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সমরিবদ িহসােব মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম
ভূ িমকা:
িব�নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ পৃিথবীেত যাবতীয়
যু লুম-িনযর্াত,অনয্া-অিবচার
অশাি�-িবশৃ �লা
ইতয্ািদর
েমাকােবলায় শাি� �িত�ার জনয্ ে�িরত হেয়িছেলন। িতিন
আ�াহর যমীেন �ীন �িত�ায় ে�� দা‘ঈ িছেলন। তাঁর সকল
�েচ�া ও সাধনা িনব� িছল আ�াহর বাণীেক বুল� করার
উে�েশয্। িতিন িব�বাসীর জনয্ রহমত�রূপ আিবভূ
হেয়িছেলন। তাঁর দাওয়ােত েযভােব মানু ষ দীেনর সু শীতল
ছায়াতেল একি�ত হেয়িছল, েতমন চির� মাধু েযর্ আকৃ� হেয়ও
অেনক েলাক ইসলাম কবুল কেরিছেলন। পিব� কুরআন এ
মহানু ভব েনতার চিরে�র বিহঃ�কাশ। কখনও সমােজর
অবেহিলত, িনগৃহীত মানু েষর পােশ দাঁড়ােত িগেয়, আবার কখনও
িনছক দাওয়ােতর �চার ও �সােরর জনয্ যারা এেত বাধা
িদেয়েছ তােদর িবরুে অেনক সময় তাঁেক যু ে�র স�ু খীন হেত
হেয়িছল। আর এ সেবর েকােনা িকছু ই িনতা� আ�মনা�ক িছল
না। এসব যু � পিরচালনায় িতিন েযসব নীিত বা িবিধ অনু সরণ
কেরেছন েসগুেলাই সমরনীিত। যার মাধয্েম শ�েদর েথে
ইসলাম রক্ষায় িতিন যুগা�কারী ভূিমকা রাখেত সক্ষম হেয়ে
তাঁর সমরনীিত িবে�ষণ করেল েদখা যায় েস, এগুেলা এেতা
অননয্ ৈবিশ�য্মি�ত িছল , িবে�র ইিতহােস তাঁর পূ েবর্ এবং
পের অনয্ েকানও সমরনায়েক সমরনীিতেত এসেবর িমল
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পাওয়া যায় না। ফেল তাঁেক িনঃসে�েহ আমরা ে�� সমরনায়ক
ও ে�ণী সমরনীিতর �বতর্ক বলেত পাির। িনে� এ স�েকর
িব�ািরত আেলাচনা �দ� হেলা:
সমর শে�র িবে�ষণ: সমর অথর্ হেলা যু, রন, সং�াম 1
ইংেরিজেত এেক বেল War, battle, Combat, Conflict,
Fight.
০

সমর শ�িটর িকছু আরবী �িতশ�: সমর শে�র আরবী সমাথর্ক
শ� হেলা, ১.আল-হারব ২.আল-সীয়ার ৩.নু ফুর ৪.খুরুজ ৫.দরব
আল-িরকাব ৬.আল-কুওয়াত ৭.িরবাত আল-খািয়ল ৮.রাওউন ৯.
ওয়াগা ১০. হায়য্াজ১১. গাযওয়াহ ১২. সািরয়য্াহ১৩. িকতাল ১৪.
িজহাদ।
1. আল-হারব( )ﺤﻟﺮب:সমেরর একিট আরবী সমাথর্ক
শ�। এর অথর্ যু�। শ�িট �ং, অিন�, হতয্, ও
কৃত�তা অেথর্ও বয্বহৃত হয়। হারব এর �চিলত অে
সশ� সং�ামেক বুঝায়। অবশয্ এ সংজ্ঞা পিরবিত
হেয় বতর্মােন সামনাসামিন না হেয়ও (আধু িনক অ�
শে�র সাহােযয) শ�র মুকািবলা। আল-কুরআেন হারব
শ�িট ছ’িট জায়গায় বয্বহৃত হেয়ে
2. আস-সীয়ার-:(� )الﺴসীয়ার হে� সীরাহ এর বহুবচন।
এর অথর্ হে� প�, জীবন চিরত ও প�িত।
আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারীেত উে�খ কেরেছ,
1

এস,েক,আহমদ,জয় নব অিভধান, ঢাকা: জয় বু কস ই�া:১৪০৬ পৃ .৩১১।
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মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর জীবন
চির� বণর্নার মেধয্ য-িব�েহর বণর্না আসার জনয
সীরাহেকও িজহােদর পযর্ায়ভ ু� কেরেছন। অবশয্ েক
েকউ (আইন িবশারদ) সীরাহেক মাগাযী (যু �) িহেসেব
ধেরেছন। অবশয্ েকউ েকউ সীয়ারেক মাগাযী বেল
িন, তেব মাগাযী (যু �) ও সি�র িবধানগুেলা মহানবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীবন চির�
আেলাচনার মেধয্ �ান েপেয়েছ
3. নু ফুর—( )ﻧﻔﻮر: শ�িট ﻧﻔﺮ-েথেক িনগর্ত। এর অথর
অিভযান। ঘৃ ণা, িবমুখতা, অনীহা, পালােনা ,িবিক্ষ� ব
পৃথক পৃথক দল, িহজরত, সেবর্াপির এর এক অথর
অিভযােন েবর হওয়া। কাল�েম এখন শ�িট যু � বা
সশ� অেথর্ও বয্বহৃত হে
4. খুরু:( )ﺧﺮوجএর সাধারণ অথর্ েবর হওয়া। তেব
যু �ািভযােন েবর হওয়ােকও বুঝায়।
5. দরব আল- িরকাব-:( )ﺿب الﺮﻗﺎبএর অথর্ আঘাত।
আল-কুরআেন বয্বহৃত শ��েয়র অথর্ গদর্ােনর
আঘাত করা।
6. আল- কুওয়াত :()اﻟﻘﻮةএর অথর্ শি�। এ শ�িট সশ�
যু ে�র জনয্ ��িত অেথর্ - কুরআেন বয্বহৃ
হেয়েছ।
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7. িরবাত আল-খািয়ল-( )ر�ﺎط ﺨﻟﻴﻞ: এর অথর্ সীমা�
রক্ষার জনয্ অ�ােরাহী েসনার েচৗিক বা ছাউি
বয্ব�াকরণ। এ শ�িট সশ� যুে�র জনয্ ��িত অেথ
আল-কুরআেন বয্বহৃত হেয়েছ
8. রাওউন—( )روع:এর অথর্ ভয় বা আতংক। �াক
ইসলামী যু গ েথেক এ শ�িট যু � অেথর্ বয্বহৃত হ
আসেছ।
9. ওয়াগা— :( )ﻲﻏএর অথর্ েশারেগাল েগালেযাগ। এ
শ�িট িদেয়ও যু � বুঝােনা হেয়েছ।
10. হায়য্া—( )ﻫﻴﺎج:এর অথর্ ে�াধ বা আে�াশ। এ
শ�িটও যু � অেথর্ সু�াচীন কাল েথেক বয্বহৃত হ
আসেছ।
11. গাযওয়াহ-( )ﻏﺰوة: এর অথর্ যু� যােত রাসূলসা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সি�য় অংশ�হণ িছল।
12. সািরয়য্াহ( )ﺳ�ﺔ:এর অথর্ যু� (যােত রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সি�য় অংশ �হণ িছল না)।
13. িকতাল-( )ﻗﺘﺎل:িকতাল শ�িটর অথর্ মরা, হতয্, যু �,
�িতেশাধ, অিভশাপ, সেবর্াপির সশ� সং�ামেক
িকতাল বেল। আল-কুরআেন আ�াহর এক�বাদেক
অ�ীকারকারীর (কািফর) িবরুে� সশ� সং�ামেক
বুঝােনার (যু ে�র অনু মিত বা িনেদর্েশ) েক্ষে
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সাধারণত:  ﻗﺘﺎل- শ�িটর বয্বহার হেয় থােক।
সবর্�থম যুে�র অনুমিত সং�া� এ আয়াে:
‘তােদরেক যু ে�র অনু মিত েদয়া হেলা, যারা আ�া�
হেয়েছ, যােদর �িত অতয্াচার করা হেয়েছ। িন�য়ই
আ�াহ তােদরেক সাহাযয্ করেত সক’ বয্বহৃ
হেয়েছ। বানী ইসরাঈল স�দােয়র যু � করার ই�া
�কােশর পিরে�িক্ষেত আ�াহ ‘আলার পক্ষ েথে
জবােব নািযলকৃত আয়ােতও িকতাল শ� বয্বহার করা
হেয়েছ। মুসিলমেদর দু ‘িবেরাধী দেলর সং�ােমর পর
মীমাংসার জনয্ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েক িনেদর্িশত আয়ােতও িকতাল শ�িট �েয়াগ হেত
েদখা েগেছ।  ﻗﺘﺎلশ�িটর মূ ল অথর্ সশ� যু�। আলকুরআেন সশ� যু � সং�া� আয়াতগুেলােত ﺟﻬﺎد
শ�িট একবারও বয্বহার করা হয়ি। মূ লত: এখােনই
 ﺟﻬﺎدএবং  ﻗﺘﺎلএর মেধয্ পাথর্। আর িজহাদ হে�
বয্াপক অথর্েবক শ�, আর িকতাল হে� িনিদর্� অথর
�কাশক শ�। িজহাদ �েতয্ক মুসিলম বয্ি�র জন
ফরেয আইন, আর িকতাল যু �ক্ষম বয্ি�র জিকছু
2
সু িনিদর্� শতর্ সােপেক্ষ । িক� যু ে� অক্ষ
মুসিলমেদর জনয্ তা ফরেয িকফায়া।
১F

2

ত�েধয্ গুরু�পূণর্ কেয়কিট শতর:

১- সু িনিদর্� েকােনা রা��ধােনর অধীেন েস যু� হেত হেব। সুতরাং েযখােন েকােনা
জন�িতিনিধতয্পূণর্ সরকার আ, েসখােন েস সরকােরর অনু মিত বয্তীত কারও
িবরুে� সশ� যু� করা যােব না।
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14. িজহাদ-()ﺟﻬﺎد: শ�িট  ﺟﻬﺪশ� েথেক িনগর্ত। ج(িজম) বেণর্র ওপর েপশ হেল এর অথর্শি� ও সামথ,
কিঠন, অিতির�, পির�ম। আর িজেমর ওপর ফাতাহ
হেল এর অথর্ শি� সামথর্য্ বয্য়, �েচ�া, লেক্ষ
েপৗঁছা পযর্ �েচ�া চালােনা, পরীক্ষা ক, আ�হ
�কাশ করা, ক্ষীণ বা দুবর্ল , অধয্বসায় সহকাের
কাজ করা, এবং সাধয্ানুযায়ী েচ�া করা। যুে� দুশমন
�িতেরােধ সব শি� সামথর্য্ �েয়াগ করা তাই িজহাদ
হে� শ� দমেনর লেক্ষয্ শি� �েয়াগ। ইসলা
পিরভাষায়- িজহাদ হে� কািফর-আ�াহে�াহীেদর
িবরুে� সি�িলত �ম ও �েচ�া চালােনা। অথবা
কােফরেদর হাত েথেক আ�াহর �ীনেক িহফাযত
করার জনয্ পিরচািলত যাবতীয় �েচ�াই িজহাদ। যা
�েতয্ক মুসিলেমর ওপর ফরয করা হেয়েছ।
ইমাম আবু হািনফা রািহমাহু�াহ বেলন, িজহাদ হেলা
সতয্ধমর্ �হে আহবান, �তয্াখয্াত হেল যু� করা
ইমাম শােফয়ী বেলন, �ীন ইসলাম �িত�ায় কািফরেদর
িবরুে� যু� করাই িজহাদ।

২- অবশয্ই তা যু�রত কােফ-মুশিরকেদর িবরুে� হেত হেব। মুসিলমেদর িবরুে
মুসিলমেদর েকােনা সশ� যু � ইসলাম অনু েমাদন কের িন। অনু রূপভােব মুসিলমেদেশ
িনরাপ�াসহ বসবাসকারী েকােনা অমুসিলেমর িবরুে�ও এ ধরেণর যু� করা যেব না।
[স�াদক]
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ইমাম মািলক বেলন, আ�াহর কােলমা �চােরর লেক্ষ
(চুি�ব� জািত ছাড়া) কািফেরর িবরুে� যু� করার নাম
িজহাদ।
গরীব আল হাদীছ ওয়া আল আছার �ে� উে�খ আেছ েয,
িজহাদ হে�, কািফরেদর িবরুে� �েতয্ক বয্ি�র িন
শি� সামথর্য্ ও েযাগয্তা অনুপােত  যুে�র জনয্ �
�হণ। এ ��িত কথা ও কাজ উভয় �ারা হেত পাের।
অতএব, সমরিবদ বলেত বুঝায় যু �, রন সং�া� িবষেয় পারদশর্ী
বা অিভজ্ঞ ি�। পিরভাষায়: জামর্ািনর �িতরক্ষা িবেশ ষজ্
উইজ বেলন: সমরনীিত, �িতরক্ষানীিত ও েকৗশল স�েক
অিভজ্ঞ বয্ি�ই হেলন সমরিবদ। আর সমরনীিত ও েকৗ
বলেত আমরা বুিঝ েকান েদেশর �াথর্ সংরক্ষেণর জনয্ দুশম
সােথ লড়াই করা 3।
২

সু তরাং সমরনীিত স�েকর্ অিভজ্ঞ েয ন সমরনায়কই
সমরিবদ। সাধারণত েকান যু ে� সফল েনতৃ�দানকারী ও সফলতা
অজর্নকারীেক আমরা সমরিবেদর অ�ভুর্� করেত পাির
যু � ও সমরনীিতঃ যু � ও সমরনীিত এক নয়। সমরনীিত
সাধারণত রা�নায়ক িকংবা রাজনীিতিবদগণ �ণয়ন কের থােকন।
এক সময় হয়ত যু � করার ই�া থােক না, িক� অব�া এমন
দাঁড়ায় েয, যু � না করেল েদশ ও জািত রক্ষা হয় না। আবা
3

েমজর

েজনােরল

আকবর

খান,

মহানবীর

�িতরক্ষা েকৗ,পৃ .২৯;হাদীেস

েদফা,অনু বাদক: আবু সাইদ ওমর আলী,ঢাকা:ই,ফা,বা,�থম �কাশ-১৯৮৪,
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কখেনা শ� েদশ �াে� উপনীত, িক� যু ে�র পিরবেতর্ তখন
সি� করাই ে�য় িবেবিচত হয়। কখনও বা যু ে�র �বল ই�া,
িক� তখন যু � করা ক্ষিতকর িকংবা েবাকািম হয়। আবার শ
হয়ত বহুদু ের, িক� কখেনা অ�বতর্ী হেয় তােদর পথ েরাধ করা
আবশয্ক হেয় পেড়। ফলকথা েদশ ও জািতরঅব�া সামেন েরেখ
কখেনা যু � করা এবং কখেনা না করা, কখেনা কােরা সােথ
চুি�ব� হওয়া এবং কখেনা চুি� না করা। কখেনা ৈসনয্ সংখয্
বৃ ি� করা, কখেনা কম করা, কখেনা েদশ রক্ষা খােত কত য়
করা। ৈসনয্েদর জনয্ কখন িক অ� ও রসদ সং�হ করা এব
যু � বাধেল েসসব রসদ িকভােব বয্বহার করা। েকাথায় ঘাঁিট
ৈতির করা, কখন িক সংবাদ �চার করা এবং িক সংবাদ েগাপন
রাখা উিচত ইতয্ািদ যাবতীয় িবষয় সমরনীিতর অ�ভুর্�। আ
যু � বলেত বুঝায় ঐসকল নীিতর অনু সরেণ শ�র মুকািবলা
করা।
যু ে�র সাফেলয্র জনয্ �থেমই �েয়াজন হয় েকান সুদ
সমরিবেদর, যার দূ রদিশর্তা ও �েয়াজনীয় িনেদর্েশর উপ
সবিকছু িনভর্র কে। ি�তীয়ত �েয়াজন হয় েকান যু �িনপুণ
েসনাপিতর, যার আেদেশ ৈসনয্বািহনী পিরচািলত হেব। তৃতীয়ত
�েয়াজন হয় বীর সাহসী, ৈধযর্শল ও অনু গত েযা�া-বািহনীর,
যারা যু �েক্ষে�ও ৈধযর্ ও আনুগেতয্ও চরম পরাকা�া �দ
করেবন। এ দৃ ি�েকাণ েথেক িবচার িবে�ষণ করেল েদখা যায় েয,
মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম একই সে� ে��
সমরনীিতিবদ এবং ে�� েসনাপিত িহেসেব যু ে�র নীিত িনধর্রণ
ও যু � পিরচালনা কেরেছন। েতমিনভােব মুজািহদ বািহনীেকও
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িতিন এমন ভােব গেড় তুেলিছেলন েয, এেদর সমকক্ষ পৃিথবী
ইিতহােস আর েকউ েনই।
যু � েকন এবং েকান ধরেনর?
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন আরেবর কািফর
মুশিরকেদর দীেনর পেথ আহবান জানােলন তখন তারা
িবেরািধতা করেত লাগল। তার �ীন �চােরও তারা ভীত ও
আত��� হেয় পেড়। তােদর আশংকা হেলা েয, দীঘর্িদন যাবত
তারা েযভােব মানু েষর উপর শাসন �িত�া কেরেছ এবং অতয্াচার
িনযর্াতন চািলেয় যাে� তার অবসান হেয় নতুন ইসলামী সমাজ
�িতি�ত হেব। ফেল তারা মুেখর ফুৎকাের আ�াহর �ীনেক
িনিভেয় িদেত সকল কূটেকৗশল �হণ কের। এসেবর েমাকািবলায়
িনেদর্াষ িনরপরাধ ও িনযর্ািতত মুসিলমেদর রক্ষা করার জনয্
আ�াহ িজহােদর অনু মিত িদেয়েছন। মহান আ�াহ বেলন:
ّ ْ ُ ُ ۡ ُ ّ � َ ُ ََُٰ َ ّ َ ُ
َ ّ َن
ٌ � نَ ۡ�ه ِۡم لَ َقد
ٰ َ َ َ�
﴾ ٣ ِير
﴿ أذِن ِ �َِين ي�تلون ِ�ََهم ظل ِم ۚوا
ِ
[٣٩ :]ﺤﻟﺞ
‘‘(কািফরগন) যােদর সােথ যু � করেত �বৃ � তােদরেক যু ে�র
অনু মিত েদয়া হেয়েছ। েযেহতু তারা মাজলু ম, আর আ�াহ িন�য়
তােদরেক সাহাযয্ দােন সক্’’(সূ রা হ�:৩৯)
ْ ُ َ َ
ّ ْٓ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ُ َُٰ َ ّ ّ
ّ ُ �َ َ
َ ّ ِنَ ٱ
َ
ُِب
يل ٱَِ ٱَِين ي�ت ِلون�م و� �عتد ۚوا
ِ ِ ۡ﴿ و�ٰت ِلوا ِ� سب
َ ٱل ُم ۡع َتد
[١٩٠ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِين

11

‘‘যারা েতামােদর সােথ যু � করেত �বৃ � হয়। আ�াহর পেথ
েতামরা তােদর সােথ যু � কের। িক� তােদরেক অে� আ�মণ
কের
সীমাল�ন
কিরও
না।
িন�য়ই
আ�াহ
সীমাল�নকারীেদরেক ভালবােসন না।”(সরা আল বাকারাহ:১৯)
কুরআেনর অনয্ে� এেসে
َ َ ُّ َّ� ْ ُ َُ َ ّٓ ّ َ َۡ
ْ ُ ۡ ُ َ ّ
َ
ٰ
��َۗ َول ۡو
� ح ٍق ِ�َ أن �قولوا َُنا
غ
ب
ِم
ه
ر
�ِ
د
ِن
م
﴿ �َِين أخ ِرجوا
ِ ِ
ِ
َ َ َ ٞ ََٰ َ َ ٞ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ّ ُّ
َ َۡ َ ّ
ّ ُ َۡ
ۡ
ُ�جد
َ
ُ
ٰ
ِ د� َع �َِ �َاس �عضه َم بِبع ٖض َ َهدِمت ص�مِع و�ِيع وصل�ت وم
ّ ُُٓ ُ َ َ ُّ ّ
ّ
ۡ ِيها
َ ّ َِن
َ � يُ ۡذك ُر
ٌّ �َ َقَوِي
ٱس ُم �َِ كث ِٗ��ۗ َ� َن�َُنَ �َ من ين�ه ۚۥ
ٌ َعز
[٤٠ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٤ �ز
ِ
“যারা অনয্ায়ভােব িনজ েদশ হেত বিহ�ৃত হেয়ে, অনয্ েকানও
অপরােধ নয়। বরং এতটুকু বলার জনয্ ে, আমােদর �িতপালক
আ�াহ। আ�াহ যিদ িকছু মানু ষেক অপর িকছু মানু ষ�ারা পরাভূ ত
না করেতন তেব স�য্াসীেদর তপসয-কুিটর, ইসায়ীেদর ভজনালয়,
ইয়াহুদীেদর পূজ-গৃহ এবং মুসিলমেদর মসিজদ ইতয্ািদ েযখােন
অসংখয্বার আ�াহর নাম উ�ািরত হেয় থাে, িন�য় �ংস হেয়
েযেতা। আর েয বয্ি� তার(�ীেনর) সাহাযয্ করেব বশয্ আ�াহ
তােক সাহাযয্ করেব, িন�য় আ�াহ তা‘আলা শি�শালী ও
পরা�মশালী।” (সূ রা হ�:৪০)
উপেরা� আয়ােত কারীমাগুেলা িবে�ষণ করেল বুঝা যায় ে,
িনযর্ািত িনপীিড়ত েদশ েথেক িবনা অপরােধ বিহ�ৃ ত মুসিলমেদর
সােথ যু ে� িল� থাকা কািফর মুশিরকেদর িবরুে� যু করার
জনয্ ইসলাম িনেদর্শ িদেয়েছ। তেব এেক্ষে� েকানও অবই
েকানও �কার সীমাল�ন করা ৈবধ নয়।
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রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জীবেন �তয্ক্ষ
পেরাক্ষভােব েযসব যুে� অংশ�হণ কেরিছেলন র েবিশরভাগই
িছল �িতরক্ষামূলকআবার েকাথাও েকাথাও িতিন আ�াহর পেথ
দাওয়াতদােন বাধা হওয়ার কারেণ কােফরেদর িবরুে� যু�
কেরিছেলন। ত�েধয্ ওহুদ এবং খ�েকর যু� িছল সরাসির
�িতরক্ষামূলক। আর ব, তাবুক ও ম�া িবজেয়র কারণগুেলা
িবে�ষণ করেলও একথাই �িতভাত হয় েয, এসব যু ে�র মূ েল
িছল কােফরেদর চরম বাড়াবািড়, অে� ৈসনযবািহনী িনেয় মদীনা
আ�মণ, দাওয়ােতর পেথ �িতব�কতা সৃ ি� �ভৃিত। অতএব
েযসব �াচয্িবদ এসব যু�েক শুধু আ�মনা�ক বেলন তা
অপ�চার ৈব িকছু ই নয়।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বয়স যখন ৫৩ বছর
তখন িতিন মিদনায় িহজরত কেরন, তারপর েথেক যু ে�র সূ চনা
হয়। িক� নবুয়ত লাভ কেরিছেলন ৪০ বছর বয়েস। অবিশ�
েতর বছর অেনক অতয্াচার িনযর্াতন সহয্ কের, হাবশায়
িহজরত কেরেছন। তার ি�য় সাহাবীগেণর উপর অেনক িনযর্াতন
চালােনা হেয়েছ। তথািপও দীেনর �ােথর্ ৈধযর্ ধারণ কেরেছন। যি
যু ে�র উে�শয্শুধুইআ�মনা�ক হেতা তাহেল ৈধেযর্র �েয়াজন
িছল েকন?
মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান েকানিটেত �য়ং
িনেজ উপি�ত হেয় যু � পিরচালনা কেরেছন, যােক ঐিতহািসকগণ
গাযওয়া বেল। আবার েকান েকান অিভযােন িনেজ অংশ �হণ না
কের, িবেশষ সাহাবার েসনাপিতে� বািহনী ে�রণ কেরেছন,
এগুেলাে সািরয়া বলা হয়। মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
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ওয়াসা�াম এর জীবেন েমাট ২৯ িট গাযওয়াহ এবং ৬৩ িট
সািরয়য্াহ সংঘিটত হেয়িছল। তাঁর সশরীের অংশ�হণকৃত
গাযওয়ার সংখয্া নয়িট যথ: বদর, ওহু, আল মারায়সী, খ�ক,
কুরায়জা, খায়বর, ফাতহ মা�াহ, হুনাই, আত-তােয়ফ।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কয়িট যু ে� অংশ�হণ
কেরেছন:
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীবেন েমাট সাতাশিট
িজহােদ সরাসির েনতৃ� িদেয়েছন। মুহা�াদ ইবেন ইসহাক,
ওয়ােকদী, ইবেন সাদ উ� মেতর সােথ একা�তা েঘাষণা
কেরেছন। িক� সা‘ঈদ ইবেন মুসাইয়য্াের মেত, ২৪ িট এবং
জােবর ইবেন আ�ু �াহর মেত ২১ িট এবং যােয়দ ইবেন
আরকােমর মেত ১৯ িট, মূ সা ইবেন ওকবার মেত ৮ িট ।
মূ লত ﺳ�ﺔ
 ﺑﻌﺚ ﺟيﺶ ﻏﺰوةএর সংজ্ঞা িনরূপেণ পাথর
থাকার কারেণ উ� মতপাথর্কয্ পিরলিক্ষত
মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
িবিভ� িদেকর পযর্ােলাচন:

এর সমর জীবেনর

যিদ আমরা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমর
জীবেনর িবিভ� গুরু�পূণর্ িদকগুেলা পযর্ােলাচনা কির ত
আমােদর কােছ �� হেয় যােব েয, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম একজন সমরিবদ িহেসেব কত উ� আসেনর িছেলন।
েযা�া িহেসেব িতিন েকমন িছেলন? সাহাবােয় িকরামেক িতিন
িকভােব �িশক্ষণ িদেয়েছন। তার যু� উপকরণ েকমন ি?
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যু ে�র ময়দােন িতিন েকমন েকৗশল অবল�ন কেরন? িনে�র
আেলাচনা েথেক এসব �ে�র উ�র আমরা সহেজই েপেয় যাব।
�িতরক্ষা খােতর �ান িনবর্:
িহজরেতর পূ েবর্ রাসূ েল কারীম সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েকান অিভযান পিরচালনা কেরন িন। তাই তাঁর সমর জীবেনর
ইিতহাস িহজরত সংঘিটত হওয়ার পরই শুরু হেয়েছ। েযম
আমরা েদখেত পাই েয িতিন িহজরেতর পরই মদীনােত মুসিলম,
ইয়াহুদ েগা�গুেলা িনেয় েয রা� গঠন কেরন তােত িতিন
সবেচেয় গু� িদেয়িছেলন �িতরক্ষা খাতেক। শহেরর অভয্�
েথেক তারা শ�র েমাকােবলা করেব না িক শহেরর বাইের িগেয়
অব�ান িনেব েস িস�া� �হেণর অিধকার তার উপর নয্� িছল।
সামিরক চুি��াপন:
সামিরক চুি�, এটা রাসূ েলর জীবেনর সামিরক তৎপরতার
অনয্তম কাজ। যা তার সািরক জীবনেক তাৎপযর্মি�ত কেরেছ।
মিদনায় িনরাপ�া িবধােনর জনয্ িতিন পা�র্বতী েগগুেলার সে�
সামিরক চুি� স�াদন কেরন। মদীনার �িতরক্ষা বয্ব�া
শি�শালীকরণ ও তােক বিহঃশ�র আ�মণ েথেক মু� করাই
িছল মূ ল লক্ষয্। শ�পক্ষেক শহর রা� মদীন�েদর আ�মণ
কেরই তৃ� থাকেত হত, বড় েজার এটা হেত পারত মদীনা
আ�মেণর ওয়ািনর্�রূপ। ফেল মিদনার চতুিদর্েক এক িনরাপ�
েব�নী ৈতির হল।
েগােয়�া বািহনী গঠন:
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েগােয়�া বািহনী গঠন মহানবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
সমরজীবেন বুি�- িবচক্ষণতার �মা বহন কের। বদর যু ে�র
িঠক পূ েবর্ েকারাই- কােফলার উপার িনেষধাজ্ঞা সে�ও তার
বািণেজয্ েবর হেল রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দু জন
েগােয়�া পািঠেয় িছেলন িসিরয়ায় তােদর তথয্ সং�েহর জনয্
তৎকালীন একমা� �ত বাহন উেটর মাধয্েম। েগােয়�া
�তয্াবতর্র পূ েবর্ই রাসূল বািণজয্ কােফলা স�েকর্ ত
েপেয়িছেলন এবং িতিন অিভযােনও েবিরেয় পেড়িছেলন। তথয্
যােত শ� িশিবের না েপৗঁেছ েস জনয্ যথাসাধয্ সতকর্
4
অবল�ন কেরিছেলন ।
৩

িনরাপদ �ান িনবর্াচন ও অনায়ােস আ�েগাপেনর সুেযাগ ও
েকৗশল:
অিভযােন েবর হেয় নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনার
উ�ের না িগেয় িতিন অ�সর হেলন দিক্ষেণ ম�ার িদেক
িনরাপদ একিট অব�ােন েথেক শ�র পথেরাধ করাই িছল তাঁর
উে�শয্। এ জনয্ িতিন বদরেক িনবর্াচন করেলন। উঁচু উঁ
পাহােড়র মােঝ সংকীণর্ উপতয্কায় এ অব�া মুসিলম বািহনী
অনায়ােস পাহােড়র েকােল আ�েগাপন করেত পারত। আবার
সংকীণর্ উপতয্কায় শ� েসনা উপর অতিকর্ত হামলা চালােনা ি
সহজ। শ� বািহনীর স�ােন মুসিলম বািহনী িবিভ� �ােন ত�ািশ
চালায়। নবীজী িনেজও দু জন সাহাবীসহ তেথয্র স�ােন েবিরেয়
4

আ�ামা আযাদ সু বহানী, িব�বী নবী, মাওলানা মুিজবু র রহমান, ঢাকা: ই, ফা, বা,

�থম �কাশ ১৩৭৫।
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পেড়ন। স�ী সাথীগেনর সে� আেলাচনাে� িতিন মুসিলম বািহনীর
তাবু �াপেনর জায়গা িনধর্ারণ কেরন।
পািনর উৎস িনয়�ণ:
এিদেক নবী করীম সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জানেত
পারেলন বািণজয্ কােফলা ম�ায় চেল িগেয়েছ এবং ম�ার
মুশিরকরা আবু েজেহেলর েনতৃে� মদীনা আ�মেণর জনয্ অ�সর
হে�। স�ী সাথীেদর সােথ আেলাচনাে� উ� সংবােদর িভি�েত
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পািনর একমা� উৎস
িনয়�ণ কেরন। অথর্াৎ বদেরর েয �ােন কুেয়ািট অবি�ত েস
�ানিটেত িশিবর �াপন কেরন। যা িছল বদেরর পািনর একমা�
উৎস।
জলাধার িনমর্াণ ও পািনর কুেয়ার �হরী িনয ু:
সাহাবীগেনর পরামশর্�েম কুেয়ার পােশ একটা জলধার খনন
কেরন এবং জরুরী অব�ার কথা িবেবচনায় এেন জলধারিট পািন
�ারা পূ ণর্ কেরন। শ� েসনারা যােত কুেয়ার পােশ আসেত না
পাের েসজনয্ একজন �হরী েমাতােয়ন কেরন। সতকর্তামূল
এসব বয্ব�া সামিরক িবেবচনায় খুবই ফল�সূ বেল ইেতমেধয
�হরার দািয়ে� িনেয়ািজত মুসিলম েসনারা দু জন েলাকেক
ে�ফতার কের, তারা কুেয়ার িদেক আসিছল পািন িনেত।
ৈসনয্েদর ৈদনি�ন খাদয্ �হেণর উপর অনুমান কের শ� সংখয
িনধর্ার:
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এর মাধয্েম রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সামিরক
জীবেনর কূটনীিতর �মাণ পাওয়া যায়। নবী করীম সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ে�ফতারকৃত েসনােদরেক বয্ি�গতভােব
িজজ্ঞাসাবাদ করেলন ‘‘েতামরা েক? ‘‘আমরা ম�ী বািহনীর
েলাক’’ েতামরা কতজন? ‘‘আমরা জািন না।’’ ‘‘েতামােদর
েলােকর জনয্ �িতিদন কয়িট উট জবাই হ? ‘‘একিদন নয়িট
জবাই হেলও পেরর িদন ১০ িট। একিট উেটর েগাশত ১০০
জেনর আহার চেল। এ েথেক নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
অনু মান করেলন েয, তােদর সংখয্া হেব ৯০০ েথেক ১০০০
ৈসনয্। বা�েব তারা িছল৯৫০ জন 5।
৪

মহানবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু � উপকরণ:
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তৎকােল যু ে�র জনয্ েযসব
উপকরণ বয্বহার কেরিছেলন তা হল অ, বমর, উট, তেলায়ার,
তীর। সহীহ বণর্ন অনু যায়ী বদর যু ে� মুসিলম ৈসনয্ সংখয্া িছ
৩১৩ জন। অ� িছল মা� ২ িট, উট িছল ৭০ িট, বমর্ িছল১২
িট, ৈসনয্রা পালা�েম এগুেলার উ সওয়ার হেয় যু � করার
পিরক�না কের।

সারারাত ইবাদত:

5

ড.মুহা�দ হামীদু �াহ, িজহােদর ময়দােন রাসূ ল মুহা�দ(সা) অনু : মুহা�দ লু তফুল

হক , ১ম �কাশ, ঢাকা:ই,ফা,বা ১৯৯১।
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বদর যু ে� রাতভর সম� ৈসনয্ িব�াম িনেলা িক� নবীসা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সারারাত ইবাদেত মশগুল িছেলন।
ৈসনয্েদর ে�ণীিবনয্াস ও অিধনায়ক িনবর্:
১৭ রমজান ফজেরর পর িতিন মুসিলম বািহনীর সামেন িজহাদ
স�েকর্ এক উ�ীপক ভাষণ েদন। অ:পর যু ে�র িনয়ম
অনু সাের ৈসনয্েদর ে�ণী িবনয্াস করেলন। �েতয্ক ে�ণীর জে
অিধনায়ক িনবর্াচন করেলন।
যু ে�র ময়দান পযর্েবক্ষণ ও সামিরক দ�র �:
বািহনীর িনরাপ�া ও ঝুঁিক েথেক মুি�র জনয্ স�াবয
সতকর্তামূলক বব�া িনেলন। পাহােড়র চূ ড়ায় েছাট ঘর ৈতির
করা হেলা নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- যােত েগাটা যু �
ময়দান ��ভােব পযরেবক্ষণ করেত পােরন এবং অিধনায়ণেক
�েয়াজনীয় িনেদর্শনা িদেত পােরন। েসজনয্ �েয়াজনীয় পদেক
েনয়া হেলা। ব�ত পেক্ষ এ কুেড়া ঘরিট িছল মুসম বািহনীর
�ধান সামিরক দ�র। �ধান েসনাপিতর দািয়� িতিন এখান
েথেকই পালন কেরন। েযিট িছল শ� েসনােদর দৃ ি�র বাইের
এবং ম�ী বািহনীর তীর�াজেদর তীরও এ ঘের আঘাত হানেত
পারেতা না। �তগামী দু ’িট মাদী উটেক সদর দ�েরর পােশ
েবেধ রাখা হেলা। এটা করা হেলা দু েযর্গ মুহুেতর্ বয্ব�া �হে
সু িবধােথর্
মুি�পণধাযর:
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মুসিলম বািহনী আ�াহ পােকর স�ি� কামনায় বীর িব�েম যু �
করল এবং সংখয্া ��তা িনেয়ও িবশাল বািহনীেক পরাভূত
করল। শ�পেক্ষর ক্ষয়ক্ষিত হেলা িবপুল প, যু �েক্ষে
৭০জন িনহত হেলা, আহত হেলা অসংখয্জন। শ� েসনােদর
দু বর্ল করের জনয্ মুি�পণ পিরেশােধর বয্ব�া করা হল। যাে
মুসিলমেদর আিথর্ক িভি� মজবুত হয়।
তেলায়ার না ধরার �িত�িত:
যােদর মুি�পেণর ক্ষমতা ন, েলখাপড়াও জানা েনই তারা আর
কখেনা মুসিলমেদর িবরুে� তেলায়ার ধরে না এ শেতর্ ম ু�
কের েদয়া হল।
মুসিলম ব�ীেক মুশিরক ব�ীর িবিনমেয় মু�করণ:
পুতুল তথা মুিতরপূজারী ব�ীর িবিনমেয় মুসিলম যু �ব�ীেক
ছািড়েয় আনার ও িস�া� েনয়া হয়।
উপযু � �ান িনবর্াচ:
ওহুদ যুে� সাত’র েচেয় ক্ষু� মুসিলম বািহনী িতন হাজা
ৈসেনয্র িবশাল মুশিরক বািহনী মুেখামুিখ হল। ওহুদ পাহাড়িট
িছল দু ’িট বৃ � িবিশ� একিট ধনু েকর মত। অভয্�র ভােগর বৃে�
�েবেশর পথিট খুবই সংকীণর্। মুসিলম বািহনী এখােনই িশিবর
�াপন কের। সামিরক দৃ ি�েত এ �ানিট িছল খুবই গুরু�পূণর
কারণ এ পথ িদেয়ই শ�েসনােদর পেক্ষ মুসিলম বািহনী
প�াৎভােগ আ�মণ করার স�াবনা িছল এবং শ�েসনার
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আ�মণ �িতহত করার জনয্ এ �ানিট িনয়�েণ রাখা িছল
জরুরী। এ �ানিট �হরার জনয ৫০ জন তীর�াজেক িনেয়াগ
করা হেলা। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �� ভাষায়
িনেদর্শ �দান কেরন ে, যিদ েতামরা �তযক্ষ কর েয শকুনর
মুসিলমেদর মৃতেদহ ক্ষত িবক্ষত করেছ তবু েতামরা �ানচ
হেব না।
পরবতর্ীেত যখন ঐ িটলািট মুসিলম �হরা শূনয্ হয় তখন
মুশিরক বািহনী তােদর আ�মণ �ারা মুসিলমেদর �িতহত কের
এবং মুসিলমেদর �চুর ক্ষিত সাধন হয়। এ যুে� বমর্ধারী ৈস
িছল ১০০ জন।
যু � েশেষ কািফরেদর গিতিবিধর লক্:
যু � েশেষ কািফরেদর গিতিবিধ স�েকর্ েখাঁজ েনওয়ার জনয্ িতি
কেয়কজন ৈসনয্ পাঠােলন। বেল িদেলন যিদ তারা উেটর িপেঠ
সওয়ার হয় তাহেল বুঝেত হেব ওরা িফের যােব ম�ায় দীঘর্
সফের। আর যিদ েঘাড়া বয্বহার কের তাহেল ওেদর গ�বয্
হেব মদীনা। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সামিরক ধী
শি� েথেক অনু ধাবন করেত পােরন েয, পথ চলেত চলেত শ�
েসনারা আবার মদীনার উপর আ�মণ করার ও লু টতরাজ করার
িস�া� িনেত পাের। তাই িতিন আবু সু িফয়ানেক প�াদধাবন
কবার জনয্ আবার অিভযােন েবর হন। ইতয্াের আবু সু িফয়ান
উপলি� করেত পাের েয, িবজয় অজর্েনর জনয্ সবটুকু সুেযােগ
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বয্ব�ায় না কের েস ভুল কের েফেলে 6। িক� পরবত�েত েস
মুসিলমেদর ��িতর কথা শনে েপের চেল েযেত বাধয
হয়।
৫

পিরখা খনন:
খ�েকর যু ে� নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �িতরক্
বয্ব�ায় েকাথায় িক �িট আেছ এবং েকাথায় পিরখা খনন করেত
হেব তা িনরূপণ কেরন। পিরখািট এতখািন চওড়া কেরন ে,
একিট �তগামী েঘাড়াও লাফ িদেয় তা অিত�ম করেত পারত
না। আবার ৩/৪ ফুট গভীর থাকায় েকউ পিরখায় পেড় েগেলও
িনজ �েচ�ায় উেঠ আসাও স�ব িছল না। ম�াবাসীরা এ ধরেনর
পিরখা যু ে� েমােটও পারদশর্ী িছল না। তাই তারা পিরখা
অিত�ম করেত পারল না।
িবনা যু ে� ি�-মুেখা আ�মণ �িতহত:
পরবতর্ীেত যখন মুশিরকেদর �ারা অবেরাধ চলিছ, তখন তারা
িবক� অনয্ একিট পিরক�না করিছল। তারা েদখল দীঘর্ মা
বয্াপী যু� করার পরও িবজয় অজেন বয্থর্ হেয়েছ। তদে�িক্
খায়বেরর েনতার অব�া অনু ধাবন করার জনয্ অিত সংেগাপেন
মদীনা সফর কেরন। ইহুদী েগা� বনু কুরায়জা তখেনা মদীনায়
বসবাস করিছল এবং মুসিলমরাও িছল তােদর �িত আ�াশীল ।
খায়বেরর বনু নিযর েগাে�র ইহুদী েনতা মদীনার ইয়াহুদী েগা
6

েল:কেনর্ল এম েকােরশী,েগৗরবদী� িজহাদ,অনু : মুহা�দ লু তফুল হক, ১ম

�কাশ,ঢাকা:ই,ফা,বা, ১৯৮৯।
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বনু কুরায়জার েনতার সে� েযাগােযাগ �াপন করল। েস বনূ
কুরায়জার েনতােক এ মেমর্ রাজী করেত সমথর্ হল িম�বািহন
যখন মুসিলমেদর িবরুে� মুেখামুিখ সংঘেষর্ িল� থাক, বনু
কুরায়জা তখন প�াৎ িদক েথেক মুসিলমেদর আ�মণ করেব।
দু ’িদক েথেক চােপ পেড় মুসিলম বািহনী না�ানাবুদ হেব এবং
তােদর পরাজয় ঘটেব। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
ইহুদীেদর েগাপন ষড়য�েক জানেত পােরন। িতিন তার সামিরক
ও রাজৈনিতক �জ্ঞা িদেয় িম� বািহনীর এ ষড়য�েক নসয্
করার �েচ�া চালান। এ কােজর জনয্ িতিন এমন একজন
েলাকেক িনবর্াচন করেলন যােক সকেলই েপৗ�িক িহেসেব
জানত। অথচ �কৃতপেক্ষ িতিন িছেলন একজন নওমুসিলম। নব
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উপর রাজৈনিতক িমশেনর
দািয়� িদেয় �থেম বনু কুরায়জায় পাঠান। িতিন বনু কুরায়জােক
বলেলন, িম� বািহনী েয কখেনা তােদর পিরতয্াগ করেব ন, এ
বয্াপাের তােদর িনি�ত হয়া আবশয্ক। কারণ যু� েশেষ
এককভােব তােদরেক মিদনায় থাকেত হেব এবং মুসিলমেদর
�িতেরাধ করার মত সমথর্ তােদর েনই। িতিন তােদর আরও
পরামশর্ িদেলন ে, তােদর উিচত হেব মুশিরকেদর িনকট হেত
কেয়কজন বয্ি�েক জািমন িহেসেব রাখা। এর ফেল েশষ
মুহুেতর্ও েয মুশিরকরা তােদর স িব�াসঘাতকতা করেব না েস
িবষেয় িনি�ত হওয়া যােব। এরপর িতিন েগেলন িম� িশিবের
েকারাইশ কয্াে, েসখােন িতিন পিরিচত িছেলন একজন
েপৗ�িলক িহেসেব। িতিন তােদরেক বনু কুরায়জা ও মুসিলমেদর
মধয্কার েযাগােযােগর কথা জানােল, েগাপন তথয্ ফাঁস করার
ভি�েত িতিন বলেলন ইয়াহদীরা কেয়কজন েকারাইশ েনতােক
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িনেজেদর কােছ িনেত চায় এবং তারা তােদরেক েসাপদর্ করেব
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হােত। পরবতর্ীেত
েকারাইশ েনতারা বনূ কুরায়জার সে� আনু �ািনক ৈবঠেক বেস
এবং বনু েকারায়জা দু েটা দাবী উ�াপন কের। �থমত:
েকারাইশেদর কেয়কজন েলাকেক তােদর িনকেট জািমন িহেসেব
রাখেত হেব। ি�তীয়ত, শিনবার যু � করা যােব না। ফল�িতেত
েকারাইশ এবং বনু কুরায়জার মধয্কার ৈম�ী স�েকর্র এখােন
সমাি� ঘেট এবং শাওয়াল মােসর েশেষ িদনিটেত মদীনার উ�র
দিক্ষণ িদক হেত একেযােগ েয আ�মণ হওয়ার কথা িছল রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এ সমরিবদয্ায় গভীর েমধা থাকার
কারেণ উ� আ�মণেক িবনা যু ে� �িতহত করা হল।
ম�া-অিভযান:
এখন আমরা লক্ষয্ করব -অিভযােনর িদেক। েসই অিভযােন
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয কেঠার সমরনীিত
অনু সরণ কেরন িনে� েসগুেলােক ফুিটেয় েতলার েচ�া করব
ইনশাআ�াহ।
- এ অিভযােনর �থমই মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম মদীনায় �েবেশর সবগুেলা পথ ব� কের িদেলন।
- �েতয্ক �েবেশর পেথ েসনা েমাতােয়ন করেলন।
- গৃহীত ��িত স�েকর্ েকান তথয্ যােত পাচার হেত না পাে
েস জনয্ বব�া িনেলন।
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- স�ী সাথীগণেক শুধু জািনেয় িদেলন েয গুরু�পূণর্ এ
অিভযান অতয্� িনকেট। িতিন তােদরেক ��িতও িনেত বলেলন।
-অিভযান স�েকর্ আর েকান বয্াখয্া িদেলন ন
-অিভযােনর লক্, সূ � আবু বকর রািদয়া�াহু ‘আনহর
িনকটও িছল অজানা। এ অিভযান স�েকর্ িতিন েয িক
েগাপনীয়তা রক্ষা কেরিছেলন এ ঘটনা েথেক তা �� হেয় ওেঠ
আবু বকর রািদয়া�াহু‘আনহ নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর �ী আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহ এর িনকট এ অিভযান
স�েকর্ জানেত চান। েকাথায় অিভযােন যােব এবং কখন যােআেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহ ও েস স�েকর্ িকছু জানেতন না।
র�পাতহীন িবজয়:
অতঃপর রাসূ ল এমন একিট বয্ব�া �হণ করেলন যার গুরু�
তাৎপযর্ েকবলমা� একজন সমরিবশারেদর পেক্ষই িবে�ষণ
অনু ধাবন করা স�ব।
ৈম�ী েগা�গুেলােক বলেলন এবার অিভযােন যাবার সময়
তােদর মদীনায় আসা অনাবশয্ক। বরং তারা ��ত থাকেব। যখন
মুসিলম বািহনী তােদর এলাকার মধয্ িদেয় অ�সর হেব তখনই
তারা মূ ল বািহনীর সে� েযাগ িদেব। িক� েকাথায় তারা অিভযােন
যােবন েস িবষয়িট তােদর কােছ অজানা রেয় েগল।
হুযায়ফা ইবেন ইয়ামানরািদয়া�াহু‘আনহ এর সূ ে� েবাখারী
শরীেফ বিণর্ত আেছ ে, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
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দিক্ষেণ ম�ার িদেক না িগেয় উ�েরর পথ ধরেলন। ফে
সকেলর মেধয্ এ ধারণার সৃি� হয় ে, যু � হেব েরামানেদর
সে�। িকছু দূর যাওয়ার পর গিতপথ পিরবতর্ন কের উ�র পূবর
িদেক অ�সর হেলন। এবার িতিন রওয়ানা হেলন দিক্ষণ পূব
িদেক। অথর্াৎ েগাটা পথ িতিন অিত�ম করেলন আকা বাঁকা পেথ
ফেল তার মূ ল পিরক�না স�েকর্ েকউ িকছু আঁচ করেত পারল
না। হুযায়ফা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্ত আেছ ে, মুসিলম
বািহনী ম�ার েশষ �াে� পবর্তমালার কােছ ছাউিন েফলার পূেবর
েস আমেলর িবেবচনায় দশ হাজার ৈসনয্ বািহনীিট িছল েবশ বড়।
এত বড় বািহনীেক সহেজ েলাক চক্ষুর অ�রােল রাখা স�ব িছ
না। অথচ ম�াবাসীরা মুসিলম বািহনীেদর আ�মেণর কথা
জানেত পাের হঠাৎ কের আকি�কভােব 7।
৬

সামিরক অিভযােনর সময় ৈসনয্ বািহনীেত সি�িলতভােব পাক
করার রীিত আেছ। এবার েস রীিত পিরহার করা হল। নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতয্কেক বয্ি�গতভােব তােদ
রা�ার বয্ব�া করেত বলেলন। ফেল দশ হাজার ��িলত চু�ী দূর
েথেক দৃ শয্মান হেয় উঠল। ম�ার শাসক আবু সুিফয়ান একিট উঁচু
পাহােড়র চূ ড়া েথেক বা�ব অব�া জরীপ কের এবং এ িস�াে�
েপৗঁেছ েয প�াশ হাজার ৈসেনয্র িবশাল বািহনী ম�া আ�ম
করার জনয্ ৈতির হেয়েছ। িবষয়িট খিতেয় েদখার জনয্ েস
পাহােড়র চুড়া েথেক েনেম আেস। িঠক েস সময় মুসিলম বািহনীর

7

অধয্াপক মাওলানা আশরাফ আলী আবাদ,কুরআন হাদীেসর আেলােক ৈসিনেকর
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একটা েপে�াল দল েসখােন েপৗঁেছ এবং আবু সুিফয়ান তােদর
হােত ধরা পেড়।
েস িছল ম�ার সামিরক �ধান। অথচ তার ে�ফতার স�েকর্
ম�াবাসীরা িকছু ই জানেত পারল না। তােক নবীিজর সামেন
হািজর করা হেল িতিন তার িনরাপদ অব�ান এবং তার সে�
স�য্বহােরর িনেদর্শ িদেলন। পেরর িদন সকােল নব সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট অ�িতেরাধয্ বািহনীর �ধান িহেেব
ম�ানগরীেত �েবশ কেরন। অথচ ম�ার েলােকরা মুসিলম
বািহনীর গিত-িবিধ স�েকর্ িব�ু িবসগর্ও জানত না। এমনি
তােদর েনতাও িছল শহেরর বাইের মুসিলমেদর হােত। নবীজীর
িনেদর্েশ আ�াসরািদয়া�াহু‘আনহ আবু সু িফয়ানেক এমন একিট
জায়গায় দাঁড় করােলন েযখান েথেক িতিন মুসিলম বািহনীেক
অনায়ােস েদখেত পায়। দশ হাজার ৈসনয িনেয় মুসিলম বািহনী
তার পাশ িদেয় এিগেয় েগল। ৈসনয্বািহনী এক একিট দেলর
েনতৃ� িদেলন এক একজন েগা� �ধান। আবু সু িফয়ােনর পাশ
িদেয় েকান একদল অিত�ম-কােল আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহ
দেলর গঠন ও ৈবিশ�য্ স�েকর্ বনা করিছেলন। সবেশেষ
আসেলন নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। নবীজীর �িত
ইি�ত কের সু িফয়ানেক বলল- েতামার ভাইেয়র �ান
�কৃতপেক্ষই রা-িধরােজ েপৗঁেছ েগেছ। তার শি� ও �ভাব
এত েবশী েয, এখন েরাম স�াটও তার বয্াপাের ভীষণ
আতংিকত। যােহাক আবু সু িফয়ােনর পাশ িদেয় অিত�ম কােল
িতিন তােক েছেড় েদয়ার িনেদর্শ িদেলন। আবু সুিফয়ানও নবীজীর
সিদ�ার �িত অনু কূল সাড়া িদেলন। এভােব মহানবী সা�া�াহু
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার �খর সমর েকৗশল িদেয় িবনা
র�পােত ম�া িবজয় কেরন।
তাবুক অিভযান:
তাবুক যু ে�র পূ েবর্ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন
জানেত পারেলন িহরাি�য়াস মুসিলম রা� মদীনােক �ংস করার
জনয্ এিগেয় আসে, তখন নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
১০ হাজার মুজািহদ িনেয় মদীনা ও দােমে�র মধয্বতর্ী �াে
িশিবর �াপন কেরন। মুসিলম বািহনীর এ িবরাট আেয়াজন েদেখ
েরামানরা ভীত হেয় পলায়ন কের। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাবুক �া�ের ২০ িদন অব�ান কেরন 8। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসখানকার েলাকেদর িনকট
ইসলােমর দাওয়াত েপশ করেলন। অেনেকই মুসিলম হেলন এবং
 دوﻣﺔ ﺠﻟﻨﺪلনামক ি��ান শাসক কর �দান করেত স�ত হয়।
অবেশেষ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও সাহাবাগণ
িবজয়ীর েবেশ মদীনায় িফের আেসন।
৭F

েগােয়�া সংবাদ �াি� ও খলীফা িনযু �:
মদীনা হেত িবতািড়ত ইহুদী স�দায় বনু নযীর ও বনু েকারায়জা
গাফতান েগা�সহ ৪০০০ ৈসেনয্র িবশাল বািহনী গঠন কের
মদীনা আ�মেণর িস�া� েনয়। েগােয়�া সংবােদর িভি�েত
নবীিজ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম খবর েপেয় ﺳﺒﺎع ﺑﻦ
8
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 ﻋﺮﻓﻄﺔেক মদীনার খলীফা মেনানীত কেরন। ২০০ অ�ােরাহীসহ
১৬০০ মুসিলম েযা�া িনেয় খায়বেরর িদেক যা�া কেরন।
পযর্ায়�েম দািয়� �দা:
খায়বের তােদর েমাট ৮ িট দু গর িছল। মুসিলমরা তােদর ১৫ িদন
অবেরাধ কের েরেখেছন। ৮ িট দু েগর্র মেধয  ﻗﻤﻮصদু গ্িট 
র িল
সবেচেয় দু েভর্দয্। েস দুগর্িট আ রািদয়া�াহু ‘আনহ এর হােত
িবজয় হেয়েছ। এজনয্ রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তেক
 أﺳﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﻟﺐবেল উপািধ িদেয়েছন কামীস দু গর্িট েঘরা করার
পর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাথাবয্থা আর�
হয়। যার কারেণ িতিন আবু বকর রািদয়া�াহু ‘আনহেক এ
েগাে�র দািয়� েদন। িতিন জয় করেত পােরন িন। পেরর িদন
ওমরেক িদেলন। িতিনও বয্থর্ হেলন  তৃতীয় িদরাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন ﻷﻋﻄ� الﺮاﻳﺔ ﻏﺪا رﺟﻼ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ ﻋ
 ﻳﺪﻳﻪসকােল নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আলীেক েডেক
ঝা�া তুেল িদেলন।
আপেস ইসলাম কবুেলর আহবান:
আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ রাসূ েলর িনেদর্শ েমাতােবক তােদরেক
�থেম ইসলােমর িদেক আহবান জািনেয়েছন। েকননা রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন
 ا ّ ََن،
َ ُّ
�ُﻬ
ا ْﻼَمِ  وَأَﺧْﺮﺒ ْﻫُﻢ
 ا�َ ﺑِﻚ
َ �َ ْ �َﻬْﺪِي
، » ُﻢْإِﻰ َﻟ ﻹِﺳ
ِ َِ ْ ﺑِﻤَﺎ �َِﺐُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ْ ﻓَﻮ
ّ ُُْﻼًﺧَ�ٌْ ل َ ﻚَ ﻣِﻦْ أَنْ ﻳَ�ُﻮنَ لَﻚَ ﻤﺣ
ﺮُ اﻨﻟَ َﻌ ِﻢ
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ইহুদীরা ইসলাম কবুেলর ��াব �তয্াখয্ান করায় িতিন �
হামলা চালােলন। শ� বািহনীর আ�মেণ তরবাির হাত েথেক
পেড় যাওয়ায় একিট দরজােক ঢাল িহেসেব বয্বহার কেরেছন
মূ তা অিভযান:
মূ তা অিভযান রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমর
জীবন পযর্ােলাচনার একিট গ�পূ ণর্ িদ। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলাম সু সংবাদ িদেয় ﺷﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
� اﻟﻐﺴﺎএর িনকট হােরছ ইবেন উমােয়রেক পাঠান। িক� তারা
তােক হতয্া কের। এেত রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বয্িথত হেলন এবং ৩০০০ হাজার মুসিলম ৈসনয্ েসখােন ে�রণ
কেরন। পরপর েসনাপিত িহেসেব িতনজন েসনাপিতর নাম
েঘাষণা েদন এবং িন� িলিখত িনয়ম অনু সরেণর িনেদর্শ েদন। যা
মানিবক দৃ ি�েকাণ েথেক একজন িবজ্ঞ সিবেদর �ারাই স�ব।
ক. যারা ইবাদত খানায় ম� থাকেব তােদর হতয্া করা যােব না।
খ. েকান �ী েলাকেক হতয্া করা যােব না।
গ. েকান িশশ/ বৃ � েলাকেক হতয্া করা যােব না
ঘ. সবুজ ও শসয্ ে� �ংস করা যােব না।
এ যু ে� রাসু ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনবর্ািচত পর
পর িতনজন েসনাপিতই শাহাদাতবরণ কেরন। েশষ পযর্� খািলদ
ওয়ািলদ এর হােত ঝা�া আেস। েস িদন তার হােত ৯ িট
তরবারী েভে� চুরমার হেয় যায়। এ যু ে�র পরই রাসূ ল সা�া�াহু
30

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম খািলদেক —ﺳﻴﻒ اﷲউপািধ েত ভূ িষত
কেরন।
হুনাইেনর যু:
এ যু ে� রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অসীম বীর�
ও সাহিসকতার �মাণ পাওয়া যায়। হুনাইন বসবাসরত -ﻫﻮازم
 ﺛﻘﻴﻒেগা��য় ম�া িবজেয়র ফেল আশংকােবাধ করল েয হয়ত:
মুসিলমগন তােদর উপর হামলা চালােব। তাই তারা চার হাজার
েযা�া গিঠত করল। তােদর যু � ��িতর খবর েপেয় রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ১২০০০ বার হাজার ৈসনয্ িনেয়
হুনায়েন যান। িক� তােদর �চ� আ�মেণ িটকেত না েপের
মুসিলম েসনারা যখন পালােত শুরু ক, তখন যু ে�র ময়দােন
সাহেসর সােথ যু � কের চেলিছেলন সাহসী সমরিবদ মহানবী
মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। িতিন পলায়নরত ৈসনয্
বািহনীেক নতুন উদয্েম যু� শুরু করার জনয্ আহবান জানা
এই বেল—
ﻳﺎ أﺻﺤﺎب الﺸﺠﺮة ﻳﺎ أﺻﺤﺎب اﻷﻧﺼﺎر
তখন সব মুসিলমগন জেড়া হেয় পুনবর্ার হামলা চালা। অবেশেষ
মুসিলমরা িবজয় লাভ কের। �থেম কািফররা পাহাড় ও জ�েল
েথেক অতিকর্ত হামলা চািলেয় মুসিলম েসনােদর পালােত বাধয
কের। এ যু ে� ৭,০০০ হাজার েলাক মুসিলমেদর হােত ব�ী হয়।
২৪,০০০ হাজার উট, ৪০,০০০ হাজার এর অিধক েভড়া ও বকরী
৪,০০০ হাজার �ণর্ েরৗপয্ গিনমত িহেব লাভ হয়।
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উপসংহার:
উপেরর �িতিট যু ে�র �িতিট পদেক্ষপই সামিরক দৃি�েকাে
খুবই গুরু�পূণর্। যা একজন সামিরক �ধানই েকবল উপল
করেত পােরন। সু তরাং উপেরা� সামিরক নীিতসমূ হ শুধু রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমর িবদয্ার ে���ই �মাণ
কের না; বরং ঐ সকল পদা� অনু সরণ করেত সামিরক �ধানেক
উৎসািহত কেরও বেট। যা িকনা মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সমরিবদ হওয়ার যথাথর্ �মাণ রােখ। তাই আমরা
এ কথাই বলব েয, গভীর মেন উপেরা� েকৗশলগুেলােক গেবষণা
করেল সফল সমরিবদ হওয়ার আরও নতুন নতুন প�া েবিরেয়
আসেব।
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