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ভূিমকা 

 
جهللامد هللا ا دا، اجل لة  اجلسلع أ بف  جننبيي  اجلرسة�، نبيغي 

  :�مد اأ ل  ابححينه بجع�، بمي نعد

জা�াত্ও্জাহা�াম্স�েকর এিট্একিট্গুরুূপর্আেলােনা্
ও্ সংিক্্ গেবষপা। এ্ গেবষপািট্ একািধক্ িকতাব্ ও্ িবিভ�্
তথযসূূ্ েথেক্ এখােন্ একূ্ করা্ হেয়েছ এবং সবরািধক্
গুরুূপর্িবষয়গেলা্আেলােনা্করা্হেয়েছ। জা�াত্ও্জাহা�াম্
কােক্ বেল, �িতিটর্ সংজা, গপাগপ্ এবং্ িকভােব্ জা�ােত্
�েবশ্করা্যােব্এবং্জাহা�াম্েথেক্বাঁো্যােব? তার্উুায়্ও্
উুকরপগেলা্এখােন্আেলােনায় িবেশষভােব �ান্েুেয়েছ।  
িবষয়িট্ গুরুূপর্ হওয়ার্ কারপ্ আমােদর্ কােরাই অজানা্

নয়। কারপ, �িতিট্মানুেষর্গ�বয্হয়্জা�াত্অথবা্জাহা�াম। 
এ্ কারেপই্ জা�াত্ ও্ জাহা�ােমর্ িবষয়িট্��্ হওয়া্ অতীব্
জুির। আমরা্ আ�াহর্ িনকট্ জা�াত্ কামনা্ কির্ এবং্
জাহা�াম্েথেক্আ�য়্োই।  
এ্িবষয়িট্আেলােনা্করার িবষেয়্িস�া�্েনয়ার্কারপ্হল, 

েয্আমলগেলা্জা�ােত্ িনেয়্ যায়, েস্ সব্আমলসমূেহর্�িত 
মানুষেক্  উৎসাহ্ েদয়া্ এবং েয্ আমলগেলা্ জাহা�াম্ েথেক্
বােঁায়্ও্ মুি�্েদয়, েস্সব্আমলসমূেহর্�িত্ভয়্�দশরন ও্
সতকর্করা।  
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আিম্আেলােয্িবষয়িটেক্িন�্িলিখত্ু�িতেত্গেবষপা্আকাের্
সািজেয়িছ।  
�থম্অধযায়: জা�াত্ও্জাহা�ােমর্সংজা্ও্বপরনা 
�থম্ুিরে�দ: জা�াত্ও্জাহা�ােমর্সংজা্ও্নাম্সমূহ 
�থম্আেলােনা: জা�ােতর্সংজা্ও নামসমূহ 
ি�তীয়্আেলােনা: জাহা�ােমর্সংজা্ও্নামসমূহ 
ি�তীয়্ুিরে�দ: জা�াত্ও্জাহা�াম্বতরমােন্আেছ্িকনা?  
�থম্আেলােনা: জা�াত্বতরমান্থাকার্�মাপ 
ি�তীয়্আেলােনা: জাহা�াম্বতরমান্থাকার্�মাপ্ 
ি�তীয়্ অধযায়: জা�াতীেদর্ েনয়ামত্ ও্ জাহা�ামীেদর 

আযােবর্বপরনা 
�থম্ুিরে�দ: জা�াতীেদর েনয়ামতসমূহ 
�থম্আেলােনা: মানিসক্েনয়ামতসমূহ্ 
ি�তীয়্আেলােনা: ৈদিহক্েনয়ামতসমূহ 
ি�তীয়্ুিরে�দ: জাহা�ামীেদর্আযাব 
�থম্আেলােনা: মানিসক্শাি�্্ 
ি�তীয়্আেলােনা: ৈদিহক্শাি� 
তৃতীয়্অধযায়: জা�ােতর্ুথ্ও্জাহা�াম্েথেক বােঁার্উুায় 
�থম্ ুিরে�দ: জা�ােতর্ ুথ্ ও্ জা�ােত্ �েবেশর্

কারপসমূহ 
�থম্আেলােনা: জা�ােত্�েবেশর্কারপসমূহ 
ি�তীয়্ আেলােনা: জা�ােত্ �েবশ্ করা্ আ�াহর্ দয়া্ �ারা, 

আমল্�ারা্নয়।  
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ি�তীয়্ ুিরে�দ: জাহা�ােমর্ ুথ্ জাহা�াম্ েথেক্ বাঁোর্
উুায়।  
�থম্আেলােনা: েয্সব কারপসমূহ্জাহা�ােমর্ িদেক্ িনেয়্

যায়।  
ি�তীয়্আেলােনা: আমরা্আমােদর্ িনেজেদর্এবং্আমােদর্

ুিরবার-ুিরজনেদর্জাহা�াম্েথেক্বাঁোেবা।   
সকল্ �শংসা েকবলই্ আ�াহর্ িযিন্ আমােক্ এ্ গেবষপা্

কাজিট্ স��্ করেত্ উে�খেযাগয্ েকান্ িবুেদর্ স�ুখীন্
কেরনিন। বরং্এ্িবষেয়্গেবষপািট্িছল, উুকারী ও্উুেযাগী। 
আ�াহর্�শংসা ও্শকিরয়া্আদায়্করার্ুর্কৃতজতা্�কাশ্
করিছ্আমার্স�ািনত ও�ােদর; যার্নাম্মুহা�দ্আস-সুলাইম। 
আ�াহ রা�ুল্ আলামীন তােক দুিনয়া্ ও্ আিখরােত উ�ম্
�িতদান্দান্কুন। িতিন্এ গুরুূপর গেবষপা কাজিট্স��্
করেত্িগেয়্আমােক্যেথ�্সহেযািগতা্কেরেছন। আ�াহ্সবরজ। 
আর্ সালাত্ ও্ সালাম্ নািযল্ েহাক্ নবী্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্
আলাইিহ্ওয়া্সা�ােমর উুর, তার্ুিরবার্ুিরজেনর্উুর্ও্
তার্সাহাবীেদর্উুর।  
 
গেবষক 
আ�ুর্রহমান্ইবন সাঈদ্আল্কাহতানী্ 
[১৪২২্িহজির সেনর্�থম্িদেক্গেবষপািট্স��্কেরন]  
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�থম্অধযায় 

জা�াত্ও্জাহা�ােমর্ িুরিেিত্এবং নামসমূেহর্আেলােনা 

�থম্ িুরে�দ: জা�ােতর্ িুরিেিত্ও্জা�ােতর্নামসমূহ:  

জা�াত: জা�াত্ শে�র্ আিভধািনক্ অথর্ বাগান। এ শ� েথেকই 
িজনান্ বলা্ হেয়্ থােক। আর্আরবরা্ েখজুর্ গাছেকও জা�াত্ বেল্
আখযািয়ত্করত)

0 F

1( ।  

মুখতার্আল-কামুেস্জা�াত্শে�র্অথর: জা�াত্অথর- েখজুর্গাছ, 
িবিভ�্ধরেনর্গাছ্িবিশ�্বাগান। এর্বহবেন্িজনানুন)

1 F

2( ।  

ুিরভাষায়্জা�ােতর্সংজা: এিট্ েসই্ঘেরর্একিট্ বযাুক্
নাম্ [েয্ঘরেক্আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্তার্অনুসারীেদর্জনয্
ৈতির্কের্েরেখেছন] যােত রেয়েছ্অফুর� ও্অসংখয্েনয়ামত, 
অনািবল্ আন�্ ও্ �শাি�, অ�হীন্ খুিশ, আন�্ ও্ িের�ায়ী্
শাি�্)2 F

3( ।  

                                                           
1.  মুহা�দ্ িবন্আবু্বকর্আর্রািয, মুখতাুস্িসহাহ্ুৃ: ৪৮্ [েদখুন: আ�ামা ইবন্মানজুর, 

িলসানুল্আরব, ুৃ: ১৩/৯৯্এবং্আ�ামা্আছফাহানী, মুফরাদাতুল্কুরআন, ুৃ: ২০৪।্ 

2.  আহমদ্তােহর্আযযাবী, মুখতাুল্কামুস, ুৃ: ১১৭। 

3.  এ্ শ�িট্ মূলত: িনগরত্ হেয়েছ্ ‘সতর’ ও্ ‘তাগিতয়া’ শ��য়্ হেত। এ্ কারেপই্ গবরজাত্
স�ানেক্জািনন্বলা্হেয়্থােক। কারপ, েস্মােয়র্েুেট্অদৃশয্ও্েগাুন্থােক।্এবং্এ্

কারেপই বাগানেক্জা�াত্বলা্হেয়্থােক, কারপ, তার্অভয�র্গাছ্গাছালী্�ারা্আবৃত্বা্
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জা�ােতর্নামসমূহ:  

জা�ােতর্নাম, অথর্ও্শে�র্উৎুি� স�েকর্আ�ামা্ইবনুল্
কাইেয়ম্ রহ. বেলন, জা�ােতর্ িসফাতসমূেহর্ িবেবেনায়্
জা�ােতর্ নাম্ একািধক, িক�্ জা�াত্ একািধক্ নয়্ জা�াত 
একিটই। সুতরাং, এ্ িদকিটর্ িবেবেনায়্ একািধক্ নােমর্ অথর্
অিভ�্ আর্ জা�ােতর্ িসফাতসমূেহর্ িদক্ িবেবেনায়্ �িতিট্
নােমর্অথর্িভ�। অনুরুভােব্আ�াহর্নাম, আ�াহর্িকতােবর্
নাম, আ�াহর্ রাসূলেদর্ নাম, আিখরােতর নাম্ ও্ জাহা�ােমর্
নাম্ ইতযািদ)

3 F

4( । [এগেলা্ সবই্ এক, িক�্ িসফাত্ একািধক 
হওয়ার্কারেপ এগেলার্নাম্একািধক]  

জা�ােতর্নামসমূহ:  

১- জা�াত: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, 

ْ دۡ ٱ﴿  ]  ٣٢: جلحل[ ﴾٣ َملُونَ َ�عۡ  ُكَُتمۡ  بَِما َّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا

“জা�ােত্�েবশ্কর, েয্আমল্েতামরা্করেত্তার্কারেপ”৪F

5।  

২- দাুস-সালাম: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, 

                                                                                                            
েগাুন্থােক।্আর্এ্শ�িট্শধু্মাূ্েযখােন্অিধক্ুিরমােপ্িবিভ�্ধরেনর্গাছ্থােক েস্

বাগােনর্ েকেূ্ বযবহার হেয়্ থােক।্ েদখুন: আ�ামা্ ইবনুল্ কাইেয়ম্ রহ. এর্ ‘হািদয়ুল্

আরওয়াহ্ইলা্িবলািদল্আফরাহ’ ুৃ: ১১১। 

4. আ�ামা্ইবনুল্কাইেয়ম, হািদয়ুল্আরওয়াহ, ুৃ: ১১১। 

5.  সূরা আন-নাহাল্আয়াত: ৩২ 
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ُ ٱوَ ﴿  ْ ُعوٓ يَدۡ  َّ ٰ ٱ َدارِ  إَِ�ٰ  ا �َ َّ ٓ  َمن ِديَوَ�هۡ  مِ س ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �ََشا َۡ  ٖط ِصَ�  ﴾٢ َتقِي�ٖ ّم
 ]  ٢٥: ي �س[

“আর্আ�াহ্শাি�র্আবােসর্িদেক্আ�ান্কেরন্এবং্যােক্
ই�া্ িহদায়াত্ েদন্ সরল্ ুেথর্ িদেক”)

5 F

6(   আ�াহ্ রা�ুল্
আলামীন্আরও্এরশাদ্কেরন, 

َ�ٰ ٱ َدارُ  سَُهمۡ ۞﴿  َّ ُّهم َوُهوَ  َرّ�ِِهۡمۖ  ِعَدَ  مِ س ِِ ْ  بَِما َو ]  ١٢٧: جالنعيع[ ﴾ ١َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا  

“তােদর্জনয্ তােদর্ রেবর্ িনকট্ রেয়েছ্ শাি�র্আবাস্এবং্
তারা্েয্আমল্করত, তার্কারেপ্িতিন্তােদর্অিভভাবক”।)6 F

7(   

[যাবতীয়্ সকল্ িবুদ্ আুদ্ হেত্ এিট্ একিট্ ্ শাি�্ ও্
িনরাু�ার্ঘর)

7 F

8(. ।]  

৩- দাুল্খুলুদ )8 F

9( : আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ ﴿ �َ ََ ِ � �ٖ�  ٰ    ]  ٣٤: ق[ ﴾ ٣ لُودِ �ُۡ ٱ مُ يَوۡ  سَِك َ�

                                                           
6. সূরা্ইউনুস, আয়াত: ২৫ 

7. সূরা্আল-আনয়াম, আয়াত: ১২৭ 

8.  হািদয়ুল্আরহওয়াহ্ইলা্িবলািদল্আফরাহ্ুৃ: ১১৩ 

9. এ্বেল্নামকরপ্করার কারপ্হল, জা�াতীরা্কখেনাই্তা্হেত্েবর্হেব্না।্আ�াহ্তা’আলা্

বেলন, ﴿ ٓ ]  ١٠٨: ه د[ ﴾١ ُذوذٖ َ�ۡ  َ�ۡ�َ  ءً َ�َطا  ‘অবযাহত্�িতদাননুু’। সূরা্হদ, আয়াত: ১০৮।্

আ�াহ্আরও্বেলন, ﴿  ََّاسَرِزۡ  َذاَ�ٰ  إِن ]  ٥٤: ص[ ﴾٥ ََّفادٍ  ِمن ۥَ�ُ  َما ُ�  ‘িন�য়্এিট্আমার্েদয়া্

িরিযক, যা্ িন:েশষ্হওয়ার্নয়’। সূরা্সাদ, আয়াত: ৫৪।্আ�াহ্আরও্বেলন, َۡ  ُهم َوَما﴿  َهاّمِ
]  ٤٨: جهللاجر[ ﴾ ٤ رَِج�َ بُِمخۡ    ‘তেব্তারা্তা্হেত্েবর্হেব্না’। সূরা্আল-িহজর্আয়াত: ৪৮।্ 
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“েতামরা্ তােত্ শাি�র্ সােথ্ �েবশ্ কর। এটাই্ �ািয়েরর্
িদন”৯

10। 

৪- দাুল্মুকামাহ: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন বেলন,  

ِيٓ ٱ ﴿  ََا َّ ّل ََ َ
ۡ ٱ َدارَ  َ ََا َ�  ۦلِهِ فَۡض  ِمن ُمَقاَمةِس َّ ََاَ�مَ  َوَ�  نََصٞب  �ِيَها َ�َم َّ 

 ]  ٣٥: فيطر[ ﴾ ٣ لُُغوبٞ  �ِيَها

‘িযিন্ িনজ্ অনু�েহ্ আমােদরেক্ �ায়ী্ িনবােস্ �ান্ িদেয়েছন, 
েযখােন্েকান্ক�্আমােদরেক্�শর্কের্না্এবং্েযখােন্েকান্
�াি�ও্আমােদরেক্�শর্কের্না্১০F

11. ’। 

৫- জা�াতুল্মাওয়া: আ�াহ রা�ুল্আলামীন বেলন, 

َّةُ  ِعََدَها﴿   ۡ ٱ َج  س
ۡ
ٰٓ َمأ  ]  ١٥: جلجم[ ﴾١ َو

“যার্কােছ্জা�াতুল্মা’ওয়া্্অবি�ত”১১F

12 ।  

৬- জা�াতু্আদন ১২F

13: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

                                                           
10. সূরা্�াফ, আয়াত: ৩৪।  

11.  সূরা্ফােতর, আয়াত: ৩৫। 
12.  সূরা্আন-নজম, আয়াত: ১৫। 
13. জা�ােত্আদন: অথরাৎ্�ায়ী্ও্িেররীব জা�াত। �বােদ্বলা্হেয়্থােক, ن جلكن د  যখন্তা্ ع 

িনেয়্দাঁড়ায়।্সুতরাং্এ্হল, জা�াত্যােক্�িতি�ত্করা্হল, হািদয়ুল্আরওয়াহ, ুৃ: ১১৪। 
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﴿ ٰ َّ َۡ ٱ وََعدَ  ّلِ� ٱ نٍ َعدۡ  ِت َج ِ  ۥِعَباَدهُ  نُ َ�ٰ سّر   ۥُدهُ وَعۡ  َ�نَ  ۥإِنّهُ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب
ۡ
 ﴾٦ ا�ِيّٗ َمأ

 .]  ٦١: مر�م[

“তা্িের�ায়ী্জা�াত, যার্ওয়াদা্ুরম্কুপাময়্তাঁর্বা�ােদর্
িদেয়েছন্ গােয়েবর্ সােথ। িন�য়্ তাঁর্ ওয়াদা-কৃত্ িবষয়্
অবশয্াবী”১৩F

14। 

৭- আল্িফরদাউস: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,   

ِينَ ٱ إِنّ  ﴿ َّ  ْ َُوا ْ  َءاَم ٰ ٱ وََعِملُوا َّ ٰ  سَُهمۡ  َ�نَۡت  ِت لَِ�ٰ ل َّ  ﴾١ نُُزً�  ِس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ ُت َج
  ]  ١٠٧: جلكهف[

“িন�য়্ যারা্ ঈমান্ এেনেছ্ এবং্ সৎকাজ্ কেরেছ, তােদর্
েমহমানদািরর্জনয্রেয়েছ্জা�াতুল্েফরদাউস” ১৪F

15, ১৫F

16 ।  

                                                           
14. সূরা্মারয়াম, আয়াত: ৬১। 

15. সূরা্কাহাফ, আয়াত: ১০৭।  

16.িফরদাউস: এমন্বাগান্যােত্রেয়েছ্সব্ধরেনর্গাছ্গাছািল্এবং্িবিভ�্বাগােন্যা্থােক্

তা্সবই্এক্জায়গায়্অথরাৎ্ ্ বাগােন্ ুাওয়া্ যায়, তােক্জা�াতুল্ িফরদাউস্বলা্ হেয়্

থােক। েদখুন: আ�ামা্ ইবেন্ হাজেরর্ ফতহল্ বারী্ ১৩/৬, কামুসুল্ মুিহত্ ুৃ: ৭২৫।্
িফরদাউস: এমন্জা�াত্যা্সব্জা�ােতর্ িবষেয়্বযবহার্করা্যায়্অথবা্সবরে�াম্ও্সবর 

উৎকৃ�্জা�াতেক্জা�াতুল্িফরদাউস্বলা্হেয়্থােক।্মেন্রাখেত্হেব, এ্জা�াতিট্অনযানয্

জা�ােতর্ তুলনায়্এ্নােম্ নাম্করপ্করা্ িবষেয়্অিধক্উুযু�। [হািদয়ুল্আরওয়াহ্ ুৃ: 

১১৬] আ�ামা্ইবনুল্কাইেয়ম্রহ. বেলন, জা�াত্হল, েগালাকার্গ�ুেজর্মত। সেবরাৎকৃ�, 
�শ�্ ও সেবরা�ম্ জা�াত্ হল, জা�াতুল্ িফরদাউস।্আর্ এ্জা�ােতর্ ছাদ্ হল, আ�াহর্

আরশ।্েযমন, সহীহ্হািদেস্বিপরত, রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,   »  إذج ستلم
ر بنهير جلغةجهللا فيستل ا جلسرداإن فأنه باسل جلغة، ابأ جلغة،      » اف عه عرل جلرحن، امغه عسجر
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৮- জা�াতুন্নাঈম: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,  

ِينَ ٱ إِنّ  ﴿ َّ  ْ َُوا ْ  َءاَم ٰ ٱ وََعِملُوا َّ ٰ  سَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل َّ  ]  ٨: لقمين[ ﴾٨ َّعِيمِ ٱ ُت َج

“িন�য়্ যারা্ ঈমান্আেন্ও্ সৎকমর্ কের্তােদর্জনয্ রেয়েছ্
িনআমতুূপর্জা�াত;” 

৯- আল্ মাকামুল্ আমীন: আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন্ এরশাদ্
কেরন, ﴿ ّٱ إِن ۡ ِم�ٖ  َمَقا�ٍ  ِ�  ُمّتقِ�َ س

َ
(]  ٥١: جلخين[ ﴾٥ َ

16 F

17) (
17 F

18(.  “িন�য়্

মু�াকীরা্থাকেব্িনরাুদ্�ােন”, 

১০- মাকয়াদু্িসদকীন: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,  

ِ ّمقۡ  َملِيٖك  ِعَدَ  قٍ ِصدۡ  َعدِ َمقۡ  ِ� ﴿  ]  ٥٥: جلقمر[ ﴾٥ َتِدر

“যথােযাগয্আসেন, সবরশি�মান্মহা্অিধুিতর্িনকেট”)
18 F

19(. ।  

                                                                                                            
“েতামরা্যখন্আ�াহর্িনকট্জা�াত্কামনা্করেব্তখন্জা�াতুল্িফরদাউস্কামনা্করেব।্

কারপ, তা্হল, উৎকৃ�্জা�াত্ও্উ�ত্জা�াত।্এ্জা�ােতর্উুর্রেয়েছ্ুরম্কুপাময়্

আ�াহর্ আরশ।্ তা্ হেত্ জা�ােতর্ নহর্ সমূহ্ �বািহত্ হয়”। [বুখাির্ ২৭৯০, ৭৪২৩] 

হািদয়ুল্আরওয়াহ্ুৃ: ৮৪।  

17. সূরা্দুখান, আয়াত: ৫১। 
18. মাকাম্শে�র্অথর: অব�ােনর্জায়গা। আর্আল্আমীন্অথর্সব্ধরেনর্খারাবী্ও্্িবুদ-
আুদ্ হেত্ িনরাুদ্ হওয়া।্ এিট্  ্ জা�াতেক্ বলা্ হয়, েয্ জা�াত্ সব্ ধরেনর্

িনরাু�াজিনত্িবষয়গেলােক্অ�ভূর� কের। [হািদয়ুল্আরওয়াহ, ুৃ: ১১৬] 

19.মাকয়ােদ্ িসদক: এিট্একিট্জা�ােতর নাম। এ্জা�াতেক্এ্ নােম্ নাম্করপ্করার, এ্

জা�ােত্যত্সু�র্সু�র্আসন্ও্বসার্�ান্োওয়া্হয়, সবই্ুাওয়া্যায়।্েযমন্বলা্হয়্
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ি�তীয়্ুিরে�দ: জাহা�ােমর্সংজা্ও্নামসমূহ:  

অিভধােন্نار – (নার) শে�র্অথর: আগন্যা্মানুষ্েদখেত্ুায়, 
�ে�্আগেনর্তাু্অথবা্এমন্তাু্যা্ ািলেয়্েদয়। আ�াহর 
বাপীেত্উে�িখত্আগনেকও্نير বলা্হেয়্থােক। আ�াহ্রা�ুল্
আলামীন্বেলন, ﴿ٱ وََعَدَها َّارُ ٱ ُ ِينَ ٱ َّ َّ  ْۖ   ] ٧٢: جهللاج[ ﴾٧ َ�َفُروا

 “েসটা্আগন। যারা্কুফরী্কের, আ�াহ্তােদরেক্এর্ওয়াদা্
িদেয়েছন”)

19 F

20( । 

আর্نير শে�র্বহ্বেন্  ٌبنيير - ن�جن  - بنُْ ر  )20 F

21(.  

আর্ুিরভাষায়্ শে�র্অথর: যারা্আ�াহর্ نار নাফরমািন্কের্
তােদর্ জনয্ েয্আগন্ ৈতির্ কের্ রাখা্ হেয়েছ, তােক্ বা্ نير
জাহা�াম্বলা্হয়। আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,  

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ْ ْ  َ�َفُروا ّذبُوا ََ ٓ َ�ٰ � َو ََا ٰ  تِ ََ ْو
ُ
ۡص  �َِك َ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ َ ُ�ِ 

 ]  ٣٩: جنقرة[ ﴾٣

“আর্যারা্কুফরী্কেরেছ্এবং্আমার্আয়াতসমূহেক্অনীকার্
কেরেছ, তারাই্আগেনর্অিধবাসী। তারা্েসখােন্�ায়ী্হেব”২১F

22। 
                                                                                                            

‘সিতযকার্মহ�ত’ যখন্তার্মেধয্সিতযকার্ও্ুিরুূপররেু্মহ�ত্ুাওয়া্যায়।্[হািদয়ুল্

আরওয়াহ, ুৃ: ১১৭]  

20. সূরা্আল-হজ, আয়াত: ৭২। 
21.কামুসুল্ মুিহত, ুৃ: ৬২৮,৬৩০্ মু’জামুল্ ওিসত, ২৯২/২, আ�ামা্ ইসফাহানী, মুফরাদাতু্

আলফািজল্কুরআন্ুৃ: ৮২৮। 
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আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্আরও্বেলন,   

َ ٱ إِنّ  ﴿ َعدّ  فِرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ لََعنَ  َّ
َ
  .]  ٦٤: جال زجب[ ﴾ ٦ َسعًِ�ا سَُهمۡ  َوَ

“িন�য়্আ�াহ্কািফরেদরেক্লা‘নত্কেরেছন্এবং্তােদর্জনয্
 ল�্আগন্��ত্েরেখেছন”)

22 F

23( ।  

জাহা�ােমর্ নামসমূহ: [আ�াহর্ িনকট্ আমরা্ জাহা�াম্ হেত্
আ�য়্োই]  

১- নার: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,  

ُ ٱ وََعَدَها َّارُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْۖ  ] ٧٢: حلج[ ﴾٧ َ�َفُروا

“েসটা্আগন। যারা্ কুফরী্কের, আ�াহ্তােদরেক্এর্ওয়াদা্
িদেয়েছন”  )23 F

24(. ।  

২- জাহা�াম: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,   

َّمَ  إِنّ  ﴿  ]  ٢١: حلبا[ ﴾ ٢ اادٗ َص مِرۡ  َ�نَۡت  َجَه

“িন�য়্জাহা�াম্েগাুন্ফাঁদ”)
24 F

25(. । 

৩- জাহীম: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,  

                                                                                                            
22. সূরা্আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩৯্ 

23  .  সূরা্আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪। 
24  .  সূরা্আল-হ�, আয়াত: ৭২। 

25. সূরা্নাবা আয়াত: ২১, ২২। 
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ٰٓ  سَِمن ِحيمُ �َۡ ٱ َوُ�ّرِزَتِ  ﴿  ] ٣٦: جلياعت[ ﴾ ٣ يََر

“আর্জাহা�ামেক্�কাশ্করা্হেব্তার্জনয্েয্েদখেত্ুায়” 
)
25 F

26(. । 

৪-সায়ীর: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, 

عِ�ِ ٱ ِ�  َوفَرِ�قٞ  َّةِ�َۡ ٱ ِ�  فَرِ�قٞ ﴿ َّ ]  ٧: ىجلش ر[ ﴾ ٧ س  “একদল্

থাকেব্জা�ােত্আেরক্দল্ ল�্আগেন” ২৬F

27। 
৫-সাকার: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, 

﴿  ٓ دۡ  َوَما
َ
َ ٰ  ]  ٢٨  ،٢٧: جلدثر[ ﴾ ٢ تََذرُ  َوَ�  ِ� ُ�بۡ  َ�  ٢ َسَقرُ  َما َك َرٮ

“িকেস্েতামােক্জানােব্জাহা�ােমর্আগন্কী? এটা্অবিশ�ও্
রাখেব্না্এবং্েছেড়ও্েদেব্না” ২৭F

28। 

৬- হতামা: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, ﴿  ۖ ّ ََ �ُ  َبَذنّ َِ
]  ٤: جلمزة[ ﴾ ٤ َطَمةِ�ُۡ ٱ ِ�   “কখেনা্নয়, অবশযই্েস্িনিক্্হেব্

হতামা’য়”২৮F

29।  

৭- হািবয়া: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, 

                                                           
26. সূরা্আন-নােজয়াত, আয়াত: ৩৬। 
27. সূরা্আশ-শূরা, আয়াত: ৭। 
28. সূরা্আল-মু�াে�র, আয়াত: ২৭, ২৮। 
29. সূরা্আল-হমাজাহ, আয়াত: ৪। 
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ّما﴿
َ
ٰ  َخّفۡت  َمنۡ  َوَ َُهُ َمَ� ّمهُ  ٨ ۥزِ�

ُ
دۡ  َوَمآ  ٩ َهاوَِ�ةٞ  ۥَفأ

َ
َ ٰ  نَارٌ  ١ هَِيهۡ  َما َك َرٮ

اِمَي�  ]  ١١  ،٨: جلقيرعة[ ﴾١ ََ

“আর্ যার্ ুা�া্ হালকা্ হেব, তার্আবাস্ হেব্ হািবয়া। আর্
েতামােক্িকেস্জানােব্হািবয়া্িক? � িলত্অি�”২৯F

30। ३०F

31
 

ি�তীয়্অধযায় 

জা�াত্ও্জাহা�াম্বতরমান্আেছ্িকনা? এবং্েকাথায়্আেছ? 

�থম্ুিরে�দ: জা�াত্জাহা�াম্িবদযমান্থাকার্�মাপ  

আনাস্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ’ হেত্ বিপরত, িমরােজর্ ঘটনায়্ িতিন্
রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ হেত্বপরনা কেরন।  

 بدري ال بل جنٌ  فاشيهي جلغت�، سدرة إل ب جنت�  ت جب�ل ب جنطةق ثم«

                                                           
30. সূরা্আল-কািরয়াহ, আয়াত: ৮-১১। 

31. আ�াহ্তা’আলা্বেলন, ﴿ ۞ ۡسَم
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ  ْ ِ ٱ َمَت نِعۡ  بَّدسُوا ْ  �رٗ ُ�فۡ  َّ لّوا ََ َ

 َجَهَّمَ  ٢ َوارِ ۡ�َ ٱ َدارَ  َمُهمۡ قَوۡ  َوَ
ۖ لَوۡ يَۡص  َها ] ٢٩  ،٢٨: جنرجهيم[ ﴾ ٢ َقَرارُ لۡ ٱ َس َو�ِئۡ  ََ   তুিম্ িক্ তােদরেক্ েদখ্ না, যারা্ আ�াহর্

িনআমতেক্ কুফরী্ �ারা্ ুিরবতরন্ কেরেছ্ এবং্ তােদর্ কওমেক্  ংেসর্ ঘের্ নািমেয়্

িদেয়েছ? জাহা�ােম, যােত্তারা্দ�্হেব, আর্তা্কতইনা্ িনকৃ�্অব�ান! [সূরা্ইবরািহম, 

আয়াত: ২৮, ২৯] আ�ামা্ইবেন্কাসীর্রহ. কুরআেন্আজীেমর্তাফসীের্ িলেখন,  দাুল্

বাওয়ার্হল্জাহা�াম্৫৩৯/২।্ইমাম্বগবী রহ. ও নীয়্তাফসীের্এ্কথার্ িদেক ইশারা্

কেরেছন।্৫৩/৩।  
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(جغينذ فيهي فأذج جلغة، دخةت ثم: عيل �، مي
31F

 » جلسك عرجنهي ا�ذج جلةؤلؤ، )٣٢
)
32F

٣٣(.   
“তারুর্িজবরীল আ. আমােক্িনেয়্েলেত্থােক। িসদরাতুল্

মুনতাহা্ ুযর�্ েুপছেল্ তােক্ কতক্ রঙ এেস্ েডেক্ েফেল। 
আিম্ বুঝেত্ ুািরিন এিট্ িক? িতিন্ বেলন, ‘তারুর্ আিম্
জা�ােত্�েবশ্করলাম’। জা�াতেক্আিম্েদখেত্েুলাম, মিপ-
মু�ার গ�ুজ। আরও্ েদখেত্ েুলাম, জা�ােতর্ মািট হল, 
িমসক”।  

: ح� جهللا عةيه اسةم  جهللا رس ل عيل: عيلرض جهللا عغه  هر�رة بب اعن
ّمي« ـ   ا�ل إلهي، جنظر: فقيل جلغة، إل جبجئيل برسل اجلير جلغة جهللا خةق ل
 ثم... فيهي نهةهي جهللا بعد مي ا�ل إلهي، فغظر فجي  فيهي، نهةهي بعددت مي

 فأذج إلهي فغظر فيهي، نهةهي بعددت مي ا�ل إلهي، فينظر جلير إل جذهب: عيل
  » ..نعضيً  نعضهي ير�ب �

আবু হরাইরা্রািদয়া�াহ্‘আনহ’ হেত্বিপরত, রাসূল্সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, “আ�াহ্  রা�ুল্আলামীন জা�াত্
                                                           
32. এ্ শ�িটর্ অথর্ গবমুজ্ এিট্ বহ্ বেন, এর্ এক্ বেন্ । বুখাির্جغبذة নবীেদর্আেলােনা্
অধযােয় শ�িট্ উে�খ্ করা্ হেয়েছ।্ এ্ হাদীসিট্ আহেল্ সু�াত্ ওয়াল্ জামােতর্ ুেক্

�মাপনরু।্ তারা্ বেলন, জা�াত্ ও্ জাহা�াম্ বতরমােন্ মাখলুক্ এবং্ জা�াত্ আসমােন।্

েদখুন: ইমাম্মুসিলম, শরেহ্নববী, ুৃ: ৫৭৯/৩। 

33. মু�াফাকুন্আলাইহ্ : বুখাির্সালাত্অধযায়, ুিরে�দ: েমরােজর্সময়্সালাত্ফরয্হওয়ার্

ু�িত: হািদস্নং: ৩৪৯ ও নবীেদর্আেলােনা্অধযায়, হাদীস্নং: ৩৩৪২।্মুসিলম্িকতাবুল্

ঈমান, রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�ামেক্আসমােনর্ িদেক্ রােত্ িনেয় যাওয়া িবষেয়্

আেলােনা: হাদীস্নং: ১৬২। 
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ও্ জাহা�াম্ সৃি�্ করার্ ুর্ িজবরীল আলাইিহস্ সালামেক্
জা�ােত্ুাঠান্এবং্বেলন, তুিম্জা�ােতর্ িদেক তাকাও্এবং্
েদখ্আিম্জা�ােত্জা�ািতেদর জনয্িক্িক্ৈতির্কের্েরেখিছ। 
তারুর্েস্জা�ােত্�েবশ্কের এবং্আ�াহ্ রা�ুল্আলামীন 
জা�ািতেদর জনয্ িক্ িক্ ৈতির্ কের্ েরেখেছন্ তা্ েদেখন। 
তারুর্ আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন্ এরশাদ্ কেরন, তুিম্ এখন্
জাহা�ােম্ �েবশ্ কর, তারুর্ েস্ জাহা�ােম্ �েবশ্ করল, 
আ�াহ্বলেলন, েদখ্আিম্জাহা�ামীেদর্জনয্িক্িক্ৈতির্কের্
েরেখিছ। তারুর্েস্জাহা�ােমর্িদেক্তািকেয়্েদেখ্জাহা�ােমর্
এক্অংশ্অুর্অংেশর্উুর্দাুাদািু করেছ” ৩৩

34।  

ইমাম্তাহাবী্রহ. বেলন, রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম 
বেলন, জা�াত্ও্জাহা�াম্আ�াহর্মাখলুক, কখেনা্তা্ ংস্হেব্
না্এবং্কয়্হেব্না। কারপ, আ�াহ্মাখলুকেক্সৃি�র্ুূেবর্জা�াত্
ও্জাহা�াম্ সৃি�্কেরন। আর্জা�াত্ও্জাহা�াম্উভয়িটর্জনয্
িতিন্ মাখলুক্ হেত্ অিধবাসী্ সৃি�্ কেরন। যােদর্ িতিন্ জা�াত্
েদেবন্তা্হেব তার্ুক্হেত্তােদর্�িত্অনু�হ। আর্যােদর্
িতিন্ জাহা�ােম্ েদেবন্ তা্ হেব্ তার্ �িত আ�াহর্ ুক্ হেত্
ইনসাফ। �েতযেকই্তার্সুিবধা্অনুযায়ী্আমল্করেব্এবং্তােক্

                                                           
34. িতরিমিয, জা�ােতর্বপরনা্অধযায়, ুিরে�দ: ‘জা�াতেক্ুিরুূপর্করা্হেয়েছ্ুির�ম্�ারা্

আর্ জাহা�ামেক্ ুিরুূপর্ করা্ হেয়েছ্ �বৃি�্ �ারা’ হাদীস্ নং্ ২৫৬০।্ নাসায়ী্ িকতাবুল্

আইমান্ওয়ান নুজুর, আ�াহর্ই�েতর্কসম্খাওয়া্ িবষেয়্আেলােনা: হািদস্নং: ৩৭৭২।্

আ�ামা্ আলবানী্ িবশ�্ িতরিমিযেত্ হািদসিটেক্ সহীহ্ বেল্ আখযািয়ত্ কেরেছন।্ েদখুন- 

২০/৩্সহীহ্নাসায়ী্৫/৩।্ 
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েয্জনয্সৃি�্করা্হেয়েছ্েস্িদেক্ধািবত্হেব। আর্ভােলা্ও্ম�্
বা�ার্উুর ি্নধরািরত  )

34 F

35(. ।  

বতরমােনর্জা�াত্িবদযমান্থাকার্উুর্হািদস্�ারা্�মাপ:  

কা’ব্ ইবন্ মােলক্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ’ হেত্ বিপরত, িতিন্
বেলন, রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

يرك إنمي �سمة جلؤمن طيئٌر يْعةُُق ش رجر جلغة،  ت يرجعه جهللا عب«   
 »  جسدا ي ع يبعثهاععيل إل

 “মুিমেনর্আ�া্জা�ােত্ুািখর্মত, জা�ােতর্গােছর্সােথ্
িকয়ামেতর্িদন্ুযর�্ঝুলেত্থাকেব। তারুর্যখন্িকয়ামেতর্
িদন্সম�্মানুষেক্ুুনরায় জীবন্দান্করা হেব, তখন্আ�াহ্
রা�ুল্ আলামীন্ তােদর্ ুহেক্ তােদর্ েদেহ্ আবার্ েফরত্
েদেবন”৩৫F

36।३६F

37  

                                                           
35. আবু্জাফর্আত-রাহাবী, আকীদাতু-তহাবী্[শধু্ইবারত], ুৃ: ১২। 
36. ইমাম্আহমদ্নীয়্মুসনােদ্ুৃ: ৪৫৫/৩, তাহকীক্কৃত্সং�করেপ্ুৃ: ৫৭/২৫। আর্নাসায়ী্

জানােয়য্অধযােয়, ুিরে�দ: মুিমনেদর্ুহ্িবষেয়্আেলােনা; হাদীস্নং্২০৭৩- 
 » إنمي �سمة جلؤمن طيئر ش رجر جلغة  ت يبعثه جهللا  إل جسدا ي ع جلقييمة «

অথর, মুিমেনর্আ�া্জা�ােতর্গােছর্মেধয্উড়�্ুািখর্মত।্ িকয়ামেতর্ িদন্আ�াহ্রা�ুল্

আলামীন্ তােদর্ ুহেক্ তােদর্ েদেহ্ েফরত্ েদেবন। ইবেন্ মাযা, যুহদ্ অধযায়, কবেরর্
আেলােনায়্হািদসিট্উে�খ্করা্হেয়েছ, হাদীস্নং: ৪২৭১। িবশ�্নাসায়ীেত্আলবানী্রহ. 
হাদীসিটেক্সহীহ্ বেল্আখযািয়ত্কেরন, ুৃ: ৪৪৫/২।্ িসলিসলাতুল্আহাদীস-সহীহাহ �ে�্

৭২০/২, ৯৯৫।্ইমাম্ইবেন্কাসীর্নীয়্তাফসীের্  ،بحد عن جلشيفع عن ميلك عن جنن رهيب  
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ি�তীয়্ুিরে�দ: জা�াত্ও্জাহা�ােমর্অব�ান:  

জা�ােতর্অব�ান: আ�াহ্রা�ুল্আলামীন বেলন,  

﴿ ٓ ّ  ٱ َب كَِ�ٰ  إِنّ  ََ
َ
ٓ  ١ ِعّلِّيِ�َ  لَِ�  َرارِ بۡ ۡ� دۡ  َوَما

َ
َ ٰ : جلطسس�[ ﴾١ ِعّلِّيونَ  َما َك َرٮ

١٩  ،١٨  [ 

                                                                                                            
:نن كعب نن ميلك عن بنيه عن عبد جلرحن  এ সনদিট্উে�খ্করার্ুর্ িলেখন, ‘এিট্একিট্

গুরুূপর্সনদ্এবং্শি�শালী্মতন’।   
37. আ�ু�াহ্ িবন্ মাসউদ্ রা. এর্ হািদেস শহীদেদর্ আেলােনায়্ রেয়েছ,  রাসূল্ সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  
 لعرل ح م من جلغة  ي  ري ت، ثم عتاي إل عةك جلقغيديلبراج هم ش ج   ط� خ  لي عغيديل معةقة ني «

« 

 “শহীদেদর্ুহসমূহ্হলুদ্ুািখর্ েুেটর্মেধয্তােদর্জনয্রেয়েছ, আরেশর্সােথ্ ঝুলােনা্

��িলত্বািত, তারা্তােদর্ই�া্মত্েযখােন্ই�া্েসখােন্�মপ্করেত্থােক্তারুর্তারা্

আবার্ ্সব্বািতর্িনকট্েেল্আেস”। মুসিলম, হাদীস্নং: ১৮৮৭।্আ�ু�াহ্িবন্উমর্রা. 
এর্হাদীস্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ এরশাদ্কেরন,  

إن ب دام إذج ميت عره عةيه مقعدا نيلادجة اجلعن، إن كن من بهل جلغة فمن بهل جلغة، ا�ن كن من  «
  » ي ع جلقييمة هذج مقعدك  ت يبعثك جهللا إله: بهل جلير فمن بهل جلير، يقيل

অথর, যখন্েতামােদর্েকউ্মারা্যায়্তখন্সকাল্িবকাল্তার্অব�ান্েকাথায়্হেব্তা্তুেল্ধরা্

হয়।্যিদ্েলাকিট্জা�াতী্হয়, তার্জা�ােতর্অব�ান্তােক্েদখােনা্হয়, আর্যিদ্েলাকিট্

জাহা�ামী্ হয়, তেব্ তােক্ জাহা�ােমর্ অব�ান্ েদখােনা্ হয়।্ তােক্ বলা্ হয়, এ্ েতামার্

অব�ান্আ�াহ্ রা�ুল্আলামীন্ িকয়ামেতর্ িদন্ েতামােক্এখােন্ ে�রপ্করেবন। বুখাির, 
১৩৭৯, মুসিলম: ২৮৬৬।্আ�ামা্ইবনুল্কাইয়ুম্রহ. বেলন, ুহেক্েুশ্করা্�ারা্এ্কথা্

�মািপত্হয়্না্ুহগেলা্কবের্বা্কবেরর আশুােশ।্বরং্এ্কথা্�মািপত্হয়, কবেরর্

সােথ্ুেহর্ স�ৃ�তা্ রেয়েছ; তার্আসেন্ুহেক্ েুশ্করা্ হেয়্ থােক। কারপ, ুেহর্
অব�া্ িভ�্একিট্অব�া্ রেয়েছ।্রহ্কখেনা্ সময়্রিফেক্আ’লােত্অব�ান্কের, িক�্

েদেহর্সােথ্স�ৃ�।্ফেল্যখন্েকান্বযি�্তােক্সালাম্েদয়, েস্তার্নীয়্অব�ান্েথেক্

সালােমর্উ�র্েদয়।্েদখুন- আ�ামা্সুয়ুতীর্বযাখযা্সুনােন্নাসায়ীেত ুৃ: ১০৯/৪।্ 
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“কখেনা্ নয়, িন�য়্ েনককার্ েলাকেদর্ আমলনামা্ থাকেব্
ইি�য়যীেন । িকেস্েতামােক্জানােব্‘ইি�য়যীন’ কী” )37 F

38( ? 

আ�ু�াহ্ইবন্্ আ�াস্রািদয়া�াহ্ ‘আনহ’ বেলন, ‘ইি�য়যীন’ 
অথর্জা�াত, অথবা্স্ম্আকােশ্আরেশর্িনেে্অবি�ত্একিট্
�ান)

38 F

39( ।  
ইমাম্ ইবন কাসীর্ রহ. আয়ােতর্ বযাখযায়্ বেলন, ইি�িয়যন্

শ�িট্ ‘উলু্ শ�্ হেত্ িনগরত। যখন্ েকান্ ব�্ উুের্ অব�ান্
কের, তখন্তার্মযরাদা্বৃি�্ুায়্এবং্তার্মহর্বাড়েত্থােক। 
এ্কারেপই্আ�াহ্রা�ুল্আলামীন তার্বড়র্ও্মহর্বপরনা্
করেত্ িগেয়্ বেলন,  ﴿ ٓ دۡ  َوَما

َ
َ ٰ ]١٩:  جلطسس�[ ﴾١ ِعّلِّيونَ  َما َك َرٮ  

“িকেস্েতামােক্জানােব্‘ইি�য়যীন’ কী”?)
39 F

40(  
ইমাম্ইবন কািসর্রহ. আ�াহর্বাপী-  ﴿ �ِٱ َو ٓ َما َّ  َوَما ُقُ�مۡ رِزۡ  ءِ س

আকােশ্রেয়েছ্েতামােদর্িরিযক্ও্“  ] ٢٢: جلجر�يت[ ﴾٢ تُوَعُدونَ 

�িত�ত সব্িকছু” )
40 F

41(  এর্তাফসীের্বেলন, এখােন্েতামােদর্
িরিযক্অথর্বৃি�্আর্েতামােদর্যা্�িত�িত েদয়া্হেয়েছ, তার্
অথর্হল, জা�াত)

41 F

42( , )
42 F

43( ।  

                                                           
38  . সূরা্আল-মুতাফিফিফন, আয়াত: ১৮-১৯। 
39  . তাফসীের্বগবী, ৪৬০/৪, তাফসীের্ইবন্কাসীর্৪৮৭/৪। 

40. আ�ামা্ইবন কাসীর, তাফসীুল্কুরআনুল্আজীম, ৪৮৭/৪। 
41. সূরা্আয-যািরয়াত, আয়াত: ২২। 
42   . আ�ামা্ইবেন্কাসীর, তাফসীুল্কুরআনুল্আজীম, ২৩৬/৪। 
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জাহা�ােমর্�ান: 
আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

﴿  ٓ ّ ارِ لۡ ٱ َب كَِ�ٰ  إِنّ  ََ َّ �ٖ  لَِ�  ُف َِّ دۡ  َوَمآ  ٧ ِس
َ
َ ٰ �ٞ  َما َك َرٮ َِّ  ﴾ ٩ قُومٞ ّمرۡ  بٞ كَِ�ٰ  ٨ ِس

 ]  ٩  ،٧: جلطسس�[
“কখেনা্ নয়, িন�য়্ ুাুাোরীেদর্ ‘আমলনামা্ িস�ীেন। িকেস্
েতামােক্জানােব্‘িস�ীন’ কী? িলিখত্িকতাব”। এ্িবষেয়্ইমাম 
ইবেন্কাসীর রহ., ইমাম্বগবী রহ. ও্ইমাম্ইবেন্রজব রহ. 
একািধক্হািদস উে�খ্কেরন, তােত্িতিন্বেলন, িস�ীন্হল, 
স্্যমীেনর্িনেে। অথরাৎ, েযমিন-ভােব জা�াত্সাত্আসমােনর্
উুের্অনুরুভােব্জাহা�াম্স্্যমীেনর্নীেে্একিট্�ান)

43 F

44( । 
.جإ إني �ستلك جلغة، انع ذ نك من جلير « »  [“েহ্আ�াহ্আমরা্

েতামার্িনকট্জা�াত্োই্এবং্জাহা�ােমর্আগন্েথেক্আ�য়্
োই”])44 F

45( । 

                                                                                                            
43. ইমাম বুখািরর্ বিপরত্ হািদেস্ অিতবািহত্ হেয়েছ।্ হাদীস্ নং্ ২৭৯০, রাসূল্ সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, »  إذج ستلم جهللا فيستل ا جلسرداإ، فأنه باسل جلغة، ابأ جلغة، اف عه
»...عرل جلرحن  

“েতামরা্যখন্আ�াহর্ িনকট্জা�াত্কামনা্করেব, তখন্জা�াতুল্ িফরদাউস্কামনা্করেব।্

কারপ, তা্হল, উ�ম্জা�াত্উৎকৃ�্জা�াত্ও্উ�ত্জা�াত।্এ্জা�ােতর্উুর্রেয়েছ্ুরম্

কুপাময়্আ�াহর্আরশ...” 

44. েদখুন্তাফসীের্বগবী, ৫৪৮/৪, তাফসীের্ইবেন্কাসীর্৪৮৬, ৪৮৭/৪।্জাহা�াম্েথেক্ভয়্

ুদশরন্ইবেন্রজেবর্ুৃ: ১-৬২্অনুরুভােব্ইমাম্ইবনুল্কাইয়ুেমর্হাদীয়ুল্আরওয়াহ্ইলা্

িবলািদল্আফরাহ, ুৃ:৮২-৮৪। 

45. আ�াহর্িনকট্আমােদর্�াথরপা্আ�াহ্েযন্েলখেকর্দু’আ্কবুল্কেরন।্তােক্এবং্তার্

সহকমরী্ িযিন্তার্সােথ্মারা্যান্উভয়েক্শহীদেদর্উউ্আসেন্আেরাহপ্করান।্কারপ, 
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ি�তীয়্অধযায়: 

জা�াতীেদর্েনয়ামত্ও্জাহা�ামীেদর্আযােবর্বপরনা 

�থম্ুিরে�দ: জা�াতীেদর েনয়ামতসমূহ।  

�থম্আেলােনা- জা�াতীেদর্মানিসক্শাি� 

 ি�তীয়্আেলােনা- জা�াতীেদর্ৈদিহক্শাি�।  

ি�তীয়্ুিরে�দ: জাহা�ামীেদর্আযাব বা্শাি�্ 

�থম্আেলােনা: জাহা�ামীেদর্মানিসক্আযাব বা্শাি�্  

ি�তীয়্আেলােনা: জাহা�ামীেদর্ৈদিহক্আযাব বা্শাি�।   

�থম্ুিরে�দ: 

জা�াতীেদর্েনয়ামতসমূহ 

�থম্�কার্েনয়ামত: মন�ািরক েনয়ামত: 

আবু্সাঈদ্খুদরী্রািদয়া�াহ্‘আনহ’ হেত্বিপরত্রাসূল্সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

                                                                                                            
িতিন্স�ানী্িতিন্রহমান।্আর্মহান্�ােন্তােদর্উভয়েক তােদর্মাতা-িুতার্সােথ্একূ্

কেরন।্ 
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 نيك: فيق ل ن! ةجلغ بهل يي: جلغة نهل يق ل اععيل عبيرك جهللا إن«

 لي امي: فيق ل ن! رضيتم؟ هل: فيق ل يديك، ش اجل� اسعديك، ر�غي

: فيق ل خةقك، من ب دجً  عُعِل  لم مي بعطيتغي اعد رّب، يي  نرض ال

 ذلك؟ من بفضل ش  ابي: فيق ل ن! ذلك؟ من بفضل بعطي�م بال

 ّل : فيق ل
ُ
 »بندجً  نعدا عةي�م بسخل فل رض ج�، عةي�م ب

   
“আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন জা�াতীেদর েডেক্ বলেবন, েহ্
জা�াতবাসী! উ�ের্ তারা্ বলেবন: েহ্ রব, ‘আমরা্ েতামার্
দরবাের্উুি�ত, আমরা্ েতামার্ িনকট্সফলতা্কামনা্করিছ, 
যাবতীয়্ কলযাপ্ েতামারই হােত’ তখন্আ�াহ্ তােদর্ বলেবন, 
েতামরা্ িক আমার্�িত রািজ-খুিশ? তারা্ বলেব, েহ্আমােদর্
রব্ রািজ-খুিশ্ না্ হওয়ার্ িক্ আেছ? তুিম্ আমােদর এমন্
সবিকছু্ িদেয়ছ, যা্ তুিম্ েতামার্আর্েকান্মাখলুকেক্দাওিন। 
তারুর্আ�াহ্ বলেবন, আিম্ িক্ েতামােদর্এর্ েেেয়ও উ�ম্
িকছু্ দান্ করব? তখন্ তারা্ বলেব, েকান্ িজিনস এর্ েেেয়্
উ�ম? তখন্ আ�াহ্ েঘাষপা্ েদেবন, “েতামােদর্ �িত্ আমার্
স�ি�্অবধািরত, আিম্আর্কখেনা্েতামােদর্�িত্অস��্হব্
না” ৪৫F

46, ৪৬F

47।  

                                                           
46. মু�াফাকুন্আলাইহ : বুখাির, িকতাবুর্িরকাক, জা�াত্ও্জাহা�ােমর্আেলােনা, হাদীস্নং: 

৬৫৪৯।্ মুসিলম, জা�াত্ ও্ জা�ােতর্ েনয়ামতসমূেহর্ আেলােনা্ অধযায়, ুিরে�দ: 

জা�াতীেদর্ �িত্ আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন্ এর্ স�ি�্ তােদর্ �িত্ িতিন্ আর্ েকান্ িদন্

অস��্হেবন্না, হািদস্নং: ২৮২৯।  
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47. মন�ািরক্ েনয়ামত্ িবষেয়্আবু্ সাঈদ্ খুদরী্ রা. হেত্আেরা্ বিপরত েয, রাসূল্ সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ এরশাদ্কেরন, 
هذج؟  يي بهل جلغة، هل ععرف ن:  ي  نيل ت ي ع جلقييمة كتنه كبأ بمة ، في عف ن� جلغة اجلير، فيقيل« 

يي بهل جلير، هل ععرف ن هذج؟ فرشئبّ ن ا�غظران : نعم هذج جل ت، ا�قيل: فرشئبّ ن ا�غظران ا�ق ل ن
ر نه فيُذن ، ثم يقيل: ا�ق ل ن  »يي بهل جلغة خة د فل م ت، ا�ي بهل جلير خة د فل م ت: نعم هذج جل ت، فيُؤم 

“মৃতুযেক্িকয়ামেতর্িদন্একিট্েমেষর্আকৃিতেত্উুি�ত্করা্হেব্এবং্জা�াত্ও্জাহা�ােমর্

মােঝ্রাখা্হেব।্তারুর্বলা্হেব, েহ্জা�াতবাসী্েতামরা্এেক্েেন? তখন্তারা্মাথা্উঁেু্

করেব্এবং্েদেখ্বলেব, হযাঁ্আমরা্িেিন, এ্হল্মৃতুয।্তারুর্জাহা�ামীেদর্বলা্হেব, েহ্

জাহা�ামবাসী, েতামরা্এেক্েেন? তখন্তারা্মাথা্উঁেু্করেব্এবং্েদেখ্বলেব, হযাঁ্আমরা্

িেিন, এ্হল্ মৃতুয।্তারুর্আেদশ্ েদয়া্হেব্যেবহ্করার্জনয।্তখন্তােক্যেবহ্করা্

হেব।্তারুর্জা�াতীেদর্ বলা্ হেব, েহ্জা�াতীগপ, েতামরা্জা�ােত্ িেরিদন্থাকেব্আর্

েকান্িদন্েতামরা্মৃতুযবরপ্করেব্না।্এবং জাহা�ামীেদর্বলা্হেব, েহ্জাহা�ামীরা, েতামরা্

জাহা�ােম্িেরিদন্থাকেব, আর্েকান্িদন্েতামরা্মৃতুযবরপ্করেব্না। সহীহ্মুসিলম, হাদীস্

নং ২৮৪৯।্আ�ু�াহ্ িবন্ওমর্রা. হেতও্অনুরু্বিপরত।্তােত্রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম’ বেলন, 
  » ف دجد بهل جلغة فر يً إل فر هم، ا�زدجد بهل جلير  زنيً إل  زنهم «

“তখন্ জা�াতীেদর্আন�্আেরা্ বৃি�্ ুােব। আর্জাহা�ামীেদর্ অশাি�্আরও্ বৃি�্ ুােব”। 

সহীহ্মুসিলম, হাদীস্নং ১৮৫০।্আর্মন�ািরক্েনয়ামেতর্মেধয্সবেেেয়্বড়্েনয়ামত্হল, 

আ�াহর্ েেহারার্ িদেক্তাকােনা।্আ�াহ্ রা�ুল্আলামীন্ বেলন, ﴿۞ َِين َّ ِ َۡ  لّ
َ
َ ْ َُوا  َ�ٰ َۡ �ُۡ ٱ ََ

ٞۖ وَ  .]  ٢٦: ي �س[ ﴾٢ زَِ�اَدة  “যারা্ভােলা্কাজ্কের্তােদর্জনয্রেয়েছ্শভ্ুিরপাম্ (জা�াত) 

এবং্আরও্েবিশ িকছু”। [সূরা্ইউনুস, আয়াত: ২৬] আয়ােত্ ‘আল-হসনা’ অথর্জা�াত্আর্

‘িযয়াদা’ বা্আেরা্ েবশী্ িকছু অথর্আ�াহর িদেক্তাকােনা।্আ�াহ্তা’আলা্আরও্বেলন, 

ٓ  ّما سَُهم﴿ �ۡ  �ِيَها ُءونَ �ََشا ]٣٥: ق[ ﴾٣ َمزِ�دٞ  ََاَوَ�َ  “তারা্যা্োইেব, েসখােন্তােদর্জনয্তাই্থাকেব্

এবং্আমার্কােছ্রেয়েছ্আরও্অিধক”। সূরা্�াফ, আয়াত: ৩৫] এখােন্‘মািযদ’ বা্অিধক্

�ারা্উে�শয্আ�াহর েেহারার্ িদেক তাকােনা।্আ�াহ্তা’আলা্আরও্বেলন, ﴿ ٞ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه
ةٌ نّ  ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢ اِ�َ -]٢٣  ،٢٢: جلقييمة[ ﴾ ٢ نَاِظَرة  “েসিদন্কতক্মুখম�ল্হেব্হােসযাাল।্তােদর্
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জা�াতীেদর ি�তীয়্�কার্েনয়ামত: মন�ািরক্েনয়ামত্ও্শাি�: 

এক- জা�ােতর্নহরসমূহ:  আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

ۡ ٱ وُِعدَ  ّلِ� ٱ َّةِ�َۡ ٱ ّمَثُل ﴿ ٓ  ُمّتُقوَنۖ س نۡ  �ِيَها
َ
ٓ  ّمِن رٞ َ�ٰ � نۡ  َءاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  ءٍ ّما

َ
 ّلَ�ٖ  ّمِن رٞ َ�ٰ َو�

نۡ  ۥُمهُ َطعۡ  َ�َتَغّ�ۡ  ّلمۡ 
َ
ةٖ  رٖ َ�ۡ  ّمِنۡ  رٞ َ�ٰ َو� ّ َّ  ٰ َّ   رِ�ِ�َ ّلِل

َ
لٖ  ّمِنۡ  رٞ َ�ٰ نۡ َو� ََ �  َع  َوسَُهمۡ  ّمَصّ�ٗ

ٰ ٱ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها ٞ َوَمغۡ  تِ ََّمَ� ْ  َّارِ ٱ ِ�  ِ�ٞ َ�ٰ  ُهوَ  َكَمنۡ  ّرّ�ِِهۡمۖ  ّمِن فَِرة ٓ  َوُسُقوا  ءً َما
مۡ  َ�َقّطعَ  اَ�ِيمٗ 

َ
َ ٓ  ]  ١٥: �مد[ ﴾١ َءُهمۡ َعا

“মু�াকীেদরেক্েয্জা�ােতর্ওয়াদা্েদয়া্হেয়েছ্তার্দৃ�া�্হল, 
তােত্রেয়েছ্িনমরল্ুািনর্নহরসমূহ, দুেধর্ঝপরাধারা, যার্নাদ্
ুিরবিতরত্হয়িন, ুানকারীেদর্জনয্সুনাদু্সুরার্নহরসমূহ্এবং্
আেছ্ুিরেশািধত্মধুর্ঝপরাধারা। তথায়্তােদর্জনয্থাকেব্সব্
ধরেনর্ফলমূল্আর্তােদর্রেবর্ুক্্েথেক্কমা। তারা্ িক্
তােদর্ নযায়, যারা্ জাহা�ােম্ �ায়ী্ হেব্ এবং্ তােদরেক্ ফুট�্
ুািন্ুান্করােনা্হেব্ফেল্তা্তােদর্নািড়ভুঁিড়্ িছ�Ñিবি��্
কের্েদেব”৪৭F

48?  

                                                                                                            
রেবর্�িত্ দৃি� িনেকুকারী”। সূরা্ িকয়ামাহ, আয়াত: ২২, ২৩]  হািদেস্বিপরত্আেছ্ েয, 

রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 

» 
ُ
 ].١٨١مسةم، نرعم [  »عط ج رر يً ب ّب إلهم من جلظر إل ر�هم فيكشف جهللاجيب، فمي ب

“তারুর্ুদরা্ েখালা্ হেব, [তখন্তারা্আ�াহর্ িদেক্তাকােব।] জা�াতীেদরেক্তােদর্�ভূর্

িদেক্তাকােনার্ েেেয়্ বড়্ ি�য়্আর্ েকান্ িকছু্ েদয়া্ হয়িন”। সহীহ্ মুসিলম, হািদস্ নং: 
১৮১]  

48. সূরা্মুহা�দ, আয়াত: ১৫। 
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আয়ােতর্ তাফসীর: মু�াকীেদরেক্ েয্ জা�ােতর্ ওয়াদা্ েদয়া্
হেয়েছ্ তার্ দৃ�া�্ অথরাৎ্ গপাগপ্ হল- তােত্ রেয়েছ্ িনমরল্
ুািনর্নহরসমূহ, দুেধর্ঝপরাধারা, যার্নাদ্ুিরবিতরত্হয়িন। এ্
কথার্ অথর, ুঁেে্ গেল্ যার্ নাদ ুিরবতরন্ হয়িন্ এবং্ দুগর্ 
ছড়ায়িন।  

‘এবং্আেছ্ ুিরেশািধত্ মধুর্ ঝপরাধারা’ তােক্ ুা্ ুৃ�্ কেরিন্
এবং্ইতঃুূেবর্হাত্বদল্হয়িন। ‘তথায়্তােদর্জনয্থাকেব্সব্
ধরেনর্ফলমূল্আর্তােদর্রেবর্ুক্ েথেক্কমা। তারা্ িক্
তােদর্নযায়, যারা্জাহা�ােম্�ায়ী্হেব’ অথরাৎ্যারা্এ্ধরেনর্
েনয়ামতসমূেহর্ মেধয্ থাকেব্ তারা্ িক্ ওেদর্ মত্ হেব, যারা 
িেরিদন্জাহা�ােম্থাকেব?)

48 F

49( ,)49 F

50( । 

                                                           
49. তাফসীের্বগবী: ১৮১/৪, তাফসীের্ইবেন্কাসীর: ১৭৭/৪।  

50. জা�ােতর্নহরসমূেহর্মেধয্রেয়েছ, হাউেজ্কাউছার্যা্একমাূ্রাসূল সা�া�াহ্‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম’েক্েদয়া্হেয়েছ। এর্দু’�া�্মমরর্ুাথের্েশািভত।্অনয্বপরনায়্এেসেছ, ‘এর্দু’ 

�া�্কাুকাযরুূপর্মমরর্ুাথের্সুেশািভত’।্সহীহ্বুখারী, ৪৯৬৪্ও্৬৫৮১। 

আর্রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ এর্হাউজ্ িকয়ামেতর্ মূহেতর্তার্��্একমােসর্

রা�া্আর্ৈদঘরয্আসমান্ও্যমীেনর্দূরেরর্সমান দূরর। েয্বযি�্েস্হাউজ্েথেক্একবার্
ুািন্ুান্করেব্েস্আর্কখেনা্িুুািসত্হেব্না।্সহীহ্বুখাির, হাদীস্নং ৬৫৭৯, সহীহ্

মুসিলম, হাদীস্ নং ২২৯২।্ অেীেরই্ এমন্ একিট্ িদবস্ আসেব, েসিদন্ এ্ হাউজ্ হেত্

�িতহত্করা্হেব, কতক্েলাকেদর।্আমরা্আ�াহর্িনকট্িনরাু�া্োই।্  
রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

إنهم من بمت، : هم ا�عرف �، ثم ُ�يل نر� ا�رغهم، فتع لبع جع بعرف «: ا� راجية  » ل�دن ّع بنيإ من بححيب«
نُعدجً : ُسحقيً : اعيل جنن عبيإ »  ُسحقيً ُسحقيً لن ��ر نعدي: إنك ال عدري مي ب دث ج نعدك، فتع ل: فيقيل

 ].٢٢٩٢، امسةم، نرعم ٦٥٨٣جنخيري، نرعم [
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দুই, িতন- ‘হর’ তথা সু�রী্নারী্ও্জা�াতীেদর বাস�ান:   

আ�াহ্রা�ুল্আলামীন বেলন,  

ٰ  �ِيِهنّ ﴿ �َ ٰ ٓ  َوَ�  لَُهمۡ َ�بۡ  إِ�ٞس  ُهنّ ِمثۡ َ�ۡط  سَمۡ  ِف لّطرۡ ٱ ُت ِصَ� : جلرحن[ ﴾ ٥ نّٞ َجا
٥٦  [ 

“েসখােন্ থাকেব্ এমন্ নারীগপ যােদর্ দৃি� সীমাব�্ থাকেব্
নামীর্�িত, যােদরেক্ইতঃুূেবর্�শর্কেরিন্েকান্মানুষ্আর্
না্েকান্িজন”। আ�াহ্ রা�ুল্আলামীন বেলন,  

ورٌ ﴿ َُ مۡ  ٢ ِ��ٞ  َو
َ
ۡ ٱ سُوٕ سّلؤۡ ٱ لِ َ�ٰ َكأ ٓ  ٢ َُونِ َمكۡ س ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾ ٢ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ] ٢٤  ،٢٢: جل جععة[

“আর্থাকেব্ডাগর-েোখা্হর, েযন্তারা্সুরিকত্মু�া, তারা্েয্
আমল্ করত্ তার্ �িতদাননরু”। আ�াহ্  রা�ুল্ আলামীন 
আরও্বেলন,  

                                                                                                            
  “অবশযই্ আমার্ সাহাবােদর কতক্ েলাক িকয়ামেতর্ িদন (আমার হাউেজর িনকট) আমার্

উে�েশয আগমন্করেব’। অুর্এক্বপরনায়্এেসেছ, রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ 
বেলন, “এমন্ এক্ স�দােয়র্ েলােকরা্ আগমন্ করেব, যােদর্ আিম্ িেিন্ এবং্ তারাও 

আমােক্িেেন।্তারুর্তােদর্মােঝ্ও্আমার্মােঝ্�িতব্কতা্সৃি�্করা্হেব।্তখন্আিম্

বলব, তারা্আমার্উ�ত তােদর্েকন্বাধা্দাও? তখন্বলা্হেব, তুিম্জাননা, তারা্েতামার্

ুর্ িক্ িক্আিব�ার্কেরিছল! এ্কথা্ েশােন্আিম্যারা্আমার্ুর্ [আমার্�ীেনর্মেধয] 

ুিরবতরন্ুিরবধরন্কেরিছল তােদর্জনয্বলব, দুর্হও, দুর্হও”। আ�ু�াহ্ইবন্আ�াস্রা. 
বেলন,  ًُسحقي শে�র্অথর্ ًنُعدج দূর্হও।্সহীহ্বুখাির, হািদস্নং্৬৫৮৩, সহীহ্মুসিলম, হািদস্

নং্২২৯২। 
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ٰ  �َ  ُِٔمّتِ� ﴿ رٖ  َ�َ ٰ َوَزّوجۡ  ُفوفَةٖ� ّمۡص  ُ�ُ  ]  ٢٠: جلط ر[ ﴾ ٢ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  ُهمََ

“সািরব�্ুালে�্তারা্েহলান্িদেয়্বসেব; আর্আিম্তােদরেক্
িমলােয়্ েদব্ ডাগর-েোখা্ হর-এর্ সােথ”। রাসূল্ সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ش جلغة خيمة من لؤلؤة ف فة عرضهي ست ن ميًل، ش ك اجا�ة مغهي بهل مي «
  » يران جخخر�ن، يط   عةيهم جلؤمن

“জা�ােতর্মেধয্মমরর্ুাথের্ সুেশািভত্ েগালাকার্তাঁবু্ রেয়েছ্
যার্ ��্ ষাট্ মাইল। তাঁবুগেলার্ �িতিট্ েকােপ্ িকছু্ েলাক্
রেয়েছ, তার্ এক্ েকােপ্ যারা্ থাকেব্ তারা্ অুর্ েকােপর্
েলাকেদর্েদখেত্ুােব্না। মুিমনরা্তােদর্উুর্ঘুের্েবড়ােব্
)
50 F

51( ।  

আ�াহ্রা�ুল্আলামীন জা�াতীেতর্বাস�ান্ও্জা�ােতর্ুম 
সমূেহর্বপরনা্িদেয়্বেলন,  

                                                           
51. মু�াফাকুন্আলাইহ্: সহীহ্বুখাির, তাফসীর্অধযায়, সূরা্আর-রহমান এর্তাফসীর: হাদীস্

নং: ৪৮৭৯।্সহীহ্মুসিলম, জা�াত্ও্তার্েনয়ামতসমূেহর্বপরনা অধযায়, ুিরে�দ: জা�ােতর্

তাঁবু্ সমূেহর্আেলােনা, হাদীস্ নং: ২৮৩৮।্ সহীহ্ মুসিলেমর্ অুর্ এক্ বপরনায়্ এেসেছ, 

রাসুল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  
  » إن لةمؤمن ش جلغة ليمًة من لؤلؤة اج دة� ف فة ط لي ش جلسمي  ست ن ميلً  «

“জা�ােত্ মুিমনেদর্জনয্ মিপ্ মু�্�ারা্একিট্তাঁবু্ থাকেব, যার্ ৈদঘরয্আসমােন্ষাট মাইল।্

উভয়্ বপরনায় বিপরত্ ৈদঘরয্ ও্ �ে�র্ বপরনার্ মেধয্ েকান্ ুাথরকয্ নাই।্ জা�ােতর্ �শ�তা্

সমতল্হওয়ার্িদক্িবেবেনায়্ষাট্মাইল।্আর্জা�ােতর্ৈদঘরয্আসমােন্ষাট্মাইল।্সুতরাং্

জা�ােতর্ৈদঘরয্ও্��্উভয়িট্বরাবর।্ইমাম্নববী, শরেহ্সহীহ্মুসিলম, েদখুন: ১৭৫/১৭।্ 
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ِينَ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿ ْ ّ�َقوۡ ٱ َّ  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ِِّيةٞ ّمبۡ  ُغَرٞف  قَِهافَوۡ  ّمِن ُغَرٞف  سَُهمۡ  َرّ�ُهمۡ  ا
 ٱ

َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ ٱ دَ وَعۡ  ُر ُ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  َّ ۡ ٱ َّ  ]  ٢٠: جلزمر[ ﴾٢ ِميَعادَ س

“িক�্ যারা্ িনজেদর্ রবেক্ ভয়্ কের্ তােদর্ জনয্ রেয়েছ্
ককসমূহ্যার্উুর্ িনিমরত্আেছ্আরও্কক। তার্ িনে্ িদেয়্
নদী্�বািহত। এিট্আ�াহর্ওয়াদা; আ�াহ্ওয়াদা্েখলাফ্কেরন্
না” ৫১F

52। 

আ�ামা্ইবন্কাসীর্রহ. বেলন, আ�াহ্রা�ুল্আলামীন তার্
েনককার্ বা�ােদর্ িবষেয়্ বপরনা্ িদেয়্ বেলন, তােদর্ জনয্
রেয়েছ, জা�ােত্কামরাসমূহ। অথরাৎ্উঁেু উঁেু �াসাদ।  ي ّمن ف ْ عِه 
بِِْيرةٌ  ،ُ�ر ٌ  مر  ‘যার্ উুর্ িনিমরত্আেছ্আরও্কক’ অথরাৎ, এক্

তলার্উুর্আেরক্তলা, অতয�্মজবুত, সু-সি�ত্ও্সু-উউ্
কামরা্সমূহ ৫২F

53।  

আবু্ মােলক্ আশয়ারী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ’ হেত বিপরত্ রাসূল্
সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

إن ش جلغة �رفيً يُرى ظيهُرهي من نيطغهي، ا�يطغُهي من ظيهرهي، بعّدهي جهللا «
ععيل لن بطعم جلطعيع، ابالن جلمع، اعين  جل ييع، ابفش جلسلع، احّ� 

  » نيلةيل اجليإ نييع

                                                           
52.সূরা্আয-যুমার, আয়াত: ২০। 
53. েদখুন- আ�ামা্ইবেন্কাসীেরর্তাফসীুল্কুরআন্আল্আযীম, ুৃ: ৬৭২/৪। 
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জা�ােত্এমন্কতক্কামরা্আেছ, যার্বািহর্েথেক্িভতর্এবং্
িভতর্ েথেক্ বািহর্সবিকছু্ েদখা্ যায়। এ্কামরাগেলা্আ�াহ্
রা�ুল্আলামীন্ৈতির্কেরেছন, তােদর্জনয্যারা্মানুষেক্খানা্
খাওয়ায়, মানুেষর্ সােথ্ ভােলা্ বযবহার্কের, িনয়িমত্ সাওেমর্
ুাবি�্কের, সালােমর্�সার্কের্এবং্রােত্মানুষ্যখন্ঘুমায়, 
তখন্সালাত্আদায়্কের্৫৩

54।  

 আবু্হরাইরা্রািদয়া�াহ্‘আনহ’ হেত্বিপরত, িতিন্বেলন, তারা্
রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�াম’েক্ জা�ােতর্ ঘরসমূহ 
স�েকর্িজজাসা্করেল্উ�ের্িতিন্বেলন,  

ِغٌة من ذهب، اِملطهي«
 
ِغٌة من فضة، ان

 
(ن

54F

  بيؤهي جلسك جنذفُر، ا )٥٥
يغعم اال يبتإ، ا�ُ� اال : جلةؤلُؤ اجليع ُت، اعُر� تُهي جلزعسرجن، من يدخةهي

  » يم ت، ال عب� ثيينهم، اال يس� ربينهم

“জা�ােতর্ একিট্ ইট্ ুুার্ অুরিট্ নেপরর্ আর্ তার্ আ�র্
হল, িমসক। আর্তার্সূরকী্হল, মুিপ্মু�ার্ুাথর।  জা�ােতর্
মািট্হল, যাফরান। েয্বযি�্জা�ােত্একবার্�েবশ্করেব, েস্
জা�ােতর্ েনয়ামত্ েভাগ্করেত্থাকেব্কখেনা্ েস্হতাশ্হেব্

                                                           
54. আহমদ, মুসনাদ্৩৪৩/৫, ইবেন্ িহ�ান্৬৪১, িতরিমিয্আলী্রা. হেত, অধযায়: জা�ােতর্

বপরনা, ুিরে�দ: জা�ােতর্ ুমসমূেহর্ বপরনা।্ হািদস্ নং্ ২৫২৭।্আ�ামা্আলবানী্ সহীহ্

সুনান আত-িতরিমিযেত্ হািদসিটেক্ হাসান্ বেল্আখযািয়ত্কেরন।্জােম্ িতরিমিয: ২২০/২্

হািদস্নং্২১১৯।্ 

55. মািট: যা্ েদয়ােলর্ সােথ্আ�র্ িহেসেব্ বযবহার্ করা্ হয়।্ েদখুন, আন-িনহায়া্ হাদীেসর্

শে�র্অথর্সমূেহর্বপরনায়, ুৃ: ৩৫৭/৪।্ 
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না, জা�ােত্িের্কাল্থাকেব্তােত্েস্কখেনা্মরেব্না, তােদর্
কাুড়্কখেনা্ুুরাতন্হেব্না্এবং্তােদর্েযৗবন্কখেনা্েশষ্
হেব্না” ৫৫

56।  

আ�ামা্ ইবনুল্ কাইেয়যম্ রহ. তার্ ‘আন-নুিনয়া’ নামক্ িবিশ� 
কাবয�ে�্ জা�ােতর্আসনসমূহ্ ও্ তার্ েসৗ�েযরর্ বপরনা্ িদেত্
িগেয়্বেলন,   

“েতামােদর্মেধয্েয্বযি�্সুসংহত্ও্মজবুত্কাবা্যােক্ুাথর্
ও্খঁুিটর্�ারা্আবৃত্করা্হেয়েছ্তার্তাওয়াফ্কের, েস্সবরদা্
সাফা্ মারওয়া্ ওয়ািদেয়্ মুহাসসার্ ও্ দুিট্ সবুজ্ েরখার্ মােঝ্
েদৗড়েত্ থােক। েস িমনার  িনকেট্ যাওয়ার্ জনয্ েে�া্ করেছ্
িক�্খাইফ্তােক্িনকেট্যাওয়া্েথেক্�িতেরাধ করেছ”।  

িতিন্ আরও্ বেলন, “যারা্ তােদর্ েকুেক্ িবরত্ রােখ, তারা্
তােদর্ি�য়া্ছাড়া্অনয্েকান্মাহবুবেক্তালাশ্কের্না। তােদর্
েোখ্তােদর্ ি�য়্ মানুষিটর্ মেধযই্সীমাব�্থােক। অনয্ েকান্
যুবেকর্�িত্তার্দৃি�্যায়্না”।  

িতিন্আরও্বেলন, “ ্েলাক্তার্ েোখ্ িবরত্রাখার্নয়, েয্
দূবরল। সুতরাং্ তারা্ দুই্ �কার। েহ্ েকু্ উ ু�কারী্ বযি�,  

                                                           
56. িতরিমিয, জা�ােতর্বপরনা্অধযায়, ুিরে�দ: জা�ােতর্গপাগপ্ও্ েনয়ামত্সমূেহর্বপরনা, 

হািদস্ নং্ ২৫২৬, আহমদ্ ৩০৫/২।্আ�ামা্আলবানী্ রহ. িবশ�্ িতরিমিযেত্ হাদীসিটেক্

সহীহ্বেল্আখযািয়ত্কেরেছন, ুৃ: ৩১১/২। 
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অবশযই্ ুরবতরীেত্ শাি�র্ মুেখামুিখ্ হেত্ হেব। েস্ অবশযই্
েসৗ�যর্ও্অনু�হ্উভয়িট্েথেক্খািল্হেব।   

িতিন্আরও্বেলন, “েহ্জানীজন! তুিম্জা�ােতর্আসনসমূেহর্
বপরনা্েশান! তারুর্তুিম্েতামার্জনয্ডাগর্েোখ্িবিশ�্নারী্
যারা্ েসৗ�যর্ ও্ সৃি�র্ িদক্ িবেবেনায়্ ুিরুূপর্ এবং্ সবরািধক্
সু�র্নারী্িহেসেব্ুিরগিপত”।)56 F 57(  

বযাখযা্ দানকারী্ বেলন, আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন বেলন,  
ٰ َوَزّوجۡ ﴿ ]  ٢٠: جلط ر[ ﴾٢ ِ��ٖ  رٍ ِ�ُو ُهمََ  “আর্ আিম্ তােদরেক্

িমলােয়্েদব্ডাগর-েোখা্হউর-এর্সােথ”৫৭F

58।  

 আ�ামা্মুজািহদ্বেলন, الحور শ�িট্حوراء শে�র্বহবেন। 
‘হর’ বলা্ হয়-কুমারী নারী, ধবধেব্ সাদা, কােলা্ েোখ্ িবিশ�্
সু�রী্ নারী্ যােদর্ িদেক্ তাকােল্ তােদর্ েদেহর্ আকৃিত্ ও্
ৈদিহক্েসৗ�যর্েদেখ্েকু�য় অিভভূত্হয়।  

িক�্ িবশ�্হল, جهللا ر শ�িট্ িনগরত্হল, جلع�، ش جهللا ر  হেত। 
অথরাৎ, কিঠন্ধবধেব্সাদা যার্মেধয্রেয়েছ, কিঠন্কােলা। েমাট্
কথা্তার্মেধয্দুিট্অথরই্িবদযমান)

58 F

59( )59 F

60(. ।  

                                                           
57. আ�ামা্ইবনুল্কাইয়ুযেমর্কািসদার্বযাখযা্আহমদ্িবন্ঈসার্৫৪২/২্-৫৪৮। 
58. সূরা্আত-তূর. আয়াত: ২০। 

59. আ�ামা্ইবনুল্কাইয়ুযেমর্কািসদার্বযাখযা্আহমদ্িবন্ঈসার্৫৪২/২্-৫৪৮। 
60. হরেদর গপাগপ্স�িকরত্হািদস্অেনক।্অনুুুভােব্জা�াতীেদর্আবাস্�ােনর্গপাগপ্

স�িকরত্হািদসও্অেনক। িনে�্সংেকেু্কেয়কিট্হািদেসর্কথা্আেলােনা্করা্হল। হেরর্
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বনরনা্ স�েকর্ অেনক্ হািদস্ বিপরত।্ েযমন্আবু্ হরাইরা্ রা. হেত্ বিপরত্ রাসূল্ সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 
إن بال امرة يدخة ن جلغة أ ح رة جلقمر لةة جندر، اجلين ية نهم أ برد ك �ب ُدّرّي ش جلسمي  إضي ة،  «

ُّ ُس عه ٍ� مغهم ااجتين جثِتين يُرى ُم   » مي من ارج  جلةحم، امي ش جلغة بعزبل  جمر

“�থম �ু েযিট্জা�ােত্�েবশ্করেব, তারা েৌ�্তািরেখর্োেঁদর্আকৃিতেত্�েবশ্করেব, 

তারুর্ যারা্ জা�ােত্ �েবশ্ করেব, তারা্ আকােশ্ ��িলত্ নকেূর্ মত্ হেব।্ তােদর্

�েতযেকর্জনয্দুইজন্�ী্থাকেব।্তােদর্�ীেদর্েসৗ�যর্এত্েবিশ্হেব, োমড়ার্উুর্িদেয়্

তােদর্ুােয়র্নলার্মগজ্েদখা্যােব।্আর্জা�ােত্আ�যরয্বলেত্িকছু্নাই”। সহীহ বুখাির, 

হািদস্নং্৩২৪৫, ৩২৫৪, ৩৩২৭্আর্সহীহ্মুসিলেম এ্শে�্হাদীস্নং্২৮৩৪।্আনাস্রা. 

হেত্হািদস্বিপরত,  
غ ِ يُسهي ـبهل جنره نضي ت مي نرغهمي، الألت مي نرغهمي ر�يً، ال  ال  بن جمربة من �سي  بهل جلغة جّطةعت أ  «

  » خ� من جلنيي امي فيهي –يع� خير هي  –أ ربسهي 

  “জা�ােতর্েকান্নারী্যিদ্যমীনবাসীর্উুর্উঁিক্মারত, তাহেল্সম�্দুিনয়া্আেলািকত্হেয়্

েযত, আসমান্ ও্ মধযবতরী্ �ান্ সুসােপ্ ুিরুূপর্ হেয়্ েযত।্তােদর্ মাথার্ উুর্ েয্ ওড়না্

বযবহার্করা্হয়, দুিনয়া্ও্দুিনয়ােত্যা্িকছু্আেছ্তা্হেত্অিধক্উ�ম”। বুখাির্হািদস্নং্
৬৫৬৮, ২৭৯৬।্আ�ু�াহ্িবন্মাসউদ্রা. হেত্বিপরত্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ 

বেলন,  
، اجلزمرة جيينية أ ل ن ب سن ك �ب ُدرّّي ش بال امرة يدخة ن جلغة كتّن اج ههم ض   جلقمر لةة  جندر«

ُّ ُس عهمي من ارج   جلسمي ، ل  رجل مغهم ااجتين من جهللا ر جلع�، أ ك ااجة سبع ن ُ ةّة، يُرى ُم
جُب جنحُر ش جلزجيجة جنيضي    » هللا ِمِهمي، اُ ةةهمي، كمي يُرى جلشر

  “�থম্ দল্ েযিট্জা�ােত্�েবশ্করেব, তােদর েেহারা্ েৌ�্তািরেখর্ োঁেদর্ মত্উ�ল্

হেব।্আর্ি�তীয়্জামাত্যারা্জা�ােত্�েবশ্করেব, তারা্আসমােন্��িলত্নকূ্হেতও্

অিধক্সু�র্হেব।্তােদর্�িতিট্বযি�র্জনয্ ‘হের্ঈন’ েথেক্দুিট্কের্�ী্থাকেব। আর্
�িতিট্�ীর্জনয্স�ুরিট্োদর্থাকেব।্তােদর্ুােয়র্েগাড়ালীর্মগজ্তােদর্োমড়ার্উুর্

েথেক্েদখা্যােব। আর্তােদর্োদেরর্ েসৗ�যর্হল, সাদা্কাঁেের্�ােস্লাল্মেদর্মত”। 
তাবরানী, আল-মু‘জাম্আল-কাবীর্ ১৬০/১্ হািদস্ নং্ ১০৩২১, আ�ামা্ ইবুল্ কাইয়ুম্ রহ. 

হািদয়ুল্আরওয়াহ, ুৃ: ৩৪৬্ িকতােব্ িলেখন, এ্হািদসিটর্সনদ্ বুখািরর্শতরানুযায় সহীহ। 
আর আ�ামা হাইসামী মাজমায়ুয যাওয়ােয়দ ৪১১/১০্িকতােব্িলেখন, ইবেন্মাসউদ্

হেত্বিপরত্হািদসিটর্সনদ্িবশ�।্ 
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 জা�াতীেদর্ঘর-বাড়ী, �াসাদ্ও্বাস�ান্স�েকর্একািধক্হািদস্বিপরত, েযমন্আবু্হরাইরা্

রা. হেত্বিপরত, িতিন্বেলন, 
  » م ربى جمربة اعًجً من ذهب لعمر ش جلغة، بن جلب ح� جهللا عةيه اسة « 

 রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ ওমর্রা. এর্জা�ােত্একজন্রমপী্ও্একিট্নেপরর্্

�াসাদ্ েদখেত্ুান।্ বুখাির্হািদস্নং: ৩২৪২, ৭০২৪্এবং্ মুসিলম: ২৩৪৯, ২৩৪৫্অুর্

একিট্হািদেস্বিপরত- 
، ال  عةيه جلسلعجي  جب�ل ا« ، إل جلب ح� جهللا عةيه اسةم ابمرا بن يبّش خد ة نبيت ش جلغة من ع ب�

ب   ب  فيه اال ن    خ    » ح 

একবার্িজবরীল্আ. রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ এর্িনকট্এেস্তােক্িনেদরশ্েদন্

িতিন্েযন্খািদজা্রা. এ্সু-সংবাদ্েদন, জা�ােত্তার্জনয্মিপমু�া্�ারা্একিট্বাড়ী্রেয়েছ, 

যােত্েকান্�কার্িছ�্নাই্এবং্েকান্ফাটল্নাই।্বুখাির্হািদস্নং্৩৮২০্এবং্মুসিলম্

২৪৩২।্এখােন্قصب শে�র্অথর্েগালাকার্মিপ্মু�া।্আবার্েকউ্েকউ্বেলন,  মিপমু�া্ও্
ইয়াকুত্ুাথর্খিেত্ঘর।্ফতহল্বারী্১৩৮/৭। ওসমান্রা. হেত্বিপরত্রাসূল. বেলন,  

  » من ن� مسجدجً هللا ن� جهللا   نرتيً ش جلغة «  

“েয্বযি�্আ�াহর্জনয্একিট্মসিজদ্িনমরাপ্করেব, আ�াহ্তা’আলা্জা�ােত্তার্জনয্একিট্

ঘর্িনমরাপ্করেব”।্মুসিলম: ৫৩৩্বুখাির: ৪৫০্শ�গেলা্মুসিলেমর।্উে�্হাবীবা্রা. হেত্

বিপরত্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  
 �� فر�ضة إال ن� جهللا   نرتيً ش جلغة، با إال نُِ�    نيت ش «

ً
مي من مسةم ي م هللا ك ي ع ثِت عشة ر�عة عط ع

  » جلغة

   “যিদ্েকান্বযি�্�িতিদন্ফরয্সালাত্ছাড়া্বার্রাকাত্নফল্সালাত্আদায়্কের, আ�াহ্
তা’আলা্ তার্ জনয্ জা�ােত্ একিট্ বাড়ী্ বানােব।্ অথবা্ তার্ জনয্ জা�ােত্ একিট্ বাড়ী্

বানােনা্হেব।্সহীহ্মুসিলম-৭২৮। ইমাম্িতরিমিয্বযখযা্কের্বেলন্েয, এখােন্সালাত্�ারা্
উে�শয্হল, সু�ােত্রাওয়ােতব্সমূহ।্ 

 আর্কামরাবাসীেদর্জা�ােত্অিধক্স�ান্ও্উউাসন্থাকেব।্এ্কারেপ্আবু্সাঈদ্খুদরী্

রা. এর্হািদেস্বিপরত, রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  
إن بهل جلغة لوج ان بهل جلار  من ف عهم كمي عوج ان جلك �ب جلرّي جلاينر من جنفق من جلشق با  « 

ن�، اجلي نسس «: عةك مغيال جننبيي ، ال يبةاهي ��هم، عيل: يي رس ل جهللا: ، عيل ج » ضل مي نرغهمجلارب، لسي
  » نيدا، رجيل لمغ ج نيهللا، احّدع ج جلرسة�
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োর, ুােঁ: জা�াতীেদর্খাদয্ও্ুানীয়:  

আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

﴿ ِ ِينَ ٱ َو�َّ�ِ َّ  ْ َُوا ْ  َءاَم ٰ ٱ وََعِملُوا َّ نّ  ِت لَِ�ٰ ل
َ
ٰ  سَُهمۡ  َ َّ  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج

 ٱ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� َّما ُر ُُ  ْ َۡ  ُرزِقُوا ْ  اقٗ ّرِزۡ  َ�َمَر�ٖ  ِمن َهاِم ِيٱ َذاَ�ٰ  قَاسُوا ۖ َ�بۡ  ِمن ََاُرزِ�ۡ  َّ ْ  ُل تُوا

ُ
 َو�

ٰ  ۦبِهِ  ََ ۖ بِهٗ ُمتَ ٓ �ِ  َوسَُهمۡ  ا زۡ  يَها
َ
ٞۖ  جٞ َ�ٰ َ ونَ َ�ٰ  �ِيَها َوُهمۡ  ّمَطّهَرة  ]  ٢٥: جنقرة[ ﴾٢ ِ�ُ

“আর্যারা্ঈমান্এেনেছ্এবং্েনক্কাজ্কেরেছ্তুিম্তােদরেক্
সুসংবাদ্দাও্েয, তােদর্জনয্রেয়েছ্জা�াতসমূহ, যার্তলেদশ্
িদেয়্ �বািহত্ হেব্ নদীসমূহ। যখনই্ তােদরেক্ জা�াত্ েথেক্
েকান্ ফল্ েখেত্ েদয়া্ হেব, তারা্ বলেব, ‘এটা্ েতা্ ুূেবর্
আমােদরেক্েখেত্েদয়া্হেয়িছল’। আর্তােদরেক্তা্েদয়া্হেব্
সাদৃশযুূপর্কের্এবং্তােদর্জনয্তােত্থাকেব্ুূতঃুিবূ্�ীগপ্
এবং্তারা্েসখােন্হেব্�ায়ী”৬০F

61। আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্আরও্
বেলন,  

                                                                                                            
“িন�য়্ জা�াতীরা্ জা�ােত্ তােদর্ মাথার্ উুর্ েথেক্ কামরাবাসীেদর্ েদখেত্ ুােব্ েযমনিট্

েদখেত্ুােব্��িলত্নকূ্আসমােনর ুি�ম্বা্ুূবর্�াে�্উদীয়মান। জা�াতীেদর্মেধয্
তােদর্মযরাদা্ও্স�ান্অিধক্হওয়ার্কারেপ।্সাহাবীরা্িজজাসা্করল, েহ্আ�াহর্রাসূল, 

এেতা্নবীেদর্�র। এ্�ের্নবীরা্ছাড়া্অনয্েকউ্েুৗছেত্ুারেব্না।্তখন্রাসূল্সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বলেলন, হযাঁ, আিম েস্স�ার্কসম্কের্বলিছ্যার্হােত্আমার্জীবন, 

তারা্ হল,  ্সব্ েলাক্যারা্আ�াহর্�িত্ঈমান্এেনেছ্এবং্নবীেদর্ িব�াস্কেরেছন।্

সহীহ্মুসিলম-২৮৩১।  
61. সূরা্আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫।  
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ۡ ٱ إِنّ ﴿ ٰ  ِ�  ُمّتقِ�َ س ٰ  ٤ وَُ�ُيونٖ  لٖ ِظَ� ْ  ٤ َتُهونَ �َشۡ  ِمّما كِهَ َوفََ� ُوا ْ ۡ�َ ٱوَ  ُُ ۢ َهَِٓ�  ُ�وا َٔ � 
ۡ ٱ زِيَ�ۡ  سَِك َكَ�ٰ  إِنّا ٤ َملُونَ َ�عۡ  ُكَُتمۡ  بَِما ِِ�َ ُمحۡ س  ]  ٤٤  ،٤١: جلرسلت[ ﴾ ٤ َِ

“িন�য়্মু�াকীরা্থাকেব্ছায়া্ও্ঝপরা-বহল্�ােন, আর ফলমূল-
এর্ মেধয, যা্ তারা্ োইেব। (তােদরেক্ বলা্ হেব) ‘েতামরা্ েয্
আমল্ করেত্ তার্ �িতদাননরু্ তৃি্র্ সােথ্ ুানাহার্ কর; 
সৎকমর-শীলেদর্আমরা্এমন-ই্�িতদান্িদেয়্থািক” ৬১F

62।  

আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন, 

  ﴿ ٰ ونَ  ّمِّما ِكَهةٖ َوَ�  ]  ٢١  ،٢٠: جل جععة[ ﴾٢ َتُهونَ �َشۡ  ّمِّما َطۡ�ٖ  مِ َو�َۡ  ٢ َ�َتَخّ�ُ

“আর্ (েঘারােফরা্ করেব) তােদর্ ুছ�মত্ ফল্ িনেয়। আর্
ুািখর্েগা�্িনেয়, যা্তারা্কামনা্করেব”৬২F

63। 

জােবর্ইবন্আ�ু�াহ্রািদআ�াহ্আনহ্হেত্বিপরত্িতিন্বেলন, 
রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 يب ل ن، اال يمتّخط ن، اال يتاّ ط ن، اال ارش� ن، فيهي جلغة بهل يت�ل« 
م ن جلسك، كرر  جشي  ذجك طعيمهم ال�ن  كمي اجلحميد جلتسبي  يُةه 
م ن   » جلرس س يُةه 

“জা�াতীরা্জা�ােত্খােব্এবং্ুান্করেব, িক�্তারা্জা�ােত্
েুশাব্ ুায়খানা করেব্ না্ এবং্ তােদর্ নাক্ িদেয়্ েকান্ সিদর্

                                                           
62. সূরা্আল-মুরসালাত, আয়াত: ৪১-৪৪। 
63. সূরা্আল-ওয়ােকয়া, আয়াত: ২০, ২১। 
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েবর্হেব্না। তােদর্খাদযগেলা্হেব্িমসেকর্েফাটার্মত্একিট্
েঢকুর্মাূ। তােদর্মুখ্েথেক্তাসবীহ্ও্তাহমীদ্িন�ােসর্মত্
েবর্হেত্থাকব৬৩ F

64 ,৬৪F

65। 

                                                           
64. সহীহ্মুসিলম, িকতাবুল্জা�াহ্ও্েনয়ামতসমূেহর্বপরনা।্ুিরে�দ: জা�াত্ও্জা�াতীেদর্

গনাগেপর্বপরনা্এবং্তােদর্তাসবীহ- হািদস্নং্২৮৩৫।্ 

65. জা�াতীেদর্আ�াহ্তা’আলা্কত্েনয়ামত্দান্করেবন্তা্একমাূ্আ�াহ্ছাড়া্েকউ্জােন্

না। েযমন্আবু্হরাইরা্রা. হেত্বিপরত্রাসূল্সা�া�াহ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 

بعددت لعبيدي جل يهللا� مي ال ع� ربت، اال بذن سمعت، اال خطر أ عةب رش، فيعرباج إن : يق ل جهللا ععيل « 

ٓ  ٞس ََفۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ :رئتم خۡ  ّما
ُ
ِ  ّمِن سَُهم ِ�َ َ �ۡ  قُّرة

َ
َ ٖ�ُ  ٓ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ]١٧: جلسجدة[ ﴾١ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

“অতঃুর্েকান্বযি�্জােন্না্তােদর্জনয্েোখ্জুড়ােনা্কী্িজিনস্লুিকেয়্রাখা্হেয়েছ, তারা্

যা্করত, তার্িবিনময়নরু”।[সূরা্আস-সাজদা, আয়াত: ১৭]  আ�াহ্তা’আলা্বলেবন, আিম্

আমার্ েনক্বা�ােদর্জনয্এমন্সব্ িজিনস ৈতির্কেরিছ্যা্ েকান্ েোখ্কখেনা্ েদেখিন, 

েকান্কান্শেনিন্এবং্েকান্মানুেষর্অ�র্কখেনা্তা্িে�া্কেরিন।্েতামরা্যিদ্োও্এ্

কথার্সমথরেন্এ্আয়াত- ٓ  ٞس ََفۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ�  ﴿ خۡ  ّما
ُ
�ۡ  قُّرةِ  ّمِن سَُهم ِ�َ َ

َ
َ ٖ�ُ  ٓ ۢ َجَزا ْ �َ  بَِما َء  ﴾ ١ َملُونَ َ�عۡ  نُوا

] ١٧: جلسجدة[  “অতঃুর্েকান্বযি�্জােন্না্তােদর্জনয্েোখ্জুড়ােনা্কী্ িজিনস্ লুিকেয়্

রাখা্হেয়েছ, তারা্যা্করত, তার্িবিনময়নরু”। [সূরা্েসজদা, আয়াত: ১৭]  - িতলাওয়াত্

করেত্ুার। বুখাির-৩২৪৪, মুসিলম-২৮২৪। আবু্ হরাইরা্ রা. হেত্ বিপরত হাদীেস্এেসেছ, 

রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 

ال : بال امرة عدخل جلغة أ ح رة جلقمر لةة جندر، ثم جلين ية نهم أ برّد ك �ب ُدّري  ش جلسمي  إضي ة«

يب ل ن، اال يتاّ ط ن، اال يتسة ن، اال يمتّخط ن، بمشيطهم جلهب، اررحهم جلسك، افيمرهم جنلّ ة جن� ع 

 ش جلسمي ع
ً
  » د جلطيب، ابااججهم جهللا ر جلع�، أ خةق رجل اج د، أ ح رة بنيهم لدع ست ن ذرجع
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“সবর্�থম্েয্দলিট্জা�ােতর্�েবশ্করেব্তার্আকৃিত্হেব্েৌ�্তািরেখর্োঁেদর্আকৃিত।্

তারুর যারা্ তােদর্ কাছাকািছ্ জা�ােতর্ �েবশ্ করেবন, তােদর্ আকৃিত্ হেব্ আকােশ্

��িলত্নকেূর্মত, তারা্েসখােন্েুশাব্করেব্না, ুায়খানা্করেব্না, তােদর্েকান্থুথু 

হেব্না, তােদর্িেরিন্হেব্নেপরর, তােদর্ঘাম্হেব্িমশেকর, তােদর্�ীরা্হেব্ডাগর্েোখ্

িবিশ�্হর।্তােদরেক একই বযি�র্আকৃিতেত্ সৃি�্করা্হেব।্অথরাৎ, তােদর্ িুতা্আদম্

আ. এর্আকৃিত। তােদর্ ৈদঘরয হেব্ ষাট্ গজ।্ অুর্ এক্ বপরনায়্ বিপরত্ রাসূল্ সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 

ُّ سيعهي من ارج  جلةحم من جهللاسن، ال جختل  نرغهم اال  ال  اج د مغهم ااجتين، ك اج دة مغهمي... «  يُرى م

 ]2834 برقم ومسلم، ،3327 ،3254 ،3246 ،3245 ،جنخيري[، » عبي� ، عة �هم أ عةب رجل اج د

“�িতিট্জা�াতীর্জনয্দু’জন কের্�ী্থাকেব, তারা্এত্সু�র্হেব, তােদর্োমড়ার উুর্িদেয়্

তােদর্ুােয়র্েগাড়ালীর মগজ্ুযর�্েদখা্যােব। জা�াতীেদর্মেধয্েকান্ধরেনর্িবেভদ্ও্
মতিবেরাধ্ থাকেব্ না, েকান ধরেনর্ িহংসা-িবে�ষ্ থাকেব না।্ তােদর্ অ�র্ এক্ বযি�র্

অ�েরর্মত হেব। বুখাির: ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩৩২৭্এবং্মুসিলম, ২৮৩৪।্ 
 রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ আরও্বেলন, 

 لغة ثمينية، مي ن� مًجع� من م ير�  جلغة مس�ة بر�ع� سغة، التع� عةيهي ي ع اه  كظيظ من ابن جب ج «
 ].٢٩٦٧، ورقم ٢٣٤ مسةم، نرعم[ » جلز يع

“জা�ােতর্ দরজাসমূহ্ আটিট।্ জা�ােতর্ দরজাসমূেহর্ দুিট্ েৌকােটর্ দূরর্ েি�শ্ বছেরর্

দূরেরর্সমান।্অেীেরই্তার উুর্এমন্একিট্িদন্আসেব্েসিদন্মানুেষর্িভেড়র্কারেপ্

জা�ােতর্দরজাগেলা্েলাকারপয্থাকেব।্মুসিলম: হািদস্নং্২৩৪, ২৯৬৭।  
 ] .١٩٧،  ١٩٦ مسةم، نرعم[  »ابال من يدخل جلغة فرستست  فتست    بن جنهي �مد ح� جهللا عةيه اسةم، «

 

‘সবর্�থম্িযিন্জা�ােত্�েবশ্করেব্িতিন্মুহা�দ্সা�া�াহ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’। িতিন্দরজা্
খুেল্ েদয়ার্জনয্অনুমিত্ োইেল্তার্জনয্ দরজা্ খুেল্ েদয়া্ হেব।্ [মুসিলম: ১৯৬, ১৯৭] 

জা�ােতর্�রসমূহ: সেবাউর্�র্হল, ‘ওয়ািসলা’ - এিট্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ 

এর্জনয্খাস। এিট্আ�াহর্আরেশর্অিত্কােছর্একিট্�র্এবং আ�াহর্িনকট্সবরািধক্
ি�য়।্মুসিলম: ৩৮৪, আ�ামা্ইবনুল্কাইেয়যেমর্হাদীয়ূল্আরওয়াহ্ুৃ: ৯৯। 

জা�াতুল্িফরদাউস: রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 
إن ش جلغة ميئة درجة بعّدهي جهللا لةمجيهدين ش سبيةه، ك درجت� مي نرغهمي كمي ن� جلسمي  اجنره، فأذج «

 ،]7423 ،2790 جنخيري،[  »جلرحن ستلم جهللا فيستل ا جلسرداإ، فأنه باسل جلغة، ابأ جلغة، اف عه عرل
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“জা�ােত্একশিট্�র্আেছ্এ্ সব্�রসমূহেক আ�াহ্তা’আলা্আ�াহর্ রােহর্ মুজািহদেদর্

জনয্ৈতির্কেরেছন, দুিট্দরজার্মধযবতরী্�ােনর্দূরর্আসমান্ও্যমীেনর্দূরেরর্সমান।্

আর্যখন্েতামরা্জা�াত্কামনা্কর, তখন্েতামরা্জা�াতুল্িফরদাউস্কামনা্কর।্কারপ্

এিট্ জা�ােতর্ মধযমিপ্ এবং্ উ�ত্ জা�াত। তার্ উুর্ রেয়েছ্ আ�াহর্ আরশ।্ বুখাির্
২৭৯০,৭৪২৩।্ আবু্ সাঈদ্ খুদরী্ রা. হেত্ বিপরত্ িতিন্ বেলন, রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম’ এরশাদ্কেরন-  
جعرب اجحعد، فيقرب ا� عد ن�ل لية درجة،  ت يقرب لخر : يقيل ل ي ب جلقرلن ي ع جلقييمة إذج دخل جلغةبنه «

   ،]3/40 بحد ش جلسغد،[ » ش  معه

“িকয়ামেতর্িদন্কুরআনওয়ালােক্বলা্হেব,  যখন্েস্জা�ােত্�েবশ্করেব, তুিম্িতলাওয়াত্

কর্এবং্উুেরর্িদক্উঠেত্থাক্তখন্েস্�িত্আয়াত্িতলাওয়ােতর্অনুকুেল্জা�ােতর্

একিট্ �র্ অিত�ম্ করেত্ থাকেব।্ এভােব্ েলেত্ েলেত্ েশষ্আয়াত্ ুযর�্ িতলাওয়াত্

করেব”। আহমদ রহ. মুসনাদ [৪০/৩]।  
আ�ু�াহ্ইবেন্ওমর্রা. হেত্বিপরত, রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 

، ارعّل كمي كغت عُرعّل ش جلنيي، فأن متلك عغد لخر لية عقرؤهي: ل ي ب جلقرلنيُقيل « جلومذي، [  »جعرب، اجرق 
 ].٣/١٠، ا سغه جنني� ش ححي  جلومذي، ٢/١٩٢، ابحد، ٣٠٠٣نرعم 

কুরআনওয়ালােক্বলা্হেব, তুিম্ কুরআন্ুড়্এবং্উুেরর্ িদক্উঠেত্থাক।্ দুিনয়ােত্ তুিম্

েযভােব্ কুরআন্ িতলাওয়াত্করেত, েসভােব্ িতলাওয়াত্কর।্কারপ, েতামার্অব�ান্ েশষ্

আয়াত্যা্তুিম্দুিনয়ােত্িতলাওয়াত্করেত”।  [িতরিমিয্৩০০৩, আহমদ: ১৯২/২, আ�ামা্
আলবানী্ সহীহ্ িতরিমিয্ ১০/৩্ েত্ হাদীসিটেক্ সহীহ্ আখযািয়ত্ কেরন] েমাট্ কথা্

জা�াতীেদর্জনয্জা�ােত্রেয়েছ্তােদর্মন্যা্োয়।্েোেখ্যা্েদখেত্ুায়।্সাধারপ্একজন্

জা�াতীেক্বলা্হেব, 

 ].189 برقم ومسلم، ،73-70: اآليات الزخرف، سورة: انظر[  »عينك ولّذت نفسك، اشتهت ما ولك« 

“েতামার্জনয্রেয়েছ, েতামার্মন যা্োয়, তা্এবং্ েতামার েোখ্যােত্ খুিশ্হয় তা। েদখুন- 
[সূরা্যুখরফ, আয়াত: ৭০-৭৩, মুসিলম্হাদীস্নং: ১৮৯] 

আর্ মুিমনেদর্ জনয্ জা�ােত্ সব্ েেেয়্ বড়্ েনয়ামত্ হল, আ�াহর্ েেহারার্ িদেক তাকােনা। 
সুহাইব্রা. হেত্বিপরত, রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,    

بلم عُبيّ  اج هغي، اعدخةغي جلغة : عر�دان رر يً با�دام؟ فيق ل ن: إذج دخل بهل جلغة جلغة يق ل جهللا ععيل«
عط ج رر يً ب ّب إلهم من جلظر إل ر�هم اعغجّ 

ُ
 ].١٨١ مسةم، نرعم[   »غي من جلير؟ فيكشف جهللاجيب، فمي ب

“যখন্জা�াতীরা্জা�ােত্�েবশ্করেব, তখন্আ�াহ্তা’আলা্জা�াতীেদর্বলেব, েতামরা্আর্
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ি�তীয়্অধযায় 

জাহা�ামীেদর্শাি� : 

�থম্িবষয়: মন�ািরক্শাি�্বা্মানিসক্আযাব: আ�াহ্রা�ুল্
আলামীন বেলন,  

 ٱ ُقِ�َ  سَّما نُ َ�ٰ سّشيۡ ٱ َوقَاَل ﴿
َ
َ ٱ إِنّ  رُ مۡ ۡ�  َووََعدتُّ�مۡ  ّقِ �َۡ ٱ دَ وَعۡ  وََعَدُ�مۡ  َّ

خۡ 
َ
ن إِّ�ٓ  نٍ َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ُ�مَعلَيۡ  ِ�َ  َ�نَ  َوَما ُتُ�ۡمۖ لَفۡ فَأ

َ
بۡ سۡ ٱفَ  تُُ�مۡ َدَعوۡ  َ ََ  ِ��  ُتمۡ تَ

ْ َوسُوُموٓ  تَلُوُموِ�  فََ�  ُ�م�  ا ََ نُف
َ
َ  ٓ ۠  ّما نَا

َ
ٓ  ِخُ�مۡ بُِمۡ�ِ  � نُتم َوَما

َ
ّ بُِمۡ�ِ  َ  إِّ�ِ  ِِ

ٓ  ُت َ�َفرۡ  ۡ�َ  بَِما
َ
ۗ َ�بۡ  ِمن ُتُمونِ َۡ َ ٰ ٱ إِنّ  ُل َّ مٞ  َعَذاٌب  سَُهمۡ  لِِم�َ ل ِِ

َ
: جنرجهيم[ ﴾٢ َ

٢٢  [ 

“আর্যখন্যাবতীয়্ িবষেয়র্ফয়সালা্হেয়্যােব, তখন্শয়তান্
বলেব, ‘িন�য়্ আ�াহ্ েতামােদরেক্ ওয়াদা্ িদেয়িছেলন্ সতয্
ওয়াদা, েতামােদর্ উুর্আমার্ েকান্আিধুতয্ িছল্ না, তেব্
আিমও্ েতামােদরেক্ ওয়াদা্ িদেয়িছলাম, এখন্ আিম্ তা্ ভ�্
করলাম। েতামােদরেক্ দাওয়াত্ িদেয়িছ, আর্ েতামরা্ আমার্
দাওয়ােত্ সাড়া্ িদেয়ছ। সুতরাং্ েতামরা্আমােক্ ভৎরসনা্ কেরা্
না, বরং্ িনজেদরেকই্ভৎরসনা্কর। আিম্েতামােদর্উ�ারকারী্
নই, আর্ েতামরাও্আমার্ উ�ারকারী্ নও। ইতঃুূেবর্ েতামরা্

                                                                                                            
িকছু্ োও? আিম্ েতামােদর্ বািড়েয়্ েদব।্তখন্তারা্ বলেব, তুিম্ িক্আমােদর্ েেহারােক্

উ�ল্করিন? আমােদরেক্ জা�ােত্ �েবশ্ করাওিন? এবং্ জাহা�াম্ হেত্ নাজাত্ দাওিন? 

তারুর্আ�াহ্তা’আলা্তার্আবরপ্খুেল্েদেব।্জা�াতীেদর্জনয আ�াহর্িদেক্তাকােনার্

েেেয়্অিধক্উ�ম্েকান্েনয়ামত্তােদর েদয়া্হয়িন”। [মুসিলম: হািদস্নং: ১৮১]   
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আমােক্ যার্ সােথ্ শরীক্ কেরছ, িন�য়্ আিম্ তা্ অনীকার্
করিছ। িন�য়্যািলমেদর্জনয্রেয়েছ্েবদনাদায়ক্আযাব’ 66।  

                                                           
66. এ্িবষয়িটর্উুর আল-ইবন্আ�ুর্রহমান্রহ. নীয়্ িকতাব্ ‘ফাওযুল্আযীম’-এ ুাঠেকর্

উুকারােথর্অেনক্গেলা্আয়াত্উে�খ্কেরন।্েযমন- আ�াহ রা�ুল্আলামীন বেলন,  
 

سَمۡ ﴿ 
َ
بُونَ  بَِها فَُكَُتم ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� َءاَ�ٰ  تَُ�نۡ  � ْ  ١ تَُ�ّذِ ََا قَاسُوا ََاِشقۡ  ََاَعلَيۡ  َغلََبۡت  َرّ� َّا َوُ� َُ  ١ لِّ�َ َضآ امٗ قَوۡ  َو

 ٓ ََا خۡ  َرّ�
َ
َۡ  ََارِجۡ َ ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ قَاَل  ١ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِنّا نَاُعدۡ  فَإِنۡ  َهاِم  ِعَبادِي ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ۥإِنّهُ  ١ تَُ�لُِّمونِ  َوَ�  �ِيَها وا

ٓ  َ�ُقوسُونَ  ََا َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمَّا َرّ� نَت  ََاَ�ۡ رۡ ٱوَ  ََ
َ
ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوَ َذۡ ٱفَ  ١ �َ ِ�ِلّ� ّ�ٰ  رِّ�اِسخۡ  ُ�ُموُهمۡ َّ وۡ  ََ ََ �

َ
َُتم رِيذِكۡ  ُ�مۡ َ َُ  َو

 َۡ َ ٱ ُتُهمُ َجَز�ۡ  إِّ�ِ  ١ َحُكونَ تَۡض  ُهمۡ ّمِ وٓ  بَِما مَ وۡ ِۡ ْ َصَ�ُ َُّهمۡ  ا ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َ  ]  ١١١  ،١٠٥: جلؤمغ ن[ ﴾١ �ُِزونَ َفا

‘আমার্আয়াতসমূহ্িক্েতামােদর্কােছ্ুাঠ্করা্হত্না?’ তারুর্েতামরা্তা্অনীকার্করেত’। 

তারা্ বলেব, ‘েহ্ আমােদর্ রব, দুভরাগয্ আমােদরেক্ েুেয়্ বেসিছল, আর্ আমরা্ িছলাম্

ুথ��’। ‘েহ্আমােদর্রব, এ্েথেক্আমােদরেক্েবর্কের্িদন, তারুর্যিদ্আমরা্আবার্

তা্কির্তেব্অবশযই্আমরা্হব্যািলম। ’আ�াহ্বলেবন, ‘েতামরা্িধকৃত্অব�ায়্এখােনই 

থাক, আর্আমার্ সােথ্ কথা্ বেলা্ না।’ আমার্ বা�ােদর্ একদল্ িছল্ যারা্ বলত, ‘েহ্

আমােদর্ রব, আমরা্ ঈমান্ এেনিছ, অতএব্আমােদরেক্কমা্ ও্ দয়া্ কুন,আর্আুিন্

সবরে��্ দয়ালু। তারুর্ তােদরেক্ িনেয়্ েতামরা্ ঠা�া্ করেত।্ অবেশেষ্ তা্ েতামােদরেক্

আমার্�রপ্ভুিলেয়্িদেয়িছল।্আর্েতামরা্তােদর্িনেয়্হািস-তামাশা্করেত।’ িন�য়্আিম্

তােদর্ৈধেযরর্কারেপ্আজ্তােদরেক্ুুর�ৃত্করলাম; িন�য়্তারাই্হল্সফলকাম। [সূরা্

আল-মুিমন, আয়াত: ১০৫-১১১] আ�াহ্বেলন, 

ِينَ ٱ إِنّ  ﴿  َّ  ْ ِ ٱ ُت سََمقۡ  نَ ُ�ََاَدوۡ  َ�َفُروا َّ  ۡ�
َ
ُ�مۡ  تُِ�مۡ ّمقۡ  ِمن َ�ُ َ ََ نُف

َ
ْ  ١ ُفُرونَ َ�تَ�ۡ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ إَِ�  نَ وۡ عَ تُدۡ  إِذۡ  َ  قَاسُوا

 ٓ ََا ََا َرّ� َمّت
َ
َۡ  ََِتۡ�ِ ثۡ ٱ َ

َ
ََا ََاَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ  ََِتۡ�ِ ثۡ ٱ تَََاَييۡ َوَ ِ ٰ  ١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروٖج  إَِ�ٰ  َ�َهۡل  بُِذنُو� نّهُ  لُِ�مَ�

َ
ُ ٱ ُدِ�َ  إَِذا ۥٓ بَِ َّ 

 َۡ ِ  كۡ �ُۡ�َ  �ن ُ�مۡ َ�َفرۡ  ۥَدهُ َو ْۚ تُؤۡ  ۦهِب ِ  مُ �ۡ �ُۡ ٱفَ  مَُِوا ّ  ]  ١٢  ،١٠: غفر[ ﴾ ١ َكبِ�ِ لۡ ٱ َعِ�ِّ لۡ ٱ َِ

“িন�য়্যারা্কুফরী্কেরেছ্তােদরেক্উউকে�্বলা্হেব; ‘েতামােদর্ িনজেদর্�িত্েতামােদর্

(আজেকর) এ্ অসে�াষ্ ্ অেুকা্ অবশযই্ আ�াহর্ অসে�াষ্ অিধকতর্ িছল, যখন্
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েতামােদরেক্ঈমােনর্�িত্আ�ান্করা্হেয়িছল্তারুর্ েতামরা্তা্অনীকার্কেরিছেল’। 

তারা্বলেব, ‘েহ্আমােদর্রব, আুিন্আমােদরেক্দু’বার্মৃতুয্ িদেয়েছন্এবং্দু’বার্জীবন্

িদেয়েছন।্অতঃুর্আমরা্আমােদর্অুরাধ্নীকার্করিছ।্অতএব্ (জাহা�াম্ েথেক) েবর্

হবার্ েকান্ ুথ্আেছ্ িক’? [তােদরেক্ বলা্ হেব] ‘এটা্ েতা্ এজনয্ েয, যখন্ আ�াহেক্

এককভােব্ডাকা্হত্তখন্েতামরা্তােঁক্অনীকার্করেত্আর্যখন্তাঁর্সােথ্শরীক্করা্

হত্ তখন্ েতামরা্ িব�াস্ করেত।্ সুতরাং্ যাবতীয়্ কতৃরর্ সমুউ, মহান্ আ�াহর’। [সূরা্

গােফর, আয়াত: ১০, ১২] আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

ِينَ ٱ َوقَاَل  ﴿ َّمَ  ةِِ�ََزنَ  َّارِ ٱ ِ�  َّ ْ دۡ ٱ َجَه َّا ُ�َّفِۡف  َر�ُّ�مۡ  ُعوا ْ قَاسُوٓ  ٤ َعَذاِب لۡ ٱ ّمِنَ  امٗ يَوۡ  َ� وَ  ا
َ
  تَُك  سَمۡ  َ

ۡ
 رُُسلُُ�م �ِيُ�مۡ تَأ

 ِ ٰ ۡ�َ ٱب ََ ِ ْ  ِت� ّي �  قَاسُوا ْ  بََ�ٰ ْۗ دۡ ٱفَ  قَاسُوا ٰ  َوَما ُعوا ََ ْ ُد ٰ لۡ ٱ ُؤا  ]  ٥٠  ،٤٩: غفر[ ﴾ ٥ لٍ َضَ�ٰ  ِ�  إِّ�  فِرِ�نَ َ�

“আর্যারা্আগেন্থাকেব্তারা্আগেনর্দােরায়ানেদরেক্বলেব, ‘েতামােদর্রবেক্একটু্ডােকা্

না! িতিন্েযন্একিট্িদন্আমােদর্আযাব্লাঘব্কের্েদন।’ তারা্বলেব, ‘েতামােদর্কােছ্

িক্ সু��্ �মাপািদসহ্ েতামােদর্ রাসূলগপ্ আেসিন’? জাহা�ামীরা্ বলেব, ‘হযাঁ্ অবশযই’। 

দােরায়ানরা্বলেব, ‘তেব্েতামরাই েদা‘আ্কর।্আর্কািফরেদর্েদা‘আ্েকবল্িন�লই্হয়”। 

[সূরা্গােফর, আয়াত: ৪৯, ৫০] আ�াহ রা�ুল্আলামীন্আরও বেলন,  

ْ َونَاَدوۡ  ﴿ ٰ  ا َقۡ  لُِك َ�ٰ َ� ٰ  إِنُّ�م قَاَل  َرّ�َكۖ  ََاَعلَيۡ  ِض ِِ ٰ ِجئۡ  لََقدۡ  ٧ ِكثُونَ َّ ِ  ُ�مََ �ۡ  ِ�نّ َوَ�ٰ  قِّ �َۡ ٱب
َ
مۡ َ َُ  ُهونَ رِ َ�ٰ  َحقِّ سِلۡ  َ�َ

 ]  ٧٨  ،٧٧: جلزخر [ ﴾ ٧

“তারা্ িেৎকার্কের্ বলেব, ‘েহ্ মািলক, েতামার্ রব্ েযন্আমােদরেক্ েশষ্ কের্ েদন’। েস্

বলেব, ‘িন�য়্ েতামরা্অব�ানকারী’।‘অবশযই্ েতামােদর্কােছ্আিম্সতয্ িনেয়্এেসিছলাম; 

িক�্েতামােদর্অিধকাংশই্িছেল্সতয্অুছ�কারী”। [সূরা্যুখরফ, আয়াত: ৭৭, ৭৮] 

 আ�াহ রা�ুল্আলামীন্আরও বেলন,  
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জাহা�ামীেদর্জনয্সবেেেয়্বড়্আযাব্হল, আ�াহর্দশরন্েথেক্
তােদর্ বি�ত্ হওয়া। জাহা�ামীেদর্ মােঝ্আর্আ�াহর্ মােঝ্
একিট্ ুদরা্ থাকেব। ফেল্ তারা্ আ�াহেক্ েদখেত্ ুােব্ না।  
আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন,  

                                                                                                            
﴿  ٰٓ ۡص  َونَاَد

َ
ۡص  َّةِ�َۡ ٱ ُب َ�ٰ َ

َ
ن َّارِ ٱ َب َ�ٰ َ

َ
ََا وََعَدنَا َما نَاوََجدۡ  قَدۡ  َ قّٗ  َرّ� قّٗ  َرّ�ُ�مۡ  وََعدَ  ّما وََجدتّم َ�َهۡل  اََ ََ ۖ ْ  ا  َََعمۚۡ  قَاسُوا

ّذنَ 
َ
ن ََُهمۡ بَيۡ  ُمَؤذُِّنۢ  فَأ

َ
ِ ٱ ََةُ لّعۡ  َ ٰ ٱ َ�َ  َّ َّ  ]  ٤٤: جالعرج [ ﴾ ٤ لِِم�َ ل

“আর্জা�ােতর্অিধবাসীগপ্আগেনর্অিধবাসীেদরেক্ডাকেব্েয, ‘আমােদর্রব্আমােদরেক্েয্

ওয়াদা্ িদেয়েছন্ তা্ আমরা্ সতয্ েুেয়িছ।্ সুতরাং্ েতামােদর্ রব্ েতামােদরেক্ েয্ ওয়াদা্

িদেয়েছন, তা্ িক্ েতামরা্সতযই্ েুেয়ছ’? তারা্বলেব, ‘হযা’ঁ। অতঃুর্এক্েঘাষক তােদর্

মেধয্েঘাষপা্েদেব্েয, আ�াহর্লা’নত্যািলমেদর্উুর”। [সূরা্আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪৪] 

আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

﴿  ٰٓ ۡص  َونَاَد
َ
ۡص  َّارِ ٱ ُب َ�ٰ َ

َ
نۡ  َّةِ�َۡ ٱ َب َ�ٰ َ

َ
َ  ْ �ِيُضوا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ََاَعلَيۡ  َ ٓ س وۡ  ءِ َما

َ
ۚ ٱ َرَزقَُ�مُ  ِمّما َ ُ ْ قَاسُوٓ  َّ َ ٱ إِنّ  ا ّرَمُهَما َّ ََ  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ ِينَ ٱ ٥ فِرِ�نَ َ� ْ ٱ َّ َُذوا ََُهمۡ  َّ َۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ ُهمُ وََغّر�ۡ  اَولَعِبٗ  �وٗ سَهۡ  دِي �ّ ۚ َ ٱفَ  َيا ٰ  مَ وۡ ِۡ ٮ ََ ْ  َكَما ُهمۡ نَِ وا َُ َ �  ٓ  َوَما َذاَ�ٰ  ِمهِمۡ يَوۡ  ءَ لَِقا
 ْ ََاَ�ٰ � َ�نُوا  ]٥١  ،٥٠: جالعرج [ ﴾ ٥ َحُدونَ َ�ۡ  تِ

 “আর্আগেনর্অিধবাসীরা্জা�ােতর্অিধবাসীেদরেক্েডেক্বলেব, ‘আমােদর্উুর্িকছু্ুািন্

অথবা্েতামােদরেক্আ�াহ্েয্িরযক িদেয়েছন, তা্েঢেল্দাও’। তারা্বলেব, ‘িন�য়্আ�াহ্

তা্কািফরেদর্উুর্হারাম্কেরেছন’। ‘যারা্তােদর্ধমরেক্�হপ্কেরেছ্েখলা্ও্তামাশারেু্

এবং্তােদরেক্ দুিনয়ার্জীবন্�তািরত্কেরেছ’। সুতরাং্আজ্আিম্তােদরেক্ ভুেল্যাব, 

েযমন্ তারা্ তােদর্ এই্ িদেনর্ সাকাতেক্ ভুেল্ িগেয়িছল।্ আর্ (েযভােব) তারা্ আমার্

আয়াতসমূহেক্অনীকার্করত। [সূরা্আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫০, ৫১]  
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﴿ ٓ ّ َُّهمۡ  ََ ِ وُ�ونَ سَّمحۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  ّرّ�ِِهمۡ  َعن إ َُّهمۡ  ُ�مّ  ١ َُ ِ ْ  إ  ُ�مّ  ١ ِحيمِ �َۡ ٱ سََصاسُوا
ِيٱ َذاَ�ٰ  ُ�َقاُل  بُونَ  ۦبِهِ  ُكَُتم َّ  ]  ١٧  ،١٥: جلطسس�[ ﴾١ تَُ�ّذِ

“কখেনা্ নয়, িন�য়্ েসিদন্ তারা্ তােদর্ রব্ েথেক্ ুদরার্
আড়ােল্ থাকেব। তারুর্ িন�য়্ তারা্ � িলত্আগেন্ �েবশ্
করেব। তারুর্ বলা্ হেব, এটাই্ তা্ যা্ েতামরা্ অনীকার্
করেত” ৬৬F

67।  

ি�তীয়্িবষয়্: জাহা�ামীেদর্ৈদিহক্শাি�  

জাহা�ামীেদর্সবেেেয়্বড়্শাি�্হল, তােদর্মেধয্যারা্কােফর্
ও্ মুনােফক্তারা্ িেরকাল্জাহা�ােমর্অব�ান্করেব। আ�াহ্
রা�ুল্আলামীন্এ্িবষেয়্এরশাদ্কের বেলন,   

ۡ ٱ إِنّ ﴿ َۡ س َّمَ  َعَذاِب  ِ�  رِِم�َ ُم ونَ َ�ٰ  َجَه ونَ ُمبۡ  �ِيهِ  مۡ َوهُ  ُهمۡ َ�َۡ  ُ�َفّ�ُ  َ�  ٧ ِ�ُ َُ  لِ
 ] ٧٥  ،٧٤: جلزخر [ ﴾ ٧

“িন�য়্অুরাধীরা্জাহা�ােমর্আযােব্�ায়ী্হেব; তােদর্েথেক্
আযাব্কমােনা্হেব্না্এবং্তােত্তারা্হতাশ্হেয়্ুড়েব”৬৭F

68। 
আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কের্বেলন, 

 ﴿ ْ   ]  ٣٠: جلبي[ ﴾٣ َعَذابًا إِّ�  نّزِ�َدُ�مۡ  فَلَن فَُذوقُوا

“সুতরাং্ েতামরা্ নাদ্ �হপ্ কর। আর্ আিম্ েতা্ েকবল্
                                                           
67. সূরা্আল-মুতাফিফিফন, আয়াত: ১৫, ১৭। 
68. সূরা্যুখুফ, আয়াত: ৭৪,৭৫। 
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েতামােদর্ আযাবই্ বৃি�্ করব”৬৮F

69। আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন্
আরও্বেলন, ﴿  ْ ٓ  َوُسُقوا مۡ  َ�َقّطعَ  اَ�ِيمٗ  ءً َما

َ
َ ٓ ]  ١٥: �مد[ ﴾ ١ َءُهمۡ َعا   

“এবং্তােদরেক্ফুট�্ুািন্ুান্করােনা্হেব্ফেল্তা্তােদর্
নািড়ভুিঁড়্িছ�Ñিবি��্কের্েদেব”৬৯F

70? 

আ�ামা্সা’দী্রহ. বেলন, তােদরেক্জাহা�ােম্অতয�্গরম্ুািন্
ুান্করােনা্হেব)

70 F

71(. ।  

জাহা�ামীেদর্ আেরকিট্ শাি�্ হল, জাহীম্ ও্ যা�ুম: আ�াহ্
রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

َرَت  نّ إ�ِ﴿ ََ  ٱ َطَعامُ  ٤ سّزّقومِ ٱ َش
َ
ۡ ٱكَ  ٤ �ِيمِ ۡ�  َكَغۡ�ِ  ٤ ُطونِ ۡ�ُ ٱ ِ�  ِ� َ�غۡ  لِ ُمهۡ س

ٓ  إَِ�ٰ  تِلُوهُ عۡ ٱفَ  ُخُذوهُ  ٤ ِميمِ �َۡ ٱ ْ  ُ�مّ  ٤ ِحيمِ �َۡ ٱ ءِ َسَوا   َق فَوۡ  ُصّبوا
ۡ
 ِمنۡ  ۦِسهِ َرَ

نَت  إِنَّك  ُذۡق  ٤ ِميمِ �َۡ ٱ َعَذاِب 
َ
 ]  ٤٩  ،٤٣: جلخين[ ﴾٤ َكرِ�مُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َ

“িন�য়্যা�ূম্বৃক, ুাুীর্খাদয্; গিলত্তামার্মত, উদরসমূেহ্
ফুটেত্ থাকেব। ফুট�্ ুািনর্ মত, (বলা্ হেব) ‘ওেক্ ধর, 
অতঃুর্ তােক্জাহা�ােমর্ মধয�েল্ েটেন্ িনেয়্ যাও। তারুর্
তার্মাথার্উুর্ ফুট�্ুািনর্আযাব্ েঢেল্দাও। (বলা্ হেব) 
‘তুিম্আনাদন্কর, িন�য়্তুিমই্স�ািনত, অিভজাত” ৭১F

72। 

                                                           
69. সূরা্আন-নাবা, আয়াত: ৩০। 

70.  সূরা্মুহা�দ: আয়াত: ১৫ 

71. আ�ুর্রহমান্নােসর্আসসা’দী, তাফসীুল্কিরম্আররহমান্ুৃ: ৭৮৬। 
72. সূরা্আদ-দুখান, আয়াত: ৪৩-৪৯।  
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আয়ােতর্ বযাখযায় আ�ামা সা’দী্ রহ. বেলন ৭২

73, ৭৩

74, িকয়ামত্
িদবেসর্ কথা্ আেলােনা্ করার্ ুর, আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন 
জািনেয়্ েদন্ েয, মানুষেক্ েসিদন্ দুিট্ ভােগ্ ভাগ্ করা্ হেব। 
একদল্ জা�ােত্ যােব্ এবং্ একদল্ জাহা�ােম্ যােব। যারা্
জাহা�ােম্ যােব্ তারা্ অুরাধী্ যারা্ আ�াহর্ নাফরমািন্ ও্
আ�াহর্সােথ্ কুফরী্কেরিছল। আর্তােদর্খাদয্হেব, জা�ুম্
বৃক। এিট্একিট্অতীব্ খারাু ও ভয়ানক্ বৃক। আর্তােদর্

                                                           
73. আ�ামা্সা’দী, তাইসীুল্কািরম্আররহমান্ুৃ: ৭৭৪। 
74.  মানুষেক্ভয়্েদখােনা্এবং্সতকর্করার্উে�েশয্আ�াহ্তা’আলা তার্নীয়্িকতাব্কুরআন্

কারীেম্জাহা�ােমর্শাি�র্কথা্অেনকবার্উে�খ্কেরেছন্এবং্রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম’ হাদীেস্অসংখযবার্জাহা�ােমর্শাি�র্বপরনা্িদেয়েছন।্আ�াহ্তা’আলা্বেলন,  

ْ ٱفَ ﴿ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َّاُس ٱ َوقُوُدَها لِّ� ٱ َّارَ ٱ ّ�ُقوا اَرةُ ِعّدۡت  ََ
ُ
ٰ سِلۡ  َ  ]  ٢٤: جنقرة[ ﴾ ٢ فِرِ�نَ َ�

“তাহেল্আগনেক্ভয়্কর্যার্ ালানী্হেব্মানুষ্ও্ুাথর, যা্��ত্করা্হেয়েছ্কািফরেদর্

জনয”। [সূরা্আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৪] আ�াহ্তা’আলা্আরও্বেলন,  

نَذرۡ ﴿
َ
يٰ  �نَارٗ  تُُ�مۡ فَأ َّ ٰ يَۡص  َ�  ١ تَلَ ٓ لَٮ  ٱ إِّ�  َها

َ
ِيٱ ١ َ� شۡ ۡ� ٰ  َكّذَب  َّ َّ  ]  ١٦  ،١٤: جلةيل[ ﴾ ١ َوتََو

অতএব্আিম্ েতামােদর্ সতকর্ কের্ িদেয়িছ্ েলিলহান্আগন্স�েকর, তােত্ িনতা�্ হতভাগা্

ছাড়া্ েকউ্�েবশ্করেব্ না; েয্অনীকার্কেরেছ্এবং্ মুখ্ িফিরেয়্ িনেয়েছ। [সূরা্আল-

লাইল, আয়াত: ১৪, ১৬]   

রাসূল্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ িনেজও্মানুষেক্জাহা�ােমর্আগন্ও্শাি�্ হেত্ভয়্

েদখান্ও্সতকর্কেরন।্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 
ز�م عن جلير، هةمر عن جلير هةمر عن جلير، فتاةب � عقحم ن فيهي «  ].٢٢٨٤مسةم، [ » بني لخذ �ُج 

“আিম্েতামােদর্জাহা�াম্েথেক্বাঁোেনার্জনয্েতামােদর্েকামর্েুঁিেেয়্ধরব। আর্েতামােদর্
বলেত্ থাকব, জাহা�াম্ েথেক্ দূর্ হও, জাহা�াম্ েথেক্ দূর্ হও। িক�্ েতামরা্ আমােক্
ুরাহত্করেব, েতামরা্জাহা�ােম্�েবশ্করেব।্[মুসিলম, হািদস্নং: ২২৮৪] 
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খাদয্হেব্দুগর্যু�, ুঁো্গলা িুেতর্মত। যার্গ্্ও্নাদ্হেব্
খুব তী�্ও অসহনীয়। আর্তােদর্ েদয়া্হেব, গরম্খাওয়ার, 
তা্ তােদর্ উদরসমূেহ্ ফুটেত্ থাকেব্ ফুট�্ গরম্ ুািনর্ মত।  
আযােব্আ�া�্ বযি�েক্ বলা্ হেব, তুিম্ েবদনাদায়ক্ শাি�্ ও্
ভয়াবহ্আযাব্উুেভাগ্করেত্থাক। [ نَت  إِنَّك 

َ
َكرِ�مُ لۡ ٱ َعِز�زُ لۡ ٱ َ ]  

অথরাৎ্ েতামার্ িব�াস্ অনুযায়ী্ তুিম্ শি�শালী্ তুিম্ িনেজেক্
আ�াহর্ আযাব্ হেত্ িবরত্ রাখেত্ সকম্ হেব। আর্ তুিম্
আ�াহর্ িনকট্স�ানী। েতামােক্ েকান্শাি� �শর্করেব্না। 
িক�্ মেন্ রাখেব, আজেকর্ িদন্ তুিম্ বুঝেত্ ুারেব্ তুিম্ িক্
স�ানী্নািক্িনকৃ�, অুমািনত্ও্লাি�ত।७४F

75  

                                                           
75.আ�াহ্তা’আলা্েয্ভয়্েদখান্তার্একিট্�মাপ্হল, আ�াহ্জাহা�ােমর্দরজাসমূেহর্বপরনা্

িদেয়্বেলন,  

ۡ�َ  ِعُدُهمۡ سََموۡ  َجَهَّمَ  �نّ ﴿
َ
بۡ  َعةُ َسبۡ  سََها ٤ عِ�َ َ

َ
� ٰ َۡ  بَاٖب  لُِّ�ِّ  ٖب َ� ومٌ ّمقۡ  ءٞ ُجزۡ  ُهمۡ ّمِ  ]  ٤٤  ،٤٣: جهللاجر[ ﴾ ٤ َُ

‘আর্ িন�য়্ জাহা�াম্ তােদর্ সকেলর্ �িত�ত্ �ান’। ‘তার্ সাতিট্ দরজা্ রেয়েছ।্ �িতিট 

দরজার্জনয্রেয়েছ্তােদর্মধয্েথেক্িনিদর�্একিট্ে�পী’। [সূরা্আল-িহজর, আয়াত: ৪৩, 

৪৪]  রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বপরনা্েদন-  » بن بهل جلير يةعن نعضهم نعضيً، ا�مي

জাহা�ামীরা্এেক্অুেরর্উুর্অিভশাু্করেব, যখনই একিট্জামাত্ دخةت بمة لعغت بختهي،

জাহা�ােম্ �েবশ্ করেব, অুর্ জামাত্ তােদর্ অিভশাু্ েদেব।্ রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম’ বেলন, 

هذج  جر ُر  نه ش جلير مغذ سبع� خر�سيً، فه  يه ي ش جلير  « : بن عمق جلير ش درتعهي سبع ن عميً يق ل 

 ].٢٨٤٤مسةم، نرعم [   »جخن  ت جنت� إل ععرهي
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“জাহা�ােমর্ গভীরতা্ স�ুর্ বছেরর্ রা�া।্ িতিন্ বেলন, এিট্ একিট্ ুাথর্ যােক্ স�ুর্ বছর 

েথেক্ িনেকু্করা্ হেয়েছ।্আর্ েসিট্এখন্ুযর�্ নীেের্ িদেক যাে�। ুাথরিট্ততিদন্

ুযর�্জাহা�ােম্েযেত্থাকেব্যতিদন্েস্তার্এেকবাের্গভীের্না্েুপছেব।্[মুসিলম, হািদস্

নং: ২৮৪৪] রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ আরও্বেলন, 

ه كمي يام جلرجل، مي يرى به ن بهل جلير عذجنيً ي ع جلقييمة رجل أ بخ  عدميه جرعين يام مغهمي دمي�بن « 

  ].213 مسةم، نرعم[ »بن ب دجً برّد مغه عذجنيً 

“িকয়ামেতর্ িদন্ সবরািধক্ হালকা্আযাব্ যােক্ েদয়া্ হেব, েস্ হল,  ্ বযি�্ যােক্আগেনর্

কয়লার্ দুিট্ জুেতা্ুরােনা্হেব।্তার্মগজ্এরকম্টগবগ্করেত্থাকেব্ েযমনিট্টগবগ্

করেত্থােক্ুািতেলর্গরম্ুািন।্অথে্েস্তার্মত্এত্ক�্বা্শাি�্আর্কাউেক্িদে�্

বেল্িব�াস্করেত্ুারেব্না।্্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’বেলন, 

ة ك  ّرانهي «   ].٢٨٤٢مسةم، نرعم [   » يُؤب نهغم ي ع جلقييمة لي سبع ن بلف اميع، م  ك اميع سبع ن بلف م 

“িকয়ামেতর্ জাহা�ামেক্ উুি�ত্ করা্ হেব, তখন্ তার্ জনয্ স�রিট্ লাগাম্ থাকেব।্ �িতিট্

লাগােমর্সােথ্স�ুর্হাজার্েফেরশতা্থাকেব্তারা্জাহা�াম্েটেন্ িনেয়্আসেব। মুসিলম, 

হািদস্নং্২৮৪২।্আ�াহ্তা’আলা্বেলন,  

 ] ٢٠  ،١٩: جهللاج[ ﴾ ٢ لُودُ �ُۡ ٱوَ  ُ�ُطونِهِمۡ  ِ�  َما ۦبِهِ َهرُ يُۡص  ١ ِميمُ �َۡ ٱ رُُءوِسهِمُ  قِ فَوۡ  ِمن يَُصّب  �ٖ ﴿

“তােদর্মাথার্উুর্েথেক্েঢেল্েদয়া্হেব্ফুট�্ুািন।্যার্�ারা্তােদর্েুেটর্অভয�ের্যা্

িকছু্রেয়েছ্তা্ও্তােদর্োমড়াসমূহ্ িবগিলত্করা্হেব”। [ সূরা্আল-হ�, আয়াত: ১৯, 

২০] আ�াহ্তা’আলা্আরও্বেলন,  

ۡ ٱ َوتََرٓ ﴿ َۡ س  ٱ ِ�  ّمَقّرَِ�َ  َم�ِذٖ يَوۡ  رِمِ�َ ُم
َ
ا�ِيلُُهم ٤ َفادِ ۡص ۡ�   ،٤٩: جنرجهيم[ ﴾ ٥ َّارُ ٱ وُُجوَهُهمُ  َ�ٰ َوَ�غۡ  قَِطَرانٖ  ّمِن َ�َ

٥٠  [ 
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“আর্েস্ িদন্তুিম্অুরাধীেদর্েদখেব্তারা্ িশকেল্বাঁধা।্তােদর্েুাশাক্হেব্আলকাতরার্্

এবং্আগন্তােদর্েেহারাসমূহেক্েঢেক্েফলেব”। [সূরা্ইবরািহম, আয়াত: ৪৯, ৫০]  

আ�াহ্তা’আলা্জাহা�ামীেদর্েদহেক্জাহা�ােম্বড়্কের্েদেবন্যােত্তােদর্ক�্েবিশ্হয়।্

েযমন্আবু্হরাইরা্রা. হেত্বিপরত্রাসূর্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন, 

  ]٢٨٥٢، امسةم، نرعم ٦٥٥٢جنخيري، نرعم [  » مي ن� مغكب جلكفر مس�ة ثلثة بييع لةرجكب جل ع «   

“একজন্কােফেরর্কাঁধ একজন্�তগামী্আেরাহীর্িতন্িদেনর্রা�ার্সমান েওড়া। [বখুাির 

হািদস নং: ৬৫৫২, মুসিলম্ হািদস্ নং: ২৮৫২]   রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�াম’ 

আরও্বেলন, 

  ].٢٨٥١مسةم، نرعم [  »  إ جلكفر با نيب جلكفر مثل ب د، اِ�ة ُظ ج�ا مس�ة ثلث «

“একজন্কােফেরর্ দাঁত্ ওহদ্ ুাহােড়রর্ সমান।্আর্ তার্ োমড়া্ েমাটা্ হওয়ার্ দূরর্ িতন্

িদেনর্ুথ।্[মুসিলম, হািদস্নং: ২৮৫১]   

জাহা�ামীরা্ িকয়ামত্ িদবেস তারা্ িনেজরাও্ কিতর্ স�ূখীন্ হেব্ এবং্ তােদর্ ুিরবার্

ুিরজনেদরও্কিতর্স�ূখীন্করেব।্আর্এিট্তােদর্জনয্ সু-��্কিত, আ�াহর্ িনকট্

আমরা্জাহা�াম্হেত্আ�য়্োই।্  জাহা�ামীেদর্শাি�্স�েকর্আ�াহ্তা’আলা্বেলন, 

ِينَ ٱ إِنّ  ﴿  َّ  ْ َّما �نَارٗ  لِيهِمۡ نُۡص  َف َسوۡ  تََِاَ�ٰ � َ�َفُروا ۡت  ُُ ََ ٰ بَّدلۡ  ُجلُوُدُهم نَِض ْ  َهاَ�ۡ�َ  ُجلُوًدا ُهمۡ ََ َُذوقُوا  إِنّ  َعَذاَبۗ لۡ ٱ ِِ
َ ٱ ِكيمٗ  َعزِ�ًزا َ�نَ  َّ  ]  ٥٦: جلِسي [ ﴾ ٥ اََ

“িন�য়্ যারা্ আমার্আয়াতসমূহেক্ অনীকার্ কেরেছ, অিেেরই্আিম্ তােদরেক্ �েবশ্ করাব্

আগেন।্যখনই্তােদর্োমড়াগেলা্ুুেড়্যােব্তখনই্আিম্তােদরেক্ুালেট্েদব্অনয্োমড়া্

িদেয়্যােত্তারা্আনাদন্কের্আযাব।্িন�য়্আ�াহ্ুরা�মশালী, �জাময়। আ�াহ্রা�ুল্

আলামীন্আরও্বেলন, 
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ٓ لَيۡ َ�ٰ  َ�ُقوسُونَ  َّارِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َقلُّب  مَ يَوۡ  ﴿  َطعۡ  تَََا

َ
َ ٱ ََاَ َطعۡ  َّ

َ
 ]  ٦٦: جال زجب[ ﴾ ٦ سرُّسوَ�۠ ٱ ََاَوَ

“েযিদন্ তােদর্ েেহারাগেলা্ আগেন্ উুুড়্ কের্ েদয়া্ হেব, তারা্ বলেব, ‘হায়, আমরা্ যিদ্

আ�াহর্আনুগতয্করতাম্এবং্রাসূেলর্আনুগতয্করতাম”! [সূরা্আল-আহযাব, আয়াত: ৬৬] 

আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কের্বেলন,  

َۡ  مَ يَوۡ  ﴿ ُ ٰ  َّارِ ٱ ِ�  َحبُونَ � ْ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ  ]  ٤٨: جلقمر[ ﴾ ٤ رَ َسقَ  َمّس  ُذوقُوا

“েসিদন্তােদরেক্উুুড়্কের্েটেন্িহঁেেড়্জাহা�ােম্েনয়া্হেব।্(বলা্হেব) জাহা�ােমর্েছাঁয়া্

আনাদন্ কর”। [সূরা্ আল-কামার, আয়াত: ৪৮] হািদেস্ বিপরত্ রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম’ বেলন,  

رجيل، ياشيهم جلل من ك مكن، رُسيع ن إل سجن ش جهغم، �ش جلتكبان ي ع جلقييمة بمثيل جلر ش ح ر جل«

، ابحد، ٢٦٢٣جلومذي، نرعم [  » رُس ر ن لس، ععة هم نيُر جننيير، رسق ن من ع يرة بهل جلير طيغة جل ب يل

  ].٢/٣٠٤، ا سغه جنني� ش ححي  جلومذي، ٢/١٨٩

“িকয়ামেতর্িদন্অহংকারীেদর্একজন্মানুেষর্আকৃিতেত্অপুকপার্মত্কের্একূ্করা্হেব।্

তােদর্েতুিদরক্েথেক্অুমান্ও্লা�না �াস্কের্েফলেব।্তােদরেক্জাহা�ােমর্মেধয্বুলস্

নামক্েজল্খানায়্ েটেন্ েনয়া্হেব।্তােদর্মাথার্উুর্থাকেব্জাহা�ােমর্উ�্্আগন।্

তােদর্ুান্করােনা্হেব, জাহা�ামীেদর্ েদেহর্ ুঁো-গ্্ুুজ্ইতযািদ”। িতরিমিয, হািদস্

নং: ২৬২৩্আহমাদ্হািদস্নং: ১৮৯/২্আর্আ�ামা্আলবানী্সহীহ্িতরিমিযেত্হািদসিটেক 

সহীহ্বেল্আখযািয়ত্কেরন ৩০৪/২।্আ�ুল�াহ্ইবন কাইস্রা. এর্হািদেস্বিপরত্রাসূল্

সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 ،يع� مكن جلم  » إن بهل جلير لبك ن  ت ل  بجر�ت جلسسن ش دم عهم لرت، ا�نهم لبك ن جلع «

 ].١٦٧٩، نرعم ٤/٢٤٥جل حيحة، ، احححه ااجفقه جلهب، ا سغه جنني� ش جن يدي  ٤/٦٠٥جهللايام، [
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তৃতীয়্অধযায় 

জা�ােতর্ুথ্ও্জাহা�াম্েথেক্বােঁার্উুায় 

 

�থম্ুিরে�দ: জা�ােতর্ুথ্ও্জা�ােত্�েবেশর্কারপসমূহ 

�থম্আেলােনা: েয্সব্কারপগেলা্জা�ােতর্িদেক্িনেয়্যায়্ 

ি�তীয়্আেলােনা: জা�ােত্�েবশ্করা্আ�াহর্রহমেতর্�ারাই্
হেয়্থােক, আমল্�ারা্নয়্ 

 

                                                                                                            
জাহা�ামীরা্ িকয়ামেতর্ িদন্এ্রকম্কাদঁেত্থাকেব্যিদ্তােদর্ েোেখর্ুািনেত্ েকউ্ েনৗকা্

োলােত্ োয়্তেব্ েস্ েনৗকা্ োলােত্ুারেব।্আর্ েসিদন্তােদর্ েোেখর্ুািন্ হেব্ র�।্

অথরাৎ্ েোেখর্ ুািনর্ ুিরবেতর্ তােদর্ েোখ্ েথেক্ র�্ েবর্ হেব।্ [হািকম্ ৬০৪/৪্ এবং্

হািদসিটেক্সহীহ্বেল্আখযািয়ত্কেরন।্আর্ইমাম্যাহবী্তার্সােথ্ কমত্েুাষপ্কেরন।্

আর্ আ�ামা্ আলবানী্ আহািদেস্ সহীহা্ িকতােব্ হািদসিট্ হাসান্ বেল্ আখযািয়ত্ কেরন।্

েদখুন: ২৪৫/৪, হািদস্নং: ১৬৭৯]  

আ�াহ্তা’আলা্তার্ িকতােব্জাহা�ামীেদর্শাি�্অেনক্বপরনা্কেরেছন্এবং্রাসূল্সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ ওয়াসা�াম’ হািদেস্ অেনক্ সতকর্ কেরেছন।্ আমরা্ আ�াহর্ িনকট্ জা�াতুল্

িফরদাউস্কামনা্কির্এবং্্জাহা�াম্েথেক্আ�য়্োই। 
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ি�তীয়্ ুিরে�দ: জাহা�াম্ হেত্ মুি�্ ও্ জাহা�ােম্ �েবেশর্
কারপসমূহ 

�থম্আেলােনা: জাহা�ােম্�েবেশর্কারপসমূহ 

ি�তীয়্ আেলােনা: আ�াহর্ আযাব্ েথেক্ আমরা্ িনেজেদর্
কীভােব্বাঁোেবা? 
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�থম্ুিরে�দ: 

জা�ােতর্ুথ্ও্জা�ােত্�েবেশর্কারপসমূহ 

�থম্আেলােনা: জা�ােতর্�েবেশর্কারপ  

১- আ�াহ্ ও্ তার্ রাসূেলর আনুগতয করা। আ�াহ্  রা�ুল্
আলামীন বেলন,  

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  �ِيَها

 ٰ يمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ سَِك َوَ� َِ  ]  ١٣: جلِسي [ ﴾١ َع

“আর্েয্আ�াহ্ও্তাঁর্রাসূেলর্আনুগতয্কের্আ�াহ্তােক্
�েবশ্ করােবন্ জা�াতসমূেহ, যার্ তলেদেশ্ �বািহত্ রেয়েছ্
নহরসমূহ। েসখােন্তারা্�ায়ী্হেব। আর্এটা্মহা্সফলতা”৭৫F

76।  

২-উুকারী্ইলেমর্অনুস্ান্করা।[কুরআন্ও্সু�ােহর্ইলম] 

৩- ঈমান্ও্আমেল্সােলহ্[েনক্আমলসমূহ] 

েনক্আমলসমূহ:  

ক- ইসলাম্ও্ঈমােনর্ুকন্সমূহেক্ুিরুূপররেু আদায়্করা।  

                                                           
76 সূরা আন- িনসা, আয়াত: ১৩।  
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খ- সু�র্ েিরূ, আ�ীয়তার স�কর্ অটুট্ রাখা, ফকীর্
িমছকীনেদর জনয্ বযয়্ করা, েমহমােনর্ েমহমানদাির্ করা্
ইতযািদ।  

জা�ােতর্িদেক্িনেয়্যাওয়ার্মাধযমসমূহ: 

-মাতা-িুতার্সােথ্ভােলা্বযবহার্করা 

- আ�াহর্িযিকর করা 

-দয়া্করা্ 

-সালােমর্�সার্ 

-দুবরল অসহায়্ ও্ গরীব্ েলাকেদর্ �িত্ দয়া্ করা, �ীেনর্
বযাুাের্মানুষেক্সহেযািগতা্করা।  )

76 F

77(.  

                                                           
77.জা�ােত্�েবেশর্কারপসমূহ্ িন�রু: আ�াহ্ও্আ�াহর্ রাসূেলর্আনুগতয্করা, কথা্ ও্

কােজ্সতযবাদী্হওয়া. আমানেতর্েহফাযত্করা, ওয়াদ্ুূপর্করা, �িতেবশীর্�িত্দয়া্করা, 

ইয়াতীেমর্ �িত্ সহানুভূিতশীল হওয়া, একজন মুসিলম্ ভাইেয়র্ িবুেদ্ সহেযািগতা্ করা, 

িবুদ�� েলােকর্ সাহাযয্ করা, একজন্ মুসিলেমর্ েদাষ্ েগাুন্ করা, তােক্ সাহাযয্ করা, 

একমাূ্আ�াহর্জনয্ইবাদাত্করা, আ�াহর্উুর্ভরসা্করা, আ�াহ্ও্তার্রাসূেলর্জনয্

মহ�ত্রাখা, আ�াহেক্ভয়্করা, আ�াহর্রহমেতর্আশা্করা, আ�াহর্িনকট্তাওবা্করা, 

আ�াহর্আেদেশর্উুর্ৈধযর্ধারপ্করা, আ�াহর্েনয়ামেতর্শকিরয়া্আদায়্করা, আ�াহর 

কুরআন্ িতলাওয়াত্ করা, আ�াহেক্ ডাকা, সৎ্ কােজর্আেদশ্ েদয়া্ ও্ অসৎ্ কাজ্ হেত্

িনেষধ্করা, কােফর্ও্মুনােফকেদর্িবুে�্িজহাদ্করা, আ�ীয়তার স�কর্বজায়্রাখা, েয্

েতামােক্বি�ত্কের্তােক্তুিম্েদেব্আর্েয্েতামার্�িত্অিবোর্কের্তুিম্তােক্কমা্

করেব, যাবতীয়্কেমর্ ইনসাফ্করা, আ�াহর্ মাখলুেকর্�িত্ ইনসাফ্করা, মানুষেক্ খানা্
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ি�তীয়্আেলােনা: জা�ােত্ �েবশ্ করা্আ�াহর্ দয়ায়্ হেয়্
থােক্আমেলর্মাধযেম্নয়।  

�মাপ: আবু্ হরাইরা্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ’ হেত্ বিপরত্ রাসূল্
সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 رس ل يي: عيل ج   » نعمةه مغ�م ب د يغج  لن بنه اجعةم ج اسّدداج، عير� ج«
  بني اال «: عيل بنت؟ اال جهللا،

ّ
  » افضل مغه نرحة جهللا يتاّمد� بن إال

“েতামরা্আ�াহর্ ৈনকটয্অজরন্কর্এবং্আমলসমূহেক্ সু�র্
কর, আর্ মেন্ রাখেব্ েতামােদর্ েকউ্ তার্ আমল্ �ারা্
জাহা�ােমর্ আগন্ েথেক্ মুি�্ ুােব্ না। সাহাবীরা্ িজজাসা্
করল, আুিনও্িক্নাজাত্ুােবন না্েহ্আ�াহর্রাসূল! রাসূল্
বলেলন, না্আিমও্ না, তেব্ যিদ্আ�াহ তাঁর্ রহমত্ ও্ দয়া্
�ারা্আমােব্েঢেক্েফেল তাহেল্আিম্নাজাত্ুাব্৭৭F

78।  

আেয়শা্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহা হেত্ বিপরত্ রাসূল্ সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম’ বেলন,  

                                                                                                            
খাওয়ােনা, সালােমর্ �সার্করা, গভীর্ রােত্ সালাত্আদায় করা্আ�াহর্ িদেক্ মানুষেক্

আ�ান্ করা, আ�াহ্ ও্ আ�াহর্ রাসূল, আ�াহর্ িকতাব, মুসিলমেদর্ ইমাম্ ও্ সাধারপ্

মুসিলমেদর্ িহতাকাংখী হওয়া্ইতযািদ।্এ্সব্আমল্ও্এ্ধরেনর্েয্সব্আমল্আেছ্েয্

গেলা্�ারা্একজন্বা�া্জা�ােত্�েবশ্করেত্ুারেব।্আর্এিটই্হল, মহান্সফলতা্ও্

বড়্ুাওনা।্েদখুন্মাজমুয়ােয়্ফতওয়ােয়্শাইখুল্ইসলাম্ইবেন্তাইিময়যাহ।্[৪২২-৪২৩/১০] 

78. মুসিলম্মুনােফকেদর্গপাগপ্বপরনা্অধযায়, ুিরে�দ : েকউ্তার্আমল্�ারা্জা�ােত্�েবশ্

করেব্না্বরং্আ�াহর্রহমেতর্�ারা্�েবশ্করেব।্হািদস্নং্২৮১৬।  
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ً  يُدِخل ال فأنه ابرشاجن اعير� ج، سّدداج، «  بنت اال: عيل ج  » عمةُهُ  جلغة ب دج
  بني، اال «: عيل جهللا؟ رس ل يي

ّ
 «: لسظ ا�  » ارحة نماسرة جهللا يتامد� بن إال

  » عّل  ا�ن بدامه جهللا إل جلعمل ب ّب  بن اجعةم ج

“েতামরা্ েতামােদর্ আমলসমূহেক্ সংেশাধন্ কর, আ�াহর্
ৈনকটয্ অজরন্ কর্ এবং্ েতামরা্ সু-সংবাদ্ �হপ্ কর। কারপ, 
কাউেক্ তার্ আমল্ জা�ােত্ �েবশ্ করােব্ না। সাহাবীরা্
িজজাসা্ করল, েহ্ আ�াহর্ আুিনও্ িক্ আুনার্ আমেলর্
কারেপ্জা�ােত্�েবশ্করেত্ুারেবন না। উ�ের্িতিন্বেলন, 
আিমও্না, তেব্যিদ্আ�াহর্রহমত্ও্কমা্আমার্অনুকুেল্
থােক। অুর্শে�্বিপরত, েতামরা্মেন্রাখেব, আ�াহর্ িনকট্
সবরািধক্ি�য়্আমল্হল যা্�ায়ী্হয়, যিদও্তা্কম” ৭৮F

79।  

ইমাম্নববী্রহ. বেলন, উে�িখত্হািদস্সমূেহর্বািহযক্অথর্
হক্ ু�ীেদর্ জনয্ �মাপ। কারপ তারা্ বেলন, েকান্ বযি� 
সাওয়াব্বা্জা�াত্তার্আমল্�ারা্লাভ্করেত্ুারেব্না। আর্
আ�াহ্রা�ুল্আলামীন এর্বাপী: 

ْ دۡ ٱ﴿   ]  ٣٢: جلحل[ ﴾٣ َملُونَ َ�عۡ  ُكَُتمۡ  بَِما َّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا

                                                           
79. মু�াফাকুন্আলাইহ্ : বুখাির্িরকাক্অধযায়, ুিরে�দ: আমেল্মধযম্ু�া অবল�ন্করা্ও্

আমল সবসময়্করা, হািদস্নং্৬৪৬৪, ৪৬৬৭্এবং্ ্ মুসিলম্ মুনােফকেদর্গপাগপ্ বপরনা্

অধযায়, ুিরে�দ্েকউ্তার্আমল্�ারা্জা�ােত্�েবশ্করেব্না্বরং্আ�াহর্রহমেতর্�ারা্

�েবশ্করেব, হািদস্নং্২৮১৮।্  
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“েতামরা্েতামােদর্আমেলর্কারেপ্জা�ােত্�েবশ্কর” ৭৯

80। 

ورِ�ۡ  ّلِ�ٓ ٱ َّةُ �َۡ ٱ َك َوتِلۡ ﴿ 
ُ
 ]٧٢: جلزخر [ ﴾٧ َملُونَ َ�عۡ  ُكَُتمۡ  بَِما ُتُموَهاَ

   “আর্এিটই্জা�াত, েতামােদর্ িনেজেদর্আমেলর্ফলনরু্
েতামােদরেক্এর্অিধকারী্করা্ হেয়েছ” ৮০F

81। এবং্এ্ ধরেনর্
আরও্ যত্ আয়াত্ আেছ, যােত্ �মািপত্ হয়, মানুষ্ তােদর্
আমেলর্ মাধযেমই্ জা�ােত্ �েবশ্ করেব, এগেলা্ উে�িখত্
হািদসসমূেহর্ সােথ্ সাংঘিষরক্ নয়। বরং্ আয়ােতর্ অথর্ হল, 
জা�ােত্ �েবশ্ করা্ আমেলর্ �ারা্ হেব, িক�্ আমল্ করার্
তাওিফক, িহদােয়ত, আমেল্ এখলাস্ ও্ আমল্ কবুল্ করা্
আ�াহর রহমত্ও্দয়ার্কারেপই্হেয়্থােক। সুতরাং্এ্কথা্
বলা্ বাহলয্ েয্ শধু্ আমল্ �ারা্ েকান্ বযি�্ জা�ােত্ �েবশ্
করেত্ুারেব্না। আর্এিটই্হল, হািদেসর মমরাথর। েমাট্কথা, 
একজন্ েলাক্জা�ােত্আমেলর্করার্ মাধযেম্জা�ােত্�েবশ্
করেব। আর্তা্হল, আ�াহর রহমত। আ�াহ্সবরজ।)

81 F

82 

ি�তীয়্ুিরে�দ 

জাহা�াম্েথেক্মুি�্ও্জাহা�ােমর্�েবেশর্কারপ  

�থম্আেলােনা: জাহা�ােমর্িদেক্িনেয়্যাওয়ার্কারপগেলা:  

                                                           
80. সূরা্আন-নাহল, আয়াত: ৩২। 
81.  সূরা্যুখরফ, আয়াত: ৭২। 

82. ইমাম নববী, শরেহ সহীহ্মুসিলম ১৬৬/১৭। 
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জাহা�ােমর্ িদেক্ িনেয়্ যাওয়ার্কারপ্ অসংখয্ ও্অগিপত। 
আ�াহ্আমােদর্েহফাযত্কুন। সামি�ক্কারপ্হল, আ�াহ্ও্
তাঁর্রাসূেলর্নাফরমািন্করা। আ�াহ্রা�ুল্আলামীন বেলন,  

َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن﴿ ُدوَدهُ  َوَ�َتَعدّ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ  ۥَوَ�ُ  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  نَاًرا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَُ
 ]  ١٤:  جلِسي [ ﴾١ ّمِه�ٞ  َعَذابٞ 

“আর্ েয্আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূেলর্ নাফরমানী্ কের্ এবং্ তাঁর্
সীমােরখা্ ল�ন্ কের্ আ�াহ্ তােক্ আগেন্ �েবশ্ করােবন। 
েসখােন্ েস্ �ায়ী্ হেব। আর্তার্ জনযই্ রেয়েছ্ অুমানজনক্
আযাব”৮২F

83। 

জাহা�ােম্�েবেশর্আরও্কারপ:  

১- আ�াহর সােথ্শিরক্করা। ২- নবী্ও্ রাসূলেদর্অনীকার্
করা। ৩- কুফরী্করা। ৪- িহংসা করা। ৫- যুলম্ও্অতযাোর্
করা। ৬- আমানেতর্ িখয়ানত্ করা্ ৭- আ�ীয়তা স�কর্ িছ� 
করা। ৮- কা রুপয করা। ৯- মুনােফিক করা। ১০- আ�াহর্আযাব্
হেত্ িনভরীক হওয়া। ১১- আ�াহর্ রহমত্ হেত্ িনরাশ্ হওয়া। 
১২- কুরআন্ও্হািদেস্েয্সব্কবীরাগনােহর্কথা্উে�খ্করা্
হেয়েছ্েস্সব্কবীরা্গনােহ িল্্হওয়া।८३F

84 

                                                           
83. সূরা্আন-িনসা, আয়াত: ১৪। 

84.এ্ ছাড়াও্ জাহা�ােম �েবেশর আরও্ অেনকগেলা কারপ্ রেয়েছ।্ েযমন, অ�ীল্ কাজ্ ও্

অুকমর্করা, �কােশয্ বা্ েগাুেন্অ�ীল্ও্অসামািজক্কােজ্ িল্্ হওয়া, িখয়ানত্করা, 

িজহােদর্ ময়দান হেত্ ুলায়ন্ করা, অহংকার্ করা, েনয়ামেতর্ নাশকরী্ করা, আ�াহর্
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ি�তীয়্ আেলােনা: িকভােব্ আমরা্ আমােদর্ িনেজেদর্ ও্
আমােদর্ুিরবার-ুিরজনেদর্জাহা�াম্েথেক্বােঁােবা? 
আ�াহ রা�ুল্আলামীন্বেলন,  

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َُوا ْ قُوٓ  َءاَم ُ�مۡ  ا ََ نُف

َ
هۡ  َ

َ
اَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  َّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَارٗ  لِيُ�مۡ َوَ ََ 

ٰ  َهاَعلَيۡ  ََ َ ٱ ُصونَ َ�عۡ  ّ�  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  �َِكةٌ َم َّ  ٓ َمَرُهمۡ  َما
َ
 َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َوَ�فۡ  َ

 ]  ٦: جلحر�م[ ﴾٦

“েহ্ ঈমানদারগপ, েতামরা্ িনেজেদরেক্ ও্ েতামােদর্ ুিরবার-
ুিরজনেক্আগন্হেত্বাঁোও্যার্ ালািন্হেব্মানুষ্ও্ুাথর; 
েযখােন্ রেয়েছ্ িনমরম্ ও্ কেঠার্ েফেরশতাকুল, যারা্ আ�াহ্
তােদরেক্েয্িনেদরশ্িদেয়েছন্েস্বযাুাের্অবাধয্হয়্না। আর্
তারা্তা-ই্কের্যা্তােদরেক্আেদশ্করা্হয়”৮৪F

85।  

                                                                                                            
সীমালংঘন্করা, আ�াহ যা্হারাম কেরেছন্তা অমানয্করা, আ�াহেক্বাদ্িদেয়্মাখলুকেক্

ভয়্করা, খােলকেক্বাদ্ িদেয়্ মাখলুক্ েথেক্আশা্করা, খােলেকর্উুর্ভরসা্না্কের্

মাখলুেকর্উুর্ভরসা্করা, কুরআন্ও্সু�ােহর্ িবেরািধতা্করা, আ�াহর্নাফরমািন্কের্

মাখলুেকর্আনুগতয্করা, সাতিট্ ংসারক্ িবষয়্ েথেক্ িবরত্ না্ থাকা, ঘুষ্ েদয়া, গীবত্

করা, েোগলেখাির্করা, িমথযা্সাকয্েদয়া, মদযুান্করা, বড়াই্করা, অহংকার্করা, েুির্করা, 

িমথযা্কসম্খাওয়া, নারীরা্ুুুেষর্সােথ্এবং্ুুুষরা্নারীেদর্সােথ্সাদৃশয্অবল�ন্করা, 

দান্কের্েখাটা্ েদয়া, িমথযা্কসম্�ারা্মাল্ িবি�্করা, গপক্ও্েজযািতষেক্িব�াস্করা, 

�াপীর্ ছিব্ বানােনা, কবের্ েসজদা্ করা, মৃত্ বযি�র্ উুর্ আওয়াজ্ কের্ কা�া্ করা, 

ুুুষেদর্জনয্কাুড়্ ঝুিলেয়্ুিরধান্করা, ুুুষেদর্ েরশিম্কাুড়্ও্অলংকার্ুিরধান্

করা, �িতেবিশেক্ক�্েদয়া, ওয়াদা্েখলাফ্করা, এছাড়াও্আরও্অনযনয্আমলসমূহ।্েদখুন: 

মাজমুয়ােয়্ফতওয়া্শাইখুল্ইসলাম্ইবেন্তাইিময়যাহ্রহ. এর।্৪২৩-৪২৪/১০, ইমাম্যাহবী্

রহ. এর্কবীরা্গনাহ্এবং্ইবেন্নুহােসর্তা�ীহল্গােফলীন।্ 
85.  সূরা্আত-তাহরীম, আয়াত: ৬। 
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আ�ামা্সা’দী্রহ. বেলন, েতামােদর্মেধয্যােদর্�িত্আ�াহ্
রা�ুল্ আলামীন্ ঈমােনর মত্ েনয়ামত্ িদেয়্ অনু�হ্ কেরেছ, 
েতামরা্ঈমােনর্আবশযকীয়্ িবষয়্ও্শতরসমূহ্ ুূরপ্কর। আর্
েতামরা্ েতামােদর্ িনেজেদর্ এবং্ ুিরবার-ুিরজনেদর্ ভয়াবহ্
জাহা�াম্যার্কথা্উে�খ্করা্হেয়েছ্তার্আগন্েথেক্বাঁোও। 
আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, [ ْ قُوٓ  ُ�مۡ  ا ََ نُف

َ
هۡ  َ

َ
 لِيُ�مۡ َوَ

�نَارٗ  ] “েতামরা্ িনেজেদরেক্ ও্ েতামােদর্ ুিরবার-ুিরজনেক্

আগন্ হেত্ বাঁো”। আর্ েতামােদর্ আ�রকার্ উুায়্ হল, 
আ�াহর্ আেদশেক্ িনেজেদর্ জনয্ বাধযতামূলক্ করা, তার্
আেদশ্ ুালেন্ দািয়রশীল্ হওয়া্ এবং্ তার্ িনিষ�্ িবষয়্ হেত্
স�ূপর্িবরত্থাকা। আর্আ�াহ্ রা�ুল্আলামীন েয্সব্কেমর্
অস��্হন্বা্আযাব্েদন, েস্সব্কমর্েথেক্তাওবা্করা। আর্
ুিরবার্ ুিরজন, স�ান্ স�িতেক্ জাহা�াম্ েথেক্ বাঁোেনার 
উুায়্ হল, তােদর্ উ�ম্ িশকা্ েদয়া, শাসন্ করা, তােদরেক্
আ�াহর্আেদশ্ িনেষধ্মানার্উুর্বাধয্করা। একজন্মানুষ্
ততকপ্ুযর�্িনরাুদ্হেত্ুারেব্না, যতকপ্ুযর�্েস্আ�াহ্
রা�ুল্আলামীন তােক্যা্করার্িনেদরশ্িদেয়েছ্তা না্করেব। 
আর্ �ী্ স�ান্ একজন্ মানুেষর্ অিভভাবকের ও্ ুিরোলনার্
অ�ভুর�। আর্আ�াহ রা�ুল্আলামীন জাহা�ামেক্এত্ভয়াবহ্
কের্ মানুেষর্ িনকট্ তুেল্ ধেরেছন, যােত্ মানুষ্ আ�াহর্
আেদেশর্ �িত্ উদাসীন না্ হয়)

85 F

86(. । আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন্
এরশাদ্কেরন,  
                                                           
86. তাফসীের্সা’দী্ুৃ: ৮৭৪। 
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﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِ ٱ َ ْ  ينَ َّ َُوا ُدّلُ�مۡ  َهۡل  َءاَم

َ
َ  ٰ يُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ َِ �ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تَُ ِِ

َ
َ ١ 

 ]  ١٠: جل ف[ ﴾
“েহ্ঈমানদারগপ, আিম্ িক্ েতামােদরেক্এমন্এক্বযবসােয়র্
স্ান্ েদব, যা্ েতামােদরেক্ য�পাদায়ক্ আযাব্ েথেক্ রকা্
করেব”৮৬F

87? তারুর্আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্উে�খ্কেরন: 

َُونَ تُؤۡ – 1 ِ  ِم ِ ٱب   ۦَورَُسوِ�ِ  َّ
“েতামরা্আ�াহর্�িত্ও্তাঁর্রাসূেলর্�িত্ঈমান্আনেব” 

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  – 2 مۡ  َّ
َ
ٰ بِأ ُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ� َِ نُف

َ
ٰ  َوَ  لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

 لَُمونَ َ�عۡ  ُكَُتمۡ  إِن

“এবং্ েতামরা্ েতামােদর্ ধনÑস�দ্ ও্ জীবন্ িদেয়্ আ�াহর্
ুেথ্ িজহাদ্ করেব। এটাই্ েতামােদর্ জনয্ কলযাপকর, যিদ্
েতামরা্জানেত”। 

সুতরাং, মেন্ রাখেত্ হেব, এ্ দুিট্ হল, আ�াহর অনুমিত�েম্
জা�ােত্ �েবেশর্ এবং্ জাহা�াম্ হেত্ মুি�র্ কারপ। আমরা্
আ�াহর্ িনকট জাহা�াম্ েথেক্ আ�য়্ �াথরনা করিছ্ এবং্
আ�াহর্িনকট্জা�াত্োি�।  87F

88 

আ�ামা্ সা’দী্ রহ. আয়াত্ দু’িটর তাফসীের্ বেলন, এিট্ ুরম্
কুপাময়্আ�াহ্রা�ুল্আলামীেনর্ুক্তাঁর্ মুিমন্বা�ােদর্

                                                           
87. সূরা্আস-সফ, আয়াত: ১০। 
88. েহ্আ�াহ! তুিম্েলখেকর্দু’আিট্কবুল্কর্এবং্তােক্তুিম্জা�াত্দান্কর্এবং্জাহা�াম্

হেত্মুি�্দাও।্ 
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জনয্ মহৎ বযবসা, মহান্ উে�শয্ ও্ উ�ত্ োিহদা্ লােভর্ �িত্
অিসয়ত, ুথ্ েদখােনা্ এবং্ িদক্ িনেদরশনা, যার্ �ারা্ কিঠন্
আযাব্ েথেক্ মুি�্ুাওয়া্ যােব্এবং্ মহা্ েনয়ামেতর্ সফলতা্
অজরন্ করা্ যােব। আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন িবষয়িট্ এমনভােব্
উু�াুন্ কেরেছন, যােত্ বুঝা্ যায়্ িবষয়িট্ এমন্ যার্ �িত্
�িতিট্ িবেকপ্ েলাক্বলেতই্আ�হ্করেব্এবং্�িতিট্জানী্
েলাক্তার িদক্মাথা্উেুঁ কের্েদখেব। সুতরাং, িবষয়িট্এমন- 
েযমন্ বলা্ হল, এ্ বযবসািট্ িক্ যার্ এত্ মূলয? তখন্ বলল, 
আ�াহ্ও্তার্রাসূেলর্�িত্ঈমান্আনা। আর্এ্কথা্আমরা্
সবাই্জািন্ুিরুূপর্ঈমান্হল আ�াহ্রা�ুল্আলামীন েয্সব্
িবষেয়্ অটল্ িব�াস্ করার্ িনেদরশ্ িদেয়েছন, তার্ �িত্ অটল্
িব�াস্ করা। এ িব�ােসর্ অুিরহাযর্ দাবী্ হল্ শরীেরর্ অ�-
�তযে�র্ আমল। অ�-�তযে�র্ আমলসমূেহর অনযতম মূলযবান্
আমল্ হল, আ�াহর্ রােহ্ িজহাদ্ করা, এ্ কারেপই্ আ�াহ্
রা�ুল্ আলামীন্ এরশাদ্ কেরন,  [ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  َّ 

مۡ 
َ
ٰ بِأ ُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ� َِ نُف

َ
َوَ ] অথরাৎ্ েতামরা্ েতামােদর্ জান্ মাল্ িদেয় 

ইসলােমর্ দুশমনেদর �িতহত্করা, আ�াহর্�ীনেক্ িবজয়্করা 
এবং্ আ�াহর্ কািলমােক্ আ�াহর্ যমীেন্ �িতি�ত করার জনয 
েতামরা্ েতামােদর্স�দ্হেত্যা্ েতামােদর্জনয্সহজ্হয়্তা্
বযয়্করেব। িক�্এ্কাজিট্যিদও্েতামার্জনয্অুছ�নীয়্হয়্
এবং্েতামার্জনয্ক�কর্হয়্িক�্মেন্রাখেব্এিট্েতামার্জনয্
উ�ম। আ�াহ্রা�ুল্আলামীন্এরশাদ্কেরন, [  ُكَُتمۡ  إِن ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ 
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لَُمونَ َ�عۡ  ] এটাই্ েতামােদর্ জনয্ কলযাপকর, যিদ্ েতামরা্

জানেত।८८F

89 

জাহা�াম্েথেক্বােঁার্কারপসমূহ:  

আ�াহর্আেদশ্অনুযায়ী্আমল্করা্এবং্আ�াহ্ েয্সব্কেমর্
নারাজ্ হন্ তা্ হেত্ দূের্ থাকা: যখন্ েকান্ বযি�্ তার্ �ভুর 
আনুগতয্ কের্ এবং্ আ�াহ্ রা�ুল্ আলামীন্ যা্ করেত্ িনেষধ্
কেরেছন, তা্হেত্িবরত্থােক্তাহেল েস্আসবাব্সমূেহর্�িত্
আনুগতয্ �দশরন্ করল। তাওিফক ও্ কবুল্ আ�াহর্ হােত। 
আ�াহর্িনকট্আমরা্তার্ফযল্ও্অনু�হ্কামনা্কির। জাহা�াম্
েথেক্ বাঁোর্কারপগেলা্আরও্ িব�ািরত্জানেত্ োইেল্আহেল্
ইলমরা্এ্ িবষেয়্ েয্সব্ িকতাব্ িলিুব�্কেরেছন্তা্ েদখুন। 
সালাত্ও্সালাম্নািযল্ েহাক্আমােদর্নবী্ মুহা�দ্সা�া�াহ্
‘আলাইিহ্ ওয়াসা�াম’ এর্ উুর্ এবং্ তার্ সম�্ সাহাবীেদর্
উুর।८९F

90 

                                                           
89  . তাফসীের্সা’দী্ুৃ: ৮৬০ 

90. জাহা�ােমর্আগন েথেক্ বাঁোর্ সবেেেয়্ বড়্ কারপ, জা�ােত্ �েবেশর্ ্কারপসমূহ্ �ারা্

আমল্করা্এবং্জাহা�ােম্�েবেশর্কারপসমূহ্হেত্দূের্থাকা।্জা�ােত্�েবশ্ও্জাহা�াম্

েথেক্বাঁোর্কারপগেলার্আেলােনা্আল-ইবন্আ�ুর্রহমান্করেছন্যা্ুূেবরর দুিট্ুিরে�দ্

অিতবািহত্ হেয়েছ। আ�াহর্িনকট্কামনা্কির্আ�াহ্েযন্আমােদর্এ্গেবষপািটেক্কবুল্
কেরন্ এবং্ গেবষপা্ �ারা্ আ�াহ্ গেবষেকর্ মযরাদােক্ বৃি�্ কেরন্ এবং্ তােক্ জা�াতুল্

িফরদাউস্ও্শহীদেদর্উউ্মযরাদা্দান্কেরন।্কারপ, আ�াহ্তা’আলা্স�ানী, িতিন্দয়ালু্

কুপাময়।্িতিন্তার্ইহসান, করম, ফযল্ও্দয়া্�ারা্আমােদর্দয়া্কেরন।্আর্সালাত্ও্
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ুিরিশ� 

সম�্�শংসা্েকবলই্আ�াহর্জনয এবং্তাঁরই জনয্ুূেবরর্ও্
ুরবতরীর যাবতীয়্ �শংসা। আ�াহর্অুার্ অনু�েহ্ জা�াত্ ও্
জাহা�াম্ িবষেয়্ গেবষপািট্ েশষ্ করিছ। এ্ গেবষপায়্ রেয়েছ্
জা�াত্ও্জাহা�ােমর্সংজা, নামসমূহ, জা�ােতর্ েনয়ামতসমূহ্
ও্ জাহা�ােমর্ আযাব্ এবং্ েয্ সব্ উুকরপগেলা্ জা�াত্ ও্
জাহা�ােমর্িদেক্মানুষেক্িনেয়্যায়্তার্বপরনা।  

এ্ গেবষপামুলক্ িরসালািটর্ উে�খেযাগয্ িদক্ হল, এখােন্
সংিক্্ আকাের্ জা�াত্ ও্ জাহা�ােমর্ সংজা্ জা�াত্ ও্
জাহা�ােমর্বপরনার্উুর্িকছু্�মাপািদ্একূ্করা্হেয়েছ, যােত্
একজন্ ুাঠক্ খুব্ �ত্ তার্ লেকয্ েুপছেত্ ুাের এবং 
জা�ােতর্লাভ্করেত্আ�হী্ হয়্এবং্জাহা�াম্ েথেক্ বাঁেেত্
েে�া্কের।  

আর্অিসয়ত্ও্উুেদশ্হল:  

�থমত: আ�াহেক্ভয়্করার্�িত্অিসয়ত্যােত্একজন্বা�া্
জা�াত্লােভ্সকম্হয়্এবং্জাহা�াম্েথেক্মুি�্ুায়।  

                                                                                                            
সালাম্নািযল্েহাক্আমােদর্নবী্মুহা�েদর্উুর্তার্ুিরবার্ুিরজন্ও্সম�্সাহাবীেদর্

উুর্।  
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ি�তীয়ত: জা�াত্ও্জাহা�াম্িবষেয়্আেরা্িব�ািরত্েলখার্জনয্
উুেদশ্েদই। যােত্যারা্এ্িবষেয়্িব�ািরত্জানেত্োয়্তােদর্
জনয্সহজ্হয়্এবং্যারা্সিতযকার্ইলমেক্বাড়ােত্োয়্তােদর্
জনয্ুােথয়্হয়।  

أ نبيغي �مد ] اجلسلع[الخر دع جني بن جهللامد هللا رب جلعيل�، اجل لة 
 .اأ ل  ابححينه امن عبعهم نأ سين إل ي ع جلين[
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