ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-oলী’ (aিভভাবক o সাহাযয্কারী) - চতুথর্ aংশ
আlাh তা’লার ‘oলী’ ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআন, হাদীস 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
13i নেভmর, 2009iং

*  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ا ﻟ ﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
وإﻳﺎك
ْ رب
َ َ ّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َ ّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ ﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ اﻟﻌ
ِ
ِ ّ 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)

ِ َ ِ ۤ اﻻ
ۖ ﻫﻢ َﳛ ْﺰَ ﻧ ُﻮْ َن
َ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ٌ ْ اﻪﻠﻟِ َﻻ َﺧ
ّٰ َ اوﻟﻴﺂء
ّ ََ
ْ ُ وﻻ
ْ ِ ْ َ َ ﻮف
َ ْ َ ان
ِ َّ
ؕ وﮐﺎﻧ ُ ْﻮا َﻳﺘ ّ َﻘُ ﻮْ َن
َ َ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُ ْﻮا

ِ َ ِ َ وﰱ ْاﻻ ٰ ِﺧ ﺮةِ ؕ َﻻ
ِ ِ ﻟـﮑﻠﻤﺖ
ِ ْ ُذﻟﻚ ُﻫ ﻮ ا ْﻟﻔ َ ﻮز
ِ ْ ُ ّ ِﳍﻢ ا ْﻟﺒ ُ ْﺸ ٰﺮ ى ِﰱ ا ﳊْ َﻴ ﻮة
ؕ اﻟﻌﻈﻴ ْ ُﻢ
ّٰ ِ ٰ ِ َ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ْ ْ
َ
َ ْ َ َ ٰ ؕ اﻪﻠﻟ
ْ َ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ٰ ْ
ُ َُ
َ

e আয়াতসমূেহর aনুবাদ হেলা, ‘েজেন রােখা! যারা আlাhর বnু তােদর েকান ভয় েনi আর তারা dঃিখতo

হেব না। যারা ঈমান আেন eবং তাkoয়া aবলmন কের তােদর জনয্ পািথর্ব জীবেনo সুসংবাদ রেয়েছ eবং
পরকােলo। আlাhর কথা aটল, eিট-i মহান সফলতা।’

(সূরা iuনুস: 63 - 65)

e আয়াতgেলার িবষয়বst হেত বুঝা যায়, eেত আlাh তা’লা তঁার oলীেদর aবsা o gণাবলী বণর্না কেরেছন।
আlাh তা’লা তঁার oলী, বnু o pকৃত মু’িমনেদরেক যা দান কের থােকন তা eকিট িনয়ামত বা পুরsােরর aবয্াহত
ধারা। আlাh তা’লার সােথ সুসmেকর্র কারেণ, eকজন pকৃত মু’িমেনর hদেয় e pশািn থােক েয, েকান pকার
িবপদাপদ o পরীkার মুেখ তােক বড় েকান kিতর সmুখীন হেত হেব না। ভয়-ভীিত েদখা িদেত পাের, পরীkার মােঝ
িদনািতপাত করেত হেত পাের িকnt eরপরo eকজন pকৃত মু’িমেনর hদেয় e pশািn থােক েয, e পৃিথবীেত েকান
kিতর সmুখীন হেলo আlাh তা’লা আপন কrণায় তা পূণর্ করেবন eবং pােণর kিত হেল পরকােল তঁার a ীকার
aনুযায়ী মহা পুরsাের ভূিষত করেবন, তা eমন পুরsার - যা হেব কlনাতীত। িকnt eর জনয্ আlাh তা’লা সবর্pথম
েয শতর্িট আেরাপ কেরেছন তা হেলা, আlাh তা’লার সােথ বnুেtর মযর্াদা রkা করেত হেব। জাগিতক বnুেtর জনয্
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েতা aেনক সময় আমরা aেনক বড় বড় তয্াগ sীকার কের থািক। তাi ধু আlাh তা’লার বnু আখয্ািয়ত হoয়া eবং
তঁার বnুেtর মযর্াদা রkাi নয় বরং তঁার ভালবাসার েpরণায় সমৃd হেয় তঁার pিতিট আেদশ মানেত হেব। eমনিট
কের বেলi আlাh তা’লার oলীরা সমs ভয়-ভীিতর ঊে র্ থােকন।
hযূর বেলন, পিবt কুরআেন আlাhর oলীেদর পিরচয় pদান করেত িগেয় আlাh তা’লা eকsােন বেলন:

ِ ْ ُ رزﻗﻨﻬﻢ
ِ
ِ َ ْ ﺗﺘﺠﺎﰱ ُﺟﻨ ُﻮﺑﻬﻢ ﻋ َ ِﻦ
ﻮن
ً ْ ﻬﻢ َﺧ
َ ْ ُاﳌﻀﺎ ﺟ ِﻊ َﻳﺪْ ﻋ
َ ْ ُﻳﻨﻔ ﻘ
ً َ َ َ ّ ﻮﻓﺎ
َ
ْ ُ ٰ ْ َ َ  َّوﳑ ّ َﺎ وﻃﻤﻌﺎ
ْ ُ َ ّ ﻮن َرﺑ
ْ ُ ُْ ٰ َ ََ
aথর্াৎ, ‘তােদর পা র্েদশ িবছানা হেত পৃথক হেয় যায় (aথর্াৎ রােত নফল নামায পড়ার জনয্ তারা তােদর
িবছানা তয্াগ কের-aনুবাদক) eবং তারা eকিদেক আlাh তা’লার ভয় eবং aপরিদেক আশা িনেয় তঁার
কােছ pাথর্না কের eবং িতিন তােদরেক যা িকছু িরয্ক দান কেরেছন তােtেক তারা খরচ কের।’

(সূরা আs সাজদা: 17)
aতeব আlাh তা’লা তঁার oলীেদর ভয়-ভীিত দূর কেরন েকননা, তারা েকবলমাt আlাh তা’লােকi ভয় কের।
পািথর্ব ভয়-ভীিত তােদর িনকট eক কানাকিড়রo মূলয্ রােখ না। e পািথর্ব জীবন তােদর লkয্ নয় বরং আlাh
তা’লার সntি -i তােদর জীবেনর পরম uেdশয্, তাi aনাগত ভিবষয্েতর েকান ভয় তােদর েনi। ধু eেতাটুকiু নয়
বরং বলা হেয়েছ ﻮن
َ َ aথর্াৎ, তারা িবগত েকান িবষেয়র জনয্o িচnাgs হেব না। েমাটকথা, আlাh তা’লা
َ ُ ﻫﻢ َﳛ ْﺰَ ﻧ
ْ ُ وﻻ
যখন কােরা ভুল- ািn kমা করতঃ তােক িনেজর বnু িহেসেব gহণ কেরন তখন তােক তার aতীত ভুল- ািnর কুফল
েথেক িনরাপদ রােখন। কােজi eকমাt আlাh তা’লাi eমন সtা; িযিন eকবার কাuেক বnু বেল gহণ করার পর
বাnা যিদ বnুেtর মযর্াদা রkা কের তাহেল আlাh তা’লা েযখােন তার ভিবষয্ত কলয্ােণর িন য়তা pদান কেরন
েসখােন aতীেতর পাপ-পি লতার েবাঝা হেতo মুিk েদয়ার িন য়তা েদন। পৃিথবীর েকান শিki erপ মহান
িন য়তা েদয়ার aিধকার রােখ না বরং kমতাo রােখ না। িকnt পিরতােপর িবষয়! পৃিথবীর eকিট িবশাল জনেগাি
েখাদা তা’লার dার েছেড় aেনয্র dারs। ধুমাt েয aেনয্র dারs হেয়েছ তাi নয় বরং েখাদােdাহীতার েkেto সীমা
ছািড়েয় েগেছ। আর eরi ফলrিতেত মানুষ drত জাহাnােমর িদেক ধািবত হেc।
হযরত মসীh মouদ (আ.) ﻮن
َ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ٌ ْ  َﻻ َﺧeর বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন:
َ ُ ﻫﻢ َﳛ ْﺰَ ﻧ
ْ ُ وﻻ
ْ ِ ْ َ َ ﻮف
‘েখাদা তা’লা তােক (মানুষেক) িনেজর oলী বা বnু বেলেছন aথচ িতিন পরিবমুখ, তঁার কারo pেয়াজন
ِ َ ٗوﻟﻢ ﻳ َ ُﻜ ْﻦ ﻟ ّ َﻪ
েনi। তাi তঁার বnুt eকিট শতর্ সােপেk আর তাহেলা ّاﻟﺬ ُ ِل
ّ وﱃ ّ ٌ ﻣّ ِ َﻦ
ْ َ َ (সূরা বনী iসরাঈল: 112) eিট
eেকবােরi সতয্ কথা েয, েখাদা তা’লা কাuেক েযাগয্তার বেল তঁার বnু বানান না বরং ধুমাt তঁার কৃপা
eবং দয়াi কাuেক তঁার ৈনকটয্ pদান কের। কাuেক তঁার েকান pেয়াজন েনi। ei বnুt eবং ৈনকেটয্র
ফেল মানুষi লাভবান হয়। sরণ েরেখা! anিনর্িহত েযাগয্তার কারেণi আlাh তা’লা কাuেক মেনানীত
কেরন eবং েবেছ েনন। খুব সmব aতীত জীবেন েস েকান েছাট-খােটা aথবা বড়-বড় gনাh কের থাকেব।
িকnt যখন আlাh তা’লার সােথ তার আnিরক সmকর্ গেড় uেঠ তখন িতিন েসসব পাপ kমা কের েদন। আর
iহ o পরকােল কখেনাi তােক লিjত কেরন না। eিট আlাh তা’লার কতবড় aনুgহ, eকবার kমা করেল
েসিটেক আর কখেনা uেlখ-i কেরন না। তার েদাষ-trিট েঢেক রােখন। িকnt (তঁার) erপ aনুgহ o দয়া
সেtto যিদ মানুষ কপটতাপূণর্ জীবন যাপন, কের তাহেল eিট চরম dভর্াগয্ o লjার কারণ।’

িতিন (আ.) আেরা বেলন, ‘কলয্াণ eবং ঐশী কৃপা লােভর জনয্ hদেয়র পিরcnতাo eকাn আবশয্ক।

যতkণ পযর্n hদয় পিরsার না হেব ততkণ িকছুi হেব না। েযেহতু আlাh তা’লা hদয় েদেখন তাi eর
েকান aংেশ বা েকােন কপটতার েকান নামগno েযন aবিশ না থােক। aবsা যিদ erপ হয় তাহেল ঐশী
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কৃপা দৃি র ফেল ঐশী রহমেতর িবকাশ ঘটেব আর িবষয়ািদ পিরsার হেয় যােব। eজনয্ eমন িব s o
সতয্বাদী হoয়া uিচত, েযভােব ibাহীম (আ.) িনেজর সতয্তা pদশর্ন কেরেছন aথবা মহানবী (সা.)-eর
নয্ায় দৃ াn sাপন করেত হেব। মানুষ যিদ ei দৃ াn aনুসরণ কের তাহেল পািথর্ব জীবেন েকানভােব লাি ত
হয় না আর না-i aসcলতার দrণ কে িনপিতত হয়। বরং তার জনয্ েখাদা তা’লার কৃপা o aনুgেহর dার
umুk হয় eবং তার েদায়া গৃহীত হয়। েখাদা তা’লা তােক aিভশp জীবন dারা ংস কেরন না বরং তার
পিরণাম ভ হয়। সার কথা হেলা, েখাদা তা’লার সােথ েয আnিরক o িন াপূণর্ সmকর্ বজায় রােখ েখাদা
তা’লা তার সকল আশা-আকা া পূণর্ কেরন, তােক িনরাশ কেরন না।’

(আl হাকাম-8ম খn-নাmার: 8-10 মাচর্, 1904-পৃ: 5)
eরপর hযূর বেলন, eকিট হাদীেস eেসেছ মহানবী (সা.) বেলন,
‘যখন িকয়ামত িদবেস আlাh তা’লার oলীেদরেক তঁার সামেন uপিsত করা হেব। তােদরেক িতন ভােগ
িবভk করা হেব। pথম ে ণীর েলাকেদর িনেয় আসা হেব। আlাh তা’লা তােক িজেjস করেবন, “েহ আমার
বাnা! েতামার সৎকেমর্র িপছেন uেdশয্ িক?” েস বলেব, “েহ আমার pিতপালক-pভু! আপিন আপনার
আনুগতয্কারীেদর জনয্ জাnাত সৃি কেরেছন eবং তার বৃk o ফল ফলািদ ৈতির কেরেছন, ঝণর্াসমূহ সৃি
কেরেছন, eর hর eবং পুরsারসমূহ ৈতির কেরেছন। কােজi আিম eসব িকছু পাoয়ার জনয্ রােত uেঠ নফল
আদায় কেরিছ eবং িদেনর েবলা েরাযা েরেখিছ”। eেত েখাদা তা’লা বলেবন, “েহ আমার বাnা! তুিম ধু
জাnাত লােভর জনয্ কমর্ কেরেছা। সুতরাং ei হেলা জাnাত, eর মেধয্ pেবশ কেরা আর eিট আমার
aনুকmা, আিম েতামােক জাহাnাম েথেক মুিk িদলাম। eিটo আমার দয়া, আিম েতামােক জাnােত pেবশ
করােবা”। সুতরাং েস eবং তার স ী-সাথীরা জাnােত pেবশ করেব।
eরপর িdতীয় ে ণীর েলাকেদর মধয্ েথেক eকজনেক েডেক েনয়া হেব। তােক আlাহ তা’লা িজেjস করেবন
– “েহ আমার বাnা! তুিম েকন পুণয্কমর্ কেরেছা?” েস utর িদেব – “েহ আমার pভু! তুিম জাহাnাম সৃি
কেরেছা। eর েবিড়, utp েলিলহান aিg িশখা, eর গরম বাতাস, ফুটn পািন, যা িকছু তুিম েতামার aবাধয্
o শtrেদর জনয্ সৃি কেরেছা, আিম eসেবর ভেয় রােt uেঠ নফল পেড়িছ আর িদেনর েবলা েরাযা
েরেখিছ”। eেত েখাদা তা’লা বলেবন – “েহ আমার বাnা! তুিম e কাজ আমার আgেনর ভেয় কেরেছা।
সুতরাং আিম েতামােক আgন েথেক মুিk িদলাম। আমার দয়ায় েতামােক আমার জাnােত pিব করেবা”।
সুতরাং েস তার স ী-সাথীসহ জাnােত pেবশ করেব।
eরপর তৃতীয় ে ণীর েলাকেদর মেধয্ েথেক eকজনেক েনয়া হেব। তােক আlাh তা’লা িজেjস করেবন –
“েহ আমার বাnা! তুিম েকেনা পুণয্কমর্ কেরেছা?” েস বলেব – “েহ আমার pভু-pিতপালক! েতামার
ভালবাসার িনিমেt। আিম ধুমাt েতামার ভালবাসা o সাkােতর pতয্াশী। েতামার সাkােতর জনয্ আিম
রাত েজেগিছ, িদেন েরাযা েরেখিছ। আিম ধুমাt েতামার সাkাত লাভ o েতামার ভালবাসার কারেণi
eমনিট কেরিছ”। সুতরাং aতয্n বরকতময় o মযর্াদাবান েখাদা তা’লা তােক বলেবন, “েহ আমার বাnা!
তুিম সব কাজ আমার ভালবাসা o সাkােতর আকা ায় কেরেছা সুতরাং eর pিতদান নাo”। মহা pতাপািnত
আlাh তঁার জনয্ sীয় pতােপর েজয্ািতিবর্কাশ ঘটােবন, িনেজর েচহারা েথেক সব আবরণ uেmািচত কের তার
সামেন eেস যােবন। আlাh বলেবন – “েহ আমার বাnা! ei আিম uপিsত আিছ। আমার িদেক তাকাo”।
পের বলেবন – “আিম আমার দয়ায় েতামােক আgন েথেক মুিk িদেয়িছ eবং জাnাত েতামার জনয্ aবধািরত
করিছ। িফির ােদরেক েতামার িনকট পাঠােবা eবং আিম sয়ং েতামােক সালাম বলেবা”। aতeব েসo তার
স ী-সাথীসহ জাnােত pেবশ করেব।’

(তফসীর ফতhল বয়ান)

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

েমাটকথা, আlাhর oলীেদর িবিভn ে ণী রেয়েছ। িকnt েমৗিলক িবষয় হেc, ঈমান o তাkoয়ােত unিত লাভ করা।
নবীরা আlাh তা’লার েসrপ আoিলয়া যােদর ঈমান আlাh তা’লার aনুgেহ পিরপূণর্ হেয় থােক eবং তারা তাkoয়ার
aনুপম দৃ াn pদশর্ন কেরন। eর সেবর্াtম uদাহরণ হেc মহানবী (সা.)-eর সtা। েক বা কারা আlাh তা’লার oলী
হবার সবেচেয় েযাগয্ হন eবং িকভােব e পদমযর্াদা aজর্ন করা যায় েস সmেকর্ কুরআন o হাদীেস িবsািরত িববরণ
রেয়েছ।
হযরত আমর িবন আl জমুh (রা.) বণর্না কেরন:
আিম মহানবী (সা.)-েক বলেত েনিছ, ‘বাnা ততkণ পযর্n খঁািট ঈমােনর aিধকারী হেত পাের না যতkণ
পযর্n েস েকবল আlাhর জনয্ কােরা pিত শtrতা েপাষণ কের আর আlাhর জনয্i কাuেক ভালবােস।
যতkণ েস আlাh তা’লার জনয্ কাuেক ভালবােস eবং আlাহ তা’লার জনয্i কােরা সােথ ৈবিরতা রােখ,
তখন েস আlাhর সােথ বnুt রাখার েযাগয্ হেয় যায়। িতিন বেলেছন, আমার বাnােদর মােঝ আমার
আoলীয়া (বnু) eবং সৃি র মােঝ আমার েpমাsদ তারা যারা আমােক sরণ রােখ আর আিমo তােদর
sরণ রািখ।’

(মুসনাদ আহমদ িবন হাmল)
aতeব, uk হাদীেস িব d o খঁািট ঈমােনর ei িচh বণর্না করা হেয়েছ - aথর্াৎ বাnার pিতিট কমর্ eমন িক
পারsিরক ভালবাসা o ঘৃণা সবi েখাদা তা’লার ভালবাসা o সntি র জনয্ হেয় থােক।
আেরকিট হাদীেস হযরত আবু hরায়রা (রা.) বণর্না কেরন:
মহানবী (সা.) বেলেছন, ‘আlাh তা’লা েতামােদর জনয্ িতনিট িবষয় পছn কেরেছন eবং িতনিট িবষয়েক
aপছn কেরেছন। িতিন েতামােদর পk েথেক যা পছn কেরেছন তা হেলা, েতামরা তঁার iবাদত কেরা, েকান
িজিনসেক তঁার সােথ শরীক করেব না eবং যােক আlাh তা’লা েতামােদর তttাবধায়ক বািনেয়েছন তার
ভাকা ী হo। েতামরা সবাi আlাhর রjুেক দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধেরা, দলাদিল কেরা না। িতিন েতামােদর
বৃথা কথাবাতর্া বলা, aিধক p করা eবং সmেদর aপবয্য় aপছn কেরেছন।’

(মুসনাদ আহমদ িবন হাmল)
hযূর বেলন, আlাh তা’লার iবাদত করা pেতয্েকর জনয্ আবশয্ক। eর মেধয্ ফরয (আবশয্ক) o নফল (ঐিcক)
uভয়-i iবাদেতর anভূর্k। আlাh তা’লা তঁার পছnনীয় িবষয়াবলীর মধয্ েথেক তৃতীয় েয grtপূণর্ িবষেয়র pিত
দৃি আকষর্ণ কেরেছন তা হেলা, েতামােদর uপর যােক তttাবধায়ক িনযুk করা হয়, তার িহতাকা ী o ম লকামী
হo।
িনযােম জামােতর পk েথেক যােদরেক কমর্কতর্া িনযুk করা হয়, তারা সিতয্কার মু’িমনেদর তttবধায়ক। েস-i pকৃত
মু’িমন েয আlাh তা’লার সntি aজর্ন করেত চায় o তঁার pকৃত বnু হেত চায়। pিতিট মু’িমেনর দািয়t হেc,
তােদরেক সবর্াtক সাহাযয্ করা o তােদর সিতয্কার িহতাকা ী হoয়া। েযখােন e িবষয়িটর pিত সাধারণ মু’িমনেদর
দৃি আকষর্ণ করা হেয়েছ eবং সব ধরেনর aশািn eিড়েয় চলার pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করা হেয়েছ, েসখােন
কমর্কতর্া o দািয়tpাpেদরo িচnা করা uিচত। তােদরo ভয় করা pেয়াজন। েয বয্িk আlাh তা’লার সntি লােভর
আশায় েতামার ম ল কামনা করেছ, েসখােন আlাh তা’লার সntি লােভর uেdেশয্ েতামােদরo নয্ায়-িবচার pিত া
করা pেয়াজন eবং তttাবধােনর দািয়t সুচাrrেপ পালন করা আবশয্ক। ধু eকপk িহতাকা ী হেব aপরপk
িকছুi করেব না তা সমীিচন নয়।
aতঃপর আেরকিট হাদীেস আlাh তা’লার বাnােদর মযর্াদার eকিট চমৎকার িচtা ন করা হেয়েছ। হযরত oমর িবন
খাtাব (রা.) বণর্না কেরেছন,
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মহানবী (সা.) বেলেছন, ‘আlাh তা’লার কিতপয় eমন বাnা রেয়েছন যারা নবীo নয়, শহীদo নয় তা
সেtto িকয়ামেতর িদন নবী o শহীদগণ আlাh তা’লার িনকট তােদর মযর্াদার কারেণ তােদরেক iষর্া
করেবন। (e কথা েন) সাহাবাগণ িনেবদন করেলন, “েহ আlাhর রসূল! আপিন িক আমােদরেক aবগত
করেবন - তারা কারা”, মহানবী (সা.) বলেলন, “ ধু আlাh তা’লার রহমেতর কারেণ যখন েকান বয্িk
aপর বয্িkর সােথ ভালবাসার সmকর্ sাপন কের, আtীয়তার সmেকর্র কারেণ নয় আর eমন সmেদর
কারেণo নয় যা তারা eেক aপরেক িদেয় থােক। আlাহর কসম! তােদর েচহারা হেব েজয্ািতমর্য় eবং
aবশয্i তারা েজয্ািতর uপর pিতি ত থাকেব। মানুষ যখন ভীতsts থাকেব তখন তােদর েকান ভয় থাকেব
না, যখন মানুষ dঃিচnাgs থাকেব তখন তােদর েকান িচnা aবিশ থাকেব না”। aতঃপর মহানবী (সা.) e
ِ َ ِ ۤ اﻻ
আয়াত পাঠ কেরন, ﻮن
َ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ٌ ْ اﻪﻠﻟِ َﻻ َﺧ
ّٰ َ اوﻟﻴﺂء
ّ ََ
َ ْ ُ ﻫﻢ َﳛ ْﺰَ ﻧ
ْ ُ وﻻ
ْ ِ ْ َ َ ﻮف
َ ْ َ ان

(সূনান আবু দাuদ)

েমাটকথা, তারা আlাhর oলী যােদর uঠা-বসা, চলা-িফরা সবিকছুi আlাhর সntি র জনয্ হেয় থােক। েখাদা তা’লার
সntি লােভর জনয্ তারা যখন সব ধরেনর পুণয্কাজ সmাদন কের, তখন িন য় eমন েলাকেদর বয্াপাের নবীরাo
iষর্া েবাধ কেরন। ei ঈষর্া eজনয্ েয, আlাh তা’লা তঁােদর আনুগতয্কারীেদর মেধয্ eমন েলাক সৃি কেরেছন যারা
পুেণয্র পরম মােগর্ uপনীত হেয়েছ।
ِ ِ ﳊْ ﻴ
ِ َ اﻟﺪ ُ ْﻧﻴﺎ
ﻟﺒ ﺸ
ﻟﺒﺸ
আেরকিট হাদীেস মহানবী (সা.) বেলেছন, ِاﻻ ٰ ِﺧ َﺮة
ْ ْ وﰱ
َ ّ  َﳍ ُ ُﻢ ا ْ ُ ْ ٰﺮى ﰱ ْ ا َ ٰﻮةeখােন  ا ْ ُ ْ َﺮىdারা সতয্sp
েবাঝােনা হেয়েছ। aেনক সময় eমন sp মু’িমন িনেজর বয্াপাের িনেজi েদেখ থােক aথবা তার বয্াপাের aনয্ েকu
েদেখ। eভােব eকিট বণর্নায় আেছ, যখন মহানবী (সা.)-েক িজjাসা করা হেলা েয, পরকােলর সুসংবাদ হল জাnাত
বা sগর্, e জগেতর সুসংবাদ িক? মহানবী (সা.) বেলন, সতয্ sp; যা বাnা েদেখ থােক, aথবা তার বয্াপাের
aনয্েদরেক েদখােনা হয়। e সব সতয্ sেp পুর ােরর সুসংবাদ pদান করা হেয় থােক।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘aথর্াৎ িব াসীরা পািথর্ব জীবেন eবং পরকােলo সুসংবােদর িনদশর্ন েপেত থাকেব। যার মাধয্েম তারা iহ o
পরকােল তttjান eবং ভালবাসার েkেt সীমাহীন unিত করেব। egেলা েখাদার কথা, যা কখেনা বৃথা যােব
না। সুসংবােদর িনদশর্ন লাভ করাi মহা সফলতা aথর্াৎ, eিট eমন eক িবষয় যা ভালবাসা eবং তttjােনর
সুuc মােগর্ েপঁৗেছ েদয়।’

(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) তৃতীয় খn-পৃ: 678)
েখাদা তা’লা আমােদরেক e সূk িবষয়িট aনুধাবন করার েতৗফীক দান কrন eবং আমরা েযন ঈমান eবং
তাkoয়ার েসi মােন unীত হi েযখােন েখাদা সmেকর্ তttjান eবং ভালবাসায় আেরা agসর হoয়া যায়। আমরা
েযন েখাদার সntি র sগর্ aজর্ন করেত সkম হi। আlাh তা’লা আমােদর সব ভয়-ভীিতেক িনরপtায় পিরবতর্ন কের
িদন eবং আমােদর পাপ o ভুল- ািnেক sীয় রহমেতর চাদের েঢেক িদেয় আমােদরেক dঃিচnামুk কrন। (আমীন)

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