
সবেরর  ও েয়াজনীয়তা: 

সবর করা আকীদার ে  অত  পণূ। ইেতাপূেব আেলাচনা করা হেয়েছ য, মানুেষর জীবেন িবপদ-মিসবত 

নেম আসেল ‘যিদ এটা করতাম’ ‘যিদ ওটা করতাম...’ ইত ািদ বেল অি রতা কাশ করা যােব না। বরং ধয 

ধারণ করেত হেব। পাশাপািশ আ াহর িনকট িতদান পাওয়ার আশা করেত হেব। 

ইমাম আহমদ রহঃ বেলন, "আ াহ তায়ালা করুআেন ন ই ােন সবর স েক আেলাচনা কেরেছন।" 

হাদীেস বিণত হেয়েছ,  

  ضياء الصرب

“সবর হল জ ািত।” (মসুনাদ আহমদ ও মসুিলম) 

• উমর রা. বেলন, “সবরেক আমরা আমােদর জীবন-জীিবকার সেবা ম মাধ ম িহেসেব পেয়িছ।” (বখুারী) 
• আলী রা. বেলন, “ঈমােনর ে  সবেরর উদাহরণ হল দেহর মেধ  মাথার মত। "এরপর আওয়াজ উচঁু 

কের বলেলন, "যার ধয নাই তার ঈমান নাই।"  

• আব ুসাঈদ খুদরী রা. হেত বিণত। রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: 

  َحًدا ِمْن َعَطاٍء َأْوَسَع ِمَن الصَّْبِرَما َأْعَطى اللَُّھ َأ

"আ াহ তায়ালা ধেযর চেয় উৎকৃ  এবং ব াপকতর দান কাউেক দন িন।” সনুান (আব ু দাঊদ, অনুে দ: 

িন লুষ থাকা। সহীহ) 

সবেরর কারেভদ : সবর িতন কার: 

• ১) আ াহর আেদেশর উপর সবর করা। 

• ২) আ াহর িনেষেধর উপর সবর করা। 

• ৩) িবপদাপেদ সবর করা।  

আ াহ তায়ালা বেলন : 

  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّھ َوَمْن ُیْؤِمْن ِباللَِّھ َیْھِد َقْلَبُھ

”আ াহর কুম ছাড়া কান িবপদ আেস না। আর য আ াহর িত ঈমান আেন িতিন তারঁ অ রেক সিঠক পেথর 

স ান দন।” (সরূা তাগাবুনঃ ১) 

আলকামা বেলন, “আ াহ তায়ালা ‘যার অ রেক সিঠক পেথর স ান দন’ স হল ঐ ব ি  য িবপেদ পড়েল 

িব াস কের এটা আ াহর প  থেক এেসেছ। ফেল িবপেদ পেড়ও স খিুশ থােক এবং সহজভােব তােক হণ 

কের।“ 

অন  মফুাসিসরগণ উ  আয়ােতর তাফসীর সে  বেলন, “ য ব ি  িবপেদ পড়েল িব াস রােখ য এটা আ াহর 

ফায়সালা মাতােবক এেসেছ। ফেল স সবর করার পাশাপািশ পরকােল এর িতদান পাওয়ার আশা রােখ এবং 



আ াহর ফয়সালার িনকট আ সমপণ কের আ াহ তায়ালা তার অ রেক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরন, আর 

িনয়ার য য়- িত হেয়েছ তার িবিনমেয় িতিন তার অ ের হদায়াত এবং সিত কার মজবতু একীন দান কেরন। 

যা িনেয়েছন তার িবিনময় দান করেবন।" 

সাঈদ িবন জুবাইর রা. বেলন, “ য ব ি  ঈমান আেন আ াহ তার অ রেক হদায়াত দন।” এ আয়ােতর 

তাফসীর সে  বেলন, অথাৎ স কান য়- িত ও িবপেদর স খুীন হেল বেল ‘ই াি ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ 

রােজঊন’ অথাৎ আমরা আ াহর জন ই আর তারঁ িনকটই িফের যাব। (সূরা বাকারাঃ ১৫৬) 

উ  আয়ােত মািণত হয় য, আমল ঈমােনর অ ভু । আরও মািণত হয় য, ধয ধরেল অ েরর হদায়াত 

অিজত হয়।  

জীবেনর িবিভ  ে  ধেযর েয়াজন: 

• িতিট পদে েপ মিুমেনর ধেযর েয়াজন। আ াহর িনেদেশর সামেন ধেযর েয়াজন। আ াহর 

পেথ দাওয়ােতর ে  ধেযর েয়াজন। কারণ, এ পেথ নামেল নানা ধরেণর ক  ও িবপেদর 

মেুখামিুখ হেত হেব। আ াহ তায়ালা বেলন: 

 َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِھ اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھْم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُھَو
  َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإلَّا ِباللَِّھ... َوُھَو َأْعَلُم ِباْلُمْھَتِدیَن

" তামার ভরু পেথ আহবান কর হকমত এবং ভাল কথার মাধ েম। আর সেবা ম প ায় তােদর সােথ িবতক 

কর। তামার ভু তা সব চেয় বিশ জােনন, ক তারঁ পথ থেক িবপেথ গেছ আর িতিনই সব চেয় বিশ জােনন 

কারা সিঠক পেথর উপর িতি ত রেয়েছন।...আর ধয ধর। ধয ধর কবল আ াহর উপর।” (সরূা নাহল: ১২৫-

১২৭) 

• সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ করেত গেলও চরম ধেযর পিরচয় দয়া েয়াজন। 

কারণ, এ পেথ মানেুষর প  থেক নান ধরেণর যাতনার স খুীন হেত হয়। যমন আ াহ তায়ালা 

লাকমান স েক বেলন, (িতিন তার স ানেক উপেদশ িদেত িগেয় বেলন): 

  ْزِم اْلُأُموِرُبَنيَّ َأِقِم الصََّلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَھ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعَیا 

" হ বৎস, নামায িত া কর, সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ কর। আর য িবপদ আেস তােত ধয 

ধারণ কর। িবপেদ ধয ধরণ করা তা িবশাল সংকে র ব াপার।” (সূরা লাকমান: ১৭) 

• মিুমেনর ধেযর েয়াজন জীবেনর নানান িবপদ-মিুসবত, ক  ও জিটলতার সামেন। স িব াস 

কের যত সংকটই আসকু না কন সব আেস আ াহর প  থেক। ফেল স তা হালকা ভােব মেন 

নয়। িবপেদ পেড়ও খুিশ থােক। এ ে  াভ, হতাশা ও অি রতা কাশ কের না। িনেজর ভাষা 

ও আচরণেক সংযত রােখ। কারণ, স আ াহর িত গভীরভােব িব াসী। স তকদীরেক িব াস 

কের। তকদীরেক িব াস করা ঈমােনর ছয়িট রাকেনর একিট।  

তাকীেরর উপর ঈমান রাখেল তার অেনক সফুল পাওয়া যায়। ত েধ  একিট হল, িবপেদ ধয ধারণ। সতুরাং 

কান ব ি  িবপেদ সবর না করেল তার অথ হল, তার কােছ ঈমােনর এই পণূ খঁুিটিট অনুপি ত। অথবা 



থাকেলও তা খুব নড়বেড়। ফেল স িবপদ মূ েত রােগ- ােভ ধযহীন হেয় পেড়। অথচ রাসলূ সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম খবর িদেয়েছন য, এটা এমন এক কুফুরী মলূক কাজ যা আকীদার মেধ  ফাটল সিৃ  কের।   

িবপদ-আপেদর মাধ েম বা ার নাহ মাচন হয়: 

আ াহ তায়ালা তার বা ােদরেক িবিভ  বালা-মিুসবত দন এক মহান উে েশ । তা হল এসেবর মাধ েম আ াহ 

তায়ালা বা ার নাহ মাচন কের থােকন। যমন আনাস রা. বিণত হাদীেস রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলন: 

ِھ َیْوَم َل َلُھ اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّْنَیا َوِإَذا َأَراَد اللَُّھ ِبَعْبِدِه الشَّرَّ َأْمَسَك َعْنُھ ِبَذْنِبِھ َحتَّى ُیَواِفَي ِبِإَذا َأَراَد اللَُّھ ِبَعْبِدِه اْلَخْیَر َعجَّ
  اْلِقَیاَمِة

”আ াহ যখন কান বা ার কল াণ চান তখন িনয়ােতই তােক শাি  দন। িক  বা ার অকল াণ চাইেল িতিন 

তার নােহর শাি  থেক িবরত রেখ িকয়ামেতর িদন তার যথাথ াপ  দন।
1
 

ইবেন তাইিময়া রহঃ বেলন, িবপদ-মিুসবত হল নয়ামত। কারণ এেত নাহ মাফ হয়। িবপেদ ধয ধারণ করেল 

তার িতদান পাওয়া যায়। িবপেদ পড়েল আ াহর কােছ আরও বিশ রানাজাির করেত হয়। তার িনকট আরও 

বিশ ধনা িদেত হয়। আ াহর িনকট িনেজর অভাব ও অসাহয়ে র কথা তুেল ধরার েয়াজন হয়। সৃি  জীব থেক 

িবমুখ হেয় এক আ াহর িদেক িফের আসেত হয়।...িবপেদর মেধ  এ রকম অেনক বড় বড় কল াণ িনিহত রেয়েছ।  

িবপেদ পড়েল যিদ নাহ মাচন হয়, পাপরাশী ঝের যায় তেব এটা তা িবশাল এক নয়ামত। সাধারণভােব বালা-

মিসবত আ াহর রহমত ও নয়ামত লােভর মাধ ম। তেব কান ব ি  যিদ এ িবপেদর কারেণ এর থেক আেগর 

থেক আরও বড় নােহর কােজ জিড়েয় পেড় তেব তা ীেনর ে  তার জন  িবশাল িতর কারণ হেয় দাড়ঁােব। 

কারণ, িকছু মানষু আেছ যারা দাির তায় পড়েল বা  অসু  হেল তােদর মেধ  মনুােফিক, ধয হীনতা, মেনােরাগ, 

 কুফুরী ইত ািদ নানান সমস া সৃি  হয়। এমনিক অেনেক িকছু ফরয কাজ ছেড় দয়। অেনেক িবিভ  হারাম 

কােজ িল  হয়। ফেল ীেনর ে  তার বড় িত হেয় যায়। সুতরাং এ রকম ব ি র ে  িবপদ না হওয়াই 

কল াণকর। মুসীবেতর কারেণ নয় বরং মসুীবেত পেড় তার মেধ  য সমস া সৃি  তার কারেণ িবপদ না আসাই 

তার জন  কল াণকর। 

প া ের িবপদ-মসুীবত যিদ কান ব ি র মেধ  ধয ও আনুগত  সিৃ  কের তেব এই মসুীবত তার জন  ীেনর 

ে  িবশাল নয়ামেত পিরণত হয়....।" 
িবপদ-আপদ িদেয় আ াহ তায়ালা বা ার ধেযর পরী া নন: 

িবপদ িদেয় আ াহ পরী া কেরন ক ধেযর পিরচয় দয় এবং আ াহর িস াে  স  থােক প া ের ক ধয 

হীনতার পিরচয় দয় ও আ াহর িস াে  অসে াষ কাশ কের। যমন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলন: 

  ا َوَمْن َسِخَط َفَلُھ السََّخُطِإنَّ ِعَظَم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَلاِء َوِإنَّ اللََّھ ِإَذا َأَحبَّ َقْوًما اْبَتَلاُھْم َفَمْن َرِضَي َفَلُھ الرَِّض

                                                   

1) িতরিমযী,  অধ ায়ঃ িবপেদ ধয ধারণ। হাদীস নং ২৩১৯ ইমাম হােকম হাদীসিট হাসান বেলেছন। 



”িবপদ যত কিঠন হয় পরু ারও তত বড় হয়। আ াহ কান জািতেক ভালবাসেল তােদরেক পরী া কেরন। সতুরাং 

য তােত স  থােক আ াহ তার িত স  হেয় যান আর য তােত অস ি  কাশ কের আ াহ তার উপর স  

হেয় যান।“2  

অ  হাদীেস আমােদর জন  অেনক িশ ণীয় িদক রেয়েছ। যমন: 

• ১) বা া যমন আমল করেব তমনই িতদান পােব। “ যমন কম তমন ফল।“ 

• ২) এখােন আ াহর একিট েনর পিরচয় পাওয়া যায়। তা হল ‘স  হওয়া’। আ াহ তায়ালার 

অন ান  েনর মতই এিট একিট ন। অন  সব েনর মতই এিটও আ াহর জন  েযাজ  হেব 

যমনিট তার জন  উপযু  হয়। 

• ৩) অ  হাদীেস জানা গল য, আ াহ তায়ালা এক িবশাল উে েশ  বা া উপর িবপদ-মিসবত 

িদেয় থােকন। তা হল িতিন এর মাধ েম তার ি য়পা েদরেক পরী া কেরন।  
• ৪) এখােন তকদীেরর মাণ পাওয়া যায়। 

• ৫) মানব জীবেন যত িবপদাপদই আসকু না কন সব আেস আ াহর তকদীর তথা পূব িনধািরত 

ফয়সালা অনযুায়ী। 

• ৬) এখান থেক িশ া পাওয়া যায় য, িবপদ নেম আসেল ধেযর সােথ তা মাকােবলা করেত 

হেব। পাশাপািশ িতিট মূ েত িতিট িবপেদর মেুখ আ াহর িনকটই ধনা িদেত হেব এবং তার 

উপরই ভরসা রেখ পথ চলেত হেব। 

ধেযর পিরণিত শংসনীয়: 

জীবেনর সকল ক  ও িবপদাপেদ আ াহ তায়ালা নামায ও সবেরর মাধ েম তারঁ িনকট সাহায  চাওয়ার িনেদশ 

িদেয়েছন। কারণ, এেতই মানুেষর কল াণ িনিহত রেয়েছ। ধেযর পিরণিত শংসনীয়। আ াহ তায়ালা খবর 

িদেয়েছন য, িতিন ধযশীলেদর সােথই থােকন। অথাৎ তােদরেক িতিন তােদর সাহায  কেরন। আ াহ তায়ালা 

বেলন: 

  الصابِرِين مع اللَّه إِنَّ والصلَاة بِالصبرِ ينوااستع َآمنوا الَّذين أَيها يا

” হ ঈমানদারগণ, তামরা নামায ও সবেরর মাধ েম আ াহর সাহায  অনুস ান কর। িন য় আ াহ সবরকারীেদর 

সােথ থােকন।” (সরূা বাকরা: ১৫৩) 

এখান থেক ধয ধারণ করার  ও েয়াজনীয়তা উপলি  করা যায়। মিুমন ব ি র জন  জীবেনর িতিট পেদ 

পেদ ধেযর পিরচয় দয়া দরকার। এই সবেরর মাধ েম আকীদা ও িব াস দৃঢ় থেক দৃঢ়তর হয়। 

আ াহ তায়ালা আমােদরেক ধয ধারণ করার তাওফীক দান ক ন। 

মলূ: ড. শাইখ সািলহ ফাউযান আল ফাউযান (হািফযা াহ) 

অনুবাদক: আ ু ািহল হাদী িবন আ লু জলীল 

                                                   
2) 

 িতরিমযীঃ অধ ায়ঃ িবপেদ ধয ধরার ব াপাের হাদীেস যা বিণত হেয়েছ। আলবানী বেলন, সনদ সহীহ। ঃ সংি  িসলিসলা সহীহা, হাদীস নং ১৪৬। 


