
 

 

 

িবদায় হেজর খুতবা : িকছু আেলাকপাত  
 [ বাংলা – Bengali – نغايل ] 

 
 

 

 

আলী হাসান ৈতয়ব 
 
 

স�াদনা : ড. আ�ুল কােদর 
 

 

 

 

 

 
2011 - 1432 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾ وواد  عرب: خطبة حجة الوداع ﴿

 » انغايلة نيللاة «

 
  

 
  ع حسن طيب

 
 

  

 �م  رب  القيدر الكتور :مراجعة

 
 

 
 

 
2011 - 1432 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

 

িবদায় হেজর খুতবা : িকছু আেলাকপাত  

হেজর যাবতীয় িবধান �বতরন করা হেয়েছ তাওহীদ �িত�ার িনিমে�। 

হেজর িবধানাবিলর মেধয রেয়েছ আ�াহ তা‘আলার পিব�তা েঘাষণা 

করা, তাঁর �িত জাপন করা, তাঁর কৃতজতা জাপন করা, তাঁর আেদশ 

পালন করা, এক�বােদর েঘাষণা েদয়া এবং তাঁর েয েকােনা 

অংশীদাির�েক অ�ীকার করা। হেজর ে�াগানতুলয তালিবয়ায় েযমন 

বলা হয়,   

َّ  َنّيَْك  « ُم �َك  الَ  َنّيَْك  َنّيَْك  اللّ َّ  َنّيَْك  لََك  َشِ َْم َ  ِِ
ْ
لَْك  لََك  َعاِّْعَمةَ  ال  الَ  َعالْمم

�َك   .» لَك َشِ

‘আিম হািযর, েহ আ�াহ, আিম হািযর। েতামার েকান শরীক েনই, আিম 

হািযর। িন�য় যাবতীয় �শংসা ও িনয়ামত েতামার এবং রাজ�ও, 

েতামার েকান শরীক েনই।’ [বুখারী : ৫৯১৫, মুসিলম : ১১৮৪] 

এভােবই এ বােকয  িনত �িত িনত হেত  ােক তাওহীেদর েঘাষণা। 

জমাট বাধা িশরেকর অ�কার দূর করার জনয এ িবশাল আ�ান 

হাজীেদর সে�  িনত ে েক  ােক। যােত মানুেষর �ভাব এবং �কৃিত 

হয় সু� ও পির��। পূেবর েযমন তা িছল েপৗ�িলকতা ে েক পিব�। 

তাওহীেদর দীি�েত তা দীি�ময় হয়। অহীর আেলায় তা হয় আেলািকত 
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এবং পরা�মশালী এক স�ার দাসে� তা হয় অটল। েতমিনভােব তা 

সব ধরেনর তাগত এবং মূিতরেক ছুেড় েফেল েদয়। ঈমানী ক�নােক 

সুদৃঢ় কের। অতএব এক আ�াহ তা‘আলা ছাড়া এমন েকােনা মা‘বুদ 

েনই ইবাদত ও আনুগেতযর মাধযেম সৃি�জীব যার অিভমুখী ে েক পাের। 

এক আ�াহ তা‘আলার িদক ছাড়া এমন েকােনা িদক েনই েযখান ে েক 

তারা তােদর আচরণ, আখলাক, তােদর শরীয়েতর নীিতমালা িকংবা 

িবধানাবলী েপেত পাের। এক আ�াহ তা‘আলার প�া ছাড়া তােদর এমন 

েকােনা প�া েনই যা তােদর জীবন এবং তােদর কাযরািদ পিরচালনা 

করেত পাের। আল কুরআনুল কারীেম বলা হেয়েছ,  

ٓ  إَِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ﴿ َّ ِ  ]  ٧٣:  ة اليد[ ﴾ َ�ِٰحدۚٞ  إَِ�ٰهٞ  إ

‘এক ইলাহ ছাড়া েকােনা (সতয) ইলাহ েনই।’{সূরা আল-মািয়দা, আয়াত 

: ৭৩}  

িবদায়ী হেজর বছর িজলহজ মােসর ৮ তািরখ। ম�া মুকাররমার েকাল 

ে েক িমনার পা ুের অ�েলর উে�েশয এক ঝাঁক নববী মশাল যা�া 

শু করল। েসখােনই রাি�যাপন করল। যােত ৯ তািরখ আরাফার 

িদেক রওনা করা যায়। েসখােন সূযর েহেল যাওয়ার পর নানা জনপদ 

ে েক দেল দেল দুগরম িগির িডি�েয় আসা লােখা জনতার উে�েশ 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম খুতবা েদন। এমন সারগভর ও 

বযাপক খুতবা দান কেরন, যা �িতিট হদয় ও কণরেক �জা ও িবধােন, 

অনু�হ ও িব�ােস এবং দয়া ও সদাচাের পূণর কের িদেয়েছ। এ ে েক 

�িতিট অ�র খুঁেজ েপেয়েছ আ�শিির যাবতীয় উপায়, েহদােয়েতর 

সকল �কার এবং জািতঘািত সব বযািধ ে েক সুরকার প�া।   

বলাবাহলয, এ িছল এমন এক উপলক এত িবশাল জনেগা�ীর সামেন 

এভােব ক া বলার সুেযাগ িনেয় যা বারবার আেস না। িবদায়ী েনতার 

সে� েকােনা জািতর এমন �ােণা�ল ও িব�াসদী� সাকােতর তুলনা 

হয় না। একইসে� তা বাঁধ ভা�া কা�া ও িবষােদরও উপলক। কারণ, 

তা িছল আেখরী উ�েতর কাছ ে েক আেখরী নবীর েশষ সাকাষ।  

ي« َُ �ّ
َ
وا اِّيسم  أ إِّ�  ، قَْوِ�  اْسَمعم

  وَ
َ
ْدرِي ال

َ
  لََعّ�  أ

َ
َْ  ال َقي�م

ْ
ل
َ
َذا َهَذا َعِ�  َ�ْع َ  أ َُ  نِ

نًَ ا الَْمْوقِِف 
َ
 .»أ

‘েহ েলাক সকল, েতামরা আমার ক া শন, কারণ আিম জািন না 

স�বত এ বছেরর পের এ জায়গায় আর কখেনা েতামােদর সে� আমার 

সাকাষ হেব না।’ [ইবন িহশাম, আস-িসরাহ আন-নাবািবয়যাহ : 

২/৬০৩] উ�েতর উে�েশ �দ� তাঁর এ ভাষেণ �ান েপেয়েছ �ায়ী 

িরসালাতেক পৃ ককারী িবশাল �মাণ�রপ সাধারণ নীিতমালা এবং 
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বযব�াপনা জােনর িভি�সমূহ। েকােনা মাইক বা �চার মাধযম ছাড়াই এ 

িবশাল গণজমােয়ত তাঁর ব�বয �বণ কেরেছ।  

এ খুতবায় িছল আকীদাগত, পিিতগত ও আচরণগত অেনক িবষয়, 

েযগেলা েমৗিলক িনদশরেনর পযরােয়। এেত সি�েবিশত হেয়েছ ইসলােমর 

নীিতমালা।  ংস হেয়েছ িশরেকর �াসাদ। আর সু�� বয� হেয়েছ 

েসসব হারাম িবষয় েযগেলা হারাম হওয়ার বযাপাের অনযানয রাসূেলর 

ধমরগেলা একমত। েযমন এ ব�েবয িছল : 

১. জান-মােলর িনরাপ�া :  

»  َّ ِِ  َْ َْ  ِدَميَء�م ْمَوالَ�م
َ
َْ  َحَرامٌ  َعأ ْرَمةِ  َرلَيْ�م َْ  َكحم َْ  ِف  َهَذا يَْوِم�م ِر�م ُْ  ِف  َهَذا َش

 َْ �م   .» َهَذا نََ�ِ

‘িন�য়ই েতামােদর র�, েতামােদর স�দ েতামােদর আজেকর এ িদন, 

েতামােদর আজেকর এ মাস, েতামােদর আজেকর এ শহেরর মতই 

েতামােদর জনয হারাম।’ [মুসিলম : ৩০০৯]   

মানুেষর জীবন ও মানব জািতর অি�� রকা িনি�ত করার জনয এই 

অিব�রণীয় ব�েবয উ�ািরত � ম েঘাষণাই িছল র�পাত হারাম ও 

জীবন নাশ ে েক িনরাপ�া �সে�। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  
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﴿  ََ ْ  َو َِّ�  �َّۡفَس  َ�ۡقُتلُوا َّمَ  � ُ  َح َّ �  َّ ِ �  إ ّقِ  ]  ١٥١: االنعيم[ ﴾ بِٱۡ�َ

‘আর ৈবধ কারণ ছাড়া েতামরা েসই �াণেক হতযা কেরা না, আ�াহ যা 

হারাম কেরেছন।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৫১}    

আ�াহ তা‘আলা অনয� বেলন,  

ۡجلِ  ِمنۡ  ﴿
َ
ٰ  َكَتبَۡنا َ�ٰلَِك  أ ٰءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َ ََ ۡۡ ِ َُّهۥ إ

َ
� َ�َتَل  َمن َ وۡ  َ�ۡفٍس  بَِغۡ�ِ  َ�ۡفَسۢ

َ
 ِ�  فََسادٖ  أ

�ِض 
َ
ّ�َما �ۡ�

َ
َ ََ ۡحَياَها َوَمنۡ  َ�ِيٗعا �َّاَس  َ�َتَل  فَ

َ
ٓ  أ ّ�َما

َ
َ ََ ۡحيَا فَ

َ
ۚ  �َّاَس  أ :  ة اليد[ ﴾ َ�ِيٗعا

٣٢  [ 

‘এ কারেণই, আিম বনী ইসরাঈেলর উপর এই হকুম িদলাম েয, েয 

বযি� কাউেক হতযা করা িকংবা যমীেন ফাসাদ সৃি� করা ছাড়া েয 

কাউেক হতযা করল, েস েযন সব মানুষেক হতযা করল। আর েয তােক 

বাঁচাল, েস েযন সব মানুষেক বাঁচাল।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৩২}  

এমিনভােব আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ ে েক বিণরত 

হাদীেছ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ُّ  الَ  « ِ ٍُ  َدمم  ََ
ٍَ  رَجم ْسِل اِ�  اّّيّبم  ثََالٍث  نِإِْحَ ى ِِالّ  مم َّ ِّْفسم  ال ِّْفِس  َعا َّيرِكم  نِي  َعا

يِغهِ  َفيِرقم  ِلِ  .»لِلَْجَميَرةِ  الْمم
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‘িতন কারণ ছাড়া েকােনা মুসলমােনর র� হালাল নয়। িববািহত 

বযিভচারী, হতযার বদলা হতযা এবং আহেল সু�াত ওয়াল জামাত ে েক 

আলাদা দীন �হণকারী।’ [বুখারী : ৬৮৭৮; মুসিলম : ১৬৭৬] 

উপর� ইসলাম েযসব অমুসিলেমর সে� িনরাপ�া চুি� হেয়েছ, তােদর 

হতযা করেতও কেঠারভােব িনেষধ কেরেছ। েযমন আ�ু�াহ ইবন উমর 

রািদআ�াহ আনহ ে েক বিণরত হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,   

َُ  َمنْ  « َعيَهً ا َ�تَ َْ  مم َ َّغةِ  َراِئَةَ  يََرحْ  ل
ْ
َّ  اْ ي َعِِ َُ ْرَ�ِع�َ  َمِسَ�ةِ  ِمنْ  تموَج م  ِرََ

َ
  .»َعًمي أ

‘েয বযি� চুি�কৃত বযি�েক হতযা করল েস জা�ােতর গ�ও পােব না। 

যিদও জা�ােতর �াণ পাওয়া যােব চি�শ বছেরর দূর� সমান জায়গা 

ে েক।’ [বুখারী : ৩১৬৬]  

সুতরাং শরীয়েতর সীমােরখার বাইের মানুষ হতযা করা মহা অনযায় এবং 

কবীরা গনাহ। আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

﴿  ََ ْ  َو َِّ�  �َّۡفَس  َ�ۡقُتلُوا َّمَ  � ُ  َح َّ �  َّ ِ �  إ    ]٣٣: االساء[ ﴾ بِٱۡ�َّقِ
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‘আর েতামরা েসই নাফসেক হতযা কেরা না, যা আ�াহ হারাম কেরেছন, 

স�ত কারণ ছাড়া।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৩৩}  

মানুেষর জীবন েতা েকবল আ�াহ তা‘আলাই েকেড় িনেত পােরন িযিন 

জীবন দান কেরন। আ�াহ তা‘আলার িনেদরশ এবং শরয়ী হদুদ ছাড়া 

অনয েকােনা কারেণ �াণ সংহার করার অনুমিত অনয কােরা েনই।  

েতমিন এ খুতবা জন�াে র বযবহত স�দ বযি�গত কােজ বযবহার 

করেত িনেষধ কেরেছ এবং স�দ খরচ ও তা কােজ লাগােত জােন না 

এমন অবরাচীেনর হােত এ স�দ অপরন িনিষি কেরেছ। সুতরাং 

তসুফ করার জনয এ স�দ তােদর কােছ হ�া�র করা যােব না এবং 

এ স�েদর ওপর িনেজেদর কতৃর�ও �িত�া করা যােব না। যিদও 

তােদর ভরণ-েপাষণ এবং সদাচারণ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  

﴿  ََ ْ  َو ۡمَ�ََُٰ�مُ  �لّسَفَهآءَ  تُۡؤتُوا
َ
ُ  َجَعَل  �َِّ�  أ َّ  �ِيَها َو�ۡرزُقُوُهمۡ  قَِ�ٰٗما ََُ�مۡ  �

ْ  َو�ۡ�ُسوُهمۡ  َٗ  لَُهمۡ  َوقُولُوا وٗفا قَۡو َُ  ]  ٥:  النسيء[ ﴾ ٥ ّمۡع

‘আর েতামরা িনেবরাধেদর হােত েতামােদর ধন-স�দ িদও না, যােক 

আ�াহ েতামােদর জনয কেরেছন জীিবকার মাধযম এবং েতামরা তা 
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ে েক তােদরেক আহার দাও, তােদরেক পিরধান করাও এবং তােদর 

সাে  উ�ম ক া বল।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ০৫}   

িবন�কারীর িবন� করা ে েক এবং �তারক ও েখয়ানেতর হাত ে েক 

এ স�দ রকার জনয আ�াহ তা‘আলা শি�শালী মজবুত েব�নী 

িনধরারণ কেরেছন, যা এেদর ে েক এ স�দেক রকা করেব। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,   

ْ  َو�لّسارِقَةُ  َو�لّسارُِق  ﴿ يِۡدَ�ُهَما فَٱۡ�َطُعٓوا
َ
َ  ۢ ِۗ  ّمِنَ  َََ�ٰٗ�  َكَسَبا بَِما َجَزآَء َّ �  ُ َّ  َعزِ�زٌ  َو�

َِيمٞ   ]  ٣٨:  ة اليد[ ﴾ ٣ َح

‘আর পুুষ েচার ও নারী েচার তােদর উভেয়র হাত েকেট দাও তােদর 

অজরেনর �িতদান ও আ�াহর পক ে েক িশকণীয় আযাব�রপ এবং 

আ�াহ মহা পরা�মশালী, �জাময়।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৩৮} 

আয়াতিটর মাধযেম খুতবােক এ মেমর তািগদ করা হেয়েছ েয, দীেনর 

েহফাযত করা অপিরহাযর যা একিন�ভােব এক আ�াহ তা‘আলার 

ইবাদত ও িজহােদর েচতনা সংরকণ ছাড়া স�ব নয়। েতমিন জীবেনর 

েহফাযত করাও অপিরহাযর যা র�পাত ও হতযা ে েক সংরকণ ছাড়া 

স�ব নয়। িঠক েসভােব স�দ রকা করাও জুরী যা সিঠক 
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পিরচালনা, প  �দশরন এবং ম� েলােকর হাত ে েক রকা করা ছাড়া 

স�ব নয়। ইরশাদ হেয়েছ :  

ْ  إِّ�َما ﴿ ُؤا ٰ ََ ِينَ  َج َّ َ  ُ�َارُِ�ونَ  � َّ وَ�ُۥ � ُۡ �ِض  ِ�  َو�َۡسَعۡونَ  َوَر
َ
ن فََساًدا �ۡ�

َ
ْ  أ وۡ  ُ�َقّتلُٓوا

َ
 أ

 ْ ّلُبٓوا ََ وۡ  يُ
َ
يِۡديِهمۡ  ُ�َقّطعَ  أ

َ
رُۡجلُُهم َ

َ
وۡ  ِخَ�ٍٰف  ّمِنۡ  َوأ

َ
ْ  أ �ِض�  ِمنَ  يُنَفۡوا

َ
 ]  ٣٣:  ة اليد[ ﴾ �ۡ�

‘যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িবুেি যুি কের এবং যমীেন ফাসাদ 

কের েবড়ায়, তােদর আযাব েকবল এই েয, তােদরেক হতযা করা হেব 

অ বা শূেল চড়ােনা হেব িকংবা িবপরীত িদক ে েক তােদর হাত ও পা 

েকেট েফলা হেব অ বা তােদরেক েদশ ে েক েবর কের েদয়া হেব।’ 

{সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৩৩}    

এই পূণরা�তা ও বযাপকতার মাধযেম পিব� শরীয়ত এমন শি�শালী ও  

সু�� িবধান �ণয়ন কেরেছ, যা মানুেষর স�ানজনক জীবন যাপেনর 

অিধকােরর গযারািি েদয়। েয জীবনেক িঘের আেছ মযরাদা এবং যার 

ওপর উড়েত  ােক িনরাপ�া ও �ি�র পতাকা। এর িভি� এমন িকছু 

িবষেয়র ওপর েযগেলােক বাদ িদেল মানবািধকােরর সকল ে�াগানই 

অসাড় হেয় যায় এবং যার সামেন �ান হেয় যায় পৃি বীর সকল 

মানবািধকার সংগঠন ও িনরাপ�া আইন।  
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২. জািহিলয়ােতর সব িকছু বািতল েঘাষণা :  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েস খুতবায় আরও বেলন,  

الَ  «
َ
ّ  أ ءٍ  ُم ْمرِ  ِمنْ  َشْ

َ
َيِهِلّيةِ  أ

ْ
َْت  اْ

َ
ّ  ت ََ وعٌ  قََ  َيِهِلّيةِ  عَِدَميءم  َموْضم

ْ
وَرةٌ  اْ َّ  َموْضم  َعِِ

ّعَل 
َ
َضعم  َدمٍ  أ

َ
َيرِِث  نِْن  َر�ِيَعةَ  انِْن  َدمم  ِدَميدِغَي ِمنْ  أ

ْ
ََ  ال ْسَتِْضًعي َك  َ�َقتَلَتْهم  َسْع ٍ  نَِ�  ِف  مم

 ٌُ َذيْ َيِهِلّيةِ  َعِرَ�ي هم
ْ
وعٌ  اْ ّعلم  َموْضم

َ
َضعم  ِرً�ي َعأ

َ
ّبيِس  ِرَ�ي ِرَ�ينَي أ بْ ِ  نِْن  ََ ّطِلِب  ََ إِنّهم  الْمم

 وَ

وعٌ  ّهم  َموْضم  .»ُم

‘েজেন েরেখা জািহিলয়ােতর সকল িবষয় আমার পদতেল �ািপত। 

জািহিলয়ােতর সকল হতযা মামলা রিহত। সবর� ম আমােদর েয হতযার 

বদলা রিহত করিছ তা হেলা ইবন রিবআ িবন হােরেছর হতযার 

�িতেশাধ। েস বনু সা’দ েগাে� �নযদানকারীর স�ােন িগেয়িছল। 

েযখােন হযাইল তােক হতযা কেরিছল। আর জােহলী যুেগর � ম েয 

সুদ রিহত করিছ তাহেলা আ�াস ইবন আবদুল মু�ােলেবর সুদ। কারণ 

তার সবটাই রিহত।’ [মুসিলম : ১২১৮]  

অন�কােলর জনয জােহলী যুেগর িবষয়গেলােক েপছেন ছুেড় েফলা 

েদয়ার এ বযাপাের এখােন ব�বয অতয� পির�ার। জািহিলয়ােতর 

যাবতীয় িবষয় িছল িশরক, �বৃি� পূজা, বযাপক অরাজকতা এবং সু�� 
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জুলুম িনভরর। তাই তােত িফের যাবার অবকাশ েনই। কারণ, ইসলাম 

বলেত বুঝায় আ�াহ তা‘আলা েয সকল িবধান �ণয়ন কেরেছন তা 

অপিরহাযর কের েনয়া। ইলাহ িহেসেব তােক একমা� মেন করা এবং 

সতযায়েনর মধয িদেয় মাখলুেকর একমা� রব িহেসেব আ�াহর জনয 

িনেজেক নত করা। এছাড়া েগাটা জীবন িব�ৃত বযব�ােক অপিরহাযর 

কের েনয়া। পকা�ের জািহিলয়াহ বলেত বুঝায় িচ�া ও িব�ােস �াি�, 

জীবেনর মমর উপলি�েত �াি�, লকয ও দৃি�ভি�েত �াি�, অভযাস ও 

আচরেণ �াি�, বযব�াপনা ও চিরি�ক �াি�র সমি�েক। ইসলােমর 

আগমেন এর সবই িবদূিরত হেয়েছ। ইসলাম আগমন কেরেছ মানুেষর 

ই�া, অভযাস, ক�না, বা�বতা, পিিত ও আকীদােক পিরবতরন করেত। 

স�ানজনক িভি�র ওপর মানুেষর জীবনেক অিধি�ত করেত। যােত 

েনই পদ�লন, অি�রতা িকংবা সদা িবরাজমান অশাি�। হযা, ইসলাম 

এেসেছ আদিশরক, ৈচি�ক ও রাজৈনিতক ত া জািহিলয়ােতর সকল 

রেপর িবুেি লড়াই করেত। েযমন :  

জািহিলয়ােতর িচ�া-েচতনা �তযাখযান :   

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  
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َهّمۡتُهمۡ  قَدۡ  َوَطآ�َِفةٞ 
َ
َُفُسُهمۡ  أ

َ
ّنونَ  أ ُُ �َ  ِ َّ نّ  �ۡ�َقِّ  َ�ۡ�َ  بِٱ ِٰهلِّيةِ�  ََ ََ َا َهل َ�ُقولُونَ  �َۡ َّ 

ۡمَِ  ِمنَ 
َ
ءٖ�  ِمن �ۡ� ََ  إِنّ  قُۡل  َ�ۡ ۡم

َ
ُّهۥ �ۡ� ُُ  ِۗ ّ  ]  ١٥٤: رمراَ ال[ ﴾ َِ

‘আর অপরদল িনজরাই িনজেদরেক িচ�া�� কেরিছল। তারা আ�াহ 

স�েকর জািহলী ধারণার নযায় অসতয ধারণা েপাষণ করিছল। তারা 

বলিছল, ‘আমােদর িক েকান িবষেয় অিধকার আেছ’? বল, ‘িন�য় সব 

িবষয় আ�াহর।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত : ১৫৪}  

ইসলামী আকীদা তার অনুসারীেদর এভােব গেড় েতােল েয তােদর মেন 

িনেজর বলেত িকছু  ােক না। েস িনেজ হেয় যায় একমা� আ�াহর 

জনয। তাঁর জনযই েস িজহাদ কের। তাঁর পে ই েস িবচরণ কের। তাঁর 

রা�ায় েস মানুষেক ডােক। তাঁর আেদেশই সাড়া েদয়। তার ফয়সালা ও 

িসিা�ই েস েমেন েনয়। সেবরাপির েস স��  ােক তাঁর যাবতীয় িনেদরশ 

ও িবধােন।  

জািহিলয়ােতর িবিধ-িবধান �তযাখান : 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

فَُحۡ�مَ  ﴿
َ
ِٰهلِّيةِ  أ ََ ۡحَسنُ  َوَمنۡ  َ�ۡبُغونَۚ  �َۡ

َ
ِ  ِمنَ  أ َّ ٗما � َۡ  ﴾ ٥ يُوقُِنونَ  ََِّقۡو�ٖ  ُح

 ]  ٥٠:  ة اليد[
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‘তারা িক তেব জািহিলয়ােতর িবধান চায়? আর িনি�ত িব�াসী কওেমর 

জনয িবধান �দােন আ�াহর েচেয় েক অিধক উ�ম?’ {সূরা আল-

মািয়দা, আয়াত : ৫০}    

আয়াতিটর বযাখযায় আ�ামা সা‘দী রহ. বেলন, ‘তােদর ব�বয এবং 

আপনার কাছ ে েক িবমুখ হওয়ার মধয িদেয় তারা িক আ�াহ 

তা‘আলার পক ে েক তাঁর রাসূেলর কােছ ে�িরত িবধােনর িবপরীত 

জােহলী িবধান চায়? হয়েতা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িবধান �হণ 

করেত হেব নয়েতা জােহলী িবধান। এতদুভেয়র মেধয তৃতীয় েকােনা 

িবধান েনই। অতএব েয � মিট (আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িবধান) 

ে েক মুখ িফিরেয় েনেব েস (ি�তীয়িট) জােহলী িবধােনর অনুগামী বেল 

গণয হেব। জােহলী িবধােনর মূেল রেয়েছ মূখরতা, অনাচার ও প ��তা। 

এজনযই আ�াহ তা‘আলা এেক জােহলী যুেগর সে� যু� কেরেছন। 

পকা�ের আ�াহ তা‘আলার িবধােনর মূেল রেয়েছ ইলম, ইনসাফ এবং 

নূর ও েহদােয়ত।’0F

1  

জািহিলয়ােতর েসৗ�যর  �দশরন �তযাখযান :  

                                                           
1. তাফসীর সা‘দী, পৃ�া : ২২৪।   
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نَ  ﴿ َۡ ََ  ُُُيوتُِ�نّ  ِ�  َوقَ ّۡجنَ  َو ََ جَ  َ� ّ ََ ِٰهلِّيةِ  َ� ََ َۡ�  � وَ�ٰ
ُ
 ]  ٣٣:  االحَاب[ ﴾ �ۡ�

‘আর েতামরা গৃেহ আব�ান কেরা এবং �াক- জােহলী যুেগর মত 

েসৗ�যর �দশরন কেরা না।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৩}   

মুজািহদ রহ. বেলন, ‘জােহলী যুেগ নারীরা পুুষেদর সামেন 

িনলর্ভােব চলােফরা করত। এেকই জািহিলয়ােতর েসৗ�যর �দশরন 

বলা হেয়েছ।’1F

2   

কাতাদা রহ. বেলন, ‘েসৗ�যর �দশরন হেলা, নারীেদর েদহভি� ও 

নৃতযচালসহ ঘর ে েক েবর হওয়া।’2F

3  

েকননা েসৗ�যর �দশরনী ও েবেল�াপনার মাধযেম নারীেদর ধািমরকতা ও 

ধমরীয় েচতনা  ংস হেয় যায়। এভােব নারীরা িব�াসঘাতক পুুষেদর 

জনয উ�ু� েভাগ সাম�ীেত পিরণত হয়। অ�ীলতার বযাপকতা ঘেট 

ঈমানদারেদর মােঝ। তারা �লু� হয় জােহলী ি�য়াকলাপ ও 

রীিতনীিতর �িত। 

 

                                                           
2. আ�ুরুল মানুছুর : ৬/২০৬।    
3. তাবারী : ২০/২৫৯।   
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জািহিলয়ােতর গবর �তযাখযান :  

ِينَ  َجَعَل  إِذۡ  ﴿ َّ �  ْ وا َُ ِّيةَ  �ۡ�َِمّيةَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َ�َف ِٰهلِّيةِ  ََ ََ ََزَل  �َۡ
َ
ُ  فَأ َّ َِينََتُهۥ � َۡ  ٰ َ�َ 

وِ�ِۦ ُۡ لَۡزَمُهمۡ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�َ  َر
َ
َِمةَ  َوَ َّۡقَوىٰ  َُ �  ْ َحقّ  َوَ�َُٓوا

َ
ۚ  بَِها أ ۡهلََها

َ
ُ  َوَ�نَ  َوأ َّ  بُِ�ّلِ  �

ءٍ   ]  ٢٦: الفتح[ ﴾ ٢ َعلِيٗما َ�ۡ

‘যখন কািফররা তােদর অ�ের আ�-আহিমকা েপাষণ কেরিছল, জািহলী 

যুেগর আহিমকা।’ {সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত : ২৬}  

ইসলাম এেসেছ অ� বংশ�ীিতর ব�নেক আকীদাগত �াতৃ� এবং 

আ�াহ তা‘আলার িনেদরশ মানা ও তাঁর স�ি� �া রনার িদক ে েক এক 

আ�াহ তা‘আলার দাসে�র ব�েন রপা�েরর জনয। এমন ব�ন যার 

িভি� েকােনা র�, বণর বা জাতীয়তার ওপর নয়। এ হেলা ঈমােনর 

আ�ীয়তা এবং আকীদার ব�ন। কারণ, ইসলাম চায় মানব হদয় েকবল 

এক আ�াহর জনযই িনেবিদত েহাক। আ�াহ ছাড়া অনয সবার স�কর 

ে েক েস পিব� েহাক। তার আ�া েহাক বণরবাদ, েভৗগিলক সীমােরখা 

ও জাতীয়বাদমু�। একক ায় ইসলাম পিরপ�ী সব ে�াগান ও স�ীণরতা 

ে েক পিব�।  
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ঐিতহািসক এ খুতবায় এমন িকছু বযাপক অ রেবাধক নমুনা বয� হেয়েছ 

যা অপিরহাযরভােব জািহিলয়ােতর িবষয়গেলােত অ�ভুর� হয়। েযমন 

গিহরত বাহাদুির ও ঘৃণয সুেদর �চলন। জােহলী যুেগ মানুেষর জীবেনর 

মূলয িছল অিত নগনয। খুেনাখুিন িছল গেবরর িবষয়। তু�ািততু� 

বযাপাের যুেি জিড়েয় পড়া িছল বীরে�র পিরচায়ক। র� ঝরােনা িছল 

মযরাদার চািবকািঠ। েসখােন জীবেনর েকােনা লকয িছল না। িছল না 

েকােনা িনিদর� েচতনা। অরাজকতা এবং লালসার েকােনা সীমা িছল  

না। েয েকােনা মূেলয এবং েয েকােনা প�ায় স�েদর অিধকারী হওয়াই 

িছল সাফলয ও েনতৃ� লােভর উপায়। ইসলােমর আিবভরাব হেয়েছ এ 

িভি�গেলােক বদেল িদেত। এসবেক এমন িকছু েমৗিলক িবধােনর 

মাধযেম পিরবিতরত করেত েযখােন মানবতা পােব তার স�ান ও 

িনরাপ�া। তাই সমূেল উপেড় েফলা হেয়েছ জািহিলয়ােতর েগাঁড়ামী। 

তুেল েফলা হেয়েছ ন� সা�দািয়কতা। মানুেষর �েয়াজন িনেয় সওদা 

করেত বাধা �দান করা হেয়েছ। িবেভদ ও েভৗগিলক আিধপতযেক ছুেড় 

েফলা হেয়েছ। বযাবধান ও উঁচু-িনচুর সকল েভদ েরখা তুেল িদেয় তা 

েকি�ভুত করা হেয়েছ েকবল একিট গেণর ওপর। আর তা হেলা 

তাকওয়া। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
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ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ََ�ٰ  َذَكَٖ  ّمِن َخلَۡقَ�ُٰ�م إَِّا �َّاُس  َٓ

ُ
ْۚ  َوَ�بَآ�َِل  ُشُعوٗ�ا وََجَعلَۡ�ُٰ�مۡ  َوأ ََعاَرفُوٓا َِ 

َََمُ�مۡ  إِنّ  �ۡ
َ
ِ  ِعندَ  أ َّ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �

َ
َ  إِنّ  َ َّ    ]١٣: الجرات[ ﴾ ١ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �

‘েহ মানুষ, আিম েতামােদরেক এক নারী ও এক পুুষ ে েক সৃি� 

কেরিছ আর েতামােদরেক িবিভ� জািত ও েগাে� িবভ� কেরিছ। যােত 

েতামরা পর�র পিরিচত হেত পার। েতামােদর মেধয আ�াহর কােছ 

েসই অিধক মযরাদাস�� েয েতামােদর মেধয অিধক তাকওয়া স��। 

িন�য় আ�াহ েতা সবরজ, সমযক অবিহত।’ {সূরা আল-হজুরাত, 

আয়াত : ১৩}   

জািহিলয়ােতর িবষয়গেলা রিহত করার এই অিভযানেক বা�ব রপ 

িদেত িগেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সবর� ম িনেজর 

ে েকই সূচনা কেরেছন :  

»  َّ ّعَل  َعِِ
َ
َضعم  َدمٍ  أ

َ
َيرِِث  نِْن  َر�ِيَعةَ  انِْن  َدمم  ِدَميدِغَي ِمنْ  أ

ْ
ّعلم  ال

َ
َضعم  ِرً�ي َعأ

َ
 ِرَ�ي ِرَ�ينَي أ

ّبيِس  بْ ِ  نِْن  ََ ّطِلِب  ََ إِنّهم  الْمم
وعٌ  وَ ّهم  َموْضم  .»ُم

‘সবর� ম আমােদর েয হতযার বদলা রিহত করিছ তা হেলা ইবন রিবআ 

িবন হােরেছর হতযার �িতেশাধ।৩F

4 আর জােহলী যুেগর সবর� ম েয সুদ 

                                                           
4. হািরছ িবন আবদুল মু�ািলব।      
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রিহত করিছ তা হেলা আ�াস ইবন আবদুল মু�ােলেবর সুদ। কারণ 

এর সবটাই রিহত।’ [মুসিলম : ১২১৮]  

যােত ব�হদয় ও �বৃি�র অনুসারীরা বুঝেত পাের েয, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনয়েম েকােনা পকপািত�, �া রপরতা 

িকংবা েমাসােহিবর �ান েনই। আ�ীেয়র জনয েকােনা বযিত�ম েনই। 

পিরবােরর জনয েকােনা িবেশষ� েনই। েলনেদেনর েকে� �জন�ীিতর 

েকােনা সুেযাগ েনই। িবচার উে�াধন হেব িনেজেক িদেয়। তারপর 

আসেব অনযরা।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়াসা�াম এখােনই িছেলন আদেশরর 

েক�িব�ু এবং মহে�র িশখর। তাই জািহিলয়ােতর েরওয়াজ ছুেড় 

েফেল সবর� ম আপন চাচাত ভাইেয়র হতযার বদলা মাফ কের 

িদেয়েছন। েযমিনভােব তার চাচার �াপয সমুদয় ঋণ বািতল কের সূচনা 

কেরেছন। এভােব িতিন তাঁর বাণীগেলােক সবরজন ি�য় বািনেয়েছন। 

এিটই আ�াহর িশকাদান পিিত যােক কুরআন িচি�ত কেরেছ :  

﴿  ٓ رِ�دُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
َخاََِفُ�مۡ  أ

ُ
ٓ  إَِ�ٰ  أ ۡ�َهٮُٰ�مۡ  َما

َ
    ]٨٨: هود[ ﴾ َ�ۡنهُۚ  َ
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‘েয কাজ ে েক আিম েতামােদরেক িনেষধ করিছ, েতামােদর িবেরািধতা 

কের েস কাজিট আিম করেত চাই না।’ {সূরা হূদ, আয়াত : ৮৮} এবং 

এেক বা�েব রপ িদেয়েছ মহান সু�ােত নববী :  

ي « َُ �ّ
َ
ِّيسم  َ َمي ا َّ ْهلََك  ِِ

َ
ينَ  أ ِ

ّ
َْ  اَ َْ  َ�بْلَ�م ُم َّ

َ
َق  َِِذا َكنموا َ َم  َسَ ُِ �فم  ِ�ي ِ

َّ وهم  ال  تََر�م

َق  َعَِِذا َم  َسَ ُِ ِعيفم  ِ�ي َّ وا ال قَيمم
َ
َ ّ  َرلَيْهِ  أ

ْ
َم  ال ِ  َعاْ� َّ َّ  لَوْ  ا

َ
َّم ٍ  نِغَْت  وَيِطَمةَ  أ قَْت  �م  َسَ

 .» يََ َهي لََقَطْعتم 

‘েহ েলাক সকল, েতামােদর পূবরবতরীরা  ংস হেয়েছ এভােব েয তােদর 

মেধয েকােনা উ� বংশীয় েলাক চুির করত, তারা তােক েছেড় িদত। 

আর যখন দুবরল বযি� চুির করত, তখন তার ওপর হদ �েয়াগ করত। 

আ�াহর শপ ! যিদ মুহ�েদর কনযা ফােতমাও চুির করেতা, আিম তার 

হাত েকেট িদতাম।’ [বুখারী : ৬৭৮৭ ; মুসিলম : ১৬৮৮]    

ইসলাম ক া ও কােজর অিমল স�েকর সতকর কেরেছ। বলেবন এক 

রকম আর করেবন অনযরকম ইসলােম এ বড় িন�নীয়। আ�াহ 

তা‘আলা ইরশাদ কেরন,   

ونَ  ﴿ َُ ُم
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس  َ ّ َِ

َُفَسُ�مۡ  َوتَنَسۡونَ  بِٱَۡ
َ
َُتمۡ  أ

َ
ََِ�َٰبۚ  َ�ۡتلُونَ  َوأ فََ�  �َۡ

َ
 ٤ َ�ۡعقِلُونَ  أ

   ]٤٤: انقرة[ ﴾
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‘েতামরা িক মানুষেক ভাল কােজর আেদশ িদ� আর িনজেদরেক ভুেল 

যা�? অ চ েতামরা িকতাব িতলাওয়াত কর। েতামরা িক বুঝ না?’ 

{সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৪}  

উপর� আ�াহ তা‘আলা ওই সব েলােকর সে� িবে�ষ েপাষণেক ৈবধ 

কের িদেয়েছন, যারা েসই িন�নীয় পিিত এবং ঘৃণয আচরণ অবল�ন 

কের  ােক। 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ َ  ٢ َ�ۡفَعلُونَ  ََ  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا َُ ِ  ِعندَ  َمۡقًتا َك َّ ن �

َ
ْ  أ  َما َ�ُقولُوا

 ]  ٣  ،٢: الصف[ ﴾ ٣ َ�ۡفَعلُونَ  ََ 

‘েহ ঈমানদারগণ, েতামরা তা েকন বল, যা েতামরা কর না? েতামরা যা 

কর না, তা বলা আ�াহর িনকট বড়ই ে�ােধর িবষয়।’ {সূরা আস-

সাফ, আয়াত : ০২-০৩}  

দীনদার ে�ণীর জনয সবেচ িবপ্নক িবষয় হেলা, সষ কােজর আেদশ 

করা অ চ িনেজ না করা। ভােলা কােজর �িত আ�ান করা অ চ 

িনেজ তা ভুেল  াকা। পাি রব উে�েশয ও �বৃি�র �াে র কুরআেনর 

শ�গেলােক য া�ান ে েক পিরবতরন-পিরবধরন করা এবং অকাটয 

�মাণসমূেহর উে�শযমূলক বযাখযা তালাশ করা। এেত শধু দাঈ ও 
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ধািমরকরাই সে�হপূণর হেয় যান না; তােদর দীনদারী ও দাওয়াতও 

সংশয়া�� হেয় পেড়। এেত কের দীেনর ওপর মানুেষর আ�ায় িচড় 

ধের েযমন আ�াহীন হেয় পেড়ন ওই দীনদার বযি�। কারণ, শ� যিদ 

িব�ােসর আধার ত া অ�র ে েক উষসািরত হয় না হয়, তেব তা 

উ�ািরত হয় শ� ও �াণহীন অব�ায়। যার েকােনা আেবদন  ােক না। 

মানুষ েকােনা ক ায় িব�াস �াপন কের না যাবষ তার ক া কােজ 

অনূিদত হয়। তার বাকয উ�ারণ কেমরর মাধযেম বা�বায়ন হয়। 

তাইেতা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়াসা�াম স�েকর বলা হেয়েছ : 

(রাসূলেক েদখেত চাও, তেব কুরআন েদখ। কারণ,) ‘কুরআনই তার 

চির�।’ [মুসিলম : ৭৪৬]  

ক া ও কাজ এবং আকীদা ও আচরেণর মেধয িমল সৃি�র জনয দরকার 

আ�শিির অনুশীলন। আর তা হয় আ�াহ তা‘আলার সে� স�কর গড়া 

এবং তাঁর সাহাযয ও তাওফীক �া রনার মাধযেম। জীবেনর ময়দান এবং 

বা�বতার টানােপােড়ন �ায়শই মানুষেক �ভাবজাত দুবরলতা ও সবর� 

ছিড়েয় পড়া মে�র উপাদােনর কারেণ অেনযর আ�ান করা প  ে েক 

দূের িনেয় যায়। তেব সবরদা কুরআনেক আঁকেড় ধরা এবং সালাত ও 

সবেরর মাধযেম সাহাযয চাওয়ার মােঝ রেয়েছ সুরিকত �াচীর। এিট 



 

24 

 

তার বাহকেক জিটলতার গ�র এবং অপদ�তার খাদ ে েক রকা 

কের। ইরশাদ হেয়েছ :   

ََۡءانَ  َ�َٰذا إِنّ  ﴿ قَۡومُ  ِ�َ  لِّلِ�  َ�ۡهِدي �َُۡق
َ
ُ  أ ِينَ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ  َوُ�بَّ�ِ َّ ٰلَِ�ٰتِ  َ�ۡعَملُونَ  � َّ َ� 

نّ 
َ
� لَُهمۡ  أ َٗ ۡج

َ
  ]  ٩: االساء[ ﴾ ٩ َكبِٗ�� أ

‘িন�য় এ কুরআন এমন একিট প  েদখায় যা সবেচেয় সরল এবং েয 

মুিমনগণ েনক আমল কের তােদরেক সুসংবাদ েদয় েয, তােদর জনয 

রেয়েছ মহাপুর�ার।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ০৯}      

িবদায়ী খুতবািট িছল সবরেশষ িববৃিত, যােত সািবরক নীিতমালােক দৃঢ় 

করা হেয়েছ এবং েমৗিলক পিিত এঁেক েদয়া হেয়েছ। এিট িছল 

মহানবীর আসমানী ব�ুর উে�েশ িচরিবদােয়র পূবর মুহূেতর উ�েতর 

কােছ তাঁর িরসালােতর লকয বণরনার সবরেশষ সুেযাগ। উে�শয, উ�তেক 

আ�� করা, তােদর েসৗভােগযর উপায় তুেল ধরা এবং আ�াহর দীন ও 

তাঁর েনয়ামেতর পূণরতার েঘাষণা েদয়া। তাই এ খুতবার পরপরই 

আ�াহ তা‘আলা অবতীণর কেরন :  

ِينَ  يَ�َِس  �ۡ�َۡومَ  ﴿ َّ �  ْ وا َُ ۡ�َملُۡت  �ۡ�َۡومَ  َو�ۡخَشۡوِن�  َ�َۡشوُۡهمۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َف
َ
 أ

ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  ََُ�مۡ 
َ
َ�ٰمَ  ََُ�مُ  َورَِضيُت  َِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َوَ ۡۡ ِ�ۡ�  ۚ    ]٣:  ة اليد[ ﴾ دِيٗنا
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‘যারা কুফরী কেরেছ, আজ তারা েতামােদর দীেনর বযাপাের হতাশ হেয় 

পেড়েছ। সুতরাং েতামরা তােদরেক ভয় কেরা না, বরং আমােক ভয় 

কর। আজ আিম েতামােদর জনয েতামােদর দীনেক পূণর করলাম এবং 

েতামােদর উপর আমার িনআমত স�ূণর করলাম এবং েতামােদর জনয 

দীন িহেসেব পছ� করলাম ইসলামেক।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : 

০৩}  

�িত বছর হেজর সময় এেলই িবিভ� িমিডয়ায় িবদায় হেজর খুতবা 

িনেয় আেলাচনা-পযরােলাচনা করা হয়। িবজ আিলম ও িব�ানগণ এ 

ে েক আমােদর জীবন পে র পাে য় বেল েদন। আমােদর কাজ শধু 

রাসূলু�াহর এ অি�ম উপেদশগেলা কেমর �িতফিলত করা। এর মাধযেম 

আমােদর জীবনেক সািজেয় তা উ� ে েক উ��ের উ�ীত করা। ইয়া 

আ�াহ আপিন আমােদর সবাইেক আপনার রাসূেলর এ উপেদশ ও 

জীবন িনেদরিশকাগেলােক পাে য় িহেসেব �হেণর তাওফীক িদন। 

আমীন।  


