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সূচীপত্র
আসহাবে ফীবের ঘটনা
আল্লাহর ঘবরর বেরুবে যুে করার ভয়ােহ শাবি
হবিোবহনীর উপর যযভাবে আযাে এবো
আসহাবে ফীবের ঘটনাস্থে
আসহাবে ফীবের ঘটনা যেবক বশক্ষা
ধনসম্পবদর অপেযেহার ও তার পবরণাম
আয়াবতর শাবন নুযুে বহবসবে প্রবসে একবট অবনভভ রবযাগ্য ঘটনা
প্রেম আবোচনা: সা‘োো রা. সংক্রান্ত বরওয়াবয়বতর সনদ যাচাই
১. হযরত আেূ উমামা রা.
২. হযরত ইেবন আব্বাস রা.
৩. হযরত হাসান রা.
বিতীয় আবোচনা: ঘটনাবটর েযাপাবর বেবশষজ্ঞবদর মতামত
গ্াযওয়াবয় েদর
গ্াযওয়াবয় েদবরর যপ্রক্ষাপট
গ্াযওয়াবয় আহযাে
রাসূেুল্লাহর প্রবতরক্ষা েযেস্থা: পবরখা খনন
পবরখা খনবনর সময় মুবিযার প্রকাশ
পবরখা ততবর হবয় যগ্ে
মুসবেম োবহনীর প্রস্তুবত
শত্রু োবহনীর অেস্থান
শত্রুবদর সাবে মুসবেম োবহনীর যমাকাবেো
শত্রুবদর বভন্ন পে অেেম্বন
পবরেবতভ ত পবরবস্থবত: মুসবেম োবহনী কবিন পরীক্ষার সম্মুখীন
মুনাবফকবদর প্রতারণা ও পোয়ন
গ্াযওয়াবয় আহযাবের পরেতী ঘটনা
মদীনা মুনাওয়ারা অেবরাধ
কাবফরবদর সবম্মবেত আক্রমণ
হযরত সাবফয়া রা. এর োহাদুবর
কাবফরবদর আত্মকেহ
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গ্াবয়বে মদদ
সংোদ সংগ্রবহ হযরত হুিায়ফা রা.
গ্াযওয়াবয় খায়োর
খায়োর যুবের যপ্রক্ষাপট
খায়োর যুবে বেিবয়র সুসংোদ
খায়োর যুবের সময়কাে
খায়োর যুবের তসনযদে
নেীিীর স্থোবভবষক্ত বনবয়াগ্
বিহাবদর পবে রওয়ানা এেং শাহাদাবতর সুসংোদ
খায়োবরর উপকবে
নেীিীর োহন
িনপবদ প্রবেবশর আদে বশক্ষাদান
আক্রমবণর সূচনা এেং বপ্রয়নেীর যোবন বেিবয়র সুসংোদ
খায়োবরর দুগ্ভসমূহ
নাইম দুগ্ভ বেিয়
কামুস দুগ্ভ বেিয়
মারহাবের সাবে যুে
আেী রা.-এর েীরত্ব সংক্রান্ত একবট অগ্রহণবযাগ্য েণভ না
উম্মুে মুবমনীন হযরত সাবফয়া রা. প্রসঙ্গ
সা‘দ বেন মুয়ায দুগ্ভ বেিয়
কুল্লা দুগ্ভ বেিয়
কাবফর যখন দীবনর তসবনক
ওয়াবতহ ও সুোবেম দুগ্ভ বেিয়
খায়োর বেিবয়র পর মুসবেমবদর সচ্ছেতা োভ
আনসারবদর প্রদত্ত োগ্ান ও শষযবক্ষত যফরত প্রদান
গ্বনমবতর সম্পদ েণ্টন
েণ্টন পেবত
‘ফাদাক’ বেিয়
‘ওয়াবদবয় কুরা’ বেিয়
অবনযর সম্পবদ যখয়ানবতর মন্দ পবরণবত
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ইহুদী ষড়যবের আবরক পেভ
খায়োর যুবের কবয়কবট বশক্ষণীয় ঘটনা শহীদ নাবক িাহান্নামী
িান্নাবতর ধনভাণ্ডার
ঈমাবনর মূেয
খায়োর যুবে নাবযেকৃত হুকুম-আহকাম
ঐবতহাবসক মক্কা বেিয়
মক্কা বেিবয়র যপ্রক্ষাপট
পরািয় যযভাবে বেিবয় রূপান্তবরত হবো
১. নেশবক্তর উত্থান
২. যুে বেরতী
৩. বেশ্ব দরোবর ইসোম
৪. মক্কার দূেভে মুসেমানবদর ধমীয় স্বাধীনতা োভ
৫. ইসোবমর যসৌন্দবযভর প্রচার-প্রসার
৬. খাবেদ ইেবন ওেীদ রা. এর ইসোম গ্রহণ
মক্কা বেিবয়র োবহযক যপ্রক্ষাপট
কুরাইশ কতৃভ ক হুদাইবেয়া সবি চু বক্ত ভঙ্গ
নেীিীর দরোবর েনু খুিাআর ফবরয়াদ
কুরাইশবদর সবি নোয়ন প্রবচষ্টা
নেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাবমর প্রবত ভাবোোসা !
বেিয়াবভযাবনর প্রস্তুবত
হাবতে ইেবন আেী োেতাআ রা. -এর বচবি
নেীিীর কোর সতযতার উপর সাহাোবয় যকরাবমর ঈমান!
বেিবয়র পবে রওনা
যরাযা যভবে যফো...
ক্ষমা ও উদারতার নেী!
মক্কার উপকবে
ক্ষমা মহানুভেতার বিতীয় দৃষ্টান্ত!
আেু সুবফয়াবনর ইসোম গ্রহণ
আেু সুবফয়াবনর মুসবেম োবহনী পযভবেক্ষণ
বেনয় ও নম্রতার আবরা একবট দৃষ্টান্ত!
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আেু সুবফয়াবনর সতকীকরণ
মক্কায় প্রবেশ
ফাতবহ মক্কার সফবর নেীিীর অেস্থানস্থে
খান্দামা েড়াই!
‘বেনয়ী’ যেবশ ‘বেিয়ী’র পদাপভ ণ!
হািবর আসওয়াদ চু ম্বন ও কাো ঘবরর তাওয়াফ
কাোর আবশপাবশর মূবতভ অপসারণ
োইতু ল্লার চাবে গ্রহণ ও তাবত প্রবেশ
কাো অভযন্তবরর মূবতভ অপসারণ
একবট োবনায়াট েণভ না
‘মতন’ মুনকার হওয়া প্রসঙ্গ
কাোর অভযন্তবর নেীিীর নামায আদায় ও তাকেীর প্রদান
ঐবহহাবসক খুতো : ক্ষমা ও উদারতার সবেভাচ্চ দৃষ্টান্ত
হতযার দণ্ডাবদশপ্রাপ্ত কবতপয় কাবফর
কাো ঘবরর চাবে হিান্তর
মক্কার ইোবর আোবরা তাওহীবদর েুেন্দ আওয়াি
মক্কাোসীর ইসোম গ্রহণ এেং নেীিীর হাবত োই‘আত
উবম্ম হানী রা. এর ঘবর নামায আদায়
বিতীয় বদবনর খুতো
মক্কার অবশপাবশর মূবতভ ভাো
বপ্রয় যক যপবয়ও হারাবনার শঙ্কা!
কতবদন বিবেন মক্কায়
মক্কা বেিয় বক সবিমূেক না বক েেপূেভক?
মক্কা বেিবয়র ঘটনা হবত আহবরত বেবধ-বেধান
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আসহাবব ফীবলর ঘটনা:
আল্লাহর ঘবরর ববরুবে যুে করার ভয়াবহ শাবি
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক সববাধন কবর আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
ضل ْي ٍل ○ َوا ْر َس َل
ْ ك با ْص َحاب الْف ْيل ○ ال َْم َي ْج َع ْل ك َْي َد ُّه ْم ِف َت
َ ُّال َْم َت َر ك َْي َف ف ََع َل َرب
○ف َما ك ُّْو ٍل
ٍ يا ا َباب ْي َل ○ َت ْرم ْهْي بح َجا َر ٍة م ْن سج ْي ٍل ○ ف ََج َعل َُّه ْم ك ََع ْص
ْ ْ عَل
َهْي َط ْ ر

আপবন বক দদবেনবন, আপনার পালনকততা হবিবাবহনীর সাবে বকরূপ
বযবহার কবরবেন? বতবন বক তাবদর চক্রান্ত সম্পূর্তরূবপ বযেত কবর
দদনবন? আর বতবন তাবদর উপর পাঠাবলন ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে, যারা
তাবদর উপর কংকর জাতীয় পাের বনবেপ করবেল। ফবল আল্লাহ
তাবদর ভবেত ভূবিসদৃশ কবর দদন। (সূরা ফীল, আয়াত:১-৫)

এই সূরায় আসহাবব ফীল বা আবরাহার হবি বাবহনীর ঘটনা সংবেবপ
ববর্তত হবয়বে। তারা কাবা ঘর ধ্বংস করার উবেবে হবি বাবহনী বনবয়
মক্কা মুকাররমায় অবভযান পবরচালনা কবর ইয়ামান দেবক বমনা পযতন্ত
দপ াঁবে বেল। আল্লাহ তা‘আলা নগর্য ও েুদ্র পাবেবদর মাধযবম তাবদর
বাবহনী বনবিহ্ন কবর তাবদর কুমতলব ধুলায় বমবশবয় দদন।
োতামুল আববয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জবমেরর
বের মক্কা মুকাররমার অদূবর এই ঘটনা ঘবটবেল। দবশ বকেু
দরওয়াবয়ত দ্বারা এটা প্রমাবর্ত এবং এটাই প্রবসে বর্তনা। (তাফসীবর
ইববন কাসীর)

হাদীস ববশারদগর্ এ ঘটনাবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর একপ্রকার মুবজযারূবপ আেযাবয়ত কবরবেন। মুবজযা
বলবত সাধারর্ত এমন দকান অবল বকক ঘটনাবক বুঝাবনা হয় দযটা
নবুওয়যাত প্রাবির পর নবীগবর্র দাবববক সতয প্রমাবর্ত করার জন্য
আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ কবর োবকন। তবব আববয়া আলাইবহস
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সালাবমর নবুওয়যাত দাববর পূববত বরং তাাঁবদর জবমেররও পূববত আল্লাহ
তা‘আলা মাবঝ মবধয পৃবেবীর বুবক এমন বকেু ঘটনা ও বনদশতন প্রকাশ
কবরন, যা অবল বককতায় মুবজযার অনুরূপই হবয় োবক। এধরবনর
বনদশতনবক হাদীসববদগবর্র পবরভািায় ইরহাসাত ( )ا ْر َحا َصا ْتবলা হয়।
 ا ْر َحا َصا ْتএর শব্দ ( َر ْحصরহসুন) অেত বভবি ও ভূবমকা। এসব বনদশতন
নবীর নবুওয়যাত প্রকাবশর বভবি ও ভূবমকা বহবসবব সংঘবটত হয় ববধায়
এগুবলাবক ‘ইরহাসাত’ বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর নবুওয়যাত এমনবক
জবমেররও পূববত এ ধরবনর কবয়কবট ইরহাসাত প্রকাশ দপবয়বে।
উবল্লবেত সূরা ফীবল ববর্তত হবি বাবহনীবক কুদরতী গজব দ্বারা প্রবতহত
করার বনদশতন এ সববর অন্যতম।
আসহাবব ফীল-এর ঘটনা
হাদীস ও ইবতহাসশাবের ইমাম আল্লামা ইববন কাসীর রহ. বর্তনা
কবরন, ইয়ামাবনর উপর বহমইয়ারী শাসকবদর কতৃতত্ব বেল, যারা
আল্লাহর সাবে অংশীদার সাবযি করবতা। তাবদর প্রধান বাদশা যুনাওয়াস তৎকালীন আহবল হক তো ‘ঈসা ‘আলাইবহস সালাবমর
দীবনর অনুসারী তাওহীদপন্থীবদর উপর েুব জুলুম কবরবেল। দস
ববশাল আকাবর এক গতত েনন কবর তাবত অবি প্রজ্ববলত কবর এবং দয
সমি দীনদার তাওহীদপন্থী মূবততপূজা দেবে এক আল্লাহর ইবাদত
করবতন, তাবদর সকলবক উক্ত প্রজ্ববলত অবিকুবডে বনবেপ কবর
জ্বাবলবয় দদয়। যাবদর সংেযা ববশ হাজাবরর কাোকাবে বেল। এটা ঐ
অবিকুবডের ঘটনা, যা ‘আসহাবব উেদুদ’- এর আবলাচনায় সূরা
বুরুবজ উবল্লে হবয়বে।
এবদর মধয দেবক দুই বযবক্ত দয দকাবনা উপাবয় তার কবল দেবক উোর
দপবয় েুবট এবস পারস্য-সম্রাবটর কাবে ফবরয়াদ কবর, বহমইয়ারী
শাসনকততা দীনদার তাওবহদপন্থীবদর উপর এরূপ অতযাচার চালাবে।
আপবন তার প্রবতবশাধ বনন।
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তেন পারস্য-সম্রাট ‘ঈসা ‘আলাইবহস সালাবমর দীবনর অনুসারী
হাবশার শাসনকততার কাবে বচবঠ বলেবলন, আপবন এই জুলুবমর
প্রবতবশাধ গ্রহর্ করুন। বতবন এই বনবদতশ দপবয় এক ববশাল
সসন্যবাবহনী দুই কমাডোর তো আরবাত ও আবরাহার দনতৃবত্ব
ইয়ামাবনর ঐ বাদশার দমাকাববলা করার জন্য দপ্ররর্ কবরন। উক্ত
দসনাবাবহনী তার দদবশর চারবদবক েবেবয় পবে এবং দগাটা ইয়ামানবক
বহমইয়ার সম্প্রদাবয়র কবজা দেবক স্বাধীন কবর।
তেন বহমইয়ার শাসনকততা যু-নাওয়াস পাবলবয় যায় এবং এক পযতাবয়
নদীবত েুবব মারা যায়। এভাবব আবরাহার মাধযবম ইয়ামান অঞ্চল
হাবশার শাসনকততার দেবল চবল আবস।
পরবততীকাবল আরবাত ও আবরাহার মবধয লোই হয়। তেন আরবাত
বনহত হয় এবং আবরাহা জয়ী হয়। এবত আবরাহা ইয়ামাবনর উপর
এককভাবব দেলদাবরত্ব কাবয়ম কবর।
আবরাহার বযাপাবর ঐবতহাবসকবদর বক্তবয হবলা, দস শাহী দগাবত্রর
বেল। তার নাম বেল আবরাহা। বকন্তু দযবহতু তার নাক কাটা বেল,
তাই আরবরা তাবক ( ا برهة االشرمআবরাহা আলআশরাম) বলবতা।
আরবববত  اشرمশবব্দর অেত নাক কাটা।
কাবরা কাবরা মবত, আবরাহা ৫২৫ বিস্টাবব্দ রাজত্ব শুরু কবর। আর
দকান দকান ঐবতহাবসক ৫৪৩ বিস্টাবব্দর কো উবল্লে কবরবেন।
‘আরদুল কুরআন’ প্রবর্তা বদ্বতীয় মতবটবকই প্রাধান্য বদবয়বেন।
আবরাহা কট্টর বিস্টান বেল, যার কারবর্ দস দগাটা সাম্রাবজয ঈসায়ী
মুবাবল্লগ বনযুক্ত কবরবেল এবং শহবর-বন্দবর বে বে বগজতা বনমতার্
কবরবেল। দশি পযতন্ত আবরাহা ইো করবলা, ইয়ামাবন এমন একবট
শানদার বগজতা বনমতার্ করবব, যার দকান নযীর পৃবেবীর বুবক োকবব
না। এর দ্বারা তার এই উবেে বেল দয, ইয়ামানসহ সারা বববে দয
সমি আরব-অনারব মক্কা মুকাররমায় উপবিত হবয় বায়তুল্লাহ শরীফ
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তাওয়াফ কবর, তারা দযন এই বগজতার শান-শওকবত প্রভাববত হবয়
কাবার পবরববতত এই বগজতায় আগমন কবর।
এই দেয়াবল দস একবট সুউচ্চ আলীশান বগজতা বনমতার্ করবলা, তার
চূোয় দাাঁোবল বনবচর মানুিজন দদো দযত না। সম্পূর্ত বগজতাবট দস
দসানা-রুপা, হীরা, মবর্-মুক্তা ও হাবতর দাাঁত বদবয় নকশা কবর
সাবজবয়বেল।
সুহায়লী রহ. বর্তনা কবরন, এই বগজতা বনমতাবর্র দেবত্র আবরাহা
ইয়ামাবনর অবধবাসীবদর উপর েুব অতযাচার কবরবেল। দস দসোনকার
অবধবাসীবদর দজারপূবতক শ্রবমক বাবনবয়বেল এবং রাষ্ট্রীয় দকািাগার
দেবক এর বপেবন অবেল সম্পদ বযয় কবরবেল।
বগজতা-বনমতার্ সমাি করার পর আবরাহা হাবশার সম্রাট নাজাশীর কাবে
এই মবমত পত্র দপ্ররর্ করবলা, আবম ইয়ামাবনর রাজধানী সানআয়
আপনার জন্য ‘আলকাবলস’ নামক এমন এক নযীরববহীন বগজতা
বনমতার্ কবরবে, ববগত ইবতহাস যার দকান দৃষ্টান্ত উপিাপন করবত
পাবরবন। এেন আমার আকাঙ্ক্ষা হবলা দগাটা বববের দয সকল আরবঅনারব মক্কা মুআজ্জমায় হজ্জ পালন করার জন্য একত্র হয়, তাবদর
সকবলর অন্তরাত্মা এই বগজতার বদবক বফবরবয় বদব, আর এেন দেবক
এটাই হবব তাবদর সবার হজ্জব্রত পালন করার িান।
সমি আহবল আরব তো ধমত-বর্ত-জাবত-বগাষ্ঠী বনববতবশি সকবলই
পববত্র কাবার েুব সম্মান ও শ্রো করবতা এবং প্রবতযবকই তাবদর বনজ
বনজ আকীদা-ববোস অনুযায়ী বায়তুল্লাহর হজ্জ ও বযয়ারত করা একবট
গুরুত্বপূর্ত ইবাদত মবন করবতা। এ জন্যই আহবল আরবরা যেন
আবরাহার এই উবেবের কো জানবত পারবলা, তেন আদনান,
কাহতান ও কুরাইশ দগাবত্রর দলাবকরা রাবগ অবিশমতা হবয় উঠবলা।
এমনবক এবদর মধয দেবক এক বযবক্ত রাবতর আাঁধাবর ঐ বগজতায় প্রববশ
কবর তাবত মলমূত্র তযাগ কবর তা অপববত্র কবর বদল। দকান দকান
বর্তনামবত, মুসাবফরবদর একবট দল বনবজবদর প্রবয়াজবন উক্ত বগজতার
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পাবশ আগুন জ্বালাবল তা দেবক ঐ বগজতায় আগুন ধবর যায় এবং তার
অবনক েয়-েবত হয়।
আবরাহা যেন জানবত পারবলা, দকান আরবীয় দলাবকর দ্বারা এ কাজ
হবয়বে, তেন দস শপে করবলা, আবম তাবদর কাবাগৃবহর ইট একটা
একটা কবর েুবল দফলববা এবং যতের্ পযতন্ত তা না করবত পারববা,
ততের্ পযতন্ত আবম শান্ত হববা না। এরই বভবিবত আবরাহা বায়তুল্লাহ
অবভমুবে রওয়ানার প্রস্তুবত শুরু করবলা এবং এই মবমত বাদশা নাজাশীর
কাবে অনুমবত চাইবলা। নাজাশী তার ‘মাহমুদ’ নামক বববশি হাবতবট
আবরাহার জন্য দপ্ররর্ করবলা, যাবত কবর দস সওয়ার হবয় কাবা
শরীবফ আক্রমর্ করবত পাবর।
দকান দকান বর্তনামবত, এটা েুব বে ও শবক্তশালী হাবত বেল,
তৎকালীন সমবয় যার দকান দৃষ্টান্ত পাওয়া দযত না। এর সাবে সাবে
হাবশা সম্রাট অন্যান্য দসনা সদবস্যর জন্য আরও আটবট হাবত দপ্ররর্
কবরবেল। দস এই উবেবে এসব হাবত দপ্ররর্ কবরবেল দয,
বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার দেবত্র এগুবলা বযবহার কবর দযন
সহবজই কাযতবসবে করা যায়। দস ভাববলা, বায়তুল্লাহর োবাগুবলা
দলাহার শক্ত বশকল বদবয় আটবকবয় ঐ বশকলগুবলা হাবতর গলায় দবাঁবধ
হাবত হাাঁকাবনা হবল, হাবতগুবলার টাবনর দতাবে সম্পূর্ত বায়তুল্লাহ
সাবে সাবে দভবে পেবব। (নাউযুববল্লাহ)।
আরবরা যেন দুধতিত আবরাহার এ কাবা আক্রমবর্র কো শুনবত
দপবলা, তেন তারা সকবলই তার দমাকাববলা করার জন্য প্রস্তুবত গ্রহর্
করবলা। সবতপ্রেম যু-নাযার নামক আরব-বংবশাদ্ভূত এক ইয়ামানী
সরদার ইয়ামান দেবক দবর হবয় আরববর বববভন্ন দগাবত্রর কাবে এই
সংবাদ বদবয় দূত দপ্ররর্ করবলন দয, আবম আবরাহার দমাকাববলা
করবত চাই। সুতরাং আপনাবদর উবচত হবলা এই সৎকাবজ আমাবক
সহবযাবগতা করা। এই ববল বতবন আরববদর একবট দলসহ আবগ দববে
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আবরাহা বাবহনীর দমাকাববলায় যুবে বলি হবলন। বকন্তু তাবত বতবন
পরাজয় বরর্ করবলন এবং দগ্রফতার হবলন।
আবরাহা পে অবতক্রম কবর যেন ‘োসআম’ দগাবত্রর এলাকায়
দপ াঁোবলা তেন ঐ দগাবত্রর সরদার নুফাবয়ল ইববন হাববব বনজ দগাবত্রর
দলাকজন বনবয় আবরাহা-বাবহনীর দমাকাববলা করবলা। বকন্তু দসও
পরাবজত হবলা এবং দগ্রফতার হবলা। তারপর দস প্রার্ বাাঁচাবনার জন্য
আবরাহার পেপ্রদশতবকর দাবয়ত্ব গ্রহর্ করবলা।
অতঃপর আবরাহা বাবহনী তাবয়বফর বনকবট দপ াঁোবলা। দসোনকার
অবধবাসী সাবকফ দগাত্র পূবত দেবকই বববভন্ন সম্প্রদাবয়র সাবে লোইবয়
আবরাহা বাবহনীর ববজবয়র কো শুবনবে। তাই এত বে শবক্তর
দমাকাববলা করবত পারবব না মবন কবর তাবদর সাবে লোইবয় বলি না
হবয় বনবজবদর সরদার মাসউদ ইববন মুআিাববক একবট
প্রবতবনবধদলসহ আবরাহার সাবে সাোত করবত দপ্ররর্ কবর। দস
আবরাহার সাবে সাোত কবর বলবলা, আপনার সাবে আমাবদর
দকান শত্রুতা দনই। দসজন্য আমাবদর এ ববোস আবে, আপবন
আমাবদর উপাস্য ‘লাত’- এর মবন্দবরর দকান েয়-েবত করববন না।
বববনমবয় আমরা আপনার সহবযাবগতা ও পেপ্রদশতবনর জন্য আমাবদর
এক সরদার আবু বরগালবক দপ্ররর্ করবে, বতবন আপনাবক মক্কা পযতন্ত
দপ াঁবে বদববন। আবরাহা এই প্রিাব গ্রহর্ কবর আবু বরগালবক সাবে
বনবয় মক্কার বদবক অগ্রসর হবলা।
পবেমবধয ‘মাগমাস’ নামক উপতযকায় আবু বরগাল মারা দগবলা।
ববর্তত আবে, আবরাহাবক পে দদোবনা বেল আবু বরগাবলর ববোস
ঘাতকতামূলক অপরাধ। তাই তার মৃতুযর পর দস যুবগ আরববর
দলাবকরা দীঘতবদন পযতন্ত তার কববরর উপর পাের বনবেপ কবর।
এই ‘মাগমাস’ নামক িাবন মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য দগাবত্রর দভোবকবর ও উবটর চারর্ভূবম বেল। আবরাহার সসন্যবাবহনী এোবন দপ াঁবে
সবতপ্রেম এসব পশুপাবলর উপর আক্রমর্ কবর তা দেবক অবনক দভোwww.darsemansoor.com
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বকবর ও উট লুট কবর বনবয় দগল। এ গুবলার মবধয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সম্মাবনত বপতামহ কুরাইশ-বনতা আবদুল
মুিাবলববরও দুইশ উট বেল।
অতঃপর এই িাবন অবিান বনবয় আবরাহা তার হানাতা হাবমরী নামক
দূতবক মক্কা মুকাররমায় দপ্ররর্ করবলা, দযন দস মক্কায় বগবয় কুরাইশ
সরদাবরর বনকট এই পয়গাম দপ াঁোয় দয, আমরা দতামাবদর সাবে
লোই করবত আবসবন। বরং কাবাঘর ববধ্বি করাই আমাবদর একমাত্র
উবেে। সুতরাং এ বযাপাবর যবদ দতামরা আমাবদর বাধা না দাও,
তা হবল আমরা দতামাবদর দকান েবত সাধন করববা না।
আবরাহার পয়গাম বনবয় হানাতা হাবমরী যেন মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রববশ
করবলা, তেন সকবলই আবদুল মুিাবলব-এর বদবক ইবেত কবর
বলবলা, ইবনই হবলন মক্কার প্রধান সরদার। তেন হানাতা আবদুল
মুিাবলব-এর সাবে সাোত কবর আবরাহার উক্ত পয়গাম দপ াঁোবলা।
ইববন ইসহাবকর বর্তনা অনুযায়ী, আবদুল মুিাবলব জবাব বদবলন,
আমরা কেবনাই আবরাহার সাবে লোই করবত চাই না। আর না
আমাবদর তার সাবে লোই করার মবতা শবক্ত আবে। তবব হ্াাঁ, আবম
বনবদ্বতধায় এতটুকু বলবত পাবর, কাবা আল্লাহর ঘর, যা তার েলীল
ইবরাহীম আলাইবহস সালাম বনমতার্ কবরবেন। বতবন বনবজই এর
দহফাজত করববন। আর দয আল্লাহর সাবে যুবে বলি হবব, দস দদেবত
পাবব, আল্লাহ তার সাবে বকরূপ আচরর্ কবরন।
অতঃপর হানাতা আবদুল মুিাবলববর কাবে প্রিাব দপশ করবলা,
আপবন আমার সাবে চলুন। আবম আপনাবক আবরাহার সাবে
সাোবতর বযবিা কবর বদব। বতবন এই প্রিাবব সাো বদবয় আবরাহার
সাবে দদো করবত দগবলন।
আবদুল মুিাবলব অবতশয় সুশ্রী, ববলষ্ঠ ও বযবক্তত্ববান দলাক বেবলন।
আবরাহা তাবক দদবে েুবই প্রভাববত হবলা এবং বনবজর বসংহাসন
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দেবক উবঠ এবস তার পাবশ বসবলা। অতঃপর আবরাহা বজবেস
করবলা, আপবন কী উবেবে এবসবেন? বতবন বলবলন, আমার
প্রবয়াজন শুধু এতটুকু দয, আমার দয সমি উট লুণ্ঠন কবর আনা
হবয়বে, দসগুবলা দফরত দদওয়া দহাক। আবরাহা বলবলা, আবম
আপনাবক দদবে েুবই উচ্চ মবনর অবধকারী ও ববচের্ দনতা মবন
কবরবেলাম। বকন্তু আপনার এই কোর দ্বারা আমার দসই ধারর্ার
পবরবততন ঘটবলা। দকননা, আপবন দকবল আপনার দুইশ উট দফরত
দনওয়ার বযাপাবরই আমার সাবে কো বলবলন, অেচ আপবন জাবনন
দয, আবম আপনার বপতৃধবমতর দকন্দ্রিল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য
মক্কায় এবসবে। বকন্তু আপবন দস বযাপাবর দকান কোই বলবলন না।
আবদুল মুিাবলব জবাব বদবলন, এই উটগুবলার মাবলক আবম, তাই
দস গুবলার বযাপাবর আমাবকই বচন্তা করবত হবব। আর বায়তুল্লাহর
বযাপাবর কো হবে, তারও একজন মহান মাবলক আবেন। বতবন
বনবজই এর দহফাজত করববন।
তেন আবরাহা বলবলা, আপনার প্রভু তাবক আমার হাত দেবক রো
করবত পারববন না। তা শুবন আব্দুল মুিাবলব বলবলন, আমার বলার
দরকার বললাম, এবার আপনার ইো। আপবন যা চান, করবত
পাবরন।
দকান দকান বর্তনায় এবসবে, আবদুল মুিাবলববর সাবে আবরা
কবয়কজন কুরাইশ সরদার আবরাহার সাবে সাোত করবত
বগবয়বেবলন এবং তাবক উবেে কবর ববলবেবলন, আপবন যবদ
বায়তুল্লাহর উপর হিবেপ না কবর বফবর যান, তবব আমরা প্রবত
বের আমাবদর উৎপাবদত শবস্যর এক-তৃতীয়াংশ আপনাবক কর
বহবসবব প্রদান করববা। বকন্তু আবরাহা এই প্রিাব প্রতযােযান করবলা।
আবলাচনার পবর আবরাহা আবদুল মুিাবলব-এর উটগুবলা বফবরবয়
বদল। বতবন তার উট বনবয় চবল এবলন।
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অতঃপর আবদুল মুিাবলব কুরাইশবদর ববশাল একদল সাবে বনবয়
বায়তুল্লাহ শরীবফর দরজার কো ধবর সকবল বমবল আল্লাহর দরবাবর
দু‘আ করবত লাগবলন, আয় আল্লাহ, আবরাহার এত বে শবক্তশালী
বাবহনীর দমাকাববলা করার সামেত আমাবদর দনই। তাই আপবন বনবজই
আপনার ঘবরর দহফাজত করার বযবিা করুন।
েুব কাকুবত-বমনবতর সাবে দু‘আ করার পর আবদুল মুিাবলব মক্কা
মুকাররমার দলাকবদর বনবয় আশপাবশর পবততমালায় আশ্রয় গ্রহর্
করবলন। কারর্, তাবদর দৃঢ় ববোস বেল, আবরাহার সসন্যবাবহনীর
উপর আল্লাহর গজব নাবযল হওয়া অবধাবরত। এই ববোবসর উপর
বভবি কবরই আবদুল মুিাবলব আবরাহার কাবে শুধু তার উট দফরত
দচবয়বেবলন। তেন বায়তুল্লাহ সম্পবকত আবলাচনা করা এ জন্য পেন্দ
কবরনবন দয, এবক দতা তাবদর দমাকাববলা করার মবতা শবক্ত-সামেত
বেল না, অপরবদবক এই ববোস বেল দয, আল্লাহ তা‘আলা তাবদর
উপর রহম কবর স্বীয় কুদরবত কাবার দুশমনবদর নািানাবুদ কবর
বদববন।
পবরর বদন সকাবল আবরাহা তার সসন্যবাবহনী বনবয় মক্কায় প্রববশ
করার জন্য অগ্রসর হবলা। দস তার ‘মাহমুদ’ নামীয় হাবতবট সামবন
চালাবনার জন্য প্রস্তুত করবলা। তেন নুফাবয়ল ইববন হাববব, যাবক
আবরাহা রািা দেবক দগ্রফতার কবর বনবয় এবসবেল, দস এই সময়
সামবন অগ্রসর হবয় উক্ত হাবতর কান ধবর বলবলা, তুবম দযোন দেবক
এবসবো, দসোবনই সহীহ-সালামবত বফবর যাও। দকননা, তুবম
আল্লাহ তা‘আলার বনরাপদ শহবর ( ) َبل َد ام ْيঅবিান করবো। এই ববল
দস হাবতর কান দেবে বদল। এটা দশানামাত্র উক্ত হাবত ববস পেবলা।
হাবতর মাহুতরা অবনক দচষ্টা কবর তাবক উবঠবয় সামবন অগ্রসর করাবত
চাইবলা। বকন্তু বক আিযত, দস উঠবলা না। এমনবক হাবতবটবক েুব
প্রহার হবলা, বে বে চাবুক বদবয় আঘাত করা হবলা এবং আঘাত
করবত করবত তাবক আহত করা হবলা। আবার হবিবটর নাবক দলাহার
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আংটা লাবগবয় তাবক উঠাবনার দচষ্টা করা হবলা। বকন্তু এবতা বকেু
সবেও দস এক ববন্দুও সামবন বােবলা না।
আবরা আিবযতর বযাপার হবলা, দসই হাবতবট যেন ববপরীত বদবক
অেতাৎ উির, দবের্ বা পূবত বদবক চালাবনার দচষ্টা করা হবতা, তেন
দস দদ ে শুরু করবতা। পোন্তবর মক্কার বদবক বফবরবয় চালাবনার দচষ্টা
করা হবল, সাবে সাবে ববস পেবতা। তেন দকানক্রবমই সম্মুবের
বদবক চালাবনা সম্ভব হবতা না।
হবিবাবহনীর উপর দযভাবব আযাব এবলা
এভাবব বকেু সময় অবতবাবহত হওয়ার পর হঠাৎ সমুবদ্রর বদক দেবক
ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে উবে এবলা। প্রবতযকবট পাবের মুবে একবট ও দুই
পাবয় দুবট কবর পাের বেল।
ওয়াবকদী রহ. বর্তনা কবরন, পাবেগুবলা এত আিযত ধরবনর বেল,
ইবতাপূববত কেবনাই ঐ ধরবনর পাবে দদো যায়বন। দসগুবলা আকৃবতবত
কবুতবরর দচবয় একটু দোট, লাল পাঞ্জাযুক্ত বেল। এবদর প্রবতযক
পাঞ্জা ও মুবে একবট কবর কাাঁকর-পাের বেল।
পাবেগুবলা হঠাৎ কবর এবস আবরাহার সসন্যবদর মাোর উপর শূবন্য
অবিান গ্রহর্ করবলা এবং দগাটা বাবহনীর উপর পােরকুবচর বৃবষ্ট বিতর্
শুরু করবলা। এই কংকর যার শরীবর পেবলা, সাবে সাবে তার শরীর
ববগবলত হবয় মাবটবত প্রববষ্ট হবয় দগল।
এই ভয়ানক শাবি দদবে সমি হাবত দদ বে পাবলবয় দগল। দকবল
একবট হাবত দসোবন দেবক বগবয়বেল। দসটাও কংকবরর আঘাবত ধ্বংস
হবয় দগল।
সকল দসনাসদস্য ঐ িাবন ধ্বংস হয়বন, বরং তাবদর অবনবক দদ বে
পালাবত দচষ্টা করবল, রািায়ই মরবত োবক এবং জবমবন লুবটবয়
পেবত োবক।
আবরাহা বাবহনীর ধ্বংবসর বববরর্ দরওয়াবয়বত এভাবব এবসবে,
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يا
َ ك ا ْص َحا َب الْف ْيل َب َع
َ لل ا ْن ي َْهل
ٍ ْ َع ْن ُّع َب ْيد ْبن ُّع َم
ُّ  ل ََما ا َرا َد ا: ي قَا َل
ْ ْ ث َعل
َهْي َط ْ ر

ي م ْن َها َي ْحم ُّل َث َل َث َة ا ْح َجا ٍر ُّم َج َز َع رة
ٍ ْ ا ْنش َئ ْت م َن ا ل َْب ْحر ا ْمثَا َل الْ َخ َطاط ْيف ك ُّ ُّل َط

َح َج َر ْين ِف ْ ر ْجل َْيه َو َح َج ررا ِف ْ م ْن َقا ره قَا َل ف ََجا َء ْت َح ىّت َص َف ْت ع ىَٰل ُّر ُّؤ ْوسه ْم ُّث َم َصا َح ْت
َت َماِف ْ ا ْر ُّجل َها َو َم َناق ْي َها ف ََما َي َق ُّع َح َجر ع ىَٰل َراس َر ُّج ٍل ا َال َخ َرجَ م ْن ُّد ُّبره َو َاليعق
ْ َوالْق

َض َر َبت
َش ٍء م ْن َج َسده ا َال َخ َرجَ م َن ال َْجا نب ا ْ ى
َ لل ر ْي رحا َشد ْي َدةر ف
َ ال َخر َو َب َع
ُّ ث ا
ْ َ ع ىَٰل
)الْح َجا َرةَ فَ َزا َد َها ش َدةر فَا ْهلَك ُّْوا َجم ْي رعا (التفسي للمام ا بن كثي
হযরত উবাইদ ইববন উমাইর রা. দেবক ববর্তত, বতবন ববলন, আল্লাহ
তা‘আলা যেন ‘আসহাবব ফীল’দক ধ্বংস করার ইো কবরন, তেন
সমুদ্র দেবক তাবদর উপর কবুতর োনার ন্যায় ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে দপ্ররর্
কবরন। দসগুবলার প্রবতযকবট পাবে মুবে একবট এবং দুই পাবয় দুবট
কবর কাাঁকর-পাের বনবয় আবস। বর্তনাকারী ববলন, অতঃপর
পাবেগুবলা সাবরবেভাবব আবরাহা বাবহনীর মাোর উপর অবিান বনবয়
বচৎকার কবর আওয়াজ দদয় এবং তাবদর মুে ও দুই পাবয়র পাের
বনবেপ কবর। পােরগুবলা আবরাহার সসন্যবদর মাোয় ববে হবয়
বপেবনর রািা বদবয় দবর হবয় যায় এবং শরীবরর এক প্রাবন্ত প্রববশ কবর
অপর প্রান্ত বদবয় দবর হবয় যায়। আল্লাহ তা‘আলা প্রির বনবেবপর
সাবে সাবে তাবদর উপর প্রচডে ঘূবর্তঝেও দপ্ররর্ কবরন। এই ঝে উক্ত
প্রিবরর গাবয় আঘাত দহবন তার গবতর প্রচডেতা তীব্রভাবব বাবেবয়
দদয় এবং এর দ্বারা তাবদর উপর কবঠন গজব বনপবতত হবয় তারা
সকবল ধ্বংস হবয় যায়। (তাফসীবর ইববন কাসীর)
বববশষ্ট ঐবতহাবসক মুহাম্মাদ ইববন ইসহাক ও ইকবরমা রহ. বর্তনা
কবরন, ঐ পােরকুবচর স্পশত লাগবলই হবি বাবহনীর সসন্যবদর দদবহ
বসন্ত দরাগ উদ্ভূত হবয় দযত। আরব দদশগুবলাবত এই দরাবগর প্রাদুভতাব
এই বেরই সবতপ্রেম দদো দদয়।
রইসুল মুফাসবসরীন আবদুল্লাহ ইববন আব্বাস রা. বর্তনা কবরন, যার
উপর এই পােরকুবচ পেবতা, সাবে সাবে তার শরীবর ভয়ানক
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চুলকাবন শুরু হবয় দযত। এই চুলকাবনর ফবল চামো দফবট দযত,
দগাশত েবস পেত এবং অবি দবর হবয় আসবতা।
হযরত আবদুল্লাহ ইববন আব্বাস রা.-এর অন্য বর্তনামবত, এই
প্রিবরর আঘাবত শরীবরর দগাশত ও রক্ত পাবনর মবতা ঝরবত শুরু
করবতা, যার ফবল হাবি দবর হবয় আসবতা। স্বয়ং আবরাহারও এই
অবিা দদো দদয়। তার শরীর বেন্নবভন্ন হবয় েবস পবে দযবত োবক।
তার শরীবরর দযোবনই পাের েণ্ড পেবলা, দসোন দেবকই রক্ত ও
পুাঁজ প্রবাবহত হবত লাগবলা। এই অবিায় তাবক ইয়ামাবনর রাজধানী
সানআয় বনবয় যাওয়া হবলা। দসোবন দস েটফট করবত করবত অতযন্ত
করুর্ অবিায় মারা দগল।
আবরাহার মাহমুদ নামক হাবতর দুইজন চালক মক্কা মুকাররমায় রবয়
বগবয়বেল। তারা অন্ধ ও ববকলাে হবয় বগবয়বেল। আবয়শা বসবেকা রা.
দেবক বর্তনা কবর ববলন, আমার বে দবান হযরত আসমা ববনবত
আবু বকর রা. ববলন, আবম ঐ লযাংো দুবটাবক বভো করবত
দদবেবে।
হবি বাবহনীর এ ঘটনা সম্পবকত সূরা ফীবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক সববাধন কবর ইরশাদ করা হবয়বে,
ك با ْص َحاب الْف ْيل
َ ُّال َْم َت َر ك َْي َف ف ََع َل َرب

আপবন বক দদবেনবন, আপনার রব হবি বাবহনীর সাবে বকরূপ বযবহার

কবরবেন? এোবন প্রশ্ন হয় দয,  ( ال َْم َت َرআপবন বক দদবেনবন) বলা
হবয়বে। অেচ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জবমেরর
পূববতকার ঘটনা। কাবজই তার দসই ঘটনা দদোর প্রশ্নই উবঠ না। এই
প্রবশ্নর জবাব হবে, উক্ত ঘটনা সম্পবকত প্রতযেদশতীবদর বববরর্ ও
বর্তনা তেন এবতা বযাপক ও ববিৃত বেল, এ বযাপাবর কাবরা সবন্দহান
হওয়ার দকান অবকাশ বেল না। আর দয ঘটনা এরূপ বনবিত দয, তা
বযাপকভাবব প্রতযে করা হয়, দসই ঘটনার োনবকও দদো ববল বযক্ত
করা হয়। দযন এটা চােুি ঘটনা। তা োো ঘটনার বকেু প্রভাব
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পরবততীবতও দদো দগবে। দযমন, হযরত আসমা রা.-এর দুজন হবি
চালকবক অন্ধ-ববকলাে ও বভেুকরূবপ দদোর কো পূববত উবল্লে করা
হবয়বে।
আল্লাহ তা‘আলা আবরাহা বাবহনীবক দয পাবের মাধযবম ধ্বংস
কবরবেন, কুরআবন কারীম দস বযাপাবর ইরশাদ হবয়বে,
يا ا َباب ْي َل
ْ ْ َوا ْر َس َل عَل
َهْي َط ْ ر

বতবন তাবদর উপর দপ্ররর্ কবরবেন ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে। (সূরা ফীল,
আয়াত:৪)

এোবন উবল্লবেত  ا َباب ْي َلশব্দবট বহুবচন। বকন্তু আরবী ভািায় এর দকান
এক বচবনর বযবহার পাওয়া যায় না। এর অেত পাবের ঝাাঁক। সুতরাং
বুঝা যাবে ‘আবাবীল’ দকান পাবের নাম নয়, বরং এ শব্দ দ্বারা দসই
পাবের আবধকয বুঝাবনা হবয়বে। এই পাবের আকাবর কবুতর অবপো
একটু দোট বেল। বকন্তু এ জাতীয় পাবে এর পূববত কেবনাই দদো
যায়বন। (আহকামুল কুরআন)
হবিবাবহনীর উপর দয কংকর বনবেি হবয়বেল কুরআবন কারীবম দস
বযাপাবর ইরশাদ হবয়বে,  ( بح َجا َر ٍة م ْن سج ْي ٍلপােরজাতীয় কংকর

দ্বারা।) দভজা মাবট আগুবন পুবেবয় দয কংকর সতবর করা হয়, দস
কংকরবক  سج ْي ٍلবলা হয়। এবত ইবেত রবয়বে, এই কংকর দকবল

সাধারর্ মাবট ও আগুবনর সতবর বেল, যার বনজস্ব দকান বববশি শবক্ত
বেল না। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলার কুদরবত ঐ কংকর রাইবফবলর গুবলর
দচবয় দববশ কাজ কবরবেল। যার ফবল আবরাহা বাবহনী ধ্বংস হবয়
ভবেত ভূবির ন্যায় হবয় বগবয়বেল।
বনবনাক্ত আয়াবত এ কোই বযক্ত করা হবয়বে,
ف َما ك ُّْو ٍل
ٍ ف ََج َعل َُّه ْم ك ََع ْص

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাবদর ভবেত ভূবিসদৃশ কবর দদন। (সূরা
ফীল, আয়াত:৫)
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উবল্লবেত আয়াবত ববর্তত  َع ْصفশবব্দর অেত ভূবি। ভূবি বনবজই
বেন্নবববেন্ন তৃর্। তদুপবর যবদ দকান জন্তু দসবটবক চাবায়, তবব এই
তৃর্ও আর তৃর্ োবক না, বরং সম্পূর্ত বনবেবিত গুাঁো হবয় যায়।
কংকর বনবেি হওয়ার ফবল আবরাহার সসন্যবাবহনীর অবিাও তদ্রুপই
হবয়বেল।
আসহাবব ফীবলর ঘটনািল
আসহাবব ফীবলর এই ঘটনা সংঘবটত হবয়বেল বমনা ও মুজদাবলফার
মাঝোবন মুহাসসার নামক িাবন। মুসবলম ও আবু দাউদ শরীবফর
বর্তনায় রবয়বে, ইমাম জাফর সাবদক রহ. তার বপতা ইমাম মুহাম্মাদ
বাবকর রহ. হবত বর্তনা কবরন, বতবন হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ
রা. হবত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববদায় হবজ্জর
দয বববরর্ উেৃত কবরবেন, তাবত বতবন ববলন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন মুযদাবলফা হবত বমনার বদবক চলবলন,
তেন মুহাসসার উপতযকায় চলার গবত েুব বাবেবয় বদবলন। বববশষ্ট
হাদীসববশারদ ইমাম নববী রহ. এ হাদীবসর বযােযায় বলবেবেন,
হবিওয়ালাবদর উপর আযাব নাবযবলর ঘটনা বঠক এই জায়গায়
সংঘবটত হবয়বেল। এ জন্য গযববর এই িানবটবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম েুব দ্রুত অবতক্রম কবরবেবলন। সুতরাং এই িান
এভাবব দ্রুত অবতক্রম কবর যাওয়াই সুন্নত।
আল্লাহ তা‘আলা হাবশীবদর এই শাবি দদওয়ার সাবে সাবে বতন-চার
বেবরর মবধয ইয়ামান হবত তাবদর শাসন েমতারও অবসান ঘটান।
হবিবাবহনীর এ ঘটনা সংঘবটত হওয়ার পবর ইয়ামাবনর হাবশীবদর
শবক্ত ও েমতা সম্পূর্ত বনঃবশি হবয় যায়। বদবক বদবক ইয়ামানী
সরদাররা তাবদর ববরুবে বববদ্রাহ দঘাির্া করবত োবক। এক পযতাবয়
ইয়ামানী দনতৃবগত হাবশীবদর দমাকাববলায় পারস্য-সম্রাবটর বনকট
সামবরক সাহাবযযর আববদন কবর। ফবল ৫৭৫ বিস্টাবব্দ পারবস্যর মাত্র
এক হাজার সসন্য েয়বট যুে জাহাজ সহ ইয়ামাবন আগমন কবর এবং
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দসোন দেবক হাবশীবদর পরাি কবর তাবদর শাসবনর পবরসমাবি
ঘটায়।
হবিবাবহনীর এই অভূতপূবত ঘটনা সমগ্র আরববর এবং সারাবববের
মানুবির অন্তবর কুরাইশবদর মাহত্ময আবরা বাবেবয় দদয়। এরপর দেবক
সবাই এক বাবকয স্বীকার করবত লাগবলা, কুরাইশরা প্রকৃতপবে
আল্লাহ ভক্ত। তাই তাবদর পে দেবক আল্লাহ তা‘আলা তাবদর শত্রুবদর
নািানাবুদ কবর বদবয়বেন। (আল জাবম‘ বল আহকাবমল কুরআন বলল-কুরতবী)
আসহাবব ফীবলর ঘটনা দেবক বশো
পববত্র কুরআবন উবল্লেকৃত এ ধরবনর ঘটনা দেবক আমাবদর উপবদশ
গ্রহর্ করা জরুরী দয, আল্লাহ তা‘আলার হুকুম-আহকাবমর অবমাননা
করা বনবজবদর ধ্বংস ও বরবাবদ দেবক আনারই নামান্তর। তাই সব
ধরবনর পাপাচার ও ঔেতয পবরতযাগ কবর আল্লাহ তা‘আলা ও তার
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনবদতবশত পন্থা অবলবন করা
আমাবদর জন্য অপবরহাযত কততবয। এর মাধযবমই আমরা দোদায়ী
আযাব-গযব হবত রো দপবয় দুবনয়া ও আবেরাবত সফল হবত
পারববা।
ধনসম্পবদর অপবযবহার ও তার পবরর্াম

ي○فَل ََما
َ َضله لَ َن َص َدقَ َن َو لَ َنك ُّْون ََن م َن ا
ْ ّلل لَئ ْن ىا َتا َنا م ْن ف
ُّ ْ َوم
َ هْن َم ْن عَا َه َد ا ى
َ ْ لصا لح

َهَب ن َفاقرا ِف ْ قُّل ُّْوبه ْم ا ىل َي ْوم
ْ ىا َتا ُّه ْم م ْن ف
ْ ُّ َ َضله بَخل ُّْوا به َو َت َولَ ْوا َو ُّه ْم ُّم ْعر ُّض ْو َن○فَا ْعق

ّلل َي ْعل َُّم
َ ّلل َما َو َع ُّد ْو ُّه َوب َما ك َا ُّن ْوا َيكْذ ُّب ْو َن○ال َْم َي ْعل َُّم ْوا ا َن ا ى
َ َيلْق َْو َنه ب َما ا ْخلَف ُّْوا ا ى
○ّلل عَ َل ُّم الْ ُّغ ُّي ْوب
َ س َر ُّه ْم َو َن ْج َوا ُّه ْم َوا َن ا ى

তাবদর (বনফাক অবলবনকারীবদর) মবধয দকউ দকউ এমন রবয়বে,
যারা আল্লাহ তা‘আলার সাবে ওয়াদা কবরবেল, বতবন যবদ আমাবদর
বনজ অনুগ্রবহ ধনসম্পদ দান কবরন, তবব অবেই আমরা তা
আল্লাহর পবে বযয় করববা এবং দনককারবদর অন্তভুতক্ত হবয় যাব।
অতঃপর যেন বতবন তাবদর বনজ অনুগ্রবহ সম্পদ দান করবলন, তেন
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তারা তা দেবক দান করবত কাপতর্য করবলা এবং আল্লাহর হুকুম দেবক
মুে বফবরবয় বনল। আর তারা দতা মুে বফরাবতই অভযি। তারপর এর
পবরর্বতবত তাবদর অন্তবর কপটতা িান কবর বনবয়বে দসবদন পযতন্তদযবদন তারা আল্লাহর সাবে বগবয় বমলবব। তা এ জন্য দয, তারা
আল্লাহর সাবে কৃত ওয়াদা লংঘন কবরবে এবং এ জন্য দয, তারা
বমেযা কো বলবতা। তারা বক জাবন না, আল্লাহ তা‘আলা তাবদর
মবনর কো ও শলা-পরামশত সম্পবকত অবগত এবং আল্লাহ তা‘আলা েুব
ভাবলা কবরই জাবনন সমি দগাপন ববিয়? (সূরা তাওবা, আয়াত:৭৫-৭৮)
এ দু’ আয়াবত ধনসম্পদ দপবল দান-েয়রাবতর বযাপাবর আল্লাহর
সাবে অেীকার করার কো উবল্লে করা হবয়বে। প্রকৃতপবে তারা এই
অেীকার কবরবেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সাবে। দযবহতু দীবনর ববিবয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর সাবে ওয়াদা করা আল্লাহর সাবে ওয়াদা করার শাবমল,
তাই আয়াতবটবত আল্লাহর সাবে ওয়াদা করার কো বলা হবয়বে।
এই আয়াবতর বশো হবলা, আল্লাহ তা‘আলা যাবক মাল-সম্পদ
বদবয়বেন, তার উবচৎ মাল-সম্পদবক আল্লাহ তা‘আলার পরীো মবন
কবর এর সুষ্ঠু বযবহার ও শরী‘আত বনবদতবশতভাবব বযয় করবত সবচষ্ট
োকা। কেনও আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালবন অনীহা বা অনাগ্রহ
দদোবনা বকংবা দীবনর পবে েরচ করবত বা যাকাত, বফতরা,
কুরবানী ইতযাবদ আদাবয় বকংবা হকদারবদর হক পূরর্ করবত কাপতর্য
করা বকেুবতই উবচত নয়।
যবদ আল্লাহ প্রদি সম্পদ তাাঁর বনবদতবশত পন্থায় বযয় না করা হয় এবং
আল্লাহর অনুগ্রবহর প্রবত কৃতে না োকা হয় তাহবল এর শাবি বহবসবব
অন্তবর মুনাবফকী বচরিায়ী হবয় যাওয়ার আশঙ্কা আবে।
আয়াবতর শাবন নুযুল বহবসবব প্রবসে একবট অবনভতরবযাগয ঘটনা
এই আয়াবতর শাবন নুযুল বহবসবব একবট ঘটনা প্রবসে রবয়বে। ঘটনার
সার সংবেপ হবলা, সা‘লাবা ইববন হাবতব আনসারী, রাসূল
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দেদমবত হাবজর হবয় ধনসম্পদ
প্রাবির জবন্য দু‘আ কামনা কবরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবক বনরুৎসাবহত কবর বফবরবয় দদন।
বকন্তু বতবন পবর আবার এবস একই বনববদন করবলন এবং এই
অেীকার করবলন, যবদ আবম মালদার হই, তবব আবম প্রবতযক
হকদারবক তার হক বা প্রাপয দপ াঁবে বদব। তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অপেন্দ সবেও তার জন্য দু‘আ করবলন, আয়
আল্লাহ, আপবন সা‘লাবাবক সম্পদশালী বাবনবয় বদন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দু‘আর ফবল সা‘লাবার
োগল-দভো তবেৎগবতবত বােবত আরম্ভ করবলা। এমনবক একসময়
মদীনায় বসবাবসর জায়গাবট তার জন্য সংকীর্ত হবয় উঠবলা। তেন
বতবন মদীনা শহবরর বাইবর চবল যান। শুধু যুহর ও আসবরর নামায
মদীনায় এবস আদায় করবতন।
তার োগল-দভোর আবরা দববে দগবল বতবন মদীনার শহরতলী দেবক
আবরা দূরবততী এক িাবন চবল যান। দসোন দেবক শুধু জুম‘আর
নামাবযর জন্য বতবন মদীনায় আসবতন এবং অন্যান্য পাবঞ্জগানা নামায
দসোবনই পবে বনবতন।
তারপর ক্রমশ এসব োগল-দভো বহুগুবর্ দববে দগবল দসই জায়গাও
তাবক োেবত হবলা এবং বতবন মদীনা দেবক বহুদূবর চবল দগবলন।
দসোবন যাওয়ার পবর মসবজবদ নববীবত দকান ওয়াবক্তর জন্যও
আসবত পারবলন না। ফবল জুম‘আ ও জামা‘আত সববকেু দেবকই
তাবক ববঞ্চত হবত হবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
সা‘লাবার এ অবিা শুবন সা‘লাবার প্রবত আফবসাস প্রকাশ কবরন।
বকেুবদন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনবদতবশ
যাকাত উসুলকারীগর্ সা‘লাবার কাবে যাকাত দনয়ার জন্য হাবজর হবল
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দস যাকাতবক বজবযয়া (অমুসবলমবদর দেবক উসুলকৃত কর) সাবযি
কবর যাকাত প্রদান করবত অস্বীকার কবর।
যাকাত উসুলকারীগর্ মদীনায় বফবর এবস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দরবাবর হাবজর হবল নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবাবরা সা‘লাবার প্রবত আফবসাস প্রকাশ
কবরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর আফবসাবসর
কো শুবন সা‘লাবা ঘাববে দগবলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর দেদমবত হাবজর হবয় বনববদন করবলা, আল্লাহর
রাসূল, আমার যাকাত কবুল কবর বনন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, আল্লাহ তা‘আলা আমাবক দতামার
যাকাত গ্রহর্ করবত বারর্ কবরবেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ওফাবতর পর সা‘লাবা
হযরত আবু বকর বসবেক রা.-এর বনকট উপবিত হবয় যাকাত কবুল
করার আববদন জানাবল আবুবকর বসবেক রা. ও তার যাকাত কবুল
করবত অস্বীকৃবত জানান। আবু বকর বসবেক রা. এর ওফাবতর পর
হযরত উমর ফারুক রা. এবং হযরত উসমান রা. ও সা‘লাবার যাকাত
গ্রহর্ করবত অস্বীকার কবরন। হযরত উসমান রা.-এর বেলাফতকাবলই
সা‘লাবার মৃতুয হয়।” (তাফসীবর ইববন কাসীর)
দীঘত এ ঘটনাবট মানুবির মবধয দবশ প্রবসে। ধন-সম্পবদর দলাবভর চরম
শাবির কো বুঝাবত বগবয় অবনবকই এ ঘটনাবট বর্তনা কবরন। দবশ
কবয়কবট তাফসীবরর বকতাববও এর উবল্লে রবয়বে। বকন্তু এ ঘটনাবট
হাদীবসর দকান বনভতরবযাগয সূবত্র পাওয়া যায় না। ধন-সম্পদ আল্লাহর
বনবদতবশত পন্থায় বযয় না করার পবরর্বত আয়াবতর তরজমা দেবকই
সুস্পষ্ট। এটা বুঝাবনার জন্য বা বনেক ঘটনা বহসাবব হযরত সা‘লাবা
রা. সংক্রান্ত ঘটনাবট বর্তনা করার দকান সুবযাগ দনই।
এ পযতাবয় আমরা দু’ভাবব ঘটনাবটর বববেির্ করববা-
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প্রেম আবলাচনা: সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত বরওয়াবয়বতর সনদ যাচাই
হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাবট বতনজন সাহাবীর বর্তনায় পাওয়া
যায়।
১. হযরত আবূ উমামা রা.
তাাঁর বরওয়াবয়তবট আবার বতনবট সূবত্র পাওয়া যায়। (ক) মুহাম্মাদ
ইববন শু‘আইব, ( ে) বমসকীন ইববন বুকাইর। (গ) ওয়ালীদ ইববন
মুসবলম। উবল্লবেত বতনজনই হযরত মুআন ইববন বরফা‘আর
ওয়াবসতায় হযরত আলী ইববন ইয়াযীদ হবত বর্তনা কবরন। এই আলী
ইববন ইয়াযীবদর বযপাবর ইমাম বুোরী রহ. ববলন, ‘মুনকারুল
হাদীস’। (আত-তারীেুল কাবীর: ৬/৩০১)
অন্যত্র ববলন, আবম যার বযাপাবর মুনকারুল হাদীস বলববা, তার
দেবক বরওয়াবয়ত করা জাবয়য দনই। (মীযানুল ইবতদাল: ১/২; ৬/২০২)
ইমাম দারাকুতনী তার বযাপাবর ববলবেন,

‘মাতরূক’। [আয-যু‘আফা

ওয়াল মাতরুকীন: ১/৭৭; (মীযানুল ইবতদাল: ৩/১৬১)]

২. হযরত ইববন আব্বাস রা.
তাাঁর দেবক শুধুমাত্র একবট সূবত্র বরওয়াবয়তবট পাওয়া যায়। দসোবন
একজন রাবী আবেন হুসাইন ইববন হাসান ইববন আবতয়যাহ, তাাঁর
বযাপাবর ইববন বহব্বান রহ. ববলন, তার বরওয়াবয়ত দ্বারা দলীল দপশ
করা জাবয়য দনই। আবূ হাবতম ও ইববন সা‘দ রহ. ববলন, বতবন
হাদীস বর্তনার দেবত্র দুবতল বেবলন। (বলসানুল মীযান: ৩/১৫৫)
ইববন মাঈন রহ.ও তার বযপাবর একই মত দপাির্ কবরবেন। (তারীবে
বাগদাদ: ৮/৫৫২)

৩. হযরত হাসান রা.
তাাঁর দেবক শুধু একবট সূবত্র বরওয়াবয়তবট পাওয়া যায়। আর তাবত
পাাঁচবট ইল্লত (সমস্যা) রবয়বে।
সূত্র: এ সূত্রবটর (ইল্লত) সমস্যাগুবলার শােীয় আবলাচনা বনম্মরূপ:
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বদ্বতীয় আবলাচনা: ঘটনাবটর বযাপাবর বববশিেবদর মতামত
হযরত সা‘লাবা সংক্রান্ত ঘটনাবট বাবতল হওয়ার বযাপাবর অবনক
উলামাবয় দকরাবমর সুস্পষ্ট মত পাওয়া যায়।
১. ইমাম কুরতুবী রহ. ববলন, তাাঁর বযপাবর ববর্তত ঘটনাবট সহীহ
নয়। আবূ উমর ববলন, হযরত সা‘লাবার বযপাবর যাকাত না দদয়া
সংক্রান্ত দয ঘটনাবট বলা হয়, তা সহীহ নয়। (আল জাবম’ বল আহকাবমল
কুরআন: ৮/২১০)
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২. শাবয়ে আব্দুল ফািাহ আবূ গুোহ রহ. ববলন, হযরত সা‘লাবা
রা. সংক্রান্ত ঘটনাবট গ্রহর্বযাগয নয়। (আত তাবলকাতুল হাবফলাহ, পৃষ্ঠা:
১০৮)

৩. শাবয়ে নাবসরুেীন আলবানী রহ. ববলন, হযরত সা‘লাবা রা.
সংক্রান্ত ঘটনাবটর সনদ যয়ীফ বযোন। (বসলবসলাতুল যয়ীফা: ৯/৮০)
৪. মুহাবক্কক আব্দুল হুমাইদ সাদানী ববলন,

ঘটনাবট সহীহ নয়।

(মাবরফাতুস সাহাবা বল আবী নু‘আইম: ১/৪১৪)

হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাবটর সনদ তো বর্তনাসূবত্রর অবিা
এবং এ বযাপাবর হাদীস শাবে বববশিে উলামাবয় দকরাবমর বক্তববযর
আবলাবক এ কো স্পষ্ট দয, ঘটনাবট বনভতরবযাগয ও বর্তনার উপযুক্ত
নয়। তাই এবট বর্তনা করা দেবক আমাবদর অতযন্ত সতকততার সাবে
দবাঁবচ োকবত হবব।
গাযওয়াবয় বদর
আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবনর সূরা আনফাবল ইরশাদ কবরন,
ي لَ ى
ْۢ ْ ک م
○کر ُّه ْو َن
َ ن َب ْیت
َ ک َر ُّب
َ ک ََما ا ْخ َر َج
َ ْ ک با ل َْح ۪ق َو ا َن فَر ْي رقا م َن ال ُّْم ْؤمن
○ي ك َا َن َما ُّي َساق ُّْو َن ا َل ال َْم ْوت َو ُّه ْم َي ْن ُّظ ُّر ْو َن
َ ُّي َجاد ل ُّْو َن
َ َ ک ِف ال َْحق َب ْع َد َما َت َب
( গবনমবতর মাল বণ্টবনর এ ববিয়টা কলযার্কর হওয়ার বদক দেবক
এমনই) দযমন আপনাবক আপনার রব আপনার ঘর (মদীনা) দেবক
(বদরপ্রান্তবর) দবর কবরবেন ন্যায় ও সৎকাবজর (কাবফরবদর সাবে
যুবের) জন্য, আর মুবমনবদর একবট দল (সংেযা স্বল্পতা আর
যুোবের স্বল্পতার কারবর্ স্বভাবত) তা অপেন্দ করবেল। তারা
আপনার সাবে বববাদ করবেল সতয ও ন্যায় ববিবয় (তো কাবফরবদর
সাবে যুে করার বযাপাবর) (মশওয়ারা সাবপবে) তা (যুবের বসোন্ত)
প্রকাবশত হওয়ার পর। (তারা আপনার সাবে এমনভাবব বববাদ
করবেল) দযন তাবদরবক মৃতুযর বদবক বনবয় যাওয়া হবে আর তারা
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(মৃতুযবক) দদেবে। (সূরা আনফাল, আয়াত:৫-৬; তাফসীবর মাবরফুল কুরআন,
৪/১৮১)

এ আয়াত দুবটবত গাযওয়াবয় বদর প্রসবে আবলাচনা করা হবয়বে।
মুসবলম উম্মাহ ও ইসলাবমর ইবতহাবস গাযওয়াবয় বদর বা বদবরর যুে
অতযন্ত তাৎপযতপূর্ত। এই যুে দ্বারা একবদবক তেনকার ইসলাম বববরাধী
কুফরী শবক্তর দপত চূর্ত হবয়বে। অপরবদবক মুসবলমগর্ মানবসকভাবব
অবশি দৃঢ়তা অজতন করবত দপবরবেন।
আল্লাহ তা‘আলা এই যুবের মাধযবম হক ও বাবতবলর মবধয স্পষ্ট
পােতকয রচনা কবর বদবয়বেন। এই যুবের পূর্তাে ঘটনার প্রবত
গভীরভাবব মবনাবযাগ বদবল মুবমবনর ঈমান বাবে আর অববোসী
সম্প্রদায় এর দ্বারা ইসলাম গ্রহর্ করার এবং ইসলাবমর বববরাবধতা না
করার নসীহত লাভ করবত পাবর।
অববোসী সম্প্রদাবয়র নসীহত অজতবনর মবতা আবরকবট যুে হবলা
গাযওয়াবয় োয়বার। এ যুবেও ইসলাম বববরাধীবদর নািানাবুদ হওয়ার
বচত্র প্রতযেভাবব ফুবট উবঠবে।
আমরা সববিাবর এই দুই গাযওয়া সম্পবকতত আয়াতগুবলার তাফসীর
করার দচষ্টা করববা। যাবত মুসবলমগবর্র ঈমান বৃবে পায় এবং তারা
দযন আল্লাহ তা‘আলার রহমত দেবক বনরাশ না হয় আর অববোসী
সম্প্রদায় নসীহত অজতনপূবতক ইসলাবমর বববরাবধতা দেবক ববরত
োবক।
প্রেবম বদর যুবের প্রসবে আবলাচনা করা হবে। এ যুবের সাবে
সংবেষ্ট দুবট আয়াত উপবর উবল্লে করা হবয়বে। আয়াবত বলা হবয়বে,
ي لَ ى
کر ُّه ْو َن
َ ْ َو ا َن فَر ْي رقا م َن ال ُّْم ْؤمن
“মুবমনবদর একবট দল তা অপেন্দ করবেল।”
সাহাবাবয়বকরাবমর একবট দল বদর যুেবক দকন অপেন্দ করবেবলন,
তা বুঝার জন্য বদর যুবের দপ্রোপট জানা প্রবয়াজন।
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গাযওয়াবয় বদবরর দপ্রোপট
ইববন উকবা ও ইববন আবমবরর বর্তনা দমাতাববক বদর যুবের
দপ্রোপট বননরূপ।
কাবফররা বববভন্নভাবব ইসলাবমর ধ্বংস সাধবনর অপবচষ্টা করবত
োবক। তাবদর অতযাচাবর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও
ইসলাম গ্রহর্কারী সাহাবীগর্ মাতৃভূবম মক্কা দেবে মদীনায় বহজরত
করবত বাধয হন। বকন্তু তাবদর মদীনায় চবল আসার পরও কাবফররা
ইসলাম ও মুসবলমবদর ধ্বংস সাধবন নানারকম িেযন্ত্র করবত োবক।
ইসলাম ও মুসবলমবদর ববরুবে দসই িেযবন্ত্রর সূবত্রই কাবফররা মক্কা
দেবক বসবরয়ায় একবট বৃহৎ বাবর্জয-কাবফলা দপ্ররর্ কবর। যার উবেে
বেবলা, বযবসার মুনাফা লব্ধ অেতসম্পদ তারা ইসলাম ও মুসবলমবদর
ববরুবে বযয় করবব। এমনবক এ বযাপাবর তারা মান্নত কবর বনবলা।
তাবদর এ অসৎ পবরকল্পনার কো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দজবন দগবলন। তাই তাবদর দসই চক্রান্তমূলক বাবর্জযকাবফলার গবতবরাধ করার ইো করবলন।
বদ্বতীয় বহজবরর রমযান মাস চলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম হঠাৎ একবদন েবর দপবলন, কুরাইশ-সরদার আবু
সুবফয়ান মক্কার দসই বৃহৎ বযবসায়ী কাবফলা বনবয় বসবরয়া দেবক মক্কায়
প্রতযাবততন করবে। এই বযবসায় মক্কার সমি কুরাইশ শরীক বেল। এই
কাবফলায় তেনকার পঞ্চাশ হাজার বদনার সমমূবলযর মাল বেল।
বততমান টাকার বহবসবব পঞ্চাশ দকাবট োবেবয় যাবব। এই বযবসায়ী
কাবফলার দহফাজবতর জন্য কুরাইবশর সিরজন সশে জওয়ান
পাহারায় বনযুক্ত বেল। এবদর চবল্লশজনই বেল দনতা পযতাবয়র। তাবদর
মধয দেবক আমর ইবনুল আস ও মােযামা ববন নাওবফল-এর নাম
বববশিভাবব উবল্লেবযাগয।
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যবদও বযবসা বেল কুরাইশবদর অেতনীবতর মূল চাবলকাশবক্ত। বকন্তু এই
বযবসায়ী কাবফলার মাধযবম তারা বববশিভাবব অেতসম্পদ ও যুোে
সংগ্রহ কবর ইসলাবমর ববরুোচরবর্ অবতীর্ত হওয়ার শপে কবরবেবলা
এবং এই কাবফলার সমি মাল তারা ইসলাম ও মুসবলমবদর উৎোবতর
জন্য বযয় করার মান্নত কবর দরবেবেল।
তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন এই বযবসায়ী
কাবফলার বসবরয়া দেবক মক্কার পবে রওনা হওয়ার কো শুনবলন,
তেন বতবন কুরাইশবদর এই ইসলাম বববরাধী অপতৎপরতার বভত
উপবে দফলার জন্য এই কাবফলার গবতবরাধ করার পবরকল্পনা গ্রহর্
করবলন।
এ বনবয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উপবিত
সাহাবাবয়বকরাবমর সাবে পরামশত করবলন। তেন এবক দতা রমযান
মাস চলবেল, তা োো পূবত দেবক তাবদর যুবের প্রস্তুবত বেল না, তাই
এ বযাপাবর দকউ দকউ বকেুটা অমত প্রকাশ কবরবেবলন। আবার দকউ
দকউ েুব বাহাদুবরর সাবে হামলার পবে মত বযক্ত কবরবেবলন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সবাইবক এই বজহাবদ
শরীক হওয়ার হুকুম বদবলন না। বরং বলবলন, যারা দযবত আগ্রহী
এবং যাবদর বাহন-জন্তু এ এলাকায় উপবিত আবে, শুধু তারাই আমার
সাবে যুবে দবর হবব।
এ কো শুবন অবনবকই এ বজহাবদ শরীক হবলন না। কারর্, তারা
ভাববেবলন, বযবসায়ী কাবফলার গবতবরাধ করা হবব। এর জন্য দববশ
সংেযক মুজাবহবদর প্রবয়াজন দনই। তা োো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যুবে শরীক হওয়াবক জরুরী ববলনবন। বরং
ঐবেক ববল দঘাির্া বদবয়বেন।
অবনবক যুবে যাওয়ার ইোয় বাহন-জন্তু গ্রাম দেবক বনবয় আসার
অনুমবত চাইবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর
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অনুমবত বদবলন না। কারর্, হাবত এতটা সময় বেল না দয, তাবদর
জন্য অবপো করা হবব। এসব কারবর্ েুব কম সংেযক সাহাবী এ যুবে
শরীক হবয়বেবলন।
যুবের উবেবে কাবফলা রওনা হবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় মদীনার বাইবর ‘বববর সুকআ’
নামক িাবন দপ াঁেবলন। কাবয়স ববন সা‘সা রা. দক সসন্য সংেযা গর্না
করার হুকুম বদবলন। বতবন জানাবলন, সসন্য সংেযা সব বমবল ৩১৩।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, তালুবতর বাবহনীর
সসন্য সংেযাও ৩১৩ জন বেল। এর দ্বারা ববজবয়র শুভ লের্ গ্রহর্ করা
দযবত পাবর।
সাহাবাবয় দকরাবমর সাবে দমাট সিরবট উট বেল। পালাক্রবম প্রবতযক
বতনজন একবট উবট আবরাহর্ করবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সেী বেবলন হযরত আলী ও আবু লুবাবা রা.।
যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর পাবয় দহাঁবট চলার পালা
আসবতা, তেন তারা বলবতন, আপনার পবরববতত আমরাই দহাঁবট
চলবে, আপবন উবটর উপর োকুন। উিবর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বলবতন, দতামরা আমার দচবয় দববশ শবক্তশালী নও,
আর আবম আবেরাবতর সাওয়াব দেবক অমুোবপেী নই দয, বনবজর
সুবযাগ হাতোো করববা। এ জবাববর পর বকেু বলার োবক না। তাই
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও বনবজর পালার সময় পাবয় দহাঁবট
চলবত লাগবলন।
ওবদবক একবযবক্ত বসবরয়ার প্রবসে িান আইবন যারকা দপ াঁবে কাবফলাপ্রধান আবু সুবফয়ানবক সতকত করবলা। দস সংবাদ বদল, মুহাম্মাদ
অেশে ও দলবল বনবয় তার অবপোয় আবেন।
এই সংবাদ শুবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
পাকোও দেবক বাাঁচার জন্য আবু সুবফয়ান বভন্ন পবে অগ্রসর হবলা
এবং বহজাবযর সীমানায় প্রববশ কবর যামযাম ববন উমর নামক এক
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ববচের্ ও দ্রুতগামী দূতবক অবনক সম্পবদর বববনমবয় মক্কার
সরদাবরর বনকট এই মবমত সংবাদ বদবয় পাঠাবলা দয, বযবসায়ী
কাবফলা মুসবলম দফ জ দ্বারা আক্রান্ত হবে। অনবত ববলবব বযবিা বনন।
যামযাম ববন উমর বযবসায়ী কাবফলার আশঙ্কা বুঝাবনার জন্য ঐ
সমবয়র বববশি রীবত অনুযায়ী মক্কায় প্রবববশর পূববত বনজ উবটর নাককান দকবট বদল এবং পবরবধয় বে অগ্র-পিাৎ দেবক বোঁবে দফলবলা।
আর উবটর হাওদা উবিবয় উবটর বপবঠ দরবে বদল। যেন দস এই
অবিায় মক্কায় প্রববশ করবলা, তেন মুহূবতত তার সংবাদ মক্কার
অবলগবলবত দপ াঁবে দগল এবং তার বনকট ববিাবরত েবর দশানার পর
কুরাইবশর শত শত যুবক মুসবলমবদর হাত দেবক তাবদর বযবসায়ী
কাবফলা রো করার জন্য প্রস্তুত হবয় দগল।
কুরাইবশর সামেতযবানরা বনবজরাই যুবে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবলা।
আর যারা দুবতল বা সমস্যাগ্রি বেল, তারা বনবজবদর পে দেবক
আবরকজনবক পাঠাবনার বযবিা করবলা। মাত্র বতন বদবনর মবধয
অেশে ও প্রবয়াজনীয় যুেসামগ্রী বনবয় হাজার সসবনবকর একবট দল
যুবের জন্য প্রস্তুত হবলা। তাবদর মবধয বেল এক হাজার দযাো,
দুইশত দঘাো এবং েয়শত উট ও বাদক দল।
এসব বনবয় কাবফর বাবহনী মদীনা অবভমুবে যাত্রা শুরু করবলা।
প্রবতযক মনবযবল (বিাল মাইবল এক মনবযল) এ বাবহনীর োবাবরর
জন্য দশবট কবর উট জবাই করবত হবতা।
এ যুবে দযবত দয-ই বপেপা হবেল, কুরাইশ-সরদার তাবকই
সবন্দবহর দৃবষ্টবত দদেবত লাগবলা। তা োো দযসব দলাবকর বযাপাবর
কুরাইশবদর ধারর্া বেল, তারা মুসবলমবদর সহমমতী এবং ঐসব
মুসলমান, যারা বববভন্ন ওজবরর কারবর্ তেনও পযতন্ত বহজরত করবত
পাবরনবন, তাবদর এবং বনী হাবশবমর মধয দেবক যার বযাপাবর
সামান্য ধারর্া হবলা দয, দস মুসবলমবদর বযাপাবর নরম মবনাভাব
রাবে, তাবদরও দজারপূবতক এই যুবে শরীক কবর দনওয়া হবলা।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর চাচা আব্বাস রা. এবং
আবু তাবলববর দুই দেবল তাবলব ও আবকল এই অপারগবদর অন্তভুতক্ত
বেবলন।
এ বদবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম শুধু একবট
বযবসায়ী কাবফলাবক ধাওয়া করার প্রস্তুবতর বনয়বত রমাযাবনর ১২
তাবরবে মদীনা দেবক দবর হবয়বেন। মক্কার কাবফরবদর পূর্ত যুে
প্রস্তুবতর কো তারা জানবতন না, তাই তাবদর দমাকাববলায় পূর্তাে
যুে প্রস্তুবত তাবদর বেল না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জন সাহাবীবক বনবয়
কবয়ক মনবযল পে অবতক্রম কবর বদবরর বনকটবততী একিাবন
দপ াঁেবলন। দসোবন দপ াঁবে আবু সুবফয়াবনর কাবফলার সংবাদ দনওয়ার
জন্য দুই বযবক্তবক পাঠাবলন। গুিচররা এই সংবাদ বনবয় এবলন দয,
মুসবলমবদর বপেু ধাওয়া করার সংবাদ দপবয় আবু সুবফয়ান সমুদ্র
সসকবতর পে ধবর মক্কায় দপ াঁবে দগবে আর মক্কা দেবক এক হাজাবরর
এক বাবহনী মুসবলমবদর ববরুবে যুে করার জন্য মদীনার বদবক
আসবে।
গুিচবরর এ সংবাদ পবরবিবত পাবি বদবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়বকরাবমর সাবে পরামবশত বসবলন। বজবেস
করবলন, আমরা কুরাইশবদর আগত বাবহনীর সাবে যুে করববা নাবক
তাবদর এবেবয় যাববা?
হযরত আবু আইয়ুব আনসারীসহ কবয়কজন সাহাবী বলবলন, তাবদর
সাবে যুে করার মবতা সামেতয বততমাবন আমাবদর দনই। তাোো আমরা
সমরাবে সবজ্জত বাবহনীর সাবে যুে করার বনয়বত বা দসই রকম প্রস্তুবত
বনবয় দবর হইবন।
তাবদর কো দশি হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. দাাঁোবলন এবং দয
দকাবনা পবরবিবতবত দয দকাবনা হুকুম বািবায়বনর জন্য বনবজবক দপশ
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করবলন। এরপর হযরত উমর রা. ও দয দকান বনবদতশ পালবনর জন্য
বনবজবদর মানবসক প্রস্তুবতর কো জানাবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর কো শুবন েুবশ হবলন এবং তাবদর জন্য
দু‘আ করবলন।
বকন্তু তেন পযতন্ত আনসারী সাহাবীগবর্র পে দেবক যুবের জন্য
সম্মবতসূচক দকান কো পাওয়া যায়বন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলবলন, দতামরা আমাবক পরামশত
দাও, এ বজহাবদ অগ্রসর হববা, নাবক হববা না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মূলত আনসারী
সাহাবীগর্বক লেয কবরই এ কো ববলবেবলন। বযাপারটা বুঝবত দপবর
আনসারবদর সরদার সাদ ববন মুয়ায রা. বলবলন, আল্লাহর রাসূল,
আমরা আপনার উপর ঈমান এবনবে এবং এ সােয বদবয়বে দয,
আপবন যা ববলন তা সব সতয ও সবঠক। আর আমরা আনসারীগর্
আপনার সাবে এই অেীকার কবরবে দয, আমরা সবতাবিায় আপনাবক
মান্য করববা। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা আপনাবক দয হুকুম
বদবয়বেন, তা আপবন বনবিবন্ত জাবর করুন। শপে ঐ সিার, বযবন
আপনাবক সতয দীন বদবয় পাবঠবয়বেন, যবদ আপবন আমাবদর উিাল
সমুদ্রতরবে ঝাাঁপ বদবত ববলন, তবু আমরা বপেপা হববা না। কালই
যবদ আপবন আমাবদর শত্রুবাবহনীর উপর ঝাাঁবপবয় পেবত ববলন, তবু
আমাবদর দকান বদ্বধা োকবব না। আমরা আশা করবে, আল্লাহ
তা‘আলা আমাবদর দ্বারা এমন অবিার সৃবষ্ট করববন, যা দদবে
আপনার চেু শীতল হবব। আপবন দযোবন চান আমাবদর বনবয় চলুন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাদ রা. এর দৃিকবণ্ঠর
আত্মপ্রতযয়ী কো শুবন দারুর্ েুবশ হবলন। কাবফলাবক হুকুম বদবলন,
আল্লাহর নাবম সামবন অগ্রসর হও। আর সাহাবীগর্বক এ সুসংবাদ
বদবলন দয, আল্লাহ তা‘আলা দুই দবলর (আবু সুবফয়াবনর বযবসায়ী
কাবফলা ও আবু জাবহবলর দনতৃত্বাধীন কুরাইশ দসনাবাবহনীর) মধয
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দেবক দযবকাবনা একবটর উপর ববজয় দাবনর ওয়াদা কবরবেন।
(তাফসীবর মাবরফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

উক্ত বর্তনা দ্বারা প্রমাবর্ত হয় দয, আয়াবত ববর্তত ‘আর মুবমনবদর
একবট দল অপেন্দ করবেল’- এর দ্বারা উবেে হবলা, হযরত আবু
আইয়ূব আনসারীসহ বকেু সাহাবীর পূর্ত যুেপ্রস্তুবত না োকায় এবত
অমত দপাির্ করা। আর এ ববিয়বটই পরবততী আয়াবত ‘তারা আপনার
সাবে বববাদ করবেল সতয ও ন্যায় ববিবয়’ দ্বারা বযক্ত করা হবয়বে।
যবদও সাহাবীগর্ কেবনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সাবে দকান ববিবয় ঝগো-বববাদ কবরনবন, বকন্তু যুবের দেবত্র নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর মানশা বা ইো বুঝার পরও তার
ইোর ববপরীত দেয়াল প্রকাশ করা সাহাবাবয়বকরাবমর উাঁচু মযতাদা
অনুযায়ী হয়বন। তাই এবেবত্র তাবদর এই অবিাবকই বববাদ ববল বযক্ত
করা হবয়বে। (তাফসীবর মাবরফুল কুরআন, ৪/১৮৭)
দসসময় মুসলমানগর্ আল্লাহ তা‘আলার বনকট বনবজবদর সংেযা
স্বল্পতা, যুোবের অপ্রতুলতা এবং শত্রুবাবহনীর সংেযাবধবকযর
ফবরয়াদ করবল আল্লাহ তা‘আলা জাবনবয় দদন, আবম দতামাবদর
এমন এক হাজার দফবরশতা দ্বারা সাহাযয করববা, যারা যুবের
ময়দাবন ধারাবাবহকভাবব নামবব। উবল্লবেত আয়াতসমূবহ এসব ববিবয়
ইবেত করা হবয়বে।
ইবতাপূববত উবল্লে করা হবয়বে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বতনশ’ দতর জন সাহাবীবক বনবয় কবয়ক মনবযল পে
অবতক্রম কবর বদবরর বনকটবততী এক িাবন দপ াঁেবলন। দসোবন দপ াঁবে
আবু সুবফয়াবনর কাবফলার সংবাদ দনওয়ার জন্য দুই বযবক্তবক
পাঠাবলন। গুিচরদ্বয় এই সংবাদ বনবয় এবলন দয, মুসবলমবদর বপেু
ধাওয়ার সংবাদ দপবয় আবু সুবফয়ান সমুদ্রসসকবতর পে ধবর মক্কায়
দপ াঁবে দগবে আর মক্কা দেবক এক হাজার সসবন্যর এক বাবহনী
মুসবলমবদর ববরুবে যুে করার জন্য মদীনার বদবক আসবে।
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এভাবব দশি পযতন্ত মক্কার কাবফরবদর সাবে যুে অবধাবরত হবয় যায়।
পূবতপ্রস্তুবত না োকা সবেও বাধয হবয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাবজর সাহাবাবয় দকরাবমর সাবে মশওয়ারা
কবর যুবের বসোন্ত গ্রহর্ কবরন।
মুসবলমবদর পূববতই মক্কার মুশবরকবাবহনী বদর নামক িাবন দপ াঁবে
তুলনামূলক উাঁচু ও শক্ত িাবন বশববর িাপন করবলা। পাবনর ূপপগুবলা
তাবদর কাোকাবে বেল। মুসবলম দফ জ দসোবন দপ াঁবে তুলনামূলক
বনম্মভূবমবত বশববর িাপবন বাধয হবলা। অবে মুসবলম দফ জ প্রেবম
দযোবন বশববর িাপবনর উবদযাগ বনবয়বেল, হযরত হুবাব ইবনুল
মুনবযর রা. এর পরামবশত দসোন দেবক আবরকটু এবগবয় মুশবরক
বাবহনীর দেলকৃত দুই-একটা ূপপ বেবনবয় বনবয় বশববর িাপন করবলা।
বশববর িাপবনর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সাদ ববন মুয়ায রা.
বলবলন, আল্লাহর রাসূল, আমাবদর মন চায়, আমরা আপনার
জন্য বনরাপদ দকান িাবন একবট ঝুপবে সতবর কবর বদই, দযোবন
আপবন অবিান করববন এবং আপনার বাহন-জন্তুও তার আশপাবশ
োকবব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর অনুমবত বদবলন।
ঝুপবে সতবর করা হবলা। হযরত আবুবকর বসবেক রা. োো দসোবন
অন্য কাবরা প্রবববশর অনুমবত বেল না। হযরত মুয়ায রা. নাো তরবাবর
হাবত ঝুপবের দরজায় পাহারায় বনযুক্ত হন।
যুবের পূববতর রাত। বতনশ’ দতর জন অেহীন মুজাবহবদর দমাকাববলায়
এক হাজার সশে কাবফর প্রিত। রর্ােবনর শক্ত ও চলাচবলর জন্য
অবধক উপবযাগী িানটাও শত্রুবসনাবদর দেবল। বনবজবদর বশববর
বালুময় নরম ভূবমর উপর, দযোবন চলাচল অতযন্ত কষ্টকর। স্বভাবতই
মুসলমানগর্ অতযন্ত দপবরশান। কাউবক দতা শয়তান এই
ওয়াসওয়াসাও বদল দয, দতামরা বনবজবদর হবকর উপর প্রবতবষ্ঠত
মবন কবরা। অেচ এই বনশুবত রাবত আরাম করার পবরববতত
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তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদবত বলি রবয়ে, তা সবেও দুশমবনর
অবিা সবতবদক বদবয় দতামাবদর তুলনায় অবনক ভাল।
দপবরশানীর কারবর্ কাবরা ঘুম আসবেল না। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলা বনজ
রহমবত সবার উপর ঘুম চাবপবয় বদবলন। তাই ঘুমাবত না চাওয়া সবেও
তারা ঘুমাবত বাধয হবয়বেবলন। হযরত আলী রা. ববলন, গাযওয়াবয়
বদবরর রাবত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বযতীত আমাবদর
প্রবতযবকই ঘুবমবয় বেল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সারারাত
তাহাজ্জুবদ মশগুল বেবলন। (তাফসীবর মাবরফুল কুরআন, ৪/১৯৫)
যুবের ময়দাবনর এমন ঘুম বা তন্দ্রার বযাপাবর হাদীস শরীবফ ববর্তত
আবে, হযরত আবদুল্লাহ ইববন মাসউদ রা. ববলন, ‘যুবের ময়দাবন
তন্দ্রা আল্লাহ তা‘আলার পে দেবক রহমতস্বরূপ আবস। আর নামাবযর
মবধয তন্দ্রা আবস শয়তাবনর পে দেবক।’ ( তাফসীবর মাবরফুল কুরআন,
৪/১৯৫)

ঐ রাবত মুজাবহদবদর জন্য আবরকবট বনয়ামত এই বেল দয,
মুসবলমবদর অনুূপবল বৃবষ্ট ববিতত হয়। এমন বৃবষ্ট, যা একবদবক দযমন
রর্ােবনর নকশা পাবি দদয়, অন্যবদবক তার বরকবত মুসবলম
দফ বজর অন্তর দেবক সব ধরবনর শয়তাবন ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়।
দসই বৃবষ্ট শত্রু বশবববর েুব দববশ পবরমাবর্ হয়। এবত তাবদর শক্ত ভূবম
কদতমাক্ত হবয় চলাবফরা করা দুঃসাধয হবয় যায়। অপরবদবক মুসবলম
বশবববর অল্প পবরমাবর্ বৃবষ্ট হয়। যার ফবল বালু জবম বগবয় চলাবফরা
েুব সহজ হবয় যায়।
এসব বনয়ামবতর কো আল্লাহ তা‘আলা বনবম্মাক্ত আয়াবত উবল্লে
কবরবেন,

ُّ اذْ ُّي َغش ْيك ُُّّم ا
ب
َ لن َعا َس ا َم َن رة م ْن ُّه َو يُّ َن ُّل عَل َْيك ُّْم م َن ا
َ لس َمٓاء َمٓا رء ل ُّي َطه َرك ُّْم ب ٖه َو ُّيذْ ه
َ
○يب َط ع ىَٰل قُّل ُّْوبك ُّْم َو ُّيثَب َت به ا ْالق َْدا َم
ْ َ َع ْنك ُّْم ر ْج َز الش ْي ىطن َو ل
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স্মরর্ কবরা, যেন বতবন তার পে দেবক প্রশাবন্তস্বরূপ দতামাবদর
তন্দ্রােন্ন কবরন এবং আকাশ দেবক দতামাবদর উপর পাবন নাবযল
কবরন, দযন তার মাধযবম দতামাবদর পববত্র কবরন এবং দতামাবদর
দেবক শয়তাবনর নাপাবক (কুমন্ত্রর্া) দূর কবর দদন, আর দতামাবদর
অন্তবর দৃঢ়তা সতবর কবরন এবং তার মাধযবম দতামাবদর পা বির কবর
দদন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১১)
এর পরবততী আয়াবত আবরকবট বনয়ামবতর কো উবল্লে করা হবয়বে,
যা মুসবলমবদর উহুদ যুবের সময়ও দদওয়া হবয়বেল। তা হবলা,
যুবের ময়দাবন দফবরশতাবদর মাধযবম মুসবলমবদর সাহাযয প্রদান।
আল্লাহ তা‘আলা বদর যুবে মুজাবহদবদর সাহাবযযর জন্য পাঠাবনা
দফবরশতাবদর সম্পবকত ববলন,
ِق ِف ْ ُّقل ُّْوب الَذ ْي َن َکف َُّروا
َ ُِّح َرب
ْ ْک ا َل ال َْملىٰٓئکَة اّنْ َم َعك ُّْم فَثَب ُّتوا الَذ ْي َن ىا َم ُّن ْوا َسا ل
ْ اذْ ُّي ْو
○هْن ك ُّ َل َب َنا ٍن
ُّ ا
ْ ُّ ْ ب فَا ْضر ُّب ْوا ف َْو َق ا ْال ْع َناق َوا ْضر ُّب ْوا م
َ لر ْع
স্মরর্ করুন, যেন আপনার প্রবতপালক দফবরশতাবদর ওহীর মাধযবম
হুকুম বদবলন, আবম দতামাবদর সাবে আবে, কাবজই দতামরা
মুবমনবদর দৃঢ়পদ রাবো। আবম অবেই কাবফরবদর মবন ভীবত সঞ্চার
করববা। সুতরাং দতামরা তাবদর ঘাবের উপর আঘাত কবরা এবং
তাবদর মধয দেবক আঙুবলর দজাোসমূবহ আঘাত কবরা। (সূরা আনফাল,
আয়াত:১২)

এোবন দফবরশতাবদর দুবট দাবয়ত্ব দদওয়ার কো বলা হবয়বে। এক.
মুসবলমবদর সাহস বৃবে কবর ময়দাবন দৃঢ় রাো। দুই. বকতাবল
অংশগ্রহর্ করা। দফবরশতাগর্ এ উভয় কাজই সুচারুরূবপ আনজাম
বদবয়বেবলন।
এই যুে মূলত কুফর ও ইসলাবমর মধযকার যুে বেল। কাবফরবদর
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বববরাবধতাই
এ যুবের মূল কারর্ বেল। দস জন্য এ যুবের মাধযবম দদোবনা হবয়বে,
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যারা আল্লাহ ও তার রাসূবলর বববরাবধতা কবর, তাবদর পবরর্াম দতমন
দশাচনীয়ই হবয় োবক, দযমনবট মক্কার কাবফরবদর হবয়বেল। পরবততী
আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা দসবদবক ইবেত কবরবেন। আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ কবরন,
○لل َشد ْي ُّد الْع َقاب
َ لل َو َر ُّس ْولَ ٗه فَا َن ا
َ لل َو َر ُّس ْولَ ۚ ٗه َو َم ْن يُّ َشاقق ا
َ ک با َن ُّه ْم َشا ٰٓقُّوا ا
َ ىذ ل
َ کفر ْي َن َعذَ ا َب ا
ىذ لك ُّْم فَذُّ ْوق ُّْوهُّ َو ا َن لل ْ ى
○لنا ر
তা এ জন্য দয, তারা আল্লাহ ও তার রাসুবলর বববরাবধতায় বলি
হবয়বে। আর দয আল্লাহ ও তার রাসূবলর বববরাবধতায় বলি হয়,
বনিয়ই আল্লাহ কবঠন আযাবদানকারী। সুতরাং এর মজা দভাগ কবরা।
বনিয়ই কাবফরবদর জন্য রবয়বে জাহান্নাবমর আযাব। (সূরা আনফাল,
আয়াত:১৩-১৪)

সকালববলা উভয়দল যুবের জন্য প্রস্তুত হবয় দগল। বটলার আোল
দেবক কুরাইশ সসন্যরা দবর হবয় এবলা। অেশবে সবজ্জত সহস্রাবধক
কুরাইশ সসন্য রর্ােবন সদবম্ভ সাবরবেভাবব দাাঁবেবয় দগল। দল হববমত
আোবদত শতাবধক অোবরাহী দসনাপবতর হুকুবমর প্রতীো করবত
লাগবলা। দসনাপবত ও কববরা কুরাইশ দজায়ানবদর মুসবলম
মুজাবহদবদর ববরুবে উবিবজত করবত লাগবলা।
অপরপবে মুসবলমবদর মাত্র ৩১৩ জন পদাবতক মুজাবহদ ঈমাবনর
ববল বলীয়ান হবয় ময়দাবনর অপরপ্রাবন্ত সমববত। অে ও বাবহ্ক
সরঞ্জাবমর বদক বদবয়ও তারা অতযন্ত দুবতল। তবু তারা ভীত নন।
কারর্, আল্লাহ তা‘আলার উপর তাবদর অটল ববোস হবলা, আল্লাহ
তাবদর অবেই জয়ী করববন। আল্লাহর সাহাযয তাবদর সাবে আবে।
আল্লাহর উপর এ ববোস ও ভরসাই তাবদর মূল শবক্ত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাবে দু‘আ
করবলন, আয় আল্লাহ, ববজবয়র দয ওয়াদা আপবন আমার সাবে
কবরবেন, তা আজ পূর্ত করুন। দু‘আ দশবি বজবরাইল আলাইবহস
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সালাবমর পরামবশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বতন
মুবষ্ট বালু ও কংকর বনবয় কাবফরবদর োবন-বাবয় ও মধযোবন বনবেপ
করবলন। আল্লাহ তা‘আলা বনজ কুদরবত বালুর কর্াগুবলা কাবফরবদর
দচাবে েুবকবয় বদবলন। এ ঘটনার বর্তনা বনবম্মাক্ত আয়াবত উবল্লে করা
হবয়বে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
ۚ لل َر ىم
َ َو َما َر َم ْي َت اذْ َر َم ْي َت َو لىک َن ا

( দহ নবী, ) আপবন যেন (মাবট) বনবেপ কবরবেন, তেন তা আপবন
বনবেপ কবরনবন, বরং আল্লাহ বনবেপ কবরবেন। (সূরা আনফাল,
আয়াত:১৭)

দচাবে বালুকর্া েুকায় শত্রু দসনারা ভেবক বগবয় দশারবগাল শুরু কবর
বদল। এ সুবযাবগ মুজাবহদগর্ শত্রুবাবহনীর উপর বযাপক হামলা শুরু
কবরন। দফবরশতাগর্ও মুজাবহদবদর সাবে দযাগ বদবলন। শত্রু
দসনাবদর বাবহনী প্রধান আবু জাবহল সহ সিরজন বনহত হবলা এবং
সিরজন ববন্দ হবলা। অন্যরা পাবলবয় জান বাাঁচাবলা।
কুরাইশী বাবহনী মক্কা দেবক দবর হওয়ার পূববত উক্ত বাবহনীর প্রধান আবু
জাবহল কাবা শরীবফর বগলাফ ধবর দু‘আ কবরবেল। দু‘আর মবধয দস
ববলবেল, ‘আয় আল্লাহ, দুই লশকবরর মবধয যারা দশ্রষ্ঠ,
দহদাবয়তপ্রাি, ভদ্র এবং যাবদর ধমত উিম, তাবদর ববজয় দান
করুন।’
আবু জাবহল মবন কবরবেল, মুসবলমবদর তুলনায় তারাই সববদক
বদবয় উিম। তাই দস হক ও বাবতবলর মবধয ফায়সালার দাবয়ত্ব আল্লাহ
তা‘আলার উপর ন্যি করবলা। দস দভবববেল, দযবহতু তারা সবতযর
উপর প্রবতবষ্ঠত, তাই ববজয় তাবদরই হবব। আল্লাহর তা‘আলার কাবে
হক ও বাবতবলর মবধয ফায়সালার বসোন্ত প্রােতনার উক্ত ঘটনার প্রবত
ইবেত কবর আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন ইরশাদ কবরন,
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ا ْن َت ْس َتفْت ُّح ْوا فَق َْد َجٓا َءك ُُّّم الْ َف ْت ۚحُّ َو ا ْن َت ْن َت ُّه ْوا ف َُّه َو َخ ْي لَك ُّْۚم َو ا ْن َت ُّع ْو ُّد ْوا َن ُّع ْۚد َو لَ ْن
○ي
َ ِْن َع ْنك ُّْم ف َئ ُّتك ُّْم َش ْی رئا َو ل َْو َکث َُّر ْۙت َو ا َن ا
َ ْ لل َم َع ال ُّْم ْؤمن
َ ُّتغ

( দহ কাবফররা, ) যবদ দতামরা মীমাংসা কামনা কবরা, তবব
বনঃসবন্দবহ মীমাংসা দতামাবদর বনকট এবস দগবে। এেন যবদ দতামরা
বনবৃি হও, তবব তা দতামাবদর জন্য মেলজনক হবব। আর যবদ
পুনরাবৃবি কবরা, তা হবল আমরাও পুনরাবৃবি করববা। দতামাবদর দল
দতামাবদর দকান কাবজ আসবব না, তা যত দববশই দহাক। দজবন
দরবো, আল্লাহ মুবমনবদর সাবে আবেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৯)
উবল্লবেত আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা সতয-বমেযার মীমাংসা বনর্তয় কবর
বদবয়বেন- ঈমানদারবদর পেই হবলা সতয পে এবং কাবফরবদর পে
হবলা বমেযা। তাই আল্লাহ তা‘আলা ঈমানবদর সাবে আবেন। এ জন্য
আল্লাহ তা‘আলা তাবদর ববজয়ী করববন, কাবফরবদর দলবল যত
দববশই দহাক। অতএব, কাবফররা সবতশবক্ত বনবয়াগ কবরও দুবনয়ার
বুক দেবক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনীত দীন ইসলাম
বনবিহ্ন করবত পারবব না। বরং ইসলাবমর নূরবক আল্লাহ তা‘আলা
পূর্ততায় দপ াঁোববন।
বদর যুবের এই অভাবনীয় ফল লাবভর মবধয দযমবনভাবব কাবফরবদর
জন্য বশো রবয়বে, দতমবন মুবমনবদর জন্য রবয়বে উপবদশ। তা
হবলা, মুবমনবদর ববজবয়র জন্য দসনাবাবহনীর সংেযার আবধকয বকংবা
অেশবের চাকবচকয শতত নয়, বরং মুবমনবদর ববজবয়র জন্য শতত
হবলা, তাবদর োাঁবট মুবমন হবত হবব। আল্লাহ তা‘আলা ববলন,
○ي
َ ْ َو َال َته ُّن ْوا َو َال َت ْح َز ُّن ْوا َوا ْن ُّت ُّم ا ْالعْل َْو َن ا ْن ُّك ْن ُّت ْم ُّم ْؤمن

হীনম্মন্য হবয়া না এবং দপবরশানী কবরা না, দতামরাই ববজয়ী হবব,
যবদ দতামরা মুবমন হবয় োবকা। (সূরা আবল ইমরান, আয়াত:১৩৯)
এ আয়াবত স্পষ্টভাবব বলা হবয়বে, যতবদন মুসবলম উম্মাহ আল্লাহ
তা‘আলার োাঁবট ঈমান ধারর্ কবর তার উপর তাওয়াক্কুল করবব,
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ততবদন তারা ববজয়ী হবব। তেন কাবফরবদর পারমার্ববক দবামাও
মুসবলমবদর পরাবজত করবত পারবব না। কাবফর-ববদীনবদর
দমাকাববলায় মুসবলম বাবহনীর ববজয় অজতবনর এটাই চাববকাবঠ।
গাযওয়াবয় আহযাব
আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন ইরশাদ কবরন,

ال َْم َت َر ا َل الَذ ْي َن ا ْو ُّت ْوا نَص ْی ربا م َن الْک ىتب ُّي ْؤم ُّن ْو َن با لْج ْبت َوا َلطاغ ُّْوت َو َيق ُّْول ُّْو َن
لل َو َم ْن
ُّ هْن ا
َ للَذ ْي َن َکف َُّر ْوا ىه ُّؤ ََلء ا ْه ىدی م َن الَذ ْي َن ىا َم ُّن ْوا َسب ْي رل ○او لىٰٓئ
ُّ ُّ َ ک الَذ ْي َن ل ََع
○يا
ُّ يَل َْعن ا
ْ َ َلل ف
َل َتج َد لَ ٗه َنص ْ ر

আপবন বক তাবদর দদবেনবন, যারা বকতাববর বকেু অংশ প্রাি হবয়বে
দয, তারা প্রবতমা ও শয়তানবক মান্য করবে এবং কাবফরবদর বলবে,
এরা মুবমনবদর তুলনায় অবধকতর সরল সবঠক পবে রবয়বে? এরাই
দসই দলাক, যাবদর আল্লাহ তা‘আলা লানত কবরবেন। আর আল্লাহ
তা‘আলা যাবক লানত কবরন, আপবন কেনও তাবদর দকান
সাহাযযকারী পাববন না। (সূরা বনসা, আয়াত:৫১-৫২)
এ আয়াবত গাযওয়াবয় আহযাব বা েন্দবকর বজহাদ-সংবেষ্ট দপ্রোপট
সম্পবকত ইবেত করা হবয়বে। মদীনা দেবক ববতাবেত ইহুদী বনু নাবযর
সম্প্রদায় মক্কার কাবফরবদর সাবে হাত বমবলবয় তাবদর প্রবত বমেযা
দতািাবমাদ দদবেবয় মুসবলমবদর ববরুবে কাবফরবদর উবিবজত
কবরবেল দসসম্পবকত এোবন আবলাকপাত করা হবয়বে।

সূরা আহযাবব গাযওয়াবয় আহযাব বা েন্দবকর যুবের বববভন্ন অবিা
বর্তনা করা হবয়বে। হাদীস শরীবফ উক্ত বজহাবদর ববিাবরত বববরর্
রবয়বে। কুরআন ও হাদীবসর আবলাবক বনবম্মাক্তগাযওয়াবয় আহযাব
সম্পবকত ববিাবরত আবলাচনা করা হবে।
গাযওয়াবয় আহযাব-এর বববরর্
কুরাইশরা উহুদ দেবক বফবর যাওয়ার আবগ মুসবলমবদর ববরুবে
দম্ভভবর জাবনবয় বগবয়বেল, আগামী বের বদরপ্রান্তবর দতামাবদর
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সাবে আবার দমাকাববলা হবব। বকন্তু বনবজবদর দুবতলতা উপলবব্ধ কবর
পরবততী বের বদবরর উবেবে রওয়ানা হবলও রািা দেবকই তারা
বফবর বগবয়বেল।
তৎকালীন মক্কার কাবফরবদর সরদার আবু সুবফয়ান বুঝবত দপবরবেল,
উহুবদর মত স্বল্পসংেযক সসন্য বনবয় মুসবলমবদর পরাবজত করা সম্ভব
নয়। তাবদর পরাবজত করবত হবল বযাপক ও শবক্তশালী বাবহনীর
প্রবয়াজন। তাই তারা সারা আরববাসীবক কীভাবব মুসবলমবদর ববরুবে
দেবপবয় দতালার দচষ্টা করবত লাগবলা।
অন্যবদবক বনু নাযীবরর ইহুদীরা মদীনা দেবক ববতাবেত হবয় োয়বাবর
এবস বসবত িাপন কবরবেল। দসোবন তারা মুসবলমবদর ববরুবে
িেযবন্ত্রর দকন্দ্র িাপন কবর। এ সময় তারা বসোন্ত বনবলা, মক্কায়
বগবয় কুরাইশবদর মুহাম্মাদ-এর ববরুবে যুবে অবতীর্ত হবত উদ্বুে
করবত হবব। পবর একবযাবগ হামলা চাবলবয় মুসবলমবদর এবকবাবর
বনবিহ্ন কবর বদবত হবব।
দসই দমাতাববক হুয়াই ইববন আেতাব, সাল্লাম ইববন আবুল
হুকাইক, বকনানা ইববন রবী প্রমুে ইহুদী সরদার মক্কায় বগবয়
কুরাইশবদর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববরুবে যুবে
অবতীর্ত হবত উদ্বুে করবত লাগবলা। তারা বলবলা, ভয় করববন না।
আমরা আপনাবদর সাবেই আবে। আমরা মুহাম্মাদবক ধ্বংস কবরই
তবব দম বনব। দসজন্য আমরা আপনাবদর সাবে চুবক্ত করবত এবসবে।
তেন তারা এ কোও বলবলা, আপনারাই বািবব সবতযর উপর
আবেন।
এ কো শুবন কুরাইশরা উবিবজত হবয় উঠবলা। তাবদর মবধয নতুন
কবর শবক্ত ও সাহস সঞ্চার হবলা। ক্রমশ তাবদর মধযকার চাপা দক্রাধ
ও দোবভর আগুন দাউ দাউ কবর জ্ববল উঠবলা।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

44

ফবল তারা ইহুদীবদর েুব োবতর-বতায়াজ করবলা। তারপর আনবন্দআহলাবদ আটোনা হবয় তাবদর বলবলা, হ্াাঁ, আমরা দতা এটাই
চাই। মুহাম্মাবদর শত্রুরাই আমাবদর বন্ধু। এবার তা হবল আমরা সবাই
একসাবে বমবল তার দপত চূর্ত কবর বদবত পারববা।
এরপর কুরাইশরা বলবলা, ভাইসব, আবগ দেবকই দতা আপনাবদর
কাবে আসমাবন বকতাব আবে। মুহাম্মাবদর সাবে আমাবদর দ্বন্দ্ব
রবয়বে, তা আপনারা জাবনন। বকন্তু আপনারা দয বলবলন, আমরাই
সবতযর উপর আবে, অনুগ্রহ কবর েুবল বলববন বক দয, আমাবদর
ধমত বঠক নাবক মুহাম্মাবদর ধমত বঠক?
তেন হতভাগয বমেুযক ইহুদীরা বলবলা, তাওবা তাওবা! দতামাবদর
ধবমতর সাবে বক তার ধবমতর দকান তুলনা হবত পাবর? দতামরাই প্রকৃত
সবতযর উপর আে। দতামাবদর ধমতই মুহাম্মাবদর ধমত দেবক উৎকৃষ্ট।
এবদর এ মন্তবয সম্পবকতই আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবনর উক্ত
আয়াবত ববলবেন। আর তাবদর এ বমেযা কোর কারবর্ তাবদর উপর
লানত কবরবেন।
এভাবব ইহুদীরা কুরাইশবদর সাবে উবিজনাকর কোবাততা বলবত
লাগবলা। কুরাইশবদর সাবে ঝুবে ঝুবে বমেযা কো ববল তাবদর
উবিবজত কবর তুলবলা। পবরবশবি কুরাইশরা ইহুদীবদর দধাাঁকাবাবজবত
পবে দক্রাবধ অন্ধ হবয় বলবত লাগবলা, আমাবদর শরীবরর দশি
রক্তববন্দুটুকু বদবয় হবলও আমরা মুহাম্মাবদর সাবে লেববা। মুহাম্মাবদর
ধমত আমরা বকেুবতই েবেবয় পেবত বদব না। মুহাম্মাবদর কবল দেবক
দুবনয়াবক আমরা রো করববাই। তার ধবমতর নাম-বনশানা বমবটবয় না
দদওয়া পযতন্ত আমরা োমব না।
কুরাইশবদর সমেতন দপবয় এবার বনী নাযীবরর ইহুদীরা গাতফানীবদর
বনকট গমন করবলা। তাবদর দলাভ দদোবলা দয, দতামরা যবদ
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আমাবদর সাবে দযাগ দাও,
অবধতক দতামাবদরবদর বদব।

তা হবল োয়বাবর উৎপাবদত শবস্যর

গাতফানীরা পূবত দেবকই মুসবলমবদর চরম শত্রু বেল। বীবর মাউনার
ঘটনায় দয সিরজন কারী-আবলম সাহাবী শহীদ হবয়বেবলন, এর
বপেবন তাবদরই িেযন্ত্র বেল। তাই ইহুদীবদর প্রিাব দপবয় তারা
সাবেসাবে রাবজ হবয় দগল।
ওবদবক বনু আসাদ দগাত্র গাতফান দগাবত্রর সাবে চুবক্তবে বেল। দস
কারবর্ তারাও গাতফানবদর আহ্বাবন দববরবয় পেবলা। আবার বনু
সুলাইম দগাবত্রর সাবে কুরাইশবদর আত্মীয়তার সম্পকত োকায় তারাও
কুরাইশবদর সেী হবলা। দতমবনভাবব বনু সাদ দগাত্র ইহুদীবদর সাবে
চুবক্তবে োকায় তারাও আর ববস োকবত পারবলা না। সবম্মবলত
মুসবলমবববরাধী বাবহনীবত দযাগ বদল।
দমাটকো,
এবার সমগ্র আরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর ববরুবে একবজাট হবলা। সবাই বনবজবদর শয়তাবন
পবরকল্পনা ও অসৎ উবেে চবরতােত কবর ইসলাবমর দীবিময় আবলা
বচরতবর বনবভবয় দদওয়ার জন্য ঐকযবে হবলা।
সবতপ্রেম আবু সুবফয়ান বতনশ দঘাো, একহাজার উট, চার হাজার
কুরাইশ সসন্য বনবয় মক্কা তযাগ করবলা। তারা যেন ‘মাররুয
যাহরান’নামক িাবন দপ াঁোবলা, তেন গাতফান, আসাদ, ফাযারা,
আশজা, মুররা প্রভৃবত দগাবত্রর সসন্যরা এবস তাবদর সাবে দযাগ বদল।
এবত দমাট সসন্য সংেযা দাাঁোবলা দশ হাজার।
সমি সসন্য বতন ভাবগ ববভক্ত করা হবলা। আবু সুবফয়ান কুরাইশবদর,
উয়াইনা ইববন বহস্ন গাতফানীবদর এবং তুলায়হা আসাদ দগাবত্রর
দসনাপবত মবনানীত হবলা। আবু সুবফয়ান হবলা কমাডোর ইন বচফ।
আর অন্য সসন্যরা এই বতন বাবহনীর মবধয ভাগ হবয় দগল।
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মুসলমানবদর ধরাপৃষ্ঠ দেবক বনবিহ্ন করবত দশ হাজাবরর অবধক
রক্তবপপাসু দুধতিত এই ইহুদী ও কুরাইশ-বপ িবলবকর দয েবাবহনী
মদীনার উবেবে যাত্রা শুরু করবলা।
রাসূলল্ল
ু াহর প্রবতরো বযবিা: পবরো েনন
ইসলাবমর ববরুবে দয ে বাবহনীর এ অবভযাবনর সংবাদ যোসমবয়
মদীনায় দপ াঁবে দগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
এসম্পবকত পরামশত করার জন্য বববশষ্ট সাহাবীবদর এক পরামশতসভা
আহ্বান করবলন।
উক্ত সভায় এ পবরবিবতবত করর্ীয় বনবয় ববিাবরত আবলাচনা হবলা।
এবার শত্রুবদর প্রবতবরাধ করার জন্য মদীনার বাইবর যাওয়া সমীচীন
হবব, নাবক বভতবর দেবকই প্রবতবরাধ গবে দতালা হবব- এসম্পবকত
বযাপক আবলাচনা করা হবলা। পবরবশবি বসোন্ত হবলা, মদীনায়
দেবকই তাবদর দমাকাববলা করা হবব।
তেন হযরত সালমান ফারসী রা. (বযবন পূববত পারস্যবাসী বেবলন)
পারবস্যর দলাকবদর এক অবভনব প্রবতরো-বযবিার বববরর্ প্রিাবরূবপ
দপশ করবলন। বতবন বলবলন, মদীনার দয বদকবট অরবেত, দসবদবক
গভীর েন্দক বা পবরো েনন করবল ভাবলা হয়। যাবত শত্রুসসন্যরা তা
পার হবয় শহবর েুকবত না পাবর।
তার এই নতুন পবরকল্পনা সকবল পেন্দ করবলন। আরববাসীরা যুবের
এই অবভনব বযবিাপনা আবগ দকানবদন দশাবনবন। তাই তারা েুব
বববস্মত হবলন এবং তা সাদবর গ্রহর্ করবলন।
মদীনার বতন পাবশ বেল ঘরবাবে ও দেজুর বাগান। তাবত সাধারর্ভাবব
শহর রোর কাজ হবতা। একমাত্র বসবরয়ার বদকবট দোলা বেল।
দসবদবক বেল সালা পাহাে। সুতরাং সালা পাহােবক দভতবর দরবে তার
বাইবরর বদবক পবরো েনবনর বসোন্ত হবলা।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

47

পঞ্চম বহজবরর বযলকদ মাবসর ৮ তাবরবে এই েনন কাজ শুরু হয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবজর শৃঙ্খলার জন্য
সাহাবীবদরবক দশজবনর েুদ্র েুদ্র দবল ববভক্ত কবর বদবলন। দসই
সাবে েনবনর জন্য প্রবতযক দলবক দশ গজ কবর বচবহ্নত কবর বদবলন।
পবরোর সদঘতয পূবত হাররা হবত পবিম হাররা পযতন্ত প্রায় বতন হাজার
গজ। লাফ বদবয় দঘাো পার না হবত পাবর দসই পবরমার্ প্রি রাো
হবয়বেল। আর গভীরতা করা হবয়বেল পাাঁচ গজ ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেবলন আদশত আমীর। দযবকান
কাবজ সবার সাবে শরীক হবয় সহকমতী হওয়া বেল তাাঁর মহান গুর্।
তাই মসবজবদ নববীর ন্যায় এোবনও বতবন ঝুবে-বকাদাল হাবত বনবয়
েনন কাবজ দযাগ বদবলন।
মাবটবত সবতপ্রেম বতবন যেন দকাদাল দফলবলন, তেন মুবে উচ্চারর্
করবলন,
بسم الله ربنا بدينا ولو عبدنا غريه شقينا حبذا ربا وحبذا دينا
‘আল্লাহর নাবম এ েননবট শুরু করবে। যবদ আমরা তার বযতীত আর
কাবরা ইবাদত করতাম, তা হবল বে দুভতাগা হবত হবতা। কত উিম
রব বতবন, কত উিম তার দদওয়া এ দীন। (আল রউযুল উনুফ, ৩:১৮৯;
ফাতহুল বারী, ৭:৩০৪)

তেন বেল শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইবেল। আনসার ও মুহাবজর
সাহাবীগর্ একান্ত আগ্রহ ও মবনাবযাবগর সাবে েন্দক েুাঁবে চলবেবলন।
তারা গতত দেবক মাবট উঠাবত োবকন এবং সাবে সাবে বলবত োবকন,
 على اجلهاد ما بقينا ابدا+حنن الذين بايعوا حممدا
‘আমরা হলাম দসই দসনাদল, যারা কাবফরবদর সাবে যুে করার দৃঢ়
প্রতযয় বনবয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর হাবত হাত
দরবে বজহাবদর বাই‘আত-অেীকাবর আবে হবয়বে। যতবদন আমাবদর
দদবহ প্রার্ োকবব, ততবদন আমরা এ বায়আবত অটুট োকব।’
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তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর এ কোর
জবাবব বলবলন,
 فاغفر لالنصار واملهاجرة+ اللّٰهُم ان العيش عيش االخرة
‘আয় আল্লাহ, সবতযকাবরর জীবন দতা আবেরাবতর জীবন। আপবন
দমবহরবানী কবর আনসার ও মুহাবজরবদর সকল গুনাহ মাফ কবর
বদন।’
হযরত বারা ইববন আবযব রা. ববলন, েন্দক েনবনর বদন রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মাবট তুবল দূবর দফলবত োবকন।
এমনবক এবত তার পববত্র দদহ দমাবারক ধুবলায় ধূসবরত হবয় যায়।
বতবন তেন বলবেবলন,
 وال تصدقنا وال صلينا+ والله لو ال انت ما اهتدينا
وثبت االقدام ان القينا

+

فانزلن سكينة علينا

 اذا ارادوا فتنة ابينا+ ان االىل قد بغوا علينا
‘আল্লাহর কসম, দহ আল্লাহ, যবদ আপবন না োকবতন, তা হবল
আমরা দহদাবয়ত দপতাম না। আর না আমরা সদকা করতাম এবং না
নামায পেতাম। (আয় আল্লাহ, ) আমাবদর উপর রহমবতর সাবকনা
নাবযল করুন এবং শত্রুর সাবে দমাকাববলা হবল তাবত আমাবদর
পাগুবলা দৃঢ়-অববচল রােুন। দপ িবলকরা আমাবদর উপর জুলুবমর
েেগ দহবনবে। তারা আবার যবদ আমাবদর মবধয দকান দফতনা সৃবষ্ট
করবত চায়, আমরা তা হবত বদব না।’
এই দশি শব্দ “ا بینا,  ( ” ا بيঅেতাৎ ‘আমরা হবত বদব না’, ‘আমরা
হবত বদব না’কোবট) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
উচ্চস্ববর বারবার বলবেবলন আর তেন সাহাবাবয়বকরামও তার সাবে
কণ্ঠ বমবলবয় বলবেবলন,

“ا بینا, ” ا بيআমরা তা হবত বদব না,

আমরা তা হবত বদব না।
পবরো েনবনর সময় মুবজযার প্রকাশ
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প্রেযাত সীরাত ও মাগাযী বববশিে আল্লামা মুহাম্মাদ ইববন ইসহাক
রহ. ববলন, পবরো েননকাবল ঘবট যাওয়া বহু ঘটনা আবম শুবনবে।
যা আল্লাহ তা‘আলার পে হবত তার রাসূবলর সমেতন ও তার
নবুওয়যাবতর প্রতযয়নকবল্প সংঘবটত হবয়বেল। দসসব ঘটনা
সাহাবীগর্ স্বচবে প্রতযে কবরবেবলন। তার মধয হবত কবয়কবট ঘটনা
বনম্মরূপ।
হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ রা. ববলন, একটা বৃহদাকার শক্ত
পাের সাহাবীগবর্র পবরো েনবন সমস্যা সৃবষ্ট করবেল। তারা ববিয়বট
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক অববহত কবরন।
তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একবট পাবত্র পাবন
আনবত বলবলন। পাবন আনা হবল বতবন তাবত েুেু দফবল আল্লাহর
দরবাবর েুব দু‘আ করবলন। তারপর উক্ত পােবর দসই পাবন দেবল
বদবলন। দসোবন উপবিত দলাবকরা ববলন, ‘আল্লাহর কসম, বযবন
তাবক সতয নবী কবর পাবঠবয়বেন, পাবন োলামাত্র পােরবট নরম
বালুর িূবপ পবরর্ত হবলা।
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, সাবয়দ ইববন বমনা রহ. আমার কাবে
বর্তনা কবরন, বাবশর ইববন সা‘দ-এর কন্যা (প্রেযাত সাহাবী দনামান
ইববন বাবশর রা. এর দবান) ববলন (তেন বতবন দোট বেবলন),
‘আমার মা ববনবত রাওয়াহা আমাবক দেবক আমার কাপবে এক মুবষ্ট
দেজুর দেবল বদবলন। তারপর বলবলন, আমার বপ্রয় কন্যা, তুবম
এগুবলা দতামার বপতা ও দতামার মামা আবদুল্লাহ ইববন রাওয়াহার
কাবে বনবয় যাও। তারা এ বদবয় দুপুবরর আহার করববন। আবম
দসগুবলা বনবয় তাবদর উবেবে রওয়ানা হলাম। আবম তাবদর
দোাঁজােুবাঁ জ করবে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর সাবে আমার দদো হবলা। বতবন বলবলন, ‘েুবক,
এবদবক এবসা! দতামার কাবে এগুবলা কী?’আবম বললাম, আল্লাহর
রাসূল, এগুবলা দেজুর। আমার মা এগুবলা আমার বপতা বাবশর ইববন
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সা‘দ ও মামা আবদুল্লাহ ইববন রাওয়াহার কাবে দপ াঁোবনার জন্য
পাবঠবয়বেন। তারা তা বদবয় দুপুবরর আহার করববন।’ এ কো শুবন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, ওগুবলা আমার
কাবে দাও। তেন আবম তা তার হাবত তুবল বদলাম। বকন্তু পবরমাবর্ তা
এতই কম বেল দয, তার হাত ভরবলা না।
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একবট কাপে
ববোবত বলবলন। কাপে ববোবনা হবলা। বতবন দেজুরগুবলা দসই
কাপবের উপর েবেবয় বদবলন। তারপর পাবশ উপবিত একজনবক
বলবলন, পবরো েননকারী সকলবক োবকা, তারা দুপুবরর আহার
দসবর যাক।
বকেুেবর্র মবধয সকবল উপবিত হবলন এবং দসোন দেবক দেজুর
োওয়া শুরু করবলন। বকন্তু আিবযতর ববিয়, তারা যতই দেজুর
োবেবলন, দেজুর ততই বােবেল। অববশবি পবরো েননকারী
সকবল যেন দপট পুবর দেবয় উঠবলন, তেনও কাপবের চারপাবশ
দেজুর উপবচ পেবেল। সুবহানাল্লাহ !!!
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, আমার কাবে সাবয়দ ইববন বমনা জাববর
ইববন আবদুল্লাহ রা. এর সূবত্র বর্তনা কবরন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে েনবন শরীক বেলাম। আমার
একবট দোট োগল বেল। দতমন দমাটা-তাজা নয়। মবন মবন বললাম,
এ োগল বদবয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জন্য
আহাবরর বযবিা করবল ভাবলা হবব। আবম আমার েীবক তা জাবনবয়
তাবক োবার আবয়াজন করবত বললাম।
দস বকেু যব বপবি রুবট সতবর করবলা এবং আবম োগলবট জবাই
করলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর জন্য
োগলবট ভুনা করলাম।
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েনন কাবজ আমাবদর বনয়ম বেবলা, বদনভর কাজ করতাম এবং সন্ধযা
হবল বাবেবত বফবর আসতাম। দসবদন সন্ধযাববলা যেন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পবরোিল হবত প্রিান করবত
যাবেবলন, তেন আবম বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমার একবট
দোট োগল বেল, দসবট আপনার জন্য ভুনা কবরবে, আর বকেু যববর
রুবট সতবর কবরবে। আশা কবর, আপবন আমার বাবেবত যাববন।
জাববর রা. ববলন, আমার ইো বেল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম একাই আসববন। বকন্তু আবম একো বলামাত্র বতবন
বলবলন, অবেই। তারপর একজনবক বনবদতশ বদবলন, সকলবক
োক বদবয় ববলা, দতামরা আল্লাহর রাসূবলর সাবে জাববর ইববন
আবদুল্লাহর বাবেবত দাওয়াত দেবত চবলা। আবম দপবরশান হবয়
দগলাম।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকলবক বনবয়
আমার বাবে এবলন। তারা এবস বসার পর আমরা উক্ত োদয দ্রবয তার
সামবন দবর করলাম। বতবন ববসবমল্লাহ ববল োওয়া শুরু করবলন। িান
সংকুলান হবেল না ববধায় পালাক্রবম একদল কবর এবস দেবয়
যাবেবলন। এভাবব পবরো েননকারী সকল সাহাবীই দসই োবার
তৃবিসহকাবর দেবলন। তারপরও তার বকেু অংশ রবয় বগবয়বেল। তেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, ‘এ োবার
দতামাবদর (ঘরওয়ালাবদর) জন্য।’
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, আবম শুবনবে, সালমান রা. ববলন,
আবম পবরোর একপ্রাবন্ত েননকাবযত বলি বেলাম। সহসা একবট কবঠন
পাের আমার সামবন পেবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আমার কাবেই বেবলন। বতবন দদেবলন, আবম বারবার
দকাদাল মারবে, বকন্তু পােরটার দকান বকনারা করবত পারবে না।
তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবস আমার হাত
দেবক দকাদাল বনবয় পােরটার উপর সবজাবর বতনবার আঘাত
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করবলন। দদেলাম প্রবতবারই পাের দেবক আবলার ঝলক দবর হবলা।
আবম বললাম, আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর আমার বপতামাতা
কুরবান দহাক, আপবন আঘাত করার সময় প্রবতবারই দয আবলার
বঝবলবকর ববেুরর্ হয়, এর কারর্ কী? বতবন বলবলন, তুবম বক
এটা দদবেে, দহ সালমান? আবম বললাম, হ্াাঁ, আবম দদবেবে।
তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, প্রেম ঝলবক
আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য ইয়ামাবনর চাবব আমাবক প্রদান কবরন
এবং তার ববজবয়র ইবেত দদন। বদ্বতীয় ঝলবক শাম ও পবিম দদবশর
চাবব আমাবক প্রদান কবরন এবং তৃতীয় ঝলক দ্বারা পূবতবদবশর চাবব
আমাবক দদন এবং এসব দদশ ববজবয়র ইবেত দদন।
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূবত্র এমন
একবযবক্ত আমার বনকট বর্তনা কবরবেন, যার ববেিতায় আমার দকান
সবন্দহ দনই, বতবন ববলন, হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা.
এবং তাবদর পরবততী েলীফার যুবগ যেন এসব দদশ বববজত হয়,
তেন আবু হুরায়রা বলবতন, দতামরা যা ইো জয় করবত োবকা।
আল্লাহর কসম, যার হাবত আবু হুরায়রার প্রার্, দতামরা দযসব দদশ
জয় কবরে এবং বকয়ামত পযতন্ত আরও জয় করবব, তার চাবব আল্লাহ
তা‘আলা পূববতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর হাবত
অপতর্ কবরবেন। (সীরাবত ইববন বহশাম)
পবরো সতবর হবয় দগল
আল্লাহ তা‘আলার োস রহমবত সাহাবীগবর্র ববরামহীন দমহনবতর
ফবল মাত্র েয় বদন মতান্তবর ববশ বদবন প্রায় বতন হাজার গজ লবা ও
পাাঁচ গজ গভীর পবরো েনবনর কাজ সম্পন্ন হবয় যায়। তারপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীগর্বক কাবফর
বাবহনীর দমাকাববলার জন্য ববন্যি কবরন।
বজহাবদ এ ধরবনর বযবিা গ্রহর্ সম্পবকত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ
কবরন,
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َو اع ُّد ْوا ل َُّه ْم َما ا ْس َت َط ْع ُّت ْم م ْن ق َُّو ٍة َوم ْن ر َباط الْ َخ ْيل ُّت ْره ُّب ْو َن ب ٖه َع ُّد َو الل َو َع ُّد َوك ُّْم َو
ىا َخر ْي َن م ْن ُّد ْونه ْم

দতামরা কাবফরবদর দমাকাববলায় প্রস্তুবত গ্রহর্ কবরা, যারা সেমতা
রাবো শবক্ত-সামবেতর মধয দেবক এবং পাবলত দঘাো দেবক। এগুবলার
দ্বারা দতামরা ভীত-সন্ত্রি কর আল্লাহর শত্রু ও দতামাবদর শত্রুবদর এবং
তাবদর োোও অন্যবদর। (সূরা আনফাল, আয়াত:৬০)
এ আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা মুবমনবদর কাবফরবদর দমাকাববলা করার
জন্য বনবজবদর সবরকম শবক্ত-সামবেতযর বযবিা করবত বনবদতশ
বদবয়বেন। আবলাচয গাযওয়াবয় আহযাবব পবরো েনন এ সামবেতর
বযবিারই অংশ বেল।
বস্তুত আরববদর মাবঝ পবরো েনন করার দকান প্রচলন বেল না। এবট
বেল পারস্য এলাকায় প্রচবলত পেবত। পারস্যরাজ মনুশাহর ইববন
উবাইবরজ ইববন আফবরদুন সবতপ্রেম এই পেবত উদ্ভাবন কবরন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রা. এর
পরামশত অনুযায়ী পবরো েনবনর বসোন্ত গ্রহর্ কবরন।
এবত একবট ববিয় সুস্পষ্ট হয় দয, প্রবয়াজন হবল, অমুসবলমবদর
সবধ যুেরীবত অনুসরর্ কবর যুে করা ইসলামী আইবন অনুবমাবদত।
দতমবন কাবফরবদর উদ্ভাববত যাবতীয় অে বযবহার করাও জাবয়য।
এ বভবিবতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবয়বফর
যুবে কাবফরবদর উদ্ভাববত অে বমনজাবনক (ঐ যুবগর কামান) বযবহার
কবরবেন এবং হযরত উমর রা. েলীফা োকাকাবল হযরত আবু মুসা
আশআরী রা. দক তুসতার শহবরর দকল্লা অববরাধকাবল বমনজাবনক
বযবহাবরর বনবদতশ দদন। দতমবন হযরত আমর ইবনুল আস রা. যেন
আবলকজাবন্দ্রয়া শহর অববরাধ কবরন তেন বতবন বমনজাবনক বযবহার
কবরন। দতমবনভাবব ববিযুক্ত তরবাবর বযবহারও (অমুসবলম রীবত
হওয়া সবেও) জাবয়য।
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এ আবলাচনা দ্বারা এ কোই প্রতীয়মান হয়, দয সকল পেবত দ্বারা
আল্লাহর ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর শত্রুরা
বনপাত হয় এবং আল্লাহর দীবনর প্রাবলয ও ববজয় সূবচত হয় দসসব
দক শল ও অে বযবহাবরর রীবত বশো করা আবেক।
এ কারবর্ই ইসলামী শরী‘আত দকান কাবরগবর ও প্রযুবক্তগত উন্নবতবত
বাধা দতা প্রদান কবরই না, বরং দয সকল প্রযুবক্ত ও কাবরগবর দ্বারা
দদবশর উন্নবত ও উন্নয়ন সাবধত হয়, দসগুবলা অজতন করা ফরবয
বকফায়া ববল সাবযি কবরবে। সকল ফকীহ ও আবলম এ ববিবয়
মসতকয দপাির্ কবরন।
বকন্তু এর অেত এই নয় দয, অমুসবলমবদর বশো, সংস্কৃবত, বশল্প
ইতযাবদও অনুসরর্ীয়। বববশিত বততমান পািাবতযর বশো ও বশল্পসংস্কৃবতর নাবম দয বনলতজ্জতা, দবহায়াপনা, নিতা ও অবাধ
দয নাচাবরর েোেবে চলবে, ইসলাম তা দমাবটই অনুবমাদন কবর না।
বরং তার কবঠার বববরাবধতা কবর। দকননা, এ সকল অপকবমতর দ্বারা
স্বভাব-চবরবত্রর ববনাশ ও ধ্বংস সাধন, মানবীয় সুকুমারবৃবির
অপমৃতুয এবং সমাজ ও রাবষ্ট্রর অধঃপতন সব দকানই উপকার সাবধত
হয় না।
মুসবলম বাবহনীর প্রস্তুবত
েন্দক যুবে কাবফরবদর দমাকাববলায় মদীনার বববভন্ন দগাবত্রর
দলাবকরা বববভন্ন দবল ববভক্ত হবয় যুে কবরবেবলন। এ জন্য এবক
গাযওয়াবয় আহযাবও বলা হয়। আহযাব (‘)احزابবহযবুন’(  )حزبএর বহুবচন। এর অেত হবলা, বহু দল। দতমবনভাবব এবত আত্মরোর
জন্য পবরো েনন করা হয় ববধায় এবক েন্দক যুেও বলা হয়। েন্দক
( )خندقঅেত পবরো।
শত্রুসসন্য মদীনার উপকবণ্ঠ দপ াঁোর পূববতই পবরোর েনন কাজ সমাি
হবয় যায়। এরপর তাবদর দপ াঁোর পূববতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নারী ও বশশুবদর অবপোকৃত সুরবেত ও
বনরাপদ একবট দুবগত িানান্তবরত করবলন। হযরত আবদুল্লাহ ইববন
উবম্ম মাকতুম রা. দক মদীনার প্রবতবনবধ বনযুক্ত করা হবলা।
ববোসঘাতক ইহুদীবদর প্রবত আিা িাপবনর দকান সুবযাগই বেল না।
বনু কায়নুকা ও বনু নাবযরবক আবগই মদীনা দেবক ববতাবেত করা
হবয়বেল। এেন শুধু রবয় বগবয়বেল বনু কুরাইযা। আবগ তারা
কবয়কবার চুবক্তভে কবর ববোসঘাতকতার দচষ্টা কবরবে। এবারও দসই
আশঙ্কা আবে। আর মুনাবফকরা দতা আবিবনর সাপ বহবসবব আবেই।
এসব বদক লেয কবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
দুবগতর পাহারার জন্য যাবয়দ ইববন হাবরসা রা. এর দনতৃবত্ব বতনশ
সসন্য এবং মাসলামা ইববন আসলাম রা. এর দনতৃবত্ব দুইশ সসন্য দমাট
পাাঁচশত সসন্যবক বনযুক্ত করবলন।
মুসলমানবদর দমাট সসন্য সংেযা বেল বতন হাজার। তার মবধয পাাঁচশ
এোবন দমাতাবয়ন করার পর অববশষ্ট আোই হাজার সসন্য বনবয়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পাহাে বপেবন দরবে পবরো
সামবন দরবে শত্রুবদর আক্রমর্ প্রবতহত করবত বূযহ রচনা করবলন।
শত্রুবাবহনীর অবিান
দস সময় শত্রুবাবহনীর একবট অগ্রগামী দলবক মদীনার বনকটবততী িাবন
দদো দগল। তারা মুসবলমবদর অবিা পযতববের্ করবে ববল মবন
হবলা।
কাবফর দবলর সরদার আবু সুবফয়াবনর ইো বেল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে দস উহুদ প্রান্তবর যুবে অবতীর্ত হবব।
দসোবন তার সাবে সাোত না হওয়ায় দস বাবহনীবক মদীনার বদবক
চাবলবয় দদয়।
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মদীনার বনকটবততী িাবন দপ াঁবে আবু সুবফয়াবনর দল বশববর িাপন
করবলা। আবু সুবফয়ান ও আবরা কবয়কবট দগাত্র উহুবদর বনকটবততী
এক জায়গায় অবিান করবত লাগবলা।
শত্রু বাবহনীর দসই দোট দলবট মদীনার বনকটবততী হবয়ই মুসবলমবদর
অবিা সম্পবকত বকেুটা আাঁচ করবত পারবলা। তারা দসোবন দপ াঁবে
সম্পূর্ত একবট নতুন বজবনস দদেবলা। যা বেল তাবদর কল্পনার অতীত।
তারা আিযত হবয় মূল বাবহনীবত বফবর বগবয় অন্যান্য দলাকবদর এ
সংবাদ জাবনবয় বদল। দয শুনবলা, দস-ই হতবাক হবয় দগল। তারা
বলাববল করবত লাগবলা, এ দতা দদেবে সম্পূর্ত নতুন পবরকল্পনা।
আরব দদবশ দতা এমন বযবিা কেবনাই দদো যায়বন!
শত্রুবদর সাবে মুসবলম বাবহনীর দমাকাববলা
কুরাইশবদর আগমবনর সংবাদ পাওয়ার সাবে সাবে মুসলমানগর্
তাবদর ঘাাঁবটবত সতকত হবয় দগবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সসন্য বাবহনীবক কবয়কবট অংবশ ভাগ কবর বদবয়বেবলন।
বকেু সসন্যবক দোট দোট দবল ববভক্ত কবর পবরো দদো-দশানার কাবজ
বনবয়াবজত কবরবেন। আর পবরোর দয িানবটবত আক্রমবর্র আশঙ্কা
দববশ বেল দসোবন বকেু সসন্য পাহারায় বনযুক্ত কবর বাবক সসন্য শত্রুর
দমাকাববলায় সাবরবেভাবব দাাঁে কবরবয় বদবয়বেন। এবদর
সম্মুেভাগবক পবরোর বদবক মুে কবর দমাতাবয়ন করা হয়। হাবত
বশতা, তীর, ধনুক ও কামান বনবয় তারা দসোবন দমাতাবয়ন রবয়বেন।
ইবতামবধয কাবফরবাবহনী সম্মুবে অগ্রসর হবলা। এবার উভয়পেই
মুবোমুবে। কুরাইশরা পবরো পার হওয়ার প্রার্পর্ দচষ্টা করবলা। বকন্তু
পারবলা না। এই ফাাঁবক মুসবলমবাবহনী অনবরত তীর বিতর্ কবর
কুরাইশ-বাবহনীবক নাবজহাল কবর বদল। ফবল তারা বপেু হটবত
লাগবলা।
এভাবব যুে চলবত চলবত সন্ধযা ঘবনবয় এবলা। অতঃপর দু’পেই যার
যার বশবববর বফবর দগল।
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পরবদন প্রতুযবিই কুরাইশ বাবহনী পুনরায় পবরো পার হওয়ার দচষ্টা
করবলা। বকন্তু মুসবলমবাবহনীর সুদৃঢ় প্রবতবরাবধর মুবে এবারও তারা
বযেত হবলা।
এ বযেততায় হতাশ হবয় তারা দক্রাবধ অবিশমতা হবয় উঠবলা। বযেততার
বুঝা ঘাবে বনবয় অকেয ভািায় গাবলগালাজ করবত করবত তারা তাবদর
বশবববর বফবর দগল।
কাবফররা এবার স্পষ্ট বুঝবত পারবলা, তাবদর সমি প্রবচষ্টা বযেততায়
পযতববসত হবত চবলবে। মুসবলমবদর দমাকাববলা করা সহজ নয়।
ওবদবক হঠাৎ প্রচডে ঝে ও তুফান শুরু হবলা। দসই সাবে পেবলা
হােকাাঁপাবনা শীত। এই শীবত ও ঝে-বৃবষ্টর মবধয কাবফরবাবহনী
বরবফর মত জবম যাবেল। তাই তারা দোবভ ও দক্রাবধ দফবট
পেবেল।
একবদবক ববরূপ আবহাওয়া, অন্যবদবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর অভূতপূবত রর্বক শল কুরাইশবদর এই অবভযান বযেত
কবর বদল। হতাশার কাবলা দমঘ কুরাইশবাবহনীবক আেন্ন কবর
দফলবলা। তারা বনবজবদর মবধয বলাববল করবত লাগবলা, এেন
মুহাম্মাদবক কীভাবব পরাবজত করা সম্ভব?
শত্রুবদর বভন্ন পে অবলবন
কাবফর বাবহনীর সনরােকর অবিার মুবে বনী নাবযবরর সরদার হুয়াই
ববন আেতাব আতঙ্কগ্রি হবয় পেবলা। দসনাসংগ্রবহর জন্য দস-ই
সববচবয় দববশ উবদযাগী বেল। মানবসকভাবব দস েুব দভবে পেবলা।
দস ভীির্ ঘাববে দগল।
অববশবি হুয়াই বচন্তা করবলা, সসন্যরা যবদ হতাশার কারবর্ বববদ্রাহ
কবর, তা হবল কী উপায় হবব? তেন দতা সবতনাশ হবয় যাবব। দস
জন্য অববলবব বসোন্ত দনওয়া উবচত।
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এ কো বচন্তা কবর দস আবু সুবফয়াবনর কাবে এবস বলবলা, আবম
দচষ্টা করবল মদীনায় বসবাসকারী বনু কুরাইযাবক মুহাম্মাবদর সাবে
কৃত চুবক্ত ভে কবরবয় আমাবদর সাবে বনবত পাবর। আর তুবম দতা
জাবনা, তাবদর শবক্ত ও সাহস দকান পযতাবয়র। আমার এ দচষ্টা সফল
হবল মদীনার অভযন্তবর দপ াঁোও সহজ হবয় যাবব। আবু সুবফয়ান
বলবলা, তা হবল আর দদবর না কবর যাও। বগবয় ববলা, মুহাম্মাবদর
সাবে শাবন্ত চুবক্ত দভবে দাও।
হুয়াই কালববলব না কবর বনু কুরাইযার বদবক েুটবলা। বনু কুরাইযার
সরদার কা‘ব হুয়াইবয়র আগমনসংবাদ শুবনই দুবগতর দরজা বন্ধ কবর
বদল। দস তার মতলব দটর দপবয় বগবয়বেল। তাই তার সাবে সাোত
করাটা দমাবটই পেন্দ করবলা না।
হুয়াই দুবগতর দরজায় দপ াঁবে আওয়াজ বদল এবং দরজা দোলার জন্য
বলবলা। আর সবাইবক আেি করার উবেবশ বলবলা, আবম জাবন,
দতামরা দকন দরজা বন্ধ কবরে। দতামরা ভাববো, যবদ আবম
দতামাবদর োস দপয়ালায় শরীক হবয় যাই! তার এ কোয় কা‘ব লজ্জা
দপল। তেন দরজা েুবল বদল।
হুয়াই বলবলা, দদে কা‘ব, আবম দতামার জন্য কত বে মযতাদাকর
সুসংবাদ বনবয় এবসবে। সমুবদ্রর মত ববশাল এক বাবহনী বনবয় এবসবে।
সারা আরবভূবম উজাে হবয় এবসবে। কুরাইশ ও গাতফান দগাবত্রর
সমি দনতাও এবসবেন। সবার একটাই লেয, তারা মুহাম্মাবদর রক্ত
পান করবত চায়। সবাই একমত দয, মুহাম্মাদবক সদলববল বনমূতল
করা োো শাবন্তর দকান পে দনই।
কা‘ব বলবলা, তুবম আমাবক দবইজ্জত করবত চাে। আবম মুহাম্মাবদর
সাবে শাবন্ত চুবক্তবত আবে। এ চুবক্ত ভে করা আমার পবে সম্ভব নয়।
মুহাম্মাদ সবতদাই আমাবদর সাবে চুবক্তর শতত দমবন চলবে।
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হুয়াই তবু দমবলা না। দস বারবারই কা‘দবর মন গলাবনার দচষ্টা করবত
লাগবলা। দস বলবলা, সম্প্রদাবয়র সমি মানুবির মযতাদা রোর দাবয়ত্ব
এেন দতামার হাবত। তাবদর ইজ্জত-সম্ভ্রমও দতামারই হাবত। তুবম
একটু বচন্তা কবর দদবো। এ সুবযাগ হাতোো করাটা বুবেমাবনর কাজ
হবব না। তুবম মুহাম্মাবদর সাবে চুবক্ত ভে কবরা এবং সসন্যবদর
যাওয়ার রািা বদবয় দাও। তারা বন্যার মবতা প্রববশ করবব এবং
মুহাম্মাদ ও তার বাবহনীবক বনমূতল কবর দদবব। তারপর সমগ্র আরবব
আবার আমাবদর আবধপতয ববিার হবব। আমাবদর ধমতও বনষ্কণ্টক হবয়
যাবব। মদীনার সমি ধনসম্পদ আর জবম-জায়গাও আমাবদর
অবধকাবর এবস যাবব।
এবাবরর প্রবচষ্টা বযেত হবলা না। হুয়াইর বক্তবয যাদুর মবতা কাজ হবলা।
কা‘ব তার মনুষ্যত্ব ববসজতন বদবয় চুবক্ত ভে করবত রাবজ হবয় দগল।
বকন্তু তবু দস বচন্তা করবত লাগবলা দয, কুরাইশ ও গাতফানবদর
সবম্মবলত বাবহনী যবদ পরাবজত হয়, তাহবল কী দশা হবব? তারা
দতা বনবজবদর বাাঁচাবনার জন্য তেন অন্য পে ধরবব। আর আমরা
একাকী হবয় যাব। তেন আমাবদর কী অবিা হবব? বনু নাবযর ও বনু
কায়নুকার মবতাই পবরর্াম আমাবদর দভাগ করবত হবব।
তেন হুয়াই এ প্রবশ্নরও সমাধান বদবয় বদল। হুয়াই বলবলা, আল্লাহ
না করুন, আমরা যবদ দহবর যাই, আর কুরাইশরা যবদ রর্বেত্র
তযাগ কবর পাবলবয় যায়, তা হবল আবম োয়বার দেবে এবস
দতামাবদর সাবে বসবাস করববা। ববপদ আপবদ সবতদাই আমরা
দতামাবদর সাবে োকববা।
এবার কা‘ব পুবরাপুবরভাবব তার পাতা ফাাঁবদ পা বদবয় দফলবলা। দস
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে কৃত চুবক্ত ও প্রবত্রুতবত
ভে কবর শত্রু বাবহনীবত দযাগ দদওয়ার জন্য প্রস্তুত হবয় দগল।
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হুয়াই আনন্দবচবি আপন বাবহনীবত বগবয় এ সংবাদ জাবনবয় বদল।
এবার তারা ভাববত লাগবলা, জয় আমাবদর সুবনবিত। দকবল বনু
কুরাইযারই আগমবনর অবপো।
পবরববততত পবরবিবত: মুসবলম বাবহনী কবঠন পরীোর সম্মুেীন
বনী কুরাইযার বববদ্রাবহর এই সংবাদ েুব দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনকট দপ াঁবে দগল। বতবন েবরবটর সতযতা
যাচাই করার জন্য এবং এ বনবয় সরাসবর বনু কুরাইযার সরদার কা‘দবর
সাবে কো বলার জন্য সা‘দ ইববন মুয়ায, সা‘দ ইববন উবাদাহ ও
আবদুল্লাহ ইববন রাওয়াহা- এই বতনজন সাহাবীবক পাঠাবলন। তাবদর
ববল বদবলন, যবদ েবরবট সবঠক ববল প্রমাবর্ত হয়, তা হবল বফবর
এবস দতামরা েবরবট এমন অস্পষ্ট ভািায় জানাবব দযন উপবিত
দলাকজন তা অনুধাবন করবত সেম না হয়। আর যবদ েবরবট সবঠক
না হয়, তাহবল সকবলর মাবঝ সুস্পষ্ট ভািায় প্রকাশ করবত দকান
অসুববধা দনই।
তেন তারা ববিয়বটর সতযতা জানবত দপবর বনু কুরাইযার সরদার কা‘ব
ইববন আসাবদর সাবে সাোত কবর মুসবলমবদর সাবে তার পূবতকৃত
ওয়াদার কো স্মরর্ কবরবয় বদবল কা‘ব বলবলা, বকবসর ওয়াদা! আর
মুহাম্মাদই-বা দক! তার সাবে আমাবদর দকান ওয়াদা-অেীকার দনই।
তেন এই বতন সাহাবী বফবর এবস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর বনবদতশ মত অস্পষ্ট শবব্দ তাবক এই সংবাদ জানাবলন।
তারা বলবলন, ‘আদল ও ফারাহ। অেতাৎ ‘আদল ও ফারাহ দগাত্র
আসহাবুর রাবজ তো েুবাইব রা.-এর সাবে দযমন ওয়াদা ভে কবরবে,
বনী কুরাইযাও তদ্রুপ ওয়াদা ভে কবরবে। (সীরাবত ইববন বহশাম, ২:৪০
পৃষ্ঠা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার এই
ববোসঘাতকতার কারবর্ েুবই বযবেত হবলন। দকননা, এেন মদীনা
অরবেত হবয় দগল। মালপত্র দপ াঁোবনার রািাও বন্ধ হবয় দগল।
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শত্রুবদর মদীনায় আক্রমবর্র পে েুবল দগল। মুসলমানগর্ এেন
বাবহর-বভতর সববদক দেবক শত্রুর দবষ্টনীর মবধয পবে দগবলন।
মুসলমানগর্ বর্তনাতীত নাযুক ও ভয়াবহ অবিায় পবে দগবলন।
আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন যুবের এ পবরবিবত ও মুসবলমবদর
অবিা বর্তনা কবর ইরশাদ কবরন,
اذْ َجٓا ُّء ْوك ُّْم م ْن ف َْوقك ُّْم َو م ْن ا ْس َف َل م ْنك ُّْم َو اذْ َزاغَت ا ْال ْب َصا ُّر َو َبل َ َغت الْ ُّقل ُّْو ُّب
ُّ ال َْح َناجر َو َت ُّظ ُّن ْو َن بالل ا
○ُّٰل ال ُّْم ْؤم ُّن ْو َن َو ُّز لْزل ُّْوا زل َْزا رال َشد ْي ردا
َ لظ ُّن ْو َنا○ ُّه َنا ل
َ ک ا ْبت
َ

ঐ সমবয়র কো স্মরর্ কবরা, যেন কাবফররা দতামাবদর ববরুবে
সমাগত হবয়বেল উাঁচু এলাকা ও বনম্ম এলাকা দেবক এবং যেন
দতামাবদর দচাে (ববস্মবয়) বববফাবরত হবয়বেল, দতামাবদর প্রার্ হবয়
পবেবেল কণ্ঠাগত। আর দতামরা আল্লাহর সববন্ধ নানা (অমূলক) ধারর্া
করবেবল। তেন মুবমনগর্ পরীোর সম্মুেীন হবয়বেল এবং তারা ভীির্
কবম্পত হবয়বেল। (সূরা আহযাব, আয়াত:১০-১১)
সময়বট বেল মুসবলমবদর জন্য বে কবঠন পরীোর। ইেলাস ও বনোাঁদ
দীবনর কবষ্টপাের দ্বারা ঈমান ও দনফাক যাচাই করা হবেল। এ
কবষ্টপাের তেন োাঁবট ও দভজাবলর পােতকয সুস্পষ্ট কবর দদয়।

মুনাবফকবদর প্রতারর্া ও পলায়ন
এ বহু মুনাবফক দগাপবন পলায়ন কবর। অবনবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনকট আববদন জানায়, আল্লাহর রাসূল,
আমাবদর ঘবরর দদয়াল েুব বনচু, তাই ঘরগুবলা দমাবটই সংরবেত
নয়। মবহলা ও বশশুবদর দহফাজত করা জরুরী। তাই আপনার কাবে
যুে দেবক অবযাহবত কামনা করবে। এ জাতীয় নানান বমেযা অজুহাত
দপশ কবর মুনাবফকরা ময়দান োেবত লাগবলা। অবধকন্তু শুধু বনবজরা
নয়, সবতযকার মুবমনবদরও ময়দান তযাগ করার জন্য বববভন্ন কো
ববল তারা ফুসলাবত লাগবলা। এবহন নাজুক মুহূবতত তাবদর এই ঘৃর্য
তৎপরতা আল্লাহ তা‘আলার কাবে এত অপেন্দ হবয়বেল দয, আল্লাহ
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তা‘আলা পববত্র কুরআবনর নয়বট আয়াবত তাবদর এই ঘৃর্য
অপতৎপরতার বর্তনা তুবল ধবরবেন।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
لل َو َر ُّس ْولُّ ٗه ا َال غ ُُّّر ْو ررا○ َو اذْ
َو اذْ َيق ُّْو ُّل ال ُّْم ىنفق ُّْو َن َوالَذ ْي َن ِف ْ قُّل ُّْوبه ْم َم َرض َما َوعَ َد َنا ا ُّ
هْن ا َ
ب
لن َ
هْن ىيا ْه َل َيثْر َب َال ُّم َقا َم لَك ُّْم فَا ْرج ُّع ْو ۚا َو َي ْس َتاذ ُّن فَر ْيق م ْ ُّ ُّ
قَا ل َْت َطٓائفَة م ْ ُّ ْ
َهْي م ْن
ِه ب َع ْو َر ۚ ٍۚة ا ْن يُّر ْي ُّد ْو َن ا َال ف َرا ررا○ َو ل َْو ُّدخل َْت عَل ْ ْ
َيق ُّْول ُّْو َن ا َن ُّب ُّي ْو َت َنا َع ْو َرةۚ َو َما َ
َ
لل
اق َْطا ر َها ُّث َم ُّسئل ُّوا الْف ْت َن َة َ ى
يا○ َو لَق َْد ك َا ُّن ْوا َعا َه ُّدوا ا َ
ال َت ْو َها َو َما َتل ََبثُّ ْوا ب َها اال َيس ْ ر
م ْن ق َْب ُّل َال ُّي َولُّ ْو َن ا ْال ْد َبا َر َوك َا َن َع ْه ُّد الل َم ْسـ ُّ ْو رال○قُّ ْل لَ ْن يَ ْنف ََعك ُُّّم الْف َرا ُّر ا ْن فَ َر ْر ُّت ْم

ی َي ْعص ُّمك ُّْم م َن الل ا ْن
م َن ال َْم ْوت او الْ َقتْل َو اذرا َال ُّت َم َت ُّع ْو َن ا َال قَل ْي رل○قُّ ْل َم ْن ذَا الَذ ْ

يا○ق َْد
ا َرا َد بك ُّْم ُّس ْٰٓو رءا ا ْو ا َرا َد بك ُّْم َر ْح َم رة َو َال َيج ُّد ْو َن ل َُّه ْم م ْن ُّد ْون الل َو ل ريا َو َال َنص ْ ر
ي ال ْخ َوا نه ْم َهل َُّم ال َْی َناۚ َو َال َيا ُّت ْو َن ال َْبا َس ا َال
َي ْعل َُّم ا ُّ
ي م ْنك ُّْم َو الْ َقٓائل ْ َ
لل ال ُّْم َعوق ْ َ

ی
قَل ْي رل○اش َح رة عَل َْيك ُّْمۚ فَاذَا َجٓا َء الْ َخ ْو ُّ
هَت َي ْن ُّظ ُّر ْو َن ال َْي َ
ف َرا ْي َ ُّ ْ
هْن ك َا لَذ ْ
ک َت ُّد ْو ُّر ا ْع ُّی ُّ ُّ ْ
ف َسلَق ُّْوك ُّْم با لْس َن ٍة ح َدا ٍد اش َح رة ع ََٰل الْ َخ ْي
ب الْ َخ ْو ُّ
ُّيغ ىْٰش عَل َْيه م َن ال َْم ْو ۚت فَاذَا ذَ َه َ
يا○ َي ْح َس ُّب ْو َن
لل ا ْع َما ل َُّه ْم َوك َا َن ىذ ل َ
ک ل َْم ُّي ْؤم ُّن ْوا فَا ْح َب َط ا ُّ
اولىٰٓئ َ
ک ع ََٰل الل َيس ْ ر
ا ْال ْح َزا َب ل َْم َيذْ َه ُّب ْو ۚا َو ا ْن يَات ا ْال ْح َزا ُّب َي َودُّ ْوا ل َْو ا نَ ُّه ْم َبا ُّد ْو َن ِف ا ْال ْع َراب َي ْسا ل ُّْو َن
َع ْن ا ْن ْۢ َبٓائك ُّْم َو ل َْو ك َا ُّن ْوا ف ْيك ُّْم َما ىق َتل ُّْوا ا َال قَل ْي رل○

স্মরর্ করুন, মুনাবফকরা ও যাবদর অন্তবর বেল বযাবধ, তারা
বলবেল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাবদর দয প্রবত্রুতবত বদবয়বেন,
তা প্রতারর্া বযতীত বকেুই নয়। আর তাবদর একদল ববলবেল, দহ
ইয়াসবরববাসী, এোবন দতামাবদর দকান িান দনই। দতামরা বফবর
যাও। আর তাবদর একদল নবীর কাবে অবযাহবত প্রােতনা কবর
বলবেল, আমাবদর বাবে-ঘর অরবেত। অেচ এগুবলা অরবেত বেল
না। আসবল পলায়ন করাই বেল তাবদর উবেে। যবদ বববভন্ন বদক

www.islamijindegi.com

www.darsemansoor.com

63

দেবক তাবদর (মুসলমানবদর) ববরুবে শত্রুবদর প্রববশ ঘটবতা,
অতঃপর তাবদর (মুনাবফকবদর) বববদ্রাবহর জন্য প্রবরাবচত করা হবতা,
তবব তারা অবেই তা কবর বসবতা। তারা এবত কালববলব করবতা
না। এরা দতা পূববতই আল্লাহর সাবে অেীকার কবরবেল দয, তারা
পৃষ্ঠপ্রদশতন করবব না। আল্লাহর সাবে কৃত অেীকার সববন্ধ অবেই
বজোসা করা হবব। বলুন, দতামাবদর দকান লাভ হবব না যবদ দতামরা
মৃতুয অেবা হতযার ভবয় পলায়ন কবরা। তবব দসবেবত্র দতামাবদর
সামান্যই দভাগ করবত দদওয়া হবব। বলুন, দক দতামাবদর আল্লাহ
হবত দূবর রােবব যবদ বতবন দতামাবদর অমেল ইো কবরন অেবা বতবন
দতামাবদর প্রবত অনুগ্রহ করার ইো কবরন? তারা আল্লাহ বযতীত
বনবজবদর দকান অবভভাবক ও সাহাযযকারী পাবব না। আল্লাহ অবেই
জাবনন, দতামাবদর মবধয কারা বাধা প্রদানকারী এবং কারা তাবদর
ভাইবদর ববল, আমাবদর সাবে আবসা। তারা অল্পই যুবে অংশ দনয়।
দতামাবদর বযাপাবর ববরাগবশত; আর যেন ভীবত আবস, তেন
আপবন তাবদর দদেববন, মৃতুযর ভবয় মূেতাতুর বযবক্তর মবতা চেু
উবিবয় তারা আপনার বদবক তাকাবে। বকন্তু যেন ভীবত চবল যায়,
তেন তারা ধবনর লালসায় দতামাবদর তীক্ষ্ণ ভািায় ববে কবর। তারা
ঈমান আবনবন, এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাবদর আমলসমূহবক
বনষ্ফল কবর বদবয়বেন। আর এটা আল্লাহর পবে সহজ। তারা সবম্মবলত
বাবহনীবক ধারর্া কবর, তারা যায়বন। যবদ সবম্মবলত বাবহনী আবার
এবস পবে, তেন তারা কামনা করবব, ভাবলা হবতা তারা যবদ
যাযাবর মরুবাসীবদর সাবে দেবক দতামাবদর সংবাদ বনত। তারা
দতামাবদর সাবে অবিান করবলও যুে েুব কমই করবতা। (সূরা আহযাব,
আয়াত:১২-২০)

এ সব আয়াবত গাযওয়াবয় আহযাব বা েন্দবকর বজহাবদর সময়
মুনাবফকবদর স্বােতান্ধ ভূবমকা বনবয় আবলাচনা করা হবয়বে এবং এর
দায় ও পবরর্াম সম্পবকত আবলাকপাত করা হবয়বে। তারা েুবই
সুববধাবাদী হয়। যেন মুসবলমবদর ভাল অবিা দদবে, তেন এবস
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ভাগ বসাবত চায়। আবার যেন সেীন অবিা প্রতযে কবর তেন দসোন
দেবক পলায়ন করবত চায়। উবল্লবেত ঘটনায় তাবদর দসই দু’রকম
দচহারা সমযকরূবপ প্রকাশ দপবয়বে।
অপরবদবক যারা ঈমান ও ইেলাবস পবরপূর্ত, যাবদর অন্তর বেল আল্লাহ
ও তার রাসূবলর মুহাব্ববত পূর্ত, গাযওয়াবয় আহযাববর সময় তাবদর
ভূবমকা সম্পবকত আল্লাহ তা‘আলা ববলন,

لل َو َر ُّس ْولُّ ۫ ٗه َو َما
ُّ لل َو َر ُّس ْولُّ ٗه َو َص َد َق ا
ُّ َو ل ََما َرا ال ُّْم ْؤم ُّن ْو َن ا ْال ْح َزا َ ۙب قَا ل ُّْوا ىهذَ ا َما َوعَ َد َنا ا
○َزا َد ُّه ْم ا َال ا ْي َما رنا َو َت ْسل ْي رما
মুবমনরা যেন সবম্মবলত বাবহনী দদেবলা, তেন তারা ববল উঠবলা,
এবট দতা তা-ই, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল আমাবদর বনকট যার
প্রবত্রুতবত বদবয়বেবলন এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সতযই ববলবেন।
এর দ্বারা তাবদর ঈমান ও আনুগতযই বৃবে দপল। (সূরা আহযাব,
আয়াত:২২)

এ আয়াবত গাযওয়াবয় আহযাবব মুবমনবদর ভূবমকার প্রশংসা করা
হবয়বে। তারা দসই বজহাদবক আল্লাহর দীবনর ববজবয়র অবলবনরূবপ
গ্রহর্ কবরবেবলন।
গাযওয়াবয় আহযাববর পরবততী ঘটনা
ইবতাপূববত উবল্লে করা হবয়বে, মক্কার সকল দগাবত্রর কাবফররা
একবজাট হবয় মদীনায় আগমন কবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ও মুবমনবদর ববরুবে ঐকযবেভাবব যুে কবর তাবদর েতম
করার জন্য। তদুপবর তারা নানা প্রবলাভবন মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়
বনী কুরাইযাবক কবজা কবর বনবয় সবম্মবলত কাবফর বাবহনীরূবপ
মুসবলমবদর উপর এক দযাবগ ঝাাঁবপবয় পবে। আবার মুসবলমবদর মবধয
ঘাপবট দমবর োকা মুনাবফকরাও তাবদর সহায়তা দদয়।
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এভাবব ইহুদী ও মুনাবফক দল মুসবলমবদর সাবে ববোস ভে কবর।
ফবল মুসবলমরা ববহঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু এ উভয় শত্রুর অববরাধ ও
আক্রমবর্র বশকার হয়।
মদীনা মুনাওয়ারা অববরাধ
কাবফর বাবহনী মুসবলমবদর পবরো েনবনর কারবর্ সরাসবর আক্রমবর্
বাধাগ্রি হবয় এবার কবঠার অববরাধ জাবর করবলা। মদীনাবক তারা
চতুবদতক দেবক দঘরাও কবর রােবলা এবং দকান এক ফাাঁবক পবরো
অবতক্রম কবর বভতবর েুবক আক্রমর্ করার সুবযাগ েুাঁজবত লাগবলা।
এভাবব কবয়কবদন অবতক্রান্ত হবয় দগল। শত্রুরা পুবরা মদীনা
কবঠারভাবব অববরাধ কবর রােবলা। মুসবলমবদর কাবে দসই পবরবিবত
েুবই কবঠন মবন হবত লাগবলা।
এমনবক কাবরা কাবরা কাবে তা বে অসহনীয় মবন হবত লাগবলা। তেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর অন্তবর উদয় হবলা,
অববরাবধর প্রচডেতার দরুন সাধারর্ মুসবলমরা ঘাববে দযবত পাবর।
তাই বতবন গাতফান দগাবত্রর দুই সরদার ও দনতৃত্বিানীয় বযবক্ত উয়াইনা
ইববন বহসন ও হাবরস ইববন আউফ-এর সাবে সবন্ধ করার বচন্তা
করবলন। দসই দমাতাববক এক বযবক্তবক বদবয় প্রিাব পাঠাবলন, তারা
যবদ যুে না কবর মদীনা তযাগ কবর চবল যায়, তা হবল মদীনার
একতৃতীয়াংশ আবাদী তাবদর বদবয় দদয়া হবব।
কাবফররাও সম্মুে আক্রমবর্ না দপবর চাইবেল, দকানভাবব যবদ এ
সংকট দেবক মান রো কবর উোর দপত! তাই সবন্ধর প্রিাব পাওয়ার
সাবে সাবে গাতফান এ প্রিাব আনবন্দর সাবে দমবন বনল।
অতঃপর কো পাকা করার জন্য তারা এক বযবক্তবক অন্যান্য দগাবত্রর
বনকট পাঠাবলা। বকন্তু তারা এক- তৃতীয়াংশ নয়, বরং অবধতক আবাদী
দাবব করবলা। বকন্তু কাবফর বাবহনীর সরদার আবু সুবফয়ান এ বযাপাবর
বকেুই জানবলা না।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সবন্ধ চুবক্ত চূোন্ত করার
আবগ সা‘দ ইববন মুয়ায ও সা‘দ ইববন উবাদাহর সাবে পরামশত
করবলন। তাবদর এ ববিয়বট জানাবল তারা বলবলন, আল্লাহর রাসূল,
এটা যবদ আল্লাহর বসোন্ত হয়, তা হবল আপবি করার দতা বকেু দনই।
দতমবন যবদ আপনার ইোয় এ বসোন্ত হয়, তা-ও বশবরাধাযত। বকন্তু
যবদ আমাবদর দলাকবদর প্রবত দয়া ও দরদবশত আপবন এ বচন্তা কবর
োবকন, তা হবল সববনয় বকেু বনববদন কবর।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, এটা দতা
দতামাবদর সুববধার জন্যই করবে। আরবরা এেন এক দজাট হবয় এক
বনবদতবশর আওতায় দতামাবদর দমাকাববলা করবে। আবম চাবে, এ
পন্থায় তাবদর ঐকয ও দজাট দভবে হীনবল কবর বদবত।
হযরত সা‘দ ইববন মুয়ায রা. বলবলন, আল্লাহর রাসূল, যেন তারা
ও আমরা সবাই কাবফর-মুশবরক বেলাম, মূবততপূজা করতাম, আল্লাহ
তা‘আলাবক জানতাম না, তেনও এ দলাকগুবলার আমাবদর একটা
দোরমা পযতন্ত দনওয়ার সাহস বেল না। হয়ত আমরা দমহমানদাবর
বহবসবব বদতাম বা তারা আমাবদর দেবক বকবন বনত। এ োো দনওয়ার
দকান সুবযাগ বেল না। এেন যেন আল্লাহ তা‘আলা দহদাবয়বতর অমূলয
দদ লত দান কবরবেন, ইসলাম দান কবর আমাবদর দস ভাগযশালী ও
সম্মাবনত কবরবেন, এেন আমরা তাবদর এমবনই বদবয় বদব? তা
কেবনা হবত পাবর না। আল্লাহর কসম, তাবদর দকান বকেুই দদওয়ার
প্রবয়াজন দনই। আল্লাহর কসম, আমরা তাবদর তরবাবর বযতীত বকেুই
বদব না, তারা যা করবত পাবর করুক। এ কো ববল হযরত সা‘দ
ইববন মুয়ায রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ইশারায়
সব দলো মুবে দফলবলন।
বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ বহম্মত দদবে েুবই
আনবন্দত হবলন এবং সবন্ধর ইো তযাগ করবলন। ফবল গাতফানবদর
দলাকবট বযেত হবয় বফবর দগল। (সীরাবত ইববন বহশাম, ২:১৪১)
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এরপর যতই বদন দযবত লাগবলা, অবিা ততই োরাপ হবত লাগবলা।
কবষ্টর পর কষ্ট দববেই চলবলা। রাবত ঘুমান পযতন্ত হারাম হবয় দগল।
প্রবত মুহূবততই বেল ববপবদর ঘনঘটা।
দসসময় মুসবলমবাবহনীবত দযসব কপট ও মুনাবফক বেল, তারা
দবচাইনী ও অবির ভাব দদোবত লাগবলা। তারা বারবার রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে এবস যার যার বাবেবত বফবর
যাওয়ার জন্য অনুমবত প্রােতনা করবত লাগবলা। তারা বারবার বলবত
লাগবলা, আমাবদর বাবে-ঘর সুরবেত নয়, বাল-বাচ্চারাও ববপবদর
সম্মুেীন। আমাবদর বাবেবত বফবর দযবত বদন। তারা বনবজরা দযমন,
দতমনই মুসবলমবদরও বাবে বফবর যাওয়ার জন্য উসবক বদবত
লাগবলা। তাবদর মবধয হতাশা ও মৃতুয ভয় েুবকবয় বদবত লাগবলা।
বলবত লাগবলা,
মুহাম্মাদ দতা আমাবদর েুবই আশার বার্ী
দশানাবলন। েুব ভাল ভাল বাগ-বাবগচা দদোবলন। বলবলন, কায়সার
ও বকসরার সম্পদ দতামরা দপবয় যাবব। অেচ আজ অবিা এতই োরাপ
দয, দানা-পাবন পযতন্ত পাবে না। আর জীবন দতা হাবতর মুবঠায় এবস
দগবে। উবল্লবেত আয়াতসমূবহ তাবদর এ অবিার কো তুবল ধরা
হবয়বে।
কাবফরবদর সবম্মবলত আক্রমর্
পবরো অবতক্রম কবর মদীনায় প্রবববশর জন্য কাবফররা বববভন্নভাবব
দচষ্টা করবলা। বকন্তু মুসলমানবদর প্রবতবরাবধর মুবে বনষ্ফল হবলা।
পবরবশবি তারা বসোন্ত বনল, প্রবসে দসনানায়ক ও বীরগর্ সমি
সসন্যবক সমববত কবর সকবল একবযাবগ পবরোর বনবদতষ্ট একবট িাবন
আক্রমর্ করবব।
সালাআ পাহােসংলি পবরোর একবট িান অবপোকৃত অপ্রশি বেল।
আক্রমবর্র জন্য তারা এই িানবটই বনবতাচন করবলা। তারা অবত দ্রুত
অগ্রসর হবলা। দঘাো লাফ বদবয় পবরোর অপর পাবর চবল দগল। তারা
উমেরি হবয় উঠবলা। তাবদর মবধয আবু জাবহবলর পুত্র ইকবরমা এবং
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বজরারও বেল। দসই সাবে আরববর ববেযাত বীর আমর ইববন আবদুদও
বেল। তাবক এক হাজার অোবরাহীর সমকে মবন করা হবতা। দস
প্রেবমই অগ্রসর হবয় বচৎকার কবর বলবলা, আমার মুকাববলায় দক
এবগবয় আসবত চায়?
হযরত আলী উবঠ দাাঁবেবয় বলবলন, আবম। বকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক োমাবলন। হযরত আলী ববস পেবলন।
আমর আবার বচৎকার করবলা। অন্য দকউ সাহস করবলা না। হযরত
আলী আবার বলবলন, আবম। তৃতীয়বাবরও একই কোর পুনরাবৃবি
হবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, দতামার
বক জানা আবে, দস আমর? হযরত আলী রা. বলবলন, হ্াাঁ,
আমার েুব ভাল কবর জানা আবে, দস আমর। মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক অনুমবত বদবয় পববত্র হাবত তার মাোয়
পাগবে দবাঁবধ হাবত তবলায়ার তুবল বদবলন।
হযরত আলী রা. এবার আমবরর দমাকাববলায় অবতীর্ত হবলন।
আমবরর মুবোমুবে হবল দস বলবলা, দুবনয়ার দকউ যবদ আমার বনকট
বতনবট বজবনস প্রােতনা কবর তা হবল আবম একটা অবেই মনযুর
করববা। হযরত আলী রা. বলবলন, ভাল কো, তুবম তা হবল ইসলাম
গ্রহর্ কবরা। দস বলবলা, এটা অসম্ভব বযাপার। হযরত আলী রা.
বলবলন, তা হবল তুবম যুে দেত্র দেবক বফবর যাও। আমর বলবলা,
আবম কুরাইশ মবহলাবদর বতরস্কার শুনবত পারববা না। হযরত আলী
বলবলন, তা হবল আমার সাবে লোইবয়র জন্য প্রস্তুত হও। আমর
বলবলা, আকাবশর বনবচ এমন কো আমাবক দকউ বলবত পাবর তা
আবম ইবতাপূববত ববোসও করতাম না। আো দবশ, আবম সম্মত
আবে। বকন্তু আবম অোবরাহী তুবম পদাবতক। অবে আবরাহর্ কবর
পদাবতবকর সাবে যুে করা বীবরর ধমত নয়, এই ববল আমর দঘাোর
বপঠ দেবক দনবম তরবাবরর এক আঘাবত দঘাোর পা দকবট অচল কবর
বদল।
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তারপর দস বলবলা। যুবের পূববত দতামার পবরচয়টা জানা দরকার।
ববরা, দতামার নাম কী? হযরত আলী বনবজর নাম বলবলন, আমর
বলবলা, আবম দতামার সাবে যুে করবত চাই না। হযরত আলী
বলবলন, বকন্তু আবম দতা চাই। এ কো শুবন আমর গবজত উঠবলা এবং
তরবাবর দকািমুক্ত কবর বীরববক্রবম হযরত আলীর উপর প্রচডে আঘাত
করবলা। বতবন োবলর সাহাবযয আঘাত প্রবতহত করবলন, বকন্তু োল
দভবে বদ্বেবণ্ডত হবয় তরবাবরর সম্মুেভাগ তার কপাবল ববে হবলা।
আল্লাহর বসংহ হযরত আলী রা. আমবরর আঘাত সামবল বনবয় বসংহ
গজতবন অগ্রসর হবয় হায়দাবর হাাঁক দেবে আমবরর উপর প্রচডে আঘাত
হানবলন। এক আঘাবতই আমর বদ্বেবণ্ডত হবয় ভূপবতত হবলা। তাকববর
ধ্ববনবত েন্দক প্রান্তর মুেবরত হবয় উঠবলা। সাহাবাবয়বকরাম আল্লাহু
আকবার ধ্ববনবত আকাশ-বাতাস কাাঁবপবয় তুলবলন।
আমর বনহত হওয়ার পর নাওবফল, ইকবরমা, বজরার, জুবাইর
প্রমুে বীর হযরত আলীর উপর সবম্মবলত আক্রমর্ করবলা। বকন্তু
জুলবফকাবরর চাকবচবকয অনবতববলবব তারা রবর্ ভে বদবয় পলায়ন
করবলা। হযরত উমর ফারুক বজরাবরর পিাোবন করবলন। বজরার
ঘুবর তাবক বশতাববে করবত চাইবলা, বকন্তু আবার োন্ত হবয় বলবলা,
উমর, এই অনুগ্রবহর কো মবন দরবো। নাওবফল পলায়ন করবত
দযবয় েন্দবকর মবধয পবতত হবল মুসবলমবাবহনী তার উপর তীর-পাের
বিতর্ করবত শুরু করবলা। দস বচৎকার কবর বলবলা, দতামরা আমাবক
কুকুবরর মবতা দমর না। আবম সম্মানজনক মৃতুয কামনা করবে। হযরত
আলী রা. তার আববদন মনযুর করবলন। েন্দবকর মবধয দনবম
তরবাবরর আঘাবত তার মিক বেন্ন করবলন।
হযরত সাবফয়া রা. এর বাহাদুবর
এবদবক মুসবলম নারী ও বশশুবদর দুবগত রাো হবয়বেল। দসবট বেল বনু
কুরাইযার আবাস ভূবম সংলি। সেম পুরুিরা পবরো পাহারায় বযি
বেল। সারা মদীনা জনমানবশূন্য। ইহুদীরা ভাববলা, এই সুবযাবগ
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দুবগত আক্রমর্ কবর নারী ও বশশুবদর অনায়াবস হতযা করা যায়। তাই
তারা আক্রমবর্র লবেয দুগত-অবভমুবে রওয়ানা হবলা। জসনক ইহুদী
দুবগতর ফটবক বগবয় আক্রমবর্র পে েুাঁজবেল। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ফুফু হযরত সাবফয়া রা. দলাকবটবক দদেবত
দপবয় দসোবন অবিানরত সাহাবী হাসসান ববন সাববতবক বলবলন,
দলাকবটবক হতযা করুন, নতুবা দস বফবর বগবয় শত্রু পেবক সব
জাবনবয় বদবব।
হযরত হাসসাবনর একবট দুঘতটনা ঘবটবেল, যাবত বতবন এতই ভীত
হবয় পবেবেবলন দয, লোই ও যুে বরদাশত করবত পারবতন না। এ
কারবর্ বতবন অেমতা প্রকাশ করবলন। বাধয হবয় হযরত সাবফয়া রা.
তাাঁবুর একবট েুাঁবট উপবে বনবয় ইহুদীর মাোয় প্রচডে এক আঘাত
করবলন। এক আঘাবতই তার ভবলীলা সাে হবলা। বতবন বফবর এবস
হযরত হাসসানবক বনহত ইহুদীর সাজ-সজ্জা, অে ইতযাবদ েুবল
আনবত বলবলন। এবারও বতবন অপারগতা প্রকাশ করবলন। হযরত
সাবফয়া রা. বলবলন, তা হবল তার মাোটা দকবট বাইবর দফবল বদন।
দসটা দদবে ইহুদীরা ভয় দপবয় যাবব। বকন্তু তাও তার দ্বারা সম্ভব হবলা
না। অববশবি হযরত সাবফয়া রা. বনবজই এটা সমাধা করবলন।
ইহুদীরা দুবগতর বাইবর কবততত মিক দদবে মবন করবলা, দুবগত বনিয়
সসন্য দমাতাবয়ন করা আবে। তাই তারা আর দুগত আক্রমবর্র সাহস
দপল না।
এবদবক শত্রুরা মুসলমানবদর অনুমবত বনবয় নাওবফবলর লাশ উবঠবয়
বনবয় দগল। বকন্তু তবু তারা যুবের মবনাবাঞ্ছা তযাগ করবলা না। বদনরাত
তারা পবরো অবতক্রম করার দচষ্টা করবত লাগবলা। দসজন্য তারা
সসন্যবদর দোট দোট দবলও ভাগ কবর বববভন্ন জায়গায় পাবঠবয় বদবয়
পবরো পার করাবনার দচষ্টা করবত লাগবলা। এভাবব একবট দল বযেত
হয় আবরকবট দল দচষ্টা কবর। এভাবব তারা দচষ্টা চাবলবয় দযবত
লাগবলা।
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মুসলমানবদর উপর বদবয় কবয়কবট বববনদ্র রজনী অবতক্রান্ত হবয় দগল।
ঘবর ঘবর মবহলা ও বশশুরা বে উবদ্ববগর মধয বদবয় বদন কাটাবেবলন।
এ দুঃসহ অবিার কো ভাববতও কষ্ট হয়।
শত্রুপে অনবরত তীর বিতর্ করবত লাগবলা। আর তারা জীবনমৃতুযর
সবন্ধেবর্ দাাঁবেবয় সবতযর পতাকা ঊবধ্বত তুবল রােবত জীববনর কততবয
পালন কবর চলবলন। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও
বীরবত্বর সাবে যুবে অংশগ্রহর্ কবর চলবলন। বতবন পবরোর বববভন্ন
অংবশ দসনা দমাতাবয়ন রােবলন। যাবত শত্রুবদর হামলা হওয়া মাত্র
দমাকাববলা করবত পাবর। একটা অংশ বতবন বনবজই রো কবর
চবলবেবলন। বতবন তীর বদবয় শত্রুবাবহনীবক প্রার্পবর্ রুবে চলবলন।
এ বদনবট েুব জবটলতার মধয বদবয় অবতক্রান্ত হবয় দগল। সারাবট বদন
শত্রুবদর সাবে চূোন্ত দমাকাববলা কবর দযবত হবলা। শত্রুবদর
পাকাবপাক্ত তীরন্দাজরা তীর বিতর্ কবর যাবেল। মুসবলম বাবহনী
নাবজহাল হবয় পেবেবলন। েুধা-বপপাসায় তারা কাতর হবয় পেবেবলন
বকন্তু বনবজবদর িাবন তারা বেবলন পাহাবের মত সুদৃঢ় , অটল,
অনে। ববন্দুমাত্র বপেু হবটনবন তারা।
এ লোইবয় মুসবলম শহীবদর সংেযা কম হবলও আনসারবদর মধয
দেবক কবয়কজন বববশষ্ট সাহাবী শহীদ হবয় দগবলন। আউস দগাবত্রর
দনতা হযরত সা‘দ ইববন মুয়ায রা. বে বীরবত্বর সাবে লোই
করবেবলন। শত্রুরা তাবক হতযার সুবযাগ েুাঁজবেল। সুবযাগ দপবতই
তারা তার হাবত তীর মারবলা। ফবল তার হাবতর মূল রগ দকবট দগল।
তা দেবক বফনবক বদবয় রক্ত দবর হবত লাগবলা। দসসময় সা‘দ রা.
আকাবশর বদবক দু’হাত তুবল সবতশবক্তমান আল্লাহর উবেবে মমতস্পশতী
ভািায় দু‘আ করবলন, আয় আল্লাহ, কুরাইশবদর সাবে যুে এেবনা
বাবক। তুবম আমাবক জীববত রাবো। দয জাবতর দলাবকরা দতামার
মবনানীত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক বমেযা প্রবতপন্ন
কবরবে, যারা তাবক দদশ োো কবরবে, তাবদর দচবয় দববশ দলাবকর
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সাবে লোই করার ইো আমার দনই। বকন্তু তাবদর সাবে যবদ আর যুে
না হয় তা হবল তুবম আমাবক এই আঘাবতই শাহাদাত দাও। আর
যতের্ পযতন্ত বনু কুরাইযার ববোসঘাতকতার পবরর্াম না দদেবত পাই
ততের্ পযতন্ত তুবম আমাবক মৃতুয বদবয়া না।
এবদন হামলার ভয়াবহতা এত দববশ বেল দয, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাবয় দকরাবমর চার ওয়াক্ত নামায কাজা
হবয় দগল, যা পরবততী সমবয় একসাবে কাজা পবে বনবয়বেবলন।
কাবফরবদর আত্মকলহ
অববরাধ চলাকাবল একবদন গাতফান দগাবত্রর এক দলপবত নুয়াইম
ইববন মাসউদ আশজায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সমীবপ উপবিত হবয় বলবলন, আল্লাহর রাসূল, আবম আপনার প্রবত
ঈমান এবনবে। তবব আমার দগাত্র এ বযাপাবর বকেু জাবন না। এ
অবিায় আপবন যবদ অনুমবত দদন, তা হবল আবম একটা পদবেপ
বনবত পাবর, যার দ্বারা এই অববরাধ দশি হবয় যাবব। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক অনুমবত বদবয় বলবলন, বঠক আবে,
তুবম একজন অবভে দলাক। যবদ দকান বযবিা গ্রহর্ করবত পাবরা,
কবরা। দকননা, লোই দতা হবে দক শল ও চালাবকর নাম।
নুয়াইম ইববন মাসউদ রা. বপ্রয়নবীর কাে দেবক বফবর এবস বচন্তা
করবত লাগবলন। এেন কী করা যায়, কীভাবব শত্রুবদর বযেত কবর
দদওয়া যায়। হঠাৎ তার মাোয় বুবে দেবল দগল। বতবন বসোন্ত বনবলন
শত্রুবদর ঐকয ববনাশ কবর বদববন। এ োো উিম দকান উপায় বতবন
দদেবলন না।
নুয়াইম তাোতাবে উবঠ পেবলন। তারপর অবত দ্রুত বনু কুরাইযার
কাবে দগবলন। প্রেম দেবকই বনু কুরাইযা তাবক শ্রো ও সম্মাবনর
দচাবে দদেবতা। দসোনকার ইহুদীরা তাবক েুব মানবতা। তার
কোবাততা েুব মবনাবযাগ সহকাবর শুনবতা। তার সেলাভ করাটা েুব
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মযতাদার বযাপার ববল মবন করবতা। নুয়াইম রা. তাবদর কাবে
দপ াঁেবতই তারা েুব সম্মাবনর সাবে তাবক অভযেতনা জানাবলা। এবং
মযতাদার সাবে বসাবলা। ইহুদীবদর সমি দনতাই তার কাবে এবস
জমাবয়ত হবলা। েুব মবনাবযাগ বদবয় শুনবত লাগবলা তার কোবাততা।
নুয়াইম বকেুের্ ধবর এ-কো দস-কো বলবলন। তারপর আসল কোয়
এবলন। বলবলন, দতামরা জাবনা, দতামাবদর সাবে আমার সম্পকত
কত গভীর ও কত বদবনর। তা োো দতামাবদর আবম কত ভাবলাবাবস
তাও দতামরা জাবনা। সবাই একসাবে ববল উঠবলা, হ্াাঁ, হ্াাঁ, তা
দতা আমরা ভাবলাই জাবন।
নুয়াইম বলবলন, দতামরা দতা মুহাম্মাবদর সাবে চুবক্ত ভে কবর
কুরাইশ ও গাতফানবদর সাবে দযাগ বদবয়ে। বকন্তু এর পবরর্াম কী
দভবব দদবেে? বজবত দগবল দতা দকান সমস্যা োকবব না। বকন্তু দহবর
দগবল? তেন কী অবিা হবব? তারা দতা বনবজবদর পে দববে বনবব
আর দতামরা এবকবাবরই বনঃসে হবয় পেবব। তেন দতা মুহাম্মাবদর
সাবে দতামাবদর একাই দমাকাববলা করবত হবব। দসসময় দতা
দতামাবদর অবিা কাবহল হবয় পেবব। তেন দতা বনী কায়নুকা ও বনী
নাবজবরর মবতা দুভতাগয দতামাবদরও বরর্ করবত হবব।
দলাবকরা উবদ্ববগর সাবে সমস্ববর ববল উঠবলা, তা হবল এেন আমরা
কী করব, নুয়াইম!
নুয়াইম বলবলন, আমার মবন হয় আবগ তাবদর বকেুবলাক দতামাবদর
কাবে জাবমন বহবসবব দরবেই তবব তাবদর সেী হওয়া উবচত।
জাবমবনর দলাকবদর উচ্চ বংশ হবত হবব। এভাবব তাবদর উপর
দতামাবদর ববোস োকবব। আর যতের্ পযতন্ত তারা মুহাম্মাদবক দমবর
না দফলবব ততের্ পযতন্ত তারা বফবর দযবত পারবব না।
দলাবকরা এই যুবক্ত শুবন আনবন্দ উবদ্ববলত হবয় উঠবলা। তারা বলবলা,
বাহ, নুয়াইম, দতামার যুবক্ত এবকবাবরই সবঠক। আমরা এেন এটাই
করববা।
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নুয়াইম বলবলন, আো আবম এেন যাই। তবব সাবধান, এ কো
কাউবক বলবব না। দলাবকরা বলবলা, না, না, কেনই বলববা না।
তুবম পূর্ত আিা রাবো। আমরা কাবরা সাবেই বলববা না।
নুয়াইম ওোন দেবক দববরবয় পেবলন। বকন্তু এরা তেবনা পযতন্ত
নুয়াইবমর প্রশংসা করবত লাগবলা এবং বলবত লাগবলা, নুয়াইম কত
সাবধানী দলাক, বতবন কত বচন্তাশীল! বতবন আমাবদর প্রবত কত দেয়াল
রাবেন।
এরপর নুয়াইম আবু সুবফয়াবনর কাবে দপ াঁেবলন দসোবন কুরাইশবদর
অন্য দনতারাও উপবিত বেবলন। নুয়াইম বলবলন, দতামরা জাবনা,
আবম দতামাবদর কত ভাবলাবাবস। আবম একটা কো জানবত পারলাম,
তাই দসই েবরটা দতামাবদর কাবে দপ াঁবে দদওয়াটা জরুরী মবন কবর
েুবট এলাম। যাবত দতামরা সাবধান হবয় যাও।
দলাবকরা হতভব হবয় সমস্ববর বলবলা,
বযাপার?

নুয়াইম,

কী হবয়বে? কী

নুয়াইম বলবলন, আবম জানবত পারলাম, বনু কুরাইযা মুহাম্মাবদর
সাবে চুবক্ত ভে কবর দুবিন্তায় পবে দগবে। তাাঁরা মুহাম্মাবদর কাবে
তাবদর অপরাধ বমবটবয় দদওয়ার আববদন জাবনবয় েমা দচবয়বে।
মুহাম্মাদ শততসাবপবে তাবদর মাফ কবর বদবয়বেন। তা হবলা বনু
কুরাইযা কুরাইশ ও গাতফাবনর কাে দেবক কবয়কজন বববশষ্ট বযবক্তবক
তার বনকট পাঠাবব। বতবন তাবদর হতযা করববন। দদে ভাই, সাবধান
দেবকা। দয দকাবনা বাহানায় তারা দতামাবদর কাবে দলাক চাইবল মবনর
ভুবলও বদবয়া না।
এ কো ববল নুয়াইম দববরবয় পেবলন। কুরাইশ দনতারা তার অবনক
প্রশংসা করবলা এবং তার প্রবত অবনক কৃতেতা জানাবলা।
দসোন দেবক বফবর নুয়াইম গাতফানবদর কাবে দগবলন। তাবদর
সাবেও বতবন ঐ একই কো বলবলন।
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নুয়াইবমর এই কোয় কুরাইশ ও গাতফান েুবই হতববহ্বল হবয়
পেবলা। সমি দনতা একত্র হবয় বচন্তা করবত লাগবলা, বনু কুরাইযার
বযাপাবর কী বসোন্ত দনওয়া যায়। দলাবকরা বভন্ন বভন্ন মত বদল।
সববশবি বসোন্ত হবলা, দুই দগাবত্রর বকেু দনতা দসোবন যাক। বগবয়
বলুক, ভাই, এোবন আমাবদর অবনকবদন অবতবাবহত হবয় দগবে।
আর দববশবদন অবিান করার ইো আমাবদর দনই। এ বযাপাবর একটা
ফায়সালা হবয় যাওয়া উবচত। যত তাোতাবে সম্ভব দতামরাও
আমাবদর সাবে বমবল যাও। সবাই বমবল আমরা একসাবে বে রকবমর
একটা হামলা চাবলবয় বদই।
কুরাইশ ও গাতফাবনর একবট দল বনু কুরাইযার কাবে বগবয় এসব কো
বলবলা। বনু কুরাইযা বলবলা, আগামীকাল দতা শবনবার। শবনবার
আমাবদর যুে-ববগ্রহ করা বনবিধ। অন্য দকানবদন বঠক কবরা। হ্াাঁ,
আর একটা কো আবে। আমরা দতামাবদর সাবে এক হবয় লেবত রাবজ
আবে,
তবব আমাবদর কাবে দতামাবদর বববশষ্ট বকেুবলাকবক
জাবমনস্বরূপ রােবত হবব। যাবত আমাবদর ববোস জমেরায় দয,
মুহাম্মাবদর সাবে যুবে পরাজয় হবল দতামরা আমাবদর দেবে পাবলবয়
যাবব না।
কুরাইশ ও গাতফানবদর নুয়াইবমর কোর প্রবত ববন্দুমাত্র সবন্দহ
রইবলা না। তাবদর পূর্ত ববোস জমেরাবলা, বনু কুরাইযার উবেে
সবতযই োরাপ। তাই জাবমন বহবসবব তাবদর কাবে কাউবক রােবত
অস্বীকৃবত জানাবলা। তেন বনু কুরাইযারও নুয়াইবমর কোর প্রবত
ববন্দুমাত্র সবন্দহ োকবলা না। ফবল দুইপবের মবধয বববভদ সৃবষ্ট হবয়
দগল। ফবল এত ববশাল দলাকবল সবেও শত্রুরা সাহস হাবরবয় হীনবল
হবয় পেল।
গাবয়বব মদদ
কাবফর বাবহনীর দীঘত এক মাবসর অববরাবধ মুসলমানবদর দুরবিা
দদবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দকামল প্রার্ দকাঁবদ
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উঠবলা। বতবন তাবদর এ সীমাহীন কষ্ট লাঘব কবর কাবফর বাবহনীর
ববরুবে ববজবয়র জন্য আল্লাহর দরবাবর হাত তুবল দু‘আ করবলন।
মুসনাবদ আহমবদ ববর্তত হবয়বে, হযরত আবু সাবয়দ েুদরী রা.
ববলন, আমরা যুবের কবঠার অবিা আবলাচনা কবর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে দু‘আর দরোি করলাম।
বতবন এই পবরবপ্রবেবত দু‘আ করবলন,
ُت َع ْو َرا ت َنا َوام ْن َر ْو َعات َنا
ْ ُّ اللى ُّه َم ا ْس
আয় আল্লাহ, আপবন আমাবদর দদাি-ত্রুবট দগাপন রােুন এবং
আমাবদর ভয়ভীবত দেবক বনরাপদ রােুন।
বুোবর শরীবফ এ সমবয়র অপর একবট দু‘আ ববর্তত হবয়বে। তা হবে,
َهْي
َ اللى ُّه َم ُّم ْن َاللْك َتا ب َو ُّم ْجر َيا
ْ ْ لس َحاب َو َهاز َما ْال ْح َزا با ْهز ْم ُّه ْم َوا ْن ُّص ْر ُّه ْم َوا ْن ُّص ْر َناعَل
আয় আল্লাহ, দহ বকতাব নাবযলকারী, দহ বৃবষ্ট ও দমঘ দপ্ররর্কারী,
কাবফর দলগুবলাবক পরাজয় দানকারী, আপবন তাবদর পরাজয় বদন
এবং তাবদর ববপরীবত আমাবদর ববজয় দান করুন। (বুোরী শরীফ, হাদীস
নং ৯৬৬)

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দু‘আ কবুল
করবলন। শীতকাবলর পবরষ্কার আকাবশ হঠাৎ কাবলা দমঘ দদো বদল।
মুহূবততই শুরু হবয় দগল প্রচণ্ড রকবমর ঝে। দসই সাবে নামবলা প্রবল
বৃবষ্ট। বকেুেবর্র মবধযই আবহাওয়া ভয়ংকর রূপ ধারর্ করবলা। প্রচণ্ড
বৃবষ্ট, ঝে, ববদুযৎচমক একসাবে শত্রুবদর মনপ্রার্ আতঙ্করগ্রি হবয়
পেবলা। তারা তাবদর তাাঁবুর বদবক েুবট দযবত লাগবলা। বকন্তু
আবহাওয়া বে বনমতম ও ভয়ংকর হবয় উঠবলা। ঝে-তুফান অনবরত
দববেই চলবলা। ঝবের সাাঁ সাাঁ শবব্দ ভবয় তাবদর প্রার্ উবে যাওয়ার
উপক্রম হবলা। তাাঁবুর দবেগুবলা বেন্নবভন্ন হবয় দগল। বজবনসপত্র
এবদক-ওবদক েবেবয় পেবলা। চুলা ও হাাঁবে-পাবতল সব ওলট-পালট
হবয় দগল। ঝে শুধু একা আবসবন, সাবে বনবয় এবসবে বাবল আর
কাাঁকর। ফবল শত্রুবদর দচাে-মুে সব অন্ধকার কবর বদবলা। দকউ
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কাউবক দদেবত পাবে না। প্রচণ্ড ভবয় তারা বচৎকার ও আততনাদ
করবত লাগবলা। হায় সবতনাশ! হায় সবতনাশ! সব দশি হবয় দগল। এ
পবরবপ্রবেবত আল্লাহ তা‘আলা নাবযল কবরন,
َهْي ر ْي رحا
ْ ْ ىيا يُّ َهاالَذ ْي َناى َم ُّنوااذْ ك ُُّّر ْوا ن ْع َم َةالل َعل َْيك ُّْم اذْ َجٓا َء ْتك ُّْم ُّج ُّن ْودفَا ْر َسل ْ َنا َعل
َ
○ يا
ُّ ُت ْو َها َوك َا َنا
َ َ َو ُّج ُّن ْو ردال ْم
لل ب َما َت ْع َمل ُّْو َن َبص ْ ر
দহ মুবমনগর্, দতামাবদর প্রবত আল্লাহর প্রদি বনয়ামবতর কো স্মরর্
কবরা, যেন কাবফরবদর বহুদল দতামাবদর মাোর উপর এবস পবে,
দস সময় আবম তাবদর ববপরীবত পাঠালাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং আকাশ
দেবক এমন দসনাদল, যাবদর দতামরা দদেবত পাও না। দতামরা যাবকেু কবরা, আল্লাহ তার সবই দদবেন। (সূরা আহযাব, আয়াত:৯)
ُت ْو َها
َ َ َو ُّج ُّنو ردال َْم

“এমন দসনাদল, যাবদর দতামরা দদেবত পাও না”- দ্বারা
দফবরশতার দলবক বুঝাবনা হবয়বে, যারা কাবফরবদর অন্তবর ভয়ভীবতর সঞ্চার কবরবে। এর ববপরীবত তারাই মুসবলমবদর অন্তবর সাহস
ও দৃঢ়তা সৃবষ্ট কবরবে। ফবল কাবফরবদর দশ হাজার দসনাদল ভীতসন্ত্রি ও অবিরবচি দপবরশান অবিায় ময়দান দেবে পাবলবয় যায়। এ
সম্পবকত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
َ ُّ وردَا
لل
ُّ لل ال ُّْم ْؤمن ْی َنا لْق َتا لَ َو ك َا َن ا
ُّ يا َو َک ََف ا
لل الذ ْي َن َکف َُّر ْوا ب َغ ْيظه ْم لَم َْي َنا ل ُّْوا َخ ْ ر
ََ

○قَو يرا َعز ْي رزا

আল্লাহ তা‘আলা কাবফরবদর ক্রুোবিায় বফবরবয় বদবলন, তারা দকান
কলযার্ লাভ কবরবন, যুবে মুবমনবদর জন্য আল্লাহই যবেষ্ট। আল্লাহ
সবতশবক্তমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, আয়াত:২৫)
হযরত হুযাইফা রা. ববলন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আমাবক বনবদতশ বদবলন, যাও, কাবফরবদর েবর বনবয়
এবসা। আবম বললাম, আমাবক আবার আটবক না দফবল। শুবন রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ববলন, দতামাবক ধরবত পারবব না।
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এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু‘আ
করবলন,
اللى ُّه َم ا ْحف َْظ ُّه م ْن َب ْي َي َد ْيه َوم ْن َخل ْفه َۚوم ْن َيم ْینه َو َع ْن ش َما له َوم ْن ف َْوقه َوم ْن

َت ْحته

দহ আল্লাহ, আপবন তাবক দহফাজত রােুন, তার সামবন দেবক,
তার বপেন দেবক, তার োন বদক দেবক, তার বামবদক দেবক,
তার উপর বদক দেবক, তার বনচ দেবক।
সংবাদ সংগ্রবহ হযরত হুজায়ফা রা.
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ দু‘আর ববদ লবত আমার
অন্তর দেবক ভয় এবকবাবর দূর হবয় দগল। আবম বনবিন্ত বনভতাবনায়
প্রফুল্ল অন্তবর দববরবয় পেলাম। যেন দবর হবেলাম তেন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, হুযাইফা, বনবজর পে
দেবক বকেু কবরা না।
আবম যেন কাবফরবদর এলাকায় দপ াঁেুলাম, তেন বাতাস এত তীব্র
গবতবত চলবেল দয, দকানবকেু দকাোও বির োকার সুবযাগ বেল না।
দসই সাবে এত অন্ধকার দয, দকান বকেুই দদোর উপায় দনই। এমবন
পবরবিবতবত আবম শুনলাম আবু সুবফয়ান বলবে, দহ কুরাইশ বাবহনী,
এোবন দাাঁবেবয় োকার উপায় দনই। আমাবদর সব জন্তু ধ্বংস হবয়
যাবে। বনু কুরাইযাও আমাবদর সাহাযয দেবক হাত গুবটবয় বনবয়বে।
আর এই ঝঞ্ঝাবায়ু আমাবদর দপবরশান ও অবির কবর বদবে।
আমাবদর চলাবফরা, ওঠা বসা সববকেু বে কবঠন হবয় পবেবে। এ
অবিায় এবটই ভাবলা দয, আমরা বফবর যাই। আবু সুবফয়ান এই
কোগুবলা ববলই উবটর বপবঠ চবে বসবলা।
হযরত হুযাইফা রা. ববলন, আমার অন্তবর তেন এ কোর উদয় হবলা
দয, তীর বদবয় তাবক দমবর দফবল। বকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার সময় আমাবক দয বনবদতশ
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বদবয়বেবলন বনবজর পে দেবক বকেু কবরা না। এ বনবদতবশর কো স্মরর্
োকায় আবম এ কাজ দেবক ববরত দেবক বফবর এলাম। (যুরকানী,
২:১১৮)

هْي
ْ ْ َ يا ل
ُّ ْ ا ْال َن َنغ ُّْز ْو ُّه ْم َو َال َيغ ُّْز ْو َن َنا َن ْح ُّن َنس

বফবর এবস আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক এসব
তেয জানালাম। এরপর সকাবল যেন দদেবলন কাবফর বাবহনীর সবাই
রাবতই পাবলবয় বগবয়বে। ময়দান এবকবাবরই মানবশূন্য। তেন রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করবলন,
‘এেন দেবক আমরাই দমাকাববলায় এবগবয় যাববা; তারা আর
আমাবদর বদবক এবগবয় আসবব না। আমরাই তাবদর বদবক এবগবয়
যাববা।
অেতাৎ কুফর এেন এতটাই দুবতল হবয় পবেবে, তারা এবগবয় এবস
ইসলাম ও মুসবলমবদর উপর হামলা করবব দস সাহস আর তাবদর
দনই। বরং এর ববপরীত অবিা এবস দগবে। এেন আমরাই এবগবয়
যাববা এবং তাবদর উপর হামলা করববা। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪১১০)
দভারববলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় বফবর
এবলন। তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পেবেবলন,

ك لَه لَ ُّه ال ُّْمل ُّْك َو لَ ُّه ال َْح ْم ُّد َو ُّه َو عَٰل ك ُّل َش ْي ٍئ قَد ْير
َ لل َو ْح َده َال َشر ْي
ُّ َال ال َه ا َال ا
لل َو ْع َده َو َن َص َر َع ْب َده
ُّ ائ ُّب ْو َن َتائ ُّب ْو َن َعاب ُّد ْو َن َساج ُّد ْو َن ل َرب َنا َحا م ُّد ْو َن َص َد َق ا

َو َه َز َم ا ْال ْح َزا َب َو ْح َده

আল্লাহ বযতীত দকান ইলাহ দনই। বতবন একক। তার দকান শরীক দনই।
রাজত্ব তারই। প্রশংসা দকবল তার জন্যই। বতবনই সকল বকেুর উপর
েমতাবান। আমরা সফর দেবক বফবর আসবে। গুনাহ দেবক তাওবা
করবে, ইবাদবতর ইরাদা করবে। আমাবদর প্রবতপালকবক বসজদা
করবে ও প্রশংসা করবে। আল্লাহ তা‘আলা তার অেীকার পূরর্
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কবরবেন, তার বান্দাবক সাহাযয কবরবেন এবং দগাটা সবম্মবলত
বাবহনীবক পরাি কবরবেন। (বুোরী শরীফ, হা. নং ১৭৯৭)
ইববন সা‘দ এবং বালাযুরী ববলন, অববরাধ দমাট পবনর বদন িায়ী
হয়। ওয়াবকদী ববলন, এবটই সবতাবধক গ্রহর্বযাগয মত। প্রেযাত
তাববয়ী সাবয়দ ইববন মুসাইয়াব ববলন, কাবফরবদর মদীনা অববরাধ
দমাট চবব্বশ বদন বেল। আল্লাহ ভাবলা জাবনন। এই যুবে মুশবরকবদর
বতন বযবক্ত বনহত হয়।
১. আমর ইববন আবদুদ।
২. নাওফাল ইববন আবদুল্লাহ।
৩. মুবনয়া ইববন উবাইদ।
অপরবদবক মুসবলমবদর েয়জন শাহাদাত লাভ কবরন।
১. সা‘দ ইববন মুয়ায রা.।
২. আনাস ইববন উয়াইস রা.।
৩. আবদুল্লাহ ইববন সাহর রা.।
৪. তুফাইল ইববন নুমান রা.।
৫. সা‘লাবা ইববন আনামাহ রা.।
৬. কা‘ব ইববন যাবয়দ রা.।
হাবফজ বদময়াতী আবরা দুবট নাম বর্তনা কবরবেন,
১. কায়স ইববন যাবয়দ রা.।
২. আবদুল্লাহ ইববন আবু োবলদ রা.।
গাযওয়াবয় োয়বার
‘োয়বার’ মদীনা দেবক ৯৬ মাইল দূরবততী কৃবি সম্পবদর প্রাচুযত ও
দুগতবববষ্টত আরববর একবট শহর। হযরত আবু উবাইদ রহ. এর মবত
প্রাচীন আরববগাত্র ‘আমাবলকা’র োয়বার নামক এক বযবক্তর
অবিাবনর কারবর্ এ শহরবক োয়বার নাবম নামকরর্ করা হয়।
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দকান দকান ঐবতহাবসবকর মবত, ইহুদীবদর ভািায় োয়বার শবব্দর
অেত ‘দকল্লা’ বা ‘দুগত’। দযবহতু এ শহর অবনক দকল্লা এবং দুগতবববষ্টত
বেল কাবজই তাবক োয়বার নাবম নামকরর্ করা হবয়বে। (ফাতহুল বারী,
৭:৫৭৬, মুজামুল বুলদান বলল হামাউয়ী, ২:৪৬৯)

োয়বারযুবের দপ্রোপট
হাবফয ইববন হাজার রহ. ববলন, বহজরবতর পর কাবফররা নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দমাকাববলায় বতন দশ্রবর্বত ববভক্ত
হবয় পবে,
১. এক দশ্রবর্ পূবতবৎ শত্রুতা এবং যুে অবযাহত রাবে। মক্কার কুরাইশরা
এ দশ্রবর্র অন্তভুতক্ত বেল।
২. এক দশ্রবর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জয়-পরাজবয়র
বযাপাবর ভববষ্যবতর অবপোয় নীরবতা অবলবন কবর। ইসলামও
গ্রহর্ করবলা না এবং শত্রুতায়ও অবতীর্ত হবলা না। আরববর দকান
দকান দগাবত্রর ভূবমকা এমন বেল।
৩. এক দশ্রবর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে এ মবমত
‘সমবত্র চুবক্ত’ দত আবে হয়, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর ববরুবে যুবে অবতীর্ত হবব না এবং তার ববরুবে কাবরা
সহবযাবগতা করবব না। মদীনার ইহুদী দগাত্র- বনু কুরাইযা, বনু
নাবযর এবং বনু কায়নুকা; এ দশ্রবর্র অন্তভুতক্ত বেল। বকন্তু এ বতন
ইহুদী-বগাত্রই পযতায়ক্রবম সমত্রী চুবক্ত ভে কবর দগাপবন-প্রকাবে নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববরুে-ভূবমকায় অবতীর্ত হয়। ফবল
বতন দগাত্রবকই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দমন কবর মদীনা
হবত ববহষ্কার কবরন। (ফাতহুল বারী, ৭:৪০২)
এরই ধারাবাবহকতায় চতুেত বহজবরবত মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী
নযীর দক মদীনা দেবক ববহষ্কার করা হয়। ববহষ্কৃত ইহুদীবদর
অবধকাংশ োয়বাবর বগবয় বসবত িাপন কবর। যাবদর মবধয ইহুদী
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সরদার হুয়াই ইববন আেতাব, বকনানা ইববন রবী এবং সাল্লাম ইববন
আবুল হুকাইকও বেল। োয়বাবর ববহষ্কৃত হবয়ও তারা ইসলাম ও
মুসবলমবদর ধ্বংস-সাধবন প্রবচষ্টারত হয়।
এ প্রবচষ্টারই অংশ বহবসবব ইহুদী দনতা হুয়াই ইববন আেতাব মক্কায়
বগবয় কুরাইশ দনতাবদর মদীনায় মুসবলমবদর ববরুবে যুে করার
উসকাবন বদবয়বেল। একইভাবব বকনানা ইববন রবী গাতফান দগাত্রবক
োয়বাবরর বাৎসবরক উৎপাবদত ফসবলর অবধতক প্রদাবনর দলাভ
দদবেবয় মুসবলমবদর ববরুবে প্রবরাবচত কবরবেল। তাবদর এ উসকাবন
ও প্রবরাচনায় সাো বদবয় উয়াইনা ইববন বহসন তার বমত্রবগাত্র বনবয়
এবং আবু সুবফয়ান কুরাইশবদর বনবয় মুসবলমবদর উপর হামলার
উবেবে মদীনায় বগবয় উপবিত হবয়বেল। ইবতহাবস তা আহযাব যুে
নাবম প্রবসে। (ফাতহুল বারী, ৭:৪০২) দয যুবের বর্তনা পাঠক ইবতাপূববত
অবগত হবয়বেন।
োয়বাবরর ইহুদীবদর বারবার এভাবব িেযবন্ত্র বলি হওয়ার অপরাবধ
আল্লাহ তা‘আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক োয়বার
আক্রমবর্র বনবদতশ দদন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:১৯৮; সীরাবত মুিফা,
২:২৬৭,৩০৭,৪০৮)

োয়বার যুবে ববজবয়র সুসংবাদ
িষ্ঠ বহজবরবত হুদায়ববয়া হবত প্রতযাবততনকাবল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক োয়বার যুবে ববজবয়র ভববষ্যত সুসংবাদ
প্রদান কবরন,

َ َک َت ْح َت ا
لش َج َرة ف ََعل َم َما ِف ْ قُّل ُّْوبه ْم
َ ي اذْ ُّي َباي ُّع ْون
ُّ ِض ا
َ ْ لل َعن ال ُّْم ْؤمن
َ لَق َْد َر
يةر يَا ُّخذُّ ْو َن َها َو
َ فَا ْن َز َل ا
ْ ْ َ لسک ْی َن َة َعل
َ ْ هْي َو ا ثَا َب ُّه ْم فَ ْت رحا قَر ْي ربا○ َو َم َغا ن َم کَث

يةر َتا ُّخذُّ ْو َن َها ف ََع َج َل لَك ُّْم ىهذ ٖه
ُّ لل َعز ْي رزا َحک ْي رما○ َو َع َدك ُُّّم ا
ُّ ك َا َن ا
َ ْ لل َم َغا ن َم کَث
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َ َو ک
ي َو َي ْهد َيك ُّْم ص َرا رطا
َ ْ ی النَاس َع ْنك ُّْۚم َو ل َتك ُّْو َن ىا يَ رة لل ُّْم ْؤمن
َ َف ا ْيد
○ُّم ْس َتق ْي رما

বনিয় আল্লাহ তা‘আলা মুবমনবদর প্রবত েুবশ হবয়বেন, যেন তারা
গাবের বনবচ আপনার কাবে বাই‘আত গ্রহর্ করবেল। তাবদর অন্তবর
যা-বকেু বেল দস সম্পবকতও বতবন অবগত বেবলন। তাই বতবন তাবদর
উপবর অবতীর্ত করবলন প্রশাবন্ত এবং পুরস্কারস্বরূপ তাবদর দান
করবলন আসন্ন ববজয় এবং ববপুল পবরমার্ গবনমবতর মালও, যা
তারা হিগত করবব। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রোময়। আল্লাহ
তা‘আলা দতামাবদর প্রবত্রুতবত বদবয়বেন প্রচুর গবনমাবতর, যা
দতামরা হিগত করবব এবং বতবন তাৎেবর্কভাবব দতামাবদর এ ববজয়
দান কবরবেন। (সূরা ফাতহ, আয়াত:১৮-২০)
এ আয়াবত ‘ বাই‘আত’ দ্বারা বায়‘ আবত বরদওয়ান এবং ‘ আসন্ন
ববজয়’ ও ‘ তাৎেবর্ক ববজয়’ দ্বারা োয়বার ববজবয়র সুসংবাদ প্রদান
করা হবয়বে।
োয়বারযুবের সময়কাল
ইমাম মাবলক রহ. ও ইববন হাযম জবহরী রহ. এর মবত োয়বার যুে
িষ্ঠ বহজবরবত সংঘবটত হয়। তবব ইববন ইসহাক রহ. এর মবত তা
সিম বহজবরবত সংঘবটত হবয়বে। আল্লামা ইববন হাজার রহ. ও
আল্লামা ইববন কাসীর রহ. ইববন ইসহাবকর মতবটই প্রাধান্য
বদবয়বেন। অেতাৎ িষ্ঠ বহজবরর বজলহজ্জ মাবসর দশিবদবক হুদায়ববয়া
হবত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রতযাবততন
কবরন। এরপর সিম বহজবরর মহররম মাবসর শুরুর বকেুবদন পযতন্ত
মদীনায় অবিান কবরন। অতঃপর মহররবমর দশিবদবক োয়বাবরর
উবেবে যুে যাত্রা কবরন।
হুদায়ববয়া হবত প্রতযাবততবনর পর োয়বাবরর উবেবে রওয়ানা হওয়ার
পূববত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কতবদন মদীনায় বেবলন,
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এ বযাপাবর মতবববরাধ রবয়বে। কাবরা মবত ববশবদন, কাবরা মবত
দশবদন, আবার কাবরা মবত পবনবরাবদন অবিান কবরন। (ফাতহুল
বারী, ৭:৫৭৬; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:১৯৮)

োয়বারযুবের সসন্যদল
ইববন ইসহাক রহ. হযরত জাববর রা. এর সূবত্র বর্তনা কবরন,
োয়বাবর মুজাবহদবদর সংেযা হুদায়ববয়ার মুসবলমবদর সমপবরমার্
বেল। অেতাৎ ১৪০০। তাবদর মবধয দুইশ’ অোবরাহী এবং বাবরাশ’
বেল পদাবতক। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:১৭০, ২২০)
এর ববপরীবত হযরত মুজাম্মা ইববন জাবরয়া রা.-এর সূবত্র ববর্তত,
োয়বাবরর যুবে মুসবলমবদর সংেযা বেল দিাল শ’। এর মবধয পদাবতক
দচ েশ’এবং অোবরাহী দুইশ’বেল। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০১০) এর
ববপরীবত োয়বাবরর ইহুদীবদর সংেযা বেল দশ হাজার। [শরহুয যুরকানী
৩: ২৪৩; (সীরাবত মুিফা, ২:৪০৯)]

নবীজীর িলাবভবিক্ত বনবয়াগ
োয়বার যুবে গমবনর পূববত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
মদীনায় তার িলাবভবিক্ত বনবয়াগ কবর যান। ইববন বহশাম রহ. এর
মবত বনবয়াগকৃত গভনতর বেবলন নুমায়লা ইববন আবদুল্লাহ লাইসী রা.।
তবব হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূবত্র ববর্তত , নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত বসবা ইববন উরফুতা বগফারী রা. দক
িলাবভবিক্ত কবরন। হাবফয ইববন হাজার রহ. এ মতবট সবঠক ববল
উবল্লে কবরবেন।
এ সফবর ‘উম্মুল মুবমনীবন’র মধয হবত হযরত উবম্ম সালামা রা. নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে বেবলন। (মুসনাবদ
আহমাদ:৮৫৫২; মুসতাদরাবক হাকীম:২২৪১; বসরাতুন্নবী:আল্লামা বশবলী নুমানী ও
আল্লামা সুলাইমান নদভী রহ. ১:২৯৫)

বজহাবদর পবে রওয়ানা এবং শাহাদাবতর সুসংবাদ
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বজহাবদর পবে আবত্মাৎসগতকারী সাহাবীবদর গমন বেল স্বতঃফূতত।
তারা বেবলন আল্লাহর উপর ঈমান ও ইেলাবস পবরপূর্ত। বপ্রয়নবীর
সাবে ঝঞ্ঝাববেুব্ধ রর্ােন বেল তাবদর জন্য জান্নাবতর বাবগচা।
শাহাদাবতর অবময় সুধা পান কবর আল্লাহর বপ্রয়ভাজন হওয়ার
সহজতম পন্থা।
এ কারবর্ই নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে যেন
সাহাবা কাবফলা োয়বাবরর পবে যাত্রা শুরু কবর তেন হযরত আবমর
ইবনুল আকওয়া, বযবন একজন ববেযাত কবব বেবলন এবং সম্পবকত
হযরত সালামা ইবনুল আকওয়ার চাচা বেবলন, বতবন আবৃবি
করবেবলন,
 والتصدقناوالصلينا+ اللّٰهُملوالانتمااهتدينا
 وثبتاالقدامانالقينا+ فاغفرفداءلكماابقينا
 انااذاصيحبناابينا+ والقينسكينةعلينا
وبالصياحعولواعلينا
দহ আল্লাহ, যবদ আপনার তাওফীক না হবতা, তা হবল আমরা না
সবঠক পবের বদশা দপতাম, না নামায পেবত বকংবা সদকা করবত
পারতাম।
আপবন আমাবদর জীববনর সকল গুনাহ মাফ কবর বদন এবং শত্রুর
দমাকাববলায় আমাবদর দৃঢ়পদ রােুন। (আপনার সন্তুবষ্টর তবর
আমাবদর জীবন উৎসবগতত দহাক।)
আর আমাবদর উপর সাকীনা অবতীর্ত করুন। যবদ কাবফররা আমাবদর
কুফবরর বদবক ধাববত করবত বেপবরকর হয় তবু আমরা তা প্রতযােযান
করব।
যারা আমাবদরবক তাবদর সাহাবযযর জন্য আহ্বান করবব তারা আমাবদর
উপর আিা বনবয়ই আহ্বান করবব। (কাশফুল বারী:োয়বার যুে অধযায়)
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবমবরর এ কববতা শুবন
বলবলন, ‘আল্লাহ তা‘আলা দতামার প্রবত রহম করুন’। অপর বর্তনায়
এবসবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, ‘আল্লাহ
তা‘আলা দতামাবক েমা কবর বদন’।
বর্তনাকারী সাহাবী হযরত সালামা রা. ববলন, ( বজহাবদর ময়দাবন)
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন কাবরা জন্য েমাপ্রােতনা
করবতন তেন দস অবেই শহীদ হবতা!
আবমবরর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর েমা প্রােতনার
অেত বুঝবত দপবর হযরত উমর রা. বলবলন, দহ আল্লাহর নবী,
আবমবরর জন্য জান্নাত অবধাবরত হবয় দগল। কতই-না ভাবলা হবতা
যবদ আমরা আবমবরর বীরত্ব দ্বারা আবরা বকেুবদন উপকৃত হবত
পারতাম!’
হযরত আবমর এ যুবেই শহীদ হবয় যান। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪১৯৬;
মুসবলম, হা. নং ১৮০৭)

োয়বাবরর উপকবণ্ঠ
শাহাদাবতর বপয়াসী সাহাবীবদর পববত্র এই জামা‘আতবক বনবয়ই নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োয়বাবরর উপকবণ্ঠ উপনীত হন।
ইববন ইসহাক রহ, ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
োয়বাবরর বনকবট দপ াঁবে ইহুদী এবং গাতফান দগাবত্রর অবিানিবলর
মধযবততী ‘রজী’ নামক িাবন অবিান গ্রহর্ কবরন। দযন ইহুদীবদর বমত্র
‘গাতফাবনর’ দলাবকরা ইহুদীবদর সহবযাবগতায় এবগবয় আসবত না
পাবর।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ যুেবক শল সফল হয় এবং
গাতফান দগাবত্রর দলাবকরা বনবজবদর পবরবার-পবরজন ও সহায়সম্পবদর বচন্তায় ইহুদীবদর সহবযাবগতা দেবক ববরত োবক। (ফাতহুল
বারী, ৭:৫৮০)

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

87

নবীজীর বাহন
োয়বাবরর বসবতবত প্রববশকাবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর বাহন কী বেল? এ বযাপাবর ‘মুসতাদরাবক হাবকবম’
হযরত আনাস রা. দেবক এবং সুনাবন আবু দাউবদ হযরত আবদুল্লাহ
ববন উমর রা. দেবক ববর্তত হাদীস দুবট দ্বারা জানা যায়, এ বদন নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বাহন বেল গাধা, যার লাগাম
দেজুর গাবের আাঁবশর রবশ দ্বারা সতরীকৃত বেল। (মুসতাদরাবক হাকীম, হা.
নং ৩৭৩৪; সুনাবন আবু দাউদ, হা. নং ১২২৬)

তবব বুোরী শরীবফ হযরত আনাস রা. এর অপর এক বর্তনার আবলাবক
আল্লামা ইববন কাসীর রহ. এর মত হবলা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম এ বদন দঘাোয় আবরাহন কবরবেবলন। তবব দুগত
অববরাধকাবল দকান বদন হয়বতা গাধায় আবরাহন কবর োকববন। যা
অন্য বর্তনায় উবল্লে করা হবয়বে। (আল ববদায়া ওয়ানবনহায়া, ৪:২০২)
জনপবদ প্রবববশর আদব বশোদান
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন োয়বাবরর বনকটবততী হবলন
তেন দসোবন প্রবববশর পূববত এ দু‘আ পেবলন,
َ لس َما َوا تا
لس ْبع
َ اللى ُّه َم َربَا
َ لس ْبع َو َمااقْلَل ْ َن َور َبا
لش َياط ْی َن َو َماا ْضلَل ْ َن َو َر َبا لر َيا
َ َو َماا ْظلَل ْ َن َو َر َبا ْال ْرض ْی َنا
َ

يا ْهل َها
َ ْ ح َو َماذَ َر ْي َن َفا َنا َن ْسا لُّكَم ْن َخ ْي َهذها لْق َْر َية َو َخ
ي َما ف ْي َها َوا ُّع ْو ُّذبكَم ْن َشر َها َو َشرا ْهل َها َو َشر َما ف ْي َها
َ ْ َو َخ

‘দহ আল্লাহ, দহ সাত আসমান সাত জবমন এবং এ দুইবয়র মধযবততী
সববকেুর রব, দহ ঐ পববত্র সিা, বযবন পেভ্রষ্টকারী শয়তাবনর রব
এবং শয়তান যাবদর ববভ্রান্ত কবর, তাবদর রব, দহ ঐ মহান সিা,
বযবন বাতাসসমূবহর এবং বাতাস যাবত প্রবাবহত হয় দসসব বকেুর রব,
আমরা আপনার কাবে এ জনপবদর এবং জনপদবাসীর কলযার্ কামনা
করবে। এবং এ জনপদ, তার অবধবাসী ও তার সববকেুর অবনষ্ট দেবক
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আপনার আশ্রয় প্রােতনা করবে’। (আস সুনানুল কুবরা বলন নাসায়ী, হা. নং
১০৩০৪)

আক্রমবর্র সূচনা এবং বপ্রয়নবীর যবাবন ববজবয়র সুসংবাদ
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইহুদীবদর উপর আক্রমর্ এমন
অবিায় করবলন দয, তারা সকাবল তাবদর ফসবল জবমবত কাজ করার
উবেবে জবম চাবির বববভন্ন সরঞ্জাম বনবয় দবর হবেল। তারা
আমাবদর দদবে ববল উঠবলা,
!!حممد! واخلميس،حممد! والله
হায়! দোদার কসম, মুহাম্মাদ দতা তার সসন্যবাবহনী বনবয় আক্রমর্
কবর ববসবে! এ কো ববল তারা তাবদর দুবগতর বভতর আশ্রয় বনল।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন তাবদর দদেবলন তেন
বলবলন,
انااذانزلنابساحةقومفساءصباحاملنذرين،خربت خيرب،اللهاكرب،اللهاكرب
‘আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! োয়বার ধ্বংস হবব। আমরা যেন
দকান জনপবদর আবঙনায় অবতরর্ কবর তেন যাবদর সতকত করা
হবয়বে তাবদর প্রভাত হবব অবত মন্দ’। (বুোরী শরীফ হা. নং ৬১০, ২৯৯১)
‘োয়বার ধ্বংস হবব’ এ কোবটর বযােযা হবলা, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধযবম জানবত দপবরবেবলন, আল্লাহ
তা‘আলা োয়বাবরর ইহুদীবদর তার হাবত পরাবজত করববন। (ফাতহুল
বারী, ৭:৫৮১; বসরাবত হালববয়যাহ, ৩:১২৩)

োয়বাবরর দুগতসমূহ
োয়বাবর ইহুদীবদর দোট-বে বহুসংেযক দুগত বেল। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দসগুবলা ধারাবাবহকভাবব ববজয় কবরন। এ
সকল বববজত দুবগতর সংেযা, নাম ও ববজবয়র ধারাবাবহকতার বযাপাবর
ঐবতহাবসকগবর্র একাবধক মত রবয়বে। এবেবত্র ঐবতহাবসকগর্ দয
সকল দুবগতর নাম উবল্লে কবরবেন, তার মবধয েয়বটর নাম এোবন
উবল্লে করা হবলা।
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১. নাইম দুগত।
২. কামুস দুগত।
৩. সা‘দ ববন মুয়ায দুগত।
৪. কুল্লা দুগত। এবট গনীমত বণ্টবনর সময় হযরত যুবাবয়র রা. এর হাবত
আসায় তাবক ‘যুবাবয়র দুগত’ ও বলা হয়।
৫. ও ৬. ওয়াতীহ ও সুলাবলম। এই দুগত দুবট দুবগতর সরদার ‘ইববন
আবুল হুকাইক-এর দুগত’ নাবম প্রবসে বেল। সববশবি নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এই দুগত দুবট জয় কবরন।
দকান দকান ঐবতহাবসক উবল্লে কবরবেন, কুল্লা দুগত জয় করার পর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দোট দোট আবরা বকেু দুগত জয়
কবরন। আল্লামা ওয়াবকদী রহ. এবেবত্র ‘উবাই দুগত’- এর নাম উবল্লে
কবরবেন। আল্লামা যুরকানী রহ. উবাই দুগত-এর সাবে ‘বারী দুগত’- এর
নামও উবল্লে কবরবেন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২০৯-২১১, ২১৫২১৬; কাশফুল বারী, োয়বার যুে অধযায়, সীরাবত মুিফা, ২:৪১২)

নাইম দুগত ববজয়
সবতপ্রেম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দয দুগতবট জয় কবরন তা
হল নাইম দুগত। এ দুগত ববজয়কাবল সাহাবী হযরত মাহমুদ ইববন
সালামা রা. শহীদ হন। আল্লামা হালাবী রহ. ববলন, যুে করবত
করবত যেন বতবন ক্লান্ত হবয় নাইম দুবগতর এক দকানায় দদয়াবলর োয়ায়
ববশ্রাবমর জন্য ববস পবেন, তেন উপর দেবক পােবরর চাবক্ক দফবল
তাবক শহীদ কবর দদওয়া হয়। কাবরা মবত, মারহাব নামক ইহুদী
আর কাবরা মবত, বকনানা ইববন রবী পাের বনবেপ কবর তাবক শহীদ
কবর। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২০৪; সীরাবত মুিফা, ২:৪১২)
কামুস দুগত ববজয়
নাইম দুবগতর পর মুসবলমরা কামুস দুবগতর বদবক অগ্রসর হবলা।
োয়বাবরর অন্যান্য সকল দুবগতর তুলনায় কামুস বেল অবধক মজবুত
এবং সুরবেত। প্রেযাত ইহুদী বীর পাহবলায়ান মারহাব এোবনই বেল।
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সহস্র দযাোর সমান মবন করা হবতা তাবক। প্রায় ববশবদন পযতন্ত
মুসবলমরা এ দুগত অববরাধ কবর রাবেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮১)
োয়বার (-এর কামুস দুগত) অববরাধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. দক
ক্রমান্ববয় তা ববজয় করার জন্য পাঠাবলন। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলার
ফায়সালা না োকায় তারা উভবয়ই অকৃতকাযত হবয় বফবর আবসন।
তেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
انيدافعاللواءغداالىرجليحبهاللهورسولهوحيباللهورسولهاليرجعحتىيفتحله
আগামীকাল আবম এমন একজনবক পতাকা বদব, যাবক আল্লাহ এবং
তার রাসূল ভাবলাবাবসন এবং দসও আল্লাহ এবং তার রাসূলবক
ভাবলাবাবস! আর দস ঐ দকল্লা ফাতাহ না কবর বফবর আসবব না।
(বুোরী, মুসবলম, মুসনাবদ আহমাদ)

মবন মবন প্রবতযক সাহাবীই চাবেবলন ‘ববজয় বনশান’ এর দস ভাবগযর
অবধকারী হবত। বকন্তু সকাবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
হযরত আলী রা. দক োকবলন। আলী রা. চেুবরাবগ আক্রান্ত বেবলন।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার দচাবে েুেু লাবগবয় বদবলন
এবং তার জন্য দু‘আ করবলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
দু‘আর বরকবত আলী রা. তৎের্াৎ সম্পূর্ত সুি হবয় দগবলন। এরপর
আর দকান বদন বতবন চেু দরাবগ আক্রান্ত হনবন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৮)
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আলী রা. দক পতাকা
বদবলন। আলী রা. বলবলন,
افاقتلهمحتىيكونوامثلنا؟
কাবফররা আমাবদর ন্যায় মুসলমান হওয়ার আগ পযতন্ত বক আবম তাবদর
ববরুবে বজহাদ চাবলবয় যাববা?’
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
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انفذعلىرسلكحتىتنزلبسحاتهمثمادعهمالىاالسالمواخربهمبماجيبعليهمفواللهالنيهدياللهبكر
جالخريلكمنحمرالنعم
ধীবর-সুবি চবলা দহ আলী, তাবদর মুবোমুবে হবল প্রেমতঃ তাবদর
ইসলাম গ্রহবর্র বদবক আহ্বান কবরা এবং তাবদর আল্লাহর ববধান
সম্পবকত অবগত কবরা। আল্লাহর শপে, আল্লাহ তা‘আলা দতামার
মাধযবম কাউবক দহদাবয়ত বদববন, এটা দতামার জন্য লাল উট প্রাবির
দচবয়ও উিম।
মারহাববর সাবে যুে
দুগত অববরাধ করার পর দুবগতর প্রেযাত ইহুদী বীর মারহাব দুগত দেবক
দবর হবয় তার সাবে একক যুবে অবতীর্ত হওয়ার জন্য মুসবলমবদর
প্রবত রর্হুঙ্কার োেবত লাগবলা। হযরত আবমর ইবনুল আকওয়া তার
দমাকাববলায় অবতীর্ত হবলন। বকন্তু সদ্বত লোইবয়র এক পযতাবয়
ঘটনাক্রবম হযরত আবমবরর একবট আঘাত বযেত হবয় তাবকই শহীদ
কবর বদল। দলাবকরা যেন এটাবক আত্মহতযা মবন কবর হযরত
আবমবরর আমবলর বযাপাবর সবন্দহান হবয় দগল, তেন নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ সবন্দহ দূর কবর বলবলন,
انهلجاهدجماهدقلعربىمشىبهامثله-وجمعبيناصبعه-كذمبنقالهانلهالجرين
যারা তার আমল বাবতল হওয়ার কো বলবে তারা ভুল করবে। (এরপর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার হাবতর দু‘আঙুল একত্র কবর
ইশারা কবর বলবলন, ) দস দতা দু’সওয়াববর অবধকারী। বনিয় দস
অতযন্ত কষ্টসবহষ্ণু মুজাবহদ। তার মবতা আরব অবনক কমই আল্লাহর
জবমবন রবয়বে!
এরপর পাহবলায়ান মারহাব রর্সেীত দগবয় দগবয় ময়দাবন হযরত
আলী রা. এর দমাকাববলায় অবতীর্ত হবলা।
 َشا كيا لس َلح َب َطل ُّم َج َرباذَاال ُّْح ُّرو ُّباق َْبلَ ْت َتل َهَب... ب
َ با ن
ُّ يم ْر َح
ُّ َ ق َْدعَل َم ْت َخ ْی
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োয়বারবাসীরা জাবন, আবম হলাম মারহাব। ঝঞ্ঝাববেুব্ধ রর্ােবন
যুোবে সবজ্জত, অবভে সসবনক।
হযরত আলী রা. সেীবতর মাধযবমই তার জবাব বদবয় অগ্রসর হবলন,
َ
لس ْن َد َر ْه
َ  كَل َْیث َغا َباتٍكَر يها ل َْم ْن َظ َر ْهاوفيه ُّمبا... ْيح ْي َد َره
َ لصاعك َْي َل
َ يس َم ْتنيا م
َ ا َناالذ
আবম ঐ বীর, যাবক তার মা নাম দরবেবে ‘হায়দার’ ( বসংহ), যা
ববনর বহংস্র বসংবহর মবতাই সাোত মৃতুয! প্রবতপবের প্রবত আমার
আঘাত অতযন্ত বনমতম হবয় োবক!’
এরপর আলী রা. মারহাববর কবেত বীরত্ব মুহূবততই ইবতহাবস পবরর্ত
করবলন। এক আঘাবতই মারহাব বদ্বেবণ্ডত হবয় দগল। োয়বার দুবগতর
পতনও বনবিত হবলা। (মুসনাবদ আহমাদ, ২২৯৯৩; বুোরী, ৩০০৯, ৪১৯৬;
মুসবলম, ১৮০৭)

এ বর্তনা দ্বারা বুঝা যায়, মারহাববক হতযা কবরন হযরত আলী রা.।
বকন্তু হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ রা. এর বর্তনা দ্বারা বুঝা যায়,
মারহাববর দমাকাববলা করার জন্য সাহাবী মুহাম্মাদ ইববন মাসলামা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে অনুমবত চাইবলন। নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক অনুমবত বদবলন এবং তার জন্য
দু‘আ করবলন, ‘আয় আল্লাহ, তুবম তাবক সাহাযয কর।’
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দু‘আর বরকবত মুহাম্মাদ
ইববন মাসলামা মারহাববক হতযা কবর দফলবলন। (মুসনাবদ আহমাদ,
হা.নং ১৫১৩৪)

ইমাম ইবনুল আবসর রহ. মারহাববর হতযাকাণ্ড হযরত আলী রা. এর
হাবত হওয়ার মতবট অবধকাংশ আবলবমর মত ববল উবল্লে কবরবেন।
তবব ইমাম ইববন আবদুল বার রহ. এর মত হবলা, মারহাববক
মুহাম্মাদ ইববন মাসলামা হতযা কবরন।
ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াবকদী রহ. এ দু’বর্তনার মাবঝ সমন্বয়সাধন
কবর ববলন, মুহাম্মাদ ইববন মাসলামা মারহাববক তার পা দকবট
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আহত কবরবেল। আর পরবততী সমবয় আলী রা. মারহাববর মাো দকবট
তাবক হতযা কবরন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৯০; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া,
৪:২০৪-২০৬)

আলী রা.-এর বীরত্ব সংক্রান্ত একবট অগ্রহর্বযাগয বর্তনা
কামুস দুগত ববজয়কাবল হযরত আলী রা. এর বীরত্ব সম্পবকত ইমাম
বায়হাকী রহ. দুবট দরওয়াবয়ত উবল্লে কবরবেন।
একবট হযরত আবু রাবফ রা. দেবক, যাবত উবল্লে হবয়বে, কামুসদুগত
জবয় য্দ্েুরত অবিায় হযরত আলী রা. এর োল দভবঙ দগবল বতবন
দুবগতর দরজা উবঠবয় োল বহবসবব বযবহার কবরন। পরবততী সময়
আটজন দজায়াবনর পবেও দস দরজা বহন করা সম্ভব হয়বন।
বদ্বতীয় বর্তনাবট হযরত জাববর রা. এর সূবত্র, যাবত এক সনবদ
(আটজবনর পবরববতত) চবল্লশজন আর অন্য সনবদ সিরজবনর কো
উবল্লে করা হবয়বে। (দালাবয়লুন নুবুওয়াহ বলল বায়হাকী, ৪:২০৫)
বকন্তু এসব দরওয়াবয়ত সনবদর দৃবষ্টবকার্ দেবক গ্রহর্বযাগয পযতাবয়র
নয়। ইমাম বায়হাকী রহ. এই দুই দরওয়াবয়তবক যবয়ফ সাবযি
কবরবেন। এ োোও ইমাম সাোবী রহ. ও এ বর্তনাগুবলার
অগ্রহর্বযাগযতা সম্পবকত ববলন,
 بلكلهاواهيةولذاانكرهبعضالعلماء: قلت
এ বর্তনাগুবলার সবকবটই অতযন্ত দূবতল। এ কারবর্ই আবলমগর্ এ
ঘটনার শুেতা দমবন দননবন। (আল মাকাবসদুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা-২২৬)
ইমাম যাহাবী রহ. হযরত জাববর রা. এর দরওয়াবয়বতর
অগ্রহর্বযাগযতা সম্পবকত ববলন,
هذامنكر
এ বর্তনাবট মুনকার পযতাবয়র। (মীযানুল ইবতদাল, ৩:১১৩)
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আল্লামা ইববন কাসীর রহ. সবগুবলা দরওয়াবয়তবক যবয়ফ সাবযি কবর
হযরত আবু রাবফ-এর দরওয়াবয়ত সম্পবকত ববলন,
وفىهذااخلربجهالةوانقطاعظاهر
এ সনবদর একজন বর্তনাকারী অোত এবং সনবদ বববেন্নতা রবয়বে।
(আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২০৭)

উম্মুল মুবমনীন হযরত সাবফয়া রা. প্রসে
হযরত সাবফয়া রা. বেবলন ইহুদী-বনতা হুয়াই ইববন আেতাববর দমবয়
এবং হযরত হারুন আলাইবহস সালাবমর বংশধর। প্রেমত তার বববয়
হবয়বেল ইহুদী সাল্লাম ইববন বমশকাবমর সাবে। তার দেবক বববেবদর
পর তার বববয় হয় বকনানা ইববন রবীর সাবে।
কামুস দুগত ববজয় হওয়ার পর অবনক ইহুদী নারী মুসবলমবদর কবয়বদ
বহবসবব ববন্দ হয়, যাবদর মবধয হযরত সাবফয়াও বেবলন। হযরত
বদহইয়া কালবী রা. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে বগবয়
একবট বাাঁদী চাইবলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক তার
পেন্দমত একবট বাাঁদী বনবয় দযবত বলবলন। হযরত বদহইয়া কালবী
রা. সাবফয়াবক বনবয় বনবলন। (বুোরী শরীফ, ২৮৯৩, ৪২১১; আবু দাউদ,
২৯৯১, ২৯৯৪, ২৯৯৭, ২৯৯৮)

হযরত সাবফয়া ইহুদী-সরদাবরর দমবয় এবং হারুন আলাইবহস
সালাবমর বংশধর হওয়ায় বববশি সম্মাবনর অবধকারী বেবলন। ববন্দ
ইহুদী নারীবদর মবধয সাবফয়ার মবতা সম্মাবনত দকউ বেল না। পোন্তবর
সাহাবীবদর মবধয হযরত বদহইয়া কালবী রা. এর সমপযতাবয়র অবনক
সাহাবীই বেবলন।
সেত কারবর্ই জসনক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
কাবে আপবি জানাবলন এবং সাবফয়ার সম্মান বহাল রাোর জন্য নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক অনুবরাধ করবলন, বতবন দযন
সাবফয়াবক বববয় কবর দনন। এ অনুবরাবধর পবরবপ্রবেবত নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত বদহইয়াবক সাবফয়ার পবরববতত অপর
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একবট বাাঁবদ-সাবফয়ার চাচাবতা দবানবক বদবলন। সম্ভবত অবতবরক্ত
সন্তুষ্ট করার উবেবে তাবক আবরা বকেু দগালাম-বাাঁবদ বদবলন এবং
সাবফয়াবক বনবজর কাবে দরবে তার যোেত সম্মান বহাল রােবলন। (আবু
দাউদ শরীবফর এক বর্তনায় ২৯৯৭)

পরবততী সমবয় হযরত সাবফয়া রা. ইসলাম গ্রহর্ করবল এবং তার স্বামী
বকনানা োয়বারযুবে বনহত হবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
তাবক আযাদ কবর বববয় কবর বনবলন।
োয়বার যুে হবত দফরার পবে ‘সাহবা’ নামক িাবন নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অতযন্ত সাদাবসবধভাবব ‘হাইস’ ( দেজুর,
পনীর ও বঘ দ্বারা সতরীকৃত োবার বববশি) দ্বারা সাহাবীবদর অবলমা
োওয়ান এবং বতন বদন দসোবন অবিান কবরন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮২৫৯০,৫৯১; উমদাদুল ক্বারী, ১২:২১৫, ২২২)

সা‘দ ববন মুয়ায দুগত ববজয়
কামুস দুগত ববজয় করার পর মুসবলমরা সা‘দ ববন মুয়ায দুগত জয় করার
পবে অগ্রসর হন। োদযসম্ভাবরর বদক দেবক এ দুগত ইহুদীবদর সববচবয়
বে আশ্রয় বেল। আল্লামা ইববন কাসীর রহ. ইববন ইসহাক ও ওয়াবকদী
রহ. দেবক বর্তনা কবরন, কতক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর কাবে োদযসংকবটর অবভবযাগ করবল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর জন্য দু‘আ করবলন,
اللّٰهُمانكقدعرفتحالهموانليستلهمقوةوانليسبيديشيءاعطيهماياهفافتحعليهماعظمحصونهاعنهم
غنىواكثرهاطعاماوودكا
দহ আল্লাহ! আপবন জাবনন তাবদর দকান শবক্ত দনই। আর আমার
কাবেও এমন বকেু দনই, যা আবম তাবদর বদবত পাবর। োদযসম্ভাবরর
বদক দেবক সববচবয় বে দুগতবট আপবন তাবদর ববজয় করার তাওফীক
দান করুন।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

96

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ দু‘আর বরকবত েুব সহবজই
সাহাবাবয় দকরাম সা‘দ ববন মুয়ায দুগত জয় কবর বনবলন। (আল ববদায়া
ওয়ান বনহায়া, ৪:২১১; সীরাবত মুিফা, ২:৪১৫)

কুল্লা দুগত ববজয়
এরপর মুসবলমরা কুল্লা দুবগতর বদবক অগ্রসর হন। এবট একবট পাহাবের
চূোয় বনমতার্ করা হয়। োয়বাবরর গনীমত বণ্টবনর পর এ দুগত হযরত
যুবাবয়র রা. এর অংবশ আসায় পরবততীকাবল তাবক যুবাবয়র দকল্লা
নাবম নামকরর্ করা হয়। ইববন কাসীর রহ. ইমাম ওয়াবকদীর বক্তবয
উবল্লে কবরন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বতনবদন পযতন্ত এ
দুগত অববরাধ কবর রাবেন।
কাবফর যেন দীবনর সসবনক
এ দুগত অববরাধকাবল আল্লাহ তা‘আলা গাবয়ববভাবব মুসবলমবদর
সাহাযয করবলন। এক ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
কাবে এবস বনবজর জানমাবলর বনরাপিার শবতত দুগত ববজবয়র পে
বাতবল দদওয়ার অেীকার করবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবক বনরাপিা বদবলন। ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লামবক বলবলা, আপবন যবদ এক মাসও এ দুগত অববরাধ কবর
রাবেন তবু আপবন তা ববজয় করবত পারববন না। (কারর্ ইহুদীবদর
কাবে দকল্লার বভতবর যবেষ্ট োদযসম্ভার মজুদ রবয়বে এবং) তারা
দুবগতর বাইবর দেবক প্রবাবহত একবট নালার মাধযবম পাবনর প্রবয়াজন
পূরর্ কবর োবক।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দপবয় বাইবর দেবক
নালার পাবনর প্রবাহ বন্ধ কবর বদবলন। ফবল দুবগতর দভতবরর ইহুদীরা
বাধয হবয় দবর হবয় এবস সম্মুে যুবে অবতীর্ত হবলা। দশজন ইহুদী
বনহত হবলা। কবয়কজন মুসলমানও শহীদ হবলন। অববশবি কুল্লা দুগত
মুসবলমবদর পদানত হবলা। এভাববই এক কাবফর ইহুদীর মাধযবমই
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আল্লাহ তা‘আলা মুসবলমবদর ববজয় দান করবলন। (আল ববদায়া ওয়ান
বনহায়া, ৪:২১৬)

ওয়াবতহ ও সুলাবলম দুগত ববজয়
কুল্লা দুগত ববজবয়র পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দোট দোট
বকেু দুগত জয় কবরন। সববশবি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ওয়াবতহ ও সুলাবলম দুগত জয় কবরন। ইহুদীরা অন্যান্য দুগত দেবক
পরাবজত হবয় এ দুবগত আশ্রয় বনবয়বেল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৪বদন এ দুগত দুবট অববরাধ কবর রাবেন। ইহুদীরা
যেন বনবজবদর পরাজয় অবেম্ভাবী দদেবত দপল, তেন দুগতঅবধপবত ইববন আবুল হুকাইক সবন্ধর প্রিাব বনবয় দুগত দেবক দনবম
এবলা। হযরত ইববন উমর রা. বর্তনা কবরন দয, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর সবন্ধর প্রিাব দুবট শবতত দমবন দননঃ
 দসানা, রুপা এবং সকল যুোে তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর কাবে সমপতর্ কবর দকবল বনবজবদর বনতয-বদবনর
বযবহাযতয সামগ্রী তাবদর উট-বঘাোর বহনশবক্ত পবরমার্ সাবে
বনবয় োয়বার দেবে চবল যাবব।
 উবল্লবেত দকান বনবিে বজবনস তারা দগাপন করবব না বা লুবকবয়
বনবয় যাবব না। (আবু দাউদ, হা. নং ৩০০৬; বায়হাকী, হা. নং ১৮৩৮৭)
বকন্তু ইহুদীরা এ শতত রো করবলা না। বরং বনু কুরাইযার দনতা হুয়াই
ইববন আেতাববর একবট দসানা-রুপার েবল লুবকবয় দফলবলা। বকন্তু এ
ববোসঘাতকতার কো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দজবন
দফলবলন। যেরূন সবন্ধচুবক্ত দভবে দগল। ফবল বতবন ইববন আবুল
হুকাইক এবং তার পবরবাবরর কবয়কজনবক হতযার বনবদতশ বদবলন।
যাবদর মবধয সাবফয়ার ইহুদী স্বামী বকনানাও বেল এবং ইহুদীবদর
সন্তান ও নারীবদর ববন্দ করবলন। তাবদর সকল সম্পদ মুসবলমবদর
মাবঝ বণ্টন কবর বদবলন।
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পবরবশবি যেন তাবদর দদশান্তর করবত চাইবলন, তেন তারা
আববদন করবলা দযন তাবদর দদশান্তর না কবর োয়বাবর মুসবলমবদর
অবধকৃত ভূবমবত চািাবাবদর জন্য দগালাম বহবসবব দরবে দদওয়া হয়।
উৎপাবদত ফসবলর অবধতক প্রদাবনর শবতত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবদর এ অনুবরাধ দমবন বনবলন। এ মবমত আবদুল্লাহ ইববন
রাওয়াহা রা. প্রবত বের তাবদর দেবক উক্ত ফসল উসুল করবতন।
হযরত ইববন উমর রা. বর্তনা কবরন দয, ইহুদীবদর োয়বাবর দেবক
যাওয়ার সময়সীমার ববিয়বট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনজ
ইোর উপর শতত আবরাপ কবরবেবলন। পরবততী সমবয় হযরত উমর
রা. ইহুদীবদর োয়বার দেবক ববহষ্কার কবর ‘তাইমা’ ও ‘আবরহা’
অঞ্চবলর বদবক পাবঠবয় দদন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া,
৪:২২১,২১৬,২৩৭; ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৯-৫৯০)

যা বততমাবন দস বদ আরববর উিরপ্রাবন্ত ও জদতাবনর সীমান্তবততী
এলাকায় অববিত।
ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াবকদী রহ. এর মবত, োয়বার যুবে
সবতবমাট পবনবরাজন মুসলমান শহীদ হন। হাবফয ইববন কাসীর রহ.
‘আলববদায়া ওয়ানবনহায়া’ গ্রবন্থ তাবদর নাম উবল্লে কবরবেন। (সীরাবত
ইববন বহশাম, ৩:৩৭৩; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২৩২)

োয়বার ববজবয়র পর মুসবলমবদর সেলতা লাভ
োয়বার ববজবয়র পর গবরব মুসবলমবদর জীবন-জীববকায় সেলতা
চবল আবস। আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন সূরা ফাতবহ গনীমত
প্রদাবনর দয ওয়াদা কবরবেবলন তা পূর্ত কবর দদন। উম্মুল মুবমনীন
হযরত আবয়শা রা. ববলন,
َ بقُّل ْ َناا ْال َن َن ْش َب ُّعم َنا
لت ْمر
ُّ َ ل ََما فُّت َح ْت َخ ْی
োয়বার ববজবয়র পর আমাবদর জন্য দেজুর দ্বারা পবরতৃি হওয়ার
সুবযাগ হবয় দগল। (বুোরী, হা.নং ৪২৪২)
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আনসারবদর প্রদি বাগান ও শষ্যবেত দফরত প্রদান
বহজরবতর পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুহাবজর ও
আনসারবদর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধবন আবে কবর বদবয়বেবলন। বনঃস্ব মুহাবজর
সাহাবাবয়বকরাবমর জীবন-জীববকার বনবমবি আনসাররা বনবজবদর
শস্যবেত ও বাগাবনর বাৎসবরক উৎপাবদত ফসবল তাবদর শরীক কবর
বনবয়বেবলন।
আনসারী সাহাবী হযরত আনাস রা. এর মাতা উবম্ম সুলাইম রা. তার
একবট দেজুর বাগান মুহাবজর সাহাবীয়া হযরত উবম্ম আইমান রা. দক
বদবয়বেবলন। োয়বার ববজবয়র পর যেন মুহাবজর সাহাবীরাও সেল
হবয় দগবলন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনসারবদর
বাগানসমূহ দফরত বদবয় বদবলন তেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম উবম্ম সুলাইম এর বাগানও তাবক দফরত বদবয় বদবলন।
এবং উবম্ম আইমানবক সন্তুষ্ট করার বনবমবি তাবক বনবজর একবট
বাগানও বদবয় বদবলন। (বুোরী, হা.নং ২৬৩০; সীরাবত মুিফা, ২:৪২৩)
গবনমবতর সম্পদ বণ্টন
হুদায়ববয়ার ঘটনায় দযসকল সাহাবা শরীক বেবলন দকবল তাবদরই
োয়বার যুবে অংশগ্রহবর্র অনুমবত বেল। োয়বারযুবের গনীমত
দকবল তাবদর মাবঝই বণ্টন করা হয়। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২২০)
হযরত আবু হুরায়রা রা. ববলন, বজহাবদ জয় লাবভর পর গবনমবতর
সম্পদ বণ্টনকাবল আবম উপবিত হবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কেবনা আমাবক ববঞ্চত কবরনবন। তবব োয়বার যুে এর
বযবতক্রম বেল। দকননা, এ যুবের গনীমত দকবল আহবল হুদায়ববয়ার
জন্য বনধতাবরত বেল। (মুসনাবদ আহমাদ, হা.নং ১০৯১২)
এ কারবর্ই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত আবান ইববন
সাবয়দ ও তার সােীবদর, যারা োয়বারযুবে অংশগ্রহর্ কবরনবন,
তাবদর চাওয়ার পরও দকান অংশ দদনবন। (বুোরী, হা.নং ৪২৯৮)
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বণ্টন পেবত
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গনীমত বহবসবব প্রাি োয়বাবরর
সমি ফসবল জবমন মুজাবহদবদর মাবঝ বণ্টন কবরনবন; বরং এসব
জবমবনর অবধতক বতবন মুজাবহদবদর মাবঝ বণ্টন কবরন। বাবক অবধতক
সাধারর্ মুসবলমবদর নাগবরক-সুববধা পূরবর্র বনবমবি রাষ্ট্রায়ি কবর
রাবেন।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবতবা, ওয়াবতহ ও সুলাবলম
নামক িানগুবলার জবমনসমূহ রাষ্ট্রায়ি কবর রাবেন। আর শাক,
বনতাহ ও তার পােতবততী জবমনগুবলা বণ্টন কবর দদন। বণ্টবনর জন্য
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম জবমনগুবলা দমাট আঠাবরা ভাগ
কবরন। অতঃপর প্রবতযক অংশ একশত ভাগ কবরন। (আবু দাউদ, হা.নং
৩০১০-৩০১৫)

এরপর এ আঠাবরাশত অংশ সকল মুজাবহবদর মাবঝ কীভাবব বণ্টন
করা হবলা, এ বযাপাবর একাবধক মত রবয়বে।
কাবরা মবত, মুসবলমবদর সসন্যসংেযা বেল ১৪০০। তার মবধয ১২০০
পদাবতক এবং ২০০ অোবরাহী। প্রবতযক পদাবতকবক এক অংশ এবং
প্রবতযক অোবরাহীবক বতন অংশ কবর দদওয়া হয়।
আর কাবরা মবত, মুসবলমবদর সসন্যসংেযা বেল ১৫০০। তার মবধয
১২০০ পদাবতক আর ৩০০ আোবরাহী। প্রবতযক পদাবতকবক এক
অংশ এবং প্রবতযক অোবরাহীবক দুই অংশ কবর দদওয়া হবয়বে। (আল
ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২১৮-২২০; সীরাবত মুিফা, ২:৪২১-৪২২)

‘ফাদাক’ ববজয়
ফাদাক মদীনা হবত দু’বদবনর দূরবত্ব োয়বাবরর বনকটবততী একবট
জনপবদর নাম। (মুজামুল বুলদান, ২:২৭০)
ফাদাবকর ইহুদীরা যেন জানবত পারবলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম োয়বার জয় কবর বনবয়বেন তেন তারা দকান প্রকার যুবে

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

101

না জবেবয় মুহাবয়সাহ ইববন মাসউবদর মধযিতায় সবন্ধর প্রিাব বদবয়
পাঠাবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর সাবেও
োয়বাবরর ইহুদীবদর ন্যায় বাৎসবরক অবধতক ফসল প্রদান করার শবতত
সবন্ধ প্রিাব দমবন বনবলন। এবং বলবলন, ‘যেন ইো আমরা
দতামাবদর এবং োয়বারবাসীবদর এোন দেবক দবর কবর দদব।’
( সীরাবত ইববন বহশাম)

হাবফয ইববন কাসীর রহ. ববলন, োয়বার যুবের গনীমত দেবক প্রাি
বনধতাবরত অংশ, ফাদাক (সম্পূর্তরূবপ) এবং মদীনা হবত ববহষ্কৃত
ইহুদী দগাত্র বনু কুরাইযার দরবে যাওয়া সম্পবি বেল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর একক মাবলকানা। অন্যান্য মুসলমাবনর তাবত
দকান অংশ বেল না। দকননা, ফাদাক ও বনু কুরাইযার সম্পদ
মুসবলমরা যুে কবর জয় কবরবন বরং আল্লাহ তা‘আলা ববনা যুবে নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক তা বদবয়বেবলন। এসব সম্পদ
দেবকই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুবমনীনবক
বাৎসবরক বযয়ভার বহন করবতন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২২০)
‘ওয়াবদবয় কুরা’ ববজয়
‘ওয়াবদবয় কুরা’ বসবরয়া ও মদীনার মধযবততী বহু জনপদ বববশষ্ট একবট
এলাকা। (মুজামুল বুলদান, ৫:৩৯৭)
হাবফয ইববন কাসীর রহ. ইমাম ওয়াবকদী ও ইববন ইসহাক রহ. দেবক
বর্তনা কবরন, ফাদাক ববজবয়র পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ওয়াবদবয় কুরার বদবক যাত্রা কবরন। ওয়াবদবয় কুরার
দলাবকরা মুসবলমবদর সাবে যুবে অবতীর্ত হবলা। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলা
পরাজয় তাবদর ভাবগয বলবে দরবেবেবলন। এ যুবে তাবদর এগারজন
দলাক বনহত হবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চারবদন
ওয়াবদবয় কুরায় অবিান কবর গবনমবতর সম্পদ সাহাবীবদর মাবঝ
বণ্টন কবরন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায়
চবল আবসন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২৩৬; সীরাবত মুিফা, ২:৪৩৬)
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অবন্যর সম্পবদ দেয়ানবতর মন্দ পবরর্বত
হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্তনা কবরন দয, ওয়াবদবয় কুরায় নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে এক দগালাম বেল, যার নাম
বেল ‘বমদআম’। যুবাইব দগাবত্রর ‘বরফাআ’ নামক এক বযবক্ত নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক এ দগালাম হাবদয়া বদবয়বেবলন।
অজানা দকান শত্রুর তীবরর আঘাবত এ দগালাম বনহত হয়। সাহাবীরা
তাবক শহীদ দঘাির্া করবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তা
প্রতযােযান কবর বলবলন,

بل والذى نفسى بيده ان الشملة الىت اصابها يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم لتشتعل
عليه نارا
( না, দস শহীদ নয়!) বরং শপে ঐ সিার, যার হাবত আমার প্রার্!
বনিয় গবনমবতর সম্পদ বণ্টবনর পূববতই দয শামলা (আলবেল্লার মবতা
বেলা দপাশাক) দস দেয়ানত কবরবেল তার কারবর্ তাবক জাহান্নাবম
দযবত হবব। [সূত্র: গনীমবতর সম্পদ বডটবনর পূববত সকল মুসলমাবনর হক।
কাবজই বডটবনর পূববত আমীবরর অনুমবত োো তার দকান অংশ দনয়া দেয়ানত]
(বুোরী শরীফ, হা.নং ৬৭০৭)

ইহুদী িেযবন্ত্রর আবরক পবত
কুরআন মজীবদ আল্লাহ তা‘আলা মুসবলমবদর সবতাবধক কবঠন শত্রু
বহবসবব ইহুদীবদর কো উবল্লে কবরবেন। ইবতহাসও এ সতযতা
স্পষ্টভাবব প্রমার্ কবর।
োয়বাবরর যুে দশি হওয়ার পর ইহুদী সাল্লাম ইববন বমশকাবমর েী
যায়নাব ববনবত হাবরস দকান এক দক শবল ববি বমবশ্রত বকবরর দগাশত
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক হাবদয়া বহবসবব দপশ করবলা।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তা মুবে দদওয়ামাত্র দগাশতই
তাবক ববি দমশাবনার কো ববল বদল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সাবে সাবে বনবৃি হবলন। ইবতামবধয সেী সাহাবী হযরত
ববশর ইববন বারা রা. তা গলাধঃকরর্ কবর দফবলবেবলন।
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইহুদী মবহলাবটবক দেবক ববি
দদওয়ার কারর্ বজোসা করবল দস বলবলা, ‘আপবন সতয নবী বক
না, তা পরীো করার জন্য ববি বদবয়বেলাম। দকননা, যবদ আপবন
সতয নবী হন, তবব ববি আপনার দকান েবত করবত পারবব না। আর
যবদ বমেযাবাদী হন তবব আমরা আপনার দেবক নাজাত পাববা!’
ইমাম যুহরী রহ. ববলন, এরপর এই ইহুদী নারী ইসলাম গ্রহর্
করবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দযবহতু কাবরা দেবক
বযবক্তগত কারবর্ প্রবতবশাধ বনবতন না, তাই বনবজর বযাপাবর তাবক
মাফ কবর বদবলন। বকন্তু সেী সাহাবী ববশর উক্ত ববিবক্রয়ায় মারা
যাওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দসই নারীবক
বকসাসরূবপ হতযা করার বনবদতশ প্রদান করবলন। এ ঘটনায় নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ববিবক্রয়ায় বকেুটা আক্রান্ত হবয়
বগবয়বেবলন। ফবল বচবকৎসাস্বরূপ বতবন বসংগা লাগান। এর পবরও
জীবনসায়াবহ্ন যেন মৃতুযবরাবগ আক্রান্ত হন, তেনও বতবন বনবজর
মাবঝ উক্ত ববিবক্রয়া অনুভব কবরবেবলন। (আবু দাউদ, ৪৫১১, ৪৫১২;
আসসুনানুল কুবরা বলল বায়হাকী, ১৬০০৭, ১৬০১; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া,
৪:২২৭-৪২৮; সীরাবত মুিফা, ২:৪১৯)

োয়বারযুবের কবয়কবট বশের্ীয় ঘটনাঃ শহীদ নাবক জাহান্নামী
হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্তনা কবরন দয, ( োয়বারযুবে) মুসবলমরা
যেন কাবফরবদর মুবোমুবে হবলা তেন মুসবলমবদর পে হবত এক
বযবক্ত বীরবত্বর পরাকাষ্ঠা প্রদশতন কবর চলবলা। দয কাবফরই তার
সামবন আসবেল দসই তার তরবাবরর আঘাবত লুবটবয় পেবেল।
সাহাবীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুে হবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম (ওহীর মাধযবম অবগত হবয়) বলবলন, ‘এই বযবক্ত
জাহান্নামী।’
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ ভববষ্যদ্বার্ী সতয প্রমাবর্ত
হবলা। আকসাম ইববন আবুল জুন নামক এক সাহাবী উক্ত বযবক্তবক
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জেবমর তীব্রতায় অবির হবয় আত্মহতযা করবত দদেবত দপবলন। নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা শুবন বলবলন,
لر ُّجل
ُّ  ال َي ْدخ:  ق ُّْم فَاذ ْن،َيا بل ُّل
َ لل ل َُّي َؤ ي ُّد َهذَ ا الدي َن با
َ  َوا َن ا،لج َن َة اال ُّم ْؤمن
َ ُّل ا
ال َفاجر

দহ ববলাল, দাাঁোও! দঘাির্া কবর দাও! জান্নাবত দকবল মুবমন
বান্দাবদরই প্রববশাবধকার োকবব। বনিয় আল্লাহ তা‘আলা ‘ফাবজর’
( গুনাহগার) বযবক্তর মাধযবমও তার দীবনর সাহাযয বনবয় োবকন।
(বুোরী শরীফ, হাদীস নং ৬৬০৬; সহী ইববন বহব্বান, ৪৫১৯)

হাবফয ইববন হাজার রহ. এ হাদীবসর বযােযায় আল্লামা ইববন তীন
রহ. এর বক্তবয উেৃত কবরন,
‘আত্মহতযাকারী ঈমানদাবরর
জাহান্নামী হওয়ার অেত হবলা, যবদ আল্লাহ তা‘আলা তার আত্মহতযার
এ অপরাধ েমা না কবরন তবব দস (বনবদতষ্ট সমবয়র জন্য) জাহান্নামী
হবব। অেবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক জাহান্নামী
বলার কারর্ হবলা, আত্মহতযাবক দস গুনাহ মবন কবরবন; বরং সবধ
মবন কবর দস এবত বলি হবয়বেল এবং (একবট হারামবক হালাল তো
সবধ মবন করার কারবর্) মৃতুযর পূববত দস দবঈমান হবয় বগবয়বেল।
কাবজই দস বচরকাবলর জন্য জাহান্নামী হবব। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৩৫৮৬)

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ হাদীবসর দপবরবপ্রবেবত
আবলমগর্ ববলন, দীবনর কাজ করবত পারাই কাবরা জন্য ঈমানদার
এবং জান্নাতী হওয়ার দলীল নয়। দকননা, আল্লাহ তা‘আলা দতা
ফাবসক এবং কাবফর বযবক্তর মাধযবমও দীবনর কাজ বনবয় োবকন।
ইহুদীর সহবযাবগতায় দুগত ববজবয়র ঘটনা এর সুস্পষ্ট দলীল। কাবজই
দীবনর কাজ করবত পারবল শুকবরয়া আদায় করা এবং সাবে সাবে
বনবজর ঈমান, ইেলাস ও আমবলর শুেতার বযাপাবর যত্নবান হওয়া
চাই। (কাশফুল বারী; োয়বার যুে অধযায়)
জান্নাবতর ধনভাণ্ডার
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োয়বারযুে হবত প্রতযাবততনকাবল এক উপতযকায় দপ াঁেবল সাহাবীরা
উচ্চঃস্ববর আল্লাহু আকবার বলবত লাগবলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তা শুবন বলবলন,
َ َيا ا يُّ َها ا
 ا َن ُّه َم َعك ُّْم ا َن ُّه،ون ا َص َم َوال غَائ ربا
َ  فَا نَك ُّْم ال َت ْد ُّع،لنا ُّس ا ْر َب ُّعوا ع ََٰل ا ْنفُّسك ُّْم
ُّ َت َبا َركَ ا ْس ُّم ُّه َو َت َعا َل َج ُّده،َسميع قَر يب
দতামরা বনবজবদর উপর রহম কর। (এত উচ্চঃস্ববর তাকববর ববলা না)
বনিয় দতামরা দয সিাবক দেবক োবকা, বতবন ববধর বকংবা অনুপবিত
নন। বরং বতবন দতা দতামাবদর বনকবটই আবেন। এবং বতবন সববকেু
শুবনন।
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবু মুসা আশআরী রা.
দক
ال َح ْو َل َوال ق َُّوةَ اال بالل

পেবত শুবন বলবলন,

َن م ْن ُّك ُّنوز ال َْج َنة
َ ُّ اال ا ُّد ل: َيا َع ْب َد الل ْب َن ق َْی ٍس
ٍ ْ ك ع ََٰل ك

দহ আবদুল্লাহ ইববন কাবয়স, আবম দতামাবক জান্নাবতর একবট
ধনভাণ্ডাবরর কো ববল বদব বক?
আবু মুসা আশআরী রা. জবাবব বলবলন, অবেই দহ আল্লাহর
রাসূল, আপনার উপর আমার বপতা-মাতা উৎসবগতত দহাক! নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
( জান্নাবতর একবট
ধনভাণ্ডার হবলা)
তুবম ববলা,

 ال َح ْو َل َوال ق َُّوةَ اال بالل: قُّ ْل

ال َح ْو َل َوال ق َُّوةَ اال بالل

( আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ োো বান্দার গুনাহ দেবক দবাঁবচ োকারও
দকান েমতা দনই, দনবকর কাজ করারও দকান শবক্ত দনই।) (মুসবলম,
হাদীস নং ২৭০৪; বুোরী, হা. নং ২৯৯২)
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ঈমাবনর মূলয
হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ রা. এর সূবত্র এক বর্তনায় রবয়বে,
োয়বার যুবে সাহাবাবয় দকরাম এক বকবর চালক রাোলবক ধবর বনবয়
এবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক ইসলাম গ্রহবর্র
দাওয়াত বদবল দলাকটা মুসলমান হবয় দগল এবং সাহাবী হওয়ার
মযতাদা লাভ করবলা! ইসলাম গ্রহবর্র পরমুহূবততই রর্ােবনর
যুেসাবরবত বগবয় কাবফরবদর ববরুবে যুবে দনবম পেবলা। যুে করবত
করবত একবট তীবরর আঘাবত এই নবীন সাহাবী শাহাদাত বরর্
করবলন। অেচ ইসলাম গ্রহবর্র পর তার একবট দসজদা করারও
সুবযাগও হয়বন! শুধু ঈমাবনর ববদ লবত আল্লাহ তা‘ আলা তাবক এমন
সম্মাবনত করবলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক
বনবজর একবট জুব্বা দ্বারা কাফন বদবলন এবং বলবলন,
 لَق َْد َد َخل ُّْت َعل َْيه َوا َن ع ْن َد ُّه ل ََز ْو َج َت ْي لَ ُّه م َن ال ُّْحور،لَق َْد َح ُّس َن ا ْس َل ُّم َصاحبك ُّْم
الْعي

দতামাবদর এ নবীন সােীর ইসলাম উিম হবয়বে। আবম তার কাবে
প্রববশ কবর দদেবত দপলাম, তাবক দুজন হুর েী দদওয়া হবয়বে।
(দালাবয়লুন নুবুওয়াহ বলল বায়হাকী, ২:২২০)

োয়বারযুবে নাবযলকৃত হুকুম-আহকাম
১. এ যুবে গৃহপাবলত গাধার দগাশত োওয়ার বনবিধাো এবং দঘাোর
দগাশত োওয়ার অবকাবশর হুকুম অবতীর্ত হয়। (তবব অন্যান্য
হাদীবসর পবরবপ্রবেবত দঘাোর দগাশত োওয়ার সবধতার বযাপাবর
ফবকহবদর মতবববরাধ রবয়বে।) (বুোরী শরীফ, হা.নং ৪২১৯)
২. এ যুবেই “মুত‘ আ বববাহ” ( বনবদতষ্ট সমবয়র জন্য চুবক্ত কবর
বববাহ) সম্পূর্তরূবপ হারাম দঘাির্া করা হয়। (বুোরী শরীফ, হা.নং ৫১১৫)
৩. হারাম তো সম্মাবনত মাসসমূবহ (বজলকদ, বজলহজ্জ, মুহাররম
ও রজব) কাবফরবদর সাবে বজহাদ করার সবধতা অবতীর্ত হয়।
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দকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর োয়বার অবভযান
হবয়বেল ‘ সফর’ মাবস।
৪. বহংস্র জীব-জন্তু এবং পাঞ্জা দ্বারা বশকার কবর আহার কবর, এমন
বশকাবর পাবের দগাশত োওয়া বনবিে কবর দদওয়া হয়। (আবু দাউদ, হা.
নং ৩৮০৫)

ঐবতহাবসক মক্কা ববজয়
পববত্র কুরআবন কারীবম সূরা ফাতবহ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,

انا فت ْحنا لک ف ْتحا ُّم ِب ْینا

‘দহ রাসূল! বনিয়ই আবম আপনাবক প্রকাে ববজয় দান কবরবে।’( সূরা
ফাতহ, আয়াত: ১)

সূরা ফাতবহর এ আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা সাহাবাবয় দকরামবক
ঐবতহাবসক মক্কা ববজবয়র পূবতসুসংবাদ প্রদান কবরবেন। দয ববজবয়র
মাধযবম আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর দীনবক, তার রাসূলবক এবং মুবমন
বান্দাবদরবক সম্মাবনত কবরবেন। দয ববজবয়র মাধযবম আল্লাহ
তা‘আলা ববে মানবতার দহদায়াবতর প্রার্বকন্দ্র বাইতুল্লাহবক কুফর ও
বশরক দেবক মুক্ত কবরবেন। তাই ইসলামী ইবতহাবসর দৃবষ্টবকার্ দেবক
এ ববজয় বেল একবট “ঐবতহাবসক ববজয়”!
মক্কা ববজবয়র দপ্রোপট
িষ্ঠ বহজরী বজলক্বদ মাবস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
সাহাবাবয় দকরামবক বনবয় উমরা আদাবয়র উবেবে মক্কা অবভমুবে
রওয়ানা হন। বকন্তু হুদাইববয়া নামক িাবন দপ োর পর মক্কার কাবফররা
তাবত বাাঁধা প্রদান কবর। পবরবশবি দু’পবের মাবঝ সমবঝাতা চুবক্ত
স্বােবরত হয়। ইবতহাবস যাবক “হুদাইববয়ার সবন্ধ” নাবম আেযাবয়ত
করা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৪৩)
হুদাইববয়ার এই সবন্ধ চুবক্তর ধারাগুবলা বাবহ্কভাবব বেল সম্পূর্তরূবপ
ইসলাম ও মুসলমানবদর স্বােতবববরাধী। বকন্তু প্রোময় আল্লাহ তা‘আলা
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আপাত দৃবষ্টবত নীবতগত এই পরাজয়বকই ভববষ্যবতর সুস্পষ্ট ববজয়
আেযাবয়ত কবরবেবলন। এবং এ হুদাইববয়ার সবন্ধ দেবকই রবচত
হবয়বেল মক্কা ববজবয়র মূল দপ্রোপট।
ইমাম ইবনুল কাবয়যম রহ. ববলন,
َ  ام َن ا،ي َهذَ ا الْ َف ْتح ال َْعظيم
لنا ُّس به
ْ ي َي َد
َ ْ ك َا َن ْت ُّصلْحُّ ال ُّْح َد ْيب َية ُّمقَد َم رة َو َت ْوط َئ رة َب
َ
ي ب َم َك َة م ْن
ض ُّه ْم َب ْع ر
ُّ َوك َل َ َم َب ْع
َ ضا َو َنا َظ َر ُّه ِف ا ْال ْس َلم َو َت َمك َن َمن ا ْخ َت ََف م َن ال ُّْم ْسلم
َ  َوا،ا ْظ َها ر دينه
،َل ب َس َببه َب َشر كَثي ِف ا ْال ْس َلم
َ  َو َدخ، َوال ُّْم َنا َظ َرة عَل َْيه،لد ْع َوة ال َْيه
}َك فَ ْت رحا ُّمبی رنا
َ  {ا نَا فَ َت ْح َنا ل:لل فَ ْت رحا ِف ق َْوله
ُّ َو ل َهذَ ا َس َما ُّه ا

হুদাইববয়ার সবন্ধ মূলতঃ বেল মহান মক্কা ববজবয়র ভূবমকা। এ সবন্ধর
মাধযবম মানুবির জান-মাবল বনরাপিা প্রবতবষ্ঠত হয়। কাবফর-মুসলমান
পারস্পবরক মতবববনময় ও ইসলামী দৃবষ্টভবে আদান-প্রদাবনর সুবযাগ
সতবর হয়। মক্কায় আত্মবগাপবন োকা মুসলমানরা পূর্ত ধমতীয় স্বাধীনতা
লাভ কবর। বযাপকভাবব মানুি ইসলাবম প্রববশ করবত োবক। এ
কারবর্ই আল্লাহ তা‘আলা এ সবন্ধ চুবক্তবক ‘সুস্পষ্ট ববজয়’ আেযাবয়ত
কবরবেন’। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৬৯)
তবব হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত স্বােবরত হওয়ার পর প্রােবমক পযতাবয়
বাহ্ দৃবষ্টবত তা নীবতগত পরাজয় মবন হওয়ায় সাহাবাবয় দকরাবমর
জন্যও তা দমবন দনওয়া কষ্টকর বেবলা।
বীর সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর কাবে অনুবযাগ কবর বলবলন, ‘দহ আল্লাহর রাসূল!
আমরা সবতযর উপর আর কাবফররা বমেযার উপর প্রবতবষ্ঠত, এ কো
বক সবঠক নয়? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
অবেই সবঠক! হযরত উমর রা. পুনরায় বজোস করবলন, আমাবদর
শহীদরা জান্নাতী আর তাবদর মৃতরা জাহান্নামী, এ ববোসও বক বনভুতল
নয়? নবীজী বলবলন, হ্াাঁ অবেই! এরপর উমর রা. বলবলন,
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তবব দকন আমরা আমাবদর দ্বীবনর দেবত্র এমন পরাজয়মূলক শতত
দমবন দনব? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
،»لل ا َب ردا
َ ول الل َو لَ ْن ُّي
ُّ  اّن َر ُّس،« َيا ا ْب َن الْ َخ َطاب
ُّ ضي َعِن ا
‘দহ োিাববর পুত্র! বনিয় আবম আল্লাহর রাসূল! কাবজই আল্লাহ
তা‘আলা কেবনাই আমাবক ধ্বংস করববন না!...
এরপর যেন উপবরাক্ত আয়াত সহ সূরা ফাত্হ অবতীর্ত হবলা, তেন
উমর রা. তা শুবন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক বলবলন,
‘সবতযই বক এ পরাজয় ববজবয় রূপান্তবরত হবব? নবীজী বলবলন,
“হ্াাঁ”। উমর রা. সন্তুষ্ট হবয় দগবলন।’ ( মুসবলম শরীফ, হা. নং ১৭৮৫)
পরবততীবত সকল সাহাবাবয় দকরামই বুঝবত দপবরবেবলন দয, মক্কা
ববজবয়র পটভূবম রবচত হবয়বে এই হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত দেবকই।
হযরত আব্দুল্লাহ ইববন মাসঊদ রা. ববলন,
. َو َن ْح ُّن َن ُّع ُّد الْ َف ْتحَ ُّصلْحَ ال ُّْح َد ْيب َية،ون الْ َف ْتحَ فَ ْتحَ َم َك َة
َ ا نَك ُّْم َت ُّع ُّد
‘দতামরা ফাতবহ মক্কাবক ফাত্হ (ববজয়) মবন কর, অেচ আমরা
(সাহাবাবয় দকরাম) দতা হুদাইববয়ার সবন্ধবকই ফাত্হ মবন করতাম।
(তাফসীবর ইববন কাসীর, সূরা ফাতহ, আয়াত:১)

পরাজয় দযভাবব ববজবয় রূপান্তবরত হবলা
হুদাইববয়ার সবন্ধ মুসলমানবদর জন্য বাবহ্কভাবব যবদও পরাজয়মূলক
বেল, বকন্তু বািবতার বনবরবে তাবত ইসলাম ও মুসলমানবদর জন্য
চূোন্ত ববজয় তো মক্কা ববজবয়র দপ্রোপট রবচত হবয়বেল। মুফাবক্কবর
ইসলাম সাইবয়যদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার “আস
সীরাতুন্নবববয়যাহ” গ্রবন্থ হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্তর মাধযবম ইসলাবমর
চূোন্ত ববজবয়র দপ্রোপট রচনার ববশদ বববরর্ উেৃত কবরবেন। যার
কবয়কবট বননরুপ:
১. নবশবক্তর উত্থান
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এ চুবক্তর মাধযবম ইসলাম ‘জাযীরাতুল আরবব’ এক নবশবক্তরূবপ
এমনভাবব আববভূতত হবলা দয, সমগ্র আরব তাবদর শবক্তর স্বীকৃবত
বদবয় সবন্ধ করবত বাধয হবয়বেল।
২. যুেববরতী
এ চুবক্তর মাধযবম সশে দ্বন্দ্ব-সংঘাবতর ধারা বন্ধ হবয় দগবলা।
মুসলমানরা বনবিবন্ত-বনববতবে ইসলাবমর প্রচার প্রসাবর আত্নবনবয়াবগর
উমেরুক্ত সুবযাগ দপবয় দগবলা।
৩. ববে দরবাবর ইসলাম
হুদাইববয়া সবন্ধ চুবক্তর পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
পারস্য, দরাম সহ বববভন্ন সম্রাবজযর বাদশাহর বনকট ইসলাবমর
দাওয়াত সববলত পত্র দপ্ররর্ কবরন।
৪. মক্কার দূবল
ত মুসলমানবদর ধমতীয় স্বাধীনতা লাভ
মক্কার দয সকল মুসলমান দকান অপারগতা বশত বহজরত করবত না
পারার দরুর্ অসহায়বত্বর জীবন অবতবাবহত করবেবলা, এই সবন্ধ
চুবক্তর মাধযবম তারা পূর্ত ধমতীয় স্বাধীনতা লাভ করবলা।
৫. ইসলাবমর দস ন্দবযতর প্রচার-প্রসার
সবন্ধ চুবক্তর মাধযবম যুে বন্ধ হবয় দগবল কাবফররা ইসলাবমর দস ন্দযত
কাে দেবক দদোর সুবযাগ দপবয় দগবলা। ফবল ইসলাবমর বনমতল
আবলায় তাবদর হৃদয়াকাশ দেবক কুফর-বশরবকর অন্ধকার দূর হবয়
দযবত লাগবলা। এভাবব মক্কা ববজবয়র আবগই তারা বযাপকভাবব
ইসলাবম প্রববশ করবত লাগবলা।
ইমাম যুহরী রহ. ববলন, “হুদাইববয়ার সবন্ধ পরবততী দু’বেবর ইসলাম
গ্রহর্কারীবদর সংেযা পূবতবততী সমবয় ইসলাম গ্রহর্কারীবদর সংেযার
তুলনায় দববশ বেল!” ইববন বহশাম রহ. ববলন, “ইমাম যুহরীর এ
কোর প্রমার্ হবলা, হুদাইববয়া সবন্ধর সময় মুসলমানবদর সংেযা বেল
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মাত্র ১৪০০। আর মাত্র দু’বেবরর বযবধাবন মক্কা ববজবয়র সময়
মুসলমানবদর সংেযা দাাঁবেবয়বেল ১০, ০০০ (দশ হাজার)!”
৬. োবলদ ইববন ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহর্
হুদাইববয়ার সবন্ধর ফবল ইসলাম গ্রহর্কারী এ সকল নও মুসবলবমর
মবধয ‘আল্লাহর তরবারী’ েযাত হযরত োবলদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. ও
বেবলন। দয তরবারী ইসলাবমর পবে কেবনা দকাবনা ময়দাবন পরাবজত
হয়বন! (আল ইসাবাহ, ২:২১৫; সীরাবত ইববন বহশাম, ৩:৩৩৭)
মক্কা ববজবয়র বাবহ্ক দপ্রোপট:
কুরাইশ কতৃক
ত হুদাইববয়া সবন্ধ চুবক্ত ভে
মক্কা ববজবয়র মূল দপ্রোপট হুদাইববয়ার সবন্ধর মাধযবম রবচত হবলও
মক্কা অবভমুবে সশে অবভযান পবরচালনার জন্য একবট তাৎেবর্ক
উপলবের প্রবয়াজন বেল। কুরাইশ কতৃতক সবন্ধ চুবক্ত ভবের মাধযবম তা
পূর্ততা লাভ কবর।
আল্লামা আইনী রহ. ফাতবহ মক্কার এই বাবহ্ক দপ্রোপট প্রসবে
ববলন, ‘মক্কার কুরাইশরা হুদাইববয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর সাবে কৃত সবন্ধ চুবক্ত ভে কবরবেবলা। এ েবর নবীজীর
কাবে দপ াঁেবল নবীজী মক্কা অবভমূবে অবভযান পবরচালনা কবরন।
(উমদাতুল কারী, ১২:২৬০)

হুদাইববয়ার যুে ববরবতর চুবক্ত অনুযায়ী কুরাইশবদর জন্য
মুসলমানবদর সাবে বকংবা তাবদর দকাবনা বমত্র দগাবত্রর সাবে প্রতযে
বকংবা পবরাে লোইবয় অবতীর্ত হওয়া বনবিে বেবলা। বকন্তু কুরাইশরা
এ চুবক্ত লঙ্ঘন কবর দফবল...।
হযরত ইকরামা রহ. ববলন, ‘ হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্তর পর আরব
দগাত্র সমূবহর মধয হবত বনু েুজাআ মুসলমানবদর সাবে এবং বনু বকর
কুরাইশবদর সাবে সমবত্র চুবক্তবত আবে হবলা। বনু বকর আর বনু
েুজাআর মবধয জাবহলী যামানা হবত সশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবযাহত বেল।
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বনু বকর কুরাইশবদর সহবযাবগতায় পূবত শত্রুতার পবরবশাধ বনবত
বেপবরকর হবলা। কুরাইশরাও তাবদর সবতাত্মক সহবযাবগতা
করবলা।’
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, বনু বকবরর সরদার নওবফল ইববন
মু‘আববয়ার দনতৃবত্ব ‘ওতীর’ নামক এক জলাশবয়র বনকট তারা বনু
েুজাআর উপর হামলা করবলা। বনু েুজাআ ‘হারাবমর সীমানায় আশ্রয়
বনবলও বনু বকর হারাবমর বনবিেতা উবপো কবর হতযাযে চাবলবয়
দগবলা।
ইবন সাদ রহ. ববলন, কুরাইশবদর মধয হবত সাফওয়ান ইববন
উমাইয়যা, হুয়াইবতব ইববন আব্দুল উযযা, বমকরাজ ইববন হাফস
প্রমূে কাবফর রর্ােবন বনু বকবরর প্রতযে সহবযাবগতায় অবতীর্ত
হবলা। ইমাবম মাগাযী, মূসা ইববন উকবা কুরাইশবদর মধয হবত শাইবা
ইববন উসমান ও সাহল ইববন আমর এর নামও উবল্লে কবরবেন।
(মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাবত ইববন সা‘আদ,
২:৩১৬)

নবীজীর দরবাবর বনু েুজাআর ফবরয়াদ
লোই দশি হবল বনু েুজাআর একবট প্রবতবনবধ দল মদীনায় নবীজীর
সাবে সাোবতর উবেবে আগমন করবলা। ইববন সা‘দ রহ. এ
প্রবতবনবধ দবলর দনতা বহবসবব আমর ইববন সাবলম এর নাম উবল্লে
কবরবেন। (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাবত ইববন
সা‘আদ, ২:৩১৭)

আমর ইববন সাবলম, বনু বকবরর লোই এবং কুরাইশবদর
সহবযাবগতা ও তাবদর সবন্ধ ভবের কো দীঘত এক কববতায় আববগঘন
ভািায় উপিাপন কবরন। ‘মুসান্নাবফ ইববন আবী শায়বা’র উবল্লবেত
বর্তনায় উেৃত দস কববতাসমূবহর দুবট পংবক্ত বননরূপ..
َيا َر ُّب اّن َناشد ُّم َحم رَدا حل َْف ا بی َنا َوا بيه ا ْال ْتل ََدا
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لل َن ْص رراا ي ََدا َوا ْدعُّ ع َبا َد الل َيا ُّتوا َم َد ردا
ُّ فَا ْن ُّص ْر َه َداكَ ا

‘দহ আমার প্রবতপালক! আবম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লামবক দসই সমবত্র চুবক্ত স্বরর্ কবরবয় বদবে, যা সম্পাবদত
হবয়বেল আমাবদর এবং তার পূবত পুরুিবদর মাবঝ।
( দহ আল্লাহর রাসূল!) আমাবদর সাহাযয করুন। এবং আল্লাহর
বান্দাবদরবক আহবান করুন, যাবত তারা সাহাবযযর জন্য উপবিত
হয়।’
ইববন ইসহাক রহ. ববলন,
এ ফবরয়াদ শুবন বলবলন,

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
نصرتياعمروبنسامل

দহ আমর ইববন সাবলম! দতামাবক অবেই সাহাযয করা হবব। (ফাতহুল
বারী, ৭:৬৩৫)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইববন উমর রা. ববলন, এরপর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত যামুরা রা. দক পত্র বাহক
বহবসবব মক্কার কুরাইশবদর বনকট এ মবমত সংবাদ দপ্ররর্ কবরন দয,
তারা দযন বতনবট প্রিাববর দকাবনা একবট গ্রহর্ কবর দনয়,
১. বনু েুজাআর বনহত বযবক্তবদর রক্তপর্ আদায় কবর বদবব।
২. অেবা বনু বকবরর সাবে কৃত সমবত্র চুবক্ত ভে কবর পৃেক হবয় যাবব।
৩. বকংবা হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত ভবের প্রকাে দঘাির্া বদবয় বদবব।
পত্রবাহক যেন সংবাদ বনবয় মক্কায় দপ াঁেবলা, তেন কুরাইশবদর পে
হবত কুরতা ইববন আমর এ জবাব পাঠাবলা দয, আমরা হুদাইববয়ার
সবন্ধ চুবক্ত ভবের জন্য সতবর আবে। জবাব বনবয় দূত রওয়ান হবয়
যাওয়ার পরেবর্ই তাবদর দবাধদয় হবলা এবং হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত
নবায়বনর জন্য তারা আবু সুবফয়ানবক মদীনায় দপ্ররর্ করবলা। (ফাতহুল
বারী, ৭:৬৪২)

কুরাইশবদর সবন্ধ নবায়ন প্রবচষ্টা
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আবু সুবফয়ান মদীনায় এবস উপবিত হবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয় দকরামবক বলবলন,
يج ُّع َراض ريا ب َغ ْي َحا َجته
ْ َ ق َْد َجا َءك ُّْم ا ُّبو ُّسف َْيا َن َو َس
‘দতামাবদর বনকট আবু সুবফয়ান এবস উপবিত হবে। আর দস তাাঁর
উবেে সাধবন বযেত হবয়ই বফবর যাবব’। (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা.
নং ৩৮০৫৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর প্রবত ভাবলাবাসা !
আবু সুবফয়ান মদীনায় দপ বে প্রেমত তার কন্যা নবীজীর বববব উবম্ম
হাবীবা রা. এর কাবে দগবলন।
উবম্ম হাবীবা রা. এর নাম হবলা ‘রমলা’। মদীনায় বহজরবতর আবগ
যেন মুসলমানরা হাবশায় বহজরত কবরবেবলন তেন তাবদর মবধয
উবম্ম হাবীবাও বেবলন। হাবশায় োকা অবিায় নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক বববাবহর প্রিাব পাঠান। হাবশার বাদশাহ
‘নাজাশী’ চারশত দীনাবরর মহর বনবজর পে হবত আদায় কবর বদবয়
উবম্ম হাবীবা রা.বক নবীজীর সাবে বববয় দদন। (যাদুল মা‘আদ, ১:১০৬)
আবু সুবফয়ান যেন উবম্ম হাবীবার কাবে দপ াঁেবলন, তেন উবম্ম
হাবীবা রা. বপতাবক দদবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর
ববোনা উবঠবয় দফলবলন, যাবত বপতা নবীজীর ববোনায় বসবত না
পাবর। আবু সুবফয়ান কন্যার এ আচরর্ দদবে অবাক হবয় বজবেস
করবলা, দহ কন্যা! তুবম এ ববোনা দকন উবঠবয় রােবল? এ ববোনাবক
আমার দযাগয মবন কবরা না, নাবক আমাবক এ ববোনার দযাগয মবন
কবরা না? উবম্ম হাবীবা রা.বলবলন,
ب ا ْن َت ْجل َس
َ  فَل َْم اح،لل عَل َْيه َو َسل َ َم َوا ْن َت ُّم ْشرك َنجس
ُّ ُّه َو ف َراش َر ُّسول الل َص َٰل ا
،ع ََٰل ف َراشه
‘এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববোনা।
আপবন দতা মুশবরক, আর মুশবরক দতা নাপাক হবয় োবক। কাবজই
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববোনার উপর দকাবনা
নাপাক বযাবক্ত বসবব এটা আবম কেবনাই পেন্দ করববা না।’
আবু সুবফয়ান বলবলা, দহ আমার দমবয়! সবতযই আমার দেবক
বববেবদর পর দতামার মাবঝ অবনক ববরূপ পবরবততন ঘবটবে!’
এরপর আবু সুবফয়ান নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
দরবাবর উপবিত হবয় সবন্ধ নবায়বনর দাবব জানাবলন। নবীজী দকাবনা
জবাব বদবলন না। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫০)
আবু সুবফয়ান, দরবাবর নববী দেবক বযেত হবয় এবক এবক আবু বকর
রা. উমর রা. এর কাবে দগবলন। বকন্তু দকউই এ বযপাবর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে সুপাবরশ করবত সম্মত হবলন
না। পবরবশবি হযরত আলী রা. এর পরামবশত এককভাবব মসবজবদ
নববীবত সবন্ধ নবায়বনর দঘাির্া বদবয় মক্কায় চবল এবলন। কুরাইশরা
আবু সুবফয়াবনর আগমবর্র অবপোয় প্রহর গুনবেবলা। যেন তারা
জানবত পারবলা দয, আবু সুবফয়ান, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর দরবার দেবক সবন্ধ নবায়বনর দকাবনা প্রবত্রুতবত োোই
দকবল এককভাবব দঘাির্া বদবয় চবল এবসবে, তেন তাবক
অবভসম্পাত কবর বলবলা,
 َو َال ا َت ْي َت َنا ب ُّصل ْ ٍح, لل َما ا َت ْي َت َنا ب َح ْر ٍب فَ َن ْحذَ َر
ِ ٰ  َوا, لل َما َرا ْي َنا ك َا ل َْي ْوم َوا ف َد ق َْو ٍم
ِ ٰ َوا
فَ َنا َم َن
দোদার কসম! দতামার মত বনববতাধ দকাবনা প্রবতবনবধ আমরা আবগ
কেবনা দদবেবন। আল্লাহর শপে! তুবম না যুবের সংবাদ বনবয় এবসবো
দয, আমরা তার প্রস্তুবত বনবত পাবর। আর না সবন্ধর সুসংবাদ বনবয়
এবসবো দয, আমরা বনবিন্ত হবত পাবর! (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা,
হা. নং ৩৮০৫৭)

ববজয়াবভযাবনর প্রস্তুবত
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আবু সুবফয়ান চবল যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম অতযান্ত দগাপনীয়তার সাবে অবভযাবনর প্রস্তুবতর জন্য
সাহাবাবয় দকরামবক বনবদতশ বদবলন । এবং আম্মাজান আবয়শা রা. দক
বলবলন,
ك ا َح ردا
َ َجهزيِن َو َال ُّت ْعلم َن بذَ ل

‘আমার সফবরর সরঞ্জাম প্রস্তুত কবরা। আর কাউবক এ বযাপাবর বকেু
জাবনও না’।
কন্যা আবয়শা রা. এর প্রস্তুবত দদবে বপতা হযরত আবু বকর রা. নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক অবভযাবনর কারর্ বজবেস করবল
নবীজী বলবলন,
ا نَ ُّه ْم ا َو ُّل َم ْن غ ََد َر
বনিয় কাবফররা [হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত ভে কবর] সবতপ্রেম গাোরী
কবরবে! (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)
হাবতব ইববন আবী বালতাআ রা. -এর বচবঠ
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
যেন অবভযাবনর বসোন্ত চূোন্ত কবর দফলবলন, তেন সাহাবী হযরত
হাবতব ইববন আবী বালতাআ রা. এ অবভযাবনর সংবাদ সববলত একবট
বচবঠ ‘সারা’ নাম্মী এক মবহলার মারফবত মক্কাবাসীর বনকট দপ্ররর্
কবরন। মূসা ইববন উকবা রহ. এর মবত এ মবহলাবক দশ দীনাবরর
পাবরশ্রবমক প্রদান করা হবয়বেল।
বচবঠর ভািা বেল,
 يسري، جاءكُم بِجيْش كالليل، فان رسُول الله صلى الله عليْهِ وسلم، يا معشر قُريْش:اما بعد
. فانظروا النفسكم والسالم، واجنز لهُ وعده، فوالله لو جاءكُم وحده نصره الله عليْكُم،كالسيل
দহ কুরাইশগর্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দতামাবদর
বনকট এমন এক বাবহনী বনবয় দধবয় আসবেন, যারা বনকি রাবতর
মত [চাবরবদক দেবয় দফলবব], যাবদর গবত হবব প্লাববনর দস্রাবতর
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ন্যায়। আল্লাহর কসম! যবদ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
একাই দতামাবদর দমাকাববলায় অবতীর্ত হন, তবুও আল্লাহ তা‘আলা
বনজ প্রবত্রুতবত পূরর্াবেত তাবক দতামাবদর উপর ববজয়ী করববন।
সুতরাং দতামরা বনবজবদর বাাঁচাবনার বচন্তা কবরা। সালাম। (ফাতহুল বারী,
৭:৬৩৫-৬৩৬)

বুোরী শরীবফর বর্তনায় এবসবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধযবম হাবতব রা. এর বচবঠর বযাপাবর অবগত হবয়
হযরত আলী রা., হযরত যুবাবয়র ইবনুল আওয়াম রা., হযরত আবু
মারোদ রা. ও হযরত বমকদাদ রা. এ চারজন সাহাবীবক বনবদতশ প্রদান
করবলন দয,
 َم َع َها ك َتاب م ْن،ي
ُّ  فَا َن ب َها ا ْم َراةر م َن ا،«ا ْن َطلقُّوا َح َّت َتا ُّتوا َر ْو َض َة َخا ٍخ
َ لم ْشرك
»ي
ُّ َحاطب ْبن اِب َبل ْ َت َع َة ا َل ا
َ لم ْشرك
দতামরা দববরবয় পে। “রওজাবয় োে” নামক িাবন দতামরা
মুশবরকবদর প্রবত দপ্রবরত হাবতববর বচবঠ বহর্কাবরর্ী এক মুশবরক নারী
দক পাবব...!
নবীজীর কোর সতযতার উপর সাহাবাবয় দকরাবমর ঈমান!
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনবদতশ মত চার সাহাবী
“রওজাবয় োে” নামক িাবন বগবয় দস মবহলাবক দদেবত দপবয় ধবর
দফলবলা। এবং তাবক বজোসাবাদ শুরু করবলা। মবহলা বচবঠর কো
পুবরাপুবর অস্বীকার কবর বসবলা। চার সাহাবী মবহলার প্রােবমক তল্লাশী
কবর দকাবনা বচবঠ েুাঁবজ দপবলন না। বকন্তু সাহাবাবয় দকরাবমর ঈমান
দতা বেবলা এমন দয, দচাবের দদো ভুল হবত পাবর, বকন্তু নবীজীর
কো কেবনাই অসতয হবত পাবর না। এ কারবর্ই তাাঁরা মবহলাবক হুমবক
বদবয় বলবলন,
 لَ ُّت ْخرج َن الك َتا َب ا ْو لَ ُّن َجر َد َنك،لل َعل َْيه َو َسل َ َم
ُّ َما كَذَ َب َر ُّس
ُّ ول الل َص َٰل ا

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

118

‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কেবনাই অসতয ববলনবন।
তুবম হয়বতা বচবঠ দবর কবর দদবব। আর না হয়বতা আমরা দতামাবক
বববে কবর তল্লাশী বনবত বাধয হববা’!
মবহলা বাধয হবয় তার শরীবরর দপেন বদবক [বদবহর বনম্মাংবশর
পবরবধয় বে] ইযার -এর মবধয গুবজ রাো মাো হবত প্রলববত চুবলর
দবর্ীর অগ্রভাগ দেবক বচবঠ দবর কবর বদবলা।
চার সাহাবী যেন বচবঠ বনবয় নবীজীর দরবাবর দপ েবলন, তেন
নবীজী হাবতববক দেবক বচবঠর কারর্ সম্পবকত বজবেস করবলন।
হাবতব রা. বলবলন, “দহ আল্লাহর রাসূল! আমার বযপাবর বসোন্ত
গ্রহবর্র দেবত্র তাোহুো করববন না। (আবম যা কবরবে তার কারর্
হবলা) আবম কুরাইবশর সাবে সমবত্র চুবক্তবত আবে বেলাম। আপনার
সেী অন্যান্য মুহাবজরগবর্র বহজরতকালীন মক্কায় দরবে আসা ধনসম্পদ ও পবরবার-পবরজবনর দহফাজবতর জন্য আত্মীয়-স্বজন দসোবন
রবয়বে। বকন্তু আমার ধন-সম্পদ ও পবরবার-পবরজন দহফাজবতর জন্য
দকাবনা অবলবন দসোবন দনই। যেরুর্ আবম দচবয়বেলাম, এ বচবঠর
মাধযবম কুরাইশরা দযন আমার প্রবত কৃতে হয়। এবং কৃতেতার
অনুভূবত দেবক মক্কায় দরবে আসা আমার পবরবার-পবরজনবদর দকাবনা
েবত করা দেবক তারা ববরত োবক। আবম এ কাজ এ জন্য কবরবন দয,
আবম মুরতাদ হবয় দগবে, বকংবা এ জন্যও কবরবন দয, আবম কুফবরর
উপর সন্তুষ্ট আবে..!”
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবতব রা. এর আত্মপে
সমেতনবক সতযায়ন কবর বলবলন, “বনিয় দস [হাবতব] সতয কো
ববলবে। ”
এতদ্বসবেও হাবতব রা. এর এ কমতকাডে দযবহতু বাহ্দৃবষ্টবত বভন্নরকম
মবন হবেল, তাই বীর সাহাবী হযরত উমর রা. তা বরদাশত করবত
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না দপবর ববল দফলবলন, ‘দহ আল্লাহর রাসূল! আমাবক অনুমবত প্রদান
করুন, আবম এই মুনাবফবকর গদতান উবেবয় বদই!’
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,

 ا ْع َمل ُّوا:لل ا َطل َ َع ع ََٰل َم ْن َشه َد َب ْد ررا فَ َقا َل
َ  َو َما ُّي ْدر،ا نَ ُّه ق َْد َشه َد َب ْد ررا
َ يك ل ََع َل ا

َما ش ْئ ُّت ْم فَق َْد َغف َْر ُّت لَك ُّْم

‘দহ উমর! হাবতব দতা বদবরর যুবে অংশগ্রহর্ কবরবে। তুবম বক জাবনা
না দয, আল্লাহ তা‘আলা বদর যুবে অংশগ্রহর্কারীবদর পূবতাপর সবত
ববিবয় অবগত হবয়ই ববলবেন দয,
[ দহ বদর যুবে অংশগ্রহর্কারীগর্!], দতামরা যা ইো কবরা! আবম
দতামাবদর আবগ-পবরর সকল গুনাহ মাফ কবর বদবয়বে!’
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কো শুবন উমর রা. দকাঁবদ
দফলবলন এবং বনবজর ভুল বুঝবত দপবর বলবলন, “আল্লাহ এবং তাাঁর
রাসূলই সমযক অবগত!”
এর পরপরই সূরা মুমতাবহনার এ আয়াত নাবযল হবলা,

هْي با ل َْم َودَة َو ق َْد
ْ ْ َی َو َع ُّد َوك ُّْم ا ْو ل َيٓا َء ُّتلْق ُّْو َن ال
ْ ىيا يُّ َها الَذ ْي َن ىا َم ُّن ْوا َال َت َتخذُّ ْوا عَ ُّدو

لر ُّس ْو َل َو ا يَا ك ُّْم ا ْن ُّت ْؤم ُّن ْوا بالل َربك ُّْم ا ْن
َ َکف َُّر ْوا ب َما َجٓا َءك ُّْم م َن ال َْح ۚق ُّي ْخر ُّج ْو َن ا
هْي با ل َْم َودَة َو ا َنا اعْل َ ُّم
ْ ْ َٰل َوا ْبت َغٓا َء َم ْر َضاِت ْ ُّتس ُّر ْو َن ال
ْ ُّك ْن ُّت ْم َخ َر ْج ُّت ْم ج َها ردا ِف ْ َسب ْي

َ ب َما ا ْخف َْی ُّت ْم َو َما اعْل َ ْن ُّت ْم َو َم ْن يَف َْعل ْ ُّه م ْنك ُّْم فَق َْد َض َل َس َوٓا َء ا
○ لسب ْيل
‘দহ মুবমনগর্! দতামরা যবদ আমার সন্তুবষ্ট লাবভর উবেবে আমার পবে
বজহাবদর জন্য (ঘর দেবক) দবর হবয় োবকা, তবব আমার শত্রু ও
দতামাবদর বনবজবদর শত্রুবক এমন বন্ধু বাবনও না দয, তাবদর কাবে
ভাবলাবাসার বাততা দপ াঁোবত শুরু করবব, অেচ দতামাবদর কাবে দয
সতয এবসবে, তাাঁরা তা এমনই প্রতযােযান কবরবে দয, রাসূলবক
এবং দতামাবদরবকও দকবল এ কারবর্ (মক্কা হবত) দবর কবর বদবে
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দয, দতামরা দতামাবদর প্রবতপালক আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান
এবনবো। দতামরা দগাপবন তাবদর সাবে বন্ধুত্ব কবরা, অেচ দতামরা
যা বকেু দগাপবন কবরা ও যা বকেু প্রাকাবে কবরা আবম তা ভাবলাভাবব
জাবন। দতামাবদর মবধয দকউ এমন করবল দস সরল পে দেবক ববচুযত
হবলা। (সূরা মুমতাবহনা, আয়াত:১; বুোরী শরীফ, হা. নং ৩০৮১,৩৯৮৩, ৪২৭৪)
ববজবয়র পবে রওনা
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকল প্রস্তুবত সম্পন্ন
কবর সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় মক্কা অবভমুবে রওনা হন। মক্কা
অবভমুবে নবীজীর এ অবভযান সম্পবকত কুরাইশরা সম্পূর্ত দব-েবর
বেবলা। (মুসতাদরাবক হাকীম, হা.নং ৪৩৫৯)
বহজরী ৮ম সবনর তৃতীয় রমযাবন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম মদীনা দেবক মক্কা ববজবয়র উবেে দবর হন। আর ১৩তম
রমযাবন মক্কায় প্রববশ কবরন। মাবঝ বার বদন পবে দকবট যায়।
রওয়ানার প্রাক্কাবল নবীজী হযরত আবু রূহম বগফারী রা. দক মদীনায়
বনবজর িলাবভবিক্ত বনবতাচন কবর যান। এ সমবয় নবীজীর সফরসেী
মুহাবজর ও আনসার সাহাবাবয় দকরাবমর সংেযা বেবলা দশ হাজার।
(ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৮; উমদাতুল কারী, ১২:২৬৩)

দরাযা দভবঙ দফলা...
ফাতবহ মক্কার এ সফবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং
সাহাবাবয় দকরাম সকবলই দরাযাদার বেবলন। ‘কুদাইদ’ ও ‘উসফান’
এলাকাদ্ববয়র মধযবততী “কাদীদ” নামক একবট জলাশবয়র বনকবট
দপ বে নবীজী দরাযা দভবঙ দফবলন এবং সাহাবাবয় দকরামবকও দভবঙ
দফলবত বনবদতশ দদন। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৭৯; মুসনাবদ আহমাদ, হা.
নং ১১৮২৫)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাবিরী রহ. ববলন, ‘মুসাবফবরর জন্য সফর
অবিায় দরাযা না রাোর অনুমবত রবয়বে। তবব ফাতবহ মক্কার এ সফবর
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুসাবফর হওয়ার কারবর্ দরাযা
ভাবেন বন, বরং দরাযা ভাঙার উবেে বেবলা উম্মাতবক এ কো
বুঝাবনা দয, রর্ােবন কাবফরবদর ববরুবে বজহাদরত মুজাবহদবদর
জন্য শারীবরক দূবতলতা দূরীকরবর্র বনবমবি দরাযা দভবঙ দফলারও
অবকাশ রবয়বে’। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৩)
েমা ও উদারতার নবী!
মক্কা ও মদীনার মধযবততী “সাবনয়যাবয় ইকাব” নামক িাবন দপ াঁোবনার
পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর চাচাবতা ভাই আবু
সুবফয়ান ইববন হাবরস এবং ফুফাবতা ভাই আব্দুল্লাহ ইববন আবী
উমাইয়াহ যারা এ যাবত কাবফর বেবলন নবীজীর সাবে সাোবতর
উবেবে আগমন করবলন। উম্মুল মুবমনীন উবম্ম সালামা রা. তাবদরবক
সাোত দাবনর বযাপাবর নবীজীর কাবে সুপাবরশ করবলন। দযবহতু
তারা নবীজীবক ইবতাপূববত নানাভাবব কষ্ট বদবয়বেবলা, কাবজই নবীজী
তাবদর সাবে সাোবত সম্মত হবলন না, বকন্তু তারা বনবজবদর অপরাধ
স্বীকার করতঃ েমা দচবয় ইসলাম গ্রহবর্র আবতত জাবনবয় অতযন্ত
আববগঘন ভািায় বকেু কববতা আবৃবি করবলন। ফবল দয়ার নবী
তাবদরবক েমা কবর বদবলন, তারা ইসলাম গ্রহর্ কবর ধন্য হবলন।
(মুসতাদরাবক হাবকম, হা. নং ৪৩৫৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রা.
বযবন ইসলাম গ্রহর্ করত নবীজীর হুকুবম মক্কায় রবয় বগবয়বেবলন,
পবরবারসহ বহজরবতর উবেবে দবর হবয়বেবলন, পবেমবধয বতবনও
‘জুহফা’ নামক িাবন নবীজীর সাবে বমবলত হন। (সীরাবত ইববন বহশাম,
৪:৪২; যাদুল মা‘আদ)

মক্কার উপকবণ্ঠ...
সফররত অবিায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন
সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় “মাররুযযাহরান” নামক িাবন দপ েবলন,
তেন নবীজী সেী সাহাবাবয় দকরাবমর প্রবতযকবক বনজ বনজ তাবুর
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সামবন আগুন জালাবনার আবদশ বদবলন। বনবদতশ মবতা আগুন
জালাবনা হবলা। দস রাবত সাহাবাবয় দকরাবমর প্রজ্জ্ববলত মশাল বেবলা
দশ হাজার।
নবীজী দযবহতু ইবতাপূববত কুরাইশবদর সবন্ধ নবায়ন আববদন
প্রতযােযান কবরবেবলন, ফবল কুরাইশরা বনবিতভাবব না জানবলও
মক্কা আক্রমবর্র বযাপাবর তাবদর দৃঢ় আশঙ্কা বেবলা ।
এ আশঙ্কা দেবকই মক্কার কাবফররা সংবাদ সংগ্রবহর উবেবে আবু
সুবফয়ান, হাকীম ইববন বহযাম ও বুদাইল ইববন ওরকা এ বতনজনবক
দপ্ররর্ করবলা। “মাররুযযাহরান” দপ বে তারা যেন দদেবত দপবলা
দয, হবজ্জর সময় আরাফার ময়দাবন অসংেয হাজীরা রাবত্রযাপনকাবল
দযভাবব আগুন জালায়, দসভাবব অসংেয পবরমাবর্ আগুন জলবে,
তেন তারা অবাক হবয় দগবলা। এবং এবক অন্যবক এর কারর্ সম্পবকত
বজোসা করবত লাগবলা।
রাবতর দবলা দুশমবনর গবতবববধ পযতববেবর্র জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা. এর দনতৃবত্ব আনসারী
সাহাবাবদর এক জামা‘আতবক বনবয়াগ কবরবেবলন। (মুসান্নাবফ ইববন
আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

তারা আবু সুবফয়ান ও তার সােীদ্ববয়র অবিত্ব দটর দপবয় তাবদর
পাকোও কবর দফলবলা। (বুোরী শরীফ, হা.নং ৪২৮০)
ইবতামবধয নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর েচ্চবর চবে
নবীজীর চাচা আব্বাস রা. এবস উপবিত হবলন। আসন্ন ববপদ দটর
দপবয় পূবত বন্ধুবত্বর সূত্রতায় আবু সুবফয়ান হযরত আব্বাস রা. এর কাবে
মুবক্তর পন্থা কামনা করবলা! আব্বাস রা. তাবক েচ্চবরর বপবঠ ববসবয়
দ্রুত নবীজীর দরবাবরর উবেবশ রওয়ানা হবলন। কারর্ প্রবল আশঙ্কা
বেবলা দয, আল্লাহর এ দুশমনবক দদবে মুসলমানবদর তরবারী
দকািবে োকবব না। পবে হযরত উমর রা. আবু সুবফয়ানবক দদবে
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দফলবলন। আল্লাহ ও তাাঁর রাসূবলর চরম দুশমন আবু সুবফয়ানবক দদবে
উমর রা. এর মবতা আবশবক রাসূবলর পবে বনবৃত োকা দকান ক্রবমই
সম্ভব বেল না! কাবজই তাবক হতযার অনুমবত দনওয়ার উবেবশ ওমর
রা. তৎের্াৎ নবীজীর দরবাবরর উবেবশ েুটবলন। ইবতামবধয আব্বাস
রা. ও দরবাবর বরসালাবত দপ বে দগবলন। (শরহু মা‘আবনল আসর, হা.নং
৫৪৫০)

েমা মহানুভবতার বদ্বতীয় দৃষ্টান্ত!
ওমর রা. নবীজীর কাবে আবু সুবফয়ানবক হতযার অনুমবত দচবয়
বলবলন,
 ف ََدعِْن فَا ْضر ُّب ُّع ُّن َق ُّه, لل م ْن ُّه ب َل َعق ٍْد َو َال َع ْه ٍد
ُّ  ق َْد ا ْم َك َن ا, َهذَ ا ا ُّبو ُّسف َْيا َن
“দহ আল্লাহর রাসূল! এই দয, আবু সুবফয়ান, আমাবদর দকাবনা
প্রবচষ্টা োোই আল্লাহ তা‘আলা তাবক আমাবদর হিগত কবর
বদবয়বেন। সুতরাং আমাবক অনুমবত দান করুন, আবম তার গদতান
উবেবয় দদই!”
আব্বাস রা. বলবলন, “দহ আল্লাহর রাসূল! আবম তাবক বনরাপিা দান
কবরবে।”
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক হতযার অনুমবত বদবলন
না। বরং আব্বাস রা. দক বলবলন,
ك فَا َذا ا ْص َب ْح َت فَات َنا به
َ ب به ا َل َر ْحل
ْ ا ْذ َه

“ তাবক দতামার তাবুবত বনবয় যাও, সকাল দবলা বনবয় এবসা” ।
আবু সুবফয়াবনর ইসলাম গ্রহর্
সকাল দবলা যেন আব্বাস রা. আবু সুবফয়ানবক নবীজীর দরবাবর
উপবিত করবলন, তেন নবীজী তাবক ইসলাবমর দাওয়াত বদবয়
বলবলন,
لل؟
َ  ال َْم َيان ل, ك َيا ا َبا ُّسف َْيا َن
َ َو ْي َح
ُّ َك ا ْن َت ْش َه َد ا ْن َال الَ َه ا َال ا
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“দহ আবু সুবফয়ান! এেনও বক দতামার এ কোর সােয দদওয়ার সময়
আবসবন দয, আল্লাহ োো দকাবনা মাবুদ দনই?”
আবু সুবফয়ান ইসলাবমর বযাপাবর তাাঁর অন্তবরর সবন্দহান অবিার কো
ববল সােয প্রদাবন ববরত োকবলা। নবীজী আবার তাবক দাওয়াত
বদবলন,
ول الل
ُّ َك ا ْن َت ْش َه َد اّن َر ُّس
َ َك َيا ا َبا ُّسف َْيا َن ال َْم َيان ل
َ َو ْيل

“ দহ আবু সুবফয়ান! এেনও বক এ কোর সােয দদওয়ার সময়
আবসবন দয, বনিয় আবম আল্লাহর রাসূল!”
আবু সুবফয়ান এবারও দদাদুলযমানতা প্রকাশ করবলা। হযরত আব্বাস
রা. তাবক বলবলন, “ আবু সুবফয়ান! দতামার ধ্বংস দহাক! ইসলাম
গ্রহর্ কবরা! এবং দতামার গদতান উবে যাওয়ার আবগই এ কোর সােয
দাও দয, আল্লাহ োো দকাবনা মাবুদ দনই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।”
এরপর আবু সুবফয়ান তাওহীদ ও বরসালাবতর সােয প্রদান কবর
ইসলাবমর সুশীতল োয়ায় আশ্রয় বনল।
আবু সুবফয়ান যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
দরবাবর উপবিত হবলন এবং ইসলাম গ্রহর্ করবলন, তেন আব্বাস
রা. বনববদন করবলন,
، فَا ْج َع ْل لَ ُّه َش ْی رئا،ب َهذَ ا الْ َف ْخ َر
ُّ  ا َن ا َبا ُّسف َْيا َن َر ُّجل ُّيح،ول الل
َ َيا َر ُّس

“দহ আল্লাহর রাসূল! আবু সুবফয়ান একজন দনতৃিানীয় বযবক্ত। তার
বযবক্তত্ব সম্মান ও দগ রবময় ববিয় পেন্দ কবর। কাবজই (মক্কা
প্রববশকাবল) আপবন তাবক দগ রবময় দকাবনা ববিবয়র অবধকার দান
করুন।”
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
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َل
َ  َو َم ْن َدخ، َو َم ْن اغْل َ َق َعل َْيه َدا َر ُّه ف َُّه َو امن،َل َدا َر اِب ُّسف َْيا َن ف َُّه َو امن
َ  َم ْن َدخ،« َن َع ْم
»ال َْم ْسج َد ف َُّه َوامن

হ্াাঁ, ( আজবকর বদবন মক্কাবাসীবদর মধয হবত) দয আবু সুবফয়াবনর
ঘবর প্রববশ করবব, দস বনরাপদ। দয বনজ ঘবর দরজা বন্ধ কবর আশ্রয়
বনবব দসও বনরাপদ। আর দয মসবজবদ হারাবম প্রববশ করবব, দসও
আজ বনরাপদ োকবব। (হাদীস নং ৩০২২)
আবু সুবফয়াবনর মুসবলম বাবহনী পযতববের্
আবু সুবফয়ানবক মক্কায় দপ্ররবর্র পূববত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম চাইবলন তাবক মুসবলম দসনাবাবহনীর দশ যতবীবযতর ঝলক
দদোবত!
আব্বাস রা. তাবক পাহাবের চূোয় বনবয় দগবলন। বীরত্ব ও
সাহবসকতার দূযবত েবেবয় সাহাবাবয়বকরাবমর জামা‘আত দোট দোট
দবল ববভক্ত হবয় পাহাবের দকাল দঘাঁবি পে অবতক্রম করবত লাগবলা,
আর আবু সুবফয়ান তা দদেবত লাগবলন। এক পযতাবয় আনসারী
সাহাবাবদর একবট বে জামা‘আত বনবয় হযরত সা‘দ ববন উবাদাহ রা.
এবগবয় এবলন। যার হাবত মুসবলম দসনাবাবহনীর ঝাডো বেবলা। আবু
সুবফয়ানবক দদবে (কাবফরবদর জুলুম বনযতাতবনর বযাপাবর আবু
সুবফয়াবনর অগ্রর্ী ভূবমকার কো মবন পবে যাওয়ায়) সা‘দ ববন উবাদা
রা. ববল উঠবলন,
،لي ْو َم ُّت ْس َت َح ُّل الك َْع َب ُّة
َ  ا،لمل ْ َح َمة
َ  ا،َيا ا َبا ُّسف َْيا َن
َ لي ْو َم َي ْو ُّم ا

“দহ আবু সুবফয়ান! আজ দতা ‘হতযার’ বদন, আজ কাবার মবধয
হতযাযবের সবধতা দদয়া হবব।” ( বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৮০)
ববনয় ও নম্রতার আবরা একবট দৃষ্টান্ত!
বকেুের্ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আগমন করবলন।
ববনয়বশতঃ নবীজী বেবলন সাহাবাবদর একবট েুদ্র কাবফলার সাবে!
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আবু সুবফয়ান দযবহতু হযরত সা‘দ ববন উবাদার কোয় আতংবকত হবয়
বগবয়বেবলন, কাবজই নবীজীবক দদবেই দস সা‘দ ববন উবাদার কো
অবভবযাবগর সূবর জানাবলা। নবীজী তা শুবন বলবলন,
ْ  َو َي ْوم ُّت،لل فيه الك َْع َب َة
»ك ََس فيه الك َْع َب ُّة
ُّ  َو لَك ْن َهذَ ا َي ْوم ُّي َعظ ُّم ا،«كَذَ َب َس ْعد

সা‘দ ভুল ববলবে, আজ দতা কাবাবক সম্মাবনত করা হবব! আজ
কাবাবক বগলাফ দ্বারা সুসবজ্জত করা হবব!!
আবু সুবফয়ানবক লেয কবর সা‘দ ববন উবাদা রা. এর বক্তবয দযবহতু
বাহ্ দৃবষ্টবত দশাভনীয় বেল না, কাবজই নবীজী তার হাত দেবক ঝাডো
বনবয় বনবলন, তবব বতবন দযন কষ্ট না পান দস বদবক লেয দরবে ঝাডো
তার পুত্র ‘কায়স’ দক বদবয় বদবলন। এরপর স্বয়ং হযরত সা‘দ এর
অনুবরাবধ নবীজী দস ঝাডো কায়স দেবক বনবয় হযরত যুবাবয়র রা. দক
ধারর্ করবত বদবলন। (মুসনাবদ বাযযার, ৭৩১৬; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৫)
আবু সুবফয়াবনর সতকতীকরর্
মুসবলম দসনাবাবহনীর শবক্তমিা পযতববের্ কবর আবু সুবফয়ান মক্কায়
চবল দগবলন। এবং বচৎকার কবর কবর মক্কাবাসীবক সতকত করবত
লাগবলন, পাশাপাবশ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সুবনবদতষ্ট বনরাপিা দাবনর দঘাির্াও করবত লাগবলন। (তহাবী শরীফ, হা.
নং ৫০৫৪)

মক্কায় প্রববশ
সাহাবী হযরত ইববন উমর রা. ববলন,
ُّ  َو َخ َرجَ م َن الثَنيَة ا،لعل َْيا الَِت با ل َْب ْط َحاء
لس ْف َٰل
َ َدخ
ُّ َل َم َك َة م ْن ك ََدا ٍء م َن الثَنيَة ا
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ‘সাবনয়যাবয় উলইয়া’ এর
‘বাতহা’ এর অন্তরগত ‘কাদা’ নামক িান বদবয় মক্কায় প্রববশ কবরন।
আর ‘সাবনয়যাবয় সুফলা’ বদবয় দবর হবয় যান। (বুোরী শরীফ, হা. নং
১৫৭৬)
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যুবাবয়র ইববন আওয়াম রা.
দক মুহাবজর সাহাবাবদর আমীর বাবনবয় ‘হাজুন’ নামক িাবন তার
ঝাডো লাগাবনার বনবদতশ বদবয় তাবক মক্কার উাঁচু অঞ্চল “কাদা” বদবয়
প্রববশ করবত বলবলন। আর তাবক বনবদতশ বদবলন দয, নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম “কাদা” বদবয় প্রববশ কবর ‘হাজুন’
নামক িাবন না আসা পযতন্ত দস দযন িান তযাগ না কবর। অপরবদবক
হযরত োবলদ রা. দক অপর বকেু দগাবত্রর আমীর বাবনবয় দলাকালবয়র
বনকটবততী দকাবনা অঞ্চবল তার ঝাডো িাপবনর বনবদতশ বদবয় মক্কার বনচু
অঞ্চল ‘কুদা’ বদবয় প্রববশ করবত বলবলন। আর সা‘দ ইববন উবাদা
রা. দক আনসারবদর একবট বাবহনীর সাবে দপ্ররর্ করবলন। সাবে সাবে
এ বনবদতশও বদবয় বদবলন দয, যারা লোই দেবক ববরত োবক,
তাবদর সাবে দযন লোই না করা হয়।
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন সাহাবাবয়বকরামবক বনবয়
মক্কায় প্রববশ কবরন, তেন বতবন ইহরাম অবিায় বেবলন না। হাবকম
রহ. ববলন,
خلها َو ُّه َو َح َلل
َ َو لم َي ْخ َتلفُّوا ا نه َد

এ ববিবয় উলামাবয় দকরাবমর ঐকযমতয রবয়বে দয, ফাতবহ মক্কার
সময় মক্কায় প্রববশকাবল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ইহরাম অবিায় বেবলন না।
ইহরাম গ্রহর্ না করার কারর্ হবলা দয, ফাতবহ মক্কার সময় বনবদতষ্ট
সমবয়র জন্য আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর জন্য মক্কাবক হালাল কবর
বদবয়বেবলন। (উমদাতুল কারী, ৭:৫৩৭)
ফাতবহ মক্কার সফবর নবীজীর অবিানিল
ফাতবহ মক্কার এ সফবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
অবিানিল বেবলা ‘হাজুন’ নামক িাবন। দযোবন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যুবাবয়র ইববন আওয়াম রা. দক তার ঝাডো
িাপবনর বনবদতশ বদবয়বেবলন। এ িানবক ‘বশআবব আবু তাবলব’,
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‘মুহাস্সাব’, ‘োইবফ বনু বকনানা’, ‘আবত্বহ’ প্রভৃবত নাবমও
অবভবহত করা হয়। এ িাবনই মক্কার কাবফররা কুফবরর উপর শপে
বনবয়বেবলা। এোবন নবীজীর জন্য চামো দ্বারা সতবরকৃত একবট তাবু
টানাবনা হয়, নবীজী দস তাবুবতই অবিান দনন। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৭;
তাবাকাবত ইববন সা‘আদ, ২:৩১৮)

ইমাম নববী রহ. ববলন, ‘কুফবরর উপর শপে করা’ এর অেত হবলা,
মক্কার কাবফররা বহজরবতর পূববত নবুওয়যাবতর সিম বেবর যেন
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবফরবদর মাবঝ ইসলাবমর
দাওয়াত বদবত শুরু কবরন, এবং নবীজীর োন্দানও নবীজীর
বযবক্তগত বনরাপিা ববধাবন সবচষ্ট হয়, তেন নবীজীবক এবং নবীজীর
োন্দান বনু হাবশম ও বনু মুিাবলববক মক্কা দেবক বয়কট কবর ‘োইফ’
এ বনবতাবসত কবর। দযটা বেবলা মূলত বনু হাবশবমর মাবলকানাধীন
পাহাবের এক ঘাবট, যাবক ‘বশআবব আবু তাবলব’ বলা হবতা।
(উমদাতুল কারী, ৭:১৫০)

োন্দামা লোই!
মক্কায় প্রবববশর সময় কাবফররা বে ধরবর্র দকাবনা প্রবতবরাধ সৃবষ্ট
করবত না পারবলও ‘োন্দামা’ নামক িাবন োবলদ রা. এর বাবহনীর
ববরুবে তারা বকেুটা ঐকযবে লোইবয়র দচষ্টা কবর। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবগই সাহাবাবদরবক সতকত কবর বদবয়বেবলন।
ফবল কাবফরবদর এ প্রবতবরাধ বেল মূলত দহবর যাওয়া লোইবয় ববজয়ী
হওয়ার বযেত প্রবচষ্টা। োবলদ রা. তাবদরবক বনমতমভাবব পরাবজত
কবরন।
হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, ফাতবহ মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাবক আনসারবদর দেবক আনবত বলবলন।
আনসার সাহাবীরা সমববত হবল বলবলন,
 ُّث َم قَا َل ب َي َد ْيه ا ْح َدا ُّه َما ع ََٰل ا ْال ْخ َرى،» َوا تْ َباعه ْم،« َت َر ْو َن ا َل ا ْو َباش ق َُّر ْي ٍش
،»لص َفا
َ  « َح َّت ُّت َوافُّوّن با:«ا ْح ُّص ُّدو ُّه ْم َح ْص ردا» ُّث َم َقا َل
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“ কুরাইশ ও তাবদর অনুসারীবদর দলসমূহ দতামরা দদেবত পাবো” ,
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম করর্ীয় সম্পবকত হাত
দ্বারা ইশারা কবর বলবলন, ‘ দতামরা তাবদরবক কবততত ফসবলর ন্যায়
দকবট দফবলা’ , এরপর বলবলন, “ এরপর দতামরা আমার সাবে
সাফা পাহাবে বমবলত হবব” । (মুসবলম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)
এ লোইবয় কুরাইশবদর ২৪ জন এবং তাবদর সহবযাগী হুজাইল
দগাবত্রর ৪ জন বনহত হয়। সাহাবাবয় দকরাবমর মধয হবত মাসলামা
জুহানী রা. ও কুরয ইববন জাববর বফহরী রা. শহীদ হন। (বুোরী শরীফ,
হা. নং ৪২৮০; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৭)

‘ ববনয়ী’ দববশ ‘ ববজয়ী’ র পদাপতর্!
পববত্র কুরআবন আল্লাহ তা‘ আলা দুবনয়ার রাজা বাদশাবদর রীবত-নীবত
সম্পবকত উবল্লে কবর ইরশাদ কবরন,
ان ال ُّْمل ُّْوک اذا دخل ُّْوا ق ْریۃ افْس ُّد ْوها وجعل ُّْوا اعِزۃ ا ْه ِلها ا ِذلۃ

‘ রাজা-বাদশাগর্ যেন দকাবনা জনপবদ েুবক পবে, তেন তাবক
ধ্বংস কবর দফবল, এবং তার মযতাদাবান বাবসন্দাবদরবক লাবঞ্চত কবর
োবে।’ ( সূরা নামল, আয়াত: ৩৪)
যবদ ইবতহাবসর পাতা উিাবনা হয়, তবব ইসলাবমর আবলা ববঞ্চত
সম্রাজযবাদী মানবসকতার বাদশাহবদর দেবত্র আল্লাহর এ বার্ীর
সতযতা দ্বযেতহীনভাবব প্রমাবর্ত হবব। এর ববপরীবত এ সতযও উদ্ভাবসত
হবব দয, ইসলাবমর আবলায় আবলাবকত অন্তকরবর্র অবধকারী দকাবনা
মবদত মুজাবহদ যেন ববজয়ী দববশ দকাবনা জনপবদ প্রববশ কবরবেন,
তেন তা ধ্বংস করার পবরববতত ইসলাবমর শােত ববধানমবত
দসোনকার অবধবাসীবদর জানমাবলর বনরাপিা ববধান কবরবেন।
েমা, উদারতা আর মহানুভবতার দৃষ্টান্ত িাপবন ব্রতী হবয়বেন।

ইসলাবমর এ দসানালী ইবতহাস দকাবনা বববেন্ন ঘটনা নয়; বরং এটাই
ইসলাবমর বশো এবং ইসলাবমর নবীর দীো, দশ বের কাবফরবদর
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অবর্তনীয় বনযতাতন-বনপীেবনর বশকার হবয় বযবন আপন মাতৃভূবম তযাগ
করবত বাধয হবয়বেবলন এবং মদীনার ভূবমবতও কাবফররা যাবক
স্ববিবত োকবত দদয়বন,
দসই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লামই যেন আবত্মাৎসগতী সাহাবাবদরবক বনবয় যারা তার কোয়
প্রার্ বববলবয় দদওয়াবকও সামান্য োন করবতা, ববজয়ী দববশ আপন
মাতৃভূবমবত প্রববশ করবলন,
তেন ঔেতয,
অহংকার আর
প্রবতবশাধস্পৃহার িবল িাপন করবলন ববনয়-নম্রতা এবং েমা ও
উদারতার এক ববস্ময়কর দৃষ্টান্ত।
আজবকর দুবনয়া বক পারবব ববজাতীয়বদর ইবতহাস দঘবট এমন
একবটমাত্র তুলনা দপশ করবত? কেনই তা পারবব না। এ দগ রববর
অবধকার শুধু ইসলাবমর নবীর, এ সম্মাবনর প্রাবিটুকু দকবল দস নবীর
অনুসারীবদর।
মক্কায় প্রববশকাবল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
আচরবর্-উচ্চারবর্ ঔেতয বকংবা অহংকার দতা বেলই না; বরং প্রবতবট
পদবেবপ ঝবর পেবেবলা ববনয়-নম্রতা আর আল্লাহ তা‘ আলার প্রবত
কৃতেতা। এ দযন ববজয়ী দসনাপবতর দববশ ববনয়ী বান্দা।
হযরত আনাস রা. ববলন, ফাতবহ মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কায় এমন অবিায় প্রববশ কবরন দয,
ববনয়বশতঃ তার েুতনী সওয়ারীর বপবঠর সাবে দলবগ যাবেবলা। মবন
হবেবলা, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দযন কৃতেতার
দসজদায় পবে আবেন! (মুসতাদরাবক হাবকম, হা. নং ৭৮৮৮)
নবীজীর ববনয়মাত্রা এতটা বেবলা দয, প্রববশকাবল বতবন দতজস্বী
দঘাোর পবরববতত সাধারর্ উটনীবত আবরাহর্ কবরন এবং উাঁচু িবরর
দকাবনা সাহাবীর পবরববতত বনবজর দপেবন দগালাম পালকপুত্র যায়দ রা.
এর দেবল উসামা রা. দক ববসবয় প্রববশ কবরন! (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৮৯)
হাজবর আসওয়াদ চুবন ও কাবা ঘবরর তাওয়াফ
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এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজবদ হারাবম
প্রববশ কবরন। প্রেবম হাজবর আসওয়াদ চুবন কবরন। এরপর
বাইতুল্লাহর তওয়াফ কবরন। (মুসবলম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)
হযরত ইববন উমর রা. ববলন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ফাতবহ মক্কার বদন তার উটনী ‘ কাসওয়া’ দত আবরাহর্
কবর তওয়াফ কবরন। এবং হাবত োকা বক্র মাো বববশষ্ট লাবঠ দ্বারা
‘ রুকন’ স্পশত কবরবেবলন। (সহী ইববন েুজাইমা, হা. নং ২৭৮১; যাদুল
মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবার আবশপাবশর মূবতত অপসারর্
ইসলাম তাওহীদ ও একত্ববাবদর ধমত। দপ িবলকতা আর মূবততপূজার
দকাবনা অবকাশ ইসলাবম দনই। এ কারবর্ই ইসলাবম সববচবয় বে
গুনাহ যা আল্লাহ তা‘ আলা কেবনা েমা করববন না তা হবলা
“ বশরক” । েবব আাঁকা বা ভাষ্কযত সতবর করা সহ ‘ বশরক’ এর সকল
দচারাপে ইসলাবম কবঠনভাবব বনবিে করা হবয়বে। ফাতবহ মক্কার
সময় কাবা ও তার আবশপাবশর এবং সমগ্র মক্কার মূবতত ও
পূজামণ্ডপগুবলা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দয কবঠারতার
সাবে বনবিহ্ন কবরবেবলন, তা দ্বযেতহীনভাবব দপ িবলকতা সম্পবকত
ইসলাবমর দসই অনঢ় অবিানবকই প্রমাবর্ত কবর।
বশরক ও দপ িবলকতা বববরাধী একত্বাবাবদর ধমত ইসলাবমর অনঢ়
অবিানবক সুস্পষ্ট করার বনবমবিই এতদ্বসংক্রান্ত হাদীবসর বর্তনাগুবলা
আমরা পাঠক সম্মুবে বকেুটা ববিাবরত উেৃত করার প্রয়াস পাববা।
পবরবশবি একবট বাবনায়াট বর্তনার অসারতা তুবল ধরবতও সবচষ্ট
হববা।
ফাতবহ মক্কার সময় কাবার চতুপতাবেত সবতবমাট বতনশত িাটবট মূবতত
রাো বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন হাবতর
লাবঠর দ্বারা মূবততগুবলার বদবক ইশারা কবরন, তেন দমাবজজা স্বরূপ
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স্পশত করা োো শুধু ইশারাবতই মূবততগুবলা মুে েুববে পবে দযবত
োবক।
ইববন মাসউদ রা. ববলন ফাতবহ মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন মক্কায় প্রববশ কবরন, তেন বাইতুল্লার
চারপাবশ বতনশত িাটবট মূবতত বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম হাবতর একবট লাবঠ দ্বারা মূবততগুবলাবক আঘাত করবেবলন
এবং যবাবন এ আয়াত পেবেবলন,
ِل وما
ُّ ِل ان الْباطِل كان ز ُّه ْوقا"○ "جاء الْح ُّق وما ُّی ْب ِدئُّ الْباط
ُّ "جاء الْح ُّق وزهق الْباط
○"یُّ ِع ْي ُّد

‘ সতয এবস দগবে এবং বমেযা ববলুি হবয়বে। বনিয়ই বমেযা এমন
বজবনস, যা ববলুি হওয়ারই।’ সতয এবস দগবে আর বমেযা না পাবর
বকেু শুরু করবত আর না পাবর বকেু পুনরাবৃবি করবত!’ ( মুসবলম
শরীফ, ১৭৮১)

হযরত ইববন আব্বাস রা. ববলন,
ون
ُّ َل َر ُّس
َ « َدخ
ُّ ول الل َص َٰل ا
َ لل عَل َْيه َو َسل َ َم َي ْو َم الْ َف ْتح َوع ََٰل الْك َْع َبة َث َل ُّثما َئ ٍة َوس ُّت
یب ُّه ف ََج َع َل َي ْهوي
َ  َوق َْد َش َد ل َُّه ْم ا ْبلی ُّس اق َْدا َم ُّه ْم با،َص َن رما
ُّ  ف ََجا َء َو َم َع ُّه قَض،لر َصاص
،به ا َل ك ُّل َص َن ٍم م ْن َها ف ََيخ ُّر ل َو ْجهه

ফাতবহ মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন
(মসবজবদ হারাবম) প্রববশ করবলন, তেন কাবার পাবশ বতনশত
িাটবট মূবত রাো বেবলা, দযগুবলার পা ইববলস শয়তান (মাবটর সাবে)
সীসা দ্বারা দবাঁবধ দরবেবেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
হাবতর লাবঠর দ্বারা মূবততগুবলার বদবক ইশারা করা মাত্রই তা মুে েুববে
পবে দযবত লাগবলা। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ১০৬৫৬; মাজমাউজ
যাওয়াবয়দ, হা. নং ১০২৫৪)

বাইতুল্লার চাবব গ্রহর্ ও তাবত প্রববশ
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এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উসমান ইববন তালহা
বযবন বাইতুল্লাহর চাবব দহফাজবতর দাবয়বত্ব বেবলন, তার কাবে দেবক
চাবব বনবয় বাইতুল্লায় প্রববশ কবরন। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫;
যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবা অভযন্তবরর মূবতত অপসারর্
কাবার অভযন্তবর বকেু েবব বেবলা দদয়াবল অবঙ্কত আর বকেু বেবলা
ভাস্কযত বা মূবততর আকাবর। কাবার আবশপাবশর মূবতত অপসারবর্র আবগ
নবীজী যেন ‘বাতহা’ অবিান করবেবলন, তেনই সাহাবাবদরবক
কাবার অভযন্তবর োকা মূবততসমূহ দবর করার এবং িবম্ভ ও দদয়াবল
অবঙ্কত েববহসমূহ মুবে দফলার বনবদতশ প্রদান কবরন।
তবব দমাোর পরও বকেু প্রবতকৃবতর োপ রবয় বগবয়বেবলা। দযগুবলা
সহবজ অপসারর্ করা যাবেবলা না। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম যেন কাবার অভযন্তবর প্রববশ কবরন, তেন বনবজ এবং
সাহাবাবদর মাধযবম দসই রবয় যাওয়া েববগুবলা পাবন, মাবট ও
জাফরাবনর মাধযবম মুবে দফবলন। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৪)
হযরত জাববর রা. ববলন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবা
ঘবর প্রবববশর পূববত ‘বাতহা’ িাবন োকাকালীন উমর রা. দক বনবদতশ
বদবলন, দযন বতবন কাবার অভযন্তবর োকা সকল েবব বমবটবয় দদন।
উমর রা. বনবদতশ পালন করবলন, এরপর নবীজী কাবার অভযন্তবর
প্রববশ করবলন। (আবু দাউদ, ৪১৫৬)
উসামা ইববন যায়দ রা. এর বর্তনামবত কাবার অভযন্তবর প্রবববশর পর
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন প্রবতকৃবত দদেবত
দপবলন, তেন আমাবক পাবন আনবত বলবলন, আবম এক বালবত
পাবন বনবয় এলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনজ হাবত
পাবন দ্বারা দস প্রবতকৃবত মুেবত লাগবলন। আর বলবত লাগবলন,
»ُّون
ُّ «قَات ََل ا
َ ون َما َال َي ْخلُّق
َ لل ق َْو رما ُّي َصو ُّر
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“ আল্লাহ তা‘ আলা ধ্বংস করুন ঐ সকল দলাকবক, যারা এমন বস্তুর
প্রবতকৃবত সতবর কবর, যারা দকান বকেুর মবধয প্রার্ দাবন সেম নয়!”
( মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ২৫৭২২)

হযরত ইববন আব্বাস রা. এর বর্তনামবত কাবার অভযন্তবরর েববগুবলার
মবধয হযরত ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর েবব বেল। (অপর
বর্তনামবত ইসমাইল আ. এর েববও বেবলা।) নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর েবব দদবে
বলবলন, এাঁরা (ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ.) দতা (আল্লাহর এ
ববধান) শুবনবেন দয, দফবরশতারা দস গৃবহ প্রববশ কবরন না, যাবত
দকাবনা বচত্র োবক। (অেতাৎ েববর বযাপাবর তাাঁরা কেনও সম্মত োকবত
পাবরন না।) (বুোরী শরীফ, হা. নং ৩৩৫১)
ইসমাইল আ. এর পবরববতত ইবরাহীম আ. দয জান্নাতী দুবাবট কুরবানী
কবরবেবলন, তার দুবট বশং কাবার অভযন্তবর ঝুলাবনা বেবলা। ফাতবহ
মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবার অভযন্তর
হবত দবর হওয়ার পর কাবা ঘবরর চাবব রেক উসমান ইববন তালহা
দক দেবক বলবলন,
،يت ا ْن ا ُّم َركَ ا ْن ُّت َخم َر ُّه َما
ُّ  فَ َنس،ي َد َخل ُّْت ال َْب ْي َت
َ اّن ُّك ْن ُّت َرا ْي ُّت ق َْر َّن الْك َْبش ح
َل ال ُّْم َصل َي
ُّ ُّون ِف ال َْب ْيت َش ْيء َي ْشغ
َ فَ َخم ْر ُّه َما فَا نَ ُّه َال َي ْن َبغي ا ْن َيك

‘বাইতুল্লায় প্রবববশর সময় আবম দতামাবক দুবার বশং দুবটা দেবক
দদওয়ার আবদশ করবত দচবয়বেলাম, বকন্তু আবম তা ভুবল বগবয়বে।
দসগুবলা দেবক বদও, দকননা ঘবর এমন দকাবনা বস্তু োকা উবচত নয়,
যা নামাযীর মবনাবযাগ ববনষ্ট কবর!’ (মুসনাবদ আহমাদ, হা. নং ১৬৬৩৭)

একবট বাবনায়াট বর্তনা
আযরাকী রহ. (মৃতুয ২৫০ বহ.) তার বকতাব ‘আেবারু মক্কা’ ( প্রকাশনা:
দারুল আন্দালুস, সবরুত) গ্রবন্থ কাবা ঘবরর অভযন্তবর মূবতত ভাঙা প্রসবে
একবট বর্তনা এবনবেন। যাবত রবয়বে দয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কাবার অভযন্তবর প্রবতকৃবত অপসারবর্র সময় সব
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প্রবতকৃবতই বমবটবয় দদওয়ার বনবদতশ দান কবরন, তবব দকবল ঈসা
আ. ও মারইয়াম আ. এর প্রবতকৃবত না বমবটবয় দরবে দদওয়ার বনবদতশ
প্রদান কবরন। (আেবারু মক্কা, ১:১৬৮-১৬৯)
আযরকী রহ. -এর এ বর্তনাবট মুহাবেসীবন দকরাবমর দৃবষ্টবত ‘মুনকার’
( চরম আপবিকর) এবং অগ্রহর্বযাগয।
‘মতন’ মুনকার হওয়া প্রসে
কাবা ঘবরর অভযন্তবরর এবং আবশপাবশর মূবতত ভাঙার ববিবয় আমরা
ইবতাপূববত দয হাদীসগুবলা উবল্লে কবরবে, দস সবগুবলা বর্তনার সনদ
গ্রহর্বযাগয পযতাবয়র। পোন্তবর আযরকী রহ. এর বর্তনাবট ঐ সকল
বর্তনার পবরপন্থী হওয়ায় গ্রহর্বযাগয নয়। উপরন্তু তা শরী‘আবতর
মানশা ও রুবচরও ববপরীত। দকননা, দযোবন েবব বনমতাবর্র কারবর্
সববতাচ্চ শাবির কো এবসবে, এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বনজ হাবত বতনশত িাটবট মূবতত ভাঙবলন, এমনবক কাবায়
দোকার আবগই উমর রা. দক পাঠাবলন অভযন্তবরর মূবতত অপসারবর্র
জন্য, বনজ হাবত পাবন দ্বারা অবঙ্কত েবব মুেবলন, দসোবন এটা
কীভাবব সম্ভব হবত পাবর দয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ঈসা আ. ও মারইয়াম আ. এর েবব দরবে দদববন? অেচ বুোরী
শরীবফর এর বর্তনামবত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দোদ
মারইয়াম আ. এর েববর উপরও আপবি কবরবেবলন! (বুোরী শরীফ, হা.
নং ৩৩৫১)

সারকো হবলা, ফাতবহ মক্কার সময় কাবার অভযন্তবর মারইয়াম আ.
এর েবব োকার কোবট যবদও সবঠক বকন্তু দস েবব অপসারর্ না করার
দয বর্তনা রবয়বে, তা সম্পূর্ত বভবিহীন ও বাবনায়াট বর্তনা। বরং
অন্যান্য সহীহ বর্তনা দ্বারা বুঝা যায় দয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দযমন অন্য সব েবব অপসারর্ কবরবেবলন, দতমবন
মারইয়াম আ. এর েববও অপসারর্ কবরবেবলন।
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দুঃেজনক কো হবলা, ২০০৮ সাবল োকা ববমানবন্দবরর অদূবর হাজী
কযাবম্পর সামবন দেবক যেন লালন ভাস্কযত সবরবয় দফলা হবলা, তেন
এর প্রবতবাবদ বাংলাবদবশর প্রয়াত একজন েযাবতমান কো সাবহবতযক
সদবনক প্রেম আবলাবত (২৭ অবটাবর ২০০৮ ঈ.বসামবার) দোভ ও
হতাশা বযক্ত করবত বগবয় এই বাবনায়াট বর্তনাবট উেৃত কবর এ কো
বুঝাবার অপপ্রয়াস চাবলবয়বেবলন দয, ইসলাবম ভাস্কযত সংস্কৃবত
স্বীকৃত। দীন ও শরী‘আবতর দমযায ও রুবচর ববপরীবত বগবয় বতবন
দকবল অনাবধকার চচতার দদাবিই দুষ্ট হবয়বেন, তা নয়; বরং কাবা
ঘবরর মূবততভাো সংক্রান্ত সহীহ বর্তনাসমূহ এবেবয় ‘একবট বাবনায়াট
বর্তনা’ তুবল এবনবেন।
অেচ মুহাবেসীবন দকরাবমর দৃবষ্টবত উবল্লবেত বর্তনাবট গ্রহর্বযাগয না
হওয়ার ববিয়বট সুস্পষ্ট। সুতরাং এ বর্তনা বনবয় দকান ববভ্রাবন্তর সুবযাগ
দনই।
কাবার অভযন্তবর নবীজীর নামায আদায় ও তাকবীর প্রদান
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবববশর পর
প্রেমত অভযন্তবরর প্রবতকৃবতসমূবহর রবয় যাওয়া োপ অপসারর্
কবরন। এরপর দসোবন নামায আদায় কবরন এবং প্রবতযক প্রাবন্ত
তাকবীর ববলন। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইববন যায়দ রা.
দবলাল রা. ও বাইতুল্লার চাবব রেক উসমান ইববন তালহা এ
বতনজনবক বনবয় বাইতুল্লায় প্রববশ কবরন। দরজা বদবয় প্রববশ কবর
দসাজা পবিম দদয়াবলর বদবক এবগবয় যান। পবিম দদয়াল দেবক বতন
হাত দূরবত্ব দাাঁবেবয় োনবদবক দু’িম্ভ , বামবদবক এক িম্ভ এবং
দপেন বদবক বতন িম্ভ দরবে দু’রাকা‘আত নামায আদায় কবরন।
বাইতুল্লাহ দস সমবয় েয় িম্ভ বববশষ্ট বেবলা। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৩৯৭,
৫০৪; মুসনাবদ আহমাদ, হা. নং ৫০৬৫)
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ইববন আব্বাস রা. ববলন, বাইতুল্লায় প্রবববশর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার প্রবতযক প্রাবন্ত তাকবীর ববলন। (বুোরী
শরীফ, হা. নং ৪২৮৮)

ঐবহহাবসক েুতবা : েমা ও উদারতার সববতাচ্চ দৃষ্টান্ত
নামায দশি কবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন বাবহবর
আবসন দতা দদেবত পান দয, কুরাইশরা তাবদর বযাপাবর নবীজীর
বসোন্ত জানার জন্য অবপো করবে।
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লার দরজায় দাাঁবেবয়
দগবলন। সমববত জনতার উবেবে একবট েুতবা পেবলন। যাবত
সবতপ্রেম বতবন মক্কা ববজবয়র উপর আল্লাহ তা‘আলার শুকবরয়া আদায়
করবলন। বকেু আহকাম বয়ান করবলন এবং যারা তাবক দীঘত দশ বের
অবর্তনীয় বনযতাতন কবরবেবলা, দসই কাবফর কুরাইশবদর বযপাবর তাাঁর
েমার বসোবন্তর দঘাির্াও বদবলন।
এ বেবলা এক ঐবতহাবসক েমা। দকননা, দকািমুক্ত তরবারীর বনদতয়
আঘাবত দীঘতবদবনর জুলুম-বনযতাতন, অন্যায়-অববচাবরর প্রবতবশাধ
গ্রহবর্র দেবত্র দকাবনা প্রবতবরাধ দযোবন বেল না, দসোবন সববকেু
ভুবল বগবয় েমা ও উদারতার এমন উমেরুক্ত দঘাির্া দতা দকবল সববতািম
মানববর পবেই সম্ভব বেল।
ঐবতহাবসক দস েুতবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ববলন,
 ال، وهزم ا ْل ْحزاب و ْحد ُّه، ونصر ع ْبد ُّه، صدق وعْد ُّه،لل و ْحد ُّه ل ش ِریك ل ُّه
ُّ «ل اله ال ا

،ت و ِسقایۃ الْحا ِج
ِ ْي ال سدانۃ الْب ْي
ِ ْ ك ُّ ُّل ماثُّر ٍۃ ا ْو د ٍم ا ْو ما ٍل ُّیدَع ف ُّهو ت ْحت قدمي هات
،ِن ا ْل ِب ِل
ْ  مائۃ م، ف ِفي ِه الدیۃ ُّمغلظۃ،ال وق ِتي ُّل الْخطا ِش ْب ِه الْع ْم ِد ِبالس ْو ِط والْعصا
) (رواه احمد وابن اسحاق...ا ْرب ُّعون ِم ْنها ِِف بُّ ُّطونِها ا ْول ُّدها
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،ِ ان الل ق ْد اذْهب ع ْنك ُّْم ن ْخوۃ الْجا ِه ِليۃ،(وِف روایۃ ابن اسحاق) یا م ْعشر ُّقری ٍْش

 یا ایُّها النا ُّس انا: ثُّم تل ه ِذ ِه ا ْلیۃ،ِن تُّرا ٍب
ْ  واد ُّم م،ِن ادم
ْ  النا ُّس م،ِوتع ُّظمها ِبا ْلباء
لل
ِ  ان اكْرمك ُّْم ِع ْند ا، وجعلْناك ُّْم ُّش ُّعوبا وقبائِل لِتعارفُّوا،ِن ذك ٍر وانْثى
ْ خلقْناك ُّْم م

. ا ْلیۃ ك ُّلها... اتْقاك ُّْم

 اب ُّْن ا ٍخ واب ُّْن ع ٍم حلِيم:ُّول
ُّ  نق:ما تقُّولُّون وما ت ُّظ ُّنون "؟ قالُّوا:)(وِف روایۃ البيهقي

ُّول كما قال
ِ ول ا
ُّ  " اق:لل عل ْي ِه وسلم
ُّ  فقال ر ُّس,  وقالُّوا ذلِك ثلثا: قال.ر ِحيم
ُّ لل صّل ا

 فخر ُّجوا كانما: قال.لل لك ُّْم و ُّهو ا ْرح ُّم الرا ِح ِمْي
ُّ  ل تث ِْریب عل ْيك ُُّّم الْي ْوم ی ْغ ِف ُّر ا:وس ُّف
ُّ ُّی
.ور فدخلُّوا ِِف ا ْل ْسل ِم
ِ ن ُِّش ُّروا مِن الْ ُّق ُّب

এক-অবদ্বতীয় আল্লাহ তা‘আলা বযবতত দকাবনা মা‘বুদ দনই। বতবন তাাঁর
(ববজবয়র) প্রবত্রুতবত পূর্ত কবর দদবেবয়বেন। তার ‘বান্দা’ দক সাহাযয
কবরবেন এবং কাবফরবদর সবম্মবলত বাবহনীবক একাই পরাবজত
কবরবেন।

শুবন রাবো! (জাবহলী যুবগর) সমি অভযাস ও জান-মাবলর দাবব আমার
পাবয়র বনবচ (অেতাৎ তা বাবতল করা হবলা), তবব বাইতুল্লার
দাবোয়ানী এবং হাজীবদরবক যমযবমর পাবন পান করাবনার অভযাসবট
পূবতবৎ বহাল োকবব।
শুবন রাবো! দয বযবক্ত কাবরা চাবুক বকংবা লাবঠর আঘাবত ভুলবশতঃ
বনহত হবব, তার রক্তপর্ হবলা একশত উট, যার মবধয চবল্লশবট
উটনী হবত হবব গভতবতী।
দহ কুরাইশ দলাকসকল! আল্লাহ তা‘আলা জাবহলী যুবগর অহবমকাববাধ
ও পূবতপুরুবির নাবম অহংকারববাধ বাবতল কবর বদবয়বেন। সকল
মানুি এক আদম এর সন্তান, আর আদম আ. হবলন মাবটর সতবর।
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কুরআবন কারীবমর এ
আয়াত পেবলন,
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ِن ذک ٍر و انْ ٰثی و جعلْ ٰنك ُّْم ُّش ُّع ْوبا و قبٓائِل لِتعارف ُّْوا ؕ ان
ْ ٰیایُّها النا ُّس انا خل ْق ٰنك ُّْم م
○ لل اتْ ٰقك ُّْم ؕ ان الل علِ ْيم خ ِب ْی
ِ اكْرمك ُّْم ِع ْند ا

( আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন), ( দহ মানুি!) আবম দতামাবদর
সকলবক এক পুরুি ও এক নারী হবত সৃবষ্ট কবরবে এবং দতামাবদরবক
বববভন্ন জাবত ও দগাবত্র ববভক্ত কবরবে, যাবত দতামরা এবক অন্যবক
বচনবত পাবরা। প্রকৃতপবে দতামাবদর মবধয আল্লাহর কাবে সবতাবপো
দববশ মযতাদাবান দসই, দয দতামাবদর মবধয সবতাবপো দববশ মুিাকী।
বনিয় আল্লাহ সববকেু জাবনন, সববকেু সম্পবকত অববহত। (সূরা
হুজরাত, আয়াত:১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবরা বলবলন, . . ‘দহ
কুরাইশ দলাকসকল! আজবক আমার কাে দেবক দতামরা দকমন
আচরর্ আশা কবরা? ( কুরাইশরা যবদও বনবজবদর অপরাবধর
বযাপাবর সবচতন বেবলা, তদুপবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর উদারতার অবগবতও তাবদর যবেষ্ট বেবলা। কাবজই তারা
বলবলা-) আপবন আমাবদর একজন (সম্ভ্রান্ত) ভাইবয়র সন্তান, এবং
সম্ভ্রান্ত চাচার সন্তান। আপবন সহনশীল এবং দয়ালু!
নবীজী তাবদরবক বলবলন, ‘আবম দতামাবদরবক দসটাই বলববা,
দযটা ইউসুফ আ. তার (অপরাধী) ভাইবদরবক (েমা প্রদানকাবল)
ববলবেবলন,
○لل لك ُّْم و ُّهو ا ْرح ُّم الرا ِح ِم ْْي
ُّ ل تث ِْریْب عل ْيك ُُّّم الْي ْوم ی ْغ ِف ُّر ا

‘আজ দতামাবদর উপর দকাবনা অবভবযাগ আনা হবব না। আল্লাহ
দতামাবদর েমা করুন। বতবন সকল দয়ালু অবপো দশ্রষ্ঠ দয়ালু।’
( মুসরানাবদ আহমাদ, হা. নং ১৫৩৮৮; সীরাবত ইববন বহশাম, ৪:৬০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর এই সাধারর্ েমা
দঘাির্ার পবর দলাবকরা দবল দবল ইসলাম গ্রহর্ করবত লাগবলা।
হতযার দণ্ডাবদশ প্রাি কবতপয় কাবফর
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাধারর্ েমা দঘাির্া করবলও
কাবফরবদর মবধয এমন বকেু দাগী আসামী রবয় বগবয়বেবলা, যারা
ইসলাম ও মুসলমানবদর েবত সাধবন কাবফরবদর মবধয সববতাচ্চ
ভূবমকা দরবেবেবলা। তাবদরবক েমা কবর দদওয়া ‘ইনসাফ’ পবরপবন্থ
বেবলা। কাবজই সাধারর্ েমা দঘাির্া করার পবরও নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সুবনবদতষ্ট এ সকল কাবফরবদরবক হারাবমর
দযোবনই পাওয়া যায়-এমনবক যবদ তারা বাইতুল্লার বগলাফও ধবর
োবক, তবব দসোবনই তাবদরবক হতযা করার হুকুম দান কবরন।
উবল্লেয, মক্কা ববজবয়র বদন আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর শাবন বনবদতষ্ট
সমবয়র জন্য হারাবমর সীমানায় হতযাকাবযতর বনবিেতার হুকুম উবঠবয়
বনবয়বেবলন। যার বর্তনা সামবন আসবে।
হতযার দণ্ডাবদশ প্রাি এ সকল কাবফরবদর অবধকাংশই ইসলাম গ্রহর্
কবর দনওয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদরবক মাফ
কবর বদবয়বেবলন। তারা হবলন,
১. আব্দুল্লাহ ইববন েতল। যাবক আবু বারযা রা. হতযা কবরন।
২. আব্দুল্লাহ ইববন আবী সারাহ। হতযা দণ্ডাবদশ পাওয়ার পর দয
মুসলমান হবয় বগবয়বেবলা। হযরত উসমান রা. এর সুপাবরবশ নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক মাফ কবর দদন।
৩. ইকরামা ইববন আবু জাহল। দয ইয়ামাবনর বদবক পাবলবয়
বগবয়বেবলা। তার েী উবম্ম হাকীম দয মুসলমান হবয় বগবয়বেবলা, নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর কাে দেবক স্বামীর বনরাপিা বনবয়
তাবক বফবরবয় বনবয় আবসন। দরবাবর বরসালাবত দপ াঁবে ইকরামা
ইসলাম গ্রহর্ কবরন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবকও
মাফ কবর দদন।
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৪. হুয়াইবরস ইববন নুকাইদ। দয মক্কার জীববন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দক সীমাহীন কষ্ট বদবয়বেবলা। হযরত আলী রা.
তাবক হতযা কবরন।
৫. হাব্বার ইববন আসওয়াদ। মক্কার জীববন মুসলমানবদর উপর
বনযতাতবন দস অগ্রর্ী বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
কন্যা হযরত যয়নব রা. যেন বহজরত কবরন, তেন পবেমবধয এই
হাব্বার নবীজীর কন্যাবক উট দেবক দফবল বদবয়বেবলা। দস আঘাবতই
পরবততীবত যয়নব রা. ইবন্তকাল কবরন। এতদ্বসবেও ফাতবহ মক্কার
বদবন হাব্বার যেন ইসলাম গ্রহর্ করবলা তেন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক মাফ কবর বদবলন।
৬.৭. ইববন েতল এর দু’বাাঁবদ, যাবদর নাম বেবলা ফারতানা ও
ক্বরীনা। তাবদর একজনবক হতযা করা হয়। আর আবরকজন ইসলাম
গ্রহর্ কবর দনয়।
৮. সারা। দস ইসলাম গ্রহর্ কবর দনয়।
৯. হাবরস ইববন তলাবতল। হযরত আলী রা. তাবক হতযা কবরন।
১০. কা‘ব ববন যুহায়র। দস ইসলাম গ্রহর্ কবর বনবয়বেবলা।
১১. ওয়াহশী। দয নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর চাচা
হযরত হামজা রা. দক ওহুবদর যুবে বনমতমভাবব শহীদ কবরবেবলা। দসও
ইসলাম গ্রহর্ কবর বনবয়বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবকও মাফ কবর দদন।
১২. বহন্দ ববনবত উতবা (আবু সুবফয়াবনর েী।) দসও ইসলাম গ্রহর্
কবর দনওয়ায় নবীজী তাবক মাফ কবর দদন।
১৩. আরনাব। ইববন েতবলর বাাঁবদ। তাবক হতযা করা হয়।
১৪. উবম্ম সা‘দ। তাবক হতযা করা হয়।
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এই সবতবমাট আটজন পুরুি ও েয়জন নারীবক হতযার আবদশ দদয়া
হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৮; ৪:৭২; সীরাবত মুিফা, ৩:৪৬)
কাবা ঘবরর চাবব হিান্তর
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ দেবক দবর হওয়ার
পর উসমান ববন তলহা, যার কাবে ইবতাপূববত চাবব বেবলা, তাাঁর কাবেই
হিান্তর কবরন। তেন হযরত আলী রা. আববদন করবলন,
ُّ  لَئ ْن ك َُّنا اوتی َنا ا،َيا ر ُّس ْو َل الل
 َما ق َْوم، َوا ْعطی َنا الْح َجا َب َة، َوا ْعطی َنا الس َقا َي َة،َلن ُّب َوة
َ
،یبا م َنا
با ْع َظ َم َنص ر
‘দহ আল্লাহর রাসূল! আমাবদর োন্দাবন নবী পাঠাবনা হবয়বে,
আমাবদরবকই হাজীবদর পাবন পান করাবনা দস ভাগয দান করা হবয়বে।
এর সাবে সাবে যবদ বাইতুল্লাহর দাবরায়ানীর দস ভাগযও আমাবদর
হবতা, তবব আমাবদর দচবয় দুবনয়ার বুবক ভাগযবান দকাবনা সম্প্রদায়
আর হবতা না..!!
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আলী রা. এর এ কোবট
অপেন্দ করবলন। এবং চাবববট কাবা ঘবরর আবগর দাবরায়ান উসমান
ইববন তালহা দক অপতর্ করবলন এবং বলবলন,
»« ُّخذُّ و َها َيا َبِن َطل ْ َح َة َخا ل َدةر تا لدةر َال َي ْن ُّع َها م ْنك ُّْم ا َال َظا لم

‘দহ তলহার বংশধর! এ চাবব বনবয় নাও। আজীববনর জন্য এ দস ভাগয
দতামাবদর জন্য রইবলা। দকাবনা জাবলম-অতযাচাবর বযবক্ত োো এ চাবব
দতামার দেবক দকউ দকবে দনবব না।’ ( তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫,
১১২৩৪)

উসমান ববন তলহাবক চাববর দাবয়ত্ব অপতর্ করার পর বতবন ইসলাম
গ্রহর্ কবরন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত
আব্বাস রা. দক হবজ্বর সময় হাজীবদরবক পাবন পান করাবনার দাবয়ত্ব
অপতর্ কবরন। (মাজমাউজ যাওয়াবয়দ, ৫৭০৭, ১০২৫৪; তাবাকাবত ইববন
সা‘আদ, ২:৩১৮)
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মক্কার ইোবর আবাবরা তাওহীবদর বুলন্দ আওয়াজ...
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দবলাল রা. দক আযান
দদওয়ার বনবদতশ দান কবরন। দবলাল রা. বাইতুল্লাহর োবদ উবঠ যান
এবং তাওহীদ ও বরসালাবতর স্বােয সববলত আযাবনর ধ্ববন উচ্চারর্
কবরন। এ দযন মক্কা ববজবয়র চূোন্ত দঘাির্া বাতাবসর োনায় ভর কবর
ইোবর ইোবর েবেবয় দদওয়া।! (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং
৩৮০৫৫)

মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহর্ এবং নবীজীর হাবত বাই‘আত
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীবক সাধারর্ েমা
দঘাির্া করার পর মক্কাবাসী বযাপকভাবব ইসলাম গ্রহর্ করা শুরু কবর।
বাই‘আত গ্রহবর্র জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাফা
পাহাবের উপর ববস যান। প্রেবম পুরুিবদর দেবক এরপর নারীবদর
দেবক বাই‘আত গ্রহর্ কবরন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:৩৪৩)
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর দেবক ‘ইসলাম’ ও ‘লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর স্বাবের উপর বাই‘আত
গ্রহর্ কবরন। (মুসনাবদ আহমাদ, হা. নং ১৫৪৩১)
নারীবদর দেবত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবত হাত
দরবে বাই‘আত করবতন না, বরং কোর মাধযবম বাই‘আত কবর
বনবতন। আম্মাজান আবয়শা রা. ববলন,
َ
َي ا نَ ُّه َبا َي َع ُّه َن
ُّ ال َوالل َما َم َس ْت َي ُّد َر ُّسول الل َص َٰل ا
َ ْ  غ،لل عَل َْيه َو َسل َم َي َد ا ْم َرا ٍة ق َُّط
،لل
ُّ  َوالل َما ا َخذَ َر ُّس،با لكَلم
ُّ لل َعل َْيه َو َسل َ َم ع ََٰل الن َساء ا َال ب َما ا َم َر ُّه ا
ُّ ول الل َص َٰل ا
ُّ  «ق َْد َبا َي ْع ُّت:ُّول ل َُّه َن اذَا ا َخذَ عَل َْيه َن
ك َن» ك َل رما
ُّ َيق

আল্লাহর কসম! নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কেবনাই
দকাবনা পরনারীর হাত স্পশত কবরনবন, বরং বতবন কোর মাধযবম
নারীবদরবক বাই‘আত করবতন। আল্লাহর শপে! নবীজী আল্লাহর
বনবদতশ মবত দয সকল নারীবক স্পশত করা সবধ তাবদর োো অন্য
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দকাবনা নারীবক স্পশত কবরনবন, বরং বতবন যেন নারীবদর বাই‘আত
গ্রহর্ করবতন, তেন দকবল দম বেকভাবব বলবতন, “আবম
দতামাবদরবক বাই‘আত কবর বনবয়বে।” (বুোরী শরীফ, হা. নং ৫২৮৮)
উবম্ম হানী রা. এর ঘবর নামায আদায়
উবম্ম হানী রা. বেবলন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
চাচাবতা দবান, আবু তাবলববর কন্যা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম উবম্ম হানী রা. এর ঘবর প্রববশ কবর দগাসল কবরন এবং
দুই দুই কবর আট রাকা‘আত চাশবতর নামায আদায় কবরন। (বুোরী
শরীফ, হা. নং ৪২৯২; আবু দাউদ, হা. নং ১২৯০)

দগাসল ও নামায আদায় দশি কবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বনজ অবিানিল তো মুহাস্সাব, দযোবন নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর তাবু টানাবনা হবয়বেবলা, দসোবন
চবল যান। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৭)
বদ্বতীয় বদবনর েুতবা,
ফাতবহ মক্কার সফবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
জনসম্মুবে দুবট েুতবা প্রদান কবরন। একবট. ফাতবহ মক্কার বদন,
কাবা ঘবরর দরজায় দাাঁবেবয়। বদ্বতীয়বট. ববজবয়র বদ্বতীয় বদন।
(তাবাকাবত ইববন সা‘আদ, ২:৩১৮)

সাহাবী হযরত আবু শুরাইহ রা. ফাতবহ মক্কার বদ্বতীয় বদবন নবীজীর
প্রদি েুতবা বর্তনা কবর ববলন, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দাাঁবেবয় প্রেবম আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা কবরন। এরপর
ববলন,
َ  َو ل َْم ُّي َحر ْم َها ا،لل
لي ْوم االخر
ُّ ا َن َم َك َة َح َر َم َها ا
ٍ  فَل َيح ُّل ال ْمر،لنا ُّس
َ ئ ُّي ْؤم ُّن بالل َوا
لل
َ ا ْن َي ْسف
ُّ  فَا ْن ا َحد َت َر َخ َص لق َتال َر ُّسول الل َص َٰل ا، َوال َي ْعض َد ب َها َش َج َرةر،ك ب َها َد رما
 َوا نَ َما اذ َن ِل،] اذ َن ل َر ُّسوله َو ل َْم َياذَ ْن لَك ُّْم3:لل ق َْد [ص
َ  ا َن ا: فَقُّولُّوا،يها
َ عَل َْيه َو َسل َ َم ف
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َ  َو ل ُّْی َبلغ ا،لي ْو َم ك َُّحر َمت َها با ال ْمس
لشاه ُّد
َ ف
َ  ُّث َم َعا َد ْت ُّح ْر َم ُّت َها ا،يها َسا َع رة م ْن َن َها ٍر
ْ
"ب
َ ال َغائ

অপর বর্তনায় েুতবার আবরা বকেু অংশ এভাবব এবসবে,
.» َوال َتح ُّل لُّق ََط ُّت َها ا َال ل ُّم ْنش ٍد، َوال ُّي ْخت ََٰل َخل َها،ض ُّد َش ْوك َُّها
َ  َوال ُّي ْع،ال ُّي َن َف ُّر َص ْي ُّد َها
 فَا نَ ُّه ال ُّب َد م ْن ُّه للْق َْي، ا َال االذْخ َر َيا َر ُّسو َل الل:لم َطلب
َ فَ َقا َل ا
ُّ لع َبا ُّس ْب ُّن َع ْبد ا
» «ا َال االذْخ َر فَا نَ ُّه َحلل:َت ُّث َم قَا َل
َ  ف ََسك،لب ُّيوت
ُّ َوا

বনিয়ই আল্লাহ তা‘আলাই মক্কাবক হারাম (সম্মাবনত) কবরবেন।
দলাবকরা কবরবন। কাবজই আল্লাহ ও আবেরাবত ববোসী দকাবনা
মুবমবনর জন্য দসোবন রক্তপাত করা সবধ নয়। বকংবা দসোবনর দকাবনা
গাে কাটা ও (অপর বর্তনামবত) দকাবনা বশকার করা, বা ঘাস কাটাও
সবধ নয়। দসোবনর পবতত দকাবন বস্তুও তুবল দনওয়াও সবধ নয়। তবব
দয মাবলক সন্ধান করার উবেবে দনয়, তার জন্য সবধ আবে। (বুোরী
শরীফ, হা. নং ১০৪, ৪৩১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা. এর
আববদবন প্রবয়াজবনর তাবগবদ ‘ইজবের’ ( ঘাস বববশি) দক কাটার
সবধতা দদন। এরপর ববলন,
‘দকউ যবদ (ফাতবহ মক্কার সময়কালীন) রাসূবলর লোই দ্বারা
রক্তপাবতর সবধতার সুবযাগ বনবত চায়, তবব তাবক ববল দাও দয,
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলবক সবধতা বদবয়বেবলন, দতামাবদরবক
দদনবন, আর রাসূবলর জন্য দদয়া সবধতাও বদবনর বনবদতষ্ট একবট
সমবয়র জন্য বেবলা। এরপর তা আবগর মবতা হারাম কবর দদয়া
হবয়বে। প্রবতযক উপবিত বযবক্ত এ কোগুবলা অনুপবিবতর বনকট
দপ বে দদবব!
মক্কার অবশপাবশর মূবততভাঙা
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন মক্কা ববজয় কবরন,
তেন দকবল মসবজবদ হারাবম বা কাবার অভযন্তবরই মূবতত বেবলা এমন

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

146

নয়; বরং মক্কার আবশপাবশও অবনক মূবতত বেবলা। নবীজী সাহাবাবয়
দকরাম দক দপ্ররর্ কবর দস সকল মূবততও দভবঙ দফবলন। এ সকল
মূবততগুবলার মবধয অন্যতম বেবলা বতনবট,
১. উযযা
মক্কা ও তাবয়বফর মধযবততী িাবন তা বনবমতত বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োবলদ রা. দক দপ্ররর্ কবরন তা দভবঙ দফলার
জন্য। োবলদ রা. তা চূর্তববচূর্ত কবর দফবলন।
২. লাত
তাবয়বফর ‘সাকীফ’ দগাবত্রর পূজনীয় বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইববন শু‘বা ও আবু সুবফয়ান রা. দক
দপ্ররর্ কবরন তা দভবঙ দফলার জন্য। ফবল তা দভবঙ দফলা হয়।
৩. মানাত
মক্কা ও মদীনার মধযবততী ‘কুদাইদ’ নামক িাবন িাবপত বেবলা।
জাবহলী যুবগ মদীনার আওস, োযরায ও েুজাআ দগাবত্রর পূজনীয়
বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবু সুবফয়ান রা. দক
তা দভবঙ দফলবত পাঠান। ফবল দসটাও দভবঙ দফলা হয়। (আসসুনানুল
কুবরা, নাসায়ী, ১১৪৮৩; তাফসীবর ইববন কাসীর, ৭:৪৫৯)

এভাবব মক্কার আবশপাবশর সমি মূবততও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দভবঙ দফবলন। নবীজীর এ কমতপন্থাও সুস্পষ্টরূবপ প্রমার্
বহর্ কবর দয, ইসলাবম ভাস্কযত সংস্কৃবতর দকাবনা সবধতা দনই!
বপ্রয় দক দপবয়ও হারাবনার শঙ্কা!
নবুওয়যাত রবব দতা উবদত হবয়বেবলা মক্কার আকাবশ। বকন্তু দূভতাগয
বেবলা মক্কাবাসীর, দস রবীর রবিবক তারা সযবত্ন গ্রহর্ করবত
পাবরবন। দস ভাগয দলো বেবলা মদীনাবাসীর, যারা দস আবলা গ্রহর্
কবরবেবলা কৃতে হৃদবয়, সহাস্য বদবন। পরম আনবন্দ আবন্দাবলত
হবয়বেবলা মদীনার পববত্র ভূবম...তলা‘আল বাদরু আলাইনা...!!
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বকন্তু ফাতবহ মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন
মক্কায় অবিান করবলন, স্বভাবতই আনসারী সাহাবীবদর মবন শংকা
দদো বদবলা দয, তাহবল বক নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
মক্কায় দেবক যাববন? ‘বপ্রয়’ দক দপবয়ও তাবক হারাবনার শংকায়
তাবদর হৃদয়-মন দকাঁবদ উঠবলা!
মুহাব্বাবতর আবতশবযয বকেু সাহাবী দতা তাবদর শংকার কো বযাক্তও
কবর দফলবলন। ওহীর মাধযবম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
তা জানবত দপবর আনসারী সাহাবাবদরবক আেি কবর বলবলন,
 َوال َْم ْح َيا َم ْح َيا ك ُّْم َوال َْم َما ُّت، َها َج ْر ُّت ا َل الل َوال َْيك ُّْم، اّن َع ْب ُّد الل َو َر ُّسولُّ ُّه،«ك ََل
»َم َما ُّتك ُّْم
‘কেবনাই না, আবম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আবম আল্লাহর
সন্তুবষ্টর উবেবে দতামাবদর কাবে বহজরত কবরবে। আমার দবাঁবচ
োকাও দতামাবদর সাবে এবং মৃতুযও দতামাবদর সাবে..!! (মুসবলম শরীফ
হা. নং ১৭৮০)

কতবদন বেবলন মক্কায়
মক্কা ববজবয়র পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়
দকরামবক বনবয় দমাট উবনশ বদন অবিান কবরন। এরপর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় মাতৃভূবম
তযাগ কবরন। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৯৮)
মক্কা ববজবয়র বকেুবদন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
যেন তাবয়ফ অবভমুবে অবভযান পবরচালনা কবরন, তেন সাহাবী
হযরত হুবাইরা ইববন বশবল রা. দক মক্কার গভর্তর বনযুক্ত কবরন।
এরপর তাবয়ফ অবভযান দশি কবর যেন মদীনা অবভমুবে রওয়ান হন,
তেন হযরত আিাব ইববন আসীদ রা. দক মক্কার গভর্তর বনযুক্ত কবরন।
মক্কা ববজয় বক সবন্ধমূলক না বক বলপূবক
ত ?
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আল্লাহ তা‘আলা যেন মুসলমানবদরবক দকাবনা দদবশর ববজয় দান
কবরন, তেন দস দদশবট সবন্ধর মাধযবম বববজত হবলা? না বক
বলপূবতক বববজত হবলা? তা একবট গুরুত্বপূর্ত প্রশ্ন হবয় উবঠ। দযবহতু
এর সাবে ইসলাবমর ভূবম আইন সম্পবকতত অবনক হুকুম আহকাবমর
সম্পৃক্ততা রবয়বে। এ প্রাসবেতার ববচাবর ঐবতহাবসক মক্কা ববজয়
সবন্ধর মাধযবম হবয়বে না বক বলপূবতক হবয়বে? তাও একবট গুরত্বপূর্ত
প্রশ্ন ।
এ প্রবশ্নর উিবর উলামাবয় দকরাবমর মতবববরাধ রবয়বে। তবব অগ্রগর্য
মত হবলা দয, মক্কা সবন্ধর মাধযবম নয়; বরং বলপূবতক বববজত
হবয়বে।
মক্কা ববজবয়র ঘটনা হবত আহবরত বববধ-ববধান
এই বেবলা ঐবতহাবসক মক্কা ববজবয়র ববিাবরত বববরর্। উম্মবতর জন্য
যাবত রবয়বে আবেকীয়রূবপ গ্রহর্ীয় বববভন্ন উপবদশ ও বববধববধান।
ফাতবহ মক্কার সময় প্রদি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
ভাির্ বনবয়ই যবদ শুধু গববির্া করা হয়, তবব তাবত উম্মবতর জন্য
রবয়বে সীরাবত মুিাবকবমর ববববধ বনবদতশনা। মূলত োনী পাঠবকর
জন্য এ ঘটনার প্রবতবট েবত্রই েবেবয় আবে অসংেয উপবদশ ও বশো!
তমেরধয হবত বকেু বববধ-ববধান এবং উপবদশাবলী বনবন উবল্লে করা
হবলা,
১. দকাবনা মুসলমান যেন অপর দকাবনা মুসলমানবক আল্লাহ এবং তার
রাসূবলর প্রবত ভাবলাবাসার কারবর্ রাগাবন্বত হবয় ঘটনার প্রকৃত অবিা
সম্পবকত অেতাবশত মুনাবফক বকংবা কাবফর বলবব, তবব এ কারবর্
বক্তাবক (মুসলমানবক কাবফর বলার কারবর্) কাবফর আেযা দদওয়া
হবব না। দযমনবট ঘবটবে হযরত উমর রা. ও হাবতব ইববন আবী
বালতাআ রা. এর দেবত্র।
২. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক যারা গাবল বদবব,
বকংবা কটূবক্ত করবব, তাবদরবক হতযা করা শরী‘আবতর দৃবষ্টবত সবধ।
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দযমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ অপরাবধর কারবর্
মক্কা ববজবয় বদন সাধারন েমা দঘাির্া করার পরও অন্য অবনবকর
সাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর কটূবক্তকারী ইববন
েতবলর দু’বাাঁবদবক হতযার হুকুম বদবয়বেবলন।
৩. আল্লাহ তা‘আলা মক্কাবক ‘হারাম’ ( সম্মাবনত) কবরবেন। দযমনবট
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর েুতবায় উবল্লবেত হবয়বে।
এতটাই সম্মাবনত কবরবেন দয, মক্কার িানীয় দকাবনা পশু-পােী
বশকার করাও সবধ নয়। এবং এ কারবর্ই মক্কায় প্রববশকারীর জন্য
হজ্জ/উমরার ইহরাম োো প্রববশ করা সবধ নয়।
৪. হতযাকাবযত বনবহত বযাবক্তর ওয়াবরসবদর জন্য দু’বট অবধকার
রবয়বে, দযমনবট নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর েুতবায়
উবল্লবেত হবয়বে,
( ক) বকসাস স্বরূপ হতযাকারীবক মুসবলম
রাষ্ট্রপ্রধাবনর সহায়তায় হতযা করা। (ে) অেবা রক্তপর্ গ্রহন করা।
৫. েবব লটকাবনা আবে, এমন ঘবর নামায পো বনবিধ। দকননা,
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ততের্ পযতন্ত কাবার অভযন্তবর
নামায পবেনবন, যতের্ না দসোবন সকল প্রবতকৃবত অপসারর্ করা
হবয়বে।
৬. কাবলা পাগবে পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর দেবক
প্রমাবর্ত রবয়বে। মক্কায় প্রববশকাবল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কাবলা পাগবে পবরবেবলন। তবব সবতাবে কাবলা দপািাক
পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দেবক প্রমাবর্ত নয়।
৭. দকাবনা মুসলমান যবদ মুরতাদ হবয় যায় (আল্লাহর পানাহ!), এবং
দস তওবা কবর বফবর না আবস, তবব মুসবলম রাষ্ট্র প্রধাবনর জন্য
তাবক হতযা করার আবেক হবয় যায়। দযমন মুরতাদ হবয় যাওয়ার
অপরাবধ আব্দুল্লাহ ইববন সারাহবক, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম হতযা কবরবেবলন।
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৮. েমা ও উদারতার গুর্, মক্কী জীববন সকল বনযতাতবনর কো ভুবল
বগবয় নবীজী কাবফরবদরবক দযভাবব েমা কবর বদবয়বেবলন।
৯. সাফলয প্রাবিবক বনবজর কৃবতত্ব মবন না কবর আল্লাহ প্রদি দনয়ামত
মবন করার গুর্, দযমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কা
বববজত হওয়ার পর দকবলই আল্লাহর প্রশংসা করবেবলন।
১০. নবীজীর প্রবত ভাবলাবাসাবক বপতা-মাতা বরং দুবনয়ার সকল
বকেুর ভাবলাবাসার তুলনায় অগ্রাবধকার দান করবত হবব। দযমন
অগ্রাবধকার বদবয়বেবলন উবম্ম হাবীবা রা. ইতযাবদ।
আল্লাহ তা‘আলা আমাবদরবক মক্কা ববজবয়র ইবতহাস দেবক
সবঠকভাবব উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সমাি
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