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বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত ঈমাি 

   

প্রশ্ন: কিাচিা এি শাইচের বক্তবয সম্বনলত িনিি ভাইচের এিনি পত্র আমার হস্তগত হচেচে, পত্রনি নেল নিম্নরূপ: 

সবচেচে বড় নি‘আমত কিািনি? সম্পদ, নপতা-মাতা অথবা পাপ কথচি সুরক্ষা? কিউ বচলচেি: আমাচদর ওপর 

সবচেচে বড় নি‘আমত আমার রব, নযনি উপিার ও অপিাচরর মানলি, তার হাচত রচেচে সববমে ক্ষমতা, আমরা 

তার িাফরমািী িনর অথে নতনি আমাচদর ওপর ধৈযবৈারণ িচরি ও আমাচদরচি সুচযাগ কদি। 

এ িথা নি নিি কয, আমাচদর ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত নতনি আমাচদর রব অথবাৎ তার রুবুনবেযাত 

আমাচদর িিয সবচেচে বড় নি‘আমত? এরূপ বলা নি ধবৈ কয, আল্লাহ সবচেচে বড় নি‘আমত, অথবা এরূপ বলাে 

কিাচিা পাথবিয আচে নি, আল্লাহ তা‘আলাই নি‘আমত নিিংবা আল্লাহ আমার রব এনিই সবচেচে বড় নি‘আমত? 

আল্লাহ আপিাচদর উত্তম প্রনতদাি নদি। 

উত্তর: আল-হামদুনলল্লাহ। 

এচত সচন্দহ কিই কয, বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত তার দীচির নহদাোত, যা নতনি বান্দাচদর িিয 

পেন্দ িচরচেি ও যার ওপর েলার আচদশ িচরচেি। নতনি বচলি: 
مََ﴿ َوي ََٱۡلي ت  َملي كي

َ
مَيَأ مَيَلَك  ََدِيَنك  ت  َممي تي

َ
مَيََوأ ك  َمِتَََعلَيي ََنِعي مَ ََورَِضيت  َٰمَََلَك  َل سي ِ

 [  ٣: دةاملائ] ﴾٣َدِيٗنا ََٱۡلي

“আি আনম কতামাচদর িিয কতামাচদর দীিচি পূণব িরলাম এবিং কতামাচদর ওপর আমার নি‘আমত সমূ্পণব িরলাম 

এবিং কতামাচদর িিয দীি নহচসচব পেন্দ িরলাম ইসলামচি”। [সূরা আল-মাচেদা, আোত: ৩] 

ইবি িাসীর রহ. বচলি: এ উম্মচতর ওপর আল্লাহ তা‘আলার এনিই সবচেচে বড় নি‘আমত কয, নতনি তাচদর িিয 

তাচদর দীিচি পূণব িচর নদচেচেি, তাই তারা অিয কিাচিা দীচির মুোচপক্ষী িে, তাচদর অিয কিাচিা িবীর 

প্রচোিি কিই, আল্লাহ তাচদর সবার ওপর সালাত ও সালাম বর্বণ িরুি। আল্লাহ তা‘আলা নিন্ন ও মািুচর্র নিিি 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লামচি সববচশর্ িবী বানিচে কপ্ররণ িচরচেি। তার হালাল বযতীত কিাচিা 

হালাল কিই, তার হারাম বযতীত কিাচিা হারাম কিই, তার স্বীিৃত দীি বযতীত কিাচিা দীি কিই। নতনি কযসব নবর্চে 

সিংবাদ নদচেচেি তা সতয ও সনিি, তাচত নমথযা ও প্রতারণা কিই। কযমি, নতনি বচলি:   
﴿َ تي َََوَتمَّ َِكََََكَِمت  ٗقاََرب  ٗل ََِصدي  [  ١١١: االنعام] ﴾١١٥َوََعدي

“আর রচবর বাণী সতয ও িযােপরােণতার নদি কথচি পনরপূণব হচেচে”। [সূরা আল-আি‘আম, আোত: ১১৫] অথবাৎ 

তার সিংবাদ সতয এবিং তার আচদশ ও নিচর্ৈ িযােপরােণতার নদি কথচি পনরপূণব। দীিচি পূণব িচর আল্লাহ এ 

উম্মচতর ওপর স্বীে নি‘আমত পনরপূণব িচরচেি”। [সূরা আল-আি‘আম, আোত: ১১৫] 

শাইেুল ইসলাম ইবি তাইনমেযাহ রহ. বচলি: “আল্লাহ মািুর্চি ঈমাচির নহদাোত িচরচেি ও তাচদরচি তা 

গ্রহচণর নিচদবশ নদচেচেি, এনিই তাচদর ওপর তার সবচেচে বড় নি‘আমত। তারাই বড় নি‘আমচতর অনৈিারী, 

যারা নহদাোতপ্রাপ্ত এবিং যাচদরচি আল্লাহ নিচম্নর আোচত উচল্লে িচরচেি: 
نَا﴿ ِد ََٰطََٱهي َر ِ لص  يمَََٱ َتقِ سي يم  ََٰط٦َََٱل َر ينَََِص ِ َتََٱَّلَّ مي َع ني

َ
ِهمَيَأ  [  ٨  ،٦: الفاحتة] ﴾٧ََعلَيي
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“আমাচদরচি সরল পচথর নহদাোত নদি, তাচদর পথ, যাচদরচি নি‘আমত নদচেচেি”। [সূরা আল-ফাচতহা, আোত: 

৬-৭]1 

শাইেুল ইসলাম অিযত্র বচলি: “বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত ও অিুগ্রহ হচে কয, নতনি তাচদর 

িিয স্বীে রাসূল কপ্ররণ িচরচেি, তাচদর ওপর স্বীে নিতাব িানযল িচরচেি এবিং তাচদর িিয সনিি পথ বাতচল 

নদচেচেি। যনদ এরূপ িা হত, তাহচল তারা েতুষ্পদ িন্তুর মত হচে কযত, নিিংবা তার কেচেও নিিৃষ্ট হত। অতএব 

কয আল্লাহর নরসালাত গ্রহণ িরল ও তার ওপর প্রনতনিত থািল, কসই পানথবব িগচত সবচেচে উত্তম, আর কয তা 

প্রতযােযাি িরল ও তার কথচি নবেুযত হল, কসই পানথবব িগচত সবচেচে নিিৃষ্ট, িুিুর, শূির ও েতুষ্পদ িন্তু 

কথচিও ঘৃনণত”।2 

এ কথচি স্পষ্ট হচলা কয, বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত হচে আল্লাহ ও তার রাসূলচদর প্রনত ঈমাি 

এবিং তার দীি ও শরী‘আতচি আঁিচড় থািার তাওফীি। আল্লাহ কযচহতু সিল মেলুচির স্রষ্টা, নতনি মািব 

িানতরও স্রষ্টা, তাচদর পনরিল্পিা ও নিেন্ত্রণিারী। নতনি ধৈযবশীল, মেলুিচি তার অপরাচৈর িারচণ দ্রুত শানস্ত 

প্রদাি িচরি িা, তাচদর অপরাৈ ও িৃতিচমবর দরুি তাচদরচি পািড়াও িচরি িা। আল্লাহর এসব দো শুৈু 

তাচদর পচক্ষই নি‘আমত, যারা তাচি নেচি, তার ওপর ঈমাি আচি ও তার নহদাোচতর অিুসরণ িচর, নিন্তু কয 

তার সাচথ িুফুরীচত নলপ্ত হে, তার িাফরমািী িচর, তার ধৈযবশীলতার সুচযাচগ দানিি হে, তার িিয এসব উচটা 

শানস্ত, অনতনরক্ত পাপ ও দুচভবাচগর িারণ। দুনিোবী নি‘আমতও তার িিয শানস্তর িারণ কযমি, নরনযি, সুস্থতা, 

সম্পদ ও সন্তাি ইতযানদ। হযাঁ, এসব তার পচক্ষই নি‘আমত, কয এসব নি‘আমচতর িদর িচর ও আল্লাহর কশাির 

আদাে িচর, নিন্তু কয তা নেচি িা ও আল্লাহর িাফরমানি িচর, তার পচক্ষ এসব িেচিা নি‘আমত িে। 

শাইেুল ইসলাম ইবি তাইনমেযাহ রহ. বচলি: “বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত ঈমাি, যা িথা ও 

িচমবর সমনষ্ট। ঈমাি বনৈবত হে ও হ্রাস পাে, অথবাৎ ইবাদত ও কিি আমচলর িারচণ ঈমাি বনৈবত হে, পাপ ও 

িাফরমািীর িারচণ হ্রাস পাে। মািুর্ যেি তার কিি আমল বানড়চে কদে, তার ঈমাি বনৈবত হে। এ িথাই আল্লাহ 

নিচম্নর আোচত বচলচেি: 
نَا﴿ ِد ََٰطََٱهي َر ِ لص  يمَََٱ َتقِ سي يم  ََٰط٦َََٱل َر ينَََِص ِ َتََٱَّلَّ مي َع ني

َ
ِهمَيَأ  [  ٨  ،٦: الفاحتة] ﴾٧ََعلَيي

“আমাচদরচি সরল পচথর নহদাোত নদি, তাচদর পথ, যাচদরচি নি‘আমত নদচেচেি”। [সূরা আল-ফাচতহা, আোত: 

৬-৭]3 বরিং দুনিোর সবচেচে বড় নি‘আমত দীচির নি‘আমত। দুনিো নি‘আমত নি িা, এ নবর্চে আচলমচদর 

দু’ৈরচণর অনভমত রচেচে। সনিি িথা হচে, এি নবচবেিাে নি‘আমত, যনদও সিল নবচবেিাে নি‘আমত িে। 

পক্ষান্তচর দীচির নি‘আমত, কযমি কিি আমল িরা ও পাপ কথচি সুরক্ষার তাওফীি হানসল িরা সিল নবচবেিাে 

নি‘আমত ও িলযাণ, এনিই আহচল সুন্নত ওোল িামা‘আচতর নিিি সনতযিার নি‘আমত”।4
 

                                                           
1 িাচমউল মাসাচেল: (৪/২৮৪) 
2 মািমুউল ফচতাো: (১৯/১০০) 
3 িাচমউল মাসাচেল: (৪/২৮৪) 
4 মুেতাসারুল ফচতাো আল-নমসনরোহ: (২৬৮)     
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মুদ্দািথা: বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেচে বড় নি‘আমত তাচদরচি আল্লাহর পনরেে ও তার তাওহীচদর জ্ঞাি 

কদওো, তার রাসূচলর অিুসরণ ও তার শরী‘আত আঁিচড় থািার তাওফীি প্রদাি িরা। আর দুনিো তার পচক্ষই 

নি‘আমত, কয তা সনিিভাচব বযে িচর ও আল্লাহর ইবাদাচতর িিয েরে িচর। আল্লাহ ভাচলা িাচিি। 

সূত্র: 
 اإلسالم سؤال وجوابموقع 
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