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আরাফার খুতবা ১৪৩৫ হি. 
হি আল্লাি, সব স্তুহত হতামার জনয। তুহম আমালদর সৃজন কলরছ 
নাহি হেলক। বড় কলরছ হছাট হেলক। সবল কলরছ দুববলতা হেলক। 
ধনবান কলরছ হনধবনতা হেলক। চকু্ষষ্মান কলরছ অন্ধত্ব হেলক। 
শ্রবণক্ষম কলরছ বহধরতা হেলক। জ্ঞানবান কলরছ মূখবতা হেলক। 
সুপে হদহখলয়ছ পেভ্রষ্টতা হেলক। হতামার প্রশাংসা ঈমান দান করার 
জনয। হতামার প্রশাংসা কুরআন নাহযল করার জনয। হতামার প্রশাংসা 
পহরবার, ধন-হদৌলত ও সুস্থতার জনয। তুহম আমালদর শত্রুলদর 
পরাি কলরছ, আমালদর হনরাপত্তা হবধান কলরছ। হি রব, হতামার 
কালছ যা-ই হচলয়হছ তুহম তাই আমালদর হদলয়ছ। অতএব হতামার 
জনয যাবতীয় প্রশাংসা যাবৎ তুহম সন্তুষ্ট িও। হতামার জনয প্রশাংসা 
সন্তুহষ্টর পলরও।  
আহম সাক্ষয হদহি, আল্লাি ছাড়া হকালনা সতয ইলাি হনই, হতহন 
একক, তাাঁর হকালনা শরীক হনই। আরও সাক্ষয হদহি, মুিাম্মদ 
আল্লাির বান্দা এবাং তাাঁর রাসূল। সালাত ও সালাম বহষবত হিাক তাাঁর 
ওপর এবাং তাাঁর পহরজন ও সািাবীলদর ওপর।  
আল্লাির বান্দারা, আহম আপনালদর এবাং প্রেমত হনলজর পাপাচারী 
কু্ষদ্র অন্তরলক আল্লািভীরুতার উপলদশ হদহি। হকননা তা সব 
কলযাণকলমবর সমন্বয়ক। আল্লাি বললন,  
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ق   َوَمن ﴿ َ  َيتَّ َعل ٱّللَّ ۥ ََيۡ ُ رَٗجا َّلَّ نۡ  َوَيۡرزُۡقهُ  ٢ ََمۡ ُب   َل  َحۡيُث  م  ۡ  َوَمن ََيۡتَس   َيَتَوّكَّ
َ  إ نَّ  ۥ   َحۡسُبهُ  َفُهوَ  ٱّللَّ   ََعَ  َٰل غُ  ٱّللَّ ۡمر ه ۦ   َب

َ
ُ  َجَعَل  قَدۡ  أ    ٱّللَّ

ء   ل ُكُ  ﴾ ٣ قَۡدٗرا ََشۡ
 [  ٣  ،٢: الطالق]

‘হয আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন কলর, হতহন তার জনয উত্তরলণর পে 
ততরী কলর হদন। এবাং হতহন তালক এমন উৎস হেলক হরযক হদলবন 
যা হস কল্পনাও করলত পারলব না। আর হয আল্লাির ওপর 
তাওয়াকু্কল কলর আল্লাি তার জনয যলেষ্ট। আল্লাি তাাঁর উলেশয পূণব 
করলবনই। হনশ্চয় আল্লাি প্রলতযক হজহনলসর জনয একহট সময়সীমা 
হনধবারণ কলর হদলয়লছন।’ {সূরা আত-তালাক, আয়াত : ২-৩}    
হপ্রয় দীনী ভাইলয়রা, আজ জুমাবার। আজলকর হদনহটই আবার 
আরাফা হদবস। আপনারা জালনন আরাফা হদবস কী? এ মিান 
হদবলস মিান আল্লাি তাাঁর বান্দালদর প্রহত সুদৃহষ্ট হদন। এলদর হনলয় 
গবব কলরন হফলরশতালদর সামলন। আল্লাির রিমলতর বযহি হকমন 
হদখুন। আরাফার এ অবস্থানস্থলল বান্দারা পাপরাহশ হনলয় সমলবত 
িলয়লছ। অেচ দয়ালু প্রভু তালদর হনলয়ই হফলরশতালদর সামলন গবব 
করলছন। তাই হয হকউ জািান্নাম হেলক মুহি চায় হস হযন আরাফার 
হদনহটলক লুলফ হনয়। এ বাতবাহট আর কারও নয় হস মিামানব 
মুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লালমর, হযহন হনজ হেলক বাহনলয় 
হকছু বললন না; যা বললন আল্লাির পক্ষ হেলকই বললন। হতহন 
বলললছন,   
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كْ 
َ
ْن ُيْعِتَق اهلُل ِفيِه َعبًْدا ِمَن انلَّاِر، ِمْن يَْوِم َعَرفََة، َوإِنَُّه َيَْدنُو، َما ِمْن يَْوٍم أ

َ
ََثَ ِمْن أ

َراَد ـَهُؤََلِء؟ :ُثمَّ ُيبَاِِه بِِهِم الَْماَلئَِكَة، َفيَُقوُل 
َ
 َما أ

‘আরাফার মলতা হকালনাহদন হনই যালত আল্লাি হবহশ বান্দালক 
জািান্নালমর আগুন হেলক মুহি হদন। আল্লাি হসহদন হনকটবতবী িন 
এবাং এলদর হনলয় হফলরশতালদর সলে গবব কলর বললন, ওরা কী 
চায়?’ [মুসহলম : ১৩৪৮] 
হয হকউ তার হচরশত্রু ইবহলসলক পরাভূত করলত চায়, হসও হযন 
আরাফা হদবসহটলক কালজ লাগায়। তালিা হবন উবাইদ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু হেলক বহণবত, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললন,  

ْغيَُظ، ِمنُْه ِِف يَْوِم »
َ
ْنَقُر َوََل أ

َ
ْدَنُر َوََل أ

َ
ْصَغُر َوََل أ

َ
يَْطاُن يَْوًما، ـُهَو ِفيِه أ َما ُرِِئَ الشَّ

نُوِب الِْعظَ . َعَرفَةَ  ِ َعِن اذلُّ ِل الرَّْْحَِة، َوََتَاُوِز اَّللَّ ى ِمْن َتََنُّ
َ
 .«اِم َوَما َذاَك ِإَلَّ لَِما َرأ

‘শয়তানলক কখলনা আরাফা হদবলসর মলতা এমন হছাট, িীন, 
পরাভূত ও কু্ষব্ধ হদখা যায় না। আর তা এজনয হয হসহদন আল্লাির 
রিমত নাহযল িয় এবাং বড় বড় গুনাি ক্ষমা করা িয়।’ [মুয়াত্তা 
মাললক : ২৪৫, মুরসাল]  
আরাফা হদবলস আরাফায় অবস্থান ও দু‘আর মাধযলম আপহন পালরন 
আমলনামা হেলক পাপগুললা মুলছ হফললত। পালরন আপনালক 
শয়তালনর হবচুযত ও পেভ্রষ্ট করার একহট পূণব বছলরর সাধনা এবাং 
হবগত জীবলনর পুলরা প্রলচষ্টালক মাহট কলর হদলত। আরাফা হদবলস 
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রিমলতর হমঘমালা অবতীণব িয়। আর তা হছলয় যায় এর 
অবস্থানকারীলদর। এ সম্পলকব ফুযাইল ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর দারুণ এক উহি স্মরণীয়। আরাফায় মানুলষর ক্রন্দনলরাল 
হদলখ হতহন বললহছললন,  

واند ف ألوه دانقاً أكان يردـهم ؟ قيل َل ،  أرايتم لو أن ـهؤَلء صاروا إىل رجل
 . عز وجل أـهون من إجابة رَُجٍل هلم بدانق واهلل للمغفرُة عند اهلل: قال 

‘হতামরাই বল, এত হলাক যহদ হকালনা বযহির কালছ হগলয় সমস্বলর 
একহট মুদ্রার মাত্র এক ষষ্াাংশ প্রােবনা কলর হতহন হক তালদর 
আলবদন হফললত পারলবন? কখলনাই না। আল্লাির শপে, আল্লাির 
কালছ এলদর ক্ষমা করা তালদর জনয ওই হলাকহটর মুদ্রার ষষ্াাংশ 
হদয়ার হচলয়ও সিজতর।’  
এহট এমন এক হদবস যা হপলল এলক ঈলদর হদন হিলসলব গ্রিলণ 
অহভশি ইয়ািূদীরাও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কলরলছ। তাহরক হবন হশিাব 
হেলক বুখারীর এক বণবনায় এলসলছ,  

نَّ رَُجاًل، 
َ
ِمرَي الُمْؤِمِننَي، آيٌَة ِِف ِكتَابُِكْم َتْقَرُءوَنَها، لَْو : ِمَن ايَُهوِد قَاَل َلُ أ

َ
يَا أ

َْذنَا َذلَِك ايَْوَم ِعيًدا يُّ آيٍَة؟ قَاَل : قَاَل . َعلَيْنَا َمْعََشَ ايَُهوِد نََزلَْت، ََلَّتَّ
َ
ايَْوَم }: أ

ْتَمْمُت َعلَ 
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
{ يُْكْم نِْعَمِِت َورَِضيُت لَُكُم اإلِْساَلَم ِدينًاأ
ي نََزلَْت ِفيِه لََعَ انلَِِّبِّ »: قَاَل ُعَمرُ [ ٣: املائدة] ِ قَْد َعَرْفنَا َذلَِك ايَْوَم، َوالَمََكَن اذلَّ

ائٌِم بَِعَرفََة يَْوَم مُجَُعةٍ 
 «َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، وـَُهَو قَ
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“ এক ইয়ািূদী বযহি খলীফা উমর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বলল, 
আপনালদর হকতালব আপনারা একহট আয়াত পলড়ন, যহদ তা 
আমালদর ওপর নাহযল িলতা, আমরা এ হদবসলক ঈদ হিলসলব পালন 
করতাম।’ উমর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললন, ‘হসহট হকান আয়াত?’ 
হলাকহট বলল, ‘আজ আহম হতামালদর জলনয হতামালদর দ্বীনলক পূণবাে 
কলর হদলাম, হতামালদর প্রহত আমার অবদান সমূ্পণব কলর হদলাম 
এবাং ইসলামলক হতামালদর জলনয দ্বীন হিলসলব পছন্দ করলাম।’ 
{সূরা মাহয়দা : ৩} উমর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললন, ‘আহম অবশযই 
হস হদন এবাং হস জায়গা সম্পলকব অবগত হযখালন নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লালমর ওপর আয়াতহট নাহযল িলয়হছল। হতহন 
হছললন আরাফার ময়দালন দণ্ডায়মান। আর হদনহট হছল জুমাবার।” 
[বুখারী : ৪৫, মুসহলম : ৩০১৭] 
আরাফা এমন এক হদবস, হযহদন বান্দারা িাশলরর ময়দালন 
হনলজলদর সহম্মললনর কো স্মরণ কলর। এহদন তারা সবাই পাহেবব 
হজৌলুস ও চাকহচকয হেলক মুি িয়। দু’ টুকলরা সলফদ কাপড় গালয় 
জড়ায়। এ হযন তালদর কাফলনর কাপড়। হযন তারা িাশলরর মালে 
তালদর রলবর সামলন দাাঁড়ালনার জনয পুনরুহিত িলয়লছ। সবার কাাঁধ 
আকাশ অহভমুখী। সবার স্বর দু‘আ ও কান্নায় গুঞ্জহরত। পােবকয শুধু 
এতটুকু, এহদন দু‘আ কবুল করা িলব। মাগহফরাত ও রিমত করা 
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িলব। আর িাশলরর হদন খাতাগুললা বন্ধ কলর হদওয়া িলব। সুতরাাং 
হিসালবর খাতা বন্ধ করার আলগই হদনহটলক কালজ লাগালত িলব।   
আরাফা ময়দালন িাহজরা ছাতা, তাবু ও গাহড়র আড়ালল ছায়া 
হখাাঁলজন। হকন্তু হকয়ামলতর হদন দয়াময় আল্লাির আরলশর ছায়া ছাড়া 
হকালনা ছায়াই োকলব না। অতএব হকন আমরা িায়াতলক সুবণব 
সুলযাগ হিলসলব লুলফ হনব না। যালত আগামীকাল তা কালজ লালগ। 
হযহদন সবাই দয়ামলয়র আরলশর ছায়ার জনয িাহপলতযশ করলব। 
আমরা হকন হসখালন ছায়া লাভকারী সাতলশ্রণীর হকউ িব না। 
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললন,  

 بِِعبَاَدِة : إَِلَّ ِظلُّهُ َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اهلُل ِِف ِظلِِّه يَْوَم ََل ِظلَّ 
َ
اإْلَِماُم الَْعاِدُل، وََشابٌّ نََشأ

قَا  اهلِل، َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلٌَّق ِِف الَْمَ اِجِد، َورَُجاَلِن ََتَابَّا ِِف اهللِ اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَتَفرَّ
ٌة َذاُت َمنِْصٍ  ومََجَاٍل، َفَقاَل 

َ
َخاُف اهلَل، َورَُجٌل : َعلَيِْه، َورَُجٌل َدَعتُْه اْمَرأ

َ
إِِّنِّ أ

ْخَفاـَها َنَّتَّ ََل َتْعلََم يَِمينُُه َما ُتنِْفُق ِشَماُلُ، َورَُجٌل َذَكَر اهلَل 
َ
َق بَِصَدقٍَة فَأ تََصدَّ

 َخاِيًا، َفَفاَضْت َعيْنَاهُ 
‘আল্লাি তায়ালা সাত হশ্রণীর বযহিলক হসহদন তাাঁর আরলশর হনলচ 
ছায়া দান করলবন হযহদন তাাঁর ছায়া বযহতত আর হকালনা ছায়া 
োকলব না; তারা িললা : ১. নযায়পরায়ণ বাদশা (রাষ্ট্রলনতা)। ২. ওই 
যুবক, যার হযৌবনকাল আল্লাির ইবাদলত অহতবাহিত িয়। ৩. ওই 
বযহি যার অন্তর মসহজলদর সলে ঝুলল োলক (মসহজলদর প্রহত তাাঁর 
মন সদা আকৃষ্ট োলক)। ৪. ওই দু’বযহি যারা আল্লাির সন্তুহষ্টর 
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হনহমলত্ত বনু্ধত্ব ও ভাললাবাসা স্থাপন কলর; এ ভাললাবাসায় তারা 
হমহলত িয় এবাং এ ভাললাবাসা হনলয়ই হবহিন্ন িয়। ৫. ওই বযহি 
যালক হকালনা উচ্চবাংশীয় সুন্দরী নারী (অববধ হযৌন হমললন) আহ্বান 
কলর, হকন্তু হস বলল, ‘আহম আল্লািলক ভয় কহর।’ ৬. ওই বযহি হয 
হগাপলন দান কলর, এমনহক তাাঁর ডান িাত যা দান কলর তার বাম 
িাত পযবন্ত তা জানলত পালর না। ৭. ওই বযহি হয হনজবলন আল্লািলক 
স্মরণ কলর; ফলল তাাঁর উভয় হচালখ পাহন বলয় যায়। [বুখারী : 
১০৩১]  
সলববাপহর আরাফা হদবলস সারা বছর খুাঁলজ না পাওয়া মুসহলম জাহতর 
একতার হচত্র হভলস ওলে। বণব, ভাষা ও হদলশর হভন্নতা ঘুলচ হগলয় 
এহদন ঐলকযর অনুপম সুর হবলজ ওলে। সবার হপাশাক এক। সবার 
হলাগান অহভন্ন। সবার কাজও এক। সবার রবও অহভন্ন।   
আল্লাির বান্দারা, আরাফা হদবলসর উপযুি মূলযায়ন করুন। আরাফা 
হদবলসর মযবাদা হকবল িাজীলদর জনযই সীহমত নয়, বরাং িলজ না 
আসালদর জনযও এ হদবলস হসয়ালমর মলতা মিান ইবাদলতর মাধযলম 
আল্লাির সন্তুহষ্ট অজবলনর সুলযাগ রলয়লছ। িাজী ছাড়া অনযলদর জনয 
আরাফা হদবলসর সাওম সুন্নত প্রবহতবত িলয়লছ। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামলক আরাফা হদবলসর সাওম সম্পলকব হজলজ্ঞস 
করা িলয়হছল। উত্তলর হতহন বললন,  

نََة الَْماِضيََة َوابْلَاِقيَةَ يُ » ُر ال َّ  «َكفِّ
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‘(এহট) হবগত ও আগত এক বছলরর (গুনািগুললার) কাফফারা 
স্বরূপ।’ [মুসহলম : ১১৬২] 
আল্লাির বান্দারা, একহট গুনাির ক্ষহতপূরণও আমালদর জনয কত 
গুরুত্বপূণব। আর হসখালন পুলরা দুহট বছলরর কাফফারা! অেচ  
অলনলক এহদনও হনহষদ্ধ কালজ বযি োলক। হযমন গান হশানা, 
চযালনলগুললায় সম্প্রচাহরত মন্দ ও অলীতার হপছলন পলড় োলক। 
আবার অলনলক এহদন তবধ কালজই বযহতবযি োলক। হকন্তু আল্লাির 
কসম কলর বলা যায় হসহট তার জনয ক্ষহতকরই বলট। হযমন 
অলনলক এ মিান হদলন ছুহট হপলয় হবলনাদলন ডুলব হযহকর ও 
ইবাদলতর সুলযাগ িাত ছাড়া কলর। িলজ আসলত না পারা সবাইলক 
আহম এহদন হরাজা হরলখ যোসম্ভব হবহশ হবহশ কুরআন হতলাওয়াত, 
হযহকর, দু‘আ ও দয়াময়, ক্ষমাশীল আল্লাির কালছ হবনীত কান্নাকাহটর 
উপলদশ হদহি।     

৯ হযলিজ ১৪৩৫ হি. হমাতালবক ২০১৪ সালল মক্কার আরাফার 
মসহজলদ নাহমরায় প্রদত্ত িলজর খুতবার সারসাংলক্ষপ 


