
 

 

 



 

 

ঈত্তভ নাসা 

াআখ াসয সফন গাসি অন নািাসয (যসভাহুল্লা) 

 

১৫ তভ ঈদদ 

গুযাফা ফা সযসিতগণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وبركاتو هللا ورمحة عليكم السالم  

وابرك وسلم وآلو دمحم على صل ُّ اللهم العاملني، رب هلل احلمد  

 -:بعد أما

াভদ  ারাদতয য ঈদদ র: 

নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ আযাদ কদযন, 

 مسلم رواه للغرابء فطوىب كمابدأ غريًبا وسيعود غريًبا اإلسالم بدأ

থথ: আরাভ এদদে সনঃঙ্গ-সযসিতবাদফ, সিদযআ অফায তা ূদফথয নযায় সনঃঙ্গ-সযসিত দয় মাদফ, ুংফাদ (সনঃঙ্গ-

সযসিত) গুযাফাদদয িনযআ। (ভুসরভ) 

নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ এখাদন ঐ কর লরাকদদয প্রংা কদযদেন মাযা সযসিত। অল্লায যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ ফদরদেন – طوىب ‘তুফা’ থথাৎ ুংফাদ। অফায طوىب ‘তুফা’ নাদভ িান্নাদত একসি গাে যদয়দে। 

তএফ ুংফাদ এআ গুযাফাদদয িনযআ। 

গুযাফায ঈদেয: গুযাফা দ্বাযা তাদদযদক ঈদেয কযা দয়দে – মাযা ী তথা কুযঅন ুন্নাদক এভনবাদফ অঁকদে ধদযদে - 

লমভসনবাদফ নফী াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ  তাঁয াাফাগণ অঁকদে ধদযসেদরন। এিাআ ‘গুযাফা’ এয থথ। একাকী থাকা 

সকংফা সফদযাসধতা কযা, এিা গুযাফায থথ নয়। ফযং গুযাফা থথ র যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ লমআ অদদথয ঈয 

সেদরন তা অঁকদে ধযা। লমভনসি াসদদ এদদে: غريًبا اإلسالم بدأ  ( আরাদভয ূিনা দয়দে গযীফ তথা সনঃঙ্গ-সযসিত 

ফস্থায়)। গুযাফাযা াসদদয এআ অদথদকআ অঁকদে ধদযদে, লম অদদথয ঈয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ সেদরন। 

ুতযাং غربة ‘গুযফাত’ র, দতযয িনয ভানুল লথদক ৃথক দয় মায়া।  

লল িাভানায় সফৃঙ্খরা লফদে মাদফ, ভতদবদ ফৃসি াদফ এফং সফদঅ’ত ফৃসি াদফ, এভনসক ুন্না সযসিত দয় মাদফ। লআ 

াদথ তয সযসিত দয় মাদফ। িসভদন প্রসতসিত থাকদফ ফাসতর সি – অয মা দতযয নুগাভী দফ তা দফ প্রতযাখযাত। 

 ফা সযসিত ফরদত এিাদকআ ফুঝাদনা ঈদেয। মায ঈয নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ এফং াাফাদয় غربة

লকযাভ যাসদয়াল্লাহু অনহু প্রসতসিত সেদরন – অয তাদদয এআ অদথিাআ এক ভয় সযসিত দয় মাদফ। 

ুতযাং লল িাভানায সযসিসত প্রথভ িাভানায সযসিসতয াদথ সভদর মাদফ। লম ফস্থায ঈয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস 

য়া াল্লাভ এফং াাফাদয় লকযাভ যাসদয়াল্লাহু অনহুযা সেদরন, লল িভানায় ফস্থা অফায লতভনআ দয় মাদফ। মায আসঙ্গত এআ 

াসদদ এদদে: 

ُّبدأُّاالسالمُّغريباُّوسيعودُّغريباُّكماُّبدأُّفطويبُّللغرابءُّرواهُّمسلم



 

 

থথ: আরাভ এদদে সনঃঙ্গ-সযসিতবাদফ, সিদযআ অফায তা ূদফথয নযায় সনঃঙ্গ-সযসিত দয় মাদফ, ুংফাদ (সনঃঙ্গ-

সযসিত) গুযাফাদদয িনযআ। (ভুসরভ) 

ঈস্তাদ অবু্দল্লা অর-অ’দভ ফদরন: াসদদ নফফীদত গুযাফাদদয গুণাফরী ুস্পষ্টবাদফ ফসণথত দয়দে এফং সফসবন্ন িায়গায় এয 

ফযাাদয আসঙ্গত এদদে। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ গুযাফাদদয াভসষ্টক গুণাফরী াসদ যীদপ ঈদল্লখ কদযদেন। 

সতসন ফদরন, القبائل من الن  ّزاع فهم   থথাৎ, গুযাফা র ঐ ভস্ত লরাক মাযা তাদদয লগাদেয ভদধয লমািা। 

লমভনসি সফলদয়য শুরুদত সের, প্রদতযক লগাদেয লনককাযগণ একসেত দফন। অয তাযাআ র প্রদতযক লগাদেয লমািাগণ। তাযা 

এভন ফ লরাক মাযা ুন্নাদত নফফীয াাদময ভানুদলয পাাদকৃত সফলয় ংদাধন কদযন। 

‚ভানুদলয পাাদকৃত সফলয়দক ংদাধন কযা‛ এসি একসি গুরুত্বূণথ সফলয়। এ কািসি মাযা কদযন, তাযা র লনককায, মাদদয 

সযভাণ ভানুদলয ভাদঝ খুফআ কভ ংখযক। অয এযাআ র লনককায এফং ংদাধনকাযী। মাযা তাদদয নাপযভাসন কদয তাদদয 

ংখযা লফস, অয মাযা তাদদয নুযণ কদয তাদদয ংখযা খুফ কভ। তাযা র ঐ ভস্ত লরাক, মাযা তাদদয দ্বীন(লপামদতয 

িনয) তা সনদয় সরদয় মায়। তাযা সকয়াভদতয সদন ইা আফদন ভাসযয়াভ অরাআস ারাভ এয সনকি একসেত দফ। 

এআ র াসদদয াযভভথ। এভনিাআ আভাভ আফনুর ক্বাসয়যভ য. তায সকতাফ ‚ভাদাসযিু াসরকীন‛ এ গুযফাত সফলদয় ঈদল্লখ 

কদযদেন। গুযাফাদদয কর গুণাফরী লখাদন সতসন একসেত কদযদেন এফং এ সফলদয় অদরািনা কদযদেন। 

লভািকথা ঐ কর গুণাফরী মা নফী াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ এফং তায াাফাদদয ভাদঝ সের লগুদরাদক অঁকদে ধযাআ 

র ীদক অঁকদে ধযা। অল্লায কারাভ এফং যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাদভয ুন্নাদক অঁকদে ধযাআ র গুযফাত 

ফা সযসিসত। 

একর গুযাফাদদয গুণাফরী এফং ভমথাদা লসদন প্রকা াদফ, লমসদন ভানুদলয ফস্থা লািনীয়  করুণ দফ। ভাদি খাযাফী 

ফৃসি াদফ, িাসযসেক ধঃতন ঘিদফ, লনককায ভানুল হ্রা াদফ। পদর তুসভ এভন াামযকাযী কভআ লদখদফ, মাযা দতযয 

ঈয লথদক লতাভাদক থ লদখাদফ। তাোো ুন্না সক্ষাদানকাযী থাকদফনা। পদর তুসভ এভন কাঈদক লদখদত াদফনা - লম 

লতাভাদক দতযয সদদক থ লদখাদফ - মায ফযাাদয নফীসি াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ অদদ সদদয়দেন। 

তঃয ঈস্তাদ অর-অ’দভ ফদরন: এ িাভানায় ফদিদয় সধক সযসিত ফযসি র ভুিাসদগণ। তাযা সনদিদদযদক কুযফাসন 

কদযদে এফং সনি িন্মবূসভদক তযাগ কদযদে। সপ্রয়িনদদয লথদক ৃথক দয় লগদে, সনদিদদয স্বাদদক সযতযাগ কদযদে। তাযা 

িাারত ফা জ্ঞতা এফং তায ত্রুসি লথদক উদবথ ঈদে এদদে, পদর তাযা তাগুতদক লতালাদভাদ কদযনা। তাযা তাদদয দ্বীদনয 

ভদধয প্রসতসংাযায়ণ কাদপযদদযদক ুদমাগ লদন না এফং প্রফৃসত্তয নুাযীদদয প্রসত নভনীয় ন না। সফদঅ’সতদদয প্রসত 

লকাভর ন না ফযং তাযা তাদদয নফীয ুন্নাদক দৃঢ়বাদফ অঁকদে ধদযন। নফী াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাদভয দাঙ্ক 

নুযণ কদযন। তাযা াাফাদদয নীসতয ঈয িদরন। তাোো তাযা াাফাদদয ন্থাদক সযতযাগ কদযনসন - লম থ 

তাদদযদক তাদদয কাসিত গন্তদফয লৌঁদে সদদফ। 

 



 

 

অল্লা তা’অরা আযাদ কদযন: 

 

ُِّّ م ن ُّ وََكأَيّ ن ُّ} ُّ َأَصابَ ه م ُّ ل َما َوَىن وا َفَما َكث يرُّ ر ب ّي ونُّ َمَعو ُّ قَاَتلَُّ َنب  َتَكان وا َوَما َضع ف وا َوَما اَللّ ُّ َسب يل ف  ََل م ُّ َكانُّ َوَما*  الّصاب ر ينُّ ُي  ب ُّ َواَلّل ُّ اس   ذ ن وبَ َنا لََنا اغ ف ر ُّ رَبّ َنا قَال وا َأن ُّ إ اّلُّ قَ و 
َرافَ َنا ُّ َوإ س  م ُّ َعَلى َوان ص ر نُّ َأق َداَمَنا َوثَبّ ت ُّ َأم ر نُّ ف  ن  يَا ثَ َوابُّ اَلّل ُّ َفآََتى م ُّ*  ال َكاف ر ينُّ ال َقو  نُّ الد  َرة ُّ ثَ َواب ُّ َوح س  خ  ن نيُّ ُي  ب ُّ َواَلّل ُّ اْل   {ال م ح س 

থথ: এফং কত নফী মুি কদযদেন, এফং তাদদয াদথ ফহু অল্লা য়ারা সের। অল্লায দথ তাদদয লম সফমথয় ঘদিসের তাদত 

তাযা ীনফর য়সন। অল্লা ধধমথীরদদয বারফাদন। একথা ফযতীত তাদদয অয লকান কথা সেরনা লম, ল অভাদদয 

প্রসতারক! অভাদদয া এফং অভাদদয কাদি ীভারঙ্ঘন তুসভ ক্ষভা কয, অভাদদয া ুদৃঢ় যাখ এফং কাদপয ম্প্রদাদয়য 

সফরুদি অভাদদযদক াাময কয। তঃয অল্লা তাদদযদক াসথথফ ুযস্কায এফং যকাদরয ঈত্তভ ুযস্কায দান কদযন। 

অল্লা ৎকভথযায়নদদযদক বারফাদন। (ূযা অদর আভযান – ১৪৬-১৪৮) 

 

আা র লল িাভানায গুযফাত ফা সযসিত ম্পদকথ অদরািনা। অভযা অল্লা তা’অরায সনকি লদায়া কসয, সতসন লমন 

অভাদদয খাদতভা সফর-খাআয নসফ কদযন এফং সতসন লমন অভাদদয প্রসত ন্তুষ্ট থাকা ফস্থায় ভৃতুয দান কদযন। অভীন।  

وبركاتو هللا ورمحة عليكم والسالم  

********************** 

 


