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আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
তাওয়াক্কুল কী?
তাওয়াক্কুল আররব শব্দ। এর অর্য হললা, ভরসা করা,
রনভযর করা। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্য হললা: আল্লাহ
তা‘আলার ওপর ভরসা করা। ইসলালম আল্লাহ তা‘আলার
ওপর তাওয়াক্কুল একরি অরত গুরুত্বপূ র্য রবষয়। এরি
একরি ইবাদত। তাই আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অনয কালরা
ওপর তাওয়াক্কুল করা র্ায় না। আল্লাহ বযতীত অনয
কালরা জনয তাওয়াক্কুল রনলবদন করা র্ালব না। মৃত বা
জীরবত ককালনা ওলী, নবী-রাসূ ল, পীর-বুর্ুলগযর ওপর
ভরসা করা বা তাওয়াক্কুল রাখা রশকয।
একজন ঈমানদার মানু ষ ভাললা ও কলযার্কর রবষয়
অজযলনর জনয সকল বযাপালর রনলজর সাধ্যমত কেষ্টা
করলব, সারবযক প্রলেষ্টা োলালব আর ফলাফললর জনয
আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করলব, তাাঁর প্ররত আস্থা ও
দৃ ঢ় ইয়াকীন রাখলব। রবশ্বাস রাখলব কর্, আল্লাহ র্া রললখ
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করলখলেন ফলাফল তা-ই হলব। আর তালতই রলয়লে
কলযার্ েূ ড়ান্ত রবোর ও কশষ পররর্ালম। বারহযক দৃ রষ্টলত
র্রদ আমরা তা অনু ধ্াবন না-ও করলত পারর। এিাই
তাওয়াক্কুললর মূ লকর্া।
তাওয়াক্কুললর নীরত অবলম্বনকারী বযরি কখলনা হতাশ হয়
না। আশা ভঙ্গ হলল মুষলড় পলড় না। রবপদ-মুসীবত, র্ু দ্ধসাংকলি ঘাবলড় র্ায় না। কর্ ককালনা দু রবযপাক, দু লর্যাগ,
সঙ্কি, রবপদ-মুসীবলত আল্লাহ তা‘আলার ওপর দৃ ঢ় আস্থা
রালখ। কঘার অন্ধকালর আশা কলর উজ্জ্বল সু বলহ
সারদলকর। র্ত র্ু লুম, অতযাোর, রনর্যাতন-রনপীড়লনর ঝড়তুফান আসু ক, ককালনা অবস্থালতই কস আল্লাহ বযতীত
কাউলক ভয় কলর না।
তাই আল্লাহ তা‘আলার ওপর তাওয়াক্কুল হললা তাওহীলদর
একরি গুরত্বপূ র্য অাংশ।
আল্লাহ তা‘আলা বলললেন:
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َ ُ ُ َ َ َّ َ َ
ُ َّ اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َدنَا ٱ
َ ون ٱلَح َز
ُ ُ ّلل َو َر ُس
ولۥ
﴿ولما رءا ٱلمؤمِن
َ
َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ اد ُهم إ َّّلا إ
:﴾ [االحزاب٢٢ يمنا َوتسل ِيما
وصدق ٱّلل ورسولۥ وما ز
ِ ِ
]٢٢
‘‘আর মুরমনগর্ র্খন সরম্মরলত বারহনীলক কদখল তখন
তারা বলল, ‘আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল আমালদর কর্ ওয়াদা
রদলয়লেন এরি কতা তাই। আর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল
সতযই বলললেন’। এলত তালদর ঈমান ও ইসলামই বৃ রদ্ধ
কপল।’’ [সূ রা আল-আহর্াব, আয়াত: ২২]
ُ َ َ ُ َ
َ َ اس قَد
َ َّاس إ َّن ٱنل
ُ َِّين قَ َال ل َ ُه ُم ٱنل
َ ﴿ٱ ََّّل
َج ُعوا لكم فٱخشوهم
ِ
َ َ َ
ُ
َ ََ
َ اد ُهم إ
ُ َّ يمنا َوقَالُوا َحسبُ َنا ٱ
 فٱنقل ُبوا بِن ِع َمة م َِن١٧٣ ّلل َون ِع َم ٱل َوك ِيل
فز
ِ
َّ
َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ
َ
َّ
َّ
ٱّللِ َوفضل لم َيم َسس ُهم ُس اوء َوٱتبَ ُعوا رِضون ٱّللِه وٱّلل ذو فضل
]٣٧١ ،٣٧١ :﴾ [ال عمران١٧٤ َعظِيم
‘‘র্ালদরলক মানু লষরা বললরেল কর্, ‘রনশ্চয় কলালকরা
কতামালদর রবরুলদ্ধ একত্র হলয়লে। সু তরাাং তালদরলক ভয়
কর’। রকন্তু তা তালদর ঈমান বারড়লয় রদলয়রেল এবাং তারা
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বললরেল, ‘আল্লাহই আমালদর জনয র্লর্ষ্ট এবাং রতরন
কতই না উত্তম কমযরবধ্ায়ক’! অতঃপর তারা রফলর
এলসলে আল্লাহর পক্ষ কর্লক রনআমত ও অনু গ্রহসহ।
ককালনা মন্দ তালদরলক স্পশয কলর রন এবাং তারা আল্লাহর
সন্তুরষ্টর

অনু সরর্

কলররেল।

আর

আল্লাহ

মহা

অনু গ্রহশীল।’’ [সূ রা আলল ইমরান, আয়াত: ১৭৩-১৭৪]
َ َ َّ َ َ َ
ُ َع ٱل َح ٱ ََّّلِي َّل َي ُم
]٧٧ :وت﴾ [الفرقان
﴿وتوّك
ِ
‘‘আর তুরম ভরসা কর এমন রেরঞ্জীব সত্তার ওপর রর্রন
মরলবন না।’’ [সূ রা আল ফুরকান, আয়াত: ৫৮]
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
]٣٣ :ّك ٱل ُمؤم ُِنون﴾ [ابراهيم
ِ ﴿وَع ٱّللِ فليتو
‘‘আর আল্লাহর ওপরই মুরমনলদর ভরসা করা উরেত।’’
[সূ রা ইবরাহীম, আয়াত: ১১]
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ّلل ُُيِب ٱل ُم َت َو ِّك
َ َّ َع ٱ َّّللِ إ َّن ٱ
:ِي﴾ [ال عمران
﴿فإِذا عزمت فتوّك
ِ
]٣٧١
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‘‘অতঃপর তুরম র্খন েূ ড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহর্ করলব তখন
আল্লাহর ওপর ভরসা কর।’’ [সূ রা আলল ইমরান, আয়াত:
১৫৯]
َ َّ َ َ َّ
]١ :﴿ َو َمن َي َت َوّك َع ٱّللِ ف ُه َو َحس ُب ُه﴾ [الطالق
‘‘আর কর্ বযরি আল্লাহর ওপর ভরসা কলর, রতরনই তার
জলনয র্লর্ষ্ট।’’ [সূ রা আত-তালাক, আয়াত: ৩]
َ ُ ُ َ َّ
ُ َ
ُ ُّلل َوجلَت قُل
ُ َّ ين إ َذا ُذك َِر ٱ
َ ِ َّ ون ٱ
وب ُهم ِإَوذا تل َِيت
﴿إِنما ٱلمؤمِن
ِ َّل
ِ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ َ ُُ َ َ
َ ادت ُهم إ
]٢ :﴾ [االنفال٢ يمنا َوَع َرب ِ ِهم َي َت َوّكون
َعلي ِهم ءايتهۥ ز
ِ
‘‘মুরমন কতা তারা, র্ালদর অন্তরসমূ হ ককাঁলপ উলে র্খন
আল্লাহলক স্মরর্ করা হয়। আর র্খন তালদর ওপর তাাঁর
আয়াতসমূ হ পাে করা হয় তখন তা তালদর ঈমান বৃ রদ্ধ
কলর এবাং র্ারা তালদর রলবর ওপরই ভরসা কলর।’’
[সূ রা আল আনফাল, আয়াত: ২]
এ আয়াতসমূ হ কর্লক আমরা রনলনাি রশক্ষাগুললা গ্রহর্
করলত পারর:
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এক. প্রর্ম আয়ালত খন্দলকর র্ু দ্ধকালল মুসরলমলদর
ঈমানী অবস্থার রদলক ইরঙ্গত করা হলয়লে। পঞ্চম রহজরী
কমাতালবক ৬২৭ ইাং সলন র্খন মরদনার আলশ পালশর ও
মক্কার কারফররা মরদনা কঘরাও কলর কফলল মুসরলমলদর
রনরশ্চহ্ন করার উলেলশয, তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কনতৃলত্ব মুসরলমরা সাধ্যমত
প্ররতলরাধ্ গলড় তুলল। তখন অরিলত্বর এই সীমাহীন
সাংকিকাললও তারা সামানযতম হীনমনয হয় রন। বরাং
ইসলাম ও মুসরলম রবলরাধ্ী শরির এই প্রবল ও সবযবযাপী
আগ্রাসন কদলখ তারা ভীত-রবহ্বল না হলয় আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল কলর প্ররতলরাধ্ গলড় তুললরেল। কারফরলদর এ
বযাপক আগ্রাসন কদলখ তালদর ঈমান বৃ রদ্ধ কপলয়রেল।
হলয়রেল আলরা দৃ ঢ়, আলরা মজবুত। তারা মলন কলররেল,
র্খন আমরা ঈমান এলনরে তখন ঈমালনর পরীক্ষা কতা
রদলতই হলব। এিা কর্মরনভালব মহান আল্লাহ বলললেন
কতমরন ওয়াদা কলরলেন তাাঁর রাসূ লও। এ অবস্থায় কর্মন
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তালদর ঈমান সু দৃঢ় হলয়রেল, কতমরন ইসলাম আলরা
সু ন্দর, আলরা মজবুত হলয়রেল।
আজ আমালদর অরধ্কাাংশ মুসরললমর কালে এ আয়ালতর
রশক্ষা অনু পরস্থত। আমরা র্খন কদরখ রবলশ্বর অমুসরলম
জারত ও পরাশরিগুললা আমালদর রবরুলদ্ধ কজািবদ্ধ হলয়
আমালদর রদলক কধ্লয় আসলে, তখন আমরা ভীত-রবহবল
হলয় র্াই, হীনমনয হলয় পরড়। তালদর সন্তুষ্ট করলত
রনলজর কদলশর কলাকলদর রবরুলদ্ধ অস্ত্র ধ্রর। মুসরলমলদর
ধ্লর ধ্লর তালদর হালত কসাপদয কলর কদই। ইসলাম ও
ঈমানলক মুলতবী করার কেষ্টা করর। ভাবলত র্ারক, এ
মুহূলতয ইসলালমর এিা বলা র্ালব না। ওিা করা র্ালব না।
আগ্রাসীলদর প্রকালশয সমর্যন করর। এগুললা সবই মুসরলম
উম্মাহর মানরসক রবপর্যয়। মানরসক রদক কর্লক রবপর্যি
জারত শরিশালী হললও শত্রুলক পরারজত করলত পালর
না। অর্ে আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ললর রনলদযশ রেল অনয
রকম। এমন সাংকিকালল তারা দৃ ঢ় ঈমান ও মজবুত
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ইসলালমর পররেয় কদলব। তারা মলন করলব আমরা র্খন
ইসলালমর অনু সারী তখন অমুসরলম শরি কখলনা
আমালদর অরিত্ব কমলন কনলব না। তালদর আগ্রাসনিাই
স্বাভারবক। তালদর রবরুলদ্ধ সবযাত্মক প্ররতলরাধ্ গলড় কতালা
আমালদর ঈমানী দারয়ত্ব।
দু ষ্ট বাললকরা রািা রদলয় কহলি র্াওয়ার সময় সব গালের
প্ররত রিল েু লড় না। কর্ সকল গালে ফল আলে কস সকল
গালেই েু লড়। মুসরলম উম্মাহ হলে, ইসলাম নামক ধ্লমযর
ফল-ফুল রদলয় সমৃদ্ধ। দু ষ্ট কলালকরা তাই তালদর রনমূ যল
করলত প্রয়াস োলায়। তালদর কদখা মাত্র রিল েু লড়।
ইসলাম রবলরাধ্ী শরিগুললা কধ্লয় আসলল মুসরলম কনতারা
র্ু দ্ধ করা োড়াই তালদর কালে আত্মসমপযর্ কলর বলস।
তখন আল্লাহ কী বলললেন, তাাঁর রাসূ ল কী কলরলেন তার
রদলক তাকালনার সময় তারা পায় না। আল্লাহ তা‘আলার
প্ররত ভরসা রাখার বা তাওয়াক্কুল করার সাহস পায় না।
ভাললা কর্া, রকন্তু বািবতার প্ররত কখয়াল করার সু লর্াগ
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রক তালদর হয় না। তারা রক কদখলত পায় না, কত ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র মানু লষর দল ভাঙ্গা-কোরা অস্ত্র রদলয় কত বড় বড়
শরিলক পরারজত কলর শূ র্য হালত কফরত পারেলয়লে?
কালফরলদর হুমরক, হামলা, অবলরালধ্র মুলখ র্রদ কালরা
ঈমান দৃ ঢ় না হয়, বৃ রদ্ধ না পায়, তাহলল কস কর্ন রনলজলক
দু বযল মুরমন রহলসলব ধ্লর কনয় এবাং রনলজর ঈমালনর
রেরকৎসা করালত উলদযাগী হয়। আললারেত আয়াত কতা
আমালদর এমনরিই বললে।
দু ই. রিতীয় আয়াতরিও প্রায় একই রবষয় সম্পন্ন। অর্যাৎ
কারফরলদর আক্রমলর্র মুলখ মুরমনলদর ঈমান এবাং
আল্লাহর প্ররত তাওয়াক্কুল ও আস্থা বৃ রদ্ধ পাওয়া সম্পলকয।
উহুদ র্ু লদ্ধ মুসরলমলদর রবপর্যয় ঘলিরেল মারাত্মকভালব।
আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ র্ু লদ্ধ
রনলজ আহত হলয়রেললন। তার অলনক রপ্রয় সাহাবীলক
শাহাদাত বরর্ করলত হলয়রেল। এক হাজার মুজারহলদর
মলধ্য সত্তর জনয শহীদ হলয় কগললন। আহত হললন আলরা
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অলনক। র্ু লদ্ধর পর েলরেল মরদনার ঘলর ঘলর কশাক।
আর আহত মুজারহদলদর কাতরারন। এমতাবস্থায় খবর
এল, কারফর বারহনী আবার মদীনাপালন কধ্লয় আসলে।
অবরশষ্ট জীরবত মুসরলমলদর সকললক রনমূ যল করার
কঘাষর্া রদলয়লে। এ খবর শুলন মুসরলমগর্ পলায়ন বা
আত্মসমপযলর্র রেন্তা না কলর উলে দাাঁড়াললন। ভীত বা
শাংরকত হওয়ার বদলল পুনরায় রওয়ানা রদললন কারফর
বারহনীর কমাকালবলা করলত। আল্লাহর প্ররত দৃ ঢ় ঈমান ও
মজবুত তাওয়াক্কুল রনলয় অরভর্ালন কবর হললন। আহত
মুজারহদলদর অলনলক খুরড়লয় খুরড়লয় অরভর্ালন শরীক
হললন। পররর্রতলত তারা রবজয়ী হললন। আর কারফররা
কগল পারললয়। ইসলালমর ইরতহালস এ অরভর্ালনর নাম
হামরাউল আসাদ অরভর্ান। এ ঘিনার প্ররত ইরঙ্গত কলর
আল্লাহ তা‘আলা বলললন, র্খন তালদর ভয় কদখালনা
হললা, কারফররা আবার রফলর আসলে কতামালদর কশষ
করলত, তখন তালদর ঈমান বৃ রদ্ধ কপল। তারা বলল,
আল্লাহ আমালদর জনয র্লর্ষ্ট...।
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এ আয়াত কর্লক রশক্ষা হললা, কারফর শরির হামলা,
অবলরাধ্, হুমরক-কক ভয় না কলর আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল কলর তালদর রবরুলদ্ধ সবযাত্মক প্ররতলরাধ্ গলড়
তুললত হলব।
রতন. ককউ র্রদ এ অবস্থায় আল্লাহর প্ররত দৃ ঢ় রবশ্বাস ও
তাওয়াক্কুল করলত পালর, তাহলল তালদর জনয রলয়লে
রন‘আমত, প্ররতদান ও আল্লাহর সন্তুরষ্ট। কর্মন লাভ
কলররেললন হামরাউল আসাদ অরভর্ালন অাংশগ্রহর্কারী
সাহাবীবৃ ন্দ। এ ধ্রলনর আগ্রাসন, সাংকি ও রবপলদ র্ালদর
ঈমান বৃ রদ্ধ পায়, আল্লাহ তা‘আলার প্ররত আস্থা ও
তাওয়াক্কুল কবলড় র্ায়, তালদর প্রশাংসা কলরলেন আল্লাহ
তা‘আলা এ আয়ালত।
োর. তাওয়াক্কুল কতা এমন সত্তার ওপর করা উরেত, রর্রন
রেরঞ্জীব। রতরন হললন আল্লাহ। আল্লাহ বযতীত অনয কালরা
ওপর তাওয়াক্কুল করা জালয়র্ নয়। তাওয়াক্কুল একরি
ইবাদত। কর্মন, আল্লাহ এ আয়ালত তাাঁর ওপর তাওয়াক্কুল
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করলত আলদশ কলরলেন। এিা শুধ্ু আল্লাহর জনযই
রনলবদন করলত হয়। র্রদ ককউ এমন কর্া বলল, ‘রেন্তা
কনই, আল্লাহর রাসূ ল শাফা‘আত কলর আমালক জাহান্নাম
কর্লক মুরির বযবস্থা করলবন।’ তাহলল কস আল্লাহর
রাসূ ললর ওপর তাওয়াক্কুল কলর রশকয করল। এমরনভালব
র্রদ ককউ বলল আরম আব্দু ল কালদর রজলানীর ওপর
ভরসা রারখ। তাহলল কস রশকয করল। তাওয়াক্কুল-ভরসা
একমাত্র আল্লাহর ওপরই করলত হলব।
পাাঁে. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখা মুরমনলদর একরি
ববরশষ্টয।
েয়. আল্লাহ তাাঁর রাসূ ল-ককও তাাঁর ওপর তাওয়াক্কুল
করলত রনলদযশ রদলয়লেন।
সাত.

আল্লাহর

ওপর

তাওয়াক্কুলকারীলক

আল্লাহ

ভাললাবালসন। সু তরাাং আল্লাহর ভাললাবাসা লালভর একরি
কার্যকর উপায় হললা তাওয়াক্কুল।
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আি. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারীর সাহালর্যর জনয
আল্লাহই র্লর্ষ্ট।
নয়. সূ রা আনফাললর উরল্লরখত আয়ালত ঈমানদারলদর
রতনরি গুর্াগুর্ আললারেত হলয়লে।
(১) র্রদ আল্লাহলক স্মরর্ কররলয় কদওয়া হয়, তাহলল তার
অন্তরাত্মা ককাঁলপ ওলে।
(২) র্খন তাাঁর আয়াত বা বার্ী রতলাওয়াত কলর অর্বা
শুলন তখন এলত তার ঈমান বৃ রদ্ধ পায়। ঈমান আলরা দৃ ঢ়
হয়।
(৩) তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কলর। পরবতযী
আয়ালত আলরা দু ’রি গুর্ উলল্লখ করা হলয়লে। তাহল,
সালাত কালয়ম কলর এবাং র্াকাত আদায় কলর- আল্লাহর
পলর্ দান-সদকা কলর। সূ রা আনফাললর দু ই ও রতন
নম্বর আয়ালত ঈমানদারলদর গুরুত্বপূ র্য এ পাাঁেরি গুর্
উলল্লখ করা হলয়লে। োর নম্বর আয়ালত বলা হলয়লে,
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র্ালদর এ গুর্গুললা আলে তারাই সরতযকার মুরমন। তালদর
জনয রলয়লে তালদর রলবর কালে মর্যাদা, ক্ষমা ও
সম্মানজনক জীরবকা। আল্লাহ আমালদর সকললক এ
গুর্গুললা অজযন করার তাওফীক দান করুন।
হাদীস- ১. আব্দু ললাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা
কর্লক বরর্যত, রতরন বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বলললেন,
َّ َّ َ ُ
ُ َ
َّ َ ُ َ َ ْ
ِب َو َ
عه َّ
معه ُّ
َّ
انل َّ
الر ُجل
الرهيْ ُط وانل يِب وم
«عرضت يلع األمم ،فرأيت ي
َ َّ َّ ْ
ٌ
ُ ٌ
َ َّ ُ
ُ
ٌ
فظننت
عظيم
ِب ولي َس َمعه أحد إذ ُرفي َع يِل سواد
والرج ي
الن ،وانل ي
َ َّ ُ
َ َ
أن ُه ْم أ َّم يت ،ف يقيل يِل :هذا موىس وقومه ولكن انظر إِل األفق فإذا
سواد عظيم فقيل ِل انظر إِل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل يل
َ ُ َّ ُ َ
َ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
اب وال
ْي يحس ٍ
 :هذه أمتك ،ومعهم سبعون ألفا يدخلون اْلنة بيغ ُي
َ َ
َ َ
َ َ َ َ ْ َُ َ َ
ُ
ُ َّ َ َ
ك َّاَّل َ
ين
وَل
مْن
ل ،فخاض ا َّنلاس يف أ ي
عذ ٍ
اب» ثم نهض فدخل ي
َ َ َّ
ْ ُ ُ
ََ َ ْ
ْ َّ َ َ ْ
بع ُ
ضه ْم  :فل َعل ُه ْم
عذاب ،فقال
حساب َوال
ْي
ٍ
ٍ
يدخلون اْلنة بيغ ي
ُ َ َ ْ َ َّ
ى
َ
ْ
َّ
بع ُ
َّاَّل َ
ضهم :
وسلم ،وقال
ين َص يحبُوا رسول اَّلل َصّل اهلل علي يه
ََْ ُْ ُ
ً َ َ
َّ
ْ
َ َ َّ ُ ْ َّ َ ُ ُ
ْشكوا باَّلل شيئا وذكروا
فلعلهم اَّلين و يِلوا يف اإلسالمي  ،فلم ي ي
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َ َ َ َّ
َ ُ
ى
ْ
َّ
َ َأشياء ف
ْ ْخرج َعلَي
 « َما: اهلل َعليْ يه َسلم فقال
هم رسول اَّلل َصّل
َّ ْ ُ
َّ
َ ََ ُ َُْ َ
َُ
َ ُ
َ
َ اَّل
 َوال،ين ال يرقون
اَّلي َتوضون يفي يه ؟» فأخَب
 «هم ي: وه فقال
َ َ َ َُْ َْ
َ َ ُ َّ َ ْ ِّ َ َ َ
َ فق
ُ ام ُع ََّّكش ُة
ُ َّ َال َيت
بن
» ولَع ربهم يتوَّكون،طْيون
 و،يسَتقون
َ ََ ْ ُْ
َ َ ْ ْ َّ ُ ْ َ َ َ
َ َّ ُ ْ ُ ْ
ْ
ْ
 «أنت يمنهم » ثم قام:  فقال، ادع اَّلل أن جيعلين يمنهم: حمصن فقال
َ ْ َ ْ َّ ُ ْ
َ ََ َ ٌ
َ َ
ْ
 « َسبَقك بي َها:  ادع اَّلل أن جي َعل يين يمن ُه ْم فقال: َر ُجل آخ ُر فقال
ُ َ َّ
.»ُعَّكشة
“আমার সম্মু লখ সকল উম্মতলক কপশ করা হললা।
(এভালব কর্,) আরম একজন নবীলক কোি একরি দলসহ
কদখলাম। কলয়কজন নবীলক একজন বা দু ’জন
অনু সারীসহ কদখলাম। আলরকজন নবীলক কদখলাম তার
সালর্ ককউ কনই। ইলতামলধ্য আমালক একরি বড় দল
কদখালনা হললা। আরম মলন করলাম এরা হয়ত আমার
উম্মত হলব। রকন্তু আমালক বলা হললা, এরা হললা মূ সা
আলাইরহস সালাম ও তার উম্মত। আমালক বলা হললা,
আপরন অনয প্রালন্ত তাকান। আরম তারকলয় কদখলাম,
কসখালন রবরাি একরি দল। আবার আমালক বলা হললা,
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আপরন অনয প্রালন্ত তাকান। তারকলয় কদখলাম, কসখালনও
রবশাল এক দল। এরপর আমালক বলা হললা, এসব হললা
আপনার উম্মত। তালদর সালর্ সত্তর হাজার মানু ষ আলে
র্ারা রবনা রহলসলব ও ককালনা শারি োড়া জান্নালত প্রলবশ
করলব। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তার ঘলর েলল কগললন। এরপর কলালকরা
কসসব মানু ষ (র্ারা রবনা রহসালব ও রবনা শারিলত জান্নালত
প্রলবশ করলব) তারা কারা হলব, কস সম্পলকয আললােনা
শুরু কলর রদল। ককউ বলল, এরা হলে, র্ারা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সাহের্য লাভ কলরলে।
আবার ককউ বলল, এরা হলব র্ারা ইসলাম অবস্থায় জন্ম
গ্রহর্ কলরলে আর আল্লাহর সালর্ কখলনা শরীক কলর রন,
তারা। এভালব সাহাবালয় ককরাম রবরভন্ন মতামত প্রকাশ
কলর র্ারেললন। এমন সময় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কবর হলয় এলস বলললন, কতামরা কী
রবষলয় আললােনা করে? সাহাবীগর্ আললােনার রবষয়বস্তু
সম্বলন্ধ তালক জানাললন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ

 18 

ওয়াসাল্লাম বলললন, তারা হলে এমনসব কলাক র্ারা
ঝাড়-ফুাঁক কলরনা। ঝাড়-ফুাঁক োয় না। ককালনা কুলক্ষলর্শুভাশুলভ রবশ্বাস কলর না এবাং শুধ্ু মাত্র রনজ রলবর ওপর
তাওয়াক্কুল কলর।’’ এ কর্া শুলন উক্কাশা ইবন রমহসান
দাাঁরড়লয় বলল, আপরন আল্লাহর কালে কদা‘আ করুন, রতরন
কর্ন আমালক তালদর অন্তভুি
য কলর কদন। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, তুরম তালদর
অন্তভুযি। এরপর আলরকজন উলে বলল, আপরন আল্লাহর
কালে কদা‘আ করুন, রতরন কর্ন আমালকও তালদর
অন্তভুযি কলর কদন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বলললন, ‘‘উক্কাশা এ বযাপালর কতামার
অগ্রগামী হলয় কগলে।’’1
হাদীস কর্লক রশক্ষা ও মাসালয়ল:

1

সহীহ বু খারী ও মুসরলম।
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এক. ককয়ামত সাংঘরিত হবার পর হাশলরর ময়দালন র্া
ঘিলব, তার রকেু রেত্র আল্লাহ আহকামুল হালকমীন তাাঁর
রাসূ ল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক
কদরখলয়লেন।
দু ই. হাশলরর ময়দালন উম্মলতর সাংখযার রবোলর মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উম্মত সাংখযাগররষ্ঠ
হলবন। অনয এক হাদীলস এলসলে রতরন উম্মালতর
সাংখযারধ্কয রনলয় গবয করলবন।
রতন. অলনক নবী এমন হলবন, র্ালদর ককালনা অনু সারী
র্াকলব না। এিালক তালদর বযর্যতা বলল গর্য করা হলব
না। কারর্, তারা উম্মালতর রহদায়ালতর জনয র্র্াসাধ্য
কমহনত কলররেললন। ফলাফল কতা তালদর আয়লত্ব রেল
না।
োর. উম্মলত মুহাম্মাদীর কর্লক সত্তর হাজার কলাক রবনা
রহসালব ও রবনা শারিলত জান্নালত র্ালব। কারর্, তারা
তাওয়াক্কুললর পরীক্ষায় প্রর্ম স্থান লাভ কলরলে।
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পাাঁে. তালদর তাওয়াক্কুললর প্রকাশ রেল এমন কর্, তারা
কালরা ঝাড়-ফুাঁক কলর রন। ঝাড়-ফুাঁলকর জনয কালরা কালে
র্ায় রন। তারা অশুভ লক্ষলর্ রবশ্বাস কলর রন। অনয
বর্যনায় আলরকরি গুলর্র কর্া আলে। আর তা হললা, তারা
আগুলনর েযাকা কদয় রন।
েয়. ইসলাম ককালনা রকেু লক অশুভ লক্ষর্ মলন করা
অনু লমাদন কলর না। মানু লষর সমালজ অলনক অশুভ
লক্ষলর্র ধ্ারনা আলে। কর্মন, কাললা রবড়াললক অশুভ
ভাবা হয়। কতর সাংখযালক অশুভ ধ্রা হয়। ককালনা ককালনা
তাররখলক অশুভ বলল গর্য করা হয়। কখলনা কখলনা পশু
পারখর হাক ডাকলক অশুভ ধ্ারনা করা হয় ইতযারদ। র্ত
প্রকার অশুভ লক্ষর্ বলল মানু ষ ধ্ারর্া কলর, সব ইসলাম
বারতল কলর রদলয়লে।
সাত. ঝাড়-ফুাঁক দু ধ্রলর্র। শরী‘আত অনু লমারদত ঝাড়ফুাঁক আর শরী‘আত পররপন্থী ঝাড়-ফুাঁক। কর্ সকল ঝাড়ফুাঁক কুরআন বা সহীহ হাদীস অনু র্ায়ী হলব তা জালয়র্।

 21 

আর র্া এর বারহলর হলব তা রশকয বলল রবলবরেত হলব।
র্ারা জালয়র্ ঝাড়-ফুাঁক-ককও পররহার কলর েলল এ
হাদীলস তালদর প্রশাংসা করা হলয়লে । না জালয়র্ ঝাড়ফুাঁকলতা শুধ্ু তাওয়াক্কুললরই কখলাফ নয়। তা তাওহীলদরও
কখলাফ। এ হাদীলস কর্ ঝাড়-ফুাঁকলক তাওয়াক্কুললর কখলাফ
বলা হলয়লে তাহল জালয়র্ ঝাড়-ফুাঁক। আর না জালয়র্
ঝাড়-ফুাঁক করলল কতা তাওয়াক্কুল দূ লরর কর্া ঈমানই
র্ালক না।
আি. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বার্ী ও
হাদীস রনলয় গলবষর্া করার ববধ্তা প্রমারর্ত হললা।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর জীবেশায়
সাহাবালয় ককরাম তাাঁর কর্া ও বার্ী রনলয় আললােনা ও
গলবষর্া কলরলেন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
তালত বাধ্া কদন রন। বরাং কসই সত্তর হাজার কলাক কারা
হলব, তা প্রর্লম বললন রন। রবষয়রি কগাপন করলখ তালদর
গলবষর্া ও রেন্তা-ভাবনা করলত উৎসারহত কলরলেন।
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নয়. কর্ সকল ঝাড়-ফুাঁক ববধ্, তাহল, কুরআলনর আয়াত,
হাদীলস বরর্যত ককালনা কদা‘আ িারা ঝাড়-ফুাঁক করা। ককউ
এ রকম ঝাড়-ফুাঁক করলল ককালনা গুনাহ হলব না। র্রদ
ককউ ঝাড়-ফুাঁলকর জনয আলস তখন তালক ববধ্ পন্থায়
ঝাড়-ফুাঁক না কলর রফররলয় কদওয়াও রেক হলব না।
দশ. ভাললা কালজ সাহাবালয় ককরাম প্ররতলর্ারগতা
করলতন। ককউ রপেলন র্াকলত োইলতন না। উক্কাশা
রারদয়াল্লাহু আনহু-এর কদা‘আ োওয়া ও অনযানয
সাহাবীলদর এ মর্যাদা কামনা করার মাধ্যলম এিা আমালদর
বুলঝ আলস।
এগার. ককালনা কনককার আরলম, বুর্ুগয বযরিলক ‘আমার
জনয কদা‘আ করুন’ বলা না জালয়র্ নয়। সাহাবালয়
ককরাম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-কক এ
রকম বলললেন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
েলল র্াওয়ার পর সাহাবীগর্ এ রকম বললতন। কর্মন,
উমার রারদয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুলক

 23 

বললরেললন: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
জীরবত র্াকাকালল আমরা কদা‘আ করার সময় তার
উসীলা রনতাম। মালন তালক কদা‘আ করলত বলতাম।
এখন রতরন কনই। আমরা আপনার উসীলা রনরে, বৃ রষ্টর
জনয আপনালক কদা‘আ করলত অনু লরাধ্ কররে।
হাদীস- ২. ইবন আব্বাস রারদয়াললাহু আনহুমা কর্লক
বরর্যত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললতন,
َ
َ
َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
ُ ْأنب
ُ ْك آمن
ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ
 وبيك،ت
 وإَلك، وعليك توَّكت،ت
«اللهم لك أسلمت وبي
ُ ُ َّ َّ ُ ْ َ
ْ َ ْ َّ َ
َ
ُّ ْأن تُ يضلَّين أنْت ال
ي
 ال إل إال أنت،أعوذ بي يع َّزتيك
 اللهم.خاصمت
ي
ْ
َّ
ْ
َ ُ ُ ُ َ ُّ َ ُ ُ
.»يموتون
اإلنس
 و ي،اَّلي ال تموت
اْلن و ي
‘‘কহ আল্লাহ! আরম আপনার কালেই আত্মসমপযর্ কলররে।
আপনার ওপরই ঈমান এলনরে। আপনার ওপরই
তাওয়াক্কুল (ভরসা) কলররে। আপনার রদলকই মলনারনলবশ
কলররে। আপনার জনযই তকয কলররে। কহ আল্লাহ!
আপনার সম্মালনর মাধ্যলম আশ্রয় প্রার্যনা কররে -আর
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আপরন োড়ালতা ককালনা উপাসয কনই- কর্ন আমালক
পর্ভ্রষ্ট না কলরন। আপরন রেরঞ্জীব সত্তা, রর্রন মারা
র্ালবন না। আর মানু ষ ও রজন্ন মারা র্ালব।’’2
হাদীস কর্লক রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সবযদা কর্
সকল কদা‘আ করলতন তার মলধ্য একরি হললা:
َ
َ َ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ك
ُ ْأنب
ُ أسلَ ْم
 وبيك،ت
 وإَلك، وعليك توَّكت،ت وبيك آمنت
«اللهم ل
ْ
َ
ُ ُ َّ َّ ُ ْ َ
ْ َ ْ َّ
َ
َ ْأن تُضلَّين أن
ُّ ت ال
ي
 ال إل إال أنت،أعوذ بي يع َّزتيك
 اللهم.خاصمت
ي ي
ْ
َّ
ْ
َ
َ ُ
ُ َُ
َ ُّ  َو،وت
»اإلن ُس ي ُم ْو ت ْون
اَّلي ال تـم
ي
اْلن و ي
দু ই. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ
কদা‘আলত বলললেন, আরম আপনার ওপরই তাওয়াক্কুল
করলাম। এ কর্া কর্লক আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা
ও তার কঘাষর্া কদওয়ার গুরুত্ব অনু ধ্াবন করা র্ায়।
2

সহীহ বু খারী ও মুসরলম।
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রতন. আমালদর সকললর উরেত কদা‘আরি মুখস্থ কলর
কনওয়া ও সময় সু লর্াগমত অর্য বুলঝ পাে করা।
হাদীস- ৩. ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা কর্লক
বরর্যত, রতরন বললন,
ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
وسلَّم َ
اهلل َعلَيْه َ
يم َص ىّل ُ
يل قَال َ َها إبْراه ُ
حني
«حسبنا اَّلل ونيعم الو يك
ي
ي
ُْ
ُ َ َ ْ َ َّ
َ َ ُ
َّ َ َ ُ َّ ٌ َ ى
َّ
حني قالوا « :يإن
م
ل
وس
ه
ي
ل
ع
اهلل
ّل
ص
د
م
حم
ا
قاله
و
،
ار
انل
يف
ِق
ي
ي
أل ي
ي
ً
َ
ُ
َّ َ َ ْ َ
ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ ََ َ
اد ُه ْم إيمانا وقَالوا َ :ح ْسبُنَا َّ ُ
اَّلل
اس قد َج ُعوا لكم فاخشوهم فز
انل
ْ ْ ُ
َونيع َم الوكييل » رواه ابلخارى
َ
َ َ
َّ
ْ َ َّ
آخ َر ق ْول
ويف رواية ل عن اب ين عب ٍ
اس ريض اَّلل عنهما قال َ« :كن ي
َ ْ
َ َ ى ُ َ َ ْ َ َّ
ْ
انلار « ْ
حسِب َّ ُ
اَّلل َون َ
َّ
عم
ي
إبرا يهيم صّل اهلل علي يه وسلم يحني أل يِق يف ي
ْ ُ
ال َو يكيل».
“ইবরাহীম আলাইরহস সালাম-কক র্খন আগুলন রনলক্ষপ
করা হললা, তখন রতরন বলললন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-রনমাল
ওয়াকীল (আল্লাহ আমালদর জনয র্লর্ষ্ট, রতরন উত্তম
অরভভাবক)। আর কলালকরা র্খন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ
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আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সার্ীলদর বলল, (শত্রু
বারহনীর) কলালকরা কতামালদর রবরুলদ্ধ সমলবত হলে, তাই
কতামরা তালদর ভয় কর, তখন তালদর ঈমান কবলড় কগল
এবাং তারা বলল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-রনমাল ওয়াকীল
3

(আল্লাহ আমালদর জনয র্লর্ষ্ট রতরন উত্তম অরভভাবক)।”

ইবলন আব্বাস কর্লক বুখারীর আলরকরি বর্যনায় আলে,
“আগুলন রনলক্ষপকালল ইবারহীম আলাইরহস সালালমর
কশষ কর্া রেল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-রনমাল ওয়াকীল (আল্লাহ
আমালদর জনয র্লর্ষ্ট রতরন উত্তম অরভভাবক)।”
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. হাসবুনাল্লাহু ওয়া-রনমাল ওয়াকীল কদা‘আরির
ফরজলত প্রমারর্ত হললা। এ কদা‘আরি কর্মন মুসরলম
জারতর রপতা ইবরাহীম খলীলু ল্লাহ আলাইরহস সালাম েরম
রবপলদর মুহূলতয পাে কলররেললন। কতমরন সাইলয়দু ল
3

সহীহ বু খারী।
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মুরাসলীন সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লামও রবপলদর সময়
তা পাে কলরলেন।
দু ই. মানু লষর পক্ষ কর্লক আগত আঘাত, আক্রমর্ ও
রবপলদর সময় এ কদা‘আরি পাে করা আল্লাহ তা‘আলার
প্ররত তাওয়াক্কুললর একরি বড় প্রমার্। তাইলতা র্খন
মানু লষরা ইবারহীম আলাইরহস সালামলক আগুলন রনলক্ষপ
কলররেল তখন রতরন এ কদা‘আরি পলড়ই আল্লাহর প্ররত
তাওয়াক্কুললর প্রমার্ করলখরেললন। একইভালব উহুদ র্ু লদ্ধর
প্রেুর ক্ষয়-ক্ষরতর পর র্খন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবালয় ককরাম আবার শত্রু বারহনীর
আক্রমলর্র খবর কপললন, তখন তারা এ কদা‘আরি পাে
কলর আল্লাহর ওপর রনলভযজাল তাওয়াক্কুললর প্রমার্
রদলয়লেন।
রতন. এ কদা‘আরি আল্লাহর কালে এত রপ্রয় কর্, রতরন তাাঁর
পরবত্র কালালম এ কদা‘আ পড়ার ঘিনারি তুলল ধ্লরলেন।
আর র্ারা এরি পলড়লে তালদর প্রশাংসা কলরলেন।
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োর. শত্রুর পক্ষ কর্লক আগত ভয়াবহ রবপদ বা
আক্রমলর্র মুলখ এ কদা‘আরি কস-ই পড়লত পালর র্ার
ঈমান তখন কবলড় র্ায়। কর্ পাে কলর তার ঈমান কর্
বৃ রদ্ধ কপলয়লে তা-ও বুঝা র্ায়।
পাাঁে. কদা‘আরি পাে করলত হলব অন্তর রদলয়। অর্য ও মময
উপলরদ্ধ কলর। ইবরাহীম আলাইরহস সালাম এমনভালব
পাে কলররেললন বললই আল্লাহর সাহার্যপ্রাপ্ত হলয়রেললন।
আর সাইলয়দু ল আরম্বয়া সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও
তাাঁর

সাহাবালয়

ককরাম

এমনভালব

পাে

করলত

কপলররেললন বললই কতা তা আল্লাহর কালে কবুল হলয়রেল,
ফলল শত্রুরা ভলয় পারললয়রেল। এমন র্রদ হয় কর্, শুধ্ু
মুলখ বললাম, কন্তু রক বললাম তা বুঝলাম না। তাহলল
এলত কাজ হলব না বললই ধ্লর কনওয়া র্ায়।
৬- ‘হাসবুনাল্লাহ’ আর ‘হাসরবআল্লাহ’ এর পার্যকয হললা
এক বেন ও বহু বেলনর। প্রর্মরির অর্য আল্লাহ
আমালদর জনয র্লর্ষ্ট। আর রিতীয়রির অর্য হললা, আল্লাহ
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আমার জনয র্লর্ষ্ট। এক বেলন হাসরব আল্লাহ.. আর বহু
বেলন হাসবুনাল্লাহ... বললত হয়। ইবারহীম আলাইরহস
সালাম রেললন একা। তাই রতরন হাসরব আল্লাহ...
বলললেন।
হাদীস- ৪. আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক বর্যনা কলরন, রতরন
বলললেন,
ُ ْ ْ ُ ُ ْ ٌ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ
ْ َّ
 قيل.ْي » رواه مسلم
«يدخل اْلنة أقوام أفئيدتهم يمثل أفئدة الط ي
ُ ِّ َ ُ ُ َ ْ
ٌ
َ
ُ ُيل قُل
.وب ُه ْم ر يقيقة
 و يق،توَّكون
معناه م
‘‘জান্নালত এমন রকেু সম্প্রদায় প্রলবশ করলব, র্ালদর
অন্তর পারখর অন্তলরর মত হলব।’’4

4

সহীহ মুসরলম।
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অন্তর হলব পারখলদর অন্তলরর মলতা। এর অর্য হললা,
তারা পারখলদর মত তাওয়াক্কুলকারী বা তারা ককামল
হৃদলয়র মানু ষ।
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. ‘র্ালদর অন্তর পারখর অন্তলরর মত হলব’ এ কর্ার
অর্য হললা অন্তলরর রদলক রদলয় পারখ কর্ভালব আল্লাহ
তা‘আলার ওপর তাওয়াক্কুল কলর, তারাও কতমরন আল্লাহর
ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করত।
পারখরা আল্লাহর ওপর রকভালব তাওয়াক্কুল কলর কস
সম্পরকযত উমার রারদয়াল্লাহু আনহু কতৃযক বরর্যত একরি
হাদীস সামলন আললােনা করা হলয়লে।
দু ই. এ হাদীলসর মাধ্যলম তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব
অনু ধ্াবন করা র্ায়।
হাদীস- ৫. জালবর রারদয়াল্লাহু আনহু কর্লক বরর্যত,
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َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ِّ َ ى ُ َ َ ْ َ َّ
َ َْ ََ ََ
وسلم قيبَل َن ٍد فل َّما قفل رسول
«أنه غزا مع انل يِب صّل اهلل علي يه
َ
َّ َ ى ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ُ ْ َ ُ
ْي
اَّلل صّل اهلل علي يه وسلم قفل معهم ،فأدركتهم القائيلة يف وا ٍد ك يث ي
ُ َ َ ْ َ َّ
ََََ
ى
َ
ُ َّ
ْ َ
انل ُ
وت َف َّر َق َّ
اس
وسلم،
اَّلل َصّل اهلل علي يه
العضاهي ،فْنل رسول ي
َ َ
ْ ُّ َ
ُ َّ
وسلَّم ََتْ َ
اهلل َعلَيْه َ
اَّلل َص ىّل ُ
ت
يستظلون بالشجر ،ون َزل رسول
ي
ُ َّ َ ى ُ َ
َْ ْ ً
ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
اهلل َعليْ يه
اَّلل صّل
سمر ٍة ،فعلق بيها سيفه ،ونيمنا نومة ،فإذا رسول ي
َ ْ َ ُ ْ ُّ َ َ
َّ َ َ ْ
َ َّ ْ َ
اخ َ َ
َت َط َ َ َّ
يلع سيْيف
راِب فقال « :إن هذا
وإذا يعنده أع ي
وسلم يدعونا ،ي
َ ْ ً َ َ ْ َ َُْ َ
ََ َ ٌ ْ َ ُ ُ
ك ِّ
مين ؟
يد يه صلتا ،قال  :من يمنع
وأنا نائيم ،فاستيقظت َوهو يف ي
ُ َ
َّ َ ً َ
قُلْ ُ
ت  :اَّلل ثالثا » َول ْم يُعا يقبْه َو َجل َس».
“রতরন নজদ অঞ্চললর কালে এক স্থালন নবী সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কনতৃলত্ব রজহাদ কলরলেন। এরপর
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম র্খন রফলর
আসললন, রতরনও তাাঁর সালর্ রফলর আসললন। দু পুলর তারা
সকলল একরি ময়দালন উপরস্থত হললন, কর্খালন প্রেুর
কািারবরশষ্ট গােপালা রেল। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম কসখালন অবস্থান করললন। কলালকরা গালের
োয়া লালভর জনয এরদক কসরদক েরড়লয় পড়ল।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একরি বাবলা
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গালের োয়ায় অবস্থান গ্রহর্ কলর রনজ তরবারীরি গালে
ঝুরললয় রাখললন। আমরা সকলল রকেু িা ঘুরমলয় পড়লাম।
হোৎ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদর
ডাকললন। কস সময় তার কালে রেল এক কবদু ইন। রতরন
বলললল, আরম ঘুরমলয় আরে আর এ কলাকরি আমার ওপর
তরবারর উলত্তালন কলরলে। আরম কজলগ কদরখ তার হালত
কখালা তরবারর। কস আমালক বলল, আমার হাত কর্লক
কক কতামালক বাাঁোলব? আরম রতন বার এর উত্তলর
বললাম, ‘‘আল্লাহ’’। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তালক ককালনা শারি রদললন না। রতরন বলস
পড়ললন।”5
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:

5
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এক. নজদ এলাকার পলর্ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম অরভর্ান পররোলনা কলরলেন। হাদীস ও
ইরতহালস এিা র্াতুর ররকা‘ অরভর্ান বলল পরররেত।
দু ই. হাদীলসর অনয এক বর্যনায় এলসলে, র্াতুর ররকা‘
র্ু লদ্ধ র্খন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
একরি গালের রনলে একারক রবশ্রাম রনরেললন, তখন এক
মুশররক বযরি তরবারর উলত্তালন কলর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-কক বললরেল, এখন কক কতামালক
আমার হাত কর্লক রক্ষা করলব? রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উত্তলর বললরেললন, আল্লাহ। তখন
তার হাত কর্লক তরবারররি রনলে পলড় র্ায়। পলর
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক ক্ষমা কলর
কদন। আর কস ইসলাম গ্রহর্ কলর।
রতন. বরর্যত অবস্থায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম আক্রমর্কারীলক ককালনা প্রকার প্রশ্রয় না
রদলয়, ককালনা নম্রতা বা দু বযলতা প্রদশযন না কলর উত্তর
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রদলয়লেন, আল্লাহ আমালক রক্ষা করলবন। এরি আল্লাহ
তা‘আলার ওপর তাওয়াক্কুল করার একরি উজ্বল দৃ ষ্টান্ত।
একরি মহান আদশয।
োর. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হললন
রবশ্বাবাসীর জনয রহমত। তাই রতরন আক্রমর্কারী
কলাকরিলক ককালনা ধ্রলনর শারি রদললন না। শারি প্রদালন
ককালনা বাধ্াও রেল না। তবু রতরন তালক ক্ষমা কলর
রদললন। আমরা র্রদ রনলজলদর মধ্যকার রবষয়গুললালত
এলক অপলরর প্ররত ক্ষমার নীরত অনু সরর্ করতাম,
তাহলল আমালদর অবস্থা অনয রকম হলত পারত। আমরা
কসই রাসূ ললর উম্মত হলয় শত্রুলদর ক্ষমা করা কতা পলরর
কর্া রনলজলদর কলাকলদরই ক্ষমা করলত পারর না।
হাদীস- ৬. উমার রারদয়াল্লাহু আনহু কর্লক বরর্যত, রতরন
বললন,
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َّ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ى
َ َّ
ْ
ُ سمع
 «ل ْو أنكم تتوَّكون:وسلم يقول
ت رسول اَّلل صّل اهلل علي يه
«
ً
َ
ُّ
ْ
ُ
َ
َ َّ َّ
ُ َ
ُ وتر
َّ يرزق
ُ قكم كما
َ ْ الط
ُ  تغ ُدو يِخاصا،ْي
وح
حق توَّكي يه لرز
اَّلل
لَع ي
ً
»بي َطانا
“আরম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক বললত
শুলনরে, রতরন বলললেন, ‘‘কতামরা র্রদ আল্লাহর ওপর
র্র্ার্র্

তাওয়াক্কুল

(ভরসা)

কর

তাহলল

রতরন

কতামালদরলক এমনভালব ররর্ক কদলবন কর্মন রতরন ররর্ক
কদন পারখলদর। তারা সকালল খারল কপলি কবর হলয় র্ায়
আর সন্ধযায় ভরা কপলি রফলর আলস।’’6
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. হাদীলস সরতযকার তাওয়াক্কুল করলত উৎসাহ কদওয়া
হলয়লে।

6

রতররমর্ী।
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দু ই. সরতযকার তাওয়াক্কুল করলল আল্লাহ পারখলদর মত
ররর্ক কদলবন। র্ালদর রররর্ক অলেষলর্ দু ঃরশ্চন্তা ও হা
হুতাশ করলত হয় না। আল্লাহ তা‘আলা রনলজই বলললেন:
َ َّ َ َ َّ
]١ :﴿ َو َمن َي َت َوّك َع ٱّللِ ف ُه َو َحس ُب ُه﴾ [الطالق
‘‘আর কর্ বযরি আল্লাহর ওপর ভরসা কলর, রতরনই তার
জলনয র্লর্ষ্ট।’’ [সূ রা আত-তালাক, আয়াত: ৩]
রতন. পারখরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কলর ঘলর বলস
র্ালক না। তারা রররর্ক অলেষলর্ সকালল কবররলয় পলড়।
অতএব, তাওয়াক্কুল অর্য বলস র্াকা নয়। শরি-সামর্যয
অনু র্ায়ী কেষ্টা-সাধ্না কলর ফলাফললর জনয আল্লাহর
ওপর রনভযর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। কর্মন
আমরা কদরখ এ পররলেলদ আললােয হামরাউল আসাদ
অরভর্ালন আল্লাহর রাসূ ল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবালয় ককরাম কারফরলদর
আক্রমলর্র কর্া শুলন তাওয়াক্কুল কলর মদীনালত বলস
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র্ালকনরন। বরাং তারা দু ঃখ, কষ্ট আর জখম রনলয়
শত্রুলদর ধ্াওয়া করার জনয কবর হললন।
ুহাদীস- ৭. আবু উমারাহ বারা ইবন আলর্ব রারদয়াল্লাহ
আনহু কর্লক বরর্যত, রতরন বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললেন,
َ َ ْ َ َ
ُ َ َ ْ َ َّ
ى
ُ
ُ َّ
ت يإِل
وسلم « :يا فالن إذا أوي
«قال رسول اَّلل َصّل اهلل علي يه
َّ َّ ْ َ ْ ُ ْ
َ َ
َ َ
َ َ َُ
َّ ْ ُ ْ
ت وج يِه إيَلْك،
ت نفيس إَلْك ،ووجه
اشك فقل  :اللهم أسلم
يفر ي
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ ً
َ
َ
ُ ْ
وفَ َّو ْض ُ
ت أمري يإَلْك ،وأْلأت ظه يري إَلْك .رغبَة ورهبة إَلْك ،ال
ََ
َ َ
ْ
ك َّاَّلي أنْ َزلْ َ
ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
ت،
ملجأ وال منىج يمنك إال إَلك ،آمنت بي ي
كتابي
َّ
ْ َ َ َّ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ
ت َلَع ال يف ْط َر ية،
وبنبيِّك اَّلي أرسلت ،فإينك إن يمت يمن َلل يتك يم
ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً
خْيا».
وإن أصبحت أصبت
ى
َّ
ويف رواية يف َّ
الصحيحني عن الْ َ
َباء قال  :قال يل رسول اَّلل َصّل
ْ
ُ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ َ ُ
َ َ
أتيْ َ
للصالةي ،ث َّم
ت مضجعك فتوضأ وضوءك
وسلم  « :إذا
اهلل علي يه
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ِّ َ
ْ
ْ َ َّ َ َ ْ
اج َعل ُه َّن َ
آخر
اض َط يج ْع َلَع يشقك األي َم ين وقل  :وذكر حنوه ثم قال و
َُ ُ
ما تقول».
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“কহ বযরি! তুরম র্খন রবোনায় শয়ন করলত র্ালব তখন
বললব, কহ আল্লাহ! আরম আমালক আপনার কালে সমপযর্
করলাম। আরম আমার মুখ আপনার রদলক রফররলয়
রদলাম। আমার বযাপার আপনার কালে কসাপদয করলাম।
আমার রপে আপনার কালে রদলয় রদলাম। আর এ সব
রকেু আপনার পুরস্কালরর আশায় এবাং শারির ভলয়
কলররে। আপরন বযতীত ককালনা আশ্রয় কনই। আপরন
বযতীত মুরির ককালনা উপায় কনই। আরম আপনার
রকতালবর ওপর ঈমান এলনরে র্া আপরন নারর্ল
কলরলেন। আপনার কপ্রররত নবীর প্ররতও রবশ্বাস স্থাপন
কলররে।
র্রদ তুরম (এ কদা‘আিা পলড়) এ রালতই মারা র্াও তাহলল
ইসলালমর ওপর কতামার মৃতুয হলব। আর র্রদ সকালল
জীরবত উে তাহলল কলযার্ লাভ করলব।’’

7

সহীহ বু খারী ও মুসরলম।
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বুখারী ও মুসরললমর আলরকরি বর্যনায় আলে: বারা ইবন
আলর্ব রারদয়াল্লাহু আনহু বললন, আমালক রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, “র্খন তুরম
কতামার রবোনায় ঘুমালত র্ালব, তখন সালালতর অর্ু
করার মলতা কলর অর্ু করলব। তারপর ডান কালত শুলয়
এ কদা‘আরি পাে করলব...। এিাই কর্ন কতামার ঐ রদলনর
কশষ কর্া হয়।”
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. রনদ্রা র্াবার রকেু কদা‘আ আলে। র্ার একরি হললা:
ْ ُ ْ َ ْ َّ َّ
َ َْ
َ َ
ْ ُ ْ َّ
ُ  وفَ َّو ْض،ك
ت أمري
ت وج يِه إيَل
 ووجه،ت نفيس إَلْك
«اللهم أسلم
َ
ْ َ َ
َ َْ ً ْ
َ َ
ْ
ْ ُ ْْ
َ  ال،ك
ملجأ وال منىج
 رغبَة ورهبة إَل. وأْلأت ظه يري إَلْك،إيَلْك
َّ
َ َ
َ ْك َّاَّلي أن ْ َزل
ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ
 وبنبيِّك اَّلي،ت
 آمنت بي ي،يمنك إال إَلك
كتابي
ْ
َ أر
.»سلت
দু ই. এ কদা‘আরি পালের একরি ফর্ীলত হললা, কদা‘আরি
পলড় ককউ র্রদ রনদ্রা র্ায়। আর কস রালত তার মৃতুয হয়,
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তাহলল কস ইসলাম অনু সারী রনষ্পাপ হলয় মৃতুয বরর্
করলব। আর র্রদ কবলে র্ায়, তাহলল সকালল কস কলযার্
ও বরকত লাভ করলব।
রতন. সব সময় মৃতুযর জনয প্রস্ত্ত্তরত রনলয় রাখা এ
হাদীলসর একরি রশক্ষা।
োর. এ হাদীলস বরর্যত কদা‘আর মলধ্য স্বীকালরারিগুললার
সবই সরতযকার তাওয়াক্কুললর কঘাষর্া। কর্মন, কহ আল্লাহ!
আরম আমালক আপনার কালে সমপযর্ করলাম। আরম
আমার মুখ আপনার রদলক রফররলয় রদলাম। আমার
বযাপার আপনার কালে কসাপদয করলাম। আমার রপে
আপনার কালে রদলয়রদলাম। আর এ সব রকেু আপনার
শারির ভলয় এবাং পুরস্কালরর আশায় কররে। আপরন
বযতীত ককালনা আশ্রয় কনই। আপরন বযতীত মুরির ককালনা
উপায় কনই।...
একজন তাওয়াক্কুলকারীর দৃ রষ্টভরঙ্গ এ রকমই হলত হলব।
সারারদন কতা বলিই। রনদ্রা র্াবার রনরাপদ মুহূলতযও তালক
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আল্লাহ তা‘আলার প্ররত তাওয়ারক্কুললর েেযা করলত হলব।
এরদক রবলবেনায় হাদীসরি-কক তাওয়াক্কুল রবষলয় উলল্লখ
করা র্র্ার্য হলয়লে।
পাাঁে. রনরাপত্তাহীনতা ও রবপদ-আপদ, দু লর্যাগ-সঙ্কলির
সময় কর্মন মুরমন বযরি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কলর
র্ালক, কতমরন ঘুমালত র্াওয়ার মত রনরাপদ অবস্থায়ও কস
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুললর কর্া ভুলল র্ায় না।
হাদীস- ৮. আবু বকর রসেীক রারদয়াল্লাহু আনহু কর্লক
বরর্যত, র্ার পুলরা নাম ও পররেয় হললা, রতরন আব্দু ল্লাহ
ইবন উসমান ইবন আলমর ইবন উমর ইবন কা‘আব
ইবন সা‘আদ ইবন তাইম ইবন মুররা ইবন কা‘আব ইবন
লু আই ইবন গাললব আল কুরারশ আত তায়রম রারদয়াল্লাহু
আনহু (রতরন ও তার রপতা-মাতা সকললই রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবী) রতরন বললন,
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َ ُ
َْ
ُ
ُ
ُ نظرت إِل أقْ َدامي
ُ َ َ ْ الم
: فقلت
ار وه ْم لَع رؤوسنا
«
ي
ْش يكني وحنن يف الغ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ اَّلل ل ْو أن
َ ظر َت
ْ أح َد
َ
َ َهم ن
 « َما:ألبرصنا فقال
ت قدميْ يه
يا رسول ي
ْْ
ْ
ُّ َ
ُ َّ
.»لهما
ني اَّلل ثا ي
ظنك يا أبا بك ٍر باثن ي
“আমরা (রহজরলতর সময়) গুহায় অবস্থানকালল আরম
মুশররকলদর পা কদখলত কপলাম, র্খন তারা আমালদর
মার্ার উপর রেল। আরম তখন বললাম, ইয়া রাসূ লাল্লাহ!
তালদর ককউ র্রদ এখন রনলজর পালয়র নীলে তাকায়
তাহলল আমালদর কদলখ কফললব। রতরন বলললন, ‘‘কহ আবু
বকর! এমন দু ’বযরি সম্পলকয কতামার রক ধ্ারর্া, র্ালদর
তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?’’8
হাদীস কর্লক রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. সাহাবী আবু বকর রসেীক রারদয়াল্লাহু আনহুর
মর্যাদা ও ফর্ীলত জানা কগল। রতরন ও তার মাতা-রপতা

8

সহীহ বু খারী ও মুসরলম।

 43 

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবী
রেললন। তার বাংশ আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বাংশ একই রেল।
দু ই. রহজরলতর সময় র্খন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রারদয়াল্লাহু আনহু একরি গুহায়
আত্মলগাপন কলররেললন তখন তালদর ধ্রলত আসা মক্কার
মুশররকরা এতিা রনকলি এলসরেল কর্, আবু বকর
রারদয়াল্লাহু আনহু তালদর পা কদখলত কপলয়রেললন। রকন্তু
আল্লাহর রহমলত মুশররকরা তালদর কদখলত পায় রন।
কারর্, তারা উভলয় আল্লাহর ওপর এমন তাওয়াক্কুল
কলররেললন কর্, আল্লাহলক তালদর তৃতীয়জন বলল রবশ্বাস
কলরলেন।
রতন. এমন রবপলদর মুহূলতযও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্ররত তাওয়াক্কুল করলত
ভুলল র্ান রন।
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হাদীস- ৯. উম্মু ল মুরমনীন উলম্ম সালামা রারদয়াল্লাহু
আনহা কর্লক বরর্যত (তার মূ ল নাম রহন্দ রবনলত আবু
উমাইয়া হুর্ায়ফা আল মাখর্ু রময়যাহ), (রতরন বললন),
َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ى
َ
ْ
َ
َ َكن إ َذا َخ
 «بسم: رج يم ْن بي يت يه قال
وسلم
«أن انلِب صّل اهلل علي يه
َّ َ ْ َ َّ َ ُ َّ َ ْ َ ُ
ِّ َّ ُ َّ َّ َ َ ُ ْ َّ
َّ
 أو أ يزل، اللهم إيِّن أعوذ بيك أن أ يضل أو أضل،اَّلل
 توَّكت لَع ي،اَّلل
ي
َ ْ َ ُ ْ َ
َّ ُ ْ
ْ ،زل
َّ َ َ أو أ ْج َه َل أو ُجي َه َل
» يلع
،أو أظ يلم أو أظلم
أو أ
“নবী সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম র্খন রনজ ঘর কর্লক
কবর হলতন, বললতন, ‘‘আল্লাহর নালম কবর হলাম, তাাঁর
ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। কহ আল্লাহ! আরম
আপনার আশ্রয় রনরে, কর্ন আরম পর্ভ্রষ্ট না হই আর
আমালক কর্ন পর্ভ্রষ্ট করা না হয়। আমার কর্ন পদস্খলন
না হয় বা পদস্খলন করা না হয়। আরম কর্ন কালরা ওপর
অতযাোর না করর বা কলরা িারা অতযাোররত না হই।
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আরম কর্ন মুখযতা অবলম্বন না করর বা আমার সালর্
মুখযতা সু লভ আেরর্ না করা হয়।’’9
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. এ হাদীলস ঘর কর্লক কবর হবার একরি কদা‘আ
বরর্যত হলয়লে। কদা‘আরি হললা :
َ َّ ُ َّ َ ْ َ ُ
ِّ
َّ َّ َ َ ُ ْ َّ
َّ
 أ ْو، الل ُه َّم إيِّن أعوذ بيك أن أ يضل أو أ َضل،اَّلل
 توَّكت لَع ي،اَّلل
«بسم ي
َ ْ َ ُ ْ َ
َّ ُ ْ َّ َ
ْ ،زل
َّ َ َ أو أ ْج َه َل أو ُجي َه َل
»يلع
،أو أظ يلم أو أظلم
أ يزل أو أ
দু ই. ঘলর র্াকা অবস্থায় কর্মন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্ররত তাওয়াক্কুল কলর
কদা‘আ কলরলেন, তাওয়াক্কুল করার কঘাষর্া রদলয়লেন।
কতমরন ঘর কর্লক কবর হওয়ার সময়ও তাওয়াক্কুল কলর
কদা‘আ পলড়লেন। তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার কঘাষর্া
9

আবু দাউদ, রতররমর্ীসহ আলরা অলনলক সহীহ সনলদ বর্যনা
কলরলেন। রতররমর্ীর মলত হাদীসরি হাসান সহীহ। বর্যনার এ ভাষা
আবু দাউদ কর্লক কনওয়া)।
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রদলয়লেন। অর্যাৎ ঘলর বাইলর সবযত্রই আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল করলত হলব। এিা এ হাদীলসর একরি
গুরুত্বপূ র্য রশক্ষা। আমরা কর্ন এমন ধ্ারনা না করর কর্,
এখন আমরা আমালদর গৃলহ খুব রনরাপলদ আরে।
রনরাপত্তার প্ররত ককালনা হুমরক কনই। তাই আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল করার কতমন প্রলয়াজন কনই।
রতন. পর্ভ্রষ্ট হওয়া বা পদস্খলন ঘিা কর্লক রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কালে আশ্রয়
কামনা কলরলেন সবযদা।
োর. র্ারলম বা অতযাোরী হওয়া ও মজলু ম বা অতযাোররত
হওয়া কর্লক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর কালে আশ্রয় প্রার্যনা কলরলেন।
পাাঁে. মূ খযতাসু লভ আেরর্ করা কর্লক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় কামনা কলরলেন।
এমরনভালব কালরা কর্লক মূ খত
য াসু লভ আেরলর্র রশকার
কর্ন না হলত হয়, কস জনযও রতরন কদা‘আ কলরলেন।
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হাদীস- ১০. আনাস রারদয়াল্লাহু আনহু কর্লক বরর্যত, রতরন
বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললেন,
َ َ ْ َ
ْ ْ
َّ َ َ ُ ْ َّ َّ
ْ
َ َ
 وال،اَّلل
اَّلل توَّكت لَع ي
 بيسم ي: يعين إذا خرج يمن بيتي يه
«من قال ي
ُ َ ُ ُ ُ
َْ
َّ َّ َ ُ
َّ ،يت
َ ووق
وتنَّح عنه
 يقال ل هديت َوك يفيت ُ ي،اَّلل
حول وال قوة إال بي ي
َّ
ُ
»الشيْ َطان
‘‘র্খন ককালনা বযরি রনজ ঘর হলত কবর হওয়ার সময়
বলল, ‘আল্লাহর নালম (লবর হরে), আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। খারাপ রবষয় কর্লক রফলর
র্াকা আর ভাললা রবষলয় সামর্যয রাখা আল্লাহর সাহার্য
বযতীত স্ভবব নয়।’
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তাহলল তালক বলা হয়, কতামালক সরেক পর্ কদখালনা
হললা, কতামার জনয র্লর্ষ্ট হললা, কতামালক রক্ষা করা
হললা। আর শয়তান তার কর্লক দূ লর সলর র্ায়।’’10
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. ঘর কর্লক কবর হওয়ার আলরকরি কোি কদা‘আ এ
হাদীলস বরর্যত হললা। কদা‘আরি হললা
َْ
َّ َّ َ ُ
َّ َ َ ُ ْ َّ َّ ْ
»اَّلل
 وال حول وال قوة إال بي ي،اَّلل
اَّلل توَّكت لَع ي
«بيسم ي
দু ই. কদা‘আরি পালের ফর্ীলত জানলত পারলাম। কর্ বযরি
ঘর কর্লক কবর হবার সময় কদা‘আরি পলড় কবর হলব, কস
সকল রবপদ-মুসীবত কর্লক রনরাপদ র্াকলব।
10

আবু দাউদ, রতররমর্ী, নাসাই প্রমুখ। আবু দাউলদর বর্যনায় আলরা
আলে কর্, এক শয়তান অনয শয়তানলক বলল, কর্ বযরিলক
রহদায়াত কদওয়া হলয়লে, র্ার জনয আল্লাহর রহমত র্লর্ষ্ট করা
হলয়লে, র্ালক রনরাপত্তা কদওয়া হলয়লে তার বযাপালর কতামার করার
কী আলে?
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রতন. এ কদা‘আ পাে করলল শয়তালনর েক্রান্ত কর্লক
রনরাপদ র্াকা র্ালব।
োর. কদা‘আরির মলধ্য তাওয়াক্কুল করার কঘাষর্া কদওয়া
হলয়লে। কদা‘আরি পাে করার সালর্ সালর্ সকল রবষলয়
‘আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করলাম’ এ দৃ ঢ় প্রতযয়
র্াকা জরুরী। শুধ্ু মুলখ বললাম, ‘আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল করলাম’, আর অন্তর র্াকল উদাসীন, তাহলল
কাজ হলব না। এিা কর্মন একরি কদা‘আ কতমরন কঘাষর্া
ও স্বীকালরারি।
হাদীস- ১১. আনাস রারদয়াল্লাহু আনহু কর্লক বরর্যত, রতরন
বললন,
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» « لعلك ترزق بي يه: أخاه للنِب صّل اهلل علي يه وسلم فقال

 50 

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর র্ু লগ দু ই
ভাই রেল। তালদর একজন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম কালে সব সময় আসত আর অনযজন জীরবকা
অজযলনর কালজ বযি র্াকত। জীরবকা অজযলন বযি বযরি
একরদন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালে
এলস অপর ভাইলয়র রবরুলদ্ধ অরভলর্াগ করল। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অরভলর্াগকারী কক বলললন,
‘‘স্ভববত কতামালক তার কারলর্ ররর্ক কদওয়া হয়।’’11
হাদীলসর রশক্ষা ও মাসালয়ল:
এক. হাদীলস কদখা র্ায় এক ভাই জীরবকা অলেষলর্ বযি
র্াকত আর অনয ভাই জীরবকা অজযলন কাজ করত না,
তলব কস রশক্ষা অজযলনর জনয নবী কারীম সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকি আসা র্াওয়া করত। রকন্তু
এিা জীরবকা অজযলন রনলয়ারজত ভাইলয়র পেন্দ হলতা না।
11

রতররমর্ী। ইমাম মুসরললমর শলতয হাদীলসর সূ ত্র সহীহ।
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তার কর্া রেল, আরম একা ককন উপাজযন করব। এ
কারলর্ কস নবী সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর কালে
নারলশ রদলয়রেল।
দু ই. নবী সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অরভলর্াগকারীলক
বলললন, তুরম র্া অজযন কলর র্াক স্ভববত তা কতামার
কসই ভাইলয়র কারলর্ আল্লাহ রদলয় র্ালকন, কর্ উপাজযন
না কলর আমার কালে আসা র্াওয়া কলর র্ালক।
রতন. কর্ উপাজযন না কলর নবীরজর দরবালর র্াওয়া আসা
করত কস জীরবকার জনয আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল
কলররেল বলল আল্লাহর তার ভাইলয়র মাধ্যলম তালক
রররর্ক রদলয়লেন।
োর. এ হাদীস কর্লক এ রশক্ষা কদওয়া উলেশয নয় কর্,
এক ভাই উপাজযন করলব আর অনযজন আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল করার নালম তার উপাজযন কর্লক কখলয় র্ালব।
বরাং উলেশয হললা, কময বন্টন। র্রদ উভলয় উপাজযলন রলপ্ত
হলয় পলড় তাহলল রশক্ষা অজযন করলব কক? আবার উভলয়
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র্রদ নবীরজর দরবালর রশক্ষা অজযলনর জনয আসা র্াওয়া
করলত লালগ তাহলল উপাজযন করলব কক? তাই একজন
উপাজযন করলব আর অনয জন রশক্ষা অজযন করলব। র্ালত
উভলয় এলক অপর কর্লক লাভবান হলত পালর।
পাাঁে. জীরবকা অজযলন রলপ্ত হওয়ার কেলয় আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল কলর দীরন ইলম অজযলন মলনালর্াগ কদওয়া
অরধ্কতর ফর্ীললতর কাজ।
েয়. কর্ সকল দু বযল, অসহায়, প্ররতবন্ধী মানু ষলক আমরা
লালন পালন কলর র্ারক তালদরলক রনলজলদর ওপর কবাঝা
মলন করা কমালিই সঙ্গত নয়। তালদরলক কবাঝা মলন না
কলর আল্লাহর রহমত ও বরকত লালভর একরি মাধ্যম
মলন করাই কশ্রয়। এিা এ হাদীলসর একরি গুরুত্বপূ র্য
রশক্ষা।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অনয হাদীলস
বলললেন:
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»«هل ترزقون وتنرصون إال بضعفائكم
‘‘কতামরা কতা রররর্ক ও সাহার্য পাে একমাত্র কতামালদর
দু বযললদর মাধ্যলম’’।12
অর্যাৎ আল্লাহ বহুমানু ষলক রররর্ক রদলয় র্ালকন তার
অধ্ীনস্থ দু বযল, অসহায় মানু লষর কারলর্।
সমাপ্ত

12

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২৮৯৬।
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‘আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল: গুরুত্ব ও তাৎপর্য’
এই গ্রলন্থ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুললর ফর্ীলত
ও গুরুত্ব, ইসলালম তাওয়াক্কুললর মর্যাদা ইতযারদ
বযাপালর কুরআন-সু ন্নাহর দলীলরভরত্তক বর্যনা
উপস্থাপন করা হলয়লে।
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