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২ ঝগড়া বিিাদ িললে আমরা বে িুবঝ?  
৩ েুরআন বনলয় বজদাল েরার অর্থ  
৪ ঝগড়া-বিিাদ মানুলষর স্বভালির সালর্ আঙ্গাবঙ্গভালি জবড়ে  
৫ ঝগড়া-বিিাদ সৃবির োরণসমূহ  
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ভূবমো 
 

 ،املرسلني أرشف ىلع والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 أمجعني. وأصحابه آهل وىلع حممد، نبينا

ঝগড়া-বিিাদ এমন এেবি েবিন িযাবি ও মহা মুবসিে, 
যা মানুলষর অন্তরলে েলর েবিন আর জীিনলে েলর 
ক্ষবে ও হুমবের সমু্মখীন।  

উলামালয় বেরামগণ এর ক্ষবের বদে বিলিচনার বিষয়বি 
সম্পলেথ উম্মেলদর খুি সেেথ েলরন এিং এ বনলয় োরা 
বিবভন্ন িরলনর ললখাললবখ েলরন। এবি এমন এেবি 
দুশ্চবরত্র যালে সললে সাললহীনরা খুি ঘৃণা েরে এিং 
এ লর্লে অলনে দূলর র্ােে। আবু্দল্লাহ বিন আমর 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, এেজন েুরআন ওয়ালা িা 
জ্ঞানীর জনয লয ঝগড়া েলর োর সালর্ ঝগড়া েরা 
অনুরূপভালি লোলনা মূলখথর সালর্ েেথ েরা লোলনা 
ক্রলমই উবচৎ নয়। োর জনয উবচৎ হললা, ঝগড়া- বিিাদ 
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পবরহার েরা। ইিরাহীলম নখয়ী রহ. িললন, সাললে 
সাললহীন ঝগড়া-বিিাদলে অবিে ঘৃণা েরে।  

েলি এ বিষলয় প্রর্লম আমালদর েলয়েবি বিষয় জানা 
অপবরহাযথ।  

এে. ঝগড়া-বিিাদ িললে আমরা েী িুবঝ?  

দুই.  আবলম উলামারা লেন ঝগড়া-বিিাদলে অবিে ঘৃণা 
েলরন?  

বেন. প্রসংশনীয় বিিাদ আর বনন্দনীয় বিিাদ লোনবি? 
উভয়বির উদাহরণ েী?  

চার. ঝগড়া বিিাদ েরা বে মানুলষর স্বভালির সালর্ 
জবড়ে নাবে ো োর উপাজথন।  

এছাড়াও বিষয়বির সালর্ আলরা বিবভন্ন প্রশ্ন জবড়ে। আশা 
েবর এ বেোলির মািযলম আমরা এসি প্রলশ্নর উত্তর 
খুুঁলজ পাি। আমরা লচিা েরি সম্মাবনে পািেলদর এ 
সি প্রলশ্নর উত্তর বদলে। 
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আমরা আল্লাহ ো‘আলার দরিালর োওেীে োমনা েবর 
বেবন লযন আমালদর ভাললা ও েলযাণের োজগুললা 
েরার োওেীে লদন আর আমালদর ভুলগুললা শুিবরলয় 
সবিে ও োবময়ািীর পলর্ পবরচালনা েলরন। বনশ্চয় 
বেবন সি বেছুর ওপর ক্ষমোশীল ও সক্ষম।  

মুহাম্মাদ সাললহ আল মুনালিদ  
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ঝগড়া বিিাদ িললে আমরা েী িুবঝ? 

এ বিষলয় আরিীলে দু’বি শব্দ িযিহার হলয়লছ। এে 
হললা, বজদাল আর বিেীয় হললা, বমরা।  

বজদাল: এর অর্থ হললা, ঝগড়া েরা ও ের্া োিাোবি 
েরা। অর্থাৎ প্রবেপক্ষলে প্রবেহে েরা বনলজর ের্া সেয 
প্রমাণ েরা জনয। এবি হললা, প্রবেপলক্ষর সালর্ ঝগড়া 
েরা। 

মুজাদালাহ: এর অর্থ হললা, বিেেথ েরা েলি সেয িা 
সবিেলে প্রোশ েরার জনয নয়, প্রবেপক্ষলে ঘালয়ল 
েরার জনয। 

আল্লামা যািাজ রহ. িললন, বজদাল “উচ্চ পযথালয়র 
ঝগড়া ও বিেেথ।  

আল্লামা েুরেিী িললন, লোলনা ের্ালে শবিশালী দলীল 
িারা প্রবেহে েরা।  

আর বমরা’ শলব্দর অর্থ: লেউ লেউ িললন, বজদাল। 
লযমন, আল্লামা োিারী দু’বির অর্থ এে িলললছন। আিার 
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লেউ লেউ িললন, বমরা’ অর্থ হললা, অপলরর ের্ার মলিয 
অপিযাখযা েরা। প্রবেপক্ষলে লহয় েরা ছাড়া লোলনা সৎ 
উলেশয র্ালে না।  

লেউ লেউ িললন, বমরা’ হললা, িাবেললে সািযস্ত েরার 
জনয আর বজদাল েখলনা িাবেললে সািযস্ত েরা ও না 
েরা উভলয়র জনয হলয় র্ালেন। 

বজদাল ও বমরা’ উভলয়র মলিয প্রার্থেয:  

অলনলে িললন, উভয় শলব্দর অর্থ এে। েলি বমরা’ হললা 
বনন্দনীয় বিেেথ। োরণ, এবি হললা, হে প্রোশ পাওয়ার 
পরও ো বনলয় অনর্থে বিেেথ েরা। েলি বজদাল এ 
রেম নয়।  
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েুরআন বনলয় বজদাল েরার অর্থ 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

ْرآنِ  ِف  الِمَراء  » ْفر   الق   «ك 

“েুরআন বনলয় ঝগড়া েুেুরী।1  

েুরআন বনলয় বিিাদ েরালে েুেুরী িলল আখযাবয়ে 
েলরলছন। বেন্তু েুরআন বিষলয় বিিাদ েরার অর্থ বে?  

েুরআন বিষলয় বিিালদর অর্থ: েুরআন বিষলয় বিিালদর 
অর্থ হললা, েুরআলনর প্রবে সলন্দহ লপাষণ েরা। আর 
েুরআলনর প্রবে সলন্দহ লপাষণ েরা বনিঃসলন্দলহ েুের। 
যবদ লোলনা িযবি সলন্দহ েলর লয েুরআন বে আল্লাহর 
িাণী অর্িা লেউ িলল লয, ইহা আল্লাহর মাখলুে লস 
অিশযই োবের। অনুরূপভাবে যদি যবদ লোলনা িযবি 

আল্লাহ ো‘আলা েুরআলন যা নাবযল েলরলছন, োর 

                                                           
1 আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৩। আলিানী রহ. হাদীসবিলে সহীহ িলল 

আখযাবয়ে েলরন।  
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লোলনা বিিান িা বেছু অংশলে অস্বীোর েরার 
অনুসন্ধালন র্ালে, লসও বনিঃসলন্দলহ োবের। সুেরাং িলা 
িাহুলয লয, এখালন মুজাদালা িা মুমারাে অর্থ সলন্দহ 
সংশয়।  

েুরআলনর িযাখযা বিলেষণ িা োেসীর বিষলয় বিেেথ 
েরালে বজদাল িলা হয় না। লযমন লোলনা িযবি িলল, 
েুরআলনর এ আয়ালের অর্থ এবি? নাবে এবি? োরপর 
এোবিে অর্থ হলে লোলনা এেবিলে প্রািানয বদল। এ 
িরলনর বিেেথলে বজদাল িলা হলি না, িরং এ হললা 
আল্লাহ ো‘আলার িাণীর মমথার্থ জানার জনয পযথাললাচনা 
েরা।  

লমািের্া, েুরআন বিষলয় বিিাদ েরালে েুেুর িলল 
আখযাবয়ে েরা েখন হলি, যখন েুরআনলে সলন্দহ, 
সংশয় ও অস্বীোর পযথালয় বনলয় যাওয়া হলি।  

জুনদুি ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, 
বেবন িললন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 
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ْرآنَ »  واالق  ْم، اْئتَلََفْت  َما اقَْرؤ  وا اْختَلَْفت مْ  فَإِذََا ق ل وب ك  وم   َفق 
 «َعنْه  

“যেক্ষণ পযথন্ত লোমালদর মলনালযাগ র্ালে, েেক্ষণ 
পযথন্ত লোমরা েুরআন বেলাওয়াে ের। আর যখন 
লোমালদর অন্তর বিবিন্ন হলয় যায়, েখন লোমরা েুরআন 
পড়া লছলড় দাও।2  

এ ের্াবির েলয়েবি অর্থ হলে পালর:  

 যখন লোমরা েুরআলনর অর্থ লিাঝার মলিয 
মেবিলরাি ের, েখন লোমরা েুরআন বনলয় 
আললাচনা লছলড় দাও। োরণ, হলে পালর লোমালদর 
ইখলেলাে লোমালদরলে লোলনা খারাপ পবরণবের 
বদলে বনলয় যালি।  

 অর্িা হলে পালর এখালন লয বনলষি েরা হলয়লছ, 
ো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগর 
সালর্ খাস।  

                                                           
2 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫০৬০। 
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 অর্িা এর অর্থ হললা, আল্লাহ ো‘আলার িাণী লয 
অর্থ লিাঝায় িা লোমালদর লয অলর্থর বদে বনলয় যায়, 
োর ওপর েুবম মলনালযাগী হও এিং োই েুবম গ্রহণ 
েরলে র্াে। আর যখন লোমালদর মলিয মেবিলরাি 
লদখা বদলি িা সলন্দলহর অিোশ সৃবি হলি, যা 
লোমালে বিিালদর বদলে লিলল লদয়, েখন েুবম ো 
লর্লে বিরে র্াে। আয়ালের প্রোশয ও স্পি অর্থই 
গ্রহণ ের এিং অস্পিো যা বিিালদর োরণ হয় ো 
লছলড় দাও। িাবেল পন্থীরা েুরআলনর অস্পি 
বিষয়গুললা বনলয়ই িানািাবন েলর এিং বেেনা সৃবি 
েরার জনয োলেই োরা বিিাদ েলর।  
উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, এমন েেে 
ললালের আগমন ঘিলি যারা েুরআলনর সংশয়যুি 
আয়াে বনলয় লোমালদর সালর্ বিিাদ েরলি। লোমরা 
সুন্নালের মািযলম োলদর প্রবেহে ের। োরণ, যারা 
সুন্নাে বিষলয় অবভজ্ঞ োরা আল্লাহর বেোি বিষলয় 
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অবিে জ্ঞান রালখ।3 এ ছাড়া সুন্নাে আল্লাহর িাণীর 
মমথার্থলে েুলল িলর এিং েুরআলনর িযাখযা েলর।  

                                                           
3 দারমী, হাদীস নং ১১৯। 
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ঝগড়া-বিিাদ মানুলষর স্বভালির সালর্ আঙ্গাবঙ্গভালি 
জবড়ে 

ঝগড়া-বিিাদ েরা মানুলষর স্বভালির সালর্ জবড়ে। 
প্রােৃবেে ভালি এেজন মানুষ অবিে ঝগড়ালি স্বভালির 
হলয় র্ালে। আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

فۡ َۡولََقدۡ ﴿ َۡهََٰذاََۡصَّ َۡمَثل  ُۡقرۡ لۡ ٱَناِۡفي ي
ۡمينُۡكل يلنَّاسي ۡل ُنَۡۡءاني نَسَٰ ي

َوََكَنۡٱۡل 
ء ۡ ََۡش  ََثَ ك 

َ
ۡ[45]الكهف:ۡ﴾َجَدٗلۡۡأ

“আর আমরা এই েুরআলন মানুলষর জনয সেল প্রোর 
উপমা বিস্তাবরে িণথনা েলরবছ। আর মানুষ সিলচলয় লিবশ 
েেথোরী।” [সূরা আল-োহাে, আয়াে: ৫৪]  

অর্থাৎ সিলচলয় অবিে ঝগড়াোরী ও প্রবেিাদী, লস 
সলেযর পবে নমনীয় হয় না এিং লোলনা উপলদশ-োরীর 
উপলদলশ লস েণথপাে েলর না।4  
আলী ইিন আবি োবলি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োলে ও োর লমলয় 
োলেমা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহালে োলদর উভলয়র দরজায় 
                                                           
4 োেসীলর েুরেিী ২৪১/৮। 



 

 

 
 13  

পাবড় বদলয় উভয়লে বজজ্ঞাসা েলর িললন, লোমরা উভলয় 
বে সালাে আদায় েরবন? আমরা োলে িললাম, লহ 
আল্লাহর রাসূল! আমালদর জীিনলো আল্লাহর হালে, বেবন 
ইিা েরলল আমালদর জাগালে পারলেন। আমরা এ ের্া 
িলার সালর্ সালর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
লোলনা প্রোর োললক্ষপণ না েলর বেলর যান। আমালে 
লোলনা প্রবে উত্তর েলরন বন। োরপর আবম শুনলে 
পারলাম বেবন যাওয়ার সময় োর রালন আঘাে েলর 
িললছ [সূরা আল-োহাে, আয়াে: ৪৫] অর্থাৎ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োুঁর দ্রুে উত্তর লদওয়া ও 
িযাপারবি বনলয় লোলনা প্রোর বনলজর দুিথলো প্রোশ না 
েরালে অিাে হন। এ োরলণই বেবন স্বীয় উরুর উপর 
আঘাে েলরন। 
েলি এখালন এেবি ের্া অিশযই স্বীোর েরলে হলি, 
ো হললা মানুষ বহলসলি সিার মলিয ঝগড়া-বিিাদ েরার 
গুণ প্রােৃবেে হললও লোলনা লোলনা মানুষ এমন আলছ, 
যার মলিয ঝগড়া-বিিাদ েরার গুণ অনযলদর েুলনায় 
অবিে লিবশ এিং লস ঝগড়া েরলে অনযলদর েুলনায় 
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অবিে পারদশথী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলে 
োবেরলদর বনেি বরসালালের দাবয়ত্ব বদলয় লপ্ররণ েরার 
পর োবেরলদর বিষলয় আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

ينََّما﴿ َنَٰهُۡ فَإ يَكۡ يََّسَّ  يليَسان َۡ ب ي ُبَشل يهيۡ ِلي رَۡ ٱل ُمتَّقييَۡ ب يهيۡ َوتُنذي  قَو ٗما ۦب

ا  [79]مريم: ﴾ُّللٗ

“আর আমরা লো লোমার ভাষায় েুরআনলে সহজ েলর 
বদলয়বছ, যালে েুবম এর িারা মুত্তােীলদরলে সুসংিাদ 
বদলে পার এিং েলহবপ্রয় েওমলে েিারা সেেথ েরলে 
পার।” [সূরা মারইয়াম, আয়াে: ৯৭]  

এখালন লুদ িারা উলেশয হললা, অনর্থে ও অনযায়ভালি 
ঝগড়া-োরী লয সেযলে গ্রহণ েরলে পালর না। আল্লাহ 
ো‘আলা আহলল িাবেল সম্পলেথ আলরা িললন, 

يَهُتَنا َوقَالُٓوا ۡ﴿  َٰل
َ
ۡر َءأ مۡ  َخي 

َ
ُبوهُۡ َما ُهَو ۡ أ ۡ لََكۡ ََضَ  ُهمۡ  بَل ۡ َجَدَلۢ ۡ إيلَّ

ُمون قَو مۡر  [45]الزخرف: ﴾َخصي

“আর োরা িলল, ‘আমালদর উপাসযরা লেষ্ঠ নাবে ঈসা’? 
োরা লেিল েূিেলেথর খাবেলরই োলে লোমার সামলন 
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লপশ েলর। িরং এরাই এে ঝগড়ালি সম্প্রদায়।” [সূরা 
আয-যুখরে, আয়াে: ৫৮] অর্থাৎ ঝগড়ায় োরা 
পারদশথী।  

লোন লোলনা মানুষলে আল্লাহ ো‘আলা ঝগড়া-বিিাদ 
েরার জনয অবিে লযাগযো বদলয় সৃবি েলর র্ালেন, োর 
প্রমাণ হললা, ো‘আি ইিন মাললে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
এর হাদীস। ো‘আি ইিন মাললে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
যখন োিুলের যুলে অংশ গ্রহণ েরা হলে বিরে র্ালেন, 
েখন বেবন োর বনলজর বিষলয় িণথনা বদলয় িললন,  

 تبوك، غزوة ف إال غزاها غزوة ف اهلل رسول عن أختلف لم»

 حرضين قافال توجه أنه بلغين فلما :مالك بن كعب قال ...

 سخطه من أخرج بماذا :وأقول الكذب أتذكر وطفقت هيم،

 :قيل فلما أهيل من رأي ذي بكل ذلك ىلع واستعنت غدا،
 أين وعرفت ابلاطل، عين زاح قادما أظل قد اهلل رسول إن

 ... صدقه فأمجعت كذب، فيه بيشء أبدا منه أخرج لن
م تبسم عليه سلمت فلما فجئته،  تَعاَلَ قال ثم املغضب، تبسُّ
 «َخلََّفَك؟ َما»  يل فقال يديه بني جلست حىت أميش فجئت
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 من غريك عند جلست لو اهلل رسول يا واهلل إين :فقلت
 أعطيت ولقد بعذر، سخطه من سأخرج أن لرأيت ادلنيا أهل

 احلديث ... جدال

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যে যুে েলরলছ, 
এেমাত্র োিুলের যুে ছাড়া আর লোলনা যুলে অংশ গ্রহণ 
েরা হলে আবম বিরে র্াবেবন। োরপর যখন আমার 
বনেি খির লপৌঁছল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
োর োলেলা বনলয় যাত্রা আরম্ভ েলরলছন, েখন সি বচন্তা 
এলস আমালে গ্রাস েলর লেলল, েখন আবম বমর্যার 
অনুসন্ধান েরলে লাগলাম। আগামী বদন আবম বে 
অপারগো লদবখলয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর আলক্রাশ লর্লে লরহাই পাি! আবম আমার 
পবরিালরর বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও িুবেমান ললােলদর োছ লর্লে 
মোমে বনলে র্াবে।... োরপর যখন আমালে জানালনা 
হললা, লয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লেরৎ 
আসলছ েখন আমার লর্লে যািেীয় সি িরলনর 
অননবেে ও িাবেল বচন্তা দূর হলয় লগল। আর আবম 
প্রবেজ্ঞা েরলাম লয, আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
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ওয়াসাল্লাম হলে িাচার জনয এমন লোলনা ের্া িললিা 
না যার মলিয বমর্যার অিোশ র্ালে। আবম সি সেয 
ের্াগুললা আমার অন্তলর লগুঁলর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর দরিালর এলস উপবিে হই। আবম যখন 
োলে সালাম বদলাম, েখন লস এেবি মুচবে হাবস বদল; 
এেজন কু্ষব্ধ ও রাগাবিে িযবির মুচবে হাবসর মে। 
োরপর লস আমালে িলল আস! আবম পালয় লহলি োর 
বদলে অগ্রসর হলয় োর সামলন িলস পড়লাম। োরপর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমালে বজজ্ঞাসা 
েলর িললন, লোলনা বজবনস লোমালে যুলে অংশগ্রহণ 
হলে বিরে রাখল? েখন আবম িললাম, লহ আল্লাহ 
রাসূল! আল্লাহর শপর্ েলর িলবছ! যবদ আবম আপবন 
ছাড়া দুবনয়াদার লোলনা ললালের সামলন িসোম, োহলল 
আবম লোলনা এেবি অপারগো িা োরণ লদবখলয় োর 
আলক্রাশ ও লক্ষাভ হলে মুবি লপোম। আমালে এ 
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িরলনর ঝগড়া ও বিিাদ েরার লযাগযো লদওয়া 
হলয়লছ...।5  

এখালন হাদীলস ো‘আি ইিন মালললের جدال أعطيت  

ের্াবিই হললা আমালদর প্রামাণয উবি। এখালন বেবন 
িুঝালে লচলয়লছন লয, আমালে আল্লাহ ো‘আলার পক্ষ 
হলে ের্া িলার এমন এে লযাগযো, শবি ও পাবিেয 
লদওয়া হলয়লছ, যার িারা আবম আমার প্রবে লয অপিাদ 
লদওয়া হলয়লছ, ো হলে অবে সহলজই লির হলয় আসলে 
পারোম। আবম আমালে আিা লর্লে চুল লযভালি লির 
েলর আলন, লসভালি লির েলর আনলে পারোম।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর স্ত্রী উলম্ম সালমা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, বেবন িললন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এেবদন োর স্বীয় ঘলরর 
দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনলে লপলয় ঘর লর্লে লির 
হললন। োরপর বেবন োলদর িলললন,  

                                                           
5 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৪১৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২৭৬৯। 
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نَا إِنََّما»
َ
، أ تِييِن  َوإِنَّه   بَََش 

ْ
، يَأ مْ  فَلََعلَّ  اخلَْصم  نْ  َبْعَضك 

َ
ونَ  أ  يَك 

بْلَغَ 
َ
ْحَسب   َبْعٍض؛ ِمنْ  أ

َ
نَّه   فَأ

َ
قِْضَ  َصَدَق، أ

َ
 َفَمنْ  بَِذلَِك، هَل   فَأ

ْسِلمٍ  ِِبَق   هَل   قََضيْت   ْذَها انلاَِّر، ِمنَ  قِْطَعة   ِهَ  فَإِنََّما م  خ 
َ
 فَلْيأ

وْ 
َ
ْكَها أ  «فَلْيْْت 

“অিশযই আবম এেজন মানুষ। আর আমার বনেি 
অলনে বিচার োয়সালা এলস র্ালে। আবম লদখলে পাই 
অলনে এমন আলছ যারা বিেলেথ োর প্রবেপলক্ষর লচলয় 
অবিে পারদশথী। েখন োর ের্ার লপক্ষাপলি আমার 
োলছ মলন হয় লস সেযিাদী। েলল আবম োর পলক্ষ 
োয়সালা েলর র্াবে। েলি আবম যবদ লোলনা মুসবলম 
ভাইলয়র হেলে োলরা জনয োয়সালা েলর বদই, মলন 
রাখলি, ো হললা আগুলনর এেবি খি! চাই লস ো গ্রহণ 
েরুে অর্িা লছলড় যাে”।6  

মানুলষর মলিয ঝগড়া বিিাদ েরার এ গুণবি বেয়ামে 
পযথন্ত িায়ী হলি এমনবে বেয়ামে োলয়ম হওয়ার পলরও 

                                                           
6 িুখাবর: ৪৪১৮ সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২৭৬৯  
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মানুলষর মলিয ঝগড়া েরার গুণবি অিবশি র্ালে। আল্লাহ 
ো‘আলা িললন, 

ۡ يَو مَۡ﴿ تي
 
ۡ ُكُۡ تَأ س  ُلۡ َنف  َها َعن تَُجَٰدي سي َٰۡ نَّف  ۡ ُكُۡ َوتَُوّفَّ س  ا َنف   مَّ

ۡ لَُمونَۡ َلۡ َوُهمۡ  َعميلَت   [111﴾]انلحل:ُيظ 

“(স্মরণ ের লস বদলনর ের্া) লযবদন প্রলেযে িযবি 
বনলজর পলক্ষ যুবি-েেথ বনলয় উপবিে হলি এিং 
প্রলেযেলে িযবি লস যা আমল েলরলছ ো পবর পূণথরূলপ 
লদওয়া হলি এিং োলদর প্রবে জুলম েরা হলি না”। 
[সূরা আন-নাহাল, আয়াে: ১১১]  

অর্থাৎ দুবনয়ালে লস যা েলরলছ, লস বিষলয় লস ঝগড়া-
বিিাদ েরলি এিং প্রমাণ লপশ েরলি। আর আত্মপক্ষ 
সমর্থন েলর বনলজলে বনলদথাষ প্রমাণ েরলে লচিা েরলি। 

আনাস ইিন মাললে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, 
বেবন িললন,   

 أَضَحك   ِممَّ  تَْدر ونَ  َهْل : فقال فضحك اهلل رسول عند كنا» 

، الَعبْدَِ خم اََطبَةَِ ِمنْ : قال .أعلم ورسوهل اهلل :قلنا :قال ؟  َربَّه 
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ول   ، يَا :َيق  ول   :قَاَل  الظلِم؟ ِمنَ  جت ْريِن  ألَمَ  رَب   :قَاَل  .بََل  :َيق 

ول   ِجي   اَل  فَإيِنّ  :فَيق 
 
 :قَاَل  ِمين   َشاِهدا   إاِلّ  َنْفِس  ىلَعَ  أ

ول    الََكتِبنِيَ  َوبالكرامِ  َشِهيدا ، َعلَيَْك  ايلَْومَ  بنفِسَك  َكَف :َفيَق 

ودا   ه   :قَاَل  انْطِق  :ِِلْرََكنهِ  َفي َقال   فِيِه، ىلَعَ  َفي ْختَم    :قَاَل .ش 

ْعَماهلِ  َفتَنْطق  
َ
َلَّ  ث مَّ  :قَاَل  .بأ ِم، قَاَل  َوَبنْيَ  بَيْنَه   ُي  ول   :اللََكَ  :َفيَق 

نَّ  ب ْعدا   ْحقا ، لَك  نَّ  وَس  نْت   َفَعنْك  نَاِضل ك 
 
 «أ

“এেবদন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর 
দরিালর উপবিে বছলাম। েখন বেবন হাবস বদললন। 
োরপর বেবন আমালদর িলললন, লোমরা বে জান আবম 
বে োরলণ হাসলাম? আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, 
আমরা িললাম আল্লাহ ও োর রাসূূ্লই ভাললা জালনন। 
িান্দা োর রিলে সলবািন েলর লয ের্া িললি, োর 
ের্া স্মরণ েলর আবম হাসবছ! লস িললি, লহ আমার রি 
েুবম আমালে জুলুম লর্লে মুবি লদলি না। েখন আল্লাহ 
িললি অিশযই! েখন িান্দা িললি আবম আমার পলক্ষ 
মাত্র এেজন সাক্ষী উপবিে েরলিা আল্লাহ িললি 
আজলের বদন লোমার জনয বেরামান োলেিীলনর 
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অসংখয সাক্ষীর বিপরীলে এেজন সাক্ষীই যলর্ি। 

োরপর আল্লাহ ো‘আলা োর মুলখর মলিয োলা বদলয় 
বদলি এিং োর অনযানয অঙ্গ প্রেযঙ্গলে িলা হলি, লোমরা 
ের্া িল! েখন প্রবেবি অঙ্গ োর েমথ সম্পলেথ িললি। 

োরপর োলে োর ের্া মালঝ লছলড় লদওয়া হলি। েখন 
লস োলদর িললি লোমালদর জনয ধ্বংস! আবম লোমালদর 
জনযই বিেেথ ও বিিাদ েরবছ!7 আল্লাহ ো‘আলা 
বেয়ামলের বদন োবেরলদর ঝগড়ার বিিরণ বদলয় িললন,  

يينَۡ َنُقوُلۡ مَّۡثُۡ ََجييٗعا ََن ُشُُهمۡ  َوَيو مَۡ﴿ يَّلَّ ُكٓوا ۡ ل َ ۡش 
َ
نَۡ أ ي 

َ
ََكٓؤُۡ أ  ُكمُُۡۡشَ

يينَۡ ٓۡ فيت نَُتُهمۡ  تَُكن لَمۡ  ُثمَّۡ ٢٢ تَز ُعُمونَۡ ُكنُتمۡ  ٱَّلَّ ن إيلَّ
َ
يۡ قَالُوا ۡ أ  َوٱّللَّ

يَنا يكييَۡ ُكنَّا َما َربل ۡى َكَذبُوا ۡ َكي َفۡ ٱنُظرۡ  ٢٣ ُمش  ۡ  ََعَ هيم  نُفسي
َ
 َوَضلَّۡ أ

ا َعن ُهم ونَۡ ََكنُوا ۡ مَّ ََتُ  [22-22﴾]اِلنعام: ٢٤ َيف 

“আর লযবদন আমরা োলদর সেললে সমলিে েরি 
োরপর যারা বশরে েলরলছ োলদরলে িলি, ‘লোমালদর 
শরীেরা লোর্ায়, যালদরলে লোমরা (শরীে) মলন 
েরলে?’ অেিঃপর োলদর পরীক্ষার জিাি শুিু এ হলি 
                                                           
7 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৬৯৬৯।  
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লয, োরপর োরা িললি, ‘আমালদর রি আল্লাহর েসম! 
আমরা মুশবরে বছলাম না’। লদখ, োরা েীভালি বমর্যা 
িলললছ বনজলদর ওপর, োরা লয বমর্যা রিনা েরে, ো 
োলদর লর্লে হাবরলয় লগল।” [সূরা আল-আন‘আম, 
আয়াে: ২২-২৪] 

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

ء  » ، ن وح   يََجِ ته  مَّ
 
 نَعْم، :فَيقول   بَلَّْغَت؟ َهْل  :َتَعاَل  اهلل فَيقول   َوأ

يْ 
َ
ول   . رَب   أ ْم؟ َهْل  :ِِلمتهِ  فَيق  نَ  بَلََّغك  ولو   َجاَءنَا َما اَل، :فَيق 

د   :فَيقول   لَك؟ يَْشَهد   منْ  :نلوح فَيَقول   .نَِب  ِمنْ  َمَّ ت ه   حم  مَّ
 
 .َوأ

نَّه   فَنَْشَهد  
َ
وَ  بَلََّغ، قَدْ  أ ه   َجلَّ  قَْوهل    وَه  يَكۡ﴿ ِذْكر  َٰل َۡجَعل َنَُٰكمۡ َۡوَكَذ

ةٗۡ مَّ
ُ
َُكونُوا َۡۡوَسٗطاۡأ ي ُۡۡشَهَدآءَِۡۡلل ََۡۡعَ َۡعلَي ُكمۡ ۡٱلرَُّسوُلَۡۡوَيُكونَۡۡٱنلَّاسي

  « ﴾َشهييٗدا ۡ

“নূহ ‘আলাইবহস সালাম ও োর উম্মেরা আল্লাহর 
দরিালর আসলি েখন আল্লাহ ো‘আলা নুহলে বজজ্ঞাসা 
েরলি েুবম োলদর দাওয়াে বদলয়ছ? িললি হা, লহ 
আমার রি! োরপর উম্মেলদর বজজ্ঞাসা েরা হলি 
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লোমালদর বনেি বে দাওয়াে বদলয়লছ? োর িললি না 
লহ আমালদর প্রভু! আমালদর বনেি লোলনা নিী আলসবন। 
েখন আল্লাহ ো‘আলা নূহ ‘আলাইবহস সালামলে িললি 
লহ নূহ, লোমার পলক্ষ লে সাক্ষয লদলি? েখন লস িললি 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও োর 
উম্মলেরা। োরপর আমরা সাক্ষী লদি লয, লস োর 
উম্মেলদর লপৌঁবছলয়লছ। আর ো হললা, আল্লাহ ো‘আলার 
িাণী:  

يَكۡ﴿ َٰل ةٗۡ َجَعل َنَُٰكمۡ  َوَكَذ مَّ
ُ
َُكونُوا ۡ َوَسٗطا أ ي ۡ ُشَهَدآءَۡ ِلل ۡ ََعَ  ٱنلَّاسي

 [ 142﴾]ابلقرة:َشهييٗدا ۡ َعَلي ُكمۡ  ٱلرَُّسوُلۡ َوَيُكونَۡ

“ আর এভালিই আমরা লোমালদরলে মিযপন্থী উম্মে 
িাবনলয়বছ, যালে লোমরা মানুলষর ওপর সাক্ষী হও এিং 
রাসূল সাক্ষী হন লোমালদর ওপর”। [সূরা আল-িাোরাহ, 
আয়াে: ১৪৩]  
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ঝগড়া-বিিাদ সৃবির োরণসমূহ 

আমরা যবদ এেিু বনলজলে বজজ্ঞাসা েবর, বে োরলণ 
মানুলষর মলিয পরস্পর ঝগড়া-বিিাদ ও মেবিলরাি তেবর 
হয়? োহলল আমরা এর অলনেগুললা োরণ খুুঁলজ পালিা। 

সি োরণ উলল্লখ েরা সম্ভি নয়। বনলে েলয়েবি 
গুরুত্বপূণথ োরণ আললাচনা েরা হললা:  

1. প্রোলশয উপলদশ লদওয়া।  
2. অসমলয় উপলদশ লদওয়া।  
3. অনুপলযাগী িালন উপলদশ লদওয়া। যার ফবে 

অনযরা তাবে ঘৃণা েবর ও েজ্জা দিয়।  
4. আিার েখলনা ঝগড়া বিিালদর োরণ হয়, অলনযর 

বনেি যা আলছ ো লালভর জনয পদলক্ষপ লনয়া িা 
োর প্রবে ললাভ েরা। 

5. অলনযর ওপর লয লোলনা উপালয় প্রািানয বিস্তার িা 
বিজয়ী হওয়ার জনয অবিে লচিা েরা। আর ো চাই 
অননবেে পেবেলে লহাে িা সবিে পেবেলে। লমাি 
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ের্া লয লোলনাভালি োলে প্রািানয বিস্তার েরলেই 
হলি। 

6. আর েখলনা সময় পবরলিশ ও পবরপাববথেো মানুলষর 
মলিয ঝগড়া বিিাদলে উসবেলয় লদয়। বিলশষ েলর 
যুি সমাজলে পবরলিশ ও সমাজ িযিিা ঝগড়া-
বিিালদর বদলে লিলল লদয়। োই উবচৎ হললা, োলদর 
এ িযাপালর অবিে সেেথ েরা। আিার েখলনা 
েখলনা লদখা যায়, দীনদার ও দা‘ঈলদর মলিযও 
ঝগড়া-বিিাদ পবরলবক্ষে হয়, যা োলদর মলিয 
বেরো-িবন্দ ও দলাদবললে উসবেলয় লদয়। আিার 
েখলনা লদখা যায় সু্কল মাদ্রাসার বশক্ষেলদর মলিযও 
ঝগড়া-বিিাদ লদখা লদয়। অলনে সময় োরা ছাত্রলদর 
সালর্ বিিাদ ও বিেলেথ জবড়লয় পলড়, যার প্রভালি 
ছাত্রলদর মলিযও এ ঘৃবণে গুণবি সয়লাি েলর এিং 
োরা ঝগড়ালি স্বভালির হলয় যায়। আিার েখলনা 
এমন হয় লয, মাো-বপো ঝগড়ালি হলল, োর প্রভালি 
লছলল সন্তানও ঝগড়ালি হয়। এ জনয অবভভািেলদর 
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উবচৎ োরা লযন এ ঘৃবণে অভযাসবি পবরহার েলর 
এিং ো লর্লে লিলচ র্ালে।  

7. অহংোর, লিাুঁোিাবজ ও অহবমো ইেযাবদ ঝগড়ার 
োরণ হয়।  

8. আল্লাহর ভয় না র্াোও ঝগড়া-বিিালদর অনযেম 
োরণ।  

9. অিসর র্াো। লোলনা োজেমথ না র্ােলল মানুষ 
ঝগড়ায় বলপ্ত হয়। এেজন অিসর তসবনে োলে 
দাঙ্গা হাঙ্গামায় বলপ্ত র্ােলে লদখা যায়। েুবম যবদ বচন্তা 
ের, োহলল লদখলে পালি লেিল অিসর ললাে, 
যালদর লোলনা োজ নাই োরাই লিবশরভাগ ঝগড়া 
বিিালদ বলপ্ত র্ালে। আর এিাই ঝগড়া বিিালদর 
অনযেম োরণ। 
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প্রশংসনীয় বিেলেথর শেথািলী 

আমরা যখন লোলনা বিষলয় বিেেথ েরলে যাি, েখন 
আমালদর বিেলেথ যাওয়ার পূলিথ বে বে শেথািলী লমলন 
চলা উবচৎ, ো অিশযই জানা র্ােলে হলি। 

প্রশংসনীয় বিেলেথর শেথািলী বনেরূপ: 

এে. বিেেথ হলি এেমাত্র আল্লাহর জনয। বিেেথ িারা 
িরেে লাভ ও োলয়দা হাবসললর জনয এখলাস হললা 
পূিথশেথ। োরণ, েলেথর উলেশয হললা, সেয উদঘািন 
েরা এিং হেলে জানা। এ োরলণ এ বিষলয় বিেলেথ 
যাওয়ার পূলিথ আল্লাহর ভয় অন্তলর বিদযমান র্ােলে হলি 
এিং সবদিা ও সুন্দর বনয়ে র্ােলে হলি। োহললই 
বিেেথ িারা অভীি ললক্ষয লপৌছা যালি। 

দুই. বিেেথ হলে হলি উত্তম পেবেলে।  

বেন. বিেেথ েরলে হলি ইললমর িারা। অর্থাৎ লয বিষলয় 
বিেেথ েরলি, লস বিষলয় অিশযই োর জ্ঞান র্ােলে 
হলি। আল্লাহ ো‘আলা িললন,  
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نُتمۡ ﴿
َ
أ ُؤَلٓءۡي َهى ُتمۡ  َهى يهۦي لَُكم فييَما َحََٰجج   ُُتَآُجونَۡ فَليمَۡ عيل مۡ  ب

يهۦي لَُكم لَي َسۡ فييَما ُۡ عيل م ۡ  ب لَمُۡ َوٱّللَّ نُتمۡ  َيع 
َ
لَُمونَۡ َلۡ َوأ آل ﴾]َتع 

  [66عمران:

“সািিান! লোমরা লো লসসি ললাে, বিেেথ েরলল এমন 
বিষলয়, যার জ্ঞান লোমালদর রলয়লছ। েলি লেন লোমরা 
বিেেথ েরছ লস বিষলয় যার জ্ঞান লোমালদর লনই? আর 
আল্লাহ জালনন এিং লোমরা জান না।” [সূরা আলল 
ইমরান, আয়াে: ৬৬]  

চার. আল্লাহ ো‘আলার নালমর মািযলম বিেেথ শুরু 
েরলি। সুেরাং, উভয় পক্ষ আল্লাহর নাম ও বিছবমল্লাহ 
িারা বিেেথ শুরু েরলি। যবদ মুলখ উচ্চারণ েরলে না 
পালর, েলি োলে অিলশযই অন্তলর আল্লাহর নাম স্মরণ 
েরলে হলি।  

পাুঁচ. মজবললশর আদি ও প্রবেপলক্ষর সম্মান রক্ষা 
েরলে হলি এিং োর সামলন সুন্দর ও বিনম্র-ভালি 
িসলি।  
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ছয়. প্রিৃবত্তর পূজা েরা হলে লির হলে হলি। েলেথর 
মালঝ যবদ লোলনা মানুষ িুঝলে পালর, লস ভুললর ওপর 
আলছ এিং োর প্রবেপক্ষ হলের ওপর, েখন োর উবচৎ 
হললা, লস োর ভুল লর্লে বেলর আসলি এিং প্রবে 
পলক্ষর ের্া লমলন োর বনেি আত্মসমপথণ েরলি। লয 
িযবি সাললে সাললহীনলদর জীিনী পাি েরলি, োর জনয 
ভুল লর্লে বেলর আসা অলনেিা সহজ হলি।  

মুহাম্মদ ইিন ো‘ি লর্লে িবণথে, এে ললাে আলী 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলে এেবি বিষলয় বজজ্ঞাসা েরলল, 
বেবন োর মোমে লদন। বেন্তু ললােবি োলে িলল, 
বিষয়বি এমন নয় িরং বিষয়বি এ রেম। েখন আলী 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িলল, েুবম সবিে িলছ আর আবম 
ভুল েরবছ। আল্লাহ িললন, 

َقۡ﴿ ۡي َوفَو 
 [66﴾]يوسف:َعلييمۡ  عيل مۡ  ذيي ُكل

“এিং প্রলেযে জ্ঞানীর ওপর রলয়লছ এেজন জ্ঞানী। 
[সূরা ইউসুে, আয়াে: ৭৬] 
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োউস রহ. িণথনা েলরন, যালয়দ ইিন সালিে রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহু ও ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু উভয় 
োওয়ালে বিদা েরার আলগ লোলনা মবহলার মাবসে 
আরম্ভ হলল োর বিিান বে হলি, এ বনলয় মেবিলরাি 
েলরন। মবহলাবি বে োওয়ালে বিদা না েলর বিদায় 
বনলি, নাবে লস োওয়াে েরলি? ইিন আব্বাস 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, লস বিদায় বনলি, আর যালয়দ 
ইিন সালিে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন লস বিদায় বনলি 
না। োরপর যালয়দ ইিন সালিে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
আলয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বনেি বগলয় বজজ্ঞাসা েরলল 
বেবন িললন, লস বিদায় বনলি। আলয়শা রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহার উত্তর শুলন যালয়দ ইিন সালিে রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহু মুচবে লহলস লির হন এিং আব্বাস রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহুলে িললন, ের্া লসিাই যা েুবম িলছ।  

ইিলন আবু্দল িার রহ. িললন, এিাই হললা ইনসাে! 
যালয়দ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু হললন ইিন আব্বালসর 
বশক্ষে। োরপরও বেবন োর ওপর লোলনা চাপ সৃবি 
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েলরনবন। আমরা লেন োলদর অনুেরণ েরি না। 
আল্লাহ আমালদর সাহাযয েরুন।  

আমরা জাবন ইমাম আিু হাবনো রহ. বছললন বিেলেথ 
অেযন্ত পারদশথী ও িুবেমান বিেেথোরীলদর এেজন। 
যারা সেয ও হেলে প্রবেবষ্ঠে েরার জনয বিেেথ েরে 
বেবন বছললম োলদর অনযেম ও বিখযাে। বেন্তু বেবন োর 
লছলললে বিেেথ েরলে বনলষি েলরন। েখন োর লছলল 
োলে িলল আপনালে আবম বিেেথ েরলে লদখবছ, অর্চ 
আপবন আমালদর না েরলছন! 

উত্তলর বেবন িললন, আমরা যখন ের্া িলোম, েখন 
আমালদর প্রবেপলক্ষর সম্মানহাবন হওয়ার ভয়লে এমন 
েলর িসোম, লযন আমালদর মার্ার ওপর পাবখ িলস 
আলছ। আর িেথমালন লোমরা বিেেথ ের, প্রবেপক্ষলে 
ঘালয়ল ও সম্মানহাবন েরার জনযই। 

ইমাম শালে‘ঈ রহ. লর্লে িবণথে, বেবন িললন, েলযাণ 
োমনা েরা ছাড়া েখলনাই োলরা সালর্ বিেেথ েবর বন। 
আর োলরা সালর্ এ জনয বিেেথ েবরবন লয লস ভুল 
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েরুে।8 অর্থাৎ আমরা এ োমনা েলর েখলনাই বিেেথ 
েবরবন লয, আমার প্রবেপক্ষ লহলর যাে। োরণ, আমালদর 
উলেশয বছল সেযলে উদঘািন েরা লসিা চাই আমার 
পক্ষ লর্লে লহাে িা োর পক্ষ লর্লে লহাে। 

িবণথে আলছ এেিার ইমাম শালে‘ঈ রহ. এেবি বিষয় 
যার মলিয দুইবি মোমে বিদযমান, ো বনলয় লোলনা এে 
আহলল ইললমর সালর্ বিেেথ েলরন। োরপর ইমাম 
শালে‘ঈ রহ. োর প্রবেপলক্ষর মেলে গ্রহণ েলরন আর 
প্রবেপক্ষ ইমাম শালে‘ঈর মেলে গ্রহণ েলর। এভালিই 
োলদর বিেলেথর সমাবপ্ত হয়।  

সাে. তিযথ ও সহনশীলো র্ােলে হলি। োরণ, তিযথ ও 
সহনশীলো ছাড়া বিেেথ বেিো ও খারাপ পবরণবের 
বদলে বনলয় যালি। 

আি. বিেলেথর সময় িীরবিবরো র্ােলে হলি। শুিু 
োড়াহুড়া েরলল চললি না। োরণ, শুিু আবম আমার 
ের্া িললে র্ােলাম আমার প্রবেপক্ষলে ের্া িলার 
                                                           
8 লদখুন: োবরলখ লদমশে ৩৮৪/৫১ 
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সুলযাগ বদলাম না োহলল শুিু ের্া িলাই হলি। 
প্রবেপলক্ষর বনেি বে আলছ ো লশানা িা জানা হলি না।  

নয়. সেয ের্া িলার ওপর অিল অবিচল র্ােলে হলি। 
আল্লাহ ো‘আলা িললন, 

ُفَۡۡوَلۡ﴿ يهۦيۡلََكۡۡلَي َسَۡۡماَۡتق  ۡ ۡب عَۡۡإينَّۡۡعيل مر م  ََصَۡۡٱلسَّ ُۡكَُۡۡوٱل ُفَؤادََۡۡوٱۡل 
َلىئيَكۡ و 

ُ
َۡۡعن هََُۡۡكنَۡۡأ  [٦٣: اإلرساء] ﴾٣٦ۡوٗلَۡمس 

“আর লয বিষয় লোমার জানা নাই োর অনুসরণ েলরা 
না। বনশ্চয় োন, লচাখ ও অন্তেরণ- এলদর প্রবেবির 
িযাপালর লস বজজ্ঞাবসে হলি।” [সুরা আল-ইসরা, আয়াে: 
৩৬] 

দশ. প্রবেপলক্ষর সালর্ বিনম্র আচরণ েরলে হলি। এবি 
এেবি গুরুত্বপূণথ বিষয়। োরণ, আমরা যখন লোলনা 
বিষলয় েেথ েবর আমালদর উলেশয হললা, েলােল লির 
ও সেয উদঘািন েরা। আমালদর উলেশয সময় নি েরা 
িা প্রবেপলক্ষর ওপর বিজয় লাভ েরা নয়। 
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সুেরাং প্রবেপক্ষলে নালজহাল েরা, মানুলষর সামলন 
োলে বনিথাে ও লহয় প্রবেপন্ন েরা, োলে ের্া িলার 
সুলযাগ না লদওয়া িা োর সালর্ এমন ের্া িলা, যা োর 
অন্তলর আঘাে আলন ও িযবিগে বিষলয় হস্তলক্ষপ েরার 
শাবমল হয় এিং মানুলষর সামলন োলে িাট্টা বিদ্রূপ ও 
হাবসর পাত্র িাবনলয় লেলল, ো লোলনা ক্রলমই উবচৎ নয়। 

এগার. প্রবেপক্ষ বেলর আসার জনয পর্লে উমূ্মি 
রাখলি। লস যবদ লহলর যায় োহলল োলে লহয় েরলি 
না। োর সালর্ লোলনা প্রোর দুিথযিহার েরলি না। োর 
ের্া ভাললাভালি শুনলি। োরণ, োর ের্া ভাললাভালি 
শুনা িারা েুবম অলিথে েলােলল লপৌঁলছ যালি।  

িার. ইনসাে েরা। যবদ লোমার প্রবেপক্ষ লোলনা সেয 
ের্া িলল, ো স্বীোর েলর লনয়া এিং োর মান-মযথাদার 
স্বীেৃবে লদওয়া। 

আিু মুহাম্মদ ইিন হাযাম িললন, এেিার আবম আমার 
এে সার্ীর সালর্ মুনাযারা েবর। োর মুলখর মলিয 
লোেলাবম র্াোলে আবম োর ওপর বিজয় লাভ েবর। 
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আমালে মজবললশ বিজয়ী লঘাষণা েলর মজবলশ লশষ হলয় 
যায়। বেন্তু আবম যখন মজবলশ লশষ েলর ঘলর বেবর, 
েখন আমার অন্তলর সলন্দহ হলল আবম বেোলির 
শরণাপন্ন হই এিং বেোলি এেবি বিশুে প্রমাণ লদখলে 
পাই যা আমার প্রবেপলক্ষর ের্ালে বিশুে আর আমার 
ের্ালে িাবেল িলল প্রমাণ েলর। আমার সালর্ এেজন 
সার্ী বছল লয আমালদর েলেথর মজবললস উপবিে বছল। 

আবম োলে বেোলির বিষয়বি অিবহে েরলল লস িলল 
েুবম এখন বে েরলে চাও? আবম িললাম বেোিবি বনলয় 
োর োলছ বগলয় লপশ েরলিা এিং োলে িলি েুবম হে 
আর আবম িাবেল। আর োর ের্া েিুল েলর লনি। লস 
িলল, েুবম লোমালে লহয় েরলি? আবম িললাম হা! 
আবম যবদ এ মুহূলেথ ো েরলে পারোম োহলল আগামীর 
জনয অলপক্ষা েরোম না। েলি আবম এখনই আমার 
মেলে প্রেযাখযান েলর োর মলের বদলে বেলর 
আসলাম। 

লের. মাবজথে ও সম্মান সূচে িােয িযিহার েলর ের্া 
িললি। বচৎোর েরলি না ও অমাবজথে ের্া িললি না। 
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লোলনা এে িযবি মজবললশ বচৎোর েরলল 
পবরচালনাোরী িললন, লহ আবু্দস সামাদ সেয লো সবিে 
ের্ার মলিয েবিন আওয়ালজ নয়। সুেরাং বচৎোর িারা 
লোলনা োয়সালা হয় না।  

লচৌে. ঝগড়া পবরহার েরা। অলনে ললাে  আবলমলদর 
ইলম লর্লে িবিে হলয়লছ, োলদর সালর্ বিিাদ েরার 
োরলণ। ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর লোলনা এে 
ছাত্র িলবছল, আবম যবদ ইিন আব্বালসর সালর্ িনু্ধত্ব 
েরোম, োহলল োর লর্লে আলরা অলনে ইলম বশখলে 
পারোম।9 ইিন জুরাইয রহ. িললন, আবম যে বেছু 
আো লর্লে বশলখবছ ো োর সালর্ িনু্ধত্বপূণথ আচরণ 
িারাই বশখবছ।10  

পলনর. বিেলেথর জনয শেথ হললা, ো  আবলমলদর সমু্মলখ 
হলি যালহললদর সমু্মলখ নয়। 

                                                           
9 লদখুন োবরলখ দালমশে [২৯৭/২৯] 
10 লদখুণ: বমেোহুস সাআদাে [১৬৯/১] 



 

 

 
 38  

লষাল. মোমলের পার্থেয িনু্ধত্ব নি েরলে পারলি না। 
ইমাম আহমদ রহ. এেিার আলী ইিনুল মাবদনীর সালর্ 
বিেেথ েরলে বগলয় মজবললশ োরা এলে অপলরর সালর্ 
উচ্চ িাচয েলরন। বেন্তু আলী ইিনুল মাদীবন যখন 
মজবলশ লর্লে উলি চলল লযলে লাগল, েখন ইমাম 
আহমদ উলি োর লঘাড়ার লাগাম লিলন িলর োলে বিদায় 
লদন। 

সলের. লয সি ের্া মানুলষর বচন্তা লচেনা ও বিবালসর 
পবরপন্থী ঐ িরলনর ের্া হলে বিরে র্াো উবচৎ।  

আিার. সি িরলনর বহলা ও ষড়যন্ত্র পবরহার েরলি। আর 
এেজন বিচারে বনিথারণ েরলি লয উভয় পলক্ষর ের্া 
লনাি েরলি, যালে লেউ লোলনা ের্া িলল অস্বীোর 
েরলে না পালর। 

উবনশ. েেে ললাে আলছ োলদর সালর্ বিেেথ সমূ্পণথ 
িজথন েরলে হলি। লযমন, মূখথ লয োর মূখথোলে স্বীোর 
েলর না, সীমালঙ্ঘন োরী, আহাম্মে এিং লয বমর্যা 
সাক্ষী লদয়।  
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বিেলেথর প্রোরলভদ 

বিেেথ দুই প্রোর:  

এে- প্রশংসনীয় বিেেথ।  

দুই- বনন্দনীয় িা মন্দ বিেেথ।  

বিেেথ িারা েখলনা েলর্াপের্ন, প্রমাণ উত্থাপন ও 
মোমে প্রোশ েরা হলয় র্ালে। এ িরলণর বিেেথ 
প্রশংসনীয়। আর বিেেথ মালন যখন বেিো, িাে বিেিা 
ও ঝগড়া-বিিাদ হয়, ো হললা, বনন্দনীয় িা মন্দ বিেেথ। 
আল্লাহ ো‘আলা উত্তম ও প্রশংসনীয় বিেলেথর জনয 
আমালদর বনলদথশ বদলয়লছন। আল্লাহ িললন, 

﴿ۡ ِتي
يٱلَّ ُهمۡب

ل  َوَجَٰدي ََسَنةيِۖۡ ٱۡل  َوٱل َمو عيَظةۡي َمةۡي يك  يَكۡبيٱۡل  َۡربل َۡسبييلي ُعۡإيََلَٰ ٱد 
لَُمۡ ع 

َ
ۡأ ۡوَُهَو َۡعنَۡسبييليهۦي يَمنَۡضلَّ ۡب لَُم ع 

َ
ۡأ ُۡهَو َۡربََّك ۡإينَّ َسُن  ح 

َ
ۡأ َ ِهي

ينَۡ َتدي يٱل ُمه    [121]انلحل:ۡ﴾ب

“েুবম লোমরা রলির পলর্ বহেমে ও সুন্দর উপলদলশর 
মািযলম আহ্বান ের এিং সুন্দরেম পন্থায় োলদর সালর্ 
বিেেথ ের। বনশ্চয় এেমাত্র লোমার রিই জালনন লে 
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োর পর্ লর্লে ভ্রি হলয়লছ এিং বহদায়াে প্রাপ্তলদর বেবন 
খুি ভাল েলরই জালনন। [সূরা নাহাল: ১২৫] 

সুেরাং লোমালদর বিেেথ লযন হয় উত্তম পেবেলে, নম্র, 
ভদ্র ও সুন্দর িােয বিবনমলয়র মািযলম। আর আমালদর 
বিেেথ লযন খারাপ ভাষায় না হয়। আল্লাহ ো‘আলা 
িললন,  

﴿ ۡ ييَنَۡظلَُموا ۡٱَّلَّ َسُنۡإيلَّ ح 
َ
ۡأ َ ِۡهي ِتي

يٱلَّ ۡب
ۡإيلَّ كيَتَٰبي

َلۡٱل  ه 
َ
أ  ۡ لُٓوا َوَلۡتَُجَٰدي

نزيَلۡ
ُ
َوأ نزيَلۡإيََل َنۡا

ُ
يٓيۡأ يٱَّلَّ َءاَمنَّاۡب

 ۡ َوقُولُٓوا ۡۡۖ ۡمين ُهم  إيََل ُكم ِۡإَوَلَُٰهَناِۡإَوَلَُٰهُكم 
ليُمونَۡ َۡوََن ُنََۡلُۥُۡمس  د   [46]العنكبوت:ۡ﴾َوَٰحي

“আর লোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলল বেোিলদর সালর্ 
বিেেথ েলরা না। েলি োলদর মলিয ওরা ছাড়া, যারা 
জুলুম েলরলছ। আর লোমরা িল, ‘আমরা ঈমান এলনবছ 
আমালদর প্রবে যা নাবযল েরা হলয়লছ এিং লোমালদর 
প্রবে যা নাবযল েরা হলয়লছ োর প্রবে এিং আমালদর 
ইলাহ ও লোমালদর ইলাহ লো এেই। আর আমরা োুঁরই 
সমীলপ আত্মসমপথণোরী”। [সূরা আল-‘আনোিুে, 
আয়াে: ৪৬] আর উত্তম িারা বিেেথ েরার অর্থ:  
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১. েুরআন িারা বিেেথ েরা।  

২. লেউ লেউ িলল, লা ইলাহা... িারা বিেেথ েরা।  

৩. আিার লেউ লেউ িলল, োলদর সালর্ বিেেথ েরা 
লোলনা প্রোর েলিারো ও বেিো ছাড়া আর োলদর 
জনয েুবম লোমার পাবথলে বিবছলয় দাও।  

আর আল্লাহ ো‘আলার িাণী- 

﴿َۡ ِۡهي ِتي
يٱلَّ ۡب

ۡإيلَّ كيَتَٰبي
َلۡٱل  ه 

َ
أ  ۡ لُٓوا ۡ َۡوَلۡتَُجَٰدي ييَنَۡظلَُموا ۡٱَّلَّ َسُنۡإيلَّ ح 

َ
أ

ۡۡۖ  ﴾مين ُهم 

এর অর্থ হললা, বেন্তু যারা লোমালদর জনয সেযলে স্বীোর 
েরলে অস্বীোর েলর এ আল্লাহর প্রবে ঈমান আলন না। 
েলি যারা ের বদলে অস্বীোর েলর এিং লোমালদর 
সালর্ যুে েরলে প্রস্তুে র্ালে, োলদর সালর্ লমৌবখে 
বিেেথ নয়। োরণ, োলদর সালর্ বিেেথ হললা, েললায়ার 
িা যুে। োলদর সালর্ এ অিিায় লমৌবখে বিেেথ েরা 
সম্ভি নয়। 
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বনন্দনীয় িা মন্দ বিেেথ: 

লয বিেেথ িারা িাবেললে বিজয়ী েরা হয় এিং সবিে 
ও সেযলে প্রেযাখযান েরা হয়, োলে বনন্দনীয় িা মন্দ 
বিেেথ িলা হয় ।  

আল্লামা যাহিী রহ. িললন, বিেেথ যবদ সেয উদঘািন ও 
সেযলে প্রবেবষ্ঠে েরার উলেলশয হলয় র্ালে, োহলল ো 
হলি প্রশংসনীয়। আর যবদ ো সেযলে প্রবেহে েরা 
অর্িা না লজলন েরা হয়, ো হলি বনন্দনীয়।11  

প্রশংসনীয় বিেেথ: 

লয বিেেথ খাললস বনয়ে ও লোলনা েলযাণ সািলনর 
উলেলশয হলয় র্ালে ো হললা, প্রশংসনীয়। আর এ 
িরলনর বিেেথ আল্লাহর িীলনর জনয েরা এেজন 
মুসবললমর ওপর দাবয়ত্ব ও েেথিয। আল্লামা ইিন 
োইবময়যাহ রহ. িললন, লয িযবি নাবস্তে মুরোদ ও 
লিদাবেলদর সালর্ এমন বিেেথ না েলর, লয বিেেথ 

                                                           
11 আল-োিালয়র।  
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োলদর মুললাৎপািন ও জড় লেলি লদয়, োহলল লস 
ইসলালমর হে আদায় েলরবন এিং লস ঈমান ও ইললমর 
চাবহদা পূরণ েলরবন। োর ের্া িারা োর অন্তলরর েৃবপ্ত 
ও প্রশাবন্ত লাভ েলরবন। আর োর ের্া োর ঈমান ও 
ইললমর লোলনা উপোলর আলসবন।12  

এেবি ের্া মলন রাখলে হলি, হলের পলক্ষ বিেেথ েরা 
মহান ইিাদে। যখন নূহ আ. এর েওলমর ললালেরা নূহ 
আ. লে িলল,  

َۡيَُٰنو﴿ ۡإينۡقَالُوا  ٓ ۡتَعيُدنَا يَما ۡب تيَنا
 
ۡفَأ َدَٰنَلَا ۡجي ََث َت ك 

َ
ۡفَأ ََنا َۡجََٰدِل  ۡقَد  ُح

قيَيۡ َٰدي  [22﴾]هود:ُكنَتۡميَنۡٱلصَّ

“োরা িলল, ‘লহ নূহ, েুবম আমালদর সালর্ িাদানুিাদ 
েরছ এিং আমালদর সালর্ অবেমাত্রায় বিিাদ েলরছ। 

অেএি যার প্রবেশ্রুবে েুবম আমালদরলে বদি, ো 
আমালদর োলছ বনলয় আস, যবদ েুবম সেযিাদীলদর 
অন্তভুথি হও”। [সূরা হূদ, আয়াে: ৩২] 

                                                           
12 মাজমুয়ুল োেওয়াহ ১৬৪/২০। 
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এখালন এেবি ের্া প্রমাবণে হয়, নূহ ‘আলাইবহস সালাম 
োর োওলমর ললােলদর সালর্ হেলে জানালনা ও 
মানালনার জনয বিেেথ েলরন। এ োরলণই বেবন োলদর 
ের্ার জিাি লদন এিং িললন,  

يۡ﴿ تييُكمۡب
 
ۡيَأ ۡإينََّما ۡقَاَل زييَن جي يُمع  نُتمۡب

َ
ۡأ ٓ َۡوَما ۡإينَۡشآَء ُ ۡٱّللَّ َوَل٣٣ۡۡهي

نۡ
َ
ۡيُرييُدۡأ ُ ۡإينََۡكَنۡٱّللَّ نَصَحۡلَُكم 

َ
ۡأ ن 
َ
َردُتۡأ

َ
ۡأ ۡإين  ٓ ِحي ۡنُص  يَنَفُعُكم 

تُر َجُعونَۡ ِۡإَوََل هۡي ويَيُكم  ُۡهَوَۡرُبُكم   [24-22]هود:ۡ﴾ُيغ 

“লস িলল, ‘আল্লাহই লো লোমালদর োলছ ো হাবজর 
েরলিন, যবদ বেবন চান। আর লোমরা োলে অক্ষম 
েরলে পারলি না’। ‘আর আবম লোমালদরলে উপলদশ 
বদলে চাইললও আমার উপলদশ লোমালদর লোলনা 
উপোলর আসলি না, যবদ আল্লাহ লোমালদর বিভ্রান্ত 
েরলে চান। বেবন লোমালদর রি এিং োুঁর োলছই 
লোমালদরলে বেবরলয় লনওয়া হলি”। [সূরা হুদ, আয়াে: 
৩৩-৩৪] 

েুরআন োরীম নিীলদর বিেলেথর োবহনীর আয়াে িারা 
ভরপুর। লযমন, মূসা ‘আলাইবহস সালালমর বেরআউলনর 
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সালর্ বিেেথ, নূহ ‘আলাইবহস সালালমর োর োওলমর 
ললােলদর সালর্, ইিরাহীম ‘আলাইবহস সালাম নমরূলদর 
সালর্ ও োর বপোর সালর্, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর েুরাইশলদর সালর্ এিং সাহািীলদর 
মুশবরেলদর সালর্ বিেেথ েলরন। এ সি বিেেথ হললা, 
হে পন্থীলদর সালর্ িাবেল পন্থীলদর বিেেথ, যালে োরা 
হেলে েিুল েলর এিং িাবেল লর্লে বেলর আলস। আর 
এগুললা হললা, প্রশংসনীয় বিেেথ।  

অনুরূপভালি েুরআলন লয মবহলাবির ঘিনা উলল্লখ েরা 
হয়, লস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনেি 
এলস োেওয়া চান। আল্লাহ ো‘আলা িললন, 

﴿ۡ ُ َوٱّللَّ ۡي ٓۡإيََلۡٱّللَّ َتِكي َهاَۡوتَش  َۡزو جي لَُكِۡفي ۡتَُجَٰدي ِتي
َلۡٱلَّ ۡقَو  ُ َۡسميَعۡٱّللَّ قَد 

ۡ ير َۡسمييُعۢۡبَصي َ ۡٱّللَّ إينَّ  ٓۡ َمُعَُۡتَاُوَرُكَما  [11]املجادلة:ۡ﴾يَس 

আল্লাহ অিশযই লস রমনীর ের্া শুলনলছন লয োর স্বামীর 
িযাপালর লোমার সালর্ িাদানুিাদ েরবছল আর আল্লাহর 
োলছ েবরয়াদ েরবছল। আল্লাহ লেমালদর েলর্াপের্ন 
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লশালনন। বনশ্চয় সিথলোো, সিথদ্রিা”। [সূরা আল-

মুজাদালাহ, আয়াে: ০১]  

মবহলাবি োর স্বামীর সালর্ োর পবরণবে ও োর সালর্ 
োর েরণীয় সম্পলেথ জানলে চান। োর স্বামী োর জনয 
হালাল নাবে হারাম? এ হললা, প্রশংসনীয় বিেেথ।  

মন্দ িা খারাপ বিেেথ:  

এমন বিেেথ যা পবরষ্কার িাবেল অর্িা িাবেললর বদলে 
বনলয় যায়। লযমন, আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

﴿ۡ ُل َۡوُيَجَٰدي رييَن  َۡوُمنذي ييَن ي ُۡمبَشل ۡإيلَّ ۡٱل ُمر َسليَي ُل ۡنُر سي ييَنَۡوَما ٱَّلَّ
 ۡ ُروا نذي

ُ
ۡأ ٓ َۡوَما َۡءاَيَِٰتي

َُذٓوا  َوٱَّتَّ ۡۡۖ َقَّ ۡٱۡل  يهي ۡب
ُضوا  حي ُد  َۡلي َبَٰطيلي

يٱل  ۡب
َكَفُروا 

ۡ[16﴾]الكهف:اُۡهُزوٗۡ

“আর আমরা লো রাসূললদরলে সুসংিাদদাো ও 
সেেথোরী রূলপই পাবিলয়বছ এিং যারা েুেুরী েলরলছ 
োরা িাবেল িারা েেথ েলর, যালে োর মািযলম সেযলে 
বমবিলয় বদলে পালর। আর োরা আমার আয়ােসমূহলে 
এিং যা বদলয় োলদরলে সেেথ েরা হলয়লছ, োলে 
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উপহাস বহলসলি গ্রহণ েলর।” [সূরা আল-োহাে, 
আয়াে: ৫৬] 

অর্থাৎ যালে োরা হেলে প্রবেহে েরলে পালর এিং 
বমর্যা সািযস্ত েরলে পালর। আর বনন্দনীয় বিেেথ হললা, 
োবেরলদর স্বভাি। আল্লাহ োয়ালা িললন,  

ييَنۡ﴿ ۡٱَّلَّ ُل َۡوُيَجَٰدي رييَن  َۡوُمنذي ييَن ي ُۡمبَشل ۡإيلَّ ۡٱل ُمر َسليَي ُل ۡنُر سي َوَما
 ۡ ُروا نذي

ُ
ۡأ ٓ َۡوَما َۡءاَيَِٰتي

َُذٓوا  َوٱَّتَّ ۡۡۖ َقَّ ۡٱۡل  يهي ۡب
ُضوا  حي ُد  َۡلي َبَٰطيلي

يٱل  ۡب
َكَفُروا 

 [16﴾]الكهف:اُۡهُزوٗۡ

“আর আমরা লো রাসূললদরলে সুসংিাদদাো ও 
সেেথোরী রূলপই পাবিলয়বছ এিং যারা েুেুরী েলরলছ 
োরা িাবেল িারা েেথ েলর, যালে োর মািযলম সেযলে 
বমবিলয় বদলে পালর। আর োরা আমার আয়ােসমূহলে 
এিং যা বদলয় োলদরলে সেেথ েরা হলয়লছ, োলে 
উপহাস বহলসলি গ্রহণ েলর”। [সূরা আল-োহাে, 
আয়াে: ৫৬] 

এ মহান আয়াে িারা এ ের্া স্পি প্রমাণ েলর লয, 
োবেররা সিথদা হেলে প্রবেহে ও দূরীভূে েরলে 
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ঈমানাদরলদর সালর্ বিেেথ েলর র্ালে। আল্লাহ ো‘আলা 
আলরা িললন, 

﴿ِۡۢ ة مَّ
ُ
ۡأ ُۡكُ ت  َۖۡۡوَهمَّ هيم  دي َۡبع  َزاُبۡميۢن ح 

َ َۡوٱۡل  ۡنُوح  ۡقَو ُم َۡقب لَُهم  بَت  َكذَّ
ۡۡۖ ُتُهم  َخذ 

َ
ۡفَأ َقَّ يهيۡٱۡل  ب

 ۡ ُضوا حي ُد  َۡلي َبَٰطيلي
يٱل  ب
 ۡ َوَجََٰدلُوا ۡۡۖ ُخُذوهُ

 
َأ َۡلي يهيم  يَرُسول ب

ۡۡ[11﴾]اغفر:فََكي َفََۡكَنۡعيَقابيۡ

“এলদর পূলিথ নূলহর োওম এিং োলদর পলর অলনে 
দলও অস্বীোর েলরবছল। প্রলেযে উম্মেই স্ব স্ব 
রাসূললে পােড়াও েরার সংেল্প েলরবছল এিং সেযলে 
বিদূবরে েরার উলেলশয োরা অসার বিেলেথ বলপ্ত 
হলয়বছল। েলল আবম োলদরলে পােড়াও েরলাম। 
সুেরাং লেমন বছল আমার আযাি!” [সূরা গাবের, 
আয়াে: ০৫]  

অর্থাৎ োরা ঝগড়া বিিাদ ও বিেেথ েলর যালে হেলে 
বমবিলয় লদয়। আল্লাহ ো‘আলা আলরা িললন,  
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﴿ۡ ُُۡيَآُجوَن ييَن َۡوٱَّلَّ ُتُهم  ُۡحجَّ ََۡلُۥ يَب ُتجي ۡٱس  َۡما دي َۡبع  ۡميۢن ي ۡٱّللَّ ِفي
ۡ ۡوََعلَي هيم  يهيم  َۡربل ۡعينَد يدۡرَداحيَضةر َۡشدي َۡعَذاب  َۡولَُهم   ﴾َغَضب 

 [16]الشورى:

“আর আল্লাহর আহ্বালন সাড়া লদওয়ার পর আল্লাহ 
সম্পলেথ যারা বিেেথ েলর, োলদর দলীল-প্রমাণ োলদর 
রলির বনেি অসার। োলদর ওপর (আল্লাহর) গযি এিং 
োলদর জনয রলয়লছ েবিন শাবস্ত”। [সূরা সুরা: ১৬] 

যারা আল্লাহ ো‘আলার আহ্বালন সাড়া বদলয় আল্লাহর 
ওপর ঈমান এলনলছ, োলদর সালর্ আল্লাহর িযাপালর যারা 
বিেেথ েলর ও ঝগড়া-বিিাদ েলর এ আয়াে োলদর জনয 
হুমবে ও সেেথিাণী উচ্চারণ েলর। আল্লাহ ো‘আলা যারা 
মুবমনলদর আল্লাহর রাস্তা হলে বিরে রাখলে চায় আল্লাহ 
ো‘আলা োলদর শাবস্তর প্রবেশ্রুবে লদন। আল্লাহ ো‘আলা 
িললন,  

﴿ۡ ُرر َكَۡتَقُلُبُهم  فَََلَۡيغ   ۡ ييَنَۡكَفُروا ۡٱَّلَّ يۡإيلَّ ۡٱّللَّ َۡءاَيَٰتي ٓ ُلِۡفي َماۡيَُجَٰدي
يَلَٰدۡي

ۡٱۡل  ۡ[14﴾]اغفر:ِفي
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“োবেররাই লেিল আল্লাহর আয়ােসমূহ বনলয় বিেলেথ 
বলপ্ত হয়। সুেরাং লদলশ লদলশ োলদর অিাি বিচরণ লযন 
লোমালে লিাুঁোয় না লেলল।” [সূরা গাবের, আয়াে: ০৪]  

আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

َقُهوهُۡ﴿ نَۡيف 
َ
ۡأ نًَّة كي

َ
ۡأ يهيم  وب

ۡقُلُ َٰ وََجَعل َناََۡعَ َتميُعۡإيََل َكۖۡۡ نۡيَس  َومين ُهمۡمَّ
ۡ يهيم  َٓۡءاَذان َۡءايَةۡ َوق رَٗۡوّفي ُكَّ  ۡ ا ۡإيَذاَۡجآُءوَكۡۡا ِۡإَونۡيََرو  ى َحِتَّ ۡۡۖ يَها ب

 ۡ ميُنوا ۡيُؤ  لَّ
ليَيۡ وَّ

َ ۡٱۡل  ُي َسَٰطي
َ
ۡأ ٓ ۡإيلَّ ٓ َۡهََٰذا ۡإين  َۡكَفُرٓوا  ييَن ۡٱَّلَّ َۡيُقوُل لُونََك يَُجَٰدي

 [21﴾]اِلنعام:

“আর োলদর লেউ লোমার প্রবে োন লপলে লশালন, বেন্তু 
আবম োলদর অন্তলরর ওপর লরলখ বদলয়বছ আিরণ লযন 
োরা অনুিািন না েলর, আর োলদর োলন লরলখবছ 
বছবপ। আর যবদ োরা প্রবেবি আয়ােও লদলখ, োরা োর 
প্রবে ঈমান আনলি না; এমনবে যখন োরা লোমার োলছ 
এলস িাদানুিালদ বলপ্ত হয়, যারা েুেুরী েলরলছ োরা 
িলল, ‘এিা পূিথিেথীলদর েল্পোবহনী ছাড়া বেছুই নয়।’ 
[সূরা আল-আন‘আম, আয়াে: ২৫]  
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অর্থাৎ েুবম পূলিথোর ললােলদর লর্লে গ্রহণ েরছ এিং 
োলদর বেোিসমূহ ও োলদর মুখ লর্লে শুলন শুলন 
বশখছ। আল্লাহ ো‘আলা আলরা িললন, 

﴿ۡ ۡقَو مر ُۡهم  َۡجَدَلۢ ۡبَل  ۡإيلَّ ۡلََك ُبوهُ َۡماََۡضَ ُۡهَو  م 
َ
ۡأ ر َۡخي  يَهُتَنا َٰل

َ
َوقَالُٓوا َۡءأ

مُۡ  [16﴾]الزخرف:ونََۡخصي

“আর োরা িলল, আমালদর উপাসযরা লেষ্ঠ নাবে ঈসা? 
োরা লেিল েুিেলেথর খাবেলরই োলে লোমার সামলন 
লপশ েলর। িরং এরাই এে ঝগড়ালি সম্প্রদায়”। [সুরা 
আয-যুখরুে, আয়াে: ৫৭] 

িাবেললর ওপর োরা ঝগড়া েলর এিং োরা বছল অবিে 
ঝগড়ালি। 

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, 
বেবন িললন, 

 اهلل أن تزعم :فقال انلب إل الزبعرى بن اهلل عبد جاء»
ۡي﴿ۡاآلية هذه عليك أنزل ۡٱّللَّ ُۡدوني ۡمين ُبُدوَن َۡتع  َۡوَما إينَُّكم 

ۡلََهاَۡوَٰريُدوَنۡ نُتم 
َ
ا٩٨َۡۡحَصُبَۡجَهنََّمۡأ يَهٗةۡمَّ ُؤَلٓءيَۡءال ََۡكَنَۡهى ۖۡۡلَو  َوَرُدوَها
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ونَۡ ُ ۡفييَهاَۡخَِٰلي  قد :الزبعرى ابن فقال[ ٨٩ :اِلنبياء]  ﴾َوُكل 
 مريم، بن وعيىس وعزير واملالئكة والقمر الشمس عبدت

َيَمۡ﴿ فزنلت آهلتنا؟ مع انلار ف هؤالء لك اَُۡضيَبۡٱب ُنَۡمر  َولَمَّ
ُدوَنۡ ُمَكۡمين ُهۡيَصي قَو  ۡ ٥٧َۡمَثًَلۡإيَذۡا ُبوهَُۡوقَالُٓوا ََضَ َمۡا م ُۡهَوۡ 

َ
رۡأ َخي  يَهُتَنۡا َٰل

َ
َءأ

ُموَنۡ َۡخصي ۡقَو مر ُۡهم  بَل   ۡ َۡجَدَلۢ ۡنزلت [ ثم٧٥ :الزخرف]ۡ﴾٥٨لََكۡإيلَّ
ُۡمب َعُدونَۡ﴿ َۡعن َها َلىئيَك و 

ُ
ۡأ ََنى ُس  ۡٱۡل  ينَّا ۡمل ۡلَُهم َۡسَبَقت  ييَن ۡٱَّلَّ  ﴾إينَّ

 «[١٠١ :]اِلنبياء

“ইিন যুিারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর 
বনেি এলস বজজ্ঞাসা েলর েুবম বে িারণা ের লয, আল্লাহ 
ো‘আলা লোমার ওপর এ আয়াে-  

ۡلََهاَۡوَٰريُدوَنۡ﴿ نُتم 
َ
َحَصُبَۡجَهنََّمۡأ ۡي ۡٱّللَّ ُبُدوَنۡمينُۡدوني َۡوَماَۡتع  إينَُّكم 

يَهة٩٨ۡۡٗ ُؤَلٓءيَۡءال ََۡكَنَۡهى ونَۡۡلَو  ُ ۡفييَهاَۡخَِٰلي َوُكل  ۡۡۖ اَۡوَرُدوَها  :اِلنبياء﴾]مَّ
٨٩ ] 

“বনশ্চয় লোমরা এিং আল্লাহ ছাড়া লোমরা যালদর পূজা 
ের, লসগুললা লো জাহান্নালমর জ্বালানী। লোমরা লসখালন 
প্রলিশ েরলি”। [সরুা আল-আববয়া, আয়াে: ৯৮]  
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নাবযল েলরন, ইিন যুিারী িললন, আমরা সূযথ, চন্দ্র, 
বেবরশো উযাইর ও ঈসা ইিন মারইয়ালমর ইিাদে 
েবর। োহলল োলদর সিাই বে আমালদর ইলাহগুললার 
সালর্ জাহান্নালম যালি? েখন আল্লাহ ো‘আলা এ আয়াে 
নাবযল েলরন- 

﴿ۡ ُدوَن ۡيَصي ۡمين ُه ُمَك ۡقَو  ۡإيَذا َۡمَثًَل َيَم َۡمر  ۡٱب ُن َُۡضيَب ا ۡ ٥٧َۡولَمَّ َوقَالُٓوا
ُۡهَو ۡمَۡ م 

َ
ۡأ ر يَهُتَناَۡخي  َٰل

َ
ُموَنَۡءأ َۡخصي ۡقَو مر ُۡهم  بَل   ۡ َۡجَدَلۢ ۡلََكۡإيلَّ ُبوهُ اََۡضَ
 [٧٥ :الزخرف]ۡ﴾٥٨

“আর োরা িলল, আমালদর উপাসযরা লেষ্ঠ নাবে ঈসা? 
োরা লেিল েুিেলেথর খাবেলরই োলে লোমার সামলন 
লপশ েলর। িরং এরাই এে ঝগড়ালি সম্প্রদায়”। [সূরা 

যুখরুে: ৫৭] 

োরপর আল্লাহ ো‘আলা এ আয়াে নাবযল েলরন, 

ُۡمب َعُدونَۡ﴿ َۡعن َها َلىئيَك و 
ُ
ۡأ ََنى ُس  ۡٱۡل  ينَّا ۡمل ۡلَُهم َۡسَبَقت  ييَن ۡٱَّلَّ  ﴾]إينَّ

 [١٠١ :اِلنبياء



 

 

 
 54  

“বনশ্চয় আমার পক্ষ লর্লে যালদর জনয পূলিথই েলযাণ 
বনিথাবরে রলয়লছ োলদরলে ো লর্লে দূলর রাখা হলি।” 
[সূরা আল-আববয়া, আয়াে: ১০১] 

উযাইর ‘আলাইবহস সালাম ও ঈসা ইিন মারইয়াম 
জাহান্নালমর আগুন লর্লে মুি র্ােলি আর অনযানয 
িাবেল ইলাহগুললা জাহান্নালম যালি। এমনবে চন্দ্র, সূযথ 
ও মূবেথগুললালে জাহান্নালম বনলক্ষপ েরা হলি, যালে 
োলদর যারা পূজা েরে োলদর েি লদওয়া হয় ও 
োলদর শাবস্তর মাত্রা িৃবে েরা হয়। োলদর িলা হলি, এ 
সি ইলাহগুললার লোমরা ইিাদে েরলে। এখন োরা 
লোমালদর জাহান্নালমর োরণ হললা। তাবির োরবণ 

লোমরা জাহান্নালমর খবড়। সুেরাং লোমরা জাহান্নালমর 
আযালির স্বাদ গ্রহণ েরলে র্াে। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ মুশবরেলদর 
সালর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও োর 
সাহািীলদর এোবিে বিেেথ হলয়লছ। োবেররা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও োর সাহািীলদর সালর্ 
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অনযায়ভালি ঝগড়া-বিিাদ েরে। আল্লাহ ো‘আলা 
িললন,  

﴿ۡ ِإَونَّ  ۡ ق  ۡلَفيس  ِۡإَونَُّهۥ َۡعَلي هي ي ۡٱّللَّ ُم ۡٱس  َكري
ۡيُذ  ۡلَم  ا ۡميمَّ ُكلُوا 

 
ۡتَأ َوَل

تُۡٱلشَّۡ َطع 
َ
ۡأ ِإَون  ۡۡۖ لُوُكم  َُجَٰدي َۡلي يهيم  َآئ َلي و 

َ
ۡأ َيََۡلُوُحوَنۡإيََلى ۡإينََّۡيَٰطي ُۡموُهم  ُكم 

يُكونَۡ  [121]اِلنعام:ۡ﴾لَُمش 

“আর লোমরা ো লর্লে আহার েলরা না, যার ওপর 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ েরা হয়বন এিং বনশ্চয় ো 
সীমালঙ্ঘন এিং শয়োনরা োলদর িনু্ধলদরলে প্রলরাচনা 
লদয়, যালে োরা লোমালদর সালর্ বিিাদ েলর। আর যবদ 
লোমরা োলদর আনুগেয ের, েলি বনশ্চয় লোমরা 
মুশবরে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াে: ১২১]  

শরী‘আলের বিিান যা হে ও সেয ো প্রবেহে েরার 
জনয শয়োন োবেরলদর যুবি লদয়, েলল োরা 
মুসবলমলদর িলল, লোমরা লোমালদর বনজ হালে যা 
জলিহ ের, ো লোমরা িক্ষণ ের, অর্চ লয গুললালে 
আল্লাহ ো‘আলা বনলজ হেযা েলর ো লোমরা খাও না?! 
লদখুন! জাবহললদর যুবি েেইনা অিান্তর! আল্লাহ 
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ো‘আলা োলদর ের্া প্রেযাখযান েলরন এিং মুসবলমলদর 
সলবািন েলর িললন,  

﴿ۡ ِإَونَّ  ۡ ق  ۡلَفيس  ِۡإَونَُّهۥ َۡعَلي هي ي ۡٱّللَّ ُم ۡٱس  َكري
ۡيُذ  ۡلَم  ا ۡميمَّ ُكلُوا 

 
ۡتَأ َوَل

ۡإينَُّكمۡ  ُتُموُهم  َطع 
َ
ۡأ ِإَون  ۡۡۖ لُوُكم  َُجَٰدي َۡلي يهيم  َآئ َلي و 

َ
ۡأ َيََۡلُوُحوَنۡإيََلى َيَٰطي ۡٱلشَّ

يُكونَۡ  ۡ[121﴾]اِلنعام:لَُمش 

“আর লোমরা ো লর্লে আহার েলরা না, যার ওপর 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ েরা হয়বন এিং বনশ্চয় ো 
সীমালঙ্ঘন এিং শয়োনরা োলদর িনু্ধলদরলে প্রলরাচনা 
লদয়, যালে োরা লোমালদর সালর্ বিিাদ েলর। আর যবদ 
লোমরা োলদর আনুগেয ের, েলি বনশ্চয় লোমরা 
মুশবরে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াে: ১২১]  

সিই আল্লাহ ো‘আলার োয়সালা হলয় র্ালে। আল্লাহর 
োয়সালা ছাড়া লোলনা বেছুই হয়বন। যালে মানুষ জলিহ 
েলর ো লযমন আল্লাহর োয়সালা অনুযায়ী হলয় র্ালে 
অনুরূপভালি লয জন্তুবি বনলজ বনলজ মারা যায় োও 
আল্লাহর োয়সালায় হলয় র্ালে। েলি লয জন্তু আল্লাহর 
নাম বনলয় মানুষ জলিহ েলর োর বিষলয় আল্লাহ োয়ালা 
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হালাললর োয়সালা লদন, আর লয জন্তুবি বনলজ বনলজ 
মারা যায় োলে আল্লাহ ো‘আলা হারালমর োয়সালা 
লদন।  

োলদর এ বিেেথ সম্পলেথ আলরা লদখুন হাদীলসর 
মািযলম। 

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে,   

 اهلل، رسول يا :فقالوا انلب صل اهلل عليه وسلم أناس أىت»
 اهلل؟ يقتل ما نأكل وال نقتل، ما أنأكل

“বেছু ললাে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর 
দরািালর এলস বজজ্ঞাসা েলর িলল লহ আল্লাহর রাসূল! 
আমরা যা হেযা েবর ো আমরা খাি আল্লাহ ো‘আলা যা 
হেযা েলর আমরা ো খাি না? েখন আল্লাহ ো‘আলা এ 
আয়াে إينُۡكنُتمۡ﴿  َعلَي هۡي ۡي ُمۡٱّللَّ اُۡذكيَرۡٱس  ميمَّ  ۡ مينييَۡأَِبفَُُكُوا ُۡمؤ  َٰتيهۦي َۡي  

লর্লে বনলয় ﴾َۡيُكون ۡلَُمش  ۡإينَُّكم  ُتُموُهم  َطع 
َ
ۡأ  পযথন্ত নাবযল ِإَون 

েলরন।”13  

                                                           
13 বেরবমযী, হাদীস নং ৩০৬৯।  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বমরালজ বগলয় যা 
লদলখন, ো বনলয় মুশবরেরা বিেেথ েরলল আল্লাহ 
ো‘আলা োলদর বিেলেথর িণথনা বদলয় িললন,  

َۡۡماَۡكَذَبۡ﴿ ىى
َ
َۡماۡيََرى١١َٰۡۡٱل ُفَؤاُدَۡماَۡرأ َٰ َفُتَمَُٰرونَُهۥََۡعَ

َ
﴾ ]انلجم : أ

11-12] 

“লস যা লদলখলছ, অন্তিঃেরণ লস সম্পলেথ বমর্যা িলল বন। 
লস যা লদলখলছ, লস সম্পলেথ লোমরা বে োর সালর্ বিেেথ 
েরলি?” [সূরা আন-নাজম, আয়াে: ১১-১২] 

অর্থাৎ লহ মুশবরেগণ আল্লাহ োয়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লয সি বনদশথন লদবখলয়লছন ো 
লোমরা অস্বীোর েরছ! এিং সলন্দহ লপাষণ েরছ! 
আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

َملُوَنۡ﴿ يَماَۡتع  لَُمۡب ع 
َ
ۡأ ُ ۡٱّللَّ ٦٨ِۡۡإَونَۡجََٰدلُوَكَۡفُقلي َُۡي ُكُمۡبَي َنُكم  ُ ٱّللَّ
ۡفيۡ ََّت َتليُفونَۡيَو َمۡٱل قيَيََٰمةيۡفييَماُۡكنُتم   [66-66]انلجم:ۡ﴾يهۡي

“আর োরা যবদ লোমার সালর্ িােবিেিা েলর, োহলল 
িল, ‘লোমরা যা ের, লস সম্পলেথ আল্লাহ সমযে 
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অিবহে।’ লোমরা লয বিষলয় মেলভদ েরছ, আল্লাহ লস 
বিষলয় বেয়ামলের বদন েয়সালা েলর লদলিন।” [সূরা 
আল-হজ, আয়াে: ৬৮-৬৯] োবেররা যখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সালর্ অনর্থে বিেেথ েখন 
আল্লাহ ো‘আলা োর ওপর এ আয়াে নাবযল েলর 
োলদর প্রবেহে েলরন। বেবন িললন, লোমারা যা ের 
আল্লাহ ো‘আলা লস সম্পলেথ জালনন। অর্থাৎ লোমরা লয 
েুেুরী ও হৎোবরো েরছ, লস সম্পলেথ আল্লাহ ো‘আলা 
অিগে আলছন। োই বেবন োলদর লোমালদর লর্লে 
বিরে র্ােলে ও লোমালদর সালর্ বিেেথ েরলে না 
েলরন। োরণ হিোরী ললােলদর সালর্ বিেেথ েলর 
লোলনা োয়দা লনই।  

মুশবরেরা েুরআন বিষলয় অনর্থে বিেেথ েলর, আল্লাহ 
ো‘আলা িললন,  

ُررۡ ﴿ فَََلَۡيغ   ۡ ييَنَۡكَفُروا ۡٱَّلَّ يۡإيلَّ ۡٱّللَّ َۡءاَيَٰتي ٓ ُلِۡفي َۡماۡيَُجَٰدي َكَۡتَقُلُبُهم 
ۡ يَلَٰدي

ۡٱۡل   [14﴾]اغفر:ِفي
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“োবেররাই লেিল আল্লাহর আয়ােসমূহ বনলয় বিেলেথ 
বলপ্ত হয়। সুেরাং লদলশ লদলশ োলদর অিাি বিচরণ লযন 
লোমালে লিাোয় না লেলল”। [সূরা গাবের, আয়াে: ০৪] 

আবু্দল্লাহ ইিন আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

ا اَل » َادلِو  ْرآِن؛ ِف  جت  ْفر   فِيهِ  ِجَداال فَإنّ  الق   «ك 

“লোমরা েুরআন বিষলয় ঝগড়া-বিিাদ েলরা না। োরণ, 
েুরআন বিষলয় বিিাদ েরা েুেুরী”।  

দুিথল-ঈমান সম্পন্ন ললােলদর বিেেথ: 

অনুরূপভালি দুিথল ঈমানদারলদর পক্ষ লর্লে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিেলেথর সমু্মখীন হন।  

 আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

ۡفَرييقٗۡ﴿ ِۡإَونَّ ي َقل
يٱۡل  ۡب ۡبَي تيَك ۡميۢن َۡرُبَك رََجَك خ 

َ
ۡأ ٓ مينيَيَۡكَما ۡٱل ُمؤ  يَن ۡمل ا

َٰريُهوَنۡ َك
نََّما٥ۡۡلَ

َ
َۡكأ َ َدَۡماۡتَبَيَّ َۡبع  ي َقل

ۡٱۡل  لُونََكِۡفي ۡيَُساقُوَنۡإيََلۡيَُجَٰدي
ۡيَنُظُرونَۡ َۡوُهم   [6-1]اِلنفال:ۡ﴾ٱل َمو تي
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“(এিা এমন) লযভালি লোমার রি লোমালে বনজ ঘর 
লর্লে লির েলরলছন যর্াযর্ভালি এিং বনশ্চয় মুবমনলদর 
এেবি দল ো অপছন্দ েরবছল। োরা লোমার সালর্ 
সেয সম্পলেথ বিেেথ েরলছ ো স্পি হলয় যাওয়ার পর। 
লযন োলদরলে মৃেুযর বদলে হাুঁবেলয় লনয়া হলি, আর 
োরা ো লদখলছ। [সূরা আল-আনোল, আয়াে: ৫-৬] 
অর্থাৎ োরা যখন িুঝলে পারল যুে ও লড়াই বনবশ্চে। 
েখন োরা ো অপছন্দ েরল এিং িলল, আপবন যুলের 
ের্া লেন আমালদর আলগ জানায় বন? যালে আমরা 
যুলের জনয তেবর ও প্রস্তুে হোম? আমরা লো লির 
হলয়বছ িাবণবজযে োলেলার জনয আমরা তসনয দললর 
উলেলশয লির হই নাই। এ বছল োলদর বিিাদ।  

োবেররা নিীলদর সালর্ োলদর উপবিবেলেও বিিাদ ও 
বিেেথ েরে। লযমন, হূদ ‘আলাইবহস সালাম োর 
োওলমর ললালেরা োর সালর্ বিেেথ েলর এিং মূবেথ 
বিষলয় োর সালর্ ঝগড়া েলর। আল্লাহ ো‘আলা হুদ আ. 
এর জিালন িললন,  
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﴿ۡٓ ِۡفي لُونََني تَُجَٰدي
َ
أ ۡۡۖ ۡوََغَضبر س  ۡريج  يُكم  بل ينۡرَّ َۡوَقَعَۡعلَي ُكمۡمل قَاَلۡقَد 

َمآء ۡ س 
َ
ۡ ۡأ َطَٰن 

ُۡسل  ۡمين يَها ۡب ُ ۡٱّللَّ َل ۡنَزَّ ا ۡمَّ َۡوَءابَآؤُُكم نُتم 
َ
ۡأ ٓ ي ُتُموَها َۡسمَّ

ريينَۡ ُمنَتظي
يَنۡٱل  َۡمَعُكمۡمل إيّنلي  ۡ ُرٓوا  ۡ[97اِلعراف:[﴾فَٱنَتظي

“লস িলল, বনশ্চয় লোমালদর ওপর লোমালদর রলির পক্ষ 
লর্লে আযাি এ লক্রাি পবেে হলয়লছ। লোমরা বে এমন 
নামসমূহ সম্পলেথ আমালদর সালর্ বিিাদ েরছ, যার নাম 
েরণ েরছ লোমরা ও লোমালদর বপেৃপুরুষরা যার 
িযাপালর আল্লাহ লোলনা প্রমাণ নাবযল েলরনবন? সুেরাং 
লোমরা অলপক্ষা ের। আবমও লোমালদর সালর্ অলপক্ষা 
েরবছ।” [সূরা আল-আ‘রাে, আয়াে: ৭১] অর্থাৎ েেে 
মূবেথ বনলয় লোমরা বিেেথ েরছ, লযগুললার নাম েরন 
লোমরা ও লোমালদর পূিথ পুরুষরাই েরলছ। োরা লোলনা 
ক্ষবে িা উপোর েরলে পালর না।?! 

আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

ًتاۡعينَدۡ﴿ َۡمق  َكُُبَ ۡۡۖ َُٰهم  تَى
َ
ۡأ َطَٰن 

ُسل  ۡي يَغي  ب ۡي ۡٱّللَّ َٓۡءاَيَٰتي لُوَنِۡفي ييَنۡيَُجَٰدي ٱَّلَّ
ي ۡ ُۡمَتَكُبل بي

ۡقَل  ي
ُۡكل َٰ ََۡعَ ُ ۡٱّللَّ َبُع َۡيط  يَك َٰل َۡكَذ َۡءاَمُنوا   ييَن ۡٱَّلَّ ۡوَعينَد ي ٱّللَّ

 [21﴾]اغفر:َجبَّارۡ 
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“যারা বনজলদর োলছ আগে লোলনা দলীল-প্রমাণ ছাড়া 
আল্লাহর বনদশথনা-িলী সম্পলেথ বিেলেথ বলপ্ত হয়। োলদর 
এ োজ আল্লাহ ও মুবমনলদর দৃবিলে অবেশয় ঘৃণাহথ। 
এভালিই আল্লাহ প্রলেযে অহংোরী তস্বরাচারীর অন্তলর 
সীল লমলর লদন।” [সূরা গাবের, আয়াে: ৩৫] লে এ 
ের্াবি িলবছল? আল্লাহ ো‘আলা োর ের্ার িণথনা লদন? 
এ ের্াবি িলবছল, লেরআউলনর লগালত্রর এেজন 
ঈমানদার যখন লস মুসা ‘আলাইবহস সালামলে ছড়ালে 
উেে হয়। আল্লাহ োয়ালা িললন, 

﴿ۡ ِۡفي ۡإين َُٰهم  تَى
َ
ۡأ َطَٰن 

ُۡسل  ي يَغي  ۡب ي ۡٱّللَّ َۡءاَيَٰتي ٓ ِۡفي لُوَن ۡيَُجَٰدي ييَن ۡٱَّلَّ ّلإيَن
ۡ يَبَٰليغييهي  اُۡهمۡب ۡمَّ ۡكيُب  

ۡإيلَّ مييُعُۡصُدوريهيم  ۡٱلسَّ إينَُّهۥُۡهَو يۖۡۡ يٱّللَّ ۡب َتعيذ  فَٱس 
يُۡ َصي  [16]اغفر:ۡ﴾ٱۡل 

“বনশ্চয় যারা োলদর বনেি আসা লোলনা দলীলÑ প্রমাণ 
ছাড়াই আল্লাহর বনদশথনািলী সম্পলেথ বিেেথ েলর, 
োলদর অন্তরসমূলহ আলছ লেিল অহংোর, োরা 
বেছুলেই লসখালন (সােললযর মনবজলল) লপৌঁছলি না। 
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োলজই েুবম আল্লাহর োলছ আেয় চাও, বনশ্চয় বেবন 
সিথলোো, সিথদ্রিা।” [সূরা গাবের, আয়াে: ৫৬]  

অহংোর, দম্ভ ও ঝগড়া-বিিালদর মলিয সম্পেথ বিদযমান। 
লদখুন েীভালি অহংোর মানুষলে অনযায়ভালি ঝগড়া-
বিিালদর বদলে িাবিে েলর এিং সেযলে প্রবেহে ও 
িাবেললে প্রবেবষ্ঠে েলর। আল্লাহ োয়ালা িললন, 

﴿َٰۡ َۡءاَي ٓ ِۡفي لُوَن ۡيَُجَٰدي ييَن ۡٱَّلَّ ۡإيََل ۡتََر لَم 
َ
ۡأ َٰ ّنَّ

َ
ۡأ ي ۡٱّللَّ تي

فُونَۡ َ  [66﴾]اغفر:يُص 

“েুবম বে োলদর প্রবে লক্ষয েরবন যারা আল্লাহর 
বনদশথনািলী সম্পলেথ িােবিেিা েলর? োলদরলে 
লোর্ায় বেরালনা হলি? [সূরা গাবের, আয়াে: ৬৯] 

বনন্দনীয় বিেলেথর প্রোর:  

বনন্দনীয় বিেেথ ও দুই প্রোর:  

এে. জ্ঞানহীন ঝগড়া বিিাদ। লযমন, আল্লাহ ো‘আলা 
িললন,  
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ۡعيل مۡ ﴿ ي يَغي  ۡب ي ۡٱّللَّ ِۡفي ُل ۡيَُجَٰدي َۡمن ۡٱنلَّاسي َۡشي َطَٰنۡ َۡوميَن
ُۡكَّ َۡوَيتَّبيُع

رييدۡ  ۡ[2﴾]احلج:مَّ

“মানুলষর মলিয েেে আল্লাহ সম্পলেথ েেথ-বিেেথ েলর 
না লজলন এিং লস অনুসরণ েলর প্রলেযে বিলদ্রাহী 
শয়োলনর।” [সূরা আল-হজ, আয়াে: ৩] 

আল্লাহ ো‘আলা আহলল বেোিলদর সলবািন েলর 
িললন, 

ۡعيل م ۡفَليَمُُۡتَآُجوَنۡفييَماۡ﴿ يهۦي ۡفييَماَۡلُكمۡب ُتم  َحََٰجج  ُؤَلٓءۡي َۡهى نُتم 
َ
أ َهى

ۡ ۡعيل م   يهۦي ۡب ۡلَُكم َۡيعۡ لَي َس ُ لَُمونََۡوٱّللَّ َۡتع  َۡل نُتم 
َ
َۡوأ ﴾]آل لَُم

 [66عمران:

“সািিান! লোমরা লো লসসি ললাে, বিেেথ েরলল এমন 
বিষলয়, যার জ্ঞান লোমালদর রলয়লছ। েলি লেন লোমরা 
বিেেথ েরছ লস বিষলয় যার জ্ঞান লোমালদর লনই? আর 
আল্লাহ জালনন এিং লোমরা জান না”। [সরূা আলল 

ইমরান, আয়াে: ৬৬] 
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আল্লাহ ো‘আয়ালার বিষলয় বিেেথ েরা জ্ঞানহীন 
বিেলেথর অন্তভুথি। আল্লাহ ো‘আলা িললন, 

َٰعيَقۡ﴿ َو ُلۡٱلصَّ َۡوُير سي يَفتيهۦي ۡخي َمَلىئيَكُةۡمين 
َۡوٱل  ۦي ه دي َم  ُدِۡبي يُحۡٱلرَّع  َويَُسبل

يُدۡ وَُهَوَۡشدي ۡي ۡٱّللَّ لُوَنِۡفي ۡيَُجَٰدي يَهاَۡمنۡيََشآُءۡوَُهم  يُبۡب ۡ﴾ٱل ميَحالۡيَفُيصي
 [12]الرعد:

“আর িজ্র োর প্রশংসায় োসিীহ পাি েলর এিং 
লেলরশোরাও োর ভলয়। আর বেবন গজথনোরী িজ্র 
পািান। অেিঃপর যালে ইিা ো িারা আঘাে েলরন 
এিং োরা আল্লাহর সবলন্ধ ঝগড়া েরলে র্ালে। আর 
বেবন শবিলে প্রিল, শাবস্তলে েলিার।” [সূরা আর-
রা‘আদ, আয়াে: ১৩]  

আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

عيل مۡ ﴿ ۡي يَغي  ب ۡي ۡٱّللَّ ُلِۡفي َۡمنۡيَُجَٰدي َۡشي َطَٰنۡ َۡوميَنۡٱنلَّاسي
ۡرييدۡ مََّۡۡوَيتَّبيُعُۡكَّ

٣ۡۡ َۡعَذابي ۡإيََلَٰ يهي دي َۡوَيه  ُلُهۥ ۡيُضي نَُّهۥ
َ
ۡفَأ هُ َۡمنۡتََولَّ نَُّهۥ

َ
ۡأ ُكتيَبَۡعلَي هي

عيييۡ  [4-2﴾]احلج:ٱلسَّ
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“মানুলষর মলিয েেে আল্লাহ সম্পলেথ েেথ-বিেেথ েলর 
না লজলন এিং লস অনুসরণ েলর প্রলেযে বিলদ্রাহী 
শয়োলনর। োর সম্পলেথ বনিথারণ েরা হলয়লছ লয, লয 
োর সালর্ িনু্ধত্ব েরলি লস অিশযই োলে পর্ভ্রি েরলি 
এিং োলে প্রজ্ববলে আগুলনর শাবস্তর বদলে পবরচাবলে 
েরলি”। [সূরা আল-হজ, আয়াে: ৩-৪] োলদর বিেেথ; 

োরা আল্লাহ সম্পলেথ িারণা েলর লয, আল্লাহ ো‘আলা 
মৃেলে জীবিে েরলে পালর না। োই এেজন োবের 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনেি পুরলনা 
এেবি হাড় বনলয় এলস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর সামলন চূণথ-বিচূণথ েলর িলে, েুবম বে মলন 
ের লয, লোমার রি এ চূণথ -বিচূণথ হাড় লে জীবিে েরলে 
পারলি? এভালিই োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর সালর্ েেথ েরে এিং আবখরালের 
জীিনলে অস্বীোর েরে। আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

ۡٱ﴿ ُلِۡفي َۡمنۡيَُجَٰدي يۡعيل مۡ َوميَنۡٱنلَّاسي يَغي  يۡب َۡوَلۡكيَتَٰبۡ ىَۡوَلُۡهدّٗۡۡللَّ
٨ُۡۡۡۖۡمنيي ۡ ي  ز  ۡخي ۡٱُّلن َيا يََۖۡۡلُۥِۡفي ۡٱّللَّ َۡعنَۡسبييلي

لَّ ُضي َۡلي فيهۦي ۡعيط  َ ثَاّني
ۡ َرييقي

يُقُهۥۡيَو َمۡٱل قيَيََٰمةيَۡعَذاَبۡٱۡل   [6-6﴾]احلج:َونُذي
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“আর মানুলষর মলিয েেে আল্লাহ সম্পলেথ বিেেথ েলর 
লোলনা জ্ঞান ছাড়া, লোলনা বহদালয়ে ছাড়া এিং দীবপ্তমান 
বেোি ছাড়া। লস বিেেথ েলর ঘাড় িাুঁবেলয়, মানুষলে 
আল্লাহর পর্ লর্লে ভ্রি েরার উলেলশয োর জনয রলয়লছ 
দুবনয়ালে লাঞ্ছনা এিং বেয়ামলের বদন আবম োলে দহন 
যন্ত্রণা আস্বাদন েরাি।” [সূরা আল-হজ, আয়াে: ৮-৯] 
অর্থাৎ অহংোরী এিং চায় মানুষলে আল্লাহর রাস্তা হলে 
বিরে রাখলে। 

এ ছাড়াও োরা বেয়ামে বিষলয় বিেেথ েরে। আল্লাহ 
ো‘আলা িললন, 

فيُقوَنۡمين َهاۡ﴿ ُمش   ۡ ييَنَۡءاَمُنوا َوٱَّلَّ ۡۡۖ يَها ميُنوَنۡب ييَنَۡلۡيُؤ 
يَهاۡٱَّلَّ ُلۡب جي َتع  يَس 

يينَۡ ۡٱَّلَّ ۡإينَّ َلٓ
َ
أ  ۡ َُق

نََّهاۡٱۡل 
َ
لَُموَنۡأ َۡضَلَِٰۢلَۡۡوَيع  ۡلَِفي اَعةي ۡٱلسَّ ُيَماُروَنِۡفي

 [75]الشورى:  ﴾بَعييدۡ 

“যারা এলে ঈমান আলন না, োরাই ো ত্বরাবিে েরলে 
চায়। আর যারা ঈমান এলনলছ, োরা এলে ভয় েলর 
এিং োরা জালন লয, এিা অিশযই সেয। লজলন লরখ, 
বনশ্চয় যারা বেয়ামে সম্পলেথ িাে-বিেিা েলর োরা 
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সুদূর পর্ভ্রিিায় বনপবেে”। [সূরা শূরা, আয়াে: ১৮] 

অর্চ বেয়ামলের বিষয়বি ইললম গাইলির অন্তভুথি, যা 
এেমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর লেউ জালন না।  

জ্ঞানহীন েলেথ অন্তভুথি হললা, েদর সম্পলেথ বিেেথ 
েরা 

আমর ইিন শুয়াইি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িবণথে, বেবন 
িললন, 

 ف ُيتصمون وهم أصحابه ىلع اهلل رسول خرج»
  القدر،فكأنما

 
 :فقال .الغضب من الرمان حب وجهه ف ي فقأ

ِمْرت ْم؟ بَِهَذا
 
وْ  أ

َ
ِلْقت ْم؟ لَِهَذا أ ْرآنَ  ترَِضب ونَ  خ   !بِبَْعٍض؟ َبْعَضه   الق 

َمم   بَِهَذاَهلََكِت 
 
مْ  اِل  عمروما بن اهلل عبد فقال :قال َقبْلَك 

 غبطت ما اهلل رسول عن فيه ختلفت بمجلس نفس غبطت
  «عنه وختليف املجلس بذلك نفس

“এেবদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঘর লর্লে 
লির হলয় লদলখন োর সাহািীরা েদর সম্পলেথ বিেেথ 
েরলছ। এ লদলখ রালগ এ লক্ষালভ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর লচহারা মবলন হলয় লগল। েখন 
বেবন োলদর িলললন, লোমালদর এর জনয বনলদথশ লদওয়া 
হলয়লছ? অর্িা লোমালদর এ জনয সৃবি েরা হলয়লছ? 
লোমরা েুরআলনর এে অংশ িারা অপর অংশলে 
আঘাে েরছ! এ োরলণই লোমালদর পূলিথর উম্মেরা 
ধ্বংস হলয়লছ। োরপর আবু্দল্লাহ ইিন আমর িললন, 
আবম আর লোলনা মজবললশ অনুপবিে র্ােলে এে 
পছন্দ েবরবন লসবদন ঐ মজবললশ অনুপবিে র্াোলে 
যেিুেু পছন্দ েবর।” 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অবিে কু্ষব্ধ হন, 
োরণ ক্বদর হললা আল্লাহ ো‘আলার লগাপনীয় বিষয় 
সমূলহর এেবি। লয িযবি না লজলন োলে মশগুল হয়, 
োর পবরণবে হলি লগামরাহী। হয় লস ক্বদরী হলি অর্িা 
জিরী হলি। এ োরলণ বেবন োলে বলপ্ত হলে বনলষি 
েলরন।  

ক্বদর সম্পলেথ বিেেথ ঈমালনর নড়িড়িা ও সলন্দহ, 
সংশলয়র বদলে বনলয় যায়। ক্বদর বিষলয় ঈমালনর মলিয 
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ঘিায় ও সলন্দহ সংশয়লে উসবেলয় লদয়, োই এ বিষলয় 
বিেেথ েরা বনন্দনীয় বিেেথ। োই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

ْمر   يََزال   اَل »
َ
َوائِما   اِلمةِ  َهِذهِ  أ وْ  م 

َ
َقاِربا   أ وا لَمْ  َما م   ِف  َيتَََكَّم 

انِ   «ِوالَقَدرِ  الِودْلَ

“এ উম্মলের যািেীয় েমথোি েেবদন পযথন্ত বিে িা 
সলেযর োছাোবছ র্ােলি যেবদন পযথন্ত োরা েদর ও 
মুশবরেলদর সন্তানলদর বনলয় লোলনা বিেেথ েরলি না। 

বনন্দনীয় বিেলেথর বিেীয় প্রোর: 

বনন্দনীয় বিেলেথর বিেীয় প্রোর হললা, িাবেললে বিজয়ী 
েরা ও হে স্পি হওয়ার পরও ো অস্বীোর েরার 
বিেেথ। লযমন, আল্লাহ ো‘আলা িললন,  

﴿ِۡۢ ة مَّ
ُ
ۡأ ُۡكُ ت  َۖۡۡوَهمَّ هيم  دي َۡبع  َزاُبۡميۢن ح 

َ َۡوٱۡل  ۡنُوح  ۡقَو ُم َۡقب لَُهم  بَت  َكذَّ
ۡ يهيم  يَرُسول ۖۡۡب ُتُهم  َخذ 

َ
ۡفَأ َقَّ يهيۡٱۡل  ب

 ۡ ُضوا حي ُد  َۡلي َبَٰطيلي
يٱل  ب
 ۡ َوَجََٰدلُوا ۡۡۖ ُخُذوهُ

 
َأ َلي

 [1]اغفر: ۡ﴾فََكي َفََۡكَنۡعيَقابيۡ
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“এলদর পূলিথ নূলহর োওম এিং োলদর পলর অলনে 
দলও অস্বীোর েলরবছল। প্রলেযে উম্মেই স্ব স্ব 

রাসূললে পােড়াও েরার সংেল্প েলরবছল এিং সেযলে 
বিদূবরে েরার উলেলশয োরা অসার বিেলেথ বলপ্ত 
হলয়বছল। েলল আবম োলদরলে পােড়াও েরলাম। 
সুেরাং লেমন বছল আমার আযাি!” [সূরা গাবের, 
আয়াে: ৫]  

এ বিেলেথর পবরণবে খুিই খারাপ। আল্লাহ ো‘আলা 
আমালদর এ লর্লে রক্ষা েরুন। আমীন! 

প্রশংসনীয় বিেেথ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদর এর প্রবে আহ্বান েলরন, িরং এবি এেবি 
বজহাদ।  

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

وا» ِكنيَ  َجاِهد  َْشِ مْ  الم  ْمَواِلك 
َ
كمْ  بِأ ْنف س 

َ
لِْسنتَْكم َوأ

َ
 «َوأ

লমৌবখে বজহাদ েীভালি েরলিা?  
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উত্তম ের্া িারা বিেেথ েরার মািযলম। আল্লামা ইিন 
হাযম িললন, আল্লাহর রাস্তায় বজহাদ েরা লযমন ওয়াবজি 
অনুরূপভালি মুনাযারা েরাও ওয়াবজি। আল্লামা সুনআবন 
িললন, জীিন বদলয় বজহাদ হললা, োবেরলদর বিরুলে 
যুলে সশরীলর অংশগ্রহণ েরা। মাল িারা বজহাদ হললা, 
বজহালদর খরচ ও অস্র ক্রলয়র জনয িযয় েরা। আর 
লমৌবখে বজহাদ হললা, োলদর বিরুলে দলীল লপশ েরা 
ও োলদর আল্লাহর বদলে আহ্বান েরা।  

এ িরলনর মুনাযারা েখলনা ওয়াবজি হয়, আিার েখলনা 
লমাস্তাহাি হয়।  

আর বনন্দনীয় বিেেথ সিথািিায় বনবষে। োরণ, ো হললা, 
হেলে প্রেযাখযান েরা অর্িা িাবেললে বিজয়ী েরা।  

েখলনা েখলনা বিেেথ প্রশংসনীয় হয়, বিে এেই িালন 
ো আিার বনন্দনীয়ও হলয় র্ালে। লযমন হজ: আল্লাহ 
ো‘আলা িললন,  
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َۡوَلۡ﴿ َۡرفََث ۡفَََل َجَّ ۡٱۡل  ۡفييهينَّ ۡفََرَض َۡفَمن لُوَمَٰت   ع  ۡمَّ ُهر  ش 
َ
ۡأ َُج ٱۡل 

َۡخي  ۡ مين 
 ۡ َعلُوا َوَماَۡتف   ۡ َجلي

ۡٱۡل  َداَلِۡفي لَمۡ ۡفُُسوَقَۡوَلۡجي َوتََۡيع   ۡ ُ ۡ ُهۡٱّللَّ ُدوا َزوَّ
َبَٰبۡي

ل 
َ ۡٱۡل  ِلي و 

ُ
أ َۡيى َوٱتَُّقوني ۡۡۖ َوىَٰ اديۡٱِلَّق  ۡٱلزَّ َ َۡخي  ۡ[166﴾ ]ابلقرة:فَإينَّ

“হলজর সময় বনবদথি মাসসমূহ। অেএি এই মাসসমূলহ 
লয বনলজর ওপর হজ আলরাপ েলর বনললা, োর জনয 
হলজ অবশ¬ল ও পাপ োজ এিং ঝগড়া-বিিাদ তিি নয়। 
আর লোমরা ভাল োলজর যা ের, আল্লাহ ো জালনন 
এিং পালর্য় গ্রহণ ের। বনশ্চয় উত্তম পালর্য় োেওয়া। 
আর লহ বিলিে সম্পন্নগণ, লোমরা আমালে ভয় ের।” 
[সূরা আল-িাোরাহ, আয়াে: ১৯৭]  

হলজ লয বিেেথ েরলে বনলষি েরা হলয়লছ ো বে?  

লয বিেেথ পরস্পলরর মলিয বিলরাি, বিলিষ ও শত্রুো 
সৃবি েলর, না লজলন বিেেথ েরা, লয বিেেথ লক্ষয, 
প্রবেপলক্ষর ওপর প্রািানয বিস্তার েরা, বিেলেথ লে ভাললা 
েরলে পালর র্ালে, লে োর প্রবেপক্ষলে ঘালয়ল েরলে 
ও চুপ েলর বদলে পালর, ো লদখা উলেশয হলয় র্ালে; 
আল্লাহর সন্তুবি লালভর উলেশয না র্ালে।  
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েখলনা হলজর বিিান বনলয় না লজলন বিেেথ েলর র্ালে, 
োও বনন্দনীয়।  

বেন্তু হক্ব, সবিে ও সুন্নােলে জানার জনয বিেেথ েরা, 
উত্তম বিেেথ। লযমন, হলি োমাতু্ত উত্তম না ইেরাদ? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োলরন বছললন 
নাবে োমাতু্ত পালন েলরন এ িরলনর বিেেথ যোরা সেয 
উদঘািন হয়, ো উত্তম। অনুরুপভালি সাওলমর বিিান 
বিষলয় বিেেথ েরা োর বিিান বনলয় আললাচনা েরা।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

يَام  » ، الص  نَّة  ، َواَل  يَْرف ث   فَاَل  ج  ؤ   َوإِنِ  ََيَْهل  وْ  قَاتَلَه   اْمر 
َ
 َشاَتَمه   أ

ْل  َتنْيِ  َصائِم   إِين   فَلْيَق   عن صالح أيب بن سهيل رواية ويف َمرَّ
َاِدل   َواَل  يَْرف ث   فَاَل  أبيه  «َي 

“সাওম হললা, ডাল স্বরূপ লরাজা অিিা লেউ লযন অবেল 
লোলনা োজ না েলর এিং অজ্ঞোর পবরচয় না লদয়। 
যবদ লোলনা ললাে লোমার সালর্ ঝগড়া েলর িা লোমালে 
গাবল লদয়, েখন োলে িলল, বদলি লয আবম লরাজাদার। 
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এ ের্া দুইিার িললি।14 আর সুহাইল ইিন আবি 
সালললহর িণথনায় িবণথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িললন, লস লযন অবেল লোলনা োজ না েলর 
এিং ঝগড়া না েলর।”15 

এখালন এেবি ের্া মলন রাখলে হলি মুসবলমলদর জনয 
উবচৎ হললা, োরা হলক্বর পলক্ষ হললও িেথমালন বিেেথ 
পবরহার েরলি। োরণ, বিেেথ ঝগড়া ও বিিাদ মানুলষর 
অন্তলে েবিন েলর দুই মুসবলম ভাইলয়র মালঝ বহংসা 
বিলিষ ও লরষালরবষ িৃবে েলর। বিেলেথ হেলে প্রেযাখযান 
েরা ও িাবেললে প্রবেবষ্ঠে েরা হয়। োই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিেেথ এবড়লয় যাওয়ার 
আহ্বান জানান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
িললন,  

نَا»
َ
َِ َرَبِض  ِف  بِبَيٍْت  َزِعيم   أ  ََكنَ  َوإِنْ  الِمَراءَ  تََركَ  لَِمنْ  اجلَنةَّ

ِّقا    «حم 

                                                           
14 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪। 
15 ওমদােুল োরী: ২৫৮/১০; েেহুল িারী: ১০৪/৪। 



 

 

 
 77  

“লয িযবি বিেেথলে পবরহার েলর যবদও লস হলের পলক্ষ 
হয়, আবম োর জনয জান্নালের পালবথর এেবি প্রাসালদর 
দাবয়ত্বশীল।”16 আলয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা লর্লে িবণথে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

ْبَغَض  إِنَّ »
َ
دَلُّ  اهلل إِل  الر َجالِ  أ

َ
 «اخلَِصم   اِل

“আল্লাহ োয়ালার বনেি সিথাবিে বনেৃি লস িযবি লয 
অবিে ঝগড়া বিিাদ েলর।”17  

এখালন লয ঝগড়া বিিাদ ও বিেেথ পবরহার েরার ের্া 
িলা হলয়লছ, ো হললা, হে পন্থীলদর সালর্ বিিাদ েরা 
বেন্তু যারা আহলল িাবেল ও বিদআবে োলদর সালর্ েেথ 
বিেেথ েরাই হললা, জরুবর যালে োরা বহদায়ােপ্রাপ্ত হয় 
অর্িা োলদর িাবেললর মূললাৎপািন হয়।  

  

                                                           
16 আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৮০০। 
17 সহীহ িুখারী আমর ইিন শুয়াইি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িবণথে, বেবন িললন, 

২৪৫৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২৬৬৮। 
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প্রশংসনীয় বিেলেথর উদাহরণ 

িাবেল পন্থীলদর সালর্ নিী -রাসূল ও সাললে 
সাললহীনলদর বিেলেথর পেবের ওপর েলয়বি দৃিান্ত লপশ 
েরা হললা:  

১. ইিরাহীম ‘আলাইবহস সালাম নমরূলদর সালর্ োর 
িাবেললে প্রবেহে েরলে বিেেথ েলরন। আল্লাহ 
ো‘আলা িললন, 

﴿ۡ ۡإيب َرَٰهي ييَۡحآجَّ ۡإيََلۡٱَّلَّ ۡتََر لَم 
َ
ۡأ ۡٱل ُمل َكۡإيذ  ُ َُٰهۡٱّللَّ َۡءاتَى ن 

َ
ۡأ ٓ يهۦي َۡربل َمِۡفي

ۡ ۡإيب َرَٰهي ۡقَاَلۡقَاَل مييُتۖۡ
ُ
َۡوأ ۦ ي  ۡ

ُ
ۡأ نَا 
َ
ۡأ ۡقَاَل َۡوُيمييُت ۦ ي ييۡيُِح  ۡٱَّلَّ َ ي َۡرِّل ُم

ۡ ۡيإيب َرَٰهي ۡميَنۡٱل َمش  م سي يٱلشَّ ۡب تي
 
ۡيَأ َ ۡٱّللَّ ُۡمۡفَإينَّ ريبي َمغ 

يَهاۡميَنۡٱل  ۡب تي
 
ۡفَأ قي

ۡ َٰليميَي ۡٱلظَّ ۡٱل َقو َم ديي َۡيه  َۡل ُ َۡوٱّللَّ َۡكَفَر  يي ۡٱَّلَّ ﴾ َفُبهيَت
 [216]ابلقرة:

“েুবম বে লস িযবিলে লদখ বন, লয ইিরাহীলমর সালর্ 
োর রলির িযাপালর বিেেথ েলরলছ লয, আল্লাহ োলে 
রাজত্ব বদলয়লছন? যখন ইিরাহীম িলল, ‘আমার রি 
বেবনই’ বযবন জীিন দান েলরন এিং মৃেুয ঘিান। লস 
িলল, আবমই জীিন দান েবর এিং মৃেুয ঘিাই। 



 

 

 
 80  

ইিরাহীম িলল, বনশ্চয় আল্লাহ পূিথবদে লর্লে সূযথ 
আলনন। অেএি েুবম ো পবশ্চম বদে লর্লে আন। েলল 
োবের িযবি হেভব হলয় লগল। আর আল্লাহ যাবলম 
সম্প্রদায়লে বহদালয়ে লদন না”। [সূরা আল-িাোরাহ, 

আয়াে: ২৫৮]  

এ বিেেথ বছল োওহীলদর রুিুবিয়যাহ বিষলয় োই 
োবেরবি িলল (আবম জীবিে েবর ও মৃেুয বদই) অর্থাৎ 
এে ললাে মৃেুযদিপ্রাপ্ত আবম োলে ক্ষমা েলর বদই 
আিার অপরজন বনলদথাষ আবম োলে হেযা েবর। এ 
বিেেথ বছল অিান্তর। োরণ, োওহীলদর রুিুবিয়যালে 
হায়াে িারা উলেশয অবস্তত্বহীন লর্লে অবস্তলত্ব আনা। যবদ 
েুবম লোমার দািীলে সেয হও েলি অবস্তত্বহীন লর্লে 
অবস্তলত্ব বনলয় আস! বেন্তু ইব্রাবহম আ. যখন লদখলে 
লপললন, বিষয়বিলে নমরূলদর বিেেথ েরার অিোশ 
রলয়লছ, োই বেবন বিষয়বি এমন এেবদে ঘুবরলয় বদললন, 
লযখালন নমরুদ বিেেথ েরলে পারলি না। োরপর বেবন 
িললন,  
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َۡفُبهيَتۡ﴿ ريبي َمغ 
يَهاۡميَنۡٱل  ۡب تي

 
ۡفَأ يقي ۡميَنۡٱل َمش  م سي يٱلشَّ ۡب تي

 
ۡيَأ َ ۡٱّللَّ فَإينَّ
ييَۡكَفَر ۡ  ﴾ٱَّلَّ

“বনশ্চয় আল্লাহ পূিথবদে লর্লে সূযথ আলনন। অেএি েুবম 
ো পবশ্চম বদে লর্লে আন। েলল োবের িযবি হেভব 
হলয় লগল। 

২. অনুরূপভালি দুই িাগালনর মাবলে ও এেজন 
লনেোর ললালের বিেেথ। ললােবি োলে বেভালি উত্তর 
লদন? োর বনেি লয লনয়ামে রলয়লছ ো োরা লিাুঁোয় 
না পলড় োর পবরিলেথ োর েেথিয বিষলয় বেভালি োলে 
পর্ লদখান। োরপর লস আল্লাহর লর্লে োর প্রেযাশা 
বে ো উলল্লখ েলরন, 

﴿ۡٗ َۡخي  تيَيي نۡيُؤ 
َ
ۡأ ٓ ي َۡرِّل َبانَٗۡفَعََسَٰ ُۡحس  َۡعلَي َها َل ينَۡجنَّتيَكَۡوُير سي ۡمل ۡاا

بيَحَۡصعييدٗۡ َمآءيَۡفُتص  يَنۡٱلسَّ  [41الكهف:﴾]اَۡزلًَقاۡمل

“েলি আশা েরা যায় লয, ‘আমার রি আমালে লোমার 
িাগালনর লচলয় উত্তম (বেছু) দান েরলিন এিং োর 
ওপর আসমান লর্লে িজ্র পািালিন। েলল ো অনুিথর 
উবিদশূনয জবমলন পবরণে হলি”। [সূরা আল-োহাে, 
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আয়াে: ৪০] এিং োলে স্মরণ েবরলয় লদন লয, এবি 
সিই ধ্বংস হলি।  

৩. এ ছাড়াও অলনে আহলল ইলম আলছন, যারা নাবস্তে 
মুরোদ ও োবেরলদর সালর্ বিেেথ েলরন। লযমন, ইমাম 
আিু হাবনো রহ. দাহরীয়ালদর এেবি সম্প্রদালয় সালর্ 
মুনাজারা েলরন। োরা িললন, এ জগলের সৃবি 
প্রােৃবেে, জগলের আলাদা লোলনা স্রিা নাই, লস বনলজই 
োর স্রিা। প্রবে ছবত্রশ হাজার িছর পর পৃবর্িী আপন 
েক্ষ পলর্ বেলর আলস। আদম আ. আিার জন্ম লাভ 
েলর এিং প্রবে জীিন লযগুললা চলল যায় লস গুললার 
পুনরািৃবত্ত ঘলি। এভালি োরা মারা যায় আিার বেলর 
আলস।  

ইমাম আিু হাবনো রহ. িললন, আিা িলে, এ িযবি 
সম্পলেথ লোমালদর মোমে বে? লয িলল নদীলে মাবঝ 
ছাড়াই লনৌো চলল, লোলনা ললাে ছাড়াই লনৌো বনলজ 
বনলজ োর মলিয মালামাল উিায়, আিার নামায়।  
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োরা িলল, লয এ ের্া িলল লস পাগল ছাড়া আর বে 
হলে পালর?  

বেবন িলললন, লছাট্ট এেবি লনৌো োর জনয যবদ মাবঝ 
লালগ, পবরচালে লালগ, োহলল এে িড় জগে োর জনয 
বে পবরচালে লাগলি না? ো েীভালি পবরচালে ছাড়া 
চললে পালর? 

োর ের্া লশালন োরা লেুঁলদ লেলল এিং হেলে স্বীোর 
েলর বনললা।  

আমর ইিন উিাইদ লস এেজন মুোলযলা যারা িলল 
েিীরাগুণাহোরী বচর জাহান্নামী। লস এেবদন িলল, 
বেয়ামলের বদন আমালে আল্লাহর সামলন উপবিে েরা 
হলল আল্লাহ িললি েুবম লেন িললল হেযাোরী 
জাহান্নামী? আবম িলি েুবম ো িলছ!  

مينٗۡ﴿ ُۡمؤ  ُتل  يدٗۡۡاَوَمنَۡيق  ُٗۡمَتَعمل ۥَۡجَهنَُّمَۡخَِٰلي فََجَزآُؤهُ ۡۡا ُ َبۡٱّللَّ وََغضي فييَهۡا ۡا
يمٗۡ ََۡلُۥَۡعَذابًاَۡعظي َعدَّ

َ
َولََعَنُهۥَۡوأ  [62﴾]النساء:اَۡعلَي هۡي
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“আর লয ইিােৃে লোলনা মুবমনলে হেযা েরলি, োর 
প্রবেদান হলি জাহান্নাম, লসখালন লস িায়ী হলি। আর 
আল্লাহ োর ওপর কু্রে হলিন, োলে লা‘নে েরলিন 
এিং োর জনয বিশাল আযাি প্রস্তুে েলর রাখলিন”। 
[সূরা আন-বনসা, আয়াে: ৯৩]  

োরপর োলে েুরাইশ ইিন আনাস িলল, ঘলরর মলিয 
োর লচলয় লছাি আর লেউ নাই, যবদ লোমালে িলল আবম 
িলবছ  

﴿ۡ َۡما فيُر َۡوَيغ  يهۦي َكۡب َ نۡيُش 
َ
ۡأ فيُر َۡلَۡيغ  َ ۡٱّللَّ ۡ إينَّ يَمنۡيََشآُء يَكۡل َٰل َۡذ ُدوَن

ۡبَعييًدا َََٰلۢ َۡضَل َۡضلَّ َفَقد  ۡي يٱّللَّ ۡب يك   [116]النساء:ۡ﴾َوَمنۡيُش 

“বনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা েলরন না োুঁর সালর্ শরীে েরালে 
এিং এ ছাড়া যালে চান ক্ষমা েলরন। আর লয আল্লাহর 
সালর্ শরীে েলর লস লো লঘার পর্ভ্রিিায় পর্ভ্রি 
হললা। [সূরা আন-বনসা আয়াে: ১১৬]  

েুবম েীভালি জানলে পারলল আবম ক্ষমা েরলে চাইলিা 
না? এ ের্ার পর লস আর লোলনা উত্তর বদলে পালরবন। 
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৩ উমার ইিন আবু্দল আযীয রহ. আওন ইিন 
আবু্দল্লাহলে খালরবজলদর সালর্ মুনাযারার জনয পািান। 
োরা ইমামলদর োবের িলে। লস োলদর িলল, লোমরা 
উমার ইিনুল খাত্তালির মলে শাসে লচলয়বছলল, বেন্তু 
যখন উমার ইিন আবু্দল আযীয আসল লোমরাই 
সিথপ্রর্ম োর লর্লে পলায়ন েরলল?! 

োরা িলল, লস োর পূিথসূরীলদর িলয় লর্লে লির হলে 
পালর বন! আমরা শেথ বদলয়বছলাম োর পূলিথর সি ইমাম 
ও খবলোলদর অবভশাপ েরলে হলি। বেন্তু লস ো েলর 
বন।  

লস িলল, লোমরা সিথলশষ েলর হামানলে অবভশাপ 
েরছ?  

োরা িলল, না আমরা েখলনাই হামানলে অবভশাপ েবর 
বন! 

লস িলল, লেরআউলনর উবজর লয োর বনলদথলশ প্রাসাদ 
বনমথাণ েরল োলে লোমরা ছাড়লে পারলল অর্চ লোমরা 
উমার ইিন আবু্দল আজীজলে ছাড়লে পারলল না, লয 
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হলের ওপর প্রবেবষ্ঠে এিং আহলল বক্বিলার োউলে চাই 
লস লোলনা বিষলয় ভুল েরুে?! 

উমার ইিন আবু্দল আযীয োর ের্ায় খুি খুবশ হন এিং 
িললন োলদর বনেি লোমালে ছাড়া আর োউলে পািালিা 
না।  

োরপর লস োলে িলল, েুবম হামালনর ের্া িললল 
বেরআউলনর ের্া িললল না?  

লস িলল আবম আশংো েরবছলাম বেরআউলনর ের্া 
িললল লস িললি আমরা োলে অবভশাপ েবর।  

* জাহ্হাে আস-সারী নালম এেজন খালরজী আিু হাবনো 
রহ. এর বনেি এলস িলল েুবম োওিা ের!  

বেবন িলললন, েীলসর লর্লে োওিা েরি?  

লস িলল, েুবম লয িলছ, দুই িযবির মালঝ বিচারে 
বনিথারণ েরা তিি ো হলে। খালরজীরা লোলনা হােীম 
মালন না োরা িলল, হাবেম এেমাত্র আল্লাহ। 
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আিু হাবনো রহ. িলল, আিা েুবম বে আমালে হেযা 
েরলি নাবে আমার সালর্ মুনাযারা েরলি?  

লস িলল, আবম লোমার সালর্ মুনাযারা েরি!  

িলল, যবদ আমরা লয বিষলয় মুনাযারা েরি োলে যবদ 
আমরা এেমে না হলে পাবর োহলল আমার আর 
লোমার মলিয লে োয়সালা েরলি?  

লস িলল, যালে েুবম চাও বনিথারণ ের। 

আিু হাবনো রহ. জাহ্হাে আশ-শারী এে সার্ীলে িলল, 
েুবম িস আমরা লয বিষলয় বিলরাি েবর োলে েুবম 
োয়সালা বদলি।  

োরপর লস জাহ্হােলে িলল, েুবম আমার ও লোমার 
মলিয বিচারে বহলসলি োলে মান?  

িলল, হযাুঁ  

আিু হাবনো রহ. িলল, েুবম লো এখন বিচারে বনিথারণ 
েরালি তিি িললল। োরপর লস বনিথাে হললা এিং চুপ 
হলয় লগল। আর লোলনা উত্তর বদলে পারল না।  
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ইিলন আসালের িণথনা েলরন, এেদা রুলমর এেজন 
ললােলে োজী আিু িের আলা-িাবেল্লানীর বনেি 
পািান ইেলের ঘিনা বিষলয় বিেেথ েরার জনয। উলেশয 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর স্ত্রী আলয়শা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুলে লহয় েরা। লস িলল, আল্লাহ 
োয়ালা েুরআলনর মলিয এেজন মবহলালে বযনার 
অপিাদ লর্লে পবিত্র েলরন, োর নাম বে?  

োজী উত্তলর িলললন, োর হললা, দুইজন মবহলা। োলদর 
সম্পলেথ ললালেরা অপিাদ লদয় এিং যা িলার িলল। 
এেজন হললা আমালদর নিীর স্ত্রী আর অপর জন হললা, 
মারয়াম বিনলে ইমরান। আমালদর নিীর স্ত্রী সন্তান প্রসি 
েলরবন আর মারয়াম আ. এেজন সন্তান োুঁলি বনলয় 
মানুলষর মলিয বেলর আলস। আল্লাহ োয়ালা োলদর 
সম্প্রদালয়র ললালেরা লয অপিাদ লদয়, ো লর্লে আলয়শা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ও মারয়াম আ. উভয়লে পবিত্র 
েলরন। েুবম োলদর দু’জলনর োর ের্া জানলে চাও? 
এ ের্া লশালন ললােবি চুপ হলয় লগল লোলনা উত্তর বদলে 
পারল ন। এর পর োর আর বে িলার আলছ?  
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লমািের্া, িাবেললে প্রবেহে ও বনরুত্তর েরার জনয 
এিং বিিমথী োবের মুশবরে ও নাসারালদর প্রবেহে 
েরার জনয বিেেথ েরা মুসবলমলদর ওপর ওয়াবজি। 
এেজন মুসবললমর সামলন েুের লপশ েরা হলি, আর 
লস চুপ েলর িলস র্ােলি, ো েখলনাই তিি হলে পালর 
না। 
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বনন্দনীয় ঝগড়া ও বিেলেথর ক্ষবে 

আল্লাহ ো‘আলা োর িান্দালদর এেমাত্র ঐ সি বিষয় 
লর্লে বিরে র্ােলে িললন, যার মলিয নগলদ িা 
ভবিষযলে লোলনা না লোলনা ক্ষবে বনবহে রলয়লছ। আল্লাহ 
ো‘আলা িান্দালদর ঝগড়া-বিিাদ লর্লে বনলষি েলরলছন। 
োরণ, ঝগড়া-বিিাদ মানুলষর অলনে ক্ষবের োরণ হয় 
এিং অবনিিা সৃবি েলর। এখালন েলয়েবি গুরুত্বপূণথ 
ক্ষবে উলল্লখ েরা হললা: 

১. মহা েলযাণ হলে িবিে হওয়া 

 আল্লামা আওযায়ী িললন, আল্লাহ ো‘আলা যখন লোলনা 
সম্প্রদালয়র ক্ষবে োমনা েলরন, েখন োলদর ওপর 
ঝগড়া-বিিাদ চাবপলয় লদন এিং োলদর োলজর লর্লে 
বিরে রালখন।  

মুয়াবিয়া ইিন েুরাহ িললন, লোমরা ঝগড়া-বিিাদ লর্লে 
লিলচ র্াে! োরণ, ো লোমালদর আমলসমূহলে ধ্বংস 
েলর লদয়।  
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২. ইলম লর্লে িবিে  

লোমরা জান না লয, আল্লাহ ো‘আলা ক্বদর রজনীর 
ইলমলে লেিল ঝগড়ার োরলণ েুলল লনন।  

উিাদাহ ইিন সালমে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে,  

 من رجالن فتالىح القدر، بليلة ُيرب خرج اهلل رسول»

مْ خْ ِِل  َخرَْجت   إيِنّ » :فقال املسلمني ك   :أي- الَقْدرِ  بِليلْةِ  رِبَ

فَِعْت، َوف اَلن   ف اَلن   تاََلىَح  َوإِنَّه   ،-يلعينها نْ  وََعىَس  فَر 
َ
ونَ  أ  يَك 

ْم، َخرْيا   وَها لَك  بْعِ  ِف  اْْلَِمس    «َواخلَْمِس  َوالت ْسعِ  السَّ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম েদর রজনী 
সম্পলেথ খির বদলে আমালদর বনেি লির হন, োরপর 
দুই মুসবলমলে লদলখন, োরা দুইজন ঝগড়া েরলছ। 
আবম লোমালদর বনেি লির হলয়বছলাম লোমালদর েদর 
রজনী সম্পলেথ সংিাদ বদলে। বেন্তু অমুে অমুে ললাে 
ঝগড়া েরলে র্ােলল োর ইলম েুলল লনয়া হয়। হলে 
পালর এর মলিয লোমালদর জনয েলযাণ রলয়লছ। লোমরা 
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সাোশ, উনবত্রশ ও পুঁবচশ োবরখ রজনীলে েদর 
রজনীলে োলাশ ের।”18 

ওিাদাহ ইিন সালমে লর্লে িবণথে, হাদীস িার প্রমাবণে 
হয়, ঝগড়া বিিাদ েরা এেবি বনন্দনীয় োজ; যার োরলণ 
মানুষ শাবস্ত লভাগ েরলে হয় এিং েলযাণ হলে িবিে 
হয়। দুই ললালের ঝগড়া, িাে বিেিা ও বিিাদ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উপবিবেলে মসবজলদ 
সংঘবিে হয়। েলল েদর রাবত্রর ইলম লর্লে আমরা 
মাহরুম হই।  

ইউনুস লর্লে িবণথে, বেবন িললন, আমার বনেি মাইমুন 
ইিন মাহরান বললখন, সািিান! দীলনর বিষলয় ঝগড়া-
বিিাদ েরা লর্লে বিরে র্ােলি। লোলনা  আবলম িা 
জালহল োলরা সালর্ েখলনা বিিাদ েরলি না। 

এে ললাে িণথনা েলর লয, এে িযবি  আবলমলদর সালর্ 
বিিাদ েরার োরলণ ইলম হাবসল েরা হলে িবিে হয়। 

                                                           
18 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯। 
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লশষ পযথন্ত লস লবিে হয় এিং িলল, আেলসাস যবদ 
আবম োলদর সালর্ বিিাদ না েরোম! 

৩. উম্মলের ধ্বংস 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন, 

ويِن » ْم، إَنَما َما َدع  ْهلََك  تََرْكتك 
َ
مْ  ََكنَ  َمنْ  أ َؤاهلمْ  َقبْلَك   س 

مْ  ه  نِْبيَائِِهمْ  ىلَعَ  َواْخِتاَلف 
َ
 «أ

“লোমালদর পূলিথর উম্মেরা অবিে প্রশ্ন েরা ও োলদর 
নিীলদর সালর্ বিলরাি েরার োরলণ ধ্বংস হলয়লছ।”  

উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বযয়াদ ইিন হাদীরলে বজজ্ঞাসা 
েলর িলল, েুবম বে জান লোলনা বজবনস ইসলামলে ধ্বংস 
েলর? লস িলল, না। োরপর িলল, ইসলাম ধ্বংস েলর  
আবলমলদর পদস্খলন, মুনালেেলদর বিিাদ েরা আল্লাহর 
বেোি বিষলয় এিং ভ্রি ইমামলদর োয়সালা লদয়। 

ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, বেবন 
িললন, 
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 «ادلين ف واخلصومات قبلكم باملراء َكن من هلك إنما

“লোমালদর পূলিথর ললালেরা দীলনর িযাপালর বিিাদ েরার 
োরলণ ধ্বংস হলয়লছ।”  

৪. অন্তরলে েবিন েলর ও শত্রুো সৃবি েলর 

ইমাম শালে‘ঈ রহ. িললন, ঝগড়া বিিাদ েরা মানুলষর 
অন্তরলে েবিন েলর লদয় এিং পরস্পলরর মলিয শত্রুো 
তেবর েলর।  

অলনে মানুষ আলছ লেিল মজবললশ বিেেথ েরার 
োরলণ োলদর মলিয শত্রুো সৃবি হয়। যার োরলণ োরা 
এলে অপলরর সালর্ ের্া িলল না, এেজন অপরজনলে 
লদখলে যায় না। এ োরলণ মনীষীরা বিেেথ েরা লর্লে 
সেেথ েলরন। ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িললন, 
লোমার যুলুলমর জনয েুবম ঝগড়ালি হওয়াই যলর্ি। আর 
লোমার গুণার জনয েুবম বিিাদ োরী হওয়াই যলর্ি।  

মুহাম্মাদ ইিন আলী ইিন হুসাইন িললন, ঝগড়া দীনলে 
বমবিলয় লদয়, মানুলষর অন্তলর বিলিষ জন্মায়।  
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আবু্দল্লাহ ইিন হাসান িললন, বিিাদ প্রাচীন িনু্ধত্বলেও 
ধ্বংস েলর, সুদৃঢ় িন্ধনলে খুলল লদয়, েমপলক্ষ োর 
চড়াও হওয়ার মানবসেো তেবর েলর যা হললা, 
সম্পেথলিলদর সিলচলয় মজিুে উপায়।  

ইিরাহীলম নখয়ী আল্লাহ ো‘আলার এ িাণীর োেসীলর 
িললন,  

﴿ۡ ۡبَل  يَماۡقَالُوا ْۘ ب
 ۡ َۡولُعيُنوا يهيم  ي دي

َ
ۡأ ُغلَّت   ۡ لُولَةر يَۡمغ  َُهوُدۡيَُدۡٱّللَّ ۡٱَل  َوقَالَتي

َۡكثييٗۡ ََيييَدنَّ
ۡيُنفيُقَۡكي َفۡيََشآُء َۡولَ َۡمب ُسوَطَتاني ۡۡايََداهُ

ُ
آۡأ ين ُهمۡمَّ نزيَلۡمل

َيَٰنٗۡ يَكُۡطغ  بل رٗۡإيََل َكۡمينۡرَّ ۡاَۡوُكف  َضآَءۡإيََلَٰ َغ  َۡوٱۡل  ل َقي َناۡبَي َنُهُمۡٱل َعَدََٰوةَ
َ
َۡوأ ا 
ۡنَارٗۡ قَُدوا  و 

َ
ۡأ ٓ ُُۡكََّما ۡٱل قيَيََٰمةي  ۡيَو مي ِۡفي َن َعو  َۡويَس   ُ ۡٱّللَّ َها

َ
َفأ ط 

َ
ۡأ َحر بي

يل  ۡلل ا
ۡفََسادٗۡ ۡرضي

َ ُۡٱۡل  َوٱّللَّ ينَۡاۡ  دي سي  [64]املائدة:ۡ﴾َۡلُُۡييُبۡٱل ُمف 

“আর ইয়াহূদীরা িলল, ‘আল্লাহর হাে িাুঁিা’। োলদর 
হােই লিুঁলি লদওয়া হলয়লছ এিং োরা যা িলললছ, োর 
জনয োরা লা‘নেগ্রস্ত হলয়লছ। িরং োর দু’হাে 
প্রসাবরে। লযভালি ইিা বেবন দান েলরন এিং লোমার 
ওপর লোমার রলির পক্ষ লর্লে যা নাবযল েরা হলয়লছ 
ো োলদর অলনলের অিািযো ও েুেুরী িাবড়লয়ই 
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বদলি। আর আমরা োলদর মলিয বেয়ামলের বদন পযথন্ত 
শত্রো ও ঘৃণা লেলল বদলয়বছ। যখনই োরা যুলের আগুন 
প্রজ্ববলে েলর, আল্লাহ ো বনবভলয় লদন। আর োরা 
জবমলন েযাসাদ েলর লিড়ায় এিং আল্লাহ 
োসাদোরীলদর ভালিালসন না।” [সূরা আল-মালয়দাহ, 
আয়াে: ৬৪]  

অর্থাৎ দীলনর িযাপালর ঝগড়া-বিিাদ েরা।  

৫. ভাললা োলজর োওেীে লর্লে িবিে  

আল্লাহ ো‘আলা লয মজবললশ বিেেথ েরা হয় এিং োলে 
আল্লাহ ো‘আলা সন্তুবি লালভর উলেশয র্ালে না, োলদর 
আল্লাহ োয়ালা ভাললা োজ েরার োওবেে হলে িবিে 
েলরন।  

৬. অন্তর আল্লাহর স্মরণ হলে বিরে র্ালে  

লয বিেলেথ আল্লাহ ো‘আলার সন্তুবি লালভর উলেশয র্ালে 
না ো মানুষলে আল্লাহর স্মরণ লর্লে দূলর সবরলয় লদয়। 
এমনবে সালালেও োর অন্তর আল্লাহর স্মরণ েরালে 
িাদ বদলয় বিেলেথর বদলে োর অন্তর সমৃ্পি র্ালে।  
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লোনও এেজন মনীষী িললন, দীনলে নি, মরুয়েলে 
দুিথল এিং অন্তরলে আল্লাহর স্মরণ লর্লে বিরে রাখার 
জনয ঝগড়া বিিাদ লর্লে এে লিবশ মারাত্মে আবম আর 
বেছুই লদবখবন।  

৭. পদস্খললনর োরণ 

মুসবলম ইিন ইয়ালসর িললন, লোমরা ঝগড়া-বিিাদ 
পবরহার ের। োরণ, ো হললা আলললমর মূখথোর মুহূেথ। 

শয়োন এ মুহূলেথই োর পদস্খলন োমনা েলর।  

৮. সম্মানহানী 

লোন এে আরি িলবছল, যারা মানুলষর সালর্ বিিাদ 
েলর োলদর সম্মান নি হয়। লয লিবশ ঝগড়া েলর লস 
ো অিশযই িুঝলে পালর।  

ইমাম শালে‘ঈ রহ. িললন,  

وِصْمَت، َوقَدْ  َسكتَّ  قَال وا مْ  ق لْت   خ   لَه 

ََ ِب ابل اجلََواَب  إِنّ  ِمْفتَاح   الَشَّ   

ْمت   وْ  َجاِهٍل  َعنْ  َوالصَّ
َ
مَحٍق  أ

َ
 رَشَف   أ
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يْضا   َوفِيهِ 
َ
 إِصاَلح   الِعْرِض  لِصْونِ  أ

َما
َ
َسد تََرى أ َىش اِل   صاِمتَة   َوََْه  خت 

 َنبَّاح   وَْهوَ  لََعْمِري ُيْىَس  َوالَكْب  

“েুবম চুপ র্ােলল অর্চ লোমার সালর্ বিেেথ েরা হলি! 
আবম োলদর িললাম উত্তর লদওয়া অনযালয়র দরজার 
চাবি স্বরুপ। লোলনা জালহল িা আহমলের ের্ার উত্তর 
লদওয়ার লচলয় চুপ র্াো মযথদাের। এছাড়াও োলে 
রলয়লছ ইিে সংরক্ষলন বনশ্চয়ো। েুবম বে লদখনা িাঘ 
চুপ র্ালে অর্চ োলে সিাই ভয় েলর। আর েুেুরলে 
সিাই ঘৃণা েলর অর্চ লস সি সময় লঘউ লঘউ েরলেই 
র্ালে”। 

 ৮. বিদআলের বিোশ ও প্রিৃবত্তর অনুেরণ  

উমার ইিন আবু্দল আযীয রহ. িললন, লয িযবি দীনলে 
বিেলেথর জনয লক্ষয িস্তুলে পবরণে েলর োর নেল 
েরার প্রিণো লিলড় যায়। অর্থাৎ এে বিদ‘আে লর্লে 
আলরে বিদ‘আলের বদলে যায়।  
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হাোম ইিন উোইিা আল েূেীলে বজজ্ঞাসা েরা হললা, 
মানুষলে বিদ‘আলে প্রলিলশ বেলস িািয েরলছ? বেবন 
িলললন, ঝগড়া ও বিিাদ।  

সাহাল ইিন আবু্দল্লাহলে বজজ্ঞাসা েরা হললা, এেজন 
মানুষ েীভালি িুঝলে পারলি লয লস আহলল সুন্নাে ওয়াল 
জামালের অন্তভুথি? বেবন িলললন, যখন লস দশবি গুণ 
োর বনেি আলছ িলল িুঝলে পারলি! লস জামা‘আে 
ছাড়লি না, এ উম্মলের বিরুলে েললায়ার উলত্তালন েরলি 
না, ভাগযলে অস্বীোর েরলি না, ঈমান বিষলয় সলন্দহ 
েরলি না, দীলনর বিষলয় বিিাদ েরলি না, আহলল 
বেিলার লোলনা অপরািী মারা লগলল োর ওপর সালাে 
আদায় ছাড়লি না। লমাজার উপর মালসহ েরা ছাড়লি না, 
যাবলম িা ইনসােগার িাদশাহর বপছলন সালাে আদায় 
েরা ছাড়লি না।  
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আবলমলদর সালর্ ঝগড়া-বিিাদ 

এখালন এমন েেে ললাে আলছ, যারা মাসলা -মাসালয়ল 
বিষলয়  আবলমলদর সালর্ অনর্থে বিেেথ েলর। োলদর 
উলেশয  আবলম ও োলললি ইলমলদর মজবললশ বনলজলদর 
লযাগযো ও ইলম জালহর েরা এিং োরা ের্া িলা ও 
বিেেথ েরার লযাগযো রালখ প্রোশ েরা। এ িরলনর 
বিেেথ ইসলামী শরী‘আলের দৃবিলে অিশযই অপরাি। 
যালির ইিন আবু্দল্লাহ লর্লে িবণথে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

وا اَل » وا الِعلْمَ  َتَعلَّم  لََماَء، بِهِ  ِْل بَاه  َفَهاَء، بِهِ  ِْل َمار وا َواَل  الع   السُّ

 «فَانلَّاَر انلَّارَ  َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ  الَمَجالَِس، بِهِ  خَتَريَّ وا َواَل 

“লোমরা  আবলমলদর সালর্ িড়াই েরা এিং মূখথলদর 
সালর্ বিেেথ েরার উলেলশয ইলম বশক্ষা েলরা না এিং 
ইলম িারা মজবলশসমূহলে বিেবেথে েলরা না। লয িযবি 
ইহা েলর োর জনয রলয়লছ জাহান্নাম জাহান্নাম।”19  

                                                           
19 ইিন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৪। 
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অপর এে হাদীলস ো‘ি ইিন মাললে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
লর্লে িবণথে, আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামলে িললে শুলনবছ, বেবন িললন,  

لََماَء، بِهَِ يِل َجارَِي  الِعلْمَ  َطلََب  َمنْ » وْ  الع 
َ
َفَهاَء، بِهِ  يِل َمارَِي  أ وْ  السُّ

َ
 أ

وهَ  بِهِ  يَْْصَِف  ْدَخلَه   إِيَلِْه؛ انلَّاِس  و ج 
َ
 «انلَّارَ  اهلل أ

“লয িযবি আবলমলদর সালর্ বিেেথ েরা এিং জালহললদর 
সালর্ ঝগড়া-বিিাদ েরা অর্িা মানুষলে োর প্রবে 
আেৃি েরার উলেলশয ইলম অজথন েলর আল্লাহ ো‘আলা 
োলে জাহান্নালম প্রলিশ েরালিন।”20  

সুেরাং ঝগড়া েরার িা  আবলমলদর সালর্ বিেেথ েরার 
উলেলশয ইলম অজথন েরা হলে বিরে র্ােলে হলি।  

আিার বেছু ললাে আলছ োলদর উলেশযই হললা,  আবলম 
ও োলললি ইলমলদর সালর্ বিেেথ েরা। োরা বিবভন্ন 
মজবললশ বগলয় িললে র্ালে, আবম অমুে োলয়দা জাবন 
অমুে দলীল জাবন ইেযাবদ। এ োরলণ োলদর লদখা যায় 

                                                           
20 বেরবমযী, হাদীস নং ২৬৪৫। 
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োলদর মাশালয়খলদর প্রশ্ন েরলল মাশালয়খরা যখন উত্তর 
লদয়, েখন িলল, লহ শাইখ এ মাসাআলা বিষলয় অমুে  
আবলম এ ের্া িললছ, অমুে এ ের্া িললছ...। লস যখন 
সি বেছু জালন োহলল োর প্রশ্ন েরার দরোর বে? 
এলে স্পি হয় লস োর লযাগযো প্রোশ েরার জনয প্রশ্ন 
েলর র্ালে। এ িরলনর ললালেরা আল্লাহর সন্তুবি 
অজথলনর ললক্ষ ইলম বশক্ষা েলর না। োরা ইলম বশলখ 
োলদর িড়ত্ব, লযাগযো ও পাবিেয প্রোশ েরার জনয। 
এ ছাড়াও োর নাম যালে আললাচনায় আলস এিং মানুষ 
িললি ললােবি হালেয োর বনেি দলীললর অভাি নাই 
লস অলনে িড় মুনালযর ইেযাবদ প্রশংসা লালভর জনযই 
লস ইলম অজথন েলর।  
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পবরবশি: 

আমরা যখন চাইলিা লয, আমরা অনর্থে বিেেথ ও ঝগড়া-
বিিাদ হলে বিরে র্ােলিা এিং ঝগড়া-বিিালদর 
বনলজলদর জড়ালিা না, েখন আমালদর েেথিয হললা, 
আমরা এ িীনলে মজিুে েলর িরলিা িীন লর্লে বিচুযে 
হলিা না। োরণ, যারা িীনলে লছলড় লদয়, োলদর জনয 
আল্লাহ ো‘আলার শাবস্ত হললা, আল্লাহ ো‘আলা োলদর 
মলিয জাহালে ও ঝগড়া-বিিাদ ও বেেনা ছবড়লয় লদয়।  

আিু উমামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্লে িবণথে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন,  

دى   َبْعدَ  قَْوم   ضلَّ  َما» وت وا إاِلَّ  َعلَيْهِ  ََكن وا ه 
 
 انلب تال ثم اجلََدَل  أ

ۡ ﴿ هذه اآلية َۡجَدَلۢ ُبوهُۡلََكۡإيلَّ َماََۡضَ ُۡهَوۡ  م 
َ
ۡأ ر يَهُتَناَۡخي  َٰل

َ
َءأ  ۡ َۡوقَالُٓوا بَل 

ُمونَۡ َۡخصي ۡقَو مر  «﴾ُهم 

“মানুষ সবিে পলর্র ওপর র্াোর পর েখলনা লগামরাহ 
হয় নাই বেন্তু যখন োলদর মলিয ঝগড়া-বিিাদ লদওয়া 
হললা, েখন োরা ধ্বংস হলে আরম্ভ েরল। োর এ 
আয়াে-  



 

 

 
 104  

﴿ۡ َۡجَدَلۢ ۡبَل  ۡإيلَّ ۡلََك ُبوهُ َۡماََۡضَ ُۡهَو  م 
َ
ۡأ ر َۡخي  يَهُتَنا َٰل

َ
َۡوقَالُٓوا َۡءأ ۡقَو مر ُهم 
ُمونَۡ  [16﴾]الزخرف:َخصي

 

“আর োরা িলল, ‘আমালদর উপাসযরা লেষ্ঠ নাবে ঈসা’? 
োরা লেিল েূিেলেথর খাবেলরই োলে লোমার সামলন 
লপশ েলর। িরং এরাই এে ঝগড়ালি সম্প্রদায়।” [সুরা 
আয-যুখরুে, আয়াে: ৫৮] বেলাওয়াে েলরন।  

আল্লাহ ো‘আলা োলদর লর্লে িদলা বনলয়লছন এিং 
োলদর শাবস্ত বদলয়লছন। লযমন, োলদর বনেি লয দীন ও 
ইলম লপশ েরা হলয়বছল োর বিবনমলয় োলদর ঝগড়া-
বিিালদ বলপ্ত েরা হলয়লছ। োলদর অনর্থে বিেলেথ বলপ্ত 
েলর লদওয়া হললা।  

আর মলন রাখলে হলি, এ হললা, বচরন্তন বনয়ম, যখন 
লোলনা জাবে উপোরী ইলম ও েুরআন ও সুন্নালহর ইলম 
লছলড় লদলি, আল্লাহ ো‘আলা োলদর মলিয ঝগড়া-বিিাদ 
ও বেেনা োসাদ ছবড়লয় বদলয় োলদর লর্লে িদলা 
বনলি।  
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লহ আল্লাহ েুবম আমালদর হেলে হে বহলসলি পবরচয় 
েলর দাও আর োর অনুেরণ েরার োওেীে দান ের। 
আর িাবেললে িাবেল বহলসলি লচনার োওেীে দাও 
এিং িাবেল লর্লে লিুঁলচ র্াোর োওেীে দাও।  

 وصل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني 

 

মুহাম্মাদ সাললহ আল-মুনালিদ 
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লোমার িুঝলে পরীক্ষা ের! 

লোমার সামলন দুই প্রোর প্রশ্ন আলছ; বেছু আলছ েুবম 
এখনই উত্তর বদলে পারলি, আর বেছু আলছ লয গুললার 
উত্তর বদলে লোমালে গভীর বচন্তা-ভািনা েরলে হলি।  

প্রর্ম প্রোর প্রশ্ন:  

১. ঝগড়া-বিিালদর সংজ্ঞা দাও।  

২. ঝগড়া ও বিেলেথর মলিয পার্থেয েী?  

৩. ঝগড়া ও বিেলেথর অলনে োরণ আলছ, উলল্লখ লযাগয 
েলয়েবি উলল্লখ ের।  

৪. প্রশংসনীয় বিেলেথর শেথসমূহ েী? 

৫. বিেেথ েে প্রোর? প্রলেযে প্রোর উদাহরণ িণথনা 
ের।  

৬. ঝগড়ার োরলণ েী েী ক্ষবে িা েযাসাদ হলে পালর।  

বিেীয় প্রোর প্রশ্ন: 

১. েুরআলন োরীম বিষলয় বিেলেথ অর্থ েী? 
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২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনে বলবখে 
িাণীর অর্থ েী?  

  اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم،فإذا اختلفتم فقوموا عنه 

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনে বলবখে 
িাণীর অর্থ েী? 

توا اجلدل
 
 ما ضل قوم بعد هدى َكنوا عليه إال أ

৪. আল্লাহ ো‘আলার িাণীলে অর্থ েী?  
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ঝগড়া-বিিাদ েরা খুিই খারাি। এর েুেল এেই 

ক্ষবেের লয, এবি এেজন মানুলষর দুবনয়া ও 

আবখরােলে ধ্বংস েলর লদয়। িযবি ও সমাজ জীিলন 

এর েুেল খুিই মারত্মে। এর োরলণ মানুলষর অন্তর 

েবিন হয় এিং পরস্পলরর মলিয বহংসা-বিলিষ িৃবে পায়। 

োই এ বিষলয় আমালদর জানা র্াো ও এর লর্লে লিুঁলচ 

র্াো অেযন্ত জরুবর। 
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