
 

 

P
ag

e1
 

 



 

 

P
ag

e2
 

 

ইসলামের অজানা অধ্যায় 
{তৃতীয় খণ্ড} 

 

েুহাম্মমের ব্যক্তিোনস জীব্নী  
(Psycho-biography)   
েক্তেনায় েুহাম্মে – েুই 
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একক্তি ধ্েমকারী ইবু্ক 
www.dhormockery.com 
www.dhormockery.net  
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 ইসলামের অজানা অধ্যায় 
 {তৃতীয় খণ্ড} 

েুহাম্মমের ব্যক্তিোনস জীব্নী (Psycho-biography):  
েক্তেনায় েুহাম্মে – েুই  

গ ালাপ োহেুে 
 

প্রন্থস্বত্ব: 
গ ালাপ োহেুে 

{অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক এই ব্ই-এর গকামনা অংমের েুদ্রণ করা যামব্ না; তমব্ ইবু্কক্তি ব্ন্টন করা যামব্।} 
 

প্রথে প্রকাে:  
গসমেম্বর, ২০১৬  

 

ইবু্ক ততক্তর: 
নরসুন্দর োনুষ 

 

প্রচ্ছে: 
নরসুন্দর োনুষ 

 

প্রকােক: 
ধ্েমকারী 

ঢাকা, ব্াংলামেে 
 

ইমেইল:  
  dhormockery@gmail.com 

 

ওময়ব্:  
www.dhormockery.com 

                                    www.dhormockery.net 
 

েূলয:  
ইবু্কক্তি ক্তব্নােূমলয ব্ন্টন করা যামব্। 

 

mailto:dhormockery@gmail.com
http://www.dhormockery.com/
http://www.dhormockery.net/
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উ ৎ স  ম 
 

“পৃক্তথব্ীর সকল োময়র উমেমে, যাাঁরা ধ্েমকমেম উোসীন সন্তানমের 'ক্তব্পথ ােী' গেমব্ আোর 
োময়র েত কষ্ট পান!  

এব্ং 
ব্াংলামেেসহ জ মতর সেস্ত েুিক্তিন্তা িিমা, প্রকাে ও প্রিারকারী োনুষমের উমেমে, 

যাাঁমেরমক ধ্েমান্ধরা যুম র পর যু  ধ্মর ক্তনপীড়ন ও হতযা কমর িমলমে।” 
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সূক্তিপত্র 
{সূক্তিপত্র ইন্টারঅযাকক্তিে ক্তলংক যুি; পব্ম নম্বর গলখায় োউস পময়ন্টার ক্তেময় সরাসক্তর পব্ম-পৃষ্ঠায় িমল 
যাওয়া যামব্, গসই সামথ পব্ম-পৃষ্ঠার িাইমিমল োউস পময়ন্টার ক্তেময় সরাসক্তর সূক্তিপমত্র আসা যামব্} 

 

উপক্রেক্তণকা:                  ০৯
          

েক্তেনায় েুহাম্মে– েুই 

পব্ম ৫৪: ওহুে যুদ্ধ-১: কী ক্তেল তার কারণ?              ২১ 

পব্ম ৫৫: ওহুে যুদ্ধ-২: নব্ীর যুদ্ধযাত্রা- পক্তথেমধ্যই এক অন্ধমক খুন!     ৩০ 

পব্ম ৫৬: ওহুে যুদ্ধ- ৩: ইহুক্তেমের েূক্তেকা কী ক্তেল?       ৩৮ 

পব্ম ৫৭: ওহুে যুদ্ধ-৪: শুরু হমলা যুদ্ধ!       ৪৫ 

পব্ম ৫৮: ওহুে যুদ্ধ-৫: পরাজময়র কারণ?  ক্তণেমতর গলাে!     ৫০ 

পব্ম ৫৯: ওহুে যুদ্ধ- ৬: ক্তব্শ্বাসঘাতকতা!        ৫৬ 

পব্ম ৬০: ওহুে যুদ্ধ- ৭: আহত েুহাম্মে!       ৬২ 

পব্ম ৬১: ওহুে যুদ্ধ-৮: আক্রান্ত েুহাম্মে!       ৭০ 

পব্ম ৬২: ওহুে যুদ্ধ-৯: 'ক্তনহত েুহাম্মে'       ৭৫ 

পব্ম ৬৩: ওহুে যুদ্ধ-১০: হােজার পক্তরণক্তত       ৮০ 

পব্ম ৬৪: ওহুে যুদ্ধ-১১: ক্তহমন্দর প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহা!      ৮৪ 

পব্ম ৬৫: ওহুে যুদ্ধ- ১২: আবু্ সুক্তিয়ামনর উপাখযান      ৯০ 

পব্ম ৬৬: ওহুে যুদ্ধ- ১৩: েুহাম্মে ও সাক্তিয়ার হাহাকার!    ১০৩ 

পব্ম ৬৭: ওহুে যুদ্ধ- ১৪: হােজার গোমক ক্রন্দন!     ১১০ 



 

 

P
ag

e6
 

পব্ম ৬৮: ওহুে যুদ্ধ–১৫: হােরা আল-আসাে অক্তেযান   ১১৪ 

পব্ম ৬৯: ওহুে যুদ্ধ– ১৬: নব্ী-গ ৌরব্ ধু্ক্তলসযাৎ!    ১২৫ 

পব্ম ৭০: ওহুে যুদ্ধ –১৭: ক্তব্নষ্ট গ ৌরব্ পুনরুদ্ধামর কলা-গকৌেল!  ১৩৯ 

পব্ম ৭১: ওহুে যুদ্ধ– ১৮ (গেষ পব্ম): ব্ন্দী হতযা!    ১৫৬ 

পব্ম ৭২: আল-রাজী ক্তেব্স (The day of Al-Raji)!    ১৬২ 

পব্ম ৭৩: আবু্ সুক্তিয়ানমক হতযার উমেমেয গুপ্তঘাতক গপ্ররণ!   ১৬৮ 

পব্ম ৭৪: ক্তব্র োউনা (Bir Mauna) উপাখযান!    ১৮০ 

পব্ম ৭৫: ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছে: গেষ েৃেয!    ১৯০ 

পব্ম ৭৬: ধ্াতুল-ক্তরকা (Dhatul-Riqa) হােলা!    ২০১ 

পব্ম ৭৭: খন্দক যুদ্ধ-১: কী ক্তেল তার কারণ?    ২০৭ 

পব্ম ৭৮: খন্দক যুদ্ধ-২: খন্দক খনন     ২১৫ 

পব্ম ৭৯: খন্দক যুদ্ধ-৩: সালোন িারসীর উপাখযান!    ২২৪ 

পব্ম ৮০: খন্দক যুদ্ধ-৪: ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর েূক্তেকা!   ২৩৪ 

পব্ম ৮১: খন্দক যুদ্ধ-৫: েুহাম্মমের উৎমকাি!     ২৪৬ 

পব্ম ৮২: খন্দক যুদ্ধ- ৬: আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র নৃেংসতা!  ২৫৩ 

পব্ম ৮৩: খন্দক যুদ্ধ-৭: সাে ক্তব্ন েুয়াে গুরুতর আহত!   ২৬৬ 

পব্ম ৮৪: খন্দক যুদ্ধ-৮: ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর সক্তহষু্ণতা!   ২৭৪ 

পব্ম ৮৫: খন্দক যুদ্ধ-৯: েুহাম্মে এর প্রতারণার স্বরূপ!   ২৭৯ 

পব্ম ৮৬: খন্দক যুদ্ধ–১০ (গেষ পব্ম): ক্তেত্রব্াক্তহনীর প্রতযাব্তমন!   ২৯০ 

পব্ম ৮৭: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা-১: েুহাম্মমের অজুহাত “ক্তজব্রাইল”!  ২৯৭ 

পব্ম ৮৮: ব্ানু কুরাইজার  ণহতযা–২: কী ক্তেল েুহাম্মমের অক্তেপ্রায়?  ৩০৮ 
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পব্ম ৮৯: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা– ৩: “হতযাকাণ্ড”প্রক্ততমরামধ্র প্রমিষ্টা!  ৩১৯ 

পব্ম ৯০: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৪: রায় গঘাষণা- ‘ব্যাপক হতযা, ধ্ষমণ ও লুি’! ৩২৬ 

পব্ম ৯১: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা- ৫: "েমল েমল ধ্মর এমন  তম পামে এক  

        এক কমর জব্াই!"      ৩৩৭ 

পব্ম ৯২: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৬: "গযৌনামের গলাে  জামনা সকল  

         পুরুষমক খুন!"                    ৩৪৯ 

পব্ম ৯৩: ব্ানু কুরাইজার  ণহতযা–৭: "তাাঁমের ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের  

         ো াোক্ত  ও ক্তব্ক্তক্র!”          ৩৫৭ 

পব্ম ৯৪: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৮: গকন এই নৃেংস হতযাকাণ্ড?  ৩৬৩ 

পব্ম ৯৫: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৯ (গেষ পব্ম): সা'গের েৃতুযমত  

   আল্লাহর আরমে কম্পন!      ৩৭৪ 

পব্ম ৯৬: ব্ানু ক্তলহাময়ন (Lihyyan) অক্তেযান: আব্ারও েঠতার আশ্রয়!  ৩৮১ 

পব্ম ৯৭: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-১: েুহাক্তজর ও আনসারমের 

         েমধ্য গকান্দল            ৩৮৭ 

পব্ম ৯৮: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-২: "েুক্তেন ব্নাে েুনাক্তিক"– 

         ক্তব্োজমনর শুরু!       ৩৯৫ 

পব্ম ৯৯: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-৩: আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই পুমত্রর আক্তজম! ৪০৪ 

পব্ম ১০০: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-৪: েুহাম্মমের হােলার তব্ক্তেষ্টয!  ৪১১ 

পব্ম ১০১: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-৫: ব্ন্দী ো াোক্ত  ও     

          ব্ক্তন্দনীর সামথ গযৌনসেে!     ৪১৬ 

পব্ম ১০২: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-১: এক অক্তেযুমির জব্ানব্ক্তন্দ!  ৪২২ 
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পব্ম ১০৩: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-২: েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রক্ততক্তক্রয়া! ৪২৮ 

পব্ম ১০৪: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-৩: েুহাম্মমের জব্ানব্ক্তন্দ!   ৪৩৭ 

পব্ম ১০৫: আময়োর প্রক্তত অপব্াে- ৪: ব্যক্তেিার ও ধ্ষমমণর প্রোণ    

          "িার জন পুরুষ সাক্ষী!"      ৪৪৪ 

পব্ম ১০৬: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-৫: েক্তরয়া রামজয ধ্ষমণ ও তার অক্তেমযা ! ৪৫৪ 

পব্ম ১০৭: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-৬: অপব্ােকারীমক পুরস্কামর েূক্তষত! ৪৬১ 

পব্ম ১০৮: েুহাম্মমের গযৌনজীব্ন ও সন্তানজন্মোমনর ক্ষেতা!   ৪৬৬ 

পব্ম ১০৯: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-পূব্মব্তমী সাত োস!    ৪৮০ 

পব্ম ১১০: উমম্ম ক্তকরিা হতযাকাণ্ড!      ৪৯১ 
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উপক্রেক্তণকা: 

 

োব্নার শুরু: 

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ োল। বাাংলাসেশীসের জীবসে েবসেস়ে আেসের ডেে! েবসেস়ে 
আসবসের ডেে! েবসেস়ে কসের ডেে! েবসেস়ে আেসের ডেে এই জেয যে, েুেীর্ঘ ে়ে 
মাে রক্তক্ষ়েী েুসের পর পাক হাোোর বাডহেী ও তার যোেরসের পরাডজত কসর 
আমাসের বাাংলাসেশ স্বাধীে হস়েডিল। েবসেস়ে আসবসের ডেে এই জেয যে, পাক 
হাোোর বাডহেীরা আত্মেমপঘণ কসরসি - খবরডি যশাোর পর আমাসের েবার মসে 
গসক্তেন এমে এক অেুভূডত ও আসবসের েৃডে হস়েডিল, স্বাধীেতার এত বির পসরও ঐ 
ডেসের সৃ্মডত মসে পড়সল আমরা আসবসে আপু্লত হস়ে পডড়। েবসেস়ে কসের ডেে এই 
কারসণ যে, এই ডেেডির আসের ে়ে মাে েমস়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, েুই লাসখর অডধক মা-
যবােসের ইজ্জত, অোংখয র্র-বাডড় জ্বালাও-সপাড়াও ও লুিতরাসজর ডশকার হস়েডিল 
পুসরা বাাংলাসেসশর আপামর জেোধারণ। এমে যকাসো পডরবার ডিসলা ো, োরা যকাে 
ো যকােভাসব ক্ষডতগ্রস্ত হ়েডে! োাঁরা স্বাধীেতার পসক্ষ ডিসলে, তারা যতা বসিই, 
োাঁরা  ডবপসক্ষ ডিসলে, তারাও। আডম এমে পডরবারও যেসখডি, যে-পডরবাসরর যিসল 
ডিসলে রাজাকার, ডকন্তু তার ডপতা-মাতা ও অেযােয পডরবার-েেেযরা ডিসলে স্বাধীেতার 
পসক্ষ। 
 
েুেীর্ঘ ে়ে মাে োাঁরা েমগ্র বাাংলাসেসশ ত্রাসের রাজত্ব কাস়েম কসরডিসলে ও োাঁরা এই 
কাসজ তাাঁসের েহসোডেতা কসরডিসলে, তারা েবাই ডিসলে মুেলমাে। এই কাসজর 
ববধতা প্রোমন তাাঁরা যে েুডক্তডি প্রস়োে কসরডিসলে, তা হসলা - তাাঁরা ডিসলে পাডকস্তাে 
ও ইেলাম রক্ষার পসক্ষ, আর তাসের এই কাসজ োরাই তাসেরসক বাধা প্রোে 
কসরডিসলে, তারা সব্াই ক্তেমলন ইসলামের েত্রু। এই ডবশ্বাে ও ডেন্তাধারা়ে তাাঁরা 
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বাাংলাসেশীসের ওপর েণহতযা োডলস়েডিসলে, অসংখয ঘর-ব্াক্তড় জ্বাক্তলময়-পুক্তড়ময় 
ভস্মীভূত কমরক্তেমলন, েহমর-গ্রামে- মে অতক্তকমত হােলা কমর ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের সম্পে 
লুণ্ঠন ও ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযামের ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমের ইজ্জতহাক্তন কমরক্তেমলন। 
লুিতরামজ অক্তজমত ধ্নসম্পে ও স্ত্রী-কনযা-ো-মব্ানমের ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমের 
গযৌনোসীমত রূপান্তর করামক তারা সমূ্পণম ইসলােসম্মত ব্মল ক্তব্শ্বাস করমতন। 
ইেলাসমর পডরভাষা়ে োসক বলা হ়ে ' ক্তনেমতর োল!'   
 
মহকুমা শহসর আমাসের বাো। শহসর পাডকস্তাে ডমডলিাডর আসমে, এই খব্রক্তি গোনার 
পর তারা গসখামন আসার আসেই জীবে বাাঁোসোর তাডেসে েবডকিু যেসল আমরা 
আমাসের গ্রাসমর বাডড়সত আশ্র়ে ডেস়েডিলাম। েুসের ঐ েম়েডিসত আমাসের ইউডে়েসে 
পাক হাোোর বাডহেীর যোের হস়ে ডেডে 'শাডন্ত কডমডির যে়োরমযাে' হস়েডিসলে, ডতডে 
ডিসলে আমার হাই সু্কসলর অাংক ডশক্ষসকর যিাি ভাই যোলা়েমাে যহাসেে। আমাসের 
অত্র অঞ্চসল ডতডে ডিসলে একজে গহাক্তেওপযাথ িাক্তার। ডশক্ষকডি ডিসলে আমার 
আব্বার বনু্ধ, যেই ডহোসব ক্লাসের বাইসর তাাঁসক ও তাাঁর এই যিাি ভাইসক আডম োো 
বসল িাকতাম। আমার এই ডশক্ষকডিসক আডম কখসো োমাজ পড়সত যেসখডি বসল 
মসে পসড় ো। ডকন্তু তার এই গোিোইক্তি ক্তেমলন ক্তঠক তার উমটা। ক্তনয়ক্তেত নাোজ 
পড়মতন ও তাাঁর গিম্বামর ব্মস ধ্েম ক্তব্ষময় পড়ামোনা করমতন। ডকন্তু েুসের আসে ডতডে 
জামাত-ই-ইেলাম বা অেয যকাসো রাজনেডতক োংেঠসের োসে কখমনাই জডড়ত ডিসলে 
ো। বযডক্তেতভাসব ডতডে ডিসলে অতযন্ত ভাল মােুষ, েোহােযম়ে। ডকন্তু েুসের েম়ে 
যেই মােুষডিই হস়ে যেসলে 'শাডন্ত কডমডির যে়োরমযাে', ডেডে মসে-প্রাসণ ডবশ্বাে 
করসতে, পাক্তকস্তান ও ইসলাে রক্ষার তাক্ত মে ইসলামের এই েত্রুমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ ও 
' ক্তনেমতর োল (Booty)' ইসলােসম্মত। তাাঁর এই ব্যব্হামর আমার ক্তেক্ষকক্তি লজ্জা 
যবাধ করসতে ও একান্ত প্রস়োজেী়ে কাজ িাড়া যলাকজেসের োসে স্বাভাডবক যমলাসমশা 
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প্রা়ে বন্ধ কসর ডেস়েডিসলে। ১৬ই ডিসেম্বসরর ডকিুডেে আসে মুডক্তবাডহেীর যলাসকরা 
যোলা়েমাে যহাসেেসক হতযা কসর।  
 
১৬ই ডিসেম্বর বাাংলাসেশ স্বাধীে হও়োর পর আডম আমার আব্বার েসে শহসর এসে 
যেডখ, যেখাসে আমাসের ইসির যে়োল ও ডিসের িাসের বাোডি ডিসলা, যেখাসে 
বাডড়র্সরর যকাসো অডস্তত্ব যেই। আমাসের অবতঘমাসে পাডকস্তাে হাোোর বাডহেীর 
ডবহারী যোেরারা আমাসের বাোর ইি পেঘন্ত খুসল ডেস়ে যেসি। আেরা আরও যা প্রতযক্ষ 
করলাে, তা হমলা, েমল েমল ব্াঙাক্তলরা ক্তব্হারী পাড়ার ক্তেমক যামচ্ছ ও তামের ঘমরর 
সেস্ত আসব্াব্পত্র গঠলা াক্তড়মত কমর েমর েমর ক্তনময় আসমে। এেনক্তক তামের ব্াক্তড়র 
গেয়াল গেমঙ ইিগুমলা পযমন্ত খুমল খুমল ক্তনময় আসমে। আোমের ব্াসা গথমক সাোনয 
েূমরই এই ক্তব্হারী পাড়া। যুমদ্ধর আম  আোর সেব্য়সী তাাঁমের অমনমকর সন্তানই ক্তেল 
আোর ব্ালযব্নু্ধ ও গখলার সাথী।  
 
েৃশযডি কাসি যেসক যেখার জেয আমরা োমসে ডবহারী পাড়ার ডেসক এডেস়ে যাই। 
যেখাসে ডেস়ে আমারা যে-েৃশয যেখসত পাই, তা হসলা - যেমে কসর একো ডবহারীরা 
আমাসের েহা়ে েম্বল লুি কসরডিল, আজ বাঙাডলরা যমসতসি যেই একই কসমঘ।  তখে 
েকাল ৮-৯ িা মত হসব। যেখাসে যেখা হস়ে যেল আমাসের পাড়ার মেডজসের ইমাম 
োসহসবর োসে, িজমরর নাোমজর পর ক্ততক্তন গসখামন এমসমেন ও আোমের েতই 
েেমক হময় এ েৃেয গেখমেন। ডতডে ডিসলে একাধাসর ক্বারী ও হাসেজ, ইেলাম ডবষস়ে 
অোধ জ্ঞাসের অডধকারী একজে মওলাো ব্মলই তাাঁমক আেরা জানতাে। েুসের আসে 
আমরা পাড়ার এই মেডজসেই তার ইমামডতসত োমাজ পড়তাম। 
 
আমাসেরসক োাঁডড়স়ে োকসত যেসখ েওলানা সামহব্ আমার আব্বাসক কাসি িাকসলে, 
বলসলে, "আপক্তন ক্তকেু গনমব্ন না? আপনামের ব্াক্তড়ঘর গতা লুিপাি হময় ক্ত ময়মে।" 
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আব্বা তাাঁসক ডজজ্ঞাো করসলে, "হুজুর অমনযর সম্পক্তি ক্তক এইোমব্ লুি কমর ক্তনময় 
যাওয়া ইসলামে জাময়জ?" মওলাো োসহব ডেডবঘধা়ে আব্বাসক বলসলে, "হযাাঁ! এখে 
েুসের েম়ে। েুসের েম়ে পরাডজত পসক্ষর েহা়ে েম্পডির ওপর ডবজ়েীসের হক। 
এসক বলা হ়ে 'েডণমসতর মাল।' এিা ডেসত ইসলামে যকাসো বাধা যেই।" আমার আব্বা 
পরসহজোর মােুষ। ডতডে ডবডস্মত হস়ে বলসলে, 'আপডে ো বলসলে, যে কো যতা 
যোলা়েমােও বলসতা!" যোলা়েমাে যলাকডি যক, তা মওলাো োসহব েখে জােসত 
োইসলে, তখে আব্বা তামক তার পডরে়ে ডেসলে ও তাাঁসক এও জাোসলে যে, অল্প 
ডকিুডেে আসে মুডক্তবাডহেীর যলাসকরা তাাঁসক যমসর যেসলসি। মওলাো োসহব বলসলে, 
"ওরা ডিল অেযাস়ের পসক্ষ, আর আমরা হলাম েযাস়ের পসক্ষ।" 
 
যোাঁড়া ইেলামী পডরবাসর আোর জন্ম ও যবসড় ওঠা। যেই পাাঁে-ি়ে বির ব়েসের েম়ে 
আম্মার কাসি আরডব পড়া শুরু কসরডিলাম। অেঘ বুঝতাম ো, শুধু পড়া ও েুরা মুখস্থ 
করা। ক্তব্শ্বাসী ক্তেলাে সব্মান্তকরমণ! ইেলাম ডবষস়ে তখে ডকিুই জােতাম ো। তোডপ 
ঐ ব়েসে আডম এিুকু স্পে বুঝসত যপসরডিলাম যে, যোলা়েমাে োো ও এই মওলাো 
োসহসবর ডবশ্বাসের মসধয যতমে যকাসো উসেখসোেয যমৌডলক পােঘকয যেই। েু'জেই 
বযডক্তেত জীবসে অতীব েচ্চডরত্র। েু’জসেই মসে-প্রাসণ  ডবশ্বাে করসতে যে, তাাঁরা 
ইেলাম ও েযাস়ের পসক্ষ আসিে; েু’জসেই মসে-প্রাসণ তাাঁসের ডবরুে পক্ষসক শত্রুপক্ষ 
জ্ঞাে করসতে; েু'জেই মসে-প্রাসণ ডবশ্বাে করসতে, ডবজ়েী হবার পর শত্রুপসক্ষর েহা়ে 
েম্পডি হসলা 'েডেমসতর মাল' - ইেলাসমর ডবধাসে োর যভাে-েখল েমূ্পণঘ হালাল।   
 
এর ব্ের িার পমরর কথা। গ্রীমের েুক্তিমত আোর কাক্তজমনর ব্াক্তড়মত গব্ড়ামত ক্ত ময়ক্তে। 
কাক্তজমনর স্ত্রী, আোর োব্ী, 'ইসলামের ইক্ততহাস (Islamic History)' ক্তব্ষময় অনাসম 
িাইনাল ইয়ামর পড়ামোনা করমেন। ক্তব্ষয়ক্তির প্রক্তত আগ্রহ থাকায় োব্ীর অনাসম 
ক্তসমলব্ামসর ব্ইগুমলার একিা ডেস়ে পড়া শুরু করলাে। কময়কক্তি অধ্যায় পড়ার পর 
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আগ্রহ আোমক এেনোমব্ গপময় ব্সমলা গয, েন্ত্রেুমের েত গয আি ক্তেন তাাঁমের ব্াসায় 
ক্তেলাে, তাাঁর ক্তসমলব্ামসর সব্গুমলা ব্ই পমড় গিললাে। জানলাে, সরল ক্তব্শ্বামস এতক্তেন 
যা আডম গজমন এমসক্তেলাে, “একজন েুসলোন কখমনাই অনয একজন েুসলোনমক 
খুন করমত পামর না, তা ক্তেমলা ভ্রান্ত।” এই আিক্তেন সেময় আোর এই ক্তব্শ্বামসর সমূ্পণম 
ক্তব্পরীত ক্তিত্র এই ব্ইগুমলার পাতায় পাতায় প্রতযক্ষ কসরডিলাম। জানলাে, একজে 
মুেলমাে অেয একজে মুেলমােসক যে অবলীলা়ে খুে করসত পাসর, যে ইক্ততহামসর 
শুরু হময়মে ইসলামের ঊষালমে। এক্তি ১৪০০ বিসরর পুরমনা ইক্ততহাস, ো আমার জাো 
ডিসলা ো। যুম  যুম  তা হময় এমসমে, এখনও হমচ্ছ ও েক্তব্ষযমতও তা হমব্, েতডেসে 
ো আমাসের ডেন্তা-সেতো ও মােডেকতার  উসেখসোেয পডরবতঘে আসে। 
 
ইসলামের ঊষালমে সংঘক্তিত গসই ইক্ততহামসর পাত্র-পাত্রীর নােগুমলা ক্তেমলা ক্তেন্ন, িক্তরত্র 
অক্তেন্ন! আমাসের গসালায়োন িািা ও েওলানা সামহমব্র পমক্ষর পক্তরব্মতম গসখামন ডিল 
ইেলাসমর ইডতহাসের তৃতী়ে খুলাোস়ে রাসশডেে উেমাে ইবসে আেোে (রা:) ও তার 
ক্তব্রুদ্ধ পক্ষ মুহাম্মে ইবসে আবু বকর ও তাসের েল, যারা অক্ততবৃ্দ্ধ উেমাে ইবসে 
আেোে-গক কুরান পাঠরত অব্স্থায় অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন কমরক্তেমলন; গসখামন 
ডিসলা ইেলাসমর ইডতহাসের েতুেঘ খুলাোস়ে রাসশডেে আলী ইবসে আবু তাডলব (রা:) 
ও তার ক্তব্রুদ্ধ পক্ষ উমু্মল মুসমডেে েবী-পত্নী আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর (রা:) ও 
তাসের েল ('উমির যুদ্ধ'), গযখামন েু'পমক্ষর হাজার হাজার েুসলোন খুন হময়ক্তেমলন; 
গসখামন ডিসলা আক্তল ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও েুয়াক্তব্য়া ইব্মন আবু্ সুক্তিয়ামনর ও তাসের 
েল (‘ক্তসিক্তিন যুদ্ধ’), গয-যুমদ্ধ েু'পমক্ষর অজস্র মুেলমােসের খুন করা হময়ক্তেল, 
ক্ষডতগ্রস্ত হস়েডিল অোংখয পডরবার। ইসলামের ঊষালমের ইক্ততহামসর এইসব্ পাত্র-
পাত্রী ও তামের পমক্ষর গলাকমের ক্তব্শ্বাস ও োনক্তসকতার সমে ১৯৭১-এ আোমের 
গসালায়োন িািা ও েওলানা সামহমব্র ক্তব্শ্বাস ও োনক্তসকতার গতেন গকামনা 
উমল্লখমযা য পাথমকয গনই। েু’পক্ষই েমন-প্রামণ ক্তব্শ্বাস করমতন, তাাঁরা ইসলাে ও নযাময়র 
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পগক্ষ আমেন, অপর পক্ষ হসলা শত্রুপক্ষ!  ত ১৪০০ ব্েমর তামের এই 'ধ্েমীয় ক্তব্শ্বাস 
ও ক্তিন্তা োব্নার' গুণ ত িক্তরমত্রর গকামনা পক্তরব্তমন হয়ক্তন।  
 
তখন পযমন্ত আক্তে েমন-প্রামণ ক্তব্শ্বাস করতাে, এই হাোহাডের ডশক্ষা গকামনাোমব্ই 
আোমের নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর কুরামনর ক্তেক্ষা হমত পামর না। আোর 
ক্তব্শ্বামসর এই তলাক্তনিুকুও ক্তনাঃমেষ হময় ডেস়েডিসলা, যখন আক্তে কুরামনর অথম ও 
তরজো বু্মে পড়লাে, আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের গলখা 'ক্তসরাত' ও 
হাক্তেস গ্রন্থ পড়লাে। হেরত মুহাম্মে (োাঃ)-এর েমস়ের োসে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাাঁর 
মৃতুয-পরবতঘী এই েব হাোহাডের পােঘকয এিুকুই যে, তাাঁর েমস়ে এই হাোহাডে ও 
েৃশাংেতা েীমাবে ডিসলা তাাঁর ও তাাঁর ডবরুে পক্ষ অডবশ্বােী জেপেবােীসের মসধয। 
তাাঁর েমস়ে মুেলমাে-মুেলমােসের মসধয যকাসো বড় ধরসের োংর্াত হ়েডে। মুেলমাে-
মুেলমােসের মসধয োংর্াসতর েূত্রপাত হস়েডিল তাাঁর মৃতুযর ঐ ডেেডিসতই, তাাঁর লাশ 
কবসর যশা়োসোর আসেই! জমন্মর পর গথমক এতগুমলা ব্েমরর লাক্তলত গয-ক্তব্শ্বাস আক্তে 
েমন প্রামণ ধ্ারণ কমর এমসক্তেলাে, গসই ক্তব্শ্বাস েমের কষ্ট কাউমক ব্মল গব্াোমনা 
যামব্ না! 
 
যলখার প্রস়োজেী়েতা অেুভব: 
 
ইেলাম ও মুেলমাে এই শব্দ েুডি েমােঘক ে়ে। ইেলাম হসলা একডি মতবাে, আর 
মুেলমাে হসলা মােুষ। মতবাসের যকাসো অেুভূডত যেই, মােুসষর আসি। েখেই যকাসো 
প্রেডলত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে যকউ ডভন্নরূপ মত প্রকাশ কসরন, তখে প্রেডলত 
মতবাে ও প্রো়ে ডবশ্বােী মােুষরা কে পাে। তাাঁসের এই কে যেৌডক্তক োডক অসেৌডক্তক, 
যে ডবষস়ে আমরা র্ণ্টার পর র্ণ্টা ডবতকঘ করসত পাডর, ডবতসকঘ এক পক্ষ অেয পক্ষসক 
হাডরস়ে ডেসত পাডর। ডকন্তু েতয হসলা - ডবশ্বােীসের এই কে "েতয!" আডম এই কে 
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ডেসজ অেুভব কসরডি। ডকন্তু যেই অজুহাসত প্রেডলত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে একজে 
মােুসষর স্বাধীে মুক্ত মত প্রকাসশ “যে যকাসো ধরসের বাধা প্রোে েডহঘত বসলই আডম 
মসে কডর।” ইেলাম ধসমঘর প্রবতঘক হেরত মুহাম্মে (োাঃ) েখে প্রেডলত মতবাে ও 
প্রোর ডবরুসে তাাঁর েতুে মতবাে প্রোর শুরু কসরডিসলে, েমাসলােো কসরডিসলে, 
তখে যপৌিডলক আরব ও অেযােয অডবশ্বােীরা কে যপস়েডিসলে। তাাঁসের কে ডিসলা 
"েতয!" ডকন্তু তাাঁসের যেই কসের কো যভসব হেরত মুহাম্মে (োাঃ) ো ডবশ্বাে করসতে, 
তা প্রকাশ ও প্রোসর ডপিুপা হেডে।  
প্রডতডি "মতবাে ও প্রোর" েমাসলােো হসত পাসর ও তা হও়ো উডেত। ডবসশষ কসর 
েডে েমাসলােো করার অপরাসধ যেই মতবাসে ডবশ্বােী যলাসকরা প্রতযক্ষ অেবা 
পসরাক্ষভাসব েমাসলােোকারীসক োসজহাল, অতযাোর ও হতযা কসরে! তখে যেই 
মতবাসের েমাসলােো আরও কসঠারভাসব হও়ো উডেত। এর অেঘ এই ে়ে যে, এই 
মতবাসে ডবশ্বােী "মােুষসের" রৃ্ণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কেযা, পডরবার, েমাজ, 
যেসশর মােুষ - এসেরসক রৃ্ণা করার কল্পোও আডম করসত পাডর ো। ডকন্তু আডম 
জন্মেূসত্র যে-মতবাে ও প্রো়ে ডবশ্বােী হস়ে আর েবার মত জীবে শুরু কসরডিলাম, 
১৯৭১ োসল স্বাধীেতা েুসের েম়ে ও তার পসরর ডকিু র্িো এই মতবাে েম্বসন্ধ 
আমাসক আগ্রহী কসর যতাসল। এই মতবাে েম্বসন্ধ এতডেসে ো আডম যজসেডি, 
যকাসোরূপ "political correctness"-এর আশ্র়ে ো ডেস়ে উপেুক্ত তেয-উপাসির 
ডভডিসত তাইই আডম এই বইসত প্রকাশ করার যেো কসরডি। আডম ডবশ্বাে কডর মােুষ 
ডহোসব এ আমার অডধকার। 
 
যমডিকযাল কসলজ িাত্রসের "Anatomy dissection" ক্লাসে একিা আপ্তবাকয স্মরণ 
কডরস়ে যে়ো হ়ে। যেডি হসলা, "মে ো জাসে ো, যোখ তা যেসখ ো (What mind 
does not know eye cannot see)।" শরীসরর যকাসো মাাংেসপডশ, ডশরা, ধমেী, 
স্না়ুে যকাো যেসক উৎপডি হস়েসি, যকাে যকাে অে-প্রতযসের মসধয ডেস়ে তা ডেস়েসি, 
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োবার েম়ে যকাসো শাখা ডবস্তার কসরসি ডক ো, েডে কসর যেিা আবার যকাে ডেক 
ডেস়ে যকাো়ে ডেস়ে যশষ হস়েসি - ইতযাডে ডবষস়ের জ্ঞাে েডে ো োসক, তসব যোসখর 
োমসে োকসলও তা প্রা়ে যক্ষসত্রই যেখা ো়ে ো। ডকাংবা েডেও বা তা যেখা ো়ে, তসব 
তাসক ভুল ভাসব ডেডিত করার েমূহ েম্ভাবো োসক। েডে এ ডবষস়ে ডবশে জ্ঞাে োসক, 
তসব এর উসটাডি র্সি।  
 

ব্ইময়র কথা: 
এই ব্ইক্তির েূল অংমের সেস্ত গরিামরমেই কুরান ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তিত ক্তকতাব্গুমলার ইংমরক্তজ অনুব্াে গথমক সরাসক্তর ব্াংলায় অনূক্তেত। 
এই মূল গ্রন্থগুসলা যলখা হস়েসি আজ যেসক ১১৫০-১২৫০ বিসররও অডধক পূসবঘ, 
মুহাম্মসের মৃতুয-পরবতঘী েবসেস়ে ডেকিবতঘী েমস়ের ডলখা, ো এখেও েহজলভয। 
ইেলাসমর ইডতহাসের এই েব মূল গ্রসন্থর (Primary source of annals of Islam) 
তেয-উপাি ইেলাসমর ইডতহাসে অতযন্ত স্পেভাসব েডেভুক্ত (Very clearly 
documented) ঐডতহাডেক েডলল। এই েব মূল গ্রসন্থ যে-ইডতহাে বডণঘত হস়েসি, তা 
োধারণ েরলপ্রাণ মুেলমােসের অডধকাাংসশরই অজাো। শুধু যে অজাো, তাইই ে়ে, 
অডধকাাংশ যক্ষসত্রই তাাঁসের জাো ইেলাসমর ইডতহাসের েমূ্পণঘ ডবপরীত। 
কারণ উসেশযপ্রসণাডেতভাসব এই অতযন্ত স্পে েডেভুক্ত ইডতহােগুসলা োধারণ 
মুেলমােসের কাসি যোপে করা হ়ে, অস্বীকার করা হ়ে, অেবা ডমেযাোসরর মাধযসম 
প্রকৃত র্িোর ডবপরীতডি প্রোর করা হ়ে। 
 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ও তা সাধ্ারণ েুসলোনমের অক্তধ্কাংমেরই েেমপীড়ার 
কারণ হমত পামর, এই ক্তব্মব্িনায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করা হময়মে। আক্তে উৎমসর এ েকল গরিামরমের ক্তেক্তিমতই ক্তব্ষময়র 
আমলািনা, পযমামলািনা ও উপসংহার। আজমকর পৃক্তথব্ীর ৭০০ গকাক্তি জনসংখযার প্রায় 
১৬০ গকাক্তি েুসলোন সম্প্রোয়েুি, ব্াক্তক ৫৪০ গকাক্তি ইসলাে-অক্তব্শ্বাসী, যারা 
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েুসলোনমের েত ক্তব্শ্বাস ক্তনময় এই ব্ইগুমলা পমড়ন না। এই ক্তব্োল সংখযক অক্তব্শ্বাসী 
জনম াষ্ঠী পক্ষপাক্ততত্বহীন োনক্তব্ক েৃক্তষ্টমকামণর সাহামযয গকামনারূপ "political 
correctness" োড়া এই সব্ েডেভুক্ত তথয-উপামির গযোমব্ সম্ভাব্য আমলািনা ও 
পযমামলািনা করমত পামরন, গসোমব্ই তা করা হময়মে। 
 
ষামির েেমকর োোোক্তে গথমক 'ধ্েমগ্রমন্থ ক্তব্জ্ঞান' আক্তব্ষ্কামরর একিা িযােন িালু 
হময়মে। একক্তব্ংে েতাব্দীর ক্তব্জ্ঞামনর (Evidenced based knowledge) এই 
স্বণমযুম , যখন োনুষ ১৪ গকাক্তি োইল েূরব্তমী েেল গ্রমহ েহাকােযান পাঠামচ্ছন; গকাক্তি 
গকাক্তি আমলাকব্ষম েূরব্তমী গ্রহ-নক্ষত্র- যালাক্তির খুাঁক্তিনাক্তির ক্তকনারা করমেন; এই 
িেকপ্রে (magnificent) েহাক্তব্শ্ব উৎপক্তির একেে আক্তেমত কী ঘমিক্তেল এব্ং 
পরব্তমী ১৩৫০ গকাক্তি ব্েমর কী রূমপ তার ক্তব্কাে ঘমিমে - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র িুলমিরা 
ক্তব্িার-ক্তব্মেষণ করমেন; গসই একই যুম  অব্স্থান কমর একেল োনুষ ক্তব্জ্ঞানীমের 
অক্লান্ত পক্তরশ্রে, ক্তব্জ্ঞামনর অব্োননা ও েীলতাহাক্তন কমর 'ধ্েমগ্রমন্থ ক্তব্জ্ঞান' প্রিার কমর 
সাধ্ারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ োনুষমের প্রতাক্তরত কমর িমলমেন। এই অপকমেম তাাঁরা গয-
পদ্ধক্ততক্তি ব্যব্হার কমরন, তামক "জল পমড় পাতা নমড়" পদ্ধক্তত ব্লা গযমত পামর। 
নেুনা:  
 

‘"জল পমড় পাতা নমড়" এর মসধযই আসি ক্তব্জ্ঞামনর যাব্তীয় আক্তব্ষ্কামরর 'ইক্তেত!'  
 

১) এখামন “জল” অমথম জমলর উপাোন 'হাইমরামজন ও অক্তিমজন' গব্াোমনা হময়মে। 
'ক্তব্  ব্যাং (Big Bang)' এর পমর 'হাইমরামজন ও ক্তহক্তলয়াে' ক্তেমলা সৃক্তষ্টর আক্তে অযািে 
(Atom)। েহাক্তব্মশ্বর প্রক্ততক্তি ব্স্তুর আক্তে উপকরণ হমলা অযািে। পরব্তমীমত সৃষ্ট অনযানয 
সকল অযািে সৃক্তষ্ট হময়মে এই 'হাইমরামজন’ গথমক। আর 'অক্তিমজন' আোমের গব্াঁমি 
থাকার এক অতযাব্েযকীয় উপাোন।  
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২) এখামন "পমড়" অমথম Gravitational force যবাঝাসো হময়মে, যা না হমল গ্রহ-
নক্ষত্র- যালাক্তি গকামনাক্তকেুই সৃক্তষ্ট হমতা না। গ্রহ েৃডে ো হসল যকাসো জীসবর েৃডে 
হসতা ো, আমরাও েৃডে হতাম ো। আডবষ্কাসরর আসে ডবজ্ঞাসের এই ইডেতডি যলখক 
কীভাসব যজসেসিে? েডতযই আশ্চেঘ! 
 
৩) এখামন "পাতা" অমথম সামলাক সংমেষণ (Photosynthesis) গব্াোমনা হময়মে, যার 
িমল উৎপােন হয় অক্তিমজন। অক্তিমজমনর অোব্ হমল আেরা ক্তক ব্াাঁিমত পারতাে? 
‘"জল পমড় পাতা নমড়"-এর এক একডি "শব্দ" ডবজ্ঞাসের এক একডি অভূতপূবঘ 
আডবষ্কাসরর ইডেত! কী আশ্চযম!  
 
৪) আর "নমড়" এর েমধ্যই আমে ক্তব্জ্ঞামনর েু'ক্তি ক্তব্োল 'ইক্তেত'। এখামন নমড়র এক 
অথম হমলা 'ব্ায়ু'! ব্ায়ু োড়া ক্তক গকামনাক্তকেু নমড়? নমড় না। এখামন 'নমড়' হমলা "ব্ায়ু, 
অথমাৎ ব্ায়ুেণ্ডল, অথমাৎ গস্পস!"  আর "নমড়"-এর আমরক অথম হমলা 'ব্ল (Force)'! 
গযখামন ব্ায়ু গনই গসখামন গকামনা ক্তকেু নড়ামত গ মল লাম  ব্ল। এই 'ব্ল োড়া সব্ক্তকেু 
অিল’!  
 
কী আশ্চযম! ক্তনশ্চয়ই "জল পমড় পাতা নমড়"-এর রিক্তয়তা একজন নব্ী (ঈশ্বমরর 
অব্তার) ক্তেমলন। তাইই েডে ো হসব, তসব আডবষ্কার হও়োর আসেই কীভাসব ডতডে 
ডবজ্ঞাসের োম্প্রডতক েমস্ত েুোন্তকারী আডবষ্কাসরর "ইডেত” ডেসত যপসরডিসলে?’   
 
যে কারসণই প্রথে অধ্যায়ক্তির নাে ক্তেময়ক্তে 'কুরামন ক্তব্ যান!' এই অধযাস়ের ে়েডি পবঘ  ও 
পবঘ-১৩ গথমক পাঠকরা কুরামন "ক্তব্জ্ঞামনর" ক্তকেু নেুনা গজমন ক্তনমত পারমব্ন। ক্তিতীয় 
অধ্যায় - 'ইসলাে: উদ্ভি উমির ক্তপমঠ!' এমত সােক্তগ্রকোমব্ কুরান ও তার অযানািক্তে 
(Anatomy), ইেলাম প্রোর শুরু করার পর মুহাম্মসের সামথ কুরাইেমের ব্াক-ক্তব্তণ্ডা, 
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যুক্তি-প্রক্ততযুক্তি, েুহাম্মেমক গেয়া তামের 'িযামলে', তামেরমক গেয়া েুহাম্মমের িযামলে 
- ইতযাডে ক্তব্ষময় আমলািনা করা হময়মে। অতাঃপর 'েুহাম্মমের ব্যক্তি-োনস জীব্নী 
(Psycho-biography)' অধ্যায় ক্তেমরানামে পরব্তমী একেত ক্ততনক্তি পমব্ম হুোইডব়ো 
েডন্ধর ডবস্তাডরত আসলােো পেঘন্ত েুহাম্মমের েক্তেনা জীব্মনর উপাখযান ব্ক্তণমত হময়মে। 
বাডক উপাখযাে গুসলা ধমঘকারীসত আসের মতই ধারাবাডহকভাসব আসলােো করা হসব। 
েক্কার নব্ী জীব্মনর ইক্ততহাস আমলািনার আম ই তাাঁর েক্তেনার নব্ী জীব্মনর ব্ণমনা 
শুরু করা হময়মে এই কারমণ গয আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত 'ক্তসরাত' গ্রমন্থ েুহাম্মমের েক্তেনায় 
নব্ী জীব্মনর ব্ণমনা ক্তলক্তপব্দ্ধ আমে সেগ্র ব্ইময়র ৮২ েতাংে জুমড়। সাধ্ারণ 
েুসলোনমের ক্তসংহো ই েুহাম্মমের েক্তেনা জীব্ন ইক্ততহাস সম্বমন্ধ প্রায় সমূ্পণম অজ্ঞ। 
 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: 
 

২০০২ সামল, প্রয়াত ডাঃ অক্তেক্তজৎ রাময়র একক্তি গোট্ট ই-গেইল পাই। ক্ততক্তন কীোমব্ 
আোর ই-গেইল ক্তঠকানা গজা াড় কসরডিসলে, তা আক্তে আজও জাক্তন না। ক্ততক্তন 
ডলসখডিসলে তাাঁর  ড়া 'েুিেনা' ওময়ব্ সাইমির কথা ও তার ওময়ব্ ক্তলংক। ব্াংলাোষায় 
েুিেমনর োনুষমের গলখা অসংখয আক্তিমমকলসেৃদ্ধ একক্তি ওময়ব্ সাইি, যার হক্তেস 
তখে আোর জানা ক্তেল না। গসখান গথমক আক্তে অমনক ক্তকেু ক্তেমখক্তে। ডাঃ অক্তেক্তজৎ 
রাময়র প্রক্তত আক্তে কৃতজ্ঞ। ২০১০ গথমক ২০১২ সামল 'েুিেনায়' ইসলাে ধ্েম সংক্রান্ত 
গলখাগুমলামত আক্তে ক্তেলাে ক্তনয়ক্তেত েন্তব্যকারীমের একজন। গস সেয় অমনমকই 
আোমক প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষোমব্ উৎসাহ যুক্ত ময়ক্তেমলন এ ক্তব্ষময় ক্তকেু গলখার জনয। 
যামের নাে উমল্লখ না করমলই নয়, তাাঁরা হমলন - অক্তেক্তজৎ রায়, তাোন্না েুেু, আবু্ল 
কামেে োই, আকাে োক্তলক োই, তসকত গিৌধু্রী, ব্রাইি স্মাইল, কাজী রহোন, আক্তেল 
োহেুে, রুেক্তে, েব্ঘুমর, সপ্তক ও আরও অমনমক। তাাঁমের উৎসামহই েূলত এ ক্তব্ষময় 
গলখার ক্তসদ্ধান্ত। তাাঁমের সব্ার প্রক্তত আক্তে কৃতজ্ঞ। আোর এই গলখায় গয সেস্ত ব্ইময়র 
গরিামরে উদৃ্ধত হময়মে, গসই সেস্ত ব্ইময়র গলখক ও প্রকােকমের, গয সেস্ত ওময়ব্ 
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সাইমির গরিামরে যুি হময়মে, গসই গলখকমের এবাং যামের নাে গরিামরে ক্তহসামব্ 
উদৃ্ধত হময়মে - তামের সকমলর প্রক্তত আোর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। েসবঘাপডর েমস্ত 
পাঠকসের প্রডত আমার কৃতজ্ঞতা, োরা তাাঁসের বযস্ত জীবসের ডকিুিা েম়ে বয়ে কসর 
যলখাগুসলা পড়সিে। 
 
আক্তে আো কমরক্তেলাে গয, ব্ইক্তি গলখা সমূ্পণম করার পর তা ই-বু্ক আকামর ততক্তর 
করা হমব্। ক'ক্তেন আম  একিা ই-মেইল পাই, যা আোমক উজ্জীক্তব্ত ও অনুপ্রাক্তণত 
কমর। ই-গেইলক্তি ক্তযক্তন পাক্তঠময়মেন ক্ততক্তন হমলন "নরসুন্দর োনুষ!" জানমত পারলাে, 
 ত িারক্তি ব্ের ক্ততক্তন আোর গলখা প্রমতযকক্তি পব্ম সযমে জো কমর গরমখমেন, ডবসশষ 
অাংশগুসলা হাইলাইি কসরসিে, প্রস়োজেী়ে যরোসরন্সগুসলা োংরক্ষণ কসরসিে - আোর 
এই গলখার ই-বু্ক ক্ততক্তন ততক্তর কমর গেমব্ন তাই। ডতডে ডেজ উসেযাসে স্বতাঃসূ্ফতঘভাসব 
এমে একডি েমৎকার প্রচ্ছেেমৃে ই-বুক বতডর কসরসিে, ো যেসখ আডম মুগ্ধ! তাাঁর 
এই ডেষ্ঠা ও ভালবাোর ডবডেম়ে যে়োর ক্ষমতা আমার যেই।  
 
যে-মােুষডির োহােয, েহসোডেতা ও অেুসপ্ররণা িাড়া এ যলখা প্রকাশ করা েম্ভব হসতা 
ো, ডতডে হসলে "ধমঘপোরক!" েত োরডি বির ডতডে আমার প্রসতযকডি যলখার প্রুে 
ডরি কসরসিে, ডবডভন্ন েমস়ে অেুবাসে োহােয কসরসিে ও পরামশঘ েুডেস়েসিে। আডম 
তাাঁর কাসি ঋণী।  
 
গ ালাপ োহেুে 
জুন ২৬, ২০১৬ সাল 
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৫৪: ওহুে যুদ্ধ-১: কী ক্তেল তার কারণ?  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সাতাে 

 

 

ইসলামের ইক্ততহামসর প্রথে রিক্ষয়ী যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হয় ক্তহজরমতর ক্তিতীয় ব্মষম (১৫ই 
োিম, ৬২৪ সাল), ব্ের নােক স্থামন। ব্ের যুমদ্ধর কারণ ও গপ্রক্ষাপি; ক্তনমজমেরই 
একান্ত পক্তরব্ার সেসয, ক্তনকিআত্মীয় ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের প্রক্তত েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের অোনুক্তষক নৃেংসতা; যুদ্ধব্ন্দী েুক্তির ক্তব্ক্তনেময় উপাক্তজমত অথম ও  ক্তনেমতর 
োমলর ো াোক্ত  - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা ৩০-৪৩ পমব্ম করা হময়মে। 
ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় রিাি যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হয় েক্তেনায় ক্তনকিব্তমী ওহুে 
নােক স্থামন। ব্ের যুমদ্ধর ক্তঠক এক ব্ের পর, ক্তহজরমতর তৃতীয় ব্মষম। তাক্তরখক্তি ক্তেল 
োিম ২৩, ৬২৫ সাল (৭ ই েওয়াল); ক্তেনক্তি ক্তেল েক্তনব্ার। 
পৃক্তথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমের যক্তে ব্ের যুমদ্ধর েতই ওহুে যুমদ্ধর কারণ ও 
গপ্রক্ষাপি ক্তজজ্ঞাসা করা হয়, তমব্ তাাঁরা ক্তনক্তিমধ্ায় গয জব্াব্ক্তি গেমব্ন, তা হমলা - কুরাইে 
কামিররা েহানব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর োক্তন্তর ব্াতমা ইসলােমক ক্তনক্তশ্চহ্ন করার 
জনয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ যুমদ্ধ অব্তীণম হময়ক্তেমলন। 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর ১০ ব্েমরর (৬২২-৬৩২ সাল) েক্তেনা 
জীব্মন ৬০ -১০০ ক্তি যুদ্ধ/সংঘমষম জক্তড়ত ক্তেমলন। শুধু্ ব্ের ব্া ওহুে যুদ্ধই নয়, পৃক্তথব্ীর 
প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস কমরন গয, অক্তব্শ্বাসীমের সামথ েহানব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তনরব্ক্তচ্ছন্ন সুেীঘম ১০ ক্তি ব্ের এই গয  মড় 
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প্রক্তত ৫-৮ সপ্তামহ একক্তি (৫২০ সপ্তামহ ৬০-১০০ ক্তি) সংঘষম তার প্রমতযকক্তিই সংঘক্তিত 
হময়মে অক্তব্শ্বাসীমের িক্রান্ত ও আগ্রাসী তৎপরতার কারমণ!  
উমেেয হমলা: 
"েহানব্ী হযরত েুহাম্মমের (সাাঃ) 'োক্তন্তর ধ্েম ইসলাে' প্রিামর ব্াধ্াোন এব্ং 
ইসলােমক েুক্তনয়ার বু্ক গথমক ক্তনক্তশ্চহ্ন করার গিষ্টা!  
ক্তকন্তু, 
আক্তে উৎমস ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমেরই রিনায় তাাঁমের এই ক্তব্শ্বাস ও োক্তব্র 
সমূ্পণম ক্তব্পরীত ক্তিত্র গয অতযন্ত স্পষ্ট, তা "ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে" এর  ত 
সাতােক্তি পমব্ম আমলাক্তিত হময়মে। ব্ের যুমদ্ধর পযমামলািনায় আেরা ইমতােমধ্যই 
গজমনক্তে, 
“ব্ের যুমদ্ধর প্রকৃত কারণ হমলা, ‘ক্তব্না উস্কাক্তনমত রামতর অন্ধকামর পক্তথেমধ্য ব্াক্তণজয 
গিরত কুরাইে কামিলার (Caravan) ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এমকর পর 
আগ্রাসী আক্রেণ, নাখলা নােক স্থামন তাাঁমের ব্াক্তণজয-সােগ্রী লুণ্ঠন, ক্তপ্রয়জনমের খুন 
এব্ং ব্ন্দী কমর েুক্তিপণ োক্তব্’ - ইতযাক্তে অননক্ততক সন্ত্রাসী অপকমেমর পুনরাবৃ্ক্তি গরামধ্ 
ক্ষক্ততগ্রস্ত (Victim) কুরাইেমের প্রক্ততরক্ষা যুদ্ধ (পব্ম: ২৯-৩০)।" 
আর, আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা ওহুে যুমদ্ধর গয কারণ ও গপ্রক্ষাপি ব্ণমনা 
কমরমেন, তা হমলা ক্তনম্নরূপ: 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
'আক্তে [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ওহুে যুমদ্ধর উপাখযানক্তির ক্তব্ক্তেন্ন অংমের ব্ণমনা যুি 
কমরক্তে েুহাম্মে ক্তব্ন েুসক্তলে আল-জুহরী, েুহাম্মে ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন ক্তহব্ব্ান, আক্তসে 
ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো, আল হুসাইন ক্তব্ন আব্েুল রাহোন ক্তব্ন আের ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন 
েুয়া'ে এব্ং অনযানয জ্ঞানী েুহাক্তেস ণ আোমক যা অব্ক্তহত কক্তরময়মেন, তারই ক্তেক্তিমত। 
তাাঁমের একজন ব্া অনযজন, অথব্া সকমলই ক্তনম্নক্তলক্তখত এই উপাখযামনর ব্ণমনায় 
োয়ব্দ্ধ। 
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যখন অক্তব্শ্বাসী কুরাইেরা ব্ের যুমদ্ধ ক্তব্পযমময়র সমু্মখীন হময়ক্তেল ও তামের গব্াঁমি যাওয়া 
গলাকজন েক্কায় প্রতযাব্তমন কমরক্তেল এব্ং আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্ তার েরুযাত্রীেল 
(caravan) ক্তনময় ক্তিমর এমসক্তেল; আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ রাক্তব্'য়া ও ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্ 
গজমহল এব্ং সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়া ব্ের যুমদ্ধ গয সেস্ত গলামকর ক্তপতা, পুত্র ও োই 
খুন হময়ক্তেল, তামেরমক ক্তনময় আবু্ সুক্তিয়ান ও তার কারাোমনর (Caravan) ব্যব্সা-
সােগ্রীর োক্তলকমের সামথ গযা ামযা  কমর ও ব্মল, 
"গহ কুরাইে গনতা, েুহাম্মে আপনামের প্রক্তত জুলুে কমরমে ও আপনামের গশ্রষ্ঠ 
োনুষমের খুন কমরমে; সুতরাং আপনামের এই ধ্ন-সম্পে ক্তেময় তার ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ 
করমত আোমের সাহাযয করুন, যামত আেরা যামেরমক হাক্তরময়ক্তে তামের হতযার 
প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত পাক্তর", এব্ং তারা তা-ই কমরক্তেল। 
এক পক্তণ্ডত ব্যক্তি আোমক ব্মলমেন গয, তামের ক্তব্ষময় আল্লাহ নাক্তজল কমর: 
৮:৩৭ (৮:৩৬) - "ক্তনাঃসমন্দমহ গযসব্ গলাক কামির, তারা ব্যয় কমর ক্তনমজমের ধ্ন-
সম্পে, যামত কমর ব্াধ্াোন করমত পামর আল্লাহর পমথ। ব্স্তুতাঃ এখন তারা আমরা 
ব্যয় করমব্। তারপর তাই তামের জনয আমক্ষমপর কারণ হময় এব্ং গেষ পযমন্ত তারা 
গহমর যামব্। আর যারা কামির তামেরমক গোযমখর ক্তেমক তাক্তড়ময় ক্তনময় যাওয়া হমব্।" 
যার িমল কুরাইেরা, আবু্ সুক্তিয়ান ও কারাোমনর োক্তলকরা, তামের কামলা তসনযরা, 
ব্ানু গকনানা গ ামত্রর ক্তকেু উপজাক্তত যারা তামের োনয করমতা ও ক্তনম্ন-েূক্তের গলাকজন 
আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমত একতাব্দ্ধ হয়।  
যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততে, ওয়াহাক্তে নােক তার এক আক্তব্ক্তসক্তনয়া োসমক তলব্ কমর, গয 
আক্তব্ক্তসক্তনয়া-ব্াসীমের েত ব্েমা ক্তনমক্ষপ করমত পারমতা এব্ং যার ক্তনোনা হমতা 
কোক্তিৎ লক্ষযভ্রষ্ট। গস তামক ব্মল, 
"গসনামের সমে যাও। যক্তে তুক্তে আোর িািা তুময়ইো ক্তব্ন আক্তের খুমনর প্রক্ততমোমধ্ 
েুহাম্মমের িািা হােজামক হতযা করমত পামরা, তমব্ তুক্তে হমব্ োসত্ব েুি।”  
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তারপর কুরাইেরা তামের কামলা তসনয, ব্ানু গকনানা গ ামত্রর ক্তকেু উপজাক্তত যারা 
তামের োনয করমতা ও ক্তনম্ন-েূক্তের গলাকজন ক্তনময় েৃঢ়োমব্ অগ্রসর হয়। তামের 
গক্রাধ্মক উজ্জীক্তব্ত ও পলায়নপরতামক প্রক্ততহত করার জনয তামের সামথ গযা োন 
কমর েক্তহলারা, যারা ক্তেল হাওোর (উমির ক্তপমঠর উপর িাপামনা ডুক্তল) েমধ্য। 
গনতৃমত্ব ক্তেমলন আবু্ সুক্তিয়ান, তাাঁর সামথ ক্তেল ক্তহন্দ ক্তব্নমত উতব্া ক্তব্ন রাক্তব্য়া; ইকক্তরো 
ক্তব্ন আবু্ গজমহমলর সামথ ক্তেল উমম্ম হাক্তকে ক্তব্নমত আল-হাক্তরথ ক্তব্ন ক্তহোে ক্তব্ন আল-
েুক্তঘরা-।’ [1] 
আবু্ জাির আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: 
'ব্লা হয় এক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেল ক্তহজরমতর তৃতীয় ব্মষমর ৭ ই েওয়াল, েক্তনব্ার (োিম 
২৩, ৬২৫ সাল)। 
গয কারমণ আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ েুেক্তরক কুরাইেমের এই উহুে যুদ্ধ ক্তি সংঘক্তিত 
হময়ক্তেল তা হমলা ব্ের যুদ্ধ এব্ং সম্ভ্রান্ত ও গনতৃস্থানীয় কুরাইে গনতৃব্ম মর খুন হওয়ার 
ঘিনা। 
আবু্ সুক্তিয়ান ও কারাোমনর োক্তলকরা সম্মত হমল কুরাইেরা আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ 
যুদ্ধ করমত সংঘক্তিত হয়, তামের সামথ গযা  ক্তেময়ক্তেল তামের 'আহাক্তব্ে', গকনানার 
উপম ামত্রর গলামকরা এব্ং ক্ততনাোর গলাকজন যারা তামের োনয করমতা। এই সেস্ত 
গলামকরা আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ যুমদ্ধর োক্তব্ উত্থাপন কমর। [2] [3]   
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা 
অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল 
ও [**] গযা  - গলখক।] 
The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): 
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I have pieced together the following story about the battle of Uhud, 
from what I was told by Muhammad b. Muslim al-Zuhri and 
Muhammad b. Yahya b. Hibban and 'Asim b. 'Umar b. Qatada and 
Al-Husayn b. 'Abdu'l-Rahman b. 'Amr b. Sa'd b. Mu'adh and other 
learned traditionists. One or the other, or all of them, is responsible 
for the following narrative. 
When the unbelieving Quraysh met disaster at Badr and the 
survivors returned to Mecca and Abu Sufyan b. Harb had returned 
with his carvan, 'Abdullah b. Abu Rabi'a and 'Ikrma b. Abu Jahl and 
Safwan b. Umayya walked with the men whose fathers, sons, and 
brothers had been killed at Badr, and they spoke to Abu Sufyan and 
those who had merchandise in that caravan, saying, 
'Men of Quraysh, Muhammad has wronged you and killed your best 
men, so help us with this money to fight him, so that we may hope 
to get our revenge for those we have lost,' and they did so. 
A learned person told me that it was concerning them that Allah 
sent down: 
8.37 [8:36] - 'Those who disbelieve spend their money to keep others 
from the way of Allah, and they will spend it, then they will suffer 
the loss of it, then they will be overcome, and those who disbelieve 
will be gathered to Hell.' 
So Quraysh gathered together to fight the apostle when Abu Sufyan 
did this, and the owners of the caravan, with their black troops, and 
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such of the tribes of Kinana as would obey them, and the people of 
the low country. 
Jubayr b. Mut'im summoned an Abyssinian slave of his called 
Wahshi, who could throw a javelin as the Abyssinians do and seldom 
missed the mark. He said, 
'Go forth with the army, and if you kill Hamza, Muhammad's uncle, 
in revenge for my uncle, Tu'ayma b.'Adiy, you shall be free.' 
So Quraysh marched forth with the flower of their army, and their 
black troops, and their adherents from the B. Kinana, and the people 
of the 
lowland, and women in howdahs went with them to stir up their 
anger and prevent their running away. 
Abu Sufyan, who was in command, went out with Hind d. 'Utba b. 
Rabiah; and 'Ikrima b. 'Abu Jahl went with Umm Hakim d. al-Harith 
b. Hisham b. al-Mughira;   -----.’  [1] 
The narrative of Abu Jafar al Tabari (839-923 AD): page-1384- 
This is said to have been on Saturday, 7 Shawal, in year three of 
Hizra (March 23, 625). 
What provoked the expedition to Uhud by the polytheist of Quraysh 
against the Messenger of God was the battle of Badr and the killing 
of those nobles and chiefs of Quraysh who were killed. --- 
When Abu Sufyan and the owners of the caravan agreed to this, 
Quraysh assembled to wage war against the messenger of God, 
together with their ahabish (*ahabish – meaning “group of people 
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not all from one tribe” were a confedeacy of small clans or subtribes. 
The most important was Banu al-Harith b. Abd Manat b, Kinana; 
others were al-Mustaliq and al-Hun) and those of the tribes of 
Kinana and the people of Tinamah who obeyed them. All of these 
people raised a clamour to wage war against the messenger of 
God.  [2] [3] 
>>> েুহাম্মমের েক্কায় অব্স্থানকামল কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
তখনই প্রক্ততমরাধ্  মড় তুমলক্তেমলন, যখন েুহাম্মে তাাঁমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী, ধ্েম, 
কৃক্তষ্ট-সেযতা ও পূব্ম-পুরুষমের তাক্তচ্ছলয করা শুরু কমরক্তেমলন। সব্মাব্স্থায় েুহম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরাই ক্তেমলন আগ্রাসী! আর কুরাইেরা ক্তেল গসই আগ্রাসমনর 
লক্ষযব্স্তু। েুহাম্মে তাাঁর ধ্েম রক্ষার প্রময়াজমন েক্তেনায় গস্বচ্ছা-ক্তনব্মাসমন ব্াধ্য হময়ক্তেমলন। 
(পব্ম ৪১-৪২); েক্তেনায় এমস েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্না উস্কাক্তনমত কুরাইেমের 
জীক্তব্কা অজমমনর ক্ষক্ততসাধ্ন ও োরীক্তরক আক্রেণ শুরু কমরন। পক্তরণক্ততমত হয় ব্ের 
যুদ্ধ! 
ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরই একান্ত পক্তরব্ার সেসয, ক্তনকি-আত্মীয়, 
পাড়া-প্রক্ততমব্েী অথব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ ৭০ জন কুরাইেমক নৃেংসোমব্ কমরক্তেমলন খুন ও 
৭০ জন কুরাইেমক কমরক্তেমলন ব্ন্দী। খুন করার পর গসই লােগুমলামক িরে অশ্রদ্ধায় 
তারা ব্ের প্রামন্তর এক গনাংরা শুষ্ক  মতম এমক এমক ক্তনমক্ষপ কমরক্তেমলন (পব্ম ৩২-
৩৩)। 
৭০ জন ব্ক্তন্দমক েক্তেনায় ধ্মর ক্তনময় যাওয়ার প্রাক্কামল েুহাম্মমের আমেমে পক্তথেমধ্যই 
তাাঁমের েু'জনমক ব্ন্দী অব্স্থামতই কমরক্তেমলন খুন (পব্ম-৩৫); ব্াক্তক ৬৮ জন ব্ন্দীর 
েমধ্য পাাঁিজনমক ক্তব্ক্তেন্ন কারমণ ক্তব্না েুক্তিপমণই গেমড় গেয়া হয়; ব্াাঁক্তক ৬৩ জন ব্ন্দীর 
প্রমতযমকর পক্তরব্ার সেসয/ক্তনকিআত্মীয়মের কাে গথমক েুক্তিপণ আোয় কমর েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা (পব্ম-৩৭)। 
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গসই অব্স্থায় কুরাইেমের ঘমর ঘমর উমঠক্তেল কান্নার গরাল! েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
অক্ততক্তরি েুক্তিপণ োক্তব্ করমত পামর এই আেংকায় তাাঁরা উচ্চস্বমর ক্তব্লাপও করমত 
পামরনক্তন! 
ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি 
অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - ওহুে যুমদ্ধর আক্তে কারণ হমলা "ব্ের যুদ্ধ"! ব্ের যুমদ্ধ ক্তনহত 
পক্তরব্ার সেসয, ক্তনকিআত্মীয়, পাড়া-প্রক্ততমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের খুন ও অপোমনর 
প্রক্ততমোধ্ ক্তনমতই কুরাইেরা ক্তনমজমের ওহুে যুমদ্ধ জক্তড়ময়ক্তেমলন। ব্ের যুমদ্ধর েতই 
ওহুে যুদ্ধ ও ক্তেল েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃেংস কেমকামণ্ডর ক্তব্রুমদ্ধ 
কুরাইেমের প্রক্ততরক্ষা যুদ্ধ! 
 
এক্তি গকামনা ধ্েমযুদ্ধ ক্তেল না। 
 
[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 

 
তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] ‘আহাক্তব্ে' অথম হমলা গোি গোি গ াত্র অথব্া উপজাক্তত হমত আ ত একেল গলাক 
যারা পারস্পক্তরক সহায়তার উমেমেয গজািব্দ্ধ, যারা ক্তনক্তেমষ্ট গকান ব্ড় একক গ ামত্রর 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf


 

 

P
ag

e2
9

 

গলাক নয়। তামের েমধ্য সব্মিময় গুরুত্বপূণমরা হমলা ব্ানু আল-হাক্তরথা ক্তব্ন আব্ে োনাথ 
ক্তব্ন ক্তকনানা; অনযানযরা হমলা আল-েুসতাক্তলক ও আল-হুন। 
[3] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 
0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৮৪-১৩৮৫  
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 

 

P
ag

e3
0

 

৫৫: ওহুে যুদ্ধ-২: নব্ীর যুদ্ধযাত্রা- পক্তথেমধ্যই এক অন্ধমক খুন! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আিাে 

 
 

ওহুে যুমদ্ধর কারণ ও তার গপ্রক্ষাপমির আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। ব্ের 
যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ৭২ জন কুরাইেমক কমরক্তেমলন খুন ও ৬৮ জন 
কুরাইেমক কমরক্তেমলন ব্ন্দী। কুরাইেরা তাাঁমের ক্তপ্রয়জনমের গসই খুমনর ব্েলা, 
অপোন ও লাঞ্ছনার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমতই ওহুে যুমদ্ধর অব্তারণা কমরক্তেমলন। 
আক্রেমণর অক্তেপ্রাময় কুরাইেরা েক্তেনার উমেমে রওনা হময় ওহুে প্রামন্ত গপৌঁমেমে - 
এই খব্রক্তি জানার পর হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তা প্রক্ততমরামধ্র প্রস্তুক্তত গ্রহণ কমরন। 
গসক্তেন ক্তেল শুক্রব্ার। জুো নাোমজর পর ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের সামথ আমলািনায় 
ব্মসন।  
প্রথমে ক্ততক্তন েক্তেনার েধ্য গথমকই কুরাইেমের সম্ভাব্য েক্তেনা আক্রেণ প্রক্ততহত করার 
ক্তসদ্ধান্তমকই গশ্রয় েমন কমরন। তাাঁর অমনক অনুসারীমের সামথ আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই 
ও েুহাম্মমের এই ক্তসদ্ধামন্তর সামথ একাত্মতা গঘাষণা কমরন। 
ক্তকন্তু ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহণ কমরক্তন, এেন ক্তকেু অনুসারী তাাঁমক ব্ারংব্ার এই ব্মল 
অনুমরাধ্ কমরন গয, ক্ততক্তন গযন েক্তেনায় অমপক্ষোণ না গথমক যুমদ্ধ অগ্রসর হন এব্ং 
ওহুে প্রামন্ত ক্ত ময় কুরাইেমের গোকামব্লা কমরন। তামের অনুমরামধ্ েুহাম্মে তাাঁর 
ক্তসদ্ধান্ত পক্তরব্তমন কমরন। অস্ত্রসক্তজ্জত অনুসারীমের ক্তনময় ক্ততক্তন ওহুে প্রামন্তর উমেমে 
রওনা হন।  
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই সহ অমনক অনুসারী েুহাম্মমের এই পক্তরব্ক্ততমত ক্তসদ্ধামন্ত েনাঃকু্ষন্ন 
হন। অক্তনচ্ছা সমেও তারা েুহাম্মমের সামথ ক্তকেুেূর অগ্রসর হন; ক্তকন্তু পক্তথেমধ্যই তাাঁরা 
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েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর ক্তসদ্ধান্ত গনন এব্ং েুহাম্মে ও তাাঁর অনযানয অনুসারীমের কাে 
গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় েক্তেনার উমেমে রওনা হন। েুহাম্মে তাাঁর ব্াক্তক অনুসারীমের ক্তনময় 
যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত রামখন। আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় ঘিনাক্তি ক্তেল 
ক্তনম্নরূপ। [1] [2] 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: 
'যখন আল্লাহর নব্ী তামের ক্তব্ষময় জানমত পামরন এব্ং েুসক্তলেরা ক্তেক্তব্র স্থাপন কমর, 
ক্ততক্তন তামেরমক ব্মলন, 
"আল্লাহর কসে, আক্তে (স্বমে) এেন ক্তকেু গেমখক্তে যা েক্তব্ষযমতর পূব্মাোস। আক্তে 
গেমখক্তে  ােীমের, গেমখক্তে আোর তমলায়ামরর িলমক এক গিাল (dent) এব্ং গেমখক্তে 
গয আক্তে আোর হাত আোর পক্তরমধ্য় ব্েম-আব্রমণর েমধ্য গঠমল ঢুকাক্তচ্ছ; আক্তে যার 
ব্যাখযা কমরক্তে েক্তেনা। [3]। তারা গযখামন ক্তেক্তব্র গ মড়মে, গসখামন প্রক্ততহত না কমর 
তামেরমক েক্তেনায় প্রক্ততহত করাই গশ্রয়, কারণ তারা গথমেমে খারাপ অব্স্থামন। যক্তে 
তারা েহমর প্রমব্মের গিষ্টা কমর, আেরা তামের সামথ যুদ্ধ করমব্া (এিা োল 
পক্তরকল্পনা)।" 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল আল্লাহর নব্ীর এই েমতর সামথ একেত গপাষণ 
কমরন। তাাঁরও ক্তব্মব্িনা এই গয, েহর গেমড় যুমদ্ধ গযা োন উক্তিত নয়। আল্লাহর নব্ী 
ক্তনমজও েহর গেমড় যাওয়া পেন্দ কমরনক্তন। 
ক্তকেু গলাক, যামেরমক আল্লাহ ওহুমের যুমদ্ধ েহীে কমর সম্মাক্তনত কমরমে ও যারা ব্ের 
যুমদ্ধ অংে গনয়ক্তন, তারা ব্মল,  
"গহ আল্লাহর নব্ী, আপনার গনতৃমত্ব আোমেরমক েত্রুমের আক্রেণ করার গঘাষণা ক্তেন, 
যামত তারা েমন না কমর গয, আেরা খুব্ েুব্মল ও তামের সামথ যুদ্ধ করমত েয় পাই।" 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ব্মল, 
"গহ আল্লাহর নব্ী, েক্তেনামতই অব্স্থান করুন, তামের গপেমন েক্তেনা গেমড় যামব্ন না। 
আেরা কখমনাই েক্তেনার ব্াক্তহমর েত্রুমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমর ক্তব্পযময় এড়ামত পাক্তরক্তন 
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এব্ং গকউই েক্তেনায় এমস আোমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমর পরাক্তজত না হময় ক্তিমর যায়ক্তন। 
সুতরাং তারা গযখামন অব্স্থান ক্তনময়মে, তামেরমক গসখামনই থাকমত ক্তেন। যক্তে তারা 
গসখামন অমপক্ষা কমর, তমব্ তা হমব্ তামের জনয অেেমলর ও ক্তব্পযমময়র; যক্তে তারা 
এখামন আমস, তমব্ আেরা পুরুমষরা তামের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমব্া এব্ং েক্তহলা ও ক্তেশুরা 
তামের ওপর গেয়াল গথমক পাথর ক্তনমক্ষপ করমব্; এব্ং যক্তে তারা ক্তিমর যায়, তমব্ 
গযেন ক্তব্ষণ্ণোমব্ তারা এমসক্তেল, গতেনই ক্তব্ষণ্ণোমব্ তারা ক্তিরমব্।" 
যারা কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমত গিময়মে, তারা আল্লাহর নব্ীমক অনুমরাধ্ করমত 
থামক যতক্ষণ না ক্ততক্তন তাাঁর ব্াক্তড়র ক্তেতমর যান এব্ং ব্েম-আব্রণ (armour) পক্তরধ্ান 
কমরন। গসই ক্তেনক্তি ক্তেল শুক্রব্ার, জুম্মার নাোজ গেষ হওয়ার পর। 
ঐ ক্তেন ব্ক্তন আল-নাজ্জার গ ামত্রর োক্তলক ক্তব্ন আের নামের এক আনসামরর েৃতুয হয়; 
আল্লাহর নব্ী তার জানাজা পমড়ন এব্ং তারপর যুমদ্ধর জনয যাত্রা কমরন।' 
 

এক-তৃতীয়াংে তসনযসহ আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র েক্তেনা প্রতযাব্তমন: 
‘আল্লাহর নব্ী তাাঁর এক হাজার অনুসারীমক সমে ক্তনময় যুমদ্ধ অগ্রসর হন। ক্ততক্তন যখন 
েক্তেনা ও ওহুমের েধ্যব্তমী আল-সাউত নােক স্থামন গপৌঁমেন, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই 
এক-তৃতীয়াংে তসনয প্রতযাহার কমর এই ব্মল, "ক্ততক্তন আোর পরােেম না গেমন তামের 
পরােেম গেমনমেন। গহ গলাক সকল, আেরা জাক্তন না, গকন আেরা আোমের জীব্ন 
ক্তব্সজমন গেব্।" 
তাই তামক অনুসরণকারী ক্তিধ্াগ্রস্ত ও সমন্দহগ্রস্ত গলাকমের ক্তনময় গস ক্তিমর আমস। 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন হারাে নামের ব্ানু সালো গ ামত্রর এক োই তামেরমক 
অনুসরণ কমর আমস, ব্মল, "এই গয গলামকরা, আল্লাহর ওয়ামস্ত গতাোমের কামে আোর 
সক্তনব্মন্ধ অনুমরাধ্, যখন েত্রুরা আোমের ক্তনকমি, তখন আল্লাহর নব্ী ও গতাোমের 
গলাকমের পক্তরতযা  কমর ক্তিমর গযও না।" 
তারা জব্ামব্ ব্মল, "যক্তে গতােরা যুদ্ধ করমব্ ব্মল জানতাে, তমব্ আেরা গতাোমের 
পক্তরতযা  করতাে না। আেরা েমন কক্তর না গয, গকামনা যুদ্ধ অনুক্তষ্ঠত হমব্।" 
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যখন তারা তার কথা গ্রাহয কমর না ও তসনয প্রতযাহামর অিল থামক, গস ব্মল, "গোয়া 
কক্তর, আল্লাহ গতাোমেরমক অক্তেোপ ক্তেক! গতােরা আল্লাহর েত্রু, আল্লাহ তার নব্ীমক 
গতাোমের েুখামপক্ষী করমব্ না।"’ 
 

পক্তথেমধ্য ক্তেরব্াহ ক্তব্ন গকইক্তজ নােক এক অন্ধমক খুন! 
>>> েুহাম্মে তাাঁর ব্াক্তক অনুসারীমের ক্তনময় যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত রামখন। পক্তথেমধ্যই 
ক্তেরব্াহ ক্তব্ন গকইক্তজ নােক এক অন্ধমক করা হয় খুন! কী তাাঁর অপরাধ্? 
তাাঁর অপরাধ্ ক্তেল এই গয, ক্ততক্তন তাাঁরই োক্তলকানাধ্ীন ব্া ামনর েধ্য ক্তেময় েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের যাত্রায় ব্াধ্া োমনর গিষ্টা কমরক্তেমলন, তাাঁমের উমেমে ধূ্লা ক্তনমক্ষপ 
কমরক্তেমলন এব্ং েুহাম্মমের েুমখর ওপরও ধু্লা ক্তনমক্ষমপর অক্তেপ্রায় ব্যি কমরক্তেমলন।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনার পূব্মানুবৃ্ক্তি (Continuation): 
‘ক্তজয়াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাই জাক্তনময়মেন: [4] 
“েুহাম্মে ক্তব্ন ইোক আোমক ব্মলমেন গয আল্লাহর নব্ী হাররাহর ক্তেতর ক্তেময় ব্ানু 
হাক্তরথা পযমন্ত গপাাঁমেন। তারপর আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত 
িান গয, গকউ ক্তক কুরাইেমের পাে ক্তেময় যায়ক্তন, এেন গকামনা রাস্তা ক্তেময় তাাঁমেরমক 
কুরাইেমের ক্তনকি গপৌঁোমত পারমব্? 
আবু্ গখইথাো নামের ব্ানু হাক্তরথা ক্তব্ন আল-হাক্তরমথর এক োই গসই োক্তয়ত্ব গ্রহণ 
কমর। গস তাাঁমক ব্ানু হাক্তরথার হাররার ও জক্তের ক্তেতর ক্তেময় ক্তনময় ক্ত ময় ক্তেরব্াহ ক্তব্ন 
গকইক্তজ (Mirba' b Qayzi) নামের এক ব্ীতরা  অন্ধ ব্যক্তির এলাকায় গপৌঁমে। 
যখন গস আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর গলাকজনমের আ েন উপলক্তি কমর, তখন গস উগঠ 
োাঁড়ায় এব্ং তামের েুমখর ওপর ধু্লা ক্তনমক্ষপ কমর ও ব্মল, 
‘হমত পামরা তুক্তে আল্লাহর নব্ী, ক্তকন্তু আক্তে গতাোমের আোর ব্া ামনর েধ্য ক্তেময় গযমত 
গেব্ না।’ 
আোমক ব্লা হময়মে গয গস হাত-েক্ততম ধূ্লা তুমল গনয় ও ব্মল, 
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‘আল্লাহর কসে, েুহাম্মে, যক্তে আক্তে ক্তনক্তশ্চত হমত পারতাে গয, আক্তে অনয গকান 
ব্যক্তিমক আঘাত করমব্া না, তমব্ আক্তে এিা গতাোর েুমখ ক্তনমক্ষপ করতাে।’ 
গলাকজন দ্রুত ক্ততমত তামক খুন করার জনয েুমি আমস, আল্লাহর নব্ী তামেরমক ব্মল, 
‘তামক খুন কমরা না, কারণ এই অন্ধ োনুষক্তির অন্তর ও েৃক্তষ্ট েুইই অন্ধ।’ 
আল্লাহর নব্ীর এই ক্তনমষমধ্র আম ই সা'ে ক্তব্ন যাময়ে নামের ব্ানু আব্েুল-আোল 
গ ামত্রর এক োই গেৌমড় তার কামে যায় ও তার ধ্নুমকর আঘামত তার োথা ক্তব্েি 
কমর গেয়।”’ 
 

[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

Kiling of Mirba bin Qayzi – A blind man! What was the reason? 
Narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] 
‘Ziyad bin Abdulallah al-Bakkai said: [4] 
“Muhammad b. Ishaq told me that the apostle went his way until 
he passed through the harra of the B. Haritha. Then the apostle 
asked his companions whether anyone could take them near the 
Quraysh by a road which would not pass by them. 
Abu Khaythama, brother of B. Haritha b. al-Harith, undertook to do 
so, and he took him through the harra of B. Haritha and their 
property until he came out in the territory of Mirba' b Qayzi who 
was a blind man, a disaffected person. 
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When he perceived the approach of the apostle and his men he got 
up and threw dust in their faces saying, 'You may be the apostle of 
God, but I won't let you through my garden!' 
I was told that he took a handful of dust and said, 
'By God, Muhammad, if I could be sure that I should not hit someone 
else I would throw it in your face.'  
The people rushed on him to kill him, and the apostle said, 'Do not 
kill him, for this blind man is blind of heart, blind of sight.' 
Sa'd b. Zayd, brother of B. 'Abdu'l-Ashhal, rushed at him before the 
apostle had forbidden this and hit him on the head with his bow so 
that he split it open.---”’.] 
 

“আল্লাহর নব্ী ওহুে ক্ত ক্তরখাত ও ওহুে উপতযকার উপক্তরোম র পব্মমতর অক্তেেুমখ 
গপৌঁোর পূব্ম পযমন্ত যাত্রা অব্যাহত রামখন। ক্ততক্তন তাাঁর উি ও তসনযমের ওহুে অক্তেেুমখ 
গোতাময়ন কমরন এব্ং ব্মলন, ‘আোমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক গতাোমের গকউই গযন 
যুদ্ধ না কমর।’ 
আল্লাহর নব্ীর তাাঁর তসনযমের যুমদ্ধর জনয গোতাময়ন কমর, প্রায় ৭০০ জন োনুষ। 
ক্ততক্তন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন যুব্াময়র নামের ব্ানু আের ক্তব্ন আউি গ ামত্রর এক োইমক 
তীরন্দাজ েমলর োক্তয়মত্ব রামখন, তার পরমন ক্তেল পাথমকযকারী সাো জাো। তীরন্দাজ 
েমল ক্তেল ৫০ জন ধ্নুকধ্ারী। 
ক্ততক্তন ব্মলন, ‘গতাোমের তীমরর সাহামযয তামের অশ্বামরাহী ব্াক্তহনীমক আোমের কাে 
গথমক েূমর রাখমব্ এব্ং তামের গক ক্তপেন ক্তেক গথমক আোমের কামে আসমত গেমব্ 
না, তা যুমদ্ধর িলািল আোমের পমক্ষ ক্তকংব্া ক্তব্পমক্ষ যাইই গহাক না গকন; গতােরা 
ঐ স্থামনই অব্স্থান করমব্ যামত আেরা গতাোমের ক্তেক গথমক আক্রান্ত না হই।’  



 

 

P
ag

e3
6

 

তারপর আল্লাহর নব্ী েুইক্তি ব্েম-আব্রণ পক্তরধ্ান কমরন ও েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র নােক 
ব্ক্তন আব্েু'ল-োর গ ামত্রর এক োইমক যুমদ্ধর েণ্ডা প্রোন কমরন।”’ 
আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
‘বু্ধ্ব্ার ক্তেন কুরাইেরা ওহুে প্রামন্ত ক্তেক্তব্র স্থাপন কমর এব্ং শুক্রব্ার ক্তেন পযমন্ত 
গসখামন অব্স্থান কমর। আল্লাহর নব্ী জুম্মার নাোজ পক্তরিালনা করার পর যাত্রা কমরন 
এব্ং পমরর ক্তেন সকামল ওহুমের ক্ত ক্তরসঙ্কমি (gorge of Uhud) গপৌঁমেন। োওয়াল 
োমসর েক্তনব্ার ক্তেন আধ্া-গব্লায় ক্ততক্তন যুমদ্ধ গযা োন কমরন (োিম ২৩, ৬২৫ সাল)। 
আবু্ জাির আল-তাব্ারী < েুহাম্মে ক্তব্ন উের আল-ওয়াক্তকেী হইমত ব্ক্তণমত: 
আল গসইখাময়ন (AL-Shaykhayn) নােক স্থামন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ৩০০ জন 
গলাক ক্তনময় আল্লাহর নব্ীর কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হয় এব্ং আল্লাহর নব্ীর কামে থামক 
অব্ক্তেষ্ট ৭০০ জন। েুেক্তরকমের (polytheist) সংখযা ক্তেল ক্ততন হাজার এব্ং তামের 
অশ্বামরাহী ব্াক্তহনীর গঘাড়ার সংখযা ক্তেল েুই েত। তামের সংম  ক্তেল ১৫ জন েক্তহলা। 
তামের ৭০০ জন গলামকর পরমন ক্তেল ব্েম-আব্রণ, গযখামন েুসলোনমের পরমন ক্তেল 
তা োত্র ১০০ জমনর।’ 
তথযসূত্র ও পােিীকা 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭১–৩৭৩  

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 
0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৮৭-১৩৯০  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
[3] Ibid: ইব্মন ইোক -পৃষ্ঠা ৭৫২; ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৫৮২ 

‘এক ট্রাক্তডোক্তনস্ট আোমক জাক্তনময়মে গয আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আক্তে গেমখক্তে গয 

আোর ক্তকেু  ােী গক হতযা করা হময়মে; তারা হমলা আোর সাহাব্ী যামের গক হতযা 

করা হমব্। আোর তমরায়ামলর িলায় গয গিাল গেমখক্তে, তা হমলা আোর এক পক্তরব্ার 

সেসয যামক হতযা করা হমব্।”’   

 [4] ক্তজয়াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাই ক্তেমলন েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর োত্র। ক্তব্স্তাক্তরত 
পব্ম-৪৪। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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৫৬: ওহুে যুদ্ধ- ৩: ইহুক্তেমের েূক্তেকা কী ক্তেল? 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– উনক্তত্রে 

 
 

ওহুে যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কামল কী কারমণ প্রায় ৩০০ জন (এক-তৃতীয়াংে) েুহাম্মে অনুসারী 
োেপথ গথমকই েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমরক্তেমলন এব্ং কী অপরামধ্ পক্তথেমধ্যই সা'ে 
ক্তব্ন যাময়ে নােক এক েুহাম্মে অনুসারী ক্তেরব্াহ ক্তব্ন গকইক্তজ নােক এক অন্ধমক খুন 
কমরক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
গসই হতো য অন্ধ ব্যক্তিক্তির অপরাধ্ ক্তেল এই গয, ক্ততক্তন তাাঁরই োক্তলকানাধ্ীন ব্া ামনর 
েধ্য ক্তেময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের যাত্রায় ব্াধ্া োমনর গিষ্টা কমরক্তেমলন, তামের 
উমেমে এক েুক্তষ্ট ধূ্লা ক্তনমক্ষপ কমরক্তেমলন এব্ং আমরক েুক্তষ্ট ধূ্লা হামত ক্তনময় তা 
েুহাম্মমের েুমখর ওপর ক্তনমক্ষমপর অক্তেপ্রায় ব্যি কমরক্তেমলন।  
আেরা আরও গজমনক্তে গয, গসই অপরামধ্র োক্তস্ত স্বরূপ যখন েুহাম্মে অনুসারীরা গসই 
অন্ধ ব্যক্তিমক খুন করার জনয দ্রুত ক্ততমত েুমি আমস, তখন স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তামের উমেমে গঘাষণা ক্তেময়ক্তেমলন, 
"তামক খুন কমরা না, কারণ এই অন্ধ োনুষক্তির অন্তর ও েৃক্তষ্ট েুইই অন্ধ।" 
ক্তকন্তু তাাঁর এই গঘাষণার আম ই সা'ে ক্তব্ন যাময়ে গসই অন্ধ ব্যক্তিক্তির েস্তক ক্তব্েি 
কমর গেয়। অথমাৎ েুহাম্মমের গঘাষণাক্তি ক্তেল অন্ধ ব্যক্তিক্তির েস্তক িূণম হওয়ার পমর!  
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর ব্াণী ও ক্তেক্ষার সোমলািনাকারী 
প্রক্ততক্তি ব্যক্তিই গয ‘অন্ধ অন্তর ও অনুরূপ ক্তব্ক্তেন্ন ক্তব্মেষমণর অক্তধ্কারী’, তা েুহাম্মে 
তাাঁর স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জব্ানীগ্রন্থ কুরামনর পাতায় পাতায় ব্ণমনা কমরমেন (পব্ম ২৬-
২৭); আর এই সোমলািনাকারীমের তাাঁর অনুসারীরা কীরূপ দ্রুততার সামথ 
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হতযা/োময়স্তা করার গিষ্টা করমতন, তা েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ব্ণমনায় অতযন্ত 
স্পষ্ট! 
আজমকর পৃক্তথব্ীর ইসলাে অনুসারীরা ও গসই ক্তেক্ষার ধ্ারাব্াক্তহকতা অতযন্ত 
অনু তোমব্ পালন কমর িমলমেন! েুসক্তলে োক্তসত ও েুসক্তলে সংখযাগুরু গেমে তা 
পাক্তলত হয় অতযন্ত দ্রুত ক্ততমত! আর েুসক্তলে অ-োক্তসত ও েুসক্তলে সংখযালঘু গেমে 
তা পাক্তলত হয় “গযখামনই সুমযা  গেমল গসখামনই”! েুহাম্মমের েৃতুযর ১৪০০ ব্ের 
পমরও েুহাম্মমের সোমলািনাকারী গকামনা ব্যক্তিই েুহাম্মে অনুসারীমের হামত ক্তনরাপে 
নয়!  
ইন্টারমনি প্রযুক্তির আক্তব্ষ্কার না হমল েুহাম্মে ও তাাঁরই অনুসারী আক্তে েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তিত ইক্ততহামসর (কুরান, ক্তসরাত ও হাক্তেস) আমলামক েুহাম্মমের 
ব্াণী/ক্তেক্ষা ও কেমকামণ্ডর গখালামেলা আমলািনা কখমনাই সম্ভব্ ক্তেল না! এই অসাোনয 
আক্তব্ষ্কামরর িমল েৃতুয-েুাঁক্তকর সম্ভাব্না ক্তনময়ও ব্হু গলখক ও  মব্ষক তাাঁমের 
 মব্ষণালি ক্তব্ষয়গুমলা প্রকাে করমত আগ্রহী হময়মেন। তা না হমল সাধ্ারণ সরলপ্রাণ 
েুসলোমনরা কখমনাই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রকৃত ইক্ততহাস জানার সুমযা  
গপমতন না। 
আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনা েমত - েুহাম্মে তাাঁর ১০ ব্েমরর (৬২২-
৬৩২ সাল) েক্তেনা জীব্মন গয ৬০-১০০ ক্তি যুদ্ধ ও সংঘমষম জক্তড়ত ক্তেমলন, তার েমধ্য 
গয োত্র েু'ক্তি সংঘমষম কুরাইেরা আক্রেণাত্মক (Offensive) েূক্তেকায় ক্তেমলন, তার 
প্রথেক্তি হমলা এই ওহুে যুদ্ধ। ক্তকন্তু ইক্ততেমধ্যই আেরা গজমনক্তে গয, এই ওহুে যুমদ্ধর 
েূল কারণ ও গপ্রক্ষাপি হমলা ব্ের যুদ্ধ (পব্ম ৫৪), যা সংঘক্তিত হয় ১৫ োিম ৬২৪ সাল; 
আর ওহুে যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হয় তার এক ব্ের পর ৬২৫ সামলর ২৩গে োিম তাক্তরমখ। 
ইক্ততেমধ্যই আেরা গজমনক্তে, ব্ের যুমদ্ধর পর গথমক ওহুে যুদ্ধ পযমন্ত  ত একক্তি 
ব্েমর েুহাম্মমের ক্তনমেমমে তাাঁর অনুসারীরা অোনুক্তষক নৃেংসতায় এমকর পর এক খুন 
কমরমেন ১২০ ব্ের ব্য়সী ইহুক্তে কক্তব্ আবু্-আিাকমক (পব্ম- ৪৬), গকামলর সন্তানমক 
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স্তনযপান অব্স্থায় পাাঁি সন্তামনর জননী ইহুক্তে কক্তব্ আসো-ক্তব্নমত োরওয়ানমক (পব্ম- 
৪৭), প্রতারণার আশ্রময় ইহুক্তে কক্তব্ কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি ও আবু্ রাক্তি-গক (পব্ম- 
৪৮ ও ৫০) এব্ং ইব্মন সুমনইনা নামের এক একান্ত ক্তনরীহ ইহুক্তে ব্যব্সায়ীমক (পব্ম- 
৪৯)! 
আেরা আরও গজমনক্তে, েক্তিেিায় েি েুহাম্েে ও তাাঁর অনুসারীরা অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় ব্ক্তন গকইনুকা নােক এক ইহুক্তে গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক প্রায় এক 
ব্মস্ত্র তাাঁমের েত েত ব্েমরর তপক্তত্রক ক্তেমি গথমক উমচ্ছে কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি 
লুি কমরমেন (পব্ম-৫১)! 
েক্তেনার ইহুক্তে গ ামত্রর ওপর  ত একক্তি ব্ের েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এমকর 
পর এক এমহন সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড েক্তেনার ইহুক্তেমের োনক্তসক অব্স্থা গকেন হমত 
পামর, তা গয গকান ক্তব্মব্কসম্পন্ন োনুষ অক্তত সহমজই উপলক্তি করমত পামরন।  

   
প্রশ্ন হমলা, এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত ওহুে যুমদ্ধ ইহুক্তেমের েূক্তেকা কী ক্তেল? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
'ক্তজয়াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাই নয় এেন একজন হইমত < েুহাম্মে ইব্মন ইোক 
হইমত < আল-জুহরী হইমত ব্ক্তণমত হময়মে: [1] 
গসই ক্তেন আনসাররা ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আোমের ক্তক এক্তি উক্তিত নয় গয, আেরা 
আোমের ক্তেত্র ইহুক্তেমের কামে সাহাযয শুধ্াই?" 
জব্ামব্ ক্ততক্তন ব্মলন, "তামের প্রময়াজন আোমের গনই!" [2] ----- 
'ওহুে যুমদ্ধ যারা ক্তনহত হময়ক্তেমলন, তামের একজন হমলন ইহুক্তে েুখাময়ক্তরক, ক্তযক্তন 
ক্তেমলন ব্ানু থালাব্া ক্তব্ন আল-ক্তিক্ততউন গ ামত্রর গলাক। 
ঐ ক্তেন ক্ততক্তন ইহুক্তেমের উমেমে ব্মলন: 
"গতােরা জান গয, গতাোমের কতমব্য হমলা েুহাম্মেমক সাহাযয করা।" 
যখন তারা জব্ামব্ ব্মল গয, গসক্তি 'সাব্াথ ক্তেন', ক্ততক্তন ব্মলন, "গতােরা গকামনা সাব্ামথর 
অক্তধ্কার পামব্ না" এব্ং তাাঁর তরব্াক্তর ও সাজসজ্জা ক্তনময় গঘাষনা গেন গয, যক্তে ক্ততক্তন 
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ক্তনহত হন তমব্ তাাঁর সম্পক্তির োক্তলক হমব্ন েুহাম্মে, যা ক্ততক্তন গযেন খুেী গতেন োমব্ 
ব্যয় করমত পারমব্ন।  
তারপর ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর সামথ গযা োন কমরন এব্ং ক্তনহত হওয়ার পূব্ম পযমন্ত 
ক্ততক্তন তাাঁর সামথ যুদ্ধ কমরন। আক্তে শুমনক্তে গয, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "েুখাময়ক্তরক হমলা 
ইহুক্তেমের েমধ্য উিে।" [3] [4] [5] 
 

[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): 
‘Someone, not Ziyad, (Ziyad b. 'Abdullah al-Bakka'i.) from 
Muhammad b. Ishaq from al-Zuhri, said that on that day the Ansar 
said, [1] 
“O apostle, should we not ask help from our allies, the Jews?'” 
He said, 'We have no need of them.'  ----[2] 
“Among those killed at Uhud was (T. the Jew) Mukhayriq who was 
one of the B.Tha'laba b. al-Fityun. 
On that day he addressed the Jews saying: 
‘You know that it is your duty to help Muhammad’, and when they 
replied that it was the Sabbath day, he said,  'You will have no 
Sabbath,' and taking his sword and accoutrements, he said that if he 
was slain his property was to go to Muhammad, who could deal with 
it as he liked. Then he joined the apostle and fought with him until 
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he was killed. I have heared that he apostle said, 'Mukhayriq is the 
best of the Jews." [3] [4] [5] 
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ব্ণমনায় আেরা জানমত পারক্তে গয, যখন ক্তকেু েুহাম্মে 
অনুসারী েুহাম্মেমক ক্তজমজ্ঞস কমরন, তামের ক্তক উক্তিত নয় গয, তারা তামের ক্তেত্র 
ইহুক্তেমের কামে সাহাযয িাইমব্, তখন জব্ামব্ েুহাম্মে ব্মলন গয, ইহুেীমের কাে গথমক 
গকামনা সাহামযযর প্রময়াজন তাাঁর গনই!  
অথমাৎ ওহুে যুমদ্ধ অংে গনয়ার জনয েক্তেনায় ইহুক্তেমের কামে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
গকামনারূপ আমব্েনই কমরনক্তন! 
তা সমেও েুখাময়ক্তরক নামের এক ইহুক্তে ওহুে যুমদ্ধ অংে ক্তনময়ক্তেমলন ও ক্তনহত 
হময়ক্তেমলন। 
আেরা আরও জানমত পারক্তে গয, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরমক গকামনারূপ 
আমব্েন না করা সমেও ও েুসলোনমের সাহামযযর প্রময়াজন না থাকা সমেও যখন 
েুখাময়ক্তরক নামের এই ইহুক্তে অনযানয ইহুক্তেমের যুদ্ধযাত্রার আহ্বান জানান, তাাঁরা যুমদ্ধ 
অংে ক্তনমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরনক্তন। তাাঁরা জব্ামব্ ব্মলন গয, গসক্তি তাাঁমের 
পক্তব্ত্র 'সাব্াথ ক্তেন' (A day of religious observance and abstinence from 
work, kept by Jews from Friday evening to Saturday evening)। [6] 
আেরা ইক্ততপূমব্মই গজমনক্তে গয, শুক্রব্ার ক্তেন জুোর নাোমজর পর েুহাম্মে তাাঁর 
অনুসারীমের সামথ আমলািনায় ব্মসক্তেমলন ও ওহুে প্রামন্ত (েক্তেনায় নয়) গয ক্তেনক্তিমত 
যুদ্ধ সংঘক্তিত হয়, গসই ক্তেনক্তি ক্তেল েক্তনব্ার। অথমাৎ ইহুক্তেরা গকান ক্তেথযা অজুহামতর 
আশ্রয় গননক্তন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত গুরুত্বপূণম, তা 
হমলা, কুরাইেরা ওহুে প্রামন্ত জমড়া হময়মেন ব্ের যুমদ্ধ তাাঁমের ক্তপ্রয়জনমের হতযা, ব্ন্দী, 
অপোন ও লাঞ্ছনার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত! 
ক্তকন্তু, 
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“তাাঁরা েক্তেনা আক্রেণ কমরনক্তন! েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আক্রান্তও হনক্তন! 
এেত অব্স্থায়, আক্রান্ত হওয়ার আম ই আ  ব্াক্তড়ময় েক্তেনা গেমড় ওহুে প্রামন্ত ক্ত ময় 
কুরাইেমের সামথ সংঘমষম জক্তড়ময় জীব্ন ক্তব্সজমন গেয়ার গকামনা অথম েুহাম্মমের ব্হু 
অনুসারীরাও খুাঁমজ পানক্তন! 
এই গুরুত্বপূণম ক্তব্ষয়ক্তি ক্তব্মব্িনায় ক্তনময় তাাঁর একান্ত অনুসারীরাও ক্তেমলন 
ক্তিধ্াক্তব্েি। েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী েক্তেনা পক্তরতযা  কমর আ  ব্াক্তড়ময় ওহুে প্রামন্ত 
ক্ত ময় কুরাইেমের সামথ যুমদ্ধ ক্তলপ্ত হমত এতই অক্তনচু্ছক ক্তেমলন গয, তাাঁর এক-তৃতীয়াংে 
অনুসারী োেপথ গথমক আব্ার েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমরক্তেমলন (পব্ম-৫৫)। 
গযখামন েুহাম্মমের ক্তনজ অনুসারীরাই আ  ব্াক্তড়ময় কুরাইেমের সামথ যুমদ্ধ অক্তনচু্ছক, 
গসখামন  ত একক্তি ব্ের েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এমকর পর এক নৃেংস সন্ত্রাসী 
হােলার ব্ক্তল (Victim) েক্তেনার ইহুক্তে গ ামত্রর গলামকরা তাাঁমের পক্তব্ত্র 'সাব্াথ ক্তেমন' 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের কাে থমক গকামনারূপ সাহামযযর আহ্বান োড়াই আ  
ব্াক্তড়ময় েমল েমল ওহুে যুমদ্ধ েরীক হমব্ন, এেন প্রতযাো অব্াস্তব্।  
েক্তেনায় অব্স্থানকারী ইহুক্তে গ ামত্রর ক্তব্ক্তেন্ন ব্যক্তি ও গ ামত্রর উপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের অননক্ততক আগ্রাসী সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা ক্তেমত ইসলােী ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত 
ও অ-পক্তণ্ডতরা েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) রক্তিত গয "েক্তেনা সনে" নােক 
এক িুক্তি েমের অব্তারণা কমরন, গসই “তথাকক্তথত েক্তেনা সনে িুক্তির" ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা পব্ম ৫৩-গত করা হময়মে। োব্ী করা হয়, এই তথাকক্তথত োক্তন্ত িুক্তিক্তির 
এক ক্তব্মেষ েতম ক্তেল এই গয, 
"ইহুক্তেরা েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ কাউমক সাহাযয করমব্ না এব্ং যক্তে গকামনা েত্রু তাাঁমক 
েক্তেনায় আক্রেণ কমর তমব্ তারা তাাঁর সাহামযয এক্ত ময় আসমব্।" [7]  
েক্তেনা এব্ং েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আক্রান্ত না হওয়া সমত্বও আ  ব্াক্তড়ময় ওহুে 
প্রামন্ত ক্ত ময় কুরাইেমের সামথ যুমদ্ধ ক্তলপ্ত হমত েুহাম্মমের ব্হু অনুসারীমের েতই 
েক্তেনার ইহুক্তেরাও ক্তেমলন অক্তনচু্ছক। এক্তি গকামনা িুক্তিেমের উোহরণ নয়! 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২৪  
 [4] ‘ব্ানু থালাব্ ক্তেল েক্তেনার এক গুরুত্বপূণম ইহুক্তে গ াত্র, ক্তকন্তু তারা ক্তেল সম্ভব্ত: 
আরব্ অক্তধ্ব্াসী যারা ইহুক্তে ধ্েম গ্রহণ কমরক্তেমলন; কারণ ঘাসান (Ghassan) গ ামত্রর 
সামথও তারা যুি ক্তেল’। 
[5] Ibid ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা -৩৮৪ 
[6] 'সাব্াথ’ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabbath 
[7] Ibid আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৬০ 
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৫৭: ওহুে যুদ্ধ-৪: শুরু হমলা যুদ্ধ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তত্রে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও েক্কাব্াসী কুরাইেমের েমধ্য ইসলামের 
ইক্ততহামসর গয ক্তিতীয় রিক্ষয়ী যুদ্ধক্তি ওহুে প্রামন্ত সংঘক্তিত হময়ক্তেল তার কারণ ও 
গপ্রক্ষাপি, আক্রান্ত না হওয়া সমেও আ  ব্াক্তড়ময় ক্তনমজমের আব্াসস্থল েক্তেনা গথমক 
গব্র হময় ওহুে প্রামন্ত ক্ত ময় কুরাইেমের সামথ যুমদ্ধ ক্তলপ্ত হমত েুহাম্মমের ব্হু অনুসারীরা 
কী কারমণ অক্তনচু্ছক ক্তেমলন এব্ং এই যুমদ্ধ েক্তেনার ইহুক্তেমের েূক্তেকা গকেন ক্তেল, 
তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র ক্ততনক্তি পমব্ম করা হময়মে।  
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল ও আরও প্রায় ৩০০ েুহাম্মে অনুসারী (এক-
তৃতীয়াংে) োেপথ গথমক েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর উমেমেয ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হওয়ার পর েুহাম্মে 
তাাঁর প্রায় ৭০০ জন অব্ক্তেষ্ট অনুসারীমক সমে ক্তনময় ওহুে প্রামন্ত গপৌঁোন। ক্ততক্তন যুমদ্ধর 
প্রস্তুক্তত গ্রহণ কমরন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের যুমদ্ধর জনয সাক্তরব্দ্ধ কমরন, প্রায় ৭০০ জন োনুষ। 
ক্ততক্তন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন যুব্াময়মরর নামের ব্ানু আের ক্তব্ন আউি গ ামত্রর এক োইমক 
তীরন্দাজ ব্াক্তহনীর গনতৃমত্ব ক্তনময়া  কমরন। ঐ ক্তেন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন যুব্াময়মরর পরমন 
ক্তেল সাো গপাোক, যা তামক অনযমের গথমক আলাো কমরক্তেল। 
তামের সামথ ক্তেল ৫০ জন তীরন্দাজ। েুহাম্মে তামেরমক ব্মলন, "গতাোমের তীমরর 
সাহামযয অশ্বামরাহী ব্াক্তহনীমক আোমের কাে গথমক েূমর রাখমব্ এব্ং গপেন ক্তেক গথমক 
তামেরমক আোমের কামে আসমত গেমব্ না, তা যুমদ্ধর িলািল আোমের পমক্ষ গহাক 
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অথব্া ক্তব্পমক্ষ। গতােরা ঐ স্থামনই থাকমব্ যামত আেরা গতাোমের ক্তেক গথমক আক্রান্ত 
না হই।" 
তারপর আল্লাহর নব্ী েুইক্তি ব্েম-আব্রণ (Coats of mail) পক্তরধ্ান কমরন এব্ং যুমদ্ধর 
োণ্ডাক্তি েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র নামের ব্ানু আের গ ামত্রর এক োইময়র হামত গেন। 
তারপর ক্ততক্তন তাাঁর তরব্াক্তর হামত গনন এব্ং তা ঘুক্তরময় আস্ফালন (Brandish) কমর 
ব্মলন, "গতাোমের েমধ্য গক এেন আমে, গয এই তরব্াক্তরর গযা য?" 
উের তা গনয়ার জনয উমঠ োাঁড়ান ও ব্মলন," আক্তে এক্তি গনয়ার গযা য", ক্তকন্তু আল্লাহর 
নব্ী ঘুমর োাঁড়ান এব্ং ক্তিতীয় ব্ার একই ব্াকয উচ্চারমণর োধ্যমে তা ঘুক্তরময় আস্ফালন 
কমরন। 
তারপর আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে উমঠ োাঁড়ান এব্ং ক্ততক্তনও প্রতযাখযাত হন। 
তারপর ব্ানু সাময়ো (Banu Sa'ida) গ ামত্রর েুযানা ক্তসোক ক্তব্ন খারাো (Dujana 
Simak b. Kharasha) নামের এক োই উমঠ োাঁড়ান ও তা গ্রহণ কমরন। 
ক্ততক্তন [আবু্ েুযানা] ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "গহ আল্লাহর নব্ী, এক্তি গ্রহমণর গযা যতা কী?" 
ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "তা এই গয, এক্তি ক্তেময় তুক্তে েত্রুমের আঘাত/ব্ধ্ (Smite) 
করমতই থাকমব্ যতক্ষণ না এক্তি গব্াঁমক যায়।" 
যখন ক্ততক্তন ব্মলন গয, ক্ততক্তন এক্তি গ্রহণ কমর তার েযমাো রাখমব্ন, ক্ততক্তন তা তামক 
গেন। আবু্ েুযানা ক্তেমলন সাহসী ক্তকন্তু যুদ্ধমক্ষমত্র ক্ততক্তন ক্তেমলন োক্তম্ভক। যখনই ক্ততক্তন 
তাাঁর লাল পা ক্তড়ক্তি পক্তরধ্ান করমতন, জন ণ জানমতন গয, ক্ততক্তন যুমদ্ধ প্রস্তুত।’ --
- [1][2][3] 
ঐ ক্তেন েুহাম্মে অনুসারীমের ক্তসংহনাে ক্তেল, "হতযা কর, হতযা কর"!’ [4] 
(The companions’ war-cry that day was "Kill, Kill!")! 
অনযক্তেমক, 
ব্ের যুমদ্ধ আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারমব্র স্ত্রী ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্ার ক্তপতা ওতব্া ক্তব্ন রাক্তব্য়া 
ও তাাঁর িািা গসইব্া ক্তব্ন রাক্তব্য়া এব্ং োই আল-ওয়াক্তলে ক্তব্ন ওতব্া গযেন "গতাোমের 
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সামথ আোমের গকামনাই ক্তব্ব্াে গনই" গঘাষণা ক্তেময় আনসারমের সমে যুমদ্ধ ক্তলপ্ত হমত 
িানক্তন (পব্ম-৩২), গতেনই ওহুে যুমদ্ধও আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর সহকারীরা আনসারমের 
সমে যুমদ্ধ ক্তলপ্ত হমত িানক্তন! 
যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কামল আবু্ সুক্তিয়ান যুমদ্ধ আ ত েুহাম্মে অনুসারী আউস ও খাযরাজ 
গ ামত্রর গলাকমের উমেমে এক ব্াতমাব্াহক পাঠান। ব্াতমাব্াহক োরিত ক্ততক্তন তামের 
স্পষ্ট জাক্তনময় গেন 
গয, তাাঁরা এমসমেন তাাঁমের যাব্তীয় েুরব্স্থার জনয গয-ব্যক্তিক্তি োয়ী, গসই েুহাম্মমের 
সামথ গোকামব্লা করমত; তামের সামথ যুদ্ধ করমত নয়! 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনার পূব্মানুবৃ্ক্তি (Continuation): 
'কুরাইেরা তামের গলাকমের জড় কমরন। প্রায় ৩০০০ জন োনুষ, তামের সামথ ক্তেল 
২০০ ক্তি গঘাড়া। ব্াে পামশ্বমর অশ্বামরাহী ব্াক্তহনীর গসনাপক্তত ক্তেমলন খাক্তলে ক্তব্ন আল-
ওয়াক্তলে এব্ং ডান পামশ্বমর অশ্বামরাহী ব্াক্তহনীর গনতৃমত্ব ক্তেমলন ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্-
গজমহল। --- 
‘তখন আবু্ সুক্তিয়ান এই খব্র জাক্তনময় এক ব্াতমাব্াহক পাঠান, 
"গহ আউস ও খাযরাজ গ ামত্রর গলামকরা, আোমক আোর জ্ঞাক্তত োইময়র (Cousin) 
সামথ গোকামব্লা করমত োও, তারপর আেরা গতাোমের গেমড় িমল যাব্। কারণ 
গতাোমের সামথ আোমের যুমদ্ধর গকামনা প্রময়াজন গনই। ক্তকন্তু তারা তামক অেদ্র জব্াব্ 
গেয়।” ---- 
(Now Abu Sufyan had sent a messenger saying, 'You men of Aus and 
Khazraj, leave me to deal with my cousin and we will depart from 
you, for we have no need to fight you'; but they gave him a rude 
answer.)   
ব্ানু আব্ে-োর গ ামত্রর গলামকরা ক্তেল যুমদ্ধর োণ্ডা ব্হনকারী েল। তামেরমক যুমদ্ধ 
উেীপ্ত করার জনয আবু্-সুক্তিয়ান ব্মলন, "এই গয ব্ানু আব্ে-োর, ব্ের যুমদ্ধর ক্তেন 
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গতাোমের োক্তয়মত্ব ক্তেল এই যুদ্ধ-োণ্ডা - গতােরা জামনা গয, গসক্তেন কী হময়ক্তেল। জন ণ 
ক্তনেমর কমর যুদ্ধ-োণ্ডার োম যর ওপর। তাই গতােরা হয় তা েক্ষতার সামথ অব্েযই 
রক্ষা করমব্, নতুব্া তা আোমের হামত অব্েযই গসাপেম করমব্ - আেরা (তা রক্ষার 
োক্তয়ত্ব গথমক) গতাোমের োমেলা েুি করমব্া।" 
ক্তব্ষয়ক্তির ক্তব্মব্িনায় তারা অপোক্তনত গব্াধ্ কমর এব্ং তাাঁমক ধ্েক ক্তেময় ব্মল, "তুক্তে 
ক্তক িাও গয, আেরা আোমের এই োণ্ডা গতাোমক সেপমণ কক্তর? আ ােীকাল যখন যুদ্ধ 
শুরু হমব্, তখন গেখমব্, আেরা কীরূমপ যুদ্ধ কক্তর," - আবু্ সুক্তিয়ান এক্তিই গিময়ক্তেমলন।  
যখন েুই পক্ষ এমক অপমরর ক্তনকিব্তমী হয়, ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া তাাঁর সমের েক্তহলামের 
ক্তনময় উমঠ োাঁড়ান ও তসনযমের গপেমন গপেমন গয খেক্তনগুমলা তারা তসনযমের উেীপ্ত 
করার জনয ব্াজাক্তচ্ছল, তা তুমল গনন ও ব্লমত থামকন: 
 

"গহ আব্ে-োর এর োরক, 
গতােরা আোমের রক্ষক, 
প্রক্ততক্তি োক্তণত ব্ল্লে িারা কমরা তামের আঘাত!" 
ক্ততক্তন আরও ব্মলন, 
"যক্তে গতােরা হও আগুয়ান ব্াাঁক্তধ্ব্ আক্তলেমন, 
ক্তব্োইব্ গোরা গকােল  াক্তলিা গতাোমেরই পেতমল; 
যক্তে গতােরা হমিা ক্তপেু জানামব্া গোরা ক্তব্োয়, 
এেনই ক্তব্োয় গযথায় গোমের গকামনা োলব্াসা আর নাই।" [5] [6] 
 

>>> পাঠক, আপনামের ক্তনশ্চয়ই েমন আমে গয, ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে অনুসারীরা কুরাইে 
গনতা আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্ ও তাাঁর স্ত্রী ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্ার এক গজায়ান পুত্র 
হানজালামক কমরন খুন ও আর এক পুত্র আেরমক কমরন ব্ন্দী (পব্ম-৩৭)। 
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শুধু্ তাাঁমের সন্তান হানজালামকই নয়, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ের প্রামন্ত ক্তহন্দ 
ক্তব্নমত ওতব্ার ক্তপতা ওতব্া, িািা গসইব্া ও োই আল-ওয়াক্তলেমকও নৃেংসোমব্ খুন 
কমরন (পব্ম-৩২)।  
তা সমেও, এই েহীয়সী েক্তহলাক্তি একই ক্তেমন তাাঁর ক্তনজ পুত্র, ব্াব্া, িািা ও োইময়র 
খুমনর জনয প্রতযক্ষোমব্ োয়ী েুহাম্মমের েক্কায় অব্ক্তস্থত কনযা জয়নাব্মক পরে গেহ 
ও সেমব্েনায় সব্মাত্মক সাহামযযর আশ্বাস ক্তনময় এক্ত ময় এমসক্তেমলন (পব্ম-৩৯)। 
স্বজনহারা গোকাব্হ গসই েহীয়সী ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া আজ যুমদ্ধর েয়োমন! ক্ততক্তন 
এমসমেন তাাঁর ক্তপতা, পুত্র, োই ও িািার খুমনর প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত। একই োমব্ ইকক্তরো 
ক্তব্ন আবু্-গজমহল এমসমেন তাাঁর ক্তপতা আবু্ গজমহমলর হতযার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত! কুরাইে 
গনতা আবু্ গজমহলমক কীরূপ নৃেংসতায় ব্ের যুমদ্ধ খুন করা হময়ক্তেল, তার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা পব্ম ব্ক্তত্রমে করা হময়মে। 
তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭৩  

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৮,   
 [3] Ibid আল-তাব্ারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৪ 
[4] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক (ইব্মন ক্তহোমের গনাি) - পৃষ্ঠা ৭৫৩   
[5] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৩৭৪ 
[6] Ibid আল-তাব্ারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৯-১৪০০ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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৫৮: ওহুে যুদ্ধ-৫: পরাজময়র কারণ?  ক্তণেমতর গলাে! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একক্তত্রে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা ইসলামের ইক্ততহামসর 
প্রথে রিক্ষয়ী সংঘমষম (ব্ের যুমদ্ধ) তাাঁমেরই একান্ত পক্তরব্ার-পক্তরজন, ক্তনকি-আত্মীয়, 
পাড়া-প্রক্ততমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের প্রিণ্ড নৃেংসতায় কমরন খুন ও অমনকমক কমরন 
ব্ন্দী! ব্ন্দী করার পর তাাঁমের পক্তরব্ার পক্তরজনমের কাে গথমক েুক্তিপণ আোময়র পর 
তাাঁমেরমক কমরন েুক্তিোন। 
তারই ধ্ারাব্াক্তহকতায় েক্কাব্াসী কুরাইেরা তাাঁমের ক্তপ্রয়জনমের খুন, ব্ন্দীত্ব, অপোন 
ও লাঞ্ছনার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমতই ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় রিক্ষয়ী সংঘমষম (ওহুে 
যুদ্ধ) জক্তড়ত হন। 
অথমাৎ, ওহুে যুমদ্ধর আক্তে কারণ হমলা ব্ের যুদ্ধ (পব্ম: ৩০-৪৩) ও েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরাই হমলন প্রথে আক্রেণকারী! 
আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ওহুে যুদ্ধ 
শুরু হওয়ার পর প্রথোব্স্থায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা োত্র ৭০০ জন তসনয ক্তনময় 
তামের গিময় িার গুমণরও অক্তধ্ক কুরাইে তসনযমের (প্রায় ৩০০০ জন) পরাস্ত করমত 
সক্ষে হময়ক্তেমলন। ক্তকন্তু তাাঁরা তাাঁমের গসই ক্তব্জয় গ ৌরব্ গব্ক্তে সেয় ধ্মর রাখমত 
পামরনক্তন!  
কারণ? কারণ হমলা  ক্তণেমতর লালসা! 
ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: 
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েুহাম্মে ইব্মন সা'ে <তার ক্তপতা হইমত < তার িািা হইমত <তার ক্তপতা হইমত <তার 
ক্তপতা হইমত <ইব্মন আব্বাস হইমত ব্ক্তণমত: 
আবু্ সুক্তিয়ান েওয়াল োমসর ৩ তাক্তরমখ (োিম ১৯, ৬২৫ সাল) ওহুে প্রামন্ত ক্তেক্তব্র 
স্থাপন কমরন। আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের যুমদ্ধর জনয আহ্বান কমরন, তারা তাাঁর 
িাক্তরপামে জড় হয় ও ক্ততক্তন তামের ক্তনময় যুমদ্ধ গযা োন কমরন। 
ক্ততক্তন আল-যুব্াময়রমক, গসইক্তেন যার সামথ ক্তেল আল-ক্তেখোে ক্তব্ন আল-আসওয়াে 
আল-ক্তকক্তন্দ, আমেে কমরন, গস গযন অশ্বামরাহী গসনামের সামথ যুমদ্ধ ক্তলপ্ত হয়। তারপর 
ক্ততক্তন েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র নােক এক কুরাইেমক যুমদ্ধর োণ্ডা প্রোন কমরন। 
তারপর হােজা ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্ যামের ব্েম-আব্রণ (Armour) ক্তেল না, তামের 
প্রধ্ান রূমপ যুমদ্ধ অগ্রসর হন, ক্ততক্তন তৎক্ষণাৎ হােজামক তাাঁর সােমন পাঠান। 
যখন খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলে ও ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্-গজমহল েুেক্তরকমের (polytheist) 
অশ্বামরাহী গসনামের ক্তনময় অগ্রসর হন, আল্লাহর নব্ী আল-যুব্াময়রমক এই আমেে 
সহকামর গপ্ররণ কমরন, "খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলমের সমু্মখীন হও ও আোর পরব্তমী 
আমেমের পূব্ম পযমন্ত তার সামথ যুমদ্ধ রত থামকা।" 
তারপর ক্ততক্তন োমঠর অনযক্তেমকর অনযানয অশ্বামরাহীমের (েত্রুমের) ব্যাপামর আমেে 
জাক্তর কমরন, ব্মলন, "আোর পরব্তমী আমেমের পূব্ম পযমন্ত গতােরা গতাোমের অব্স্থান 
গেমড় নড়মব্ না।" 
আল্লাহর নব্ী ক্তকেু গলাকমক তাাঁর তসনযব্াক্তহনীর পশ্চামত গপ্ররণ কমরন এব্ং তামেরমক 
ব্মলন (পব্ম-৫৭), "এখামন অব্স্থান কর এব্ং আোমের গকউ পৃষ্ঠপ্রেেমন করমল 
তামেরমক আব্ার যুমদ্ধ গিরত পাঠামব্ ও আোমের পশ্চাক্তেক পাহারা গেমব্।" 
যখন আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীরা েত্রুমের পলায়মন ব্াধ্য কমরন, 
যামেরমক তসনযব্াক্তহনীর পশ্চামত স্থাপন করা হময়ক্তেল, তারা েত্রুপমক্ষর েক্তহলামের 
হাোগুক্তড় ক্তেময় পাহামড় আমরাহণ ও পলায়ন এব্ং লুণ্ঠন-সােগ্রী গেখমত গপময় এমক 
অপরমক ব্মল, 
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"িমলা, আেরা আল্লাহর নব্ীর কামে যাই ও অনযরা আোমেরমক ঠকামনার আম ই এই 
লুণ্ঠন-সােগ্রী সংগ্রহ কক্তর।" 
অনয গ্রুপ ব্মল, "না, আোমের উক্তিত আল্লাহর নব্ীর আমেে পালন করা ও এই স্থামনই 
অব্স্থান করা।" 
এই প্রসমে আল্লাহ ব্মলমে, "তামত গতাোমের কামরা কােয ক্তেল েুক্তনয়া-- (৩:১৫২)" 
অথমাৎ যারা লুণ্ঠন সােগ্রীর লালসা কমরক্তেল; "গয গলাক ---আমখরামত ক্তব্ক্তনেয় কােনা 
করমব্ (৩:১৪৫)", অথমাৎ, যারা ব্মলমে, "আোমের উক্তিত আল্লাহর নব্ীর আমেে পালন 
করা ও এই স্থামনই অব্স্থান করা।" [1] 
ইব্মন োসুে প্রায়ই ব্লমতন, 
"গসই ক্তেমনর আম  আক্তে কখমনাই ধ্ারণা কক্তরক্তন গয, আল্লাহর নব্ীর অনুসারীরা েুক্তনয়া 
ও তার সােগ্রী কােনা করমত পামর।" 
েুহাম্মে ক্তব্ন আল-হুমসইন <আহেে ক্তব্ন আল-েুিােোল হইমত < আসব্াত হইমত 
<আল-সুেক্তে হইমত ব্ক্তণমত: 
'---আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে ও আল-ক্তেখোে ক্তব্ন আল-আসওয়াে েুেক্তরকমের 
আক্রেণ কমরন ও তামের পলায়মন ব্াধ্য কমরন, আর আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীমের 
আক্রেণ আবু্ সুক্তিয়ানমক পলায়মন ব্াধ্য কমর। 
যখন েুেক্তরক অশ্বামরাহী ব্াক্তহনীর গসনাপক্তত খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলে তা গেখমত পান, ক্ততক্তন 
পাটা আক্রেণ কমরন। ক্তকন্তু তীরন্দাজমের প্রিণ্ড তীর ক্তনমক্ষমপর কারমণ তার অগ্রযাত্রা 
ব্যাহত হয়। 
তমব্, যখন তীরন্দাজরা আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীমের েুেক্তরকমের ক্তেক্তব্মর গেখমত 
পান এব্ং গেখমত পান গয, তারা লুণ্ঠনকমেম ব্যস্ত, তারা দ্রুত ক্ততমত লুণ্ঠন সােগ্রীর 
ক্তেমক এক্ত ময় আমস। তামের ক্তকেু গলাক ব্মল, "আল্লাহর নব্ীর আমেে অোনয কমরা 
না"; ক্তকন্তু তামের অক্তধ্কাংেই ঐ ক্তেক্তব্মর  েন কমর। 
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যখন খাক্তলে গেখমত পান গয, অল্প ক্তকেু তীরন্দাজ গসখামন অব্স্থান করমে, ক্ততক্তন তাাঁর 
তসনযমের ক্তিৎকার কমর আক্রেমণর হুকুে গেন ও তীরন্দাজমের হতযা কমরন। তারপর 
ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর অনযানয অনুসারীমের আক্রেমণর আমেে জারী কমরন। 
যখন েুেক্তরক পোক্ততক ব্াক্তহনীর গলাকজমনরা গেখমত পায় গয, তামের অশ্বামরাহী ব্াক্তহনী 
আক্রেমণ ব্যস্ত, তারা এমক অপরমক আহ্বান কমর এব্ং েুসলোনমের পুনরায় আক্রেণ 
কমর, পরাক্তজত কমর এব্ং ক্তকেু গলাকমক কমর হতযা। [2] 
ইব্মন হুোময়ে হইমত <সালাোহ হইমত <েুহাম্মে ক্তব্ন ইোক হইমত <ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন 
আব্ব্াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-যুব্াময়র হইমত < তার ক্তপতা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-
যুব্াময়র হইমত < তার ক্তপতােহ আল-যুব্াময়র হইমত ব্ক্তণমত: 
'আল্লাহর কসে, আক্তে ক্তনমজ ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া ও তার সাথীমের নূপুমরর ক্তেমক 
তাক্তকময়ক্তেলাে, যখন তারা তামের ঘা রা গুক্তিময় পালাক্তচ্ছল। 
তামের গকউই ক্তেল না গয আোমের প্রক্ততহত কমর, ক্তকন্তু আেরা েত্রুমের ক্তব্তাক্তড়ত 
করার পর তীরন্দাজরা লুঠতরামজর জনয (েত্রুর) ক্তেক্তব্মর আ েন কমর। যার িমল 
আোমের পশ্চাক্তেক অশ্বামরাহী গসনামের কামে উনু্মি হয়। তারা আোমেরমক গপেন 
গথমক আক্রেণ কমর ও গকউ একজন ক্তিৎকার কমর ব্মল, 
"েুহাম্মে ক্তনহত হময়মে!" 
আেরা ঘুমর োাঁড়াই এব্ং তারপর েত্রুরাও আোমের গক আক্রেমণর জনয ঘুমর োাঁড়ায়। 
ক্তকন্তু তার আম ই আেরা েত্রুর োণ্ডা রক্ষাকারী গলাকক্তিমক হতযা কক্তর যখন েত্রুমের 
গকামনা গলাকই তার কামে ক্তেল না। 
ইব্মন হুোময়ে হইমত <সালাোহ হইমত <েুহাম্মে ক্তব্ন ইোক হইমত <ক্তনক্তেমষ্ট 
স্কলার হইমত ব্ক্তণমত: 
'আেরা ক্তব্নমত আলকাোহ আল-হাক্তরক্তথয়াহ যুদ্ধ-োণ্ডাক্তি তুমল ক্তনময় উপমর তুমল ধ্রার 
আ  পযমন্ত তা োক্তিমতই পমড় ক্তেল। গস কুরাইেমের উমেমে তা উাঁিু কমর ধ্মর রামখ, 
যামত কুরাইেরা তার িারপামে একক্তত্রত হমত পামর। 
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এই োণ্ডাক্তি ক্তেল সুয়াব্ নামের ব্ানু আবু্ তালহা গ ামত্রর এক আক্তে 
আক্তব্ক্তসক্তনয়াব্াসী ক্রীতোমসর কামে। গসই ক্তেল সব্মমেষ ব্যক্তি, যার হামত ক্তেল এই 
োণ্ডা। তার হাত েুমিা গকমি গিলার পূব্ম পযমন্ত গস যুদ্ধ িাক্তলময় যায়, তারপর গস এর 
উপর নতজানু হময় ব্মস পমর ও োণ্ডাক্তি তার বু্ক ও  লার োেখামন ঐ সেয় পযমন্ত 
ধ্মর রামখ যতক্ষণ না তামক তার উপরই হতযা করা হয়, যখন গস ব্লক্তেল, "গহ গখাো, 
আক্তে ক্তক আোর কতমব্য পালন কমরক্তে (আক্তে ক্তক োি গপময়ক্তে)?"' [3][4] 
ওহুে যুমদ্ধ কুরাইেরা ৭০ জন েুহাম্মে অনুসারীমক হতযা কমরন। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] ৩:১৫২ - আর আল্লাহ গস ওয়াোমক সমতয পক্তরণত কমরমেন, যখন গতােরা তাাঁরই 
ক্তনমেমমে ওমের খতে করক্তেমল। এেনক্তক যখন গতােরা েত্রেে হময় পমড়মে ও কতমব্য 
ক্তস্থর করার ব্যাপামর ক্তব্ব্ামে ক্তলপ্ত হময়মে। আর যা গতােরা িাইমত তা গেখার পর 
কৃতঘ্নতা প্রেেমন কমরে, তামত গতাোমের কামরা কােয ক্তেল েুক্তনয়া আর কামরা ব্া কােয 
ক্তেল আক্তখরাত। অতাঃপর গতাোক্তে মক সক্তরময় ক্তেমলন ওমের উপর গথমক যামত 
গতাোক্তে মক পরীক্ষা কমরন। ----- 
৩:১৪৫- আর আল্লাহর হুকুে োড়া গকউ েরমত পামর না-গসজনয একিা সেয় ক্তনধ্মাক্তরত 
রময়মে। ব্স্তুতাঃ গয গলাক েুক্তনয়ায় ক্তব্ক্তনেয় কােনা করমব্, আক্তে তামক তা েুক্তনয়ামতই 
োন করব্। পক্ষান্তমর-গয গলাক আমখরামত ক্তব্ক্তনেয় কােনা করমব্, তা গথমক আক্তে 
তামক তাই গেমব্া। আর যারা কৃতজ্ঞ তামেরমক আক্তে প্রক্ততোন গেমব্া।       
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৫ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
[3] Ibid আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) – ১৪০১ 
 
[4] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭৯ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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৫৯: ওহুে যুদ্ধ- ৬: ক্তব্শ্বাসঘাতকতা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ব্ক্তত্রে 

 
 

ইক্ততহাস সাক্ষয গেয়, স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর সুেীঘম ১২-১৩ 
ব্েমরর েক্কায় অব্স্থানকালীন নব্ী-জীব্মন (৬১০- ৬২২ খৃষ্টাব্দ) তাাঁর ও তাাঁর নব্-
েীক্তক্ষত অনুসারীমের অক্লান্ত গিষ্টা সমেও সব্মাক্তধ্ক (At the most) ১৩০ জমনর গব্েী 
গলাকমক তাাঁর েতব্ামে সাক্তেল করমত পামরনক্তন। গয গকামনা ক্তব্িার-বু্ক্তদ্ধসম্পন্ন োনুষ 
অক্তত সহমজই বু্েমত পামরন গয, এেতাব্স্থায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ধ্মন-োমন-
জমন কুরাইেমের তুলনায় ক্তেমলন অতযন্ত েুব্মল। 
তাাঁর গসই েুব্মল অব্স্থায় তাাঁর তুলনায় ব্হুগুণ েক্তিোলী েক্কাব্াসী গকামনা অক্তব্শ্বাসী 
কুরাইে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমক োরীক্তরক আক্রেণ কমরমেন ক্তকংব্া খুন 
কমরমেন, এেন একক্তি উোহরণও ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মিময় ক্তনেমরমযা য েক্তলল, 
েুহাম্মমের স্ব-রক্তিত ক্তকতাব্, “কুরামনর” গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না। 
কুরান ব্ই আকামর সংকক্তলত হয় েুহাম্মমের েৃতুযর ১৯ ব্ের পর, তৃতীয় খুলািাময় 
রামেক্তেন হযরত ওসোন (রাাঃ) এর োসন আেমল। কুরান সংকক্তলত হওয়ার পর প্রায় 
একেত ব্ের অক্ততব্াক্তহত হওয়ার পর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ, ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে স্কলার 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) রিনা কমরন ‘েুহাম্মমের সর্ব্-প্রথে পূণমাে 
জীব্নীগ্রন্থ (ক্তসরাত)’। তাাঁর এই রিনার পর আরও একেত ব্ের অক্ততব্াক্তহত হওয়ার 
পর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ আর এক ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে স্কলার আবু্ আব্েুল্লাহ েুহাম্মে 
ইব্মন ইসোইল, ক্তযক্তন ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল) নামে পক্তরক্তিত, রিনা কমরন 
সব্মপ্রথে হাক্তেস-গ্রন্থ (সক্তহ বু্খারী)। 
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েুহাম্মমের েৃতুযর ব্হু ব্ের পর ক্তলক্তখত এই ক্তসরাত ও হাক্তেস-গ্রমন্থ েক্কার কুরাইেমের 
িারা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর ক্তকেু োরীক্তরক আক্রেণ ও “একজন” েুহাম্মে 
অনুসারীমক খুমনর উমল্লখ পাওয়া যায় (ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা করমব্া "আইয়যামে 
জাক্তহক্তলয়াত" পমব্ম)। 
অনযক্তেমক, 
েক্তেনায় েুহাম্মমের গস্বচ্ছা-ক্তনব্মাসমনর (পব্ম: ৪১-৪২) পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
েক্কাব্াসী কুরাইে ও েক্তেনাব্াসী ইহুক্তে সম্প্রোময়র ওপর কীরূপ অোনুক্তষক নৃেংসতা 
শুরু কমরক্তেমলন ও েুহাম্মমের েক্তিবৃ্ক্তদ্ধর পর গসই নৃেংসতা কীরূমপ ক্তব্স্তার লাে 
কমরক্তেল, তার আমলািনা "ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে" এর পূব্মব্তমী পব্মগুমলামত 
করা হময়মে। পরব্তমী পব্মগুমলামতও তা ধ্ারাব্াক্তহকোমব্ আমলািনা করা হমব্। 
  আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, লক্ষয 
অজমমনর জনয েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর অনুসারীমের প্রময়াজন 
োক্তিক ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের সামথ প্রতারণা ও ক্তব্শ্বাসঘাতকতার অনুমোেন ক্তেমত গকামনারূপ 
ক্তিধ্া কমরনক্তন (পব্ম-৪৮); আেরা আরও গজমনক্তে, প্রতারণার আশ্রময় লক্ষয অজমমন 
সিলকাে অনুসারীমের ক্ততক্তন ক্তনরুৎসাক্তহতও কমরনক্তন (পব্ম-৫০)। 
অথমাৎ, 
ইসলাে প্রিার ও প্রসামরর প্রময়াজমন অক্তব্শ্বাসীমের সামথ প্রতারণা ও ক্তব্শ্বাসঘাতকতা 
সমূ্পণমরূমপ ইসলামের েূল ক্তেক্ষার অন্তেুমি । 
ইসলামের পক্তরোষায় এই ক্তেক্ষার নাে হমলা "তাক্তকয়া ও তাওক্তরয়া (Taqiyya and 
Tawriya)"! ব্াংলায় যামক ব্লা গযমত পামর, "পক্তব্ত্র প্রতারণা", পক্তব্ত্র ক্তব্শ্বাসঘাতকতা" 
অথব্া "পক্তব্ত্র গব্ইোক্তন"! আর ইংমরক্তজমত যামক ব্লা গযমত পামর, "Holy 
deception", Holy betrayal" or "Holy Treachery"! 
তথাকক্তথত েডামরি ইসলােী পক্তণ্ডত ও অ-পক্তণ্ডত অনুসারীরা এই অননক্ততক ক্তেক্ষামক 
তব্ধ্তা ক্তেমত গয অজুহাত হাক্তজর কমরন, তা হমলা, 
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“এই অনুেীলনক্তি শুধু্োত্র প্রমযাজয: 
১) যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত, অথব্া 
২) গসই পক্তরক্তস্থক্ততমত যখন গকামনা েুসলোন তার ধ্েম-পক্তরিময়র কারমণ গকামনা 
অক্তব্শ্বাসী োসক, জন ণ ব্া ব্যক্তি কতৃমক ক্তনপীড়ন, ক্তনযমাতন অথব্া প্রাণনামের আেংকা 
কমর।” 
ক্তকন্তু, আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে: 
প্রতারণার আশ্রময় ইহুক্তে কক্তব্ কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি ও আবু্-রাক্তিমক নৃেংসোমব্ 
খুন গকামনা যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত সম্পন্ন হয় নাই এব্ং ধ্েম-পক্তরিময়র কারমণ েক্তেনার 
অক্তব্শ্বাসী জন ণ ও ইহুক্তে জনম াষ্ঠীর িারা গকামনা েুহাম্মে অনুসারীর প্রাণনাে গতা 
অমনক েূমরর ক্তব্ষয়, তাাঁরা গকামনা েুহাম্মে অনুসারীমক কখমনা গকামনা ক্তনযমাতন, 
ক্তনপীড়ন ক্তকংব্া োরীক্তরক আঘাত কমরমেন, এেন একক্তি উোহরণও আক্তে েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনার গকাথাও গনই! 
সুতরাং, তথাকক্তথত গোডামরি Gullible ইসলােী পক্তণ্ডত ও ইসলাে অনুসারীরা এই 
অননক্ততক ক্তেক্ষার তব্ধ্তা প্রোমনর গয অজুহাত সরলপ্রাণ ইসলামে অজ্ঞ সাধ্ারণ 
েুসলোন ও অক্তব্শ্বাসীমের উমেমেয গপে কমরন, গসই অজুহাতক্তিই হমলা “তাক্তকয়ার” 
এক উৎকৃষ্ট উোহরণ! [1] 
প্রশ্ন হমলা, ওহুে যুমদ্ধ েুহাম্মে অনুসারীরা ক্তক গকামনা ক্তব্শ্বাসঘাতকতার প্রকাে 
ঘক্তিময়ক্তেমলন? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয ব্ানু 
েুব্াইয়া গ ামত্রর আবু্ আক্তের আব্েু আের ক্তব্ন গসইক্তি ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন আল-নুোন 
নােক এক ব্যক্তি [কুরাইে] আল্লাহর নব্ীর কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় েক্কায়  েন কমরন, 
যার সামথ ক্তেল আল-আউস গ ামত্রর ৫০ জন যুব্ক (তাব্ারী: যামের একজন হমলন 
উসোন ক্তব্ন হুনাময়ি); যক্তেও ক্তকেু ক্তকেু োনুষ ব্মলন গয, তামের সংখযা ক্তেল ১৫ 
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জন। তারা কুরাইমের কামে প্রক্ততজ্ঞা কমর গয, যক্তে তারা তার সমু্মখীন হয়, তমব্ তামের 
গলাকজন তামক আক্রেণ করমব্ না। 
যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন প্রথে গয ব্যক্তিক্তি তামের সমু্মখীন হন, গস হমলা আবু্ আক্তের, 
যার সামথ ক্তেল কামলা তসনয ও েক্কাব্াসীর ক্রীতোসরা। 
ক্ততক্তন ক্তিৎকার কমর ব্মলন, "গহ আউস গ ামত্রর গলামকরা, আক্তে আবু্ আক্তের।" 
তারা জব্ামব্ ব্মল, "তুই অক্তব্শ্বাসী ব্েোে (েুবৃ্মি), আল্লাহ গতার েৃক্তষ্টেক্তি ধ্বংস 
করুক।" 
গপৌিক্তলক আেমল গলামকরা তামক "সন্নযাসী (Monk)" নামে অক্তেক্তহত করমতন; আল্লাহর 
নব্ী তামক অক্তেক্তহত করমতন "পাক্তপষ্ঠ (Impious)" নামে । 
তামের জব্াব্ শুমন ক্ততক্তন ব্মলন, "আক্তে িমল যাওয়ার পর আোর গলামকরা অসাধু্তায় 
(Evil) পক্ততত হময়মে।" 
তারপর ক্ততক্তন তার সব্মেক্তি ক্তেময় যুদ্ধ কমরন, তামের উপর প্রস্তর ক্তনমক্ষপ কমরন।’ [2] 
[3] 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): 
[Al-Tabari: ‘According to Ibn Humayd <Salamah <Muhammad bin 
Isahq <Asim bin Umar bin Qatada’:] 
'Asim b. 'Umar b. Qatada told me that Abu 'Amir 'Abdu 'Amr b. 
Sayfi b. Malik b. al-Nu'man, one of the B. Dubay'a who had separated 
from the apostle and gone off to Mecca along with fifty young men 
of al-Aus (Tabari. among whom was 'Uthman b. Hunayf) though 
some people say there were only fifteen of them, was promising 
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Quraysh that if he met his people no two men of them would 
exchange blows with him; and when the battle was joined the first 
one to meet them was Abu 'Amir with the black troops and the 
slaves of the Meccans, and he cried out, 
“O men of Aus, I am Abu 'Amir.” 
They replied, “Then God destroy your sight, you impious rascal 
(Evildoer).” 
In the pagan period he was called 'the monk'; the apostle called him 
'the impious'. 
When he heard their reply he said, “Evil has befallen my people 
since I left them.” 
Then he fought with all his might, pelting them with stones.’ [2][3] 
>>> একজন েুিক্তিন্তার োনুষ স্বাোক্তব্ক ও গযৌক্তিকোমব্ োক্তব্ করমত পামরন গয, 
ওপমর উমল্লক্তখত ব্ণমনা ক্তকেু েুহাম্মে অনুসারীর ক্তব্শ্বাসঘাতকতার উপাখযান, গয ঘিনার 
সামথ েুহাম্মমের গকামনা সমৃ্পিতা গনই। ক্তকন্তু আেরা আম ই গজমনক্তে গয, 
ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের োময়স্তার উমেমেয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এেনতর আিরণ 
গকামনা নতুন ক্তব্ষয় নয়। এই উোহরণ অমনক উোহরমণর একক্তি। এক্তি গকামনা ক্তব্ক্তচ্ছন্ন 
ঘিনা নয়। 
খন্দক যুমদ্ধর সেয় (৬২৭ সাল) েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর এক নব্-েীক্তক্ষত 
অনুসারীমক কীরূমপ কুরাইে ও তাাঁর ক্তেত্রমের (Al-Ahzab) "গধ্াাঁকা গেয়ার 
উমেমেয" গপ্ররণ কমরক্তেমলন, তা "খন্দক যুদ্ধ পমব্ম" আমলািনা করা হমব্। কুরাইে ও 
তাাঁমের ক্তেত্ররা জানমতন না গয, গসই ব্যক্তিক্তি তামের পক্ষ পক্তরব্তমন কমর গ াপমন 
েুহাম্মমের েমল গযা  ক্তেময়মে। 
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েুহাম্মে কুরাইেমের গসই অসমিতনতা ও অজ্ঞতার সুমযা  ক্তনময়ক্তেমলন পুরােমে! ক্ততক্তন 
গসই ক্তব্শ্বাসঘাতক ব্যক্তিক্তিমক কুরাইে ও তাাঁর ক্তেত্রমের প্রতাক্তরত করার উমেমেয 
ব্যব্হার কমরক্তেমলন। গসই ক্তব্শ্বাসঘাতক ব্যক্তিক্তির নাে নাইে ইব্মন োসুে (Na‘im 
ibn Mas‘ud)। 
সংমক্ষমপ, ইসলােী েতব্ামে অক্তব্শ্বাসীমের সামথ গয গকামনা ধ্রমনর প্রতারণা ও 
ক্তব্শ্বাসঘাতকতা সমূ্পণমরূমপ আইনসম্মত, যক্তে তা পাক্তলত হয় ইসলাে প্রিার ও প্রসামরর 
প্রময়াজমন! [4] একইোমব্, ইসলােী েতব্ামে অক্তব্শ্বাসীমের সামথ আব্দ্ধ গয গকামনা 
ধ্রমনর িুক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসীরা অব্লীলায় েে করমত পামর, প্রময়াজন "শুধু্োত্র সমন্দহ 
গপাষণ" (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্ম-৫১)। 
তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] Related Article: ‘Taqiyaa about Taqiyya’  
http://www.raymondibrahim.com/islam/taqiyya-about-taqiyya/ 
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয 
৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা -৩৭৪ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী 
অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, 
১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden)-১৩৯৯ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
[4] ইসলামে প্রতারণা: 
http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception 
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৬০: ওহুে যুদ্ধ- ৭: আহত েুহাম্মে! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গতক্তত্রে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা যখন কুরাইেমের 
ক্তেক্তব্মরর োলাোল “লুণ্ঠনকমেম ব্যস্ত”, তখন কীরূমপ খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলমের পক্তরিালনায় 
কুরাইেমের অশ্বামরাহী ব্াক্তহনী ও অনযানয কুরাইে পোক্ততক ব্াক্তহনী ক্তপেন ক্তেক গথমক 
েুসলোনমের আক্রেণ কমরক্তেমলন তার আমলািনা পব্ম ৫৮-গত করা হময়মে। 
অতক্তকমত আক্রেমণ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সমূ্পণমরূমপ পযুমেস্ত হময় পমড়ন। 
কুরাইেরা তামের ব্হু গলাকমক কমরন হতাহত। েুহাম্মে ক্তনমজও গুরুতর আহত হন। 
গয-গলাকক্তি েুহাম্মেমক আহত কমরন, তাাঁর নাে ওতব্া ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকাস। 
আবু্ জাির আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: 
'েুসলোমনরা ক্তপেন ক্তেক গথমক আক্রান্ত হময় পাক্তলময় গযমত ব্াধ্য হন, েুেক্তরকরা 
(polytheist) তামের অমনকমক কমরন খুন। েুসলোনরা এই আকক্তস্মক ক্তব্পক্তির 
সমু্মখীন হময় েুেমোগ্রস্ত হন ক্ততন োমব্: ক্তকেু গলাক খুন হন, ক্তকেু গলাক হন আহত 
এব্ং ক্তকেু গলাক যান পাক্তলময়। পলায়নরত গলামকরা যুমদ্ধ এতই পক্তরশ্রান্ত ক্তেমলন গয, 
তাাঁরা জানমতন না, তাাঁরা কী করমেন। 
আল্লাহর নব্ীর ক্তনমির সাক্তরর পামের কতমন েন্ত (Lower lateral Incisor teeth) 
গেমঙ যায়, তাাঁর গঠাাঁি লম্বালক্তম্বোমব্ যায় গকমি এব্ং ক্ততক্তন তাাঁর  ামল ও োথার িুমলর 
ক্তনি ব্রাব্র কপামল আঘাত প্রাপ্ত গহান। 
ইব্মন কাক্তেয়াহ তরব্াক্তর সমেত তাাঁর ব্াে পামে োাঁক্তড়ময়ক্তেমলন। গয-গলাকক্তি তাাঁমক 
আহত কমরন তার নাে ওতব্া ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকাস।’ [1] 
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘েুসলোনরা পাক্তলময় গযমত ব্াধ্য হন এব্ং েত্রুরা তামের অমনকমক কমরন খুন। গসক্তি 
ক্তেল ক্তব্িার ও পরীক্ষার ক্তেন গযক্তেন আল্লাহ গব্েক্তকেু গলাকমক েহীমের েযমাোয় 
সম্মাক্তনত কমর। 
েত্রুরা আল্লাহর নব্ীর কামে গপৌঁমে এব্ং পাথমরর আঘামত ক্ততক্তন েূপাক্ততত হন, তাাঁর 
একিা োাঁত গথাঁতমল যায় ও েুখেণ্ডল ও গঠাাঁমি হন আঘাতপ্রাপ্ত। --- 
হুোময়ে আল-তাওক্তয়ল হইমত <আনাস ক্তব্ন োক্তলক হইমত ব্ক্তণমত তমথযর ক্তেক্তিমত 
আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] জাক্তনময়মেন: 
ওহুে যুমদ্ধর ক্তেন আল্লাহর নব্ীর কতমনেন্ত গেমঙ যায় ও ক্ততক্তন েুখেণ্ডমল আঘাতপ্রাপ্ত 
গহান। তাাঁর েুখেণ্ডল গথমক রিক্ষরণ শুরু হয় ও ক্ততক্তন তা েুেমত থামকন এব্ং ব্মলন, 
"যখন নব্ী গলাকমের আল্লাহর ক্তেমক আহ্বান কমর, তখন তাাঁর েুখেণ্ডল রিরক্তেত 
কমর কীোমব্ তারা উন্নক্ততলাে করমত পামর?" 
এই ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ নাক্তজল কমর, 
৩:১২৮ – ‘হয় আল্লাহ তামের ক্ষো করমব্ন ক্তকংব্া তামেরমক আযাব্ গেমব্ন। এ 
ব্যাপামর আপনার গকান করণীয় নাই। কারণ তারা রময়মে অনযাময়র উপর।’ [1][2] 
'রুব্াইয়া ক্তব্ন আব্েুর রহোন ক্তব্ন আবু্ সাইে আল-খুেক্তর হইমত < তার ক্তপতা আবু্ 
সাইে আল-খুেক্তর হইমত উদৃ্ধত: 
ঐ ক্তেন ওতব্া ক্তব্ন আবু্ ওয়াকাস আল্লাহর নব্ীমক েূপাক্ততত কমরন এব্ং তাাঁর 
োাঁমতর ক্তনমির সাক্তরর ডান পামের কতমনেন্ত গেমঙ গিমলন ও তাাঁর ক্তনমির গঠাাঁি জখে 
কমরন, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন ক্তেহাব্ আল-জুহক্তর তাাঁর কপাল (forehead) জখে কমরন এব্ং 
ইব্মন কাক্তেয়াহ জখে কমরন তাাঁর  ামলর হাড়। 
আল্লাহর নব্ীর ক্তেরস্ত্রামণর েু'ক্তি আংিা তাাঁর  ামল ঢুমক যায় এব্ং ক্ততক্তন একক্তি  মতম 
পমড় যান, গয- তমক্তি আবু্ আক্তের ততক্তর কমর গরমখক্তেমলন যামত েুসলোমনরা অসাব্ধ্ান 
অব্স্থায় তামত পমড় যায়। 
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আলী আল্লাহর নব্ীর হাত ধ্মর রামখন এব্ং তালহা ইব্মন ওব্াময়েুল্লাহ তাাঁমক গিমন 
ওঠান যতক্ষমণ না ক্ততক্তন খাড়া হময় োাঁড়ামত পামরন। 
আবু্ সাইে আল-খুেক্তরর ক্তপতা োক্তলক ক্তব্ন ক্তসনান আল্লাহর নব্ীর েুখেণ্ডল গথমক রি 
িুমষ গনন। তারপর ক্ততক্তন তা ক্ত মল গিমলন (--sucked the blood from apostle’s 
face. Then he swallowed it)। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "যার রি আোর রমির সামথ ক্তেক্তশ্রত হয় (mingles) তামক 
গোজমখর আগুন স্পেম করমব্ না।" 
আব্েুল আক্তজজ ক্তব্ন েুহাম্মে আল-োরাওয়াক্তেম ব্মলন গয আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 
"যক্তে গকামনা গলাক পৃক্তথব্ীর বু্মক হাাঁিািলা করা গকান েহীে (martyr)-গক গেখমত 
ইচ্ছা প্রকাে কমর, তমব্ গস গযন তালহা ইব্মন ওব্াময়েুল্লাহ গক তাক্তকময় গেমখ।" 
আব্েুল আক্তজজ হইমত <ইোক ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া হইমত <ইসা ক্তব্ন তালহা হইমত <আময়ো 
হইমত < আবু্ ব্কর হইমত ব্ক্তণমত: 
আবু্ ওব্াময়ো ক্তব্ন আল-যাররাহ ঐ আংিাগুমলার একক্তি আল্লাহর নব্ীর েুখেণ্ডল গথমক 
গিমন তুমল গিমলন এব্ং তাাঁর সােমনর োাঁত খমস পমড়। ক্ততক্তন অনয আংিাক্তি গিমন তুমল 
গিমলন এব্ং তাাঁর অনয কতমনেন্তক্তি খমস পমড়।’ [3] 
>>> েুহাম্মমের উপর েক্কার কুরাইেমের এই োরীক্তরক আক্রেণ ও তাাঁমক রিাি 
করার এই পযমাময় একক্তি প্রাসক্তেক ক্তব্ষময়র সংক্তক্ষপ্ত আমলািনার (ক্তব্স্তাক্তরত আইয়যামে 
জাক্তহক্তলয়াত পমব্ম) ক্তব্মেষ প্রময়াজন ব্মল আক্তে েমন কক্তর।    
পৃক্তথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্শ্বাসী সাধ্ারণ েুসলোন এব্ং পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরা েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস কমরন গয, হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর েক্কায় অব্স্থানকালীন 
নব্ী-জীব্মন (৬১০- ৬২২ খৃষ্টাব্দ) েক্কার কুরাইেরা েুহাম্মমের ওপর অোনুক্তষক ও অকথয 
ক্তনযমাতন িাক্তলময়ক্তেমলন। 
তাাঁমের এই ক্তব্শ্বামসর সপমক্ষ যখন সুক্তনক্তেমষ্ট প্রোণ (Specific evidence) োব্ী করা 
হয়; অথব্া তাাঁমের কামে যখন সুক্তনক্তেমষ্টোমব্ জানমত িাওয়া হয়, 
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“েক্কার কুরাইেরা েুহাম্মমের উপর কী ধ্রমনর অকথয োরীক্তরক ক্তনযমাতন 
িাক্তলময়ক্তেমলন?" 
তখন তাাঁরা প্রায় সমে সমে গয-উোহরণক্তি হাক্তজর কমরন, তা হমলা, 
"তাময়মির গলামকরা নব্ীর উপর অকথয োরীক্তরক ক্তনযমাতন িাক্তলময়ক্তেমলন, তাাঁর েরীর 
গথমক এত রি েমরক্তেল গয তাাঁর পােুকা গোব্ারক রমি েক্ততম হময় ক্ত ময়ক্তেল----!” (কী 
কারমণ তাময়িব্াসী েুহাম্মেমক োরধ্র কমরক্তেমলন, তার ক্তব্েে আমলািনা “েুহাম্মমের 
তাময়ি  েন" পমব্ম করা হমব্)।  
সুক্তনক্তেমষ্ট ("েক্কার কুরাইেরা") প্রমশ্নর জব্ামব্ এেন একক্তি অপ্রাসক্তেক উির গোনার 
পর যখন তাাঁমের আব্ারও ক্তজজ্ঞাসা করা হয়, 
"তাময়িব্াসীরা নয়, েক্কাব্াসী কুরাইেরা কী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর উপর কখমনা 
গকান অোনুক্তষক োরীক্তরক অতযািার িাক্তলময়ক্তেমলন?" 
তখন তাাঁরা গয েুক্তি উোহরণ গপে কমরন তা হমলা: 
১) জননক কুরাইে েুহাম্মমের োথায় ও েুমখ ধু্লা (গেড়ার নাক্তড়েুাঁক্তড়) ক্তনমক্ষপ কমরন 
২) কুরাইেরা েুহাম্মমের জাো-পায়জাো ( লায় কাপমড়র িাাঁস) ধ্মর িানা-িাক্তন কমরন 
। 
েক্কাব্াসী গকামনা কুরাইে েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর গকামনা অনুসারীমক কখমনা গকামনা 
হুেক্তক-োসানী-েীক্তত প্রেেমন, অক্তেোপ ব্ষমণ, োরীক্তরক আক্রেণ অথব্া খুন 
কমরমেন; ক্তকংব্া তাাঁমের সহায় সম্পক্তি ও োলাোল লুণ্ঠন ও ো াোক্ত  কমরমেন, এেন 
গকামনা সুক্তনক্তেমষ্ট তথয ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মিময় ক্তনেমরমযা য েক্তলল কুরামনর 
গকাথাও গনই। 
অনযক্তেমক, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অক্তব্শ্বাসীমের উমেমে গয কী পক্তরোণ তুচ্ছ-
তাক্তচ্ছলয, হুেক্তক-োসানী-েীক্তত প্রেেমন ও অক্তেোপ ব্ষমণ কমরমেন; কীোমব্ তাাঁমের 
আক্রেণ ও খুন কমরমেন; কী প্রক্তক্রয়ায় তাাঁমের ক্তেমিোক্তি গথমক ক্তব্তাক্তড়ত, সহায় 
সম্পক্তি ও োলাোল লুণ্ঠন ও ো াোক্ত  কমরমেন - তা েুহাম্মে ক্তনমজই তাাঁর স্বরক্তিত 
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ব্াণী কুরামন ক্তব্ক্তেন্নোমব্ প্রকাে কমরমেন। এ সেস্ত ক্তব্ষময়র প্রাসক্তেক আমলািনা পব্ম 
১১-১২, ২৬-২৭, ৩৩-৩৪, ৩৬-৩৭, ৫১-৫২ গত করা হময়মে; পরব্তমী পব্মগুমলামতও 
তা ধ্ারাব্াক্তহকোমব্ আমলািনা করা হমব্। 
যক্তেও কুরামন এরূপ গকামনা ঘিনার সুক্তনক্তেমষ্ট ব্ণমনা অনুপক্তস্থত, েুহাম্মমের েৃতুযর ব্হু 
ব্ের পর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের রক্তিত ক্তসরাত ও 
হাক্তেস গ্রমন্থ েক্কার কুরাইেমের িারা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের উপর ক্তকেু োরীক্তরক 
আক্রেণ ও “একজন” েুহাম্মে অনুসারীমক খুমনর উপাখযান ব্ণমনা কমরমেন। 
ইসলামে ক্তনমব্ক্তেত এ সকল আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর 
গয, জননক নব্ীন অেদ্র গলাক (a young lout) েুহাম্মমের েুমখ ধু্লা (আল-তাব্ারী: 
গেড়ার নাক্তড়েুাঁক্তড়) ক্তনমক্ষপ কমরক্তেমলন! 
উি ঘিনাক্তি ঘমিক্তেল েুহাম্মমের প্রথো স্ত্রী খাক্তেজা ও িািা আবু্ তাক্তলমব্র েৃতুযর পর; 
ক্তহজরমতর ব্ের ক্ততমনক আম  (৬১৯ সাল)। িািা আবু্ তাক্তলমব্র জীক্তব্ত অব্স্থায় 
কুরাইেরা আবু্ তাক্তলমব্র প্রক্তত সম্মান ও শ্রদ্ধাব্েত েুহাম্মমের যাব্তীয় তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয 
ও তাাঁমের গেব্-গেব্ী ও পূব্মপুরুষমের অপোন সহয কমরক্তেমলন সুেীঘম নয়ক্তি ব্ের! 
ইব্মন ইোমকর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ঐ ঘিনার পর েুহাম্মমের স্বীকামরাক্তি, 
“--আবু্ তাক্তলমব্র জীক্তব্ত অব্স্থায় কুরাইেরা আোর সামথ কখমনাই এেন ব্যব্হার কমর 
নাই (--Quraysh never treated me thus while Abu Talib was alive)।” 
[4][5][6]  
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয কুরাইেরা েুহাম্মমের গপাোক 
(Robe) ধ্মর িানািাক্তন [আল-তাব্ারী: তাাঁর  লার িাক্তরক্তেমক গপাোক জক্তড়ময় িুাঁক্তি গিপা 
(twisted his robe round his neck and throttled him violently)] 
কমরক্তেমলন। 
কারণ? 
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ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা েমত, উি ঘিনার আম র ক্তেন ক্তকেু কুরাইে ক্বাব্া েক্তরমির 
পামে ব্মস েুহাম্মমের কেমকামণ্ডর সোমলািনা করক্তেমলন। এেন অব্স্থায় েুহাম্মে যখন 
তাাঁমের পাে ক্তেময় ক্বাব্া ঘমরর ক্তেমক যাক্তচ্ছমলন, তখন তাাঁরা েুহাম্মেমক উপহাস 
কমরন। জব্ামব্ েুহাম্মে ঘুমর োাঁক্তড়ময় তাাঁমের গক হুেক্তক গেন এই ব্মল: 
“গহ কুরাইে, শুমন রাখ!  
কসে, যার হামত আোর জীব্ন; ‘আক্তে গতামের জব্াই করমব্া!” [7] [8] 
(“Will you listen to me O Quraysh? By Him who holds my life in His 
hand, I bring you slaughter!”) 
েুহাম্মমের এেন ব্যব্হামর উপক্তস্থত কুরাইেরা স্তি হময় যান। পমরর ক্তেন ঐ কুরাইেরা 
পুনরায় ক্তেক্তলত গহান; েুহাম্মমের ঐ হুেক্তকর জব্ামব্ তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ রুমখ োাঁড়ান ও উি 
ঘিনাক্তি ঘিান।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা:  
‘েুহাম্মমের উপর কুরাইেমের সব্মিময় ক্তনকৃষ্ট অতযািারক্তি ক্তেল েুহাম্মমের গপাোক ধ্মর 
কুরাইেমের এই িানািাক্তন!"  
("--And I saw one of them seized his robe. That is the worst that I 
ever saw Quraysh do to him”. )  
আল-তাব্ারীর ব্ণমনা েমত এই ঘিনাক্তি ঘক্তিময়ক্তেমলন ওকব্া ক্তব্ন আবু্ েুয়াময়ত (Uqbah 
bin Abi Mu’ayt). এই গসই ওকব্া ক্তব্ন আবু্ েুয়াময়ত যামক ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে 
ব্ন্দী কমরক্তেমলন এব্ং েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর প্রাক্কামল েুহাম্মে তাাঁমক ব্ন্দী অব্স্থামতই 
খুন করার আমেে জাক্তর করমল ওকব্া তাাঁর সন্তানমের েক্তব্ষযৎ ক্তিন্তায় েুহাম্মমের কামে 
কাকুক্তত ক্তেনক্তত কমর ব্মলন,  
"গহ েুহাম্মে, তাহমল আোর সন্তানমের গক গেখামোনা করমব্?"  
েুহাম্মে জব্ামব্ ব্মলন, "জাহান্নাে"। (পব্ম-৩৫) 



 

 

P
ag

e6
8

 

অথমাৎ ওহুে যুমদ্ধর আম  গকামনা েক্কাব্াসী কুরাইে েুহাম্মেমক কখমনা গকামনা োরীক্তরক 
আঘামত রিাি কমরমেন, এেন একক্তি উোহরণ ও আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
ব্ণমনার গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না।  
শুধু্ তাইই নয়, েুহাম্মমের েক্কায় অব্স্থানকালীন গসই েুব্মল অব্স্থায়ও (পব্ম-
৫৯) সব্মপ্রথে গয-ব্যক্তিক্তি োরীক্তরক আঘামত প্রক্ততপমক্ষর  াময়র রি েক্তরময়ক্তেমলন, 
গসই আঘাতকারী ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন একজন ক্তনমব্ক্তেত প্রাণ েুহাম্মে অনুসারী! কুরাইেরা 
নয়! আঘাতকারী গসই ব্যক্তিক্তির নাে সা’ে ক্তব্ন আক্তব্-ওয়াকাস। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা: 
"Sa’d smote a polytheist with the jaw bone of a camel and wounded 
him.  
This was the first blood to be shed in Islam". [9] 
 
[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
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সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
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৬১: ওহুে যুদ্ধ-৮: আক্রান্ত েুহাম্মে! 
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে –গিৌক্তত্রে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ওহুে যুমদ্ধ কী রূমপ গুরুতর আহত 
হময়ক্তেমলন তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। ওহুে যুমদ্ধর আম  
গকামনা েক্কাব্াসী কুরাইে েুহাম্মেমক কখমনা গকামনা গুরুতর োরীক্তরক আঘাত কমরমেন 
এেন ইক্ততহাস আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না 
(পব্ম-৬০)। 
আক্রান্ত েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের কামে তাাঁর জীব্ন রক্ষার আমব্েন 
কমরন। গব্মহেমতর প্রমলােন ক্তেময় ক্ততক্তন তামের এই ব্মল আহ্বান কমরন, গকউ 
তার "জীব্ন ক্তব্ক্তক্র" করমত রাজী আমে ক্তক না! 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘পক্তণ্ডত েুহাম্মে ক্তব্ন আের হইমত প্রাপ্ত তমথযর আমলামক আল-হুসাইন ক্তব্ন আব্েুল 
রহোন ক্তব্ন আের ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন েুয়াে আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] জাক্তনময়মেন: 
যখন েত্রুরা তাাঁমক পক্তরমব্ক্তষ্টত কমর, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 
"আোমের জনয গক তার জীব্ন ক্তব্ক্তক্র করমব্? 
ক্তযয়াে ক্তব্ন আল-সাকান ও তার সামথ আরও পাাঁি জন আনসার (আক্তে েক্তেনা-ব্াসী 
েুহাম্মে অনুসারী) উমঠ োাঁড়ান। (অনযানযরা ব্মল গয, ক্ততক্তন ক্তেমলন উোরা ক্তব্ন ইয়াক্তজে 
ক্তব্ন আল-সাকান।) 
আল্লাহর নব্ীমক রক্ষার জনয তারা এমকর পর এক যুদ্ধ করমত থামকন, যতক্ষণ না 
একোত্র ক্তযয়াে (অথব্া উোরা) োড়া সকমলই ক্তনহত হন এব্ং ক্ততক্তন হন ক্তব্কলাে। 
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গসই েুহূমতম ক্তকেু সংখযক েুসলোন পুনরা েন কমরন এব্ং তাাঁর কাে গথমক েত্রুমের 
েূমর তাক্তড়ময় গেন। আল্লাহর নব্ী তামক [ক্তযয়াে অথব্া উোরা] তাাঁর কামে ক্তনময় আসার 
হুকুে জাক্তর কমরন ও তার োথাক্তি তাাঁর পাময়র ওপর গহলনা ক্তেময় ধ্মর রামখন। আল্লাহর 
নব্ীর পাময়র ওপমরই তার েৃতুয ঘমি।   
আল্লাহর নব্ীমক রক্ষার জনয আবু্ েুযানা তার েরীর ঢাল স্বরূপ ব্যব্হার কমরন। ক্ততক্তন 
আল্লাহর নব্ীর েরীমরর ওপর েুাঁমক থামকন ও অমনকগুমলা তীর তার ক্তপমঠ ক্তব্দ্ধ হয়।  
আল্লাহর নব্ীমক রক্ষার জনয সা'ে ক্তব্ন আবু্ ওয়াকাস তার তীর ক্তনমক্ষপ করমত থামকন। 
ক্ততক্তন ব্মলমেন, "আক্তে গেমখক্তেলাে গয ক্ততক্তন [েুহাম্মে] আোর হামত তীরগুমলা এক্ত ময় 
ক্তেমচ্ছন এব্ং ব্লমেন, 'ক্তনমক্ষপ কমরা, আো কক্তর আোর ব্াব্া ও আোর ো গযন হয় 
গতাোর ব্ক্তন্দত্বমোিমনর ব্াহন (Shoot, may my father and my mother be 
your ransom); এেনক্তক ক্ততক্তন আোমক 'এিা ক্তনমক্ষপ কমরা' ব্মল এেন একক্তি তীর 
হামত গেন যার গকান োথা ক্তেল না।" 
আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো ব্মলন গয, আল্লাহর নব্ী তাাঁর ধ্নুমকর তলা গেমে 
যাওয়ার পূব্ম পযমন্ত তীর ক্তনমক্ষপ করমত থামকন। 
কাতাো ক্তব্ন আল-নুোন তা ক্তনময় গরমখ গেন। ঐ ক্তেন তার (কাতাো) গিাখ এতই জখে 
হময়ক্তেল গয, তা গব্র হময় এমসক্তেল তার  ামলর উপর। আক্তসে আোমক ব্মলমেন গয 
আল্লাহর নব্ী তাাঁর হাত ক্তেময় গসই গিাখ আব্ার যথাস্থামন পুনাঃস্থাপন কমরন এব্ং 
তারপর গথমক গসক্তি হয় সব্মিময় ক্ষেতাসম্পন্ন গিাখ। [1] [2] 
আল্লাহর নব্ীমক রক্ষার জনয েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র যুদ্ধ িাক্তলময় যান যতক্ষমণ তামক হতযা 
করা হয়। গয ব্যক্তিক্তি তামক হতযা কমর তার নাে ইব্মন কাক্তেয়া আল-গলইক্তথ, গয েমন 
কমরক্তেল গয গসই [েুসাব্] ক্তেল আল্লাহর নব্ী। তাই গস কুরাইেমের কামে ক্তিমর আমস 
ও ব্মল, "আক্তে েুহাম্মেমক হতযা কমরক্তে।" 
েুসাব্ খুন হওয়ার পর, আল্লাহর নব্ী যুমদ্ধর েণ্ডাক্তি আলীর হামত গেন। আলী ও অনযানয 
েুসলোমনরা যুদ্ধ িাক্তলময় যায়। [3] 
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>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ব্ণমনায় আেরা জানমত পারক্তে গয ক্তব্পন্ন েুহাম্মে 
তাাঁর ক্তনমজর জীব্ন রক্ষার প্রময়াজমন তাাঁর অনুসারীমের "গব্মহেমতর প্রমলােমন" 
উজ্জীক্তব্ত কমর েৃতুযর েুমখ গঠমল ক্তেময়ক্তেমলন। আর তাাঁর অনুসারীরা তামের ক্তনমজমের 
জীব্ন উৎস ম কমর নব্ীমক কমরক্তেমলন রক্ষা। 
েুহাম্মমের ব্যক্তিোনস জীব্ন-ইক্ততহামসর (Psychobiography) এই পযমাময় একক্তি 
প্রাসক্তেক ক্তব্ষময়র সংক্তক্ষপ্ত আমলািনার (ক্তব্স্তাক্তরত 'ক্তহজরত' পমব্ম) ক্তব্মেষ প্রময়াজন ব্মল 
আক্তে েমন কক্তর। আর তা হমলা: 
“েক্কা গথমক পাক্তলময় আসার সেয় (গস্বচ্ছাক্তনব্মাসন - পব্ম: ৪১-৪২) েুহাম্মে তাাঁর ক্তনমজর 
জীব্ন রক্ষার প্রময়াজমন তাাঁর িািাত োই আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্মক কী রূমপ েৃতুযর 
েুমখ স্থাপন কমর িুক্তপ িুক্তপ রামতর অন্ধকামর পাক্তলময় এমসক্তেমলন!” 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ সাল) ও েুহাম্মে 
ইব্মন সা'গের ((৭৮৪-৮৪৫ সাল) ব্ণমনার সংক্তক্ষপ্তসার: 
“ক্তজব্রাইল এমস েুহাম্মেমক সতকম কমর ক্তেময়ক্তেল” এই ব্মল গয, ক্ততক্তন গযন রামত তাাঁর 
ক্তব্োনায় েয়ন না কমরন। 
কারণ?   
কুরাইেরা তাাঁমক হতযার পক্তরকল্পনা কমরমে। তাাঁমক জানামনা হময়ক্তেল গয, প্রক্ততিা 
কুরাইে গ ামত্রর েধ্য গথমক ‘হৃষ্ট-পুষ্ট’-সব্ল-সুঠাে ব্ক্তলষ্ঠ গজায়ানরা েুহাম্মমের ব্াক্তড়র 
েরজার সােমন ‘েুহাম্মমের’ ঘুমের অমপক্ষায় আমে! েুহাম্মে ঘুোমল তারা ঘমর ঢুমক 
একমযাম  তাাঁমক আক্রেণ ও হতযা করমব্! 
েুহাম্মে এই সংব্াে জানার পর লক্ষয কমরন গয, গসই রামত কুরাইেরা তাাঁর ব্াড়ীর 
িাক্তরপামে ঘুরাঘুক্তর করমে। 
এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত, 
েুহাম্মে তাাঁর ক্তনমজর জীব্ন রক্ষার প্রময়াজমন কুরাইেমের গধ্াাঁকা গেয়ার জনয তাাঁর 
িািামতা োই আলীমক ক্তনমেমে গেন, গযন গস তাাঁর (েুহাম্মমের) ব্যব্হৃত কম্বলক্তি ক্তেময় 
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গিাখ-েুখ গঢমক ক্তব্োনায় শুময় থামক; যামত কুরাইেরা ক্তব্ভ্রান্ত হন এই গেমব্ গয েুহাম্মে 
ক্তব্োনায় শুময় আমে। আর গসই সুমযাম  েুহম্মে ক্তনরাপমে পলায়ন করমত পামরন। [4] 
[5][6] 
(Then the Gabriel came to the Messenger of God and said, “Do not 
spend this night in the bed in which you usually sleep”. 
When the first third of the night had gone past, the young 
men gathered at his door and waited for him to go to sleep so that 
they could fall upon him. 
When the Messenger of God saw them there he said to Ali b Abu 
Talib, ‘Sleep on my bed and wrap yourself up in my green Hadrami 
cloak; nothing unpleasant will be fall you from them”. 
The messenger of god used to sleep in that cloak when he went to 
bed. --- Then the messenger of God went off ---) [4] [5][6] 
আলীমক এেনই ক্তব্পেজনক অব্স্থায় েৃতুযর েুমখ গিমল গরমখ েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ 
গসই রামত তাাঁর পলায়নপব্ম সম্পন্ন কমরন! 
েুহাম্মমের িাের েুক্তড় ক্তেময় গিাখ-েুখ গঢমক েুহাম্মমের ক্তব্োনায় আলীর শুময় থাকায় 
কক্তথত ঘাতকমের ক্তব্ভ্রান্ত কমর েুহাম্মমের পলায়ন পব্ম ক্তনক্তব্মঘ্ন হয় সক্ততয; ক্তকন্তু গসই 
একই ক্তব্ভ্রাক্তন্তমত ঘাতমকর হামত েুহাম্মমের পক্তরব্মতম আলীর খুন হওয়ার সম্ভাব্না 
ক্তনক্তশ্চত হয় ক্তনাঃসমন্দমহ। 
ক্তনমজর জীব্ন রক্ষার প্রময়াজমন ক্তব্ক্তেন্ন কলা-গকৌেমল অনয একজন োনুষমক সাক্ষাৎ 
েৃতুযর েুমখ গঠমল গেয়া গকান ব্যক্তিমক ক্তক "অব্েযই েহান িক্তরমত্রর অক্তধ্কারী (৬৮:৪)", 
ক্তকংব্া "ক্তব্শ্বব্াসীর রহেত (২১:১০৭)", ক্তকংব্া, "োনব্ জাক্ততর ত্রাণকতমা (৩৪:২৮)" 
ইতযাক্তে ক্তব্মেষ ক্তব্মেষমণ েূক্তষত করা যায়?  
গসই ব্যক্তিক্তি কী হমত পামরন পৃক্তথব্ীর সকল োনুমষর একোত্র অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব? 
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৬২: ওহুে যুদ্ধ-৯: 'ক্তনহত েুহাম্মে'- গুজব্! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁয়ক্তত্রে 

 
 

ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় রিক্ষয়ী যুদ্ধ এই ওহুে যুমদ্ধ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কীোমব্ ওতব্া ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকাস নােক এক কুরাইমের 
পাথমরর আঘামত গুরুতর আহত হময়ক্তেমলন এব্ং আক্রান্ত হওয়ার পর ক্ততক্তন “তাাঁর 
ক্তনমজর জীব্ন রক্ষার প্রময়াজমন তাাঁর অনুসারীমের জীব্ন ক্তব্ক্তক্রর আহ্বান 
জাক্তনময়ক্তেমলন” তার আমলািনা আম র েু'ক্তি পমব্ম করা হময়মে। 
উি আমলািনায় আেরা আরও গজমনক্তে গয, েুহাম্মেমক রক্ষার জনয যুদ্ধরত েুসাব্ ক্তব্ন 
উোময়র নােক এক েুহাম্মে অনুসারীমক খুন কমরন ইব্মন কাক্তেয়া আল-গলইক্তথ নােক 
এক কুরাইে। েুসাব্ ক্তব্ন উোময়রমক খুন করার পর ইব্মন কাক্তেয়া আল-গলইক্তথ 
েুসাব্মক "েুহাম্মে" গেমব্ কুরাইেমের কামে এই ব্মল খব্র গেন গয ক্ততক্তন েুহাম্মেমক 
হতযা কমরমেন। 
েুহাম্মে ক্তনহত হময়মেন খব্রক্তি শুনার পর েুহাম্মে অনুসারীমের েমনাব্ল প্রায় 
সমূ্পণমরূমপ গেমঙ পমড়। তাাঁরা েত্রেে হময় যান। 
তাাঁরা যখন প্রিণ্ড হতাো ও ক্তব্ষণ্ণতায় ক্তনেক্তজ্জত, তখন আনাস ক্তব্ন আল-নাক্তের নােক 
এক েুহাম্মে অনুসারী তাাঁমেরমক আব্ার উজ্জীক্তব্ত করার গিষ্টা কমরন। ক্ততক্তন প্রাণপমণ 
যুদ্ধ কমরন ও ক্তনহত হন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘ব্ক্তন আ'ক্তে ক্তব্ন আল-নাযযার গ ামত্রর আল-কাক্তসে ক্তব্ন আব্েুল রহোন ক্তব্ন রাক্তি 
নামের এক োই আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] জাক্তনময়মেন গয, আনাস ক্তব্ন 
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োক্তলমকর িািা আনাস ক্তব্ন আল-নাক্তের ওের ক্তব্ন আল-খািাব্ ও তালহা ক্তব্ন 
ওব্াময়েুল্লাহ ও তামের সমে অব্স্থানরত েুহাক্তজর ও আনসারমের কামে আমসন, তারা 
ক্তেমলন ক্তব্েষম। 
ক্ততক্তন তামের ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "কী কারমণ গতােরা এখামন ব্মস আমো?" 
তারা ব্মল, "আল্লাহর নব্ী ক্তনহত হময়মেন।" 
জব্ামব্ ক্ততক্তন ব্মলন, "তাহমল এরপর জীক্তব্ত গথমক গতাোরা আর কী করমব্? উমঠ 
োাঁড়াও এব্ং আল্লাহর নব্ী গযোমব্ ক্তনহত হময়মেন, গতােরাও গসইোমব্ গতাোমের 
জীব্ন উৎস ম কমরা।" 
তারপর ক্ততক্তন েত্রুর সমু্মখীন হন এব্ং ক্তনহত হওয়ার পূব্ম পযমন্ত যুদ্ধ িাক্তলময় যান। 
আনাস হমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত হুোময়ে আল-তাওক্তয়ল আোমক ব্মলমেন, "ঐ ক্তেন 
আেরা আনাস ক্তব্ন নাক্তেমরর  াময় ৭০ ক্তি কািা ক্তিহ্ন (তাব্ারী: 'এব্ং তমরায়ামলর 
গখাাঁিা') গেমখক্তেলাে এব্ং তার গব্ান োড়া অনয গকান গলাকই তামক েনাি করমত 
পামর নাই; গস তামক েনাি কমরক্তেল তার আেুমলর োথাগুমলা গেমখ (তাব্ারী: 
'আেুমলর তব্ক্তিত্রয গেমখ')।" 
"আল্লাহর নব্ী ক্তনহত হময়মেন" প্রিার হওয়ার পর েত্রেে গলাকজনমের গয-ব্যক্তিক্তি 
আল্লাহর নব্ীমক প্রথে ক্তিনমত পামরন, ক্ততক্তন হমলন কাব্ ক্তব্ন োক্তলক, যা আল-জুহরী 
আোমক জাক্তনময়মেন। 
কাব্ ব্মলন, "তাাঁর গহলমেমির অন্তরামল আক্তে তাাঁর গিামখর েৃেু ক্তেক্তলক গেমখ ক্তিনমত 
পাক্তর এব্ং আোর  লার সব্িুকু গজার ক্তেময় ব্মল উক্তঠ, "গহ েুসলোমনরা, সাহস রামখা, 
এই গয এখামন আল্লাহর নব্ী।" 
ক্তকন্তু আল্লাহর নব্ী আোমক িুপ থাকমত ইোরা কমরন। 
যখন েুসলোমনরা আল্লাহর নব্ীমক ক্তিনমত পামরন, তারা তাাঁমক ক্ত ক্তরসঙ্কমির (সংকীণম 
উপতযকার) ক্তেমক ক্তনময় আমসন। তাাঁর সমে ক্তেমলন আবু্ ব্কর, ওের, আলী, তালহা, 
আল-যুব্াময়র, আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আল-ক্তসেো এব্ং আরও অনযানয। 
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যখন আল্লাহর নব্ী ক্ত ক্তরসঙ্কমির েুমখ গপৌঁমেন, আলী তার ঢাল আল-ক্তেহারমসর (উহুে 
প্রামন্ত অব্ক্তস্থত এক কূমপর নাে) পাক্তন ক্তেময় পূণম কমর তা আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তনময় 
আমসন। 
ক্তকন্তু আল্লাহর নব্ী গসই পাক্তন পামন অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন, কারণক্তি ক্তেল তার পিা 
অরুক্তিকর  ন্ধ। তমব্, ক্ততক্তন গসই পাক্তন ক্তেময় তাাঁর েুখেণ্ডমলর রি গধ্ৌত কমরন এব্ং 
তা তাাঁর োথার উপর গঢমল গেয়ার সেয় ব্মলন, 
"আল্লাহর প্রিণ্ড গক্রাধ্ তার ওপর, গয তার নব্ীর েুখেণ্ডল রিাি কমরমে।"  
সা'ে ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকামসর কাে গথমক পাওয়া তমথযর ক্তেক্তিমত সাক্তলহ ক্তব্ন গকইসান 
আোমক জাক্তনময়মেন গয, সা'ে ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকাস প্রায়ই ব্লমতন, 
"আক্তে কখমনাই ওতব্া ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকাসমক খুন করার িাইমত অনয কাউমক খুন 
করমত গব্ক্তে আগ্রহী ক্তেলাে না। 
আক্তে জাক্তন গয, গস ক্তেল অসৎ প্রকৃক্ততর এব্ং তার গলামকরা তামক ঘৃণা করমতা। তামক 
ঘৃণা করার জনয এিাই আোর জনয যমথষ্ট গয, আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'আল্লাহর প্রিণ্ড 
গক্রাধ্ তার ওপর, গয তার নব্ীর েুখেণ্ডল রিাি কমরমে।'"' [1][2] 
>>> ওতব্া ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকাস ক্তেমলন সা'ে ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াকামসর ক্তনমজর োই। ওতব্া 
েুেক্তরক রূমপই েক্কাই অব্স্থান কমরন ও ব্ের যুমদ্ধ কুরাইেমের খুন, ব্ন্দী ও অপোমনর 
প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত ওহুে যুমদ্ধ অংে গনন। আর তাাঁর োই সা'ে ক্তেমলন সব্মিময় গ াড়ার 
ক্তেমকর েুহাম্মে অনুসারীমের একজন, েুহাম্মমের আমেমে ক্তহজরত কমরন েক্তেনায়। 
েুহাম্মমের েীক্ষায় সা'ে এখন তার সমহাের োইময়র কল্লা কািার জনয অক্ততেয় 
আগ্রহী! ক্তনমজর সমহাের োইমক ঘৃণা করার জনয এখন তার এিুকুই যমথষ্ট গয েুহাম্মে 
ব্মলমেন, "আল্লাহর প্রিণ্ড গক্রাধ্ তার ওপর, গয তার নব্ীর েুখেণ্ডল রিাি কমরমে।" 
েুসাব্ ক্তব্ন উোময়মরর ও আবু্ আক্তজজ ক্তব্ন উোময়র এব্ং েুমহইক্তয়সা ও হুময়ইক্তয়সার 
উপাখযামনও আেরা এই একই েীক্ষার প্রক্ততিলন গেখমত গপময়ক্তে (পব্ম-৩৫ ও ৪৯)। 
ইসলামের একান্ত প্রাথক্তেক ও গেৌক্তলক ক্তেক্ষা:  
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“নব্ীর প্রক্তত োলব্াসা এব্ং ইসলাে প্রিার ও প্রসামরর প্রময়াজমন গয গকান ব্যক্তিমক 
অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন করা প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসীর ইোনী োক্তয়ত্ব, তা গস ক্তপতা-
পুত্র অথব্া োই-েেী গযইই হউক না গকন!” -  কুরান, হাক্তেস ও ‘ক্তসরামতর’আমলামক 
এই ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম-৩৬ এ করা হময়মে। 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) হামত-কলমে তাাঁর অনুসারীমের এই 
ক্তেক্ষায় ক্তেক্তক্ষত কমরমেন। েুহাম্মমের প্রতযক্ষ তত্বাব্ধ্ামন তাাঁর অনুসারীরা ব্ের যুমদ্ধই 
সব্মপ্রথে এই ক্তেক্ষার ব্যব্হাক্তরক প্রময়া  (Practical application) ও ব্াস্তব্ায়ন 
কমরন (পব্ম-৩৩)! 
যুদ্ধমক্ষমত্র ওতব্া ক্তব্ন আবু্ ওয়াকামসর হামত আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর তাাঁমক "আল্লার 
নামে" েুহাম্মমের অক্তেোপ ব্ষমণ খুব্ই স্বাোক্তব্ক ব্মল েমন হমত পামর। গয গকামনা 
সাধ্ারণ োমনর োনুষই এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত প্রিণ্ড উমিক্তজত ও রা াক্তিত হময় তার 
আঘাতকারীমক অক্তেোপ ব্ষমণ করমতই পামরন। 
ক্তকন্তু, 
আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে েক্কা ও েক্তেনার স্বাোক্তব্ক পক্তরমব্মে, েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ 
তাাঁর ব্াণী ও কেমকামণ্ডর গেৌক্তখক সোমলািনাকারীমক "তাাঁর আল্লাহর নামে" ক্তব্ক্তেন্নোমব্ 
অক্তেোপ ব্ষমণ কমরমেন। 
েুহাম্মমের স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psychobiography), ইসলামের 
ইক্ততহামসর সব্মিময় ক্তনেমরমযা য েক্তলল, কুরানই তার সাক্ষয ব্হন কমর আমে। এ 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম ১১ ও ১২ গত করা হময়মে। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮১-
৩৮২ 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪০৬-১৪০৯ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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৬৩: ওহুে যুদ্ধ-১০: হােজার পক্তরণক্তত- ক্তনকি আত্মীয়মের প্রথে! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সাাঁইক্তত্রে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর সুেীঘম ১২-১৩ ব্েমরর (৬১০-৬২২ 
সাল) েক্কার নব্ী-জীব্মন ব্হু গিষ্টার পর তাাঁর ক্তনজ পক্তরব্ার হামেেী ব্ংমের গয 
একোত্র "প্রাপ্তব্য়স্ক" ব্যক্তিমক তাাঁর েতব্ামে েীক্তক্ষত করমত গপমরক্তেমলন, ক্ততক্তন ক্তেমলন 
তাাঁরই সেব্য়সী িািা হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ (আব্ে আল-েুিাক্তলব্); ইসলাে 
গ্রহণকামল তাাঁর িািামতা োই আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ক্তেমলন নয় ক্তকংব্া েে ব্ের 
ব্ময়সী এব্ং েুহাম্মে-খাক্তেজা পক্তরব্ামরর ওপর সমূ্পণমরূমপ ক্তনেমরেীল 
এক "অপ্রাপ্তব্য়স্ক" ব্ালক (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্ম-৩৮)। 
হামেেী ব্ংমের এই একোত্র প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যক্তি হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলমব্র ইসলাে 
গ্রহণ ক্তেল আমব্ প্রব্ণ গজমের ব্মে, েুহাম্মমের েতব্ামে আকৃষ্ট হময় নয় (ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা করমব্া আইয়যামে জাক্তহক্তলয়াত তমে)। 
সংমক্ষমপ, 
ঐেী ব্াণীর অজুহামত "আল্লাহর নামে" কুরাইে কামিরমের ধ্েম, গেব্-গেব্ী ও 
পূব্মপুরুষমের ওপর েুহাম্মমের তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয, অপোন, হুেক্তক-োসানী-েীক্তত 
প্রেেমমনর (পব্ম-২৬) জব্ামব্ একো আবু্-গজমহল েুহাম্মেমক অতযন্ত কমঠার 
োষায় গেৌক্তখক উপহাস ও সোমলািনা কমরন। 
সেব্য়সী িািা হােজা এই খব্রক্তি জানার পর আবু্-গজমহমলর ওপর োরীক্তরক আক্রেণ 
িালান, তাাঁর ধ্নুমকর আঘামত আবু্-গজমহমলর োথা িাক্তিময় গেন ও আবু্ গজমহমলর 
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উমেমে গঘাষণা গেন গয, ক্ততক্তন েুহাম্মমের আেমেম েীক্তক্ষত হমলন। হােজা ক্তব্ন আব্ে 
আল-েুিাক্তলমব্র "ইসলামের পথযাত্রা' শুরু হয় রিাি হামত। 
আহত কুরাইে গ াত্র প্রধ্ান আবু্-গজমহমলর সাহামযযর জনয তাাঁর ক্তনজ গ ামত্রর (ব্ানু 
োখজুে গ াত্র) গলাকজন ঘিনাস্থমল েুমি আমস। হােজা গসখামন একা। হােজামক তাাঁরা 
উক্তিত ক্তেক্ষা গেমব্ন। ক্তকন্তু আবু্ গজমহল তা হমত গেনক্তন! 
কুরাইে গনতা আবু্ গজমহল োরীক্তরক আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সমেও সক্তহংসতা পক্তরহার 
কমরন ও তাাঁর গলাকজনমের সক্তহংসতায় অংেগ্রহণ ব্াধ্া প্রোন কমরন। [1] [2]  
(“---Hamza was carried away by a fury –ready to attack Abu Jahl 
when he saw him – he raised his bow and gave him a blow with it 
which split his head open in an ugly way ----”. 
The men of Banu Makhzum  (the clan of Abu Jahl),  rose up to come 
to Abu Jahl’s assistance against Hamza, but Abu Jahl said, “Leave Abu 
Umara (Hamza), for, by God,  I insulted his nephew gravely.”) 
েুহাম্মমের আমেমে হােজা েক্তেনায় ক্তহজরত কমরন (গস্বচ্ছা-ক্তনব্মাসন: তামক গকউ 
তাক্তড়ময় গেয়ক্তন)। েক্তেনা আ েমনর (ক্তহজরত) োস সামতক পমর েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ রামতর অন্ধকামর ব্াক্তণজয-গিরত কুরাইে কামিলার উপর অতক্তকমত হােলায় 
তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন, আমরাহীমের ব্ন্দী ও খুমনর অক্তেযাত্রা সূিনা কমরন (পব্ম 
২৮)! গসই সক্তহংস অক্তেযাত্রার ("ক্তসি-আল ব্ের") সব্মপ্রথে গনতৃমত্ব োনকারী ব্যক্তিক্তি 
ক্তেমলন এই হােজা ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্। 
ইসলামের ইক্ততহামসর এই রিাি পথযাত্রায় এই গসই হােজা ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্, 
ক্তযক্তন ব্হু কুরাইেমক নৃেংসোমব্ হতযা কমরন। তারই ধ্ারাব্াক্তহকতায় যুব্াময়র ক্তব্ন 
েুক্ততে নােক এক কুরাইে ওয়াহাক্তে নােক তাাঁর এক অতযন্ত েক্ষ ব্েমা ক্তনমক্ষপকারী 
আক্তে আক্তব্ক্তসক্তনয়া-ব্াসী োসমক ওহুে যুমদ্ধ অংে গনয়ার জনয তলব্ কমরক্তেমলন এব্ং 
গঘাষণা ক্তেময়ক্তেমলন, 
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"গসনামের সমে যাও। যক্তে তুক্তে আোর িািা তুময়ইো ক্তব্ন আক্তের খুমনর প্রক্ততমোমধ্ 
েুহাম্মমের িািা হােজামক হতযা করমত পামরা, তমব্ তুক্তে হমব্ োসত্ব েুি (পব্ম-৫৪)।” 
অোনুক্তষক নৃেংসতায় ব্হু কুরাইেমক হতযাকারী এই হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্মক 
ওয়াহাক্তে তাাঁর ব্েমার আঘামত কীরূমপ হতযা কমর, তাাঁর োক্তলক যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততে ও 
অনযানয কুরাইেমের প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহা ক্তনবৃ্ি কমরক্তেমলন, তা আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা 
অতযন্ত প্রােল োষায় ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
'আরতা ক্তব্ন আব্েু শুরাহক্তব্ ক্তব্ন হাক্তেে ক্তব্ন আব্েু োনাি ক্তব্ন আব্েুল োর গক হতযার 
পূব্ম পযমন্ত হােজা যুদ্ধ িাক্তলময় যায়, গস [আরতা] ক্তেল যুমদ্ধর োণ্ডা ব্হনকারী ব্যক্তিমের 
একজন। 
তারপর ক্তসব্া ক্তব্ন আব্েুল-উজ্জা আল ঘুব্াোক্তন, গলামক যামক আবু্ নায়ার নামে 
জানমতা, তার পাে ক্তেময়  েন কমর। হােজা তামক ব্মল, "এই গয েক্তহলা 
ক্তলোগ্রিেমমেেনকারীর (female circumciser) ব্াচ্চা, এক্তেমক আয়।" 
ক্তসব্ার োময়র নাে ক্তেল উমম্ম আনোর, গস ক্তেল েক্কার এক েক্তহলা ক্তলোগ্রিেমমেেনকারী 
ও োক্তরক ক্তব্ন আের ক্তব্ন ওহাব্ আল-থাকাক্তির েুি েক্তহলা (Freedwoman)। যখন 
তারা ক্তনকিব্তমী হয়, হােজা তামক আঘাত কমর ও হতযা কমর। 
যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততমের োস ওয়াহাক্তে ব্মলমে, "আল্লাহর কসে, আক্তে হােজার ক্তেমক 
তাক্তকময়ক্তেলাে যখন গস তার তমরায়ামলর আঘামত গলাকমের হতযা করক্তেল, কাউমকই 
গরহাই ক্তেক্তচ্ছল না।  
আোর আসার আম ই ক্তসব্া তার কামে আমস ও হােজা তামক ব্মল, 'এই গয েক্তহলা 
ক্তলোগ্রিেমমেেনকারীর ব্াচ্চা, এক্তেমক আয়', গস তামক এত দ্রুত ক্ততমত আঘাত কমর 
গয, আোর েমন হময়ক্তেল আঘাতক্তি তার  েমান িসমক গ মে।  
আক্তে আোর ব্ল্লেক্তি তাক কমর ধ্মর রাক্তখ এব্ং যখন আক্তে ক্তনক্তশ্চত হই গয তা লক্ষযভ্রষ্ট 
হমব্ না তখন আক্তে তা ক্তনমক্ষপ কক্তর। গসক্তি তার েরীমরর ক্তনম্নাংমে ক্তব্দ্ধ হয় ও েুই 
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পাময়র োেখান ক্তেময় গব্ক্তরময় আমস। গস আোর ক্তেমক এক্ত ময় আসার গিষ্টা কমর, ক্তকন্তু 
অব্সন্ন অব্স্থায় ঢমল পমড় (collapsed and fell); আক্তে তামক গসই অব্স্থামতই গরমখ 
ক্তেই যতক্ষমণ না তার েৃতুয হয়। তারপর আক্তে তার কামে আক্তস ও আোর ব্ল্লেক্তি 
উদ্ধার কক্তর। 
তারপর আক্তে আোর কযামম্প ক্তিমর আক্তস, কারণ গস োড়া আর কারও সামথই আোর 
গকান কারব্ার গনই।" [3][4] 
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ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
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http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs
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 [3] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ৩৭৫ 
[4] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী 
অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, 
১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪০৪-১৪০৫  
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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৬৪: ওহুে যুদ্ধ-১১: ক্তহমন্দর প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আিক্তত্রে 

 
 

যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততে নামের এক কুরাইে তাাঁর িািা তুময়ইো ক্তব্ন আক্তের খুমনর 
প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত ওয়াহক্তে নােক তাাঁর এক োসমক কী েমতম ওহুে যুমদ্ধ সাক্তেল 
কমরক্তেমলন এব্ং েতম অনুযায়ী তাাঁর এই অতযন্ত েক্ষ ব্ল্লে ক্তনমক্ষপকারী আক্তে 
আক্তব্ক্তসক্তনয়া-ব্াসী োস কীরূমপ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর িািা 
হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্মক অোনুক্তষক নৃেংসতায় হতযা কমরক্তেমলন, তার 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
এই গসই হােজা ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্, ক্তযক্তন ব্ের যুমদ্ধ শুধু্ যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততমের 
িািামকই নয়, ক্ততক্তন নৃেংসোমব্ হতযা কমরন আরও ব্হু কুরাইেমক; যামের েমধ্য ক্তেমলন 
কুরাইে গনতা আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারমব্র স্ত্রী ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্ার ক্তপতা ওতব্া ক্তব্ন 
রাক্তব্য়া, িািা গসইব্া ক্তব্ন রাক্তব্য়া ও োই আল-ওয়াক্তলে ক্তব্ন ওতব্া (পব্ম-৩৪)। 
এ োড়াও েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ঐ একই ক্তেমন আবু্ সুক্তিয়ান ও ক্তহমন্দর এক 
গজায়ান পুত্র হানজালা ক্তব্ন আবু্ সুক্তিয়ানমক কমরন খুন ও আর এক পুত্র আের ক্তব্ন 
আবু্ সুক্তিয়ানমক কমরন ব্ন্দী।  
স্বজন-হারা গোকাব্হ ক্তহন্দ তাাঁর এতগুমলা একান্ত পক্তরব্ার সেমসযর খুমনর প্রক্ততমোধ্ 
ক্তনমত েলমনতা আবু্ সুক্তিয়ামনর সামথ ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণ কমরন (পব্ম-৫৪)। 
যুদ্ধযাত্রা কামল পক্তথেমধ্য ক্তহন্দ যখনই ওয়াহাক্তের পাে অক্ততক্রে কমরন ক্তকংব্া ওয়াহাক্তে 
তাাঁর পাে ক্তেময় যান, ক্ততক্তন ওয়াহাক্তেমক অনুপ্রাক্তণত কমরন ও ব্মলন, 
"এই কৃষ্ণ ঠাকুর, িমলা, গতাোর ও আোমের প্রক্ততক্তহংসা িক্তরতাথম কমরা।" [1] 
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যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া তাাঁর সংম র েক্তহলামের ক্তনময় তসনযমের 
গপেমন গপেমন  েন কমরন। ওহুে যুদ্ধমক্ষমত্র ক্ততক্তন খেক্তন ব্াক্তজময় ক্তব্ক্তেন্ন গো ামনর 
(কক্তব্তা আবৃ্ক্তত) োধ্যমে কীোমব্ কুরাইে তসনযমের উৎসাহ, উেীপনা ও সাহস 
যুক্ত ময়ক্তেমলন, তার আমলািনা পব্ম-৫৭-গত করা হময়মে। 
ব্হু কুরাইমের হতযাকারী হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্মক ওয়াহাক্তে তাাঁর ব্েমার 
আঘামত ক্তনেমেোমব্ হতযা কমর তাাঁর োক্তলক যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততে, আবু্-সুক্তিয়ান ও ক্তহন্দ 
ক্তব্নমত ওতব্া এব্ং অনযানয কুরাইেমের প্রক্ততমোধ্সৃ্পহা ক্তনবৃ্ি কমরন। 
আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া 
প্রক্ততমোধ্সৃ্পহায় েৃত হােজার গপি ক্তিমড় কক্তলজা গকমি গব্র কমর আমন ও তার ক্তকেু 
অংে ক্তিব্ামনার গিষ্টা কমর। ক্ততক্তন ও তাাঁর সহকারী েক্তহলারা হােজা ও অনযানয েৃত 
েুহাম্মে অনুসারীমের কান ও নাক গকমি ক্তনময় তা ক্তেময় ততক্তর কমর  লার হার, পাময়র 
েল ও কামনর েুল। তারপর গসগুমলা তারা ওয়াহাক্তেমক উৎস ম কমর তার প্রক্তত তামের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাে কমর। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘সাক্তলহ ক্তব্ন গকইসান আোমক [ইব্মন ইোক] যা ব্মলমে তা হমলা, 'ওতব্া ও তার 
সামথর েক্তহলারা আল্লাহর নব্ীর অনুসারীমের েৃত গেহগুমলা গকমি ক্তব্কলাে করার জনয 
থামে। 
তারা তামের [েৃমতর] কান ও নাক গকমি গনয় ও ক্তহন্দ তা ক্তেময় ততক্তর কমর  লার হার 
ও পাময়র েল এব্ং তার গসই  লার হার ও পাময়র েল ও কামনর েুল যুব্াময়র ক্তব্ন 
েুক্ততমের োস ওয়াহাক্তে গক উপহারস্বরূপ প্রোন কমর। 
গস [ক্তহন্দ] হােজার কক্তলজা গকমি গব্র কমর এব্ং তা ক্তিব্ায়, ক্তকন্তু  লাধ্াঃকরণ করমত 
ব্যথম হময় তা ক্তনমক্ষপ কমর। [2] 
তারপর গস উাঁিু পাহামড়র িুড়াই উমঠ  লার সেস্ত েক্তি ক্তেময় তীক্ষ্ণ ক্তিৎকার কমর ব্মল: 
“গোধ্ করলাে আেরা গতাোমের ব্েমরর পাওনা 
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যুমদ্ধর ক্তব্পরীমত পমরর গয যুদ্ধ গস গতা আর ও সক্তহংস। 
ওতব্ামক হারামনার ক্ষক্ততর গব্েনা ক্তেল অসহয আোর, 
আরও অসহয ক্তেল োই ও িািা আর প্রথে সন্তান হারামনার। 
প্রেক্তেত কমরক্তে আক্তে প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহা প্রক্ততজ্ঞা ক্তেল গযেন; 
গহ ওয়াহাক্তে, প্রেক্তেত কমরে তুক্তে গোর বু্মকর জ্বলন। 
আেৃতুয করমব্া আক্তে ওয়াহাক্তে গক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, 
িলমব্ তা ততক্ষণ যতক্ষণ না কব্মর গোর হামড়র  লন।”’ [3][4] 
(We have paid you back for Badr 
And a war that follows a war is always violent. 
I could not bear the loss of Utba 
Nor my brother and his uncle and my first born. 
I have slaked my vengeance and fulfilled my vow. 
You, O Wahshi, have assuaged the burning in my breast. 
I shall thank Wahshi as long as I live 
Until my bones rot in Grave.) 
>>> নাখলা ও ব্ের যুমদ্ধর োধ্যমে েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ গয-নৃেংস পথযাত্রার 
সূিনা কমরক্তেমলন, গসই নৃেংস পথযাত্রায় তাাঁর ক্তনজ পক্তরব্ামরর (হামেেী ব্ংমে) 
সব্মপ্রথে ব্লী হন তাাঁর সেব্য়সী িািা এই হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্। 
েুহাম্মমের েৃতুযর পর এই নৃেংস পথযাত্রায় ব্লী হন তাাঁর প্রাণক্তপ্রয় কনযা িাক্ততো ও 
তাাঁর পক্তরব্ার। ইহুক্তেমের কাে গথমক লুি কমর “িাোক” নােক গয সেৃদ্ধ েরূেযান 
(Oasis) ক্তি েুহাম্মে তাাঁর কনযা িাক্ততো ও জাোতা আলীমক োন কমরক্তেমলন, েুহাম্মমের 
েৃতুযর অল্প ক্তকেুক্তেমনর েমধ্যই ইসলােী জাহামনর প্রথে খুলািাময় রামেক্তেন আবু্ ব্কর 
ইব্মন কাহািা তা ব্ামজয়াপ্ত কমরন। 
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িাক্ততো তাাঁর ক্তপতার েৃতুযর পর োত্র ৬ োস কাল জীক্তব্ত ক্তেমলন। োো (েুহাম্মমের 
িািা) আল আব্বাস ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ ও জাোতা ওসোন ইব্মন আিিানমক 
সংম  ক্তনময় আবু্-ব্কর ও ওেমরর কামে কময়কব্ার গেন েরব্ার কমরও িাক্ততো ও 
আলী “িাোক” গিরত পানক্তন। [5][6] 
আবু্ ব্কর ও ওের-এর এই ব্যব্হামর নব্ী কনযা িাক্ততো এতই েেমাহত হন গয, ক্ততক্তন 
েৃতুযর আম  তাাঁর স্বােী আলীমক অনুমরাধ্ কমরন গয, তাাঁর েৃতুযর পর তাাঁর জানাযায় 
গযন এই আবু্ ব্কর ও ওের ইব্মন খািাব্ অংে গ্রহণ করমত না পামর।   
িাক্ততোর জীব্েোয় আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ কখমনাই আবু্ ব্কমরর ব্েযতা (গখলািত) 
স্বীকার কমরনক্তন। 
৬৬১ সামলর জানুয়াক্তর োমসর এক শুক্রব্ার ক্তেমনর (১৭ ই রেজান, ক্তহজক্তর ৪০ 
সাল) প্রতুযমষ িজর নাোমজর জনয েসক্তজমে গঢাকার প্রাক্কামল কুিা ন রীমত আলী 
ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ নৃেংসোমব্ খুন হন। খুক্তনরা ক্তেমলন েুহাম্মে অনুসারী েুসলোন, 
গকামনা অেুসক্তলে কামির নয়; নাে: েুলজাে আল েুরাক্তে ও োক্তব্ব্ ক্তব্না ব্াজারাহ। [7] 
৬৭০ সামলর েুহাম্মমের প্রাণক্তপ্রয় নাক্তত হাসান ইব্মন আলীমক তাাঁর স্ত্রী জুো ক্তব্নমত 
আসা'ত ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ষপ্রময়াম  হতযা কমরন, গনপমথযর নায়ক েুহাম্মে অনুসারী 
েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আবু্-সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্; গকামনা অেুসক্তলে কামির সন্তান নয়। [8] 
৬৮০ সামল েুহাম্মমের আর এক প্রাণক্তপ্রয় নাক্তত হুমসইন ইব্মন আলীমক কারব্ালা 
প্রান্তমর নৃেংসোমব্ হতযা কমর ইয়াক্তজে ইব্মন েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আবু্-সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারমব্র 
এক তসনয। কাব্ ক্তব্ন আল-আেরামির কািা েুণু্ডক্তির (পব্ম-৪৮) েতই হুমসইমনর কািা 
েুণু্ডিা ব্েমার োথায় গ াঁমথ খুক্তন তা ক্তনময় আমসন ইয়াক্তজে ক্তব্ন েুয়াক্তব্য়ার কামে। [9] 
েুহাম্মমের েৃতুযর (৬৩২ সাল) ৪৮ ব্েমরর েমধ্য েুহাম্মে-অনুসারীরা তাাঁর একান্ত 
ক্তনকি-পক্তরব্ামরর সেস্ত সক্ষে ও প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষ সেসযমের (Immediate able 
male family members) প্রিণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় এমক এমক খুন কমর । 
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ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ আক্তে েুসলোন ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা 
- ওহুে যুমদ্ধ কুরাইেমের একোত্র উমেেয ক্তেল ব্ের যুমদ্ধ তাাঁমের ক্তপ্রয়জনমের হতযা 
ও অপোমনর প্রক্ততমোধ্ গ্রহণ! 
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৬৫: ওহুে যুদ্ধ- ১২: আবু্ সুক্তিয়ামনর উপাখযান 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– উনিক্তল্লে 

 
 

ওয়াহক্তে নােক এক ক্রীতোমসর ব্ল্লমের আঘামত স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাাঃ)-এর িািা হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলমব্র নৃেংস হতযার পর 
প্রক্ততমোধ্সৃ্পহায় আবু্ সুক্তিয়ান পেী ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া ও তাাঁর সমের েক্তহলারা হােজা 
ও অনযানয েুহাম্মে অনুসারীর ক্তকেু েৃতমেমহর কান ও নাক গকমি ক্তনময় তা ক্তেময় কামনর 
েুল,  লার োলা ও পাময়র েল ততক্তর কমর পরে কৃতজ্ঞতায় গসগুমলা তাাঁরা কীরূমপ 
ওয়াহক্তেমক উৎস ম কমরক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ের যুমদ্ধ কুরাইে গনতা আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারমব্র 
হানজালা নামের এক গজায়ান পুত্র সন্তানমক হতযা ও আের নামের আর এক পুত্র 
সন্তানমক ব্ন্দী কমর েক্তেনায় ধ্মর ক্তনময় আমস। 
তারপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কীরূমপ আবু্ সুক্তিয়ামনর কামে তাাঁর পুত্র আেমরর 
েুক্তির জনয েুক্তিপণ োক্তব্ কমরক্তেমলন; েুক্তিপণ প্রোমন আবু্ সুক্তিয়ান কী কারমণ 
অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরক্তেমলন ও কী পক্তরক্তস্থক্ততমত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আেরমক 
ক্তব্না েুক্তিপমণই গেমড় ক্তেমত ব্াধ্য হময়ক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম ৩৭-এ করা 
হময়মে। 
এই কুরাইে গনতা তাাঁর শ্বশুর, িািা শ্বশুর ও েযালকসহ অনযানয আরও ব্হু কুরাইমের 
হতযাকারী হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলমব্র েৃতমেহ প্রতযক্ষ কমর ক্ষক্তণমকর জনয 
আমব্ প্রব্ণ হময় পমড়ন। ক্ততক্তন তাাঁর ব্ল্লমের অগ্রো  ক্তেময় হােজার েুমখর পামে 
আঘাত কমরন ও ব্মলন গয, গস রাষ্ট্রমদ্রাহী (Rebel) এব্ং তার উক্তিত সাজাক্তিই হময়মে। 
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কুরাইে গনতার এই কেম এক কুরাইমের নজমর আমস। গস আশ্চযম হময় ব্মল, "েৃত 
জ্ঞাক্ততোইময়র (Cousin) সামথ কুরাইে গনতার এ গকেন ব্যব্হার!" 
আবু্ সুক্তিয়ান তাাঁর এই ব্যব্হামর লক্তজ্জত হময় তৎক্ষণাৎ স্বীকার কমর গনন গয, ক্ততক্তন 
েুল কমরমেন। ক্ততক্তন তামক অনুমরাধ্ কমরন, গস গযন ঘিনাক্তি গ াপন রামখ। 
তারপর ক্ততক্তন েুহাম্মে অনুসারীমের জাক্তনময় গেন গয, তামের ক্তকেু সহিমরর েৃতমেমহর 
অেমচ্ছে (Mutilation) করা হময়মে। ক্ততক্তন তামের আরও জাক্তনময় গেন গয, ক্ততক্তন 
গকামনা কুরাইেমকই এই কেমক্তি করার আমেে কমরনক্তন ক্তকংব্া কাউমক তা করমত ব্াধ্া 
প্রোনও কমরনক্তন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনায় ঘিনাক্তি ক্তেল ক্তনম্নরূপ: 
'আল-হুলাময়স ক্তব্ন জাব্ব্ান নামের ব্ানু আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আব্ে োনাত গ ামত্রর এক 
োই, গসই সেয় ক্তযক্তন ক্তেমলন কামলা তসনযেমলর েলপক্তত, আবু্ সুক্তিয়ামনর পাে ক্তেময় 
অক্ততক্রে করার সেয় লক্ষয কমরন, ক্ততক্তন তাাঁর ব্ল্লমের আ া ক্তেময় েৃত হােজার েুমখর 
এক পামে আঘাত করমেন এব্ং ব্লমেন, "এই রাষ্ট্রমদ্রাহী, গন তার স্বাে গো  কর।" 
হুলাময়স আশ্চযম হময় ব্মল, "গহ ব্ানু ক্তকনানা, গতােরা ক্তক গেমখমো গয, এই গসই কুরাইে 
গনতা, গয তাাঁর ক্তনমজর েৃত জ্ঞাক্ততোইময়র সামথ এেন ব্যব্হার করমে?" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "িুপ থামকা। ঘিনাক্তি গ াপন গরমখা, কাজক্তি েুল ক্তেল।" 
(Al-Hulays b.Zabban, brother of the B. al-Harith b. 'Abdu Manat, who 
was then chief of the black troops, passed by Abu Sufyan as he was 
striking the side of Hamza's mouth with the point of his spear 
saying,  
'Taste that, you rebel.' 
Hulays exclaimed, 'O B. Kinana, is this the chief of Quraysh acting 
thus with his dead cousin as you see?' 
He said, 'Confound you. Keep the matter quiet, for it was a slip.’) 
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---- [যুমদ্ধর গেমষ] যখন আবু্ সুক্তিয়ান ক্তিমর গযমত েনস্থ কমরন, তখন ক্ততক্তন পাহামড়র 
েীমষম আমরাহণ কমরন ও উচ্চস্বমর ক্তিৎকার কমর ব্মলন, "গতােরা উিে কাজক্তিই 
কমরে; যুমদ্ধ ক্তব্জয় পালা ক্রমে হয়। আজমকর ক্তেনক্তি হমলা গসই ক্তেমনর (তাব্ারী: 
ব্েমরর) ক্তব্ক্তনেময়। হুব্াল, গতাোর গশ্রষ্ঠত্ব প্রেেমন কর।" অথমাৎ গতাোর ধ্েম প্রক্ততক্তষ্ঠত 
কর। 
আল্লাহর নব্ী ওেরমক উমঠ োাঁক্তড়ময় আবু্ সুক্তিয়ামনর উমেমে ব্লমত ব্মলন, "আল্লাহই 
সব্মমশ্রষ্ঠ ও অক্তত েক্তহোক্তিত। আেরা সোন নই। আোমের েৃতরা এখন গব্মহেমত; 
গতাোমের েৃতরা নরমক।" 
এই জব্াব্ শুমন আবু্ সুক্তিয়ান ওেরমক ব্মলন, "ওের, কামে এমসা।" 
আল্লাহর নব্ী তামক তার কামে গযমত ব্মলন এব্ং তার কী উমেেয, তা পরখ করমত 
ব্মলন। 
যখন গস ক্তনকমি আমস, আবু্ সুক্তিয়ান ব্মলন, "আল্লাহর ওয়ামস্ত গতাোর কামে আোর 
সক্তনব্মন্ধ অনুমরাধ্, ওের, আেরা ক্তক েুহাম্মেমক হতযা কমরক্তে।" 
জব্ামব্ গস ব্মল, "না, তা গতােরা কমরাক্তন। তুক্তে যা ক্তকেু ব্লমো, তা ক্ততক্তন শুনমেন।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "আক্তে গতাোমক ইব্মন কাক্তেয়ার গিময় গব্েী সতযব্ােী ও ক্তব্শ্বস্ত ব্মল 
জাক্তন।" ইব্মন কাক্তেয়া কতৃমক েুহাম্মেমক হতযার োব্ীর প্রসমে ক্ততক্তন এই কথাক্তি ব্মলন। 
[পব্ম-৬২] 
তারপর আবু্ সুক্তিয়ান ব্মলন, 
"গতাোমের েৃত সহিরমের ক্তকেু েৃতমেমহর অেমচ্ছে করা হময়মে। আল্লাহর কসে, যা 
আোমক পক্তরতৃপ্ত অথব্া রা াক্তিত গকামনাক্তিই কমরক্তন। আক্তে তামের অেমচ্ছে করার 
জনয গকামনা আমেে জাক্তর ক্তকংব্া ব্াধ্া প্রোন গকামনাক্তিই কক্তরক্তন। " -- 
(Then Abu Sufyan called out, 'There are some mutailated bodies 
among your dead. By God, it gives me no satisfaction, and no anger. 
I neither prohibited nor ordered mutilation.') 
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আল্লাহর নব্ী আবু্ সুক্তিয়ামনর তসনযেলমক অনুসরণ কমর তারা কী করমে ও তামের 
কী উমেেয, তা জানার জনয আলীমক পাঠান। 
যক্তে তারা তামের উমঠর ক্তপমঠর ওপর িমড় ব্মস ও গঘাড়ামের পক্তরিালনা কমর, তমব্, 
সম্ভব্ত, তামের  ন্তব্য হমলা েক্কা। আর তারা যক্তে তামের গঘাড়ার ক্তপমঠর ওপর িমড় 
ব্মস ও উিমের পক্তরিালনা কমর, তমব্, সম্ভব্ত, তামের  ন্তব্য হমলা েক্তেনা। 
"আল্লাহর কসে", ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে তামের  ন্তব্য হয় েক্তেনা, আক্তে গসখামন যাব্ 
এব্ং তামের সামথ যুদ্ধ করমব্া।" 
আলী ব্মলমেন গয, গস তামের পেক্তিহ্ন অনুসরণ কমর এব্ং গেমখ তারা কী করমে। 
তারা তামের গঘাড়ামের পক্তরিালনা করক্তেল ও উমির ক্তপমঠর ওপর িমড় ব্সক্তেল এব্ং 
েক্কার অক্তেেুমখ রওনা হক্তচ্ছল।’ [1][2] 
আল তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
----'আল্লাহর নব্ী [আলীমক] ব্মলন, "তারা যা ক্তকেুই করুক না গকন, আোর কামে 
ক্তিমর আসার আ  পযমন্ত তুক্তে নীরব্ থাকমব্।" 
যখন আক্তে [আলী] গেমখক্তে গয, তারা েক্কার উমেমেয যাত্রা করমে, আক্তে ক্তিৎকার করমত 
করমত ক্তিমর আক্তস। আক্তে তামের েক্তেনার পক্তরব্মতম েক্কা প্রতযাব্তমমনর েৃেয গেমখ 
আনন্দ-উল্লামস এতই উৎিুল্ল ক্তেলাে গয, আল্লাহর নব্ীর ক্তনমেমে অনুযায়ী এই তথযক্তি 
গ াপন রাখমত পাক্তরক্তন। [2] 
>>> োনুষ েুল কমর। এক্তি একক্তি োনক্তব্ক তব্ক্তেষ্টয। োনুষ েুল কমর গলাে, লালসা, 
ক্তহংসা-প্রক্ততক্তহংসা, েীক্তত, েুাঃখ, গোক ইতযাক্তে ক্তব্ক্তেন্ন কারমণ। একজন সৎ, সংমব্েনেীল 
ও অকপি োনুষ অনয োনুমষর কামে তাাঁর েুল স্বীকার কমর েুাঃখ প্রকাে ও প্রময়াজমন 
ক্ষো প্রাথমনা কমর থামকন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, কুরাইে গনতা 
আবু্ সুক্তিয়ান তাাঁর েুল স্বীকার কমরক্তেমলন। ইক্ততেমধ্যই আেরা আরও গজমনক্তে গয, 
কুরাইে গনতা আবু্ গজমহলও অনুরূপ কাজক্তি কমরক্তেমলন এব্ং হােজার ধ্নুমকর 
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আঘামত তাাঁর েস্তক িূণম হওয়ার পরও (‘-which split his head open in an ugly 
way’) ক্ততক্তন সক্তহংসতায় ব্াধ্া প্রোন কমরক্তেমলন (পব্ম-৬৩)। 
এখামন একক্তি অক্তত প্রাসক্তেক প্রশ্ন: 
"েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর ৬২ ব্েমরর কেম জীব্মন কখমনা ক্তক গকামনা েুল 
কমরক্তেমলন? তাাঁর ক্তনমজর গসই েুল কমেমর জনয কখমনা ক্তক ক্ততক্তন গকামনা অক্তব্শ্বাসী 
কামিরমের কামে গকামনারূপ লজ্জা ব্া েুাঃখ প্রকাে অথব্া ক্ষো প্রাথমনা কমরক্তেমলন?" 
ক্তনমজর েুমলর কারমণ ক্ততক্তন কখমনা গকামনা অক্তব্শ্বাসী কামিরমের কামে গকামনারূপ 
লজ্জা ব্া েুাঃখ প্রকাে অথব্া ক্ষো প্রাথমনা কমরক্তেমলন, এেন তথয আোর জানা নাই। 
তমব্ ইক্ততেমধ্যই আেরা গজমনক্তে গয, ক্ততক্তনও েুল কমরক্তেমলন! আর গসই েুলক্তি হমলা: 
"আল্লাহর ইচ্ছার ব্াস্তব্ায়ন ঘক্তিময় ব্ের যুমদ্ধ ধৃ্ত ৭০ জন কুরাইে ব্ন্দীর সব্াইমক 
এমক এমক নৃেংসোমব্  লা গকমি খুন না কমর েুক্তিপমণর ক্তব্ক্তনেময় তামের আত্মীয়-
স্বজমনর কামে গিরত পাক্তঠময়ক্তেমলন। তাাঁর এই েুমলর সাক্ষয কুরান (৮:৬৭-৬৮) ক্তসরাত 
ও হাক্তেস গ্রমন্থ অতযন্ত প্রােল োষায় ব্ক্তণমত আমে। এই িরে েুমলর অনুমোিনায় 
অনুতপ্ত ও েেমাহত েুহাম্মে কীরূপ ক্রন্দন কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম 
েক্তত্রমে করা হময়মে।" 
জ মতর প্রায় সকল ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস কমরন গয, আবু্ লাহাব্, আবু্ 
গজমহল, আবু্ সুক্তিয়ান ইতযাক্তে কুরাইে গনতারা ক্তেমলন জঘনয প্রকৃক্ততর 
োনুষ। ইসলামের অতযাব্েযকীয় প্রাথক্তেক সংজ্ঞায় হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর ব্ানী ও 
কেমকামণ্ডর সাোনযতে সোমলািনা গতা অমনক েূমরর ক্তব্ষয়, গকামনারূপ সমন্দহ গপাষণ 
করাও "ইোন ও আকীোর (ইসলামে েীক্তক্ষত হওয়ার একান্ত আব্েযক সব্মপ্রথে েতম)" 
সমূ্পণম পক্তরপন্থী। 
এই একান্ত আব্েযকীয় প্রাথক্তেক েতম অনুযায়ী - আবু্ লাহাব্, আবু্ গজমহল, আবু্ 
সুক্তিয়ানসহ সকল কুরাইে, অ-কুরাইে এব্ং পৃক্তথব্ীর সকল োনুষ যারা েুহাম্মমের 
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ব্াণীমক অস্বীকার, সোমলািনা ও ক্তব্মরাক্তধ্তা কমরমেন, করমেন ও েক্তব্ষযমত করমব্ন, 
তাাঁরা সকমলই ক্তব্পথ ােী, লাক্তঞ্ছত, পথভ্রষ্ট এব্ং অনন্ত োক্তস্তর গযা য (পব্ম-২৭)। 
ইসলামের এই একান্ত আব্েযকীয় েমতম েীক্তক্ষত হওয়ার পর "ইোন ও আকীো পালমনর 
অতযাব্েযকীয় োক্তয়মত্ব" জ মতর সকল ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমকই েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস করমতই 
হমব্ গয, আবু্ লাহাব্, আবু্ গজমহল, আবু্ সুক্তিয়ান, উোইয়া ইব্মন খালি সহ সকল 
কুরাইে গনতৃব্ ম ও সাধ্ারণ কুরাইে ও অ-কুরাইে অক্তব্শ্বাসী কামির, যারাই েুহাম্মমের 
ব্াণী ও কেমকামণ্ডর প্রতযক্ষ ক্তকংব্া পমরাক্ষ ক্তব্মরাক্তধ্তা কমরমেন, তাাঁরা ক্তেমলন অতযন্ত 
জঘনয প্রকৃক্ততর োনুষ। ইসলােী পক্তরোষায় তাাঁমের গখতাব্ হমলা আইয়যামে জাক্তহক্তলয়াত 
(অন্ধকামরর যু /ব্াক্তসন্দা)। 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-Biography) 
কুরামনর অসংখয ব্াণীমত তাাঁমেরমক কমরমেন অসম্মান, গোষামরাপ, তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয, 
োপ-অক্তেোপ, হুেক্তক-োসানী ও েীক্তত প্রেেমন; যার আমলািনা পব্ম ২৬ ও ২৭-এ করা 
হময়মে। 
ইসলােী গপ্রাপা ান্ডা এতই েক্তিোলী গয, শুধু্ ইসলাে ক্তব্শ্বাসীরাই নয়, জ মতর ব্হু 
ইসলাে অক্তব্শ্বাসী সাধ্ারণ োনুষ ও তথাকক্তথত বু্ক্তদ্ধজীব্ী, গলখক, সাংব্াক্তেক ও কলাে 
গলখক অনুরূপ ধ্ারণাই গপাষণ কমরন। ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমের সামথ সুর ক্তেক্তলময় তা তাাঁরা 
তাাঁমের ব্িৃতা ও ক্তব্বৃ্ক্ততমত, গব্তার-গিক্তলক্তেেন িক গো-গত,  ল্প-কক্তব্তা-প্রব্মন্ধ, 
খব্মরর কা মজর ক্তনব্মন্ধ ও তাাঁমের রক্তিত গ্রমন্থ প্রিার কমরন। 
ইসলাে অক্তব্শ্বাসীমের এই প্রিারমক উোহরণ ক্তহসামব্ ব্যব্হার কমর ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীরা 
তাাঁমের ক্তব্শ্বামসর সতযতার ব্যাপামর ক্তনক্তশ্চত হন ও অপরমকও ক্তনক্তশ্চত হওয়ার উপমেে 
োন কমরন। 
ক্তকন্তু 
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েুহাম্মমের স্বরক্তিত কুরান ও আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত 
েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ ও হাক্তেস-গ্রমন্থর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় আেরা তাাঁমের এই 
ক্তব্শ্বাস ও োক্তব্র সমূ্পণম ক্তব্পরীত ক্তিত্র গেখমত পাই। 
তাাঁমেরই রক্তিত গ্রমন্থর খণ্ড খণ্ড ক্তিমত্রর আমলামক আেরা গয-সমতযর সন্ধান পাই, তা 
হমলা - পৃক্তথব্ীর অনযানয সকল োনুমষর সব্মজনসম্মত োল-েন্দ, উক্তিত-অনুক্তিত ও 
োনব্তার োপকাক্তঠ ক্তব্িামর এই সকল োনুষমের গকামনাোমব্ই অন্ধকামরর ব্াক্তসন্দা 
ব্মল তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয করার গকামনাই অব্কাে গনই! 
শুধু্ তাইই নয়, তুলনােূলক ক্তব্িামর তাাঁমের আিরণ ও কেমকাণ্ড ক্তেল েুহম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের আিরণ ও কেমকামণ্ডর গিময় অমনক গব্ক্তে োলীন, োক্তজমত ও োনক্তব্ক। 
আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে, কীরূমপ এই কুরাইে 
েলপক্তত আবু্-সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্ ব্েমরর রিাি সংঘষম (ব্ের যুদ্ধ) এড়ামত 
গিময়ক্তেমলন। এই অতযন্ত বু্ক্তদ্ধোন ও তধ্যমেীল কুরাইে গনতা তাাঁর ব্াক্তণজয-কামিলার 
ক্তনরাপিা সুক্তনক্তশ্চত কমর ব্ের প্রামন্ত সেমব্ত কুরাইেমের কামে গয ব্াতমা পাক্তঠময়ক্তেমলন 
তা হমলা, 
"গতােরা এমসে শুধু্োত্র গতাোমের ব্াক্তণজয-কামিলা রক্ষা করমত, গতাোমের 
গলাকজনমের ক্তনরাপিা রক্ষা এব্ং সম্পে রক্ষা করমত। আল্লাহ তার গহিাজত 
কমরমেন। এখন গতােরা ক্তিমর যাও।" (পব্ম-৩১)। 
শুধু্ ব্ের যুদ্ধই নয়, ইক্ততেমধ্যই আেরা গজমনক্তে, কীরূমপ এই কুরাইে গনতা ওহুমের 
রিাি সংঘষমও এড়ামত গিময়ক্তেমলন। ওহুে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আম র েুহূতম পযমন্ত ক্ততক্তন 
তাাঁমের যাব্তীয় েুরব্স্থার জনয প্রতযক্ষোমব্ োয়ী গয ব্যক্তি, শুধু্ গসই েুহাম্মে ক্তব্ন 
আব্েুল্লাহ োড়া েুহাম্মমের েক্তেনাব্াসী অনুসারীমের সামথ রিাি সংঘমষম জক্তড়ত হমত 
িানক্তন। 
আর অনযক্তেমক, এই যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তসংহনাে ক্তেল: 
"হতযা কর, হতযা কর"!’ (পব্ম-৫৭) 
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ইক্ততেমধ্যই আেরা আরও গজমনক্তে গয, ব্ের যুমদ্ধ একই ক্তেমন েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা এই কুরাইে গনতা আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারমব্র ক্তনজ পুত্র-সন্তান, শ্বশুর, 
িািা শ্বশুর ও েযালকমক প্রিণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় হতযা ও আর এক সন্তানমক ব্ন্দী করা সমেও 
এই গনতা েক্কায় অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের কনযা জয়নাব্মক সংকু্ষি স্বজন-হারা ক্তব্কু্ষি 
কুরাইেমের গরাষানল এক্তড়ময় েক্কা গথমক েক্তেনায় তাাঁর ক্তপতার কামে আসমত সাহাযয 
কমরক্তেমলন (পব্ম ৩৯)। 
স্বমঘাক্তষত নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর অতীব্ েহানুেব্তার উোহরণ ক্তহসামব্ জ মতর 
প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্শ্বাসী ও ব্হু অক্তব্শ্বাসী গয উোহরণক্তি জ মতর সােমন অক্তত 
 মব্মর সামথ উদৃ্ধত কমরন, তা হমলা - েক্কা ক্তব্জময়র প্রাক্কামল েহানব্ী েুহাম্মে 
গকামনারূপ রিপামতর আশ্রয় গনন নাই। 
ক্তকন্তু গয ইক্ততহাসক্তি জ মতর প্রায় সকল ক্তব্শ্বাসী ও অক্তব্শ্বাসীমের অজানা, তা হমলা - 
েুহাম্মমের এই "রিপাতহীন েক্কা ক্তব্জময়র" গনপমথযর েহান কাক্তর র ক্তেমলন 
েুহাম্মমের িািা আল আব্বাস ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ ও এই কুরাইে েলমনতা আবু্ 
সুক্তিয়ান ইব্মন হারব্। 
এ ক্তব্ষময় ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা করমব্া "েুহাম্মমের েক্কা ক্তব্জয়" পমব্ম। 
সংমক্ষমপ, 
৬৩০ সামলর পমহলা জানুয়াক্তর (১০ই রেজান, ক্তহজক্তর ৮ সাল) েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ 
তাাঁর অনুসারী এক ক্তব্োল ব্াক্তহনী ক্তনময় েক্তেনা গথমক রওনা হন। ক্ততক্তন তাাঁর আক্রেমণর 
লক্ষযস্থল তাাঁর অনুসারীমের কামেও গ াপন রামখন এব্ং গঘাষণা গেন গয, তাাঁমের 
অনুসারীমের গকউই গযন েক্কার কুরাইেমের সামথ গকামনারূপ গযা ামযা  না কমর। 
তাাঁর িািা আল-আব্বাস পক্তরব্ার সমেত "আল-যুহিা" নােক স্থামন স্থানান্তক্তরত হওয়ার 
(Migration) সেয় পক্তথেমধ্য েুহাম্মমের সামথ ক্তেক্তলত হন। এর আম  ক্ততক্তন েক্কামতই 
ব্সব্াস করমতন। [3] 
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অনযানয প্রায় সেস্ত অক্তেযামনর েতই অতক্তকমত আক্রেমণ েত্রুমের পরাস্ত করার ক্তনক্তেমি 
অতীব্ গ াপনীয়তায় েুহাম্মে ও তাাঁর ১০,০০০ অনুসারীমের সমে ক্তনময় রামতর অন্ধকামর 
েক্কার অেূরব্তমী "োর আল-জাহরান" নােক স্থামন ক্তেক্তব্র স্থাপন কমরন। েুহাম্মে 
অনুসারীরা বু্েমত পামরন, আল্লাহর নব্ীর লক্ষয হমলা েক্কা অক্তেযান; অতক্তকমত আক্রেমণ 
েক্কাব্াসীমের পরাস্ত কমর "েক্কা ক্তব্জয়"। 
েক্কাব্াসীরা েুহাম্মমের এই পক্তরকল্পনা ও আক্রেমণর ক্তব্ষময় ক্তকেুই জানমতন না। ৬২৮ 
সামলর োিম োমস (ক্তজল-হজ, ক্তহজক্তর ৬ সাল) হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারীমের সামথ েক্কার কুরাইেমের েে ব্েমরর োক্তন্ত 
িুক্তি ("হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধ") স্বাক্ষক্তরত হয়। 
েক্কাব্াসী কুরাইেরা ধ্ারনাও করমত পামরনক্তন গয, েুহাম্মে এই েে ব্েমরর োক্তন্ত িুক্তি 
অব্লীলায় লঙ্ঘন কগর (এ ক্তব্ষময় ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা "হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধ" পমব্ম করা 
হমব্) োত্র েুই ব্েমররও কে সেময়র েমধ্য েক্কা আক্রেণ করমত পামরন। (েুহাম্মে 
ক্তব্ন আব্েুল্লাহর কেমকাণ্ড ও ক্তেক্ষার আমলামক অক্তব্শ্বাসী কামিরমের সমে গয গকামনা 
ধ্রমনর িুক্তি স্বাক্ষমরর পর তা অব্লীলায় েে করার জনয "কী কারণ প্রময়াজন" তার 
আমলািনা পব্ম-৫১ গত করা হময়মে)।  
তা সমেও, ক্তব্ক্তেন্ন জনম াষ্ঠীর ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের উপযুমপক্তর অনযায়, 
অোনক্তব্ক, নৃেংস আক্রেণ ও জয়লাে এব্ং এই ঘিনার অল্প ক্তকেুক্তেন আম  ব্ানু খুজা 
গ াত্র (েুহাম্মমের ক্তেত্রপক্ষ) ও ব্ানু ব্কর গ ামত্রর (কুরাইেমের ক্তেত্রপক্ষ) 
সংঘমষমর কারমণ েক্কাব্াসী কুরাইেরা অক্ততক্তরি সন্ধানী পেমক্ষপ গ্রহণ কমরন। 
েক্কাব্াসীর ক্তনরাপিার লমক্ষয কুরাইে গনতা আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারব্ রাক্তত্রমব্লা হাক্তকে 
ক্তব্ন ক্তহজাে ও বু্োময়ল ক্তব্ন ওয়ারকা নামের েুইজন কুরাইেমক সমে ক্তনময় গসইসেয় 
পাহারায় থাকমতন। 
গয রাক্তত্রমত েুহাম্মে "োর আল-জাহরান" নােক স্থামন ক্তেক্তব্র স্থাপন কমরন, 
েুহাম্মমের িািা আল আব্বাস েক্কার কুরাইেমের ক্তনরাপিার কথা গেমব্ অক্ততেয় 
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উৎকক্তণ্ঠত হময় পমড়ন। ক্ততক্তন বু্েমত পামরন গয, েুহাম্মমের এই ক্তব্োল ব্াক্তহনীর 
অতক্তকমত আক্রেমণ প্রিুর রিপামতর কারণ ঘিমব্ ও কুরাইেমের পক্তরণক্তত হমব্ 
েয়াব্হ। 
ক্ততক্তন গয গকামনা েূমলয েুহাম্মমের এই অতক্তকমত েক্কা আক্রেমণর খব্রক্তি কুরাইেমের 
কামে গপৌঁমে গেয়ার ক্তসদ্ধান্ত গনন। 
গসই রাক্তত্রমতই ক্ততক্তন েুহাম্মমের সাো খচ্চমরর (White mule) ক্তপমঠ িমড় ক্তেক্তব্র গথমক 
গব্র হময় আমসন। ক্তেক্তব্মরর ক্তনরাপিা ব্াক্তহনীর গলামকরা েুহাম্মমের এই সাো খচ্চরক্তি 
ক্তিনমতন, আল-আব্বাসমকও ক্তিনমতন অমনমক। গস কারমণ ক্তেক্তব্র গথমক ব্াইমর যাওয়া 
ও পুনরায় ক্তেক্তব্মর ক্তিমর আসার ব্যাপামর তাাঁর গকামনা অসুক্তব্ধ্া হয়ক্তন। 
তাাঁর উমেেয ক্তেল: গয গকামনাোমব্ েক্কার সক্তন্নকমি "আল-আরাক" নােক এক বৃ্ক্ষ 
উপতযকায় (A tree Valley) গপৌঁোমনা। তাাঁর লক্ষয ক্তেল এই গয, ক্ততক্তন গসখামন ক্ত ময় 
েক্কা  েনকারী গয গকামনা পথিারীর োধ্যমে েক্কাব্াসীমের কামে েুহাম্মমের এই 
আক্রেমণর খব্রক্তি গপৌঁমে গেয়ার ব্যব্স্থা করমব্ন। 
পক্তথেমধ্য ক্ততক্তন আবু্ সুক্তিয়ামনর  লার েব্দ শুনমত পান। রামতর অন্ধকামর অসংখয 
েোমলর আমলায় আমলাক্তকত েূমরর গসই স্থানক্তিমত কারা আমে, তা ক্তনময় তাাঁরা 
আমলািনা করক্তেমলন। সেীমের একজন ব্মলন গয, ঐ স্থানক্তিমত ব্ানু খুজার গলাকজমনরা 
গ ালমযা  করমে। আবু্ সুক্তিয়ান জব্ামব্ ব্মলন গয, তা হমত পামর না; ব্ানু গখাজার 
গলামকরা  রীব্, তামের কামে এত অক্তধ্ক েোমলর আমলা জ্বালামনা সম্ভব্ নয়। 
আবু্ সুক্তিয়ামনর  লার আওয়াজ শুমন আল আব্বাস ক্তজমজ্ঞস কমরন, "আবু্ হানজালা 
নাক্তক?" আবু্ সুক্তিয়ান জব্ামব্ ব্মলন, "আবু্ আল-িেল নাক্তক? [4] 
আল-আব্বাস েুহাম্মমের পক্তরকল্পনার খব্র আবু্ সুক্তিয়ানমক খুমল ব্মলন। ক্ততক্তন তাাঁমক 
ব্মলন গয েুহাম্মমের এই ক্তব্োল ব্াক্তহনীর আক্রেণ তামের সব্াইমকই (কুরাইে) ধ্বংস 
কমর গেমব্। ক্ততক্তন আরও ব্মলন গয, যক্তে ক্ততক্তন তাাঁর ও কুরাইেমের জীব্ন রক্ষা করমত 
িান, তমব্ এই েুহূমতমই ক্ততক্তন গযন তাাঁর সামথ এই খচ্চমরর ক্তপমঠর ওপর িমড় ব্মসন। 
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কুরাইেমের ক্তনরাপিার কথা গেমব্ ক্তনমজর জীব্ন ব্াক্তজ গরমখ আবু্ সুক্তিয়ান আল 
আব্বামসর গপেমন েুহাম্মমের গসই সাো খচ্চমরর ওপর িমড় ব্মসন। আল আব্বাস 
তাাঁমক ক্তনময় েুহাম্মমের ক্তেক্তব্মর ক্তিমর আমসন। 
ক্তেক্তব্মরর গেতর প্রমব্ে করার পর, েুহাম্মমের কমক্ষ প্রমব্ে করার আম র েুহূমতম ওের 
ইব্মন খািাব্ আবু্ সুক্তিয়ানমক ক্তিমন গিমলন। ক্ততক্তন তখনই আবু্ সুক্তিয়ামনর কল্লা কািার 
জনয প্রস্তুত। আল আব্বাস প্রব্লোমব্ উেরমক ব্াধ্া প্রোন কমরন ও তাাঁমক জাক্তনময় 
গেন গয, আবু্ সুক্তিয়ানমক ক্ততক্তন ক্তনরাপিার প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেময়মেন। ক্ততক্তন দ্রুত  ক্ততমত 
আবু্ সুক্তিয়ানমক ক্তনময় েুহাম্মমের কমক্ষ প্রমব্ে কমরন। 
ওের গসখামনও আবু্ সুক্তিয়ামনর কল্লা কািার জনয প্রস্তুত। আল আব্বাস প্রব্লোমব্ 
আব্ারও ব্াধ্া প্রোন কমরন এব্ং েুহাম্মেমক জাক্তনময় গেন গয, আবু্ সুক্তিয়ানমক ক্ততক্তন 
ক্তনরাপিার প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেময়মেন। 
ওেমরর সামথ আল আব্বামসর ব্িসা িলমত থামক। এক পযমাময় তা ব্ংেেযমাো পযমন্ত 
গপৌঁোয়। আব্বাস ব্মলন গয, ওেমরর এই ব্যব্হামর ক্ততক্তন েেমাহত এব্ং প্রশ্ন রামখন গয 
আবু্ সুক্তিয়ান যক্তে আব্ে-োনাি ব্ংমের (েুহাম্মে/আল-আব্বামসর ব্ংে) না হময় আব্ে 
আ'ক্তে ব্ংমের (ওেমরর ব্ংে) হমতা, তমব্ ওের কখমনাই আবু্ সুক্তিয়ামনর সামথ এেন 
ব্যব্হার করমত পারমতা না। 
েুহাম্মমের হস্তমক্ষমপ পক্তরক্তস্থক্তত োন্ত হয়। ক্ততক্তন আল আব্বাসমক আমেে কমরন গয, 
ক্ততক্তন গযন আবু্ সুক্তিয়ানমক গসই রাক্তত্রর জনয ধ্মর রামখন এব্ং পরক্তেন সকামল তাাঁর 
কামে ক্তনময় আমসন। আল-আব্বাস তাাঁর ক্তনমজর তাাঁবু্মতই গসই রামত্র আবু্ সুক্তিয়ানমক 
ক্তনময় রামখন ও পরক্তেন প্রতুযমষ তাাঁমক েুহাম্মমের কামে হাক্তজর কমরন। 
েুহাম্মে আবু্ সুক্তিয়ামনর কামে প্রশ্ন রামখন, এখনও ক্তক আবু্ সুক্তিয়ামনর সমন্দহ আমে 
গয, ক্ততক্তনই আল্লাহর নব্ী? ক্ততক্তন তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ গেমন ক্তনময় ইসলাে গ্রহণ করার 
আহ্বান জানান। 
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আবু্ সুক্তিয়ান কুরাইেমের ক্তনরাপিার ব্যাপামর েুহাম্মমের েমনামযা  আকষমমণর গিষ্টা 
কমরন। েুহাম্মে তার গকামনা জব্াব্ না ক্তেময় আব্ারও আবু্ সুক্তিয়ানমক একই প্রশ্ন 
কমরন ও তামক ইসলাে গ্রহমণর আহ্বান জানান। 
আবু্ সুক্তিয়ামনর ক্তনরাপিার কথা গেমব্ আল আব্বাস উক্তিে হময় উমঠন। ক্ততক্তন আবু্ 
সুক্তিয়ানমক পরােেম গেন গয, ক্ততক্তন যক্তে জীব্ন ব্াাঁিামত িান, তমব্ এই েুহূমতমই গযন 
ক্ততক্তন েুহাম্মেমক নব্ী ক্তহসামব্ গেমন ক্তনময় ইসলাে গ্রহণ কমরন। আবু্ সুক্তিয়ান তরব্াক্তরর 
েুমখ ইসলাে গ্রহণ কমরন। 
আবু্ সুক্তিয়ামনর ইসলাে গ্রহমণর পর আল আব্বাস েুহাম্মেমক এই ব্মল অনুমরাধ্ 
কমরন গয, আবু্ সুক্তিয়ান একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মাক্তনত কুরাইে গনতা। েুহাম্মে গযন 
তাাঁমক এেন ক্তকেু োন কমরন, যা আবু্ সুক্তিয়ান েক্কার কুরাইেমের কামে গপৌঁমে ক্তেমত 
পামরন, ক্ততক্তন গযন তাাঁমক ক্তব্িল না কমরন।  
জব্ামব্ েুহাম্মে ব্মলন, আবু্ সুক্তিয়ান গযন েক্কার কুরাইেমের কামে ক্ত ময় খব্র গেন 
গয, ঐ ব্যক্তিরা ক্তনরাপে যারা: 
১) আবু্ সুক্তিয়ামনর ব্াড়ীমত আশ্রয় গনমব্ 
২) যারা আশ্রয় গনমব্ কাব্া ঘমর, আর 
৩) যারা তামের ক্তনমজমের ঘমরর েরজা ব্ন্ধ গরমখ তার গেতমর অব্স্থান করমব্। 
েুহাম্মে আল আব্বাসমক হুকুে গেন, তাাঁর তসনযরা এই ক্তেক্তব্র গথমক িমল যাওয়ার আ  
পযমন্ত গস গযন আবু্ সুক্তিয়ানমক ধ্মর রামখন। আল আব্বাস েুহাম্মমের গসই ক্তনমেমে 
পালন কমরন এব্ং তসনযরা প্রস্থান করার পর আবু্ সুক্তিয়ানমক গেমড় গেন। 
আবু্ সুক্তিয়ান দ্রুত  ক্ততমত েক্কায় ক্তিমর আমসন এব্ং েক্কার কুরাইেমের সেস্ত ঘিনা 
খুমল ব্মলন। েীত সন্ত্রস্ত কুরাইেরা তাাঁমের ক্তনরাপিার জনয ঐ েতমগুমলা অনুসরণ 
কমরন। [5][6] 
এক কথায়, 
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কুরাইেমের প্রক্তত আল আব্বাস ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ ও আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন 
হারমব্র  েীর েেত্ব ও োক্তয়ত্বমব্াধ্, প্রতুযৎপন্নেক্ততত্বা এব্ং অসীে 
সাহক্তসকতায় রিপাতহীন েক্কা ক্তব্জয় সম্ভব্ হময়ক্তেল। 
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৬৬: ওহুে যুদ্ধ- ১৩: েুহাম্মে ও সাক্তিয়ার হাহাকার! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িক্তল্লে 

 
 

ওহুে যুমদ্ধ কুরাইে েলপক্তত আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারব্ োনক্তব্ক েুব্মলতায় কী কাজক্তি 
েুল কমরক্তেমলন এব্ং তাাঁর গসই েুলক্তি ক্ততক্তন কীোমব্ তৎক্ষণাৎ স্বীকার কমর 
ক্তনময়ক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পগব্ম করা হময়মে। 
ক্ততক্তন স্বমঘাক্তষত নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের জাক্তনময় ক্তেময়ক্তেমলন 
গয, তামের সহকারীমের ক্তকেু েৃতমেমহর অেমচ্ছমের (mutilation) ঘিনা 
ঘমিমে। ক্তকন্তু ক্ততক্তন গকামনা কুরাইেমকই এই কেমক্তি করার জনয গকামনা আমেে ব্া 
ক্তনমষধ্ গকামনাক্তিই কমরন নাই। 
আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযরা েক্কায় প্রতযাব্তমমনর উমেমেয রওনা হওয়ার পর েুহাম্মে 
ও তাাঁর সহিররা তামের ক্তনজ ক্তনজ আত্মীয়-স্বজন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ ও প্রক্ততমব্েীমের 
েৃতমেমহর গখাাঁজ করমত থামকন। েুহাম্মে ক্তনমজও তাাঁর িািা হােজা ইব্মন আব্েুল 
েুিাক্তলমব্র েৃতমেমহর গখাাঁমজ গব্র গহান। 
ক্ততক্তন ওহুে উপতযকার ক্তনম্নোম  হােজার লােক্তির সন্ধান পান। ক্তপ্রয় সেব্য়সী িািার 
ক্তব্কৃত লাে প্রতযক্ষ কমর ক্ততক্তন অক্ততেয় আমব্ম  আপু্লত ও গক্রাধ্াক্তিত হন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্লা হময়মে গয, আল্লাহর নব্ী হােজার লামের গখাাঁমজ 
ব্াক্তহমর গব্র হন এব্ং ক্ততক্তন তামক গপি গিরা, কক্তলজা উধ্াি এব্ং নাক ও কান কািা 
অব্স্থায় উপতযকার ক্তনম্নোম  খুাঁমজ পান। 
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েুহাম্মে ক্তব্ন জাির ক্তব্ন আল-জুব্াময়র আোমক ব্মলমেন গয, যখন আল্লাহর নব্ী তা 
গেমখন, তখন ক্ততক্তন ব্মলন, 
"যক্তে ক্তব্ষয়ক্তি সাক্তিয়ার [1] জনয অতযন্ত েু:খোয়ক (miserable) না হমতা ও আোর 
েৃতুযর পর এক্তি প্রথায় (custom) পক্তরণত হওয়ার সম্ভাব্না না থাকমতা (যক্তে এই 
হাক্তেসক্তি সক্তহ হয়, তাহমল এই ইক্তেত পাওয়া যায় গয আল্লাহর নব্ী জানমতন গয তাাঁর 
েৃতুযর পর তাাঁর প্রমতযকক্তি কেম েক্তব্ষযৎ প্রজমন্মর জনয উোহরণ সৃক্তষ্ট করমব্। ক্তকন্তু, 
এিাও সম্ভব্ গয, েূল আরক্তব্ রিনায় (text) িারক্তি অক্ততক্তরি েব্দ গযা  করা হময়মে) 
তমব্ আক্তে তামক এই অব্স্থামতই গরমখ ক্তেতাে, যামত তার এই েৃতমেহ পশু ও পাক্তখমের 
উেরপূক্ততমর কারণ হয়। 
যক্তে েক্তব্ষযমত আল্লাহ আোমক কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী কমর, তমব্ আক্তে তামের 
৩০ জমনর অেমচ্ছে করগব্া।" 
আল্লাহর নব্ীর িািার সমে যারা এেন ব্যব্হার কমরমে, তামের ক্তব্রুমদ্ধ আল্লাহর নব্ীর 
এই েেমযন্ত্রণা ও গক্রাধ্ (grief and anger) যখন েুসলোমনরা প্রতযক্ষ কমরন, তাাঁরা 
ব্মলন, 
"আল্লাহর কসে, যক্তে েক্তব্ষযমত আল্লাহ আোমেরমক তামের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী কমর, 
তমব্ তামেরমক আেরা এেনোমব্ অেমচ্ছে করমব্া যা অনয আরব্ কখমনা কাউমক 
কমরক্তন।"   
বু্রাময়ো ইব্মন সুক্তিয়ান ক্তব্ন িারওয়া আল-আসলােী < েুহাম্মে ক্তব্ন কাব্ আল-কুরাক্তজ 
ও আমরকজন যামক আোর অক্তব্শ্বাস করার গকান কারণ গনই < ইব্মন আব্বাস (হইমত 
ব্ক্তণমত) আোমক ব্মলমেন গয, আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীমের এই ব্িমব্যর 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ নাক্তজল কমরন, 
১৬:১২৬-১২৭ - "আর যক্তে গতােরা প্রক্ততমোধ্ গ্রহণ কর, তমব্ ঐ পক্তরোণ প্রক্ততমোধ্ 
গ্রহণ করমব্, গয পক্তরোণ গতাোমেরমক কষ্ট গেয়া হয়। যক্তে সব্র কর, তমব্ তা 
সব্রকারীমের জমনয উিে। আপক্তন সব্র করমব্ন। আপনার সব্র আল্লাহর জনয ব্যতীত 
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নয়, তামের জমনয েুাঃখ করমব্ন না এব্ং তামের িক্রামন্তর কারমণ েন গোি করমব্ন 
না।" 
তাই আল্লাহর নব্ী তামেরমক ক্ষো কমরন ও তধ্যমধ্ারণ কমরন এব্ং অেমচ্ছে করা 
ক্তনমষধ্ কমরন। 
এেন একজন যামক আোর অক্তব্শ্বাস করার গকান কারণ গনই < ক্তেকসাে, ক্তযক্তন ক্তেমলন 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-হাক্তরমথর একজন েমক্কল (client) < ইব্মন আব্বাস (হইমত ব্ক্তণমত) 
আোমক ব্মলমেন: 
‘আল্লাহর নব্ী হােজার েৃতমেহক্তি ক্তঢলা ব্ড় জাোয় (mantle) আবৃ্ত করার আমেে 
গেন। তারপর ক্ততক্তন সাত ব্ার 'আল্লাহ আকব্র' উচ্চারণ কমর তার জানাজা আোয় 
কমরন। 
তারপর সেস্ত েৃতমেহ এমক এমক জমড়া কমর হােজার েৃতমেমহর পামে রাখা হয় 
এব্ং ক্ততক্তন সব্ার জানাজা আোয় কমরন, যতক্ষণ পযমন্ত না ৭২ জমনর জানাজা গেষ 
হয়। 
আোমক ব্লা হময়মে গয, সাক্তিয়া ক্তব্নমত আব্েুল েুিাক্তলব্ তার োইময়র লাে গেখার 
জনয সােমন এক্ত ময় আমসন। আল্লাহর নব্ী তার [সাক্তিয়া] গেমল আল-জুব্াময়র ক্তব্ন 
আল-আওয়ােমক ব্মলন, 
"তার কামে যাও এব্ং তামক ক্তিক্তরময় ক্তনময় এমসা যামত গস তার োইময়র কী হাল 
হময়মে তা না গেমখ।" 
গস তামক ব্মল, "ো, আল্লাহর নব্ী গতাোমক ক্তিমর যাওয়ার আমেে কমরমেন।" 
ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন "গকন? আক্তে শুমনক্তে গয, আোর োইময়র অেমচ্ছে করা হময়মে। 
আল্লাহ সহায়, যা যা ঘমিমে তা আোমের গেমন গনয়ার সােথময গস আোমের ক্তেময়মে। 
আল্লাহ িামহ গতা আক্তে ধ্ীর ও োন্ত থাকমব্া।"   
যখন জুব্াময়র আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তিমর আমস ও তাাঁমক এই খব্রক্তি জানায়, ক্ততক্তন 
তামক ব্মলন, গস গযন তামক ব্াধ্া না গেয়। 
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সাক্তিয়া গসখামন যান, হােজার েৃতমেহ গেমখন এব্ং তার জনয গোয়া কমরন ও ব্মলন, 
"আেরা আল্লাহর কাে গথমক এমসক্তে ও তার কামেই আেরা ক্তিমর যাব্"। ক্ততক্তন তার 
ো মিরামতর জনয গোয়া কমরন। 
তারপর আল্লাহর নব্ী তামক সোক্তহত করার আমেে কমরন। 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন জাহামের এক পক্তরব্ার সেসয, ক্তযক্তন ক্তেমলন উোইয়াো ক্তব্নমত আব্েুল 
েুিাক্তলমব্র পুত্র ও হােজার োমে; হােজার েতই তার েৃতমেমহর ও অেমচ্ছে করা 
হময়ক্তেল। পাথমকয ক্তেল এই গয, তার কক্তলজা গব্র কমর গনয়া হয়ক্তন। তার ক্তকেু পক্তরব্ার 
সেমসযর োব্ী এই গয, আল্লাহর নব্ী তার েৃতমেহ ও হােজার েৃতমেহ একই কব্মর 
সোক্তহত কমরক্তেমলন; ক্তকন্তু আক্তে এই কাক্তহনী শুধু্ তার পক্তরব্ামরর কাে গথমকই শুমনক্তে। 
ক্তকেু েুসলোন তামের পক্তরব্ার সেমসযর েৃতমেহ েক্তেনায় ক্তনময় আমস ও সোক্তহত কমর। 
আল্লাহর নব্ী এই কাজক্তি করমত ক্তনমষধ্ কমরন ও তারা গযখামন পমড় আমে, গসখামনই 
তামের কব্র ক্তেমত ব্মলন। তামের েুইক্তি ব্া ক্ততনক্তি েৃতমেহ একই কব্মর সোক্তহত করা 
হয়। 
আোর ক্তপতা ইোক ইব্মন ইয়াসার আোমক ব্ানু সালাো গ ামত্রর পক্তণ্ডত োয়মখর 
(shaykh) ব্রাত ক্তেময় ব্মলমেন, যখন আল্লাহর নব্ী লােগুমলা োিন করার আমেে 
গেন, ক্ততক্তন ব্মলন, "আের ক্তব্ন আল-যােুহ ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন হারামের 
লামের ক্তেমক নজর গরমখা; এই েুক্তনয়ায় তারা ক্তেল ক্তনকি ব্নু্ধ, তাই তামেরমক একই 
কব্মর সোক্তহত কমরা।" 
তারপর আল্লাহর নব্ী েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর জনয রওনা হন।’ [2][3] 
ইব্মন ক্তহোমের (েৃতুয ৮৩৩ সাল) গনাি: 
‘যখন আল্লাহর নব্ী হােজার েৃতমেমহর সােমন োাঁড়ান, ক্ততক্তন ব্মলন, "ইক্ততপূমব্ম আক্তে 
কখমনাই এেন আঘাত পাইক্তন। কখমনাই আক্তে এত গক্রাধ্াক্তিত হইক্তন।" 
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তারপর ক্ততক্তন ব্মলন, "ক্তজব্রাইল আোর কামে এমসমে এব্ং ব্মলমে গয সাতক্তি 
গব্মহেমতর গব্মহেত-ব্াসীমের েমধ্য হােজার নাে ক্তলক্তখত আমে: ‘হােজা ইব্মন আব্েুল 
েুিাক্তলব্, আল্লাহ ও তার রসুমলর ক্তসংহ’।"   
আল্লাহর নব্ী, হােজা ও আবু্ সালাো ইব্মন আব্েুল আসাে ক্তেমলন পাক্তলত োই 
(foster-brothers); আবু্ লাহামব্র কাে গথমক েুক্তিপ্রাপ্ত এক ক্রীতোসী 
(freedwoman) এমের প্রক্ততপালন কমরন।’ [4] 
>>> ইব্মন ক্তহোমের ওপমরাি ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহম্মমের িািা আবু্ 
লাহাব্ ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ তাাঁর এই ক্তপতৃ-োতৃহীন অনাথ েুহাম্মমের লালন পালন 
কমরমেন। িািা আবু্ লাহাব্ তাাঁর এক ক্রীতোসীমক োসত্ব েুি কমর এই অনাথ 
োক্ততজার লালন-পালন ও গসব্া-যমের োক্তয়ত্ব ক্তেময়ক্তেমলন। 
িািা আবু্ লাহামব্র এই গেহ-োলব্াসার প্রক্ততোমন (!) কৃতঘ্ন োক্ততজা েুহাম্মে তাাঁর এই 
িািামক শুধু্ ক্তনমজ অক্তেোপ ক্তেময়ই ক্ষান্ত হনক্তন, তাাঁর অনুসারীরাও গযন তাাঁর এই িািামক 
পৃক্তথব্ী ধ্বংস হওয়ার (ক্তকয়ােত) পূব্ম পযমন্ত প্রক্ততক্তেন "অক্তেোপ ব্ষমণ" কমর তার ব্যব্স্থা 
কমর ক্ত ময়মেন।   
তাাঁর এই িািার অপরাধ্ এই গয, ক্ততক্তন তাাঁর োক্ততজা েুহাম্মমের কেমকামণ্ডর সোমলািনা 
কমরক্তেমলন এব্ং তাাঁর আক্রেণাত্মক প্রিারণায় ব্াধ্া প্রোন কমরক্তেমলন। এ ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম ১২ ও পব্ম ৪১ এ করা হময়মে। 
েুহাম্মে তাাঁর স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-Biography) কুরামন তাাঁর 
সেসােক্তয়ক গয েু'জন ব্যক্তির নাে উমল্লখ কমরমেন, তার একজন হমলন এই আবু্ 
লাহাব্ (পব্ম: ৩৯)।    
"আল্লাহ নােক" হাক্ততয়ামরর োধ্যমে  ত ১৫ ক্তি ব্ের (৬১০-৬২৫ সাল) যাব্ত েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর েতব্াে প্রিার ও প্রসামর যারাই তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ অস্বীকার 
কমরমেন, সোমলািনা কমরমেন ক্তকংব্া তাাঁর ব্াণী কেমকামণ্ড প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষ 
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ব্াধ্াোন কমরমেন; তাাঁমেরমকই ক্ততক্তন যমথচ্ছ অসম্মান, তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয, হুেক্তক, োসানী, 
েীক্তত প্রেেমন, োপ-অক্তেোপ ব্ষমণ কমরমেন। 
সাোনয কক্তব্তা গলখার অপরামধ্ ক্ততক্তন ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের অব্লীলায় খুন করার আমেে 
জাক্তর কমরমেন। ১২০ ব্েমরর অক্ততবৃ্দ্ধমক (পব্ম-৪৬), গোট্ট সন্তানমক স্তনযপান-রতা 
জননীমক (পব্ম-৪৭), অল্প ক্তকেুক্তেন আম  ক্তব্ব্াক্তহত কুলব্ধু্র স্বােীমক (পব্ম-৪৮), 
ক্তনরপরাধ্ সাধ্ারণ োনুষমক (পব্ম-৪৯), স্ত্রীর গিামখর সােমন তাাঁর স্বােীমক (পব্ম-৫০)! 
ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত ক্ততক্তন একক্তি গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক তাাঁমের েত েত ব্েমরর 
ক্তেমিোক্তি গথমক প্রায় এক ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন কমরমেন (পব্ম: 
৫১-৫২)।  
তাাঁর েীক্ষায় েীক্তক্ষত অনুসারীরা ব্ের যুমদ্ধ প্রিণ্ড নৃেংসতায় খুন কমরমেন তাাঁমেরই 
একান্ত ক্তনকিাত্মীয়মের। তাাঁমেরমক ব্ন্দী কমর ধ্মর ক্তনময় এমস তাাঁমেরই ক্তনকিাত্মীয়মের 
কাে গথমক আোয় কমরমেন েুক্তিপণ! 
হতযার ব্েমল হতযা! ক্তহংসার ক্তব্ক্তনেময় ক্তহংসা! ঘৃণার ক্তব্ক্তনেময় ঘৃণা! 
গসই ধ্ারাব্াক্তহকতায় আজ েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও হাক্তরময়মেন তাাঁরই এক একান্ত 
ক্তনকি আত্মীয়মক। প্রকৃতপমক্ষই েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর জীব্মন এত ব্ড় আঘাত 
ইক্ততপূমব্ম কখমনাই পানক্তন! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] সাক্তিয়া ক্তব্নমত আব্েুল েুিাক্তলব্ ক্তেমলন হােজার ক্তনমজর গব্ান এব্ং েুহাম্মমের 
ক্তনমজর িুপু। তাাঁমের োময়র নাে ক্তেল 'হালা' (পব্ম-১২) ।  
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮৭-
৩৮৯  
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২০-১৪২২   
[4] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর -৬১৩, পৃষ্ঠা ৭৫৬ 
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৬৭: ওহুে যুদ্ধ- ১৪: হােজার গোমক ক্রন্দন! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একিক্তল্লে 

 
 

হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলমব্র নৃেংস পক্তরণক্তত ও তার গপি গিরা, কক্তলজা উধ্াি 
এব্ং নাক ও কান কািা ক্তব্কৃত লাে প্রতযক্ষ কমর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাাঃ) কী পক্তরোণ আমব্ম  আপু্লত ও গক্রাধ্াক্তিত হময়ক্তেমলন, তার ব্ণমনা আম র 
পমব্ম করা হময়মে। 
ওহুে যুদ্ধ গেমষ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর উমেমেয রওনা হন। 
তাাঁরা যখন েক্তেনায় ক্তনকিব্তমী হন, তখন তাাঁরা শুনমত পান গয, গোকাহত েক্তেনার 
গলামকরা তাাঁমের ক্তনহত পক্তরব্ার সেসয, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের জনয হাহাকার 
ও ক্রন্দন করমেন। 
এই েৃেয অব্মলাকন কমর েুহাম্মে তাাঁর িািা হােজার গোমক আব্ারও েীষণ আমব্ম  
আপু্লত হময় পমড়ন। ক্ততক্তন তাাঁর গিামখর পাক্তন সম্বরণ করমত পামরন না। ক্ততক্তন কান্না 
জক্তড়ত কমণ্ঠ আমক্ষপ কমর ব্মলন গয, হােজার গোমক ক্রন্দন কমর এেন গকামনা েক্তহলা 
আজ গনই। 
নব্ীর এই েনাঃকষ্ট লাঘমব্ তাাঁর ক্তকেু েক্তেনাব্াসী অনুসারী (আনসার) তামের পক্তরব্ামরর 
েক্তহলামের নব্ীর কামে এই আমেে সহকামর পাক্তঠময় গেন গয, তারা গযন নব্ীর কামে 
যায় ও নব্ীর সান্ত্বনার জনয তাাঁর িািার গোমক ক্রন্দন কমর।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
'আল্লাহর নব্ী েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর উমেমেয রওনা হন। 
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আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্লা হময়মে গয, পক্তথেমধ্য হােনা ক্তব্নমত জাহাে তাাঁর 
সামথ সাক্ষাত কমরন; যখন ক্ততক্তন তসনযব্াক্তহনীর সমু্মখীন হন, তখন তাাঁমক জানামনা হয় 
গয, তাাঁর োই আব্েুল্লাহ ক্তনহত হময়মেন। ক্ততক্তন িীৎকার কমর ব্মলন (exclaimed), 
"আেরা আল্লাহর কাে গথমক এমসক্তে ও তার কামেই আেরা ক্তিমর যাব্", এব্ং ক্ততক্তন 
তার ো মিরামতর জনয গোয়া কমরন। 
তারপর তাাঁমক জানামনা হয় গয, তাাঁর োোমতা োই হােজা ক্তনহত হময়মেন; ক্ততক্তন একই 
ব্াকয উচ্চারণ কমরন। 
তারপর তাাঁমক যখন জানামনা হয় গয, তাাঁর স্বােী েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র ক্তনহত হময়মেন, 
তখন ক্ততক্তন উচ্চকমণ্ঠ িীৎকার ও ক্রন্দন (Shrieked and wailed) কমরন। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "েক্তহলাক্তির হৃেময় তাাঁর স্বােী এক ক্তব্মেষ স্থান েখল কমর আমে; 
যার নেুনা হমলা োইময়র েৃতুযমত তার আত্ম সম্বরণ ও স্বােীর েৃতুযমত তার তীক্ষ্ণ 
ক্তিৎকার ও ক্তব্লাপ।" 
আল্লাহর নব্ী ব্ানু আব্েুল-আেহাল ও ব্ানু জাির গ ামত্রর এক আনসারমের 
জনব্সক্ততর পাে ক্তেময় যাত্রাকামল ক্তনহমতর গোমক গোকাতমমের হাহাকার ও ক্রন্দমনর 
েব্দ শুনমত পান। 
আল্লাহর নব্ীর গিাখ হয় জমল পক্তরপূণম এব্ং ক্ততক্তন ক্রন্দন কমরন ও ব্মলন, "ক্তকন্তু 
ক্রন্দনরতা গকামনা েক্তহলা নাই গয, হােজার জনয ক্রন্দন কমর।" 
যখন সা'ে ক্তব্ন েুয়াে ও উসাময়ে ক্তব্ন হুোময়র তামের ব্াসস্থামন ক্তিমর আমসন, তারা 
তামের েক্তহলামের আমেে কমরন গয তারা গযন ক্তনমজমের কাপমড় আবৃ্ত কমর যায় ও 
নব্ীর িািার জনয ক্রন্দন কমর (they ordered their women to gird 
themselves and go and weep for the apostle's uncle)। 
ব্ক্তন আব্েুল-আোল গ ামত্রর একজন গলামকর ব্ক্তণমত তমথযর ক্তেক্তিমত হাক্তকে ক্তব্ন 
হাক্তকে ক্তব্ন আব্ব্াে ক্তব্ন হুনাময়ি আোমক ব্মলমেন: 
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যখন আল্লাহর নব্ী তাাঁর েসক্তজমের েরজায় হােজার জমনয তামের ক্রন্দমনর আওয়াজ 
শুনমত পান, ক্ততক্তন ব্মলন, "ঘমর যাও; আল্লাহ গযন গতাোমের কৃপা কমর; গতােরা 
গতাোমের উপক্তস্থক্ততর োধ্যমে সক্ততযই সাহাযয কমরে।" 
(ঐ ক্তেন আল্লাহর নব্ী গোক প্রকামে ক্তব্লাপ (lamentation) ক্তনক্তষদ্ধ কমরন। আবু্ 
ওব্াময়ো আোমক ব্মলমেন গয যখন আল্লাহর নব্ী তামের কান্নার েব্দ শুনমত পান, 
ক্ততক্তন ব্মলন, "আল্লাহ গযন আনসারমের কৃপা কমর; কারণ তামের ব্হু ব্েমরর রীক্তত 
এই গয, তারা অপরমক সান্ত্বনা গেয়। েক্তহলামের ব্মল োও, তারা গযন িমল যায়।" [1]) 
যখন আল্লাহর নব্ী তাাঁর পক্তরব্ামরর সমে ক্তেক্তলত হন, ক্ততক্তন তাাঁর তরব্াক্তর তাাঁর কনযা 
িামতোমক প্রোন কমরন ও ব্মলন, "এর রি পক্তরষ্কার কমরা; আল্লাহর কসে, এিা 
আজ আোমক যমথষ্ট সাহাযয কমরমে।" 
আলী তাাঁর তরব্াক্তরও তাাঁমক গেন ও ব্মলন, "এিাও, এর রিও পক্তরষ্কার কমরা; আল্লাহর 
কসে, এিা আজ আোমক অমনক সাহাযয কমরমে।" 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "যক্তে তুক্তে োল যুদ্ধ কমর থামকা, সাহল ক্তব্ন হুনাময়ি ও আবু্ 
েুযানাও গতাোর সামথ োল যুদ্ধ কমরমে।"’ [2][3] 
আল্লাহর নব্ীর তরব্াক্তরর নােকরণ ক্তেল 'ধু্ল-িাকার (Dhul-Faqar)'। [4] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, ইব্মন ক্তহোমের 
গনাি - নম্বর ৬১৪, পৃষ্ঠা ৭৫৬  
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
 
[2] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ৩৮৯ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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[3] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২৫-১৪২৬   
 

[4] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক, ইব্মন ক্তহোমের গনাি - নম্বর ৬১৬, পৃষ্ঠা ৭৫৬ 
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৬৮: ওহুে যুদ্ধ–১৫: হােরা আল-আসাে অক্তেযান 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তব্য়াক্তল্লে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ওহুে যুমদ্ধ সেব্য়সী িািা হােজা ইব্মন 
আব্েুল েুিাক্তলমব্র নৃেংস পক্তরণক্ততমত কীরূমপ আমব্ম  আপু্লত হময় কান্নায় গেমে 
পমড়ক্তেমলন এব্ং যুদ্ধস্থল গথমক েক্তেনায় ক্তিমর আসার প্রাক্কামল েৃত ও আহত 
আত্মীয়স্বজন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের জনয গোকাহত েক্তেনার গলাকজনমের হাহাকার ও ক্রন্দন 
প্রতযক্ষ কমর ক্ততক্তন কীরূমপ আমক্ষপ প্রকাে কমরক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম 
করা হময়মে। 
যুদ্ধ গেমষ েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর েৃত সহকারীমের ওহুে প্রামন্তই সোক্তধ্স্থ কমরন। 
তারপর ঐ ক্তেনই সন্ধযায় ক্ততক্তন েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমরন। 
ওহুে যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হয় 'সাব্াথ ক্তেন' েক্তনব্ার (পব্ম-৫৬); েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর পমরর 
ক্তেন রক্তব্ব্ার ক্ততক্তন গঘাষক োরিত অনুসারীমের গঘাষণা গেন গয, যারা আম র ক্তেন 
ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণ কমরক্তেল তারা সকমলই গযন আবু্-সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযেমলর 
পশ্চাদ্ধাব্ন করার উমেমেয তাাঁর সামথ অব্েযই সাক্তেল হয়। 
ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের সমে ক্তনময় েক্তেনা গথমক ৮ োইল েূরব্তমী স্থান "হােরা আল-
আসাে" পযমন্ত  েন কমরন। ইসলামের ইক্ততহামস এই অক্তেযানমক "হােরা আল-আসাে 
অক্তেযান" নামে আখযাক্তয়ত করা হয়। ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ আক্তে েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় ঘিনাক্তি ক্তেল ক্তনম্নরূপ: [1] 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮) ও আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩) ব্ণমনা: 
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(ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ <) েুহাম্মে ইব্মন ইোক < হুসাময়ন ক্তব্ন আব্েুল্লাহ 
<ইকক্তরো হইমত ব্ক্তণমত: 
ওহুে যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হয় োওয়াল োমসর োোোক্তে 'সাব্াথ ক্তেন' েক্তনব্ার। ১৬ তাক্তরখ 
রক্তব্ব্ার সকামল আল্লাহর নব্ীর গঘাষক গলাকমের এই ব্মল আহ্বান কমরন গয, তারা 
গযন েত্রুর পশ্চাদ্ধাব্ন কমর এব্ং গঘাষণা কমর গয, যারা আম র ক্তেন যুমদ্ধ উপক্তস্থত 
ক্তেল, তারা োড়া অনয গকউ এই অক্তেযামন অংে না গনয়। 
জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন হারাে ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আোর ক্তপতা 
আোমক আোর সাত গব্ামনর গেখামোনা করার োক্তয়ত্ব ক্তেময় যুমদ্ধ গযমত এই ব্মল ব্ারণ 
কমরক্তেমলন গয, গকামনা পুরুষ োনুমষর উপক্তস্থক্তত ব্যক্ততমরমক েক্তহলামের গিমল গরমখ 
আোমের েু'জমনরই যুমদ্ধ যাওয়া সেীিীন নয়; এব্ং ক্ততক্তন এেন গলাক নন, ক্তযক্তন তার 
পক্তরব্মতম আোমক আল্লাহর নব্ীর সামথ যুমদ্ধ অংেগ্রহণ করামক গব্ক্তে প্রাধ্ানয গেমব্ন। 
তামের গেখাশুনার োক্তয়মত্ব থাকার কারমণ আক্তে ক্তপক্তেময় পমড়ক্তে।" আল্লাহর নব্ী তামক 
অনুেক্তত গেন এব্ং গস তাাঁর সামথ যাত্রা কমর। 
আল্লাহর নব্ীর এই অক্তেযামনর উমেেয ক্তেল - েত্রুর েমনাব্ল খব্ম করা; তামের 
পশ্চাদ্ধাব্ন করার োধ্যমে তামের এই ধ্ারণা গেয়া গয, তারা গযন েমন কমর গয, তাাঁর 
েক্তি এখন ও অিুি এব্ং তাাঁমের এই ক্ষক্তত তাাঁমেরমক েুব্মল করমত পামরক্তন।  
আময়ো ক্তব্নমত উসোমনর কাে গথমক েুক্তিপ্রাপ্ত আবু্ আল-সাক্তয়ব্ নােক এক োমসর 
(freed slave) কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন খাক্তরজা ক্তব্ন যাময়ে 
ক্তব্ন থাক্তব্ত আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন: 
ব্ানু আব্েুল-আেহাল গ ামত্রর অন্তেুমি আল্লাহর নব্ীর এক অনুসারী, ক্তযক্তন ওহুে যুমদ্ধ 
অংেগ্রহণ কমরক্তেমলন, ব্মলন: 
"আক্তে ও আোর এক োই ওহুে যুমদ্ধ উপক্তস্থত হই ও আহত অব্স্থায় ক্তিমর আক্তস। 
যখন আল্লাহর নব্ীর গঘাষক আোমেরমক েত্রুর পশ্চােনুসরণ করা ব্াধ্যতােূলক ব্মল 
গঘাষণা কমর, আক্তে আোর োইমক ব্ক্তল অথব্া গস-ই আোমক ব্মল, "আেরা ক্তক 
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আল্লাহর নব্ী সমে অক্তেযামন অংেগ্রহণ করা গথমক ক্তব্রত থাকমব্া? আোমের গকামনা 
পশু গনই যার উপর আেরা সিয়ার হই এব্ং আেরা গুরুতর আহত।" 
ক্তকন্তু, আেরা আল্লাহর নব্ীর সামথ গযা  ক্তেই। গযমহতু আোর জখেক্তি ক্তেল কে গুরুতর, 
যখন গস কাক্তহল হময় পমড়, তখন আক্তে তামক ক্তকেু সেময়র জনয পশুর ওপর সওয়ার 
কক্তর এব্ং আেরা পালাক্রমে পাময় গহাঁমি ও পশুর ওপর সওয়ার হময় গযখামন 
েুসলোনরা ক্ত ময় গথমেক্তেল গসখামন আক্তস।" 
আল্লাহর নব্ী েক্তেনা গথমক প্রায় আি োইল েূরব্তমী ‘হােরা আল-আসাে’ পযমন্ত যাত্রা 
কমরন। ক্ততক্তন গসখামন গসােব্ার, েেলব্ার ও বু্ধ্ব্ার (োিম ২৫-২৭, ৬২৫ সাল) পযমন্ত 
অব্স্থান কমরন এব্ং তারপর ক্ততক্তন েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমরন। 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন আের ক্তব্ন হাযে আোমক ব্মলমেন: 
ো'ব্াে ক্তব্ন আবু্ োব্াে আল খুজাক্তয় তাাঁর পাে ক্তেময়  েন কমর। ক্ততহাোর [Tihamah: 
Red Sea coastal plain of Arabia] খুজা গ াত্রীয় েুসলোন ও েুেক্তরক উেয় 
গলামকরাই ক্তেমলন আল্লাহর নব্ীর সামথ গজািেুি ও তাাঁর প্রক্তত ক্তব্শ্বস্ত। তারা তাাঁর সামথ 
এই েমেম িুক্তিব্দ্ধ ক্তেমলন গয, তারা এখানকার গকামনা ঘিনাই তাাঁর কামে গ াপন করমব্ 
না।  
গসই সেয় ো'ব্াে ক্তেমলন েুেক্তরক (Polytheist), গস ব্মল, "েুহাম্মে, গতাোর (তাব্ারী: 
গতাোর অনুসারীমের) ওপর যা ঘমিমে, তা আোমের জনয পীড়াোয়ক এব্ং আেরা 
কােনা কক্তর আল্লাহ গযন গতাোমক ক্তনরাপে রামখ।" 
তারপর, আল্লাহর নব্ীর হােরা আল-আসামে অব্স্থানরত অব্স্থায়ই গস যাত্রা অব্যাহত 
রামখ ও ‘আল-রাওয়াহা (al-Rauha') নােক স্থামন আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর গলাকজনমের 
সাক্ষাৎ পায়, তারা তখন আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয আব্ার ক্তিমর 
আসার জন্য েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞ। 
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তারা ব্মল, "আেরা তার গশ্রষ্ঠ অনুসারী, গনতৃব্ ম ও  ণযোনয ব্যক্তিমের হতযা কমরক্তে। 
তারপর ক্তক তামের সমূ্পণম ধ্বংস না কমরই আেরা ক্তিমর যাব্? িমলা, যারা প্রামণ গব্াঁমি 
ক্ত ময়মে (survivors) তামের কামে ক্তিমর যাই এব্ং তামেরমক গেষ কমর গিক্তল।" 
যখন আবু্ সুক্তিয়ান ো'ব্ােমক গেমখন, ক্ততক্তন ব্মলন, "খব্র কী?" 
জব্ামব্ গস ব্মল, "এেন এক ক্তব্োল ব্াক্তহনী ক্তনময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গতাোমের 
পশ্চােনুসরণ কমর (pursue you) আসমে, যার নেুনা আক্তে আম  কখমনা প্রতযক্ষ 
কক্তরক্তন; তারা রাম  অক্তেেেমা। গতাোমের যুমদ্ধর সেয় তামের যারা অংেগ্রহণ কমরক্তন, 
তারাও তামের সামথ গযা  ক্তেময়মে; তারা যা কমরমে [যুমদ্ধ গযা  না ক্তেময়] তার জনয 
তারা েুাঃক্তখত ও গতাোমের উপর প্রিণ্ড কু্রদ্ধ। এ রকে েৃেয আক্তে কখমনাই গেক্তখক্তন।" 
আবু্ সুক্তিয়ান ব্মলন, "এ কী ব্লমো তুক্তে?" 
গস জব্ামব্ ব্মল, "আল্লাহর কসে, আোর েমন হয় না গয, গতাোর অশ্বামরাহী ব্াক্তহনী 
(Cavalry) অক্ষত অব্স্থায় ক্তিমর আসমত পারমব্।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "ক্তকন্তু আেরা তামের আক্রেণ কমর যারা প্রামণ গব্াঁমি ক্ত ময়মে, তামেরমক 
ক্তনেূমল করার জনয েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞ।" 
গস জব্ামব্ ব্মল, "ক্তকন্তু আোর পরােেম হমব্ গতােরা গযন তা না কমরা।" 
তার এই উক্তিগুমলা আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রত রামখ। 
আব্েুল কাময়স (Abdu'l-Qays) গ ামত্রর ক্তকেু অশ্বামরাহী তাাঁর [আবু্ সুক্তিয়ান] পাে 
ক্তেময়  েন কমর এব্ং ক্ততক্তন জানমত পামরন গয, তারা খােয সংগ্রমহর জনয েক্তেনায় 
যামচ্ছ। 
ক্ততক্তন ব্মলন, "গতােরা ক্তক আোমের এক ব্াতমা েুহাম্মমের কামে গপৌঁমে গেমব্? ক্তব্ক্তনেময় 
আ ােীমত তুক্তে যখন উকাজ গেলায় যামব্, তখন আক্তে গতাোর এই উিগুমলার ক্তপঠ 
ক্তকসক্তেস েক্ততম োমল গব্াোই করমব্া।" 
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তারা রাক্তজ হয়, ক্ততক্তন ব্মলন, "তার সামথ যখন গেখা হমব্, তখন তামক ব্লমব্ 
গয, তামেরমক ক্তনেূমল করার জনয আেরা তার ও তার অনুসারীমের কামে ক্তিমর আসার 
জনয েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞ।"   
আল্লাহর নব্ী যখন হােরা আল-আসামে অব্স্থান করক্তেমলন, তখন অশ্বামরাহীরা তাাঁর 
পাে ক্তেময়  েন কমর এব্ং আবু্ সুক্তিয়ান যা ব্মলমে, তা তাাঁমক ব্মল। আল্লাহর নব্ী 
ক্তিৎকার কমর ব্মলন, "আোমের জনয আল্লাহই যমথষ্ট; তার প্রক্তত আস্থা জ্ঞাপনই 
সমব্মািে।" [2][3]  -  (অনুব্াে ও [**] গযা - গলখক) 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
'পক্তব্ত্র আয়াত: "যারা আহত হময় পড়ার পমরও আল্লাহ এব্ং তাাঁর রসূমলর ক্তনমেমে োনয 
কমরমে, তামের েমধ্য যারা সৎ ও পরমহয ার, তামের জনয রময়মে েহান 
সওয়াব্ (৩:১৭২)" ক্তব্ষময় আময়ো হইমত ব্ক্তণমত: 
ক্ততক্তন উরওয়া-গক ব্মলমেন, "গহ আোর গব্ানমপা! গসই ক্তেন গতাোর ক্তপতা, আল যুব্াময়র 
ও আবু্ ব্কর ক্তেমলন তামের েমধ্য (অথমাৎ, যারা ওহুে যুমদ্ধর ক্তেন আল্লাহ ও তার নব্ীর 
ডামক সাড়া ক্তেময়ক্তেমলন); গসই সেময় আল্লাহর নব্ী ক্তেমলন কমষ্ট, গয কষ্ট ক্ততক্তন ওহুে 
যুমদ্ধর ক্তেন গো  কমরক্তেমলন ও পযা ানরা ক্তিমর ক্ত ময়ক্তেল; আল্লাহর নব্ী এই গেমব্ 
েক্তঙ্কত ক্তেমলন গয, তারা আব্ার ক্তিমর আসমত পামর। গস কারমণই ক্ততক্তন ব্মলক্তেমলন, 
"গক আমো গতােরা, যারা তামের (অথমাৎ, পযা ান) পেক্তিহ্ন অনুসরণ করমত যামব্?" 
তারপর ক্ততক্তন (এই উমেেয) তামের েধ্য গথমক ৭০ জনমক ব্াোই কমরন।" (উপ-কথক 
(sub-narrator) গযা  কমরমেন, " তামের েমধ্য ক্তেমলন আবু্ ব্কর ও আল-
যুব্াময়র।") -৫:৫৯:৪০৪ [4] 
-  (অনুব্াে – গলখক) 
েুহাম্মে তাাঁর স্ব-রক্তিত ব্যক্তি-োনস জীব্নী গ্রন্থ কুরামন যা ব্মলমেন:                  
৩:১৭২ – “যারা আহত হময় পড়ার পমরও আল্লাহ এব্ং তাাঁর রসূমলর ক্তনমেমে োনয 
কমরমে, তামের েমধ্য যারা সৎ ও পরমহয ার, তামের জনয রময়মে েহান সওয়াব্।” 
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>>> ওপমর ব্ক্তণমত উোহরণ, ব্ানু আব্েুল-আেহাল গ ামত্রর অন্তেুমি আল্লাহর নব্ীর 
অনুসারী েুই োইময়র উপাখযান। 
৩:১৭৩- “যামেরমক গলামকরা ব্মলমে গয, গতাোমের সামথ গোকামব্লা করার জনয 
গলামকরা সোমব্ে কমরমে ব্হু সাজ-সরোে; তামের েয় কর। তখন তামের ক্তব্শ্বাস 
আরও েৃঢ়তর হময় যায় এব্ং তারা ব্মল, আোমের জনয আল্লাহই যমথষ্ট; কতই না 
িেৎকার কাক্তেয়াব্ী োনকারী।”    
>>> ওপমর ব্ক্তণমত আব্েুল কাময়স (Abdu'l-Qays) গ ামত্রর ক্তকেু অশ্বামরাহীর উপাখযান 
ও েুহাম্মমের জব্ামব্র ক্তব্ষময় ব্লা হমচ্ছ। 
৩:১৭৪ – “অতাঃপর ক্তিমর এল েুসলোনরা আল্লাহর অনুগ্রহ ক্তনময়, তামের ক্তকেুই অক্তনষ্ট 
হমলা না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনু ত হল। ব্স্তুতাঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অক্তত 
ক্তব্রাি।”   
>>> ওপমর ব্ক্তণমত েুহাম্মমের কুরান ও আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের (ক্তসরাত ও হাক্তেস) 
ব্ণমনায় আেরা জানমত পারক্তে গয, 'আবু্-সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযেল' েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের পরাস্ত করার পর েক্কায় উমেমে প্রতযাব্তমন করার পর পক্তথেমধ্যই তাাঁমের 
ক্তসদ্ধান্ত পক্তরব্তমন কমরক্তেমলন। 
োব্ী করা হময়মে, তাাঁরা এই উমেমেয "েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞ ক্তেমলন" গয, তাাঁরা আব্ার েক্তেনায় 
প্রতযাব্তমন কমর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের "সেূমল ক্তনেূমল" করমব্ন।  
ক্তকন্তু তা তাাঁরা কমরনক্তন! কারণ, পক্তথেমধ্য েুহাম্মমের সামথ গজািেুি ও তাাঁর প্রক্তত ক্তব্শ্বস্ত 
ব্ানু গখাজা গ ামত্রর ো'ব্াে ক্তব্ন আবু্ োব্াে নােক এক ব্যক্তির ক্তেথযা সংব্াে ("েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা এক ক্তব্োল ব্াক্তহনী ক্তনময় তাাঁমের পশ্চােনুসরণ কমর আসমে এব্ং 
তাাঁরা রাম  অক্তেেেমা") ও পরােেম! 
উি ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, গলখকরা পাঠকমের ধ্ারণা গেয়ার 
গিষ্টা করমেন, 



 

 

P
ag

e1
2

0
 

"েুহাম্মমের সামথ গজািেুি ও তাাঁর প্রক্তত ক্তব্শ্বস্ত একজন গলামকর সংব্ামের ওপর 
ক্তেক্তি কমর আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসন্যেল েীত হময়, তাাঁমের েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞা েে কমর, 
েক্কায় প্রতযাব্তমন কমরন!” 
প্রশ্ন হমলা, "এই োব্ীর সতযতা কতিুক?" 
কারণ? কারণ হমলা: 
ইক্ততেমধ্যই আেরা গজমনক্তে গয, েুহাম্মমের সেস্ত অনুসারীমক সেূমল ক্তব্নষ্ট করার গকামনা 
অক্তেপ্রায়ই আবু্-সুক্তিয়ান ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তেল না। 
যার প্রক্ততিলন আেরা গেখমত গপময়ক্তে: 
যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কামল আবু্ সুক্তিয়ান ওহুে যুমদ্ধ আ ত েুহাম্মে অনুসারী আউস ও খাযরাজ 
গ ামত্রর গলাকমের (আনসার) স্পষ্ট জাক্তনময় গেন গয, তাাঁরা এমসমেন তাাঁমের যাব্তীয় 
েুরব্স্থার জনয গয-ব্যক্তিক্তি োয়ী, গসই েুহাম্মমের সামথ গোকামব্লা করমত; তামের সামথ 
যুদ্ধ করমত নয় (পব্ম: ৫৭)! 
আেরা আরও গজমনক্তে গয, তাাঁরা ক্তব্জয়ী হময়ই 'যুদ্ধস্থান' পক্তরতযা  কমর েক্কার উমেমে 
যাত্রা কমরক্তেমলন। পরাক্তজত েুসলোনমের অব্স্থা ক্তেল অতযন্ত গোিনীয়! 
যার প্রক্ততিলন আেরা গেখমত গপময়ক্তে: 
কুরাইেমের প্রতযাব্তমমনর প্রাক্কামল েুহাম্মে যখন আলীমক আবু্-সুক্তিয়ান ও তাাঁর 
তসনযেমলর  ক্ততক্তব্ক্তধ্ পযমামলািনা করার আমেে সহকামর পাক্তঠময়ক্তেমলন; তখন কুরাইে 
েমলর েক্কায় প্রতযাব্তমমনর েৃেয অব্মলাকন কমর আলী আনমন্দ এতই আত্মহারা 
হময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন তাাঁর নব্ীর ক্তনমষধ্ আমেেও েুমল ক্ত ময়ক্তেমলন (পব্ম: ৬৫)। 
আেরা আরও গজমনক্তে, েুসলোনমের এমহন গোিনীয় অব্স্থার সুমযা  ক্তনময় আবু্ 
সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযেল েুসলোনমের যমথচ্ছ হতযা/ব্ন্দীর োধ্যমে সেূমল ধ্ংস করার 
অক্তেপ্রায় গপাষণ কমরনক্তন। 
যার প্রক্ততিলন আেরা গেখমত গপময়ক্তে: 
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যুদ্ধ গেমষ যখন আবু্ সুক্তিয়ান ক্তিমর গযমত েনস্থ কমরন, তখন ক্ততক্তন পাহামড়র েীমষম 
আমরাহণ কমরন ও উচ্চস্বমর ক্তিৎকার কমর ব্মলন, "আজমকর ক্তেনক্তি হমলা গসই ক্তেমনর 
(তাব্ারী: ব্েমরর) ক্তব্ক্তনেময়।” আেরা গজমনক্তে গয কুরাইেরা ওহুে যুমদ্ধ অংে 
ক্তনময়ক্তেমলন ব্ের যুমদ্ধ তাাঁমের ৭০ জন ক্তনকি আত্মীময়র নৃেংস খুন ও অপোমনর 
প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত, অনয গকামনা উমেমেয নয় (পর্ব্-৫৪)। 
প্রশ্ন হমলা, তাাঁরা ক্তক তাাঁমের গসই উমেেয িক্তরতাথম করমত গপমরক্তেমলন? 
এই প্রমশ্নর জব্াব্ হমলা, "ক্তন:সমন্দমহ, হযাাঁ।" 
>>> ওহুে যুমদ্ধ আ ত ৭০০ জন েুহাম্মে অনুসারীর ৭০ জনমক তাাঁরা হতযা কমরন; ৪ 
জন েুহাক্তজর (আক্তে েক্কাব্াসী) ও ৬৬ জন আনসার (আক্তে েক্তেনা ব্াসী)। এই যুমদ্ধ 
আনসারমের ক্তেমত হময়ক্তেল িরে েূলয। েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী হময়ক্তেমলন আহত। 
গয িার জন েুহাক্তজর ক্তনহত হময়ক্তেমলন তাাঁরা হমলন: 
১) হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ - েুহাম্মমের িািা, হামেেী গ ামত্রর। 
২) আব্েুল্লাহ ইব্মন জাহাে - েুহাম্মমের কাক্তজন, ব্ানু উোইয়া ক্তব্ন আব্ে-োেস 
গ ামত্রর। 
৩) েুসাব্ ইব্মন উোময়র - েুহাম্মমের আমরক িািা, ব্ানু আব্ে-োর গ ামত্রর। এব্ং 
৪) েোস ইব্মন উসোন - ব্ানু োখযুে ক্তব্ন ইয়াকাযা গ ামত্রর।  
অনযক্তেমক, ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণকারী কুরাইেমের সংখযা ক্তেল ৩০০০; তাাঁমের ২২ জন 
এই যুমদ্ধ ক্তনহত হন। [5] 
সুতরাং, কী কারমণ কুরাইে েলপক্তত আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর সহকারীরা পক্তথেমধ্য হঠাৎ 
কমর েুসলোনমের সেূমল ধ্বংস করার জনয েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞ হময়ক্তেমলন, তা গোমিও স্পষ্ট 
নয়। 
>>> কুরান, ক্তসরাত ও হাক্তেমসর ব্ণমনামক সতয ক্তব্মব্িনা কমর তা প্রোমণর জনয অমনক 
ঐক্ততহাক্তসকই ক্তব্ক্তেন্ন রকমের যুক্তি গেক্তখময়মেন। গযেন, প্রখযাত স্কক্তিে ঐক্ততহাক্তসক, 
এক্তডনব্ারা ক্তব্শ্বক্তব্েযালময়র এমেক্তরিাস (Emeritus) উপাক্তধ্ প্রাপ্ত আরক্তব্ ও ইসলাক্তে 
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ক্তেক্ষার প্রািন প্রমিসার William Montgomery Watt (১৯০৯ -২০০৬ সাল) এই 
ক্তব্ষয়ক্তির সতযতার সপমক্ষ তাাঁর েতােত গযোমব্ তুমল ধ্মরমেন তা হমলা: 
"যক্তেও েুসলোনমের হতাহমতর পক্তরোণ ক্তেল গব্ক্তে, েক্কাব্াসীর েক্কা প্রতযাব্তমন করার 
লক্ষণ হমলা এই গয, তারা েুসলোনমের িারা কমঠারোমব্ নাড়া গখময়ক্তেমলন এব্ং এেন 
অব্স্থায় ক্তেমলন না গয তাাঁরা েুসলোনমের েক্তি গকন্দ্র (“strongholds”) েক্তেনা 
আক্রেণ কমর তামের জনয আরও সুক্তব্ধ্া অজমন করমত পামর। েুহাম্মে, সম্ভব্ত, তা 
উপলক্তি কমরক্তেমলন, এব্ং তাাঁর হােরা আল-আসাে যাত্রাক্তির েুখয উমেেয ক্তেল 
েত্রুপক্ষমক েক্তি প্রেেমন ও েুসলোনমের ক্ষয়ক্ষক্ততর পর তামের েমনাব্ল িাো 
করা।" [6][7] 
[‘The retreat of the Meccans showed that they had been roughly 
handled by the Muslims, even if the Muslim casualties had been 
higher, and that they were not in a position to attack the 
“strongholds” of Medina and so benefit from such advantage as they 
had gained’. Muhammad presumably realized this, and his march out 
to Hamra al-Asad was primarily a display of strength to the enemy 
and the way of boosting the morale of the Muslims after their losses. 
(see Watt, Medina, page 28)] [6][7] 
এই যুক্তিক্তির সেসযা হমলা এই গয: 
কুরাইেমের ক্ততন হাজার তসমনযর েমধ্য োত্র ২২ জন ক্তনহত হওয়ার পর অব্ক্তেষ্ট ক্তেল 
২৯৭৮ জন। আর েুসলোনমের ৭০০ জন তসমনযর ৭০জন ক্তনহত হওয়ার পর অব্ক্তেষ্ট 
ক্তেল ৬৩০ জন; যামের অক্তধ্কাংেই যুদ্ধমক্ষত্র গথমক অমনক আম ই ক্ত ময়ক্তেমলন পাক্তলময় 
ও আহত হময়ক্তেমলন অমনমক। 
আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসলোন ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ক্তণমত "ওহুে যুদ্ধ উপাখযামনর"  ত ১৪ ক্তি 
পমব্মর পযমামলািনা ও যুদ্ধ গেমষ পরাক্তজত ও পযুমেস্ত ৬৩০ জন েুসলোন তসমনযর 
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ক্তব্পরীমত ২৯৭৮ জন কুরাইে তসমনযর এেত পক্তরক্তস্থক্তত গকামনাোমব্ই প্রোণ কমর না 
গয, "কুরাইেরা েুসলোনমের িারা কমঠারোমব্ নাড়া গখময়ক্তেমলন এব্ং এেন অব্স্থায় 
ক্তেমলন না গয তাাঁরা েুসলোনমের েক্তিমকন্দ্র েক্তেনা আক্রেণ কমর।" 
গয প্রশ্নক্তি অব্েযই করা গযমত পামর, তা হমলা, “কুরাইেরা ক্তক পক্তথেমধ্য তাাঁমের ক্তসদ্ধান্ত 
পক্তরব্তমন করমত পামরন না?” জব্াব্ হমলা, "হযাাঁ"! কুরাইেরা পক্তথেমধ্য তাাঁমের ক্তসদ্ধান্ত 
অব্েযই পক্তরব্তমন করমত পামরন। 
ক্তকন্তু, তার গিময়ও ব্ড় গয ব্াস্তব্তা, তা হমলা: 
ইসলামের সকল ইক্ততহাস সমূ্পণমরূমপ একমপমে! কারণ গসই ইক্ততহামসর প্রব্তমকরা 
হমলন শুধু্ই েুহাম্মে (কুরান) ও তাাঁর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ অনুসারীরা (ক্তসরাত ও হাক্তেস); 
আত্মপক্ষ সেথমমন পরাক্তজত ক্তব্রুদ্ধব্ােী কামিরমের প্রাোক্তণক সামক্ষযর গকামনা েক্তলল 
ইসলামের ইক্ততহামসর গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না। তাই অক্তব্শ্বাসী, সোমলািনাকারী 
ও ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ অনুসারীমের ব্ক্তণমত অপব্াে 
ও অক্তেমযাম র ইক্ততহামসর সক্তঠকত্ব প্রোমণর গকামনা সুমযা  গনই (পব্ম-৪৪)। 
ইসলামের ইক্ততহাস পামঠর সেয় সতযসন্ধানী প্রক্ততক্তি পাঠমকরই এই সতয সব্মান্তকরমণ 
সব্মোই েমন রাখা অতযন্ত আব্েযক! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 [1] েুহাম্মে ইব্মন ইোক এই অক্তেযানমক গকান আলাো নােকরমণ ক্তিক্তহ্নত কমরন 
নাই। ক্ততক্তন ওহুে যুদ্ধ ক্তেমরানামেই এই অক্তেযামনর ব্ণমনা কমরমেন। অনযক্তেমক আল-
তাব্ারী এই অক্তেযানমক "হােরা আল-আসাে অক্তেযান" নামে নােকরণ কমরমেন। 
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮৯-
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৬৯: ওহুে যুদ্ধ– ১৬: নব্ী-গ ৌরব্ ধু্ক্তলসযাৎ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গততাক্তল্লে 

 
 

কুরাইে েলপক্তত আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারব্ ও তাাঁর তসনযেল ওহুে যুদ্ধ গেমষ েক্কায় 
প্রতযাব্তমমনর উমেমেয রওনা হব্ার পমরর ক্তেন সকামল স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর অনুসারীমের কীরূমপ আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযেমলর পশ্চাদ্ধাব্ন 
করার আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন ও ক্ততক্তন তামের সমে ক্তনময় েক্তেনা গথমক আি োইল 
েূরব্তমী 'হােরা আল-আসাে' পযমন্ত  েন কমরক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম 
করা হময়মে। কুরাইেরা েক্কায় প্রতযাব্তমমনর সেয় পক্তথেমধ্য তাাঁমের ক্তসদ্ধান্ত 
পক্তরব্তমন কমর "েুসলোনমের সমূ্পণম ধ্বংস করার" জনয প্রক্ততজ্ঞাব্দ্ধ হময় পুনরায় 
েক্তেনায় প্রতযাব্তমন এব্ং গসই ক্তসদ্ধান্ত আব্ারও পক্তরব্তমন কমর তাাঁমের েক্কায় 
প্রতযাব্তমমনর গয উপাখযান ব্ক্তণমত হময়মে, তার সতযতা কী কারমণ প্রশ্নক্তব্দ্ধ, তার আংক্তেক 
আমলািনাও আম র পমব্ম করা হময়মে। 
ইসলামের একান্ত প্রাথক্তেক ও গেৌক্তলক ক্তেক্ষার অন্তেুমি একক্তি ক্তব্মেষ কারমণ 
ইসলামের সকল ইক্ততহাস েীষণ পক্ষপাতেুষ্ট, একমপমে ও ক্তেথযািামর সেৃদ্ধ (পব্ম: 
৪৪)! এই পক্ষপাতেুষ্ট ও একমপমে ইক্ততহাস গথমক সতযমক আক্তব্ষ্কার করা অতযন্ত 
েুরূহ,  মব্ষণাধ্েমী ও সেয় সামপক্ষ প্রমিষ্টা। ক্তকন্তু তা কখমনাই অথমহীন নয়। কারণ: 
জ মতর সকল প্রক্ততক্তষ্ঠত ধ্মেমর ধ্মেমশ্বর (ধ্েমগ্রমন্থ ব্ক্তণমত োনব্সৃষ্ট ঈশ্বর) ও তামের 
নামে আমরাক্তপত অপক্তব্শ্বাস ও ক্তেথযািার প্রিার ও প্রসামরর ব্াহন েূলত ক্ততনক্তি: 
১) পাক্তরব্ার/সোজ আগরাক্তপত ক্তেশুকামলর ে জ গধ্ালাই (Childhood 
Indoctrination),  
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২)  োসক ও যাজক িমক্রর পরস্পর ক্তনেমরতায় (symbiosis) ধ্মেমশ্বমরর লালন-
পালন, ও 
৩)   অজ্ঞতা (Ignorance) 
গকামনা ব্যক্তির জমন্মর স্থান ও তাাঁর ক্তেশুকামলর গব্মড় উঠার পক্তরমব্ে ও পক্তরক্তস্থক্ততমত 
তাাঁর গকামনা ক্তনয়ন্ত্রণ গনই। োসক-যাজক িমক্রর তৎপরতামক এককোমব্ ক্তনয়ন্ত্রণ করা 
সাধ্ারণ গলামকর না ামলর ব্াইমর। অনযক্তেমক, অজ্ঞতামক জ্ঞামনর আমলামক আমলাক্তকত 
করা ও সতয-সন্ধামনর প্রমিষ্টা জ মতর সকল োনুষই উমেযা ী হময় করমত পামরন। 
ধ্মেমর অপক্তব্শ্বাস গরাধ্ ও তার করাল গ্রাস গথমক েুক্তির প্রক্ততমষধ্ক হগলা “জ্ঞান 
(Knowledge)”; আর, গয গকামনা জ্ঞান অজমমনর সব্মপ্রথে েতম হমলা জানার আগ্রহ 
(Willing to learn); তারপর উমেযা  গ্রহণ ও প্রমিষ্টা। 
ইন্টারমনি প্রযুক্তির আক্তব্ষ্কার, প্রসার ও সহজলেযতায় সতযানুসন্ধান সহজতর। উমেযা ী 
পাঠকরা ইমচ্ছ করমলই আক্তে উৎমস ক্ত ময় (Primary source of Islamic annals) 
প্রকৃত তথয অনায়ামসই গজমন ক্তনমত পামরন। 
আজমকর পৃক্তথব্ীর প্রায় এক-িতুথমাংে োনুষ েুসলোন সম্প্রোয়েুি। এই ১৬০ গকাক্তি 
োনুষ আজ জ্ঞামন-ক্তব্জ্ঞামন, ক্তিন্তা-োব্নায়, অথমননক্ততক সেৃক্তদ্ধ, ক্তেক্ষা-েযমাোয় পৃক্তথব্ীর 
সব্মক্তনম্ন (পব্ম: ১৫); ধ্মেমর গব্ড়াজাল গথমক গব্ক্তরময় আসমত না পারমল এই পক্তরক্তস্থক্তত 
গথমক তাাঁমের েুক্তি অসম্ভব্! 
ওহুে যুমদ্ধর ঘিনাব্লীর সমে ব্ের যুদ্ধকালীন ঘিনা সরাসক্তর ও ব্ের যুদ্ধ পরব্তমী 
ঘিনা পমরাক্ষোমব্ সম্পকমযুি। আর ব্ের যুমদ্ধর সামথ সরাসক্তর সম্পকমযুি ঘিনা হমলা 
নাখলা ও নাখলা পূব্মব্তমী অক্তেযান। 
তাই েক্তেনায় েুহাম্মমের গস্বচ্ছা-ক্তনব্মাসমনর (ক্তহজরত) পর ব্ের যুদ্ধ-পূব্মব্তমী, ব্ের 
যুদ্ধকালীন ও ব্ের যুদ্ধ-পরব্তমী সেময় েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকাণ্ড ক্তব্মেষণ ব্যক্ততমরমক 
ওহুে যুমদ্ধর ক্তব্মেষণ সম্ভব্ নয়। তাই ত্রাস-হতযা ও হােলার আমেমের  ত ক্তব্য়াক্তল্লেক্তি 
পমব্মর প্রাসক্তেক অক্তত িুম্বক ঘিনাগুমলার ক্তেমক আর একব্ার েমনাক্তনমব্ে করা যাক: 
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ব্ের যুদ্ধ-পূব্মব্তমী েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকাণ্ড (পব্ম: ২৮-২৯):  
েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীরা (েুহাক্তজর) তাাঁমের েক্তেনা আ েমনর োস সামতক 
পমর জীক্তব্কার প্রময়াজমন রামতর অন্ধকামর ব্াক্তণজযমিরত ক্তনরীহ কুরাইে কামিলার 
ওপর অতক্তকমত হােলা কমর তামের োলাোল লুণ্ঠমনর (ডাকাক্তত) অক্তেযান শুরু কমরন। 
পর পর সাতক্তি ডাকাক্তত গিষ্টা ব্যথম হওয়ার পর সিলতা আমস অষ্টে ব্ামর, নাখলা 
নােক স্থামন। গকামনা েক্তেনাব্াসী েুহাম্মে-অনুসারীই (আনসার) এই আিক্তি হােলার 
গকামনাক্তিমতই অংেগ্রহণ কমরনক্তন। 
ওহুে যুমদ্ধর ক্তঠক গিাে োস আম  নাখলা অক্তেযামন েুহাক্তজররা ব্াক্তণজযমিরত ক্তনরীহ 
কুরাইে পথযাত্রীর োলাোল লুণ্ঠন, একজনমক খুন এব্ং েু'জনমক ব্ন্দী কমর ধ্মর 
ক্তনময় এমস েুক্তিপমণর ক্তব্ক্তনেময় তাাঁমের আত্মীয়-স্বজমনর কামে গিরত গেয়ার 
োধ্যমে ইসলামের ইক্ততহামসর আগ্রাসী ও নৃেংস রিাি পথযাত্রার সূিনা 
কমরন (পব্ম:২৯)।  
ক্তনরীহ োনুষমক খুন করা, ব্ন্দী কমর ধ্মর ক্তনময় এমস েুক্তিপণ আোয় করা ও 
তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর গনয়া উপাক্তজমত অমথম 
পাক্তথমব্ সচ্ছলতার প্রয়াসমক েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর সৃষ্ট স্রষ্টা আল্লাহর ঐেী ব্াণী 
অব্তারণার োধ্যমে (২:২১৭) তব্ধ্তা প্রোন কমরন। 
সব্মজনক্তব্ক্তেত এ সকল  ক্তহমত আগ্রাসী নৃেংস কেমকাণ্ড েুহাম্মমের প্রিাক্তরত ইসলাে 
নােক েতব্ামে “েহৎ কেম (গজহাে)" ক্তহসামব্ স্থান লাে কমর!  
ব্ের যুদ্ধকালীন েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকাণ্ড (পব্ম: ৩০-৪৩): 
নাখলা অক্তেযামনর ক্তঠক েুই োস পর, ওহুে যুমদ্ধর ক্তঠক এক ব্ের আম , ইসলামের 
ইক্ততহামসর প্রথে বৃ্হৎ রিক্ষয়ী সংঘষম ব্ের প্রামন্ত সংঘক্তিত হয় (১৫ই োিম ৬২৪ 
সাল)। 
এই যুমদ্ধর কারণ হমলা, নাখলা ও নাখলা পূব্মব্তমী অক্তেযামনর অনুরূপ হােলায় কুরাইে 
েলপক্তত আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারমব্র গনতৃমত্ব ক্তসক্তরয়া গথমক প্রতযাব্তমনকারী এক ক্তব্োল 
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ব্াক্তণজয-ব্হমরর ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরমের অতক্তকমত আক্রেমণ তাাঁমের 
োলাোল লুণ্ঠন; আমরাহীমের খুন, পরাস্ত ও ব্ন্দীর প্রমিষ্টামক প্রক্ততহত করার লমক্ষয 
কুরাইেমের প্রক্ততরক্ষা গিষ্টা। (পব্ম: ৩০)। 
এই যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা প্রিণ্ড ক্তনষু্ঠরতার ৭২ জন কুরাইেমক (েু'জন 
ব্ন্দীহতযা সহ) নৃেংসোমব্ কমরন খুন ও ৭০ জন কুরাইেমক কমরন ব্ন্দী। খুন করার 
পর িক্তব্বে জন কুরাইে গনতৃবৃ্মন্দর লাে িরে অশ্রদ্ধায় ব্েমরর এক গনাংরা শুকমনা 
 মতম ক্তনমক্ষপ করা হয়। ব্ন্দীমের ক্তনকিাত্মীয়মের কাে গথমক সমব্বমাচ্চ ৪০০০ গেরহাে 
েুক্তিপণ আোয় কমর গেয়া হয় েুক্তি। অনযক্তেমক, কুরাইেমের হামত গোি ১৪ জন 
েুহাম্মে অনুসারী হন খুন - েয় জন েুহাক্তজর ও আি জন আনসার। 
ব্ের যুমদ্ধ কুরাইেরা ক্তেমলন সংখযায় ও েক্তিমত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের তুলনায় 
অমনক গব্ক্তে। কুরাইেমের সংখযা ক্তেল প্রায় ৯৫০ জন আর েুহাম্মে-অনুসারীমের সংখযা 
ক্তেল তাাঁমের সংখযার এক-তৃতীয়াংমেরও কে (প্রায় ৩১৩ জন); তা সমেও তাাঁরা েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের কামে অতযন্ত করুণোমব্ পরাক্তজত হময়ক্তেমলন! কী কারমণ 
কুরাইেমের এই িরে পরাজয় ঘমিক্তেল তার ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্মেষণ পব্ম-৩৪ এ করা হময়মে। 
েুহাম্মে তাাঁর এই সিলতার গপেমনর কারণ ক্তহসামব্ তাাঁর কক্তল্পত আল্লাহর পরে করুণা 
ও অমলৌক্তককমত্বর োক্তব্ কমরন ও গঘাষণা গেন গয, এই অমলৌক্তকক সিলতায় হমলা তাাঁর 
সতযব্াক্তেতা আর কুরাইেমের ক্তেথযািামরর প্রোণ। 
েুহাম্মে তাাঁর এই োক্তব্র সপমক্ষ গয সব্ ঐেী ব্াণীর অব্তারণা কমরন তাাঁর ক্তকেু নেুনা: 
৮:৯ - গতােরা যখন িক্তরয়াে করমত আরম্ভ কমরক্তেমল স্বীয় পরওয়ারমে ামরর ক্তনকি, 
তখন ক্ততক্তন গতাোমের িক্তরয়ামের েেুরী োন করমলন গয, আক্তে গতাোক্তে মক সাহাযয 
করব্ ধ্ারাব্ক্তহকোমব্ আ ত হাজার গিমরেতার োধ্যমে।          
৩:১২৩-১২৪ -ব্স্তুতাঃ আল্লাহ ব্েমরর যুমদ্ধ গতাোমের সাহাযয কমরমেন, অথি গতােরা 
ক্তেমল েুব্মল। কামজই আল্লাহমক েয় করমত থাক, যামত গতােরা কৃতজ্ঞ হমত পামরা। 
(১২৪) - আপক্তন যখন ব্লমত লা মলন েুক্তেন ণমক-গতাোমের জনয ক্তক যমথষ্ি নয় 
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গয, গতাোমের সাহাযযামথম গতাোমের পালনকতমা আসোন গথমক অব্তীণম ক্ততন হাজার 
গিমরেতা পাঠামব্ন। 
৮:১২- যখন ক্তনমেমে োন কমরন গিমরেতাক্তে মক গতাোমের পরওয়ারমে ার গয, আক্তে 
সামথ রময়ক্তে গতাোমের, সুতরাং গতােরা েুসলোনমের ক্তিিসেূহমক ধ্ীরক্তস্থর কমর 
রাখ। আক্তে কামিরমের েমন েীক্ততর সঞ্চার কমর গেব্। কামজই  েমামনর উপর আঘাত 
হান এব্ং তামেরমক কাি গজাড়ায় গজাড়ায়।            
৮:১৭- সুতরাং গতােরা তামেরমক হতযা করক্তন, ব্রং আল্লাহই তামেরমক হতযা 
কমরমেন। আর তুক্তে োক্তির েুক্তষ্ঠ ক্তনমক্ষপ করক্তন, যখন তা ক্তনমক্ষপ কমরক্তেমল, ব্রং তা 
ক্তনমক্ষপ কমরক্তেমলন আল্লাহ স্বয়ং গযন ঈোনোরমের প্রক্তত এহসান করমত পামরন 
যথাথমোমব্। ক্তনাঃসমন্দমহ আল্লাহ শ্রব্ণকারী; পক্তরজ্ঞাত। 
৮:৪৩-৪৪- আল্লাহ যখন গতাোমক স্বমে গসসব্ কামিমরর পক্তরোণ অল্প কমর 
গেখামলন; গব্েী কমর গেখামল গতােরা কাপুরুষতা অব্লম্বন করমত এব্ং কামজর গব্লায় 
ক্তব্পে সৃক্তষ্ট করমত। ক্তকন্তু আল্লাহ ব্াাঁক্তিময় ক্তেময়মেন। ক্ততক্তন অক্তত উিেোমব্ই জামনন; 
যা ক্তকেু অন্তমর রময়মে। (৪৪)-আর যখন গতাোমেরমক গেখামলন গস তসনযেল 
গোকামব্লার সেয় গতাোমের গিামখ অল্প এব্ং গতাোমেরমক গেখামলন তামের গিামখ 
গব্েী, যামত আল্লাহ গস কাজ কমর ক্তনমত পামরন যা ক্তেল ক্তনধ্মাক্তরত। আর সব্ কাজই 
আল্লাহর ক্তনকি ক্ত ময় গপৌোয়। 
৮:৫২- --এরা আল্লাহর ক্তনমেমমের প্রক্তত অস্বীকৃক্তত জ্ঞাপন কমরমে এব্ং গসজনয আল্লাহ 
তা’আলা তামের পাকড়াও কমরমেন তামেরই পামপর েরুন। ক্তনাঃসমন্দমহ আল্লাহ 
েহােক্তিোলী, কক্তঠন োক্তস্তোতা। 
লুমির োমল ( ক্তণেত) জীক্তব্কা বৃ্ক্তির তব্ধ্তা: 
৮:১- আপনার কামে ক্তজমজ্ঞস কমর,  ক্তনেমতর হুকুে। ব্মল ক্তেন,  ক্তনেমতর োল হল 
আল্লাহর এব্ং রসূমলর। 
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৮:৪১ - আর এ কথাও গজমন রাখ গয, গকান ব্স্তু-সােগ্রীর েধ্য গথমক যা ক্তকেু গতােরা 
 নীেত ক্তহসামব্ পামব্, তার এক পঞ্চোংে হল আল্লাহর জনয, রসূমলর জনয, তাাঁর 
ক্তনকিােীয়-স্বজমনর জনয এব্ং এতীে-অসহায় ও েুসাক্তিরমের জনয; -- 
৮:৬৯- সুতরাং গতােরা খাও  ক্তনেত ক্তহসামব্ গতােরা গয পক্তরচ্ছন্ন ও হালাল ব্স্তু অজমন 
কমরে তা গথমক। 
>>> ধ্ারণা করা কক্তঠন নয়, েুহাম্মমের প্রিাক্তরত এ সকল ব্াণী ব্ের যুমদ্ধ অপ্রতযাক্তেত 
সািমলয উল্লক্তসত ও  ক্তনেমতর োল উপাজমমন উজ্জীক্তব্ত েুহাম্মে-অনুসারীমের ক্তব্শ্বাসমক 
আরও সুেৃঢ় কমর। তাাঁরা েমন প্রামণ ক্তব্শ্বাস কমরন গয, 
“েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ সতযই আল্লাহর নব্ী, তাাঁর ব্াণী অব্েযই সতয এব্ং সৃক্তষ্টকতমা 
‘আল্লাহ ও তাাঁর গিমরেতা ব্াক্তহনী’ তাাঁমের সমে একাত্ম হময় যুদ্ধ কমরমেন ব্মলই তাাঁরা 
এই অসে যুমদ্ধ অক্তব্শ্বাসী কামিরমের ক্তব্রুমদ্ধ জয়ী হমত গপমরমেন।” 
ব্ের যুদ্ধ-পরব্তমী েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকাণ্ড (পব্ম: ৪৬-৫১): 
ব্ের যুদ্ধ পরব্তমী সেয় গথমক ওহুে যুদ্ধ কাল পযমন্ত  ত একক্তি ব্েমর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা অক্তত বৃ্দ্ধ ইহুেী কক্তব্ আবু্ আিাক গক খুন; পাাঁি সন্তামনর জননী আসো-
ক্তব্নমত োরওয়ান গক খুন; কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি গক খুন; একজন ক্তনরপরাধ্ ইহুক্তেমক 
খুন এব্ং সমব্মাপক্তর ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত গলাকমক তাাঁমের ক্তেমি-োক্তি গথমক 
উমচ্ছে কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি লুি ও ো াোক্ত  ক্তব্না ব্াধ্ায় সম্পন্ন কমরন। (ব্ক্তন 
নক্তের গ াত্রমক উমচ্ছমের ঘিনা ঘমিক্তেল ওহুে যুমদ্ধর পমর)। 
অক্তব্শ্বাসী কামিরমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের উপযুমপক্তর এমকর পর এক 
এইসব্ সিলতা েুহাম্মে অনুসারীমের ক্তব্শ্বাসমক আরও সুেৃঢ় কমর। তাাঁমের অক্তধ্কাংেই 
গব্াধ্ কক্তর এই ক্তব্শ্বামস অিল ক্তেমলন গয, "স্বয়ং আল্লাহ ও তার গিমরেতাকুল সব্মোই 
তাাঁমের সাহামযয ক্তনময়াক্তজত; তাাঁমেরমক পরাক্তজত করার ক্ষেতা কারও গনই!" 
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আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই সহ গয সব্ অল্প সংখযক েক্তেনাব্াসী েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকামণ্ডর 
প্রতযক্ষ/পমরাক্ষ সোমলািনা ব্া ক্তব্মরাক্তধ্তা কমরন, তাাঁমেরমক তাাঁরা েুনাক্তিক রূমপ 
আখযাক্তয়ত কমরন। 
তারপর, এই ওহুে যুদ্ধ! কী ঘমিক্তেল গসক্তেন? 
এেনই এক পক্তরক্তস্থক্ততমত ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় বৃ্হৎ রিক্ষয়ী সংঘষম ওহুে যুদ্ধ 
সংঘক্তিত হয়। আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, েক্কাব্াসী 
কুরাইেরা ব্ের যুমদ্ধ তাাঁমের ক্তপ্রয়জনমের খুন ও অপোমনর প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত এই যুমদ্ধর 
অব্তারণা কমরন এব্ং কুরাইেরা যখন েুসলোনমের গপেন ক্তেক গথমক আক্রেণ কমর 
েুহাম্মমের ব্হু অনুসারীমক কমরন খুন, আহত ও পযুমেস্ত; তখন, 
“আকাে গথমক আল্লাহ তাাঁমেরমক রক্ষার জনয গকান গিমরেতা গপ্ররণ কমরনক্তন।” 
ক্তনাঃসমন্দমহ েুহাম্মে অনুসারীরা তাাঁমের ক্তব্শ্বামসর ক্তেক্তিমত এই েমনাোমব্ অিুি ক্তেমলন 
গয, েহান আল্লাহপাক তাাঁমের সাহাযয করমব্ন। ক্তকন্তু, তার গকান আলােত প্রতযক্ষ না 
কমর ক্তনক্তশ্চতরূমপ তাাঁরা হতাে হময়ক্তেমলন এব্ং নব্ীর প্রক্তত ক্তব্শ্বাস হাক্তরময়ক্তেমলন। তাই 
তাাঁরা তাাঁমের নব্ীমক পক্তরতযি অব্স্থায় ওহুে প্রামন্ত গিমল গরমখ ক্তেকভ্রান্ত অব্স্থায় 
পাক্তলময় যান। 
যার প্রক্ততিলন আেরা গেখমত পাই, 
আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) ব্ণমনায়: 
"পলায়নরত গলামকরা যুমদ্ধ এতই পক্তরশ্রান্ত ক্তেমলন গয, তাাঁরা জানমতন না, তাাঁরা কী 
করমেন (পব্ম-৬০)।"   
'গসনারা আল্লাহর' নব্ীমক পক্তরতযি কমর পাক্তলময় যায়, ক্তকেু গলাক সূেুর আল-
আ'ওয়ামসর ক্তনকিব্তমী আল-েুনাককা পযমন্ত  েন কমর। ওসোন ইব্মন আিিান ও 
তাাঁর সামথ ওকব্া ক্তব্ন উসোন এব্ং সা'ে ক্তব্ন উসোন নামের েুইজন আনসার আল-
আ'ওয়ামসর ক্তনকিব্তমী ও েক্তেনার উপকমণ্ঠ অব্ক্তস্থত সূেুর আল-জালাব্ পাহাড় পযমন্ত 
 েন কমর। তারা গসখামন ক্ততন ক্তেন পযমন্ত অব্স্থান কমর ও তারপর আল্লাহর নব্ীর 
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কামে ক্তিমর আমস। তারা োক্তব্ কমর গয, ক্ততক্তন তামের ব্মলমেন, "গসই ক্তেন গতােরা 
ক্তে ক্তে মন্ত (far and wide) ইতস্তত ক্তব্ক্তক্ষপ্ত অব্স্থায় ক্তেমল।"’ 
'েুহাম্মে ক্তনহত হময়মেন' এই খব্রক্তি সা'ে ক্তব্ন উসোনই (আনসার) প্রথে েক্তেনা-
ব্াসীমের জাক্তনময়ক্তেমলন। [1] 
(Abu Jafar Al tabari says: ‘The army had fled and abandoned the 
Messenger of God, some of them getting as far as al-Munaqqa, near 
al-A’was. Uthman b. Affan together with Uqbah b. Uthman and Sa’d 
b. Uthman, two men of the Ansar, fled as far as al-Jalab, a 
mountain in the neighborhood of Medina, near al-A’was. They 
stayed there for three days and then came back to the Messenger 
of God. They claimed that he said to them, “on that day you were 
scattered far and wide.”’) [1]  
ইব্মন কাক্তথমরর (১৩০১-১৩৭৩ সাল) ব্ণমনায়: 
আল সূেক্তের (েৃতুয ৭৪৫ সাল) গরিামরমে ইব্মন কাক্তথমরর ব্ণমনা আল-তাব্ারীর 
ব্ণমনারই অনুরূপ। [2] 
(‘As-Suddi said, "When the disbelievers attacked Muslim lines during 
the battle of Uhud and defeated them, some Muslims ran away to 
Al-Madinah, while some of them went up Mount Uhud, to a rock 
and stood on it. On that, the Messenger of Allah kept heralding, 
`Come to me, O servants of Allah! Come to me, O servants of Allah!' 
Allah mentioned that the Muslims went up the Mount and that the 
Prophet called them to come back, and said, ((And remember) when 
you ran away without even casting a side glance at anyone, and the 
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Messenger was in your rear calling you back).'' Similar was said by 
Ibn `Abbas, Qatadah, Ar-Rabi` and Ibn Zayd.)’ [2] 
সমব্মাপক্তর, আল-আেীন উপাক্তধ্প্রাপ্ত রাজসাক্ষী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর ব্ণমনায়: 
৩:১৫৩- “আর গতােরা উপমর উমঠ যাক্তচ্ছমল এব্ং গপেন ক্তেমক ক্তিমর তাকাক্তচ্ছমল না 
কামরা প্রক্তত, অথি রসূল ডাকক্তেমলন গতাোক্তে মক গতাোমের গপেন ক্তেক 
গথমক। অতাঃপর গতাোমের উপর এমলা গোমকর ওপমর গোক, যামত গতােরা হাত 
গথমক গব্ক্তরময় যাওয়া ব্স্তুর জনয েুাঃখ না কর এব্ং যার সমু্মখীন হচ্ছ গসজনয ক্তব্েষম না 
হও। আর আল্লাহ গতাোমের কামজর ব্যাপামর অব্ক্তহত রময়মেন।” 
>>> ওহুে যুদ্ধ গক্ষমত্রর এেন এক পক্তরক্তস্থক্ততমত গয অক্তত গুরুত্বপূণম প্রশ্ন স্বাোক্তব্কোমব্ই 
করা গযমত পামর তা হমলা, 
"গসই পক্তরক্তস্থক্ততমত ক্তঠক কতজন েুহাম্মে-অনুসারী যুদ্ধমক্ষত্র গথমক পাক্তলময় না ক্ত ময় 
েুহাম্মমের পামে গথমক যুদ্ধ্ কমরক্তেমলন?" 
“আক্রান্ত েুহাম্মে” পমব্মর ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা ও অনযানয উৎমসর খুাঁক্তিনাক্তি ক্তব্মেষমণর 
োধ্যমে আেরা এই অতযন্ত গুরুত্বপূণম ক্তব্ষময়র ক্তকেুিা ধ্ারণা গপমত পাক্তর: 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮) ব্ণমনা: 
আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, আক্রান্ত অব্স্থায় েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের 
কামে ("আল্লাহর কামে নয়") গব্মহেমতর প্রমলােন গেক্তখময় জীব্ন রক্ষার আমব্েন 
কমরন এই ব্মল: 
"আোমের জনয গক তার জীব্ন ক্তব্ক্তক্র করমব্?” 
তাাঁর এই আহ্বামন সাড়া ক্তেময়ক্তেমলন োত্র েয় জন েুহাম্মে অনুসারী; যামের পাাঁি জনই 
হন ক্তনহত এব্ং একজন গুরুতররূমপ আহত ও অল্প সেময়র েমধ্য ক্ততক্তনও েৃতুযব্রণ 
কমরন। (পব্ম-৬১) 
ইব্মন কাক্তথমরর (১৩০১-১৩৭৩ সাল) ব্ণমনা: 
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'আল-বু্খারী যা নক্তথেুি কমরমেন, তা হমলা কাময়স ক্তব্ন আক্তব্ হাক্তযে ব্মলমেন, "আক্তে 
তালহার হাত গেমখক্তে, গসক্তি ক্তেল পক্ষাঘাতগ্রস্ত; কারণ ওহুে যুমদ্ধর ক্তেন ক্ততক্তন নব্ীমক 
তা ক্তেময় রক্ষা কমরক্তেমলন।” 
েু'ক্তি সক্তহ হাক্তেমস নক্তথেুি আমে গয, আবু্ উসোন আন-নাহক্তে ব্মলমেন, "গসই ক্তেন 
(ওহুে) যখন আল্লাহর নব্ী যুদ্ধ কমরক্তেমলন তখন নব্ীর সমে ক্তেমলন শুধু্োত্র তালহা 
ইব্মন ওব্াময়েুল্লাহ ও সা'ে।"’ [3] 
(Al-Bukhari recorded that Qays bin Abi Hazim said, "I saw Talhah's 
hand, it was paralyzed, because he shielded the Prophet with it.'' 
meaning on the day of Uhud. It is recorded in the Two Sahihs that 
Abu `Uthman An-Nahdi said, "On that day (Uhud) during which the 
Prophet fought, only Talhah bin ̀ Ubaydullah and Sa`d remained with 
the Prophet.'') [3] 
>>> অথমাৎ, "গসই পক্তরক্তস্থক্ততমত ক্তঠক কতজন েুহাম্মে অনুসারী যুদ্ধমক্ষত্র গথমক পাক্তলময় 
না ক্ত ময় েুহাম্মমের পামে গথমক যুদ্ধ কমরক্তেমলন?" 
এই অতযন্ত গুরুত্বপূণম প্রমশ্নর জব্াব্ হমলা েুই গথমক েয় জন েুহাম্মে অনুসারী; যামের 
সব্াই ক্তনহত হময়ক্তেমলন! 
ইব্মন ইোক ব্ণমনায় আেরা আরও গজমনক্তে গয, 
“আল্লাহর নব্ীমক রক্ষার জনয েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র যুদ্ধ িাক্তলময় যান যতক্ষমণ তামক 
হতযা করা হয়। গয ব্যক্তিক্তি তামক হতযা কমর, তার নাে ইব্মন কাক্তেয়া আল-গলইক্তথ, 
গয েমন কমরক্তেল গয গসই [েুসাব্] ক্তেল আল্লাহর নব্ী। তাই গস কুরাইেমের কামে 
ক্তিমর আমস ও ব্মল, "আক্তে েুহাম্মেমক হতযা কমরক্তে।" 
ওহুে যুমদ্ধর গয-সেয়ক্তিমত েুহাম্মে আহত ও আক্রান্ত হন, তখন েুহাম্মে অনুসারীরা 
তাাঁমের নব্ীমক পক্তরতযি অব্স্থায় ওহুে প্রামন্ত গিমল গরমখ ক্তেকভ্রান্ত অব্স্থায় পাক্তলময় 
যান; গয ঘিনার সাক্ষয হময় আমে েুহাম্মমের ক্তনমজরই জব্ানব্ন্দী (কুরান-৩:১৫৩)। 
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প্রশ্ন হমলা, আল্লাহর নব্ীমক রক্ষার জনয যুদ্ধ করক্তেমলন েুসাব্ এব্ং গসই অব্স্থায়ই 
েুসাব্মক হতযা কমর ইব্মন কাক্তেয়া আল-গলইক্তথ। এেনই এক পক্তরক্তস্থক্ততমত কী োমব্ 
ইব্মন কাক্তেয়া েুসাব্মক (নব্ীর ব্ক্তড- াডমমক) েুহাম্মে (নব্ী গেমব্) েুল করমত পামরন? 
েুহাম্মে ইব্গন আব্েুল্লাহ েক্কায় অব্স্থান কমরক্তেমলন সুেীঘম ৫২ ক্তি ব্ের ও ক্তব্ক্তেন্ন 
ঘিনাব্হুল পক্তরক্তস্থক্ততমত গসখামন তাাঁর ধ্েমপ্রিার কমরমেন েীঘম ১২-১৩ ক্তি ব্ের। ইব্মন 
কাক্তেয়া আল-গলইক্তথ েুহাম্মেমক ক্তিনমতন না, এেন একক্তি োক্তব্র গ্রহণমযা যতা 
কতিুকু?  
তাোড়া, যুদ্ধমক্ষমত্র ইব্মন কাক্তেয়ার সগে ক্তেমলন আরও ব্হু কুরাইে; তাাঁরাও ক্তক 
েুহাম্মেমক ক্তিনমতন না? 
কাক্তেয়ার কাে গথমক পাওয়া এেন একক্তি "অতযন্ত গুরুত্বপূণম খব্র" পাওয়ার পর 
অনযানয কুরাইেমের গসই স্থামন েুমি যাওয়াই ক্তক স্বাোক্তব্ক ক্তেল না? 
"আক্তে েুহাম্মেমক হতযা কমরক্তে" এই গুরুত্বপূণম খব্রক্তির গোনার পর ঘিনাস্থমল ক্ত ময় 
কুরাইেরা গসই খব্মরর সতযতা যািাই করার গকামনা গিষ্টাই কমরক্তন, এেন ব্ণমনা কতিা 
ক্তব্শ্বাসমযা য? 
ব্রং এিাই ক্তক স্বাোক্তব্ক ও ব্াস্তব্সম্পন্ন নয় গয, যুমদ্ধর গসই পক্তরক্তস্থক্ততমত আহত ও 
আক্রান্ত েুহাম্মেমক ওহুে প্রামন্ত গিমল গরমখ তাাঁর গয অনুসারীরা সমব্ম  পলায়ন 
কমরক্তেমলন, "তাাঁমেরই একজন" ধ্ারণা কমরক্তেমলন গয, কুরাইেমের আক্রেমণ েুহাম্মে 
ক্তনহত হময়মেন ও এই গুজব্ক্তি অনযানযমের েমধ্য প্রিার কমরমেন? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক আরও ব্ণমনা কমরমেন গয, আক্রান্ত েুহাম্মেমক রক্ষার জনয গয 
েয় জন েুহাম্মে অনুসারী যুদ্ধরত ক্তেমলন, তাাঁমের পাাঁি জন ক্তনহত ও এক জন 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত (ও অল্প সেয় পমর ক্তনহত) হওয়ার পর, 
"গসই েুহূমতম ক্তকেু সংখযক েুসলোন পুনরা েন কমরন এব্ং তাাঁর কাে গথমক েত্রুমের 
েূমর তাক্তড়ময় গেন (পব্ম- ৬১)।" 
এ এক অক্তত আশ্চযম ব্ণমনা! 
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কারণ ওহুে যুমদ্ধ কুরাইেমের ক্ততন হাজার তসমনযর ২২ জন ক্তনহত হয়। যক্তে আেরা 
ধ্মরও ক্তনই গয এই ২২ জন তসমনযর সব্াই "উি ঘিনাক্তির আম " ক্তনহত হময়ক্তেমলন, 
তথাক্তপ গসই েুহূমতম কুরাইেমের তসনয সংখযা ক্তেল ২৯৭৮ জন। তাাঁমের সব্াই তখন 
যুমদ্ধর েয়োমন। েুসলোনমের েত  ক্তনেমতর োল আহরণ ক্তকংব্া অনযানয কামজ তাাঁরা 
ক্তলপ্ত ক্তেমলন না। 
এেনই এক অব্স্থায় ক্তেকভ্রান্ত, পযুমেস্ত, ক্তেক্তিক্তেক েুিােুক্তি অব্স্থায় পলায়নরত ক্তকেু 
েুহাম্মে-অনুসারী পুনরায় ক্তিমর এমস ২৯৭৮ জন কুরাইে তসমনযর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমর 
ক্তব্জয়ী হময় েুহাম্মেমক অক্ষত অব্স্থায় উদ্ধার কমরক্তেমলন, এেন কাক্তহনী আরব্য 
উপনযামসর রূপকথামকও হার োনায়! 
সুতরাং, প্রশ্ন হমলা, "কী ঘমিক্তেল গসক্তেন?" 
ওহুে প্রামন্ত গসক্তেন সক্ততযই কী ঘমিক্তেল, তা ক্তনক্তশ্চতোমব্ জানা সম্ভব্ নয়। ক্তকন্তু, গয-
ক্তব্ষয়ক্তি আেরা সুক্তনক্তশ্চত োমব্ জাক্তন তা হমলা, "েুহাম্মমের সম্মান ও প্রেংসার হাক্তন 
হয়, এেন গকান ক্তব্ষময় ক্তিন্তা করাও ইসলােী েতব্ামে ক্তনক্তষদ্ধ; আর তাাঁর অসম্মান হয়, 
এেন গকামনা ক্তব্ষময়র প্রিার ইসলােী েতব্ামে কমঠার োক্তস্তমযা য অপরাধ্।" 
ক্তকন্তু, ওপমর ব্ক্তণমত সেস্ত তথয-উপামির ক্তেক্তিমত এই ক্তসদ্ধান্তই ক্তক স্বাোক্তব্ক নয় গয, 
"আহত ও আক্রান্ত েুহাম্মে গসক্তেন তাাঁর ক্তকেু অক্তত ক্তব্শ্বস্ত অনুসারীমের সহায়তায় (যারা 
তাাঁমক গিমল তখনও পাক্তলময় যানক্তন) ক্তনমজও পাক্তলময় গব্াঁমিক্তেমলন?” 
>>> আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, ওহুে যুমদ্ধ আ ত ৭০০ জন েুহাম্মে-অনুসারীর 
৭০ জনমক কুরাইেরা হতযা কমরন (পব্ম-৬৮)। 
ক্তনহতমের ৬৬ জনই ক্তেমলন আনসার, িার জন েুহাক্তজর । ক্তনহত আনসার ও 
েুহাক্তজরমের এই "অতযন্ত অসােেসয অনুপাত" প্রায় ক্তনক্তশ্চতোমব্ই প্রোণ কমর গয, 
ওহুে যুমদ্ধ গসক্তেন কুরাইেমের সমে আনসাররাই েূলত: যুদ্ধ কমরক্তেমলন; েুহাক্তজররা 
নয়। 
অক্তধ্কাংে েুহাক্তজর সিলোমব্ পলায়ন কমরক্তেমলন। 
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমক ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনায় আেরা এই সতয ইক্ততেমধ্যই জানমত 
গপমরক্তে। আক্রান্ত েুহাম্মেমক রক্ষার জনয গয েয় জন অনুসারী এক্ত ময় এমস ক্তনমজমের 
জীব্ন ক্তব্সজমন ক্তেময়ক্তেমলন "তাাঁমের পাাঁি জনই ক্তেমলন আনসার"। 
"— আনাস ক্তব্ন আল-নাক্তের, ওের ক্তব্ন আল-খািাব্ ও তালহা ক্তব্ন ওব্াময়েুল্লাহ ও 
তামের সংম  অব্স্থানরত েুহাক্তজর ও আনসারমের কামে আমসন; তারা ক্তেমলন ক্তব্েষম। 
ক্ততক্তন তামের ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "কী কারমণ গতােরা এখামন ব্মস আমো?" (পব্ম-৬২) 
“ওসোন ক্তব্ন আিিান পাক্তলময় আশ্রয় ক্তনময়ক্তেমলন েক্তেনায় ক্তনকিব্তমী পাহামড়; ক্তিমর 
এমসক্তেমলন ক্ততন ক্তেন পর (ওপমর ব্ক্তণমত)।“ 
হযাাঁ, তাই! আনসাররা যখন নব্ীমক রক্ষার জনয জীব্ন ব্াক্তজ গরমখ কুরাইেমের সমে 
যুদ্ধ করক্তেমলন, তখন ওের ইব্মন খািাব্ ও ওসোন ইব্মন আিিান সহ অক্তধ্কাংে 
েুহাক্তজর ক্তনরাপে েূরমত্ব অব্স্থান করক্তেমলন। 
ওহুে যুদ্ধ গেমষ রণােমনর এেনই পক্তরক্তস্থক্তত ক্তেল গয, যুমদ্ধ আ ত কুরাইে েক্তহলারা 
ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্ার গনতৃমত্ব “ক্তব্না ব্াধ্ায়” হােজা-সহ আরও ক্তকেু েুহাম্মে অনুসারীর 
কান ও নাক গকমি ক্তনময় তা ক্তেময় তাাঁরা ততক্তর কমরন  লার হার, পাময়র েল ও কামনর 
েুল এব্ং তারপর তাাঁরা তা উৎস ম কমরন গসই োনুষক্তিমক, ক্তযক্তন তাাঁমের প্রক্ততমোধ্সৃ্পহা 
ক্তনবৃ্ি কমরক্তেমলন (পব্ম-৬৪)। 
কুরাইে েলপক্তত আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এ সকল 
েীষণ পযুমেস্ত ও ক্তব্পযমস্ত অব্স্থা প্রতযক্ষ কমরনক্তন, এেন ক্তব্মব্িনা অমযৌক্তিক। আবু্ 
সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযেল যক্তে "েুসলোনমের সমূ্পণম ধ্বংস করার" অক্তেলাষী হমতন, 
তমব্ এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত েুসলোনমের গিময় প্রায় পাাঁি গুন গব্ক্তে তসনয-েক্তি েজুত 
থাকা সমেও েুসলোনমের আক্রেণ না কমর, তাাঁমের সামথ শুধু্োত্র ব্াকয ক্তব্ক্তনেয় কমর 
েক্কায় প্রতযাব্তমন করমতন না। 
আবু্ সুক্তিয়ান ও তাাঁর সহকারী কুরাইেরা এতিা ক্তনমব্মাধ্ ক্তেমলন, এেনক্তি েমন করার 
গকামনা সেত কারণ গনই। 
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সতয হমলা, উোর ধ্েমীয় েৃক্তষ্টেক্তে ও ধ্েমীয় সক্তহষু্ণতার পরে েৃষ্টামন্তর অক্তধ্কারী কুরাইে 
সম্প্রোয় শুধু্োত্র ক্তেন্ন-ধ্েমাব্ম্বলী হওয়ার কারমণ গকামনা ধ্েমগুরু ও তাাঁর অনুসারীমের 
ক্তনেূমল করার োনক্তসকতার অক্তধ্কারী কখমনাই ক্তেমলন না (পব্ম: ৪০-৪৩); তাাঁরা 
এমসক্তেমলন ব্ের যুমদ্ধ তাাঁমের ক্তপ্রয়জনমের হতযার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত এব্ং তা িক্তরতাথম 
কমর তাাঁরা ক্তিমর ক্ত ময়ক্তেমলন। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪১১-১৪১২   
[2] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান-তািসীর 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=488&Itemid=46 
[3] Ibid ইব্মন কাক্তথর  
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=487&Itemid=46  
 

 
 
 
 
 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=488&Itemid=46
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=488&Itemid=46
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=46
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=46
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৭০: ওহুে যুদ্ধ –১৭: ক্তব্নষ্ট গ ৌরব্ পুনরুদ্ধামর কলা-গকৌেল! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িুয়াক্তল্লে 

 
 

ওহুে যুমদ্ধ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর গ ৌরব্ কীোমব্ ধূ্ক্তলসাৎ 
হময়ক্তেল এব্ং তাাঁর অক্তধ্কাংে অনুসারীরা তাাঁমক যুদ্ধ েয়োমন পক্তরতযি অব্স্থায় গিমল 
গরমখ ইতস্তত ও ক্তেকভ্রান্ত অব্স্থায় ঊধ্বমশ্বামস কীোমব্ পলায়ন কমরক্তেমলন, তার 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
"হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর িক্তরমত্র কী কী গোষ ক্তেল এব্ং ক্ততক্তন কী কী অনযায় সাধ্ন 
কমরমেন?" 
পৃক্তথব্ীর সকল েুহাম্মে-অনুসারীমেরমক যক্তে গকউ এই অক্তত সাধ্ারণ প্রশ্নক্তি কমরন, 
তমব্ গসই প্রশ্নকারী ক্তনাঃসমন্দমহ েুহাম্মে-অনুসারীমের গরাষানমলর (পাক্তরব্াক্তরক, 
সাোক্তজক ও রাষ্ট্রীয়) ক্তেকার হমব্ন। ক্তকন্তু জ মতর গয গকামনা েুহাম্মে-অনুসারীমক যক্তে 
প্রশ্ন করা হয়, 
"হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর িক্তরমত্র গুণাব্লী কী কী এব্ং ক্ততক্তন কী কী েহৎ কেম সাধ্ন 
কমরমেন?" 
আক্তে ক্তনক্তশ্চত গয, একজন অক্ষরজ্ঞানহীন সাধ্ারণ েুহাম্মে-অনুসারীও এই প্রমশ্নর 
জব্ামব্ সতয-ক্তেথযায় সেৃদ্ধ েুহাম্মমের অমনক "েক্তহোকীতমন" করমত পারমব্ন; একজন 
প্রাথক্তেক সু্কল ও োদ্রাসার ক্তেক্ষাথমীও এ ক্তব্ষময় পাাঁি-েে পৃষ্ঠার রিনা ক্তলখমত পারমব্ন; 
আর উচ্চক্তেক্তক্ষত ইসলামের অপক্তণ্ডত ও পক্তণ্ডতরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রিনা করমত ও ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ব্িৃতা ও ব্য়ান করমত পারমব্ন। 
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ক্তকন্তু তাাঁমেরমক যক্তে "োত্র েু’ক্তি েমব্দ (Word)” েুহাম্মমের িক্তরমত্রর তব্ক্তেষ্টয প্রকাে 
করমত ব্লা হয়, তাহমল তাাঁমের অমনমকই ক্তিধ্ািমে ক্তব্ক্তেন্ন রকমের েক্তহোেয় েব্দ 
উদৃ্ধত করমব্ন। আর আোমক যক্তে এই প্রশ্নক্তি করা হয়, তাহমল আোর ক্তনাঃসমন্দহ 
জব্াব্ হমব্, 
"একক্তনষ্ঠতা ও একাগ্রতা (Devotion and Concentration)"।  
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর উমেেয সাধ্মনর ক্তনক্তেমি সব্মোই ক্তেমলন একক্তনষ্ঠ ও 
একাগ্র। তাাঁর একোত্র উমেেয ক্তেল ক্তনমজমক নব্ী ক্তহসামব্ প্রক্ততষ্ঠা করা। এক্তিই ক্তেল 
তাাঁর অনুক্ষমণর ক্তিন্তা (Obsession) ও প্রমিষ্টা। নব্ী-জীব্মনর ক্তব্ক্তেন্ন ঘিনাব্হুল 
পক্তরক্তস্থক্ততমত েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর িক্তরমত্রর এই তব্ক্তেমষ্টযর প্রকাে অতযন্ত স্পষ্ট। 
ওহুে যুমদ্ধর পযমামলািনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, েুসলোনমের িরে ক্তব্পযমময়র 
সেয় আল্লাহর নামে েুহাম্মমের প্রক্ততশ্রুত গিমরেতাকুমলর আ েন ও আল্লাহর 
সাহামযযর োক্তব্ ক্তেথযা প্রক্ততপন্ন হওয়ার পর েুহাম্মে তাাঁর “েূলুক্তণ্ঠত নব্ী-গ ৌরব্” 
পুনরুদ্ধামরর প্রমিষ্টায় ব্রতী হন। 
ক্তনমজ আহত ও পযুমেস্ত হওয়া সমেও ওহুে যুমদ্ধর পমরর ক্তেন প্রতুযমষ ক্ততক্তন তাাঁর 
হৃতম ৌরব্ পুনরুদ্ধামরর গিষ্টায় গঘাষক োরিত ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণকারী অনুসারীমের 
কীোমব্ আবু্-সুক্তিয়ান ও তাাঁর তসনযেমলর পশ্চাদ্ধাব্ন করার গঘাষণা ক্তেময়ক্তেমলন, তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা "হােরা আল-আসাে অক্তেযান পমব্ম" করা হময়মে (পব্ম-৬৮)। 
ক্তঠক কতজন অনুসারী তাাঁর গসই আহ্বামন সাড়া ক্তেময়ক্তেমলন, তার গকান ক্তনক্তেমষ্ট 
সংখযা েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আবু্ জাির আল-তাব্ারী (৮৩৯-
৯২৩ সাল) তাাঁমের ব্ণমনার গকাথাও উমল্লখ কমরনক্তন। ক্তকন্তু ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ 
সাল) ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের েধ্য গথমক এই উমেমেয 
৭০ জনমক ব্াোই কমরন (৫:৫৯:৪০৪)। [1] 
পৃক্তথব্ীর অক্তধ্কাংে েুহাম্মে-অনুসারীই ইোে বু্খারীর ব্ণমনামক কুরামনর পমরই 
ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মিময় ক্তনেমরমযা য েক্তলল ব্মল আখযাক্তয়ত কমরন। তারই 
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ক্তেক্তিমত আেরা ধ্ারণা করমত পাক্তর গয, গসইক্তেন েুহাম্মে তাাঁর ৭০ জন অনুসারীমক 
সমে ক্তনময় ২৯৭৮ জন কুরাইে তসনযমক অনুসরণ কমরক্তেমলন। 
গয-সেস্ত ঐক্ততহাক্তসক েমন কমরন গয েুহাম্মমের এই অক্তেযানক্তি েত্রুপক্ষমক েক্তি 
প্রেেমমনর এক েুহাম্মােী গকৌেল, তাাঁরা, গব্াধ্ কক্তর, েুমল যান গয, আবু্-সুক্তিয়ান ও 
তাাঁর তসনযেল েুসলোনমের িরে ক্তব্পযমস্ত ও পযুমেস্ত অব্স্থা প্রতযক্ষ কমরই ওহুে প্রান্তর 
তযা  কমরক্তেমলন (পব্ম-৬৯)। 
আর গসই ঘিনার পরক্তেন ৭০ জন ক্তব্পযমস্ত ও পরাক্তজত অনুসারীমের সমে ক্তনময় ক্তব্ক্তজত 
২৯৭৮ জন কুরাইে তসনযমক েুহাম্মমের েক্তিেিার পক্তরিয় প্রোন করমত যাওয়া 
গয "আবু্-সুক্তিয়ান গক গেখামনার জনয নয়", তা প্রায় ক্তনক্তশ্চতোমব্ই ব্লা যায়। েুহাম্মমের 
হােরা আল-আসাে যাত্রার েুখয উমেেয - েুসলোনমের েমনাব্ল িাঙা ও তাাঁর গনতৃত্ব 
পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রমিষ্টা। 
েুহাম্মে ক্তেমলন এক ক্তপতৃ-োতৃহীন অনাথ। ক্তপতৃ-োতৃহীন অনাথ ব্ালমকর অব্স্থান 
গথমক সোমজর 'সব্মেয় কতমা' ক্তহসামব্ ক্তনমজমক প্রক্ততষ্ঠা করার প্রয়াস কখমনাই েসৃণ 
নয়। েুহাম্মমের জীব্মনও তা ক্তেল না। ক্ততক্তন তাাঁর কেমেয় নব্ী-জীব্মন ব্হু ব্াধ্ার সমু্মখীন 
হময়মেন। আর গসই ব্াধ্ামক অক্ততক্রান্ত করার প্রমিষ্টায় ক্ততক্তন ক্তব্ক্তেন্ন কলা-গকৌেমলর 
আশ্রয় ক্তনময়মেন। 
উমেেয সাধ্মনর ব্াহন ক্তহসামব্ ক্ততক্তন সৃক্তষ্ট কমরমেন "তাাঁর আল্লাহমক।" গসই আল্লাহর 
নামে ক্ততক্তন (ও তাাঁর অনুসারীমের সহায়তায়) রিনা কগরমেন গোক; শুক্তনময়মেন গসই 
গোমকর ব্াণী তাাঁর িারপামের োনুষমের। (পব্ম ১৭-১৯)। 
তাাঁর আগ্রাসী প্রিারণার ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততপমক্ষর কিাক্ষ ও সোমলািনার জব্াব্ প্রোমনর 
ব্াহন ক্তহসামব্ ক্ততক্তন তাাঁর সৃষ্ট "আল্লাহর নামে" রিনা কমরমেন গোক। ক্তনমজর প্রাধ্ানয 
ক্তব্স্তার ও অনুসারীমের উজ্জীক্তব্ত করার লমক্ষয ক্ততক্তন আল্লাহর নামে অমলৌক্তকক কাক্তহনীর 
অব্তারণা কমরমেন; প্রক্ততপক্ষমক তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয, েীক্তত-প্রেেমন, োপ-অক্তেোপ কমরমেন 
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যমথচ্ছ; এেনক্তক তাাঁর ব্যক্তি ত ও পাক্তরব্াক্তরক সেসযা সোধ্ামনও আল্লাহর নামে রিনা 
কমরমেন গোক। (পব্ম-১৬)। 
তাাঁর নীক্তত ক্তেল, "The end justifies the means"। 
তারই িলশ্রুক্ততমত আেরা গেখমত পাই গয, লক্ষয অজমমনর অক্তেপ্রাময় ক্ততক্তন 
সব্মজনক্তব্ক্তেত  ক্তহমত অপরাধ্মকও (খুন, লুণ্ঠন, েুি োনুষমক োস-োসীমত রূপান্তর, 
োসী-গো , ইতযাক্তে) েহৎ কেম আখযা ক্তেময় "গজহাে” নামে তাাঁর েতব্ামে স্থান 
ক্তেময়মেন। 
আল্লাহর নামে রক্তিত েুহাম্মমের এ সব্ গোক স্বাোক্তব্কোমব্ই রক্তিত 
হময়মে সব্মজনক্তব্ক্তেত গকামনা ক্তব্ষয়, তাাঁর জানা গকামনা ক্তব্ষয় ও অনুোমনর 
ক্তেক্তিমত। (পব্ম ১-৯)। 
 
অথব্া গসসব্ রক্তিত হময়মে তাাঁরই জীব্মনর গকামনা ঘিনা ক্তকংব্া তাাঁর সেসােক্তয়ক 
িারপামের গকামনা ক্তব্মেষ ঘিনা সংঘক্তিত হওয়ার পর।  
অথমাৎ গকামনা ক্তনক্তেমষ্ট ঘিনা প্রতযক্ষ ও পযমমব্ক্ষণ কমর তার িলািল জানার পর েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর আল্লাহর নামে "ওহী ব্াতমা" জন ণমের অব্ক্তহত করান। 
ওহী নাক্তজমলর এই প্রক্তক্রয়ামতই ব্ের যুদ্ধ গেষ ও তার িলািল ক্তনধ্মাক্তরত হওয়ার পমর 
েুসলোনমের সিলতার কারণ ক্তহসামব্ েুহাম্মে তাাঁর কক্তল্পত আল্লাহর পরে করুণা ও 
অমলৌক্তককমত্বর গঘাষণা ক্তেময় োক্তব্ কমরক্তেমলন গয, তাাঁর এই অমলৌক্তকক সিলতাই হমলা 
তাাঁর সতযব্াক্তেতা আর কুরাইেমের ক্তেথযািামরর প্রোণ।  
আর ওহুে যুদ্ধ গেষ ও তার িলািল ক্তনধ্মাক্তরত হওয়ার পমর েুসলোনমের িরে 
ক্তব্িলতার কারণ ক্তহসামব্ েুহাম্মে তাাঁর কক্তল্পত আল্লাহর নামে, “একক্তি োত্র ব্যক্ততক্রে 
োড়া (৩:১৬৫) েুহাম্মে তাাঁর এই পরাজময়র সমূ্পণম োয়োর তাাঁর অনুসারীমের ওপর 
আমরাপ কমরন।" 
ক্ততক্তন োক্তব্ কমরন গয, 
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"---এোমব্ আল্লাহ জানমত িান কারা ঈোনোর আর ক্ততক্তন গতাোমের ক্তকেু গলাকমক 
েহীে ক্তহসামব্ গ্রহণ করমত িান।-- (৩:১৪০)।" 
এই োক্তব্ প্রোমণর জনয েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে কেপমক্ষ ৬০ ক্তি ব্াণী 
অব্তারণা কমরন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮) ব্ণমনা: 
“েুহাম্মে ক্তব্ন ইোক আল-েুিাক্তলক্তব্ হইমত > ক্তযয়াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল ব্াক্কাই হইমত 
পাওয়া তমথযর ক্তেক্তিমত আবু্ েুহাম্মে আব্েুল োক্তলক ক্তব্ন ক্তহোে আোমের জাক্তনময়মেন: 
ওহুে যুমদ্ধর ক্তেন যা ঘমিক্তেল, তারই ব্ণমনা ও তীব্র ক্ততরস্কারমযা য ব্যক্তিমের প্রসমে 
আল্লাহপাক সুরা ইেরামন ৬০ ক্তি আয়াত নাক্তজল কমর।” [2] [3] 
>>> আর, গসই ব্াণীগুমলার োধ্যমে ক্ততক্তন ক্তব্ক্তেন্ন কলা-গকৌেমল প্রোণ করার গিষ্টা 
কমরন গয, 
“তাাঁর অনুসারীমের ইোমনর েুব্মলতার কারমণই এই িরে ক্তব্পযময় ও পরাজয় ঘমিমে!” 
তারপর ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের আহ্বান কমরন গয, তারা গযন তামের গসই ইোমনর 
েুব্মলতা স্বীকার কমর ক্তনময় আল্লাহ "এব্ং” তাাঁর ব্েযতা স্বীকার কমর। 
আল্লাহর নামে ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্ক্তেন্ন সান্ত্বনার ব্াণী গোনান; হুেক্তক-োসানী-
েীক্তত প্রেেমন কমরন; কমরন অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্মষাে ার ও তাাঁর 
েক্তিেিার আস্ফালন; তামেরমক গব্মহেমতর প্রমলােন গেন ও োক্তব্ কমরন গয, ওহুে 
যুমদ্ধ যারা ক্তনহত, তারা েৃত নয়, ব্রং তারা জীক্তব্ত এব্ং আল্লাহর েরব্ামর তারা এখন 
অনন্ত সুমখ অব্স্থান করমেন এব্ং সমব্মাপক্তর, 
“আল্লাহর নামে ক্তনমজই ক্তনমজর যমথচ্ছ প্রেংসা ও গুণকীতমন কমর ক্তনমজই ক্তনমজর 
কতৃমমত্বর অনুমোেন গেন।” 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর োষায় গসই ব্াণীগুমলা হমলা: 
“ক্ততক্তন” পক্তরজনমের কাে গথমক গব্র হমলন: 
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৩:১২১ - আর আপক্তন যখন পক্তরজনমের কাে গথমক সকাল গব্লা গব্ক্তরময় ক্ত ময় 
েুক্তেন ণমক যুমদ্ধর অব্স্থামন ক্তব্নযস্ত করমলন, আর আল্লাহ সব্ ক্তব্ষময়ই গোমনন এব্ং 
জামনন।    
গিমরেতার সাহামযযর প্রক্ততশ্রুক্তত োন ও তা ক্তেথযা প্রোক্তণত: 
৩:১২২-১২৪ - যখন গতাোমের েুক্তি েল সাহস হারাব্ার উপক্রে হমলা, অথি আল্লাহ 
তামের সাহাযযকারী ক্তেমলন, আর আল্লাহর উপরই েরসা করা েুক্তেনমের উক্তিত। 
(১২৩)- ব্স্তুতাঃ আল্লাহ ব্েমরর যুমদ্ধ গতাোমের সাহাযয কমরমেন, অথি গতােরা ক্তেমল 
েুব্মল। কামজই আল্লাহমক েয় করমত থাক, যামত গতােরা কৃতজ্ঞ হমত পামরা। (১২৪)-
আপক্তন যখন ব্লমত লা মলন 
েুক্তেন ণমক-গতাোমের জনয ক্তক যমথষ্ট নয় গয, গতাোমের সাহাযযামথম গতাোমের 
পালনকতমা আসোন গথমক অব্তীণম ক্ততন হাজার গিমরেতা পাঠামব্ন। 
৩:১২৫ - অব্েয গতােরা যক্তে সব্র কর এব্ং ক্তব্রত থাক আর তারা যক্তে তখনই 
গতাোমের উপর িড়াও হয়, তাহমল গতাোমের পালনকতমা ক্তিক্তহ্নত গঘাড়ার উপর পাাঁি 
হাজার গিমরেতা গতাোমের সাহামযয পাঠামত পামরন। 
>>> েুহাম্মে এই ব্াণীগুমলা গকান যুদ্ধ প্রসমে উদৃ্ধত কমরমেন, গস ব্যাপামর ইসলামের 
পক্তণ্ডতরা একেত নন। এক পক্ষ েমন কমরন গয, েুহাম্মমের এই ব্াণী ব্ের যুদ্ধ 
সংক্রান্ত। 
অপর পক্ষ েমন কমরন গয, এই ব্াণীগুমলা ব্ের যুমদ্ধর উোহরণ গিমন ওহুে যুমদ্ধ গেয়া 
েুহাম্মমের প্রক্ততশ্রুক্তত (৩:১২৪)। 
ক্তকন্তু ওহুে যুমদ্ধ যখন েুহাম্মমের গসই োক্তব্ ক্তেথযা প্রোক্তণত হয় ও েুসলোনমের িরে 
পরাজয় ঘমি, তখন ক্ততক্তন োব্ী কমরন গয, এই সাহামযযর প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেল েতমসামপক্ষ 
(৩:১২৫); গযমহতু তাাঁর অনুসারীরা তধ্যমধ্ারণ না কমর পলায়ন কমরক্তেমলন, তাই গকামনা 
সাহাযয আমসক্তন। [4][5] 
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যার সরল অথম হমলা - েুহাম্মে তাাঁর গেয়া প্রক্ততশ্রুক্তত ব্যথম হওয়ার োয়োর িাপামচ্ছন 
তাাঁর অনুসারীমের উপর। 
তারপর, তাাঁর অনুসারীমের সান্ত্বনা ও প্রক্ততপক্ষমক অক্তেোপ ব্ষমণ: 
৩:১২৬-১২৭ - ব্স্তুতাঃ এিা গতা আল্লাহ গতাোমের সুসংব্াে োন করমলন, যামত 
গতাোমের েমন এমত সান্ত্বনা আসমত পামর। আর সাহাযয শুধু্োত্র পরাক্রান্ত, েহাজ্ঞানী 
আল্লাহরই পক্ষ গথমক, যামত ধ্ব্ংস কমর গেন গকান গকান কামিরমক অথব্া লাক্তঞ্ছত 
কমর গেন-গযন ওরা ব্ক্তঞ্চত হময় ক্তিমর যায়। 
তারপর, আল্লাহর নামে তাাঁর আস্ফালন: 
৩:১২৮-১২৯ - হয় আল্লাহ তামের ক্ষো করমব্ন ক্তকংব্া তামেরমক আযাব্ গেমব্ন। এ 
ব্যাপামর আপনার গকান করণীয় নাই। কারণ তারা রময়মে অনযাময়র উপর। (১২৯)- 
আর যা ক্তকেু আসোন ও যেীমন রময়মে, গসসব্ই আল্লাহর। ক্ততক্তন যামক ইচ্ছা ক্ষো 
করমব্ন, যামক ইচ্ছা আযাব্ োন করমব্ন। আর আল্লাহ হমচ্ছন ক্ষোকারী, করুণােয়। 
োমে োমে োল উপমেে: 
৩:১৩০ - গহ ঈোনোর ণ! গতােরা িক্রবৃ্ক্তদ্ধ হামর সুে গখময়া না। আর আল্লাহমক েয় 
করমত থাক, যামত গতােরা কলযাণ অজমন করমত পামরা।       
তারপর, েীক্তত প্রেেমন: 
৩:১৩১ - এব্ং গতােরা গস আগুন গথমক গব্াঁমি থাক, যা কামিরমের জনয প্রস্তুত করা 
হময়মে। 
তারপর, তাাঁর ব্েযতা স্বীকার করার আহ্বান ও প্রমলােন োন: 
৩:১৩২-১৩৩ - আর গতােরা আনু তয কর আল্লাহ এব্ং রসূমলর, যামত গতাোমের উপর 
রহেত করা হয়। (১৩৩)-গতােরা গতাোমের পালনকতমার ক্ষো এব্ং জান্নামতর ক্তেমক 
েুমি যাও যার সীোনা হমচ্ছ আসোন ও যেীন, যা ততরী করা হময়মে পরমহয ারমের 
জনয। 
োমে োমে আব্ারও োল উপমেে: 
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৩:১৩৪-১৩৫ - যারা স্বচ্ছলতায় ও অোমব্র সেয় ব্যয় কমর, যারা ক্তনমজমের রা মক 
সংব্রণ কমর আর োনুমষর প্রক্তত ক্ষো প্রেেমন কমর, ব্স্তুতাঃ আল্লাহ সৎকেমেীলক্তে মকই 
োলব্ামসন। (১৩৫) - তারা কখনও গকান অেীল কাজ কমর গিলমল ক্তকংব্া গকান েন্দ 
কামজ জক্তড়ত হময় ক্তনমজর উপর জুলুে কমর গিলমল আল্লাহমক স্মরণ কমর এব্ং ক্তনমজর 
পামপর জনয ক্ষো প্রাথমনা কমর। আল্লাহ োড়া আর গক পাপ ক্ষো করমব্ন? তারা 
ক্তনমজর কৃতকমেমর জনয হঠকাক্তরতা প্রেেমন কমর না এব্ং গজমন-শুমন তাই করমত থামক 
না। 
আব্ারও প্রমলােন প্রেেমন: 
৩:১৩৬ - তামেরই জনয প্রক্ততোন হমলা তামের পালনকতমার ক্ষো ও জান্নাত, যার 
তলমেমে প্রব্াক্তহত হমচ্ছ প্রস্রব্ণ গযখামন তারা থাকমব্ অনন্তকাল। যারা কাজ কমর 
তামের জনয কতইনা িেৎকার প্রক্ততোন। 
আব্ারও েীক্তত প্রেেমন: 
৩:১৩৭-১৩৮ - গতাোমের আম  অতীত হময়মে অমনক ধ্রমনর জীব্নািরণ। গতােরা 
পৃক্তথব্ীমত ভ্রেণ কর এব্ং গেখ যারা ক্তেথযা প্রক্ততপন্ন কমরমে তামের পক্তরণক্তত ক্তক 
হময়মে। (১৩৮) -এই হমলা োনুমষর জনয ব্ণমনা। আর যারা েয় কমর তামের জনয 
উপমেেব্াণী।        
আব্ারও সান্ত্বনা োন: 
৩:১৩৯ - আর গতােরা ক্তনরাে হময়া না এব্ং েুাঃখ কমরা না। যক্তে গতােরা েুক্তেন হও 
তমব্, গতােরাই জয়ী হমব্। 
তারপর, পরাজময়র "অজুহাত" প্রেেমন: 
৩:১৪০ - গতােরা যক্তে আহত হময় থাক, তমব্ তারাও গতা গতেক্তন আহত হময়মে। আর 
এ ক্তেনগুমলামক আক্তে োনুমষর েমধ্য পালাক্রমে আব্তমন ঘক্তিময় থাক্তক। এোমব্ আল্লাহ 
জানমত িান কারা ঈোনোর আর ক্ততক্তন গতাোমের ক্তকেু গলাকমক েহীে ক্তহসামব্ গ্রহণ 
করমত িান। 
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আর আল্লাহ অতযািারীমেরমক োলব্ামসন না। 
>>> "এোমব্ আল্লাহ জানমত িান"! োমনিা কী? আল্লাহ ক্তক আম  জানমতন না কারা 
ইোনোর? এই অনন্ত েহাক্তব্মশ্বর স্রষ্টামক (যক্তে থামক) ক্তনময় েুহাম্মমের কী অদু্ভত ও 
গোিনীয় তাোো! 
অজুহামতর পর অজুহাত: 
৩:১৪১ - আর এ কারমণ আল্লাহ ঈোনোরমেরমক পাক-সাি করমত িান এব্ং 
কামিরমেরমক ধ্ব্ংস কমর ক্তেমত িান।                                                                                                  
তারপর অনুসারীমের উপর আব্ারও তাাঁর ব্যথমতার োয়োর িাপামনার গিষ্টা: 
৩:১৪২-১৪৪ - গতাোমের ক্তক ধ্ারণা, গতােরা জান্নামত প্রমব্ে করমব্? অথি আল্লাহ 
এখনও গেমখনক্তন গতাোমের েমধ্য কারা গজহাে কমরমে এব্ং কারা তধ্যমযেীল। (১৪৩)- 
আর গতােরা গতা েৃতুয আসার আম ই েরণ কােনা করমত, কামজই এখন গতা গতােরা 
তা গিামখর সােমন উপক্তস্থত গেখমত পাচ্ছ। (১৪৪)- আর েুহাম্মে একজন রসূল তব্ গতা 
নয়! তাাঁর পূমব্মও ব্হু রসূল অক্ততব্াক্তহত হময় গ মেন। তাহমল ক্তক ক্ততক্তন যক্তে েৃতুযব্রণ 
কমরন অথব্া ক্তনহত হন, তমব্ গতােরা পশ্চােপসরণ করমব্? ব্স্তুতাঃ গকউ যক্তে 
পশ্চােপসরণ কমর, তমব্ তামত আল্লাহর ক্তকেুই ক্ষক্তত-বৃ্ক্তদ্ধ হমব্ না। আর যারা কৃতজ্ঞ, 
আল্লাহ তামের সওয়াব্ োন করমব্ন। 
আল্লাহর নামে তাাঁর আস্ফালন: 
৩:১৪৫- আর আল্লাহর হুকুে োড়া গকউ েরমত পামর না-গসজনয একিা সেয় ক্তনধ্মাক্তরত 
রময়মে। ব্স্তুতাঃ গয গলাক েুক্তনয়ায় ক্তব্ক্তনেয় কােনা করমব্, আক্তে তামক তা েুক্তনয়ামতই 
োন করব্। পক্ষান্তমর-গয গলাক আমখরামত ক্তব্ক্তনেয় কােনা করমব্, তা গথমক আক্তে 
তামক তাই গেমব্া। আর যারা কৃতজ্ঞ তামেরমক আক্তে প্রক্ততোন গেমব্া 
তারপর, খুন ও যুমদ্ধর (গজহাে) উৎসাহ প্রোন ও প্রমলােন প্রেেমন: 
৩:১৪৬-১৫০ - আর ব্হু নব্ী ক্তেমলন, যাাঁমের সেী-সাথীরা তাাঁমের অনুব্তমী হময় গজহাে 
কমরমে; আল্লাহর পমথ-তামের ক্তকেু কষ্ট হময়মে ব্মি, ক্তকন্তু আল্লাহর রামহ তারা গহমরও 
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যায়ক্তন, ক্লান্তও হয়ক্তন এব্ং েমেও যায়ক্তন। আর যারা সব্র কমর, আল্লাহ তামেরমক 
োলব্ামসন। (১৪৭)-তারা আর ক্তকেুই ব্মলক্তন-শুধু্ ব্মলমে, গহ আোমের পালনকতমা! 
গোিন কমর োও আোমের পাপ এব্ং যা ক্তকেু ব্াড়াব্াক্তড় হময় গ মে আোমের কামজ। 
আর আোক্তে মক েৃঢ় রাখ এব্ং কামিরমের উপর আোক্তে মক সাহাযয কর। (১৪৮)- 
অতাঃপর আল্লাহ তামেরমক েুক্তনয়ার সওয়াব্ োন কমরমেন এব্ং যথাথম আমখরামতর 
সওয়াব্। আর যারা সৎকেমেীল আল্লাহ তামেরমক োলব্ামসন। (১৪৯)- গহ 
ঈোনোর ণ! গতােরা যক্তে কামিরমের কথা গোন, তাহমল ওরা গতাোমেরমক গপেমন 
ক্তিক্তরময় গেমব্, তামত গতােরা ক্ষক্ততর সমু্মখীণ হময় পড়মব্। (১৫০) -ব্রং আল্লাহ 
গতাোমের সাহাযযকারী, আর তাাঁর সাহাযযই হমচ্ছ উিে সাহাযয। 
তারপর, প্রক্ততপক্ষমক েুহাম্মমের হুেক্তক-োসানী ও েীক্তত প্রেেমন: 
৩:১৫১: - খুব্ েীঘ্রই আক্তে কামিরমের েমন েীক্ততর সঞ্চার করমব্া। কারণ, ওরা আল্লাহর 
সামথ অংেীোর সাব্যস্ত কমর গয সম্পমকম গকান সনে অব্তীণম করা হয়ক্তন। আর ওমের 
ক্তঠকানা হমলা গোযমখর আগুন। ব্স্তুতাঃ জামলেমের ক্তঠকানা অতযন্ত ক্তনকৃষ্ট। 
তারপর, খুমনর উৎসাহ প্রোন ও ব্যথমতার োয়োর অনুসারীমের উপর িাপামনার গিষ্টা:  
৩:১৫২ - আর আল্লাহ গস ওয়াোমক সমতয পক্তরণত কমরমেন, যখন গতােরা তাাঁরই 
ক্তনমেমমে ওমের খতে করক্তেমল। এেনক্তক যখন গতােরা েত্রেে হময় পমড়মে ও কতমব্য 
ক্তস্থর করার ব্যাপামর ক্তব্ব্ামে ক্তলপ্ত হময়মে। আর যা গতােরা িাইমত তা গেখার 
পর কৃতঘ্নতা প্রেেমন কমরে, তামত গতাোমের কামরা কােয ক্তেল েুক্তনয়া আর কামরা ব্া 
কােয ক্তেল আমখরাত। অতাঃপর গতাোক্তে মক সক্তরময় ক্তেমলন ওমের উপর গথমক যামত 
গতাোক্তে মক পরীক্ষা কমরন। ব্স্তুতাঃ ক্ততক্তন গতাোক্তে মক ক্ষো কমরমেন। আর আল্লাহর 
েুক্তেনমের প্রক্তত অনুগ্রহেীল। 
অনুসারীরা তাাঁমক পক্তরতযি অব্স্থায় কী োমব্ গিমল ক্ত ময়ক্তেমলন তার ব্ণমনা (পব্ম-৬৯): 
৩:১৫৩- আর গতােরা উপমর উমঠ যাক্তচ্ছমল এব্ং গপেন ক্তেমক ক্তিমর তাকাক্তচ্ছমল না 
কামরা প্রক্তত, অথি রসূল ডাকক্তেমলন গতাোক্তে মক গতাোমের গপেন ক্তেক 
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গথমক। অতাঃপর গতাোমের উপর এমলা গোমকর ওপমর গোক, যামত গতােরা হাত 
গথমক গব্ক্তরময় যাওয়া ব্স্তুর জনয েুাঃখ না কর এব্ং যার সমু্মখীণ হচ্ছ গসজনয ক্তব্েষম না 
হও। আর আল্লাহ গতাোমের কামজর ব্যাপামর অব্ক্তহত রময়মেন। 
৩:১৫৪: 
অমলৌক্তকক ক্তকচ্ছার অব্তারণা (পব্ম: ২৩-২৫): 
“অতাঃপর গতাোমের উপর গোমকর পর োক্তন্ত অব্তীণম করমলন, যা ক্তেল তন্দ্রার 
েত। গস তন্দ্রায় গতাোমের েমধ্য গকউ গকউ ক্তেমোক্তচ্ছল আর গকউ গকউ প্রামণর েময় 
োব্ক্তেল”। 
তারপর, অনুসারীমের উপর আব্ারও তাাঁর ব্যথমতার োয়োর িাপামনার গিষ্টা: 
“আল্লাহ সম্পমকম তামের ক্তেথযা ধ্ারণা হক্তচ্ছল েুখমমের েত। তারা ব্লক্তেল আোমের 
হামত ক্তক ক্তকেুই করার গনই? তুক্তে ব্ল, সব্ক্তকেুই আল্লাহর হামত। তারা যা ক্তকেু েমন 
লুক্তকময় রামখ-গতাোর ক্তনকি প্রকাে কমর না গস সব্ও। তারা ব্মল আোমের হামত যক্তে 
ক্তকেু করার থাকমতা, তাহমল আেরা এখামন ক্তনহত হতাে না। 
তারপর, গনা গসে ও ননমসে কথাব্াতমা (পব্ম-২২)! 
“তুক্তে ব্ল, গতােরা যক্তে ক্তনমজমের ঘমরও থাকমত তবু্ও তারা অব্েযই গব্ক্তরময় আসত 
ক্তনমজমের অব্স্থান গথমক যামের েৃতুয ক্তলমখ গেয়া হময়মে। গতাোমের বু্মক যা রময়মে 
তার পরীক্ষা করা ক্তেল আল্লাহর ইচ্ছা আর গতাোমের অন্তমর যা ক্তকেু রময়মে তা পক্তরষ্কার 
করা ক্তেল তাাঁর কােয। আল্লাহ েমনর গ াপন ক্তব্ষয় জামনন। 
তারপর, আব্ারও তাাঁর ব্যথমতার োয়োর অনুসারীমের উপর িাপামনার গিষ্টা: 
৩:১৫৫ - গতাোমের গয েুক্তি েল লড়াইময়র ক্তেমন ঘুমর োাঁক্তড়ময়ক্তেল েয়তান তামেরমক 
ক্তব্ভ্রান্ত কমরক্তেল, তামেরই পামপর েরুন। 
তারপর, আব্ারও খুন ও যুমদ্ধর (গজহাে) উৎসাহ প্রোন ও প্রমলােন প্রেেমন: 
৩:১৫৬-১৫৮ - গহ ঈোণোর ণ! গতােরা তামের েত হময়া না, যারা কামির 
হময়মে এব্ং ক্তনমজমের োই ব্নু্ধরা যখন গকান অক্তেযামন গব্র হয় ক্তকংব্া গজহামে যায়, 
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তখন তামের সম্পমকম ব্মল, তারা যক্তে আোমের সামথ থাকমতা, তাহমল েরমতাও না 
আহতও হমতা না। যামত তারা এ ধ্ারণা সৃক্তষ্টর োধ্যমে সংক্তেষ্টমের েমন অনুতাপ সৃক্তষ্ট 
করমত পামর। অথি আল্লাহই জীব্ন োন কমরন এব্ং েৃতুয গেন। গতাোমের সেস্ত 
কাজই, গতােরা যা ক্তকেুই কর না গকন, আল্লাহ সব্ক্তকেুই গেমখন। (১৫৭) আর গতােরা 
যক্তে আল্লাহর পমথ ক্তনহত হও ক্তকংব্া েৃতুযব্রণ কর, গতােরা যা ক্তকেু সংগ্রহ কমর থাক 
আল্লাহ তা’আলার ক্ষো ও করুণা গস সব্ক্তকেুর গিময় উিে। (১৫৮) -আর গতােরা 
েৃতুযই ব্রণ কর অথব্া ক্তনহতই হও, অব্েয আল্লাহ তা’আলার সােমনই সেমব্ত হমব্। 
েুহাম্মে ক্তনমজই ক্তনমজর গুণকীতমন কমরন ও তাাঁর কতৃমমত্বর অনুমোেন গেন: 
৩:১৫৯- আল্লাহর রহেমতই আপক্তন তামের জনয গকােল হৃেয় হময়মেন পক্ষান্তমর আপক্তন 
যক্তে রা  ও কক্তঠন হৃেয় হমতন তাহমল তারা আপনার কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় 
গযমতা। কামজই আপক্তন তামের ক্ষো কমর ক্তেন এব্ং তামের জনয ো মিরাত কােনা 
করুন এব্ং কামজ কমেম তামের পরােেম করুন। অতাঃপর যখন গকান কামজর ক্তসদ্ধান্ত 
গ্রহণ কমর গিমলন, তখন আল্লাহ তা’আলার উপর েরসা করুন আল্লাহ তাওয়াকু্কল 
কারীমের োলব্ামসন। 
তারপর, আব্ারও খুন ও যুমদ্ধর উৎসাহ প্রোন: 
৩:১৬০-১৬৩: যক্তে আল্লাহ গতাোমের সহায়তা কমরন, তাহমল গকউ গতাোমের উপর 
পরাক্রান্ত হমত পারমব্ না। আর যক্তে ক্ততক্তন গতাোমের সাহাযয না কমরন, তগব্ এেন 
গক আমে, গয গতাোমের সাহাযয করমত পামর? আর আল্লাহর ওপরই েুসলোন মনর 
েরসা করা উক্তিত। (১৬১)- আর গকান ক্তব্ষয় গ াপন কমর রাখা নব্ীর কাজ নয়। আর 
গয গলাক গ াপন করমব্ গস ক্তকয়ােমতর ক্তেন গসই গ াপন ব্স্তু ক্তনময় আসমব্। অতাঃপর 
পক্তরপূণমোমব্ পামব্ প্রমতযমক, যা গস অজমন কমরমে। আর তামের প্রক্তত গকান অনযায় 
করা হমব্ না। (১৬২)- গয গলাক আল্লাহর ইচ্ছার অনু ত, গস ক্তক ঐ গলামকর সোন 
হমত পামর, গয আল্লাহর গরাষ অজমন কমরমে? ব্স্তুতাঃ তার ক্তঠকানা হল গোযখ। আর 
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তা কতইনা ক্তনকৃষ্ট অব্স্থান! (১৬৩)- আল্লাহর ক্তনকি োনুমষর েযমাো ক্তব্ক্তেন্ন স্তমরর আর 
আল্লাহ গেমখন যা ক্তকেু তারা কমর। 
আব্ারও েুহাম্মমের ক্তনমজই ক্তনমজর গুণকীতমন: 
 ৩:১৬৪- আল্লাহ ঈোনোরমের উপর অনুগ্রহ কমরমেন গয, তামের োমে তামের 
ক্তনমজমের েধ্য গথমক নব্ী পাক্তঠময়মেন। ক্ততক্তন তামের জনয তাাঁর আয়াতসেূহ পাঠ কমরন। 
তামেরমক পক্তরমোধ্ন কমরন এব্ং তামেরমক ক্তকতাব্ ও কামজর কথা ক্তেক্ষা গেন। 
ব্স্তুতাঃ তারা ক্তেল পূব্ম গথমকই পথভ্রষ্ট।   
পরাজময়র কারণ, "েুহাম্মমের েুল” - ব্ের যুমদ্ধ ব্ন্দীমের খুন না কমর েুক্তিপণ গ্রহণ:   
৩:১৬৫- যখন গতাোমের উপর একক্তি েুসীব্ত এমস গপৌোল, অথি গতােরা তার পূমব্মই 
ক্তিগুণ কমষ্ট গপৌমে ক্ত ময়ে, তখন ক্তক গতােরা ব্লমব্, এিা গকাথা গথমক এল? তাহমল 
ব্মল োও, এ কষ্ট গতাোমের উপর গপৌমেমে গতাোরই পক্ষ গথমক। ক্তনশ্চয়ই আল্লাহ 
প্রমতযক ক্তব্ষময়র উপর ক্ষেতােীল। 
>>> 'ইব্মন আক্তব্ হাক্ততে নক্তথেুি কমরমেন গয, ওের ইব্মন খািাব্ ব্মলমেন, "ব্ের 
যুমদ্ধর এক ব্ের পর যখন ওহুে যুদ্ধ সংঘক্তিত হয়, তখন েুসলোমনরা োক্তস্ত গো  
কমর এই কারমণ গয, তারা ব্ন্দীমের েুক্তির জনয অক্তব্শ্বাসীমের কাে গথমক েুক্তিপণ 
গ্রহণ কমরক্তেল”। (পব্ম-৩৬)। 
উপরন্তু, েুহাম্মে ক্তব্ন ইোক, ইব্মন জুরাময়জ, আর-রাক্তব্ ক্তব্ন আনাস এব্ং আস-সুেক্তে 
ব্মলন গয, এই আয়াতক্তির (ব্মলা, "এক্তি গতাোরই ক্তনমজর পক্ষ গথমক") োমন হমলা, 
কারণ গতােরা তীরন্দাজরা আল্লাহর নব্ীর হুকুে অোনয কমর গসই স্থান পক্তরতযা  
কমরক্তেমল।’[6][7] 
তারপর, আব্ারও তাাঁর ব্যথমতার োয়োর অনুসারীমের ওপর িাপামনার গিষ্টা: 
৩:১৬৬-১৬৭- আর গযক্তেন েু’েল তসমনযর গোকাক্তব্লা হময়মে; গসক্তেন গতাোমের উপর 
যা আপক্ততত হময়মে তা আল্লাহর হুকুমেই হময়মে এব্ং তা এজনয গয, তামত 
ঈোনোরক্তে মক জানা যায়। (১৬৭)- এব্ং তামেরমক যামত সনাি করা যায় যারা 
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েুনাক্তিক ক্তেল। আর তামেরমক ব্লা হল এমসা, আল্লাহর রামহ লড়াই কর ক্তকংব্া 
েত্রুক্তে মক প্রক্ততহত কর। তারা ব্মলক্তেল, আেরা যক্তে জানতাে গয, লড়াই হমব্, তাহমল 
অব্েযই গতাোমের সামথ থাকতাে। গস ক্তেন তারা ঈোমনর তুলনায় কুিরীর কাোকাক্তে 
ক্তেল। যা তামের অন্তমর গনই তারা ক্তনমজর েুমখ গস কথাই ব্মল ব্স্তুতাঃআল্লাহ োলোমব্ 
জামনন তারা যা ক্তকেু গ াপন কমর থামক। 
>>> এখামন েুহাম্মে তাাঁর পরাজময়র োয়োর 'আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও তাাঁর 
অনুসারীমের' ওপর িাপামনার গিষ্টা করমেন। আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই েক্তেনা গেমড় আ  
ব্াক্তড়ময় ওহুে প্রামন্ত ক্ত ময় কুরাইেমের সামথ যুমদ্ধ জড়ামত রাজী ক্তেমলন না (পব্ম-
৫৫)।[8] 
ক্তকন্তু, েুহাম্মমের এই অজুহাত গ্রহণমযা য নয় এই কারমণ গয, ব্ের যুমদ্ধও ক্তকেু 
েুহাম্মে-অনুসারী যুমদ্ধ জড়ামত িানক্তন (পব্ম-৩০); তা সমেও েুসলোমনরা যুমদ্ধ জয়লাে 
কমরক্তেমলন, েুহাম্মমের োক্তব্কৃত "গিমরেতাকুমলর সাহামযয।" 
েুহাম্মমের োষায়: 
৮:৫-৭ - গযেন কমর গতাোমক গতাোর পরওয়ারমে ার ঘর গথমক গব্র কমরমেন নযায় 
ও সৎকামজর জনয, অথি ঈোনোরমের একক্তি েল (তামত) সম্মত ক্তেল না। (৬)- তারা 
গতাোর সামথ ক্তব্ব্াে করক্তেল সতয ও নযায় ক্তব্ষময়, তা প্রকাক্তেত হব্ার পর; তারা গযন 
েৃতুযর ক্তেমক ধ্াক্তব্ত হমচ্ছ গেখমত গেখমত। (৭) -আর যখন আল্লাহ েু’ক্তি েমলর একক্তির 
ব্যাপামর গতাোমের সামথ ওয়াো কমরক্তেমলন গয, গসক্তি গতাোমের হস্ত ত হমব্, আর 
গতােরা কােনা করক্তেমল যামত গকান রকে কন্টক গনই, তাই গতাোমের োম  আসুক; 
অথি আল্লাহ িাইমতন সতযমক স্বীয় কালামের োধ্যমে সমতয পক্তরণত করমত এব্ং 
কামিরমের েূল কতমন কমর ক্তেমত। [9][10]                                
আব্ারও গনা গসে ও ননমসে কথাব্াতমা! 
৩:১৬৮-১৬৯ - ওরা হমলা গয সব্ গলাক, যারা ব্মস গথমক ক্তনমজমের োইমের সম্বমদ্ধ 
ব্মল, যক্তে তারা আোমের কথা শুনত, তমব্ ক্তনহত হত না। তামেরমক ব্মল ক্তেন, এব্ার 



 

 

P
ag

e1
5

3
 

গতাোমের ক্তনমজমের উপর গথমক েৃতুযমক সক্তরময় োও, যক্তে গতােরা সতযব্ােী হময় 
থাক। 
আব্ারও প্রমলােন প্রেেমন: 
৩:১৬৯-১৭১ - আর যারা আল্লাহর রামহ ক্তনহত হয়, তামেরমক তুক্তে কখমনা েৃত েমন 
কমরা না। ব্রং তারা ক্তনমজমের পালনকতমার ক্তনকি জীক্তব্ত ও 
জীক্তব্কাপ্রাপ্ত। (১৭০)- আল্লাহ ক্তনমজর অনুগ্রহ গথমক যা োন কমরমেন তার গপ্রক্তক্ষমত 
তারা আনন্দ উেযাপন করমে। আর যারা এখনও তামের কামে এমস গপৌঁমেক্তন তামের 
গপেমন তামের জমনয আনন্দ প্রকাে কমর। কারণ, তামের গকান েয় েীক্ততও গনই এব্ং 
গকান ক্তিন্তা োব্নাও গনই। (১৭১) -আল্লাহর গনয়ােত ও অনুগ্রমহর জমনয তারা আনন্দ 
প্রকাে কমর এব্ং তা এোমব্ গয, আল্লাহ, ঈোনোরমের শ্রেিল ক্তব্নষ্ট কমরন না। 
তারপর, হােরা আল-আসাে অক্তেযান প্রসমে েুহাম্মমের ব্িব্য: 
৩:১৭২-১৭৫ - যারা আহত হময় পড়ার পমরও আল্লাহ এব্ং তাাঁর রসূমলর ক্তনমেমে োনয 
কমরমে, তামের েমধ্য যারা সৎ ও পরমহয ার, তামের জনয রময়মে েহান সওয়াব্। 
(১৭৩)-যামেরমক গলামকরা ব্মলমে গয, গতাোমের সামথ গোকামব্লা করার জনয 
গলামকরা সোমব্ে কমরমে ব্হু সাজ-সরোে; তামের েয় কর। তখন তামের ক্তব্শ্বাস 
আরও েৃঢ়তর হময় যায় এব্ং তারা ব্মল, আোমের জনয আল্লাহই যমথষ্ট; কতই না 
িেৎকার কাক্তেয়াব্ীোনকারী। (১৭৪)-অতাঃপর ক্তিমর এল েুসলোনরা আল্লাহর অনুগ্রহ 
ক্তনময়, তামের ক্তকেুই অক্তনষ্ট হমলা না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনু ত হল। ব্স্তুতাঃ 
আল্লাহর অনুগ্রহ অক্তত ক্তব্রাি। (১৭৫)- এরা গয রময়মে, এরাই হমল েয়তান, এরা 
ক্তনমজমের ব্নু্ধমের ব্যাপামর েীক্তত প্রেেমন কমর। সুতরাং গতােরা তামের েয় কমরা না। 
আর গতােরা যক্তে ঈোনোর হময় থাক, তমব্ আোমক েয় কর।    
আব্ারও েীক্তত প্রেেমন: 
৩:১৭৬ -১৭৭- আর যারা কুিমরর ক্তেমক ধ্াক্তব্ত হমচ্ছ তারা গযন গতাোক্তে মক ক্তিন্তাক্তম্বত 
কমর না গতামল। তারা আল্লাহ তা’আলার গকান ক্তকেুই অক্তনষ্ট সাধ্ন করমত পারমব্ না। 
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আমখরামত তামেরমক গকান কলযাণ োন না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। ব্স্তুতাঃ তামের জমনয 
রময়মে েহা োক্তস্ত। (১৭৭)- যারা ঈোমনর পক্তরব্মতম কুির ক্রয় কমর ক্তনময়মে, তারা 
আল্লাহ তা’আলার ক্তকেুই ক্ষক্ততসাধ্ন করমত পারমব্ না। আর তামের জনয রময়মে 
গব্েনাোয়ক োক্তস্ত। 
আব্ারও গনা গসে ও ননমসে কথাব্াতমা ও েীক্তত প্রেেমন: 
৩:১৭৮ - কামিররা গযন েমন না কমর গয আক্তে গয, অব্কাে োন কক্তর, তা তামের 
পমক্ষ কলযাণকর। আক্তে গতা তামেরমক অব্কাে গেই যামত কমর তারা পামপ উন্নক্তত 
লাে করমত পামর। ব্স্তুতাঃ তামের জনয রময়মে লাঞ্ছনাজনক োক্তস্ত। 
পক্তরমেমষ, েুহাম্মমের ক্তনমজই ক্তনমজর কতৃমমত্বর অনুমোেন োন ও প্রমলােন প্রেেমন: 
৩:১৭৯- নাপাকমক পাক গথমক পৃথক কমর গেয়া পযমন্ত আল্লাহ এেন নন গয, 
ঈোনোর ণমক গস অব্স্থামতই রাখমব্ন যামত গতােরা রময়ে, আর আল্লাহ এেন নন 
গয, গতাোক্তে মক  ায়মব্র সংব্াে গেমব্ন। ক্তকন্তু আল্লাহ স্বীয় রসূল  মণর েমধ্য যামক 
ইচ্ছা ব্াোই কমর ক্তনময়মেন। সুতরাং আল্লাহর ওপর এব্ং তাাঁর রসূল মণর ওপর গতােরা 
প্রতযয় স্থাপন কর। ব্স্তুতাঃ গতােরা যক্তে ক্তব্শ্বাস ও পরমহয ারীর ওপর প্রক্ততক্তষ্ঠত গথমক 
থাক, তমব্ গতাোমের জমনয রময়মে ক্তব্রাি প্রক্ততোন। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
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৭১: ওহুে যুদ্ধ– ১৮ (গেষ পব্ম): ব্ন্দী হতযা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁয়তাক্তল্লে 

 
 

ওহুে যুমদ্ধ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর নব্ী-গ ৌরব্ কীোমব্ 
ধূ্ক্তলসযাৎ হময়ক্তেল এব্ং ক্ততক্তন তাাঁর গসই হৃতম ৌরব্ পুনরুদ্ধামরর কী কী কলা-গকৌেল 
অব্লম্বন কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র েু'ক্তি পমব্ম করা হময়মে। 
ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয, ওহুে যুদ্ধ গেষ ও হােরা আল-আসাে অক্তেযান গথমক প্রতযাব্তমমনর পর 
েুহাম্মমের আমেমে ক্ততন ব্যক্তিমক হতযা করা হয়। 
গসই ক্ততন ব্যক্তির নাে: 
১) েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা (Muawiya bin al-Mughira), 
২) আবু্ আজযা আের ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উসোন ক্তব্ন উহাময়ব্ ক্তব্ন হাক্তেিা ক্তব্ন 
জুোহ (Abu Azza al-Jumahi), এব্ং 
৩) আল-হাক্তরথ ক্তব্ন সুয়াময়ে ক্তব্ন সাক্তেত (Al-Harith b. Suwayd b. Samit) 
েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা ও আবু্ আজযা আল-জুোক্তহ হতযাকামণ্ডর উপাখযান েুহাম্মে 
ইব্মন ইোমকর ব্ণমনায় অনুপক্তস্থত। ক্তকন্তু ইব্মন ক্তহোে, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তে 
তা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ। 
েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা এব্ং আবু্ আজযা আল-জুোক্তহ গক খুন: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ সাল) ও আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: 
'আবু্ উব্াময়ো ব্মলন: 
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"তাাঁর গসই অক্তেযামনর [হােরা আল-আসাে] প্রাক্কামল, েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর পূমব্ম, ক্ততক্তন 
েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা ও আবু্ আযযাহ আল-জুোক্তহ-গক পাকড়াও কমরন। েুয়াক্তব্য়া 
ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা ক্তেল আব্েুল োক্তলক ক্তব্ন োরওয়ামনর নানা, তাাঁর ো আময়োর ব্াব্া। 
গস ওহুে যুদ্ধমক্ষত্র গথমক পলায়ন কমরক্তেল। ব্লা হয়, যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা ও আম্মার 
ক্তব্ন ইয়াক্তসর তামক হতযা কমর। 
ওসোন ক্তব্ন আিিামনর কামে গস আশ্রয় গনয়। ওসোন ক্তব্ন আিিান আল্লাহর নব্ীর 
কামে তার ক্তনরাপিার আমব্েন কমর এব্ং ক্ততক্তন তা েেুর কমরন এই েমতম গয, ক্ততন 
ক্তেন পর যক্তে তামক পাওয়া যায়, তমব্ তামক গযন খুন করা হয়।  
গস গসখামন ক্ততন ক্তেমনর গব্ক্তে অব্স্থান কমর ও ক্তনমজমক লুক্তকময় রামখ। আল্লাহর নব্ী 
তাাঁর গসই েুইজন অনুসারীমক পাঠান ও ব্মলন, "তামক গতােরা এই এই জায় ায় 
পামব্।" তারা তামক গসখামন পায় ও হতযা কমর (আল তাব্ারী: গস েক্কায় ক্তিমর যাওয়ার 
সেয় রাস্তা েুল কমর এব্ং ক্ততন ক্তেন গেষ হওয়ার পর ক্তকেু েুসলোমনর হামত ধ্রা 
পমড় ও খুন হয়)।' [1][2] 
‘আল্লাহর নব্ী আবু্ আজযা আের ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উসোন ক্তব্ন উহাময়ব্ ক্তব্ন হাক্তেিা 
ক্তব্ন জুোহ-গক ও পাকড়াও কমরন। আল্লাহর নব্ী তামক ব্ের যুমদ্ধ ব্ন্দী কমরক্তেমলন 
এব্ং গস পাাঁি কনযার জনক ও েক্তরদ্র ক্তব্ধ্ায় ক্তব্না েুক্তিপমণই তামক ক্ততক্তন এই েমতম 
েুক্তি ক্তেময়ক্তেমলন গয, গস আর তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমব্ না (পব্ম-৩৭)।[3] 
ওহুে যুমদ্ধর আম , েক্কায় সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়া (Safwan b. Umayya) নামের 
এক গনতা তামক বু্ক্তেময়-সুক্তেময় ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণ করামত রাক্তজ করান এই েমতম 
গয, ক্ততক্তন তামক সেৃদ্ধোলী (Enrich) করমব্ন; আর যক্তে গস যুমদ্ধ ক্তনহত হয়, তমব্ 
ক্ততক্তন তার কনযামের করমব্ন সেৃদ্ধোলী। েুসলোনমের হামত গস কীোমব্ ধ্রা পমড়ক্তেল, 
তার গকামনা ক্তব্ব্রণ প্রকাক্তেত হয়ক্তন। [4][5] 
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গস আল্লাহর নব্ীর কামে ক্ষো প্রাথমনা কমর, ক্তকন্তু ক্ততক্তন ব্মলন, “এর পর তুই েক্কায় 
ক্ত ময় আর কখমনাই গযন  ামল হাত গব্ালামত না পাক্তরস ও ব্ক্তলস, ‘আক্তে েুহাম্মেমক 
েুইব্ার গধ্াাঁকা ক্তেময়ক্তে’; যুব্াময়র, তার  েমান নাও” এব্ং যুব্াময়র তা-ই কমর।’ 
আক্তে শুমনক্তে, সাময়ে ক্তব্ন আল-েুসাময়ব্ হইমত ব্ক্তণমত আমে গয আল্লাহর নব্ী তামক 
ব্মলন, "ক্তব্শ্বাসীমের উক্তিত নয় গয, তারা একই সপম িারা েুইব্ার েংক্তেত হয়। গহ 
আক্তসে ক্তব্ন থাক্তব্ত, এর কল্লা গকমি গিল," এব্ং গস তা-ই কমর। [1][6] 
 

আল-হাক্তরথ ক্তব্ন সুয়াময়ে ক্তব্ন সাক্তেত গক খুন: 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
'আল-হাক্তরথ ক্তব্ন সুয়াময়ে ক্তব্ন সাক্তেত ক্তেল এক েুনাক্তিক। গস েুসলোনমের সামথ 
ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণ কমর। যখন তসনযরা যুদ্ধ শুরু কমর তখন গস আল েুজাধ্ধ্ার 
ক্তব্ন ধ্ায়াে আল-ব্ালাক্তয়-গক আক্রেণ কমর ও হতযা কমর।  
তারপর গস েক্কায় কুরাইেমের সামথ গযা োন কমর। তখন আল্লাহর নব্ী ওেরমক 
হুকুে কমরন গয, যক্তে গস তামক ধ্রমত পামর, তমব্ গস গযন তামক খুন কমর। ক্তকন্তু গস 
তামক [ওের] এক্তড়ময় েক্কায় পলায়ন কমর। 
তারপর গস তার োই আল-জুলামসর কামে এই কােনা কমর খব্র পাঠায় গয, তামক 
গযন ক্ষো করা হয়, যামত গস তার গলাকজনমের সামথ ক্তেক্তলত হমত পামর। আল-
আব্বামসর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্লা হময়মে গয, এই 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ নাক্তজল কমর, 
৩:৮৬ - 'গকেন কমর আল্লাহ এেন জাক্ততমক গহোময়ত োন করমব্ন, যারা ঈোন আনার 
পর এব্ং রসূলমক সতয ব্মল সাক্ষয গেয়ার পর এব্ং তামের ক্তনকি প্রোণ এমস যাওয়ার 
পর কামির হময়মে। আর আল্লাহ জামলে সম্প্রোয়মক গহোময়ত োন কমরন না।' [7] 
ইব্মন ক্তহোমের (েৃতুয ৮৩৩ সাল) ব্ণমনা: 
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‘আল-হাক্তরথ ক্তব্ন সুয়াময়ে গয কারমণ আল েুজাধ্ধ্ার গক হতযা কমরক্তেল তা হমলা আউস 
ও খাযরাজ গ ামত্রর েমধ্য সংঘক্তিত ক্তব্ক্তচ্ছন্ন লড়াই গুমলার একক্তিমত গস তার ক্তপতা 
সুয়াময়ে গক খুন কমরক্তেল। 
যখন আল্লাহর নব্ী তাাঁর ক্তকেু অনুসারীমের সামথ ক্তেমলন, তখন হঠাৎ আল-হাক্তরথ 
েক্তেনার একক্তি ব্া ান গথমক রমির ো  লা া গপাষামক গব্র হময় আমস। আল্লাহর নব্ী 
ওসোন গক তার কল্লা কািার হুকুে গেন। অমনযরা ব্মল, গসক্তি ক্তেল একজন আনসার, 
গয এই কাজক্তি কমরক্তেল।’ [8] 
[এই আঠারক্তি পমব্ম ব্ক্তণমত ওহুে যুমদ্ধর সকল তথযসূত্র (References) ইসলামের 
ইক্ততহামসর আক্তে-উৎমসর (Primary Sources of annals of Islam) ইংমরক্তজ 
অনুব্াে গথমক সরাসক্তর অনূক্তেত: অনুব্াে, গলখক। (9)] 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী 
অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, 
১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৩১   
[2] অনুরূপ ব্ণমনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২),ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৪ 
[3] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ৩১৭ 
[4] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ৩৭০ 
[5] Ibid আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৮৫ 
[6] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৬১৮, পৃষ্ঠা ৭৫৭ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[7] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক, ৩৮৪ 
[8] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৬০৭ - পৃষ্ঠা ৭৫৫-৭৫৬ 
[9] ওহুে যুমদ্ধর ব্ণমনার আক্তে-উৎস: 
Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৯১; 
Ibid আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৮৪ -১৪৩১; 
“ক্তকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাক্তব্র” – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুব্াে এস 
েইনুল হক, প্রকােক ক্তকতাব্ েব্ন, নয়া ক্তেক্তল্ল, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-
9(set), েলুউে ২, পািম-১, পৃষ্ঠা-৪২-৪৯; 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
“ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৯৯-৩৩৪; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; 
ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৯৯-১৬২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল): 
“Do not leave this place--” 
Volume 5, Book 59, Number 375: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5680-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-375.html 
Volume 4, Book 52, Number 276 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3491-sahih-bukhari-volume-004-
book-052-hadith-number-276.html 
The companions of the Prophet were divided into two groups 
Volume 5, Book 59, Number 380: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5675-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-380.html 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5680-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-375.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5680-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-375.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3491-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-276.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3491-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-276.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5675-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-380.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5675-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-380.html
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Volume 3, Book 30, Number 108: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/63-
Sahih%20Bukhari%20Book%2030.%20Virtues%20Of%20Madina/2320-sahih-bukhari-
volume-003-book-030-hadith-number-108.html 
Broken canine tooth- ‘Allah's Wrath has become severe’ 
Volume 5, Book 59, Number 400-403: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5655-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-400.html 
'Who will go on their (i.e. pagans') track?' He then selected seventy men (Q: 3:172) 
Volume 5, Book 59, Number 404: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5651-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-404.html 
Ansar had more martyrs than any body else - seventy on the day of Uhud: 
Volume 5, Book 59, Number 405: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5650-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-405.html 
কুরান: সুরা আল-ইেরান, আয়াত: ৩:১২১-১৭৯ 
ইব্মন কাক্তথমরর (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান তিসীর 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemi
d=46#1 
তািসীর যালালীন (১৪৫৯-১৫০৫) 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=3&tAyah
No=121&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
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৭২: আল-রাজী ক্তেব্স (The day of Al-Raji)! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গেিক্তল্লে 

 
 

ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় বৃ্হৎ রিক্ষয়ী সংঘষম ওহুে যুদ্ধ কী কারমণ সংঘক্তিত 
হময়ক্তেল; ওহুে যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কামল স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর 
এক-তৃতীয়াংে অনুসারী যুমদ্ধ অংেগ্রহণ না কমর োেপথ গথমক কী কারমণ েক্তেনা 
প্রতযাব্তমন কমরক্তেমলন; ওহুে যুদ্ধমক্ষমত্র গপৌঁোর আম  পক্তথেমধ্যই এক অন্ধমক েুহাম্মে 
অনুসারীরা কী কারমণ খুন কমরক্তেমলন; এই যুমদ্ধ ইহুক্তেমের েূক্তেকা কী ক্তেল; েুসলোনরা 
যুমদ্ধর প্রথোব্স্থায় সুক্তব্ধ্াজনক অব্স্থায় থাকার পমরও কী কারমণ তামের িরে পরাজয় 
ঘমিক্তেল; এই যুমদ্ধ েুহাম্মে ক্তনমজও কীোমব্ আক্রান্ত ও োরীক্তরক আঘাত প্রাপ্ত 
হময়ক্তেমলন; ব্হু কুরাইমের হতযাকারী হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্-গক ওয়াহাক্তে 
নামের এক ক্রীতোস ব্েমার আঘামত ক্তনেমেোমব্ কীোমব্ হতযা কমর কুরাইমের 
প্রক্ততমোধ্সৃ্পহা ক্তনবৃ্ি কমরক্তেমলন; ক্তহন্দ ক্তব্নমত ওতব্া প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহায় েৃত হােজার 
গপি ক্তিমড় কক্তলজা গকমি গব্র কমর তার ক্তকেু অংে কীোমব্ ক্তিব্ামনার গিষ্টা কমরক্তেমলন 
ও তাাঁর সহকারী েক্তহলামের সমে ক্তনময় হােজা ও অনযানয ক্তকেু েৃত েুহাম্মে-অনুসারীমের 
কান ও নাক গকমি তা ক্তেময়  লার হার, পাময়র েল ও কামনর েুল ততক্তর কমর গসগুমলা 
তাাঁরা ওয়াহাক্তেমক উৎস ম কমর কৃতজ্ঞতা প্রকাে কমরক্তেমলন; সেব্য়সী িািা হােজার 
এই করুণ পক্তরণক্ততমত গোকাহত েুহাম্মে কী রূমপ তাাঁর েেমমব্েনা প্রকাে ও ক্রন্দন 
কমরক্তেমলন; এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের নব্ী গ ৌরব্ কীোমব্ ধূ্ক্তলসযাৎ হময়ক্তেল এব্ং ক্ততক্তন 
তাাঁর গসই হৃতম ৌরব্ পুনরুদ্ধামরর কী কী কলা-গকৌেল অব্লম্বন কমরক্তেমলন; যুদ্ধ গেমষ 



 

 

P
ag

e1
6

3
 

েুহাম্মমের ক্তনমেমমে ক্ততন ব্যক্তিমক কী কারমণ খুন করা হময়ক্তেল - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
ধ্ারাব্াক্তহক আমলািনা  ত আঠারক্তি পমব্ম করা হময়মে।  
ওহুে যুমদ্ধর োস িামরক পমর (জুলাই-আ স্ট, ৬২৫ সাল) আোল ও আল-কারা (Adal 
and al-Qara) গ ামত্রর ক্তকেু গলাক েুহাম্মমের কামে এমস গঘাষণা গেয় গয, তামের 
অমনমকই ইক্ততেমধ্য ইসলাে গ্রহণ কমরমে। তারা েুহাম্মমের কামে অনুমরাধ্ কমর, ক্ততক্তন 
গযন তামের এলাকার গলাকমের কুরান ক্তেক্ষা ও ইসলামের আমেে ক্তনমষধ্ ক্তেক্ষা গেয়ার 
জনয তাাঁর ক্তকেু অনুসারীমক তামের সমে পাঠান। 
েুহাম্মে তাাঁর েয়জন অনুসারীমক তামের সমে পাঠান। ক্তকন্তু পক্তথেমধ্য 'আল-রাজী' নােক 
স্থামন ঐ গলামকরা হুোময়ল (Hudhayl) গ ামত্রর ক্তকেু গলাকমক গডমক ক্তনময় েুহাম্মে-
অনুসারীমের ওপর হােলা িালায়। তারা তামের ক্ততনজনমক গসখামনই খুন কমর ও 
আল-যাহরান নােক স্থামন খুন কমর আরও একজনমক। 
ব্াক্তক েুইজন েুহাম্মে অনুসারীমক তারা ধ্মর ক্তনময় আমস েক্কায়। ক্তপতৃহতযার 
প্রক্ততমোধ্সৃ্পহায় হুজাময়র ক্তব্ন আবু্ ইহাব্ আল-তাক্তেক্তে ও সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়া 
নােক েুই কুরাইে তামেরমক ক্তকমন ক্তনময় হতযা কমর। 
ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), ইব্মন ক্তহোে ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনা: [1][2][3] 
আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো (Asim b. 'Umar b.Qatada) হইমত > েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক হইমত > ক্তজয়াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাই হইমত > আবু্ েুহাম্মে আব্েুল 
োক্তলক ক্তব্ন ক্তহোে: [4] 
'ওহুে যুমদ্ধর পমর ক্তকেু আোল ও আল-কারা গ াত্রব্াসী আল্লাহর নব্ীর কামে আমস। 
তারা ব্মল গয, তামের ক্তকেু গলাক ইক্ততেমধ্যই ইসলাে গ্রহণ কমরমে এব্ং তারা তাাঁমক 
তাাঁর ক্তকেু অনুসারীমক তামের এলাকার জন ণমক কুরান ক্তেক্ষা ও ইসলামের আমেে 
ক্তনমষধ্ ক্তেক্ষা গেয়ার জনয তামের সমে পাঠামনার অনুমরাধ্ কমর। 
আল্লাহর নব্ী এই েয়জন অনুসারীমক তামের সমে পাঠান: 
োরথাে ক্তব্ন আবু্ োরথাে আল-ঘানাক্তয় - হােজার এক ক্তেত্র; 
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খাক্তলে ক্তব্ন আল-বু্কাময়র আল-গলইক্তথ - ব্ানু আক্তে ক্তব্ন কাব্ গ ামত্রর এক ক্তেত্র; 
আক্তসে ক্তব্ন থাক্তব্ত ক্তব্ন আবু্ল-আকলাহ - ব্ানু আের ক্তব্ন আউি ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন 
আল-আউস গ ামত্রর এক োই; 
খুব্াময়ব্ ক্তব্ন আক্তে (Khubayb b. 'Adiy) - ব্ানু জাহজাব্া ক্তব্ন কুলিা ক্তব্ন আের 
ক্তব্ন আউি গ ামত্রর এক োই; 
যাময়ে ক্তব্ন আল-োক্তথননা ক্তব্ন েুয়াক্তব্য়া (Zayd b. al-Dathinna) - ব্ানু ব্াময়ো ক্তব্ন 
আের ক্তব্ন যুরাময়ক ক্তব্ন আব্েু হাক্তরথা ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন ঘােব্ ক্তব্ন জুোে ক্তব্ন আল-
খাযরাজ গ ামত্রর এক োই; এব্ং 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন তাক্তরক - ব্ানু জাির ক্তব্ন আল-খাযরাজ ক্তব্ন আের ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন 
আল-আউস গ ামত্রর এক ক্তেত্র। 
আল্লাহর নব্ী োরথাে-গক তামের গনতৃমত্ব ক্তনময়া  কমরন। েলক্তি যখন ক্তহজামজর আল-
হাোর (আসিান ও েক্কার েধ্যব্তমী একক্তি স্থান) উপক্তর োম র এক গজলায় 
অব্ক্তস্থত 'আল-রাজী' নােক স্থামন আমস, গযক্তি ক্তেল হুোময়ল গ ামত্রর জল-
স্থান (Watering-place), তারা তামের সামথ ক্তব্শ্বাসঘাতকতা কমর এব্ং তামের 
ক্তব্রুমদ্ধ হুোময়ল গ ামত্রর (Hudhayl) ক্তকেু গলাকমক গডমক ক্তনময় আমস। 
যখন তারা প্রহরীক্তব্হীন অব্স্থায় োলপত্র ক্তনময় ব্মস ক্তেল, তখন ঐ গলামকরা হামত 
তরব্াক্তর উাঁক্তিময় হঠাৎ তামেরমক আক্রেণ কমর। িমল তারাও তরব্াক্তর ক্তনময় ঐ 
গলাকমের সামথ লড়াইময় প্রস্তুত হয়। 
ক্তকন্তু ঐ গলামকরা ব্মল গয, তামেরমক হতযা করার গকামনা উমেেযই তামের গনই; উমেেয 
হমলা - তামেরমক ক্তেময় েক্কাব্াসীমের কাে গথমক ক্তকেু উপাজমমনর ব্যব্স্থা করা। ঐ 
গলামকরা আল্লাহর কসে গখময় ব্মল গয, তারা তামেরমক হতযা করমব্ না। 
োরথাে, খাক্তলে ও আক্তসে ব্মল, "আল্লাহর কসে, আেরা কখমনাই েুেক্তরকমের 
(Polytheist) গকান প্রক্ততশ্রুক্তত ও িুক্তি গেমন গনব্ না।" তারপর তারা ঐ গলাকমের 
সামথ লড়াই করমত থামক যতক্ষমণ না তামের সব্াই েৃতুযব্রণ কমর। 
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আক্তসে-গক হতযার পর হুোময়মলর ঐ গলামকরা তার কল্লাক্তি (Head) ক্তনময় ক্ত ময় সুলািা 
ক্তব্নমত সা'ে ক্তব্নমত সুহাময়ে (Sulafa d. Sa'd d. Shuhayd)-এর কামে ক্তব্ক্তক্র 
করমত গিময়ক্তেল। কারণ ওহুে যুমদ্ধ যখন গস [আক্তসে] তাাঁর েুই সন্তানমক খুন কমর 
তখন ক্ততক্তন [সুলািা] প্রক্ততজ্ঞা কমরন গয, যক্তে কখমনা ক্ততক্তন তার কল্লাক্তি পান, তমব্ 
গসই োথার খুক্তলমত কমর ক্ততক্তন েেযপান করমব্ন; ক্তকন্তু েীেরুল (Hornet) তামক রক্ষা 
কমর। 
(আল-তাব্ারী: সুলািা ক্তেমলন আব্ে আল-োর গ ামত্রর তালহা ক্তব্ন আক্তব্ তালহার স্ত্রী, 
গয গ াত্রক্তি েক্কার যুদ্ধ-োণ্ডা রক্ষার োক্তয়মত্ব। এই যুদ্ধ-োণ্ডা রক্ষার োক্তয়ত্ব পালন কামল 
তালহা ও তার িার গেমল সন্তান খুন হয়।) 
যখন তার লাে ও তামের েমধ্য েীেরুল আমস, তারা ব্মল, "তামক সন্ধযা পযমন্ত গরমখ 
োও, যখন েীেরুল তামক গেমড় িমল যামব্, তখন আেরা তার কল্লাক্তি ক্তনমত পারমব্া।" 
ক্তকন্তু আল্লাহ গসই পাথুমর নেী খামত ব্নযা গপ্ররণ কমর এব্ং তা আক্তসমের েৃতমেহ েূমর 
সক্তরময় ক্তনময় যায়।   
যাময়ে, খুব্াময়ব্ ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন তাক্তরক ক্তেল েুব্মল প্রকৃক্ততর এব্ং তারা জীব্ন 
ব্াাঁিামনার গিষ্টায় তামের কামে আত্মসেপমণ কমর। ঐ গলামকরা তামেরমক ব্ন্দী কমর 
ক্তব্ক্তক্রর জনয েক্কার উমেমে যাত্রা কমর। 
যখন তারা আল-যাহরান (al-Zahran) নােক স্থামন, আব্েুল্লাহ তার ব্ন্দীেো ক্তেক্তথল 
কমর এব্ং তার তরব্াক্তর গিমন গব্র কমর। ক্তকন্তু তারা তার কাে গথমক ক্তপেু হমঠ ক্ত ময় 
তার ওপর পাথর ক্তনমক্ষপ করমত থামক, যতক্ষমণ না তার েৃতুয হয়। 
খুব্াময়ব্ ও যাময়ে গক তারা েক্কায় ধ্মর ক্তনময় আমস। 
হুজাময়র ক্তব্ন আবু্ ইহাব্ আল-তাক্তেক্তে নামের ব্ানু নওিল গ ামত্রর এক ক্তেত্র, উকব্া 
ক্তব্ন আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আক্তের ক্তব্ন নওিমলর জনয খুব্াময়ব্-গক ক্রয় কমরন; যামত উকব্া 
ক্তব্ন আল-হাক্তরথ তামক হতযা কমর তার ক্তপতৃহতযার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত পামর। আবু্ ইহাব্ 
ক্তেমলন আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আক্তেমরর োই, তারা ক্তেমলন একই োময়র সন্তান। 
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সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়া তাাঁর ক্তপতা উোইয়া ক্তব্ন খালামির খুমনর প্রক্ততমোধ্সৃ্পহায় 
যাময়েমক হতযা করার জনয ক্রয় কমর। সািওয়ান তামক ক্তনসিাস নামের তার কাে 
গথমকই েুক্তিপ্রাপ্ত এক োমসর (freedman) সামথ আল-তাক্তনমে পাঠান এব্ং তারা 
তামক হতযার জনয হারাে গথমক ব্াক্তহমর ক্তনময় আমস। 
ক্তনসিাস তামক হতযা কমর। 
তারপর তারা খুব্াময়ব্-গক কু্রেক্তব্দ্ধ কমর হতযা করার জনয আল-তাক্তনমে ক্তনময় আমস। 
কময়ক রাকাত নাোজ পড়ার জনয গস তামের কামে ক্তকেু সেময়র আমব্েন কমর, তারা 
তামত রাক্তজ হয়। গস েুই রাকাত িেৎকার নাোমজ পমড় এব্ং তারপর গলাকজনমের 
ক্তেমক ঘুমর োাঁক্তড়ময় ব্মল, "গতােরা হয়মতা েমন করমত পার গয, আক্তে েৃতুযেময় েীত 
হময় সেয় গক্ষপণ করক্তে, এেনক্তি না হমল আক্তে হয়মতা আরও গব্ক্তে সেয় নাোমজ 
থাকতাে।” 
খুব্াময়ব্ ক্তব্ন আক্তেই ক্তেল সব্মপ্রথে ব্যক্তি, গয েৃতুযর আম  েুই রাকাত নাোমজর প্রথা 
প্রক্ততষ্ঠা কমরক্তেল। 
তারপর তারা তামক কামঠর ওপর খাড়া কমর ও যখন তামক গব্াঁমধ্ গিমল তখন গস 
ব্মল, "গহ আল্লাহ, আোরা গতাোর নব্ীর ব্াতমা গপৌঁমে ক্তেময়ক্তে, সুতরাং আ ােীকাল 
তামক ব্ল আোমের কী করা হময়মে।" 
তারপর গস ব্মল, "গহ আল্লাহ, তামেরমক গুমন রাখ ও এমক এমক হতযা কর, তামের 
কাউমকই পালামত ক্তেও না।" 
তারপর তারা তামক হতযা কমর। 
সম্মাক্তনত োস অক্ততক্রান্ত হওয়ার পূব্ম পযমন্ত তারা খুব্াময়ব্-গক ব্ন্দী অব্স্থায় ধ্মর রামখ 
এব্ং তারপর তারা তামক হতযা কমর।’ [5] [পব্ম-২৯] 
আল-ওয়াক্তকক্তের অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
'ক্তলহাময়ন (Lihyan) গ ামত্রর গলামকরা তামের েলপক্তত সুক্তিয়ান ক্তব্ন খাক্তলে আল-
হুোক্তল-গক (Sufyan b. Khalid Al-Hudhali) হতযার প্রক্ততমোধ্ গ্রহমণর প্রমিষ্টায় 
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আোল ও আল-কারা গ ামত্রর ঐ গলাকমের োড়া কমর প্রক্তেক্ষক পাঠামনার আমব্েন 
সহকামর পাঠায়।’  (অনুব্াে ও [**] গযা  – গলখক) 
>>> আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, 
“েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃেংস কেমকামণ্ড আক্রান্ত, 
ক্ষক্ততগ্রস্ত ও স্বজন-হারা কুরাইেরা তাাঁমের প্রক্ততক্তহংসা িক্তরতাথম করমতই এই হতযাকাণ্ড 
ঘক্তিময়ক্তেমলন।” 
খুব্াময়ব্ ক্তব্ন আক্তে ও যাময়ে ক্তব্ন আল-োক্তথননার হতযার েূল কারণ হমলা উকব্া ক্তব্ন 
আল-হাক্তরথ ও সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়ার ক্তপতৃহতযার প্রক্ততমোধ্ গ্রহণ। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪২৬-৪৩৩ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী 
অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, 
১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৩২-১৪৩৭ 
 [3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৬৩; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader 
Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৬ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852  
[4] ক্তজয়াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাই ক্তেমলন েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর োত্র (পব্ম-৪৪)   
[5] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৬৬৪, পৃষ্ঠা ৭৬১ 
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৭৩: আবু্ সুক্তিয়ানমক হতযার উমেমেয গুপ্তঘাতক গপ্ররণ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে–সাতিক্তল্লে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর েক্তেনায় গস্বচ্ছাক্তনব্মাসমনর (ক্তহজরত) 
পর তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীরা েক্কার কুরাইে, েক্তেনার ইহুক্তে সম্প্রোয় ও েক্তেনার 
িতুষ্পামশ্বমর অনযানয অেুসক্তলে জনম াষ্ঠীর ওপর গয আগ্রাসী, নৃেংস ও সন্ত্রাসী 
কেমকামণ্ডর সূত্রপাত কমরক্তেমলন, তারই ধ্ারাব্াক্তহকতায় আোল ও আল-কারা গ ামত্রর 
ক্তকেু গলাক হুোময়ল গ ামত্রর ক্তকেু গলামকর সহায়তায় েুহাম্মমের েয়জন অনুসারীমক 
কীোমব্ আক্রেণ কমর তামের িারজনমক খুন এব্ং খুব্াময়ব্ ক্তব্ন আক্তে ও যাময়ে ক্তব্ন 
আল-োক্তথননা নামের েুইজনমক ব্ন্দী কমর েক্কায় ধ্মর ক্তনময় এমসক্তেমলন এব্ং হুজাময়র 
ক্তব্ন আবু্ ইহাব্ আল-তাক্তেক্তে ও সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়া নােক েুই কুরাইে তামেরমক 
ক্তকমন ক্তনময় কী কারমণ হতযা কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা 
হময়মে। 
খুব্াময়ব্ ক্তব্ন আক্তে ও যাময়ে ক্তব্ন আল-োক্তথননার হতযাকাণ্ড সংঘক্তিত হওয়ার 
পর, অনক্ততক্তব্লমম্ব েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ কুরাইে গনতা আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্মক 
হতযার আমেে সহকামর ‘আের ক্তব্ন উোইয়া (Amr bin Umayya)’ নােক তাাঁর এক 
আক্তে েক্কাব্াসী অনুসারীমক (েুহাক্তজর) েক্কায় গপ্ররণ কমরন। আেরমক সাহাযয করার 
জনয েুহাম্মে তাাঁর এক আক্তে েক্তেনাব্াসী অনুসারীমক ও (আনসার) তার সমে পাঠান। 
ক্তকন্তু এই েুই ঘাতক আবু্ সুক্তিয়ানমক হতযা করমত ব্যর্থ হয়। আবু্ সুক্তিয়ানমক হতযার 
আম ই েক্কাব্াসীরা ‘আের’-গক ক্তিমন গিমল এব্ং তারা তামেরমক ধ্াওয়া কমর। 
ঘাতকরা পাক্তলময় আসমত ব্াধ্য হয়। 
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পাক্তলময় আসার সেয় পক্তথেমধ্য ঘাতক আের ক্তব্ন উোইয়া ক্ততনজন োনুষমক অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় খুন কমর, যামের একজন ক্তেমলন এক-গিাখ-অন্ধ প্রক্ততব্ন্ধী। 
ঐ অন্ধ প্রক্ততব্ন্ধীর সমতজ গিাখক্তির গেতমর আের তার ধ্নুমকর আ া ঢুক্তকময় ক্তেময় 
সমজামর িাপ ক্তেমত থামক, যতক্ষণ পযমন্ত না তা গলাকক্তির গিামখর ক্তেতর ক্তেময় ঢুমক 
তাাঁর ঘামড়র ক্তপেন ক্তেক ক্তেময় ব্াক্তহমর গব্র হময় আমস! 
কী অপরামধ্ ঐ অন্ধ প্রক্ততব্ন্ধী োনুষক্তিমক এেন অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন করা 
হময়ক্তেল, তার প্রাণব্ন্ত ক্তব্ব্রণ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা ক্তলমখ গরমখমেন! 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনা: [1] [2] [3] [4] 
[আল-তাব্ারী <] ইব্মন হুোময়ে হইমত < সালাো ক্তব্ন আল িােল হইমত < েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক হইমত < জাির ক্তব্ন আল-িােল ক্তব্ন আল-হাসান ক্তব্ন আের ক্তব্ন 
উোইয়া হইমত ব্ক্তণমত হময়মে গয গেষ উি ব্যক্তিক্তি ব্মলমেন: 
'খুব্াময়ব্ ও তার সেীমের খুন হওয়ার পর আল্লাহর নব্ী আোর [আের ক্তব্ন উোইয়া] 
সামথ একজন আনসারমক সমে ক্তেময় এই আমেে সহকামর পাঠান গয, আেরা গযন 
আবু্ সুক্তিয়ানমক খুন কক্তর; তাই আেরা রওনা হই।  
আোর সেীর গকামনা উি ক্তেল না এব্ং তার পাময় ক্তেল জখে, তাই আক্তে তামক আোর 
উমির ওপর সওয়ার কমর ইয়াজাজ উপতযকা পযমন্ত ক্তনময় আক্তস ও তার এক গকামণ 
পশুক্তিমক েক্তড় ক্তেময় গব্াঁমধ্ গরমখ আেরা ক্তব্শ্রাে ক্তনই।  
আক্তে আোর সেীর কামে এই প্রস্তাব্ ক্তেই গয, আেরা আবু্ সুক্তিয়ামনর ব্ক্তড়মত যাব্ ও 
যখন আক্তে তামক হতযার গিষ্টা করমব্া, তখন গস িারক্তেমক নজর রাখমব্। যক্তে গকামনা 
গ ালোল হয় ক্তকংব্া গস যক্তে গকামনা ক্তব্পমের আেংকা কমর, তমব্ গস গযন উিক্তির 
কামে ক্তিমর আমস ও েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমর আল্লাহর নব্ীমক খব্রক্তি জানায়; গস 
আোমক গিমল গরমখই গযমত পামর এ কারমণ গয, এই জায় াক্তি আোর খুব্ পক্তরক্তিত 
ও আক্তে দ্রুত হাাঁিমত পাক্তর। 
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আোর কামে ক্তেল ঈ মলর পালমকর েত এক গোি েুক্তর, যখন আেরা েক্কায় প্রমব্ে 
কক্তর, তখন আক্তে তা এেনোমব্ প্রস্তুত রাক্তখ, যক্তে গকউ আোমক ধ্রার গিষ্টা কমর, তমব্ 
আক্তে তা ক্তেময় তামক খুন করমত পাক্তর।  
আোর সেীর অনুমরাধ্ এই গয আেরা সাত ব্ার ক্বাব্া প্রেক্তক্ষণ কক্তর ও কময়ক রাকাত 
নাোজ পমড় কাজক্তি শুরু কক্তর। 
আক্তে তামক ব্ক্তল গয, আক্তে েক্কাব্াসীমের সম্বমন্ধ তার গিময় অমনক োল জাক্তন: সন্ধযার 
সেয় তারা তার প্রােমণ পাক্তন ক্তেিায় ও তামত ব্মস থামক, িমল ক্তিত্রক্তব্ক্তিত্র গঘাড়ার 
গিময়ও গব্ক্তে সহমজ তারা আোমক ক্তিনমত পারমব্। 
ক্তকন্তু গস আোমক গসই অনুমরাধ্ করমতই থামক যতক্ষণ না গস গযিা গিময়মে আেরা 
তা-ই কক্তর। যখন আেরা ক্বাব্া গথমক গব্র হময় তামের গসই জিলার একক্তির পাে 
ক্তেময় যাই, তখন এক গলাক আোমক ক্তিমন গিমল ও তার  লার সেস্ত েক্তি ক্তেময় 
ক্তিৎকার কমর ব্মল, 
"এই গসই 'আের ক্তব্ন উোইয়া'!" 
তারপর েক্কাব্াসীরা আোমের ক্তেমক গেৌমড় আমস. ও ব্মল, "আল্লাহর কসে, ‘আের’ 
গকামনা োল কামজ আমসক্তন। গস অক্তনষ্ট োড়া কখমনা গকামনা োল ক্তকেু ক্তনময় আমস 
না;" কারণ ধ্েমহীন সেময় ‘আের’ ক্তেল ক্তহংস্র (Violent) ও অব্াধ্য (Unruly) এক 
ব্যক্তি। 
তারা আোমের ক্তপেু ক্তপেু েুমি আমস এব্ং আক্তে আোর সেীমক পালামত ব্ক্তল। কারণ 
আক্তে গয আেংকাক্তি কমরক্তেলাে, ক্তঠক তাইই ঘমিমে, এই অব্স্থায় আবু্ সুক্তিয়ানমক 
পাব্ার গকামনা উপায়ই গনই। 
আেরা অতযন্ত দ্রুত  ক্ততমত গব্র হময় আক্তস এব্ং পাহামড়র ওপর উক্তঠ ও এক গুহার 
গেতর ঢুমক গসখামন রাক্তত্রযাপন কক্তর; তামের কাে গথমক আেরা সিলোমব্ পলায়ন 
কক্তর, তারা েক্কায় ক্তিমর যায়। 
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গুহার গেতমর ঢুমক আক্তে তার প্রমব্েপথ আড়াল করার জনয ক্তকেু পাথর জড় কমর 
রাক্তখ ও আোর সেীমক তামের পশ্চাদ্ধাব্ন ব্ন্ধ হব্ার পূব্ম পযমন্ত িুপ থাকমত ব্ক্তল; কারণ 
তারা গসই রামত ও তার পমরর ক্তেন সন্ধযা পযমন্ত আোমের সন্ধান করমত পামর। 
যখন আেরা গুহার গেতমর, তখন ওসোন ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন ওব্াময়েুল্লাহ আল-তাময়ক্তে 
তার গঘাড়ার ঘাস কািার জনয গসখামন আমস। গস আোমের ক্তনকমি আসমতই 
থামক, যতক্ষণ পযমন্ত না গস গুহার প্রমব্ে পমথর একেে সােমন এমস হাক্তজর হয়। 
আক্তে আোর ব্নু্ধমক তার পক্তরিয় ব্ক্তল এব্ং আরও ব্ক্তল গয, গস আোমেরমক 
েক্কাব্াসীমের কামে ধ্ক্তরময় ক্তেমত পামর; আক্তে ব্াক্তহমর গব্র হময় আক্তস ও েুক্তরক্তি ক্তেময় 
তার বু্মক েুক্তরকাঘাত কক্তর। 
গস এত গজামর ক্তিৎকার কমর গয, েক্কাব্াসীরা তার ক্তিৎকার শুনমত পায় ও তারা তার 
ক্তেমক েুমি আসমত থামক। 
আক্তে গুহার েমধ্য ক্তিমর যাই ও আোর ব্নু্ধমক ব্ক্তল গয, গযখামন গস আমে, গসখামনই 
গযন গস অব্স্থান কমর। 
েক্কাব্াসীরা তার ক্তিৎকার অনুসরণ কমর েুমি আমস; তারা যখন তার সন্ধান পায়, তখন 
গস েুেূষুম অব্স্থায়। তারা তামক ক্তজমজ্ঞস কমর, গক তামক েুক্তরকাঘাত কমরমে; গস 
তামেরমক ব্মল গয, আক্তেই ক্তেলাে গসই ব্যক্তি, তারপর তার েৃতুয হয়। 
তারা জানমত পামর না, আেরা গকাথায় আক্তে, তারা ব্মল, "আল্লাহর কসে, আেরা 
জানতাে গয ‘আের’ গকামনা োল উমেেয ক্তনময় আমসক্তন।" 
তারা েৃত ব্যক্তিক্তিমক ক্তনময় ও তামক ব্হন কমর ক্তনময় যাওয়া ক্তনময় এতই ব্যক্ততব্যস্ত ক্তেল 
গয, তারা আোমের গকামনা গখাাঁজ কমরক্তন। পক্তরক্তস্থক্তত োন্ত হওয়া না াে আেরা ক্তকেুক্তেন 
গুহার েমধ্যই অব্স্থান কক্তর। 
তারপর আেরা আল-তাক্তনমে  েন কক্তর এব্ং খুব্াময়ব্ গক কু্রে ক্তব্দ্ধ (Cross) অব্স্থায় 
গেক্তখ। আোর ব্নু্ধ ক্তজমজ্ঞস কমর, তামক কু্রে গথমক ক্তনমি নাোমনা আোমের উক্তিত ক্তক 
না, কারণ গস তখন ওখামনই [ব্ধ্-কামষ্ঠ] ক্তেল। 
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আক্তে তামক এই ক্তব্ষয়ক্তি আোর ওপর গেমড় ক্তেমত ব্ক্তল এব্ং তামক আোর কাে গথমক 
েূমর িমল গযমত ব্ক্তল, কারণ এক্তির িারপামে ক্তেল প্রহরী গোতাময়ন; যক্তে গস এেন ক্তকেু 
গেমখ, যা তামক েীক্ততগ্রস্ত কমর, তমব্ গস গযন অব্েযই উিক্তি ক্তনময় িমল যায় এব্ং যা 
ক্তকেু ঘমিমে তা আল্লাহর নব্ীমক ক্ত ময় ব্মল। 
আক্তে খুব্াময়মব্র ব্ধ্-কামষ্ঠর ওপর উক্তঠ, তার লােক্তি তা গথমক েুি কক্তর ও আোর 
ক্তপমঠ কমর ক্তনময় আক্তস। খুব্ গব্ক্তে হমল আোর িক্তল্লে ধ্াপ যাওয়ার পর তারা আোর 
উপক্তস্থক্তত জানমত পায়; আক্তে তার লােক্তি ক্তনমি ক্তনমক্ষপ কক্তর ও গসক্তি ধ্ড়াস্ েমব্দ 
পক্ততত হয়, যা আক্তে েুলমত পাক্তর না। 
তারা আোর গপেমন গেৌমড় আমস এব্ং আক্তে আল-সািরা যাওয়ার পথ ধ্ক্তর; তারা 
আোর পশ্চাদ্ধাব্মন পক্তরশ্রান্ত হময় ক্তিমর যায়। আোর ব্নু্ধ আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তিমর 
এমস তাাঁমক আোমের ঘিনা গুমলা জানায়। 
আক্তে পেব্রমজ িলমত থাক্তক, যতক্ষণ পযমন্ত না আক্তে োজনান (েক্কার অেূমরর এক 
পাহাড়) উপতযকা গেখমত পাই। আক্তে আোর তীর ও ধ্নুক ক্তনময় গসখানকার এক 
গুহার েগধ্য প্রমব্ে কক্তর। 
আোর গসখামন অব্স্থানরত অব্স্থায় ব্ানু আল-ক্তেল গ ামত্রর এক-গিাখওয়ালা এক 
গলাক আমস, গস তার গেড়াগুমলা িড়াক্তচ্ছল। 
যখন গস ক্তজমজ্ঞস কমর, আক্তে গক, আক্তে ব্ক্তল, আক্তে ব্ানু ব্কর গ ামত্রর একজন। গস 
ব্মল গয, গস-ও ব্ানু ব্কর গ ামত্রর অন্তেুমি, আল-ক্তেল গ ামত্রর। [5]। 
তারপর গস আোর পামেই শুময় পমড় ও  লার েব্দ উাঁিু কমর  ান  াইমত শুরু কমর: 
'হমব্া না েুসলোন যতক্তেন থাকমব্া গব্াঁমি, 
গেব্ না েমনামযা  তামের ধ্মেম।' 
আক্তে েমন েমন ব্ক্তল, "তুই েীঘ্রই গির পাক্তব্!" 
গযইোত্র গস ঘুক্তেময় পমড়মে ও নাক ডাকা শুরু কমরমে, আক্তে উমঠ োাঁড়াই ও তামক 
এেন েয়ঙ্করোমব্ খুন কক্তর যা অনয গকামনা োনুষমক করা হয়ক্তন। আক্তে আোর ধ্নুমকর 
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আ াক্তি তার সমতজ গিামখর উপর স্থাপন কক্তর, তারপর তামত তা  সমজামর গোঁো কমর 
(Bore down) প্রক্তব্ষ্ট করাই, যতক্ষণ পযমন্ত না তা তার ঘামড়র ক্তপেন ক্তেক ক্তেময় গব্র 
হময় আমস। 
তারপর আক্তে ক্তেকামরর জন্তুর েত গসখান গথমক গব্র হময় আক্তস এব্ং ব্ড় রাস্তা ক্তেময় 
ঈ মলর েত েুিমত থাক্তক, গ্রামের পর গ্রাে, তারপর রাকুব্ায় ও তারপর আল-
নাক্তক; হঠাৎ গসখামন েুইজন েক্কাব্াসী এমস হাক্তজর হয়, যামেরমক কুরাইেরা আল্লাহর 
নব্ীর ওপর গুপ্তিরবৃ্ক্তি করমত পাক্তঠময়ক্তেল। 
আক্তে তামের ক্তিনমত পাক্তর ও তামেরমক আত্মসেপমণ করার আহ্বান কক্তর; যখন তারা 
তা প্রতযাখযান কমর আক্তে তামের একজনমক তীর ক্তনমক্ষমপ হতযা কক্তর, আর অনযজন 
কমর আত্মসেপমণ। আক্তে তামক গব্াঁমধ্ গিক্তল ও আল্লাহর নব্ীর কামে হাক্তজর কক্তর। 
[আল-তাব্ারী <] ইব্মন হুোময়ে হইমত < সালাোহ হইমত < ইব্মন ইোক হইমত 
<সুমলয়োন ক্তব্ন ওয়ারোন হইমত <তার ক্তপতা হইমত < আের ক্তব্ন উোইয়া হইমত 
ব্ক্তণমত: 
'েক্তেনায় গপৌঁোর পর যখন আক্তে [আের ক্তব্ন উোইয়া] ক্তকেু োময়খ (shaykhs) 
আনসারমের পাে অক্ততক্রে কক্তর, তারা আোমক গেমখ আশ্চযম হয়; ক্তকেু নব্ীন গলাক 
আোর নােক্তি শুমন গিমল ও তারা গেৌমড় ক্ত ময় আল্লাহর নব্ীর কামে খব্র গপৌঁোয়। 
আক্তে আোর ধ্নুমকর েক্তড় (bow string) ক্তেময় ব্ন্দীর েুই হামতর বৃ্দ্ধােুক্তল গব্াঁমধ্ 
গিমলক্তেলাে; আল্লাহর নব্ী তামক গেমখ এেনোমব্ গহমস ওমঠন গয, তাাঁর গপেমনর 
োাঁতগুমলা েৃক্তষ্টম াির হয়। 
ক্ততক্তন আোর খব্র জানমত িান এব্ং যখন আক্তে যা যা ঘমিমে তা তাাঁমক ব্ক্তল, ক্ততক্তন 
আোমক আেীব্মাে কমরন।’ 
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা 
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অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল 
ও [**] গযা  - গলখক।] 
The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD) and Al-
Tabari: 
Ibn Hamayd told us from < Salama b. al-Fadl from < Muhammad b. 
Ishaq from < Jafar b. al-Fadl b. al-Hasan b. Amr b. Umayya that the 
last-named said: 
‘After the killing of Khubayb and his companions the apostle sent 
an Ansari with me telling us to go and kill Abu Sufyan, so we set 
out. 
My companion had no camel and his leg was injured, so I carried 
him on my beast as far as the valley of Ya'jaj where we tethered 
our beast in the corner of a pass and rested there. 
I suggested to my companion that we should go to Abu Sufyan's 
house and I would try to kill him while he kept watch. If there was 
a commotion or he feared danger he should take to his camel and 
go to Medina and tell the prophet the news; he could leave me 
because I knew the country well and was fleet-footed. 
When we entered Mecca I had a small dagger like an eagle's feather 
which I held in readiness: if anyone laid hold of me I could kill him 
with it. 
My companion asked that we might begin by going round the Ka'ba 
seven times and pray a couple of rak'as. 
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I told him that I knew more about the Meccans than he: in the 
evening their courts are sprinkled with water and they sit there, 
and I am more easily recognizable than a piebald horse. 
However, he kept on at me until we did as he wanted, and as we 
came out of the Ka'ba we passed by one of their groups and a man 
recognized me and called out at the top of his voice, 
`This is `Amr b. Umayya!' 
Thereupon the Meccans rushed at us, saying, `By God,`Amr has come 
for no good. He has never brought anything but evil,' for Amr was 
a violent unruly fellow in heathen days. 
They got up to pursue us and I told my companion to escape, for 
the very thing I feared had happened, and as to Abu Sufyan there 
was no means of getting at him. 
So we made off with all speed and climbed the mountain and went 
into a cave where we spent the night, having successfully eluded 
them so that they returned to Mecca. 
When we entered the cave I put some rocks at the entrance as a 
screen and told my companion to keep quiet until the pursuit should 
die down, for they would search for us that night and the following 
day until the evening. 
While we were in the cave up came `Uthmaan b. Malik b. 
`Ubaydullah al-Taymi cutting grass for a horse of his. He kept coming 
nearer until he was at the very entrance of the cave. 
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I told my friend who he was and that he would give us away to the 
Meccans, and I went out and stabbed him under the breast with the 
dagger. He shrieked so loud that the Meccans heard him and came 
towards him. 
I went back to the cave and told my friend to stay where he was. The 
Meccans hastened in the direction of the sound and found him at 
the last gasp. They asked him who had stabbed him and he told 
them that it was I, and died. 
They did not get to know where we were and said, ‘By God, we knew 
Amr was up to no good.' 
They were so occupied with the dead man whom they carried off 
that they could not look for us, and we stayed a couple of days in 
the cave until the pursuit died down. 
Then we went to al-Tanim, and lo, Khubayb's cross. My friend asked 
if we should take him down from the cross, for there he was. I told 
him to leave the matter to me and to get away from me for guards 
were posted round it. If he was afraid of anything he must go to his 
camel and tell the apostle what had happened. 
I ran up to Khubayb's cross, freed him from it, and carried him on 
my back. 
Hardly had I taken forty steps when they became aware of me and 
I threw him down and I cannot forget the thud when he dropped. 
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They ran after me and I took the way to al-Saafra' and when they 
wearied of the pursuit they went back and my friend rode to the 
prophet and told him our news. 
I continued on foot until I looked down on the valley of Dajnan (A 
mount near Mecca). I went into a cave there taking my bow and 
arrows, and while I was there in came a one-eyed man of B. al-Dil 
driving a sheep of his. 
When he asked who I was I told him that I was one of B. Bakr. He 
said that he was also, adding of B. al-Dil clan [5]. Then he lay down 
beside me and lifting up his voice began to sing: 
I won't be a Muslim as long as I live, 
Nor heed to their religion give. 
I said (to myself), `You will soon know!' and as soon as the badu 
was asleep and snoring I got up and killed him in a more horrible 
way than any man has been killed. I put the end of my bow in his 
sound eye, then I bore down on it until I forced it out at the back 
of his neck. 
Then I came out like a beast of prey and took the highroad like an 
eagle hastening until I came out at a village which, (said the 
narrator), he described; then to Rakuba and al-Naqi where suddenly 
there appeared two Meccans whom Quraysh had sent to spy on the 
apostle. 
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I recognized them and called on them to surrender, and when they 
refused I shot one and killed him, and the other surrendered.  I 
bound him and took him to the apostle.’ 
According to Ibn Humayd < from Salamah < Ibn Ishaq from < 
Sulayman b. Wardan < from his father <`Amr b. Umayya: 
‘When I got to Medina I passed some shaykhs of the Ansar and when 
they exclaimed at me some young men heard my name and ran to 
tell the apostle. 
Now I had bound my prisoner's thumbs with my bow string, and 
when the apostle looked at him he laughed so that one could see 
his back teeth. 
He asked my news and when I told him what had happened he 
blessed me'. 
>>> আবু্ আিাক, আসো-ক্তব্নমত োরওয়ান, কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি ও আবু্ রাক্তিমক 
হতযার জনয েুহাম্মে গয গুপ্তঘাতকমের পাক্তঠময়ক্তেমলন তারা সকমলই ক্তেমলন সিলকাে। 
ঐ গলাকগুমলামক অোনুক্তষক নৃেংসতায় হতযা কমর ঘাতকরা েুহাম্মমের আেীব্মােপুষ্ট 
হময়ক্তেমলন (পব্ম: ৪৬-৫০)।  
আবু্ সুক্তিয়ানমক হতযার লমক্ষয েুহাম্মমের পাঠামনা এই ঘাতক আের ক্তব্ন উোইয়া তার 
উমেেয সাধ্মন ক্তব্িলকাে হময়ক্তেমলন সক্ততয, ক্তকন্তু পক্তথেমধ্য ক্ততনজন গলাকমক খুন ও 
একজনমক ব্ন্দী কমর ধ্মর ক্তনময় আসার কৃক্ততমত্ব গসও হময়ক্তেল েুহাম্মমের আেীব্মােপুষ্ট 
। 
তথাকক্তথত েডামরি েুসলোনমের (ইসলামে গকামনা কেল, েডামরি ব্া উগ্রব্ােী 
গশ্রণীক্তব্ো  গনই) ক্তসংহো ই "েক্তেনায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এ সকল 
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অোনুক্তষক নৃেংস কেম-কামণ্ডর ইক্ততহাস সম্বমন্ধ সমূ্পণম অজ্ঞ” - 'ক্তসরামত' যার পক্তরোণ 
হমলা েুহাম্মমের নবু্য়ত পরব্তমী জীব্মনর ৮২ েতাংে। (পব্ম-৪৫)। 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুহাম্মে-অনুসারীমেরই োষয সং ৃহীত ও ক্তলক্তখত এই প্রাণব্ন্ত 
উপাখযানগুমলা ব্ক্তণমত হময়মে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গেৌযম-ব্ীমযমর অলংকার 
ক্তহসামব্। তাাঁমের পমক্ষ ধ্ারণা করাও সম্ভব্ ক্তেল না গয, েুহাম্মমের েৃতুযর েত/সহস্র 
ব্ের পমর একক্তেন তা সব্মজন ৃহীত োনব্তার োপকাক্তঠমত িরে গনক্ততব্ািক 
আিরণ ব্মল পক্তরক্তিত হমব্। 
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৭৪: ক্তব্র োউনা (Bir Mauna) উপাখযান! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আিিক্তল্লে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) আের ক্তব্ন উোইয়া নােক তাাঁর এক 
আক্তে েক্কাব্াসী অনুসারীমক (েুহাক্তজর) কুরাইে েলপক্তত আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারব্-গক 
গুপ্তহতযার আমেে সহকামর কীোমব্ েক্তেনা গথমক েক্কায় পাক্তঠময়ক্তেমলন এব্ং আবু্ 
সুক্তিয়ানমক হতযায় ব্যথম হময় এই ঘাতক েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর সেয় পক্তথেমধ্য এক 
এক-গিাখ অন্ধ প্রক্ততব্ন্ধীসহ ক্ততনজন োনুষমক কী কারমণ খুন কমরক্তেমলন, তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে।  
ওহুে যুমদ্ধ েুহাম্মমের িরে পরাজয়, নব্ী-গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসাৎ এব্ং সেব্য়সী িািা হােজা 
ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্ সহ ৭০ জন অনুসারীর খুন; এই যুমদ্ধর োস ক্ততমনক পর 'আল-
রাজী ক্তেব্স' ও তার পমরর ঘিনায় তাাঁর আরও েয়জন অনুসারীর নৃেংস খুন এব্ং 
তারপর তাাঁর গপ্রক্তরত গুপ্তঘাতক কতৃমক আবু্-সুক্তিয়ানমক গুপ্তহতযায় ব্যথমতার পর 
েুহাম্মমের জীব্মনর পরব্তমী বৃ্হৎ ক্তব্ষােেয় ঘিনাক্তি সংঘক্তিত হয় 'ক্তব্র োউনা (Bir 
Mauna) নােক স্থামন। 
ঘিনাক্তি ঘমিক্তেল ওহুে যুমদ্ধর োস িামরক পমর। েুহাম্মে তাাঁর ক্তেত্র ব্ানু আক্তের গ ামত্রর 
েলপক্তত আবু্ ব্ারা আক্তের ক্তব্ন োক্তলমকর আেন্ত্রমণ তার এলাকার জন ণমক ইসলামের 
োওয়াত গপৌঁমে গেয়ার উমেমেয ক্ততক্তন তাাঁর ৪০জন অনুসারীমক (েতান্তমর ৭০জন) 
গপ্ররণ কমরন। 
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েলক্তি যখন ক্তব্র োউনা নােক স্থামন গপৌঁমে ,তখন ব্ানু আক্তের গ ামত্ররই আক্তের ক্তব্ন 
গতািাময়ল (Amir b. Tufayl) নামের এক গলাক ব্ানু সুলাময়ে গ ামত্রর গলাকমের 
সহায়তায় েুহাম্মে অনুসারীমের ওপর সেস্ত্র হােলা িালায়। 
আক্তের ক্তব্ন গতািাময়ল োড়া ব্ানু আক্তের গ ামত্রর অনয গকামনা গলাক এই হােলায় 
জক্তড়ত ক্তেমলন না। এই হােলায় তারা েুহাম্মমের োত্র একজন অনুসারী োড়া ব্াক্তক 
সব্াইমকই হতযা কমর। 
এই ঘিনার পর েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের সমে ক্তনময় প্রক্ততক্তেন সকামলর নাোমজ 
(িজর) এক োস যাব্ত ঐ হােলাকারীমের উমেমে অক্তেোপ ব্ষমণ কমরন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনা: [1][2][3] 
ইব্মন হুোময়ে হইমত < সালাোহ হইমত <েুহাম্মে ইব্মন ইোক: 
(ওহুে যুদ্ধ গেষ হওয়ার পর) আল্লাহর নব্ী েওয়াল োমসর অব্ক্তেষ্ট ক্তেন, ক্তযলকে, 
ক্তযলহজ (তৃতীয় ক্তহজক্তর) ও েহরে োস (িতুথম ক্তহজক্তর) পযমন্ত েক্তেনায় অব্স্থান কমরন, 
তখন তীথমযাত্রীমের তোব্ধ্ায়ক ক্তেল েুেক্তরকরা (Polytheist)। 
তারপর ওহুে যুমদ্ধর িার োস পর সির োমস (যার শুরু হময়ক্তেল জুলাই ১৩, ৬২৫ 
সাল), ক্ততক্তন তাাঁর গলাকমের ক্তব্র োউনায় গপ্ররণ কমরন; কারণক্তি ক্তেল এই:  
আোর ক্তপতা ইোক ক্তব্ন ইয়াসার < আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন আব্েুল রাহোন ক্তব্ন আল-হাক্তরথ 
ক্তব্ন ক্তহোে হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] যা ব্মলমেন, 
গযেনক্তি ব্মলমেন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন আের ক্তব্ন 
হাযে এব্ং অনযানয েুহাক্তেসরা (Traditionists), তা হমলা: 
ব্ানু আক্তের ক্তব্ন সা'সাহ গ ামত্রর গনতা, 'ব্ল্লে গখমলায়াড়' আবু্ ব্ারা আক্তের ক্তব্ন োক্তলক 
ক্তব্ন জাির, েক্তেনায় আল্লাহর নব্ীর কামে উপমঢৌকন ক্তনময় আমস ও তাাঁমক তা গ্রহণ 
করার আমব্েন জানায়। 
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আল্লাহর নব্ী তা প্রতযাখযান কমরন এই ব্মল গয, ক্ততক্তন গকামনা েুেক্তরমকর গেয়া 
উপমঢৌকন গ্রহণ করমত পামরন না এব্ং ক্ততক্তন তামক এই ব্মল আহ্বান কমরন গয, যক্তে 
গস তাাঁমক তা গ্রহণ করামত িায়, তমব্ গযন গস ইসলাে ধ্েম গ্রহণ কমর। 
আল্লাহর নব্ী তামক ইসলাে ধ্েম ব্যাখযা কমরন ও তামক তা গ্রহমণর আহ্বান জানান। 
যক্তেও তখন গস তা গ্রহণ কমর না, ক্তকন্তু ইসলাে গথমক গস খুব্ েূমরও ক্তেল না।  
গস জব্ামব্ ব্মল, "গহ েুহাম্মে, নাজামের (Najd) গলাকমের কামে যক্তে তুক্তে গতাোর 
ক্তকেু অনুসারীমের পাঠামত ও তারা যক্তে তামেরমক গতাোর ক্তব্ষয়ক্তি ব্লমতা, তমব্ আোর 
ক্তব্শ্বাস, তারা গতাোর পমক্ষ জব্াব্ ক্তেত।" 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, ক্ততক্তন েীত এই কারমণ গয, নাজামের গলামকরা তামেরমক হতযা 
করমত পামর। 
জব্ামব্ আবু্ ব্ারা ব্মল গয গস তামের ক্তনরাপিা গেমব্, ক্ততক্তন তামেরমক পাঠামত পামরন 
ও গলাকমের তাাঁর ধ্মেম আেন্ত্রণ করমত পামরন। 
তাই আল্লাহর নব্ী ব্ানু সায়ো গ ামত্রর আল-েুনক্তধ্র ক্তব্ন আেমরর সমে তাাঁর গসরা 
অনুসারীমের েধ্য গথমক ৪০ জনমক (আল তাব্ারী ও ইোে বু্খারীর েমত ৭০ 
জনমক) গপ্ররণ কমরন। যামের েমধ্য অনযতে ক্তেল আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আল-ক্তসেো; ব্ানু 
আক্তে ক্তব্ন আল-নাজজার গ ামত্রর হারাে ক্তব্ন ক্তেলহান নামের এক োই; উরওয়া ক্তব্ন 
আসো ক্তব্ন আল-সালত আল-সুলাক্তে; নাক্তিব্ ক্তব্ন বু্োময়ল ক্তব্ন ওয়ারকা আল-খুযাক্তয়; 
আক্তের ক্তব্ন িুহাময়রা নামের আবু্ ব্কমরর েুক্তি প্রাপ্ত োস (Freedman) । 
তারা ক্তব্র োউনা (Bi'r Ma'una) স্থানক্তিমত ক্তব্শ্রামের জনয থাোর পূব্ম পযমন্ত যাত্রা 
অব্যাহত রামখ। ক্তব্র োউনা স্থানক্তি ক্তেল ব্ানু আক্তের গ াত্র ও ব্ানু সুলাময়ে গ ামত্রর েুই 
গজলার েধ্যব্তমী, ব্ানু সুলাময়ে গ ামত্রর অক্তধ্ক ক্তনকিব্তমী একক্তি জায় া।  
গসখামন অব্তরণ করার পর তারা আল্লাহর নব্ীর ক্তিক্তঠক্তি সহকামর হারাে ক্তব্ন ক্তেলহান-
গক আল্লাহর েত্রু আক্তের ক্তব্ন গতািাময়মলর (Amir b. Tufayl) কামে পাঠায়। যখন 
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গস তার কামে আমস, ক্তিক্তঠক্তি গেখার আম ই গস দ্রুতমব্ম  েুমি এমস তামক আক্রেণ 
কমর ও হতযা কমর। 
তারপর গস ব্ানু আক্তের গ ামত্রর গলাকমের তামের ক্তব্রুমদ্ধ আহ্বান কমর, ক্তকন্তু গস যা 
িায়, তা তারা প্রতযাখযান কমর ও ব্মল গয, তারা এই গলাকমেরমক গেয়া আবু্ ব্ারা-র 
ক্তনরাপিার প্রক্ততশ্রুক্তত েে করমব্ না। 
তারপর গস আমব্েন কমর ব্ানু সুলাময়ে গ ামত্রর অন্তেুমি উমসইয়া, রীল ও ধ্াকওয়ান 
(Usayya, Ri'l and Dhakwan) গ ামত্রর গলাকমের। তারা তামত রাক্তজ হয় ও তামের 
ক্তব্রুমদ্ধ জমড়া হয় এব্ং েুহাম্মে অনুসারীরা তামের উিগুমলা ক্তনময় গযখামন অব্স্থান 
করক্তেল, তারা গসই স্থান গঘরাও কমর। 
এই অব্স্থায় েুহাম্মে অনুসারীরা তামের তমরায়াল উাঁক্তিময় গেষ রিক্তব্নু্দ পযমন্ত যুদ্ধ 
কমর। একোত্র ব্ানু ক্তেনার ক্তব্ন আল-নাজজার গ ামত্রর কা'ব্ ক্তব্ন যাময়ে োড়া সকমলই 
ক্তনহত হয়; তারা যখন তামক গিমল গরমখ িমল যায়, তখনও তার শ্বাস ক্তেল। পমর 
তামক ক্তনহতমের েমধ্য গথমক উদ্ধার করা হময়ক্তেল এব্ং খন্দমকর যুদ্ধ পযমন্ত গস জীক্তব্ত 
ক্তেল, গসই যুমদ্ধ গস েহীে হয়। 
আের ক্তব্ন উোইয়া আল-োেক্তর ও ব্ানু আের ক্তব্ন আউি গ ামত্রর এক আনসার 
তৃণেূক্তেমত তামের উি িড়াক্তচ্ছল ক্তেক্তব্মরর ওপর েকুমনর িক্কর গেয়ার েৃেয গেখমত 
পাওয়ার আম  পযমন্ত তারা জানমতা না গয, তামের সহিরমের হতযা করা হময়মে। [4] 
এই েৃেয গয খুব্ই সংকিজনক ক্তকেু একিা ঘিার আলােত, তা তারা জানমতা। তাই 
কী ঘমিমে, তা অনুসন্ধামনর জনয তারা গসখামন যায় ও গেখমত পায় গয, তামের গলামকরা 
রিাি অব্স্থায় পমড় আমে, আর গয অশ্বামরাহীরা তামেরমক খুন কমরমে, তারা ক্তনকমিই 
োাঁক্তড়ময় আমে। 
আেমরর েত ক্তেল এই গয, তামের উক্তিত আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তিমর যাওয়া ও তাাঁমক 
এই খব্রক্তি জানামনা। ক্তকন্তু আনসারক্তি ব্মল, গয স্থামন খুন করা হময়মে আল-েুনক্তধ্রমক, 
গস গসই স্থানক্তি পক্তরতযা  কমর গযমত পারমব্ না; আর গস এক্তিও সহয করমত পারমব্ 
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না গয, গলামকরা তার এেন একক্তি কামজর জনয ব্লাব্ক্তল করমব্; তাই গস ক্তনহত হওয়ার 
পূব্ম পযমন্ত ঐ গলাকমের সামথ যুদ্ধ কমর। 
তারা 'আের'-গক ব্ন্দী কমর ক্তনময় যায়, ক্তকন্তু যখন গস ব্মল, গস েুোমরর [অঞ্চমলর] 
এক গলাক, তখন আক্তের ক্তব্ন আল-গতািাময়ল তার োথার িুল গকমি তামক গেমড় 
গেয়। কক্তথত আগে গয, গস তামক গেমড় ক্তেময়ক্তেল তার োময়র গেয়া এক েপমথর 
(Oath) কারমণ। 
'আের' আল-কারকারা (al-Qarqara) নােক স্থামনর ঐ জায় াক্তি পযমন্ত গপৌঁমে গযখামন 
শুরু হময়মে আল কানাত স্থানক্তির, গসখামন গস ব্ানু আক্তের গ ামত্রর েুইজন গলাকমক 
গেমখ; তারা গসখানকার এক োয়ােয় স্থামন তার সমে গথমেক্তেল। 
ব্ানু আক্তের গ ামত্রর সামথ আল্লাহর নব্ীর এক তেত্রী িুক্তি ক্তেল, গয ব্যাপামর ‘আের’ 
ক্তকেুই জানমতা না। 
তামেরমক প্রশ্ন করার পর যখন গস জানমত পামর গয, তারা ব্ানু আক্তের গ ামত্রর, তখন 
গস তামেরমক একা একাই রামখ যতক্ষণ পযমন্ত না তারা ঘুক্তেময় পমড়; তারপর গস 
তামের আক্রেণ কমর ও হতযা কমর। 
তার ধ্ারণা ক্তেল এই গয, তামেরমক খুমনর েধ্যমে গস আল্লাহর নব্ীর অনুসারীমের 
হতযার সেুক্তিত প্রক্ততমোধ্ ক্তনময়মে। 
ক্তকন্তু যখন গস আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও তাাঁমক গস যা কমরমে তা খুমল ব্মল, ক্ততক্তন 
ব্মলন, "তুক্তে গয েুইজন গলাকমক হতযা কমরে, তার রি-েূলয আোমক অব্েযই 
পক্তরমোধ্ করমত হমব্।" 
তারপর আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "এই ঘিনাক্তি আবু্ ব্ারার কমেমর িল। আক্তে এেনক্তি 
ঘিমত পামর এই আেংকায় এই অক্তেযামন গযমত িাইক্তন।" 
আবু্ ব্ারা যখন এই খব্রক্তি শুনমত পায়, তখন গস 'আক্তেমরর' কারমণ আল্লাহর নব্ীমক 
গেয়া তাাঁর অনুসারীমের ক্তনরাপিার প্রক্ততশ্রুক্তত েে ও প্রাণহাক্তনর ঘিনায় োনক্তসক ক্তব্পযমস্ত 
হময় পমড়। 
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হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ও কাব্ ক্তব্ন োক্তলক, আবু্ ব্ারার গেমলমের [কক্তব্তার োধ্যমে] 
আক্তের ক্তব্ন আল-গতািাময়মলর ক্তব্রুমদ্ধ উমিক্তজত করমত থামক। [এরপর ক্তসরামত ব্ড় 
এক কক্তব্তা--] 
যখন হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ও কাব্ ক্তব্ন োক্তলমকর উমিজক কথাগুমলা আক্তের ক্তব্ন আবু্ 
ব্ারার গেমল রাক্তব্য়ার কামন গপৌঁমে, তখন গস 'আক্তের ক্তব্ন আল-গতািাময়লমক আক্রেণ 
কমর। গস তার ব্ল্লে ক্তেময় তার ঊরুমত আঘাত কমর, ক্তকন্তু তা লক্ষযভ্রষ্ট হয়। গস তামক 
হতযা করমত ব্যথম হয়। 
আক্তের তার গঘাড়ার ওপর গথমক পমড় যায় এব্ং গস ব্মল, "এইক্তিই হমলা আবু্ল ব্ারার 
কাজ; যক্তে আোর েৃতুয হয়, তমব্ তার প্রক্ততমোধ্ গনয়ার োর আক্তে আোর িািার 
(অথমাৎ, আবু্ ব্ারা) ওপর গেমড় গেব্ এব্ং আোর েৃতুযর জনয তামক োয়ী করা যামব্ 
না; ক্তকন্তু আক্তে যক্তে গব্াঁমি থাক্তক, তমব্ কী করা যায় তার ব্যাপামর ক্তসদ্ধান্ত আক্তে ক্তনমজই 
গনব্।"’     
(সম্ভব্ত, গয-কারমণ ঐ েুইজন গলাকমক হতযার জনয েুহাম্মেমক ব্ানু আক্তের গ াত্রমক 
েুক্তিপণ ক্তেমত হমব্, ক্তকন্তু তাাঁর সহকারীমের েৃতুযর জনয ক্ততক্তন তামের কাে গথমক গকান 
েুক্তিপণ োক্তব্ করমত পারমব্ন না, তা হমলা এই গয, প্রকৃতপমক্ষ সুলাময়ে গ ামত্রর 
গলামকরাই েুহাম্মে অনুসারীমের খুন কমরক্তেল; যক্তেও আক্তের ক্তব্ন আল-গতািাময়ল 
তামেরমক আহ্বান কমরক্তেল। খুব্ গব্ক্তে হমল আবু্ ব্ারা-গক এই কারমণ োয়ী করা যায় 
গয, গস তার ক্তনমজর ক্ষেতার গিময় ব্াক্তড়ময় ক্তনরাপিার প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেময়ক্তেল; তার গেয়া 
গসই প্রক্ততশ্রুক্তত েমের কারমণ গস ক্তেল েেমাহত, যা হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত তার কক্তব্তায় 
উমল্লখ কমরমে।) [5] 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: [6] 
‘আব্েুল আক্তজজ হইমত উদৃ্ধত: আনাস ব্মলমেন, "ক্তকেু উমেেয সাধ্মনর জনয আল্লাহর 
নব্ী ৭০ জন গলাকমক পাঠান, যামেরমক আল-কুররা (Al-Qurra) ব্মল অক্তেক্তহত করা 
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হয়। ক্তব্র োউনা কূমপর ক্তনকিব্তমী একক্তি স্থামন ব্ক্তন সুলাময়ে গ ামত্রর অন্তেুমি রীল 
ও ধ্াকওয়ান নামের েুই গ াষ্ঠীর গলামকরা তামের সােমন এমস হাক্তজর হয়। 
তারা (অথমাৎ, আল-কুররা) ব্মল, "আল্লাহর কসে, আেরা গতাোমের গকামনা ক্ষক্তত 
করমত আক্তসক্তন, আেরা আল্লাহর নব্ীর জনয ক্তকেু কাজ করার উমেমেয গতাোমের পাে 
ক্তেময় যাক্তচ্ছ।" ক্তকন্তু (কামিররা) তামের খুন কমর। 
তাই, আল্লাহর নব্ী সকামলর নাোমজর সেয় তামেরমক এক োস যাব্ত অক্তেোপ ব্ষমণ 
কমরন। গসক্তিই ক্তেল আল-কুনুত পড়ার শুরু, আেরা এর আম  আল-কুনুত ব্ক্তল নাই।’ 

(অনুব্াে ও [**] গযা  – গলখক) 
 

>>> ইসলামের ইক্ততহামস ক্তব্র োউনার এই গুরুত্বপূণম ঘিনার পর পরব্তমী সেময় 
েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকামণ্ডর পযমামলািনার পূমব্ম ওহুে যুদ্ধ ও ওহুে যুদ্ধ পরব্তমী 
ঘিনাগুমলার ক্তব্মেষণ অতযন্ত আব্েযক। তাই ত্রাস-হতযা ও হােলার আমেমের  ত 
ক্তব্েক্তি পমব্মর (পব্ম: ৫৪-৭৩) প্রাসক্তেক ঘিনা প্রব্ামহর ক্তেমক অক্তত সংমক্ষমপ আর 
একব্ার েমনাক্তনমব্ে করা যাক: 
১) ওহুে যুমদ্ধ েুহাম্মমের িরে পরাজয়, নব্ী-গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসাৎ এব্ং সেব্য়সী িািা হােজা 
ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্ সহ ৭০ জন অনুসারীর খুন। 
২) ক্তব্নষ্ট নব্ী-গ ৌরব্ পুনরুদ্ধার ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার কলা-গকৌেল অংে ক্তহসামব্ 
েুহাম্মমের হােরা আল-আসাে অক্তেযান এব্ং আল্লাহর নামে কেপমক্ষ ৬০ ক্তি ঐেী 
ব্াণীর অব্তারণা কমর ক্তব্ক্তেন্ন কলা গকৌেমল এক্তিই প্রোণ করার গিষ্টা গয, “তাাঁর 
অনুসারীমের ইোমনর েুব্মলতার কারমণই এই িরে ক্তব্পযময় ও পরাজয় ঘমিমে! তাই 
তামের উক্তিত এই গয, তারা গযন তামের গসই ইোমনর েুব্মলতা স্বীকার কমর তাাঁর 
ব্েযতা স্বীকার কমর গনয় (পব্ম: ৬৮-৭০)। 
৩) এই যুমদ্ধর োস ক্ততমনক পর 'আল-রাজী' ও তার পমরর ঘিনায় তাাঁর আরও েয়জন 
অনুসারীর নৃেংস খুন (পব্ম-৭২)। আব্ারও িরে ব্যথমতা! 
৪) তারপর তাাঁর গপ্রক্তরত গুপ্তঘাতক কতৃমক আবু্-সুক্তিয়ানমক গুপ্তহতযায় ব্যথমতা! 
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৫) তারপর ওহুে যুমদ্ধর োস িামরক পমর ক্তব্র োউনার এই ক্তব্ষােেয় ঘিনায় তাাঁর 
৪০-৭০ জন অনুসারীর নৃেংস খুন। আব্ারও িরে ব্যথমতা!  
৬) আের ক্তব্ন উোইয়া আল-োেক্তর কতৃমক ব্ানু আক্তের গ ামত্রর েুইজন 
গলাকমক খুমনর রি-েূমলযর অথম গজা ামড়র ব্যব্স্থা করা! 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর েুহাক্তজর সহিররা েক্তেনায় ক্তহজরত করার পমর 
তামের পক্তরব্ার পক্তরজনমের েরণ গপাষমণর ক্তনক্তেি গকামনা সৎ জীক্তব্কা উপাজমমনর 
গিষ্টায় জক্তড়ত ক্তেমলন, এেন ইক্ততহাস ক্তনেমরমযা য আক্তে উৎমসর গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া 
যায় না।  
নাখলা অক্তেযামন কুরাইেমের োলাোল লুণ্ঠন ও েুইজন ব্ন্দীর েুক্তিপমণর 
উপাজমন (পব্ম-২৯), ব্ের যুমদ্ধ অপ্রতযাক্তেত সিলতার পর কুরাইেমের ক্তেক্তব্র লুণ্ঠন ও 
৬৩ জন ব্ন্দীর েুক্তিপমণর উপাজমন (পব্ম- ৩৭), ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্রমক উমচ্ছে ও 
তাাঁমের সম্পক্তি লুি করার োধ্যমে উপাক্তজমত অথমসম্পে (পব্ম- ৫১), ইতযাক্তে ক্তক এতক্তেন 
অব্ক্তেষ্ট আমে?  
কীোমব্ গজা াড় হমব্ রি-েূমলযর অথম? 
কীোমব্ গজা াড় হমব্ পক্তরব্ার পক্তরজনমের েরন-গপাষমণর জনয প্রময়াজনীয় অথম 
উপাজমমনর ব্যব্স্থা? 
কীোমব্ পুনরুদ্ধার হমব্ েুহাম্মমের ক্তব্নষ্ট নব্ী-গ ৌরব্ ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠা? 
 ত িারক্তি োমসর এমকর পর এক এ সকল ব্যথমতা! ক্তব্নষ্ট নব্ী-গ ৌরব্ পুনরুদ্ধার ও 
গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার গিষ্টায় েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর সকল কলামকৌেল ক্তক ব্যথমতায় 
পযমব্ক্তসত হমত পামর? েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন তীক্ষ্ণ বু্ক্তদ্ধর োনুষ, ক্ততক্তন তা 
কখমনা হমত ক্তেমত পামরন না! 
তাই ক্ততক্তন, 
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আের ক্তব্ন উোইয়াহ কতৃমক খুন হওয়া ব্ক্তন আক্তের গ ামত্রর ঐ েু'জন ক্তনরপরাধ্ 
গলামকর খুমনর রি-েূলয পক্তরমোমধ্র আমব্েন ক্তনময় ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর ইহুক্তেমের 
কামে যান। 
গকামনারূপ জক্তড়ত না থাকা সমেও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীর এই অপকমেমর োশুল ক্তেমত রাক্তজ থাকা সমেও কী গকৌেমল েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ ক্তহজরমতর িতুথম ব্মষম (৬২৫ ক্তিষ্টাব্দ) ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক তাাঁমের েত/সহস্র 
ব্েমরর আব্াসস্থল ও ক্তেমি-োক্তি গথমক প্রায় এক ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন তার 
ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণমনা "ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক উমচ্ছে ও তামের সম্পক্তি লুি! (পব্ম- ৫২)" করা 
হময়মে। 
[ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক উমচ্ছে ও তামের সম্পক্তি লুমির ঘিনাক্তি ঘমিক্তেল ক্তব্র োউনার ঘিনার পর, ক্তকন্তু 
এই ঘিনাক্তি ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্রমক উমচ্ছে ও তাাঁমের সম্পক্তি লুমির ঘিনার (পব্ম-৫১) অনুরূপ হওয়ায় 
তা আক্তে পাোপাক্তে আমলািনা কমরক্তে।] 
 

এই আের ক্তব্ন উোইয়াহ আল োেক্তরই হমলা েুহাম্মমের গসই অনুসারী, যামক েুহাম্মে 
আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারব্মক গুপ্তহতযার উমেমেয েক্কায় পাক্তঠময়ক্তেমলন। এই গসই 
ঘাতক, গয আবু্-সুক্তিয়ানমক হতযায় ব্যথম হময় পাক্তলময় আসার সেয় এক এক-গিাখ অন্ধ 
প্রক্ততব্ন্ধী গলামকর ঘুেন্ত অব্স্থায় গলাকক্তির সমতজ গিামখর ক্তেতর তার ধ্নুমকর আ া 
ক্তেময় ঢুক্তকময় ক্তেময় তাাঁর ঘামড়র ওপামে এমিাাঁড়-ওমিাাঁড় কমর অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন 
কমরক্তেল (পব্ম-৭৩); গলাকক্তির অপরামধ্ ক্তেল এই গয, ক্ততক্তন ঘুক্তেময় পড়ার আম  গয-
 ানক্তি গ ময়ক্তেমলন, তার একক্তি কক্তল ক্তেল, 
'হমব্া না েুসলোন যতক্তেন থাকমব্া গব্াঁমি, 
ক্তেব্ না েমনামযা  তামের ধ্মেম।' 
আর অনযক্তেমক, স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর 
সেস্ত গলাকমক "ক্তব্না অপরামধ্ ঐেী ব্াণীর অজুহামত" তাাঁমের েত-সহস্র ব্েমরর আব্াস 
স্থল গথমক প্রায় এক ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন। 
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প্রশ্ন হমলা, 
ইসলামের ইক্ততহামসর এই েুই ঘিনার গকানক্তি গব্ক্তে নৃেংস? 
ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক উমচ্ছমের োধ্যমে েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ব্ক্তন আক্তের গ ামত্রর 
রি-েূমলযর অথম, তাাঁর পক্তরব্ার পক্তরজনমের েরন-গপাষমণর জনয প্রময়াজনীয় অথম, তাাঁর 
অনুসারীমের ' ক্তণেমতর োমল জীক্তব্কা উপাজমমনর ব্যব্স্থা এব্ং সমব্মাপক্তর তাাঁর ক্তব্নষ্ট 
নব্ী-গ ৌরব্ পুনরুদ্ধার ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠা করমত সিলকাে হময়ক্তেমলন। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী 
অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, 
১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪২-১৪৪৮   
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] অনুরূপ ব্ণমনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২) 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৫২ 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৬৭৫ - পৃষ্ঠা ৭৬২ 
‘গসই আনসামরর নাে, আল-েুনক্তধ্র ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন উকব্া ক্তব্ন উব্াময়ো ক্তব্ন আল-জুলাহ’। 
[5] Ibid আল-তাব্ারী গনাি, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪৫ 
[6] The Prophet therefore invoked evil upon them for a month 
Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 414: (to -422) 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5641-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-414.html 

 
  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5641-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-414.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5641-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-414.html
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৭৫: ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছে: গেষ েৃেয! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– উনপঞ্চাে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর কেমেয় নব্ী জীব্মন ওহুে যুমদ্ধর 
িরে ব্যথমতার পর ওহুে যুদ্ধ পরব্তমী িারক্তি োমস আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্-গক হতযা 
গিষ্টা, 'আল-রাজী’ও ব্ীর োউনা-র অক্তেযান কীরূপ করুণ ব্যথমতায় সম্পন্ন হময়ক্তেল, 
তার আমলািনা  ত ক্ততনক্তি পমব্ম করা হময়মে। 
ব্ীর োউনা অক্তেযামন আের ক্তব্ন উোইয়া আল-োেক্তর নামের এক েুহাম্মে অনুসারী 
কীোমব্ ব্ানু আক্তের গ ামত্রর েুইজন ক্তনরীহ গলাকমক ঘুেন্ত অব্স্থায় খুন কমরক্তেমলন 
এব্ং গসই খুমনর রিেুলয পক্তরমোধ্ করমত েুহাম্মে গকন ব্াধ্য ক্তেমলন, তার আমলািনা 
আম র পমব্ম করা হময়মে। 
ব্ীর োউনার ঘিনার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী অজুহামত 
েক্তেনায় অব্ক্তস্থত 'ব্ক্তন-নাক্তের' নােক এক ইহুক্তে গ ামত্রর সেস্ত োনুষ গক তাাঁমের েত 
েত ব্েমরর তপক্তত্রক ক্তেমি-োক্তি গথমক গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি 
করায়ি করার োধ্যমে ব্ক্তন আক্তের গ ামত্রর রি-েূলয, তাাঁর পক্তরব্ার পক্তরজনমের েরন-
গপাষমণর অথম এব্ং তাাঁর গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠা করক্তেমলন - তার আংক্তেক আমলািনা "ব্ক্তন 
নাক্তের গ াত্রমক উমচ্ছে ও তামের সম্পক্তি লুি!" পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মমের কেমেয় নব্ী জীব্মনর পরব্তমী অংমের ঘিনাপ্রব্ামহর সমে 'ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র 
উমচ্ছে’ ঘিনা সরাসক্তর সম্পকমযুি!  
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তাই উৎসাহী পাঠকমের কামে আোর অনুমরাধ্ এই গয, তাাঁরা গযন এই নৃেংস 
হৃেয়ক্তব্োরক উপাখযামনর গেষ অংেক্তি পড়ার আম  এই উপাখযামনর প্রথে অংেক্তির 
(পব্ম-৫২) উপর আর একব্ার গিাখ বু্ক্তলময় গনন। 
ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছে উপাখযামনর পরব্তমী অংে  
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাব্ারীর ব্ণমনা: [1]  
পূব্ম প্রকাক্তেমতর পর (Resumption of the narrative):  
'তাই তারা তামের উঠগুমলার ক্তপঠ যথাসম্ভব্ ব্হনমযা য ক্তজক্তনস-পত্র ক্তেময় গব্াোই 
কমর। গলামকরা তামের ব্সত ব্াড়ীর েরজার গিৌকাঠ পযমন্ত ধ্বংস কমর তার যা ক্তকেু 
সম্ভব্ তা তামের উমঠর ক্তপমঠর উপর স্থাপন কমর ও তা ক্তনময় রওনা হয়। ক্তকেু গলাক 
যায় খাইব্ার, অনযরা যায় ক্তসক্তরয়ায়।  
গয গলাকগুমলা খাইব্ামর  েন কমর তামের গনতৃবৃ্মন্দর েমধ্য ক্তেল সাললাে ইব্মন আবু্ল 
হুকাময়ক [পব্ম-৫০], ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়ক ও হুময়ই ক্তব্ন 
আখতাব্। গসখামন যাওয়ার পর তারা হয় পরাধ্ীন ব্াক্তসন্দা।  
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয, তারা তামের 
সমে ক্তনময় আমস তামের েক্তহলামের, সন্তানমের, ক্তকেু সম্পে; খেক্তন ও ব্াাঁক্তে, তামের 
ক্তপেমন  াক্তয়কারা তা ব্াজামত ব্াজামত আমস।  
তামের েমধ্য ক্তেল উরওয়া ক্তব্ন আল-ওয়ারে আল-আব্ক্তসর স্ত্রী উমম্ম 'আের', যামক 
তারা তার কাে গথমক খক্তরে কমরক্তেল; গস ক্তেল ব্ক্তন ক্ত িার গ ামত্রর এক েক্তহলা। এেন 
ধু্েধ্াে ও জাাঁকজেক সহকামর (তারা  েন কমর), যা গসই সেময় অনয গকান গ ামত্রর 
গক্ষমত্র কখমনা পক্তরলক্তক্ষত হয় নাই।  
তারা তামের ধ্ন-সম্পে আল্লাহর নব্ীর কামে গিমল আমস এব্ং তা তাাঁর ব্যক্তি ত 
ধ্ন-সম্পমে পক্তরণত হয়, যা ক্ততক্তন তাাঁর ইচ্ছােত ক্তব্ক্তক্র ব্া হস্তান্তর করমত পামরন। 
আনসারমের ব্ক্তঞ্চত কমর ক্ততক্তন গসগুমলা েুহাক্তজরমের েমধ্য ব্ণ্টন কমরন। ব্যক্ততক্রে 
শুধু্ সাহল ক্তব্ন হুনাময়ি এব্ং আবু্ েুজানা ক্তসোক ক্তব্ন খারাো নামের েুই আনসার, 
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যারা তামের োক্তরদ্রযতার অক্তেমযা  আমন ও গস কারমণ ক্ততক্তন তামেরমকও ক্তকেু োন 
কমরন।  
সম্পে রক্ষার উমেমেয ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর োত্র েু’জন গলাক েুসলোন হন: ইয়াক্তেন 
ক্তব্ন উোময়র আবু্ কা'ব্ ক্তব্ন 'আের' ক্তব্ন ক্তজহাে, ও আবু্ সা'ে ক্তব্ন ওহাব্।  
ইয়াক্তেন পক্তরব্ামরর গলাকমের একজন আোমক ব্মলমেন গয আল্লাহর নব্ী ইয়াক্তেন গক 
ব্মলন, "তুক্তে কী জামনা গয গতাোর জ্ঞাক্ততোই (cousin) আোর সামথ কী রূপ ব্যব্হার 
কমরমে ও গস কী প্রস্তাব্ কমরমে?  
তার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত, ইয়াক্তেন এক গলাকমক অমথমর ক্তব্ক্তনেময় 'আের' ক্তব্ন ক্তজহাে গক 
খুন করার জনয পাঠায়; ঐ গলাকক্তি তামক খুন কমর, যা তারা জাক্তনময়মে।'  
(আল তাব্ারী হইমত ব্ক্তণমত: 'আল-ওয়াক্তকক্তের উদৃ্ধক্তত: তারা যখন আল্লাহর নব্ীর উপর 
পাথর ক্তনমক্ষমপর ষড়যন্ত্র কমর, --'আের' ক্তব্ন ক্তজহাে পাথর ক্তনমক্ষমপর জনয োমের 
উপর উমঠ। এই খব্রক্তি আরে গথমক আল্লাহর নব্ীর কামে গপৌঁমে (News of this 
came to the Prophet from Heaven)--।') [2][3] 
ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর এই ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ 'সুরা হাের' নাক্তজল কমর [সুরা: 
৫৯]; গযখামন পুঙ্খানুপুঙ্খোমব্ ব্ক্তণমত আমে কী োমব্ আল্লাহ তামের উপর প্রক্ততক্তহংসার 
প্রকাে ঘক্তিময়মে, তার নব্ীমক তামের উপর ক্ষেতাব্ান কমরমে ও ক্ততক্তন তামের সামথ 
কীরূপ ব্যব্হার কমরমেন।                                        
আল্লাহ নাক্তজল কমর 
৫৯:২ - "ক্ততক্তনই ক্তকতাব্ধ্ারীমের েমধ্য যারা কামির, তামেরমক প্রথেব্ার একক্তত্রত কমর 
তামের ব্াড়ী-ঘর গথমক ব্ক্তহষ্কার কমরমেন। গতােরা ধ্ারণাও করমত পারক্তন গয, তারা 
গব্র হমব্ এব্ং তারা েমন কমরক্তেল গয, তামের েূ মগুমলা তামেরমক আল্লাহর কব্ল 
গথমক রক্ষা করমব্। অতাঃপর আল্লাহর োক্তস্ত তামের উপর এেন ক্তেক গথমক আসল, 
যার কল্পনাও তারা কমরক্তন। আল্লাহ তামের অন্তমর ত্রাস সঞ্চার কমর ক্তেমলন। তারা 
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তামের ব্াড়ী-ঘর ক্তনমজমের হামত এব্ং েুসলোনমের হামত ধ্বংস করক্তেল। অতএব্, 
গহ িকু্ষোন ব্যক্তি ণ, গতােরা ক্তেক্ষা গ্রহণ কর।" 
>>> এখামন যা উমল্লখ করা হময়মে, তা হমলা, গলামকরা তামের ব্সত ব্াড়ীর েরজার 
গিৌকাঠ পযমন্ত ধ্বংস কমর এব্ং তা তামের উক্তির ক্তপমঠর ওপর স্থাপন কমর রওনা 
হয়; গযক্তি ক্তেল আল্লাহর প্রক্ততক্তহংসা গ্রহণ। 
৫৯:৩ - "আল্লাহ যক্তে তামের জমনয ক্তনব্মাসন অব্ধ্াক্তরত না করমতন, তমব্ তামেরমক 
েুক্তনয়ামত োক্তস্ত ক্তেমতন।" 
>>> অথমাৎ, তরব্াক্তর োরিত। 
"আর পরকামল তামের জমনয রময়মে জাহান্নামের আযাব্।"  
>>> আরও আমে জাহান্নাে। 
৫৯:৪-৫ - "এিা এ কারমণ গয, তারা আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর ক্তব্রুদ্ধািরণ কমরমে। গয 
আল্লাহর ক্তব্রুদ্ধািরণ কমর, তার জানা উক্তিত গয, আল্লাহ কমঠার োক্তস্তোতা। (৫) -
গতােরা গয ক্তকেু ক্তকেু খজুমর বৃ্ক্ষ গকমি ক্তেময়ে এব্ং কতক না গকমি গেমড় ক্তেময়ে, তা 
গতা আল্লাহরই আমেে এব্ং যামত ক্ততক্তন অব্াধ্যমেরমক লাক্তঞ্ছত কমরন।" 
>>> অথমাৎ আল্লাহর হুকুমেই গসগুমলা কািা হময়ক্তেল; এক্তি গকামনা ধ্বংস নয়, ব্রং 
আল্লাহর প্রক্ততমোধ্ গ্রহণ ও অব্াধ্যমেরমক লাক্তঞ্ছত করণ। 
৫৯:৬- "আল্লাহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাে গথমক তাাঁর রসূলমক গয ধ্ন-সম্পে 
ক্তেময়মেন, তজ্জমনয গতােরা গঘাড়ায় ক্তকংব্া উমি িমড় যুদ্ধ করক্তন, ক্তকন্তু আল্লাহ যার উপর 
ইচ্ছা, তাাঁর রসূল ণমক প্রাধ্ানয োন কমরন। আল্লাহ সব্ক্তকেুর উপর সব্মেক্তিোন।"           
>>> অথমাৎ ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর কাে গথমক। 
৫৯:৭- "আল্লাহ জনপেব্াসীমের কাে গথমক তাাঁর রসূলমক যা ক্তেময়মেন, তা আল্লাহর, 
রসূমলর, তাাঁর আেীয়-স্বজমনর, ইয়াতীেমের, অোব্গ্রস্তমের এব্ং েুসাক্তিরমের জমনয, 
যামত ধ্ননশ্বযময গকব্ল গতাোমের ক্তব্িোলীমের েমধ্যই পুেীেূত না হয়। রসূল 
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গতাোমেরমক যা গেন, তা গ্রহণ কর এব্ং যা ক্তনমষধ্ কমরন, তা গথমক ক্তব্রত থাক এব্ং 
আল্লাহমক েয় কর। ক্তনশ্চয় আল্লাহ কমঠার োক্তস্তোতা।" 
>>> েুসক্তলেরা গজারপূব্মক গয কৃক্তষ-জক্তে ও ব্সত-ব্াক্তড় (farms) হস্ত ত কমরমে, তার 
োক্তলক হমলা আল্লাহ ও তার রসুল। 
৫৯:৮-১০ - "এই ধ্ন-সম্পে গেেতযা ী ক্তনাঃস্বমের জমনয, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
সন্তুক্তষ্টলামের অমিষমণ এব্ং আল্লাহ তাাঁর রসূমলর সাহাযযামথম ক্তনমজমের ব্াস্তুক্তেিা ও 
ধ্ন-সম্পে গথমক ব্ক্তহসৃ্কত হময়মে। তারাই সতযব্ােী। (৯) -যারা েুহাক্তজরমের আ েমনর 
পূমব্ম েেীনায় ব্সব্াস কমরক্তেল এব্ং ক্তব্শ্বাস স্থাপন কমরক্তেল, তারা েুহাক্তজরমের 
োলব্ামস, েুহাক্তজরমেরমক যা গেয়া হময়মে, তজ্জমনয তারা অন্তমর ঈষমামপাষণ কমর না 
এব্ং ক্তনমজরা অোব্গ্রস্ত হমলও তামেরমক অগ্রাক্তধ্কার োন কমর। যারা েমনর কাপমণয 
গথমক েুি, তারাই সিলকাে। (১০) -আর এই সম্পে তামের জমনয, যারা তামের 
পমর আ েন কমরমে। তারা ব্মলাঃ গহ আোমের পালনকতমা, আোমেরমক এব্ং ঈোমন 
আগ্রহী আোমের ভ্রাতা ণমক ক্ষো কর এব্ং ঈোনোরমের ক্তব্রুমদ্ধ আোমের অন্তমর 
গকান ক্তব্মিষ গরমখা না। গহ আোমের পালনকতমা, আপক্তন েয়ালু, পরে করুণােয়।"           
>>> তাই আল্লাহর নব্ী এই সম্পে েুহাক্তজরমের েমধ্য ব্ণ্টন কমরন; ব্যক্ততক্রে শুধু্ সাহল 
ক্তব্ন হুনাময়ি এব্ং আবু্ েুজানা ক্তসোক ক্তব্ন খারাো যারা তামের োক্তরমদ্রযর অক্তেমযা  
আমন ও তাই ক্ততক্তন তামেরমকও ক্তকেু োন কমরন। 
৫৯:১১–১৪- "আপক্তন ক্তক েুনাক্তিকমেরমক গেমখন ক্তন?" 
>>> এর োমন হমলা, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও তাাঁর সহকারী ও যারা তামের েতই 
োনক্তসকতার অক্তধ্কারী [ক্তব্স্তাক্তরত, পব্ম: ৫২]। 
"তারা তামের ক্তকতাব্ধ্ারী কামির োইমেরমক ব্মলাঃ গতােরা যক্তে ব্ক্তহসৃ্কত হও, তমব্ 
আেরা অব্েযই গতাোমের সামথ গেে গথমক গব্র হময় যাব্ এব্ং গতাোমের ব্যাপামর 
আেরা কখনও কারও কথা োনব্ না। আর যক্তে গতােরা আক্রান্ত হও, তমব্ আেরা 
অব্েযই গতাোমেরমক সাহাযয করব্। আল্লাহ তা’আলা সাক্ষয গেন গয, ওরা ক্তনশ্চয়ই 
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ক্তেথযাব্ােী। (১২)- যক্তে তারা ব্ক্তহসৃ্কত হয়, তমব্ েুনাক্তিকরা তামের সামথ গেেতযা  
করমব্ না আর যক্তে তারা আক্রান্ত হয়, তমব্ তারা তামেরমক সাহাযয করমব্ না। যক্তে 
তামেরমক সাহাযয কমর, তমব্ অব্েযই পৃষ্ঠপ্রেেমন কমর পলায়ন করমব্। এরপর 
কামিররা গকান সাহাযয পামব্ না। (১৩)- ক্তনশ্চয় গতােরা তামের অন্তমর আল্লাহ তা’আলা 
অমপক্ষা অক্তধ্কতর েয়াব্হ। এিা এ কারমণ গয, তারা এক ক্তনমব্মাধ্ সম্প্রোয়। (১৪)- 
তারা সংঘব্দ্ধোমব্ও গতাোমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমত পারমব্ না। তারা যুদ্ধ করমব্ গকব্ল 
সুরক্তক্ষত জনপমে অথব্া েু ম প্রািীমরর আড়াল গথমক। তামের পারস্পক্তরক যুদ্ধই প্রিন্ড 
হময় থামক। আপক্তন তামেরমক ঐকযব্দ্ধ েমন করমব্ন; ক্তকন্তু তামের অন্তর েতধ্াক্তব্ক্তচ্ছন্ন। 
এিা এ কারমণ গয, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রোয়।"     
>>> অথমাৎ ব্ক্তন আল-নাক্তের  
৫৯:১৫ -"তারা গসই গলাকমের েত, যারা তামের ক্তনকি অতীমত ক্তনমজমের কমেমর 
োক্তস্তমো  কমরমে। তামের জমনয রময়মে যন্ত্রণাোয়ক োক্তস্ত।"   
>>> অথমাৎ ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর পক্তরণক্তত [ক্তব্স্তাক্তরত, পব্ম: ৫১]। 
৫৯:১৬ -১৭ - "তারা েয়তামনর েত, গয োনুষমক কামির হমত ব্মল। অতাঃপর যখন 
গস কামির হয়, তখন েয়তান ব্মলাঃ গতাোর সামথ আোর গকান সম্পকম গনই। আক্তে 
ক্তব্শ্বপালনকতমা আল্লাহ তা’আলামক েয় কক্তর। (১৭]) অতাঃপর উেময়র পক্তরণক্তত হমব্ 
এই গয, তারা জাহান্নামে যামব্ এব্ং ক্তিরকাল তথায় ব্সব্াস করমব্। এিাই জামলেমের 
োক্তস্ত।" [4][5]  
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল, আয়াত নম্বর, >>> ও [**] গযা  - গলখক।] 

Resumption of Ibne Ishaq’s narrative: 
‘So they loaded their camels with what they could carry. Men were 
destroying their houses down to the lintel of the door which they 
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put upon the back of their camels and went off with it. Some went 
to Khaybar and others went to Syria. Among their chiefs who went 
to Khaybar were Sallam b. Abu'l-Huqayq, Kinana b. al-Rabi b. Abu'l-
Huqayq, and Huyayy b. Akhtab. When they got there the inhabitants 
became subject to them. 
'Abdullah b. Abu Bakr told me that he was told that they carried off 
the women and children and property with tambourines and pipes 
and singing-girls playing behind them. Among them was Umm 'Amr, 
wife of 'Urwa b. al-Ward al-'Absi, whom they had bought from him, 
she being one of the women of B. Ghifar. (They went) with such 
pomp and splendour as had never been seen in any tribe in their 
days. 
They left their property to the apostle and it became his personal 
property which he could dispose of as he wished. 
He divided it among the first emigrants to the exclusion of the 
Ansar, except that Sahl b. Hunayf and Abu Dujana Simak b. Kharasha 
complained of poverty and so he gave them some. 
Only two of B. al-Nadir became Muslims: Yamin b. 'Umayr Abu K'b 
b. 'Amr (W. has 'a cousin of 'Amr') b. Jihash, and  Abu Sa'd b. 
Wahb who became Muslims in order to retain their property. One of 
Yamin's family told me that the apostle said to Yamin, 'Have you 
seen the way your cousin has treated me and what he proposed to 
do?' Thereupon Yamin gave a man money to kill 'Amr b. Jihash and 
he did kill him, or so they allege. 
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Concerning B. al-Nadir the Sura of Exile came down in which is 
recorded how Allah wreaked His vengeance on them and gave His 
apostle power over them and how He dealt with them. 
Allah said: 
'He it is who turned out those who disbelieved of the scripture 
people from their homes to the first exile. You did not think that 
they would go out and they thought that their forts would protect 
them from Allah. But Allah came upon them from a direction they 
had not reckoned and He cast terror into their hearts so that they 
destroyed their houses with their own hands and the hands of the 
believers.' (Sura 59). That refers to their destroying their houses to 
extract the lintels of the doors when they carried them away. 
'So consider this, you who have understanding. Had not Allah 
prescribed deportation against them,' which was vengeance from 
Allah, 'He would have punished them in this world,' i.e. with the 
sword, 'and in the next world there would be the punishment of 
hell' as well. 
'The palm-trees which you cut down or left standing upon their 
roots. It was by Allah's permission, and to humble evildoers' i.e. they 
were cut down by Allah's order; it was not destruction but was 
vengeance from Allah, 
'The spoil which Allah gave the apostle from them,' i.e. from B. al-
Nadir. 
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'You did not urge on your cavalry or riding camels for the sake of 
it, but Allah gives His apostle power over whom He wills and Allah 
is Almighty,' i.e. it was peculiar to him, 
'The spoil which Allah gave the apostle from the people of the towns 
belongs to Allah and His apostle'. What the Muslims gallop against 
with horses and camels and what is captured by force of farms 
belongs to Allah and the apostle. 
'And is for the next of kin and orphans and the poor and the 
wayfarer so that it should not circulate among your rich men; 
and what the apostle gives you take and abstain from what he forbids 
you.' He says this is another division between Muslims concerning 
what is taken in war according to what Allah prescribed to him. 
Then Allah said, 
'Have you seen those who are disaffected,' meaning 'Abdullah b. 
Ubayy and his companions and those who are like-minded 'who say 
to their brothers of the scripture people who disbelieve,' i.e. the B. 
al-Nadir, up to the words 
'Like those who a short time before them tasted the misery of their 
acts and had a painful punishment,' i.e. the B.Qaynuqa'.  Then as far 
as the words 
'Like Satan when he said to man Disbelieve, and when man 
disbelieved he said, I am quit of you. I fear Allah the Lord of the 
worlds and the punishment of both is that they will be in hell 
everlastingly. That is the reward of the evildoers.' 
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>>>  ইসলামের ইক্ততহামসর প্রাক্তপ্তসাধ্য (Available) েক্তললগুমলার েমধ্য সব্মিময় 
ক্তনেমরমযা য েক্তলল হমলা েুহাম্মমের স্বরক্তিত গ্রন্থ কুরান। অক্তব্শ্বাসী কামিররা েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের ক্তঠক কী অতযািার করমতন, তার সুক্তনক্তেমষ্ট (Specific) উমল্লখ কুরামনর 
গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না; কক্তথত অতযািামরর ব্ণমনা অতযন্ত োসা-োসা।   
অক্তব্শ্বাসীরা েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর গকামনা অনুসারীমক গকামনারূপ োরীক্তরক 
আঘাত কমরমেন, এেন উোহরণ সেগ্র কুরামন একক্তিও গনই। 
অনয ক্তেমক, 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের প্রক্ততপমক্ষর 
ক্তব্রুমদ্ধ গয অোনুক্তষক নৃেংসতা গেক্তখময়মেন, তাাঁমেরমক খুন কমরমেন; সন্ত্রাসী কায়োয় 
হােলা িাক্তলময় তাাঁমের যাব্তীয় স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তি লুি কমরমেন; তাাঁমের গক 
ক্তেমি োক্তি গথমক উৎখাত কমরমেন; েুি োনুষমক ব্ন্দী কমর োস ও োসীমত 
(গযৌনোসী) রূপান্তক্তরত কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়মেন - গসই সব্ িরে 
অোনক্তব্ক কেমকামণ্ডর ইক্ততহাস "আল্লাহর উদৃ্ধক্তত" ক্তেময় েুহাম্মে তাাঁর ক্তনজস্ব 
জব্ানব্ক্তন্দমত (কুরান) সুস্পষ্টরূমপ ব্ণমনা কমরমেন! েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের কৃত 
এেক্তন ব্হু নৃেংসতার একক্তির সাক্ষয হমলা সুরা আল-হােমরর এই ২-১৭ নম্বর আয়াত! 
সাক্ষযোতা স্বয়ং েুহাম্মে! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৩৭-
৪৩৯ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪৮-১৪৫৩ 
 [3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden 
Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৮৩ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[4] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1614&Itemid=115 
[5] তািসীর যালালীন ও অনযানয: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSor
aNo=59&tAyahNo=2&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
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৭৬: ধ্াতুল-ক্তরকা (Dhatul-Riqa) হােলা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পঞ্চাে 

 
 

ওহুে যুদ্ধ, 'আল-রাজী’ ও ব্ীর োউনা-র িরে ব্যথমতার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সা:) েক্তেনায় অব্স্থানরত ব্ক্তন নাক্তের নােক এক ইহুক্তে গ ামত্রর সেস্ত 
োনুষমক তাাঁমের েত েত ব্েমরর আব্াসস্থল ও ক্তেমি োক্তি গথমক প্রায় এক ব্মস্ত্র কী 
োমব্ ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাাঁমের স্থাব্র ও অস্থাব্র সেস্ত সম্পক্তি করায়ি কমরক্তেমলন তার 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
উপাক্তজমত গসই অমথম েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর পক্তরব্ার-পক্তরজনমের েরন-গপাষমণর 
ব্যব্স্থা কমরন, ক্তকেু সম্পে েুহাক্তজরমের েমধ্য ক্তব্তরণ কমরন এব্ং তারপর যা অব্ক্তেষ্ট 
থামক তা ক্তেময় ক্তজহামের জনয গঘাড়া ও যুদ্ধ-অস্ত্র খক্তরে কমরন।  
নৃেংস ও অোনক্তব্ক কায়োয় উপাক্তজমত এই লুমির োমলর সব্িুকুই েুহাম্মে তাাঁর 
আল্লাহর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ব্াণী ব্ষমমণর োধ্যমে "ক্তব্মেষ কমর তাাঁর ও তাাঁর পক্তরব্ামরর 
ব্াৎসক্তরক েরণ-গপাষমণর জনয তব্ধ্” কমরক্তেমলন (পব্ম ৫২)।  
ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছমের পর খন্দক যুদ্ধ (গিব্রুয়াক্তর, ৬২৭ সাল) পযমন্ত সেময় 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ধ্াতুল-ক্তরকা, ক্তিতীয় (গেষ) ব্ের, েুোতুল-জানোল 
(Dumatul-Jandal) নামের গব্ে কময়কক্তি হােলা সম্পন্ন কমরন।  
তমব্ ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছমের ক্তঠক পমরই গকান হােলাক্তি সং ক্তঠত হময়ক্তেল, গস 
ব্যাপামর পক্তণ্ডতমের েমধ্য েতমেে আমে। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েমত তা ক্তেল ধ্াতুল-
ক্তরকা হােলা। এই হােলায় তারা ‘ঘাতািান (Ghatafan)’ গ ামত্রর ওপর আক্রেমণর 
গিষ্টা কমর। 
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'ঘাতািান' হমলা েক্কা ও েক্তেনার পূব্ম ক্তেমক উির আরমব্র এক গ াত্র-সেক্তষ্ট; ক্তহজাজ 
(গলাক্তহত সা র, জডমান, নাজাে ও আক্তসর পক্তরবৃ্ত স্থান - ব্তমোন গসৌক্তে আরমব্র 
পক্তশ্চে অঞ্চল) ও সােোর পব্মতোলার েধ্যব্তমী স্থামন তামের অব্স্থান। তামের অে 
েলগুমলার কময়কক্তি হমলা: 
১) আব্স (Abs), 
২) আেজা (Ashja), ও 
৩) ধু্ব্ায়ান (Dhubyan): এই গ ামত্রর অন্তেুমি েলগুমলা হমলা,  
(ক) িাযারাহ (Fazarah) - ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসমনর (Uyaynah b. Hisn) গ াত্র,  
(খ) েুররাহ (Murrah),  
( ) থালাব্াহ (Thalabah); ও অনযানয। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাব্ারীর ব্ণমনা:  
[প্রাসক্তেক ক্তব্ষয়, অমলৌক্তকক ক্তকচ্ছা (পব্ম-৩৮) পক্তরহার।] 
"ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছে অক্তেযামনর পর আল্লাহর নব্ী রাক্তব্র েুই োস [রক্তব্-উল 
আওয়াল ও রক্তব্-উস সাক্তন] এব্ং জুোক্তে-উল আওয়াল োমসর ক্তকয়েংে (অ াস্ট ১১ 
হইমত অমটাব্মরর গেষ, ৬২৫ সাল) েক্তেনামতই অব্স্থান কমরন।  
তারপর ক্ততক্তন নাজামের [েধ্য গসৌক্তে আরব্] ঘাতািান গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ানু েুহাক্তরব্ 
(Muharib) ও ব্ানু থালাব্া (Thalaba) গ ামত্রর ক্তব্রুমদ্ধ অক্তেযামন গব্র হন; ক্ততক্তন 
নাখাল (Nakhl) পযমন্ত গপৌঁমেন। এক্তিই হমলা ধ্াতুল ক্তরকা হােলা।  
গসখামন তারা ঘাতািান গ ামত্রর এক ব্ড় েমলর সমু্মখীন হন। েুই েল এমক অপমরর 
েুমখােুক্তখ হয়, ক্তকন্তু গকামনা সংঘষম সংঘক্তিত হয় না। কারণ তারা এমক অপমরর েময় 
ক্তেল েীত। 
আল্লাহর নব্ী েয়-নাোজ (৪:১০২) সম্পােন কমরন ও তারপর ক্ততক্তন তাাঁর গলাকজন ক্তনময় 
ক্তিমর আমসন। ---- 
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[৪:১০২ - যখন আপক্তন তামের েমধ্য থামকন, অতাঃপর নাোময োাঁড়ান, তখন গযন 
একেল োাঁড়ায় আপনার সামথ এব্ং তারা গযন স্বীয় অস্ত্র সামথ গনয়। অতাঃপর যখন 
তারা গসজো সম্পন্ন কমর, তখন আপনার কাে গথমক গযন সমর যায় এব্ং অনয েল 
গযন আমস, যারা নাোয পমড়ক্তন। অতাঃপর তারা গযন আপনার সামথ নাোয পমড় এব্ং 
আত্মরক্ষার হাক্ততয়ার সামথ গনয়। কামিররা িায় গয, গতােরা গকান রূমপ অসতকম থাক, 
যামত তারা একমযাম  গতাোমেরমক আক্রেণ কমর ব্মস। যক্তে বৃ্ক্তষ্টর কারমণ গতাোমের 
কষ্ট হয় অথব্া গতােরা অসুস্থ হও তমব্ স্বীয় অস্ত্র পক্তরতযা  করায় গতাোমের গকান 
গ ানাহ গনই এব্ং সামথ ক্তনময় নাও গতাোমের আেরক্ষার অস্ত্র। ক্তনশ্চয় আল্লাহ 
কামিরমের জমনয অপোনকর োক্তস্ত প্রস্তুত কমর গরমখমেন।]  
সাোকা ক্তব্ন ইয়াসার হইমত < আক্তকল ক্তব্ন জাক্তব্র হইমত < জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ 
আল আনসাক্তর হইমত ব্ক্তনমত: 
আেরা আল্লাহর নব্ীর সামথ ধ্াতুল-ক্তরকা অক্তেযামন নাখাল পযমন্ত  েন কক্তর। এক 
পযমাময় েুসলোনমের একজন এক েুেক্তরক েক্তহলামক খুন কমর। গসই সেয় তার স্বােী 
ক্তেল ব্াক্তহমর। যখন আল্লাহর নব্ী েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর পমথ, েক্তহলার স্বােী ক্তিমর এমস 
ঘিনাক্তি জানার পর প্রক্ততজ্ঞা কমর গয েুহাম্মে-অনুসারীমের উপর এর প্রক্ততমোধ্ না 
ক্তনময় গস ক্ষান্ত হমব্ না।-------’। [1][2][3]- (অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - 
গলখক।) 
‘After the attack on B. al-Nadir the apostle stayed in Medina during 
Rabi'ul-Akhir and part of Jumada. Then he raided Najd making for 
B. Muharib and B. Tha'laba of Ghatafan, until he stopped at 
Nakhl. This was the raid of Dhatu'l-Riqa'.  
There a large force of Ghatafan was encountered. The two forces 
approached one another, but no fighting occurred, for each feared 
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the other. The apostle led the prayer of fear; then he went off with 
the men. 
(T. Muhammad b. Ja'far b. al-Zubayr and Muhammad b. 'Abdu'l-
Rahman from 'Urwa b. al-Zubayr from ABu Hurayra: We went with 
the apostle to Najd until at Dhatu'l-Riqa' he met a number of 
Ghatafan.There was no fighting because the men were afraid of 
them. The prayer of fear came down (Sura 4:102) and he divided his 
companions into two sections, one facing the enemy and the other 
behind the apostle. ---) 
Sadaqa b. Yasar from Aqil b. Jabir from Jabir b. 'Abdullah al-Ansari 
said: 
We went with the apostle on the raid of Dhatu'l-Riqa' of Nakhl and a 
man killed the wife of one of the polytheists. When the apostle was 
on his way back her husband, who had been away, returned and 
heard the news of her death. He swore that he would not rest until 
he had taken vengeance on Muhammad's companions. ----’.  
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল তাব্ারীর ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: 
১) েক্কাব্াসী কুরাইে ব্াক্তণজয ব্হমরর ওপর হােলা (পব্ম-২৯), ব্ক্তন গকউনুকা গ ামত্রর 
ওপর হােলা (পব্ম-৫১) ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর ওপর হােলার েতই, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা ঘাতািান গ ামত্রর ওপর হােলা করমত ক্ত ময়ক্তেমলন!  
এখামন আক্রেণকারী গ াষ্ঠী ক্তনাঃসমন্দমহ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা। আর আক্রান্ত 
জনম াষ্ঠী হমলন ঘাতািান গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ানু েুহাক্তরব্ ও ব্ানু থালাব্া গ ামত্রর 
গলামকরা। 
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২) এই ঘিনার পূমব্ম ঘাতািান গ ামত্রর গকামনা গলাক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
উপর গকামনারূপ আক্রেমণর গিষ্টা কমরক্তেমলন, এেন আোস গকাথাও নাই। 
৩) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই আক্রেণাত্মক হােলা প্রক্ততমরামধ্র উমেমেয 
ঘাতািান গ ামত্রর গলামকরা প্রক্ততমরাধ্  মড় গতামলন। ক্তনাঃসমন্দমহ তাাঁমের এই প্রমিষ্টা 
ক্তেল "েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসমনর ক্তব্রুমদ্ধ আত্মরক্ষার গিষ্টা"। 
৪) ঘাতািানমের এই আত্মরক্ষা ব্াক্তহনী সংখযা ও েক্তিমত আক্রেণকারী েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারী ব্াক্তহনীর সেকক্ষ ক্তেমলন।  
৫) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ঘাতািানমের আত্ম-রক্ষা ব্াক্তহনীর ক্তব্রুমদ্ধ সংঘমষম 
জক্তড়ময় গকামনা সুক্তব্ধ্া করমত পারমব্ না উপলক্তি কমর গকামনা সংঘষম োড়াই েক্তেনায় 
ক্তিমর আসমত ব্াধ্য হময়ক্তেমলন।  
৬) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অোনুক্তষক ব্ব্মরতায় ব্ক্তন গকউনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের 
গ ামত্রর সেস্ত গলাক গয গোিনীয় পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তেকার হময়ক্তেমলন, ঘাতািান গ ামত্রর 
গলামকরা তাাঁমের েক্তি ব্মল ব্ক্তন গকউনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর অনুরূপ সম্ভাব্য 
ক্তব্পযময় এড়ামত সক্ষে হময়ক্তেমলন।  
৭) এেত পক্তরক্তস্থক্ততমতও েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ঘাতািানমের ‘এক ক্তনরপরাধ্ 
েক্তহলামক তাাঁর স্বােীর অনুপক্তস্থক্ততমত খুন কমরক্তেমলন!" 
প্রশ্ন হমলা, 
“আক্রান্ত, ক্ষক্ততগ্রস্ত ও সংকু্ষি এই গলামকরা যক্তে এমহন আগ্রাসমনর পুনরাবৃ্ক্তি গরাধ্ 
ও তাাঁমের েক্তব্ষযৎ ক্তনরাপিার কেমমকৌেল ক্তহসামব্ একক ব্া সক্তম্মক্তলতোমব্ 
আক্রেণকারী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রক্তত-আক্রেণ (Counter attack) ও 
পরাস্ত করার গিষ্টা কমরন, তমব্ ক্তক তামক অতযন্ত  ক্তহমত কেম রূমপ আখযাক্তয়ত করা 
যায়?  
েক্তেনায় আ েন পরব্তমী সেময় এমকর পর এক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এ সকল 
আগ্রাসী আক্রেমণ আক্রান্ত ও ক্ষক্ততগ্রস্ত েক্কাব্াসী কুরাইে সম্প্রোয়, ক্তব্তাক্তড়ত ব্ক্তন 
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গকউনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র এব্ং আক্রান্ত ঘাতািান গ ামত্রর গলাকমের প্রক্ততমরাধ্ ও 
আত্মরক্ষার প্রমিষ্টা ক্তক অনযায়?” 
েুহাম্মমের সামথ সুর ক্তেক্তলময় তাাঁর অনুসারীরা েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ত এই 
োনুষগুমলা ও তাাঁমের কেমকাণ্ডমক আইয়যামে জাক্তহক্তলয়াত (অন্ধকামরর যু /ব্াক্তসন্দা) রূমপ 
আখযাক্তয়ত কমর আসমেন।  
ক্তকন্তু ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমস ইসলাে-অনুসারীমেরই ব্ণমনায় তামের এই 
োক্তব্র সমূ্পণম ক্তব্পরীত ক্তিত্র অতযন্ত স্পষ্ট। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
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ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-345-4 (pbk.), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৫৪-১৪৫৭  
[3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৮৪-৩৯১; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader 
Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 

  
 

 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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৭৭: খন্দক যুদ্ধ-১: কী ক্তেল তার কারণ? 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একান্ন 

 
 

ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছমের োস েুই পমর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 
ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্না উস্কাক্তনমত ঘাতািান গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ানু েুহাক্তরব্ ও ব্ানু 
থালাব্া গ ামত্রর উপর হােলার অক্তেপ্রাময় সুেূর নাখাল (Nakhl) পযমন্ত  েন করার 
পর কী কারমণ তারা তা না কমর এক ক্তনরপরাধ্ েক্তহলামক তাাঁর স্বােীর অনুপক্তস্থক্ততমত 
খুন কমর েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমরক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে।  
ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র উমচ্ছমের পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গয ব্ড় আক্রেণক্তির সমু্মখীন 
হময়ক্তেমলন, গসক্তি হমলা খন্দক যুদ্ধ (The Battle of the Ditch); েক্কাব্াসী কতৃমক 
েক্তেনায় গেষ আক্রেণ। 
খন্দক যুদ্ধক্তি (পক্তরখার যুদ্ধ) সংঘক্তিত হময়ক্তেল ওহুে যুমদ্ধর (োিম, ৬২৫ সাল) েুই ব্ের 
পর; ৬২৭ সামলর গিব্রুয়াক্তর-োিম োমস। ইসলামে ক্তনমব্ক্তেত প্রাণ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট 
েুসলোন ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনা েমত: 
খন্দক যুমদ্ধর েূল উমেযািা ক্তেমলন, 
“ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর এক েল গলাক!” 
কারণ হমলা, 
“ব্ের গেমড়ক আম  েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অোনুক্তষক ব্ব্মরতায় ক্তব্না অপরামধ্, 
ঐেী ব্াণীর অজুহামত, এই গলাকগুমলা ও তাাঁমের গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক তাাঁমের েত 
েত ব্েমরর আব্াসস্থল েক্তেনা গথমক গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি 
লুণ্ঠন ও করায়ত্ব কমরক্তেমলন!" (পব্ম: ৫২ ও ৭৫)। 
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: [1] [2] 
([আল-তাব্ারী] <ইব্মন হুোময়ে হইমত <সালাোহ হইমত<) েুহাম্মে ইব্মন ইোক 
হইমত < ইয়াক্তজে ক্তব্ন রুোন [েৃতুয-৭৪৭ সাল] হইমত <আল-যুব্াময়র ক্তব্ন উরওয়া ক্তব্ন 
আল-যুব্াময়র [েৃতুয-৭১২ সাল] পক্তরব্ামর এক েমক্কল হইমত < আব্েুল্লাহ ক্তব্ন কাব্ 
ক্তব্ন োক্তলক [েৃতুয-৭১৫ সাল] হইমত প্রাপ্ত এেন একজন যার ক্তব্ষময় আোর গকামনা 
সমন্দহ নাই; এব্ং েুহাম্মে ক্তব্ন কাব্ আল-কুরাক্তজ ও আল-জুহরী [েৃতুয-৭৪২ সাল], ও 
আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো [েৃতুয-৭৩৭ সাল], ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর [েৃতুয-
৭৪৭ সাল], ও আোমের অনযানয েুহাক্তেস ণ আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ক্তনমম্ন 
ব্ক্তণমত উপাখযানক্তি ব্মলমেন; তাাঁমের প্রমতযমকই এর ক্তকেু অংমের অব্োন গরমখমেন: 
'আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ ক্তকেু সংখযক ইহুক্তে একক্তি েল  ঠন কমর; যামের েমধ্য ক্তেল 
সাললাে ইব্মন আবু্ল হুকাময়ক আল-নােক্তর, ও হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ আল-নােক্তর ও 
ক্তকনানা ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়ক আল-নােক্তর, হাওয়াো ক্তব্ন কাময়স আল-ওয়াক্তল, ও আবু্ 
আেোর আল-ওয়াক্তল; যামের সামথ ক্তেল ব্ক্তন আল-নাক্তের ও ব্ক্তন ওয়াইল (েক্তেনার 
আউস োনাত গ ামত্রর অন্তেুমি) গ ামত্রর আরও ক্তকেু গলাক।  
তারা েক্কার কুরাইেমের কামে  েন কমর ও তামেরমক এই ব্মল আেন্ত্রণ কমর গয, 
তারা গযন তামের সমে একক্তত্রত হময় আল্লাহর নব্ীর ওপর আক্রেণ িালায়, যামত 
তারা তাাঁর কাে গথমক সব্মাংমে েুক্তি গপমত পামর। 
কুরাইেরা ব্মল, 
"গতােরা, ইহুক্তেরা, হমল প্রথে ধ্েমগ্রমন্থর গলাক [অথমাৎ, তওরাত] এব্ং গতােরা 
েুহাম্মমের সামথ আোমের ক্তব্ব্ামের প্রকৃক্তত সম্বমন্ধ অব্ক্তহত। আোমের ধ্েম গশ্রষ্ঠ, না 
ক্তক তার ধ্েম?” 
তারা জব্ামব্ ব্মল গয, 
অব্েযই তামের ধ্েম তার ধ্মেমর গিময় উিে এব্ং এ ব্যাপামর তামের োক্তব্ তার োক্তব্র 
গিময় গব্ক্তে সক্তঠক। 
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(এই ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ নাক্তজল কমর: 
[*যা ঘমিক্তেল] 
৪:৫১- “তুক্তে ক্তক তামেরমক গেখক্তন, যারা ক্তকতামব্র ক্তকেু অংে প্রাপ্ত হময়মে, যারা োনয 
কমর প্রক্ততো ও েয়তানমক এব্ং কামিরমেরমক ব্মল গয, এরা েুসলোনমের তুলনায় 
অক্তধ্কতর সরল সক্তঠক পমথ রময়মে”। 
[*অক্তেোপ] 
৪:৫২ – “এরা হমলা গস সেস্ত গলাক, যামের উপর লানত কমরমেন আল্লাহ তাআলা 
স্বয়ং। ব্স্তুত: আল্লাহ যার উপর লা’নত কমরন তুক্তে তার গকান সাহাযযকারী খুাঁমজ পামব্ 
না”।  
[*কিুক্তি] 
৪:৫৩ – “তামের কামে ক্তক রামজযর গকান অংে আমে? তাহমল গয এরা কাউমকও 
একক্তি ক্ততল পক্তরোণও গেমব্ না”। - অথমাৎ, েক্তব্ষযিাণী (Prophecy) 
[*পূব্মব্তমীমের উপকথা] 
৪:৫৪ – “নাক্তক যা ক্তকেু আল্লাহ তামেরমক স্বীয় অনুগ্রমহ োন কমরমেন গস ক্তব্ষময়র জনয 
োনুষমক ক্তহংসা কমর। অব্েযই আক্তে ইব্রাহীমের ব্ংেধ্রমেরমক ক্তকতাব্ ও গহকেত োন 
কমরক্তেলাে আর তামেরমক োন কমরক্তেলাে ক্তব্োল রাজয”।  
[*হুেক্তক] 
৪:৫৫- “অতাঃপর তামের গকউ তামক োনয কমরমে আব্ার গকউ তার কাে গথমক েূমর 
সমর রময়মে। ব্স্তুতাঃ (তামের জনয) গোযমখর ক্তেখাক্তয়ত আগুনই যমথষ্ট”। [3] ) 
এই কথাগুমলা কুরাইেমের আনক্তন্দত কমর এব্ং তারা আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ 
করার তামের ঐ আেন্ত্রমণ সানমন্দ সাড়া ক্তেময় সেমব্ত হয় ও প্রস্তুক্তত গ্রহণ কমর। 
তারপর ইহুক্তেমের ঐ েলক্তি কাময়স আইলান (Qays 'Aylan) এর 'ঘাতািান' গ ামত্রর 
কামে যায় ও তামেরমক আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার আেন্ত্রণ জানায়, ও ব্মল 
গয, তারা এই কামজ তামের সমে একমত্র কাজ করমব্ এব্ং এই অক্তেযামন কুরাইেরা 
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গনতৃত্ব গেমব্। তাই, তারাও তামের সামথ গযা োন কমর (তাব্ারী: তারা তামের প্রস্তামব্ 
রাক্তজ হয়)।  
কুরাইেরা আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারমব্র গনতৃমত্ব যাত্রা শুরু কমর ।  
'ঘাতািান' েল; ব্ানু িাযারাহ গ াত্র ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন ক্তব্ন হুোময়িা ক্তব্ন ব্েমরর 
গনতৃমত্ব, ব্ানু েুররা গ াত্র আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আউি ক্তব্ন আবু্ হাক্তরথা আল-েুরক্তরর গনতৃমত্ব 
ও আেজা গ াত্র ক্তেসা'র ক্তব্ন রুখাময়লা ক্তব্ন নুওয়াময়রা ক্তব্ন তাক্তরি ক্তব্ন সুহো ক্তব্ন 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন ক্তহলাল ক্তব্ন খালাওয়া ক্তব্ন আেজা ক্তব্ন রাময়থ ক্তব্ন ঘাতািামনর গনতৃমত্ব 
যাত্রা শুরু কমর।’ 
আল তাব্ারীর (৮৩৯-৮২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা:  
‘ইব্মন হুোময়ে [েৃতুয-৮৬২ সাল] হইমত < সালাোহ [েৃতুয-৮০৬ সাল] হইমত < 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক হইমত ব্ক্তণমত: 
প্রাপ্ত প্রক্ততমব্েমনর তথয গোতামব্ক, গয কারমণ আল্লাহর নব্ী খন্দক যুমদ্ধর সমু্মখীন 
হময়ক্তেমলন, তা হমলা আল্লাহর নব্ী কতৃমক ব্ক্তন আল-নাক্তের গ াত্রমক তাাঁমের আব্াসস্থল 
গথমক ক্তব্তাক্তড়ত।’ [2] [4] 
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা 
অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল, 
আয়াত নম্বর, < ও [**] গযা  - গলখক। 
The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2] 
‘([Al-Tabari:] According to Ibne Humayd – Salamah)  Muhammad bin 
Ishaq - Yazid b.Ruman, client of the family of al-Zubayr b. 'Urwa b. 
al-Zubayr, and one whom I have no reason to suspect from 'Abdullah 
b. Ka'b b. Malik, and Muhammad b. Ka'b al-Qurazi, and al-Zuhri, and 
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Asim b. 'Umar b. Qatada, and Abdullah b. Abu Bakr and other 
traditionists of ours told me the following narrative, each 
contributing a part of it: 
A number of Jews who had formed a party against the apostle, 
among whom were Sallam b. Abu'l-Huqayq al-Nadri, and Huyayy b. 
Akhtab al-Nadri and Kinana b. Abu'l-Huqayq al-Nadri, and Haudha 
b. Qays al-Wa'ili, and Abu 'Ammar al-Wa'ili with a number of B. al-
Nadir and B. Wa'il (were a clan of the Aws Manat of Medina) went 
to Quraysh at Mecca and invited them to join them in an attack on 
the apostle so that they might get rid of him altogether. 
Quraysh said, 'You, O Jews, are the first scripture people and know 
the nature of our dispute with Muhammad. Is our religion the best 
or is his?' 
They replied that certainly their religion was better than his and 
they had a better claim to be in the right. 
(It was about them that God sent down, 
'Have you not considered those to whom a part of the scripture was 
given who believe in idols and false deities and say to those who 
disbelieve, These are more rightly guided than those who 
believe? These are they whom God hath cursed and he whom God 
has cursed you will find for him no helper' as far as His words, 
'Or are they jealous of men because of what God from His bounty 
has brought to them?' i.e. prophecy. 
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'We gave the family of Abraham the scripture and wisdom and we 
gave them a great kingdom and some of them believed in it and 
some of them turned from it, and hell is sufficient for (their) 
burning'.) [4:51-55] 
These words rejoiced Quraysh and they responded gladly to their 
invitation to fight the apostle, and they assembled and made their 
preparations. 
Then that company of Jews went off to Ghatafan of Qays 'Aylan and 
invited them to fight the apostle and told them that they would act 
with them and that Quraysh had followed their lead in the matter; 
so they too joined in with them (T. and agreed to what they 
suggested.) 
Quraysh marched under the leadership of Abu Sufyan b. Harb; and 
Ghatafan led by Uyayna b. Hisn b. Hudhayfa b. Badr with B. Fazara; 
and al-Harith b.'Auf b. Abu Haritha al-Murri with B. Murra; and 
Mis'ar b. Rukhayla b. Nuwayra b. Tarif b. Suhma b. 'Abdullah b. Hilal 
b. Khalawa b. Ashja' b. Rayth b. Ghatafan with those of his people 
from Ashja' who followed him.’ 
The narratives of Al-Tabari (839-923 AD): 
‘In this year the battle of the Messenger of God at the trench took 
place in the month of Shawal, According to Ibne Humayd <Salamah 
< Ibne Ishaq. 
What brought on the battle of Messenger of God at the trench, 
according to what has been reported, was what happened because 
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of the expulsion of Banu Al-Nadir from their settlements by the 
Messenger of God.’ [2]    
>>> আক্তে উৎমস ইসলামে ক্তনমব্ক্তেত প্রাণ েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় 
আেরা জানমত পাক্তর গয, ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর একেল গলাক েক্কায়  েন কমরন 
ও কুরাইেমের কামে প্রক্ততজ্ঞা কমরন গয, তাাঁরা তামের সাধ্ারণ েত্রু (Common 
enemy) েুসলোনমের ক্তব্রুমদ্ধ কুরাইেমের সাহাযয করমব্ন। 
উির আরমব্র ঘাতািান গ ামত্রর কামেও তাাঁরা এই েমেম সাহামযযর আমব্েন 
জানান। খন্দক যুমদ্ধর প্রায় গষাল োস আম  এই ঘাতািান গ ামত্রর গলামকরা কীোমব্ 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আক্রেণাত্মক হােলার সমু্মখীন হময়ক্তেমলন, তার আমলািনা 
আম র পমব্ম করা হময়মে। 
গযমহতু খন্দক যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেল েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
োরিত ক্তব্তাক্তড়ত ব্ক্তন নাক্তের (ও ব্ক্তন গকউনুকা) গ াত্র; আক্রান্ত েক্কাব্াসী কুরাইে 
সম্প্রোয় ও তাাঁমের উির আরব্ ক্তেত্র এব্ং ঘাতািান ও অনযানয গ ামত্রর সেিময় 
(Army of the Confederates); তাই এই যুদ্ধক্তিমক ব্লা হয় "ক্তেত্র েমলর আক্রেণ 
(আল-আহযাব্)"। 
েুহাম্মে তাাঁর ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরামনর সুরা আল-
আহযাব্-এর ক্তকেু অংমে এই যুদ্ধ প্রসমে ব্ণমনা কমরমেন। এই সুরার অনযানয অংমে 
ক্ততক্তন ব্ণমনা কমরমেন তাাঁর পেীঘক্তিত সেসযা, তাাঁর গযৌন সেসযা (৩৩:৫০-৫২) ও তাাঁর 
পাক্তলত পুমত্রর স্ত্রীমক ক্তব্ব্াহ করার তব্ধ্তা ক্তব্ষয়ক একান্ত পাক্তরব্াক্তরক ও ব্যক্তি ত 
সেসযা প্রসমে। (পব্ম-৩৯)। 
আক্তে উৎমসর েুহাম্মে অনুসারীমেরই ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তনেমে সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড আক্রান্ত ও ক্ষক্ততগ্রস্ত ইহুক্তে ব্ক্তন 
নাক্তের গ াত্র, েক্কাব্াসী কুরাইে সম্প্রোয় ও ঘাতািান গ ামত্রর সক্তম্মক্তলত প্রক্ততমোধ্ ও 
প্রক্ততমরাধ্ সৃ্পহাই হমলা খন্দক যুমদ্ধর েূল গপ্রক্ষাপি। 
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অথমাৎ, 
“ব্ের যুদ্ধ (পব্ম: ৩০-৪৩) ও ওহুে যুমদ্ধর (পব্ম: ৫৪-৭১) েতই খন্দক যুমদ্ধর েূল 
কারণ হমলা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী, আক্রেণাত্মক ও অোনক্তব্ক 
কাযমকলামপ আক্রান্ত ক্ষক্ততগ্রস্ত অক্ততষ্ঠ জনপেব্াসীর প্রক্ততরক্ষা গিষ্টা।" 
[*] "কুরান কার ব্াণী?" - এই প্রসমের আমলািনা পব্ম-১৪-গত করা হময়মে। এই গ্রমন্থর 
রিক্তয়তা তাাঁর আক্তব্ষৃ্কত "আল্লাহর নামে" প্রক্ততপক্ষমক ক্তেময়মেন যমথচ্ছ োপ-অক্তেোপ 
(পব্ম: ১১-১২) ও হুেক্তক-োসানী-েীক্তত প্রেেমন (পব্ম: ২৬-২৭); তাাঁর িাক্তরপামের 
োনুষমের শুক্তনময়মেন পূব্মব্তমীমের উপকথা (পব্ম: ১৭) এব্ং কমরমেন ক্তনমজই ক্তনমজর 
যমথচ্ছ গুণ ান ও প্রেংসা (পব্ম: ১৯)। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ 
খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-
1, পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ৪৫০ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: 
Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম গস্টি ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৯৭, 
ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৩-১৪৬৫  
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
[3] ইব্মন কাক্তথমরর (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান-তািসীর 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=59  
[4] সালাোহ ক্তব্ন আল িােল আল আব্রাে (েৃতুয ১৯১ ক্তহজক্তর, ৮০৬ সাল) ক্তেমলন েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 
োত্র। (পব্ম-৪৪)। 

  

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=59
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৭৮: খন্দক যুদ্ধ-২: খন্দক খনন 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ব্াহান্ন 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের অোনক্তব্ক ক্তনেমে 
সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড িরে ক্ষক্ততগ্রস্ত ইহুক্তে ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর কক্ততপয় গলামকর 
উমেযাম  আক্রান্ত, ক্ষক্ততগ্রস্ত ও সংকু্ষি েক্কাব্াসী কুরাইে সম্প্রোয় ও ঘাতািান গ ামত্রর 
গলামকরা প্রক্ততমোধ্ ও প্রক্ততরক্ষা সৃ্পহায় কীোমব্ তাাঁমের সামথ একাত্ম হময় 
েুসলোনমের প্রক্তত আক্রেমণর (Counter attack) অক্তেপ্রাময় েক্তেনার উমেমে অগ্রসর 
হময়ক্তেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
খন্দক যুমদ্ধর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, তখন েক্তেনার পূব্ম, পক্তশ্চে ও েক্তক্ষণ 
ক্তেক ক্তেল ক্ত ক্তর-লাো, পাহাড়-পব্মত ও বৃ্ক্ষরাক্তজ সেৃদ্ধ প্রাকৃক্ততক ক্তনরাপিা ব্লময়র 
সুক্তব্ধ্ায়। উির ক্তেকক্তি ক্তেল অরক্তক্ষত। 
সালোন িারসী (Salman al-Farisi) নামের এক আক্তে পারসযব্াসী েুহাম্মেমক 
পরােেম গেন গয, যক্তে তারা েক্তেনার উির ক্তেমক খন্দক খনন করমত পামর, তমব্ তার 
োধ্যমে তারা ক্তেত্র-ব্াক্তহনীর (Army of the Confederates) আক্রেণমক প্রক্ততহত 
করমত পারমব্। তাাঁর এই পরােেম েুহাম্মমের েনাঃপুত হয়। 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার উির ক্তেমক এক খন্দক খনন কমরন। এই খন্দকক্তি 
তাাঁরা েু মে স্থানগুমলার (পাহাড় ও বৃ্ক্ষ-জলােূক্তে) সামথ সংযুি কমর গেন। (নীমির 
ক্তিত্র) 



 

 

P
ag

e2
1

6
 

 
 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
[প্রাসক্তেক ক্তব্ষয়, অমলৌক্তকক ক্তকচ্ছা (পব্ম-৩৮) পক্তরহার।] 
'যখন আল্লাহর নব্ী তামের অক্তেসক্তন্ধ জানমত পামরন, তখন ক্ততক্তন েক্তেনার পামে এক 
খন্দক খনন কমরন; ক্ততক্তন ক্তনমজও গস কামজ অংে গ্রহণ কমরন ও েুসলোনমের 
গব্মহেমতর পুরষ্কামরর আো ক্তেময় এই কামজ উৎসাক্তহত কমরন। 
েুসলোনরা তাাঁর সামথ কমঠার পক্তরশ্রে কমর, ক্তকন্তু ক্তকেু আনু তযহীন গলাক তামের কাে 
গথমক েূমর েূমর থামক ও আল্লাহর নব্ীর অজ্ঞামত ও তাাঁর অনুেক্তত োড়াই কামজ িাাঁক্তক 
ক্তেময় গ াপমন তামের পক্তরব্ামরর সামথ সেয় কািামত শুরু কমর। [1] 
গকামনা জরুরী কামজ যক্তে গকামনা েুসলোমনর এই কাজ গেমড় িমল যাওয়ার প্রময়াজন 
হয়, তমব্ গস আল্লাহর নব্ীর কামে তার অনুেক্তত প্রাথমনা কমর ও ক্ততক্তন তা েনজুর 
কমরন। সক্তঠক কামজর প্রক্তত ব্াসনা ও সম্মানমব্ামধ্র কারমণ গস তার গসই জরুক্তর 
কাজক্তি সম্পন্ন কমর পুনরায় এই কামজ গযা োন কমর।  
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এই প্রসমে আল্লাহ নাক্তযল কমর: 
[যা ঘমিক্তেল] 
২৪:৬২- "েুক্তেন গতা তারাই; যারা আল্লাহর ও রসূমলর প্রক্তত ক্তব্শ্বাস স্থাপন কমর এব্ং 
রসূমলর সামথ গকান সেক্তষ্ট ত কামজ েরীক হমল তাাঁর কাে গথমক অনুেক্তত গ্রহণ ব্যতীত 
িমল যায় না। যারা আপনার কামে অনুেক্তত প্রাথমনা কমর, তারাই আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর 
প্রক্তত ক্তব্শ্বাস স্থাপন কমর। অতএব্ তারা আপনার কামে তামের গকান কামজর জমনয 
অনুেক্তত িাইমল আপক্তন তামের েমধ্য যামক ইচ্ছা অনুেক্তত ক্তেন এব্ং তামের জমনয 
আল্লাহর কামে ক্ষো প্রাথমনা করুন। আল্লাহ ক্ষোেীল, গেমহরব্ান।"   
এই অংেক্তি নাক্তজল হয় ঐ েুসলোনমের ক্তব্ষময় যারা আল্লাহ ও তার নব্ীর আমেে 
োনয করমতা এব্ং শুে িমলর আো ও তার সম্মান করমতা। 
তারপর যারা কামজ  াক্তিলক্তত কমর েূমর অব্স্থান করমতা ও আল্লাহর নব্ীর অনুেক্তত 
োড়া কাজ গেমড় িমল গযমতা, গসই েুনাক্তিকমের উমেমে আল্লাহ ব্মল: 
[হুেক্তক] 
২৪:৬৩-৬৪ – “রসূমলর আহব্ানমক গতােরা গতাোমের এমক অপরমক আহ্বামনর েত 
 ণয কমরা না। আল্লাহ তামেরমক জামনন, যারা গতাোমের েমধ্য িুক্তপসামর সমর 
পমড়। অতএব্ যারা তাাঁর আমেমের ক্তব্রুদ্ধািরণ কমর, তারা এ ক্তব্ষময় সতকম গহাক গয, 
ক্তব্পযময় তামেরমক স্পেম করমব্ অথব্া যন্ত্রণাোয়ক োক্তস্ত তামেরমক গ্রাস করমব্। (৬৪) 
েমন গরমখা নমোেন্ডল ও েূেন্ডমল যা আমে, তা আল্লাহরই। গতােরা গয অব্স্থায় আে 
তা ক্ততক্তন জামনন। গযক্তেন তারা তাাঁর কামে প্রতযাব্ক্ততমত হমব্, গসক্তেন ক্ততক্তন ব্মল গেমব্ন 
তারা যা কমরমে। আল্লাহ প্রমতযক ক্তব্ষয়ই জামনন।”  

 
েুসলোমনরা খন্দক খনন গেষ হওয়া পযমন্ত এই কামজ ক্তনময়াক্তজত থামক। এই কাজক্তি 
করার সেয় তারা জুয়াময়ল নামের এক েুসলোনমক ক্তনময়, যামক আল্লাহর নব্ী 'আের' 
নামে নােকরণ কমর, এক েন্দেয় পেয (work song) রিনা কমরন; যার ব্িন ক্তেল:  
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"পক্তরব্তমন কমরমে গস নাে তার জুয়াময়ল গথমক আের গযক্তেন; 
গসই কাোমলর সাহাযয হময়মে গসক্তেন।" 
(‘He changed his name from Ju'ayl to 'Amr; 
And was a help to the poor man that day.’) 
যখন তারা 'আের' েব্দক্তি উচ্চারমণর কামে আমস, আল্লাহর নব্ী ব্মলন 'আের'; এব্ং 
যখন তারা 'সাহাযয' েব্দক্তি উচ্চারমণর কামে আমস, আল্লাহর নব্ী ব্মলন 'সাহাযয'। 
[---- এরপর ‘ক্তসরামত’ ক্তকেু অমলৌক্তকক ক্তকচ্ছার ব্ণমনা---] 
আল্লাহর নব্ীর খন্দক খনন সম্পন্ন হওয়ার পর; আল-জুরুি ও জাঘাব্ার [Zaghaba 
(al-Ghaba)] গয স্থানক্তিমত রুোর জলমস্রাত প্রব্াক্তহত, গসই স্থানক্তিমত 
এমস কুরাইেরা তামের ক্তেক্তব্র স্থাপন কমর। তামের সমে ক্তেল েে হাজার তসনয; যামের 
েমধ্য ক্তেল তামের োড়ামি কামলা গলাক এব্ং তামের পমক্ষ গযা োনকারী ব্ানু ক্তকনানা 
ও ক্ততহাোর জন ণ। [2] 
ঘাতািান গ ামত্রর গলামকরাও তামের পমক্ষ গযা োনকারী নাজামের গলাকমের ক্তনময় 
ওহুমের ক্তেমক ধ্ানাব্ নাকো (Dhanab Naqma) স্থানক্তিমত এমস থামে। 
আল্লাহর নব্ী ও েুসলোমনরা সা'ল [েধ্য েক্তেনার এক পাহাড়] গক গপেমন গিমল ক্ততন 
হাজার তসনয সহকামর গব্র হময় আমসন। খন্দকক্তি তাাঁর ও েত্রুব্াক্তহনীর োেখামন গরমখ 
ক্ততক্তন গসখামন তাাঁর ক্তেক্তব্র স্থাপন কমরন এব্ং েক্তহলা ও ক্তেশুমেরমক েুম মর েমধ্য ক্তনময় 
যাওয়ার আমেে জাক্তর কমরন।’ [3] 
 

আল তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
‘েুহাম্মে ক্তব্ন উের [আল-ওয়াক্তকক্তে] হইমত ব্ক্তণমত, গয গলাকক্তি আল্লাহর নব্ীমক এই 
খন্দক খনমনর পরােেম গেন, ক্ততক্তন হমলন সালোন। আল্লাহর নব্ীর সামথ সালোন এই 
যুদ্ধক্তিমতই প্রথে অংেগ্রহণ কমরন। গসই সেয় ক্ততক্তন ক্তেমলন একজন েুি োনুষ (a 
free man)। 



 

 

P
ag

e2
1

9
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, পারসয গেমে যক্তে কখনও আেরা পক্তরমব্ক্তষ্টত হময় যাই; 
তখন খন্দক খনন কমর আেরা ক্তনমজমের রক্ষা কক্তর।"' 
েুহাম্মে ক্তব্ন ব্ােোর [েৃতুয: ৮৬৬ সাল] < েুহাম্মে ক্তব্ন খাক্তলে ইব্মন আথোন <কাক্তথর 
ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন আউি আল-েুযাক্তন [েৃতুয: ৭৬৭-৭৭৭ সামলর েমধ্য] < 
তার ক্তপতা (আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের) < তার ক্তপতা (আের ক্তব্ন আউি) হইমত ব্ক্তণমত: 
'আল্লাহর নব্ী 'আল-আহযাব্ ব্েমর ব্ানু হাক্তরথা গ ামত্রর েুই গেমখর েু ম গথমক শুরু 
কমর আল-োধ্াে (al-Madhad) পযমন্ত খন্দক খনন কমরন। [4] [5] 
 

প্রক্তত ৪০ ক্তকউক্তব্ি [প্রায় ৬০ িুি] অংমের কাযমোর ক্ততক্তন েে জন েুসলোমনর উপর 
নযস্ত কমরন। েুহাক্তজর ও আনসাররা সালোনমক ক্তনময় ক্তব্তমকম নামে। আনসাররা ব্মল, 
"সালোন আোমেরই একজন।" েুহাক্তজররা ব্মল, "সালোন আোমেরই একজন।" তাই 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "সালোন আোমেরই একজন, নব্ীর উম্মমতর একজন।"’ [6] 
-(অনুব্াে,< ও [**] গযা –গলখক) 
 

>>> আক্তে উৎমসর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ওপমর 
ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ক্তেত্র ব্াক্তহনীর েে হাজার তসমনযর গসনা োউক্তনক্তি 
ক্তেল খন্দকক্তির উির ক্তেমক; আর তামের ক্তপঠ ক্তেল ওহুে পাহামড়র ক্তেমক। 
“তাাঁমের সরাসক্তর সমু্মমখ ক্তেল ‘খন্দমকর ব্াধ্া’ ও খন্দমকর ওপামর েুসলোন 
ব্াক্তহনী। খন্দমকর এই ব্াধ্াক্তি অক্ততক্রে করা ক্তেত্র ব্াক্তহনীর পমক্ষ সম্ভব্ ক্তেল না; গয 
কারমণ তাাঁরা সেল ব্মল েুসলোনমের সরাসক্তর আক্রেণ করমত পামরনক্তন।" (নীমির 
ক্তিত্র)। [7] 
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অনযক্তেমক, 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব েুসলোন ব্াক্তহনীর ক্ততন হাজার তসমনযর গসনা োউক্তনক্তি ক্তেল খন্দকক্তির 
েক্তক্ষমণ। 
“তাাঁমের সরাসক্তর সমু্মমখ ক্তেল তাাঁমের খননকৃত 'প্রক্ততরক্ষা খন্দক' ও খন্দমকর ওপামর 
ক্তেত্র ব্াক্তহনী; গয খন্দকক্তির কারমণ তাাঁরা ক্তেত্র ব্াক্তহনীর সরাসক্তর আক্রেণ গথমক রক্ষা 
গপময়ক্তেমলন। আর তাাঁমের গপেনক্তি ক্তেল েক্তেনার ক্তেমক: 
তাাঁমের সরাসক্তর ক্তপেমনই ক্তেল সাল পব্মত (Sal’/Sala/Sali), তার ক্তপেমন েক্তেনা এব্ং 
তারও ক্তপেমন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা।" 
>>> েক্তেনায় অব্ক্তস্থত সম্পেোলী ক্ততনক্তি ব্ড় ইহুেী গ ামত্রর েুইক্তিমক অমনক আম ই 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন কমরমেন; ব্ের যুমদ্ধর 
অল্প ক্তকেুক্তেন পর ব্ক্তন গকউনুকা গ াত্রমক (পব্ম: ৫১) ও ওহুে যুমদ্ধর োস েময়ক পর 
ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক (পব্ম: ৫২ ও ৭৫)। অব্ক্তেষ্ট আমে শুধু্ 'ব্ক্তন কুরাইজা' গ াত্র। 
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একোত্র অব্ক্তেষ্ট এই 'ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর অব্স্থান' ক্তেল েক্তেনার েক্তক্ষণ-পূব্ম 
ক্তেমক। তাাঁমের সমু্মখক্তি ক্তেল েুসলোন ব্াক্তহনীর ক্তপেন ক্তেমক। 
“তাাঁমের সমু্মমখ ক্তেল পযমায়ক্রমে েক্তেনা েহর, তার সােমন সাল পব্মত ও েুসলোন 
ব্াক্তহনী, তারও সােমন খন্দক এব্ং তারও সােমন কুরাইে ও ঘাতািামনর গনতৃমত্ব ক্তেত্র 
ব্াক্তহনী। গযৌনামের গকে গেমখ সনািকরণ পদ্ধক্ততমত তাাঁমের সক্ষে প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষ 
সেসয সংখযা ক্তেল সব্মমোি ৭০০- ৯০০ জন।" 
খন্দক যুদ্ধ গেষ হওয়ার প্রায় সমে সমেই েুহাম্েে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনায় একোত্র 
অব্ক্তেষ্ট এই সম্পেোলী ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর সেস্ত সক্ষে প্রাপ্ত ব্য়স্ক পুরুষ সেসয 
ও একজন েক্তহলামক একিা একিা কমর  লা গকমি হতযা কমর তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও 
অস্থাব্র সম্পক্তি লুণ্ঠন ও তাাঁমের সেস্ত েক্তহলা ও অপ্রাপ্ত ব্য়স্ক সন্তানমের োস ও গযৌন-
োসী গত রূপান্তক্তরত কমর ক্তনমজমের েমধ্য কীোমব্ ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন, তার 
আংক্তেক আমলািনা 'আবু্-লাহাব্ তমে (পব্ম ১২)’ করা হময়মে। 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব ৬২৭ সামল সংঘক্তিত এই "নৃেংস  ণহতযার" নযাযযতার সপমক্ষ 
েুহাম্মমের অনুসারীরা তাাঁমের রক্তিত েুহাম্মমের জীব্নী গ্রন্থ (ক্তসরাত) ও হাক্তেস গ্রমন্থ 
গয অজুহাত গপে কমরন, ত হমলা: 
"তাহারা িুক্তি েে কক্তরয়া ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কক্তরয়াক্তেল!" 
ক্তকন্তু, 
"কী ক্তেল গসই িুক্তি এব্ং কী ক্তেল তার েতমাব্লী?", গস ব্যাপামর ক্তসরাত ব্া হাক্তেমসর 
গকাথাও গকামনা উমল্লখ গনই। এক্তি ক্তক গসই িুক্তি যা ইসলামের ইক্ততহামস "েক্তেনা সনে" 
নামে ক্তব্খযাত? এই প্রমশ্নর উির যক্তে হয় ‘হযাাঁ’, তমব্ অমনক আম ই েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ “স্বয়ং” কীোমব্ গসই িুক্তি েে কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা ‘েক্তেনা 
সনে তমে (পব্ম- ৫৩)’ করা হময়মে। 
"তাহারা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কক্তরয়াক্তেল!" এই অজুহাত প্রসমের আমলািনায় সব্মোই 
গয-ক্তব্ষয়ক্তি েমন রাখা একান্ত প্রময়াজন, তা হমলা: 
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"ক্তেত্রব্াক্তহনীর অব্স্থান খন্দমকর ওপামর, তাাঁরা খন্দক অক্ততক্রমে ব্যথম। এেতাব্স্থায়, 
ইচ্ছা করমলও তাাঁরা ব্ক্তন কুরাইজা গ াত্রমক তসনযব্মল সাহাযয করমত অসেথম।" 
উৎসাহী পাঠকমের কামে আোর অনুমরাধ্ এই গয, তাাঁরা গযন আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত খন্দক 
যুমদ্ধর পরব্তমী পব্মগুমলার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা ক্তনরমপক্ষোমব্ েমনামযাম র সামথ 
পযমমব্ক্ষণ কমরন; 
এব্ং, 
ক্তেত্রব্াক্তহনীর গকামনা গলামকর প্রমরািনায় ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর োনুষরা তাাঁমের ৬০০-
৯০০ জন সক্ষে জনব্ল ক্তনময় তাাঁমের গিময় িার গুমণর অক্তধ্ক সুসক্তজ্জত েুসলোন 
গসনাব্াক্তহনীমক গপেন ক্তেক গথমক আক্রেণ করার আত্মঘাতী গিষ্টা কমরক্তেমলন ক্তক 
না; ক্তকংব্া তাাঁরা তাাঁমের সমু্মমখ অব্স্থানরত েক্তেনায় অব্ক্তেষ্ট েুসলোন (েক্তহলা, ক্তেশু ও 
অনযানয) ও অস্ত্রসক্তজ্জত ক্ততন হাজার েুসলোন গসনাব্াক্তহনী এব্ং খন্দমকর ব্াধ্া অক্ততক্রে 
কমর খন্দমকর ওপামরর ক্তেত্র ব্াক্তহনীমক গ াপমন গকামনারূপ সাহাযয কমরক্তেমলন ক্তক না, 
তা জানার গিষ্টা কমরন। 
এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত পযমামলািনা 'ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা' পমব্ম করা হমব্। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] ‘আনু তযহীন গলাক’ - অথমাৎ 'েুনাক্তিক' (Disaffected); নামেোত্র েুসলোন, যারা 
গ াপমন েুহাম্মমের অমনক কেমপন্থার ক্তব্মরাক্তধ্তা করমতন। ব্লা হয়, তামের গনতা 
ক্তেমলন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই। 
[2] ‘ক্ততহাো’: আরব্ উপিীমপর গলাক্তহত সা র উপকূলীয় সেেূক্তে। 
[3] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫১-
৪৫২ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[4] ‘ব্ানু হাক্তরথা গ াত্র’: আল আউস গ ামত্রর অন্তেুমি, যামের অব্স্থান ক্তেল েক্তেনার 
উির-পূব্ম ক্তেমক। 
[5] ‘আল-োধ্াে’: আল-খাযরাজ গ ামত্রর অধ্ীমন ব্ানু সাক্তলোহ গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ানু-
হারাে গ ামত্রর েু ম, যার অব্স্থান ক্তেল সা'ল পাহামড়র পক্তশ্চমে। 
[6] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of 
California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-
3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৫-১৪৭১  
[7] Another Image: William Montgomery Watt (1909-2006), 
‘Muhammad at Medina’, Oxford 1956, page 152 
https://archive.org/stream/muhammadatmedina029655mbp#page/n
173/mode/2up 
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৭৯: খন্দক যুদ্ধ-৩: সালোন িারসীর উপাখযান! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গতপ্পান্ন 

 
 

সালোন িারসী নামের এক অনুসারীর পরােমেম স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে 
(সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার উির ক্তেমক কীোমব্ খন্দক খনন কমরক্তেমলন; 
খন্দকক্তি তারা গকাথা গথমক গকাথায় সংমযা  কমরক্তেমলন; েুহাম্মমের গনতৃমত্ব েুসলোন 
ব্াক্তহনী, আবু্ সুক্তিয়ান ইব্মন হারমব্র গনতৃমত্ব কুরাইে ব্াক্তহনী এব্ং ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন, 
আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আউি ও ক্তেসা'র ক্তব্ন রুখাময়লার গনতৃমত্ব ঘাতািান ব্াক্তহনী 
যুদ্ধমক্ষমত্রর গকাথায় অব্স্থান ক্তনময়ক্তেমলন; েক্তেনার ক্ততনক্তি সম্পেোলী ইহুক্তে গ ামত্রর 
েুইক্তিমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত করার পর একোত্র অব্ক্তেষ্ট 
ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর অব্স্থান গকাথায় ক্তেল - ইতযাক্তে গুরুত্বপূণম ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে।  
খন্দক খনমনর োধ্যমে েত্রুর আক্রেণ গোকামব্লা করার গকৌেল তৎকালীন আরমব্র 
গলামকরা জানমতন না। েুহাম্মেও তার ব্যক্ততক্রে ক্তেমলন না। 
ক্তকন্তু পারসযব্াসীরা তা জানমতন। েত্রু-কব্ক্তলত হওয়ার আেংকা কামল প্রময়াজনমব্ামধ্ 
তারা এই প্রক্ততরক্ষা গকৌেলক্তি অব্লম্বন করমতন। সালোন িারসীর 'খন্দক খনন 
পরােেম ও তার ব্াস্তব্ায়মনর' োধ্যমে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা খন্দক যুমদ্ধ তামের 
সম্ভাব্য িরে ক্তব্পযময় এড়ামত সক্ষে হময়ক্তেমলন। 
গক এই সালোন িারসী? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক "কীোমব্ সালোন েুসলোন হময়ক্তেমলন (How Salman 
became a Muslim)" ক্তেমরানামে সালোন িারসীর উপাখযান ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন।  
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) গসই ব্ণমনার সংক্তক্ষপ্তসার: [1] 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আব্বামসর কাে গথমক প্রাপ্ত োহেুে ক্তব্ন লাক্তব্মের তমথযর ক্তেক্তিমত, 
আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো আল-আনসাক্তর আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] যা 
ব্ণমনা কমরমেন: 
সালোমনর ক্তনমজর ব্ণমনায় আক্তে [আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আব্বাস] যা শুমনক্তে তা হমলা, 
“আোর আক্তে ক্তনব্াস ক্তেল পারমসযর [ব্তমোন ইরান] ইস্পাহান প্রমেমের গজয়ক্তয় (Jayy) 
নােক গ্রামে। আোর ক্তপতা ক্তেমলন ঐ গ্রামের প্রধ্ান গজাতোর (land owner), তার 
কামে আক্তে ক্তেলাে পৃক্তথব্ীর সব্মিময় ক্তপ্রয় োনুষ। আোর প্রক্তত তাাঁর গেহ এত  েীর 
ক্তেল গয, ক্ততক্তন আোমক সব্মোই ব্াক্তড়র গেতমর রাখমতন, গযন আক্তে ক্তেলাে এক 
ক্রীতোস। 
আক্তে প্রব্ল আগ্রমহ পারসয পুমরাক্তহতমের েত ‘পক্তব্ত্র অক্তেক্তেখা’ জ্বাক্তলময় রাখার কামজ 
ক্তনমজমক এেনোমব্ ক্তনময়াক্তজত কমরক্তেলাে গয, আক্তে এক েুহূমতমর জনযও অক্তে ক্তনব্মাক্তপত 
হমত ক্তেতাে না। 
আোর ক্তপতা ক্তেমলন এক ক্তব্োল কৃক্তষ িামেমর োক্তলক। একক্তেন যখন ক্ততক্তন তাাঁর িামেম 
উপক্তস্থত হমত পামরনক্তন, ক্ততক্তন তখন আোমক গসখামন গযমত ব্মলন ও এ ক্তব্ষময় জ্ঞান 
লামের গিষ্টা করমত ব্মলন। এ ব্যাপামর ক্ততক্তন আোমক ক্তকেু ক্তনমেমে গেন।  
ক্ততক্তন ব্মলন, ‘ওখানকার কামজ ক্তনমজমক গব্ক্তেক্ষণ আিমক রাখমব্ না, কারণ তুক্তে আোর 
কামে এই িামেমর গিময় অমনক গব্ক্তে গুরুত্বপূণম; তামত গতাোমক ক্তনময় েুক্তশ্চন্তায় আোর 
কামজর ব্যাঘাত হমব্।’ 
তাই আক্তে িামেম যাওয়ার উমেমেয রওনা হই। যখন আক্তে একক্তি ক্তিষ্টান িামিমর পাে 
ক্তেময় যাক্তচ্ছলাে, আক্তে গসখানকার গলাকমের প্রাথমনার েব্দ শুনমত পাই। আক্তে তামের 
সম্পমকম ক্তকেুই জানতাে না, কারণ আোর ক্তপতা আোমক ব্াক্তড় গথমক গব্র হমত ক্তেমতন 
না। 
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তামের প্রাথমনার েব্দ গোনার পর তারা কী করমে তা গেখার জনয আক্তে গসখামন যাই। 
তামের প্রাথমনা আোমক তৃপ্ত কমর ও আক্তে তামের উপাসনায় আকৃষ্ট হময় পক্তড় এব্ং 
আোর েমন হয়, তামের ধ্েম আোমের ধ্মেমর গিময় উিে। আক্তে ক্তসদ্ধান্ত ক্তনই, সূযমামস্তর 
আম  আক্তে তামেরমক গেমড় িমল যাব্ না। তাই আোর আর িামেম যাওয়া হয় না। 
যখন আক্তে তামেরমক ক্তজজ্ঞাসা কক্তর গয, তামের ধ্মেমর উৎস স্থান গকাথায়, তারা ব্মল, 
'ক্তসক্তরয়া'। 
আক্তে আোর ক্তপতার কামে ক্তিমর আক্তস। ক্ততক্তন আোমক গখাাঁজার জনয গলাক 
পাক্তঠময়ক্তেমলন ও আোর জনয এেন েুক্তশ্চন্তায় ক্তেমলন গয, তাাঁর সারাক্তেমনর সেস্ত কামজ 
ব্যাঘাত ঘমিক্তেল। ক্ততক্তন আোমক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত িান, আক্তে গকাথায় ক্তেলাে। 
তাাঁর ক্তনমেমে পালন না করার জনয ক্ততক্তন আোমক ব্কাব্ক্তক কমরন।  
আক্তে তামক জানাই গয, িামিম প্রাথমনারত ক্তকেু গলামকর পাে ক্তেময় যাওয়ার সেয় তা 
গেমখ তামের ধ্মেমর প্রক্তত আক্তে এতই েুে হময় পক্তড় গয, সূযমাস্ত পযমন্ত আক্তে তামের 
সমেই সেয় কািাই। 
ক্ততক্তন ব্মলন, 'ব্ৎস, ঐ ধ্েম োল নয়; গতাোর পূব্মপুরুমষর ধ্েম তার গিময় োল।' 
আক্তে ব্ক্তল, 'না! তামের ধ্েম আোমের ধ্মেমর গিময় োল।' 
আক্তে কী করমব্া, তা গেমব্ আোর ক্তপতা েক্তঙ্কত হগয় পমড়ন, তাই ক্ততক্তন আোর পাময় 
গেকল গব্াঁমধ্ ব্াক্তড়মত ব্ন্দী কমর রামখন। 
আক্তে ঐ ক্তিষ্টানমের কামে খব্র পাক্তঠময় জানমত িাই, কখন ক্তসক্তরয়া গথমক ক্তিষ্টান 
ব্ক্তণকমের কামিলা আসমব্। তারা তা আোমক জানায় এব্ং আক্তে তামেরমক ব্ক্তল: 
'যখন তারা তামের ব্যব্সার কাজ গেষ কমর ক্তনজ গেমে ক্তিমর গযমত িাইমব্, তখন 
তামের ক্তজজ্ঞাসা কমর গেখমব্ন, তারা আোমক তামের সমে ক্তনময় যামব্ ক্তক না।' 
তারা তা-ই কমর। আক্তে আোর পাময়র গেকল ক্তোঁমড় তামের সামথ ক্তসক্তরয়ার উমেমে 
রওনা হই। 
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গসখামন গপৌঁোর পর আক্তে জানমত িাই, তামের ধ্মেমর সব্মিময় জ্ঞানী ব্যক্তিক্তি গক; 
তারা তামের ক্তব্েমপর [উচ্চপেস্থ ক্তিষ্টীয় যাজক] প্রক্তত আোমক ক্তনমেমে কমর। আক্তে 
তার কামে  েন কক্তর ও তামক ব্ক্তল গয, তামের ধ্েম আোর পেন্দ এব্ং আক্তে তার 
সমে গথমক ক্ত জমায় সাহাযয, ধ্েম ক্তেক্ষা ও প্রাথমনা করমত আগ্রহী। গস আোমক ক্তেতমর 
গঢাকার আেন্ত্রণ কমর ও আক্তে তা-ই কক্তর। 
তমব্ গস ক্তেল অসৎ প্রকৃক্ততর গলাক। গস েিমের হুকুে করমতা োন-খয়রাত করমত 
ও এই কামজ তামের রাক্তজ করামতা। যখন েিরা তার কামে িাকা-পয়সা ক্তনময় 
আসমতা, তখন গস তা  রীব্মের েমধ্য ক্তব্তরণ না কমর ক্তনমজর োণ্ডামর জো করমতা। 
এোমব্ গস সাত োণ্ড (jar) েক্ততম গসানা ও রূপা েজুত কমর। 
এই েৃেয অব্মলাকন করার পর তার প্রক্তত আোর প্রিণ্ড ঘৃণা জমন্ম। ক্তকেুক্তেন পর যখন 
গস োরা যায় ও ক্তিষ্টানরা তামক সোক্তহত করার জনয একমত্র জমড়া হয়, আক্তে তামেরমক 
তার অসৎ কমেমর খব্র জানাই। 
তারা আোমক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত িায়, কীোমব্ আক্তে এই খব্রগুমলা জানমত 
গপমরক্তে। আক্তে তামেরমক তার অথম-োণ্ডামরর (Treasure) কামে ক্তনময় যাই ও জায় াক্তি 
গেখাই। তারা গসখান গথমক সাত োণ্ড গসানা ও রূপা উদ্ধার কমর। 
গসগুমলা প্রতযক্ষ করা োত্র তারা ব্মল, 
'গখাোর কসে, আেরা এই গলাকমক কখমনা সোক্তধ্স্থ করমব্া না’; তারা তামক কু্রেক্তব্দ্ধ 
কমর ও তার ওপর পাথর ক্তনমক্ষপ কমর। এরপর তারা নতুন ক্তব্েপ ক্তনময়া  কমর। 
আক্তে এেন গকামনা অ-েুসক্তলেমক গেক্তখক্তন, গয এই গলাকক্তির [নব্-ক্তনযুি ক্তব্েপ] গিময় 
অক্তধ্ক ধ্েমিারী, তপস্বী, পরকামল ব্রতী ও েৃঢ়-সব্মো। আক্তে তাাঁর অনুরা ী হময় পক্তড়। 
এর আম  আক্তে কখমনা কারও অনুরা ী হইক্তন। 
ব্হু ব্ের যাব্ত আক্তে তাাঁর সাহিমযম অব্স্থান কক্তর, যতক্তেমন না তাাঁর েৃতুযকাল উপক্তস্থত 
হয়। তাাঁর প্রক্তত আোর কীরূপ শ্রদ্ধা ও োলব্াসা, তা তার েৃতুযকামল আক্তে তাাঁমক 
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অব্ক্তহত কক্তর ও তাাঁর কামে আক্তে জানমত িাই, তাাঁর এই গেষ অব্স্থায় ক্ততক্তন আোমক 
কার উপর আস্থা রাখার পরােেম গেমব্ন ও কী আমেে োনয করমত ব্লমব্ন।   
ক্ততক্তন ব্মলন, 'ব্ৎস, আক্তে এেন কাউমক জাক্তন না, গয আোর েত। অক্তধ্কাংে গলাক 
তামের আসল ধ্েম হয় ক্তব্কৃত কমর অথব্া ব্জমন কমর, ব্যক্ততক্রে হমলা 'েওক্তসল 
(Mausil)' এর এক গলাক; গয গলাকক্তি আোর েতই ক্তব্শ্বাসী, তুক্তে ক্তনমজমক তার সমে 
সমৃ্পি কমরা।' 
তাই তার েৃতুয ও সোক্তধ্কেম সম্পন্ন করার পর, আক্তে ক্তনমজমক েওক্তসমলর ক্তব্েমপর 
সামথ জক্তড়ত কক্তর। আক্তে তামক ব্ক্তল, অেুক গলাক [আম র ক্তব্েপ], তাাঁর েৃতুযকামল 
আোমক তার সন্ধান জাক্তনময়মেন।  
আক্তে তাাঁর সমে অব্স্থান কক্তর ও আক্তব্ষ্কার কক্তর গয, তাাঁর সম্বমন্ধ আোমক যা যা ব্লা 
হময়ক্তেল, তা অক্ষমর অক্ষমর সক্ততয। ক্তকন্তু অক্তিমরই তাাঁর েৃতুযকাল উপক্তস্থত হয় ও আম র 
ক্তব্েমপর েত তাাঁর কামেও আক্তে গসই একই প্রশ্ন কক্তর। 
ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন গয, 'নাসক্তব্ন (Nasibin)' নােক স্থামন একজন আমে, গয তাাঁর েত 
একই পথ অনুসরণ কমর; ক্ততক্তন আোমক তাাঁর কামে যাওয়ার সুপাক্তরে কমরন। 
(তারপর ক্তব্ক্তেন্ন স্থামন একইরূপ ঘিনার পুনরাবৃ্ক্তি; একইরূপ ব্াকয প্রময়া  ও ক্তব্স্তাক্তরত 
ব্ণমনা, পাথমকয শুধু্ স্থামনর নাে: েওক্তসল (Mausil), নাসক্তব্ন (Nasibin), আমূ্মক্তরয়া 
(Ammuriya) ও অব্মেমষ েুহাম্মে - তাই অনুব্ােকারী তাাঁর অনুব্াে সংক্তক্ষপ্ত 
কমরমেন) 
আক্তে নাসক্তব্মনর গসই োল গলাকক্তির সামথ ক্তকেুক্তেন অব্স্থান কক্তর। তার েৃতুযর আম  
ক্ততক্তন আোমক আমূ্মক্তরয়ায় তার এক সহকেমীর কামে যাওয়ার সুপাক্তরে কমরন। 
আক্তে তার সামথ ক্তকেুক্তেন অব্স্থান কক্তর ও ক্তনমজমক শ্রেসাধ্য কামজ ক্তনময়াক্তজত করার 
োধ্যমে ক্তকেু  ব্াক্তেপশু ও গোি এক পাল গেড়ার োক্তলক হই। তারপর যখন তাাঁর 
েৃতুযকাল উপক্তস্থত হয়, ক্ততক্তন গকান গলামকর সুপাক্তরে কমরন ক্তক না, আক্তে তা ক্তজজ্ঞাসা 
কক্তর। 
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ক্ততক্তন ব্মলন, এেন কাউমক ক্ততক্তন গিমনন না, গয তাাঁর েতই জীব্ন অক্ততব্াক্তহত কমর; ক্তকন্তু 
ইব্রাক্তহমের ধ্েম প্রিামরর োক্তয়ত্ব ক্তনময় েীঘ্রই এক নব্ীর আক্তব্েমাব্ ঘিমব্। তাাঁর জন্ম হমব্ 
আরমব্ ও গেোন্তক্তরত হময় (migrate) ক্ততক্তন যামব্ন এেন এক গেমে, যার অব্স্থান 
হমব্ েুই লাো গব্মটর োেখামন ও যার োেখামন থাকমব্ পাে  াে (তালজাতীয় 
বৃ্ক্ষ)।  
গয ক্তিমহ্নর সাহামযয তাাঁমক অভ্রান্ত োমব্ গিনা যামব্ তা হমলা: 
১) তাাঁমক গকামনা ক্তকেু খাব্ামরর জনয গেয়া হমল তা ক্ততক্তন েক্ষণ করমব্ন; তমব্ 
২) তাাঁমক গকামনা োনসােগ্রী (Alms) গেয়া হমল তা গথমক ক্ততক্তন ক্তকেুই গনমব্ন না; আর 
৩) তাাঁর েুই স্কমন্ধর োেখামন থাকমব্ নবু্য়মতর সীল। [পব্ম: ৪৬]। 
'যক্তে তুক্তে সক্ষে হও, তমব্ গসই গেমে  েন কমরা।' 
(“He told me that he knew of no one who followed his way of life, 
but that a prophet was about to arise who would be sent with the 
religion of Abraham; he would come forth in Arabia and would 
migrate to a country between two lava belts, between which were 
palms. He has unmistakable marks. He will eat what is given to him 
but not things given as alms. Between his shoulders is the seal of 
prophecy.  ‘If you are able to go to that country, do so.’”)  
তার েৃতুযর পর আল্লাহর যতক্তেন ইচ্ছা ক্তেল ততক্তেন আক্তে আমূ্মক্তরয়ায় অব্স্থান কক্তর। 
এরপর কালব্াইি (Kalbite) গ ামত্রর ব্ক্তণকমের একক্তি েল আোমের পাে ক্তেময় 
যাওয়ার সেয় আক্তে তামেরমক ক্তজজ্ঞাসা কক্তর, আোর োক্তলকানাধ্ীন  ব্াক্তে-পশু ও 
গেড়ার পামলর ক্তব্ক্তনেময় তারা আোমক তামের সমে আরমব্ ক্তনময় গযমত রাক্তজ ক্তক 
না। [2] 
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আোর গসই প্রস্তামব্ তারা রাক্তজ হয় ও আক্তে তামের সমে আরমব্র উমেমে যাত্রা 
কক্তর। ক্তকন্তু ওয়াক্তে'ল কুরা (Wadi’l Qura) নােক স্থামন গপৌঁোর পর তারা আোমক 
এক ইহুক্তের কামে োস ক্তহসামব্ ক্তব্ক্তক্র কমর গেয়। 
আক্তে অমনকগুমলা পাে  াে গেক্তখ ও আো কক্তর, হয়মতা এইক্তিই গসই েহর, যার ব্ণমনা 
আোর গুরু (Master) আোমক ক্তেময়ক্তেমলন, ক্তকন্তু আক্তে ক্তনক্তশ্চত ক্তেলাে না।  
অতাঃপর েক্তেনার ব্ানু-কুরাইজা গ ামত্রর অন্তেুমি আোর েক্তনমব্র এক জ্ঞাক্তত োই 
(cousin) আোমক ক্তকমন গনয় ও েক্তেনায় ক্তনময় আমস। আল্লাহর কসে, এই জায় াক্তি 
গেখাোত্র আোর গুরুর ব্ণমনা েমত আক্তে তা ক্তিনমত পাক্তর। 
আক্তে গসখামনই ব্সব্াস কক্তর, আর আল্লাহ নব্ী গপ্রক্তরত হন ও ব্সব্াস কমরন েক্কায়। 
ক্তকন্তু আক্তে তার গকান খব্র জানাতাে না, কারণ আক্তে সমূ্পণমরূমপ োসমত্বর ব্ন্ধমন 
আব্দ্ধ। অতাঃপর ক্ততক্তন েক্তেনায় ক্তহজরত কমরন। 
আোর েক্তনমব্র এক পাে  ামের িুড়ায় যখন আক্তে কামজ ক্তনময়াক্তজত ক্তেলাে ও আোর 
েক্তনব্ ঐ  ামের ক্তনমি ব্মসক্তেমলন, তখন হঠাৎ েক্তনমব্র এক জ্ঞাক্ততোই (Cousin) তার 
কাে এমস ব্মল,  
'ব্ানু গকইলার (‘Qayla’) উপর আল্লাহর  জব্ পড়ুক! তারা এই েুহূমতম কুব্ায় ('Quba') 
এক গলাকমক ক্তঘমর সেমব্ত হময়মে, গলাকক্তি আজমক েক্কা গথমক এমসমে ও োক্তব্ 
করমে গয, গস একজন নব্ী।' [3] 
আক্তে তা শুনমত গপময় থরথর কমর গকাঁমপ উক্তঠ, আোর েমন হয়, আক্তে েক্তনমব্র ওপর 
পমড় যাব্। আক্তে পাে  াে গথমক ক্তনমি নাক্তে ও তার জ্ঞাক্ততোই গক ব্লা শুরু কক্তর, 
'কী ব্লমল? কী ব্লমল তুক্তে?" 
আোর েক্তনব্ েীষণ গক্ষমপ ওমঠন ও আোমক একিা ঘুক্তষ ক্তেময় ব্মলন, 'এর িারা তুই 
কী বু্োমত িাস? তুই গতার কামজ যা?' 
আক্তে ব্ক্তল, 'ক্তকেু েমন করমব্ন না, আক্তে শুধু্ এই খব্মরর সতযতা জানমত িাক্তচ্ছলাে।' 
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আোর কামে সাোনয ক্তকেু খাব্ার ক্তেল, যা আক্তে সংরক্ষণ কমরক্তেলাে। গসই সন্ধযায় তা 
ক্তনময় আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামে  েন কক্তর; ক্ততক্তন তখন কুব্ায়। আক্তে তাাঁমক ব্ক্তল, 
'আক্তে শুমনক্তে গয আপক্তন একজন সৎ োনুষ ও আপনার সহিররা অপক্তরক্তিত ক্তব্মেেী। 
এখামন ক্তকেু োনসােগ্রী আমে ও আক্তে েমন কক্তর, এর ওপর আপনার োক্তব্ অনযমের 
গিময় গব্ক্তে।' 
তারপর আক্তে তামক গসিা ক্তেই। আল্লাহর নব্ী তাাঁর সহিরমের ব্মলন, 'খাও!', ক্তকন্তু 
ক্ততক্তন ক্তনমজ তামত তাাঁর হাত লা ামলন না ও তার ক্তকেুই গখমলন না। আক্তে ক্তনমজমক 
ব্ক্তল, 'এক্তি হমলা এক।' 
তারপর আক্তে আল্লাহর নব্ীর কাে গথমক িমল আক্তস ও ক্তকেু খাব্ার সংগ্রহ কক্তর। 
অত:পর তা আক্তে তার কামে ক্তনময় আক্তস ও ব্ক্তল, 'আক্তে গেমখক্তে গয আপক্তন োনসােগ্রী 
খােয গথমক ক্তকেুই খান না; এখামন ক্তকেু খাব্ার আমে, যা আক্তে গস্বচ্ছায় আপনামক 
ক্তেলাে।' আল্লাহর নব্ী তা গখমলন ও তাাঁর অনুসারীমেরও ক্তকেু ক্তেমলন। আক্তে েমন েমন 
ব্ক্তল, 'এই হমলা েুই!'  
তারপর আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামে আব্ার আক্তস, তখন ক্ততক্তন ক্তেমলন ‘ব্াক্তক উল-
ঘারকাে ('Baqi`u-'l-Gharqad')’; গযখামন ক্ততক্তন তাাঁর এক সহিমরর লামের কক্তিন 
ব্হনকারী গলাকমের অনুসরণ করক্তেমলন। [4] 
যখন ক্ততক্তন তাাঁর সহিরমের সামথ ব্মসক্তেমলন, আক্তে তাাঁমক সালাে কক্তর ও তাাঁর ক্তপেন 
ক্তেমক এমস তাাঁর ক্তপমঠর 'সীল' গেখার গিষ্টা কক্তর; যার ব্ণমনা আোর গুরু আোমক 
ক্তেময়ক্তেমলন।   
যখন আল্লাহর নব্ী গেখমত পান গয আক্তে তার ক্তপঠ গেখার গিষ্টা করক্তে, ক্ততক্তন বু্েমত 
পামরন গয আক্তে সতযমক জানার গিষ্টা করক্তে। তাই ক্ততক্তন তাাঁর িােরক্তি গিমল গেন ও 
তাাঁর পৃষ্ঠমেে অনাবৃ্ত গরমখ শুময় পমড়ন। তার ক্তপমঠর সীলক্তি গেমখ আক্তে তা ক্তিনমত 
পাক্তর। 
তারপর আক্তে তাাঁর ক্তেমক েুাঁমক পক্তড়, তাাঁমক িুম্বন কক্তর ও কাাঁেমত থাক্তক। 



 

 

P
ag

e2
3

2
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 'এখামন এমসা।' 
আক্তে তাাঁর সােমন এমস ব্মস পক্তড় ও আোর ঘিনাগুমলা তাাঁমক খুমল ব্ক্তল; যা আক্তে 
গতাোমক গোনাক্তচ্ছ, গহ ইব্মন আব্বাস। 
আল্লাহর নব্ী িাইমতন গয, আোর জীব্মনর ঘিনাগুমলা তাাঁর সহিররা শুনুক।" 
তারপর, 
েুহাম্মমের পরােমেম সালোন তার ইহুক্তে েক্তনমব্র সামথ 'েুক্তিপমণর' ব্যাপামর এই 
িুক্তিমত রাক্তজ হন গয, ক্ততক্তন ৩০০ ক্তি  তম খুাঁমড় গসখামন তার েক্তনমব্র জনয ৩০০ক্তি 
পাে- াে লাক্ত ময় গেমব্ন; এব্ং আরও গেমব্ন ৪০ ওক্তকয়া (okes/Uqiyahs) গসানা। 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সালোনমক এ ব্যাপামর সাহাযয কমরন। গসই 'েুক্তিপমণর' 
ক্তব্ক্তণেময় সালোন হন োসত্ব-েুি, এক েুি োনুষ। [5] 
োসমত্বর কারমণ সালোন ব্ের ও ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহণ করমত পামরন নাই। োসত্ব 
েুি হময় েুি োনুষ ক্তহসামব্ সালোন খন্দক যুমদ্ধই প্রথে অংে গ্রহণ কমরন। 
- (অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক)। 
>>> A. GUILLAUME অনুক্তেত েুহাম্মে ইব্মন ইোক রক্তিত ও ইব্মন ক্তহোে সম্পাক্তেত 
'ক্তসরাত রাসুল আল্লাহ’ নােক ৬২১ পৃষ্ঠার েুহাম্মমের সব্মপ্রথে সমূ্পণম জীব্নীগ্রমন্থ 
(Complete Biography) "নব্য েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের অকথয অতযািামরর 
উপাখযান" ক্তলক্তপব্দ্ধ আমে োত্র আড়াই পৃষ্ঠা। 
অনযক্তেমক ঐ একই গ্রমন্থ "কী োমব্ সালোন েুসলোন হময়ক্তেমলন" তার ব্ণমনা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
আমে িার পৃষ্ঠা ব্যাপী! 
অথমাৎ, 
েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের অকথয অতযািামরর ব্ণমনার গিময় সালোন িারসীর 
েুসলোন হওয়ার ব্ণমনা গেড় গুমণর ও গব্ক্তে! 
শুধু্ তাইই নয়, 'েক্তেনা সনে' উপাখযামনর েতই, েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের 
অকথয অতযািামরর ব্ণমনায় ও েুহাম্মে ইব্মন ইোক গকান তথয-সূমত্রর (ইসনাে) উমল্লখ 
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কমরনক্তন। ক্তকন্তু সালোন িারসীর েুসলোন হওয়ার ব্ণমনায় ক্ততক্তন উদৃ্ধত কমরমেন সু-
ক্তনক্তেমষ্ট তথয-সূত্র। (পব্ম: ৪৪-৪৫)। 
তা সমেও, 
কী কারমণ সালোন িারসীর উপাখযামনর সামথ সাধ্ারণ েুসলোনমের 
পক্তরক্তিক্তত “যৎসাোনয”; অথি নব্য েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের অকথয অতযািামরর 
উপাখযান জ মতর প্রায় প্রমতযকক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী ও অমনক অক্তব্শ্বাসীর "অক্তত 
পক্তরক্তিত” তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম: ৪৩-এ করা হময়মে। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] কালব্াইি গ াত্র: সম্ভব্ত, তারা আরমব্র উির-পক্তশ্চে অঞ্চমল ব্সব্াস করমতন। 
[3] 'ব্ানু গকইলার (‘Qayla’):  জনসাধ্ারমণর পক্তর ক্তণত ধ্ারণা এই গয, আউস ও খাজরাজ 
গ ামত্রর গলামকরা ক্তেমলন োতা 'গকইলার' ব্ংেধ্র’ (পব্ম-৪৬)। 'গকইলা' ক্তেমলন কাক্তহল ক্তব্ন 
উধ্রা ক্তব্ন সা"ে ক্তব্ন যাময়ে ক্তব্ন গলইথ ক্তব্ন সু'ে ক্তব্ন আসলাে ক্তব্ন আল-হাি ক্তব্ন কুোহর 
কনযা (Ibid: ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৭১৩)। 
[4] ‘ব্াক্তক উল-ঘারকাে ('Baqi`u-'l-Gharqad')’: েক্তেনার এক কব্রস্থান, যার অব্স্থান ক্তেল 
েহমরর ব্াক্তহমর। 
[5] ওক্তকয়া (oke/Uqiyah): একক্তি সাধ্ারণ েধ্যযু ীয় পণয ওজন পক্তরোপ। এক ওক্তকয়া 
(oke/Uqiyah) = গোিােুক্তি এক আউে। 
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৮০: খন্দক যুদ্ধ- ৪: ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর েূক্তেকা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িুয়ান্ন 

 
 

েক্কাব্াসী কুরাইেমের সমে স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর 
অনুসারীমের তৃতীয়/গেষ যুদ্ধক্তি (খন্দক যুদ্ধ) কী কারমণ সম্পন্ন হময়ক্তেল; সালোন 
িারসী নামের এক আক্তে পারসযব্াসী কীোমব্ েুসলোন হময়ক্তেমলন ও তাাঁর পরােমেম 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার উির ক্তেমক কীোমব্ খন্দক খনন কমরক্তেমলন, তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র ক্ততনক্তি পমব্ম করা হময়মে।  
অন্তত: গয ক্ততনক্তি কারমণ খন্দক যুদ্ধক্তি ক্তব্মেষ গুরুমত্বর অক্তধ্কারী, তা হমলা: 
১) খন্দক খনমনর োধ্যমে েুসলোনমের আত্মরক্ষার ব্যব্স্থা; গনপমথযর নায়ক সালোন 
িারসী। ক্তেত্রব্াক্তহনীর কামে এক্তি সমূ্পণম নতুন এক অক্তেজ্ঞতা, যামক গোকামব্লা করার 
গকান প্রস্তুক্ততই তামের ক্তেল না। 
২) যুদ্ধমক্ষমত্র েু'পমক্ষর সুসক্তজ্জত ক্তব্োল তসনয ব্াক্তহনী সেমব্ত হওয়া সমেও অক্তত অল্প 
সংখযক হতাহমতর ঘিনার োধ্যমে যুমদ্ধর পক্তরসোক্তপ্ত। 
৩) যুদ্ধমেমষ েুহাম্মমের গনতৃমত্ব "ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা!" 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনার আমলামক এই যুমদ্ধ খননকৃত 
খন্দকক্তির অব্স্থান, েুহাম্মমের গনতৃমত্ব েুসলোন ব্াক্তহনীর অব্স্থান, ক্তেত্র ব্াক্তহনীর 
অব্স্থান, ব্ক্তন কুরাইজা ইহুক্তে গ ামত্রর অব্স্থান এব্ং েক্তেনা ও তার িারপামের গেৌ ক্তলক 
পক্তরমব্মের গয-ক্তিত্র অংক্তকত হময়মে তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম: ৭৮-এ করা হময়মে। 
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা: 
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খন্দমকর ব্াধ্ার কারমণ ক্তেত্রব্াক্তহনীর তসনযরা ‘সেলব্মল’ েুসলোন ব্াক্তহনীমক সরাসক্তর 
আক্রেণ করমত ব্যথম হময়ক্তেমলন। ক্তকন্তু, ক্তেত্রব্াক্তহনী ও েুসলোন ব্াক্তহনীর ক্তকেু 
সেসয ‘এককোমব্’ খন্দক অক্ততক্রে কমর এপার-ওপার গযা ামযা  কমরক্তেমলন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
আল্লাহর েত্রু হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ আল-নােক্তর; কাব্ ক্তব্ন আসাে আল-কুরাক্তজর ক্তনকি 
আমস, গয আল্লাহর নব্ীর সামথ এক িুক্তিপত্র সম্পােন কমরক্তেল। 
(আল-তাব্ারী: 'আল্লাহর েত্রু হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ কাব্ ক্তব্ন আসাে আল-কুরাক্তজর 
ক্তনকি আমস, যার কামে ক্তেল ব্ানু কুরাইজার িুক্তি ও অেীকারপত্র। কাব্ তার 
গলাকজমনর পমক্ষ আল্লাহর নব্ীর সামথ এক সােক্তয়ক যুদ্ধক্তব্রক্তত িুক্তি (Truce) 
কমরক্তেল, িুক্তিপত্র সম্পােমনর োধ্যমে গস তাাঁর সামথ অেীকামর আব্দ্ধ ক্তেল।) 
যখন কাব্ শুনমত পায় গয, হুময়ই তার কামে আসমে, গস তার েুমখর ওপরই েুম মর 
েরজা ব্ন্ধ কমর গেয়। 
যখন গস গেতমর গঢাকার অনুেক্তত প্রাথমনা কমর, তখন গস তার সামথ গেখা করমত 
অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমর ও ব্মল গয, গস অলুক্ষমণ, েুহাম্মমের সামথ িুক্তিপমত্রর সেয় গস 
ক্তনমজ ক্তেল উপক্তস্থত, গসই প্রক্ততশ্রুক্তত েে করার গকামনা অক্তেপ্রায়ই তার গনই, কারণ গস 
সব্মোই তাাঁমক অনু ত ও ক্তব্শ্বস্ত ব্যক্তিরূমপ গেমখমে। 
তখন হুময়ই তামক এই ব্মল অক্তেযুি কমর গয, গস তামক তার েুট্টা (তাব্ারী: 'জইময়র 
েণ্ড’) গখমত ক্তেমত িায় না ব্মলই েরজা ব্ন্ধ কমর তামক ব্াক্তহমর গরমখমে। এমত গস 
এতই ক্তক্ষপ্ত হময় ওমঠ গয, গস তার েুম মর েরজা খুমল গেয়। 
গস ব্মল, "সুসংব্াে, কাব্, আক্তে গতাোর কীক্ততম অের (immortal fame) করার ক্তনক্তেমি 
এক ক্তব্রাি গসনাব্াক্তহনী সমে এমনক্তে। আক্তে কুরাইে ব্াক্তহনী ও তামের গনতামের সামথ 
এমসক্তে, গয-স্থানক্তিমত রুোর জলমস্রাত প্রব্াক্তহত গসখামন এমস তামের থাক্তেময়ক্তে; 
ঘাতািান ব্াক্তহনী ও তামের গনতামের আক্তে থাক্তেময়ক্তে ওহুমের ক্তেমক ধ্ানাব্ নাকো 
নােক স্থামন। তামের সামথ আোর এক েৃঢ় িুক্তি (firm agreement) হময়মে এব্ং 
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তারা আোর সামথ এই ব্মল প্রক্ততজ্ঞা কমরমে গয, আেরা েুহাম্মে ও তার অনুসারীমের 
গেষ না গেমখ ক্তিমর যাব্ না।" [3] 
কাব্ ব্মল, "আল্লাহর কসে, তুক্তে আোর জমনয এমনে এক ক্তিরস্থায়ী-লজ্জা (immortal 
shame) এব্ং এক অন্তাঃসারেূনয গেঘোলা, গয তার পাক্তন খাক্তল করা অব্স্থায়  জমায় 
ও িেকায়, ও যার গেতমর ক্তকেুই অব্ক্তেষ্ট গনই। গহ হুময়ই, ক্তধ্ক্ গতাোমক, আোমক 
(তাব্ারী: 'ও েুহাম্মে গক') তযি কমরা না, কারণ আক্তে তাাঁমক সব্মোই অনু ত ও ক্তব্শ্বস্ত 
ব্যক্তিরূমপ গেমখক্তে।" 
হুময়ই কাব্-গক েুলামনার গিষ্টা করমতই থামক, যতক্ষমণ না গস হাল গেমড় 
গেয়, যখন হুময়ই তামক এই ব্মল প্রক্ততশ্রুক্তত োন কমর গয, যক্তে কুরাইে ও ঘাতািান 
গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মেমক হতযা না কমরই প্রতযাব্তমন কমর, তমব্ গস কামব্র েুম ম 
প্রমব্ে কমর তার সামথ থাকমব্ ও পক্তরণক্ততর জনয অমপক্ষা করমব্। 
এইোমব্ কাব্ তার প্রক্ততজ্ঞা েে কমর এব্ং তার ও আল্লাহর নব্ীর েমধ্য গয-িুক্তি ক্তেল, 
তা ক্তেন্ন কমর। 
(আল-তাব্ারী: 'ক্তকন্তু হুময়ই কাব্ গক েুলামনার গিষ্টা করমতই থামক যতক্ষমণ না গস 
তার কামে হার োমন, যখন হুময়ই তামক আল্লাহর েপথ কমর প্রক্ততজ্ঞা কমর এই ব্মল 
গয, "যক্তে কুরাইে ও ঘাতািান গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মেমক হতযা না কমরই প্রতযাব্তমন 
কমর তমব্ গতাোর েুম ম আক্তে গতাোর সমে প্রমব্ে করমব্া; যামত গতাোর গয পক্তরণক্তত 
হমব্, আোরও হমব্ গতেনই।" তখন কাব্ ক্তব্ন আসাে তার িুক্তি েে কমর এব্ং তার 
ও আল্লাহর নব্ীর সামথ গয ক্তলক্তখত প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেল তা অস্বীকার কমর।') 
যখন আল্লাহর নব্ী ও েুসলোমনরা এই খব্র শুনমত পান; তখন আল্লাহর নব্ী ব্ানু 
আল-হাক্তরথা ক্তব্ন আল-খাযরায গ ামত্রর আব্েুল্লাহ ক্তব্ন রাওয়াহা নামের এক োই 
ও খাওয়াত ক্তব্ন যুব্াময়র নামের ব্ানু আের ক্তব্ন আউি গ ামত্রর আর এক োইমক সমে 
ক্তেময় গসই সেময়র আউস গ াত্র প্রধ্ান সা'ে ক্তব্ন েুয়াধ্ ক্তব্ন আল নুোন ও ব্ানু সা'গয়ো 
ক্তব্ন কাব্ ক্তব্ন খাযরায গ ামত্রর গসই সেময়র আল-খাযরায গ াত্র প্রধ্ান সা'ে ক্তব্ন 
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উব্াো ক্তব্ন েুলাময়ে-গক এই খব্মরর সতয-ক্তেথযা যািাইময়র জনয গসখামন পাঠান। ক্ততক্তন 
তামেরমক ব্মলন,  
"যক্তে ঘিনাক্তি সতয হয়, তমব্ গসই খব্রক্তি আোমক গহাঁয়াক্তলপূণমোমব্ এেনোমব্ জানামব্, 
যা আক্তে বু্েমত পাক্তর, ক্তকন্তু জন মণর প্রতযয় হারাব্ার কারণ না হয়। আর যক্তে তারা 
তামের িুক্তির প্রক্তত হয় ক্তব্শ্বস্ত, তমব্ তা গতােরা সব্ার সােমন গখালাখুক্তলোমব্ প্রকাে 
করমব্।"[4] [5] 
তারা গসখামন  েন কমর ও গেমখ গয, তারা যা শুমনক্তেল তার গিময় অব্স্থা আরও 
গোিনীয়। 
তারা আল্লাহর নব্ী সম্বমন্ধ অপোনজনক উক্তি কমর ও ব্মল, "গক এই আল্লাহর নব্ী? 
েুহাম্মমের সামথ আোমের গকামনাই িুক্তি ব্া অেীকার গনই।" 
সা'ে ক্তব্ন েুয়াধ্ তামেরমক  ালা াক্তল কমর, তারাও তামক  ালা াক্তল কমর। গস [সা'ে 
ক্তব্ন েুয়াধ্] ক্তেল হঠকারী গেজামজর গলাক। সা'ে ক্তব্ন উব্াো তামক ব্মল, "তামেরমক 
অপোন করা ব্ন্ধ কমরা, কারণ তামের ও আোমের েমধ্যর িে এতই গুরুতর গয, তা 
গকামনা পাটা অক্তেমযাম র ক্তব্ষয় নয়।" 
তারপর এই েুই সা'ে আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তিমর আমস ও তাাঁমক সালাে করার পর 
ব্মল, "আোল ও আল-কারা", অথমাৎ, (এক্তি) আল-রাজীমত খুব্াময়ব্ ও তার ব্নু্ধমের 
সামথ আোল ও আল-কারার ক্তব্শ্বাসঘাতকতার েতই একক্তি ঘিনা। [পব্ম: ৭২]। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আল্লাহু আকব্ার! Be of good cheer, you Muslims.” 
 

[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Resumption of the narrative of Ibne Ishaq (704-768 A.D): [1] [2] 
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The enemy of God Huyayy b. Akhtab al-Nadri went out to Ka'b b. 
Asad al-Qurazi who had made a treaty with the apostle. 
(Al-Tabari: ‘The enemy of God Huyayy b. Akhtab went out and came 
to Ka'b b. Asad al-Qurazi, who was the possessor of the treaty and 
covenant of the Banu Qurayza. Kab had made a truce with the 
messenger of God for his people, making a contract and covenanting 
with him on it’.)   
When Ka'b heard of Huyayy's coming he shut the door of his fort in 
his face, and when he asked permission to enter he refused to see 
him, saying that he was a man of ill omen and that he himself was 
in treaty with Muhammad and did not intend to go back on his 
word because he had always found him loyal and faithful.  
Then Huyayy accused him of shutting him out because he was 
unwilling to let him eat his corn.  This so enraged him that he 
opened his door.  
He said 'Good heavens, Ka'b, I have brought you immortal fame and 
a great army.  I have come with Quraysh with their leaders and 
chiefs which I have halted where the torrent-beds of Ruma meet; and 
Ghatafan with their leaders and chiefs which I have halted in Dhanab 
Naqma towards Uhud.  They have made a firm agreement and 
promised me that they will not depart until we have made an end 
of Muhammad and his men.' [3] 
Ka'b said: 'By God, you have brought me immortal shame and an 
empty cloud which has shed its water while it thunders and lightens 
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with nothing in it. Woe to you Huyayy leave me (Tabari: and 
Muhammad) as I am, for I have always found him loyal and faithful.'  
Huyayy kept on wheedling Ka'b until at last he gave way in giving 
him a solemn promise that if Quraysh and Ghatafan returned without 
having killed Muhammad he would enter his fort with him and await 
his fate.  
Thus Ka'b broke his promise and cut loose from the bond that was 
between him and the apostle. 
(Al-Tabari: ‘But Huyayy kept wheedling Kab until he yielded to him, 
Huyayy having given him a promise and oath by God that, “if 
Quraysh and Ghatafan retreat without having killed Muhammad, I 
will enter yor fortress with you, so that whatever happens to you 
shall happen to me.” So Kab bin Asad broke his treaty and renounced 
the bond that had existed between him and the Messenger of God.’) 
When the apostle and the Muslims heard of this the apostle sent Sa'b 
b. Mu'adh b. al Nu'man who was chief of Aus at the time, and Sa'd 
b. 'Ubada b. Dulaym, one of B. Sa'ida b. Ka'b b. Khazraj, chief of al-
Khazraj at the time, together with 'Abdullah b. Rawaha brother of B. 
al-Harith b. al-Khazraj, and Khawwat b. Jubayr brother of B. 'Amr b. 
'Auf, and told them to go and see whether the report was true or 
not.  [4] [5] 
'If it is true give me an enigmatic message which I can understand, 
and not undermine the people's confidence; and if they are loyal to 
their agreement speak out openly before the people.' 
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They went forth and found the situation even more deplorable than 
they had heard; they spoke disparagingly of the apostle, saying, 'Who 
is the apostle of God? We have no agreement or undertaking with 
Muhammad.' 
Sa'd b. Mu'adh reviled them and they reviled him. He was a man of 
hasty temper and Sa'd b. 'Ubada said to him, 'Stop insulting them, 
for the dispute between us is too serious for recrimination.' 
Then the two Sa'ds returned to the apostle and after saluting him 
said: 
"Adal and al-Qara' i.e. (It is) like the treachery of 'Adal and al-Qara 
towards the men of al-Raji', Khubayb and his friends. (v.s.) 
The apostle said 'Allah akbar! Be of good cheer, you Muslims.' 
 

>>> ব্ক্তন কুরাইজার নৃেংস  ণহতযার নযাযযতার সপমক্ষ েুহাম্মে অনুসারী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরা  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত গয-অক্তেমযা  (অজুহাত) গপে কমর আসমেন, তা 
হমলা, ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা িুক্তি েে কমর ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেমলন। 
তাাঁমের এই োক্তব্র উৎস হমলা আক্তে উৎমস ক্তলক্তখত ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত ওপমর উমল্লক্তখত ২০-২৫ লাইমনর ব্ণমনা! এই 
ব্ণমনাক্তিমকই িুক্তলময় িাাঁক্তপময় েুহাম্মে অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা "ব্ক্তন কুরাইজার 
 ণহতযার" নযাযযতা প্রোন কমর িমলমেন। 
ঘিনার ক্তব্ব্রমণ আেরা জানক্তে: 
১) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা “শুনমত পান” গয, তামের োরিত গজারপূব্মক েক্তেনা 
গথমক ক্তব্তাক্তড়ত ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর গনতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্, ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গনতা কাব্ ক্তব্ন আসামের সামথ সাক্ষাৎ কমরমেন ও হুময়ইময়র প্রমরািনায় কাব্ 
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'িুক্তিেে' কমরমেন। “গক তামের এই খব্রক্তি জাক্তনময়মে?” এ ব্যাপামর গকামনা তথয 
এই উপাখযামনর গকাথাও গনই।  
২) হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ ক্তেমলন গসই সব্ গলাকমের একজন, যারা কুরাইে ও ঘাতািান 
গ ামত্রর কামে ক্ত ময়ক্তেমলন ও তামেরমক এই ব্মল আেন্ত্রণ কমরক্তেমলন গয, তারা গযন 
তামের সমে একাত্ম হময় েুসলোনমের ওপর আক্রেণ িালায়, যামত তারা সকমলই 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী আক্রেণ গথমক সব্মাংমে েুক্তি গপমত 
পামরন। (পব্ম- ৭৭)। 
৩) হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ ও কাব্ ক্তব্ন আসামের এই সাক্ষাৎ ও কমথাপকথমনর “গকামনা 
প্রতযক্ষেেমী (Eye witness) ক্তেমলন”, এেন গকামনা আোস এই ব্ণমনার গকাথাও গনই। 
যুমদ্ধর ঐ পক্তরক্তস্থক্ততমত যক্তে গকামনা েুহাম্মে অনুসারী “েুহাম্মে/আল্লাহর েত্রু” এই 
হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্মক ব্ক্তন কুরাইজার গনতার সামথ িাকু্ষস গেখমতন, তমব্ হুময়ই গয 
অক্ষত অব্স্থায় ক্তিমর গযমত পারমতন না, তা েতো  ক্তনক্তশ্চতোমব্ই ব্লা যায়।  
৪) ওপমর উমল্লক্তখত উপাখযান যক্তে "েতো  সতয হয়" (পব্ম- ৪৪), তমব্ এই ব্ণমনায় 
গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ব্ক্তন কুরাইজার এই গনতা যখন শুনমত পান গয, 
হুময়ই তার সামথ গেখা করমত আসমেন তখন: 
ক) ক্ততক্তন হুময়ই-এর েুমখর ওপরই তাাঁর েুম মর েরজা ব্ন্ধ কমর গেন; 
খ) ক্ততক্তন হুময়ই-গক গেতমর গঢাকার অনুেক্তত প্রোমন অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন; ও 
 ) এেনক্তক ক্ততক্তন তাাঁর সামথ গেখা করমতও অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন। 
ঘ) ক্ততক্তন তাাঁমক সাি জাক্তনময় গেন গয, িুক্তি েে করার গকামনা অক্তেপ্রায়ই তাাঁর গনই! 
তারপর, 
৫) হুময়ইময়র অসম্মানজনক উক্তির পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ("অক্ততক্তথমক গখমত গেয়ার েময় ব্াক্তড়র 
েরজা ব্ন্ধ কমর রাখা') পর অতযন্ত ক্তক্ষপ্ত হময় ক্ততক্তন তাাঁর েুম মর েরজা খুমল গেন 
ও হুময়ইময়র প্রিণ্ড গজোমজক্তের কারমণ ক্ততক্তন "হাল গেমড় গেন!" 
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এই ক্তব্ষয়ক্তিমকই েুহাম্মে ইব্মন ইোক "এইোমব্ কাব্ তার প্রক্ততজ্ঞা েে কমর" ব্মল 
আখযাক্তয়ত কমরমেন। 
অতাঃপর, 
৬) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই খব্রক্তি "শুনমত পান।" খব্রক্তি শুমন েুহাম্মে িারজন 
গলাকমক এই ঘিনার সতয-ক্তেথযা যািাইময়র জনয গসখামন পাঠান; তারা গসখামন ক্ত ময় 
গেমখ গয তারা যা শুমনক্তেল তার গিময় "অব্স্থা আরও গোিনীয়।" 
“কী োমব্ তারা বু্মেক্তেমলন গয অব্স্থা আরও গোিনীয়"? 
ব্লা হমচ্ছ, 'তারা আল্লাহর নব্ী সম্বমন্ধ অপোনজনক উক্তি কমর ও ব্মল, "গক এই 
আল্লাহর নব্ী? েুহাম্মমের সামথ আোমের গকামনাই িুক্তি ব্া অেীকার গনই।"' 
এ এক অতযাশ্চযম ব্ণমনা! 
কারণ? 
কারণক্তি হমলা, "খন্দক যুদ্ধমক্ষমত্রর োনক্তিত্র!"  
গসই োনক্তিত্রক্তির ক্তেমক আর একব্ার েমনাক্তনমব্ে করা যাক (পব্ম: ৭৮): 
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খন্দক যুদ্ধ গক্ষমত্রর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: 
"ক্তেত্র ব্াক্তহনীর অব্স্থান খন্দমকর ওপামর, তারা খন্দক অক্ততক্রমে ব্যথম। এেতাব্স্থায়, 
ইচ্ছা করমলও তারা ব্ক্তন কুরাইজা গ াত্রমক তসনযব্মল সাহাযয করমত অসেথম।" 
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, েক্তেনায় অব্ক্তস্থত সম্পেোলী 
ক্ততনক্তি ব্ড় ইহুক্তে গ ামত্রর েু'ক্তিমক অমনক আম ই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন কমরমেন। 
আেরা আরও গজমনক্তে গয, যক্তে আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও তাাঁর অনুসারীরা হস্তমক্ষপ না 
করমতন, তমব্ ব্ক্তন গকউনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনযানয অনুসারীরা হতযা করমতন। (পব্ম: ৫১, ৫২ ও ৭৫)। 
এেনই এক গপ্রক্ষাপমি, 
“ক্তেত্র-ব্াক্তহনীর কাে গথমক গকানরূপ সাহামযযর সম্ভাব্না না থাকা সমেও; 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অসম্মান অথব্া ক্তব্রুদ্ধািরণ করার েয়াব্হ নৃেংস 
পক্তরণক্তত িাকু্ষস প্রতযক্ষ করা সমেও"; 
ব্ক্তন কুরাইজার এই গনতা তাাঁর ৬০০- ৯০০ জন জনব্ল ক্তনময় েুহাম্মে ও তাাঁর ক্ততন 
হাজার সুসক্তজ্জত অনুসারীর এমকব্ামর না ামলর েমধ্য অব্স্থান কমর, “েুহাম্মমের 
অনুসারীমেরই সােমন েুহাম্মমের অসম্মান ও তাাঁর অনুসারীমের  ালা াক্তল কমর অতযন্ত 
নািকীয়োমব্ ‘িুক্তিপত্র’ ক্তেন্ন কমরক্তেমলন” - এেন একক্তি ব্ণমনার গ্রহণমযা যতা কতিুকু? 
ক্তনক্তশ্চত েৃতুযর েুাঁক্তক ক্তনময় এেন নািকীয় "িুক্তিেে” ও ক্তেন্ন করার ক্তকচ্ছা যুক্তির ক্তব্িামর 
এমকব্ামরই অব্াস্তব্। ব্ক্তন কুরাইজা যক্তে সক্ততযই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সামথ 
ক্তব্শ্বাসঘাতকতা করমতন, তমব্ তাাঁরা তা করমতন গ াপমন; প্রকামেয নয়!” 
>>> ইসলামের ইক্ততহামস “েক্তেনা সনে" নােক িুক্তিেতমক্তি োড়া েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের সামথ েক্তেনাব্াসী ইহুক্তেরা অনয গকামনা িুক্তিেমতম প্রক্ততজ্ঞাব্দ্ধ ক্তেমলন, এেন 
গকামনা িুক্তির অক্তস্তত্ব আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত ক্তসরাত ও হাক্তেমসর গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় 
না। 
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সুতরাং, ব্ক্তন কুরাইজার এই তথাকক্তথত িুক্তিেে গয “েক্তেনা সনে” নামের িুক্তিেমের 
অপব্াে, তা প্রায় ক্তনক্তশ্চতোমব্ই ব্লা যায়। 
আর “েক্তেনা সনে" িুক্তির অক্তস্তত্ব কী কারমণ প্রশ্নক্তব্দ্ধ ও এই তথাকক্তথত োক্তন্ত 
িুক্তির উপাখযান যক্তে েতো  সতযও হয়, তথাক্তপ এই িুক্তি পমত্র উমল্লক্তখত েতমাব্লী ব্হু 
পূমব্মই "েুহাম্মে স্বয়ং" কীোমব্ েে কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা ‘েক্তেনা সনে 
তে’ পমব্ম করা হময়মে (পব্ম: ৫৩)। 
আর, “ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কক্তরয়াক্তেল!, এেন একক্তি 
োক্তব্র  সপমক্ষ প্রোণ অব্েয আব্েযক! এক্তি একক্তি নৃেংস  ণহতযার তেন্ত! সুক্তনক্তেমষ্ট 
িাকু্ষস প্রোণ অতযাব্েযক!” 
ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গকামনারূপ আক্রেণ-
গিষ্টা ক্তকংব্া হতযামিষ্টা কমরক্তেমলন; ক্তকংব্া তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা, 
ক্তকংব্া, নূযনতে পমক্ষ তামের সামথ সক্তক্রয়োমব্ গকামনারূপ গযা ামযা -গিষ্টা কমরক্তেমলন; 
এেন একক্তি েৃষ্টান্তও আক্তে উৎমসর ব্ণমনার গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না।   
 ণহতযা একক্তি োনব্তাক্তব্মরাধ্ী জঘনয অপরাধ্! 
তা গস গযইই সংঘক্তিত করুক না গকন, গয নামেই সংঘক্তিত গহাক না গকন! োনব্ 
ইক্ততহামস যুম  যুম  ব্হু নৃেংস  ণহতযা ঘমিমে, েক্তব্ষযমতও হয়মতা তা ঘিমব্। ঐ সব্ 
 ণহতযার নায়কমের নাে আজ ইক্ততহামসর পাতায়, েহাকামলর আস্তাকুাঁমড়! আজমকর 
পৃক্তথব্ীর গকামনা োনুষই প্রকােয জনসমু্মমখ গসই নায়কমের 'সৃক্তষ্টর গশ্রষ্ঠ োনব্' ক্তহসামব্ 
েূক্তষত করার ধৃ্ষ্টতা প্রেেমন কমরন না। 
একোত্র ব্যক্ততক্রে, 
েুহাম্মে ও তাাঁর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ অনুসারীরা! 
৬২৭ সামলর গিব্রুয়াক্তর োমস, ব্ক্তন কুরাইজার গসই েয়াব্হ হৃেয়ক্তব্োরক অোনুক্তষক 
নৃেংস  ণহতযার (পব্ম: ১২) নায়ক হওয়া সমেও, আজমকর পৃক্তথব্ীর প্রায় এক-িতুথমাংে 
োনুষ প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন অথব্া না গজমন (অক্তধ্কাংে জন ণই এই েমল) 
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েুহাম্মেমক 'সৃক্তষ্টর গশ্রষ্ঠ োনব্' ক্তহসামব্ েূক্তষত কমর তাাঁর োব্ােেম প্রিার ও প্রক্ততষ্ঠার 
ব্রমত ব্রতী। ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ এই অনুসারীমের অোনক্তব্ক ক্তনষু্ঠর কেমকামণ্ড পৃক্তথব্ীর 
োনুষ আজ আতক্তঙ্কত। এেনক্তি না হমল, এই গলখার গকামনা প্রময়াজনই ক্তেল না 
(পব্ম: ২৯ ও ১০)। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৩ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭১-১৪৭৩ 
 
[3] ‘রুোর জলমস্রাত প্রব্াক্তহত [জাঘাব্া (Zaghaba/al-Ghaba)] - েক্তেনা গথমক আি োইল েূরব্তমী 
একক্তি স্থান। [পব্ম: ৭৮] 
 
[4] আল-আউস ও আল-খাযরায গ াত্র ক্তেল তৎকালীন েক্তেনায় ইহুেীমের ক্তব্পরীমত সব্মিময় গুরুত্বপূণম 
েুইক্তি আরব্ গ াত্র। [পব্ম: ৫০]। 
 
[5] আব্েুল্লাহ ক্তব্ন রাওয়াহা ক্তেমলন তার গ ামত্রর একজন গনতা ও কক্তব্। ক্ততক্তন ক্তেমলন েক্তেনার গসই 
গলাকমের একজন ক্তযক্তন 'ক্তহজরমতর' এক ব্ের আম  "ক্তিতীয় আকাব্া-য়" েুহাম্মমের আনু মতযর অেীকার 
কমরন। ক্ততক্তন ব্ের, ওহুে ও খন্দক যুমদ্ধ অংে গ্রহণ কমরন। ক্তহজক্তর ৮ সামল েুতার যুমদ্ধ ক্ততক্তন ক্তনহত 
হন।  
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৮১: খন্দক যুদ্ধ-৫: েুহাম্মমের উৎমকাি! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পঞ্চান্ন 

 
 

ইসলামের ইক্ততহামস খন্দক যুদ্ধক্তি কী কারমণ ক্তব্মেষ গুরুত্বপূণম; েক্তেনায় একোত্র 
অব্ক্তেষ্ট ইহুক্তে ব্ক্তন কুরাইজার গ াত্র প্রধ্ান কাব্ ক্তব্ন আসাে আল-কুরাক্তজর ক্তনকি এই 
যুমদ্ধর ব্ের গেমড়ক আম  েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের োরিত গজারপূব্মক েক্তেনা 
গথমক ক্তব্তাক্তড়ত ইহুক্তে ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ নামের এক গনতার 
আ েন ও কমথাপকথন কীোমব্ সম্পন্ন হময়ক্তেল; হুময়ইময়র প্রিণ্ড গজোমজক্তের কারমণ 
কাব্ কীোমব্ "হাল গেমড় ক্তেময়ক্তেমলন" ও এই ঘিনাক্তি গোনার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর গপ্রক্তরত িারজন অনুসারী গসখামন  েন করার পর 
কীোমব্ ক্তনক্তশ্চত হময়ক্তেমলন গয, তারা যা শুমনক্তেল তার গিময় অব্স্থা আরও গোিনীয় - 
ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
আক্তে উৎমস ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসলোন ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, ওহুে যুমদ্ধর েতই খন্দক যুমদ্ধও েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কক্তঠন 
সঙ্কমির সমু্মখীন হময়ক্তেমলন। (পব্ম: ৫৪-৭১) 
আরমব্র ক্তব্ক্তেন্ন গ ামত্রর সক্তম্মক্তলত ক্তেত্রব্াক্তহনীর আক্রেণ ক্তনজ েক্তিব্মল গোকাক্তব্লা 
করার ক্ষেতা তামের ক্তেল না। আক্তে পারসযব্াসী সালোন িারসীর পরােমেম খন্দক 
খনন, েক্তেনার গেৌ ক্তলক পক্তরমব্ে ও আব্হাওয়াজক্তনত প্রাকৃক্ততক েুমযমাম র কারমণ তারা 
ক্তেত্রব্াক্তহনীর আক্রেণ গথমক রক্ষা গপময়ক্তেমলন সক্ততয, ক্তকন্তু ক্তেত্রব্াক্তহনীর ক্তব্োল 
তসনযব্হমরর আ েন প্রতযক্ষ কমর েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী অতযন্ত েীত-সন্ত্রস্ত হময় 
পমড়ক্তেমলন। 
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ক্তেত্রব্াক্তহনীর েে হাজার তসমনযর গসনা োউক্তনক্তি ক্তেল খন্দকক্তির উিমর, আর েুসলোন 
ব্াক্তহনীর ক্ততন হাজার তসমনযর গসনা োউক্তনক্তি ক্তেল খন্দকক্তির েক্তক্ষণ ক্তেমক। েুসলোন 
ব্াক্তহনীর তসনযরা খন্দমকর ক্তকনারায় সব্মক্ষণ পাহারায় ক্তেমলন। 
ক্তেত্রব্াক্তহনী প্রায় এক োস যাব্ত খন্দমকর ওপামে অব্স্থান কমরক্তেমলন। ক্তকন্তু তারা 
সেলব্মল খন্দক অক্ততক্রমে ব্যথম হওয়ার কারমণ েুই পমক্ষর েমধ্য ক্তকেু তীর ক্তনমক্ষমপর 
ঘিনা োড়া গকামনারূপ যুদ্ধ সংঘক্তিত হয়ক্তন। 
ওহুে যুমদ্ধর েতই এই যুমদ্ধও েুহাম্মে-অনুসারীমের অমনমকই েুহাম্মমের ওপর ক্তব্শ্বাস 
হাক্তরময়ক্তেমলন। যথারীক্তত, আল্লাহর নামে েুহাম্মে তামেরমক 'আনু তযহীন' (েুনাক্তিক) 
গঘাষণা ক্তেময় হুেক্তক ও েীক্তত প্রেেমন কমরন। (পব্ম- ৬৯)। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮০) পর: 
‘পক্তরক্তস্থক্তত সঙ্কিজনক হময় ওমঠ ও েীক্তত সব্মত্রই ক্তব্রাজ করমত থামক। তামের কামে 
েত্রুর আ েন ঘমি উচ্চেূক্তে ও ক্তনম্নেূক্তে গথমক যতক্ষমণ না ক্তব্শ্বাসীরা অলীক কল্পনায় 
েে হয় ও আনু তযহীন গলাকমের আনু তযহীনতা এতই বৃ্ক্তদ্ধ পায় গয, ব্ানু আের ক্তব্ন 
আউি গ ামত্রর েুয়াক্তিব্ ক্তব্ন কুক্তসয়ার (Mu'attib b. Qusyahr) নামের এক োই 
ব্মল,  
"েুহাম্মে আোমের কামে অেীকার করমতা এই ব্মল গয, আেরা খসরু ও 
ক্তসজামরর গকাষা ামরর োক্তলক হমব্া; ক্তকন্তু আোমের গকউই আজ 
পায়খানায় (privy) গযমতও ক্তনরাপে গব্াধ্ কক্তর না!" [3] [4] [5] 
('Muhammad used to promise us that we should eat the treasures 
of Chosroes and Caesar and today not one of us can feel safe in going 

to the privy!') 
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পক্তরক্তস্থক্তত এেন পযমাময় গপৌঁমে গয, ব্ানু হাক্তরথা ক্তব্ন আল-হাক্তরথ গ ামত্রর আউস ক্তব্ন 
গকইক্তজ (Aus b. Qayzi) নামের এক গলাক তার গলাকমের এক ক্তব্রাি জনসোমব্মে 
আল্লাহর নব্ীমক ব্মল, 
"আোমের ব্াক্তড়ঘর েত্রুর ক্তনকি উনু্মি; সুতরাং িমলা, আেরা আোমের ব্াক্তড়ঘমর 
ক্তিমর যাই, কারণ তা েক্তেনার ব্াইমর।" 
আল্লাহর নব্ী ও েুেক্তরকরা (polytheists) ক্তব্ে ক্তেমনরও গব্ক্তে, প্রায় এক োস, গসখামন 
অব্স্থান কমর; সাোনয ক্তকেু তীর ক্তনমক্ষপ ও অব্মরামধ্র ঘিনা োড়া গকামনা যুদ্ধ সংঘক্তিত 
হয়ক্তন।   
যখন গলাকমের অব্স্থা আরও েুাঃসহ হময় ওমঠ, তখন আল্লাহর নব্ী ঘাতািান গ ামত্রর 
েলপক্তত ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন ক্তব্ন হুোময়িা ক্তব্ন ব্ের ও আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আউি ক্তব্ন 
আবু্ হাক্তরথা আল-েুরক্তরর [পব্ম: ৭৭] কামে প্রস্তাব্ কমরন গয, যক্তে তারা তাাঁমক ও তাাঁর 
অনুসারীমের আক্রেণ না কমর ও তামের েমলর জন ণমের ক্তনময় ক্তিমর যায়, তমব্ তার 
ক্তব্ক্তনেময় ক্ততক্তন তামেরমক েক্তেনার এক-তৃতীয়াংে গখজুর প্রোন করমব্ন; যা েুহাম্মে 
ক্তব্ন েুসক্তলে ক্তব্ন উব্াময়েুল্লাহ ক্তব্ন ক্তেহাব্ আল-জুহরীর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর 
ক্তেক্তিমত আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো ও অনয একজন আোমক [েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক] জাক্তনময়মেন। (আল তাব্ারী: 'ইব্মন হুোময়ে <সালাোহ <  েুহাম্মে ক্তব্ন ইোক 
<আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো ও েুহাম্মে ক্তব্ন েুসক্তলে ক্তব্ন ক্তেহাব্ আল-জুহরী 
[পব্ম:৪৪] হইমত ব্ক্তণমত:')। [6] 
অতাঃপর তামের েমধ্য এক িুক্তি (peace) সম্পাক্তেত হয়, যা ক্তলক্তপব্দ্ধ করা 
হময়ক্তেল। এক্তিমত গকামনা স্বাক্ষর করা হয়ক্তন ও এক্তি গকামনা সুক্তনক্তেমষ্ট িুক্তিপত্র ক্তেল না, 
ক্তেল ক্তনেক এক িুক্তি-আমলািনা। 
(“When conditions pressed hard upon the people the apostle - according 
to what 'Asim b. 'Umar b. Qatada and one whom I do not suspect told me 
from Muhammad b. Muslim b. 'Ubaydullah b. Shihab al-Zuhri - sent to 
'Uyayna b. Hisn b. Hudhayfa b. Badr and to al- Harith b. 'Auf b. Abu 
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Haritha al-Murri who were leaders of Ghatafan and offered them a third 
of the dates of Medina on condition that they would go back with their 
followers and leave him and his men, so peace was made between them 
so far as the writing of a document. It was not signed and was not a 
definite peace, merely peace negotiations (T. and they did so).--”). 

যখন আল্লাহর নব্ী তা ব্াস্তব্ায়মনর েনস্থ কমরন, ক্ততক্তন েুই সা'ে-গক গডমক পাঠান, 
তামেরমক ক্ততক্তন এ ক্তব্ষময় অব্ক্তহত কমরন ও তামের পরােেম আহ্বান কমরন। 
তারা ব্মল: "এই কেমক্তি ক্তক আপক্তন আোমের করমত ব্মলন, নাক্তক এক্তি আপনার োধ্যমে 
আল্লাহর হুকুে, যা আোমের অব্েয পালনীয়? নাক্তক, এক্তি এেন যা আপক্তন আোমের 
জনয করমেন?" [পব্ম: ৩২]। 
ক্ততক্তন ব্মলন: "এক্তি এেন যা, গতাোমের উপকামরর জনয আক্তে করক্তে। আল্লাহর কসে, 
আক্তে এক্তি করতাে না, যক্তে না আক্তে গেখতাে গয, আরব্রা একমত্র গতাোমের ক্তেমক 
তীর ক্তনমক্ষপ করমে ও তারা সেস্ত ক্তেক গথমক গতাোমের ক্তব্রুমদ্ধ সেমব্ত হময়মে; 
গতাোমের ক্তব্রুমদ্ধ তামের এই আক্রেণ আক্তে ক্তব্নষ্ট করমত িাই!" 
সা'ে ক্তব্ন েুয়াধ্ ব্মল: "আেরা ও এই গলামকরা ক্তেলাে েুেক্তরক ও েূক্ততমপূজারী, 
আল্লাহমক জানমত না পারায় আেরা তামক োনতাে না এব্ং তারা কক্তস্মনকামলও 
একোত্র ক্তকমন ক্তনময় খাওয়া োড়া (তাব্ারী: 'আোমের) একক্তি গখজুরও খাওয়ার আো 
কমর নাই। এখন আল্লাহ আোমের ইসলামের োধ্যমে পথপ্রেেমন কমরমে, সম্মাক্তনত 
কমরমে ও আপনার োধ্যমে আোমেরমক কমরমে সুক্তব্খযাত; আোমের সম্পক্তি ক্তক আেরা 
তামের ক্তেমত পাক্তর? আেরা অব্েযই তা গেব্ না। আেরা তামেরমক তরব্াক্তরর আঘাত 
োড়া আর ক্তকেুই গেব্ না, যতক্ষমণ না আল্লাহ আোমের েমধ্য েীোংসা কমর।" 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 'You shall have it so।" 
সা'ে িুক্তি-পত্রক্তি গনয়, তামত যা ক্তলখা ক্তেল তা েুমে গিমল ও ব্মল: "আোমের ক্তব্রুমদ্ধ 
তারা সব্মিময় খারাপ যা করমত পামর, করুক!"’- (অনুব্াে ও [**] গযা  – গলখক) 
েুহাম্মে তাাঁর ক্তনজস্ব জব্ানব্ন্দীমত (কুরান) যা উমল্লখ কমরমেন: 
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[যা ঘমিক্তেল] 
৩৩:১০ - যখন তারা গতাোমের ক্তনকিব্তমী হময়ক্তেল উচ্চ েূক্তে ও ক্তনম্নেূক্তে গথমক এব্ং 
যখন গতাোমের েৃক্তষ্টভ্রে হক্তচ্ছল, প্রাণ কন্ঠা ত হময়ক্তেল এব্ং গতােরা আল্লাহ সম্পমকম 
নানা ক্তব্রূপ ধ্ারণা গপাষণ করমত শুরু করক্তেমল। 
৩৩:১১ - গস সেময় েুক্তেন ণ পরীক্তক্ষত হময়ক্তেল এব্ং েীষণোমব্ প্রকক্তম্পত হক্তচ্ছল।  
৩৩: ১২- এব্ং যখন েুনাক্তিক ও যামের অন্তমর গরা  ক্তেল তারা ব্লক্তেল, আোমেরমক 
প্রেি আল্লাহ ও রসূমলর প্রক্ততশ্রুক্তত প্রতারণা তব্ নয়। 
৩৩:১৩ -এব্ং যখন তামের একেল ব্মলক্তেল, গহ ইয়াসমরব্ব্াসী, এিা ক্তিকব্ার েত 
জায় া নয়, গতােরা ক্তিমর িল। তামেরই একেল নব্ীর কামে অনুেক্তত প্রাথমনা কমর 
ব্মলক্তেল, আোমের ব্াড়ী-ঘর খাক্তল, অথি গসগুমলা খাক্তল ক্তেল না, পলায়ন করাই ক্তেল 
তামের ইচ্ছা।  
৩৩:১৪ - যক্তে েত্রুপক্ষ িতুক্তেমক গথমক ন মর প্রমব্ে কমর তামের সামথ ক্তেক্তলত হত, 
অতাঃপর ক্তব্মদ্রাহ করমত প্রমরাক্তিত করত, তমব্ তারা অব্েযই ক্তব্মদ্রাহ করত এব্ং তারা 
গোমিই ক্তব্লম্ব করত না। 
৩৩:১৫ - অথি তারা পূমব্ম আল্লাহর সামথ অেীকার কমরক্তেল গয, তারা পৃষ্ঠ প্রেেমন 
করমব্ না। আল্লাহর অেীকার সম্পমকম ক্তজজ্ঞাসা করা হমব্।   
[অত:পর, হুেক্তক!] 
৩:১৬-১৭ - ব্লুন! গতােরা যক্তে েৃতুয অথব্া হতযা গথমক পলায়ন কর, তমব্ এ পলায়ন 
গতাোমের কামজ আসমব্ না। তখন গতাোমেরমক সাোনযই গো  করমত গেয়া হমব্। 
৩:১৭ - ব্লুন! গক গতাোমেরমক আল্লাহ গথমক রক্ষা করমব্ যক্তে ক্ততক্তন গতাোমের অেেল 
ইচ্ছা কমরন অথব্া গতাোমের প্রক্তত অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত ক্তনমজমের 
গকান অক্তেোব্ক ও সাহাযযোতা পামব্ না। [7] [8] 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা (৫:৫৯:৪২৯): 
‘আময়ো হইমত ব্ক্তণমত: 
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ক্তনমম্নাি গকারামনর আয়াতক্তি প্রসমে: "যখন তারা গতাোমের ক্তনকিব্তমী হময়ক্তেল 
উচ্চেূক্তে ও ক্তনম্নেূক্তে গথমক (উপতযকার পূব্ম ও পক্তশ্চে ক্তেক গথমক) এব্ং যখন গতাোমের 
েৃক্তষ্টভ্রে হক্তচ্ছল, প্রাণ কণ্ঠা ত হময়ক্তেল-"(৩৩:১০)। এই ঘিনাক্তি ঘমিক্তেল খন্দক যুমদ্ধর 
ক্তেন।’ [9] - (অনুব্াে – গলখক) 
>>> েুহাম্মমের স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরান ও আক্তে 
উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত উপাখযামনর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - শুধু্ 
আনু তযহীমনরাই নয়, এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের প্রক্তত একান্ত ক্তব্শ্বাসীরাও জীব্মনর এক িরে 
পরীক্ষার সমু্মখীন হময়ক্তেমলন এব্ং েুহাম্মে ক্তনমজও এর ব্যক্ততক্রে ক্তেমলন না! 
গয কারমণ, ক্ততক্তন গসই েুাঃসহ পক্তরক্তস্থক্তত গথমক পক্তরত্রামণর গিষ্টায় ক্তনজ উমেযাম  ক্তেত্র 
ব্াক্তহনীর ঘাতািান গ ামত্রর েুই গনতামক উৎমকাি (ঘুষ) প্রোমনর ক্তসদ্ধান্ত গনন। 
উৎমকাি প্রোমনর োধ্যমে েত্রুর েমধ্য ক্তব্মেে সৃক্তষ্টর এই কাযমক্রেমক যক্তে "েুহাম্মমের 
কূিনীক্তত (Diplomacy)" নামে আখযাক্তয়ত করা হয়, তমব্ োনমতই হমব্ গয েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন একজন "কূি কূিনীক্ততক", গয-কূিনীক্ততকমের একোত্র নীক্তত 
হমলা, 
“উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন যা ক্তকেু করণীয়, তার সব্ই তব্ধ্ (The end justifies 
the means)!” (পব্ম- ৭০)। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৩-৪৫৪ 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৩-১৪৭৫ 
 [3] আল-তাব্ারীর েমত, যারা "উচ্চেূক্তে" গথমক আ েন কমরক্তেল অমথম ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসমনর গ ামত্রর 
গলাকমের প্রসমে ব্লা হময়মে, যারা নাজামের উচ্চেূক্তে গথমক এমসক্তেল। আর যারা "ক্তনম্নেূক্তে" গথমক 
আ েন কমরক্তেল অমথম েক্কার কুরামের প্রসমে ব্লা হময়মে। 
[4] খসরু পারক্তেজ (খসরু -২) [CHOSROES /KHOSRU II]) ক্তেমলন সাসাক্তনে সাম্রামজযর (Sasanian 
Empire) এক পারসয সম্রাি, রাজত্ব কাল ৫৯৮-৬২৮ সাল। সাসাক্তনে  সাম্রামজযর  রাজত্ব কাল ক্তেল 
৪২৭ ব্ৎসর (২২৪ -৬৫১ সাল)। ৬৩৭ সামল খক্তলিা উের ইব্মন খািামব্র োসন আেমল েুসলোনরা 
প্রথে পারমসযর ক্তকয়েংে েখল কমর; তারপর, পর পর গব্ে কময়কক্তি যুমদ্ধর পর ৬৫১ সামল েুসলোনরা 
সমূ্পণম পারসয েখল কমর ও সাসাক্তনে সাম্রামজযর পতন ঘিায়। 
[5] 'ক্তসজার (Caesar)' – গরাোন একনায়ক জুক্তলয়াস ক্তসজার (ক্তিষ্টপূব্ম ২০৮ সাল) এর নাোনুসামর 
আহক্তরত গখতাব্, সম্রাি পক্ষীয় ব্যক্তির উপাক্তধ্।   
[6] অনুরূপ ব্ণমনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৮০ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[7] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1869&Item
id=89 
[8] তািসীর যালালীন ও অনযানয: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyah
No=10&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
 [9] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৪২৯:   
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5626-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-429.html 
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৮২: খন্দক যুদ্ধ- ৬: আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র নৃেংসতা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– োপ্পান্ন 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা খন্দক যুমদ্ধ কীরূপ 
িরে ক্তব্পযমময়র সমু্মখীন হময়ক্তেমলন; েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী েীতসন্ত্রস্ত হময় ওহুে 
যুমদ্ধর েতই খন্দক যুমদ্ধও কীোমব্ েুহাম্মমের ওপর আস্থা হাক্তরময়ক্তেমলন; অব্স্থা েুাঃসহ 
আকার ধ্ারণ করার পর েুহাম্মে ঘাতািান গ ামত্রর েলপক্তত ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন ও 
আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আউি নামের েুই ব্যক্তির কামে কী েমতম উৎমকাি (ঘুষ) প্রোমনর 
ক্তসদ্ধান্ত ক্তনময়ক্তেমলন; কী কারমণ ক্ততক্তন গসই ক্তসদ্ধান্ত ব্াক্ততল কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮১) পর: 
‘গকামনারূপ যুদ্ধ োড়াই অব্মরাধ্ অব্যাহত থামক। ক্তকন্তু কুরাইেমের ক্তকেু অশ্বামরাহী, 
যামের েমধ্য ক্তেল আের ক্তব্ন আব্েু উে ক্তব্ন আবু্ কাময়স (Amr b. 'Abdu Wudd 
b. Abu Qays) নামের ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুয়াক্তের (B. 'Amir b. Lu'ayy) গ ামত্রর 
এক োই; োখযুে গ ামত্রর ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্ গজমহল ও হুব্াময়রা ক্তব্ন আবু্ ওহাব্; 
কক্তব্ ক্তেরার ক্তব্ন আল-খািাব্ ও ব্ানু েুহাক্তরব্ ক্তব্ন ক্তিক্তহর গ ামত্রর ইব্মন ক্তেরোস নামের 
এক োই তামের ব্েম-আব্রণ পক্তরধ্ান কমর গঘাড়ার ক্তপমঠ সওয়ার হময় ব্ানু ক্তকনানা 
গ ামত্রর ঘাাঁক্তিমত  েন কমর ও ব্মল, "গতােরা যুমদ্ধর জনয প্রস্তুত হও ও তারপর গজমন 
নাও কারা আজ সক্ততযকামরর ব্ীর গযাদ্ধা।" [3] 



 

 

P
ag

e2
5

4
 

খন্দমকর ক্তকনামর এমস থাোর পূব্ম পযমন্ত তারা দ্রুত ক্ততমত সােমন অগ্রসর হয়। যখন 
তারা তা গেখমত পায় তখন তারা ক্তব্স্মময় ব্মল ওমঠ, "এক্তি একক্তি গকৌেল, যা আরব্রা 
কখমনাই ব্যব্হার কমর নাই!" 
তারপর তারা খন্দমকর এক সংকীণম অংমের কামে আমস ও তামের গঘাড়ামের তাড়ন 
কমর সমব্ম  এেনোমব্ ধ্াব্ন করায়, যামত তারা তা অক্ততক্রে কমর খন্দক ও সা'ল 
[পব্মত] এর েধ্যব্তমী জলােূক্তে-সেৃে (swampy) স্থামন এমস গপৌঁমে। 
গয স্থানক্তির গেতর ক্তেময় তারা অক্ততক্রে কমরক্তেল, গসই স্থানক্তি আিমক রাখার জনয ক্তকেু 
েুসলোনমের সমে আলী গসখামন আমস; আর তামের সমু্মমখ দ্রুতমব্ম  এমস হাক্তজর 
হয় ঐ অশ্বামরাহীরা। আের ক্তব্ন আব্েু উে ক্তেল গসই গলাক, গয ব্ের যুমদ্ধ জখে হময় 
ক্তব্কলাে হওয়ার পূব্ম পযমন্ত যুদ্ধ কমরক্তেল ও গসই কারমণ গস ওহুে যুমদ্ধ অংে গনয়ক্তন। 
খন্দক যুমদ্ধ গস তার পেেযমাো প্রকামের জনয এক ক্তব্মেষ রণসজ্জায় সক্তজ্জত হময় 
আমস। তার সমের গলাকজনমক ক্তনময় গস গসখামন এমস থামে ও েুসলোনমের গয 
কাউমক তার সামথ িেযুমদ্ধর িযামলে কমর। 
আলী গসই িযামলে গ্রহণ কমর ও তামক ব্মল, "আের, তুক্তে কী আল্লাহর কসে গকমি 
প্রক্ততজ্ঞা কমরে গয, যক্তে গকামনা কুরাইে গতাোমক েু'ক্তি ক্তব্কল্প প্রস্তাব্ কমর, তমব্ তুক্তে 
তার গয গকান একক্তি গ্রহণ করমব্?" 
"হযাাঁ, আক্তে তা কমরক্তে," গস ব্মল। 
আলী জব্ামব্ ব্মল, "তাহমল, আক্তে গতাোমক আল্লাহ ও তার রসুল এব্ং ইসলামে েীক্তক্ষত 
হওয়ার আহ্বান কক্তর।" 
গস ব্মল গয, এসমব্ তার গকামনা প্রময়াজন গনই। 
আলী ব্মল, "তাহমল, আক্তে গতাোমক যুমদ্ধর জনয তলব্ কক্তর।" 
গস জব্ামব্ ব্মল, "গহ আোর োক্ততজা, আক্তে গতাোমক হতযা করমত িাই না।" (ইব্মন 
ক্তহোে: 'আের তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত িায় গয গস গক। যখন আলী তামক তা 
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জানায়, তখন গস ব্মল, "গতাোর গকান আংমকল গক পাঠাও, গয ক্তকনা গতাোর গিময় 
ব্ময়ামজযষ্ঠ; গহ আোর োক্ততজা, আক্তে গতাোর রি েরামত িাই না।”) 
আলী ব্মল, "ক্তকন্তু আক্তে গতাোমক হতযা করমত িাই।" 
এমত আের এতই কু্রদ্ধ হয় গয, গস তার গঘাড়া গথমক গনমে আমস ও গঘাড়াক্তির গপেমনর 
পাময়র ক্তেরা গকমি তামক ক্তব্কলাে কমর (তাব্ারী: 'অথব্া তার েুমখ প্রহার কমর'); 
তারপর গস আলীর ক্তেমক অগ্রসর হয় ও তারা এমক অপমরর সামথ িে যুদ্ধ কমর। [4] 
আলী তামক হতযা কমর ও তার সমের অনযানয অশ্বামরাহীরা খন্দমকর গেতর ক্তেময় 
দ্রুতমব্ম  পলায়ন কমর।’ 
আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
'আেমরর সামথ আর গয-েু'জন ব্যক্তিমক হতযা করা হয়, তারা হমলা: েুনাব্ক্তব্ ক্তব্ন 
উসোন ক্তব্ন উব্াময়ে ক্তব্ন আল-সাব্ব্াক ক্তব্ন আব্েুল-োর (গয তীরক্তব্দ্ধ হময়ক্তেল ও 
েক্কায় আসার পর েৃতুযব্রণ কমরক্তেল); ও ব্ানু োখজুে গ ামত্রর নওিল ক্তব্ন 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা। নওিল খন্দমকর েমধ্য োাঁপ গেয় ও গসখামন আিমক পমড়। 
তারা তামক পাথর ব্ষমণ কমর। 
গস ব্মল, “গহ আরব্ব্াসী, খুন করা এর গিময় অক্তধ্ক গশ্রয়!" 
তাই আলী ক্তনমি গনমে আগস ও তামক হতযা কমর। 
েুসলোমনরা তার েৃতমেহ তুমল আমন। তারা আল্লাহর নব্ীমক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত 
িায় গয, তারা এই েৃতমেহ তামের কামে ক্তব্ক্তক্র করমব্ ক্তকনা। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন: "তার েৃতমেহ ও তার েূমলযর আোর গকামনা প্রময়াজন গনই। 
গতােরা যা োল েমন কমরা, এক্তি ক্তেময় তা-ই কমরা।" এোমব্ ক্ততক্তন এক্তি [তার েৃতমেহ] 
ক্তেময় যা তামের ইচ্ছা, তাইই করার অনুেক্তত প্রোন কমরন।’- অনুব্াে, িাইমিল, ও 
[**] গযা  - গলখক।] 
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(‘------Ali accepted the challenge and said to him: "Amr, you swore 
by God that if any man of Quraysh offered you two alternatives you 
would accept one of them?' 
'Yes, I did,' he said. Ali replied, 'Then I invite you to God and His 
apostle and to Islam.' He said that he had no use for them. Ali went 
on, 'Then, I call on you to dismount. 
He replied, 'O son of my brother, I do not want to kill you.' (I.H: 'Amr 
asked him who he was, and when he told him he said:  'Let it be 
one of your uncles who is older than you, my nephew, for I don't 
want to shed your blood.') 
Ali said, 'But I want to kill you.' 
This so enraged 'Amr that he got off his horse and hamstrung it and 
(Tabari. or beat its face); then he advanced on 'Ali, and they fought, 
the one circling round the other. 
Ali killed him and their cavalry fled, bursting headlong in flight 
across the trench”.) [1] 
Al-Tabari added: 
(‘Two men were killed along with Amr: Munabbih b. 'Uthman b. 
'Ubayd b. al-Sabbaq b.'Abdu'l –Dar [he was hit by an arrow and died 
in Mecca]; and Naufal b. 'Abdullah b. al-Mughira of the Banu 
Makhzum. 
Nawfal plunged into the trench and became trapped down in it. 
They pelted him with stones. 
He said, 'People of the Arabs, a slaying is better than this!' 
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So 'Ali went down and killed him. 
The Muslims took the body. They asked the Messenger of God to 
sell them his body.  The Messenger of God said: “We have no need 
of his body or its price. Do with it as you like.” So he left them to 
do as they pleased with it.’) [2] 
>>> আক্তে উৎমস ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ওপমর 
উমল্লক্তখত ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: 
খন্দক যুমদ্ধ আের ক্তব্ন আব্েু উে নামের এক কুরাইে আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র 
সামথ যুমদ্ধ জক্তড়ময় আলীমক রিাি অথব্া হতযা করমত রাক্তজ ক্তেমলন না। অনযক্তেমক, 
আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ তাাঁমক হতযা করার জনয ক্তেমলন উেগ্রীব্, যক্তে না ক্ততক্তন 
েুহাম্মেমক নব্ী ক্তহসামব্ স্বীকার কমর ইসলাে ধ্মেম েীক্তক্ষত হন। 
েুহাম্মমের েীক্ষায় েীক্তক্ষত অনুসারীরা কীরূপ অব্লীলায় তামেরই একান্ত 
ক্তনকিাত্মীয়মেরও প্রিণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় খুন করার অক্তেপ্রাময় উজ্জীক্তব্ত তার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা পব্ম: ৩৬-এ করা হময়মে। আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ও এর ব্যক্ততক্রে ক্তেমলন 
না। 
গক এই আের ক্তব্ন আব্েু উে? তাাঁর সামথ ক্তক আলীর গকামনা রমির সম্পকম ক্তেল, গয 
সম্পমকমর কারমণ ক্ততক্তন আলীমক হতযা করমত িানক্তন? 
ইব্মন ক্তহোমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, আের ক্তব্ন আব্েু উে ক্তেমলন আলীর 
ক্তপতা আবু্ তাক্তলমব্র ব্নু্ধ! গসই সূমত্র আলী ক্তেমলন তাাঁর "োক্ততজা সেতুলয”; আলীর 
সামথ তাাঁর গকামনা রমির সম্পকম ক্তেল না। তথাক্তপ, এই কুরাইে তাাঁর ব্নু্ধপুমত্রর সামথ 
যুমদ্ধ জক্তড়ময় তাাঁমক রিাি অথব্া হতযা করমত িানক্তন। 
>>> গকামনা েুহাম্মে অনুসারী তথাকক্তথত েডামরি (ইসলামে গকামনা গকােল, েডামরি 
ব্া উগ্রব্ােী গশ্রণীক্তব্ো  গনই) পক্তণ্ডত ক্তকংব্া অপক্তণ্ডতমক যখন “কুরান” নােক েুহাম্মমের 
স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রমন্থ অক্তব্শ্বাসী কামিরমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের েত েত ক্তহংস্র, 



 

 

P
ag

e2
5

8
 

অোনক্তব্ক ও নৃেংস ক্তনমেমে ও োপ-অক্তেোপ, হুেক্তক-োসানী, েীক্তত-প্রেেমন এব্ং আক্তে 
উৎমসর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ েুহাম্মে অনুসারীমেরই (গলখক ও ব্ণমনাকারী) ব্ক্তণমত েুহাম্মমের 
জীব্নীগ্রন্থ ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রমন্থ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত সন্ত্রাস, খুন, 
জখে, নৃেংসতা ও োসত্ব-ব্ন্ধন (Enslavement) ক্তব্ষময় আমলাকপাত করা হয়, তখন 
তাাঁরা প্রায় সমে সমে গয েু'ক্তি অজুহাত গপে কমরন তা হমলা: 
১) ঐ সেস্ত ক্তনমেমে ও কাযমকলাপ শুধু্ োত্র যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত প্রমযাজয। 
২) তৎকালীন সোমজ এক্তিই ক্তেল রীক্তত! 
প্রথে অজুহাত সমূ্পণম ক্তেথযা, কারণ: 
"ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে" এর  ত পঞ্চান্নক্তি পমব্মর আমলািনায় আেরা 
ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে, রামতর অন্ধকামর ব্াক্তণজযমিরত ক্তনরীহ কুরাইে ব্াক্তণজযব্হমরর 
ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী আক্রেণ; আবু্ আিাক, আসো-ক্তব্নমত 
োরওয়ান, ক্বাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি ও আবু্ রাক্তিমক খুন; ব্ক্তন গকইনুকা ও ব্ক্তন 
নাক্তের ইহুক্তে গ াত্রমক উমচ্ছে (পব্ম: ৪৬-৫২) - ইতযাক্তে অতযন্ত অোনাক্তব্ক,  ক্তহমত ও 
নৃেংস কেমকামণ্ডর গকামনাক্তিই গকামনা যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত সম্পন্ন হয়ক্তন। 
তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমক কখমনা গকামনা োরীক্তরক আঘাত অথব্া আক্রেণ 
কমরনক্তন। ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্রমক উমচ্ছমের ঘিনায় প্রথে হতযাকারী ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন 
একজন েুহাম্মে অনুসারী, ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর গলামকরা নয় (পব্ম: ৫১)। 
ব্ের যুমদ্ধর উপাখযামনর (পব্ম: ৩০-৪৩) ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরাই ক্তেমলন আগ্রাসী ও আক্রেণকারী, কুরাইেরা নয়। 
ওহুে যুমদ্ধর কারণ হমলা, ব্ের যুমদ্ধ কুরাইেমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
নৃেংসতার প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহায় কুরাইেমের প্রক্তত-আক্রেণ। আর খন্দক যুমদ্ধর 
কারণ হমলা, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের িারা ব্ক্তন নাক্তের (ও ব্ক্তন গকইনুকা) গ াত্রমক 
উমচ্ছে, ঘাতািান গ ামত্রর ওপর আক্রেণ, ব্ের যুমদ্ধর নৃেংসতা ও কুরাইে 
ব্াক্তণজযব্হমরর ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অব্যাহত আক্রেণ! "ত্রাস, হতযা ও 
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হােলার আমেে" এর পরব্তমী পব্মগুমলামত পাঠকরা এরূপ আরও অমনক উোহরণ 
জানমত পারমব্ন। 
প্রশ্ন হমলা, “ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমস এেনই েত েত প্রাোক্তণক তমথযর 
(Evidence) উপক্তস্থক্তত থাকা সমেও েুহাম্মে-অনুসারীরা কী কারমণ োব্ী কমরন গয, 
েুহাম্মমের এই সকল ক্তহংসাত্মক ব্াণী, আমেে, ক্তনমষধ্ ও কেমকাণ্ড শুধু্ োত্র যুদ্ধকালীন 
পক্তরক্তস্থক্ততমত প্রমযাজয?" 
উির হমলা, "েুক্তি কারমণ।" 
এক: ক্তসংহো  েুহাম্মে-অনুসারীই ইসলামের ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায় 
সম্পমকম সমূ্পণম অজ্ঞ! 
েুই: ইসলােী পক্তরোষার োরপযাাঁি! নযায়-অনযাময়র সব্মজনগ্রাহয পক্তরক্তিত রূপ ও 
েব্দোলার অথম ইসলাক্তেক পক্তরোষায় সমূ্পণম ক্তব্পরীত অথম ব্হন করমত পামর। (পব্ম: 
৩৩)। অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীমের আক্রেণাত্মক আগ্রাসী হােলা ব্া যুদ্ধ 
পক্তরিালনার পর যক্তে অক্তব্শ্বাসীরা তামের ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্ ও প্রক্তত-আক্রেমণ সাক্তেল 
হয়, তমব্ তা হমব্ "যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্তত"! গসই পক্তরক্তস্থক্ততমত একজন সাচ্চা েুহাম্মে-
অনুসারীর একান্ত কতমব্য হমলা 'ক্তজহাে’! 
আর ক্তিতীয় অজুহাতও সতয নয়, কারণ: 
ক্তনজ ধ্মেমর প্রিার ও প্রক্ততষ্ঠার অক্তেপ্রাময় তৎকালীন আরমব্র গলামকরা ক্তেন্ন ধ্েম 
েতাব্লম্বী গকামনা ব্যক্তি ব্া জনপমের ওপর আগ্রাসী আক্রেণ, খুন, জখে, লুি ( ক্তণেত), 
েেন, ক্তনপীড়ন ও োস ও োসী-করমণর েত  ক্তহমত কমেম সিরাির ক্তলপ্ত হমতন, এেন 
োক্তব্ সমূ্পণমরূমপ অসতয! (পব্ম: ৩২)। 
ব্ের যুদ্ধ উপাখযামনর ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণমনায় আেরা আরও গজমনক্তে গয, যুমদ্ধর গসই সেয় 
ও তার পরব্তমী পক্তরক্তস্থক্ততমত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আিরমণর তুলনায় 
কুরাইেমের আিরণ ক্তেল অক্তধ্ক োলীন ও োনক্তব্ক (পব্ম: ৩১ ও ৩৯); খন্দক যুদ্ধ 
উপাখযামনর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা আব্ার ও গসই একই েৃেয গেখমত গপময়ক্তে। 
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>>> ৬৩২ ক্তিষ্টামব্দর জুন োমস েুহাম্মমের েৃতুযর পর শুরু হয় ইসলামের ইক্ততহামসর 
খুলািাময় রামেক্তেমনর রাজত্বকাল (৬৩২-৬৬১ সাল); যা েূলত েুহাম্মমের েুই শ্বশুর ও 
েুই জাোইময়র রাজত্বকাল (শ্বশুর: আবু্ ব্কর ও ওের; জাোই: ওসোন ও আলী)। 
আবু্ ব্কর ইব্মন কাহািা, ওের ইব্মন খািাব্ ও ওসোন ইব্মন আিিামনর গনতৃমত্ব 
েুহাম্মে-অনুসারীরা ইসলাে প্রিার ও প্রসামরর নামে পৃক্তথব্ীর ক্তব্ক্তেন্ন গেমের অক্তব্শ্বাসী 
কামির রাষ্ট্র ও জনম াষ্ঠীর ক্তব্রুমদ্ধ ৬৩২ সাল গথমক ৬৫৪ সাল পযমন্ত কেপমক্ষ ১৯ 
ক্তি আগ্রাসী ও আক্রেণাত্মক যুদ্ধ পক্তরিালনা কমর। আবু্ ব্কমরর েুই ব্েমরর (৬৩২-
৬৩৪ সাল) োসন আেমল ৩ক্তি, ওের ইব্মন খািামব্র েে ব্েমরর (৬৩৪-৬৪৪ সাল) 
োসন আেমল ১২ক্তি ও ওসোন ইব্মন আিিামনর ব্ার ব্েমরর (৬৪৪-৬৫৬) োসন 
আেমল ৪ক্তি। (ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পরব্তমীমত করা হমব্)। 
যুদ্ধ োমনই হমলা আক্রেণ, েেন, ক্তনপীড়ন, খুন, জখে, রিপাত, লুি ( ক্তণেত), েখল 
ও গসকামলর োস ও োসী-করণ! উমেেয যাইই গহাক না গকন, িলািল প্রিুর রিপাত! 
এই সব্ যুমদ্ধ অ ক্তণত অক্তব্শ্বাসী কামিরমের খুন, জখে ও োস ও োসী-করমণর িসল 
- ইসলাে ধ্েম প্রক্ততষ্ঠা নামের আড়ামল আরব্ সাম্রাজযব্ামের সূিনা ও প্রক্ততষ্ঠা! 
আবু্ ব্কর ও ওের ক্তেমলন ো যব্ান! কারণ তামের আেমল “েুসলোন-েুসলোনমের 
েমধ্য” গকামনা ব্ড় ধ্রমণর সংঘষম ও হতাহমতর ঘিনা ঘমিক্তন। ো যব্ান আবু্ ব্কর 
গকামনা আততায়ীর েুক্তরর আঘামত খুন হনক্তন! 
ওের গকান েুসলোন আততায়ীর েুক্তরর আঘামত খুন হনক্তন; ক্ততক্তন ক্তনেমেোমব্ খুন 
হময়ক্তেমলন আবু্ লুলু ক্তিমরাজ নামের আক্তে পারসযব্াসী এক ক্রীতোস কামিমরর েুক্তরর 
আঘামত! 
েুসলোন-েুসলোনমের েমধ্য সংঘষম ও হতাহমতর ঘিনার সূত্রপাত ও প্রসার ঘমি 
ওসোন ইব্মন আিিান ও আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র রাজত্বকামল (৬৪৪-৬৬১ 
সাল)। ওসোন ইব্মন আিিামনর োসন আেমলর গেষাংে থমক শুরু হময় ক্রোিময় 
তা অতযন্ত পােক্তব্ক ও সক্তহংস রূপ ধ্ারণ কমর। পক্তরণক্ততমত ৬৫৬ সামল আবু্ ব্কর 
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পুত্র েুহাম্মে ইব্মন আবু্ ব্কর-এর গনতৃমত্ব একেল েুহাম্মে অনুসারী ৭৯ ব্েমরর বৃ্দ্ধ 
ওসোন ইব্মন আিিানমক কুরান পাঠ অব্স্থায় ক্তনেমেোমব্ খুন কমর। 
ওসোন হতযার পর আরব্ সাম্রাজযব্ামের অক্তধ্পক্তত হন আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্। আলীর 
ক্ষেতায় আহরমণর পর েুসলোনমের েমধ্য প্রথে  ৃহযুদ্ধ (ক্তিতনা) শুরু হয়। ক্ষেতায় 
আসার পর পরই এক রিাি যুমদ্ধর োধ্যমে প্রথমেই আলীমক যার সামথ গোকাক্তব্লা 
করমত হয়, ক্ততক্তন হমলন তার ক্তনমজরই োশুক্তড়; নব্ীপেী আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর ও 
তার অনুসারী। ইসলামের ইক্ততহামস যা "উমির যুদ্ধ” (Battle of the Camel /‘Jange 
Zamal’) নামে সুক্তব্খযাত। তাক্তরখক্তি ক্তেল: ক্তডমসম্বর, ৬৫৬ সাল। আলী ও আময়োর 
গনতৃমত্ব েু'পমক্ষর অসংখয েুহাম্মে-অনুসারী হন খুন ও জখে। জয়লাে হয় আলীর। [5] 
এরপমরই আলীমক যুমদ্ধর োধ্যমে গোকাক্তব্লা করমত হয় েুহাম্মমের আর এক ক্তব্ক্তেষ্ট 
অনুসারী েুয়াক্তব্য়া ইব্মন আবু্ সুক্তিয়ান ও তার অনুসারীমের সামথ। ইসলামের ইক্ততহামস 
যা "ক্তসিক্তিমনর যুদ্ধ” (Battle of Siffin) নামে ক্তব্খযাত। তাক্তরখক্তি ক্তেল: জুলাই, ৬৫৭ 
সাল। েুই পমক্ষর অ ক্তণত ক্তনমব্ক্তেত প্রাণ েুহাম্মে-অনুসারী হন খুন ও জখে। 
এই যুমদ্ধর গেমষ আলীর সামথ েতমেমের কারমণ একেল েুহাম্মে অনুসারী আলী ও 
তার অনুসারীমের কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় যায়। ইসলামের ইক্ততহামস 
যামেরমক "খামরজী” (Kharijites) নামে আখযাক্তয়ত করা হয়। [6] 
তারা ক্তব্মদ্রাহ কমর আলী ও তার অনুসারীমের (ক্তেয়া েুসলোন) ক্তব্রুমদ্ধ। তামেরমক 
েেমনর উমেমেয ৬৫৮-৬৫৯ সামল (ক্তহজক্তর: ৩৮ সাল) আলী ও তার অনুসারীরা গয 
যুদ্ধ পক্তরিালনা কমর, ইসলামের ইক্ততহামস তা "নাহরাওয়ামনর যুদ্ধ” (Battle of 
Nahrawan) নামে ক্তব্খযাত। অোনুক্তষক নৃেংসতায় তারা ২৪০০ েুহাম্মে অনুসারীমক 
(খামরজী) হতযা কমর। ২৮০০ জন খামরজীর োত্র ৪০০জন জীক্তব্ত ক্তিমর গযমত সক্ষে 
হয়। [7] 
ক্তসিক্তিন যুমদ্ধর পমর আলী ওসোন হতযার নায়ক েুহাম্মে ইব্মন আবু্ ব্করমক ক্তেেমরর 
 েনমর ক্তনযুি কমরন! 
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পরব্তমীমত েুয়াক্তব্য়া ইব্মন আবু্ সুক্তিয়ামনর গসনাপ্রধ্ান আের ক্তব্ন আল-আমসর (Amr 
bin Al As) গনতৃমত্ব েুয়াক্তব্য়ার তসনযরা েুহাম্মে ইব্মন আবু্ ব্কর ও তাাঁর তসনযমের 
পরাস্ত কমর ক্তেেমরর োসনোর গ্রহণ কমর (জুলাই-আ স্ট, ৬৫৮ সাল)। আের ক্তব্ন 
আল-আমসর গসনােমলর েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন হুোময়জ (Muawiyah bin Hudayj) নামের 
এক তসনয েুহাম্মে ইব্মন আবু্ ব্করমক নৃেংসোমব্ খুন কমর তার েৃতমেহ আগুন 
ক্তেময় পুক্তড়ময় গিমল। [8] 
েুহাম্মে ইব্মন আবু্ ব্করমক হতযার পর েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আবু্ সুক্তিয়ান, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
আের ক্তব্ন আল-হােরাক্তে (Abdallah bin Amr bin al-Hadrami) নামের তার এক 
প্রক্ততক্তনক্তধ্মক ক্তসক্তরয়া গথমক ব্সরায় পাঠান। উমেেয, গস গযন গসখানকার তাক্তেে 
(Tamim) গ াত্র ও অনযানয ব্সরা-ব্াসীমক আের ক্তব্ন আল-আস ও তার োসন গ্রহণ 
করার আহ্বান জানায়। 
ইব্মন হােরাক্তে ব্সরায় এমস ওসোমনর ক্তনেমে হতযার জনয গোক প্রকাে কমর এব্ং 
তাক্তেে গ াত্রব্াসী ও ব্সরার জন ণমক আলীর ক্তব্রুমদ্ধ যুমদ্ধর আহ্বান কমর। তারা তার 
প্রস্তাব্ সেথমন কমর ও আের ক্তব্ন আল-আস ও েুয়াক্তব্য়ার আনু মতযর েপথ গনয়। 
গসই সােয় আলীর পমক্ষ ব্সরার গডপুক্তি  েনমর ক্তেমলন ক্তযয়াে ক্তব্ন আক্তব্ক্তহ (Ziyad 
bin Abihi) নামের এক আলী-পৃষ্ঠমপাষক। এক ক্তিক্তঠ োরিত ক্ততক্তন আলীমক এই 
খব্রক্তি অব্ক্তহত করান। ক্ততক্তন আলীমক আরও জানান গয, তার পমক্ষ ব্সরায় এেন 
গকউ গনই, গয তার ক্তনরাপিার ব্যব্স্থা করমত পামর। [9] 
এই খব্রক্তি পাওয়ার পর আলী আয়ান ক্তব্ন েুব্ায়াহ আল-েুজাক্তে (Ayan bin 
Dubay’ah al-Mujashi) নামের এক তাক্তেক্তে-গক ব্সরায় গপ্ররণ কমরন। উমেেয গস 
গযন তার গ ামত্রর গলাকমের ইব্মন হােরাক্তের পক্ষ গথমক আলীর পমক্ষ ক্তিক্তরময় আনার 
গিষ্টা কমর। আয়ান  ব্সরায় এমস তার গ ামত্রর ক্তকেু গলাকমের একত্র কমর ইব্মন 
হােরাক্তে ও তার অনুসারীমের কামে  েন কমর ও ইব্মন হােরাক্তের সেথমকমের আলীর 
েমল ক্তিমর আসার আহ্বান জানায়। ক্তকন্তু তারা তার প্রস্তামব্ শুধু্ গয অসম্মক্তত প্রকাে 
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কমর তাইই নয়, তারা তামক  ালা াক্তল কমর ও তার সামথ োোয় ক্তলপ্ত হয়। আয়ান 
গসখান গথমক ক্তিমর আসমত ব্াধ্য হয়। পরব্তমীমত গসখানকার একেল গলাক আয়ামনর 
ওপর িড়াও হয় ও তামক হতযা কমর। 
ক্তযয়াে আলীমক ক্তিক্তঠর োধ্যমে এই খব্রক্তি জানান। আলী ঘিনাক্তি জানার পর ব্ানু 
তাক্তেে গ ামত্রর ৫০জন (েতান্তমর ৫০০জন) গলাকমক সমে ক্তেময় জাক্তরয়া ক্তব্ন কুোো 
আল-সাক্তে (Jariyah bin Qudamah al-Sa’di) নামের তার এক প্রক্ততক্তনক্তধ্মক ব্সরায় 
পাঠান। 
জাক্তরয়া ব্সরায় এমস ক্তজয়ামের সামথ পরােেম কমর। তারপর গস তার ক্তনজ গ ামত্রর 
গলাকমের কামে  েন কমর ও আলীর গেয়া ক্তিক্তঠক্তি তামের পমড় গোনায়। গস তামেরমক 
প্রক্ততশ্রুক্তত পামে আব্দ্ধ কমর ও অক্তধ্কাংে গলাকই তার আহ্বামন সাড়া গেয়। 
তারপর গস ইব্মন হােরাক্তের কামে আমস এব্ং ইব্মন হােরাক্তে ও তার সেথমকরা গয-
ব্াক্তড়মত অব্স্থান করক্তেল, গসই ব্াক্তড়ক্তি গঘরাও কমর তামেরমক আত্মসেপমণ ও আলীর 
ব্েযতা স্বীকামরর আহ্বান জানায়। তারা তামত রাক্তজ হয় না। তাই জাক্তরয়া ঐ ব্াক্তড়ক্তিমত 
আগুন ক্তেময় ইব্মন হােরােী ও তার ৭০জন (েতান্তমর ৪০জন) সেথমকমক জযান্ত পুক্তড়ময় 
হতযা কমর। ক্তযয়াে এই খব্রক্তি আলীমক এক ক্তিক্তঠ োরিত অব্ক্তহত করায়। [10] 
এ সেস্ত নৃেংস ঘিনার ধ্ারাব্াক্তহকতায় কুিা ন রীমত ৬৬১ সামলর জানুয়াক্তর োমস 
ইব্মন েুলজাে আল-েুরাক্তে ও োক্তব্ব্ ক্তব্ন ব্াজারাহ নামের েুই েুহাম্মে অনুসারীর 
(খামরজী) ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত তমলায়ামরর আঘামত আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র জীব্মনর ক্তনেমে 
পক্তরসোক্তপ্ত ঘমি! [11]  
ক্ষেতায় আসার পর আলী, ওসোন হতযার গকামনা ক্তব্িার কমরনক্তন। ওসোমনর 
হতযাকারীমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্ততক্তন গয গকামনারূপ োক্তস্তেূলক ব্যব্স্থা গ্রহণ কমরনক্তন তাইই 
নয়, হতযাকারীমক ক্ততক্তন ক্তেেমরর  েনমর পমে ক্তনযুি কমর কমরমেন পুরসৃ্কত! আলী ও 
তাাঁর সেথমকমের ক্তব্রুমদ্ধ েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আবু্ সুক্তিয়ান ও তার সেথমকমের ক্তব্ব্াে, যুদ্ধ 
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ও সক্তহংসতার প্রধ্ান কারণ হমলা, "ওসোন হতযার ক্তব্িার ও হতযাকারীমের োক্তস্ত ক্তনক্তশ্চত 
না করা।" 
আলী তার পাাঁি ব্েমরর োসন আেমল (৬৫৬-৬৬১ সাল) গয সেস্ত যুদ্ধ ক্তব্গ্রমহর সামথ 
জক্তড়ত ক্তেমলন, তার ক্তসংহো ই ক্তেল েুসলোন েুসলোনমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ ও নৃেংসতা! 
ওপমরর ঘিনাগুমলা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও তার সেথমকমের িারা সংঘক্তিত ব্হু 
নৃেংস ঘিনার অল্প ক্তকেু উোহরণ। 
আবু্ তাক্তলব্ ও আবু্ লাহাব্ সহ হামেেী ব্ংমের "গকামনা গপৌিক্তলক সেসয" ধ্মেমর 
কারমণ গকান োনুষমক কখমনা হতযা কমরমেন, রিাি কমরমেন ক্তকংব্া ক্তনমেনপমক্ষ 
কাউমক গকামনা োরীক্তরক আঘাত কমরমেন, এেন ইক্ততহাস গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় 
না। একোত্র ব্যক্ততক্রে, হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্। (পব্ম-৬৩) । 
অনযক্তেমক, েুহাম্মমের েতব্ামে উিুদ্ধ আবু্ তাক্তলব্ পুত্র আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ব্ের, 
ওহুে, ও খন্দক সহ ইসলামের ইক্ততহামসর অনযানয ব্হু যুদ্ধ/হােলায় অংে গ্রহণ কমরন 
ও অোনুক্তষক নৃেংসতায় অসংখয োনুষমক হতযা কমরন। আলী একান্ত ক্তেশুকাল গথমকই 
েুহাম্মে-খাক্তেজা পক্তরব্ামর আক্তশ্রত ও পাক্তলত হন (পব্ম: ৩৮); ক্ততক্তন েুহাম্মমের জীব্মনর 
গেষ ক্তেনক্তি পযমন্ত োয়ার েত তাাঁর পামে ক্তেমলন। 
হােজা ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলমব্র েতই আলীর িক্তরমত্রর এই ক্তব্মেষ পক্তরব্তমমনর কারণ 
ক্তনাঃসমন্দমহ, “েুহাম্মমের সাক্তন্নধ্য ও তাাঁর েতব্ামে েীক্ষালাে!" 
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ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৭ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৫ -১৪৭৬ 
[3] অনুরূপ ও আরও ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণমনা: ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-
৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭২; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, 
Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
 [4] সওয়ারী তার গঘাড়ামক ক্তপেমনর পাময়র ক্তেরা গকমি ক্তব্কলাে (Hamstring) কমরন ঐ সেময় যখন 
ক্ততক্তন এই েমেম ক্তস্থরসঙ্কল্প হন গয ক্ততক্তন পলায়ন না কমর েৃতুযর আ  পযমন্ত যুদ্ধ করমব্ন। 
[5] ক্তকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাক্তব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংমরজী 
অনুব্াে: Aisha Bewley. Ta-Ha publication, London, 1997, েলুউে ৭, 
ISBN 1-897940-62—9 (pbk), পৃষ্ঠা xxi 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=293 
[6] “The first Kharijites were those who separated from the body of the Muslims 
in the Great Fitna in the wake up of the Battle of Siffin, refusing to acknowledge 
Ali after he had agreed to arbitration. They broke away, hence their name, ‘al-
khawarij’, and elected their own khalif.” 
[7] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ১৭, ইংমরজী 
অনুব্াে: G. R Hawting, School of Oriental and African Studies, University of London, 
Published by - State University of New York press, Albany 
ISBN 0-7914-2394—8 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ৩৩৮০-৩৩৯০ http://www.amazon.com/The-
History-Al-Tabari-Eastern-Studies/dp/0791423948#reader_0791423948 
[8] Ibid, পৃষ্ঠা ৩৪০৪-৩৪০৭  
[9] আলীর েৃতুযর পর ক্তযয়াে ক্তব্ন আক্তব্ক্তহ েুয়াক্তব্য়ার আনু তয গেমন গনন। েুয়াক্তব্য়া তামক তার সৎ োই 
(half brother) ক্তহসামব্ স্বীকৃক্তত প্রোন কমরন। পরব্তমীমত ক্তযয়াে ইরামকর ক্তব্খযাত  েনমরমের একজন 
ক্তহসামব্ প্রক্তসদ্ধ লাে কমরন। 
[10] Ibid, পৃষ্ঠা ৩৪১৩-৩৪১৮  
[11] Ibid, পৃষ্ঠা ৩৪৫৯-৩৪৬০  

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=293
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-History-Al-Tabari-Eastern-Studies/dp/0791423948%23reader_0791423948
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-History-Al-Tabari-Eastern-Studies/dp/0791423948%23reader_0791423948
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৮৩: খন্দক যুদ্ধ-৭: সাে ক্তব্ন েুয়াে গুরুতর আহত! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সাতান্ন 

 
 

আক্তে উৎমস ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই গলখনীমত খন্দক 
যুমদ্ধ আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র নৃেংসতা ও তার ক্তপতার ব্নু্ধ আের ক্তব্ন আব্েু উে 
ক্তব্ন আবু্ কাময়স নামের এক কুরাইমের সংমব্েনেীলতার গয-উপাখযান ব্ক্তণমত হময়মে, 
তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
কুরামন ব্ক্তণমত অক্তব্শ্বাসী কামিরমের ক্তব্রুমদ্ধ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে 
(সাাঃ)-এর েত েত ক্তহংস্র, অোনক্তব্ক ও নৃেংস ক্তনমেমে এব্ং ক্তসরাত ও হাক্তেস 
গ্রমন্থ ব্ক্তণমত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত সন্ত্রাস, খুন, জখে, নৃেংসতা ইতযাক্তে 
কেমকাণ্ড "শুধু্ োত্র যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত প্রমযাজয ও এক্তিই ক্তেল তৎকালীন সোমজ 
প্রিক্তলত রীক্তত" োক্তব্ক্তি গকন অসতয, তার আমলািনাও আম র পমব্ম করা হময়মে। 
খন্দক যুমদ্ধর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, এই যুমদ্ধ সাে ক্তব্ন েুয়াে (েুয়াধ্) নামের 
েুহাম্মমের এক ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ অনুসারী তীরক্তব্দ্ধ হময় গুরুতর আহত হময়ক্তেমলন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮২) পর: 
ব্ানু হাক্তরথা গ ামত্রর আবু্ লায়লা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সাহল ক্তব্ন আব্েুল-রাহোন ক্তব্ন সাহল 
আল-আনসারী আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন: 
খন্দক যুমদ্ধর ক্তেন আময়ো, ব্ানু হাক্তরথা গ ামত্রর েুম ম অব্স্থান করক্তেমলন। এই েু মক্তি 
ক্তেল েক্তেনার েক্তিোলী েুম মর একক্তি। তাাঁর সমে ক্তেমলন সাে ক্তব্ন েুয়ামের ো। 
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‘আময়ো ব্মলন, "আোমের ওপর গব্ারখা আমরাপ [৩৩:৫৩] হওয়ার পূমব্ম এই ঘিনাক্তি 
ঘমিক্তেল। [3]। সাে আোমের পাে ক্তেময় এত গোি এক ব্েম-আব্রণ পক্তরধ্ান কমর 
যাক্তচ্ছল গয, তার কক্তি গথমক কনুই পযমন্ত পুমরা হাতািাই ক্তেল উনু্মি। গস এক ব্েমা 
হামত ক্তনময় তাড়াহুড়া কমর যাক্তচ্ছল ও ব্লক্তেল, “অমপক্ষা কর! হাোল গেখুক যুদ্ধ (এক্তি 
একক্তি প্রব্াে ব্াকয); গোক্ষে সেময় েৃতুযর পমরায়া কমর গক?” 
তার ো ব্মল, “এই গেমল, তাড়াতাক্তড় কর্। আল্লাহর কসে, তুই গেক্তর কমর গিমলক্তেস।” 
আক্তে তামক ব্ক্তল, "আোর আো ক্তেল এই গয, সামের ব্েম-আব্রণক্তি হমব্ এর গিময় 
আরও গব্ক্তে লম্বা", কারণ আক্তে েুাঃক্তশ্চন্তাগ্রস্ত ক্তেলাে তার েরীমরর ঐ স্থানক্তির ব্যাপামর, 
গযখামন গস তীরক্তব্দ্ধ হময়ক্তেল। সাে তীরক্তব্দ্ধ হময়ক্তেল ব্াহুমত ও তীরক্তি তার ধ্েক্তন 
(Vein) ক্তেন্ন কমরক্তেল। 
গয-গলাকক্তি তামক তীরক্তব্দ্ধ কমরক্তেল, গস ক্তেল ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুয়াক্তে গ ামত্রর ক্তহব্ব্ান 
ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন আল-আক্তরকা, যা আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো আোমক জাক্তনময়মেন। 
যখন গস তামক তীর-ক্তব্দ্ধ কমর, তখন ব্মল: "এিা হমলা আোর, আল-আক্তরকার 
পুমত্রর।" 
সাে তামক ব্মল, "জাহান্নামে আল্লাহ গতার েুখ করুক ঘেমাি। গহ োবু্ে! যক্তে 
কুরাইেমের সামথ যুদ্ধ প্রলক্তম্বত হয়, তমব্ গস সেয় পযমন্ত আোমক ব্াাঁক্তিময় গরমখা। 
কারণ গয-গলামকরা গতাোর নব্ীমক কমরমে অপোন, ব্মলমে ক্তেথুযক ও কমরমে 
ক্তব্তাক্তড়ত; অনয গয গকামনা গলামকর গিময় তামের ক্তব্রুমদ্ধ লড়াই করা আোর গব্ক্তে 
পেন্দ। গহ োবু্ে, তুক্তে আোমের ও তামের েমধ্য যুদ্ধ ক্তনধ্মারণ কমরে, আোমক েহীমে 
পক্তরণত কমরা এব্ং ব্ক্তন কুরাইজার ওপর আোর আকাঙ্ক্ষা প্রতযক্ষ করার পূব্ম পযমন্ত 
আোমক েৃতুযব্রণ করমত ক্তেময়া না।"'  
- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
(Abu Layla 'Abdullah b. Sahl b. 'Abdu'l -Rahman b. Sahl al-Ansari, 
brother of B. 
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Haritha, told me that 'A'isha was in the fort of B. Haritha on that 
day. It was one of the strongest forts of Medina. The mother of Sa'd 
b. Mu'adh was with her. 
'A'isha said: 'This was before the veil had been imposed upon us. 
Sa'd went by wearing a coat of mail so short that the whole of 
his forearm was exposed. He hurried along carrying a lance, saying 
the while, Wait a little! Let Hamal (The saying is proverbial) see the 
fight. What matters death when the time is right? 
His mother said, "Hurry up, my boy, for by God you are late". 
I said to her, "I wish that Sa'd's coat of mail were longer than it is", 
for I was afraid for him where the arrow actually hit him. Sa'd was 
shot by an arrow which severed the vein of his arm. 
The man who shot him, according to what 'Asim b. 'Umar b. Qatada 
told me, was Hibban b. Qays b. al-'Ariqa, (She was Khadija's 
grandmother according to some) one of B. 'Amir b. Lu'ayy. When he 
hit him he said, "Take that from me, the son of al- 'Ariqa." 
Sa'd said to him, "May God make your face sweat (arraq) in hell. O 
God, if the war with Quraysh is to be prolonged spare me for it, for 
there is no people whom I want to fight more than those who 
insulted your apostle, called him a liar, and drove him out. O God, 
seeing that you have appointed war between us and them grant me 
martyrdom and do not let me die until I have seen my desire upon 
B. Qurayza."') [1] [2] 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: (১:৮:৪৫২) 



 

 

P
ag

e2
6

9
 

আময়ো হইমত ব্ক্তণমত: 
খন্দক যুমদ্ধর ক্তেন সাে ক্তব্ন েুয়াে তার ব্াহুর ক্তেতমরর ক্তেরায় তীরক্তব্দ্ধ হয় ও আল্লাহর 
নব্ী তার গেখামোনা করার জনয েসক্তজমে এক তাাঁবু্ খািান। েসক্তজমে ব্ক্তন  ািিার 
গ ামত্রর জনযও একক্তি তাাঁবু্ ক্তেল ও সামের ব্াহুর রিক্ষরমণর রি সামের তাাঁবু্ গথমক 
ব্ক্তন  ািিামরর তাাঁবু্র ক্তেমক ব্ইমত থামক। তারা ক্তিৎকার কমর ব্মল, "এই গয তাাঁবু্র 
ব্াক্তসন্দারা! গতাোমের ওখান গথমক আোমের এখামন এক্তি কী আসমে?" তারা গেমখ 
গয, সামের ক্ষত গথমক প্রিুর রিক্ষরণ হময়মে ও সাে তার তাাঁবু্মত েৃতুযব্রণ 
কমরমে।' [4]   
[অনুরূপ ব্ণমনা: সক্তহ েুসক্তলে- ব্ই ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৩৭০]। [5]   
(অনুব্াে – গলখক) 
>>> সাে ক্তব্ন েুয়াে ক্তেমলন েুহাম্মমের অনযতে প্রধ্ান অনুসারীমের একজন। ক্ততক্তন 
ক্তেমলন েক্তেনার আল-আউস গ ামত্রর প্রধ্ান। আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, ক্ততক্তন 
ক্তেমলন হঠকারী গেজামজর গলাক ও খন্দক যুমদ্ধর প্রাক্কামল িুক্তি েমের অজুহামত ক্ততক্তন 
ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের  ালা াক্তল ও অপোন কমরন! (পব্ম: ৮০)।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোক, ইোে বু্খারী ও ইোে েুসক্তলমের ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় গয-
ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: খন্দক যুমদ্ধর প্রাক্কামল সাে ক্তব্ন েুয়াে, েক্কার ব্ানু 
আক্তের ক্তব্ন লুয়াক্তে গ ামত্রর ক্তহব্ব্ান ক্তব্ন কাময়স নামের এক কুরাইমের ক্তনক্তক্ষপ্ত তীমরর 
আঘামত গুরুতর আহত হন। তীরক্তি তাাঁর কক্তি ও কনুইময়র োেখামন ক্তব্দ্ধ হয় ও 
গসখানকার এক ধ্েনী ক্তোঁমড় গিমল। গসই ক্ষতস্থান গথমক প্রিুর রিক্ষরমণর কারমণ 
ক্ততক্তন হন েৃতুযপথ যাত্রী। 
সাে ক্তব্ন েুয়ামের এই আহত হওয়ার ঘিনায় ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গকামনা গলাক 
গকানোমব্ োয়ী ক্তেমলন, এেন ইক্তেত উি ব্ণমনার গকাথাও গনই। তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের গকামনারূপ আক্রেণ ব্া হতযা গিষ্টা কমরমেন, ক্তকংব্া তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক 
গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা কমরমেন, ক্তকংব্া নূযনতে পমক্ষ তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীর গকামনা 
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সেমসযর সামথ গকানরূপ সক্তক্রয় গযা ামযা  গিষ্টা কমরমেন - এেন েৃষ্টামন্তর সাোনযতে 
ইক্তেত খন্দক যুদ্ধ উপাখযামনর  ত েয়ক্তি পমব্মর গকাথাও গনই।  
তা সমেও, 
সাে ক্তব্ন েুয়াে "ব্ক্তন কুরাইজার উপর তার আকাঙ্ক্ষা প্রতযক্ষ করার পূব্ম পযমন্ত” তামক 
েৃতুযব্রণ করমত না গেয়ার জনয আল্লাহর েরব্ামর আমব্েন কমরন। ব্ের যুদ্ধ 
উপাখযামনর ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, েুহাম্মমের এই অনুসারী কতিা 
ক্তহংস্র, নৃেংস ও প্রক্ততক্তহংসাপরায়ণ: (পব্ম: ৩৬)।  
'ব্ের যুমদ্ধ ধৃ্ত সির জন কুরাইে ব্ক্তন্দমের সব্াইমকই প্রিণ্ড নৃেংসতায় খুন না কমর 
েক্তেনায় ধ্মর ক্তনময় আসা ও েুক্তিপমণর োধ্যমে তাাঁমেরমক জীক্তব্ত গেমড় গেয়ার 
অনুমোিনায় েুহাম্মমের ক্রন্দন ও ঐেী ব্াণীর অব্তারণা: 
৮:৬৭-৬৮-"নব্ীর পমক্ষ উক্তিত নয় ব্ন্দীক্তে মক ক্তনমজর কামে রাখা, যতক্ষণ না গেেেয় 
প্রিুর রিপাত ঘিামব্। গতােরা পাক্তথমব্ সম্পে কােনা কর, অথি আল্লাহ্ িান আমখরাত। 
আর আল্লাহ্ হমচ্ছন পরাক্রেোলী গহকেতওয়ালা| যক্তে একক্তি ক্তব্ষয় না হত যা পূব্ম 
গথমকই আল্লাহ ক্তলমখ গরমখমেন, তাহমল গতােরা যা গ্রহণ করে গসজনয ক্তব্রাি আযাব্ 
এমস গপৌঁোত।" 
অত:পর, সা'ে ক্তব্ন েুয়ামের প্রেংসায় েুহাম্মমের গঘাষণা: 
"যক্তে আল্লাহর আরে গথমক  জব্ অব্তীণম হমতা তমব্ একোত্র সা'ে ক্তব্ন েুয়াে োড়া 
গকহই রক্ষা গপত না, কারণ গসই শুধু্ ব্মলক্তেল, 'গহ আল্লাহর নব্ী, গলাকমের জীক্তব্ত 
গেমড় গেয়ার গিময় ব্যাপক হতযাকাণ্ডই আোর গব্ক্তে ক্তপ্রয়”। [6] 
>>> েুহাম্মমের গসক্তেমনর গসই েুল ক্তসদ্ধামন্তর কারমণ সা’ে ক্তব্ন েুয়াে ব্ের যুদ্ধ-
ব্ন্দীমের ওপর তার ক্তজঘাংসা িক্তরতাথম করমত পামরনক্তন! ক্তকন্তু, খন্দক যুমদ্ধর পর 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর এই ক্তপ্রয় অনুসারীর আকাঙ্ক্ষা অপূণম রামখনক্তন! 
“ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা িুক্তি েে কমর ক্তেত্র ব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরমে" - 
এই অজুহামত তাাঁমেরমক অক্তেযুি ও গোষী সাব্যস্ত করার পর তাাঁমের কী োক্তস্ত গেওয়া 
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হমব্, তা ক্তনধ্মারমণর জনয েুহাম্মে সা'েমক ক্তব্িারক ক্তহসামব্ ক্তনযুি কমরন! এই েয়ঙ্কর 
প্রক্ততক্তহংসাপরায়ণ ক্তব্িারমকর রায়ক্তি ক্তেল: 
"তামের সেস্ত প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমক হতযা কমরা, সম্পক্তি েখল কমরা ও তামের েক্তহলা 
ও ক্তেশুমের ব্ন্দী কমরা।" ('The men should be killed, the property 
divided, and the women and children taken as captives')। 
সামের এই গঘাষণার পমর পমরই েুহাম্মে সা'েমক জাক্তনময় গেন গয, গয-রায়ক্তি গস 
ক্তেময়মে, গসক্তিই ক্তেল আল্লাহর রায় ('You have given the judgement of Allah 
above the seven heavens')। 
উমল্লখয, গকামনারূপ ঐেী ব্াণীর আ েমনর ক্তকচ্ছা োড়াই েুহাম্মে "আল্লাহর নামে" 
সামের এই রাময়র সামথ তাাঁর একাত্মতার গঘাষণা গেন। অতাঃপর, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর উপর পােক্তব্ক  ণহতযা িালান। (ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা 
'ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা' পমব্ম করা হমব্) 
খন্দক যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত সাে ক্তব্ন েুয়ামের েূক্তেকা ও অব্স্থান কী ক্তেল, তা 
ক্তব্েেোমব্ পযমমব্ক্ষণ না কমর খন্দক যুদ্ধ পরব্তমী ঘিনা প্রব্ামহর ক্তব্মেষণ সম্ভব্ নয়। 
আক্তে উৎমসর সকল ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা খন্দক যুদ্ধ ও তার অব্যব্ক্তহত পমর 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের িারা সংঘক্তিত “ব্ক্তন কুরাইজার নৃেংস  ণহতযার” গয-
ইক্ততহাস ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন, গসই ইক্ততহামসর এক অক্তত গুরুত্বপূণম ও ক্তব্মেষ িক্তরত্র হমলা 
সাে ক্তব্ন েুয়াে। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
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অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৭-
৪৫৮ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of 
California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-
3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৬-১৪৮০ 
 [3] ব্লা হয়, ক্তহজক্তর ৫ সামল েুহাম্মমের পাক্তলত পুত্র যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার তালাক 
প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব্ ক্তব্নমত জাহাে (Zaynab bint Jahsh) এর সামথ েুহাম্মমের ক্তব্ময়র 
সেয় ক্তকেু অক্ততক্তথর আিরমণর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ৩৩:৫৩ অব্তীণম হয়। ক্তহজক্তর ৬ সামল 
সািওয়ান ও আময়োর সম্পমকম রিনার পর নব্ী পেীমের প্রক্তত তা ব্াধ্যতােূলক করা 
হয়। (পব্ম: ৩৯) 
৩৩:৫৩ – ‘গহ েুক্তেন ণ! গতাোমেরমক অনুেক্তত গেয়া না হমল গতােরা খাওয়ার জনয 
আহাযম রন্ধমনর অমপক্ষা না কমর নব্ীর  ৃমহ প্রমব্ে কমরা না। তমব্ গতােরা আহুত 
হমল প্রমব্ে কমরা, তমব্ অতাঃপর খাওয়া গেমষ আপনা আপক্তন িমল গযময়া, কথাব্াতমায় 
েেগুল হময় গযময়া না। ক্তনশ্চয় এিা নব্ীর জনয কষ্টোয়ক। ক্ততক্তন গতাোমের কামে 
সংমকাি গব্াধ্ কমরন; ক্তকন্তু আল্লাহ সতযকথা ব্লমত সংমকাি কমরন না। গতােরা তাাঁর 
পেী মণর কামে ক্তকেু িাইমল পেমার আড়াল গথমক িাইমব্। এিা গতাোমের অন্তমরর 
জমনয এব্ং তাাঁমের অন্তমরর জমনয অক্তধ্কতর পক্তব্ত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলমক কষ্ট 
গেয়া এব্ং তাাঁর ওিামতর পর তাাঁর পেী ণমক ক্তব্ব্াহ করা গতাোমের জনয তব্ধ্ 
নয়। আল্লাহর কামে এিা গুরুতর অপরাধ্’।           
[4] সক্তহ বু্খারী: েলুে ১, ব্ই নম্বর ৮, হাক্তেস নম্বর ৪৫২:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/41-sahih-bukhari-
book-08-prayers-salat/926-sahih-bukhari-volume-001-book-008-
hadith-number-452.html 
Narated By 'Aisha : On the day of Al-Khandaq (battle of the Trench') 
the medial arm vein of Sa'd bin Mu'ad was injured and the Prophet 
pitched a tent in the mosque to look after him. There was another 
tent for Banu Ghaffar in the mosque and the blood started flowing 
from Sa'd's tent to the tent of Bani Ghaffar. They shouted, "O 
occupants of the tent! What is coming from you to us?" They found 
that Sa'd' wound was bleeding profusely and Sa'd died in his tent. 
[5] অনুরূপ ব্ণমনা: সক্তহ েুসক্তলে- ব্ই ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৩৭০ 
http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/1273
1-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4370.html 
[6] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-345-4 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৩৫৬-১৩৫৯ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/41-sahih-bukhari-book-08-prayers-salat/926-sahih-bukhari-volume-001-book-008-hadith-number-452.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/41-sahih-bukhari-book-08-prayers-salat/926-sahih-bukhari-volume-001-book-008-hadith-number-452.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/41-sahih-bukhari-book-08-prayers-salat/926-sahih-bukhari-volume-001-book-008-hadith-number-452.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12731-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4370.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12731-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4370.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12731-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4370.html
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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৮৪: খন্দক যুদ্ধ-৮: ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর সক্তহষু্ণতা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে–আিান্ন 

 
 

সাে ক্তব্ন েুয়াে নামের এক অনযতে েুহাম্মে অনুসারী খন্দক যুমদ্ধ ক্তহব্ব্ান ক্তব্ন কাময়স 
ক্তব্ন আল-আক্তরকা নামের এক কুরাইমের ক্তনক্তক্ষপ্ত তীমরর আঘামত কীরূমপ গুরুতর 
আহত হময়ক্তেমলন; তীরক্তব্দ্ধ ক্ষতস্থান গথমক অক্ততক্তরি রিক্ষরমণর কারমণ েৃতুযপথযাত্রী 
এই েুহাম্মে অনুসারী তাাঁর েৃতুযর আম  "ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর উপর তার 
আকাঙ্ক্ষা" প্রতযক্ষ করার েমনাোব্ কীোমব্ ব্যি কমরক্তেমলন; তাাঁর গসই অক্তন্তে 
আকাঙ্ক্ষাক্তি কীরূপ ব্ীেৎস ক্তেল; স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) কীোমব্ 
তাাঁর এই ক্তপ্রয় অনুসারীর ক্তজঘাংসা িক্তরতাথম করার ব্যব্স্থা কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮৩) পর: 
ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্ব্াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-যুব্াময়র, তার ক্তপতা আব্ব্াে এর কাে 
গথমক পাওয়া তমথযর ক্তেক্তিমত আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] যা জাক্তনময়মেন তা 
হমলা: 
'সাক্তিয়া ক্তব্নমত আব্েুল েুিাক্তলব্ অব্স্থান ক্তনময়ক্তেমল 'িাক্তর' গত, গযক্তি ক্তেল হাসান ক্তব্ন 
থাক্তব্ত-এর েু ম। [3] [4] 
ক্ততক্তন [সাক্তিয়া] ব্মলন, "েক্তহলা ও ক্তেশুমের ক্তনময় হাসান আোমের সমেই ক্তেল, যখন 
এক ইহুক্তে গসখামন আমস ও েুম মর িারক্তেমক হাাঁিা শুরু কমর। ব্ানু কুরাইজা আল্লাহর 
নব্ীর সামথ িুক্তিেে কমর যুমদ্ধ যায়। আল্লাহর নব্ী ও েুসলোমনরা েত্রুর গোকাক্তব্লায় 
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ক্তেল ব্যস্ত, তাই গকউ আোমের ক্তব্রুমদ্ধ গব্াঁমক ব্সমল তারা েত্রুমের পক্তরতযা  কমর 
আোমের কামে আসমত পারমতা না। 
আক্তে হাসানমক ব্ক্তল গয, গস হয়মতা গেমখমে গয, এই ইহুক্তেক্তি েুম মর িারপামে হাাঁিমে 
এব্ং আোর আেঙ্কা এই গয, গস হয়মতা আোমের েুব্মলতা আক্তব্ষ্কার কমর 
আোমের গপেমন অব্স্থানকারী ইহুক্তেমের জাক্তনময় গেমব্ গয, আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর 
অনুসারীরা এত ব্যস্ত গয, তারা আোমেরমক গকামনা সাহাযয করমত পারমব্ না; তাই 
অব্েযই গযন গস ক্তনমি যায় ও তামক খুন কমর। 
গস ব্মল, "োবু্ে গতাোমক ক্ষো করুক, তুক্তে োল কমরই জামনা গয, আক্তে এেন গলাক 
নই, গয এিা করমত পামর।" 
যখন গস এিা ব্মল ও আক্তে গেক্তখ গয, তার কাে গথমক গকান সাহামযযর আো গনই, আক্তে 
 াাঁি গব্াঁমধ্ প্রস্তুত হই এব্ং একিা েুগুর ক্তনময় েুম মর ওপর গথমক তার কামে ক্তনমি গনমে 
আক্তস ও গসই েুগুর ক্তেময় তামক আঘাত করমত থাক্তক যতক্ষমণ না তার েৃতুয হয়। 
তামক গেষ করার পর আক্তে েুম মর েমধ্য ক্তিমর আক্তস ও হাসানমক ব্ক্তল গয, গস 
গযন ক্তনমি ক্ত ময় তার কাপড়-গিাপড় খুমল গনয়; গস পুরুষ োনুষ ক্তব্ধ্ায় আক্তে ক্তনমজ তা 
করমত পাক্তরক্তন। 
গস ব্মল, "ক্তব্নমত আব্েুল েুিাক্তলব্, তার কাপড় খুমল গনয়ার প্রময়াজন আোর গনই। 
(তাব্ারী: ‘তার সােগ্রী লুণ্ঠমনর প্রময়াজন আোর গনই)।" [5] -অনুব্াে, িাইমিল, ও[**] 
গযা - গলখক। 
(Yahya b. 'Abbad b. 'Abdullah b. al-Zubayr from his father 'Abbad 
told me as follows: 
Safiya d. 'Abdu'l-Muttalib was in Fari',the fort of Hassan b. Thabit. 
She said: 'Hassan was with us there with the women and children, 
when a Jew came along and began to go round the fort. The B. 
Qurayza had gone to war and cut our communications with the 
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apostle, and there was no one to protect us while the apostle and 
the Muslims were at the enemy's throats unable to leave them to 
come to us if anyone turned up. 
I told Hassan that he could see this Jew going round the fort and I 
feared that he would discover our weakness and inform the Jews who 
were in our rear while the apostle and his companions were too 
occupies to help us, so he must go down and kill him. 
"God forgive you," he said. "You know quite well that I am not the 
man to do that." 
When he said that and I saw that no help was to be expected from 
him I girded myself and took a club, and went down to him from 
the fort above and hit him with the club until I killed him. 
This done I went back to the fort and told Hassan to go down and 
strip him: I could not do it myself because he was a man. 
He said, "I have no need to strip him Bint 'Abdu'l-Muttalib."' (Tabari: 
“I have no need for his spoils, daughter of Abd Al-Muttalib.”) 
>>> ইসলামের ইক্ততহামস খন্দক যুদ্ধ গয কারমণ ক্তব্মেষ গুরুত্বপূণম তার অনযতে হমলা 
খন্দক যুমদ্ধর অব্যব্ক্তহত পমরই েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ত ব্ংে-ব্ংোনুক্রমে 
ব্সব্াসরত েক্তেনার ক্ততনক্তি সম্পেোলী ব্ড় ইহুক্তে গ ামত্রর েুইক্তিমক গজারপূব্মক 
ক্তব্তাক্তড়ত করার পর, েক্তেনায় তখনও অব্ক্তেষ্ট সব্মমেষ ইহুক্তে গ াত্রর ওপর েুহাম্েে ও 
তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত নৃেংস ও পােক্তব্ক  ণহতযায় তাাঁমের সকল প্রাপ্তব্য়স্ক 
পুরুষমের হতযা, সকল অপ্রাপ্ত ব্য়স্ক ক্তেশু ও েক্তহলামের োস ও গযৌনোসীকরমণর 
োধ্যমে ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  করণ ও ধ্ষমণ ও তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি লুণ্ঠন!     
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এই জঘনয অপরামধ্র সপমক্ষ েুহাম্মে তাাঁর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ অনুসারীমের অজুহাত এই 
গয, "তাহারা িুক্তিেে কক্তরয়া ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কক্তরয়াক্তেল!" 
ক্তকন্তু, তাাঁমের এই অজুহামতর সতযতার সপমক্ষ গকামনারূপ প্রাোক্তণক তথয 
(Evidence) আক্তে উৎমসর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই 
ক্তলক্তখত খন্দক যুমদ্ধর ব্ণমনার গকাথাও গনই। 
শুধু্ তাইই নয়, 
আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জনামত পাক্তর গয গকামনারূপ প্রোণ োড়াই, 
শুধু্োত্র সমন্দমহর ব্েব্তমী হময় এক েুহাম্মে অনুসারী ব্ক্তন কুরাইজার এক গলাকমক 
েুগুর হামত আক্রেণ কমর ও গসই েুগুমরর আঘামত তামক ক্তপক্তিময় হতযা কমর! এই 
নৃেংস হতযাকামণ্ডর পমরও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা উমিক্তজত হময় প্রক্ততক্তহংসা 
ব্মে গকামনা েুহাম্মে-অনুসারীমক গকামনারূপ আক্রেণ অথব্া হতযা গিষ্টা 
কমরক্তেমলন, এেন আোস গকাথাও গনই। ওপমর উমল্লক্তখত ব্ণমনায় েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের োক্তব্র সমূ্পণম ক্তব্পরীত ক্তিত্র অতযন্ত স্পষ্ট। 
খন্দক যুমদ্ধ ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর েূক্তেকা কী ক্তেল ও েুহাম্মে ও েক্তেনাব্াসী ইহুক্তেমের 
সামথ অনুক্তষ্ঠত তথাকক্তথত োক্তন্তিুক্তির অক্তস্তত্ব যক্তে েতো  সতযও হয়, তথাক্তপ গসই 
িুক্তির েতম খন্দক যুদ্ধ শুরু হওয়ার ব্হু পূমব্মই েুহাম্মে স্বয়ং তা কীোমব্ েে কমরমেন 
তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম: ৮০-গত করা হময়মে। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৮ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, 
ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৪৭৯-১৪৮০ 
[3] সাক্তিয়া ক্তেমলন েুহাম্মমের ক্তনমজর িুপু, আব্েুল েুিাক্তলমব্র সব্মমেষ স্ত্রীর  েমজাত কনযা। 
ক্ততক্তন ক্তেমলন ব্য়মস েুহাম্মমের গিময় সাোনয গোি। (পব্ম:১২)। 
[4] হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ক্তেমলন েক্তেনার খাযরাজ গ ামত্রর এক কক্তব্। ক্ততক্তন ক্তেমলন েুহাম্মেমক 
সেথমনকারী ক্তব্ক্তেষ্ট কক্তব্মের একজন। 
[5] “োষযকার (কায়মরা সংস্করমণর সম্পােক) েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই উপাখযান 
(Tradition) পেন্দ কমরন না এই ক্তব্মব্িনায় গয এই ঘিনার ব্ণমনায় নব্ীর এক অনুসারীর 
সম্মানহাক্তন ঘমিমে। আল-সুহাময়ক্তলর [১১১৪-১১৮৫ ক্তিষ্টাব্দ] েমত, অমনক পক্তণ্ডত এই উপাখযান 
প্রতযাখযান কমরন এই ক্তব্মব্িনায় গয এই ঘিনার ব্ণমনায় ইসনাে [পর পর যামের কাে গথমক 
ঘিনাক্তি ক্তব্বৃ্ত] ক্তব্ক্তঘ্নত হময়মে। উপরন্তু, যক্তে হাসামনর কাপুরুষতা সতয হমতা তমব্ গয কক্তব্রা 
তামক ক্তনময় ব্যে করমতা (গযেন: কক্তব্ ক্তেরার [Dirar] ও ইব্মন আল-ক্তযব্ারা [Al-Zibara]), 
তারা তা উমল্লখ করমতন। গযমহতু তারা তা উমল্লখ কমরন নাই, এই উপাখযামনর ক্তেক্তি অব্েযই 
েুব্মল। আর অনযক্তেমক যক্তে ঘিনাক্তি সতয হয় তমব্, হয়মতা এেন ঘমিক্তেল গয হাসান ক্তেল 
অসুস্থ; গস কারমণ গস যুদ্ধ করমত পামরন নাই। আল-যারকাক্তন এই উপাখযানক্তি ক্তব্শ্বাস কমরন। 
“এই ঘিনাক্তি সতয হমল অনয প্রক্ততিেী কক্তব্রা তা উমল্লখ করমতন” - এই যুক্তিক্তি ক্ততক্তন পক্তরহার 
কমরন এই ব্মল গয, যা সতয তা হমলা ক্ততক্তন ক্তেমলন নব্ীর সহির গয তামক রক্ষা কমরমে; এ 
ক্তব্ষময় তামের নীরব্তায় হমলা নব্ীর নবু্য়মতরই আর এক প্রোণ।”   
আল-সুহাময়ক্তল:  https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Suhayli 
আল-যারকাক্তন:  http://www.shiapen.com/biographies/muhammad-bin-abdul-
baqi-al-maliki.html 

 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/Al-Suhayli
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.shiapen.com/biographies/muhammad-bin-abdul-baqi-al-maliki.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.shiapen.com/biographies/muhammad-bin-abdul-baqi-al-maliki.html


 

 

P
ag

e2
7

9
 

৮৫: খন্দক যুদ্ধ- ৯: েুহাম্মে এর প্রতারণার স্বরূপ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ঊনষাি 

 
 

খন্দক যুমদ্ধ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর এক অনুসারী ও আত্মীয়া 
শুধু্োত্র সমন্দমহর ব্েব্তমী হময় েক্তেনায় তখনও অব্ক্তেষ্ট ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর এক 
ব্যক্তিমক কীোমব্ উপযুমপক্তর েুগুমরর আঘামত নৃেংসোমব্ ক্তপক্তিময় হতযা কমরক্তেমলন, তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। এই হতযাকামণ্ডর পমরও ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলামকরা উমিক্তজত ও প্রক্ততক্তহংসার ব্েব্তমী হময় গকামনা েুহাম্মে অনুসারীমক 
কখমনা গকামনা আক্রেণ ব্া হতযামিষ্টা কমরক্তেমলন, এেন আোসও আক্তে উৎমসর ইসলামে 
ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের খন্দক যুদ্ধ উপাখযামনর ব্ণমনায় গকাথাও খুাঁমজ 
পাওয়া যায় না। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮৪) পর: 
‘যা আল্লাহ ব্ণমনা কমরমেন (৩৩:১০), তা হমলা, যখন েত্রুর আ েন ঘমি উচ্চেূক্তে ও 
ক্তনম্নেূক্তে গথমক তখন আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তেমলন েীত সন্ত্রস্ত ও সেসযা ত। 
[পব্ম- ৮১]। 
গসই সেয় নুইয়াে ক্তব্ন োসুে ক্তব্ন আক্তের ক্তব্ন উনাময়ি ক্তব্ন থালব্া ক্তব্ন কুনিুে ক্তব্ন 
ক্তহলাল ক্তব্ন খালাওয়া ক্তব্ন আেজা ক্তব্ন রাময়থ ক্তব্ন ঘাতািান আল্লাহর নব্ীর কামে 
আমস ও ব্মল গয, গস েুসলোন হময়মে ক্তকন্তু তার ক্তনজস্ব গলামকর গকউই এই ব্যাপারক্তি 
জামন না ও নব্ী তামক গয আমেে ইচ্ছা কমরন, তা তামক ক্তেমত পামরন। 
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আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "তুক্তেই আোমের েমধ্য একোত্র ব্যক্তি, সুতরাং যক্তে পার, তমব্ 
যাও ও েত্রুমের েমধ্য অক্তব্শ্বাস সৃক্তষ্ট কমরা যামত তারা আোমের কাে গথমক ক্তপেু হমি, 
কারণ যুদ্ধ হমলা প্রতারণা (for war is deceit)।" [3] 
অত:পর নুইয়াে ব্াক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তনকি  েন কমরন, 
গসই ব্ব্মর যুম  ক্ততক্তন ক্তেমলন তামের সেোব্াপন্ন এক সহির। তামের প্রক্তত তার ক্তব্মেষ 
োলব্াসা ও ব্ন্ধমনর ক্তব্ষয়ক্তি ক্ততক্তন তামের স্মরণ কক্তরময় গেন। যখন তারা স্বীকার কমর 
গয, তারা তামক সমন্দহোজন েমন কমর না, তখন ক্ততক্তন ব্মলন: 
"কুরাইে ও ঘাতািান গতাোমের েত নয়। এই েূক্তে হমলা গতাোমের। এক্তি গতাোমের 
সম্পে, গযখামন আমে গতাোমের স্ত্রী-পক্তরব্ার ও সন্তামনরা। গতাোরা তা পক্তরতযা  কমর 
অনয গকাথাও গযমত পারমব্ না। 
আর কুরাইে ও ঘাতািানরা এমসমে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সামথ যুদ্ধ 
করমত, আর গতােরা তামেরমক তার ক্তব্রুমদ্ধ সাহাযয কমরে। তামের েূক্তে, সম্পে ও 
স্ত্রী-পক্তরব্ার এখামন গনই। তাই তারা গতাোমের গিময় আলাো। 
যক্তে তারা গকামনা সুক্তব্ধ্া করমত পামর, তমব্ তারা তা পুরা েমে গো  করমব্। ক্তকন্তু যক্তে 
পক্তরক্তস্থক্তত খারামপর ক্তেমক যায়, তমব্ তারা গতাোমের পক্তরতযা  কমর তামের গেমে ক্তিমর 
যামব্ ও গতাোর গেমের এই গলাকক্তির সামথ গতাোমেরই গোকাক্তব্লা করমত হমব্; যা 
করার সাধ্য গতাোমের গনই, যক্তে তারা গতাোমের একা গিমল যায়। 
সুতরাং, তামের সামথ গযা োন কমর যুদ্ধ কমরা না, যতক্ষমণ না গতাোরা তামের ক্তকেু 
গনতৃব্ মমক জোনত ক্তহসামব্ গতাোমের হামত ক্তজক্তম্ম কমর রাখ, যারা গতাোমের সামথ 
গথমক েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমব্ যতক্ষমণ না গতােরা তার পক্তরসোক্তপ্ত ঘিামত সক্ষে 
হমব্।" 
ইহুক্তেরা ব্মল গয, এক্তি এক অক্তত উিে পরােেম। 
তারপর ক্ততক্তন কুরাইেমের কামে যান ও আবু্ সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্ ও তার েমলর 
গলাকমের ব্মলন: 
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"গতাোমের প্রক্তত আোর োলব্াসা গকেন তা গতােরা জামনা, আক্তে েুহাম্মেমক গেমড় 
এমসক্তে। সম্প্রক্তত আক্তে এেন ক্তকেু শুমনক্তে, যা গতাোমেরমক অব্ক্তহত করা আোর কতমব্য 
ব্মল েমন কক্তর, যামত গতােরা সাব্ধ্ান হমত পামরা। লক্ষয রাখমব্, ঘিনাক্তি গযন গ াপন 
থামক। 
যখন তারা ব্মল, তারা তা-ই করমব্, তখন ক্ততক্তন ব্লমত থামকন, "আোর কথায় গুরুত্ব 
োও, েুহাম্মমের ক্তব্পমক্ষ ইহুক্তেরা যা কমরমে, তার জনয তারা অনুতপ্ত। ও তারা তাাঁমক 
এই খব্রক্তি গয ব্াতমা সহকামর জাক্তনময়মে, তা হমলা: 
'আপক্তন কী িান গয আেরা কুরাইে ও ঘাতািান, এই েুই গ ামত্রর ক্তকেু গনতৃব্ মমক 
ধ্মর ক্তনময় এমস আপনার হামত সেপমণ কক্তর, যামত আপক্তন তামের কল্লা কািমত পামরন? 
তারপর ওমের ব্াক্তক সব্াইমক ক্তনেূমল করার জনয আেরা আপনার সামথ একমযাম  কাজ 
করমব্া।' 
তামের এই প্রস্তামব্ রাক্তজ হময় ক্ততক্তন তামের কামে জব্াব্ পাক্তঠময়মেন। সুতরাং ইহুক্তেরা 
যক্তে গতাোমের কামে গকামনা ক্তজক্তম্ম োক্তব্ কমর, তমব্ তামের কামে একজন ক্তজক্তম্মও 
পাঠামব্ না।" 
তারপর ক্ততক্তন ঘাতািানমের কামে যান ও ব্মলন: 
"গতােরা আোর ব্ংে ও আোর পক্তরব্ার; আোর সব্মিময় ক্তপ্রয় গলাক। আক্তে েমন কক্তর 
না, গতােরা আোমক সমন্দহ করমত পামরা।" 
তারা তামত একেত হময় জানায় গয, ক্ততক্তন সমন্দমহর ঊমধ্বম। তারপর ক্ততক্তন কুরাইেমের 
গয  ল্পক্তি ব্মলক্তেমলন, তামেরমক ও গসই একই  ল্প গোনান। 
ক্তহজক্তর ৫ সামলর সওয়াল োমসর সাব্াহ রাক্তত্রমত আল্লাহর নব্ীর পমক্ষ আল্লাহপাক গয-
কেমক্তি সংঘক্তিত করান, তা হমলা, আবু্ সুক্তিয়ান ও ঘাতািান গ ামত্রর গনতারা ইকক্তরো 
ক্তব্ন আবু্ গজমহল-গক ক্তকেু গলাকমক সমে ক্তেময় ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকামের কামে 
এই ব্াতমাক্তি পাঠান গয, তামের গকামনা স্থায়ী কযাম্প গনই ও তামের গঘাড়া ও উমির 



 

 

P
ag

e2
8

2
 

প্রাণহাক্তন ঘমি িমলমে; সুতরাং তারা গযন েুহাম্মেমক সেূমল গেষ করার জনয অব্েযই 
যুমদ্ধর জনয প্রস্তুত হয়। 
তারা জব্ামব্ ব্মল গয, এই ক্তেনক্তি হমলা সাব্াহ, গয-ক্তেনক্তিমত তারা গকামনা ক্তকেুই কমর 
না; যারা পক্তব্ত্র সাব্াহ লঙ্ঘন কমরক্তেল, তামের কী পক্তরণক্তত হময়ক্তেল তা তামের সব্ারই 
সুপক্তরক্তিত। [পব্ম-৫৬]। 
"তাোড়া আেরা গতাোমের সামথ েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমব্া না, যতক্ষমণ না গতােরা 
গতাোমের ক্তকেু গলাকমক ক্তজক্তম্ম ক্তহসামব্ আোমের কামে জোনত ক্তহসামব্ 
রাখমব্, যামেরমক আেরা েুহাম্মমের গেষ গেখার পূব্ম পযমন্ত ধ্মর রাখমত পাক্তর। কারণ 
আেরা েীত এই গেমব্ গয, যক্তে যুমদ্ধর পক্তরক্তস্থক্তত গতাোমের ক্তব্পমক্ষ যায় ও গতােরা 
িরে ক্ষক্ততগ্রস্ত হও, তমব্ গতােরা অক্তব্লমম্ব আোমেরমক এখামন এই গলাকক্তির কামে 
গিমল গরমখ গতাোমের গেমে প্রস্থান করমব্, যখন আেরা একা এই গলাকক্তির গোকাক্তব্লা 
করমত পারমব্া না।" 
ব্াতমাব্াহক যখন তামের এই জব্াব্ক্তি ক্তনময় ক্তিমর আমস তখন কুরাইে ও ঘাতািান 
গ াত্র ব্মল গয, “(তাব্ারী: 'এখন গতােরা জানমল') নুইয়াে গতাোমের যা ব্মলক্তেল, তাইই 
সক্ততয। সুতরাং ব্ক্তন কুরাইজামক জাক্তনময় োও গয, আেরা তামেরমক একিা গলাকও গেব্ 
না। যক্তে তারা যুদ্ধ করমত িায়, তমব্ তারা গযন ব্াক্তহমর আমস ও যুদ্ধ কমর।” 
ব্ক্তন কুরাইজা এই খব্রক্তি পাওয়ার পর ব্মল: "নুইয়াে গতাোমের যা ব্মলক্তেল তাইই 
সক্ততয। এই গলামকরা যুমদ্ধ ইচু্ছক ও যক্তে তারা সুক্তব্ধ্া করমত পামর, তমব্ তারা তার 
সুিল গো  করমব্; ক্তকন্তু যক্তে তারা তা না করমত পামর, তমব্ তারা আোমেরমক এখামন 
এই গলাকক্তির গোকামব্লায় গিমল গরমখ তামের গেমে প্রস্থান করমব্। সুতরাং তামেরমক 
জাক্তনময় োও গয আেরা েুহাম্মমের ক্তব্পমক্ষ যুদ্ধ করমব্া না, যতক্ষমণ না তারা ক্তজক্তম্ম 
প্রোমন রাজী হয়।" 
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কুরাইে ও ঘাতািান তা করমত রাক্তজ হয় না। আল্লাহ তামের েমধ্য ব্পন কমর অক্তব্শ্বাস 
ও তামের ক্তব্রুমদ্ধ গপ্ররণ কমর েীতরাক্তত্রর ক্ততি তেতয-ব্ায়ুপ্রব্াহ, যা তামের রান্নার 
সরোেমক কমর তেনে ও তাাঁবু্মক কমর েূপাক্ততত। 
যখন আল্লাহর নব্ী তামের কলমহর খব্র জানমত পামরন ও জানমত পামরন, কীোমব্ 
আল্লাহ তামের তেত্রীব্ন্ধন ক্তেন্ন কমরক্তেল, তখন ক্ততক্তন হুোইিা ক্তব্ন আল-ইয়াোনমক 
গডমক পাঠান ও ঐ রাক্তত্রমত তামের তসনযরা কী করমে, তা গেখার জনয তামক তামের 
কামে পাঠান।’ 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Resumption of the narrative of Ibne Ishaq (704-768 A.D): [1] [2] 
‘As God has described, (Sura 33.10.) the apostle and his companions 
remained in fear and difficulty when the enemy came on them from 
above and below. 
Then Nu'aym b. Mas'ud b. 'Amir b. Unayf b. Tha'laba b. Qunfud b. 
Hilal b. Khalawa b. Ashja'b. Rayth b. Ghatafan came to the apostle 
saying that he had become a Muslim though his own people did not 
know of it, and let him give him what orders he would. 
The apostle said: 'You are only one man among us, so go and awake 
distrust among the enemy to draw them off us if you can, for war 
is deceit.' 
Thereupon Nu'aym went off to B. Qurayza with whom he had been 
a boon companion in heathen days, and reminded them of his 
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affection for them and of the special tie between them. When they 
admitted that they did not suspect him he said: 
'Quraysh and Ghatafan are not like you: the land is your land, your 
property, your wives, and your children are in it; you cannot leave 
it and go somewhere else. 
Now Quraysh and Ghatafan have come to fight Muhammad and his 
companions and you have aided them against him, but their land, 
their property, and their wives are not here, so they are not like 
you. 
If they see an opportunity they will make the most of it; but if 
things go badly they will go back to their own land and leave you 
to face the man in your country and you will not be able to do so 
if you are left alone. 
So do not fight along with these people until you take hostages from 
their chiefs who will remain in your hands as security that they will 
fight Muhammad with you until you make an end of him.' 
The Jews said that this was excellent advice. 
Then he went to Quraysh and said to Abu Sufyan b. Harb and his 
company: 'You know my affection for you and that I have left 
Muhammad. Now I have heard something which I think it my duty 
to tell you of by way of warning, but regard it as confidential.' 
When they said that they would, he continued: 'Mark my words, the 
Jews have regretted their action in opposing Muhammad and have 
sent to tell him so, saying: "Would you like us to get hold of some 



 

 

P
ag

e2
8

5
 

chiefs of the two tribes Quraysh and Ghatafan and hand them over 
to you so that you can cut their heads off? Then we can join you in 
exterminating the rest of them.' He has sent word back to accept 
their offer; so if the Jews send to you to demand hostages, don't 
send them a single man.' 
Then he went to Ghatafan and said: You are my stock and my family, 
the dearest of men to me, and I do not think that you can suspect 
me.' They agreed that he was above suspicion and so he told the 
same story as he had told Quraysh. 
On the night of the sabbath of Shawwal A.H. 5 it came about by 
God's action on behalf of His apostle that Abu Sufyan and the chiefs 
of Ghatafan sent 'Ikrima b. Abu Jahl to B. Qurayza with some of 
their number saying that they had no permanent camp, that the 
horses and camels were dying; therefore they must make ready for 
battle and make an end of Muhammad once and for all. 
They replied that it was the sabbath, a day on which they did 
nothing, and it was well known what had happened to those of their 
people who had violated the sabbath. 
'Moreover we will not fight Muhammad along with you until you 
give us hostages whom we can hold as security until we make an 
end of Muhammad; for we fear that if the battle goes against you 
and you suffer heavily you will withdraw at once to your country 
and leave us while the man is in our country, and we cannot face 
him alone.' 
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When the messengers returned with their reply Quraysh and 
Ghatafan said (T. Now you know) that what Nu'aym told you is the 
truth; so send to B. Qurayza that we will not give them a single 
man, and if they want to fight let them come out and fight. 
Having received this message B. Qurayza said: 'What Nu'aym told 
you is the truth. The people are bent on fighting and if they get an 
opportunity they will take advantage of it; but if they do not they 
will withdraw to their own country and leave us to face this man 
here. So send word to them that we will not fight Muhammad with 
them until they give us hostages.' 
Quraysh and Ghatafan refused to do so, and God sowed distrust 
between them, and sent a bitter cold wind against them in the 
winter nights which upset their cooking pots and overthrew their 
tents. 
 

When the apostle learned of their dispute and how God had broken 
up their alliance he called Hudhayfa b. al-Yaman and sent him to 
them to see what the army was doing at night.’ 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, খন্দক যুমদ্ধ ক্তেত্র 
ব্াক্তহনীর ঘাতািান গ ামত্রর নুইয়াে ক্তব্ন োসুে ক্তব্ন আক্তের নামের এক ব্যক্তি গ াপমন 
ইসলাে গ্রহণ কমর, গয-খব্রক্তি তার পক্তরক্তিতজনমের কামে ক্তেল অজানা। যখন নুইয়াে 
ক্তব্ন োসুে ক্তেত্রব্াক্তহনী ও তার গ ামত্রর গলাকমের সামথ ক্তব্শ্বাসঘাতকতা কমর েুহাম্মমের 
কামে এমস এই খব্রক্তি তাাঁমক জানান, তখন েুহাম্েে এই ক্তব্শ্বাসঘাতক ব্যক্তিক্তিমক 
ক্তনজ স্বামথম ব্যব্হার কমরন। কুরাইে, ঘাতািান ও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 
নুইয়াে ক্তব্ন োসুমের ইসলাে গ্রহণ, তাাঁমের সামথ তার ক্তব্শ্বাসঘাতকতা, েুহাম্মমের 
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সামথ তার সাক্ষাৎ, তাাঁমেরমক ক্তব্ভ্রান্ত করার জনয তার প্রক্তত েুহাম্মমের ক্তনমেমে - ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র ক্তকেুই জানমতন না। তাাঁমের এই অজ্ঞতার সুমযাম  েুহাম্মে এই প্রতারমকর 
প্রতারণায় প্রতযক্ষোমব্ অংেগ্রহণ কমরন ও তাাঁর অনুসারীমের উমেমে গঘাষণা গেন গয, 
"যুদ্ধ হমলা প্রতারণা"। [3]  
েুহাম্মমের েতব্ামে অক্তব্শ্বাসী ও তাাঁর ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের প্রক্তত েুহাম্মমের প্রতারণা ও 
ক্তনমেমে গয শুধু্োত্র যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত সীোব্দ্ধ ক্তেল না, তার আমলািনা ইক্ততপূমব্মই 
করা হময়মে। প্রতারণার োধ্যমে কাব্ ক্তব্ন আল-আেরািমক নৃেংসোমব্ 
খুন গকামনা যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত সম্পন্ন হয়ক্তন। [পব্ম: ৪৮]। [4] 
আক্তে উৎমস খন্দক যুদ্ধ উপাখযামনর  ত আিক্তি পমব্মর আমলািনায় গকাথাও ব্ক্তন 
কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা কখমনা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গকামনারূপ আক্রেণ 
ব্া হতযা গিষ্টা কমরমেন; ক্তকংব্া তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা কমরমেন; 
ক্তকংব্া নুনযতে পমক্ষ তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীর গকামনা সেমসযর সামথ গকানরূপ সক্তক্রয় 
স্বতাঃসূ্ফতম গযা ামযা  গিষ্টা কমরমেন, 
“এেন সুক্তনক্তেমষ্ট একক্তিও েৃষ্টান্ত ব্া প্রোণ (Evidence) গকাথাও পক্তরলক্তক্ষত হয়ক্তন!” 
যা পক্তরলক্তক্ষত হময়মে তা হমলা একক্তি অজুহাত:   
১) "এইোমব্ কাব্ তার প্রক্ততজ্ঞা েে কমর এব্ং তার ও আল্লাহর নব্ীর েমধ্য গয-িুক্তি 
ক্তেল, তা ক্তেন্ন কমর। --" [পব্ম-৮০]। 
২) "ব্ানু কুরাইজা আল্লাহর নব্ীর সামথ িুক্তিেে কমর যুমদ্ধ যায়।" [পব্ম: ৮৪]। 
৩) "--আর গতােরা তামেরমক তার ক্তব্রুমদ্ধ সাহাযয কমরে--" (ওপমর উদৃ্ধত)। 
শুধু্ তাইই নয়, আেরা গেমখক্তে এই অজুহামতর সমূ্পণম ক্তব্পরীত এক ক্তিত্র! অতযন্ত প্রােল 
োষায় ব্ক্তণমত! এক েুহাম্মে অনুসারী ব্ক্তন কুরাইজার এক গলাকমক েুগুমরর আঘামত 
ক্তপক্তিময় খুন করার পমরও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা উমিক্তজত হময় প্রক্ততক্তহংসা 
ব্মে গকানও েুহাম্মে-অনুসারীমক ক্তব্রুমদ্ধ গকামনারূপ সক্তহংসতার আশ্রয় গননক্তন! [পব্ম: 
৫২]। 
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>>> খন্দক যুমদ্ধর ওপমর উমল্লক্তখত ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, ব্ক্তন 
কুরাইজা গ ামত্রর গকামনা সেসয ক্তেত্র ব্াক্তহনীমক সাহাযয করার জনয গকামনারূপ গযা ামযা  
গিষ্টা কমরনক্তন। ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র-গনতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ গযেন ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলাকমের ক্তনমজমের েমল িানার গিষ্টা কমরক্তেমলন, অনুরূপোমব্ নুইয়াে ক্তব্ন 
োসুেমক প্রতারণার উমেমেয েুহাম্মে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তনকি গপ্ররণ কমরক্তেমলন; 
গযন তারা ক্তেত্র-ব্াক্তহনীর সমে গযা  না গেয়। 
ব্রাব্মরর েতই, এই ঘিনার ব্ণমনায়ও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গকামনা গলাক 
েুসলোনমের গকামনারূপ আক্রেণ অথব্া হতযা গিষ্টা কমরমেন, ক্তকংব্া তাাঁরা 
ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা কমরমেন – এেন একক্তি প্রোণ ও গকাথাও 
পক্তরলক্তক্ষত হয়ক্তন! 
সুতরাং ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা িুক্তিেে কমর খন্দক যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেমলন, এই োক্তব্ সমূ্পণমরূমপ ক্তেথযা! 
"ইহা ইসলামের হাজারও ক্তেথযািামরর একক্তি!" 
সেলব্মল খন্দক অক্ততক্রমে ব্যথম ক্তেত্রব্াক্তহনীর কাে গথমক গকামনারূপ সাহামযযর সম্ভাব্না 
না থাকা সমেও েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের একান্ত না ামলর েমধ্য ব্সব্াস কমর ব্ক্তন 
কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহামযয কমরক্তেমলন, এই 
অজুহাত যুক্তির ক্তব্িামর কী কারমণ ব্াস্তব্তা ক্তব্ব্ক্তজমত, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম: 
৮০-গত করা হময়মে।  
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৮-৪৬০ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮০-
১৪৮৩ 
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
[3] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৪, ব্ই নম্বর ৫২, হাক্তেস নম্বর ২৬৭-২৬৯: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3499-sahih-bukhari-
volume-004-book-052-hadith-number-268.html 
‘Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle called,: "War is deceit"’. 
 
[4] ইসলামে ক্তেথযা ও প্রতারণা: 
http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Decepti
on 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3499-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-268.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3499-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-268.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/wikiislam.net/wiki/Qur%27an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/wikiislam.net/wiki/Qur%27an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception
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৮৬: খন্দক যুদ্ধ– ১০ (গেষ পব্ম): ক্তেত্রব্াক্তহনীর প্রতযাব্তমন! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ষাি 

 
 

নুইয়াে ক্তব্ন োসুে ক্তব্ন আক্তের নামের এক েুহাম্মে অনুসারী কীোমব্ তার ক্তনজ জাক্তত-
গ াত্র ও ক্তেত্রব্াক্তহনীর গলাকমের সামথ ক্তব্শ্বাসঘাতকতা কমর গ াপমন েুহাম্মমের কামে 
এমসক্তেমলন; স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর ক্তনজ স্বাথম িক্তরতাথম করার 
উমেমেয নুইয়াে-গক কীোমব্ ব্ক্তন কুরাইজা, কুরাইে ও ঘাতািান গ ামত্রর 
গলাকমের প্রতাক্তরত করার ক্তনমেমে সহকামর ক্তনযুি কমর গঘাষণা ক্তেময়ক্তেমলন গয, "যুদ্ধ 
হমলা প্রতারণা"; েুহাম্মমের প্রতযক্ষ ক্তনমেমমে তাাঁর এই অনুসারী কীোমব্ তাাঁমেরমক 
প্রতাক্তরত কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮৫) পর: 
‘েুহাম্মে ক্তব্ন কাব্ ক্তব্ন আল-কুরাক্তজর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত ইয়াক্তজে ক্তব্ন 
ক্তযয়াে আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন: 
কুিার এক গলাক হুোইিামক ক্তজজ্ঞাসা কমর, "আপক্তন ক্তক সক্ততযই আল্লাহর নব্ীমক 
গেমখমেন ও তাাঁর সহকারী ক্তেমলন?" যখন ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, “হযাাঁ”, তখন গস তামক 
ক্তজজ্ঞাসা কমর, তাাঁরা কীোমব্ জীব্নযাপন করমতন। ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন গয, তামের 
জীব্নযাপন ক্তেল কক্তঠন। [3] 
গস [গলাকক্তি] ব্মল, "আল্লার কসে, যক্তে আেরা তাাঁর সেময় ব্সব্াস করতাে, তমব্ 
আেরা তাাঁমক োক্তিমত পা রাখমত ক্তেতাে না, তাাঁমক ঘামড় কমর ব্হন করতাে।" 
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হুোইিা ব্মলন, ‘আক্তে এখনও গেখমত পাই গয, আেরা আল্লাহর নব্ীর সমে খন্দক যুমদ্ধর 
গসই সেয়, যখন ক্ততক্তন রাক্তত্রর ক্তকেু অংে নাোমজ কািান ও তারপর আোমের ক্তেমক 
ঘুমর ব্মসন ও ব্মলন, 
"গতাোমের েমধ্য গক এেন আমে, গয উমঠ যামব্ ও ক্তেত্র ব্াক্তহনীর তসনযরা কী করমে 
তা গেমখ এমস আোমের জানামব্?”-আল্লাহর নব্ী েতম রামখন, গস গযন ক্তিমর 
আমস- “আক্তে আল্লাহর কামে সুপাক্তরে করমব্া, গযন গস আোর সামথ গব্মহেমতর সেী 
হয়।" [4] 
একজন গলাকও উমঠ োাঁড়ায় না, কারণ তারা ক্তেল খুব্ই েীত, কু্ষধ্াতম ও তখন েীত 
ক্তেল প্রিণ্ড। যখন গকউই উমঠ আমস না, তখন আল্লাহর নব্ী আোমক ডামকন, আর 
তাাঁর গসই ডামক আোমক উমঠ আসমত হয়। 
 
ক্তেত্রব্াক্তহনীর তসনযরা কী করমে, তা গেখার জনয ক্ততক্তন আোমক গযমত ব্মলন ও ব্মলন 
গয, এখামন প্রতযাব্তমন করার পূমব্ম আক্তে গযন গকামনাক্তকেু না কক্তর (অথমাৎ, ক্তনমজ আ  
ব্াক্তড়ময় গযন গস ক্তকেুই না কমর)। 
তাই আক্তে ব্াইমর গব্র হই ও গসখামন ক্ত ময় তামের তসনযমের সমে ক্তেমে যাই, তখন েড়-
ব্ায়ু ও আল্লাহর তসনযরা (God's troops) তামের সামথ এেনোমব্ গোকাক্তব্লা 
করক্তেল গয, তামের না ক্তেল গকামনা রান্নার পাত্র, না ক্তেল আগুন, না ক্তেল গকামনা অক্ষত 
তাাঁবু্। [5] 
আবু্ সুক্তিয়ান উমঠ োাঁড়ায় ও ব্মল, "গহ কুরাইে, গতােরা প্রমতযমক প্রমতযমকর পামের 
গলাকক্তিমক লক্ষয কমর গেমখা, গকান গলাকক্তি গতাোমের পামে ব্মস আমে।" 
তাই আক্তে আোর পামের গলাকক্তিমক ক্তজজ্ঞাসা কক্তর, গস গক; গস ব্মল, গস অেুক।  
তারপর আবু্ সুক্তিয়ান ব্মল, "গহ কুরাইে, আোমের গকামনা স্থায়ী তাাঁবু্ গনই; অমনক 
গঘাড়া ও উি েরণাপন্ন; ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা েে কমরমে তামের ওয়াো ও 
আেরা শুমনক্তে তামের অস্বক্তস্তকর ক্তরমপািম। গতােরা গেখমত পাচ্ছ ব্াতামসর প্রিণ্ডতা, যা 
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আোমের রান্নার সরোে, ক্তকংব্া আগুন, ক্তকংব্া তাাঁবু্ - গকামনাক্তকেুই অব্ক্তেষ্ট রামখ নাই। 
স্বচ্ছন্দ গব্াধ্ কমরা, কারণ আক্তে ক্তিমর যাক্তচ্ছ।" 
তারপর গস তার গব্াঁমধ্ রাখা উমির কামে যায়, তার ওপর িমড় ব্মস ও তামক আঘাত 
করমল উিক্তি তার ক্ততন পাময়র ওপর ের কমর উমঠ োাঁড়ায়; আল্লাহর কসে উিক্তি 
পুরাপুক্তর োাঁড়ামনার আ  পযমন্ত ব্াাঁধ্ন েুি হয় না। 
যক্তে আল্লাহর নব্ী আোমক তাাঁর কামে ক্তিমর আসার আ  পযমন্ত অনয গকামনা কামজ 
ক্তনময়াক্তজত হমত ক্তনমষধ্ না করমতন, তমব্ আক্তে ইচ্ছা করমল একক্তি তীমরর আঘামত 
তামক খুন করমত পারতাে।  
'আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তিমর আক্তস যখন ক্ততক্তন তাাঁর গকান এক স্ত্রীর র যাপামরর 
(wrapper) ওপর োাঁক্তড়ময় নাোজ আোয় করক্তেমলন। যখন ক্ততক্তন আোমক গেখমত 
পান, তখন ক্ততক্তন আোমক তাাঁর পাময়র কামে ক্ত ময় ব্সার সুমযা  কমর গেন ও র যাপারক্তির 
এক প্রান্ত আোর ক্তেমক েুমড় গেন; তারপর আোর তার উপর ব্সা অব্স্থামতই ক্ততক্তন 
রুকু ও গসজোয় যান (তাব্ারী: 'এব্ং আক্তে তাাঁমক ক্তব্রি কক্তর'); যখন ক্ততক্তন নাোজ 
গেষ কমরন, আক্তে তাাঁমক খব্রক্তি জানাই। 
যখন ঘাতািানরা জানমত পায় গয, কুরাইেরা কী কমরমে, তারা ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় তামের 
ক্তনমজমের গেমে প্রতযাব্তমন কমর।' গসই ক্তেন সকামল আল্লাহর নব্ী ও েুসলোনরা 
খন্দক পক্তরতযা  কমর েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কমরন।’       

(অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  – গলখক।) 
েুহাম্মমের অক্তেোপ: 
সক্তহ বু্খারী: েলুে ৮, ব্ই নম্বর ৭৫, হাক্তেস নম্বর ৪০৫:  
‘আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ হইমত ব্ক্তণমত: খন্দক যুমদ্ধর ক্তেন আেরা আল্লাহর নব্ীর সমে 
ক্তেলাে। আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আল্লাহ গযন তামের (কামিরমের) সোক্তধ্-স্থল ও ব্াক্তড়-
ঘর (সক্তহ েুসক্তলে: "অথব্া, পাকস্থলী") আগুমন পূণম কমর, কারণ তারা আোমের এত 
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ব্যস্ত গরমখক্তেল গয আেরা সূযমামস্তর আম  েধ্যব্তমী নাোজক্তি আোয় করমত পাক্তরক্তন; গসই 
নাোজক্তি ক্তেল 'আের নাোজ'।" [6] [7]    (অনুব্াে– গলখক।) 
 
>>> আক্তে উৎমসর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণমনায় খন্দক 
যুমদ্ধর সংক্তক্ষপ্তসার: [8] 
১) ব্ের ও ওহুে যুমদ্ধর েতই খন্দক যুমদ্ধর আক্তে কারণ হমলা - েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের আগ্রাসী, আক্রেণাত্মক ও অোনক্তব্ক কাযমকলাপ। (পব্ম- ৭৭)। 
২) ক্তেত্র ব্াক্তহনীর তসনযমের গসনা োউক্তনক্তি ক্তেল খন্দকক্তির উির ক্তেমক; আর তাাঁমের 
সরাসক্তর সমু্মমখ ক্তেল খন্দমকর ব্াধ্া, গয-ব্াধ্াক্তি অক্ততক্রে কমর সেল ব্মল েুসলোনমের 
সরাসক্তর আক্রেণ করা তাাঁমের পমক্ষ সম্ভব্ ক্তেল না। অনযক্তেমক, েুসলোন ব্াক্তহনীর 
তসনযমের গসনা োউক্তনক্তি ক্তেল খন্দকক্তির েক্তক্ষমণ। তাাঁমের সরাসক্তর সমু্মমখ ক্তেল তামের 
খননকৃত 'প্রক্ততরক্ষা খন্দক' ও তার ওপামর ক্তেত্র ব্াক্তহনী; আর তাাঁমের সরাসক্তর গপেমনই 
ক্তেল সাল-পব্মত, তার গপেমন েক্তেনা এব্ং তারও গপেমন ক্তেল ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলামকরা। (পব্ম- ৭৮)। 
৩) ওহুে যুমদ্ধর েতই এই যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা জীব্মনর এক িরে পরীক্ষার 
সমু্মখীন হময়ক্তেমলন;  গসই েু:সহ পক্তরক্তস্থক্তত গথমক পক্তরত্রামণর গিষ্টায় েুহাম্মে ক্তনজ 
উমেযাম  ক্তেত্র ব্াক্তহনীর ঘাতািান গ ামত্রর েুই গনতামক উৎমকাি (ঘুষ) প্রোমনর ক্তসদ্ধান্ত 
গনন। (পব্ম- ৮১)। 
৪) আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র ক্তপতার কুরাইে ব্নু্ধ আের ক্তব্ন আব্েু উে, তাাঁর ব্নু্ধ-
পুত্র আলীর সামথ যুমদ্ধ জক্তড়ময় আলীমক রিাি অথব্া হতযা করমত রাক্তজ ক্তেমলন 
না; পক্ষান্তমর আলী তাাঁমক হতযা করার জনয ক্তেমলন উেগ্রীব্! (পব্ম- ৮২)। 
৫) ব্ক্তন কুরাইজার নৃেংস  ণহতযার রায় প্রোনকারী ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন অতযন্ত 
ক্তহংস্র, নৃেংস ও প্রক্ততক্তহংসাপরায়ণ; সাে ক্তব্ন েুয়াে নামের েুহাম্মমের এই অনুসারী 
খন্দক যুমদ্ধ গুরুতর আহত হন ও ব্ক্তন কুরাইজার ওপর তার ব্ীেৎস আকাঙ্ক্ষা প্রতযক্ষ 
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করার পূব্ম পযমন্ত তামক েৃতুযব্রণ করমত না গেয়ার জনয আল্লাহর কামে আমব্েন 
কমরন। (পব্ম- ৮৩)। 
৬) অন্তত গয-ক্ততনক্তি কারমণ খন্দক যুদ্ধক্তি ক্তব্মেষ গুরুমত্বর অক্তধ্কারী, তার অনযতে 
হমলা, যুদ্ধমেমষ েুহাম্মমের গনতৃমত্ব "ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা!"; অজুহাত হমলা, ব্ক্তন 
কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা িুক্তিেে কমর খন্দক যুদ্ধকামল ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয 
কমরক্তেমলন। 
ক্তকন্তু, 
আক্তে উৎমস খন্দক যুদ্ধ উপাখযামনর ব্ণমনার গকাথাও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের “কখমনা গকামনারূপ” আক্রেণ ব্া হতযা 
গিষ্টা কমরমেন; ক্তকংব্া তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা কমরমেন; ক্তকংব্া তাাঁরা 
ক্তেত্রব্াক্তহনীর সামথ গকানরূপ সক্তক্রয় স্বতাঃসূ্ফতম গযা ামযাম র গিষ্টা কমরমেন - এেন 
সুক্তনক্তেমষ্ট একক্তিও তথয ব্া প্রোণ (Evidence) গকাথাও ব্ক্তণমত হয়ক্তন! 
যা ব্ক্তণমত হময়মে তা হমলা "সব্মসাকুমলয িার লাইমনর ও কে” কময়কক্তি ব্াকয, যথা: 
"এইোমব্ কাব্ তার প্রক্ততজ্ঞা েে কমর এব্ং তার ও আল্লাহর নব্ীর েমধ্য গয-িুক্তি 
ক্তেল, তা ক্তেন্ন কমর” (পব্ম-৮০)। -- “ব্ানু কুরাইজা আল্লাহর নব্ীর সামথ িুক্তিেে কমর 
যুমদ্ধ যায়” (পব্ম: ৮৪)। --“আর গতােরা তামেরমক তার ক্তব্রুমদ্ধ সাহাযয কমরে; --
েুহাম্মমের ক্তব্পমক্ষ ইহুক্তেরা যা কমরমে তার জনয তারা অনুতপ্ত।" (পব্ম: ৮৫)। 
শুধু্ তাইই নয়, 
আেরা গেমখক্তে এই োব্ীর সমূ্পণম ক্তব্পরীত ক্তিত্র, অতযন্ত প্রােল োষায় ব্ক্তণমত! শুধু্োত্র 
সমন্দমহর ব্মে এক েুহাম্মে অনুসারী ব্ক্তন কুরাইজার এক ব্যক্তিমক ক্তপক্তিময় হতযা করার 
পমরও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা েুসলোনমের ক্তব্রুমদ্ধ গকামনারূপ সক্তহংসতার 
আশ্রয় গননক্তন (পব্ম- ৮৪)। 
সুতরাং, 
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ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা িুক্তিেে কমর খন্দক যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেমলন, এই োক্তব্ "ইসলামের হাজারও ক্তেথযািামরর 
একক্তি!" 
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৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮৩-
১৪৮৫ 
[3] ‘প্রািীন আল-ক্তহরাহ (Al-Hirah) েহমরর সক্তন্নকমি, ইউমেক্তিস নেীর ক্তকনামর েুসলোনমের 
 যাক্তরসন েহর (Garrison city) আল-কুিা স্থাক্তপত হয় ৬৩৮ সামল (ক্তহজক্তর ১৭ সাল); খক্তলিা 
উেমরর োসন আেমল। উপমরর ব্ণমনাক্তি খন্দক যুমদ্ধর ব্হু ব্ের পমর েুসলোনমের ইরাক 
েখমলর পর এক নব্ীন কুিা ব্াসীর প্রমশ্নর জব্ামব্ হুোইিার সৃ্মক্তত-িারণ।’ 
[4] ‘অথমাৎ, গস েক্তহেমের (Martyrs) েত েৃতুযব্রণ না করা সমত্বও সুক্তনক্তশ্চত োমব্ই গব্মহেমত 
োক্তখল হমব্।’ 
[5] ‘আল্লাহর তসনযরা ব্লমত সম্ভব্ত: গিমরেতামের বু্োমনা হময়মে। তুলনা, কুরান: সুরা আল 
আহযাব্ (৩৩:৯) - "গহ েুক্তেন ণ! গতােরা গতাোমের প্রক্তত আল্লাহর গনয়ােমতর কথা স্মরণ কর, 
যখন েত্রুব্াক্তহনী গতাোমের ক্তনকিব্তমী হময়ক্তেল, অতাঃপর আক্তে তামের ক্তব্রুমদ্ধ েঞ্চাব্ায়ু এব্ং 
এেন তসনযব্াক্তহনী গপ্ররণ কমরক্তেলাে, যামেরমক গতােরা গেখমত না। গতােরা যা কর, আল্লাহ 
তা গেমখন।"’ 
[6] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৮, ব্ই নম্বর ৭৫, হাক্তেস নম্বর৪০৫:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/108-
Sahih%20Bukhari%20Book%2075.%20Invocations/7350-sahih-bukhari-
volume-008-book-075-hadith-number-405.html 
Narated By 'Ali bin Abi Talib : We were in the company of the Prophet on 
the day (of the battle) of Al-Khandaq (the Trench). The Prophet said, "May 
Allah fill their (the infidels') graves and houses with fire, as they have 
kept us so busy that we could not offer the middle prayer till the sun had 
set; and that prayer was the 'Asr prayer." 
[7] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ৪, হাক্তেস নম্বর ১৩১৩:  
 http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/132-
Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/10067-sahih-muslim-book-004-
hadith-number-1313.html 
[8] খন্দক যুদ্ধাঃ 
Ibid: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) - পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৬০; আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ) - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৩-১৪৮৫ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/108-Sahih%20Bukhari%20Book%2075.%20Invocations/7350-sahih-bukhari-volume-008-book-075-hadith-number-405.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/108-Sahih%20Bukhari%20Book%2075.%20Invocations/7350-sahih-bukhari-volume-008-book-075-hadith-number-405.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/108-Sahih%20Bukhari%20Book%2075.%20Invocations/7350-sahih-bukhari-volume-008-book-075-hadith-number-405.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/132-Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/10067-sahih-muslim-book-004-hadith-number-1313.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/132-Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/10067-sahih-muslim-book-004-hadith-number-1313.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/132-Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/10067-sahih-muslim-book-004-hadith-number-1313.html
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৮৭: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা-১: েুহাম্মমের অজুহাত “ক্তজব্রাইল”! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একষক্তট্ট 

 
 

আক্তে উৎমসর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণমনার আমলামক 
েক্কাব্াসী কুরাইেমের সমে স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর 
অনুসারীমের সংঘক্তিত তৃতীয় ও গেষ যুদ্ধক্তির (খন্দক যুদ্ধ) ক্তব্েে আমলািনা  ত 
েেক্তি (পব্ম: ৭৭-৮৬) পমব্ম করা হময়মে। 
তাাঁমেরই ব্ণমনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমণ গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা েক্তেনায় 
তখনও অব্ক্তেষ্ট তৃতীয় ও গেষ সম্পেোলী ইহুক্তে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 
িুক্তিেে কমর খন্দক যুদ্ধকামল ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেমলন, এেন োক্তব্ সমূ্পণমরূমপ 
ক্তেক্তিহীন, ক্তেথযা ও উমেেযপ্রমণাক্তেত। 
েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর ৬২ ব্েমরর (৫৭০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) জীব্েোয় গয-
সব্ োনব্তাক্তব্মরাধ্ী নৃেংস অপরামধ্র সমে প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষোমব্ জক্তড়ত 
ক্তেমলন, তার সব্মিময় জঘনযক্তি হমলা "ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা”! 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর প্রতযক্ষ গনতৃমত্ব ৬২৭ সামলর োিম-এক্তপ্রল োমস ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর সেস্ত প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমের এক এক কমর  লা গকমি করা হয় খুন। তাাঁমের 
ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের ো াোক্ত  কমর করা হয় গযৌনোসীমত রূপান্তর ও ধ্ষমণ। তাাঁমের 
অপ্রাপ্তব্য়স্ক ক্তেশুমের করা হয় োমস পক্তরব্তমন ও ো াোক্ত । তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি 
করা হয় লুণ্ঠন এব্ং পরব্তমীমত এই োসীমের অমনকমক নাজাে অঞ্চমল (েধ্য গসৌক্তে 
আরব্ অঞ্চল) ক্তনময় ক্ত ময় করা হয় ক্তব্ক্তক্র ও গসই উপাক্তজমত অমথম ক্রয় করা হয় যুমদ্ধর 
জনয অস্ত্র-েস্ত্র ও গঘাড়া। 
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এই জঘনয অপরামধ্ অপরাধ্ী হওয়া সমেও আজমকর পৃক্তথব্ীর প্রায় এক-িতুথমাংে 
োনুষ প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন অথব্া না গজমন (অক্তধ্কাংে োনুষই এই েমল) 
েুহাম্মেমক "োনব্ ইক্ততহামসর সব্মমশ্রষ্ঠ োনুষ" ক্তহসামব্ আখযাক্তয়ত কমর জীব্মনর প্রক্ততক্তি 
গক্ষমত্র এই োনুষক্তির আেেম অনুসরণ, প্রিার ও প্রসামরর ব্রমত ব্রতী। 
 ণহতযার নায়কমক েহাোনব্ রূমপ প্রক্ততক্তষ্ঠত করার ব্াহন হমলা েক্তিোলী 
গপ্রাপা ান্ডা োধ্যে (পব্ম- ৪৩); হুেক্তক-োসানী-েীক্তত প্রেেমন (পব্ম: ২৬-২৭); ক্তেথযািার, 
েেন, ক্তনপীড়ন, ত্রাস-হতযা-হােলা - যার আমলািনা  ত ষািক্তি পমব্ম করা হময়মে। 
গপ্রাপা ান্ডা ও ক্তেথযািামরর োধ্যমে "নায়মকর" যাব্তীয় গনক্ততব্ািক কেম ও 
িক্তরত্রমক গ াপন রাখা, আর তা সম্ভব্ না হমল ক্তব্ক্তেন্ন কলা-গকৌেমলর োধ্যমে তার তব্ধ্তা 
প্রোন করা, আর তাও যক্তে সম্ভব্ না হয়, তমব্ প্রশ্ন ও প্রক্ততব্ােকারীমক হুেক্তক-োসানী-
েীক্তত প্রেেমন, েেন, ক্তনপীড়ন ও প্রময়াজমন খুন করা। েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ৎ এেন 
পক্তরক্তস্থক্তত কমঠারোমব্ ক্তনয়ন্ত্রমণর োধ্যমে ইক্ততহামসর এই নায়কমের গয েহাোনব্ 
ক্তহসামব্ ব্হুসংখযক োনুমষর েমন প্রক্ততষ্ঠা করা সম্ভব্, তার সব্মিময় উজ্জ্বল েৃষ্টান্ত হমলা 
"ইসলাে"! (পব্ম- ৪৪)। ইসলামের গপ্রাপা ান্ডা োধ্যে এতই েক্তিোলী গয, পৃক্তথব্ীর 
ক্তসংহো  েুসলোন ও প্রায় সেস্ত অেুসলোন জনম াষ্ঠীই ব্ক্তন কুরাইজা, ব্ক্তন নাক্তের, 
ব্ক্তন গকউনুকা সহ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের িারা সংঘক্তিত অসংখয পােক্তব্কতার 
(Atrocities) ইক্ততহাস সম্বমন্ধ এমকব্ামরই অজ্ঞ। ইন্টারমনি প্রযুক্তি আক্তব্ষ্কামরর িমল 
এই পক্তরক্তস্থক্ততর সাোনয ক্তকেু উন্নক্তত হময়মে।  
োনব্ ইক্ততহামসর সব্মিময়  ক্তহমত, নৃেংস, েয়াব্হ ও হৃেয়ক্তব্োরক জঘনয অপরামধ্র 
একক্তি হমলা এই 'ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা।' তাই সেত কারমণই এই জঘনয অপরামধ্র 
তব্ধ্তা প্রোমনর প্রময়াজমন েুহাম্মে-অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা  ত ১৪০০ ব্ের 
যাব্ৎ এই উপাখযামনর ক্তব্ষময় সব্মিময় গব্েী তথযক্তব্কৃক্তত, ক্তেথযািার ও কলা-গকৌেল 
অব্লম্বন কমর িমলমেন। ইসলামের প্রাথক্তেক সংজ্ঞা অনুযায়ী তা তামের অব্েয 
কতমব্য! (পব্ম-১০)। 
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তাই আক্তে আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তিত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ 
(ক্তসরাত), হাক্তেসগ্রন্থ ও েুহাম্মমেরই রক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামনর আমলামক 
এই নৃেংস  ণহতযা উপাখযামনর প্রক্ততক্তি ঘিনাপ্রব্াহ পৃথক পৃথক োমব্ আমলািনা 
করমব্া, যামত: 
১) উৎসাহী েুিক্তিন্তার পাঠকরা আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত ক্তসরাত, হাক্তেস ও কুরামন এই 
 ণহতযার ক্তব্ষময় "আসমলই কী ব্ক্তণমত আমে”, তা জানমত পামরন ও গসই তথয-উপামির 
ক্তনরমপক্ষ ক্তব্মেষমণর োধ্যমে “গসই সেয়ক্তিমত সক্ততযই কী ঘমিক্তেল" তা অনুধ্াব্ন করমত 
পামরন; 
এব্ং একই সামথ, 
২) েুহাম্মে-অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা কীোমব্ আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত এই  ণহতযা 
উপাখযামনর “তথযক্তব্কৃক্তত ও ক্তেথযািামরর োধ্যমে” সাধ্ারণ সরলপ্রাণ েুসলোন ও 
অেুসলোনমের ক্তব্ভ্রান্ত করার গিষ্টা কমরন, তারও সেযক ধ্ারণা গপমত পামরন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
আল-যুহরী আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] যা ব্মলমেন তা হমলা: 
‘েধ্যামহ্নর নাোমজর সেয় ক্তজব্রাইল এক খচ্চমরর ক্তপমঠর ওপর ব্সামনা জক্তরর ক্তজমনর 
উপর সওয়ার হময় নকক্তে করা পা ক্তড় পক্তরক্তহত অব্স্থায় আল্লাহর নব্ীর কামে এমস 
হাক্তজর হয়। গস আল্লাহর নব্ীর কামে জানমত িায় গয, ক্ততক্তন যুদ্ধ পক্তরতযা  কমরমেন ক্তক 
না। জব্ামব্ যখন ক্ততক্তন ব্মলন, ক্ততক্তন তা কমরমেন, তখন ক্তজব্রাইল তাাঁমক ব্মল 
গয, গিমরেতারা এখনও তামের অস্ত্র পক্তরতযা  কমরক্তন এব্ং েত্রুর পশ্চাদ্ধাব্ন কমর গস 
এইোত্রই এখামন এমসমে। 
"গহ েুহাম্মে, আল্লাহ গতাোমক ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর কামে যাওয়ার ক্তনমেমে ক্তেময়মে। 
তামের েূ ম োাঁকামনার জনয ওখামন যাওয়ার জনয আক্তে প্রস্তুত।" 
আল্লাহর নব্ী এই গঘাষণার আমেে জাক্তর কমরন গয, গকউ গযন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
কামে গপৌঁোর পূমব্ম আেমরর নাোজ আোয় না কমর। 
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আল্লাহর নব্ী আলীমক তার োণ্ডা সহকামর সমু্মমখ গপ্ররণ কমরন, গলামকরা গসখামন 
দ্রুত অগ্রসর হয়। আলী তাাঁর যাত্রা অব্যাহত রামখন, গয পযমন্ত না ক্ততক্তন েুম মর ক্তনকিব্তমী 
হন ও শুনমত পান গয, তারা আল্লামহ নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ অপোনজনক উক্তি করমে। আল্লাহর 
নব্ীর সামথ রাস্তায় সাক্ষামতর উমেমেয ক্ততক্তন ক্তিমর আমসন ও তাাঁমক ব্মলন গয, ঐ 
ব্েোেমের কামে তাাঁর যাওয়ার প্রময়াজন গনই। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গকন? আোর েমন হয়, তুক্তে ক্তনশ্চয়ই শুমনে গয, তারা আোর 
ক্তব্রুমদ্ধ কিুব্াকয প্রময়া  কমরমে।" 
জব্ামব্ আলী যখন ব্মলন গয, ক্তব্ষয়ক্তি তাই, তখন ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে তারা আোমক 
গেখমতা, তমব্ এেন ব্ামজ কথা ব্লমতা না।" 
আল্লাহর নব্ী তামের কামে আমসন ও ব্মলন, 
"গতােরা হমল ব্ানর সেৃে, আল্লাহ ক্তক গতাোমের লাক্তঞ্ছত কমর সেুক্তিত প্রক্ততমোধ্ 
গনয়ক্তন?" 
তারা জব্ামব্ ব্মল, 
"গহ আবু্ল কামেে, তুক্তে গতা ব্ব্মর নও।" 
আল্লাহর নব্ী ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের ক্তনকি আসার পূমব্ম আল-সাওরান নােক 
স্থামন, তার ক্তকেু অনুসারীমের অক্ততক্রে করার সেয় তামেরমক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত 
িান, গকউ তামেরমক অক্ততক্রে কমরমে ক্তক না। তারা জব্ামব্ ব্মল, ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলিা 
আল-কালক্তব্ এক সাো খচ্চমরর ক্তপমঠর উপর ব্াসামনা জক্তরর ক্তজমনর ওপর সওয়ার 
হময় তামেরমক অক্ততক্রে কমরমে। 
ক্ততক্তন ব্মলন, "ঐ গলাকক্তিই ক্তেল ক্তজব্রাইল, ব্ক্তন কুরাইজার েু মমক োাঁকুক্তন ও তামের 
গলাকমের অন্তমর েীক্তত প্রেেমন করার জনয তামক পাঠামনা হময়মে।" 
ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের কামে গপৌঁোর পর আল্লাহর নব্ী তামের গয-কুপক্তির 
ক্তকনারায় এমস সােক্তয়কোমব্ যাত্রা ক্তব্রক্তত ক্তেময়ক্তেমলন, গসই কুপক্তির নাে হমলা 'আনার 
কুপ'; তাাঁর গলামকরা গসখামন এমস তাাঁর সামথ গযা োন কমর। ক্তকেু গলাক গজাহর নাোজ 
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আোয় কমর এমসক্তেল। তারা আেমরর নাোজ আোয় না কমরই গসখামন এমসক্তেল, 
কারণ আল্লাহর নব্ীর আমেে ক্তেল এই গয, তারা গযন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর কামে 
গপৌঁোর আম  তা আোয় না কমর।  
তারা যুদ্ধ করার েত প্রস্তুক্তত ক্তনময় এমসক্তেল; ব্ক্তন কুরাইজার কামে আসার পূমব্ম তারা 
আের নাোজ আোয় করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমর, কারণ এক্তিই ক্তেল নব্ীর আমেে। 
তারা গসখামন গপৌঁোর পর আেমরর নাোজ আোয় কমর। 
আল্লাহ তার পাক ক্তকতামব্ এই কারমণ তামেরমক গকামনা গোষামরাপ কমরনক্তন, আল্লাহর 
নব্ীও তামেরমক এই কারমণ গকামনা েৎসমনা কমরনক্তন। ো'ব্াে ক্তব্ন োক্তলক আল-
আনসারীর কাে গথমক পাওয়া তমথযর ক্তেক্তিমত আোর ক্তপতা ইোক ক্তব্ন ইয়াসার 
আোমক এই ঘিনাক্তি ব্মলমেন। 
আল্লাহর নব্ী তামেরমক পাঁক্তিে রাত অব্ক্তধ্ িাক্তরক্তেক গথমক গঘরাও কমর রামখন, গয 
পযমন্ত না পক্তরক্তস্থক্তত তামের জনয েুাঃসহ হময় ওমঠ ও আল্লাহ তামের অন্তমর ত্রামসর 
সঞ্চার কমর।’ [1] [2] [3] 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
সক্তহ বু্খারী: েলুে ৪, ব্ই নম্বর ৫২, হাক্তেস নম্বর ৬৮: 
‘আময়ো হইমত ব্ক্তণমত: খন্দমকর (যুদ্ধ) ঐ ক্তেনক্তিমত ক্তিমর আসার পর আল্লাহর নব্ী 
তাাঁর অস্ত্র নাক্তেময় রামখন ও তাাঁর গ াসল সম্পন্ন কমরন। োথায় ধু্লা েক্ততম অব্স্থায় তখন 
ক্তজব্রাইল তাাঁর কামে আমস ও ব্মল, "তুক্তে অস্ত্র নাক্তেময় গরমখে! আল্লাহর কসে, আোর 
অস্ত্র আক্তে এখনও নাক্তেময় রাক্তখক্তন।”’ 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গকাথায় (এখন গযমত হমব্)?" ক্তজব্রাইল ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
ক্তেমক ক্তনমেমে কমর ও ব্মল, "এই ক্তেমক।" তাই আল্লাহর নব্ী তামের ক্তেমক রওনা 
হন।’ [4] 
সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৪৪৯: 



 

 

P
ag

e3
0

2
 

‘আল-ব্ারা হইমত ব্ক্তণমত: আল্লাহর নব্ী হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক ব্মলন, "(গতাোর 
কক্তব্তার োধ্যমে) তামের  ালা াল কর (abus e them), ক্তজব্রাইল গতাোর সগে 
আমে (অথমাৎ, গতাোর সহায়ক)।"’ [5]   (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী (৮৩৯-৯২৩ সাল), আল- ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-
৮২২ সাল), ইোে বু্খাক্তর প্রেুখ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসলোন ঐক্ততহাক্তসকমেরই ওপমর-ব্ক্তণমত 
ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ, তাাঁর 
ক্ততন হাজার সেস্ত্র অনুসারীমের সমে ক্তনময় খন্দক যুদ্ধ গেষ হওয়ার অব্যব্ক্তহত 
পমরই "ক্তজব্রাইমলর ক্তনমেমমে" অতযন্ত ত্বরা কমর (অনুসারীমের আের নাোজ পমড় 
আসারও অনুেক্তত ক্তেল না) ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ওপর সেস্ত্র হােলা িালান। 
এই অেরীরী ক্তজব্রাইল ও তার আমেে/ক্তনমেমে একোত্র েুহাম্মে োড়া অনয গকউই 
গেখমত ব্া শুনমত পান না (Hallucination) - ক্তিক্তকৎসা োমস্ত্র এই োনক্তসক ক্তব্ভ্রেগুমলা 
কী ধ্রমনর রু ীর উপস ম; এই উপসম ম (Command Hallucination) আক্রান্ত 
ব্যক্তিরা তার িাক্তরপামের োনুষমের জনয কতিা ক্তব্পজ্জনক; আধু্ক্তনক ক্তিক্তকৎসকরা এই 
সেস্ত রু ীর ও তার িাক্তরপামের োনুষমের ক্তনরাপিার খাক্ততমর জরুক্তর ক্তেক্তিমত কী 
ব্যব্স্থা অব্লম্বন কমরন এব্ং “কী কারমণ েুহাম্মে এ ধ্রমণর োনক্তসক গরা  স্ত 
গলাকমের একজন ক্তেমলন না" তার আমলািনা "আবু্-লাহাব্ তে" পমব্ম (পব্ম-১২) করা 
হময়মে।  
খন্দক যুমদ্ধর  ত েেক্তি পমব্মর ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণমায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, প্রায় 
এক োস অব্ক্তধ্ "গকামনারূপ যুদ্ধ োড়াই অব্মরাধ্ অব্যাহত থামক"; েুসলোনরা ক্তেমলন 
েীত-সন্ত্রস্ত! সেলব্মল ক্তেত্রব্াক্তহনীর খন্দক অক্ততক্রমে ব্যথম হওয়ার কারমণ খন্দমকর 
এপার ও ওপামর তীর ক্তনমক্ষপ ও সাোনয ক্তব্ক্তচ্ছন্ন ক্তকেু ঘিনা োড়া খন্দক 
যুমদ্ধ গকামনা ব্ড় ধ্রমনর সংঘষম সংঘক্তিত হয়ক্তন। েুসলোনমের ক্তনহমতর সংখযা সব্মমোি 
েয় জন। আর ক্তেত্রব্াক্তহনীর ক্তনহমতর সংখযা সব্মমোি ক্ততন (আের ক্তব্ন আব্েু উে, 
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নওিল ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ও েুনাব্ক্তব্ ক্তব্ন উসোন- েুনাব্ক্তব্ ক্তনহত হন েক্কায় ক্তিমর 
যাওয়ার পর) (পব্ম-৮২)।  
অথমাৎ েুসলোন ব্াক্তহনী এব্ং গিমরেতা ক্তজব্রাইল ও অনযানয গিমরেতাকুল অস্ত্রসমেত 
একোস অব্ক্তধ্ যুদ্ধ কমর "ক্ততন জন কুরাইেমক" হতযা কমরমেন। এই ক্তব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর 
সৃক্তষ্টকতমার (যক্তে থামক) েক্তিেিা ক্তনময় কী ক্তনোরুণ রক্তসকতা! 
উি ব্ণমনায় আরও োক্তব্ করা হময়মে, আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
েুম মর ক্তনকিব্তমী হময় শুনমত পান গয, "তারা আল্লামহ নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ অপোনজনক 
উক্তি করমে।" ক্তকন্তু গসই অপোনজনক উক্তিগুমলা কী, তার সাোনযতে আোস গকাথাও 
নাই। 
অপরপমক্ষ, েুহাম্মে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তনকি গপৌঁোর পর তামেরমক কী োষায় 
সমম্বাধ্ন কমরক্তেমলন, তার ব্ণমনা অতযন্ত সুস্পষ্ট, ""গতােরা হমল ব্ানর সেৃে..."। 
আর তার প্রক্ততউিমর ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা তাাঁমক কী ব্মলমেন, তাও অতযন্ত 
স্পষ্ট, "গহ আবু্ল কামেে, তুক্তে গতা ব্ব্মর নও।" 
শুধু্ ক্তক তাই! ওপমরর ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর, অসহায় ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলাকমের িারক্তেক গথমক গঘরাও কমর গরমখ "তামেরমক কক্তব্তার োধ্যমে 
 ালা াল" করার জনয েুহাম্মে তাাঁর এক অনুসারীমক ক্তনমেমে ক্তেময়মেন! আল্লাহর 
"গরিামরমে" েুহাম্মে অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ গয কী পক্তরোণ োপ-অক্তেোপ 
কমরমেন, তা কুরামনর পাতায় ব্ক্তণমত আমে - যার আমলািনা "অক্তেোপ তে পমব্ম" (পব্ম- 
১১) করা হময়মে। 
কুরান, ক্তসরাত ও হাক্তেমসর সব্মত্রই এই একই ক্তিত্র আেরা গেখমত পাই। অক্তব্শ্বাসী 
কামিররা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তঠক কী অতযািার করমতন, তার সুক্তনক্তেমষ্ট 
(Specific) উমল্লখ গকাথাও গনই (পব্ম: ৫২)। 
“আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণমনার খন্দক যুদ্ধ উপাখযামনর আমলামক ‘ব্ক্তন 
কুরাইজার নারকীয়  ণহতযা তেমন্ত’ আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, ব্ক্তন কুরাইজার 



 

 

P
ag

e3
0

4
 

গলামকরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেমলন, এই োক্তব্র সপমক্ষ সুক্তনক্তেমষ্ট গকামনারূপ 
তথয-উপাি ও িাকু্ষষ প্রোণ গকাথাও গনই। তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের গকামনারূপ আক্রেণ-গিষ্টা ক্তকংব্া হতযা-গিষ্টা কমরমেন; ক্তকংব্া 
ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা, ক্তকংব্া তামের সামথ সক্তক্রয় গযা ামযা -গিষ্টা 
কমরমেন - এেন একক্তি েৃষ্টান্তও আক্তে উৎমসর ব্ণমনার গকাথাও উমল্লক্তখত হয়ক্তন।" 
আর, ওপমর উমল্লক্তখত ব্ণমনায় যা অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - এই  ণ হতযার নায়ক েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহ এই কেমক্তি কমরক্তেমলন, 
"ক্তজব্রাইমলর আমেমে!" 
গয সব্ ইসলাে অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডত েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ৎ "ঐেী ব্াণীর 
অজুহামত" েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা, ধ্ষমণ, লুণ্ঠন ও েুি 
োনুষমক ক্তিরকামলর জনয োস-োসী-করমণর সপমক্ষ ক্তনলমজ্জ  লাব্াক্তজ কমর 
িমলমেন, তাাঁমের ও তাাঁমের পক্তরব্ারমকও যক্তে অনয গকামনা তথাকক্তথত কামেল-পীর-
িক্তকর-গুরু-ব্াব্াজী ও তার গিলা-িােুণ্ডারা "একই রূপ অজুহামত একইোমব্ খুন-ধ্ষমণ-
লুণ্ঠন ও োস-োসী-করমণর োধ্যমে ো াোক্ত  কমর গনন”, তমব্ই, গব্াধ্ কক্তর, 
তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর প্রকৃত স্বরূপ উপলক্তি করমত 
পারমব্ন! 
ঐ সব্ পীর-িক্তকর-কামেল-গুরু-ব্াব্াজীমের সামথ েুহাম্মমের পাথমকয এই গয, তামের 
তুলনায় েুহাম্মে অমনক অমনক গব্ক্তে সিল - যার আমলািনা "কুরান কার 
ব্ানী?" পমব্ম (পব্ম: ১৪) করা হময়মে। 
 

[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে।] 

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): 
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‘According to what al-Zuhri told me, at the time of the noon 
prayers Gabriel came to the apostle wearing an embroidered turban 
and riding on a mule with a saddle covered with a piece of brocade. 
He asked the apostle if he had abandoned fighting, and when he 
said that he had he said that the angels had not yet laid aside 
their arms and that he had just come from pursuing the enemy. 
'God commands you, Muhammad, to go to B. Qurayza. I am about 
to go to them to shake their stronghold.' 
The prophet ordered it to be announced that none should perform 
the afternoon prayer until after he reached B. Qurayza. The apostle 
sent 'Ali forward with his banner and the men hastened to it. 'Ali 
advanced until when he came near the forts he heard insulting 
language used of the apostle. He returned to meet the apostle on 
the road and told him that it was not necessary for him to come 
near those rascals. The apostle said, 'Why? I think you must have 
heard them speaking ill of me,' and when 'Ali said that that was so 
he added, 'If they saw me they would not talk in hat fashion.' 
When the apostle approached their forts he said, 'You brothers of 
monkeys, has God disgraced you and brought His vengeance upon 
you?' 
They replied, 'O Abu'l- Qasim, you are not a barbarous person.' 
The apostle passed by a number of his companions in al-Saurayn 
before he got to B. Qurayza and asked if anyone had passed them. 
They replied that Dihya b. Khalifa al-Kalbi had passed upon a white 
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mule with a saddle covered with a piece of brocade. He said, 'That 
was Gabriel who has been sent to B. Qurayza to shake their castles 
and strike terror to their hearts.' When the apostle came to B. 
Qurayza he halted by one of their well near their property called 
The Well of Ana. 
The men joined him. Some of them came after the last evening 
prayer not having prayed the afternoon prayer because the apostle 
had told them not to do so until he got to B. Qurayza. 
They had been much occupied with warlike preparations and they 
refused to pray until they came to B. Qurayza in accordance with 
his instructions and they prayed the afternoon prayer there after 
the last evening prayer. God did not blame them for that in His 
book, nor did the apostle reproach them. My father Ishaq b. Yasar 
told me this tradition from Ma'bad b. Malik al- Ansari. 
The apostle besieged them for twenty-five nights until they were 
sore pressed and God cast terror into their hearts.’ [1] ]2] [3] 
Narratives of Imam Bukhari (810-870 AD): 
Sahih Bukhari-Volume 4, Book 52, Number 68: 
Narated By 'Aisha: When Allah's Apostle returned on the day (of the 
battle) of Al-Khandaq (i.e. Trench), he put down his arms and took 
a bath. Then Gabriel whose head was covered with dust, came to 
him saying, "You have put down your arms! By Allah, I have not put 
down my arms yet." Allah's Apostle said, "Where (to go now)?" 
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Gabriel said, "This way," pointing towards the tribe of Bani 
Quraiza. So Allah's Apostle went out towards them.  [4] 
Sahih Bukhari-Volume 5, Book 59, Number 449: 
‘Narrated Al-Bara: The Prophet said to Hassan, "Abuse them (with 
your poems), and Gabriel is with you (i.e, supports you)." (Through 
another group of sub narrators) Al-Bara bin Azib said, "On the day 
of Quraiza's (besiege), Allah's Apostle said to Hassan bin Thabit, 
'Abuse them (with your poems), and Gabriel is with you (i.e. supports 
you)."’  [5] 
তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬১ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮৫-১৪৮৮ 
 [3] অনুরূপ ব্ণমনা: ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৫৩১ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[4] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৪, ব্ই নম্বর ৫২, হাক্তেস নম্বর ৬৮: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3826-sahih-bukhari-volume-
004-book-052-hadith-number-068.html 
[5] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৪৪৯: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5606-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-449.html 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3826-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-068.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3826-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-068.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5606-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-449.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5606-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-449.html
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৮৮: ব্ানু কুরাইজার  ণহতযা–২: কী ক্তেল েুহাম্মমের অক্তেপ্রায়? 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ব্াষক্তট্ট 

 
 

খন্দক যুদ্ধ গেষ হওয়ার অব্যব্ক্তহত পমরই স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে 
(সাাঃ) "ক্তজব্রাইমলর ক্তনমেমমে" তাাঁর ক্ততন হাজার সেস্ত্র অনুসারীমের সমে ক্তনময় কীরূপ 
দ্রুততায় ব্ক্তন কুরাইজার গ ামত্রর ওপর হােলা িাক্তলময়ক্তেমলন, েীত সন্ত্রস্ত ব্ক্তন কুরাইজার 
গলামকরা প্রাণরক্ষার তাক্ত মে তাাঁমের েু ম েমধ্য আশ্রয় ক্তনমল তাাঁমেরমক িাক্তরক্তেক গথমক 
গঘরাও কমর রাখার োধ্যমে কীোমব্ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ক্তন কুরাইজার 
গলাকমের "অন্তমর ত্রামসর সঞ্চার কমরক্তেমলন” (েুহাম্মমের োক্তব্, তা ক্তেল 'আল্লাহর' 
কাজ!), গঘরাওকৃত অব্স্থায় েুহাম্মে তাাঁর এক ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারীমক কীোমব্ ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলাকমের “কক্তব্তার োধ্যমে  ালা াক্তল করার ক্তনমেমে” ক্তেময়ক্তেমলন - ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। তাাঁমের এই সন্ত্রাস, গঘরাও ও 
 ালা াল িমল ক্তেমনর পর ক্তেন! 
এই েয়াব্হ পক্তরক্তস্থক্ততমত ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের োনক্তসক অব্স্থা গকেন ক্তেল?  
ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা প্রতযক্ষ কমরমেন,  ত পাাঁিক্তি ব্েমরর (৬২২-৬২৭ 
সাল) েুহাম্মমের েক্তেনা জীব্মন েুহাম্মমের প্রতযক্ষ ক্তনমেমমে তাাঁর অনুসারীরা কী 
অজুহামত অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন কমরমেন ১২০ ব্ের ব্য়সী অক্ততবৃ্দ্ধ কক্তব্ আবু্ 
আিাক-গক, সন্তানমক স্তনযপান অব্স্থায় পাাঁি সন্তামনর জননী কক্তব্ আসো-ক্তব্নমত 
োরওয়ান-গক, কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি-গক, অক্তত সাধ্ারণ এক ইহুক্তে ব্যব্সায়ী আবু্ 
আবু্ রাক্তি-গক! (পব্ম: ৪৬-৫০)।    
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তাাঁরা িাকু্ষষ প্রতযক্ষ কমরমেন, োত্র ব্ের ক্ততমনক আম  ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্র ও ব্ের 
গেমড়ক আম  ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
কীোমব্ তাাঁমের েত েত ব্েমরর ক্তেমি-োক্তি গথমক প্রায় এক ব্মস্ত্র গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত 
কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি কমরমেন লুণ্ঠন ও ো াোক্ত ! (পব্ম: ৫১-৫২ ও ৭৫)।  
তাাঁরা জামনন, ব্ক্তন গকউনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর “সেস্ত োনুষমক েুহাম্মে হতযা 
করমত গিময়ক্তেমলন", তাাঁমের জীব্ন রক্ষা গপময়মে অসীে সাহসী আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই 
ক্তব্ন সালুল ও তাাঁর অনুসারীমের প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ। 
এত ক্তকেুর পমরও ক্তক তাাঁরা ধ্ারণা করমত পামরনক্তন গয, তাাঁমের োম য কী ঘিমত যামচ্ছ? 
ো-ব্াব্া, স্ত্রী, পুত্র-কনযা, োই-েেী, আত্মীয়-স্বজন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, পক্তরব্ার-পক্তরজনমের 
ক্তনময় ক্তেমনর পর ক্তেন েু ম-েমধ্য অব্রুদ্ধ ক্তব্েীক্তষকােয় জীব্ন অক্ততব্াহন-কামল েৃতুযেময় 
প্রকক্তম্পত ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা কী োব্মেন? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮৭) পর: 
‘কুরাইে ও ঘাতািান গ ামত্রর গলামকরা যখন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের গরমখ 
প্রস্থান কমর, কাব্ ক্তব্ন আসামের কামে গেয়া প্রক্ততজ্ঞা রক্ষার ক্তনক্তেমি  হুময়ই ক্তব্ন 
আখতাব্ ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের সমে তামের েুম মর গেতমর অব্স্থান গনয়। [পব্ম: 
৮০]। যখন তারা ক্তনক্তশ্চতরূমপ অনুেব্ কমর গয, আল্লাহর নব্ী তামেরমক গেষ না কমর 
ক্তিমর যামব্ না, তখন কাব্ ক্তব্ন আসাে তার গলাকমের ব্মল: 
"গহ ইহুক্তেরা, গতাোমের পক্তরক্তস্থক্তত গয কী, তা গতােরা গেখমতই পাচ্ছ; আক্তে 
গতাোমের ক্ততনক্তি ক্তব্কল্প প্রস্তাব্ গপে করমব্া। গযক্তি োল ব্মল েমন কর, গসিাই কমরা। 
১) আেরা এই গলাকক্তিমক সতয নব্ী ব্মল গেমন ক্তনময় তার অনুসরণ করমব্া, কারণ 
আল্লাহর ইচ্ছায় গতাোমের কামে এিা স্পষ্ট হময়মে গয, ক্ততক্তনই হমলন গসই নব্ী, ক্তযক্তন 
গপ্রক্তরত হময়মেন, ও ক্ততক্তনই হমলন গসই ব্যক্তি, যার ক্তব্ষয় গতাোমের োমস্ত্র উমল্লখ 
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আমে; তাহমলই গতাোমের জীব্ন, গতাোমের সম্পে, গতাোমের স্ত্রী ও সন্তানরা রক্ষা 
পামব্।" 
তারা ব্মল, "আেরা গতৌরামতর আইন কখমনাই ব্জমন করমব্া না ও অনয ক্তকেুর ক্তব্ক্তনেময় 
কখমনাই তা পক্তরব্তমন করমব্া না।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে গতােরা এই প্রস্তামব্ রাজী না হমত পামরা, তমব্ 
২) এমসা, আেরা আোমের স্ত্রী ও সন্তানমের হতযা কক্তর, যামত আোমের গকান ক্তপেুিান 
না থামক, তারপর আেরা পুরুষরা উনু্মি তরব্াক্তর হামত েুহাম্মে ও তার অনুসারীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ ততক্ষণ পযমন্ত লড়াই কক্তর, যতক্ষমণ না আল্লাহ আোমের ও েুহাম্মমের েমধ্য 
িয়সালা কমরন। যক্তে আেরা ধ্বংস হই, তাই হমব্া ও আেরা গকামনা সন্তান রাখমব্া 
না, গযন তারা আোমের জনয গকামনা েুক্তশ্চন্তার কারণ হয়। যক্তে আেরা জয়ী হই তমব্ 
আেরা অনয স্ত্রী ও সন্তান অজমন করমত পারমব্া।" 
তারা ব্মল, "এই হতো য গব্িারামের ক্তক আোমের হতযা করা উক্তিত? তারা যক্তে েমরই 
যায়, তমব্ জীব্মন গব্াঁমি গথমক আর কী লাে?" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে গতােরা এই প্রস্তামব্ রাজী না হমত পামরা, তমব্ 
৩) আজমকর রাক্তত্রক্তি হমলা সাব্াহ-র পূব্মরাক্তত্র, আো করা যায় গয, গস কারমণ েুহাম্মে 
ও তার অনুসারীরা এই উপলক্তি করমব্ গয, তারা আোমের কাে গথমক ক্তনরাপে। সুতরাং 
গনমে এমসা ক্তনমি, সম্ভব্ত, আেরা েুহাম্মে ও তার অনুসারীমের অতক্তকমত আক্রেমণর 
োধ্যমে পরাস্ত করমত পারমব্া।" 
তারা ব্মল, "আোমেরমক ক্তক সাব্াহ ক্তেনক্তি অপক্তব্ত্র করমত হমব্, গযেনক্তি করার কারমণ 
আোমের পূব্মপুরুষরা ব্ানমর রূপান্তক্তরত হময়ক্তেল?" 
ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "গতাোমের েমধ্য এেন গকউ গনই, গয জমন্মর পর গথমক কখমনা 
এইরূপ পক্তরক্তস্থক্ততর সমু্মখীন হময় তার সোধ্ান কমরমে, যার োধ্যমে গস জামন গয, এেন 
পক্তরক্তস্থক্ততমত তার কী করা উক্তিত।" 
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তারপর তারা আল্লাহর নব্ীর কামে খব্র পাঠায় এই ব্মল, "ব্ক্তন আের ক্তব্ন আউি 
গ ামত্রর (কারণ তারা ক্তেল আল-আউস গ ামত্রর ক্তেত্র) আবু্ লুব্াব্া ক্তব্ন আব্েুল েুনক্তধ্র-
গক আোমের কামে পাঠান, গযন তার সামথ আেরা পরােেম করমত পাক্তর।" [3] 
 
তাই আল্লাহর নব্ী তামক তামের কামে পাঠান। যখন তারা তামক গেমখ, তখন তারা 
এমস তার সামথ সাক্ষাৎ কমর। েক্তহলা ও ক্তেশুরা তার সমু্মমখ এমস কান্না শুরু কমর। 
ক্ততক্তন তামের জমনয হন েুাঃক্তখত। 
তারা ব্মল, "এই আবু্ লুব্াব্া, গতাোর ক্তক েমন হয় গয, েুহাম্মমের ক্তসদ্ধামন্তর কামে 
আোমের আত্মসেপমণ করা উক্তিত?" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "হযাাঁ"; তারপর তার  লার ক্তেমক তার হামতর অেুক্তল ক্তনমেমে কমরন, 
যার োমন হমলা ব্যাপক হতযা (slaughter)। 
আবু্ লুব্াব্া ব্মলন, "আক্তে আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর ব্যাপামর তামেরমক ক্তেথযা ব্মলক্তে, তা 
বু্েমত গপমর আোর পা গসখান গথমক সরক্তেল না।" 
তারপর ক্ততক্তন তামেরমক গেমড় িমল আমসন ও আল্লাহর নব্ীর কামে প্রতযাব্তমন না কমর 
েসক্তজমের একক্তি থামের সামথ ক্তনমজমক গব্াঁমধ্ রামখন ও ব্মলন, "আক্তে যা কমরক্তে তার 
জনয আল্লাহর কাে গথমক ক্ষো পাওয়ার পূমব্ম আক্তে এই স্থানক্তি গেমড় যাব্ না," ক্ততক্তন 
আল্লাহর কামে প্রক্ততজ্ঞা কমরন গয, ক্ততক্তন আর কখমনা ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তনকি 
যামব্ন না ও গয-েহমর ক্ততক্তন আল্লাহ ও তার নব্ীর ব্যাপামর ক্তেথযা ব্মলমেন, গসখামন 
আর কখমনা গেখা গেমব্ন না। [4] 
আল্লাহর নব্ী তার জনয অমনকক্ষণ অমপক্ষায় ক্তেমলন; তার এই ব্যাপারক্তি যখন ক্ততক্তন 
শুনমত পান, তখন ব্মলন, "যক্তে গস আোর কামে আসমতা তমব্ আক্তে হয়মতা তার জনয 
ক্ষো প্রাথমনা করতাে, ক্তকন্তু গয-ব্যব্হারক্তি এখন গস কমরমে, তা গেখার পর আক্তে তামক 
তার ঐ স্থানক্তি গেমড় িমল গযমত গেব্ না, যতক্ষণ পযমন্ত না আল্লাহ তামক ক্ষো কমর।" 
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ইয়াক্তযে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন কুসাময়ত আোমক ব্মলমেন, আল্লাহর নব্ীর কামে আবু্ 
লুব্াব্ার ক্ষোপ্রাক্তপ্তর খব্রক্তি আমস গোর গব্লায় (প্রতূযমষ), তখন ক্ততক্তন উমম্ম 
সালাোর  ৃমহ অব্স্থান করক্তেমলন। [5] [6] 
উমম্ম সালাো ব্মল, "গোর গব্লায় যখন আক্তে শুনমত পাই, আল্লাহর নব্ী হাসমেন, আক্তে 
তাাঁমক ব্ক্তল, 'আপক্তন হাসমেন গকন? আল্লাহ গযন আপনামক হাক্তস-খুক্তে রামখ!" 
ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "আবু্ লুব্াব্ামক ক্ষো করা হময়মে।" 
উমম্ম সালাো ব্মল, "আক্তে ক্তক পাক্তর না এই সুখব্রক্তি তামক জানামত?" 
যখন ক্ততক্তন ব্মলন গয, গস তা করমত পামর; তখন গস উমঠ ক্ত ময় তার ঘমরর েরজায় 
সােমন োাঁড়ায় (আল্লাহর নব্ীর ব্াসাক্তি ক্তেল েসক্তজে সংলে, গযখামন আবু্ লুব্াব্া 
ক্তনমজমক গব্াঁমধ্ গরমখক্তেল) (এই ঘিনাক্তি ঘমিক্তেল েক্তহলামের পেমার ক্তব্ধ্ান জাক্তর হওয়ার 
আম ) ও ব্মল, "গহ আবু্ লুব্াব্া, আনন্দ কমরা, কারণ আল্লাহ গতাোমক ক্ষো কমরমে।" 
গলামকরা তামক েুি করার জনয েুমি আমস। ক্ততক্তন ব্মলন, "না, যতক্ষমণ না আল্লাহর 
নব্ী আোমক তাাঁর ক্তনজ হামত েুি না কমরন।" আল্লাহর নব্ী িজমরর নাোমজর জনয 
তার পাে ক্তেময়  েনকামল তামক েুি কমরন।’ [7] 
ইব্মন ক্তহোমের (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) গনাি: 
‘আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ কাতাো হইমত > ইসোইল ক্তব্ন আবু্ খাক্তলমের কাে গথমক পাওয়া 
তমথযর ক্তেক্তিমত সুক্তিয়ান ক্তব্ন ইউময়নামক ব্মলমেন গয, আবু্ লুব্াব্ার এই ঘিনার 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ নাক্তজল কমর:  
৮:২৭ - "গহ ঈোনোর ণ, গখয়ানত কমরা না আল্লাহর সামথ ও রসূমলর সামথ এব্ং 
গখয়ানত কমরা না ক্তনমজমের পারস্পক্তরক আোনমত গজমন-শুমন।"’ [4]     
'ক্ততক্তন [আবু্ লুব্াব্া]  ামের গুাঁক্তড়র (stump) সামথ েয় রাত পযমন্ত ক্তনমজমক গব্াঁমধ্ 
রামখন। প্রক্তত ওয়াি নাোমজর সেয় তার স্ত্রী তার কামে আসমতা ও নাোমজর জনয 
তার ব্াাঁধ্ন খুমল ক্তেত। তারপর ক্ততক্তন ক্তিমর ক্ত ময় আব্ার ক্তনমজমক  ামের গুাঁক্তড়র সামথ 
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গব্াঁমধ্ রাখমতন, যা এক েুহাক্তেস আোমক জাক্তনময়মেন। তাাঁর এই অনুমোিনার 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহর তরি গথমক নাক্তজল হয়: 
৯:১০৩ [৯:১০২] - "আর গকান গকান গলাক রময়মে যারা ক্তনমজমের পাপ স্বীকার কমরমে, 
তারা ক্তেক্তশ্রত কমরমে একক্তি গনককাজ ও অনয একক্তি ব্েকাজ। েীঘ্রই আল্লাহ হয়ত 
তামেরমক ক্ষো কমর গেমব্ন। ক্তনাঃসমন্দমহ আল্লাহ ক্ষোেীল করুণােয়।"’ [7]            
(অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের িারা িাক্তরক্তেক গথমক অব্রুদ্ধ েুম মর েমধ্য অব্স্থানকামল েীত সন্ত্রস্ত ব্ক্তন 
কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা যখন বু্েমত পামরন, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরমক 
গেষ না কমর ক্তিমর যামব্ না, তখন তাাঁরা েুহাম্মমের কামে এই েমেম খব্র পাঠান 
গয, ক্ততক্তন গযন ব্ক্তন আের ক্তব্ন আউি গ ামত্রর আবু্ লুব্াব্া ক্তব্ন আব্েুল েুনক্তধ্র গক 
তামের কামে পাঠান, গযন তাাঁরা তার সামথ পরােেম কমর ক্তসদ্ধান্ত ক্তনমত পামরন। 
তাাঁমের এই প্রস্তামব্ েুহাম্মে, আবু্ লুব্াব্া ক্তব্ন আব্েুল েুনক্তধ্রমক তাাঁমের কামে পাঠান। 
ব্ক্তন কুরাইজার এই অসহায় অব্স্থা ও তাাঁমের পক্তরব্ার পক্তরজনমের কান্না-কাক্তি গেমখ 
েুহাম্মমের এই প্রক্ততক্তনক্তধ্ েুাঃক্তখত ও আমব্ প্রব্ণ হময় পমড়ন। ক্ততক্তন তাাঁমেরমক 
আত্মসেপমমণর পরােেম গেন ও “একই সামথ ইোরায় জাক্তনময় গেন গয তামের জনয কী 
অমপক্ষা করমে।" 
ব্লা হমচ্ছ গয, এই কেমক্তি করার পরই ক্ততক্তন অনুতপ্ত হময় অনুমোিনা শুরু কমরন, 
ক্তনমজমক কষ্ট গেয়া শুরু কমরন ও েসক্তজে সংলে এক  ামের গুাঁক্তড়র সামথ ক্তনমজমক 
গব্াঁমধ্ গরমখ গঘাষণা গেন গয, ক্ততক্তন আল্লাহ ও তাাঁর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেথযা ব্মলমেন ও 
যতক্ষণ পযমন্ত না "আল্লাহ" তামক ক্ষো করমব্ন ততক্ষণ ক্ততক্তন ব্ন্দী অব্স্থামতই 
থাকমব্ন। 
স্পষ্টত:ই ক্ততক্তন ক্তেমলন অতযন্ত েীত-সন্ত্রস্ত! এখন প্রশ্ন হমলা: 
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১) "কার েময় আবু্ লুব্াব্া ক্তেমলন েীত-সন্ত্রস্ত? আল্লাহর েময়? নাক্তক েুহাম্মমের 
েময়? আল্লাহ তামক ক্ষো কমরমেন ক্তক না, তা ক্ততক্তন কীোমব্ জানমব্ন? তার কামে গতা 
তথাকক্তথত গকামনা 'ওহী' আমস না! তাহমল? েীত-সন্ত্রস্ত অব্স্থায় প্রকৃতপমক্ষ ক্ততক্তন কার 
কাে গথমক "ক্ষো পাব্ার" প্রতীক্ষা করক্তেমলন?" 
এর জব্াব্ হমলা, "আল্লাহ" তামক ক্ষো কমরমেন ক্তক না, তা জানার একোত্র ব্াহন হমলা 
"েুহাম্মে"; অথমাৎ, েুহাম্মে তামক যতক্ষণ পযমন্ত ক্ষো না করমব্ন, ততক্ষণ পযমন্ত ক্ততক্তন 
গসই স্থানক্তি তযা  কমর গকাথাও গযমত রাক্তজ ক্তেমলন না। যার প্রোণ আেরা গেখমত পাই 
এই উপাখযামনর গেষ েৃমেয! যখন গলামকরা তামক েুি করার জনয েুমি আমস, তখন 
ক্ততক্তন তামের সাি জাক্তনময় গেন গয "যতক্ষমণ না আল্লাহর নব্ী তামক ক্তনজ হামত েুি 
না করমব্ন" তমতাক্ষণ পযমন্ত ক্ততক্তন েুি হমব্ন না। এর সরল অথম হমলা, প্রকৃতপমক্ষ 
আবু্ লুব্াব্া ক্তেমলন েুহাম্মমের (আল্লাহর) েময় েীত!" 
২) "আবু্ লুব্াব্া ক্তক সক্ততযই 'নব্ীর অক্তেপ্রায়' না গজমনই ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের 
এেনক্তি জাক্তনময়ক্তেমলন? নাক্তক ব্ক্তন কুরাইজার অসহায় ক্তব্পযমস্ত অব্স্থা প্রতযক্ষ কমর 
আমব্ম র ব্মে "েুহাম্মমের প্রকৃত অক্তেপ্রায়" প্রকাে করার পর ক্ততক্তন েুহাম্মমের েময় 
ক্তেমলন েীত-সন্ত্রস্ত?" 
এর অতযন্ত স্পষ্ট জব্াব্ আমে ব্ক্তন কুরাইজা উপাখযামনর পরব্তমী ঘিনা প্রব্ামহ। 
েুহাম্মমের প্রতযক্ষ গনতৃমত্ব েুহাম্মে অনুসারীমের এই গঘরাও, সন্ত্রাস ও  ালা াল 
িমল েীঘম ২৫ ক্তেন! এেত অব্স্থায় যখন পক্তরক্তস্থক্তত তাাঁমের জনয অতযন্ত েুাঃসহ হময় পমড়, 
তখন তাাঁরা "ক্তব্না েমতম েুহাম্মমের কামে আত্মসেপমণ করমত ব্াধ্য হন"। 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা 
অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে।] 
The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2] 
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‘Now Huyayy b. Akhtab had gone with B. Qurayza into their forts 
when Quraysh and Ghatafan had withdrawn and left them, to keep 
his word to Ka'b b. Asad; and when they felt sure that the apostle 
would not leave them until he had made an end of them Ka'b b. 
Asad said to them: 
'O Jews, you can see what has happened to you; I offer you three 
alternatives. Take which you please.' 
(i) We will follow this man and accept him as true, for by God it has 
become plain to you that he is a prophet who has been sent and 
that it is he that you find mentioned in your scripture; and then 
your lives, your property, your women and children will be saved. 
They said, 'We will never abandon the laws of the Torah and never 
change it for another.' He said, 'Then if you won't accept this 
suggestion 
(ii) let us kill our wives and children and send men with their swords 
drawn to Muhammad and his companions leaving no encumbrances 
behind us, until God decides between us and Muhammad. If we 
perish, we perish, and we shall not leave children behind us to cause 
us anxiety. If we conquer we can acquire other wives and children.' 
They said, 'Should we kill these poor creatures? What would be the 
good of life when they were dead?' He said, 'Then if you will not 
accept this suggestion 
(iii) tonight is the eve of the sabbath and it may well be that 
Muhammad and his companions will feel secure from us then, so 
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come down, perhaps we can take Muhammad and his companions 
by surprise.' 
They said: 'Are we to profane our sabbath and do on the sabbath 
what those before us of whom you well know did and were turned 
into apes?' 
He answered, 'Not a single man among you from the day of your 
birth has ever passed a night resolved to do what he knows ought 
to be done.' 
Then they sent to the apostle saying, 'Send us Abu Lubaba b. 'Abdu'l-
Mundhir, brother of B. 'Amr b. 'Auf (for they were allies of al-Aus), 
that we may consult him.' [3] 
So the apostle sent him to them, and when they saw him they got 
up to meet him. The women and children went up to him weeping 
in his face, and he felt sorry for them. They said, 'Oh Abu Lubaba, 
do you think that we should submit to Muhammad's judgement?' 
He said, 'Yes,' and pointed with his hand to his throat, signifying 
slaughter. 
Abu Lubaba said, 'My feet had not moved from the spot before I 
knew that I had been false to God and His apostle.' Then he left 
them and did not go to the apostle but bound himself to one of the 
pillars in the mosque saying, 'I will not leave this place until God 
forgives me for what I have done,' and he promised God that he 
would never go to B. Qurayza and would never be seen in a town 
in which he had betrayed God and His apostle. [4] When the apostle 
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heard about him, for he had been waiting for him a long time, he 
said, 'If he had come to me I would have asked forgiveness for him, 
but seeing that he behaved as he did I will not let him go from his 
place until God forgives him.' 
Yazid b. 'Abdullah b. Qusayt told me that the forgiveness of Abu 
Lubaba came to the apostle at dawn while he was in the house of 
Umm Salama. [5] [6]. She said: 'At dawn I heard the apostle laugh and 
I said: 'Why did you laugh? May God make you laugh!' 
He replied, 'Abu Lubaba has been forgiven.' 
She said, 'Cannot I give him the good news?' and when he said that 
she could she went and stood at the door of her room (The prophet's 
house was next door to the mosque where Abu Lubaba had tied 
himself.) (this was before the veil had been prescribed for women) 
and said, 'O Abu Lubaba, rejoice, for God has forgiven you'; and men 
rushed out to set him free. 
He said, 'No, not until the apostle frees me with his own hand.' 
When the apostle passed him when he was going out to morning 
prayer he set him free.’ [7] 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৩ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮৭-১৪৯০ 
 [3] ক্তব্ন আউি গ াত্রক্তি ক্তেল আল-আউস গ ামত্রর ক্তেত্র; আর ব্ক্তন কুরাইজা গ াত্র ক্তেল আল-আউস 
গ ামত্রর ক্তেত্র। 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর নম্বর ৭০৭, পৃষ্ঠা ৭৬৪ 
‘God sent down concerning Abu Lubaba according to what Sufyan b Uyayna from 
Ismail b Abu Khalid from Abdullah b Abu Qatada said, “O ye who believe, do not 
betray God and the apostle and be false to your engagement while you know what 
you are doing. (8:27)”’ 
[5] ‘ইয়াক্তযে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন কুসাময়ত ৯০ ব্ের ব্য়মস ৭৪০ খৃষ্টামব্দ (ক্তহজক্তর ১২২ সাল) েৃতুযব্রণ 
কমরন’।  
[6] ‘উমম্ম সালাোর প্রািন স্বােী আবু্ সালাো ওহুে যুমদ্ধ (এক্তপ্রল, ৬২৬ সাল) ক্তনহত হওয়ার পর 
েুহাম্মে তামক ক্তব্ব্াহ কমরন। েুহাম্মমের প্রমতযক স্ত্রী তাাঁর  ৃমহর ক্তেন্ন ক্তেন্ন কােরায় অব্স্থান করমতন; 
তাাঁর  ৃহক্তি ক্তেল েসক্তজে সংলে। ব্লা হয় গয ক্ততক্তন তাাঁর স্ত্রীমের সামথ পালাক্রমে রাক্তত্র যাপন 
করমতন’। 
[7] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর নম্বর ৭০৮, পৃষ্ঠা ৭৬৪ 
‘He remained tied to stump for six nights. His wife used to come to him at every 
time of prayer and untie him for prayer. Then he would return and tie himself 
to the stump according to what a traditionist told me, and the verse which came 
down about his repentance is the word of God, “And others who confess their 
sins have mingled good actions with bad; it may be that God will forgive them; 
God is forgiving, merciful” (9:103).”’ 

 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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৮৯: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা– ৩: “হতযাকাণ্ড”প্রক্ততমরামধ্র প্রমিষ্টা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গতষক্তট্ট 

 
 

েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ৎ ব্ংে-ব্ংোনুক্রমে ব্সব্াসরত েক্তেনায় তখনও অব্ক্তস্থত 
তৃতীয় ও গেষ সম্পেোলী ইহুক্তে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা স্বমঘাক্তষত আমখক্তর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর সেস্ত্র অনুসারীমের িারা িারক্তেক গথমক অব্রুদ্ধ, 
েীত-সন্ত্রস্ত ও েুাঃসহ অব্স্থায় কী কারমণ েুহাম্মমের কামে অনুমরাধ্ কমরক্তেমলন, ক্ততক্তন 
গযন তাাঁমের ক্তেত্র আল আউস গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ক্তন আের ক্তব্ন আউি গ ামত্রর আবু্ 
লুব্াব্া ক্তব্ন আব্েুল েুনক্তধ্র-গক তাাঁমের কামে পাঠান, আবু্ লুব্াব্া তাাঁমের করুণ অব্স্থা 
প্রতযক্ষ কমর তাাঁমেরমক কী পরােেম ক্তেময়ক্তেমলন, কীোমব্ ক্ততক্তন তাাঁমেরমক েুহাম্মমের 
অক্তেপ্রায় জাক্তনময় ক্তেময়ক্তেমলন ও তার পমরই ক্ততক্তন তা "ক্তেথযা আখযা" ক্তেময় কীোমব্ তাাঁর 
গসই কমেমর জনয অনুমোিনা প্রকাে কমর ক্তনমজমক কষ্ট গেয়া শুরু কমরক্তেমলন, কীোমব্ 
ক্ততক্তন গসই পক্তরক্তস্থক্তত গথমক েুক্তি গপময়ক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা 
আম র পমব্ম করা হময়মে। 
প্রশ্ন ক্তেল, "আবু্ লুব্াব্া ক্তক সক্ততযই 'নব্ীর অক্তেপ্রায়' না গজমনই ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলাকমের এেনক্তি জাক্তনময়ক্তেমলন? নাক্তক ব্ক্তন কুরাইজার অসহায় ক্তব্পযমস্ত অব্স্থা প্রতযক্ষ 
কমর আমব্ম র ব্মে "েুহাম্মমের প্রকৃত অক্তেপ্রায়" প্রকাে করার পর েুহাম্মমের েময় 
ক্ততক্তন ক্তেমলন েীত-সন্ত্রস্ত?" 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮৮) পর: 
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‘গয রামত ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকরা আল্লাহর নব্ীর কামে আত্মসেপমণ কমরন, 
গসই রামত থালাব্া ক্তব্ন সায়ায়া (Tha'laba b. Sa'ya) ও তার োই উসাময়ে (Usayd) 
ক্তব্ন সায়ায়া এব্ং আসাে ক্তব্ন উব্াময়ে (Asad b. 'Ubayd) ইসলাে ধ্েম গ্রহণ কমরন; 
এই গলাকগুক্তল ক্তেল ব্ক্তন হােল গ ামত্রর অন্তেুমক্ত, যার সমে ব্ক্তন কুরাইজা ব্া ব্ক্তন 
আল-নাক্তের গ ামত্রর সংক্তেষ্টতা ক্তেল না (তামের ব্ংেতাক্তলকা ক্তেল আরও 
অমনক ওপমর)। 
আের ক্তব্ন সু'ো আল-কুরাক্তজ' (Amr b. Su'da al-Qurazi) গসই রামত ব্াইমর গব্র 
হময় আমসন ও আল্লাহর নব্ীর রক্ষীব্াক্তহনীর কব্মল পমড়ন, তারা েুহাম্মে ক্তব্ন 
োসলাোর গনতৃমত্ব পাহারায় ক্তনময়াক্তজত ক্তেমলন। তারা তাাঁমক িযামলে কমর। 
ঘিনা হমলা, আের আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্শ্বাসঘাতকতা কমর ব্ক্তন কুরাইজার 
গলাকমের সামথ অংেগ্রহণ করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন এই ব্মল, "আক্তে আল্লাহর 
নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ কখমনা ক্তব্শ্বাসঘাতকতা করমব্া না।" 
েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো তামক ক্তিনমত পামরন ও ব্মলন, "গহ আল্লাহ, আেেমব্ান গলামকর 
ত্রুক্তি সংমোধ্মনর সুমযা  (সম্মান) গথমক আোমক ব্ক্তঞ্চত কমরা না', ও তামক ক্ততক্তন 
তার পমথ গযমত গেন। ক্ততক্তন গসই রামত েক্তেনায় আল্লাহর নব্ীর েসক্তজমের েুয়ার পযমন্ত 
 েন কমরন; তারপর ক্ততক্তন উধ্াও হময় যান। ক্ততক্তন গকাথায় ক্ত ময়মেন, তা এখন পযমন্ত 
জানা যায়ক্তন।  
যখন আল্লাহর নব্ীমক এই খব্রক্তি জানামনা হয়, ক্ততক্তন ব্মলন, "আল্লাহ ঐ গলাকক্তিমক 
তার ক্তব্শ্বস্ততার কারমণ উদ্ধার কমরমেন।" 
ক্তকেু গলামকর অক্তেমযা  এই গয, যখন ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা আল্লাহর নব্ীর কামে 
আত্মসেপমণ কমরন, তখন ক্ততক্তন ব্ক্তন কুরাইজার ব্ন্দীমের সমে এক নষ্ট েক্তড় ক্তেময় ব্াাঁধ্া 
অব্স্থায় ক্তেমলন; তারপর তার গসই পুরামনা েক্তড় গসখামন পমড় থাকমত গেখা যায়, 
গকউই জামন না গয, গস গকাথায় ক্ত ময়মে ও গস কারমণই আল্লাহর নব্ী ঐ উক্তিগুমলা 
কমরন। সক্ততযই গয কী ঘমিক্তেল, তা আল্লাহই জামন। 
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গসইক্তেন সকামল তাাঁরা যখন আল্লাহর নব্ীর ক্তসদ্ধামন্তর কামে আত্মসেপমণ কমরন, আল-
আউস গ ামত্রর গলামকরা গসখামন গেৌমড় হাক্তজর হয় (leapt up) ও ব্মল, 
"গহ আল্লাহর নব্ী, তারা আোমের ক্তেত্র, খাযরাজমের নয়। সম্প্রক্তত আপক্তন আোমের 
এই সহকেমীর ক্তেত্রমের সমে কীরূপ ব্যব্হার কমরমেন, তা আপক্তন জামনন।" 
 

ঘিনা হমলা, আল্লাহর নব্ী আল-খাযরাজ গ ামত্রর ক্তেত্র ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর গলাকমের 
গঘরাও কমরক্তেমলন। যখন তারা তাাঁর ক্তসদ্ধামন্তর কামে আত্মসেপমণ 
কমরক্তেমলন, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল তামের জনয তাাঁর কামে আমব্েন 
কমরক্তেমলন ও ক্ততক্তন তামক তা ক্তেময়ক্তেমলন। [পব্ম: ৫১]। 
গস কারমণ যখন আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা এেনক্তি আমব্েন কমর, আল্লাহর নব্ী 
ব্মলন, "গহ আল-আউস, যক্তে গতাোমেরই গকামনা এক গলাক তামের ক্তব্ষময় রায় প্রোন 
কমর, তমব্ ক্তক গতােরা সন্তুষ্ট হমব্?" 
 

যখন তারা তামত রাক্তজ হয়, তখন ক্ততক্তন ব্মলন গয, সাে ক্তব্ন েুয়াে হমলা গসই গলাক।' [3] 
(‘ ----- In the morning they submitted to the apostle's judgement 
and al-Aus leapt up and said, 'O Apostle, they are our allies, not 
allies of Khazraj, and you know how you recently treated the allies 
of our brethren.' Now the apostle had besieged B. Qaynuqa who 
were allies of al-Khazraj and when they submitted to his judgment 
'Abdullah b. Ubayy b. Salul had asked him for them and he gave 
them to him; so when al-Aus spoke thus the apostle said: 'Will you 
be satisfied, O Al-Aus, if one of your own number pronounces 
judgement on them?' When they agreed he said that Sa'd b. 
Mu'adh was the man.’)      (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 



 

 

P
ag

e3
2

2
 

>>> ওপমর ব্ক্তণমত আক্তে উৎমসর ব্ণমনার প্রথে অংেক্তিমত ব্লা হমচ্ছ গয, ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর অন্তেুমি আের ক্তব্ন সু'ো আল-কুরাক্তজ নামের এক গলাক েুহাম্মমের সামথ 
ক্তব্শ্বাসঘাতকতা কমরনক্তন, গয-কারমণ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমক খুন কমরনক্তন, 
ক্ততক্তন উধ্াও হময় ক্ত ময়মেন; েুহাম্মমের োষায়, "আল্লাহ তামক উদ্ধার কমরমে--।" 
 

ক্তকন্তু খন্দক যুমদ্ধর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমণ আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, খন্দক যুদ্ধ 
উপাখযামনর আক্তে উৎমসর ব্ণমনার (পব্ম: ৭৭-৮৬) গকাথাও ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গকামনা গলাক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের “কখমনা গকামনারূপ” আক্রেণ ব্া 
হতযা গিষ্টা কমরমেন, ক্তকংব্া তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয-গিষ্টা কমরমেন, 
ক্তকংব্া তাাঁরা ক্তেত্রব্াক্তহনীর সামথ গকামনারূপ সক্তক্রয় স্বতাঃসূ্ফতম গযা ামযা  গিষ্টা কমরমেন 
- এেন সুক্তনক্তেমষ্ি একক্তিও তথয ব্া প্রোণ (Evidence) গকাথাও গনই! 
সুতরাং, প্রাপ্ত তথয-উপামির ক্তেক্তিমত আেরা জানমত পাই গয, “ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর ওপর িুক্তিেে ও ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয করার অজুহাত" ইসলামের হাজারও 
ক্তেথযািামরর একক্তি”। 
ওপমর ব্ক্তণমত উপাখযামনর গেষ অংেক্তিমত ব্লা হমচ্ছ, ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 
েুহাম্মমের কামে আত্মসেপমণ করার পর তাাঁমের ক্তেত্র আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা 
গেৌমড় েুহাম্মমের কামে এমস হাক্তজর হন। 
তারা েুহাম্মেমক স্মরণ কক্তরময় গেন গয, খাযরাজ গ ামত্রর েলপক্তত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াইময়র আমব্েন/হস্তমক্ষমপর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত খাযরাজ গ ামত্রর ক্তেত্র ব্ক্তন 
গকইনুকা গ ামত্রর (ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর) গলাকমের প্রক্তত েুহাম্মে গযেন আিরণ 
কমরক্তেমলন, তাাঁমের সব্াইমক হতযা না কমর প্রায় এক-ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন (পব্ম: 
৫১, ৫২ ও ৭৫); গসই একইরূপ আিরণ েুহাম্মে গযন তামের ক্তেত্র ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলাকমের প্রক্তত কমরন, ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের হতযা না কমরন! 
অথমাৎ 
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"ব্ক্তন কুরাইজার কামে পাঠামনা েুহাম্মমের প্রক্ততক্তনক্তধ্ আবু্ লুব্াব্া ক্তব্ন আব্েুল েুনক্তধ্র 
গযেন ক্তনক্তশ্চতরূমপ জানমতন গয, েুহাম্মমের প্রকৃত অক্তেপ্রায় হমলা "ব্ক্তন কুরাইজা 
 ণহতযা", একইোমব্ আক্তে েক্তেনাব্াসী আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা ও ক্তনক্তশ্চত 
জানমতন গয, েুহাম্মমের প্রকৃত অক্তেপ্রায় হমলা ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের 
 ণহতযা। তাই ব্ক্তন কুরাইজার আত্মসেপমমণর পর, তারা উক্তিেক্তিমি গেৌমড় এমস 
েুহাম্মমের কামে "ব্ক্তন কুরাইজার োনুষমের প্রাণ ক্তেক্ষার আমব্েন” কমরন।" 
তীক্ষ্ণ বু্ক্তদ্ধর েুহাম্মে তামের গসই আমব্েমনর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত তৎক্ষণাৎই গঘাষণা গেন 
গয, যক্তে তামেরই গকামনা গলাক "রায় প্রকাে কমর”, তমব্ তারা তামত রাক্তজ আমে ক্তক না। 
গসই েুহূমতম আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা স্বাোক্তব্কোমব্ই অনুোনও করমত 
পামরনক্তন গয, েুহাম্মে কার নাে গঘাষণা করমত যামচ্ছন! ধ্ারণা করা কক্তঠন নয় গয, তারা 
গেমব্ক্তেমলন, যক্তে তামের গ ামত্রর েধ্য গথমক কাউমক এই োক্তয়ত্ব গেয়া হয় “তমব্ ব্ক্তন 
কুরাইজার গলাকমের প্রাণ রক্ষা হমব্।" তারা েুহাম্মমের এই প্রস্তামব্ যখন সানমন্দ 
রাক্তজ হন, তখন েুহাম্মে গঘাষণা গেন, গসই ব্যক্তিক্তি হমলা "সাে ক্তব্ন েুয়াে!" 
 

গক এই সাে ক্তব্ন েুয়াে? 
এই গসই সা'ে ক্তব্ন েুয়াে, ক্তযক্তন ক্তেমলন েক্তেনার আল-আউস গ াত্র প্রধ্ান! েুহাম্মে 
ক্তনযুি এই ক্তব্িারমকর িাক্তরক্তত্রক তব্ক্তেষ্টয গকেন ক্তেল, ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের সামথ 
তার সম্পকম গকেন ক্তেল ও তাাঁমের সম্পমকম ক্ততক্তন কী রূপ েমনাোব্ গপাষণ করমতন - 
তা আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা অতযন্ত প্রােল োষায় ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর 
গরমখমেন। তাাঁমের গসই ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে: 
১) েুহাম্মমের এই অনুসারী ক্তেমলন অতযন্ত ক্তহংস্র, নৃেংস ও প্রক্তত-ক্তহংসাপরায়ণ! এই 
গসই সা'ে ক্তব্ন েুয়াে, ব্ের যুদ্ধ উপাখযামনর ব্ণমনায় আেরা গজমনক্তে গয এই ব্যক্তির 
প্রেংসায় েুহাম্মে গঘাষণা ক্তেময়ক্তেমলন: 
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"যক্তে আল্লাহর আরে গথমক  জব্ অব্তীণম হমতা তমব্ একোত্র সা'ে ক্তব্ন েুয়াে োড়া 
গকহই রক্ষা গপত না, কারণ গসই শুধু্ ব্মলক্তেল, 'গহ আল্লাহর নব্ী, গলাকমের জীক্তব্ত 
গেমড় গেয়ার গিময় ব্যাপক হতযাকাণ্ডই আোর গব্ক্তে ক্তপ্রয়’।” (পব্ম: ৩৬)।  
২) এই গসই সা'ে ক্তব্ন েুয়াে, ক্তযক্তন ক্তেমলন হঠকারী গেজামজর গলাক, খন্দক যুমদ্ধর 
প্রাক্কামল িুক্তি েমের অজুহামত ক্তযক্তন ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের  ালা াক্তল ও অপোন 
কমরন! (পব্ম: ৮০)।  
৩) এই গসই সা'ে ক্তব্ন েুয়াে, ক্তযক্তন খন্দক যুমদ্ধ গুরুতর আহত হন! ক্ততক্তন আহত হন 
ক্তহব্ব্ান ক্তব্ন কাময়স নােক এক কুরাইমের ক্তনক্তক্ষপ্ত তীমরর আঘামত, ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলামকরা গকামনাোমব্ই তাাঁর এই ঘিনার জনয োয়ী ক্তেমলন না। তা সমেও, 
েুহাম্মে ক্তনযুি েৃতুযপথযাত্রী এই ক্তব্িারক, "ব্ক্তন কুরাইজার উপর তার আকাঙ্ক্ষা 
িক্তরতাথম” করার পূব্ম পযমন্ত তামক েৃতুযব্রণ করমত না গেয়ার জনয আল্লাহর েরব্ামর 
আমব্েন কমরন! (পব্ম: ৮৩)। 
“সাে ক্তব্ন েুয়ামের এই িাক্তরক্তত্রক তব্ক্তেষ্টয ও ব্ক্তন কুরাইজার প্রক্তত সা'গের প্রক্ততক্তহংসা 
ও ক্তজঘাংসার অক্তেপ্রাময়র ক্তব্ষময় সেযক অব্ক্তহত থাকা সমেও আল-আউস গ ামত্রর 
আমব্েমনর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত এেন একজন হঠকারী গেজামজর, প্রক্ততক্তহংসাপরায়ণ, তীরক্তব্দ্ধ 
যুদ্ধাহত েৃতুযপথযাত্রী "ব্ক্তন কুরাইজার উপর তার আকাঙ্ক্ষা িক্তরতাথম করার অক্তেপ্রাময় 
েৃঢ় সংকল্প” ব্যক্তিমক েুহাম্মে কী উমেমেয ব্ক্তন কুরাইজার োক্তস্তক্তনধ্মারক রূমপ ক্তনযুি 
কমরক্তেমলন, তা উপলক্তি করার জনয ক্তক েহাজ্ঞানী হওয়ার প্রময়াজন আমে?” 
ইসলােমক ক্তনখুাঁতোমব্ জানার সব্মিময় সহজ পন্থা হমলা েুহাম্মেমক জানা! গয 
েুহাম্মেমক জামন, গস ইসলাে জামন। গয েুহাম্মেমক জামন না, গস ইসলাে জামন না! 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৩ 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of 
California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-
3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯০-১৪৯২ 
[3] আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল ক্তেমলন খাযরাজ গ াত্র-প্রধ্ান ও েক্তেনার ক্তব্ক্তেষ্ট 
গনতৃবৃ্মন্দর একজন। ক্ততক্তন ক্তেমলন েুসলোন, ক্তকন্তু েুহাম্মমের ক্তকেু ক্তসদ্ধামন্তর ক্তব্রুমদ্ধ 
অব্স্থান গনয়ার কারমণ তাাঁমক সাধ্ারণত: "েুনাক্তিক (Hypocrite)" নামে আখযাক্তয়ত 
করা হয়।  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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৯০: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৪: রায় গঘাষণা- ‘ব্যাপক হতযা, ধ্ষমণ ও লুি’! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গিৌষক্তট্ট 

 
 

ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর কামে 
ক্তব্না েমতম আত্মসেপমণ করার পর তাাঁমের ক্তেত্র আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা তাাঁমের 
প্রাণ রক্ষার প্রমিষ্টায় উৎকক্তণ্ঠত অব্স্থায় েুহাম্মমের কামে গেৌমড় এমস কী আমব্েন 
কমরক্তেমলন, তাাঁমের আমব্েমনর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত েুহাম্মে তামেরমক কী প্রস্তাব্ 
ক্তেময়ক্তেমলন, তাাঁরা তাাঁর গসই প্রস্তামব্ রাক্তজ হমল েুহাম্মে সা'ে ক্তব্ন েুয়াে নামের তাাঁর 
এক একান্ত ক্তব্শ্বস্ত অনুসারীমক কী উমেমেয ব্ক্তন কুরাইজার ক্তব্রুমদ্ধ ‘রায় প্রোনকারী’ 
রূমপ গঘাষণা ক্তেময়ক্তেমলন, েুহাম্মমের ক্তনব্মাক্তিত এই ক্তব্িারমকর িাক্তরক্তত্রক তব্ক্তেষ্টয গকেন 
ক্তেল, খন্দক যুমদ্ধ তীরক্তব্দ্ধ হময় গুরুতর আহত হওয়ার পর এই ক্তব্িারক 'ব্ক্তন 
কুরাইজার প্রক্তত প্রক্ততক্তহংসা ও ক্তজঘাংসার অক্তেপ্রায়' কীোমব্ ব্যি কমরক্তেমলন - তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1][2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৮৯) পর: 
‘আল্লাহর নব্ী তাাঁর েসক্তজমে [ব্ানু] আসলামের রুিাময়ো নামের এক েক্তহলার তাাঁবু্র 
ক্তেতমর সা'ে গক গরমখক্তেমলন। েক্তহলাক্তি আহত গলাকমের গসব্া-শুশ্রূষা করমতন ও গয 
সব্ েুসলোমনর গসব্া-যমের প্রময়াজন, তামেরমক ক্ততক্তন গেখাশুনা করমতন। খন্দক যুমদ্ধ 
যখন সা'ে তীরক্তব্দ্ধ হময় আহত হন, তখন আল্লাহর নব্ী তাাঁর গলাকজনমের ব্মলন 
গয, ক্ততক্তন পমর ক্ত ময় তার সামথ গেখা করার পূব্ম পযমন্ত তামক গযন রুিাময়োর তাাঁবু্র 
ক্তেতমর রাখা হয়। 
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যখন আল্লাহর নব্ী তামক ব্ক্তন কুরাইজার ব্যাপামর ক্তব্িারমকর েূক্তেকায় ক্তনযুি 
কমরন, তার গলামকরা তার কামে আ েন কমর ও তামক এক খচ্চমরর ক্তপমঠর উপর 
ব্সামনা িােড়ার  ক্তের উপর আমরাহণ করায়, গস ক্তেল সূ্থলকায় এক োনুষ। তারা তামক 
আল্লাহর নব্ীর ক্তনকি ক্তনময় আমস ও ব্মল, "গতাোর ক্তেত্রমের সামথ সেয় আিরণ 
কমরা, গসই কারমণই আল্লাহর নব্ী গতাোমক েধ্যস্থ ক্তনযুি কমরমেন।" 
যখন তারা তামক গজারাজুক্তর কমর, গস ব্মল, "এখন তার সেয় এমসমে আল্লাহর ক্তনক্তেমি 
ক্তকেু করার, গকামনা োনুমষর অনুমযাম  যেব্ান হওয়ার জনয নয়।" 
তার গলাকমের যারা গসখামন উপক্তস্থত ক্তেল, তামের েমধ্য গথমক ক্তকেু গলাক ব্ানু 
আব্েুল-আেহাল গ ামত্রর গকায়ািমামর ক্তিমর আমস এব্ং সা'ে গসখামন গপৌঁোর 
আম ই তামের উমেমে তারা ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের ক্তনধ্মনর গঘাষণা 
গেয়, কারণ তামক তারা তাইই ব্লমত শুমনক্তেল।       
যখন সা'ে আল্লাহর নব্ী ও েুসলোনমের কামে গপৌঁমে, আল্লাহর নব্ী তামের গনতামক 
অক্তেব্ােন জানামনার জনয োাঁক্তড়ময় পড়ার আমেে গেন। 
কুরাইে েুহাক্তজররা েমন কমর গয, আল্লাহর নব্ী আনসারমের গব্াোমত গিময়মেন, 
পক্ষান্তমর আনসাররা েমন কমর গয, ক্ততক্তন সব্াইমক গব্াোমত গিময়মেন, তাই তারা 
োাঁক্তড়ময় যায় ও ব্মল, "গহ আবু্ আের, আল্লাহর নব্ী ক্তব্শ্বাস কমর গতাোমক গতাোর 
ক্তেত্রমের ব্যাপামর ক্তনযুি কমরমেন, গযন তুক্তে তামের ক্তব্ষময় রায় গঘাষণা করমত 
পামরা।" [3] 
সা'ে জব্ামব্ ব্মল, "গতােরা ক্তক আল্লাহর ওয়ামস্ত অেীকারব্দ্ধ গয, গয-রায় আক্তে গঘাষণা 
করমব্া, তা গতােরা গেমন গনমব্?" তারা ব্মল "হযাাঁ"। 
গস আল্লাহর নব্ীর ক্তেমক (তাক্তকময়) ও সম্মানমহতু তাাঁর নাে উমল্লখ না কমর ব্মল, 
"এিা ক্তক তাাঁর োক্তয়মত্ব, ক্তযক্তন এখামন উপক্তস্থত আমেন?" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "হযাাঁ।" 
সা'ে ব্মল, "তাহমল আোর রায় এই গয, 'তামের সেস্ত প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমক হতযা কমরা, 
তামের সম্পক্তি ব্ণ্টন কমরা ও তামের েক্তহলা ও ক্তেশু সন্তানমের ব্ন্দী কমরা’।" 
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আলকাো ক্তব্ন ওয়াককাস আল-গলইক্তথ হইমত > আব্েুল-রাহোন ক্তব্ন আের ক্তব্ন সা'ে 
ক্তব্ন েুয়াে এর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আক্তসে ক্তনন উের ক্তব্ন কাতাো 
আোমক জাক্তনময়মেন: 
আল্লাহর নব্ী সা'ে গক ব্মলন, "তুক্তে গয রায়ক্তি ক্তেময়মো, গসক্তিই হমলা সাত আসোমনর 
ওপর অক্তধ্ক্তষ্ঠত আল্লাহর রায়।"’   (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 
>>> স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর জীব্েোয় (৫৭০-৬৩২ 
সাল) গয সব্ োনব্তাক্তব্মরাধ্ী নৃেংস অপরামধ্র সমে প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষোমব্ জক্তড়ত 
ক্তেমলন, তার সব্মিময়  ক্তহমত, নৃেংস ও হৃেয়ক্তব্োরক ঘিনাক্তি হমলা এই 'ব্ক্তন কুরাইজা 
 ণহতযা।' গস কারমণই এই জঘনয োনব্তাক্তব্মরাধ্ী অপরামধ্র তব্ধ্তা প্রোমনর 
প্রময়াজমন েুহাম্মে অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ৎ এই  ণহতযার 
ক্তব্ষময় সব্মিময় গব্ক্তে তথযক্তব্কৃক্তত ও ক্তেথযািামরর আশ্রয় ক্তনময় থামকন। এই  ণহতযার 
সপমক্ষ তারা সিরাির গয-সব্ ক্তেথযািার ও কলা-গকৌেমলর আশ্রয় গনন, গসগুমলা হমলা: 
"খন্দক যুদ্ধকামল তারা ‘িুক্তি েে’ কমর ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেল!" 
"ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 'েুহাম্মমের প্রস্তামব্' রাক্তজ হময়ক্তেল!" 
"তারা সা'ে ক্তব্ন েুয়াে গক েধ্যস্থতাকারী ক্তহসামব্ গেমন ক্তনমত রাক্তজ হময়ক্তেল!" 
"সা'গের এই রায় ক্তেল ইহুক্তেমের পক্তব্ত্র ধ্েমগ্রন্থ 'গতৌরাত' এর ক্তনয়ে অনুযায়ী!" 
আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ ('ক্তসরাত') ও 
হাক্তেস গ্রমন্থর ব্ক্তন কুরাইজা উপাখযামনর ব্ণমনায় আমলামক এই সব্ 'অজুহাত' এর 
ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্মেষণ করা যাক: 
১) "খন্দক যুদ্ধকামল তারা িুক্তি েে কমর ক্তেত্রব্াক্তহনীমক সাহাযয কমরক্তেল"! 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে স্কলারমেরই ব্ক্তণমত খন্দক যুদ্ধ উপাখযামনর পুঙ্খানুপুঙ্খ 
ক্তব্মেষমণ [পব্ম: ৭৭-৮৬] আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে, তামের এই োক্তব্র সপমক্ষ সুক্তনক্তেমষ্ট 
একক্তি প্রোণও গকাথাও গনই। Not a single One! 
২) "ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 'েুহাম্মমের প্রস্তামব্' রাক্তজ হময়ক্তেল!" 
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আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর ব্ক্তন কুরাইজা 
উপাখযামনর ব্ণমনায় [4] গয ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, আত্মসেপমমণর পূমব্ম ব্ক্তন 
কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা “েুহাম্মমের কামে গকামনারূপ েতম আমরাপ কমরক্তেমলন” 
এেন আোস গকাথাও গনই। ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের এেন ক্ষেতা ক্তেল না, 
তাাঁরা ক্তেমলন অসহায় ও েীত-সন্ত্রস্ত! তাাঁরা েুহাম্মমের কামে ক্তব্না েমতম 
আত্মসেপমণ করমত ব্াধ্য হময়ক্তেমলন। 
শুধু্ তাইই নয়, আত্মসেপমমণর পমর ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা "তাাঁমের প্রাণক্তেক্ষার 
জনয েুহাম্মমের কামে কখমনা গকামনা আমব্েন ব্া অনুমরাধ্ কমরক্তেমলন”, এেন আোসও 
গকাথাও গনই! 
ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা নয়, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই গযেন ব্ক্তন-গকইনুকা ও ব্ক্তন 
নাক্তের গ ামত্রর প্রাণক্তেক্ষার জনয েুহাম্মমের কামে আমব্েন কমরক্তেমলন, গতেক্তনোমব্ 
আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা ব্ক্তন-কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের প্রাণক্তেক্ষার জনয 
েুহাম্মমের কামে আমব্েন কমরক্তেমলন। (পব্ম: ৮৯)। 
আল-আউস গ ামত্রর উি আমব্েমনর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত েুহাম্মে আল-আউস গ ামত্রর 
গলাকমেরমক (ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের নয়) গয-প্রস্তাব্ক্তি ক্তেময়ক্তেমলন, তা হমলা, ব্ক্তন 
কুরাইজার ক্তব্ষময় যক্তে আল-আউস গ ামত্রর গকামনা গলাক রায় প্রোন কমর, তমব্ আল-
আউস গ ামত্রর গলামকরা তামত সন্তুষ্ট হমব্ ক্তক না। েুহাম্মমের গসই প্রস্তামব্ 
রাক্তজ হময়ক্তেমলন আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা, ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা নয়। এই 
ঘিনার সেয় ব্ক্তন কুরাইজার গকামনা গলাক ঘিনাস্থমলর আমেপামে গকাথাও ক্তেমলন, 
এেন তথযও গকাথাও উমল্লক্তখত হয়ক্তন। 
৩) "তারা সা'ে ক্তব্ন েুয়াে গক েধ্যস্থতাকারী ক্তহসামব্ গেমন ক্তনমত রাক্তজ হময়ক্তেল!" 
আল-আউস গ ামত্রর গলাকমের ক্তনকি প্রস্তাক্তব্ত েুহাম্মমের এই প্রস্তাব্ক্তির সব্মিময় 
গুরুত্বপূণম ক্তব্ষয়ক্তি হমলা, “এই প্রস্তামব্ েুহাম্মে সুক্তনক্তেমষ্ট (Specific) গকামনা গলামকর 
নাে উমল্লখ কমরনক্তন।" অথমাৎ, আল-আউস গ ামত্রর প্রক্তত েুহাম্মমের প্রস্তাব্ক্তি এেনক্তি 
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ক্তেল না গয, "যক্তে গতাোমের গ াত্র-গনতা 'আব্েুল্লাহ ক্তব্ন েুয়াে' গতাোমের পক্ষ হমত 
ব্ক্তন কুরাইজার ক্তব্ষময় রায় প্রোন কমর, তমব্ গতােরা তামত সন্তুষ্ট হমব্ ক্তক না।" 
আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা যখন উৎিুল্ল-ক্তিমি েুহাম্মমের এই “অক্তনক্তেমষ্ট (non-
specific/vague)” প্রস্তামব্ সানমন্দ রাক্তজ হন, সম্ভব্ত, এই আোয় গয, যক্তে তামের 
গ ামত্রর েধ্য গথমক কাউমক এই োক্তয়ত্ব গেয়া হয় “তমব্ ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের প্রাণ 
রক্ষা হমব্", তখন েুহাম্মে 'সা'ে ক্তব্ন েুয়ামের' নাে গঘাষণা কমরন। েুহাম্মে ক্তনক্তশ্চত 
জানমতন গয, তাাঁর এই একান্ত ক্তব্শ্বস্ত অনুসারী "তাাঁর অক্তেপ্রায়ই" অনু তোমব্ পালন 
করমব্ন। “েুহাম্মমের পক্তলক্তিি (িাতুরী)' ক্তেল এইখামনই। 
সুতরাং, আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা তামের গ াত্র-গনতা 'সা'ে ক্তব্ন েুয়ামের' রায় 
গেমন ক্তনমত রাক্তজ ক্তেমলন"- এই োক্তব্র েমধ্য গয-সতযতা আমে, তা হমলা "এক িতুরতার 
ইক্ততহাস।" উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন েুহাম্মে গয কীরূপ িতুরতার আশ্রয় অব্লম্বন 
করমতন, এই ঘিনাক্তি হমলা তারই এক উৎকৃষ্ট উোহরণ! 
আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মমের 
প্রস্তামব্ রাক্তজ হওয়ার পর যখন েুহাম্মে আল-আউস গ ামত্রর গলাকমের উমেমে 'সা'ে 
ক্তব্ন েুয়ামের' নাে গঘাষণা কমরন, তখন তারা উক্তিেক্তিমি ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলাকমের ব্াাঁিামনার প্রাণপণ প্রমিষ্টা অব্যাহত রামখন। 
তারা সা'েমক ক্তব্ক্তেন্নোমব্ এই েমেম ব্ারংব্ার অনুমরাধ্ করমতই থামকন গয, ক্ততক্তন গযন 
ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের প্রক্তত সেয় হন। তামের এই পীড়াপীক্তড়র পক্তরমপ্রক্তক্ষমত সা'ে 
গঘাষণা গেন গয, “গকামনা োনুমষর অনুমযাম  যেব্ান হওয়ার সেয় তার গনই। এখন 
তার সেয় এমসমে, "আল্লাহর ক্তনক্তেমি ক্তকেু করার"। 
অথমাৎ েুহাম্মমের অক্তেপ্রায় িক্তরতাথম করামকই সা'ে ক্তব্ন েুয়াে তার একান্ত কতমব্য ব্মল 
েমন-প্রামণ ক্তব্শ্বাস করমতন। এই ক্তব্ষয়ক্তি তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধর েুহাম্মে সুক্তনক্তশ্চত জানমতন। 
েুহাম্মে ও সা'গের অক্তেপ্রায় গয অক্তেন্ন, তা আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা সুক্তনক্তশ্চত 
জানমতন। তাই সা'েমক সেয় হওয়ার জনয তামের এত পীড়াপীক্তড়! 
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আর এর প্রোণ হমলা, েুহাম্মমের 'সা'ে ক্তব্ন েুয়ামের' নাে গঘাষণার পর আল আউস 
গ ামত্রর ক্তকেু গলাক গসই স্থান পক্তরতযা  কমর ব্ানু আব্েুল-আেহাল গ ামত্রর গকায়ািমামর 
ক্তিমর আমস ও "সা'ে গসখামন গপৌঁোর আম ই" তারা তামের উমেমে ব্ক্তন কুরাইজার 
 ণহতযার গঘাষণা গেয়! েুহাম্মমের ক্তনযুি এই েধ্যস্থতাকারীর রায় প্রোমনর আম ই তারা 
কীোমব্ ব্ক্তন কুরাইজার এই েক্তব্ষযৎ পক্তরণক্ততর খব্র জানমত গপমরমেন, তাও এই 
ঘিনার ব্ণমনায় অতযন্ত স্পষ্ট। 
অনযক্তেমক, সা'ে ঘিনাস্থমল গপৌঁোর পর তামক োাঁক্তড়ময় সম্মান প্রেেমন করার আমেে 
জাক্তর কমর েুহাম্মে তাাঁর এই যুদ্ধাহত ও েৃতুযপথযাত্রী অনুসারীর "নব্ীর প্রক্তত আনু তয 
প্রেেমন ও নব্ীর অক্তেপ্রায় পূণম করার আকাঙ্ক্ষা উজ্জীক্তব্ত কমরন।" েমির প্রক্তত গুরুর 
এই অক্ততক্তরি সম্মান প্রেেমন েমির গুরুেক্তির তীব্রতামক ব্হু গুমণ বৃ্ক্তদ্ধ করগত ব্াধ্য। 
সা'ে যখন তার রায় গঘাষণা কমরন, গকামনারূপ তথাকক্তথত ঐেী ব্াণীর আ েমনর 
অমপক্ষা ও ঘিনা োড়াই উৎিুল্ল েুহাম্মে "আল্লাহর নামে" সামের এই রাময়র সামথ 
তাাঁর একাত্মতার গঘাষণা গেন। 
প্রশ্ন হমলা, 'ক্তসরামত' ব্ক্তন কুরাইজার এই উপাখযামনর প্রাণব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত (Vivid 
and detail) ব্ণমনা থাকা সমেও কী কারমণ ইসলাে-অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা 
েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ৎ োক্তব্ কমর আসমেন গয, ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলামকরা সা'গের রায় গেমন ক্তনমত রাক্তজ হময়ক্তেমলন? তাাঁমের এই োক্তব্র উৎস কী?” 
তাাঁমের এই োক্তব্র উৎস হমলা, 'ক্তসরাত' রিনার একেত ব্েমররও অক্তধ্ক পমর (পব্ম: 
৪৪) ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) রক্তিত েয়-সাত লাইমনর এক 'হাক্তেস'; আর গসই 
হাক্তেসক্তি হমলা: 
সক্তহ বু্খারী: েলুে ৪, ব্ই নম্বর ৫২, হাক্তেস নম্বর ২৮০ 
‘আবু্ সাইে আল-খুেক্তর হইমত ব্ক্তণমত: যখন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা সা'গের 
রায় গেমন ক্তনমত রাক্তজ হয়, আল্লাহর নব্ী সা'েমক ক্তনময় আসার জনয গলাক পাঠান, গস 
তখন তাাঁর ক্তনকমিই ক্তেল। সা'ে এক খচ্চমরর ক্তপমঠ িমড় গসখামন আমস ও যখন গস 
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ক্তনকিব্তমী হয়, আল্লাহর নব্ী (আনসারমের) ব্মলন, "গতাোমের গনতার সম্মামন উমঠ 
োাঁড়াও।" অতাঃপর সা'ে গসখামন আমস ও আল্লাহর নব্ীর পামে এমস ব্মস। আল্লাহর 
নব্ী তামক ব্মলন, "এই গলামকরা গতাোর রায় গেমন ক্তনমত রাক্তজ আমে।” 
সা'ে ব্মল, "আোর রায় এই গয, তামের গযাদ্ধামের হতযা কমরা ও তামের েক্তহলা ও 
ক্তেশুমের ব্ন্দী কমরা।" তখন আল্লাহর নব্ীর েন্তব্য ক্তেল, "গহ সা'ে! গতাোর রায়ক্তি হমলা 
আল্লাহর রায় (অথব্া তার অনুরূপ)।" [5]    (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - 
গলখক।) 
ক্তকন্তু, ঘিনার ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রমণ আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে, েীঘম ২৫ ক্তেন যাব্ৎ িারক্তেক 
গথমক অব্রুদ্ধ থাকার পর ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা অতযন্ত েীত-সন্ত্রস্ত (কুরান: 
৩৩:২৬) ও েুাঃসহ অব্স্থায় ক্তব্না েমতম েুহাম্মমের কামে আত্মসেপমণ করমত ব্াধ্য হন। 
ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা েুহাম্মমের কামে 'গকামনারূপ েতম আমরাপ অথব্া প্রাণক্তেক্ষার 
আমব্েন জাক্তনময়ক্তেমলন, এেন আোস গকাথাও নাই। 
“'ক্তসরাত' রিনার এক েতাব্দীরও অক্তধ্ক পমর গকামনারূপ প্রাোক্তণক তথয ও ব্যাখযা 
(Evidence and explanation) ব্যক্ততমরমক এেন একক্তি োক্তব্ গয উমেেযপ্রমণাক্তেত ও 
ব্ক্তন কুরাইজার  ণহতযার তব্ধ্তা প্রোমনর অপমিষ্টা, তা প্রায় ক্তনক্তশ্চতোমব্ই ব্লা যায়। 
গযখামন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মমের কামে 'গকামনারূপ েতম আমরাপ 
অথব্া প্রাণক্তেক্ষার গকামনা আমব্েনই কমরনক্তন’, গসখামন তারা ‘সা'গের রায় গেমন ক্তনমত 
রাক্তজ হয়' এেন োক্তব্ এমকব্ামরই অব্ান্তর!” 
৪) "সা'গের এই রায় ক্তেল ইহুক্তেমের পক্তব্ত্র ধ্েম-গ্রন্থ 'গতৌরাত' এর ক্তনয়ে অনুযায়ী!" 
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় এই োক্তব্র আমেৌ গকামনা ক্তেক্তি গনই, সা'ে ক্তব্ন েুয়াে একজন 
"গতৌরাত ক্তব্মেষজ্ঞ" ক্তেমলন, এেন ইক্ততহাস আক্তে উৎমসর গকাথাও উমল্লক্তখত হয়ক্তন। 
সংমক্ষমপ, 
ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা অতযন্ত েীত-সন্ত্রস্ত ও েুাঃসহ অব্স্থায় "ক্তব্না েমতম" েুহাম্মমের 
কামে আত্মসেপমণ করমত ব্াধ্য হন। ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তনাঃেতম আত্মসেপমমণর পর 
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গথমক তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ রায় প্রোন করা পযমন্ত "তাাঁমের েক্তব্ষযৎ পক্তরণক্ততর ব্যাপামর" গয 
সকল ঘিনাপ্রব্াহ সংঘক্তিত হময়ক্তেল, তা ক্তেল েুহাম্মে ও আল-আউস গ ামত্রর গলাকমের 
েমধ্য। ব্ক্তন কুরাইজার গকামনা গলাক এ সব্ ঘিনা প্রব্ামহর সমে জক্তড়ত ক্তেমলন না। 
তাাঁরা তাাঁমের পক্তরণক্ততর জনয অমপক্ষা করক্তেমলন। শুধু্ই অমপক্ষা! 
 

[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় আক্তে উৎমসর ব্ণমনার ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে।] 

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2] 
“The apostle had put Sa'd in a tent belonging to a woman of Aslam 
called Rufayda inside his mosque. She used to nurse the wounded 
and see to those Muslims who needed care. The apostle had told his 
people when Sa'd had been wounded by an arrow at the battle of 
the Trench to put him in Rufayda's tent until he could visit him 
later. 
When the apostle appointed him umpire in the matter of B. 
Qurayza, his people came to him and mounted him on a donkey on 
which they had put a leather cushion, he being a corpulent man. As 
they brought him to the apostle they said, 'Deal kindly with your 
friends, for the apostle has made you umpire for that very purpose.' 
When they persisted he said, 'The time has come for Sa'd in the 
cause of God, not to care for any man's censure.' 
Some of his people who were there went back to the quarter of B. 
'Abdu'l-Ashhal and announced to them the death of B. 
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Qurayza before Sa'd got to them, because of what they had heard 
him say. 
When Sa'd reached the apostle and the Muslims the apostle told 
them to get up to greet their leader. The muhajirs of Quraysh 
thought that the apostle meant the Ansar, while the latter thought 
that he meant everyone, so they got up and said 'O Abu' Amr, the 
apostle has entrusted to you the affair of your allies that you may 
give judgment concerning them.' [3] 
Sa'd asked, 'Do you covenant by Allah that you accept the judgement 
I pronounce on them?' They said yes, and he said, 'And is it 
incumbent on the one who is here?' (Looking) in the direction of 
the apostle not mentioning him out of respect, and the apostle 
answered yes. 
Sa'd said, 'Then I give judgement that the men should be killed, the 
property divided, and the women and children taken as captives.' 
'Asim b. 'Umar b. Qatada told me from 'Abdu'l-Rahman b. 'Amr b. 
Sa'd b. Mu'adh from 'Alqama b. Waqqas al-Laythi that the apostle 
said to Sa'd, 'You have given the judgement of Allah above the seven 
heavens'.” 
The Narratives of Imam Bukhari (810-870 AD): 
‘Narated By Abu Sa'id Al-Khudri: When the tribe of Bani Quraiza was 
ready to accept Sad's judgment, Allah's Apostle sent for Sad who was 
near to him. Sad came, riding a donkey and when he came near, 
Allah's Apostle said (to the Ansar), "Stand up for your leader." Then 
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Sad came and sat beside Allah's Apostle who said to him. "These 
people are ready to accept your judgment." Sad said, "I give the 
judgment that their warriors should be killed and their children and 
women should be taken as prisoners." The Prophet then remarked, 
"O Sad! You have judged amongst them with (or similar to) the 
judgment of the King Allah."’ [5] 
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৯১: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা- ৫: "েমল েমল ধ্মর এমন  তম পামে এক 
এক কমর জব্াই!" 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁয়ষক্তট্ট 

 
 

ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা অতযন্ত েীত-সন্ত্রস্ত ও েুাঃসহ অব্স্থায় ক্তব্না েমতম স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর কামে আত্মসেপমমণর পর তাাঁমের ক্তেত্র আল-
আউস গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মমের ক্তনকি ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের প্রাণক্তেক্ষার গয-
আমব্েন কমরক্তেমলন, তা সরাসক্তর প্রতযাখযান না কমর েুহাম্মে িতুরতার আশ্রময় সা"ে 
ক্তব্ন েুয়াে নামের তাাঁরই এক একান্ত ক্তব্শ্বস্ত সহিরমক েধ্যস্থতাকারী ক্তনময়াম র োধ্যমে 
কী গকৌেমল "তাাঁর পক্তরকল্পনা ব্াস্তব্ায়ন করার ব্যব্স্থা কমরক্তেমলন”, তাাঁর এই ক্তপ্রয় 
অনুসারীর অোনুক্তষক নৃেংস রায় গঘাষণার পর উৎিুল্ল েুহাম্মে এই রাময়র সামথ 
কীোমব্ একাত্মতা গঘাষণা কমরক্তেমলন, েুহাম্মমের প্রতযক্ষ গনতৃমত্ব সংঘক্তিত োনব্ 
ইক্ততহামসর এই জঘনয োনব্তাক্তব্মরাধ্ী অপরামধ্র তব্ধ্তা প্রোমনর অপমিষ্টায় েুহাম্মে 
অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা সিরাির কী ধ্রমনর ক্তেথযািার, তথযক্তব্কৃক্তত ও িতুরতার 
আশ্রয় অব্লম্বন কমরন, 'ক্তসরাত' রিনার এক েতাব্দীরও অক্তধ্ক পমর ইোে বু্খারী 
রক্তিত হাক্তেস গ্রমন্থ ব্ক্তণমত "ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা সা'গের রায় গেমন ক্তনমত 
রাক্তজ হময়ক্তেমলন" োক্তব্ক্তি কী কারমণ ক্তেথযািার - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা 
আম র পমব্ম করা হময়মে। 
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলাকমের ক্তনাঃেতম আত্মসেপমমণর পর তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ রায় প্রোমনর পূব্ম পযমন্ত গয 
সব্ ঘিনাপ্রব্াহ সংঘক্তিত হময়ক্তেল, তা ক্তেল েুহাম্মে ও আল-আউস গ ামত্রর গলাকমের 
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েমধ্য, ব্ক্তন কুরাইজার গকামনা গলাক এ সব্ ঘিনাপ্রব্ামহর সমে গকামনাোমব্ই জক্তড়ত 
ক্তেমলন না। ব্ক্তন কুরাইজা উপাখযামনর পরব্তমী ঘিনা প্রব্ামহর ব্ণমনায় এর প্রোণ 
আব্ারও সুস্পষ্ট। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯০) পর: 
'তারপর তারা আত্মসেপমণ কমর ও আল্লাহর নব্ী তামেরমক েক্তেনার ব্ক্তন আল-নাজজার 
গ ামত্রর আল-হাক্তরমথর কনযার এলাকায় আিক কমর রামখন। 
তারপর আল্লাহর নব্ী েক্তেনার ব্াজারক্তিমত  েন কমরন (গযক্তি আজও েক্তেনার ব্াজার 
ক্তহসামব্ই আমে) এব্ং গসখামন  তম খনন কমরন। অতাঃপর ক্ততক্তন তামেরমক ক্তনময় আসার 
ব্যব্স্থা কমরন এব্ং তামের কল্লা গকমি ঐ  তমগুমলার েমধ্য ক্তনমক্ষপ কমরন, তামেরমক 
েমল েমল তাাঁর কামে আনা হময়ক্তেল। 
তামের েমধ্য ক্তেল আল্লাহর েত্রু হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ ও তামের গনতা কাব্ ক্তব্ন 
আসাে। [পব্ম: ৮০]। তামের গোি সংখযা ক্তেল ৬০০ অথব্া ৭০০জন, যক্তেও ক্তকেু গলাক 
তামের এই সংখযা সমব্মাচ্চ ৮০০ অথব্া ৯০০ ব্মল নযস্ত কমরন। 
গযমহতু তামেরমক েমল েমল আল্লাহর নব্ীর কামে আনা হয়, তারা কাব্-গক ক্তজজ্ঞাসা 
কমর জানমত িায় গয, তামেরমক কী করা হমব্ ব্মল তার েমন হয়। 
গস জব্ামব্ ব্মল, "গতাোমের গব্াধ্েক্তি ক্তক কখমনা হমব্ না? গতােরা ক্তক গেখমো 
না গয, তলব্কারীরা কখমনা তলব্ থাোমচ্ছ না ও যামেরমক ক্তনময় যাওয়া হমচ্ছ, তারা 
আর ক্তিমর আসমে না? আল্লাহর কসে এক্তি হমলা েরণ!" 
আল্লাহর নব্ী তামেরমক গেষ করার আম  পযমন্ত এেনক্তি িলমত থামক।  
েক্তড় ক্তেময় েুই হাত ঘামড়র সামথ ব্াাঁধ্া অব্স্থায় হুময়ই-গক এক িুল-অক্তঙ্কত ক্তঢলা গপাোক 
(তাব্ারী: 'গ ালাক্তপ রংময়র কাপমড়র সুযি') পক্তরক্তহত অব্স্থায় ধ্মর আনা হয়, গয-
গপাোকক্তির সব্খামন গস আঙুমলর োথা সাইমজর ব্হু ক্তেদ্র কমর গরমখক্তেল, যামত এিা 
লুমির োল ক্তহমসমব্ গকউ ব্যব্হার করমত না পমর। যখন গস আল্লাহর নব্ীমক গেমখ, 
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গস ব্মল, "ঈশ্বমরর কসে, গতাোর ক্তব্রুমদ্ধ অব্স্থান গনয়ার জনয আক্তে ক্তনমজমক 
গোষামরাপ কক্তর না, ক্তকন্তু গয ঈশ্বরমক পক্তরতযা  কমর, গসইই হয় পক্তরতযি।" 
তারপর গস গলাকজনমের কামে যায় ও ব্মল, "ঈশ্বমরর আমেে সতয। একক্তি গ্রন্থ ও 
একক্তি িরোন, ইসরাইমলর সন্তানমের ক্তব্রুমদ্ধ  ণহতযার উপাখযান ক্তলক্তপব্দ্ধ 
আমে।" অতাঃপর গস ব্মস যায় ও তার কল্লা গকমি গিলা হয়। -- 
উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াইময়র কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত েুহাম্মে ক্তব্ন জাির ক্তব্ন 
আল-যুব্াময়র [3] আোমক জাক্তনময়মেন গয, আময়ো ব্মলমেন: 
'তামের োত্র একজন েক্তহলামক খুন করা হয়। গস তখন প্রকৃতপমক্ষ আোর [আময়োর] 
সামথই ক্তেল ও কথা ব্লক্তেল। যখন আল্লাহর নব্ী ব্াজামরর েমধ্য তার গলাকমের হতযা 
করক্তেল, তখন গস সীোক্ততক্তরি হাসাহাক্তস করক্তেল। গসই েুহূমতম হঠাৎ এক অপক্তরক্তিত 
কণ্ঠস্বর তার নাে ধ্মর ডামক। 
আক্তে ক্তিৎকার কমর ব্ক্তল, "গহ আল্লাহ, ব্যাপার কী?" 
গস জব্ামব্ ব্মল, "আোমক খুন করা হমব্।" 
আক্তে ব্ক্তল, "কী কারমণ?" 
গস ব্মল, "আক্তে ক্তকেু একিা কমরক্তে।" 
তামক ধ্মর ক্তনময় যাওয়া হয় ও তার কল্লা গকমি গিলা হয়।' 
আময়ো ব্লমতন, "তামক গয খুন করা হমব্, তা সব্মক্ষণ যাব্ৎ জানা সমেও তার গসই 
আশ্চযম গখােমেজাজ ও অট্টহাক্তসর ঘিনা আক্তে কখমনা েুলব্ না।" [4] [5] 
আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
'ইব্মন ইোমকর েমত ব্ক্তন কুরাইজা ক্তব্জয় সংঘক্তিত হময়ক্তেল ক্তজলকে োমস [5] অথব্া 
ক্তজলহজ োমসর শুরুমত। যক্তেও আল-ওয়াক্তকক্তে [৭৪৮-৮২২ সাল] ব্মলমেন গয, আল্লাহর 
নব্ী তামেরমক আক্রেণ কমরক্তেমলন ক্তজলকে োস শুরু হওয়ার অল্প ক্তকেুক্তেন আম । 
ক্ততক্তন ব্ণমনা কমরমেন (asserted), আল্লাহর নব্ী এই হুকুে জাক্তর কমরন গয, ব্ক্তন 
কুরাইজার জক্তেমত গযন অব্েযই খাত খনন করা হয়। 
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তারপর ক্ততক্তন ব্মস পমড়ন ও তাাঁর উপক্তস্থক্ততমত আলী ও আল-যুব্াময়র তামের কল্লা 
গকমি গিলা শুরু কমরন। ক্ততক্তন ব্ণমনা কমরমেন গয, ঐ ক্তেন আল্লাহর নব্ী গয েক্তহলাক্তিমক 
হতযা কমরন, তার নাে ক্তেল বু্নানা, গস ক্তেল আল-হাকাে আল-কুরাক্তজর স্ত্রী। 
এই গসই েক্তহলা, গয জাাঁতা ক্তনমক্ষপ কমর খাললাে ক্তব্ন সুয়াময়ে-গক হতযা কমর। আল্লাহর 
নব্ী তামক গডমক আনার জনয ব্মলন ও খাললাে ক্তব্ন সুয়াময়মের হতযার প্রক্ততমোমধ্ তার 
কল্লা গকমি গিমলন।’ [6] [7] 

সুন্নাহ আবু্ োউে, হাক্তেস নং ২৬৬৫  
উমম্ম েুমেক্তনন আময়ো হইমত ব্ক্তণমত: ‘োত্র একজন োড়া ব্ক্তন কুরাইজার আর 
গকামনা েক্তহলামক হতযা করা হতযা করা হয়ক্তন। গস আোর সমেই ক্তেল, কথা ব্লক্তেল 
এব্ং ক্তপঠ ও গপমির গজামর হাসক্তেল (অক্ততোত্রায়) যখন আল্লাহর নব্ী (তাাঁর উপর োক্তন্ত 
ব্ক্তষমত হউক) তরব্াক্তরর োরিত তার গলাকজনমের হতযা করক্তেমলন। 
হঠাৎ এক গলাক েক্তহলাক্তির নাে ধ্মর ডামক, "অেুক গকাথায়?" 
েক্তহলাক্তি ব্মল, "আক্তে।"। আক্তে ক্তজজ্ঞাসা কক্তর, "গতাোর সামথ কী ব্যাপার?" 
গস ব্মল, "আক্তে একিা নতুন কাজ কমরক্তে।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, গলাকক্তি তামক ধ্মর ক্তনময় যায় ও তার কল্লা গকমি গিমল। 
ক্ততক্তন ব্মলন, যক্তেও গস জানমতা গয, তামক হতযা করা হমব্ তথাক্তপ তার গসই 
অক্ততোত্রায় হাক্তসর কথা আক্তে কখমনাই েুলমব্া না।’ [8]   (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] 
গযা  - গলখক।) 
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে, আবু্ োউে (৮১৭-৮৮৯ সাল) 
প্রেুখ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত 
স্পষ্ট, তা হমলা - "ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা" ক্তেনক্তিমত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা োনব্ 
ইক্ততহামসর োনব্তাক্তব্মরাধ্ী অপরামধ্র সব্মিময় জঘনয হৃেয়ক্তব্োরক অোনুক্তষক ও 
নৃেংস ইক্ততহামসর একক্তি উোহরণ সৃক্তষ্ট কমরক্তেমলন!   
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তাাঁমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ঐক্তেন সকাল গথমক সন্ধযা পযমন্ত েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা ৬০০-৯০০ জন ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমক, তাাঁমের ক্তনাঃেতম 
আত্মসেপমমণর পমর ক্তনরস্ত্র ও ব্ন্দী অব্স্থায় সেয গখাাঁড়া  তম পামে েলব্দ্ধোমব্ ধ্মর 
ক্তনময় এমস এক এক কমর  লা গকমি খুন কমর তাাঁমের কািা েুণু্ড ও লােগুমলা  মতম 
ক্তনমক্ষপ কমর। 
৬২৭ ক্তিষ্টামব্দর োিম-এক্তপ্রল োমসর গসই ক্তেনক্তি গকেন হৃেয়ক্তব্োরক, েয়ংকর ও 
ক্তব্েীক্তষকােয় ক্তেল, তা আজমকর একক্তব্ংে েতাব্দীর োনুমষর পমক্ষ কল্পনাও করা সম্ভব্ 
নয়। কারণ, আজমকর এই আধু্ক্তনক যুম র েত গসই আেমল এমকর অক্তধ্ক 
গলাকমক ক্তনমেমষ হতযা করার েত গকামনা হাক্ততয়ার ক্তেল না। গসকামল না 
ক্তেল গকামনা কাোন-ব্নু্দক-রাইমিল ব্া গেক্তেন ান, না ক্তেল গকান গব্াো ব্া রাসায়ক্তনক 
অস্ত্র - যার সাহামযয অল্প ব্া অক্তধ্ক েূরমত্ব অব্স্থান কমর েৃতুযপথযাত্রী োনুমষর আতমনাে 
ও েয়ানক েরণযন্ত্রণা িাকু্ষষ প্রতযক্ষ না কমর একই সামথ ক্তনমেমষই ব্হু গলাকমক হতযা 
করা সম্ভব্ ক্তেল। গসকামল প্রমতযকক্তি োনুষমক অক্তত ক্তনকি গথমক এক এক কমর খুন 
করমত হমতা। েৃতুয পথযাত্রী গসই োনুষক্তির আতমনাে ও েরণযন্ত্রণা িাকু্ষষ প্রতযক্ষ না 
করার গকামনা উপায় ক্তেল না।   
এেনই এক সেময়, "এক ক্তেমন ৬০০-৯০০ জন ক্তনরস্তর্ গলাকমক এক এক কমর  লা 
গকমি খুন করার নৃেংসতার েৃেয কতিা েয়ঙ্কর হমত পামর” তার ক্তকেুিা উপলক্তি 
একক্তি সরল অংমকর োধ্যমে প্রকাে করার গিষ্টা করক্তে: 
“ধ্মর গনয়া যাক, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই অোনুক্তষক নৃেংসতা শুরু 
কমরক্তেমলন অক্তত প্রতুযমষর নাোজ (িজর) গেষ করার পমর পমরই, আনুোক্তনক 
সকাল ৪িা ৩০ ক্তেক্তনমি; এব্ং তা সোপ্ত কমরক্তেমলন ো ক্তরমব্র (সন্ধযার) নাোমজর 
পর, আনুোক্তনক সন্ধযা ৮িা ৩০ ক্তেক্তনি পযমন্ত! েীঘম ১৬ ঘণ্টার ক্তব্রক্ততহীন ক্তনরস্ত্র 
োনুষমক হতযার অক্তেযান! 
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৬০০ -৯০০ জন গলাকমক ১৬ ঘণ্টায় এক এক কমর ' লা গকমি খুন' অথমাৎ ঘণ্টায় 
৩৮-৫৬ জন গলামকর ক্তেরমেে! অথমাৎ, সুেীঘম ১৬ ঘণ্টা যাব্ত ক্তব্রক্ততহীন প্রক্তত ১-২ 
ক্তেক্তনমি একজন গলামকর 'কল্লা গকমি' তাাঁর েস্তক ও লাে  মতম ক্তনমক্ষপ! যক্তে এই 
কেমক্তি তাাঁরা ৮ ঘণ্টায় সোপ্ত কমরন, তমব্ তা হমব্ প্রক্তত ক্তেক্তনমি ১-২জন গলাকমক  লা 
গকমি খুন! ক্তব্রক্ততহীন ৮ ঘণ্টা যাব্ৎ। 
'শুধু্ ক্তক হতযা! 
আরও আমে, সেয খুন করা ঐ োনুষগুমলার স্ত্রী, োতা, কনযা, েেী ও গোি সন্তানমের 
ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর গনয়ার জনয ক্তব্ক্তল-ব্ণ্টমনর ব্যাপার! তার ওপর আমে ক্তনজ 
ক্তনজ োম  পাওয়া ব্ক্তন কুরাইজা েক্তহলামের (গযৌনোসী) ধ্ষমমণর ব্যব্স্থা! গসই ক্তেনক্তি 
ক্তেল োনব্ ইক্ততহামসর এেনই এক েয়াব্হ ক্তেন! 
আক্তে উৎমসর ব্ক্তন কুরাইজা উপাখযামনর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, গযক্তেন এই 
অোনুক্তষক নৃেংসতা সংঘক্তিত হময়ক্তেল, গসক্তেন ঘিনাস্থমল নব্ী পেী আময়ো 
(৬১৩/৬১৪-৬৭৮ সাল) উপক্তস্থত ক্তেমলন ও ক্ততক্তন এই েয়াব্হ নৃেংসতা িাকু্ষষ প্রতযক্ষ 
কমরক্তেমলন। তখন তাাঁর ব্য়স ক্তেল োত্র ১৩-১৪ ব্ের। ১৩-১৪ ব্েমরর গকামনা ক্তেশুর 
গিামখর সােমন যখন এেনই এক ক্তব্েীক্তষকােয় েৃেয সংঘক্তিত করা হয়, তখন গসই 
ক্তেশুক্তির েমন এই ঘিনার ক্তব্রূপ প্রোব্ হয় সুেূরপ্রসারী, আধু্ক্তনক ক্তিক্তকৎসাোমস্ত্র এক্তি 
আজ প্রোক্তণত সতয। 
ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা গয োক্তব্ক্তি সিরাির কমর থামকন, তা হমলা: 
"হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ক্তনজ হামত কখমনাই কাউমক গয হতযা কমরনক্তন, শুধু্ তাইই নয়, 
ক্ততক্তন কাউমক কখমনা গকামনা োরীক্তরক আঘাত পযমন্ত কমরনক্তন। গকামনা েক্তহলামক হতযা 
করার গতা গকামনা প্রশ্নই আমস না!" 
ক্তকন্তু আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় তাাঁমের এই োক্তব্র ক্তব্পরীত ক্তিত্র ক্তব্েযোন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণমনায় প্রতীয়োন হয় 
গয, েুহাম্মে ক্তনমজ েক্তেনার ব্াজামর ক্ত ময়  তম খনন কমরক্তেমলন ও এই হতযাকামণ্ড 
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সক্তক্রয় অংেগ্রহণ কমরক্তেমলন। আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণমনায় যা সুস্পষ্ট, তা হমলা - 'বু্নানা" 
নামের ব্ক্তন কুরাইজার গসই েক্তহলাক্তিমক হতযা কমরক্তেমলন েুহাম্মে স্বয়ং। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমর উমল্লক্তখত ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি সুস্পষ্ট, তা 
হমলা - যখন ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমেরমক ব্ন্দী অব্স্থায় হতযার উমেমেয েুহাম্মমের কামে 
েমল েমল ধ্মর ক্তনময় যাওয়া হক্তচ্ছল, তখনও পযমন্ত তাাঁরা জানমতন না গয, ধ্মর ক্তনময় 
ক্ত ময় তাাঁমেরমক কী করা হমচ্ছ। তাাঁরা তাাঁমের গ াত্র গনতা কাব্ ক্তব্ন আসােমক ক্তজজ্ঞাসা 
কমর জানমত িামচ্ছন, তামেরমক ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় কী করা হমব্। 
প্রক্তত উিমর কাব্ ক্তব্ন আসামের জব্াব্ ক্তেল, “গতােরা ক্তক গেখমো না গয, তলব্কারীরা 
কখমনা তলব্ থাোমচ্ছ না ও যামেরমক ক্তনময় যাওয়া হমচ্ছ, তারা আর ক্তিমর আসমে 
না?" অথমাৎ তাাঁমের গসই প্রমশ্নর জব্াব্ কামব্রও জানা ক্তেল না! ক্ততক্তন তা জানমত 
গপমরমেন ঘিনাস্থমলর পক্তরক্তস্থক্তত পযমামলািনার োধ্যমে,   
“এর োমন হমলা েরণ!" 
এই সহজ ব্যাপারক্তি তার গলামকরা গকন বু্েমত পারমে না, গস কারমণই তাাঁর 
ক্তব্রক্তি, "গতাোমের গব্াধ্েক্তি ক্তক কখমনা হমব্ না?" 
আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তিত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর ('ক্তসরাত') ব্ক্তন 
কুরাইজার উপাখযামনর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা – পক্তরব্ার-পক্তরজনসহ 
েু ম-েমধ্য েুহাম্মে ও তাাঁর অস্ত্রসক্তজ্জত অনুসারীমের িারা েীঘম ২৫ ক্তেন যাব্ত িারক্তেক 
গথমক অব্রুদ্ধ থাকার পর তাাঁরা এতিাই অসহায় ও েুব্মল হময় পমড়ক্তেমলন 
গয, আত্মসেপমমণর আম  তাাঁমের পক্তরণক্ততর ক্তব্ষময় তাাঁরা েুহাম্মমের সামথ গকামনারূপ 
আপস-আমলািনা (negotiation) করমব্ন, এেন ক্ষেতা তাাঁমের ক্তেল না (কুরান: 
৩৩:২৬)। 
এেনই এক অক্ষে, অসহায় ও েীত-সন্ত্রস্ত প্রক্ততপমক্ষর ক্তনাঃেতম আত্মসেপমমণর পর 
তাাঁমের সামথ ব্হুগুণ েক্তিোলী ক্তব্জয়ী েুহাম্মে (েুহাম্মমের সেস্ত্র তসনযসংখযা ক্ততন 
হাজার, আর ব্ক্তন-কুরাইজার প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষ সংখযা ৬০০-৯০০জন) আলাপ-আমলািনা 
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কমর "ব্ক্তন-কুরাইজার অনুমরামধ্ এক েধ্যস্থতাকারী ক্তনময়া  কমরক্তেমলন", এেন উদ্ভি 
োক্তব্ আরব্য উপনযামসর কল্পকাক্তহনীমকও হার োনায়! 
“েুলমল িলমব্ না, তাাঁরা ক্তেমলন ক্তনমেমাষ!” 
ব্ক্তন কুরাইজার ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের এই আক্রেণক্তি ক্তেল "ক্তজব্রাইমলর অজুহামত" [পব্ম-
৮৭] এব্ং গয-অজুহামত েুহাম্মে তাাঁমেরমক অক্তেযুি কমরক্তেমলন তার সপমক্ষ সুক্তনক্তেমষ্ট 
একক্তি প্রোণও গকাথাও পক্তরলক্তক্ষত হয়ক্তন! [পব্ম: ৭৭-৮৬]! ধ্ারণা করা কক্তঠন নয় 
গয, তীক্ষ্ণ বু্ক্তদ্ধর েুহাম্মে ক্তনমজও তা জানমতন। আর গসই কারমণই ক্ততক্তন তাাঁর আক্রেমণর 
অজুহাত ক্তজব্রাইল-এর ওপর নযস্ত কমরক্তেমলন। তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ আমরাক্তপত অক্তেমযাম র 
যক্তে সুক্তনক্তেমষ্ট একক্তি প্রোণও েুহাম্মমের গ ািমর থাকমতা, তমব্ তাাঁমক আর 
অেরীরী ক্তজব্রাইমলর অজুহামতর আশ্রয় ক্তনমত হমতা না। 
এই একই েৃেয আেরা অব্মলাকন কমরক্তে ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর ক্তব্তাক্তড়ত করার 
উপাখযামনর ব্ণমনায় (পব্ম: ৫২ ও ৭৫); তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ আমরাক্তপত অজুহামতরও "সুক্তনক্তেমষ্ট 
একক্তি প্রোণও েুহাম্মমের গ ািমর ক্তেল না।” গস কারমণই গসখামনও েুহাম্মেমক 
িতুরতার োধ্যমে ক্তজব্রাইমলর আশ্রয় ক্তনমত হময়ক্তেল। 
অপরপমক্ষ, ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্রমক উমচ্ছমের ঘিনায় েুহাম্মে গকামনা ক্তজব্রাইমলর 
অজুহামতর আশ্রয় গননক্তন (পব্ম: ৫১); কারণ গসই ঘিনায় একক্তি সুক্তনক্তেমষ্ট অজুহাত 
েুহাম্মমের গ ািমর ক্তেল, যামক ইসুয কমর েুহাম্মে তাাঁমেরমক ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন। 
ক্তজব্রাইমলর আশ্রময়র তখন তাাঁর গকামনা প্রময়াজনই ক্তেল না। 
পাঠক, কল্পনা করুন! 
“একজন স্বমঘাক্তষত নব্ী ব্াজামরর েমধ্য  তম খুাঁমড় গসই  তম পামে ব্মস আমেন। তাাঁর 
হুকুমে তাাঁর অনুসারীরা একক্তি গ ামত্রর ৬০০- ৯০০ জন প্রাপ্ত ব্য়স্ক পুরুষ সেসযমের 
ব্ন্দী অব্স্থায় েমল েমল  মতমর পামে ধ্মর ক্তনময় আসমে। তারপর এক এক কমর 
তাাঁমের "কল্লা গকমি" গিলা হমচ্ছ ও তাাঁমের গসই ক্তব্ক্তচ্ছন্ন েস্তক ও েৃতমেহ গসই  মতমর 
েমধ্য ক্তনমক্ষপ করা হমচ্ছ! ক্ততক্তন সারাক্তেন ধ্মর গসই েৃেয অব্মলাকন করমেন!   
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একই সামথ ক্তনহমতর পক্তরব্ামরর সেস্ত েক্তহলামক "গযৌনোসী" ক্তহসামব্ ক্তনমজমের েমধ্য 
ো াোক্ত  কমর ক্ততক্তন ও তাাঁর অনুসারীরা করমেন ধ্ষমণ, তাাঁমের সন্তানমের "োস 
ক্তহসামব্" ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনমচ্ছন, তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি করমেন লুি ও 
ো াোক্ত । আর এই কমেমর নযাযযতার সপমক্ষ “নব্ী” তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয গঘাষণা 
করমেন, 
‘এক্তিই ক্তেল তাাঁর আল্লাহর রায়!’" 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় আক্তে উৎমসর ব্ণমনার ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে।] 

The resumption of the narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 
AD): 
Then they surrendered, and the apostle confined them in Medina in 
the quarter of d. al-Harith, a woman of B. al-Najjar. 
Then the apostle went out to the market of Medina (which is still 
its market today) and dug trenches in it. Then he sent for them and 
struck off their heads in those trenches as they were brought out to 
him in batches. 
Among them was the enemy of Allah Huyayy b. Akhtab and Ka'b b. 
Asad their chief. There were 600 or 700 in all, though some put the 
figure as high as 800 or 900. As they were being taken out in batches 
to the apostle they asked Ka'b what he thought would be done with 
them. He replied, 'Will you never understand? Don't you see that the 
summoner never stops and those who are taken away do not 
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return? By Allah it is death!' This went on until the apostle made an 
end of them. 
Huyayy was brought out wearing a flowered robe (Tabari: ‘rose 
colored suit of cloths’) in which he had made holes about the size 
of the finger-tips in every part so that it should not be taken from 
him as spoil, (A variant 'so that none should wear it after him' is 
worth mention.) with his hands bound to his neck by a rope. 
When he saw the apostle he said, 'By God, I do not blame myself 
for opposing you, but he who forsakes God will be forsaken.' Then 
he went to the men and said, 'God's command is right. A book and 
a decree, and massacre have been written against the Sons of 
Israel.' Then he sat down and his head was struck off. ---- 
Muhammad b. Ja'far b. al-Zubayr [3] told me from 'Urwa b. al-Zubayr 
that 'A'isha said: 'Only one of their women was killed. She was 
actually with me and was talking with me and laughing immoderately 
as the apostle was killing her men in the market when suddenly an 
unseen voice called her name. 'Good heavens,' I cried, 'what is the 
matter?' 
'I am to be killed,' she replied. 'What for?' I asked. 'Because of 
something I did,' she answered. She was taken away and beheaded.' 
A'isha used to say, 'I shall never forget my wonder at her good spirits 
and her loud laughter when all the time she knew that she would 
be killed' [4] 
Al-Tabari (839-923 AD) added: 
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‘According to Ibn Ishaq, the conquest of the Banu Qurayzah took 
place in the month of Dhu al-Qadah [5] or in the beginning of Dhu 
al-Hijjah. Al-Waqidi, however, has said that the Messenger of God 
attacked them a few days before the end of Dhu Al-Qadah. He 
asserted that the Messenger of God commanded that the furrows 
should be dug in the ground of the Banu Qrayza. Then he sat down, 
and Ali and al-Zubayr began cutting off their heads in his presence. 
He asserts that the woman whom the prophet killed that day was 
named Bunanah, the wife of al-Hakam al-Qurazi - it was she who 
had killed Khallad b Suwayd by throwing a mill-stone on him. 
The messenger of God called for her and beheaded her in retaliation 
for Khallad b Suwad.’ [6] [7] 
Sunnah Abu Dawud: Hadith Number 2665 
Narated By 'Aisha, Ummul Mu'minin: No woman of Banu Qurayzah 
was killed except one. She was with me, talking and laughing on her 
back and belly (extremely), while the Apostle of Allah (pbuh) was 
killing her people with the swords. Suddenly a man called her name: 
Where is so-and-so? She said: I. I asked: What is the matter with 
you? She said: I did a new act. She said: The man took her and 
beheaded her. She said: I will not forget that she was laughing 
extremely although she knew that she would be killed. [8] 
তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, 
১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৪-৪৬৫ 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৩-১৪৯৫  
 [3] েুহাম্মে ক্তব্ন জাির আল-যুব্াময়র ৭২৮-৭২৯ (ক্তহজক্তর ১১০ সাল) সামল েৃতুযব্রণ কমরন। 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ, ইব্মন ক্তহোমের গনাি- নম্বর ৭১১, পৃষ্ঠা ৭৬৫ 
"এই গসই েক্তহলা গয জাাঁতা ক্তনমক্ষপ কমর খাললাে ক্তব্ন সুয়াময়ে (Khallad b Suwayd) গক হতযা 
কমরক্তেল।" 
[5] ক্তহজক্তর ৫ সামলর ক্তজলকে োস শুরু হময়ক্তেল ২৪ গে োিম, ৬২৭ সাল। 
[6] Ibid, “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৯-১৫০০ 
[7] আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ সাল) 
‘ক্ততক্তন ক্তেমলন প্রথে ক্তেমকর এক েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসক ও হযরত েুহাম্মে (সা:) এর জীব্নী গলখক। ক্ততক্তন 
খক্তলিা হারুন আল-রক্তসে ও আল-োেুন এর োসন আেমল তাাঁমের েরব্ামরর ক্তব্িারক (কাজী) ক্তহসামব্ 
োক্তয়ত্ব পালন কমরন। তাাঁর ক্তলক্তখত ইক্ততহাস ব্ইগুমলা হমলা সব্মিময় প্রথে ক্তেমকর (earliest) ও সব্মিময় 
ক্তব্স্তাক্তরত (detail) ইসলামের ইক্ততহাস, যা েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- এর গুরুত্বপূণম 
অক্ততক্তরি সংমযাজন। ক্ততক্তন ক্তেমলন েুহাম্মমের সােক্তরক অক্তেযান (Military campaigns) ক্তব্ষময় 
ক্তব্মেষজ্ঞ। ব্লা হয়, ক্ততক্তন গোি ২১ ক্তি ব্ই ক্তলমখক্তেমলন, যার েমধ্য একোত্র "ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ 
(Kitab al-Maghazi)” ব্ইক্তিই ক্তিমক আমে।’ ক্ততক্তন ক্তেমলন ইসলামের ইক্ততহামসর আর এক ক্তব্খযাত 
ঐক্ততহাক্তসক ও "ক্তকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাক্তব্র" ব্ইময়র গলখক েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ) এর ক্তেক্ষক।  
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[8] সুন্নাহ আবু্ োউে, হাক্তেস নং ২৬৬৫ 
http://www.hadithcollection.com/abudawud/240-
Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16908-abu-dawud-book-008-hadith-
number-2665.html 
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৯২: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৬: "গযৌনামের গলাে  জামনা সকল পুরুষমক 
খুন!" 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গেষক্তট্ট 

 
 

ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের ক্তনাঃেতম আত্মসেপমমণর পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা কীোমব্ েক্তেনার ব্াজামর ক্ত ময়  তম খুাঁমড় গসই 
 তম-পামে তাাঁমের ৬০০-৯০০ জন ক্তনরস্ত্র োনুষমক েমল েমল ধ্মর এমন এক এক 
কমর জব্াই কমর তাাঁমের কািা েুণু্ড ও লাে গসই  মতম ক্তনমক্ষপ কমরক্তেমলন, তাাঁমেরমক 
েলব্দ্ধোমব্ ধ্মর আনার প্রাক্কামল ব্ক্তন কুরাইজার গলামকরা তাাঁমের গনতা কাব্ ক্তব্ন 
আসামের কামে কী জানমত গিময়ক্তেমলন, তাাঁমের গসই প্রমশ্নর জব্ামব্ কাব্ তাাঁমেরমক 
কী জব্াব্ ক্তেময়ক্তেমলন, গসই জব্াব্ক্তি কাব্ ঘিনাস্থমলর গকান আলােত পযমামলািনার 
োধ্যমে বু্েমত গপমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা 
হময়মে। 
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি সুস্পষ্ট, তা হমলা, ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমেরমক যখন 
ব্ন্দী অব্স্থায় হতযার উমেমেয েুহাম্মমের কামে েমল েমল ধ্মর ক্তনময় যাওয়া 
হক্তচ্ছল তখনও পযমন্ত তাাঁরা জানমতন না, ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমেরমক কী করা হমব্। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯১) পর: 
‘ইব্মন ক্তেহাব্ আল-যুহরী আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয, থাক্তব্ত ক্তব্ন 
কাময়স ক্তব্ন আল-োেোস, আল-যাক্তব্র ক্তব্ন ব্ািা আল-কুরাক্তজর কামে  েন কমর - 
যার আমরক নাে আবু্ আব্েুল রাহোন। [3] 
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আল-যাক্তব্র গপৌিক্তলক যুম  থাক্তব্তমক প্রাণক্তেক্ষা ক্তেময়ক্তেমলন। আল-যাক্তব্মরর এক পুত্র 
আোমক অব্ক্তহত কমরমেন গয, বু্য়াথ যুমদ্ধর ক্তেন ক্ততক্তন তামক ক্ষো কমর ক্তেময়ক্তেমলন। 
ক্ততক্তন তামক ব্ন্দী কমরক্তেমলন ও তারপর তার কপামলর ওপমরর গকেগুচ্ছ গকমি গেমড় 
ক্তেময়ক্তেমলন। [4] 
থাক্তব্ত তার (তখন ক্ততক্তন ক্তেমলন এক ব্ময়াবৃ্দ্ধ োনুষ) কামে যায় ও তামক ক্তজজ্ঞাসা 
কমর জানমত িায়, ক্ততক্তন তামক ক্তিনমত গপমরমেন ক্তক না। জব্ামব্ ক্ততক্তন ব্মলন, 'আোর 
েত একজন োনুষ গতাোর েত একজন োনুষমক গকন ক্তিনমত পারমব্ না?' 
গস ব্মল, "তুক্তে আোর গয উপকার কমরক্তেমল তার ঋণ আক্তে পক্তরমোধ্ করমত িাই।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "েহৎ গলামকরাই েহৎ গলামকর ঋণ পক্তরমোধ্ কমর।" 
থাক্তব্ত আল্লাহর নব্ীর কামে যায় ও তাাঁমক ব্মল, আল-যাক্তব্র তার প্রাণক্তেক্ষা ক্তেময়ক্তেল, 
গস কারমণ তার গসই ঋণ তামক গস পক্তরমোধ্ করমত িায়। আল্লাহর নব্ী ব্মলন গয, 
গস তার প্রাণক্তেক্ষা গপমত পামর। গস ক্তিমর এমস যখন তামক ব্মল, আল্লাহর নব্ী তার 
প্রাণক্তেক্ষা ক্তেময়মেন, ক্ততক্তন ব্মলন, "এক ব্ময়াবৃ্দ্ধ োনুষ তার পক্তরব্ার ও 
সন্তানমের ব্যক্ততমরমক গকন ব্াাঁিমত িাইমব্?" 
থাক্তব্ত পুনরায় আল্লাহর নব্ীর কামে যায়, ক্ততক্তন তামক তার স্ত্রী ও সন্তানমের প্রাণক্তেক্ষার 
প্রক্ততশ্রুক্তত গেন। যখন গস তামক তা ব্মল, ক্ততক্তন ব্মলন, "সম্পক্তি ব্যক্ততমরমক ক্তহজামজর 
এক পক্তরব্ার কীোমব্ জীব্ন অক্ততব্াক্তহত করমত পামর?" থাক্তব্ত আল্লাহর নব্ীর কাে 
গথমক এই েমেম প্রক্ততশ্রুক্তত আোয় কমর গয, তার সম্পক্তি তামক ক্তিক্তরময় গেয়া হমব্ ও 
ক্তিমর এমস গস তামক তা ব্মল। 
ক্ততক্তন ব্মলন, "গহ থাক্তব্ত, কী পক্তরণক্তত হময়মে কাব্ ক্তব্ন আসাে নামের ঐ গলাকক্তির যার 
েুখেণ্ডলক্তি ক্তেল িীনা েপমমণর েত যার োমে তার গ ামত্রর কুোরী গেময়রা ক্তনমজমের 
গেখমত গপমতা?" 
গস ব্মল, "তামক হতযা করা হময়মে।" 
"এব্ং হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ নামের েরুেূক্তের সেমামরর?" 
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"তামক হতযা করা হময়মে।" 
"এব্ং আোমের অগ্র ােী েমলর যখন আেরা আক্রান্ত হময়ক্তেলাে ও আযযাল ক্তব্ন 
সাোওয়াল নামের ক্তপেমনর পাহারাোরক্তির যখন আেরা পলায়ন করক্তেলাে?" 
"হতযা করা হময়মে।" 
"এব্ং েুই গ াষ্ঠীর?" যার োমন হমলা ব্ানু কাব্ ক্তব্ন কুরাইজা ও ব্ানু আের ক্তব্ন 
কুরাইজা। 
"হতযা করা হময়মে।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "তাহমল আক্তে গতাোমক ব্ক্তল কী, থাক্তব্ত, গতাোর ওপর আোর োক্তব্ এই 
গয, তুক্তে আোর সমে আোর গলাকমের েমল গযা  োও। কারণ তামের সব্ার খুন 
হওয়ার পর গব্াঁমি থাকায় গকামনা আনন্দ গনই; আক্তে আোর োলব্াসার োনুষগুমলার 
সামথ ক্তেক্তলত হওয়ার জনয এক েুহূতমও অমপক্ষা সহয করমত পারক্তে না।" [5] 
অতাঃপর থাক্তব্ত তার কামে যায় ও তার কল্লা গকমি গিমল। 
যখন আবু্ ব্কর তার এ কথা, "আোর োলব্াসার োনুষগুমলার সামথ ক্তেক্তলত হওয়ার 
জনয" শুনমত পান, ক্ততক্তন ব্মলন, "হযাাঁ, আল্লাহর কসে, গস তামের সামথ জাহান্নামে ক্তেক্তলত 
হমব্ অনন্ত কাল অব্ক্তধ্।" 
আল্লাহর নব্ী এই হুকুে জাক্তর কমরন গয, তামের প্রমতযকক্তি প্রাপ্তব্য়স্ক োনুষমক গযন 
হতযা করা হয়। (আল-তাব্ারী: 'তামের গযৌব্নারম্ভ (puberty) হময়মে এেন সব্াইমকই 
গযন হতযা করা হয়'।)। 
আক্ততয়া আল-কুরাক্তজ হইমত ব্ক্তণমত > আব্েুল োক্তলক ক্তব্ন উোময়র এর কাে গথমক 
প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত শু'ব্া ক্তব্ন আল-হাজজাজ আোমক ব্মলমেন: 
আল্লাহর নব্ী এই হুকুে জাক্তর কমরন গয, ব্ক্তন কুরাইজার সকল প্রাপ্তব্য়স্ক োনুষমক 
গযন হতযা করা হয়। তখন আক্তে ব্ালক ক্তেলাে ও তারা গেখমত পায়, আক্তে প্রাপ্তব্য়স্ক 
ক্তেলাে না, তাই তারা আোমক গেমড় গেয়। 
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ব্ানু আক্তে ক্তব্ন আল-নাজজার গ ামত্রর আইয়ুব্ ক্তব্ন আব্েুল-রাহোন ক্তব্ন আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন আবু্ সা'সা নামের এক োই আোমক জাক্তনময়মেন গয, আল-েুনক্তধ্মরর ো ও সাক্তলত 
ক্তব্ন কাময়মসর েক্তে সালো ক্তব্নমত কাময়স - ক্ততক্তন ক্তেমলন আল্লাহর নব্ীর খালামের 
একজন, ক্তযক্তন তার সামথ গজরুজামলে ও েক্কা উেয় ক্তেমকই েুখ কমর নাোজ আোয় 
কমরমেন ও ক্ততক্তন ক্তেমলন েক্তহলামের একজন যারা তাাঁর আনু তয গ্রহণ কমরমেন 
- ক্তরিাব্ ক্তব্ন সাোওয়াল আল-কুরাক্তজর ব্যাপামর তাাঁর [আল্লাহর নব্ীর] কামে সুপাক্তরে 
কমর। গস [ক্তরিাব্] তামের ক্তিনমতা ও তার েরণাপন্ন হময়ক্তেল। গস তাাঁমক ব্মল গয, গস 
[ক্তরিাব্] তামক কথা ক্তেময়মে, গস নাোজ আোয় করমব্ ও উমির োংস েক্ষণ 
করমব্। তাই, ক্ততক্তন তার সুপাক্তরে েেুর কমরন। তার [সালো] কলযামণ গস প্রাণক্তেক্ষা 
পায়। [6] [7]। 
সুন্নাহ আবু্ োউে, হাক্তেস নম্বর ৪৩৯০ 
‘আক্ততয়া আল-কুরাক্তজ হইমত ব্ক্তণমত: 
“আক্তে ক্তেলাে ব্ক্তন কুরাইজার ব্ন্দীমের একজন। তারা (সাহাব্ীরা) আোমেরমক পরীক্ষা 
কমর। যামের গলাে  জামনা (তলমপমির নীমি) শুরু হময়ক্তেল তামেরমকই হতযা করা 
হময়ক্তেল, যামের তা হয়ক্তন, তামেরমক হতযা করা হয়ক্তন। আক্তে ক্তেলাে তামের একজন 
যামের িুল  জায়ক্তন।' [8]     (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 
>>> আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ব্ক্তন কুরাইজার 
গলামকরা েুহাম্মমের কামে গকামনা প্রাণক্তেক্ষার আমব্েন কমরনক্তন। এেনক্তক, আল-যাক্তব্র 
ক্তব্ন ব্ািা আল-কুরাক্তজ নামের এক ব্ময়াবৃ্দ্ধ গলাকমক তাাঁর স্ত্রী ও সন্তানমের প্রাণক্তেক্ষা 
ও তাাঁর সেস্ত সম্পক্তি ক্তিক্তরময় গেয়ার প্রক্ততশ্রুক্তত গেয়া সমেও ক্ততক্তন েৃতুযমকই গব্মে 
ক্তনময়ক্তেমলন। 
একইোমব্ ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র গনতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ ইমচ্ছ করমলই তাাঁর জীব্ন 
ব্াাঁিামত পারমতন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা না কমর খন্দক যুদ্ধ গেমষ তাাঁর গ ামত্রর গলাকমের 
কামে ক্তিমর না ক্ত ময় েৃতুয অব্ধ্াক্তরত গজমনও, ব্ক্তন কুরাইজার গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মে 
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ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেত্রব্াক্তহনীমক গকামনারূপ সাহাযয না করা সমেও, কাব্ 
ক্তব্ন আসােমক গেয়া প্রক্ততশ্রুক্তত রক্ষামথম ক্ততক্তন ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের সামথ অব্স্থান 
কমরক্তেমলন। (পব্ম: ৮০ ও ৭৭)। 
এই একই রূপ েৃেয আেরা গেখমত গপময়ক্তে ব্ের যুদ্ধ উপাখযামনর ব্ণমনায়। আবু্ আল 
ব্াখতাক্তর ক্তব্ন ক্তহোে ইমচ্ছ করমলই তাাঁর প্রাণ ব্াাঁিামত পারমতন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা না 
কমর েৃতুযমকই গব্মে ক্তনময়ক্তেমলন (পব্ম-৩২)। 
গকামনা কাপুরুষ ও প্রতারক ক্তক েৃতুযর েুমখােুক্তখ োাঁক্তড়ময় এেন সৎ সাহস গেখামত 
পামর? 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় আক্তে উৎমসর ব্ণমনার ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে।] 

The resumption of narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 
AD): [1] [2] 
‘Ibn Shihab al-Zuhri told me that Thabit b. Qays b. al-Shammas had 
gone to al-Zabir b. Bata al-Qurazi who was Abu 'Abdu'l-
Rahman. [3] Al-Zabir had spared Thabit during the pagan era. One of 
al-Zabir's sons told me that he had spared him on the day of Bu'ath, 
having captured him and cut off his forelock and then let him go. [4] 
Thabit came to him (he was then an old man) and asked him if he 
knew him, to which he answered, 'Would a man like me not 
recognize a man like you?' He said, 'I want to repay you for your 
service to me.' He said, 'The noble repays the noble.' Thabit went to 
the apostle and told him that al-Zabir had spared his life and he 
wanted to repay him for it, and the apostle said that his life would 
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be spared. When he returned and told him that the apostle had 
spared his life he said, 'What does an old man without family and 
without children want with life?' Thabit went again to the apostle, 
who promised to give him his wife and children. When he told him 
he said, 'How can a household in the Hijaz live without property?' 
Thabit secured the apostle's promise that his property would be 
restored and came and told him so, and he said, 'O Thabit, what was 
become of him whose face was like a Chinese mirror in which the 
virgins of the tribe could see themselves, Ka'b b. Asad?'  'Killed,' he 
said. 'And what of the prince of the Desert and the Sown, Huyayy 
b. Akhtab?' 'Killed.' 'And what of our vanguard when we attacked 
and our rear guard when we fled (T. returned to the charge), 'Azzal 
b. Samaw'al?' 'Killed.' 'And what of the two assemblies?' meaning B. 
Ka'b b. Qurayza and B. 'Amr b. Qurayza. 'Killed.' 
He said, 'Then I ask of you, Thabit, by my claim on you that you 
join me with my people, for life holds no joy now that they are 
dead, and I cannot bear to wait another moment to meet my loved 
one.' [5]. So Thabit went up to him and struck off his head. When Abu 
Bakr heard of his words 'until I meet my loved ones' he said, 'Yes, 
by Allah he will meet them in hell for ever and ever'. 
The apostle had ordered that every adult of theirs shoud be killed. 
(Al-Tabari: ‘all of them who had reached puberty should be killed). 
Shu'ba b. al-Hajjaj told me from 'Abdu'l-Malik b. 'Umayr from 'Atiya 
al-Qurazi: The apostle had ordered that every adult of B. Qurayza 
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should be killed. I was a lad and they found that I was not an adult 
and so they let me go. 
Ayyub b. 'Abduu'l-Rahman b. 'Abdullah b. Abu Sa'sa'a brother of B. 
'Adiy b. al-Najjar told me that Salma d. Qays, mother of al-Mundhir 
sister of Salit b. Qays - she was one of the maternal aunts of the 
apostle who had prayed with him both towards Jerusalem and 
towards Mecca and had sworn the allegiance of women to him - 
asked him for Rifa'a b. Samaw'al al-Qurazi who was a grown man 
who had sought refuge with her, and who used to know them. She 
said that he had alleged that he would pray and eat camel's flesh. 
So he gave him to her and she saved his life.’  [6] [7] 
Sunnah Abu Dawud: Hadith Number 4390 
Narated by Atiyyah al-Qurazi: I was among the captives of Banu 
Qurayzah. They (the Companions) examined us, and those who had 
begun to grow hair (pubes) were killed, and those who had not 
were not killed. I was among those who had not grown hair. [8] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৬৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, 
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ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৪৯৫-১৪৯৭  
 [3] ইব্মন ক্তেহাব্ আল-যুহরী (৬৭১-৭৪১/৭৪২ সাল)- ‘ক্ততক্তন ক্তেমলন ইসলামের গ াড়ার ক্তেমকর 
'ক্তসরাত' সংগ্রাহকমের এক গকন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব’। 
[4] 'বু্য়াথ যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেল ৬১৭ ক্তিষ্টামব্দ েক্তেনার আল-আউস ও আল-খাযরায গ ামত্রর 
েমধ্য, েুহাম্মমের েক্তেনা ক্তহজরমতর (৬২২ সাল) আম । এক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেল ব্ানু কুরাইজা 
ইহুক্তে সীোনার েমধ্য। ’ 
[5] এক েুহূতম - ‘এক ব্ালক্তত পাক্তন নালামত ক্তেময় গসই ব্ালক্তত আব্ার ক্তিক্তরময় আনমত একজন 
োনুমষর গয সেয় লাম  ।’ 
[6] "গকব্লা" –‘েুসলোনরা গয ক্তেকক্তি গক সমু্মমখ গরমখ নাোমজ আোয় কমরন। গ াড়ার ক্তেমক 
েুহাম্মে ইহুক্তেমের অনুকরমণ গজরুজামলমের ক্তেমক েুখ কমর নাোজ আোয় করমতন। ক্তকন্তু 
ক্তহজক্তর েুই সামল েুহাম্মে তা পক্তরব্তমন কমর কাব্ার ক্তেমক কমরন। েুহাম্মে কুরামন তা উমল্লখ 
কমরমেন এইোমব্: ২:১৪২- "এখন ক্তনমব্মামধ্রা ব্লমব্, ক্তকমস েুসলোনমের ক্তিক্তরময় ক্তেল তামের 
ঐ গকব্লা গথমক, যার উপর তারা ক্তেল? আপক্তন ব্লুনাঃ পূব্ম ও পক্তশ্চে আল্লাহরই। ক্ততক্তন যামক 
ইচ্ছা সরল পমথ িালান।"' অনয কথায়, সালোর ইসলাে গ্রহণ সংঘক্তিত হময়ক্তেল ক্তকব্লা 
পক্তরব্তমমনর আম ।’ 
[7] ইসলাে ধ্েম অনুোসমনর খােযতাক্তলকায় উমির োংস েক্ষণ অনুমোক্তেত (হালাল), ক্তকন্তু ইহুক্তে 
ধ্েম অনুোসমন তা ক্তনক্তষদ্ধ।  
[8] সুন্নাহ আবু্ োউে, হাক্তেস নম্বর ৪৩৯০ 
http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-
Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-
dawud-book-033-hadith-number-4390.html 
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৯৩: ব্ানু কুরাইজার  ণহতযা–৭: "তাাঁমের ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের 
ো াোক্ত  ও ক্তব্ক্তক্র!” 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সাতষক্তট্ট 

 
 

থাক্তব্ত ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন আল-োেোস নামের এক েুহাম্মে অনুসারী কী কারমণ 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর কামে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর আল-
যাক্তব্র ক্তব্ন ব্ািা আল-কুরাক্তজ নামের এক ব্ময়াবৃ্দ্ধ গলামকর প্রাণক্তেক্ষার 
সুপাক্তরে কমরক্তেমলন, েুহাম্মে গসই সুপাক্তরমে রাক্তজ হওয়ার পর যখন থাক্তব্ত গসই 
গলাকক্তিমক ঐ সুসংব্ােক্তি জানান, তখন গসই ব্ময়াবৃ্দ্ধ গলাকক্তি থাক্তব্ত গক কী জব্াব্ 
ক্তেময়ক্তেমলন, থাক্তব্মতর সুপাক্তরমে  েুহাম্মে গসই গলাকক্তি ও তাাঁর সেস্ত পক্তরব্ামরর 
প্রাণক্তেক্ষা ও তাাঁর সেস্ত সম্পে তাাঁমক ক্তিক্তরময় গেওয়ার প্রক্ততশ্রুক্তত গেওয়া সমেও আল-
যাক্তব্র ক্তব্ন ব্ািা আল-কুরাক্তজ কী কারমণ তা প্রতযাখযান কমর েৃতুযমক গব্মে 
ক্তনময়ক্তেমলন ও তাাঁর গসই ক্তসদ্ধামন্তর পর থাক্তব্ত ক্তনমজই তার কল্লা গকমি গিমিক্তেমলন - 
ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯২) পর: 
‘অতাঃপর আল্লাহর নব্ী ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর সম্পে, েক্তহলা ও ক্তেশুমের েুসলোনমের 
েমধ্য ো  কমর গেন,  গঘাড়া ও োনুমষর গেয়ামরর পক্তরোণ  জাক্তনময় গেন, 
ও তার এক-পঞ্চোংে ক্ততক্তন ক্তনমজ গ্রহণ কমরন (খুেুস)। 
[আল্লাহর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় েুহাম্মে তাাঁর এই ক্তহসযা ৮:৪১ (কুরান) গঘাষণার োধ্যমে ক্তনক্তশ্চত 
কমরন। ব্লা হয়, েুহাম্মমের এই গঘাষণা ক্তেল ব্ের যুমদ্ধর পর। (পব্ম: ২৮)।] 
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একজন অশ্বামরাহীর জনয ক্ততন ো  - েু'ক্তি তার গঘাড়ার জনয ও একক্তি অশ্বিালমকর 
জনয। গয-ব্যক্তির গঘাড়া ক্তেল না, তার জনয এক ো । ব্ক্তন কুরাইজার ঐ ক্তেনক্তিমত 
গঘাড়ার সংখযা ক্তেল েক্তত্রে। এক্তিই ক্তেল লুমির োমলর ( ক্তণেত) প্রথে যা লিাক্তরর 
োধ্যমে ো াোক্ত  কমর এক-পঞ্চোংে গ্রহণ করা হময়ক্তেল। অতীমতর উোহরণ ও 
আল্লাহর নব্ী যা কমরক্তেমলন, তার ক্তেক্তিমত ো াোক্ত  সম্পন্ন হয় এব্ং এক্তিই 
অতক্তকমত হােলার (raid) রীক্তত ক্তহসামব্ প্রক্ততক্তষ্ঠত হয়। [3] 
অতাঃপর আল্লাহর নব্ী সা'ে ক্তব্ন যাময়ে আল-আনসাক্তর নামের ব্ক্তন আব্েুল আোল 
গ ামত্রর এক োইমক, ব্ক্তন কুরাইজার ক্তকেু ব্ন্দী নারীমক সমে ক্তেময় নাজাে অঞ্চমল 
গপ্ররণ কমরন ও তামেরমক ক্ততক্তন গঘাড়া ও যুদ্ধামস্ত্রর ক্তব্ক্তনেময় ক্তব্ক্তক্র কমরন। আল্লাহর 
নব্ী তামের েক্তহলামের একজনমক ক্তনমজর জনয ব্াোই কমরন, যার নাে ক্তেল রায়হানা 
ক্তব্নমত আের ক্তব্ন খুনািা ও ক্তযক্তন ক্তেমলন ব্ানু আের ক্তব্ন কুরাইজা গ ামত্রর এক 
েক্তহলা। 
তার [রায়হানা] েৃতুযকাল পযমন্ত ক্ততক্তন তাাঁর অক্তধ্কামর ক্তেমলন। আল্লাহর নব্ী তামক 
ক্তব্ব্ামহর প্রস্তাব্ ক্তেময়ক্তেমলন ও তার ওপর পেমা (veil) আমরাপ কমরক্তেমলন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
ব্মলন, "না, আোমক (োসী ক্তহসামব্) আপনার অক্তধ্কামর রামখন; কারণ গসিাই আোর 
জনয ও আপনার জনয সহজ হমব্।" সুতরাং ক্ততক্তন তাই কমরন। তাাঁমক যখন ব্ন্দী করা 
হয়, তখন ক্ততক্তন ইসলামের প্রক্তত তার ঘৃণা প্রেেমন কমরন ও ইহুক্তে ধ্মেমই অনুরি 
থামকন। তাই আল্লাহর নব্ী তাাঁমক গসোমব্ই রামখন ও তার প্রক্তত ক্তকেুিা ক্তব্রক্তি অনুেব্ 
কমরন। তাাঁর অনুসারীমের সমে অব্স্থানরত অব্স্থায় যখন ক্ততক্তন তাাঁর গপেমন পাময়র 
আওয়াজ শুনমত পান, তখন ক্ততক্তন ব্মলন, "এক্তি হমলা থালাব্া ক্তব্ন সা'য়া গয আোমক 
রায়হানার ইসলাে গ্রহমণর সুসংব্াে গেয়ার জনয আসমে, গস গসখামন আমস ও ঘিনাক্তি 
গঘাষণা কমর। এই সংব্ােক্তি তাাঁমক আনক্তন্দত কমর।’ [4]       
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
আনাস ক্তব্ন োক্তলক হমত ব্ক্তণমত: 
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ব্ক্তন নাক্তের ও ব্ক্তন কুরাইজা গ াত্র গক পরােূত করার পূব্ম পযমন্ত ক্তকেু গলাক আল্লাহর 
নব্ীমক ক্তকেু গখজুর ও পাে (তাল জাতীয়)  াে ইজারা স্বরূপ উপহার 
ক্তেময়ক্তেল, তারপর ক্ততক্তন তামের গসই গখজুর ও পাে  ােগুমলা গিরত গেয়া শুরু 
কমরন। [5] (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে প্রেুখ ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ 
আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর 
গয, েুহাম্মমের আমেমে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর সকল প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমক (গযৌনামের 
গলাে  জামনা শুরু হময়মে, এেন কাউমকই গরহায় গেয়া হয় নাই) েমল েমল  তম পামে 
ধ্মর এমন অোনুক্তষক নৃেংসতায় এক এক কমর  লা গকমি খুন করার পর েুহাম্মে 
তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তি ও তাাঁমের স্ত্রী, কনযা, োতা, েক্তে ও ক্তেশুমের 
ক্তনমজমের েমধ্য এক ক্তব্মেষ ক্তনয়মে ো াোক্ত  কমর গনন।  
গসই ক্তব্মেষ ক্তনয়েক্তি হমলা, েলপক্ততর অক্তধ্কার ব্মল েুহাম্মে এই লুমির োমলর এক-
পঞ্চোংে ক্তহসযা একাই গ্রহণ কমরন। তারপর অব্ক্তেষ্ট ব্াক্তক িার-পঞ্চোংে সম্পে ও 
তাাঁমের েক্তহলা ও ক্তেশুমের এই হােলায় অংেগ্রহণকারী সকল অনুসারীর েমধ্য ো  
কমর গেন। তাাঁর গয-অনুসারীরা গঘাড়ায় সওয়ার হময় এই হােলায় অংেগ্রহণ 
কমরক্তেমলন, তামের ক্তহসযা ক্তেল গঘাড়াক্তব্হীন অব্স্থায় অংেগ্রহণকারী অনুসারীমের ক্তহসযার 
তুলনায় ক্ততন গুন গব্েী। 
গয হতো য েক্তহলামের একান্ত পক্তরজনমের অল্প ক্তকেুক্ষণ আম  েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা খুন কমরমেন, গসই েক্তহলামেরমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তনমজমের 
েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময় গযৌনোসী রূমপ ব্যব্হার ও ধ্ষমণ কমরন। এই েক্তহলামের 
েধ্য গথমক রায়হানা নামের এক সুন্দরী রেণীমক েুহাম্মে ক্তনমজর জনয েমনানীত কমরন। 
পরব্তমীমত এই েক্তহলামের অমনকমক নাজাত অঞ্চমল (েধ্য গসৌক্তে আরব্) ধ্মর ক্তনময় 
ক্ত ময় ব্াজামর ক্তব্ক্তক্র কমরন। তারপর এই ক্তব্ক্রয়লি অমথম েুহাম্মে যুমদ্ধর জনয গঘাড়া 
ও অস্ত্রসস্ত্র ক্রয় কমরন। 
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ইোে বু্খারীর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে এই ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলাকমের  ণহতযা ও তাাঁমের সম্পে লুি এব্ং ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর সেস্ত 
োনুষমক তাাঁমের েত েত ব্েমরর আব্াসস্থল গথমক উমচ্ছে ও তাাঁমের সম্পে লুমির 
োধ্যমে এত ক্তব্োল  ক্তনেমতর অক্তধ্কারী হময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন এই লুমির োমলর 
সাহামযয তাাঁর প্রক্তত আনসারমের পূব্ম-অনুগ্রহ পক্তরমোধ্ করা শুরু কমরন। [পব্ম: ৫২]। 
 

[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় আক্তে উৎমসর ব্ণমনার ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে।] 

The resumption of narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 
AD): [1] [2] 
‘Then the apostle divided the property, wives, and children of B. 
Qurayza among the Muslims, and he made known on that day the 
shares of horse and men, and took out the fifth [Khums]. A horseman 
got three shares, two for the horse and one for his rider. A man 
without a horse got one share. On the day of B. Qurayza there were 
thirty-six horses. It was the first booty on which lots were cast and 
the fifth was taken. According to its precedent and what the apostle 
did the divisions were made, and it remained the custom for 
raids. [3]. 
Then the apostle sent Sa'd b. Zayd al-Ansari brother of b. 'Abdu'l 
Ashhal with some of the captive women of B. Qurayza to Najd and 
he sold them for horses and weapons. The apostle had chosen one 
of their women for himself, Rayhana d. 'Amr b. Khunafa, one of the 
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women of B. 'Amr b. Qurayza, and she remained with him until she 
died, in his power. 
The apostle had proposed to marry her and put the veil on her, but 
she said: 'Nay, leave me in your power (as a concubine), for that will 
be easier for me and for you.' So he left her. She had shown 
repugnance towards Islam when she was captured and clung to 
Judaism. So the apostle put her aside and felt some displeasure. 
While he was with his companions he heard the sound of sandals 
behind him and said, 'This is Thal'laba b. Sa'ya coming to give me 
the good news of Rayhana's acceptance of Islam' and he came up to 
announce the fact. This gave him pleasure.’ [4] 
Sahih Bukhari Volume 005, Book 059, Hadith Number 364. 
Narrated By Anas bin Malik: Some people used to allot some date 
palm trees to the Prophet as gift till he conquered Banu Quraiza 
and Bani An-Nadir, where upon he started returning their date 
palms to them. [5] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-
3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৭-১৪৯৮   
[3] খুেুস (Khums) - লুমির োমলর এক পঞ্চোংে েুহাম্মমের জনয সংরক্তক্ষত থাকমতা। 
[4] ক্ততক্তন কখমনাই তাাঁর স্ত্রী হমত সম্মত হন নাই। 
[5] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৩৬৪ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5691-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-364.html 
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৯৪: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৮: গকন এই নৃেংস হতযাকাণ্ড? 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আিষক্তট্ট 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার ব্াজামর  তম 
খুাঁমড় গসই  তম পামে ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর সকল প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষ সেসযমের (৬০০-
৯০০ জন) েমল েমল ধ্মর এমন এক এক কমর  লা গকমি হতযা করার পর  কী 
ক্তনয়মে েুহাম্মে তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তি ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর 
ক্তনময়ক্তেমলন, এই সম্পমের কী পক্তরোণ ক্তহসযা ক্ততক্তন একাই গ্রহণ কমরক্তেমলন, গকান ঐেী 
ব্াণী অব্তারণার োধ্যমে ক্ততক্তন এই লুমির োমল জীক্তব্কা অজমমনর তব্ধ্তা প্রোন 
কমরক্তেমলন (পব্ম: ২৮), কীোমব্ ক্ততক্তন তাাঁমের ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের ক্তনমজমের েমধ্য 
ো  কমর ক্তনময় গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত কমরক্তেমলন ও রায়হানা নামের এক সুন্দরী 
রেণীমক ক্ততক্তন তাাঁর ক্তনমজর জনয েমনানীত কমরক্তেমলন, পরব্তমীমত এই গযৌনোসীমের 
অমনকমক কীোমব্ ক্ততক্তন ক্তব্ক্তক্র কমরক্তেমলন, গসই ক্তব্ক্রয়লি উপাজমমনর োধ্যমে ক্ততক্তন 
কী খক্তরে কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
আক্তে উৎমসর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের খন্দক যুমদ্ধর 
ব্ণমনার (পব্ম: ৭৭-৮৬) পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমণ গয-ক্তব্ষয়ক্তি সুস্পষ্ট, তা হমলা - ব্ক্তন নাক্তের 
গ ামত্রর ক্তব্রুমদ্ধ আমরাক্তপত অক্তেমযাম র েতই ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তব্রুমদ্ধ আমরাক্তপত 
েুহাম্মমের অজুহাত সমূ্পণমরূমপ ক্তেথযা ও উমেেযপ্রমণাক্তেত। ব্ক্তন নাক্তের ও ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলামকরা ক্তেমলন ক্তনরপরাধ্ ও ক্তনমেমাষ। 
প্রশ্ন হমলা, কী উমেমেয েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তনরপরাধ্ ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
গলাকমের ওপর এেন নৃেংস হতযাকাণ্ড িাক্তলময়ক্তেমলন? 
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েুহাম্মমের স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরান ও আক্তে 
উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত ‘ক্তসরাত’ (েুহাম্মমের জীব্নী) ও 
হাক্তেস-গ্রমন্থ ব্ক্তণমত "ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা পূব্মব্তমী" েুহাম্মমের নব্ী জীব্মনর ক্তব্ক্তেন্ন 
ঘিনাপ্রব্ামহর তথয-উপাি পযমামলািনা ও ক্তব্মেষমণর োধ্যমে েুহাম্মমের েনস্তে ও এই 
প্রমশ্নর সক্তঠক জব্াব্ আেরা অক্তত সহমজই ক্তনধ্মারণ করমত পাক্তর। 
ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা-পূব্মব্তমী েুহাম্মমের নব্ী-জীব্মনর ঘিনার সংক্তক্ষপ্তসার: 
আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থ 
েুহাম্মমের নবু্য়ত পূব্মব্তমী ৪০ ব্েমরর ঘিনার ব্ণমনা যৎসাোনয। (পব্ম- ৪৫) ৪০ব্ের 
ব্য়মস একক্তেন েুহাম্মে গহরা পব্মমতর গুহা গথমক প্রতযাব্তমন কমর তাাঁর স্ত্রী খাক্তেজা 
ক্তব্নমত খুয়াক্তলেমক জানামলন গয, গুহায় অব্স্থানকামল ক্ততক্তন এক 'অমলৌক্তকক 
অক্তেজ্ঞতার' সমু্মখীন হময়ক্তেমলন। েুহাম্মমের কাে গথমক এই ঘিনাক্তি  গোনার 
পর খাক্তেজা েুহাম্মেমক অব্ক্তহত করান গয, েুহাম্মে নবু্য়ত প্রাপ্ত হময়মেন ও ব্যাপারক্তি 
ক্তনক্তশ্চত হওয়ার জনয ক্ততক্তন তাাঁর িািামতা োই ওয়ারাকা ক্তব্ন নওিল ক্তব্ন আসামের 
কামে  েন কমরন এব্ং ঘিনাক্তি তামক খুমল ব্মলন। ওয়ারাকা ক্তেমলন ব্াইমব্ল পক্তণ্ডত 
এক ধ্েমান্তক্তরত ক্তিষ্টান। ঘিনাক্তি শুমন ওয়ারাকা খাক্তেজামক জানান, "গহ খাক্তেজা, যক্তে 
তুক্তে আোমক সতয ব্মল থামকা, েুহাম্মমের কামে গয-এমসক্তেল, গস হমলা সব্মমশ্রষ্ঠ 
গিমরেতা ক্তজব্রাইল। এর আম  েুসার কামেও গস এমসক্তেল, গজমন রামখা, গস হমলা 
এই জাক্ততর নব্ী (If thou hast spoken to me the truth, O Khadija, there 
hath come on to him the greatest Namus (Tabari: 'meaning Gabriel') 
who came to Moses afore-time, and lo, he is the prophet of this 
people.--)।" [1] 
অথমাৎ েুহাম্মে তাাঁর গসই কক্তথত অমলৌক্তকক উপলক্তির ব্যাখযা ও গক তাাঁর সামথ কথা 
ব্মলক্তেল, গস ব্যাপামর ক্ততক্তন ক্তেমলন সমূ্পণম অজ্ঞ। গয-ব্যক্তিক্তি তাাঁমক তা জানান ও 
গঘাষণা গেন গয, "ক্ততক্তন" একজন নব্ী, গস হমলা খাক্তেজা। ওয়ারাকা ক্তব্ন নওিল তা 
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সেথমন কমরন ও অক্ততক্তরি গয-তথযক্তি ক্ততক্তন গযা  কমরন, তা হমলা - েুহাম্মমের কামে 
গয সিাক্তির আ েন ঘমিক্তেল, গস ক্তেল "গিমরেতা ক্তজব্রাইল"। 
গসাজা োষায়, "েুহাম্মে গয একজন নব্ী" এই পক্তরিয়পত্রক্তি (Certificate) েুহাম্মে 
গপময়ক্তেমলন খাক্তেজা ও ওয়ারাকার কলযামণ। েুহাম্মমের "নব্ীযাত্রার শুরু" হময়ক্তেল এই 
েুই ব্যক্তির গেয়া পক্তরিয়পমত্রর ক্তেক্তিমত! 
এই ঘিনার পর প্রায় ক্ততন ব্ের যাব্ত েুহাম্মে তার তথাকক্তথত 'নবু্য়মতর ব্াণী' প্রিার 
কমরন গ াপমন। অতাঃপর ক্ততক্তন প্রথমে তাাঁর ক্তনকি-আত্মীয়মের েমধ্য তাাঁর তথাকক্তথত 
নবু্য়মতর ব্াণী প্রিামরর জনয আমেেপ্রাপ্ত হন। এরই ধ্ারাব্াক্তহকতায়, ক্ততক্তন তাাঁর 
ক্তনমজরই িািা ও িািীমক অক্তেোপ ব্ষমণ কমরন! 
অতাঃপর েুহাম্মে প্রকামেয তাাঁর প্রিারণা (পব্ম-১৬) শুরু কমরন ও সুেীঘম েে ব্ের 
(৬১৩-৬২২ সাল) যাব্ৎ ক্ততক্তন আল্লাহর নামে কুরাইেমের গেব্-গেব্ী ও পূব্মপুরুষমের 
তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয-হুেক্তক-োসানী-েীক্তত-প্রেেমন ও অসম্মান অব্যাহত রামখন। (পব্ম: ২৬-
২৭) আল্লাহর নামে ক্ততক্তন তাাঁমক অক্তব্শ্বাসকারী ও তাাঁর সোমলািনাকারীমের গোনামত 
থামকন 'পূব্মব্তমীমের উপকথা' (পব্ম: ১৭-১৯), উটাপাটা কথাব্াতমা (পব্ম: ২০-
২২), অনব্জ্ঞাক্তনক উদ্ভি প্রলাপ ও যমথচ্ছ োপ-অক্তেোমপর ব্াতমা (পব্ম: ১-১৩)। 
েুহাম্মমের এমহন  ক্তহমত কেমকামণ্ড অক্ততষ্ঠ কুরাইেরা েুহাম্মমের কামে ব্হুব্ার ব্হুোমব্ 
তাাঁর নবু্য়মতর প্রোণ হাক্তজর করমত ব্মলন। তাাঁমের োক্তব্ গব্েী ক্তকেু ক্তেল না! তাাঁরা 
েুহাম্মমের কামে োব্ী কমরক্তেমলন গয, েুহাম্মে গযন তাাঁরই ব্ক্তণমত পূব্মব্তমী নব্ীমের 
অনুরূপ গকামনা একক্তি "গোমজজা (অমলৌক্তককত্ব)' তাাঁমের সাোমন হাক্তজর কমরন। 
েুহাম্মে তা করমত সমূ্পণমরূমপ ব্যথম হন। তাাঁমের গসই নযাযয োক্তব্র জব্ামব্ ক্ততক্তন তাাঁমের 
সামথ কমরন অব্ান্তর ব্াকযক্তব্ক্তনেয় ও আল্লাহর নামে ক্তনমজই ক্তনমজর যমথচ্ছ েূয়সী 
প্রেংসা, তাাঁমেরমক কমরন যমথচ্ছ হুেক্তক-োসানী ও েীক্তত প্রেেমন! (পব্ম: ২৩-২৫)। 
অক্ততষ্ঠ কুরাইেরা েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্  মড় গতামলন। েুহাম্মে তাাঁর ধ্েমরক্ষার 
প্রময়াজমন তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্ক্তেন্ন প্রমলােন ও হুেক্তকর োধ্যমে তামের পক্তরব্ার ও 
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পক্তরজমনর কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন কমর প্রথমে আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ও পরব্তমীমত েক্তেনায় 
গেোন্তক্তরত (ক্তহজরত) হমত ব্াধ্য কমরন; েুহাম্মে ক্তনমজও তাাঁর ধ্েমরক্ষার প্রময়াজমন 
েক্তেনায় ক্তহজরত কমরন। (পব্ম: ৪১-৪২) েক্তেনায় আসার পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
জীব্মনর এক কক্তঠন সেসযার সমু্মখীন হন। েক্তেনায় গস্বচ্ছাক্তনব্মাসমনর সাত োস পর 
জীক্তব্কার প্রময়াজমন েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীরা (েুহাক্তজর) 'ডাকাক্তত কমেম' ক্তলপ্ত 
হন। পর পর সাতক্তি ডাকাক্তত গিষ্টা হয় ব্যথম। (পব্ম: ২৮)। 
অতাঃপর এমকর পর এক উপযুমপক্তর সািলয! 
েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর অনুসারীরা নাখলা নােক স্থামন ব্াক্তণজয-গিরত একজন ক্তনরীহ 
কুরাইেমক খুন ও েুইজনমক ব্ন্দী কগর ধ্মর এমন তামের আত্মীয়-স্বজমনর কাে গথমক 
েুক্তিপণ আোয় কমরন। (পব্ম: ২৯)। 
নাখলার এই নৃেংস ঘিনার ধ্ারাব্াক্তহকতায় সংঘক্তিত হয় ব্ের যুদ্ধ! (পব্ম: ৩০-
৪৩) েুহাম্মমের আগ্রাসী আক্রেণ, খুন ও সন্ত্রামসর ক্তব্রুমদ্ধ কুরাইেমের সব্মপ্রথে 
প্রক্ততরক্ষা যুদ্ধ। অক্তধ্কাংে কুরাইে গ ামত্রর যুমদ্ধ অক্তনচ্ছা, েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের 
প্রক্তত (যারা ক্তেল কুরাইেমেরই আত্মীয়-স্বজন) কুরাইেমের োনক্তব্ক েুব্মলতা ও 
কুরাইেমের প্রক্তত েুহাম্মমের েীক্ষায় েীক্তক্ষত নব্য েুসলোনমের সীোহীন ঘৃণা, আমক্রাে 
ও অোনুক্তষক নৃেংসতায় এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের অপ্রতযাক্তেত ক্তব্জয় ঘমি। (পব্ম- ৩৪) 
ক্তকন্তু, েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের উমেমে গঘাষণা গেন গয, এই সিলতার প্রকৃত কারণ 
হমলা, তাাঁমের প্রক্তত আল্লাহর ক্তব্মেষ অনুগ্রহ ও গিমরেতা োরিত সাহাযয, এব্ং তাাঁর 
ব্েযতা স্বীকার কমর যারা তাাঁর েতব্ামে েীক্তক্ষত হমব্, তামেরমকই আল্লাহ এেনই োমব্ 
সাহাযয করমব্। 
ব্ের যুমদ্ধর পর েুহাম্মে তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ সোমলািনাকারী গব্ে ক্তকেু ক্তনরস্ত্র োনুষমক খুমনর 
আমেে জাক্তর কমরন। তাাঁর অনুসারী গুপ্ত ঘাতকরা রামতর অন্ধকামর এই সব্ ক্তনরস্ত্র 
গলাকমক অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন কমর। েুহাম্মে এই খুক্তনমের েূয়সী প্রেংসা কমরন 
ও ক্তব্ক্তেন্ন উপাক্তধ্মত েূক্তষত কমরন। অতাঃপর েুহাম্মে ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্রমক ক্তব্তাক্তড়ত 
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কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পে হস্ত ত কমরন। এমকর পর এক উপযুমপক্তর সািলয ও 
 ক্তণেমতর োমলর ক্তহসযায় উজ্জীক্তব্ত েুহাম্মমের অনুসারীরা তামের গনতার প্রক্তত হন 
আরও গব্ক্তে অনু ত ও আস্থােীল। েক্তেনায় ক্তহজরমতর পর এমকর পর এক এইসব্ 
সািমলযর পক্তরিময় েুহাম্মে অনুসারীমের ক্তব্শ্বাস হয় সুেৃঢ়, "েুহাম্মমের োক্তব্ সতয, তাাঁর 
প্রক্তত আল্লাহর ক্তব্মেষ অনুগ্রমহর প্রোণ স্পষ্ট!" (পব্ম: ৪৬- ৫১)। 
েুহাম্মে ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত গলাকমক খুন করমত গিময়ক্তেমলন! তাাঁমের প্রাণ 
রক্ষা গপময়ক্তেল আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই নামের এক অসীে সাহসী আক্তে েক্তেনাব্াসীর 
কলযামন। 
তারপর শুরু হমলা এমকর পর এক উপযুমপক্তর ক্তব্পযময়! 
ওহুে যুমদ্ধ (োিম, ৬২৫ সাল) িরে ক্তব্পযময়: 
>>> ওহুে যুমদ্ধ েুহাম্মমের িরে পরাজয় ও সেব্য়সী িািা হােজা ক্তব্ন আব্েুল েুিাক্তলব্ 
সহ ৭০ জন অনুসারীর নৃেংস খুন ও নব্ী-গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসযাৎ! ক্তব্নষ্ট নব্ী-গ ৌরব্ পুনরুদ্ধার 
ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার কলা-গকৌেমলর অংে ক্তহসামব্ েুহাম্মমের হােরা আল-আসাে 
অক্তেযান ও আল্লাহর নামে কেপমক্ষ ৬০ ক্তি ঐেী ব্াণীর অব্তারণার কমর 'ক্তনমজমক 
ক্তনমেমাষ ও ক্তব্পযমময়র সমূ্পণম োয়োর তাাঁর অনুসারীমের উপর নযস্ত করার প্রাণান্তকর 
প্রমিষ্টা িালান’! ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামতর োধ্যমে ক্ততক্তন এক্তিই প্রোণ করার গিষ্টা কমরন গয, 
ওহুে যুমদ্ধর িরে ক্তব্পযমময়র জনয তাাঁর গনতৃত্ব গকামনাোমব্ই োয়ী নয়, োয়ী তাাঁর 
অনুসারীমের ইোমনর েুব্মলতা! সুতরাং তাাঁর অনুসারীমের উক্তিত এই গয, তারা গযন 
তামের গসই ইোমনর েুব্মলতা স্বীকার কমর ক্তনময়ও তাাঁর ব্েযতা স্বীকার কমর। (পব্ম: 
৬৮-৭০)। 
'আল-রাজী', আবু্-সুক্তিয়ানমক গুপ্তহতযা গিষ্টা ও ব্ীর োউনার ব্যথমতা: 
>>> ওহুে যুমদ্ধর োস ক্ততমনক পর 'আল-রাজী' ও তার পমরর ঘিনায় তাাঁর আরও 
েয়জন অনুসারীর নৃেংস খুন! তারপর আবু্-সুক্তিয়ানমক গুপ্তহতযার গিষ্টায় ব্যথমতা! 
তারপর ব্ীর োউনার ক্তব্ষােেয় ঘিনায় তাাঁর আরও ৪০-৭০ জন অনুসারীর নৃেংস খুন! 
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তারপর আের ক্তব্ন উোইয়া আল-োেক্তর কতৃমক েুলক্রমে ব্ানু আক্তের গ ামত্রর েুইজন 
গলাকমক খুন ও তার গখসারমতর (রি-েূমলযর অথম) গজা ামড়র ব্যথমতা। (পব্ম- ৭২-
৭৪)। 
ওহুে যুমদ্ধর পর েয়ক্তি োমসর এমকর পর এক িরে ক্তব্পযমময় নাস্তানাবু্ে েুহাম্মে 
পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমত তাাঁর অনুসারী ও প্রক্ততপমক্ষর কামে তাাঁর েক্তিেিার ক্তনেেমন 
গপে ও তাাঁর অনুসারীমের পাক্তথমব্ সুমযা -সুক্তব্ধ্ার ( ক্তণেত) ব্যব্স্থা ক্তনক্তশ্চত কমরন 
ক্তনরপরাধ্ ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক "ক্তজব্রাইমলর অজুহামত" গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত করার 
োধ্যমে। খন্দক যুমদ্ধর ব্ের গেমড়ক আম  েুহাম্মে কী অজুহামত ব্ক্তন নাক্তের 
গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক তাাঁমের েত েত ব্েমরর েক্তেনার আব্াসস্থল গথমক অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম: ৫২ ও ৭৫-
এ করা হময়মে। ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক গজারপূব্মক ক্তব্তাক্তড়ত ও তাাঁমের সম্পে লুণ্ঠমনর 
ক্তহসযায় েুহাম্মমের অনুসারীরা হময়ক্তেমলন উজ্জীক্তব্ত এব্ং েুহাম্মমের হৃত গ ৌরব্ ও 
গনতৃত্ব হময়ক্তেল পুনাঃপ্রক্ততক্তষ্ঠত। 
ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর েত এব্ামরও েুহাম্মে ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর সেস্ত গলাকমক খুন 
করমত গিময়ক্তেমলন! তাাঁমের প্রাণ রক্ষা গপময়ক্তেল আব্ারও গসই একই আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াইময়র কলযামণ। 
তারপর ধ্াতুল-ক্তরকা ও েুোতুল- জানোল (Dumatul-Jandal) হােলায় ব্যথমতা: 
>>> ব্ক্তন নাক্তের গ াত্রমক উমচ্ছমের েুই োস পর (অমটাব্র-নমেম্বর, ৬২৫ সাল) েুহাম্মে 
ধ্াতুল-ক্তরকা হােলা পক্তরিালনা কমরন ও ঘাতািান গ ামত্রর এক ব্ড় েমলর সমু্মখীন 
হময় েীত হময় প্রতযাব্তমন কমরন। এই অক্তেযামনই েুহাম্মে প্রথে েয় 
নাোজ (৪:১০২) সম্পােন কমরন। (পব্ম-৭৬)। 
ধ্াতুল ক্তরকা হােলার প্রায় আি োস পর ক্তহজক্তর ৫ সামলর রক্তব্উল আউয়াল োমস 
(জুলাই, ৬২৬ সাল) েুহাম্মে েুোতুল- জানোল হােলা পক্তরিালনা কমরন। গকামনারূপ 
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সংঘষম োড়াই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্িলকাে অব্স্থায় েক্তেনায় প্রতযাব্তমন 
কমরন। [2] [3] [4] 
তারপর এই খন্দক যুদ্ধ! আব্ারও ব্যথমতা! 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [5]   
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯৩) পর: 
‘খন্দক যুদ্ধ ও ব্ক্তন কুরাইজার ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ সুরা আল-আহযাব্ (সুরা: 
৩৩) নাক্তজল কমর, গযখামন আল্লাহ ব্ণমনা কমরমে তামের পরীক্ষা ও তার [আল্লাহর] 
েয়া ও সাহামযযর ক্তব্ষময়: 
[এর পর ক্তসরামত সুরা আল-আহযামব্র ৩৩:৯ গথমক ৩৩:২৭ আয়ামতর উমল্লখ। ৩৩:১০ 
গথমক ৩৩:১৭ আয়ামতর আমলািনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে। (পব্ম: ৮১)] 
[৩৩:১৮-১৯] "আল্লাহ খুব্ জামনন গতাোমের েমধ্য কারা গতাোমেরমক ব্াধ্া গেয় এব্ং 
কারা তামের োইমেরমক ব্মল, আোমের কামে এস। তারা কেই যুদ্ধ কমর।  [১৯] 
তারা গতাোমের প্রক্তত কুন্ঠামব্াধ্ কমর। যখন ক্তব্পে আমস, তখন আপক্তন গেখমব্ন 
েৃতুযেময় অমিতন ব্যক্তির েত গিাখ উক্তটময় তারা আপনার প্রক্তত তাকায়। অতাঃপর 
যখন ক্তব্পে িমল যায় তখন তারা ধ্ন-সম্পে লামের আোয় গতাোমের সামথ 
ব্াকিাতুরীমত অব্তীণম হয়। তারা েুক্তেন নয়। তাই আল্লাহ তামের কেমসেূহ ক্তনস্ফল 
কমর ক্তেময়মেন। এিা আল্লাহর জমনয সহজ।"        
[৩৩:২০] - "তারা েমন কমর েক্রব্াক্তহনী িমল যায়ক্তন। যক্তে েক্রব্াক্তহনী আব্ার এমস 
পমড়, তমব্ তারা কােনা করমব্ গয, যক্তে তারা গ্রােব্াসীমের েধ্য গথমক গতাোমের 
সংব্াোক্তে গজমন ক্তনত, তমব্ই োল হত। তারা গতাোমের েমধ্য অব্স্থান করমলও যুদ্ধ 
সাোনযই করত।" 
[৩৩:২১] - "যারা আল্লাহ ও গেষ ক্তেব্মসর আো রামখ এব্ং আল্লাহমক অক্তধ্ক স্মরণ 
কমর, তামের জমনয রসূলুল্লাহর েমধ্য উিে নেুনা রময়মে।" 
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[৩৩:২২] - "যখন েুক্তেনরা েক্রব্াক্তহনীমক গেখল, তখন ব্লল, আল্লাহ ও তাাঁর রসূল 
এরই ওয়াো আোমেরমক ক্তেময়ক্তেমলন এব্ং আল্লাহ ও তাাঁর রসূল সতয ব্মলমেন। এমত 
তামের ঈোন ও আেসেপমণই বৃ্ক্তদ্ধ গপল।" 
[৩৩:২৩] - "েুক্তেনমের েমধ্য কতক আল্লাহর সামথ কৃত ওয়াো পূণম কমরমে। তামের 
গকউ গকউ েৃতুযব্রণ কমরমে এব্ং গকউ গকউ প্রতীক্ষা করমে। তারা তামের সংকল্প 
গোমিই পক্তরব্তমন কমরক্তন।" 
[৩৩:২৪-২৫]- "এিা এজনয যামত আল্লাহ, সতযব্ােীমেরমক তামের সতযব্াক্তেতার কারমণ 
প্রক্ততোন গেন এব্ং ইচ্ছা করমল েুনামিকমেরমক োক্তস্ত গেন অথব্া ক্ষো কমরন। ক্তনশ্চয় 
আল্লাহ ক্ষোেীল, পরে েয়ালু।" [২৫] আল্লাহ কামিরমেরমক কু্রদ্ধাব্স্থায় ক্তিক্তরময় 
ক্তেমলন। তারা গকান কলযাণ পায়ক্তন। যুদ্ধ করার জনয আল্লাহ েুক্তেনমের জমনয যমথষ্ট 
হময় গ মেন। আল্লাহ েক্তিধ্র, পরাক্রেোলী।"’ [6] [7] 
>>> েুহাম্মমের অক্তধ্কাংে অনুসারী খন্দক যুমদ্ধ (োিম, ৬২৭ সাল) কীরূপ অসহায় ও 
েীত-সন্ত্রস্ত ক্তেমলন, ওহুে যুমদ্ধর েতই খন্দক যুমদ্ধও েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী কীোমব্ 
েুহাম্মমের ওপর ক্তব্শ্বাস হাক্তরময়ক্তেমলন ও যথারীক্তত েুহাম্মে "আল্লাহর নামে" তামেরমক 
কীরূমপ আনু তযহীন (েুনাক্তিক) গঘাষণা ক্তেময় হুেক্তক ও েীক্তত প্রেেমন কমরক্তেমলন - 
তার সাক্ষয হময় আমে েুহাম্মমেরই স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রমন্থর ওপমর উমল্লক্তখত 
আয়াতসেূহ, ‘ক্তসরাত’ ও হাক্তেমসর ব্ণমনা। (পব্ম: ৭৭-৮৬)। 
ওপমর উমল্লক্তখত এমকর পর এক িরে ব্যথমতা ও ক্তব্পযময় স্থামনর গকাথাও েুহাম্মমের 
প্রক্ততশ্রুত “আল্লাহর ক্তব্মেষ অনুগ্রহ ও গিমরেতামের সাহাযয" েুহাম্মে অনুসারীমের 
গকউই প্রতযক্ষ কমরনক্তন! 
এেত অব্স্থায় েুহাম্মে অনুসারীমের েমনাব্ল ও নব্ীর প্রক্তত তাাঁমের আস্থা ক্রোিময় 
ক্তনম্ন ক্ততসম্পন্ন হমত ব্াধ্য। এই পক্তরক্তস্থক্ততমত এক প্রিণ্ড উচ্চাক্তেলাষী 
েলপক্তত কীোমব্ তাাঁর অনুসারীমের ক্তনয়ন্ত্রমণ রাখমব্ন?  শুধু্োত্র ইোমনর েুব্মলতার 
অজুহাত ও ব্াক্তিতার সাহামযয অনুসারীমের গয খুব্ গব্ক্তে ক্তেন আয়মি রাখা যায় না, তা 
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তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধর েুহাম্মমের অজানা থাকার কথা নয়। অনুসারীমের েমল ধ্মর রাখমত হমল 
গনতার সিলতা ও েক্তিেিা প্রেেমন এব্ং অনুসারীমের পাক্তথমব্ সুখ-সচ্ছলতা ও সুমযা -
সুক্তব্ধ্ার গজা ান অপক্তরহাযম। এমকর পর এক িরে ব্যথমতায় েুহাম্মে অনুসারীরা তাাঁমের 
নব্ীর উপর আস্থা হারামত ব্াধ্য। 
এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত: 
১) অনুসারীমের কামে ক্তনমজর েক্তিেিার প্রোণ উপস্থাপন করমত, 
২) অনুসারীমের পাক্তথমব্ সুমযা  সুক্তব্ধ্ার গজা ান ( ক্তণেত) ক্তনক্তশ্চত করমত, ও 
৩) “প্রময়াজমন ‘ক্ততক্তন' কতিা ক্তনষু্ঠর হমত পামরন" এই ব্াতমা প্রক্ততপমক্ষর কামে গপৌঁমে 
ক্তেমত এক উচ্চাক্তেলাষী নৃেংস একনায়ক (Dictator) তার নৃেংসতার গয-উোহরণ সৃক্তষ্ট 
করমত পামরন, েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাইই কমরক্তেমলন। আর এই কুি উমেেয 
সাধ্মনর ব্াহন ক্তহসামব্ ক্ততক্তন ক্তজব্রাইল-গক ব্যব্হার কমর “তাহারা কামিরমের 
পৃষ্ঠমপাষকতা কক্তরয়াক্তেল'" অজুহাতক্তি হাক্তজর কমরন। (পব্ম: ৮৭)। 
েুহাম্মমের োষায়, 
৩৩:২৬ - ক্তকতাব্ীমের েমধ্য যারা কামিরমের পৃষ্টমপাষকতা কমরক্তেল, তামেরমক ক্ততক্তন 
তামের েূ ম গথমক নাক্তেময় ক্তেমলন এব্ং তামের অন্তমর েীক্তত ক্তনমক্ষপ করমলন। িমল 
গতােরা একেলমক হতযা করে এব্ং একেলমক ব্ন্দী করে। 
৩৩:২৭ - ক্ততক্তন গতাোমেরমক তামের েূক্তের, ঘর-ব্াড়ীর, ধ্ন-সম্পমের এব্ং এেন এক 
েূ-খমন্ডর োক্তলক কমর ক্তেময়মেন, গযখামন গতােরা অক্তেযান করক্তন।  
>>> অক্তব্শ্বাসীরা েুহাম্মে এব্ং তাাঁর গকামনা অনুসারীমক গকামনারূপ োরীক্তরক অতযািার 
কমরমেন, ক্তকংব্া তাাঁর গকামনা অনুসারীমক খুন কমরমেন, এেন উোহরণ সেগ্র কুরামন 
একক্তিও গনই! ক্তকন্তু েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অোনুক্তষক ও সন্ত্রাসী কায়োয় কী রূমপ 
অেুসক্তলেমের হাোলা কমরক্তেমলন, খুন কমরক্তেমলন, ক্তনযমাতন কমরক্তেমলন (েুি োনুষমক 
ক্তিরক্তেমনর জনয ব্ন্দী), তাাঁমেরমক ক্তেমি োক্তি গথমক উৎখাত কমর তাাঁমের যাব্তীয় স্থাব্র 
ও অস্থাব্র সম্পক্তি লুি কমরক্তেমলন, তা েুহাম্মে তাাঁর ক্তনমজর জব্ানব্ক্তন্দমতই অতযন্ত 



 

 

P
ag

e3
7

2
 

প্রােল ও সুস্পষ্টরূমপ ব্ণমনা কমরমেনন। ব্ক্তন গকউনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর সেস্ত 
গলাকমের "খুন করার অক্তেলাষ" েুহাম্মে িক্তরতাথম করমত পামরনক্তন পক্তরক্তস্থক্ততর কারমণ। 
ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযার োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁর গসই অক্তেলাষ িক্তরতাথম কমরক্তেমলন। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
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[3] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
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৯৫: ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা–৯ (গেষ পব্ম): সা'গের েৃতুযমত আল্লাহর 
আরমে কম্পন! 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– উনসিুর 

 
 

কুরান, 'ক্তসরাত' ও হাক্তেমসর আমলামক স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-
এর কেমেয় নব্ী জীব্মনর ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা-পূব্মব্তমী ঘিনাপ্রব্ামহর সংক্তক্ষপ্ত 
পযমামলািনার োধ্যমে তাাঁর েনস্তত্ব ক্তব্মেষণ ও কী উমেমেয ক্ততক্তন ক্তনরপরাধ্ ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামত্রর গলাকমের ওপর অোনুক্তষক নৃেংস হতযাকাণ্ড িাক্তলময়ক্তেমলন, তার ক্তব্েে 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
ব্ক্তন কুরাইজার নৃেংস  ণহতযা সম্পন্ন হওয়ার পর েুহাম্মমের একান্ত ক্তব্শ্বস্ত 
অনুসারী সা'ে ক্তব্ন েুয়ামের েৃতুয হয়। এই গসই সা'ে ক্তব্ন েুয়াে, যার প্রতযক্ষ 
সহমযাক্ত তায় েুহাম্মে "তাাঁর উমেেয" িক্তরতাথম কমরক্তেমলন (পব্ম- ৯০)। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1]   
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯৪) পর: 
‘ব্ক্তন কুরাইজার ব্যাপার ক্তনষ্পক্তি হওয়ার পর সা'গের জখেক্তি গিমি যায় ও তার িমল 
েহীমের েযমাোয় তার েৃতুয হয়। েুয়াে ক্তব্ন ক্তরিায়া আল-যুরাক্তক (Mu'adh b. Rifa'a 
al-Zuraqi) আোমক ব্মলমেন: 
“আোর গলাকমের একজন আোমক ব্মলমে গয, সা'গের েৃতুযর পর োেরামত অলঙৃ্কত 
পা ক্তড় পক্তরক্তহত অব্স্থায় ক্তজব্রাইল আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও ব্মল: ‘গহ েুহাম্মে, 
গক এই েৃত ব্যক্তি, যার কারমণ গব্মহেমতর েরজাগুমলা খুমল ক্ত ময়মে ও আরে গকাঁমপ 
উমঠমে? (O Muhammad, who is this dead man for whom the doors of 
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heaven have been opened and at whom the throne shook?)’ আল্লাহর 
নব্ী তাাঁর পক্তরমধ্য় গপাোক তাড়াতাক্তড় গিমন ক্তনময় উমঠ পমড়ন ও সা'গের কামে  েন 
কমরন এব্ং গেখমত পান, ইক্ততেমধ্যই তার েৃতুয ঘমিমে ।" 
আেরা ক্তব্নমত আব্েুল-রহোমনর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ 
ব্কর আোমক ব্মলমেন: 'উসাময়ে ক্তব্ন হুোময়র (Usayd b. Hudayr) এর সমে 
আময়ো যখন েক্কা গথমক প্রতযাব্তমন করক্তেমলন, তখন উসাময়ে তার স্ত্রীর েৃতুযর খব্র 
শুনমত পায় ও রীক্ততেমতা গোক প্রকাে কমর। 
আময়ো ব্মলন, "গহ আবু্ ইয়াক্তহয়া, আল্লাহ গতাোমক ক্ষো করুক। গযখামন গতাোর 
িািার গেমল ইমন্তকাল কমরমে ও যার কারমণ আল্লাহর আরে নমড় উমঠমে, তামক ব্াে 
ক্তেময় তুক্তে ক্তক এক েক্তহলার জনয গোক প্রকাে করমব্?" 
আল-হাসান আল-ব্াসক্তরর (al-Hasan al-Basri) কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত 
এক ক্তব্শ্বস্ত ব্যক্তি আোমক ব্মলমেন: 
'সা'ে ক্তেমলন গোিা এক োনুষ। গলামকরা তার েৃতমেহ ব্হন কমর ক্তনময় যাওয়ার সেয় 
তামক হালকা অনুেব্ কমর। ক্তকেু আনু তযহীন গলাক ব্মল, "গস ক্তেল গোিা োনুষ, ক্তকন্তু 
তার েৃতমেমহর গিময় হালকা গকামনা েৃতমেহ আেরা কখমনাই ব্হন কক্তরক্তন।"' 
যখন আল্লাহর নব্ী এই খব্রক্তি শুনমত পান, ক্ততক্তন ব্মলন, "তামের সামথ অনযানয 
ব্াহকরাও ক্তেল। যার হামত আোর জীব্ন, তার কসে, গিমরেতারা সা'গের আত্মা গ্রহণ 
কমর হময়মে আনক্তন্দত ও তার [সা'গের] কারমণ আরে উমঠমে নমড় (When the 
apostle heard of this he said, 'He had other carriers as well. By Him 
Who holds my life in His hand the angels rejoiced at (receiving) the 
spirit of Sa'd and the throne shook for him.)।" 
জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ > আব্েুল-রহোন ক্তব্ন আের ক্তব্ন আল-জােুহ এর কাে গথমক 
প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত েুয়াে ক্তব্ন ক্তরিায়া আোমক ব্মলমেন: 
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'যখন সা'ে-গক কব্র গেয়া হয়, তখন আল্লাহর নব্ীর সামথ আেরা ক্তেলাে। ক্ততক্তন ব্মলন 
সুব্হানাল্লাহ ও তাাঁর সামথ আেরাও ব্ক্তল তাই। অতাঃপর ক্ততক্তন ব্মলন আল্লাহ আকব্ার 
ও গলামকরাও তাাঁর সামথ ব্মল তাই। যখন তারা তাাঁমক ক্তজজ্ঞাসা কমর, গকন ক্ততক্তন 
সুব্হানাল্লাহ ব্মলমেন, ক্ততক্তন ব্মলন, "এই োল োনুষক্তির ওপর কব্র সঙু্কক্তিত হময় 
আসক্তেল, গয পযমন্ত না আল্লাহ তার ওপর তা ক্তেক্তথল কমর।" [3] 
সা'ে প্রসমে আনসারমের একজন [কক্তব্তার োধ্যমে] ব্মলমেন: 
"সা'ে আবু্ আের োড়া অনয গকামনা ব্যক্তির েৃতুযমত আল্লাহর আরে গকাঁমপ ওঠার খব্র 
আেরা শুক্তনক্তন।" 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "প্রমতযক কাাঁেুমন েক্তহলা ক্তেথযা ব্মল, ব্যক্ততক্রে শুধু্ তারা, যারা 
সা'ে ক্তব্ন েুয়ামের জনয গকাঁমেক্তেল।" 
খন্দমকর যুমদ্ধ োত্র েয়জন েুসলোন েহীে হন। ব্ানু আব্েুল-আেহাল গ ামত্রর ক্ততন 
জন: সা'ে ক্তব্ন েুয়াে; আনাস ক্তব্ন আউস ক্তব্ন আক্ততক ক্তব্ন আের ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
সাহল। ব্ক্তন সাক্তলো গ াষ্ঠীর (Clan) অন্তেুমি ব্ানু জুোে ক্তব্ন আল-খাযরাজ গ ামত্রর 
েুই জন: আল-গতািাময়ল ক্তব্ন আল-নুোন ও থালাব্া ক্তব্ন ঘানাো। ব্ক্তন ক্তেনার গ াষ্ঠীর 
অন্তেুমি ব্ানু আল-নাজজার গ ামত্রর এক জন: কাব্ ক্তব্ন যাময়ে, এমলাপাতাক্তড় োমব্ 
ক্তনক্তক্ষপ্ত একক্তি তীমরর আঘামত যার েৃতুয হয়। 
ক্ততন জন েুেক্তরক (Polytheist) হয় খুন। ব্ক্তন আব্েুল-োর গ ামত্রর: েুনাব্ক্তব্হ ক্তব্ন 
ওসোন ক্তব্ন উব্াময়ে ক্তব্ন আল-সাব্ব্াক, একক্তি তীমরর আঘামত ক্ততক্তন আঘাতপ্রাপ্ত হন 
ও েক্কায় প্রতযাব্তমমনর পর তার েৃতুয হয়। ব্ক্তন োখযুে ক্তব্ন 'ইয়াকাযা' গ ামত্রর: নওিল 
ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা, গস খন্দমকর েমধ্য োাঁপ গেয় ও গসখামন আিমক পমড় 
ও খুন হয়। ব্ক্তন োক্তলক ক্তব্ন ক্তহসল গ াষ্ঠীর অন্তেুমি ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুময়ক্তে গ ামত্রর: 
আের ক্তব্ন আব্েু উে, যামক হতযা কমর আলী [পব্ম: ৮২]। 
ব্ক্তন কুরাইজার ক্তেমন ব্ক্তন আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আল-খাযরাজ গ ামত্রর এক েুসলোন েহীে 
হয়: খাললাে ক্তব্ন সুয়াময়ে ক্তব্ন থালাব্ ক্তব্ন আের (Khallad b. Suwayd b. 
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Tha'laba b. 'Amr)। তার উপর এক জাাঁতা ক্তনমক্ষপ করা হয় ও তামত গস গুরুতর 
জখে হয় [পব্ম-৯১]। তারা গঘাষণা কমর গয, আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, "গস পামব্ েুইক্তি 
েহীমের সেপক্তরোণ পুরস্কার।" 
আক্তে শুমনক্তে গয, খন্দক রক্ষা ব্াক্তহনীর প্রতযাব্তমমনর পর আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "এই 
ব্েমরর পর কুরাইেরা গতাোমের আর আক্রেণ করমব্ না, ক্তকন্তু গতােরা তামের 
আক্রেণ করমব্।” এর পর কুরাইেরা আর তামের আক্রেণ কমরক্তন; তাাঁর োধ্যমে 
আল্লাহর েক্কা ক্তব্জময়র পূব্ম পযমন্ত গয তামের আক্রেণ কমরক্তেমলন, গসই ব্যক্তিক্তি হমলন 
ক্ততক্তন।’ - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
>>> ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তব্রুমদ্ধ সা'ে ক্তব্ন েুয়াে নামের েুহাম্মমের এই একান্ত 
ক্তব্শ্বস্ত অনুসারীর অোনুক্তষক নৃেংস রায় গঘাষণার পর উৎিুল্ল েুহাম্মে গঘাষণা 
ক্তেময়ক্তেমলন, "তুক্তে গয রায়ক্তি ক্তেময়মো, গসক্তিই হমলা সাত আসোমনর ওপর অক্তধ্ক্তষ্ঠত 
আল্লাহর রায়।" আর আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, 
সা'গের েৃতুযর প্রক্ততক্তক্রয়ায় েুহাম্মে তাাঁর এই ক্তপ্রয় অনুসারীর েৃতুযর পর গঘাষণা 
ক্তেময়ক্তেমলন "গিমরেতারা সা'গের আত্মা গ্রহণ কমর হময়মে আনক্তন্দত ও তার কারমণ 
আল্লাহর আরে (ক্তসংহাসন) উমঠমে নমড়।" ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযার নায়ক েুহাম্মে 
(আল্লাহ) তাাঁর এই সহিমরর প্রক্তত গকেন  েীর পক্তরতুষ্ট ক্তেমলন, তার সাক্ষয ধ্ারণ কমর 
আমে আক্তে উৎমসর এই ব্ণমনা। 
ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা উপাখযামনর সংক্তক্ষপ্তসার: [4] 
১) ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা িুক্তি েে কমর খন্দক যুদ্ধকামল ক্তেত্রব্াক্তহনীমক 
সাহাযয কমরক্তেমলন, এেন োক্তব্ সমূ্পণমরূমপ ক্তেক্তিহীন, ক্তেথযা ও 
উগেেযপ্রমণাক্তেত। তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধর েুহাম্মে ক্তনমজও তা জানমতন, আর গসই কারমণই ক্ততক্তন 
তাাঁর আক্রেমণর "অজুহাত ক্তজব্রাইল"-এর ওপর নযস্ত কমরক্তেমলন। তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ 
আমরাক্তপত অক্তেমযাম র যক্তে সুক্তনক্তেমষ্ট একক্তি প্রোণও েুহাম্মমের গ ািমর থাকমতা, তমব্ 
তাাঁমক আর অেরীরী ক্তজব্রাইমলর অজুহামতর আশ্রয় ক্তনমত হমতা না। 
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২) েুহাম্মমের প্রকৃত অক্তেপ্রায় গয ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা, তা েুহাম্মে অনুসারীরা শুরু 
গথমকই অব্ ত ক্তেমলন, যা আবু্ লুব্াব্া ক্তব্ন আব্েুল েুনক্তধ্র নামের এক েুহাম্মে 
অনুসারী ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমেরমক তাাঁমের আত্মসেপমমণর পূমব্মই ইোরায় 
জাক্তনময় ক্তেময়ক্তেমলন। গসই একই কারমণ, ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর ক্তনাঃেতম আত্মসেপমমণর 
পর আল-আউস গ ামত্রর গলামকরা গেৌমড় এমস েুহাম্মমের কামে তাাঁমের প্রাণক্তেক্ষার 
আমব্েন জাক্তনময়ক্তেমলন। 
৩) ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলামকরা 'েুহাম্মমের প্রস্তামব্' রাক্তজ হময়ক্তেল - এই 
োক্তব্ক্তি ইসলামের হাজারও ক্তেথযািামরর এক উজ্জ্বল উোহরণ। ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর 
ক্তনাঃেতম আত্মসেপমমণর পর গথমক তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ রায় প্রোন পযমন্ত গয সব্ ঘিনাপ্রব্াহ 
সংঘক্তিত হময়ক্তেল, তা ক্তেল েুহাম্মে ও আল-আউস গ ামত্রর গলাকমের েমধ্য; ব্ক্তন 
কুরাইজার গকামনা গলাক এ সকল ঘিনা প্রব্ামহর সমে গকামনাোমব্ই জক্তড়ত ক্তেমলন 
না। তাাঁমেরমক ব্ন্দী অব্স্থায় হতযার উমেমেয যখন েমল েমল ধ্মর ক্তনময় যাওয়া 
হক্তচ্ছল, তখনও পযমন্ত তাাঁরা জানমতন না গয, ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমেরমক কী করা হমব্। 
তাাঁরা তা বু্েমত গপমরক্তেমলন ঘিনাস্থমলর পক্তরক্তস্থক্তত পযমামলািনার োধ্যমে। 
৪) েুহাম্মমের প্রতযক্ষ গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার ব্াজামর  তম খুাঁমড় গসই  তম 
পামে ব্ক্তন কুরাইজার ৬০০-৯০০ জন ক্তনরস্ত্র প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমক েমল েমল ধ্মর এমন 
এক এক কমর জব্াই কমর তাাঁমের কািা েুণু্ড ও লাে গসই  মতম ক্তনমক্ষপ কমরন। 
গযৌনামের গলাে  জামনা শুরু হময়মে, এেন কাউমকই গরহাই গেয়া হয়ক্তন। তাাঁমেরমক 
হতযা করার পর েুহাম্মে তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সেস্ত সম্পক্তি ও তাাঁমের স্ত্রী, 
কনযা, োতা, েক্তে ও ক্তেশুমের ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর গনন। েলপক্ততর অক্তধ্কার 
ব্মল েুহাম্মে এই লুমির োমলর এক-পঞ্চোংে ক্তহসযা একাই গ্রহণ কমরন। পরব্তমীমত 
েুহাম্মে এই ব্ন্দী নারীমেরমক ক্তব্ক্তক্র কমর গঘাড়া ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় কমরন। 
৫) স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ োনব্ ইক্ততহামসর এই নৃেংস  ণহতযা 
সংঘক্তিত কমরন এক ক্তব্মেষ উমেমেয। গসই উমেেযক্তি হমলা:  তাাঁর অনুসারীমের কামে 
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তাাঁর (আল্লাহর) েক্তিেিার প্রোণ উপস্থাপন, লুমির োল ( ক্তনেত) অজমন, ও 
“প্রময়াজমন ‘ক্ততক্তন' কতিা ক্তনষু্ঠর হমত পামরন", প্রক্ততপমক্ষর কামে তার উোহরণ 
প্রেেমন। 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর: 
আবু্ হুরাইরা হইমত ব্ক্তণমত: আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, "--সন্ত্রামসর োধ্যমেই আক্তে জয়যুি 
হময়ক্তে ---!” [5] 
েুহাম্মমের এই োক্তব্ গয যথাথম, তা েুহাম্মমের স্বরক্তিত গ্রন্থ কুরান ও আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত 
েুহাম্মে-অনুসারীমেরই ক্তলক্তখত 'ক্তসরাত' ও হাক্তেমসর ব্ণমনায় ক্তেব্ামলামকর েতই স্পষ্ট। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৮-৪৬৯ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৮- 
১৫০০  [3] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭১৭, পৃষ্ঠা ৭৬৬ 
‘The metaphorical meaning of this tradition is (explained) the words of 
Aisha: “The apostle said, the grave has a hold on people; if anyone were 
to escape from it would be Sa’d b Muadh.”’ 
[4] আক্তে উৎমস ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা উপাখযামনর ব্ণমনা: 
a) Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯ 
b) Ibid “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা ১৪৮৫-১৫০০ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal): 
c) ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৫৩১ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
d) ক্তকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাক্তব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), 
অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক ক্তকতাব্ েব্ন, নয়া ক্তেক্তল্ল, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), 
ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পৃষ্ঠা ৯১-৯৬ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[5] সক্তহ বু্খাক্তর: েক্তলউে ৪, ব্ই ৫২, নং ২২০ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-
volume-004-book-052-hadith-number-220.html 
Narated By Abu Huraira: Allah's Apostle said, "I have been sent with the 
shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made 
victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was 
sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and 
put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world 
and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did 
not benefit by them). 
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৯৬: ব্ানু ক্তলহাময়ন (Lihyyan) অক্তেযান: আব্ারও েঠতার আশ্রয়! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সির 

 

 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এরই স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ 
কুরান ও তাাঁরই েতব্াে প্রিার ও প্রসামর ব্রতী ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
স্কলারমেরই ক্তলক্তখত 'ক্তসরাত' (েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ) ও হাক্তেমসর আমলামক খন্দক যুদ্ধ 
ও খন্দক যুদ্ধ-পরব্তমী ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা উপাখযামনর ক্তব্েে আমলািনা  ত উক্তনেক্তি 
পমব্ম করা হময়মে (পর্ব্: ৭৬-৯৫)।  
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ক্তন কুরাইজা ইহুক্তে গ ামত্রর ওপর গয-অোনুক্তষক নৃেংস 
অক্তেযান ও  ণহতযা সংঘক্তিত কমরক্তেমলন, গসক্তি ক্তেল ক্তহজক্তর ৫ সামলর ক্তজলকে োস 
(যার শুরু হময়ক্তেল োিম ২৪, ৬২৭ সামল) ও ক্তজলহজ োমসর প্রথোমধ্ম। এই ঘিনার 
পর েুহাম্মে েয় োসকাল েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। তারপর ক্ততক্তন ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামত্রর 
গলাকমের ওপর অতক্তকমত হােলার উমেমেয এক অক্তেযান পক্তরিালনা কমরন। 
পূব্ম-কথা: 
ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামত্রর গলামকরা তামের েলপক্তত সুক্তিয়ান ক্তব্ন খাক্তলে আল-হুোক্তল-গক 
হতযার প্রক্ততমোধ্ গ্রহমণর প্রমিষ্টায় আোল ও আল-কারা গ ামত্রর গলাকমের োড়া কমর 
কুরান ও ইসলামের আমেে ক্তনমষধ্ ক্তেক্ষার জনয প্রক্তেক্ষক পাঠামনার আমব্েন সহকামর 
েুহাম্মমের কামে গপ্ররণ কমরন। তামের গসই আমব্েমনর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত েুহাম্মে তাাঁর 
েয়জন অনুসারীমক তামের  সমে পাঠান। পক্তথেমধ্য 'আল-রাজী' নােক স্থামন ঐ গলামকরা 
হুোময়ল (Hudhayl) গ ামত্রর ক্তকেু গলাকমক গডমক ক্তনময় এমস েুহাম্মমের ঐ 
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অনুসারীমের ওপর হােলা িালায়। তারা তামের ক্ততনজনমক গসখামনই খুন কমর ও 
আল-যাহরান নােক স্থামন এমস খুন কমর আরও একজনমক। ব্াক্তক েু'জন েুহাম্মে-
অনুসারীমক তারা ধ্মর ক্তনময় আমস েক্কায়। ক্তপতৃহতযার প্রক্ততমোধ্সৃ্পহায় হুজাময়র ক্তব্ন 
আবু্ ইহাব্ আল-তাক্তেক্তে ও সািওয়ান ক্তব্ন উোইয়া নােক েুই কুরাইে তামেরমক ক্তকমন 
ক্তনময় হতযা কমর। 
অথমাৎ েুহাম্মে-অনুসারীমের ওপর এই অোনুক্তষক হােলার প্রকৃত কারণ হমলা েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃেংস কেমকামণ্ড আক্রান্ত, ক্ষক্ততগ্রস্ত ও স্বজনহারা 
োনুষমের প্রক্ততক্তহংসা িক্তরতাথম করার অক্তেপ্রায় (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্ম ৭২)।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: [1] [2] [3] 
'আল্লাহর নব্ী ক্তজলহজ, েহরে, সির ও রাক্তব্র েুই োস [রক্তব্-উল আওয়াল ও রক্তব্-
উস সাক্তন] ও জুোক্তে-উল আওয়াল েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। ব্ক্তন কুরাইজা ক্তব্জময়র 
পমর এই েয় োস অক্ততব্াক্তহত হওয়ার পর ক্ততক্তন আল-রাজী-গত খুব্াময়ব্ ক্তব্ন আক্তে ও 
তার অনুসারীমের হতযার প্রক্ততমোধ্ গনয়ার উমেমেয ব্ানু ক্তলক্তহয়ান গ ামত্রর ক্তব্রুমদ্ধ 
অক্তেযামন গব্র হন। তামেরমক অতক্তকমত হােলার উমেমেয ক্ততক্তন এেনোমব্ যাত্রা কমরন, 
যামত েমন হয় গয ক্ততক্তন ক্তসক্তরয়ায়  েন করমেন। 
ক্ততক্তন েক্তেনার সক্তন্নকমি অব্ক্তস্থত ক্তসক্তরয়া যাত্রা পমথর ঘুরাব্ পাহাড়ক্তি অক্ততক্রে কমরন, 
অতাঃপর 'োক্তহস' (আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারী: 'োক্তখে') ও তারপর 'আল-
ব্াতরা' অক্ততক্রে কমরন। অতাঃপর ক্ততক্তন ব্াে ক্তেমক ঘুমর অনয 
পমথ 'ক্তব্ন' ও সুখাময়রাতুল-ইয়াোে হময় গব্ক্তরময় আমসন; তারপমরর  ক্ততপথ েক্কা-পমথর 
প্রধ্ান সড়কক্তির পাে ক্তেময়। [4][5] [6] 
ক্ততক্তন 'ঘুরান' নামের ব্ানু ক্তলক্তহয়ান গ ামত্রর গলাকমের ক্তব্িরণস্থামন গপৌঁোর পূব্ম পযমন্ত 
দ্রুতমব্ম  অগ্রসর হন। ক্ততক্তন গেখমত পান গয গলামকরা পাহামড়র েীমষম েৃঢ় অব্স্থান 
ক্তনময় সতকম অব্স্থায় রময়মে। যখন আল্লাহর নব্ী গসখামন গপৌঁমেন ও গেমখন 
গয, তামেরমক অতক্তকমত হােলার তাাঁর গসই প্রমিষ্টা ব্যথম হময়মে, ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে 
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আেরা অগ্রসর হময় 'উসিান'-এর ক্তেমক আসতাে, েক্কাব্াসীরা েমন করমতা গয, আেরা 
েক্কা  েমনর অক্তেপ্রাময় আসক্তে।" [7] 
তাই ক্ততক্তন তাাঁর সমের েুই েত অশ্বামরাহীমের ক্তনময় গব্ক্তরময় আমসন ও উসিান-
এ গপৌঁোর পূব্ম পযমন্ত যাত্রা অব্যাহত রামখন। অতাঃপর ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের েধ্য 
গথমক েুই জন অশ্বামরাহীমক গপ্ররণ কমরন, যারা সুেূর 'কুরাল-ঘাক্তেে' পযমন্ত  েন কমর। 
তারপর ক্ততক্তন তাাঁর ক্তেক পক্তরব্তমন কমরন ও েক্তেনায় ক্তিমর আমসন। [8][9] 
ব্ানু ক্তলক্তহয়ান গ ামত্রর ওপর হােলার এই উপাখযানক্তি ব্ক্তণমত হময়মে আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
কাব্ ক্তব্ন োক্তলমকর কাে হমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো ও 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কমরর পক্ষ গথমক।    - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - 
গলখক।] 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরায় জানমত পক্তর গয, ব্ানু ক্তলহাময়ন 
গ ামত্রর গলাকমেরমক প্রতারণার োধ্যমে ক্তব্ভ্রান্ত কমর ক্তব্না গনাক্তিমে অতক্তকমত হাোলার 
উমেমেয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনা গথমক গব্র হময় আমসন। ক্ততক্তন প্রথমে যাত্রা 
কমরন ক্তসক্তরয়ার পমথ, তারপর পক্তথেমধ্য ক্তেক পক্তরব্তমন কমর ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামত্রর 
আব্াসস্থমলর ক্তেমক রওনা হন। যখন ক্ততক্তন 'ঘুরান' নামের ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামত্রর 
গলাকমের ক্তব্িরণস্থামন এমস গপৌঁোন, তখন ক্ততক্তন গেখমত পান গয, ব্ানু ক্তলহাময়ন 
গ ামত্রর গলামকরা তাাঁর অতক্তকমত আক্রেমণর খব্র আম  গথমকই গজমন গিমলমে ও 
তাাঁরা পাহামড়র েীমষম েৃঢ় অব্স্থান ক্তনময় তাাঁর হােলা প্রক্ততহত করার জনয প্রস্তুত হময় 
আমে। তাাঁর প্রতারণা প্রমিষ্টা সমূ্পণমরূমপ ব্যথম হময়মে। 
রামতর অন্ধকামর ক্তনরীহ ব্াক্তণজয-গিরত কামিলায় হােলায় (পব্ম: ২৮-২৯), রামতর 
অন্ধকামর ক্তনরস্ত্র প্রক্ততপক্ষ সোমলািনাকারীমক গুপ্ত-ঘাতমকর োধ্যমে খুন করায় (পব্ম: 
৪৬-৫০) এব্ং প্রতারণা ও েঠতার আশ্রময় ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত েুব্মল জনপমের ওপর 
উপযুমপক্তর হােলায় (পব্ম: ৫১-৫২ ও ৮৭-৯৫) েুহাম্মমের অক্তেজ্ঞতা ও সািমলযর পক্তরিয় 
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আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে। আেরা আরও গজমনক্তে ক্তনধ্মাক্তরত সমু্মখ যুমদ্ধ েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের িরে পরাজয় ও ক্তব্পযমময়র ইক্ততহাস (পব্ম: ৫৪-৭১ ও ৭৭-৮৬)। 
এই অব্স্থা পক্তরেেমমনর পর েুহাম্মে, গব্াধ্ কক্তর, অক্তত সহমজই বু্েমত পামরন গয, 
ওহুে ও খন্দক যুমদ্ধর েতই এই েক্তিোলী প্রক্ততপমক্ষর ক্তব্রুমদ্ধ সমু্মখ সেমর তাাঁর 
"আল্লাহর সাহাযয পাব্ার সম্ভাব্না েূনয!" তাই, ক্ততক্তন ক্তপেু হিমত ব্াধ্য হন। েুহাম্মে 
যক্তে সক্ততযই তাাঁর োক্তব্কৃত "আল্লাহ ও তার গিমরেতার সাহাযযপ্রাক্তপ্ত" ক্তব্ষময় (পব্ম: ৩৪) 
েৃঢ় ক্তব্শ্বাসী হমতন, তমব্ গকন ক্ততক্তন উমেেয সাধ্মনর জনয েঠতার আশ্রয় গনমব্ন? গকন 
ক্ততক্তন পৃষ্ঠপ্রেেমন করমব্ন? 
>>> জ মতর প্রায় সকল েুহাম্মে-অনুসারী েমন-প্রামণ ক্তব্শ্বাস কমরন, েুহাম্মে ক্তব্ন 
আব্েুল্লাহ ক্তেমলন োনব্ ইক্ততহামসর সব্মমশ্রষ্ঠ োনুষ। উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন ক্ততক্তন 
অসৎ, ব্েোে ও েুবৃ্মিমের েত প্রতারণার আশ্রয় ক্তনমত পামরন, তা তাাঁরা স্বমেও কল্পনা 
করমত পামরন না! তাাঁমের এই ক্তব্শ্বাস গয ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাণ লক্ষ লক্ষ েুহাম্মে 
অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতমের েত েত ব্েমরর ক্তেথযািামরর িসল, তা আেরা জানমত 
পাক্তর আক্তে উৎস ব্ক্তণমত ক্তসরাত ও হাক্তেমসর ব্ণমনায়। 
আক্তে উৎমস এই ব্ণমনাগুমলা ক্তলক্তপব্দ্ধ হময়মে েুহাম্মমের বু্ক্তদ্ধেিা ও গেৌযম-ব্ীমযমর 
উোহরণ ক্তহসামব্। তাাঁমের পমক্ষ ধ্ারণা করাও সম্ভব্ ক্তেল না গয, েত সহস্র ব্ের পমর 
এই ব্ণমনাগুমলা েুহাম্মমের িক্তরমত্রর িরে গনক্ততব্ািক অধ্যায় ব্মল ক্তব্মব্ক্তিত হমব্। 
েুহাম্মে-অনুসারীমের েমধ্য যখন গথমক এই উপলক্তি শুরু হময়মে, তখন গথমকই 
েুহাম্মমের জীব্মনর অসংখয গনক্ততব্ািক ঘিনাগুমলামক "গ াপন করা" (পব্ম-৪৪) ও তা 
সম্ভব্ না হমল ক্তব্ক্তেন্ন কসরমতর োধ্যমে তার "নযাযযতা প্রোন করার" প্রাণান্তকর কসরত 
শুরু হময়মে। এই কমেম েুহাম্মে-অনুসারী এইসব্ পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না 
গজমন) এতই সিল গয, সাধ্ারণ সরলপ্রাণ েুসলোমনরা এই ঘিনাগুমলার ক্তব্ষময় 
এমকব্ামরই অজ্ঞ।  
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উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন েুবৃ্মিমের েতই েুহাম্মে গয েঠতার আশ্রয় ক্তনমতন তার 
প্রোণ আেরা "ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে" অধ্যাময়র এই সিরক্তি পমব্মর ক্তব্ক্তেন্ন 
ঘিনা প্রব্ামহর ব্ণমনায় ব্হুব্ার প্রতযক্ষ কমরক্তে। এই অধ্যাময়র পরব্তমী ঘিনাপ্রব্ামহর 
ব্ণমনায় তা হমব্ আরও সুস্পষ্ট। 
[ইসলামের ইক্ততহামসর এই ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের 
সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের প্রাসক্তেক অংেক্তিও সংযুি করক্তে।] 
‘---- six months after the conquest of Qurayza, he went out against 
B. Lihyan to avenge his men killed at al-Raji,' Khubayb b. 'Adiy and 
his companions. He made as though he was going to Syria in order 
to take the people by surprise. He went past Ghurab, a mountain 
near Medina on the road to Syria, then by Mahis, then by al-Batra'; 
then he turned off to the left and came out by Bin, then 
by Sukhayratu'l-Yamam, then the track went by the Meccan 
highroad. He quickened the pace until he came down to Ghuran, 
the haunts of B. Lihyan. [4][5][6][7] 
He found that the people had been warned and taken up strong 
positions on the tops of the mountains. When the apostle got there 
and saw that he had failed to take them by surprise as he had 
intended, he said, 'Were we to come down to 'Usfan the Meccans 
would think that we intend to come to Mecca.'  So he went out with 
two hundred riders until he came to 'Usfan, when he sent two 
horsemen from his companions who went as far as Kura'u'l-Ghamim. 
Then he turned and went back.’ [8][9] 
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ed. Marsden Jones, volume 2, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৩৭ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[4] ‘আল-ব্াতরা হমলা েক্তেনার উির-পক্তশ্চমে অব্ক্তস্থত, েক্তেনা গথমক প্রায় ১৫০ োইল েূরব্তমী 
এক পাহাড়। এক্তি েক্তেনা ও তাবু্মকর প্রায় েধ্যস্থামন অব্ক্তস্থত’।  
[5] 'ক্তব্ন - েক্তেনার ক্তনকিব্তমী এক পাথুমর নেীখাত’। 
[6] ‘সুখাময়রাতুল-ইয়াোে - আল-সাময়লা ও িারাহ-র েধ্যব্তমী এক স্থান’। 
[7] 'ঘুরান হমলা আোজ ও উসিান-এর েধ্যব্তমী এক পাথুমর নেীপথ, যা সুেূর সায়ায়া নামের 
এক গ্রাে পযমন্ত ক্তব্সৃ্তত’। 
[8] ‘উসিান হমলা েক্তেনা-পমথর উপর অব্ক্তস্থত েক্কা গথমক ৩৩ েধ্যযু ীয় আরব্ োইল (১.৮ 
– ২ ক্তকমলাক্তেিার) েূরব্তমী একক্তি স্থান। েক্কার উির-পক্তশ্চোংমে েক্কা গথমক ৫০ োইল েূরব্তমী 
একক্তি আধু্ক্তনক েহমরর নােকরমণর োধ্যমে এই নােক্তি সংরক্তক্ষত হময়মে’। 
[9] 'কুরাল-ঘাক্তেে' -উসিান গথমক ৮ োইল েূমর অব্ক্তস্থত েক্কা ও েক্তেনার েধ্যব্তমী এক পাথুমর 
নেীখাত’। 

  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
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৯৭: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-১: েুহাক্তজর ও আনসারমের েমধ্য 
গকান্দল 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একাির 

 
 

ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযার েয় োস পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 
ব্ানু ক্তলহাময়ন (ক্তলক্তহয়ান) গ ামত্রর গলাকমেরমক প্রতারণার আশ্রময় ক্তব্ভ্রান্ত কমর অতক্তকমত 
আক্রেমণর উমেমেয গয-হােলাক্তি পক্তরিালনা কমরক্তেমলন, তা কীোমব্ ব্যথম হময়ক্তেল তার 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৭ সাল) েমত, ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামত্রর উপর এই ব্যথম 
হােলার প্রায় গেড় োস পর েুহাম্মে গয-হােলাক্তি পক্তরিালনা কমরন, ইসলামের ইক্ততহামস 
তা "ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা" (THE RAID ON B. AL-MUSTALIQ) নামে 
সুপক্তরক্তিত। তমব্ এই হােলাক্তি ক্তঠক কখন সংঘক্তিত হময়ক্তেল, গস ক্তব্ষময় আক্তে েুসক্তলে 
স্কলারমের েমধ্য েতমেে আমে। 
আবু্ জাির েুহাম্মে ইব্মন জাক্তরর আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) ব্ণমনা: [1] 
'ব্ানু আল-েুসতাক্তলক" গ ামত্রর গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ আল্লাহর নব্ীর এই অক্তেযানক্তি কখন 
সংঘক্তিত হময়ক্তেল, গস ক্তব্ষময় েতমেে আমে। এই গসই অক্তেযান, যামক ব্লা হয় আল-
েুরাময়ক্তস অক্তেযান। আল-েুরাময়ক্তস হমলা উপকূমলর ক্তেমক কুোময়ে (Qudayd)-এর 
ক্তনকিব্তমী গখাজা গ ামত্রর অক্তধ্কারেুি জলমসিন/পাক্তন পান করার স্থান (watering 
place)। [2] 
ইব্মন ইোমকর েমত, (যা আোমের কামে ব্ক্তণমত হময়মে ইব্মন হুোময়ে <সালাোহ 
<ইব্মন ইোক োরিত) আল্লাহর নব্ী গখাজা গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ানু েুসতাক্তলক গ াত্রমক 
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হােলা কমরন ক্তহজক্তর ৬ সামলর োব্ান োমস, যার শুরু হময়ক্তেল ১৬ই ক্তডমসম্বর, ৬২৭ 
সামল। আল-ওয়াক্তকক্তে ব্মলমেন গয, আল্লাহর নব্ী আল-েুরাময়ক্তস (al-Muraysi) 
হােলাক্তি সংঘক্তিত কমরক্তেমলন ক্তহজক্তর ৫ সামলর োব্ান োমস, যার শুরু হময়ক্তেল ২৬ই 
ক্তডমসম্বর, ৬২৬ সামল; ক্ততক্তন োক্তব্ কমরন, খন্দক যুদ্ধ ও ব্ক্তন কুরাইজার ক্তব্রুমদ্ধ গয-
যুদ্ধ সংঘক্তিত হময়ক্তেল তা ক্তেল েুরাময়ক্তসর পমর- যার উমল্লখ ক্ততক্তন কমরমেন গখাজা-র 
অন্তেুমি ব্ানু আল-েুসতাক্তলক যুদ্ধ প্রসমে।’ 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:  [3] [4] [5] 
‘আল্লাহর নব্ী জুোক্তে-উল-আক্তখর [সাক্তন] োমসর পমরর অংে ও রজব্ োস েক্তেনামত 
অব্স্থান কমরন; তারপর ক্ততক্তন ক্তহজক্তর ৬ সামলর োব্ান োমস গখাজা গ ামত্রর অন্তেুমি 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলাকমের উপর আক্রেণ িালান। 
আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর ও েুহাম্েে ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া 
ক্তব্ন হাব্ব্ান - প্রমতযমকই আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ক্তনম্নক্তলক্তখত উপাখযামনর 
অংেগুমলা ব্ণমনা কমরমেন: 
আল্লাহর নব্ী খব্র পান গয, ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলামকরা তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ 
একক্তত্রত হমচ্ছ, তামের গনতা ক্তেল আল্লাহর নব্ীর পেী (পরব্তমীমত) জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত 
আল-হাক্তরথ (Juwayriya d. al-Harith)-এর ক্তপতা আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আবু্ ক্তেরার। 
যখন আল্লাহর নব্ী তামের সম্বমন্ধ জানমত পামরন, ক্ততক্তন ব্াইমর গব্র হন ও উপকূমলর 
ক্তেমক কুোময়ে-এর ক্তনকিব্তমী আল-েুরাময়ক্তস নামের তামের এক জলমসিন ও জল 
পান করার স্থামন এমস তামের েুমখােুক্তখ হন। গসখামন এক যুদ্ধ সংঘক্তিত হয়। 
আল্লাহ ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলাকমের পাক্তলময় গযমত ব্াধ্য কমর, তামের ক্তকেু 
গলাকমক হতযা কমর এব্ং আল্লাহর নব্ীমক লুণ্ঠন সােগ্রী (Booty) রূমপ তামের স্ত্রী, 
সন্তান ও সম্পমের অক্তধ্কারী কমর। 
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উব্াব্া ক্তব্ন আল-সাক্তেত পক্তরব্ামরর এক আনসার [আক্তে েক্তেনাব্াসী েুহাম্মে অনুসারী] 
ব্ানু কালব্ ক্তব্ন আউি ক্তব্ন আক্তের ক্তব্ন গলইথ ক্তব্ন ব্কর গ ামত্রর ক্তহোে ক্তব্ন সুব্াব্া 
নামের এক েুসলোনমক েত্রুপমক্ষর গলাক গেমব্ েুলক্রমে হতযা কমর। 
যখন আল্লাহর নব্ী গসই জল পামনর স্থানক্তিমত অব্স্থান করক্তেমলন, তখন এক েল 
গলাক গসখামন আমস (আল-তাব্ারী: 'গলামকরা জল পামনর স্থানক্তিমত অব্স্থানকামল 
তামের পশুগুমলামক পাক্তন পান করামনার জনয গসখামন ক্তনময় আমস); উেমরর এক ক্তঠকা-
েজুর (hired servant) ক্তেল ব্ানু ক্ত িার (Ghifar) গ ামত্রর জাহজাহ ক্তব্ন 
োসুে (Jahjah b. Mas'ud) নামের এক ব্যক্তি, গয তার গঘাড়ামের পক্তরিালনা করক্তেল। 
এই জাহজাহ ও ব্ানু আউি ক্তব্ন আল-খাযরাজ গ ামত্রর ক্তেত্র ক্তসনান ক্তব্ন ওয়াব্ার আল-
জুহাক্তন (Sinan b. Wabar al-Juhani) নামের এক ব্যক্তি এমক অপরমক ধ্াক্কা গেমর 
পাক্তনর পাে গথমক হক্তিময় গেয় ও লড়াইময় জক্তড়ত হয়। 
জুহাক্তন ক্তিৎকার কমর ডামক, "গহ আল-আনসাররা!" এব্ং জাহজাহ ক্তিৎকার কমর 
ডামক, "গহ েুহাক্তজররা!" 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল গরাষাক্তিত গহান। তাাঁর সমে ক্তেল তাাঁর ক্তকেু গলাক ও 
আরও ক্তেল যাময়ে ক্তব্ন আরকাে (Zayd b. Arqam) নামের এক অল্পব্য়স্ক 
ব্ালক। ক্ততক্তন [আব্েুল্লাহ] ব্মলন, "তারা ক্তক সক্ততযই তা কমরমে? তারা আোমের 
অগ্রাক্তধ্কার ক্তনময় প্রব্ল তকম কমর, তারা আোমের ক্তনমজর গেমে এমস তামের েমল 
োরী কমর এব্ং আোমের গকামনাক্তকেুই এই েব্ঘুমর কুরাইেমের োনানসই নয়, যা 
গসই প্রািীন ব্িমনর েত 'কুকুরমক গোজন করাও, গস গতাোমক ক্ত মল খামব্।' আল্লাহর 
কসে, যখন আেরা েক্তেনায় প্রতযাব্তমন করমব্া, েক্তিোনরা েুব্মলমের তাক্তড়ময় গেমব্।" 
(He said, 'Have they actually done this? They dispute our priority, 
they outnumber us in our own country, and nothing so fits us and 
the vagabonds of Quraysh as the ancient saying "Feed a dog and it 



 

 

P
ag

e3
9

0
 

will devour you". By Allah when we return to Medina the stronger 
will drive out the weaker.’) 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: [6] 
জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ হইমত ব্ক্তণমত: 
আেরা আল্লাহর নব্ীর সামথ যুমদ্ধ (Ghazwa) ক্তেলাে। েুহাক্তজরমের এক গলাক এক 
আনসারমক লাক্তথ োমর (পা ক্তেময় তার পাোয়); আনসার গলাকক্তি গডমক ওমঠ, "গহ 
আনসাররা! (সাহাযয কমরা!)" ও েুহাক্তজর গলাকক্তি ডাক গেয়, "গহ েুহাক্তজররা! (সাহাযয 
কমরা)!" 
আল্লাহর নব্ী তা শুনমত পান ও ব্মলন, "কী জনয এই ডাক, যা ক্তকনা জাক্তহক্তলয়াত 
যুম র (period of ignorance) তব্ক্তেষ্টয?" তারা ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী! েুহাক্তজরমের 
এক গলাক এক আনসারমক লাক্তথ গেমরমে (পা ক্তেময় তার পাোয়)।" আল্লাহর নব্ী 
ব্মলন, "এ রকে (ক্তিৎকার) করা গেমড় োও, কারণ এক্তি জঘনয কাজ।" 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই তা শুনমত পান ও ব্মলন, "তারা (েুহাক্তজররা) ক্তক গসিা কমরমে? 
আল্লাহর কসে, যক্তে আেরা েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কক্তর, অব্েযই, সম্মানী গলামকরা গসখান 
গথমক জঘনয গলাকমের ব্ক্তহষৃ্কত করমব্।" --- 
েুহাম্মমের োষায় (কুরান): [7] 
৬৩: ৮ - 'তারাই ব্মল: আেরা যক্তে েেীনায় প্রতযাব্তমন কক্তর তমব্ গসখান গথমক সব্ল 
অব্েযই েুব্মলমক ব্ক্তহষৃ্কত করমব্। েক্তি গতা আল্লাহ তাাঁর রসূল ও েুক্তেনমেরই ক্তকন্তু 
েুনাক্তিকরা তা জামন না।'   - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
>>> আক্তে উৎমসর এই ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ব্ানু েুসতাক্তলক 
গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আক্রেণ কমরনক্তন, তাাঁমেরমক আক্রেণ 
কমরন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা! এই ঘিনার আম  ব্ানু েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলামকরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সামথ কখমনা গকামনা ক্তব্ব্ামে ক্তলপ্ত ক্তেমলন, এেন আোসও 
গকাথাও নাই! তা সমেও, 
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েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই গলাকমের আক্রেণ কমর তাাঁমের েে জন গলাকমক 
হতযা কমর (আল-ওয়াক্তকক্তে: পৃষ্ঠা ৪০৭), তাাঁমের স্ত্রী, সন্তান, পক্তরব্ার-পক্তরজনমের ব্ন্দী 
কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময় োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত কমর এব্ং 
তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি লুণ্ঠন কমর। 
আর এই অোনুক্তষক নৃেংস োনব্তাক্তব্মরাধ্ী অপরামধ্র সপমক্ষ গয-অজুহাতক্তি হাক্তজর 
করা হময়মে, তা হমলা, "আল্লাহর নব্ী খব্র পান গয, তাাঁরা তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ একক্তত্রত হমচ্ছ-
-"। 
েুহাম্মে তাাঁর েে ব্েমরর েক্তেনা জীব্মন (৬২২-৬৩২ সাল) প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষোমব্ 
গয ৬০-১০০ ক্তি হােলা ও সংঘমষম জক্তড়ত ক্তেমলন (পব্ম: ৮),  মড় প্রক্তত পাাঁি-েয় সপ্তামহ 
একক্তি একক্তি, তার েমধ্য োত্র ওহুে ও খন্দক যুদ্ধ োড়া সব্মত্রই সংঘব্দ্ধোমব্ অেুসক্তলে 
জনপমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরাই ক্তেমলন আক্রেণকারী (আল-রাজী ও ব্ীর 
োউনার সংঘষমক্তি ক্তেল প্রক্ততক্তহংসােূলক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন ঘিনা [পব্ম: ৭২ ও ৭৪]); আর এই ওহুে 
(পব্ম: ৫৪-৭১) ও খন্দক যুমদ্ধর (পব্ম: ৭৭-৮৬) প্রকৃত কারণ ও গপ্রক্ষাপিও ক্তেল েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের নৃেংস আগ্রাসী আক্রেমণ আক্রান্ত, ক্ষক্ততগ্রস্ত ও সংকু্ষি গলাকমের 
প্রক্ততমোধ্সৃ্পহা। [8] 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, 
অেুসক্তলে জনম াষ্ঠীর ওপর েুহাম্মমের এই ক্তব্পুল সংখযক নৃেংস আক্রেণাত্মক 
(offensive) হােলা, খুন, তাাঁমের স্ত্রী-সন্তান-পক্তরব্ার-পক্তরজনমের োস- ও োসীকরণ 
(গযৌনোসী) ও ক্তব্ক্তক্র, সম্পক্তি লুণ্ঠন - ইতযাক্তের সপমক্ষ েুহাম্মে সব্মোই গয-অজুহাতক্তি 
গপে কমরন, তা হমলা, "আল্লাহর নব্ী খব্র পান গয, তারা তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ একক্তত্রত হমচ্ছ, 
ইসলামের ক্তব্রুমদ্ধ ষড়যন্ত্র করমে --" জাতীয় অপব্াে! ব্ানু-েুসতাক্তলক গ ামত্রর ওপর 
হােলাও এর ব্যক্ততক্রে নয়। 
ওপমরর ব্ণমনায় আরও গয-ক্তব্ষয়ক্তি স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাক্তজর ও আনসারমের েমধ্য এই 
গকান্দলক্তির নায়ক ক্তেমলন এক েুহাক্তজর, আর আক্রান্ত ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন এক আনসার। 
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োক্তব্ করা হমচ্ছ, েুহাক্তজররা তাাঁমের গেমে পরব্াসী হময়, তাাঁমের সেস্ত অনুগ্রহ ও 
সাহাযয-সহমযাক্ত তা গো  কমর েক্তিোন হওয়ার পর তাাঁমের গলাকমক লাক্তথ গেমর 
অপোন কগরমে, এই ঘিনাক্তি গোনার পর আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল নামের 
এই আনসার গ াত্রপ্রধ্ান হন গরাষাক্তিত। গরাষাক্তিত অব্স্থায় ক্ততক্তন েুহাক্তজরমের 
ক্তব্তাক্তড়ত করার হুেক্তক প্রোন কমরন। আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ আনীত এই 
অক্তেমযা  অস্বীকার কমরন (আ ােী পব্ম), ক্তকন্তু েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় 
গঘাষণা কমরন গয, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই “সক্ততযই তা ব্মলমেন ও গস এক ক্তেথযাব্ােী 
েণ্ড (েুনাক্তিক)!” পরব্তমীমত ক্তসরাত ও হাক্তেস গলখক ণ েুহাম্মমের এই ব্াণীক্তিই 
(৬৩:৮) প্রায় হুব্হু তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ উমল্লখ কমরমেন। 
আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: "েুহাম্মে 
ঘিনাস্থমল উপক্তস্থত ক্তেমলন না এব্ং আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই গকান েুহাক্তজরমকই খুন করার 
গকান অক্তেপ্রায় ব্যি কমরনক্তন!" 
ঘিনাস্থমল উপক্তস্থত না থাকা সমেও েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ কীোমব্ ক্তনক্তশ্চত হময়ক্তেমলন 
গয, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তেমলন এক "েুনাক্তিক (ক্তেথযাব্ােী-েণ্ড)" এব্ং এই ঘিনাক্তির 
পর েুহাম্মে ও েুহাক্তজররা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র ক্তব্রুমদ্ধ কী রূপ প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি 
কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আ ােী পমব্ম করা হমব্। 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4915-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-428.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4915-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-428.html
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[7] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর (৬৩:৮): 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=133
8&Itemid=119#2 
তািসীর যালালীন ও অনযানয (৬৩:৮):  
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=63
&tAyahNo=8&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2  
[8] েুহাম্মে গয হােলাগুমলার সামথ প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষ োমব্ জক্তড়ত ক্তেমলন:  
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1338&Itemid=119#2
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1338&Itemid=119#2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=63&tAyahNo=8&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=63&tAyahNo=8&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad
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৯৮: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-২: "েুক্তেন ব্নাে েুনাক্তিক"– 
ক্তব্োজমনর শুরু! 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ব্াহাির 

 
 

ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামত্রর ওপর অতক্তকমত হােলার প্রমিষ্টা ব্যথম হওয়ার পর স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী অজুহামত "ব্ানু আল-েুসতাক্তলক" গ ামত্রর ওপর 
আক্রেণাত্মক (Offensive) হােলার োধ্যমে তাাঁমের েে জন গলাকমক হতযা ও স্ত্রী, 
সন্তান, পক্তরব্ার-পক্তরজনমের ব্ন্দী কমর োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তর ও সেস্ত সম্পক্তি 
লুণ্ঠন কমর  ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন, এই োনব্তাক্তব্মরাধ্ী অপকেমক্তি 
সাধ্মনর পর এক েুহাক্তজর কীোমব্ এক আনসারমক তেক্তহক আক্রেমণর োধ্যমে েুহাক্তজর 
ও আনসারমের েমধ্য গকান্দমলর সূত্রপাত কমরক্তেমলন, এই ঘিনার পর আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াই নামের এক ক্তব্ক্তেষ্ট আনসার গ াত্রপ্রধ্ান গরাষাক্তিত হময় কী েন্তব্য কমরক্তেমলন - 
তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা 
হমলা: েুহাক্তজর ও আনসারমের েমধ্য এই গকান্দলক্তির েুখয ইসুয হমলা, "এক েুহাক্তজর 
এক আনসারমক তেক্তহক আক্রেণ কমরমে --!" তারই প্রক্ততক্তক্রয়াই েক্তেনার আল-খাযরাজ 
গ াত্রপ্রধ্ান রা াক্তিত হময় এক েন্তব্য কমরক্তেমলন ব্মল োক্তব্ করা হময়মে, ক্তকন্তু এই 
আনসার গ াত্রপ্রধ্ান গকামনা েুহাক্তজরমকই খুন করার অক্তেপ্রায় ব্যি কমরনক্তন। আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন উব্াই গয-স্থানক্তিমত ঐ েন্তব্যক্তি কমরক্তেমলন ব্মল োক্তব্ করা হময়মে, গসই ঘিনাস্থমল 
েুহাম্মে উপক্তস্থত ক্তেমলন না। অথমাৎ েুহাম্মে এই ঘিনার প্রতযক্ষেেমী ক্তেমলন না, ক্ততক্তন 
তা শুমনমেন। 
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প্রশ্ন ক্তেল: 
ঘিনাস্থমল উপক্তস্থত না থাকা সমেও েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ কীোমব্ ক্তনক্তশ্চত হময়ক্তেমলন 
গয, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তেমলন এক "েুনাক্তিক (ক্তেথযাব্ােী-েণ্ড)" এব্ং এই ঘিনাক্তির 
পর েুহাম্মে ও েুহাক্তজররা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র ক্তব্রুমদ্ধ কী রূপ প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি 
কমরক্তেমলন? কতজন গলামকর সামক্ষযর ক্তেক্তিমত েুহাম্মে ক্তনক্তশ্চত হময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন 
যা শুমনমেন তা অব্েযই সতয এব্ং আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই অব্েযই ক্তেথযাব্ােী ও েণ্ড? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1][2][3]   
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯৭) পর: 
‘যাময়ে ক্তব্ন আরকাে [4] তা শুনমত পায় ও আল্লাহর নব্ীর কামে ক্ত ময় তা তাাঁমক ব্মল 
গেয়, ক্ততক্তন তখন েত্রুমের ক্তব্ক্তলব্যব্স্থা ক্তনষ্পক্তি করক্তেমলন। 
উের, ক্তযক্তন তাাঁর সামথই ক্তেমলন, ব্মলন, "আব্ব্াে ক্তব্ন ক্তব্োর গক হুকুে করুন গযন 
গস তামক খুন কমর।" আল্লাহর নব্ী জব্ামব্ ব্মলন, "ক্তকন্তু গলামকরা যক্তে ব্মল গয, েুহাম্মে 
তাাঁর ক্তনজ অনুসারীমের হতযা কমর? না, যাত্রারম্ভ করার হুকুে কমরা।" 
('Umar, who was with him, said, 'Tell 'Abbad b. Bishr to go and kill 
him.' The apostle answered, 'But what if men should say Muhammad 
kills his own companions? No, but give orders to set off'). 
গসই সেয়ক্তি ক্তেল এেন, যখন আল্লাহর নব্ী সিরাির যাত্রারম্ভ করমতন না। গলামকরা 
যথারীক্তত যাত্রা শুরু কমর। যখন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই শুনমত পান, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন, 
তা যাময়ে আল্লাহর নব্ীমক ব্মল ক্তেময়মে, ক্ততক্তন তাাঁর কামে যান ও েপথ কমর ব্মলন 
গয, তাাঁমক যা ব্লা হময়মে, তা ক্ততক্তন ব্মলনক্তন। 
তাাঁর [আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই] গলাকমের কামে ক্ততক্তন ক্তেমলন এক েহান ব্যক্তি (Great 
man); আল্লাহর নব্ীর সমে তখন গয-আনসাররা উপক্তস্থত ক্তেল, তারা ব্মল, "এিাই 
সক্তঠক হমত পামর গয, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন এই ব্ালকক্তি তা েুল বু্মেমে ও তাাঁর গসই 
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কথাগুমলা েমন রামখক্তন", তারা ক্তেল ইব্মন উব্াইময়র প্রক্তত সহানুেূক্ততেীল ও তাাঁমক 
রক্ষার গিষ্টা করক্তেল। 
যখন আল্লাহর নব্ী যাত্রা শুরু কমরন, উসাময়ে ক্তব্ন হুোময়র (Usayd b. Hudayr) 
তাাঁর সমে গেখা কমর ও তাাঁমক আল্লাহর নব্ীর সম্মাননায় সালাে কমর, ব্মল, "আপক্তন 
ক্তব্সেৃে সেময় যাত্রা করমেন, যা আপক্তন আম  কখমনাই কমরনক্তন।" আল্লাহর নব্ী 
ব্মলন, "গতাোর ব্নু্ধ যা ব্মলমে, তা ক্তক তুক্তে গোমনাক্তন? গস গঘাষণা কমরমে গয, তার 
েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর পর েক্তিোনরা েুব্মলমের তাক্তড়ময় গেমব্।" 
গস জব্ামব্ ব্মল, "যক্তে আপক্তন িান তমব্ আপক্তন তামক ক্তব্তাক্তড়ত করমত পামরন; গস 
হমলা েুব্মল, আর আপক্তন হমলন েক্তিোন।" গস আরও ব্মল, "তার সামথ সেয় আিরণ 
করুন, কারণ তামক রাজেুকুি পরামনার জনয যখন তার গলামকরা জপোলা  াাঁথক্তেল, 
তখন আল্লাহ আপনামক আোমের কামে ক্তনময় আমস; গস েমন কমর গয, আপক্তন তামক 
রাজত্ব গথমক ব্ক্তঞ্চত কমরমেন।" 
তারপর আল্লাহর নব্ী তাাঁর গলাকমের ক্তনময় ক্তেব্াব্সামনর পূব্ম পযমন্ত সারাক্তেন, প্রোত 
হওয়ার পূব্ম পযমন্ত সারারাত ও তার পমরর ক্তেন সূযমতামপ পীক্তড়ত হওয়া পযমন্ত যাত্রা 
িাক্তলময় যান। তারপর ক্ততক্তন তামের সােক্তয়কোমব্ থাোন। তারা েূক্তেমত েরীর গঠকামনার 
প্রায় সমে সমে ঘুক্তেময় পমড়। আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই আম র ক্তেমন যা ব্মলমে তা গথমক 
তামের েমনামযা  সক্তরময় গনয়ার জনয ক্ততক্তন এিা কমরক্তেমলন। 
ক্তহজামজর গেতর ক্তেময় (আল তাব্ারী: 'ক্তব্মকল গব্লা') ক্ততক্তন তাাঁর যাত্রা অব্যাহত রামখন, 
গয পযমন্ত না ক্ততক্তন সুেূর আল-নাক্তকর (al-Naqi') সাোনয আম  'ব্াকা' (Baq'a) নামের 
এক জলমসিন/জল-পামনর স্থামন এমস গপৌঁমেন। গযমহতু ক্ততক্তন রাক্তত্রমত ভ্রেণ 
করক্তেমলন, প্রব্ল ব্াতাস গলাকমের পীক্তড়ত করক্তেল, যা তামের আতমঙ্কর কারণ 
হময়ক্তেল। ক্ততক্তন তামের ব্মলন গয, েয় পাব্ার ক্তকেু গনই, কারণ এই ব্াতাস গঘাষণা 
ক্তেমচ্ছ, সব্মমশ্রষ্ঠ অক্তব্শ্বাসীমের একজমনর েৃতুয হময়মে। তারা েক্তেনায় গপৌঁমে গেখমত 
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পান গয, গসই ক্তেন আনু তযহীন গলাকমের গ াপমন আশ্রয়োতা, ক্তরিা ক্তব্ন যাময়ে ক্তব্ন 
আল-তাবু্ত নামের ব্ক্তন গকইনুকা গ ামত্রর এক  ণযোনয ইহুক্তের েৃতুয হময়মে। 
সূরা অব্তীণম হয় গযখামন আল্লাহ আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও তার সামথ সেেনা আনু তয-
হীন গলাকমের ক্তব্ষময় উমল্লখ কমরমে। যখন তা অব্তীণম হয়, আল্লাহর নব্ী যাময়ে ক্তব্ন 
আরকামের কান ধ্মরন ও ব্মলন, "এই গসই ব্যক্তি গয তার কানমক আল্লাহর জনয 
একান্তোমব্ ক্তনময়াক্তজত কমরমে (আল-তাব্ারী: 'এই গসই ব্যক্তি যার কণমপাত আল্লাহ 
ক্তনক্তশ্চত কমরমে)।" আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র পুত্র আব্েুল্লাহ তার ক্তপতার এই ক্তব্ষয়ক্তি 
শুনমত পান।’ (অনুব্াে, িাইমিল,ও[**] গযা –গলখক) 
েুহাম্মমের োষায় (কুরান): [5] 
[ব্া াড়ম্বরপূণম- গস্বচ্ছািারী, হুেক্তক-োসাক্তন ও োপ-অক্তেোপ জাতীয় ব্াকয পক্তরহার] 
৬৩:১-৩-‘েুনাক্তিকরা আপনার কামে এমস ব্মলাঃ আেরা সাক্ষয ক্তেক্তচ্ছ গয আপক্তন ক্তনশ্চয়ই 
আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জামনন গয, আপক্তন অব্েযই আল্লাহর রসূল এব্ং আল্লাহ সাক্ষয 
ক্তেমচ্ছন গয, েুনাক্তিকরা অব্েযই ক্তেথযাব্ােী। (২) তারা তামের েপথসেূহমক ঢালরূমপ 
ব্যব্হার কমর। অতাঃপর তারা আল্লাহর পমথ ব্াধ্া সৃক্তষ্ট কমর। তারা যা করমে, তা খুব্ই 
েন্দ। (৩) এিা এজনয গয, তারা ক্তব্শ্বাস করার পর পুনরায় কামির হময়মে। িমল 
তামের অন্তমর গোহর গেমর গেয়া হময়মে। অতএব্ তারা বু্মে না।’  
৬৩:৭-৮-‘তারাই ব্মলাঃ আল্লাহর রাসূমলর সাহিমযম যারা আমে তামের জমনয ব্যয় কমরা 
না। পক্তরণামে তারা আপনা-আপক্তন সমর যামব্। েূ ও নমোেন্ডমলর ধ্ন-োন্ডার 
আল্লাহরই ক্তকন্তু েুনাক্তিকরা তা গব্ামে না। (৮) তারাই ব্মলাঃ আেরা যক্তে েেীনায় 
প্রতযাব্তমন কক্তর তমব্ গসখান গথমক সব্ল অব্েযই েুব্মলমক ব্ক্তহসৃ্কত করমব্। েক্তি গতা 
আল্লাহ তাাঁর রসূল ও েুক্তেনমেরই ক্তকন্তু েুনাক্তিকরা তা জামন না।’ 
>>> এক েুহাক্তজমরর পাময়র লাক্তথর আঘামত অপোক্তনত ও আক্রান্ত হময়মেন এক 
আনসার! এরই প্রক্ততক্তক্রয়ায় আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই নামের এক ক্তব্ক্তেষ্ট আনসার 
গ াত্রপ্রধ্ান হময়মেন গরাষাক্তিত! গরাষাক্তিত অব্স্থায় ক্ততক্তন আমক্ষপ কমর েন্তব্য কমরমেন 
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গয, "েুহাক্তজররা" তাাঁমের অগ্রাক্তধ্কার ক্তনময় প্রব্ল তকম কমর, তারা তাাঁমের ক্তনমজর গেে 
েক্তেনায় এমস েল োক্তর কমর ও তাাঁমের গকামনাক্তকেুই এই কুরাইেমের পেন্দ নয় (পব্ম: 
৯৭)। 
আক্তে উৎমসর ওপমরর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর, “যখন আেরা েক্তেনায় প্রতযাব্তমন 
করমব্া, েক্তিোনরা েুব্মলমের তাক্তড়ময় গেমব্" ব্মল আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই গয-েন্তব্য 
কমরমেন ব্মল এক অল্পব্য়স্ক ব্ালক েুহাম্মমের কামে এমস অক্তেমযা  কমরক্তেল, এই 
গ াত্রপ্রধ্ান েপথ কমর তা অস্বীকার কমরক্তেমলন। আর েুহাম্মমের সমে তখন গয 
েুহাম্মে-অনুসারী আনসাররা উপক্তস্থত ক্তেমলন, তারাও গয-েতােত ক্তেময়মেন, তা 
হমলা, "এিাই সক্তঠক হমত পামর গয, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন এই ব্ালকক্তি তা েুল বু্মেমে--
।" অথমাৎ আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই গয অব্েযই ক্তেথযাব্ােী (Hypocrite), েুহাম্মমের এই 
োক্তব্র সপমক্ষ "একোত্র সাক্ষী" হমলা এক অল্পব্য়স্ক ব্ালক! 
আক্তে উৎমসর ওপমরর ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, যখন যাময়ে ক্তব্ন 
আরকাে নামের এই অল্পব্য়স্ক ব্ালক েুহাম্মেমক আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র ঐ 
তথাকক্তথত েন্তব্যক্তি অব্ক্তহত করান, তখন েুহাম্মমের সামথ ক্তেমলন তাাঁর ক্তপ্রয় অনুসারী 
উের ইব্মন খািাব্। ঘিনাক্তি গোনার পর গকামনারূপ সতয-ক্তেথযা যািাই োড়াই উের 
েুহাম্মেমক অনুমরাধ্ কমরন গয, ক্ততক্তন গযন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই-গক খুন 
কমরন। অপরপমক্ষ, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র পমক্ষর গলাক (আনসার) আক্রান্ত হওয়া 
সমেও গকামনা েুহাক্তজরমকই খুন করার গকামনা অক্তেপ্রায় ব্যি কমরনক্তন। পাথমকযক্তি 
অতযন্ত স্পষ্ট! 
গক এই আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল? 
এই গসই অসীে সাহসী আক্তে েক্তেনাব্াসী খাযরাজ গ াত্রপ্রধ্ান আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই, 
ক্তযক্তন ব্ক্তন গকইনুকা (পর্ব্: ৫১) ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর (পব্ম: ৫২ ও ৭৫) ক্তব্রুমদ্ধ 
েুহাম্মমের অননক্ততক নৃেংস োনব্তাক্তব্মরাধ্ী অপরামধ্র ক্তব্পমক্ষ প্রতযক্ষ 
হস্তমক্ষপ কমরক্তেমলন। যাাঁর প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ ব্ক্তন গকইনুকা ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামত্রর 
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গলামকরা েুহাম্মমের করাল গ্রাস গথমক প্রামণ ব্াাঁিমত গপমরক্তেল। এই গসই আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন উব্াই, ক্তযক্তন ওহুে যুমদ্ধর প্রাক্কামল েুহাম্মমের সামথ েতমেমের কারমণ এক-
তৃতীয়াংে তসনযসহ োেপথ গথমক েক্তেনা প্রতযাব্তমন কমরক্তেমলন (পব্ম: ৫৫)।  
েুহাম্মমের স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-Biography) হমলা কুরান (পব্ম: 
১৪ ও ১৬-১৭); েুহাম্মে তাাঁর উমেেয সাধ্মনর ব্াহন ক্তহসামব্ "তাাঁর আল্লাহ ও 
ক্তজব্রাইলমক" সৃক্তষ্ট কমরমেন, েুহাম্মমের প্রক্তত অক্তব্শ্বামস তাাঁর এই আল্লাহ ও 
ক্তজব্রাইমলর গকামনা অক্তস্তত্ব গনই। সুতরাং ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলার প্রাক্কামল 
েুহাক্তজর ও আনসারমের এই গকান্দমলর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ ক্তজব্রাইল োরিত সূরা 
েুনাক্তিকুন অব্তীণম কমর আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই গয অব্েযই ক্তেথযাব্ােী ও েণ্ড 
(Hypocrite) ব্মল সাক্ষয ক্তেময়মে ব্মল েুহাম্মে োক্তব্ কমরমেন, তামত আশ্চযম হব্ার 
গকামনা কারণ গনই। এক্তি একান্তই েুহাম্মমের েনস্তাক্তেক ক্তিন্তা-োব্না ও ক্তব্মব্িনামব্ামধ্র 
ব্ক্তহাঃপ্রকাে। 
েুহাম্মে তাাঁর এই ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রমন্থর সূরা েুনাক্তিকুন অধ্যাময় আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াইময়র নাে উমল্লখ কমরনক্তন। শুধু্ সুরা েুনাক্তিকুনই নয়, েুহাম্মে তাাঁর এই স্বরক্তিত 
গ্রমন্থ গিমরেতা, পূব্মব্তমী নব্ী-রসুল, গপৌিক্তলকমের গেব্তা ও পুরাকামলর ইক্ততকথার 
িক্তরমত্রর নােগুমলা ও েুহাম্মমের সেসােক্তয়ক সেময়র োত্র েু'জন ব্যক্তির নাে োড়া 
(পব্ম: ৩৯) অনয গকামনা ব্যক্তির নাে এব্ং গকান ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ক্ততক্তন গকান ব্াণী 
রিনা কমরমেন ("োমন নজুল"), তার গকামনা ক্তেকক্তনমেমেনা উমল্লখ কমরনক্তন। তাই 
ক্তসরাত ও হাক্তেমসর সাহামযয "োমন নজুল" ক্তনধ্মারণ ব্যক্ততমরমক তাাঁর রক্তিত এই গ্রমন্থর 
সক্তঠক অথম উদ্ধার করা সম্ভব্ নয় (পব্ম: ৪৪)। [6] [7] 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা-পরব্তমী এই ঘিনার পূমব্ম একজন েুসলোন অনয একজন 
েুসলোনমক কখমনা গকামনা োরীক্তরক আঘামতর োধ্যমে গকান্দমল ক্তলপ্ত হময়ক্তেমলন, 
এেন তথয ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমস গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না। আর 
েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য এই সব্মপ্রথে োরীক্তরক আক্রেমণর ঘিনার গকামনা 
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তেন্ত, ক্তব্িার ও এরূপ ঘিনা পুনরাবৃ্ক্তি গরামধ্ গকামনারূপ ব্যব্স্থা ক্তনময়ক্তেমলন, এেন 
তথযও আক্তে উৎমসর গকাথাও ব্ক্তণমত হয়ক্তন। 
েুহাম্মমের স্বরক্তিত জব্ানব্ক্তন্দ কুরান, ক্তসরাত ও হাক্তেমসর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত 
স্পষ্ট, তা হমলা - এই ঘিনার পর ক্ততক্তন আক্রান্ত পমক্ষরই গ াত্রমনতামক তাাঁর আল্লাহর 
ব্াণীর অজুহামত েুনাক্তিক (Hypocrite) রূমপ অক্তেযুি কমরমেন। আক্তে উৎমসর 
ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর: েুহাম্মে উেমরর ঐ েন্তমব্যর গকানরূপ 
প্রক্ততব্াে না কমর গঘাষণা গেন, "ক্তকন্তু গলামকরা যক্তে ব্মল গয, েুহাম্মে তাাঁর ক্তনজ 
অনুসারীমের হতযা কমর?" যার সরল অথম হমলা, গকামনারূপ সতয-ক্তেথযা যািাই োড়াই 
এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত প্রক্ততপক্ষমক হতযা করায় গকামনা অনযায় গনই, ক্তকন্তু েুহাম্মে তা 
কমরনক্তন গলামকরা তাাঁমক "অনুসারী হতযার অপব্াে” গেমব্ এই গেমব্। 
এই ঘিনাক্তিই হমলা ইসলামের ইক্ততহামস েুহাম্মমের অনুসারীমের েমধ্য সব্মপ্রথে 
ক্তব্োজন! জন্মোতা স্বয়ং েুহাম্মে- যা ক্ততক্তন সতযাক্তয়ত কমরমেন "তাাঁর 
আল্লাহর" ক্তসলমোহমর ঐেী ব্াণী অব্তারণার োধ্যমে। 
আর এই অক্তেমযা ক্তি এেনই এক অক্তেমযা , যা গয গকামনা েুহাম্মে-অনুসারী তার 
সামথ েতমেেকারী অন্য গয গকামনা েুহাম্মে-অনুসারীর ক্তব্রুমদ্ধ অব্লীলায় 
প্রময়া  করমত পামরন। আব্েুল্লাহ ক্তব্ন ক্তব্ন উব্াই ও তাাঁর েতই োনক্তসকতার অক্তধ্কারী 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনুসারীরা যখনই েুহাম্মমের ব্াণী ও কমেমর সোমলািনা কমরমেন 
তাাঁমেরমকই েুহাম্মে 'েুনাক্তিক' রূমপ আখযাক্তয়ত কমরমেন। েুহাম্মমের এই ক্তেক্ষারই 
ধ্ারাব্াক্তহকতায় তাাঁর অনুসারীরা েুহাম্মমের েৃতুযর ক্তেন গথমক ("তাাঁর লাে ক্তব্োনায় 
গিমল গরমখ" -ক্তব্স্তাক্তরত পমর আমলািনা করমব্া) পরব্তমী সেস্ত সেয় তামের ক্তনমজমের 
েমধ্য যত কলহ-ক্তব্ব্াে, যুদ্ধ-লড়াই, খুন-খারাব্ী ও নৃেংসতা প্রেেমন কমরমেন (পব্ম- 
৮২); সব্মত্রই তাাঁরা এমক অপরমক এই ক্তব্মেষ গখতামব্ েূক্তষত কমরমেন। যার গজর 
িলমে আজও! 
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যতক্তেন ইসলাে গব্াঁমি থাকমব্, েুহাম্মমের ক্তেক্ষায় ক্তেক্তক্ষত অনুসারীরা এমক অপরমক 
এই গখতামব্ অক্তেযুি কমর পরে একাগ্রতায় "েুহাম্মমের ঐেী ব্াণী জপমত জপমত” 
ক্তনমজমের েমধ্য এেনই কলহ-ক্তব্ব্াে, যুদ্ধ-লড়াই, খুন-খারাব্ী ও নৃেংসতা িাক্তলময় 
যামব্। যতক্তেন ইসলাে তার "আক্তে েুহাম্মে-রূমপ" গব্াঁমি থাকমব্, ততক্তেন এই অক্তেোপ 
গথমক তাাঁমের েুক্তি ক্তেলমব্ না। 
েুহাম্মে তাাঁর উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন সেগ্র োনব্জাক্ততমক শুধু্ “েুসক্তলে ব্নাে 
অেুসক্তলে” রূমপই ক্তব্েি কমরনক্তন, ক্ততক্তন ক্তব্েি কমরমেন তাাঁর অনুসারীমেরও। গসই 
ক্তব্োজমনর নাে "েুক্তেন ব্নাে েুনাক্তিক"!" 
 
[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯২ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১২-
১৫১৪  
 [3] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal):  ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-
৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৪১৭-৪১৯ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; 
Simultaneously published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 
Park square, Milton park, Abington, Oxon, OX14 4RN and  711 Third Avenue, 
New York, NY 10017; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০৩-২০৫ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] 'যাময়ে ক্তব্ন আরকাে ক্তব্ন কাময়স আল্লাহর নব্ীর সমে ১৭ক্তি যুমদ্ধ অংেগ্রহণ কমরন। 
পরব্তমীমত ক্ততক্তন কুিায় অক্তেব্াসী গহান ও আলীর পমক্ষ ক্তসিক্তিন যুমদ্ধ অংেগ্রহণ কমরন। ক্ততক্তন 
৭৮৪-৭৮৮ ক্তিষ্টামব্দর (ক্তহজক্তর ৬৫-৬৮ সাল) েমধ্য েৃতুযব্রণ কমরন।' 
[5] সূরা েুনাক্তিকুন (েেীনায় অব্তীণম), আয়াত সংখযা ১১  
http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=63&ano=11&st=0 
 [6] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=133
7&Itemid=119#1 
 [7] সক্তহ বু্খারী েলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ৪২৩ ৪২৭  
 http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-
60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4919-
sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-424.html 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852
http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=63&ano=11&st=0
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1337&Itemid=119#1
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1337&Itemid=119#1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4919-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-424.html
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4919-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-424.html
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৯৯: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা- ৩: আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই পুমত্রর আক্তজম! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্ততয়াির 

 

 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর অনুসারীমের েমধ্য ইসলামের 
ইক্ততহামসর সব্মপ্রথে োরীক্তরক হােলা ও কলমহর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই 
নামের এক ক্তব্ক্তেষ্ট আনসার গ াত্র-প্রধ্ামনর তথাকক্তথত েন্তব্যক্তি গোনার পর গকামনারূপ 
সতয-ক্তেথযা যািাই োড়াই ঘিনাস্থমল উপক্তস্থত উের ইব্মন খািামব্র "তৎক্ষণাৎ 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই-গক খুন করার পরােেম” েুহাম্মে কী কারমণ ব্াস্তব্ায়ন করমত 
রাক্তজ হনক্তন, ঘিনাস্থমল ক্তনমজ উপক্তস্থত না থাকা সমেও এই ঘিনার গকামনারূপ তেন্ত 
ও ক্তব্িারকাজ োড়াই েুহাম্মে কতজন গলামকর সামক্ষযর ক্তেক্তিমত ক্তনক্তশ্চত হময়ক্তেমলন 
গয, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই অব্েযই ক্তেথযাব্ােী ও েণ্ড, আল্লাহর নামে েুহাম্মে কুরামনর 
গকান অধ্যায় রিনার োধ্যমে তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ক্তব্োজন প্রক্তক্রয়ার জন্ম 
ক্তেময়ক্তেমলন" - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র পুত্র আব্েুল্লাহ শুনমত পান গয, েুহাম্মে তার ক্তপতামক হতযা 
করমত িায়। ক্তব্ষয়ক্তি গোনার পর আব্েুল্লাহ েুহাম্মমের কামে এক ক্তব্মেষ আক্তজম ক্তনময় 
 েন কমরন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]   
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯৮) পর: 
‘আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র পুত্র আব্েুল্লাহ তার ক্তপতার এই ক্তব্ষয়ক্তি শুনমত পান। 
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আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন কাতাো আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয, আব্েুল্লাহ 
আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও ব্মল, "আক্তে শুমনক্তে গয, আপক্তন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই 
সম্বমন্ধ যা শুমনমেন, তার জন্য তামক  হতযা করমত িান। যক্তে আপনামক তা করমতই 
হয়, তমব্ আপক্তন আোমক তা করার হুকুে করুন, আক্তে তার কল্লা আপনার কামে এমন 
হাক্তজর করমব্া। কারণ আল-খাযরাজ গ ামত্রর গলামকরা জামন গয, তামের েমধ্য এেন 
গকামনা গলাক গনই, গয তার ক্তপতার প্রক্তত আোর গিময় গব্ক্তে কতমব্যক্তনষ্ঠ। আক্তে েীত 
এই জনয গয, যক্তে আপক্তন তামক হতযা করার হুকুে অনয কারও ওপর নযস্ত কমরন, 
তমব্ আোর আত্মা এিা গেমন গনমব্ না গয, আক্তে তার খুক্তনমক গলাকালময় িলামিরা 
করমত গেক্তখ; আক্তে তামক খুন করমব্া। এতেনুসামর এক অক্তব্শ্বাসীর কারমণ একজন 
ক্তব্শ্বাসী হমব্ খুন, সুতরাং আোমক গযমত হমব্ জাহান্নামে।" 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "না, তারমিময় ব্রং যতক্তেন গস আোমের সামথ থামক, এমসা 
আেরা তার সামথ সেয় আিরণ কক্তর।"  
তারপর এেক্তন ঘিনা ঘমি গয, যখনই গকামনা তেব্েুক্তব্মপাক (misfortune) সংঘক্তিত 
হয়, তার ক্তনমজর গলামকরাই তামক রুঢ়োমব্ েৎসমনা ও ক্ততরস্কার কমর। আল্লাহর নব্ী 
যখন এরূপ পক্তরক্তস্থক্ততর খব্র পান, ক্ততক্তন উেরমক ব্মলন, "এখন গতাোর কী েমন হয়, 
উের? গযক্তেন তুক্তে তামক খুন করমত িাক্তচ্ছমল, গসক্তেন যক্তে আক্তে তামক খুন করতাে, 
তাহমল গনতৃস্থানীয় গলামকরা গক্রামধ্ গিমি পড়মতা। তামক হতযা করার জনয যক্তে আজ 
আক্তে তামেরমক হুকুে কক্তর, তারা তামক হতযা করমব্।" 
উের জব্ামব্ ব্মল, "আক্তে জাক্তন গয, আল্লাহর নব্ীর হুকুে আোর হুকুমের গিময় গব্েী 
েক্তহোক্তিত।"    (অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  – গলখক) 
>>> আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা উপাখযামনর েুহাক্তজর ও আনসার 
গকান্দল-পরব্তমী ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপ্রব্ামহর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমণর োধ্যমে 
আেরা েুহাম্েে ইব্মন আব্েুল্লাহর ক্তিন্তাধ্ারা, বু্ক্তদ্ধেিা, েূরেক্তেমতা ও কূি-রাজনীক্ততর 
সেযক ধ্ারণা পাই। তাাঁমের ব্ক্তণমত ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনা প্রব্ামহর সংক্তক্ষপ্তসার: 
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১) জাহজাহ ক্তব্ন োসুে নামের এক েুহাক্তজর ক্তসনান ক্তব্ন ওয়াব্ার আল-জুহাক্তন নামের 
এক আনসার ধ্াক্কা গেমর (ইব্মন ইোক) / পাোয় লাক্তথ গেমর (ইোে বু্খারী) পাক্তনর 
পাে গথমক হক্তিময় গেয় ও লড়াইময় জক্তড়ত হময় তামের ক্তনজ ক্তনজ পক্ষমক ক্তিৎকার 
কমর সাহামযযর আহ্বান কমর।  
২) োক্তব্ করা হময়মে গয, এই ঘিনাক্তি গোনার পর েক্তেনার আল-খাযরাজ গ াত্র-প্রধ্ান 
রা াক্তিত হময় েন্তব্য কমরমেন, “আেরা যক্তে েক্তেনায় প্রতযাব্র্তন কক্তর, তমব্ গসখান 
গথমক সব্ল অব্েযই েুব্মলমক ব্ক্তহষৃ্কত করমব্ - গতােরা ক্তনমজরাই যা কমরে, তার িল 
হমলা এই। গতােরা গতাোমের গেমে তামের অক্তধ্ক্তষ্ঠত হওয়ার সুমযা  কমর ক্তেময়ে 
ও গতাোমের সম্পমের ো  তামেরমক ক্তেময়ে; যক্তে গতােরা গতাোমের সম্পমের ো  
তামেরমক না ক্তেমত, তমব্ তারা হয়মতা অনযত্র  েন করমতা [ইব্মন ইোক] (আল্লাহর 
রসূমলর সাহিমযম যারা আমে তামের জমনয ব্যয় কমরা না। পক্তরণামে তারা আপনা-
আপক্তন সমর যামব্ [৬৩:৭-৮])" - গয োব্ী আব্েুল্লাহ  ক্তব্ন উব্াই অস্বীকার কমরক্তেমলন। 
(--“By Allah when we return to Medina the stronger will drive out 
the weaker”. Then he went to his people who were there and said: 
“This is what you have done to yourselves. You have let them occupy 
your country, and you have divided your property among them. Had 
you but kept your property from them they would have gone 
elsewhere.”) 
৩) যাময়ে ক্তব্ন আরকাে নােক এক অল্পব্য়স্ক ব্ালমকর োধ্যমে েুহাম্মে এই ঘিনাক্তি 
শুনমত পান, তখন তার সমে ক্তেমলন তাাঁর ক্তপ্রয় অনুসারী উের। গকামনারূপ সতয-ক্তেথযা 
যািাই োড়াই উের েুহাম্মেমক অনুমরাধ্ কমরন গয, ক্ততক্তন গযন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই-
গক খুন কমরন; েুহাম্মে, উেমরর ঐ অক্তেপ্রায় ব্াস্তব্ায়ন কমরনক্তন এই গেমব্ গয, 
"গলামকরা তাাঁমক অনুসারী হতযার অপব্াে গেমব্!" েুহাম্মে উেমরর এই  ক্তহমত 
অক্তেপ্রাময়র গকামনারূপ প্রক্ততব্াে কমরনক্তন! 
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শুধু্ ক্তক েক্তব্ষযৎ গলাকক্তনন্দার সম্ভাব্না গহতু েুহাম্মে উেমরর পরােেম ব্াস্তব্ায়ন 
কমরনক্তন, নাক্তক আরও ক্তকেু কারণ?  
আক্তে উৎমসর ব্ণমনায় আেরা আরও গজমনক্তে গয, ঐ সেয়ক্তিমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই 
ক্তেমলন তাাঁর গলাকমের (আনসার) কামে "এক েহান ব্যক্তি", তাাঁরা ক্তেমলন তাাঁর প্রক্তত 
সহানুেূক্ততেীল ও তাাঁরা েুহাম্মমের গরাষ গথমক তাাঁমক রক্ষার গিষ্টা করক্তেমলন (পব্ম: 
৯৮); আর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধর েুহাম্মে তা 
ক্তনমজও উপলক্তি কমরক্তেমলন। ক্ততক্তন জানমতন গয, ঐ েুহূমতম যক্তে ক্ততক্তন আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন  উব্াইমক খুন কমরন, আব্েুল্লাহর গলাক ও আক্তে েক্তেনা-ব্াসী গনতৃস্থানীয় গলামকরা 
(আনসার)  গক্রামধ্ গিমি পড়মব্। উপায়? 
৪) েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন "ঠাণ্ডা েস্তমক পক্তরকল্পনাকারী", ক্ততক্তন উেমরর েত 
অসক্তহষু্ণ ক্তেমলন না। ক্ততক্তন তাাঁর আল্লাহর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় সমূ্পণম সুরা েুনাক্তিকুন হাক্তজর 
করমলন, গযখামন ক্ততক্তন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও তার সামথ সেেনা গলাকমেরমক 
"ক্তেথযাব্ােী-েণ্ড (েুনাক্তিক)" নামে ক্তিত্রাক্তয়ত করমলন। আল্লাহর নামে তামের ক্তব্রুমদ্ধ 
করমলন ক্তব্মষাে ার, হুেক্তক োসানী ও েীক্তত প্রেেমন এব্ং ক্তনমজই ক্তনমজর েূয়সী প্রেংসা 
("আল্লাহ জামনন গয, আপক্তন অব্েযই আল্লাহর রসূল এব্ং আল্লাহ সাক্ষয ক্তেমচ্ছন গয, 
েুনাক্তিকরা অব্েযই ক্তেথযাব্ােী।" (কুরান: ৬৩:১)। 
ক্তব্শ্বাসী-োনমস সকল ঐেী ব্াণীই পক্তব্ত্র, পাক্তলত হয় তা পরে ক্তব্শ্বামস। আল্লাহ ক্তনমজ 
গযখামন সাক্ষয গেয় "েুনাক্তিকরা অব্েযই ক্তেথযাব্ােী", গসখামন ক্তব্শ্বাসী-োনস গকামনারূপ 
ক্তব্িার-ক্তব্মব্িনা, সাক্ষয-প্রোমণর প্রময়াজন গব্াধ্ কমর না। ক্তব্োজন হমলা শুরু, ক্তসংহো  
েুহাম্মে-অনুসারী জানমলন গয, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই অব্েযই ক্তেথযাব্ােী ও েণ্ড, তারা 
তামক গহয় ও তুচ্ছ-তাক্তচ্ছলয করা শুরু করমলা এব্ং পক্তরক্তস্থক্তত ক্রোিময় এেন এক 
পযমাময় গপৌঁেমলা গয, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র গলামকরাই তামক হতযা করমত িায়। 
েুহাম্মমের উমেেয ও পক্তরকল্পনা হমলা সিল, ক্ততক্তন উৎিুল্ল। উৎিুল্ল েুহাম্মে তাাঁর ক্তপ্রয় 
অনুসারী উের ইব্মন খািাব্-গক গডমক জানামলন, "গসক্তেন যক্তে আক্তে তামক খুন 
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করতাে, তাহমল গনতৃস্থানীয় গলামকরা গক্রামধ্ গিমি পড়মতা। তামক হতযা করার জনয 
যক্তে আজ আক্তে তামেরমক হুকুে কক্তর, তারা তামক হতযা করমব্।" েুিক্তিন্তার পাঠকরা 
ক্তনশ্চয়ই উপলক্তি করমত পারমেন গয, েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর "সুরা েুনাক্তিকুন" 
হাক্তজর করার প্রকৃত উমেেয কী ক্তেল? 
আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, ‘আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াইময়র পুত্র আব্েুল্লাহ তার ক্তপতার এই ক্তব্ষয়ক্তি গোনার পর ক্তনজ হামত তার 
জন্মোতা ক্তপতামক খুন করার অক্তেপ্রায় জাক্তনময় েুহাম্মমের কামে আক্তজম 
কমরক্তেমলন। ইসলাে নােক োব্ােমেমর (Ideology) প্রকৃত স্বরূপ এই ঘিনাক্তির েমধ্য 
অতযন্ত স্পষ্ট। 
অক্তব্শ্বাসীর সমে এক ক্তব্শ্বাসীর েমনাোব্ গকেন হওয়া উক্তিত, গহাক না গস গসই 
ক্তব্শ্বাসীর ক্তপতা-োতা ব্া একান্ত ক্তনকিাত্মীয় - তার আমলািনা ইক্ততেমধ্যই করা 
হময়মে (পব্ম: ৩১-৩২); আেরা আরও গজমনক্তে ‘অক্তব্শ্বাসীমের খাক্ততমর গকামনা ক্তব্শ্বাসী 
অপর গকামনা ক্তব্শ্বাসীমক কখমনাই হতযা করমত পারমব্ না; একই োমব্ গকামনা ক্তব্শ্বাসী 
অপর গকান ক্তব্শ্বাসীর ক্তব্রুমদ্ধ গকামনা অক্তব্শ্বাসীমক কখমনাই সাহাযয করমত পারমব্ 
না (পব্ম: ৫৩)।" [4] [5] 
তাই, েুহাম্মমের েতব্ামে িরে ক্তব্শ্বাসী আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই পুত্র আব্েুল্লাহ, "তার 
ক্তপতার কল্লা গকমি” েুহাম্মমের কামে এমন হাক্তজর করার অনুেক্তত প্রাথমনা কমরক্তেমলন। 
এক অক্তব্শ্বাসীর কারমণ একজন ক্তব্শ্বাসীমক খুন করমল তামক গযমত হমব্ জাহান্নামে, 
এই ক্তব্শ্বামস ক্তব্শ্বাসী হময় ক্ততক্তন তার ক্তপতামক খুন করামকই গশ্রয় েমন কমরক্তেমলন। 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন কীরূপ 
প্রতারণা ও কুি-গকৌেমলর আশ্রয় গ্রহণ করমতন, তা আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা 
তাাঁমের ব্ণমনায় ক্তব্ক্তেন্নোমব্ ব্ণমনা কমরমেন। খন্দক যুমদ্ধর প্রাক্কামল ক্ততক্তন কী কারমণ 
ঘাতািান গ ামত্রর েলপক্তত ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন গক "ঘুষ প্রোমনর" ক্তসদ্ধান্ত ক্তনময়ক্তেমলন 
(পব্ম: ৮১) এব্ং নুইয়াে ক্তব্ন োসুে ক্তব্ন আক্তের-গক "প্রতারণার উমেমেয" কুরাইে ও 
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ব্ক্তন কুরাইজা গ ামত্রর গলাকমের ক্তনকি পাক্তঠময়ক্তেমলন (পব্ম: ৮৫), তার আমলািনা 
ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে। তাাঁর নীক্তত ক্তেল, "উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন যা ক্তকেু করা 
েরকার, তার সব্ই তব্ধ্" (পব্ম: ৭০)! আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত এই ব্ণমনা তাাঁর এই নীক্ততরই 
আর একক্তি উোহরণ োত্র। "ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে" ক্তেমরানামের পরব্তমী 
ক্তব্ক্তেন্ন ঘিনা প্রব্ামহর ব্ণমনায় েুহাম্মমের এ সব্ কেমকামণ্ডর আরও অমনক উোহরণ 
পাঠকরা জানমত পারমব্ন। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 [1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯২ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, 
ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৫১৪- ১৫১৫  [3] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal):  ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; 
Simultaneously published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 
Park square, Milton park , Abington, Oxon, OX14 4RN and 711 Third 
Avenue, New York, NY 10017; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] সক্তহ বু্খারী েলুে ৯, ব্ই ৮৩, হাক্তেস নম্বর ৫০ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852
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Narrated Abu Juhaifa: I asked 'Ali "Do you have anything Divine 
literature besides what is in the Qur'an?" Or, as Uyaina once said, 
"Apart from what the people have?" 'Ali said, "By Him Who made 
the grain split (germinate) and created the soul, we have nothing 
except what is in the Quran and the ability (gift) of understanding 
Allah's Book which He may endow a man, with and what is written 
in this sheet of paper." I asked, "What is on this paper?" He 
replied, "The legal regulations of Diya (Blood-money) and the 
(ransom for) releasing of the captives, and the judgment that  no 
Muslim should be killed in Qisas (equality in punishment) for 
killing a Kafir (disbeliever)." 
 http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/083-
sbt.php#009.083.050 
অনুরূপ হাক্তেস: 
সক্তহ বু্খারী েলুে ১, ব্ই ৩, হাক্তেস নম্বর ১১১ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/003-
sbt.php#001.003.111 
সুন্নাহ আবু্ োউে- ব্ই ৩৯, হাক্তেস নম্বর ৪৫১৫ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/abudawud/039-
sat.php#039.4515 
[5] Blood money- “Qisas and Diyya”: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Qisas 
https://en.wikipedia.org/wiki/Diyya 
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১০০: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা- ৪: েুহাম্মমের হােলার তব্ক্তেষ্টয! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িুয়াির 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী উমেমেয আল্লাহর গরিামরমে সুরা 
েুনাক্তিকুন হাক্তজর কমরক্তেমলন, এই রিনাক্তি হাক্তজর করার পর আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র 
ক্তেত্র ও তাাঁর প্রক্তত সহানুেূক্ততেীল আনসাররা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র প্রক্তত কীরূপ 
ক্তব্রূপ আিরণ করা শুরু কমরক্তেমলন, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র পুত্র আব্েুল্লাহ তার 
জন্মোতা ক্তপতামক ক্তনজ হামত গকন খুন করমত গিময়ক্তেমলন, এই সকল পক্তরক্তস্থক্তত 
অব্মলাকন কমর উৎিুল্ল েুহাম্মে তাাঁর ক্তপ্রয় অনুসারী উের ইব্মন খািাব্মক কী 
ব্মলক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:  [1] [2] [3] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ৯৮) পর: 
‘ক্তেকায়াস ক্তব্ন সুব্াব্া (Miqyas b. Subaba) েক্কা গথমক আ েন কমরন ও গঘাষণা 
গেন গয, ক্ততক্তন েুসলোন হময়মেন এব্ং [েুহাম্মেমক] ব্মলন, "আক্তে েুসলোন ক্তহসামব্ 
আোর োইময়র খুমনর রিেূলয পক্তরমোমধ্র োক্তব্ ক্তনময় আপনার কামে এমসক্তে, তামক 
েুলক্রমে হতযা করা হময়মে [পব্ম: ৯৭]।" 
আল্লাহর নব্ী আমেে কমরন গয, তার োই ক্তহোমের রিেুলয গযন তামক গেওয়া হয়, 
ক্ততক্তন অল্প ক্তকেু সেয় আল্লাহর নব্ীর সামথ কািান। তারপর ক্ততক্তন তার োইময়র 
হতযাকারীমক আক্রেণ কমরন, তামক খুন কমরন ও ধ্েমতযা ী (apostate) অব্স্থায় 
েক্কায় প্রতযাব্তমন কমরন। 
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ব্ানু েুসতাক্তলক গ ামত্রর গয-গলাকমের খুন করা হময়ক্তেল: আলী খুন কমর েুই োক্তলক 
ও তার পুত্রমক। আব্েুর রহোন ক্তব্ন আউি খুন কমর তামের এক অশ্বামরাহীমক, যার 
নাে ক্তেল আহোর অথব্া উহাইক্তের। 
আল্লাহর নব্ী ব্হু যুদ্ধব্ন্দী হস্ত ত কমরন ও তামেরমক েুসলোনমের েমধ্য ব্ণ্টন 
কমরন। তামের একজন ক্তেমলন জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আবু্ ক্তেরার 
(Juwayriya d. al-Harith b. Abu Dirar), আল্লাহর নব্ীর স্ত্রী।’ 
ইব্মন ক্তহোমের গনাি: 
‘ব্ানু েুসতাক্তলক হােলার ক্তেমন েুসলোনমের ক্তসংহনাে (war cry) ক্তেল, "গহ ক্তব্জয়ীরা, 
হতযা কর, হতযা কর (O victorious one, slay, slay)!”’ [4]  
ইোে েুসক্তলমের (৮১৯ - ৮৭৫ সাল) ব্ণমনা - সক্তহ েুসক্তলে ১৯:৪২৯২:  
‘ইব্মন আউন হইমত ব্ক্তণমত: আক্তে নাক্তির কামে ক্তলমখক্তেলাে এক্তি জানমত 
গয, (অক্তব্শ্বাসীমের উপর) হােলা করার পূমব্ম তামের কামে (ইসলামের) োওয়াত গপৌঁমে 
গেওয়ার প্রময়াজন ক্তেল ক্তক না। (জব্ামব্) ক্ততক্তন আোমক ক্তলমখক্তেমলন গয, ইসলামের 
প্রাথক্তেক সেময় এক্তির প্রময়াজন ক্তেল। আল্লাহর নব্ী (তার উপর োক্তন্ত ব্ক্তষমত হউক) 
ব্ানু েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলাকমের উপর গয-হােলাক্তি িাক্তলময়ক্তেমলন, তা ক্তেল তামের 
অজ্ঞামত; যখন তারা এক পাক্তন-পূণম স্থামন তামের  ৃহপাক্তলত পশুমের পাক্তন পান 
করাক্তচ্ছল। তামের গয সেস্ত গলাক যুমদ্ধ জক্তড়ত হময়ক্তেল, ক্ততক্তন তামেরমক কমরক্তেমলন 
হতযা ও অনযমের কমরক্তেমলন ব্ন্দী। ঐ একই ক্তেমন ক্ততক্তন জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত আল-
হাক্তরথ-গক ব্ন্দী কমরন। নাক্তি জাক্তনময়মেন গয, এই উপাখযানক্তি তাাঁমক ব্ণমনা কমরমেন 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উের, ক্তযক্তন (ক্তনমজ) ক্তেমলন গসই হােলাকারী তসনযমের একজন।’ [5] 
- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ব্ানু েুসতাক্তলক 
গ ামত্রর ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই হােলাক্তি ক্তেল অতক্তকমমত, ক্তব্না 
গনাক্তিমে। এই অতক্তকমত হােলার ক্তব্রুমদ্ধ এই জনম াষ্ঠীর যারাই আত্মরক্ষার গিষ্টায় যুমদ্ধ 
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ক্তলপ্ত হময়ক্তেমলন, তাাঁমেরমকই করা হময়ক্তেল খুন। অনযমের করা হময়ক্তেল ব্ন্দী, অতাঃপর 
োস ও গযৌনোসী রূমপ ক্তনমজমের েমধ্য করা হময়ক্তেল ো াোক্ত । অল্প ক্তকেুক্ষণ আম ই 
গয জনপমের প্রক্ততক্তি ব্যক্তি ক্তেমলন এক একজন েুি োনুষ, যারা ব্সব্াস করমতন 
তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ পক্তরব্ার-পক্তরজন, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের সামথ েুি ক্তব্হমের 
েত, ক্তকেুক্ষণ পমরই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের করাল গ্রামস গসই োনুষগুমলাই 
রূপান্তক্তরত হমলা লামে, অথব্া েুি োনুষ গথমক পক্তরব্ক্ততমত হমলা োস ও গযৌনোসী 
রূমপ! তাাঁমের সেস্ত পক্তরব্ারমক করা হমলা তেনে ও তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি করা হমলা 
লুণ্ঠন। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই সন্ত্রাসী, নৃেংস ও পােক্তব্ক কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা 
প্রোমনর জনয গয সেস্ত গলাক  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত ক্তব্ক্তেন্ন কলা-গকৌেল অব্লম্বন 
কমর আসমেন, অনয গকামনা অপেক্তি যক্তে অনুরূপ উপাময় তামক ও তার পক্তরব্ার 
সেসযমের একইোমব্ খুন, জখে ও োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত কমরন, তমব্ই 
বু্ক্তে তারা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের পােক্তব্কতার প্রকৃত স্বরূপ উপলক্তি করমত 
পারমব্ন। 
তথাকক্তথত েডামরি (ইসলামে গকান "গকােল, েডামরি ব্া উগ্র" গশ্রণী ক্তব্ো  গনই) 
পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না গজমন) গয-োক্তব্ প্রায় সব্ গক্ষমত্রই কমর থামকন 
তা হমলা, "েুহাম্মে অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ হােলা পক্তরিালনার আম  তামেরমক 
ইসলামের োওয়াত গপৌঁমে ক্তেমতন। যখন তারা ইসলামের োওয়াত প্রতযাখযান করমতা, 
গকব্ল তখনই আল্লাহর নব্ী তামেরমক আক্রেণ করমতন।" তামের এই োক্তব্ গয সমূ্পণম 
ক্তেথযা, তা েুহাম্মমের স্বরক্তিত গ্রন্থ কুরান (ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা করমব্া 'ক্তজহাে' অধ্যাময়) 
এব্ং আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত 'ক্তসরাত' ও হাক্তেমসর ব্ণমনায় অতযন্ত স্পষ্ট। েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার ব্াইমর অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর গয সেস্ত 
অোনুক্তষক নৃেংস হােলা সংঘক্তিত কমরক্তেমলন, তার প্রায় সব্গুমলাই ক্তেল ক্তব্না গনাক্তিমে, 
অতক্তকমমত, রামতর অন্ধকামর অথব্া অক্তত প্রতুযমষ। আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় 
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আেরা জানমত পাক্তর গয, ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলাকমের উপর এই পােক্তব্ক 
হােলাও তার ব্যক্ততক্রে ক্তেল না। 
তা সমেও যক্তে আমলািনার খাক্ততমর ধ্মর গনওয়া হয় গয, তামের এই োক্তব্ এক েতো  
সক্ততয, তথাক্তপ েুহাম্মমের আেেম প্রতযাখযানকারী জনপেব্াসীর ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের এই সকল আগ্রাসী হােলা ও কাযমকলাপ সমূ্পণমোমব্ অননক্ততক, অনব্ধ্ ও 
নযাক্কারজনক! একজন গলামকর প্রিাক্তরত েতব্ামে অক্তব্শ্বাসী জনপমের ক্তব্রুমদ্ধ গসই 
প্রিারক ও তাাঁর সা মরেমের অোনুক্তষক নৃেংস হােলা, খুন, রাহাজাক্তন, োস ও 
গযৌনোসীকরণ, লুণ্ঠন; ইতযাক্তে অপকেমমক গয ব্যক্তি ব্া জনম াষ্ঠী ক্তব্ক্তেন্ন কুিমকৌেল ও 
তযানা-পযাাঁিামনা ব্াক-িতুরতায় তব্ধ্তা প্রোমনর গিষ্টা কমরন, তামেরমক ক্তক গকানোমব্ই 
সুস্থ-েক্তস্তমষ্কর োনুষ ব্মল অক্তেক্তহত করা যায়? 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯২-৪৯৩ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১৫-
১৫১৮  
 [3] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal):  ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-
৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ১, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
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ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-
0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০১-২০২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৩৮- পৃষ্ঠা ৭৬৮ 
[5] সক্তহ েুসক্তলে - ব্ই নম্বর ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪২৯২: 
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12809-
sahih-muslim-book-019-hadith-number-4292.html 
Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was 
necessary to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) 
before making them in fight. He wrote (in reply) to me that it was 
necessary in the early days of Islam. The Messenger of Allah (may peace 
be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware 
and their cattle were having a drink at the water. He killed those who 
fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya 
bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah 
b. Umar who (himself) was among the raiding troops. 
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১০১: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা- ৫: ব্ন্দী ো াোক্ত  ও ব্ক্তন্দনীর সামথ 
গযৌনসেে! 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁিাির 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা কীোমব্ ব্ানু আল-
েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলাকমের ওপর ক্তব্না গনাক্তিমে অতক্তকমত নৃেংস আগ্রাসী হােলার 
োধ্যমে তাাঁমের সেস্ত সম্পে লুণ্ঠন কমরক্তেমলন ও তাাঁমের ক্তকেু গলাকমক খুন ও ব্হু 
গলাকমক ব্ন্দী কমর ধ্মর এমন োস ও গযৌনোসী রূমপ ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  করার 
ব্যব্স্থা কমরক্তেমলন - তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:  [1] [2] [3] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ১০০) পর: 
‘উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়মরর (Urwa b. al-Zubayr) কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর 
ক্তেক্তিমত েুহাম্মে ক্তব্ন জাির ক্তব্ন আল-যুব্াময়র ব্মলমেন গয, আময়ো হইমত 
ব্ক্তণমত হময়মে: 
যখন আল্লাহর নব্ী ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলায় ধৃ্ত ব্ন্দীমের ব্ণ্টন করক্তেমলন, থাক্তব্ত 
ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন আল-োেোস অথব্া তার জ্ঞাক্তত োইময়র োম  পমড় 
জুয়াইক্তরয়া। (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'থাক্তব্ত ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন আল-োেোস ও তার জ্ঞাক্তত োই 
(Cousin) এর োম  পমড়। গস তামক তার জ্ঞাক্তত োইময়র কাে গথমক েক্তেনার 
গখজুমরর ক্তব্ক্তনেময় োক্তড়ময় গনয়।'); জুয়াইক্তরয়া তার হাত গথমক েুক্তিলামের আমব্েন 
জাক্তনময় তার কামে এক েক্তলল (Deed) গপে কমর। 
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গস ক্তেল অক্তত সুন্দরী এক েক্তহলা। প্রমতযকক্তি পুরুষ, যারাই তামক গেমখমে, তামের 
সব্াইমক গস কমরমে ক্তব্মোক্তহত। তার েুক্তির ব্যাপামর সাহামযযর জনয গস আল্লাহর নব্ীর 
কামে আমস। তামক আোর [আময়ো] ঘমরর েরজার সােমন গেখা োত্রই আক্তে তামক 
অপেন্দ কক্তর, কারণ আক্তে জাক্তন গয, আক্তে তামক গযরূপ োমব্ গেখক্তে, ক্ততক্তনও তামক 
এেনোমব্ই গেখমব্ন। 
গস তাাঁর কামে আমস ও ব্মল গয, গস হমলা তামের গ াত্র গনতা আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আবু্ 
ক্তেরামরর কনযা, ব্মল, "আপক্তন গেমখমেন গয, কী পক্তরক্তস্থক্তত আোমক আপনার কামে 
আসমত ব্াধ্য কমরমে। আক্তে থাক্তব্ত (অথব্া তার জ্ঞাক্তত োই) এর োম  পমড়ক্তে ও 
েুক্তিপমণর ক্তব্ক্তনেময় আোমক েুি করার জনয তার কামে এক েক্তলল গপে কমরক্তে; 
এই ব্যাপামর আপনার সাহামযযর জনয আক্তে এখামন এমসক্তে।”  ক্ততক্তন ব্মলন, "তুক্তে ক্তক 
এর গিময়ও োল ক্তকেু পেন্দ করমব্? আক্তে গতাোর েুক্তিপণ রক্তহত করমব্া ও গতাোমক 
ক্তব্ব্াহ করমব্া।" গস তাাঁর প্রস্তামব্ রাক্তজ হয়। 
(‘---She came to the apostle to ask his help in the matter. As soon 
as I saw her at the door of my room I took a dislike to her, for I 
knew that he would see her as I saw her. She went in and told him 
who she was- d. of al-Harith b. Abu Dirar, the chief of his people. 
'You can see the state to which I have been brought. I have fallen 
to the lot of Thabit (or his cousin) and have given him a deed for 
my ransom and have come to ask your help in the matter.' He said, 
'Would youlike something better than that? I will discharge your 
debt and marry you,' and she accepted him.--’) 
আল্লাহর নব্ী গয জুয়াইক্তরয়ামক ক্তব্ব্াহ কমরমেন, এই সংব্ােক্তি দ্রুতমব্ম  ব্হুেূর পযমন্ত 
েক্তড়ময় পমর এব্ং গযমহতু ব্ানু েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলামকরা ক্তব্ব্াহসূমত্র আল্লাহর নব্ীর 
সামথ সম্পকমযুি, গলামকরা তামের ধৃ্ত ব্ন্দীমের েুি কমর (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'ক্তকেু ব্ন্দী 
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আল্লাহর নব্ীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হময় ক্তব্না েুক্তিপমণই েুক্তি লাে কমর, অনযানযরা েুক্তিলাে 
কমর েুক্তিপমণর ক্তব্ক্তনেময়)। যখন ক্ততক্তন তামক ক্তব্ব্াহ কমরন, এক েত পক্তরব্ারমক করা 
হয় েুি। আক্তে এেন গকামনা েক্তহলার খব্র জাক্তন না, গয তার ক্তনজ সম্প্রোময়র 
গলাকমের জনয তার গিময় গব্ক্তে আেীব্মাে ব্হন কমর এমনমে।' 
আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২) অক্ততক্তরি ব্ণমনার ক্তকয়েংে: 
‘আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের হুকুে কমরন, তারা গযন ব্ন্দীমের এক পামে গব্াঁমধ্ 
রামখ। তাাঁমের গঘাড়ার ক্তজন ও কাপড়-গিাপড়, অস্ত্র-েস্ত্র  ও সম্পে একক্তত্রত কমর এব্ং 
তাাঁমের  ব্াক্তে পশুগুমলামক তাক্তড়ময় ক্তনময় আমস। শুকরান নামের তাাঁর এক অনুসারীমক 
ক্ততক্তন এর োক্তয়মত্ব ক্তনময়া  কমরন। ক্ততক্তন নারী ও ক্তেশুমের আলাো কমর রামখন। তারপর 
ক্ততক্তন োহক্তেয়া ক্তব্ন জা'যা আল-যুব্াময়ক্তে (Mahmiya bin Jaz'a al-Zubaydi) নামের 
এক অনুসারীমক ব্ণ্টন কামযম ক্তনময়া  কমরন - এক পঞ্চোংে ও ব্াক্তকিুকু েুসলোনমের 
জনয। আল্লাহর নব্ী সেস্ত লুণ্ঠন সােগ্রীর এক-পঞ্চোংে ক্তনমজ গ্রহণ কমরন [পব্ম: ২৮-
২৯]।’ [4] 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
‘আবু্ সাইে আল খুেক্তর হইমত ব্ক্তণমত: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর গলাকমের ওপর 
গসই হােলার ক্তেমন তারা (েুসলোনরা) ক্তকেু নারী ব্ন্দী কমর ও তামেরমক অন্তাঃসো 
করার অক্তেপ্রায় োড়াই তামের সামথ গযৌনসেে করার েনস্থ কমর। তাই তারা আল্লাহর 
নব্ীর কামে আজল (coitus interruptus) করার অনুেক্তত প্রাথমনা কমর। আল্লাহর 
নব্ী ব্মলন, "এিাই োল গয গতাোমের তা করা উক্তিত নয়। কারণ আক্তখরাত পযমন্ত 
আল্লাহ যত গলাক সৃক্তষ্ট করমব্, তা গস ক্তলমখ গরমখমে।" 
কাযা'য়া ব্মলন, "আক্তে আবু্ আবু্ সাইেমক ব্লমত শুমনক্তে গয আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 
'আল্লাহর ক্তব্ধ্ান ব্া ক্তনমেমে ব্যক্ততমরমক গকান আত্মাই সৃক্তষ্ট হয় না।'" [5] [6] 
(Narrated By Abu Said Al-Khudri: That during the battle with Bani 
Al-Mustaliq they (Muslims) captured some females and intended to 
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have sexual relation with them without impregnating them. So they 
asked the Prophet about coitus interrupt us. The Prophet said, "It is 
better that you should not do it, for Allah has written whom He is 
going to create till the Day ofResurrection." Qaza'a said, "I heard 
Abu Sa'id saying that the Prophet said, 'No soul is ordained to be 
created but Allah will create it.") [5] [6] 

- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, শুধু্ লুক্তণ্ঠত সােগ্রীই 
নয়, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অতক্তকমত হােলায় উনু্মক্ত েক্তি প্রময়াম  ব্ানু আল-
েুসতাক্তলক গ ামত্রর েুি োনুষমের ধ্মর ক্তনময় এমস ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর 
গনন। এই ো াোক্ত র োক্তয়মত্ব ক্তেমলন োহক্তেয়া ক্তব্ন জা'যা আল-যুব্াময়ক্তে নামের এক 
অনুসারী। এই ব্ন্দীমেরই একজন ক্তেমলন অক্তত সুন্দরী জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত আল-হাক্তরথ, 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর গ াত্র প্রধ্ামনর কনযা। এই অক্তত সুন্দরী রেণীক্তি অনয 
এক অনুসারীর োম  পমড়। ক্তকন্তু যখন েুহাম্মে এই সুন্দরী েক্তহলার সাক্ষাৎ পান, ক্ততক্তন 
এই েক্তহলাক্তিমক তার েুক্তিপমণর েূলয েওকুি এব্ং ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ হব্ার গলােনীয় 
প্রস্তামব্র োধ্যমে হস্ত ত কগরন। 
নব্ী পেী আময়ো ক্তঠক এই আেঙ্কাক্তিই কমরক্তেমলন। তাই যখন ক্ততক্তন এই সুন্দরী 
েক্তহলাক্তিমক তাাঁর ঘমরর েরজার সােমন গেখমত পান, তখন ক্ততক্তন তামক অপেন্দ কমরন। 
আময়োর ব্ণমনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন 
সুন্দরী েক্তহলামের প্রক্তত ক্তব্মেষোমব্ আসি। 
ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, অল্প ক্তকেু সেয় আম ই গয-
নারীমের ক্তপতা-োতা, স্বােী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনমের করা হময়মে খুন অথব্া 
ব্ন্দী, তাাঁমের সেস্ত পক্তরব্ারমক করা হময়মে তেনে; গসই অসহায় নারীমের ক্তনমজমের 
েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের 
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সামথ গযৌনকমেম হময়ক্তেমলন ক্তলপ্ত! একজমনর োম  পড়া নারীমক তারা অনযজমনর কামে 
কমরক্তেমলন ক্তব্ক্তক্র (থাক্তব্ত ক্তব্ন কাময়মসর জ্ঞাক্ততোই থাক্তব্মতর কামে), ক্তকংব্া োন (থাক্তব্ত 
ক্তব্ন কাময়স েুহাম্মমের কামে) - গযেনক্তি করা হয়  ব্াক্তে পশুমের ো াোক্ত , ক্তব্ক্তক্র 
ক্তকংব্া োন!  
ইসলাে নােক েতব্ামে, 
“ক্তব্না গনাক্তিমে অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর অতক্তকমত হােলার োধ্যমে অসহায় নারীমের 
ধ্মর ক্তনময় এমস ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর তাাঁমের সামথ অব্াধ্ গযৌনসুমখর আনন্দ 
আহরণ সমূ্পণমরূমপ তব্ধ্, যা স্বয়ং স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ 
ক্তনক্তশ্চত কমরমেন তাাঁর ব্াণী ও কমেমর োধ্যমে। ক্তসরাত ও হাক্তেমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় 
আেরা আরও গজমনক্তে গয, আজল (Coitus interruptus) ক্তকংব্া অনয গকামনা 
পন্থায় “এই  ক্তণেমতর োল”-গের  েমব্তী করার প্রক্তক্রয়ায় গকামনারূপ হস্তমক্ষপ করা 
উক্তিত নয়! উক্তিত হমলা অসুরক্তক্ষত পরে গযৌন সুমখর (Unprotected Sex) োধ্যমে 
এই নারীমের  মেম সন্তান উৎপােন!” 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম 
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978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০১-২০২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] Ibid ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে, পৃষ্ঠা ৪১০, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা 
২০২ 
[5] সক্তহ বু্খারী েলুে ৯, ব্ই ৯৩, হাক্তেস নম্বর ৫০৬ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/126-
Sahih%20Bukhari%20Book%2093.%20Oneness,%20Uniqueness%20of%20Allah
%20(Tawheed)/8244-sahih-bukhari-volume-009-book-093-hadith-number-
506.html 
অনুরূপ হাক্তেস: সক্তহ বু্খারী েলুে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৪৫৯ 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5597-sahih-bukhari-volume-
005-book-059-hadith-number-459.html 
[6] অনুরূপ ব্ণমনা: Ibid ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে, পৃষ্ঠা ৪১৩; ইংমরক্তজ 
অনুব্াে: পৃষ্ঠা ২০২ 
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১০২: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-১: এক অক্তেযুমির জব্ানব্ক্তন্দ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তেয়াির 

 
 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্না গনাক্তিমস কীোমব্ 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর ওপর অতক্তকমত নৃেংস হােলা িাক্তলময়ক্তেমলন; উনু্মি েক্তি 
প্রময়াম  তাাঁমের ক্তকেু গলাকমক খুন, ব্হু গলাকমক ব্ন্দী ও তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি লুি 
কমর কীোমব্ গসই লুক্তণ্ঠত সােগ্রী ও ব্ন্দী হতো য ক্তনরপরাধ্ েুি োনুষমের োস ও 
গযৌনোসীরূমপ ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন- এক-পঞ্চোংে েুহাম্মমের 
ও ব্াক্তক িার-পঞ্চোংে হােলায় অংেগ্রহণকারী অনুসারীমের; এই ো াোক্ত র পর 
থাক্তব্ত ক্তব্ন কাময়স নামের তাাঁর এক অনুসারীর োম  পড়া জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত আল-
হাক্তরথ নামের এক সুন্দরী েক্তহলা থাক্তব্মতর কাে গথমক েুক্তির আোয় এক ক্তলক্তখত 
েক্তলমল িুক্তি-ব্দ্ধ [1] হওয়ার জনয কীোমব্ থাক্তব্তমক অনুমরাধ্ কমরক্তেমলন এব্ং এই 
ব্যাপামর সাহামযযর জনয যখন জুয়াইক্তরয়া েুহাম্মমের কামে  েন কমরন, তখন েুহাম্মে 
কীোমব্ এই সুন্দরী েক্তহলামক করায়ি ও ক্তব্ব্াহ কমরক্তেমলন [2]; ক্তনজ ক্তনজ োম  পড়া 
অসহায় ব্ন্দী নারীমের সামথ তারা কীোমব্ গযৌনকমেম ক্তলপ্ত হময়ক্তেমলন; এই হােলাক্তি 
সংঘক্তিত হওয়ার পর কী কারমণ েুহাক্তজর ও আনসারমের েমধ্য গকান্দমলর সূত্রপাত 
হময়ক্তেল; এই গকান্দমলর পর েুহাম্মে কী উমেমেয তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে সুরা 
েুনাক্তিকুন অব্তীণম কমর তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য "েুক্তেন ব্নাে েুনাক্তিক" নামের 
ক্তব্োজমনর জন্ম ক্তেময়ক্তেমলন এব্ং গসই ঘিনারই ধ্ারাব্াক্তহকতায় আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াইময়র পুত্র আব্েুল্লাহ কী কারমণ তার জন্মোতা ক্তপতামক ক্তনজ হামত খুন করার জনয 
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েুহাম্মমের অনুেক্তত প্রাথমনা কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ধ্ারাব্াক্তহক আমলািনা আম র 
পাাঁিক্তি পমব্ম (পব্ম: ৯৭-১০১) করা হময়মে। 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর ওপর এই সিল হােলাক্তি সম্পন্ন করার পর েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর উমেমেয দ্রুত গব্ম  রওনা হন (পব্ম-৯৮); ক্তকন্তু 
েক্তেনায় গপৌঁোর পূমব্মই পক্তথেমধ্য েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অজ্ঞামতই নব্ী-পেী 
আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর েূল গসনাব্াক্তহনী গথমক একক্তি রামতর ক্তকয়েংে গথমক পর 
ক্তেন েুপুর না াে পযমন্ত ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় পমড়ন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:  [3] [4] [5] 
‘আময়ো হইমত ব্ক্তণমত > উরওয়া > আল-জুহরী [েৃতুয ৭৪২ সাল] কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর 
ক্তেক্তিমত একজন সমন্দহাতীত ব্যক্তি আোমক [ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয, আল্লাহর নব্ী 
েক্তেনার ক্তনকিব্তমী হওয়ার পূব্ম পযমন্ত সমু্মখ যাত্রা অব্যাহত রামখন। ঐ যাত্রায় আময়ো 
তাাঁর সমে ক্তেমলন, যখন ক্তেথযাব্ােীরা তাাঁর সম্বমন্ধ ব্লাব্ক্তল করক্তেল। 
আলকাো ক্তব্ন ওয়াকাস, সাক্তয়ে ক্তব্ন জুব্াময়র, উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র ও 
উব্াময়েুল্লাহ ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উতব্া-এর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আল-
জুহরী আোমের ব্মলমেন গয, এমের প্রমতযমকই এই উপাখযামনর অংে ক্তব্মেমষর অব্োন 
গরমখমেন, কারও অব্োন কে ও কারও ব্া গব্ক্তে। ক্ততক্তন ব্মলমেন, "ঐ গলামকরা 
আোমক যা ব্মলমেন আক্তে (আল-জুহরী) গসই অংেগুমলা গতাোমের জনয একক্তত্রত 
কমরক্তে।" 
ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্ব্াে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-যুব্াময়র তাাঁর ক্তপতার কাে গথমক প্রাপ্ত 
তমথযর ক্তেক্তিমত এব্ং উোরা ক্তব্নমত আব্েুল-রহোন-এর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর 
ক্তেক্তিমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমেন গয, যা ক্তেথযাব্ােীরা আময়ো 
সম্বমন্ধ ব্মলক্তেমলন, তা আময়ো ক্তনমজই তাাঁমের কামে ব্ণমনা কমরক্তেমলন। গোিােুক্তি 
োমব্ তাাঁর [আময়ো] এই উপাখযামনর সব্িুকুই এই গলাকগুমলার তমথযর ওপর ক্তেক্তি 
কমর। তাাঁমের একজন গয-অংে উদৃ্ধত কমরমেন, অনযজন হয়মতা তা কমরনক্তন। এমের 
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প্রমতযমকই ক্তব্শ্বস্ত সাক্ষী ও প্রমতযমকই ব্মলমেন গয, যা তাাঁরা ব্ণমনা কমরমেন, তা 
তাাঁরা তাাঁর [আময়োর] কাে গথমক শুমনমেন। 
ক্ততক্তন [আময়ো] ব্মলমেন: 'যখন আল্লাহর নব্ী গকামনা অক্তেযামন যাওয়া েনস্থ করমতন, 
তখন ক্ততক্তন স্ত্রীমের েমধ্য লিাক্তরর োধ্যমে ক্তনধ্মারণ করমতন, গক তাাঁর সহমযা ী হমব্ন। 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর ওপর হােলার প্রাক্কামল ক্ততক্তন এই কাজক্তি কমরন ও 
লিাক্তরমত আোর (ওয়াক্তকক্তে: 'ও উমম্ম সালাো) নােক্তি পমড়। তাই আল্লাহর নামে 
আোমক তাাঁর সমে গনন। এই সব্ ঘিনার সেয় তাাঁর স্ত্রীরা অল্প খাব্ার গখমতন, যামত 
তারা গোিা হময় োরী হময় না যান। 
যখন আোর জনয উমির ওপর ক্তজন পরামনা হমতা, আক্তে এক 
আচ্ছাক্তেত 'হাওোর' (Howdah) েমধ্য ব্মস পড়তাে [6]; তারপর ঐ ক্তজন পরামনা 
ব্যক্তিক্তি এমস হাওোর ক্তনমির অংে ধ্মর তা উমির ক্তপমঠর ওপর স্থাপন করমতা ও েক্তড় 
ক্তেময় গব্াঁমধ্ গিলমতা। তারপর তারা ঐ উিক্তির োথাক্তি ধ্মর হাাঁিা শুরু করমতা। 
এই যাত্রায় হােলা সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নব্ী প্রতযাব্তমমনর উমেমেয রওনা হন ও 
েক্তেনার ক্তনকিব্তমী এক স্থামন এমস যাত্রাক্তব্রক্তত গেন এব্ং রাক্তত্রর ক্তকয়েংে গসখামন 
কািান। অতাঃপর ক্ততক্তন যাত্রা শুরুর আমেে গেন ও গলামকরা িলা শুরু কমর। 
আক্তে এক ক্তনক্তেমষ্ট উমেমেয (certain purpose) ব্াইমর গব্র হই [7], আোর  লায় ক্তেল 
ক্তযিার েহমরর পুাঁক্তত িারা ততক্তর এক হার। যখন আক্তে আোর কাজক্তি গেষ কক্তর, আোর 
অজ্ঞামতই হারক্তি আোর  লা গথমক খুমল পমড়। আক্তে আোর উিক্তির কামে ক্তিমর আক্তস 
ও  লায় হাত ক্তেময় অনুেব্ কক্তর গয হারক্তি গনই। এক্তেমক তখন গসনাব্াক্তহনীর আসল 
অংে িলমত শুরু কমরমে। আক্তে গযখামন ক্ত ময়ক্তেলাে, গসখামন আব্ার ক্তিমর আক্তস ও 
হারক্তি খুাঁজমত থাক্তক, যতক্ষণ না আক্তে তা খুাঁমজ পাই। 
গসনা স্থানক্তি গথমক আোর ক্তিমর আসার পমর পমরই গয-গলাকগুমলা আোর জনয উমির 
ক্তজন পরাক্তচ্ছল, তারা গসখামন আমস ও আক্তে হাওোর েমধ্য আক্তে েমন কমর, সাধ্ারণত 
আক্তে যা কমর থাক্তক, তারা তা উমির ক্তপমঠর ওপর স্থাপন কমর ও গব্াঁমধ্ গিমল; আক্তে 
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গয গসখামন গনই, গস ব্যাপামর গকামনারূপ সমন্দহ না কমরই। অতাঃপর তারা উমির 
োথাক্তি ধ্মর যাত্রা শুরু কমর। যখন আক্তে গসই স্থামন ক্তিমর আক্তস, গেক্তখ, তা 
জনোনব্েূনয। গলামকরা গসখান গথমক িমল ক্ত ময়মে। 
তাই আক্তে ক্তনমজমক কুাঁক্তি গেওয়া ক্তঢমল গপাোমক আবৃ্ত কক্তর ও গযখামন ক্তেলাে গসখামনই 
শুময় পক্তড়, এই েরসায় গয, যখন তারা জানমব্, আক্তে ব্াে পমড়ক্তে তখন তারা আোর 
জনয ক্তিমর আসমব্। সক্ততয ব্লক্তে, গযই োত্র আক্তে শুময়ক্তে, সািওয়ান ক্তব্ন আল-েুয়ািাল 
আল-সুলাক্তে আোর পাে ক্তেময়  েন কমর; ক্তকেু কামজ গস আসল তসনযব্াক্তহনী গথমক 
ক্তপক্তেময় পমড়ক্তেল ও তামের সামথ গস-রাক্তত্রর ক্তকয়েংে যাপন কমরক্তন। গস আোর অব্য়ব্ 
গেখমত পায় ও আোর কামে এমস োাঁড়ায়। আোমের ওপর পেমা আমরামপর পূমব্ম গস 
আোমক গেখমতা। তাই যখন গস আোমক গেমখ, তখন গস অব্াক হময় ব্মল "আল্লাহর 
নব্ীর পেী"; আক্তে তখন ক্তেলাে আোর গপাোমক আবৃ্ত। 
গস আোমক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত িায়, গকন আক্তে ক্তপক্তেময় পমড়ক্তে, ক্তকন্তু আক্তে তার 
সামথ গকামনা কথা ব্ক্তলক্তন। অতাঃপর গস তার উিক্তি ক্তনময় আমস ও উিক্তির গপেমন 
গথমক আোমক গসিার ওপর আমরাহণ করমত ব্মল। আক্তে গসিার ওপর আমরাহণ কক্তর। 
গস উিক্তির োথা ধ্মর তসনয ব্াক্তহনীর সন্ধামন দ্রুতমব্ম  সােমন অগ্রসর হয়। 
আল্লাহর কসে, আেরা তামের না াল পাই না ও পরক্তেন সকামলর আম  তারা আোর 
অোব্ বু্েমত পামর না। যখন তারা যাত্রাক্তব্রক্তত ক্তেময় ক্তব্শ্রাে করক্তেল, তখন আোমক 
ক্তনময় এই গলাকক্তি তামের কামে গপৌঁমে। ক্তেথযাব্ােীরা তামের গুজব্ েড়ামত থামক ও 
গসনামের েমধ্য অোন্ত পক্তরক্তস্থক্ততর সৃক্তষ্ট হয়। ক্তকন্তু আল্লাহর কসে, আক্তে এর ক্তকেুই 
জানতাে না।'  - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

>>> ৬২৬ অথব্া ৬২৭ খৃষ্টামব্দর ক্তডমসম্বর োমসর (পব্ম: ৯৭) গসই রামত সক্ততযই কী 
ঘমিক্তেল, তা ক্তনক্তশ্চতোমব্ জানা সম্ভব্ নয়। কারণ আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
'ক্তসরাত' (েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ) ও হাক্তেস গ্রমন্থ যা ক্তলক্তপব্দ্ধ হময়মে, তা একান্তই নব্ী-
পেী আময়োর ক্তনজস্ব ব্ণমনা, এক অক্তেযুি োনুমষর আত্মপক্ষ সেথমমনর জব্ানব্ক্তন্দ। এই 
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ঘিনার অনয গকামনা প্রতযক্ষেেমীর সাক্ষয ইসলামের ইক্ততহামসর গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া 
যায় না। [8] 
ক্তকন্তু গয-ক্তব্ষয়ক্তি আেরা প্রায় ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, এই ঘিনাক্তি যখন সংঘক্তিত 
হময়ক্তেল, তখন আময়োর ব্য়স ক্তেল ১৩ ক্তকংব্া ১৪ ব্ের (পব্ম: ৯১);  নব্ী-পেী আময়োর 
ব্ক্তণমত এই উপাখযান যক্তে এক েতো  সতয হয়, তমব্ যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ অনুধ্াব্ন 
করমত পাক্তর, তা হমলা - গসই রাক্তত্রমত এই অপ্রাপ্তব্য়স্কা ব্াক্তলকা তাাঁর জীব্মনর এক 
িরে সংকমির সমু্মখীন হময়ক্তেমলন। 
কল্পনা করুন, ১৩-১৪ ব্ের ব্য়সী এক ব্াক্তলকা তার পক্তরক্তিতজনমের কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন 
হময় এক ক্তনশুক্তত রামত আরমব্র ধু্ ধু্ েরু প্রান্তমর ক্তনমজমক তার ক্তঢমল গপাোমক আবৃ্ত 
কমর জমড়াসমড়া হময় েময় ও োব্নায় শুময় আমে রাস্তার পামে! গস অমপক্ষা করমে 
এই আোয় গয, কখন তার পক্তরক্তিতজমনরা তামক উদ্ধামরর জনয ক্তিমর আসমব্! 
ইসলামের ইক্ততহামস আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর হমলা এেনই এক হতো ীর নাে। 
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১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৩- ৪৯৫ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/256-Abu%20Dawud%20Book%2024.%20Book%20Of%20Emancipation%20Of%20Slaves/17722-abu-dawud-book-024-hadith-number-3920.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/256-Abu%20Dawud%20Book%2024.%20Book%20Of%20Emancipation%20Of%20Slaves/17722-abu-dawud-book-024-hadith-number-3920.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/256-Abu%20Dawud%20Book%2024.%20Book%20Of%20Emancipation%20Of%20Slaves/17722-abu-dawud-book-024-hadith-number-3920.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf


 

 

P
ag

e4
2

7
 

[4] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
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[5] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal):  ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২), ed. 
Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৪২৬- ৪২৯ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; Simultaneously 
published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 Park square, Milton 
park , Abington, Oxon, OX14 4RN and  711 Third Avenue, New York, NY 10017; 
ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০৮- ২১০ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/165-Sahih%20Muslim%20Book%2037.%20Repentance%20And%20Exhortation%20Of%20Repentance/14834-sahih-muslim-book-037-hadith-number-6673.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/6176-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-212.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/6176-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-212.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/6176-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-212.html
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১০৩: আময়োর প্রক্তত অপব্াে- ২: েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
প্রক্ততক্তক্রয়া! 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সাতাির 

 
 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ানু আল-েুসতাক্তলক 
গ ামত্রর ওপর সিল হােলাক্তি (পব্ম: ৯৭-১০১) সম্পন্ন করার পর েক্তেনায় 
প্রতযাব্তমনকামল পক্তথেমধ্য তামের অজ্ঞামতই নব্ীপেী আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর 
কীোমব্ একক্তি রামতর ক্তকয়েংে গথমক পর ক্তেন েুপুর না াে পযমন্ত ক্তব্ক্তচ্ছন্ন হময় 
পমড়ক্তেমলন; অতাঃপর গসই ক্তনশুক্তত রামত আরমব্র ধু্-ধু্ েরুপ্রান্তর গথমক সািওয়ান 
ক্তব্ন আল-েুয়ািাল ক্তব্ন আল-সুলাক্তে (Safwan b. al-Mu'attal al-Sulami) নামের 
এক েুহাম্মে-অনুসারী কী অব্স্থায় ১৩-১৪ ব্ের ব্য়সী ক্তকমোরী আময়োমক উদ্ধার 
কমরক্তেমলন; রাক্তত্রমেমষ পরক্তেন েুপুর না াে সািওয়ান ক্তব্ন আল-েুয়ািাল-এর উমির 
ক্তপমঠর ওপর সওয়ার হময় আময়ো যখন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের পরব্তমী 
ক্তব্শ্রােস্থমল এমস গপৌঁমেন, তখন েুহাম্মে-অনুসারীমের অমনমক আময়ো সম্পমকম কীরূপ 
প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
ইসলামের ইক্ততহামসর "আময়োর প্রক্তত অপব্াে" উপাখযামনর সমূ্পণমই 
অক্তেযুি আময়োর ক্তনজস্ব ব্ণমনা। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:  [1] [2] [3] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ১০২) পর: 
'তারপর আেরা েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কক্তর ও অক্তব্লমম্বই আক্তে (আময়ো) খুব্ই অসুস্থ 
হময় পক্তড়, তাই এ ক্তব্ষময়র ক্তকেুই আোর কণমম াির হয় না। এই রিনাক্তি আল্লাহর 
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নব্ী ও আোর ক্তপতা-োতার কামে গপৌঁমে, ক্তকন্তু তাাঁরা আোমক তার ক্তকেুই জানায় না, 
যক্তেও আক্তে আোর প্রক্তত আল্লাহর নব্ীর অেযস্ত উোরতার অোব্ বু্েমত পাক্তর। আম  
যখন আক্তে অসুস্থ হতাে, তখন ক্ততক্তন আোর প্রক্তত সেমব্েনা ও উোরতা প্রেেমন 
করমতন। ক্তকন্তু আোর এব্ামরর অসুস্থতায় ক্ততক্তন তা কমরনক্তন এব্ং আক্তে তাাঁর 
েমনামযাম র অোব্ গব্াধ্ কক্তর। 
আোর ো (উমম্ম রুোন) যখন আোর গসব্া-শুশ্রূষা করক্তেমলন, তখন ক্ততক্তন আোমক 
গেখমত আমসন ও একোত্র গয কথাক্তি ক্ততক্তন ব্মলন, তা হমলা, "গস গকেন আমে?, যা 
আোমক ব্যক্তথত কমর [4]। তাই আক্তে তাাঁমক অনুমরাধ্ কক্তর গয, ক্ততক্তন গযন আোমক 
আোর ো-এর কামে পাঠামনার ব্যব্স্থা কমরন, যামত ো আোর শুশ্রূষা করমত পামর। 
ক্ততক্তন ব্মলন, "গতাোর যা ইচ্ছা হয় তাই কমরা"। অতাঃপর আোমক আোর োময়র 
কামে পাঠামনা হয় ও প্রায় ক্তব্ে ক্তেন পর আোর সুস্থ হওয়ার পূব্ম পযমন্ত আক্তে এই 
ঘিনার ক্তকেুই জানমত পাক্তর না।  
আরমব্র জন ণ আেরা: ক্তব্মেেীমের ব্াক্তড়-ঘমরর েত আোমের ব্াক্তড়মত তখন গকামনা 
পায়খানা (িয়মলি) ক্তেল না; আেরা তামের োরুণ অপেন্দ ও ঘৃণা করতাে। আোমের 
অেযাস ক্তেল ব্াইমরর েক্তেনার গখালা োমঠ যাওয়ার। েক্তহলারা প্রমতযক রামতই ব্াক্তহমর 
গযত ও আক্তে এক রামত উমম্ম ক্তেসতাহ ক্তব্নমত আবু্ রুহে (Umm Mistah d. Abu 
Ruhm) ক্তব্ন আল-েুিাক্তলব্ ক্তব্ন আব্ে োনাি (তার ো ক্তেমলন আবু্ ব্কমরর আক্তন্ট, 
সাখর ক্তব্ন আক্তের ক্তব্ন কা'ব্ ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন তাময়ে-এর কনযা) এর সমে ব্াইমর যাই। 
আোর সমে হাাঁিার সেয় গহাাঁিি গখময় ক্ততক্তন তার  াউমনর ওপর পমড় যান ও ক্তিৎকার 
কমর ব্মলন, "গহাাঁিি খাক ক্তেসতাহ"; ক্তেসতাহ ক্তেল আউি (Auf) এর ডাক-নাে। 
আক্তে ব্ক্তল, "ব্ের যুমদ্ধ [পব্ম: ৩০-৪৩] অংেগ্রহণকারী এেন একজন েুহাক্তজর সম্বমন্ধ 
এেন েন্তব্য করা খারাপ।" 
জব্ামব্ ক্ততক্তন ব্মলন, "এই আবু্ ব্কর পুত্রী, তুক্তে ক্তক খব্রক্তি গোমনাক্তন?" যখন আক্তে 
ব্ক্তল গয, আক্তে তা শুক্তনক্তন, ক্ততক্তন আোমক ক্তেথযাব্ােীরা কী ব্মলমে, তা ব্লমত থামকন। 
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যখন আক্তে আোর ক্তব্স্ময় প্রকাে কক্তর, ক্ততক্তন আোমক যা যা ঘমিমে, তার সেস্তই খুমল 
ব্মলন। আল্লাহর কসে, গয কাজক্তি আোর করার েরকার ক্তেল, তা আক্তে করমত পাক্তর 
না; আক্তে ক্তিমর আক্তস। 
আক্তে আোর কান্না ব্ন্ধ করমত পাক্তর না, েমন হয় কান্নায় আোর কক্তলজা গিমি যামব্। 
আক্তে আোর োমক ব্ক্তল, "আল্লাহ গতাোমক ক্ষো করুক! গলামকরা আোর সম্বমন্ধ খারাপ 
কথা ব্লমে (তাব্ারী: 'এব্ং তুক্তে তা জানমত') ক্তকন্তু তুক্তে আোমক ক্তকেুই ব্মলাক্তন।" 
গস জব্ামব্ ব্মল, "আোর গোট্ট োেক্তণ, এ ক্তনময় গব্েী েুক্তশ্চন্তা কমরা না। কোক্তিৎ গকামনা 
সুন্দরী েক্তহলা যখন গকামনা গলাকমক ক্তব্ব্াহ কমর ও গলাকক্তি তামক োলব্ামস, তখন 
তার প্রক্ততিেী পেীরা গযেন গসই েক্তহলা সম্পমকম পরিিমা কমর, পুরুষরাও ক্তঠক তাই 
কমর।" 
'আল্লাহর নব্ী উমঠ যান ও তাাঁর গলাকমের উমেমে োষণ গেন, যক্তেও আক্তে এর ক্তকেুই 
জানতাে না। আল্লাহর প্রেংসা করার পর ক্ততক্তন ব্মলন, "ক্তকেু গলাক আোর পক্তরব্ামরর 
গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেথযা অপব্াে ক্তেময় ও আোমক ক্তিন্তায় গিমল কী গব্াোমত িায়? 
আল্লাহর কসে, আক্তে তামেরমক শুধু্ োল ব্মলই জাক্তন ও তারা এেন একজন পুরুষ 
সম্বমন্ধ অপব্াে গেয়, যামক আক্তে জাক্তন একজন োল োনুষ ক্তহসামব্, গয োনুষক্তি আোর 
সে োড়া কখমনাই আোর ব্াক্তড়মত প্রমব্ে কমর না।" 
'সব্মমশ্রষ্ঠ অপরাধ্ীরা ক্তেল খাযরাজ গ ামত্রর আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই, ক্তেসতাহ ও হােনা 
ক্তব্নমত জাহাে (Hamna d. Jahsh), কারণক্তি হমলা তার গব্ান যয়নাব্ ক্তব্নমত জাহাে 
ক্তেল আল্লাহর নব্ীর পেীমের একজন এব্ং একোত্র গসই তার পমক্ষ আোর ক্তব্রুমদ্ধ 
প্রক্ততিক্তেতা করমত পামর। আর যয়নাব্, আল্লাহ তামক তার ধ্েম িারা রক্ষা কমরমে ও 
গস আোর োল োড়া অনয ক্তকেুই ব্মলক্তন। ক্তকন্তু হােনা তার গব্ামনর পমক্ষ ক্তে ক্তে মন্ত 
আোর ক্তব্রুমদ্ধ অপব্াে েড়ায় এব্ং গস জনয আক্তে খুব্ই কষ্ট পাই (অথব্া 'গস (যয়নাব্) 
খুব্ই কষ্ট পায়')। 
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'যখন আল্লাহর নব্ী এই োষণক্তি গেন তখন উসাময়ে ক্তব্ন হুোময়র (Usayd b. 
Hudayr) ব্মল, "তারা যক্তে আল-আউস গ ামত্রর গলাক হয়, তমব্ আেরা তামের কাে 
গথমক আপনামক পক্তরত্রাণ গেব্; আর যক্তে তারা খাযরাজ গ ামত্রর গলাক হয়, তমব্ 
আপক্তন আোমের হুকুে করুন, গযন তারা তামের কল্লা কািমত পামর।" 
সা'ে ক্তব্ন উব্াো (Sa'd b. 'Ubada) উমঠ োাঁড়ায় - এর আম  যামক ধ্াক্তেমক ব্মল েমন 
করা হমতা, ব্মল, "আল্লাহর কসে, তুই ক্তেথযা ব্লক্তেস। অব্েযই তামের কল্লা কািা হমব্ 
না। তুই যক্তে না জানক্ততস গয, তারা খাযরাজ গ ামত্রর গলাক, তমব্ তুই এই কথাক্তি 
ব্লক্তত না। যক্তে তারা গতামের ক্তনমজমের গলাক হমতা, তমব্ তুই এই কথাক্তি ব্লক্তত না।" 
উসাময়ে জব্ামব্ ব্মল, "ক্তেথুযক তুই ক্তনমজ! তুই একিা েুনাক্তিক (disaffected), গয 
একজন েুনাক্তিমকর সেথমমন েুনাক্তিকমের পমক্ষ ে ড়া কমর।" 
অব্স্থা এেন েীষণ আকার ধ্ারণ কমর গয, আউস ও খাযরাজ এই েুই গ ামত্রর েমধ্য 
প্রায় যুমদ্ধর উপক্রে হয়। 
আল্লাহর নব্ী গসই স্থান তযা  কমরন ও আোমক গেখমত আমসন। ক্ততক্তন আলী ও উসাো 
ক্তব্ন যাময়ে (Usama b. Zayd)-গক তলব্ কমরন ও তামের পরােেম িান। উসাো 
আোর উচ্চ প্রেংসা কমর ও ব্মল, "তারা হমলা আপনার পক্তরব্ার (আময়োর নাে 
ব্যব্হার যমের সামথ এড়ামনার গিষ্টা করা হময়মে) ও আপক্তন এব্ং আেরা তামের 
সম্বমন্ধ োল োড়া আর ক্তকেু জাক্তন না, এক্তি একক্তি ক্তেথযা প্রিারণা ও অপব্াে।" 
আর আলী ব্মল, 
"অমঢল েক্তহলা আমে, আপক্তন সহমজই একজমনর পক্তরব্মতম অনয একজনমক গ্রহণ 
করমত পামরন। একজন ক্রীতোসীমক ক্তজজ্ঞাসা করুন, গস আপনামক সতয ব্লমব্।" 
('---- When the apostle made this speech Usayd b. Hudayr said: "If 
they are of Aus let us rid you of them; and if they are of the Khazraj 
give us your orders, for they ought to have their heads cut off." Sa'd 
b. 'Ubada got up - before that he had been thought a pious man and 
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said, "By Allah, you lie. They shall not be beheaded. You would not 
have said this had you not known that they were of Khazraj. Had 
they been your own people you would not have said it." Usayd 
answered, "Liar yourself! You are a disaffected person arguing on 
behalf of the disaffected person arguing on behalf of the disaffected." 
Feeling ran so high that they were almost fighting between these 
two clans of Aus and Khazraj. The apostle left and came in to see 
me. He called 'Ali and Usama b. Zayd and asked their advice. Usama 
spoke highly of me and said "They are your family (Care is taken to 
avoid the use of 'A'isha's name.) and we and you know only good 
of them, and this is a lie and a falsehood. 'As for 'Ali he said: "Women 
are plentiful, and you can easily change one for another. Ask the 
slave girl, for she will tell you the truth.") 
তাই আল্লাহর নব্ী বু্রাময়রা (Burayra)-গক ক্তজজ্ঞাসা করার জনয ডামকন। আলী উমঠ 
োাঁড়ায় ও তামক প্রিণ্ড োরধ্র কমর ও ব্মল, "আল্লাহর নব্ীমক যা সক্ততয তা জানা।" 
জব্ামব্ গস ব্মল, "আক্তে তার সম্বমন্ধ োল োড়া অনয ক্তকেু জাক্তন না। আময়োর একোত্র 
গোষ, যা আক্তে জাক্তন, তা হমলা - োখা েয়োর তাল (dough) েলাইেলাই করার পর 
আক্তে যখন তামক তা গেমখ রাখমত ব্ক্তল, তখন গস তা অব্মহলা কমর এব্ং গেড়ারা 
(তাব্ারী: 'গেড়ায় ব্াচ্চারা') এমস তা গখময় গিমল!" 
'অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আোর কামে আমসন। আোর সমে ক্তেল আোর ক্তপতা-োতা ও 
এক আনসারী েক্তহলা, আেরা েুজনই কাাঁেক্তেলাে। ক্ততক্তন ব্মস পমড়ন ও আল্লাহর প্রেংসা 
আোয় করার পর ব্মলন, "আময়ো, তুক্তে জামনা, গলামকরা গতাোর সম্বমন্ধ কী ব্লাব্ক্তল 
করমে। আল্লাহমক েয় কমরা ও গলামকরা যা ব্লমে, গতেন অপকেম যক্তে তুক্তে কমর 
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থামকা, তমব্ আল্লাহর কামে তওব্া ও অনুমোিনা কমরা; কারণ গস তার ব্ান্দামের 
তওব্া কবু্ল কমর।" 
যখন ক্ততক্তন এই কথাগুমলা ব্মলন, আোর কান্না গথমে যায় ও আক্তে তার ক্তকেুই অনুেব্ 
কক্তর না। আক্তে আোর ব্াব্া ও োময়র কাে গথমক আল্লাহর নব্ীর এই উক্তির জব্ামব্র 
জনয অমপক্ষা কক্তর, ক্তকন্তু তারা গকামনা কথাই ব্মল না। আল্লাহর কসে, আোর েমন 
হয়, আল্লাহর কামে আক্তে এতই তুচ্ছ গয, গস আোর ব্যাপামর গকামনা কুরামনর আয়াত 
নাক্তজল করমব্ না, যা েসক্তজমে পড়া হমব্ ও নাোমজ ব্যব্হৃত হমব্। ক্তকন্তু আক্তে আো 
করক্তেলাে গয, আল্লাহ তার নব্ীমক স্বমে এেন ক্তকেু গেখামব্, যার োধ্যমে আল্লাহ আোর 
ওপর আমরাক্তপত অপব্ামের সুরাহা করমব্, কারণ আল্লাহ জামন, আক্তে ক্তনমেমাষ; অথব্া 
অনয গকামনা োধ্যমে তামের গযা ামযা  হমব্। 
যখন আক্তে গেক্তখ গয, আোর ক্তপতা-োতা আোর ব্যাপামর ক্তকেুই ব্লমে না, তখন আক্তে 
তামের ক্তজজ্ঞাসা কক্তর, গকন তারা এেনক্তি করমে। তারা জব্ামব্ ব্মল গয, তারা জামন 
না, তামের কী ব্লা উক্তিত। আল্লাহর কসে, আক্তে এেন গকামনা পক্তরব্ামরর কথা জাক্তন 
না, যারা ঐ ক্তেনগুমলামত আবু্-ব্কমরর পক্তরব্ামরর গিময় গব্েী কষ্টমো  কমরমে। 
যখন তারা িুপ কমর থামক, আক্তে আব্ার কান্নায় গেমঙ পক্তড় ও ব্ক্তল, "আক্তে কখমনাই 
আল্লাহর কামে তওব্া করমব্া না, যা আপক্তন আোমক করমত ব্লমেন। আল্লাহর কসে, 
আল্লাহ জামন, আক্তে এই ব্যাপামর ক্তনমেমাষ। আক্তে জাক্তন, গলামকরা যা ব্লাব্ক্তল করমে, 
তা যক্তে আক্তে কবু্ল কক্তর, তমব্ যা আক্তে কক্তরক্তন, গসিামকই স্বীকার কমর গনয়ার সাক্তেল 
হমব্; আর তারা যা ব্লমে, তা যক্তে আক্তে অস্বীকার কক্তর, তমব্ আপক্তন তা ক্তব্শ্বাস 
করমব্ন না।" 
তারপর আক্তে ক্তব্ধ্বস্ত েক্তস্তমষ্ক ইয়াকুব্ (Jacob)-এর নােক্তি স্মরণ করার গিষ্টা কক্তর, 
ক্তকন্তু তা েমন করমত পাক্তর না। তাই আক্তে ব্ক্তল, "ইউসুি (Joseph)-এর ক্তপতা যা 
ব্মলমেন, তা-ই আক্তে ব্লমব্া: 'আপক্তন যা আোমক করমত ব্লমেন, তার জব্ামব্ আোর 
কতমব্য হমলা তধ্যম ধ্ারণ করা ও আল্লাহর সাহাযয কােনা করা।"’ (সুরা-১২:১৮) [5] 
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- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

>>> আরমব্র েরু প্রান্তমর গসক্তেমনর গসই ক্তনশুক্তত রামত সক্ততযই কী ঘমিক্তেল, তা 
ক্তনক্তশ্চতোমব্ জানা সম্ভব্ নয়, কারণ এই ঘিনার গকামনা প্রতযক্ষেেমী সাক্ষী গনই। ক্তকন্তু 
অক্তেযুি আময়োর ওপমর ব্ক্তণমত জব্ানব্ক্তন্দমত গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - 
এই ঘিনাক্তিমক গকন্দ্র কমর েুহাম্মে ও তাাঁর ব্হু অনুসারীমের েমন "আময়োর 
িক্তরত্র" ক্তনময় সমন্দমহর সৃক্তষ্ট হময়ক্তেল। েুহাম্মমের এই অনুসারীমের অমনমকই ক্তেমলন 
তাাঁর প্রক্তত একান্ত ক্তব্শ্বস্ত, যাাঁমের েমধ্য উমল্লখমযা যরা হমলন হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত (Hassan 
b. Thabit) ও তার সহকারীরা এব্ং আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্। 
এই ঘিনাক্তিমক গকন্দ্র কমর েুহাম্মে অনুসারীরা ক্তেমলন ক্তিধ্াক্তব্েি: একেল আময়োর 
পমক্ষ, আর এক েল আময়োর িক্তরমত্র সক্তন্দহান। এই ব্যাপামর তাাঁরা এতিায় ক্তিধ্াক্তব্েি 
ক্তেমলন গয, তাাঁরা েুহাম্মমের উপক্তস্থক্ততমতই ক্তনমজমের েমধ্য তীব্র গকান্দমল ক্তলপ্ত হময় প্রায় 
রিারক্তি অব্স্থায় গপৌঁমেক্তেমলন। 
ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, এই ঘিনাক্তিমক গকন্দ্র কমর 
েুহাম্মে ক্তেমলন ক্তব্েষম, েুক্তশ্চন্তাগ্রস্ত ও তাাঁর এই ক্তপ্রয় পেী আময়োর প্রক্তত ব্ীতশ্রদ্ধ। 
ক্ততক্তন ক্তনমজও আময়োর ব্ক্তণমত আত্মপক্ষ সেথমমনর কাক্তহনী গয ব্হুক্তেন যাব্ত (প্রায় এক 
োস) ক্তব্শ্বাস কমরনক্তন, তা ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় অতযন্ত স্পষ্ট! এই ঘিনার এেন গকামনা 
প্রতযক্ষেেমী সাক্ষী ক্তেল না, যার সামক্ষযর ওপর ক্তেক্তি কমর েুহাম্মে আময়োর এই 
আত্মপক্ষ সেথমমনর ক্তব্বৃ্ক্ততর (Testimony) সতয-ক্তেথযা ক্তনধ্মারণ করমত পামরন। গয 
কারমণই সুেীঘম প্রায় এক োস যাব্ত েুহাম্মে "তাাঁর সৃষ্ট আল্লাহ-র" নামে গকামনারূপ 
ঐেী ব্াণীর অব্তারণা করমত পামরনক্তন (পব্ম: ৭০); েুহাম্মে এ ব্যাপামর ক্তেমলন সমূ্পণম 
অসহায়! তাাঁর পক্তরব্ার সম্বমন্ধ তাাঁর ক্তনমজরই অনুসারীমের এই অপব্াে ও গকান্দল সহয 
করা োড়া তাাঁর  তযন্তর ক্তেল না। 
তাাঁর একোত্র েরসা ক্তেল "আময়ো"! আময়োই ক্তেমলন একোত্র ব্যক্তি, গয তাাঁমক জানামত 
পামর, গসই ক্তনশুক্তত রামত সক্ততযই কী ঘমিক্তেল। গয কারমণ েুহাম্মে আময়োমক পরােেম 
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ক্তেময়ক্তেমলন, "গলামকরা যা ব্লমে গতেন অপকেম যক্তে তুক্তে কমর থামকা, তমব্ আল্লাহর 
কামে তওব্া কমরা...।" 
েুহাম্মমের সেয়কামল পৃক্তথব্ীর অনযানয গেমের জনপেব্াসীমের তুলনায় আরব্ 
জনপেব্াসীর প্রাতযক্তহক জীব্নযাত্রার োন গকেন ক্তেল, তার ক্তকেুিা ধ্ারণা পাওয়া যায় 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ব্ণমনায়। ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, 
ক্তব্মেেীমের ব্াক্তড়-ঘমরর েত তামের ব্াক্তড়মত তখন গকান িয়মলি ক্তেল না। তারা তামের 
প্রস্রাব্-পায়খানা সম্পন্ন করমতা গখালা েয়োমন। নব্ী-পেীরাও এর ব্যক্ততক্রে ক্তেমলন 
না।  
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৪৯৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, 
ক্তনউ ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৫২১-১৫২৫  
[3] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal):  ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-
৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩৩ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; 
ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২১০-২১২ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
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http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ", ইব্মন ক্তহোমের গনাি- নম্বর ৭৪০, পৃষ্ঠা ৭৬৮ 
“ক্ততক্তন ক্তেমলন উমম্ম রুোন, যয়নাব্ ক্তব্নমত আব্েু েুহোন, ব্ানু ক্তিরাস ক্তব্ন ঘানাে ক্তব্ন 
োক্তলক ক্তব্ন ক্তকনানা গ ামত্রর।” 
[5] সুরা ইউসুি (১২:১৮) - এব্ং তারা তার জাোয় কৃক্তত্রে রি লাক্ত ময় আনল। ব্লমলন: এিা 
কখনই নয়; ব্রং গতাোমের েন গতাোমেরমক একিা কথা সাক্তজময় ক্তেময়মে। সুতরাং এখন 
েব্র করাই গশ্রয়। গতােরা যা ব্ণমনা করে, গস ক্তব্ষময় একোত্র আল্লাহই আোর 
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১০৪: আময়োর প্রক্তত অপব্াে- ৩: েুহাম্মমের জব্ানব্ক্তন্দ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আিাির 

 

 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ানু আল-েুসতাক্তলক 
গ ামত্রর ওপর তামের আগ্রাসী হােলাক্তি (পব্ম: ৯৭-১০১) সম্পন্ন করার পর েক্তেনায় 
ক্তিমর আসার প্রাক্কামল নব্ীপেী আময়ো একক্তি রামতর ক্তকয়েংে গথমক পর ক্তেন েুপুর 
না াে পযমন্ত তামের কাে গথমক ক্তব্ক্তচ্ছন্ন থাকার পর যখন সািওয়ান ক্তব্ন আল-েুয়ািাল 
ক্তব্ন আল-সুলাক্তে নামের এক েুহাম্মে-অনুসারীর উমির ক্তপমঠর ওপর সওয়ার হময় 
তামের সামথ গযা োন কমরন, তখন েুহাম্মে অনুসারীমের অমনমক আময়োর িক্তরমত্র 
সক্তন্দহান হময় তার ক্তব্রুমদ্ধ গয অপব্াে রিনা করক্তেমলন, তার গকামনাক্তকেুই ব্হুক্তেন 
যাব্ত কী কারমণ আময়োর কণমম াির হয়ক্তন; এই ঘিনার প্রায় ক্তব্ে ক্তেন পর কখন ও 
কী পক্তরক্তস্থক্ততমত উমম্ম ক্তেসতাহ ক্তব্নমত আবু্ রুহে নামের এক আত্মীয়ার কাে গথমক 
এই ঘিনাক্তি আময়ো প্রথে জানমত গপমরক্তেমলন; ব্ানু আল-েুসতাক্তলক অক্তেযান গথমক 
ক্তিমর আসার পর আময়োর প্রক্তত তাাঁর স্বােী েুহাম্মমের ব্যব্হার গকেন ক্তেল; এই 
ঘিনাক্তিমক গকন্দ্র কমর েুহাম্মমের ক্তব্শ্বস্ত অনুসারীরা কীরূপ ক্তিধ্াক্তব্েি অব্স্থায় গকান্দমল 
ক্তলপ্ত হময়ক্তেমলন; এই অসহায় পক্তরক্তস্থক্ততমত েুহাম্মে যখন তাাঁর একান্ত ক্তব্শ্বস্ত সহির, 
িািামতা োই ও জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র পরােেম আহ্বান কমরক্তেমলন, 
তখন আলী তাাঁমক কী পরােেম ক্তেময়ক্তেমলন; অব্স্থা েুাঃসহ আকার ধ্ারণ করার পর 
েুহাম্মে তাাঁর ক্তপ্রয় পেী আময়োমক কী পরােেম ক্তেময়ক্তেমলন; েুহাম্মমের গসই প্রস্তাব্ 
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আময়ো কী কারমণ প্রতযাখযান কমরক্তেমলন ও েুহাম্মেমক ক্ততক্তন কী জব্াব্ ক্তেময়ক্তেমলন 
- ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:  [1] [2] [3] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ১০৩) পর: 
'আল্লাহর কসে, আল্লাহর নব্ী গযখামন ব্মসক্তেমলন, গসখান গথমক সমর যাব্ার 
আম ই তাাঁর উপর আল্লাহর তরি গথমক যা নাক্তজল হমতা, তা নাক্তজল হয়, তাাঁমক 
গপাোমক আবৃ্ত করা হয় এব্ং তাাঁর োথার ক্তনমি এক িােড়ার  ক্তে রাখা হয়। 
আোর ক্তব্ষয় হমলা এই গয, আক্তে তা প্রতযক্ষ কমর গকামনারূপ েীত ব্া েক্তঙ্কত হইক্তন। 
কারণ আক্তে জাক্তন, আক্তে ক্তনমেমাষ ও আল্লাহ আোর ওপর অনযায় আিরণ করমব্ না। 
আর আোর ক্তপতা-োতার অব্স্থা হমলা: আল্লাহর নব্ী পুনরায় স্বাোক্তব্ক হওয়া োত্রই 
আোর েমন হয় গয, তাাঁরা গযন েময় েমর যামব্ এই োব্নায় গয, গলামকরা যা ব্লাব্ক্তল 
করক্তেল, আল্লাহ হয়মতা তাইই সুক্তনক্তশ্চত কমরমে। 
অতাঃপর আল্লাহর নব্ী স্বাোক্তব্ক হন ও উমঠ ব্মসন। েীমতর ক্তেমন গিাাঁিা গিাাঁিা পাক্তন 
পড়ার েত তাাঁর েরীর গথমক ঘাে েরক্তেল। ক্ততক্তন তাাঁর কপামলর ঘাে েুেমত শুরু কমরন 
ও ব্মলন, "সুখব্র, আময়ো! আল্লাহ তার ওহী (ব্াণী) োরিত জাক্তনময়মে গয, তুক্তে 
ক্তনমেমাষ।" আক্তে ব্ক্তল, "সেস্ত প্রেংসা আল্লাহর।" 
অতাঃপর ক্ততক্তন ব্াইমর তাাঁর গলাকমের কামে  েন কমরন ও তামের সমম্বাধ্ন কমর এই 
ব্যাপামর (তাব্ারী: "আোর ব্যাপামর") আল্লাহ গয-ওহী অব্তীণম কমরমে, তা তামের 
উমেমেয গতলাওয়াত কমরন। তারপর ক্ততক্তন ক্তেসতাহ ক্তব্ন উথাথা (Mistah b. 
Uthatha), হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত (Hassan b. Thabit) ও হােনা ক্তব্নমত 
জাহাে (Hamna d. Jahsh)-এর ব্যাপামর আমেে জাক্তর কমরন, তারা ক্তেল এই অপব্াে 
রিনাকারীমের েমধ্য সব্মিময় গসরা; তামেরমক ক্তনধ্মাক্তরত ক্তব্ধ্ান অনুযায়ী (অথমাৎ 
'আক্তেক্তি) গব্ত্রাঘাত করা হয় (কুরান: ২৪:৪)। 
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ব্ানু আল-নাজজার গ ামত্রর ক্তকেু গলামকর কাে গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তেক্তিমত আোর 
ক্তপতা ইোক ক্তব্ন ইয়াসার আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] জাক্তনময়মেন: 
'আবু্ আইয়ুব্ খাক্তলে ক্তব্ন যাময়ে-এর পেী তামক [আবু্ আইয়ুব্] ব্মল, "তুক্তে ক্তক শুমনে, 
গলামক আময়ো সম্বমন্ধ কী ব্লমে?" জব্ামব্ গস ব্মল, "অব্েযই, ক্তকন্তু এগুমলা ক্তেথযা 
প্রিারণা। (গয অপব্ামে আময়ো অক্তেযুি) তুক্তে ক্তক তা করমত পারমত?" তার স্ত্রী ব্মল, 
"আল্লাহর কসে, না, আক্তে তা করতাে না।" গস ব্মল, "তাহমল! আময়ো গতাোর গিময় 
অমনক োল েক্তহলা।"' 
আময়ো ব্মলন: 'অপব্াে রিনাকারী ও তা ব্ারংব্ার প্রিারকারীমের সম্পমকম কুরান 
নাক্তজল হয়, গযখামন আল্লাহ ব্মলমে: 
(২৪:১১) - "যারা ক্তেথযা অপব্াে রিনা কমরমে, তারা গতাোমেরই একক্তি েল। গতােরা 
এমক ক্তনমজমের জমনয খারাপ েমন কমরা না; ব্রং এিা গতাোমের জমনয েেলজনক। 
তামের প্রমতযমকর জমনয ততিুকু আমে যতিুকু গস গ ানাহ কমরমে এব্ং তামের েমধ্য 
গয এ ব্যাপামর অগ্রণী েূক্তেকা ক্তনময়মে, তার জমনয রময়মে ক্তব্রাি োক্তস্ত।" - যার োমন 
হমলা হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ও তার সহকারীরা যারা তা ব্মলমে। [4] 
(২৪:১২)- "গতােরা যখন একথা শুনমল, তখন ইোনোর পুরুষ ও নারী ণ গকন 
ক্তনমজমের গলাক সম্পমকম উিে ধ্ারণা করক্তন এব্ং ব্লক্তন গয, এিা গতা ক্তনজমলা 
অপব্াে?" - অথমাৎ, যা আবু্ আইয়ুব্ ও তার স্ত্রী ব্মলমে।  
(২৪:১৫)- "যখন গতােরা এমক েুমখ েুমখ েড়াক্তচ্ছমল এব্ং েুমখ এেন ক্তব্ষয় উচ্চারণ 
করক্তেমল, যার গকান জ্ঞান গতাোমের ক্তেল না। গতােরা এমক তুচ্ছ েমন করক্তেমল, অথি 
এিা আল্লাহর কামে গুরুতর ব্যাপার ক্তেল ।" 
ক্তেসতাহ ক্তেল আবু্ ব্কর-এর আত্মীয় ও গস ক্তেল অোব্গ্রস্ত, গয-কারমণ আবু্ ব্কর 
তামক োতা প্রোন কমর সাহাযয করমতন। যখন আময়ো ও তার অপব্ােকারীর সম্বমন্ধ 
এই আয়াত নাক্তজল হয়, তখন আবু্ ব্কর, ব্মলন, "আময়ো সম্বমন্ধ ক্তেসতাহ যা রক্তিময়মে 
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ও গযোমব্ গস আোমের অক্তনষ্ট কমরমে, এরপর আক্তে আর কখমনাই তামক ক্তকেু গেব্ 
না ও গকানক্তকেু ক্তেময় তামক আর কখমনা সাহাযযও করমব্া না।" 
আময়ো ব্মলন, 'তাই এ ক্তব্ষময় আল্লাহ নাক্তজল কমর: 
(২৪:২২)- "গতাোমের েমধ্য যারা উচ্চেযমাো ও আক্তথমক প্রািুমযমর অক্তধ্কারী, তারা গযন 
কসে না খায় গয, তারা আেীয়-স্বজনমক, অোব্গ্রস্তমক এব্ং আল্লাহর পমথ 
ক্তহজরতকারীমেরমক ক্তকেুই গেমব্ না। তামের ক্ষো করা উক্তিত এব্ং গোষক্রক্তি উমপক্ষা 
করা উক্তিত। গতােরা ক্তক কােনা কর না গয, আল্লাহ গতাোমেরমক ক্ষো কমরন? আল্লাহ 
ক্ষোেীল, পরে করুণােয় ।" 
     
আবু্ ব্কর ব্মল, "আল্লাহর কসে, হযাাঁ, আক্তে আল্লাহর কামে ক্ষো িাই।" অতাঃপর ক্ততক্তন 
ক্তেসতামক গয-োতা প্রোন করমতন, তা িালু রামখন ও ব্মলন, "আক্তে কখমনাই তামক 
এক্তি গেয়া ব্ন্ধ করমব্া না।"’  - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
>>> আময়োর ব্ক্তণমত আত্মপক্ষ সেথমমনর কাক্তহনীক্তির গকামনা প্রতযক্ষেেমী সাক্ষী না 
থাকায় েুহাম্মমের পমক্ষ এই ঘিনার সতয-ক্তেথযা যািাই সম্ভব্ ক্তেল না। ক্ততক্তন ক্তনমজও গয 
আময়োর িক্তরমত্র ক্তেমলন সক্তন্দহান, তার প্রোণ হমলা: 
“এই ঘিনার পর আময়োর প্রক্তত েুহাম্মমের অনীহা ও অেমনামযাক্ত তা ও সুেীঘম প্রায় 
এক োস যাব্ত এ ক্তব্ষময় তাাঁর নীরব্তা, "আল্লাহর গরিামরমে" গকামনা ব্াণী ব্ষমণ না 
করা!” 
ধ্ারণা করা কক্তঠন নয়, প্রায় এক োস যাব্ত েুহাম্মে এই ক্তব্ষময় ক্তিন্তা-োব্না 
করক্তেমলন, সেস্ত ঘিনাপ্রব্ামহর পযমামলািনা ও পাক্তরপাক্তশ্বমক পক্তরক্তস্থক্তত  েীরোমব্ 
পযমমব্ক্ষমণর োধ্যমে ক্ততক্তন আময়োর ক্তব্বৃ্ক্ততর সতয-ক্তেথযা যািাইময়র গিষ্টায় রত ক্তেমলন। 
গসই একই কারমণ অক্তনক্তশ্চত েুহাম্মে আময়োমক পরােেম ক্তেময়ক্তেমলন, "গলামকরা যা 
ব্লমে গতেন অপকেম যক্তে তুক্তে কমর থামকা, তমব্ আল্লাহর কামে তওব্া ও অনুমোিনা 
কমরা।" েুহাম্মে যক্তে ক্তনক্তশ্চত জানমতন গয, আময়ো ক্তনমেমাষ, তমব্ এেন পরােেম ক্ততক্তন 
আময়োমক গকন গেমব্ন? 
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ক্তকন্তু যখন বু্ক্তদ্ধেতী আময়ো তাাঁর এই পরােেম েৃঢ়োমব্ প্রতযাখযান কমরন ও তাাঁমক সাি 
জাক্তনময় গেন, ক্ততক্তন গয-অপকেমক্তি কমরনক্তন, তার জনয ক্ততক্তন কখমনাই আল্লাহর কামে 
গকামনা অনুমোিনা ব্া ক্ষো প্রাথমনা করমব্ন না, ক্ততক্তন তধ্যমধ্ারণ করমব্ন ও আল্লাহর 
সাহাযয কােনা করমব্ন (পব্ম: ১০৩), তখন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তনক্তশ্চতোমব্ 
উপলক্তি কমরক্তেমলন গয, আত্মপক্ষ সেথমমন আময়ো গয-ক্তব্বৃ্ক্তত ক্তেময়মে, তা 
সতয।  আময়োর এই ক্তনেমীক জব্ামব্র পরই আময়োর িক্তরত্র ক্তনময় তাাঁর েমন গয-
সমন্দমহর উমদ্রক হময়ক্তেল, তা ক্তনক্তেমষই হময়ক্তেল েূরীেূত।  
আর যখনই এই ব্যাপারক্তিমত তাাঁর ক্তনক্তশ্চত প্রতযয় জমন্মক্তেল, গকামনারূপ কালক্তব্লম্ব না 
কমরই ক্ততক্তন তাাঁর আল্লাহর নামে রিনা কমরক্তেমলন গোক (পব্ম: ৭০); েুহাম্মে ইব্মন 
ইোমকর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, আময়োর গসই েৃঢ় প্রতযময়র 
পর, 'আল্লাহর নব্ী গযখামন ব্মসক্তেমলন, গসখান গথমক সমর যাব্ার আম ই" ক্ততক্তন তাাঁর 
এই ওক্তহ নাক্তজল কেমক্তি সম্পন্ন কমরন। 
জ মতর প্রায় সকল ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা "আময়োর প্রক্তত 
অপব্াে" উপাখযামনর আমলািনাকামল একোত্র গয-গলাকক্তিমক গোষী সাব্যস্ত কমরন, তার 
নাে হমলা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই। তাাঁরা এই গলাকক্তির নামের আম  "েুনাক্তিক" উপাক্তধ্ক্তি 
গযা  করমত কোক্তিৎ েুল কমরন। ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই 
না গজমন) প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষোমব্ এিাই প্রোণ করার গিষ্টা কমরন গয, আময়োর 
িক্তরমত্র যাাঁরা কলঙ্ক গলপন কমরক্তেমলন, তাাঁরা সকমলই ক্তেমলন ক্তব্খযাত েুনাক্তিক আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন উব্াই (পব্ম: ৯৮) ও তার সহির! ক্তব্ষয়ক্তি গয এমকব্ামরই ক্তেথযা, তার প্রোণ হমলা 
আক্তে উৎমস ব্ক্তণমত ক্তসরাত, হাক্তেস ও সমব্মাপক্তর েুহাম্মমের স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ 
কুরান! 
২৪:১১ - "যারা ক্তেথযা অপব্াে রিনা কমরমে, তারা গতাোমেরই একক্তি েল।--” 
২৪:১২- "গতােরা যখন একথা শুনমল, তখন ইোনোর পুরুষ ও নারী ণ গকন ক্তনমজমের 
গলাক সম্পমকম উিে ধ্ারণা করক্তন এব্ং ব্লক্তন গয, এিা গতা ক্তনজমলা অপব্াে?" 
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কারা ক্তেমলন এই েমল? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, এই 
রিনাকারীমের সব্মিময় গসরা ব্যক্তিরা হমলন, "ক্তেসতাহ ক্তব্ন উথাথা, হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত 
ও হােনা ক্তব্নমত জাহাে" - েুহাম্মমের আমেমে যামেরমক ৮০ক্তি কমর গব্ত্রাঘাত করা 
হময়ক্তেল। এই গসরা রিনাকারীমের গকউই আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র সহকারী ক্তেমলন 
না! 
কী তামের পক্তরিয়? 
ক্তেসতাহ ক্তব্ন উথাথা ক্তেমলন আবু্-ব্কমরর খালামতা োই (তাাঁর োময়র গব্ামনর গেমল); 
হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ক্তেমলন েুহাম্মমের সব্মিময় ক্তপ্রয় অনুসারীমের একজন; আর, হােনা 
ক্তব্নমত জাহাে ক্তেমলন েুহাম্মমের িুিামতা গব্ান (তাাঁর ক্তপতা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আব্েুল 
েুিাক্তলব্ এর ক্তনমজর গব্ান উোইয়াো ক্তব্নমত আব্েুল েু্িাক্তলব্ এর কনযা)। [পব্ম: ১২]। 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইমক প্রিণ্ড গহয় প্রক্ততপন্ন করা ও এই ব্যাপামর জক্তড়ত েুহাম্মমের 
ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারীমের অপকেম গ াপন রাখার জনযই গয তাাঁমের এই প্রাণান্তকর প্রমিষ্টা, 
তা ব্লাই ব্াহুলয! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৭ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
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http://quran.com/1
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৫-
১৫২৬  
 

[3] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal):  ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-
৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৬ 
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-
0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২১২-২১৪ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
 

[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৪১ - পৃষ্ঠা ৭৬৮ 
‘অমনযরা ব্মল গয গস ক্তেল, "আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও তার সহকারীরা।"’ 
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১০৫: আময়োর প্রক্তত অপব্াে- ৪: ব্যক্তেিার ও ধ্ষমমণর প্রোণ "িার জন 
পুরুষ সাক্ষী!" 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– উনআক্তে 

 
 

ব্ক্তন আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর ওপর আগ্রাসী হােলা গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তমমনর পর 
একেল েুহাম্মে-অনুসারী  নব্ী-পেী আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কমরর ওপর গয-অপব্াে 
আমরাপ কমরক্তেমলন, তার সুরাহা কমল্প স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 
প্রায় একোস যাব্ত আল্লাহর গরিামরমে গকন গকামনা ঐেী ব্াণীর অব্তারণা 
কমরনক্তন;  অতাঃপর আত্মপক্ষ সেথমমন আময়োর েৃঢ়প্রতযয় শ্রব্ণ করার পর ক্ততক্তন তা 
কী কারমণ অক্তত দ্রুততার সমে অব্তারণা কক্তরময় আময়োমক ক্তনমেমাষ ব্মল গঘাষণা 
গেন; প্রায় সেস্ত ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ত 
"আময়োর প্রক্তত অপব্াে" গলপমনর অক্তেমযাম  এককোমব্ আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ও 
তাাঁর সহিরমের গযোমব্ গোষী সাব্যস্ত কমরন, তা কী কারমণ ক্তেথযািার; েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহর স্বরক্তিত জব্ানব্ক্তন্দমত (কুরান) ব্ক্তণমত "যারা ক্তেথযা অপব্াে রিনা কমরমে, 
তারা গতাোমেরই একক্তি েল (২৪:১১)" এর েুখয সেসযরা কারা ক্তেমলন, এই সেসযমের 
সমে আময়ো ও েুহাম্মমের পাক্তরব্াক্তরক সম্পকম কী ক্তেল - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা 
আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর স্বরক্তিত (পব্ম-১৪) ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামন তাাঁর 
গযৌনসেসযা ও পাক্তরব্াক্তরক সেসযা সোধ্ামনর প্রময়াজমন অমনক ব্াণী ব্ষমণ কমরমেন 
(পব্ম: ২ ও ১৬); তাাঁর ক্তপ্রয় পেী আময়োর প্রক্তত তাাঁর অনুসারীমেরই আমরাক্তপত এই 
অক্তেমযা ক্তি ক্তনাঃসমন্দমহ তাাঁর একান্ত পাক্তরব্াক্তরক ক্তব্ষয়। তাাঁর এই একান্ত পাক্তরব্াক্তরক 
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সেসযা সোধ্ামনর প্রময়াজমন ক্ততক্তন তাাঁর সৃষ্ট আল্লাহর নামে গয-ব্াণীগুমলা ব্ষমণ কমরমেন, 
তা সঙ্কক্তলত কুরামনর গয-সুরাক্তিমত উমল্লখ আমে, তার নাে হমলা "সূরা আন-নূর (িযাোর 
২৪)।" 
এই সুরাক্তিমত েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর নামে জ মতর সেস্ত নারী ও পুরুষ সম্প্রোয় 
কীোমব্ তাাঁমের গযৌনামের গহিাজত করমব্ন; তাাঁমের গযৌনামের গহিাজমতর প্রময়াজমন 
তাাঁরা কীোমব্ সোমজ িলামিরা করমব্ন; তাাঁর অনুমোক্তেত প্রক্তক্রয়ার ব্াক্তহমর যক্তে গকামনা 
নর-নারী তাাঁমের তজক্তব্ক গযৌনিাক্তহো সম্পন্ন কমরন, তমব্ কীোমব্ গসই ধ্ষমণ ও 
ব্যক্তেিামরর প্রোণ ক্তেলমব্; গসই ধ্ষমণ ও ব্যক্তেিার প্রোমণর পর ঐ ব্যক্তেিারী ও 
ব্যক্তেিাক্তরণীর োক্তস্ত কী হমব্ - ইতযাক্তে ক্তব্ষময় েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ সেগ্র 
োনব্জাক্ততমক তাাঁর আমেে ও উপমেে ব্ষমণ কমরমেন। 
েুহাম্মমের োষায়:          
[ব্া াড়ম্বরপূণম, গস্বচ্ছািারী, হুেক্তক-োসাক্তন ও োপ-অক্তেোপ জাতীয় ব্াকয পক্তরহার] 
 

২৪:১ - "এিা একিা সূরা যা আক্তে নাক্তযল কমরক্তে, এব্ং োক্তয়মত্ব অপক্তরহাযম কমরক্তে। 
এমত আক্তে সুস্পষ্ট আয়াতসেূহ অব্তীণম কমরক্তে, যামত গতােরা স্মরণ রাখ।"     
২৪:২ – “ব্যক্তেিাক্তরণী নারী ব্যক্তেিারী পুরুষ; তামের প্রমতযকমক একে’ কমর গব্ত্রাঘাত 
কর। আল্লাহর ক্তব্ধ্ান কাযমকর কারমণ তামের প্রক্তত গযন গতাোমের েমন েয়ার উমদ্রক 
না হয়, যক্তে গতােরা আল্লাহর প্রক্তত ও পরকামলর প্রক্তত ক্তব্শ্বাসী হময় থাক। েুসলোনমের 
একক্তি েল গযন তামের োক্তস্ত প্রতযক্ষ কমর।”     
২৪:৪-৫ “যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রক্তত অপব্াে আমরাপ কমর অতাঃপর স্বপমক্ষ িার 
জন পুরুষ সাক্ষী উপক্তস্থত কমর না, তামেরমক আক্তেক্তি গব্ত্রাঘাত করমব্ এব্ং কখনও 
তামের সাক্ষয কবু্ল করমব্ না। এরাই না’িারোন। (৫) ক্তকন্তু যারা এরপর তওব্া কমর 
এব্ং সংমোক্তধ্ত হয়, আল্লাহ ক্ষোেীল, পরে গেমহরব্ান।” 
>>> ইক্ততপূমব্ম ব্যক্তেিাক্তরণী নারী ব্যক্তেিারী পুরুষমের ব্যক্তেিার প্রোমণর পদ্ধক্তত ও োক্তস্তর 
ক্তব্ষময় েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ গয-আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন, তা হমলা: 
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৪:১৫-১৬ (সুরা আন-ক্তনসা) – “আর গতাোমের নারীমের েমধ্য যারা ব্যক্তেিাক্তরণী তামের 
ক্তব্রুমদ্ধ গতাোমের েধ্য গথমক িার জন পুরুষমক সাক্ষী ক্তহমসমব্ তলব্ কর| অত:পর 
যক্তে তারা সাক্ষয প্রোন কমর তমব্ সংক্তেষ্টমেরমক  ৃমহ আব্দ্ধ রাখ, গয পযমন্ত েৃতুয 
তামেরমক তুমল না গনয় অথব্া আল্লাহ্ তামের জনয অনয গকান পথ ক্তনমেমে না কমরন| 
(১৬) গতাোমের েধ্য গথগক গয েু’জন গসই কুকমেম ক্তলপ্ত হয়, তামেরমক োক্তস্ত প্রোন 
কর| অত:পর যক্তে উেময় তওব্া কমর এব্ং ক্তনমজমের সংমোধ্ন কমর, তমব্ তামের 
গথমক হাত গুক্তিময় নাও| ক্তনশ্চয় আল্লাহ্ তওব্া কবু্লকারী, েয়ালু|”   
েুহাম্মে তাাঁর সেগ্র নব্ী-জীব্মন (৬১০ -৬৩২ সাল) তাাঁর আক্তব্ষৃ্কত আল্লাহর গরিামরমে 
গয-সেস্ত ব্াণী ব্ষমণ কমরমেন, ক্রক্তেক সেময়র োন অনুসামর "সূরা আন-নূর" এর 
অব্স্থান হমলা ১০২ নম্বর ও "সুরা ক্তনসা" এর অব্স্থান হমলা ৯২ নম্বমর। [1] 
ইব্মন কাক্তথর ও অনযানয ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে স্কলারমের োষয গোতামব্ক আেরা জনামত 
পাক্তর গয, ইসলামের প্রাথক্তেক যুম  আমেেকৃত "সংক্তেষ্টমেরমক  ৃমহ আব্দ্ধ রাখ, গয 
পযমন্ত েৃতুয তামেরমক তুমল না গনয় অথব্া আল্লাহ্ তামের জনয অনয গকান পথ ক্তনমেমে 
না কমরন (৪:১৫)" োক্তস্তক্তি পরব্তমীমত আমেে কৃত আমেে "তামের প্রমতযকমক একে’ 
কমর গব্ত্রাঘাত কর (কুরান: ২৪:২) অথব্া তামেরমক প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা কর 
(হাক্তেস)" এর আমেমের িারা ব্াক্ততল করা হময়মে (পব্ম: ১৬)। 
অথমাৎ, পূমব্ম জাক্তরকৃত সুরা আন-ক্তনসায় েুহাম্মমের ৪:১৫ আয়ামতর গেমষর অংে, "অথব্া 
আল্লাহ তামের জনয অনয গকান পথ ক্তনমেমে না কমরন" এর অথম হমলা 
পরব্তমীমত জাক্তরকৃত আমেে "তামের প্রমতযকমক একে’ কমর গব্ত্রাঘাত কর 
(২৪:২) অথব্া তামেরমক প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা কর (হাক্তেস)” এর এই অনুোসন। [2] 
"তামেরমক প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা কর", যামক ব্লা হয় 'রজে' এর োক্তস্ত ক্তব্ধ্ামনর 
আয়াত (verse of stoning), সংকক্তলত কুরান (ব্তমোন কুরান)-এর গকাথাও গনই। 
এক্তি আমে হাক্তেমস। ক্তব্ক্তেন্ন হাক্তেমসর ব্ণমনায়, উের ইব্মন খািামব্র উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ব্লা 
হময়মে, "তামেরমক প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা কর", যামক ব্লা হয় 'রজে'-এর োক্তস্তর 
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ক্তব্ধ্ামনর আয়াত েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে জাক্তর কমরক্তেমলন এব্ং েুহাম্মে 
অনুসারীরা তা গতলাওয়াত, েুখস্থ ও কাযমকর করমতন। [3] [4] 
'রজে'-এর এই োক্তস্তর ক্তব্ধ্ান প্রসমে ক্তব্ক্তেন্ন হাক্তেমস যা ব্ক্তণমত আমে, তা হমলা, 
ব্যক্তেিাক্তরণী নারী ব্া ব্যক্তেিারী পুরুমষর োক্তস্ত কী হমব্, তা ক্তনধ্মাক্তরত হমব্ "গসই ব্যক্তিক্তি 
ক্তক ক্তব্ব্াক্তহত, নাক্তক অক্তব্ব্াক্তহত”, এই ক্তব্মব্িনায়। [5] 
যক্তে ব্যক্তিক্তি ক্তব্ব্াক্তহত হয়: “তাাঁমক এক েত গোররা োরার পর োক্তিমত তাাঁর েরীমরর 
ক্তনমির অংেক্তি পুাঁমত গরমখ প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা করা!”  
যক্তে ব্যক্তিক্তি অক্তব্ব্াক্তহত হয়: “তাাঁমক এক েত গোররা োরার পর এক ব্েমরর জনয 
ক্তনব্মাসন।” 
রজমের ক্তব্িার ও োক্তস্ত ক্তব্ধ্ামনর সব্মিময় েয়াব্হ রূপক্তি হমলা, "ব্যক্তেিার 
প্রোমণর েতম!” গতেন েতম হমলা ক্ততনক্তি: [6] 
১) েুহাম্মমের স্বরক্তিত কুরান এব্ং েুহাম্মে অনুসারীমের রক্তিত 'ক্তসরাত' ও 
হাক্তেমসর ক্তব্ধ্ান অনুযায়ী তা হমলা, "িার জন পুরুষ সাক্ষী!” 
>> এক্তি প্রায় অসম্ভব্ একক্তি েতম! কারণ, পৃক্তথব্ীর প্রায় সকল সেয সোমজই 
নারী-পুরুমষর তেক্তহক গপ্রে ও গযৌন ক্তেলন সংঘক্তিত হয় একান্ত ক্তনেৃমত, 
গলাকিকু্ষর অন্তরামল। একইোমব্ ধ্রা পড়ার সম্ভাব্নার ক্তিন্তা োথায় গরমখ 
ধ্ষমকরা ও তামের ধ্ষমণকেম সম্পন্ন কমর গলাকিকু্ষর আড়ামল, ক্তনক্তরক্তব্ক্তল ও 
জনোনব্েূনয স্থামন; ক্তকংব্া গকামনা ক্তনেৃত ব্াসস্থামন। এেত  অব্স্থায় ব্যক্তেিার 
প্রোমণর জনয িার জন পুরুষ সাক্ষী গজা াড় প্রায় অসম্ভব্ একক্তি ব্যাপার; যক্তে 
না গসই নর ও নারীমক জনতা হামতনামত ধ্মর গিমলন, অথব্া েুষ্ট গলামকরা 
উমেেযপ্রমণাক্তেতোমব্ কাউমক িাাঁসামনার গিষ্টা কমরন। 
২) প্রথে েতমক্তি (প্রোণ) হাক্তজর করমত না পারমল, ব্যক্তেিার প্রোমণর জনয 
েুহাম্মে অনুসারীমের রক্তিত 'ক্তসরাত' ও হাক্তেমসর ক্তব্ধ্ান অনুযায়ী গয-েতমক্তি 
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অব্েয প্রময়াজনীয়, তা হমলা - “অক্তেযুি ব্যক্তিক্তি স্বতাঃসূ্ফতমোমব্ 'িার ব্ার' এই 
ব্মল সাক্ষয প্রোন করমব্ন গয, ক্ততক্তন ব্যক্তেিার কমরমেন।" 
>> "একেত  ঘা গোররা গেমর সেস্ত েরীর ক্ষত-ক্তব্ক্ষত করার পর তামক এক 
ব্েমরর জনয ক্তনব্মাসমন পাঠামনা হমব্ (অক্তব্ব্াক্তহত ব্যক্তি) অথব্া একেত  ঘা গোররা 
োরার পর তার অমধ্মক েরীর োক্তিমত পু াঁমত গরমখ প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা করা 
হমব্ (ক্তব্ব্াক্তহত ব্যক্তি)", এেন েয়াব্হ োক্তস্ত ক্তনাঃসমন্দমহ কাযমকর হমব্ জানা 
সমেও গকামনা সতযব্ােী যুক্তধ্ক্তষ্ঠর ক্তনমজ এমস তাাঁর অপরাধ্ স্বীকার কমরন, এেন 
ঘিনা  ল্প-উপনযাস-কক্তব্তায়-নািক-ক্তসমনোয় গেখা যায় সতয, ক্তকন্তু ব্াস্তব্ জীব্মন 
এেন ঘিনা ক্তনাঃসমন্দমহ এক অক্তত ক্তব্রল উোহরণ োত্র! 
তারমিময়ও গব্ক্তে গুরুত্বপূণম গয-ক্তব্ষয়ক্তি, তা হমলা, "গকামনা অক্তেযুি ব্যক্তি তাাঁর 
গোষ স্বীকার কমর েয়াব্হ োক্তস্ত োথা গপমত গ্রহণ করমব্ন ক্তক করমব্ন না, তা 
অক্তেযুি ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তি ত অক্তেপ্রায়! গকামনা অক্তেমযা কারীর পমক্ষ এই 
েতম পূরণ করা অসম্ভব্!" 
৩) ওপমর উমল্লক্তখত প্রথে ও ক্তিতীয় েতমক্তি (প্রোণ) হাক্তজর করমত না পারমল, 
ব্যক্তেিার প্রোমণর জনয েুহাম্মে-অনুসারীমের রক্তিত 'ক্তসরাত' ও হাক্তেমসর ক্তব্ধ্ান 
অনুযায়ী গয-েতমক্তি অব্েয প্রময়াজনীয়, তা হমলা "অক্তেযুমির  েমধ্ারণ অব্স্থা!" 
>> এক্তি এেন একক্তি েতম যা ক্তনাঃসমন্দমহ শুধু্োত্র নারীর জনযই প্রমযাজয! কারণ 
জ মতর গকামনা পুরুমষর পমক্ষ  েমধ্ারণ এমকব্ামরই অসম্ভব্। এ োড়াও এই 
প্রোণক্তি এেন একক্তি প্রোণ, যা অক্তেযুমির অপরামধ্র সুক্তনক্তেমষ্ট ও সুক্তনক্তশ্চত 
সাক্ষী! আর এক্তি এেন  একক্তি গোক্ষে প্রোণ, যা গকামনা অক্তেমযা কারীর 
অক্তেমযাম র ক্তেক্তির ওপর  ক্তনেমরেীল নয়। অথমাৎ গকামনা ব্যক্তি ব্া গ াষ্ঠী গকামনা 
অক্তব্ব্াক্তহত, স্বােীব্ক্তঞ্চত ক্তকংব্া তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যক্তেিামরর ক্তব্রুমদ্ধ গকামনা 
অক্তেমযা  ক্তনময় হাক্তজর গহাক ক্তকংব্া না গহাক; নারীর এই  েমধ্ারণ 
সুক্তনক্তশ্চতোমব্ই তাাঁর ব্যক্তেিামরর সাক্ষয। একইোমব্, নারীর এই  েমধ্ারণ তাাঁর 
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সম্মক্তত ক্তকংব্া অসম্মক্ততর ওপর  ক্তনেমরেীল নয়। তাাঁর একান্ত অসম্মক্ততমত গকামনা 
ধ্ষমমকর ধ্ষমমণর কারমণই গহাক ক্তকংব্া তাাঁর একান্ত সম্মক্ততমত গকামনা গপ্রক্তেমকর 
গপ্রমের কারমণই গহাক, অক্তেযুি নারীর এই  েমধ্ারণ সুক্তনক্তশ্চতোমব্ই তাাঁর 
ব্যক্তেিামরর সাক্ষয ব্হন  কমর। 
এেত অব্স্থায় েুহাম্মমের আমেেকৃত ক্তব্ধ্ামন গকামনা নারীর পমক্ষ "িার জন 
পুরুষ সাক্ষী" গযা াড় কমর তাাঁর ক্তনষ্কলুষতা প্রোণ করা প্রায় অসম্ভব্ একক্তি েতম। 
আর এই প্রোণ হাক্তজর করমত না পারমল েুহাম্মমের আমেেকৃত ক্তব্ধ্ামন এই 
নারীর োক্তস্ত হমলা: ক্ততক্তন অক্তব্ব্াক্তহত হমল, "একেত  ঘা গোররা গেমর তাাঁর সেস্ত 
েরীর ক্ষত-ক্তব্ক্ষত করা হমব্"; ক্তব্ব্াক্তহত হমল, "একেত  ঘা গোররা োরার পর 
তার অমধ্মক েরীর োক্তিমত পু াঁমত গরমখ প্রস্তর ক্তনমক্ষমপ হতযা করা হমব্ (২৪:২)।" 
আর যক্তে এই নারী অতযাব্েযকীয় "িার জন পুরুষ সাক্ষী" ব্যক্ততমরমক গকামনা 
পুরুমষর ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর এই  েমধ্ারমণর কারণ উমল্লখ কমর অক্তেমযা  আমনন, 
তমব্ েুহাম্মমের আমেেকৃত ক্তব্ধ্ামন "তামক আক্তেক্তি গব্ত্রাঘাত করা হমব্ এব্ং 
কখনও  তার সাক্ষয কবু্ল করা হমব্ না (২৪:৪)"। 

গয-কারমণ ইসলাে নােক আেমেম, েুহাম্মমের আমেেকৃত ক্তব্ধ্ামন ইসলামের 
ঊষালে গথমক আজ পযমন্ত প্রায় সেস্ত গক্ষমত্রই “ধ্ষমকরা পায় োড়া! আর নারীরা 
কমর োক্তস্ত গো !” 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 
[1] ক্রক্তেক সেয় অনুসামর কুরামনর সুরার নাে 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_surahs_in_the_Quran 
https://aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_surahs_in_the_Quran
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/
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[2] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698
&Itemid=59 
At the begining of Islam, the ruling was that if a woman commits adultery 
as stipulated by sufficient proof, she was confined to her home, without 
leave, until she died. Allah said, “And those of your women who commit 
illegal sexual intercourse, take the evidence of four witnesses from among 
you against them; and if they testify, confine them (i.e. women) to houses 
until death comes to them or Allah ordains for them some (other) 
way.)` Some other way' mentioned here is the abrogation of this ruling 
that came later. Ibn `Abbas said, "The early ruling was confinement, until 
Allah sent down Surat An-Nur (chapter 24) which abrogated that ruling 
with the ruling of flogging (for fornication) or stoning to death (for 
adultery).'' 
তািসীর যালালীন ও অনযানয: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24
&tAyahNo=2&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2  
[3] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৭, হাক্তেস নম্বর ৪১৯৪ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-
smt.php#017.4194 
'Abdullah b. 'Abbas reported that 'Umar b. Khattab sat on the pulpit of 
Allah's Messenger (may peace be upon him) and said: Verily Allah sent 
Muhammad (may peace be upon him) with truth and He sent down the 
Book upon him, and the verse of stoning was included in what was sent 
down to him. We recited it, retained it in our memory and understood 
it. Allah's Messenger (may peace be upon him) awarded the punishment of 
stoning to death (to the married adulterer and adulteress) and, after him, 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=59
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=59
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=2&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=2&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
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we also awarded the punishment of stoning, I am afraid that with the lapse 
of time, the people (may forget it) and may say: We do not find the 
punishment of stoning in the Book of Allah, and thus go astray by 
abandoning this duty prescribed by Allah.. 
[4] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৮, ব্ই ৮২, হাক্তেস নম্বর ৮১৭ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/082-
sbt.php#008.082.817 
(অমনক ব্ড় হাক্তেস, প্রাসক্তেক অংে) “---- Allah sent Muhammad with the Truth 
and revealed the Holy Book to him, and among what Allah revealed, was 
the Verse of the Rajam (the stoning of married person (male & female) 
who commits illegal sexual intercourse, and we did recite this Verse and 
understood and memorized it. Allah's Apostle did carry out the punishment 
of stoning and so did we after him. -- 
[5] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৭, হাক্তেস নম্বর 
৪১৯২: http://www.usc.edu/org/cmje/religious-
texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4192 
(প্রাসক্তেক অংে)----- Verily Allah has ordained a way for them (the 
women who commit fornication),: (When) a married man (commits 
adultery) with a married woman, and an unmarried male with an 
unmarried woman, then in case of married (persons) there is (a 
punishment) of one hundred lashes  and then stoning (to death). And 
in case of unmarried persons, (the punishment) is one hundred lashes 
and exile for one year. 
[6] ব্যক্তেিার প্রোমণর েতম হমলা ক্ততনক্তি: 
সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৭, হাক্তেস নম্বর ৪১৯৪ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-
smt.php#017.4194 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/082-sbt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/082-sbt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
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(প্রাসক্তেক অংে) ---- Stoning is a duty laid down in Allah's Book for married 
men and women who commit adultery when proof is established, or it 
there is pregnancy, or a confession. 
সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৭, হাক্তেস নম্বর ৪১৯৬ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-
smt.php#017.4196 
(প্রাসক্তেক অংে) -- and as he testified four times against his own self, Allah's 
Messenger (may peace be upon him) called him and said: Are you mad? 
He said: No. He (again) said: Are you married? He said: Yes. Thereupon 
Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Take him and stone him. 
Ibn Shihab (one of the narrators) said: One who had heard Jabir b. 
'Abdullah saying this informed me thus: I was one of those who stoned 
him. We stoned him at the place of prayer (either that of 'Id or a 
funeral). When the stones hurt him, he ran away. We caught him in the 
Harra and stoned him (to death). This hadith has been narrated through 
another chain of transmitters. 
সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৭, হাক্তেস নম্বর ৪২০৬ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-
smt.php#017.4206 
When it was the fourth time, a ditch was dug for him and he (the Holy 
Prophet) pronounced judg- ment about him and he was stoned. ---And she 
was put in a ditch up to her chest and he commanded people and they 
stoned her. Khalid b Walid came forward with a stone which he flung at 
her head and there spurted blood on the face of Khalid and so he abused 
her. Allah's Apostle (may peace be upon him) heard his (Khalid's) curse 
that he had huried upon her. Thereupon he (the Holy Prophet) said: Khalid, 
be gentle. By Him in Whose Hand is my life, she has made such a 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php
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repentance that even if a wrongful tax-collector were to repent, he would 
have been forgiven. Then giving command regarding her, he prayed over 
her and she was buried. 
সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৭, হাক্তেস নম্বর ৪২০৯ 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-
smt.php#017.4209 
(প্রাসক্তেক অংে) --I asked the scholars (if this could serve as an expiation for 
this offence). They informed me that my son deserved one hundred lathes 
and exile for one year. and this woman deserved stoning (as she was 
married). Thereupon Allah's Messenger (may peace he upon him) said: By 
Him in Whose Hand is my life. I will decide between you according to the 
Book of Allah. The slave-girl and the goats should be given back, and your 
son is to be punished with one hundred lashes and exile for one year. 
And, O Unais (b. Zuhaq al-Aslami), go to this woman in the morning, and if 
she makes a confession, then stone her. --she made a confession. And 
Allah's Messenger (may peace be upon him) made pronouncement about 
her and she was stoned to death. 
কৃতজ্ঞতা: 
http://www.thereligionofpeace.com/quran/001-adultery_punishment.htm 
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১০৬: আময়োর প্রক্তত অপব্াে-৫: েক্তরয়া রামজয ধ্ষমণ ও তার অক্তেমযা ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আক্তে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর একান্ত পাক্তরব্াক্তরক ক্তব্ষয়, ক্তপ্রয় পেী 
আময়োর প্রক্তত অপব্াে গোিমনর অক্তেপ্রাময় 'তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে’ গয-সেস্ত ব্াণী 
ব্ষমণ কমরক্তেমলন, তা তাাঁর স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নী (Psycho-biography) গ্রন্থ 
কুরামনর গকান অধ্যাময় ক্তলক্তপব্দ্ধ আমে; ক্ততক্তন তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে ব্যক্তেিার ও 
ধ্ষমণ প্রোমণর জনয অব্েয প্রময়াজনীয় িার জন পুরুষ সাক্ষী হাক্তজর করার গয-আমেে 
জাক্তর কমরমেন, তা একজন অক্তেমযা কারীর পমক্ষ হাক্তজর করা কী কারমণ প্রায় অসম্ভব্ 
ও েুাঃসাধ্য; এই েুাঃসাধ্য প্রোণ হাক্তজর ব্যক্ততমরমক গকামনা ব্যক্তি যক্তে কারও ক্তব্রুমদ্ধ 
ব্যক্তেিার ও ধ্ষমমণর অক্তেমযা  আনয়ন কমরন, তমব্ েুহাম্মমের আমেেকৃত ক্তব্ধ্ামন গসই 
ব্যক্তির োক্তস্ত কী হমব্; েুহাম্মমের আমেেকৃত এই ক্তব্ধ্ামন ইসলামের ঊষালে গথমক 
আজ অব্ক্তধ্ তাাঁর এই আমেে ও অনুোসন পালনকারী সোমজ কীোমব্ প্রায় সকল 
ধ্ষমকই পায় োড়া ও নারীরা হয় অক্তেযুি; গসই অক্তেযুি ব্যক্তির োক্তস্ত কী ও তা কী 
অোনুক্তষক নৃেংসতায় কাযমকর করা হয় - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা আম র পমব্ম করা 
হময়মে। েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর সৃষ্ট আল্লাহর নামে "সূরা আন-নূর অধ্যাময় 
(িযাোর ২৪)" অনযানয আর গয সেস্ত ব্ানী ব্ষমণ কমরমেন তা হমলা, 
েুহাম্মমের োষায়: 
[ব্া াড়ম্বরপূণম, গস্বচ্ছািারী, হুেক্তক-োসাক্তন ও োপ-অক্তেোপ জাতীয় ব্াকয পক্তরহার] 
২৪:৬-৭ – “এব্ং যারা তামের স্ত্রীমের প্রক্তত অপব্াে আমরাপ কমর এব্ং তারা ক্তনমজরা 
োড়া তামের গকান সাক্ষী গনই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষয এোমব্ হমব্ গয, গস আল্লাহর কসে 
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গখময় িারব্ার সাক্ষয গেমব্ গয, গস অব্েযই সতযব্ােী। (৭) এব্ং পঞ্চেব্ার ব্লমব্ গয, 
যক্তে গস ক্তেথযাব্ােী হয় তমব্ তার উপর আল্লাহর লানত”।   
২৪:৮-৯- “এব্ং স্ত্রীর োক্তস্ত রক্তহত হময় যামব্ যক্তে গস আল্লাহর কসে গখময় িার ব্ার সাক্ষয 
গেয় গয, তার স্বােী অব্েযই ক্তেথযাব্ােী; (৯) এব্ং পঞ্চেব্ার ব্মল গয, যক্তে তার স্বােী 
সতযব্ােী হয় তমব্ তার ওপর আল্লাহর  যব্ গনমে আসমব্”।           
>>> ইব্মন কাক্তথর ও অনযানয কুরান তিসীরকার এব্ং ইোে বু্খারীর ব্ণমনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে তাাঁর এই আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন এক ক্তব্মেষ ঘিনার 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত। গসই ঘিনাক্তি হমলা: [1] [2] 
'ক্তহলাল ক্তব্ন উোইয়া নামের এক অনুসারী েুহাম্মমের কামে অক্তেমযা  আমনন এই ব্মল 
গয, তার স্ত্রী সাক্তরক ক্তব্ন সাহো নামের এক গলামকর সামথ অনব্ধ্ গযৌনসম্পমকম ক্তলপ্ত 
ক্তেল। অক্তেমযা ক্তি গোনার পর েুহাম্মে তামক ব্মলন গয, "গতাোমক এই অক্তেমযাম র 
প্রোণ (িারজন সাক্ষী) হাক্তজর করমত হমব্, আর তা না পারমল গতাোর ক্তপমঠ আইক্তন 
োক্তস্ত (িাবু্মকর কোঘাত) প্রময়া  করা হমব্।" 
ক্তহলাল জব্ামব্ ব্মল গয, "গহ আল্লাহর নব্ী, যক্তে আোমের গকামনা গলাক প্রতযক্ষ কমর 
গয, তার স্ত্রী অনয গকামনা পুরুমষর সমে গযৌনসম্পমকম ক্তলপ্ত, তখনও ক্তক তামক সাক্ষী 
গযা ামড়র জনয গযমত হমব্?" জব্ামব্ েুহাম্মে ব্লমতই থামকন গয গয, "গতাোমক এই 
অক্তেমযাম র প্রোণ (িারজন সাক্ষী) হাক্তজর করমত হমব্, আর তা না পারমল গতাোর 
ক্তপমঠ আইক্তন োক্তস্ত (িাবু্মকর কোঘাত) প্রময়া  করা হমব্।" 
তা শুমন ক্তহলাল ব্মল, "আক্তে সক্ততয কথা ব্লক্তে ও আল্লাহ তা আপনার কামে প্রকাে 
করমব্ন, যামত আক্তে আোর এই োক্তস্ত গথমক গরহাই গপমত পাক্তর।" তখন ক্তজব্রাইল 
ওপমরর (২৪:৬-৯) এই ব্াণীগুমলা ক্তনময় হাক্তজর হয়। অতাঃপর ক্তহলাল ও তার স্ত্রী 
েুহাম্মমের কামে এই ক্তনমেমে অনুযায়ী েপথ কমর। 
(Narrated Ibn Abbas: Hilal bin Umaiya accused his wife of 
committing illegal sexual intercourse with Sharik bin Sahma' and 
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filed the case before the Prophet. The Prophet said (to Hilal), "Either 
you bring forth a proof (four witnesses) or you will receive the legal 
punishment (lashes) on your back." Hilal said, "O Allah's Apostle! If 
anyone of us saw a man over his wife, would he go to seek after 
witnesses?" The Prophet kept on saying, "Either you bring forth the 
witnesses or you will receive the legal punishment (lashes) on your 
back."Hilal then said, "By Him Who sent you with the Truth, I am 
telling the truth and Allah will reveal to you what will save my back 
from legal punishment." Then Gabriel came down and revealed to 
him:-- 'As for those who accuse their wives...' (24.6-9) The Prophet 
recited it till he reached: '... (her accuser) is telling the truth.'---). [1] 
অথমাৎ, ঘিনাস্থমল উপক্তস্থত গথমক এক-েুই ব্া ক্ততন জন পুরুষ (িার জমনর কে) যক্তে 
গকামনা ধ্ষমণ ব্া ব্যক্তেিার িাকু্ষষ প্রতযক্ষ কমর, তথাক্তপও েুহাম্মমের আমেেকৃত এই 
ক্তব্ধ্ামন এক্তিমক ধ্ষমণ ব্া ব্যক্তেিামরর প্রোণ ক্তহসামব্  ণয করা হমব্ না! শুধু্ তাইই নয়, 
অক্তেমযা কারীর প্রমতযক গক আক্তেক্তি কমর গোররা োরা হমব্। 
প্রোমণর জনয অব্েয-প্রময়াজনীয় িার জন পুরুষ সাক্ষী! প্রতযক্ষেেমী গকামনা নারীর সাক্ষী 
এ গক্ষমত্র গ্রহণমযা য হমব্ না, তা তাাঁরা সংখযায় পাাঁি-েে-ক্তব্ে-েত সহস্র জনই গহাক 
না গকন! "প্রোণ ব্যক্ততমরমক" অক্তেমযা  োক্তখমলর অপরামধ্ এই প্রতযক্ষেেমী নারীমের 
প্রমতযকমক আক্তেক্তি কমর গোররা গেমর তাাঁমের ক্তপঠ রিাক্ত করা হমব্ (২৪:৪-৫)।" 
এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত ক্তনমজ িাকু্ষষ প্রতযক্ষ করার পমরও গকামনা ব্যক্তি গয ধ্ষমমকর ক্তব্রুমদ্ধ 
অক্তেমযা  আনমত সাহস করমব্ন না, তা ব্লাই ব্াহুলয! 
অতাঃপর েুহাম্মে তাাঁর পেী আময়োর প্রক্তত অপব্ামের ক্তব্ষয়ক্তি হাক্তজর কমরন: ২৪:১১-
২২- যার আমলািনা পব্ম: ১০৪ এ করা হময়মে। 
অতাঃপর ক্ততক্তন 'নারীমের ক্তহজাব্' ক্তব্ষময় আমেে জারী কমরন: 
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২৪:৩০-৩১ – “েুক্তেনমেরমক ব্লুন, তারা গযন তামের েৃক্তষ্ট নত রামখ এব্ং তামের 
গযৌনাের গহিাযত কমর। এমত তামের জনয খুব্ পক্তব্ত্রতা আমে। ক্তনশ্চয় তারা যা কমর 
আল্লাহ তা অব্ক্তহত আমেন। (৩১) ঈোনোর নারীমেরমক ব্লুন, তারা গযন তামের 
েৃক্তষ্টমক নত রামখ এব্ং তামের গযৌন অমের গহিাযত কমর। তারা গযন যা সাধ্ারণতাঃ 
প্রকােোন, তা োড়া তামের গসৌন্দযম প্রেেমন না কমর এব্ং তারা গযন তামের োথার 
ওড়না ব্ক্ষ গেমে গিমল রামখ এব্ং তারা গযন তামের স্বােী, ক্তপতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বােীর 
পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুসু্পত্র, েক্তেপুত্র, স্ত্রীমলাক অক্তধ্কারেুি ব্াাঁেী, গযৌনকােনােুি পুরুষ, ও 
ব্ালক, যারা নারীমের গ াপন অে সম্পমকম অজ্ঞ, তামের ব্যতীত কামরা আমে তামের 
গসৌন্দযম প্রকাে না কমর, তারা গযন তামের গ াপন সাজ-সজ্জা প্রকাে করার জনয গজামর 
পেিারণা না কমর। েুক্তেন ণ, গতােরা সব্াই আল্লাহর সােমন তওব্া কর, যামত গতােরা 
সিলকাে হও”। [3] 
তারপর, ক্তব্ময় োেীর পরােেম: 
২৪: ৩২-৩৩– “গতাোমের েমধ্য যারা ক্তব্ব্াহহীন, তামের ক্তব্ব্াহ সম্পােন কমর োও 
এব্ং গতাোমের োস ও োসীমের েমধ্য যারা সৎকেমপরায়ন, তামেরও। তারা যক্তে ক্তনাঃস্ব 
হয়, তমব্ আল্লাহ ক্তনজ অনুগ্রমহ তামেরমক সচ্ছল কমর গেমব্ন। আল্লাহ প্রািুযমেয়, 
সব্মজ্ঞ। (৩৩) যারা ক্তব্ব্ামহ সােথম নয়, তারা গযন সংযে অব্লম্বন কমর গয পযমন্ত না 
আল্লাহ ক্তনজ অনুগ্রমহ তামেরমক অোব্েুি কমর গেন। গতাোমের অক্তধ্কারেুিমের 
েমধ্য যারা েুক্তির জনয ক্তলক্তখত িুক্তি করমত িায়, তামের সামথ গতােরা ক্তলক্তখত িুক্তি 
কর যক্তে জান গয, তামের েমধ্য কলযাণ আমে। আল্লাহ গতাোমেরমক গয, অথম-কক্তড় 
ক্তেময়মেন, তা গথমক তামেরমক োন কর। গতাোমের োসীরা ক্তনমজমের পক্তব্ত্রতা রক্ষা 
করমত িাইমল গতােরা পাক্তথমব্ জীব্মনর সম্পমের লালসায় তামেরমক ব্যক্তেিামর ব্াধ্য 
কামরা না। যক্তে গকহ তামের উপর গজার-জব্রেক্তস্ত কমর, তমব্ তামের উপর গজার-
জব্রেক্তস্তর পর আল্লাহ তামের প্রক্তত ক্ষোেীল, পরে েয়ালু”। [4]        
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>>> আগ্রাসী হােলায় ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ াত্র-প্রধ্ামনর কনযা জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত 
আল-হাক্তরথমক ব্ন্দী করার পর অসহায় জুয়াইক্তরয়া তাাঁর েক্তনব্ থাক্তব্ত ক্তব্ন কাময়স এর 
কাে গথমক েুক্তি লামের জনয কীোমব্ এক ক্তলক্তখত আমব্েন কমরক্তেমলন তার 
আমলািনা পব্ম: ১০১-এ করা হময়মে। 
তারপর, নারী-পুরুষরা কীোমব্ িলামিরা করমব্ন গস ক্তব্ষময়: 
২৪:৫৮-৫৯- গহ েুক্তেন ণ! গতাোমের োসোসীরা এব্ং গতাোমের েমধ্য যারা প্রাপ্ত ব্য়স্ক 
হয়ক্তন তারা গযন ক্ততন সেময় গতাোমের কামে অনুেক্তত গ্রহণ কমর, িজমরর নাোমযর 
পূমব্ম, েুপুমর যখন গতােরা ব্স্ত্র খুমল রাখ এব্ং এোর নাোমযর পর। এই ক্ততন সেয় 
গতাোমের গেহ গখালার সেয়। এ সেময়র পর গতাোমের ও তামের জমনয গকান গোষ 
গনই। গতাোমের এমক অপমরর কামে গতা যাতায়াত করমতই হয়, এেক্তন োমব্ আল্লাহ 
গতাোমের কামে সুস্পষ্ট আয়াতসেূহ ক্তব্বৃ্ত কমরন। আল্লাহ সব্মজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়। গতাোমের 
সন্তান -সন্তক্ততরা যখন ব্াময়াপ্রাপ্ত হয়, তারাও গযন তামের পূব্মব্তমীমের নযায় অনুেক্তত 
িায়। এেক্তনোমব্ আল্লাহ তাাঁর আয়াতসেূহ গতাোমের কামে ব্ণমনা কমরন। আল্লাহ 
সব্মজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়। 
আব্ারও 'নারীমের ক্তহজাব্' ক্তব্ষময়: 
২৪:৬০- “বৃ্দ্ধা নারী, যারা ক্তব্ব্ামহর আো রামখ না, যক্তে তারা তামের গসৌন্দযম প্রকাে 
না কমর তামের ব্স্ত্র খুমল রামখ। তামের জমনয গোষ গনই, তমব্ এ গথমক ক্তব্রত থাকাই 
তামের জমনয উিে। আল্লাহ সব্মমশ্রাতা, সব্মজ্ঞ”। 
>>> সংমক্ষমপ, েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর আমেেকৃত ক্তব্ধ্ামন ধ্ষমণ প্রোণ করা অতযন্ত 
েুাঃসাধ্য একক্তি ব্যাপার। আর এই েুাঃসাধ্য প্রোণ হাক্তজর ব্যক্ততমরমক কারও ক্তব্রুমদ্ধ 
অক্তেমযা  হাক্তজর করমল অক্তেমযা কারীমকই ক্তনক্তশ্চত োক্তস্তর ক্তেকার হমত হয়। 
েুহাম্মমের এই আমেমের েয়াব্হ ক্তিত্র হমলা - িার জন পুরুমষর সাক্ষয ব্যক্ততমরমক নারীর 
সাক্ষয কখমনাই গ্রহণমযা য হয় না, তা তাাঁরা সংখযায় যত অক্তধ্কই গহান না গকন! 
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এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত পৃক্তথব্ীর গয গকামনা েক্তরয়া রামজয ধ্ষমকমের ক্তব্রুমদ্ধ অক্তেমযা  োময়র 
করা হয় না। ধ্ষমকরা তামের ধ্ষমণকাযম সম্পন্ন করমত পামরন প্রায় ক্তনক্তশ্চমন্ত। ক্তনক্তশ্চত 
োক্তস্তর েময় ধ্ক্তষমতারা ধ্ষমকমের ক্তব্রুমদ্ধ অক্তেমযা  োক্তখল কমরন না। নারীরা পমে পমে 
হন ক্তন ৃহীত ও লাক্তঞ্ছত। "আল্লাহর নামে" েুহাম্মমের এই ক্তব্ধ্ান নারীমের জনয এক 
েরণিাাঁে োড়া আর ক্তকেুই নয়! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৬, ব্ই নম্বর ৬০, হাক্তেস নম্বর ২৭১:  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-
prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5325-
sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-271.html 
[2] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর: The Reason why the Ayah of Li`an (for those 
who accuse their wives of illegal sex) was revealed (24:6-11): 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=244
2&Itemid=79 
Al-Ifk (the Slander) – next 10 aya (24:11-22) – regarding Ayesha: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=244
1&Itemid=79 
তািসীর যালালীন ও অনযানয: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24
&tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2  
[3] 'নারীমের ক্তহজাব্' ক্তব্ষময় আমেে জারী: 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5325-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-271.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5325-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-271.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5325-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-271.html
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2442&Itemid=79
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2442&Itemid=79
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2441&Itemid=79
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2441&Itemid=79
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
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http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=243
0&Itemid=79 
This is a command from Allah to the believing women, and jealousy on His 
part over the wives of His believing servants. It is also to distinguish the 
believing women from the women of the Jahiliyyah and the deeds of the 
pagan women. The reason for the revelation of this Ayah was mentioned 
by Muqatil bin Hayyan, when he said: "We heard -- and Allah knows best 
-- that Jabir bin `Abdullah Al-Ansari narrated that Asma' bint Murshidah 
was in a house of hers in Bani Harithah, and the women started coming 
in to her without lower garments so that the anklets on their feet could 
be seen, along with their chests and forelocks. Asma' said: `How ugly this 
is!' Then Allah revealed: 
[4] ইব্মন কাক্তথমরর কুরান তিক্তসর 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=242
5&Itemid=79 
 
And force not your slave-girls to prostitution...) Among the people of the 
Jahiliyyah, there were some who, if he had a slave-girl, he would send her 
out to commit Zina and would charge money for that, which he would 
take from her every time. When Islam came, Allah forbade the believers 
to do that. The reason why this Ayah was revealed, according to the 
reports of a number of earlier and later scholars of Tafsir, had to do 
with`Abdullah bin Ubayy bin Salul. He had slave-girls whom he used to 
force into prostitution so that he could take their earnings and because 
he wanted them to have children which would enhance his status, or so 
he claimed. 

  

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2430&Itemid=79
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2430&Itemid=79
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2425&Itemid=79
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2425&Itemid=79
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১০৭: আময়োর প্রক্তত অপব্াে- ৬: অপব্ােকারীমক পুরস্কামর েূক্তষত! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একাক্তে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর একান্ত ক্তব্শ্বস্ত অনুসারী ও পক্তরব্ার 
সেসযরা তাাঁর ক্তপ্রয় পেী আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কমরর ওপর গয-ব্যক্তেিামরর অক্তেমযা  
আমরাপ কমরক্তেমলন, তার সতযতা প্রোমণর জনয ক্ততক্তন তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে 
অক্তেমযা কারীমের কামে কী সাক্ষয হাক্তজর করার আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন; এই প্রোণ 
হাক্তজর ব্যক্ততমরমক আময়োর ওপর ব্যক্তেিামরর অক্তেমযা  আমরাপকারী েমলর েুখয 
সেসযমের ক্ততক্তন কী োক্তস্তর হুকুে জাক্তর কমরক্তেমলন; তাাঁর ক্তনমেমক্তেত এই সাক্ষয উপক্তস্থত 
কমর গকামনা ধ্ষমণ ও ব্যক্তেিার প্রোণ করা কী কারমণ প্রায় অসম্ভব্ (Almost 
impossible) ও ব্াস্তব্তাক্তব্ব্ক্তজমত একক্তি প্রস্তাব্না; আল্লাহর নামে তাাঁর এই ক্তনমেমে 
কীোমব্ তাাঁর েতব্াে (েক্তরয়া আইন) অনুসারী সোমজর নারীমের জনয “এক েরণ 
িাাঁে” - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা  ত েুক্তি পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] 
পূব্ম প্রকাক্তেমতর (পব্ম: ১০৪) পর: 
'সািওয়ান ক্তব্ন আল-েুয়ািাল যখন জানমত পায় গয, হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত তার ক্তব্রুমদ্ধ 
অপব্াে েক্তড়ময়ক্তেল ও কক্তব্তার োধ্যমে পমরাক্ষোমব্ তার ক্তব্রুমদ্ধ ও ইসলাে-
গ্রহণকারী েুোর এর আরব্মের (Arabs of Mudar) ক্তব্রুমদ্ধ ব্মল গব্ক্তড়ময়ক্তেল, তখন 
গস তরব্াক্তর হামত তার সমু্মখীন হয়। ইয়াকুব্ ক্তব্ন উতব্া আোমক যা ব্মলমেন, তা 
হমলা, সািওয়ান তার সমু্মখীন হয় ও তার তরব্াক্তর ক্তেময় তামক আঘাত কমর। [4]  
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েুহাম্মে ক্তব্ন ইব্রাক্তহে ক্তব্ন আল-হাক্তরথ আল-তাময়ক্তে আোমক ব্মলমেন: যখন গস 
হাসানমক আঘাত কমর, তখন থাক্তব্ত ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন আল-সােোস (Thabit b. 
Qays b. al-Shammas) নামের এক গলাক সািওয়ামনর ওপর োাঁক্তপময় পমড় ও তার 
হাত েুমিা তার  লার সামথ গব্াঁমধ্ গিমল। তারপর তামক গস ব্ানু আল-হাক্তরথ ক্তব্ন 
আল-খাযরাজ গ ামত্রর এক গলামকর ব্াক্তড়মত ধ্মর ক্তনময় আমস।  
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন রাওয়াহা (Abdullah b. Rawaha) তার সমু্মখীন হয় ও ক্তজজ্ঞাসা কমর, 
ঘিনাক্তি কী ঘমিক্তেল। গস ব্মল, "আক্তে ক্তক গতাোমক অব্াক কমরক্তে? গস হাসান গক 
তার তরব্াক্তর িারা আঘাত কমরমে; আল্লাহর কসে, গস হয়মতা তামক গেমরই গিলমতা।" 
আব্েুল্লাহ তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত িায় গয, গস যা কমরমে, তা আল্লাহর নব্ী 
অব্ ত আমেন ক্তক না। জব্ামব্ যখন গস ব্মল, ক্ততক্তন তা অব্ ত নন, তখন গস ব্মল 
গয, গস েুাঃসাহসী কাজ কমরমে এব্ং গস গযন অব্েযই এই গলাকক্তিমক গেমড় গেয়। গস 
তাই কমর।  
অতাঃপর তারা আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও তাাঁমক সেস্ত ঘিনা খুমল ব্মল। ক্ততক্তন 
হাসান ও সািওয়ানমক গডমক পাঠান। পমরর জন [সািওয়ান] ব্মল, "গস আোমক 
এেন অপোন ও ব্যে কমরমে গয, আক্তে আোর রা  সেলামত না গপমর তামক আঘাত 
কমরক্তে।" 
আল্লাহর নব্ী হাসানমক ব্মলন, "তুক্তে ক্তক আোর গলাকমের এই কারমণ কু-নজমর গেমখা 
গয, আল্লাহ তামেরমক ইসলামে সাক্তেল কমরমে?" ক্ততক্তন আরও ব্মলন, "গতাোর ওপর 
যা ঘমিমে, গস ব্যাপামর সহনেীল হও।" হাসান ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, এক্তি আপনার 
এক্তিয়ার (It is yours, O apostle)।" 
এই একই সংব্ােোতা আোমক ব্মলমেন গয, আল্লাহর নব্ী ক্ষক্ততপূরণ ব্াব্ে তামক ক্তব্র-
হা (Bir Ha) নামের এক জক্তে প্রোন কমরন, আজ েক্তেনায় গযখামন ব্ানু হুোময়লা-র 
েু ম অব্ক্তস্থত। এই জক্তেক্তি ক্তেল আবু্ তালহা ক্তব্ন সা'ক্তহ নামের এক গলামকর, ক্তযক্তন ক্তেক্ষা 
স্বরূপ এক্তি আল্লাহর নব্ীমক ক্তেময়ক্তেমলন; যা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারমণ ক্ততক্তন হাসানমক 
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োন কমরন (It was a property belonging to Abu Talha b. Sahl which 
he had given as alms to the apostle who gave it to Hassan for his 
blow); ক্ততক্তন তামক আরও োন কমরন ক্তেক্তরন নামের এক ক্তেেরীয় ক্তিষ্টান োসীমক, 
যার  মেম জন্ম হয় আব্েুল রহোন নামের তার এক সন্তান।  
আময়ো ব্লমতন, "ইব্নুল-েুয়ািাল সম্বমন্ধ তারা প্রশ্ন কমরক্তেল ও তারা জানমত 
গপমরক্তেল গয, গস পুরুষত্বহীন (impotent); গস কখমনাই গকামনা নারী স্পেম কমরক্তন। 
এই ঘিনার পর গস েহীে ক্তহমসমব্ েৃতুযব্রণ কমর।"’ 
আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ):  
'---আল্লাহর নব্ী হাসানমক োন কমরন ব্ারাহ (Barah) নােক স্থামন গব্ইরাহ (Bayrah) 
নামের এক িাাঁকা জক্তে (গযখামন গকামনা  াে- াোক্তল গনই) ও তার আমে পামে যা 
ক্তকেু আমে এব্ং ক্তেক্তরন নামের এক ক্তেেরীয় ক্তিষ্টান োসী।’  -অনুব্াে, িাইমিল, 
ও[**]গযা - গলখক। 
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় 
আেরা জানমত পাক্তর গয, গয-হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ক্তেমলন আময়োর ক্তব্রুমদ্ধ অপব্াে রিনা 
ও প্রিারকারী েমলর ক্ততন জন েুখয সেমসযর একজন - যামেরমক েুহাম্মমের আমেমে 
৮০ক্তি কমর গব্ত্রাঘাত করা হময়ক্তেল (পব্ম: ১০৪), গসই হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক েুহাম্মে 
শুধু্ গয এক ক্তব্োল সম্পক্তি প্রোমন পুরসৃ্কত কমরক্তেমলন তা-ই নয়; ক্ততক্তন তার 
গযৌনসুমখর জনয োন কমরক্তেমলন "ক্তেক্তরন" নামের এক ক্তেেরীয় ক্তিষ্টান োসীমক, গয-
োসীর  মেম হাসান জন্ম ক্তেময়ক্তেমলন এক গেমল সন্তান।  
প্রশ্ন হমলা, এই ঘিনাক্তি ক্তঠক কখন সংঘক্তিত হময়ক্তেল? আময়োমক ক্তনমেমাষ প্রোণ করার 
জনয আল্লাহর গরিামরমে েুহাম্মে-এর ব্াণীব্ষমণ ও হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক োক্তস্ত প্রময়া  
করার আম ? নাক্তক তার পমর? আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ধ্ারাক্তব্ব্রণীমত প্রতীয়োন 
হয় গয, উি ঘিনাক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেল আময়োমক ক্তনমেমাষ প্রোণ করার জনয েুহাম্মে-
এর ব্াণীব্ষমণ ও হাসানমক োক্তস্ত প্রময়া  করার পর। অথমাৎ হাসানমক অক্তেযুি ও োক্তস্ত 
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প্রময়া  করার পূব্ম পযমন্ত সািওায়ন ও আময়োমক ক্তনময় েুহাম্মে অনুসারীমের এই 
রিনার ক্তকেুই হয়মতা সািওয়ান জানমতন না। যক্তে ক্ততক্তন তা আম  গথমকই জানমতন, 
তমব্ ক্তনরপরাধ্ হাসানমক (েুহাম্মে তখনও তামক অক্তেযুি কমরনক্তন) আঘাত করার 
জনয সািওয়ামনর ক্তব্িার ও োক্তস্ত হওয়াই ক্তেল যুক্তিযুি। গযমহতু ঘিনাক্তি ঘমিক্তেল 
হাসানমক অপরাধ্ী সাব্যস্ত করার পর, হাসানমক আঘাত করার জনয েুহাম্মে সংকু্ষি 
সািওয়ানমক গকামনা োক্তস্ত প্রময়া  কমরনক্তন। 
গক এই ক্তেক্তরন?  
েুহাম্মে ক্তক তামক 'লুি' কমর গপময়ক্তেমলন ( ক্তণেত)? নাক্তক ক্ততক্তন তামক ক্রয় 
কমরক্তেমলন? 
উনু্মি েক্তি প্রময়াম  ক্তনরীহ জনপমের ওপর আক্রেণ িাক্তলময় তামের নারীমের ধ্মর 
ক্তনময় এমস গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত করার প্রক্তক্রয়ার োধ্যমে েুহাম্মে ক্তেক্তরনমক হস্ত ত 
কমরনক্তন, অনয গকামনা ব্যক্তির কাে গথমক ক্ততক্তন তামক ক্তকমনও আমননক্তন। েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, েুহাম্মে ইব্মন সাে প্রেুখ আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ ক্তেেরীয় সম্রাি আল-েুকাওক্তকস এর কাে গথমক ক্তেক্তরনমক উপমঢৌকন ক্তহসামব্ 
গ্রহণ কমরক্তেমলন। 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ জারীকৃত ইসলাে নােক ক্তব্ধ্ামন গকামনা নারীমক “লুি, ক্রয় 
ও উপমঢৌকন” ক্তহমসমব্ গ্রহণ কমর তার সামথ অব্াধ্ গযৌনক্তেলন সমূ্পণমরূমপ তব্ধ্! 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ ক্তিষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি 
গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৮-৪৯৯ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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[2] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ), েলুউে ৮, 
ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৬-
১৫২৯  
[3] অনুরূপ ব্ণমনা (Parallal): ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক: আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ 
ক্তিষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৪৩৬-
৪৩৯ http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-
0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২১২-২১৪ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] েুোর এর আরব্রা হমলন কুরাইে েুহাক্তজররা। েুোর হমলা উির আরমব্র এক ক্তব্োল 
গ াত্র সেক্তষ্ট; যামের েমধ্য ক্তেমলন কাময়স আইলান, হুোময়ল, খুজাোহ, আসা'ে, ক্তকনানাহ, 
কুরাইে, োব্ব্াহ ও তাক্তেে (Qays Aylan, Hudhayl, Khuzamah, Asad, Kinanah, 
Quraysh, Dabbah and Tamim)। হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত ক্তেমলন েক্তেনার আল-খাযরাজ 
গ ামত্রর অন্তেুমি। 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852
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১০৮: েুহাম্মমের গযৌনজীব্ন ও সন্তানজন্মোমনর ক্ষেতা! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তব্রাক্তে 

 
 

ক্তপ্রয় পেী আময়োর ক্তব্রুমদ্ধ অপব্াে রিনা ও প্রিারকারী েমলর েুখয সেসয হাসান 
ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক কী কারমণ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এক ক্তব্োল 
সম্পক্তি ও ক্তেক্তরন নামের এক ক্তেেরীয় ক্তিষ্টান োসী প্রোমনর োধ্যমে পুরসৃ্কত 
কমরক্তেমলন, েুহাম্মে কী উপাময় গসই সম্পক্তি ও োসীক্তির োক্তলক হময়ক্তেমলন - তার 
আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, েুহাম্মে ইব্মন সাে প্রেুখ আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ 
আমলকজাক্তন্দ্রয়ার (ক্তেের) সম্রাি আল-েুকাওক্তকস-এর কাে গথমক উপমঢৌকন ক্তহসামব্ 
শুধু্ ক্তেক্তরনমকই োসী ক্তহসামব্ গ্রহণ কমরনক্তন, ক্ততক্তন গ্রহণ কমরক্তেমলন ক্তেক্তরমনরই 
েক্তে োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া নামের আর এক সুন্দরী োসী ও োবু্র নামের এক োসমক।   
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: [1] [2] 
'আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্ক্তেন্ন স্থামন গপ্ররণ কমরন। সাক্তলত ক্তব্ন আের আল-
আক্তেক্তর-গক গপ্ররণ কমরন আল-ইয়াোোর োসক হুোহা-এর কামে [েধ্য আরমব্র ব্ানু 
হাক্তনিা গ াত্র প্রধ্ান]; আল-আলা ক্তব্ন আল-হােরাক্তেমক গপ্ররণ কমরন আল-ব্াহরাইমনর 
োসক আল-েুনক্তধ্র ক্তব্ন সাওয়ার-এর কামে; আের ক্তব্ন আল-আস গক গপ্ররণ কমরন 
ওোমনর োসক গজইিার ক্তব্ন জুলানোর-এর কামে; হাক্ততব্ ক্তব্ন আবু্ ব্ালতা-গক গপ্ররণ 
কমরন আমলকজাক্তন্দ্রয়ার োসক আল-েুকাওক্তকস-এর কামে, গস তার কামে তাাঁর ক্তিক্তঠক্তি 
হস্তান্তর কমর ও েুকাওক্তকস তামক িারজন োসী োন কমর, যামের একজন ক্তেল আল্লাহর 
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নব্ীর পুত্র ইব্রাহীমের োতা োক্তরয়া; ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলিা আল-কালক্তব্-গক গপ্ররণ কমরন 
ক্তসজার-এর কামে, গয ক্তেল গরাে সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস।’ 
আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণমনা: 
'গসই ব্ের [ক্তহজক্তর ৭ সাল, গে ৬২৮-এক্তপ্রল ৬২৯ সাল] হাক্ততব্ ক্তব্ন আবু্ ব্ালতা আল-
েুকাওক্তকস-এর ওখান গথমক ক্তিমর আমস; সামথ ক্তনময় আমস োক্তরয়া ও তার েক্তে 
ক্তেক্তরন, েুলেুল নামের তার এক োেী খচ্চর, ইয়ািুর নামের তার এক  াধ্া ও কময়ক 
গসি পক্তরধ্ান সােগ্রী। এই েুই োসীর সামথ আল-েুকাওক্তকস এক নপুংসক গলাকমক 
গপ্ররণ কমর ও গস তামের সমেই থামক। তামেরমক ক্তনময় গপৌঁোর আম ই হাক্ততব্ 
তামেরমক েুসলোন হওয়ার আহ্বান কমর, োক্তরয়া ও তার েক্তে তা গ্রহণ কমর। আল্লাহর 
নব্ী, তার উপর োক্তন্ত ব্ক্তষমত হউক, তামেরমক উমম্ম সুলাময়ে ক্তব্নমত ক্তেহান-এর সামথ 
ব্সব্ামসর ব্যব্স্থা কমর। োক্তরয়া ক্তেল সুন্দরী। আল্লাহর নব্ী তার েক্তেমক হাসান ক্তব্ন 
থাক্তব্মতর কামে গপ্ররণ কমর ও তার  মেম জন্ম গনয় আব্ে আর-রাহোন ক্তব্ন 
হাসান।’ [3] 
আল-তাব্ারীর অক্ততক্তরি ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর: 
'আল্লাহর নব্ীর অধ্ীমন ক্তেল োবু্র নামের এক নপুংসক োস, সম্রাি আল-েুকাওক্তকস 
যামক েুইজন োসী সহকামর পাক্তঠময়ক্তেমলন। যামের একজমনর নাে ক্তেল োক্তরয়া, যামক 
ক্ততক্তন উপপেী (Concubine) ক্তহসামব্ গ্রহণ কমরন। অনযজমনর নাে ক্তেল ক্তেক্তরন, হাসান 
ক্তব্ন থাক্তব্মতর ক্তব্রুমদ্ধ সািওয়ান ক্তব্ন েুয়ািামলর অপরাধ্ সংঘক্তিত হওয়ার পর যামক 
ক্ততক্তন হাসন-গক োন কমরক্তেমলন। ক্তেক্তরমনর  মেম এক গেমল সন্তান জন্ম লাে কামর, 
যার নাে হমলা 'আক্তব্ আল-রহোন ক্তব্ন হাসান। োবু্র নামের এই োসক্তিমক সম্রাি 
আল-েুকাওক্তকস পাক্তঠময়ক্তেমলন এই েুইজন োসীমক পাহারা ক্তেময় (েক্তেনায়) গপৌঁমে 
গেয়ার জনয। েক্তেনায় আ েমনর পর গস তামেরমক আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তনমব্েন 
কমর। 
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ব্লা হময় থামক গয, গস ক্তেল গসই গলাক (যামক) অক্তেযুি করা হগয়ক্তেল োক্তরয়ার সামথ 
(অপকেম) সাধ্মনর জনয। যার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহর নব্ী তামক খুন করার জনয 
আলীমক পাক্তঠময়ক্তেমলন। 
যখন গস আলীমক গেখমত পায় ও তার উমেেয বু্েমত পামর, তখন গস ক্তনমজমক 
এেনোমব্ অনাবৃ্ত কমর যতক্ষমণ না আলীর পূণম েৃক্তষ্টম াির হয় গয, গস সমূ্পণমরূমপ 
গখাজাকৃত, একজন পুরুমষর (সাধ্ারণত) যা থামক, তার ক্তকেুই তার গনই। তাই (আলী) 
তামক হতযা করা হমত ক্তব্রত থামক।’ [4] [5] 
(“The messenger of God also had a eunuch called Mabur, who was 
presented to him by al-Muqawqis with two slave girls; one of them 
was called Mariyah, whom he took as a concubine and the other [was 
called] Sirin, whom he gave to Hasan bin Thabit after Safwan bin 
al-Mu’attal had committed an offense against him. Sirin gave birth 
to a son called ‘abl al-Rahman bin Hasan. Al-Muqawqis had sent this 
eunuch with the two slave girls in order to escort them and guard 
them on the way [to Medina]. He presented them to the Messenger 
of God when they arrived. It is said that he was the one [with whom] 
Mariah was accused of [wrong doing], and that the Messenger of 
God sent ‘Ali to kill him’. When he saw Ali and what he intended to 
do with him, he uncovered himself until it became evident to Ali 
that he was completely castrated, not having anything left at all 
what men [normally] have, so [Ali] refrained from killing 
him.”) [4] [5]  অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  – গলখক 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, োক্তরয়া ক্তকব্ক্ততয়া 
ক্তেমলন অতযন্ত সুন্দরী এক েক্তহলা, েুহাম্মে তামক উপপেী (রক্তক্ষতা) ক্তহসামব্ ব্যব্হার ও 



 

 

P
ag

e4
6

9
 

গো  কমরন। যার  মেম জন্ম গনয় এক সন্তান, নাে রাখা হয় ইব্রাক্তহে। অতযন্ত 
ক্তেশুকামল (১৮ োস ব্য়স) এই ইব্রাক্তহে েৃতুযব্রণ কমরন। 
েুহাম্মমের প্রথে পেী খাক্তেজা ক্তব্নমত খুয়াক্তলে ক্তেমলন আরমব্র এক অতযন্ত ক্তব্েুষী ও 
সম্ভ্রান্ত েক্তহলা ব্যব্সায়ী। ক্ততক্তন েুহাম্মেমক প্রথমে ক্তনযুি কমরন তাাঁর ব্যব্সার এক 
কেমিারী ক্তহসামব্। পরব্তমীমত ক্ততক্তন েুহাম্মেমক ক্তব্ব্াহ কমরন। এই ক্তব্ব্াহকামল তাাঁর 
ব্য়স ক্তেল ৪০ ব্ের, আর েুহাম্মমের ব্য়স ক্তেল ২৫ ব্ের। ক্তব্ব্ামহর পর ক্ততক্তন 
েুহাম্মেমক তাাঁর পক্তরব্ামর ক্তনময় আমসন। েুহাম্মে ক্তেমলন তাাঁর পক্তরব্ামরর ঘরজাোই 
ও  তাাঁর সম্পমেই েুহাম্মমের েরণ-গপাষণ িমল (পব্ম- ৪১); অন্তমর অনয নারীসমম্ভা  ও 
ক্তব্ব্াহব্াসনা যতই তীব্র থাকুক ক্তকংব্া না থাকুক, এেন এক সম্মাক্তনত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
ধ্নী পেীর সম্পমে জীব্ন যাপনকারী গয-গকামনা স্বােীর জমনযই “ঐ পেীর 
জীব্েোয়” অনয নারীর প্রক্তত েুব্মলতা ও ক্তব্ব্াহব্াসনা প্রকাে ক্তনাঃসমন্দমহ 
ঐ ঘরজাোই স্বােীর সাোক্তজক ও অথমননক্ততক ক্তনরাপিা হুেক্তক। ক্তব্মেষ কমর গসই স্বােীক্তি 
যক্তে হন গব্-গরাজ ার ও তাাঁর পেীর তুলনায় কে সাোক্তজক েযমাোসম্পন্ন। অতযন্ত 
স্বল্পবু্ক্তদ্ধসম্পন্ন ঘরজাোই স্বােীও এেন েুাঃসাহসী আিরণ কমরন না, তাাঁর সাোক্তজক 
েযমাো ও জীক্তব্কার প্রময়াজমনই। 
"েুহাম্মমের িক্তরমত্র ব্হু নারী আসক্তি ক্তেল না" প্রোণ করার জনয গয-সেস্ত ইসলােী 
পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডত খাক্তেজার জীব্েোয় েুহাম্মে গকামনা ক্তিতীয় ক্তব্ব্াহ কমরনক্তন যুক্তিক্তি 
উত্থাপন কমরন, তাাঁরা, গব্াধ্ কক্তর, েুমল যান গয, েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন 
তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধসম্পন্ন োনুষ। তাাঁরা ক্তনশ্চয়ই গব্াোমত িান না গয, এক অতযন্ত স্বল্পবু্ক্তদ্ধসম্পন্ন 
ঘরজাোই স্বােীও যা কমরন না, েুহাম্মে তা-ই করমব্ন? 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ব্হু নারীমত আসি ক্তেমলন ক্তক না, তার প্রোণ ইক্ততহাস হময় 
আমে েুহাম্মমের স্বরক্তিত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান এব্ং তাাঁরই েতব্ামে ক্তব্শ্বাসী 
ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারীমের ক্তলক্তখত ক্তসরাত ও হাক্তেমসর ব্ণমনায়। েক্তেনায় েুহাম্মমের 
গস্বচ্ছাক্তনব্মাসমনর (ক্তহজরত) প্রায় ক্ততন ব্ের আম  (৬১৯ সাল) খাক্তেজার েৃতুয হয়। 
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খাক্তেজার েৃতুযর পর েুহাম্মে ব্হু নারীমক ক্তব্ব্াহ কমরন। গোি ১৩ জমনর সমে সংসার 
কমরন, ১১ জমনর সামথ একমত্র। [6] 
েৃতুযকামল (৬৩২ ক্তিষ্টামব্দ) েুহাম্মে গয-নয়জন স্ত্রী জীক্তব্ত গরমখ যান, তাাঁরা হমলন: 
১) সওো ক্তব্নমত যাোহ; ২) আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর; ৩) হািসা ক্তব্নমত উের আল-
খািাব্; ৪) ক্তহন্দ ক্তব্নমত আক্তব্ উোইয়া (উমম্ম সালাো); ৫) জুয়াইক্তরয়া ক্তব্নমত আল-
হাক্তরথ, ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ াত্র আক্রেণকামল যামক ক্ততক্তন হস্ত ত কমরক্তেমলন (পব্ম: 
১০১); ৬) উমম্ম হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত আবু্-সুক্তিয়ান ক্তব্ন হারব্; ৭) যয়নাব্ ক্তব্নমত জাহাে, 
ইক্ততপূমব্ম ক্তযক্তন ক্তেমলন তাাঁর পাক্তলত পুত্র যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা-এর স্ত্রী (পব্ম-৩৯), েুহাম্মে 
তাাঁমক ঐেী ব্াণী (৩৩:৩৭) অব্তারণার োধ্যমে তব্ধ্ কমরক্তেমলন; ৮) সাক্তিয়া ক্তব্নমত 
হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্, খায়ব্ার আক্রেণকামল যামক ক্ততক্তন হস্ত ত কমরক্তেমলন; ৯) োয়েুনা 
ক্তব্নমত আল-হাক্তরথ, ক্তযক্তন ক্তেমলন তাাঁর ক্তনমজর িািীর গব্ান (িািা আল-আব্বাস ক্তব্ন 
আব্েুল েুিাক্তলমব্র োলী), েুহাম্মে তাাঁমক ঐেী ব্াণী (৩৩:৫০) অব্তারণার োধ্যমে তব্ধ্ 
কমরক্তেমলন। [7] [8] 
এ োড়াও েুহাম্মে আর গয সেস্ত নারীমক ক্তব্ব্াহ কমরক্তেমলন, তাাঁরা হমলন: 
 

১০) সানা (অথব্া সা'ব্া) ক্তব্নমত আসো ক্তব্ন আল-সালত; ১১) আল-োনব্া ক্তব্নমত 
আের আল-ক্ত িাক্তরয়া; ১২) ঘাক্তযয়া ক্তব্নমত জাক্তব্র; ১৩) আসো ক্তব্নমত আল-
নুোন; ১৪) রায়হানা ক্তব্নমত আের ক্তব্ন খুনািা, ব্ানু কুরাইজা গ াত্র আক্রেণকামল যামক 
ক্ততক্তন হস্ত ত কমরক্তেমলন (পব্ম- ৯৩); ১৫) যয়নাব্ ক্তব্নমত খুযাময়ো (উমম্ম আল-
ক্তেসক্তকন); ১৬) োরাি ক্তব্নমত খাক্তলিা; ১৭) আল-আক্তলয়া ক্তব্নমত 
যাক্তব্য়ান; ১৮) কুতাময়লা ক্তব্নমত কাময়স; ১৯) িাক্ততো ক্তব্নমত শুরাইয়া;; ২০) আেরা 
ক্তব্নমত ইয়াক্তজে ও ২১) লাইলা ক্তব্নমত খাক্ততে। 
 

এ োড়াও তাাঁর ক্তেল আরও িার জন রক্তক্ষতা (Concubine): 
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োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া োড়াও আরও ক্ততন জন, তাাঁরা হমলন: রায়হানা ক্তব্নমত যাময়ে ক্তব্ন 
আল-কুরাইজা, ব্লা হয় ক্ততক্তন ক্তেমলন ব্ানু নাক্তের গ ামত্রর; যয়নাব্ ক্তব্নমত জাহাে-এর 
োনকৃত এক োসী ও অনয একজন যুদ্ধব্ক্তন্দনী (যার নাে জানা যায় না)। 
েুহাম্মে তাাঁর ঐেী ব্াণীর োধ্যমে োক্তলকানােুি োসীমের সামথ গযৌনকেম সমূ্পণমরূমপ 
তব্ধ্ কমরমেন: 
২৩:১-৭ - "েুক্তেন ণ সিলকাে হময় গ মে, যারা ক্তনমজমের নাোময ক্তব্নয়-নম্র; যারা 
অনথমক কথা-ব্াতমায় ক্তনক্তলমপ্ত, যারা যাকাত োন কমর থামক এব্ং যারা ক্তনমজমের 
গযৌনােমক সংযত রামখ। তমব্ তামের স্ত্রী ও োক্তলকানােুি োসীমের গক্ষমত্র সংযত না 
রাখমল তারা ক্ততরসৃ্কত হমব্ না। অতাঃপর গকউ এমেরমক োড়া অনযমক কােনা করমল 
তারা সীোলংঘনকারী হমব্।"      
>> ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে গথমক ব্তমোন কাল পযমন্ত সেস্ত ইসলােী উৎমসর 
ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি প্রায় সকল েহমল স্বীকৃত তা হমলা, “োক্তরয়া ক্তকব্ক্ততয়ার  মেম 
ইব্রাক্তহে নামের এক সন্তান োড়া েুহাম্মমের সেস্ত গেমল-গেময়র জন্ম খাক্তেজার 
 মেম”; যখন েুহাম্মমের ব্য়স ক্তেল ২৫-৩৫ ব্েমরর েমধ্য, আর খাক্তেজার ব্ময়স ৪০-
৫০ এর েমধ্য। তাাঁর গসই সন্তানরা হমলন: িার কনযা: যয়নাব্, রুকাইয়া, উমম্ম কুলসুে 
ও িাক্ততো। এমের সকমলই তাাঁর তথাকক্তথত নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর (৬১০ সাল) সেয় পযমন্ত 
গব্াঁমিক্তেমলন, ইসলাে গ্রহণ কমরক্তেমলন ও েক্তেনায় ক্তহজরত কমর তাাঁর সমে গযা  
ক্তেময়ক্তেমলন। ক্ততন পুত্র: আল-কামসে (গয-কারমণ েুহাম্মমের 'কুনাহ' ক্তেল আবু্ল 
কামসে), আল-তাক্তহর ও আল-ততয়ব্। তাাঁর তথাকক্তথত নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর আম ই তামের 
সকমলর েৃতুয হয়। [9] 
খাক্তেজার েৃতুযর পর গথমক েুহাম্মমের েৃতুযকাল পযমন্ত (৬১৯-৬৩২ সাল) সুেীঘম ১২-১৩ 
ব্েমর একোত্র োক্তরয়া ক্তকব্ক্ততয়া োড়া তাাঁর এতগুমলা স্ত্রী ও রক্তক্ষতামের গকউই  েমধ্ারণ 
কমরনক্তন! েুহাম্মে গযৌনকমেম অক্ষে ক্তেমলন, এেন ইক্ততহাস গকাথাও গনই; ব্রং ব্ক্তণমত 
আমে গয, ক্ততক্তন ক্তেমলন অেূতপূব্ম গযৌনক্ষেতার অক্তধ্কারী। একক্তব্ংে েতাব্দীর ক্তব্জ্ঞামনর 
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এই স্বণমযুম  ক্তিক্তকৎসা োমস্ত্রর সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাক্তেজার েৃতুয-পরব্তমী ক্তব্োল সংখযক 
পেী ও উপপেী সম্বক্তলত েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ েম্পক্ততরা ক্তেমলন ব্ন্ধযা (Infertile)! 
আধু্ক্তনক ক্তিক্তকৎসা োমস্ত্র ব্ন্ধযামত্বর সংজ্ঞা হমলা: 
"গকান েম্পক্তত যক্তে গকান প্রকার জন্ম-ক্তনয়ন্ত্রণ পদ্ধক্তত ব্যক্ততমরমক ঘন ঘন গযৌনসেে 
করা সমেও এক ব্েমরর েমধ্য ৩৫ ব্ের ব্য়মসর কে নারীর  মেম সন্তান ধ্ারণ করামত 
অসেথম হয়; ক্তকংব্া গকামনারূপ জন্মক্তনয়ন্ত্রণ পদ্ধক্তত ব্যক্ততমরমক ঘন ঘন গযৌনসেে করা 
সমেও েয় োমসর েমধ্য ৩৫ ব্ের ব্য়মসর গব্ক্তে নারীর  মেম সন্তান ধ্ারণ করামত 
অসেথম হয়; তমব্ গসই অব্স্থামক ব্লা হয় ব্ন্ধযাত্ব।" (‘Infertility is defined as 
failure of a couple to conceive after 12 months of regular intercourse 
without use of contraception in women less than 35 years of age; 
and after six months of regular intercourse without use of 
contraception in women 35 years and older’.)  
েম্পক্তত োমন হমলা, একজন পুরুষ ও একজন নারী। গসই ক্তহসামব্ েুহাম্মমের এই 
ক্তব্োল পক্তরব্ামর েম্পক্ততর সংখযা হমলা তাাঁর পেী ও উপপেী সংখযার সে পক্তরোণ। 
অথমাৎ, োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া োড়াও কেপমক্ষ ১৫ ক্তি (১৩জন স্ত্রী, যামের সামথ ক্ততক্তন 
সংসার কমরমেন ও েুই জন উপপেী), গযখামন েুহাম্মে ক্তেমলন একোত্র পুরুষ। গকামনা 
ক্তব্মেষ েম্পক্ততর ব্ন্ধযামত্বর কারণ োত্র ক্ততনক্তি: 
১) গসই নারী ক্তি ব্ন্ধযা, অথব্া 
২)  গসই পুরুষক্তি ব্ন্ধযা, অথব্া 
৩) গসই নারী ও পুরুষ উেময়ই ব্ন্ধযা। 
নারী ও পুরুমষর ব্ন্ধযাত্ব হমলা েুই প্রকামরর। গয-নারী কখমনাই  েমধ্ারণ কমরনক্তন ব্া 
গয-পুরুষ কখমনাই গকামনা নারীর  মেম সন্তামনর জন্ম ক্তেমত পামরনক্তন, তামক ব্লা হয় 
“Primary Infertility”; আর গয-নারী ইক্ততপূমব্ম  েমধ্ারণ কমরমেন অথব্া গয-পুরুষ 
ইক্ততপূমব্ম গকামনা নারীর  মেম সন্তামনর জন্ম ক্তেমত গপমরমেন, ক্তকন্তু পরব্তমীমত ক্ততক্তন 
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ব্ন্ধযা হময় ক্ত ময়মেন; তামক ব্লা হয় “Secondary Infertility”. Primary 
Infertility-এর গোক্ষে উোহরণ হমলা েুহাম্মমের এই ১৫জন পেী ও উপপেী, যারা 
এই এতগুমলা ব্ের যাব্ত গকামনা প্রকার জন্মক্তনয়ন্ত্রণ পদ্ধক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের 
গসই তথাকক্তথত অেূতপূব্ম গযৌন ক্ষেতার অংেীোর হওয়া সমেও কখমনাই  েমব্তী 
হনক্তন। Secondary Infertility-এর গোক্ষে উোহরণ হমলা েুহাম্মে; ক্তযক্তন ইক্ততপূমব্ম 
খাক্তেজার  মেম সন্তান জন্ম ক্তেময়ক্তেমলন, ক্তকন্তু পরব্তমীমত গকামনা প্রকার জন্মক্তনয়ন্ত্রণ 
পদ্ধক্তত ব্যক্ততমরমক ঘন ঘন গযৌনকেম সম্পােন করা সমেও ব্হু ব্েমর তাাঁর এতগুমলা 
পেী-উপপেীর কাউমকই  েমব্তী করমত পামরনক্তন। 
সন্তান জন্মোমনর জনয অব্েয প্রময়াজনীয় উপাোন হমলা (পব্ম: ৬) পুরুমষর ব্ীমযম 
(Semen) গুন ত োন ও পক্তরোমণর শুক্রাণু (sperm) ও নারীমের ক্তডম্বাণু (Ovum); 
শুক্রাণু ততক্তর হয় পুরুমষর অণ্ডমকামষর (Testicle) গেতমর গসক্তেক্তনক্তিরাস ক্তিউবু্ল 
(seminiferous tubules) নােক স্থামন, আর ক্তডম্বাণু ততক্তর হয় নারীর ক্তডম্বােময় 
(ovary); ব্ীমযমর উপাোন হমলা শুক্রাণু ও ব্ীযমরস। ব্ীযমরস ততক্তর হয় গসক্তেনাল 
গেসাইকুল (Seminal vesicle) ও প্রমস্টি (Prostate) গ্রক্তন্থর ক্তেতমর। অণ্ডমকাষ ও 
ক্তডম্বােয়-এর কাযমপ্রণালী ক্তনয়ক্তন্ত্রত হয় েক্তস্তমষ্কর অেযন্তমর হাইমপাথালাোস-ক্তপিুইিাক্তর ও 
অণ্ডমকাষ (ক্তডম্বােয়) িমক্রর (Hypothalamo-Pituitary-Gonadal axis) এক জক্তিল 
কাযমপ্রণালীর োধ্যমে। েরীমরর এই ক্ততনক্তি অমের গয-গকামনা একক্তি স্থামনর কাযমপ্রণালী 
গকামনা কারমণ ব্যাহত হমল শুক্রাণুর (ক্তডম্বাণুর) োন ও পক্তরোমণর তারতেয ঘমি। 
েতকরা ২৩ ো  গক্ষমত্র েম্পক্ততর ব্ন্ধযামত্বর কারণ হমলা - পুরুমষর স্বাস্থয ত সেসযা। 
পুরুমষর এই অব্স্থামক ক্তিক্তকৎসা োমস্ত্র “Male Infertility (পুরুমষর ব্ন্ধযাত্ব)" নামে 
আখযাক্তয়ত করা হয়, যা হমত পামর গোিােুক্তি পাাঁিক্তি স্বাস্থয ত কারমণ। গসই কারণগুমলা 
হমলা: শুক্রাণুহীন অব্স্থা (Azoospermia), অল্প-শুক্রাণু অব্স্থা (Oligospermia), 
েুব্মল শুক্রাণু অব্স্থা (Malformed sperm or inactive sperm), শুক্রাণু ক্তন মেমনর 
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নালীমত প্রক্ততব্ন্ধকতা (blocked reproductive tracts), অথব্া তা হমত পামর 
অজানা ব্া অসনাি কারমণ (Idiopathic)। 
সন্তান জন্ম োমন অক্ষে - এর অথম এই নয় গয, গসই ব্যক্তিক্তি গযৌনকমেম অক্ষে 
(পুরুষত্বহীন ব্া নপুংসক), ক্তিক্তকৎসা োমস্ত্র গয অব্স্থামক ব্লা হয় “Male Erectile 
Dysfunction”. একজন গযৌনকেম সম্পােমন সমূ্পণম সক্ষে পুরুষও হমত পামর 
সন্তানজন্মোমন সমূ্পণম অক্ষে; যক্তে তাাঁর ব্ীমযম শুক্রাণুর গুণ ত োন (Quality), অথব্া 
পক্তরোণ (Quantity), অথব্া শুক্রাণু ক্তন মেমন (Ejaculation) প্রক্ততব্ন্ধকতা 
থামক। একই োমব্ একজন গযৌনকমেম সমূ্পণম অক্ষে পুরুষও হমত পামর সন্তান জন্ম 
োমন সমূ্পণম সক্ষে; যক্তে তাাঁর শুক্রাণুর গুণ ত োন, অথব্া পক্তরোণ, অথব্া শুক্রাণু 
ক্তন মেমন গকামনাই  প্রক্ততব্ন্ধকতা না থামক। এই েু'ক্তি োরীক্তরক অসুস্থতা (পক্তরক্তস্থক্তত) 
এমক অপমরর পক্তরপূরক নয়। েুক্তি ক্তেন্ন পক্তরক্তস্থক্তত। 
 

প্রশ্ন হমলা, কী কারমণ েুহাম্মে পক্তরব্ামর এতগুমলা েম্পক্তত ক্তেমলন ব্ন্ধযা? 
উির হমলা, োত্র েুক্তি কারমণ: 
১) েুহাম্মমের এই ১৫জন পেী-উপপেী-র সকমলই ক্তেমলন ব্ন্ধযা (Primary 
Infertiity) 
২) েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন ব্ন্ধযা (Secondary Infertility) 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর ক্তব্ক্তেন্ন ব্য়সী এতগুমলা পেী ও উপপেীমের সব্াই ব্ন্ধযা 
হমব্ন, এেন ক্তিন্তা সমূ্পণম অমযৌক্তিক ও অনব্জ্ঞাক্তনক। সুতরাং প্রায় সুক্তনক্তশ্চতোমব্ই ব্লা 
যায় গয, খাক্তেজার  মেম েুহাম্মমের গেষ সন্তান জন্মোমনর পমরর গকামনা এক সেয় 
গথমক েৃতুযকাল পযমন্ত েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ক্তেমলন সন্তান জন্ম োমন অক্ষে 
(Secondary Infertility); অথমাৎ, আক্তে উৎস ব্ক্তণমত ইসলামের ইক্ততহামসর প্রাক্তপ্তসাধ্য 
তথয-প্রোমণর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় আেরা গয-সমতযর সন্ধান পাই, তা হমলা, 
খাক্তেজার েৃতুয-পরব্তমী েুহাম্মমের এতগুমলা পেী ও উপপেীর েমধ্য একোত্র 
 েমব্তী োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়ার সন্তান ইব্রাক্তহমের ক্তপতা েুহাম্মে ক্তেমলন না! 
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প্রশ্ন হমলা, োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়ার সন্তান ইব্রাক্তহমের ক্তপতা গক ক্তেমলন? 
ইক্ততহাস সব্ সেয় ক্তব্জয়ীর পমক্ষ, কীোমব্ তা ক্তব্কৃত করা হয়, তার ব্হু উোহরণ 
আেরা ইক্ততেমধ্যই প্রতযক্ষ কমরক্তে (পব্ম: ৪৫); োবু্র সক্ততযই নপুংসক ক্তেমলন ক্তক না, 
তা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জানা সম্ভব্ নয় এব্ং তা এই আমলািনায় েুখয ক্তব্মব্িযও নয়। এখামন 
গয-ক্তব্ষয়ক্তি েুখয, তা হমলা, োবু্র সন্তান জন্মোমন সক্ষে ক্তেমলন ক্তক না। কারণ, একজন 
নপুংসক (Male Erectile Disorder) ব্যক্তিও হমত পামরন সন্তান জন্মোমন সমূ্পণম 
সক্ষে, যা ক্তিক্তকৎসা ক্তব্জ্ঞামন আজ প্রোক্তণত সতয। আর গয-ক্তব্ষয়ক্তি েুখয, তা হমলা, 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তিত ইক্ততহামসর আমলামক আেরা 
ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন গয, সুেীঘম ১২-১৩ ব্েমরও একোত্র োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া োড়া 
েুহাম্মমের অনয গকামনা স্ত্রী ক্তকংব্া গযৌনোসী  েমধ্ারণ কমরনক্তন; আর গসই একোত্র 
 েমধ্াক্তরণী োসী োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়ার গেখাশুনার োক্তয়মত্ব ক্তেমলন োবু্র নামের এক 
োস, গয-োমসর সমে এই  েমধ্াক্তরণীর "অপকেম"-এর অক্তেমযা  ক্তেল; আর োবু্র তাাঁর 
পযান্ট খুমল আলীমক তার গযৌনাে গেক্তখময় সাক্ষাৎ েৃতুযর কব্ল গথমক গরহাই 
গপময়ক্তেমলন, যা প্রোণ কমর গয, এই অপকেমক্তি ক্তেল ক্তনাঃসমন্দমহ এই একোত্র  েমধ্াক্তরণী 
োক্তরয়া ও োবু্র এর েমধ্য গযৌনসম্পকম ঘক্তিত ব্যক্তেিার। 
ইোে বু্খাক্তরর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
ইোে বু্খারীর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, গযক্তেন ইব্ারাহীে-এর েৃতুয হয়, গসক্তেন 
ক্তেল ‘সূযমগ্রহণ’; তৎকালীন আরমব্র গলামকর ধ্ারণা ক্তেল গয, ‘সূযমগ্রহণ’ হয় গকামনা 
গলামকর েৃতুয ব্া জন্ম হমল। প্রক্তত েুহূমতমই জ মতর গকামনা না গকামনা োনুষ েৃতুযব্রণ 
করমে, আর ‘সূযমগ্রহণ’ হয় ব্হু ব্ের পমর পমর। তাই তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধর েুহাম্মে জানমতন 
গয, োনুমষর জন্ম ব্া েৃতুযর সামথ সূযমগ্রহমণর গকামনা সম্পকম থাকমত পামর না। ক্তকন্তু 
ক্ততক্তন  স্বাোক্তব্কোমব্ই জানমতন না, ‘সূযমগ্রহণ’-এর কারণ কী। ক্ততক্তন েীত-সন্ত্রস্ত হময় 
েসক্তজমে ক্ত ময় নাোমজ োাঁড়ান ও অমনক লম্বা সেয় ক্তনময় রুকু ও গসজো কমরন। 
তারপর নাোমজর পমর ক্ততক্তন সমূ্পণম অপ্রাসক্তেকোমব্ গযৌন ব্যক্তেিার ক্তব্ষময় ব্িৃতা 
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কমরন ও তাাঁর অনুসারীমের জাক্তনময় গেন গয ব্যক্তেিামরর োক্তস্ত কত েয়াব্হ! গেমলর 
েৃতুযর ক্তেমন গযৌনব্যক্তেিার ক্তব্ষময় ব্িৃতা! গসই ব্িৃতায় ক্ততক্তন আরও ব্মলন, "গহ েুহাম্মে 
অনুসারীরা! আল্লাহর কসে! আক্তে যা জাক্তন, তা যক্তে গতােরা জানমত, তমব্ গতােরা 
হাসমত কে, কান্না করমত প্রিুর!" [10] [11] 
>> কী জানমতন েুহাম্মে? েুহাম্মে ক্তক তমব্ জানমতন গয, োক্তরয়ার  েমজাত সন্তামনর 
ক্তপতা ক্ততক্তন নন? ইব্রাহীমের ক্তপতা অনয গকউ? আল-তাব্ারীর ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি 
অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - এই রিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত োবু্মরর প্রক্তত েুহাম্মে এতই ব্ীতশ্রদ্ধ 
ক্তেমলন গয, েুহাম্মে তাাঁর জাোতা আলীমক পাক্তঠময়ক্তেমলন তামক খুন করমত! িারজন 
পুরুষ সাক্ষীর সামক্ষযর ক্তেক্তিমত এই ব্যক্তেিার প্রোণ করার পর োবু্রমক হতযার জনয 
েুহাম্মে তাাঁর জাোতা আলীমক পাক্তঠময়ক্তেমলন, এেন তথয গকাথাও উমল্লক্তখত 
হয়ক্তন। অনযক্তেমক আময়োর প্রক্তত ব্যক্তেিামরর অপব্াে (পব্ম: ১০২-১০৭) গোিমনর 
প্রময়াজমন েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে িারজন পুরুষ সাক্ষী হাক্তজর করার উদ্ভি 
ও অব্াস্তব্ আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন। গয কারমণ েুক্তি ক্তেমলক্তেল আময়োর! ক্তকন্তু তাাঁর 
েতব্ামে অনুসারী লক্ষ-গকাক্তি নারীর জনয তা হময় আমে এক সাক্ষাৎ েরণ িাাঁে 
ক্তহসামব্! গসই রাক্তত্রমত সক্ততযই কী ঘমিক্তেল, তা গকামনাোমব্ই জানা সম্ভব্ নয়। কারণ 
গসই ঘিনার গকামনা প্রতযক্ষেেমী সাক্ষী গনই। গসই রাক্তত্রমত সািওয়ান ক্তব্ন েুয়ািাল 
যক্তে আময়োমক সক্ততযই ধ্ষমণ করমতন, আর আময়ো েক্তেনায় ক্তিমর এমস েুহাম্মেমক 
তাাঁর ধ্ক্তষমতা হওয়ার অক্তেমযা  জানামতন, তাহমল ক্তক েুহাম্মে তাাঁর স্ত্রী আময়োমক "িার 
জন পুরুষ সাক্ষী" গজা াড় কমর ক্তনময় এমস তাাঁর ধ্ক্তষমতা হব্ার প্রোণ হাক্তজর করার 
আমেে জাক্তর করমতন? আর তা না করমত পারার কারমণ ধ্ক্তষমতা আময়োমক ক্তক ক্ততক্তন 
৮০ ঘা গব্ত্রাঘাত করার হুকুে জাক্তর করমতন? নাক্তক োবু্র-গক গযেন খুন করার হুকুে 
জাক্তর কমরক্তেমলন, সািওয়ানমকও গতেক্তন খুন করার আমেে জাক্তর করমতন? গসমক্ষমত্র 
ক্ততক্তন তাাঁর আল্লাহর গরিামরমে সেগ্র োনব্জাক্ততর উমেমে কী ক্তনমেমে হাক্তজর করমতন? 
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[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ িাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমির খামেে) কতৃমক 
ক্তব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্িুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গিৌক্তত্রে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন] 
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[7] ৩৩:৩৭- "আল্লাহ যামক অনুগ্রহ কমরমেন; আপক্তনও যামক অনুগ্রহ কমরমেন; তামক যখন 
আপক্তন ব্মলক্তেমলন, গতাোর স্ত্রীমক গতাোর কামেই থাকমত োও এব্ং আল্লাহমক েয় 
কর। আপক্তন অন্তমর এেন ক্তব্ষয় গ াপন করক্তেমলন, যা আল্লাহ পাক প্রকাে কমর গেমব্ন 
আপক্তন গলাকক্তনন্দার েয় কমরক্তেমলন অথি আল্লাহমকই অক্তধ্ক েয় করা উক্তিত। অতাঃপর যাময়ে 
যখন যয়নমব্র সামথ সম্পকম ক্তেন্ন করল, তখন আক্তে তামক আপনার সামথ ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ 
করলাে যামত েুক্তেনমের গপাষযপুত্ররা তামের স্ত্রীর সামথ সম্পকম ক্তেন্ন করমল গসসব্ স্ত্রীমক ক্তব্ব্াহ 
করার ব্যাপামর েুক্তেনমের গকান অসুক্তব্ধ্া না থামক। আল্লাহর ক্তনমেমে কামযম পক্তরণত হময়ই 
থামক।" 
[8] ৩৩:৫০ –“গহ নব্ী! আপনার জনয আপনার স্ত্রী ণমক হালাল কমরক্তে, যামেরমক আপক্তন 
গোহরানা প্রোন কমরন। আর োসীমেরমক হালাল কমরক্তে, যামেরমক আল্লাহ আপনার করায়ত্ব 
কমর গেন এব্ং ক্তব্ব্ামহর জনয তব্ধ্ কমরক্তে আপনার িািামতা েক্তে, িুিামতা েক্তে, োোমতা 
েক্তে, খালামতা েক্তেমক যারা আপনার সামথ ক্তহজরত কমরমে। গকান েুক্তেন নারী যক্তে ক্তনমজমক 
নব্ীর কামে সেপমন কমর, নব্ী তামক ক্তব্ব্াহ করমত িাইমল গসও হালাল। এিা ক্তব্মেষ কমর 
আপনারই জনয-অনয েুক্তেনমের জনয নয়। আপনার অসুক্তব্ধ্া েূরীকরমণর উমেমে --- ।” 
[9] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৬, translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald, 
[State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 
12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১১২৮-১১২৯ 
http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
Ibid: েুহাম্মে ইব্মন ইোক, সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে, ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, 
অিমিাডম ইউক্তনোক্তসমক্তি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৮৩, 
Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, ইব্মন ক্তহোমের গনাি- নম্বর ১২৯, পৃষ্ঠা ৭১১ 
[10] সক্তহ বু্খাক্তর: েক্তলউে ২, ব্ই ১৮, হাক্তেস নং ১৫৩-১৫৪ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-
Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1565-sahih-bukhari-volume-
002-book-018-hadith-number-153.html 

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1565-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-153.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1565-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-153.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1565-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-153.html
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Narrated Al-Mughira bin Shu'ba: "The sun eclipsed in the life-time of 
Allah's Apostle on the day when (his son) Ibrahim died. So the people said 
that the sun had eclipsed because of the death of Ibrahim. Allah's Apostle 
said, "The sun and the moon do not eclipse because of the death or life 
(i.e. birth) of some-one. When you see the eclipse pray and invoke Allah." 
[11] সক্তহ বু্খাক্তর: েক্তলউে ২, ব্ই ১৮, হাক্তেস নং ১৫৪  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-
Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1564-sahih-bukhari-volume-
002-book-018-hadith-number-154.html 
(ব্ড় হাক্তেস, প্রাসক্তেক অংে: “——He delivered the Khutba (sermon) and after 
praising and glorifying Allah he said, "The sun and the moon are two signs 
against the signs of Allah; they do not eclipse on the death or life of 
anyone. So when you see the eclipse, remember Allah and say Takbir, pray 
and give Sadaqa." The Prophet then said, "O followers of Muhammad! By 
Allah! There is none who has more ghaira (self-respect) than Allah as He 
has forbidden that His slaves, male or female commit adultery (illegal 
sexual intercourse). O followers of Muhammad! By Allah! If you knew that 
which I know you would laugh little and weep much. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1564-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-154.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1564-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-154.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1564-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-154.html
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১০৯: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-পূব্মব্তমী সাত োস! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্ততরাক্তে 

 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর েে ব্েমরর েক্তেনার নব্ী-জীব্মন 
গোি কতজন নারীমক ক্তব্ব্াহ কমরক্তেমলন; গোি কতজন নারীর সমে একমত্র সংসার 
কমরক্তেমলন; েৃতুযকামল ক্ততক্তন গোি কত জন স্ত্রী জীক্তব্ত গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন; তাাঁর কতজন 
রক্তক্ষতা ক্তেল; োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া নামের রক্তক্ষতামক ক্ততক্তন কীোমব্ অজমন 
কমরক্তেমলন  ও তাাঁর এই রক্তক্ষতার সমে োবু্র নামের এক োমসর সম্পকম কী ক্তেল; কী 
কারমণ এই োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়ার  েমজাত সন্তান ইব্রাহীমের ক্তপতা েুহাম্মে ক্তেমলন 
না; োক্তরয়া পুত্র ইব্রাহীমের সম্ভাব্য ক্তপতা গক ক্তেমলন, খাক্তেজা েৃতুয পরব্তমী সেময় 
েুহাম্মমের সন্তান জন্মোন ক্ষেতা গকেন ক্তেল - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলািনা আম র 
পমব্ম করা হময়মে। 
ইসলামের ইক্ততহামস "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ (িুক্তি)" অতযন্ত গুরুত্বপূণম একক্তি ঘিনা। ক্তহজক্তর 
েয় সামলর ক্তজলকে োমস (োিম, ৬২৮ সাল), েক্কার অেূমর হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন, 
েক্কাব্াসী কুরাইে ও েুহাম্মে এর েমধ্য এই ঐক্ততহাক্তসক িুক্তিক্তি সম্পন্ন হয়। এ ক্তব্ষময় 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ" পমব্ম করা হমব্।  েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-
৭৬৮ সাল), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ সাল), আল-তাব্ারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রেুখ 
আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তিত 'ক্তসরাত' এর ব্ণমনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয, এই হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ ব্মষমর (Year of Hudaybiyyah) রক্তব্উল আওয়াল 
োস গথমক শুরু কমর োওয়াল োস (জুলাই, ৬২৭ সাল - গিব্রুয়াক্তর, ৬২৮ সাল) 
পযমন্ত সক্তন্ধ-পূব্মব্তমী সাত োস সেময় েুহাম্মমের ক্তনমেমমে তাাঁর অনুসারীরা অক্তব্শ্বাসী 
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জনপমের ওপর গিােক্তি আগ্রাসী হােলা িালান। ইসলামে ক্তনমব্ক্তেত আক্তে উৎমসর 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তব্ক্তেন্নোমব্ এই হােলাগুমলার ক্তব্ব্রণ 
ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন। 
আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: [1] [2] 
[আল-তাব্ারীর ক্তলক্তপব্দ্ধ "তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক” এর েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ােক্তির ব্াংলা অনুব্াে (ক্তনমি); এই হােলাগুমলার ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রণ ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমরমেন 'আল-ওয়াক্তকক্তে' তাাঁর “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ” গ্রমন্থ।] [2]] 
েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাোর অধ্ীমন ধু্ আল-কাসসা ব্ানু থালাব্া ও উওয়াল গ ামত্রর ক্তব্রুমদ্ধ: 
‘এই ব্ের রক্তব্উল আউয়াল োমস [যার শুরু হময়ক্তেল জুলাই ২১, ৬২৭ সাল] আল্লাহর 
নব্ী েে জন গলাক সমে ক্তেময় েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো-গক অক্তেযামন পাঠান। েত্রুরা 
তামের জনয অমপক্ষায় ক্তেল, যতক্ষমণ না গস ও তার সেীরা ক্তনদ্রায় যায়। তারা গকামনা 
ক্তকেু সমন্দহ করার আম ই গেখমত পায় গয, েত্রুরা তামের সমু্মমখ। েুহাম্মে ক্তব্ন 
োসলাোর সেীরা হয় খুন; েুহাম্মে আহত অব্স্থায় যায় পাক্তলময়’। [3] 
উককাসা ক্তব্ন ক্তেহসামনর অধ্ীমন আল-ঘাের (al-Ghamr) হােলা: 
‘আল-ওয়াক্তকক্তে হইমত ব্ক্তণমত: এই ব্ের রক্তব্উস সাক্তন োমস [যার শুরু হময়ক্তেল 
আ স্ট ২০, ৬২৭ সাল] আল্লাহর নব্ী িক্তল্লেজন গলাকমক সমে ক্তেময় উককাসা ক্তব্ন 
ক্তেহসান-গক আল-ঘাের অক্তেযামন গপ্ররণ কমরন। থাক্তব্ত আকরাে ও শুজা ক্তব্ন ওহাব্ 
ক্তেল এই েমল। গস দ্রুত অগ্রসর হয়, ক্তকন্তু েত্রুরা তামের আ েমনর খব্র গপময় 
পাক্তলময় যায়। গস তামের জলমসিমনর স্থামন ক্তেক্তব্র স্থাপন কমর ও সেীমের তামের 
সন্ধামন পাঠায়। তারা একজন গুপ্তিরমক ধ্মর গিমল, গয তামেরমক পথপ্রেেমন কমর 
তামের ক্তকেু  ব্াক্তে পশুর সন্ধান গেয়। তারা েুইেত উমির সন্ধান পায় ও গসগুমলা ধ্মর 
েক্তেনায় ক্তনময় আমস’। [4] 
 

আবু্ ওব্াময়ো আল-জাররা অধ্ীমন ধু্ আল-কাসসা (Dhu al-Qassa) হােলা: 
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'আল-ওয়াক্তকক্তে হইমত ব্ক্তণমত: এই ব্ের রক্তব্উস সাক্তন োমস আল্লাহর নব্ী িক্তল্লেজন 
গলাকমক সমে ক্তেময় আবু্ ওব্াময়ো আল-জাররা-গক ধু্ আল-কাসসা অক্তেযামন গপ্ররণ 
কমরন। তারা সারা রাক্তত্র পাময় গহাঁমি ভ্রেণ কমর সকামলর সাোনয আম  ধু্ আল-কাসসা 
গপৌঁমে। তারা অক্তধ্ব্াসীমের আক্রেণ কমর, যারা পাক্তলময় আশ্রয় গনয় পাহামড়; তারা 
তামের  ব্াক্তে পশু ও পুরামনা কাপড়-গিাপড় লুণ্ঠন কমর ও একজন গলাকমক ধ্মর 
গিমল। গস েুসলোক্তনত্ব ব্রণ কমর ও আল্লাহর নব্ী তামক গেমড় গেয়’। [5] 
 

যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন আল-জােুে (al-Jamum) হােলা: 
‘এই ব্ের যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন একক্তি হােলাকারী েল আল-জােুে নােক স্থামন 
 েন কমর। গস েুযাময়নার হাক্তলো নামের এক নারীমক ধ্মর গিমল, গস তামেরমক ব্ানু 
সুলাময়ে গ ামত্রর তাাঁবু্র পথ গেখাময় ক্তনময় যায়; গসখামন গথমক তারা তামের  ব্াক্তে পশু 
ও গেড়াগুমলা লুণ্ঠন কমর এব্ং গলাকমের ব্ন্দী কমর। গসই ব্ন্দীমের একজন ক্তেল 
হাক্তলোর স্বােী। যখন যাময়ে তার লুক্তণ্ঠত সােগ্রী ক্তনময় ক্তিমর আমস, আল্লাহর নব্ী 
েুযাময়নার এই েক্তহলামক তাাঁর স্বােীসহ েুি কমর’। 
ব্ানু ক্তলহাময়ন (Lihyan) গ ামত্রর উপর হােলা: 
[এই ব্ের জোক্তেউল আউয়াল োমস [যার শুরু হময়ক্তেল গসমেম্বর ১৮, ৬২৭ সাল] 
ব্ানু ব্ানু ক্তলহাময়ন (Lihyan) হােলাক্তি সংঘক্তিত হয়, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা পব্ম: 
৯৬ এ করা হময়মে]। 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন আল-ইস (al-Is) হােলা: 
‘এই ব্ের জোক্তেউল আউয়াল োমস যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন এক হােলাকারী েল 
আল-ইস  েন কমর। এই হােলায় আবু্ আল-আস ক্তব্ন আল-রাক্তব্ [েুহাম্মমের জাোতা] 
এর সেস্ত ব্াক্তণজয-সােগ্রী লুণ্ঠন করা হয়। গস আল্লাহর নব্ীর কনযার কামে আশ্রয় ও 
সাহাযয কােনা কমর; গস তামক সাহাযয কমর’। [ক্তব্স্তাক্তরত আমলািনা: পব্ম-৪০ এ করা 
হময়মে]। 
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যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন আল-তারাি (Al-Taraf) হােলা: 
‘এই ব্ের জোক্তেউস সাক্তন োমস [যার শুরু হময়ক্তেল অমটাব্র ১৮, ৬২৭ সাল] যাময়ে 
ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন ১৫ সেমসযর এক হােলাকারী েল ব্ানু থালাব্া গ ামত্রর উপর 
আক্রেমণর উমেমেয আল-তারাি  েন কমর। গব্েুইনরা এই েময় পাক্তলময় যায় গয, 
আল্লাহর নব্ী তামেরমক আক্রেণ কমরমে। যাময়ে তামের পশুর পাল গথমক ক্তব্েক্তি উি 
লুণ্ঠন কগর। গস িার রাক্তত্র পযমন্ত ব্াইমর ক্তেল’। [6] 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন ক্তহসো (Hisma) হােলা: 
‘এই ব্ের জোক্তেউস সাক্তন োমস 'যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন এক হােলাকারী 
েল ক্তহসো  েন কমর। োসুে ক্তব্ন েুহাম্মমের ক্তপতা [েুহাম্মে ক্তব্ন ইব্রাক্তহে] হইমত > 
োসুে ক্তব্ন েুহাম্মে হইমত >  [আল-ওয়াক্তকক্তে]  হইমত ব্ক্তণমত: এই ঘিনাক্তি শুরু হয় 
তখন যখন ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ ক্তসজামরর েরব্ার গথমক ক্তিমর আমস [পব্ম: ১০৮], গয 
তামক ব্াক্তণজয-সােগ্রী ও কাপড়-গিাপড় উপমঢৌকন স্বরূপ গপ্ররণ কমর। যখন ক্তেহায়া 
‘ক্তহসো’ নােক স্থামন গপৌঁমে, জুধ্াে এর ক্তকেু গলাক তার পথ গরাধ্ কমর ও তার সােগ্রী 
ডাকাক্তত কমর, তার কামে আর ক্তকেুই অব্ক্তেষ্ট থামক না। [েক্তেনায়] ক্তিমর এমস তার 
ব্াক্তড়মত প্রমব্ে করার আম ই গস আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও তাাঁমক ঘিনাক্তি জানায়। 
আল্লাহর নব্ী তখন যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা গক ‘ক্তহসোয়’ পাঠায়। [7] [8] 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন ওয়াক্তে আল-কুরা (Wadi Al-Qura) হােলা: 
‘এই ব্ের রজব্ োমস [যার শুরু হময়ক্তেল নমেম্বর ১৬, ৬২৭ সাল] 'যাময়ে ক্তব্ন 
হাক্তরথার অধ্ীমন এক হােলাকারী েল ওয়াক্তে আল-কুরা  েন কমর’। [9] 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর উপর হােলা: 
[এই ব্ের োব্ান োমস (যার শুরু হময়ক্তেল ক্তডমসম্বর ১৬, ৬২৭ সাল) েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামত্রর ওপর আগ্রাসী হােলা িালায়, যার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা পব্ম-৯৭-১০১ এ করা হময়মে]। 
আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন আউি এর অধ্ীমন েুোত আল-জানোল হােলা: 



 

 

P
ag

e4
8

4
 

‘এই ব্ের োব্ান োমস [যার শুরু হময়ক্তেল ক্তডমসম্বর ১৬, ৬২৭ সাল] আব্ে আল-
রাহোন ক্তব্ন আউি-এর অধ্ীমন এক হােলাকারী েল েুোত আল-জানোল (Dumat 
al-Jandal)  েন কমর। আল্লাহর নব্ী তামক ব্মল, "যক্তে তারা গতাোর আজ্ঞা পালন 
কমর, তমব্ তুক্তে তামের গনতার (রাজার) কনযামক ক্তব্ব্াহ করমব্।" ঐ গলামকরা ইসলাে 
গ্রহণ কমর, তাই আব্ে আল-রাহোন তুোক্তে ক্তব্নমত আল-আসব্া -গক ক্তব্ব্াহ কমর। 
পক্তরণক্ততমত গস হয় আবু্ সালাোহ [ইব্মন আব্ে আল-রাহোন] এর োতা। [10[ [11] 
আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ এর অধ্ীমন িাোক হােলা: 
‘এই ব্ের োব্ান োমস আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ এর অধ্ীমন এক হােলাকারী েল 
িাোক  েন কমর। ইয়াকুব্ ক্তব্ন উতব্া হইমত >আব্েুল্লাহ ক্তব্ন জাির হইমত > [আল-
ওয়াক্তকক্তে] হইমত ব্ক্তণমত: আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ এক েত জন গলাক ক্তনময় ব্ানু সা'ে 
ক্তব্ন ব্কর গ ামত্রর ওপর হােলার অক্তেপ্রাময় িাোক-এর উমেমেয রওনা হয়। কারণক্তি 
ক্তেল এই গয, আল্লাহর নব্ী খব্র পান গয, তামের একক্তি েল খাইব্ামরর ইহুক্তেমের 
সাহামযযর অক্তেসক্তন্ধ কমরমে। আলী তামের উমেমেয রাক্তত্র গব্লা িলািল কমর ও ক্তেমনর 
গব্লা অমপক্ষা কমর। গস এক গুপ্তিরমক ধ্মর গিমল, গয তামের কামে স্বীকার কমর গয, 
তামক খাইব্ামর পাঠামনা হময়ক্তেল এই প্রস্তাব্ জাক্তনময় ক্তেমত গয, যক্তে খাইব্ামরর গলামকরা 
তামেরমক গখজুমরর িসল প্রোমন রাক্তজ হয়, তমব্ তারা তামেরমক সাহাযয করমব্’। 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন উমম্ম ক্তকরিা ও তাাঁর গলাকমের উপর হােলা: 
‘এই ব্ের রেজান োমস [যার শুরু হময়ক্তেল জানুয়াক্তর ১৮, ৬২৮ সাল] যাময়ে ক্তব্ন 
হাক্তরথার অধ্ীমন এক হােলাকারী েল উমম্ম ক্তকরিা-র (Umm Qirfah) ক্তব্রুমদ্ধ 
আক্রেমণর উমেমেয রওনা হয়। এই হােলায় উমম্ম ক্তকরিা (িাক্ততো ক্তব্নমত রাক্তব্য়া 
ইব্মন ব্ের)- গক নৃেংসোমব্ হতযা করা হয়। গস েক্তড় ক্তেময় তার েুই পা গব্াঁমধ্ গিমল, 
তারপর তামক েুইক্তি উমির সামথ গব্াঁমধ্ গিমল যতক্ষমণ তার েরীর েুই োম  ক্তব্েি 
হময় যায়। গস ক্তেল অক্তত বৃ্দ্ধা েক্তহলা’। [12] 
কুরয ক্তব্ন জাক্তব্র আল-ক্তিহক্তরর অধ্ীমন ব্ানু উমরয়াহ গ ামত্রর গলাকমের উপর হােলা: 
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‘আল-ওয়াক্তকক্তে হইমত ব্ক্তণমত: এই ব্ের কুরয ক্তব্ন জাক্তব্র আল-ক্তিহক্তরর অধ্ীমন এক 
হােলাকারী েল উমরয়াহ গ ামত্রর সেসযমের ওপর আক্রেমণর উমেমেয রওনা 
হয়, যারা ক্তহজক্তর েয় সামলর েওয়াল োমস [যার শুরু হময়ক্তেল গিব্রুয়াক্তর ১৩, ৬২৮ 
সাল] আল্লাহর নব্ীর এক পশুপালকমক হতযা কমর ও উিগুমলামক িাক্তলত কমর ক্তনময় 
যায়। আল্লাহর নব্ী ক্তব্েজন অশ্বামরাহী সহকামর কুরয-গক পাঠায়’। [13]   অনুব্াে, 
িাইমিল, ও [**] গযা  – গলখক। 
>>> হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পূব্মব্তমী সাত োমস ১৪ ক্তি হােলা! অথমাৎ  মড় প্রক্তত েুই সপ্তামহ 
একক্তি হােলা! আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় গস ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা 
হমলা, “েুহাম্মমের েতব্ামে অক্তব্শ্বাসী গকামনা গ াত্র-েল ব্া জনম াষ্ঠী সংঘব্দ্ধোমব্ 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর কখমনাই গকামনা হােলা কমরনক্তন। ক্তব্স্তীণম জনপমের 
অক্তব্শ্বাসী জনম াষ্ঠীর ওপর ক্তনক্তব্মিামর সংঘব্দ্ধ যমথচ্ছ হােলাকারী েমলর সেসযরা 
ক্তেমলন সব্মাব্স্থায় েুহাম্মে (ব্ানু ক্তলহাময়ন ও ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা) ও তাাঁর 
অনুসারীরা”। 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন ‘ক্তহসো’ হােলার গপ্রক্ষাপমি যা ব্ক্তণমত হময়মে, তা হমলা, 
ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ যখন ‘ক্তহসো’ নােক স্থামন গপৌঁমে, তখন জুধ্াে নামের এক যাযাব্র 
জন-গুক্তষ্টর ক্তকেু গলাক েুহাম্মমের এই অনুসারীমক পক্তথেমধ্য ধ্ন-গেৌলতসহ তামক একা 
গপময় তার োলাোল ডাকাক্তত কমর। এই ঘিনা গকামনাোমব্ই েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ওপর 'ক্তহসো' জনম াষ্ঠীর সংঘব্দ্ধ আক্রেমণর উোহরণ নয়। একইোমব্ 
েুহাম্মমের এক পশুপালকমক একা গপময় উমরয়াহ গ ামত্রর ক্তকেু সেসয োরিত এই 
পশুপালকমক খুন ও তার উিগুমলা ডাকাক্তত কমর ক্তনময় যাওয়ার ঘিনা গকানোমব্ই 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর উমরয়াহ গ ামত্রর জনম াষ্ঠীর সংঘব্দ্ধ আক্রেমণর 
উোহরণ হমত পামর না। কারণ, এই জনম াষ্ঠীর গলামকরা সংঘব্দ্ধ হময় েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ঢালাওোমব্ ক্তনক্তব্মিামর আক্রেমণর অক্তেপ্রাময় েক্তেনার উমেমে কখমনাই 
রওনা হনক্তন। 
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অনযক্তেমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সংঘব্দ্ধ হময় অক্তব্শ্বাসী জনপেব্াসীর ওপর 
ঢালাও ও ক্তনক্তব্মিামর আক্রেমণর উমেমেয েক্তেনা গথমক ক্তেমক ক্তেমক যাত্রা কমরক্তেমলন। 
তামের লক্ষয ক্তেল অক্তব্শ্বাসী জনপেব্াসীমক ব্েীেূত কমর ইসলামে অন্তেুমি করা, 
অনযথায় তাাঁমের সম্পক্তি লুি করা ও তাাঁমেরমক ব্ন্দী কমর ধ্মর ক্তনময় এমস োস ও 
গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত করা। 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 

The narrative of Al-Tabari: 
“In this year the Messenger of God sent out Muhammad b 
Maslama with ten men in Rabi I [began on July 21, 627]. The enemy 
lay in wait for them until he and his companions went to sleep. 
Before they suspected anything, there was the enemy. The 
companions of Muhammad b Maslama were killed; Muhammad 
escaped wounded. 
According to al-Waqidi: In this year, in the month of Rabi II [began 
Aug 20, 627] the Messenger of God sent out Ukkashah b Mihsan with 
forty men to al-Gham]. Among them were Thabit Aqram and Shuja 
b Wahb. He travelled quickly, but the enemy become aware and fled. 
He encamped by their water and sent out scouts. They captured a 
spy who guided them to some of their cattle. The found two hundred 
camels and brought them down to Medina. 
According to al-Waqidi: In this year the Messenger of God dispatched 
the raiding party of Abu Ubaydah b al-Jarrah to Dhu al-Qassa in the 
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month of Rabi II [began Aug 20, 627] with forty men. They travelled 
through the night on foot and reached Dhu al-Qassah just before 
dawn. They raided the inhabitants, who escaped them by fleeing to 
the mountains, and took cattle, old clothes, and a single man. He 
became a Muslim, and the messenger of God released him. 
In this year a raiding party led by Zayd b Harithah went to al-
Jamum [the nature and date is uncertain]. He captured a woman of 
the Muzaynah named Halimah, who guided them to an encampment 
of the Banu Sulaym, where they captured cattle, sheep, and 
prisoners. Among the prisoners was Halimah’s husband. When Zayd 
brought back whathe had taken, the Messenger of God granted to 
the woman of Muzaynah her husband and her freedom. 
In this year a raiding party led by Zayd b Harathah went to al-Is on 
Jumada I [began Sep 18, 627]. During it, the property that was with 
Abu Al-As b al-Rabi was taken. He asked the prophet’s daughter 
Zaynab to grant him refuge, and she did so. 
In this year a Fifteen-man rading party led by Zayd b Haritha went 
to Al-Taraf in Jumada II [began Oct 18, 627] against B Thalabah. The 
Bedouins fled, fearing that the Messenger of God set out against 
them. Zayd took twenty camels from their herds. He was way four 
nights. 
In this year a raiding party led by Zayd b Haritha went to Hisma in 
Jumada II [began Oct 18, 627]. According to [Al-Waqidi] – Musa b 
Muhammad – his father [Muhammad b Ibrahim], who said: The 
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beginning of this incidence was when Dihyah al-Kalbi came back 
from the court of Caesarm, who had presented Dihyah wth gifts of 
merchandise and clothings. When Dihyah reached Hisma, men from 
Judham [Nomandic tribe on the borders of of the Byzantine Empire] 
intercepted him and robbed him, leaving him with nothing. He came 
to the Messenger of God even before entering his own house [in 
medina] and informed him. The Messenger of God then sent Zayd b 
Haritha to Hisma.   
In this year a raiding party led by Zayd b Haritha went to Wadi Al-
Qura (“the valley of the villages” was a fertile valley stretching north 
from Medina on the road of Syria) in Rajab [began Nov 16, 627]. 
In this year a raiding party led by Abd Al-Rahman b Awf went to 
Dumat al-Jandal in Shaban, [began Dec 16, 627]. The Messenger of 
God said to him, “if they obey you, marry the daughter of their 
king.” The people became Muslim, and therefore Abd al-Rahman 
married Tumadi bt Al-Asbagh. She became the mother of Abu 
Salamah [b. Abd al-Rahman b Awf]. Her father was their chief and 
king. 
In this year a raiding party led by Ali b Abi Talib went Fadak in 
Shaban [began Dec 16, 627]. According to [al-Waqidi] – Abdullah b 
Jafar – Yaqud b Utba, who said: ‘Ali b Abi Talib set out for Fadak 
with a hundred men against a clan of the B. Sa’d b Bakr. Thos was 
because the Mesenger of God had received information that a force 
of theirs intended to aid Jews of Khaybar. Ali travelled towards them 
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by night and lay in wait during the day. He captured a spy, who 
confessed to them that he had been sent to Khaybar to offer the 
people their aid on condition that they would give them the date 
harvest of Khaybar. 
In this year a raiding party led by Zayd b Haritha set out 
against Umm Qirfah in the month of Ramadan [Jan 14, 628].  During 
it Umm Qirfah (Fatimah bt. Rabiah b Badr) sufferd cruel death. He 
tied her legs with rope and then tied her between two camels until 
they split her in two.  She was very old woman. 
According to Muhammad b Umar [al-Waqidi]: In this year a raiding 
party led by Kurz b Jabir al-Fihri set out against the members of 
Banu Urayah who had killed the herdsman of the Messenger of God 
and driven off camels in Shawal [Feb 13, 628] of the year 6. The 
Messenger of God sent Kurz with twenty horsemen. 
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[2] অনুরূপ (ক্তব্স্তাক্তরত) ব্ণমনা:  “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. 
Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৫৫০-৫৭১  
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-
86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৭০-২৮১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852


 

 

P
ag

e4
9

0
 

[3] 'ধু্ আল-কাসসার ব্ানু থালাব্া ও ব্ানু উওয়াল গ াত্র ক্তেল ঘাতািান গ ামত্রর অন্তেুমি (Dhu Al-
Qassa of Banu Thalabah and Uwal, sub tribes of GHatafan)। জায় াক্তি ক্তেল েক্তেনা গথমক 
পূব্মক্তেমক এক রামতর রাস্তা’ - আল-তাব্ারীর গনাি। 
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১১০: উমম্ম ক্তকরিা হতযাকাণ্ড! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িুরাক্তে 

 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-পূব্মব্তমী সাত োস সেময় অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর অধ্ীমন েু'ক্তি ও তাাঁরই ক্তনমেমমে তাাঁর অনযানয ক্তব্ক্তেষ্ট 
অনুসারীমের অধ্ীমন আরও ব্ামরাক্তি হােলা কীোমব্ সম্পন্ন হময়ক্তেল; এই হােলাগুমলা 
পক্তরিালনার োধ্যমে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কী কী লুণ্ঠন সােগ্রী ( ক্তনেত) আহরণ 
কমরক্তেমলন; কীোমব্ তাাঁরা েুি োনুষমের গজারপূব্মক ধ্মর ক্তনময় এমস োস ও 
গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত কমরক্তেমলন - তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত েুহাম্মমের জীব্নী গ্রমন্থর 
('ক্তসরাত') প্রাণব্ন্ত ব্ণমনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ 
ক্তেমলন রামতর অন্ধকামর ক্তনরীহ কুরাইে ব্াক্তণজয কামিলা হােলা, তাাঁমের সম্পে লুণ্ঠন 
ও হতযাকাণ্ড (পব্ম: ২৮-২৯); ব্হু নৃেংস গুপ্তহতযা, েত েত ব্ের যাব্ত ব্ংে-
ব্ংোনুক্রমে ব্সব্াসরত আব্াসেূক্তে গথমক একক্তি গ ামত্রর সেস্ত অক্তধ্ব্াসীমের উৎখাত 
ও তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন ও েূক্তে-েখল, ক্তব্না অপরামধ্ একক্তি গ ামত্রর সেস্ত োনুষমের 
অোনুক্তষক নৃেংসতায়  ণহতযা, তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন, েূক্তে-েখল ও েক্তহলা ও ক্তেশুমের 
োস ও গযৌনোসী-করণ - ইতযাক্তে ব্হু অোনক্তব্ক নৃেংস কেমকামণ্ডর প্রতযক্ষ অথব্া 
পমরাক্ষ অংেীোর।  
আেরা ইক্ততেমধ্যই আরও গজমনক্তে গয, একোত্র ওহুে (পব্ম: ৫৪-৭১) ও খন্দক যুদ্ধ 
(পব্ম: ৭৭-৮৬) োড়া সব্মত্রই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরাই ক্তেমলন অক্তব্শ্বাসী জনপমের 
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ওপর অতক্তকমত হােলাকারী। আক্রান্ত জনম াষ্ঠী কমরমেন তামের জান োল রক্ষার 
গিষ্টা।  
অক্ততবৃ্দ্ধ্ কক্তব্ আবু্ আিাক (পব্ম- ৪৬), কক্তব্ আসো-ক্তব্নমত োরওয়ান (পব্ম- ৪৭), 
কক্তব্ ক্বাব্ ক্তব্ন আল-আেরাি (পব্ম- ৪৮), ইব্মন সুমনইনা (পব্ম- ৪৯) ও আবু্ রাক্তিমক 
(পব্ম- ৫০) নৃেংস গুপ্তহতযা; ব্ক্তন গকইনুকা গ াত্র (পব্ম: ৫১) ও ব্ক্তন নাক্তের গ াত্র (পব্ম: 
৫২ ও ৭৫) উমচ্ছে ও তামের সম্পক্তি লুি; ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা (পব্ম: ৮৭-৯৫); ব্ানু 
আল-েুসতাক্তলক হােলা (পব্ম: ৯৭-১০১); খাইব্ার ইহুক্তে গ ামত্রর ওপর হােলা (ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলািনা পরব্তমীমত করা হমব্) - ইতযাক্তে নৃেংসতার ইক্ততহাস ইসলামে ক্তব্শ্বাসী ও 
অক্তব্শ্বাসী অমনকই কে-গব্ক্তে অব্ ত আমেন। ক্তকন্তু গয-ইক্ততহাস অমনমকই জামনন না, 
তা হমলা, "উমম্ম ক্তকরিা” নামের এক অক্ততবৃ্দ্ধা েক্তহলামক অোনুক্তষক পােক্তব্কতায় 
হতযা করার ইক্ততহাস। ক্তহজক্তর ৬ সামলর রেজান োমস (জানুয়াক্তর, ৬২৮ সাল), 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর োত্র েুই োস আম  এই পােক্তব্ক হতযাকাণ্ডক্তি সম্পন্ন হয়। েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ সাল), আল-তাব্ারী 
(৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রেুখ ইসলামে ক্তনমব্ক্তেত আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
রক্তিত 'ক্তসরাত' গ্রমন্থ এব্ং ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) ব্ক্তণমত হাক্তেস গ্রমন্থ 
ক্তব্ক্তেন্নোমব্ এই হােলার ঘিনাক্তির ক্তব্ব্রণ ক্তলক্তপব্দ্ধ আমে। 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা (ব্া আবু্ ব্কর) অধ্ীমন ব্ানু িাযারাহ হােলা ও উমম্ম ক্তকরিা হতযা: 
আল-তাব্ারীর ব্ণমনা: [1] [2] [3] 
[আল-তাব্ারীর "তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক” এর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ােক্তির 
অনুব্াে] 
'ঘিনাক্তি ক্তেল ক্তনম্নরূপ: ইব্মন হুোময়ে হইমত <সাাালাোহ [4] হইমত <ইব্মন ইোক 
হইমত < আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ ব্কর হইমত ব্ক্তণমত:  
আল্লাহর নব্ী যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা-গক ওয়াক্তে আল-কুরা গপ্ররণ কমরন, গযখামন গস ব্ানু 
িাযারাহ-র সমু্মখীন হয়। গসখামন তার ক্তকেু অনুসারীরা হয় ক্তনহত ও যাময়ে-গক 



 

 

P
ag

e4
9

3
 

ক্তনহতমের েধ্য গথমক আহত অব্স্থায় ক্তনময় আসা হয়। ক্তনহতমের েমধ্য ক্তেল ব্ানু সা'ে 
ক্তব্ন হুোময়ে গ ামত্রর ওয়াে ক্তব্ন আের, যামক হতযা কমর ব্ানু ব্ের (ক্তব্ন িাযারাহ) 
গ ামত্রর এক গলাক। ক্তিমর আসার পর যাময়ে প্রক্ততজ্ঞা কমর গয, গস িাযারাহ গ ামত্রর 
ওপর হােলা করার আম  অপক্তব্ত্রতা েূরীকরমণর জনয গ াসল করমব্ না।  
আহত অব্স্থা গথমক সুস্থ হিয়ার পর, আল্লাহর নব্ী একেল তসনযসহ তামক ব্ানু 
িাযারাহ আক্রেমণর জনয পাঠায়। ওয়াক্তে আল কুরা নােক স্থামন গস তামের েুমখােুক্তখ 
হয় ও আক্রেমণর োধ্যমে তামের ক্ষক্ততসাধ্ন এব্ং প্রাণহাক্তন ঘিায়। কাময়স ক্তব্ন আল 
েুসাহার আল-ইয়ােুক্তর হতযা কমর োসাো ক্তব্ন হাকাো ক্তব্ন োক্তলক ব্ের-গক ও ব্ন্দী 
কমর উমম্ম ক্তকরিা-গক। (তার নাে ক্তেল িাক্ততো ক্তব্নমত রাক্তব্য়াহ ক্তব্ন ব্ের। গস ক্তব্ব্াহ 
কমরক্তেল োক্তলক ক্তব্ন হুোময়িা ক্তব্ন ব্ের-গক। গস ক্তেল অক্তত বৃ্দ্ধা এক েক্তহলা)। গস 
উমম্ম ক্তকরিার কনযামের ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন োসাো-গক ও ব্ন্দী কমর। [5] 
উমম্ম ক্তকরিা-গক হতযা করার জনয যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা হুকুে কমর কাময়স-গক, গস 
তামক ক্তনষু্ঠরোমব্ হতযা কমর। গস তার েু'পা আলাো আলাো কমর েক্তড় ক্তেময় গব্াঁমধ্ 
গিমল ও গসই েক্তড়গুমলা েুইক্তি উমির সামথ গব্াঁমধ্ গেয়, তারা তার েরীর েু'োম  ক্তব্েি 
কমর গেয়। 
অতাঃপর তারা উমম্ম ক্তকরিা-র কনযা ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন োসাো-গক আল্লাহর নব্ীর 
কামে ক্তনময় আমস। উমম্ম ক্তকরিা-র কনযাক্তি সালাোহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন আল আকওয়া 
এর োম  পমড়, গস তামক ক্তনময় যায়। গস ক্তেল তার গলাকমের েমধ্য এক সম্মাক্তনত 
ক্তব্ক্তেষ্ট পক্তরব্ামরর সেসযা: আরব্রা যা ব্লমতা, তা হমলা, "যক্তে তুক্তে উমম্ম ক্তকরিা-র 
গিময় গব্ক্তে েক্তিোলী হমত, তবু্ তুক্তে গিষ্টা কমরও এর গিময় গব্ক্তে ক্তকেু করমত পারমত 
না।” 
তামক পাব্ার ব্যাপামর আল্লাহর নব্ী সালাোহর সামথ কথা ব্মল ও সালাোহ তামক তাাঁর 
কামে হস্তান্তর কমর। তারপর ক্ততক্তন তামক োন কমরন তাাঁর োো হামযন ক্তব্ন আক্তব্ 
ওয়াহব্-গক, তার  মেম জন্ম গনয় 'আব্ে আল রাহোন ক্তব্ন হামযন' নামের এক সন্তান।  
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অনয এক উৎস গথমক এই অক্তেযামনর গয-ব্ণমনা পাওয়া যায়, তা হমলা: সালাোহ ক্তব্ন 
আল-আকওয়া হইমত ব্ক্তণমত হময়মে গয, এই অক্তেযামনর অক্তধ্নায়ক ক্তেল আবু্ ব্কর 
ক্তব্ন আক্তব্ কুহািা। আল-হাসান ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া হইমত < আবু্ আক্তের হইমত < ইকক্তরো 
ক্তব্ন আেোর হইমত < আইয়াস ক্তব্ন সাাালাোহ হইমত < তার ক্তপতা (সালাোহ ক্তব্ন 
আল-আকওয়া) হইমত ব্ক্তণমত:  
“আল্লাহর নব্ী আবু্ ব্কর-গক আোমের অক্তধ্নায়ক ক্তহসামব্ ক্তনযুি কমরন ও আেরা 
ব্ানু িাযারাহ-র গ ামত্রর ক্তকেু গলামকর ওপর হােলা কক্তর। যখন আেরা তামের 
জলােময়র স্থামনর (watering place) ক্তনকমি গপৌঁমোই, আবু্ ব্কর আোমেরমক 
সােক্তয়ক ক্তব্রক্তত ও ক্তব্শ্রামের আমেে গেন। প্রতূযমষর নাোজ গেষ হওয়ার পর আবু্ 
ব্কর আোমেরমক তামের ক্তব্রুমদ্ধ আক্রেমণর হুকুে গেন। আেরা ক্তনমির জলােময়র 
স্থামন গপৌঁমোই, গসখামন আেরা তামের ক্তকেু গলাকমক হতযা কক্তর। আক্তে তামের একেল 
গলাকমক গেখমত পাই, যামের েমধ্য ক্তেল তামের েক্তহলা ও সন্তানরা, যারা গেৌমড় 
আোমেরমক প্রায় ক্তপেু গিমল পাহামড়র ক্তেমক যাক্তচ্ছল। তাই আক্তে তামের ও পাহামড়র 
েধ্যস্থান লক্ষয কমর তীর ক্তনমক্ষপ কক্তর। যখন তারা তীরক্তি গেখমত পায়, তারা গথমে 
যায়। আক্তে তামেরমক িাক্তলত কমর আবু্ ব্কমরর কামে ক্তনময় আক্তস। তামের েমধ্য ক্তেল 
ব্ানু িাযারাহ গ ামত্রর এক নারী, যার পরমন ক্তেল পুরামনা এক িুকরা িােড়ার গপাোক। 
তার সমে ক্তেল তার কনযা, আরমব্র সব্মিময় সুন্দরী নারীমের একজন। লুক্তণ্ঠত সােগ্রীর 
ক্তহসযা (booty) ক্তহসামব্ আবু্ ব্কর তার গসই কনযা আোমক োন কমর।  
আক্তে যখন েক্তেনায় প্রতযাব্তমন কক্তর, আল্লাহর নব্ী ব্াজারক্তির েমধ্য আোর সামথ গেখা 
কমরন ও ব্মলন, ‘সালাোহ, কী উিে গসই ক্তপতা, গয গতােমক জন্মোন কমরমে! 
নারীক্তিমক আোমক োও।’ আক্তে ব্ক্তল, ‘গহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে এখনও তার ব্স্ত্র উমন্মািন 
কক্তরক্তন। গহ আল্লাহর নব্ী, গস এখন আপনার’।  
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আল্লাহর নব্ী তামক েক্কায় গপ্ররণ কমরন ও তার ক্তব্ক্তনেময় ক্ততক্তন েুেক্তরকমের হামত ধৃ্ত 
ক্তকেু েুসলোন ব্ন্দীমক েুি কমরন। (উপাখযামনর এই ব্ণমনা-ক্তি সালাোহ হইমত 
প্রাপ্ত)।"' 
ইোে েুসক্তলমের ব্ণমনা: 
ইোে েুসক্তলমের ব্ণমনা (সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৩৪৫) সালাোহ 
ক্তব্ন আল-আকওয়া হইমত ব্ক্তণমত উপাখযামনরই অনুরূপ। [6] 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণমত ব্ণমনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর পাক্তলত পুত্র যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথার অধ্ীমন তাাঁর ক্তকেু অনুসারীমক 
হােলার উমেমেয পাক্তঠময়ক্তেমলন ওয়াক্তে আল-কুরা নােক স্থামন। ব্ানু িাযারাহ গ ামত্রর 
গলামকরা এই হােলাকারীমের প্রক্ততমরাধ্ কমর। তাাঁরা হােলাকারীমের গব্ে ক্তকেু গলাকমক 
হতযা কমর, অক্তধ্নায়ক যাময়ে আহত অব্স্থায় েক্তেনায় ক্তিমর আসমত ব্াধ্য হয়। যাময়ে 
সুস্থ হওয়ার পর েুহাম্মে একেল তসনযসহ তামক আব্ারও পাঠান গসই একই ওয়াক্তে 
আল-কুরা নােক স্থামন। িজমরর নাোজ পড়ার পর তারা তামেরমক অতক্তকমত হােলা 
কমর, তামের গব্ে ক্তকেু গলাকমক খুন কমর, যামের একজন ক্তেমলন অক্ততবৃ্দ্ধা উমম্ম 
ক্তকরিা। ঘিনার ব্ণমনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, উমম্ম ক্তকরিা ক্তেমলন অতযন্ত সম্ভ্রান্ত 
ও তাাঁর প্রোব্-প্রক্ততপক্তি ক্তেল প্রব্ােতুলয। এই অক্তত বৃ্দ্ধা েক্তহলামক েুহাম্মে অনুসারীরা 
অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন কমর, তাাঁমের সম্পক্তি লুণ্ঠন কমর ও তাাঁমেরমক ধ্মর ক্তনময় 
এমস োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত কমর। 
কী ক্তেল তাাঁমের অপরাধ্?  
উমম্ম ক্তকরিা ও তাাঁর জন মণর অপরাধ্ ক্তেল এই গয তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
আগ্রাসী হােলা প্রক্ততমরামধ্র গিষ্টা কমরক্তেমলন। প্রথেব্ামরর হােলা তাাঁরা প্রক্ততমরাধ্ 
করমত সক্ষে হময়ক্তেমলন, ক্তিতীয়ব্ামর হময়ক্তেমলন ক্তব্িলকাে। তাাঁমের অপরাধ্ ক্তেল এই 
গয, তাাঁরা েুহাম্মমের ব্েযতা স্বীকার কমর তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ গ্রহণ কমরনক্তন। তাই 
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তাাঁমের এই েয়াব্হ পক্তরণক্তত। ব্ানু িাযারাহ গ ামত্রর গকামনা গলাক কখমনাই েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর গকামনা আগ্রাসী হােলা িালানক্তন। 
ইব্মন ক্তহোে ‘ক্তসরাত রাসুল আল্লাহ’ ব্ইক্তি সম্পােনাকামল েুহাম্মে ইব্মন ইোক রক্তিত 
েূল ব্ইক্তির কক্তপ গথমক ক্তকেু অংে ব্জমন, সংক্তক্ষপ্ত ও কখমনা সখমনা পক্তরব্তমন কমরমেন, 
যা ক্ততক্তন অতযন্ত সততার সমে স্বীকার কমরমেন (পব্ম: ৪৪); ক্ততক্তন তা গকন কমরমেন, 
তাও ক্ততক্তন তাাঁর সম্পােকীয় ব্যাখযায় ব্ণমনা কমরমেন। ক্ততক্তন জাক্তনময়মেন গয, "গয-
ক্তব্ষময়র আমলািনা লজ্জাকর ও গয-ক্তব্ষয় ক্তকেু োনুমষর েেমপীড়ার কারণ হমত পামর", 
তা ক্ততক্তন গ াপন কমরমেন। উমম্ম ক্তকরিামক অোনুক্তষক নৃেংসতায় হতযা ও তার ক্তব্ব্রণ 
এেনই একক্তি ঘিনা।  
অনযক্তেমক আল-তাব্ারী, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর োত্র সালাোহ োরিত েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক রক্তিত েূল ব্ইক্তির কক্তপ গথমক গয-তথযগুমলা গপময়মেন, তার গকামনা ক্তকেু গ াপন 
না কমরই ক্ততক্তন তাাঁর গ্রমন্থ উদৃ্ধত কমরমেন। একইোমব্ এই ব্ীেৎস হতযাকামণ্ডর ঘিনা 
উদৃ্ধত কমরমেন আল ওয়াক্তকক্তে তাাঁর “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গ্রমন্থ।  
ইোে েুসক্তলে তাাঁর হাক্তেস গ্রমন্থ এই হােলার ঘিনার শুধু্ একক্তি োেমন উদৃ্ধত কমরমেন। 
ব্ানু িাযারাহ হােলায় উমম্ম ক্তকরিা হতযাকাণ্ড ঘিনার গকামনা উমল্লখ কমরনক্তন। আর 
ইোে েুসক্তলে োড়া অনযানয হাক্তেস গ্রন্থকার ব্ানু িাযারাহ হােলা ও উমম্ম ক্তকরিা 
হতযাকাণ্ড ঘিনার গকান উমল্লখই কমরনক্তন। কী কারমণ তাাঁরা তা উদৃ্ধত কমরনক্তন, তা 
জানা সম্ভব্ নয়। হমত পামর, তাাঁরা এই ঘিনার গকামনা ক্তব্ব্রণই জানমতন না! ক্তকংব্া 
হমত পামর, তাাঁরা তা জানমতন, ক্তকন্তু তাাঁমের কামে তা ক্তনেমরমযা য ব্মল গব্াধ্ হয়ক্তন। 
ক্তকংব্া হমত পামর, তাাঁরা ইচ্ছা কমরই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই ব্ীেৎসতার 
ইক্ততহাস গ াপন কমরমেন; ক্তকন্তু ইব্মন ক্তহোমের েত তা প্রকাে কমরনক্তন! পৃক্তথব্ীর 
সেস্ত োনুষই গয ইব্মন ক্তহোে, আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারীর েত হমব্, এেন গতা 
কথা গনই! 
[ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
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ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি 
করক্তে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 

The narrative of Al-Tabari: 
‘The story is as follows: According to Ibne Humayed < Salamah < 
Ibne Ishaq < Abdulla bin Abi Bakr, who said: 
The Messenger of God sent Zayd bin Harithah to Wadi Al Qura, 
where he encountered the Banu Fazarah. Some of his companions 
were killed there and Zayd was carried away wounded from along 
the slain. One of those killed was Ward bin Amr, one of the Banu 
Saad bin Hudhayam: he was killed by one of the Banu Badr (b 
Fazarah).  
When Zayd returned, he vowed that no washing [to cleanse him] 
from impurity should touch his head until he had raided the Fazarah. 
After he recovered from his wounds, the messenger of God sent him 
with an army against Banu Fazarah. He met them in Wadi Al Qura 
and inflicted casualties on them. Qays bin Al Musahhar al-Ya’muri 
killed Mas’adah bin Hakamah bin Malik bin Badr and took Umm 
Qirfah prisoner. (Her name was Fatimah bt Rabiah b. Badr. She was 
married to Malik bin Hudhayfah bin Badr. She was very old woman).  
He also took one of Umm Qirfah’s daughters and Abdallah bin 
Masadah prisoner. Zayd bin Harithah ordered Qays to kill Umm 
Qirfah, and he killed her cruelly. He tied each of her legs with a 
rope and tied the ropes to two camels, and they split her in two. 
Then they brought Umm Qirfah’s daughter and Abdallah bin 
Masadah to the Messenger of God. Umm Qirfah’s daughter belonged 
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to Salamah bin Amr bin Al Akwa, who had taken her - she was a 
member of a distinguished family among her people: the Arabs used 
to say, “Had you been more powerful than Umm Qirfah, you could 
have done no more”. The Messenger of God asked Salamah for her, 
and Salamah gave her to him. He then gave her to his maternal 
uncle, Hazen bin Abi Wahb, and she bore him ‘Abd Al Rahman bin 
Hazn”.  
The other version of the story of this expedition- from Salamah b. 
al-Akwa is that its commander was Abu Bakr b. Abi 
Quhafah.  According to al-Hasan b. Yahya – Abu Amir – Ikrimah b 
Ammar – Iyas b Salamah – his Father [Salamah b. al-Akwa], who 
said: The Messenger of God appointed Abu Bakr as our commader, 
and we raided some of the Banu Fazarah. When we came near the 
watering place, Abu Bakr ordered us to halt for a rest. After we 
prayed the dawn prayer, Abu Bakr ordered us to launch the raid 
against them. We went down to the watering place, there we killed 
some people. I saw a group of people, women and children among 
them, who had almost outstripped us to the mountain; so I sent an 
arrow between them and the mountain. When they saw the arrow, 
they stopped, and I led them back to Abu Bakr. Among them was a 
woman of Banu Fazarah wearing a worn out piece of leather. With 
her was her daughter, among the fairest of the Arabs. Abu Bakr gave 
me her daughter as booty.  
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When I returned to Medina, the Messenger of God met me in the 
market and said, “Salamah, how excellent a father begot you! Give 
me the woman.” I said, “Messenger of God, I have not uncovered 
her garment. She is yours, Messenger of God.” The Messenger of 
God sent her to Mecca, and with her he ransomed some Muslim 
captives who are in the hands of the polytheists. [This version of 
the story Comes from Salamah.] 
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ইরানী েুিক্তিন্তক আলী েক্তস্ত (১৮৯৬-১৯৮১) 

খুাঁজমতন আমনষ্ট গরনামনর (১৮২৩-১৮৯২) েত 
গেধ্া আর এক্তেল লুেক্তেম র (১৮৮১-১৮৪৮) েত 
 মব্ষণা করার েক্ষতাসম্পন্ন োনুষ; আলী েক্তস্ত 
গব্াঁমি থাকমল তার গখাাঁজ হয়ত এই ইবু্কক্তির 

গলখক এব্ং  মব্ষক গ ালাপ োহেুেমক ক্তেময় 
গেষ হমত পারমতা! 
 

ক্তনক্তব্ড় ক্তনষ্ঠা ও অক্তব্শ্বাসয অধ্যাব্সায় কামক ব্মল, 
এই ক্তসক্তরজক্তির গয গকামনা একক্তি পব্ম েন ক্তেময় 
পড়মলই পাঠক তা উপলক্তি করমত পারমব্ন। 
 

১৪০০ ব্েমরর ইক্ততহামস েুহাম্মে ও ইসলােমক 

ক্তনময় কাজ হময়মে প্রিুর; ক্তকন্তু গ ালাপ োহেুে-
এর েত ইসলামের েূল তথযসূত্র ক্তনময় এত 
গেধ্াব্ী গলখা হয়ত এিাই প্রথে। 

এক্তি তাাঁর  মব্ষণা ক্তসক্তরমজর তৃতীয় ইবু্ক। 

                              নরসুন্দর োনুষ 

dhormockery@gmail.com 
www.dhormockery.com 
www.dhormockery.net 

 

প্রথে ও ক্তিতীয় খণ্ড সংগ্রহ করুন আজই 
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