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মসুলমানদের ব্যাপাদর কাদেরদের মদনাভাব্ 

কুরআদন কারীদমর আদলাদক মুসলমানদের ব্যাপাদর কাদেরদের মদনাভাব্ 

১। আহদল ককতাব্দের অদনদকই তাদের কাদে সতয প্রকাকিত হওয়ার পদরও প্রকতকহিংসাব্িতঃ তারা চায় যে, যতামরা মুসলমান হওয়ার পর 

যতামাদেরদক যকানভাদব্ আব্াদরা কাদের ব্াকনদয় যেয়া। (সূরা ব্াকারা,১০৯) 

২। ইয়াহুেী ও কিষ্টানরা কখদনা আপনার প্রকত সন্তুষ্ট হদব্ না, যে পেযন্ত না আপকন এদের ধদমযর অনুসরণ কদরন। ব্দল কেন, যে পথ আল্লাহ 

প্রেিযন কদরন তাই হদলা সরল পথ। েকে আপকন আপনার কাদে আগত জ্ঞান লাদভর পদরও, তাদের আকাঙ্ক্ষা সমূদহর অনুসরণ কদরন, 

তাহদল আল্লাহর িাকি যথদক আপনাদক উদ্ধারকারী ও সাহােযকারী যকউ থাকদব্ না। (সূরা ব্াকারা, ১২০)           

৩। েকে আপকন ইয়াহুে-কিষ্টানদের কাদে সমুেয় কনেিযন উপস্থাপন কদরন, তব্ুও তারা আপনার ককব্লা যমদন কনদব্ না; এব্িং আপকনও তাদের 

ককব্লা মাদনন না, তারাও এদক অদনযর ককব্লা মাদন না। েকে আপকন যস জ্ঞান লাদভর পর, ো আপনার কাদে যপ ৌঁদেদে, তাদের ব্াসনার 

অনুসরণ কদরন, তদব্ কনশ্চয় আপকন অকব্চারকারীদের অন্তভুযক্ত হদব্ন। (সূরা ব্াকারা, ১৪৫)                                                                 

৪। মুকমন যেন মুকমনদক যেদে যকান কাদেরদক ব্নু্ধরূদপ গ্রহণ না কদর। োরা এরূপ করদব্, আল্লাহর সাদথ তাদের যকান সম্পকয থাকদব্ না। 

তদব্ েকে যতামরা তাদের পথ যথদক যকান অকনদষ্টর আিিংকা কদরা, তদব্ তাদের সাদথ সাব্ধানতার সাদথ থাকদব্। আল্লাহ তা‘আলা তাৌঁর 

কনদের সম্পদকয সতকয কদরদেন এব্িং সব্াইদক তাৌঁর কাদেই কেদর যেদত হদব্। (আল ইমরান, ২৮)                                                                           

৫। যহ ঈমানোরগণ! যতামরা মুকমন ব্যতীত অনয কাউদক অন্তরঙ্গ রূদপ গ্রহণ কদরানা! তারা যতামাদের অমঙ্গল সাধদন যকান ত্রুকি কদরনা। 

যতামরা কদষ্ট থাক, তাদতই তাদের আনন্দ। িত্রুতা ব্িতঃ কব্দেষ তাদের মুদখই েুদি যব্দরায়। আর ো ককেু তাদের মদন লুককদয় রদয়দে,তা 

আদরা অদনকগুণ যব্িী মারাত্মক। যতামাদের েনয কনেিযন কব্িেভাদব্ ব্ণযনা  কদর যেয়া হদলা, েকে যতামরা তা অনুধাব্ন করদত সমথয হও। 

(সূরা আল ইমরান, ১১৮) 

৬। যেদখা! যতামরাই তাদের ভাদলাব্াদসা, ককন্তু তারা যতামাদের প্রকত যমাদিও সদ্ভাব্ যপাষণ কদর না। আর যতামরা সমি ককতাব্দকই কব্শ্বাস 

কদরা। অথচ তারা েখন যতামাদের সাদথ এদস কমদি, ব্দল- ‘আমরা ঈমান এদনকে।’ পক্ষান্তদর তারা েখন পৃথক হদয় োয়, তখন যতামাদের 

উপর যরাষব্িতঃ আঙু্গল কামোদত থাদক। আপকন তাদেরদক ব্লুন, যতামরা আদরাদি মরদত থাদকা। আল্লাহ মদনর কথা ভালই োদনন। (সূরা 

আল ইমরান, ১১৯) 

৭। যতামাদের েকে যকান মঙ্গল হয়, তাহদল তাদের খারাপ লাদগ। আর যতামাদের েকে অমঙ্গল হয়, তাহদল তারা আনকন্দত হয়। আর েকে 

যতামরা ধধেযধারণ কদরা এব্িং তাকওয়া অব্লম্বন কদরা, তদব্ তাদের প্রতারণায় যতামাদের যকানই ক্ষকত হদব্ না। (সূরা আল ইমরান, ১২০)                                                            

৮। যহ ঈমানোরগণ! যতামরা ইয়াহুেী ও কিষ্টানদেরদক ব্নু্ধ কহসাদব্ গ্রহণ কদরা না। তারা এদক অপদরর ব্নু্ধ। যতামাদের মদধয যে তাদের সাদথ 

ব্নু্ধত্ব করদব্, যস তাদেরই অন্তভুযক্ত। আল্লাহ োদলমদেরদক পথপ্রেিযন কদরন না। (সূরা মাকয়ো, ৫১)                                                                                              

৯। আপকন সব্ মানুদষর চাইদত মুসলমানদের অকধক িত্রু  ইয়াহুেী ও মুিকরকদেরদক পাদব্ন, এব্িং আপকন সব্ার যচদয় মুসলমানদের সাদথ 

ব্নু্ধদত্ব অকধক কনকিব্তযী কিষ্টানদের মধয যথদক ককেু যলাকদক পাদব্ন, োরা কনদেদেরদক সকতযকার কিষ্টান ব্দল োব্ী কদর। এর কারণ এই যে, 

তাদের মদধয আদলম ও েরদব্ি রদয়দে এব্িং তারা অহিংকার কদরনা। (সূরা মাদয়ো, ৮২)                                                                         

উদল্লখয, এ আয়াদত কিষ্টানদের যে কতনকি কসোদতর কথা ব্লা হদয়দে (ক) তারা সকতযকার অদথয আসমানী ইকিল ককতাব্ মানযকারী, (খ) 

তাদের মদধয দুকনয়াতযাগী ও আদলম আদে, (গ) তারা অহিংকারী নয় । এ কতন কসোতওয়ালা কিষ্টান ব্তযমান কব্দশ্ব পাওয়া োয় না। সুতরািং 

ব্তযমান কিষ্টানদের সাদথও ব্নু্ধদত্বর সম্পকয রাখা হারাম। নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর োমানায় হাব্িার ব্ােিাহ নাোিী ও তার 

প্রোদের মদধয কুরআদন উদল্লকখত কসোতগুলী কেল এব্িং তারা মুসলমানদের অদনক সহায়তাও কদরকেল। (তাউেীহুল কুরআন, ১/৩৬১) 

১০। মুসলমানদের েদ্মাব্রদণ েকে কাদেররা যতামাদের সাদথ কেহাদে যব্র হয়, তাহদল যতামাদের অকনষ্ট োো আর ককেুই ব্ৃকদ্ধ কদর না। আর 

তাদের অশ্ব পকরচালনা যতা যতামাদের মদধয কব্দভে সৃকষ্ট করার লদক্ষই। সাব্ধান! যতামাদের মাদে রদয়দে তাদের গুপ্তচর। ব্স্তুত আল্লাহ 

তা‘আলা োকলমদের ভালভাদব্ই োদনন। (সূরা তওব্া, ৪৭) 

১১। যহ মুকমনগণ! যতামরা আমার (অথযাৎ আল্লাহ তা‘আলার) িত্রুদের এব্িং যতামাদের িত্রুদেরদক অথযাৎ ইয়াহুেী, কিষ্টান ও মুিকরক তথা মূকতয 

এব্িং অকিপূেকদেরদক ব্নু্ধরূদপ গ্রহণ কদরা না। যতামরা তাদের প্রকত ব্নু্ধদত্বর ব্াতযা পাঠাও, অথচ তারা যতামাদের ধময েীন ইসলাম অস্বীকার 
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করদে। তারা রাসূলদক ও যতামাদেরদক কনদেদের যেি যথদক ব্কহষ্কার কদরদে এই অপরাদধ যে, যতামরা যতামাদের প্রভুর প্রকত কব্শ্বাস রাদখা। 

েকে যতামরা আমার সন্তুকষ্ট লাদভর েনয এব্িং আমার পদথ কেহাদের েনয যব্র হদয় থাক, তদব্ যকন যতামরা তাদের প্রকত যগাপদন ব্নু্ধদত্বর 

পয়গাম যপ্ররণ করদো? যতামরা ো যগাপন কদরা ব্া প্রকাি কদরা, তা সব্ই আকম খুব্ োকন। যতামাদের মদধয যে এিা কদর, যস সকঠক পথ 

যথদক কব্চুযত হদয় োয়। (সূরা মুমতাকহনা, ১)                     

উপদরাক্ত সমসযার সমাধাদন মুসলমানদের করণীয়ঃ কাদেরদের এই ষেেন্ত্রমলূক মদনাভাদব্র মুকাদব্লায় মুসলমানদের োকয়ত্ব হদলাঃ- 

(ক) কনদেদের ঈমান ও আকীো েূরস্থ করা (খ) কনদেদের আমল সহীহ করা, গুনাহ ব্েযন করা (গ) অনযদেরদক এগুদলার োওয়াত যেয়া।             

এই দুই িতয সাদপদক্ষ আল্লাহ তা‘আলা কাদেরদের সমি ষেেন্ত্র ও চরান্ত নসযাৎ কদর যেয়ার কে্াোরী কনদয়দেন। কুরআদন কারীদম ইরিাে 

হদয়দে-                                                                              

১। কনশ্চয় তাদের পূব্যব্তযীরাও চরান্ত কদরকেল; অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের চরাদন্তর ইমারদতর কভকিমূদল আঘাত কদরকেদলন; েদল 

ইমারদতর োে তাদের মাথায় ধ্বদস পেদলা এব্িং এমন কেক হদত তাদের উপর আোব্ আসদলা যেখান যথদক তাদের ধারনাও কেল না। (সূরা 

নহল)                                                            

২। তারা ভীষণ চরান্ত কদরকেল। েকেও তাদের চরান্ত পাহাে িকলদয় যেয়ার মত কেল, ককন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের চরান্ত নসযাৎ কদর 

কেদয়দেন। (সুরা ইব্রাহীম, ৪৬)                                                              


