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 ইয়াহূদী-খৃস্টানরা কি িাকির? 
 

প্রশ্ন: িননি বক্তা-ওয়ায়য়ি ইউয়রায়ের এি মসকিয়দ বয়িন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানয়দর িাকির বিা িায়য়য নয়, খুব 

সম্ভব আেনারা িায়নন, ইউয়রায়ের মসকিদসমূয়হ যারা যাওয়া-আসা ও আয়িাচনা িয়রন, তায়দর ইিমী েূূঁকি খুব 

িম। আমরা আশঙ্কা িরকি এ িাতীয় িথা সাধারয়ের কিতর িকিয়য় েিয়ত োয়র, তাই আেনায়দর িাি থথয়ি 

স্পষ্ট বযাখযা িামনা িকর। 

উত্তর: সয়েহ থনই, ওয়ায়য়য়ির মুখ থথয়ি থবকরয়য় আসা িথা সুস্পষ্ট থ ামরাহী, বরং িুিুরী বিাই থেয়। িারে, 

আল্লাহ তা‘আিা তার কিতায়ব ইয়াহূদী ও খৃস্টানয়দর িাকির বয়িয়িন। থযমন, কতকন বয়িন, 

َُهودَُِِوقَالَت ِ﴿ يحُِِٱنلََصََٰرىَِوقَاَلت ِِٱّلَل ِِٱبينُُِِعَزييرِ ِٱۡلي يَمس  َٰل َكِِٱّلَل هِِٱبينُِِٱل لُُهمَِذ ِهِقَوي َٰه ه مي فيَو
َ
ِِب أ َلِِو َِيَُضَٰه  ََٰتلَُهمَُِِقبيُل ِِم نَِكَفُروا ِِٱََّل ينَِِقَوي َِق

هِ َّنَِِٰٱّلَلُ
َ
فَُكو َِِأ َبارَُهمِيِٱََّتَُذٓوا ٣٠ِِِيُؤي حي

َ
َبََٰنُهمِيِأ َباٗباَِورُهي ري

َ
يحَِِٱّلَل ُِِدو ِ ِم  نِأ يَمس  َيمَِِٱبينََِِوٱل م ُرٓوا َِِوَمآَِِمري

ُ
ُبُدٓوا ِِإ َّلِِأ َعي ٗداهِِإ َلَٰٗهاِۡل  ُِهَو ِِإ َّلِِإ َلَٰهََِِّلَِِٓوَٰح 

 [٠٣  ،٠٣: اتلوبة] ﴾٣١ِيُۡشي ُكو ََِِعَماُِسبيَحََٰنُهۥ

“আর ইয়াহূদীরা বয়ি, উযাইর আল্লাহর েুত্র এবং নাসারারা বয়ি, মাসীহ আল্লাহর েুত্র। এটা তায়দর মুয়খর িথা, 

ইতঃেূয়বে যারা িুিুরী িয়রয়ি তারা থসসব থিায়ির ময়তাই িথা বিয়ি। আল্লাহ তায়দরয়ি ধ্বংস িরুন, থিাথায় 

থিরায়না হয়ে এয়দরয়ি? তারা আল্লাহয়ি থিয়ি তায়দর েকিত ও সংসার-কবরা ীয়দর এবং মারইয়ামেুত্র মাসীহয়ি 
রব কহয়সয়ব গ্রহে িয়রয়ি। অথচ তারা এি ইিায়হর ইবাদত িরার িনয আকদষ্ট হয়য়য়ি, কতকন িািা থিায়না (সতয) 

ইিাহ থনই। তারা থয শরীি িয়র তা কতকন থথয়ি েকবত্র”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩০-৩১] 

এ আয়াত থথয়ি স্পষ্টিায়ব প্রমাে হয় থয, ইয়াহূদী-খৃস্টানরা মুশকরি। অের আয়ায়ত কতকন আরও স্পষ্ট িয়র 

বয়িন, 

يحُُِِهوَِِٱّلَلَِِإ  َِِقَالُٓوا ِِٱََّل ينََِِكَفرَِِلََقدِي﴿ يَمس  َيَمِهِٱبينُِِٱل   [٢٧: دةاملائ] ﴾َمري

“অবশযই তারা িুিুরী িয়রয়ি, যারা বয়ি, কনশ্চয় মারইয়াম েুত্র মাসীহ-ই আল্লাহ”। [সূরা আি-মায়য়দা, আয়াত: 

৭২] 

অের আয়ায়ত বয়িন, 

ََٰثة  ِِثَال ُثِِٱّلَلَِِإ  َِِقَالُٓوا ِِٱََّل ينََِِكَفرََِِلَقدِي﴿  [٢٠: دةاملائ] ﴾ثََل

“অবশযই তারা িুিুরী িয়রয়ি, যারা বয়ি, কনশ্চয় আল্লাহ কতন িয়নর তৃতীয়িন”। [সূরা আি-মায়য়দা, আয়াত: ৭৩] 

অের আয়ায়ত বয়িন, 

ِِٓم نِ َِكَفُروا ِِٱََّل ينَِِلُع نَِ﴿ َٰٓء يَلِِبَن  َر َِِٰإ سي َيَمِ ِٱبينِ ِوَع يَسَِِداوُۥدَِِل َسا ِ ََِعَ  [٢٧: دةاملائ] ﴾َمري

“বনু ইসরাইয়ির ময়ধয যারা িুিুরী িয়রয়ি তায়দরয়ি দাউদ ও মারইয়াম েুত্র ঈসার মুয়খ িা‘নত িরা হয়য়য়ি”। 

[সূরা আি-মায়য়দা, আয়াত: ৭৮] 
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অের আয়ায়ত বয়িন, 

لِ ِم نِيَِكَفُروا ِِٱََّل ينَِِإ  َِ﴿ هي
َ
ك َتَٰبِ ِأ

يُمۡشي ك يَِِٱلي َِِوٱل ٓ َِِخَِٰل  ينََِِجَهَنمَِِنَار ِِف   [٦: ابلينة] ﴾ف يَها

“কনশ্চয় কিতাকবয়দর ময়ধয যারা িুিুরী িয়রয়ি ও মুশকরিরা, িাহান্নায়মর আগুয়ন কচরকদন থািয়ব”। [সূরা আি-

বাইয়য়যনাহ, আযাত: ৬] 

এ িাতীয় অথে প্রিাশিারী আয়াত ও হাদীস অয়নি রয়য়য়ি। অতএব, থয বযকক্ত ইয়াহূদী ও খৃস্টানয়দর িুিুরীয়ি 

অস্বীিার িয়র, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইকহ ওয়াল্লায়মর উের ঈমান আয়ন কন; বরং তায়ি কমথযায়রাে িয়রয়ি, 

থস মূিত আল্লাহ ও তার রাসূয়ির ওের কমথযায়রাে িয়র, আর বিার অয়েক্ষা রায়খ না থয, আল্লাহর ওের 

কমথযায়রাে িরা িুিুরী, আর থয থিউ তায়দর িুিুরীয়ত সয়েহ থোষে িয়র তার িুিুরীয়ত থিায়না সয়েহ থনই, থস 

স্পষ্ট িাকির। 

সুবহানাল্লাহ, িীিায়ব তার েয়ক্ষ বিা সম্ভব হয়িা থয, ইয়াহূদী-খৃস্টানয়ি িাকির বিা িায়য়য নয়, অথচ তায়দর 
িথা এবং আকিদা-কবশ্বাস হয়ে: “আল্লাহ কতন সত্ত্বার এি সত্ত্বা”। থয িারয়ে তায়দর স্রষ্টা তায়দরয়ি িাকির 

বয়িয়িন। আমায়দর কবয়বি মায়ন না, তায়দরয়ি িাকির বিা থিন তার মন সায় কদয়ে না কিংবা তার েিে হয়ে 
না, অথচ তারা বয়ি: “মাকসহ আল্লাহর থিয়ি”। আরও বয়ি: “আল্লাহর হাত আবদ্ধ”। আরও বয়ি: “আল্লাহ িকির, 

আর আমরা ধনী”।  

অবাি িায় , তার কনিট থিন িকিন থিিি ইয়াহূদী-খৃস্টানয়ি িাকির বিা এবং তায়দর উের িাকির শব্দ প্রয়য়া  

িরা, অথচ তারা কনয়িয়দর রয়বর ওের এমন খারাে কবয়শষে আয়রাে িয়রয়ি, যার প্রয়তযিকট আল্লাহর থদাষ, 

কনো ও  াি-মেয়ি শাকমি িয়র। 

আকম উক্ত ওয়ায়য়িয়ি দীয়নর প্রকত আহ্বান িানাকে, আহ্বান িানাকে তায়ি তাওবার প্রকত এবং তায়ি অনুয়রাধ 

িরকি, কনয়ের আয়াতকট োি িরুন:  

وا ِ﴿ ه نُِِلَوِيَِودُّ ه ُنو َِِتُدي  [٩: القلم] ﴾٩َِفُيدي

“তারা চায়, যকদ তুকম আয়োষিামী হও, তয়ব তারাও আয়োষিারী হয়ব”। [সূরা আি-িািাম, আয়াত: ৯]  

অতএব, িুিুরীর থক্ষয়ত্র ইয়াহূদী-খৃস্টানয়দর সায়থ আয়োষ িরয়বন না, প্রয়তযয়ির সাময়ন তায়দর িুিুরী স্পষ্ট 
িরুন, স্পষ্টিায়ব থ াষো কদয়ব তারা িাকির, তারা কচর িাহান্নাকম। নবী সাল্লাল্লাহু আিাইকহ ওয়াসাল্লাম বয়িয়িন: 

يؤمن بما جئت ثم ال يتبع ما جئت به، أو قال ال  -أي أمة ادلعوة -واذلي نفيس بيده، ال يسمع يب يهودي وال نرصاين من هذه األمة»
 .«به إال اكن من أصحاب انلار

“থস সত্ত্বার িসম, যার হায়ত আমার নিস, এই উম্মত থথয়ি থয থিউ আমার সম্পয়িে শুনি ইয়াহূদী থহাি বা 

নাসারা থহাি, অতঃের আমার আকনত দীয়নর অনুসরে িরি না, অথবা বয়িয়িন, আমার আকনত দীয়নর প্রকত 
ঈমান আনি না, থস অবশযই িাহান্নামী”। (সহীহ মুসকিম) 
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অতএব, ওয়ায়য়িয়ি তার মারাত্মি কমথযা বক্তবয থথয়ি আল্লাহর কনিট তাওবা িরা িরুকর। তার িরুকর স্পষ্টিায়ব 

থ াষো িরা থয, তারা িাকির, িাহান্নামী এবং তায়দর সবার ওের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইকহ ওয়াসাল্লায়মর 

অনুসরে িরা ওয়াকিব। িারে, কতকনই ঈসা আিাইকহস সািায়মর সুসংবাদ, যা তায়দর কিতায়ব কিকখত আয়ি: 

َِِٱلَرُسوَلِِيََتب ُعو َِِٱََّل ينَِ﴿ َِِٱنلَب  م  
ُ ُتوًباََِي ُدونَُهۥِٱََّل يِٱۡلي ِِع نَدُهمِيَِمكي َٰة ِِف  َرى جن يلِ ِٱتَلوي  

ُمُرُهمَِوٱۡلي
ي
ِِيَأ يَمعيُروف  َُٰهمِيِب ٱل ُمنَكر َِِعنِ َِويَنيَهى

ي لُِِّٱل َِويُح 
ئ َثَِِعلَييه مَُِِوُيَحر  مُِِٱلَطي  َبَٰت ِِلَُهمُِ ََبَٰٓ

َُهمِيَِعنيُهمِيَِوَيَضعُِِٱۡلي َلََٰلِِإ ۡصي غي
َ َِِوٱۡلي ِِٱَلت  ِ ََِكنَتي وهُِِوََعَزُروهُِِب هۦ َِءاَمُنوا ِِفَٱََّل ينََِِعلَييه مي َِوٱَتَبُعوا َِِونَََصُ

نز َلِِٱََّل يِِٓٱنلُّورَِ
ُ
ۥِِٓأ َلَٰٓئ َكَِِمَعُه و 

ُ
يمُُِِهمُِِأ ل ُحو َِٱل  [٣٥٢: االعراف] ﴾١٥٧ِفي

“যারা অনুসরে িয়র রাসূয়ির, কযকন উম্মী নবী, যার গুোবকি তারা কনয়িয়দর িায়ি তাওরাত ও ইকিয়ি কিকখত 

োয়, থয তায়দরয়ি সৎ িায়ির আয়দশ থদয় ও বারে িয়র অসৎ িাি থথয়ি এবং তায়দর িনয েকবত্র বস্তু হািাি 

িয়র আর অেকবত্র বস্তু হারাম িয়র। আর তায়দর থথয়ি থবাঝা ও শৃঙ্খি-যা তায়দর উেয়র কিি, অেসারে িয়র। 

সুতরাং যারা তার প্রকত ঈমান আয়ন, তায়ি সম্মান িয়র, তায়ি সাহাযয িয়র এবং তার সায়থ থয নূর নাকযি িরা 

হয়য়য়ি তা অনুসরে িয়র, তারাই সিিিাম”। [সূরা আি-আ‘রাি, আয়াত: ১৫৭] 

ঈসা ইবন মারইয়াম বয়িয়িন, তার েক্ষ থথয়ি আল্লাহ যা বযক্ত িয়রয়িন: 

﴿ِِٓ َٰٓء يَلََََِِٰبَن  َر ِِإ سي ٗقاِإ َۡليُكمِٱّلَل ِِرَُسوُلِِإ ّن   َصد   َِِل  َماِمُّ َٰة ِم نَِِيََديََِِبيي َرى َ اِٱتلَوي ِِب َرُسولِ َِوُمبَۡش   ت 
ي
ۥَِِٓبعيد يِم نِ ِيَأ ُمُه َُدهِِٱسي ۡحي

َ
َِجآَءُهمِفَلََماِأ

َي  َنَٰت ِ
رِ َِهََٰذاِقَالُوا ِِب ٱۡلي حي ب يِ ِس   [٦: الصف] ﴾مُّ

“থহ বনু ইসরাইি, কনশ্চয় আকম থতামায়দর কনিট আল্লাহর রাসূি, আমার েূবেবতেী তাওরায়তর সতযায়নিারী এবং 

এিিন রাসূয়ির সুসংবাদদাতা কযকন আমার েয়র আসয়বন, যার নাম আহমদ। অতঃের থস যখন সুস্পষ্ট 

কনদশেনসমূহ কনয়য় আ মন িরি, তখন তারা বিি, ‘এটা-থতা স্পষ্ট িাদু’।” [সূরা আস-সাি, আয়াত: ৬] 

আল্লাহ বিয়িন: অতঃের থস যখন তায়দর কনিট অথোৎ বনু ইসরাইয়ির কনিট আসি, থি আসি...? থি এয়সয়িন 

তায়দর কনিট...? যায়ি আহমদ বয়ি সুসংবাদ থদওয়া হয়য়য়ি, কতকনই থতা এয়সয়িন? যখন তায়দর কনিট কতকন 

আসয়িন, তায়দর উকচৎ কিি তায়ি গ্রহে িরা, কিন্তু না, উয়টা তায়ি প্রতযাখযান িয়র বিি: “কতকন থতা স্পষ্ট 

িাদুির”। [সূরা আস-সাি, আয়াত: ৬] 

এ আয়ায়তর আয়িায়ি আমরা থসসব খৃস্টানয়দর প্রকতবাদ িকর, যারা বয়ি: যার সুসংবাদ থদওয়া হয়য়য়ি কতকন 

আহমদ, মুহাম্মদ নয়। আমরা তায়দরয়ি বকি, আল্লাহ বয়িয়িন:  ﴿فلما جاءهم بابلينات﴾  (যখন তায়দর কনিট স্পষ্ট 

দকিি কনয়য় আসি) অতএব, আমরা িাকন থতামায়দর কনিট ঈসার ের মুহাম্মদ বযতীত থিায়না নবী আয়সন কন।  

বস্তুত যার নাম মুহাম্মদ, কতকনই আহমদ। আল্লাহ ঈসায়ি অহী িয়রয়িন মুহাম্মদয়ি আহমদ বয়ি সুসংবাদ কদয়ত। 

িারে أمحد ‘আহমদ’ محد ‘হামদ’ ধাতু থথয়ি اسم تفضيل বা অগ্রাকধিার সূচি কবয়শষে, যার অথে কতকন আল্লাহর 

সবয়চয়য় থবকশ প্রশংসািারী এবং মানুয়ষর থিতর গুোগুয়ের কবচায়র সবয়চয়য় থবকশ কতকনই প্রশংকসত। অতএব, কতকন 

সিি মানুষ থথয়ি আল্লাহর থবকশ প্রশংসািারী, যকদ আমরা আহমদয়ি ইসয়ম িায়য়য়ির গ্রুে (বাব) থথয়ি ইসয়ম 

তািকধয়ির কিয়া বা কস া মাকন। আবার কতকন মানুয়ষর থিতর থবকশ প্রশংকসত, তার প্রশংসা সবয়চয়য় থবকশ িরা 

উকচৎ, যকদ আমরা আহমদয়ি ইসয়ম মািউয়ির গ্রুে (বাব) থথয়ি ইসয়ম তািকধয়ির কিয়া বা কস া মাকন। অতএব, 
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কতকন েকরেূেে ও সবয়চয়য় সুের বািয দ্বারা প্রশংসািারী ও প্রশংসার উেযুক্ত, আহমদ নাম উিয় অথেই প্রিাশ 

িয়র। 

আকম আয়রিকট কবষয় বিকি: যকদ থিউ ধারো িয়র দুকনয়ায় ইসিাম বযতীত এমন দীন আয়ি যার গ্রহেয়যা যতা 

আল্লাহর কনিট রয়য়য়ি থস িাকির, তার িুিুরীয়ত থিায়না সয়েহ থনই। িারে, আল্লাহ তা‘আিা িুরআনুি িারীয়ম 

বয়িয়িন: 

َِِيَبيَتغِ َِوَمن﴿ َلَٰمِ َِغيي  سي
َبَلِِفَلَنِد يٗناِٱۡلي َِِوُهوَِِم نيهُُِِيقي َرة ِِف  ِ[٧٥: عمران ال] ﴾٨٥ِٱليَخَِٰس  ينَِِم نَِِٱٓأۡلخ 

“আর থয ইসিাম িািা অনয থিায়না দীন চায়, তার িাি থথয়ি তা িখয়না গ্রহে িরা হয়ব না”। [সূরা আি-

মায়য়দা, আয়াত: ৮৫] 

অের আয়ায়ত কতকন বয়িন:  

َويمَِ﴿ َمليُتِِٱۡلي كي
َ
ُتِِد يَنُكمِيِلَُكمِيِأ تيَممي

َ
َِِعلَييُكمِيَِوأ َمت  يُتِِن عي َلَٰمَِِلَُكمَُِِورَض   سي

 [٠: دةاملائ] ﴾د يٗنا ِِٱۡلي

“আি আকম থতামায়দর িনয থতামায়দর দীনয়ি েূেে িয়র কদিাম এবং থতামায়দর ওের আমার কন‘আমত সমূ্পেে 

িরিাম এবং থতামায়দর িনয ইসিাময়ি দীন কহয়সয়ব েিে িরিাম”। [সূরা আি-মায়য়দা, আয়াত: ৩] 

অতএব, আকম উক্ত ওয়ায়য়িয়ি তৃতীয়বার বিকি, আল্লাহর কনিট তাওবা িরুন এবং সিি মানুষয়ি িাকনয়য় কদন 

থয, ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা িাকির। তায়দর কনিট আল্লাহর প্রমাে ও নবীর করসািাত থেৌঁয়ি থ য়ি, তারা িুিুরীর 

ওের রয়য়য়ি শুধু থ াূঁিাকম িয়র। এিসময় ইয়াহূদীয়দরয়ি মা ধুব আিাইকহম বা অকিশপ্ত বিা হত, িারে তারা 

সতয থিয়ন তযা  িয়র কিি, আর খৃস্টানয়দর বিা হত দালু্লন বা েথভ্রষ্ট। িারে, তারা সতয অয়েষে িরয়ত ক য়য় 

েথভ্রষ্ট হয়য়য়ি, কিন্তু বতেমান যুয়  তারা সবাই সতয িায়ন ও তার েকরচয় িাি িয়রয়ি, তবুও তার কবয়রাকধতা 

িরয়ি, তাই বতেমান যুয় র ইয়াহূদী-খৃস্টান সবাই িা‘নয়তর উেযুক্ত। আকম ইয়াহূদী-খৃস্টানয়দর আহ্বান িরকি, 

তারা থযন আল্লাহ ও তার রাসূয়ির প্রকত ঈমান আয়ন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইকহ ওয়াসাল্লাময়ি অনুসরে িয়র। 

িারে, তায়দর প্রকত এ কনয়দেশ তায়দর কিতায়বই রয়য়য়ি। থযমন, আল্লাহ তা‘আিা বয়িন: 

﴿ِ َت  َِِورَۡحي َعتي ء  ُِِكََِِوس  ُتُبَهاََِشي كي
َ
تُو ََِِيَتُقو َِِل ََّل ينَِِفََسأ ةََِِوُيؤي َٰت َناأَِبُِهمَِوٱََّل ينَِِٱلَزَكوَٰ م ُنو َِِتََٰي َِِٱلَرُسوَلِِيََتب ُعو َِِٱََّل ين١٥٦َِِِيُؤي َِِٱنلَب  م  

ُ ِٱۡلي
ُتوًباََِي ُدونَُهۥِٱََّل ي ِِع نَدُهمِيَِمكي َٰة ِف  َرى جن يلِ ِٱتَلوي  

ُمُرُهمَِوٱۡلي
ي
ِِيَأ ُروف  يَمعي َُٰهمِيَوَينِيِب ٱل ُمنَكر َِِعنِ َِهى

ي لُِِّٱل َِعلَييه مَُِِوُيَحر  مُِِٱلَطي  َبَٰت ِِلَُهمَُِِوُيح 
ئ َثِ ََبَٰٓ

َُهمِيَِعنيُهمِيَِوَيَضعُِِٱۡلي َلََٰلِِإ ۡصي غي
َ َِِوٱۡلي ِِٱَلت  ِ ََِكنَتي وهُِِوََعَزُروهُِِب هۦ َِءاَمُنوا ِِفَٱََّل ينََِِعلَييه مي نز َلِِٱََّل يِِٓٱنلُّورََِِوٱَتَبُعوا َِِونَََصُ

ُ
ۥِِٓأ َلَٰٓئ َكَِِمَعُه و 

ُ
ِأ

ل ُحو َُِِهمُِ يُمفي َهاِقُلي١٥٧ِِِٱل يُّ
َ
أ ِِٱنلَاُسَِِيَٰٓ ِ ِٱلَسَمََٰوَٰتِ ُِمليُكََِِلُۥِٱََّل يََِج يًعاِإ َۡليُكمِيِٱّلَل ِِرَُسوُلِِإ ّن   ۡرض 

َ ۦُِهوَِِإ َّلِِإ َلَٰهََِِّلَِِٓوٱۡلي ِام ُنوا َِفَِِوُيم يُتِهِيُۡحي 
ِ ٱنلََِِورَُسوَل  ِِب ٱّلَل ِ م   ِ ِب  

ُ م نُِِٱََّل يِٱۡلي َتُدو َِِلََعَلُكمِيَِوٱتَب ُعوهَُِِوََك َمَٰت هۦ ِب ٱّلَل ِِيُؤي  [٣٥٧  ،٣٥٦: االعراف] ﴾١٥٨َِتهي

“আর আমার রহমত সব বস্তুয়ি েকরবযাপ্ত িয়রয়ি। সুতরাং আকম তা কিয়খ থদব তায়দর িনয যারা তািওয়া 

অবিম্বন িয়র এবং যািাত প্রদান িয়র। আর যারা আমার আয়াতসমূয়হর প্রকত ঈমান আয়ন। যারা অনুসরে িয়র 

রাসূয়ির, কযকন উম্মী নবী, যার গুোবকি তারা কনয়িয়দর িায়ি তাওরাত ও ইকিয়ি কিকখত োয়, থয তায়দরয়ি সৎ 

িায়ির আয়দশ থদয় ও বারে িয়র অসৎ িাি থথয়ি এবং তায়দর িনয েকবত্র বস্তু হািাি িয়র আর অেকবত্র বস্তু 

হারাম িয়র। আর তায়দর থথয়ি থবাঝা ও শৃঙ্খি-যা তায়দর উেয়র কিি, অেসারে িয়র। সুতরাং যারা তার প্রকত 

ঈমান আয়ন, তায়ি সম্মান িয়র, তায়ি সাহাযয িয়র এবং তার সায়থ থয নূর নাকযি িরা হয়য়য়ি তা অনুসরে িয়র, 
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তারাই সিিিাম। বি, থহ মানুষ, আকম থতামায়দর সবার প্রকত আল্লাহর রাসূি, যার রয়য়য়ি আসমানসমূহ ও 

িকময়নর রািত্ব। কতকন িািা থিান (সতয) ইিাহ থনই। কতকন িীবন দান িয়রন ও মৃতুয থদন। সুতরাং থতামরা 

ঈমান আন আল্লাহর প্রকত ও তার থপ্রকরত উম্মী নবীর প্রকত, থয আল্লাহ ও তার বােীসমূয়হর প্রকত ঈমান রায়খ। আর 

থতামরা তার অনুসরে ির, আশা িরা যায়, থতামরা কহদায়য়ত িাি িরয়ব”। [সূরা আি-আ‘রাি, আয়াত: ১৫৬-

১৫৮] 

সমাপ্ত 
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