ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
‘আlাh তা’লার ‘কভী’ ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআনeবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn udৃিতর আেলােক তttপূণর্
আেলাচনা’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
9i aেkাবর, 2009iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
* ا ﻟﺮﺟﻴﻢ

وإﻳﺎك
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
َْ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ﻧﺴ

ucারণ: 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, কুরআন করীেমর েবশ কেয়কিট sােন আlাh তা’লার ‘কভী’ ৈবিশে য্র uেlখ রেয়েছ। ‘কভী’
আlাh তা’লার eকিট gণবাচক নাম। eিট সাধারণভােব মানুেষর জনয্ শিkশালী aেথর্ বয্বhত হয়। eছাড়া শারীিরক o েমধাগত
শিk, েকান কাজ করার েযাগয্তা রাখা eবং jােনর িদক েথেক দৃঢ় দিলল-pমােণর aিধকারী হবার aেথর্o ei শbিট বয্বhত
হয়। িকnt আlাh তা’লার জনয্ আমরা যখন ‘কভী’ শb বয্বহার কির, তখন eর aথর্ হেব সব ধরেনর শিkর aিধকারী, যার
েমাকােবলা েকu করেত পাের না, িতিন সকল শিkশালী হেতo aিধক শিkর aিধকারী। িতিন তঁার সৃি েকo eকিট িনিদর্ সীমা
পযর্n িবিভn ধরেণর শিk-সামথর্য্ দান কেরেছন।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা পিবt কুরআেন িবিভn সূেt তঁার e gণবাচক নােমর uেlখ কেরেছন। েযখােনi িতিন ei ৈবিশে য্র
uেlখ কেরেছন, তা মূলতঃ মানুষেক সতকর্ করা o মn পিরণাম সmেকর্ ভয় েদখােনার জনয্ বয্বহার কেরেছন। aথবা েসসব
মানুেষর পিরণাম uেlখ কেরেছন, যােদর uপর aবাধয্তার কারেণ আlাh তা’লার শািs েনেম eেসিছল। eর পাশাপািশ িতিন eo
বণর্না কেরেছন, আlাh তা’লােক যারা সমs শিkর আধার o সবর্শিkমান jান কের, তারা আlাh তা’লার কৃপাভাজন হয়।
আlাh তা’লা সবর্ pথম সূরা বাকারায় েস সব মুশেরকেদরেক সতকর্ কেরেছন, যারা আlাhেক পিরতয্াগ কের েদব-েদবী বা pিতমা
পূজা কের।
আlাh তা’লা বেলন,

ِ َ ْ َ ِاﻪﻠﻟ
ِ َ ّ ؕ ِﻛﺤﺐ ا ّٰﻪﻠﻟ
ِ َ ّ وَ ﻣِ َﻦ
ِ ْ ُ ﺨﺬ ﻣِ ْﻦ
ﺣﺒﺎ ِّ َّﻪﻠﻟ ِ ؕ وَ ﻟ َﻮْ ﻳ َ َﺮى
ُ ِ َّ اﻟﻨﺎس ﻣ َ ْﻦ َّﻳﺘ
ّ َ َ واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُ ْ ٓﻮا
ًّ ُ ُ اﺷﺪ
ّٰ دون
َ
ْ ُ َ ْ ُ ّ اﻧﺪادا ّ ُﳛ ﺒ
ً
ِّ ُ َ ﻢﻮ
ِ َ َ اﻟﺬ ﻳ ْﻦ
ِ َ َ ْ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻌﺬاب
َ َ ْ ﺮون
َ ّ َ َّ ان ا ﻟ ْﻘُ ّ َﻮة َ ِ ّٰﻪﻠﻟ ِ َﲨ ِ ﻴ ْﻌ ًۙﺎ
َّ َ ۙب
ُ ْ ِ َ َ اﻪﻠﻟ
ّٰ وان
ُ َ ِ َّ
َ ْ َ َ ﻇﻠﻤ ْ ٓﻮا اذ ْ ﻳ
َ اﻟﻌﺬا

aথর্াৎ, ‘মানুেষর মােঝ eমন েলাকo আেছ যারা আlাhেক েছেড় aনয্েদরেক তঁার সমকk বািনেয় েনয়। তারা তােদরেক
আlাh তা’লােক ভালবাসার নয্ায় ভালবােস, িকnt যারা ঈমানদার তারা আlাh তা’লােক সবর্ািধক ভালবােস। হায়! যারা
aতয্াচার কেরেছ তারা যিদ (eখনi) বুঝেত পারেতা েয, যখন (পের) তারা আযাব pতয্k করেব, (তাহেল তারা
বুঝেতা েয) আlাhi সমs শিkর আধার eবং আlাh শািs pদােন aিত কেঠার।’
(সূরা আl বাকারা: 166)
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আlাh তা’লা e আয়ােতর pথমাংেশ বেলেছন, মানব সৃি র uেdশয্ হেc, আlাh তা’লােক ভালবাসা eবং তঁােক sরণ রাখা।
িকnt েকান েকান মানুষ e uেdশয্েক ভুেল যায় বরং e িদেক মেনােযাগi েদয় না। পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষ আlাh তা’লার
ভালবাসা সmেকর্ জােনi না eবং eটা বুঝারo েচ া কের না; পkাnের তারা pকােশয্ েদবেদবীেক hদেয় sান েদয়, িবিভn
ধরেনর pিতমা তােদর hদেয় আসন েগেড় বেসেছ। তােদর hদেয় েদবেদবীর pিত ভালবাসা eমনভােব pিথত হেয় যায় েয,
তােদর মােঝ আlাh তা’লার pিত ভালবাসার িচnাo আর aবিশ থােক না। পkাnের eকজন pকৃত মু’িমন আlাh তা’লার
ভালবাসােক সব িকছুর uে র্ sান েদয়।
hযূর বেলন, e আয়াত আlাh তা’লার কাছ েথেক দূের aবsানকারীেদর জনয্ eকিট সতকর্বাণী srপ। আlাh তা’লা aনয্t
বেলেছন, যারা িশrক করেব আিম তােদরেক কখনi kমা করেবা না। কােজi, e পৃিথবীর সামিয়ক েভাগিবলাস েতামােদরেক
আlাh তা’লা হেত uদাসীন কের মn পিরণােমর িদেক েঠেল িদেc। িকnt িতিন মু’িমনেদরেক বেলেছন, েতামরা যিদ মু’িমন
হoয়ার দাবী কর তেব েজেন েরেখা, pকৃত মু’িমেনর পিরচয় হল, েস আlাh তা’লােক সবর্ািধক ভালবােস। সব িকছুর uপর আlাh
র ভালবাসােক pাধানয্ েদয়। iহেলৗিকক o পারেলৗিকক জীবেন েস েযসব পুরsার পােব তা মূলতঃ আlাhেক ভালবাসার জনয্i
পােব। aতeব, eকজন মু’িমনেক সবর্দা e কথা মেন রাখেত হেব েয, আlাh তা’লার সােথ তার ভালবাসা তখনi পূণর্তা লাভ
ِ ْ ُ ( َﻓﺎ ﺗ ّ َ ِﺒﻌসূরা আl iমরান: 32) eর িবষয়বstিট
করেব, যখন তঁার রসূল (সা.)-eর pিতo িনঃsাথর্ ভালবাসা থাকেব। ُ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺒﻜﻢ
ُ ُ ْ ِ ْ ﻮﱏ ْ ُﳛ
uপলিb করেত হেব। মুহাmদ (সা.)-eর pিত পরম শািn o আিশস কামনার মাধয্েম িনজ ভালবাসার বিহঃpকাশ ঘটােত হেব।
hযূর বেলন, েখাদা তা’লােক ভালবাসার ফেল মু’িমেনর মােঝ েয েখাদােpম সৃি হoয়া uিচত, তারা যিদ eর pিত দৃি না েদয়,
তেব তারা িনেজেদর pােণর uপর যুলুম করেব।
ei ভালবাসা কীrপ হoয়া uিচত eবং eর pকৃত গভীরতা িক? eবং eর uেdশয্ িক? e সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ.)
বেলন:
‘জানা uিচত েয, ভালবাসার মােঝ কৃিtমতা eবং েলৗিককতা েশাভা পায় না। বরং মানবীয় বৃিtর eকিট ৈবিশ হেলা,
hদয় েয িজিনষেক পছn কের তার pিত আকৃ হয়। আর েযভােব pিতিট িজিনেষর আসল ৈবিশ য্ তার চরম
uৎকষর্তার সময় pকাশ পায়। ভালবাসার aবsাo তdrপ, pকৃত েসৗnযর্ েস সময় সুs ভােব pকাশ হয় যখন তা
ﺷ ِ ﺑ ِ ﻗﻠ
পূণর্তা পায় o চরেমাৎকেষর্ েপঁৗেছ। আlাh তা’লা বেলন, اﻟﻌﺠﻞ
َ ْ ِ ْ ﻮﺑﻬﻢ
ُ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ( ا ُ ْ ﺮ ُ ْﻮا ﰱসূরা আl বাকারা: 94) aথর্াৎ, তারা
েগাবৎসেক eত ভালবােস েযন েগাবৎসেক শরবেতর নয্ায় তােদর পান করােনা হেয়েছ। pকৃতপেk, েয বয্িk কাuেক
পিরপূণর্rেপ ভালবােস মেন হয় েযন েস তােক পান কের বা েখেয় েফেল eবং তার চািরিtক gণাবলী o আচারবয্বহােরর রে র ীন হেয় যায়। আর ভালবাসা যতi গভীর হয়, ততi মানুষ তার েpমাsেদর gণাবলীর pিত
আকিষর্ত হেত থােক। eমনিক তার rপ ধারণ কের, যােক েস ভালবােস। eটাi েসi িনগূঢ় তtt; েয বয্িk েখাদােক
ভালবােস েস িনজ সামথর্ানুযায়ী pিতcায়া rেপ েসi আেলােত আেলািকত হয়, যা েখাদা তা’লার সtায় রেয়েছ। আর
শয়তানেক েয ভালবােস েস েসi anকার লাভ কের, যা শয়তােনর মেধয্ রেয়েছ।
pকৃত ভালবাসার দাবী হেলা, সতয্িন ার সােথ েpমাsেদের সমs aভয্াস, চািরিtক gণাবলী eবং iবাদত সমূহ পছn
করা eবং তােত িবলীন হবার জনয্ মেন pােণ েচি ত থাকা, যােত তার ভালবাসার মেধয্ িবলীন হেয় েসi জীবন লাভ
করেত পাের যা েpমাsদ লাভ কেরেছ। pকৃত েpিমক তার েpমাsেদর মােঝ িবলীন হেয় যায়। েস তার েpমাsেদর
মত হেয় যায়। eবং িনেজর মােঝ তার eমন িচt ধারণ কের েযন তােক পান কের েফেলেছ বা েখেয় েফেলেছ।
েমাটকথা, তার hদেয় aবsান কের তার সtায় িবলীন হেয়, তার রে র ীন হেয় eবং তার সােথ েথেক মানুষেক
জািনেয় েদয় েয, আসেলi েস তার েpমাsেদর মােঝ হািরেয় েগেছ। েমাহাbত eকিট আরবী শb আর eর আসল aথর্
হেc পিরপূণর্ হoয়া। aতeব, আরেব ei uদাহরণ বhল pচিলত, গাধার েপট যখন পািনেত ভের যায় eিটেক বুঝােনার
জনয্ আরবরা বেল ‘তাহাbাবাল েহমাr’ aথর্াৎ, ভালবাসার পািনেত তার েপট ভের েগেছ। আর যখন eটা বুঝােত চায়
েয, uট eত েবিশ পািন পান কেরেছ েয, পািনেত ভের েগেছ তখন বেল ‘শািরবািতল iিবলু হাtা তাহাbাবাত’ আর
‘হাb’ শসয্দানােক বলা হয়। ei শbিটo তা েথেকi িনগর্ত হেয়েছ। যার aথর্ হেলা, পূেবর্াk দানা’র সমs gণাবলীেত
পূণর্ হেয়েছ আর eরi িভিtেত sণর্েকo আহবাব বেল থােক। েকননা যা aেনয্র dারা ভের যােব েস িনজ aিstেক
িমিটেয় েদেব, েযেনা ঘুিমেয় পড়েব, আর তার aিsেtর েকান িকছুi aবিশ থাকেব না।’
(গভণর্েমn iংেরজী আoর িজহাদ - rহানী খাযােয়ন, 17তম খn, পৃ: 5-6)

aতeব, আlাh তা’লার pকৃত ভালবাসা o তঁার সntি লােভর জনয্ eকজন মু’িমন িনেজর সব িকছু uৎসগর্ করার েচ া কের।
তারপর েদখুন েয, েসi শিkশালী েখাদা, িযিন সব শিkর aিধকারী, িতিন তার বাnার জনয্ িক কেরন।
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eরপর আlাh তা’লা সূরা হেj শিkশালী কািফরেদর েমাকািবলায় তঁার শিkশালী হবার কথা বেল মু’িমনেদর সাnনা িদেয়েছন।
dবর্লতা, সংখয্া slতা আর uপকরেণর apতুলতা সেtto েতামরা ei কািফরেদর সােথ যুd কর েকননা, তারা েকবল িশর্েকর
চরম সীমায়i েপঁৗেছিন, বরং aতয্াচােরo সীমা ছািড়েয় েগেছ। eখন ধেমর্র aিsেttর p , নতুবা যুলুম েবেড়i যােব। আlাhর
সােথ যারা শরীক কের তারা েকান ধমর্াবলmীেক সহয্ কের না। আlাh তা’লা বেলন:

ِ ِ ِ
ِ َّ ۨ
َ ّ ِ ﺑﻐﲑِ َﺣ ّ ٍﻖ
ﺑﺒـﻌ ْ ٍﺾ
َ ْ َ اﻪﻠﻟ ُ ؕ وَ ﻟ
ْ َ ِ دﻳﺎرﻫﻢ
ّٰ ﻮﻻ د َﻓ ْ ُﻊ
ّٰ رﺑﻨﺎ
َ ُ ّ َ ان ّ َﻳﻘُ ﻮْ ﻟ ُ ْﻮا
َ ِ ﺑﻌﻀﻬﻢ
َ َ ّ ِاﻪﻠﻟ
ْ َ ۤ اﻻ
ْ ُ َ ْ َ اﻟﻨﺎس
ْ ِ َ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ُ ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮا ﻣ ْﻦ
ِ وﻣﺴﺠﺪ ْ ﻛ
ِ ِ ّٰ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻢ
َ ّ ِ ؕ ٗﻳﻨﺼ ُﺮ ه
َ ّ َ ﻨﺼ
ٌ ٰ ﺪﻣﺖ َﺻ َﻮاﻣِ ُﻊ وَ ِﺑﻴ َ ٌﻊ ّوَ َﺻﻠ
ُ ْ َ ّ اﻪﻠﻟ ُ ﻣ َ ْﻦ
ُ ْ َ َ ﻛﺜﲑا ؕ وَ ﻟ
ّٰ ان
ّٰ ﺮن
ْ َ ِّ ُ َّﳍ
ُ ُ ِ ٰ َ َّ ﻮت
َ اﻪﻠﻟ
ُ ْ َ ْ ﻳﺬ َ ُﺮ
ً ْ َ اﻪﻠﻟ
ﻮى ﻋ َ ِﺰ ﻳ ْ ٌﺰ
ٌ ّ ِ َ ﻟ َﻘ
aথর্াৎ ‘েসসব েলাক যােদরেক তােদর ঘরবািড় েথেক aনয্ায়ভােব ধুমাt ei েদােষ বিহ ার করা হেয়েছ েয, তারা বেল
আlাh আমােদর pিতপালক। যিদ আlাh তা’লা মানুেষর eকদলেক aনয্দল dারা pিতহত না করেতন, তাহেল সাধুসনয্াসীেদর মঠ, িগজর্া, ihদীেদর uপাসনালয় eবং মসিজদসমূহ - যােত aিধকহাের আlাhর নাম sরণ করা হয়
aবশয্i ংস কের েদয়া হত। িন য়i আlাh তােদরেক সাহাযয্ করেবন, যারা তঁােক সাহাযয্ কের। িন য়i আlাh
aিতশয় শিkমান o মহা পরাkমশালী।’
(সূরা আl হাj: 41)

aতeব, ei আয়ােত নীিতগত িবষয় বেল েদয়া হেয়েছ, ধমর্ীয় যুd আমােদর uপর চািপেয় েদয়া হেল aবশয্i তা pিতহত করেত
হেব। শািn বজায় রাখার জনয্, কেঠারভােব যুলুম-িনযর্াতেনর pিতutর েদয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন। eমন পিরিsিতেত আlাh
তা’লার সাহাযয্ েতামােদর সােথ থাকেব। ধু িনেজর ধেমর্র নয় বরং aনয্ানয্ ধেমর্রo সুরkা করেত হেব। েকননা মুসলমানেদর
দাবী হেলা, aপর েকান ধেমর্র aনুসারীেক আমরা বাhবেল ধমর্ পিরবতর্েন বাধয্ করেবা না। কারণ eিট iসলামী িশkার পিরপnী।
আর e িবষয়িট িবে র শািn িবন কারী। েহদায়াত েদয়া বা না েদয়াটা েখাদা তা’লা িনেজর হােত েরেখেছন। তেব, ভালবাসা o
pjার মাধয্েম তবলীগ করার দািয়tব eকজন মুসলমানেক পালন করা আবশয্ক।
তৃতীয় িবষয় হেলা, আlাh তা’লা ধর্মীর্ য় যুেd, িনযর্ািতত o সেতয্র uপর pিতি তেদর aবশয্i সাহাযয্ কেরন। েস যুেগ মহানবী
(সা.)-eর pিত যুলুম-িনযর্াতন হিcল সীমািতিরk। মkায় aবsানকারী মুসলমানেদর dঃখ-dদর্শা pিতিনয়ত বৃিd পািcল।
িহজরেতর পরo মুসলমানেদর সােথ ধেমর্র কারেণ যুd করা হিcল। ফেল আlাh তা’লা আপন pিতrিত aনুসাের পরম
শিkশালী o মহা পরাkমশালী হবার pমাণ িদেয়েছন। uপকরেণর apতুলতা o aনিভj হoয়া সেtto মুসলমানেদরেক যখন
যুেdর িনেদর্শ েদয়া হেলা, তখন িতিন তােদর সাহাযয্o কেরেছন eবং মুসলমানেদর সাহােযয্র জনয্ দেল দেল িফির া
পািঠেয়েছন।
hযূর বেলন, e আয়াত হেত eিটo সুs হেয় েগল েয, আlাh তা’লা ধুমাt আtরkা eবং শািn pিত ার জনয্ যুেdর aনুমিত
pদান কেরিছেলন। ধেমর্র uপর আkমণকারীেদর িবrেd যুd করাi হল pকৃত িজহাদ। aনয্ েযসব যুd হেয় থােক তা eকিট
মুসিলম েদেশর সােথ aনয্ মুসিলম েদেশর েহাক, aথবা aমুসলমানেদর সােথ মুসলমানেদর েহাক, তা রাজৈনিতক o জািতগত
যুd। বতর্মােন েযসব যুd হেc, egেলা রাজৈনিতক o জািতগত যুd। egেলা িজহাদ নয়। আlাh তা’লা িনেজর পরম শিkশালী
হবার েঘাষণা পুনঃবয্k করেত িগেয় বেলেছন - ধেমর্র uপর আkমণকারীেদর িবrেd আিম ধেমর্র aনুসারীেদর সাহাযয্ করেবা।
েযেহতু আlাh তা’লার েঘাষণানুসাের েশষ o পূণর্া ধমর্ iসলাম তাi আlাh তা’লা মুসলমানেদরেক সাহােযয্র a ীকার বয্k
কেরেছন। আর ﻮى ﻋ َ ِﺰ ﻳ ْ ٌﺰ
ٌ ّ ِ َ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻘ
َ ّ ِ aথর্াৎ, আlাh তা’লা aিতশয় শিkশালী বেল e কথার েঘাষণা িদেয়েছন েয, মুসলমানেদর
ّٰ ان
িবrেd ধমর্ীয় যুd হেল aবশয্i আিম তােদরেক সাহাযয্ করেবা।
বতর্মােন েযসব যুd হেc মুসলমানরা তােত িবজেয়র পিরবেতর্ পরাজেয়র সmূখীন হেc, eিট eকথার jলn pমাণ েয, egেলা
িজহাদ নয় eবং আlাh তা’লার দৃি েত ধমর্ীয় যুd নয়, তাi তারা আlাh তা’লার সাহাযয্ হেত বি ত।
hযূর বেলন, আজ মুসলমানেদরেক ধেমর্র জনয্ ast o কামান ধারেণর পিরবেতর্ িনেজেদর ঈমান o কেমর্র সংেশাধন করা
pেয়াজন। আlাh তা’লার সমীেপ িবনত হেয় িনেজেদর সংেশাধেনর জনয্ কাnাকািট করা uিচত। তাহেল কামান o বnুক ছাড়াi
জগৎেক আকৃ করেত সkম হেব। িdতীয়তঃ মুসলমানেদর বলা হেয়েছ েয, ‘েকান ধেমর্র uপর আkমণ করার বা বল pেয়াগ
করার aনুমিত েতামােদর েদয়া হেc না।’ বতর্মান যুেগ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর িশkাi হেc পিবt কুরআেনর সিঠক
বয্াখয্া। e িশkা aনুসাের কাজ কrন, আর েদখুন, পরম শিkশালী েখাদা কীভােব িনেজর শিk o pতাপ pকাশ কেরন।
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হযরত মসীh মouদ (আ.) iসলােমর pাথিমক যুেগর, মুসলমানেদর uপর িনযর্াতেনর েpিkেত তােদরেক িজহােদর aনুমিত
pদান eবং আlাh তা’লার সাহাযয্ লােভর িচt eভােব তুেল ধেরেছন:
‘েযেহতু iসলােমর pাথিমক যুেগ মুসলমানরা সংখয্ায় al িছল। e জনয্ তােদর িবেরািধরা aহংকারবশতঃ যা
pকৃিতগতভােব eমন েলাকেদর মন o মিsে িবদয্মান থােক, িনেজেদরেক ধন-সmদ, টাকা-পয়সা, সংখয্ািধকয্,
মানসmান eবং আিভজােতয্ aনয্ানয্ দল েথেক utম মেন করত। তারা েস সমেয়র মুসলমান, aথর্াৎ সাহাবােদর pিত
চরম শkতা রাখেতা। তারা eটা চাiেতা না, ei ঐশী বৃেkর চারা পৃিথবীেত েরািপত েহাক। বরং তারা ঐ
েহদায়াতpাpেদর ংস করার জনয্ সবর্াtক েচ া করিছল। আর dঃখ-ক েদয়ার েকান সুেযাগ হাত ছাড়া কেরিন।
তােদর ভয় িছল - ei ধেমর্র ভীত েকাথাo দৃঢ় না হেয় যায়, eবং e ধেমর্র unিত তােদর জািতসtা o ধেমর্র ংেসর
কারণ না হেয় যায়। সুতরাং, ei ভয় যা তােদর hদেয় eক pকার আত িহেসেব িবরাজমান িছল, e কারেণ aতয্n
িনমর্ম o িন ুর কমর্কাn তােদর dারা সংঘিটত হেয়েছ eবং িনমর্মভােব aেনক মুসলমানেক হতয্া কেরেছ। দীঘর্ েতর বছর
পযর্n ei ধারা aবয্হত িছল। েখাদার িন াবান বাnােদর িনদর্য়ভােব eসব িনকৃ জntেদর তরবাির dারা টুকেরা টুকেরা
করা হেয়েছ। eতীম েছেল-েমেয় eবং dবর্ল নারীেদরেক aিলগিলেত জবাi করা হেয়েছ। eমন পিরিsিতেতo
িনি তrেপ েখাদা তা’লার পk েথেক ei িনেদর্শ িছল, dে র সােথ লড়াi কেরা না। aতeব ঐ িন াবান পুণয্াtারা
তdrপi কেরেছন। তােদর রেk aিলগিল রি ত হেয়েছ িকnt তারা টু শb পযর্n কেরন িন। তােদরেক কুরবানীর (প র)
মত জবাi করা হেয়েছ, িকnt তারা uফ্ পযর্n কেরন িন। েখাদার পুত-পিবt রসূল, তঁার pিত আকাশ o পৃিথবী েথেক
aগিণত সালাম বিষর্ত েহাক, তঁােক পাথর েমের aসংখয্বার রkাk করা হেয়েছ, িকnt সততা o aিবচলতার ei
পাহাড়, e সব িনযর্াতন pশs িচেt eবং হািসমুেখ সহয্ কেরেছন। তঁার ৈধযর্য্ o uদারতার ফেল িবrdবাদীেদর
dঃসাহস kমাnেয় বাড়েত থােক eবং ei পিবt জামাতেক তারা িনেজেদর িশকার মেন কের িনল। তখন েসi েখাদা!
িযিন চান না েয, পৃিথবীেত যুলুম-িনযাতর্ন o িন ুরতা - সীমা aিতkম কrক, িতিন িনেজর িনযর্ািতত বাnােদর sরণ
করেলন eবং তঁার েkাধ ঐ হীন-িনকৃ েদর িবrেd pকাশ েপল। িতিন তঁার িনযর্ািতত বাnােদরেক তঁার পিবt বাণী
কুরআন শরীেফর মাধয্েম জানােলন, েতামােদর সােথ েযসব আচরণ করা হেc, আিম সবi েদখিছ। আিম আজ েথেক
েতামােদর pিতহত করার aনুমিত িদিc, আিম সবর্শিkমান েখাদা! যােলমেদর শািs না িদেয় ছাড়েবা না। e
িনেদর্শেকi aপর ভাষায় ‘িজহাদ’ নাম েদয়া হেয়েছ। আর েসi িনেদর্েশর মূল বাকয্াবলী পিবt কুরআেন eখন পযর্n
সুরিkত আেছ তা হল:

ِ
ِ ِ ِ
ِ ْ َ َ َ اﻪﻠﻟ ﻋ
ُ ِ َّ ﻟﻘﺪ ﻳ ٌﺮ
ِ َ َ ﺮﻫﻢ
ِ َ ّ ِ أذن
ُ
َّ َ ِ ﻳﻘﺎ َﺗﻠ ُﻮن
ﺑﻐﲑِ َﺣ ّ ٍﻖ
َ ُ ﻟﻠﺬ ﻳ َﻦ
َ ّ ِ َ ﻇﻠﻤ ﻮا
ْ َ ِ دﻳﺎرﻫﻢ
ُ ُ  ُ ْﻢﺑﺄ
َ
َ ِ
ْ ِ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ أ ْﺧ ِﺮ ُﺟ ﻮا ﻣ ْﻦ
ْ ِ ﻧﺼ
َ َ ّ وإن

(সুরা আl হাj্: 40-41)

aথর্াৎ যােদর aনয্ায় ভােব হতয্া করা হেয়েছ আর মাতৃভূিম েথেক িবতািড়ত করা হেয়েছ, েখাদা তা’লা তােদর আকুিত
েনেছন o তােদর েমাকােবলা করার aনুমিত pদান কেরেছন। েখাদা তা’লা িনযর্ািততেদর সাহাযয্ করেত পূণর্
kমতাবান। িকnt ei িনেদর্শ যুেগর aবsানুযায়ী সীিমত সমেয়র জনয্ িছল, eিট সকল যুেগর জনয্ pেযাজয্ িছল না।
বরং ঐ যুগ সmেকর্ িছল, যখন iসলাম gহণকারীেদরেক ছাগল েভড়ার নয্ায় জবাi করা হত।’
(গভণর্েমn iংেরজী আoর িজহাদ - rহানী খাযােয়ন, 17তম খn, পৃ: 5-6)

সবর্শিkমান েখাদার শিk dবর্লেদর পেk pকাশ েপল আর িব বাসী জােন, ঐ সকল িনযর্ািততেদর, যােদরেক মkায় জলn
আgেনর uপর েশায়ােনা হেতা, চাবুক মারা হেতা eবং যােদর েদহ িচের েফলা হেতা, েসi শিkধর েখাদা তা’লার সাহােযয্ তারা
ধু e িনযাতর্ন েথেক রkাi পায়িন, বরং তােদরেক েরাম o পারসয্ সাmােজয্র utরািধকারীo করা হল। e হেc শিkশালী েখাদা
তা’লার মাহাtয্।
eিট ঐিতহািসকভােব pমািণত েয, সতয্ সবর্দা জয়যুk হেয়েছ eবং সকল নবীর িবেরািধরাi মn পিরণােমর িশকার হেয়েছ।
যতিদন মুসলমানরা iসলােমর সিঠক িশkার uপর pিতি ত িছেলন, িবজেয়র পর িবজয় তােদর পদচুmন কেরেছ।
বতর্মােন মুসলমানেদর েভতর unিতর েকান লkণo েদখা যােc না। হঁয্া, যারা iসলােমর িদেক তাকােc, তারা েকবল
মুসলমানেদর লাি ত, িনগৃহীত হেত o মার েখেত েদখেছ। তেব িক আlাh o তঁার রসূেলর িবজয়ী হবার a ীকার (নাuযুিবlাহ)
িমথয্া pমািণত হেc, aথবা ei a ীকার েময়ােদাtীণর্ হেয় েগেছ, যা েকবল eকিট িনিদর্ সমেয়র জনয্ িছল, নািক আlাh
তা’লার শিkেত েকান ঘাটিত হেয়েছ? eসব কথার পুেরাটাi ভুল।
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আlাh তা’লার a ীকারo সতয্, িকয়ামত পযর্n iসলাম ধমর্ sায়ী হবার o unিত করার েয ভিবষয্dাণী রেয়েছ, তাo সতয্। আর
আlাh তা’লার aনয্ানয্ gণাবলীর নয্ায় তঁার মহাশিkশালী হবার gণo িবদয্মান আেছ আর pিতি ত থাকেব। তার সবর্ েkেt
িবজয়ী o শিkশালী হবার pমাণ েদবার জনয্i e যুেগর iমাম বািনেয় হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক েpরণ কেরেছন। আlাh
ِ
তা’লা তার uপরo e iলহাম কেরেছন, ْ ِ ور ُﺳ
َ َ َﻏﻠﱭ
ّٰ ﻛﺘﺐ
ّ َ ْ َ اﻪﻠﻟ ُ َﻻ
ُ َ اﻧﺎ
َ َ َ (সূরা আl মুজােদলা: 22) {আlাh িলেখ িনেয়েছন েয, িন য়i

আিম eবং আমার রসূলগণi িবজয়ী হেবা।}

eরপর hযূর হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর uপর নািযলকৃত িবিভn iলহাম তুেল ধেরন, যােত েখাদা তা’লা sীয় শিkশালী
হবার eবং েশষ যুেগ মসীh মouদ (আ.)-েক সাহাযয্ করার pিতrিত িদেয়েছন। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েনতৃেt iসলাম
ধমর্ পুনরায় সুদৃঢ় ভােব িবে pিতি ত হেব eবং সুনােমর সােথ পৃিথবীর pােn pােn ছিড়েয় পড়েব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘মহা pতাপশালী েখাদা আমােক ei সুসংবাদo িদেয়েছন েয, কতক রা pধান o রাজা-বাদশাh আমােদর জামােত
pেবশ করেবন। আর িতিন আমােক বেলেছন, আিম েতামােক কলয্েণর পর কলয্াণ দান করব eমনিক বাদশাh েতামার
েপাষাক েথেক কলয্াণ aেnষণ করেব।’
(বারকাতুd েদায়া - rহানী খাযােয়ন - 6 খn - পৃ: 35)

িতিন (আ.) aনয্t বেলন,
‘ei কলয্াণ aেnষণকারীরা বয়’আত gহণ করেব, আর তােদর বয়’আত gহণ করার কারেণ সাmাজয্o তােদর হেয়
যােব। eরপর কাশ্েফ আমােক েসসব বাদশাh েদখােনা হেয়েছ যারা েঘাড়ায় আেরািহত িছল আর তােদর সংখয্া ছয়সাত জেনর কম নয়।’
(তাযিকরাh - পৃ: 8 - 4থর্ সংsরণ)

হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘eিট েখাদা তা’লার সুnত, যখন েথেক িতিন e জগেত মানুষ সৃি কেরেছন, িতিন সবর্দা e সুnত pকাশ কেরেছন েয,
িতিন িনজ নবী eবং রসূলেদরেক সাহাযয্ কের থােকন। আর তােদরেক িবজয় দান কেরন। েযভােব িতিন বেলেছন
ِ
َ َ َﻏﻠﱭ
ّٰ ﻛﺘﺐ
ّ َ ْ َ اﻪﻠﻟ ُ َﻻ
ْ ِ ور ُﺳ
ُ َ اﻧﺎ
َ َ َ (সূরা আl মুজােদলা: 22) আর িবজেয়র aথর্ হেলা, েযভােব নবী eবং রসূলেদর e আকা া
থােক েয, েখাদার aিsেtর aকাটয্ pমাণ পৃিথবীেত pিতি ত েহাক, আর তার েমাকােবলা েযন েকu করেত না পাের।
eভােব আlাh তা’লা pবল িনদশর্নসমূh dারা তঁােদর (নবীেদর) সতয্তা pকাশ কেরন আর েয সাধুতা িতিন জগেত
pিতি ত করেত চান, (েখাদা তা’লা) তঁােদর হs dারাi তার বীজ বপন কেরন, িকnt eর পূণর্তা তঁােদর হােত কেরন না।
বরং eমন মূহূেতর্ তােদরেক মৃতয্ু দান কেরন, যখন বািহয্কভােব eক pকার বয্থর্তার ভীিত িবদয্মান থােক eবং
িবেরাধীেদরেক হািস-ঠা া, িবdrপ o uপহাস করার সুেযাগ েদন। আর যখন তারা হািস-ঠা া করেত থােক তখন িতিন
আপন কুদরেতর aপর হs pদশর্ন কেরন, আর eমন uপকরণ সৃি কেরন যার মাধয্েম েসi uেdশয্ সমূহ, যার কতক
aসmূণর্ িছল, তা পূণর্তা লাভ কের।
(আল oসীয়য্ত - rহানী খাযােয়ন - 20তম খn - পৃ: 304)

খুতবার েশষাংেশ hযূর বেলন, আlাh কrন আমরা েযন সবর্দা আlাh তা’লার পূণর্ আনুগেতয্র মােঝ থািক। সকল gনাh েথেক
েযন মুk থািক। আlাh তা’লার ভালবাসার আgন pেতয্ক আহমদী িনজ hদেয় pjjিলত কrন যােত সমs েনাংরামী পুেড় ছাi
হেয় যায়, eরপর আমরা িব বাসীেক েসi দৃশয্ েদখাব যা েদখােনার আশা o আকা া আমােদর hদেয় আেছ। আlাh কrন েযন
eমনi হয়, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs – লnন, iu.েক)
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