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সূরা আসর আমাদের যা শেখায়  
 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন করুআন নাসযল কদরদেন মানুদের জনয উপদেে ও জীবন সবধান সহসাদব। এ 
লদযযই সৈসন গুরুত্বাদরাপ কদরদেন কুরআন সনদয় সিন্তা-ভাবনা করার প্রসৈ : 

فَََل َيتََدبَُّروَن الُْقْرآََن 
َ
ْقَفالَُهاأ

َ
ْم لََعَ قُلُوٍب أ

َ
 أ

'ৈদব সক ৈারা কুরআন সনদয় গভীর সিন্তা-ভাবনা কদর না? নাসক ৈাদের অন্তরসমূদহ ৈালা রদয়দে?' 

(মুহাম্মাে : ২৪) 

কুরআন সনদয় যৈই সিন্তা-ভাবনা ও গদবেণা করা হদব অন্তদর কুরআদনর আদবেন ও কুরআদনর প্রসৈ ভসি 
ৈৈই বৃসি পাদব। মানুদের স্বভাব িসরদে, আিার-আিরদণ এর প্রভাব পড়দব। ৈাই শৈা আমরা শেসখ উমু্মল 
মুসমসনন আদয়ো রা. শক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া সাল্লাদমর িসরে সম্পদকে প্রশ্ন করা হদল সৈসন 
উত্তর শেন: 

 اكن خلقه القرآن

'ৈাাঁর িসরে সেল আল কুরআন।' (মুসসলম) 
কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া সাল্লাম কুরআনদক সনদজর জীবদনর পাদেয় সহদসদব সনদয়সেদলন। 
এদৈ সিন্তা-ভাবনা ও গদবেণা কদরদেন এবং সনজ জীবদন ৈা পূণোঙ্গরূদপ বাস্তবায়ন কদরদেন। 

আমরা আজ কুরআন পাঠ কসর সকন্তু ৈা আমাদের জীবদন শকাদনা প্রভাব শেদল না। আমাদের জীবনািাদর 
পসরবৈেন সূসিৈ কদর না। কারণ আমরা কুরআদনর মমে সনদয় শকাদনা সিন্তা-ভাবনা কসর না। আলী রা. 
বদলদেন, 'শয কুরআন পাদঠ সিন্তা-ভাবনা শনই, শস পাদঠ শকাদনা কলযাণ শনই।' 

আব্দুল্লাহ ইবদন মাসউে রা. বদলদেন, 'আজ শৈামরা সূরা োদৈহা শেদক সনদয় শেে পযেস্ত এমনভাদব 
করুআন খৈম কদরা শয, একসি হরেও বাে পদড় না। সকন্তু বাস্তব কো হল, শস অনুযায়ী কমে সম্পােন বাে 
পদড় যায়।'  
আমরা সূরা আল আসর পাঠ কসর।  ৈা  মখুস্থও কদরসে । জীবদন কৈবার শয পাঠ কদরসে ৈার সহদসব শৈা 
সনদজর কাদেও শনই; সকন্তু কখদনা সক শভদব শেদখসে শোি এই সূরাসির মদধয আল্লাহ ৈাআলা কৈগুসল 
গুরুত্বপূণে সেযা শরদখদেন। কৈ িমৎকার শহোদয়ৈ শরদখদেন যুদে এ সূরাসির মদধয। ইহকালীন ও 
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পরকালীন মুসির স্পষ্ট সনে শরদখদেন সৈসন মাে সৈন আয়াৈ সবসেষ্ট এ সূরার মদধয। সাহাবাদয় শকরাদমর 
অদনদকর সম্পদকে বসণেৈ আদে শয, ৈারা যখন একজন অপর জদনর সদঙ্গ শেখা-সাযাৈ করদৈন ৈখন সরূা 
আল আসর পাঠ কদর শুনাদৈন। (ৈাবরাসন, হায়সাসম সে মাজমাআয যাওয়াদয়ে) 

ইমাম োদেয়ী রহ. বদলন, 'আল্লাহ ৈাআলা যসে করুআদন অনয শকাদনা সরূা নাসযল না কদর শুধ ুসরূা আল 
আসর নাসযল করদৈন ৈাহদল এিা মানুদের শহোয়াদৈর জনয যদেষ্ট হৈ।' (সমেৈাহুস সাআোহ : ইমাম 
োদেসয়) 
যসে শকউ এ সূরায় গভীরভাদব েৃসষ্ট শেয় ৈাহদল শস ৈাদৈ একসি উন্নৈ, সনু্দর, োসন্তময়, পসরপণূে এবং 
সবার জনয কলযাণকর সমাদজর সিে শেখদৈ পাদব। (আেওয়াউল বায়ান : ৯/৫০৭)  
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরাসি শুরু কদরদেন 'ওয়াল আসর' েব্দ সেদয়। ইরোে হদয়দে- 

 ﴾1َوالَْعْْصِ ﴿

'আসদরর েপে।' (১) 
'আসর' বলদৈ সক বুঝাদনা হদয়দে? 

'আসর' েদব্দর দুদিা অেে : এক. যুগ বা সময়। দুই. আসদরর নামাদজর সময়, যার আগমন হয় শজাহদরর 
নামাদজর সময় শেে হওয়ার পর এবং শেে হয় সূযোদস্তর মধয সেদয়। আল্লাহ ৈাআলা শকানসির েপে 
কদরদেন? সমদয়র েপে না আসদরর ওয়াদির েপে? 

সবোসধক গ্রহণদযাগয মৈ হল সৈসন 'আসর' বলদৈ এখাদন সমস্ত সমদয়র েপে কদরদেন। কদরদেন যদুগর 
েপে। আর যুদগর গদভেই এক জাসৈর উত্থান ঘদি,  অনয জাসৈর ঘদি পৈন। রাসে আদস। যায় সেন। 
পসরবসৈেৈ হয় পসরদবে ও মানব সমাজ। এমন সব পসরবৈেন আদস যা মানুে কল্পনা করদৈ পাদর না। 
কখদনা অনাকাসিৈ কখদনা বা প্রৈযাোর শিদয় শবসে পসরবৈেন আদস এ সমদয়র বযবধাদনই। ৈাই এ যুগ বা 
সময় বড় সবস্ময়কর। সবদিদয় গুরুত্বপূণে মানব, োনব, জীব-জন্তুসহ ৈাবৎ সসৃষ্টকদুলর জনয। এিা বঝুাদনার 
জনযই আল্লাহ ৈাআলা সমদয়র েপে কদরদেন। (আৈ সৈবইয়ান সে আকসাসমল বায়ান : ইবনলু কাসয়যম 
আল জাওসয)  
শকাদনা বস্তু বা সবেদয়র েপে করদল ৈার অস্বাভাসবক গুরুত্ব বুঝায়। সময় এমনই এক সবস্মদয়র আধার শয, 

আমরা জাসন না অৈীৈকাদল এিা সক কারদণ হদয়দে। আমরা জাসন না ভসবেযদৈ সক ঘিদৈ যাদে। এমনসক 
আমাদের সনদজদের জীবন, সনদজর পসরবার, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পদকে আমরা বলদৈ পাসর না শয আগামী 
কালদকর পসরবদেিা সঠক আজদকর মৈ োকদব সক োকদব না। শেখা যায় মানুে সনজ সম্পদকে একসি 
পসরকল্পনা সনদয়দে। আগামীকাল এিা শস বাস্তবায়ন করদব। অজেন করদব এিা শসিা অদনক সকেু। শস েৃঢ় 
প্রৈযয়ী োদক এ পসরকল্পনা বাস্তবায়দনর পদে। সব উপকরণ োদক হাদৈর নাগাদল। সব মাধযম ও েলােল 
োদক আপন নখেপেদন। শকাদনা সকেুরই অভাব শনই। ৈবুও এ 'সময়' নামক বস্তুসির বযবধাদন এমন সকে ু
ঘদি যায় যা ৈার সব সকেদুক ৈেনে কদর শেয়। শস ভাবদৈই পাদর না- শকন এমন হল। অদনক বড় বড় 
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সহসাব শস সমসলদয়দে সকন্তু এর সহসাব শস শমলাদৈ পারদে না। এিাই হল 'সময়'। আল্লাহ ৈাআলা এর প্রসৈ 
মানুদের েৃসষ্ট আকেেদণর জনযই বদলদেন, 'ওয়াল আসর' - েপে সমদয়র। 

এ শেদক আমরা জীবদনর জনয সমদয়র গুরুত্ব অনুধাবন করদৈ পাসর। আমাদের মদন রাখদৈ হদব আল্লাহ 
হদলন মহান। সৈসন মহান বস্তু বযৈীৈ অনয শকাদনা সকেুর েপে কদরন না।  
ৈােসসরসবে ইকরামাসহ অদনদক বদলদেন, 'আসর' বলদৈ এখাদন আসদরর 

নামাদজর সমদয়র েপে করা হদয়দে। শকননা আসর নামাদজর সময়সি খুব গুরুত্বপূণে। প্রখযাৈ ৈােসসরসবে 
ইবদন জাসরর আৈ ৈাবারী রহ. বদলদেন, 'সসঠক কো হল এখাদন 'আসর' বলদৈ আল্লাহ ৈাআলা 'সময়' শক 
বসুঝদয়দেন। যুদগর অপর নাম সময়। সকাল, সবকাল, দুপরু, রাৈ, সেন, সপ্তাহ, মাস, বের, যগু, েৈাব্দী, 

সহস্রাব্দ ইৈযাসে সব সকেুই বুঝায় এ 'আসর' বা 'সময়' নামক েব্দ। (জাদমউল বায়ান : ১৫/২৮৯)  
যসে এ সূরাসির প্রসৈ গভীরভাদব েৃসষ্ট শেয়া হয় ৈাহদল শেখা যাদব শয, সময়িাদক সকল যদুগ শিদন শনয়া 
হদয়দে। মানুেদক সমদয়র মদধয আবি করা হদয়দে। সময় োড়া মানদুের জীবন শযমন সিল নয়, শৈমসন 
সময় বযৈীৈ ৈাদের শকাদনা অৈীৈ, বৈেমান ও ভসবেযৈও শনই। 

সিৈীয় আয়াৈ :  

نَْساَن لَِِف ُخْْسٍ ﴿  ﴾2إِنَّ اْْلِ

'অবেযই মানুে যসৈদৈ সনপসৈৈ।' 

যসেও এখাদন ইনসান বা মানুে েব্দসি এক বিদন বযবহার করা হদয়দে সকন্তু ৈার পূদবে জাসৈবািক আসলে 
লাম বযবহার কদর পুদরা মানব জাসৈদক বুঝাদনা হদয়দে। অেোৎ পুদরা মানবদগাসি যসৈগ্রস্ত। ৈারা সকদল 
ধ্বংদসর সেদক ধাসবৈ হদে। ৈদব যাদের মদধয িারসি গুণ আদে ৈারা বযৈীৈ। এ িারসি গুদণর অসধকারীরা 
যসৈগ্রস্ত নয়। ৈারা লাভবান সবেো। লাভবান ইহকাল ও পরকাদল। পরবৈেী আয়াদৈ এ িারসি গুদণর কোই 
বসণেৈ হদয়দে। 

ৈৃৈীয় আয়াৈ :  

ْْبِ ﴿ احِلَاِت َوتََواَصْوا بِاحْلَقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ يَن آََمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ  ﴾3إَِّلَّ اَّلَّ

'ৈদব ৈারা োড়া যারা ঈমান এদনদে, সৎকাজ কদরদে, পরস্পরদক সদৈযর উপদেে সেদয়দে এবং 
পরস্পরদক তধদযের উপদেে সেদয়দে।'  
িারসি গুণ যাদের মদধয োকদব ৈারা যসৈগ্রস্ত হদব না।  
এক. ঈমান 

দুই. সৎকাজ বা আমাদল সাদলহ  

সৈন. অনযদক সদৈযর পদে আহবান  

িার. অনযদক তধদযের উপদেে োন  
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একজন মুসসলম শুধু সনদজদক সনদয় ভাদব না। সনদজর সুদখ সন্তুষ্ট োদক না। শযমন শস সনদজর দুুঃদখই শুধু 
বযসেৈ হয় না। অদনযর কো সিন্তা করদৈ হয় ৈাদক। অদনযর কলযাদণ কাজ করদৈ হয়। অদনযর দুদখ দুখী ও 
অদনযর সুদখ সুখী হওয়া ৈার কৈেবয। এজনয এ িারসি গুদণর প্রেম দুদিা গুণ সনদজর কলযাদণর জনয আর 
পদরর গুণ দুদিা হল অদনযর কলযাদণর জনয। প্রেম গুণ দুদিা িারা একজন মুসসলম সনদজদক পসরপূণে কদর, 

আর অপর দুইগুণ িারা অনযদক পসরপূণে করার প্রয়াস পায়।  
প্রেম গুণসি হল ঈমান। এিা একিা বযাপকসভসত্তক আেদেের নাম। প্রখযাৈ ৈােসসরসবে মুজাসহে রহ. 
বদলদেন, ঈমান হল, আল্লাহদক এক বদল সবশ্বাস করা, ৈাাঁর একত্ববােদক সবেদযদে গ্রহণ করা। ৈাাঁর পয 
শেদক যা সকেু এদসদে সবগুদলাদক শমদন শনয়া এবং সবেদযদেই ৈার কাদে জওয়াব সেদৈ হদব এ আেেে 
ধারণ করা। (ৈােসসদর ৈাবাসর)  
ঈমাদনর পর শনক আমল বা সৎকদমের স্থান। সৎকমে কম শবসে সকল মানুেই কদর। ৈদব ঈমান নামক আেেে 
ৈারা সকদল বহন কদর না। েদল ৈাদের আমল বা কমেগুদলা সেদয় লাভবান হওয়ার পসরবদৈে ৈারা যসৈর 
সম্মুখীন হদয় োদক। সৎকমেেীল মানুেগুদলা যসে ঈমান নাদমর আেেেদক গ্রহণ কদর ৈাহদল এ সৎকমে িারা 
ৈারা দুসনয়াদৈ শযমন লাভবান হদব আদখরাদৈও ৈারা অনন্তকাল ধদর এ লাভ শভাগ করদব। আর যসে 
সৎকদমের সদঙ্গ ঈমান নাদমর আেেে না োদক, ৈাহদল সৎকমে সেদয় দুসনয়ার যণস্থায়ী জীবদন সকেিুা লাভবান 
হদলও আদখরাদৈর স্থায়ী জীবদন এিা ৈাদের শকাদনা কলযাদণ আসদব না। এ জনয আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
প্রেদম ঈমাদনর কো বদলদেন।  
সৎকমে হল, যা সকে ুইসলাম করদৈ বদলদে শসগুদলা পালন করা আর যা সকে ুসনদেধ কদরদে শসগুদলা শেদক 
সবরৈ োকা। হদৈ পাদর ৈা েরজ, ওয়াদজব, সনু্নাৈ, মসু্তাহাব বা নেল। আর বজেনীয় সবেয়গুদলা বজেন কদর 
িলা। হদৈ পাদর ৈা হারাম, মাকরূহ।  
যখন মানেু ঈমান স্থাপন করল, ৈারপর সৎকমে করল, ৈখন শস সনদজদক পসরপণূে কদর সনল। সনদজদক লাভ, 

সেলৈা ও কলযাদণর সেদক পসরিাসলৈ করল। সকন্তু ঈমানোর সহসাদব ৈার োসয়ত্ব সক শেে হদয় শগল? শস 
সক অনয মানেু সম্পদকে শব-খবর োকদব? সকভাদব শস এৈ স্বােেপর হদব? অনয সকলদক সক শস ৈার যাসপৈ 
কলযাণকর, সেল জীবদনর প্রসৈ আহবান করদব না? শকনই বা করদব না? শস শৈা মুসসলম। ৈাদের 
আসভভোব ঘিাদনা হদয়দে শৈা সবশ্ব মানদবর কলযাদণর জনয। আর এ জনযই শৈা মুসসলমরা শেি জাসৈ। 
আল্লাহ ৈাআলা শৈা বদলই সেদয়দেন  :  

 ِ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ُكنْتُْم َخْْيَ أ

'শৈামরা হদল সদবোত্তম জাসৈ, যাদেরদক মানদুের জনয শবর করা হদয়দে। শৈামরা ভাল কাদজর আদেে শেদব 
এবং মন্দ কাজ শেদক বারণ করদব, আর আল্লাহর প্রসৈ ঈমান আনদব।' (আদল ইমরান : ১১০)   
অৈএব সনদজদক সঠক করার পর ৈার োসয়ত্ব হদব অনযদক কলযাদণর পদে আহবান করা। ৈাই ঈমান ও 
সৎকমে নামক গুণ দুদিা উদল্লখ করার পর আল্লাহ ৈাআলা আদরা দুদিা গুদণর কো বলদলন :  

ْْبِ   َوتََواَصْوا بِاحْلَقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ



 6 

'আর ৈারা পরস্পরদক সদৈযর উপদেে সেদয়দে এবং পরস্পরদক তধদযের উপদেে সেদয়দে।'  
সদৈযর সেদক মানুেদক আহবান করা, এ আহবান করদৈ সগদয় ও আহবাদন সাড়া সেদৈ সগদয় শয সকল 
সবপে-মুসসবৈ, অৈযািার-সনযোৈন আসদব ৈাদৈ তধযে ধারদনর জনয এদক অনযদক উপদেে শেয়া কৈেবয। 
প্রশ্ন হদৈ পাদর সদৈযর মদধযই শৈা তধযে আদে। তধযে শৈা হক বা সদৈযর একসি। ৈাহদল এিা আলাোভাদব 
উদল্লখ না করদল সক হৈ না? শকাদনা সবেদয়র গুরুত্ব বুঝাদৈ সাধারণভাদব ৈা উদল্লখ করা হদলও আবার 
সবদেেভাদব উদল্লখ করা হদয় োদক। পসরভাোয় এিাদক বলা হয় : ذكر اخلاص بعد العام 
শকাদনা সবেয় অজেন করা সহজ হদৈ পাদর সকন্তু শসসি ধদর রাখা ও ৈার ওপর অিল োকা ৈৈিা সহজ নাও 

হদৈ পাদর। আর এ জনযই প্রদয়াজন তধযে ও সবদরর।  
 
সূরা শেদক অসজেৈ সেযা ও মাসাদয়লসমূহ :  

১- এ সূরার মাধযদম আমরা জানদৈ পারলাম শয, িারসি সবেয় অজেন করা আমাদের জনয জরুসর :  

এক. ইলম বা জ্ঞান অজেন। ইলম বযৈীৈ ঈমান স্থাপন সম্ভব নয়। ঈমাদনর জনয কমপদয সৈনসি সবেদয় জ্ঞান 
অজেন করদৈ হদব। (ক) আল্লাহ ৈাআলাদক জানদৈ হদব। (খ) ৈাাঁর রাসূলদক জানদৈ হদব। (গ) ৈাাঁর শপ্রসরৈ 
েীন-ধমেদক জানদৈ হদব। এগুদলা জানার পরই ৈার ওপর ঈমান আনা সম্ভব। ইরোে হদয়দে: 

نِْبَك َولِلُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت  ُ َواْستَْغِفْر َِّلَ نَُّه ََّل إََِلَ إَِّلَّ اّللَّ
َ
 فَاْعلَْم أ

'অৈএব শজদন নাও শয, সনুঃসদন্দদহ আল্লাহ োড়া শকাদনা ইলাহ শনই এবং ৈসুম যমা িাও শৈামার ও মসুমন 
নারী-পুরুেদের ত্রুসি-সবচ্যুসৈর জনয।' (মুহাম্মাে : ১৯)  

আমরা শেখলাম, এ আয়াদৈ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রসৈ ঈমান আনার পদূবে জানদৈ বদলদেন অেোৎ ইলম 
অজেন করদৈ বদলদেন। ৈারপর ইদস্তগোর ৈো আমল করদৈ বদলদেন।  
দুই. ইলম অনুযায়ী কাজ করা। সৈনসি সবেয় -আল্লাহ, রাসূল ও েীন সম্পদকে ইলম অজেন কদর আল্লাহর প্রসৈ 
ঈমান স্থাপন করার পর শসই ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করদৈ হদব। 

সৈন. অনযদক এই ইলম ও আমদলর সেদক আহবান করদৈ হদব বা েীদন ইসলাদমর সেদক োওয়াৈ সেদৈ 
হদব।  
িার. ইলম, ঈমান, আমল ও োওয়াৈ সেদৈ সগদয় শয সকল সবপে-মসুীবৈ, দুুঃখ কদষ্টর সম্মখুীন হদৈ হয়,  
ৈাদৈ তধযে ধারণ করদৈ হদব ও অনযদক তধযে ধারদণর উপদেে সেদৈ হদব। এোড়া সকল প্রকার সবপে 
মুসসবদৈ, দুদযোগ-দুসবেপাদক তধযে ধারণ করদৈ হদব ও অনযদক তধযে ধারদণ উিুি করদৈ হদব।  

২- আল্লাহ ৈাআলা 'আল আসর' ৈো সময়, হায়াৈ, যুদগর েপে কদরদেন। এ েপদের মাধযদম সৈসন 
আমাদেরদক সময় ও জীবদনর গুরুত্ব বুসঝদয়দেন। মানুদের আয় ুকৈ মূলযবান ৈা অনুধাবন করদৈ বদলদেন। 
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শৈমসন 'আল আসর' এর কসম কদর যা বদলদেন শসিারও গুরুত্ব বসুঝদয়দেন সৈসন। আর ৈা হল; মানেু 
যসৈদৈ সনপসৈৈ। মানুে ধ্বংদসর সেদক ধাসবৈ। ৈাই যসৈর পে শেদড় ৈাদক লাভ ও কলযাদণর পদে আসদৈ 
হদব। যারা যসৈগস্ত হদে ৈারা সকন্তু সময়িাদক বসণেৈ কাজগুদলাদৈ লাগাদে না বদলই ৈারা ধ্বংদসর সেদক 
যাদে।  
৩- আল্লাহ ৈাআলা যুদগর েপে কদরদেন। যুদগ যুদগ যা সকে ু ঘদিদে শসগুদলা ইসৈহাস। ৈাদৈ রদয়দে 
মানুদের জনয সেযা ও নসসহৈ। যুদগ যুদগ অৈযািারী েসিধর জাসৈর পৈন ঘদিদে। সনযোসৈৈ দুবেল জাসৈর 
উত্থান হদয়দে। এসবই মহান আল্লাহর একত্ববাে ও ৈাাঁর সবেময় যমৈার প্রমাণ।  
৪- মানুে দুসনয়াদৈ আয় ুপার কদর বাধেদকয উপনীৈ হয় বদি সকন্তু শস লাভবান হয় না। ৈদব যারা ঈমান 
এদনদে, সৎকমে কদরদে, মানেুদক সদৈযর পদে আহবান কদরদে, তধযে ধারণ কদরদে ৈারা এর বযসৈক্রম। 
ৈারা বৃি অযম হদয় শগদলও ৈাদের নাদম সৎকমে শযাগ হদৈ োদক। শযমন আব ুমুসা আোআরী রা. শেদক 
বসণেৈ সৈসন বদলন, আসম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া সাল্লামদক একাসধকবার বলদৈ শুদনসে-  

العبد يعمل أو سفر كتب َل كصالح ما اكن يعمل وهو صحيح    إذا اكن  عمَل صاحلا فشغله عنه مرض 
 مقيم.

'শকান মানুে যখন সৎকমে করদৈ োদক, পদর ৈাদক শরাগ-বযসধ শপদয় বদস অেবা সের অবস্থায় োদক, 

ৈখন ৈার কমে সববরণীদৈ শস আমলগুদলা শলখা হদৈ োদক, শযগুদলা শস সুস্থ ও গদৃহ োকাবস্থায় কদর 

আসসেল।' (বুখাসর, সজহাে অধযায়) 

৫- মানুে যসৈগ্রস্ত কদয়কভাদব হদৈ পাদর : প্রেম. কুেসর করার মাধযদম যসৈগ্রস্ত হওয়া। শযমন আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন বদলন :  

ْكَت يَلَْحبََطنَّ َعَملَُك َوََلَُكوَننَّ ِمنَ  ْْشَ
َ
يَن ِمْن َقبِْلَك لَِِئْ أ ِ وِِحَ إِيَلَْك َوإََِل اَّلَّ

ُ
ينَ  َولََقْد أ  اخْلَاِِسِ

'আর অবেযই শৈামার কাদে এবং শৈামার পূবেবৈেীদের কাদে ওসহ পাঠাদনা হদয়দে শয, ৈসুম সেকে করদল 
শৈামার কমে সনষ্ফল হদবই। আর অবেযই ৈুসম যসৈগ্রস্তদের অন্তভুেি হদব।' (যুমার : ৬৫)  

সিৈীয়. মুসমন অবস্থায় সৎকমে কম হদয় শগদল যসৈগ্রস্ত হওয়া। শযমন আল্লাহ ৈাআলা বদলন :  

ْنُفَسُهمْ 
َ
وا أ يَن َخِْسُ ِ وََلَِك اَّلَّ

ُ
ْت َمَواِزينُُه فَأ  َوَمْن َخفَّ

'আর যাদের পাল্লা হালকা হদব ৈারাই সনজদের যসৈ করল।' (মুসমনূন : ১০৩)  
ৈৃৈীয়. সৈয ৈো ইসলাম গ্রহণ না কদর অনয আেেে গ্রহণ কদর যসৈগ্রস্ত হওয়া। শযমন আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন বদলন :  

ينَ   َوَمْن يَبْتَِغ َغْْيَ اْْلِْسََلِم ِدينًا فَلَْن ُيْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِِف اْْلَِخَرِة ِمَن اخْلَاِِسِ
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'আর শয ইসলাম োড়া অনয শকাদনা েীন িায় ৈদব ৈার কাে শেদক ৈা কখদনা গ্রহণ করা হদব না এবং শস 
আসখরাদৈ যসৈগ্রস্তদের অন্তর্যিু হদব।' (আদল ইমরান : ৮৫)  

িৈুেে. তধযে ধারণ না কদর হৈাে হদয় পড়ার মাধযদম যসৈগ্রস্ত হওয়া। শযমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বদলন :  

َصاَبتُْه فِتْنٌَة اْنَقلَ 
َ
نَّ بِِه َوإِْن أ

َ
َصابَُه َخْْيٌ اْطَمأ

َ
َ لََعَ َحرٍْف فَإِْن أ ِْسَ  َب لََعَ وَْجِهِه خَ َوِمَن انلَّاِس َمْن َيْعبُُد اّللَّ

اُن الُْمِبنيُ  ْنيَا َواْْلَِخَرَة َذلَِك ُهَو اخْلُْْسَ  ادلُّ

'মানুদের মদধয কৈক এমন রদয়দে, যারা সিধার সদঙ্গ আল্লাহর ইবােৈ কদর।  
যসে ৈার শকাদনা কলযাণ হয় ৈদব শস ৈাদৈ প্রোন্ত হয়। আর যসে ৈার শকাদনা সবপযেয় ঘদি, ৈাহদল শস ৈার 
আসল শিহারায় সেদর যায়। শস দুসনয়া ও আসখরাদৈ যসৈগ্রস্ত হয়। এসি হল সুস্পষ্ট যসৈ।' (হজ : ১১)  

৬- ঈমাদনর আসভধাসনক অেে, সৈযায়ন করা, স্বীকার করা, শমদন শনয়া।  
পাসরভাসেক অেে, হাসেদস সজবসরদল বসণেৈ ঈমাদনর শয েয়সি সভসত্ত আদে ৈার 

সবগুদলার প্রসৈ েৃঢ় সবশ্বাস রাখা। একি ু সবস্তাসরৈভাদব বলদৈ শগদল বলা যায়, ঈমান হল : অন্তর সেদয় 
সবশ্বাস করা, মুখ সেদয় স্বীকার করা আর অঙ্গ-প্রৈঙ্গ সেদয় ৈা বাস্তবায়ন করা। ৈাই শুধ ু সবশ্বাস সেদয় কাজ 
হদব না, যসে না শস সবশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা হয়।  
৭- আমর সবল মারুে ওয়ান নাসহ আসনল মুনকার অেোৎ অনযদক সৎকাদজর আদেে ও অনযায় শেদক সনদেধ 
করার গুরুত্ব অনুধাবন করা শযদৈ পাদর। সদৈযর পদে মানুেদক আসার উপদেে শেয়া মাদন সৎকাদজর 
আদেে করা। এর জনয প্রদয়াজন হদব তধদযের। শযমন আল্লাহ রাবু্বল আলামীন লুকমান হাসকদমর উপদেে 
উদল্লখ কদরদেন। শসখাদনও এ সবেয়সি শেখা যায়। লুকমান ৈার শেদলদক বদলসেদলন :  

َصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم يَا بَُنَّ 
َ
ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَْكِر َواْصِْبْ لََعَ َما أ

ْ
ََلَة َوأ قِِم الصَّ

َ
ُمورِ  أ

ُ
 اْْل

'শহ আমার সপ্রয় বৎস, সালাৈ কাদয়ম কর, সৎকাদজর আদেে োও, অসৎ কাদজ সনদেধ কর এবং শৈামার 
ওপর শয সবপে আদস ৈাদৈ তধযে ধর। সনশ্চয় এগুদলা অনযৈম েৃঢ় সংকদল্পর কাজ।' (লুকমান : ১৭) 

৮- আমাদল সাদলহ বা সৎকদমের মদধয হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অসধকার) ও হুকুকুল ইবাে (মানুদের অসধকার) 
দুদিাই অন্তভুেি। একসিদক বাে সেদয় অনযসির গুরুত্ব শেয়ায় কাজ হদব না। ৈাওসহদে সবশ্বাস, ঈমাদন 
কাদমল, ইবােৈ-বদন্দসগ, েরজ-ওয়াসজব ও সুন্নাৈ-মুস্তাহাব আমলগুদলা শযমন সৎকমে শৈমসন সপৈা-
মাৈা, স্বামী-স্ত্রী, আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকমেী-সহযােীদের সদঙ্গ সোিারণ, ৈাদের অসধকার 
সংরযণ করাও সৎকদমের  অন্তভুেি। শেখুন কুরআদনর বহু স্থাদন আল্লাহ রাব্বলু আলামীন সনদজর অসধকার 
বণেনার সদঙ্গ সদঙ্গ মানুদের অসধকার সংরযদণর কোও বদলদেন :  
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يِْن إِْحَسانًا َوبِِذي الُْقْرََب َوايْلَتَاََم َوالَْمَساكِ  ُكوا بِِه َشيْئًا َوبِالَْوادِلَ َ َوََّل تُْْشِ نِي َواْْلَاِر ِذي الُْقْرََب َواْعبُُدوا اّللَّ
بِاْْلَنْ  اِحِب  َوالصَّ اْْلُنُِب  ُُمْتَاًَّل  َواْْلَاِر  اَكَن  َمْن  ُُيِبُّ  ََّل   َ اّللَّ إِنَّ  ْيَمانُُكْم 

َ
أ َملََكْت  َوَما  ِبيِل  السَّ َوابِْن  ِب 

 فَُخوًرا

'শৈামরা ইবাোৈ কর আল্লাহর, ৈাাঁর সদঙ্গ শকাদনা সকেদুক েসরক কদরা না। আর সিযবহার কর মাৈা-সপৈার 
সদঙ্গ, সনকি আত্মীদয়র সদঙ্গ, ইয়াসৈম, সমসসকন, সনকি আত্মীয়- প্রসৈদবেী, অনাত্মীয়- প্রসৈদবেী, 
পাশুবৈেী সােী, মুসাসের এবং শৈামাদের মাসলকানাভুি োস-োসীদের সদঙ্গ। সনশ্চয় আল্লাহ পেন্দ কদরন 
না ৈাদেরদক যারা োসম্ভক, অহঙ্কারী।' (সনসা : ৩৬)  

৯- সবর বা তধযে সৈন প্রকার : (ক) আল্লাহর আনুগদৈয তধযে ধারণ করা। ৈাাঁর আদেে সনদেেেগুদলা মানদৈ 
সগদয় অধধযে না হওয়া। এিাদক বলা হয় : الصْب لَع طاعة اهلل 

(খ) আল্লাহর অবাধয না হওয়ার বযাপাদর  তধযে ধারণ করা। আল্লাহ ৈাআলা যা সকে ু হারাম কদরদেন 
শসগুদলার ধাদর কাদে না সগদয় তধযে অবলম্বন করা। এিাদক বলা হয় : الصْب عن معصية اهلل 

(গ) উপসস্থৈ সবপে-মুসসবদৈ তধযে ধারণ করা। এিাদক বলা হয় : الصْب لَع أقدار اهلل  

১০- সূরা আল বালাদেও অনযদক তধযে ধারদণর উপদেে শেয়ার সনদেেে এদসদে, শসখাদন এর সদঙ্গ আরও 
একসি সবেয় যুি করা হদয়দে। শযমন : 

ْْبِ َوتََواَصْوا بِ  يَن آََمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ ِ ْصَحاُب الَْميَْمنَِة ﴿17الَْمرََْحَِة ﴿ُثمَّ اَكَن ِمَن اَّلَّ
َ
وََلَِك أ

ُ
 ﴾18﴾ أ

'অৈুঃপর শস ৈাদের অন্তভুেি হদয় যায়, যারা ঈমান এদনদে এবং পরস্পরদক উপদেে শেয় তধযে ধারদণর, 

আর পরস্পরদক উপদেে শেয় েয়া-অনুগ্রদহর। ৈারাই শসৌভাগযবান।'  
এ আয়াদৈ মুসমনদের গুণাবসল উদল্লখ করদৈ সগদয় আল্লাহ রাব্বলু আলামীন বদলদেন, ৈারা তধযে ধারণ আর 
পরস্পরদক েয়া-অনুগ্রহ করার উপদেে শেয়। 

ৈারা ডানসেদকর েল। ৈাই একজন মুসমন শযমন সনদজ তধযে ধারণ কদর ও অনযদক তধযে ধারদণর উপদেে 
শেয়, শৈমসন শস সনদজ েয়া অনুগ্রহ কদর ও অনযদক েয়া অনুগ্রহ করদৈ উিুি কদর।  
আল্লাহ আমাদেরদক সূরা আল আসদরর সেযাসমূহ বাস্তবায়দনর জনয ৈাউসেক োন করুন। 

 

সমাপ্ত  
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