
আ াহর উপর ভরসা: 
 

আ া  তাআলার উপর ভরসা ইসলােম একিট িবরাট িবষয়। এর  ও মযাদা অপিরসীম। আ াহর িত ভরসা ছাড়া কান 

বা াই কান মূ ত অিতবািহত করেত পাের না। এিট একিট পূণ ইবাদতও বেট। কননা এর মাধ েম আ াহর তাওহীেদর 

সােথ স ক গাড় ও গভীর হয়। আ া  বেলন: َوَتَوكَّْل َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َیُموُت “আর ভরসা কর সই জীিবত স ার (আ াহর) 

উপর, িযিন কখেনা মৃতু  বরণ করেবন না।” (সরূা ফরু ান-৫৮) এই আয়ােত আ া  তাআলা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ক তারঁ উপর ভরসা করার আেদশ কেরেছন। িতিন ছাড়া অন  কােরা িনকট িনেজেক পশ করেবন না। কননা িতিন 

িচর ীব, তারঁ মতৃু  নই। িতিন পরা মশালী, কান িকছইু তােঁক পরািজত করেত পাের না। য ব ি ই তারঁ উপর িনভর করেব 

তার জন  িতিনই যেথ  হেবন- তােক সাহায  ও সমথন করেবন। আর য ব ি  আ া  ছাড়া অন  কােরা উপর ভরসা করেব, স 

তা এমন িকছরু উপর ভরসা করল য মতৃু  বরণ করেব, িবলীন ও য় হেয় যােব। বলতা ও অপারগতা তােক চারিদক থেক 

িঘের রেয়েছ। এ কারেণ তার িত ভরসা কারীর আেবদন িবন  হেয় যায,় স হেয় যায় িদেশহারা। 

এ থেকই বুঝা যায় আ াহর উপর ভরসা করার ফযীলত ও মযাদা িক? তারঁ সােথ দেয়র স কেক গভীর করার  কতটুক?ু 

‘তাওয়া লু আ াহ বা আ াহর উপর ভরসা করার অথ: িনয়া-আেখরােতর যাবতীয় িবষেয়র কল াণ লাভ ও িত থেক বাঁচার 

জন  সিঠক ভােব অ র থেক আ াহর উপর িনভর করা। বা া তার িতিট িবষয় আ াহর উপর সাপদ করেব। ঈমােন এই দঢৃ়তা 

আনেব য, দান করা না করা, উপকার-অপকার একমা  িতিন ছাড়া আর কােরা অিধকাের নই। 

আ া  তাআলা মিুমন বা ােদরেক তাওয়া েুলর িত উ ু  কের পিব  কুরআেন অেনক আয়াত উে খ কেরেছন। তার মযাদা ও 

ফলাফল উে খ কেরছন। ত েধ : 

আ া  বেলন: َوَعَلى اللَِّھ َفَتَوكَُّلوا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن “ তামরা যিদ মিুমন হেয় থােক তেব আ াহর উপেরই ভরসা কর।” (সরূা 

মােয়দা- ২৩) িতিন আরও বেলন: َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن “মু’িমনগণ যন একমা  আ াহর উপেরই ভরসা কের।” (সরূা 

তওবা- ৫১) িতিন আরও এরশাদ কেরন: َوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َفُھَو َحْسُبُھ “ য ব ি  আ াহর উপর ভরসা করেব, িতিনই তার 

জন  যেথ  হেবন।” (সরূা লাক- ৩) িতিন আরও বেলন: ِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلیَنَفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ُی  “যখন তিুম 

দঢৃ়ভােব ই া করেব, তখন আ াহর উপর ভরসা করেব। িন য় আ া  ভরসা কারীেদর ভালবােসন।” (সরূা আল ইমরান- ১৫৯) 

হাদীছ  সমেূহও তাওয়া েুলর  ও তার িত উ ু  কের অেনক হাদীছ বিণত হেয়েছ। ওমার িবন খা াব (রা:) হেত বিণত। 

িতিন বেলন, রাসলূু া  (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন, “ তামরা যিদ সিঠকভােব আ াহর উপর তাওয়া লু করেত 

তেব িতিন তামােদরেক িরিযক দান করেতন- যমন পািখেক িরিযক দান কের থােকন- তারা খািল পেট সকােল বর হয় এবং 

পট ভিত হেয় রােত িফের আেস।” (আহমাদ, িতরিমযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজা ) 

হােফয ইবন ু রজব (র:) বেলন, তাওয়া েুলর ে  এ হাদীছিটই হল মলূ। আর তাওয়া লুই হল জীিবকা পাওয়ার অন তম 

মাধ ম। আ া  তা’আলা বেলন,  َلا َیْحَتِسُب َوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َفُھَو َحْسُبُھَوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل َلُھ َمْخَرًجا َوَیْرُزْقُھ ِمْن َحْیُث  

“আর য আ া  েক ভয় কের, আ া  তার জেন  িন িৃতর পথ কের দেবন। এবং তােক তার ধারণাতীত জায়গা থেক িরিযক 

দেবন। য ব ি  আ াহর উপর ভরসা কের তার জন  িতিনই যেথ ।” (সরূা ালাক-২,৩) 

জােবর িবন আব া  (রা:) হেত বিণত। িতিন বেলন, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এরশাদ কেরন, “ কান াণী তার 

িনিদ  িরিযক পিরপূণ েপ না পাওয়া পয  স মতৃু  বরণ করেব না। সতুরাং তামরা আ া  েক ভয় কর এবং িরিযক অনসু ােনর 

জন  সু র ( বধ) প া অবল ন কর। যা তামােদর জন  হালাল কেরেছন তা হণ কর,আর যা হারাম কেরেছন তা পিরত াগ 

কর।” (ইবন ুমাজা , হােকম ও ইবন ুিহ ান) 

ওমার (রা:) বেলন, “বা া এবং তার িরিযেকর মেধ  একিট পদা রেয়েছ। স যিদ অে  তু  হয় এবং তার আ া স  হয় তেব 

তার িরিযক তার কােছ সহেজ আগমন করেব। আর যিদ সীমাল ন কের এবং উ  পদােক ফেড় ফেল, তেব তার িনিদ  

িরিযেকর অিতির  কান িকছ ুতার িনকট পৗছঁেব না।” 



জৈনক িব ান বেলন: “তিুম আ াহর উপর ভরসা কর, িরিযক তামার কােছ াি  ও অিতির  ক  ছাড়া সহেজই এেস যােব।” 

এখােন একিট পূণ কথা রণ রাখেত হেব য, িব ভােব আ াহর উপর ভরসার সােথ আবশ ক হল, জীিবকার উপায়-

উপকরণ অনসু ান করা ও কাজ করা- ভরসা কের বেস না থাকা। আ া  তা’আলা বেলন, 

 َواتَُّقوا اللََّھ َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن

“ তামরা আ াহেক ভয় কর, আর ম’ুিমনগণ যন আ াহর উপরই ভরসা কের।” (সরূা মােয়দা-১১) 

এখােন ভরসা করার সােথ সােথ আ াহেক ভয় করার কথা বলা হেয়েছ। আর তা িনেদিশত যাবতীয় িবষেয়র উপকরণেক শািমল 

করেছ। সতুরাং িনেদিশত উপকরণ অবল ন না কের বা কাজ না কের ধু ভরসা কের বেস থাকা িবরাট ধরেণর অপারগতা- যিদও 

এেত তাওয়া লু পাওয়া যায়। সতুরাং কান বা ার জন  উিচত নয় য,ভরসােক অপারগতায় পা িরত করেব অথবা 

অপারগতােক ভরসায় পা িরত করেব। বরং য সম  উপকরণ স অবল ন করেব তার মেধ  ভরসাও শািমল থাকেব। 

এ অেথ একিট হাদীছও বিণত হেয়েছ। আনাস (রা:) হেত বিণত,িতিন বেলন: জৈনক ব ি  িজে স করল, হ আ াহর রাসূল! 

উটিটেক বাধঁার পর আ াহর উপর ভরসা করব? নািক আ াহর উপর ভরসা কের (না বেঁধই) ছেড় িদব? িতিন (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) বলেলন: “আেগ তা বেঁধ দাও,তারপর আ াহর উপর ভরসা কর।” (িতরিমযী) 

এে ে  একদল লাক িব াি র মেধ  পেড় ( েয়াজনীয় উপকরণ অবল ন না কের, কাজ না কের,পির ম না কের) িনেজেদর 

অপারগতােক ভরসা ভেবেছ, আর তােকই ওযর বা ছতুা িহেসেব হণ কেরেছ। ফেল িনেজর এবং পিরবােরর অেনক অিধকার- 

ওয়ািজব িবষয় িবন  কেরেছ। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: “ কান ব ি র পাপী হওয়ার জন  এতটুকুই যেথ  য, 

যােদর খরচ বহন করা তার উপর আবশ ক তােদরেক িবন  করা তথা তােদরেক েয়াজনীয় খরচ না দয়া।” (আবু দাউদ) 

এেদর উে শ  কের নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: “শি শালী মিুমন আ াহর িনকট বল মিুমেনর চাইেত অিধক 

উ ম ও বশী ি য়। অবশ  উভেয়র মেধ  কল াণ রেয়েছ। উপকারী িবষেয়র িত আ হী হেব এবং তা হািসল করার জন  আ াহর 

কােছ সাহায  াথনা করেব,অপারগতা কাশ করেব না। যিদ কান িত হেয় যায়,তেব কখনই এ প বলেব না য, ‘যিদ’ আিম 

এটা করতাম তেব এ প এ প হত। বরং তখন বলেব, আ া  যা িনধারণ কেরেছন এবং িতিন যা চান তাই কেরন। কননা 

‘যিদ’শয়তােনর দরজা উ ু  কের।” (ছহী  মসুিলম) 

উে খ  য, ভরসার ে  মানেুষর বলতা একমা  তা দীেরর িত ঈমােনর বলতা থেকই সিৃ  হয়। কননা মানুষ যখন তার 

যাবতীয় িবষয় আ াহর কােছ সাপদ কের, আর িতিন যা ফায়সালা কেরন তােত স  হেয় যায় ও তা পস  কের, তাহেল স 

কৃত ভােব তাওয়া লু বা বায়ন করেব। িক  স যিদ আ া  ছাড়া অন  কােরা উপর ভরসা কের এবং তার সােথই ীয় দয়েক 

সংি  কের, তেব িন:সে েহ স লাি ত হেব, ীয় মহান রব থেক উদাসীন। 

ইবন ুমাসঊদ (রা:) হেত বিণত। রাসূলু া  (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: “ কান ব ি  যিদ অভাবী হয,় অত:পর তার 

অভােবর কথা মানেুষর কােছ পশ কের, তেব তার অভাব র করা হেব না। আর য ব ি  তা আ াহর কােছ পশ কের, 

অনিতিবলে  আ া  তােক অভাব মু  কের িদেবন।” (আবু দাউদ ভৃিত) 

শাইখলু ইসলাম ইমাম ইবন ুতাইিময়া (র:) বেলন: কান মাখলেুকর কােছ য ব ি  আশা করেব এবং তার উপর ভরসা করেব, 

তার উ  ধারণা িন:সে েহ বািতল হেব এবং স িত  হেব। আর স হেব মশুিরক। আ া  বেলন,  ََّوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخر
আর য কউ আ“ ِمْن السََّماِء َفَتْخَطُفُھ الطَّْیُر َأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّیُح ِفي َمَكاٍن َسِحیٍق াহর সােথ শরীক কের স যন আকাশ থেক 

আছেড় পড়ল, অত:পর পািখ তােক ছাঁ মের িনেয় গল, িকংবা বায়ু তােক উিড়েয় িনেয় িগেয় এক দরূবতী ােন িনে প করল।” 

(সরূা হা -৩১) 

শায়খ সুলায়মান িবন আব া  িবন আব ল ওয়াহাব (র:) বেলন: তাওয়া লু কার: 



১) এমন িবষেয় তাওয়া লু করা- য ব াপাের আ া  ছাড়া কােরা কান মতা নই। যমন, কান কান মানুষ মৃত ব ি  এবং 

তা েতর উপর ভরসা কের এই আশায় য, তারা তােদরেক সাহায  করেব, তােদর জীিবকার ব ব া করেব, তােদর জন  শাফাআত 

করেব… এ েলা সবই বড় িশরক যা ব ি েক ইসলাম থেক বর কের িদেব। 

২) বািহ ক উপায়-উপকরণ ও ব র উপর ভরসা করা। যমন কান আমীর বা বাদশার উপর ভরসা করা এমন িবষেয় যা 

বা বায়েনর মতা আ া  তােক িদেয়েছন। যমন চাকরীর ব ব া করা বা িনিদ  কান িবপদ দরূ করা। এটা ছাট িশরেকর 

অ ভু । 

বধ ভরসা হল- একজন মানষু অপরজনেক তার প  থেক কান কাজ আদায় করার দািয়  দয়া। দািয় া  ব ি  উ  িবষেয় 

সামথ  রাখেব। এে ে ও স ব ি র উপর পুরাপুির িনভর করেব না। বরং উ  িবষয় বা বায়েনর জন  স িনেজ এবং ভার া  

ব ি  আ াহর উপর ভরসা করেব। 

তাওয়া েুলর বা বায়ন এবং বধ উপায-়উপকরণ অবল ন করার সােথ সােথ দয়েক আ াহর সােথ স ৃ  করার জন  এ 

উদাহরণিট উে খেযাগ : রাসলূু া  (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িহজরেতর সময় মিদনার িদেক যাওয়ার জন  ম া থেক 

উ া িদেক গমন কেরন। আর তা িছল রােতর আঁধাের। অত:পর তারঁা ‘ছওর’নামক হায় আ েগাপন কেরন। আবু বকর (রা:) 

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর িহজরেতর ঘটনা বণনা সে  বেলন, আমরা যখন ‘গাের ছওের’ িছলাম তখন আিম উপর 

িদেক দিৃ  িদেয় দখলাম মুশেরকেদর পা আমােদর মাথার িঠক উপেরই। আিম বললাম, হ আ াহর রাসলূ! তােদর কউ যিদ 

িনেজর পােয়র িদেক তাকায় তাহেলই আমােদরেক দখেত পােব। তখন িতিন আমােক বলেলন, “আমােদর জন স েক তামার 

ধারণা িক হ আব ুবকর! আ া  আমােদর ততৃীয় জন। অথাৎ আমােদর সাহায কারী।” (বখুারী ও মুসিলম) য কথা পিব  কুরআেন 

আ া  এভােব বণনা কেরেছন, 

  َھ َمَعَناِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللَّ

“যখন তােক কােফররা বিহ ার কেরিছল, িতিন িছেলন জেনর একজন, যখন তারা হার মেধ  িছেলন। তখন িতিন আপন স ীেক 

বলেলন, িবষ  হেয়া না, আ া  আমােদর সােথ আেছন।” (সরূা তওবা -৪০) 

সতুরাং য ব ি  আ াহর উপর ভরসা করেব, স অক নীয় ভােব তার মযাদা লাভ করেব,তার ফলাফল ভাগ করেব। আর স 

হেব সবািধক উ ু  দেয়র মানুষ,সবচাইেত সুখী মানষু। আ া  বেলন, َوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َفُھَو َحْسُبُھ “ য ব ি  আ াহর 

উপর ভরসা কের তার জন  িতিনই যেথ ।” (সরূা ালাক-৩) 

আ া  আমােদরেক তারঁ িত সিঠকভােব ভরসা করার তাওফীক দান ক ন। আমীন॥ 
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