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 তথা মতিবেরােধর সূচনাঃ মতামেতর কারেণ সাংঘিষর্কতার ফেল মসুলমােনর মােঝ িবেরাধ اَ لتَّ نَازُ عُ 
বা িবরপ �িতি�য়ার সৃি� হয়। তাঁেদর মধয্কার এ িবেরােধর ফেল তাঁরা এেক অপরেক,পর�র 
পর�রেক গালাগািল কের থেক, এেক অপরেক ঘৃনার েচােখ েদেখ থােক। এমনিক েশষ পযর্ােয় 
মারামাির-খনুখারািবেত িল� হেয় পেড়। এ অব�াটা িক� েমােটই ভাল িনদশর্ন নেহ বরং এ ঘৃনয্ 
কেমর্র ফেল উপের বিণর্ত সৎ কমর্গেলা করা সে�ও তারা েশষ পযর্� জাহা�ােমই �েবশ কের 
েফলেব। তখন িক� তােদর সৎ কমর্গেলা তােদরেক জাহা�াম েথেক পির�াণ লােভর েকান উপকাের 
আসেবনা। বরং তােদর উ� সৎ কমর্গেলা কুলুর বলেদর মত অব�া হেব েয, খাটুিন েখেটও 
আেখরােত মায়িন তথা পুর�ার পাওয়া যােবনা। আর দিুনয়ােত িনেজেদর �ভাব-পিত্ত,শি� িনঃেশষ 
হেয় যােব।                                                                            
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন-------------------------------- 
 " یٌنَ رِ ّصابِ لّ ا عَ مَ  ّ�َ  نّ اِ  اوْ رُ بِ صْ اِ وَ  مٌ كُ حُ یٌ رِ  َھبَ ذٌ تَ وَ  ٌواَشلُ تَفٌ فَ  اوٌ عُ زَ انَتَ الَ وَ  " -                                                           
অথর্ঃ-“েতামরা পর�র িবেরাধ কেরা না, তা হেল েতামরা বয্থর্ হেয় যােব,েতামােদর �ভাব-
পিত্ত,শি� �ংস হেয় যাব ”। (এ অব�া হেত পির�াণ েপেত হেল িনেজর মত �তয্াখান কের 
অেনয্র মত �হেন ) ৈধযর্ ধারন কর, িন�যই আ�াহ তা’য়ালা (এ অব�ােত) ৈধযর্ ধারনকারীেদর 
সােথ আেছন”,ছূরা আল আনফাল, আয়াত নং-৪৬।                                                                                                                                 
এখন েভেব িচ�া কের েদখুন, আমরা পিব� কুরআেনর এ আয়াত খানা েমেনিছ িকনা ? । 
উপেরাি�িখত আয়ােত কািরমােত িন�নীয় মতিবেরাধ েথেক েবঁেচ থাকার বা দেূর থাকার জনয্ 
আ�াহ তা’য়ালা মিুমন-মসুিলমগণেক সতকর্  কেরেছন। এখন আমরা এখােন িন�নীয় মতিবেরাধ 
এবং �শংসনীয় মতপাথর্কয্ স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা করব। 
  তথা মতিবেরাধ এর সং�াঃ اَلتَّ نَازُ ع
“িনজ ধারণা �সূত িনজ� মত ও পছে�র উপর সূদঢ়ৃ,অটল ও অনমনীয় েথেক অনয্ মানেুষর 
মত ও পছে�র িবেরািধতা করার নামই” اَ لتَّ نَازُ ع‘ তথা মতিবেরাধ ।                       
                                                            তথা মতিবেরােধর উৎপিত্ত ও কারনঃ اَ لتَّ نَازُ عُ 
ক. েয েকান িবষেয় েকান মুসিলম মানেুষর মত পাথর্েকয্র কারেন িনেজর মতেক অনয্ েকান 
মসুিলম মানেুষর মেতর উপর �াধানয্ েদওয়ার  মাধয্েম।  
খ. িনেজর মতেক উত্তম মেন কের অনয্ েকান মুসিলম মানুেষর মতেক িনকৃ� মেন করার মাধয্েম। 
গ. িনেজর মতেক অিধক পছ� মেন কের অনয্ েকান মসুিলম মানেুষর মতেক ঘৃনার েচােখ েদখা 
ও অশ� মেন করার মাধয্েম বা ভুল ও অশ� �মািণত করার েচ�ার মাধয্েম।  
ঘ.কতগেলা মুসিলম মানুষ েকান এক মসুিলম মানেুষর মতেক উত্তম মেন কের েযৗথভােব আঁকেড় 
ধরার মাধয্েম অথবা অনয্ এক মসুিলম মানেুষর মতেক িনকৃ� ও িন� মােনর মেন কের উহােক 
খ�ন করার েচ�া করার মাধয্েম অথবা অনয্ েকান মুসিলম মানেুষর মতেক অবমলূয্ায়েণর মাধয্েম 
এবং অনয্ েকান মসুিলম মানুেষর মতেক মলূয্য়ণ না কের উহার িবেরািধতা করার মাধয্েম 
মতিবেরােধর উৎপিত্ত ঘেট।                                                                                       

عُ زُ انَتَّ لاَ   তথা মতিবেরাধ েথেক বাঁচার উপায়ঃ েকান এক মসুিলম মানষু িনেজর �ােনর ৈদণয্তা 
�ীকার কের অনয্ মসুিলম মানেুষর �ােনর ে��� েমেন েনয়া হে� মতিবেরাধ েথেক বাঁচার 
একমা�  উপায়। 
                                                                                                                      তথা মতিবেরােধর ফলাফলঃ اَ لتَّ نَازُ عُ 
এ িনকৃ� ও হীন মতিবেরােধর ফেল পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ গেবষণাল� �ান িববিজর্ ত 
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হয় এবং িবিভ� উত্তম উৎস েথেক �া� বা অিজর্ ত �ান িবন� হেয় যায়।  
িস�া�ঃ  َعُ زُ انَتَّ لا  তথা মতিবেরাধ ইসলািম শরীয়েত হারাম অথবা মতিবেরােধর কারেন এরপ িনকৃ�, 
হীন আচরণ ও অব�ানসমূেহ জিড়েয় পড়া ইসলািম শরীয়েত হারাম।  
                                                                                   তথা মতপাথর্কয্ এর সং�াঃ اَ ْالِ خْ تِ َال فُ 
েকান িকছুেক “ফরজ বা হারাম” নােম নাম করেনর অিধকার একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার 
এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারই রেয়েছ। তাই েকান িকছুেক �হণ ও বজর্ ন 
করার জনয্ “ফরজ ও হারাম” নােম নাম করেনর অিধকার েকান মসুিলম মানেুষর নাই। েযমন 
উদাহরন �রপ দিুট িবষয়-(১) মিহলােদরেক পদর্ ায় না রাখা (২) মদয্পান করা। এ দিুট িবষয়ই 
�াচীন আরবসহ �ায় িবে�র সকল েদেশই অবােধ �চলন িছল। অথর্াৎ মিহলােদরেক েকহই পদর্ ায় 
রাখতনা এবং সকেলই �াভািবকভােবই মদয্ পান করত। কারন উপেরা� দিুট িবষয়ই আইয়য্ােম 
জািহিলয়য্ােত অনেুমাদন িছল।  
�� হে� , মিহলােদরেক পদর্ ায় রাখা ফরজ এবং মদয্পান হারাম িহেসেব নাম করন, সং�া �দান, 
অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ েক করেব? মহান আ�াহ তাঅ’লা না মুসিলম মানষু ? 
উত্তর এ েয, আইয়য্ােম জািহিলয়য্ােত উ� দিুট িবষয় স�েকর্  মানেুষর �ান না থাকায় উ� দিুট িবষয় 
েভাগ করার জনয্ অনেুমাদন িছল। িক� মহান আ�াহ অসীম দয়াশীল িবধায় মানব কলয্ােণর জনয্ 
মিহলােদরেক পদর্ ায় রাখা ফরজ ও মদয্পান করা হারাম নাম করন কেরেছন। পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
েকান িবষয় স�েকর্  �য্থর্হীন ভাষায় ��ভােব সুিনিদর্� েকান আেদশ-িনেষধ না থাকেল েকান মসুিলম মানষু 
কতৃর্ ক উ� িবষেয়র উপর ”ফরজ বা ”হারাম” নােম েকান শ� �েয়াগ করা কুফুরীর িনদশর্ন। কারন, এেত 
কের েস মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অিধকাের হ�ে�প 
কেরেছ। 

ওয়ািজব,সু�াত, েমা�াহাব,জািয়য এবং মবুাহ ও নফল নােম নাম করন, সং�া �দান, 
অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেনর ইখিতয়ার বা ে��াধীন �মতাঃ 

েকান িকছুেক ওয়ািজব,সু�াত, েমা�াহাব,জািয়য এবং মবুাহ ও নফল নােম নাম করন, সং�া �দান, অব�ান 
িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেনর ইখিতয়ার বা ে��াধীন �মতা মসুিলম মানেুষর ম�ু িবেবক-বিু� 
ও �ােনর উপর েছেড় েদয়া  হেয়েছ।                                                                               
ফেল মসুিলম উলামােকরামগণ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর উপর গভীর গেবষণা কের এবং নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় স�ািদত তাঁর ৈদনি�ন কাজ-কমর্,চালচলন ও কথাবাতর্ ার গর� 
িবেবচনার উপর িভিত্ত কের শরীয়েতর উপেরা� িবষয়গেলার নাম করন, সং�া �দান, অব�ান িনরপন ও 
�েয়াগে�� িনধর্ারণ করেবন। ওয়ািজব,সু�াত, ,েমা�াহাব,জািয়য এবং মবুাহ ও নফল নােম নাম করন, সং�া 
�দান, অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেনর ইখিতয়ার বা ে��াধীন �মতা মসুিলম মানেুষর বা 
মসুিলম উলামােকরামগেণর ম�ু িবেবক-বিু� ও �ােনর উপর েছেড় েদয়ায় উপেরা� িবষয়সমেূহ িবিভ� 
মসুিলম উলামােকরামগণ, �ানীগণী, মসুিলম মনীষীর মত �কােশ পর�র পর�েরর মেধয্ িভ�তা েদখা 
েদয়। এ েকই  َفُ َال تِ خْ ْالِ ا  তথা মতপাথর্কয্তা বেল।  
একিট বা�ব উদাহরন উপ�াপেনর মাধয্েম িবষয়িটেক পির�ার কের বণর্না করেত েচ�া করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা। েযমন- িবতর নামাজ আদায় করা �সে� িবিভ� উলামােকরাম িবিভ� মত �দান কেরেছন। কােরা 
মেত িবতর নামাজ ওয়ািজব,কেরা মেত সু�াত, আবার কােরা মেত েমা�াহাব বা নফল। েযমন- হজরত 
আব ুহািনফা (রাঃ) এর মেত িবতর নামাজ ওয়ািজব, হজরত ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ও ইমাম আহমদ 
এর মেত িবতর নামাজ সু�াত আর আহললু হািদসগেনর মেত িবতর নামাজ েমা�াহাব বা নফল।                                               
                                                       তথা মতপাথর্েকয্র কারন ও উৎপিত্তঃ اَ ْالِ ْختِ َال فُ 
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পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েকান িবষেয় সুিনিদর্� ”ফরজ” েঘাষণা না থাকায় উ� িবষেয় আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় স�ািদত ৈদনি�ন আমেলর গর� িবেবচনার উপর িভিত্ত 
কের ধম�য় �ােন পিরপ�, দরূদশ� উলামােকরামগণ িস�া� �হণ করায়-মতামত তাঁেদর েথেক িবিভ� মত 
�কাশ েপেয়েছ। এরকমভােব অেনক বয্াপােরই উলামােকরামগেণর মেধয্ মতপাথর্কয্ রেয়েছ এবং েকান িবষেয় 
সুিনিদর্� ”ফরজ” েঘাষণা না থাকেল িকয়ামত অবিধ আস� উলামােকরামগেণর মেধয্ িবিভ� িবষেয় মত 
�কােশ এরকম িভ�তা বা মতপাথর্কয্তা থাকেব।                                            
                                                                                   তথা মতপাথর্েকয্র েবলায় করনীয়ঃ اَ ْالِ خْ تِ َال فُ 
ক. মতপাথর্েকয্র অব�ায় িনেজর মত পিরতয্াগ কের অেনয্র মতামত �হেন সহনশীলতা বা উদারতা �দশর্ন 
করা। 
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন-"  َنَ ِریٌ ابِ صّ لّ ا عَ مَ  ّ�َ  نّ اِ  اوْ رُ بِ صْ اِ و " অথর্ঃ-“এবং (মতপাথর্েকয্র 
েবলায় িনেজর মেতর উপর অেনয্র মেতর �াধানয্তা �দােন) ৈধযর্ ধারন কর, িন�য়ই আ�াহ এরপ 
ৈধযর্শীলেদর সােথ আেছন”,  আনফাল,৪৬-আয়াত)।  
খ. েকান িবষেয় দইু জন মসুিলম আিলম মনীষী দ ুরকম মত �কাশ করেল একজেনর মতপাথর্কয্তা অনয্ 
জেনর জনয্ মানা জররী নেহ। এ রকম মতপাথর্েকয্র েবলায় �েতয্ক আিলম বা �ানী বয্াি� তার 
িনজ� মতই অবল�ন করেবন।  
গ. িযিন ধম�য় �ােন পিরপ� নেহন িতিন একািধক বা িবিভ� আিলম বা �ানী-গনী বয্াি�েদর মধয্ েথেক 
যার মতামত তার অনকুুল হয়, পছ� হয় বা সহজ বেল মেন হয় িতিন তার মতই �হণ করেবন বা তার 
মেতই চলেবন। এ বয্াপাের েকউ কাউেক বাধা  িদেবনা।                                   
                                      তথা মতপাথর্কয্তা িনেষধ না হওয়ার কারনঃ ” اَ ْالِ خْ تَِال فُ 
মতপাথর্কয্তা মানেুষর �ভাবজাত ও সহজাত িবষয়। এটা আপনা-আপিন ৈতরী হেয় যায়। পৃিথবীেত অসংখয্ 
মানষু রেয়েছ। এ অসংখয্ মানেুষর িবেবক-বিু� এবং �ানও িবিভ�। েকান একজন মানেুষর িবেবক, বিু� 
ও �ান অনয্ জেনর িবেবক,বিু� ও �ােনর সােথ েকান িমল নাই। কােজই, েদখা যাে� ধম�য় িবষেয়ই হউক 
অথবা ধম�য় কােজর বা িবষেয়র বাইের েয েকান পািথর্ব িবষেয়ই হউক না েকন �েতয্ক মানেুষর িবেবক, 
বিু� ও �ােনর �েরর পাথর্েকয্র কারেনই পর�র পর�েরর িবেবক, বিু� ও �ােনর পাথর্কয্ হেয় যায়। এ 
মতপাথর্কয্তােক েকান অব�ােতই েকান মানষুই দমন বা িনয়�ন করেত পাের না। কারন এটা মানেুষর 
সােধয্র বাইের। মতপাথর্কয্তা মানেুষর আয়ে�র বাইের হওয়ায় মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদরেক উহা 
েথেক িবরত থাকেত আেদশ কেরন িন। এটা বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার িবেশষ দয়া 
ও মহা অন�ুহ।  
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ-" فُ لِّ كَ یُ ◌َ  ال  ُ اعَھَ ُوسْ  الَّ اِ  اسً فْ نَ �َّ  " (অথর্ঃ-“ িতিন (আ�াহ 
তাআ’লা) েকান �ানীেক তার সােধয্র বাইের দািয়� েদন না বা ক� েদন না”,সুরা -আল বাকারা-আয়াত 
নং-২৮৬)। অনয্ এক আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- " اْسعَھَ وُ  آلإِ  انَْفسً  فُ لِّ كَ نُ  آل  " (অথর্ঃ-“আমরা 
কাউেক তার সামথর্য্ের চাইেত েবশী েবাঝা েদই না” সুরা-আল আ’রাফ, আয়াত নং-৪২)। অনয্ আর এক 
আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- "  ََرجٍ حَ  نْ مِ  نِ یْ دِّ لا ىفِ  مْ ْیكُ لَ عَ  لَ عَ جَ  امَ  و  " (অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ 
তাআ’লা) ধম�য় িবষেয় েতামােদর উপর েকান অসুিবধা /ক�-কািঠনয্ রােখন িন”, সুরা হ�, আয়াত 
নং-.৭৮)।                                                                                 
ফলাফলঃ “  ِفَال تِ خْ ا ” তথা মতপাথর্কয্তার ” ফেল নানািবধ উ�ত �ােনর উে�ষ ঘেট বা নানািবধ উ�ত 
�ােনর উদয় হয় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর গেবষণা অবয্হত থােক অনয্থায় পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফর গেবষণা িন�ভ ও মানেুষর �ান সাধনা িন�ীয় হেয় েযত। 
িস�া�ঃ  ََالفُ تِ خْ ْالِ ا  তথা মতপাথর্কয্তা ইসলািম শরীয়েত জািয়য। েযমন-হািদস শরীেফ আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ- 

تِىْ اُ  ةمَ حْ رَ  مَّ فُ َال تِ اِخْ "    অথর্ঃ- “আমার উ�েতর ” فَال تِ اِخْ  ” তথা মতপাথর্কয্তা (আমার উ�েতর জনয্) করণা 
�রপ”।(সনদ িনেয় কথা-বাতর্ া থাকেলও িবনা উেত্তজনায় �াণ আহরেনর উে�েশয্ মতপাথর্কয্তা ঘটেল এই 
হািদস শরীফখানা �ােনর উে�ষ ঘটােত অনকূুল হেব, ি�নীয় হেবনা ।) 


