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ঈমানের প্রকৃত স্বাদ 

ঈমানের প্রকৃত স্বাদ বলনত আমরা রক বুরি?   

ঈমাে একরি মহা মূলযবাে বস্তু। দুরেোর সব রকছুর চাইনত 

ঈমানের মূলয অনেক ববরি। একজে প্রকৃত মুরমে বস তার জীবনের 

সব রকছুনক তযাগ করনত রারজ, রকন্তু ঈমাে বেনক এক চুল 

পররমাণও রবচুযত হনত বস রারজ েে। একজে মুরমনের রেকি 

ঈমােই সবনচনে বড় ও মহা মূলযবাে সম্পদ। এছাড়া দুরেোর সব 

রকছুই তার রেকি তুচ্ছ ও মূলযহীে। সমগ্র দুরেোর ধে-সম্পদ, 

রাজত্ব, ব াগ সামগ্রী তার ঈমানের সামনে এনকবানরই েগণয। 

ঈমানের মূল রবষে হল, আল্লাহর উপর অরবচল, অিুি ও দৃঢ় রবশ্বাস 

এবাং আল্লাহর বপ্রররত রাসূল ও তার বদওো দীনের আেুগতয করা। 

ঈমানের রিকড় খুবই মজবুত এবাং দৃঢ়। ঈমানের পরররধ অনেক 

বযাপক ও রবসৃ্তত। ঈমানের িাখা প্রিাখা অন্তহীে। আল্লাহ তা‘আলা 

বনলে,  

لَم   ﴿
َ
ص   َطي َِبة   َكَشَجَرة   َطي َِبةٗ  ََكَِمةٗ  َمَثٗل  ّلَله ٱ ََضََب  َف َكي   تَرَ  أ

َ
َهاَوفَر   ثَابِت   لهَهاأ  عه

لََها ِت  تهؤ   ٢٤ ءِ لَسَما  ٱ ِف  كه
ه
َ  أ ِ  َرب َِها   نِ بِإِذ   ِحيِۢن كه  ٱ ّلَله ٱ به َوَيض 

َ  لِلَناِس  َثاَل م  ل 
م   ونَ يَ  لََعَلهه  [  ٤٢  ،٤٢: ابراهيم] ﴾ ٢٥ َتَذَكره
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“তুরম রক বদখ ো, আল্লাহ কী ানব উপমা বপি কনরনছে? কারলমা 

তাইনেবা, যা একরি  াল বৃনের েযাে, যার মূল সুরির আর িাখা-

প্রিাখা আকানি। বসরি তার রনবর অেুমরতনত সব সমে ফল দাে 

কনর; আর আল্লাহ মােুনষর জেয োো দৃষ্টান্ত প্রদাে কনরে, যানত 

তারা উপনদি গ্রহণ কনর”।1  

ঈমাে গ্রহণকারী একজে কৃতদাসও আল্লাহর রেকি সমগ্র 

পৃরেবী রবখযাত বকানো রাজা মহারাজা বা অনেক ববরি সম্পনদর 

মারলনকর বচনে অনেক ববরি মূলযবাে। বয ঈমােই একজে কারফর 

জাহান্নামীনক জান্নানতর অন্ত ুুক্ত করনব। একজে বযরক্তর চূড়ান্ত 

সফলতা ও রবফলতার ফেসালা প্রকৃতপনে ঈমানের ওপর হে। 

েবীনদর দাওোনতর মূল রবষে রছল ঈমাে। আল্লাহ তা‘আলার রেকি 

বেনক তাাঁর সকল অরহ ও রকতানবর মূল প্ররতপাদয রবষে ঈমাে। এ 

ঈমানের সানে সমৃ্পক্ত ো হনল বযরক্তর বেক আমনলর বকােও মূলয 

বহে কনর ো। এ ঈমােই বযরক্তনক আল্লাহ তালার রপ্রেজে বাোে। 

তার জীবনের রেরাপত্তা সম্মাে আল্লাহর রজম্মাে োনক। পৃরেবীর 

সমস্ত িেতারে িরক্ত ঈমানের িত্রু। মুরমনের কারনণ পৃরেবীর 

                                                           
1 সূরা ইব্রাহীম, আোত: ২৪,২৫ 
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ইরতহানস িতিত ঐরতহারসক ঘিোর সৃরষ্ট হনেনছ। কুরআে সােয 

রদনে বলনছ তানদর ওপর অতযাচার ও জুলুনমর কারণ ঈমাে ছাড়া 

আর রকছুই রছল ো। এমে একরি ইরতহানসর প্ররত ইরিত কনর 

আল্লাহ তা‘আলা বনলে,  

وِج ل  ٱ َذاتِ  ءِ لَسَما  ٱوَ  ﴿ ه َ ٱوَ  ١ ُبه ودِ َمو  ل  ٱ مِ و  ل  ود  َوَمش   َوَشاهِد   ٢ عه  قهتَِل  ٣ هه
ص  
َ
 ٱ به َح  أ

ه ودِ خ  ل  م   إِذ   ٥ َوقهودِ ل  ٱ َذاتِ  نلَارِ ٱ ٤ ده ود   َهاَعلَي   هه عه م   ٦ قه  َما ََعَ   َوهه
ِ  َعلهونَ َيف    ٱب

ؤ  ل  ود   ِمنِيَ مه هه وا   َوَما ٧ شه م  ِمن   َنَقمه ن إَِّل   هه
َ
ِ  ِمنهوا  يهؤ   أ  ِميدِ ل َ ٱ َعزِيزِ ل  ٱ ّلَلِ ٱب

 [  ٨  ،١: الربوج] ﴾ ٨

“িপে দুগুমে আকািমণ্ডলীর। বস করিে রদনের, বয রদবনসর 

ওোদা করা হনেনছ। িপে তানদর যারা রকোমতনক অবনলাকে 

করনব আর তার িপে বস করিে রদবনস যা রকছু বদখানো হনব। 

ধ্বাংস তানদর জেয যারা রবশ্বাসীনদরনক আগুনে পুনড় মারার জেয 

গতু খেে কররছল তানত প্রজ্বরলত করল দাউ দাউ অেল। 

মুরমেনদর রেনেপ করা হরচ্ছল বস প্রজ্বরলত অেল কুনণ্ড আর তারা 

বস গনতুর মুনখ তামািা বদখরছল। ঈমােদারনদর ওপর রেষু্ঠর 

আচরনণর একরিই কারণ, তারা বতা মহাে পরাক্রমিালী আল্লাহ 
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তা‘আলা রযরে স-প্রিাংরসত বস মহাে প্র ুর ওপর রবশ্বাস ছাড়া আর 

বকােও অপরাধ কনররে2।”  

উপনরর আোতগুনলানত ঈমানের কারনণ রেযুাতনের একরি 

জীবন্ত রচত্র আল্লাহর অরহনত অরিত হনেনছ। কুরআেুল কাররম 

রবর ন্ন সূরাে অেুরূপ রচত্র আরও মমুস্পিুী  ানবও এাঁনকনছে। 

এগুনলা বকােও সারহরতযনকর কল্পোর বুেুেকমু েে। এগুনলা 

মহাকানল ঘনি যাওো মহাসনতযর মহা দরলল। এ আোতগুনলা সু-

স্পষ্ট বয, হাজানরা জুলুম রেযুাতে অেযাে অতযাচার একজে 

মুরমেনক তার ঈমাে বেনক দূনর সরানত পানররে। তানদর রেকি 

ঈমানের স্বাদ ও মজা এত ববরি রছল বয, তারা আগুনে পুনড় মারা 

যাওোনক ঈমাে বেনক রবচুযত হওোর তুলোে অরধক রপ্রে মনে 

করত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম একরি 

হারদনস বনলনছে,   

ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَْيِه وََسلََّم َوُهَو مُ : َعْن َخبَّاٍب قَاَل  ٌد بُْرَدةً ِِف َشَكْونَا إََِل َرُسوِل اَّللَّ َتوَسِّ
ََل َيْعِن : ِظلِّ الَْكْعَبِة َفُقلَْنا

َ
ْو أ

َ
َ َعزَّ وََجلَّ ـ أ ََل تَْستَْنِِصُ ََلَا اَّللَّ

َ
تَْستَْنِِصُ ََلَا ـ؟ : أ

ْرِض َفُيَجاُء »: َفَقاَل 
َ
قَْد ََكَن الرَُّجُل فِيَمْن ََكَن َقْبلَُكْم يُْؤَخُذ َفُيْحَفُر ََلُ ِِف اْْل

هُ َذلَِك َعْن ِدينِِه، َويُْمَشُط بِالِْمنْ  ِسِه َفُيْجَعُل بِنِْصَفْْيِ َفَما يَُصدُّ
ْ
َشارِ َفُيوَضُع لََعَ َرأ

                                                           
2  সূরা আল-বুরূজ, আোত: ১-৪ 
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هُ َذلَِك َعْن ِدينِِه،  ْو َعَصٍب َفَما يَُصدُّ
َ
َِديِد َما ُدوَن َعْظِمِه مِْن َْلٍْم أ ْمَشاِط اْلْ

َ
بِأ

ْمَر حَ 
َ
ُ َهَذا اْْل نَّ اَّللَّ ِ يَلُتِمَّ َمْوَت ََل َواَّللَّ َّتَّ يَِسرَي الرَّاكُِب ِمَن الَْمِديَنِة إََِل َحْْضَ

ئَْب لََعَ َغَنِمِه َولَِكنَُّكْم تَْسَتْعِجلُونَ  ، َواذلِّ َ َعزَّ وََجلَّ  «ََيَاُف إَِلَّ اَّللَّ
“খাব্বাব রা. হনত বরণুত, রতরে বনলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওোসাল্লাম একরদে কাবার ছাো তনল একরি চাদরনক বারলি 

বারেনে শুনে রছল। তখে আমরা বললাম, বহ আল্লাহর রাসূল 

আমানদর জেয আল্লাহর সাহাযয কামো করনবে ো? অত:পর রতরে 

বলনলে, বতামানদর পূনবুকার বলাকনদর ইরতহাস হল, তানদরনক ধনর 

আো হত এবাং জরমনে তার জেয গতু খেে কনর, তানত তানক 

রেনেপ করার পর তার মাোর উপর করাত বরসনে তানক রিখরণ্ডত 

করা হত। এনহে রেযুাতেও তানক তার িীে বেনক বফরানত পারত 

ো। বলাহার রচরুরে রদনত তার চামড়া আাঁচড়ানো হত, তার বদনহ 

হাড় চাড়া আর বকানো বগাস্ত অবরিষ্ট োকত ো, এত রেযুাতেও 

তানদরনক তানদর িীে বেনক রবনু্দ পররমাণও রবচুযরত ঘিানত পারত 

ো। আল্লাহর িপে, অবিযই আল্লাহ তা‘আলা এ দীেনক পররপূণু 

করনব। এমেরক একজে মুসারফর মরদো বেনক হাদরা-মওত পযুন্ত 

রেরাপনদ ভ্রমণ করনব, বস একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউনক এবাং 
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বকরীর জেয বেকনড় ছাড়া আর কাউনক  ে করনব ো। রকন্তু 

বতামরা তাড়াহুড়া করছ”।3 

আনলাচোর গুরুত্বপূণু কোরি হনচ্ছ এত রেযুাতে, এত রেষু্ঠরতা, এত 

বলামহষুক ববুরতা সহয কনর ঈমানের ওপর অিল ও দৃঢ় কদনম 

দাাঁরড়নে োকনত রকনস তানদরনক উিুদ্ধ কনররছল? িরীনরর এক 

একরি অাংি রবনচ্ছদ করার পর, হারি বেনক বগািতনক বলাহার 

রচরুরে রদনে তুনল বেোর পরও তানদর করলজা বেনক ঈমােনক 

পৃেক করা যােরে। এরি সহজ রবষে েে। জ্বলন্ত কেলার ওপর 

জীবন্ত ববলালনক শুইনে পাের চাপা বদওো হনেনছ িরীনরর চরবু 

গনল গনল কেলা বদনহ ঢুনক পনড়নছ, রক্ত ও চরবুনত আগুে রেন  

রগনেনছ। বস মমুারন্তক মুহূনতওু  ববলাল রারদোল্লাহু আেহু ঈমাে 

বেনক এক রতল পররমাণ দূনর সনরেরে। অনচতে অবিাে রতরে 

অস্পষ্ট স্বনর বলরছনলে, ‘আহাদুে আহাদুে’। এ ধরনের অসাংখয 

ঘিো সাহাবীনদর ও পরবতুীনদর জীবনে রনেনছ ও গ্রন্থাবদ্ধ রনেনছ। 

রকন্তু বস মজলুম মুসরলমরা ঈমানের মনধয কী রহসযজেক এক মজা 

খুাঁনজ বপনেরছনলে। পারেুব বকােও আেন্দ বা অসহয বকানো যাতো 
                                                           
3 বুখারর, হারদস: ৩৬১২, ৬৯৪৩; োসােী, হারদস: ২০৪/৮; ইবেু রহব্বাে, হারদস: 
৬৬৯৮; তাবরােী, হারদস: ৩৬৩৮ 
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তানদরনক ঈমানের স্বাদ আস্বাদনে এক মুহূনতুর জেয রবরত রাখনত 

পানর রে। রক রছল তানদর জীবনে এমে অজুে যা তানদরনক ঈমাে 

বেনক রবচুযত করনত পানররে। মুনখ কতগুনলা বুরল আর ঈমানের 

কোসমূহ উচ্চারনণর োম প্রকৃত ঈমাে েে। আমানদরনক বস 

বলাকনদর মত ঈমাে আেনত হনব যানদর মাোর ওপর করাত রদনে 

রচনর রিখরণ্ডত করার পরও ঈমাে অখণ্ড রছল। এক চুল পররমাণ 

রবশ্বাস িনলরে যানদর। কারা আগুনে রেরেপ্ত হওোর পরও ঈমানের 

উপর অিুি অরবচল োকনব। এ রবষনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওোসাল্লাম এর দুরি হারদস রেনে আমরা আনলাচো করব।  

প্রেম হারদস:  

نَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَْيِه وََسلََّم َيُقوُل َعْن َعبَّاِس بِْن َعْبِد الُْمطَّ 
َ
: لِِب، أ

ٍد َرُسوًَل » يَماِن َمْن َرِِضَ بِاهللِ َربًّا، َوبِاْْلِْسالِم ِديًنا، َوبُِمَحمَّ   «َذاَق َطْعَم اْْلِ
অেুবাদ: “আব্বাস ইবনে আবু্দল বমাত্তারলব রারদোল্লাহু 

আেহু হনত বরণতু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বনলনছে, 
বয বযরক্ত আল্লাহ তা‘আলানক রব, ইসলামনক জীবে রবধাে ও 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম-বক রাসূল রহনসনব শুধু ঈমাে 
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আনেরে বরাং মনে প্রানণ গ্রহণ কনরনছে ও সন্তুষ্ট হনেনছে, রতরে 
ঈমানের প্রকৃত স্বাদ বপনেনছে।4  

উনল্লরখত হারদনস রতেরি গুনণর কো আনলাচো করা 
হনেনছ।  

এক- আল্লাহ তা‘আলাই এক মাত্র ‘রব’। রযরে সন্তুষ্ট হনেনছে 
আল্লাহনক রব রহনসনব। রব রহনসনব আল্লাহ তা‘আলানক গ্রহণ করার 
অেু রতরে একমাত্র প্ররতপালক, রতরে মারলক ও প্র ু, রতরে 
তত্ত্বাবধাে-কারী। আসমাে ও জরমনের স্রষ্টা রতরেই। রতরেই চন্দ্র ও 
সূযুনক রেেন্ত্রণ কনরে। আনলা বাতাস ও আগুে পারে সবই তার 
অধীনে চনল। রতরে মােুনষর স্রষ্টা আবার রতরে তানদর হাোত ও 
মওনতর মারলক। রতরে যানক ইচ্ছা জীবে বদে আবার যানক ইচ্ছা 
মৃতুয বদে।  

আর আল্লাহনক রব রহনসনব বমনে বেওোর দারব হল, রতরে 
একমাত্র আেুগতয পাওোর হকদার। যাবতীে বগালামী তাাঁর জেয, 
ইবাদত তার জেয। রবুরবোনতর পূণু বযাখযা সহকানর ঈমাে আো 
একান্ত জরুরর। পৃরেবী রবপযুে সৃরষ্টকারী িরক্তগুনলা যুনগ যুনগ 
রেজনদরনক “আরম বতামানদর বেষ্ঠ রব” বনল দারব কনরনছ। অগরণত 
মােব তানদর রবুরবোত বমনেও রেনচ্ছ। আজনকর রবনশ্ব রেজনদরনক 

                                                           
4 মুসরলম, হারদস: ৩৪; রতররমরয, হারদস: ২৬২৩ 
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যারা বঘাষণা রদনে পৃরেবীর সবুমে েমতার অরধকারী বলনছ লালে 
ও পালেকারী বসনজ আর রবশ্ববাসীর আেুগতয ও বিযতা দারব 
করনছ। এরাই বফরাউে ও েমরুনদর উত্তরসূরর। ঈমানের স্বাদ যারা 
বপনেরছনলে, বয মােুষগুনলা আল্লাহ তা‘আলানক রব বনল শুধু বঘাষণা 
বদেরে বরাং তানত সন্তুষ্ট রচত্ত রছনলে। তারা তানদর জীবে যাপনের 
ওপর উপকরনণর জেয রদনের পর রদে উপবাস বেনক একমাত্র 
মহাে প্র ুর রেকি হাত বপনতনছে। িত্রুর হানত বন্দী হনেও ফাাঁরসর 
রজু্জ গলাে পরার মুহূনতুও তাাঁরা জীবে র ো চােরে জানলনমর 
কানছ। আল্লাহর ওপর ঈমানের কসম বখনে রির উাঁচু কনর বঘাষণা 
রদনেরছনলে- “হাোত আওর মাউত রক ফােসালা জরমনে েে।”  

দুই- রিতীে অাংনি বলা হনেনছ: “ইসলামনক দীে তো জীবে রবধাে 
রহনসনব গ্রহণ কনর তারা পররতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট”। তারা ইসলামনক 
আেুষ্ঠারেক একরি সাধারণ ধমু রহনসনব গ্রহণ কনররে বরাং গ্রহণ 
কনরনছে একরি পূণুাি জীবে বযবিা রহনসনব। ইসলাম প্রচরলত অনেু 
বকানো ধমু েে, বরাং ইসলাম হনচ্ছ পূণুাি রবসৃ্তরত ও  ারসামযপূণু 
একরি জীবে রবধাে। মােুনষর জীবে চলার রবধাে সাবুন ৌমত্ব, 
আেুগতয ও উপাসো ও বনন্দরগর সকল পযুাে এ িনব্দর বযাপকতার 
মনধয রেরহত রনেনছ। আল্লাহর রেকি গ্রহণনযাগয িীে শুধু একরি- 
ইসলাম। রতরে জীবনের বকােও অাংনি ইসলামী রবধাে ছাড়া আর 
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বকােও আচরণ বা পদ্ধরতর সামােয অাংিও গ্রহণ করনবে ো। 
“আল্লাহর রেকি ইসলামই হনচ্ছ একমাত্র মকবুল িীে।” 

িীে রহনসনব ইসলাম এক বযাপক ও রবসৃ্তত রবষনের োম। 
তা মােবজীবনের সকল রদক রব াগ বযরক্তগত, পাররবাররক 
সামারজক, অেুনেরতক, রাজনেরতক সাাংসৃ্করতক, তামুদ্দরেক এবাং 
ববরশ্বক সবুত্র রবসৃ্তত। পৃরেবীনত বসবানসর সূচো হনেরছল আবুল 
বািার আদম আলাইরহস সালাম হনত। তাাঁর ওপর আল্লাহ তা‘আলার 
রবধাে োরজল বেনক ইসলানমর বয রবকাি শুরু হনেরছল মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম-এর মাধযনম িারন্তমে জীবে যাপনের 
রবরধরবধাে রহনসনব আল্লাহর আনখরর রকতাব চূড়ান্ত কুরআনে 
বনলনছে, “আজ আরম বতামানদর জেয বতামানদর দীেনক পররপূণু 
কনর রদলাম। বতামানদর উপর আমার বে‘আমত পূণু কনর রদলাম 
আর একমাত্র ইসলামনক বতামানদর সকনলর জেয িীে রহনসনব 
মনোেীত কনর রদলাম।” 

রতে- ঈমানের মজা তারাই বপনেনছ যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম-বক েবী ও রাসূল রহনসনব বপনে পররতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট 
হনেনছে। তার আরেত আদিুনকই একমাত্র পররপূণু ও চূড়ান্ত 
রহনসনব গ্রহণ কনরনছে। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর মাধযনম েবুওেত ও 
ররসালানতর ধারার পররসমারপ্ত ঘরিনেনছে। সকল নবী রাসূূলনক 

একরি রেরদুষ্ট জেবসরতর জেয পািানো হনেরছল, েবুওেনতর 
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ইরতহানসর একমাত্র বযরতক্রম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম। রতরে বকানো এলাকার বা আঞ্চরলক েবী েে, রতরে 
আলরম তো রবশ্বেবী। তার েবুওেনতর বকানো রচরিত সীমাো বেই 
ও বেই বকানো রেরদুষ্ট বমোদ। রতরে সমগ্র রবনশ্বর জেয আর 
অোরদকানলর জেয রাসূল। কুরআে করীনম আল্লাহ তা‘আলা 
বনলনছে,  

َهاَي   قهل  ﴿ يُّ
َ
وله  إِن ِ  نلَاسه ٱ أ م  إَِل   ّلَلِ ٱ رَسه  [١٢١: االعراف] ﴾١٥٨ ََجِيًعا كه

“বল বহ মােবমণ্ডলী আরম বতামানদর সকনলর জনেয রাসূল হনে 
এনসরছ।”5  

কুরআে করীনম আল্লাহ তা‘আলা আরও বনলনছে, -  

مه َءاتَى   َوَما   ﴿ وله ٱ كه وهه  لَرسه ذه م  َنَهى   َوَما فَخه وا   ٱفَ  هه َعن   كه وا  ٱوَ  نَتهه ه ٱ َتقه  ّلَلَ ٱ إِنَ  ّلَلَ
 [١: احلرش] ﴾ ٧ عَِقاِب ل  ٱ َشِديده 

  “আনখরর রাসূল বতামানদর জনেয যা এনেনছে রবো িনতু গ্রহণ কর, 
আর তা বেনক রবরত বেনক োক যা রতরে রেনষধ কনরনছে।” 6 

  রিতীে হারদস:  

                                                           
5
 সূরা আরাফ, আোত: ১৫৮ 

6 সূরা হাির, আোত: ৭ 
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نَِس بِْن َمالٍِك، قَاَل 
َ
ثاََلٌث َمْن ُكنَّ »: قَاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَْيِه وََسلَّمَ : َعْن أ

يَمانِ  ِ، َوَمْن ََكَن اهلُل َمْن ََكَن ُُيِبُّ الَْمْرَء ََل ُُيِبُُّه إَِلَّ : فِيِه وََجَد َطْعَم اْْلِ  َّلِلَّ
ْن 

َ
َحبَّ إيَِلِْه ِمْن أ

َ
ْن يُلََْق ِِف اَلَّارِ أ

َ
ا ِسَواُهَما، َوَمْن ََكَن أ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
َوَرُسوَُلُ أ

ْنَقَذهُ اهلُل ِمْنهُ 
َ
  «يَرِْجَع ِِف الُْكْفِر َبْعَد إِْذ أ

“আোস রবে মানলক রা. হনত বরণতু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম বনলে, “রতেরি রজরেস যার মনধয পাওো যানব, বস 
ঈমানের স্বাদ উপন াগ করনত পারনব। বয বযরক্ত বকানো মােুষনক 
একমাত্র আল্লাহর জেয  ানলাবাসনব। যার রেকি আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাসূল অেয সব রকছু হনত অরধক রপ্রে এবাং কুফরর বেনক মুরক্ত 
বদোর পর পুণরাে কুফররনত রফনর যাওো যার রেকি আগুনে 
রেরেপ্ত হওো অনপোে অরধক রপ্রে”।7  

চার. ঈমানের স্বাদ বস বযরক্ত ব াগ করনব, বয বকানো মােুষনক 
আল্লাহর জেয  ানলাবানস এবাং আল্লাহর জেয অপছন্দ কনর। 
একজে মােুনষর সানে অপর মােুনষর মহব্বত ও  ানলাবাসা হনব 
ঈমানের র রত্তনত। এক মুরমে অপর মুরমেনক  ানলা বাসা ও 
মহব্বত করাও ঈমাে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম 
বনলে,  

                                                           
7 মুসরলম, হারদস: ৪৩, ৬৮; বুখারর, হারদস: ২১, ৬০৪১; ইবেু মাযা, হারদস: 
৪০৩৩; োসােী, হারদস: ৯৬/৮ 
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ْن ُُتِبَّ ِِف اهللِ، َوُتْبِغَض ِِف اهللِ إِنَّ  »
َ
يَماِن  أ ْوَثَق  ُعَرى اْْلِ

َ
 « أ

“ঈমানের দৃঢ় বন্ধে হল, আল্লাহর জেয  ানলাবাসা এবাং আল্লাহর 
জেয দুিমরে করা”।8  

অপর একরি হারদনস বরণুত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম 
বনলনছে,  

ْعَماِل إََِل اهللِ » 
َ
َحبَّ اْْل

َ
ُبُّ ِِف اهللِ، َواْْلُْغُض ِِف اهللِ  إِنَّ أ   « اْلْ

“রেশ্চে আল্লাহর রেকি উত্তম আমল হল, আল্লাহর জেয  ানলাবাসা 
এবাং আল্লাহর জেয দুিমরে করা”।9  

অপর একরি হারদনস বরণুত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম 
বনলনছে,  

« ِ َحبَّ َّلِلَّ
َ
ِ، وَأ ِ، َوَمنََع َّلِلَّ ْعَطى َّلِلَّ

َ
ْبَغَض ، َمْن أ

َ
ِ، َفَقْد اْسَتْكَمَل  وَأ نَْكَح َّلِلَّ

َ
ِ، وَأ َّلِلَّ

  «إِيَمانَهُ 
“বয আল্লাহর জেয দাে কনর, আল্লাহর বারণ কনর, আল্লাহর জেয 
মহব্বত কনর, আল্লাহর জেয দুিমরে কনর, আল্লাহর জেয রববাহ 
িাদী বদে, তার ঈমাে পররপূণু হনে যাে”।10   

                                                           
8 জাররর ইবে আবু্দল হারমদ এর সেনদ ইমাম বাইহাকী শুোবুল ঈমানে হারদসরি 
বণুো কনরে। হারদস োং ১৪ 
9 আবু দাউদ, হারদস: ৪৫৯৯  
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পাাঁচ. হারদস িারা স্পষ্ট হল, একজে মুরমনের বনু্ধত্ব ও  ানলাবাসা 
হনব আল্লাহর জেয। ঈমানের র রত্তনত  ানলাবাসাই হল প্রকৃত 
 ানলাবাসা। বয  ানলাবাসা ও মহব্বত ঈমানের র রত্তনত হে, বসই 
 ানলাবাসা, বনু্ধত্ব ও মহব্বত রকোমনতর কানজ আসনব। এ ছাড়া 
পারেুব ও জাগরতক স্বানেু বয সব বনু্ধত্ব বা মহব্বত হনে োনক, তা 
আরখরানত বকানো কানজ আসনব ো। আল্লাহ তা‘আলা কুরআে 
করীনম বনলনছে,  

 ٱ ﴿
َ م  َبع   َمئِذ  يَو   ءه ِخَل  ل  هه و   ض  ِِلَع   ضه َتقِيَ ل  ٱ إَِّل  َعده  [٧١: الزخرف] ﴾ ٦٧ مه

“বসরদে বনু্ধরা এনক অনেযর িত্রু হনব, মুত্তাকীরা ছাড়া”।11  

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলনক দুরেোর সব রকছু হনত অরধক 
 ানলাবাসা। এমেরক আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলনক রেনজর স্ত্রী, 
সন্তাে, পররবার-পররজে, আত্মীে-স্বজে, ধে-সম্পদ এবাং সমস্ত 
মােুনষর বচনে অরধক  ানলাবাসা। যার মনধয এ ধরনের  ানলাবাসা 
পাওো যানব বসই প্রকৃত ঈমােদার এবাং বস ঈমানের সরতযকার স্বাদ 
উপন াগ করনত পারনব। আোস রা. হনত বরণুত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লাম বনলে,  

                                                                                                            
10  রতররমরয, হারদস: ২৫২১ আল্লামা আলবােী হারদসরি হাসাে বনলনছে।  
11  সূরা আয-যুখরুফ, আোত: ৬৭ 
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نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل 
َ
ََل يُْؤِمُن »: قَاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَْيِه وََسلَّمَ : َعْن أ

ْْجَِعْيَ 
َ
هِ، َواَلَّاِس أ هِ، َوَوَِلِ َحبَّ إيَِلِْه مِْن َواِِلِ

َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحَّتَّ أ

َ
 « أ

আোস ইবে মানলক রা. হনত বরণুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম বনলে, “বতামরা বকউ পররপূণু ঈমােদার হনত পারনব ো, 
যতেণ পযুন্ত আরম বতামানদর রেকি বতামানদর বতামানদর মাতা-
রপতা, সন্তাে-সন্তরত ও সমস্ত মােুষ বেনক অরধক রপ্রে ো হব”।12 
ওমর রা. বনলে,  

ٍء إَِلَّ َنْفِِس، َفَقاَل اَلَِِّبُّ َصَّلَّ اهلُل  َحبُّ إََِلَّ ِمْن ُُكِّ ََشْ
َ
نَْت يَا َرُسوَل اهللِ أ

َ
َواهللِ َْل

َحدُ »: َعلَْيِه وََسلَّمَ 
َ
َحبَّ  إيَِلِْه ِمْن َنْفِسهِ ََل يُْؤِمُن أ

َ
ُكوَن أ

َ
: َفَقاَل ُعَمرُ  « ُكْم َحَّتَّ أ

َحبُّ إََِلَّ ِمْن َنْفِِس، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَْيِه وََسلَّمَ 
َ
نَْت اْْلَن َواهللِ أ

َ
: فَََل

  « اْْلَن يَا ُعَمرُ »

“আল্লাহর িপে কনর বলরছ, বহ আল্লাহর রাসূল! আপরে আমার 
রেকি দুরেোর সব রকছু হনত অরধক রপ্রে তনব আমার জীবে বেনক 
েে। তার কো বিানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বলনলে, 
বতামানদর বকউ পররপূণু ঈমােদার হনত পারনব ো, যতেণ পযুন্ত 
আরম তার কানছ তার জীবে বেনকও অরধক রপ্রে ো হব। এ কো 
বিানে ওমর রা. বলনলে, আল্লাহর িপে আপরে এখে আমার রেকি 
আমার জীবনের বচনেও অরধক রপ্রে। তারপর আল্লাহর রাসূল 

                                                           
12  বুখারর, হারদস: ১৫; মুসরলম, হারদস: ৪৪; োসােী, হারদস: ১১৫/৮ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বলনলে, বহ ওমর তুরম এখে পররপূণু 
ঈমােদার হনত পারনল”।13  

একজে মােুষ যখে রবশ্বাস করনব, আল্লাহই তার রব ও প্ররতপালক, 
রররজক দাতা এবাং উপকার ও েরতর মারলক, জীবে ও মৃতুযর তারই 
হানত এবাং রতরেই যাবতীে সব কনমুর রবধােক, তখে বস আল্লাহনক 
অন্তর রদনে  ালবাসনব, তার কো শুেনব ও তার আনদি রেনষধ 
মােনব, তার আেুগতয করনব। 

আর যখে বস এও বুিনত পারনব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম আল্লাহর পে বেনক উম্মনতর প্ররত বপ্রররত একজে 
রাসূল। তার মাধযনমই আল্লাহ তা‘আলা মােুষনক বগামরারহ বেনক 
বহফাজত কনরে এবাং সরিক পে বদখাে। হক ও বারতনলর সরিক 
সাংজ্ঞা তার মাধযনমই আমরা জােনত পারর। রতরেই মােুষ আল্লাহর 
ইবাদনতর রদক আহ্বাে কনরে। রতরে মােুষনক কুফর বেনক ববর 
কনর ইসলানমর রদনক রেনে আনসে, তখে তারা অবিযই আল্লাহর 
রাসূলনক অন্তর রদনে  ানলা বাসনবে। আর যখে বান্দা আল্লাহনক 
 ানলাবাসনব তখে আল্লাহর ইবাদত করানকও  ানলা বাসনব। 
সালাত, সাওম, যাকাত, রজরকর, দুআ, কুরআে রতলাওোত ইতযারদ 
তার কানছ  ানলা লাগনব এবাং সবরকছুনত বস খুব মজা পানব। 
এনকই বলা হে ইমানের স্বাদ বা মজা।  
                                                           
13  বুখারর, হারদস: ৩৬৯৪, ৬২৬৪, ৬৬৩২ 
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আল্লাহর েবীর মহব্বনতর আলামত হল, েবীর প্ররত ঈমাে আো, 
েবীর অেুকরণ করা, তার আদিু অেুযােী জীবে যাপে করা এবাং 
তার রেনদুি বমনে চলা। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,   

م   ََكنَ  َلَقد   ﴿ ولِ  ِف  لَكه َوة   ٱّلَلِ  رَسه س 
ه
   [  ٤١:  االحزاب] ﴾ ٢١ َحَسَنة   أ

“বতামানদর জেয আল্লাহর রাসূনলর মনধয রনেনছ উত্তম আদিু”।14 
একজে বযরক্ত যখে েবীনক মহব্বত করনব, তখে বস অবিযই তার 
অবাধয হওো ও তার সুন্নাত বেনক ববর হওোনক অপছন্দ করনব। 
এরিই হল, আল্লাহর রাসূনলর মহব্বনতর বাস্তবতা।  

ছে- ঈমানের পর কুফনর প্রতযাবতুে করানক এমে অপছন্দ কনর 
বযমে জ্বলন্ত আগুনে রেনেপ করানক অপছন্দ কনর। আল্লাহ 
তা‘আলা তানক কুফর বেনক মুরক্ত রদনেনছে এবাং ঈমানের মত মহা 
মূলযবাে বদৌলত রদনেনছে। আল্লাহর অেুগ্রনহ ঈমাে লা  করার পর 
আল্লাহর আেুগতযিানক বমনে রেনেনছে এবাং ঈমানের উপর অিুি 
অরবচল রনেনছে। সুতরাাং এখে বলাকরি ঈমানের পর কুফররনক ঘৃণা 
কনর, বহদানেত লান র পর বগামরারহনক অপছন্দ কনর, দীনের উপর 
অরবচল োকানক পছন্দ কনর এবাং দীে বেনক রফনর যাওোনক 
অপছন্দ কনর। জ্ঞাে লান র পর অজ্ঞতাে রফনর যাওোনক ঘৃণা 
কনর। বমাি কো, আল্লাহ তা‘আলা যা রকছু অপছন্দ কনরে, তার সব 

                                                           
14 সূরা আহযাব, আোত: ২১ 
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রকছুই তার রেকি অপছন্দ। তানক যতই কষ্ট বদো বহাক ো বকে, 
বস আল্লাহর হুকুনমর অবানধয বকানো রকছুই করনব ো। যরদও তানক 
আগুনে রেনেপ করা হে, ফাাঁরি কানে িুলানো হে এবাং বজল 
খাোে বেো হে। এমেরক যরদ তানক বলা হে, তুরম কুফরর কর, 
অেযোে বতামানক জারলনে বদো হনব, তারপরও বস কুফরর করনব 
ো। বরাং বস কনষ্টর উপর বধযু ধারণ করনব। কুফরর করা এমে 
অপছন্দ করনব বযমেরি আগুনে পুনড় মারা যাওোনক অপছন্দ 
করনব।    

অেুরূপ ানব গুোহনক বস অপছন্দ ও ঘৃণা করনব। কারণ, বস জানে 
তার প্র ূ অেযােনক হারাম কনরনছে এবাং অেযােকারীনক রতরে 
পছন্দ কনরে ো। রতরে এ বনল বঘাষণা বদে, আমার রব যা রেনষধ 
কনরনছে তা আরম ঘৃণা করর, আরম রেরষদ্ধ বস্তুর কানছও যাব ো। 
যরদও তানত দুরেোরব রকছু লা  হনে োনক। ফনল বলাকরি অহাংকার, 
বযর চার, অশ্লীল কম,ু মদযপাে, গাে-বাজো, েগ্ন রসনেমা বদখা, 
ইতযারদনক ঘৃণা কনর। পদুাহীে ববগাো োরীনদর রদনক তাকানো 
বেনক রবরত োনক। োরীরাও ববপদুা হওোনক ঘৃণা কনর। বমািকো, 
আল্লাহ তা‘আলা যা অপছন্দ কনর, মােুষও তা অপছন্দ কনর। এরিই 
হল, ঈমানের প্ররত  ানলাবাসা ও মহব্বনতর আলামত। যানদর মনধয 
ঈমানের প্ররত  ানলাবাসা ও মহব্বত পাওো যানব, তারাই ঈমানের 
প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করনব।   
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