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সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ: গুরু� ও তাৎপ
মহান আ�াহ মানু ষেক এ পৃিথবীেত িখলাফেতর এক সু �র
দািয়� িদেয় পািঠেয়েছন। আদম আলাইিহস সালাম ও তার
স�ানািদেক সবর্�থম এ দািয়� েদয়া হয়। আদম আলাইিহস
সালােমর স�ান হািবেলর কুরবানী কবুল হওয়া স�েকর্ মহান
আ�াহ েঘাষণা কেরন:
َ َّ َ ِم َن ٱل ُۡت
ُ ّ ﴿ � مّ اَ ت�َ قَ بَ َّ ُل ٱ
[٢٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ �ِق
َ
িন�য় আ�াহ মু�াকীেদর িনকট হেতই (সৎকমর) েকবল �হণ
কেরন। 1
P0F

মূ লত: মানু ষেক সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেত বারণ
করার এক মহান দািয়� িদেয় সৃ ি�র শুরু হেত শুরু কের সবর
নবী ও রাসূ ল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
উ�তেদরও ে�রণ করা হেয়েছ। তাই েতা পিব� কুরআন
1
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সাধারণভােব সকল উ�েতর অনয্তম দািয়� েঘাষণা িদে
বেলেছ:
َۡ
ۡ َ
َ ۡ
َ َ
ّ ت
ّ َۡ َ ُۡ ُ
ۡ أُمَة أ ُ ۡخر َج
ِ َِلن
﴾ وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر
ِ اس تأ ُم ُرون ب ِٱلمَ ۡع ُر
ِ ٍ �﴿كنتم خ
[١١٠ :]ال ﻋﻤﺮان
‘‘েতামরা সেবর্াম জািত, েতামেদর সৃ ি� করা হেয়েছ মানু েষর
কলয্ােণর জনয্। েতামরা মানুষেক সৎ কােজর আেদশ িদেব এব
অসৎ কাজ হেত িনেষধ করেব। আর আ�াহর উপর ঈমান
আনয়ন করেব।” [সূ রা আেল ইমরান: ১১০]
অতএব আেলাচয্ আয়াত েথেক �তীয়মান হয় ে, এ মহান
দািয়�িট আ�াম েদয়ার মােঝ মানু েষর কলয্াণ িনিহত রেয়েছ।
যু েগ যু েগ এ পৃিথবীেত অসংখয্ নব-রাসূ েলর আগমন ঘেটেছ।
আ�াহ তা‘আলা মানব জািতেক সৃ ি� কেরই ক্ষা�  িন; বরং
তােদর েহদায়ােতর জনয্ ে�রণ কেরেছন কােলর পির�মায়
িবিভ� �ােন অসংখয্ নবী ও রাসূলেক।  যাঁরা -� জািতেক সৎ
4

ও কলয্াণকর কােজর �িত উৎসাহ যুিগেয়েছন এবং অসৎ ও
অকলয্াণকর কাজ হেত িনেধ কেরেছন। এ �সে� মহান আ�াহ
বেলন:
ً ُ ّ ّ ِّ
ۡ
ََق
َ �َٰ ُغ
ّ نِبوا ْ ٱ
ُ ََ َوٱ ۡجت
َ ّ و� أَن ٱ ۡ� ُب ُدوا ْ ٱ
﴾ۖ وت
﴿ َول ۡد َ� َعثَا �ِ �ُ أُمَ ٖة َس
ِ
[٣٦:]ﻨﻟﺤﻞ
‘‘িন�য় আিম �েতয্ক জািতর িনকট রাসুল ে�রণ কেরিছ এ মেমর
েয, তারা আ�াহর ইবাদত করেব এবং তাগুতেক পিরতয্া
2
করেব” ।
P1F

P

এখােন তাগুত বলেতআ�াহিবেরাধী শি�, শয়তান, কু�বৃ ি� এক
কথায় এমন সব কাযর্াবলীেক বুঝােনা হেয়েছ যা সু�বৃি� �ারা
স�� হয় না এবং আ�াহর আনু গেতয্র পেথ বধা হয়।
আমােদর ি�য়নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােকও
একই উে�েশয্ ে�রণ করা হেয়ে। তাঁেক েহদায়ােতর মশাল

2
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িহেসেব েয মহা�� আল-কুরআন �দান করা হেয়েছ তার এক
গুরু�পূ উে�শয্ হেল, মানু ষেক অ�কার েথেক আ�াহর িদেক
আ�ান করা, েগামরাহী েথেক েহদায়ােতর িদেক, কুফরীর
অ�কার হেত ঈমােনর আেলার িদেক আ�ান জানােনা। আ�াহ
তা‘আলা এ �সে� বেলন,
َ
ۡ
َ َۡ ُ َٰ ۡ َ َ ٌ َٰ ٓ
َُ ّ
َ
َ ۡ ُِ ك
ت إِ� ٱُّورِ �ِإِذ ِن رَ �ِّ ِه ۡم
�ِ﴿ الر� كِ�ب أنزل�ه إ
ِ ٰ ��خ ِرج ٱَّاس ِم َن ٱظُل
َ
[١ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ١ إِ ٰ� اط اﻟﻌﺰ�ﺰ اﺤﻟ َ ِﻤﻴﺪ
‘‘আিলফ-লাম-রা, এ হে� িকতাব, আমরা েতামার �িত তা
নািযল কেরিছ, যােত তুিম মানু ষেক তােদর রেবর অনু মিত�েম
অ�কার েথেক েবর কের আেলার িদেক ধািবত করেত পার,
এমন পেথ যা �বলপরা�মশালী, �শংিসেতর।’’ 3
P2F

এ �িথবীেত মানু েষর যাবতীয় কমর্েক যিদ ে�ণীিবনয্ করা হয়
তাহেল তা হেব ক) সৎকাজ (খ) অসৎকাজ। আর আেখরােত

3
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এ দু ’ে�ণীর কােজর জবাবিদিহ ও �িতদান�রূপ জা�াত ও
জাহা�াম িনধর্ািরত হেব মহান আ�াহ বেলন:
ٗ ۡ ﴿ �َمَ ن �َ ۡعمَ ۡل م ِۡثَالَ ذَر َّ� َخ
َّٗ ٖ �َّ  َو َمن �َ ۡعمَ ۡل م ِۡثَالَ ذَر٧ �� يَ َر ُهۥ
﴾٨ �� يَ َرهُۥ
ٍ
[٨ ،٧ :]الﺰلﺰﻟﺔ
‘‘েয অনু পিরমাণ ভাল করেব েস তার �িতদান পােব আর েয
অনু পিরমাণ খারাপ কাজ করেব েসও তার �িতদান পােব।’’ 4
P3F

অতএব �িতদান িদবেস সৎকােজর গুরু� অতয্ািধক। ফ
�েতয্েকর উিচত সৎকাজ েবশী েবশী করা এবং অসৎ কাজ হেত
িবরত থাকা।
কুরআেনর অনয্� মহান আ�াহ মানু েষর এসব কাজ সংরক্ষ
করা স�েকর্ বেলেছ:
ّ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ر
َ ُ َۡ
َ ُ ۡ َ�
َ َ ٗ َ
َ ن١ �ِي
ٖ  ِنَ ٱ�برا ل ِ� نع١  علَمون مَا �فعَلون١ �ِ﴿ كِراما � ٰتِب
ٓ َ
َ �ٓ  َومَا ُه ۡم َ� ۡنهَا بغَا١  يَ ۡصلَ ۡو�َهَا يَ ۡو َم ٱ�ِّين١ �ٱ ۡلُج َّارَ لَ� َجحي
 ومَا١ �
ٖ ِ
ِِ ِب
ِ
ِ
4
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ُ ۡ َ ََۡ
َ ٰ َّ ٓ َ ۡ ر
َ ٰ ََ ۡ ر
َُۡ
َُۡ
ٞ لِك �َ ۡف
س
 يوم � �َم١ ِّين
ِ � ُمَ مَا أد ٮك مَا يوم ٱ١ ِّين
ِ �أد ٮك مَا يوم ٱ
َۡ ٗۡ َ
ۡ
ِّ
[١٩ -١١ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﻄﺎر١ َِّ �َِّف ٖس ش�ٔاۖ َوٱ� ۡم ُر يَ ۡو َم� ِ ٖذ
‘‘স�ািনত েলখকবৃ �, তারা জােন েতামরা যা কর, িন�য়
সৎকমরপরায়ণরা থাকেব খুব �া�ে�, আর অনয্ায়কারীরা থাকেব
��িলত আগুে, তারা েসখােন �েবশ করেব �িতদান িদবেস,
আর তারা েসখান েথেক অনু পি�ত থাকেত পারেব না, আর িকেস
েতামােক জানােব �িতদান িদবস কী? তারপর বলিছ িকেস
েতামােক জানােব �িতদান িদবস কী? েসিদন েকােনা মানু ষ অনয্
মানু েষর জনয্ েকােনা ক্ষমতা রাখেব, আর েসিদন সকল িবষয়
হেব আ�াহর কতৃর্ে�’’ 5
P4F

পৃিথবীেত মানু ষ েধাঁকা �বণ, দু িনয়ার চাকিচকয্ ও েমােহ পেড়
অন� অসীম দয়ালু আ�াহর কথা �রণ েথেক ভুেল েযেত পাের।
েসজেনয্ �েতয্ক সৎ কমর্পরায়েণর উিচৎ

5
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পর�র

পর�র

সদু পেদশ েদয়া, সৎকােজ উ�ু � করা এবং অসৎ কােজ িনেষধ
করা। মহান আ�াহ ধমক িদেয় বেলনۡ ّ ٓ
َ ۡ َ
ّ ��ُ مَا
ٰ َ �ِ َ�ُهَا ٱ
ٰ ﴿
[٦ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﻄﺎر٦ غَرَ َك ب ِ َر�ِّك ٱلك ِر� ِم
َ
‘‘েহ মানু ষ, িকেস েতামােক েতামার মহান রব স�েকর্ েধাঁকা
িদেয়েছ?” 6 শুধু ধমক িদেয়ই ক্ষয্া িন; বরং পিরবার
P5F

P

পিরজনেক জাহা�ােমর ভয়াবহ শাি� হেত বাঁিচেয় রাখারও িনেদর্শ
েদয়া হেয়েছ। সূ রা আত-তাহরীেম এেসেছۡ
ُ َ ْ ُ ْ
َۡ ُ
ُ ُ ٗ ۡ ُ
ُ�جَارَة
ُ
ّ َ
َ َّ َ�ُهَا ٱ
ٰٓ ﴿
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهلِي�م
ِ نَار� َوقودهَا ٱَّاس َوٱ
َ
َ ُ ۡ
ۡ
ٞ َ ٌ َ ٰ ٓ �ََلَ َۡا م
ُ َ ٓ َ ّ َ ُ ۡ َ� ّ ٞ َ
َ مَا أ َم َره ۡم َو َ�فعَلون مَا يُؤ َم ُرون
َ�ِكة غِ�ظ شِداد َ عصون ٱ
عي
[٦ : ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ٦
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা িনেজেদরেক ও েতামােদর পিরবার
পিরজনেক আগুন হেত বাঁচা, যার �ালানী হেব মানু ষ ও পাথর;
েযখােন রেয়েছ িনমর্ম ও কেঠার েফেশ্তাকূল, যারা আ�াহ
6
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তােদরেক েয িনেদর্শ িদেয়েছন েস  বয্াপাের অবাধয্ হয় না।
তারা তাই কের যা তােদরেক আেদশ করা হয়।’’ 7
অতএব বলা যায় েয, িবিভ�ভােব এ পৃিথবীেত মানু ষ ক্ষিতর মেধ
িনমি�ত। আর তা েথেক পির�ােণর একমা� উপায় হেলা
পার�ািরক সৎ ও কলয্াণকর কােজ সহেযািগতা ও অসৎ এবং
গুনােহর কাজ বজর্ন করা। এ মেমর্ মহান আ�াহ ব:
ۡ ۡ ۡ ََ ْ ُ َ َ َ َ ٰ َ ۡ ّ َ ۡ ََ ْ ُ َ َ َ
[٢ :َاونوا � ٱ ِ�ث ِم َوٱل ُع ۡد َ� ٰ ِ �ن ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
﴿و�عَاونوا � ٱل�ِِّ وٱَقوىۖ و� �ع
‘‘েতামরা পূ ণয্ ও তাকওয়ার কােজ পর�রেক সহেযািগতা কর
এবং গনাহ ও সীমাল�েণর কােজ এেক অপরেক সহেযািগতা
কেরা না।” 8
P7F

P

সাহাবােয় িকরাম রািদয়া�াহ আনহুম পর�েরর সােথ সাক্ষ
হেল এ মহিত কাজিটর কথা �রণ কের িদেতন। েসজনয্ তেদর
েকউ েকউ অিধকাংশ সময় মজিলশ হেত িবদায় েবলায় ও �থম
7
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সাক্ষা সূ রা আছর েতলাওয়াত করেতন বেল েকােনা েকােন
9
বণর্নায় এেসে । আ�াহ বেলন-

ّ ّ
ْ ُ
َ ّ ْ ُ
ۡ َۡ َ
ۡ ُ َ َ َٰ ۡ ّ
َ َ
ت
ِ  ِ�َ ٱ٢ �
ِ ٰ�ِين َء َامنوا َوعَمِلوا ٱ�َ ٰل
ِ ﴿ وٱلع
ٍ  ِنَ ٱ ِ���ن ل ِ� خ١ �
ۡ ّ ْ ۡ َ َ َ َ َۡ ْ ۡ َ َ َ َ
[٣ ،١ : ﴾ ]ﻟﻌﺮﺼ٣ �
ِ َوتواصوا ب ِٱ� ِّق وتواصوا ب ِٱص
‘‘সমেয়র কসম, িন�য় আজ মানু ষ ক্ষিত��য় িনপিতত। তেব
তারা ছাড়া যারা ঈমান এেনেছ, সৎকাজ কেরেছ, পর�রেক
সেতয্র উপেদশ
িদেয়েছ।”

 িদেয়েছ এবং পর�রেক ৈধেযর্র উপেদ

10

P9F

P

সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকাজ হেত িনেষধ

রাসূ েলর

অনয্তম ৈবিশ�
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িনেজও এ গুেণর পিথকৃত
িছেলন। িতিন নবুওয়েতর পূ েবর্ অনয্ায় অিবচা রুেত িহলফুল

9

তেব বণর্নািট দুবর্ল

10

সূ রা আল আছর”১-৩।

11

ফুযু েল অংশ িনেয়েছন। েছাট েবলা েথেক েমৗিলক মানবীয় সৎ
গণাবলী তাঁর চিরে� ফুেট উঠায় আল-আিমন, আল সািদক
উপািধেত িতিন ভুিষত িছেলন। তাঁর গুণাবলীর বণর্না িদেত িগে
মহান আ�াহ বেলনۡ َ ۡ ُٰ َ َۡ َ
ۡ ُ ۡ
ََل
ّ
َ �ُ ت َو
ّ ُنكَرِ وَ�ُحِلُ ل َ ُه ُم ٱ
ح ِّر ُم ع ۡي ِه ُم
وف و�نهٮهم ع ِن ٱل
ِ ﴿يَأ ُم ُرهم ب ِٱلمَ ۡع ُر
ِ ٰ�َ ِّطَي
ّ َََۡۡ
ََ َ ۡ َل
ُ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ ٰ ٓ َۡ
�ه ۡم َوٱ�غ� ٰل ٱَ ِ� �ن
:ت ع ۡي ِه ۡ ۚم﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِٱ�َ�ِث و�ضع �نهم إ
[١٥٧
‘‘িতিন সৎকােজর আেদশ কেরন এবং অসৎকাজ হেত িনেষধ
কেরন। মানবজািতর জনয্ সকল উ�ম ও পিব� িজিনসগুেলা ৈব
কেরন এবং খারাপ িবষয়গুেলা হারাম কেরন’’

P10F

11
P

আেলাচয্ আয়ােতর মাধয্েম তাঁর িরসালােতর পূণর্ বণর্না ফ
উেঠেছ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েস স�া, যাঁর
কমর্কা� স�েকর�য়ং আ�াহ বেলন, তােক পাঠােনা হেয়েছ যােত
িতিন সৎকােজর আেদশ েদন, সকল অসৎ কমর্ হেত বারণ
11

সূ রা আল আরাফ: ১৫৭।

12

কেরন, সব উ�ম িবষয় হালাল কেরন এবং অপিব�গুেলা হারাম
কেরন। এজেনয রাসূ ল িনেজও বেলেছন«»بعثت �تمم م�رم ا�خ�ق
‘‘আিম সকল পিব� চির�াবলী পিরপূ ণর্তা সাধেনর জনয্ই ে�ির
হেয়িছ।’’ 12
P1F

শুধু তাই নয় মিদনায় ইসলামী রা� �িত�া কের িতিন ‘িহসবা’
নামক একিট িবভােগর মাধয্েম রা�ীয়ভােব এ কাজিট আ�াম
িদেতন। পরবতর্ীেত েখালাফােয় রােশীেনর যুেগও এ িবভাগিট
�িতি�ত িছল। ইসলামী রাে�র অনয্তম দািয়� হেলা সৎকােজর
আেদশ েদয়া এবং অসৎ ও অনয্া কাজ হেত মানু ষেক বারণ
করা।
সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ করা মুিমেনর
গুণাবলীর অ�ভুর

12

ইমাম মািলক, মুয়া�া ৫/২৫১।

13

সৎ কােজর আেদশ দান ও অসৎকােজ বাধা দান মুিমেনর
অনয্তম দািয়�। মুিমন িনেজ েকবল সৎকাজ করেব ন, বরং
সকলেক েস কােজর �িত উ�ু � করার �য়াস চালােত হেব।
েকননা, তারা পর�েরর ব�ু। অতএব একব�ু অপর ব�ুর জনয্
কলয্াণ বয্তীত অনয্ িকছু কামনা করেত পাের না। এিদেক ইি
কের মহান আ�াহ বেলনۡ
ۡ َ
َ
ۡ َ ُٓ َۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُۡ َ َ ُ ۡ ُۡ َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون
ِ ض يَأ ُم ُرون ب ِٱلمَ ۡع ُر
� ٖ ﴿وٱلمؤ ِمنون وٱلمؤمِ�ٰت �عضهم أو�َِاء �ع
َ ٓ ُ َ ُ ََ ۡ ُ َ َ ُ ُ َ ّ لَ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ ٰ َ َ ُ ُ َ ّ َ َر
و� ۚ ٓۥ ُوْ� َٰ�ِك
ع ِن ٱلمنكرِ و�قِيمون ٱصَ وة و�ؤتون ٱزَكوة و�طِ يعون ٱَ و س
َُ�
ۡ َ َس
ُ ّ � ُه ُم ٱ
[٧١ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٧ َۗ

‘‘মুিমন নারী ও পুরু তারা পর�েরর ব�ু। তারা এেক অপরেক
যাবতীয় ভাল কােজর িনেদর্শ েদ, অনয্ায় ও পাপ কাজ হেত
িবরত রােখ, সালাত কােয়ম কের, যাকাত পিরেশাধ কের এবং

14

আ�াহ ও তাঁর রাসু েলর আনু গতয্ কের। তারা এমন েলাক যােদর
�িত অিচেরই আ�াহর রহমত বিষর্ত হেব’’ 13
কুরআেনর অসংখয্ আয়ােত মুিমেনর অনয্তম চি-ৈবিশ�য্
স�েকর্ আেলাকপাত করা হেয়েছ। সক �ােন অনয্ানয্ গুলীর
পাশাপািশ অনয্তম গুণ িহেসেব সৎ কােজর আেদশ ও অস
কােজর িনেষেধর অবতারণা করা হেয়েছ। কুরআেন এেসেছ:
َ
َ
َ ُ ّٰ َ ُ ٰ ٓ َ ُ ٰ َ ۡ َ ُ َٰ ۡ َ ُ ٰ ٓ
ٰ ّ ون ٱ
�َجِ ُدون ٱ�م ُِرون
﴿ ٱَّ�ِبون ٱل�بِدون ٱل�مِ دون ٱَّ�ِحون ٱ�َكِع
ۡ
َ ُ َٰ ۡ َ َ ُۡ َ َ ُ ّ َ
َ � ُدودِ ٱ َِّ َو�َ� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ُ ِ ون
�ِ
وف وٱَاهون ع ِن ٱلمنك ِر وٱل�فِظ
ِ ب ِٱلمَ ۡع ُر
ِِّ ۗ
[١١٢ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١
‘‘তারা আ�াহর িদেক �তয্াবতর্নকা, আ�াহর েগালামীর জীবনযাপনকারী। তাঁর �শংসা উ�ারণকারী, তাঁর জনয্ যমীেন
পির�মণকারী, তাঁর স�ু েখ রুকু ও িসজদায় অবনত। সৎ কােজর

13

সূ রা আত তাওবা: ৭১।

15

আেদশ দানকারী, অনয্ােয়র বাধা দানকারী এবং আ�াহর িনধর্াির
সীমা রক্ষাকারী। েহ ন, তুিম এসব মুিমনেদর সু সংবাদ দাও।” 14
দীন হেলা কলয্াণ কামন
সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কােজর বাধা দান দীেনর অনয্তম
গুরু�পূণর্ কাজ। ম: দীন হেলা পর�েরর কলয্াণ কামনা।
আর এিট সৎ কােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ বয্তীত
অস�ব। কারণ সৎ কােজ উ�ু � করেল পর�র কলয্ােণর
�িতেযািগতায় অবতীণর্ হেত পাের। আবার অসৎ কােজ বাধা
িদেল ক্ষিত েথেক িবরত রাখা সহজ হয়। অতএব এিট দীেন
অনয্তম মূ লনীিত।

এ

�সে� রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম বেলন.«ﻠﻨﺎ ﻤﻟﻦ  لﻠﻠﻪ ولﺮﺳﻮﻪﻟ وﻷﺋﻤﺔ اﻤﻟﺴﻠﻤ� وﺎﻋﻣﺘﻬﻢ.»ﻟﻳﻦ اﻨﻟﺼﻴﺤﺔ

14

সূ রা আত তাওবা:১১২।
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দীন হেলা মানু েষর কলয্াণ কামনা আমরা বললাম এটা কােদর
জনয? রাসূ ল বলেলন, এটা আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও সকল মুসিলম
েনতৃবৃ � ও জনসাধারেণর জনয্”
সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষধ দীেনর সবিকছু
অ�ভুর্� কের। মহান আ�াহ যাবতীয় হালাল ও ৈবধ ব�েক
সৎকােজর নামা�র এবং অৈবধ িজিনসেক অসৎ কাজ িহেসেব
বারণ করার অধীন কেরেছন। পূ বর্বতর্ী নবীগণ তােদর উ�েত
উপর কতক ৈবধ িজিনসেক অৈবধ েঘাষণা করেতন। কুরআেন
এেসেছۡ ُ
َ ۡ ّ
َ َ ۡ ۡ َّ ۡ َل
[١٦٠ :ت ل ُه ۡم ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
َت ُحِل
﴿ فَبِظل ٖ� م َِّن ٱ
ٍ ٰ�ِِّّينَ هَادُواْ حَرَمنَا ع ي ِهم طي
‘‘অতএব ইয়াহূ দীেদর যু লুেমর কারেণ তােদর উপর এমন িকছু
িজিনস হারাম কের িদেয়িছ যা তােদর জনয্ হালাল িছল’’ 15
P14F

15

সূ রা আন িনসা: ১৬০।
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P

অথচ তােদর উপর এসব হারাম িছল না। পিব� কুরআেন
আেরকিট আয়াত এর সাক্ষয্ বহন করেছ। আ�াহ ব,
ّٗ َ َ
ُّ
ۡ َ� ٰ ََ ُ ٰ ٓ ۡ َ ّ ّ مَا
ۡ ٓ َِّ� �ِح
ّ ُٱ
ِ طَع
﴾ سهِۦ
حَرَم إِسَءِيل
َام �ن
۞﴿
ِ � ف
َ �ِ� إِس َٓ ٰيلَ إ
ِ
[٩٣ :]ال ﻋﻤﺮان
‘‘�েতয্কিট খাদয ্ �বয্ই ইসরাইল বংশীয়েদর জনয্ হালাল,
শুধু ঐ িজিনসিট বয্ত, যা ইসরাইল (ইয়াকুব) �য়ং িনেজর
উপর অৈবধ কের িনেয়িছল।”

16

P15F

P

েকােনা খারাপ িজিনস অৈবধ করা অসৎ কাজ হেত িনেষধ
করারই অ�গর্ত। েযমিনভােব পিব� িজিনসটা ৈবধ করাও সৎ
কােজ আেদেশর অ�ভুর্� হেয় থােক। েকনন, উ�ম িজিনসেক
অৈবধ করা, আ�াহ যা করেত িনেষধ কেরেছন তারই অ�ভুর�।
এমিনভােব সকল সৎকােজ আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ
করা �ারা আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ েলর উ�ত চিরে�র

16

সূ রা আেল ইমরান: ৯৩।
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পিরপূ ণর্তা সাধন কেরেছন। আ�াহ রাববুল আলামীন ইরশাদ
কেরনُ َ ُ
ُ َ ِ ۡ ُ َ ُ ۡ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َمَم ُ َل
ۡ �ۡ �َ � ۡم َو
يت ل� ُم
﴿ ٱ�وم أ�مَلت ل�م دين
ِت ع ۡي� ۡم ن ِعمَ ِ� وَرَض
َ ۡ
[٣ :ٱ ِ� ۡس� ٰ َم دِ ٗينا ۚ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
‘‘আিম আজ েতামােদর জনয্েতামােদর দীনেক পিরপূ ণর্ করলা,
েতামােদর উপর আ�াহর িনয়ামত স�� করলাম এবং েতামােদর
জনয্ দীন ইসলােক একমা� দীন বা জীবন বয্ব�া িহেসেব
মেনানীত করলাম।” 17
P16F

P

সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করা অপিরহাযর
জািতেক সৎকােজ আেদশ দান এবং অসৎকাজ হেত িনেষধ করা
ওয়ািজব-ই- িকফাইয়াহ। এ �সে� মহান আ�াহ সু বহানাহুওয়া
তা‘আলা ‘ইরশাদ কেরেছন:

17

সু রা আল মািয়দাহ:৩।
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ۡ
ۡ َ
َ
ُ ََۡ
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ ۡ ُ
وف َو َ� ۡن َه ۡون َع ِن
ِ � َو َ�أ ُم ُرون ب ِٱلمَ ۡع ُر
ِ �﴿ و��ن مِّن�م ُمَة يدعون إِ� ٱ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �ْۡ ُ َ َأُو
[١٠٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ لِحون
ٱلمنك ِر� َ�ِك هم ٱلمف
‘‘েতামােদর মধয্ হেত এমন একিট জািত হওয়া উিচত যারা সকল
ভাল তথা উ�ম িবষেয়র িদেক আহবান করেব, সৎকােজর
আেদশ করেব এবং অসৎকাজ হেত িনেষধ করেব, আসেল
তারাই হে� সফলকাম স�দায়।’’ (সূ রা-আেল ইমরান:১০৪)
আ�াহ সু বহানাহু ওয়তা‘আলা যখন, তােদর �ারা সৎকােজর
আেদশ সংঘিটত হেব বেল সংবাদ িদেয়েছন, তখন �া�বয়�
েলাকগেণর িনকট ঐ আেদশ ও িনেষধ েযন েপৗেছ এ বয্ব�া
করেত হেব। অত:পর যিদ তারা গাফলিত কের, তেব তারা এর
জনয্ জবাবিদিহ করেত হেব।
অনু রূপভােব সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করা
িনিদর্� কের �েতয্েকর উপর বতর্ােব; বরং পিব� কুরআেনর
�মাণ অনু সাের েসটা ওয়ািজব-ই-িকফাইয়াহ।
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িজহাদও িঠক অনু রূপভােব ওয়ািজ-ই-িকফায়াহ। অতএব েসটার
দািয়�শীল যখন েসটা স�াদেন �তী হেবন না, তখন সকল
সামথর্য্ বয্ি�গণ তােদর সামথর্য্ অনুযায়ী ঐ দ ািয়� পাল
করার েদােষ সমভােব েদাষী হেবন। সু তরাং এটা ��ভােবই বুঝা
েগল েয, �িতিট মানু েষর উপরই তার শি� সামথর্য্ অনুযায়ী
দািয়� বতর্ােব। েযম- নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া হাদীেস
বেলেছন:
»ﻣﻦ رأى ﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐﺮه ﺑﻴﺪه ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ
«ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ وذلﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن
‘‘েতামােদর মেধয্ েয েকউ একিট অসৎকাজ (হেত) েদখেব, েস
েযন তােক তার হাত �ারা �িতহত কের। তেব যিদ েস ঐরূপ
করেত অক্ষম , তাহেল কথা �ারা েযন তােক �িতহত কের,
যিদ এরপরও করেত অক্ষম , তাহেল েযন অ�র িদেয় তােক
ঘৃ ণা কের। আর েসটা হেব সবচাইেত দু বর্ল ঈমান’’
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(বুখারী: িকতাবুল ‘ইলম; মুসিলম: িকতাবুল ঈমান; আবু দাউদ;
বা-বুল আমির ওয়া�াহই; ইবেন মাযাহ: িকতাবুল িফতান, বাবুল
আমির িবল মা’রূিফ ওয়া�াহই আিনল মুনকা; আত-িতরিমযী:
িকতাবুল রাইয়য্া, আল-নাসায়ী: িকতাবুল ঈমান; আল-দািরমী:
িকতাবুর রূইয়য; ইবেন হা�াল ২/৪)
যিদ িবষয়িট ঐ রকমই হয়, তাহেল এ কথা �� হেয় েগল েয,
সৎকােজ আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ করা, একিট বৃ হ�র
সৎকাজ; যার জনয্ আমরা আিদ�  হেয়িছ। তার জনয্ই বল
হেয়েছ- েতামার আেদশ েযন সৎকােজর জনয্ হয় এবং
অসৎকােজ েতামার িনেষধ করাও েযন সৎ হয়।
যখন এটা সেবর্া�ম ওয়ািজব এবং পছ�নীয় কা, সু তরাং এ
ওয়ািজবসমূ হ (অপিরহাযর) ও মু�াহাবগুেলার সুফল তােদর
(�েয়ােগর কারেণ) অপকােরর চাইেত েবশী ভাির হওয়াই
বা�নীয়। েযেহতু এটা সহকােরই রাসূ লগণেক পাঠােনা হেয়েছ
এবং আসমানী ��সমূ হ অবতীণর্ করা হেয়িছ।
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আ�াহ

তা‘আলা কখনও ফাসাদ বা অনাসৃ ি� পছ� কেরন না। উপর�
আ�াহ যার আেদশ করেবন, তা উ�মই হেব। আ�াহ তা‘আলা
সৎকাজ ও সৎকমর্ীেদর �শংসা কের বেলেছ:
ّ
ْ ُ
َ ّ ْ ُ
َ َ
[٨٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٨ ت
ِ ﴿ َوٱ
ِ ٰ�ِين َء َامنوا َوعَمِلوا ٱ�َ ٰل
“আর যাঁরা ঈমান এেনেছ ও সৎকাজ কেরেছ।’’(সূ রা আল
বাকারা:৮২)
আবার ফাসাদ ও ফাসাদকারীেদর কুৎসা কেরেছন একািধক
�ােন। অতএব েযখােন আেদশ ও িনেষেধর উপকার হেত েসটার
অপকারই মারা�ক হেয় দাঁড়ায়, তখন েসখােন েসটা, আ�াহ েয
সকল িবষেয় আেদশ কেরেছন তার অ�ভুর্� হয় না। আর যিদ ঐ
রকম হেয় যায়, তেব েযন ওয়ািজবই ছাড়া হেয় েগল; আর িনিষ�
কাজই করা হল। এরূপ েক্ষে�’িমেনর কতর্বয্ হে আ�াহর
বা�াহেদর বয্াপাের আ�াহেক পূণর্ ভয় ক, তােদরেক িহদায়াত
করা তার দািয়� নয়। এটা আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলার
কথারই অথর্ বহন কে:
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ُ َ ُ َْ َل
ۡ َ ّ
 �ُم
ُ
ّ َ
َ َّ َ�ُهَا ٱ
ٰٓ ﴿
ِين َء َام ُنوا ع ۡي� ۡم أنف َس� ۡمۖ يَ�ُُّ مَّن ضَلَ إِذا ٱهتَد َۡ� ُت ۡ ۚم
[١٠٥ :﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
‘‘েহ মু’িমনগণ! েতামরা যিদ সৎপেথর যা�ী হেয়ই থাক, তাহেল
যারা পথ ভুেল িগেয়েছ তারা েতামােদর েকানই ক্ষিত করে
পারেব না’’- (সূ রা আল-মািয়দাহ: ১০৫)।
দািয়� পালেনর মাধয্েম সৎপেথর স�ানকারী পূণর্তা লাভ কে
থােক। সু তরাং মুসিলম বয্ি� যিদ তার করণীয় কাজ কথা
সৎকােজ আেদশ ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করেত থােক, েযমনঅনয্ানয্ ওয়ািজব কাজগুেলা আদায় কের থ, তেব পথ��
েলাকেদর পথ�া�তা তার েকানও ক্ষিত করেত পারেব না
অসৎকাজ হেত িনেষধ করা কখনও শি� �ারা হেত পাের,
আবার কখনও বা রসনার �ারা, আবার কখনও শুধু অ�েরর ঘৃণা
�ারাই হেয় থােক। অ�র �ারা েসটা করা সবর্াব�ায়ই ওয়ািজব
হেব। েযেহতু েসটা করেত েকানই ক্ষিত েনই। েয বয্ি� এতটু
ঘৃ ণাও েপাষণ কের না েস আসেল মু’িমনই নয়।
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নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী হেত এরূপই বুঝা যায়। িতিন
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: وذلﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن
‘‘আর েসটা হল সবচাইেত দু বর্ল ঈমান’’

সৎকােজ আেদশ েদয়া ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করার েক্ষে
শতর্াবল
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইিময়াহ বেলন,
1. তার কাজ সু �ু হেব না যিদ না েসটা পিরিমত িশক্ষা
তী�জ্ঞিভি�ক হয়।
েযমন- উমার ইবন আবদু ল আযীয (রহ.) বেলেছন‘‘েয বয্ি� িবনা িবদয্ায় আ�াহর ইবাদত ক, েস যতটুকু
ভাল কের, তার চাইেত খারাপই েবিশ কের।’’
েযমন- মু‘আয ইবন জাবাল (রািদয়া�াহু আন)-এর হাদীেস
আেছ:
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‘‘কাজ করার আেগ �েয়াজন জ্ঞ; কােজর �ান হল
িবদয্াজর্েনর প’’ এটা েতা এেকবােরই ��। েকননা ই�া
করা ও কমর্ স�াদন কর যিদ জ্ঞােনর আেলােকই না ,
তাহেল েসটাই মূ খর্তা ও পথ��ত, সেবর্াপির �বৃি�র
অনু সরণ। সু তরাং সৎ ও অসৎকাজ স�েকর্ সময্ক জ্
থাকা ও উভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ করার উপযু � িশক্ষ
থাকা অবশয্ই �েয়াজন এবং যােক েকান িবষেয় আেদশ করা
হেব বা েকান কাজ হেত িনেষধ করা হেব, তার অব�া
স�েকর্ও জ্ঞান থাকা অপিরহায
2. উ�মভােব আেদশ বা িনেষধ করা। েযমন, িসরাতাল মু�াকীম
তথা সরলপথ অনু যায়ী হয়। আসেল িসরাতাল মু�াকীম হলউে�শয্ অজর্র িদেক অিত �ত েপৗঁছাবার মত সংিক্
তথা িনকটতম পথ।
3. সু ন� বয্বহার ঐ কাের জনয্ অতয্� �েয়াজন। েয: নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলেছন26

‘‘েয িবষেয়ই ন�তা পাওয়া েগেছ তা েস িবষয়েকই সু েশািভত
কেরেছ, আবার েয িবষেয়ই খািনকটা কেঠারতা পাওয়া েগেছ
তা েস িবষয়েকই অেশািভত কেরেছ- দৃ ি�কটু কের
েফেলেছ’’- (মুসিলম: হা: নং- ২৫৯৪)।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আরও বেলেছনিন�য়ই আ�াহ দয়াশীল, �েতয্কিট িবষেয়ই ন� বয্বর
িতিন পছ� কেরন, ন�তাপূ ণর্ বয্বহােরর ফেল িতিন যা দা
কেরন কেঠারতার কারেণ তা েদন না।’’
(বুখারী: ১২/২৮০, ফাতহুল বারী আলা শারিহল বুখার,
িকতাবুল ইসিতহাবাহ; মুসিলম: িকতাবুসিসয়ার, ৮/২২; আবু
দাউদ, িকতাবুল আমওয়াল, ৫/১৫৫; আত-িতরিমযী: ৫/৬০,
হা: নং-১৭০১; ইবেন মাজাহ: ২/১২১৬, িকতাবুল আদব-বাবুন
িফরিরফক; আল-দািরমী: ২/৩২৩; ইবেব হা�ল: ১/১১২)

27

4. আেদশ দানকারী বা িনেষধকারীেক অবশয্ই কে� সিহ�ু ও
ৈধযর্শীল হেত হেব। েকনন, এ কথা সতয্ ে, তার উপর
িবপদ আসেবই। এমন সময় যিদ েস ৈধযর্ ধারণই না কে,
সহয্ই না কে, তাহেল েস যা ভাল করেত পারত তার
চাইেত ন�ই কের বসেব েবিশ। েযমন- লু কমান হাকীম
তদীয় তনয়েক উপেদশ দানকােল বেলিছেলন:
ۡ
َ ٓ ََ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ
َ َ ّ َ
ٰ �ِ وف وٱنه عن ٱلمنكر وٱص
� مَا أصَابَك ۖ ِنَ � ٰلِك ِم ۡن َع ۡز ِم
ِ ﴿ َوأ ُم ۡر ب ِٱلمَ ۡع ُر
ِ
ِ
ُۡ
[١٧ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ ِٱ� ُمور
‘‘এবং (েহ বৎস)! সৎকাজ আেদশ দান কর এবং অসৎকাজ হেত
িনেষধ কর, (এ কাজ করেত েযেয়) েতামার উপর েয িবপদ
আপিতত হেব তােত ৈধযর্ অবল�ন ক, িন:সে�েহ েসটা একিট
মহৎ কাজ।’’ (সূ রা লু কমান:১৭)
এজনয্ই আ�াহ ত‘আলার রাসূ লগণ, অথচ তাঁরা সৎকােজ আেদশ
দানকারী ও অসৎকাজ হেত িনেষধকারীেদর েনতা, তােদরেকও
ৈধযর্ অবল�েনর আেদশ িদেয়েছন। েযম- িতিন সবর্েশষ রাসূল
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(স.) েক বেলেছন। আসেল েসটা (ৈধযর) িরসালােতর দািয়�
তাবলীেগর সােথই জিড়ত। েকননা সবর্�থম যখন তাঁেক (সা)
রাসূ ল িহেসেব গণয্ করা হ, তখনই সূ রা ‘ইকরা’ নািযল হবার
পর (যার মাধয্েম তাঁেক নাবী বেল সংবাদ েদয়া হেয়েছ) আ�াহ
তাঁেক আদরভের সে�াধন কের বেলেছন:
َ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َر
َ
ۡ ك
ُ ّ ۡ ّ ٰٓ ﴿
 َوٱ ّرُ ۡج َز٤  وَ�ِيَابَك �َطَ ِّه ۡر٣ �
ِّ  َ�َك ف٢  �م فأنذِر١ ََ�ُهَا ٱلُدَثِّر
َ َ َ
ۡ ك فَٱ ۡص
ُ ۡ ََ َ ۡ ُ َ ۡ ت
ۡ ُ ۡ َ
[٧ ،١ : ﴾ ]ﻤﻟﺪﺛﺮ٧ �
ِ
ِّ� ول ِر٦ �ِ  و� �َمن �س ك٥ فٱهجر
‘‘েহ চাদর আ�াদনকারী! উঠুন এবং ভয় �দশর্ন করুন এব
আপনার �িতপালেকর ে��� েঘাষণা করু, আপনার েবশভূ ষা
পিব� করু, অপিব�তা (মূ িতর) পিরতয্াগ কর, আর কাউেকও
এ উে�েশ দান করেবন না েয, অিতির� িবিনময় �তয্াশ কেরন
এবং আপনার �িতপালেকর স�ি�র উে�েশই ৈধযর্ অবল�ন
করুন’’ (সু রা আল-মু�াসিসর:১-৭)
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক রাসূ ল িহেসেব সৃ ি� জগেত
ে�রেণর এ আয়াতগুেলা ভীিত �দশর্নমূলক িবষয় �ারাই শ
29

তথা সূ চনা কেরেছন এবং ৈধযর্ ধােনর আেদশ দােনর মাধযেম
েশষ কেরেছন। মুলত শাি�র ভয় �দশর্নই হল সৎকােজ আেদশ
দান ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করা।
অতএব জানা হেয় েগল েয,

ৈধযর্ ধারণ করা ওয়ািজ, তথা

অপিরহাযর্। এ স�েকর্ আ�াহ সুবহানাহু ওয়‘আলা বেলেছন:
ۡ َ َ ّ
ۡ ُ ۡ ۡ َ
ِ �ِ ﴿ وٱص
[٤٨ : ﴾ ]اﻟﻄﻮر٤ ۖ��ِ رَ ِ�ّ كَ فَإِنَك بِأ� ُينِنَا
‘‘এবং আপনার �িতপালেকর এ বয্ব�ার উপর (ফায়সালার
অেপক্ষ) ৈধযর্ অবল�ন কর, িনঃসে�েহ আপিন আমােদরই
দৃ ি�েত আেছন।’’(সূ রা আত-তুর:৪৮)
আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলা অনয্� আরও বেলেছ:
ٗ
َ ُ ُ
ۡ ج ۡر ُه ۡم
ُ ون َوٱ ۡه
ۡ ﴿ َوٱ ۡص
ٰ ََ �
[١٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ١ �هَج ٗر� �َِي
� مَا �َقول
ِ
‘‘তােদর কথায় (িবচিলত না হেয় বরং) ৈধযর্ অবল�ন করুন এব
তােদরেক িনি�র্ধায় পিরতয্াগ কর’’ (সূ রা আল-মুযযাি�ল:১০)
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অনয্ আয়ােত এ �সে� আ�া ত‘আলা আরও বেলেছন:
ۡ ْ ُ ُ ََ َ
ۡ ﴿ فَٱ ۡص
[٣٥ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف٣ � أ ْولوا ٱل َع ۡز ِم ِم َن ٱ ّرُ ُس ِل
� كَمَا ص
ِ
‘‘দৃ ঢ় সংক�িচ� রাসূ লগেণর মতই আপিনও ৈধযর্ ধারণ করু’’
(সূ রা- আল-আহকাফ:৩৫)
আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলা আরও বেলেছন:
ُ َ َ َ َ ََ ۡ ۡ ِ ُ ۡ ر
ُ ۡ �ن َكصَاحِب ٱ
[٤٨ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ وت
﴿ فٱص ِ� �� ِم �ِّك و� ت
ِ �
ِ
‘‘আ�াহর আেদেশর অেপক্ষায় ৈধযর্ ধারণ করুন (খবরদার)
মােছর কািহনীর েস েলাক (ইউনু স) আলাইিহস সালাম এর মেতা
অৈধযর্ েবন না।’’ ( সূ রা আল-কালাম:৪৮)
ৈধযর্ স�েকর্ আ�াহ ‘আলা অনয্� আরও বেলেছ:
ّ ُۡ َ َ ۡ ۡ َ
ّ
[١٢٧ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ َِۚ�َ إِ�َ ب ِٱ
﴿ وٱص ِ� ومَا ص
ৈধযর্ অবল� করেত থাকু, আসেল আপনার ৈধযর্ ধারণ েতা
একমা� আ�াহরই জনয্ ছাড়া নয়’’ (সূ রা আন-নাহল:১২৭)
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আবার আর এক �ােন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ّ ۡ ۡ َ
ۡ ۡ ۡ َ ُ َ َ� يُض
َ سن
َ ّ َإِنَ ٱ
[١١٥ : ﴾ ]ﻫﻮد١ �ِ
�ِ ﴿ وٱص
ِ يع أج َر ٱل ُمح
ِ
‘‘আপিন ৈধযর্ ধারণ কর, েকননা আ�াহ তা‘আলা িন�াবানেদর
কমর্ফল িবলীনঅথর্া- ন� কেরন না।’’ (সূ রা হূ দ:১১৫)
সু তরাং িশক্, ন�তা ও ৈধযর-এ িতনিট িবষয় ছাড়া েকান �েমই
চলেব না। আেদশ করা বা িনেষধ করার পূ েবর্ই জ্ঞােনর দরক
এবং েস সে� ন�তা, আর এটার পেরই �েয়াজন ৈধেযর্র। যিদও
এ

ি�িবধ িবষয়গুেলাই সবর্াব�ােতই একই সে� পাওয়া েযে

হেব।
েযমন- সালেফ সািলহীনেদর েকােনা একজেনর উি� বণর্নাকারী
পর�রায় কাজী আবূ ইয়ালা ‘‘আল-মু‘তামাদ’’ �ে� বণর্না
কেরেছন:
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مﺮﻫﻢ ﺑﺎ ﻤﻟﻌﺮوف وﻻ ﻳﻨ� ﻋﻦ اﻤﻟﻨﻜﺮ إﻻ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄمﺮﻫﻢ ﺑﻪ
ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨ� ﻋﻨﻪ رﻓﻴﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄمﺮ�ﻪ رﻓﻴﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨ� ﻋﻨﻪ ﺣﻠﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
.ﻳﺄمﺮ�ﻪ ﺣﻠﻴﻤﺎﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨ� ﻋﻨﻪ
‘‘িযিন সৎকােজ আেদশ করেবন ও অসৎকাজ হেত িনেষধ
করেবন, িতিন যিদ ঐ িবষেয় সু িবজ্ঞ আিলম তথা ফকীহ না ,
তাহেল িতিন তা করেত পােরন না। অনু রূপ িতিন েয িবষেয়
আেদশ িদেবন, েস িবষেয় ন� হেবন এবং েয িবষয় হেত িনেষধ
করেবন েস িবষেয়ও ন� হেবন এবং েয িবষেয় আেদশ িদেবন
েস িবষেয় তােক সিহ�ু হেত হেব, আবার েয িবষয় হেত িনেষধ
করেবন েস িবষেয়ও তােক সিহ�ু হেত হেব।’’ তা না হেল িতিন
সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করেত পারেবন না।
েস েযন এটাও েজেন রােখ েয, সৎকােজ আেদশ ও অসৎকাজ
হেত িনেষধ করার কতগুেলা প�িত তথা নীিত আে, যার
জিটলতা অেনেকর উপরই এেন েফেল। তখন েস ধারণা কের
েয, ঐ সকল জিটলতার কারেণ েসটা হেত বাদ পেড় যােব। ফেল
েস এ কাজই েছেড় েদয়। েসটা এমন িবষয়সমূ েহর অ�গর্ত ে,
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এ প�িতগুেলা না পাওয়া েগেল তার মূল িবষয়িটেক(সৎকােজর
আেদশ ও অসৎকাজ হেত িনেষধ) ক্ষিত করেব। েকননা
অবশয্ করণীয়কাজিট না করাও পাপ। আবার আ�াহ তা‘আলা যা
করেত িনেষধ কেরেছন েসটা করাও পাপ।
সু তরাং

এক পাপ হেত অনয্ পােপ জিড়েয় পড়ার উদাহরণ হ,

একিট বািতল দীন হেত সের অনয্ আর একিট বািতল দীন �হণ
করা। এমন হওয়াও স�ব েয, �থমিটর চাইেত ি�তীয়িট েবশী
মা�ায় খারাপ, আবার এটার মা�া একটু কমও হেত পাের।
হয়েতা বা দু ’িট দীনই খারাপ িহেসেব সমান। সৎকােজ
আেদশদানকারী ও অসৎকাজ হেত িনেষধকারী যােদর মেধয্�িট
পাওয়া যােব, অথর্াৎ ভালরূেপ দািয়� পালন করেত পা িন
অথবা তােত সীমাল�ন কেরেছ, তােদর কাউেক পােব েয, এই
জেনর েদাষ সাংঘািতক বড়, ঐ জেনর পাপ সাংঘািতক ধরেনর
বড়, আবার হয়েতা বা উভেয়ই পােপ বরাবর বা একই ে�ণীভু�।
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অসৎ কাজ িনেষেধর প�িত
�িতিদন আমরা আমােদর চারপােশ অেনক খারাপ কাজ সংঘিটত
হেত েদিখ। িক� েকউ এ ধরেনর কােজ বাধা �দান কির না।
ইসলােমর দৃ ি�েত এটা িঠক নয়। কারণ হেত পাের মানু ষ
ভুলবশত ও গােফল িহেসেব এসব কাজ করেছ। বাধা না থাকেল
িনিবর্ে� একাজ সংগিঠত হেত থাকেল এক সময় েদশ ও জািত
েকউই এ কােজর কুফল হেত েরহাই পােব না। �কৃত মুসিলম ও
সেচতন মানু েষর অবশয্ কতর্বয্ হেলা এেনর কাজ হেত
মানু ষেক িবরত রাখা।

মুসিলমগণ একিদেক েযমন সৎকাজ

করেব, অনয্িদেক অসৎকােজর �িত আকৃ� হেত পাের এ ধেনর
সকল উপায় উপকরণ েথেকও মানু ষেক সতকর করেত হেব।
মহানবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া শুধু মদ পান
িনেষধ কেরন িন বরং িতিন আইয়য্ােম জােহিলয়র যু েগর মদ
ৈতরী ও রাখার পা�সহ যাবতীয় উপকরণেকও িনিষ� েঘাষণা
িদেয়েছন। তেব এেক্ষে� তাড়াহুড়া কের একবাের অনয্া
মুেলাৎপাটন করা অস�ব।
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মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যাবতীয় অনয্ায় ও অসৎ
কাজ হেত মানু ষেক বারণ করার েক্ষে� িবিভ� �ি�, ধাপ ও
�মা�েয়র ফমূ র্লা �হণ কেরিছেলন। মদপান িনিষ� হওয়া
সং�া� আয়াতগুেলা পযর্ােলাচনা করেল একথাই �িতয়মান হ
েয, পযর্ায়�িকভােব রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
এটােক হারাম েঘাষণা কেরিছেলন। কুরআেন মাদকতা িনিষ�
হওয়া স�েকর্ বিণর্ত আয়াতগুেলা িনে� �দ� হ।
1. �থম পযর্ােয় সূরা আ-নাহেলর ৬৭ নং আয়ােত বলা
হেয়েছ
َ
ً
َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ ِٰ �َت
﴾ ٦ ۚ خذون ِم ۡن ُه َسك ٗر� وَرِ ۡزقا حَ َس ًنا
ِ َ �يل وٱ�ع
ِ َّت ٱ
ِ ٰ َ�َ﴿ َومِن �َم
ِ خ
[٦٧ :]ﻨﻟﺤﻞ
‘এমিনভােব েখজুেরর গাছ ও আ�ুেরর ছড়া েথেকও আমরা
একিট িজিনস েতামােদর পান করাই, যােক েতামরা মাদেক
পিরণত কর। এবং উ�ম পিব� পানীয় তােত রেয়েছ।
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2. ি�তীয় পযর্ােয় নািযলকৃত আয়া:
ٓ
َ َ َ َُ ۡ
ّ
ۡ َۡ َ ۡ َ ۡم
ٰ�َ  َو َمٞ�ِم كَبٞ ۡ�� قُ ۡل �ِيهِمَا إِث
ِ َِعُ لِلن
اس
ِِ ﴿ ۞� َ�ٔلونك ع ِن ٱ�م ِر وٱل ي
ّۡ
ۡ َٓ ۡ
[٢١٩ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ۗ�� ُم ُهمَا أ�َُ مِن �َفعِهِمَا
‘‘েহ রাসূ ল! আপনােক তারা মদ ও জুয়া স�েকর্ িজেজ্
করেব, আপিন উভয় স�েকর্ বলু, মহাপাপ আর মানু েষর
জনয্ লাভজনক তােদর লাভ েথেক পাপই বড়’’ 18
P17F

3. তৃতীয় পযর্ােয় মদেক িনিদর্� সমেয়র জ িনিষ� েঘাষণা
করা হয়।
ْ ُ ۡ َ ّ ٰ َ ٰ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ٰ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ّ ل
ّ َ
ٰٓ ﴿
ٰ
َ�َ �علَموا مَا
َين ءامنوا � �َقر�وا ٱصَ وة وأنتم س�رى
ِ َ�ُهَا ٱ
َ ُ ُ
[٤٣ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٤ �َقولون

18

সূ রা আল বাকারাহ:২১৯।
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‘‘েহ মুিমনগণ! েতামরা মাতলািমর অব�ায় নামােযর
িনকটও েযও না, যতক্ষ েতামরা যা বল তা জানেত না
পার।’’ (সূ রা িনসা: ৪৩)
অত:পর যখন ধমর্ীয় অিন�তা েকােন েকােনা ঘটনার
পিরে�িক্ষেত �কািশত হেলা তখন িচর�ায়ীভােব আ�া
তায়ালা মদপান হারাম কের েদন। িতিন বেলনّ َُٓ َ َ ّ ّ ٰٓ
َ ۡ ْ إِ�َمَا ٱ
ٞ َاب َوٱ ۡ�َ ۡز َ� ٰ ُم ۡج
ُ � َوٱ ۡ�َنص
ُ ِ � ۡم ُر َوٱل ۡمَ ۡي
س م ِّۡن
َين ءامنو
ِ ﴿ ََ�ُهَا ٱ
ِر
َ
َ
ّ ُ ُ ّ
ّ
َ ُ ُۡ ۡ ُ ّ
�د ٱشَ ۡي�َ ٰ ُن أن يُوق َِع
 ِ�َمَا ي ِر٩ لِحون
�َمَ ِل ٱشَ ۡي�َ ٰ ِن فٱ ۡجَنِبُوهُ لَعَلَ�م �ف
ۡ
ّ ۡ
ُ ّ
ُ ََۡ
َ ۡ � ُم ٱ ۡل َع َ� ٰ َوةَ َوٱ ۡ�َ ۡغضَا ٓ َء ٱ
ِِ وَ�َصُدَ� ۡم َعن ذِك ِر ٱَِ َو َع ِن
� ۡم ِر َوٱلمَ ۡي
بين
ِ�
ۡ َ َّ ل
َ
ّ
[٩١ ،٩٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ َنتُم مُنتَ ُهون
صَ ٰوةِ� � َهل
ٱ
েহ ইমানদারগণ! িন�য় মদ, জুয়া, টােগর্ট কের পশু ব
করা ও মুিতর্র নােম েগাশত ব�ন শয়তানী কােজর
অপিব�তা। সু তরাং েতামরা তা তয্াগ কর তাহেল েতামরা
সফলতা লাভ করেব। মেন েরখ শয়তান এ মদয্পান ও
জুয়া েখলার মাধয্েম েতামােদর পর�ের চরম শ�তা ও
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িহংসা িবে�েষর সৃ ি� করেত সদা সেচ�। েস েতামােদরেক
সালাত ও আ�াহর �রণ হেত িবরত রাখেত ইছু ক। এখন
িজজ্ঞাসা এই , েতামরা িক একাজ েথেক িবরত থাকেব।
(সূ রা আল-মােয়দাহ: ৯০-৯১)
রাসূ ল (স.) অসৎ কােজ বাধা দান করার প�িত বাতেল
িদেত িগেয় বেলন,
‘‘যিদ েকান বয্ি� েকান খারাপ কাজ সংগিঠত হেত েদেখ
তখন তার কতর্বয্ হে শি� িদেয় এর �িতহত করা
এেতও যিদ েয সামথর্বান না হয় তেব মুখ িদেয় বাধা
িদেব। এেক্ষে� যিদ েস অসমথর্ হয় তেব অ�ের খার
কাজেক ঘৃ না করেব। আর এটা দু বর্ল ঈমােনর পিরচয়”
যখন েকান সমােজ অনয্ায় কাজেক অনয্ায় বলার মত েকা
�কৃত মুসিলম না থােক তখন েস সমােজ সকেলর উপর
আ�াহর আযাব ও গজব পিতত হেত থােক। মহান আ�াহ
বেলন39

َ ۡ ََ َب
ۡ
ۡ
َ
ُ َۡ
ِ َّت �يۡدِي ٱ
[٤١ : ﴾ ]الﺮوم٤ َ اس
﴿ ظ َه َر ٱلفسَاد �ِ ٱل�َِّ َوٱ�َ ۡح ِر بِمَا كس
‘�েল ও �েল েযসব িবপযর্য় �কািশত হে� তা েতামােদর
িনেজেদর অজর্ন।’’ (সূ রা আর রম:৪১)
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আেদশ ও িনেষেধর েক্ষে� মানুষ ’ে�ণী
এখােন মানু েষর দু ’িট দলই ভুল কের থােক। �থম দল: তােদর
উপর আেদশ ও িনেষেধর েয দািয়�, এ আয়াতিটর বয্াখয্
িহেসেব অবেহলা কের েছেড় িদে�। েযমন �থম খলীফা আবু
বাকর িস�ীক রািদয়া�াহু আন তার এক ভাষেণ বেলিছেলন; েহ
েলাক সকল! েতামরা এ আয়াতিট পেড় থাকَ ّ
ُ َ ُ َْ َل
 �ُم
ُ
ّ َ
َ َّ َ�ُهَا ٱ
ٰٓ﴿
ِين َء َام ُنوا ع ۡي� ۡم أنف َس� ۡمۖ يَ�ُُّ م َّن ضَلَ إِذا

ۡ
[١٠٥ :ٱهتَد َۡ� ُت ۡ ۚم﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর �-� িহদায়ােতর দািয়� েতামােদর
িনেজেদর উপর, েতামরা যিদ সৎপথ�া� হও তাহেল যারা
িবপথগামী হেয়েছ তারা েতামােদরেক ক্ষিত করেত পারেব ’’(সূ রা আল-মািয়দাহ,:১০৫)। অথচ েতামরা েসটার সিঠক অেথর্
বযবহার করছ না। আিম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক
বলেত শুেনিছ ‘‘িন�য়ই মানু ষ যখন অসৎকাজ চলেত েদখেব,
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অথচ েসটােক �িতহত করেব না, এটা েবশী দূ ের নয় েয, আ�াহ
তা‘আলা ঐ কােজর দােয় সকলেকই সাধারণভােব শাি� িদেবন।’’
আর ি�তীয় দলিট যারা িজহবা বা হাত �ারা েমাটকথা সৎকাজ
আেদশ িদেত ও অসৎকাজ হেত িনেষধ করেত চায়, েকান
�েয়াজনীয় জ্ঞ, সহনশীলতা বা ৈধযর্ ছাড়াই এবং েসটার েকানিট
েকাথায় চলেব, আর েকাথায় চলেব না, েকানিট েস করেত
পারেব, আর েকানিট েস করেত পারেব না, েসিদেক লক্ষয্ েন
েযমন- আবু সা‘আলাবাহ আল-খুশানী বিণর্ত হাদীেস আে, আিম
েসটা (ঐ আয়াতিট) স�েকর্ রাসলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক �� কেরিছলাম, এেত িতিন বেলিছেলন:
‘‘বরং েতামরা িনেজরাই িনেজেদরেক সৎকােজর আেদশ িদেব
এবং অসৎকাজ হেত িনেজেদরেক িনেজরাই িনেষধ করেব। যখন
েদখেব এমন কৃপণতা, যা অেনয্রা অনুসরণ করেছ এবং অনুসৃত
�বৃ ি�, �ভাব িব�ারকারী পািথর্ব ঐ�য ও �েতয্ক‘আিলম বয্ি�
�-� রায় িনেয়ই খুিশ হে� এবং এমন সব অ�ীল কমর্কা�
42

ঘটেত েদখেব যা েঠকাবার মত েতামার েকান শি� েনই,
এমতাব�ায় ‘চাচা আপন �াণ বাঁচা িভি�ক িনেজ িনেজেকই রক্ষ
করেব। এমন সময় হেল সবর্সাধারেণর িচ�-ভাবনা করার
েতামার সু েযাগ থাকেব না, পারেবও না, কােজই েসটা বাদ িদও।
েকননা েতামার সামেন ৈধেযর্র এমন িদন আসেব (তখন কিঠন
পরীক্ষা হ) ঐ িদনগুেলােত ৈধেযর্র সােথ ঈমান িনেয় িটে
থাকা �ল� অ�ার হােতর মুিঠেত ধারেণর মেতাই কিঠন হেব। ঐ
কিঠন িদনগুেলােত সৎকােজর কমর্ীেদর সাওয়াব হেব র
সমতুলয্ আলকারী প�াশ জন েলােকর সৎ আমেলর সমান।’’
(সহীহ আত-িতরিমযী: িকতাবুল িফতান, আবওয়াবুল তাফসীর;
আবু দাউদ; ৪/১৫২, িকতাবুল মালািহম, বাবুল আমির ওয়াল
নাহ-ই)
এমন কিঠন মুহূেতর্ েকান একজন আেদশ ও িনেষধ িনেয় এেস
উপি�ত হেব এ মেন কের েয, েস িনেজ আ�াহ ও তদীয় রাসূ ল
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অনু গত, আসেল েস িনেজই
সীমাল�নকারী।
েযমন- অেনক িবদ’আতী ও �বৃ ি�র পূ জারীগণ িনেজেদরেক
সৎকােজর আেদশদাতা ও অসৎকাজ হেত িনেষধকারী িহেসেব
িনেজেদর সািজেয় বেয়েছ। এ সকল েলাক ঐ খািরজী, মুতািযলা,
িশয়া-রািফযী ও অনু রূপ অনয্ানয্ েগা�ীরই, যারা তােদর �িত
আগত আেদশ ও িনেষধাবলীর েক্ষে� ভুল কের বেসেছ এব
এভােবই তােদর সংেশাধনী কােজর েচেয় অনাসৃ ি�ই েবশী
হেয়েছ। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইিময়াহ, সৎকােজর
আেদশ ও অসৎকাজ হেত িনেষধ, স�া. আবূ ‘আ�ু �াহ মুহা�দ,
পৃ.৬৯)
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আেদশ দান ও িনেষধ করার েক্ষে� মানুেষর ে�ণীসম
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইিময়াহ এর মেত এেক্ষে� মানু
ি�িবধ:
এক. এমন স�দায় যারা তােদর নাফস সমূ েহর চািহদা
বযিতেরেক তারা িকছু ই করেব না। তােদরেক যা েদয়া হেব, তা
ছাড়া তারা স�� হেব না। আবার তােদরেক যা হেত বি�ত করা
হেব, তা বয্তীত(অনয্ েকান কারে) তারা রাগও করেব না। আর
যখন তােদর কাউেকও তার �বৃ ি�র চািহদা অনু যায়ী, তা হারাম
েহাক বা হালাল েহাক, েদয়া হেব েদখেব তার েরাষাি� িনবর্ািপত
হেয় েগেছ এবং সােথ সােথ েস খুিশও হেয় েগেছ। আর ক্ষিণ
পূ েবর্ও েস িবষয়িট তার িনকট অসৎ িছল েসটা হেত িনেষধ
করত, েসটা করার কারেণ শাি� িদত, েসটা েয করত তােক
ভৎসর্না কর, এখন েস �য়ং েসটার কতর্াবয্ি� হেয় দাঁিড়েয়েছ
েসটা স�াদেন েস িনেজও শরীক ও সহেযাগী এবং েয েসটা
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হেত িনেষধ করেব ও তােক ঘৃ ণা করেব তার েঘার শ� হেয়
উেঠেছ।
এরূপ অব�া আদম স�ানেদর মেধয্ই েবিশ �বল। তুিম েদে
থাকেব, মানু ষ েসটার ঘটনা এত শুনেছ ে, আ�াহ ছাড়া েসটার
পিরসংখয্ান আর েকউ িদেত পারেব না।
কারণ হেলা েয, মানু ষ আসেল অিতশয় যািলম ও অজ্ঞ। এজনয
েস নয্ায়িবচার কের না। বরং েস হয়ত বা উভয়িবধ অব�ােতই
অতয্াচারী। েস েকান রাজার হােত �জা সাধারেণর �িত অিবচার
ও তােদর উপর সীমাহীন িনযর্াতেনর কারেণ েকান স�দায়েক ঐ
স�দােয়র হতর্াকতর্ার �িত অনা�া �কাশ করেত েদখেব
অত:পর ঐ রাজা ঐ সকল অনা�াবান েলাকেদরেক যৎিকি�ৎ
দান-দিক্ষণা িদেয় স�� কের িন, অত:পর তারা ঐ অতয্াচারী
রাজার সাহাযয্কারী হেয় বসেব। তােদর অব�াসমূেহর মেধয
মজার িবষয় হল েয, তারা ঐ যািলেমর �িত ঘৃ ণা �কাশ করা
হেতও িবরত (চুপ) থাকেব।

অনু রূপভােব (েহ পাঠক) তােদর
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কাউেকও েকান মদয্পায়ী বা বয্িভচারীর িনকেট েদখেব এব
গানবাদয্ শুন থাকেব, েশষ পযর্� তারা তােদর সােথ একে� ঐ
কােজ �েবশ করেব, অথবা েসটার িকছু অংশ �ারা তারা তােক
স�� কের েফলেব, তখন েদখেব েয, েস তােদর সাহাযয্কারী হেয়
েগেছ।
দু ই. অনয্ আর এক স�দা, তারা সহীহ দীনী কাজ-কমর্ই কের
থােক এবং তােত তারা একমা� আ�াহর জনয্ একিন�ভােব এবং
যা কের তােত তারা একিন� হেয় থােক এবং ঐ কাজও তােদর
জনয্ িবশু� ও িনেভর্জাল হেয় থােক। িক েয সকল বয্াপাের
তােদরেক ক� েদয়া হয় তােত তারা ৈধযর্ও অবল�ন কের থােক।
আর আসেল ঐ স�দায়ই হল েসসব েলাক, যারা িব�াস �াপন
কেরেছ ও সৎকমর্ স�াদন কেরেছ।  আর ঐ সকল েলাকই েতা
(উ�ম-উ�াহ) অিত উ�ম জািত, যারা মানব জািতর মহা কলয্াণ
সাধেনর জনয্ সৃিজত হেয়েছ। তারাই সৎকােজর আেদশ দান ও
অসৎকাজ হেত িনেষধ কের থােক এবং আ�াহর �িত িব�াস
রােখ।
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িতন. আর এক স�দায়, তারা হল মু’িমনেদর (িব�াসীেদর)
বৃ হ�ম অংশ। যােদর অ�ের দীন আেছ, আরও আেছ কামিরপু,
আবার অ�ের আ�াহর আনু গেতয্র বাসনাও আেছ ও ওিদেক
অবাধয্চরেণর ই�াও িবদয্মান। তাই কখনও এ আকা�া �ব
হেয় যায় আবার কখনও ঐ বাসনা হয় েবশী �বল।
এ ি�িবধ ব�নটা হল েযমন কিথত আেছ নাফসসমূ হ (আ�া)
িতনিট:
নাফস আ�ারাহ: যা খারাপ কােজ উ�ু � কের।
লাওয়ামাহ : যা েবিশ েবিশ ভৎসরনা কের।
মুতমাই�াহ: যা ভাল কােজ তৃ� থােক।
ত�েধয্ �থম ে�ণীর েলাক তারা যারা নাফেস আ�ারার
অিধকারী, যারা কু-কােজর জনয্ েবিশ আেদশ িদেয় থােক।আর
মধয্ম দল তার, যারা নাফেস মুতমাই�ার অিধকারী, যােক
সে�াধন কের (িকয়ামেতর িদন আ�াহর পক্ষ হ) বলা হেব-
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[٣٠ ،٢٧ : ﴾ ]اﻟﻔﺠﺮ٣ �ِ َُ�ِ جَن
 َوٱد٢ ع َِ�ٰدِي
‘‘েহ নাফেস মুতমাই�াহ (অথর্- শাি�ময় আ�া) তুিম েতামার
�িতপালেকর িদেক চল এভােব েয, তুিম তার �িত স��্ এবং
িতিনও েতামার �িত স��। অন�র তুিম আমার

িবিশ�

বা�ােদর মেধয্ শািমল হে যাও, আর আমার জা�ােত �েবশ
কর।’’ (সূ রা আল ফাজর:২৭-৩০)
আর ঐ সকল েলাক হল েবিশ ভৎসর্নাকারী আ�ার অিধকারী
যারা পাপকাজ কের এবং ত�নয আবার িনেজেদর ভৎসর্নাও
কের এবং রং-েবরং ধারণ কের। কখনও এরূ, আবার কখনও
বা েসরূপ এবং ভাল কাজসমূেহর সােথ খারাপ কাজ িমিলেয়
েফেল।
আর এজনয্ই যখন মানুষ আবু বকর (রা.) ও ঊমার (রা.) এর
যু েগ িছল-তাঁরা দু ’জন েতা এমন িছেলন েয, তাঁেদর আনু গতয্
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তথা অনু সরণ করার জনয্ মুসিমগণেক আেদশ েদয়া হেয়িছল।
েযমন- নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
‘‘েহ েলাক সকল! আমার (অবয্বিহ) পেরই েয দু ’জন আসেবনআবু বকর ও উমর- তােদর অনু সরণ কেরা।’’ (আবু-দাউদ:
৫/১৩: িকতাবুস সু �াহ বাবু-িফ লু জুিমস সু �াহ; আন-নাসায়ী: ৫৪৪, হা: নং- ২৬৭৬, িকতাবুল ইলম, বাবু-মাযায়া িফ আল-আখিজ
িবসসু �াহ; ইবেন মাজাহ: ১/১৫, আল-মুকাি�মাহ, বাব-ইি�বা-ইসু �ািতল খুলাফা-ইর- রািশদীন; আল- দািরমী: ১/৪৪, আলমুকাি�মাহ বাবু ইি�বা-ইস সু �াহ; ইবেন হা�াল: ৪/১২৬-১২৭)
যখন মানু ষ িরসালাত (নাবুওয়ােতর)-এর অিত িনকটতম যু েগ
িছল, ঈমান ও সততার িদক হেত িছল সু মহান, তখন তােদর
েনতৃবগর্ও িছেলন

দািয়�

পালেন

অতয্িধক তৎপ

এবং

শাি�ময়তার েক্ষে� িছেলন েবিশ ি�র। তখন িফতন-ফাসাদ
ঘেট িন। ঐ সময় তারা মধয্বতর্ী দেলর মেধয্ িবেবিচত হেত
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যখন মানু ষ উসমান (রা.)-এর িখলাফােতর েশষ পযর্ােয় ও আলী
(রা.) এর িখলাফােতর সময় িছল তখন তৃতীয় ে�ণীর েলাক
সংখয্া বিধর্ত হেয় িগেয়ি, ঐ সময় মানু েষর মেধয্ দীন ও ঈমান
থাকা সে�ও আকা�া ও সে�েহর সৃ ি� হেয়িছল। েসটা কিতপয়
�ােদিশক গভণর্র ও িকছু সংখয্ক �জা সাধারেণর মেধয্ও সৃ
হেয়িছল। অতঃপর েসটা �মা�েয় (আরও েবেড়) েবিশ হেয়
পেড়িছল।
এভােবই িফতনার সৃ ি� হেয়েছ, যার কারণ, শাসক (গভনর্) ও
�জা উভয় পেক্ষরই তাকওয়(আ�াহভীিত) ও আনু গতয্ অবল�ন
না করা, শাসক ও �জা উভয় ে�িণর মেধয্ই এক �কেরর
�বৃ ি�র অনু সরণ ও গুনােহ �িত আকষর্েণর সংিম�ণ ঘট, আর
উভয় পক্ষই িছ মনগড়া বয্াখার আ�য়�হণকারী ে েস সৎ
কােজর আেদশ কের এবং অসৎকাজ হেত িনেষধ কের থােক
এবং েস সতয্ ও নয্ায়নীিতর সােথ আ বেল দাবী করা। অথচ
এরূপ মনগড়া বয্াখয্ার সােথ এক �কাের�বৃ ি� অনু সরেণর মেনাবৃ ি�ও
রেয়েছ। আর এর মেধয্ রেয়েছ একটু িকছু সে�হ এবং মন যা
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চায় তারই আকা�া েপাষণ। যিদও দু ‘পেক্ষর একপক্ষ সে
(িখলাফােতর) জনয্ অিধকেযাগয্ িছল
অতএব িব�াসী বয্ি�র উিচত হ, েস েযন আ�াহর কােছই
সাহাযয্ �াথর্না কের এবং তার অ�রেক ঈমান ও আ�াহভীি
�ারা আবাদ কের, অ�রেক ব� না কের তাকওয়া (আ�াহভীিত)
ও িহদায়ােতর উপর ি�র রােখ এবং েস েযন �বৃ ি�র অনু সরণ না
কের, এ সকল িবষেয় আ�াহরই উপর পূ ণর্ আ�া রােখ। েযমআ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছনَٓ ُ ۡ َ َ�َ تَت ّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َ َل
ُ ۡ َ َ َٰ
ۡ ع ۖ َوٱ ۡس
َبِع أهواءهمۖ وقل ءامنت بِمَا أنز
﴿ فَلِ�ل ِك فٱد
ۖ تَقِم كَمَا أ ِمرت
ََ ُ ۡ ُ َِ ۡ ِل
ُ َ ُ ۡ َ ٓ
ُ
ُ
َ
ُّ
ت �عد بَ ۡي َن� ُمۖ ٱُ رَ�ُّنَا وَر َ ّ�ُ� ۡمۖ �ََا أع َ� ٰلنَا َول� ۡم
ب وأ ِمر
� ٖ ٰ�ِٱَ ِمن ك
ۡ َ ُ ّ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ حُج
ُ ��هِ ٱل ۡمَ ِص
ۡ َ ۖ�مَ ُع بَ ۡي َننَا
﴾١ �
ََة بيننَا و�ين�مۖ ٱ
ۖأع�ل�م
[١٥ :]الﺸﻮرا
‘‘অতএব আপিন েসিদেকই ডাকেত থাকুন এবং আপনােক েযরূপ
িনেদর্শ েদয়া হেয়ে(তােত) দৃ ঢ় থাকুন আর তােদর �বৃ ি�র
অনু সরণ করেবন না, আর বেল িদন আ�াহ যত িকতাব নািযল
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কেরেছন আিম তােত ঈমান আনিছ আর আিম আিদ� হেয়িছ েয,
েতামােদর মেধয্ নয্ােয়র �িতি�ত রা, আ�াহ আমােদরও মািলক
এবং েতামােদরও মািলক।’’ (সূ রা আশ-শূ রা ৪২:১৫)
এটাই হল জািতর অব�া ঐ সকল িবষেয়, যােত েস বহুধা িবভ�
হেয় পেড়েছ এবং কথাবাতর্া ও ইবাদােত মতিবেরাধ কেরেছ।
এগুেলা এমন সব িবষেয়র আওতাভু� যার ফেল মু’িমনেদর
উপর িবপদাপদ �কট হেয় আেস। সু তরাং তারা দু িট িজিনেসর
মুখােপক্:


িনেজেদর েথেক দু িনয়া ও ধমর্ীয় িফতন, য�ারা তােদর
অনু রূপ েলাকজন (পূ েবরও) পরীিক্ষত হিছল, েসটার কারণ
থাকা সে�ও তা �িতহত করা। েকননা তােদর সােথও
রেয়েছ নাফসসমূ হ ও শয়তান, েযমন রেয়েছ অনয্েদর
সােথও। ... অেনক এমন েলাক আেছ েয েস অনয্ে করেত
না েদখা পযর্ েকানও ভাল কাজ বা খারাপ কাজ কের না,
তারপর অপেরর েদখােদিখ েসটা কের বেস।
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আর এজনয্ই েকান ভাল বা ম� কােজর সূচনাকারী( তার)
অনু করণকারীেদর সকেলর সমান পূ ণর্ বা পােপর অিধকারী
হেব। েযমন- নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এ স�েকর্
ইরশাদ কেরেছনَ ْ
ًّ
َ
ْ َ َ ْ َ ًُ َ َﻪ
ْ
ّ ْ َ
 ِﻣ ْﻦ، َوأﺟ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤﻞ ﺑِ َﻬﺎ َ�ﻌ َﺪ ُه،ﻓﻠ أﺟ ُﺮﻫﺎ، اﻹ ْﺳﻼمِ ﻨَُﺔ َﺣ َﺴﻨَﺔ
ِ »ﻣﻦ َﻦَ ِﻓ
َ ْ
َ َ َ ً
ًّ
ُ َُ� ْ� أَ ْن َ�ﻨْ ُﻘ َﺺ ﻣ ْﻦ أ
ّ ْ ََ ٌ ْ َ ْ
 ﻛن َﻋﻠﻴْ ِﻪ،اﻹ ْﺳﻼمِ ﻨَُﺔ َي ِّﺌَﺔ
ﺟ
ِ
ِ  وﻣﻦ َﻦَ ِﻓ،ﻮر ِﻫﻢ ﺷء
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ  ِﻣ ْﻦ � ْ� أن �ﻨﻘ َﺺ ِﻣ ْﻦ أ ْو َزار ِﻫ ْﻢ،ِو ْز ُر َﻫﺎ َوو ْز ُر َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤﻞ ﺑ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َ� ْﻌ ِﺪه
«ﺷ ٌء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
‘‘েয বয্ি� েকানও সু�র আদেশর্র �চলণ করেব েস েসটা
�িতফল (সাওয়াব) েতা পােবই তদু পির িকয়ামত পযর্� যারা
তার অনু সরেণ আমল করেব তােদর সকেলর সি�িলত
‘আমেলর সাওয়াবও ঐ �চলনকারী পােব(অথচ) ঐ সকল
অনু সরণকারীেদর সাওয়ােব েকানরপ ঘাটিত হেব না।
অপরিদেক েয বয্ি� েকান খারাপ আদেশর্র �চলন করেব ে
েসটার ফেল পাপী েতা হেবই তদু পির িকয়ামত পযর্� যারা
তার অনু সরেণ আমল করেব তােদর সকেলর সি�িলত
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পাপরািশর পিরমাণ পােপর দায়ীও েস বয্ি� হে, (অথচ) ঐ
সকল অনু সরণকারীেদর পােপ এতটুকুও ঘাটিত

হেব না।

(মুসিলম: িকতাবুল ‘ইলম: ৮/৬১, িকতাবুল যাকাত: ৩/৮৭,
আন- নাসায়ী: ৫/৭৮; ইবেন হা�ল: ৪/৩৫৭-৩৫৯)
েযেহতু তারা েমৗিলক িবষেয় শরীক হেয়েছ এ কারেণ। আর
েযেহতু েকান িজিনেসর জনয্ েসটার সমতূলয্ িজিনেস
বয্াপাের গৃহীত িস�া�ই �েযাজয্। েকান িজিনেসর অনুর
বস্� তারই িেক আকিষর্ত হেয় থােক। সুতরাং যখন এ
আহবানকারী�য় শি�শালী হেব, তখন যিদ আরও দু ’জন
আহবানকারী এেস তােদর সােথ িমিলত হেয় সংগিঠত হয়,
তেব এ অব�ায় িবষয়িট েকমন দাঁড়ােব?
অসৎকােজর েলােকরা তােদর অনু সারীেদর ভালবােস
আর েসটা হল এই েয, খারাপ কােজর অেনক েলাক তােদরেকই
ভালবােস, যারা তােদর এ অব�ায় থাকােক �হণ কের িনেয়েছ,
আর যারা তােদরেক �হণ করেত পাের িন তােদর �িত ঘৃ ণা
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েপাষণ কের। এ অব�া বািতল ধমর্গুেলার মেধ (িদবােলােকর
মত) �কািশত। �েতয্ক জািতর (স�দােয়র) ব�ু� তােদর
সমমনােদর সােথ, আর যারা তােদর সমমনা নয় তােদর সােথ
রেয়েছ শ�তা। এরূপ অব�াই রেয়েছ পািথর্ব ও �বৃি�
অভয্ােসর িবষয়গুেলাে। ঐসব অসৎ েলাকগণ েবিশরভাগ
েক্ষে�ই পছ� ও �বৃি�র চািহদায় অংশ�হণ করেব। হ: ঐ
িবষেয় তােদরেক সহেযািগতা করেব, েযমনিট হেয় থােক রাজকমতায় অিধি�ত হতর্-কতর্াগণ ও ডাকা-িছনতাইকারী বা
অনু রূপপেদর েবলায়। অথবা একা�তার মাধয্েম আ�াদন �হেণ
িনিমে�।
েযমন- মদপােনর জনয্ জমােয়ত হওয়া েলাকেদর েবলায় �েযাজয
আর তারা এটাই পছ� করেব েয, তােদর িনকেট যারা উপি�ত
হেয়েছ তারা সকেলই েযন মদপান কের। হয়েতা তার একাকী
শালীনতা তথা ভাল থাকািট তােদর িনকট ঘৃ ণার কারেণ, েসটা
তার িহংসার জনয, অথবা েস একা ভাল থাকা বয্ি� েযন সমােজ
তােদর চাইেত উ� �ান েপেত না পাের েসজনয্ এবং তােদরেক
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বাদ িদেয় েলােকরা েয তারই �শংসা করেব অথবা ঐ একাকী
ভাল থাকা বয্ি�র েযন তােদর িবরুে� দাঁড় করাবার মত েকান
যু ি� �মাণ আর না থােক অথবা েস িনেজ তােদরেক েকান
শাি�র বয্ব�া করেত পারেব এ ভে, অথবা েস ঐ িবষয়িট
কারও কােছ তুেল ধরেল েস তােদরেক শাি� িদেব এ ভেয়,
অথবা তারা এ ভাল থাকা েলাকিটর অনু �েহর পা� না হেয় বা
তার ভেয়র নীেচ তােদর থাকেত না হয় এরূপ অনয্িবধ আর
কারেণ তারা সকেলই তােক এ পেথ চলার সাথী করেত চায়। এ
�সে� পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ّ ۡ ُ َٰ
ٗ
ُ َ ّ َ َٰ ۡ ۡ َ ۡ ٞ َ ّ
ً َُف
ارا حَ َسدا
ب ل ۡو َرُدُون�م ِّم ۢن َ� ۡع ِد إِي�ن ِ�م
ِ �ِ﴿ َدَ كثِ� مِّن أه ِل ٱلك
ۡ ّ
ْ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ّ َ ۡ ِ مَا ب
ُ َ
ُّ �ٱ
َِ َحُواْ حَ�َ يَأ
ٰ
َ
� ُّ ۖ فٱ�فوا َوٱ ۡص
س ِهم ِّم ۢن �ع تََ�َ لهم ٱ
ِ م ِّۡن ِعن ِد أنف
ََ َ ّ ّ ٓ ۡ َ
ٞ �ءٖ قَد
ۡ َ �ُ �
ٰ
[١٠٩ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِير
َبِأم ِره ِۗۦ ِنَ ٱ
ِّ
‘‘িকতাবীেদর মধয্ হেত অেনেকই একা� মেন চায় েতামােদর
ঈমান আনার পর আবার েতামােদরেক কািফর কের েফেল, শুধু
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তােদর অ�িনর্িহত িহংসার দর, তােদর িনকট সতয্ উ�ািসত
হবার পর।’’ (সূ রা আল-বাকারাহ :১০৯)
অনয্� আ�াহ ত‘আলা মুনািফকেদর স�েকর্ বেলেছ:
ٓ َ ُ ُ ْ ََ
َ ُ ۡ َ َ ْ ّ
[٨٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٨ ۖ ﴿ َدُوا ل ۡو ت�ف ُرون كَمَا �ف ُروا �َتَكونون َس َوا ٗء
‘‘তারা এ আশা কের েয, েযমন তারা কািফর ত�প েতামরাও
কািফর হেয় যাও, যােত তারা ও েতামরা একরূপ সমান হেয়
যাও।’’ (সূ রা আন-িনসা:৮১)
উসমান ইবন আফফান (রা.) বেলেছন:
‘‘বয্িভচািরণী একা� মেন চা, হায় �ীেলাক সকেলই যিদ
বয্িভচার কর!’’
আর এ অংশ�হণ কখনও কখনও একই পাপকােযর হয়, েযমন
মদপােন অংশ�হণ, িমথয্া বল, খারাপ িব�ােস অংশ�হণ
ইতয্ািদ। আবার কখনও বা পছ� কের ে, অংশ�হণিট েযন
খারাপ কােজর েকান এক ে�ণীেত হয় েযমন- বয্িভচার, েস চায়
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েয, অনয্ সকেলও েযন বয্িভচার কের। আর ের চায় েয,
অনযরাও েযন চুিরই কের িক� শুধু েস যর সােথ বয্িভচার
কেরেছ তােক ছাড়া এবং যা চুির কেরেছ তা সব ছাড়া েযন হয়।
আর ি�তীয় কারণিট হল: তারা ঐ বয্ি�েক েয পাপ কােজ িল�
আেছ েস পাপ কােজ শরীক হেত আেদশ কের থােক, যিদ
তােদর সােথ শরীক হয় েতা ভাল, অনয্থায় তার সােথ শ�তা
করেব এবং এমন ক� িদেব েয, েসটা শি� �েয়ােগর �ের
েপৗঁছায় বা েপৗছায়ও না।
অত:পর ঐ সকল েলাক তােদর অ�ীল কােজ অেনয্র েযাগদান
করা পছ� কের অথবা তােক উ� খারাপ কাজ করেত আেদশ
কের এবং তারা যা করেত চায় ত�নয্ তার কােছ সাহাযয্ �াথর্
কের। এভােব (তােক রাজী বা বাধয্ করার পর) যখন েস তােদর
সােথ শরীক হল বা তােদরেক সহেযািগতা করল বা তােদর
আনু গতয্ করল তখনই তারা তােক�িটপূ ণর, খােটা বা িন�ে�ণীর
মেন করল ও তােক হালকা জ্ঞান করল এবং ঐ অংশ�হ
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করাটােকই তার িবরুে� (অনয্ানয্ বয্াপ) �মাণ িহেসেব খাড়া
করল। পক্ষা� যিদ েস তােদর সােথ শরীক না হত তাহেল
তারা তার শ�তা করত ও তােক ক� িদত। আর এই েতা হল
অিধকাংশ ক্ষমতাশীল যািলমেদর অব�া...
এ যা িকছু অসৎকােজর মেধয্ িবদয্মান েসটার সমতুলয্ অব
িবদয্মান রেয়েছ সৎকােজ বরং েসটা হেতও �বল। েযমআ�াহ সু বহানাহু ওয়তা‘আলা বেলেছন:
ّ ِ َّ ّ َ َ َ ُ ٓ ّ ُ ٗب
[١٦٥ :�ِّۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ َين ءامنوْ أَشَدُ ح
ِ ﴿وٱ
‘‘আর যারা মু’িমন তােদর ভালবাসা আ�াহর সে�ই সু দৃঢ়
রেয়েছ।’’(সূ রা আল-বাকারাহ:১৬৫)
েকননা পূ ণয কােজর আহবায়ক �ভাবতই অিধকতর শি�শালী।
েযেহতু মানব তােত আহবায়ক, েস ঈমান ও ইলম, সততা ও
নয্ায়পরায়ণতা এবং আমানত আদােয়র িদেকই আহবান করেব।
যিদ েস অনয্ কাউেকও তারই অনুরূপ করেত েপের েফ,
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তাহেল েস েসটার জনয্ ি�তীয় আরও একজন আহবায়ক হেয়
েগল, িবেশষ কের েস যিদ তার সমতুলয্ হেয় থােক। আর যিদ
�িতেযািগতার সােথ হেয় থােক তেব েতা কথাই েনই। আসেল
এটাই হল সু �র ও �শংিসত িবষয়।
মু’িমনেদর মধয্ হেত এমন কাউেকও যিদ পাওয়া যায় িযিন তার
সােথ একা� হেবন এবং উ� (ভাল) কােজর শরীকেদরেক পছ�
করেবন এবং যিদ েস েসটা না কের, তাহেল তােক ঘৃ ণা করেবন,
িতিন তখন তৃতীয় আর একজন আহবায়ক হেয় যােবন।
আর যিদ তারা তােক ঐ কাজ করেত আেদশ েদয়, েসটা করেত
সহেযািগতা কের, েসটা না করার ফেল তার সােথ তার শ�তা
কের এবং তােক শাি� েদয় েস তখন তার জনয্ চতুথর্ আহবায়
হেব। তােক এখন তার শি� সামথর্য্ অনুযায়ী এ চার �কা
আহবায়ক সকেল একি�তভােব অনয্েক সংেশাধন করেতও
আেদশ েদয়া হেব। আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলা বেলেছন:
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ّ ّ
ْ ُ
َ ّ ْ ُ
ۡ َۡ َ
ۡ ُ َ َ َٰ ۡ ّ
َ َ
ت
ِ  ِ�َ ٱ٢ �
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ِ َوتواصوا ب ِٱ� ِّق وتواصوا ب ِٱص
‘‘যু েগর কসম, িন�য়ই মানু ষ অতয্� ক্ষিতর মেধয্ রেয়েছ
যারা ঈমান আেন এবং যারা েনক কাজ কের এবং এেক অনয্েক
সেতয্র �িত উপেদশ িদেত থাে, এবং এেক অনয্েক ৈধেযর্
উপেদশ িদেত থােক’’ (সূ রা আল-আসর:১-৩)
ইমাম শািফঈ (রহ) হেত বিণর্ত আে, িতিন বেলেছন-‘‘হায়, যিদ
সকল মানু ষ (শুধ) সূ রা আল-আসেরর িবষয়ব�র বয্াপাের িচ�ভাবনা করত তেব েসটাই তােদর ম�ল িবধােন যেথ� হত।’’
িবষয়িট আসেল িতিন েযমন বেলেছন েতমনই। েকননা আ�াহ
উ� সূ রায় সংবাদ িদেয়েছন েয, সম� মানু ষই ক্ষিত, শুধু েয
মানু ষ বয্ি�গতভােব সৎ ও িব�াস এবং অেনয্র সােথ
(সামািজকভােব) সেতয্র িদেক উপেদশ দানকার, ৈধেযর্র জনয
উপেদশ দানকারী (েস ক্ষি� নয়)।
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