তাকদীরেে প্রতত তিশ্বাসঃ
‘কাদাে’ (ُ )القَدْرُُوالقَدَرশব্দ অর্থ পতেমাপ, পতেমাণ, মর্থাদা, শতি ইতযাতদ িুঝায়। তাকদীে অর্থ পতেমাপ
কো, তির্থােণ কো, সীমা তিণথয় কো ইতযাতদ।
উি শব্দতি দুইভারিই পড়া র্ায়(ُ)القَدْرُُوالقَدَر

তাকদীে দুই প্রকাে
👉১. তাকতদরে মুিোম (অপতেিতথিীয় ভাগ্যতিতপ) অর্থাৎ যর্িা যকাি সময় পতেিতথি হয়িা। যর্মিঃ মৃতযয
র্খি তাকদীরে যিখা আরে তখি হরি।
👉২. তাকতদরে মুআল্লাক (ঝযিন্ত ভাগ্যতিতপ)। যর্মি মািরেে জীিরি সুখ শাতন্ত এিং দুঃখ কষ্ট ইতযাতদ
মািুরেে করমথে উপে তিভথে করে।
তাকদীরে মুিোম হি, র্া কখরিাই পতেিতথি হয় িা। অিাদী যর্রক আল্লাহে কারে র্া তিতপিদ্ধ আরে তাই
সংঘতিত হরি।
আে তাকদীরে মুআল্লাক হি, র্া যেরেরশতারদে খাতায় তিখা র্ারক। এই প্রকারেে তাকদীে যদায়া িা তিতভন্ন
করমথে মার্যরম পতেিতথি হরত পারে। কযেআি হাতদরস তাকদীে পতেিতথরিে িযাপারে র্া িিা হরয়রে, তা এই
প্রকাে তাকদীরেে িযাপারেই। কযেআি মাতজরদ ইেশাদ হরয়রে,
‘আল্লাহ র্া ইচ্ছা করেি তমতিরয় যদি এিং র্া ইচ্ছা করেি তিে োরখি, আে তাাঁে কারেই েরয়রে মূি
তকতাি।’ [সূো ো’দ, আয়াত: ৩৯]
হাতদস শতেরে িিা হরয়রে,
‘োসূি (সা.) িরিরেি, যদায়া িযতীত অিয যকারিা তকেুই ভারগ্যে পতেিতথি কেরত পারে িা এিং সৎকাজ
িযতীত অিয যকারিা তকেুই হায়াত িাড়ারত পারে িা।’ [সুিারি ততেতমর্ী, হাতদস: ২১৩৯]

যতমতি একতি োস্তাে যমারড় অিতিত একতি উাঁচয ভিরিে োরদ দাাঁড়ারিা যকারিা িযতি র্তদ যমারড়ে দুই তদক
যর্রক অতযন্ত দ্রুত গ্ততরত আগ্ত দু’ তি গ্াড়ী যদরখ , গ্াড়ী দু’ তিে চািকদ্বয় োস্তাে পারশে িাড়ীঘরেে কােরণ

এরক অপরেে গ্াড়ীরক যদখরত পারচ্ছ িা িক্ষ্য করে এিং গ্াড়ী দু’ তিে গ্ততরিগ্ ও োস্তাে যমাড় যর্রক
উভরয়ে দূেরেে তভতিরত ভতিেযদ্বাণী করে যর্ , দুই তমতিি পে গ্াড়ী দু’ তিে মরর্য সংঘেথ ঘিরি , আে সততযই
র্তদ দুই তমতিি পে গ্াড়ী দু’ তিে মরর্য সংঘেথ ঘরি , তাহরি ঐ সংঘরেথে জিয তকেুরতই ভতিেযদ্বাণীকােী
িযতিরক দায়ী কো র্ারি িা। স্মতথিয , এ যক্ষ্রে গ্াড়ী দু’ তিে তভতে ও িাইরেে অিিা , চািকদ্বরয়ে
শােীতেক-মািতসক অিিা এিং সংতিষ্ট পরর্ে পাতেপাতশ্বথক অিিা সম্বরে ঐ িযতিে জ্ঞাি র্ত যিশী হরি তাে
পরক্ষ্ তত যিশী তিভযিথ ভারি ও তত আরগ্ এ দুঘিথ িা সম্বরে ভতিেযদ্বাণী কো সম্ভি হরি। তকন্তু যকারিা
অিিারতই এ দুঘিথ িাে জিয তারক দায়ী কো র্ারি িা।
এমিতক যর্ সি হস্তরক্ষ্প দৃশযতঃ যিততিাচক , যর্মি: আর্াি িাতর্ি কেণ , যস সরিেও উরেশয ইততিাচক ।
কােণ , এে মার্যরম অিযরদেরক ও ভতিেযত প্রজন্মরক অিন্ত দুভাথ রগ্যে পর্ যর্রক অতিিশ্বে সােরিযে পরর্ে
তদরক প্রতযািতথরি উদ্বুদ্ধ কো হয়। শুর্ু তা-ই িয় , র্ারদেরক আর্ারিে মার্যরম ধ্বংস কো হয় তারদে জিযও
তা ইততিাচক। কােণ , পেকািীি জীিরি তর্া অিন্ত যসৌভাগ্য ও অিন্ত দুভাথ রগ্যে জীিরি িযতিে কমথ
অিুর্ায়ী তাে যি‘ আমত ও শাতস্তে পতেমাণ ও মাোয় পার্থকয হরি। তাই পাপীে ধ্বংস সার্রিে েরি তাে
পারপে যিাঝা আে যিশী ভােী হওয়াে সম্ভািিা িা র্াকায় তা তাে তিরজে জিযও কমরিশী কিযাণকে।
DETERMINISM:
তির্থােণিাদ হ'ি দাশথতিক তিশ্বাস র্া িরি, সমস্ত ঘিিা পূিিথ তথী তিদযমাি কােরণ সম্পূণথ তির্থাতেত হয়। দশথরিে
ইততহাস জুরড় তির্থাতেত তত্ত্বগুতি তিতভন্ন এিং কখিও কখিও ওভােিযাতপং উরেশয এিং তিরিচিা যর্রক
উদ্ভূত হরয়তেি। তির্থােণিারদে তিপেীত হ'ি এক প্রকারেে অিন্তিাদ (অিযর্ায় িিরেরিতেতিজম িিা হয়) িা
এরিারমরিাতা । তির্থােণিাদ প্রায়শই স্বার্ীি ইচ্ছাে সারর্ তিপেীত হয়।
FATALISM:
প্রাণতন্ত্র একতি দাশথতিক মতিাদ র্া সমস্ত ঘিিা িা কমথরক তিয়ততে তদরক িশীভূত কোে উপে যজাে যদয় ।
PREDETERMINISM:
মাোত্মকতা তিম্নতিতখত িীরচে যর্ যকািও র্ােণারক যিাঝায়:
আমো আসরি র্া কতে তা িযতীত অিয তকেু কেরত আমো শতিহীি এই দৃতষ্টভতি। এে মরর্য অন্তভযি
থ েরয়রে
যর্ মািুরেে ভতিেযরত তারদে তিজস্ব তিয়া প্রভাি োখাে ক্ষ্মতা যিই।
তিেতেচ তিরৎশ তাে এই র্ােণাতিে িাম তদরয়তেরিি "তযতকথ প্রাণঘাতীতা" তাে দয ওয়ান্ডাোে অযান্ড তহজ
শযারো িইরয়।

EXISTENTIALISM:
অতস্তেিাদ হি তিশ্বাস, সরচতিতা, স্বার্ীি ইচ্ছা এিং িযতিগ্ত দায়িদ্ধতাে সংতমশ্ররিে মার্যরম এমি একতি
তিরশ্বে মরর্য তিজস্ব অর্থ তততে কো- র্াে অন্ততিথতহত তিজস্ব যকািওেকম কাঠারমা যিই।
NIHILISM:
তিতহতিজম এমি তিশ্বাস র্া িরি যর্, মহাতিরশ্বে যকািও অন্ততিথতহত অর্থ যিই। তিকল্প তহসারি আমারদে
তিজস্বতারক গ্রড় যতািাে যচষ্টা কো অর্থহীি।
আর্ুতিক এই সি মতিাদ মূিত প্রাচীি তেতিাময় তেেকারদেই িতযি ভাসথি। আমো এখি যদখরিা ইসিারমে
ইততহারস সিথপ্রর্ম যকাি যকাি িাততি তেেকা তাকদীে তিরয় ভ্রাতন্তে প্রচাে শুরু করেতেরিা।

ক্বদতেয়া তেতিাঃ
আেতি ক্বদে ( )قدرশব্দ যর্রক ক্বাদতেয়া শব্দতি এরসরে। ক্বদে অর্থ হি ভাগ্য। অর্চ ক্বাদতেয়া সম্প্রদায় ক্বদে
িা ভাগ্য তিশ্বাস করেিা। তারদে িারমে সারর্ তিশ্বারসে যকাি তমি যিই িেং িারমে তিপেীত তিশ্বাসই তাো
করে র্ারক। তাই িিা হয় র্াো ক্বদে িা ভাগ্য তিশ্বাস করেিা তারদে কাদতেয়া িা ক্বাদতেয়া িিা হয়। ক্বাদতেয়া
ও মুতাতজিারদে মরর্য আতকদাগ্ত তকেু তমি র্াকাে কােরি অরিরক ক্বাদতেয়া ও মুতাতজিারদে একই
সম্প্রদায় মরি করেি। আসরি িযাপােিা তা িয়। মুতাতজিা সম্প্রদারয়ে প্রততষ্ঠাতা হরিা ওয়াতসি ইিরি আতা
অপে পরক্ষ্ কাদতেয়া সম্প্রদারয়ে প্রততষ্ঠাতা হরিা সীসওয়াহ।
 কদতেয়া সম্প্রদারয়ে তাকদীে অস্বীকাে প্রকৃতপরক্ষ্ আল্লাহে ইিরমে অস্বীকারেে িামান্তে। কােণ
সৃতষ্টকূরিে ভাগ্য তির্থােরণে জিয প্রর্াি যর্ তিয়ামক দেকাে তা হরিা সৃতষ্টকূরিে তক হরি িা হরি
তাাঁে জ্ঞাি োখা। কদতেয়ারদে র্ােণা যকারিাতকেু সৃতষ্ট িা উৎপন্ন হওয়াে মুহুরতথই যকিি আল্লাহ
জািরত পারেি। এে আরগ্ িয়। সুতোং এতি যকিি তিদাতই িয়, ঈমারিে চেম একতি তিপর্থয়ও
িরি। তর্তি অতীত ভতিেযত জারিি যকিি তততিই তা তিতপিদ্ধ কেরত সক্ষ্ম।

জািতেয়া তেতিাঃ
কাদতেয়া সম্প্রদায় কদে িা ভাগ্য তিশ্বাস করেিা। আে জািতেয়ারদে আতকদা কাদতেয়ারদে আতকদাে সম্পূণথ
তিপেীত। তারদে মরত িান্দাে ইচ্ছার্ীি যকারিা কাজ কেরত পারেিা, িেং আল্লাহ তা'য়ািা িান্দারদে
কমথসমূহ পূরিথই তির্থােি করে যেরখ তদরয়রেি। মািুেে ইচ্ছাে যকাি দখি যিই। সকি তজতিসই আল্লাহে
হুকযরমে কারে অিুগ্ত কারজই যকাি তজতিসই আল্লাহে ইচ্ছায় পতেিতথি কেরত পারে িা। মহাি আল্লাহ
যর্রহতয ভতিেযৎ জারিি কারজই ভতিেযরতে সকি কাজ কমথ আল্লাহি ইচ্ছা অিুর্াই সাজাি আরে। তারদে
তিশ্বাস, মািুরেে ভাি িা মন্দ কোে যকাি ক্ষ্মতা যিই। আল্লাহই তারক ভাি িািাি এিং আল্লাহই তারক মন্দ
িািাি। এরত তাে ইচ্ছাে যকাি মূিয যিই। তারদে এই আতকদা কযেআি তিরোর্ী।

উিাদা তিি সারমত োতর্য়াল্লাহু আিহু যর্রক িতণথত, তততি একদা তাে যেরিরক উপরদশ তদরত তগ্রয় িিরিিঃ
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‘‘যহ িৎস, তযতম ততক্ষ্ণ পর্থন্ত ঈমারিে স্বাদ অিুভি কেরত পােরি িা, র্তক্ষ্ণ িা তযতম এ কর্া তিশ্বাস
কেরি যর্, যতামাে জীিরি র্া ঘরিরে তা ঘিােই তেি। আে র্া ঘরিতি তা যকারিা তদি ঘিাে তেিিা। োসূি
সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়া সাল্লামরক আতম এ কর্া িিরত শুরিতে, সিথপ্রর্ম আল্লাহ তাআিা র্া সৃতষ্ট কেরিি
তা হরচ্ছ কিম। সৃতষ্টে পেই তততি কিমরক িিরিি, তিরখা। কিম িিিঃ যহ আমাে েি, আতম কী তিখরিা?
তততি িিরিি, তকয়ামত পর্থন্ত সি তজতিরেে তাকদীে তিতপিদ্ধ করো। যহ িৎস! োসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ
ওয়া সাল্লামরক আতম িিরত শুরিতে, যর্ িযতি তাকদীরেে উপে তিশ্বাস কো িযতীত মৃতযয িেণ কেরিা, যস
আমাে উম্মরতে মরর্য গ্ণয িয়’’।(আিু দাউদ, অর্যায়ঃ তাকদীে সম্পরকথ। হাদীে িং- ৪৭০২)

তাকদীরেে স্তে িা পর্থায়ঃ
ইমাম আিু হািীোহ েহ.-এে তেকরহ আকিাে গ্ররেে িযাখযায় উরল্লখ কো হরয়রে যর্, তাকদীে ৫ প্রকাে।
র্র্া- (১) আল্লাহপাক সকি তকেুে পতেমাণ তির্থােণ করেি। (২) িাওরহ মাহেযরজ তা অতিত করেি। (৩)
সৃতষ্টজগ্রত তা প্রকাশ করেি। (৪) আরখোরতে জগ্রতে জিয পতেপূণথ প্রততেি প্রদাি তির্থােণ করেি ও
(৫) তিতিময় দাি করেি। (শেহু তেকরহ আকিে, পৃ ৫৩; আি আকীদাতযি ওয়াতদততয়যাহ ময়াস শেরহ, পৃ.
২৭৮-২৭৯)। হুজ্জাতযি ইসিাম শাহ ওয়ািীউল্লাহ মুহারেরস যদহিভী েহ. উতল্লতখত তাকদীরেে ৫তি
প্রকােরক এভারি তিিযাস করেরেি।
র্র্া(১) আল্লাহপাক আজািী ইিরম এিা তিতেকৃত যর্, তিশ্বজগ্তরক িান্দাহে কিযাণকে ও উপরর্াগ্ী তিরিচিা
করে সুন্দেতমরূরপ সৃতষ্ট কো হরি।
(২) আল্লাহপাক তাকদীে তির্থােণ করেরেি। অিয কর্ায় তততি সকি সৃতষ্টে তাকদীে তিরখ যেরখরেি
আসমাি ও জমীি সৃতষ্টে ৫০ হাজাে িেে পূরিথ। এই উভয় োরজযে মূি অর্থ এক ও অতভন্ন।
(৩) আল্লাহপাক র্খি হর্েত আদম আ.-যক সৃতষ্ট করেরেি, তখি তির্থােণ করেরেি যর্, তততি সিথপ্রর্ম
মািুে তর্া আতদ মািি হরিি। তাে যর্রক মািি জাততে সূচিা হরি। তততি তমোিী জগ্রত আদম সন্তারিে
আকৃততসমূহ উদ্ভািি করেরেি। তারদে যসৌভাগ্য-দুভথাগ্যরক আরিা ও আাঁর্ারেে সারর্ উপমা তদরয়রেি।
তারদেরক মুিাল্লাক িা শেয়ী তির্ারিে প্ররয়াগ্িি তির্থােণ করেরেি। তারদে মারঝ আল্লাহে মাতেোত ও তাে
সামরি তিিত হওয়াে যর্াগ্যতা সৃতষ্ট করেরেি।

(৪) ওই সমরয়ে তাকদীে র্খি মাতৃউদরে সন্তারিে যদরহ আত্মা েযাঁরক তদরয়রেি এিং
(৫) যকারিা ঘিিা িাস্তিাতয়ত হিাে পূিথক্ষ্রণ তির্থাতেত তাকদীে। র্খি ঊধ্বথজগ্ত হরত তিরদথশ পৃতর্িীরত
আরস। তা একতি তমোিী িস্তুরত পতেিততথত হয়। অতঃপে তাে তির্াি পৃতর্িীে সিথে েতড়রয় পরড়।
(হুজ্জাতযল্লাতহি িাতিগ্াহ: খন্ড ১, পৃ. ১৫৩)।
ইিরি তাইতময়া ে. িরিি, মািুরেে আয়ূ দুই র্েরিে: এক র্েরিে আয়ূ অিড়, র্া আল্লাহ োড়া আে যকউ
জারি িা। তদ্বতীয় প্রকারেে আয়ূ যকাি শরতথে সারর্ সম্পকথর্ুি হরয় র্ারক। এে আরিারক োসূি সা.-এে
তিরম্নাি হাদীসতিে অর্থ স্পষ্ট হরয় উরঠ,
মহাি আল্লাহ যেরেশতারক িান্দাে আয়ূ যিখাে তিরদথশ যদি এিং তাাঁরক িরি যদি, িান্দা আত্মীয়তাে সম্পকথ
েক্ষ্া কেরি তযতম তাে িয়স এত িেে িাতড়রয় তদও। তকন্তু তাে িয়স িাড়রি তক িাড়রি িা যস তিেরয়
যেরেশতা তকেুই জারিি িা। যকিি আল্লাহই তাে সুতিতদথষ্ট িয়স সম্পরকথ সমযক জ্ঞাি োরখি। তােপে তাে
মৃতযয এরস যগ্রি আে সময় যদওয়া হয় িা। োতাওয়া ইিরি তায়তমইয়াহ, ৮/৫১৭।
ইিিুি কাতয়যম িরিি: আল্লাহ তাাঁে তিশ্বাসী িান্দারদে জিয র্া তির্থােণ করেরেি তা েহমত স্বরূপ। র্তদও তা
প্রদাি িে করে হরত পারে; পেীক্ষ্া হরিও যসতি কিযাণকে। আে তাাঁে তির্থাতেত দূরর্থাগ্ও মিিজিক। র্তদও
তা পীড়াদায়ক হয়। (মাদাতেজ আি-সারিকীি, ৪/২১৫)

তভন্নপ্রকােঃ
সময় ও পাে তহরসরি ভারগ্যে আিাে চােতি স্তে েরয়রে। এক. যগ্ািা সৃতষ্টে ভাগ্যতিতপ। দুই. মািুরেে সার্ােণ
ভাগ্যতিতপ। ততি. িাতেথক ভাগ্যতিতপ। চাে. তদিতন্দি ভাগ্যতিতপ।
এক. সার্ােণ ভাগ্যতিতপ হরচ্ছ যগ্ািা সৃতষ্টজগ্রতে ভাগ্য। পৃতর্িীে প্রতততি অণু-পেমাণুে তিকাশ ও পতেণতত
িাওরহ মাহেযরজ যিখা আরে। এতি আসমাি ও জতমি সৃতষ্টে ৫০ হাজাে িেে আরগ্ আল্লাহ তাআিা িাওরহ
মাহেযজ িা সংেতক্ষ্ত েিরক তিরখ যেরখরেি। োসুিুল্লাহ (সা.) ইেশাদ করেরেি, ‘সৃতষ্টজগ্রতে ভাগ্য
আকাশ ও পৃতর্িী সৃতষ্টে ৫০ হাজাে িেে আরগ্ যিখা হরয়রে।’ (মুসতিম শতেে, হাতদস : ২৬৫৩)
দুই. তদ্বতীয় স্তরেে ভাগ্য মািুরেে ভাগ্যতিতপ। মহাি আল্লাহ মারয়ে গ্রভথ মািুরেে আকৃতত সৃতষ্ট করে তাে
যভতে রুহ দাি করেি। তখি তাে ভাগ্যতিতপরত তকেু তিেয় তিরখ যদওয়া হয়। োসুিুল্লাহ (সা.) িরিরেি,
‘প্ররতযক মািুে তাে মারয়ে যপরি ৪০ তদি িীর্থরূরপ জমা র্ারক। তােপে পতেিততথত হরয় েিতপরেে আকাে
হয়। এেপে পতেিততথত হরয় মাংসতপে হয়। অতঃপে আল্লাহ তাে কারে যেরেশতা পাতঠরয় রুহ েযাঁরক যদি।
আে তাে প্রতত চােতি তিরদথশ যদওয়া হয়। তিরখ যদওয়া হয় তাে আয়ু, তাে জীতিকা, তাে আমি ও যস
দুভথাগ্া, িা যসৌভাগ্যিাি। (সতহহ িুখাতে, হাতদস : ৩৩৩২)
ততি. ভারগ্যে তৃতীয় স্তে হরিা িাতেথক ভাগ্য। িেরেে তিতদথষ্ট সমরয় আল্লাহ ওই িেরেে পতেকল্পিা
যেরেশতারদে কারে অপথণ করেি। মহাি আল্লাহ িরিি, ‘তিশ্চয়ই আতম এরক (রকােআি) িাতজি করেতে

এক িেকতময় োরত। তিশ্চয়ই আতম সতকথকােী। এ োরত প্রতততি প্রজ্ঞাপূণথ তিেয় তিে কো হয়।’ (সুো :
দুখাি, আয়াত : ২-৪)।
এ আয়ারতে িযাখযায় তিতশষ্ট যশ্রষ্ঠতম তােতসেতিদ হজেত ইিরি আব্বাস (ো.) িরিি, এতি পতিে
যকােআি অিতেরণে োত। ওই োরত সৃতষ্ট সম্পতকথত সি গুরুেপূণথ তিেরয়ে তসদ্ধান্ত হয়। িাওরহ মাহেযরজ
েতক্ষ্ত মূি গ্রে যর্রক আগ্ামী এক িেরেে ঘতিতিয তিেয় এ োরত পৃর্ক কো হয়। আল্লাহে তির্থাতেত সি
েয়সািা এ োরত সংতিষ্ট যেরেশতারদে কারে অপথণ কো হয়। (তােতসরে কযেতযতি)।
চাে. ভারগ্যে চতযর্থ স্তে হরিা তদতিক ভাগ্য। মহাি আল্লাহ িরিি, ‘আকাশ ও পৃতর্িীরত র্াো আরে সিাই
তাাঁে কারে প্রার্থী। তততি প্রতযহ গুরুেপূণথ ‘শারি’ (কারজ) তিরয়াতজত।’ (সুো : আে-েহমাি, আয়াত :
২৯)। আল্লামা ইিরি কাতসে (েহ.) এ আয়ারতে িযাখায় তিরখরেি, আল্লাহে ‘শাি’ হরিা, যর্ তাাঁরক োরক,
তততি তাে োরক সাড়া যদি। যর্ তাাঁে কারে চায়, তততি তারক দাি করেি। তততি অভািগ্ররস্তে অভাি দূে
করেি। গুিাহগ্াে ক্ষ্মা চাইরি তারক ক্ষ্মা করেি। তাাঁে কাজ হরিা, যগ্ািা আসমাি ও জতমিিাসীে
প্রতততদরিে প্ররয়াজি পূেণ কো।
হজেত আিু হুোয়ো (ো.) যর্রক িতণথত, োসুিুল্লাহ (সা.) িরিরেি, ‘প্রতত োরতে যশে তৃতীয়াংশ র্খি
িাতক র্ারক, তখি আল্লাহ তাআিা পৃতর্িীে তিকিিতথী আকারশ যিরম আরসি। তততি জগ্দ্বাসীরক োকরত
র্ারকি—যক আমারক োকরি, আতম তাে োরক সাড়া যদি? যক আমাে কারে (রকারিা তকেু) চাইরি, আতম
তারক দাি কেি? যক আমাে কারে ক্ষ্মা প্রার্থিা কেরি, আতম তারক ক্ষ্মা করে যদি।’ (িুখাতে শতেে,
হাতদস : ১১৪৫)

ঈমািী পেীক্ষ্াঃ
শুর্ু যমৌতখকভারি ঈমাি আিরিই যকারিা িযতি প্রকৃত ঈমািদাে হওয়াে দাতিদাে িয়। প্রকৃত ঈমািদাে
হওয়াে জিয তারক জাি-মাি ও িািা তিপদ-আপরদ ইমািী পতেক্ষ্ায়ও উিীণথ হরত হরি। এ প্রসরি
যকােআরি আল্লাহ পাক িরিি, 'যতামো তক মরি করেে যর্, যতামো যকারিা পেীক্ষ্া যদয়া োড়াই জান্নারত
প্ররিশ কেরি, যর্মিতি যতামারদে পূরিথে যিাকরদে পেীক্ষ্া কো হরয়তেি? তাো করঠাে দাতেদ্রতা ও মুশতকি
দ্বাো িযতর্ত হরয়তেি এিং এমিভারি প্রকতম্পত হরয়তেি যর্, এমিতক োসূি ও তাে সরি র্াকা ঈমািদােগ্ণ
িরি উরঠতেি, 'আল্লাহে সাহার্য কখি আসরি। হযা। তিঃসরন্দরহ আল্লাহে সাহার্য তিকরিই।' (সূো িাকাো,
আয়াত ২১৪)
আল্লাহ তাআ'িা িরিি, 'এিং অিশযই আতম যতামাতদগ্রক পেীক্ষ্া কেি তকেুিা ভয়, ক্ষ্যর্া, মাি ও জারিে
ক্ষ্তত ও েি-েসি তিিরষ্টে মার্যরম। তরি সুসংিাদ দাও সিেকােীরদে।' (সূো িাকাো, আয়াত ১৫৫) তততি
আেও িরিি, 'অিশয র্ি-সম্পরদ এিং জিসম্পরদ যতামারদে পেীক্ষ্া হরি এিং অিশয যতামো শুিরি

পূিথিতথী আহরি তকতািরদে কারে এিং মুশরেকরদে কারে িহু অরশাভি উতি। আে র্তদ যতামো তর্র্থয র্ােণ
কে এিং পেরহজগ্ােী অিিম্বি কে, তরি তা হরি একান্ত সৎসাহরসে িযাপাে। (সূো আরি ইমোি, ই
আয়াত ১৮৬)

