ِ ﺑﺴﻢ
ِ ِ َّ اﷲ اﻟ َّﺮْﲪـ ِﻦ اﻟ
ِ ْ ِ
ﺮﺣﻴﻢ
ٰ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
িবে র চলমান েpkাপেট যুগ খলীফার grtপূণর্ নসীহত
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
28েশ েম, 2010iং

তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর পিবt কুরআেনর িনেmাk আয়াতসমূh পাঠ কেরন:

ِ َ ِ َ ْ ِ رﺑﻚ
ٍ ِ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ِ ِّإﱐ َﺧﺎﻟ ِ ٌﻖ ﺑ َ َﺸ ًﺮا ِﻣﻦ
ﻃﲔ
َ َ ْ( ِإذ72)
َ َ ُّ َ ﻗﺎل

ِ ِ ِ ْ َ َ ﻓﺈذا ﺳ َﻮﻳﺘﻪ
ِ ِ ﻓﻘﻌﻮا َ ُﻟﻪ
ِﺣ
ﺳﺎﺟﺪﻳ َﻦ
ُ َ ُ ُ ْ ّ َ َ ِ َ (73)
َ ُ َ َ وﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ُّرو ﻲ

ِ َ َ (74)
َ ُّ ُ اﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻮن
َ َ
ُ َ ْ ﮐﻠﻬﻢ أ
َ ﲨﻌ
ْ ُ ُ َ َ َ ْ ﻓﺴﺠﺪ
َِ ﺑﻠ
اﻟﮑﺎﻓِﺮِﻳ َﻦ
َ ْ وﮐﺎن ِﻣَﻦ
َ َ َ ﻜﱪ
َ َ ْ َ ( ِ ّإﻻ إِ ْ َﺲ ْاﺳﺘ75)

aথর্: ‘যখন েতামার pভু-pিতপালক িফির ােদর বেলিছেলন, aবশয্i আিম কাদামািট েথেক মানুষ সৃি
করেত যািc। aতঃপর আিম যখন তােক পূণর্তা দান করেবা eবং তার মােঝ আমার rহ ফুঁেক িদব তখন
আনুগেতয্র সােথ েতামরা তার সামেন িবনত হেয়া। তখন িফির ারা সবাi আনুগতয্ করেলা। িকnt
iবলীস করেলা না; েস aহংকার করেলা eবং েস িছলi asীকারকারীেদর eকজন।’

(সূরা সাদ: 72-75)

hযূর বেলন, সৃি র আিদ েথেকi শয়তান o মানুেষর মােঝ যুd চেল আসেছ। ধেমর্র iিতহাস পযর্ােলাচনা
করেল আমরা েদখেত পাi, হযরত আদম (আ.)-eর pিত আlাh তা’লা যখন েsহদৃি েদন তখন
েথেকi তঁার o মানুেষর িবrেd শয়তান যুd েঘাষণা কেরেছ। eরপর যত নবী-রসূল eেসেছন, তঁােদর
pেতয্েকর যুেগi e iিতহােসর পুনরাবৃিt ঘেটেছ eবং ঘটেছ। নবীগণ যখন আেসন তখন তঁারা মানুষেক
আlাh তা’লার পােন পিরচািলত কেরন, িকnt শয়তান eেত িবশৃ লা সৃি র aপেচ া কের থােক। েস
িবিভn পdিত, ছল-চাতুরী, েলাভ-লালসা eবং ভয়-ভীিতর মাধয্েম মানুষেক পথ কের। পিবt
কুরআেনর বh sােন e িবষয়িটর uেlখ রেয়েছ। আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর aেনক sােন শয়তােনর
uেlখ করার মাধয্েম মানব জািতেক eর আkমন সmেকর্ সাবধান কেরেছন eবং eর খpর েথেক বঁাচার
িনেদর্শ িদেয়েছন। আর েদায়া িশিখেয়েছন,
‘েহ আlাh! তুিম আমােদরেক aিভশp শয়তােনর আkমন েথেক রkা কর eবং আমােদরেক
সবর্দা েতামার আ েয় রাখ।’
hযূর বেলন, আlাh তা’লা মানুষেক সৃি র েসরা জীব িহেসেব সৃি কেরেছন। সমg িব জগত eবং
িবে র সকল সৃি েক তার েসবায় িনেয়ািজত কেরেছন। eকজন মানুষ যখন আlাh তা’লার ৈনকটয্ লাভ
কের eবং নবুয়েতর পেদ আসীন হন তখন িতিন যুেগর আদম হেয় যান, েস সময় তঁার pিত আlাh
তা’লার সাহাযয্ o সমথর্ন eমনভােব pকাশ পায় যা মানবীয় িচnার ঊে র্। আমরা েদখেত পাi, মহানবী
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(সা.) o মু’িমনেদর uপর যখন চরম যুলুম-aতয্াচার হিcল eবং কািফররা মুসলমানেদর ংস করেত
মিদনা আkমেনর লেkয্ বদেরর pাnের েসনা সমােবশ ঘটায় তখন আlাh তা’লা িফির ার মাধয্েম
মুসলমানেদর পেk কীভােব যুেdর ফলাফল পােl িদেয়িছেলন। hনােয়েনর যুেdo আমরা eকi দৃশয্
েদেখিছ। pিতিট েkেt আlাh তা’লা িফির ােদর মাধয্েম মহানবী (সা.) o মু’িমনেদর সহায়তা দান
কেরেছন। eেত েকান সেnহ েনi েয, মুসলমানেদরেক pাণ িদেত হেয়েছ eবং তােদর ধন-সmেদরo
kিত সািধত হেয়েছ িকnt iবলীেসর দল কখেনাi তােদর dরিভসিn চিরতাথর্ করেত পােরিন। সাধারণত
নবীর pিত ঈমান আনয়নকারীরা সমােজর িনচু ে ণীর মানুষ হেয় থােক aপরিদেক সেতয্র িবেরাধীেদর
দাবী হেলা, আমরা হিc সমােজর সmাn o িশিkত ে ণী, তাi ধমর্ীয় jানo আমােদর েবিশ। আমরা
েকানkেমi ei দিরd o aনাথেদর দেল েযাগ িদেত পাির না। eিট শয়তােনর পদা aনুসরেণর ফেল
তােদর মােঝ সৃ aহংকােরর বিহঃpকাশ ৈব aনয্ িকছু নয়।
hযূর বেলন, আজo যারা যুগ iমামেক মানেছ না, মূলতঃ aহংকােরর কারেণi তারা ঈমান েথেক বি ত।
aতeব আlাh তা’লা যখন িফির ােদরেক বলেলন, আিম মানব সৃি কেরিছ; েতামরা তােক িসjদা কর।
eিট েকান বািহয্ক িসjদা িছল না। েকননা বািহয্ক িসjদা ধুমাt আlাh তা’লােকi করা হেয় থােক। e
িসjদার aথর্ হেলা, জগেত ধেমরর্ pচার eবং pসােরর জনয্ আিম েয মহাপুrষ েpরণ কেরিছ েতামরা
তঁার পূণর্ আনুগতয্ কর। তঁার িমশনেক সফল করার লেkয্ তঁােক সহেযািগতা কর eবং শয়তােনর
ষড়যntেক সফল হেত িদo না। তাহেলi মানুষ িনেজেদর মােঝ সতয্ rহ ফুৎকােরর দৃশয্ aবেলাকন
করেব। েখাদা তা’লার েsেহর বিহঃpকাশ েদখেব। আর িনজ িনজ iহ o পরকাল gিছেয় aবশয্i sায়ী
জাnােতর utরািধকারী হেব। তারা নবীর বাণীেক িব বয্াপী pচােরর জনয্ মানুষেক নবীর সাহাযয্কারী
হবার আহবান জানােব, ফেল সাধু pকৃিতর মানুেষর hদেয় eকিট আেলাড়ন সৃি হেব।
মহানবী (সা.)-eর pকৃত েpিমক হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক আlাh তা’লা e যুেগর আদম বেল
সেmাধন কেরেছন। িতিন (আ.) বেলন:
‘েখাদার েpিরতেদরেক aপমান কেরা না। েকননা েখাদার েpিরতেদর aপমান করা েখাদার
aপমান। েতামরা চাiেল গাল-মn করেত পার eটা েতামােদর iচছা। েকননা ঐশী রাজtেক
েতামরা তুc িবষয় বেল মেন কর।’
কােজi আজ যারা লড়েছ তারা হযরত মসীh মouদ (আ.) eবং তঁার জামােতর িবrেd লড়েছ না বরং
েখাদা তা’লার সােথ লড়েছ।
পরবতর্ীেত eর িবsািরত বণর্নায় িতিন (আ.) বেলন:
‘pকৃত িখলাফত আমারi আর আিম আlাh তা’লার খলীফা।’
eরপের িতিন (আ.) িনেজর eকিট iলহােমর uেlখ কেরন।
‘আ’রাদতু আন আসতাখিলফা ফাখালাকতু আদামা খলীফাতুlািহs সুলতান’
aথর্: ‘আিম খলীফা মেনানীত করেত চাiলাম আর e uেdেশ আদমেক সৃি করলাম। েস
সবর্ািধপিত েখাদার খলীফা।’
িতিন (আ.) বেলন: আমােদর িখলাফত েকান জাগিতক িখলাফত নয় বরং eিট হেলা আধয্ািtক o ঐশী
বয্বsাপনা। aতeব আদম হoয়ার ei মযর্াদা েখাদা তা’লা আমােক মহানবী (সা.)-eর দাসেtর
কলয্ােণ দান কেরেছন। েখাদা তা’লা আমােক যখন e সmান িদেয়েছন তখন িতিন তঁার িবধান aনুযায়ী
িফির ােদরেক আদমেক িসjদা করার িনেদর্শ িদেয়েছন। িতিন বেলন, e িবেশষ মানুষেক িসjদা কেরা
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যােক আিম আমার ধেমর্র pচার o pসােরর জনয্ মেনানীত কেরিছ। তার সােথ ঐশী সাহােযয্র eক
aবয্াহত ধারা কাযর্কর রেয়েছ। িতিন eক বয্িk িছেলন aগিণত হেয় েগেলন। তঁােক iলহােম আ s করা
হেয়েছ, আিম েতামার সােথ আিছ eবং আমার িফির ারাo েতামার সােথ আেছ।
আlাh তা’লা তঁােক iলহােমর মাধয্েম জািনেয়েছন,
‘iিn মা’আর রাসূেল oয়া iয়ানসুrhl মালাiকাতু’
aথর্: ‘আিম আমার রসূেলর সােথ আিছ আর িফির ারা তঁােক সাহাযয্ করেব।’
hযূর বেলন, েখাদা তা’লার সাহাযয্ সমথর্েনর pমাণ আজ পযর্n আমরা েপেয় আসিছ। শয়তানo তঁার
কাজ কের যােc আর িফির ারাo তােদর দািয়t যথাযথভােব পালন করেছ। েকান eকিট sােন
জামাতেক দিমেয় রাখার ষড়যnt হেল আlাh তা’লা aনয্ানয্ sােন জামােতর জনয্ unিতর dার খুেল েদন।
কেয়কিদন হল আিম আl ফযেল eকিট ঘটনা পড়িছলাম। েযখােন নািদম সােহব আরবেদর সmেকর্
eকিট কলাম িলেখন, েসখােন িহলমী শািফ সােহেবর আহমদীয়াত gহেণর ঘটনার িববরণ িছল। িহলমী
শাফী সােহব eবং েমাsফা সােবত uভেয় িসনা মrভূিমেত eকসােথ কাজ করেতন। শাফী সােহব বেলন,
আিম তখন েদখতাম eকজন যুবক aনয্েদর েথেক সতnt, িনয়িমত eকাকী নামায পেড় eবং খুব ধীেরসুেs নামায পেড়। তঁার aনয্ানয্ িবষেয়র pিতo আমার দৃি িনবd হয়। পের আিম তঁার সােথ বয্িkগত
সmর্ক গেড় তুিল। ঐ যুবক iসলােমর িবিভn িবষেয় িভn দৃি ভি pকাশ করেতা eবং eর sপেk
েজারােলা যুিk-pমাণ uপsাপন করেতা। আর egেলা eমনi িছল যার েকান utর আমার কােছ িছল
না। uলামােদর িনকট utর চাiতাম িকnt pশািn েপতাম না। eকপযর্ােয় আমােক েসখান েথেক কাজ
েছেড় িদেয় চেল আসেত হয়। আসার সময় িতিন তঁার পুsেকর বাk আমােক িদেয় িদেলন। তখন আিম
বললাম, িঠক আেছ - আিম e বigেলা পড়ব। েস সময় আিম পিবt কুরআেনর পঁাচ খn তফসীর,
iসলামী নীিত দশর্ন o aনয্ানয্ আেরা aেনক বi পড়লাম। aনয্ানয্ a-আহমদী আেলম o িশিkত
মানুেষর মত আিমo আপিt খুঁেজ েবর করার লেkয্ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বi-পুsক পড়লাম।
আিম আপিt খুঁেজ েবর করতাম eবং িনি ত হoয়ার জনয্ আেলমেদর কােছ েযতাম। িকnt তােদর কথায়
তু হেত পারতাম না। eরপর আিম iসলামী নীিত দশর্ন পুsক পড়লাম। eিট আমার মেন আেলাড়ন সৃি
করল। আিম আমার িপতােকo eিট পেড় নালাম eবং িজেjস করলাম, eমন পুsেকর রচিয়তা েক
হেত পাের? িতিন বলেলন, e বiেয়র রচিয়তা িন য়i েকান oলীulাh হেবন। আিম বললাম, e বiেয়র
রচিয়তা যিদ মসীh মouদ হবার দাবীদার হয়, তেব আপিন িক বেলন, তখন িতিন িচnায় পেড় েগেলন।
বলেলন, িঠক আেছ, আিম eেত আপিt করার kমতা রািখ না। েকননা eমন uঁচু মােনর বi েকবল
আlাh তা’লার eকাn ৈনকটয্pাp বয্িki িলখেত পােরন। িকnt আিমেতা বৃd হেয় েগিছ, তাi তঁােক
gহণ করা আমার পেk aসmব। aবেশেষ িহলমী শাফী সােহেবর hদয় ধীের ধীের পিরবিতর্ত হেত থােক
eবং িতিন বয়’আত gহেণর েসৗভাগয্ লাভ কেরন।
hযূর বেলন, eমন aগিণত ঘটনা রেয়েছ, বতর্মােনo eমন ঘটেছ। aেনকেক আlাh তা’লা sেpর
মাধয্েম সতয্েক gহণ করার েসৗভাগয্ িদেয়েছন। িফির ােদর মাধয্েম আlাh তা’লা তঁার েpিরত বয্িkর
সাহাযয্-সমথর্েনর eসব িনদশর্ন pকাশ কেরন eবং তা িব বয্াপী ঘটেছ। আর eভােবi সৎ pকৃিতর
মানুষরা সেতয্র pিত আকৃ হেত থােক। aপরিদেক শয়তােনর aনুসারীরা সেতয্র িবেরািধতায় রত
থােক।
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হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘aহংকার eমন eক পরীkা যা মানুেষর িপছু ছােড় না। sরণ রাখ, aহংকার শয়তান েথেক
আেস eবং aহংকারীেক শয়তােন পিরণত কের। মানুষ e পথ েথেক যতkণ পযর্n সmূণর্ দূের
সের না আেস, ততkণ পযর্n সতয্ gহেণর মাধয্েম আlাh তা’লার আিশস লাভ করা সmব নয়।
e aহংকার তােদর পেথ বাধা হেয় দঁাড়ায়। aতeব েকান ধরেনর aহংকারi করা uিচত নয়। না
jােনর, না ধন-সmেদর, না ijত-সmােনর, না বংশ মযর্াদা o আিভজােতয্র। েকননা,
pধাণতঃ eসব িবষয় েথেকi aহংকার সৃি হয়। যতkণ পযর্n মানুষ ei আtmিরতা েথেক
মুk হয় না, ততkণ পযর্n েস মহা pতাপশালী আlাhর পছnনীয় বাnা o তঁার ৈনকটয্pাp
হেত পাের না eবং েসi ঐশী তttjান লাভ করেত পারেব না যা pবৃিtর uেtজনার িবষেক
jািলেয় েদয়। aহংকার েযেহতু শয়তােনরi aংশ, তাi আlাh তা’লা eিট পছn কেরন না।
শয়তান e aহংকারi কেরিছল eবং িনেজেক হযরত আদম (আ.)-eর েচেয় বড় মেন কেরিছল।
ٍ َ ّ ﺧﻠﻘ ْ َ ِﲏ ﻣِ ﻦ ﻧ
ٍ ِ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣِ ﻦ
বেলিছল, ﻃﲔ
َ َ ﻣﻨﻪ
َ َ aথর্: আিম তার েচেয় ে । তুিম আমােক
ْ َ ْ أﻧﺎ
ُ ْ ِ ّ ٌ ﺧﲑ
ُ َ ْ َ َ َ ﺎر ّو
আgন েথেক সৃি কেরছ আর তােক মািট েথেক। eর ফেল েস আlাh তা’লার সািnধয্ েথেক
িবতািড়ত হল। তাi সবাiেক e সmেকর্ সাবধান থাকা uিচত। মানুষ পূণর্ ঐশী তttjান লাভ না
করা পযর্n পদsিলত হেত থােক eবং e িবষেয় সেচতন থােক না। আর েয ঐশী তttjান লাভ
কের, েস পদsিলত হেলo েখাদা তা’লার িনরাপtায় থােক। েযমন হযরত আদম (আ.)
পদsিলত হবার পর sীয় dবর্লতা sীকার কেরন। িতিন জানেতন, আlাh তা’লার কৃপা ছাড়া
েকান িকছুi হেত পাের না। তাi e েদায়া কের আদম (আ.) আlাh তা’লার আিশেসর
ِ ْ َ وإن ﻟ ّ َﻢ
utরািধকারী হন - ﻟﻨﻜ ﻮ ﻧ َ ّ َﻦ ﻣِ َﻦ اﳋ ْ َﺎ ِﺳ ِﺮ ﻳ َﻦ
ُ َ َ ﺮﲪﻨﺎ
َ ْ َ ْ َ ﺗﻐﻔ ْﺮ َ َﻟﻨﺎ وَ ﺗ
َ َ ُ َ ﻇﻠﻤﻨﺎ
َ ْ َ َ رﺑﻨﺎ
َ َ ّ َ aথর্: েহ
ْ ِ َ أﻧﻔﺴﻨﺎ
আমার pভু! আিম আমার pােণর uপর aনয্ায় কেরিছ। তুিম যিদ আমায় kমা না কর o আমার
pিত দয়া না কর তেব িন য়i আিম kিতgsেদর anভূর্k হব।’
(জলসা সালানার বkৃতা- িডেসmর-1904, পৃ া: 19-20)

হযরত মসীh মouদ (আ.) বারংবার বেলেছন, eিট যিদ েখাদা তা’লার জামাত না হত তাহেল কেবi
ংস হেয় েযত। তাi আহমদীয়া জামােতর িবেরািধতার পিরবেতর্ হযরত আদম (আ.)-eর েদায়ার
সmেকর্ িচnা কrন। আজo সংবাদ eেসেছ, িটিভ চয্ােনলসমূেহ সংবাদ pচার হেc, লােহারs আমােদর
d’িট মসিজদ মেডল টাuন o দাry িযkর’e নৃশংস আkমন চালােনা হেয়েছ। eভােব েমৗলভীেদর
aনুকরেণ পৃিথবীর িবিভn েদেশ িবেরািধতা হেc। িবেরািধতা িক পূেবর্o আহমদীয়াতেক িনি h করেত
েপেরেছ? িনি তভােব পােরিন eবং কখেনা পারেবo না। তেব, aবশয্i erপ ঘৃণয্ কাজ তােদরেক
আlাh তা’লার শািsর লেkয্ পিরণত করেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) আমােদরেক uপেদশ িদেয় বেলেছন, েদায়া eমন eক grtপূণর্ িবষয় েয,
শয়তােনর সােথ যখন আদেমর যুd হেয়েছ তখন েদায়া ছাড়া aনয্ েকান যুdাst তঁার কােজ আেসিন।
aবেশেষ আদম (আ.) েদায়ার মাধয্েমi শয়তােনর িবrেd িবজয় লাভ কেরেছন। আমরা িব াস কির,
েযভােব েদায়ার মাধয্েম আদম (আ.) শয়তানেক পদানত কেরেছন েতমিনভােব বতর্মান যুেগo তরবািরর
মাধয্েম নয় বরং েদায়ার মাধয্েমi আlাh তা’লা িনরাপtা িবধান করেবন; েকননা েদায়ার মাধয্েমi pথম
আদম শয়তােনর িবrেd িবজয় লাভ কেরিছল।
িdতীয় আদমo {aথর্াৎ মসীহ মouদ (আ.)-েক o আlাh তা’লা িdতীয় আদম বেলেছন} েশষ যুেগ
শয়তােনর সােথ েশষ যুেd েদায়ার মাধয্েম চুড়াn িবজয় লাভ করেবন।
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aতeব আজ েযেহতু uেtারtর িবেরািধতা েবেড়i চেলেছ eবং কেয়কিট sােন e িবেরািধতা কেয়কgণ
েবেড় েগেছ আর eর িবsার ঘটেছ তখন েদায়ার pিত আমােদর aেনক েবশী মেনােযাগী হoয়া pেয়াজন।
িবেরািধতা, িবিভn pিতবnকতা eবং শয়তান pেতয্ক পেথ বেস থাকা সেtto জামাত unিত কের চেলেছ
- eিট আlাh তালার aনুgহ ৈব িকছুi নয়। সতয্মনা েলাকেদর কারেণ িফির ারাo কাজ কের যােcন
ফেল মানুষ e জামােত anভূর্k হেcন।
hযূর (আi.) বেলন, মেন রাখেবন, শয়তােনর চাটুকারেদর dারা আlাh তা’লা জাহাnামেক পিরপূণর্
করেবন বেল uেlখ কেরেছন। আিম পূেবর্o বেলিছ, িবেরািধতার ঝড় pবল rপ ধারণ করেছ। লােহােরর
মসিজেদ েয আkমন করা হেয়েছ eর kয়-kিতর পিরমাণ eখনo জানা যায় িন। তেব aেনক আহমদী
শহীদ হেয়েছন eবং aেনেক grতর আহত হেয়েছন। eেদর aেনেকর aবsা আশংকাজনক। ‘দাry
িযkর’-eর পিরিsিত eখনo s নয়। aেনক েলাক জুমুআর নামায পড়েত eেসিছেলন তাi eখেনা
বলা যােc না েয, কতজন শহীদ হেয়েছন।
যােহাক, পরবতর্ীেত aবsা জানা যােব; তেব eিট িনি ত েয, aেনক আহমদী শহীদ হেয়েছন। আlাh
তা’লা সব শহীেদর মযর্াদা unীত কrন। আহতেদর জনয্ েদায়া করেবন, আlাh তা’লা েযন তােদরেক
আেরাগয্ দান কেরন; েমােটর uপর aবsা grতর।
িবেরাধীরা বয্পক kিত সাধেনর েচ া কেরেছ, তেব আlাh তা’লা িন য় eর pিতেশাধ gহেণ সkম।
িতিন কীভােব তঁার শিkর িবকাশ ঘটােবন, আর কীভােব িতিন e িবশৃ লা সৃি কারীেদরেক eবং
aতয্াচারকারীেদরেক ধরেবন তা িতিনi ভাল জােনন। িকnt eসব েলাক যারা েখাদা তা’লার
আtািভমানেক বারংবার চয্ােল করেছ eবং aতয্াচাের সীমাল ন করেছ, আlাh তা’লা েযন তােদরেক
িশkণীয় শািs pদান কেরন। আর iনশাআlাh তা’লা eিট হেব-i।
hযূর বেলন, আিম আহমদীেদরেক িবগিলত িচেt েদায়া করেত বেলিছ। আlাh তা’লা eেদর aহংকার,
গবর্, তােদর শিk o যুলুম-িনযর্াতনেক sীয় pবল শিkমtা pদশর্ন করতঃ ধুেলায় িমিশেয় িদন। আlাh
তা’লা আহমদীেদর ঈমান o িব ােস দৃঢ়তা দান কrন। পৃিথবীর সব আহমদী পািকsােনর আহমদীেদর
জনয্ eখন খুব েবশী েদায়া কrন েকননা, তােদর aবsা খুবi ভয়াবহ। eকiভােব িমশেরর আহমদীেদর
জনয্o েদায়া করা pেয়াজন। আlাh তা’লা drত তােদর মুিkর বয্বsা কrন। ভারেতর েকরালােত diিতন জন আহমদীর িবrেd িমথয্া aিভেযাগ eেন তােদর েজেল পাঠােনা হেয়েছ। তােদরেকo েদায়ােত
sরণ রাখেবন। আlাh তা’লার pিতrিত aনুযায়ী eসব বnী, আহত eবং শহীদেদর কুরবানী কখেনা
বৃথা যােব না, iনশাআlাh তা’লা। শয়তান eবং তার চাটুকাররা কখেনা সফল হেব না। আlাh তা’লা
আমােদর সবার pিত কrণা কrন eবং িবপদাপদ েথেক সবাiেক িনরাপদ রাখুন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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