়্ব। 
অতঃপর মালকুল মাউত এয়্স তার মাথার সাময়্ন বসয়্ব। 
অতঃপর থস বলয়্ব  থহ খকবশ আত্মা! আল্লাহর থক্রাধ ও 
অসন্তুকষ্টর কদয়্ক থবর হও। বেিনাকারী বয়্লন  অতঃপর 
রূহয়্ক তার শরীর থথয়্ক এমনভায়্ব থবর করা হয়্ব 
থযভায়্ব কশক কাাঁচা চামড়া থথয়্ক থবর করা হয। অতঃপর 
কনকময়্ষই তা উি েরম পশমী কাপয়্ড় রাখয়্ব  এর থথয়্ক 
পৃকথবীয়্ত সবয়্চয়্য কনকৃষ্ট মৃত পাঁচা দুেিয়্ন্ধর থচয়্যও 
মারাত্মক দুেিন্ধ থবর হয়্ত থাকয়্ব। অতঃপর তারা রূহকি 
কনয়্য উপয়্র উিয়্ত থাকয়্ব। যখনই তারা কেকরশতায়্দর 
দয়্লর কাি কদয়্য অকতক্রম করয়্ব তারা কজয়্জ্ঞস করয়্ব  
এ খকবশ রূহ কার? তারা বলয়্ব  অমুয়্কর থিয়্ল 
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অমুয়্কর  দুকনযায়্ত তায়্ক সবয়্চয়্য খারাপ থয নায়্ম ডাকা 
হয়্তা থস নাম উয়্ল্লখ করয়্ব। এভায়্ব তারা প্রথম 
আসমায়্নর দরজায থপৌঁিয়্ল দরজা খুলয়্ত আয়্বদন 
করয়্ব; ককন্তু তার জনে দরজা থখালা হয়্ব না। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম এ আযাত 
কতলাওযাত কয়্রন   

حُ  َل ﴿ مۡ  ُتَفَت َُّٰب  لَُه َۡو ب
َ

ل أ َمآءِ ٱ َل  َس ونَ  َو ُخلُ َۡد ةَ  ي َن ۡۡلَ َتَّٰ  ٱ ِجَ  َح َمُل  يَل ۡۡلَ  ٱ
م ِ  ِف  ِط  َس ۡۡلَِيا    [  ١٤: االعراف] ﴾٤٠ٱ

“তায়্দর জনে আসমায়্নর দরজাসমূহ থখালা হয়্ব না এবং 
তারা জান্নায়্ত প্রয়্বশ করয়্ব না, যতিে না উি সূাঁয়্চর 
কিদ্রয়্ত প্রয়্বশ কয়্র।” [সূরা আল-আ‘রাে  আযাত: ৪০]5 
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলয়্বন  তার নাম জকময়্নর 
সবিকনম্ন স্তয়্র কসজ্জীয়্ন কলকপবদ্ধ কয়্রা। েয়্ল তার রূহ 
থসখান থথয়্ক কনয়্িপ করা হয়্ব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম এ আযাত পাি করয়্লন   

                                                           
5 এ িারা তায়্দর জান্নায়্ত প্রয়্বশ করা অসম্ভব বুঝায়্না 

হয়্যয়্ি।  
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ن﴿ ِ  يُِۡشِكۡ  َوَم َما بِٱّلَل َن
َ

أ َمآءِ  ِمنَ  َخرَ  فََك وۡ  ٱلَطۡيُ  هُ َفَتۡخَطفُ  ٱلَس
َ

 َتۡهوِي أ
 ِ ِه حُ  ب ِي ِحيق   َمََكن   ِف  ٱلر      [  ١٣:  اْلج] ﴾٣١َس

“আর থয আল্লাহর সায়্থ শরীক কয়্র, থস থযন আকাশ 
থথয়্ক পড়ল। অতঃপর পাকখ তায়্ক থিাাঁ থময়্র কনয়্য থেল 
ককম্বা বাতাস তায়্ক দূয়্রর থকায়্না জাযোয কনয়্িপ 
করল।” [সূরা আল-হাজ্জ  আযাত: ৩১]  
অতঃপর তার শরীয়্র রূহ প্রয়্বশ করায়্না হয়্ব। তখন 
দুজন কেকরশতা এয়্স তায়্ক বসায়্বন এবং প্রশ্ন করয়্বন  
থতামার রব থক? তখন থস বলয়্ব  হা-হা-লা-আদরী অথিাৎ 
হায আেয়্সাস! আকম থতা জাকন না। এরপর তারা তায়্ক 
কজজ্ঞাসা করয়্বন  থতামার দীন কী? থস বলয়্ব  হায 
আেয়্সাস! আকম জাকন না। এরপর তারা তায়্ক কজজ্ঞাসা 
করয়্বন  এ বেকি থক, যায়্ক দুকনযায়্ত থতামায়্দর কায়্ি 
পািায়্না হয়্যকিল? তখন থস বলয়্ব  হায আেয়্সাস! আকম 
জাকন না। তখন আসমান থথয়্ক একজন থঘাষোকারী 
এরূপ বলয়্ত থাকয়্বন  থস কমথো বয়্লয়্ি। তার কবয়্র 
আগুয়্নর কবিানা কবকিয়্য দাও  তায়্ক আগুয়্নর থপাশাক 
পকরয়্য দাও এবং তার কবর থথয়্ক জাহান্নায়্মর কদয়্ক 
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একিা দরজা খুয়্ল দাও; যায়্ত তার কবয়্র জাহান্নায়্মর 
আগুয়্নর প্রচণ্ড তাপ ও ভাাঁপ আসয়্ত থায়্ক। এরপর 
কবর তার জনে এতই সংকুকচত হয়্য যায থয, তার 
পাাঁজয়্রর একপাশ অপরপায়্শ চয়্ল যায। এরপয়্র থনাংরা 
কাপড় পকরকহত  দুেিন্ধযুি একজন কুৎকসত থচহারার 
থলাক তার কায়্ি আসয়্ব। থস বলয়্ব  থতামায়্ক থয সংবাদ 
কষ্ট কদয়্ব (য়্তামার জনে কবপযিয বয়্য আনয়্ব) থস সংবাদ 
শুয়্ন খুকশ হও! একি থস কদন থয কদয়্নর ওযাদা থতামায়্ক 
থদওযা হয়্যকিল। তখন মৃত বেকি তায়্ক কজজ্ঞাসা করয়্ব  
তুকম থক? থতামার ময়্তা কুৎকসত থচহারায খারাপ ককিু 
আয়্স। তখন থস বলয়্ব  আকম থতামার খারাপ আমল। 
তখন থস বলয়্ব  থহ আমার রব  ককযামত সংঘকিত 
করয়্বন না।”6  

                                                           
6 মুসনাদ আহমাদ  ৩০/৪৯৯  হাদীস নং ১৮৫৩৪  মুসনায়্দর 

মুহাকিক শু‘আইব আরনাঊত বয়্লয়্িন  হাদীয়্সর সনদকি সহীহ  
সনয়্দর বেিনাকারীেে সহীহ হাদীয়্সর বেিনাকারী; আবু দাউদ  
হাদীস নং ৩২১২ (সংয়্িয়্প)  হাদীস নং ৪৭৫৩ (কবস্তাকরত); 
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আহয়্ল সুন্নাহ ওযাল জামা‘আত ও অনোনে সকয়্লই এ 
হাদীয়্সর সাবেস্ত কবষযগুয়্লার কথা বয়্ল থায়্কন ও কবশ্বাস 
কয়্রন।  

                                                                                           

নাসাঈ  হাদীস নং ২০৫৭; ইবন মাজাহ  হাদীস নং ৪২৬৯; আবু 
‘আওযানা আল-ইসোরাযীনী তার সহীহ গ্রয়্ে বেিনা কয়্রয়্িন।    
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সপ্তম মাসআলা: কবয়্রর ‘আযাব কক নেয়্সর উপর হয়্ব 
নাকক শরীয়্রর উপর? নাকক শুধু নেয়্সর উপর  শরীয়্রর 
উপর নয? অথবা শুধু শরীয়্রর উপর  নেয়্সর উপর 
নয? কন‘আমত ও ‘আযাব থভায়্ে শরীর ও আত্মা কক 
অংশীদার থাকয়্ব?    
উত্তর: উম্ময়্তর সালায়্ে সায়্লহীন তথা সৎপূবিসূরী ও 
আকলমেয়্ের মতামত হয়্ি  থকউ মারা থেয়্ল থস 
কন‘আমত বা শাকস্ত থভাে কয়্র। আর এ কন‘আমত ও 
শাকস্ত তার রূহ ও শরীর উভযই থভাে কয়্র। রূহ শরীর 
থথয়্ক আলাদা হওযার পয়্র কন‘আমত বা ‘আযায়্বর স্থায়্ন 
অবস্থান কয়্র। কখনও আবার তা শরীয়্রর সায়্থ কমকলত 
হয  তখন শরীয়্রর সায়্থ রূয়্হরও কন‘আমত বা ‘আযাব 
থভাে হয। অতঃপর ককযাময়্তর কদয়্ন রূহসমূহ শরীয়্রর 
ময়্ধে থেরত থদওযা হয়্ব এবং তারা কবর থথয়্ক রাবু্বল 
আলামীয়্নর কায়্ি উপকস্থত হয়্ব।  
কবয়্রর ‘আযাব কুরআন ও হাদীস িারা প্রমাকেত। থকউ 
কবয়্র ‘আযাব প্রাপে হয়্ল থস তার কনধিাকরত ‘আযাব থভাে 
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করয়্ব  যকদও তায়্ক কবর থদওযা থহাক বা না থহাক বা 
তায়্ক কহংস্র জায়্নাযার থখয়্য থেলুক  বা আগুয়্ন জ্বয়্ল 
ভস্মীভূত থহাক  এমনকক থস যকদ িাই-বালুয়্ত পকরেত 
হয়্য বাতায়্স িকড়য়্য কদয়্লও বা তায়্ক োাঁকস থদওযা থহাক  
বা থস সমুয়্দ্র ডুয়্ব মারা যাক  সবিাবস্থাযই কবয়্র শাকস্তর 
জনে মহান আল্লাহর কুদরয়্ত তার রূহ তার শরীয়্র 
প্রয়্বশ করয়্ব। 
    
অষ্টম মাসআলা: কবয়্রর ভযাবহ ‘আযাব সম্পয়্কি জানা 
এবং এর প্রকত ঈমান আনা; যায়্ত মানুষ এ ‘আযাব থথয়্ক 
পকরত্রাে পায  এয়্তা গুরুত্বপূেি হওযা সয়্েও আল-
কুরআয়্ন এব বেিনা উয়্ল্লখ না থাকার কহকমত কী?  
উত্তর: এ প্রয়্শ্নর উত্তর সংয়্িয়্প ও কবস্তাকরত দুভায়্বই 
থদওযা যায:  
সংয়্িয়্প বলয়্ত থেয়্ল  আল্লাহ তাাঁর রাসূয়্লর প্রকত 
দু’ধরয়্ের অহী নাকযল কয়্রয়্িন এবং কতকন তাাঁর বান্দার 
ওপর এসব অহীর প্রকত ঈমান আনা ও থস অনুযাযী 
আমল করা েরয কয়্র কদয়্যয়্িন। এ দু’ধরয়্ের অহী 
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হয়্লা  আল-কুরআন ও কহকমাহ তথা সুন্নাহ। আল্লাহ 
তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

نَزَل ﴿
َ

ََّٰب  َعلَۡيَك  ٱّلَلُ  َوأ َت ۡلِك ةَ  ٱ َم    [  ٣٣١:  النساء] ﴾١١٣َوٱۡۡلِۡك

“আল্লাহ আপনার প্রকত ককতাব ও কহকমাহ নাকযল 
কয়্রয়্িন।” [সূরা আন-কনসা  আযাত: ১১৩] এ আযায়্ত 
ককতাব িারা আল-কুরআন ও কহকমাহ িারা সুন্নাহয়্ক 
বুঝায়্না হয়্যয়্ি বয়্ল সব সালায়্ে সায়্লহীন তথা 
সৎপূবিসূরীেে মত কদয়্যয়্িন। অতএব  রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম থসসব সংবাদ কদয়্যয়্িন 
থসসব সংবাদ সতোযন করা ও এর প্রকত ঈমান আনা 
েরয (অথিাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম 
কবয়্রর ‘আযাব সম্পয়্কি হাদীয়্স বেিনা কয়্রয়্িন)। 
আর কবস্তাকরতভায়্ব বলয়্ত থেয়্ল বলা যায থয  কবয়্রর 
‘আযাব সম্পয়্কি কুরআয়্নর অয়্নক আযায়্ত উয়্ল্লখ 
রয়্যয়্ি। তন্ময়্ধে  
১- আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

َوۡ ﴿ ىَٰٓ  َول ِ  تََر ونَ  إِذ ُِم َّٰل َّٰتِ  ِف  ٱلَظ َمَر ۡوتِ  َغ َۡم ةُ  ٱل ئَِك ْ  َوٱلَۡمَلَٰٓ ٓوا ِسُط  بَا
مۡ  ِۡديِه ي

َ
ْ  أ ٓوا ۡخرُِج

َ
ُم   أ نُفَسُك

َ
ۡومَ  أ ۡۡلَ ۡونَ  ٱ َز اَب  ُُتۡ َذ ونِ  َع مۡ  بَِما ٱلُۡه نُت  ُك
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ُونَ  ول ِ  ََعَ  َتُق ۡيَ  ٱّلَل ق ِ  َغ ۡۡلَ مۡ  ٱ نۡ  َوُكنُت ِۦ َع ِه َّٰت َي ا ونَ  َء ِِبُ  ﴾٩٣تَۡسَتۡك
 [  ٦١: االنعام]

“আর যকদ আপকন থদখয়্তন, যখন যাকলমরা মৃতুে কয়্ষ্ট 
থায়্ক, এমতাবস্থায কেকরশতারা তায়্দর হাত প্রসাকরত 
কয়্র আয়্ি (তারা বয়্ল)  ‘থতামায়্দর জান থবর কর। আজ 
থতামায়্দরয়্ক প্রকতদান থদওযা হয়্ব লাঞ্ছনার ‘আযাব, 
কারে থতামরা আল্লাহর উপর অসতে বলয়্ত এবং থতামরা 
তার আযাতসমূহ সম্পয়্কি অহঙ্কার করয়্ত। [সূরা আল-
আন‘আম  আযাত: ৯৩] এ আযায়্ত ( اهلون عذاب ) বলয়্ত 

কবয়্রর ‘আযাবয়্ক বুঝায়্না হয়্যয়্ি যা জাহান্নায়্মর ককিন 
‘আযায়্বর আয়্ে থভাে করয়্ব।  
২- আল্লাহ তা‘আলা কের‘আউয়্নর বংশধরয়্দর সম্পয়্কি 
বয়্লয়্িন,  

رُ ﴿ نلَا نَ  ٱ و َها ُيۡعَرُض ا َعلَۡي و ٗ ُد ن  ُغ ا ۡومَ  وََعِشي ٗ ومُ  َوَي ةُ  َتُق لَساَع   ٱ
َ

ْ أ ٓوا ِخلُ  ۡد
اَل  ۡونَ  َء دَ  فِۡرَع َش

َ
اِب  أ َذ  [  ١٩: اغفر] ﴾٤٦ٱۡلَع

“আগুন, তায়্দরয়্ক সকাল-সন্ধোয তার সাময়্ন উপকস্থত 
করা হয, আর থযকদন ককযামত সংঘকিত হয়্ব (য়্সকদন 
থঘাষো করা হয়্ব)  ‘কের‘আউয়্নর অনুসারীয়্দরয়্ক 
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কয়্িারতম ‘আযায়্ব প্রয়্বশ করাও।” [সূরা োকের  
আযাত: ৪৬] 
 
নবম মাসআলা: কী কী কারয়্ে কবরবাসীরা ‘আযাব থভাে 
করয়্ব? 
উত্তর: এ মাসআলার উত্তর সংকিপ্ত ও কবস্তাকরত দু’ভায়্ব 
থদওযা যায:  
সংয়্িয়্প বলয়্ল  আল্লাহয়্ক না থচনা  তাাঁর আয়্দশ অমানে 
করা এবং গুনায়্হর কায়্জ কলপ্ত হওযা কবয়্রর ‘আযায়্বর 
অনেতম কারে।  
কবস্তাকরতভায়্ব বলয়্ত থেয়্ল বলা যায  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওযাসাল্লাম কনয়্ম্নাি থলাকয়্দর সম্পয়্কি  কবয়্রর 
‘আযাব থভায়্ের কথা বয়্লয়্িন। তায়্দর ময়্ধে অনেতম 
হয়্লা:  
১- কুৎসাকারী  পরকননু্দক। 
২- থয বেকি থপশাব করা থথয়্ক উত্তমরূয়্প পকবত্র হয 
না। 
৩- কমথুেক। 
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৪- কযনাকারী। 
৫- সুদয়্খার। 
এ িাড়াও অয়্নয়্কর কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওযাসাল্লাম উয়্ল্লখ কয়্রয়্িন। আল্লাহ আমায়্দরয়্ক কবয়্রর 
‘আযাব থথয়্ক রিা করুন। 
 
দশম মাসআলা: কবয়্রর ‘আযাব থথয়্ক নাজাত পাওযার 
উপায কী? 
উত্তর: এ প্রয়্শ্নর উত্তরও সংকিপ্ত ও কবস্তাকরত দু’ভায়্ব 
থদওযা যায:  
সংয়্িয়্প বলয়্ল বলা যায  কবয়্রর ‘আযায়্বর কারেগুয়্লা 
থথয়্ক কবরত থাকাই কবয়্রর ‘আযাব থথয়্ক কনরাপদ থাকা 
ও নাজাত পাওযার উপায। কবয়্রর ‘আযাব থথয়্ক মুি 
থাকার সবয়্চয়্য উত্তম উপায হয়্ি এককনষ্ঠভায়্ব তাওবা 
করা এবং আত্ম-সমায়্লাচনা করা।  
কবস্তাকরতভায়্ব বলয়্ল  অসংখে সহীহ হাদীয়্স কবয়্রর 
‘আযাব থথয়্ক নাজাত পাওযার উপায উয়্ল্লখ করা 
হয়্যয়্ি। তন্ময়্ধে কয়্যককি হয়্ি: 
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১- আল্লাহর রাস্তায কনয়্জয়্ক থবাঁয়্ধ রাখা (সবিদা আল্লাহর 
রাস্তায অিল থাকা)। 
২- আল্লাহর পয়্থ শহীদ হওযা।  
৩- সূরা মুলক (তাবারাকাল্লাযী) (বুয়্ঝ-শুয়্ন) কতলাওযাত 
করা। 
৪- জুম‘আর কদয়্ন বা রায়্ত মারা যাওযা। 
  
একাদশতম মাসআলা: কবয়্রর প্রশ্ন কক মুসকলম  মুনাকেক 
ও কাকের সকয়্লর জনে সমান? নাকক মুসকলম ও 
মুনাকেয়্কর জনে আলাদা?  
উত্তর: কবয়্র সকয়্লর জনেই একই প্রশ্ন করা হয়্ব। বারা 
ইবন ‘আকযব রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থথয়্ক বকেিত হাদীয়্স 
এয়্সয়্ি  

 . «رأسه عند فجلس املوت ملك جاءه اكفراً  اكن فإذا»
“অতঃপর কাকের বেকির মৃতুের সময মালাকুল মাউত 
এয়্স তার মাথার কায়্ি বসয়্ব।” এ হাদীয়্স এরপয়্র 
এয়্সয়্ি   
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ِتيِه َملَََكِن َشِديَدا ااِلنِْتَهاِر َفيَنْتَِهَرانِِه َوَُيِْلَسانِِه، َفيَُقواَلِن: َمْن »
ْ
َوَيأ

  «.َربَُّك 

“তার কায়্ি ভযংকর থচহারার ধমকদানকারী দুজন 
কেকরশতা আসয়্ব  তারা ভৎিসনা করয়্ব  তারা তায়্ক 
বসায়্ব  অতঃপর বলয়্ব  থতামার রব থক?”7 
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর ককতায়্ব বয়্লয়্িন থয, কতকন 
ককযাময়্তর কদয়্ন কাকেরয়্দরয়্ক কজয়্জ্ঞস করয়্বন,  

ۡومَ ﴿ مۡ  َوَي دِيِه ُل  ُيَنا و ٓ  َفَيُق ا اَذ مُ  َم َجۡبُت
َ

ِيَ  أ ُۡمۡرَسل  [ ٩٦: القصص] ﴾٦٥ٱل

“আর থসকদন আল্লাহ তায়্দরয়্ক থডয়্ক বলয়্বন, থতামরা 
রাসূলয়্দরয়্ক কী জবাব কদয়্যকিয়্ল?” [সূরা আল-কাসাস  
আযাত: ৬৫] 

َِك ﴿ َرب  َو نَۡس  فَ مۡ لَ يَ  لََنُه عِ ۡۡجَ
َ

َما ٩٢أ ْ  َع ُوا ونَ  ََكن َملُ   ،٦٧: اْلجر] ﴾٩٣َيۡع
٦١  ] 

                                                           
7 ইসবাতু আযাকবল কবর  বাইহাকী  পৃষ্ঠা ৩৭; মুসনাদ আবু দাউদ 

ত্বযাকলসী  হাদীস নং ৭৮৯।   
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“অতএব থতামার রয়্বর কসম, আকম তায়্দর সকলয়্ক 
অবশেই থজরা করব, তারা যা করত, থস সম্পয়্কি”। [সূরা 
আল-কহজর  আযাত: ৯২-৯৩]  
ককযাময়্তর কদয়্ন থযয়্হতু আল্লাহ কাকেরয়্দরয়্ক কজয়্জ্ঞস 
করয়্বন  থসয়্হতু কবয়্র কীভায়্ব তায়্দরয়্ক কজয়্জ্ঞস করা 
হয়্ব না? (অবশেই কজজ্ঞাসা করা হয়্ব) 
 
িাদশতম মাসআলা: মুনকার ও নাকীয়্রর প্রশ্ন কক এ 
উম্ময়্তর জনেই খাস নাকক অনোনে উম্ময়্তও কজজ্ঞাসা 
কয়্র হয়্যকিল? 
উত্তর: আল্লাহই সবিাকধক জ্ঞাত। প্রয়্তেক জাকতই তায়্দর 
নবী সম্পয়্কি কজজ্ঞাকসত হয়্ব। তায়্দরয়্ক প্রশ্ন কয়্র ও 
তায়্দর কবরুয়্দ্ধ দলীল প্রমাকেত হওযার পয়্রই কবয়্র 
শাকস্ত থদওযা হয়্ব  থযভায়্ব ককযাময়্তর কদয়্ন তায়্দরয়্ক 
থজরা করা ও দলীল-প্রমাে সাবেস্ত করার পয়্র শাকস্ত 
থদওযা হয়্ব।  
 
ত্রয়্যাদশতম মাসআলা: কশশুরা কক কবয়্র কজজ্ঞাকসত হয়্ব? 
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উত্তর: না  কশশুরা কবয়্র কজজ্ঞাকসত হয়্ব না। থকননা 
যায়্দর রাসূল ও রাসূয়্লর আকনত কজকনস সম্পয়্কি জ্ঞান 
আয়্ি তায়্দরয়্ক প্রশ্ন করা হয়্ব। েয়্ল তায়্দরয়্ক কজয়্জ্ঞস 
করা হয়্ব  তারা কক রাসূয়্লর অনুসরে কয়্রয়্ি  নাকক তার 
কবরুদ্ধাচরে কয়্রয়্ি? পিান্তয়্র কশশু ভায়্লা-মন্দ ককিুই 
পাথিকে করয়্ত পায়্র না  তাহয়্ল তায়্দরয়্ক কীভায়্ব 
কজয়্জ্ঞস করা হয়্ব?  
অনে কদয়্ক আবু হুরাযরা রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থথয়্ক বকেিত 
হাদীয়্স এয়্সয়্ি  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম 
এককি কশশুর জানাযার সালাত আদায করয়্লন  তায়্ক এ 
থদা‘আ পড়য়্ত থশানা থেয়্ি   

  «.اللَُّهمَّ قِِه َعَذاَب الَْقرْبِ »
“থহ আল্লাহ আপকন তায়্ক কবয়্রর ‘আযাব থথয়্ক রিা 
করুন।”8 এখায়্ন কবয়্রর ‘আযাব িারা কশশুয়্ক আনুেতে 
না করা বা গুনায়্হর কায়্জ কলপ্ত থাকার কারয়্ে কবয়্র 

                                                           
8 থদা‘আ  ত্বাবরানী  পৃষ্ঠা ৩৫৮  হাদীস নং ১১৮৭; মুযাত্তা মাকলক  

হাদীস নং ৭৭৬।  
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শাকস্ত থদওযা উয়্দ্দশে নয; থকননা আল্লাহ কাউয়্ক গুনাহ 
বেতীত শাকস্ত কদয়্বন না। বরং এখায়্ন কবয়্রর ‘আযাব 
বলয়্ত অয়্নের কারয়্ে মৃত বেকির থয কষ্ট হয়্ব থস কয়্ষ্টর 
কথা বুঝায়্না হয়্যয়্ি; যকদও তার কয়্মির কারয়্ে কবয়্র 
শাকস্ত হয়্ব না।  
এ ধরয়্ের ‘আযায়্বর বেিনা অনে হাদীয়্সও বকেিত আয়্ি। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম বয়্লয়্িন   

ْهِلِه َعلَيْهِ إِنَّ الَميِّ »
َ
ُب بِبََُكِء أ  .«َت ََلَُعذَّ

“মৃত বেকিয়্ক তার জনে কবলায়্পর কারয়্ে কবয়্র ‘আযাব 
থদওযা হয”।9 অথিাৎ থস জীকবত বেকির কান্নার কারয়্ে 
বেকথত হয ও কষ্ট পায  জীকবত বেকির গুনায়্হর কারয়্ে 
তায়্ক শাকস্ত থদওযা হয না। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

رُ  َوَل ﴿ َِرة   تَزِ ز رَ  َوا ِۡز ىَّٰ  و ۡخَر
ُ

 [  ٣٩١: االنعام] ﴾١٦٤أ

“আর থকায়্না ভারবহনকারী অয়্নের ভার বহন করয়্ব 
না।” [সূরা আল-আন‘আম  আযাত: ১৬৪] 

                                                           
9 মুত্তাোকুন ‘আলাইকহ। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৮৬; সহীহ 

মুসকলম, হাদীস নং ৯২৭।  
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এমকনভায়্ব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম 
বয়্লয়্িন   

َفُر قِْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب »  .«السَّ

“সের ‘আযায়্বর অংশ কবয়্শষ।”10 সুতরাং ‘আযাব 
শাকস্তর থচয়্য বোপক। কনঃসয়্ন্দয়্হ কবয়্র অয়্নক দুঃখ-
কষ্ট   দুঃকশ্চন্তা  হতাশা থাকয়্ব যার প্রভাব কশশুর ময়্ধে 
পকরলকিত হয়্ব। অতএব আল্লাহর কায়্ি কবয়্রর ‘আযাব 
থথয়্ক কশশুর জনে পানাহ চাওযা মুসকল্লর জনে 
শরী‘আতসম্মত। আল্লাহই অকধক জ্ঞাত। 
  
চতুদিশতম মাসআলা: কবয়্রর ‘আযাব কক সবিদা চলয়্ত 
থাকয়্ব নাকক তা মায়্ঝ মায়্ঝ হয়্ব? 
উত্তর: কবয়্রর ‘আযাব দু’ধরয়্ের।  
১- সাবিিকেক ‘আযাব। এর প্রমাে আল্লাহ তা‘আলার 
বােী,  

                                                           
10 মুত্তাোকুন ‘আলাইকহ। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৪; সহীহ 

মুসকলম, হাদীস নং ১৯২৭।  
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رُ ﴿   نلَا ونَ  ٱ ا َعلَۡيَها ُيۡعَرُض و ٗ ُد ا ُغ  [  ١٩: اغفر] ﴾٤٦وََعِشي ٗ

“আগুন, তায়্দরয়্ক সকাল-সন্ধোয তার সাময়্ন উপকস্থত 
করা হয।” [সূরা োয়্ের  আযাত: ৪৬] 
সামুরা রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থথয়্ক বকেিত  রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম কবয়্র ‘আযাবপ্রাপ্ত বেকি 
সম্পয়্কি বয়্লয়্িন   

 «.فهو ُيْفَعُل بِِه إََِل يَْوِم الِقيَاَمةِ »
“তার সায়্থ এভায়্ব ককযামত পযিন্ত করা হয়্ব।”11 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম কবয়্র 
‘আযাবপ্রাপ্ত দু’জয়্নর কবয়্র থখজুয়্রর ডাল পুাঁয়্ত 
থরয়্খয়্িন। থসখায়্ন কতকন সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম 
বয়্লয়্িন   

ُف َعنُْهَما َما لَْم َييْبََسا»  .«لََعلَُّه َُيَفِّ
“হযত এ ডালগুয়্লা শুকয়্না থাকা পযিন্ত তায়্দর কবয়্রর 
‘আযাব হালকা করা হয়্ব।”12 এ হাদীয়্স ‘আযাব হালকা 

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৬।  
12 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৮।  
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হওযা কনকদিষ্ট সময়্যর সায়্থ কনধিারে করা হয়্যয়্ি  আর তা 
হয়্লা থসগুয়্লা যতিে কভজা থাকয়্ব। তাহয়্ল মূল হয়্লা  
কবয়্রর ‘আযাব সবিদা চলয়্ত থাকয়্ব।  
তয়্ব ককিু হাদীয়্স বকেিত আয়্ি থয  দু েুাঁৎকায়্রর মায়্ঝ 
তায়্দর কবয়্রর ‘আযাব হালকা করা হয়্ব। থযয়্হতু তারা 
যখন কবর থথয়্ক উিয়্ব তখন তারা বলয়্ব   

﴿ ْ ُوا ََّٰوۡيلََنا قَال ن   َي َثَنا َم ن َبَع َا  ِم ن ِد  [  ٦٧: يس] ﴾٥٢َمۡرقَ

“তারা বলয়্ব, হায আমায়্দর দুয়্ভিাে! থক আমায়্দরয়্ক 
আমায়্দর কনদ্রাস্থল থথয়্ক উিায়্লা?” [সূরা ইযাসীন  
আযাত: ৫২] 
২- কিতীয প্রকায়্রর কবয়্রর ‘আযাব কনকদিষ্ট ককিু কদয়্নর 
জনে হয়্য বন্ধ হয়্য যায়্ব। আর তা হয়্ব ককতপয 
গুনাহোয়্রর ‘আযাব; যায়্দর ককিু পাপ কিল  থস অনুপায়্ত 
শাকস্ত থভাে কয়্র তায়্দর ‘আযাব বন্ধ রাখা হয়্ব।  
 
পঞ্চদশতম মাসআলা: মৃতুের পয়্র ককযামত পযিন্ত 
রূহসমূহ থকাথায অবস্থান কয়্র? 
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উত্তর: আকলমেে এ বোপায়্র অয়্নক মতাননকে কয়্রয়্িন। 
তায়্দর প্রয়্তেয়্করই দলীল রয়্যয়্ি। তায়্দর থকউ থকউ 
বয়্লয়্িন  মৃতুের পয়্র রূহ জান্নায়্ত থায়্ক। আবার থকউ 
বয়্লয়্িন  রূহ জান্নায়্তর দরজায থায়্ক। আবার অনে 
একদল বয়্লয়্িন  রূহ কবয়্র থায়্ক। আবার আয়্রকদল 
বয়্লয়্িন  রূহসমূহয়্ক থিয়্ড় থদওযা হয  থসগুয়্লা থযভায়্ব 
ইিা ঘুয়্র থবড়ায। থকউ থকউ বয়্লয়্িন  এগুয়্লা আল্লাহর 
কায়্ি থায়্ক। আয়্রকদয়্লর মত হয়্লা  মুকময়্নর রূহ 
আদম ‘আলাইকহস সালায়্মর ডান হায়্ত এবং কাকেয়্রর 
রূহ আদম ‘আলাইকহস সালায়্মর বাম হায়্ত থায়্ক।  
মূলকথা হয়্লা  রূহসমূহ স্তর অনুসায়্র বরযায়্খ কবকভন্ন 
স্থায়্ন অবস্থান কয়্র। থকায়্না রূহ ঊধ্বি জেয়্তর সয়্বিাচ্চ 
‘ইল্লীযীয়্ন অবস্থান কয়্র। এগুয়্লা হয়্লা নবীয়্দর রূহ। 
তায়্দর রূহও পরস্পর মযিাদা অনুসায়্র কবকভন্ন অবস্থায়্ন 
থায়্ক। থযমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম 
কম‘রায়্জর রায়্ত থদয়্খয়্িন।  
আবার ককিু রূহ সবুজ পাকখর পাকস্থকলয়্ত কয়্র 
জান্নায়্তর থযখায়্ন ইিা থসখায়্ন উয়্ড় থবড়ায। এগুয়্লা 
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শহীয়্দর আত্মা  তয়্ব সব শহীয়্দর আত্মা এভায়্ব উড়য়্ত 
পায়্র না  থকননা ককিু শহীয়্দর আত্মা ঋে বা অয়্নের 
হয়্কর কারয়্ে জান্নায়্তর দরজায আিয়্ক যায। থযমন 
মুসনায়্দ আহমায়্দ বকেিত আয়্ি  এক বেকি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওযাসাল্লায়্মর কায়্ি এয়্স বলয়্লন  থহ আল্লাহর 
রাসূল! আকম আল্লাহর রাস্তায শহীদ হয়্ল আমার জনে কী 
রয়্যয়্ি?  

اَلُم » يُل َعلَيِْه السَّ ِِن بِِه ِجرْبِ ْيُن، َسارَّ ا َوَّلَّ قَاَل: إاِلَّ ادلَّ قَاَل: اْْلَنَُّة فَلَمَّ
   «.آنًِفا

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম বলয়্লন  
জান্নাত। থলাককি যখন চয়্ল যাকিয়্লন তখন রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লাম তায়্ক বলয়্লন  তয়্ব ঋে 
বেতীত। কজবরীল আলাইকহস সালাম এইমাত্র আমায়্ক এ 
কথা থোপয়্ন জাকনয়্য থেয়্লন।”13  

                                                           
13 মুসনাদ আহমাদ  ২৮/৪৯১  হাদীস নং ১৭২৫৩। হাদীয়্সর সনদকি 

সহীহ কলোইকরকহ। হাদীসকি মুসকলয়্ম অনে বেিনাকারী থথয়্ক বকেিত 
আয়্ি  হাদীস নং ১৮৮৫।  
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আবার কায়্রা রূহ জান্নায়্তর দরজায আিকা থাকয়্ব। 
থযমন অনে হাদীয়্স এয়্সয়্ি  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওযাসাল্লাম এক বেকি মারা থেয়্ল তার সম্পয়্কি বয়্লন   

 .«إِنَّ َصاِحبَُكْم حَمْبُوٌس َعِن اْْلَنَِّة بَِديِْنهِ »
“কনশ্চয থতামার ভাই ঋয়্ের কারয়্ে জান্নায়্ত প্রয়্বশ করা 
থথয়্ক আিয়্ক আয়্ি।”14 
আবার কায়্রা কায়্রা রূহ কবয়্র আিকা থাকয়্ব:  

َخَذَها يَْوَم َخيرَْبَ ِمَن »
َ
ْملََة الَِِّت أ ِي َنْفِِس بِيَِدهِ، إِنَّ الشَّ ّلََكَّ َواَّلَّ
 .«الَمَغانِِم لَْم تُِصبَْها الَْمَقاِسُم لَتَْشتَِعُل َعلَيِْه نَاًرا

“কখনও নয। যার হায়্ত আমার প্রাে তাাঁর কসম! ঐ 
কম্বল যা থস খাইবয়্রর কদন েনীময়্তর মাল বন্টন হওযার 
পূয়্বি আত্মসাৎ কয়্রকিল, তা তার উপর আগুন হয়্য 
জ্বলয়্ি।”15 

                                                           
14 মুসনাদ আহমাদ  ৩৩/৩৭৫  হাদীস নং ২০২২২। হাদীয়্সর 

সনদকি সহীহ  এর বেিনাকারীেে বুখারী ও মুসকলয়্মর বেিনাকারী।  
15 মুত্তাোকুন ‘আলাইকহ। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭০৭; সহীহ 

মুসকলম, হাদীস নং ১১৫।  
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আবার কায়্রা রূহ জান্নায়্তর দরজায অবস্থান করয়্ব। 
থযমন ইবন আব্বাস রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থথয়্ক বকেিত 
হাদীয়্স এয়্সয়্ি   

َهَداُء لََعَ بَاِرٍق » اَء، ََيُْرُج  -َنْهٍر بِبَاِب اْْلَنَِّة  -الشُّ يِف ُقبٍَّة َخْْضَ
 «.َعلَيِْهْم ِرْزُقُهْم ِمَن اْلَنَِّة بُْكَرًة وََعِشيًّا

“শহীদেে জান্নায়্তর দরজায দীপ্তমান নহয়্র সবুজ েমু্বজ 
কবকশষ্ট স্থায়্ন থাকয়্ব  সকাল-সন্ধো তায়্দর জনে জান্নাত 
থথয়্ক খাবার আসয়্ব।”16 তয়্ব জা‘ের ইবন আবু তাকলব 
রাকদযাল্লাহু ‘আনহু থিয়্ত্র একি কভন্ন হয়্ব। থকননা আল্লাহ 
তার দুহায়্তর কবকনময়্য দুকি ডানা কদয়্যয়্িন  যা িারা কতকন 
ইিামত জান্নায়্তর থযখায়্ন খুকশ থসখায়্ন ঘুয়্র থবড়ায়্ত 
পায়্রন।  
আবার কায়্রা রূহ জকময়্ন আবদ্ধ থায়্ক। তার রূহ ঊধ্বি 
আসমায়্ন যায়্ব না। থকননা এসব রূহ জকময়্নর কনয়্ম্ন 

                                                           
16 মুসনাদ আহমাদ  হাদীস নং ২৩৯০  হাদীয়্সর সনদকি হাসান; 

সহীহ ইবন কহব্বান  হাদীস নং ৪৬৫৮  আলবানী রহ. হাদীসকির 
সনদয়্ক হাসান বয়্লয়্িন (আত্ব-তা‘লীক আত্ব-তারেীব  ২/১৯৬।  
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থাকার রূহ। জকময়্ন অবস্থানরত রূহগুয়্লা আসমায়্ন 
অবস্থানরত রূয়্হর সায়্থ কমকলত হয়্ব না। থযমন  
আসমায়্ন অবস্থানরত রূহগুয়্লা জকময়্ন অবস্থানরত রূয়্হর 
সায়্থ কমকলত হয়্ব না। থযসব রূহ দুকনযায়্ত রয়্বর পকরচয 
লাভ কয়্র কন  তাাঁর ভায়্লাবাসা অজিন কয়্র কন  তাাঁর 
কযকর কয়্র কন  তাাঁর সায়্থ বনু্ধত্ব অজিন কয়্র কন  তাাঁর 
ননকিে লাভ কয়্র কন ইতোকদ রূহ হয়্লা জকময়্ন 
অবস্থানরত রূহ। মৃতুের পয়্র শরীর থথয়্ক তায়্দর রূহ 
থবর হয়্ল তা জকময়্নই অবস্থান করয়্ব। 
এমকনভায়্ব ঊধ্বিমুখী নেসসমূহ যা দুকনযায়্ত আল্লাহর 
ভায়্লাবাসা  কযকর  ননকিে লাভ ও বনু্ধত্ব স্থাপয়্ন সবিদা 
বেস্ত কিয়্লা থসগুয়্লা শরীর থথয়্ক আলাদা হওযার পয়্র 
তার উপয়্যােী ঊধ্বিজেয়্তর রূয়্হর সায়্থ কমকলত হয়্ব। 
বেকি যায়্ক ভায়্লাবায়্স তার সায়্থ বারযায়্খ ও ককযাময়্ত 
থাকয়্ব। আল্লাহ তা‘আলা বারযায়্খ ও ককযাময়্তর কদয়্ন 
রূহসমূহয়্ক এয়্ক অয়্নের সায়্থ কমকলত কয়্র কদয়্বন  যা 
ইয়্তাপূয়্বি বকেিত হাদীয়্স আয়্লাচনা করা হয়্যয়্ি। কতকন 
মুকময়্নর রূহ তার অনুরূপ মুকময়্নর রূয়্হর ময়্ধে প্রয়্বশ 
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করায়্বন। অতএব  মৃতুের পয়্র রূহ শরীর থথয়্ক আলাদা 
হয়্ল তার আমল অনুযাযী তার আকৃকতর উপয়্যােী ও 
সমজাতীয রূয়্হর সায়্থই থাকয়্ব। তখন থসখায়্ন তায়্দর 
সায়্থই থাকয়্ব।  
আবার ককিু রূহ কযনাকারী ও কযনাকারীকনর সায়্থ থাকয়্ব  
ককিু রূহ রয়্ির নদীয়্ত সাাঁতার কািয়্ব  ককিু রূহয়্ক 
পাথর গ্রাস করয়্ব। অতএব  সব রূহ একই স্থায়্ন সুয়্খ 
বা দুঃয়্খ থাকয়্ব না; বরং ককিু রূহ ‘ইল্লীযীয়্নর সয়্বিাচ্চ 
ঊধ্বিজেয়্ত থাকয়্ব  আর জকময়্নর কনম্ন স্তয়্রর রূহসমূহ 
জকমন থথয়্ক উপয়্র উিয়্ত পারয়্ব না বরং জকময়্নর 
কনম্নস্তয়্র থাকয়্ব। 
  
ষষ্ঠদশতম মাসআলা: জীকবত মানুয়্ষর আময়্লর িারা কক 
মৃত বেকির রূহ উপকৃত হয? 
উত্তর: হোাঁ  জীকবত মানুয়্ষর দুকি আময়্লর িারা মৃত 
বেকির রূহ উপকৃত হয  এ দুকি আময়্লর বোপায়্ব 
আহয়্ল সুন্নাত ওযাল জামা‘আত একমত। থসগুয়্লা হয়্ি: 
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প্রথমত: বেকি জীকবত থাকাকালীন থযসব আমল তার 
মৃতুের পয়্র তার আমলনামায সাওযাব পাওযার কারে  
থসসব আমল করয়্ল মৃত বেকির উপকায়্র আয়্স।  
কিতীযত: মুসকলমেে তার জনে থযসব থদা‘আ  
ইসকতেোর  সাদকা ও হজ আদায কয়্র তা তার 
উপকায়্র আয়্স।    
তািাড়া অনোনে শারীকরক আমল থযমন  সাওম  সালাত  
কুরআন কতলাওযাত  কযকর ইতোকদর সাওযাব মৃত বেকির 
কবয়্র থপৌঁয়্ি কক-না থস বোপায়্র আকলমেে মতাননকে 
কয়্রয়্িন। সব ধরয়্ের আময়্লর সাওযাব মৃত বেকির 
কায়্ি থপৌঁয়্ি  এ মতয়্ক ইবনুল কাইয়্যেম রহ. অগ্রাকধকার 
কদয়্যয়্িন। কতকন বয়্লয়্িন  “হজ  সাদকা ও থোলাম 
আযায়্দর সাওযাব থয কারয়্ে থপৌঁয়্ি থসভায়্বই অনোনে 
ইবাদত থযমন সাওম  সালাত  কুরআন কতলাওযাত  
‘ইকতকাে ইতোকদর সাওযাবও থপৌঁয়্ি। একি তার জনে 
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জীকবত মানুয়্ষর হাকদযা  আর কায়্রা হাকদযা তার কায়্ি 
থপৌঁিায়্না তার জনে এক ধরয়্ের ইহসান।”17    
অতঃপর ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বয়্লয়্িন  “মাইয়্যেয়্তর 
জনে সবিয়্েষ্ঠ হাকদযা হয়্লা থোলাম আযাদ  সাদকা  তার 
জনে ইকস্তেোর  থদা‘আ ও তার পি থথয়্ক হজ 
আদায।”18 
 
সপ্তদশতম মাসআলা: রূহ কক কাদীম (সবিদা কিল  আয়্ি  
থাকয়্ব এমন) নাকক হাদীস তথা সৃষ্ট?  
উত্তর: সমস্ত নবী-রাসূল একমত থয  রূহ আল্লাহর সৃকষ্ট  
নতকর  তাাঁর প্রকতপাকলত ও তাাঁরই হুকুয়্ম পকরচাকলত। একি 
দীয়্নর অতোবশেকীয জ্ঞাতবে কবষয  যা থকউ অস্বীকার 
করয়্ত পায়্র না। সাহাবী  তায়্ব‘ঈ ও তায়্ব-তায়্ব‘ঈয়্দর 
যুয়্ে এ বোপায়্র থকান মতাননকে কিয়্লা না  আর এ 
কতনকি যুে কিয়্লা সয়্বিাত্তম যুে। এরপয়্র পথষ্টষ্ট ও 

                                                           
17 রূহ  ইবনুল কাইকযেম রহ. পৃষ্ঠা ৩৩৪।   
18 রূহ  পৃষ্ঠা ৩৪৫।  
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কবদ‘আতীরা বলয়্ত শুরু করল থয  রূহ আল্লাহর সৃকষ্ট নয; 
বরং কাদীম তথা সবিদা কিয়্লা।  
 
অষ্টাদশতম মাসআলা: রূহ কক শরীর সৃকষ্টর আয়্ে সৃকষ্ট 
করা হয়্যয়্ি নাকক শরীর আয়্ে সৃকষ্ট করা হয়্যয়্ি? 
উত্তর: এ প্রয়্শ্নর উত্তয়্র আকলমেে কয়্যককি মত থপশ 
কয়্রয়্িন। থসগুয়্লা হয়্লা:  
১- একদল বয়্লয়্িন  রূহ শরীর সৃকষ্টর আয়্ে সৃকষ্ট করা 
হয়্যয়্ি। 
২- আয়্রকদল বয়্লয়্িন  শরীর রূহ সৃকষ্টর আয়্ে সৃকষ্ট 
করা হয়্যয়্ি।  
সকিক মত হয়্লা  কিতীয মতকিই অকধকতর সকিক। অথিাৎ 
শরীর আয়্ে সৃকষ্ট করা হয়্যয়্ি  অতঃপর রূহ সৃকষ্ট করা 
হয়্যয়্ি। এ কথার দলীল হয়্লা আল্লাহ তা‘আলা আদম 
আলাইকহস সালাময়্ক মাকি থথয়্ক সৃকষ্ট কয়্রয়্িন, অতঃপর 
তার ময়্ধে রূহ েুাঁৎকার কয়্রয়্িন। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. 
বয়্লয়্িন  কুরআন  হাদীস ও সাহাবীয়্দর আসার বা বােী 
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প্রমাে কয়্র থয  আল্লাহ তা‘আলা শরীর সৃকষ্ট করার পয়্র 
এর ময়্ধে রূহ েুাঁৎকার কয়্রয়্িন।19 
 
উনকবংশতম মাসআলা: নসয়্ের (আত্মার) হাকীকত কী?  
উত্তর: এ মাসআলার বোপায়্র আকলমেে নানা কদক থথয়্ক 
কথা বয়্লয়্িন  তায়্দর এক একজয়্নর কথা আয়্লাড়ন 
সৃকষ্ট হয়্যয়্ি এবং ভুল-ত্রুকিও থবকশ হয়্যয়্ি। আল্লাহ তাাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওযাসাল্লায়্মর অনুসারীয়্দরয়্ক 
কহদাযাত দান কয়্রয়্িন তারা হয়্কর থয কবষয়্য মতাননকে 
কয়্রকিল তাাঁর অনুমকতক্রয়্ম। আল্লাহ যায়্ক ইিা তায়্ক 
সরল সকিক পয়্থর কহদাযাত দান কয়্রন।  
সকিক মত হয়্লা  রূহ এমন এককি আকৃকত (কািায়্মা) যা 
বাকহেক শরীয়্রর সত্তা (প্রকৃকত) থথয়্ক আলাদা। রূহ 
নূরানী আকৃকত  ঊধ্বিমুখী  অকতসূক্ষ্ম  জীকবত ও চলনশীল। 
একি শরীয়্রর প্রধান কাজ কয়্র  থোলায়্পর ময়্ধে থযমন 
পাকন থোপন থায়্ক থতমকনভায়্ব শরীয়্র রূহ থোপন থায়্ক; 

                                                           
19 রূহ  ইবনুল কাইকযেম রহ. পৃষ্ঠা ৪১০।  
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যাইতুয়্নর ময়্ধে থযমন থতল কবদেমান থায়্ক থতমকনভায়্ব 
শরীয়্রর ময়্ধে রূহ কবদেমান; কযলার ময়্ধে থযভায়্ব আগুন 
সূিভায়্ব থায়্ক থতমকনভায়্ব রূহ শরীয়্রর ময়্ধে অকত 
সূক্ষ্মভায়্ব কবদেমান থায়্ক। যতিে শরীর প্রচুর পকরমায়্ে 
কাজ করার সামথিে রায়্খ ততিে উি সূক্ষ্ম শরীর (রূহ) 
এ শরীয়্রর সায়্থ আাঁকয়্ড় থায়্ক এবং রূয়্হর এ প্রভাব 
তার অনুভূকত  ইিাকৃত চলায়্েরায পকরলকিত হয। আর 
এ শরীর যখন কয়্িার কমেন করার কনযন্ত্রে হাকরয়্য থেয়্ল 
এবং শরীয়্রর ময়্ধে কাজ করার থযােেতা কবলুপ্ত হয  
তখন রূহ শরীর থথয়্ক থবকরয়্য যায এবং রূহ জেয়্তর 
সায়্থ কময়্ল আলাদা হয়্য যায।  
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কবংশতম মাসআলা: নেস ও রূহ কক একই কজকনস নাকক 

দু’কি দু’কজকনস?   

উত্তর: আল-কুরআয়্ন নেস তথা আত্মায়্ক মানুয়্ষর পুয়্রা 
সত্তায়্ক বুঝায়্নার জনে বেবহার করা হয়্যয়্ি। থযমন  
আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

﴿ ِ ْ فََسل  وا َٰٓ  ُم مۡ  ََعَ نُفِسُك
َ

 [  ٩٣:  انلور] ﴾أ

“(তয়্ব থতামরা যখন থকান ঘয়্র প্রয়্বশ করয়্ব) তখন 
থতামরা কনজয়্দর ওপর সালাম করয়্ব।” [সূরা আন-নূর  
আযাত: ৬১] 
আল্লাহ তা‘আলা নেস সম্পয়্কি আরও বয়্লয়্িন,  

ْ  َوَل ﴿ ٓوا مۡ  َتۡقُتلُ نُفَسُك
َ

 [  ٧٦:  النساء] ﴾أ

“আর থতামরা কনয়্জরা কনজয়্দরয়্ক হতো কয়্রা না।” [সূরা 
আন-কনসা  আযাত: ২৯] 
আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

َۡومَ ﴿ ِت  ي
ۡ

س   ُكُّ  تَأ ُل  َنۡف َِّٰد َُج ن ت  [  ٣٣٣: انلحل] ﴾١١١َنۡفِسَها َع
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“(স্মরে কর থস কদয়্নর কথা) থযকদন প্রয়্তেক বেকি 
কনয়্জর পয়্ি যুকি-তকি কনয়্য উপকস্থত হয়্ব।” [সূরা আন-
নাহাল  আযাত: ১১১] 
আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

َِما َنۡفِۢس ُكُّ ﴿ ۡت  ب َسَب ة   َك  [ ١٣: املدثر] ﴾٣٨رَهِيَن

“প্রকতকি প্রাে কনজ অজিয়্নর কারয়্ে দাযবদ্ধ।” [সূরা 
আল-মুদ্দাসকসর  আযাত: ৩৮] 
আবার কুরআয়্ন নেসয়্ক শুধু রূয়্হর জনে বেবহৃত 
হয়্যয়্ি। থযমন   
আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

َيُتَها﴿
َ

أ ُس  َيَٰٓ نلَۡف ةُ ٱ ٱ َمئَِن ُۡمۡط  [  ٧٢: الفجر] ﴾٢٧ل

“থহ প্রশান্ত আত্মা!” [সূরা আল-োজর  আযাত: ২৭] 
﴿ ْ ٓوا ۡخرُِج

َ
مُ  أ نُفَسُك

َ
 [  ٦١: االنعام] ﴾أ

 
“(এমতাবস্থায কেকরশতারা তায়্দর হাত প্রসাকরত কয়্র 
আয়্ি  তারা বয়্ল), থতামায়্দর জান থবর কর।” [সূরা 
আল-আন‘আম  আযাত: ৯৩] 
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অনে কদয়্ক রূহ কখনও শরীয়্রর জনে বেবহৃত হয কন; 
একাককও নয  আবার নেয়্সর সায়্থও নয। অতএব  
নেস ও রূয়্হর ময়্ধে পাথিকে হয়্লা কসোত তথা গুয়্ের 
ময়্ধে; যায়্তর ময়্ধে পাথিকে থনই।  
 
এককবংশতম মাসআলা: নেস কক এককি নাকক কতনকি? 
থকননা আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্িন,  

َيُتَها﴿
َ

أ ُس  َيَٰٓ نلَۡف ةُ  ٱ َمئَِن ُۡمۡط  [  ٧٢: الفجر] ﴾٢٧ٱل

“থহ প্রশান্ত আত্মা!” [সূরা আল-োজর  আযাত: ২৭] 
مُ  َوَلٓ ﴿ ۡقِس

ُ
ِس  أ نلَۡف ةِ بِٱ َواَم  [  ٧: القيامة] ﴾٢ٱلَل

“আকম আয়্রা কসম করকি আত্ম-ভৎসিনাকারী আত্মার!” 
[সূরা আল-ককযামা  আযাত: ২] 

َس  إِنَ ﴿ نلَۡف َرةُ   ٱ َما
َ
وٓءِ  َۡل لسُّ  [  ٦٧: يوسف] ﴾بِٱ

“কনশ্চয নােস মন্দ কয়্জর কনয়্দিশ কদয়্য থায়্ক।” [সূরা 
ইউসুে  আযাত: ৫২] তাহয়্ল নেস কক মুতমাইন্না  
লাওযামাহ ও আম্মারাহ কতন রকয়্মর? 
উত্তর: নেস মূলত এককি  তয়্ব এর অয়্নক কসোত তথা 
গুে রয়্যয়্ি। েয়্ল নেয়্সর গুয়্ের কহয়্সয়্ব এক এককি 
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নাম থদওযা হয়্যয়্ি। এয়্ক মুতমাইন্না  )مطمئنة (  বলা 

হয়্যয়্ি  থযয়্হতু থস তার রয়্বর ইবাদত ও ভায়্লাবাসায 
মুতমাইন্ন তথা প্রশান্ত। আবার এয়্ক লাওযামাহ ) لوامة(  

বলা হয়্যয়্ি  থকননা থস বেকির বাড়াবাকড়য়্ত তায়্ক 
ভৎিসনা কয়্র। আবার এয়্ক আম্মারাহ ) أّمارة(  বলা 

হয়্যয়্ি  থযয়্হতু থস অনোয কায়্জর আয়্দশ থদয। বস্তুত 
অনোয কায়্জর কনয়্দিশ থদওযাই হয়্লা নেয়্সর প্রকৃকত  
তয়্ব আল্লাহ যায়্ক তাওকেক দান কয়্রন  যায়্ক 
কহদাযায়্তর ওপর কস্থর রায়্খন এবং সাহাযে কয়্রন তার 
কথা আলাদা।  
আল্লাহর কায়্ি সাহাযে প্রাথিনা করকি কতকন থযন আমায়্দর 
নেসগুয়্লায়্ক নেয়্স মুতমাইন্না ) مطمئنة(  কয়্র থদন এবং 

আমায়্দরয়্ক তাাঁর ইবাদত ও ভায়্লাবাসায অন্তভুিি 
কয়্রন। আমীন।। 
সালাত ও সালাম আমায়্দর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওযাসাল্লাম  তাাঁর পকরবার-পকরজন ও সমস্ত 
সাহাবীেয়্ের ওপর বকষিত থহাক।
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এ সংকিপ্ত পুকস্তকায ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর ককতাবুর 
রূহ অবলম্বয়্ন রূহ সম্পয়্কি কয়্যককি গুরুত্বপূেি মাসআলা 
আয়্লাচনা করা হয়্যয়্ি। পািক এয়্ত কনয়্ম্নাি প্রয়্শ্নর 
উত্তর পায়্বন। থযমন, মৃত বেকি কক জীকবত বেকির 
কযযারত ও সালাম বুঝয়্ত পায়্র? না-কক বুয়্ঝ না? মৃত 
বেকিয়্দর রূহ কক পরম্পর কমকলত হয, পরম্পর সািাৎ 
কয়্র ও কথাবতিা বয়্ল? রূহ কক জীকবত ও মৃত উভয 
ধরয়্ের মানুয়্ষর রূয়্হর সায়্থ কমকলত হয? রূহ কক মারা 
যায, নাকক শুধু শরীর মারা যায? ইতোকদ ইতোকদ। 
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