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সচূীপ                                                  الفھارس 

িবষয়:   الموضوع:  

ভিূমকা ৭ المقدمة  

মরেণর সময় মুিমেনর অব া ১০ حال المؤمن عند الموت  

মতৃু র সময় কােফেরর ক ণ অব া  ১২ حال الكافر عند الموت  

কবের কােফেরর ক ণ অব া ১৪  قبرهالكافر یعذب فى   

কােফরেদর মতৃু  য ণা  ১৬ الكافر یفزع عند البعث  

এক নজের হাশেরর মােঠর দশৃ  ১৮ منظر أرض المحشر  

হাশেরর িদন মানেুষর ব তা ১৯ حال  الناس فى المحشر   

হাশেরর পিরি 'িত অত - ভীিতকর ২০ الموقف رھیب  

উল  অব ায় মানেুষর হাশর ২১ یحشر الناس عریانا  

হাশেরর মােঠর একিদন ২২ طول یوم المحشر  

মাথার উপের সেূযর আগমন ২২ دنو الشمس على رؤوس الخالئق  

শৃ লাব  হেয় কােফরেদর হাশর  ২৩ الكافر یؤتى بھ مربوطا باألغالل  

অ  অব ায় কােফরেদর হাশর ২৫ أنھ یحشر أعمى وأبكم  

কােফেররা পর ের ঝগড়া করেব  ২৬ جادلة بینھمالمخاصمة والم   

কােফরেদর ংস কামনা  ৩০ حسرتھم وندمھم  

তারা িচরকাল জাহা ােম থাকেব ৩২ خلودھم فى النار  

ইবলীস শয়তােনর ভাষণ ৩৬ خطبة إبلیس  

হাশেরর মােঠ িহসাব ও আমলনামা ৩৮ الحساب و استالم الكتاب  

জাহা াম ও জাহা ামীেদর বণনা ৩৯ بیان جھنم و أھلھا  
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আেখরােত নাহগারেদর অব া ৪৩ حال عصاة المؤمنین  

বনামাযীর ভয়াবহ পিরণিত ৪৪ حال تارك الصالة  

যাকাত না দয়ার শাি   ৪৮ عذاب مانع الزكاة  

সদুেখােরর ভয়াবহ পিরণিত  ৫১ حال اكلة الربا  

ব িভচারীর ক ণ অব া  ৫৩ حال الزناة  

ব িভচারীর শাি র অন  একিট িচ  ৫৪  لعقوبة الزناةمنظر أخر   

ব িভচােরর অপবাদ দয়ার শাি  ৫৫ حال قاذف المحصنات بالزنا  

গীবতকারীর কিঠন আযাব ৫৬ حال المغتابین والنمامین  

তারক ও িব াসঘাতেকর পিরণিত ৬১ حال الغادر یوم القیامة  

অহংকারীেদর অব া ৬২ حال المتكبرین  

ঋণ পিরেশাধ না কের মরার শাি  ৬৩ مات و علیھ دین عقوبة من   

িমথ াবাদীর পিরণাম ৬৪ حال الكذابین  

আমলহীন আেলেমর পিরণিত ৬৬ العالم الذى ال یعمل بعلمھ  

নবী সাঃএর নােম িমথ া বলা  ৬৭ خطر الكذب على النبىব  

যিমেনর আইল পিরবতেনর শাি  ৬৭ حال من یغیر منار األرض  

কারও স দ আ সাৎ করার শাি  ৬৯ صب حقوق الناسحال من یغت   

মােপ কম দয়ার পিরণিত ৭১ حال المطففین  

ছিব অ ন কারীেদর অব া ৭২ حال المصورین  

অকারেণ াণী হত া করার পিরণাম ৭৪ عذاب قاتل الحیوان بال سبب  

মদ পানকারীেদর পিরণিত ৭৫ حال شارب المسكرات  

ণ- রৗেপ র পাে  পানাহার ৭৬  الفضةاألكل فى آنیة الذھب و   
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হাশেরর মােঠ খেুনর িবচার থেম ৭৭ محاكمة القاتل فى المحشر أوال  

আ  হত াকারীর ক ণ অব া ৭৭ عقوبة قاتل النفس  

ইয়াতীেমর স দ ভ েণর পিরণাম ৭৯ حال آكلى أموال الیتامى  

সামথ  থাকা সে ও িভ াবিৃ র শাি  ৮০ حال من یسأل الناس وعنده مایغنیھ  

জনসাধারেণর েয়াজন পূরেণ--  ৮০ حال الحاكم المحتجب عن الناس   

িবনা অনমুিতেত অেন র কথা বণ  ৮১ حال من یتسمع كالم الناس   

িবলাপকারীনীর পিরণিত ৮১ حال النائحات  

বপদা মিহলার অব া ৮২ حال المتبرجات  

লাক দখােনা আমলকারীর িবচার  ৮৪ حال من یعمل ریاء وسمعة  

িব  আতীরা হাউজ থেক বি ত হেব ৮৬ المبتدعة یحرمون من الحوض الكوثر  

হাশের িকছু লােকর কিঠন পিরণিত ৮৮ حال الذین ال یكلمھم اهللا--  

এেসা তাওবার পেথ ৯৩ تعالوا إلى رحمة اهللا تعالى  

আেখরােত মিুমনেদর আন   ৯৭ حال األتقیاء  

মতৃু র সময় আ াহর সা াৎ ৯৯ عند االحتضار فرح المؤمنین   

মিুমনগণ িনভেয় হাশেরর মােঠ ১০০ أنھم یحشرون آمنین  

মুিমনেদর পলুিসরাত পার  ১০২ عبورھم على الصراط  

একিট িশ ণীয় ঘটনা ১০৩ قصة فیھا عبرة  

জা াত ও জা াতীেদর বণনা ১০৩ نعیم الجنة وبیان أھلھ  

জা ােতর বৃ রািজর বণনা ১০৫ أشجار الجنة  

বেহশেতর নদীসমহূ ১০৫ أنھار الجنة   

হাউেজ কাউছােরর বণনা ১০৫ الحوض الكوثر  
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জা াতীেদরর পানাহার ১০৬ طعام وشراب أھل الجنة  

জা াতীেদর পাষােকর বণনা ১০৬ لباس أھل الجنة  

জা ােতর শ তা ১০৬ سعة الجنة  

জা াতীেদর বয়স ১০৬ أعمار أھل الجنة  

জা াতীেদর গান বণ ১০৭ أھل الجنة یتمتعون بسماع األغانى  

জা ােতর যানবােনর পিরচয় ১০৭ مطایا أھل الجنة  

জা ােতর সবকেদর পিরচয় ১০৭ بیان غلمان أھل الجنة  

জা ােতর রেদর িববরণ ১০৭ الحور العین  

জা ােত আ াহর িদদার ১১০ رؤیة المؤمنین لربھم فى الجنة  

মাওেতর শষ পিরণিত ১১৩ ذبح الموت  

কিতপয় জা াতী আমল ১১৪ بعض أعمال دخول الجنة  

যােদরেক জা ােতর সকল  ১২৯ الذین ینادون من أبواب الجنة   

যারা আ াহর আরেশর ছায়া পােবন  ১৩০ الذین یظلھم اهللا فى ظلھ  

পিরিশ  ১৩৩ الخاتمة  

কিতপয় িশ ণীয় ঘটনা ১৩৫ بعض القصص المھمة المختصرة  
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ভিূমকা 

   সম  শংসা আকাশ-যিমেনর সৃি কতা মহান আ াহর জেন  িযিন জীবন-মরেণর একমা  

মািলক। সৎ কমশীলেদরেক পরু তৃ করার জেন  এবং সীমা ল নকারীেদরেক শাি  দয়ার 

জেন  িতিন সম  মাখলুেকর উপর মতৃু  ও পনু ান  অবধািরত কেরেছন। সৎ কমশীলেদরেক 

আ াহ তাঁর দরবাের স ািনত মহমান িহেসেব উপি ত করেবন এবং নাহগারেদরেক 

জাহা ােমর িদেক হািঁকেয় িনেয় যাওয়ার আেদশ িদেবন। মহাপিব  ঐ স া িযিন জা াতলু 

ফরদাউসেক মুিমনেদর জন  আপ ায়ন িহেসেব িনধারণ কেরেছন এবং সীমালংঘণকারীেদর 

জেন  জাহা ামেক আবাসস'ল িহেসেব তির কেরেছন। দ দ ও সালাম বিষত হাক ি য় নবী 

মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম, তারঁ বংশধর ও তারঁ সৎকমশীল সাথীেদর উপর।  

   আ াহ তা ’আলা সৃি  জীবেক অযথা সৃি  কেরনিন এবং তােদরেক দািয় হীনভােব ছেড় 

দনিন; বরং িতিন তােদর উপর এক মহান দািয়  চািপেয় িদেয়েছন। য দািয়  পশ করা 

হেয়িছল আকাশ-যিমেনর কােছ, িক  আকাশ-যিমন ভীত-স  হেয় তা হণ করেত অ ীকার 

কেরেছ। অথচ মানষু অত ন- বল হওয়া সে ও স দািয় ভার হণ কেরেছ। অিধকাংশ মানষুই 

এ মহান দািয়  পালন না কের গােফল হেয় জীবন যাপন করেছ। তােদর সৃি কতার পিরচয় 

স েক এবং তােদরেক এই পিৃথবীেত রেণর উে শ  স েক  িচ া-ভাবনা করেছনা। 

ণ ায়ী িনয়ােত তােদর অব ান এবং দীঘ ায়ী আেখরােতর িদেক ত ান স েক তােদর 

কান িচ া-ভাবনা নই।  

   মানষু এ পিৃথবীেত  সময় অব ান করেলও তার যা া সীমাহীন। ণ ায়ী এ পিৃথবীেত 

িতিট মানষুই পািথব জীবেনর িবষয়ািদ স েক অবগত রেয়েছ। িক  িচর ায়ী জীবন তথা 

পরকালীন জীবন ও তার িবষয়ািদ স েক অিধকাংশ মানষুই অ । তাই বেল পরজগেতর 

ব াপাের এবং আ ার যা া স েক তার জানার আ হ শষ হেয় যায়িন। আেখরাত স েক 

ােনর স তার কারেণই মানষু আ াহর পথ হেত অেনক দেূর। িনয়ার কান স দ দখেত 

পেল সিদেক ত অ সর হয় এবং পরকােলর নয়ামত ও আ াহর সন'ি র উপর উহােক 

াধান  িদেয় থােক। আ াহ তা ’আলা বেলনঃ 

اِھًرا ِمْن اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوُھْم َعْن اْلآِخَرِة ُھْم َغاِفُلوَنَیْعَلُموَن َظ  

অথঃ তারা কবলমা  পািথব জীবেনর কাশ  িবষয়সমহূ স েক অবগত আেছ এবং তারা 

পরকােলর িবষয় স েক কান খবরই রােখনা। সূরা মঃ ৭ আ াহ তা’আলা আরও বেলনঃ 
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ْیَن َنُسْوا الّلَھ َفأْنَساُھْم َأْنفَسُھْم أُوَلِئَك ُھُم الَفاٍسُقْوَنَوَالَتُكْوُنْوا َكالَِّذ     

অথঃ তামরা তােদর মত হেয়ানা যারা আ াহ তা ’আলােক ভেুল গেছ। ফেল িতিন তােদরেক 

আ িব তৃ কের িদেয়েছন। মলূতঃ তারাই অবাধ । সূরা হাশরঃ ১৯ 

   যখন অিধকাংশ মানেুষর অব া এরকমই িছল তখন এমন িবষয়সমেূহর অনসু ান করেত 

থাকলাম যা অন- র ভেয়র স ার ও চােখর অ  বািহত করেব এবং পরকােলর কথা রণ 

কিরেয় িদেব। 

   এ লে  আিম আ াহর িকতাব ও রাসূেলর সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম সু াত এবং 

অতীত জািতর অব া ও তােদর উপেদশ সমেূহর উপর গভীরভােব দিৃ  িদেয় িকছু িশ ণীয় 

িবষেয়র ান অজন করলাম। এ িবষয় েলা সামেন রেখ এমন একিট িকতাব রচনা করার 

েয়াজনীয়তা অনভুব করলাম যা আমার িনেজর জন  জীবন চলার পােথয় হেয় থাকেব এবং 

পরকােল আমার জন  আমেল সােলহ বা সৎকম িহসােব পিরগিণত হেব। কুরআন ও সু াহর 

পাশাপািশ এ লে  আিম িনভরেযাগ  আেলমেদর িকতাব থেকও িকছু উি  সং হ করলাম। 

আ াহর কােছ াথনা, িতিন যন এর মাধ েম পাঠকেদর উপকার সাধন কেরন।  

   এিট একিট সংি  পিু কা যােত হ কবজ করার জেন  ফেরশতার আগমণ থেক  কের 

জা াতীেদর জা ােত েবশ এবং জাহা ামীেদর জাহা ােম েবশ পয  অিধকাংশ অব ার 

িববরণ পশ করা হেয়েছ।  

   আ াহর কােছ াথনা, িতিন যন পিু কািটেক তারঁ সন'ি  জন  কবূল কেরন এবং তা রচনা ও 

কােশ যারা িবিভ ভােব সহেযািগতা কেরেছন তােদর সবাইেক জা াতবাসী কেরন।  

                                     িবনীতঃ 

 

আ ু াহ শােহদ আল-মাদানী 
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মরেণর সময় মুিমেনর অব াঃ  

   বারা িবন আিযব (রাঃ) এর হাদীেছ মানুেষর মতৃু কালীন অব ার পণূ িববরণ এেসেছ। 

এেত মুিমন, কােফর এবং পাপী সকল মানুেষর অব াই বিণত হেয়েছ। পাঠক ভাই-

বানেদর কােছ হাদীেছর ভাষ িট তুেল ধরিছ।  

   বারা ’ িবন আিযব (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ আমরা রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামএর সােথ জৈনক আনসারী সাহাবীর জানাযায় শরীক হওয়ার জেন  বর হলাম। 

তখনও কবেরর খনন কাজ শষ হয়িন। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িকবলামখুী 

হেয় বেস পড়েলন। আমরাও তারঁ চারপােশ বেস গলাম। তারঁ হােত িছল একিট কািঠ। তা 

িদেয় িতিন মািটেত খঁুচােত িছেলন এবং একবার আকােশর িদেক তাকাি েলন আর একবার 

যিমেনর িদেক মাথা অবনত করিছেলন। িতনবার িতিন দিৃ  উচঁ ুকরেলন এবং নীচ ুকরেলন। 

অতঃপর বলেলনঃ তামরা আ াহর কােছ কবেরর আযাব থেক আ য় চাও। কথািট িতিন 

’বার অথবা িতনবার বলেলন। অতঃপর িতিন এই ’আ করেলনঃ 

  َأللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعْوُذِبَك ِمْن َعذَاِب اْلَقْبِر 

অথঃ হ আ াহ! আিম আপনার কােছ কবেরর আযাব থেক আ য় চাই।   

   তারপর িতিন বলেলনঃ মিুমন বা ার িনকট যখন িনয়ার শষ িদন এবং আেখরােতর 

থম িদন উপি ত হয় তখন আকাশ থেক উ ল চহারা িবিশ  একদল ফেরশতা 

উপি ত হন। তােদর সােথ থােক জা ােতর পাষাক এবং জা ােতর সু াণ। মুিমন ব ি র 

চােখর দৃি  যতদরূ যায় তারা ততদূের বেস থােকন। এমন সময় মালাকলু মাউত উপি ত 

হন এবং তার মাথার পােশ বেস বলেত থােকনঃ হ পিব  আ া! তিুম আপন ভরু মা ও 

সন'ি র িদেক বর হেয় আস। একথা নার পর মুিমন ব ি র   অিত সহেজই বর হেয় 

আেস। যমনভােব কলসীর মখু িদেয় পািন বর হেয় থােক। হ বর হওয়ার সােথ সােথ 

ফরশতাগণ তাঁেক জা াতী পাষাক পিরেয় দন এবং জা াতী সু ােণ তােক সুরিভত 

কেরন। তার দহ থেক এমন সু াণ বর হেত থােক যার চেয় উ ম সু াণ আর হেত 

পােরনা। তােক িনেয় ফেরশতাগণ আকােশর িদেক উেঠ যান। যখান িদেয়ই তাঁেক িনেয় 

যাওয়া হয় সখােনই ফেরশতাগণ িজে স কেরনঃ এটা কার পিব  আ া? উ ের অিত 
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উ ম নাম উ ারণ কের বলা হয় অমেুকর পু  অমেুকর। আকােশ পৗঁেছ িগেয় দরজা 

খুলেত বলা হেল তা খুেল দয়া হয়। তারঁ সােথ থম আকােশর ফেরশতাগণ ি তীয় 

আকাশ পয  গমণ কেরন। এভােবই এক এক কের স ম আকাশ পয  পৗেঁছ যান। তখন 

আ াহ তা’আলা বেলনঃ আমার বা ার নামিট ইি য়ীেনর তািলকায় িলিপব  কের দাও। 

অতঃপর তােক িনেয় যিমেন িফের যাও। কননা আিম তােক মািট ারা সৃি  কেরিছ। মািটর 

মেধ ই তােক িফিরেয় িদব এবং সখান থেকই তােক পনুরায় জীিবত করব।  

   তখন কবের তার আ া ফরত দয়া হয়। ওখােন ’জন ফেরশতা আগমণ কেরন এবং 

তােক িজে স কেরনঃ তামার িতপালক ক? িতিন উ ের বেলনঃ আমার িতপালক 

হে ন আ াহ। আবার িজে স কেরনঃ িনয়ােত তামার ীন িক িছল? িতিন উ র দনঃ 

আমার ীন হে  ইসলাম। পনুরায় তােক  কেরনঃ তামােদর কােছ য লাকিটেক 

পাঠােনা হেয়িছল িতিন ক? জবােব িতিন বেলনঃ িতিন হেলন আমােদর নবী মহুা াদ 

সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম। তখন আকাশ থেক মহান আ াহ ঘাষণা করেত থােকনঃ 

আমার বা া সত  বেলেছ। তারঁ জেন  জা ােতর িবছানা িবিছেয় দাও এবং তােক জা ােতর 

পাষাক পিরেয় দাও। আর তারঁ জেন  জা ােতর একিট দরজা খুেল দাও, যন স জা ােতর 

বাতাস ও সু াণ পেত পাের। তার কবরিট দিৃ সীমা পয  শ  কের দয়া হয়। একজন 

সু র আকিৃত ও উ ল চহারা িবিশ  লাক উ ম পাষাক পিরিহত হেয় এবং সু ােণ 

সুরিভত অব ায় তার কােছ আগমণ কেরন এবং বেলনঃ তিুম খুশী হেয় যাও। তামার সােথ 

য ওয়াদা করা হেয়িছল তা আজ পণূ করা হেব। মুিমন ব ি  লাকিটেক িজে স কেরনঃ 

আপিন ক? িতিন বেলন, আিম তামার সৎ আমল। তখন মুিমন ব ি  বেলনঃ হ আ াহ! 

আপিন এখনই িকয়ামত সংঘিটত ক ন। আিম আমার পিরবােরর সােথ িমিলত হেবা। তখন 

তােক বলা হয় তিুম এখােন আরােম ও া ে  বসবাস করেত থাক। তামার কান িচ া ও 

ভয় নই।  

মতৃু র সময় কােফরেদর ক ণ অব াঃ 

   অপর পে  কােফর ব ি র যখন িনয়া হেত িবদায় হেণর সময় হয় তখন কােলা 

বেণর একদল ফেরশতা এেস উপি ত হন। তােদর সােথ থােক গ যু  কাপড়। চােখর 

দিৃ  যতদরূ যায় তথায় তারা বেস থােকন। তারপর মতৃু র ফেরশতা এেস তােক বেলনঃ 
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ওেহ অপিব  আ া! বিরেয় আয় আ াহর াধ ও অসন'ি র িদেক। কােফর বা পাপীর 

আ া তখন দেহর মােঝ পালােত চ া কের। িক  ফেরশতা তােক এমনভােব টেন বর 

কেরন যমনভােব লাহার পেরকেক িভজা পশেমর মধ  থেক টেন বর করা হয়। তার 

  বর হওয়ার সময় শরীেরর রগসমহূ িছ -িবি  হেয় যায়। তার উপর আকাশ ও 

যিমেনর মধ কার সকল ফেরশতা লা’নত করেত থােকন। আকােশর দরজা েলা ব  কের 

দয়া হয়। েত ক দরজার ফেরশতাগণ আ াহর কােছ ’আ ক েরন যােত ঐ ব ি র হ 

তােদর দরজা িদেয় না উঠােনা হয়। তার হেক গ যু  কাপেড় রাখা হয়। তা থেক 

মরা-পচঁা মতৃ দেহর গে র ন ায় গ  বর হেত থােক। ফেরশতাগণ তােক আকােশর 

িদেক উঠােত থােকন। যখান িদেয়ই গমণ কেরন সখােনর ফেরশতাগণ িজে স কেরনঃ 

এই অপিব  আ া কার? উ ের ফেরশতাগণ অিত ম  নাম উ ারণ কের বলেত থােকনঃ 

অমেুকর পু  অমেুকর। আকােশ পৗেঁছ তার জেন  আকােশর দরজা খুলেত বলা হেল 

আকােশর দরজা খালা হয় না। অতঃপর রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম করুআেনর 

এই আয়াতিট পাঠ করেলনঃ 

 َلا ُتَفتَُّح َلُھْم َأْبَواُب السََّماِء َوَلا َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َیِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَیاِط

 অথঃ তােদর জন  আকােশর দরজাসমহূ খালা হেব না এবং তারা জা ােত েবশ করেত 

পরেবনা য পয  না সূেচর িছ  িদেয় উট েবশ কের। সূরা আ ’রাফঃ ৪০ তারপর বলা হয় 

সাত যিমেনর নীেচ িস ীেন তার নাম িলেখ দাও এবং তার হ যিমেনর যখােন দাফন 

করা হেয়েছ সখােন ফরত দাও। কননা আিম যিমন থেক মানষুেক সৃি  কেরিছ, যিমেনই 

িফিরেয় িদব এবং িকয়ামেতর িদন যিমন থেকই আবার বর করেবা। তারপর তার হেক 

যিমেনর িদেক িনে প করা হয়। অতঃপর কােফেরর দহ যখােন দাফন করা হেয়েছ হিট 

সখােন িগেয় পিতত হয়। এরপর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম করুআেনর এই 

আয়াতিট পাঠ করেলনঃ  

َوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء َفَتْخَطُفُھ الطَّْیُر َأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّیُح ِفي َمَكاٍن 
    َسِحیٍق
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অথঃ য ব ি  আ াহর সােথ শরীক করল স যন আকাশ থেক িছটেক পড়ল। অতঃপর 

মতৃেভাজী পাখী তােক ছা ঁ মের িনেয় গল অথবা বাতাস তােক উিড়েয় িনেয় কান দরূবতী 

ােন িনে প করল। (সূরা হ ঃ ৩১)   

কবের কােফর ও মনুােফেকর ক ণ অব াঃ 

   অতঃপর তার হেক দেহ ফরত দয়া হয়। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

তােক দাফন কের যখন লােকরা চেল যায় তখন ’জন ফেরশতা আগমণ কেরন এবং 

কিঠনভােব ধমকােত থােকন। অতঃপর তােক বিসেয় িজে স কেরনঃ তার ভ ু ক? স 

উ র দয়ঃ আফেসাস! আিম জািননা। আবার িজে স কেরনঃ তার ীন িক? জবােব স 

বেলঃ হায়! আিম তা এটা অবগত নই। তারপর িজে স কেরনঃ তােদর কােছ য 

লাকিটেক পাঠােনা হেয়িছল তারঁ স েক তার ধারণা িক? স উ ের বেলঃ হায় 

আফেসাস! আিম তা জািননা। তার স েক মানষু যা বলত আিমও তাই বলতাম। তখন 

আকাশ থেক একজন ঘাষক ঘাষণা কেরনঃ এই লাক িমথ া বলেছ। তােক জাহা ােমর 

পাষাক পিরেয় দাও, তার জন  জাহা ােমর িবছানা িবিছেয় দাও এবং তার জেন  

জাহা ােমর দরজা খুেল দাও। যােত তার কােছ জাহা ােমর গরম বাতাসও তাপ পৗছঁেত 

পাের। তার কবর অিত সংকীণ কের দয়া হয়। মািট তােক এমনভােব চেপ ধের যােত তার 

এক পাে র হাড় অপর পাে  ঢুেক যায়।  

   অতঃপর কােলা চহারা িবিশ , কােলা পাষাক পিরিহত ও গ যু  এক ভয়ানক 

আকােরর লাক এেস বলেত থােকঃ তইু ঃেখর সংবাদ হণ কর। ধংস হাক তার! আজ 

তার সই িদন যার অি কার তার সােথ করা হেয়িছল। তখন কােফর বা মনুািফক ব ি  

বেলঃ তামার পিরচয় িক? তামার চহারা দেখই মেন হে  তুিম কান ঃেখর সংবাদ 

িনেয় এেসেছা। উ ের লাকিট বেলঃ আিম তার সই খারাপ আমল যা তইু িনয়ােত 

কেরিছেল। আ াহর শপথ কের বলিছঃ তইু িছেল আ াহর আনগুেত র কােজ গােফল এবং 

আ াহর নাফরমানীেত িছেল তইু অ গামী।  

   অতঃপর তার কবের একজন বাবা ও বিধর ফেরশতা পাঠােনা হয়। তার হােত থােক 

লাহার এমন একিট হাতিুড়, তা িদেয় যিদ কান কিঠন পাহােড় আঘাত করা হেতা তাহেল 

উ  পাহাড় চণূ-িবচণূ হেয় ধলূায় পিরণত হেয় যত। তা িদেয় তােক এমন জাের হার 
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করা হয় যােত স মািটর সােথ িমেশ যায়। আ াহ তােক পনুরায় জীিবত কেরন। ফেরশতা 

আবার তােক আঘাত কেরন। স এমন কটভােব িচৎকার করেত থােক যার আওয়াজ িজন-

ইনসান ব তীত সকল সৃি জীবই নেত পায়। অতঃপর তার জেন  জাহা ােমর দরজা খুেল 

দয়া হয় এবং জাহা ােমর িবছানা িবিছেয় দয়া হয়। িকয়ামেতর িদন যেহত ুতার জেন  

আেরা কিঠন আযাব রেয়েছ তাই স বলেবঃ হ আ াহ! িকয়ামত যন না হয়। 

   আ াহর কােছ াথনা, িতিন যন আমােদরেক কবেরর এই ভয়াবহ আযাব থেক 

হফাযত কেরন।  

কােফরেদর মতৃু  য নাঃ 

   মতৃু র সময় কােফেররা খুবই কিঠন ও ভয়াবহ পিরিস'িতর িশকার হেয় থােক। আ াহ 

তা’আলা বেলনঃ 

نُفَسُكْم اْلَیْوَم َوَلْو َتَرى ِإْذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَلاِئَكُة َباِسُطوا َأْیِدیِھْم َأْخِرُجوا َأ
 ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُھوِن ِبَما ُكنُتْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَِّھ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكنُتْم َعْن آَیاِتِھ َتْسَتْكِبُروَن

অথঃ আপিন যিদ জািলমেদরেক ঐ সমেয় দখেত পেতন যখন তারা মতৃু  য নায় থাকেব 

এবং ফেরশতাগণ হাত বািড়েয় বলেবনঃ তারা িনেজরাই িনেজেদর াণ বর কের আন। 

তােদর আমেলর কারেণ আজ তােদরেক অবমাননাকর আযাব দয়া হেব। কারণ তারা 

আ াহর উপর িমথ ােরাপ কেরিছেল এবং তারা তারঁ আয়ােতর িব ে  অহংকার 

কেরিছেল। সূরা আনআমঃ ৯৩ এই আয়ােতর ব াখ ায় আ ামা আ রু রাহমান আ সা ’দী রঃ 

বেলনঃ আপিন যিদ কােফরেদর মতৃু কালীন কিঠন অব া ত  করেতন তাহেল অবশ ই 

এমন ভয়াবহ অব া ত  করেতন যা কারও পে  বণনা করা স ব নয়। কােফরেদর 

মতৃু র সময় ফেরশতাগণ তােদরেক আঘাত করেত থােকন এবং বলেত থােকনঃ তারা 

িনেজরাই িনেজেদর াণ বর কের আন। আজ তােদরেক কিঠন শাি  দান করা হেব। 

আ াহর উপর িমথ ােরাপ, রাসূলগণ কতৃক আনীত সত  ত াখ ান ও আ াহর আয়ােতর 

সােথ অহংকার করার কারেণ তােদর এই শাি । আ াহ তা’আলা বেলনঃ  

َوَأْدَباَرُھْم َوُذوُقوا َعَذاَب َوَلْو َتَرى ِإْذ َیَتَوفَّى الَِّذیَن َكَفُروا اْلَمَلاِئَكُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَھُھْم 
                                                                                 اْلَحِریِق
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অথঃ আর যিদ আপিন দেখন যখন ফেরশতারা কােফরেদর জান কবজ করার সময় 

তােদর মেুখ এবং তােদর প াদেদেশ হার করেত করেত বলেবনঃ তারা লন- আ েনর 

আযােবর াদ হণ কর। (সূরা আনফালঃ ৫০)   

   বারা ’ িবন আিযব (রাঃ)এর হাদীেছ এেসেছ, কােফেরর মতৃু র সময় মালাকলু মাউেতর 

সােথ কৎুিসত চহারা িবিশ  একদল কিঠন কিৃতর ফেরশতা আগমণ কেরন। কােফেরর 

হেক বলা হয়, হ অপিব  আ া! আ ন ও গরম পািনর আযােবর িদেক বর হেয় আয়। 

একথা েন তার   শরীেরর িবিভ  ােন পালােত চ া কের। িক  ফেরশতাগণ অত ন- 

কিঠনভােব তার হেক টেন বর কেরন। 

কবর থেক উঠার সময় তারা ভীত-স  অব ায় থাকেবঃ  

   কবর থেক উঠার সময় কােফরেদর অব া কমন হেব তা বণনা করেত িগেয় আ াহ 

তা’আলা বেলনঃ  

َیْوَم َیْخُرُجوَن ِمْن اْلَأْجَداِث ِسَراًعا َكَأنَُّھْم ِإَلى ُنُصٍب ُیوِفُضوَن َخاِشَعًة َأْبَصاُرُھْم َتْرَھُقُھْم 
 ِذلٌَّة َذِلَك اْلَیْوُم الَِّذي َكاُنوا ُیوَعُدوَن

অথঃ সিদন তারা কবর থেক তেবেগ বর হেব যন তারা কান এক ল স' লর িদেক 

ছেুট যাে । তােদর দিৃ  থাকেব অবনিমত, লা না তােদরেক আ  করেব। এটাই সই 

িদন, যার িত িত এেদরেক দয়া হেয়িছল। সূরা মাআেরজঃ ৪৩-৪৪ আহবানকারীর 

আহবােন সাড়া িদেয় অবনত ম েক তারা কবর থেক ত বর হেয় আসেব। যন তারা 

কান িনিদ  ল বস'র িদেক ত এিগেয় যাে । কান েমই আহবানকারীর কথা অমান  

করার শি  তােদর থাকেবনা। তারা পরািজত ও লাি ত অব ায় িব জাহােনর 

িতপালেকর সামেন হািজর হেব। তােদর চ  ু অবনিমত থাকেব, ল া ও অপমান 

তােদরেক চতিুদক থেক িঘের ফলেব, আওয়াজ নীচ ু হেয় যােব এবং চলার গিত থেম 

যােব। স িদন তােদর সােথ আ াহর কতৃ অি কার পণূ করা হেব। িনে র আয়াতিট পাঠ 

করেল অিত সহেজই িকয়ামেতর মােঠ কােফরেদর অন- রর ভীিতকর অব ার সম ক ধারণা 

লাভ করা যায়। আ াহ তা’আলা বেলনঃ  
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َوَأنِذْرُھْم َیْوَم اْلآِزَفِة ِإْذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِمیَن َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِمیٍم َوَلا َشِفیٍع 
                                                                                   ُیَطاُع

অথঃ আপিন তােদরেক আস  িদন স েক সতক ক ন। যখন াণ ও াগত হেব, দম ব  

হওয়ার উপ ম হেব। পাপীেদর জন  এমন কান ব  ুএবং সুপািরশকারী থাকেবনা, যার 

সুপািরশ হণ করা হেব। সূরা গােফরঃ ১৮ 

হাশেরর মােঠর দশৃ ঃ 

   হাশেরর মােঠ সম  মাখলকুেক িহসাব এবং তােদর মােঝ সুিবচােরর জেন  একি ত করা 

হেব। এিদন হেব অত ন- ভয়াবহ। করুআন ও হাদীেছ এিদেনর ভয়াবহতা বণনা করা 

হেয়েছ। িনে  করুআন ও সু ার আেলােক িকয়ামত ও হাশেরর মােঠর আংিশক িচ  তেুল 

ধরা হল। আ াহ তা’আলা বেলনঃ  

َم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْیَر اْلَأْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوا ِللَِّھ اْلَواِحِد اْلَقھَّاِرَیْو   

অথঃ সিদন পিরবিতত করা হেব এপিৃথবীেক অন  পিৃথবীেত এবং পিরবিতত করা হেব 

আসমানসমহূেক এবং লােকরা পরা মশালী এক আ াহর সামেন হািজর হেব। সূরা 

ইবরাহীমঃ ৪৮ হাশেরর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

  ُیْحَشُر النَّاُس َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلى َأْرٍض َبْیَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة َنِقيٍّ َلْیَس ِفیَھا َمْعَلٌم ِلَأَحٍد

অথঃ িকয়ামেতর িদন সাদা ময়দার িটর মত চকচেক একিট মােঠর উপর সম  মানষুেক 

একি ত করা হেব। সখােন কারও কান িনশানা থাকেব না।  

হাশেরর িদন মানুেষর ব তাঃ 

   হাশেরর মােঠ েত ক মানষু মহা ব তায় থাকেব। আ াহ তা’আলা  বেলনঃ 

ُمْرِضَعٍة َعمَّا  َیاَأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظیٌم َیْوَم َتَرْوَنَھا َتْذَھُل ُكلُّ
َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَھا َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُھْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب 

  اللَِّھ َشِدیٌد
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অথঃ হ লাক সকল! তামােদর পালনকতােক ভয় কর। িন য় িকয়ামেতর ক ন একিট 

ভয় র ব াপার। স িদন তামরা দখেত পােব েত ক ন দায়ী তার েধর িশ েক ভুেল 

গেছ। এবং েত ক গভবতী মিহলা তার গেভর সন-◌ান সব কের িদেব। আর আপিন 

মানষুেক মাতাল অব ায় দখেত পােবন। অথচ তারা মাতাল নয়। বস'তঃ আ াহর আযাব 

খুবই কিঠন। সূরা হ ঃ ১-২ আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

اَءْت الصَّاخَُّة َیْوَم َیِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخیِھ َوُأمِِّھ َوَأِبیِھ َوَصاِحَبِتِھ َوَبِنیِھ ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َفِإَذا َج
 َیْوَمِئٍذ َشْأٌن ُیْغِنیِھ

অথঃ অতঃপর যখন কণ িবদারক আওয়াজ আসেব। সিদন মানষু পলায়ন করেব তার 

ভাইেয়র কাছ থেক, তার মাতা, তার িপতা, তার প ী এবং তার সন-◌ানেদর কাছ 

থেকও। সিদন েত েকই িনেজর িচ ায় ব  থাকেব, যা তােক ব িতব  কের রাখেব। 

সূরা আবাসাঃ ৩৩-৩৭ 

হাশেরর মােঠর পিরিস'িত হেব অত ন- ভীিতকরঃ 

   আেয়শা (রাঃ) হেত বিণত আেছ,  

وُل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما ُیْبِكیِك َقاَلْت َذَكْرُت النَّاَر َأنََّھا َذَكَرِت النَّاَر َفَبَكْت َفَقاَل َرُس
ِفي َثَلاَثِة  َفَبَكْیُت َفَھْل َتْذُكُروَن َأْھِلیُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأمَّا

َأَحًدا ِعْنَد اْلِمیَزاِن َحتَّى َیْعَلَم َأَیِخفُّ ِمیَزاُنُھ َأْو َیْثُقُل َوِعْنَد اْلِكَتاِب  َمَواِطَن َفَلا َیْذُكُر َأَحٌد
ِمْن  ِحیَن ُیَقاُل  َھاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَیْھ  َحتَّى َیْعَلَم َأْیَن َیَقُع ِكَتاُبُھ َأِفي َیِمیِنِھ َأْم ِفي ِشَماِلِھ َأْم

الصَِّراِط ِإَذا ُوِضَع َبْیَن َظْھَرْي َجَھنََّمَوَراِء َظْھِرِه َوِعْنَد    

অথঃ িতিন জাহা ােমর আ েনর কথা মেন কের কাদঁেত  করেলন। নবী সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম তােঁক িজে স করেলনঃ তিুম কাদঁছ কন? িতিন বলেলনঃ আিম 

জাহা ােমর কথা রণ কের কাদঁিছ। হাশেরর মােঠ আপিন িক আপনার পিরবার ও 

আপনজেনর কথা মেন রাখেবন? নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম উ ের বলেলনঃ 

িতনিট ান এমন রেয়েছ যখােন কউ কাউেক রণ করেবনা। ১ মানেুষর আমল যখন 

মাপা হেব। তখন মানষু সব িকছ ুভেুল যােব। িচ া একটাই থাকেব, তার নক আমেলর 

পা া ভারী হেব? না হালকা হেব। ২ যখন েত েকর আমলনামা দয়া হেব তখন কউ 
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কাউেক রণ করেবনা। আমলনামা ডান হােত পােব? না বাম হােত পােব- এিনেয় িচিন-ত 

থাকেব। ৩ পলুিসরাত পার হওয়ার সময়ও সকেলই ভীত-স  থাকেব। কউ কাউেক 

রণ করেব না।  

উল  অব ায় মানেুষরা হাশেরর মােঠ উপি ত হেবঃ 

   আেয়শা (রাঃ) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বণনা করেত িগেয় বেলনঃ আিম 

তাঁেক বলেত েনিছ, 

ُظُر ُیْحَشُر النَّاُس َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًلا ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ النَِّساُء َوالرَِّجاُل َجِمیًعا َیْن
َقاَل َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیا َعاِئَشُة اْلَأْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن َیْنُظَر َبْعُضُھْم  َبْعُضُھْم ِإَلى َبْعٍض

  ِإَلى َبْعٍض

অথঃ িকয়ামেতর িদন ন পদ, উল , এবং খাতনািবহীন অব ায় সম  মানষুেক হাশেরর 

মােঠ উপি ত করা হেব। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ আিম বললামঃ হ আ াহর রাসূল! নারী-

পু ষ সকলেকই এ অব ায় উপি ত করা হেব? তাহেল তা মানুেষরা একজন অন জেনর 

ল া ােনর িদেক তািকেয় থাকেব। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ 

ব াপারিট একজন অন জেনর িদেক তািকেয় থাকার চেয় অেনক ভয়াবহ হেব। েত েকই 

িনেজর উপায় িক হেব তা িনেয় ব  থাকেব। একজন অন জেনর ল া ােনর িদেক 

তাকােনার িচ াও করেবনা।   

হাশেরর মােঠর একিদনঃ 

   হাশেরর মােঠর একিট িদেনর পিরমাণ হেব িনয়ার প াশ হাজার  বছেরর সমান। 

এিদেনর দীঘতা দেখ মানষু মেন করেব িনয়ােত তারা মা  সামান  সময় বসবাস 

কেরিছল। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

  َتْعُرُج اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْیِھ ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن َأْلَف َسَنٍة

অথঃ ফেরশতাগণ এবং   িজবরীল আঃ আ াহর িদেক উধগামী হেবন এমন একিদেন, 

যার পিরমাণ প াশ হাজার বছেরর সমান। সূরা মাআ ’িরজঃ ৪ 

মাথার উপের সূেযর আগমণঃ 
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   িনয়ােত আমরা যই সূেযর আেলা পাি  তা ব ািনকেদর িহসাব মেত আমােদর 

পিৃথবী থেক কািট কািট মাইল দূের অবি ত। হাশেরর মােঠ সূয মানেুষর মাথার উপের 

মা  এক মাইেলর দরূে  চেল আসেব। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َم اْلِقَیاَمِة ِمَن اْلَخْلِق َحتَّى َتُكوَن ِمْنُھْم َكِمْقَداِر ِمیٍل َفَیُكوُن النَّاُس َعَلى َقْدِر َتْدُنْو الشَّْمُس َیْو
ْن َأْعَماِلِھْم ِفي اْلَعَرِق َفِمْنُھْم َمْن َیُكوُن ِإَلى َكْعَبْیِھ َوِمْنُھْم َمْن َیُكوُن ِإَلى ُرْكَبَتْیِھ َوِمْنُھْم َم

ِھ َوِمْنُھْم َمْن ُیْلِجُمُھ اْلَعَرُق ِإْلَجاًما َقاَل َوَأَشاَر َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َیُكوُن ِإَلى َحْقَوْی
  َوَسلََّم ِبَیِدِه ِإَلى ِفیِھ

অথঃ িকয়ামেতর িদন সূয মানেুষর মাথার উপের চেল আসেব। মা  এক মাইেলর ব বধান 

থাকেব। মানেুষরা তােদর িনজ িনজ আমল অনযুায়ী ঘােমর মেধ  হাবুডুবু খােব। মানেুষর 

শরীেরর পচঁা ঘাম কােরা টাখন ুপয  পৗেঁছ যােব। কােরা হাটুঁ পয , কােরা কামর পয  

এবং কােরা নােকর ডগা পয  পৗেঁছ যােব। একথা বলার পর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম তারঁ মেুখর িদেক ইি ত কের দখােলন।  

শংৃখলাব  অব ায় কােফরেদর হাশরঃ 

   আ াহ তা’আলা বেলনঃ  

َیْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْیَر اْلَأْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوا ِللَِّھ اْلَواِحِد اْلَقھَّاِر َوَتَرى اْلُمْجِرِمیَن 
َشى ُوُجوَھُھْم النَّاُرَیْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنیَن ِفي اْلَأْصَفاِد َسَراِبیُلُھْم ِمْن َقِطَراٍن َوَتْغ  

অথঃ সিদন পিরবিতত করা হেব এ পিৃথবীেক অন  এক পিৃথবীেত এবং পিরবিতত করা 

হেব আসমানসমূহেক এবং লােকরা পরা মশালী এক আ াহর সামেন হািজর হেব। 

আপিন ঐিদন পাপীেদরেক পর ের শংৃখলাব  অব ায় দখেত পােবন। তােদর পাষাক 

হেব দাহ  আলকাতরার এবং তােদর মখুম ল আ ন আ  কের ফলেব। সূরা ইবরাহীমঃ 

৪৮-৫০ 

   অতঃপর স ভয়ানক িদেন পিৃথবী পিরবিতত হেয় যােব। বতমােন য অব ায় আেছ স 

অব ায় থাকেবনা। বুখারী ও মসুিলম শরীেফ সা  ল িবন সা ’দ (রাঃ) হেত বিণত হেয়েছ, 

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  
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ُیْحَشُر النَّاُس َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلى َأْرٍض َبْیَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة َنِقيٍّ َقاَل َسْھٌل َأْو َغْیُرُه َلْیَس 
                                                                        ِفیَھا َمْعَلٌم ِلَأَحٍد

অথঃ সকল মানষুেক িকয়ামেতর িদন সাদা ময়দার িটর মত পির ার একিট ভিূমেত 

উপি ত করা হেব। তােত কারও কান িনশানা থাকেব না। মানষু তখন পলুিসরােতর উপর 

থাকেব। কননা মসুিলম শরীেফ আেয়শা (রাঃ) হেত বিণত হেয়েছ, িতিন বেলনঃ আিমই 

সর থম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক আ াহর বাণী, 

  َیْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْیَر اْلَأْرِض َوالسََّماَواُت

অথঃ স িদন আকাশ ও যিমেনর অব া পিরবতন হেয় যােব এর ব াখ া িজে স কেরিছ। 

আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ আিম তাঁেক িজে স করলামঃ মানষু তখন কাথায় অব ান করেব? 

িতিন বলেলনঃ পলু িসরােতর উপর।  

   স িদন কােফর ও পািপ েদর একজনেক অন জেনর সােথ বাধঁা অব ায় দখা যােব। 

েত কেক তার জাতীয় লােকর সােথ একি ত করা হেব। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

   اْحُشُروا الَِّذیَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُھْم َوَما َكاُنوا َیْعُبُدوَن

অথঃ জােলমেদরেক এবং তােদর স ীেদরেক একি ত কর। সূরা আ  -সা  ফাতঃ ২২ 

তােদর হাত, পা এবং ঘাড় িশকল িদেয় বাধঁা অব ায় দখা যােব। তােদরেক আলকাতরার 

পাষাক পিরেয় দয়া হেব। আ ন তােদর চহারা ঢেক ফলেব।  

কােফরেদরেক অ  অব ায় টেন হাশেরর মােঠ আনা হেবঃ  

   আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

َم اْلِقَیاَمِة َعَلى َوُجوِھِھْم ُعْمًیا َوُبْكًما َوُصما َمْأَواُھْم َجَھنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُھْم َوَنْحُشُرُھْم َیْو
 َسِعیًرا

অথঃ আিম িকয়ামেতর িদন তােদর সমেবত করব তােদর মেুখ ভর িদেয় চলা অব ায় এবং 

অ , বাবা ও বিধর অব ায়। তােদর আবাসস'ল হেব জাহা াম। যখনই জাহা ােমর অি  
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িনবািপত হওয়ার উপ ম হেব তখনই আিম তােদর জন  অি  আেরা বৃি  কের িদব। সূরা 

বানী ইসরাঈলঃ ৯৭ বুখারী ও মসুিলম শরীেফ আনাস (রাঃ) হেত বিণত হেয়েছ, 

َیاَمةِ؟ َقاَل َأَلْیَس الَِّذي َأْمَشاُه ِإَن َرُجًلا َقاَل َیا َنِبيَّ اللَِّھ َكْیَف ُیْحَشُر اْلَكاِفُر َعَلى َوْجِھِھ َیْوَم اْلِقَ
  َعَلى الرِّْجَلْیِن ِفي الدُّْنَیا َقاِدًرا َعَلى َأْن ُیْمِشَیُھ َعَلى َوْجِھِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة؟

অথঃ জৈনক ব ি  িজে স করলঃ হ আ াহর রাসূল! িকভােব িকয়ামেতর িদন কােফরেক 

মেুখর উপর ভর িদেয় হাটঁােনা হেব? উ ের রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  

বলেলনঃ িনয়ােত িযিন তােক ’পােয়র উপর হাটঁােত স ম িছেলন িতিন িক িকয়ামেতর 

িদন মেুখর উপর হাটঁােত স ম নন? আ াহ কােফরেদর আযােবর ব াপাের আেরা বেলনঃ 

ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِھِھْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَرِإنَّ اْلُمْجِرِمیَن ِفي َضَلاٍل َوُسُعٍر َیْوَم ُیْسَحُبوَن   

অথঃ িন য়ই অপরাধীরা পথ  ও আযােব িনপিতত। যিদন তােদরেক মেুখর উপর কের 

টেন নয়া হেব জাহা ােমর িদেক। বলা হেবঃ জাহা ােমর য না আ াদন কর। সূরা 

কামারঃ ৪৭-৪৮ হাশেরর মােঠ চ  গরেমর সােথ সােথ তারা িপপাসায় কাতর থাকেব। 

আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َوَنُسوُق اْلُمْجِرِمیَن ِإَلى َجَھنََّم ِوْرًدا

এবং আিম অপরাধীেদরেক িপপাসাত অব ায় জাহা ােমর িদেক হািঁকেয় িনেয় যাব। সূরা 

মারইয়ামঃ ৮৬ এিট িনঃসে েহ একিট কিঠন অব া যখােন তােদরেক অপমািনত, লাি ত, 

িপপািসত ও ধুাত অব ায় জাহা ােমর িদেক হািঁকেয় িনেয় যাওয়া হেব। তারা পািন চেয় 

িচৎকার করেব, িক  পািন দয়া হেব না, তারা ডাকা-ডািক করেব, িক  তােদর ডােক সাড়া 

দয়া হেব না, তারা সুপািরেশর অনসু ান করেব, িক  তােদর জেন  কান সুপািরশকারী 

থাকেবনা। 

কােফেররা পর ের ঝগড়া ও অিভস ােত িল  হেবঃ 

   যখন আ াহর শ  কােফেররা তােদর জেন  িনধািরত শাি  ত  করেব তখন তােদর 

পার িরক ব ু  শ তায় পিরণত হেব। এেক অপেরর সােথ শ তা, ঝগড়া, এবং 

অিভস ােত িল  হেব। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 
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َجِمیًعا َفَقاَل الضَُّعَفاُء ِللَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَھْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن  َوَبَرُزوا ِللَِّھ
 َنا ِمْنَعَذاِب اللَِّھ ِمْن َشْيٍء َقاُلوا َلْو َھَداَنا اللَُّھ َلَھَدْیَناُكْم َسَواٌء َعَلْیَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َل

 َمِحیٍص

অথঃ সকেলই আ াহর সামেন দ ায়মান হেব এবং বলরা সবলেদরেক বলেবঃ আমরা 

তা তামােদর অনসুারী িছলাম। অতএব তামরা আ াহর আযাব থেক আমােদরেক 

িকছমুা  র া করেব িক? তারা বলেবঃ যিদ আ াহ আমােদরেক সৎপথ দখােতন তেব 

আমরা অবশ ই তামােদরেক সৎপথ দখাতাম। এখন তা আমরা ধযচু ত হই িকংবা সবর 

কির, সবই আমােদর জন  সমান, আমােদর কান রহাই নই। সূরা ইবরাহীমঃ ২১ আ াহ 

তা’আলা আরও বেলনঃ  

ْغُنوَن  ُمَوِإْذ َیَتَحاجُّوَن ِفي النَّاِر َفَیُقوُل الضَُّعَفاُء ِللَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَھْل َأْنُتْم
 َعنَّا َنِصیًبا ِمْن النَّاِرَقاَل الَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفیَھا ِإنَّ اللََّھ َقْد َحَكَم َبْیَن اْلِعَباِد

অথঃ যখন তারা জাহা ােম পর র িবতক করেব, অতঃপর বলরা অহংকারীেদরেক 

বলেবঃ আমরা তামােদর অনসুারী িছলাম। তামরা এখন জাহা ােমর আ েনর িকছ ুঅংশ 

আমােদর থেক লাঘব করেব িক? অহংকারীরা বলেবঃ আমরা সবাই তা জাহা ােম আিছ। 

আ াহ তারঁ বা ােদর মােঝ ফয়সালা কের িদেয়েছন। সূরা গােফরঃ ৪৭-৪৮ 

   সই ভয়াবহ িদেন িবিভ  কার ঝগড়া হেব। আ াহ ছাড়া অন ান  বািতল মা ’বূদ ও 

তােদর উপাসনাকারীেদর মােধ  ঝগড়া হেব। গামরাহীর নতােদর সােথ তােদর 

অনসুারীেদর ঝগড়া হেব। িনয়ােত যারা পােপর কােজ এেক অপেরর সহেযাগী ও ব  ুিছল 

তারা পর ের বাদানবুােদ িল  হেব। এমনিক মানষু যখন তার িনজ অ - ত ে র সােথ 

ঝগড়ায় িল  হেব তখন ঝগড়া আেরা কট আকার ধারণ করেব। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

َوَیْوَم ُیْحَشُر َأْعَداُء اللَِّھ ِإَلى النَّاِر َفُھْم ُیوَزُعوَن َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَھا َشِھَد َعَلْیِھْم َسْمُعُھْم 
نَطَقَنا اللَُّھ َوَأْبَصاُرُھْم َوُجُلوُدُھْم ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِھْم ِلَم َشِھْدُتْم َعَلْیَنا َقاُلوا َأ

 الَِّذي َأنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُھَو َخَلَقُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن

অথঃ যিদন আ াহর শ েদরেক অি কেু র িদেক ঠেল নয়া হেব এবং ওেদর িবন  করা 

হেব িবিভ  দেল। পিরেশেষ যখন তারা জাহা ােমর কােছ পৗছঁেব তখন তােদর কান, চ ু 
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ও শরীেরর চামড়া তােদর কৃতকম স েক সা  িদেব। তারা তােদর শরীেরর চামড়ােক 

বলেব, তামরা আমােদর িবপে  সা  িদেল কন? তারা বলেবঃ য আ াহ সবিকছেুক 

বাকশি  িদেয়েছন িতিন আমােদরেকও বাকশি  িদেয়েছন। িতিনই তামােদরেক থমবার 

সৃি  কেরেছন এবং তামরা তারঁই িদেক ত াবিতত হেব। সূরা হা-মীম সাজদাহঃ ১৯-২১ 

আনাস (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ আমরা একদা রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামএর পােশ িছলাম। তখন িতিন হাসেলন। অতঃপর বলেলনঃ তামরা িক জান আিম 

িকেসর কারেণ হাসিছ? আনাস (রাঃ) বেলনঃ আমরা বললামঃ আ াহ ও তারঁ রাসূলই 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ভাল জােনন। িতিন বলেলনঃ আ াহর সামেন বা ার 

কেথাপকথন েন আিম হাসিছ। স বলেবঃ হ আমার িতপালক! আমােক জুলমু থেক 

পির াণ িদেবন না? রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ আ াহ বলেবনঃ হ াঁ 

অবশ ই। তখন স বলেবঃ আমার িব ে  আমার িনেজর িভতর থেক কান সা ী ছাড়া 

অন  কারও সা  হণ করেবানা। িতিন বেলনঃ তখন আ াহ বলেবনঃ আজেকর িদেন 

তামার িব ে  তামার নফস এবং স ািনত লখকগণই ফেরশতা সা ী িহসােব যেথ । 

অতঃপর তার মেুখ তালা লািগেয় দয়া হেব এবং তার অ সমহূেক কথা বলার আেদশ দয়া 

হেব তখন তার অ সমহূ তার কতৃকম স েক কথা বলেত  করেব। রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ অতঃপর তােক তার অে র সােথ কথা বলার জেন  ছেড় 

দয়া হেব। এক পযােয় স বলেব ংস হও তামরা; আফেসাস তামােদর জেন ! 

িনয়ােত তামােদর জন ই তা আিম এত পির ম করতাম। কােফেররা জাহা ােম েবশ 

করার পর উচঁ ুআওয়ােজ এেক অপেরর উপর অিভস াত করেব এবং একজন অন জনেক 

ি ণ শাি  দয়ার আবদার করেব। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

وا ِفیَھا َجِمیًعا َقاَلْت ُأْخَراُھْم ِلُأوَلاُھْم َربََّنا َھُؤَلاِء ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتَھا َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُك
 َأَضلُّوَنا َفآِتِھْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمْن النَّاِر

অথঃ যখন এক সম দায় নরেক েবশ করেব তখন অন  সম দায়েক অিভস াত করেব। 

এমন িক যখন সবাই তােত পিতত হেব তখন পরবতীরা পবূবতীেদর স েক বলেবঃ হ 

আমােদর িতপালক! এরাই আমােদরেক িবপদগামী কেরিছল। অতএব আপিন এেদরেক 

ি ণ শাি  দান ক ন। সূরা আরাফঃ ৩৮ 
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কােফরেদর অনতুাপ ও িনয়ায় ফরত আসা বা ংস কামনাঃ 

  যখন কােফেররা আযাব ও লা না ত  করেব তখন তারা অনতু  ও হতাশা  হেব। 

এজন ই িকয়ামেতর িদনেক হতাশার িদন বেল আখ ািয়ত করা হেয়েছ। আ াহ তা ’আলা 

বেলনঃ 

 َوَأنِذْرُھْم َیْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْلَأْمُر َوُھْم ِفي َغْفَلٍة َوُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن

অথঃ আপিন তােদরেক পিরতােপর িদবস স েক িঁশয়ার কের িদন যখন সব ব াপাের 

মীমাংসা হেয় যােব। এখন তারা অমেনােযাগী অব ায় রেয়েছ এবং তারা িব াস াপন 

করেছনা। সূরা মারইয়ামঃ ৩৯ কােফর তার িনকট িরত রাসূেলর আনগুত  না করার 

কারেণ এবং রাসূলেদর শ েদর অনসুরেণর কারেণ অনতু  ও লি ত হেয় আপন হােত 

দাতঁ িদেয় কামড়ােত থাকেব। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

ْذ ُفَلاًنا َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْیِھ َیُقوُل َیاَلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبیًلا َیا َلْیَتِني َلْم َأتَِّخ
 َخِلیًلا َلَقْد َأَضلَِّني َعْن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلْلِإنَساِن َخُذوًلا

অথঃ জােলম সিদন আপন হ য় দংশন করেত করেত বলেবঃ হায় আফেসাস! আিম যিদ 

রাসূেলর সােথ পথ অবল ন করতাম! হায় আমার ভাগ ! আিম যিদ অমকুেক ব ু েপ 

হণ না করতাম! আমার কােছ উপেদশ আসার পর স আমােক তা থেক িব ান- কেরেছ। 

শয়তান মানষুেক িবপদকােল ধাকা দয়। সূরা ফরুকানঃ ২৭-২৯ সিদন কােফেররা 

িনি ত েপ অনধুাবন করেত পারেব য, তােদর নাহসমহূ মা করা হেবনা এবং তােদর 

ওজর-আপি  হণেযাগ  হেবনা। তাই তারা আ াহর রহমত হেত স ণূ িনরাশ হেয় যােব। 

আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُیْبِلُس اْلُمْجِرُموَن

অথঃ যিদন িকয়ামত সংঘিটত হেব সিদন অপরাধীরা হতাশ হেয় যােব। সূরা রামঃ ১২ 

কােফেররা পনুরায় িনয়ােত আসার আবদার করেব যােত তারা পরেহজগার ও ঈমানদার 

হেয় সৎকম স াদন করেত পাের। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

َردُّ َوَلا ُنَكذَِّب ِبآَیاِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَنَوَلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر َفَقاُلوا َیاَلْیَتَنا ُن  
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অথঃ আর আপিন যিদ দেখন যখন তােদরেক দাযেখর উপর দাড় করােনা হেব। তারা 

বলেবঃ কতই না ভাল হেতা যিদ আমরা িনয়ায় পনুঃে িরত হতাম তা হেল আমরা ীয় 

পালনকতার িনদশন সমেূহর উপর িমথ ােরাপ করতাম না এবং আমরা িব াসীেদর অন-

ভূ  হেয় যতাম। (সূরা আনআমঃ ২৭) আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َوَلْو َتَرى ِإْذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسوا ُرُءوِسِھْم ِعْنَد َربِِّھْم َربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل
 َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنوَن

অথঃ যিদ আপিন দখেতন যখন অপরাধীরা তােদর পালনকতার সামেন নতিশর হেয় 

বলেবঃ হ আমােদর পালনকতা! আমরা দখলাম ও বণ করলাম। এখন আমােদরেক 

িনয়ায় পািঠেয় িদন। আমরা সৎকম করব। আমরা দঢ়ৃ িব াসী হেয় গিছ। সূরা সাজদাহঃ 

১২  

   সিদন কােফেররা ভয়াবহ আযাব সহ  করেত না পের আ াহর কােছ িনেজেদরেক 

ংস অথবা মািটেত পিরণত কের দয়ার আেবদন করেব। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

  َیْوَمِئٍذ َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروا َوَعَصْوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِھْم اْلَأْرُض

অথঃ সিদন কােফেররা এবং রাসূেলর িব াচরণকারীরা কামনা করেব য, তােদরেক 

মািটর সােথ িমিশেয় দয়া হাক। সূরা িনসাঃ ৪১ আ াহ তা’আলা আেরা বেলনঃ  

 َوَیُقوُل اْلَكاِفُر َیاَلْیَتِني ُكنُت ُتَراًبا

অথঃ সিদন কােফেররা বলেব, হায় যিদ আিম মািট হেয় যতাম। সূরা নাবাঃ ৪০  

তারা জাহা ােম িচরকাল থাকেব, কখনও বর হেত পারেবনাঃ 

   কােফর, মশুেরক ও মনুােফেকরা িচর ায়ীভােব জাহা ােম অব ান করেব। কখনও তা 

থেক বর হেত পারেবনা। আ াহ তাআ’লা বেলনঃ 

 َوالَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَھا ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن

অথঃ যারা আমার আয়াতসমহূেক িমথ া বলেব এবং তা থেক অহংকার করেব তারাই 

দাযখী এবং তথায় তারা িচরকাল থাকেব। সূরা আ ’রাফঃ ৩৬ আ াহ আেরা বেলনঃ 
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 َوالَِّذیَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن

 অথঃ যারা আমার আয়াত সমূেহর সােথ কফুরী কেরেছ এবং তােক িমথ া িতপ  কেরেছ 

তারা জাহা ামী। তথায় তারা অনািদকাল অব ান করেব। সূরা বাকারাঃ ৩৯ আ াহ তা’আলা 

মনুােফকেদর ব াপাের বেলনঃ   

 ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّْرِك اْلَأْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُھْم َنِصیًرا

অথঃ িন য় মনুােফকরা জাহা ােমর সবিন ের অব ান করেব আর আপিন তােদর জেন  

কান সাহায কারী পােবন না। (সূরা িনসাঃ ১৪৫) যখন কােফরেদর আযাব কিঠন আকার 

ধারণ করেব এবং দীঘ িদন পয  তারা সকল কার কল াণ থেক িনরাশ ও বি ত থাকেব 

তখন তােদর মেন নতনু এক আশার উদয় হেব। তাই জাহা ােমর হরী ‘মােলক ’ 

ফেরশতােক আহবান কের তারা বলেবঃ হ মােলক! আমােদরেক মৃতু  দান করা হাক, 

যােত আমরা এই কিঠন শাি  হেত রহাই পেয় যাই। কারণ আমরা মহা পেরশানী এবং 

এমন ভয়াবহ আযােবর মেধ  রেয়িছ যা সহ  করার মত ধয িনঃেশষ হেয় গেছ। ইবেন 

আ াস (রাঃ) বেলনঃ এক হাজার বছর পর মােলক ফেরশতা তােদর কথার উ র িদেয় 

বলেবনঃ তামােদরেক এখােনই থাকেত হেব। তামােদর জেন  এখান থেক বর হওয়ার 

কান ব ব া রাখা হয়িন। একথা েন তােদর পেরশানী ও ঃখ আরও বেড় যােব। আ াহ 

তা’আলা বেলনঃ 

ْم َعَذاٌب ُمِقیٌمُیِریُدوَن َأْن َیْخُرُجوا ِمْن النَّاِر َوَما ُھْم ِبَخاِرِجیَن ِمْنَھا َوَلُھ  

অথঃ তারা জাহা ােমর আ ন থেক বর হওয়ার ই া করেব অথচ তােদর জেন  বর 

হওয়ার কান উপায় থাকেবনা। আর তােদর জন  রেয়েছ িচর ায়ী শাি । সূরা মািয়দাহঃ 

৩৭ তারা িনয়ােত ফরত পাঠােনার আেবদন করেব, িক  তােদর কথার িত কণপাত 

করা হেবনা। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَھا َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن َقاَل اْخَسُئوا ِفیَھا َوَلا ُتَكلُِّموِني

অথঃ তারা বলেবঃ হ আমােদর িতপালক! আমােদরেক পনুরায় িনয়ােত পািঠেয় িদন। 

আমরা যিদ আবার িনয়ােত পােপর কােজ িল  হই তাহেল জােলমেদর অন-ভূ  হব। 
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আ াহ বলেবনঃ তামরা এখােনই পেড় থাক এবং আমার সােথ কান কথা বেলা না। সূরা 

মিুমননূঃ ১০৭-১০৮  

   ইবেন উমার (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলনঃ  

لنَّاِر ِجيَء ِباْلَمْوِت َحتَّى ُیْجَعَل َبْیَن اْلَجنَِّة ِإَذا َصاَر َأْھُل اْلَجنَِّة ِإَلى اْلَجنَِّة َوَأْھُل النَّاِر ِإَلى ا
 َأْھُل َوالنَّاِر ُثمَّ ُیْذَبُح ُثمَّ ُیَناِدي ُمَناٍد َیا َأْھَل اْلَجنَِّة َلا َمْوَت َوَیا َأْھَل النَّاِر َلا َمْوَت َفَیْزَداُد

ُحْزًنا ِإَلى ُحْزِنِھْم اْلَجنَِّة َفَرًحا ِإَلى َفَرِحِھْم َوَیْزَداُد َأْھُل النَّاِر   

 অথঃ যখন জা াতবাসীগণ জা ােত চেল যােবন এবং জাহা ামীরা জাহা ােম েবশ করেব 

তখন মতৃু েক িনেয় আসা হেব এবং তােক জা াত ও জাহা ােমর মধ বতী একিট ােন 

রেখ যেবহ কের িদেয় ঘাষণা করা হেবঃ হ জা াতবাসীগণ! তামােদর আর মৃতু  হেবনা। 

তামরা এখােন অনািদকাল অব ান করেব। ওেহ জাহা ামীরা! তারা িচরকাল একিঠন 

আযাব ভাগ করেব। তােদর আর মতৃু  হেবনা। একথা েন বেহশেতর অিধবাসীেদর 

আন  ও খুশী আেরা বেড় যােব এবং জাহা ামীেদর ঃখ ও পেরশানী আেরা বৃি  পােব। 

   অন  বণনায় এেসেছ, িকয়ামেতর িদন মতৃু েক সাদা-কােলা িমি ত রে র একিট ার 

আকিৃতেত জা াত এবং জাহ ােমর মবধ বতী একিট িনিদ  ােন উপি ত কের থেম 

জা ােতর অিধবাসীেদরেক ডাক িদেয় িজে স করা হেব, হ জা াতবাসীগণ! তামরা িক 

এেক চন? তারঁা বলেবনঃ আমরা তােক িচিন। স হেলা মৃতু । অতঃপর জাহা ামীেদরেক 

িজে স করা হেবঃ তামরা িক এেক চন? তারা বলেবঃ আমরা তােক িচিন। স হেলা মৃতু । 

অতঃপর তােক যেবহ কের দয়া হেব। 

   এই হাদীছিট বণনা করার পর ইমাম করুতবুী রঃ বেলনঃ এই হাদীছিট কােফরেদর 

িচর ায়ী জাহা ামী হওয়ার ব াপাের সু  দলীল। িনিদ  কান সীমা বা কাল পয  নয়। 

বরং তারা কান কার জীবন-মতৃু , আরাম-আেয়শ ও নাজাত ছাড়াই অনািদকাল পয  

জাহা ােম অব ান করেব। আ াহ তা’আলা তারঁ মহা ন' আল-করুআেন কােফরেদর শাি  

বণনা করেত িগেয় বেলনঃ 

َجَھنََّم َلا ُیْقَضى َعَلْیِھْم َفَیُموُتوا َوَلا ُیَخفَُّف َعْنُھْم ِمْن َعَذاِبَھا َكَذِلَك  َوالَِّذیَن َكَفُروا َلُھْم َناُر
 َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر
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অথঃ যারা কফুরী কেরেছ তােদর জেন  রেয়েছ জাহা ােমর আ েনর শাি । তােদরেক 

মতৃু র আেদশও  দয়া হেব না য তারা মের যােব এবং তােদর থেক শাি ও লাঘব করা 

হেবনা। আিম েত ক কােফরেক এভােবই শাি  িদেয় থািক। সূরা ফািতরঃ ৩৬ আ াহ 

বেলনঃ 

 ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُھْم َبدَّْلَناُھْم ُجُلوًدا َغْیَرَھا

অথঃ আ েনর তােপ যখন তােদর চামড়া েলা েল-পেুড় যােব তখন আবার আিম তা 

পালেট দব অন  চামড়া িদেয়। সূরা িনসাঃ ৫৬ আ াহ তা’আলা আেরা বেলনঃ  

َفالَِّذیَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َلُھْم ِثَیاٌب ِمْن َناٍر ُیَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِھْم اْلَحِمیُم ُیْصَھُر ِبِھ َما ِفي 
ْنَھا ِمْن َغمٍّ ُأِعیُدوا ِفیَھاُبُطوِنِھْم َواْلُجُلوُد َوَلُھْم َمَقاِمُع ِمْن َحِدیٍد ُكلََّما َأَراُدوا َأْن َیْخُرُجوا ِم  

অথঃ অতএব যারা কােফর তােদর জেন  আ েনর পাশাক তরী করা হেয়েছ। তােদর 

মাথার উপর ফটুন- পািন ঢেল দয়া হেব। ফেল তােদর পেট যা আেছ তা এবং চম গেল 

বর হেয় যােব। তােদর জন  রেয়েছ লাহার হাতিুড়। তারা যখনই য নায় অিত  হেয় 

জাহা াম থেক বর হেত চাইেব তখনই তােত ফরত দয়া হেব। সূরা হ ঃ ১৯-২২ 

ইবলীস শয়তােনর ভাষণঃ 

   হাশেরর মােঠ মানেুষর মােঝ যখন ফয়সালা শষ হওয়ার পর মিুমনগণ জা ােত চেল 

যােবন এবং কােফেররা জাহা ােম িনপিতত হেব। শয়তােনর অনসুারী জাহা ামীরা যখন 

শয়তানেক এই বেল দাষােরাপ করেব য, আমরা তামার কথায় সাড়া িদেয়িছলাম। 

িনয়ােত তিুম আমােদরেক গামরাহ কেরিছেল, ইত ািদ বেল শয়তানেক দাষােরাপ 

করেব। শয়তান তখন িনেজেক স ণূ দাষমু  ঘাষণা কের একিট ভাষণ দান করেব। 

আ াহ তাআ’লা করুআেন শয়তােনর সই ভাষণিট তেুল ধেরেছন। আ াহ বেলনঃ    

َن ِلي َقاَل الشَّْیَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْلَأْمُر ِإنَّ اللََّھ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَو
َأْنُفَسُكْم َما َأَنا  َوُلوُمواَعَلْیُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن ِإلَّا َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَلا َتُلوُموِني 

ُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َكَفْرُت ِبَما َأْشَرْكُتُموِني ِمْن َقْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمیَن َلُھْم ِب
 َعَذاٌب َأِلیٌم
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অথঃ িকয়ামত িদবেস যখন ফয়সালা হেয় যােব তখন শয়তান বলেবঃ িন য় আ া   

তামােদরেক সত  ওয়াদা িদেয়িছেলন। আিমও ওয়াদা িদেয়িছলাম। িক  আমার ওয়াদা 

িছল িমথ া এবং আিম সই ওয়াদা ভ  কেরিছ। তামােদর উপর আমার কান কতৃ  

িছলনা। ধমুা  আিম তামােদরেক ডেকিছলাম আর তামরা আমার ডােক সাড়া 

িদেয়িছেল। অতএব আজ তামরা আমােক দাষােরাপ কেরানা। িনেজেদরেক দাষােরাপ 

কর। আিম তামােদরেক শাি  থেক বাঁচােত পারবনা। তামরাও আমােক বাচঁােত 

পারেবনা। তামরা ইিতপূেব আমােক আ াহর সােথ শরীক াপন কেরিছেল। আিম তা 

অ ীকার করিছ। িন য়ই জােলমেদর জেন  রেয়েছ য নাদায়ক কিঠন শাি । সূরা 

ইবরাহীমঃ ২২ 

হাশেরর মােঠ মানেুষর িহসাব এবং আমলনামা দানঃ 

   হাশেরর মােঠ মানেুষর মােঝ িহসাব সমা  হওয়ার পর েত কেক িনজ িনজ আমলনামা 

দান করা হেব। যারা ডান হােত আমলনামা পােবন তারা অত ন- খুশী হেবন। মানষুেক 

িবেশষভােব কেয়কিট িবষেয়র িহসাব িদেত হেব। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলনঃ পাচঁিট িবষেয়র উ র দয়া ছাড়া কান মানষু হাশেরর মােঠ এক পা অ সর হেত 

পারেব না। তার বয়স স েক এবং িকভােব তা শষ কেরেছ। যৗবন স েক এবং িকভােব 

তা অিতবািহত কেরেছ। তার মাল স েক, কাথা থেক স তা উপাজন কেরেছ এবং 

কাথায় তা ব য় কেরেছ এবং ই  ম অনযুায়ী স কতটুক ুআমল কেরেছ। আ াহ তাআ’লা 

ডান হােত আমলনামা া  মুিমনেদর খুশীর অব া বণনা কেরেছন। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

ُھَو َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفَیُقوُل َھاُؤْم اْقَرُءوا ِكَتاِبیھ ِإنِّي َظَننُت َأنِّي ُمَلاٍق ِحَساِبَیھ َف
َھِنیًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْلَأیَّاِم  َواْشَرُبواَعاِلَیٍة ُقُطوُفَھا َداِنَیٌة ُكُلوا  ِفي ِعیَشٍة َراِضَیٍة ِفي َجنٍَّة

 اْلَخاِلَیِة

অথঃ অতঃপর যার আমলনামা ডান হােত দয়া হেব স বলেবঃ এেসা! তামরাও আমার 

আমলনামা পেড় দখ। আিম জানতাম য, আমােক িহসােবর স খুীন হেত হেব। অতঃপর 

স সুখী জীবন যাপন করেব সুউ  জা ােত। তার ফলসমহূ অবনিমত থাকেব। িবগত িদেন 

তামরা যা রণ কেরিছেল তার িতদান প তামরা খাও এবং পান কর তিৃ  

সহকাের। সূরা আল-হা াহঃ ১৯- ২৪ কােফর এবং মনুােফকরা বাম হােত িপছন িদক থেক 
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তােদর আমলনামা হণ করেব। তারা বাম হােত আমলনামা পেয় িনেজেদর ংস কামনা 

করেব। আ াহ তােদর অব া উে খ কের বেলনঃ 

ا َكاَنْت َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبِشَماِلِھ َفَیُقوُل َیاَلْیَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبي َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبي َیاَلْیَتَھ
نِّي ُسْلَطاِنیھ ُخُذوُه َفُغلُّوُه ُثمَّ اْلَجِحیَم َصلُّوُه ُثمَّ ِفي اْلَقاِضَیَة َما َأْغَنى َعنِّي َماِلیھ َھَلَك َع

  ِسْلِسَلٍة َذْرُعَھا َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه

অথঃ যার আমলনামা বাম হােত দয়া হেব, স বলেব হায় আমায় যিদ আমলনামা না দয়া 

হেতা! আিম যিদ না জানতাম আমার িহসাব! হায় আমার মতৃু ই যিদ শষ পিরণিত হত! 

আমার ধন-স দ আমার কান উপকাের আসলনা। আমার মতাও বরবাদ হেয় গল। 

ফেরশতােদরেক বলা হেবঃ এেক ধর। অতঃপর গলায় বিড় পিরেয় দাও। অতঃপর িনে প 

কর জাহা ােম। অতঃপর তােক এমন িশকল িদেয় বাধঁ যার দঘ হেব স র গজ। সূরা 

আল-হা াহঃ ২৫-৩২     

এক নজের জাহা াম ও জাহা ামীেদর ভয়াবহ অব াঃ 

   জাহা ােমর রেয়েছ সাতিট দরজা। িনয়ার আ েনর তাপমা া জাহা ােমর আ েনর 

তাপমা ার স র ভােগর একভাগ মা । িকয়ামেতর িদন স র হাজার লাহার িশকল িদেয় 

বেধ টেন টেন জাহা ামেক হাশেরর মােঠর িনকটবতী করা হেব। িতিট িশকেল স র 

হাজার ফেরশতা থাকেব। জাহ ােমর আ েন সবেচেয় হালকা আযাব হেব এমন এক 

ব ি র যােক আ েনর িফতা িবিশ  ’িট জুতা পিরেয় দয়া হেব। যার গরেম পািতেলর 

মেধ  পািনেত কান িজিনষ ফটুার মত তার মাথার মগজ গলেত থাকেব। তােক দেখ মেন 

হেব তার চেয় বশী শাি  আর কাউেক দয়া হে  না। অথচ তােক সবেচেয় হালকা আযাব 

দয়া হে ।  

   িকয়ামেতর িদন এমন একজন জাহা ামীেক িনেয় আসা হেব য িনয়ােত সবেচেয় বশী 

িনয়ামেতর অিধকারী িছল। অতঃপর তােক জাহা ােম একবার চবুািন িদেয় িজে স করা 

হেবঃ িনয়ােত কখনও সুখ ভাগ কেরেছা িক? কান িনয়ামত তামার কােছ এেসিছল িক? 

উ ের স বলেবঃ আ াহর শপথ কের বলিছ! িনয়ােত কান িদন শািন- ভাগ কিরিন।  
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   জাহা ামীেদর দহ এত িবশাল হেব য তােদর দাতঁ েলা হেব উ দ পাহােড়র মত 

িবশাল। এক কাধঁ হেত অন  কােঁধর দরূ  হেব তগামী বাহেন আেরাহীর িতন িদেনর 

রা া। শরীেরর চামড়াও হেব অনু প মাটা এবং জাহা ােম তােদর বসার ানিট িনত  হেব 

ম া-মদীনার মধ বতী দরূে র সমপিরমাণ।  

   তােদর পানীয় হেব এমন গরম পািন যা মাথার উপর ঢালা হেব। মাথা িদেয় শরীেরর 

িভতের েবশ কের পায়খানার রা া িদেয় বর হেয় যােব। তােদরেক পুঁজ মশােনা পািনও 

পান করােনা হেব। যা মু ফল হেব তােদর খাদ । তা জাহা ােমর িভতেরই উৎপ  হেব। 

তারা তা খেত চাইেবনা। জার কের খাওয়ােনা হেব। যা মু ফেলর এক িব  ু রস যিদ 

িনয়ােত ফেল দয়া হেতা তাহেল িনয়াবাসীর সম  জীিবকা ন  কের িদেতা এবং তার 

গ  ও িবেষর কারেণ মানুেষর জেন  পিৃথবীেত বসবাস করা অস ব হেয় যত। তাহেল 

িচ া ক ন এই ফলিট যােদর খাদ  হেব তােদর অব া কমন কিঠন হেব?!! জাহা ােমর 

গভীরতা এেতা বশী হেব য তার উপর থেক একিট পাথর িনে প করেল স র বছেরও 

তার তলেদেশ পৗছঁেত পারেবনা। পাথর এবং কােফেরর শরীর িদেয় জাহা ােমর আ ন 

ালােনা হেব। জাহা ােমর আ ন কাউেক তার পােয়র িগরা, কাউেক তার হাটুঁ, কাউেক 

কামর এবং কাউেক তার বুক পয  াস করেব। বাতাস এবং পািন হেব অত ন- গরম। 

জাহা ােমর গরম বাতাস এবং গরম পািন শরীেরর চামড়া ািলেয় িদেয় হা ী এবং 

কিলজা পয  পৗেঁছ যােব। জা াতীেদর অিধবাসীর চেয় জাহা ােমর অিধবাসীর সংখ া 

অেনক বশী হেব। তােদর পাষাক হেব আ েনর। শাি  হেব িবিভ  ধরেণর। শরীেরর 

চামড়া ািলেয় দয়া হেব, মাথায় গরম পািন ঢালা হেব, চহারা ািলেয় দয়া হেব, মেুখর 

উপর উপড়ু কের জাহা ােম িনে প করা হেব, তােদর মখুম ল কােলা হেব, আ ন 

তােদরেক চতুিদক থেক িঘের ফলেব, দয় পয  আ ন পৗঁেছ যােব, নাড়ী-ভুঁিড় বর 

হেয় যােব, তােদরেক িশকল ও বিড় লািগেয় বেধ রাখা হেব। তারা য শয়তান ও যসম  

বািতল মা’বূেদর অনসুরণ করত তারাও জাহা ামীেদর সােথ শাি  ভাগ করেব।               

   স ািনত পাঠক ম লী! আমরা আেখরােত ঐ সম  নাহগার মানেুষর আযােবর িবিভ  

অব া ও তােদর পিরণিতর কথা বণনা করলাম যারা তাওবা না কের মতৃু  বরণ কেরেছ 

িকংবা আ াহ তােদর নাহ মা কেরন িন। 
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   তাওহীদপ ী  কান মানষু যিদ আ াহর অপছ নীয় এমন কাজ কের মৃতু  বরণ কের যা 

কান সৎ আমেলর মাধ েম মাচন করা হয়িন স িকয়ামেতর িদন আ াহর ই াধীন 

থাকেব। আ াহ ই া করেল তােক মা কের িদেবন না হয় শাি  িদেবন। শাি  িদেল 

মতৃু র পরই তা  হেব। কবের কারও শাি  িকয়ামত িদবস পয  ায়ী হেব। কারও 

শাি  িনিদ  সময় পয  বহাল থাকার পর মলূতবী করা হেব। আ ামা ইবনলু কািয় ম রঃ 

তার   নামক েন' এই মা  আলািট িব ািরতভােব বণনা কেরেছন।  

   হাশেরর মােঠ কান কান নাহগার মুিমেনর শাি  হেব। কান কান অপরাধী নাহ 

থেক পিব  হওয়ার জন  জাহা ােম েবশ কের িনিদ  সময় অব ান করার পর সখান 

থেক বর হেয় আসেব। সহীহ হাদীেছ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বিণত 

হেয়েছ, 

ُیَعذَُّب َناٌس ِمْن َأْھِل التَّْوِحیِد ِفي النَّاِر َحتَّى َیُكوُنوا ِفیَھا ُحَمًما ُثمَّ ُتْدِرُكُھُم الرَّْحَمُة 
ا ُیْخَرُجوَن َوُیْطَرُحوَن َعَلى َأْبَواِب اْلَجنَِّة َقاَل َفَیُرشُّ َعَلْیِھْم َأْھُل اْلَجنَِّة اْلَماَء َفَیْنُبُتوَن َكَمَف

  َیْنُبُت اْلُغَثاُء ِفي ِحَماَلِة السَّْیِل ُثمَّ َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة

অথঃ তাওহীেদ িব াসী িকছ ু লাকেক জাহা ােমর আ েনর মাধ েম শাি  দয়া হেব। তারা 

আ েন পেুড় কয়লার মত হেয় যােব। পিরেশেষ তােদরেক আ াহর রহমেত আ ন থেক 

বর কের জা ােতর দরজার সামেন আনা হেব। জা াতবাসীগণ তােদর উপর পািনর িছটা 

দয়ার সােথ সােথ তারা বন ায় ভাসমান আবজনার উপর গেজ উঠা তণৃলতার ন ায় উি ত 

হেব। অতঃপর তারা জা ােত েবশ করেব। 

   এিবষেয় আেরা অেনক হাদীছ রেয়েছ যা মাণ কের, কতৃ অপরােধর শাি  প কান 

কান মুিমনও জাহা ােমর আ েন েবশ করেব। অতঃপর িনিদ কাল পয  শাি  ভাগ 

করার পর তারা সখান থেক বর হেব।  

   িতিট মসুিলেমর উিচৎ িকয়ামেতর িদন নাজােতর উপায় অবল ন করা এবং আ াহর 

অপছ নীয় িতিট কাজ থেক এমন িদন আসার পেূবই তাওবা করা যিদন স তার 

কতৃকেমর জন  লি ত হেব এবং পনুরায় িনয়ােত আগমণ কামনা করেব, যােত তারা সৎ 

কাজ করেত পাের অথবা মতৃু র ফেরশতা দখার পর কামনা করেব য, তার বয়স বািড়েয় 
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দয়া হাক। অথচ ফেরশতাগণ তার   কবজ করার জন  আগমণ কেরেছন। আ াহ 

বেলনঃ 

ِإَذا َجاَء َأَجُلَھا َواللَُّھ َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َنْفًساَوَلْن ُیَؤخَِّر اللَُّھ   

অথঃ কারও মতৃু র সময় এেস গেল আ াহ তােক মহুেূতর জেন ও অবকাশ িদেবন না। 

আর আ াহ তামােদর কম স েক অবগত আেছন। সূরা মনুা’িফকনূঃ ১১ 

 

আেখরােত নাহগার মুিমনেদর অব াঃ 

 

   আ  েল সু াত ওয়াল জামােতর আেলমেদর মেত কান নাহগার মসুিলম ব ি েক 

কােফর বলা বধ নয়। তেব করুআন ও সু ায় যার কফুরী হওয়ার কথা এেসেছ এবং তার 

সামেন দলীল- মাণ সু  হেয়েছ, তার কথা িভ । এবং তার কফুরী যবরদি  বা অ তা 

িকংবা সে েহর কারেণ নয়। এমিনভােব আ াহ এবং তদীয় রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম য সম  মশুিরক, ই দী এবং নাসারােদরেক কােফর িহসােব ঘাষণা কেরেছন 

তােদর কােফর হওয়ার ব াপাের কান কার সে হ করা বধ নয়।  

   এেথেক জানা গল, য সম  তাওহীদপ ী মুিমন আ াহর সােথ কাউেক শরীক কেরিন 

এবং তােদর মেধ  ইসলাম থেক বর হেয় যাওয়ার কান কারণও পাওয়া যায়িন িক  তারা 

নাহ ও পােপর কােজ িল  হেয়েছ তােদর ব াপারিট স ণূ আ াহর হােত। আ াহ ই া 

করেল তােদরেক শাি  িদেবন অথবা মা কের িদেবন। আ াহ বেলনঃ 

ِبِھ َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء ُیْشَرَكِإنَّ اللََّھ َلا َیْغِفُر َأْن   

অথঃ িন য় আ াহ তারঁ সােথ িশক করােক মা কেরন না। িশক ব তীত অন ান  নাহ 

যােক ই া িতিন মা কের থােকন। সূরা িনসাঃ ৪৮ করুআন ও হাদীেছ পাপী মুিমনেদর 

এমন অেনক  আমেলর বণনা এেসেছ যােত তােদর জেন  শাি র কথা উে খ হেয়েছ তেব 

উহা তােদর িচর ায়ী জাহা ামী হওয়া আবশ ক কেরনা। য সম  নাহগার মুিমন তােদর 
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কতৃ অপরাধ থেক মৃতু র পেূব তাওবা কেরিন িনে  আমরা তােদর অব া আেলাকপাত 

করব। 

বনামাযী ও নামােয অলসতাকারীর অব াঃ  

   ই াকতৃভােব য ব ি  এেকবােরই নামায ছেড় িদেব স ইসলাম থেক বর হেয় 

কােফর হেয় যােব। কননা রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

الصََّلاُة َفَمْن َتَرَكَھا َفَقْد َكَفَراْلَعْھُد الَِّذي َبْیَنَنا َوَبْیَنُھُم    

অথঃ আমােদর মােঝ ও তােদর কােফরেদর মােঝ অি কার হেলা নামায। সুতরাং য ব ি  

নামায ছেড় িদেব স কােফর হেয় যােব। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আেরা 

বেলনঃ 

َتْرَك الصََّلاِة ِإنَّ َبْیَن الرَُّجِل َوَبْیَن الشِّْرِك َواْلُكْفِر   

 অথঃ আ াহর বা া এবং কােফর-মশুেরেকর মেধ  পাথক  হেলা নামায ছেড় দয়া।  

   তেব য ব ি  নামােযর ব াপাের অলসতা করেব চাই স অলসতা যথাসমেয় আদায় না 

করার মাধ েম হাক বা ঘুেমর মাধ েম হাক িকংবা শরীয়ত স ত প িতেত নামায আদােয় 

িটর মাধ েম হাক, স কােফর না হেলও তার ব াপাের কিঠন শাি র মিক রেয়েছ। 

   সহীহ বুখারীেত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর ে র দীঘ হাদীেছ এেসেছ, 

َیْھِوي ِبالصَّْخَرِة َوِإنَّا َأَتْیَنا َعَلى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َوِإَذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْیِھ ِبَصْخَرٍة َوِإَذا ُھَو 
تَّى َیِصحَّ ِلَرْأِسِھ َفَیْثَلُغ َرْأَسُھ َفَیَتَھْدَھُد اْلَحَجُر َھا ُھَنا َفَیْتَبُع اْلَحَجَر َفَیْأُخُذُه َفَلا َیْرِجُع ِإَلْیِھ َح

َلىَرْأُسُھ َكَما َكاَن ُثمَّ َیُعوُد َعَلْیِھ َفَیْفَعُل ِبِھ ِمْثَل َما َفَعَل اْلَمرََّة اْلُأو                                                                           

অথঃ আমরা এক শািয়ত ব ি র কােছ আসলাম। তার মাথার কােছ পাথর হােত িনেয় অন  

একজন লাক দািড়েয় িছল। দাড়ােনা ব ি  শািয়ত ব ি র মাথায় সই পাথর িনে প 

করেছ। পাথেরর আঘােত তার মাথা চণূ-িবচণূ হেয় যাে  এবং পাথরিট বেলর মত গিড়েয় 

অেনক দেূর চেল যাে । লাকিট পাথর কিুড়েয় আনেত আনেত আবার তার মাথা ভাল 

হেয় যাে । দাড়ােনা ব ি  থমবােরর মত আবার আঘাত করেছ এবং তার মাথােক চণূ-
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িবচণূ কের িদে । রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তাঁর সফরস ী ফেরশতা য়েক 

িজে স করেলনঃ িক অপরােধর কারেণ তােক এভােব শাি  দয়া হে ? উ ের তারা 

বলেলনঃ এব ি  করুআন িশ া কেরিছল। িক  করুআন অনযুায়ী আমল কেরিন এবং স 

ফরজ নামােযর সময় ঘুিমেয় থাকত। িকয়ামত পয  তােক এভােব শাি  দয়া হেব। 

আ াহ তা’আলা বেলন, 

الَِّذیَن ُھْم َعْن َصَلاِتِھْم َساُھوَن ِلْلُمَصلِّیَنَفَوْیٌل   

অথঃ ংস ঐ সম  নামাযীেদর জেন  যারা নামােযর ব াপাের উদাসীন। সূরা মাঊনঃ ৪-৫  

   হােফজ ইবেন কািছর রঃ এই আয়াত েয়র ব াখ ায় বেলনঃ তারা হয়ত থম ওয়াে  

নামায আদায় না কের সব সময় বা অিধকাংশ সময় দরী কের নামায আদায় কের থােক। 

অথবা নামােযর কন ও শতসমহূ যথাযথভােব আদােয়র ব াপাের গািফলিত কের থােক 

অথবা তারা নামােয মেনােযাগ দয়না এবং নামােয করুআন িতলাওয়ােতর সময় তারা এর 

অেথর মােঝ গেবষণা কেরনা। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَمْن َلْم ُیَحاِفْظ َعَلْیَھا َلْم َیُكْن َلُھ  َوَنَجاًةَمْن َحاَفَظ َعَلْیَھا َكاَنْت َلُھ ُنوًرا َوُبْرَھاًنا 
َن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمَع َقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُأَبيِّ ْبِن َخَلٍفُنوٌر َوَلا ُبْرَھاٌن َوَلا َنَجاٌة َوَكا   

অথঃ য ব ি  নামােযর হফাযত করেব িকয়ামেতর িদন নামায তারঁ জন  আেলা, তার 

ঈমােনর দলীল এবং নাজােতর উপায় হেয় যােব। আর য ব ি  নামােযর হফাযত 

করেবনা িকয়ামেতর িদন তার জেন  কান আেলা থাকেবনা, তার ঈমােনর পে  কান 

মাণ এবং তার নাজােতর কান উপায় থাকেবনা। িকয়ামেতর িদন স ফরাউন, কা ন, 

হামান, এবং উবাই িবন খা  েফর সােথ হাশেরর মােঠ উপি ত হেব।  

   কান কান িব ান বেলেছনঃ বনামাযীেক উ  চার ণীর িনকৃ  মানুেষর সােথ হাশেরর 

মােঠ উঠােনার কারণ হেলা মানষু সাধারণতঃ ধন-স দ, রাজ , মি  ও ব বসা-বািণেজ  

িল  থেকই নামায থেক িবরত থােক। ধন-স দ িনেয় ব  থেক নামায পিরত াগ 

করেল কখু াত ধনী কা েনর সােথ হাশর হেব। রা  পিরচালনা িনেয় ব  থেক নামায 

পিরত াগ করেল ফরাঊেনর সােথ হাশর হেব। মি  িনেয় ব  থেক নামায ন  করেল 

ফরাঊেনর মনী্  হামােনর সােথ হাশর হেব এবং ব বসা-বািণেজ  িল  থেক নামায ছেড় 
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িদেল ম ার কােফর ব বসায়ী উবাই িবন খা  েফর সােথ হাশর হেব। এধরেণর অপমানকর 

অব া থেক আ াহর কােছ আ য় াথনা করিছ। 

 

যাকাত না দয়ার শাি ঃ  

   আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

ُیْحَمى  َوالَِّذیَن َیْكِنُزوَن الذََّھَب َواْلِفضََّة َوَلا ُینِفُقوَنَھا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفَبشِّْرُھْم ِبَعَذاٍب َأِلیٍم َیْوَم
ِلَأنُفِسُكْم َفُذوُقوا  َكَنْزُتْمُبُھْم َوُظُھوُرُھْم َھَذا َما َعَلْیَھا ِفي َناِر َجَھنََّم َفُتْكَوى ِبَھا ِجَباُھُھْم َوُجُنو

 َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن

 অথঃ আর যারা ণ ও রৗপ  জমা কের রােখ আর তা হেত আ াহর পেথ ব য় কেরনা 

তােদরেক য নাদায়ক আযােবর সুসংবাদ িদন। স িদন জাহা ােমর আ েন তা উ  করা 

হেব এবং তার মাধ েম তােদর ললাটসমেূহ, পা েদশসমেূহ ও পৃ েদশসমেূহ দাগ দয়া 

হেব। বলা হেব এ েলা ঐ সকল স দ যা তামরা িনেজেদর  জেন  জমা কের রেখিছেল। 

সুতরাং এখন াদ হণ কর জমা কের রাখা বস'র। সূরা তাওবাঃ ৩৪-৩৫ 

   সহীহ বুখারীেত আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত আেছ, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ  

اِن ُیَطوَُّقُھ َمْن آَتاُه اللَُّھ َماًلا َفَلْم ُیَؤدِّ َزَكاَتُھ ُمثَِّل َلُھ َماُلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُشَجاًعا َأْقَرَع َلُھ َزِبیَبَت
ِھ ُثمَّ َیُقوُل َأَنا َماُلَك َأَنا َكْنُزَك ُثمَّ َتَلا َوَلا َیْحَسَبنَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُثمَّ َیْأُخُذ ِبِلْھِزَمَتْیِھ َیْعِني ِبِشْدَقْی

ُلوا ِبِھ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُھْم اللَُّھ ِمْن َفْضِلِھ ُھَو َخْیًرا َلُھْم َبْل ُھَو َشرٌّ َلُھْم َسُیَطوَُّقوَن َما َبِخ
 َیْوَم اْلِقَیاَمِة

অথঃ আ াহ যােক ধন-স দ দান কেরেছন স যিদ তার যাকাত না দয় িকয়ামেতর িদন 

তার ধন-স দ েলােক টাক মাথা িবিশ  সােপ পিরণত করা হেব। তার চােখর উপের ’িট 

কােলা িব  ুথাকেব। সাপিট তার িচবুেক কামিড়েয় ধরেব এবং বলেবঃ আিম তামার মাল। 

আিমই তামার ধন। অতঃপর রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম করুআেনর এ 

আয়াতিট পাঠ করেলনঃ   
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وَُّقوَن َوَلا َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُھْم اللَُّھ ِمْن َفْضِلِھ ُھَو َخْیًرا َلُھْم َبْل ُھَو َشرٌّ َلُھْم َسُیَط
 َما َبِخُلوا ِبِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة

অথঃ যােদরেক আ াহ তারঁ অনু েহ ধন-স দ দান কেরেছন, তারা যিদ তােত কপৃণতা 

কের, এই কপৃণতা তােদর জন  ম লকর হেব বেল তারা যন ধারণা না কের। বরং এটা 

তােদর জন  একান-ই িতকর। যােত তারা কাপণ  কের, স ধন-স দেক িকয়ামেতর 

িদন তােদর গলায় বিড় বািনেয় পরােনা হেব। সূরা আল ইমরানঃ ১৮০ 

   সহীহ মসুিলেম আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত আেছ, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ  

َما ِمْن َصاِحِب َذَھٍب َوَلا ِفضٍَّة َلا ُیَؤدِّي ِمْنَھا َحقََّھا ِإلَّا ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة ُصفَِّحْت َلُھ 
ْت َصَفاِئَح ِمْن َناٍر َفُأْحِمَي َعَلْیَھا ِفي َناِر َجَھنََّم َفُیْكَوى ِبَھا َجْنُبُھ َوَجِبیُنُھ َوَظْھُرُه ُكلََّما َبَرَد

َحتَّى ُیْقَضى َبْیَن اْلِعَباِد َفَیَرى َسِبیَلُھ ِإمَّا  َسَنٍةْت َلُھ ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن َأْلَف ُأِعیَد
ا َحقََّھا ِإَلى اْلَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى النَّاِر ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َفاْلِإِبُل َقاَل َوَلا َصاِحُب ِإِبٍل َلا ُیَؤدِّي ِمْنَھ

َكاَنْت َلا َوِمْن َحقَِّھا َحَلُبَھا َیْوَم ِوْرِدَھا ِإلَّا ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة ُبِطَح َلَھا ِبَقاٍع َقْرَقٍر َأْوَفَر َما 
ُردَّ َعَلْیِھ  َیْفِقُد ِمْنَھا َفِصیًلا َواِحًدا َتَطُؤُه ِبَأْخَفاِفَھا َوَتَعضُُّھ ِبَأْفَواِھَھا ُكلََّما َمرَّ َعَلْیِھ ُأوَلاَھا

ى ُأْخَراَھا ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن َأْلَف َسَنٍة َحتَّى ُیْقَضى َبْیَن اْلِعَباِد َفَیَرى َسِبیَلُھ ِإمَّا ِإَل
َوَلا َغَنٍم َلا ُیَؤدِّي اْلَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى النَّاِر ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َفاْلَبَقُر َواْلَغَنُم َقاَل َوَلا َصاِحُب َبَقٍر 

َھا َعْقَصاُء ِمْنَھا َحقََّھا ِإلَّا ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة ُبِطَح َلَھا ِبَقاٍع َقْرَقٍر َلا َیْفِقُد ِمْنَھا َشْیًئا َلْیَس ِفی
َمرَّ َعَلْیِھ ُأوَلاَھا ُردَّ َعَلْیِھ َوَلا َجْلَحاُء َوَلا َعْضَباُء َتْنَطُحُھ ِبُقُروِنَھا َوَتَطُؤُه ِبَأْظَلاِفَھا ُكلََّما 

ى ُأْخَراَھا ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن َأْلَف َسَنٍة َحتَّى ُیْقَضى َبْیَن اْلِعَباِد َفَیَرى َسِبیَلُھ ِإمَّا ِإَل
  اْلَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى النَّاِر

অথঃ য ণ- রৗেপ র মািলক তার ণ- রৗেপ র যাকাত দান করেবনা িকয়ামেতর িদন 

তার ণ- রৗপ েলােক আ ন িদেয় গিলেয় চ াপটা করা হেব। অতঃপর জাহা ােমর 

আ েন গরম কের তার পা েদেশ, িপেঠ এবং কপােল তা িদেয় সঁক দয়া হেব। ঠা া হেয় 

গেল আবার গরম করা হেব। এমন একিদেন তােদর এ শাি  চলেত থাকেব যার পিরমাণ 

হেব িনয়ার প াশ হাজার বছেরর সমান। হাশেরর মােঠ মানেুষর মােঝ ফয়সালা শষ 
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হওয়ার পবূ মহুতূ পয  তােক এভােব শাি  দয়া হেব। পিরেশেষ স জা াত অথবা 

জাহা ােম েবশ করেব।  

   রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক  করা হেলা উট ওয়ালার িক অব া হেব? 

উ ের িতিন বলেলনঃ উেটর মািলক যিদ উহার হক আদায় না কের অথাৎ যাকাত না দয় 

িকয়ামেতর িদন একিট সমতল ভিূমেত উট েলােক পেূবর চেয় মাটা-তাজা অব ায় 

একি ত করা হেব। তা থেক একিট বা াও বাদ পড়েবনা। উট েলা পা িদেয় তােদর 

মািলকেক িপষেত থাকেব এবং দাতঁ িদেয় কামড়ােত থাকেব। যখন থম দেলর পালা শষ 

হেব পরবতী দেলর পালা আসেব। এমন এক দীঘ িদেন তােদর এশাি  চলেত থাকেব যার 

পিরমাণ হেব িনয়ার প াশ হাজার বছেরর সমান। মানুেষর মােঝ ফয়সালা শষ হওয়ার 

পবূ মহুতূ পয  হাশেরর মােঠ তােক এভােব শাি  দয়া হেব। পিরেশেষ স জা াত অথবা 

জাহা ােম েবশ করেব। 

   রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক  করা হেলা গ  এবং ছাগেলর মািলেকর 

িক অব া হেব? উ ের িতিন বলেলনঃ গ  বা ছাগেলর মািলক যিদ উহার হক আদায় না 

কের অথাৎ যাকাত না দয় িকয়ামেতর িদন একিট সমতল ভিূমেত গ  ও ছাগল েলােক 

একি ত করা হেব। তা থেক একিটও বাদ পড়েবনা এবং কানিটই িশংিবহীন, বাকঁা িশং, 

অথবা ভা া িশংিবিশ  থাকেবনা। অথাৎ সব েলা পেূবর চেয় মাটা-তাজা এবং ধারােলা 

সাজা িশংিবিশ  থাকেব। িশং িদেয় তােদর মািলকেক আঘাত করেব এবং পা ারা িপষেত 

থাকেব। এমন এক দীঘ িদেন তােদর এশাি  চলেত থাকেব যার পিরমাণ হেব িনয়ার 

প াশ হাজার বছেরর সমান। মানেুষর মােঝ ফয়সালা শষ হওয়ার পবূ মহুতূ পয  

হাশেরর মােঠ তােক এভােব শাি  দয়া হেব। পিরেশেষ স জা াত অথবা জাহা ােম েবশ 

করেব। 

সুদেখােরর ভয়াবহ পিরণিতঃ 

   মহান আ াহ করুআনলু কারীেম িকয়ামেতর িদন সুদেখারেদর অব া বণনা কেরেছন। 

আ াহ তা’আলা বেলনঃ  

 الَِّذیَن َیْأُكُلوَن الرَِّبا َلا َیُقوُموَن ِإلَّا َكَما َیُقوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُھ الشَّْیَطاُن ِمْن اْلَمسِّ
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অথঃ যারা সুদ খায় তারা িকয়ামেতর িদন এমনভােব দ ায়মান হেব যমনভােব দ ায়মান 

হয় ঐ ব ি  যােক শয়তান আছর কের িদেশহারা কের দয়। সূরা বাকারাঃ ২৭৫ অথাৎ 

তারা িকয়ামেতর িদন িজেনধরা রাগীর মত িদেশহারা অব ায় কবর থেক উঠেব। ইবেন 

আ াস (রাঃ) বেলনঃ সুদেখার িকয়ামেতর িদন পাগল অব ায় হাশেরর ময়দােন হািজর 

হেব। অন  বণনায় আেছ, তােদরেক বড় বড় পট িবিশ  অব ায় হাশেরর মােঠ উপি ত 

করা হেব। তারা হাটঁেত চাইেল উে  পেড় যােব। মানেুষরা তােদর উপর িদেয় চলেত 

থাকেব। 

   কিতপয় িব ান বেলেছনঃ িকয়ামেতর িদন এটা তােদর জেন  িনদশন প হেব যার 

মাধ েম তােদরেক চনা যােব। অতঃপর তােদর জেন  রেয়েছ কিঠন শাি ।  

   সহীহ বুখারীেত সামরুা িবন জুন ব (রাঃ) হেত বিণত হেয়েছ রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা ামএর ে র দীঘ হাদীেছ এেসেছ,  

ِر َرُجٌل َساِبٌح َیْسَبُح َوِإَذا َفَأَتْیَنا َعَلى َنَھٍر َحِسْبُت َأنَُّھ َكاَن َیُقوُل َأْحَمَر ِمْثِل الدَِّم َوِإَذا ِفي النََّھ
ْأِتي َعَلى َشطِّ النََّھِر َرُجٌل َقْد َجَمَع ِعْنَدُه ِحَجاَرًة َكِثیَرًة َوِإَذا َذِلَك السَّاِبُح َیْسَبُح َما َیْسَبُح ُثمَّ َی

ا َفَیْنَطِلُق َیْسَبُح ُثمَّ َیْرِجُع ِإَلْیِھ َذِلَك الَِّذي َقْد َجَمَع ِعْنَدُه اْلِحَجاَرَة َفَیْفَغُر َلُھ َفاُه َفُیْلِقُمُھ َحَجًر
  ُكلََّما َرَجَع ِإَلْیِھ َفَغَر َلُھ َفاُه َفَأْلَقَمُھ َحَجًرا

 অথঃ আমরা একিট রে র নদীর কােছ আসলাম। দখলাম নদীেত একিট লাক সাতঁার 

কাটেছ। নদীর তীের অন  একিট লাক কত েলা পাথর একি ত কের তার পােশ দািড়েয় 

আেছ। সাতঁার কাটেত কাটেত লাকিট যখন নদীর িকনারায় পাথেরর কােছ দাড়ােনা ব ি র 

িনকেট আেস তখন দাড়ােনা ব ি  তার মেুখ একিট পাথর ঢুিকেয় িদে । পাথর মেুখ িনেয় 

লাকিট আবার সাতঁরােত  কের। যখনই লাকিট নদীর তীের আসেত চায় তখনই তার 

মেুখ পাথর ঢুিকেয় দয়। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কারণ জানেত চাইেল 

ফেরশতা য় বলেলনঃ এরা হেলা আপনার উ েতর সুদেখার।  

ব িভচারী নারী-পু েষর ক ণ অব াঃ  
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   আ াহ তা’আলা এবং তদীয় রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ব িভচার হারাম 

কেরেছন। ইহা হারাম হওয়া অিত সু  িবষয়। এমন কান মসুিলম নারী-পু ষ পাওয়া 

যােবনা য এর হারাম হওয়া স েক অবগত নয়। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیًلا

অথঃ আর তামরা ব িভচােরর কােছও যেয়ানা। িন য় এটা অ ীল কাজ এবং খুবই ম  

পথ। সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩২ 

   ব িভচােরর ইহকালীন শাি  হেলা িববািহত হেল রজম করা তথা পাথর মের হত া করা। 

আর অিববািহত হেল একশত ব াঘাত করা। 

   সহীহ বুখারীেত সামরুা িবন জুন ব (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামএর ে র দীঘ হাদীেছ কবের ব িভচারীর ভয়াবহ শাি র বণনা এেসেছ। িতিন 

বেলনঃ 

َنا ِفیِھ َفَأَتْیَنا َعَلى ِمْثِل التَّنُّوِر َقاَل َفَأْحِسُب َأنَُّھ َكاَن َیُقوُل َفِإَذا ِفیِھ َلَغٌط َوَأْصَواٌت َقاَل َفاطََّلْع
ُھْم َفِإَذا َأَتاُھْم َذِلَك اللََّھُب َأْسَفَل ِمْن ِمْنَفِإَذا ِفیِھ ِرَجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة َوِإَذا ُھْم َیْأِتیِھْم َلَھٌب 

  َضْوَضْوا

অথঃ আমরা একিট ত রু চুলার িনকট আসলাম। যার উপিরভাগ িছল সংকীণ এবং 

িভতেরর অংশ িছল শ । তার িভতের আমরা কা ার আওয়াজ নেত পলাম। দখেত 

পলাম তােত রেয়েছ কত েলা উল  নারী-পু ষ। তােদর িনেচর িদক থেক আ েনর িশখা 

িলত করা হে । অি িশখা িলত হওয়ার সােথ সােথ তারা উ ঃ ের িচৎকার করেছ। 

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কারণ জানেত চাইেল ফেরশতা য় বলেলনঃ 

এরা হেলা আপনার উ েতর ব িভচারী নারী-পু ষ। তােদরেক উল  কের এভােব শাি  

দয়ার কারণ এই য, তারা উল  অব ায় িনজেন একি ত হেয় এই জঘণ  ঘৃণীত কােজ 

িল  হেয়িছল। আর নীেচর িদক থেক আ ন িদেয় তােদরেক শাি  দয়ার কারণ হেলা 

ব িভচার শরীেরর নীেচর অ  িদেয়ই হেয় থােক।   

ব িভচারীর শাি র অন  একিট িচ ঃ  
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   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িম ’রােজর রাি েত একদল লােকর কােছ উপি ত 

হেয় দখেত পেলন তােদর সামেন একিট পাে  গাশত রা া কের রাখা হেয়েছ। অদেূরই 

অন  একিট পাে  রেয়েছ পচঁা গ যু  কাঁচা গাশত। লাকেদরেক রা া কের রাখা 

গাশত থেক িবরত রেখ পচঁা এবং গ যু , কাচঁা গাশত খেত বাধ  করা হে । তারা 

িচৎকার করেছ এবং একান- অিন া সে ও তা থেক ভ ণ করেছ। নবী সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম িজবরীল ফেরশতাক িজে স করেলনঃ এরা কান ণীর লাক? 

িজবরীল বলেলনঃ এরা আপনার উ েতর ঐ সম  পু ষ লাক যারা িনেজেদর ঘের পিব  

এবং হালাল ী থাকা সে ও অপিব  এবং খারাপ মিহলােদর সােথ রাি  যাপন করত।  

   মসুিলম ভাই- বানেদর উিচৎ এই ধরেণর জঘণ  পােপর কাজ থেক িবরত থাকা এবং 

যসম  িজিনষ উহার িত আকৃ  কের তা থেকও সতক থাকা। যমন নারী-পু েষর 

িনজেন সা াৎ, বপদা হওয়া, মিহলােদর সৗ েযর ান কাশ করা ইত ািদ। এসম  কাজ 

মানষুেক ব িভচােরর িত উৎসাহ যাগায়। তাই এ েলা থেকও সাবধান থাকেত হেব। 

সতী নারীর িত ব িভচােরর িমথ া অপবাদ দয়ার আযাবঃ 

   আ াহ তা’আলা বেলনঃ  

اِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَلُھْم َعَذاٌب ِإنَّ الَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَل
ْم اللَُّھ َعِظیٌم َیْوَم َتْشَھُد َعَلْیِھْم َأْلِسَنُتُھْم َوَأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن َیْوَمِئٍذ ُیَوفِّیِھ

  ِدیَنُھْم اْلَحقَّ

অথঃ যারা সতী-সাধবী িনরীহ ঈমানদার নারীেদর িত অপবাদ আেরাপ কের তারা 

ইহকােল ও পরকােল অিভশ  হেব এবং তােদর জেন  রেয়েছ কিঠন শাি । িকয়ামেতর িদন 

তােদর িব ে  তােদর কতৃকম স েক সা ী িদেব তােদর িজ  বা, তােদর হাত এবং 

তােদর পা। সিদন আ াহ তােদর সমিুচত শাি  পেুরাপিুর দেবন। সূরা নরূঃ ২৩-২৫    

গীবতকারী ও চগুলেখােরর কিঠন অব াঃ 

   গীবতকারী ও চগুলেখােররা মানেুষর মেধ  িবে দ ও ঝগড়া সৃি র উে েশ  একজেনর 

কথা অন জেনর কােছ বণনা কের থােক। মানুেষর পার িরক ভালবাসােক শ তায় পিরণত 
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কের। তারা মানেুষর মেধ  সবেচেয় িনকৃ  লাক এবং িবশংৃখলা সৃি কারী। তােদরেক 

আপিন দখেত পােবন একজেনর কােছ একরকম এবং অন জেনর কােছ অন রকম চহারা 

িনেয় উপি ত হে । তারা িনেজেদর ই া মত যখন যা খুশী তাই বেল থােক। আ াহ 

তায়া’লা তােদরেক ধমিক িদেয় বেলনঃ 

ِلُكلِّ ُھَمَزٍة ُلَمَزٍة َوْیٌل  

অথঃ েত ক প ােত ও স েুখ পরিন াকারীর জন  েভাগ। সূরা মাজাহঃ ১ তারা 

িনেজেদর কথা এবং কােজর মাধ েম মানেুষর দাষ বণনা কের থােক। তারা াধ ও ঘৃণার 

হকদার। কারণ তারা িমথ া, গীবত, চগুলেখারী, িখয়ানত, িহংসা এবং ধাকা থেক িবরত 

হয়না। এজন ই কবেরর আজােবর অন তম কারণ হেলা চগুলেখারী করা। ইবেন আ াস 

(রাঃ) হেত বিণতঃ  

ْیِن َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَحاِئٍط ِمْن ِحیَطاِن اْلَمِدیَنِة َأْو َمكََّة َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَساَن
لََّم ُیَعذََّباِن َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر ُثمَّ َقاَل ُیَعذََّباِن ِفي ُقُبوِرِھَما َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَس

َھا َبَلى َكاَن َأَحُدُھَما َلا َیْسَتِتُر ِمْن َبْوِلِھ َوَكاَن اْلآَخُر َیْمِشي ِبالنَِّمیَمِة ُثمَّ َدَعا ِبَجِریَدٍة َفَكَسَر
َل َلُھ َیا َرُسوَل اللَِّھ ِلَم َفَعْلَت َھَذا َقاَل َلَعلَُّھ َأْن ِكْسَرَتْیِن َفَوَضَع َعَلى ُكلِّ َقْبٍر ِمْنُھَما ِكْسَرًة َفِقی

  ُیَخفََّف َعْنُھَما َما َلْم َتْیَبَسا َأْو ِإَلى َأْن َیْیَبَسا

অথঃ একদা রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মদীনা বা ম ার কান একিট বাগােনর 

পাশিদেয় অিত ম করিছেলন। তথায় িতিন ’জন এমন মানেুষর আওয়াজ নেত পেলন 

যােদরেক কবের শাি  দয়া হি ল। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ 

তােদরেক আযাব দয়া হে  অথচ বড় কান অপরােধর কারেণ আযাব দয়া হে  না। 

অতঃপর িতিন বলেলনঃ তােদর একজন পশাব করার সময় আড়াল করেতানা। আর ি তীয় 

ব ি  একজেনর কথা অন জেনর কােছ লাগাত। এরপর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম একিট কাচঁা খজুেরর শাখা আনেত বলেলন। অতঃপর উ  খজুেরর শাখািটেক 

’ভােগ িবভ  কের েত ক কবেরর উপর একিট কের রেখ িদেলন। রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা ামেক িজে স করা হেলা আপিন কন এরকম করেলন? উ ের িতিন 

বলেলনঃ হয়ত খজুেরর শাখা ’িট জীিবত থাকা পয  তােদর কবেরর আযাব হালকা করা 

হেব।  
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   আনাস (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

ُوُجوَھُھْم َوُصُدوَرُھْم َفُقْلُت َمْن  َلمَّا ُعِرَج ِبي َمَرْرُت ِبَقْوٍم َلُھْم َأْظَفاٌر ِمْن ُنَحاٍس َیْخُمُشوَن
ُلُحوَم النَّاِس َوَیَقُعوَن ِفي َأْعَراِضِھْم َیْأُكُلوَنَھُؤَلاِء َیا ِجْبِریُل َقاَل َھُؤَلاِء الَِّذیَن    

অথঃ যখন আমােক িম’রােজ িনেয় যাওয়া হেলা, তখন আিম তামার নখ িবিশ  একদল 

লােকর কাছ িদেয় অিত ম করলাম। তারা নখ েলা িদেয় তােদর মখুম ল ও ব েদেশ 

আঘাত কের ত-িব ত করিছল। আিম িজে স করলামঃ হ িজবরীল! এসম  লাক 

কারা? িজবরীল আঃ বলেলনঃ এরা িনয়ােত মানেুষর গা  ত ভ ণ করত এবং তােদর 

মান-স ান ন  করত। অথাৎ তারা মানেুষর গীবত ও চগুলেখারী করত। 

   কাতাদা রঃ বেলনঃ আমােদরেক বলা হেয়েছ কবেরর আযােবর এক তৃতীয়াংশ হেব 

গীবেতর কারেণ, এক ততৃীয়াংশ পশাব থেক সাবধান না থাকার কারেণ এবং এক 

তৃতীয়াংশ চগুলেখারীর কারেণ। যেহত ুগীবতকারী এবং চগুলেখার িমথ া কথাও বেল থােক 

তাই স িমথ াবাদীর শাি ও ভাগ করেব। সামরুা িবন জু বু (রাঃ) হেত বিণত রাসূল 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ে র দীঘ হাদীেছ এেসেছ, 

َد ِشقَّْي َفَأَتْیَنا َعَلى َرُجٍل ُمْسَتْلٍق ِلَقَفاُه َوِإَذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْیِھ ِبَكلُّوٍب ِمْن َحِدیٍد َوِإَذا ُھَو َیْأِتي َأَح
َقَفاُه َوَمْنِخَرُه ِإَلى َقَفاُه َوَعْیَنُھ ِإَلى َقَفاُه َقاَل َوُربََّما َقاَل َأُبو َرَجاٍء َوْجِھِھ َفُیَشْرِشُر ِشْدَقُھ ِإَلى 

َما َفَعَل ِباْلَجاِنِب اْلَأوَِّل َفَما َیْفُرُغ ِمْن  ِمْثَلَفَیُشقُّ َقاَل ُثمَّ َیَتَحوَُّل ِإَلى اْلَجاِنِب اْلآَخِر َفَیْفَعُل ِبِھ 
ى َیِصحَّ َذِلَك اْلَجاِنُب َكَما َكاَن ُثمَّ َیُعوُد َعَلْیِھ َفَیْفَعُل ِمْثَل َما َفَعَل اْلَمرََّة َذِلَك اْلَجاِنِب َحتَّ

  اْلُأوَلى

অতঃপর আমরা এমন এক লােকর কােছ উপি ত হলাম যােক িচৎকের শািয়ত অব ায় 

রাখা হেয়েছ। একজন লাক লাহার কচঁী হােত িনেয় তার মাথার পােশ দািড়েয় আেছ। 

দাড়ােনা ব ি  শািয়ত ব ি র মেুখর একিদেক সই কচঁী েবশ কিরেয় িপছেনর িদেক 

ঘাড় পয  িচের ফলেছ। নােকর িছ  িদেয় েবশ কিরেয় অনু প করা হে  এবং চােখর 

িভতর েবশ কিরেয়ও অনু প করা হে । একিদেক িচের শষ কের অন িদেকও অনু প 

করা হে । ি তীয় িদেক িচের শষ করার সােথ সােথ থম িদক আেগর মত হেয় যাে । 

আবার থম িদেক নতনু কের িচরা হে । হাদীেছর শষাংেশ এেসেছ, রাসূল সা া া  
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আলাইিহ ওয়া সা াম িজবরীলেক িজে স করেলনঃ িক অপরােধর কারেণ তােক এভােব 

শাি  দয়া হে ? িজবরীল আঃ বলেলনঃ এই ব ি  হেলা এমন লাক য সকাল বলা ঘর 

থেক বর হেয়ই িমথ া কথা বলত এবং স িমথ া চতিুদেক ছিড়েয় পড়েতা। 

   হাদীেছ চাগলেখােরর কিঠন শাি র কথা এেসেছ। যায়ফা (রাঃ) রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বণনা কেরন, 

اْلَجنََّة َقتَّاٌت َیْدُخُلَلا    

অথঃ চগুলেখার জা ােত েবশ করেবনা। আ ার িবন ইয়ািসর (রাঃ) নবী করীম সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বণনা কেরন,  

َیا َكاَن َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِلَساَناِن ِمْن َناٍرَمْن َكاَن َلُھ َوْجَھاِن ِفي الدُّْن   

অথঃ য ব ি  িনয়ােত ’জেনর িনকট রকম কথা বলেব িকয়ামেতর িদন তার আ েনর 

’িট িজ  বা হেব। ইবেন উমার (রাঃ) হেত বিণত, 

َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُھ ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّھ 
ِفي َسَخِط اللَِّھ َحتَّى َیْنِزَع َعْنُھ  َیَزْلَلْم َفَقْد َضادَّ اللََّھ َوَمْن َخاَصَم ِفي َباِطٍل َوُھَو َیْعَلُمُھ 

  َوَمْن َقاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما َلْیَس ِفیِھ َأْسَكَنُھ اللَُّھ َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتَّى َیْخُرَج ِممَّا َقاَل

অথঃ আিম নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক বলেত েনিছ যার সুপািরশ আ াহর 

িনধািরত কান দ িবিধ বা বায়ন করার িতেরাধ হেয় দাড়াল স আ াহর সােথ সং ােম 

িল  হল। য ব ি  জেন-বুেঝ অন ায়ভােব কােরা সােথ ঝগড়ায় িল  হল স তা থেক 

িবরত থাকার পবূ পয  আ াহর ােধর িভতের থাকেব। আর য ব ি  কান মুিমন 

স েক এমন কথা বলেব যা তার িভতের নই স যিদ তা বজন করতঃ তাওবা না কের 

মতৃু  বরণ কের আ াহ তােক রাদাগাতলু খাবােল েবশ করােবন। তার উ  কথার 

ায়ঃিশচ  না হওয়া পয  তারা সখােন অব ান করেব। 

   আেয়শা (রাঃ) নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বণনা কেরন য,  

َیْكَلُح  َكَل َلْحَم أِخْیِھ ِفْى الدُّْنَیا ُقرَِّب َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفُیَقاُل ُكْلُھ َكَما َأَكْلَتُھ َحیا َفَیْأُكُلُھ َوَمْن َأ
 َوَیِصْیُح
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য ব ি  িনয়ােত তার ভাইেয়র গাশত ভ ণ করেব গীবত করেব িকয়ামেতর িদন 

গীবতকারীর সামেন গীবতকৃত ব ি েক মতৃ অব ায় উপি ত করা হেব এবং বলা হেব তিুম 

এখন মতৃ অব ায় তার গাশত ভ ণ কর। যমনভােব জীিবতাব ায় তার গাশত ভ ণ 

করেত। অতঃপর স অিত অিন া সে ও িচৎকার করেত করেত তা ভ ণ করেব। 

তারক ও িব াসঘাতেকর পিরণিতঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َلاِن ْبِن َذا َجَمَع اللَُّھ اْلَأوَِّلیَن َواْلآِخِریَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیْرَفُع ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء َفِقیَل َھِذِه َغْدَرُة ُفِإ
  ُفَلاٍن

অথঃ হাশেরর মােঠ আ াহ যখন সম  মানষুেক একি ত করেবন তখন েত ক 

িব াসঘাতক এবং তারেকর জন  একিট কের িনশানা াপন করা হেব এবং বলা হেব এিট 

অমেুকর পু  অমেুকর িব াস ঘাতকতার িনশানা। 

অহংকারীেদর অব াঃ 

   আমর িবন য়াইব (রাঃ) তার িপতা, তারঁ িপতা তারঁ দাদা হেত বণনা কেরন য, রাসূল 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

َجاِل َیْغَشاُھُم الذُّلُّ ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن رِّْلِقَیاَمِة َأْمَثاَل الذَّرِّ ِفي ُصَوِر الُیْحَشُر اْلُمَتَكبُِّروَن َیْوَم ا
َفُیَساُقوَن ِإَلى ِسْجٍن ِفي َجَھنََّم ُیَسمَّى ُبوَلَس َتْعُلوُھْم َناُر اْلَأْنَیاِر ُیْسَقْوَن ِمْن ُعَصاَرِة َأْھِل 

 النَّاِر ِطیَنَة اْلَخَباِل

অথঃ িকয়ামেতর িদন অহংকারীেদরেক মানুেষর আকিৃতেত ছাট ছাট িপপীিলকার ন ায় 

হাশেরর ময়দােন উপি ত করা হেব। অপমান ও লা না তােদরেক চতিুদক থেক িঘের 

ফলেব। তােদরেক জাহা ােমর একিট জলখানায় একি ত করা হেব যার নাম হেব বুলাস। 

আ ন তােদরেক চতুিদক থেক ঢেক ফলেব। জাহা ামীেদর শরীেরর ঘাম তােদরেক পান 

করেত বাধ  করা হেব। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

  َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبر
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অথঃ যার অন- র সিরষার দানা পিরমাণ অহংকার থাকেব স জা ােত েবশ করেবনা। নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

ِھ َفُھَو َیَتَجْلَجُل ِفي اْلَأْرِض ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِةَبْیَنَما َرُجٌل َیُجرُّ ِإَزاَرُه ِمْن اْلُخَیَلاِء ُخِسَف ِب  

এক ব ি  দ  ও অহংকােরর সােথ তার পায়জামা বা লিু  যমীেনর উপর ঝুিলেয় টেন 

টেন পথ চলিছল। এমন সময় স যমীেন িসেয় দয়া হল। িকয়ামত পয  স এভােব 

যমীেন সেত নীেচর িদেক যেত থাকেব। 

ঋণ পিরেশাধ না কের মৃতু  বরণ করার শাি ঃ 

   সাহাবী সা ’দ িবন আতওয়াল (রাঃ) বেলনঃ আমার ভাই মারা গল। মরার সময় স ৩০০ 

িদরহাম রেখ গল। আিম িস'র করলাম য ঐ ৩০০ িদরহাম তার ছেল- মেয়েদর জন  

খরচ করেবা। িক  ভাই িছল ঋণ  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর কােছ এ খবর 

পৗছঁেল িতিন আমােক বলেলনঃ তামার ভাই ঋেণর ফেল আটেক আেছ। তার ঋণ 

পিরেশাধ কের দাও।  

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ঋণ রেখ মৃতু বরণকারীর জানাযা পড়েতন না। 

একদা একিট জানাযা উপি ত হেল সকেল নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক জানাযা 

পড়ার অনেুরাধ করল। িতিন  করেলনঃ ওর িক কান ঋণ পিরেশাধ করা বাকী আেছ? 

সকেল বললঃ িতন দীনার। তারপর বলেলনঃ ও িক কান স দ ছেড় যাে ? সকেল 

বললঃ না। একথা েন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ তামরা তামােদর 

সাথীর জানাযা পেড় নাও--।   

   নক আমেলর ফেল জা ােতর অিধকারী মুসিলম ব ি  যিদ িনয়ােত ঋণ রেখ যায় 

তাহেল তার ঋণ বেহশেত যাওয়ার পেথ বাধা ও কাটঁা হেয় দাড়ঁােব। ঋণ পিরেশাধ না কের 

বেহশেত যেত পারেবনা। পরকােল টাকা িদেয় ঋণ পিরেশাধ করা যােবনা। িনয়ােত 

অিজত নকী িদেয় তা পিরেশাধ করেত হেব। নকীর  পিরমাণ যিদ ঋেণর চেয় কম হয়, 

তাহেল ঋণ দাতার নাহ ঋণ হীতার উপর চািপেয় দয়া হেব। পিরণােম জা ােতর 

হকদার হওয়া সে ও তােক জাহা ােম যেত হেব।  
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  একদা নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ তামরা িক জান অসহায় ক? 

সাহাবীগণ বলেলনঃ যার কান টাকা-পয়সা নই সই তা অসহায়। নবী সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম বলেলনঃ আমার উ েতর মেধ  ঐ ব ি  অসহায় য িকয়ামেতর িদন নামায, 

রাজা ও যাকাত িনেয় উপি ত হেব। িক  সই সে  এমন িকছ ু লাক িনেয় উপি ত হেব 

যােদর কাউেক গািল িদেয়েছ, কােরা নােম িমথ া অপবাদ িদেয়েছ, কােরা ধন-স দ 

আ সাৎ কেরেছ, কাউেক খুন কেরেছ, কাউেক হার কেরেছ--- ইত ািদ। সুতরাং িতেশাধ 

হেলা এেক িনেজর নকী দান করেব, ওেকও িনেজর নকী দান করেব। পিরেশেষ যখন 

নকী শষ হেয় যােব অথচ তার ঋণ শষ হেবনা তখন তােদর নাহ িনেয় এর ঘােড় 

চাপােনা হেব এবং সবেশেষ তােক জাহা ােম িনে প করা হেব।      

িমথ াবাদীেদর পিরণামঃ 

   সামরুা িবন জু বু (রাঃ) হেত বিণত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর ে র 

দীঘ হাদীেছ এেসেছ,  

َد ِشقَّْي َفَأَتْیَنا َعَلى َرُجٍل ُمْسَتْلٍق ِلَقَفاُه َوِإَذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْیِھ ِبَكلُّوٍب ِمْن َحِدیٍد َوِإَذا ُھَو َیْأِتي َأَح
َأُبو َرَجاٍء  َوْجِھِھ َفُیَشْرِشُر ِشْدَقُھ ِإَلى َقَفاُه َوَمْنِخَرُه ِإَلى َقَفاُه َوَعْیَنُھ ِإَلى َقَفاُه َقاَل َوُربََّما َقاَل

ْفُرُغ ِمْن َفَیُشقُّ َقاَل ُثمَّ َیَتَحوَُّل ِإَلى اْلَجاِنِب اْلآَخِر َفَیْفَعُل ِبِھ ِمْثَل َما َفَعَل ِباْلَجاِنِب اْلَأوَِّل َفَما َی
َما َفَعَل اْلَمرََّة  َعَلْیِھ َفَیْفَعُل ِمْثَل َیُعوُدَذِلَك اْلَجاِنِب َحتَّى َیِصحَّ َذِلَك اْلَجاِنُب َكَما َكاَن ُثمَّ 

  اْلُأوَلى

অথঃ অতঃপর আমরা এমন এক লােকর কােছ উপি ত হলাম যােক িচৎকের শািয়ত 

অব ায় রাখা হেয়েছ। আর একজন লাক লাহার বড়শী হােত িনেয় তার মাথার পােশ 

দািড়েয় আেছ। দাড়ােনা ব ি  শািয়ত ব ি র মেুখর একিদেক লৗহা  চাক ু েবশ কিরেয় 

িপছেনর িদেক ঘাড় পয  িচের ফলেছ। নােকর িছ  িদেয় েবশ কিরেয় এ প করা হে । 

চােখর িভতর েবশ কিরেয়ও অনু প করা হে । একিদেক িচের শষ কের অন িদেকও 

অনু প করা হে । ি তীয় িদেক িচের শষ করার সােথ সােথ থম িদক আেগর মত হেয় 

যাে । আবার থম িদেক নতনু কের িচরা হে । রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

িজবরীলেক িজে স করেলনঃ িক অপরােধর কারেণ তােক এভােব শাি  দয়া হে ? 

িজবরীল আঃ বলেলনঃ এ হেলা এমন লাক য সকাল বলা ঘর থেক বর হেয়ই িমথ া 
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কথা বলেত  করেতা এবং স িমথ া চতিুদেক ছিড়েয় পড়ত। আ ু াহ িবন উমার (রাঃ) 

বেলনঃ  

  َوَمْن َقاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما َلْیَس ِفیِھ َأْسَكَنُھ اللَُّھ َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتَّى َیْخُرَج ِممَّا َقاَل

অথঃ আিম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক বলেত েনিছ, িতিন বেলনঃ য ব ি  

কান মুিমেনর এমন দাষ বণনা করেলা যা তার মােঝ নই স যিদ তা থেক তাওবা না 

কের মতৃু  বরণ কের আ াহ তােক জাহা ােমর িভতের জাহা ামীেদর শরীেরর ঘাম ও কাদঁা 

িমি ত ােন বসবাস করােবন। 

আমলহীন আেলেমর পিরণিতঃ 

   উসামা িবন যােয়দ (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ আিম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামেক বলেত েনিছ,  

اْلِحَماُر ُیْؤَتى ِبالرَُّجِل َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفُیْلَقى ِفي النَّاِر َفَتْنَدِلُق َأْقَتاُب َبْطِنِھ َفَیُدوُر ِبَھا َكَما َیُدوُر 
ُمُر ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھى َعِن ِبالرََّحى َفَیْجَتِمُع ِإَلْیِھ َأْھُل النَّاِر َفَیُقوُلوَن َیا ُفَلاُن َما َلَك َأَلْم َتُكْن َتْأ

  اْلُمْنَكِر َفَیُقوُل َبَلى َقْد ُكْنُت آُمُر ِباْلَمْعُروِف َوَلا آِتیِھ َوَأْنَھى َعِن اْلُمْنَكِر َوآِتیِھ

অথঃ িকয়ামেতর িদন এক ব ি েক উপি ত করা হেব এবং জাহা ােম িনে প করা হেব। 

অতঃপর তার পট থেক নাড়ীভুঁিড় বিরেয় যােব। স ব ি  তার নাড়ীভুঁিড় িনেয় ঘুরেত 

থাকেব যমনভােব চািক ঘুরাবার কােজ িনেয়ািজত গাধা চািকর চার পােশ ঘুরেত থােক। 

জাহা ামীরা তার কােছ উপি ত হেয় বলেবঃ হ অমকু! তামার এ রাব া কন? তিুম িক 

িনয়ােত সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎকােজর িনেষধ করেত না? উ ের স বলেবঃ হ া,ঁ 

আিম সৎ কােজর আেদশ করতাম িক  িনেজ তা পালন করতাম না। অসৎ কাজ থেক 

িনেষধ করতাম িক  িনেজ অসৎ কােজ িল  হতাম। 

রাসূল সাঃএর নােম িমথ া রচনা করার কিঠন শাি ঃ 

   রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

َعَليَّ َكِذًبا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر َتَعمََّدَمْن    
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অথঃ য ব ি  ই াকতৃভােব আমার নােম িমথ া কথা বণনা করেব স যন জাহা ােম 

আপন িঠকানা িনধারণ কের নয়। 

যিমেনর আইল পিরবতন বা যিমন জবরদখল করার শাি ঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

اْلَأْرِض ُطوَِّقُھ ِمْن َسْبِع َأَرِضیَن ِمَنَمْن َظَلَم ِقیَد ِشْبٍر    

অথঃ য ব ি  কােরা অধহাত জিমন জবরদখল করেব িকয়ামত িদবেস তার গলায় সাতিট 

যিমন ঝুিলেয় দয়া হেব। িতিন আেরা বেলনঃ 

اللَُّھ َمْن آَوى ُمْحِدًثا َوَلَعَن اللَُّھ  َوَلَعَنَواِلَدُه َوَلَعَن اللَُّھ َمْن َذَبَح ِلَغْیِر اللَِّھ  َلَعَن اللَُّھ َمْن َلَعَن
 مْن َغیََّر َمَناَر اْلَأْرِض

অথঃ য ব ি  তার িপতার উপর অিভস াত করেলা তার উপর আ াহর লানত, য ব ি  

আ াহ ছাড়া অেন র জন  প  যেবহ করল তার উপর আ াহর লানত, য ব ি  কান 

অপরাধীেক আ য় িদল তার উপর আ াহর অিভশাপ। আর য ব ি  জিমেনর িনশানা বা 

আইল পিরবতন করেব তার উপর আ াহর অিভশাপ বিষত হেব।  

   এখােন সীমানা পিরবতেনর অথ হে  যিমেনর আইল চেপ সীমানা ন  করা বা কােরা 

যিমন আ সাৎ কের িনেজর যিমেনর অন-ভূ  কের নয়া। এেদর শাি  স েক রাসূল 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

  َمْن َأَخَذ ِمَن اْلَأْرِض َشْیًئا ِبَغْیِر َحقِِّھ ُخِسَف ِبِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضیَن

অথঃ অন ায়ভােব য ব ি  কারও যিমেনর িকছু অংশ িছিনেয় িনেব, িকয়ামেতর িদন তােক 

সাত তবক যিমেনর নীেচ দািবেয় দয়া হেব। 

   ইয়ালা িবন মু  রা (রাঃ) হেত বিণত িতিন বেলনঃ আিম রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা ামেক বলেত েনিছ, য ব ি  অন ায়ভােব কারও এক িবঘত পিরমাণ যিমন 

জবরদখল কের িনেব িকয়ামেতর িদন আ াহ তার উপর উ  যিমন খনন করেত করেত 

সাত তবক যিমেনর শষ পয  পৗছঁার দািয়  চািপেয় িদেবন। অতঃপর তার গলায় সাতিট 
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যিমন ঝুিলেয় দয়া হেব। মানেুষর মােঝ ফয়সালা শষ না হওয়া পয  উহা তার গলায় 

ঝুলন- অব ায় থাকেব। 

   মসুনােদ আহমােদর অন  বণনায় আেছ, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলনঃ য ব ি  অন ায়ভােব কারও যিমন আ সাৎ করেব িকয়ামেতর িদন তােক সই 

যিমেনর সম  মািট হাশেরর মােঠ বহন কের িনেয় যেত বলা হেব। 

অন ায়ভােব কারও স দ আ সাৎ করার শাি ঃ   

   আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম একদা 

আমােদর মােঝ দািড়েয় গণীমেতর মাল খয়ানত স েক আেলাচনা করেত িগেয় তার 

ভয়াবহ পিরণিতর কথা উে খ করেলন। অতঃপর িতিন বলেলনঃ 

َبِتِھ َفَرٌس َلُھ َحْمَحَمٌة َیُقوُل َیا َلا ُأْلِفَینَّ َأَحَدُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلى َرَقَبِتِھ َشاٌة َلَھا ُثَغاٌء َعَلى َرَق
ُل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأِغْثِني َفَأُقوُل َلا َأْمِلُك َلَك َشْیًئا َقْد َأْبَلْغُتَك َوَعَلى َرَقَبِتِھ َبِعیٌر َلُھ ُرَغاٌء َیُقو

َعَلى َرَقَبِتِھ َصاِمٌت َفَیُقوُل َیا َرُسوَل َرُسوَل اللَِّھ َأِغْثِني َفَأُقوُل َلا َأْمِلُك َلَك َشْیًئا َقْد َأْبَلْغُتَك َو
َلى َرَقَبِتِھ ِرَقاٌع َتْخِفُق َفَیُقوُل َیا َرُسوَل َع َأْواللَِّھ َأِغْثِني َفَأُقوُل َلا َأْمِلُك َلَك َشْیًئا َقْد َأْبَلْغُتَك 
 اللَِّھ َأِغْثِني َفَأُقوُل َلا َأْمِلُك َلَك َشْیًئا َقْد َأْبَلْغُتَك

অথঃ আিম িকয়ামেতর িদন তামােদর কাউেক এমন অব ায় দখেত চাইনা য, স ঘােড় 

একিট িচৎকাররত ছাগল িকংবা ঘাড়া বহন করেছ। স আমােক ডেক বলেছঃ হ আ াহর 

রাসূল! আমােক এ িবপদ থেক র া ক ন!! তখন আিম বলবঃ আিম তামার কান 

উপকার করেত পারেবানা। আিম আমার দািয়  পালন কেরিছ এবং তামােদর কােছ 

আ াহর ীন পৗিঁছেয় িদেয়িছ। তামােদর কউ যন িকয়ামেতর িদন গলায় এমন একিট 

উট ঝুলন- অব ায় আমার সােথ সা াৎ না কের য উটিট আওয়াজ করেত থাকেব। স 

বলেবঃ হ আ াহর রাসূল! আমােক সাহায  ক ন!! আিম তখন বলবঃ আিম তামার কান 

উপকার করেত পারবনা। আিম আমার দািয়  পালন কেরিছ এবং তামােদর কােছ আ াহর 

ীন পৗিঁছেয় িদেয়িছ। তামােদর কউ যন িকয়ামেতর িদন গলায় ণ- রৗপ  ঝুলন- 

অব ায় আমার সােথ সা াৎ না কের। স বলেবঃ হ আ াহর রাসূল! আমােক সাহায  

ক ন!! তখন আিম বলবঃ আিম তামার কান উপকার করেত পারেবানা। আিম আমার 
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দািয়  পালন কেরিছ এবং তামােদর কােছ আ াহর ীন পৗিঁছেয় িদেয়িছ। তামােদর কউ 

যন িকয়ামেতর িদন গলায় কাপেড়র বাঝা ঝুলন- অব ায় আমার সােথ সা াৎ না কের। 

স বলেবঃ হ আ াহর রাসূল! আমােক সাহায  ক ন!! তখন আিম বলবঃ আিম তামার 

কান উপকার করেত পারবনা। আিম আমার দািয়  পালন কেরিছ এবং তামােদর কােছ 

আ াহর ীন পৗিঁছেয় িদেয়িছ। 

   উপেরা  হাদীেছর অথ এইেয, েত ক খয়ানতকারী যাই খয়ানত ক ক না কন 

িকয়ামেতর িদেন তা বহন কের িনেয় হাশেরর মােঠ উপি ত হেব। যােত স হাশেরর 

ময়দােন সম  মাখলুেকর সামেন অপমািনত ও লি ত হয়। চাই খয়ানতকতৃ বস' কান 

প  হাক বা ণ- রৗপ  হাক বা অন  িকছ ু হাক। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َوَمْن َیْغُلْل َیْأِت ِبَما َغلَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة

অথঃ য ব ি  যা আ সাৎ করেব িকয়ামেতর িদন তা িনেয় হািজর হেব। সূরা আল-

ইমরানঃ ১৬১  

মােপ কম দয়ার পিরণিতঃ 

   করুআন ও হাদীেছ মােপ এবং ওজেন কম দয়ােক হারাম ঘাষণা করা হেয়েছ। মানেুষর 

কাছ থেক কান িকছ ু মেপ নয়ার সময় পণূ মা ায় বা বশী হণ করা এবং দয়ার সময় 

মােপ কম কের দয়ার শাি  অত ন- ভয়াবহ। আ াহর নবী য়াইব আঃএর জািতেক মােপ 

কম দয়ার কারেণই ংস কের দয়া হেয়েছ। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

َن َأَلا َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن الَِّذیَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َیْسَتْوُفوَن َوِإَذا َكاُلوُھْم َأْو َوَزُنوُھْم ُیْخِسُرو
اَلِمیَنَیُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّھْم َمْبُعوُثوَن ِلَیْوٍم َعِظیٍم َیْوَم َیُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَع  

অথঃ যারা মােপ কম দয় তােদর জন  রেয়েছ েভাগ। যারা লাকেদর কাছ থেক যখন 

মেপ নয় তখন পণূ মা ায় নয় এবং যখন লাকেদরেক মেপ দয় িকংবা ওজন কের 

দয় তখন কম কের দয়। তারা িক ভয় কেরনা য তারা পনু ি ত হেব? একিট মহান 

িদবেস যিদন মানষু আপন কতৃকেমর িহসাব দয়ার সময় িব জাহােনর িতপালেকর 

সামেন দাড়ােব। (সূরা তাতফীফঃ ১-৬)    
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ছিব অ নকারী ও স'তকারীেদর অব াঃ  

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َأْحُیوا َما َخَلْقُتْمِإنَّ الَِّذیَن َیْصَنُعوَن َھِذِه الصَُّوَر ُیَعذَُّبوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیَقاُل َلُھْم    

অথঃ যারা এসম  ছিব অ ন করেব িকয়ামেতর িদন তােদরেক শাি  দয়া হেব। তােদরেক 

বলা হেবঃ তামরা যা তরী কেরছ তা জীিবত কের দখাও। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ 

یُل َكَأنََّھا ُنْمُرَقٌة َفَجاَء َفَقاَم َبْیَن َقاَلْت َحَشْوُت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِوَساَدًة ِفیَھا َتَماِث
ِوَساَدٌة  اْلَباَبْیِن َوَجَعَل َیَتَغیَُّر َوْجُھُھ َفُقْلُت َما َلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َما َباُل َھِذِه اْلِوَساَدِة َقاَلْت

َلاِئَكَة َلا َتْدُخُل َبْیًتا ِفیِھ ُصوَرٌة َوَأنَّ َمْن َجَعْلُتَھا َلَك ِلَتْضَطِجَع َعَلْیَھا َقاَل َأَما َعِلْمِت َأنَّ اْلَم
ُیَعذَُّب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیُقوُل َأْحُیوا َما َخَلْقُتْم الصُّوَرَةَصَنَع    

অথঃ আিম নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর জন  একিট বািলশ তরী করলাম। 

তােত িকছ ুছিব িছল। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ঘেরর দরজার কােছ দািড়েয় 

থাকেলন। তা দেখ ােধ তারঁ মখুম েলর রং পিরবতন হেত লাগল। আিম বললামঃ হ 

আ াহর রাসূল! আমােদর িক হেলা? িতিন বলেলনঃ এই বািলশ েলার অব া এমন কন? 

আেয়শা (রাঃ) বলেলনঃ এ েলা আিম আপনার বসার জেন  তরী কেরিছ। রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ তিু◌ম িক জান না য ঘের ছিব থােক আ াহর রহমেতর 

ফেরশতা স ঘের েবশ কেরনা? য ব ি  ছিব তরী করেব আ াহ তােক িকয়ামেতর িদন 

কিঠন শাি  িদেবন এবং বলেবনঃ তামরা যা তরী কেরছ তােত   দান কর। 

   ইবেন আ াস (রাঃ) হেত বিণত িতিন বেলনঃ আিম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামেক বলেত েনিছ,  

َیْنُفَخ ِفیَھا الرُّوَح َوَلْیَس ِبَناِفٍخ َأْنَمْن َصوََّر ُصوَرًة ِفي الدُّْنَیا ُكلَِّف َیْوَم اْلِقَیاَمِة    

অথঃ িনয়ােত য ব ি  কান ছিব অংকন করেব িকয়ামেতর িদন তােক উহােত   দান 

করার আেদশ দয়া হেব। স তােত   স ার করেত স ম হেবনা। 
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   ইবেন মাসউদ (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ আিম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামেক বলেত েনিছ,  

  ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذاًبا ِعْنَد اللَِّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة اْلُمَصوُِّروَن

অথঃ িকয়ামেতর িদন ছিব অ নকারীেদরেক সবেচেয় কিঠন শাি  দান করা হেব। উ লু 

মেুমনীন আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ 

َناَوَل َدَخَل َعَليَّ النَِّبيُّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِفي اْلَبْیِت ِقَراٌم ِفیِھ ُصَوٌر َفَتَلوََّن َوْجُھُھ ُثمَّ َت
ُھ َوَقاَلْت َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َعَذاًبا َیْوَم اْلِقَیاَمِة السِّْتَر َفَھَتَك

                الَِّذیَن ُیَصوُِّروَن َھِذِه الصَُّوَر

অথঃ একদা রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আমার কােছ আগমণ করেলন। সসময় 

বাড়ীেত একিট চাদর িছল। তােত িছল িবিভ  রকম ছিব। কাপড়িট দেখ ােধ তারঁ 

চহারা পিরবতন হেয় গল। অতঃপর িতিন সিটেক িনেয় িছেঁড় ফলেলন। আেয়শা (রাঃ) 

বেলনঃ অতঃপর রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ যারা এসম  ছিব আকঁেব 

িকয়ামেতর িদন তােদরেক সবেচেয় কিঠন শাি  দয়া হেব। 

অকারেণ কান াণীেক ক  িদেয় হত া করার পিরণাম জাহা ামঃ 

   িবনা েয়াজেন কান াণী হত া করা জােয়য নয়। তেব যসম  িতকর াণীেক হত া 

করার কথা বলা হেয়েছ তার কথা িভ । নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

ُر َفَرَأْیُت ِفیَھا اْمَرَأًة ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل ُتَعذَُّب ِفي ِھرٍَّة َلَھا َرَبَطْتَھا َفَلْم ُعِرَضْت َعَليَّ النَّا
 ُتْطِعْمَھا َوَلْم َتَدْعَھا َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اْلَأْرِض

অথঃ আমার কােছ জাহা ামেক পশ করা হল। তােত দখলাম বনী ইসরাঈেলর একিট 

মিহলােক একিট িবড়াল হত া করার অপরােধ শাি  দয়া হে । উ  মিহলা িবড়ালিটেক 

বেধ রাখত। স িনেজও িবড়ালেক কান িকছ ু খেত দয়িন এবং যিমন থেক পাকা-মাকড় 

ধের খাওয়ার জন  ছেড়ও দয়িন। এভােব ধুার তাড়নায় িবড়ালিট মৃতু  বরণ কের। সহীহ 

বুখারীর অন  বণনায় এেসেছ, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 
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تَّى َدَنْت ِمنِّي اْلَجنَُّة َحتَّى َلِو اْجَتَرْأُت َعَلْیَھا َلِجْئُتُكْم ِبِقَطاٍف ِمْن ِقَطاِفَھا َوَدَنْت ِمنِّي النَّاُر َح
َشْأُن َھِذِه َقاُلوا ُقْلُت َأْي َربِّ َوَأَنا َمَعُھْم َفِإَذا اْمَرَأٌة َحِسْبُت َأنَُّھ َقاَل َتْخِدُشَھا ِھرٌَّة ُقْلُت َما 

  َحَبَسْتَھا َحتَّى َماَتْت ُجوًعا َلا َأْطَعَمْتَھا َوَلا َأْرَسَلْتَھا َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اْلَأْرِض

অথঃ জা াতেক আমার িনকটবতী করা হেলা। আমার ই া হেল আিম তামােদরেক 

জা ােতর একছড়া ফল এেন দখােত পারতাম। এমিনভােব জাহা ামেকও আমার কােছ 

হািজর করা হেলা। আিম তােত একিট মিহলােক দখেত পলাম। হাদীেছর বণনাকারী 

বেলনঃ আমার মেন হয় রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ একিট িবড়াল 

উ  মিহলােক নখ িদেয় খামিচেয় ত-িব ত করিছল। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ আিম বললামঃ িক অপরােধর কারেণ মিহলােক এভােব শাি  দয়া হে ? 

ফেরশতাগণ বলেলনঃ এই মিহলা িবড়ালিটেক আটিকেয় রেখিছল। িবড়ালিটেক স কান 

িকছ ুপানাহার করেত দয়িন এবং যিমন থেক তার খাবার সং হ করার জেন  াধীনভােব 

ছেড়ও দয়িন। শষ পয  ধুার তাড়নায় িবড়ালিট মারা িগেয়িছল।     

মদ পানকারীেদর পিরণিতঃ 

   জােবর (রাঃ) নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  হেত বণনা কেরনঃ 

ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم ِإنَّ َعَلى اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َعْھًدا ِلَمْن َیْشَرُب اْلُمْسِكَر َأْن َیْسِقَیُھ ِمْن ِطیَنِة 
َأْھِل النَّاِر َأْو ُعَصاَرُة َأْھِل النَّاِر َعَرُقاْلَخَباِل َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ِطیَنُة اْلَخَباِل َقاَل    

অথঃ নশা জাতীয় িতিট বস'ই হারাম। য ব ি  িনয়ােত নশা জাতীয় কান িকছ ুপান 

করেব িকয়ামেতর িদন আ াহ তােক িতনাতুল খাবােলর পািন পান করােবন। সাহাবাগণ 

িজে স করেলনঃ হ আ াহর রাসূল! িতনাতুল খাবাল িক? উ ের িতিন বলেলনঃ তা হেলা 

জাহা ামীেদর শরীেরর ঘাম বা পুঁজ। ইবেন উমার (রাঃ) বেলনঃ রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম বেলেছনঃ  

ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم َوَمْن َشِرَب اْلَخْمَر ِفي الدُّْنَیا َفَماَت َوُھَو ُیْدِمُنَھا َلْم َیُتْب 
  َلْم َیْشَرْبَھا ِفي اْلآِخَرِة
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অথঃ িতিট নশাদার বস'ই মদ এবং িতিট নশাদার িজিনষই হারাম। য মদেখার 

িনয়ােত মদ পন করেব অতঃপর তাওবা না কের মৃতু  বরণ করেব স পরকােল 

বেহশেতর শরাব পান করা থেক বি ত হেব। 

ণ- রৗেপ র পাে  পানাহারকারীেদর অব াঃ 

   উে  সালামা (রাঃ) নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বণনা কেরন, 

ِإنََّما ُیَجْرِجُر ِفي َبْطِنِھ َنَاُر َجَھنََّم اْلِفضَِّةالَِّذي َیْشَرُب ِفي ِإَناِء    

অথঃ য ব ি  ণ- রৗেপ র পাে  পানাহার করেব িকয়ামেতর িদন তার পেট জাহা ােমর 

আ ন গরগর শ  করেব। 

হাশেরর মােঠ িবচােরর কাঠগড়ায় খুনীেদর িবচার থেমঃ 

   এিবষেয় আ াহ তা’আলা বেলনঃ  

ُھ َعَذاًبا َوَمْن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَھنَُّم َخاِلًدا ِفیَھا َوَغِضَب اللَُّھ َعَلْیِھ َوَلَعَنُھ َوَأَعدَّ َل
                                                                                                                   َعِظیًما

অথঃ য ব ি  কান মুিমনেক ই াকৃতভােব হত া করেব তার িঠকানা হেব িচর ায়ী 

জাহা াম। আ াহ তার উপর াধাি ত হেয়েছন তার উপর অিভস াত কেরেছন এবং 

তার জেন  িনধািরত কের রেখেছন কিঠন শাি । সূরা িনসাঃ ৯৩ রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম বেলনঃ  

َبْیَن النَّاِس َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِفي الدَِّماِء ُیْقَضىَأوَُّل َما                                       

অথঃ িকয়ামেতর িদন হাশেরর মােঠ মানুেষর মােঝ সব থম খুেনর িবচার করা হেব।  

আ হত াকারীর ক ণ অব াঃ 

   আবু রায়রা (রাঃ) নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বণনা কেরনঃ 
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ًدا ِفیَھا َمْن َقَتَل َنْفَسُھ ِبَحِدیَدٍة َفَحِدیَدُتُھ ِفي َیِدِه َیَتَوجَُّأ ِبَھا ِفي َبْطِنِھ ِفي َناِر َجَھنََّم َخاِلًدا ُمَخلَّ
َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفیَھا َأَبًدا َوَمْن  َجَھنََّمْفَسُھ َفُھَو َیَتَحسَّاُه ِفي َناِر َأَبًدا َوَمْن َشِرَب ُسما َفَقَتَل َن

  َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُھ َفُھَو َیَتَردَّى ِفي َناِر َجَھنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفیَھا َأَبًدا

য ব ি  লাহার অ  িদেয় িনেজর শরীের আঘাত কের আ হত া করেব িকয়ামেতর িদন 

তার হােত সই লাহার অ িট দয়া হেব। স উ  অ িট িদেয় িনেজর পেট আঘাত করেত 

থাকেব এবং জাহা ামই হেব তার জন  িচর ায়ী বাস ান। য ব ি  িবষ পান কের 

আ হত া করেব িকয়ামেতর িদন স িবষ হােত িনেয় তা পান করেত থাকেব এবং িচরকাল 

জাহা ােম অব ান করেব। আর য ব ি  পাহােড়র উপর থেক ই াকতৃভােব লাফ িদেয় 

পেড় িগেয় আ হত া করেব স জাহা ােমর আ েন িনেজেক িনে প কের িচরকাল তথায় 

অব ান করেব। 

   সহীহ বুখারীেত আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত, নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ  

  الَِّذي َیْخُنُق َنْفَسُھ َیْخُنُقَھا ِفي النَّاِر َوالَِّذي َیْطُعُنَھا َیْطُعُنَھا ِفي النَّاِر

য ব ি  গলায় ফাঁিস িদেয় আ হত া করেব স জাহা ােমর আ েন আপন গলায় ফািঁস 

িদেয় ঝুলেত থাকেব। আর য ব ি  িনেজর শরীের অ  িদেয় আঘাত করেব জাহা ােমর 

আ েন উ  অ  িদেয় স িনেজর শরীের আঘাত করেত থাকেব। জু বু িবন আ ু া   হেত 

বিণত, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

ُم َحتَّى َماَت َكاَن ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل ِبِھ ُجْرٌح َفَجِزَع َفَأَخَذ ِسكِّیًنا َفَحزَّ ِبَھا َیَدُه َفَما َرَقَأ الدَّ
 َقاَل اللَُّھ َتَعاَلى َباَدَرِني َعْبِدي ِبَنْفِسِھ َحرَّْمُت َعَلْیِھ اْلَجنََّة

তামােদর পবূবতী যামানায় একজন লাক িছল। তার হােত আঘাত লাগল। এেত স ভীষণ 

য ণায় কাতর হেয় গল। শষ পয  স একিট ছিুর হােত িনেয় আঘাত া  হাতিট কেট 

ফলল। ফেল র  আর ব  হল না। স মারা গল। আ া   তাআলা বলেলনঃ আমার বা া 

িনেজই তাড়া ড়া কের তার জান বর কের িদল। আিম তার উপর জা াত হারাম কের 

িদেয়িছ।  

অন ায়ভােব ইয়াতীেমর স দ ভ ণকারীর পিরণামঃ  
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   মহান আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِھْم َناًرا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًراِإنَّ الَِّذیَن   

যারা অন ায়ভােব ইয়াতীমেদর ধন-স দ ভ ণ কের িন য় তারা ীয় উদের অি  ব তীত 

িকছইু ভ ণ কের না এবং স রই তারা িলত অি েত েবশ করেব। সূরা িনসাঃ ১০ 

   অথাৎ যারা িবনা কারেণ এবং অন ায়ভােব িপতহৃীন অনাথেদর ধন-স দ ভ ণ কের 

তারা মলূতঃ আ ন িদেয়ই পট ভিত করেছ। িকয়ামেতর িদন তােদর পেট জাহা ােমর 

আ ন দাউ দাউ কের লেত থাকেব। আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

نَّْفِس اْجَتِنُبْواالسَّْبَع اْلُموِبَقاِت َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ُھنَّ َقاَل الشِّْرُك ِباللَِّھ َوالسِّْحُر َوَقْتُل ال
زَّْحِف َوَقْذُف الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَأْكُل الرَِّبا َوَأْكُل َماِل اْلَیِتیِم َوالتََّولِّي َیْوَم ال

                                                          اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَلاِت

অথঃ তামরা সাতিট ংসা ক িবষয় হেত িবরত থাকেব। সাহাবাগণ িজে স করেলন 

স েলা িক িক? রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ তা হেলা ১ আ াহর সােথ 

কান িকছেুক শরীক করা ২ যা  করা ৩ আ াহ তা’আলা যােক হত া করা হারাম কেরেছন 

তােক অন ায়ভােব হত া করা। ৪ সুদ খাওয়া ৫ ইয়াতীেমর স দ আ সাৎ করা ৬ যুে র 

ময়দান হেত পলায়ন করা ৭ সতী-সা ী মুিমন মিহলার িত িমথ া অপবাদ দয়া। 

সামথ থাকা সে ও িভ াবৃি কারীর অব াঃ 

   আব াহ িবন মাসঊদ (রাঃ) হেত বিণত, নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলনঃ 

َمْن َسَأَل النَّاَس َوَلُھ َما ُیْغِنیِھ َجاَء َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَمْسَأَلُتُھ ِفي َوْجِھِھ ُخُموٌش َأْو ُخُدوٌش َأْو 
َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ُیْغِنیِھ َقاَل َخْمُسوَن ِدْرَھًما َأْو ِقیَمُتَھا ِمَن الذََّھِبُكُدوٌح ِقیَل    

অথঃ সামথ থাকা সে ও য ব ি  মানেুষর কােছ হাত পাতেব স িকয়ামেতর িদন 

গাশতিবহীন এবং ত-িব ত চহারা িনেয় হাশেরর মােঠ উপি ত হেব। রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা ামেক িজে স করা হেলা হ আ াহর রাসূল! সামথবান হওয়ার জেন  
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কতটুক ুস দ থাকা েয়াজন? িতিন বলেলনঃ প াশ িদরহাম অথবা তার সমপিরমাণ ণ 

বা অন  কান স দ। 

জনসাধারেণর েয়াজন পরূেণ উদাসীন শাসকেদর পিরণামঃ  

   মআু ’য িবন জাবাল (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সাঃ বেলনঃ  

َواْلَحاَجِة اْحَتَجَب اللَُّھ َعْنُھ َیْوَم  الضََّعَفِةَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر النَّاِس َشْیًئا َفاْحَتَجَب َعْن ُأوِلَي 
  اْلِقَیاَمِة

অথঃ য ব ি  জনগেণর কান দািয় ভার হণ করার পর বল এবং অভাবীেদর েয়াজন 

পরূণ করা থেক দূের থাকেলা িকয়ামেতর িদন আ াহ তার েয়াজন পণূ করা থেক দূের 

সের থাকেবন। 

িবনা অনমুিতেত অেন র কথা বণকারীর অব াঃ 

   ইমাম বুখারী ইবেন আ াস (রাঃ) হেত বণনা কেরন, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ  

َوَمِن اْسَتَمَع ِإَلى َحِدیِث َقْوٍم  َیْفَعَلَأْن َیْعِقَد َبْیَن َشِعیَرَتْیِن َوَلْن َمْن َتَحلََّم ِبُحْلٍم َلْم َیَرُه ُكلَِّف 
َوُھْم َلُھ َكاِرُھوَن َأْو َیِفرُّوَن ِمْنُھ ُصبَّ ِفي ُأُذِنِھ اْلآُنُك َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَمْن َصوََّر ُصوَرًة ُعذَِّب 

َناِفٍخَوُكلَِّف َأْن َیْنُفَخ ِفیَھا َوَلْیَس ِب  

অথঃ য ব ি  ে  িকছ ুনা দেখই িমথ া  বণনা করেব িকয়ামেতর িদন তােক ’িট 

গেমর দানা িদেয় একসােথ িঘরা দয়ার আেদশ দয়া হেব অথচ স কান েমই তা 

করেত পারেব না। আর য ব ি  কান গাে র অপছ  সে ও তােদর কথা কান পেত 

বণ করেব িকয়ামেতর িদন তার কােন গিলত িশশা ঢেল দয়া হেব। য ব ি  কান 

িকছরু ছিব আকঁেব তােক িকয়ামেতর িদন শাি  দান করা হেব এবং ছিব েলােত ােণর 

স ার করেত বলা হেব। অথচ স তা করেত কখনই স ম হেব না। এভােব মানেুষর কথা 

বণকারী িমথ া, গীবত এবং চুগলেখারীেতও িল  হয় িবধায় স উ  অপরােধর শাি েতও 

পাকড়াও হেব। 

মতৃব ি র জন  উৈ ঃ ের িবলাপকারীনীর অব াঃ 
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   আবু মােলক আল আশয়া’রী (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলনঃ 

اْلَفْخُر ِفي اْلَأْحَساِب َوالطَّْعُن ِفي  َقاَل َأْرَبٌع ِفي ُأمَِّتي ِمْن َأْمِر اْلَجاِھِلیَِّة َلا َیْتُرُكوَنُھنَّ
ْوَم اْلِقَیاَمِة اْلَأْنَساِب َواْلاْسِتْسَقاُء ِبالنُُّجوِم َوالنَِّیاَحُة َوَقاَل النَّاِئَحُة ِإَذا َلْم َتُتْب َقْبَل َمْوِتَھا ُتَقاُم َی

  َوَعَلْیَھا ِسْرَباٌل ِمْن َقِطَراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب

আমার উ েতর মেধ  জােহলী যামানার চারিট িজিনষ বতমান থাকেব। তারা এ েলা 

ছাড়েত পারেব না। ১ বংশ মযাদা িনেয় গব করা। ৩ কােরা বংেশ আঘাত করা। ৩ তারকার 

মাধ েম বৃি  াথনা করা। ৪ মতৃ ব ি র জন  উৈ ঃ ের ন করা। মতৃব ি র জেন  

উৈ ঃ ের িবলাপকারীনী মিহলা যিদ মৃতু র পেূব তাওবা না কের মৃতু  বরণ কের 

িকয়ামেতর িদন তােক আলকাতরার পায়জামা ও খুজিলযু  জামা পিরেয় হাশেরর মােঠ 

উপি ত করা হেব।  

   হাদীেছর অথ এই য িবলাপকারীনীেক িকয়ামেতর িদন গিলত শীশার েলপযু  জামা 

পিরেয় দয়া হেব। শাি  ও অপমান প তােক এ ধরেণর পাষাক পিরেয় সবার সামেন 

উপি ত করা হেব। 

বপদা মিহলার অব াঃ  

   য সম  মিহলা িনয়ােত বপদা হেয় চলা- ফরা করেব তােদর স েক রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

ُھْم ِسَیاٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َیْضِرُبوَن ِبَھا النَّاَس َوِنَساٌء ِصْنَفاِن ِمْن َأْھِل النَّاِر َلْم َأَرُھَما َقْوٌم َمَع
اْلَماِئَلِة َلا َیْدُخْلَن اْلَجنََّة َوَلا  اْلُبْخِتَكاِسَیاٌت َعاِرَیاٌت ُمِمیَلاٌت َماِئَلاٌت ُرُءوُسُھنَّ َكَأْسِنَمِة 

َكَذا َوَكَذا َیِجْدَن ِریَحَھا َوِإنَّ ِریَحَھا َلُیوَجُد ِمْن َمِسیَرِة   

অথঃ ই কােরর লাক জাহা ােম েবশ করেব। িক  আিম তােদরেক দিখিন। তােদর 

এক কার হেলা এমন লাক যােদর হােত গ র লেজর মত লািঠ থাকেব। তা িদেয় 

মানষুেক হার করেব। আর ি তীয় কার হল এমন সব মিহলা যারা িনয়ােত পাষাক 

পিরধান করেব িক  পাষাক সংকীণ হওয়ার কারেণ অথবা পাষাক িদেয় সম  শরীর 

আবৃত না করার কারেণ তােদরেক উলে র মত দখা যােব। তারা বহায়াপনা ও অ ীল 
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আচরেণর মাধ েম পু ষেদরেক িনেজেদর িদেক আকৃ  করেব। তােদর মাথার চলু েলা 

উেটর কুঁেজর মত সামেনর িদেক ঝুেল থাকেব। তারা জা ােত েবশ করা তা দেূরর কথা 

জা ােতর সু াণও পােবনা। অথচ জা ােতর সু াণ ব দরূ থেক পাওয়া যােব। 

   মসুিলম রমণীর জন  বপদায় ঘর থেক বর হওয়া কবীরা নাহর অন-ভূ । এ 

ব াপাের কেঠার সতকবাণী এেসেছ। পদাহীনা মিহলা পদা না করার কারেণ জাহা ােমর 

অিধবাসী হওয়ার ভয় রেয়েছ। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

  َكْم ِمْن َكاِسَیٍة ِفي الدُّْنَیا َعاِرَیٍة َیْوَم اْلِقَیاَمِة

অথঃ িনয়ােত পাষাক পিরধানকারী অেনক মিহলা িকয়ামেতর িদন িবব  অব ায় থাকেব। 

   রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর উপেরা  কথািটর কেয়ক ধরেণর ব াখ া হেত 

পাের। 

১ অেনক মিহলা ধন-স দ ও াচেুযর মােঝ থেক িনয়ােত সু র পাষাক পিরধান কের 

শরীর ঢেক রাখেব। িক  িনয়ােত ভাল আমল না করার কারেণ আেখরােত ছাওয়াব থেক 

খালী থাকেব। 

২ মিহলা িনয়ােত কাপড় পিরধান করেতা, িক  এমন সংকীণ ও পাতলা পাষাক পিরধান 

করত যা ারা সতর আবৃত হতনা। তাই িতদান প িকয়ামেতর িদন উল  করার 

মাধ েম তােক শাি  দয়া হেব। 

৩ মিহলা িনয়ােত পাষাক পিরধান করেতা, িক  িপছেনর িদেক ওড়না ঝুিলেয় িদত যােত 

ব  ও শরীেরর অিধকাংশ কাশ হেয় যত। যার ফেল তােক উলে র মত দখা যত। 

পিরণােম তােক িকয়ামেতর িদন িবব  কের শাি  দয়া হেব। 

   তাই বুি মতী মিহলােদর উিচৎ এ ভয়াবহ অব া ও পিরণিতর কথা িচ া করা যার 

একমা  কারণ বপদা ও বহায়াপনা। মসুিলম রমণী যন ঐ সম  পাষাক ও ওড়নার িত 

দিৃ  না দয় যা পদার মাধ ম না হেয় িফতনার কারেণ পিরণত হেয়েছ। ভেব দখা উিচৎ ঐ 

রমণীর! য িনেজেক মুিমন পু ষেদর জেন  িফতনার কারেণ পিরণত হেয় তােদরেক 

জা ােতর পেথ চলা থেক পদ লন করেছ। 
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িকয়ামেতর িদন লাক দখােনা আমলকারীর থম িবচার হেবঃ 

   রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َد َفُأِتَي ِبِھ َفَعرََّفُھ ِنَعَمُھ َفَعَرَفَھا َقاَل َفَما ِإنَّ َأوََّل النَّاِس ُیْقَضى َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلْیِھ َرُجٌل اْسُتْشِھ
 َعِمْلَت ِفیَھا َقاَل َقاَتْلُت ِفیَك َحتَّى اْسُتْشِھْدُت َقاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت ِلَأْن ُیَقاَل َجِريٌء َفَقْد

النَّاِر َوَرُجٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُھ َوَقَرَأ  ِقیَل ُثمَّ ُأِمَر ِبِھ َفُسِحَب َعَلى َوْجِھِھ َحتَّى ُأْلِقَي ِفي
ُھ َوَقَرْأُت اْلُقْرآَن َفُأِتَي ِبِھ َفَعرََّفُھ ِنَعَمُھ َفَعَرَفَھا َقاَل َفَما َعِمْلَت ِفیَھا َقاَل َتَعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمُت

ْلِعْلَم ِلُیَقاَل َعاِلٌم َوَقَرْأَت اْلُقْرآَن ِلُیَقاَل ُھَو َقاِرٌئ َفَقْد ِفیَك اْلُقْرآَن َقاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك َتَعلَّْمَت ا
ْن ِقیَل ُثمَّ ُأِمَر ِبِھ َفُسِحَب َعَلى َوْجِھِھ َحتَّى ُأْلِقَي ِفي النَّاِر َوَرُجٌل َوسََّع اللَُّھ َعَلْیِھ َوَأْعَطاُه ِم

ُھ ِنَعَمُھ َفَعَرَفَھا َقاَل َفَما َعِمْلَت ِفیَھا َقاَل َما َتَرْكُت ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِِّھ َفُأِتَي ِبِھ َفَعرََّف
َفَقْد ِقیَل  َسِبیٍل ُتِحبُّ َأْن ُیْنَفَق ِفیَھا ِإلَّا َأْنَفْقُت ِفیَھا َلَك َقاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك َفَعْلَت ِلُیَقاَل ُھَو َجَواٌد

ُثمَّ ُأْلِقَي ِفي النَّاِر ُثمَّ ُأِمَر ِبِھ َفُسِحَب َعَلى َوْجِھِھ   

অথঃ িকয়ামেতর িদন থেম যসব লােকর িবচার করা হেব তােদর মেধ  একজন শহীদ 

ব ি । তােক উপি ত কের আ াহ তারঁ নয়া’মতসমহূ রণ কিরেয় িদেবন। স তা ীকার 

করেব। অতঃপর আ াহ তােক িজে স করেবন আমার দয়া নয়া’মেতর িবিনমেয় তিুম িক 

আমল কেরছ? উ ের স বলেবঃ আপনার রা ায় জহাদ কের শহীদ হেয়িছ। আ াহ 

বলেবনঃ তুিম িমথ া বলেছ; বরং তিুম এই উে েশ  িজহাদ কের শহীদ হেয়িছেল যােত 

তামােক শহীদ বেল আখ ািয়ত করা হয়। পিৃথবীেত তা বলা হেয় গেছ। অতঃপর তােক 

মেুখর উপর উপুড় কের টেন িহচঁেড় জাহা ােম িনে প করা হেব। অতঃপর এমন একজন 

আেলমেক উপি ত করা হেব য ীিন ইলম অজন কেরেছ এবং মানষুেক তা িশ া িদেয়েছ 

এবং করুআন পাঠ কেরেছ। অতঃপর তােক আ াহর নয়া ’মতসমহূ রণ করােনা হেব। সও 

তা ীকার করেব। আ াহ তােক িজে স করেবনঃ আমার দয়া নয়া ’মেতর িবিনমেয় তুিম 

িক আমল কেরছ? স বলেবঃ ীিন ই  ম অজন কেরিছ, অন েক তা িশ া িদেয়িছ এবং 

আপনার জেন  করুআন পাঠ কেরিছ। আ াহ বলেবনঃ তুিম িমথ া বলেছা; বরং তিুম এই 

জেন  িবদ া িশ া কেরিছেল যােত মানষু তামােক আেলম বেল। আর এই জেন  করুআন 

পাঠ কেরিছেল যােত তামােক কারী বলা হয়। পিৃথবীেত তামােক এই সব বলা হেয় গেছ। 

এরপর তােক জাহা ােম িনে েপর আেদশ দয়া হেব। অতঃপর নাক ও মেুখর উপর উপুড় 
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কের তােক জাহা ােম িনে প করা হেব। এরপর ঐ ব ি েক আনা হেব যােক আ াহ 

নানারকম ধন-স দ দান কেরিছেলন। আ াহ তােক িজে স করেবন, আমার দয়া 

নয়ামেতর িবিনমেয় তিুম িক আমল কেরছ? স বলেবঃ আপিন যসম  পেথ খরচ করা 

পছ  কেরন তার কান পথই আিম বাদ দইিন। সকল পেথই খরচ কেরিছ। আ াহ 

বলেবনঃ তিুম িমথ া বলেছা; বরং তিুম এই জন  খরচ কেরেছা যােত মানষু তামােক 

দানবীর বেল। পিৃথবীেত তামােক তা বলা হেয় গেছ। অতঃপর তােক মখু ও নােকর উপর 

উপড়ু কের জাহা ােম িনে েপর আেদশ দয়া হেব এবং তােক জাহা ােম িনে প করা 

হেব। 

িবদআতীরা নবী সাঃএর হাউেজ কাউছার থেক বি ত হেবঃ  

   হাশেরর মােঠ রেয়েছ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর হাউেজ কাউছার যার পািন 

হেব েধর চেয় সাদা, মধরু চেয় িমি , এবং তার সু াণ হেব ক রীর সু ােণর চেয়ও 

অিধক পিব । য ব ি  একবার তা থেক পান করেব িচরিদেনর জেন  তার িপপাসা িমেট 

যােব। িব  আতীরা িকয়ামেতর িদন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর হাউেজ 

কাউছার থেক বি ত হেব। িতিন বেলনঃ 

نِّي َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض َمْن َمرَّ َعَليَّ َشِرَب َوَمْن َشِرَب َلْم َیْظَمْأ َأَبًدا َلَیِرَدنَّ َعَليَّ َأْقَواٌم ِإ
وا ْحَدُثَأْعِرُفُھْم َوَیْعِرُفوِني ُثمَّ ُیَحاُل َبْیِني َوَبْیَنُھْم َفَأُقوُل ِإنَُّھْم ِمنِّي َفُیَقاُل ِإنََّك َلا َتْدِري َما َأ

  َبْعَدَك َفَأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َغیََّر َبْعِدي

অথঃ িকয়ামেতর িদন আিম তামােদর জেন  হাউেজ কাউছােরর িনকট উপি ত থাকব। য 

ব ি  আমার কােছ আসেব আিম তােক তা থেক পান করােবা। আমার হাউজ থেক য 

একবার পািন পান করেব স আর কখনও িপপািসত হেবনা। এমন সময় আমার কােছ 

একদল লাক আগমণ করেব। আিম তােদরেক িচনেত পারব। তারাও আমােক িচনেত 

পারেব। অতঃপর আমার ও তােদর মােঝ িতব ক সৃি  করা হেব। আিম বলেবাঃ এরা 

আমার উ ত। তখন আমােক বলা হেবঃ আপিন জােনন না তারা আপনার পের কত 

িবদআত তরী কেরিছল। আিম বলবঃ আমার রেখ আসা ীেনর মেধ  যারা পিরবতন 

কেরেছা তারা এখান থেক সের যাও। অতঃপর তােদরেক সখান থেক িবতািড়ত করা 

হেব। 
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িকয়ামেতর িদন কিতপয় লােকর কিঠন পিরণিতঃ 

   করুআন ও হাদীেছ এমন কত েলা পােপর বণনা এেসেছ তােত িল  ব ি েদর ব াপাের 

ধমিক এেসেছ য িকয়ামেতর িদন আ াহ তােদর সােথ কথা বলেবন না, তােদর িদেক 

ক ণার দিৃ েত তাকােবন না, তােদরেক নাহ থেক পিব ও করেবন না এবং তােদর  

জেন  রেয়েছ কিঠন শাি । 

১ যারা আ াহর িকতাব গাপন কের। তারা হেলা ঐ সম  আেলম যারা িনয়ার াথ লাভ 

অথবা কান শাসকেক সন'  করার জন  ইলম গাপন কের থােক। আ াহ তা’আলা তােদর 

ব াপাের বেলনঃ 

 ِفي ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأنَزَل اللَُّھ ِمْن اْلِكَتاِب َوَیْشَتُروَن ِبِھ َثَمًنا َقِلیًلا ُأْوَلِئَك َما َیْأُكُلوَن
َزكِّیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم ُأْوَلِئَك الَِّذیَن ُبُطوِنِھْم ِإلَّا النَّاَر َوَلا ُیَكلُِّمُھْم اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَلا ُی

                        اْشَتَرْوا الضََّلاَلَة ِباْلُھَدى َواْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُھْم َعَلى النَّاِر

িন য় যারা স সব িবষয় গাপন কের যা আ াহ িকতােব নািযল কেরেছন এবং এর 

িবিনমেয় অ  মলূ  হণ কের তারা আ ন ছাড়া িনেজেদর পেট আর িকছইু ঢুকায়না। 

আ াহ িকয়ামেতর িদন তােদর সােথ কথা বলেবন না, তােদরেক নাহ থেক পিব ও 

করেবন না এবং তােদর জন  রেয়েছ বদনা দায়ক শাি । তারাই সুপেথর িবিনমেয় কপুথ 

এবং মার পিরবেত শাি  য় কেরেছ। অতঃপর িক েপ তারা জাহা াম সহ  করেব? সূরা 

বাকারাঃ ১৭৪-১৭৫ 

   ইমাম বগবী রঃ বেলনঃ আ াহ তােদর সােথ এমন কথা বলেবন না যােত তারা খুশী 

হেব; বরং িতিন তােদর সােথ ধমেকর ের কথা বলেবন। কউ কউ বেলেছনঃ িতিন 

তােদর উপর ু  থাকেবন। যমন বলা হেয় থােক অমকু ব ি  অমেুকর সােথ কথা 

বলেবনা। এটা ঐ সময় বলা হয় যখন স তার উপর ু  থােক। আবু রায়রা (রাঃ) হেত 

বিণত, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ কান আেলমেক শরীয়েতর কান 

িবষয় স েক িজে স করা হেল স যিদ জানা সে ও তা গাপন কের িকয়ামেতর িদন 

তার মেুখ আ েনর লাগাম পিরেয় দয়া হেব। 
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২ যারা আ াহর সােথ কৃত ওয়াদা ভ  কের ও সামান  মূেল র িবিনমেয় িত া ভ  কের 

এবং িনয়ার সামান  ােথর িবিনমেয় িমথ া শপথ কের। আ াহ তা ’আলা তােদর স েক 

বেলনঃ  

َماِنِھْم َثَمًنا َقِلیًلا ُأْوَلِئَك َلا َخَلاَق َلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َوَلا ُیَكلُِّمُھْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْشَتُروَن ِبَعْھِد اللَِّھ َوَأْی
 اللَُّھ َوَلا َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَلا ُیَزكِّیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلْیٌم

অথঃ যারা আ াহর নােম কতৃ অ ীকার এবং িত া সামান  মেূল  িব য় কের আেখরােত 

তােদর কান অংশ নই। তােদর সােথ িকয়ামেতর িদন আ াহ কথা বলেবন না। তােদর 

িত ক ণার দিৃ েত তাকােবন না। আর তােদরেক নাহ থেক পিব ও করেবন না। 

বস'তঃ তােদর জেন  রেয়েছ য নাদায়ক আযাব। সূরা আল ইমরানঃ ৭৭ 

৩ য ব ি  টাখনরু নীেচ যিমন পয  লু ী ও অন ান  কাপড় ঝুিলেয় পিরধান কের। য 

ব ি  মানষুেক কান িকছ ুদান করার পর খাটঁা দয়। আর য ব ি  পণ ব  িব য় ও 

চাল ুকরার জেন  িমথ া শপথ কের তােদর জন  রেয়েছ কিঠন শাি । আবু যার (রাঃ) হেত 

বিণত, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

َقاَل َفَقَرَأَھا  َثَلاَثٌة َلا ُیَكلُِّمُھُم اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَلا َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َوَلا ُیَزكِّیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم
ِسُروا َمْن ُھْم َیا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َثَلاَث ِمَراًرا َقاَل َأُبو َذرٍّ َخاُبوا َوَخ

  َرُسوَل اللَِّھ َقاَل اْلُمْسِبُل َواْلَمنَّاُن َواْلُمَنفُِّق ِسْلَعَتُھ ِباْلَحِلِف اْلَكاِذِب

িতন জন লােকর সােথ আ াহ িকয়ামেতর িদন কথা বলেবন না, তােদর িদেক ক ণার 

দিৃ েত তাকােবন না, তােদরেক নাহ থেক পিব ও করেবন না। আর তােদর জন  রেয়েছ 

কিঠন শাি । রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কথািট িতনবার বলেলন। আবু যার 

(রাঃ) বেলনঃ তাহেল তারা িত  ও ংস হেব। হ আ াহর রাসূল! তারা কান ণীর 

লাক? জবােব িতিন বলেলনঃ টাখনরু নীেচ কাপড় ঝুিলেয় পিরধানকারী, কান িকছ ুদান 

করার পর খাটঁাদানকারী ও িমথ া শপেথর মাধ েম পণ ব  িব য়কারী। 

৪ য ব ি  এমন ােন বসবাস কের যােত পািনর খুব সংকট অথচ তার িনকট েয়াজেনর 

অিতির  পািন রেয়েছ। আর স অন েদরেক পািন ব বহার করা থেক বাধা িদেয় থােক। 
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আর য ব ি  িনয়ার কান াথ হািসেলর জেন  ইমােমর হােত বায়আত কের। আবু 

রায়রা (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

َماٍء  َثَلاَثٌة َلا ُیَكلُِّمُھُم اللَُّھ َوَلا َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َوَلا ُیَزكِّیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم َرُجٌل َعَلى َفْضِل
ُھ ِإلَّا ِللدُّْنَیا َفِإْن َأْعَطاُه َما ُیِریُد َوَفى اْبَن السَِّبیِل َوَرُجٌل َباَیَع َرُجًلا َلا ُیَباِیُع ِبَطِریٍق َیْمَنُع ِمْنُھ

ا َلُھ َوِإلَّا َلْم َیِف َلُھ َوَرُجٌل َساَوَم َرُجًلا ِبِسْلَعٍة َبْعَد اْلَعْصِر َفَحَلَف ِباللَِّھ َلَقْد َأْعَطى ِبَھا َكَذ
َھاَوَكَذا َفَأَخَذ                                                                                           

অথঃ িতন ব ি র সােথ আ াহ কথা বলেবন না, তােদর িদেক ক ণার দিৃ েত তাকােবন না 

এবং তােদরেক নাহ থেক পিব ও করেবন না। আর তােদর জন  রেয়েছ কিঠন শাি । ১ 

এমন ব ি , য কান ময়দােন বসবাস কের, তার কােছ রেয়েছ অিতির  পািন। অথচ স 

মসুািফরেদরেক তা ব বহার করেত িনেষধ কের থােক। ২ এমন ব ি  য িনয়ার ােথ 

কান শাসেকর হােত বায়আত কের। শাসক যিদ িকছ ু দয় তেব তার সােথ কতৃ অি কার 

পণূ কের আর না িদেল অি কার ভ  কের। ৩ এমন ব ি  য কারও কােছ আসেরর 

নামােযর পের শপথ কের কান িজিনষ িবি  কের। স বেলঃ আ াহর কসম! আিম 

িজিনষিট এত টাকা িদেয় য় কেরিছ। যােত মানেুষরা তার কথা িব াস কের অথচ স 

তােত িমথ াবাদী।  

৫ তােদর মেধ  রেয়েছ বৃ  ব িভচারী, িমথ াবাদী বাদশাহ, অহংকারী ফকীর। এসকল লাক 

স েক আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত হাদীেছ  রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলেছনঃ 

َوَمِلٌك َشْیٌخ َزاٍن  َثَلاَثٌة َلا ُیَكلُِّمُھُم اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَلا ُیَزكِّیِھْم َوَلا َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم
  َكذَّاٌب َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر

িতন জন লােকর সােথ আ াহ িকয়ামেতর িদন কথা বলেবন না, তােদর িদেক ক ণার 

দিৃ েত তাকােবন না এবং তােদরেক নাহ থেক পিব ও করেবন না। আর তােদর জন  

রেয়েছ কিঠন আজাব। ১ বৃ  ব িভচারী ২ িমথ াবাদী বাদশাহ ৩ অহংকারী ফকীর। 

৬ তােদর মেধ  আরও রেয়েছ িপতামাতার অবাধ  সন-◌ান ঐ মিহলা য পাষাক ও 

আকিৃতেত পু েষর সাদশৃ তা অবল ন কের এবং দাইউছ। দাইউছ ঐ ব ি েক বলা হয় য 
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িনেজর ী-পিরবােরর িভতের অ ীল কাজ কম দখা সে ও কান িতবাদ কেরনা। 

রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َلُة َوالدَّیُّوُث َثَلاَثٌة َلا َیْنُظُر اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِإَلْیِھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْیِھ َواْلَمْرَأُة اْلُمَتَرجِّ
َواْلَمنَّاُن ِبَما َأْعَطى َوَثَلاَثٌة َلا َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْیِھ َواْلُمْدِمُن َعَلى اْلَخْمِر  

 আ াহ তা’আলা িতন ব ি র িদেক ক ণার দিৃ েত তাকােবন না ১ িপতা-মাতার অবাধ  

সন-◌ান ২ পু েষর সােথ সাদশৃ কারী মিহলা ৩ দাইউছ। িতিন আরও বেলনঃ িতন ব ি  

জা ােত েবশ করেব না ১ িপতা-মাতার অবাধ  সন-◌ান ২ মদ পানকারী ৩ কান িকছ ু

দান কের খাটঁাদানকারী।   

৭ তােদর মেধ  রেয়েছ ঐ পু ষ য তার ীর িপছেনর রা া িদেয় সহবাস কের। নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

ِإَلى َرُجٍل َجاَمَع اْمَرَأَتُھ ِفي ُدُبِرَھا َوَجلََّلا َیْنُظُر اللَُّھ َعزَّ     

য ব ি  তার ীর িপছেনর রা া িদেয় সহবাস করেব, রাজ িকয়ামেত আ াহ তার িদেক 

রহমেতর দিৃ েত তাকােবন না। অন  বণনায় এেসেছ ীর হ ার িদেয় স মকারী আ াহর 

রহমত থেক বি ত হেব। 

এেসা তাওবার পেথ 

   হ আ াহর বা া! য সম  অপরােধর কারেণ আেখরােত শাি  হেব তিুম তা অবগত 

হেল। তামার ারা যিদ উপেরা  পাপকম েলা বা তার কান একিট সংঘিটত হেয় থােক 

কাল িবল  না কের িফের এেসা তাওবার পেথ। তামার জেন  এখনও তাওবার দরজা 

উ ু  রেয়েছ। তাওবা করেল আ াহ তামােদর সকল নাহ মা কের িদেবন। নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

اِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن َلا َذْنَب َلُھالتَّ   

অপরাধ করার পর য তাওবা কের স ঐ ব ি র ন ায় য কান অপরাধই কেরিন। আ াহ 

তা’আলা বেলনঃ 
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ْوَب ُقْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذْیَن أْسَرُفْوا َعلَى أْنُفِسِھْم َالَتْقَنُطْوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا إنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُُّن
 َجِمْیعًا إنَُّھ ُھَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْیُم

'বেল িদন, হ আমার বা ারা যারা িনেজেদর উপর বাড়াবিড় কেরছ তামরা আ াহর 

রহমত হেত িনরাশ হেয়া না। িন য় আ াহ যাবতীয় নাহ মাচন কের দন। িতিন তা 

পরম মাশীল এবং অিত দয়াবান।"  

 নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

اْنَفَلَتْت َللَُّھ َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِحیَن َیُتوُب ِإَلْیِھ ِمْن َأَحِدُكْم َكاَن َعَلى َراِحَلِتِھ ِبَأْرِض َفَلاٍة َف
ِیَس ِمْن ِمْنُھ َوَعَلْیَھا َطَعاُمُھ َوَشَراُبُھ َفَأِیَس ِمْنَھا َفَأَتى َشَجَرًة َفاْضَطَجَع ِفي ِظلَِّھا َقْد َأ

ِح اللَُّھمَّ َراِحَلِتِھ َفَبْیَنا ُھَو َكَذِلَك ِإَذا ُھَو ِبَھا َقاِئَمًة ِعْنَدُه َفَأَخَذ ِبِخَطاِمَھا ُثمَّ َقاَل ِمْن ِشدَِّة اْلَفَر
  َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربَُّك َأْخَطَأ ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرِح

অথঃ য  শগব তাও  কের ধগব ই য় ষ ভ-◌ভ্ধ ঐ য ভন ষ চেয় অ্ভফখ 

গ হ য়ব ষশ তার বাহেন আেরাহন কের সফের বর হল। বাহেনর উপেরই িছল তার 

খাদ -পানীয় ও সফর সাম ী। ◌ভ্বঝ-ব ম ভিূমর উপর িদেয় সফর করার সময় 

িব ামােথ স একিট বৃে র নীেচ অবতরণ করল। অতঃপর মািটেত মাথা রেখ এক সময় 

ঘুিমেয় পেড়। ঘুম থেক জা ত হেয় দখল তার বাহন কাথায় যন চেল গেছ। স িনরাশ 

হেয় একিট গােছর নীেচ এেস আবার েয় পড়ল। িকছু ণ পর স দখেত পেলা, তার 

হারােনা বাহনিট সমদুয় খাদ -পানীয়সহ মাথার পােশ দািড়েয় আেছ। বাহনিটর লাগাম ধের 

আনে  আ হারা হেয় বেল উঠেলা, হ আ াহ! আপিন আমার বা া, আিম আপনার ভ।ু 

অিত আনে র কারেণই স এত বড় ভলু কের বেসেছা। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ 

ى َكاَن ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْھِل اْلَأْرِض َفُدلَّ َعَل
ًة اُه َفَقاَل ِإنَُّھ َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا َفَھْل َلُھ ِمْن َتْوَبٍة َفَقاَل َلا َفَقَتَلُھ َفَكمََّل ِبِھ ِماَئَراِھٍب َفَأَت

 ْنُثمَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْھِل اْلَأْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاِلٍم َفَقاَل ِإنَُّھ َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس َفَھْل َلُھ ِم
ًسا َتْوَبٍة َفَقاَل َنَعْم َوَمْن َیُحوُل َبْیَنُھ َوَبْیَن التَّْوَبِة اْنَطِلْق ِإَلى َأْرِض َكَذا َوَكَذا َفِإنَّ ِبَھا ُأَنا

 اَیْعُبُدوَن اللََّھ َفاْعُبِد اللََّھ َمَعُھْم َوَلا َتْرِجْع ِإَلى َأْرِضَك َفِإنََّھا َأْرُض َسْوٍء َفاْنَطَلَق َحتَّى ِإَذ
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 َنَصَف الطَِّریَق َأَتاُه اْلَمْوُت َفاْخَتَصَمْت ِفیِھ َمَلاِئَكُة الرَّْحَمِة َوَمَلاِئَكُة اْلَعَذاِب َفَقاَلْت َمَلاِئَكُة
َفَأَتاُھْم  َقطُّالرَّْحَمِة َجاَء َتاِئًبا ُمْقِبًلا ِبَقْلِبِھ ِإَلى اللَِّھ َوَقاَلْت َمَلاِئَكُة اْلَعَذاِب ِإنَُّھ َلْم َیْعَمْل َخْیًرا 

ى َمَلٌك ِفي ُصوَرِة آَدِميٍّ َفَجَعُلوُه َبْیَنُھْم َفَقاَل ِقیُسوا َما َبْیَن اْلَأْرَضْیِن َفِإَلى َأیَِّتِھَما َكاَن َأْدَن
  َفُھَو َلُھ َفَقاُسوُه َفَوَجُدوُه َأْدَنى ِإَلى اْلَأْرِض الَِّتي َأَراَد َفَقَبَضْتُھ َمَلاِئَكُة الرَّْحَمِة

অথঃ তামােদর পবূবতীেদর মেধ  জৈনক ব ি  িনরান ই জন লাকেক হত া করল। 

অধঃভষ লাকেদরেক ◌ভ্ে ল'ঢ় করেলাঃ পিৃথবীেত সবেচেয় বড় আেলম ক? বলা হেলা 

অমকু পা ী। স তার িনকট িগেয় বললঃ আিম তা িনরান ই জন মানষুেক হত া কেরিছ। 

অ ষ ◌ভ্খ তাওবা করার ষখব ভন অ্েলজ? প  যসসঃ , তামার কান তাওবা ষবঈু 

ঐখ  েন ষঢ় লেকও য়ধ  কের ষমসস ঐয ি◌ঐখহধ ঢ়িগ  মত- করল। অধঃভষ 

অযষ ষঢ় লাকেদরেক িজে স করেলাঃ এযেুগর সবেচেয় বড় আেলম ষখ? তােক একজন 

আেলম য ভন ষ ঢ় ব ষপ◌ঁব্ য়সু ষঢ় ধু্বষ ◌ভ্বখঠ িগেয় ভ-হ  খষস, অ্ভল ঐখহধ 

ভ-◌ব্ত হত া কেরিছ ু অ ষ ◌ভ্খ ধঔযষ ষখব সুেযাগ আেছ? ◌ভ্ ভব বলেলনঃ য় ু্ব 

ষ ষ ঐয ি◌তাওবার মােঝ ষখব অ্ ষঁ ষবঈু তিুম অমকু ােন চেল যাওু সখােন 

একদল লাক পােব ষ অ য়ষ এবাদেত ◌ভ্স  ু ধ লঔ তােদর সােথ আ াহর 

এবাদেত িল  হেয় যাও। আর িনেজর এলাকায় কখনও িফের এেসানা। স তথায় রওয়ানা 

হেয় গল। 

   অেধক পথ অিত ম করার পর তার মৃতু  উপি ত হেয় গল। মতৃু র পর রহমেতর 

ফেরশতা এবং আযােবর ফেরশতা এেস পর র িবতেক িল  হেয় গেলন। রহমেতর 

ফেরশতাগণ বলেলনঃ স তাওবা কের আ াহর কােছ ফরত এেসেছ। সুতরাং আমরা তার 

জান কবজ কের আ াহর রহমেতর িদেক িনেয় যাব। আজােবর ফেরশতাগণ বলেলনঃ স 

কখনও ভাল কাজ কেরিন। বরং স একশিট াণ হত া কেরেছ। আমরা তার জান কবজ 

কের আ াহর আযােবর িদেক িনেয় যাব। এমতাব ায় মানেুষর আকিৃতেত একজন 

ফেরশতা আগমণ করেলন। তারা তােক উভয় দেলর মােঝ িবচারক িনধারণ করেলন। 

িতিন ফয়সালা িদেলন য, তামরা এই ান থেক ’িদেকর রা া মেপ দখ। তারা 

’িদেকর রা া মেপ দখল য এলাকার িদেক স রওনা হেয়িছল স িদেক অিধক 

িনকটবতী। তাই রহমেতর ফেরশতাগণ তার জান কবজ করেলন।      
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অব  ঐ ভঠ ◌ভ্য  যত-  ঁ এেসেছ, ষসূসম য়  সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলনঃ দখা গল সৎব ি েদর ঐ ভঠ ন অফ-য়ধ অ্ভফখ ◌ভ্বখঠযধ-◌্  অধঃভষ 

লেক ষঢ়ঈ ঢ়াব ি েদর অ্ র-◌ম্ন  কের ষপ◌ঁব্ য়সু 

আেখরােত মিুমনেদর আন  

   মুিমনেদর মতৃু র সময় শান-না ও জা ােতর সুসংবাদ দয়ার জেন  আ াহর প  হেত 

রহমেতর ফেরশতা আগমণ কের থােকন। আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

َزُنوا َوَأْبِشُروا ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھْم اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا َوَلا َتْح
َیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْلآِخَرِة َوَلُكْم ِفیَھا َما َتْشَتِھي ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن َنْحُن َأْوِلَیاُؤُكْم ِفي اْلَح

 َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفیَھا َما َتدَُّعوَن ُنُزًلا ِمْن َغُفوٍر َرِحیٍم

িন য়ই যারা বেল আমােদর পালনকতা আ াহ, অতঃপর তােতই অিবচল থােক তােদর 

কােছ ফেরশতা অবতীণ হেয় বলেত থােকনঃ তামরা ভয় কেরানা, িচ া কেরানা এবং 

তামােদরেক য জা ােতর িত িত দয়া হেয়িছল তার জেন  আনি ত হও। ইহকােল ও 

পরকােল আমরা তামােদর ব ।ু সখােন তামােদর জেন  রেয়েছ যা তামােদর মন চায় 

এবং তামরা যা দাবী কর। এটা মাশীল ক ণামেয়র প  থেক সাদর আপ ায়ন। সূরা 

হামীম সাজদাহঃ ৩০-৩২ 

   ইবেন আ াস (রাঃ) বেলনঃ মৃতু র সময় ফেরশতা অবতীণ হেয় থােকন। কাতাদা ও 

মকুােতল রঃ বেলনঃ মুিমনগণ যখন কবর থেক বর হেয় হাশেরর মােঠর িদেক রওয়না 

করেবন তখন ফেরশতাগণ তােদর সােথ থাকেবন। অকী ইবেন জাররাহ রঃ বেলনঃ িতন 

ােন ফেরশতাগণ মিুমনেদরেক সুসংবাদ িদেবন। মতৃু র সময়, কবের এবং কবর থেক 

উঠার সময়।  

   ইবেন কাছীর রঃ উ  আয়ােতর তাফসীর করেত িগেয় বেলনঃ মুিমনেদর মৃতু র সময় 

ফেরশতাগণ বলেবনঃ আমরা িনয়ােত তামােদর ব  ুিছলাম। িনয়ােত আ াহর আেদেশ 

আমরা তামােদরেক সিঠক পেথর উপর অিবচল থাকেত সহেযািগতা করতাম এবং 

তামােদরেক সকল কার অকল াণ থেক হফাযত করতাম। পরকােলও আমরা 

তামােদর সােথ থাকব। কবেরর িনজনতায় ও একাকীে  এবং িশ ায় ফুঁক দয়ার সময় 
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আমরা তামােদরেক অভয় িদব। পনু ান িদবেস তামােদরেক িনরাপেদ রাখব ও 

তামােদরেক সােথ িনেয় পলুিসরাত পার হেবা এবং তামােদরেক অসংখ  নয়া ’মেত 

পিরপণূ জা ােত পৗিঁছেয় িদব। 

   মুিমন ব ি র   কবেজর অব া ইিতপেূব িব ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। 

সখােন বলা হেয়েছ, মালাকলু মাউত তারঁ মাথার পােশ এেস বসেবন এবং বলেবনঃ ওেহ 

পিব  আ া! বর হেয় এেসা আ াহর মা ও সন'ি র িদেক। রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম বেলনঃ পানপা  থেক পািন যমন সহজভােব বর হয় মুিমেনর আ াও িঠক 

তমনই সহজভােব বর হেয় আেস।   বর হওয়ার পর আকাশ ও যিমেনর ফেরশতাগণ 

তারঁ জেন  মাগিফরাত কামনা কেরন এবং তার জেন  আকােশর দরজাসমহূ খুেল দয়া হয়। 

মতৃু র সময় আ াহর সা ােতর সংবাদ েন মিুমনেদর আন ঃ  

  ফেরশতারা যখন পরেহজগার মুিমনগণেক আ াহর সা ােতর সুসংবাদ িদেবন, তখন 

তারঁা আন  কাশ করেবন। আেয়শা (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ 

بَّ اللَُّھ ِلَقاَءُه َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اللَِّھ َكِرَه اللَُّھ ِلَقاَءُه َفُقْلُت َیاَنِبَي اللَّھ َمْن َأَحبَّ ِلَقاَء اللَِّھ َأَح
َر َأَكَراِھَیَة اْلَمْوِت  َفُكلَُّنا َنْكَرُه اْلَمْوَت َقاَل َلْیَس َذاِك َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َحَضَرُه اْلَمْوُت ُبشِّ

ْضَواِن اللَِّھ َوَجنَِّتِھ َأَحبَّ ِلَقاَء اللَِّھ َوَأَحبَّ اللَُّھ ِلَقاَءُه َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشَِّر ِبَرْحَمِة اللَِّھ َو ِر
  ِبَعَذاِب اللَِّھ َوَسَخِتِھ َكِرَه ِلَقاَء اللَِّھ َوَكِرَه اللَُّھ ِلَقاَءُه

য আ াহর সা াৎ ভালবাসেব আ াহও তার সা াৎ ভালবাসেবন। আর য আ াহর 

সা াৎ অপছ  করেব আ াহও তার সােথ সা াৎ করােক অপছ  করেবন। আেয়শা (রাঃ) 

বেলনঃ আিম বললামঃ হ আ াহর রাসূল! এটা িক মতৃু েক অপছ  করা? আমরা সবাইেতা 

মতৃু েক অপছ  কের থািক। উ ের রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ 

এমনিট নয়; বরং মুিমন ব ি েক যখন আ াহর রহমত, সন'ি  এবং জা ােতর সুসংবাদ 

দয়া হয় তখন স আ াহর সােথ সা াৎ করােক ভালবােস এবং আ াহও তার সােথ 

সা াৎ করােক ভালবােসন। আর কােফরেক যখন আ াহর আযােবর সংবাদ দয়া হয় তখন 
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স আ াহর সােথ সা াৎ করােক অপছ  কের। ফেল আ াহও তার সােথ সা াৎ করােক 

অপছ  কেরন।  

   সহীহ বুখারীেত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হেত বিণত, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলেছনঃ 

َقدُِّموِني َوِإْن ِإَذا ُوِضَعِت اْلِجَناَزُة َواْحَتَمَلَھا الرَِّجاُل َعَلى َأْعَناِقِھْم َفِإْن َكاَنْت َصاِلَحًة َقاَلْت 
َلْو َكاَنْت َغْیَر َصاِلَحٍة َقاَلْت َیا َوْیَلَھا َأْیَن َیْذَھُبوَن ِبَھا َیْسَمُع َصْوَتَھا ُكلُّ َشْيٍء ِإلَّا اْلِإْنَساَن َو

  َسِمَعُھ َصِعَق

 যখন জানাযা বহন কের িনেয় যাওয়া হয় তখন মতৃ ব ি  সৎ হেয় থাকেল বেল আমােক 

তাড়াতািড় আমার গন-ব  ােন িনেয় যাও। আর অসৎ হেল তার আপনজনেক বলেত থােক 

হায় আমার ংস!! আমােক িনেয় কাথায় যাওয়া হে ? তার একথািট মানষু ব তীত 

সকেলই নেত পায়। কান মানষু তা নেত পেল ব শঁ হেয় যত।   

িকয়ামেতর িদন মুিমনগণ িনরাপেদ হাশেরর মােঠ উপি ত হেবনঃ 

   আ াহ তা’আলা বেলনঃ 

 َیْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقیَن ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفًدا

অথঃ সিদন দয়াময় আ াহর কােছ পরেহজগারেদরেক স ািনত অিতিথ েপ সমেবত করা 

হেব। সূরা মারইয়ামঃ ৮৫  

   আ ামা ইবেন কাছীর রঃ এই আয়ােতর তাফসীের বেলনঃ আ াহর যসম  পরেহজগার 

বা া িনয়ােত আ াহেক ভয় কের চলেবন, তারঁ রাসূলেদর আনগুত  করতঃ রাসূলগণ 

কতৃক দ  সংবাদ সত  বেল িব াস করেবন, তারা য িবষেয়র আেদশ িদেবন তা মেন 

িনেবন এবং রাসূলগণ যা থেক িনেষধ করেবন তা থেক িবরত থাকেবন তােদরেক আ াহ 

তা’আলা স ািনত অিতিথ েপ আপন দরবাের উপি ত করেবন। আ াহ তাআ’লা আরও 

বেলনঃ 

 َوِسْیَق الَِّذْیَن اتََّقْوا َربَُّھْم ِإلى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُؤْوَھا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَھا َوَقاَل َلُھْم
  َخَزَنُتَھا َسالٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلْوَھا َخاِلِدْیَن
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যারা তােদর পালনকতােক ভয় করেতা তােদরেক দেল দেল জা ােতর িদেক িনেয় যাওয়া 

হেব। যখন তারা জা ােতর িনকটস' হেবন এবং তােদর জেন  জা ােতর দরজাসমহূ খুেল 

দয়া হেব তখন জা ােতর র ীগণ তােদরেক বলেবনঃ তামােদর িত সালাম। তামরা 

সুেখ থাক। অতঃপর ায়ীভােব বসবােসর জেন  তামরা জা ােত েবশ কর। সূরা যমুারঃ 

৭৩  

   অ  আয়ােত আ াহ সৗভাগ বান মুিমনেদর অব া বণনা করেত িগেয় বেলন য, 

তােদরেক তগামী বাহেন কের স ািনত মহমান েপ জা ােত িনেয় যাওয়া হেব। 

নকট শীলেদরেক সব থম জা ােত েবশ করােনা হেব। তার পর নককারেদরেক 

অতঃপর তােদর পরবতীেদরেক। েত ক দলেক তােদর সাথীেদর সে  বেহশেত েবশ 

করােনা হেব। নবীগণেক নবীেদর সােথ, সত বাদীগণেক সত বাদীেদর সােথ, শহীদেদরেক 

তাঁেদর স ীেদর সােথ এবং আেলমেদরেক তােদর ব েুদর সােথ বেহশেতর িদেক িনেয় 

যাওয়া হেব। পলুিসরাত পার হওয়ার পর যখন তারা জা ােতর দরজার কােছ পৗছঁেবন 

তখন জা াত ও জাহা ােমর মাঝামািঝ একিট ােন তােদরেক আটকােনা হেব এবং তােদর 

মােঝ পার িরক জুলুম থেক িতেশাধ নয়ার সুেযাগ দয়া হেব। তােদরেক সকল কার 

দাষ- িট থেক পিব  কের বেহশেত েবেশর অনমুিত দয়া হেব।  

মুিমনেদর পলুিসরাত পারঃ 

   জাহা ােমর উপের য পলুিসরাত াপন করা হেব তার উপর িদেয় পার হেয় মুিমনগণ 

জা ােত চেল যােবন আর কােফর ও অপরাধীরা তা থেক পেড় িগেয় জাহা ােম পিতত 

হেব। আ াহ তায়া’লা বেলনঃ 

جِّي الَِّذیَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمیَن ِفیَھا َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضیا ُثمَّ ُنَن
 ِجِثیا

অথঃ তামােদর মেধ  এমন কউ নই য তথায় পৗছঁেবনা। এটা আপনার পালনকতার 

অিনবায ফয়সালা। অতঃপর আিম আ াহ ভী েদরেক উ ার করেবা এবং জােলমেদরেক 

সখােন নতজান ুঅব ায় ছেড় িদেবা। সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২ সহীহ হাদীেছ নবী করীম 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত বিণত হেয়েছ, িতিন বেলনঃ 
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ُحْضِر َیِرُد النَّاُس النَّاَر ُثمَّ َیْصُدُروَن ِمْنَھا ِبَأْعَماِلِھْم َفَأوَُّلُھْم َكَلْمِح اْلَبْرِق ُثمَّ َكالرِّیِح ُثمَّ َك
ِھ ُثمَّ َكَشدِّ الرَُّجِل ُثمَّ َكَمْشِیِھاْلَفَرِس ُثمَّ َكالرَّاِكِب ِفي َرْحِل   

অথঃ মানষুেদরেক জাহা ােমর আ েনর উপর পশ করা হেব। অতঃপর েত েকই িনজ 

িনজ আমল অনযুায়ী তা পার হেব। তােদর মেধ  সব থম ব ি  চােখর পলেক পার হেব। 

কউ পার হেব তগামী বাতােসর গিতেত, কউ তগামী ঘাড়ার গিতেত, কউ তগামী 

উেটর গিতেত, কউ দৗিড়েয় আবার কউ পােয় হেঁট হেঁট পার হেব।  

একিট িশ ণীয় ঘটনাঃ 

   আ ু াহ ইবেন রাওয়াহা (রাঃ) একবার অসুস' হেয় পড়েলন। িতিন তারঁ ীর কােল 

মাথা রেখ কাদঁেত লাগেলন। তারঁ ীও ন  করেলন। িতিন িজে স করেলনঃ তিুম 

ন করেছা কন? ী বলেলনঃ আপনােক ন করেত দেখ আিমও কাদঁিছ। আব াহ 

ইবেন রাওয়াহা (রাঃ) বলেলনঃ আিম আ াহর বাণী, 

 َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا

অথঃ তামােদর মেধ  এমন কউ নই, যােক তথায় পলুিসরােত উপি ত করা হেবনা। এই 

কথািট রণ কের কাঁদিছ। কারণ আিম জািননা য, তা থেক মিু  পাব িক না। 

 

জা াত ও জা াতীেদর বণনা 

 

   আ াহর ি য় মুিমন বা াগণ জা ােতর িবিভ  কার িচর ায়ী নয়া ’মেতর মােঝ অব ান 

করেবন। হ মসুিলম ভাই! মসুিলম বান! জা ােতর নয়া’মত এবং তার মেধ  আ াহ 

মুিমনেদর জেন  যা িকছ ু তরী কের রেখেছন তার পিরপণূ বণনা দয়া স ব নয়। যতই 

দীঘ বণনা দয়া হাক না কন অস ণূ থেকই যােব। তাই এখােন সকল বণনােক 

একি তকারী হাদীছিট উে খ করা হেলা। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

আ াহ তা’আলা হাদীেছ কদুছীেত বেলনঃ 
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َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّاِلِحیَن َما َلا َعْیٌن َرَأْت َوَلا ُأُذٌن َسِمَعْت َوَلا َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر َقاَل 
 َأُبو ُھَرْیَرَة اْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم  َفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُھْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُیٍن

অথঃ আিম আমার ি য় বা ােদর জেন  এমন নয়া’মত তরী কের রেখিছ যা কান চাখ 

দেখিন, যার বণনা কান কান বণ কেরিন এবং যা কান মানেুষর দয় ক নাও করেত 

পােরনা। অতঃপর আবু রায়রা (রাঃ) বলেলনঃ তামরা চাইেল এই আয়াতিট পাঠ কর, 

ٍنَفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُھْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُی  

অথঃ কান ব ি ই জােননা য মুিমন বা ােদর জন  িক ধরেণর চ  ু শীতলকারী িবষয় 

গাপন রাখা হেয়েছ। সূরা িসজদাহঃ ১৭ 

   ইমাম ইবনলু কাইিয় ম রঃ বেলনঃ িকভােব সই জা ােতর বণনা দয়া স ব হেব যার 

বৃ সমহূ আ াহ িনজ হােত রাপন কেরেছন, তারঁ ি য় বা ােদর জেন  উহােক বাস ান 

িহেসেব িনধারণ কেরেছন, তারঁ রহমত ও সন'ি  িদেয় উহােক পিরপণূ কের িদেয়েছন, যার 

নয়া’মত অজন করােক মহান সাফল  বেল আখ ািয়ত কেরেছন, যার রাজ েক িবশাল রাজ  

বেল উে খ কেরেছন, যােত সকল কার নয়া ’মত গি ত রেখেছন এবং যােক সকল 

কার দাষ- িট থেক সমপণূ মু  রেখেছন!!! 

   যিদ তিুম জা ােতর মািট স েক  কর তেব জেন নাও য উহার মািট তরী করা 

হেয়েছ িম  ক এবং জাফরান িদেয়। 

   তিুম জা ােতর ছাদ স েক জানেত চাইেল জেন রােখা য উহার ছাদ হল আ াহর 

আরশ। 

   আর যিদ তিুম জা ােতর িনমাণ স েক িজে স কর তেব জেন নাও য উহার একিট 

ইট পার তরী এবং অপরিট েণর তরী।  

জা ােতর বৃ রািজঃ  

   জা ােতর বৃ সমহূ ও তার পাতা েলা সানালী ও পালী বেণর হেব। ফল েলা হেব 

কলসীর ন ায় বৃহদাকার ও মাখেনর ন ায় নরম এবং মধরু চেয়ও িমি । বেহশেতর একিট 

বৃে র ছায়া এত দীঘ হেব য একজন তগামী অ ােরাহী একশত বছেরও তার এক ান- 
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থেক অপর ােন- পৗছঁেত পারেবনা। জা ােতর বৃ সমেূহ বাতাস বােহর ফেল 

পাতা েলা থেক এমন বাজনার শ  শানা যােব যার তােল তােল জা াতবাসীগণ আনে  

মেত উঠেবন।  

বেহশেতর নদীসমহূঃ 

   জা ােত িবিভ  কার নদী থাকেব। ১ েধর নদী থাকেব যার াদ কখনও পিরবতন 

হওয়ার নয়। ২ মেদর নদী বািহত হেব। তেব তা িনয়ার মেদর মত নয়। তা হেব অত ন- 

সু া । জা ােতর শরাব পান করার পর মাথা ব থা, নশা বা বিম হেবনা যা িনয়ার মদ 

পান করার পর হেয় থােক; বরং তা পান করার পর শরীেরর শি  বৃি  পােব। ৩ জা ােত 

আরও থাকেব পির  খািঁট মধরু নহর যা আ াহর ি য় বা ােদর জেন  তরী কের রাখা 

হেয়েছ। ৪ পির ার পািনর নদীও থাকেব সখােন। 

হাউেজ কাউছােরর বণনাঃ 

   বেহশেতর মেধ  থাকেব নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর হাউেজ কাউছার যার 

পািন হেব েধর চেয় সাদা, মধরু চেয় িমি  এবং তার সু াণ হেব ক রীর চেয়ও অিধক 

পিব । আকােশর তারকার সমপিরমাণ তার পয়ালার সংখ া হেব। য ব ি  একবার তা 

থেক পান করেব িচরিদেনর জেন  তার িপপাসা িমেট যােব। 

 

জা ােত পানাহােরর বণনাঃ  

   আপিন যিদ জা াতীেদর খাদ  স েক িজে স কেরন তেব জেন িনন তােদর খাদ  হেব 

তােদর পছ  মত ফলমূল এবং চী স ত পাখীর গাশত। তােদর পানীয় হেব তাসিনেমর 

পািন এবং কপরু ও আদার রস িমি ত শরবত। তােদর পানাহােরর পা েলা হেব সানা ও 

পার তরী। তেব তার রং হেব পানপাে র রে র মত। তারা পানাহার করেব; িক  াব-

পায়খানার েয়াজন হেবনা। শরীর থেক এমন ঘাম বর হেব যার সুগ  হেব ক রূীর 

সু াণ থেকও উ ম।   

জা াতীেদর পাষােকর বণনাঃ 
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  তােদরেক রশেমর পাষাক ও েণর অলংকার পিরধান করােনা হেব। তােদর িবছানাও 

হেব মাটা রশেমর তরী। 

জা ােতর শ তা 

   আপিন যিদ বেহশেতর শ তা স েক জানেত চান তাহেল জেন িনন য, বেহশেতর 

দরজার ই কপােটর মধ খােনর শ তা হেব চি শ বছেরর রা া। বেহশেতর ছােদর 

উ তা হেব আকােশ উদীয়মান ন ে র দরূে র সমান।  

জা াতীেদর বয়সঃ 

  বেহশতবাসীেদর বয়স হেব ৩৩বছর। তােদর মেুখ কান দািড়- মাচ থাকেবনা। তােদর 

যৗবন শষ হেব না এবং পাষাকও পরুাতন হেবনা। তােদর থম দলিটর চহারা হেব 

পিূণমার রাি র চােঁদর মত উ ল। দঘ  ও শরীেরর গঠন হেব মানব জািতর িপতা আদম 

আঃএর সমান।  

 

বেহশতবাসীেদর গান বণঃ 

   জা াতীেদর মেনর তিৃ র জন  রেদর মধ  থেক তােদর ীগণ স ীত পিরেবশন 

করেবন। তারা সখােন ফেরশতা ও নবী-রাসূলগেণর ক রও নেত পােবন। তাছাড়া 

সখােন িব জাহােনর িতপালক আ াহর ক রও বণ করেবন। 

জা ােতর যানবাহেনর পিরচয়ঃ 

   জা াতীগণ য ধরেণর যানবাহেনর উপর আেরাহন কের পর ের সা াৎ করেবন। 

আপিন যিদ তার পিরচয় জানেত চান তেব জেন িনন য উহা এমন এক কার তগামী 

বাহন, যা আ াহ তা’আলা িনজ পছ মত িজিনষ হেত তরী কেরেছন। এ সম  বাহেন 

আেরাহন কের জা াতীরা িনেজেদর খুশীমত যখােন ই া ঘুের বড়ােবন। 

জা ােতর সবকেদর পিরচয়ঃ 
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   জা াতবাসীেদর সবায় িনেয়ািজত থাকেব মিণ-মু ার মত উ ল চহারা িবিশ  

বালেকরা। তারা সদাসবদা একই বয়স ও অব ায় থাকেব।  

জা ােতর রেদর িববরণঃ 

   আপিন যিদ জা াতবাসীেদর ীেদর সৗ য  স েক িজে স কেরন তাহেল জেন িনন 

য, তারঁা হেবন উঠিত বয়েসর যবুতী রমণী। তাঁেদর িতিট অ - ত ে  বািহত থাকেব 

নব যৗবেনর গীয় সুধা। তােদর গাল হেব গালাপ ও আেপেলর মত লাল িমি ত সাদা 

বেণর। গলায় পরােনা থাকেব মিণ-মু ার অলংকার। তােদর চহারা সূেযর মত উ ল 

চকচেক হেব। তারা যখন হাসেব তখন তােদর মখুম ল থেক িবজিলর মত আেলার চমক 

বর হেত থাকেব। জা াতবাসী একজন পু ষ তারঁ ীর গােল িনেজর চহারা দখেত 

পােবন। যমন আয়নায় িনেজর ছিব দখেত পাওয়া যায়। মাংস ও পাষােকর িভতের 

আ ািদত হােড়র মগজসমহূ বািহর থেক দখা যােব। জা ােতর একজন র যিদ িনয়ােত 

একবার দিৃ  িদত তাহেল আকাশ ও যিমেনর মধ বতী ান সুভােস ভের যত, সম  সৃি  

আ াহর শংসা ও বড়  বণনা করত, পবূ ও পি ম ান- ক তথা সম  পিৃথবীটােক 

সুসি ত কের িদেতা, িতিট চাখ সকল িজিনষ থেক দৃি  িফিরেয় তারঁ িদেক চেয় 

থাকেতা, সূেযর আেলােত যমন তারকারািজর আেলা িমেট যায় তমিন তারঁ চহারার 

আেলােত সূেযর আেলা িমেট যেতা। বেহশেতর একজন রেক যিদ িনয়ার মানেুষরা 

দখেত পেতা, তাহেল সকল িনয়াবাসী আ াহর উপর ঈমান আনয়ন করেতা। জা াতী 

মিহলার মাথার একিট ওড়নার মলূ  িনয়া ও তার মধ বতী সকল বস' হেতও বশী হেব। 

   রেদর কােছ তােদর ামীেদর সােথ িমিলত হওয়া জা ােতর অন ান  সকল বস' হেত 

অিধক আন ময় হেব। তােদর ামীেদর সােথ দীঘকাল অিতবািহত হওয়ার পরও তােদর 

সৗ য  ও ভালবাসার িব মুা  কমিত হেবনা; বরং কাল যতই অিতবািহত হেব ততই 

তােদর সৗ য  ও ভালবাসা আেরা বৃি  পেত থাকেব।  

   বেহশেতর রগণ সকল দাষ- িট ও নাপাকী থেক পতূ-পিব  হেবন। তারা গভধারণ, 

সন-◌ান সব, মািসক র াব, াব-পায়খানা সহ সকল কার অপিব তা থেক স ণূ 

পির ার-পির  থাকেবন। তােদর যৗবন শষ হেবনা, পাষাক পরুাতন হেবনা। তােদর 

সােথ সহবােস কান ািন- বাধ হেবনা। তারা কবল তােদর ামীেদর উপরই দিৃ  অবনত 
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রাখেবন। ামী ছাড়া অন  কারও কথা মেন ক নাও করেবন না। ামীর চােখর দিৃ ও 

কবল তারঁ িদেকই থাকেব। কারণ সই তা তার একমা  চাওয়া-পাওয়ার বস'। তার 

িদেক তাকাইেল তােঁক আনি ত কের তলুেবন। আেদশ িদেল তা পালন করেবন। তােক 

রেখ কাথায়ও গেল আমানতদারীর হফাযত করেবন। মাট কথা জা াতী ব ি  তার 

ীেক িনেয় চরম আনে  ও ে  বসবাস করেবন। 

   জা ােতর ীেদরেক তােদর ামীগেণর পেূব কান মানষু বা িজন শও করেত পােরিন। 

যখনই তার িদেক তাকােবন আনে  মন ভের িদেবন। যখন কথা বলেবন ছ ময় িমি  কথা 

ারা দয় ভের িদেবন। জা ােতর মসমেূহ যখন তারা ঘুরােফরা করেব তখন তােদর 

আেলােত ম েলা আেলাকময় হেয় যােব। বেহশেতর অিধবাসী নারী-পু ষগণ হেবন 

একই বয়েসর পিরপণূ যবুক-যবুতী। আপিন যিদ বেহশেতর রেদর সৗ েয র ব াপাের 

িজে স  কেরন তাহেল আপিন িক চ  ও সূেযর সৗ য  ও উ লতা ত  কেরেছন? 

তােদর চােখর রং স েক জানেত চাইেল জেন িনন য, তােদর চােখর রং হেব পির ার 

সাদার মােঝ কােকর কােলা চােখর মত কােলা বেণর। তােদর শরীেরর কামলতা হেব 

বৃে র কিচ শাখা-পাতার ন ায় নরম ও কামল। 

   আপিন যিদ তােদর শরীেরর রং স েক িজে স কেরন তেব জেন িনন য তােদর 

শরীেরর রং হেব বাল ও প রােগর মত উ ল। জা ােত মুিমনেদর জেন  রেয়েছ 

স ির া সু রী রমণীগণ। তােদর বািহেরর সৗ েযর সােথ সােথ আভ ন-রীণ চির ও হেব 

অত ন- সু র ও পতূ-পিব । তারা হেব অন- রর শািন- ও চ  ুশীতলকািরনী। তারা হেব 

ামীেদর কােছ অিত ি য় কামল দহ িবিশ  আরব  রমণীতুল । সই রমণী স েক 

আপনােদর িক প ধারণা? িতিন যখন তার ামীর চহারার িদেক তাকােবন তখন তার 

হািসেত জা াত আেলািকত হেয় উঠেব। যখন িতিন এক াসাদ থেক অন  াসােদ গমণ 

করেবন তখন আপিন দেখ বলেবন এই তা সূয তার ক পথ ছেড় এখােন চেল এেসেছ। 

যখন িতিন তার ামীর সােথ কথা বলেবন তখন কতইনা সু র হেব সই কেথাপকথন!!। 
যখন তারঁ ামীর সােথ আিল ন করেবন তখন কতইনা সু র হেব সই আিল ন। েররা 

যখন গান গাইেব তখন কতইনা সু র হেব স গােনর ক !!। যখন তােদর সােথ 
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মলােমশা করেবন কতইনা আন ময় হেব সই মলােমশা!! যখন তােক চু ন করেবন 

তখন সই চু ন হেব তার কােছ সবেচেয় আকষণীয় বস'।  

জা ােত মিুমনেদর আ াহর িদদার লাভঃ 

   যিদ আপিন মহা পরা মশালী শংিসত ভুর সা াৎ এবং কান কার উপমা ও সাদশৃ  

হেত পিব  তারঁ চহারা দশন স েক িজে স কেরন তেব জেন িনন য আপিন 

িকয়ামেতর িদন আ াহেক সরকমই দখেত পােবন, যমন পির ার আকােশ িদেনর 

বলায় সূয এবং রােতর বলায় পিূণমার চ েক দখেত পান। এ স েক রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম হেত মুতাওয়ািতর ধারাবািহক সূে  হাদীছ বিণত হেয়েছ। যারীর, 

সুহাইব, আনাস, আবু রায়রা, আবু মসুা, আবু সাঈদ ও অন ান  সাহাবী (রাঃ) হেত সহীহ 

এবং সুনােনর িকতাব েলােত এসম  হাদীছ বিণত হেয়েছ। অতএব আপিন বণ ক ন, য 

িদন ঘাষণাকারী এই বেল ঘাষণা করেব য, হ জা াতবাসীগণ! আপনােদর ভ ু

আপনােদর সােথ সা াৎ করেবন। আপনারা তাড়াতািড় বর হেয় আসুন! জা াতবাসীগণ 

ত বর হেয় এেস তগামী বাহন েলা স'ত অব ায় দখেত পােবন। বাহেনর উপর 

তারা উেঠ বসেবন। যখন তারা শ  উপত কায় সমেবত হেবন তখন আ াহ তা ’আলা 

সখােন করুসী াপন করেত বলেবন। তারপর জা াতবাসীেদর জেন  মিণ-মু া, নরূ, 

যাবারযাদ, এবং ণ- রৗেপ র ম ার াপন করা হেব। তারা যখন িস'র হেয় বসেবন তখন 

ঘাষণা দয়া হেবঃ হ জা াতীগণ! সালামনু আলাইকমু আপনােদর উপর শািন- বিষত 

হাক। অিত সু র ভাষায় তারা সালােমর উ র িদেবনঃ 

اِم َوِفي ِرَواَیِة اْبِن ُنَمْیٍر َیا َذا اللَُّھمَّ َأْنَت السََّلاُم َوِمْنَك السََّلاُم َتَباَرْكَت َذا اْلَجَلاِل َواْلِإْكَر
  اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم

অথঃ হ আ াহ! আপিন শািন-ময়। আপনার প  হেতই শািন-র ধারা বিষত হেয় থােক। হ 

মহা স ােনর অিধকারী! আপিন অিত বরকতময়। তােদর উ র েন আ াহ তা’আলা 

সব থম বলেবনঃ আমার সই বা াগণ কাথায়? যারা আমােক না দেখই আমার আনগুত  

কেরিছল। আজ তােদর অিতির  পরু ােরর িদন। তখন সকল জা াতবাসী এক বােক  

বলেবনঃ হ আ াহ আমরা আপনার উপর সন' । সুতরাং আপিনও আমােদর উপর সন'  
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হেয় যান। তখন আ াহ বলেবনঃ হ জা াতীগণ! আিম যিদ তামােদর উপর সন'  না 

থাকতাম তাহেল তামােদরেক আমার এই জা ােত েবশ করাতামনা। আজ তামােদর 

জেন  অিতির  পরু ােরর িদন। তামােদর মন যা চায়, তাই চাইেত পার। তখন সকেলই 

এক বােক  বলেবনঃ আমােদর জেন  আপনার চহারা মবুারাক উ ু  ক ন। আমরা 

আপনার িদেক তািকেয় আপনার দশন লােভর নয়া ’মত ভাগ করব। তারপর আ াহ 

তা’আলা চহারার পদা উ ু  কের তােদর সামেন বর হেবন। আ াহর নরূ তােদরেক 

আ ািদত কের ফলেব। আ াহ যিদ এ ফয়সালা না করেতন য তারা আ াহর নেূর 

িলত হেবনা তাহেল তারঁা অবশ ই েল যেতন। ঐ মজিলেস যারা উপি ত হেবন 

তােদর সবার সােথই আ াহ রা লু আলামীন কথা বলেবন। এমনিক আ াহ বলেবনঃ হ 

আমার বা া! তামার িক মেন আেছ? তিুম অমকু িদন এই কাজ কেরিছেল। স বলেব, হ 

দয়াময় আ াহ! আপিন িক আমােক মা কের দনিন? আ াহ বলেবনঃ আমার মার 

িবিনমেয়ই তিুম এই মযাদায় পৗছঁেত স ম হেয়েছা। কতইনা সু র হেব আ াহর এসম  

কথা বণ!! 

   স ািনত ভরু চহারার িদেক তািকেয় চ  ু শীতলকারী সৎকমশীলেদর কতইনা 

সৗভাগ !! িত  ব বসা িনেয় ত াবতনকারীেদর কতইনা ভাগ !! আ াহ বেলনঃ 

وٌه َیْوَمِئٍذ َباِسَرٌة َتُظنُّ َأْن ُیْفَعَل ِبَھا َفاِقَرٌةُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربَِّھا َناِظَرٌة َوُوُج  

অথঃ সিদন অেনক মখুম ল উ ল হেব। তারা তােদর িতপালেকর িদেক তািকেয় 

থাকেব। আর অেনক মখুম ল সিদন উদাস হেয় পড়েব। তারা ধারণা করেব য, তােদর 

সােথ কামর ভা া আচরণ করা হেব। সূরা আল-িকয়ামাহঃ ২২-২৫ 

 

মওেতর শষ পিরণিতঃ 

   ইবেন উমার (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলেছনঃ 
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نَِّة ِإَذا َصاَر َأْھُل اْلَجنَِّة ِإَلى اْلَجنَِّة َوَأْھُل النَّاِر ِإَلى النَّاِر ِجيَء ِباْلَمْوِت َحتَّى ُیْجَعَل َبْیَن اْلَج
ُثمَّ ُیْذَبُح ُثمَّ ُیَناِدي ُمَناٍد َیا َأْھَل اْلَجنَِّة َلا َمْوَت َوَیا َأْھَل النَّاِر َلا َمْوَت َفَیْزَداُد َأْھُل َوالنَّاِر 

  اْلَجنَِّة َفَرًحا ِإَلى َفَرِحِھْم َوَیْزَداُد َأْھُل النَّاِر ُحْزًنا ِإَلى ُحْزِنِھْم

অথঃ যখন জা াতবাসীগণ জা ােত চেল যােবন এবং জাহা ামীরা জাহা ােম েবশ করেব 

তখন সাদা-কােলা িমি ত রে র ভড়ার আকিৃতেত মতৃু েক িনেয় আসা হেব এবং তােক 

জা াত ও জাহা ােমর মধ বতী একিট ােন রেখ যেবহ কের ঘাষণা করা হেবঃ হ 

জা াতবাসীগণ! তামােদর আর মতৃু  হেবনা। এখােন তামরা অনািদকাল পয  অব ান 

করেব। ওেহ জাহা ামীরা! তামরা িচরকাল এ কিঠন আযাব ভাগ করেব। তামােদর আর 

মতৃু  হেবনা। একথা েন বেহশতবাসীেদর আন  ও খুশী আেরা বেড় যােব এবং 

জাহা ামীেদর ঃখ ও পেরশানী আরও বৃি  পােব। 

   অন  বণনায় এেসেছ থেম জা ােতর অিধবাসীেদরেক ডাক িদেয় িজে স করা হেবঃ হ 

জা াতবাসীগণ! তামরা িক এেক চন? তারঁা বলেবনঃ আমরা তােক িচিন। স হেলা মতৃু । 

অতঃপর জাহা ামীেদরেক িজে স করা হেবঃ তামরা িক এেক চন? তারাও বলেবঃ আমরা 

তােক িচিন। স হেলা মৃতু । অতঃপর তােক যেবহ কের দয়া হেব। তারপর বলা হেবঃ হ 

জা াতীগণ! তামরা এখােন িচরকাল থাকেব। তামােদর আর কান িদন মতৃু  হেবনা। 

জাহা ামীেদরেক ডাক িদেয় বলা হেবঃ তামরা িচরকাল শাি  ভাগ করেব। তামােদর আর 

মতৃু  হেবনা।  

   হ আ াহ! আমােদরেক এবং আমােদর িপতা-মাতা ও আপনার ি য় বা ােদরেক 

জাহা ােমর আযাব থেক র া ক ন এবং জা ােতর নয়া’মত লােভ ধন  ক ন! আমীন। 

 

কিতপয় জা াতী আমল 

 

   উপের জা ােতর য সু র িববরণ পশ করা হেয়েছ তা েন িতিট মানষুই তা পাওয়ার 

জেন  আকা া করেব- এটাই াভািবক। ধু তাই নয় মুিমন ব ি র একান- কামনাও 
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তাই। এ জেন ই স যাবতীয় সৎ আমল কের থােক। এখােন এমন কিতপয় আমল স েক 

আেলাচনা করেবা যা পালন করেল জা ােতর নয়া ’মত লাভ করা খুবই সহজ হেব।     

এককভােব আ াহর এবাদত ক(রাঃ) 

   য ব ি  মতৃু  বরণ করেব এঅব ায় য স আ াহর সােথ কাউেক শরীক কেরিন স 

জা ােত েবশ করেব।  

   জৈনক সাহাবী রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক বলেলনঃ আমােক সংবাদ িদন 

এমন আমল স েক যা আমােক জা ােতর িনকটবতী কের িদেব এবং জাহা াম থেক দেূর 

রাখেব? িতিন বলেলনঃ িন য়ই তােক একিট িবরাট িবষেয়  করার তাওফীক দয়া 

হেয়েছ। তিুম আ াহর এবাদত করেব, তারঁ সােথ কাউেক শরীক করেবনা, সালাত িত া 

করেব, যাকাত দান করেব এবং িনকটাি য়েদর সােথ সুস ক বজায় রাখেব। 

পাচঁ ওয়া  নামায আদায় ক(রাঃ) 

   আ াহ তা’আলা পাচঁ ওয়া  নামায বা ার উপর ফরয কেরেছন। য ব ি  উহা আদায় 

করেব এবং এ েলােক হালকা ও তু  মেন কের তার কান িকছ ুিবন  করেবনা তার জন  

আ া  র কােছ অ ীকার রেয়েছ িতিন তােক জা ােত েবশ করােবন। য ব ি  এ েলা 

আদায় করেবনা তার জেন  আ া  র কােছ কান অি কার নই। ই া করেল িতিন তােক 

শাি  িদেবন। ই া করেল জা ােত েবশ করােবন। 

কােশ  ও গাপেন আ াহেক ভয় ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক িজে স করা হেলা মানষুেক কান আমলিট বশী 

কের জা ােত েবশ করােব? উ ের িতিন বলেলনঃ আ াহর ভয় এবং উ ম চির । আ াহ 

বেলনঃ  

ِة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَھا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَھا َوَقاَل َلُھْم َوِسیَق الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم ِإَلى اْلَجنَّ
 َخَزَنُتَھا َسَلاٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَھا َخاِلِدیَن

যারা তােদর পালনকতােক ভয় করেতা, তােদরেক দেল দেল জা ােতর িদেক িনেয় যাওয়া 

হেব। যখন তারা উ ু  দরজা িদেয় জা ােত পৗঁছেব এবং জা ােতর র ীরা তােদরেক 
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বলেবঃ তামােদর িত সালাম, তামরা সুেখ থাক, অতঃপর সদাসবদা বসবােসর জেন  

তামরা জা ােত েবশ কর। সূরা যমুারঃ ৭৩  

   বুখারী শরীেফ এই মেম একিট ঘটনা বিণত হেয়েছ য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলনঃ তামােদর পূববতীেদর িভতের একজন নাহগার লাক িছল। স বৃ  বয়েস 

উপনীত হেয় পিরবােরর লাকেদরেক ডেক বললঃ আিম জীবেন অেনক পােপর কাজ 

কেরিছ। আ াহ যিদ আমােক ধরেত পােরন তাহেল কিঠন শাি  দান করেবন। তাই আিম 

যখন মতৃু  বরণ করেবা তামরা অেনক কাঠ সং হ কের িবরাট একিট অি  িলত কের 

আমােক তােত িনে প করেব। আমার শরীর আ েন েল যখন ছাই হেয় যােব তখন 

ছাই েলােক ভাল কের িপষেব। অতঃপর তামরা অেপ া করেত থাকেব। সাগেরর িভতের 

য িদন ঝড় সৃি  হেব এবং চ  ঢউ উঠেব তখন ছাই েলােক তােত িনে প করেব। তারা 

তাই করল। আ াহ রা লু আলামীন তােক একি ত কের িজে স করেলনঃ তিুম কন 

এরকম কেরেছা? স বললঃ হ আ াহ! আপনার শাি র ভেয় আিম এরকম কেরিছ। 

অতঃপর আ াহ তােক মা কের িদেয় জা ােত েবশ করােলন। 

িতিদন ১২ রাকা’আত সু াত নামায আদায় ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ য ব ি  িদন ও রােত বার রাকাআত নফল 

নামায আদায় করেব তার জেন  জা ােত একিট ঘর তরী করা হেব। এই ১২ রাকা ’আত 

নামায হেলা জাহেরর আেগ চার এবং পের ই, মাগিরেবর পের ই, এশার পের ই এবং 

ফজেরর আেগ ই রাকা’আত। 

েত কবার অয ুকের ’রাকাআত নফল নামায আদায় ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এক িদন বলাল (রাঃ) ক বলেলনঃ হ বলাল! 

আমােক বল তা ইসলােমর এমনিক আমল তিুম কের থাক যার মাধ েম আ াহর কােছ 

সবািধক িতদােনর আশা কের থাক? কননা জা ােত আমার সামেন তামার জুতার 

আওয়াজ েনিছ। িতিন বলেলনঃ আমার কােছ তমন আশাি ত কান আমল নই, তেব 

আিম রােত বা িদেন যখনই পিব তা অজন কির তখনই স অয ু ারা সাধ ানযুায়ী নামায 

আদায় কের থািক। 
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কবূল হ ঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ মাকবূল হে র িবিনময় জা াত ছাড়া অন  

িকছ ুনয়। 

মসিজদ িনমাণ ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ য ব ি  আ াহর সন'ি র উে েশ  মসিজদ 

িনমাণ করেবঃ আ াহ তার জেন  জা ােত অনু প একিট ঘর তরী করেবন। কান 

মসিজেদর িনমাণ কােজ সামান  অথ িদেয় বা অন  কানভােব সহায়তা করেলও উ  

ছাওয়াব অিজত হেব ইনশাআ াহ। 

নবী সাঃেক ভালবাসা এবং তারঁ অনসুরণ ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক ভালাবাসা ঈমােনর অন তম শাখা। িতিন বেলনঃ 

َنََوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلا ُیْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْیِھ ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه والناس أْجَمَعْی  

অথঃ ঐ স ার শপথ! যার হােত আমার াণ রেয়েছ, তামােদর কউ তত ণ পয  

ঈমানদার হেত পারেবনা যত ণ না আিম তার কােছ তার িপতা-মাতা, সন-◌ান-সন-িত 

এবং িনয়ার সকল মানষু হেত ি য় হেত পারব। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

আেরা বেলনঃ আমার উ ােতর সবাই জা ােত েবশ করেব তেব স ব ি  নয় য জা ােত 

যেত অ ীকার কের। সাহাবাগণ িজে স করেলনঃ ক জা ােত যেত অ ীকার কের? 

উ ের নবী িতিন বলেলনঃ য ব ি  আমার অনসুরণ করেব স জা ােত েবশ করেব। য 

আমার নাফরমানী করেব স জা ােত েবশ করেত  অ ীকার করল। 

আ াহর সন'ি র জেন  এেক অপরেক ভালবাসাঃ  

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  বেলনঃ 

  ِإلَّا ِظلِّيِإنَّ اللََّھ َیُقوُل َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْیَن اْلُمَتَحابُّوَن ِبَجَلاِلي اْلَیْوَم ُأِظلُُّھْم ِفي ِظلِّي َیْوَم َلا ِظلَّ
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অথঃ আ াহ তা’আলা িকয়ামেতর িদন বলেবনঃ আমার সন'ি র জেন  যারা এেক অপরেক 

ভালবাসেতা তারা আজ কাথায়? আিম তােদরেক আমার আরেশর ছায়া দান করব। আজ 

আমার আরেশর ছায়া ব তীত আর কান ছায়া নই। 

মসুলমােনর সােথ িহংসা না রাখাঃ 

   আনাস িবন মািলক (রাঃ) বেলনঃ একদা আমরা নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর 

কােছ বসা িছলাম। তখন িতিন বলেলনঃ তামােদর কােছ এখনই একজন জা াতী লাক 

আগমণ করেবন। অতঃপর একজন আনসারী লাক আগমণ করেলন। তার দািড় বেয় ওযরু 

পািন ঝেড় পড়িছল। তার পােয়র জুতা ’িট বাম হােত িছল। পেরর িদন নবী সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা ামএকই কথা বলেলন। িকছু ণ পর সই আনসারী সাহাবী একই 

অব ায় আগমণ করেলন। ততৃীয় িদেনও িতিন একই কথা বলেলন এবং উ  আনসারী 

সাহাবী আগমণ করেলন। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম যখন চেল গেলন, তখন 

আব াহ িবন আমর িবন আস (রাঃ) আনসারী সাহাবীর িপছেন ছটুেলন এবং বলেলন 

আিম আমার িপতার িনকট থেক িতন িদেনর জেন  অনমুিত িনেয় এেসিছ। আপিন যিদ 

অনমুিত দন তা হেল এই িতন িদন আপনার কােছ থাকব। আনসারী সাহাবী বলেলনঃ কান 

অসুিবধা নই। আনাস (রাঃ) বেলনঃ আব াহ িবন আমর (রাঃ) পরবতীেত বলেতন, িতিন 

তারঁ সােথ পরপর িতনিট রাি  যাপন কেরেছন। রাি েত তােক কান তাহা েুদর নামায বা 

অিতির  কান নামায আদায় করেত দেখন িন। তেব রাি েত িতিন যখন িবিন া অনভুব 

করেতন এবং িবছানায় পা  পিরবতন করেতন তখন আ াহর িয  র করেতন এবং তারঁ 

বড়  বণনা করেতন। অতঃপর যখন ফজেরর নামােযর সময় হেতা, তখন িতিন নামােযর 

জেন  উঠেতন। আব াহ িবন আমর বেলনঃ তেব আিম তােক কখনও খারাপ কথা বলেত 

িন নাই। িতন িদন অিতবািহত হওয়ার পর আিম তারঁ আমলেক খুবই সামান  মেন করলাম 

এবং বললামঃ হ আ াহর বা া! আপনার কােছ িতন িদন যাবৎ অব ােনর কারণ হল, 

আিম িতনবার নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক বলেত েনিছ, এখন তামােদর 

িনকট একজন জা াতী লাক উপি ত হেব। েত কবারই আপিন এেস উপি ত হেয়ছন। 

তাই আিম তামার আমল দখার জন  এবং আপনার মত আমল করার জেন  িতন িদন ধের 

আপনার সােথ আিছ। িক  আিম আপনােক বশী আমল করেত দিখিন। তা হেল বলুন তা 

িক আমল করার কারেণ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আপনার ব াপাের এরকম 
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মন-ব  কেরেছন? অথাৎ আপনােক জা ােতর সুসংবাদ িদেলন। িতিন বলেলনঃ তিুম যা 

দখেল তার বশী অিতির  কান আমল করার অভ াস আমার নই। আিম যখন চেল 

আসার জেন  বর হলাম তখন আমােক ডেক বলেলনঃ তেব আমার অিতির  একিট 

আমল আেছ। তা হেলা আ াহ তারঁ মুিমন বা ােক য কল াণ দান কেরেছন তার িত 

আমার অন- র কান িহংসা নই। আ ু াহ িবন আমর (রাঃ) বলেলনঃ ইহাই আপনােক 

এেতা মযাদাবান কেরেছ।  

সূরা ইখলােসর সােথ ভালবাসা রাখাঃ 

   জৈনক আনসারী সাহাবী মসিজেদ কবুায় ইমামিত করেতন। যখনই িতিন সূরা ফািতহার 

পর কান সূরা িদেয় িকরাত আর  করেতন তখন থেম সূরা ইখলাস পেড় িনেতন। 

তারপর অন  কান সূরা পড়েতন। আর এ প িতিন িত রাকাআেতই করেতন। মসু ীগণ 

তােক বলেলনঃ আপিন থেম এই সূরা িদেয় িকরাত  করেছন তারপর তা যেথ  নয় 

ভেব অন  সূরা পাঠ করেছন। আপিন হয় ধ ুএই সূরািট পাঠ ক ন অথবা এটা ছেড় অন  

কান সূরা পাঠ ক ন। িতিন বলেলনঃ আিম উহা পিরত াগ করেত রািজ নই। তামরা যিদ 

চাও তাহেল এভােবই তামােদর ইমামিত করেবা। আর যিদ অপছ  কর তেব তামােদর 

ইমামিত ছেড় িদেবা। তারা মেন করেতন, িতিন তােদর মােঝ সবািধক যাগ  ব ি , আর 

অন  কউ তােদর ইমামিত ক ক এটাও অপছ  করেতন। নবী সা া া  আলাইেহ ওয়া 

সা াম একদা তােদর িনকট আগমণ কের তারা ব াপারিট তারঁ কােছ পশ করেলন। িতিন 

সই ব ি েক িজে স করেলনঃ হ অমকু! তামার সাথীরা তামােক য পরামশ িদে , তা 

হণ করেত িকেস তামােক বাধঁা িদে ? আর কনইবা তিুম উ  সূরা িত রাকা’আেত পাঠ 

করছ? জবােব িতিন বলেলনঃ আিম উহােক খুব ভালবািস। িতিন বলেলনঃ এই ভালবাসা 

তামােক জা ােত েবশ করােব। 

মসুলমােনর ঃখ-ক  মাচনকারীর িতদানঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 
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ْن ْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َلا َیْظِلُمُھ َوَلا ُیْسِلُمُھ َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخیِھ َكاَن اللَُّھ ِفي َحاَجِتِھ َوَما
ُه َرَفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرََّج اللَُّھ َعْنُھ ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَت

  اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة

অথঃ এক মসুলমান অপর মসুলমােনর ভাই। স তার ভাইেয়র িত জুলমু করেবনা। তােক 

িবপদাপেদ অসহায় অব ায় ছেড় িদেবনা। য ব ি  তার মসুিলম ভাইেয়র েয়াজেন 

সহায়তা করেব আ াহ তার েয়াজন পরূেণ সহায়তা করেবন। আর য ব ি  কান 

মসুলমােনর উপর হেত িনয়ার কান মিুসবত দরূ করেব আ াহ িকয়ামেতর িদন তার 

িবপদাপদ দরূ করেবন। য ব ি  মসুলমােনর দাষ- িট গাপন করেব আ াহ তা’আলা 

িকয়ামেতর িদন তার দাষ- িট গাপন রাখেবন। 

ন ায়ভােব িবচার-ফয়সালাকারী জা ােত যােবঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

اْلُقَضاُة َثَلاَثٌة َقاِضَیاِن ِفي النَّاِر َوَقاٍض ِفي اْلَجنَِّة َرُجٌل َقَضى ِبَغْیِر اْلَحقِّ َفَعِلَم َذاَك َفَذاَك 
ِفي النَّاِر َوَقاٍض َلا َیْعَلُم َفَأْھَلَك ُحُقوَق النَّاِس َفُھَو ِفي النَّاِر َوَقاٍض َقَضى ِباْلَحقِّ َفَذِلَك ِفي 

  اْلَجنَِّة

অথঃ িবচারক িতন কার। ’ কার িবচারক জাহা ােম যােব এবং এক কার িবচারক 

জা ােত েবশ করেব। য িবচারক সত েক জেন েন অন ায়ভােব িবচার করেব স 

জাহা ােব যােব। আর য িবচারক অ তা বশতঃ িবচার-ফয়সালা করেত িগেয় মানুেষর হক 

ন  করেব সও জাহা ােম যােব। আর য িবচারক সত েক ভালভােব বুঝেব এবং স 

অনযুায়ী মানুেষর মােঝ িবচার ফয়সালা করেব স জা ােত েবশ করেব। 

রাগীর সবা ও জানাযায় শরীক হওয়ার িবিনময় জা াতঃ 

َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَیْوَم َصاِئًما  َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْن
ُكُم اْلَیْوَم َقاَل َأُبو َبْكٍر َأَنا َقاَل َفَمْن َتِبَع ِمْنُكُم اْلَیْوَم َجَناَزًة َقاَل َأُبو َبْكٍر َأَنا َقاَل َفَمْن َأْطَعَم ِمْن

یًضا َقاَل َأُبو َبْكٍر َأَنا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ ِمْسِكیًنا َقاَل َأُبو َبْكٍر َأَنا َقاَل َفَمْن َعاَد ِمْنُكُم اْلَیْوَم َمِر
 َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما اْجَتَمْعَن ِفي اْمِرٍئ ِإلَّا َدَخَل اْلَجنََّة
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অথঃ আবূ রায়রা (রাঃ) হেত বিণত, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

তামােদর মেধ  ক আজ রাযাদার অব ায় ঘুম থেক উেঠেছ? আবু বকর (রাঃ) বলেলনঃ 

আিম। আবার বলেলনঃ তামােদর মেধ  ক আজ একিট জানাযায় অংশ হণ কেরেছ? আবু 

বকর (রাঃ) বলেলনঃ আিম। আবার বলেলনঃ ক আজ একজন িমসকীনেক খাদ  দান 

কেরেছ? আবু বকর (রাঃ) বলেলনঃ আিম। পনুরায় িজে স করেলনঃ এমন ক আেছ য 

আজ একজন রাগী দখেত িগেয়িছল? আবু বকর (রাঃ) বলেলনঃ আিম। নবী সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলনঃ যার িভতের এ সম  েণর সমাহার ঘটেব স জা ােত 

েবশ করেব।   

মআুি েনর পরু ারঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َیْوَم اْلِقَیاَمِةاْلُمَؤذُِّنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناًقا    

অথঃ িকয়ামেতর িদন মআুি েনর ঘাড় সবেচেয় ল া হেব। এই িনদশন মযাদা প 

মআুি নেক দান করা হেব। যা দেখ মানেুষরা তােঁক িচনেত পারেব। কান কান িব ান 

বেলনঃ এখােন ঘাড় ল া হওয়ার অথ তার স ান সবেচেয় বশী হেব। নবী সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলনঃ মআুি েনর আওয়াজ যতদরূ পৗছঁেব ততদরূ পয  

িজন-ইনসানসহ সম  মাখলকু তার ঈমােনর পে  িকয়ামেতর িদন সা  িদেব।   

াধ িনবারণকারীর সুসংবাদঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

ى َأْن ُیْنِفَذُه َدَعاُه اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى ُرُءوِس اْلَخَلاِئِق َیْوَم َمْن َكَظَم َغْیًظا َوُھَو َقاِدٌر َعَل
 اْلِقَیاَمِة َحتَّى ُیَخیَِّرُه اللَُّھ ِمَن اْلُحوِر اْلِعیِن َما َشاَء

অথঃ াধ বা বায়েনর মতা থাকা সে ও য ব ি  তা সংবরণ করেত স ম হেব, 

িকয়ামেতর িদন আ াহ তা’আলা তােঁক সম  মাখলেুকর সামেন ডেক এেন রেদর মেধ  

থেক যােক ই া িনেজর জেন  িনবাচন করার অিধকার িদেবন। 

আয়াতুল করুসী পাঠ ক(রাঃ) 
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   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ য ব ি  েত ক ফরজ সালােতর পর 

আয়াতুল করুসী পাঠ করেব মতৃু  ছাড়া কান িকছ ু তােক জা ােত যেত বারণ করেত 

পারেবনা। 

রাযাদারেদর রাইয় ান নামক দরজা িদেয় জা ােত েবশঃ 

   ষ মসম য় সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম লসবঃ  

َأَحٌد ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َباًبا ُیَقاُل َلُھ الرَّیَّاُن َیْدُخُل ِمْنُھ الصَّاِئُموَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َلا َیْدُخُل َمَعُھْم 
ِمْنُھ َأَحٌد َغْیُرُھْم ُیَقاُل َأْیَن الصَّاِئُموَن َفَیْدُخُلوَن ِمْنُھ َفِإَذا َدَخَل آِخُرُھْم ُأْغِلَق َفَلْم َیْدُخْل  

"জা ােতর মেধ  একিট দরজা আেছ যার নাম রাইয়ান। িকয়ামেতর িদন স দরজা িদেয় 

রাযাদারগণ েবশ করেব। তােদর সােথ অন  কউ েবশ করেব না। রাযােদরেক ডাক 

িদেয় বলা হেব, কাথায় রাযাদারগণ? অত:পর রাযাদারগণ স দরজা িদেয় েবশ করেব 

এবং সবেশষ রাযাদার ব ি িট েবশ করেল দরজা ব  কের দয়া হেব।  তারপর আর 

কউই সখান িদেয় েবশ করেব না।"  

ধুাতেক খাদ দানকারীর িতদানঃ  

   ষ মলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম লসবঃ  

اْلِقَیاَمِة ِمْن ِثَماِر اْلَجنَِّة َوَأیَُّما ُمْؤِمٍن  َأیَُّما ُمْؤِمٍن َأْطَعَم ُمْؤِمًنا َعَلى ُجوٍع َأْطَعَمُھ اللَُّھ َیْوَم
  َسَقى ُمْؤِمًنا َعَلى َظَمٍإ َسَقاُه اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِمَن الرَِّحیِق اْلَمْخُتوِم

অথঃ ষশ মুিমন য ভন  ষখব ৎমফধ- মুিমনেক ইয়ষ খ লয ই য়  লখ ঝ লধষ মস 

রৎত খ লযবু ইষ ষশ ব ি  ষখব ড় ধ- মুিমেনর ◌ভ্ভ ঢ় ◌ভ্বযষত খ লয ই য়  

লখ ষ লখ গ ল ধ  ◌ল্ য়ি ভখধ গীয় ঢ়মফ ব খ লযবু  

িপপািসত প -পািখেক পািন পান করােনার িতদানঃ 

اْلَعَطُش َفَوَجَد ِبْئًرا َفَنَزَل ِفیَھا َفَشِرَب ُثمَّ َخَرَج َفِإَذا َكْلٌب َیْلَھُث َبْیَنا َرُجٌل ِبَطِریٍق اْشَتدَّ َعَلْیِھ 
َیْأُكُل الثََّرى ِمَن اْلَعَطِش َفَقاَل الرَُّجُل َلَقْد َبَلَغ َھَذا اْلَكْلَب ِمَن اْلَعَطِش ِمْثُل الَِّذي َكاَن َبَلَغ 

اًء َفَسَقى اْلَكْلَب َفَشَكَر اللَُّھ َلُھ َفَغَفَر َلُھِمنِّي َفَنَزَل اْلِبْئَر َفَمَلا ُخفَُّھ َم   
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পবূযেুগর একজন লাক পথ চলিছল। পিথমেধ  তার চ  পািনর িপপাসা হেলা। রা ার 

পােশই একিট কেূপর স ান পেয় তােত নেম পািন পান কের িপপাসা িনবারণ করল। কূপ 

থেক উেঠ দখল একিট ককুরু পািনর িপপাসায় কাতর হেয় িজ া িদেয় িভজা মািট 

চাটেছ। লাকিট ককুরুিটেক িপপািসত ভেব কেূপ নেম পােয়র মাজা ভিত কের পািন এেন 

ককুরুেক পান করােলা। আ াহ তার এ কােজ সন'  হেয় তােক মা কের িদেলন।  

ইয়াতীেমর পিরচযাকারী জা ােত নবী সাঃএর সােথ থাকেবঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

   َأَنا َوَكاِفُل اْلَیِتیِم ِفي اْلَجنَِّة َھَكَذا َوَقاَل ِبِإْصَبَعْیِھ السَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى

অথঃ আিম এবং ইয়াতীেমর ত াবধানকারী এভােব জা ােত থাকব। এই কথা বেল নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তজিন এবং মধ মা আ লুেক এক সােথ িমলােলন। 

িপতা-মাতার সােথ স বহার ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ ঐ ব ি র নাক ধিূলমিলন হাক য তার 

িপতা-মাতােক বা তােদর একজনেক বৃ াব ায় পল অথচ তােদর খদমত কের জা ােত 

েবশ করেত পারলনা। 

কন া সন-◌ান িতপালেন ক  ীকার ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ য ব ি েক কন া সন-◌ান ারা পরী ায় 

ফলা হয় স যিদ তােদর িত ক ণাশীল হয় তেব তারা তার জন  জাহা ােমর পদা প 

হেয় যােব। 

 

য মিহলার উপর তার ামী সন'  থাকেব স জা ােত যােবঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

  َأیَُّما اْمَرَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَھا َعْنَھا َراٍض َدَخَلِت اْلَجنََّة
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অথঃ ামী সন'  থাকাব ায় যিদ কান মিহলা মতৃু  বরণ কের তাহেল স জা ােত েবশ 

করেব। সুতরাং হ রমণী! তিুম িচ া কের দখ তামার িঠকানা কাথায়। 

অ  হেয় গেল ধয ধারণ ক(রাঃ) 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ আ াহ বেলনঃ আিম যার ’িট ি য় বস' 

তথা চাখ ন  কের দয়ার মাধ েম পরী া কির আর স ধয ধারণ কের তার িবিনমেয় 

আিম তােক জা াত দান করেবা। হাদীছ থেক জানেত পারা যায় য, জ া রাও যিদ 

সবূর কের এবং আ াহর অনগুত থােক তােদরেকও আ াহ তা’আলা জা াত দান করেবন। 

যারা আ াহর িনরান ইিট নাম মখুস' করেবঃ 

   আ াহ তা’আলার িনরান ইিট নাম রেয়েছ। য ব ি  উহা মখুস' করেব স জা ােত 

েবশ করেব। এখােন মখুস' করার অথ হেলা স েলা মখুস' করা, অথ বুঝা, তার দাবী 

অনযুায়ী আমল করা এবং স েলার উসীলা িদেয় আ াহর কােছ ’আ করা।  

য ব ি  মখু ও ল া ােনর হফাযত করেবঃ 

   َقاَل َمْن َیْضَمْن ِلي َما َبْیَن َلْحَیْیِھ َوَما َبْیَن ِرْجَلْیِھ َأْضَمْن َلُھ اْلَجنََّة

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ য ব ি  তার মখু ও ল া ােনর হফাযত 

করেব আিম তার জেন  বেহশেতর িজ াদার হব। 

যােদরেক বেহশেতর সকল দরজা িদেয়ই ডাকা হেবঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

َواِب اْلَجنَِّة َیا َعْبَد اللَِّھ َھَذا َخْیٌر َفَمْن َكاَن ِمْن َمْن َأْنَفَق َزْوَجْیِن ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُنوِدَي ِمْن َأْب
َأْھِل الصََّلاِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصََّلاِة َوَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل اْلِجَھاِد ُدِعَي ِمْن َباِب اْلِجَھاِد َوَمْن 

ِمْن َأْھِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب  َكاَن ِمْن َأْھِل الصَِّیاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّیَّاِن َوَمْن َكاَن
الصََّدَقِة َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َرِضي اللَّھ َعْنھ ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل اللَِّھ َما َعَلى َمْن ُدِعَي ِمْن 

ا َقاَل َنَعْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ِمْن َضُروَرٍة َفَھْل ُیْدَعى َأَحٌد ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ُكلَِّھ
  ِمْنُھْم
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অথঃ য ব ি  আ াহর রা ায় জাড়া জাড়া িজিনষ দান করেব তােক জা ােতর সকল 

দরজা িদেয়ই েবেশর জেন  ডাকা হেব। তােক বলা হেবঃ হ আ াহর বা া এিট তামার 

জন  কতই না উ ম! সুতরাং নামাযীেক নামােযর দরজা িদেয়, মজুািহদেক িজহােদর দরজা 

িদেয়, রাযাদারেক ‘রাইয় ান’ নামক দরজা িদেয় এবং দাতােক দােনর দরজা িদেয় জা ােত 

েবশ করার আহবান করা হেব। আবু বকর (রাঃ) বলেলনঃ হ আ াহর রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম! ঐ সকল দরজা থেক যােদরেক আহবান করা হেব তােদর জা ােত 

েবশ করেত কান অসুিবধা হেবনা। আর এমন কউ আেছ িক, যােক উ  সকল দরজা 

িদেয় জা ােত েবশ করার জন  আহবান জানােনা হেব? উ ের রাসূল সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম বলেলন, হ া।ঁ আমার িব াস তিুম তােদর অন-ভূ  হেব।  

যােদরেক আ াহ আরেশর ছায়া দান করেবনঃ 

   আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত, রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

لَّ ِإلَّا ِظلُُّھ ِإَماٌم َعاِدٌل َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة اللَِّھ َسْبَعٌة ُیِظلُُّھُم اللَُّھ َتَعاَلى ِفي ِظلِِّھ َیْوَم َلا ِظ
ُجٌل َوَرُجٌل َقْلُبُھ ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد َوَرُجَلاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّھ اْجَتَمَعا َعَلْیِھ َوَتَفرََّقا َعَلْیِھ َوَر

نِّي َأَخاُف اللََّھ َوَرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَھا َحتَّى َدَعْتُھ اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل ِإ
  َلا َتْعَلَم ِشَماُلُھ َما ُتْنِفُق َیِمیُنُھ َوَرُجٌل َذَكَر اللََّھ َخاِلًیا َفَفاَضْت َعْیَناُه

অথঃ য িদন আ াহর আরেশর ছায়া ছাড়া কান ছায়া থাকেবনা স িদন সাত ব ি েক 

আ াহ তাঁর আরেশর নীেচ ছায়া দান করেবন। তারা হেলনঃ ১ ন ায় পরায়ণ শাসক ২ য 

যবুক তারঁ ভরু এবাদেতর মােঝ িতপািলত হেয় বড় হেয়েছ। ৩ য ব ি র মন সবদা 

মসিজেদর সােথ স ৃ  থােক। ৪ এমন ই ব ি , যারা আ াহর সন'ি র জেন  এেক 

অপরেক ভালবােস। আ াহর জন  তারা পর ের একি ত হয় এবং আ াহর জন  

পর ের িবি  হয়। ৫ এমন পু ষ যােক একজন সু রী ও স ান- বংেশর মিহলা িনেজর 

িদেক আহবান কের, আর স পু ষ বেলঃ আিম আ াহেক ভয় কির। তাই তামার ডােক 

সাড়া দয়া আমার পে  স ব নয়। ৬ য দানশীল ব ি  এমন গাপেন দান কের, ডান 

হাত িদেয় যা দান কের, বাম হাত তা অবগত হেত পােরনা। অথাৎ িতিন কবল আ াহর 

সন'ি  অজেনর জেন ই দান কেরন। তাই মানষুেক নােনা বা দখােনার েয়াজনীয়তা 



www.salafibd.wordpress.com 

90 
 

অনভুব কেরনা। ৭ য ব ি  িনজেন বেস আ াহেক রণ কের চােখর পািন বািহত 

কের।  

   হােফয ইবেন হাজার আসকালানী রঃ বেলনঃ যিদও উ  হাদীেছ সাতজেনর কথা বলা 

হেয়েছ, তথািপ আ াহর আরেশর নীেচ ছায়া া েদর সংখ া সােতর মেধ  সীিমত নয়। 

আ াহ তা’আলা আরও কেয়ক কার মানুষেক িবেশষ ধরেণর আমেলর িবিনমেয় 

িকয়ামেতর িদন তারঁ আরেশর নীেচ ছায়া দান করেবন। তােদর মেধ  রেয়েছনঃ  

১ য ব ি  কান অভাবী ঋণ েক অবকাশ িদেবঃ  

ِظلُُّھَمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع َلُھ َأَظلَُّھ اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َتْحَت ِظلِّ َعْرِشِھ َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا   

অথঃ য ব ি  কান অভাবী ঋণ েক অবকাশ িদেব অথবা ঋেণর িকছ ুঅংশ ছেড় িদেব, 

িকয়ামেতর িদন আ াহ তােক ীয় আরেশর ছায়ার নীেচ ান িদেবন। স িদন আ াহর 

আরেশর ছায়া ব তীত অন  কান ছায়া থাকেবনা।                                                           
 

২ য ব ি  কান মজুািহদেক সহেযািগতা করেবঃ  

ِبیِل اللَِّھ َأْو َغاِرًما ِفي ُعْسَرِتِھ َأْو ُمَكاَتًبا ِفي َرَقَبِتِھ َأَظلَُّھ اللَُّھ ِفي َمْن َأَعاَن ُمَجاِھًدا ِفي َس
  ِظلِِّھ َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّھ

অথঃ য ব ি  আ াহর রা ায় কান মজুািহদেক সহেযািগতা করেব অথবা কান অভাবীেক 

তার অভাব মাচেন সাহায  করেব অথবা মিনেবর সােথ চিু েত আব  কান কৃতদাসেক 

তার দাস  মিু েত সহেযািগতা করেব, আ াহ তােক রাজ িকয়ামেত ীয় আরেশর ছায়ার 

নীেচ ান িদেবন। স িদন আ াহর আরেশর ছায়া ব তীত কান ছায়া থাকেবনা। 

৩ য ব ি  কান অভাবীেক সাহায  করেবঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ য ব ি  তার মসুিলম ভাইেয়র েয়াজেন 

সহায়তা করেব আ াহ তার েয়াজন পরূেণ সহায়তা করেবন। আর য ব ি  কান 

মসুলমােনর উপর হেত িনয়ার কান মিুসবত দরূ করেব, আ াহ িকয়ামেতর িদন তার 

িবপদাপদ দরূ করেবন। 
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৪ সত বাদী ব বসায়ীঃ 

   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

  التَّاِجُر الصَُّدوُق اْلَأِمیُن َمَع النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء

অথঃ সত বাদী িব  ব বসায়ীগণ নবী, িস ীক এবং শহীদেদর সােথ থাকেবন।     

   উপেরর আেলাচনায় আ াহর আরেশর ছায়া পাওয়ার ে  পু েষর কথা উে খ করা 

হেয়েছ। এর অথ এই নয় য, মিহলাগণ উ  আমল েলােত পু ষেদর শরীক হেলও তারা 

আ াহর আরেশর ছায়ার নীেচ ান পােবন না এবং উ  ছাওয়ােবর হকদার হেবন না। বরং 

মিহলাগণ যিদ উ  আমল েলা স াদন কেরন তারঁাও পু েষর মত মযাদা লাভ করেবন। 

তেব রা  পিরচালনা এবং সব সময় মসিজেদর সােথ স ক রাখার িবষয়িট পু েষর সােথ 

িনিদ । 

পিরিশ  

   হ আ াহর বা া! আপনার গন-ব স'ল স েক িচ া ক ন। আপিন কান দেলর অন-

ভূ  হেবন। সবেচেয় ব থতা হেলা তােদর ব থতা যােদর ব াপাের আ াহ বেলেছনঃ  

ُمِبیُنُقْل ِإنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُھْم َوَأْھِلیِھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأَلا َذِلَك ُھَو اْلُخْسَراُن اْل  

অথঃ হ নবী! আপিন বলনুঃ িকয়ামেতর িদন তারাই বশী িত  হেব যারা িনেজেদর 

এবং পিরবারবেগর তরফ থেক িত  হেব। সূরা যমুারঃ ১৫ মহান সফলতা অিজত হেব 

তােদর জেন  যােদর স েক আ াহ বেলেছনঃ  

 َفَمْن ُزْحِزَح َعْن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز

অথঃ যােক জাহা ােমর আ ন থেক দেূর রাখা হেব এবং জা ােত েবশ করােনা হেব, 

কতৃপে  সই সাফল মি ত হেব। সূরা আল-ইমরানঃ ১৮৫ 

   আফেসাস সই ব ি র জন  য ে র মত কালীন সামান  পািথব জীবেনর 

িবিনমেয় এমন জা াতী নয়া’মত িবি  করল যা কান চ  ুদশন কের নাই, কান কণ বণ 

কের নাই এবং যা কান মানষু ক নাও করেত পােরনা। পািথব জীবেনর সাম ী মানষুেক 
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একিদন হাসায় আবার অেনক িদন কাদঁায়। একিদন আন  িদেলও মােসর পর মাস ব থা 

দয়। ব থা েলা আনে র তুলনায় অেনক ণ বশী। 

   হতাশা সই ব ি র জন  য মলূ বান িচর ায়ী স দেক ণ ায়ী নগণ  িজিনেষর উপর 

াধান  িদল। 

   েভাগ ঐ ব ি র জন  য িবপদাপেদ পিরপণূ সংকীণ জলখানার িবিনমেয় আকাশ-

জিমন তলু  জা াতেক িবি  কের িদল!! সংকীণ ঘেরর িবিনমেয় আদন নামক জা ােতর 

এমন পিব  ঘর েলা িবি  কের িদল যার তলেদশ িদেয় নদীসমহূ বািহত হেব। 

আফেসাস! আফেসাস! ঐ ব ি র জেন  য ির বান ব িভচারীনী অপিব া কৎুিসৎ, , 

ও িনকৃ  মিহলার িবিনমেয় জা ােতর তাবুেত অব ানকারীনী সমবয় া কমুারী বাল ও 

প রাগ সদশৃ  জা াতী রমণীগণেক িবি  কের িদল। আফেসাস ঐ ব ি র জেন  য িবি  

করল পানকারীেদর জন  মজাদার ও সু া  শরােব পিরপণূ জা ােতর শরােবর নদী েলােক 

ান ও ীন- িনয়া িবন কারী  অপিব  শরােবর িবিনমেয়। 

   হায় আফেসাস! ঐ ব ি র জেন  য ম  ও িনকৃ  চহারার িদেক তাকােনার িবিনমেয় 

মহা পরা মশালী আ াহর চহারার িদেক তাকােনার আন েক িব য় কের িদল এবং 

মহান আ াহর সুমধরু আওয়াজেক অৈবধ গান-বাজনা নার িবিনমেয় িবি  কের িদল। 

   ওেহ আেখরাত হেত িবমখু হতভাগা!! মতৃু  ও তার পরবতী িবষেয়র ব াপাের একটু িচ া 

কর। িনয়ার িত বশী আশা-আকা া ও চাকিচক েক নস াৎ কের দয়ার জন  মতৃু র 

রণই যেথ ।  

   তিুম এ আশায় আমল কর যােত তিুম তামার ভরু সস'ি  িনেয় মতৃু  বরণ করেত পার। 

জেন রাখ! একমা  শষ পিরণিতই মুিমনেদর আসল স দ। এ জেন ই পবূ যামানার 

সৎকমশীলগণ শষ পিরণিত ম  হওয়ার ভেয় সদা ভীত-স  থাকেতন। 

কিতপয় িশ ণীয় ঘটনাঃ 

   জৈনক সাহাবী মতৃু র সময় খুব ন করেলন। তােক েনর কারণ িজে স করা 

হেল িতিন বলেলনঃ আিম রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক বলেত েনিছ, 
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আ াহ তা’আলা আপন সৃি েক ’মিু র িভতের িনেয় বলেলনঃ এরা জা াতী এবং এরা 

জাহা ামী। আিম জািন না য, আিম কান মিু র মেধ  িছলাম। 

   কান একজন সালাফ বেলেছনঃ তাকদীেরর িলখন চ সুমহূেক কতইনা ন 

করােলা!!  

   সুিফয়ান ছাওরী রঃ শষ পিরণিত িক হেব এভেয় হতাশ হেয় যেতন। িতিন কঁেদ কেঁদ 

বলেতনঃ আমার ভয় হয় আিম িক তাকদীেরর িলখন অনযুায়ী ভাগ বান িক না? আমার 

ভয় হয়, মরেণর সময় আমার ঈমান িছিনেয় নয়া হয় িক না?  

   মািলক িবন দীনার সারা রাত জা ত থেক বলেতনঃ হ আমার িতপালক! আপিন 

অবশ ই জােনন য, ক জা াতী আর ক জাহা ামী। তা হেল মািলক িবন দীনােরর িঠকানা 

কাথায়?  

   শষ কথা এই য, সংে েপ পিু কািট সমা  করলাম। অন-র সদা পিরবতনশীল। 
িবপদাপদ িবকট আকার ধারণ করেল অন-র আঘােত তিব ত হেয় যায়। তাই আ াহর 

কােছ াথনা, 

 اللَُّھمَّ َیا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِدیِنَك َو َصرِّْفُھ َعَلى َطاَعِتَك

অথঃ হ আ াহ! হ অন- রর পিরবতনকারী! আমার অন-রেক আপনার ীেনর উপর সুদৃঢ় 

রাখুন এবং আপনার আনগুেত র িত উহােক ধািবত ক ন। 

  ُسْبَحاَنَك اللَُّھمَّ َوِبَحْمِدَك َأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْیَك

অথঃ হ আ াহ! আপিন অিত পিব । শংসার সােথ আপনার পিব তা বণনা করিছ। আিম 

সা  িদি  য, আপিন ছাড়া সত  কান উপাস  নই। আপনার কােছ মা চাি  এবং 

আপনার িনকট তাওবা করিছ। 
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