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 ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ. ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪًﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
*ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ُﲔ * ﺍﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ * ﻣَﺎﻟﻚ َﻳﻮْﻡ ﺍﻟﺪﱢﻳﻦ * ﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ ْﻌﺒُﺪ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﻟﹶﻤ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َﺭ ﱢ
َ ﺑﺴْﻢ ﺍﷲ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ * ﺍﹾﻟ
ﲔ
َ ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻬ ْﻢ ﹶﻏﻴْﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐﻀُﻮﺏ َﻋﹶﻠﻴْﻬ ْﻢ ﻭَﻻ ﺍﻟﻀﱠﺎﱢﻟ
َ ﺻﺮَﺍﻁ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ ْﻤ
ِ * ﺴﺘَﻘﻴ َﻢ
ْ ﻁ ﺍﹾﻟ ُﻤ
ﺼﺮَﺍ ﹶ
ﲔ * ﺍﻫْﺪﻧَﺎ ﺍﻟ ﱢ
ُ ﺴﺘَﻌ
ْ ﻭَﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ
()ﺁﻣﲔ
ucারণঃ আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান
আবdh oয়া রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম।
আলহামd িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া
iয়য্াকা নাসতাঈন iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব
আলাiহীম oয়ালাy েযায়াlীন। (আমীন)
hযূর আেনায়ার (আi:) বেলন, েয মু’িমন েখাদা তা’লার িসফাত বা ঐশী gণাবলী সmেকর্ aবিহত িতিন
eিট ভাল কেরi জােনন েয, আlাh তা’লার eকিট gণবাচক নাম বা ৈবিশ য্ হেc ‘কাফী’ (যেথ )। ঐশী
gণাবলীর jান না থাকেলo aেনেকi eমন আেছন যারা পিরেবশ বা সমােজর pভােব েখাদার gণবাচক
নােমর বরােত কথা বেল থােকন। আlাh তা’লার কাফী ৈবিশ য্ eমন eকিট ৈবিশ য্ eকজন মুসলমান
কখনo না কখনo েকান না েকান বরােত তার uেlখ কেরi থােক। aেনক সময় sেlতু বা কৃতj না
হেলo বারবার েশানার কারেণ মানুষ কথার কথা হেলo eবাকয্ বেল থােক েয, আlাh কাফী বা আlাhi
আমােদর জনয্ যেথ । িকnt eকজন মু’িমন যখন েখাদার gণাবলী সmেকর্ কথা বেলন তখন িতিন
hদেয়র গভীর েথেকi তা বেলন। আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর aগিণত sােন িবিভn পিরিsিত o
েpkাপেট তঁার ei ৈবিশ য্ সmেকর্ আেলাচনা কেরেছন।
আরবী aিভধােন ei শেbর িবিভn aথর্ করা হেয়েছ। aিভধান gn ‘েলiন’ েথেক আিম কাফী শেbর
কেয়কিট aথর্ uপsাপন করিছ। ‘কাফা’ েকান িজিনষ যেথ হoয়া, েকান িজিনষ বা েকান িকছুেত তু
হoয়া, কােরা uপর িনভর্র করা বা pশািn েবাধ করা। pকৃত aেথর্ েখাদা তা’লা ছাড়া aনয্ েকu মানুেষর
আtার pশািnর কারণ হেত পাের না। ‘কাফা iয়াkফী িকফায়াতান’ eর aথর্ হেc, যখন েকান মানুষ
েকান কােজর জনয্ দnায়মান হয়। ‘কাফানী ফুলানুন আl আমরা’ eর aথর্ হেc, ‘েকান িবেশষ িবষেয়
aমুক বয্িkর uপর আিম িনভর্র কেরিছ aথবা বা তার uপর আমার পুেরা িব াস আেছ। aথর্াৎ যিদ
ভােলা িকছু হয় তা তার মাধয্েম লাভ কেরিছ eবং যিদ েকান a ভ িবষয় থােক তাহেল তার মাধয্েম
আিম তা েথেক রkা েপেয়িছ।’ aিভধান gেn আেরকিট aথর্ করা হেয়েছ, ‘কাফা িমনh’ aথর্ হেc, ‘েকান
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َ ْ َّ ﺑْﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﲪﻦ َّاﻟﺮﺣﲓ
িজিনষ কােরা েথেক দূর কের eর aিন েথেক তােক বঁাচােনা বা িনরাপদ রাখা।’ আবার যখন বলা হেব
েয, ‘কাফাh আl শাrরা’ তখন eর aথর্ হেব, ‘েস মnেক দূরীভূত কের তার িনরাপtা িবধান কেরেছ
eবং তােক মুk কেরেছ। eিট েখাদা eবং বাnা uভেয়র জনয্ বয্বhত হয়।’ যখন বলা হয় েয, ‘কাফাকা
হাযাল আমr’ তখন eর aথর্ হেব, ‘েতামার জনয্ ei কমর্ যেথ ।’
eকিট হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ েয,

ﻣﻦ ﻗﺮﹶﺃ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﹶﻛﻔﹶﺘﺎﻩ ﺃﹶﻱ ﹶﺃ ﹾﻏﻨَﺘﺎﻩ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ
aথর্: ‘েয বয্িk রােতর েবলা সূরা বাকারার েশষ d’িট আয়াত পাঠ করেব তা তার জনয্ যেথ
হেব। aথর্াৎ, েসi d’িট আয়াত তােক রােতর েবলা দnায়মান হবার কারেণ তােক পরিবমুখ
করেব।’
aেনেক eর aথর্ কেরেছন, রােতর েবলা তাহাjুেদর সময় যিদ anত পেk e d’েটা আয়াত
িতলাoয়াত করা হয় তা হেল সংখয্ার িদক েথেক তা তার জনয্ যেথ হেব। aনুrপভােব aেনেক eর aথর্
কেরেছন, ei dেটা আয়াত aিনে র েমাকািবলায় যেথ eবং e d’িট আয়াত সৃি র aিনে র
েমাকােবলায় মানুেষর জনয্ রkা কবচ। e আয়াত d’িটর pিত মেনােযাগ িনবd করেল েদখা যােব েয,
eেত aেনক মূলয্বান িবষেয়র pিত আlাh তা’লা আমােদর দৃি আকষর্ণ কেরেছন। eেত েদায়ার
পাশাপািশ kিতকর িবষয় েথেক রkা পাবার রীিত-নীিত আর ঈমােনর েkেt দৃঢ়তা লােভর uপায় িশkা
েদয়া হেয়েছ। আপাত দৃি েত হাদীস aনুসাের মেন হয় েযন e আয়াতgেলা পাঠ করাi যেথ হেব িকnt
িবষয় eমন নয়। আিম eখন ei d’িট আয়ােতর সূt ধের িকছুটা িবsািরত আেলাচনা করেবা:-

ُﺁ َﻣ َﻦ ﺍﻟﺮﱠﺳُﻮ ﹸﻝ ِﺑﻤَﺎ ﺃﹸْﻧ ِﺰ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺭﺑﱢ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱞﻞ ﺁ َﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭﻣَﻼِﺋ ﹶﻜِﺘ ِﻪ َﻭﻛﹸﺘُِﺒ ِﻪ َﻭﺭُﺳُ ِﻠ ِﻪ ﻻ ﻧُ ﹶﻔﺮﱢﻕ

ُﺼﲑ
ِ ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ ﻚ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭِﺇﹶﻟ ْﻴ
َ َﺑ ْﻴ َﻦ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺭُﺳُ ِﻠ ِﻪ ﻭَﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ َﻭﹶﺃ ﹶﻃ ْﻌﻨَﺎ ﹸﻏ ﹾﻔﺮَﺍَﻧ

aথর্: ‘ei রসূল sয়ং তার uপর ঈমান রােখ যা তার pিত তার pভুর পk হেত নােযল করা
হেয়েছ eবং aপরাপর মু’িমনগণo; তারা সবাi আlাh eবং তঁার িফির া, িকতাবসমূহ, eবং
তঁার রসূলগেণর pিত ঈমান রােখ; eবং তারা বেল, আমরা রসূলেদর কােরা মেধয্ েকান পাথর্কয্
কির না। eবং তারা বেল, আমরা বণ করলাম eবং আনুগতয্ করলাম; েহ আমােদর pভু!
আমরা েতামার কােছi kমা pাথর্না কির eবং েতামার িদেকi pতয্াবতর্ন।’ (সূরা আl বাকারা: 286)

ﺖ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻻ ﺗُﺆَﺍﺧِﺬﹾﻧَﺎ ِﺇ ﹾﻥ َﻧﺴِﻴﻨَﺎ ﹶﺃ ْﻭ
ْ ﺴَﺒ
َ ﺖ َﻭ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺍ ﹾﻛَﺘ
ْ ﺴَﺒ
َ ﻻ ﻳُ ﹶﻜﻠﱢﻒُ ﺍﻟﻠﱠ ُﻪ َﻧﻔﹾﺴﹰﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭُ ْﺳ َﻌﻬَﺎ ﹶﻟﻬَﺎ ﻣَﺎ ﹶﻛ
ﺤﻤﱢ ﹾﻠﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻ ﻃﹶﺎ ﹶﻗ ﹶﺔ
َ ُﺤ ِﻤ ﹾﻞ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ ِﺇﺻْﺮﹰﺍ ﹶﻛﻤَﺎ َﺣ َﻤﻠﹾَﺘﻪُ ﻋَﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﺒ ِﻠﻨَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻭَﻻ ﺗ
ْ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻭَﻻ َﺗ
ﺖ َﻣﻮْﻻﻧَﺎ ﻓﹶﺎﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮِﻳ َﻦ
َ ﻒ َﻋﻨﱠﺎ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﻨَﺎ ﹶﺃْﻧ
ُ ﹶﻟﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ ﻭَﺍ ْﻋ
aথর্: ‘আlাh েকান বয্িkর uপর তার সাধয্াতীত দািয়tভার নয্s কেরন না। েস যা ভাল
uপাজর্ন করেব তা তার জনয্i কলয্াণকর হেব eবং যা মn uপাজর্ন করেব তা তারi িবপেk
যােব। েহ আমােদর pভু! যিদ আমরা ভুেল যাi বা trিট-িবচুয্িত কির, তুিম আমােদরেক
পাকড়াo কেরা না; েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদর uপর eমন দািয়tভার aপর্ণ কেরা না
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َ ْ َّ ﺑْﺴﻢ ﷲ
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েযrপ দািয়tভার তুিম আমােদর পূবর্বতর্ীেদর uপর aপর্ণ কেরিছেল। েহ আমােদর pভু! তুিম
আমােদর uপর eমন েবাঝা চািপo না যা বহন করার শিk আমােদর েনi; তুিম আমােদরেক
মাজর্না কেরা, আমােদরেক kমা কেরা eবং আমােদর pিত রহম কেরা, কারণ তুিমi আমােদর
aিভভাবক, aতeব কািফর জািতর িবrেd তুিম আমােদরেক সাহাযয্ কেরা।’ (সূরা আl বাকারা: 287)
hযূর বেলন, e আয়ােতর aথর্ েন িন য় আপনারা বুঝেত পারেছন েয, েকন মহানবী (সা:) রােতর
েবলা e আয়াত d’িট পাঠ করােক যেথ বেলেছন। pথম আয়ােত আt িdর pিত মেনােযাগ আকষর্ণ
করা হেয়েছ। িফির া o রসূলেদর pিত ঈমান আনার কথা বলা হেয়েছ। েকবল েমৗিখকভােব পাঠ করাi
যেথ নয় eর মমর্াথর্ aনুধাবন কের বয্বহািরক জীবেন eর pিতফলন ঘটােনা আবশয্ক। সবর্দা eিট
দৃি পেট রাখা pেয়াজন েয, আlাhর pিত িব াস বা ঈমান তখনi দৃঢ় হয় যখন েতামরা tাকoয়া বা
েখাদা ভীিতেত kেমাnিত করেত থাকেব। েখাদার িফির ােদর pিত িব ােসর aথর্ হেলা: e িব াস েপাষণ
করা েয, তােদর কাজ েথেম যায়িন বরং িনরnর তারা কাজ কের যােcন। aনুrপভােব পূববতর্ী নবীেদর
pিত েযসব ঐশী gn aবতীণর্ হেয়েছ তা েখাদার পk েথেক িছল; কােলর pবােহ তা িবকৃিতর িশকার
হেলo েখাদা তা’লা eর মূল িশkামালােক পিবt কুরআেন সংরkণ কেরেছন আর eভােব aতীত ঐশী
gেnর সতয্ায়ন হেয়েছ। েখাদা তা’লা পিবt কুরআনেক িকয়ামত পযর্n সব ধরেনর পিরবতর্ন o পিরবধর্ন
েথেক মুk রাখার িন য়তা pদান কেরেছন। e আয়ােতর আেরকিট িদক হেলা, সকল নবীেদর uপর
িব াস রাখার িনেদর্শ। eিট iসলােমরi aননয্ ৈবিশ য্ aনয্ েকান ধেমর্ eর দৃ াn খুঁেজ পাoয়া ভার।
eখােন eকথা বলা হয়িন েয, aতীেতর সকল নবীেদর pিত ঈমান রােখা বরং বলা হেয়েছ সকল নবীর
uপর ঈমান আেনা, aথর্াৎ ভিবষয্েত আগমনকারীর uপরo ঈমান আেনা। পিবt কুরআন eবং মহানবী
(সা:) হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর আগমেনর পথ uেmাচন কের ভিবষয্েত আগমনকারী রসূলেদর
মানয্ করা eবং তােদর pিত ঈমান আনারo সুs িনেদর্শ িদেয়েছন। বতর্মান যুেগর নামধারী েমাlােদর
dভর্াগয্ েয, তারা আlাhর সুnত বা রীিতর িবrেd aবsান িনেয় েসভােব মসীh মouদ (আ:)-eর
আগমন pতীkায় রত যা েখাদার িনয়ম িবেরাধী। পিবt কুরআেনর pিত িব াস রাখার দাবী করা সেto
তারা কুরআেনর িশkা িবrd কাজ করেছ। েযমন, আlাh তা’লা পিবt কুরআেন সুs ভােব েঘাষণা
কেরেছন েয, হযরত ঈসা (আ:) মৃতুয্বরণ কেরেছন আর েয েকu e ধরায় জn িনেব েস েকানভােবi ধু
ei জড়েদেহর uপর ভর কের আকােশ েযেত পারেব না বরং তার rহ বা আtা আকােশ যােব। e
পৃিথবীেত েয জn িনেব তােক aবশয্i মৃতুয্র sাদ gহন করেত হেব েকননা সবিকছুi লয়শীল। হযরত
মসীh মouদ (আ:)-েক asীকার কের eরা িনেজেদর সব রসূেলর pিত ঈমান আনার দাবীo িমথয্া
pমাণ করেছ। আর সাধারণ মুসলমানেক িনেজেদর মনগড়া িব াস dারা pতািরত করেছ। eেদর িকছুটা
হেলo িবেবক খাটােনা uিচৎ েকননা eরা কুরআন eবং হাদীস পাঠ কের; তােদর জানা আবশয্ক েয,
aনয্ানয্ নবী রসূলগণ েযভােব eেসেছন েসভােবi হযরত মসীh মouদ (আ:) আিবভূর্ত হেবন। হযরত
মসীh মouদ (আ:) েখাদার পk েথেক আিবভূর্ত হবার দাবী কেরেছন eবং িনেজর সতয্তার sপেk
দলীল-pমাণo িদেয়েছন আর েখাদার পk েথেক বয্বহািরক সমথর্নo তঁার সতয্তার পেk সাkয্ িদেc।
eখন eেদর uিচত িবেবক খাটােনা eবং হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর জামাতভূk হoয়া। েসi দেল
eেদর েযাগ েদয়া uিচত যারা বেল, সািম’না o আtা’না আর ei কমর্i ‘gফরানাকা রbানা’র েদায়া
গৃহীত হoয়ার কারণ হেব। aথর্াৎ, েহ আমােদর pভু! আমরা েতামার কােছ kমা pাথর্না করিছ। সুতরাং
আlাhর িদেক pতয্াবতর্েনর ফেল ei জাnাত লাভ হেব। আlাh তা’লা আমােদর মুসলমান ভাiেদরেক
ei বাsবতা aনুধাবন করার েতৗিফক িদন। আlাh তা’লা সূরা বাকারার েশষ আয়াতিট
وسعھا ِﱠإال َ ْنفسا ً ﱠ
ُ ﷲُ ُ َ ﱢ
يكلف ال
َ َ ْ ُ বাকয্ িদেয় আরm কেরেছন। aথর্াৎ, েখাদা যা বেলেছন তা মানুেষর সােধয্র
েভতর রেয়েছ, িতিন েকান সাধয্াতীত েবাঝা চাপান না। aেনেকi বেল, েখাদার aমুক িনেদর্শ পালন করা
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َ ْ َّ ﺑْﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﲪﻦ َّاﻟﺮﺣﲓ

আমােদর জনয্ িনেদর্শ হেলা, সকল ৈনিতক gণাবলী eবং iবাদেতর েkেt মহানবী (সা:)-eর
aনুসরণ করা। aতeব আমােদর pকৃিত eবং বৃিt’েত যিদ রসূেল করীম (সা:)-eর সকল
আধয্ািtক পরাকা ােক aবলmন করার শিk না রাখা হেতা তাহেল কখনi তঁােক aনুসরণ
করার িনেদর্শ েদয়া হেতা না। েকননা আlাh তা’লা মানুেষর uপর সাধয্াতীত েকান দািয়tভার
وسعھا ِﱠإال َ ْنفسا ً ﱠ
ُ ﷲُ ُ َ ﱢ
aপর্ণ কেরন না। িতিন sয়ং েঘাষণা কেরেছন েয, يكلف ال
َ َ ْ ُ
eরপর hযূর আয়াত d’িটর বয্াখয্া করেত িগেয় আhমদীেদরেক বুেঝ- েন e আয়াত d’িট পাঠ করার
udাt আহবান জানান। pথম আয়ােত আlাh তা’লা ঈমান দৃঢ় বা মজবুত করার িনেদর্শ িদেয়েছন।
েখাদার pিতিট িনেদর্শ আমােদরেক িশেরাধাযর্ করেত হেব। আমরা েখাদার িকছু কথা মানেবা আর িকছু
মানেবা না! eমনিট হoয়া uিচত নয়। আlাh বেলেছন, েতামােদর মােঝ সেবর্াtম আদশর্ হেc মহানবী
(সা:)-eর আদশর্। েতামরা তঁার আদেশর্র aনুসরণ কেরা। েখাদা তা’লা তঁার বাnার pিত বড়i মমতাশীল
তাi তঁার সকল িনেদর্শ মানয্ করা মানুেষর সাধয্ o সামেথর্র anগর্ত।
hযুর বেলন, সূরা বাকারার েশষ d’িট আয়াত পাঠ করেল ধমর্ীয় দািয়t েশষ হেয় যায় না বরং আমল o
aনুশীলন আবশয্ক। e আয়াত d’িট পােঠর কলয্ােণ মানুষ আধয্ািtক শিk লাভ কের; েস রােতর েবলা
sীয় মুিkর জনয্ দnায়মান হয়। রােতর িpয় ঘুম হারাম কের তাহাjুদ নামায আদায় কের। ধু আlাh
তা’লার কrণার ফেলi e আয়াত d’িট মানুেষর জনয্ যেথ হেব আর ধু তখনi iবাদত eবং সৎকেমর্র
pিত মানুেষর দৃি িনবd হেব। নতুবা যিদ েকu e কথা মেন কের েয, e আয়াত d’িট পাঠ করাi যেথ ,
তােদর ধারণা ভুল েকননা আlাh বেলন,
ْ َ َ َ وعليھا
ْ ََ َْ
لھا
َ َ كسبت َما
َ ْ َ َ َ اكتسبت َما
aথর্: েস যা ভাল কাজ করেব তা তার জনয্i কলয্াণকর eবং যা মn uপাজর্ন করেব তা তারi
িবপেk যােব।
eেtেক বুঝা যায় েয, ei আয়াতgেলা েকবল েমৗিখকভােব আoড়ােনা যেথ নয় বরং িনেজেদর iবাদত
eবং সৎকেমর্র pিত সদা-সতকর্ দৃি রাখেত হেব; তাহেলi বাnা েখাদার ৈনকটয্ o kমা লাভ করেব।
pতয্হ e আয়াত পাঠ করেল পুণয্কেমর্র pিত মানুেষর দৃি িনবd হেব eবং আtিবে ষণ করেত সkম
হেব। eকজন মু’িমন েযেহতু জােন েয, েস তার pবৃিt dারা pতািরত হেত পাের তাi েস pতারণার হাত
েথেক রkা পাবার জনয্ েদায়া কের,
েহ আমােদর েখাদা! যিদ আিম pতািরত হi তাহেল িনজ কrণায় আমােক kমা কেরা।
আয়ােতর বাকয্াবলী মু’িমনেক েখাদার সামেন aবনত কের আর আt িdর জনয্ e বাকয্াবলী eকাn
আবশয্ক। িন া eবং eকাn আnিরকতার সােথ যিদ েকu e েদায়া কের তাহেল তার েদায়া েখাদার
দরবাের গৃহীত হেব। েশষ আয়ােত আlাh pথম েয েদায়া িশিখেয়েছন তাহেলা,
ْ ِ نسينا
َ تؤاخذنا ال َ ﱠ
َ ْ ِ َ ُ إن
َ ِ َ أو
ََْ ْ َ
ربنا
ْ َ أخطأنا
aথর্: ‘েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদরেক পাকড়াo কেরা না যিদ আমরা ভুেল যাi বা trিটিবচুয্িত কির।’
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َ ْ َّ ﺑْﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﲪﻦ َّاﻟﺮﺣﲓ
aথর্াৎ েহ েখাদা! আমরা েতামার িনেদর্শ পালন করার েচ া করেবা, আেদশ িনেষধ েমেন চলার েচ া
করেবা। মানুেষর pাপয্ aিধকার pদান করেবা। মানিবক dবর্লতা eবং আলসয্েহতু যিদ আমােদর dারা
েকান ভুল-trিট হেয় যায়, সৎকেমর্র সময় শয়তােনর কুমntণা যিদ আমােদরেক পদsিলত কের তাহেল
তুিম আমােদরেক ধৃত না কের কৃপা o eকাn কrণাবশত: িনজ সntি র পেথ পিরচািলত কের। eরপর
িdতীয় েদায়া িশখােনা হেয়েছ:
َ َ الذين
ْ ِ قبلنا
َ تحمل الَو َ ﱠ
َ ْ َ َ ًإصرا
َ ْ َ َ على
ََِْ
ْ ِ ْ َ علينا
ْ ِ كما
ربنا
َ ِ من ﱠ
َ َ ُحملته
aথর্: েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদর uপর eমন দািয়tভার aপর্ণ কেরা না েযrপ দািয়tভার
তুিম আমােদর পূবর্বতর্ীেদর uপর aপর্ণ কেরিছেল।
aথর্াৎ, েহ েখাদা! আমােদর েকান কমর্ েযন েতামার সntি বিহভূর্ত না হয়। আমরা েযন সবর্দা েতামার
িনেদর্শ েমাতােবক চলেত পাির। পূবর্বতীেদর মত আমারা েযন ধৃ না হi। তারা েতামার িনেদর্শেক
aবjার মত aপরাধ কেরেছ; তাi সকল কােজ সফলতা লােভর জনয্ আমরা েতামার সাহােযয্র
মুখােপkী। eমন েকান সময় েযন না আেস যখন আমােদর কমর্ফল েতামা েথেক আমােদরেক দূের েঠেল
িদেত পাের। েকানভােবi আমরা েযন েতামার িনেদর্শেক aবjা না কির। eিট জানা কথা েয, েখাদা
কখনo মানুেষর uপর eমন েবাঝা চাপান না যা মানুেষর জনয্ aসাধয্। সিতকার aেথর্ মানুষ িনেজর
dবর্লতার কারণi বয্থর্ হয়, তাi আমােদরেক েদায়া করেত হেব েয, েহ আমােদর েখাদা! আমরা েযন
েতামার সােথ কৃত আমােদর a ীকার ভ না কির, েযভােব পূবর্বতর্ীরা a ীকার ভ কের েতামার শািs
ْ ِ (iছর) শেbর eকিট aথর্ হেলা a ীকার বা চুিk, েসi দৃি েকান েথেকi আিম e কথা
েপেয়েছ। إصر
বললাম। েদায়ািট হেলা,
েহ েখাদা! পূবর্বতীরা েতামার সােথ কৃত a ীকার রkা না কের শািs েপেয়েছ আমরা েযন eমন
না হi।
eরপের েদায়া িশখােনা হেয়েছ:
َ َ به ََلنا
َ تحملنا َوال َ ﱠ
َ ْ طاقةَ ال َما ُ َ ﱢ
ربنا
ِِ
aথর্: েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদর uপর eমন েবাঝা চািপo না যা বহন করার শিk
আমােদর েনi।’
aেনক সময় আlাh তা’লা মানুেষর কাছ েথেক জাগিতক পরীkা েনন। েকান পরীkা বা সমসয্া েদখা
িদেল বা aনাকাংিখত পিরিsিত সৃি হেল মু’িমন সবর্দা e েদায়ােতi রত হয় েয, েহ েখাদা! তুিম
আমােদরেক eর kিত েথেক রkা কেরা। েকান পরীkা েযন আমােদর জনয্ সাধয্াতীত না হয়। আমরা
আমােদর d:েখর িদেন েতামােক েযভােব sরণ কির েসভােবi সুেখর িদেনo েযন তুিমi আমােদর ধয্ান
o jােন থাক। আমরা েযন েকান aবsােতi েতামােক িবsৃত না হi। আধয্ািtক পরীkার পাশাপািশ
জাগিতক পরীkা েথেকo বঁাচার জনয্o মু’িমনেক েবিশ েবিশ েদায়া করা uিচত েকননা জাগিতক পরীkা
aেনক সময় আধয্ািtক পরীkার কারণ হয়। েখাদা তা’লা aেনক সময় সnান-সnিত o সmেদর
মাধয্েমo পরীkা েনন। আর ei uভয় pকার পরীkা েথেক utেরােণর জনয্o েখাদা তা’লাi েদায়া
 َ ﱠaথর্াৎ, আমােদর jাত বা ajাত েকান ভুেলর জনয্ যিদ পরীkা eেস তােক
ُ ْ َ عنا
িশিখেয়েছন, واعف
ْ ِ ْ َ  ََلناআমােদরেক kমা কর আর
তাহেল তা তুিম aপসারণ কেরা। eরপর েদায়া িশিখেয়েছন, واغفر
আমােদর aবsা সুধের দাo। ‘গাফারা’ শেbর eকিট aথর্ হেলা, ‘ঢাকা’ aপরিট হেলা, িবষয়েক সিঠক
খােত পিরচািলত করা। আমােদর ভুল-trিট, dবর্লতা দূর কের ভিবষয্েত eমন কমর্ সmাদেনর েতৗিফক
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َ ْ َّ ﺑْﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﲪﻦ َّاﻟﺮﺣﲓ

hযূর বেলন, eক বয্িkর aনয্ায় আচরেণর কারেণ মানুষ জামাতেক িতযর্ক দৃি েত েদেখ, আবার aেনক
সময় সামিgকভােবo dবর্লতা pকাশ পায় আর জামােতর কমর্কতর্ারা মানিবয় dবর্লতা বশতঃ ভুল কের
বেস। e িবষেয়র pিত সদা যtবান থাকা চাi েকননা আপনার ভুল েযন aনয্েক জামােতর িবrেd আ ুল
uঠােনার সুেযাগ না েদয়। আমােদর বয্িkগত ভুেলর কারেণ িবrdবাদীরা েযন বলেত না পাের েয,
মnকেমর্র কারেণ েতামরা ধৃত হc। যিদ aবsা eমন হয় তাহেল েবিশ েবিশ েদায়া করা uিচত েয, েহ
েখাদা! েতামার জামােতর পয়গাম েপঁৗছােনার কাজ বঁাধাgs হেc। ei েদায়াo করা uিচত,
েহ েখাদা! আমােদর hদয়েক কেঠার হেত িদo না আর আমােদরেক সরল-েসাজা পেথ
َ َ القوم
َ ْ ُ ْ َ على
পিরচািলত কেরা eবং আমােদর সংেশাধন কর فانصرنا
َ ِ ِ َ ْ aতeব কািফর
ِ ْ َ ْ الكافرين
জািতর িবrেd তুিম আমােদরেক সাহাযয্ কেরা েকননা আমরা dবর্ল eবং aসহায় েতামার কৃপা
o কrণার ফেলi িবজয় বা সফলতা আসেব। িনজ কrণায় আমােদরেক েতামার িpয়েদর
anভূর্k রাখ। িনজ aনুgেহ আমােদর eবং কািফর জািতর মেধয্ পাথর্কয্ সৃি কেরা। েযন
আমােদর জাগিতক o আধয্ািtক িবষয় েতামা dারা সmািদত হয়। েতামার মসীhেক মানা েযন
আমােদর জনয্ সাথর্ক হয়।
ei েচতনা িনেয় uপেরাk d’িট আয়াত পাঠ করেল আমােদর লkয্ o গnবয্ সিঠক থাকেব নেচৎ েকবল
বুিল সবর্s েদায়া েকান কােজ আসেব না। েযভােব আlাh তা’লা পিবt কুরআেন eকদল নামাযীর নামায
মুেখ ছুেড় মারার কথা বেলেছন েসভােব ei আয়াত d’িট পাঠ করা সেto eর uপর যারা আমল করেব
না তােদর জনয্ e আয়াত aিভসmাত বেয় আনেব। সফলতা লাভ করেত চাiেল িনেজেদর ঈমান,
আমল, িব াস o সৎকেমর্র েয িশkা রেয়েছ েস েমাতােবক জীবন যাপন কrন আর আপন কমর্ dারা
pমাণ কrন েয, েখাদা’i আমােদর জনয্ যেথ । আlাh তা’লা আমােদর সবাiেক পাপমুk হেয়
সৎকেমর্র পরম পরাকা া pদশর্েনর েতৗিফক িদন।
খুতবার েশষ পযর্ােয় hযূর বেলন, আlাh তা’লার ‘কাফী’ ৈবিশ য্ বা gণবাচক নােমর সূt ধের আেরা
িকছু আয়াত uপsাপন করার iেc িছল িকnt সমেয়র িদেক দৃি েরেখ িবষয়িট আজ eখােনi েশষ করিছ
বাদবাকী আগামী খুতবায় বলেবা, iনশাআlাহ।
eরপর hযূর বেলন, বতর্মােন iসরাiল িনরীহ eবং িন াপ িফিলিsিন মুসলমানেদর uপর aতয্n ববর্র
eবং নৃশংস আkমন করেছ। তােদর তাnেব হাজার হাজার িশ eবং aসহায় মুসলমান pাণ হারােc।
েদায়া কrন আlাh তা’লা েযন aসহায় মুসলমানেদর সাহাযয্ কেরন eবং ববর্র আkমেনর কারেণ
যােলম iসরাiলেক শািs pদান কেরন। িবিভn সংগঠন িফিলিsিন মুসলমানেদর সাহাযয্ করেছ eবং
তােদর মােঝ tাণ-সামgী িবতরণ করেছ যিদo তা pেয়াজেনর তুলনায় খুবi apতুল তারপরo তারা
যথাসাধয্ করেছ। আমােদরo uিচত তােদর সাহাযয্ করা। iনশাআlাh িহuময্ািনিট ফাে র্র মাধয্েম eবং
জামাতীভােবo সাহাযয্ করা হেব। আপনােদর মেধয্ যােদর সামথর্ আেছ আপনারা েদায়ার পাশাপািশ
তােদরেক সাহাযয্ কrন। আlাh তা’লা সবাiেক েতৗিফক িদন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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