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সৎ কাজের আজেশ এবং অসৎ কাজে নিজেধ 

 

আল-আমরু নবল মা‘রূফ বা সৎ কাজের আজেশ। এখাজি মা‘রূফ শব্দনির আনিধানিক অর্থ, জ্ঞাত ও োিা বস্তু বা 
নবেয়। কারণ, عرف يعرف معرفة وعرفانا এর অর্থ োিা। আর মুিকার শজব্দর অর্থ  জে অজ্ঞাত, অোিা, অপনরনিত 

বস্তু। হস ন জসজব ‘আল-মা‘রূফ  জে, অজ্ঞাত ও অপনরনিত এর নবপরীত নবেয়ানে। তাছাড়া আল-মা‘রূফ শব্দনি 
মা‘নরফা  বা োিা এবং মুস্তা সাি বা উত্তম ও কলযাণকর উিয়জক শানমল কজর।  

শরী‘আজতর পনরিাোয় মা‘রূফ  জে: 

 اسم جامع للك ما عرف من طاعة اهلل واتلقرب إيله بفعل الواجبات واملندوبات.

“এমি সকল ফরয ও িফল কাজের সামনিক িাম, যাজত আল্লা র আিুগতয ও নিকিয আজছ বজল োিা যায়।”  

পক্ষান্তজর মুিকার  জে মা‘রূজফর নবপরীত আর তা  জে,  

 وهو لك ما قبحه الرشع وحرمه وكرهه. 

“এমি কর্া ও কাে যাজক শরী‘আত ঘৃনণত,  ারাম ও অপছন্দিীয় সাবযস্ত কজরজছ।  

উপজরাক্ত সংজ্ঞাদ্বয়জক সামজি রাখজল আমরা হেখজত পাব হয শরী‘আজতর হমৌনলক ও আিুেনিক সব নবেয় হযমি 
আকীো-নবশ্বাস, ইবােত, আখলাক-সুলুক ও মু‘আমালাত-ফরয হ াক বা  ারাম, মুস্তা াব নকংবা মাকরূ -সবই 
উিজয়র মজধয অন্তিুথক্ত। এগুজলার মজধয যা িাজলা ও কলযাণকর তা মা‘রূজফর অন্তিুথক্ত আর যা খারাপ ও 
অকলযাণকর তা মুিকাজরর অন্তিুথক্ত। 

‘আমার নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ ওয়ানেব। এ মজমথ অজিক আয়াত ও অসংখয  ােীস বনণথত  জয়জছ। 
তাছাড়া এ বযাপাজর উম্মজতর ইেমাও প্রনতনিত  জয়জছ। তজব এনি ওয়ানেজব হকফায়া। উম্মজতর যজর্ি পনরমাণ 
অংশ এ োনয়ত্ব পালি করজল অিযজের হর্জক গুিা  রন ত  জয় যাজব। আল্লা  তা‘আলা বজলি:- 

َُكن﴿ ِّنُكمت  َوۡلت ة   م  مَّ
ُ
ُعونَ  أ ِّ  إَِّل  يَدت َيت

ُمُرونَ  ٱۡلت
ت
ُروفِّ  َوَيأ تَمعت ِّٱل نَ  ب ُمنَكرِّ   َعنِّ  َوَينتَهوت

ت ْوَلَٰٓئَِّك  ٱل
ُ
لُِّحونَ  ُهمُ  َوأ تُمفت  [٤٠١: عمران ال] ﴾١٠٤ ٱل

“আর হতামাজের মজধয এমি একিা েল র্াকা উনিত, যারা সৎকাজের প্রনত আহ্বাি করজব, নিজেথশ করজব িাল 
কাজের এবং বারণ করজব অিযায় কাে হর্জক। আর তারাই  জলা সফলকাম।” [সূরা আজল ইমরাি, আয়াত: ১০৪] 

আয়াজত (وتلكن) শব্দনি أمر তর্া নিজেথশ সূিক বাকয। যা আবশযকীয়তাজক প্রমাণ কজর। আল্লা  তা‘আলা আরও 

বজলি: 

مُِّنونَ ﴿ تُمؤت مَِّنَُٰت  َوٱل تُمؤت ُضُهمت  َوٱل َآءُ  َبعت ِلِّ وت
َ
ُمُرونَ  َبعتض    أ

ت
ُروفِّ  يَأ تَمعت ِّٱل نَ  ب ُمنَكرِّ  َعنِّ  َوَينتَهوت

ت ةَ  َوُيقِّيُمونَ  ٱل لَوَٰ تُونَ  ٱلصَّ َكوَٰةَ  َوُيؤت َ  َويُطِّيُعونَ  ٱلزَّ  ٱّللَّ
ۥٓ   ْوَلَٰٓئَِّك  َورَُسوََلُ
ُ
ه  َسَيتََحُُهمُ  أ ُ َ  إِّنَّ  ٱّللَّ  [١٤: اتلوبة] ﴾٧١ َحكِّيم   َعزِّيز   ٱّللَّ

“আর ঈমািোর পুরুে ও ঈমািোর িারী এজক অপজরর বনু্ধ। তারা িাজলা কাজের নিজেথশ হেয় এবং মন্দ কাে 
হর্জক নবরত রাজখ এবং সালাত প্রনতিা কজর। যাকাত হেয় এবং আল্লা  ও তার রাসূজলর নিজেথশ অিুযায়ী েীবি 
যাপি কজর। এজেরই ওপর আল্লা  তা‘আলা েয়া করজবি। নিশ্চয় আল্লা  পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা , 
আয়াত: ৭১] 
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আর মুিাজফক সম্পজকথ বজলজছি : 

تُمَنَٰفُِّقونَ ﴿ تُمَنَٰفَِّقَُٰت  ٱل ُضُهم َوٱل ِّن   َبعت ُمُرونَ  َبعتض    م 
ت
ُمنَكرِّ  يَأ

ت ِّٱل نَ  ب ُروفِّ  َعنِّ  َوَينتَهوت تَمعت  [٧١: اتلوبة] ﴾ٱل

“মুিানফক ির, মুিানফক িারী এজক অপজরর অিুরূপ। অসৎকজমথর নিজেথশ হেয় এবং সৎকজমথ নিজেধ কজর।” [সূরা 
তাওবা , আয়াত: ৬৭] 

আল্লা  তা‘আলা ‘আমর নবল মা‘রূফ এবং হিন  আনিল মুিকার’-হক (সৎ কাজের আজেশ ও অসৎ কাজের নিজেধ) 
মুনমি ও মুিাজফকজের সাজর্ পার্থকযকারী নিেশথি ন জসজব সাবযস্ত কজরজছি।  

আবু সা‘ঈে খুেরী রানেয়াল্লাহু ‘আিহু হর্জক বনণথত, নতনি বজলি:  

و  ،فان لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه ،رأى منكم منكرا فليغريه بيده سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: من»
 .«ذلك أضعف اإليمان

“আনম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইন  ওয়া সাল্লাম-হক বলজত শুজিনছ হতামাজের হকউ অিযায় অশ্লীল কমথ হেখজল শনক্ত 
দ্বারা প্রনত ত করজব। যনে সমর্থ িা  ও তা জল কর্ার দ্বারা প্রনত ত করজব, এজতও সমর্থ িা  জল মি হর্জক তা 
প্রনত ত করজব। আর এনিই  জে সবজি েুবথল ঈমাি।”  

 ােীজস বনণথত فليغريه শব্দনি নিজেথশ সূিক বাকয যা আবশযকীয়তার োনবোর।  

আর এ নবেজয় ইেমা বা ঐকমতযও অিুনিত  জয়জছ। এ প্রসজি আল্লামা ইমাম িাওয়াওয়ী র . বজলি:  

 ىلع وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر الكتاب والسنة واإلمجاع.وقد تطابق 

“‘আমার নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ ওয়ানেব  ওয়ার নবেজয় কুরআি, সুন্না , এবং ইেমা অনিন্ন মত 
হপােণ কজরজছ।” 

বানক র্াকল ওয়ানেজব হকফায়া  ওয়া। এনিও েমহুজর উম্মজতর মতামজতর নিনত্তজত বলা  জয়জছ, আল্লামা ইবিুল 
আরাবী মাজলকী র . আল্লা র বাণী وتلكن منكم أمة প্রসজি বজলি: ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ 

হয ফরজয হকফায়া তার প্রমাণ এ আয়াজতর মজধযই নবেযমাি।  

‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর নতিনি তাৎপযথ: 

এক. সৃনির নবরুজে আল্লা র হুজ্জত তর্া প্রমাণ প্রনতিা করা। হযমি আল্লা  তা‘আলা বজলি: 

ِّينَ  رُُّسٗل ﴿ ِّ بَّش  رِّينَ  مُّ َلَّ  َوُمنذِّ ِّلنَّاسِّ  يَُكونَ  ِلِّ ِّ  ََعَ  ل ُۢة ٱّللَّ دَ  ُحجَّ  [٤٧١: النساء] ﴾ٱلرُُّسلِّ   َبعت

“সুসংবােোতা ও িীনতপ্রেশথিকারী রাসূল হপ্ররণ কজরনছ যাজত রাসূল আসার পর আল্লা র নবরুজে মািুজের হকাজিা 
অনিজযাগ আজরাপ করার মজতা অবকাশ িা র্াজক।” [সূরা আি-নিসা, আয়াত: ১৬৫] 

েুই. আজেশ ও অসৎ কাে হর্জক বারণকারী ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’- পালি করার মাধযজম 
োনয়ত্ব হর্জক মুনক্ত পাওয়া। হযমি, শনিবাজরর বযাপাজর সীমালঙ্ঘিকারী সম্প্রোজয়র িাজলা ও সৎ হলাকজের সম্পজকথ 
আল্লা  তা‘আলা বজলজছি: 

﴿ ْ َرة   قَالُوا ذِّ ُِّكمت  إَِّلَٰ  َمعت  [٤٧١: االعراف] ﴾١٦٤ َيتَُّقونَ  َولََعلَُّهمت  َرب 

“তারা বলল, হতামাজের পালিকতথার নিকি োনয়ত্ব-মুনক্তর েিয এবং যাজত তারা সাবধাি  য় এ েিয।” [সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৪] 
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নতি. যাজক সৎ কাজের আজেশ হেওয়া  য় বা অসৎ কাে হর্জক বারণ করা  য় তার উপকাজরর প্রতযাশা করা। 
আল্লা  তা‘আলা বজলি: 

ِّرت ﴿ َرىَٰ  فَإِّنَّ  َوَذك  ِّكت مِّنِّيَ  تَنَفعُ  ٱل  تُمؤت  [١١: اذلاريات] ﴾٥٥ ٱل

“আপনি উপজেশ নেজত র্াকুি। কারণ, উপজেশ মুনমিজের উপকাজর আসজব।” [সূরা আয-যানরয়াত, আয়াত: ৫৫] 
আমর নবল মারূফ ও হিন  আনিল মুিকাজরর ফযীলত:  

‘আমর নবল মা‘রূফ এবং হিন  আনিল মুিকার’ ইসলাজমর একনি অতযবশযকীয় োনয়ত্ব। একনি হমৌনলক স্তম্ভ এবং 
এ ধজমথর অিিয নবনশিয। সংস্কার ও সংজশাধজির নবশাল মাধযম। তার মাধযজম সজতযর েয়  য় এবং নমর্যা ও 
বানতল পরািূত  য়। তার মাধযজম শানন্ত ও সমৃনের নবস্তার ঘজি। কলযাণ ও ঈমাি নবসৃ্তনত লাি কজর। নযনি 
আন্তনরকতা ও সততার সাজর্ এ োনয়ত্ব পালি কজরি তার েিয রজয়জছ ম া পুরস্কার ও মযথাোপূণথ পানরজতানেক। 

কুরআজি অসংখয আয়াত ও িবী সাল্লাল্লাহু আলাইন  ওয়াসাল্লাজমর অগনণত  ােীস এর প্রমাণ ব ি কজর। এর অল্প 
নকছু নিজি প্রেত্ত  জলা। 

১. আল্লা  তা‘আলা বজলি:  

مُِّنونَ ﴿ تُمؤت مَِّنَُٰت  َوٱل تُمؤت ُضُهمت  َوٱل َآءُ  َبعت ِلِّ وت
َ
ُمُرونَ  َبعتض    أ

ت
ُروفِّ  يَأ تَمعت ِّٱل نَ  ب ُمنَكرِّ  َعنِّ  َوَينتَهوت

ت ةَ  َوُيقِّيُمونَ  ٱل لَوَٰ تُونَ  ٱلصَّ َكوَٰةَ  َوُيؤت َ  َويُطِّيُعونَ  ٱلزَّ  ٱّللَّ
ۥٓ   ْوَلَٰٓئَِّك  َورَُسوََلُ
ُ
ه  َسَيتََحُُهمُ  أ ُ َ  إِّنَّ  ٱّللَّ  [١٤: اتلوبة] ﴾٧١ َحكِّيم   َعزِّيز   ٱّللَّ

“আর ঈমািোর পুরুে ও ঈমািোর িারী এজক অপজরর স ায়ক-সুহৃে। তারা িাজলা কাজের আজেশ হেয় এবং 
মন্দ হর্জক নবরত রাজখ। সালাত প্রনতনিত কজর, যাকাত হেয় এবং আল্লা  ও তার রাসূজলর নিজেথশ অিুযায়ী েীবি 
যাপি কজর। এজেরই ওপর আল্লা  র ম ও েয়া করজবি। নিশ্চয় আল্লা  পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-
তাওবা , আয়াত: ৭১] 

আয়াজত পনরষ্কার হেখা হগল হয, আল্লা  তা‘আলা ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর ওপর র মজতর 
প্রনতশ্রুনত নেজয়জছি।  

২. ম াি রাবু্বল আলামীি ‘আমর নবল মারূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর োনয়ত্ব পালিকারীজের প্রশংসা এবং 
তাজের পনরণাম ও হশে ফল কলযাণময় বজল বণথিা কজরজছি। নতনি বজলি: 

َُكن﴿ ِّنُكمت  َوۡلت ة   م  مَّ
ُ
ُعونَ  أ ِّ  إَِّل  يَدت َيت

ُمُرونَ  ٱۡلت
ت
ُروفِّ  َوَيأ تَمعت ِّٱل نَ  ب ُمنَكرِّ   َعنِّ  َوَينتَهوت

ت ْوَلَٰٓئَِّك  ٱل
ُ
لُِّحونَ  ُهمُ  َوأ تُمفت  [٤٠١: عمران ال] ﴾١٠٤ ٱل

“আর হতামাজের মজধয এমি একনি েল র্াকা উনিত, যারা আহ্বাি োিাজব সৎকজমথর প্রনত, নিজেথশ হেজব িাজলা 
কাজের এবং বারণ করজব অিযায় কাে হর্জক। আর তারাই সফলকাম।” [সূরা আজল ইমরাি, আয়াত: ১০৪]  

৩. ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ পানর্থব মুসীবত ও পরজলৌনকক শানস্ত হর্জক মুনক্ত পাওয়ার উপায়। 
আল্লা  বজলজছি: 

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ْ  َما نَُسوا ُِّروا ٓ  ُذك  ِّهِۦّ جنَيتَنا ب
َ
ِّينَ  أ نَ  ٱلَّ وٓءِّ  َعنِّ  َينتَهوت نَا ٱلسُّ َخذت

َ
ِّينَ  َوأ ْ  ٱلَّ َِّعَذاب   َظلَُموا َِّما يَۢب  ب ْ  ب ُسُقونَ  ََكنُوا  [٤٧١: االعراف] ﴾ ١٦٥ َيفت

“হয উপজেশ তাজের হেওয়া  জয়নছল তারা যখি তা নবসৃ্মত  জয় হগল। তখি আনম হস সব হলাকজের মুনক্ত োি 
করালাম যারা মন্দ কাে হর্জক বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম গুিাহ গার যানলমজেরজক নিকৃি ‘আযাজবর 
মাধযজম তাজের িাফরমানির ফলস্বরূপ। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৫] 
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৪. ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ পনরতযাগ করা আল্লা র লা‘িত, গযব ও ঘৃণার কারণ এবং এ 
কারজণই েুনিয়া ও পরকাজল কনিি শানস্ত হিজম আসজব। আল্লা  তা‘আলা বজলি: 

ِّينَ  لُعِّنَ ﴿ ْ  ٱلَّ ٓ  مِّن   َكَفُروا َٰٓءِّيَل  بَنِّ َر َٰ  إِّست َِّسانِّ  ََعَ َيَم   ٱبتنِّ  وَعِّيَس  َداوُۥدَ  ل َِّك  َمرت َٰل َِّما َذ ْ  ب ْ  َعَصوا ََكنُوا َتُدونَ  وَّ ْ  ٧٨ َيعت نَ  َل  ََكنُوا  َعن يَتََناَهوت
نَكر   ْ  َما ََلِّئتَس  َفَعلُوهُ   مُّ َعلُونَ  ََكنُوا  [١٧  ،١٧: دةاملائ] ﴾ ٧٩ َيفت

“বিী ঈসরাইজলর মজধয যারা কাজফর তাজেরজক োউে ও মারইয়াম তিয় ঈসার মুজখ অনিসম্পাত করা  জয়জছ। এ 
কারজণ হয, তারা অবাধযতা করত এবং সীমালঙ্ঘি করত। তারা পরস্পরজক মন্দ কাজে নিজেধ করত িা যা তারা 
করত। তারা যা করত অবশযই মন্দ নছল। [সূরা আল-মাজয়ো, আয়াত: ৭৮-৭৯] 

মন্দ কাজে বাধা প্রোি ওয়ানেব  ওয়ার শতথাবনল: 

প্রর্মত: আজেশোি ও বাধা প্রোিকারীর সাজর্ সংনশ্লি শতথাবনল: 

১. ঈমাি: অমুসনলমজের ওপর এ োনয়ত্ব ওয়ানেব িয়।  

২. মুকাল্লাফ বা শরী‘আত কতৃথক োনয়ত্বপ্রাপ্ত  ওয়া: অর্থাৎ সৎকাজের আজেশ োি ও অসৎ কাজে বাধা 
প্রোিকারীজক বুনেমাি (اعقل) ও প্রাপ্তবয়স্ক  জত  জব। নিজবথাধ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কজের ওপর আজেশ ও নিজেধ করা 

ওয়ানেব িয়।  

৩. সামর্থয: নযনি এ কাজে ক্ষমতা রাজখি তার উপরই ওয়ানেব। আর যার ক্ষমতা হিই, অক্ষম ও অসমর্থ তার 
উপর ওয়ানেব িয়। তজব তাজক অন্তর নেজয় ঘৃণা করজত ও অপছন্দ করজত  জব। করা আবশযক।  

নদ্বতীয়ত: অসৎ কাে (যা প্রনত ত করা  জব তার সাজর্) সংনশ্লি শতথাবনল:  

১. কােনি মন্দ ও নিনেে এ নবেজয় নিনশ্চত  জত  জব। ধারণা ও সম্ভাবিার ওপর নিিথর কজর বাধা প্রোি বা 
প্রনত ত করণ োজয়য  জব িা। 

২. হয মন্দ কাে প্রনত ত করার ইো তাজক সম্পােিকারী স  প্রনত ত করার সময় কাজে নলপ্ত অবস্থায় পাওয়া 
হযজত  জব।  

৩. প্রনতজরাধ উনিি অসৎকমথনি স্পি ও েৃশযমাি  জত  জব। অিুমাি নিিথর  জল প্রনত ত করণ োজয়য  জব িা। 
হকিিা আল্লা  তা‘আলা বজলজছি: جتسسوا وال  হতামরা হোে ও হগাপিীয় নবেয় অিুসন্ধাি কজরা িা। [সূরা আল-

হুেুরাত, আয়াত: ১৩] 

তাছাড়া ঘর ও এ োতীয় (সংরনক্ষত) নেনিজসর একনি স্বকীয় মযথাো আজছ। শর‘ঈ হকাজিা কাযথকারণ বযতীত হসনি 
নবিি কর নবধ  জব িা।  

‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ সম্পােিকারীর নকছু আেব: 

১. ইখলাস ও আন্তনরকতা:  

কারণ সৎকাজের আজেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রধাি একনি অিযতম শীেথ ইবােত। আর ইবােত প্রসজি আল্লা  
বজলি: 

ُبدِّ ﴿ َ  فَٱعت ُ  ُُمتلِّٗصا ٱّللَّ ِّينَ  َلَّ  [٢: الزمر] ﴾ٱل 

“অতএব আপনি নিিা ও আন্তনরকতার সাজর্ আল্লা র ইবােত করুি।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২] 

২. ইলম তর্া প্রজয়ােিীয় জ্ঞাি: 
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 ইলম বযতীত অসৎ কাজে বাধা প্রোি করজত যাজব িা। কারণ, এজত শর‘ঈ নিনেে কােসমূজ  পনতত  ওয়ার 
সমূ  সম্ভাবিা রজয়জছ। আল্লা  তা‘আলা বজলি: 

ِۦّ قُلت  ﴿ ه ٓ  َهَٰذِّ ْ  َسبِّيلِّ ُعٓوا دت
َ
ِّ   إَِّل  أ َٰ  ٱّللَّ َية   ََعَ نَا   بَصِّ

َ
ي  َوَمنِّ  أ  [٤٠٧: يوسف] ﴾ٱتََّبَعنِّ

“বজল নেি, এনিই আমার পর্, আনম আল্লা র নেজক বুজে শুজি সজ্ঞাজি আহ্বাি কনর -আনম এবং আমার 
অিুসারীরা।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮] 

৩. ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর হক্ষজে  ক স্পি করার পাশাপানশ ন কমত ও সুজকৌশল, 
সেুপজেশ এবং সূক্ষ্ম পন্থার সা াযয হিওয়া। আল্লা  তা‘আলা বজলি: 

َِّك  َسبِّيلِّ  إَِّلَٰ  ٱدتعُ ﴿ َمةِّ َرب  ِّكت ِّٱۡلت تَموتعَِّظةِّ ب ََسَنةِّي  َوٱل  [٤٢١: انلحل] ﴾ٱۡلت

“আপনি মািুেজের আপিার রজবর পজর্ ন কমত ও সেুপজেজশর মাধযজম আহ্বাি করুি।” [সূরা আি-িা ল, 
আয়াত: ১২৫]  

আল্লা  তা‘আলা মূসা ও  ারুি আলাইন মাস সালামজক নফরআউিজক োওয়াত হেওয়ার হকৌশল নশক্ষা নেজয় 
বজলজছি: 

ٗل  ََلُۥ َفُقوَل ﴿ ِّٗنا قَوت  
رُ  لََّعلَُّهۥ ِلَّ وت  َيَتَذكَّ

َ
 [١١: طه] ﴾٤٤ ََيتَشَٰ  أ

“অতঃপর হতামরা তার সাজর্ িম্র কর্া বলজব এজত কজর  য়জতা হস উপজেশ গ্র ণ করজব অর্বা িয় করজব।” 
[সূরা ত্ব- া, আয়াত: ৪৪]  

আমাজের িবী মু ম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইন  ওয়াসাল্লামজক লক্ষয কজর বজলি: 

ا ُكنَت  َولَوت ﴿ بِّ  َغلِّيَظ  َفظًّ
ْ  ٱلتَقلت وا َِّك   مِّنت  ََلنَفضُّ ل  [٤١٧: عمران ال] ﴾َحوت

“আপনি যনে রূঢ় ও কজিার হৃেয়  জতি তা জল তারা আপিার কাছ হর্জক েূজর সজর হযত।” [সূরা আজল ইমরাি, 
আয়াত: ১৫৯] 

৪. ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনমল মুিকার’-এর হক্ষজে সফল  ওয়ার েিয সবথাজপক্ষা েরুনর নবেয়  জে 
সবর-নধযথ এবং স িশীলতা। হলাকমাি আলাইন স সালাম স্বীয় পুেজক উপজেশ নেজয় বজলজছি: 

َُٰبَنَّ ﴿ قِّمِّ  َي
َ
ةَ  أ لَوَٰ ُمرت  ٱلصَّ

ت
ُروفِّ  َوأ تَمعت ِّٱل ُمنَكرِّ  َعنِّ  َوٱنتهَ  ب

ت ت  ٱل بِّ َٰ  َوٱصت ٓ  ََعَ َصابََك   َما
َ
َِّك  إِّنَّ  أ َٰل ُمورِّ  َعزتمِّ  مِّنت  َذ

ُ  [٤١: لقمان] ﴾١٧ ٱۡلت

“হ  বৎস! সালাত কাজয়ম কর, সৎ কাজের আজেশ োও। মন্দ কাজে নিজেধ কর এবং নবপোপজে সবর কর, 
এনিই হতা েৃঢ় সংকজল্পর কাে।” [সূরা হলাকমাি, আয়াত: ১৭] 

৫. কলযাণ ও অকলযাজণর প্রনত লক্ষয রাখা। সৎ কাজে আজেশ ও অসৎ কাজে নিজেধ তখিই করজব যখি 
অকলযাজণর হিজয় কলযাজণর নেকনি প্রবল র্াজক আর যনে অবস্থা নবপরীত  য় হয এনি করজত হগজল কলযাজণর হিজয় 
অকলযাজণর সম্ভাবিাই হবনশ তা জল ‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’ োজয়য  জব িা। কারণ, এজত 
অজপক্ষাকৃত হছাি মুিকার েূর করজত নগজয় আজরা বড় মুিকাজর েনড়জয় পড়ার আশঙ্কা আজছ।  

৬. মুিকার ও অসৎ কাে েূর করার হক্ষজে সবজি স ে কাজের সাজর্ সংগনতপূণথ পন্থা অবলম্বি করা। সুতরাং, 
সংগনত পূণথ পন্থা ও মাধযম বাে নেজয় আজরা বড় মাধযম গ্র ণ করা োজয়য  জব িা। অর্থাৎ আবু সা‘ঈে খুেরী 
রানেয়াল্লাহু ‘আিহু কতৃথক বনণথত  ােীজসর নবিযাস অিুযায়ী ধারাবান কতা ও স্তর নবজবিিায় হরজখ মন্দ ও অসৎ 
কাজে বাধা প্রোজির পেজক্ষপ হিওয়া। 
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আবু সাইে খুেরী রানেয়াল্লাহু ‘আিহু বজলি, আনম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইন  ওয়াসাল্লামজক বলজত শুজিনছ হয, 
হতামাজের হকউ মন্দ কাে  জত হেখজল (শনক্ত প্রজয়াগ কজর) প্রনত ত করজব, সম্ভব িা  জল (মুজখর মাধযজম) 
প্রনত ত করজব, এও সম্ভব িা  জল মি নেজয় প্রনত ত করজব। আর এনি  জে ঈমাজির সবথ নিম্ন স্তর।  

এজক্ষজে মজি রাখজত  জব হয, স ে পন্থা ও পেনতজত কাে সম্ভব  জল কজিার পেনত অবলম্বজির প্রজয়ােি হিই। 
বরং এনি নিকও  জব িা। হযমি, হয মন্দ কাে প্রনতবাজের মাধযজম েূর করা সম্ভব হসখাজি শনক্ত প্রজয়াগ কজর 
প্রনত ত করা শনরয়জতর েৃনিজত নিক িয়। এ িীনতমালা সব হক্ষজেই প্রজযােয।  

‘আমর নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর উপকানরতা:  

সৎ কাজের আজেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রোজি অজিক ফায়ো ও উপকানরতা রজয়জছ, তার কজয়কনি নিজম্ন প্রেত্ত 
 জলা: 

১. মন্দ ও অিযায় হেজখ তা প্রনতজরাধ ও প্রনত ত করার পেজক্ষপ িা হিওয়া শানস্তজযাগয অপরাধ। কুরআি ও 
 ােীজস এ বযাপাজর কজিার হুনশয়ারী এজসজছ। সুতরাং ‘আমার নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর মাধযজম 
আল্লা র হস শানস্ত হর্জক েূজর র্াকা যায় ও পনরোণ পাওয়া যায়।  

২. আল্লা  তা‘আলা কলযাণ ও হিক কাজে পরস্পরজক স জযানগতা করার উৎসা  বরং নিজেথশ নেজয়জছি। ‘আমর 
নবল মা‘রূফ ও হিন  আনিল মুিকার’-এর মাধযজম উক্ত নিজেথজশর বাস্তবায়ি  য় এবং কলযাণ ও হিজকর  

কাজে স জযানগতা  য়। 

৩. সমাজে শানন্ত ও নিরাপত্তা নিনশ্চত  য়। কারণ, এর মাধযজম যাবতীয় অকলযাণ ও অনিি নবেূনরত  য়। ফজল 
মািুে স্বীয় দ্বীি-োি-সম্পে ও সম্মাজির বযাপাজর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা হবাধ কজর। 

৪. এর মাধযজম অিযায় ও অনিজির  ার হ্রাস পায়। সমাে হর্জক মন্দ ও অশ্লীল কাজের প্রনতজযানগতা প্রেশথিী নবলুপ্ত 

ও নিনশ্চহ্ন  জয় যায়। হযগুজলা মূলত সামানেক নবশৃঙ্খলা ও অশানন্ত সৃনি করত। ফজল সমাে শানন্ত শৃঙ্খলা, নমল-

ম ব্বত ও সুখ-সমৃনেজত িজর উজি।  

সমাপ্ত 
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