ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
মসিজদ িনমর্াণ eবং তা আবাদ রাখার grt
‘নূর মসিজেদর প াশ বছরপুিতর্ uপলেkয্ আহমদীেদর দািয়t o কতর্বয্, আর মসিজদ িনমর্াণ eবং তা আবাদ রাখার
pেয়াজনীয়তা সmেকর্ grtপূণর্ আেলাচনা’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
মসিজদ নূর, া েফাটর্, জামর্ানী
18i িডেসmর, 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 * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ َّ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)

ِ
ِ ِ ْ ِ رﰉ
ِ ِ ُ ْ ُﻣﺴﺠﺪ ّ َواد ْﻋ
ٍ ِ َ ﮐﻞ
ؕ ﻮدوْ َن
ُْ
ِّ ﻟـﻪ
ْ ِ ﻮﻫﻜﻢ
ُ َ ﳐﻠﺼﲔ
ُ ْ َ  َوا ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ
َ َ ؕ اﻟﺪ ﻳ ْ َﻦ
ْ ِ ّ ُ َﻋﻨﺪ
ْ
ْ ُ َ َ َ ﻛﻤﺎ
َ ْ ْ ُ ﻮه
ْ ُ َ ْ ﻗﻴﻤ ْﻮا ُو ُﺟ
ْ ّ ِ َ ﻗﻞ ا َﻣَ َﺮ
ُ ْ ُﺑﺪاﻛﻢ َﺗﻌ

(সূরা আl আ’রাফ: 30)

ِ
ٕ
ٕ َّ
ِ ْ اﻟﺴﺠﺪون ْاﻻ ٰﻣِ ﺮون ِﺑﺎ ْ َﳌﻌ
ِ
ﻮن ﻋ َ ِﻦ ا ْ ُﳌﻨ ْﻜَ ِﺮ
َ ّ َ ﺮوف
ْ ُ
َ ْ واﻟﻨﺎ ُﻫ
َ ْ ُ
َ ْ ُ ِ ّٰ ﻮن
َ ْ ُﻮن اﻟ ّٰﺮ ﻛﻌ
َ ْ اﻟﺴﺎ ۤ ِ ُﺤ
َ ْ ُ َ ْ اﻟﻌﺒﺪون
َ ْ ُ ِ ٰ ْ ﻮن
َ ْ ُ اﻟﺘﺎ ۤ ِ ﺒ
ّ اﳊـﺎﻣﺪون
ِ
ِ ﻔﻈ
ِ ْ
ِِ
ﺆﻣﻨﲔ
ّٰ ِﳊﺪود
ْ ُ ُ ﻮن
َ ْ ُ واﳊــ
َ ْ ْ ُ اﻪﻠﻟ ِ ؕ وَ ﺑ َ ّﺸ ِﺮ ا ْﳌ
ٰ َ

(সূরা আt তoবা: 112)

eরপর hযূর বেলন, আজ আিম য্া েফাটর্s নূর মসিজদ হেত pথমবােরর মত খুতবা িদিc। e বছর e
মসিজদ pিত ার প াশ বছর পূণর্ হেত যােc। প াশ বছর পূেবর্ e মসিজদ তখনকার জামাতী pেয়াজন o
র্ িনিমর্ত িdতীয়
সুেযাগ-সুিবধা aনুযায়ী িনমর্াণ করা হেয়িছল। eিট জামর্ানীেত জামােত আহমদীয়া কতৃক
মসিজদ। pথমিট িছেলা হয্ামবােগর্, যার প াশ বছরপূিতর্ হেয়িছেলা 2007 সােল। েস সময় আিম েকান
aনু ােন aংশ েনi িন িকnt য্া েফােটর্র e মসিজদিটর প াশ বছরপূিতর্ uপলেkয্ সমােজর গণয্মানয্
বয্িkবগর্েক আমntন জানােনা হেব, তাi তােদরেক সেmাধন কের iসলাম সmেকর্ িকছু বলার সুেযাগ েনয়ার
uেdেশয্i eখােন আসা।
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আহমদীয়া মুসিলম জামাত মসিজদ িনমর্াণ কের থােক eবং আহমদীয়া জামাত কতৃক
র্ িনিমর্ত aেনক পুরেনা
মসিজদ পৃিথবীর িবিভn sােন ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ; েযgেলার েকান েকানিট িনমর্ােণর প াশ, পঁচাtর বা
শতবছর পূণর্ হেয়েছ। মসিজেদর grt eর প াশ বা শতবষর্ পূিতর্র uপর িনভর্র কের না। মসিজেদর grt
o eর েসৗnযর্ িনভর্র কের iবাদেতর uেdেশয্ eেত আগত নামাযীেদর uপর। যারা আlাh তা’লার তাkoয়া
aবলmন কের eবং পঁাচ েবলা মসিজেদ eেস eর েসৗnযর্েক বধর্ন কের। মসিজেদর মযর্াদা o eর grt
সmেকর্ কুরআন o হাদীস হেত আমরা aেনক িদক িনেদর্শনা েপেয় থািক। eকজন আহমদীেক সবর্দা
মসিজেদর e মযর্াদা o সmানেক দৃি পেট রাখা uিচত।
hযূর বেলন, মসিজেদর grt সmেকর্ িকছু বলার পূেবর্ e মসিজেদর বরাত িদেয়o িকছু কথা বলেবা। ei
মসিজেদর নাম ‘নূর মসিজদ’। ঘটনাkেম সmpতী আিম েখাদা তা’লার gণবাচক নাম ‘নূর’ eর আেলােক
িবশদ আেলাচনা কেরিছ। কােজi আlাh তা’লার েসi নূর বা েজয্ািতেক িনেজেদর hদেয় sান িদেত হেব আর
eেক পৃিথবীময় ছিড়েয় েদয়ার uেdেশয্ মসিজদ িনিমর্ত হয়। মসিজেদর নাম যাi রাখা েহাক না েকন eর
uেdশয্ িকnt eকi। আlাh তা’লা তার নূর বা েজয্ািত মুহাmদ (সা.) o পিবt কুরআেনর মাধয্েম আমােদর
কােছ েপঁৗিছেয়েছন আর e যুেগ হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক eর pকৃত pিতcিব বািনেয়েছন েযন e নূর
সবর্t িবsৃত হেত থােক।
hযূর বেলন, কাকতালীয়ভােব মাt কেয়কিদন পূেবর্i সুiস সরকার eকিট েরফােরnাম পাশ কেরেছ। আিম
বলেবা, eটা সুiস সরকােরর dভর্াগয্ েয, েসখােন iসলাম িবেরাধী eকিট পািটর্র কথামেতা eকিট
েরফােরnাম (জনমত জিরপ) হয়। eকিট পিরসংখয্ান aনুযায়ী eেত aংশgহণকারীেদর aিধকাংশ মানুষ e
িসdাn িনেয়েছ েয, ভিবষয্েত সুiজারলয্ােn েযসব মসিজদ িনমর্াণ করা হেব েসgেলােত িমনার বানােনা যােব
না। িকnt তথয্ aনুসাের সবর্েমাট 32 শতাংশ মানুষ িমনার বানােনার িবrেd েভাট িদেয়েছ। aিধকাংশরা e
বয্াপাের uদাসীন িছেলা aথবা তােদর দৃি েত eিট িছেলা গিহর্ত eকিট পদেkপ।
বতর্মান যুেগ eিটo মহানবী (সা.)-eর pকৃত েpিমক জামােতর কাজ, েযখােন সব মুসলমান দল ঘুমn িছেলা
বরং কতকেক sরণ করােনার পরo বেলেছ িমনার-eর iসূয্েত বাড়াবািড়র িক দরকার, aনথর্ক েকেনা আমরা
তােদর শtrতােক আমntন জানােবা? েসখােন েকবল আহমদীয়া জামাতi জনসভা eবং রাজনীিতিবদেদর
সােথ েযাগােযােগর মাধয্েম পূেবর্o ei aেযৗিkক আiেনর িবrেd pিতবাদ কেরেছ আর eখেনা করেছ।
বরং কতক রাজৈনিতক দল আমােদর কােছ e বয্াপাের kমা pাথর্না কেরেছ eবং বেলেছ েয, eিট আমােদর
কাজ নয় eবং আমরা eমন aেযৗিkক আiেনর েঘার িবেরাধী। eছাড়া জুিরখ, েযখােন আমােদর মসিজদ
aবিsত, েসখানকার sানীয় বািসnারা আমােদর পেk, মসিজেদর িমনােরর পেk ে াগান িদেয়েছ, িমিছল
েবর কেরেছ, পেথ েনেমেছ eবং তারা বেলেছ, aেনয্র ধমর্ীয় aনুভূিতেত আঘাত হানা সmূণর্ aেযৗিkক
কাজ। eকিট রাজৈনিতক দেলর জাতীয় েনতা জনিpয়তার েলােভ ei ে াগানo িদেc েয, eখন আiন কের
েবারকাo িনিষd করা uিচত বরং aনয্ানয্ িবিধ-িনেষধ আেরােপর কথাo ভাবা যায়। িকnt েসi eকi দেলর
জুিরখ শাখার pধান eবং aনয্ানয্ েনতারা তােদর ei জাতীয় েনতার বkেবয্র কেঠার সমােলাচনা কেরেছ।
তারা eমন েজারােলা pিতবাদ eবং কড়া িচিঠ িলেখেছ েয, েসi জাতীয় েনতােক েটিলিভশেনর মাধয্েম
pকাশয্ kমা চাiেত হেয়েছ। eরপর েসi আ িলক েনতা সুiজারলয্ােn আমােদর আমীর সােহবেক িচিঠ
িলেখেছন, আমােদর ei েনতা লাiনচুয্ত হেয় পেড়িছেলা eখন আমরা তােক মূল aবsােন িফিরেয় eেনিছ।
আমরা েযেকান মূেলয্ eেদেশ মুসলমানেদর aিধকার সংরkণ করেবা।
সব জায়গায় ভd মানুষ আেছ, যারা সেতয্র পেk কথা বেল। aতeব, আজ iসলােমর সmান রkােথর্ সবর্t
আহমদীয়া জামাত ei কাজ করেছ। ধু সুiজারলয্ােni নয় বরং েsেনর aেনক বড় eকিট সয্ােটলাiট
চয্ােনল ei সংবাদ pচার কেরেছ। খবেরর পাশাপািশ েপে াবােদর মসিজদ বাশারােতর ছিবo pচার কেরেছ।
sানীয় জনতা সাkাতকাের বেলেছ, আমােদর eলাকায় মুসলমানেদর মসিজদ আেছ। eখান েথেক ধু শািn
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eবং েpম-pীিতর বাণী-i ucািরত হয়। বরং eকজন eo বেলেছন, েতামরা eেদর সmেকর্ সntাসবােদর
কথা বলেছা! aথবা েকান pকার ঘৃণার কথা বলেছা? আিম বলেবা, eরাi হেলা pকৃত শািnিpয় মানুষ।
আমােদরo uিচত eেদর মেতা হoয়া।
মসীh মouদ (আ.)-eর কাছ েথেক িশkা েপেয় তঁার জামােতর সদসয্রা জগেত ei িনরব িবpব সৃি
কেরেছ।
কােজi আiন pণয়েনর মাধয্েম মসিজেদর িমনার িনমর্ােণর uপর িনেষধাjা আেরাপ করা চরম িনবুর্িdতার
কাজ। সকল মুসলমান যিদ সntাসীo হয়, p হেলা - িমনার িনমর্ােণর uপর িনেষধাjা জারীর ফলrিতেত
িক সntাস বn হেয় যােব? eিট eকিট িশ সুলভ িচnা ৈব aনয্ িকছু নয়। ‘িমনার’ শbিট নূর েথেক udুত।
eর uেdশয্ হেলা, uঁচুsান েথেক আযােনর মাধয্েম eক েখাদার iবাদতকারীেদরেক iবাদেতর জনয্ আহবান
করা। aতীেত যখন িবdয্ত eবং মাiক িছেলা না তখন িমনােরর uপর দঁািড়েয়i আযান েদয়া হেতা।
আযান িক? আযান শb dারা েখাদা তা’লার মাহাt pকাশ করা হয়। তঁার eকtবাদ pচার করা হয়। মহানবী
(সা.)-eর রসূল হবার েঘাষণা করা হয়। iবাদেতর জনয্ আhান করা হয় - েকননা, eিটi মানব সৃি র মূল
uেdশয্। eেতi মানেবর সফলতা িনিহত। eজনয্ সাফেলয্র িদেক আেসা। েসi সফলতা aজর্ন কেরা, যােত
েতামােদর ধমর্ রkা হয় আর iহকাল o পরকালo রkা হয়। কতiনা সুnর eবং শিkশালী বাণী যা ei
িমনার েথেক pিত িনত হয়।
আমরা চাচর্ সmেকর্ আপিt করেত পাির, িকnt আমরা আপিt কিরিন আর করেবাo না। কারণ েকান ধেমর্র
aনুসারীেদর আেবগ িনেয় িছিনিমিন েখলা আমােদর uেdশয্ নয়। pেতয্ক জািতর iবাদত গৃহ, িগজর্া বা
মিnেরর pিত আমরা dাশীল। কারণ, পিবt কুরআন ধুমাt iবাদেতর sানেকi সmান করেত বেলিন বরং
eর সংরkেণর দািয়to মুসলমানেদর pিত aপর্ণ কেরেছ; েযন েpম-pীিত eবং ভালবাসার দৃ াn িবে
pিতি ত হয়।
া েফােটর্ নূর মসিজেদর uেdাধেনর সময় আজ েথেক প াশ বছর পূেবর্ ei মসিজেদর িমনার সmেকর্
সংবাদপেt যা িলখা হেয়েছ তা েসসব সাংবািদেকর uদারতা eবং সাধুতার পিরচয় বহন কের। েসi সময়
জামর্ানীর সtরিটর aিধক সংবাদপেt মসিজদ uেdাধেণর সংবাদ pকাশ কেরেছ। uদাহরণsrপ eকিট
পিtকা ‘ া েফাটর্ার রiনেশা’ (যিদ আিম সিঠক ucারন কের থািক) 1959iং সােলর 14i েসেpmেরর
সংখয্ায় িলেখেছ, ‘ া েফােটর্ সুuc eবং িচtাকষর্ক িমনারসহ eকিট ে ত মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ।’
eকiভােব ‘আরবান েপা ’ িলেখেছ, ‘ া েফােটর্ আlাhর ঘর sািপত হেয়েছ’। ‘মানহাম aরগান’ iসলাম
iuেরােপর িদেক agসর হেc িশেরানােম িবsািরত িলেখেছ, ‘মুহাmদ (সা.)-eর aনুসারীরা iিতপূেবর্ তরবারী
eবং বশর্া িনেয় দিkণ াn পযর্n eেসিছেলা। বতর্মান যুেগ e কাজ আধয্ািtক aেstর মাধয্েম হেc। aেনক
মুসলমান iuেরােপ আেস আর iসলাম pচােররo েচ া কের। aনুrপভােব িবিভn তবলীিগ িফরকা েযgেলার
মধয্ হেত eকিট - iuেরােপর িবিভn sােন মসিজদ িনমর্াণ কেরেছ। েসi িফরকা িমযর্া েগালাম আhদ কািদয়ানী
(আ.)-eর িফরকা।’
মসিজেদর িমনার েযভােব েস যুেগ মানুেষর hদয় জয় কেরেছ আজo েসভােব hদয় জয় করেব। িকnt আজ
পি মা িবে মানুেষর নয্ায়-িন ার মানদn পােl েগেছ। ফেল gিটকতক ugপnীর aপরােধর জনয্ েগাটা
মুসিলম সmpদায়েক দায়ী করা হয়।
hযূর বেলন, আহমদীরা িনেজেদর দািয়tেক বুঝুন। মসিজদ eবং eর িমনােরর মাধয্েম iসলােমর নূর o
আlাh তা’লার নূরেক iuেরাপ o পি মা িবে র সকল েদেশ, pেতয্ক aিধবাসীর কােছ েপঁৗেছ িদন। আর
ei েজয্ািত িবsােরর জনয্ েকামর েবঁেধ েলেগ যান। আর eিট তখনi হেব যখন মসিজেদর সােথ eকাt হেয়
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আlাhর তাkoয়া aবলmন কের তঁার সাহাযয্ যাচনা করতঃ দািয়t পালেনর েচ া করেবন। মসিজেদর মযর্াদা
o grtেক সবর্দা দৃি পেট রাখেবন।
খুতবার rেত আিম েয আয়াতdয় পাঠ কেরিছ- তােত e বয্াপাের সুs িদক িনেদর্শনা পাoয়া যায়। pথম
আয়াতিটর aনুবাদ হেলা,
‘তুিম বেলা, আমার pভু নয্ায় িবচােরর িনেদর্শ িদেয়েছন। আর েতামরা, pেতয্ক মসিজেদ uপিsিতর
সময় িনেজর দৃি েক আlাhর pিত িনবd রােখা। eবং dীনেক তঁার জনয্ পির d কের েকবল তঁােকi
ডােকা। েযভােব িতিন েতামােদরেক pথমবার সৃি কেরেছন েসভােবi মৃতুয্র পর েতামরা তার পােন
িফের যােব।’
(সূরা আl আ’রাফ: 30)

কেতা সুnর িশkা! তারা আপিt কের, মসিজদ নািক সntাসবােদর আ াখানা। aথচ uk আয়ােত আlাহ
তা’লা pথম িনেদর্শ েয িদেয়েছন তা হেলা, নয্ায় িবচােরর uপর pিতি ত হo; তেবi মসিজেদর আদব রkার
জনয্ আlাh তা’লার পােন দৃি িনবd রাখার pিত েতামােদর মেনােযাগ আকৃ হেব। আর আlাh তা’লার
িনেদর্শসমূহ পালেনর জনয্ িনেজর hদয়েক সব ধরেনর aনয্ায় েথেক পিবt করেত হেব।
আর েয মসিজদ িফৎনা-ফাসাদ o মnকেমর্র uেdেশয্ িনিমর্ত হেয়িছল তা ংস করার জনয্ sয়ং আlাহ
তা’লাi িনেদর্শ িদেয়িছেলন। কােজi মসিজদ হেলা েসi sান েযখােন তাkoয়ার uপর pিতি ত েথেক, নয্ায়
িবচােরর দাবী পূরণ করতঃ আlাh তা’লার সামেন িবনত হেয় তঁার কৃপা লােভর জনয্ আসা হয়।
মসিজদ শb েসজদা েথেক udূত। eর aথর্ হেলা িবনয়, নmতা o িব sতার সােথ সমিপর্ত হoয়া। aতeব,
মসিজদ হেলা eসব unত চািরিtক gণাবলী সৃি করার sান। আর e আয়ােত eিটi িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ,
যখন নামােযর সময় হয় তখন মসিজেদ eকিtত হেয় আlাh তা’লার সমীেপ িবনত হেয় sীয় সীমাবdতা
pকাশ কের তঁােক ডােকা। েহ আlাh! তুিমi েসi সtা, েয আমােদরেক েসাজা সরল পেথ পিরচািলত করেব।
তুিম আমােদরেক আমােদর িনেজেদর দািয়t সmেকর্ সেচতন কেরা আর েখাদা o বাnার pাপয্ aিধকার
pদােনর সামথর্য্ দান কেরা।
aতeব, iসলােমর pকৃত aথর্ িক আর মসিজেদর আসল uেdশয্ িক? তা আজ িব েক aবিহত করা
আহমদীেদর কতর্বয্। েকননা, পৃিথবীর িনরাপtা eর-i সােথ সmৃk। তারা েযন েখাদােক েমেন আlাh
তা’লার নূর বা েজয্ািত aেnষণ কের।
িdতীয় েয আয়াত পাঠ কেরিছ তার aথর্ হেc,
‘যারা তoবাকারী, iবাদতকারী, (আlাhর) pশংসাকারী, েখাদার পেথ মনকারী, rকুকারী,
িসজদাকারী, পুণয্কােজর আেদশ দানকারী, মnকােজ বঁাধা দানকারী, আlাh তা’লার িবিধ-িনেষধ
মানয্কারীগণ হেc pকৃত মু’িমন, আর তুিম মু’িমনেদর সুসংবাদ দাo।’
(সূরা আt তাoবা: 112)

aতeব, egেলা হেc eকজন pকৃত মু’িমেনর ৈবিশ য্। যারা তাkoয়া aবলmেনর মাধয্েম েখাদার সntি
aজর্েনর েচ া কের, তােদর মেধয্ eসব ৈবিশ য্ থাকা eকাn আবশয্ক। e আয়ােত pথেম তoবার uেlখ
eেসেছ। তoবা িক? তoবার aথর্ পােপর সােথ সmূনর্rেপ সmকর্েcদ করা।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eকsােন বেলন,
‘যিদ েকান মানুষ তoবা কের, তেব তা েযন িব d িচেt কের। pকৃত পেk আlাhর িদেক
pতয্াবতর্নেক তoবা বলা হয়।’
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eরপর hযূর uk আয়ােতর আেলােক মু’িমেনর ৈবিশ য্ সmেকর্ িবশদ বয্াখয্া কেরন আর pেতয্ক আহমদীেক
েখাদার দরবাের িবনত েথেক তঁার iবাদত করার pিত আহবান জানান।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা eকজন মুসলমানেক েয সmান বা পদমযর্াদা িদেয়েছন তা হেলা,

ٍ َ ُ ﺧﲑ
ِ َ ّ ِ ﺮﺟﺖ
ﻟﻠﻨﺎس
ْ َ ِ اﻣﺔ ا ُ ْﺧ
ّ َ ْ َ ﺘﻢ
ْ ُ ْ ُﻛ

aথর্: ‘েতামরাi েসi সকল েলাক যােদরেক মানবতার কলয্ােণর uেdেশয্ সৃি করা হেয়েছ।’

(সূরা আl iমরান: 111)

েকবলমাt িনেজর কলয্ােণর জনয্ নয় বরং aনয্েদর কলয্ােণর জনয্ মুসলমানেদরেক সৃি করা হেয়েছ। জািত
ধমর্ িনিবর্েশেষ সকেলর কলয্াণ কামনা হেলা েতামােদর দািয়t। েতামরা সৎকেমর্র িনেদর্শ pদান কেরা আর
মn কাজ হেত বারণ কেরা বেলi েতামােদরেক eত বড় সmান pদান করা হেয়েছ।
আlাh তা’লা e যুেগ আপনােক যুগ-iমামেক েচনার eবং মানার েসৗভাগয্ দান কেরেছন। আর eর ফেল
যখন আপনােদর জীবন dিবর্সহ কের েতালা হেয়েছ, আপনােদর uপর aতয্াচার-িনযর্াতন করা হেয়েছ, তখন
আlাh তা’লা আপনােদরেক পৃিথবীর িবিভn pােn ছিড়েয় পড়ার সুেযাগ িদেয়েছন। কােজi eর কৃতjতা
srপ আlাh তা’লার iবাদেতর pিত aেনক েবশী দৃি িনবd কrন। পৃিথবীবাসীেক েদিখেয় িদন েয, eেসা
eবং েদেখা মসিজেদর pকৃত uেdশয্ িক, আমরা েতামােদরেক বলিছ িমনােরর pকৃত uেdশয্ িক, eেসা
আমরা েতামােদরেক aবিহত করেবা েয, utম চিরt কােক বেল, আর পুণয্ কীভােব িবsার করেত হয় eবং
মn িক কের দূিরভূত করেত হয়। eেসা, আমরা েতামােদরেক জানােবা েয, কীভােব পৃিথবীেত শািn sাপন
করা যায়।
eিট aেনক বড় eকিট দািয়t আর তা পালেনর জনয্ pেতয্ক আহমদী আবাল-বৃd-বিনতা িনিবর্েশেষ sীয়
pাণ, ধন-সmদ, সময় eবং সmান uৎসগর্ করার a ীকার কrন। যিদ আমরা aনয্ মুসলমান েথেক unত না
হi তাহেল আমরা েকান aবsােতi iসলােমর pিতরkা করেত পারব না।
eক sেল হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘আিম বারংবার eবং কেয়কবার বেলিছ, বািহয্কভােব আমােদর জামাত eবং aনয্ানয্ মুসলমানেদর
েভতর েকান পাথর্কয্ েনi। েতামরাo মুসলমান তারাo িনেজেদরেক মুসলমান বেল, েতামরাo
কেলমাধারী তারাo কেলমা পাঠকারী। েতামরাo কুরআন aনুসরেণর দাবী কের থােকা আর তারাo
কুরআন করীম মানার দাবী কের। েমাটকথা, দাবীর েবলায় েতামরা eবং তারা uভয়i সমান িকnt
আlাh তা’লা েকবল েমৗখীক দাবীেতi সnt হন না। যতkণ pকৃত িবষেয়র uপর আমল করা না
হেব আর দাবীর sপেk pমাণ srপ েকান বয্বহািরক দৃ াn না থাকেব eবং aবsা পিরবতর্ন না হেব
ততkণ আlাh সnt হন না।’
aতeব ে umত হবার জনয্, pকৃত িশkা uপsাপন করার জনয্ আমােদরেক বয্বহািরক pমাণ uপsাপন
করেত হেব। িনেজেদর aবsার পিরবতর্ন করেত হেব। িনেজেদর iবাদেতর মান unত করেত হেব। িনেজেদর
utম চিরেtর মান আরo unততর করেত হেব। পর েরর মােঝ ভালবাসা o াতৃেtর বnন সুদৃঢ় করেত
হেব। eরপর তা সমােজ pিত া করেত হেব। আlাh তা’লা আমােদরেক eর uপর আমল করার েসৗভাগয্
দান কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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