ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-oলী’ (aিভভাবক o সাহাযয্কারী) - তৃতীয় aংশ
তাহরীেক জাদীেদর 76তম নববেষর্র েঘাষণা eবং আহমদীেদর দায়-দািয়েtর pিত েজাড়ােলা আহবান
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
6i নেভmর, 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
َ َ ّ * اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم اﻟ ِّﺪ ﻳﻦ
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ ََْ

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)

ِ
ٍ َ ُ ﺧﲑ
ِ ْ ﻟﻠﻨﺎس َﺗﺎ ْ ُﻣ ﺮون ِﺑﺎ ْ َﳌﻌ
ِ َ ّ ِ ﺮﺟﺖ
ِ ٰ ِ ْ اﻫﻞ
اﻟﻜﺘﺐ
ُ ْ َ ﺑﺎﻪﻠﻟِ ؕ وَ ﻟ َﻮْ ا ٰﻣَ َﻦ
ّٰ ِ ﻮن
ْ َ ِ اﻣﺔ اُ ْﺧ
ّ َ ْ َ ﺘﻢ
ْ ُ
َ ْ ُ ﻮن ﻋ َ ِﻦ ا ْ ُﳌﻨ ْﻜَ ِﺮ وَ ﺗُ ْﺆ ﻣﻨ
َ ْ َ ﺮوف وَ َ ْﺗﻨﻬ
َ ْ ُ
ْ ُ ْ ُﻛ
ِ ٰ ْ ﺮﻫﻢ ا
ِ َ ْ َ ﻟ َ َ ﺎن
ﻣﻨﻬﻢ ا ْﳌ ُ ْﺆ ِﻣﻨ ُ ْ َ ﻛ ﺜ
ﻮن
َ ْ ُﻟﻔﺴ ﻘ
ُ ُ ُ َ ْ َ ﻮن َوا
ُ ُ ْ ؕ ﺧﲑا ّﳍ ُ ْﻢ
ً َ

aথর্: ‘েতামরাi ে umত, যােক মানব জািতর কলয্ােণর জনয্ uিtত করা হেয়েছ; েতামরা নয্ায় স ত কােজর
আেদশ দাo eবং aস ত কাজ হেত বারণ কের থাক, eবং আlাhেত ঈমান রােখা। eবং যিদ আহেল িকতাব
ঈমান আনেতা তাহেল িন য় eিট তােদর জনয্ utম হেতা। বstত: তােদর মেধয্ কতক মু’িমন eবং তােদর
aিধকাংশi dsৃিতপরায়ণ।’
(সূরা আl iমরান: 111)

hযূর বেলন, আজ আিম uk আয়ােতর pথমাংশ aথর্াৎ,

ِ
ٍ َ ُ ﺧﲑ
ِ ْ ﻟﻠﻨﺎس َﺗﺎ ْ ُﻣ ﺮون ِﺑﺎ ْ َﳌﻌ
ِ َ ّ ِ ﺮﺟﺖ
اﻫﻞ
ُ ْ َ ﺑﺎﻪﻠﻟِ ؕ وَ ﻟ َﻮْ ا ٰﻣَ َﻦ
ّٰ ِ ﻮن
ْ َ ِ اﻣﺔ ا ُ ْﺧ
ّ َ ْ َ ﺘﻢ
ْ ُ
َ ْ ُ
َ ْ ُ ﻮن ﻋ َ ِﻦ ا ْ ُﳌﻨ ْﻜَ ِﺮ وَ ﺗُ ْﺆ ﻣﻨ
َ ْ َ ﺮوف وَ َﺗﻨ ْﻬ
ْ ُ ْ ُﻛ
ِ ِْٰ
ؕ ﺧﲑا َّﳍ ُ ْﻢ
َ َ َ اﻟﻜﺘﺐ ﻟ
ً ْ َ ﺎن

- সmেকর্ িকছুটা আেলাকপাত করেবা।

e aংেশ মুসলমান হবার grt o uেdশয্াবলীর pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করা হেয়েছ। মুসলমান হoয়া eকিট
aেনক বড় িবষয়, তােত েকান সেnহ েনi। eকজন মুসলমান মহানবী (সা.)-eর pিত ঈমান আনার পর ঐ
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সবর্েশষ শিরয়েতর uপর ঈমান আেন যা পিরপূণর্ o পূণর্া । আর পিবt কুরআন আকাের েসi শিরয়ত gn
নািযল কের েখাদা তা’লা e েঘাষণা িদেয়েছন: ﳊﺎ ِ ُﻓﻈﻮ
ِّ ﺰﻟﻨﺎ
َّ ِ َ اﻟﺬﻛ َْﺮ
َ ْ َّ َ  َن ِ َّإﻧﺎ َﳓ ْ ُﻦ ﻧaথর্াৎ, িন য় আমরা ei িযkর
َ َ وإﻧﺎ َ ُﻟﻪ
aথর্াৎ কুরআনেক নািযল কেরিছ, আর আমরাi eর সংরkণ করেবা।
aতeব, েখাদার pিতrিত েমাতােবক আজ পযর্n কুরআনrপী ei শিরয়ত aপিরবিতর্ত aবsায় িবদয্মান
রেয়েছ। আর আজ পযর্n আমরা েখাদা তা’লার pিতrিত aতয্n মিহমার সােথ পূণর্ হেত েদখিছ। e aননয্
েগৗরব আজ ধমর্ীয় জগেত ধুমাt iসলােমরi eবং েশষ িদন পযর্n ei েগৗরব iসলােমর হােতi থাকেব।
আlাh তা’লা যখন মুসলমানেদরেক ‘খায়ের umত’ বেলেছন - তখন eকজন মুসলমান বা দলবdভােব umেত
মুসিলমা ‘খায়ের umত’ হবার েkেt িক ভূিমকা েরেখেছ? তা আমােদর িচnা করেত হেব। আlাh তা’লা
eকজন মু’িমেনর কাছ েথেক eিটi pতয্াশা কেরন েয, ঈমান আনার পর েস সৎকমর্শীল হেব eবং সৎকেমর্র
আেদশ িদেব। uk আয়াতিট eকজন মুসলমােনর uপর কতক দািয়to aপর্ণ কের, আর েস দািয়েtর কথাi
e আয়ােতর aপরাংেশ আlাh তা’লা বণর্না কেরেছন। আর বেলেছন, ei দািয়tাবলী পালন করার কারেণi
েতামরা ‘খায়ের umত’ হেয়েছা। যতিদন েতামরা ei দািয়tাবলী পালন করেত থাকেব, ততিদন েতামরা
‘খায়ের umত’ বেল িবেবিচত হেব।
eরপর বলা হেয়েছ, ‘uখিরজাত িলnাস’ aথর্াৎ, েতামােদরেক েকান িবেশষ জািত বা মানুেষর uপকােরর জনয্
সৃি করা হয়িন, বরং মানবজািতর কলয্ােণর জনয্ সৃি করা হেয়েছ।
িdতীয় হেলা - ‘তা’মুrনা িবল মা’rফ’ aথর্াৎ েতামরা ভাল o পুণয্কেমর্র আেদশ দাo, eিট েগাটা umেতর
দািয়t। eরপর েখাদা তা’লা বেলন, oয়া তানহাoনা আিনল মুনকার aথর্াৎ েতামরা ‘খায়ের umত’ eজনয্
েতামরা মn েথেক মানুষেক িবরত রােখা eবং েতামরা আlাhর pিত পিরপূণর্ িব াস রােখা।
hযূর বেলন, iিতহাস e িবষেয়র সাkী; iসলােমর pথম কেয়ক শতাbী পযর্n মুসলমানরা ‘খায়ের umত’
হবার িবষয়িট পৃিথবীেত pমাণ কের েদিখেয়েছ। রাজয্ চালােত িগেয় ধমর্েক িবেশষািয়ত না কের eকিদেক নয্ায়
িবচার pিত া কেরেছ eবং eর পাশাপািশ jােনর আেলায় জগতেক udািসত কেরেছ। eকিদেক iসলােমর
aনুপম িশkার pচার o pসার ঘিটেয় জগতেক eর আoতায় িনেয় eেসেছ, aপরিদেক jান-িবjােনর িনতয্নতুন পথo uেnাচন কেরেছ। েমাটকথা মানবকলয্ােণ যা িকছু তােদর সামেথর্য্ িছল, তা তারা কেরেছ।
পরবিতর্েত িকছু েলাক িনেজেদর েলাভ-লালসা eবং বয্িk-sাথর্েক চিরতাথর্ করেত িগেয়, িনেজেদরেক ‘খায়ের
umত’ হoয়া েথেক বি ত কেরেছ। িকnt েখাদা তা’লা যখন পিবt কুরআেনর িশkােক সুরিkত রাখার
pিতrিত িদেয়েছন, তখন e িকতােব বিণর্ত িশkােক কl-কািহনীর আকাের সুরিkত রাখার pিতrিত েদন িন,
বরং eমন জামাত বা দল সৃি র pিতrিতo িদেয়েছন যারা কুরআেনর িশkার uপর িনরবিধ আমল করেব। েযন
umেত মুসিলমাh পুনরায় ‘খায়ের umত’ (সবর্ে umত) হবার েগৗরেব েগৗরবািhত হেয় জগেত পুনঃ pিত া
লাভ কের। পুণয্ কেমর্র uপেদশ দান করেত থাকেব, iসলােমর বাণী পৃিথবীর pােn-pােn েপঁৗছােনার েচ া
করেব। মnেক ঘৃণার সােথ পিরহার করেব। ধমর্, বণর্ িনিবর্েশেষ মানবতার েসবায় আtিনেবিদত থাকেব।
hযূর বেলন, ei মহৎ কমর্ সmাদেনর জনয্ আlাh তা’লা তঁার pিতrিত aনুযায়ী মহানবী (সা.)-eর িন াবান
েpিমকেক পৃিথবীেত েpরণ করেছন েযন সুরাiয়া নkt েথেক পুনরায় ঈমানেক পৃিথবীেত িফিরেয় আেনন,
আবার iসলােমর শান o শoকত ei ধরার বুেক পুনঃpিত া কেরন। আর সেবর্াtম ধমর্ - iসলাম eবং
মুসলমানেদর সবর্ে umত হবার মিহমা o েগৗরবেক পুনরায় িবে র দরবাের সূেযর্র আেলার নয্ায় udািসত
কেরন। aতeব আজ eকমাt হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর জামাত-i সবর্ে umত হবার সmান o েগৗরব
aজর্ন কেরেছ।
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hযূর বেলন, সmpতী আিম eকিট iসলািমক িটিভ চয্ােনেল েদেখিছ, eকজন িশয়া আেলম eবং eকজন সুnী
আেলম খতেম নবুয়ত সmেn আেলাচনা করিছেলন। িকnt িশয়া আেলম িনেজর মতবােদর িভিtেত েকান কথা
বলেল সুnী আেলম তা pিতহত কের বলিছেলন, eটা eভােব নয় বরং eভােব হেব। আবার সুnী আেলম িনেজর
মতবােদর আেলােক কথা বলেল িশয়া আেলম তা খnন করিছেলন, eভােব নয় বরং oভােব হoয়া uিচত।
মূলতঃ তারা uভয়i আমােদর িবrেd িবেষাদগার করেত eবং তােদর মেত মুসিলম umােক িফতনা েথেক
বঁাচােনার জনয্ eেসিছেলন। িকnt তারা িনেজরাi পরsেরর মেধয্ িফতনার সৃি করিছেলন।
মহানবী (সা.)-e সমসয্ার েয সমাধান িদেয়েছন তার uপর যিদ আমল করা হয় তাহেল সমসয্ার সমাধান হেয়
যায়। hযুর (সা.) বেলেছন, েতামরা যখন িবিভn দেল-uপদেল িবভk হেয় যােব তখন েখাদা তা’লা pিতrত
মসীেহ্ক েpরণ করেবন। েতামরা তঁার হােত বয়’আত কেরা eবং তঁােক আমার সালাম েপঁৗেছ িদo; বরেফর
পাহােড়র uপর হামাgিড় িদেয় যিদ েযেত হয় তবুo যােব eবং তঁােক আমার সালাম েপঁৗছােব eবং তঁার
জামােত শািমল হেয় যােব। িতিনi হাকাম o আdল (নয্ায় িবচারক) হেবন, িতিনi pকৃত িমমাংসা করেবন।
িতিনi েতামােদর সিঠক বয্াখয্া িদেবন। িতিনi সকল ধেমর্র uপর iসলােমর ে t pমাণ করেবন। িতিনi
iসলাম pচােরর দািয়t সিঠকভােব পালন করেবন।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা যখন হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক iলহােমর মাধয্েম িনেদর্শ িদেলন েয,
পৃিথবীেত বসবাসকারী সকল মুসলমানেক eক ধেমর্র ছায়াতেল সমেবত কেরা। তাi, আজ eিট আমােদর
দািয়t o কতর্বয্। মুসলমানরা pথেমi সবর্েশষ শিরয়ত কুরআেনর uপর ঈমান রােখ, আেখরী নবী হযরত
খাতামুল আিmয়া মুহাmদ মুsফা (সা.)-eর uপর ঈমান রােখ। নতুন আর েকান ধমর্ আসেব না eবং eিটi
eমন eক ধমর্ যা িকয়ামত পযর্n িবদয্মান থাকেব। aতeব সবাiেক eক ধেমর্র ছায়াতেল সমেবত করার aথর্
িক? eিট মূলতঃ iসলাম ধমর্। েযখােন pেতয্ক িফকািhদ, pেতয্ক iমাম িনজ-িনজ aনুসারীেক িভn-িভn দল
o uপদেল িবভk কেরেছ। আর যুগ iমাম িযিন মহানবী (সা.)-eর পূণর্ আনুগেতয্র মাপকািঠেত utীণর্ হেয়
েpিরত হেয়েছন, eবং যঁােক নয্ায় িবচারক বািনেয় আlাh তা’লা েpরণ কেরেছন। িতিনi হেcন iসলাম o
পিবt কুরআেনর সিঠক তফসীর কারক। িবগত েতর শতাbীেত জn gহণকারী যত আেলম, িফকািhদ,
মুজািdদ eবং তফসীরকারক আেছন, তারা িনেজেদর সামথর্ o jানানুসাের (udুত সমসয্ার) েয সমাধান
িদেয়েছন eবং তফসীর িলেখেছন, েসgেলা হেত আlাh তা’লার পk েথেক েpিরত ei ‘খাতামুল খুলাফা’ o
নয্ায় িবচারক যা সতয্ায়ন করেবন তাi সিঠক তফসীর eবং pকৃত বেল িবেবিচত হেব।
aতeব eসব পুণয্কেমর্র িবsার eবং মnেক pিতহত করার জনয্ জামাতবdভােব কুরবানীর েpরণা থাকেত
হেব। িনেজেদর কাজ o কথােক িনিদর্ মানদেn pিত া করেত হেব eবং iবাদত pিত া করেত হেব eবং
িনেজেদর সmদেক পির d করেত হেব।
পিবt কুরআেন আlাh তা’লা e সmেকর্ বেলন:

ِ وﻪﻠﻟ
ِ ْ ﻟﺼﻠ ٰﻮة َ وا ٰﺗ َﻮا اﻟ َّﺰ ﻛ ٰﻮة َ وا َﻣَ ﺮوا ِﺑﺎ ْ َﳌﻌ
ِ َّ
ِ ْ َ ْ ﻣﻜﻨﻬﻢ ِﰱ
َ ْ ِ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ
َّ اﻗﺎ ُﻣ ْﻮا ا
َ َ اﻻرض
ّٰ ِ َ ؕ  َ ْﻮا ﻋ َ ِﻦ ا ْ ُﳌﻨ ْﻜَ ِﺮَ َﺮوف و
ْ ُ
ْ ُ َ
ْ ْ ُ ّٰ ّ َ ّ ان
ُ َ
ِ ْ ﻋﺎﻗﺒﺔ ْاﻻ ُ ُﻣ
ﻮر
َُِ َ
aথর্: যােদরেক আমরা ভূপৃে kমতা িদেয়িছ তারা নামায pিত া কের, যাকাত েদয়, পুণয্ কােজর
িনেদর্শ েদয়। মn িজিনষ েথেক িবরত রােখ। বstতঃ pেতয্ক কেমর্র পিরণাম েখাদা তা’লার icাধীন।
(সূরা আl হাj্: 42)
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e আয়াতিটেক যিদ আয়ােত iেsখলাফ eর সােথ িমিলেয় পযর্ােলাচনা করা হয় েযখােন েখাদা তা’লা
িখলাফেতর pিতrিত িদেয়েছন, েসখােন আlাh তা’লা ঈমান আনয়নকারী o সৎকমর্শীলেদরেক িখলাফেতর
পুরsােরর পাশপািশ শিk েযাগােনার pিতrিতo িদেয়েছন।
aতeব, যখন eকজন মানুষ হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর হােত বয়’আত কের তার জনয্ pথম সুসংবাদ
হেc, েস খাতামুল খলীফার (সবর্ে খলীফা) হােত বয়’আত কের eরং পরবতর্ীেত িনযােম িখলাফেতর pিত া
eবং তঁার আনুগেতয্র কারেণ েস শিk লাভ কের। আর eিট-i পের তােক সেবর্াtর্ম umেত পিরণত কের। eখন
ei দািয়t পালেনর জনয্ নামায pিত ার িদেক মেনােযাগ েদয়া আবশয্ক। আিথর্ক কুরবানী কের িনজ ধনসmদেক পিবt করা pেয়াজন। eছাড়া পুণয্কেমর্র িনেদর্শ েদয়ারo আেদশ রেয়েছ।
hযূর বেলন, e লkয্ aজর্েনর জনয্i সবর্দা ঐশী জামাত আিথর্ক কুরবানী কের, আর যারা বয্িkগত বয্sতার
কারেণ জামােতর কােজ সময় িদেত পােরন না তারা আিথর্ক কুরবানীর মাধয্েম e মহৎ কেমর্ aংশ েনয়। মহানবী
(সা.)-eর যুেগo pেয়াজনানুসাের আিথর্ক কুরবানীর িনেদর্শ িছেলা। e জনয্ পিবt কুরআেনর িবিভn sােন
iবাদেতর পাশাপািশ আিথর্ক কুরবানীর uেlখ করা হেয়েছ। পের মহানবী (সা.)-eর খলীফাগণ, যােদরেক
খুলাফােয় রােশদীন বলা হয়, তঁারাo আিথর্ক কুরবানীর জনয্ umেতর মােঝ তাহরীক (আhান) কেরেছন।
আবার হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগo e কুরবানীর ধারা pবহমান িছেলা, তঁার পের pেতয্ক
িখলাফেতর যুেগ আlাh তা’লার aপার কৃপায় জামাত আিথর্ক কুরবানীেত aংশgহণ করেছ। জামােতর ধনসmদ o শিk-সামথর্য্ যত বৃিdi পাক না েকেনা, iনশাআlাh e ধারা িকয়ামত পযর্n চলেত থাকেব; েকননা
আlাh তা’লা পিবt কুরআেন আt িdর জনয্ আিথর্ক কুরবানীেক আবশয্কীয় আখয্া িদেয়েছন।
েযভােব আিম বেলিছ জামােত আিথর্ক কুরবানীর বয্বsা হযরত মসীহ মouদ (আ.)-eর যুগ েথেকi চেল
আসেছ। চঁাদা আম, সালানা জলসা, oসীয়য্ত iতয্ািদ ছাড়াo িবিভn তাহরীক রেয়েছ। eর মােঝ eকটা িচরsায়ী
তাহরীক হেলা তাহরীেক জাদীদ। হযরত মুসেলh মouদ (রা.) eিট pবতর্ন কেরেছন। eর মূল uেdশয্ িছেলা,
ভারেতর বািহের বিহঃিবর্ে iসলােমর pচার o pসার করা। আজ আlাহ তা’লার aপার কৃপায় পৃিথবীর 193িট
েদেশ আহমদীয়া জামাত pিত া লাভ কেরেছ।
hযূর বেলন, আজ েথেক কেয়ক বৎসর পূেবর্o ধুমাt রাবoয়ার জােময়া আহমদীয়ােত মুরbীরা িশkা gহণ
করেতন। আর pিত বছর জীবেনাৎসগর্ কের মাt 30-35 জন ছাt eেত ভিতর্ হেতা। যখন েথেক oয়াkেফ নo
সnানরা বড় হেত r কেরেছ, গত pায় িতন বছর েথেক জােময়া আহমদীয়া রাবoয়ায় pিত বছর d’শতািধক
ছাt ভিতর্ হেc। eেtেক পিরsার বুঝা যায়, e বয্বsাপনার জনয্ খরেচর পিরমাণo বৃিd পােc। আlাh তা’লার
ফযেল পািকsােনর জামাত িনেজi তােদর খরচ বহন করেছ। eভােব eখন যুkরাজয্, জামর্ানী, কানাডা,
iেnােনিশয়া pভৃিত েদেশo জােময়া pিতি ত হেয়েছ। আর e েদশgেলা sয়ং জােময়ার পুেরা বয্য়ভার বহন
করেছ।
িকnt বাংলােদশ, নাiেজিরয়া, েকিনয়া, ঘানাসহ আরo কেয়কিট েদেশর জােময়া আহমদীয়ার বয্য় িনবর্ােহর জনয্
েকnd েথেক সাহাযয্ করেত হয়। eছাড়াo আরo িকছু বয্য় রেয়েছ, েযমন বi পুsক ছাপােনা। দিরd েদশসমূেহ
মসিজদ o িমশন হাuস িনমর্াণ বয্য়। মুবােlগ েpরণ o তােদর ভাতা pদান eবং আরo িবিভn কােজর বয্য়ভার
েকndেকi বহন করেত হয়, যােত ‘তাহরীেক জাদীদ’ eর চঁাদার বড় ভূিমকা রেয়েছ। aতeব, e চঁাদায় aংশ
gহেণর মাধয্েম আবাল-বৃd-বিনতা, েমাটকথা সকল ে ণীর আহমদী e grtপূণর্ কােজ সহেযাগী হেয় যায়
আর তারা িনিদর্ধায় বলেত পাের, আমরা েসi umত যারা পুণয্ কােজ uৎসাহ দানকারী o মn কােজ বঁাধা
pদানকারী। eকজন আহমদী, িতিন যুkরাজয্, কানাডা, aে িলয়া, হলয্াn, াn বা iuেরােপর েকান েদেশ
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aথবা পৃিথবীর েয েদেশ েথেকi কুরবানী কrক না েকন তা হয়েতা আি কার pতয্n a েলর েকান পুণয্াtা
বয্িkর তরিবয়েত বয্বhত হেc, মn o aিন েরাধ কেl বয্বহার করা হেc।
hযূর বেলন, পিবt কুরআেন বিণর্ত হেয়েছ, pেতয্ক জািতেত eমন িকছু েলাক থাকেত হেব, যারা ধমর্ীয় jান
aজর্ন কের মানুষেক আlাhর িদেক আহবান করেব। আিথর্ক কুরবানীকারী আহমদীগণ ধমর্ীয় jান aজর্নকারী
eসব েলাকেদর বয্য় িনবর্ােহ aংশgহণ কের তােদরেক েসi পুেণয্র aংশীদার করেছ, যা মানুষেক ধেমর্র pিত
আহবানকারীরা লাভ কের থােকন। aতeব eকজন আহমদীর eসব কুরবানী ‘তা’মুrনা িবল মা’rেফ oয়া
তানহাoনা আিনল মুনকাের’ aথর্াৎ, েতামরা পূণয্ কােজর আেদশ দাo eবং মn কােজ বাধা দাo - eর
বাsবায়েনর পিরিধ িবsৃত করেত থােক।
eরপর hযূর িবsািরতভােব তাহরীেক জাদীেদর 75তম বছর সমাপনােn eবং রীিত aনুযায়ী নেভmেরর pথম
জুমআ
ু য় তাহরীেক জাদীেদর 76তম বেষর্র েঘাষণা কেরন। িবগত aথর্ বছের আিথর্ক িদক েথেক আlাh তা’লা
জামােতর pিত েয আিশস বষর্ণ কেরেছন তা েদেখ eকজন মু’িমেনর uিচত আlাh তা’লার pশংসা o কৃতjতা
pকাশ করা। গত বছর aথর্ৈনিতক ভােব িবে চরম মnাবsা িবরাজ কেরেছ। sাভািবক ভােবi বয্বসাবািণেজয্র uপর eর মn pভাব পেড়িছল। চাকুরী েথেকo বh েলাকেক ছাটাi করা হেয়েছ। dবয্ মূলয্ বৃিdর
কারেণ সাংসািরক খরচo aেনক বৃিd েপেয়েছ। চঁাদার uপরo eর িবrপ pভাব পড়াটা sাভািবক িছেলা বেলi
মেন হয়। িকnt মসীh মouদ (আ.)-eর ei িpয় জামাত সেবর্াtম umত হবার eমন দৃ াn েদিখেয়েছ েয,
hদয় আlাh তা’লার pসংশায় ভের যায়।
িরেপাটর্ aনুযায়ী আlাh তা’লার ফযেল e বছর িব বয্াপী আহমদীয়া জামাত সমূহ তাহরীেক জাদীদ খােত
uনপ াশ লk িতpাn হাজার আটশত পাun আিথর্ক কুরবানী কেরেছ, আলহামdিলlাh।eখাদার aপার কৃপায়
গত বছেরর তুলনায় e বছর আট লk প াশ হাজার পাun েবিশ আদায় হেয়েছ। আদােয়র িদক েথেক pথম
সািরর দশিট েদেশর মেধয্ পািকsােনর নাম সবর্ােg রেয়েছ। দািরdতা সেtto তারা তােদর aবsান ধের
েরেখেছ। িdতীয় sােন রেয়েছ আেমিরকা, তৃতীয় sােন জামর্ানী, চতুথর্ iংলয্াn eরপর যথাkেম কানাডা,
iেnােনিশয়া, iিnয়া, aে িলয়া, েবলিজয়াম o সুiজারলয্াn।
গত বছর আিম নতুন মুজািহদেদর তাহরীেক জাদীেদর চঁাদায় aংশgহণ করােনার জনয্ জামােতর মেনােযাগ
আকষর্ণ কেরিছলাম, িশ সnানেদর aংশ gহণ আেরা বাড়ােনার িনেদর্শ িদেয়িছলাম eছাড়া েকেndর পk েথেক
pেতয্ক েদেশর জনয্ লkয্o িনধর্ারণ কের েদয়া হেয়িছেলা। জামাত েস লkয্ পূরেণর জনয্ কেঠার পির ম
কেরেছ, আর আlাh তা’লার ফযেল গত বছর পযর্n যারা শািমল হেয়িছেলন তারা ছাড়াo eবছর আেরা নbi
হাজার নতুন চঁাদা দাতা বৃিd েপেয়েছ। আর eখন সব িমিলেয় e খােত েমাট চঁাদা দাতার সংখয্া পঁাচ লk
িতরানbi হাজার।
hযূর বেলন, eকজন সাধারণ কুরবানীকারী দিরd বয্িk আর eক িশ েয সামানয্ পিরমাণ aথর্ িনেজর পেকট
খরচ েথেক দান কের, েস ei কুরবানীর কারেণ - iসলাম pচার, িবিভn েদেশ মসিজদ িনমর্াণ, পুণয্ কেমর্র
িবsার eবং মn কমর্ েথেক িবরত রাখার মত মহৎকেমর্ aংশীদার হেত থাকেব। আlাh তা’লা আমােদর eবং
আমােদর বংশধরেদর মােঝ কুরবানীর sৃহা সবর্দা জারী রাখুন। আর আমরা েযন আlাh তা’লার সntি aজর্ন
কের তঁার িনয়ামত সমূেহর aংশীদার হেত থািক, আমীন।

(pাp সূt: েকndী বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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