ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-oলী’ (aিভভাবক o সাহাযয্কারী) – িdতীয় aংশ

আlাh তা’লার ‘oলী’ ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআন 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
30েশ aেkাবর, 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
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ ّ َ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
( 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)
hযূর আেনায়ার (আi.) বেলন, আিভধািনকগণ আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘oলী’-র বরােত েয সব আয়ােতর
uেlখ কেরেছন, গত খুতবায় আিম তার কেয়কিট uেlখ কেরিছলাম। আজo হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
তফসীেরর আেলােক eমন কেয়কিট আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা েযখােন আlাh তা’লা তঁার gণবাচক নাম
‘oলী’-র uেlখ কেরেছন। আlাh তা’লা মু’িমন o a-মু’িমন, uভয় pকার েলাকেদরেকi ধু তঁার gণবাচক
নােমর বরােত দৃি আকষর্ণ কেরন িন, বরং কািফরেদরেকo সতকর্ কেরেছন। আlাh তা’লা বেলন,

ِ َ ﳛﻔﻈ
ٖ ِ ْ َ ﻳﺪﻳﻪِ و ﻣِ ْﻦ
ٍ ْ َ ﻳﻐﲑ َﻣﺎ ﺑ ِﻘ
ِ
ِ ْ َ ﻣﻌﻘﺒﺖ ﻣّ ِ ْ ۢﻦ
ﻳﻐﲑ ُ ْوا َﻣﺎ
َّ ِ ؕ ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َ ﻮم
ِّ َ ُ ﺣﱴ
ٌ ٰ ِ ّ َ ُ َٗﻟﻪ
ّٰ ان
ّٰ ﻮﻧﻪٗ ﻣ ْﻦ ا َﻣْ ِﺮ
ْ ُ َ ْ َ ﺧﻠﻔﻪ
َ ْ َ َ ﺑﲔ
ُ ّ َ ُ اﻪﻠﻟ َ َﻻ
ِ
ٖ ِ ﻓﻼ ﻣَ َﺮدّ َ َﻟﻪٗ ۚ وﻣﺎ َﳍﻢ ﻣّ ِ ْﻦ
ٍ ْ َ اﻪﻠﻟ ِﺑﻘ
ٍ َ ّ دوﻧﻪ ﻣِ ْﻦ
وال
َ َ ﻮءا
َ ِ َ ؕ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ
ُْ ْ ُ ََ
ً ۤ ْ ﻮم ُﺳ
ْ ِ ُْ َ ِ
َ َ ۤ واذا
ُ ّٰ َ اراد

aথর্: ‘তার জনয্ তার সামেন o িপছেন সাবর্kিনক রkী িনযুk আেছ, যারা আlাহর আেদেশ তােক
রkা কের থােক। িন য়i আlাh তা’লা েকান জািতর aবsা ততkণ পিরবতর্ন কেরন না, যতkণ
পযর্n না তারা তােদর িনেজেদর anেরর aবsার পিরবতর্ন কের। আlাh যখন েকান জািতর জনয্ মn
পিরণােমর িসdাn িনেয় েনন, েকানkেমi তা রিহত করা হয় না; eবং তােদর জনয্ িতিন ছাড়া aনয্
েকান সাহাযয্কারী েনi।’
(সূরা আr রা’দ: 12)

hযূর বেলন, e আয়ােত আlাh তা’লা চারিট িবষয় বণর্না কেরেছন। pথমতঃ আlাh তা’লা pেতয্কেক িনরাপtা
pদােনর িবষয়িট িনেজর হােত েরেখেছন। িdতীয়তঃ আlাh তা’লা েকান জািতর aবsা সmেকর্ তােদর কেমর্র
uপর িভিt কের িসdাn িনেয় থােকন। তৃতীয়তঃ আlাh তা’লা যখন েকান বয্িkেক শািsেযাগয্ বেল সাবয্s
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কেরন, তখন তা pিতহত করা যায় না। চতুথর্তঃ আlাh তা’লা-i pকৃত aিভভাবক, তttাবধায়ক, রkাকতর্া eবং
ِ َ ﳛﻔﻈ
ٖ ِ ْ َ ﻳﺪﻳﻪِ و ﻣِ ْﻦ
ِ ْ َ ۢﻣﻌﻘﺒﺖ ﻣّ ِ ْﻦ
সাহাযয্কারী। হযরত মসীh মouদ (আ.) e আয়াতাংশ, ؕ ِاﻪﻠﻟ
ٌ ٰ ِ ّ َ ُ َٗﻟﻪ
ّٰ ﻮﻧﻪٗ ﻣ ْﻦ ا َﻣ ْ ِﺮ
ْ ُ َ ْ َ ﺧﻠﻔﻪ
َ ْ َ َ ﺑﲔ
সmেn বেলন,
‘আlাh তা’লার পk হেত পাহারাদার িনধর্ারন করা রেয়েছ, যারা তঁার বাnােদরেক সবিদক েথেক,
aথর্াৎ বািহয্ক o আভয্nরীণ uভয় িদক েথেকi রkা কের থােকন।’
সবর্pথম কােক বা কার িনরাপtা িনি ত করা হয়? আlাh তা’লা তঁার েpিরতগেণর িনরাপtার িবষয়িটেক
সবেচেয় েবিশ pাধানয্ িদেয় থােকন। আlাh তা’লার কােছ সবেচেয় িpয় বেল যিদ েকu েথেক থােকন, তেব
িতিন িছেলন মহনবী (সা.)। মহানবী (সা.)-eর জn েথেক মৃতুয্ পযর্n সবর্াবsায় আlাh তা’লা eমনভােব তঁার
সুরkা কেরেছন যা aতুলনীয়। eজনয্i হযরত মুসেলh মouদ (রা.) তঁার তাফসীের ﻣﻌﻘﺒﺖ
ٌ ٰ ِ ّ َ ُ ٗ َﻟﻪaথর্াৎ, তার
জনয্ পাহারাদার িনযুk রেয়েছ - সmেn বেলেছন, ٗ َﻟﻪ-র যমীর (aথর্াৎ ‘তঁার’ সবর্নামিট) মহানবী (সা.)-eর
সtার pিত iি ত করেছ।
hযূর বেলন, মহানবী (সা.) যখন দাবীর পর মkায় জীবনযাপন কেরেছন, তখন আlাh তা’লা সবর্াবsায় তঁােক
কীভােব রkা কেরেছন, তা iসলােমর iিতহাস হেত সবার কােছ িদবােলােকর মত s । সূরা রা’দ-eর েয
আয়াতিট আিম পাঠ কেরিছ তা মহানবী (সা.)-eর pিত মkায় eমন পিরিsিতেত aবতীণর্ হেয়িছল যখন
চািরিদেক চরম শtrতা িবরাজ করিছল। িকnt, আlাh তা’লা sীয় a ীকার aনুযায়ী েসi ভয় র o ভয়াবহ
aবsােতo মহানবী (সা.)-eর eমন িনরাপtা িবধান কেরিছেলন েয, শtrেদর সকল uেdশয্ বয্থর্তায় পযর্বিসত
হয়। বদেরর যুেd আমরা বািহয্ক o আভয্nরীণ িনরাপtার eক aভূতপূবর্ দৃশয্ েদখেত েপেয়িছ।
eকিট বণর্নায় eেসেছ েয,
‘আেমর iবেন েতাফােয়ল নােমর eকজন সদর্ার (েনতা) িছল, েস মহানবী (সা.) েক বলেলা, আিম যিদ
মুসলমান হেয় যাi তেব আপনার পের িক আিম িখলাফত পাব? মহানবী (সা.) বলেলন, ei
শতর্ােরাপকারী eবং তার জািত কখেনাi িখলাফত েপেত পাের না। eেত েস aসnt হেয় বলল, আিম
eমন বািহনী িনেয় আসেবা o আপনােক eমন িশkা িদব, যা আপিন সব সময় sরণ রাখেবন
(নাuযুিবlাহ)। মহানবী (সা.) বলেলন, েখাদা তা’লা েতামােক কখনi eমন সুেযাগ িদেবন না।
েমাটকথা, েস তার স ী’েক িনেয় রাগািnত হেয় িফের েগল। রাsায় তার সাথী তােক বলল- আমার
মাথায় eকিট বুিd eেসেছ, চল আমরা িফের যাi; আিম মুহাmদ (সা.)-eর সােথ কথা বলেত থাকেবা
আর তুিম তঁােক তরবাির িদেয় েশষ কের িদেব। মেন হয় আেমর িকছুটা সতকর্ o বুিdমান িছল, েস
বলল, eেত aেনক িবপদo আেছ, েকননা hযূর (সা.)-eর সাহাবীরা আমােদরেক েমের েফলেব। তখন
তার সাথী, েয খুবi d pকৃিতর িছল, েস বলল, আমরা িদয়াত (রkপন) িদেয় িদব। সুতরাং েস তােক
বুিঝেয়- িনেয় আবার িফের আসল। আেমেরর সাথী রসূল (সা.)-eর সােথ কথা বলেত r করেলা
আর আেমর তরবাির েবর কের িপছেন দঁািড়েয়িছল িঠকi, িকnt hযূর (সা.) uপর আkমন করেত
পারেলা না। আlাh তা’লা তার hদেয়র uপর মুহাmদ (সা.)-eর eমন pভাব েফেলিছেলন েয, েস
তরবাির িনেয় ঠায় দঁািড়েয় থাকেলা, িকnt আkমন করেত পারল না। মহানবী (সা.) যখন িপছেন িফের
েদখেলন eবং বুঝেত পারেলন, তখন িতিন eক পােশ সের েগেলন। eরপর তারা d’জন চুপ-চাপ
েসখান েথেক চেল েগল। িতিন (সা.) তােদর েযেত িদেলন, িকছুi বেলন িন। িকnt আlাh তা’লা
eকিদেক মহানবী (সা.)-eর সুরkা করেলন eবং aপরিদেক েসi d’জেনর uপর pিতেশাধ িনেলন।
রাsায় তার (আেমর eর) সাথীর uপর বjপাত হল eবং েস মারা েগল। আেমর-eর সmেকর্ eেসেছ
েয, তার eকিট েফঁাড়া uেঠিছল, আর তােতi েস ংস হেয় েগল।’
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hযূর বেলন, eিট হেc eকিট মাt uদাহরণ, সুরkা িনি ত করার eমন aেনক ঘটনা িবিভn সমেয় আমরা
মহানবী (সা.)-eর জীবেন েদখেত পাi। মদীনায় eেস পুনরায় hযুর (সা.)-েক আ s করেত িগেয় আlাh
তা’লা মkায় pদt েসi িনরাপtার pিতrিত পুনঃবয্k কেরেছন,

aথর্: আlাh তা’লা েলাকেদর আkমণ েথেক েতামােক িনরাপদ রাখেবন।

ِ َ ّ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣِ َﻦ
ؕ اﻟﻨﺎس
َ ُ ِ ْ َ ُ واﻪﻠﻟ
ّٰ َ
(সূরা আl মােয়দা: 68)

হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘কােরা হােত মহানবী (সা.) মৃতুয্ বরণ না করাo eকিট মহান েমা’েজযা বা aেলৗিকক িনদশর্ন। eিট
পিবt কুরআেনর সতয্তার pমাণ। েকননা কুরআন শরীেফ e সmেকর্ ভিবষয্dাণী রেয়েছ,
ِ َ ّ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣِ َﻦ اﻟﻨ
ؕ ﺎس
َ ُ ِ ْ َ ُ واﻪﻠﻟ
ّٰ َ eবং পূেবর্র gnাবলীেত ei ভিবষয্dাণী িছল েয, েশষ যুেগর নবী কােরা হােত
িনহত হেবন না।’
hযূর (আi.) বেলন, e যুেগ আমরা েদেখিছ আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সতয্তার িনদশর্ন
িহেসেব যখন েpেগর িনদশর্ন েদখােলন, পাশাপািশ তঁােক o তঁার িন াবান মানয্কারীেদর িনরাপtার pিতrিত
িদেয়েছন।
যখন েদেশর সরকােরর পk েথেক িটকা েদয়ার বয্াপাের বাধয্বাধকতা আেরাপ করা হয়, েস সmেকর্ হযরত
মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘আিম aতয্n িবনেয়র সােথ e aনুgহশীল সরকােরর েসবায় িনেবদন করিছ, যিদ আমােদর জনয্ eক
ঐশী বঁাধা না থাকেতা তেব pজােদর মেধয্ সবর্ােg আমরা িটকা িদতাম। ঐশী বঁাধা হেলা, আlাh তা’লা
চােcন ei যুেগ মানুষেক েযন রহমেতর eক িনদশর্ন েদখান। সুতরাং িতিন আমােক সেmাধন কের
বেলেছন, তুিম eবং েয বয্িk েতামার ঘেরর চার েদয়ােলর মেধয্ aবsান করেব eবং যারা পিরপূণর্
aনুসরণ o আনুগতয্ eবং সিতয্কার েখাদাভীিতর সােথ েতামার মেধয্ িবলীন তােদর সবাiেক েpগ
েথেক বঁাচােনা হেব। eিট ei েশষ যুেগ েখাদা তা’লার িনদশর্ন হেব।’
(িকশিতেয় নূh)

িব বাসী েদেখেছ, কীভােব বয্াপকহাের েpেগর pাdভর্াব হয় eবং কেয়ক বছর পযর্n eর জীবানু িবsার লাভ
করা সেtto, আlাh তা’লার aপার aনুকmায় আহমদীরা সুরিkত িছল।
আবার e আয়ােত আlাh তা’লা বেলন:

ِ
ٍ ْ َ ﻳﻐﲑ َﻣﺎ ﺑ ِﻘ
ِ
ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ
َّ ِ
ّٰ َ ﻮم
ِّ َ ُ ﺣﱴ
ّٰ ان
ْ ِ ُ ْ َ ِ ﻳﻐﲑ ُ ْوا َﻣﺎ
ُ ّ َ ُ اﻪﻠﻟ َ َﻻ

aথর্: িন য় আlাh তা’লা কখনo েকান জািতর aবsা পিরবতর্ন কেরন না, যতkণ তারা sয়ং
িনেজেদর aভয্nরীন aবsার পিরবতর্ন না কের।
(সূরা আr রা’দ: 12)

eর aথর্ হেলা, আlাh তা’লা পুেণয্র েkেt িনজ বয্বহার পিরবতর্ন কেরন না। পুণয্বানরা সবর্দা তঁার
কলয্াণরািজ েপেত থােক। যতkণ তারা সৎকমর্ কের, েখাদা তা’লার িনেদর্শানুসাের কাজ কের, যতkণ তারা
আlাhর aিধকার pদান কের, আর বাnার pাপয্ aিধকারo sাcেnয্ িদেত থােক, যতkণ তারা দলবdভােব
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

পুেণয্র uপর pিতি ত থাকেব, ততkণ আlাh তা’লার aপার aনুgেহ তারা eবং তােদর জামাত uভয়i আlাh
তা’লার আিশেসর utরািধকারী হেত থাকেব।
আlাh তা’লার কৃপা, দয়া o তঁার পুরsার হেত মানুষ তখনi বি ত হেত r কের যখন তারা আlাh তা’লােক
aিভভাবক বানােনার পিরবেতর্ শয়তানেক aিভভাবক বানােত আরm কের। পুণয্কাজ কমেত r কের। যুলুম
বৃিd েপেত থােক। ৈপশািচকতা জn িনেত r কের। aিধকার খবর্ হেত r কের। সরকারী কমর্কতর্ারা ঘুষ o
aিবচােরর েkেt সীমাল ন করেত আরm কের। pেতয্ক বয্িk aেনয্র ধন-সmেদর pিত েলালুপ দৃি রােখ।
ধেমর্র েদাহাi িদেয় aনয্েক খুন কের থােক। েস সময় আlাh তা’লা পুনরায় তঁার শািn o সুরkার বয্বsা
uিঠেয় েনন।
েমাটকথা, যতkণ পযর্n না তারা sয়ং িনেজেদরেক মn o খারাপ কােজ িনমিjত কের, েখাদা তা’লা
তােদরেক তঁার কলয্াণরািজ হেত বি ত কেরন না। eিটi আlাh তা’লার িচরnন িবধান। কুরআন করীম aতয্n
িবশদভােব e িবষয়gেলা আমােদর সামেন বণর্না কেরেছ। আlাh তা’লা েকাথাo eকথা বেলন িন, eকবার
কেলমা পাঠ করেলi েতামরা িচরিদেনর জনয্ িনরাপদ হেয় যােব। uk আয়ােতর eকাংেশ আlাh তা’লা eকিট
নীিতগত কথা বেল সতকর্ কের িদেয়েছন েয, মূল শতর্ হেc, েতামরা ঈমান আেনা আর সৎকমর্ কেরা।
সুতরাং, েগাটা umেতর জনয্ আজ eিট eকিট ভাববার িবষয়। িবেশষভােব, েসসব মুসলমান রাে র জনয্, যারা
িনযর্াতন o aবাধয্তায় সীমা ছািড়েয় যােc। আর uk আয়ােতর পরবতর্ী aংেশ আlাh তা’লা যা বেলেছন,
বতর্মােন েস সmেno aিভিনেবেশর pেয়াজন। িবেশষভােব, পািকsানীেদর েবিশ েবিশ তoবা o iেsগফার করা
pেয়াজন। আlাh তা’লা বেলেছন,

ٍ ْ َ اﻪﻠﻟ ِﺑﻘ
َ َ ﻮءا
ََِ ؕ
ٗﻓﻼ ﻣَ َﺮدّ َ َﻟﻪ
ً ۤ ْ ﻮم ُﺳ
َ َ ۤ واذا
ُ ّٰ َ ار اد

aথর্: যখন আlাh তা’লা েকান জািতর মn পিরণােমর িসdাn gহণ কেরন, তখন েকu তা pিতহত
করেত পাের না।
(সূরা আr রা’দ: 12)

aতeব, আlাh তা’লার েসi চূড়াn িসdাn gহেণর পূেবর্ িনেজেদর aবsা সংেশাধন কের পুনরায় পুনয্ কােজ
agগামী হoয়া uিচত।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
ٍ ْ َ ﻳﻐﲑ َﻣﺎ ﺑ ِﻘ
ِ
‘সবর্দা িনজ কৃত কেমর্র ফেলi মানুষ শািs পায়। আlাh তা’লা বেলেছন, ﺣﱴ
َّ ِ
ّٰ َ ﻮم
ّٰ ان
ُ ّ َ ُ اﻪﻠﻟ َ َﻻ
ِ
ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ
ِّ َ ُ aথর্: আlাh তা’লা েকান জািতর aবsা পিরবতর্ন কেরন না, যতkণ পযর্n তারা
ْ ِ ُ ْ َ ِ ﻳﻐﲑ ُ ْوا َﻣﺎ
sয়ং িনেজেদর aভয্nরীন aবsার পিরবতর্ন না কের। (সূরা আr রা’দ: 12) েলােকরা িনেজেদর aবsা o
কমর্ dারা েখাদা তা’লার েkাধ pjিলত কেরেছ; o মnকমর্ dারা িনেজেদর aবsা eমনi পিরবতর্ন
কেরেছ েয, েখাদার ভয়, তাkoয়া o পিবtতা aবলmেনর সব পথ পিরতয্াগ কেরেছ। eছাড়াo pিত
েkেt মn o পােপর পথ aবলmন কেরেছ, আর সmূনর্rেপ েখাদা তা’লার pিত িব াস হািরেয়
েফেলেছ। anকার রােতর নয্ায় সমg পৃিথবীেত নািsকতা ছিড়েয় পেড়েছ, আlাh তা’লার েজয্ািতমর্য়
srপেক গহীন anকাের িনমিjত কেরেছ। েসজনয্ েখাদা তা’লা তােদর uপর েস-i শািs aবতীণর্
করেলন, েযন েলােকরা েখাদা তা’লার srপ েদখেত পায় o তঁার িদেক pতয্াবতর্ন কের। েয বয্িk
চায়, আকােশ তার বয্াপাের গৃহীত িসdাn পিরবতর্ন করা েহাক, aথর্াৎ েস েসi শািs o dঃখ েথেক
মুিk েপেত চায়, যা কেমর্র পিরনােম তার জনয্ িনধর্ািরত হেয়েছ, তার pথম কতর্বয্ হেc, িনেজর
পিরবতর্ন o সংেশাধন করা। যখন েস sয়ং িনেজর মেধয্ পিরবতর্ন আনয়ন কের, তখন আlাh তা’লা
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sীয় a ীকার aনুযায়ী তার uপর েথেক শািs o dঃখ-ক লাঘব কেরন। aতঃপর েস সৎকমর্ করার
মাধয্েম আlাh তা’লার পk েথেক কলয্াণ েপেত আরm কের। আlাh তা’লার আনুgহরািজ তার uপর
বিষর্ত হেত থােক। পাপ কােজর পিরণােম তার pিত আlাh তা’লার aসntি র েযসব pকাশ ঘটেত
আরm হয়, তা দূর হেয় যায়।’
eরপর আlাh তা’লা বেলেছন,

aথর্: আlাh বয্িতেরেক েকান কাযর্িনবর্াহক o তttাবধায়ক েনi।

ٖ ِ وﻣﺎ َﳍﻢ ﻣّ ِ ْﻦ دو
ٍ َّ ﻧﻪ ﻣِ ْﻦ
وال
ُْ ْ ُ ََ
(সূরা আr রা’দ: 12)

সুতরাং, েখাদা তা’লা ছাড়া েকান িনরাপtা দাতা o সাহাযয্কারী েনi, আর িতিনi সকল aিনে র হাত েথেক
বাnােদরেক রkা কের থােকন। তাi তঁােক aেnষণ করা pেয়াজন। েদখা pেয়াজন েয, িতিন িক চান? তঁােক
েকাথায় পাoয়া যােব? যিদ নামায পড়া সেtto eর pতয্ািশত ফলাফল pকািশত না হয়, যিদ েরাযা রাখা সেtto
জািতর aধঃপতন ঘেট, লk লk মানুষ ফরজ হjj আদায় করা সেtto যিদ জাতীয় জীবেন unিতর েকান লkণ
েদখা না যায়, তেব eটা িনি ত, eসব ফরজ কাজ সmাদেন েকাথাo েকান ঘাটিত রেয় েগেছ। আlাh তা’লা e
umতেক eিট েবাঝার kমতা িদন আর তারা েখাদা তা’লার pিত সিতয্কার aেথর্ pতয্াবতর্ণকারী বেল গণয্
েহাক।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেন িবষয়িটেক eভােব বণর্না কেরেছন,

ِ ِّ َ ﻳﻚ
ِ َ اﻪﻠﻟ َﲰِ ﻴ ٌﻊ
ِ
ٍ ْ َ اﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋ َ ٰ ﻗ
ۙ ﻋﻠﻴ ْ ٌﻢ
َ ّ َ َ ۙ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ
َ ّ َ ِ ذﻟﻚ
َ ِٰ
ّٰ َ ﻮم
َ َ َ ْ َ ً ﻧـﻌﻤﺔ
ِّ َ ُ ﺣﱴ
ّٰ ﺑﺎن
ْ َ ّٰ وان
َ ْ ّ ﻣﻐﲑ ًا
ْ ِ ُ ْ َ ِ ﻳﻐﲑ ُ ْوا َﻣﺎ
ْ َ َ اﻪﻠﻟ
ُ ُ َ ﻟﻢ

aথর্: আlাh তা’লা েকান জািতেক িনয়ামত দান করার পর তা পিরবতর্ন কেরন না, যতkণ পযর্n না
তারা sয়ং িনেজেদর aবsা পিরবতর্ন কের। sরণ েরেখা, িন য় আlাh তা’লা সবর্ে াতা, সবর্ jানী।
(সূরা আl আনফাল: 54)

e আয়াত পির ারভােব জািনেয় িদেc েয, আlাh তা’লা িনয়ামত তুেল েনন না যতkণ পযর্n না েস sয়ং
িনেজর aবsা dারা িনেজেক বি ত কের। েকবল পুরেনা েলাকেদর গl-কািহনী নােনার জনয্ আlাh তা’লা
eিট পিবt কুরআেন বণর্না কেরেছন, eমনিট িচnা করা ভূল; বরং eিট মুসলমানেদর সতকর্ করার জনয্ eবং e
েচতনা জাgত করার জনয্ েয, কত বড় িনয়ামত আমরা লাভ কেরিছ- eর সিঠক মযর্াদা িদেত হেব। কুরআন
করীেম আlাh তা’লা sয়ং e িনয়ামত সmেn eভােব বেলন,

aথর্াৎ, আিম েতামােদর uপর আমার িনয়ামত পূণর্ কের িদেয়িছ।

ِ َ ْ ِ ﻋﻠﻴﻜﻢ
َْ
ُ ْ َ اﲤ
ْ ُ ْ َ َ ﻤﺖ
ْﻧﻌﻤﱴ
(সূরা আl মােয়দা: 4)

aতeব, েশষ শিরয়ত gn কুরআন rেপ আমরা ei aমুলয্ িনয়ামত লাভ কেরিছ, আমােদর pিত eর িশkার
uপর আমল করার িনেদর্শ রেয়েছ।
hযূর বেলন, মoলানা হালী বেলিছেলন,
‘আমরা আমােদর পূবর্ পুrষ েথেক যা েপেয়িছলাম তা হািরেয় েগেছ।’
aথচ, ei েসi umত যার সmেn আlাh তা’লা পিবt কুরআেন েঘাষণা িদেয়েছন েয,
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ٍ َ ُ ﺧﲑ
ِ َ ّ ِ ﺮﺟﺖ
ﻟﻠﻨﺎس
ْ َ ِ اﻣﺔ ا ُ ْﺧ
ّ َ ْ َ ﺘﻢ
ْ ُ ْ ُﻛ

aথর্: েতামরাi েসi utম জািত, যােদরেক মানুেষর কলয্ােণর জনয্ সৃি করা হেয়েছ।

(সূরা আl iমরান: 111)

যােদরেক aপেরর কলয্ােণর জনয্ সৃি করা হেয়েছ তারা sয়ং েকন e কলয্াণ েথেক বি ত হেc? eর কারণ,
িনেজেদর েলাকেদর িশেরােcদ করা হেc। েকাথাo েকাথাo িরেমাট কেnাল dারা েবামা িবে ারণ করা হয়।
কাল-পর েপশoয়াের েবামা েফাটােনা হেয়েছ। িনরাপরাধ aেনক মানুষ মারা েগেছ। েকাথাo আtঘািত েবামা
হামলা করা হেc, েকাথাo ধেমর্র নােম আহমদীেদরেক আkমেনর লkয্sেল পিরণত করা হেc aথবা aনয্
েলাকেদরেক িনযর্াতেনর লkয্বst বানােনা হেc। নামধারী uলামােদর aনুসরেণ ei েয কাজ করা হেc, eিট
েকমন পুণয্ তা আমােদর েবাধগময্ নয়। aতeব, e বয্াপাের িচnা করা pেয়াজন, িনেজেদর aবsার পিরবতর্ন
করা আবশয্ক। aনয্থায়, যখন আlাh তা’লার েশষ িসdাn িkয়াশীল হেব, তখন েস পিরণামেক pিতহত করার
kমতা কােরা থাকেব না।
hযূর বেলন, aেনক সময় aপেরর দৃ াno সংেশাধেনর কারণ হয় eবং হoয়া uিচতo। তাi, আহমদীেদর
আtিবে ষণ করা pেয়াজন, যােত আlাh তা’লা সবর্দা আমােদরেক েসাজা পেথ চলার েসৗভাগয্ দান কেরন।
আমরা েযন সবর্দা আlাh তা’লার িনেদর্িশত পেথ চলেত পাির eবং আlাh তা’লার কলয্ােণর কিরয়া আদায়
কির। eর ফেল আlাh তা’লা sীয় pিতrিত aনুযায়ী আমােদর aিভভাবক eবং সাহাযয্কারী হবার দৃ াn
(আমােদরেক) েদখােত থাকেবন।
eরপর hযূর বেলন, পিবt কুরআেন aনয্t আlাh তা’লা বেলন

ِ
ِ ٰ ﻋﺘﺼﻤ ﻮا ِﺑﺎﻪﻠﻟِ ؕ ُﻫ ﻮ ﻣ ﻮﻟ ٰ ُﻜﻢ ۚ َ ِﻓﻨﻌﻢ ا ْﳌ
ِ
َّ ﻗﻴﻤ ْﻮا ا
ْ ِ َّ وﻧﻌﻢ
ُ ْ َ َﻓﺎ
ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ّٰ ْ ُ َ ْ ﻟﺼﻠ ٰﻮة َ َوا ٰﺗُ ْﻮا ا ﻟ ّﺰَ ﻛ ٰﻮة َ َوا
َ ْ َ ﻮﱃ
ُ اﻟﻨﺼﲑ

aথর্: সুতরাং নামায pিত া কেরা eবং যাকাত দাo, আlাhেক সুদৃঢ়ভােব আঁকেড় ধেরা, িতিনi
েতামােদর aিভভাবক। িতিন কতi না utম বnু আর কতi না utম সাহাযয্কারী।
(সূরা আl হাj্: 79)

aতeব eকজন pকৃত মু’িমেনর জনয্ নামায pিত া করা eবং আlাh তা’লার পেথ আিথর্ক কুরবানী করা
eকাn আবশয্ক। েকননা নামায pিত া আর আিথর্ক তয্ােগর মাধয্েমi তােদর মােঝ পিবt পিরবতর্ন সািধত
হেব।
e সmেকর্ আlাh তা’লা aনয্t বেলন:

ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ َ ّ واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُﻮا
ِ َّ ٗﻮﻟﻪ
ﻮن
َّ ﻮن ا
ّٰ وﻟﻴﻜﻢ
ُ ْ ُ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ
َ ْ ُوﻫﻢ رٰ ﻛﻌ
َ ْ ُﻟﺼﻠ ٰﻮة َ وَ ﻳ ُ ْﺆ ﺗ
َ ْ ﻳﻘﻴﻤ
ْ
َ ُ ْ ور ُﺳ
ْ ُ َ َ ﻮن ا ﻟ ّﺰَ ﻛ ٰﻮة
َ َ ُ اﻪﻠﻟ
ُ ُ ُ ّ َ اﳕ َﺎ
ِ ٰ ْ ﻓﺎن ِﺣ ْﺰب اﻪﻠﻟِ ﻫﻢ ا
ِ َّ ٗﻮﻟﻪ
ﻮن
َّ ِ َ واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُ ْﻮا
ّٰ َ ّوَ ﻣَ ْﻦ َّﻳﺘ َ َﻮل
َ ْ ُ ﻟﻐﻠﺒ
َ َ ْ اﻪﻠﻟ َ وَ َر ُﺳ
ُ ُ ّٰ َ

aথর্: িন য়i আlাh, তঁার রসুল eবং েস সব েলােকরা েতামােদর বnু, যারা নামায কােয়ম কের,
যাকাত েদয়, আlাhর সামেন িবনয়াবনত হয়। যখন তারা আlাh eবং তঁার রসূলেক eবং যারা ঈমান
eেনেছ তােদরেক বnুrেপ gহণ কের, তখন তারা েজেন রাখুক েয, আlাhর দলi িবজয়ী হেব।
(সূরা আl মােয়দা: 56-57)

eকিট হাদীেস eেসেছ, হযরত আবু hরায়রা (রা.) বণর্না কেরন, রসূলুlাh (সা.) বেলেছন,
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আlাh বেলন, ‘েয আমার বnুর সােথ শtrতার মনs কেরেছ, আিম তার সােথ যুেdর েঘাষণা িদেয়িছ।
আমার কােছ ei িবষয়িট সবেচেয় েবশী পছnনীয় েয, আমার বাnা আমা কতৃক ফরজ িবষেয়র
মাধয্েম আমার ৈনকটয্ aজর্ন করেব। ফরজ িক? সবেচেয় বড় ফরজ হল iবাদত। pেতয্ক িদেনর
নামায। আমার বাnা নফল iবাদেতর মাধয্েম আমার িনকটবতর্ী হেত থােক। eমনিক আিম তােক
ভালবাসেত আরm কির। যখন আিম তােক ভালবাসেত r কির, তখন আিম তার কান হেয় যাi যdারা
েস বণ কের, আিম তার েচাখ হেয় যাi যdারা েস েদেখ, আিম তার হাত হেয় যাi যdারা েস ধের
eবং আিম তার পা হেয় যাi যdারা েস চলােফরা কের। যিদ েস আমার কােছ যাচনা কের, তেব আিম
aবশয্i তােক দান করব। েস যিদ আমার আ য় pাথর্না কের, তেব aবশয্i আিম তােক আ য় দান
করব। েকান িকছু করেত আিম eমন িdধাgs হi না, েযভােব আিম eকজন মু’িমেনর rহ (pাণ) কবজ
করেত িdধাgs হi। েস মৃতুয্েক aপছn কের eবং তােক ক েদয়া আমার কােছ aপছnনীয়।’
hযূর বেলন, আlাh তা’লা eভােব িনজ বাnার pিত েখয়াল রােখন। aতeব যিদ eকিন ভােব আlাhর সামেন
িবনত হoয়া যায়, তঁার pাপয্ তঁােক pদান করা যায়, তঁার িনেদর্েশর pিত আনুগতয্ করা হয়, েখাদা ভীিতেক
সবর্দা দৃি পেট রাখা হয় তাহেল আlাh তা’লা eমন মানুেষর বnু হেয় যান। আlাh কrন আমরা েযন
পুণয্কেমর্র িদেক agগামী হেয় আমােদর pকৃত মািলক eবং pভুর সােথ সবর্দা সmকর্ বজায় রািখ। আর আমরা
েযন সবর্দা আlাh তা’লার সাহাযয্ eবং সহেযািগতার দৃশয্ aবেলাকন করেত থািক। (আমীন)
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)

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

