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সমরিবদ িহসােব মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম 

ভূিমকা:  

িব�নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ পৃিথবীেত যাবতীয় 
যুলুম-িনযরাতন,অনযায়-অিবচার অশাি�-িবশৃ�লা ইতযািদর 
েমাকােবলায় শাি� �িত�ার জনয ে�িরত হেয়িিেলনন িতিন 
আ�াহর যমীেন �ীন �িত�ায় ে�� দা‘ঈ িিেলনন তাঁর সকল 
�েচ�া ও সাধনা িনব� িিল আ�াহর বাণীেক বুল� করার 
উে�েশযন িতিন িব�বাসীর জনয রহমতমতপ আিবভূরত 
হেয়িিেলনন তারঁ দাওয়ােত েযভােব মানুষ দীেনর সুশীতল 
িায়াতেল একি�ত হেয়িিল, েতমন চির� মাধুেযর আকৃ� হেয়ও 
অেনক েলাক ইসলাম কবুল কেরিিেলনন পিব� কুরআন এ 
মহানুভব েনতার চিরে�র বিহঃ�কাশন কখনও সমােজর 
অবেহিলত, িনগৃহীত মানুেষর পােশ দাঁড়ােত িগেয়, আবার কখনও 
িনিক দাওয়ােতর �চার ও �সােরর জনয যারা এেত বাধা 
িদেয়েি তােদর িবরে� অেনক সময় তাঁেক যুে�র স�ুখীন হেত 
হেয়িিলন আর এ সেবর েকােনা িকিুই িনতা� আ�মনা�ক িিল 
নান এসব যু� পিরচালনায় িতিন েযসব নীিত বা িবিধ অনুসরণ 
কেরেিন েসগেলাই সমরনীিতন যার মাধযেম শ েদর েথেক 
ইসলাম রকায় িতিন যুগা�কারী ভূিমকা রাখেত সকম হেয়েিনন 
তাঁর সমরনীিত িবে�ষণ করেল েদখা যায় েস, এগেলা এেতা 
অননয  বিশ�যমিমত িিল েয, িবে�র ইিতহােস তাঁর পূেবর এবং 
পের অনয েকানও সমরনায়েকর সমরনীিতেত এসেবর িমল 
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পাওয়া যায় নান ফেল তাঁেক িনঃসে�েহ আমরা ে�� সমরনায়ক 
ও ে�ণী সমরনীিতর �বতরক বলেত পািরন িনেে এ স�েকর 
িব�ািরত আেলাচনা �দ� হেলা: 

সমর শে�র িবে�ষণ: সমর অথর হেলা যু�, রন, সং�াম০

1 
ইংেরিজেত এেক বেল War, battle, Combat, Conflict, 
Fight. 

সমর শ�িটর িকিু আরবী �িতশ�: সমর শে�র আরবী সমাথরক 
শ� হেলা, ১.আল-হারব ২.আল-সীয়ার ৩.নুফুর ৪.খুরজ ৫.দরব 
আল-িরকাব ৬.আল-কুওয়াত ৭.িরবাত আল-খািয়ল ৮.রাওউন ৯. 
ওয়াগা ১০. হায়যাজ ১১. গাযওয়াহ ১২. সািরয়যাহ ১৩. িকতাল ১৪. 
িজহাদন  

1. আল-হারব(الرب) :সমেরর একিট আরবী সমাথরক 
শ�ন এর অথর যু�ন শ�িট  ংস, অিন�, হতযা, ও 
কৃত�তা অেথরও বযব্ত হয়ন হারব এর �চিলত অেথর 
সশ� সং�ামেক বুঝায়ন অবশয এ সংংা পিরবিতরত 
হেয় বতরমােন সামনাসামিন না হেয়ও (আধুিনক অ� 
শে�র সাহােযয) শ র মুকািবলান আল-কুরআেন হারব 
শ�িট ি’িট জায়গায় বযব্ত হেয়েিন 

2. আস-সীয়ার-:(�الس) সীয়ার হে� সীরাহ এর বহবচনন 
এর অথর হে� পপা, জীবন চিরত ও প�িতন 
আসকালানী তাঁর ফাতহল বারীেত উে�খ কেরেিন, 

                                                           
1 এস,েক,আহমদ,জয় নব অিভধান, ঢাকা: জয় বুকস ই�া:১৪০৬ পৃ.৩১১ন 
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মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর জীবন 
চির� বণরনার মেধয যু�-িব�েহর বণরনা আসার জনয 
সীরাহেকও িজহােদর পযরায়ভুু কেরেিনন অবশয েকউ 
েকউ (আইন িবশারদ) সীরাহেক মাগাযী (যু�) িহেসেব 
ধেরেিনন অবশয েকউ েকউ সীয়ারেক মাগাযী বেলন 
িন, তেব মাগাযী (যু�) ও সি�র িবধানগেলা মহানবী 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীবন চির� 
আেলাচনার মেধয  ান েপেয়েিন 

3. নুফুর—(نفور) : শ�িট نفر-েথেক িনগরতন এর অথর 
অিভযানন ঘৃণা, িবমুখতা, অনীহা, পালােনা ,িবিক্ বা 
পৃথক পৃথক দল, িহজরত, সেবরাপির এর এক অথর 
অিভযােন েবর হওয়ান কাল�েম এখন শ�িট যু� বা 
সশ� অেথরও বযব্ত হে�ন  

4. খুরজ:(خروج) এর সাধারণ অথর েবর হওয়ান তেব 
যু�ািভযােন েবর হওয়ােকও বুঝায়ন  

5. দরব আল- িরকাব-:( الرقيب ضب ) এর অথর আঘাতন 
আল-কুরআেন বযব্ত শ��েয়র অথর গদরােনর ওপর 
আঘাত করান  

6. আল- কুওয়াত :(القوة)এর অথর শিুন এ শ�িট সশ� 
যুে�র জনয ��িত অেথর আল- কুরআেন বযব্ত 
হেয়েিন  
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7. িরবাত আল-খািয়ল-( اليل ر�يط ) : এর অথর সীমা� 
রকার জনয অ�ােরাহী েসনার েচ িক বা িাউিনর 
বযব াকরণন এ শ�িট সশ� যুে�র জনয ��িত অেথর 
আল-কুরআেন বযব্ত হেয়েিন  

8. রাওউন—(روع)  :এর অথর ভয় বা আতংকন �াক 
ইসলামী যুগ েথেক এ শ�িট যু� অেথর বযব্ত হেয় 
আসেিন 

9. ওয়াগা— :(وغ) এর অথর েশারেগাল েগালেযাগন এ 
শ�িট িদেয়ও যু� বুঝােনা হেয়েিন  

10. হায়যাজ—(هييج) :এর অথর ে�াধ বা আে�াশন এ 
শ�িটও যু� অেথর সু�াচীন কাল েথেক বযব্ত হেয় 
আসেিন   

11. গাযওয়াহ-(غزوة) : এর অথর যু� যােত রাসূল সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সি�য় অংশ�হণ িিলন  

12. সািরয়যাহ ( �س) :এর অথর যু� (যােত রাসূল সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সি�য় অংশ �হণ িিল না)ন 

13. িকতাল-(قتيل) :িকতাল শ�িটর অথর মারা, হতযা, যু�, 
�িতেশাধ, অিভশাপ, সেবরাপির সশ� সং�ামেক 
িকতাল বেলন আল-কুরআেন আ�াহর এক�বাদেক 
অমীকারকারীর (কািফর) িবরে� সশ� সং�ামেক 
বুঝােনার (যুে�র অনুমিত বা িনেদরেশর) েকে� 
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সাধারণত: قتيل - শ�িটর বযবহার হেয় থােকন 
সবর�থম যুে�র অনুমিত সং�া� এ আয়ােত: 
‘তােদরেক যুে�র অনুমিত েদয়া হেলা, যারা আ�া� 
হেয়েি, যােদর �িত অতযাচার করা হেয়েিন িননয়ই 
আ�াহ তােদরেক সাহাযয করেত সকম’ বযব্ত 
হেয়েিন বানী ইসরাঈল স�দােয়র যু� করার ই�া 
�কােশর পিরে�িকেত আ�াহ তা‘আলার পক েথেক 
জবােব নািযলকৃত আয়ােতও িকতাল শ� বযবহার করা 
হেয়েিন মুসিলমেদর দু‘িবেরাধী দেলর সং�ােমর পর 
মীমাংসার জনয রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
েক িনেদরিশত আয়ােতও িকতাল শ�িট �েয়াগ হেত 
েদখা েগেিন قتيل শ�িটর মূল অথর সশ� যু�ন আল-
কুরআেন সশ� যু� সং�া� আয়াতগেলােত جهيد 
শ�িট একবারও বযবহার করা হয়িনন মূলত: এখােনই 
 �এর মেধয পাথরকয। আর িজহাদ হে قتيل  এবং جهيد
বযাপক অথরেবাধক শ�, আর িকতাল হে� িনিদর� অথর 
�কাশক শ�ন িজহাদ �েতযক মুসিলম বযিুর জনয 
ফরেয আইন, আর িকতাল যু�কম বযিুর জনয িকিু 
সুিনিদর� শতর সােপেক ফরয১F

2। িক� যুে� অকম 
মুসিলমেদর জনয তা ফরেয িকফায়ান    

                                                           
2 ত�েধয গর�পূণর কেয়কিট শতর হে�:  

১- সুিনিদর� েকােনা রাা�ধােনর অধীেন েস যু� হেত হেবন সুতরাং েযখােন েকােনা 

জন�িতিনিধতযপূণর সরকার আেি, েসখােন েস সরকােরর অনুমিত বযতীত কারও 

িবরে� সশ� যু� করা যােব নান  



 

8 

14. িজহাদ-(جهيد): শ�িট جهد   শ� েথেক িনগরতন ج- 
(িজম) বেণরর ওপর েপশ হেল এর অথরশিু ও সামথরয, 
কিঠন, অিতিরু, পির�ম। আর িজেমর ওপর ফাতাহ 
হেল এর অথর শিু সামথরয বযয় করা, �েচ�া, লেকয 
েপৗিা পযর� �েচ�া চালােনা, পরীকা করা, আ�হ 
�কাশ করা, কীণ বা দুবরল করা, অধযবসায় সহকাের 
কাজ করা, এবং সাধযানুযায়ী েচ�া করান যুে� দুশমন 
�িতেরােধ সব শিু সামথরয �েয়াগ করান তাই িজহাদ 
হে� শ  দমেনর লেকয শিু �েয়াগন ইসলামী 
পিরভাষায়- িজহাদ হে� কািফর-আ�াহে�াহীেদর 
িবরে� সি�িলত �ম ও �েচ�া চালােনান অথবা 
কােফরেদর হাত েথেক আ�াহর �ীনেক িহফাযত 
করার জনয পিরচািলত যাবতীয় �েচ�াই িজহাদন যা 
�েতযক মুসিলেমর ওপর ফরয করা হেয়েিন  

ইমাম আবু হািনফা রািহমাহ�াহ বেলন, িজহাদ হেলা 
সতযধমর �হেণর আহবান, �তযাখযাত হেল যু� করান  

ইমাম শােফয়ী বেলন, �ীন ইসলাম �িত�ায় কািফরেদর 
িবরে� যু� করাই িজহাদন  

                                                                                                            
২- অবশযই তা যু�রত কােফর-মুশিরকেদর িবরে� হেত হেবন মুসিলমেদর িবরে� 

মুসিলমেদর েকােনা সশ� যু� ইসলাম অনুেমাদন কের িনন অনুতপভােব মুসিলমেদেশ 

িনরাপ�াসহ বসবাসকারী েকােনা অমুসিলেমর িবরে�ও এ ধরেণর যু� করা যােব নান 

[স�াদক]  



 

9 

ইমাম মািলক বেলন, আ�াহর কােলমা �চােরর লেকয 
(চুিুব� জািত িাড়া) কািফেরর িবরে� যু� করার নাম 
িজহাদন  

গরীব আল হাদীি ওয়া আল আিার �েপ উে�খ আেি েয, 
িজহাদ হে�, কািফরেদর িবরে� �েতযক বযিুর িনজম 
শিু সামথরয ও েযাগযতা অনুপােত  যুে�র জনয ��িত 
�হণন এ ��িত কথা ও কাজ উভয় �ারা হেত পােরন  

অতএব, সমরিবদ বলেত বুঝায় যু�, রন সং�া� িবষেয় পারদশরী 
বা অিভং বযিুন পিরভাষায়: জামরািনর �িতরকা িবেশষং ষজ 
উইজ বেলন: সমরনীিত, �িতরকানীিত ও েক শল স�েকর 
অিভং বযিুই হেলন সমরিবদন আর সমরনীিত ও েক শল 
বলেত আমরা বুিঝ েকান েদেশর মাথর সংরকেণর জনয দুশমেনর 
সােথ লড়াই করা২3।  

সুতরাং সমরনীিত স�েকর অিভং েয েকান সমরনায়কই 
সমরিবদন সাধারণত েকান যুে� সফল েনতৃ�দানকারী ও সফলতা 
অজরনকারীেক আমরা সমরিবেদর অ�ভুরু করেত পািরন  

যু� ও সমরনীিতঃ যু� ও সমরনীিত এক নয়ন সমরনীিত 
সাধারণত রাানায়ক িকংবা রাজনীিতিবদগণ �ণয়ন কের থােকনন 
এক সময় হয়ত যু� করার ই�া থােক না, িক� অব া এমন 
দাঁড়ায় েয, যু� না করেল েদশ ও জািত রকা হয় নান আবার 

                                                           
3 েমজর েজনােরল আকবর খান, মহানবীর �িতরকা েক শল,পৃ.২৯;হাদীেস 

েদফা,অনুবাদক: আবু সাইদ ওমর আলী,ঢাকা:ই,ফা,বা,�থম �কাশ-১৯৮৪, 
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কখেনা শ  েদশ �াে� উপনীত, িক� যুে�র পিরবেতর তখন 
সি� করাই ে�য় িবেবিচত হয়ন কখনও বা যুে�র �বল ই�া, 
িক� তখন যু� করা কিতকর িকংবা েবাকািম হয়ন আবার শ  
হয়ত বহ দুের, িক� কখেনা অ�বতরী হেয় তােদর পথ েরাধ করা 
আবশযক হেয় পেড়ন ফলকথা েদশ ও জািতর অব া সামেন েরেখ 
কখেনা যু� করা এবং কখেনা না করা, কখেনা কােরা সােথ 
চুিুব� হওয়া এবং কখেনা চুিু না করান কখেনা  সনয সংখযা 
বৃি� করা, কখেনা কম করা, কখেনা েদশ রকা খােত কত বযয় 
করান  সনযেদর জনয কখন িক অ� ও রসদ সং�হ করা এবং 
যু� বাধেল েসসব রসদ িকভােব বযবহার করান েকাথায় ঘাঁিট 
 তির করা, কখন িক সংবাদ �চার করা এবং িক সংবাদ েগাপন 
রাখা উিচত ইতযািদ যাবতীয় িবষয় সমরনীিতর অ�ভুরুন আর 
যু� বলেত বুঝায় ঐসকল নীিতর অনুসরেণ শ র মুকািবলা 
করান 

যুে�র সাফেলযর জনয �থেমই �েয়াজন হয় েকান সুদক 
সমরিবেদর, যার দূরদিশরতা ও �েয়াজনীয় িনেদরেশর উপর 
সবিকিু িনভরর কের। ি�তীয়ত �েয়াজন হয় েকান যু�িনপুণ 
েসনাপিতর, যার আেদেশ  সনযবািহনী পিরচািলত হেবন তৃতীয়ত 
�েয়াজন হয় বীর সাহসী,  ধযরশীল ও অনুগত েযা�া-বািহনীর, 
যারা যু�েকে�ও  ধযর ও আনুগেতযও চরম পরাকা�া �দশরন 
করেবনন এ দৃি�েকাণ েথেক িবচার িবে�ষণ করেল েদখা যায় েয, 
মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম একই সেে ে�� 
সমরনীিতিবদ এবং ে�� েসনাপিত িহেসেব যুে�র নীিত িনধরারণ 
ও যু� পিরচালনা কেরেিনন েতমিনভােব মুজািহদ বািহনীেকও 
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িতিন এমন ভােব গেড় তুেলিিেলন েয, এেদর সমকক পৃিথবীর 
ইিতহােস আর েকউ েনইন  

যু� েকন এবং েকান ধরেনর? 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন আরেবর কািফর 
মুশিরকেদর দীেনর পেথ আহবান জানােলন তখন তারা 
িবেরািধতা করেত লাগলন তার �ীন �চােরও তারা ভীত ও 
আত��  হেয় পেড়ন তােদর আশংকা হেলা েয, দীঘরিদন যাবত 
তারা েযভােব মানুেষর উপর শাসন �িত�া কেরেি এবং অতযাচার 
িনযরাতন চািলেয় যাে� তার অবসান হেয় নতুন ইসলামী সমাজ 
�িতি�ত হেবন ফেল তারা মুেখর ফুৎকাের আ�াহর �ীনেক 
িনিভেয় িদেত সকল কূটেক শল �হণ কেরন এসেবর েমাকািবলায় 
িনেদরাষ িনরপরাধ ও িনযরািতত মুসিলমেদর রকা করার জনয মহান 
আ�াহ িজহােদর অনুমিত িদেয়েিনন মহান আ�াহ বেলন: 

ذِنَ  ﴿
ُ
ِينَ  أ َّ ِ َُّهمۡ  يَُ�َٰتلُونَ  ِ ََِِ  ْۚ َ  ننّ  ُظلُِموا َّ �  ٰ  ﴾ ٣ لََقِديرٌ  هِمۡ نَۡ�ِ  َ�َ

]٣٩: الج[   

‘‘(কািফরগন) যােদর সােথ যু� করেত �বৃ� তােদরেক যুে�র 
অনুমিত েদয়া হেয়েিন েযেহতু তারা মাজলুম, আর আ�াহ িননয় 
তােদরেক সাহাযয দােন সকমন’’(সূরা হ�:৩৯) 

﴿  ْ ِ � َسبِيلِ  ِ�  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ � َّ ْۚ َ�عۡ  َوَ�  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  َّ َ � ِِنّ  َتُدٓوا َّ  �َ  ُّ ِ ُُ 
� ۡ  ]١٩٠: القرة[ ﴾ ١ َتِدينَ ُمعۡ ِ



 

12 

‘‘যারা েতামােদর সােথ যু� করেত �বৃ� হয়ন আ�াহর পেথ 
েতামরা তােদর সােথ যু� কেরন িক� তােদরেক অে� আ�মণ 
কের সীমাল�ন কিরও নান িননয়ই আ�াহ 
সীমাল�নকারীেদরেক ভালবােসন নান”(সরা আল বাকারাহ:১৯) 
কুরআেনর অনযে� এেসেি 

ِينَ  ﴿ َّ �  ْ ۡخرُِجوا
ُ
ن ِِّ�ٓ  َحّقٍ  َِِغۡ�ِ  دَِ�ٰرِهِم ِمن أ

َ
ْ  أ َُّنا َ�ُقوُِوا ََ  ۗ ُ َّ  َوَِۡوَ�  �

ِ  َدۡ�عُ  َّ َمۡت  َِِبۡعٖض  َ�ۡعَضُهم �َّاَس  �  َوَمَ�ِٰجدُ  َوَصلََ�ٰتٞ  َوَُِيعٞ  َصَ�ِٰمعُ  ُِّهّدِ
ِ  �ۡسمُ  �ِيَها ۡذَكرُ يُ  َّ نّ  َكثِٗ��ۗ  � َنُ�َ ََ ُ  َو َّ ۥٓۚ  َمن � هُ َ  ِِنّ  يَنُ�ُ َّ �  ٌّ  لََقوِ

 ]٤٠: الج[ ﴾ ٤ َعزِ�زٌ 

“যারা অনযায়ভােব িনজ েদশ হেত বিহহৃত হেয়েি, অনয েকানও 
অপরােধ নয়ন বরং এতটুকু বলার জনয েয, আমােদর �িতপালক 
আ�াহন আ�াহ যিদ িকিু মানুষেক অপর িকিু মানুষ�ারা পরাভূত 
না করেতন তেব স�যাসীেদর তপসযা-কুিটর, ইসায়ীেদর ভজনালয়, 
ইয়াহদীেদর পূজা-গৃহ এবং মুসিলমেদর মসিজদ ইতযািদ েযখােন 
অসংখযবার আ�াহর নাম উউািরত হেয় থােক, িননয়  ংস হেয় 
েযেতান আর েয বযিু তার (�ীেনর) সাহাযয করেব অবশয আ�াহ 
তােক সাহাযয করেবন, িননয় আ�াহ তা‘আলা শিুশালী ও 
পরা�মশালীন” (সূরা হ�:৪০) 

উপেরাু আয়ােত কারীমাগেলা িবে�ষণ করেল বুঝা যায় েয, 
িনযরািতত িনপীিড়ত েদশ েথেক িবনা অপরােধ বিহহৃত মুসিলমেদর 
সােথ যুে� িল্ থাকা কািফর মুশিরকেদর িবরে� যু� করার 
জনয ইসলাম িনেদরশ িদেয়েিন তেব এেকে� েকানও অব ােতই 
েকানও �কার সীমাল�ন করা  বধ নয়ন  
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জীবেন �তযক ও 
পেরাকভােব েযসব যুে� অংশ�হণ কেরিিেলন তার েবিশরভাগই 
িিল �িতরকামূলকন আবার েকাথাও েকাথাও িতিন আ�াহর পেথ 
দাওয়াতদােন বাধা হওয়ার কারেণ কােফরেদর িবরে� যু� 
কেরিিেলনন ত�েধয ওহদ এবং খ�েকর যু� িিল সরাসির 
�িতরকামূলকন আর বদর, তাবুক ও ম�া িবজেয়র কারণগেলা 
িবে�ষণ করেলও একথাই �িতভাত হয় েয, এসব যুে�র মূেল 
িিল কােফরেদর চরম বাড়াবািড়, অে�  সনযবািহনী িনেয় মদীনা 
আ�মণ, দাওয়ােতর পেথ �িতব�কতা সৃি� �ভৃিতন অতএব 
েযসব �াচযিবদ এসব যু�েক শধু আ�মনা�ক বেলন তা 
অপ�চার  ব িকিুই নয়ন  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বয়স যখন ৫৩ বির 
তখন িতিন মিদনায় িহজরত কেরন, তারপর েথেক যুে�র সূচনা 
হয়ন িক� নবুয়ত লাভ কেরিিেলন ৪০ বির বয়েসন অবিশ� 
েতর বির অেনক অতযাচার িনযরাতন সহয কেরেিন, হাবশায় 
িহজরত কেরেিনন তার ি�য় সাহাবীগেণর উপর অেনক িনযরাতন 
চালােনা হেয়েিন তথািপও দীেনর মােথর  ধযর ধারণ কেরেিনন যিদ 
যুে�র উে�শয শধুই আ�মনা�ক হেতা তাহেল  ধেযরর �েয়াজন 
িিল েকন? 

মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান েকানিটেত ময়ং 
িনেজ উপি ত হেয় যু� পিরচালনা কেরেিন, যােক ঐিতহািসকগণ 
গাযওয়া বেলন আবার েকান েকান অিভযােন িনেজ অংশ �হণ না 
কের, িবেশষ সাহাবার েসনাপিতে� বািহনী ে�রণ কেরেিন, 
এগেলােক সািরয়া বলা হয়ন মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম এর জীবেন েমাট ২৯ িট গাযওয়াহ এবং ৬৩ িট 
সািরয়যাহ সংঘিটত হেয়িিলন তাঁর সশরীের অংশ�হণকৃত 
গাযওয়ার সংখযা নয়িট যথা: বদর, ওহদ, আল মারায়সী, খ�ক, 
কুরায়জা, খায়বর, ফাতহ মা�াহ, হনাইন, আত-তােয়ফন  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কয়িট যুে� অংশ�হণ 
কেরেিন: 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীবেন েমাট সাতাশিট 
িজহােদ সরাসির েনতৃ� িদেয়েিনন মুহা�াদ ইবেন ইসহাক, 
ওয়ােকদী, ইবেন সাদ উু মেতর সােথ একা�তা েঘাষণা 
কেরেিনন িক� সা‘ঈদ ইবেন মুসাইয়যােবর মেত, ২৪ িট এবং  
জােবর ইবেন আ�ু�াহর মেত ২১ িট এবং যােয়দ ইবেন 
আরকােমর মেত ১৯ িট, মূসা ইবেন ওকবার মেত ৮ িট ন 

মূলত س�    غزوة  جيش نعث  এর সংংা িনতপেণ পাথরকয 
থাকার কারেণ উু মতপাথরকয পিরলিকত হয়ন  

মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  এর সমর জীবেনর 
িবিভ� িদেকর পযরােলাচনা: 

যিদ আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমর 
জীবেনর িবিভ� গর�পূণর িদকগেলা পযরােলাচনা কির তাহেল 
আমােদর কােি �� হেয় যােব েয, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম একজন সমরিবদ িহেসেব কত উউ আসেনর িিেলনন 
েযা�া িহেসেব িতিন েকমন িিেলন? সাহাবােয় িকরামেক িতিন 
িকভােব �িশকণ িদেয়েিনন তার যু� উপকরণ েকমন িিল? 
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যুে�র ময়দােন িতিন েকমন েক শল অবল�ন কেরন? িনেের 
আেলাচনা েথেক এসব �ে�র উ�র আমরা সহেজই েপেয় যাবন  

�িতরকা খােতর  ান িনবরাচন: 

িহজরেতর পূেবর রাসূেল কারীম সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
েকান অিভযান পিরচালনা কেরন িন। তাই তাঁর সমর জীবেনর 
ইিতহাস িহজরত সংঘিটত হওয়ার পরই শর হেয়েিন েযমন 
আমরা েদখেত পাই েয িতিন িহজরেতর পরই মদীনােত মুসিলম, 
ইয়াহদী েগা�গেলা িনেয় েয রাা গঠন কেরন তােত িতিন 
সবেচেয় গর� িদেয়িিেলন �িতরকা খাতেকন শহেরর অভয�ের 
েথেক তারা শ র েমাকােবলা করেব না িক শহেরর বাইের িগেয় 
অব ান িনেব েস িস�া� �হেণর অিধকার তার উপর নয� িিলন  

সামিরক চুিু াপন: 

সামিরক চুিু, এটা রাসূেলর জীবেনর সামিরক তৎপরতার 
অনযতম কাজন যা তার সামিরক জীবনেক তাৎপযরমিমত কেরেিন 
মিদনায় িনরাপ�া িবধােনর জনয িতিন পা�রবতী েগা�গেলার সেে 
সামিরক চুিু স�াদন কেরনন মদীনার �িতরকা বযব ােক 
শিুশালীকরণ ও তােক বিহঃশ র আ�মণ েথেক মুু করাই 
িিল মূল লকযন শ পকেক শহর রাা মদীনার িম�েদর আ�মণ 
কেরই তৃ্ থাকেত হত, বড় েজার এটা হেত পারত মদীনা 
আ�মেণর ওয়ািনরংমতপন ফেল মিদনার চতুিদরেক এক িনরাপ�া 
েব�নী  তির হলন  

েগােয়�া বািহনী গঠন: 
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েগােয়�া বািহনী গঠন মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 
সমরজীবেন বুি�- িবচকণতার �মাণ বহন কেরন বদর যুে�র 
িঠক পূেবর েকারাইশ- কােফলার উপার িনেষধাংা সেসও তারা 
বািণেজয েবর হেল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দুজন 
েগােয়�া পািঠেয় িিেলন িসিরয়ায় তােদর তথয সং�েহর জনযন 
তৎকালীন একমা� �ত বাহন উেটর মাধযেমন েগােয়�া 
�তযাবতরেনর পূেবরই রাসূল বািণজয কােফলা স�েকর তথয 
েপেয়িিেলন এবং িতিন অিভযােনও েবিরেয় পেড়িিেলনন তথয 
যােত শ  িশিবের না েপৗেি েস জনয যথাসাধয সতকরতাও 
অবল�ন কেরিিেলন৩

4।  

িনরাপদ  ান িনবরাচন ও অনায়ােস আ�েগাপেনর সুেযাগ ও 
েক শল: 

অিভযােন েবর হেয় নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনার 
উ�ের না িগেয় িতিন অ�সর হেলন দিকেণ ম�ার িদেকন 
িনরাপদ একিট অব ােন েথেক শ র পথেরাধ করাই িিল তাঁর 
উে�শযন এ জনয িতিন বদরেক িনবরাচন করেলনন উঁচু উঁচু 
পাহােড়র মােঝ সংকীণর উপতযকায় এ অব ান মুসিলম বািহনী 
অনায়ােস পাহােড়র েকােল আ�েগাপন করেত পারতন আবার 
সংকীণর উপতযকায় শ  েসনা উপর অতিকরত হামলা চালােনা িিল 
সহজন শ  বািহনীর স�ােন মুসিলম বািহনী িবিভ�  ােন ত�ািশ 
চালায়ন নবীজী িনেজও দুজন সাহাবীসহ তেথযর স�ােন েবিরেয় 

                                                           
4 আ�ামা আযাদ সুবহানী, িব�বী নবী, মাওলানা মুিজবুর রহমান, ঢাকা: ই, ফা, বা, 

�থম �কাশ ১৩৭৫ন 
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পেড়নন সেী সাথীগেনর সেে আেলাচনাে� িতিন মুসিলম বািহনীর 
তাবু  াপেনর জায়গা িনধরারণ কেরনন  

পািনর উৎস িনয়�ণ: 

এিদেক নবী করীম সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জানেত 
পারেলন বািণজয কােফলা ম�ায় চেল িগেয়েি এবং ম�ার 
মুশিরকরা আবু েজেহেলর েনতৃে� মদীনা আ�মেণর জনয অ�সর 
হে�ন সেী সাথীেদর সােথ আেলাচনাে� উু সংবােদর িভি�েত 
রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পািনর একমা� উৎস 
িনয়�ণ কেরনন অথরাৎ বদেরর েয  ােন কুেয়ািট অবি ত েস 
 ানিটেত িশিবর  াপন কেরনন যা িিল বদেরর পািনর একমা� 
উৎসন  

জলাধার িনমরাণ ও পািনর কুেয়ার �হরী িনযুু: 

সাহাবীগেনর পরামশর�েম কুেয়ার পােশ একটা জলধার খনন 
কেরন এবং জররী অব ার কথা িবেবচনায় এেন জলধারিট পািন 
�ারা পূণর কেরনন শ� েসনারা যােত কুেয়ার পােশ আসেত না 
পাের েসজনয একজন �হরী েমাতােয়ন কেরনন সতকরতামূলক 
এসব বযব া সামিরক িবেবচনায় খুবই ফল�সূ বেল ইেতামেধয 
�হরার দািয়ে� িনেয়ািজত মুসিলম েসনারা দুজন েলাকেক 
ে�ফতার কের, তারা কুেয়ার িদেক আসিিল পািন িনেতন  

 সনযেদর  দনি�ন খাদয �হেণর উপর অনুমান কের শ  সংখযা 
িনধরারণ: 
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এর মাধযেম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সামিরক 
জীবেনর কূটনীিতর �মাণ পাওয়া যায়ন নবী করীম সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ে�ফতারকৃত েসনােদরেক বযিুগতভােব 
িজংাসাবাদ করেলনন ‘‘েতামরা েক? ‘‘আমরা ম�ী বািহনীর 
েলাক’’ েতামরা কতজন? ‘‘আমরা জািন নান’’ ‘‘েতামােদর 
েলােকর জনয �িতিদন কয়িট উট জবাই হয়? ‘‘একিদন নয়িট 
জবাই হেলও পেরর িদন ১০ িটন একিট উেটর েগাশত ১০০ 
জেনর আহার চেলন এ েথেক নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
অনুমান করেলন েয, তােদর সংখযা হেব ৯০০ েথেক ১০০০ 
 সনযন বা�েব তারা িিল ৯৫০ জন৪

5।  

মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু� উপকরণ: 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তৎকােল যুে�র জনয েযসব 
উপকরণ বযবহার কেরিিেলন তা হল অ�, বমর, উট, তেলায়ার, 
তীরন সহীহ বণরনা অনুযায়ী বদর যুে� মুসিলম  সনয সংখযা িিল 
৩১৩ জনন অ� িিল মা� ২ িট, উট িিল ৭০ িট, বমর িিল ১২ 
িট,  সনযরা পালা�েম এগেলার উপর সওয়ার হেয় যু� করার 
পিরক�না কেরন  

 

সারারাত ইবাদত: 

                                                           
5 ড.মুহা�দ হামীদু�াহ, িজহােদর ময়দােন রাসূল মুহা�দ(সা) অনু: মুহা�দ লুতফুল 

হক , ১ম �কাশ, ঢাকা:ই,ফা,বা ১৯৯১ন 
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বদর যুে� রাতভর সম�  সনয িব�াম িনেলা িক� নবী সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  সারারাত ইবাদেত মশগল িিেলনন  

 সনযেদর ে�ণীিবনযাস ও অিধনায়ক িনবরাচন: 

১৭ রমজান ফজেরর পর িতিন মুসিলম বািহনীর সামেন িজহাদ 
স�েকর এক উ�ীপক ভাষণ েদনন অত:পর যুে�র িনয়ম 
অনুসাের  সনযেদর ে�ণী িবনযাস করেলনন �েতযক ে�ণীর জেনয 
অিধনায়ক িনবরাচন করেলনন  

যুে�র ময়দান পযরেবকণ ও সামিরক দ্র  াপন: 

বািহনীর িনরাপ�া ও ঝুঁিক েথেক মুিুর জনয সসাবয 
সতকরতামূলক বযব া িনেলনন পাহােড়র চূড়ায় েিাট ঘর  তির 
করা হেলা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- যােত েগাটা যু� 
ময়দান ��ভােব পযরেবকণ করেত পােরন এবং অিধনায়কগণেক 
�েয়াজনীয় িনেদরশনা িদেত পােরনন েসজনয �েয়াজনীয় পদেকপ 
েনয়া হেলান ব�ত পেক এ কুেড়া ঘরিট িিল মুসিলম বািহনীর 
�ধান সামিরক দ্রন �ধান েসনাপিতর দািয়� িতিন এখান 
েথেকই পালন কেরনন েযিট িিল শ  েসনােদর দৃি�র বাইের 
এবং ম�ী বািহনীর তীর�াজেদর তীরও এ ঘের আঘাত হানেত 
পারেতা নান �তগামী দু’িট মাদী উটেক সদর দ্েরর পােশ 
েবেধ রাখা হেলান এটা করা হেলা দুেযরাগ মুহেতর বযব া �হেণর 
সুিবধােথরন 

মুিুপণধাযর: 
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মুসিলম বািহনী আ�াহ পােকর স�ি� কামনায় বীর িব�েম যু� 
করল এবং সংখযা ম�তা িনেয়ও িবশাল বািহনীেক পরাভূত 
করলন শ পেকর কয়কিত হেলা িবপুল পিরমােণ, যু�েকে� 
৭০জন িনহত হেলা, আহত হেলা অসংখযজনন শ  েসনােদর 
দুবরল করেণর জনয মুিুপণ পিরেশােধর বযব া করা হলন যােত 
মুসিলমেদর আিথরক িভি� মজবুত হয়ন  

তেলায়ার না ধরার �িত�িত: 

যােদর মুিুপেণর কমতা নাই, েলখাপড়াও জানা েনই তারা আর 
কখেনা মুসিলমেদর িবরে� তেলায়ার ধরেব না এ শেতর মুু 
কের েদয়া হলন  

মুসিলম ব�ীেক মুশিরক ব�ীর িবিনমেয় মুুকরণ: 

পুতুল তথা মুিতরপূজারী ব�ীর িবিনমেয় মুসিলম যু�ব�ীেক 
িািড়েয় আনার ও িস�া� েনয়া হয়ন  

উপযুু  ান িনবরাচন: 

ওহদ যুে� সাতশ’র েচেয় কু� মুসিলম বািহনী িতন হাজার 
 সেনযর িবশাল মুশিরক বািহনীর মুেখামুিখ হল। ওহদ পাহাড়িট 
িিল দু’িট বৃ� িবিশ� একিট ধনুেকর মতন অভয�র ভােগর বৃে� 
�েবেশর পথিট খুবই সংকীণরন মুসিলম বািহনী এখােনই িশিবর 
 াপন কেরন সামিরক দৃি�েত এ  ানিট িিল খুবই গর�পূণরন 
কারণ এ পথ িদেয়ই শ েসনােদর পেক মুসিলম বািহনীর 
পনাৎভােগ আ�মণ করার সসাবনা িিল এবং শ েসনার 
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আ�মণ �িতহত করার জনয এ  ানিট িনয়�েণ রাখা িিল 
জররীন এ  ানিট �হরার জনয ৫০ জন তীর�াজেক িনেয়াগ 
করা হেলান নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �� ভাষায় 
িনেদরশ �দান কেরন েয, যিদ েতামরা �তযক কর েয শকুনরা 
মুসিলমেদর মৃতেদহ কত িবকত করেি তবু েতামরা  ানচুযত 
হেব নান  

পরবতরীেত যখন ঐ িটলািট মুসিলম �হরা শূনয হয় তখনই 
মুশিরক বািহনী তােদর আ�মণ �ারা মুসিলমেদর �িতহত কের 
এবং মুসিলমেদর �চুর কিত সাধন হয়ন এ যুে� বমরধারী  সনয 
িিল ১০০ জনন  

যু� েশেষ কািফরেদর গিতিবিধর লকয: 

যু� েশেষ কািফরেদর গিতিবিধ স�েকর েখাঁজ েনওয়ার জনয িতিন 
কেয়কজন  সনয পাঠােলনন বেল িদেলন যিদ তারা উেটর িপেঠ 
সওয়ার হয় তাহেল বুঝেত হেব ওরা িফের যােব ম�ায় দীঘর 
সফেরন আর যিদ েঘাড়া বযবহার কের তাহেল ওেদর গ�বয ল 
হেব মদীনান নবী  সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  সামিরক ধী 
শিু েথেক অনুধাবন করেত পােরন েয, পথ চলেত চলেত শ  
েসনারা আবার মদীনার উপর আ�মণ করার ও লুটতরাজ করার 
িস�া� িনেত পােরন তাই িতিন আবু সুিফয়ানেক পনাদধাবন 
কবার জনয আবার অিভযােন েবর হনন ইতযাবসের আবু সুিফয়ান 
উপলি� করেত পাের েয, িবজয় অজরেনর জনয সবটুকু সুেযােগর 



 

22 

বযব ায় না কের েস ভুল কের েফেলেি৫

6। িক� পরবত�েত েস 
মুসিলমেদর ��িতর কথা শেত েপের চেল েযেত বাধয 
হয়।   

পিরখা খনন: 

খ�েকর যুে� নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �িতরকা 
বযব ায় েকাথায় িক  িট আেি এবং েকাথায় পিরখা খনন করেত 
হেব তা িনতপণ কেরনন পিরখািট এতখািন চওড়া কেরন েয, 
একিট �তগামী েঘাড়াও লাফ িদেয় তা অিত�ম করেত পারত 
নান আবার ৩/৪ ফুট গভীর থাকায় েকউ পিরখায় পেড় েগেলও 
িনজ �েচ�ায় উেঠ আসাও সসব িিল নান ম�াবাসীরা এ ধরেনর 
পিরখা যুে� েমােটও পারদশরী িিল নান তাই তারা পিরখা 
অিত�ম করেত পারল নান 

িবনা যুে� ি�-মুেখা আ�মণ �িতহত: 

পরবতরীেত যখন মুশিরকেদর �ারা অবেরাধ চলিিল, তখন তারা 
িবক� অনয একিট পিরক�না করিিলন তারা েদখল দীঘর মাস 
বযাপী যু� করার পরও িবজয় অজরেন বযথর হেয়েিন তদে�িকেত 
খায়বেরর েনতার অব া অনুধাবন করার জনয অিত সংেগাপেন 
মদীনা সফর কেরনন ইহদী েগা� বনু কুরায়জা তখেনা মদীনায় 
বসবাস করিিল এবং মুসিলমরাও িিল তােদর �িত আ াশীল ন 
খায়বেরর বনু নিযর েগাে�র ইহদী েনতা মদীনার ইয়াহদী েগা� 

                                                           
6 েল:কেনরল এম েকােরশী,েগ রবদী্ িজহাদ,অনু: মুহা�দ লুতফুল হক, ১ম 

�কাশ,ঢাকা:ই,ফা,বা, ১৯৮৯ন 



 

23 

বনু কুরায়জার েনতার সেে েযাগােযাগ  াপন করলন েস বনূ 
কুরায়জার েনতােক এ মেমর রাজী করেত সমথর হল িম�বািহনী 
যখন মুসিলমেদর িবরে� মুেখামুিখ সংঘেষর িল্ থাকেব, বনু 
কুরায়জা তখন পনাৎ িদক েথেক মুসিলমেদর আ�মণ করেবন 
দু’িদক েথেক চােপ পেড় মুসিলম বািহনী না�ানাবুদ হেব এবং 
তােদর পরাজয় ঘটেবন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
ইহদীেদর েগাপন ষড়য�েক জানেত পােরনন িতিন তার সামিরক 
ও রাজৈনিতক �ংা িদেয় িম� বািহনীর এ ষড়য�েক নসযাৎ 
করার �েচ�া চালানন এ কােজর জনয িতিন এমন একজন 
েলাকেক  িনবরাচন করেলন যােক সকেলই েপ �িলক িহেসেব 
জানতন অথচ �কৃতপেক িতিন িিেলন একজন নওমুসিলমন নবী 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উপর রাজৈনিতক িমশেনর 
দািয়� িদেয় �থেম বনু কুরায়জায় পাঠানন িতিন বনু কুরায়জােক 
বলেলন, িম� বািহনী েয কখেনা তােদর পিরতযাগ করেব না, এ 
বযাপাের তােদর িনিনত হওয়া আবশযকন কারণ যু� েশেষ 
এককভােব তােদরেক মিদনায় থাকেত হেব এবং মুসিলমেদর 
�িতেরাধ করার মত সমথর তােদর েনইন িতিন তােদর আরও 
পরামশর িদেলন েয, তােদর উিচত হেব মুশিরকেদর িনকট হেত 
কেয়কজন বযিুেক জািমন িহেসেব রাখান এর ফেল েশষ 
মুহেতরও েয মুশিরকরা তােদর সেে িব�াসঘাতকতা করেব না েস 
িবষেয় িনিনত হওয়া যােবন এরপর িতিন েগেলন িম� িশিবের 
েকারাইশ কযাে�, েসখােন িতিন পিরিচত িিেলন একজন 
েপ �িলক িহেসেবন িতিন তােদরেক বনু কুরায়জা ও মুসিলমেদর 
মধযকার েযাগােযােগর কথা জানােলন, েগাপন তথয ফাঁস করার 
ভিেেত িতিন বলেলন ইয়াহদীরা কেয়কজন েকারাইশ েনতােক 
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িনেজেদর কােি িনেত চায় এবং তারা তােদরেক েসাপদর করেব 
নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হােত। পরবতরীেত 
েকারাইশ েনতারা বনূ কুরায়জার সেে আনু�ািনক  বঠেক বেস 
এবং বনু েকারায়জা দুেটা দাবী উ�াপন কেরন �থমত: 
েকারাইশেদর কেয়কজন েলাকেক তােদর িনকেট জািমন িহেসেব 
রাখেত হেবন ি�তীয়ত, শিনবার যু� করা যােব নান ফল�িতেত 
েকারাইশ এবং বনু কুরায়জার মধযকার  ম�ী স�েকরর এখােনই 
সমাি্ ঘেট এবং শাওয়াল মােসর েশেষ িদনিটেত মদীনার উ�র 
দিকণ িদক হেত একেযােগ েয আ�মণ হওয়ার কথা িিল রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ সমরিবদযায় গভীর েমধা থাকার 
কারেণ উু আ�মণেক িবনা যুে� �িতহত করা হলন 

ম�া-অিভযান: 

এখন আমরা লকয করব ম�া-অিভযােনর িদেকন েসই অিভযােন 
রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয কেঠার সমরনীিত 
অনুসরণ কেরন িনেে েসগেলােক ফুিটেয় েতালার েচ�া করব 
ইনশাআ�াহন  

    - এ অিভযােনর �থমই মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম মদীনায় �েবেশর সবগেলা পথ ব� কের িদেলনন  

    - �েতযক �েবেশর পেথ েসনা েমাতােয়ন করেলনন  

   - গৃহীত ��িত স�েকর েকান তথয যােত পাচার হেত না পাের 
েস জনয বযব া িনেলনন  
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   - সেী সাথীগণেক শধু জািনেয় িদেলন েয গর�পূণর একিট 
অিভযান অতয� িনকেটন িতিন তােদরেক ��িতও িনেত বলেলনন  

    -অিভযান স�েকর আর েকান বযাখযা িদেলন নান  

     -অিভযােনর লকয, সূ� আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহর 
িনকটও িিল অজানান এ অিভযান স�েকর িতিন েয িক 
েগাপনীয়তা রকা কেরিিেলন এ ঘটনা েথেক তা �� হেয় ওেঠন 
আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
এর �ী আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ এর িনকট এ অিভযান 
স�েকর জানেত চানন েকাথায় অিভযােন যােব এবং কখন যােব- 
আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ ও েস স�েকর িকিু জানেতন নান  

রুপাতহীন িবজয়: 

অতঃপর রাসূল এমন একিট বযব া �হণ করেলন যার গর� ও 
তাৎপযর েকবলমা� একজন সমরিবশারেদর পেকই িবে�ষণ ও 
অনুধাবন করা সসবন  

    ম�ী েগা�গেলােক বলেলন এবার অিভযােন যাবার সময় 
তােদর মদীনায় আসা অনাবশযকন বরং তারা ��ত থাকেবন যখন 
মুসিলম বািহনী তােদর এলাকার মধয িদেয় অ�সর হেব তখনই 
তারা মূল বািহনীর সেে েযাগ িদেবন িক� েকাথায় তারা অিভযােন 
যােবন েস িবষয়িট তােদর কােি অজানা রেয় েগলন  

    হযায়ফা ইবেন ইয়ামান রািদয়া�াহ ‘আনহ এর সূে� েবাখারী 
শরীেফ বিণরত আেি েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
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দিকেণ ম�ার িদেক না িগেয় উ�েরর পথ ধরেলনন ফেল 
সকেলর মেধয এ ধারণার সৃি� হয় েয, যু� হেব েরামানেদর 
সেেন িকিুদূর যাওয়ার পর গিতপথ পিরবতরন কের উ�র পূবর 
িদেক অ�সর হেলনন এবার িতিন রওয়ানা হেলন দিকণ পূবর 
িদেক। অথরাৎ েগাটা পথ িতিন অিত�ম করেলন আকা বাঁকা পেথ 
ফেল তার মূল পিরক�না স�েকর েকউ িকিু আচঁ করেত পারল 
নান হযায়ফা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত আেি েয, মুসিলম 
বািহনী ম�ার েশষ �াে� পবরতমালার কােি িাউিন েফলার পূেবর 
েস আমেলর িবেবচনায় দশ হাজার  সনয বািহনীিট িিল েবশ বড়ন 
এত বড় বািহনীেক সহেজ েলাক চকুর অ�রােল রাখা সসব িিল 
নান অথচ ম�াবাসীরা মুসিলম বািহনীেদর আ�মেণর কথা 
জানেত পাের হঠাৎ কের আকি�কভােব৬

7।  

সামিরক অিভযােনর সময়  সনয বািহনীেত সি�িলতভােব পাক 
করার রীিত আেিন এবার েস রীিত পিরহার করা হলন নবী 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতযকেক বযিুগতভােব তােদর 
রা�ার বযব া করেত বলেলনন ফেল দশ হাজার ��িলত চু�ী দূর 
েথেক দৃশযমান হেয় উঠলন ম�ার শাসক আবু সুিফয়ান একিট উঁচু 
পাহােড়র চূড়া েথেক বা�ব অব া জরীপ কের এবং এ িস�াে� 
েপৗেি েয পপাশ হাজার  সেনযর িবশাল বািহনী ম�া আ�মণ 
করার জনয  তির হেয়েিন িবষয়িট খিতেয় েদখার জনয েস 
পাহােড়র চুড়া েথেক েনেম আেসন িঠক েস সময় মুসিলম বািহনীর 

                                                           
7 অধযাপক মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী,কুরআন হাদীেসর আেলােক  সিনেকর 

কতরবয, ১ম �কাশ, ঢাকা: ই, ফা,বা,১৯৮৭ন 
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একটা েপে�াল দল েসখােন েপৗেি এবং আবু সুিফয়ান তােদর 
হােত ধরা পেড়ন  

েস িিল ম�ার সামিরক �ধানন অথচ তার ে�ফতার স�েকর 
ম�াবাসীরা িকিুই জানেত পারল নান তােক নবীিজর সামেন 
হািজর করা হেল িতিন তার িনরাপদ অব ান এবং তার সেে 
স�যবহােরর িনেদরশ িদেলনন পেরর িদন সকােল নবী সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট অ�িতেরাধয বািহনীর �ধান িহেসেব 
ম�ানগরীেত �েবশ কেরনন অথচ ম�ার েলােকরা মুসিলম 
বািহনীর গিত-িবিধ স�েকর িব�ু িবসগরও জানত নান এমনিক 
তােদর েনতাও িিল শহেরর বাইের মুসিলমেদর হােতন নবীজীর 
িনেদরেশ আআাস রািদয়া�াহ ‘আনহ আবু সুিফয়ানেক এমন একিট 
জায়গায় দাঁড় করােলন েযখান েথেক িতিন মুসিলম বািহনীেক 
অনায়ােস েদখেত পায়ন দশ হাজার  সনয িনেয় মুসিলম বািহনী 
তার পাশ িদেয় এিগেয় েগলন  সনযবািহনী এক একিট দেলর 
েনতৃ� িদেলন এক একজন েগা� �ধানন আবু সুিফয়ােনর পাশ 
িদেয় েকান একদল অিত�ম-কােল আআাস রািদয়া�াহ ‘আনহ 
দেলর গঠন ও  বিশ�য স�েকর বণরনা করিিেলনন সবেশেষ 
আসেলন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। নবীজীর �িত 
ইিেত কের সুিফয়ানেক বলল- েতামার ভাইেয়র  ান 
�কৃতপেকই রাজা-িধরােজ েপৗেি েগেিন তার শিু ও �ভাব 
এত েবশী েয, এখন েরাম স�াটও তার বযাপাের ভীষণ 
আতংিকতন যােহাক আবু সুিফয়ােনর পাশ িদেয় অিত�ম কােল 
িতিন তােক েিেড় েদয়ার িনেদরশ িদেলনন আবু সুিফয়ানও নবীজীর 
সিদ�ার �িত অনুকূল সাড়া িদেলনন এভােব মহানবী সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার �খর সমর েক শল িদেয় িবনা 
রুপােত ম�া িবজয় কেরনন  

তাবুক অিভযান: 

তাবুক যুে�র পূেবর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন 
জানেত পারেলন িহরািষয়াস মুসিলম রাা মদীনােক  ংস করার 
জনয এিগেয় আসেি, তখন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
১০ হাজার মুজািহদ িনেয় মদীনা ও দােমে�র  মধযবতরী  ােন 
িশিবর  াপন কেরনন মুসিলম বািহনীর এ িবরাট আেয়াজন েদেখ 
েরামানরা ভীত হেয় পলায়ন কেরন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তাবুক �া�ের ২০ িদন অব ান কেরন৭F

8। রাসূল 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসখানকার েলাকেদর িনকট 
ইসলােমর দাওয়াত েপশ করেলনন অেনেকই মুসিলম হেলন এবং 

الغدل م ود  নামক ি��ান শাসক কর �দান করেত স�ত হয়ন 
অবেশেষ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও সাহাবাগণ 
িবজয়ীর েবেশ মদীনায় িফের আেসনন 

েগােয়�া সংবাদ �াি্ ও খলীফা িনযুু: 

মদীনা হেত িবতািড়ত ইহদী স�দায় বনু নযীর ও বনু েকারায়জা 
গাফতান েগা�সহ ৪০০০  সেনযর িবশাল বািহনী গঠন কের 
মদীনা আ�মেণর িস�া� েনয়ন েগােয়�া সংবােদর িভি�েত 
নবীিজ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম খবর েপেয় نن سبيع 

                                                           
8 এ,এফ,এম আ�ুল মিজদ,রাসূলু�াহর (সা)এর  সিনক জীবন,১ম �কাশ, ঢাকা: ই, 

ফা,বা,১৯৪৬ন 
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 েক মদীনার খলীফা মেনানীত কেরনন ২০০ অ�ােরাহীসহ  عرفط 
১৬০০ মুসিলম েযা�া িনেয় খায়বেরর িদেক যা�া কেরনন 

পযরায়�েম দািয়� �দান: 

খায়বের তােদর েমাট ৮ িট দুগর িিলন মুসিলমরা তােদর ১৫ িদন 
অবেরাধ কের েরেখেিনন ৮ িট দুেগরর মেধয قموص দুগরিট িিল 
সবেচেয় দুেভরদযন েস দুগরিট আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ এর হােত 
িবজয় হেয়েিন এজনয রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তেক 

الايلب اهللا أسد  বেল উপািধ িদেয়েিন কামীস দুগরিট েঘরাও করার 
পর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাথাবযথা আরস 
হয়ন যার কারেণ িতিন  আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহেক এ 
েগাে�র দািয়� েদনন িতিন জয় করেত পােরন িনন পেরর িদন 
ওমরেক িদেলনন িতিনও বযথর হেলন তৃতীয় িদন রাসূল সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন  ع اهللا يفتح رجال غدا الراي  �ألعط
 সকােল নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আলীেক েডেক  يديه
ঝা�া তুেল িদেলনন 

আপেস ইসলাম কবুেলর আহবান: 

আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূেলর িনেদরশ েমাতােবক তােদরেক 
�থেম ইসলােমর িদেক আহবান জািনেয়েিনন েকননা রাসূল 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেিন 

» ِ َّ ا وا
ْ،  فا لاي،ِه ب  عا ِ

َا ي  ْ، نِما ،ه  ِِ
خ،
ا
الاِ،  واأ  اسِس،

ا
ْ، لِ  ه   ُ َّ  نِكا اد، َا ا ِد ه، َا  ،ْ

ا ا
 أل

َّعا  ،ر  ا  ْ اكا  ْا ل و ْ، يا� 
ا
اكا ِمن، أ َ ل ،� ًال خا  ِْ راج 
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ইহদীরা ইসলাম কবুেলর ��াব �তযাখযান করায় িতিন �চ� 
হামলা চালােলনন শ  বািহনীর আ�মেণ তরবাির হাত েথেক 
পেড় যাওয়ায় একিট দরজােক ঢাল িহেসেব বযবহার কেরেিনন 

মূতা অিভযান: 

মূতা অিভযান রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমর 
জীবন পযরােলাচনার একিট গর�পূণর িদক। রাসূল সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলাম সুসংবাদ িদেয় عمر نن شحبيل 
 এর িনকট হােরি ইবেন উমােয়রেক পাঠানন িক� তারা الاسي�
তােক হতযা কেরন এেত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বযিথত হেলন এবং ৩০০০ হাজার মুসিলম  সনয েসখােন ে�রণ 
কেরনন পরপর েসনাপিত িহেসেব িতনজন েসনাপিতর নাম 
েঘাষণা েদন এবং িনে িলিখত িনয়ম অনুসরেণর িনেদরশ েদনন যা 
মানিবক দৃি�েকাণ েথেক একজন িবং সমরিবেদর �ারাই সসবন 

ক. যারা ইবাদত খানায় ম� থাকেব তােদর হতযা করা যােব নান    

খ. েকান �ী েলাকেক হতযা করা যােব নান  

গ. েকান িশশ/ বৃ� েলাকেক হতযা করা যােব নান 

ঘ. সবুজ ও শসয েক�  ংস করা যােব নান  

এ যুে� রাসুল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনবরািচত পর 
পর িতনজন েসনাপিতই শাহাদাতবরণ কেরনন েশষ পযর� খািলদ  
ওয়ািলদ এর হােত ঝা�া আেসন েস িদন তার হােত ৯ িট 
তরবারী েভেে চুরমার হেয় যায়ন এ যুে�র পরই রাসূল সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম খািলদেক اهللا سيف —উপািধ েত ভূিষত 
কেরনন  

হনাইেনর যু�: 

এ যুে� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অসীম বীর� 
ও সাহিসকতার �মাণ পাওয়া যায়ন হনাইন বসবাসরত ،هواز-
 :েগা��য় ম�া িবজেয়র ফেল আশংকােবাধ করল েয হয়ত ثقيف
মুসিলমগন তােদর উপর হামলা চালােবন তাই তারা চার হাজার 
েযা�া গিঠত করলন তােদর যু� ��িতর খবর েপেয় রাসূল 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ১২০০০ বার হাজার  সনয িনেয় 
হনায়েন যানন িক� তােদর �চ� আ�মেণ িটকেত না েপের 
মুসিলম েসনারা যখন পালােত শর করল, তখন যুে�র ময়দােন 
সাহেসর সােথ যু� কের চেলিিেলন সাহসী সমরিবদ মহানবী 
মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। িতিন পলায়নরত  সনয 
বািহনীেক নতুন উদযেম যু� শর করার জনয আহবান জানােলন 
এই বেল— 

 األنصير أصحيب يي رةشجال أصحيب يي

তখন সব মুসিলমগন জেড়া হেয় পুনবরার হামলা চালায়ন অবেশেষ 
মুসিলমরা িবজয় লাভ কেরন �থেম কািফররা পাহাড় ও জেেল 
েথেক অতিকরত হামলা চািলেয় মুসিলম েসনােদর পালােত বাধয 
কেরন এ যুে� ৭,০০০ হাজার েলাক মুসিলমেদর হােত ব�ী হয়ন 
২৪,০০০ হাজার উট, ৪০,০০০ হাজার এর অিধক েভড়া ও বকরী 
৪,০০০ হাজার মণর ের পয গিনমত িহেসেব লাভ হয়ন  



 

32 

উপসংহার: 

উপেরর �িতিট যুে�র �িতিট পদেকপই সামিরক দৃি�েকােণ 
খুবই গর�পূণরন যা একজন সামিরক �ধানই েকবল উপলি� 
করেত পােরনন সুতরাং উপেরাু সামিরক নীিতসমূহ শধু রাসূল 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমর িবদযার ে���ই �মাণ 
কের না; বরং ঐ সকল পদা� অনুসরণ করেত সামিরক �ধানেক 
উৎসািহত কেরও বেটন যা িকনা মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এর সমরিবদ হওয়ার যথাথর �মাণ রােখন তাই আমরা 
এ কথাই বলব েয, গভীর মেন উপেরাু েক শলগেলােক গেবষণা  
করেল সফল সমরিবদ হওয়ার আরও নতুন নতুন পপা েবিরেয় 
আসেবন 


