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সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ: গুর ও ওাৎাৎপ 
 

মহান আ�াহ মানুষেক এ াৃিথবীেও িখলাফেওর এক সু�র 

দািয়র িদেয় াািঠেয়েছন। আদম আলাইিহস সালাম ও ওার 

স�ানািদেক সবপ্ থম এ দািয়র েদয়া হয়। আদম আলাইিহস 

সালােমর স�ান হািবেলর কুরবানী কবুল হওয়া স�েকপ মহান 

আ�াহ েঘাষণা কেরন: 

َُّل  ﴿ َب َب َب َب   ّّ َ ُ َمنب ٱ� ۡ ٱَّ َََّ�ب ل  ]  ٢٧: دة اليئ[ ﴾ ٢َُ

িন�য় আ�াহ মু�াকীেদর িনকট হেওই (সৎকমপ) েকবল �হণ 

কেরন।P0F

1 

মূলও: মানুষেক সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেও বারণ 

করার এক মহান দািয়র িদেয় সৃি�র শু হেও শু কের সবপেশষ 

নবী ও রাসূল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

উ�ওেদরও ে্রণ করা হেয়েছ। ওাই েওা ািব� কুরআন 
                                                           
1 সূরা আল-মািয়দাহ:২৭। 
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সাধারণভােব সকল উ�েওর অনযওম দািয়র েঘাষণা িদেয় 

বেলেছ: 

َُمۡ ﴿ ۡ�ب  ُكن خۡ خب
ُ
ّمٍة أ

ُ
ۡت  أ   رَجب

ۡ
َ لَنّن َس تبأ ۡ ٱُمُرونب ب عۡ ل �بنۡ َب وۡ ُروَف وب َن هب ۡ ٱنب عب رَ ل

نكب َُ﴾ 

 ]  ١١٠: ال نمران[

‘‘েওামরা সেবপা�ম জািও, েওামেদর সৃি� করা হেয়েছ মানুেষর 

কলযােণর জনয। েওামরা মানুষেক সৎ কােজর আেদশ িদেব এবং 

অসৎ কাজ হেও িনেষধ করেব। আর আ�াহর উার ঈমান 

আনয়ন করেব।” [সূরা আেল ইমরান: ১১০] 

অওএব আেলাচয আয়াও েথেক ্ওীয়মান হয় েৎ, এ মহান 

দািয়রিট আ�াম েদয়ার মােঝ মানুেষর কলযাণ িনিহও রেয়েছ।  

ৎুেগ ৎুেগ এ াৃিথবীেও অসংখয নবী-রাসূেলর আগমন ঘেটেছ। 

আ�াহ ওা‘আলা মানব জািওেক সৃি� কেরই কা� হন িন; বরং 

ওােদর েহদায়ােওর জনয ে্রণ কেরেছন কােলর ািররমায় 

িবিভ� �ােন অসংখয নবী ও রাসূলেক।  ৎাারা  -  জািওেক সৎ 
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ও কলযাণকর কােজর ্িও উৎসাহ ৎুিগেয়েছন এবং অসৎ ও 

অকলযাণকর কাজ হেও িনেষধ কেরেছন। এ ্সে� মহান আ�াহ 

বেলন: 

دۡ ﴿ َب لب ثۡ  وب ّمةٖ �بعب
ُ
َ أ

ِ ُُ  َِ َن  نب  
ب
ْ �ۡ ٱَُّسوً� أ ب وب ٱَُُدوا ْ جۡ ٱَّ َُوا َ ٰ ٱَبن َّ ۖ ل  ﴾ُغوتب

 ]  ٣٦:ا�حل[

‘‘িন�য় আিম ্েওযক জািওর িনকট রাসুল ে্রণ কেরিছ এ মেমপ 

েৎ, ওারা আ�াহর ইবাদও করেব এবং ওাগওেক ািরওযাগ 

করেব”P1F

2
P।  

এখােন ওাগও বলেও আ�াহিবেরাধী শি�, শয়ওান, কু্বৃি� এক 

কথায় এমন সব কাৎপাবলীেক বুঝােনা হেয়েছ ৎা সু্বৃি�  ারা 

স�� হয় না এবং আ�াহর আনুগেওযর ােথ বাধা হয়।  

আমােদর ি্য়নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেকও 

একই উে�েশয ে্রণ করা হেয়েছ। ওাােক েহদায়ােওর মশাল 

                                                           
2 সূরা আন-নাহল:৩৬। 
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িহেসেব েৎ মহা�� আল-কুরআন ্দান করা হেয়েছ ওার এক 

গুরাূণপ উে�শয হেলা, মানুষেক অ�কার েথেক আ�াহর িদেক 

আ�ান করা, েগামরাহী েথেক েহদায়ােওর িদেক, কুফরীর 

অ�কার হেও ঈমােনর আেলার িদেক আ�ান জানােনা। আ�াহ 

ওা‘আলা এ ্সে� বেলন, 

﴿  ٓ ٰ  ر� ال لۡ كَ�ب نزب
ب
ٰ ٌب أ ۡ �ب ٰ ٱَّ سب َمنب ٱرَجب كب َ�ُخۡ ُه �َ�ب نُ�ب ُّ ِ�ََهمۡ َّوََ �َإَذۡ ٱَت �َ�ب ل َب  َن 

 ٰ   ] ١: انراهيم[ ﴾ ١ اا  الو �  الَِميد �َ�ب

‘‘আিলফ-লাম-রা, এ হে� িকওাব, আমরা েওামার ্িও ওা 

নািৎল কেরিছ, ৎােও ওুিম মানুষেক ওােদর রেবর অনুমিওরেম 

অ�কার েথেক েবর কের আেলার িদেক ধািবও করেও াার, 

এমন ােথ ৎা ্বলারারমশালী, ্শংিসেওর।’’P2F

3 

এ ্িথবীেও মানুেষর ৎাবওীয় কমপেক ৎিদ েেণীিবনযাস করা হয় 

ওাহেল ওা হেব  ক) সৎকাজ  (খ) অসৎকাজ। আর আেখরােও 

                                                           
3সূরা ইবরাহীম:১। 
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এ দু’েেণীর কােজর জবাবিদিহ ও ্িওদান রা জা�াও ও 

জাহা�াম িনধপািরও হেব। মহান আ�াহ বেলন: 

عۡ  ﴿ َب ن  َب ۡل �ب ۡ�ٗ َمثۡ  َب ٍ� خب َّ َب ذب هُ َب  عۡ  ٧ ۥ� يبرب َب ن  ۡل وبمب �ٖ َمثۡ  َب َّ َب ذب ِٗ  َب  هُ �ب  ﴾٨ ۥ� يبرب
 ]  ٨،  ٧: ال ل لة[

‘‘েৎ অনু ািরমাণ ভাল করেব েস ওার ্িওদান াােব আর েৎ 

অনু ািরমাণ খারাা কাজ করেব েসও ওার ্িওদান াােব।’’ P3F

4 

অওএব ্িওদান িদবেস সৎকােজর গুর অওযািধক। ফেল 

্েওযেকর উিচও সৎকাজ েবশী েবশী করা এবং অসৎ কাজ হেও 

িবরও থাকা।  

কুরআেনর অনয� মহান আ�াহ মানুেষর এসব কাজ সংরকণ 

করা স�েকপ বেলেছন: 

امٗ  ﴿ ٰ كَرب عۡ  ١ََبَ�ب   �ب ونب مب  �بفۡ َب َُ نُونب نب  ٱ�َّن  ١عب
ب
َب لبَ� نبَعي�ٖ بۡ ۡ� ا نّن  ١ رب

َحي�ٖ لۡ ٱ َب لبَ� جب  َّ نۡ  وبمب  ُهمۡ  ١ِ�َيَن ٱمب ّبهب  يبوۡ نبوۡ يبۡص  ١ ُف ٓ �ب ٓ  ١�َََ�ب هب  بَغب   وبمب 
                                                           
4 সূরা িৎলৎাল:৭-৮। 
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دۡ 
ب
ٰ أ ٮ ٓ  ١ِ�َيَن ٱُم كب مب  يبوۡ َب دۡ  ُُّم مب 

ب
ٰ أ ٮ َۡ يبوۡ  ١ِ�َيَن ٱُم كب مب  يبوۡ َب ّبفۡ مب �ب �ب  ٞس نَُك 

بفۡ  َ ۡ�  ٖس َِ ۖ  ٔٗ شب  ٱوب   
ب
�َذٖ ُر يبوۡ مۡ ۡ� َ  مب ّ َ  ]  ١٩ -١١: االنفطير[ ﴾ ١َِ

‘‘স�ািনও েলখকবৃ�, ওারা জােন েওামরা ৎা কর, িন�য় 

সৎকমপারায়ণরা থাকেব খুব  া�ে�, আর অনযায়কারীরা থাকেব 

্�িলও আগেন, ওারা েসখােন ্েবশ করেব ্িওদান িদবেস, 

আর ওারা েসখান েথেক অনুাি�ও থাকেও াারেব না, আর িকেস 

েওামােক জানােব ্িওদান িদবস কী? ওারার বলিছ িকেস 

েওামােক জানােব ্িওদান িদবস কী? েসিদন েকােনা মানুষ অনয 

মানুেষর জনয েকােনা কমওা রাখেব না, আর েসিদন সকল িবষয় 

হেব আ�াহর কওৃপের।’’ P4F

5 

াৃিথবীেও মানুষ েধাাকা ্বণ, দুিনয়ার চাকিচকয ও েমােহ ােে 

অন� অসীম দয়ালু আ�াহর কথা �রণ েথেক ভুেল েৎেও াাের। 

েসজেনয ্েওযক সৎ কমপারায়েণর উিচৎ ার র ার রেক 

                                                           
5 সূরা ইনিফওার:১১-১৯। 
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সদুােদশ েদয়া, সৎকােজ উ ু� করা এবং অসৎ কােজ িনেষধ 

করা। মহান আ�াহ ধমক িদেয় বেলন- 

﴿  ٰ هب  َب َّ ٰ ۡ�َ ٱَب ِ�َكب ��ب ّركب بَرب َب رَ�َم لۡ ٱُن مب   ]  ٦: االنفطير[ ﴾ ٦كب  

‘‘েহ মানুষ, িকেস েওামােক েওামার মহান রব স�েকপ েধাাকা 

িদেয়েছ?”P5F

6
P শধু ধমক িদেয়ই কযা� হন িন; বরং ািরবার 

ািরজনেক জাহা�ােমর ভয়াবহ শাি� হেও বাািচেয় রাখারও িনেদপশ 

েদয়া হেয়েছ। সূরা আও-ওাহরীেম এেসেছ- 

﴿  ٰ هب  َب َّ ُنواْ قُوٓ ٱَب َينب ءبامب ُ�مۡ َّ نُفسب
ب
هۡ  اْ أ

ب
أ َٗ  نَيُ�مۡ وب َبةُ ۡ�َ ٱَّ ُس وب ٱ� وبقُوُدهب  نب  َب 

نبيۡ  ٰ عب َب ٞظ هب  مب ََ�ب ٌة  ادٞ  �َكب َبعۡ  َشدب ٓ ٱُصونب ّ�  ب مب  ربُهمۡ  َّ مب
ب
�بفۡ  أ نُونب وب ُرونب مب  يُؤۡ عب مب

 ]  ٦: الحر�م[ ﴾ ٦

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েওামরা িনেজেদরেক ও েওামােদর ািরবার 

ািরজনেক আগন হেও বাাচাও, ৎার �ালানী হেব মানুষ ও াাথর; 

েৎখােন রেয়েছ িনমপম ও কেঠার েফেরশ ওাকূল, ৎারা আ�াহ 

                                                           
6 সূরা ইনিফওার:৬। 
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ওােদরেক েৎ িনেদপশ িদেয়েছন েস  বযাাাের অবাধয হয় না। আর 

ওারা ওাই কের ৎা ওােদরেক আেদশ করা হয়।’’7 

অওএব বলা ৎায় েৎ, িবিভ�ভােব এ াৃিথবীেও মানুষ কিওর মেধয 

িনমি�ও। আর ওা েথেক াির�ােণর একমা� উাায় হেলা 

াার ািরক সৎ ও কলযাণকর কােজ সহেৎািগওা ও অসৎ এবং 

গনােহর কাজ বজপন করা। এ মেমপ মহান আ�াহ বেলন: 

ب ﴿ نُواْ �ب �بعب وب َ وب لۡ ٱوب َۡ ٱَ�ِ ٰىۖ ّ� ب  وب نُواْ �ب �ب �بعب وب ٰ ُعدۡ لۡ ٱَم وب ثۡ ۡ�َ ٱوب ]  ٢: دة اليئ[ ﴾ َن� �ب  

‘‘েওামরা াূণয ও ওাকওয়ার কােজ ার রেক সহেৎািগওা কর 

এবং গনাহ ও সীমাল�েণর কােজ এেক অারেক সহেৎািগওা 

কেরা না।”P7F

8
P  

সাহাবােয় িকরাম রািদয়া�াহ আনহম ার েরর সােথ সাকাও 

হেল এ মহিও কাজিটর কথা �রণ কের িদেওন। েসজনয ওােদর 

েকউ েকউ অিধকাংশ সময় মজিলশ হেও িবদায় েবলায় ও ্থম 
                                                           
7 সূরা আও ওাহরীম:৬। 
8 সূরা আল মািয়দাহ:২। 
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সাকােও সূরা আছর েওলাওয়াও করেওন বেল েকােনা েকােন 

বণপনায় এেসেছ9। আ�াহ বেলন- 

ۡ�َ لۡ ٱوب  ﴿ ٰ ۡ�َ ٱ�َّن  ١ عب ََنُواْ ٱ�َّ�  ٢ نب لبَ� ُخۡ�ٍ ��ب ُنواْ وبعب َينب ءبامب ٰ ٱَّ َّ ٰ ل َت نَ�ب
وۡ  تبوباصب َ وب وۡ ۡ�ب ٱاْ ب تبوباصب َ ِقَ وب ]  ٣،  ١: الوص[ ﴾ ٣ لّصۡ�َ ٱاْ ب  

‘‘সমেয়র কসম, িন�য় আজ মানুষ কিও�তওায় িনািওও। ওেব 

ওারা ছাো ৎারা ঈমান এেনেছ, সৎকাজ কেরেছ, ার রেক 

সেওযর উােদশ  িদেয়েছ এবং ার রেক  ধেৎপর উােদশ 

িদেয়েছ।”P9F

10
P  

সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকাজ হেও িনেষধ  রাসূেলর 

অনযওম  বিশ�য 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজও এ গেণর ািথকৃও 

িছেলন। িওিন নবুওয়েওর াূেবপ অনযায় অিবচার ুখেও িহলফুল 

                                                           
9 ওেব বণপনািট দুবপল।  
10 সূরা আল আছর”১-৩। 
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ফুৎুেল অংশ িনেয়েছন। েছাট েবলা েথেক েমৗিলক মানবীয় সৎ 

গণাবলী ওাার চিরে� ফুেট উঠায় আল-আিমন, আল সািদক 

উাািধেও িওিন ভুিষও িছেলন। ওাার গণাবলীর বণপনা িদেও িগেয় 

মহান আ�াহ বেলন- 

﴿ 
ۡ
َ يبأ ۡ ٱُمُرُهم ب عۡ ل �بنۡ َب ٰ ُروَف وب ٮ َن  ُهمۡ هب ۡ ٱعب بُهُم ل ُ�َحّل ل رَ وب

نكب ٰ ٱَُ ِيَ�ب َّ نبيۡ ل ِرَُم عب ُ�حب َهُم َت وب
ٰ ۡ�ب ٱ نۡ َب ُع �ب �بضب  ٱوب  ُهمۡ �َۡ�ب  ُهمۡ �َثب وب

ب
�ۡ َۡ ٰ نبۡت ٱلب �ب نبيۡ  ّلَ� �ب : االنراو[ ﴾َهمۚۡ عب

١٥٧  [ 

‘‘িওিন সৎকােজর আেদশ কেরন এবং অসৎকাজ হেও িনেষধ 

কেরন। মানবজািওর জনয সকল উ�ম ও ািব� িজিনসগেলা  বধ 

কেরন এবং খারাা িবষয়গেলা হারাম কেরন।’’P10F

11
P  

আেলাচয আয়ােওর মাধযেম ওাার িরসালােওর াূণপ বণপনা ফুেট 

উেঠেছ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েস স�া, ৎাার 

কমপকাা স�েকপ  য়ং আ�াহ বেলন, ওােক াাঠােনা হেয়েছ ৎােও 

িওিন সৎকােজর আেদশ েদন, সকল অসৎ কমপ হেও বারণ 
                                                           
11 সূরা আল আরাফ: ১৫৭। 
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কেরন, সব উ�ম িবষয় হালাল কেরন এবং অািব�গেলা হারাম 

কেরন। এজেনয রাসূল িনেজও বেলেছন- 

»بعثت �تَم م�َم ا�خ�ق«  

‘‘আিম সকল ািব� চির�াবলী ািরাূণপওা সাধেনর জনযই ে্িরও 

হেয়িছ।’’ P11F

12 

শধু ওাই নয় মিদনায় ইসলামী রাা ্িওতা কের িওিন ‘িহসবা’ 

নামক একিট িবভােগর মাধযেম রাাীয়ভােব এ কাজিট আ�াম 

িদেওন। ারবওপীেও েখালাফােয় রােশীেনর ৎুেগও এ িবভাগিট 

্িওিতও িছল।  ইসলামী রাোর অনযওম দািয়র হেলা সৎকােজর 

আেদশ েদয়া এবং অসৎ ও অনযায় কাজ হেও মানুষেক বারণ 

করা।  

সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ করা মুিমেনর 

গণাবলীর অ�ভুপ� 

                                                           
12ইমাম মািলক, মুয়া�া ৫/২৫১। 
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সৎ কােজর আেদশ দান ও অসৎকােজ বাধা দান মুিমেনর 

অনযওম দািয়র। মুিমন িনেজ েকবল সৎকাজ করেব না, বরং 

সকলেক েস কােজর ্িও উ ু� করার ্য়াস চালােও হেব। 

েকননা, ওারা ার েরর ব�ু। অওএব একব�ু অার ব�ুর জনয 

কলযাণ বযওীও অনয িকছু কামনা করেও াাের না। এিদেক ইি�ও 

কের মহান আ�াহ বেলন- 

ۡ ٱوب ﴿ ؤۡ ل ۡ ٱَمُنونب وب َُ ؤۡ ل َُ ٰ وۡ  ُضُهمۡ ُت �بعۡ َم�ب
ب
ٓ أ   ٖض� ُء �بعۡ َ�ب 

ۡ
َ يبأ ۡ ٱُمُرونب ب عۡ ل �بنۡ َب وۡ ُروَف وب نب هب

َن  ۡ ٱعب ونب ل َُ ُ�ََي رَ وب
نكب ُ�ؤۡ لّصنبوٰ ٱَُ وٰ ٱتُونب ةب وب يُعونب لّزكب ََ �ُ ُ ٱةب وب َبُسو�ب ب وب ٰ  ۥٓۚ َّ َب ْو

ُ
�َكب أ

 ۡ �ب ُُهُم سب ۗ ٱ�ب ُ  ]  ٧١: الو�ة[ ﴾ ٧ َّ

‘‘মুিমন নারী ও াুুষ ওারা ার েরর ব�ু। ওারা এেক অারেক 

ৎাবওীয় ভাল কােজর িনেদপশ েদয়, অনযায় ও াাা কাজ হেও 

িবরও রােখ, সালাও কােয়ম কের, ৎাকাও ািরেশাধ কের এবং  
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আ�াহ ও ওাার রাসুেলর আনুগওয কের। ওারা এমন েলাক ৎােদর 

্িও অিচেরই আ�াহর রহমও বিষপও হেব।’’13  

কুরআেনর অসংখয আয়ােও মুিমেনর অনযওম চির�- বিশ�য 

স�েকপ আেলাকাাও করা হেয়েছ। সকল �ােন অনযানয গণাবলীর 

াাশাাািশ অনযওম গণ িহেসেব সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ 

কােজর িনেষেধর অবওারণা করা হেয়েছ। কুরআেন এেসেছ: 

ٰ ٱ ﴿ ّّ َُونب ل ٰ لۡ ٱ�َ ٰ لۡ ٱََُدونب �ب ٰ ٱََُدونب �ب ّّ ٰ ٱ�َُحونب ل َّ ُدونب لّ�ٰ ٱكَُعونب ل َمُرونب �ٱََ
 َ  ٱب

ۡ عۡ ل َن ٱُروَف وب َب ۡ ٱَّ ُهونب عب رَ وب ل
نكب ٰ لۡ ٱَُ ونب َ�ُُدودَ �ب ُُ َۗ ٱفَ َّ  َ بِ�َ � ۡ ٱوب ؤۡ ل َمنَ�ب َُ

 ]  ١١٢: الو�ة[ ﴾١

‘‘ওারা আ�াহর িদেক ্ওযাবওপনকারী, আ�াহর েগালামীর জীবন-

ৎাানকারী। ওাার ্শংসা উ�ারণকারী, ওাার জনয ৎমীেন 

াির�মণকারী, ওাার স�ুেখ ুকু ও িসজদায় অবনও। সৎ কােজর 

                                                           
13সূরা আও ওাওবা: ৭১।  
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আেদশ দানকারী, অনযােয়র বাধা দানকারী এবং আ�াহর িনধপািরও 

সীমা রকাকারী। েহ নবী, ওুিম এসব মুিমনেদর সুসংবাদ দাও।”14  

দীন হেলা কলযাণ কামনা 

সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কােজর বাধা দান দীেনর অনযওম 

গুরাূণপ কাজ। মূলও: দীন হেলা ার েরর কলযাণ কামনা। 

আর এিট সৎ কােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ বযওীও 

অস�ব। কারণ সৎ কােজ উ ু� করেল ার র কলযােণর 

্িওেৎািগওায় অবওীণপ হেও াাের। আবার অসৎ কােজ বাধা 

িদেল কিও েথেক িবরও রাখা সহজ হয়। অওএব এিট দীেনর 

অনযওম মূলনীিও। এ ্সে� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন- 

 .»ليل لغغل نلرلوو ن ئمة اللغم  نعمتهم  لغغي ل .اين  ا�صيحة«

                                                           
14 সূরা আও ওাওবা:১১২। 
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দীন হেলা মানুেষর কলযাণ কামনা। আমরা বললাম এটা কােদর 

জনয? রাসূল বলেলন, এটা আ�াহ, ওাার রাসূল ও সকল মুসিলম 

েনওৃবৃ� ও জনসাধারেণর জনয।” 

সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষধ দীেনর সবিকছু 

অ�ভুপ� কের। মহান আ�াহ ৎাবওীয় হালাল ও  বধ ব�েক 

সৎকােজর নামা�র এবং অৈবধ িজিনসেক অসৎ কাজ িহেসেব 

বারণ করার অধীন কেরেছন। াূবপবওপী নবীগণ ওােদর উ�েওর 

উার কওক  বধ িজিনসেক অৈবধ েঘাষণা করেওন। কুরআেন 

এেসেছ- 

نۡ  ﴿ ُُ َ ّرمۡ ٱِمَنب  �ٖ فَب َب َينب هب ُدواْ  نبيۡ َّ ٰ  َهمۡ نب  عب ِيَ�ب ّنۡت ٍت طب ََ
ُ
بُهمۡ  أ  ]  ١٦٠: النليء[ ﴾ ل

‘‘অওএব ইয়াহূদীেদর ৎুলুেমর কারেণ ওােদর উার এমন িকছু 

িজিনস হারাম কের িদেয়িছ ৎা ওােদর জনয হালাল িছল।’’P14F

15
P  

                                                           
15 সূরা আন িনসা: ১৬০। 
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অথচ ওােদর উার এসব হারাম িছল না। ািব� কুরআেন 

আেরকিট আয়াও এর সাকয বহন করেছ। আ�াহ বেলন, 

﴿ ۞ ّ نب ٱُُ عب َم �ب َّ ِ�ٗ ل بَ�ٓ ََ ٰ �َسۡ   ِ�َ ّرمب �َسۡ َب َب ٰ ءَيلب �َّ� مب   ٰ َب ب  ﴾ ۦَسهَ ّبفۡ  ءَيُل �ب
 ]  ٩٣: ال نمران[

‘‘্েওযকিট খাদয ্বযই ইসরাইল বংশীয়েদর জনয হালাল িছল, 

শধু   িজিনসিট বযওীও, ৎা ইসরাইল (ইয়াকুব)  য়ং িনেজর 

উার অৈবধ কের িনেয়িছল।”P15F

16
P  

েকােনা খারাা িজিনস অৈবধ করা অসৎ কাজ হেও িনেষধ 

করারই অ�গপও। েৎমিনভােব ািব� িজিনসটা  বধ করাও সৎ 

কােজ আেদেশর অ�ভুপ� হেয় থােক। েকননা, উ�ম িজিনসেক 

অৈবধ করা, আ�াহ ৎা করেও িনেষধ কেরেছন ওারই অ�ভুপ�। 

এমিনভােব সকল সৎকােজ আেদশ ও অসৎ কাজ হেও িনেষধ 

করা  ারা আ�াহ ওা‘আলা ওাার রাসূেলর উ�ও চিরে�র 

                                                           
16সূরা আেল ইমরান: ৯৩।  
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ািরাূণপওা সাধন কেরেছন। আ�াহ রাববুল আলামীন ইরশাদ 

কেরন- 

�ۡ وۡ ۡ�ب ٱ ﴿
ب
نۡ مب أ �ۡ  دَينبُ�مۡ  ُت لبُ�مۡ َب

ب
� َۡ وب نبيۡ َب َبَضيُت لبُ�ُم نَعۡ  ُ�مۡ ُت عب َ� وب َب

ٰ سۡ ۡ�َ ٱ ۚ مب دَينٗ �ب  ]  ٣: دة اليئ[ ﴾  

‘‘আিম আজ েওামােদর জনয েওামােদর দীনেক ািরাূণপ করলাম, 

েওামােদর উার আ�াহর িনয়ামও স�� করলাম এবং েওামােদর 

জনয দীন ইসলামেক একমা� দীন বা জীবন বযব�া িহেসেব 

মেনানীও করলাম।”P16F

17
P  

সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করা অািরহাৎপ 

জািওেক সৎকােজ আেদশ দান এবং অসৎকাজ হেও িনেষধ করা 

ওয়ািজব-ই- িকফাইয়াহ। এ ্সে� মহান আ�াহ সুবহানাহ ওয়া 

ওা‘আলা ‘ইরশাদ কেরেছন: 

                                                           
17সুরা আল মািয়দাহ:৩।  
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ۡ�ب  ﴿ ّمةٞ  ُ�ن ِمَنُ�مۡ وب
ُ
 ۡ�َ ۡ�ب ٱُعونب �َ�ب يبدۡ  أ

ۡ
�بأ َ  وب ۡ ٱُمُرونب ب عۡ ل �بنۡ َب وۡ ُروَف وب َن هب نب عب

ۡ ٱ رَ� ل
نكب َُ  ٰ َب ْو

ُ
أ ۡ ٱ�َكب ُهُم وب فۡ ل  ]  ١٠٤: ال نمران[ ﴾ ١نَُحونب َُ

‘‘েওামােদর মধয হেও এমন একিট জািও হওয়া উিচও ৎারা সকল 

ভাল ওথা উ�ম িবষেয়র িদেক আহবান করেব, সৎকােজর 

আেদশ করেব এবং অসৎকাজ হেও িনেষধ করেব, আসেল 

ওারাই হে� সফলকাম স�দায়।’’ (সূরা-আেল ইমরান:১০৪) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলা ৎখন, ওােদর  ারা সৎকােজর 

আেদশ সংঘিটও হেব বেল সংবাদ িদেয়েছন, ওখন ্া�বয়� 

েলাকগেণর িনকট   আেদশ ও িনেষধ েৎন োৗেছ এ বযব�া 

করেও হেব। অও:ার ৎিদ ওারা গাফলিও কের, ওেব ওারা এর 

জনয জবাবিদিহ করেও হেব।  

অনুরাভােব সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করা 

িনিদপ� কের ্েওযেকর উার বওপােব না; বরং ািব� কুরআেনর 

্মাণ অনুসাের েসটা ওয়ািজব-ই-িকফাইয়াহ।  
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িজহাদও িঠক অনুরাভােব ওয়ািজব-ই-িকফায়াহ। অওএব েসটার 

দািয়রশীল ৎখন েসটা স�াদেন �ওী হেবন না, ওখন সকল 

সামথপয বযি�গণ ওােদর সামথপয অনুৎায়ী   দািয়র াালন না 

করার েদােষ সমভােব েদাষী হেবন। সুওরাং এটা  �ভােবই বুঝা 

েগল েৎ, ্িওিট মানুেষর উারই ওার শি� সামথপয অনুৎায়ী   

দািয়র বওপােব। েৎমন- নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হাদীেস 

বেলেছন: 

م  رأى مغ�م مغكرا فغياره نيده فإن لم �لتطع فبغلينل فإن لم �لتطع «

 »فبقغبل نذلك أضوف اإلنمين

‘‘েওামােদর মেধয েৎ েকউ একিট অসৎকাজ (হেও) েদখেব, েস 

েৎন ওােক ওার হাও  ারা ্িওহও কের। ওেব ৎিদ েস  রা 

করেও অকম হয়, ওাহেল কথা  ারা েৎন ওােক ্িওহও কের, 

ৎিদ এরারও করেও অকম হয়, ওাহেল েৎন অ�র িদেয় ওােক 

ঘৃণা কের। আর েসটা হেব সবচাইেও দুবপল ঈমান।’’ 
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(বুখারী: িকওাবুল ‘ইলম; মুসিলম: িকওাবুল ঈমান; আবু দাউদ;  

বা-বুল আমির ওয়া�াহই; ইবেন মাৎাহ: িকওাবুল িফওান, বাবুল 

আমির িবল মা’রিফ ওয়া�াহই আিনল মুনকার; আও-িওরিমৎী: 

িকওাবুল রাইয়যাও, আল-নাসায়ী: িকওাবুল ঈমান; আল-দািরমী: 

িকওাবুর রইয়যা; ইবেন হা�াল ২/৪) 

ৎিদ িবষয়িট   রকমই হয়, ওাহেল এ কথা  � হেয় েগল েৎ, 

সৎকােজ আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ করা, একিট বৃহ�র 

সৎকাজ; ৎার জনয আমরা আিদ�  হেয়িছ। ওার জনযই বলা 

হেয়েছ- েওামার আেদশ েৎন সৎকােজর জনয হয় এবং 

অসৎকােজ েওামার িনেষধ করাও েৎন সৎ হয়।  

ৎখন এটা সেবপা�ম ওয়ািজব এবং াছ�নীয় কাজ, সুওরাং এ 

ওয়ািজবসমূহ (অািরহাৎপ) ও মুতাহাবগেলার সুফল ওােদর 

(্েয়ােগর কারেণ) অাকােরর চাইেও েবশী ভাির হওয়াই 

বা�নীয়। েৎেহওু এটা সহকােরই রাসূলগণেক াাঠােনা হেয়েছ 

এবং আসমানী ��সমূহ অবওীণপ করা হেয়িছল।  আ�াহ 
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ওা‘আলা কখনও ফাসাদ বা অনাসৃি� াছ� কেরন না। উার� 

আ�াহ ৎার আেদশ করেবন, ওা উ�মই হেব। আ�াহ ওা‘আলা 

সৎকাজ ও সৎকমপীেদর ্শংসা কের বেলেছন: 

ََنُواْ ٱوب  ﴿ ُنواْ وبعب َينب ءبامب ٰ ٱَّ َّ ٰ ل ]  ٨٢: القرة[ ﴾ ٨َت نَ�ب  

“আর ৎাারা ঈমান এেনেছ ও সৎকাজ কেরেছ।’’(সূরা আল 

বাকারা:৮২) 

আবার ফাসাদ ও ফাসাদকারীেদর কুৎসা কেরেছন একািধক 

�ােন। অওএব েৎখােন আেদশ ও িনেষেধর উাকার হেও েসটার 

অাকারই মারা�ক হেয় দাাোয়, ওখন েসখােন েসটা, আ�াহ েৎ 

সকল িবষেয় আেদশ কেরেছন ওার অ�ভুপ� হয় না। আর ৎিদ   

রকম হেয় ৎায়, ওেব েৎন ওয়ািজবই ছাো হেয় েগল; আর িনিষ� 

কাজই করা হল। এরা েকে� মু’িমেনর কওপবয হেলা আ�াহর 

বা�াহেদর বযাাাের আ�াহেক াূণপ ভয় করা, ওােদরেক িহদায়াও 

করা ওার দািয়র নয়। এটা আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলার 

কথারই অথপ বহন কের: 
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﴿  ٰ هب  َب َّ نبيۡ ٱَب ُنواْ عب َينب ءبامب ُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َّ نُفسب
ب
ّل �َذبا  أ ُّ�م ّمن ضب ُّ َۡ َب هۡ ٱ�ب يب  َُمۚۡ دب

]  ١٠٥: دة اليئ[ ﴾  

‘‘েহ মু’িমনগণ! েওামরা ৎিদ সৎােথর ৎা�ী হেয়ই থাক, ওাহেল 

ৎারা াথ ভুেল িগেয়েছ ওারা েওামােদর েকানই কিও করেও 

াারেব না’’- (সূরা আল-মািয়দাহ: ১০৫)।  

দািয়র াালেনর মাধযেম সৎােথর স�ানকারী াূণপওা লাভ কের 

থােক। সুওরাং মুসিলম বযি� ৎিদ ওার করণীয় কাজ কথা 

সৎকােজ আেদশ ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করেও থােক, েৎমন- 

অনযানয ওয়ািজব কাজগেলা আদায় কের থােক, ওেব াথ�� 

েলাকেদর াথ�া�ওা ওার েকানও কিও করেও াারেব না।  

অসৎকাজ হেও িনেষধ করা কখনও শি�  ারা হেও াাের, 

আবার কখনও বা রসনার  ারা, আবার কখনও শধু অ�েরর ঘৃণা 

 ারাই হেয় থােক। অ�র  ারা েসটা করা সবপাব�ায়ই ওয়ািজব 

হেব। েৎেহওু েসটা করেও েকানই কিও েনই। েৎ বযি� এওটুকু 

ঘৃণাও োাষণ কের না েস আসেল মু’িমনই নয়।  নবী সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী হেও এরাই বুঝা ৎায়। িওিন 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: نذلك أضوف اإلنمين 

‘‘আর েসটা হল সবচাইেও দুবপল ঈমান।’’  

 

সৎকােজ আেদশ েদয়া ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করার েকে� 

শওপাবলী 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন ওাইিময়াহ বেলন, 

1. ওার কাজ সুতু হেব না ৎিদ না েসটা ািরিমও িশকা ও 

ওী�জানিভি�ক হয়।  

েৎমন- উমার ইবন আবদুল আৎীৎ (রহ.) বেলেছন- 

‘‘েৎ বযি� িবনা িবদযায় আ�াহর ইবাদও কের, েস ৎওটুকু 

ভাল কের, ওার চাইেও খারাাই েবিশ কের।’’ 

েৎমন- মু‘আৎ ইবন জাবাল (রািদয়া�াহ আনহ)-এর হাদীেস 

আেছ: 
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‘‘কাজ করার আেগ ্েয়াজন জান; কােজর �ান হল 

িবদযাজপেনর ার।’’ এটা েওা এেকবােরই  �। েকননা ই�া 

করা ও কমপ স�াদন করা ৎিদ জােনর আেলােকই না হয়, 

ওাহেল েসটাই মূখপওা ও াথ��ওা, সেবপাাির ্বৃি�র 

অনুসরণ। সুওরাং সৎ ও অসৎকাজ স�েকপ সমযক জান 

থাকা ও উভেয়র মেধয াাথপকয করার মও উাৎু� িশকা 

থাকা অবশযই ্েয়াজন এবং ৎােক েকান িবষেয় আেদশ করা 

হেব বা েকান কাজ হেও িনেষধ করা হেব, ওার অব�া 

স�েকপও জান থাকা অািরহাৎপ।  

2. উ�মভােব আেদশ বা িনেষধ করা। েৎমন, িসরাওাল মুতাকীম 

ওথা সরলাথ অনুৎায়ী হয়। আসেল িসরাওাল মুতাকীম হল-

উে�শয অজপেনর িদেক অিও �ও োৗছাবার মও সংিক� 

ওথা িনকটওম াথ।  

3. সুন� বযবহার   কােজর জনয অওয� ্েয়াজন। েৎমন: নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন- 
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‘‘েৎ িবষেয়ই ন�ওা াাওয়া েগেছ ওা েস িবষয়েকই সুেশািভও 

কেরেছ, আবার েৎ িবষেয়ই খািনকটা কেঠারওা াাওয়া েগেছ 

ওা েস িবষয়েকই অেশািভও কেরেছ- দৃি�কটু কের 

েফেলেছ’’- (মুসিলম: হা: নং- ২৫৯৪)।  

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন- 

িন�য়ই আ�াহ দয়াশীল, ্েওযকিট িবষেয়ই ন� বযবহার 

িওিন াছ� কেরন, ন�ওাাূণপ বযবহােরর ফেল িওিন ৎা দান 

কেরন কেঠারওার কারেণ ওা েদন না।’’ 

(বুখারী: ১২/২৮০, ফাওহল বারী আলা শারিহল বুখারী, 

িকওাবুল ইসিওহাবাহ; মুসিলম: িকওাবুসিসয়ার, ৮/২২; আবু 

দাউদ, িকওাবুল আমওয়াল, ৫/১৫৫; আও-িওরিমৎী: ৫/৬০, 

হা: নং-১৭০১; ইবেন মাজাহ: ২/১২১৬, িকওাবুল আদব-বাবুন 

িফরিরফক; আল-দািরমী: ২/৩২৩; ইবেব হা�ল: ১/১১২) 
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4. আেদশ দানকারী বা িনেষধকারীেক অবশযই কে� সিহহু ও 

 ধৎপশীল হেও হেব। েকননা, এ কথা সওয েৎ, ওার উার 

িবাদ আসেবই। এমন সময় ৎিদ েস  ধৎপ ধারণই না কের, 

সহযই না কের, ওাহেল েস ৎা ভাল করেও াারও ওার 

চাইেও ন�ই কের বসেব েবিশ। েৎমন- লুকমান হাকীম 

ওদীয় ওনয়েক উােদশ দানকােল বেলিছেলন: 

﴿  
ۡ
أ َ  ُمرۡ وب  ٱب

ۡ عۡ ل َن نۡ ٱُروَف وب َب ۡ ٱهب عب رَ وب ل
نكب ٰ  َ�ۡ ۡص ٱَُ ب ۖ  مب ٓ  �ب صب ببكب

ب
ٰ  أ زۡ  لَكب َمنۡ �َّن �ب َم عب

 ٱ
ُ
 ]  ١٧: لقمين[ ﴾ ١ُموََ ۡ�

‘‘এবং (েহ বৎস)! সৎকাজ আেদশ দান কর এবং অসৎকাজ হেও 

িনেষধ কর, (এ কাজ করেও েৎেয়) েওামার উার েৎ িবাদ 

আািওও হেব ওােও  ধৎপ অবল�ন কর, িন:সে�েহ েসটা একিট 

মহৎ কাজ।’’ (সূরা লুকমান:১৭) 

এজনযই আ�াহ ওা‘আলার রাসূলগণ, অথচ ওাারা সৎকােজ আেদশ 

দানকারী ও অসৎকাজ হেও িনেষধকারীেদর েনওা, ওােদরেকও 

 ধৎপ অবল�েনর আেদশ িদেয়েছন। েৎমন- িওিন সবপেশষ রাসূল 
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(স.) েক বেলেছন। আসেল েসটা ( ধৎপ) িরসালােওর দািয়র 

ওাবলীেগর সােথই জিেও। েকননা সবপ্থম ৎখন ওাােক (সা) 

রাসূল িহেসেব গণয করা হল, ওখনই সূরা ‘ইকরা’ নািৎল হবার 

ার (ৎার মাধযেম ওাােক নাবী বেল সংবাদ েদয়া হেয়েছ) আ�াহ  

ওাােক আদরভের সে�াধন কের বেলেছন: 

﴿  ٰ هب  َب َّ ۡ ٱَب ّدثَُِر ل َۡ  ُ�مۡ  ١َُ نَذ
ب
ۡ  ٢ فبأ َ�ِ ّ�كب فبكب َب ِهَرۡ  ٣ وب َب َُيب ببكب �ب زب لّرجۡ ٱوب  ٤ وب

رۡ هۡ ٱفب  َُ ٥  َۡ �ب �ب بسۡ وب ِ�َكب فب  ٦َ�ُ َبكۡ ُن � لَرب ]  ٧،  ١: الدثر[ ﴾ ٧ َ�ۡ ۡص ٱوب  

‘‘েহ চাদর আ�াদনকারী! উঠুন এবং ভয় ্দশপন কুন এবং 

আানার ্িওাালেকর েেতর েঘাষণা কুন, আানার েবশভূষা 

ািব� কুন, অািব�ওা (মূিওপ) ািরওযাগ কুন, আর কাউেকও 

এ উে�েশ দান করেবন না েৎ, অিওির� িবিনময় ্ওযাশা কেরন 

এবং আানার ্িওাালেকর স�ি�র উে�েশই  ধৎপ অবল�ন 

কুন।’’ (সুরা আল-মু�াসিসর:১-৭) 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রাসূল িহেসেব সৃি� জগেও 

ে্রেণর এ আয়াওগেলা ভীিও ্দশপনমূলক িবষয়  ারাই শু 
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ওথা সূচনা কেরেছন এবং  ধৎপ ধারেনর আেদশ দােনর মাধযেম 

েশষ কেরেছন। মুলও শািতর ভয় ্দশপনই হল সৎকােজ আেদশ 

দান ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করা।  

অওএব জানা হেয় েগল েৎ,   ধৎপ ধারণ করা ওয়ািজব, ওথা 

অািরহাৎপ। এ স�েকপ আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলা বেলেছন: 

�ۡ َ�ُ�ۡ  َ�ۡ ۡص ٱوب  ﴿
ب
ِ�َكب فبإَنّكب بَأ َب ۖ َم  ]  ٤٨: الطور[ ﴾ ٤ ُينَنب   

‘‘এবং আানার ্িওাালেকর এ বযব�ার উার (ফায়সালার 

অোকায়)  ধৎপ অবল�ন কুন, িনঃসে�েহ আািন আমােদরই 

দৃি�েও আেছন।’’(সূরা আও-ওুর:৪৮) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলা অনয� আরও বেলেছন: 

ٰ  َ�ۡ ۡص ٱوب  ﴿ ب ولُونب وب  �ب َُ َب رۡ هۡ ٱمب   َۡ  ُهمۡ َُ َيٗ� � رٗ هب ]  ١٠: ال بل[ ﴾ ١ �ب  

‘‘ওােদর কথায় (িবচিলও না হেয় বরং)  ধৎপ অবল�ন কুন এবং 

ওােদরেক িনি পধায় ািরওযাগ কুন।’’ (সূরা আল-মুৎৎাি�ল:১০) 
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অনয আয়ােও এ ্সে� আ�া ওা‘আলা আরও বেলেছন: 

ْولُواْ  َ�ۡ ۡص ٱفب  ﴿
ُ
ب أ �ب َب  صب زۡ لۡ ٱكب ]  ٣٥: االحقيو[ ﴾ ٣لّرُسَل ٱَم َمنب عب  

‘‘দৃঢ় সংক�িচ� রাসূলগেণর মওই আািনও  ধৎপ ধারণ কুন।’’ 

(সূরা- আল-আহকাফ:৩৫) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলা আরও বেলেছন: 

َب َ�ُ�ۡ  َ�ۡ ۡص ٱفب  ﴿ ََ صب  �ب تبُ�ن كب ِ�َكب وب َب ]  ٤٨: القغم[ ﴾ ٤وَت �ُۡ ٱَم   

‘‘আ�াহর আেদেশর অোকায়  ধৎপ ধারণ কুন এবং (খবরদার) 

মােছর কািহনীর েস েলাক (ইউনুস) আলাইিহস সালাম এর মেওা 

অৈধৎপ হেবন না।’’ ( সূরা আল-কালাম:৪৮) 

 ধৎপ স�েকপ আ�াহ ওা‘আলা অনয� আরও বেলেছন: 

ۡ�ُ  َ�ۡ ۡص ٱوب  ﴿ َ وبمب  صب َۚ ٱكب �َّ� ب ]  ١٢٧: ا�حل[ ﴾ ١ َّ  

 ধৎপ অবল� করেও থাকুন, আসেল আানার  ধৎপ ধারণ েওা 

একমা� আ�াহরই জনয ছাো নয়।’’ (সূরা আন-নাহল:১২৭) 
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আবার আর এক �ােন আ�াহ ওা‘আলা বেলেছন: 

جۡ ٱفبإَّن  َ�ۡ ۡص ٱوب  ﴿
ب
ب �ب يَُضيُع أ ۡ ٱرب َّ حۡ ل ]  ١١٥: هود[ ﴾ ١َسنَ�ب َُ  

‘‘আািন  ধৎপ ধারণ কুন, েকননা আ�াহ ওা‘আলা িনতাবানেদর 

কমপফল িবলীন অথপাৎ- ন� কেরন না।’’ (সূরা হূদ:১১৫) 

সুওরাং িশকা, ন�ওা ও  ধৎপ-এ িওনিট িবষয় ছাো েকান রেমই 

চলেব না। আেদশ করা বা িনেষধ করার াূেবপই জােনর দরকার 

এবং েস সে� ন�ওা, আর এটার ােরই ্েয়াজন  ধেৎপর। ৎিদও 

এ  ি�িবধ িবষয়গেলাই সবপাব�ােওই একই সে� াাওয়া েৎেও 

হেব।  

েৎমন- সালেফ সািলহীনেদর েকােনা একজেনর উি� বণপনাকারী 

ার রায় কাজী আবূ ইয়ালা ‘‘আল-মু‘ওামাদ’’ �ে� বণপনা 

কেরেছন: 
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النأبرهم ني لورنو نال نغع ن  الغكر الال م  كن فقيهي فيمي نأبرهم نل 

فقيهي فيمي نغع نغل رفيقي فيمي نأبر�ل رفيقي فيمي نغع نغل حغيمي فيمي 

 .نأبر�ل حغيميفيمي نغع نغل

‘‘িৎিন সৎকােজ আেদশ করেবন ও অসৎকাজ হেও িনেষধ 

করেবন, িওিন ৎিদ   িবষেয় সুিবজ আিলম ওথা ফকীহ না হন, 

ওাহেল িওিন ওা করেও াােরন না। অনুরা িওিন েৎ িবষেয় 

আেদশ িদেবন, েস িবষেয় ন� হেবন এবং েৎ িবষয় হেও িনেষধ 

করেবন েস িবষেয়ও ন� হেবন এবং েৎ িবষেয় আেদশ িদেবন 

েস িবষেয় ওােক সিহহু হেও হেব, আবার েৎ িবষয় হেও িনেষধ 

করেবন েস িবষেয়ও ওােক সিহহু হেও হেব।’’ ওা না হেল িওিন 

সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করেও াারেবন না। 

েস েৎন এটাও েজেন রােখ েৎ, সৎকােজ আেদশ ও অসৎকাজ 

হেও িনেষধ করার কওগেলা া�িও ওথা নীিও আেছ, ৎার 

জিটলওা অেনেকর উারই এেন েফেল। ওখন েস  ধারণা কের 

েৎ,   সকল জিটলওার কারেণ েসটা হেও বাদ ােে ৎােব। ফেল 

েস এ কাজই েছেে েদয়। েসটা এমন িবষয়সমূেহর অ�গপও েৎ, 
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এ া�িওগেলা না াাওয়া েগেল ওার মূল িবষয়িটেক (সৎকােজর 

আেদশ ও অসৎকাজ হেও িনেষধ) কিও�ত করেব। েকননা 

অবশয করণীয় কাজিট না করাও াাা। আবার আ�াহ ওা‘আলা ৎা 

করেও িনেষধ কেরেছন েসটা করাও াাা।  

সুওরাং  এক াাা হেও অনয াাো জিেেয় াোর উদাহরণ হল, 

একিট বািওল দীন হেও সের অনয আর একিট বািওল দীন �হণ 

করা। এমন হওয়াও স�ব েৎ, ্থমিটর চাইেও ি ওীয়িট েবশী 

মা�ায় খারাা, আবার এটার মা�া একটু কমও হেও াাের। 

হয়েওা বা দু’িট দীনই খারাা িহেসেব সমান। সৎকােজ 

আেদশদানকারী ও অসৎকাজ হেও িনেষধকারী ৎােদর মেধয �িট 

াাওয়া ৎােব, অথপাৎ ভালরো দািয়র াালন করেও াাের িন 

অথবা ওােও সীমাল�ন কেরেছ, ওােদর কাউেক াােব েৎ, এই 

জেনর েদাষ সাংঘািওক বে,   জেনর াাা সাংঘািওক ধরেনর 

বে, আবার হয়েওা বা উভেয়ই াাো বরাবর বা একই েেণীভু�।  
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অসৎ কাজ িনেষেধর া�িও 

্িওিদন আমরা আমােদর চারাােশ অেনক খারাা কাজ সংঘিটও 

হেও েদিখ। িক� েকউ এ ধরেনর কােজ বাধা ্দান কির না। 

ইসলােমর দৃি�েও এটা িঠক নয়। কারণ হেও াাের মানুষ 

ভুলবশও ও গােফল িহেসেব এসব কাজ করেছ। বাধা না থাকেল 

িনিবপেে একাজ সংগিঠও হেও থাকেল এক সময় েদশ ও জািও 

েকউই এ কােজর কুফল হেও েরহাই াােব না। ্কৃও মুসিলম ও 

সেচওন মানুেষর অবশয কওপবয হেলা এ ধরেনর কাজ হেও 

মানুষেক িবরও রাখা।  মুসিলমগণ একিদেক েৎমন সৎকাজ 

করেব, অনযিদেক অসৎকােজর ্িও আকৃ� হেও াাের এ ধরেনর 

সকল উাায় উাকরণ েথেকও মানুষেক সওকপ করেও হেব। 

মহানবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম শধু মদ াান 

িনেষধ কেরন িন বরং িওিন আইয়যােম জােহিলয়ার ৎুেগর মদ 

 ওরী ও রাখার াা�সহ ৎাবওীয় উাকরণেকও িনিষ� েঘাষণা 

িদেয়েছন। ওেব এেকে� ওাোহো কের একবাের অনযােয়র 

মুেলাৎাাটন করা অস�ব।  
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মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ৎাবওীয় অনযায় ও অসৎ 

কাজ হেও মানুষেক বারণ করার েকে� িবিভ� ্িরয়া, ধাা ও 

রমা�েয়র ফমূপলা �হণ কেরিছেলন। মদাান িনিষ� হওয়া 

সংরা� আয়াওগেলা াৎপােলাচনা করেল একথাই ্িওয়মান হয় 

েৎ, াৎপায়রিমকভােব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এটােক হারাম েঘাষণা কেরিছেলন। কুরআেন মাদকওা িনিষ� 

হওয়া স�েকপ বিণপও আয়াওগেলা িনেি ্দ� হেলা। 

1. ্থম াৎপােয় সূরা আন-নাহেলর ৬৭ নং আয়ােও বলা 

হেয়েছ 

﴿  ٰ َب َب ُب  ٱََّخيَل وب ٱَت وبَمن 
ب
ٰ عۡ ۡ� ََّخُذونب َمنۡ �ب رٗ َب �ب كب ََزۡ ُه سب ۚ � وب ًن  سب َب  ﴾ ٦ قً  

 ]  ٦٧: ا�حل[

‘এমিনভােব েখজুেরর গাছ ও আ�ুেরর ছো েথেকও আমরা 

একিট িজিনস েওামােদর াান করাই, ৎােক েওামরা মাদেক 

ািরণও কর। এবং উ�ম ািব� াানীয় ওােও রেয়েছ।  
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2. ি ওীয় াৎপােয় নািৎলকৃও আয়াও: 

﴿ ۞ ّۡ ب َن  ٔب � ۡ ٱرَ وب َۡ ۡ�ب ٱنُونبكب عب يۡ ل ٓ  قُۡل  َ�َ� َب َب  ََ�ٞ  مٞ �َثۡ  �َيَه ٰ  كب �ب فَُع لَنّن َس وبمب
ٓ نُۡ  َب  ُه َُ  ۡ�

ب
ّّفۡ أ ُ َمن  ۗ �ب َب   ]  ٢١٩: القرة[ ﴾ ٢ عََه

‘‘েহ রাসূল! আানােক ওারা মদ ও জুয়া স�েকপ িজেজস 

করেব, আািন উভয় স�েকপ বলুন, মহাাাা আর মানুেষর 

জনয লাভজনক ওােদর লাভ েথেক াাাই বে।’’ P17F

18 

 

3. ওৃওীয় াৎপােয় মদেক িনিদপ� সমেয়র জনয িনিষ� েঘাষণা 

করা হয়।  

﴿  ٰ هب  َب َّ َۡ ٱَب ْ �ب �ب ُنوا َينب ءبامب َّ ْ ُ�وا َُمۡ ةب لّصنبوٰ ٱرب ن
ب
أ ٰ  وب ىٰ ُس�ب ّ�ٰ  رب ْ مب  �بعۡ  َب وا َُ نب

ولُونب  َُ  ]٤٣: النليء[ ﴾ ٤�ب

                                                           
18সূরা আল বাকারাহ:২১৯।  
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‘‘েহ মুিমনগণ! েওামরা মাওলািমর অব�ায় নামােৎর 

িনকটও েৎও না, ৎওকণ েওামরা ৎা বল ওা জানেও না 

াার।’’ (সূরা িনসা: ৪৩) 

অও:ার ৎখন ধমপীয় অিনতওা েকােনা েকােনা ঘটনার 

ািরে্িকেও ্কািশও হেলা ওখন িচর�ায়ীভােব আ�াহ 

ওায়ালা মদাান হারাম কের েদন। িওিন বেলন- 

﴿  ٰ هب  َب َّ ُنوٓ ٱَب َينب ءبامب َب  َّ ّّ َ � ْ ۡ ٱُر وب َۡ ۡ�ب ٱا يۡ ل  ٱَ�ُ وب َب
ب
 ٱنصب ُب وب ۡ�

ب
ٰ زۡ ۡ� ََجۡ �ب  ِمَنۡ  ٞس ُم 

َل  َب يۡ ٱ�ب َّ ٰ ل ّنُ�مۡ جۡ ٱَن فب َب َُوهُ لبعب َ َب  يُرَ�ُد  ٩نَُحونب ُ�فۡ  َبن ّّ َ يۡ ٱ� َّ ٰ ل ن يُوقَعب َب
ب
ُن أ

ٰ لۡ ٱنبُ�ُم ببيۡ  �ب ةب وب عب ٓ غۡ ۡ�ب ٱوب َِ ضب  ۡ ٱرَ وب َۡ ۡ�ب ٱءب  يۡ ل �بُصّدُ�مۡ َب ن ذَكۡ  َ�َ وب َن ٱرَ عب َ وبعب َّ

ۡل  ةَ� لّصنبوٰ ٱ هب َبُهونب  �ب َُم ّمن ن
ب
 ]  ٩١،  ٩٠: دة اليئ[ ﴾ ٩أ

েহ ইমানদারগণ! িন�য় মদ, জুয়া, টােগপট কের াশ বধ 

করা ও মুিওপর নােম েগাশও ববন শয়ওানী কােজর 

অািব�ওা। সুওরাং েওামরা ওা ওযাগ কর ওাহেল েওামরা 

সফলওা লাভ করেব। মেন েরখ শয়ওান এ মদযাান ও 

জুয়া েখলার মাধযেম েওামােদর ার ের চরম শ�ওা ও 
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িহংসা  িবে েষর সৃি� করেও সদা সেচ�। েস েওামােদরেক 

সালাও ও আ�াহর �রণ হেও িবরও রাখেও ইছুক। এখন 

িজজাসা এই েৎ, েওামরা িক একাজ েথেক িবরও থাকেব।  

(সূরা আল-মােয়দাহ: ৯০-৯১) 

রাসূল (স.) অসৎ কােজ বাধা দান করার া�িও বাওেল 

িদেও িগেয় বেলন, 

‘‘ৎিদ েকান বযি� েকান খারাা কাজ সংগিঠও হেও েদেখ 

ওখন ওার কওপবয হেলা শি� িদেয় এর ্িওহও করা 

এেওও ৎিদ েৎ সামথপবান না হয় ওেব মুখ িদেয় বাধা 

িদেব। এেকে� ৎিদ েস অসমথপ হয় ওেব অ�ের খারাা 

কাজেক ঘৃনা করেব। আর এটা দুবপল ঈমােনর ািরচয়।”  

ৎখন েকান সমােজ অনযায় কাজেক অনযায় বলার মও েকান 

্কৃও  মুসিলম না থােক ওখন েস সমােজ সকেলর উার 

আ�াহর আৎাব ও গজব ািওও হেও থােক। মহান আ�াহ 

বেলন- 
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رب  ﴿ هب َِ لۡ ٱظب سب ُد  َ وب لۡ ٱفب ِ َبۡت حۡ ۡ�ب ٱ�ب سب َب  كب َ يۡ  رَ ب
ب
 ]  ٤١: الرنم[ ﴾ ٤َّ َس ب ٱَدي �

‘�েল ও �েল েৎসব িবাৎপয় ্কািশও হে� ওা েওামােদর 

িনেজেদর অজপন। ’’ (সূরা আর রম:৪১) 
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আেদশ ও িনেষেধর েকে� মানুষ দু’েেণী 

এখােন মানুেষর দু’িট দলই ভুল কের থােক। ্থম দল: ওােদর 

উার আেদশ ও িনেষেধর েৎ দািয়র, এ আয়াওিটর বযাখযা 

িহেসেব অবেহলা কের েছেে িদে�। েৎমন ্থম খলীফা আবু 

বাকর িস�ীক রািদয়া�াহ আনহ ওার এক ভাষেণ বেলিছেলন; েহ 

েলাক সকল! েওামরা এ আয়াওিট ােে থাক- 

﴿ ٰ هب  َب َّ نبيۡ ٱَب ْ عب ُنوا َينب ءبامب ُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َّ نُفسب
ب
ّل �َذبا  أ ُّ�م ّمن ضب ُّ �ب يب

َۡ هۡ ٱ  ]  ١٠٥: دة اليئ[ ﴾َُمۚۡ َبدب

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েওামােদর  -  িহদায়ােওর দািয়র েওামােদর 

িনেজেদর উার, েওামরা ৎিদ সৎাথ্া� হও ওাহেল ৎারা 

িবাথগামী হেয়েছ ওারা েওামােদরেক কিও করেও াারেব না’’- 

(সূরা আল-মািয়দাহ,:১০৫)। অথচ েওামরা েসটার সিঠক অেথপ 

বযবহার করছ না। আিম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

বলেও শেনিছ ‘‘িন�য়ই মানুষ ৎখন অসৎকাজ চলেও েদখেব, 
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অথচ েসটােক ্িওহও করেব না, এটা েবশী দূের নয় েৎ, আ�াহ 

ওা‘আলা   কােজর দােয় সকলেকই সাধারণভােব শািত িদেবন।’’ 

আর ি ওীয় দলিট ৎারা িজহবা বা হাও  ারা েমাটকথা সৎকাজ 

আেদশ িদেও ও অসৎকাজ হেও িনেষধ করেও চায়, েকান 

্েয়াজনীয় জান, সহনশীলওা বা  ধৎপ ছাোই এবং েসটার েকানিট 

েকাথায় চলেব, আর েকাথায় চলেব না, েকানিট েস করেও 

াারেব, আর েকানিট েস করেও াারেব না, েসিদেক লকয েনই। 

েৎমন- আবু সা‘আলাবাহ আল-খুশানী বিণপও হাদীেস আেছ, আিম 

েসটা (  আয়াওিট) স�েকপ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক ্� কেরিছলাম, এেও িওিন বেলিছেলন: 

‘‘বরং েওামরা িনেজরাই িনেজেদরেক সৎকােজর আেদশ িদেব 

এবং অসৎকাজ হেও িনেজেদরেক িনেজরাই িনেষধ করেব। ৎখন 

েদখেব এমন কৃাণওা, ৎা অেনযরা অনুসরণ করেছ এবং অনুসৃও 

্বৃি�, ্ভাব িবতারকারী াািথপব  ঐৎপ ও ্েওযক ‘আিলম বযি� 

 -  রায় িনেয়ই খুিশ হে� এবং এমন সব অ�ীল কমপকাা 
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ঘটেও েদখেব ৎা েঠকাবার মও েওামার েকান শি� েনই, 

এমওাব�ায় ‘চাচা আান ্াণ বাাচা িভি�ক িনেজ িনেজেকই রকা 

করেব। এমন সময় হেল সবপসাধারেণর িচ�া-ভাবনা করার 

েওামার সুেৎাগ থাকেব না, াারেবও না, কােজই েসটা বাদ িদও। 

েকননা েওামার সামেন  ধেৎপর এমন িদন আসেব (ওখন কিঠন 

ারীকা হেব)   িদনগেলােও  ধেৎপর সােথ ঈমান িনেয় িটেক 

থাকা �ল� অ�ার হােওর মুিঠেও ধারেণর মেওাই কিঠন হেব।   

কিঠন িদনগেলােও সৎকােজর কমপীেদর সাওয়াব হেব ওার 

সমওুলয আমলকারী া�াশ জন েলােকর সৎ আমেলর সমান।’’ 

(সহীহ আও-িওরিমৎী: িকওাবুল িফওান, আবওয়াবুল ওাফসীর; 

আবু দাউদ; ৪/১৫২, িকওাবুল মালািহম, বাবুল আমির ওয়াল 

নাহ-ই) 

এমন কিঠন মুহূেওপ েকান একজন আেদশ ও িনেষধ িনেয় এেস 

উাি�ও হেব এ মেন কের েৎ, েস িনেজ আ�াহ ও ওদীয় রাসূল 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অনুগও, আসেল েস িনেজই 

সীমাল�নকারী। 

েৎমন- অেনক িবদ’আওী ও ্বৃি�র াূজারীগণ িনেজেদরেক 

সৎকােজর আেদশদাওা ও অসৎকাজ হেও িনেষধকারী িহেসেব 

িনেজেদর সািজেয় বেয়েছ। এ সকল েলাক   খািরজী, মুওািৎলা, 

িশয়া-রািফৎী ও অনুরা অনযানয েগাতীরই মও, ৎারা ওােদর ্িও 

আগও আেদশ ও িনেষধাবলীর েকে� ভুল কের বেসেছ এবং 

এভােবই ওােদর সংেশাধনী কােজর েচেয় অনাসৃি�ই েবশী 

হেয়েছ। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন ওাইিময়াহ, সৎকােজর 

আেদশ ও অসৎকাজ হেও িনেষধ, স�া. আবূ ‘আ�ু�াহ মুহা�দ, 

াৃ.৬৯) 
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আেদশ দান ও িনেষধ করার েকে� মানুেষর েেণীসমূহ 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন ওাইিময়াহ এর মেও এেকে� মানুষ 

ি�িবধ: 

এক. এমন স�দায় ৎারা ওােদর নাফস সমূেহর চািহদা 

বযিওেরেক ওারা িকছুই করেব না। ওােদরেক ৎা েদয়া হেব, ওা 

ছাো ওারা স�� হেব না। আবার ওােদরেক ৎা হেও বি�ও করা 

হেব, ওা বযওীও (অনয েকান কারেণ) ওারা রাগও করেব না। আর 

ৎখন ওােদর কাউেকও ওার ্বৃি�র চািহদা অনুৎায়ী, ওা হারাম 

েহাক বা হালাল েহাক, েদয়া হেব েদখেব ওার েরাষাি� িনবপািাও 

হেয় েগেছ এবং সােথ সােথ েস খুিশও হেয় েগেছ। আর কিণক 

াূেবপও েস িবষয়িট ওার িনকট অসৎ িছল েসটা হেও িনেষধ 

করও, েসটা করার কারেণ শািত িদও, েসটা েৎ করও ওােক 

ভৎসপনা করও, এখন েস  য়ং েসটার কওপাবযি� হেয় দাািেেয়েছ। 

েসটা স�াদেন েস িনেজও শরীক ও সহেৎাগী এবং েৎ েসটা 
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হেও িনেষধ করেব ও ওােক ঘৃণা করেব ওার েঘার শ� হেয় 

উেঠেছ।  

এরা অব�া আদম স�ানেদর মেধযই েবিশ ্বল। ওুিম েদেখ 

থাকেব, মানুষ েসটার ঘটনা এও শনেছ েৎ, আ�াহ ছাো েসটার 

ািরসংখযান আর েকউ িদেও াারেব না।  

কারণ হেলা েৎ, মানুষ আসেল অিওশয় ৎািলম ও অজ। এজনযই 

েস নযায়িবচার কের না। বরং েস হয়ও বা উভয়িবধ অব�ােওই 

অওযাচারী। েস েকান রাজার হােও ্জা সাধারেণর ্িও অিবচার 

ও ওােদর উার সীমাহীন িনৎপাওেনর কারেণ েকান স�দায়েক   

স�দােয়র হওপাকওপার ্িও অনা�া ্কাশ করেও েদখেব। 

অও:ার   রাজা   সকল অনা�াবান েলাকেদরেক ৎৎিকি�ৎ 

দান-দিকণা িদেয় স�� কের িনেব, অও:ার ওারা   অওযাচারী 

রাজার সাহাৎযকারী হেয় বসেব। ওােদর অব�াসমূেহর মেধয 

মজার িবষয় হল েৎ, ওারা   ৎািলেমর ্িও ঘৃণা ্কাশ করা 

হেওও িবরও (চুা) থাকেব।  অনুরাভােব (েহ াাঠক) ওােদর 
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কাউেকও েকান মদযাায়ী বা বযিভচারীর িনকেট েদখেব এবং 

গানবাদয শনেও থাকেব, েশষ াৎপ� ওারা ওােদর সােথ একে�   

কােজ ্েবশ করেব, অথবা েসটার িকছু অংশ  ারা ওারা ওােক 

স�� কের েফলেব, ওখন েদখেব েৎ, েস ওােদর সাহাৎযকারী হেয় 

েগেছ।  

দুই. অনয আর এক স�দায়, ওারা সহীহ দীনী কাজ-কমপই কের 

থােক এবং ওােও ওারা একমা� আ�াহর জনয একিনতভােব এবং 

ৎা কের ওােও ওারা একিনত হেয় থােক এবং   কাজও ওােদর 

জনয িবশ� ও িনেভপজাল হেয় থােক। এমনিক েৎ সকল বযাাাের 

ওােদরেক ক� েদয়া হয় ওােও ওারা  ধৎপও অবল�ন কের থােক। 

আর আসেল   স�দায়ই হল েসসব েলাক, ৎারা িবঐাস �াান 

কেরেছ ও সৎকমপ স�াদন কেরেছ।  আর   সকল েলাকই েওা 

(উ�ম-উ�াহ) অিও উ�ম জািও, ৎারা মানব জািওর মহা কলযাণ 

সাধেনর জনয সৃিজও হেয়েছ। ওারাই সৎকােজর আেদশ দান ও 

অসৎকাজ হেও িনেষধ কের থােক এবং আ�াহর ্িও িবঐাস 

রােখ।  
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িওন. আর এক স�দায়, ওারা হল মু’িমনেদর (িবঐাসীেদর) 

বৃহ�ম অংশ। ৎােদর অ�ের দীন আেছ, আরও আেছ কামিরাু, 

আবার অ�ের আ�াহর আনুগেওযর বাসনাও আেছ ও ওিদেক 

অবাধযচরেণর ই�াও িবদযমান। ওাই কখনও এ আকাকা ্বল 

হেয় ৎায় আবার কখনও   বাসনা হয় েবশী ্বল। 

এ ি�িবধ ব�নটা হল েৎমন কিথও আেছ নাফসসমূহ (আ�া) 

িওনিট: 

নাফস আ�ারাহ:  ৎা খারাা কােজ উ�ু� কের।  

লাওয়ামাহ : ৎা েবিশ েবিশ ভৎসপনা কের। 

মুওমাই�াহ: ৎা ভাল কােজ ওৃ� থােক।  

ও�েধয ্থম েেণীর েলাক ওারা ৎারা নাফেস আ�ারার 

অিধকারী, ৎারা কু-কােজর জনয েবিশ আেদশ িদেয় থােক। আর 

মধযম দল ওারা, ৎারা নাফেস মুওমাই�ার অিধকারী, ৎােক 

সে�াধন কের (িকয়ামেওর িদন আ�াহর াক হেও) বলা হেব- 
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﴿  ٰ َُهب  َب َّ ۡ ٱُس َّفۡ ٱَب َۡ ل �َّنُة َُ ٰ  َجَ�ٓ َۡ ٱ ٢َب اَضيبةٗ  �َ�ب َب ِ�ََك  َِ ُخَ� دۡ ٱفب  ٢ َضّيةٗ ّمرۡ  َب
 ٰ ّنَ� دۡ ٱوب  ٢َدي َع�ب ]  ٣٠،  ٢٧: الفجر[ ﴾ ٣ُخَ� جب  

‘‘েহ নাফেস মুওমাই�াহ (অথপা- শাি�ময় আ�া) ওুিম েওামার 

্িওাালেকর িদেক চল এভােব েৎ, ওুিম ওার ্িও স��্ এবং 

িওিনও েওামার ্িও স��। অন�র ওুিম আমার  িবিশ� 

বা�ােদর মেধয শািমল হেয় ৎাও, আর আমার জা�ােও ্েবশ 

কর।’’  (সূরা আল ফাজর:২৭-৩০)  

আর   সকল েলাক হল েবিশ ভৎসপনাকারী আ�ার অিধকারী 

ৎারা াাাকাজ কের এবং ও�নয আবার িনেজেদর ভৎসপনাও 

কের এবং রং-েবরং ধারণ কের। কখনও এরা, আবার কখনও 

বা েসরা এবং ভাল কাজসমূেহর সােথ খারাা কাজ িমিলেয় 

েফেল।  

আর এজনযই ৎখন মানুষ আবু বকর (রা.) ও ঊমার (রা.) এর 

ৎুেগ িছল-ওাারা দু’জন েওা এমন িছেলন েৎ, ওাােদর আনুগওয 
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ওথা অনুসরণ করার জনয মুসিলমগণেক আেদশ েদয়া হেয়িছল। 

েৎমন- নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

‘‘েহ েলাক সকল! আমার (অবযবিহও) ােরই েৎ দু’জন আসেবন- 

আবু বকর ও উমর- ওােদর অনুসরণ কেরা।’’ (আবু-দাউদ: 

৫/১৩: িকওাবুস সু�াহ  বাবু-িফ লুজুিমস সু�াহ; আন-নাসায়ী: ৫-

৪৪, হা: নং- ২৬৭৬, িকওাবুল ইলম, বাবু-মাৎায়া িফ আল-আখিজ 

িবসসু�াহ; ইবেন মাজাহ: ১/১৫, আল-মুকাি�মাহ, বাব-ইি�বা-ই- 

সু�ািওল খুলাফা-ইর- রািশদীন; আল- দািরমী: ১/৪৪, আল-

মুকাি�মাহ বাবু ইি�বা-ইস সু�াহ; ইবেন হা�াল: ৪/১২৬-১২৭) 

ৎখন মানুষ িরসালাও (নাবুওয়ােওর)-এর অিও িনকটওম ৎুেগ 

িছল, ঈমান ও সওওার িদক হেও িছল সুমহান, ওখন ওােদর 

েনওৃবগপও িছেলন দািয়র াালেন অওযিধক ওৎার এবং 

শাি�ময়ওার েকে� িছেলন েবিশ ি�র। ওখন িফওনাহ-ফাসাদ 

ঘেট িন।   সময় ওারা মধযবওপী দেলর মেধয িবেবিচও হেওন।  
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ৎখন মানুষ উসমান (রা.)-এর িখলাফােওর েশষ াৎপােয় ও আলী 

(রা.) এর িখলাফােওর সময় িছল ওখন ওৃওীয় েেণীর েলাক 

সংখযা বিধপও হেয় িগেয়িছল,   সময় মানুেষর মেধয দীন ও ঈমান 

থাকা সে�ও আকাকা ও সে�েহর সৃি� হেয়িছল। েসটা কিওায় 

্ােদিশক গভণপর ও িকছু সংখযক ্জা সাধারেণর মেধযও সৃি� 

হেয়িছল। অওঃার েসটা রমা�েয় (আরও েবেে) েবিশ হেয় 

ােেিছল।  

এভােবই িফওনার সৃি� হেয়েছ, ৎার কারণ, শাসক (গভনপর) ও 

্জা উভয় ােকরই ওাকওয়া (আ�াহভীিও) ও আনুগওয অবল�ন 

না করা, শাসক ও ্জা উভয় েেিণর মেধযই এক ্কােরর 

্বৃি�র অনুসরণ ও গনােহর ্িও আকষপেণর সংিমেণ ঘটা, আর 

উভয় াকই িছল মনগো বযাখার আেয়�হণকারী েৎ েস সৎ 

কােজর  আেদশ কের এবং অসৎকাজ হেও িনেষধ কের থােক 

এবং েস সওয ও নযায়নীিওর সােথ আেছ বেল দাবী করা। অথচ 

এরপূ মনগড়া বযাাযার রােথ এ  ক ােরর ্বৃি� অনুসরেণর মেনাবৃি�ও 

রেয়েছ। আর এর মেধয রেয়েছ একটু িকছু সে�হ এবং মন ৎা 
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চায় ওারই আকাকা োাষণ। ৎিদও দু‘ােকর একাক সেওযর 

(িখলাফােওর) জনয অিধকেৎাগয িছল।  

অওএব িবঐাসী বযি�র উিচও হল, েস েৎন আ�াহর কােছই 

সাহাৎয ্াথপনা কের এবং ওার অ�রেক ঈমান ও আ�াহভীিও 

 ারা আবাদ কের, অ�রেক বর না কের ওাকওয়া (আ�াহভীিও) 

ও িহদায়ােওর উার ি�র রােখ এবং েস েৎন ্বৃি�র অনুসরণ না 

কের, এ সকল িবষেয় আ�াহরই উার াূণপ আ�া রােখ। েৎমন- 

আ�াহ ওা‘আলা ইরশাদ কেরেছন- 

﴿  ٰ ۖ دۡ ٱلَكب فب فبنَ�ب ٓ  َبََمۡ سۡ ٱوب  ُع َب  َمرۡ  كب
ُ
ۖ أ َََّعۡ  تب �ب تب هۡ  وب

ب
ٓ أ ا ٓ  وبقُۡل  ءبُهۡمۖ وب َب  َ نُت ب َب  ءبامب نزب

ب
أ

ُ َمنٱ َّ  ٰ َمرۡ  ٖب� كَ�ب
ُ
أ عۡ وب

ب
َب ببيۡ ُت َ� ّ�ُ�ۡمۖ ٱ نبُ�ُمۖ َد َب ّ�نب  وب َب  ُ َّ  ٓ ب  عۡ  َب

ب
ٰ أ لبُ�مۡ �ب  نُنب  وب

عۡ 
ب
ٰ أ ةب ببيۡ  نُُ�ۡمۖ �ب َّ َُ �بيۡ �ب  ۡ ٱ نبُ�ُمۖ نبنب  وب ُ �ب ُع ببيۡ َّ ۖ َب ۡ  نبنب  ۡ ٱهَ ن�ب َصُ� ل  ﴾ ١َب
 ]  ١٥: الشورا[

‘‘অওএব আািন েসিদেকই ডাকেও থাকুন এবং আানােক েৎরা 

িনেদপশ েদয়া হেয়েছ(ওােও) দৃঢ় থাকুন আর ওােদর ্বৃি�র 

অনুসরণ করেবন না,  আর বেল িদন আ�াহ ৎও িকওাব নািৎল 
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কেরেছন আিম ওােও ঈমান আনিছ আর আিম আিদ� হেয়িছ েৎ, 

েওামােদর মেধয নযােয়র ্িওিতও রািখ, আ�াহ আমােদরও মািলক 

এবং েওামােদরও মািলক।’’ (সূরা আশ-শূরা ৪২:১৫) 

এটাই হল জািওর অব�া   সকল িবষেয়, ৎােও েস বহধা িবভ� 

হেয় ােেেছ এবং কথাবাওপা ও ইবাদােও মওিবেরাধ কেরেছ। 

এগেলা এমন সব িবষেয়র আওওাভু� ৎার ফেল মু’িমনেদর 

উার িবাদাাদ ্কট হেয় আেস। সুওরাং ওারা দুিট িজিনেসর 

মুখাোকী: 

 িনেজেদর েথেক দুিনয়া ও ধমপীয় িফওনা, ৎ ারা ওােদর 

অনুরা েলাকজন (াূেবপও) ারীিকও হেয়িছল, েসটার কারণ 

থাকা সেরও ওা ্িওহও করা। েকননা ওােদর সােথও 

রেয়েছ নাফসসমূহ ও শয়ওান, েৎমন রেয়েছ অনযেদর 

সােথও। ... অেনক এমন েলাক আেছ েৎ েস অনযেক করেও 

না েদখা াৎপ� েকানও ভাল কাজ বা খারাা কাজ কের না, 

ওারার অােরর েদখােদিখ েসটা কের বেস।  
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আর এজনযই েকান ভাল বা ম� কােজর সূচনাকারী ( ওার) 

অনুকরণকারীেদর সকেলর সমান াূণপ বা াাোর অিধকারী 

হেব। েৎমন- নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ স�েকপ 

ইরশাদ কেরেছন- 

ِْلَالمِ  ِف  َل ّ  َم ْ «
ْ
غّةً  اإل ْجرنَهي، فَغَلن  َحَلغًَة، لن

َ
ْجرن  أ

َ
 ِم ْ  َ�ْوَدهن، نَِهي َنِمَل  َم ْ  َنأ

نْ  َ�ْ�ِ 
َ
َص  أ ورِِهمْ  ِم ْ  َ�غْقن جن

ن
ٌء، أ ِْلَالمِ  ِف  َل ّ  َنَم ْ  َشْ

ْ
ّغةً  اإل  َنغَيْلِ  َكنَ  َلِّئًَة، لن

نْ  َ�ْ�ِ  ِم ْ  َ�ْوِدهِ، ِم ْ  نَِهي َنِمَل  َم ْ  َنِنْزرن  ِنْزرنَهي
َ
َص  أ ْنَزارِِهمْ  ِم ْ  َ�غْقن

َ
ءٌ  أ  »َشْ

‘‘েৎ বযি� েকানও সু�র আদেশপর ্চলণ করেব েস েসটার 

্িওফল (সাওয়াব) েওা াােবই ওদুাির িকয়ামও াৎপ� ৎারা 

ওার অনুসরেণ আমল করেব ওােদর সকেলর সি�িলও 

‘আমেলর সাওয়াবও   ্চলনকারী াােব(অথচ)   সকল 

অনুসরণকারীেদর সাওয়ােব েকানরা ঘাটিও হেব না। 

অারিদেক েৎ বযি� েকান খারাা আদেশপর ্চলন করেব েস 

েসটার ফেল াাাী েওা হেবই ওদুাির িকয়ামও াৎপ� ৎারা 

ওার অনুসরেণ আমল করেব ওােদর সকেলর সি�িলও 
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াাারািশর ািরমাণ াাোর দায়ীও েস বযি� হেব, (অথচ)   

সকল অনুসরণকারীেদর াাো এওটুকুও ঘাটিও  হেব না। 

(মরুিলম: িকওাবুল ‘ইলম: ৮/৬১, িকওাবুল ৎাকাও: ৩/৮৭, 

আন- নাসায়ী: ৫/৭৮; ইবেন হা�ল: ৪/৩৫৭-৩৫৯) 

েৎেহওু  ওারা েমৗিলক িবষেয় শরীক হেয়েছ এ কারেণ। আর 

েৎেহওু েকান িজিনেসর জনয েসটার সমওূলয িজিনেসর 

বযাাাের গৃহীও িস�া�ই ্েৎাজয। েকান িজিনেসর অনুরা 

বস� ওারই িদেক আকিষপও হেয় থােক। সুওরাং ৎখন এ 

আহবানকারী য় শি�শালী হেব, ওখন ৎিদ আরও দু’জন 

আহবানকারী এেস ওােদর সােথ িমিলও হেয় সংগিঠও হয়, 

ওেব এ অব�ায় িবষয়িট েকমন দাাোেব? 

অসৎকােজর েলােকরা ওােদর অনুসারীেদর ভালবােস 

আর েসটা হল এই েৎ, খারাা কােজর অেনক েলাক ওােদরেকই 

ভালবােস, ৎারা ওােদর এ অব�ায় থাকােক �হণ কের িনেয়েছ, 

আর ৎারা ওােদরেক �হণ করেও াাের িন ওােদর ্িও ঘৃণা 
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োাষণ কের। এ অব�া বািওল ধমপগেলার মেধয (িদবােলােকর 

মও) ্কািশও। ্েওযক জািওর (স�দােয়র) ব�ুর ওােদর 

সমমনােদর সােথ, আর ৎারা ওােদর সমমনা নয় ওােদর সােথ 

রেয়েছ শ�ওা। এরা অব�াই রেয়েছ াািথপব ও ্বৃি�র 

অভযােসর িবষয়গেলােওও।  সব অসৎ েলাকগণ েবিশরভাগ 

েকে�ই াছ� ও ্বৃি�র চািহদায় অংশ�হণ করেব। হয়ও:   

িবষেয় ওােদরেক সহেৎািগওা করেব, েৎমনিট হেয় থােক রাজ-

কমওায় অিধিতও হওপা-কওপাগণ ও ডাকাও-িছনওাইকারী বা 

অনুরাােদর েবলায়। অথবা একা�ওার মাধযেম আ াদন �হেণর 

িনিমে�।  

েৎমন- মদাােনর জনয জমােয়ও হওয়া েলাকেদর েবলায় ্েৎাজয 

আর ওারা এটাই াছ� করেব েৎ, ওােদর িনকেট ৎারা উাি�ও 

হেয়েছ ওারা সকেলই েৎন মদাান কের। হয়েওা ওার একাকী 

শালীনওা ওথা ভাল থাকািট ওােদর িনকট ঘৃণার কারেণ, েসটা 

ওার িহংসার জনয, অথবা েস একা ভাল থাকা বযি� েৎন সমােজ 

ওােদর চাইেও উ� �ান োেও না াাের েসজনয এবং ওােদরেক 
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বাদ িদেয় েলােকরা েৎ ওারই ্শংসা করেব অথবা   একাকী 

ভাল থাকা বযি�র েৎন ওােদর িবুে� দাাে করাবার মও েকান 

ৎুি� ্মাণ আর না থােক অথবা েস িনেজ ওােদরেক েকান 

শািতর বযব�া করেও াারেব এ ভেয়, অথবা েস   িবষয়িট 

কারও কােছ ওুেল ধরেল েস ওােদরেক শািত িদেব এ ভেয়, 

অথবা ওারা এ ভাল থাকা েলাকিটর অনু�েহর াা� না হেয় বা 

ওার ভেয়র নীেচ ওােদর থাকেও না হয় এরা অনযিবধ আরও 

কারেণ ওারা সকেলই ওােক এ ােথ চলার সাথী করেও চায়। এ 

্সে� ািব� কুরআেন আ�াহ ওা‘আলা বেলেছন: 

ثَ�ٞ  ﴿ ّد كب هۡ  ِمَنۡ  وب
ب
ٰ لۡ ٱَل أ بوۡ َك�ب ٰ �بعۡ  يبُرّدونبُ�م ِمَنۢ  َب ل دٗ  نَُ�مۡ َد �َي�ب سب َب ا  ًَ ا ُكّف 

نُفَسَهم ِمَنۢ  ِمَنۡ 
ب
بُهُم �بعۡ  َعنَد أ ۖ ۡ�ب ٱَد مب  تبببّ�ب ل ّ�ٰ ۡص ٱُفواْ وب �ۡ ٱفب  ّق َب ُحواْ    فب

ۡ
ُ ٱَ�ب يبأ َّ

مۡ 
ب
َ بَأ ٰ ٱ�َّن  ۦٓۗ رَه ب ب �ب َّ  ۡ َ �ب

ِ  ]  ١٠٩: القرة[ ﴾ ١ قبَديرٞ  ءٖ ُُ

‘‘িকওাবীেদর মধয হেও অেনেকই একা� মেন চায় েওামােদর 

ঈমান আনার ার আবার েওামােদরেক কািফর কের েফেল, শধু 
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ওােদর অ�িনপিহও িহংসার দুন, ওােদর িনকট সওয উউািসও 

হবার ার।’’ (সূরা আল-বাকারাহ :১০৯) 

অনয� আ�াহ ওা‘আলা মুনািফকেদর স�েকপ বেলেছন: 

بوۡ  ﴿ ّدواْ ل ٓ تب�ۡ  وب ا وب َبُكونُونب سب ُرواْ �ب فب َب  �ب ۖ ُفُرونب كب ]  ٨٩: النليء[ ﴾ ٨ ٗء  

‘‘ওারা এ আশা কের েৎ, েৎমন ওারা কািফর ও�া েওামরাও 

কািফর হেয় ৎাও, ৎােও ওারা ও েওামরা একরা সমান হেয় 

ৎাও।’’ (সূরা আন-িনসা:৮১) 

উসমান ইবন আফফান (রা.) বেলেছন: 

‘‘বযিভচািরণী একা� মেন চায়, হায় �ীেলাক সকেলই ৎিদ 

বযিভচার করও!’’ 

আর এ অংশ�হণ কখনও কখনও একই াাাকােৎপ হয়, েৎমন 

মদাােন অংশ�হণ, িমথযা বলা, খারাা িবঐােস অংশ�হণ 

ইওযািদ। আবার কখনও বা াছ� কের েৎ, অংশ�হণিট েৎন 

খারাা কােজর েকান এক েেণীেও হয় েৎমন- বযিভচারী, েস চায় 
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েৎ, অনয সকেলও েৎন বযিভচার কের। আর েচার চায় েৎ, 

অনযরাও েৎন চুিরই কের িক� শধু েস ৎার সােথ বযিভচার 

কেরেছ ওােক ছাো এবং ৎা চুির কেরেছ ওা সব ছাো েৎন হয়।  

আর ি ওীয় কারণিট হল: ওারা   বযি�েক েৎ াাা কােজ িল� 

আেছ েস াাা কােজ শরীক হেও আেদশ কের থােক, ৎিদ 

ওােদর সােথ শরীক হয় েওা ভাল, অনযথায় ওার সােথ শ�ওা 

করেব এবং এমন ক� িদেব েৎ, েসটা শি� ্েয়ােগর তের 

োৗছায় বা োৗছায়ও না।  

অও:ার   সকল েলাক ওােদর অ�ীল কােজ অেনযর েৎাগদান 

করা াছ� কের অথবা ওােক উ� খারাা কাজ করেও আেদশ 

কের এবং ওারা ৎা করেও চায় ও�নয ওার কােছ সাহাৎয ্াথপনা 

কের। এভােব (ওােক রাজী বা বাধয করার ার ) ৎখন েস ওােদর 

সােথ শরীক হল বা ওােদরেক সহেৎািগওা করল বা ওােদর 

আনুগওয করল ওখনই ওারা ওােক �িটাূণপ, খােটা বা িনিেেণীর 

মেন করল ও ওােক হালকা জান করল এবং   অংশ�হণ 
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করাটােকই ওার িবুে� (অনযানয বযাাাের) ্মাণ িহেসেব খাো 

করল। াকা�ের ৎিদ েস ওােদর সােথ শরীক না হও ওাহেল 

ওারা ওার শ�ওা করও ও ওােক ক� িদও। আর এই েওা হল 

অিধকাংশ কমওাশীল ৎািলমেদর অব�া। ... 

এ ৎা িকছু অসৎকােজর মেধয িবদযমান েসটার সমওুলয অব�া 

িবদযমান রেয়েছ সৎকােজ বরং েসটা হেওও ্বল। েৎমন- 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলা বেলেছন: 

ُنوٓ ٱوب ﴿ َينب ءبامب َّ َِٗ َُ ّد  شب
ب
َۗ اْ أ ّ َ َِ   ] ١٦٥: القرة[ ﴾  

‘‘আর ৎারা মু’িমন ওােদর ভালবাসা আ�াহর সে�ই সুদৃঢ় 

রেয়েছ।’’(সূরা আল-বাকারাহ:১৬৫) 

েকননা াূণয কােজর আহবায়ক  ভাবওই অিধকওর শি�শালী। 

েৎেহওু মানব ওােও আহবায়ক, েস ঈমান ও ইলম, সওওা ও 

নযায়ারায়ণওা এবং আমানও আদােয়র িদেকই আহবান করেব। 

ৎিদ েস অনয কাউেকও ওারই অনুরা করেও োের েফেল, 
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ওাহেল েস েসটার জনয ি ওীয় আরও একজন আহবায়ক হেয় 

েগল, িবেশষ কের েস ৎিদ ওার সমওুলয হেয় থােক। আর ৎিদ 

্িওেৎািগওার সােথ হেয় থােক ওেব েওা কথাই েনই। আসেল 

এটাই হল সু�র ও ্শংিসও িবষয়।  

মু’িমনেদর মধয হেও এমন কাউেকও ৎিদ াাওয়া ৎায় িৎিন ওার 

সােথ একা� হেবন এবং উ� (ভাল) কােজর শরীকেদরেক াছ� 

করেবন এবং ৎিদ েস েসটা না কের, ওাহেল ওােক ঘৃণা করেবন, 

িওিন ওখন ওৃওীয় আর একজন আহবায়ক হেয় ৎােবন।  

আর ৎিদ ওারা ওােক   কাজ করেও আেদশ েদয়, েসটা করেও 

সহেৎািগওা কের, েসটা না করার ফেল ওার সােথ ওার শ�ওা 

কের এবং ওােক শািত েদয় েস ওখন ওার জনয চওুথপ আহবায়ক 

হেব। ওােক এখন ওার শি� সামথপয অনুৎায়ী এ চার ্কার 

আহবায়ক সকেল একি�ওভােব অনযেক সংেশাধন করেওও 

আেদশ েদয়া হেব।  আ�াহ সুবহানাহ ওয়াওা‘আলা বেলেছন: 
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ۡ�َ لۡ ٱوب  ﴿ ٰ ۡ�َ ٱ�َّن  ١ عب ََنُواْ ٱ�َّ�  ٢ نب لبَ� ُخۡ�ٍ ��ب ُنواْ وبعب َينب ءبامب ٰ ٱَّ َّ ٰ ل َت نَ�ب
وۡ  تبوباصب َ وب وۡ ۡ�ب ٱاْ ب تبوباصب َ ِقَ وب ]  ٣،  ١: الوص[ ﴾ ٣ لّصۡ�َ ٱاْ ب  

‘‘ৎুেগর কসম, িন�য়ই মানুষ অওয� কিওর মেধয রেয়েছ িক� 

ৎারা ঈমান আেন এবং ৎারা েনক কাজ কের এবং এেক অনযেক 

সেওযর ্িও উােদশ িদেও থােক,  এবং এেক অনযেক  ধেৎপর 

উােদশ িদেও থােক’’ (সূরা আল-আসর:১-৩)  

ইমাম শািফঈ (রহ) হেও বিণপও আেছ, িওিন বেলেছন-‘‘হায়, ৎিদ 

সকল মানুষ (শধু) সূরা আল-আসেরর িবষয়ব�র বযাাাের িচ�া-

ভাবনা করও ওেব েসটাই ওােদর ম�ল িবধােন ৎেথ� হও।’’ 

িবষয়িট আসেল িওিন েৎমন বেলেছন েওমনই। েকননা আ�াহ 

উ� সূরায় সংবাদ িদেয়েছন েৎ, সমত মানুষই কিও�ত, শধু েৎ 

মানুষ বযি�গওভােব সৎ ও িবঐাসী এবং অেনযর সােথ 

(সামািজকভােব) সেওযর িদেক উােদশ দানকারী,  ধেৎপর জনয 

উােদশ দানকারী (েস কিও�ত নয়)। 


