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কিয়ামতের কিন মানুষ ও জীব-জন্তুর উপকিকে 

   

প্রশ্ন: সম্ভব হতল অনুগ্রহপূববি আমাতিরতি বলুন, পুনরুত্থাতনর সময় মানুতষর অবিা কিমন হতব? োরা কি 

কপাশাি অবিায় থািতব না কপাশািহীন? মৃেুুর পর জীব-জন্তুও কি উপকিে হতব? 

উত্তর: আল-হামিুকলল্লাহ,  

কিয়ামতের কিনতি আল্লাহ ো‘আলা يوم اجلمع বা সমতবে হওয়ার কিন বতলতেন, িারণ আল্লাহ ো'আলা কসখাতন 

োর সিল বান্দা মানুষ ও জীনতি সমতবে িরতবন। কেকন ইরশাি িতরন: 

َٰلِك   ِف  إِن  ﴿ ن   ٓأَلي ة   ذ  اف   ل ِم  اب   خ  ذ  ِ   ع  ة َٰلِك   ٱٓأۡلِخر  ُ  َّم  ُموع   ي و م   ذ  َٰلِك   ٱنل اُس  ّل  ذ  ُهود   ي و م   و  ش   [  ٣٠١: هود] ﴾١٠٣ م 

“কনশ্চয় এতে রতয়তে কনিশবন োর জনু কয আকখরাতের ‘আযাবতি ভয় িতর। কসকি এমন এি কিন, কযকিন সিল 

মানুষতি সমতবে িরা হতব এবং কসকি এমন এি কিন, কযকিন সবাই হাকযর হতব”। [সূরা হূি, আয়াে: ১০৩] 

لِي   إِن   قُل  ﴿ و 
ُموُعون   ٤٩ و ٱٓأۡلِخرِين   ٱۡل   ج  َٰ  ل م  َِٰت  إِل  م   ِميق  لُوم   ي و  ع   [ ٠٠  ،٩٤: الواقعة] ﴾٥٠ م 

“বল, কনশ্চয় পূবববেবীরা ও পরবেবীরা, এি কনর্বাকরে কিতনর কনকিবষ্ট সমতয় অবশুই এিত্র হতব”। [সূরা আল-

ওয়াকি‘আহ, আয়াে: ৪৯-৫০] 

ن ُكل  إِن﴿ َٰتِ  ِف  م  َٰو  م  ۡرِض  ٱلس 
ا  و ٱۡل   ا ٱلر ِنَٰمۡح ء اِت  إِّل  ب د  د   ٩٣ ع  َُٰهم   ل ق  ى ص  ح 

 
ُهم   أ د  ا و ع  د   ُُكلُهم   ٩٤ ع  ةِ ي و م   ء اتِيهِ  و  َٰم  ًدا ٱل قِي  : مريم] ﴾٩٥ ف ر 

٤٠  ،٤١  ] 

“আসমান ও জকমতন এমন কিউ কনই, কয বান্দা কহতসতব পরম িরুণামতয়র িাতে হাকযর হতব না। কেকন োতির 

সংখুা জাতনন এবং োতিরতি যথাযথভাতব গণনা িতর করতখতেন”। [সূরা মারইয়াম, আয়াে: ৯৩-৯৫] 

ي و م  ﴿ ُ  و  ِ ي  ب ال   نُس  ِ
ى ٱجل  ت ر  ۡرض   و 

َُٰهم   ب ارِز ة   ٱۡل   ن  َش   ادِر   ف ل م   و ح  ا ِمن ُهم   ُنغ  د  ح 
 
 [  ٩٤: الكهف] ﴾٤٧ أ

“আর কযকিন আকম পাহাড়তি চলমান িরব এবং েুকম জকমনতি কিখতে পাতব িৃশুমান, আর আকম োতিরতি 

এিত্র িরব, অেঃপর োতির িাউতিই োড়ব না”। [সূরা আল-িাহাফ, আয়াে: ৪৭] এখাতন আল্লাহ কয এিত্র 

িরার িথা বতলতেন, োতে জীব-জন্তুও শাকমল, োতিরতিও এিত্র িরা হতব। 

শাইখুল ইসলাম ইবন োইকময়াহ রহ. বতলন: “অেঃপর জীব-জন্তুতিও সিল প্রিারসহ আল্লাহ ো'আলা সমতবে 

িরতবন। িুরআন ও সুন্নাহ কথতি োই প্রমাকণে হয়, কযমন আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ا﴿ ٓاب ة   ِمن و م  ۡرِض  ِف  د 
ّل   ٱۡل   َٰٓئِر   و  ي هِ  ي ِطيُ  ط  ا  ِِب ن اح  م   إِّل  م 

ُ
ث الُُكم   أ م 

 
ا أ ن ا م  َٰبِ  ِف  ف ر ط  ء    ِمن ٱل ِكت  َٰ  ُثم   َش   ب ِِهم   إِل  ون   ر  ُ  ﴾٣٨ ُُي َش 

 [  ١٣: االنعام]

“আর জকমতন কবচরণিারী প্রকেকি প্রাণী এবং িু’ডানা কিতয় উতড় এমন প্রকেকি পাকখ, কোমাতির মে এি এিকি 
উম্মে। আমরা কিোতব কিাতনা ত্রুকি িকর কন। অেঃপর োতিরতি োতির রতবর িাতে সমতবে িরা হতব”। 
[সূরা আল-আন‘আম, আয়াে: ৩৮]  
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অপর িাতন কেকন বতলন: 

 [  ٠: اتلكوير] ﴾٥ ُحَِش ت   ٱل وُُحوُش  ِإَوذ ا﴿

“আর যখন বনু পশুগুতলাতি এিত্র িরা হতব”। [সূরা আে-োিওয়ীর, আয়াে: ৫]  

অপর িাতন কেকন বতলন: 

َٰتِهِۦ و ِمن  ﴿ ل قُ  ء اي  َٰتِ  خ  َٰو  م  ۡرِض  ٱلس 
ا و ٱۡل   ا ب ث   و م  ٓاب ة    ِمن فِيِهم  َٰ  و ُهو   د  اءُ  إِذ ا َج  عِِهم   َع   ا  [  ٩٤: الشورى] ﴾٢٩ ق ِدير   ي ش 

“আর োর কনিশবনাবলীর মতর্ু রতয়তে আসমানসমূহ ও জকমতনর সৃকষ্ট এবং এেতিাভতয়র মতর্ু কেকন কয সব 

জীব-জন্তু েকড়তয় কিতয়তেন কসগুতলা। কেকন যখন ইচ্ছা েখনই এগুতলাতি এিত্র িরতে সক্ষম”। [সূরা আশ-শূরা, 

আয়াে: ২৯] 

আরকব ভাষাকবিতির কনিি إذا অবুয় কসখাতনই বুবহার িরা হয়, যা অবশুই সংগকিে হতব। োই উপতরর 

আয়ােদ্বতয় إذا অবুতয়র বুবহার প্রমাণ িতর, আল্লাহ ো‘আলা বনু পশু ও জীব-জন্তুতি অবশুই সমতবে িরতবন। 

এ অর্ুাতয়র হািীসগুতলা প্রকসদ্ধ। কযমন এিাকিি হািীতস এতসতে, কিয়ামতের কিন আল্লাহ ো‘আলা জীব-জন্তুতি 

উপকিে িরতবন এবং োতির িাতরা কথতি িাতরা জনু প্রকেতশার্ গ্রহণ িরতবন, অেঃপর োতিরতি বলতবন: 

কোমরা মাকি হতয় যাও, ফতল োরা মাকি হতয় যাতব। েখন িাকফররা বলতব: 

َٰل ي ت ِن ﴿ َۢا ُكنُت  ي  َٰب   [  ٩٠: انلبا] ﴾٤٠ تُر 

“হায়! আকম যকি মাকি হোম”। [সূরা আন-নাবা, আয়াে: ৪০] আর কয বতল জীব-জন্তুতি পুনরায় জীকবে িরা 

হতব না, কস এ বুাপাতর ভুল বতলতে, িকিন ভুল; বরং কস কগামরাহ অথবা িাতফর। আল্লাহ ভাতলা জাতনন।1 ইবন 

োইকময়ার িথা এখাতন কশষ। 

ইমাম আহমি রহ. আবু যর রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু সূতত্র বণবনা িতরন: 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ََكَن َجالًِسا ، وََشاتَاِن « ِ َصَّلَّ اَّللَّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ْجَهَضتَْها ، قَاَل : فََضِحَك رَُسوُل  َتْعتَِلَفانأ

َ
ْخَرى فَأ

ُ
، َفنََطَحْت إِْحَداُهَما األ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ، فَِقيَل ََلُ : َما يُْضِحُكَك يَا رَ  ِ َصَّلَّ اَّللَّ ي َنْفِِس بِيَِدهِ ََلَُقاَدنَّ لََها يَْوَم الِْقَياَمِة . أي اَّللَّ ِ ِ ؟ قَاَل : َعِجبُْت لََها ، َواَّلَّ ُسوَل اَّللَّ
نَّ هلا  .»ََلُْقتَصَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বসা অবিায় কেতলন, আর িু’কি বিকর ঘাস খাকচ্ছল, এমোবিায় 

এিকি বিকর অপর বিকরতি গুুঁতো মারল ও োতি কফতল কিল। কেকন বতলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম কহতস কিতলন, োতি বলা হল: কহ আল্লাহর রাসূল, কিতস আপনাতি হাসাতচ্ছ? কেকন বলতলন: এ 

বিকরতি কিতখ আশ্চযব হলাম, যার হাতে আমার নফস োর িসম িতর বলকে, কিয়ামতের কিন অবশুই োর 

জনু প্রকেতশার্ গ্রহণ িরা হতব”।2 অথবাৎ োর জনু কিসাস গ্রহণ িরা হতব। আহমি শাতির বতলতেন: এ 

হািীতসর সনি হাসান ও মুত্তাকসল। 

                                                           
1 মাজমুউল ফতোয়া: (৪/২৪৮) 
2 আহমি, হািীস নং ২০৫৩৪ 
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আবু হুরায়রা রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু সূতত্র ইমাম মুসকলম রহ. বণবনা িতরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বতলতেন: 

اِة الَْقْرنَاءِ تَلُؤَدُّنَّ اْْلُُقوَق « اِة اْْلَلَْحاِء ِمْن الشَّ ْهِلَها يَْوَم الِْقيَاَمِة َحَّتَّ ُيَقاَد لِلشَّ
َ
 »إََِل أ

“কিয়ামতের কিন অবশুই প্রতেুি পাওনািারতি োর পাওনা বুকিতয় কিওয়া হতব, এমনকি কশং-কবহীন বিকরর 

জনু কশং-ওয়ালা বিকর কথতি প্রকেতশার্ গ্রহণ িরা হতব”।3 

ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বতলন, “এ হািীস স্পষ্ট প্রমাণ িতর কয, কিয়ামতের কিন জীব-জন্তুগুতলা উপকিে িরা 

হতব এবং সাবালি মানুষতির নুায় োতিরতিও কিয়ামতের কিন পুনরায় উকত্থে িরা হতব, কযরূপ পুনরায় উকত্থে 

িরা হতব বাচ্চা, পাগল এবং যাতির কনিি িাওয়াে কপৌঁতেকন োতিরতি। এ কবষতয় িুরআন ও সুন্নাহ’য় বহু 

িলীল রতয়তে। কযমন, আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

 [  ٠: اتلكوير] ﴾٥ ُحَِش ت   ٱل وُُحوُش  ِإَوذ ا﴿

“আর যখন বনু পশুগুতলা এিত্র িরা হতব”। [সূরা আে-োিওয়ীর, আয়াে: ৫] 

িুরআন ও হািীতস কিাতনা শব্দ বুবহার হতল, যকি োর প্রিৃে অথব গ্রহতণ কবতবি ও শরী‘আে বার্া না হয়, 

োহতল োর প্রিৃে অথব গ্রহণ িরা অবশু জরুকর। অেএব, এখাতন যখন আল্লাহ বতলতেন, জীব-জন্তুতি উপকিে 

িরা হতব, অবশুই োতিরতি উপকিে িরা হতব, (এতে রূপি অথব কিংবা সতন্দতহর কিাতনা অবিাশ কনই)।  

আকলমগণ বতলতেন: কিয়ামতের কিন সমতবে ও পুনরুত্থান িরা হতল অবশুই প্রকেিান, শাকি ও সাওয়াব কিওয়া 

হতব এরূপ জরুকর নয়। অেএব, কশং-ওয়ালা বিকর কথতি কশং-কবহীন বিকরর জনু প্রকেতশার্ গ্রহণ িরা মানুতষর 

কথতি মানুতষর জনু প্রকেতশার্ গ্রহণ িরার মে নয়। িারণ, মানুতষর ওপর কযরূপ শরী‘আে অবর্াকরে কেল 

োতির ওপর কসরূপ কেল না। োই জীব-জন্তু কথতি প্রকেতশার্ গ্রহণ িরার অথব, োতির মাতি নুায়-অনুায় কবচার 

িতর ইনসাফ প্রকেষ্ঠা িরা ও এতি অপতরর কিনা-পাওনা সমান িতর কিওয়া। আল্লাহ ভাতলা জাতনন”।4 ইমাম 

নাওয়াওয়ী রহ.-এর িথা এখাতন কশষ। 

কিয়ামতের কিন বান্দাতিরতি খাকল পা, উলঙ্গ শরীর ও খেনা কবহীন উপকিে িরা হতব। ইমাম বুখারী রহ. ইবন 

আব্বাস রাকিয়াল্লাহু ‘আনহুমা সূতত্র বণবনা িতরন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন, 

  »إِنَُّكْم ََمُْشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال«

“কনশ্চয় কোমাতিরতি উপকিে িরা হতব খাকল পা, উতিাম শরীর ও খেনা কবহীন অবিায়। অেঃপর কেকন 

কেলাওয়াে িতরন: 

ا﴿ م  ا  ك  ن ا
 
أ ل   ب د  و 

 
ق   أ

ل  ۥ   خ  ًدا نلِعيُدُه ا   و ع  ا ل ي ن  ا إِن ا ع  َٰعِلِي   ُكن   [  ٣٠٩: االنبياء] ﴾١٠٤ ف 

                                                           
3 মুসকলম, হািীস নং ২৫৮২ 
4 কিখুন: ইমাম নাওয়াওয়ী রাকহমাহুল্লাহ িেৃবি মুসকলতমর বুাখুা গ্রন্থ, হািীস নং ২৫৮২ 
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“কযভাতব আমরা প্রথম সৃকষ্টর সূচনা িতরকেলাম কসভাতবই পুনরায় সৃকষ্ট িরব। ওয়ািা পালন িরা আমাতির 

িেববু, আমরা ো পালন িরবই”। [সূরা আল-আকিয়া, আয়াে: ১০৪] 

» 
َ
َماِل فَأ ْصَحاِِب يُؤَْخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ

َ
نَاًسا ِمْن أ

ُ
ُل َمْن يُْكََس يَْوَم الِْقيَاَمِة إِبَْراِهيُم َوإِنَّ أ وَّ

َ
الُوا َوأ ََ ُهْم لَْم يَ ْصَحاِِب َفيَُقوُل إِنَّ

َ
ْصَحاِِب أ

َ
قُوُل أ

قُ 
َ
ْعَقابِِهْم ُمنُْذ فَاَرْقتَُهْم فَأ

َ
يَن لََعَ أ اِلحُ وُل َكمَ ُمْرتَدِّ  » ا قَاَل الَْعبُْد الصَّ

“কিয়ামতের কিন সববপ্রথম ইবরাকহম আলাইকহস সালামতি িাপড় পকরর্ান িরাতনা হতব। আর আমার সাথীতির 

িেি কলািতি বাম পার্শ্ব কিতয় কনতয় যাওয়া হতব, েখন আকম বলব: আমার সাথীগণ আমার সাথীগণ, ফতল কেকন 

(আল্লাহ) বলতবন: েুকম োতির কথতি কবকচ্ছন্ন হওয়ার পর োরা োতির পশ্চাতে কফতর কগতে, েখন আকম বলব, 

কযরূপ আল্লাহর কনি বান্দা বতলতেন: 

ا﴿ ا  إِّل   ل ُهم   قُل ُت  م  ا ت ِن  م  ر  م 
 
نِ  بِهِۦا  أ

 
ُبُدوا   أ ِ  ٱّلل    ٱع  ب  ب ُكم    ر  ر  ُكنُت  و  ل ي ِهم   و  ا ع  ِهيد  ا ش  ُت  م  ا فِيِهم    ُدم  ي ت ِن  ف ل م  نت   ُكنت   ت و ف 

 
 لر قِيب  ٱ أ

ل ي ِهم    نت   ع 
 
أ َٰ  و  ء   ُك ِ  َع   ِهيد   َش   ب ُهم   إِن ١١٧ ش  ِ ذ  فِر   ِإَون ِعب اُدك    ف إِن ُهم   ُتع  نت   ف إِن ك   ل ُهم   ت غ 

 
زِيزُ  أ  [  ٣٣٣  ،٣٣٤: دةاملائ] ﴾١١٨ ٱۡل  ِكيمُ  ٱل ع 

“আকম োতিরতি কিবল োই বতলকে, যা আপকন আমাতি আতিশ িতরতেন কয, কোমরা আমার রব কোমাতির 

রব আল্লাহর ইবািে ির। আর যেকিন আকম োতির মতর্ু কেলাম েেকিন আকম োতির উপর সাক্ষী কেলাম। 

অেঃপর যখন আপকন আমাতি উকিতয় কনতলন েখন আপকন কেতলন োতির পযবতবক্ষণিারী। আর আপকন সব 

কিেুর উপর সাক্ষী। যকি আপকন োতিরতি শাকি প্রিান িতরন, েতব োরা আপনারই বান্দা, আর োতিরতি যকি 

ক্ষমা িতরন, েতব কনশ্চয় আপকন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আল-মাতয়িা, আয়াে: ১১৭-১১৯] ইবন আব্বাস 

রাকিয়াল্লাহু ‘আনহুর হািীস এখাতন কশষ।5  

আতয়শা রাকিয়াল্লাহু ‘আনহা কথতি বকণবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন: 

وَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرلُتْ «      » رَشُ

“কোমাতিরতি খাকল পা, উলঙ্গ শরীর ও খেনা কবহীন উপকিে িরা হতব”। আতয়শা বতলন: আকম বললাম কহ 

আল্লাহর রাসূল, পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর পরস্পতরর কিতি কিখতব! কেকন বলতলন: এ কবষয়কি োতিরতি আিৃষ্ট 

িরার কচতয়ও পকরকিকে িকিন হতব”।6  

অপর হািীতস এতসতে, মানুষতি কস িাপতড়ই উকত্থে িরা হতব, কয িাপতড় কস মারা যায়। কযমন, আবু সাকয়ি 

খুিরী রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পতিব আতে, যখন োর কনিি মৃেুু উপকিে হতলা, কেকন নেুন িাপড় েলব িরতলন 

এবং ো পকরর্ান িরতলন, অেঃপর বলতলন: আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি বলতে শুতনকে: 

কনশ্চয় মৃে বুকিতি কস িাপতড়ই উকত্থে িরা হতব, কয িাপতড় কস মারা যায়”।7 আলবানী রহ. সহীহ হািীস 

সমতগ্র এ হািীসতি সহীহ বতলতেন।8 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩৩৪৯ 
6 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৬৫২৭ 
7 আবু িাউি, হািীস নং ৩১১৪ 
8 কিখুন: কসলকসলােুস সাকহহাহ, হািীস নং ১৬৭১ 
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এ হািীতসর সাতথ পূতববর  হািীতসর অকমল কিখা যায়, উভয় প্রিার হািীতস সামঞ্জসু কবর্াতনর জনু আতলমগণ 

এিাকর্ি উত্তর কিতয়তেন, কনতে িতয়িকি উতল্লখ িরকে: 

১. প্রথতম োতিরতি োতির িাপতড় উিাতনা হতব, অেঃপর িাপড় পুরতনা হতব, যখন োরা হাশতরর ময়িাতন 

উপকিে হতব েখন সবাই উলঙ্গ থািতব। 

২. প্রথম োতিরতি উলঙ্গ উিাতনা হতব, অেঃপর নবীতিরতি িাপড় পকরর্ান িরাতনা হতব, অেঃপর কসকিি ও 

োতির পরবেবীতির িাপড় পকরর্ান িরাতনা হতব, প্রতেুিতি কস জােীয় িাপড় পকরর্ান িরাতনা হতব, কয জােীয় 

িাপতড় কস মারা যাতব। 

৩. িেি আকলম এ হািীসতি শহীিতির কক্ষতত্র প্রতযাজু বতলতেন। িারণ, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম োতিরতি োতির কস িাপতড় িাফন িরতে বতলতেন কয িাপতড় োরা মারা যায়।” অনুতির কথতি 

আলািা িতর োতিরতি োতির িাপতড় উিাতনা হতব। 

৪. এখাতন িাপড় দ্বারা উতিশু কনি আমল। কযমন, আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন: 

ِِل اُس ﴿ ىَٰ  و  و  َٰلِك   ٱتل ق  ي     ذ    [  ٩٢: االعراف] ﴾٢٦ خ 

“আর োিওয়ার কপাশাি, ো উত্তম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ২৬]  

অনুত্র কেকন বতলন, 

ثِي اب ك  ﴿ ِر   و  ه  ط   [  ٩: املدثر] ﴾٤ ف 

“আর কোমার কপাশাি পকবত্র ির”। [সূরা আল-মুিাসকসর, আয়াে: ৪] অথবাৎ প্রতেুি বুকিতি কস আমতল 

উিাতনা হতব, যার উপর কস মারা কগতে, যকি ভাতলা হয় োহতল ভাতলা, আর যকি খারাপ হয় োহতল খারাপ। োর 

প্রমাণ জাতবর রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু কথতি বকণবে হািীস, কেকন বতলন, আকম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি 

বলতে শুতনকে: 

 »َعبٍْد لََعَ َما َماَت َعلَيِْه  ُيبَْعُث ُكُّ «

“প্রতেুি বান্দাতি োর উপরই উিাতনা হতব, যার ওপর কস মারা কগতে”।9 

ইবন উমার রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু কথতি বকণবে, কেকন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন: 

َصاَب «
َ
ُ بَِقْوٍم َعَذابًا أ َل اَّللَّ ََ نْ

َ
ْعَمالِِهمْ إَِذا أ

َ
 »الَْعَذاُب َمْن ََكَن ِفيِهْم ُثمَّ بُِعثُوا لََعَ أ

“আল্লাহ যখন কিাতনা িওতমর ওপর ‘আযাব নাকযল িতরন, েখন োতির মতর্ু কয থািতব োতিই স্পশব িরতব, 

অেঃপর োতিরতি োতির আমতলর উপর উিাতনা হতব”।10 

                                                           
9 সহীহ মুসকলম, হািীস নং ২৮৭৮ 
10 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৭১০৮ 
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ইবন আব্বাস রাকিয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথতি বকণবে, কেকন বতলন: এিিা জননি বুকি আরাফার ময়িাতন অবিান 

িরকেল, হিাৎ কস োর বাহন কথতি পতড় কগল, আর (উি) বাহনকি োতি মাকড়তয় কিল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলতলন: 

نُوُه ِِف ثَْوَبْْيِ َوال ُتَنُِّطوهُ َوال« َسُه فَِِنَُّه ُيبَْعُث يَْوَم الِْقيَاَمِة ُملَبِّيًا اْغِسلُوُه بَِماٍء وَِسْدٍر َوَكفِّ
ْ
ُروا َرأ َمِّ ُُ  « 

“োতি পাকন ও বরই পাো কিতয় কগাসল িাও এবং োি িু’কি িাপতড় িাফন িাও, োতি সুগকি কিতয়া না এবং 

োর মাথাও ঢাকিতয়া না; িারণ, কিয়ামতের কিন োতি োলকবয়া পাি িরা অবিায় উিাতনা হতব”।11 

আবু হুরায়রা রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু কথতি বকণবে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন: 

ُر َدمً « ِ يَُكوُن يَْوَم الِْقيَاَمِة َكَهيْئَِتَها إِذْ ُطِعنَْت َتَفجَّ ِم َوالَْعْرُف عَ ُكُّ ََكٍْم يُْكلَُمُه الُْمْسِلُم ِِف َسِبيِل اَّللَّ  »ِك ْرُف الِْمسْ ا اللَّْوُن لَْوُن ادلَّ

“আল্লাহর রািায় মুসকলম কয সিল জখতমর সমু্মখীন হয়, োর প্রতেুি জখম কিয়ামতের কিন অকবিল অবিায় 

থািতব, যকি োতি বশবা দ্বারা আঘাে িরা হয়, োহতল রি প্রবাকহে িরতব, রং রতির রং-ই হতব, কিন্তু গি 

হতব কমশতির গি”।12 

ইবতন হাজার রহ. বতলন: “োই মুমূষুব বুকিতির ّل إّل إّل اّلل কশক্ষা কিওয়া মুিাহাব, কযন এিাই োর িুকনয়ার 

সববতশষ বািু হয়, োহতল এ বািুসহ োতি কিয়ামতের কিন উিাতনা হতব।13 

উতল্লখু, কস কিন মানুষতিরতি এ মাকি বুেীে অনু কিাতনা মাকিতে উিাতনা হতব, যার কবতশষ ববকশষ্টু থািতব, 

কবকভন্ন হািীতস োর বণবনা এতসতে। কযমন, সাহাল ইবন সা‘ি রাকিয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, আকম নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামতি বলতে শুতনকে: 

رٍْض َبيَْضاَء َعْفَراَء َكُقرَْصِة نَِقي «
َ
 »ُُيرَْشُ انلَّاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة لََعَ أ

“কিয়ামতের কিন মানুষতিরতি কগালািার পকরচ্ছন্ন রুকির নুায় সািা র্বর্তব জকমতন উপকিে িরা হতব”। সাহাল 

কিংবা অপর কিাতনা রাকব বতলতেন: কসখাতন িাতরা কিাতনা কনিশবন থািতব না।14 আল্লাহ ভাতলা জাতনন। 

সূত্র:  اإلسالم سؤال وجواب  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হািীস নং ১২৬৫ 
12 সহীহ বুখারী, হািীস নং ২৩৭ 
13 কিখুন: ফােহুল বাকর: (১১/৩৮৩) 
14 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৬৫২১ 
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