ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
‘আlাh তা’লার ‘মতীন’ ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআন eবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn udৃিতর আেলােক তttপূণর্
আেলাচনা’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
16i 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

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
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ ) آﻣﲔ
َ ّ َّ

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, পিবt কুরআেনর িতনিট সূরার িতনিট আয়ােত ‘মতীন’ শb বয্বhত হেয়েছ।
eর মেধয্ eকবার সূরা আরােফ eবং eকবার সূরা যািরয়ােত eবং eকবার বয্বhত হেয়েছ সূরা কলেম।
আlাh তা’লা pিতিট sােনi ‘মতীন’ শbিট তঁার gণবাচক নাম িহেসেব uেlখ কের asীকারকারী o
মুশিরকেদর মn পিরণাম সmেকর্ সতকর্ কেরেছন। ‘মাতানা’ শেbর aথর্ দৃঢ় েকামেরর aিধকারী হoয়া। েকান
েকান আিভধািনক ‘মাতানা’ বলেত েমrদেnর ডান o বােম - uপর েথেক িনেচর লmালিm মাংস েপশীেক
বুিঝেয়েছন। দৃঢ় eবং মজবুতo eর aথর্। িলসানুল আরব-e িলখা রেয়েছ েয, েসi বয্িkেক ‘রাজুলুন
মাতানুন’ বলা হয় েয শিkশালী eবং দৃঢ় েকামেরর aিধকারী। িলসানুল আরেব আlাh তা’লার gণবাচক নাম
িহেসেব eর aথর্ িলখা রেয়েছ, ‘যুল কুoয়য্ািতল মতীন’ aথর্াৎ েসi সtা িযিন kমতাবান o শিkশালী।
aতeব আlাh তা’লার সtা - sীয় শিk o সামেথর্র পূণর্তার িদক েথেক uৎকষর্। দৃঢ় বয্বsা gহেণর িদক
েথেক তঁার িpয়ভাজন o নবীেদর িবেরািধতাকারীেদর িবrেd িতিন eমন বয্বsা gহণ কেরন, যা িবেরাধীরা
ভাবেতo পাের না। e েথেক পিরtাণ পাবার জনয্ েকবল eকিট পথi েখালা রেয়েছ, আর তা হল আlাh
তা’লার শািs আসার পূেবর্i সাধয্মত iেsগফার করা, তoবা করা eবং পাপ েথেক মুিk পাবার জনয্ kমা
pাথর্না করা। আlাh তা’লা যতটুকু জানান তার বাiের নবীরাo জােনন না। িবেরাধীেদরেক িতিন েকান পnায়
eবং কীভােব শািs িদেবন তা তঁারাo জানেত পােরন না। বদেরর যুেd েকান েকান কািফর েনতার ভয়ানক
পিরণাম সmেn আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-েক সুিনিদর্ ভােব aবিহত কেরেছন েয, aমুক aমুক sােন aমুক
aমুক কািফেরর লাশ পেড় থাকেব।
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আlাh তা’লা বেলন,

ِ
ِ َّ
ِ
ۚ ۖ ﻮن
ّ َ واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ
ُ ْ َ ﺴﺘﺪرﺟﻬﻢ ﻣّ ْﻦ
ُ َ ْ َ ﺣﻴﺚ َﻻ
َ ْ ﻳﻌﻠﻤ
َ
ْ ُ ُ ِ ْ َ ْ َ ﻛﺬَ ﺑ ُ ْﻮا ِﺑﺎ ٰﻳ ٰ َﻨﺎ َﺳ

ِ
ِ ْ ِ َ ان
ﻣﺘﲔ
ٌ ْ َ ﻛﻴﺪى
ْ ُ َ ْ ِ َْوا ُﻣ
ْ َّ  ؕ ﳍﻢ

aথর্: েয সব েলাক আমােদর িনদর্শনসমূহেক িমথয্া বেল pতয্াখয্ান কের aবশয্i আমরা তােদরেক
kমাnেয় েসi িদক েথেক ধরেবা েয সmেকর্ তারা িকছুi জােন না। আর আিম তােদরেক aবকাশ
িদিc, িন য় আমার েকৗশল সুদৃঢ়।
(সূরা আl আ’রাফ: 183-184)

eরপর সূরা কলেম বেলন:

ِ
ِ
ِ ْ ِ َ ْ ﺑﻬﺬا
َ َِْ ﻣ
ۙ ﻳﻌﻠﻤ ﻮْ َن
َ ٰ ِ ﻳﻜﺬب
ُ ْ َ ﺴﺘﺪرﺟﻬﻢ ﻣّ ْﻦ
ُ َ ْ َ ﺣﻴﺚ َﻻ
ْ ُ ُ ِ ْ َ ْ َ اﳊـﺪﻳﺚ ؕ َﺳ
ُ ّ َ ُ ّ ﻓﺬرﱏ ْ وَ َ ْﻦ

ِ َ ِ ْوا ُﻣ
ِ ْ ِ َ ان
ﻣﺘﲔ
ٌ ْ َ ﻛﻴﺪى
ْ ُ ْ َ
ْ َ ّ ؕ ﳍﻢ

aথর্: ‘aতeব (uপযুk বয্বsা gহণ করার জনয্) তুিম আমােক eবং তােদরেক, যারা (আমার)
বাণীেক িমথয্া বেল pতয্াখয্ান কের, েছেড় দাo; আমরা তােদরেক ধােপ ধােপ eমনভােব ধরেবা যা
তারা বুঝেতo পারেব না। আর আিম তােদরেক aবকাশ িদব; িন য় আমার েকৗশল aতয্n দৃঢ়।’
(সূরা আl কলম: 45-46)

আlাh তা’লার িনদশর্ন সমূহেক িমথয্া বেল pতয্াখয্ানকারী েসসব েলাক যারা মkায় মহানবী (সা.) o তঁার
সাহাবীেদর জীবনেক dিবর্ষহ কের তুেলিছল তারা জানেতা না েয, তােদর ei aতয্াচার o িনযর্াতেনর শািs
তারা কীভােব েভাগ করেব। মkায় মুসলমানরা েয aবণর্নীয় িনযর্াতেনর িশকার হেয়িছেলন তা iসলােমর
iিতহােসর eক েবদনাদায়ক aধয্ায়। erপ পিরিsিতেতi আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-েক e বেল সাntনা
িদেয়েছন, আিম ‘মতীন’ eবং আিম যখন শািs েদi তখন aতয্n কেঠারভােব ধৃত কির। iসলােমর শtrরা
েকানভােবi আমার শািsর হাত েথেক রkা পােব না। আlাh তা’লা বদেরর যুেd তােদর aহংকার o
aহিমকােক েযভােব চূণ-র্ িবচূণর্ কের িদেয়েছন, ধেমর্র iিতহােস তার দৃ াn েমলা ভার।
aতeব আlাh তা’লা বেলন, েহ নবী! যারা েতামােক িমথয্া pিতপn করেছ, তােদর pিত rেkপ কেরানা।
েতামার uপর eবং েতামার মানয্কারীেদর uপর যারা িনযর্াতন করেছ তােদরেক আমার হােত েছেড় দাo।
eকথা েভেবানা েয, তারা সফল হেব বা িনযর্াতন কের মু’িমনেদরেক েতামার কাছ েথেক দূের েঠেল িদেব।
আিম তােদরেক eমন ভয়াবহ পিরণােমর সmুখীন করেবা যা হেব িশkনীয় দৃ াn। আিম তােদরেক সামানয্
aবকাশ েদi িঠকi তেব তা সংেশাধেনর uেdেশয্। িকnt আিম যখন eসব িনযর্াতনকারীেক তােদর aপরােধর
কারেণ ধৃত করেত চাiব তখন েকui আমােক বঁাধা িদেত পারেব না আর ঐশী শািsর যঁাতাকল তােদরেক
িপ কের ছাড়েব।
hযূর বেলন, মহানবী (সা.)-eর েচেয় আর েক আlাh তা’লার েবিশ িpয় হেত পাের? আlাh তা’লা আপন
aনুgেহ বদেরর যুেd তঁার ei pতয্ািদ মহাপুrষেক সাহাযয্ করা eবং িনযর্াতনকারীেদর দm চূণর্ করেত
িগেয় eকিট মহান িনদশর্ন েদিখেয়েছন। uতবা, শায়বা আর আবু জােhর মত সদর্াররা pিতপিt o শিkর
aহিমকায় িনরীহ মুসলমানেদর uপর aকথয্ িনযর্াতন চালাত, িনেজেদরেক মহা শিkধর মেন করত। তােদর
আকি কভােব erপ শািs পাoয়া aনয্েদর জনয্ িছল িশkনীয় দৃ াn। আবু জাh d’জন al বয়s
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

িকেশােরর হােত pাণ হারায়, মৃতুয্কােল aতয্n আেkেপর সােথ েস বেলিছল, হায়! ‘আিম যিদ েকান কৃষেকর
হােত িনহত না হতাম।’
বদেরর pাnের িনহত 24জন কুরায়শ সদর্ারেক যখন গণ কবর েদয়া হয় তখন তােদর কবেরর সmুেখ দঁািড়েয়
মহানবী (সা.) বেলিছেলন,
‘েতামরা িক েসi pিতrিত পূণর্ হেত েদখছ যা েতামােদর pভু েতামােদর সােথ িদেয়েছন? িন য়
আিম েসi a ীকারেক pকৃতভােব পূণর্ হেত েদখিছ যা আমার pভূ আমােক িদেয়েছন।’
aতeব েখাদা তা’লা তঁার িpয় নবীেক বেলিছেলন, তােদর িবষয়িট আমার uপর েছেড় দাo আর েদখ আিম
তােদর সােথ কী কির? সামানয্ পিরমান যুdাst িনেয় হােত েগানা ক’জন মানুষ সমর েকৗশেল aিভj eবং সব
ধরেণর যুdােst সুসিjত eকিট েসনা বািহনীর েকামর eমন ভােব েভে িদেয়িছল যা কlনাতীত। পািথর্ব
েকান রণ েকৗশেলর মাধয্েম eত বড় িবজয় আেস না আর পৃিথবীবাসী eমন দৃ াn কখেনা েদেখ িন। eিটi
হল, আlাh তা’লার পরম শিkশালী হবার সমুjjল pমাণ।
মহানবী (সা.)-eর যুেগর pিত যিদ আমরা দৃি িনবd কির তাহেল েদখেত পাi েয, আlাh তা’লা
শkেদরেক কাnjান খাটােনার যেথ সুেযাগ িদেয়িছেলন। আর যখন মহানবী (সা.) িহজরত কেরেছন, েস
সময় তারা যিদ েফরাuনী sভােবর বিহঃpকাশ না ঘটােতা আর িচnা-ভাবনা করত তাহেল কখেনাi বদেরর
যুেd তােদর eমন ভয়ানক পিরণিত হত না।
আlাh তালা পিবt কুরআেনর aনয্t বেলন:

ِ ۤ ْ اﳕ ﺎ ُﳕ ِ َﳍﻢ ِﻟﻴ
ِ ِ ِ ُ ْ َ ﺧﲑ ِ ّﻻ
َ ّ َ ﺮوا
ﻋﺬاب
ََ
ۤ ْ ُ َﺴﱭ اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳ ْ َﻦ ﻛ َﻔ
َ ّ َ َ ْ وﻻ َﳛ
ٌ َ َ وﳍﻢ
ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ؕ ﻧﻔﺴﻬﻢ
ً ْ ﺰدادوا
ْ ُ َ َ ۚ اﲦﺎ
ْ
ْ ُ َ ْ ِ ْ اﳕ َﺎ ُﳕ
ٌ ْ َ ﳍﻢ
ﻣﻬﲔ
ٌ ْ ِ ُّ
aথর্: eবং যারা asীকার কেরেছ তারা েযন কখেনা eিট মেন না কের েয, আমরা তােদরেক েয
aবকাশ িদিc তা তােদর জনয্ utম। আমরা েতা তােদরেক ধুমাt eজনয্i aবকাশ িদিc যােত
তারা পােপ আেরা বৃিd পায়। বstতঃ তােদর জনয্ লা নাজনক আযাব িনধর্ািরত আেছ।’
(সূরা আl iমরান: 179)

আlাh তা’লা পিবt কুরআেন িফরাuেনর uদাহরণ িদেয় বেলেছন - িতিন িফরাuনেক aবকাশ েদয়ার পের
পাকড়াo কেরেছন aনুrপভােব মহানবী (সা.)-eর শkেদরেকo আlাh তা’লা বেলেছন, আিম তােদরেক ধৃত
করব, আর যথাসময় িতিন তােদরেক ধৃত কেরেছন, iসলােমর iিতহাস যার জাjjলয্মান সাkী।
শািs েদয়ার েkেt আlাh তা’লার িনজs পdিত রেয়েছ। মহানবী (সা.)-eর যুগ িছল জালাল o pতােপর
যুগ। শtrরা তঁােক যুেd নামেত বাধয্ কেরিছল। e কারেণ আlাh তা’লা যুd েkেti শtrেদর শািs েদন।
েখাদা তা’লা আজo তঁার শিkর িবকাশ েদখােcন আর ভিবষেতo েদখােত থাকেবন। হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর যুেগo আlাh তা’লা তঁার িনজs পdিতেত শtrেদর শািs িদেয়েছন। পিnত েলখরাম িকছুকাল
aবকাশ পাবার পর েদায়ার aেstর মাধয্েমi a ভ পিরণােমর িশকার হয়। aনুrপভােব আbুlাh আথম,
আেলকজাnার ডুi eবং aনয্ানয্ িবেরাধীরাo ভয়াবহ পিরণিতর সmুখীন হেয়েছ।
hযূর বেলন, আজo যারা মহানবী (সা.)-েক ঠা া-িবdrপ কের eবং তঁার িবrেd aশালীন কথাবাতর্া বেল, েস
আিsক aথবা নািsক েয-i েহাক না েকন - আlাh তা’লার শািs েস eড়ােত পারেব না। মহানবী (সা.)-eর
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ঘটনাবলী ছাড়াo পিবt কুরআন aনয্ানয্ নবীেদর ঘটনাবলীo বণর্না কের। নবীেদর িবেরাধীেদর কৃত ষড়যnt
তােদরi kিত কের aপরিদেক েখাদা তঁার নবী o জামাতেক িনরাপtার চাদের আবৃত রােখন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
‘েখাদা তা’লা ছাড়া চূড়াn পিরণাম িক হেব তা েক বলেত পাের আর ei aদৃশয্ সmেn jাত সtা
ছাড়া আর েশষ িদবেসর সংবাদ কার জানা আেছ? শkরা বেল, aিত utম হয় যিদ e বয্িk
লা নার সােথ ংস হয়। িহংসুক আকা া কের, eর uপর eমন েকান শািs পিতত েহাক যােত তার
েকান িকছুi aবিশ না থােক। িকnt eরা সবাi an, আর aিচেরi তােদর e েনাংরা িচnা-ভাবনা
আর a ভ dরিভসিn তােদরi িবrেd যােব। িমথয্া দাবীকারক েয aিত শী i ংস হয় তােত েকান
সেnহ েনi। আর েয বয্িk বেল, আিম েখাদা তা’লার পk েথেক েpিরত eবং তঁার iলহাম eবং
বাকয্ালােপ ধনয্ aথচ না েস েখাদা তা’লার পk েথেক আর না-i েস iলহাম o বাকয্ালােপ ভূিষত,
েস aতয্n ঘৃণয্ভােব মারা যায় আর তার পিরণাম চরম a ভ o িশkনীয় দৃ াn হেয় থােক। িকnt েয
সতয্বাদী eবং তঁার পk েথেক (েpিরত) েস মেরo aমর থােক, েকননা েখাদা তা’লার কৃপার হাত
তার uপর থােক আর সেতয্র rh তার মােঝ িবদয্মান থােক। যিদ েস সমসয্ায় জজর্িরত হয়, িপ
হয় আর মািটর সােথ িমিশেয় েদয়া হয় আর চতুিদর্ক েথেক তােক িনnা o (তার uপর) aিভসmাত
বাির বিষর্ত হয় eবং তােক ংস করার জনয্ সমs জগত ষড়যnt কের তবুo েস ংস হয় না। েস
েকন ংস হয় না? েসi সিতয্কার সmেকর্র কলয্ােণ যা তার pকৃত েpিমেকর (েখাদার) সােথ তার
হেয় থােক। েখাদা তার uপর সবেচেয় েবশী িবপদাপদ aবতীণর্ কেরন, তেব তা তােক ংস করার
জনয্ নয় বরং ফুলo ফেল ভের েদয়ার জনয্ বা unিত েদয়ার জনয্, েকননা pেতয্ক মূলয্বান বstর
জনয্ eিটi pকৃিতর িবধান। pথেম িবিভn ঘাত-pিতঘােতর সmুিখন হেত হয়। uদাহরণ srপ েসi
ভূিমেক েদখ! যা pstত করার জনয্ কৃষক কেয়ক মাস ধের ক কের হাল চালনার মাধয্েম ভূিম কষর্ণ
কের.... aনুrপভােব েসi pকৃত কৃষক (েখাদা তা’লা) কখনo কখনo তঁার িবেশষ বাnােদর মািটেত
িনেkপ কেরন আর েলােকরা তােদর গােয় পা েরেখ হােট, তােদরেক পদতেল িপ কের আর সকল
aেথর্ তােদর লা না pকাশ পায়। তখন al িদেনর মেধয্i েসi বীজ uিdদ িহেসেব আtpকাশ
কের আর eক aপূবর্ রং eবং pভাসহ pকািশত হয়, তা েদেখ মানুষ aবাক হয়। আিদকাল েথেক
েখাদার মেনানীত বাnােদর সােথ eিটi আlাh তা’লার সুnত বা রীিত েয, তােদরেক ভয়াবহ
ঘূিণর্েsােতা িনেkপ করা হয় িকnt িনমিjত করার uেdেশয্ নয় বরং (েতৗিহদ) eকtবাদ - aথর্াৎ
নদীর তলেদেশ িবরাজমান সব মিন-মুkার utরাধীকারী করার জনয্। আর তােদরেক আgেন িনেkপ
করা হয় িকnt েপাড়ােনার uেdেশয্ নয় বরং েখাদা তা’লার কুদরত বা শিkর িবকাশ ঘটেনার লেkয্।
তােদর সােথ ঠা া-িবdrপ করা হয়, তােদর aিভসmাত করা হয়, আর তােদরেক সকল pকার d:খ
ক েদয়া হয় আর তােদর সmেকর্ িবিভn ধরেনর কথা রটােনা হয়, কুধারণা eতটাi বৃিd পায় েয,
aেনেক ভাবেতi পাের না েয, িতিন সতয্ হেত পােরন। বরং েয বয্িk তঁােক ক েদয় eবং
aিভসmাত বষর্ণ কের েস মেন মেন ভােব েয, েস বড়i পূেণয্র কাজ করেছ, aতeব eকটা সময়
পযর্n eমনi হেত থােক। েসi মেনানীত বয্িk যিদ মানবীয় dবর্লতা েহতু িকছুটা িdধাdেn পেড়
তখন েখাদা তা’লা e বাকয্ dারা তােক সাnনা েদন েয, তুিম ৈধযর্ ধারণ কর েযভােব পূবর্বতর্ীগণ ৈধযর্
ধারণ কেরেছ। আরo বেলন, আিম েতামার সােথ আিছ, আিম িন আর আমার দৃি আেছ, aতeব
েস ৈধযর্ ধারণ কের eকপযর্ােয় িনধর্ািরত িবষয় তার েময়াদ পূণর্ কের। তখন ঐশী আtািভমান েসi
িবনীত বাnার জনয্ uেdিলত হয়। আর eকিট িবকােশর মাধয্েমi শtrেক চূণর্ িবচূণর্ কের েদয়।
সুতরাং pথম পালা শtrর আর েশেষ আেস (মু’িমেনর) তার পালা।

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

eভােব দয়াময় েখাদা আমােক বার বার বুিঝেয়েছন েয - হািস, ঠা া eবং aিভসmাত বষর্ণ করা
হেব, আর aেনক dঃখ েদয়া হেব িকnt aবেশেষ েখাদার সাহাযয্ েতামার পেk থাকেব। আর েখাদা
শtrেদরেক পরাভূত o লিjত করেবন।’

eরপর eকিট কাশেফর uেlখ কের িতিন (আ.) বেলন, ‘আিম eকিট কাশেফ েদেখিছ eকজন

িফিরশতা আমার সামেন আসেলা আর েস বলল, েলােকরা িফের যােc। তখন আিম তােক বlাম,
তুিম েকাথা েথেক eেসছ? েস আরবী ভাষায় utর িদল আর বলল, ‘িজ’তু িমন হাযরািতল েবেতর’
aথর্াৎ আিম তার পk েথেক eেসিছ িযিন eক o aিdতীয়। তখন আিম তােক eক িনভৃত েকােন িনেয়
িগেয় বললাম, মানুষ িফের যােc িকnt তুিমo িক িফের যােব? তখন েস বলল, আমরা েতামার সােথ
আিছ। তখন আিম e কাশফী aবsা েথেক জাgত হলাম। e সব িকছু anবর্তর্ীকালীন িবষয়, আর
চূড়াn িবষয় িহেসেব যা িনধর্ািরত হেয়েছ তা হল েখাদা তা’লা পুনঃপুনঃ iলহাম eবং কাশেফর
মাধয্েম আমার সামেন pকাশ কেরেছন o আমােক aবিহত কেরেছন যার সংখয্া সহs-সহs আর
সূেযর্র নয্ায় েদদীপয্মান আর তা হল, aবেশেষ েতামােক িবজয় দান করব। আর pেতয্ক aপবাদ
েথেক েতামােক িনেদর্াষ pমাণ করব। তুিম জয়যুk হেব আর েতামার জামাত িকয়ামত পযর্n েতামার
িবেরাধীেদর uপর জয়যুk থাকেব। আর বেলন, আিম pবল আkমন সমূh dারা েতামার সতয্তা
pকাশ করব।’

হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, ‘sরণ রাখেব, e iলহাম সমূহ e কারেণ েলখা হয়িন েয, eখনi
েকu তা gহণ করেব। বরং e কারেণ েয, pেতয্ক িজিনেসর eকিট িনধর্ািরত ঋতু eবং সময় রেয়েছ।
aতeব যখন e iলহাম সমূহ পূণর্ হবার সময় আসেব তখন e েলখা সদাtােদর জনয্ েবশীরভাগ
েkেt ঈমান, pশািn eবং িব ােসর কারণ হেব। oয়াs সালামু আলা মািনtাবাআল hদা।’

(আনoয়াrল iসলাম, পৃ:5-54)

খুতবার েশষাংেশ hযূর বেলন, আlাh তালা আমােদরেক েদায়া, কুরবানী eবং ঈমানী দৃঢ়তার সােথ সােথ
ধেমর্র uপর pিতি ত েথেক আহমদীয়াত aথর্াৎ pকৃত iসলােমর দৃশয্াবলী েদখােত থাকুন। আপনারা েদায়ার
uপর েজার িদন, িবেশষ কের পািকsােনর িনরাপtার জনয্ aেনক েবিশ েদায়া কrন। আlাh তা’লা e
েদশেক আহমদীয়ােতর কারেণ রkা কrন। েকননা আহমদীরা ei েদশ গড়ার িপছেন grtপূণর্ ভূিমকা
পালন কেরেছ, aেনক কুরবানীo িদেয়েছ। e েদশেক িবভkকারী েমাlারা কখনi পািকsান pিত ায় aংশ
েনয়িন; আর পিকsান নােম পৃথক eকিট রা েহাক eর পেko তারা িছল না। িকnt eখন তারা েদশ দরদী
েসেজ িনতয্-নতুন পdিত aবলmন করেছ। iসলাম o েদশ রkার নােম েদশেক িবভk করার পায়তারা
করেছ। আlাh তা’লা eসব শtrেক ধরাশায়ী করার বয্বsা কrন আর আমােদর িpয় মাতৃ ভূিমেক eেদর
খpর হেত রkা কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs – লnন, iu.েক)
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