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েয েচৗ� আমেল িরিজক বােড়      

মুসিলম মাে�ই িব�াস কেরন েয তার আয় ও উপাজরন, জীবন ও মৃতুয,  

এবং েসৗভাগয ও দুভরাগয ইতযািদ িনর্ারর হেয় যায় যযন িতিন মােয়র 

উদের থােকন। আর এসব িতিন লাভ কেরন তার জনয বরা� উপায়-

উপকররগেলার মা্যেম। তাই আমােদর কতরবয হেলা হাত গিটেয় বেস 

না েথেক এর জনয িনর্ািরত উপায়-উপকরর সং�েহ েচ�া করা। েযমন 

চাষাবাদ, বযবসায়-বািরজয, িশ�-চার, চাকির-বাকির বা অনয িককু। 

আ�াহ তা ‘আলা বেলন,  

ِي ُهوَ ﴿ َّ �َض  لَُ�مُ  َجَعَل  �
َ
ْ  َذلُوٗ�  �ۡ� ْ  َمَناكِبَِها ِ�  فَٱۡمُشوا  �َ�ۡهِ  ّرِۡزقِهۦِۖ  ِمن َوُ�ُوا

ُُّشورُ   ]  ١٥: اللك[ ﴾١ �ل

‘িতিনই েতা েতামােদর জনয যমীনেক সুগম কের িদেয়েকন, কােজই 

েতামরা এর পেথÑ�া�ের িবচরর কর এবং তারঁ িরযক েথেক েতামরা 

আহার কর। আর তাঁর িনকটই পুনরুান।’ {সূরা আল-মুলক, আয়াত : 

১৫}  

আজ আমরা িরিজক বৃি�র উপায়সমূেহর মে্য কুরআন ও হাদীস 

েরামি�ত ১৪িট আমেলর কথা আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ।  

�থম আমল : তাকওয়া ও তাওয়া�ুল অবল�ন করা  
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আ�াহর ভয় তথা তাকওয়া অবল�ন করা, তাঁর িনেদরশাবিল পালন ও 

িনিষ� িবষয়গেলা বজরন করা। পাশাপািশ আ�াহর ওপর অটল আ�া 

রাযা, তাওয়া�ুল করা এবং িরিজক তালােশ তাঁর সাহাযয �াথরনা করা। 

কারর, েয আ�াহর ওপর ভরসা কের িতিনই তার জনয যেথ� হেয় 

যান। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,   

َّقِ  َوَمن ﴿ ََ  َ َّ ُۥ َ�َۡعل � ۡ  َوَمن َ�ۡتَِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَ�ۡرزُۡقهُ  ٢ َ�ۡرَٗجا َّ َّ َََو ََ  َ�َ 
 ِ َّ ۥٓۚ  َ�ُهوَ  � َّ  َحۡسُبُه ِِ  َ َّ ِۦۚ  َ�ٰلِغُ  � ۡمرِه

َ
ُ  َجَعَل  قَدۡ  أ َّ ءٖ  لُِ�ِّ  � :  الطالق[ ﴾ ٣ قَۡدٗر� َ�ۡ

٣  ،٢[    

‘আর েয আ�াহেক ভয় কের, িতিন তার জনয উ�রেরর পথ ৈতরী কের 

েদন। এবং িতিন তােক এমন উৎস েথেক িরযক িদেবন যা েস ক�নাও 

করেত পারেব না। আর েয আ�াহর ওপর তাওয়া�ুল কের আ�াহ তার 

জনয যেথ�। আ�াহ তাঁর উে�শয পূরর করেবনই। িন�য় আ�াহ �েতযক 

িজিনেসর জনয একিট সময়সীমা িন্রারর কের িদেয়েকন।’ {সূরা আত-

তালাক, আয়াত : ২-৩}  

অথরাৎ েয আ�াহেক ভয় করেব এবং আনুগতয েদযােব, আ�াহ তার 

সকল সংকট দূর কের েদেবন এবং তার ক�নাতীত �ান েথেক 

িরিজেকর সং�ান কের েদেবন। আর েয েকউ তার উে�শয হািসেল 

একমা� আ�াহর শররাপ� হয় িতিনই তার জনয যেথ� হেয় যান। 
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বলাবাহলয এই তাকওয়ার পিরচয় েমেল হালাল উপাজরেন েচ�া এবং 

সে�হযু� কামাই বজরেনর ম্য িদেয়।  

ি�তীয় আমল : তাওবা ও ইে�গফার করা   

অি্ক পিরমাের ইে�গফার এবং েবিশ েবিশ আ�াহর কােক কমা 

�াথরনা করেলও িরিজক বােড়। আ�াহ তা‘আলা তাঁর অনযতম নবী ও 

রাসূল নূহ আলাইিহস সালােমর ঘটনা তুেল ্ের ইরশাদ কেরন,  

ْ  َ�ُقۡلُت  ﴿ ََۡغفُِروا َُّ�مۡ  �ۡس ََ  َُِِّهۥ َر ّفاٗر� َ�  ١ ّمِۡدَراٗر� َعلَۡيُ�م �لّسَمآءَ  يُۡرِسلِ  ١ ََ
ۡمَ�ٰلٖ  َوُ�ۡمِدۡدُ�م

َ
ََُِ�َ  بِأ ٰتٖ  ّلُ�مۡ  َوَ�ۡجَعل َو َّ ََۡ�ٰٗر� ّلُ�مۡ  ۡجَعلَو�َ  َج

َ
  ،١٠: نوح[ ﴾ ١ �

١٢  [ 

‘আর বেলিক, ‘েতামােদর রেবর কােক কমা চাও; িন�য় িতিন পরম 

কমাশীল’। (তাঁর কােক কমা চাইেল) ‘িতিন েতামােদর উপর মুষল্াের 

বৃি� বষরর করেবন, ‘আর েতামােদরেক ্ন-স�দ ও স�ান- স�িত 

িদেয় সাহাযয করেবন এবং েতামােদর জনয বাগ-বািগচা েদেবন আর 

েদেবন নদী-নালা’। {সূরা নূহ, আয়াত : ১০-১২}  

হাদীেস িবষয়িট আেরকটু েযালাসা কের বলা হেয়েক, আবদু�াহ ইবন 

আ�াস রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,  
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ُ  َجَةَل  االِْسِتْاَفي�َ  لَِزمَ  َمنْ  « َّ ُ  ا
َ
ّ  ِمنْ  ل ّ  َوِمنْ  َ�ْرًَجي ِضيٍق  ُُ ُُ  ٍّ  ِمنْ  َوَ�َزقَهُ  فَرًَجي ََ

 .» َ�ْتَِسُب  الَ  َحيُْث 
‘েয বযি� িনয়িমত ইে�গফার করেব আ�াহ তার সব সংকট েথেক 

উ�রেরর পথ েবর কের েদেবন, সব দুি��া িমিটেয় েদেবন এবং 

অক�নীয় উৎস েথেক তার িরিজেকর সং�ান কের েদেবন।’ [আবূ 

দাঊদ : ১৫২০; ইবন মাজা : ৩৮১৯; তাবরানী : ৬২৯১]০F

1   

অনয হাদীেস বিররত হেয়েক, আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদআ�াহ আনহ 

েথেক বিররত, রাসূলু�া�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,    

َثَ  َمنْ  «
ْ
ْ
َ
ُ  َجَةَل  اِالْسِتْاَفي�َ  ر َّ ُ  ا

َ
ّ  نْ مِ  ل ُُ  ٍّ ّ  َوِمنْ  فَرًَجي ََ  ِمنْ  َوَ�َزقَهُ  َ�ْرًَجي ِضيٍق  ُُ

  .»َ�ْتَِسُب  الَ  َحيُْث 
‘েয বযি� েবিশ েবিশ ইে�গফার করেব আ�াহ তার সব সংকট েথেক 

উ�রেরর পথ েবর কের েদেবন, সব দুি��া িমিটেয় েদেবন এবং 

অক�নীয় উৎস েথেক তার িরিজেকর বযব�া কের েদেবন।’ [বাইহাকী : 

৬৩৬; হােকম, মু�াদরাক : ৭৬৭৭ সহীহ সূে� বিররত।]  

                                                            
1. (শায়য উসাইমীন বেলন, সনদগত িদক েথেক হাদীসিট দুবরল িকক এর মমর ও ব�বয 

সহীহ বা সিঠক। কুরআেনর আয়াত ও হাদীেস এই ব�েবযর সমথরন িবদযমান। এই 

হাদীস স�েকর িব�ািরত আেলাচনার পর শায়য িবন বায বেলন, সেবরাপির হাদীসিট 

তারগীব ও তারহীব তথা মানুষেক আিযরােতর আ�হ বা ভয় েদযােনার েকে� 

�হরেযাগয। কারর, এ বযাপাের কুরআন ও সু�ােহ একাি্ক ব�বয পাওয়া যায়। 

[ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারিব (হাদীেসর বযাযযা ও তার হকুম।]      
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তৃতীয় আমল : আ�ীয়েদর সে� সুস�কর রাযা  

আ�ীয়েদর সে� সুস�কর বজায় রাযা এবং তােদর হক আদােয়র 

মা্যেমও িরিজক বােড়। েযমন : আনাস ইবন মােলক রািদআ�াহ 

আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিক িতিন ইরশাদ কেরন,  

ْل �َِحَهُ  « ِِ يَ
ْ
ََِرِِ فَل
َ
ِِ ر  ُ
َ
 ل
َ
ْو ََُْْسه

َ
ِِ ِ�ْزقِِه ر  ُ

َ
ََ ل ْن ُْبَْس

َ
ُِ ر   .»َمْن َ ّ

‘েয বযি� কামনা কের তার িরিজক �শ� কের েদওয়া েহাক এবং তার 

আয়ু দীঘর করা েহাক েস েযন তার আ�ীয়েদর সে� সুস�কর বজায় 

রােয।’ [বুযারী : ৫৯৮৫; মুসিলম : ৪৬৩৯]  

চতৃথর আমল : নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর দরদ পড়া 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত দরদ পােঠও িরিজেক 

�শ�তা আেস। েযমনিট অনুিমত হয় িনে�া� হাদীস েথেক। েতাফােয়ল 

ইবন উবাই ইবন কা‘ব রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিররত, িতিন বেলন,     

ُت 
ْ
ِ  �َُسوَل  َْي قُل َّ ِّ  ا ِثُ  ِِ

ْ
ْ
ُ
َالةَ  ر ِّ ٍْ  َرلَيَْك  ال ْجَةُل  فََ�

َ
َالِت  ِمنْ  لََك  ر  َمي « َ�َقيَل  ََ

ُت  قَيَل . » ِشئَْت 
ْ
إِ  ِشئَْت  َمي « قَيَل  .الّرُععَ  قُل

ُت . » لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  زِْدَت  نْ فَ
ْ
َف  قُل ِْ  قَيَل . اِّ

ُت  قَيَل . » لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  زِْدَت  فَِإنْ  ِشئَْت  َمي «
ْ
 َ�ُهوَ  زِْدَت  فَإِنْ  ِشئَْت  َمي « قَيَل . فَيُّلُثَْ�ِ  قُل
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ُت . » لََك  َخْ�ٌ 
ْ
ْجَةُل  قُل

َ
َالِت  لََك  ر َّهي ََ مّ  ُُْ�َف  ًِِذا « قَيَل . ُُ . » َذْ�بَُك  لََك  َوُ�ْاَفرُ  َك ََ

نُو قَيَل 
َ
َذا ِرىَس  ر  .َحَسنٌ  َحِدٌْث  ََ

আিম িজেজস করলাম, েহ আ�াহর রাসূল, আিম আপনার �িত 

অি্কহাের দরদ পড়েত চাই, অতএব আমার দু‘আর মে্য আপনার 

দরেদর জনয কতটুকু অংশ রাযব? িতিন বলেলন, তুিম যতটুকু চাও। 

কা‘ব বেলন, আিম বললাম, এক চতুথরাংশ। িতিন বলেলন, তুিম যতটুকু 

চাও। তেব যিদ তুিম েবিশ পড় তা েতামার জনয উ�ম হেব। আিম 

বললাম, অে্রক? িতিন বলেলন, তুিম যতটুকু চাও। তেব তুিম যিদ 

েবিশ পড় তা েতামার জনয উ�ম হেব। কা‘ব বেলন, আিম বললাম, 

তাহেল দুই তৃতীয়াংশ? িতিন বলেলন, তুিম যতটুকু চাও। তেব তুিম 

যিদ েবিশ পড় তা েতামার জনয উ�ম হেব। আিম বললাম, আমার 

দু‘আর পুেরাটা জুেড়ই শ্ু আপনার দরদ রাযব। িতিন বলেলন, তাহেল 

তা েতামার ঝােমলা ও �েয়াজেনর জনয যেথ� হেব এবং েতামার গনাহ 

কমা করা হেব। [িতরিমযী : ২৬৪৫; হােকম, মু�াদরাক : ৭৬৭৭ (আবূ 

ঈসা বেলন, হাদীসিট ‘হাসান’ সহীহ।)]   

প�ম আমল : আ�াহর রা�ায় বযয় করা  
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আ�াহর রা�ায় েকউ বযয় বা দান করেল তা িবফেল যায় না। েস 

স�দ ফুরায়ও না। বরং তা বােড় ৈব িক। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ 

কেরন,  

َّ  قُۡل  ﴿ ۥۚ  ِدرُ َوَ�قۡ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  �ََشآءُ  لَِمن �لّرِۡزَق  يَۡبُسُط  َرّ�ِ  ِِ ُ ََ  ٓ َُم َوَما ََفۡق
َ
ءٖ  ّمِن أ ۡ�َ 

ۥۖ  َ�ُهوَ  ٰزِ�ِ�َ  َخۡ�ُ  َوُهوَ  ُ�ۡلُِفُه َّ    ]  ٣٩: سبي[ ﴾ ٣ �ل

‘বল, ‘িন�য় আমার রব তাঁর বা�ােদর মে্য যার জনয ই�া িরযক 

�শ� কেরন এবং স�ুিচত কেরন। আর েতামরা যা িককু আ�াহর জনয 

বযয় কর িতিন তার িবিনময় েদেবন এবং িতিনই উ�ম িরযকদাতা।’ 

{সূরা আস-সাবা’, আয়াত : ৩৯}  

ষ� আমল : বারবার হজ-উমরা করা  

হজ ও উমরা পাপ েমাচেনর পাশাপািশ হজকারী ও উমরাকারীর অভাব-

অনটন দূর কের এবং তার স�দ বািড়েয় েদয়। আবদু�াহ ইবন 

মাসঊদ রািদআ�াহ আনহমা কতৃরক বিররত, িতিন বেলন, ‘রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِّ  َ�ْ�َ  َُينُِةوا « َ
ْ
ُةْمَرةِ  اْ

ْ
إِّ�ُهَمي َوال

َفْقرَ  َ�غِْفيَينِ  فَ
ْ
نُوَب  ال ُّ ِك�ُ  َ�غِْف  َكَمي َوا

ْ
 َخبََث  ال

َِدْدِ 
ْ
ِب  اْ ََ ُّ َّ ِ  َوا ِف

ْ
َّ ِ  َولَىَْس  َوال ََ

ْ
َمْبُوَ�ةِ  لِل

ْ
  َََواٌب  ال

ّ
َّغ ُ ا ِِال

ْ
ْ «. 
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‘েতামরা হজ ও উমরা পরপর করেত থাক, েকননা তা অভাব ও গনাহ 

দূর কের েদয়, েযমন দূর কের েদয় কামােরর হাপর েলাহা, েসানা ও 

রপার ময়লােক।’ [িতরিমযী : ৮১৫; নাসাঈ : ২৬৩১]  

স�ম আমল : দুবরেলর �িত সদয় হওয়া বা সদাচার করা  

মুস‘আব ইবন সা‘দ রািদআ�াহ আনহ যু�জেয়র পর মেন মেন ক�না 

করেলন, িতিন েবা্ হয় তাঁর বীর� ও েশৗযর-বীযর েহতু অনযেদর েচেয় 

িনেজেক েবিশ মযরাদাবান। েসই ে�িকত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন,  

ْل  « ونَ  ََ   َوُُْرَزقُونَ  ُُغَْصُ
ّ
ٍْ  ِِال َةَفيئُِ� َُ  . » نِ

‘েতামােদর মে্য থাকা দুবরলেদর কারের েকবল েতামােদর সাহাযয করা 

হয় এবং িরিজক �দান করা হয়।’ [বুযারী : ২৮৯৬]  

অ�ম আমল : ইবাদেতর জনয ঝ�াটমু� হওয়া  

আ�াহর ইবাদেতর জনয ঝােমলামু� হেল এর মা্যেমও অভাব দূর হয় 

এবং �াচুযর লাভ হয়। েযমনিট বিররত হেয়েক আবূ হরায়রা রািদআ�াহ 

আনহ কতৃরক। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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َ  ِِنّ  « َّ   ا
َ
  آَدمَ  اْ�نَ  َْي َ�ُقوُل  ََُةيل

ْ
  ِلِةبَيَدِت  ََُفّرغ

ْ
ْمأل
َ
ْد�َكَ  ر ُسدّ  ِغً�  ََ

َ
  َ�ْقَركَ  َور

ّ
 َوِِال

ُت  َُْفَةْل 
ْ
ٍْ  ُشْاالً  ََْدَْْك  َمأل َ ُسدّ  َول

َ
 .» َ�ْقَركَ  ر

‘আ�াহ তা‘আলা বেলন, েহ আদম স�ান, আমার ইবাদেতর জনয তুিম 

ঝােমলামু� হও, আিম েতামার অ�রেক �াচুযর িদেয় ভের েদব এবং 

েতামার দাির� ঘুিচেয় েদব। আর যিদ তা না কর, তেব েতামার হাত 

বয�তায় ভের েদব এবং েতামার অভাব দূর করব না।’ [িতরিমযী : 

২৬৫৪; মুসনাদ আহমদ : ৮৬৮১; ইবন মাজা : ৪১০৭]  

নবম আমল : আ�াহর রা�ায় িহজরত করা 

আ�াহর সকি�র িনিমে� িহজরত তথা �েদশ তযাগ করেল এর 

মা্যেমও িরিজেক �শ�তা ঘেট। েযমনিট অনু্ািবত হয় িনেচর আয়াত 

েথেক। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َهاِجرۡ  ۞َوَمن ﴿ ِ  َسبِيلِ  ِ�  َُ َّ �ِض  ِ�  َ�ِدۡ  �
َ
َٰغٗما �ۡ� ََ ۚ  َكثِٗ�� ُم  ِمنۢ  َ�ُۡرجۡ  َوَمن وََسَعٗة

ِ  َِِ�  ُمَهاِجًرا بَۡيَِهِۦ َّ ِۦ � َِ ۡجُرهُۥ َوَ�عَ  َ�َقدۡ  �لَۡمۡوُت  يُۡدرِۡ�هُ  ُُمّ  َورَُسو
َ
ِۗ  َ�َ  أ َّ �  ََ ُ  َوَ� َّ � 

ُفوٗر�  ]  ١٠٠:  الَسيء[ ﴾ ١ رِّحيٗما ََ

‘আর েয আ�াহর রা�ায় িহজরত করেব, েস যমীেন বহ আ�েয়র 

জায়গা ও স�লতা পােব। আর েয আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর উে�েশয 

মুহািজর হেয় িনজ ঘর েথেক েবর হয় তারপর তােক মৃতুয েপেয় বেস, 
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তাহেল তার �িতদান আ�াহর উপর অব্ািরত হয়। আর আ�াহ 

কমাশীল, পরম দয়ালু।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ১০০}  

আয়ােতর বযাযযা আবদু�াহ ইবন আ�াস �মুয সাহাবী রািদআ�াহ 

আনহদ বেলন, ��লতা অথর িরিজেক �শ�তা।  

দশম আমল : আ�াহর পেথ িজহাদ 

একমা� আ�াহর সকি� হািসেলর িজহােদও স�েদর বযি� ঘেট। 

গনীমত বা যু�ল� স�েদর মা্যেম সংসাের �াচুযর আেস। েযমন ইবন 

উমর রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 

َْت  ِ�ْزِ�  وَُجِةَل  «
َ
ّل  ت  .»  ُ�ْمِح  ِِ

‘আর আমার িরিজক রাযা হেয়েক আমার বশরার কায়াতেল।’ [মুসনাদ 

আহমদ : ৫৬৬৭; বাইহাকী : ১১৫৪; শ‘আবুল ঈমান : ১৯৭৮৩] 

একাদশ আমল : আ�াহর েনয়ামেতর শকিরয়া আদায় করা  

সা্াররভােব আ�াহ েয িরিজক ও িনয়ামতরািজ দান কেরেকন তার 

জনয আ�াহর শকিরয়া করা এবং তাঁর �িত গাওয়া। কারর, শকিরয়ার 

ফেল েনয়ামত বৃি� পায়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,    
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ََ  �ذۡ  ﴿ ّذ
َ
َُّ�مۡ  ََأ زِ�َدَُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر

َ
َّ  َ�َفۡرُ�مۡ  َولَ�ِن َ�  ﴾ ٧ لََشِديدٞ  َعَذاِ�  ِِ

   ]٧: انراَيٍ[

‘আর যযন েতামােদর রব েঘাষরা িদেলন, ‘যিদ েতামরা শকিরয়া আদায় 

কর, তেব আিম অবশযই েতামােদর বািড়েয় েদব, আর যিদ েতামরা 

অকৃতজ হও, িন�য় আমার আযাব বড় কিঠন।’ {সূরা ইবরাহীম, 

আয়াত : ০৭}  

আয়ােত আ�াহ তা‘আলা শকিরয়ার বেদৗলেত েনয়ামত বাড়ােনার 

েঘাষরা িদেয়েকন। আর বলাবাহলয আ�াহর বাড়ােনার েকােনা সীমা-

পিরসীমা নাই।  

�াদশ আমল : িবেয় করা  

আজকাল মানুেষর দুিনয়ার �াচুযর ও িবলােসর �িত আসি� এত েবিশ 

েবেড়েক, তারা �চুর অথর েনই এ যুি�েত �েয়াজন সে�ও িবেয় 

িবলি�ত করার পেক রায় েদন। তােদর কােক আ�যর লাগেত পাের এ 

কথা েয িবেয়র মা্যেমও মানুেষর সংসাের �াচুযর আেস। কারর, 

সংসাের নতুন েয েকউ যু� হয়, েস েতা তার জনয বরা� িরিজক 

িনেয়ই আেস। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,     
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﴿  ْ َِ�ُحوا
َ
َ�ٰ  َوأ

َ
ٰلِِح�َ  ِمنُ�مۡ  َ�ٰ �ۡ� َّ ْ  َِِ �َمآ�ُِ�مۚۡ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  َو�ل  ُ�َقَرآءَ  يَُ�وَُوا

ۡغنِِهمُ  َُ  ُ َّ ُ  فَۡضلِهِۦۗ  ِمن � َّ  ]  ٣٢:  اِو�[ ﴾ ٣ َعلِيمٞ  َ�ِٰسعٌ  َو�

‘আর েতামরা েতামােদর ম্যকার অিববািহত নারী-পুরষ ও সৎকমরশীল 

দাস দাসীেদর িববাহ দাও। তারা অভাবী হেল আ�াহ িনজ অনু�েহ 

তােদরেক অভাবমু� কের েদেবন। আ�াহ �াচুযরময় ও মহাজানী।’ 

{সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩২}  

উমর ইবন যা�াব রািদআ�াহ আনহমা বলেতন, ওই বযি�র বযাপার 

িব�য়কর েয িবেয়র মে্য �াচুযর েযাঁেজ না। কারর �য়ং আ�াহ 

বেলেকন, ‘তারা অভাবী হেল আ�াহ িনজ অনু�েহ তােদরেক অভাবমু� 

কের েদেবন।’ 

�েয়াদশ আমল : অভােবর সময় আ�াহমুযী হওয়া এবং তার কােক 

দু‘আ করা  

িরিজক অজরেন এবং অভাব দূরীকরের �েয়াজন আ�াহর কােক দু‘আ 

করা। কারর, িতিন �াথরনা কবুল কেরন। আর আ�াহ তা‘আলাই 

িরিজকদাতা এবং িতিন অসীম কমতাবান। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َُّ�مُ  َوقَاَل  ﴿ ََِجۡب  �ۡدُعوِ�ٓ  َر ۡس
َ
 ]  ٦٠: غفر[ ﴾ َلُ�مۚۡ  أ
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‘আর েতামােদর রব বেলেকন, ‘েতামরা আমােক ডাক, আিম েতামােদর 

জনয সাড়া েদব।’ {সূরা আল-মু‘িমন, আয়াত : ৬০}  

এ আয়ােত আ�াহ দু‘আ করার িনেদরশ িদেয়েকন আর িতিন তা কবুেলর 

িজ�াদাির িনেয়েকন। যাবৎ না তা কবুেল পেথ েকােনা অ�রায় না হয়।  

েযমন ওয়ািজব তরক করা, হারাম কােজ জড়ােনা, হারাম আহার �হর 

বা হারাপ পির�দ পরা ইতযািদ এবং কবুলেক যািনক িবলি�তকরর। 

আ�াহর কােক দু‘আয় বলা েযেত পাের,  

‘েহ িরিজকদাতা আমােক িরিজক দান করন, আপিন সেবরা�ম 

িরিজকদাতা। েহ আ�াহ আিম আপনার কােক পিব� সু�শ� িরিজক 

চাই। েহ ওই স�া, দােনর ঢল সে�ও যার ভা�াের কমিত হয় না। েহ 

আ�াহ, আমােক আপিন আপনার হালাল িদেয় আপনার হারাম েথেক 

যেথ� কের িদন আর আপনার দয়া িদেয় আপিন কাড়া অনযেদর েথেক 

যেথ� হেয় যান। েহ আ�াহ আপিন আমােক েয িরিজক িদেয়েকন তা 

িদেয়ই সক� বািনেয় িদন। আর যা আমােক িদেয়েকন তােত বরকত 

িদন।’  

অভাবকােল মানুেষর কােক হাত না েপেত আ�াহর শররাপ� হেল এবং 

তাঁর কােকই �াচুযর চাইেল অবশযই তার অভাব েমাচন হেব এবং িরিজক 



 

16 

বাড়ােনা হেব। আবদু�াহ ইবন মাসঊদ রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিররত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

نَْزلََهي فَيَق ٌ  نِهِ  نََزلَْت  َمنْ  «
َ
ِّيِس  فَه ٍْ  نِي َ نَْزلََهي فَيقَ ٌ  نِهِ  نََزلَْت  َوَمنْ  فَيَ�تُهُ  َُُسدّ  ل

َ
ِ  فَه َّ  نِي

ُ  َ�يُوِشُك  َّ ُ  ا
َ
  َعِجٍل  نِِرْزقٍ  ل

َ
  .» آِجٍل  وْ ر

‘েয বযি� অভােব পিতত হয়, অতপর তা েস মানুেষর কােক েসাপদর 

কের (অভাব দূিরকরের মানুেষর ওপর িনভররশীল হয়), তার অভাব 

েমাচন করা হয় না। পকা�ের েয অভােব পিতত হেয় এর �িতকাের 

আ�াহর ওপর িনভররশীল হয় তেব অিনতিবলে� আ�াহ তােক তিরৎ বা 

্ীর িরিজক েদেবন। [িতরিমযী : ২৮৯৬; মুসনাদ আহমদ : ৪২১৮]  

চতুদরশ আমল : গনাহ তযাগ করা, আ�াহর দীেনর ওপর সদা অটল 

থাকা এবং েনকীর কাজ কের যাওয়া।  

গনাহ তযাগ করা, আ�াহর দীেনর ওপর অটল থাকা এবং েনকীর কাজ 

করা- এসেবর মা্যেমও িরিজেকর রা�া �শ� হয় েযমন পূেবরা� 

আয়াতগেলা েথেক অনুমান করা যায়।  

তেব সেবরাপির আমােদর মেন রাযেত হেব আমরা দুিনয়ােত িচরিদন 

থাকার জনয আিস িন। তাই দুিনয়ােক �া্ানয না িদেয় উিচত হেব 
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আিযরাতেক অ�াি্কার ও �া্ানয েদয়া। আমােদর এেদন অব�া েদেয 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ََ  بَۡل  ﴿ َيٰوةَ  َُۡؤثُِرو َ�ۡ�  ُّ ٰ  َخۡ�ٞ  َو��ِخَرةُ  ١ ۡ�َيا� ََ ۡۡ  ]  ١٧  ،١٦: االع[ ﴾ ١ َو�َ

‘বরং েতামরা দুিনয়ার জীবনেক �া্ানয িদ�। অথচ আিযরাত সেবরা�ম 

ও �ায়ী।’ {সূরা আল-আ‘লা, আয়াত : ১৬-১৭}  

আর পরকােলর মুি� ও িচরশাি�ই যার �্ান লকয তার উিচত হেব 

িরিজেকর জনয হাহাকার না কের অে� তু� হেত েচ�া করা। েযমন : 

হাদীেস এেসেক, আবদু�াহ ইবন আমর ইবন আ‘স রািদআ�াহ আনহম 

েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

فْلَحَ  قَدْ  «
َ
ٍَ  َمنْ  ر ْسلَ

َ
ُ  َوَ�ّغَةهُ  َكَفيفًي َوُ�ِزَق  ر َّ ُِ  نَِمي ا  .» آَُي

‘ওই বযি� �কৃত সফল েয ইসলাম �হর কেরেক আর তােক জীবন 

্ারের (অভাবও নয়; িবলাসও নয়) পযরা� পিরমার িরিজক েদয়া হেয়েক 

এবং আ�াহ তােক যা িদেয়েকন তােত তু�ও কেরেকন। [মুসিলম : 

২৪৭৩; িতরিমযী : ২৩৪৮; আহমদ : ৬৫৭২]  

পিরেশেষ আ�াহর কােক �াথরনা, িতিন েযন আমােদর এসব উপায়-

উপকরর েযাগাড় কের িরিজক তথা হালাল উপাজরেন উেদযাগী ও সফল 
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হবার তাওফীক দান কেরন। িতিন েযন আপনােদর িরিজক ও উপাজরেন 

�শ�তা দান কেরন। আমীন। 


