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জান্নাতে একজন ল াতকর জনয স্ত্রী ও ডাগর নয়না হূর থাকার আপত্তিকারী মত্তহ ার 
জবাব 

   

প্রশ্ন: জান্নাতে স্বামী-স্ত্রীর বযাপাতর কী ঘটতব? শুতনত্তি একজন স্ত্রী িাড়াও স্বামীর জনয সিরত্তট হূর থাকতব োর 

লখদমতের জনয, এটা আমার জনয ইনসাতের ত্তবষয় হতে পাতর না, যত্তদ স্বামীর সতভাতগ এ পদ্ধত্তেতে অনযতক শরীক 

করা হয়।  

উির: আ -হামদুত্ত ল্লাহ 

প্রথমে: একজন মুত্তমতনর ওপর কেতবয হতে, আল্লাহ ো‘আ ার শরী‘আেগে ত্তবত্তি-ত্তবিান ও োকদীরগে ত্তবত্তি-

ত্তবিানসমূহতক ত্তনত্তবতিায় লমতন লনওয়া। আল্লাহ ো‘আ া বত ন,  

ِ  إَِل  ُدُعٓوا   إَِذا ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  قَۡوَل  ََكنَ  إِنََّما﴿ ن بَۡيَنُهمۡ  ِِلَۡحُكمَ  َورَُسوِِلِۦ ٱّللَّ
َ
َطۡعَنا   َسِمۡعَنا َيُقولُوا   أ

َ
َلَٰٓئَِك  َوأ و 

ُ
 [ ١٥: انلور] ﴾٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

“মুত্তমনতদর উত্তি লো এই, যখন োতদর মতিয ত্তবচার-েয়সা া কতর লদওয়ার জনয আল্লাহ এবং োাঁর রাসূত র ত্তদতক 

ডাকা হয়, েখন োরা বত , ‘আমরা শুন াম এবং আনুগেয কর াম।’ আর োরাই সে কাম।” [সূরা আন-নূর, 

আয়াে: ৫১] 

আর যখন আল্লাহর ত্তবত্তি-ত্তবিান, হুকুম আহকাম সম্পতকত লকাতনা মুত্তমতনর লকাতনা প্রশ্ন থাতক, আর লস উি ত্তবিাতনর 

প্রকৃে অথত বা লহকমে েথা রহসয না জাতন, েখন োর ওপর কেতবয হতে ো ব া, যা জ্ঞাতন সুদৃঢ় বযত্তিগণ বত  

থাতকন, োরা বত ন,  

ل  بِهِۦ َءاَمنَّا﴿   [  ٧: عمران ال] ﴾َرُبَِنا ِعندِ  ُمِنۡ  ُكُ

“আমরাতো োতে ঈমান এতনত্তি, সবই আমাতদর রতবর পক্ষ লথতক এতসতি”। [সূরা আত  ইমরান, আয়াে: ৭] 

লকাতনা মুত্তমতনর জনয আল্লাহর লকাতনা হুকুতমর বযাপাতর এটা ব া কখনও জাতয়য লনই লয ‘এটা ইনসােপূণত নয়’। 

কারণ, আল্লাহ এর লথতক অতনক উতবত ও বহু উতে। মহান আল্লাহ বত ন,  

َّٰم   َربَُّك  َوَما﴿  [  ٦٤: فصلت] ﴾٤٦ ُلِۡلَعبِيدِ  بَِظلَّ

“আর আপনার রব্ব বান্দাতদর উপর সামানযেমও যু ুম কতরন না”। [সূরা েুসত্তস াে, আয়াে: ৪৬]  

আর এটা একজন মুত্তমনতক অবশযই লমতন ত্তনতে হতব লয, আল্লাহ ো‘আ ার হুকুম বা ত্তবত্তি-ত্তবিাতনর লচতয় উৎকৃষ্ট 

ও উিম ত্তবত্তি-ত্তবিান আর ত্তকিু হতে পাতর না। আল্লাহ ো‘আ া বত ন, 

لَۡيَس ﴿
َ
ُ  أ ۡحَكمِ  ٱّللَّ

َ
 [  ٨: اتلني] ﴾٨ ٱۡلَحَِّٰكِميَ  بِأ

“আল্লাহ কী সবতচতয় লেষ্ঠ ত্তবচারক নন?”। [সূরা আে-েীন, আয়াে: ৮] 

আল্লাহ ো‘আ া আরও বত ন,  
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فَُحۡكمَ ﴿
َ
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  َيۡبُغوَن   ٱۡلَجَِّٰهلِيَّةِ أ

َ
ِ  ِمنَ  أ  [  ١٥: دةاملائ] ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  ُلَِقۡوم   ُحۡكٗما ٱّللَّ

“েতব ত্তক োরা জাতহত্ত য়াতের ত্তবত্তি-ত্তবিান কামনা কতর? আর দৃঢ় ত্তবশ্বাসী সম্প্রদাতয়র জনয ত্তবিান প্রদাতন আল্লাহ র 

লচতয় আর লক লেষ্ঠের?”। [সূরা আ -মাতয়দা, আয়াে: ৫০] 

ত্তবেীয়ে:  

এ প্রতশ্ন দু’ত্তট ভু  ও একত্তট ত্তবভ্রাত্তি রতয়তি। েন্মতিয প্রথম ভু  হতে, প্রশ্নকাত্তরনীর একথা ব া লয, প্রত্তেত্তট 

মানুতষর জনয জান্নাতে সিরত্তট ডাগর নয়না হূর রতয়তি। কারণ, সহীহ হাদীস বারা শুিু আল্লাহর পতথর শহীদগতণর 

বযাপাতরই ব া হতয়তি লয, োতদর জনয ৭২ বাহািরত্তট ডাগর নয়না হূর থাকতব। এর বাইতর হাদীতস একজন 

সািারণ জান্নােী ল াতকর জনয মাত্র দু’জন স্ত্রী থাকার কথা ব া হতয়তি। যত্তদও োতদর কারও কারও বযাপাতর 

এরতচতয় লবত্তশ থাকার কথাও ব া হতয়তি। (েতব সিরত্তট হূর শুিু আল্লাহর পতথর শহীদতদর বযাপাতরই এতসতি)। 

লযমন, হাদীতস এতসতি, ত্তমকদাম ইবন মা‘দীকাতরব রাত্তদয়াল্লাহু আনহু লথতক বত্তণতে, ত্তেত্তন বত ন, রাসূ ুল্লাহু 

সাল্লাল্লাহু আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম বত তিন,    

ِهيدِ » ِ  ِعنْد   لِلشَّ ال   ِست   اّللَّ رُ : ِخص  ُ  ُيْغف  لِ  يِف  ل  وَّ
 
، أ ة  ْفع  ي ر ى د  هُ  و  د  ْقع  ُُي ارُ  اجل نَِّة، ِمن   م  اِب  ِمنْ  و  ذ  ْْبِ، ع 

م نُ  الق 
ْ
ي أ ِع  ِمن   و  ز  ، الف  ِ ْكْب 

 
عُ  األ  و يُوض 

ِسهِ  ىلع   
ْ
ق اِر، ت اجُ  ر أ ا ايل اقُوت ةُ  الو  ْير  ِمنْه  نْي ا ِمن   خ  ا ادل  م  ا، و  جُ  ِفيه  وَّ ُيز  بِْعني   اثْن ت نْيِ  و  ة   و س  عُ  الِعنِي، احلُورِ  ِمن   ز وْج  فَّ يُش  بِْعني   يِف  و  ق اِربِهِ  ِمنْ  س 

 
  «أ

“শহীতদর জনয থাকতব িয়ত্তট ত্তবতশষ ববত্তশষ্টয, োতক প্রথমবাতরই ক্ষমা কতর লদওয়া হতব, জান্নাতে োর অবস্থান 

োতক লদখাতনা হতব, কবতরর আযাব লথতক োতক মুত্তি লদওয়া হতব, মহা ভীত্তেপ্রদ লস অবস্থায় োতক ত্তনরাপিা 

লদওয়া হতব, োর মাথায় সম্মাতনর মুকুট পরাতনা হতব, যার একত্তট ইয়াকুে পাথর দুত্তনয়া ও োতে যা আতি ো 

লথতক উিম এবং োতক বাহাির জন ডাগর নয়না হূর স্ত্রীর সাতথ ত্তবতয় লদওয়া হতব, আর োর ত্তনকটস্থ সির জনয 

বযাপাতর োর সুপাত্তরশ গ্রহণ করা হতব।”1 

অবশয লকাতনা লকাতনা বণতনায় এর লথতকও লবত্তশ এতসতি, আবু নু‘আইম োাঁর ‘ত্তসোেু  জান্নাহ’ গ্রতে আবু হুরায়রা 

রাত্তদয়াল্লাহু আনহু লথতক বত্তণতে, ত্তেত্তন বত ন, রাসূ ুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম বত তিন, 

ْذر اء   ِمائ ةِ  إِل   ايْل ْومِ  يِف  يل  ِصُل  الرَُّجل   إِنَّ » ا ق ام   ف إِذ ا ع  نْه  ع ْت  ع  ة   ر ج  ر  هَّ ا ُمط   «بِْكر 

“জান্নােী একজন পুরুষ একই ত্তদতন একশে কুমারীর কাতি গমন করতব, অেঃপর যখন লস োর কাি লথতক উতে 

আসতব, েখনই লস নারী আবার পত্তবত্রা ও কুমারী হতয় যাতব।” অথতাৎ জান্নাতে, শাইখ আ -আ বানী ত্তস ত্তস ােুস 

সহীহায় (৩৬৭, ৩৩৫১) এটাতক সহীহ বত তিন।2  

েতব সািারণভাব সক  জান্নােীর বযাপাতর হাদীতস দু’জন স্ত্রীর কথা এতসতি, আবু সাঈদ আ -খুদরী রাত্তদয়াল্লাহু 

আনহু লথতক বত্তণতে, রাসূ ুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম বত তিন, 

ْدن   إِنَّ »
 
ْهِل  أ

 
، اجْل نَّةِ  أ ل ة  ْْنِ هُ  اللُ  َص  ف   ر ُجلر  م  ِن  و ْجه  ثَّل   اجْل نَِّة، قِب ل   انلَّارِ  ع  م  ُ  و  ة   ل  ر  ج  ،... ذ ات   ش  ل يْهِ  ف ت ْدُخُل  ب يْت ُه، ي ْدُخُل  ُثمَّ  ِظلٍّ ت اهُ  ع   ز وْج 

نِ  الِْعنِي، احْلُورِ  ِمن   ت ُقوَل  ِ  احْل ْمدُ : ف  ِي ّلِلَّ ْحي اك   اَّلَّ
 
ْحي ان ا نل  ا، أ

 
ي ُقوُل : " ق ال   ،" ل ك   و أ ا: ف  ْعِطي   م 

ُ
در  أ ح 

 
ا ِمثْل   أ ْعِطيُت  م 

ُ
 «أ

                                                           
1 ত্তেরত্তমযী, হাদীস নং ১৬৬৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৯৯। আ বানী সহীহ আে-ত্তেরত্তমযীতে ো সহীহ বত তিন। 
2 হাদীসত্তট ইবন ত্তহব্বান লথতকও সহীহ গ্রতে আবু উমামাহ আ -বাতহ ী লথতক বত্তণতে হতয়তি (৭৪০২)। শাইখ শু‘আইব আ -আরনাউত্ব 
এটাতক হাসান হাদীস বত তিন।  
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“সবতচতয় ত্তনম্নমাতনর সািারণ একজন জান্নাতের অত্তিকারী বযত্তির বযাপাতর এতসতি, যার লচহারাতক আল্লাহ জাহান্নাম 

লথতক জান্নাতের ত্তদতক ত্তেত্তরতয় ত্তদতবন আর োর সামতন একত্তট িায়াদার বৃক্ষ লদখাতবন, ... োরপর লস োর ঘতর 

প্রতবশ করতব, েখন োর জনয সংরত্তক্ষে জান্নােী দু’জন হূর স্ত্রী োর কাতি প্রতবশ কতর ব তে থাকতব, আল্লাহর 

প্রশংসা লয ত্তেত্তন আপনাতক আমাতদর জনয জীত্তবে কতরতিন, আর আমাতদরতক আপনার জনয জীত্তবে লরতখতিন, 

েখন লস জান্নােী ব তব, আমাতক যা লদওয়া হতয়তি ো কাউতক লদওয়া হয় ত্তন”।3 

হাতেয ইবন হাজার রহ. বত ন, এ হাদীস লথতক প্রকাশ হয় লয, প্রতেযক জান্নােীর জনয কমপতক্ষ দু’জন স্ত্রী 

থাকতব।  

েৃেীয়ে: প্রশ্নকাত্তরনীর ত্তবেীয় ভু  হতে, এ কথা ব া লয, ডাগর নয়না হূরীরা লখদমতে ত্তনতয়াত্তজে থাকতব। এটা 

শুদ্ধ নয়, বরং যারা জান্নােীতদর লখদমে করতব, োরা লো ‘ত্তগ মান’ যারা ত্তচরস্থায়ী। মহান আল্লাহ বত ন,  

َُّهمۡ  ِغۡلَمانل  َعلَۡيِهمۡ  َوَيُطوُف ﴿ نَُّهمۡ  ل
َ
ۡكُنونل  لُۡؤلُؤل  َكأ  [  ٤٦: الطور] ﴾٢٤ مَّ

“আর োতদর লসবায় চারপাতশ ঘুরাঘুত্তর করতব ত্তকতশাতররা, োরা লযন সুরত্তক্ষে মুিা।” [সূরা আে-তূ্বর, আয়াে: 

২৪]  

ত্তেত্তন আরও বত ন,  

ونَ  وِۡلَدَّٰنل  َعلَۡيِهمۡ  َوَيُطوُف ﴿ ُ ََّلَّ ۡيَتُهمۡ  إِذَا ُّمُّ
َ
نُثوٗرا لُۡؤلُٗؤا َحِسۡبَتُهمۡ  َرأ  [  ٥١: اَلنسان] ﴾١٩ مَّ

“আর োতদর উপর প্রদত্তক্ষণ করতব ত্তচর ত্তকতশারগণ, যখন আপত্তন োতদরতক লদখতবন েখন মতন করতবন োরা 

লযন ত্তবত্তক্ষপ্ত মুিা।” [সরূা আল-ইনসান, আয়াত: ১৯] 

আর ডাগর নয়না হূরীগণ; োরা লো জান্নাতে একজন পুরুতষর স্ত্রী হতব। এটা দুত্তনয়ায় োতদর লয সক  স্ত্রী থাকতব 

লসটার অত্তেত্তরি। মহান আল্লাহ বত ন,  

 [  ١٦: ادلخان] ﴾٥٤ ِعي   ِِبُور   َوَزوَّۡجَنَُّٰهم َكَذَّٰلَِك ﴿

“এভাতবই আমরা োতদরতক ত্তবতয় ত্তদতয় ত্তদব ডাগর নয়না হূরতদর সাতথ”। [সূরা আদ-দুখান, আয়াে: ৫৪]  

ত্তেত্তন আরও বত ন,  

َّٰ  يَ ُمتَِّك ﴿ ر   ََعَ ۡصُفوفَة    ُُسُ  [  ٤٥: الطور] ﴾٢٠ ِعي   ِِبُور   َوَزوَّۡجَنَُّٰهم مَّ

“োরা বসতব লেত্তণবদ্ধভাতব সত্তিে আসতন লহ ান ত্তদতয়। আর আমরা োতদর ত্তম ন ঘটাব ডাগর লচাখত্তবত্তশষ্টা 

হূতরর সংতগ”। [সূরা আে-তূ্বর, আয়াে: ২০]  

চেুথতে: লয ত্তবভ্রাত্তিত্তট প্রশ্নকাত্তরনী ত্ত প্ত ো হতে, মত্তহ ার কথা, ‘এটা আমার জনয ইনসাতের ত্তবষয় হতে পাতর না, 

যত্তদ স্বামীর সতভাতগ এ পদ্ধত্তেতে অনযতক শরীক করা হয়’ কারণ, শরী‘আতের হুকুম-আহকাম ও ত্তবত্তি-ত্তবিাতনই 

ইনসাে, োর িারণা বা কথায় নয়, লয শরী‘আে জাতন না, জাতন না োর ত্তবত্তি-ত্তবিান। আর শরী‘আতের ত্তবিাতনর 

লহকমে ও রহসয সম্পতকত লয লবত্তশ অজ্ঞ।  

                                                           
3 সহীহ মুসত্ত ম, হাদীস নং ১৮৮ 
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প্রশ্নকাত্তরনী মত্তহ া মতন কতরতি লয, োর অিতর লয ‘ঈষতাকােরো’ রতয়তি, আর ো সংত্তিষ্ট দুঃখ-কষ্ট, লেশ, মন-

ভারাক্রাি হওয়া, এসবই োর সাতথ জান্নাতেও থাকতব। োর এ িারণা ত্তেক নয়। এ ভু  িারণার বশবেতী হতয়ই লস 

এ ত্তবভ্রাত্তিকর প্রশ্ন কতরতি।  

মহান আল্লাহ বত ন,  

نَۡهَُّٰر   ََتۡتِِهمُ  ِمن ََتۡرِي ِغُل   ُمِنۡ  ُصُدورِهِم ِف  َما َونَزَۡعَنا﴿
َ
ِ  ٱۡۡلَۡمدُ  َوقَالُوا   ٱۡۡل ِي ّلِلَّ ََّٰنا ٱَّلَّ نۡ  لَۡوَلٓ  ِِلَۡهَتِديَ  ُكنَّا َوَما لَِهََّٰذا َهَدى

َ
ََّٰنا أ ُ   َهَدى  لََقدۡ  ٱّللَّ

ن َونُوُدٓوا   بِٱۡۡلَُقِ   َرُبَِنا رُُسُل  َجآَءۡت 
َ
ورِۡثُتُموَها ٱۡۡلَنَّةُ  تِۡلُكمُ  أ

ُ
 [  ٦٤: اَلعراف] ﴾٤٣ َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما أ

“আর আমরা োতদর অির লথতক ঈষতা দূর করব4, োতদর পাদতদতশ প্রবাত্তহে হতব নদীসমূহ। আর োরা ব তব, 

‘যাবেীয় প্রশংসা আল্লাহরই ত্তযত্তন আমাতদরতক এ পতথর ত্তহদায়াে কতরতিন। আল্লাহ আমাতদরতক ত্তহদায়াে না 

করত , আমরা কখতনা ত্তহদায়াে লপোম না। অবশযই আমাতদর রতবর রাসূ গণ সেয ত্তনতয় এতসত্তিত ন।’ আর 

োতদরতক সতবািন কতর ব া হতব, ‘লোমরা যা করতে োরই জনয লোমাতদরতক এ জান্নাতের5 ওয়াত্তরস করা 

হতয়তি।” [সূরা আ -আ‘রাে, আয়াে: ৪৩] 

সুেরাং জান্নাতে শুিু লনয়ামে ও খুশী থাকতব। লসখাতন ত্তহংসা, হানাহাত্তন, ঈষতার জান্নােীতদর অিতর স্থান হতব না। 

আর ডাগর নয়না হূরীগণ, োরা লো মহান আল্লাহর পক্ষ লথতক জান্নােীতদরতক োতদর লন‘আমতের মতিয বত্তিতে 

সম্মান প্রদাতনর জনয সৃষ্ট।  

োিাড়া একজন পুরুষতক জান্নাতে একশে জন পুরুতষর মে সহবাতসর ক্ষমো লদওয়া হতব, সুেরাং লসখাতন 

মত্তহ া লবত্তশ হত  োর প্রভাব অনযতদর উপর পড়তব না। দুত্তনয়ার বুতক একজন নারী লযভাতব োর সেীন বা স্বামীর 

ত্তক্রেদাসীর উপর ঈষতাত্তণতে হয়, বা মন খারাতপর মে ঘটনা ঘতট, লসটা লসখাতন থাকতব না।  

যাতয়দ ইবন আরকাম রাত্তদয়াল্লাহু আনহু লথতক বত্তণতে, ত্তেত্তন বত ন, রাসূ ুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম 

আমাতক বত তিন,  

                                                           
4 এ আয়াতে জান্নােীতদর ত্তবতশষ অবস্থা বত্তণতে হতয়তি। ব া হতয়তি, ‘‘জান্নােীতদর অিতর পরস্পতরর পক্ষ লথতক যত্তদ লকাতনা মাত্ত নয 
থাতক, েতব আমরা ো োতদর অির লথতক অপসারণ কতর লদব, োতদর নীচ ত্তদতয় নহরসমূহ প্রবাত্তহে থাকতব’’। সূরা আ -ত্তহজর-এর 
৪৭নং আয়াতে আতরা স্পষ্ট কতর ব া হতয়তি লয, ‘‘আমরা জান্নােীতদর অির লথতক যাবেীয় মাত্ত নয দূর কতর লদব, োরা এতক অপতরর 
প্রত্তে সন্তুত্তষ্ট ও ভাই ভাই হতয় জান্নাতে মুতখামুখী হতয় খাত্তটয়ায় থাকতব এবং বসবাস করতব।’’ অনুরূপভাতব হাদীতস বত্তণতে আতি লয, 
‘মুত্তমনগণ যখন পু ত্তসরাে অত্তেক্রম কতর জাহান্নাম লথতক মুত্তি াভ করতব, েখন জান্নাে ও জাহান্নাতমর মিযবেতী এক পুত র উপর 
োতদরতক থাত্তমতয় লদওয়া হতব। োতদর পরস্পতরর মতিয যত্তদ কাতরা প্রত্তে কাতরা লকাতনা কষ্ট থাতক ত্তকংবা কাতরা কাতি কাতরা পাওনা 
থাতক, েতব এখাতন লপৌঁতি পরস্পতর প্রত্তেদান ত্তনতয় পারস্পত্তরক সম্পকত পত্তরস্কার কতর লনতব। এভাতব ত্তহংসা, লবষ, শত্রুো, ঘৃণা ইেযাত্তদ 
লথতক সমূ্পণত পত্তবত্র হতয় জান্নাতে প্রতবশ করতব। লোমাতদর প্রতেযতকই জান্নাতে োর ঘরতক দুত্তনয়ায় োর ঘতরর লচতয় লবশী ত্তচনতব।’ 
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪০) 

5 জান্নাতের বণতনা কুরআন ও সহীহ হাদীতস বযাপকভাতব এতসতি, লসখাতন মাতে মতিযই ত্তবত্তভন্ন লস্পশা  লঘাষণা থাকতব। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম বত ন, ‘আহবানকারী আহ্বান কতর ব তবঃ লোমাতদর জনয এটাই উপতযাগী লয, লোমরা সুস্থ থাকতব, 
কখতনা লোমরা লরাগাক্রাি হতব না। লোমাতদর জনয উপতযাগী হত া জীত্তবে থাকা, সুেরাং লোমরা কখতনা মারা যাতব না। লোমাতদর 
জনয উত্তচে হত া যুবক থাকা, সুেরাং লোমরা কখতনা বৃদ্ধ হতব না। লোমাতদর জনয উত্তচৎ হত া ত্তন‘আমতের মতিয থাকা, সুেরাং লোমরা 
কখতনা অভাব-অত্তভতযাতগ থাকতব না। আর এটাই হত া আল্লাহর বাণীর অথত লযখাতন ত্তেত্তন বত তিন, ‘‘এবং োতদরতক সতবািন কতর 
ব া হতব, ‘লোমরা যা করতে োরই জনয লোমাতদরতক এ জান্নাতের উিরাত্তিকারী করা হতয়তি’’। (সহীহ মুসত্ত ম, হাদীস নং ২৮৩৭)  
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ْهِل  ِمنْ  الرَُّجل   إِنَّ »
 
ى اجْل نَّةِ  أ ة   ُيْعط  ْكِل  يِف  ر ُجل   ِمائ ةِ  قُوَّ

 
ِْب  اأْل ةِ  و الُّش  ْهو  اِع  و الشَّ م  ال  ".  و اجْلِ ق  ي ف إِنَّ : ايْل ُهودِ  ِمن   ر ُجلر  ف  ِ ُكُل  اَّلَّ

ْ
ي ُّْش ُب  ي أ  و 

ُ  ت ُكونُ  ةُ  ل  ال  : ق ال   احْل اج  ق  ُ  ف  ّلَّ  اللِ  ر ُسوُل  ل  ل يْهِ  اللُ  ص  لَّم   ع  ةُ : " و س  اج  ِدِهمْ  ح  ح 
 
قر  أ ر  هِ، ِمنْ  ي ِفيُض  ع  ُمر   ق دْ  ب ْطنُهُ  ف إِذ ا ِجْْلِ  « ض 

“জান্নােী একজন ল াকতক একশে ল াতকর খাওয়া, পানীয়, প্রবৃত্তির চাত্তহদা ও সহবাতসর ক্ষমো লদওয়া হতব। 

েখন এক ইয়াহূদী বত  বস , লয লবত্তশ খায় ও পান কতর, োতক লবত্তশ লপশাব পায়খানার লবগ ত্তনতে হতব, েখন 

রাসূ ুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম োতক ব ত ন, োতদর প্রতয়াজনীয় লবগ লো শুিু এটুকুই হতব লয, োতদর 

চামড়ার উপর একটু ঘাম লদখা ত্তদতব, যাতে োতদর লপতটর অভযিতরর সব ত্তকিু হজম হতয় যাতব।” অথতাৎ োর 

লপতট যা খাবার ঢুতকতি োতেই ো হজম হতয় যাতব।6 

আল্লাহ বত ন,  

فَُحۡكمَ  ﴿
َ
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  َيۡبُغوَن   ٱۡلَجَِّٰهلِيَّةِ أ

َ
ِ  ِمنَ  أ  [  ١٥: دةاملائ] ﴾ ٥٠ يُوقُِنونَ  ُلَِقۡوم   ُحۡكٗما ٱّللَّ

“েতব ত্তক োরা জাতহত্ত য়াতের ত্তবত্তি-ত্তবিান কামনা কতর? আর দৃঢ় ত্তবশ্বাসী সম্প্রদাতয়র জনয ত্তবিান প্রদাতন আল্লাহ র 

লচতয় আর লক লেষ্ঠের?” [সূরা আ -মাতয়দা, আয়াে: ৫০]  

অনুরূপভাতব আনাস রাত্তদয়াল্লাহু আনহু লথতক বত্তণতে, ত্তেত্তন বত ন, রাসূ ুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আ াইত্তহ ওয়াসাল্লাম আমাতক 

বত তিন, 

ى» ة   اجل نَّةِ  يِف  الُمْؤِمنُ  ُيْعط  ا قُوَّ ذ  ا ك  ذ  ك  اِع  ِمن   و  ِ  ر ُسول   ي ا: ِقيل   ،«اجِلم  و   اّللَّ
 
؟ يُِطيُق  أ ى»: ق ال   ذ لِك  ة   ُيْعط   «ِمائ ة   قُوَّ

“জান্নাতে একজন মুত্তমনতক সহবাতসর এমন এমন শত্তি লদওয়া হতব, ব া হ , ইয়া রাসূ াল্লাহ ! লস ত্তক োতে 

সক্ষম হতব? েখন রাসূ  ব ত ন, োতক একশে বযত্তির ক্ষমো লদওয়া হতব।”7 

আল্লাহই সবতজ্ঞ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 হাদীসত্তট ইমাম বণতনা কতরতিন যথাক্রতম, ইমাম আহমাদ, োর মুসনাতদ (১৮৮২৭); ইবন ত্তহব্বান, ১৬/৪৪৩; শাইখ আ -আ বানী, 
সহীহু  জাতম‘ (১৬২৭) 

7 হাদীসত্তট বণতনা কতরতিন, যথাক্রতম ত্তেরত্তমযী (২৫৩৬); ইবন ত্তহব্বান, (১৬/৪১৩); আর শাইখ আ -আ বানী, োর সহীহু  জাতম‘ গ্রতে 
(৪১০৬) 
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