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ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার পিবtতা o মাহাtয্ েঘাষণার grt
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
14i েম, 2010iং

তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর সূরা আl আ’লার pথম িতনিট আয়াত িতলাoয়াত
কেরন:

ِ َّ *ﻓﺴ َﻮى
ِ َ ّ * َ ْ رﺑﻚ ْاﻷ َﻋ
ِ
* ﻓﻬﺪى
َ ِ ّ َ اﺳﻢ
َ َ َ واﻟﺬي ﻗ َ ّﺪ ََر
َ ّ َ َ اﻟﺬي َﺧﻠ َ َﻖ
َ ْ َﺳﺒ ّ ِﺢ

eরপর hযূর বেলন, আমােদর মােঝ সচরাচর জুমআ
ু o di ঈেদর নামােযর pথম রাকােত e সুরািট
িতলাoয়াত করার pচলন রেয়েছ। হাদীস সমূেহ বিণর্ত হেয়েছ েয, হযরত মুহাmদ (সা.) জুমআ
ু o di
ঈেদর নামােযর pথম রাকােত e সূরািট পাঠ করেতন eবং িdতীয় রাকােত পাঠ করেতন সূরাতুl গািশয়া।
eছাড়াo েবেতর নামােযর pথম রাকােত সূরা আ’লা পাঠ করেতন eবং িdতীয় রাকােত সূরা কািফrন
আর তৃতীয় রাকােত সূরা iখলাস পােঠরo uেlখ রেয়েছ eবং েকান েকান বণর্নায় েশেষর িতনিট সূরা
aথর্াৎ েশেষর di কুল o সূরা iখলাস পােঠরo uেlখ রেয়েছ।
eকবার হযরত আয়শা (রা.) েক মহানবী (সা.)-eর rকূ, িসজদা, িkয়াম eবং নামােযর pিতিট রীিতনীিত সmেকর্ p করা হেল িতিন (রা.) বেলন, “েতামরা eর েসৗnযর্য্ eবং বয্ািp সmেn িজেjস কেরা
না” - aথর্াৎ eর েসৗnযর্য্ ভাষায় বণর্না করার মত নয়। িসজদার বয্ািpকাল সmেn eক বণর্না েথেক জানা
যায়, হযরত আbুর রহমান িবন আoফ (রা.) বেলন,
মহানবী (সা.) eকিদন মসিজেদ eেলন eবং িkবলামুখী হেয় িসজদা কেরন, দীঘর্ সময় যাবত
িসজদাবনত থােকন। eত সুদীঘর্ িসজদা করেলন েয, আিম তঁােক েদেখ dঃি nাgs হলাম আর
আিম eতটা িচিnত হলাম েয, আমার মেন হল - হয়েতা আlাh তা’লা তঁার rহ কবজ কের
িনেয়েছন। uৎকিnত aবsায় যখন আিম মহানবী (সা.)- eর কােছ েগলাম তখন িতিন িসজদা
েথেক uঠেলন। নবী করীম (সা.) বলেলন, েক? আিম বললাম, েহ আlাhর রসুল! আিম, আbুর
রহমান। eরপর আিম বললাম, আপনার িসজদা eেতা দীঘর্ িছল েয, আমার আশংকা হেলা
েকাথাo আপনার rহ কবজ হেয় যায় িন েতা? মহানবী (সা.) বলেলন, ‘আমার কােছ িজbাঈল
eেসিছল eবং e সুসংবাদ িদল েয, আlাh তা’লা বেলন, েয বয্িk আপনার pিত দrদ েpরণ
করেব তার pিত আিম রহমত বষর্ণ করেবা eবং েয বয্িk সালাম বা শািnর জনয্ েদায়া করেব
তার pিত আিম শািn বষর্ণ করেবা। e aনুgেহর কৃতjতা pকােশর জনয্ আিম িসজদাবনত
িছলাম eবং আlাh তা’লার পিবtতার গান গাiিছলাম o gণকীতর্ণ করিছলাম। কােজi pেতয্ক
মু’িমেনর uিচত েখাদার তসবীh o gণকীতর্েণ রত থাকা।
hযুর বেলন, pেতয্ক ভােলার সােথ মno থােক। আlাh তা’লার িনকট সব ধরেনর মn েথেক বঁাচার
জনয্ েদায়া করাo আবশয্ক। আর pকৃত pশংসাকারীেদর aবশয্i আlাh তা’লা তঁার িনরাপtার েব িনেত
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sান েদন। পিবt কুরআেন েযখােন তসবীh’র uেlখ করা হেয়েছ েসখােন সােথ সােথ নামােযরo uেlখ
করা হেয়েছ। aথর্াৎ নামাযo eক pকার তসবীh - যা করা pেতয্েকর জনয্ আবশয্ক আর তাহেলi

ِ
َ ْ رﺑﻚ ْاﻷ َﻋ
َ ِ ّ َ اﺳﻢ
َ ْ  َﺳﺒ ّ ِﺢেমাতােবক েখাদার তসবীh’র সিঠক মূলয্ায়ণ হেব। েযভােব আিম বণর্না কেরিছ

eর eকিট aথর্ হেলা, িনেজর pভুর নামেক জগেত সমুnত কর।

মানুষ আlাh তা’লার gণাবলীর pিতcিব হেত পাের। আর eর সেবর্াtম দৃ াn আমােদর িpয় রসূলl
ু াh
(সা.) যার pিত আlাh তা’লা তঁার পিরপূণর্ বাণী aবতীণর্ কেরেছন। আর e বাণী আlাh তা’লা মানুেষর
pকৃিত aনুসাের aবতীণর্ কেরেছন। মানুেষর বৃিt o শিk িনচেয়র িবকাশ pথম যুেগo হেয়িছল আর
ভিবষয্েত িকয়ামত পযর্n হেত থাকেব। মানব pকৃিতেত আlাh তা’লা যথাযথ pেয়াজেনi নmতা o
েkাধ েরেখেছন। মানুষ কখনo নmতা pদশর্ন কের আবার কখনo েkাধ। তাi মহানবী (সা.)-eর pিত
aবতীণর্ gn পিবt কুরআন আমােদরেক e িশkা েদয় েয sান-কাল েভেদ নmতা o েkাধ pদশর্ন কর,
তেবi মানুষ বেল গণয্ হেব। uদাহরণsrপ, সংেশাধন করার েkেt েদখেত হেব - kমা করেল সংেশাধন
হেব নািক শািs িদেল। aিবেবচেকর নয্ায় যিদ ধু kমাi করা হয় তাহেল সমােজ যারা িবশৃ লা o
ৈনরাজয্ সৃি কের েবড়ায়, তােদর dারা সমােজর শািn-শৃ লা kমশ িবন হেত থাকেব। aতeব eকজন
বুিdমান eবং েখাদাভীr মানুষ সবর্দা মধয্ম পnা aবলmন কের আর e কারেণi আlাh তা’লা বেলেছন,
আিম তােক (মানুষেক) যথাযথভােব সৃি কেরিছ, েস সব েদাষ-trিট েথেক পিবt। eকজন বুিdমান
মানুেষর pিতিট কাজ o কমর্ sান-কাল o পিরেবশ েমাতােবক হেয় থােক।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা sীয় রবুিবয়য্ত বা pিতপালন ৈবিশে য্র aধীেন মানুেষর kমতা o েযাগয্তা
বৃিd করেত থােকন। িতিন যখন তােদর েদাষ-trিট েদেখন তা িনরামেয়র বয্বsাo কেরন eবং িনরামেয়র
uপায় সmেকর্o তােদর aবগত কেরন। আlাহ তা’লা েযখােন শারীিরক েরাগ-বয্ািধ িনরামেয়র বয্বsা
কেরন তdrেপ যুেগ-যুেগ নবী-রসূলগণেক আধয্ািtক বয্ািধ িনরাময় কেl েpরণ কেরেছন eবং তঁারা
সমসামিয়ক যুেগর েরাগ-বয্ািধ িনরাময় কেরন। পূেবর্র সব যুেগর আধয্ািtক েরাগ-বয্ািধ যখন eকসােথ
pকাশ েপল তখন আlাh তা’লা মহানবী হযরত মুহাmদ (সা.)-েক েpরণ কেরন। িতিন তঁার যুেগর সকল
বয্ািধর িচিকৎসা কেরন িকnt দীঘর্কােলর বয্বধােন যখন পুনরায় anকার েনেম আেস। মুসলমানরা
পারsিরক শtrতায় িলp হয় আর তােদর মােঝ িহংসা-িবেdষ বৃিd পায়, তারা আtঘাতী হামলার আ য়
েনয়, হতয্া o হানাহািনেত িলp হয়। egেলা িক iসলােমর িশkা? আlাhর নােম eবং ধেমর্র নােম েয
যুলুম o িনযর্াতন করা হেc eিট িক iসলােমর িশkা? না, কখেনাi eিট iসলামী িশkা হেত পাের না।
eরপর hযূর বেলন, eমন পিরিsিত িনরসন কেl আর িবপn মানবতােক ংস হেত রkার জনয্ আজ
েখাদা তা’লা পুনরায় যুগ iমামেক েpরণ কেরেছন। তঁােক মানেত o gহণ করেত হেব। িতিন পুনরায়
জগdাসীেক eক েখাদার pিত আhান করেছন। মহানবী (সা.)-eর pিত আlাh তা’লা েয িশkা aবতীণর্
কেরেছন েসi িশkার uপর pিতি ত হoয়ার জনয্ িতিন মানুেষর pিত ঔdাt আhান জানান। আর eিটi
pকৃত iসলামী িশkা।
hযূর বেলন, e যুেগ যখন eকিদেক িবিভn িফরকার পk েথেক uিdg িচেt েঘাষণা করা হিcল েয,
েকান eকজন সংেশাধনকারীর pেয়াজন, িখলাফেতর pেয়াজন। আর আlাh তা’লা যখন সবার pােণর
দাবী aনুসাের aভাব েমাচেনর বয্বsা করেলন তখন আবার তঁােক gহণ করেত নারাজ। আlাh তা’লা

ِ َّ aথর্াৎ িতিন েসi সtা িযিন সিঠক চািহদা িক তা িনণর্য় কেরেছন আর
বেলন, ﻓﻬﺪى
َ َ َ ﻗﺪر
َ
َ َ ّ َ واﻟﺬي
তদনুসাের েহদায়াত িদেয়েছন। েযেহতু মানুেষর মােঝ unিতর uপকরণ িবদয্মান রেয়েছ আর তােক পূণর্
শিk েদয়া হেয়েছ। তাi আlাh তা’লা তার e শিk পিরমাপ কের েস aনুযায়ী unিত করার uপাদান
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সৃি কেরেছন। aথর্াৎ pথেম সৃি েক দীkা o সামথর্ দান কেরেছন eবং eরপর িশkা েpরণ কেরেছন।
pধাণতঃ মানুেষর বৃিtগত o শারীিরক pেয়াজন েমাতােবক আlাh তা’লা েহদায়ােতর uপকরণ সৃি
কেরেছন। আর িdতীয়তঃ মানুষ যখনi sলন বা িবপথগামীতার সmুিখন হেয়েছ তখনi আlাh তা’লা
তােক রkার জনয্ েহদােয়ত েpরণ কেরেছন।
eরপর hযূর িবে র িবিভn pােn েকবলমাt ধমর্ীয় িব ােসর কারেণ আহমদীেদর uপর েয যুলুম o
িনযর্াতন হেc েস েpkাপেট বেলন, আিম িমশেরর আহমদীেদর জনয্ িবেশষভােব েদায়ার আেবদন
করিছ, েসখােন গত কেয়ক সpাহ েথেক জামােতর িবrেd বাড়াবািড় করা হেc। আমােদর pায় 12/13
জন আহমদী কারাবিn আেছন। eখনo বুঝা যােc না েয, িক হেব? তাi িবেশষভােব তােদর জনয্ েদায়া
কrন। আlাh তা’লা তােদর আ মুিkর বয্বsা কrন। pশাসন হয়ত ধারণা করেছ েয, eভােব িনযর্াতন
চািলেয় আহমদীেদরেক ঈমান েথেক িবচুয্ত করেত পারেব। আlাh তা’লার কৃপায় আহমদীর ঈমান
aতয্n দৃঢ় o মজবুত, তা েস পৃিথবীর েয েকান pােni বসবাস কrক না েকন। িমশরীয় আহমদীরাo
eর বয্িতkম নন। আমােক তারা e পয়গামi পািঠেয়েছ েয, আপিন িচnা করেবন না। আমােদর ঈমােন
েকান ধরেনর dবর্লতা o েদাdলয্মানতা সৃি হেব না, iনশাআlাh। কেয়ক িদন পূেবর্ েসখােন eকজন
আহমদী মিহলােকo েgফতার করা হেয়িছল।
eরপর hযূর বেলন, আপনারা পািকsােন বসবাসকারী আহমদীেদর জনয্o েদায়া কrন। েসখানকার
aবsা kমশঃ ভয়াবহ rপ িনেc। আlাh তা’লা পৃিথবীবাসীেক মুহাmদী মসীh (আ.)-eর বাণী েশানার,
েবাঝার eবং মানার েসৗভাগয্ দান কrন, েযন পৃিথবী েথেক সকল পি লতা o aশািn দূিরভূত হয়। আিম
পূেবর্o বেলিছ, আlাh তা’লা িহদায়ােতর uপকরণ সৃি কের থােকন আর মানুষেক তা gহণ করা uিচত;
নতুবা আlাhi ভাল জােনন েয, কীভােব িতিন মানুষেক িঠক করেবন। আlাh তা’লা pেতয্কেক সকল
pকার িবপদাপদ েথেক রkা কrন। eবং তঁার িবনয়ী o eকিন বাnােদর anভূর্k কrন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2010. All rights reserved.

