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রিরিকেি হ্রাস-বৃরি আল্লাহি ইচ্ছাধীন 

   
আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 

ۡۡإِنۡ ۡقُل ۡ﴿ َقۡۡيَب ُسُطَۡۡرّبِ ِدرُۡۡيََشآءُۡۡلَِمنۡٱلّرِز  َثََۡۡوَلَِٰكنۡ َۡوَيق  ك 
َ
لَُمونََۡۡلۡۡٱنل اِسۡۡأ  [٦٣: سبا] ﴾٣٦َۡيع 

“বল, আমাি িব িাি িনয ইচ্ছা রিরিে প্রশস্ত েকিন অথবা সঙু্করিত েকিন। রেন্তু অরধোাংশ ললাে তা িাকন না।” 

[সূিা সাবা, আয়াত: ৩৬] 

আল্লাহ তা‘আলা রনি বান্দাকদি পিীক্ষা ও পিখ েিাি িনয রিরিে বৃরি বা হ্রাস েকিন। রিরিে বৃরি লিমন 

আল্লাহি সন্তুরিি প্রমাণ নয়, অনুরূপ রিিকেি সাংেীণণতা তাি অসন্তুরিি োিণ নয়। অরধোাংশ মানুষ এ রবষয়রি 

িাকন না। দুরনয়াি সচ্ছলতা োকিা শুভ লক্ষকণি দলীল নয়; োিণ আকখিাকতি সাফলয রনভণি েকি লনে আমকলি 

ওপি, িা রিিস্থায়ী ও রিিোল। দুরনয়াকত েখকনা আল্লাহ অবাধযকে লদন সচ্ছলতা, অনুগতকে লদন সাংেীণণতা। 

আবাি েখকনা এি রবপিীত েকিন। েখকনা উভয়কে সচ্ছলতা লদন, েখকনা লদন সাংেীণণতা। েখকনা অবাধয বা 

আনুগতয এেই বযরিকে এে সময় লদন সচ্ছলতা, অপি সময় লদন অস্বচ্ছলতা। এসব রেছু রনয়ন্ত্রণ েকিন আল্লাহ 

তা‘আলা রনি প্রজ্ঞা ও রহেমকতি রভরিকত। িরদ সচ্ছলতা সম্মান ও আল্লাহি সন্তুরিি প্রমাণ হকতা, তাহকল এি 

অরধোিী এেমাত্র অনুগতিাই হকতা, অবাধযিা েখকনা এি স্বাদ লপত না। আি িরদ সাংেীণণতা অপমান ও আল্লাহি 

লগাস্বাি োিণ হকতা, তাহকল অবাধযিা সদা সাংেীণণতা লভাগ েিত; অথি বাস্তব এমন নয়। সািেথা, সচ্ছলতা বা 

সাংেীণণতা অবাধয বা অনুগত উভকয়ি িনযই সমান। 

েতে োরফি সচ্ছলতাকে সামকন লিকখ তাকদি পকক্ষ আল্লাহি সন্তুরিি প্রমাণ লপশ েকিকছ, তািা বলকতা, ‘িরদ 

আমাকদি ওপি আল্লাহি অনুেম্পা না হকতা, তাহকল রতরন আমাকদিকে সচ্ছলতা রদকয় সম্মারনত েিকতন না। লহ 

িাসূকলি অনুসািীগণ, আল্লাহি রনেি লতামিা তুচ্ছ বকলই বরিত।’ বস্তুত সচ্ছলতা বা অস্বচ্ছলতা শুভ লক্ষণ বা 

অশুভ লোকনা লক্ষণ নয়, হতভাগা বা লসৌভাগযবান হওয়ািও লোকনা আলামত নয়। এ পারথণব িগকত অকনে সচ্ছল 

বযরি রবদযমান িািা হতভাগা, আবাি অকনে অসচ্ছল বযরি িকয়কছ িািা লসৌভাগযবান। অরধোাংশ ললােই তা িাকন 

না। অভাব, অস্বচ্ছলতা, প্রবৃরি, সচ্ছলতা ইতযারদ আল্লাহি ইচ্ছাি ওপি রনভণিশীল। লনেোি বা বদোি বকল লোকনা 

রবষয় লনই। সম্মান ও মিণাদাি োিকণ লিমন োউকে সচ্ছলতা প্রদান েিা হয় না, আবাি হীন ও তুচ্ছতাি োিকণ 

োউকে অভাব লদওয়া হয় না। সচ্ছলতা েখকনা অবোশ ও সুকিাগ রহকসকব প্রদান েিা হয়, অস্বচ্ছলতা েখকনা 

মিণাদা বৃরি ও পিীক্ষামূলে লদওয়া হয়। 

ইমাম তাবারি বকলকছন: দারিে োরফিিা আল্লাহি নবী ও িাসূলকদি বকলকছ: ‘লতামাকদি তুলনায় আমাকদি সম্পদ 

ও সন্তান অরধে, আমাকদিকে আকখিাকত আিাব লদয়া হকব না; োিণ আল্লাহ িরদ আমাকদি বতণমান ধমণ ও 

আমকলি উপি সন্তুি না হকতন, তাহকল আমাকদিকে রতরন অরধে সম্পদ ও সন্তান দান েিকতন না, রিরিকেি 

বযাপাকি স্বচ্ছলতা রদকতন না। তাই আল্লাহ আমাকদিকে িা রদকয়কছন তা এ িনযই লি, রতরন আমাকদি আমকলি উপি 

সন্তুি, আমিা তাি রপ্রয় পাত্র।’ আল্লাহ তা‘আলা তাি নবীকে বকলন: লহ মুহাম্মদ তাকদিকে বলুন: রনশ্চয় আমাি িব 

তাি বান্দাকদি লথকে িাি িনয ইচ্ছা রিরিে বৃরি েকিন, আি িাি ওপি ইচ্ছা রতরন সাংেীণণ েকিন। মহব্বত, 
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েলযাণ রোংবা ননেকিযি োিকণ োউকে রতরন ধন লদৌলত প্রদান েকিন না, আবাি অসন্তুরি ও লগাস্বাি োিকণ রতরন 

োকিা ওপি রিরিকেি সাংেীণণতা েকিন না। শুধু পিীক্ষাি িনয োউকে প্রদান েকিন, েকিা লথকে রছরনকয় লনন। 

অরধোাংশ ললাে তা িাকন না। এিা আল্লাহি এেিা পিীক্ষা। তাকদি ধািণা, রপ্রয়পাত্র হকল রতরন সচ্ছলতা লদন, 

আবাি লগাস্বাি পাত্র হকল রতরন অভাকব পরতত েকিন। 

আল্লামা শাওোনী বকলকছন: আল্লাহ িাকে অভাব রদকত িান, তাি ওপি রতরন অভাব সৃরি েকিন। েখকনা আল্লাহ 

োকফি ও অবাধযকে রিরিে প্রদান েকি অবোশ লদন, আবাি েখকনা রতরন মুরমন ও আনুগতযোিীকে অভাকবি 

মাধযকম পিীক্ষা েকিন, লিন তাি সাওয়াব বৃরি পায়। োউকে স্বচ্ছলতা লদওয়াি অথণ এ নয় লি, আল্লাহ তাি ওপি 

ও তাি আমকলি প্ররত সন্তুি। আবাি োউকে অভাকব িাখাি অথণ এ নয় লি, আল্লাহ তাি ওপি অসন্তুি রোংবা তাি 

আমল পরিতযািয। পারথণব এসব রবষয় দ্বািা আকখিাতকে বুঝা ভুল ও স্পি রবভ্রান্ত। 

সহীহ মুসরলকম িকয়কছ, িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন:  

ْعَماِلُكمْ »
َ
ْمَواِلُكْم ، ولكن َينُْظُر إىل قُلُوبُِكْم َوأ

َ
 .«إنَّ اهّللَّ اَل َينُْظُر إىل ُصَوِرُكْم َوأ

“রনশ্চয় আল্লাহ লতামাকদি লিহািা ও সম্পকদি রদকে তাোন না। রেন্তু রতরন লতামাকদি অন্তি ও আমকলি রদকে 

তাোন।” 

অরভজ্ঞতাি আকলাকে প্রমারণত লি,  প্রকয়ািকনি লিকয় অরধে সম্পদ দ্বািা খুব েম ললােই সুখী হকয়কছ, তকব আল্লাহ 

িাকে রহফািত ও সুিক্ষা রদকয়কছন তাি েথা রভন্ন। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 

ُۡۡبََسَطَۡۡولَوۡ ﴿ َقۡۡٱّلل  ا ۡۡلِعَِبادِهِۦۡٱلّرِز  ۡرِضِۡۡفََۡۡلََغو 
َ  [٧٢: الشورا] ﴾ٱۡل 

“আি আল্লাহ িরদ তাি বান্দাকদি িনয রিরিে প্রশস্ত েকি রদকতন, তাহকল তািা িরমকন অবশযই রবকরাহ েিত।” 

[সূিা আশ-শূিা, আয়াত: ২৭] 

সহীহ বুখািী ও অনযানয রেতাকব আবু িি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু লথকে বরণণত, িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন: অরধে সম্পকদি মারলেিা রেয়ামকতি রদন অল্প সম্বকলি মারলে হকব, তকব লি তাি সম্পদ দ্বািা...এিা বা 

ওিা.. েকি। হাদীস বণণনাোিী ইবন রশহাব সামকন, বাকম ও ডাকন হাত লনকে এি অথণ বণণনা েকিন। অথণাৎ অরধে 

সদোোিী। রেন্তু একদি সাংখযা খুব েম।  

ইবন মুবািে তাি “িাোকয়ে” রেতাকব বণণনা েকিন: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন: শয়তান 

বকলকছ: ধনীিা আমাি রতনরি প্রতািণাি এেরিকত অবশযই পেকব। আরম তাি সামকন সম্পদ সুসরিত েকি িাখব, 

ফকল লস তাি হে আদায় েিকব না। অথবা আরম তাি িনয অপিয় ও অিথা খিি েিাি িাস্তা উনু্মি েকি লদব। 

অথবা আরম তাি োকছ সম্পদ রপ্রয় েকি লদব, ফকল লস তা অববধ পকথও উপািণন েিকব। 

সমাপ্ত   
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