ِ ﺑﺴﻢ
ِ ِ َّ اﷲ اﻟ َّﺮْﲪـ ِﻦ اﻟ
ِ ْ ِ
ﺮﺣﻴﻢ
ٰ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
iuেরােপর িবিভn েদেশ ঐিতহািসক সফর
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
30েশ eিpল, 2010iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓ ﺄﻋ ﻮذ 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
ُ ْ َ ْ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏ َ ْﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
َ َ ْ ُ 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 বেলন, আপনারা জােনন, গত কেয়ক সpাহ আিম iuেরােপর িবিভn েদশ সফর কেরিছ। যিদo e
িদনgেলােত oকালেত তবশীর পি ম আি কার িবিভn েদশ - aথর্াৎ িসেয়রািলয়েনর মেতা েদশ সফেরর
পিরকlনা pণয়ন কেরিছল েযখােন আিম eর আেগ যাiিন, আর e uেdেশয্ pstিতo চলিছল। েসসব
জামাতo চািcল আর আমারo icা িছল। িকnt পরবতর্ীেত জানুয়ারী-েফbrয়ারীর িদেক eসব েদশ েথেক
বলা হল েয, রাজৈনিতক aিsরতার কারেণ eখন েসখােন সফর করার মেতা aনুকূল পিরেবশ বা
পিরিsিত েনi। eজনয্ েসi সফর বািতল করা হয়। আlাh তা’লার eমনi icা িছল। িকnt e সফর
বািতল করার পর aনয্ েকান েদেশ যাবার আমার েকান পিরকlনা িছল না। eরপর জানেত পারলাম,
েsেন জলসা হেব। তখন hদেয় েsন যাবার pিত আgহ সৃি হল। iতািলেত িমশন হাuজ kয় করা
হেয়েছ, েসখােন যাবারo iেc হল। iতািল যাবার িসdােnর কথা েন সুiজারলয্ােnর জামাত বলেলা,
আপিন েতা আমােদর কােছi eেস পড়েছন কােজi আমােদর eখােনo আসুন। েবশ কেয়ক বছর
েসখােনo যাoয়া হয়িন। যােহাক, েকান pকার পিরকlনা ছাড়াi eসব েpাgাম হেত থােক। িকnt আlাh
তা’লা e সফের aেশষ কৃপাবারী বষর্ণ কেরেছন। e সফর েসসব জামােতর সদেসয্র জনয্ েযমন ঈমানী
unিতর কারণ হেয়েছ েতমিন আমার জনয্o।
hযূর (আ.) বেলন, ei সফের আমােদর pথম যাtািবরিত িছল ােn। আlাh তা’লার aপার কৃপায়
মরেkা o aনয্ানয্ dীেপর বািসnা যারা iuেরােপর েদশgেলােত বসবাস করেছন তােদর মােঝ জামােতর
pিত আকষর্ণ utেরাtর বাড়েছ। আর eসব sােন aেনেকi আহমদীয়াত তথা সতয্ iসলাম gহণ
করেছন। eছাড়া ােnর aধীনs েকান েকান dীপ েযgেলােত আি কানরা বসবাস কের eবং eকiভােব
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আি কার েসসব ফরাসীভাষী - যারা eখন ােn বসবাস করেছন তারাo বয়’আত করেছ। আlাh
তা’লার কৃপায় eেদর সংখয্াo aেনক। eসব েলাক eকাn uৎসাহ o udীপনার সােথ জামাতী িনযােমর
সােথ সmৃk হেc। eসব নবাগতেদর মেধয্ েথেক েবশ কেয়কজন eখন নয্াশনাল মজিলেস আেমলারo
সদসয্।
ােn আিম d’িদন aবsান কির, আর d’িট িদন েচােখর পলেকi পার হেয় েগল। eরপর েsেনর
uেdেশয্ রoয়ানা হলাম, d’িদন সফেরর পর আমরা েsেনর েপে ায়াবােদ িগেয় েপঁৗছলাম; েযখােন
আমােদর ‘মসিজেদ বাশারত’ aবিsত। d’িদন পর eখােনi জলসা r হবার কথা িছল। তাi জামােতর
সব সদসয্রা eখােন সমেবত হন। পতূর্গাল eবং মরেkা েথেকo জামােতর বnুরা eখােন eেসিছেলন।
eেতািদন েsেনর িমশনারী iনচাজর্-i পতূর্গাল জামাত েদখােশানা করিছেলন। আমার যাবার আেগ
েথেকi পতূর্গােল মুবােlগ েpরেণর েচ া চলিছল, আlাhর ফযেল িতিন েপঁৗেছ েগেছন। আlাh তা’লা e
জামাতেকo কমর্তৎপর কrন। পতূর্গােলo মসিজেদর জনয্ জিম kেয়র েচ া করা হেc, েদায়া কrন
েযন, পতূর্গােলo খুব তাড়াতািড় মসিজদ িনিমর্ত হয় আর তা জামােতর unিতর কারণ হয়। পতূর্গােলo
িবিভn েদশ েথেক আসা eমন aেনক মানুষ আেছন যারা ধেমর্র pিত ভালবাসা রােখন। েসখােনo
aেনেকi বয়’আত কেরেছন। তােদর েদখােশানা eবং েসখােন তবলীেগর জনয্ আেরা েবিশ মসিজদ
িনমর্াণ করা eকাn pেয়াজন। আশা কির মসিজদ বানােনার পর sানীয় েলাকেদর মােঝo তবলীেগর dার
খুলেব। েসখােন নতুন েয মুবােlগ eেসেছন আlাh তা’লা তঁােকo ভালভােব কাজ করার েতৗিফক িদন।
2005-e েsন সফরকােল আিম ভয্ােলিnয়ােত জামােতর িdতীয় মসিজদ িনমর্ােণর icা বয্k
কেরিছলাম eবং জামাতেক uৎসািহত কেরিছলাম। eরপর pায় েদড় বছেরর মেধয্i আlাh তা’লার
কৃপায় জামাত েসখােন পূবর্িনিমর্ত ঘরসহ eকিট pট েকনার েসৗভাগয্ লাভ কের। eিট eখন িমশন হাuজ
eবং েসnার িহেসেব বয্বhত হেc। িকnt েসখানকার কাuিnলরেদর পk েথেক িবিভn pিতবnকতা সৃি
করা হিcল। eজনয্ কাuিnেল মা ার pয্ান জমা েদবার পরo মসিজদ িনমর্ােণর aনুমিত পাoয়া যািcল
না। eখন েসখানকার aবsায় িকছুটা পিরবতর্ন আসেছ। আশা কির, iনশাআlাh aিচেরi মসিজদ
িনমর্ােণর aনুমিতo পাoয়া যােব। আlাh তা’লা কৃপা করেবন, ei আশায় আিম েসখােন মসিজেদর িভিt
psর েরেখ eেসিছ। েদায়া কrন আlাh তা’লা েযন সকল বাধা-িবপিt দূর কের েদন। আlাh তা’লা
আমােদরেক সttর েসখােন মসিজদ িনমর্ােণর েতৗিফক দান কrন eবং েসi মসিজদ েযন পরবতর্ীেত
েসখােন আহমদীয়াত o সিঠক iসলােমর বাণী েপঁৗছােনার কারণ হয়।
েপে ায়াবােদ জামােতর কাযর্kম o pেয়াজন utেরাtর বৃিd পাবার কারেণ ‘মসিজেদ বাশারত’ সংলg
sােন লাজনা হল o eকিট েগ হাuেসর িভিt রাখা হেয়েছ। েsেন আlাh তা’লার ফযেল নয্াশনাল
আেমলার সােথ েয িমিটং হেয়েছ তােত তবলীেগর pিত মেনােযাগ আকৃ করা হেয়েছ। তারা aনয্ানয্
িবষয়gেলা সmাদন করার a ীকার কেরেছন eবং বেলন েয, iনশাআlাh e িবষেয়র pিত আমরা
যtবান হেবা আর জামােতর মেনােযাগ আকৃ করেবা। আlাh তা’লা তােদরেক eসব a ীকার পূণর্
করার েতৗিফক দান কrন।
hযূর বেলন, িব বয্াপী িবিভn sােন যখন iসলােমর িবপেk েpাপাগাnা হেc তখন আমােদর জনয্
তবলীগ করার eটাi েমাkম সময়, আর eকথাi আিম তােদরেক বেলিছ। eখন েলাকেদর মেনােযাগ
eিদেক রেয়েছ। সাধু pকৃিতর েলােকরা যখন িবেরাধীতার কথা েন তখন তারা pকৃত িবষয়o জানেত
চায়। আমার িবিভn sান সফেরর সময় মানুেষর মেনােযাগ আকৃ হয়। আহমদীরা পিরিচিতমূলক
পুsকাদী িবতরেণর সুেযাগ পায়।
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হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা.) 1937 সােল মািলক শরীফ সাহেবেক iসলাম pচােরর জনয্ ‘েরাম’
যাবার িনেদর্শ েদন। 1940 সাল পযর্n তঁার তবলীেগ েসখােন কতক মানুষ আহমদীয়াত gহণ কেরন।
পরবতর্ীেত িdতীয় িব যুেdর কারেণ মািলক সােহবেক 1945 সাল পযর্n শtrেদর হােত বnী থাকেত
হয়। ঐ সময় হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা.) েমাকাররম েমাহাmদ ibাহীম খলীল সােহব o েমৗলভী
েমাহাmদ uসমান সােহবেক iতািল পাঠান আর মািলক সােহবেক আমীর িনযুk করা হয়। মািলক শরীফ
সােহব e d’জনেক িসিসিল পািঠেয় েদন। iতািলর e a েল pায় 250 বছর পযর্n মুসলমানেদর রাজt
িছল। eখােন pথেম মুবােlগেদর িবিভn ক o pিতকূলতার সmুখীন হেত হয়। eকবার 24 ঘ ার মেধয্
তােদরেক েদশ তয্ােগর েনািটশ েদয়া হয় িকnt পরবতর্ীেত আlাh তা’লা ফযল কেরন, আর সরকার
তােদর েদশ তয্ােগর েনািটশ pতয্াহার কের েনয়। িকছুিদন তারা েসখােন aবsানo কেরন। িকnt
পরবতর্ীেত পিরিsিত চরম pিতকূল rপ ধারেণর কারেণ iতািলর িমশন বn হেয় যায়।
eখন আlাh তা’লা eখানকার জামাতেক িমশন হাuস o েসnার kেয়র সুেযাগ িদেয়েছন। 2008 সােল
eটা kয় করা হেয়েছ। আর মসিজদ িনমর্ােণর জনয্o েচ া চলেছ। েময়র o sানীয় কাuিnলরগণ eজনয্
সবর্াtক সহেযািগতা কের যােcন। আlাh তা’লা তােদরেক utম পুরsাের ভূিষত কrন। েসখােন
কেয়কিট বয়’আতo হেয়েছ। গত চারমােস যারা বয়’আত কেরিছেলন তারা সরাসির আমার হােতo
বয়’আত করার সুেযাগ লাভ কেরন, আলহামdিলlাh।
iতািলেত জামাত eকিট aভয্থর্না aনু ােনর আেয়াজন কেরিছল। eেত আমােদর েসnার ‘বায়তুল
তoহীদ’ eলাকার (েসin িপয়াে iন কাজােল) সmািনত েময়র, কাuিnলর, পুিলশ aিফসার, গণয্মানয্
বয্িkবগর্ ছাড়াo aনয্ আেরকিট শহেরর েময়র eবং তঁার pিতিনিধরা eেসিছেলন। তারা সবাi জামাত
সmেকর্ খুবi ভাল aিভমত বয্k কেরেছন। জামােতর েসবামূলক কাযর্kম o িশkােkেt aবদােনর
িবষয়িট তারা তুেল ধেরন। আিম পিবt কুরআেনর আেলােক iসলােমর aিনn সুnর িশkা তুেল ধির। e
যুেগর iমাম aথর্াৎ হযরত মসীh মouদ (আ.) আমােদরেক েয aনুপম িশkা সmেকর্ aবিহত কেরেছনেস িবষেয় আেলাকপাত করেত িগেয়- iসলােমর নাম েন ঘৃণার পিরবেতর্ eর সুnর িশkার pিত
মেনােযাগ েদবার আhান জানাi।
eরপর hযুর বেলন, iতািল েথেক সুiজারলয্াn যাবার পেথ তুরীন শহের রিkত েসi কাপড় েদখেত যাi
যা kুেশর ঘটনার পর হযরত ঈসা (আ.)-eর েদেহ জড়ােনা হেয়িছল, যা ‘পিবt কাফন’ নােম পিরিচত।
ei কাপেড়র uপর েযসব পরীkা-িনরীkা চালােনা হয় তা েথেক pমািণত হয় েয, হযরত ঈসা (আ.)
kুেশ মারা যান িন বরং েসi aিভশp মৃতুয্ েথেক েরহাi েপেয় িতিন পূবর্িদেক িহজরত কেরন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) e সmেকর্ বেলন,
‘ihদীেদর ষড়যেntর ফেল েরামানরা হযরত ঈসা (আ.)-েক েgফতার কের kুশিবd কের হতয্া
করেত েচেয়িছল। িকnt আlাh তা’লা ihদীেদর dরিভসিn েথেক হযরত ঈসােক udার করেলন।
তঁার েদেহ সামানয্ িকছু kত হেয়িছল eবং e aতয্া যর্ ঔষধ (মরহেম ঈসা) বয্বহােরর ফেল
কেয়কিদেনর মেধয্ িতিন সmূনর্rেপ সুs হেয় uেঠন। eমনিক তঁার েদেহর kেতর সুs
িচhgেলা সmূনর্ভােব মুেছ যায়। iি ল েথেকo eটা pমািণত েয, হযরত ঈসা kুশ েথেক মুিk
েপেয়িছেলন। eটা আসেল (তঁার জনয্) পুনজর্ীবন লােভর মেতা িবষয় িছল। িতিন তঁার িশষয্েদর
সােথ সাkাত করেলন eবং তঁার িনরাপদ o সুs থাকার সংবাদ িদেলন। িশষয্রা আ াযর্ািnত
হেয় ভাবল, িতিন কীভােব kুশ েথেক রkা েপেত পােরন - তারা মেন করল, তােদর সামেন তঁার
েpতাtা eেসেছ। িতিন (আ.) তােদরেক kুশিবd হবার কারেণ সৃ kতgেলা েদখােলন। তখন
তঁার িশষয্েদর িব াস হল েয, িতিন (আ.) kুেশর কবল েথেক udার েপেয়েছন।’
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হযরত মসীh মouদ (আ.) তঁার ‘মসীহ িহnুsান েমঁ’ gেn িলেখেছন,
‘ei gnিট আিম e uেdেশয্ িলখিছ েযন pকৃত ঘটনা eবং িনভূর্ল o pমািণত ঐিতহািসক
সাkয্-pমােণর মাধয্েম eবং aনয্ানয্ ধেমর্র pাচীন gn সমূহ েথেক ঐ ভয়ানক াn িব াসসমূহ
দূর কির যা aিধকাংশ মুসলমান o ি ান িফকর্াgেলার মেধয্ হযরত মসীh (আ.)-eর kুশিবd
হবার পূবর্াপর জীবন সmেn িবsার লাভ কেরেছ।’
aতঃপর িতিন (আ.) বেলন,
‘আিম e পুsেক pমাণ করব েয, হযরত মসীh (আ.) kুেশ িনহত হনিন আর আকােশo
আেরাহণ কেরন িন। আর িতিন পরবতর্ীেত আকাশ েথেক েনেম আসেবন-e আশা করাo িনরথর্ক।
বরং িতিন eকশ িবশ বছর বয়েস কা ীেরর ীনগের sাভািবকভােব মৃতুয্ বরণ কেরেছন eবং
ীনগেরর খান iয়ার মহlায় তঁার সমািধ রেয়েছ।’
uk gেn হযরত মসীh মouদ (আ.) pথেম হযরত ঈসা (আ.) েয kুশীয় মৃতুয্ েথেক িনsার লাভ
কেরেছন তার sপেk iি ল েথেক pমাণ uপsাপন কেরন। eরপর কুরআন-হাদীেসর আেলােক ঐসব
দিলল-pমাণ েপশ কেরেছন যা েথেক হযরত মসীh (আ.)-eর kুশীয় মৃতুয্ েথেক রkা পাoয়া সmেকর্
জানা যায়। aতঃপর তৃতীয় aধয্ােয় িচিকৎসা শােstর gnসমূেহর সাkয্-pমাণ uপsাপন কেরেছন, যা
েথেক মরহেম ঈসার বয্বহার eবং হযরত মসীh (আ.)-eর kুশ েথেক udােরর পর - eর বয্বহাের তঁার
(আ.) আেরাগয্ লােভর uেlখ রেয়েছ। eরপর িতিন (আ.) ঐিতহািসক gnাবলী েথেক তঁার (আ.)
নিসবীন, আফগািনsান o িহnুsােনর িদেক িহজরত করার সাkয্-pমাণ তুেল ধেরেছন। িতিন (আ.)
বেলেছন,
েয-i আমার পুsক ‘মসীহ িহnুsান েমঁ’ পাঠ করেব, েস মুসলমান েহাক বা ihদী, ি ান েহাক
বা আযর্ সমাজী; েস eকথা বলেত বাধয্ েয, হযরত ঈসার আকােশ uেঠ যাবার ধারণা সmূণর্
aবাnর, িমথয্া o কিlত রটনামাt।
খুতবার েশষpােn hযুর বেলন, লnেন িফের আসার পেথ ােnর sাসবাগর্ হেয় আিস। eখােন eকিট
িনেবিদতpাণ জামাত আেছ যার সtর শতাংশ আহমদী a-পািকsানী। eেদর মেধয্ aিধকাংশ আরবী
ভাষা-ভাষী। কতক নবদীিkতেক আমার সফরকােল আlাh তা’লা জািনেয়েছন েয, আমরা e sান
aিতkম করিছ। eরপর তারা আমােদর সােথ েযাগােযাগ কেরন eবং eিট তােদর ঈমান বৃিdর কারণ
হয়। আর আিম েযখােন যাtািবরিত কেরিছ, তারা েসখােন eেস আমার সােথ সাkাতo কেরন।
ােnর আমীর সােহব, িযিন e সফর আেয়াজেনর জনয্ িবিভnsােন িগেয়িছেলন, িতিন বেলন, e সফের
আমরা আ যর্জনকভােব িtশিট বয়’আতo লাভ কির। আlাh তা’লা নব দীিkতেদর ঈমান o সৎকােজ
agগামী কrন আর জামাত utেরাtর unিত লাভ কrক। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সমথর্েন o
তঁােক pদt pিতrিতর কলয্ােণ আজ আমরা আlাh তা’লার e আিশস o কলয্াণ লাভ করিছ। আlাh
তা’লা আমােদর ঈমানেক দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর কrন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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