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“পৃক্তর্ব্ীর সকল োময়র উমেমে, যাাঁরা ধ্েথকমেথ উোসীন সন্তানমের  
'ক্তব্পর্ ােী' গেমব্ আোর োময়র েত কষ্ট পান!  

এব্ং 
ব্াংলামেেসহ জ মতর সেস্ত েুিক্তচন্তা চচথা, প্রকাে ও প্রচারকারী োনুষমের উমেমে, 

যাাঁমেরমক ধ্েথান্ধরা যুম র পর যু  ধ্মর ক্তনপীড়ন ও হতযা কমর চমলমে।” 
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m~wPcÎ 
{ইবু্কক্তি ইন্টারঅযাকক্তিে ক্তলংক ও বু্কোকথ যুি, পব্থ িাইমিল ব্া বু্কোমকথ োউস ক্তিক/িাচ কমর 

সরাসক্তর পব্থ-পৃষ্ঠা ও সূক্তচপমে আসা-যাওয়া করা যামব্} 

 
উপক্রেক্তিকা: :০৮ 
চতুর্থ খমণ্ডর েুখব্ন্ধ: :২০ 
 

হুদাইবিয়া সবি: 
পব্থ- 
১১১: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১: গপ্রক্ষাপি :২৪ 
১১২: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ২: তাাঁরা ক্তেমলন সেস্ত্র! :৩৬ 
১১৩: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৩: The Devil is in the Detail! :৪৮ 
১১৪: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৪: েক্কা প্রমব্মের গচষ্টা! :৫৭ 
১১৫: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৫: অশ্রাব্য- াক্তল ও অসক্তহষু্ণতা ব্নাে সক্তহষু্ণতা! :৬৪ 
১১৬: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-৬: উসোন ইব্মন আফফান হতযার গুজব্! :৭৯ 
১১৭: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৭: আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্! :৮৭ 
১১৮: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৮: চুক্তি প্রস্তুক্তত: গক এই সুহাময়ল ক্তব্ন আের? :৯৬ 
১১৯: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৯: চুক্তি আমলাচনা! :১০৬ 
১২০: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১০: আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল উপাখযান! :১১৩ 
১২১: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১১: উের ইব্মন খাত্তামব্র অক্তেপ্রায়! :১২৫ 
১২২: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১২: চুক্তি স্বাক্ষর - কী ক্তেল তার েতথাব্লী? :১৩৭ 
১২৩: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৩: সূরা আল ফাতহ! :১৪৬ 
১২৪: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৪: 'আল ফাতহ' ব্নাে আঠারক্তি হােলা! :১৫৮ 
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১২৫: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৫: চুক্তিেঙ্গ- এক! :১৭০ 
১২৬: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৬: চুক্তি েঙ্গ- েুই! :১৮৫ 
১২৭: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৭: চুক্তি েঙ্গ- ক্ততন! :১৯৪ 
১২৮: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৮: চুক্তি েঙ্গ চার! :২০৪ 
১২৯: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৯: চুক্তি েঙ্গ পাাঁচ! :২২১ 
 

খায়ব্ার যুদ্ধ: 
পব্থ- 
১৩০: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১: গক ক্তেল হােলাকারী? :২৩৬ 
১৩১: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২: “হতযা কমরা! হতযা কমরা!” :২৪৫ 
১৩২: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৩: উের ইব্মন খাত্তামব্র কাপুরুষতা! :২৫৫ 
১৩৩: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৪: আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র ব্ীরত্ব! :২৬৭ 
১৩৪: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৫: রমির গহাক্তল গখলা - ‘নাইে’ েু থ েখল! :২৭৩ 
১৩৫: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৬: 'ক্তজহাে' এর ফক্তজলত! :২৮৯ 
১৩৬: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৭: “আল্লাহু আকব্র”- এক আতমের নাে! :২৯৯ 
১৩৭: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৮: আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থ লুণ্ঠন! :৩০৯ 
১৩৮: খায়ব্ার যুদ্ধ- ৯: আল-নািার ইহুক্তেমের পক্তরিক্তত! :৩১৬ 
১৩৯: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১০: গযৌনোসী হস্ত ত! :৩২৩ 
১৪০: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১১: োস োক্তলকানা ব্নাে োস স্রষ্টা! :৩৩০ 
১৪১: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১২: ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্মক ক্তনযথাতন ও খুন! :৩৩৯ 
১৪২: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৩: েুহাম্মে (সাাঃ) এর উোরতা ও সহানুেূক্তত! :৩৫০ 
১৪৩: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৪: সাক্তফয়ার স্বপ্নেেথন ক্তব্ব্াহ ও োসত্বমোচন! :৩৫৬ 
১৪৪: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৫: েুহাম্মেমক হতযা-গচষ্টার আেো ও তার কারি! :৩৭০ 
১৪৫: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৬: েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টা! কারি? :৩৭৪ 
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১৪৬: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৭: লুমির োমলর ক্তহসযা ক্তনধ্থারি! :৩৮৭ 
১৪৭: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৮: লুমির োল - কারা ক্তেমলন ক্তহসযা ব্ক্তিত? :৩৯৪ 
১৪৮: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৯: লুমির োল ো াোক্ত  - নািা ও ক্তেইখ অিল! :৪০৬ 
১৪৯: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২০: লুমির োল ো াোক্ত  -আল কাক্ততব্া অিল! :৪২০ 
১৫০: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২১: খায়ব্ামরর ইহুেীমের পক্তরিক্তত! :৪৩৩ 
১৫১: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২২: লুমির োমলর উত্তরাক্তধ্কার ও পক্তরিক্তত! :৪৪৩ 
১৫২: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২৩ (গেষ পব্থ): রি েূলয! :৪৫৬ 
 

ফাোক আগ্রাসন: 
পব্থ- 
১৫৩: ফাোক আগ্রাসন- ১: প্রািক্তেক্ষার আকুক্তত! :৪৬৭ 
১৫৪: ফাোক আগ্রাসন-২:  ক্তনেমতর উত্তরাক্তধ্কার-ফাক্ততোর োনক্তসক আতথনাে!: ৪৭৭ 
১৫৫: ফাোক- ৩:  ক্তিেমতর উত্তরাক্তধ্কার - যুক্তি ও প্রোি প্রতযাখযান! :৪৯৪ 
১৫৬: ফাোক- ৪:  ক্তিেমতর উত্তরাক্তধ্কার – সাক্ষীর সাক্ষয প্রতযাখযান! :৫০৫ 
১৫৭: ফাোক- ৫: নব্ী-পক্তরব্ামরর োক্তব্ ও 'আক্তে শুক্তনয়াক্তে' ব্ােয! :৫১৩ 
১৫৮: ফাোক-৬(গেষ পব্থ): েুহাম্মমের ক্তব্োল সম্পে-কারা ক্তেমলন স্বত্বমো ী? :৫২৩ 
 

ওয়াক্তে আল-কুরা হােলা: 
পব্থ- 
১৫৯: ওয়াক্তে আল-কুরা হােলা - গক ক্তেল আক্রেিকারী? :৫৩৪ 
গেষ পৃষ্ঠা: (প্রর্ে, ক্তিতীয়, তৃতীয় খমণ্ডর ডাউনমলাড ক্তলংক) :৫৪৩ 
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উপক্রেক্তিকা: 

োব্নার শুরু: 
১৬ ই বিসসম্বর, ১৯৭১ সাল। িাাংলাসদশীসদর জীিসে সিসেসয় আেসের বদে! সিসেসয় 
আসিসের বদে! সিসেসয় কসের বদে! সিসেসয় আেসের বদে এই জেয যে, সুদীর্ঘ েয় 
মাস রক্তক্ষয়ী েুসের পর পাক হাোদার িাবহেী ও তার যদাসরসদর পরাবজত কসর 
আমাসদর িাাংলাসদশ স্বাধীে হসয়বিল। সিসেসয় আসিসের বদে এই জেয যে, পাক 
হাোদার িাবহেীরা আত্মসমপঘণ কসরসি - খিরবি যশাোর পর আমাসদর সিার মসে 
গসক্তেন এমে এক অেুভূবত ও আসিসের সৃবে হসয়বিল, স্বাধীেতার এত িির পসরও ঐ 
বদসের সৃ্মবত মসে পড়সল আমরা আসিসে আপু্লত হসয় পবড়। সিসেসয় কসের বদে এই 
কারসণ যে, এই বদেবির আসের েয় মাস সমসয় ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাসখর অবধক মা-
যিােসদর ইজ্জত, অসাংখয র্র-িাবড় জ্বালাও-সপাড়াও ও লুিতরাসজর বশকার হসয়বিল 
পুসরা িাাংলাসদসশর আপামর জেসাধারণ। এমে যকাসো পবরিার বিসলা ো, োরা যকাে 
ো যকােভাসি ক্ষবতগ্রস্ত হয়বে! োাঁরা স্বাধীেতার পসক্ষ বিসলে, তারা যতা িসিই, 
োাঁরা  বিপসক্ষ বিসলে, তারাও। আবম এমে পবরিারও যদসখবি, যে-পবরিাসরর যিসল 
বিসলে রাজাকার, বকন্তু তার বপতা-মাতা ও অেযােয পবরিার-সদসযরা বিসলে স্বাধীেতার 
পসক্ষ। 
 

সুদীর্ঘ েয় মাস োাঁরা সমগ্র িাাংলাসদসশ ত্রাসসর রাজত্ব কাসয়ম কসরবিসলে ও োাঁরা এই 
কাসজ তাাঁসদর সহসোবেতা কসরবিসলে, তারা সিাই বিসলে মুসলমাে। এই কাসজর 
বিধতা প্রোমন তাাঁরা যে েুবক্তবি প্রসয়াে কসরবিসলে, তা হসলা - তাাঁরা বিসলে পাবকস্তাে 
ও ইসলাম রক্ষার পসক্ষ, আর তাসদর এই কাসজ োরাই তাসদরসক িাধা প্রদাে 
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কসরবিসলে, তারা সব্াই ক্তেমলন ইসলামের েত্রু। এই বিশ্বাস ও বেন্তাধারায় তাাঁরা 
িাাংলাসদশীসদর ওপর েণহতযা োবলসয়বিসলে, অসংখয ঘর-ব্াক্তড় জ্বাক্তলময়-পুক্তড়ময় 
ভস্মীভূত কমরক্তেমলন, েহমর-গ্রামে- মে অতক্তকথত হােলা কমর ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের সম্পে 
লুণ্ঠন ও ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযামের ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমের ইজ্জতহাক্তন কমরক্তেমলন। 
লুিতরামজ অক্তজথত ধ্নসম্পে ও স্ত্রী-কনযা-ো-মব্ানমের ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমের 
গযৌনোসীমত রূপান্তর করামক তারা সমূ্পিথ ইসলােসম্মত ব্মল ক্তব্শ্বাস করমতন। 
ইসলাসমর পবরভাষায় োসক িলা হয় ' ক্তনেমতর োল!'   
 

মহকুমা শহসর আমাসদর িাসা। শহসর পাবকস্তাে বমবলিাবর আসমে, এই খব্রক্তি গোনার 
পর তারা গসখামন আসার আসেই জীিে িাাঁোসোর তাবেসদ সিবকিু যেসল আমরা 
আমাসদর গ্রাসমর িাবড়সত আশ্রয় বেসয়বিলাম। েুসের ঐ সময়বিসত আমাসদর ইউবেয়সে 
পাক হাোদার িাবহেীর যদাসর হসয় বেবে 'শাবন্ত কবমবির যেয়ারমযাে' হসয়বিসলে, বতবে 
বিসলে আমার হাই সু্কসলর অাংক বশক্ষসকর যিাি ভাই যসালায়মাে যহাসসে। আমাসদর 
অত্র অঞ্চসল বতবে বিসলে একজে গহাক্তেওপযার্ িাক্তার। বশক্ষকবি বিসলে আমার 
আব্বার িিু, যসই বহসাসি ক্লাসসর িাইসর তাাঁসক ও তাাঁর এই যিাি ভাইসক আবম োো 
িসল িাকতাম। আমার এই বশক্ষকবিসক আবম কখসো োমাজ পড়সত যদসখবি িসল 
মসে পসড় ো। বকন্তু তার এই গোিোইক্তি ক্তেমলন ক্তঠক তার উমটা। ক্তনয়ক্তেত নাোজ 
পড়মতন ও তাাঁর গচম্বামর ব্মস ধ্েথ ক্তব্ষময় পড়ামোনা করমতন। বকন্তু েুসের আসে বতবে 
জামাত-ই-ইসলাম িা অেয যকাসো রাজনেবতক সাংেঠসের সাসে কখমনাই জবড়ত বিসলে 
ো। িযবক্তেতভাসি বতবে বিসলে অতযন্ত ভাল মােুষ, সদাহাসযময়। বকন্তু েুসের সময় 
যসই মােুষবিই হসয় যেসলে 'শাবন্ত কবমবির যেয়ারমযাে', বেবে মসে-প্রাসণ বিশ্বাস 
করসতে, পাক্তকস্তান ও ইসলাে রক্ষার তাক্ত মে ইসলামের এই েত্রুমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ ও 
' ক্তনেমতর োল (Booty)' ইসলােসম্মত। তাাঁর এই ব্যব্হামর আমার ক্তেক্ষকক্তি লজ্জা 
যিাধ করসতে ও একান্ত প্রসয়াজেীয় কাজ িাড়া যলাকজেসদর সাসে স্বাভাবিক যমলাসমশা 
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প্রায় িি কসর বদসয়বিসলে। ১৬ই বিসসম্বসরর বকিুবদে আসে মুবক্তিাবহেীর যলাসকরা 
যসালায়মাে যহাসসেসক হতযা কসর।  
 
১৬ই বিসসম্বর িাাংলাসদশ স্বাধীে হওয়ার পর আবম আমার আব্বার সসে শহসর এসস 
যদবখ, যেখাসে আমাসদর ইসির যদয়াল ও বিসের িাসদর িাসাবি বিসলা, যসখাসে 
িাবড়র্সরর যকাসো অবস্তত্ব যেই। আমাসদর অিতঘমাসে পাবকস্তাে হাোদার িাবহেীর 
বিহারী যদাসরারা আমাসদর িাসার ইি পেঘন্ত খুসল বেসয় যেসি। আেরা আরও যা প্রতযক্ষ 
করলাে, তা হমলা, েমল েমল ব্াঙাক্তলরা ক্তব্হারী পাড়ার ক্তেমক যামে ও তামের ঘমরর 
সেস্ত আসব্াব্পে গঠলা াক্তড়মত কমর েমর েমর ক্তনময় আসমে। এেনক্তক তামের ব্াক্তড়র 
গেয়াল গেমঙ ইিগুমলা পযথন্ত খুমল খুমল ক্তনময় আসমে। আোমের ব্াসা গর্মক সাোনয 
েূমরই এই ক্তব্হারী পাড়া। যুমদ্ধর আম  আোর সেব্য়সী তাাঁমের অমনমকর সন্তানই ক্তেল 
আোর ব্ালযব্নু্ধ ও গখলার সার্ী।  
 

দৃশযবি কাসি যেসক যদখার জেয আমরা সামসে বিহারী পাড়ার বদসক এবেসয় যাই। 
যসখাসে বেসয় আমারা যে-দৃশয যদখসত পাই, তা হসলা - যেমে কসর একো বিহারীরা 
আমাসদর সহায় সম্বল লুি কসরবিল, আজ িাঙাবলরা যমসতসি যসই একই কসমঘ।  তখে 
সকাল ৮-৯ িা মত হসি। যসখাসে যদখা হসয় যেল আমাসদর পাড়ার মসবজসদর ইমাম 
সাসহসির সাসে, ফজমরর নাোমজর পর ক্ততক্তন গসখামন এমসমেন ও আোমের েতই 
েেথক হময় এ েৃেয গেখমেন। বতবে বিসলে একাধাসর ক্বারী ও হাসেজ, ইসলাম বিষসয় 
অোধ জ্ঞাসের অবধকারী একজে মওলাো ব্মলই তাাঁমক আেরা জানতাে। েুসের আসে 
আমরা পাড়ার এই মসবজসদই তার ইমামবতসত োমাজ পড়তাম। 
 
আমাসদরসক দাাঁবড়সয় োকসত যদসখ েওলানা সামহব্ আমার আব্বাসক কাসি িাকসলে, 
িলসলে, "আপক্তন ক্তকেু গনমব্ন না? আপনামের ব্াক্তড়ঘর গতা লুিপাি হময় ক্ত ময়মে।" 
আব্বা তাাঁসক বজজ্ঞাসা করসলে, "হুজুর অমনযর সম্পক্তত্ত ক্তক এইোমব্ লুি কমর ক্তনময় 
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যাওয়া ইসলামে জাময়জ?" মওলাো সাসহি বেববঘধায় আব্বাসক িলসলে, "হযাাঁ! এখে 
েুসের সময়। েুসের সময় পরাবজত পসক্ষর সহায় সম্পবির ওপর বিজয়ীসদর হক। 
এসক িলা হয় 'েবণমসতর মাল।' এিা বেসত ইসলামে যকাসো িাধা যেই।" আমার আব্বা 
পরসহজোর মােুষ। বতবে বিবস্মত হসয় িলসলে, 'আপবে ো িলসলে, যস কো যতা 
যসালায়মােও িলসতা!" যসালায়মাে যলাকবি যক, তা মওলাো সাসহি েখে জােসত 
োইসলে, তখে আব্বা তামক তার পবরেয় বদসলে ও তাাঁসক এও জাোসলে যে, অল্প 
বকিুবদে আসে মুবক্তিাবহেীর যলাসকরা তাাঁসক যমসর যেসলসি। মওলাো সাসহি িলসলে, 
"ওরা বিল অেযাসয়র পসক্ষ, আর আমরা হলাম েযাসয়র পসক্ষ।" 
 

যোাঁড়া ইসলামী পবরিাসর আোর জন্ম ও যিসড় ওঠা। যসই পাাঁে-িয় িির িয়সসর সময় 
আম্মার কাসি আরবি পড়া শুরু কসরবিলাম। অেঘ িুঝতাম ো, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ 
করা। ক্তব্শ্বাসী ক্তেলাে সব্থান্তকরমি! ইসলাম বিষসয় তখে বকিুই জােতাম ো। তোবপ 
ঐ িয়সস আবম এিুকু স্পে িুঝসত যপসরবিলাম যে, যসালায়মাে োো ও এই মওলাো 
সাসহসির বিশ্বাসসর মসধয যতমে যকাসো উসেখসোেয যমৌবলক পােঘকয যেই। দু'জেই 
িযবক্তেত জীিসে অতীি সচ্চবরত্র। দু’জসেই মসে-প্রাসণ  বিশ্বাস করসতে যে, তাাঁরা 
ইসলাম ও েযাসয়র পসক্ষ আসিে; দু’জসেই মসে-প্রাসণ তাাঁসদর বিরুে পক্ষসক শত্রুপক্ষ 
জ্ঞাে করসতে; দু'জেই মসে-প্রাসণ বিশ্বাস করসতে, বিজয়ী হিার পর শত্রুপসক্ষর সহায় 
সম্পবি হসলা 'েবেমসতর মাল' - ইসলাসমর বিধাসে োর যভাে-দখল সমূ্পণঘ হালাল।   
 

এর ব্ের চার পমরর কর্া। গ্রীমের েুক্তিমত আোর কাক্তজমনর ব্াক্তড়মত গব্ড়ামত ক্ত ময়ক্তে। 
কাক্তজমনর স্ত্রী, আোর োব্ী, 'ইসলামের ইক্ততহাস (Islamic History)' ক্তব্ষময় অনাসথ 
ফাইনাল ইয়ামর পড়ামোনা করমেন। ক্তব্ষয়ক্তির প্রক্তত আগ্রহ র্াকায় োব্ীর অনাসথ 
ক্তসমলব্ামসর ব্ইগুমলার একিা বেসয় পড়া শুরু করলাে। কময়কক্তি অধ্যায় পড়ার পর 
আগ্রহ আোমক এেনোমব্ গপময় ব্সমলা গয, েন্ত্রেুমের েত গয আি ক্তেন তাাঁমের ব্াসায় 
ক্তেলাে, তাাঁর ক্তসমলব্ামসর সব্গুমলা ব্ই পমড় গফললাে। জানলাে, সরল ক্তব্শ্বামস এতক্তেন 
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যা আবম গজমন এমসক্তেলাে, “একজন েুসলোন কখমনাই অনয একজন েুসলোনমক 
খুন করমত পামর না, তা ক্তেমলা ভ্রান্ত।” এই আিক্তেন সেময় আোর এই ক্তব্শ্বামসর সমূ্পিথ 
ক্তব্পরীত ক্তচে এই ব্ইগুমলার পাতায় পাতায় প্রতযক্ষ কসরবিলাম। জানলাে, একজে 
মুসলমাে অেয একজে মুসলমােসক যে অিলীলায় খুে করসত পাসর, যস ইক্ততহামসর 
শুরু হময়মে ইসলামের ঊষালমে। এক্তি ১৪০০ িিসরর পুরমনা ইক্ততহাস, ো আমার জাো 
বিসলা ো। যুম  যুম  তা হময় এমসমে, এখনও হমে ও েক্তব্ষযমতও তা হমব্, েতবদসে 
ো আমাসদর বেন্তা-সেতো ও মােবসকতার  উসেখসোেয পবরিতঘে আসস। 
 

ইসলামের ঊষালমে সংঘক্তিত গসই ইক্ততহামসর পাে-পােীর নােগুমলা ক্তেমলা ক্তেন্ন, চক্তরে 
অক্তেন্ন! আমাসদর গসালায়োন চাচা ও েওলানা সামহমব্র পমক্ষর পক্তরব্মতথ গসখামন বিল 
ইসলাসমর ইবতহাসসর তৃতীয় খুলাোসয় রাসশবদে উসমাে ইিসে আেোে (রা:) ও তার 
ক্তব্রুদ্ধ পক্ষ মুহাম্মদ ইিসে আিু িকর ও তাসদর দল, যারা অক্ততবৃ্দ্ধ উসমাে ইিসে 
আেোে-গক কুরান পাঠরত অব্স্থায় অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন কমরক্তেমলন; গসখামন 
বিসলা ইসলাসমর ইবতহাসসর েতুেঘ খুলাোসয় রাসশবদে আলী ইিসে আিু তাবলি (রা:) 
ও তার ক্তব্রুদ্ধ পক্ষ উমু্মল মুসমবেে েিী-পত্নী আময়ো ক্তব্নমত আবু্ ব্কর (রা:) ও 
তাসদর দল ('উমির যুদ্ধ'), গযখামন েু'পমক্ষর হাজার হাজার েুসলোন খুন হময়ক্তেমলন; 
গসখামন বিসলা আক্তল ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও েুয়াক্তব্য়া ইব্মন আবু্ সুক্তফয়ামনর ও তাসদর 
দল (‘ক্তসফক্তফন যুদ্ধ’), গয-যুমদ্ধ েু'পমক্ষর অজস্র মুসলমােসদর খুন করা হময়ক্তেল, 
ক্ষবতগ্রস্ত হসয়বিল অসাংখয পবরিার। ইসলামের ঊষালমের ইক্ততহামসর এইসব্ পাে-
পােী ও তামের পমক্ষর গলাকমের ক্তব্শ্বাস ও োনক্তসকতার সমঙ্গ ১৯৭১-এ আোমের 
গসালায়োন চাচা ও েওলানা সামহমব্র ক্তব্শ্বাস ও োনক্তসকতার গতেন গকামনা 
উমল্লখমযা য পার্থকয গনই। েু’পক্ষই েমন-প্রামি ক্তব্শ্বাস করমতন, তাাঁরা ইসলাে ও নযাময়র 
পমক্ষ আমেন, অপর পক্ষ হসলা শত্রুপক্ষ!  ত ১৪০০ ব্েমর তামের এই 'ধ্েথীয় ক্তব্শ্বাস 
ও ক্তচন্তা োব্নার' গুি ত চক্তরমের গকামনা পক্তরব্তথন হয়ক্তন।  
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তখন পযথন্ত আক্তে েমন-প্রামি ক্তব্শ্বাস করতাে, এই হাোহাবের বশক্ষা গকামনাোমব্ই 
আোমের নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর কুরামনর ক্তেক্ষা হমত পামর না। আোর 
ক্তব্শ্বামসর এই তলাক্তনিুকুও ক্তনাঃমেষ হময় বেসয়বিসলা, যখন আক্তে কুরামনর অর্থ ও 
তরজো বু্মে পড়লাে, আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের গলখা 'ক্তসরাত' ও 
হাক্তেস গ্রন্থ পড়লাে। হেরত মুহাম্মদ (সাাঃ)-এর সমসয়র সাসে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাাঁর 
মৃতুয-পরিতঘী এই সি হাোহাবের পােঘকয এিুকুই যে, তাাঁর সমসয় এই হাোহাবে ও 
েৃশাংসতা সীমািে বিসলা তাাঁর ও তাাঁর বিরুে পক্ষ অবিশ্বাসী জেপদিাসীসদর মসধয। 
তাাঁর সমসয় মুসলমাে-মুসলমােসদর মসধয যকাসো িড় ধরসের সাংর্াত হয়বে। মুসলমাে-
মুসলমােসদর মসধয সাংর্াসতর সূত্রপাত হসয়বিল তাাঁর মৃতুযর ঐ বদেবিসতই, তাাঁর লাশ 
কিসর যশায়াসোর আসেই! জমের পর গর্মক এতগুমলা ব্েমরর লাক্তলত গয-ক্তব্শ্বাস আক্তে 
েমন প্রামি ধ্ারি কমর এমসক্তেলাে, গসই ক্তব্শ্বাস েমঙ্গর কষ্ট কাউমক ব্মল গব্াোমনা 
যামব্ না! 
 

যলখার প্রসয়াজেীয়তা অেুভি: 
 

ইসলাম ও মুসলমাে এই শব্দ দুবি সমােঘক েয়। ইসলাম হসলা একবি মতিাদ, আর 
মুসলমাে হসলা মােুষ। মতিাসদর যকাসো অেুভূবত যেই, মােুসষর আসি। েখেই যকাসো 
প্রেবলত মতিাদ ও প্রোর বিরুসে যকউ বভন্নরূপ মত প্রকাশ কসরন, তখে প্রেবলত 
মতিাদ ও প্রোয় বিশ্বাসী মােুষরা কে পাে। তাাঁসদর এই কে যেৌবক্তক োবক অসেৌবক্তক, 
যস বিষসয় আমরা র্ণ্টার পর র্ণ্টা বিতকঘ করসত পাবর, বিতসকঘ এক পক্ষ অেয পক্ষসক 
হাবরসয় বদসত পাবর। বকন্তু সতয হসলা - বিশ্বাসীসদর এই কে "সতয!" আবম এই কে 
বেসজ অেুভি কসরবি। বকন্তু যসই অজুহাসত প্রেবলত মতিাদ ও প্রোর বিরুসে একজে 
মােুসষর স্বাধীে মুক্ত মত প্রকাসশ “যে যকাসো ধরসের িাধা প্রদাে েবহঘত িসলই আবম 
মসে কবর।” ইসলাম ধসমঘর প্রিতঘক হেরত মুহাম্মদ (সাাঃ) েখে প্রেবলত মতিাদ ও 
প্রোর বিরুসে তাাঁর েতুে মতিাদ প্রোর শুরু কসরবিসলে, সমাসলােো কসরবিসলে, 
তখে যপৌিবলক আরি ও অেযােয অবিশ্বাসীরা কে যপসয়বিসলে। তাাঁসদর কে বিসলা 
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"সতয!" বকন্তু তাাঁসদর যসই কসের কো যভসি হেরত মুহাম্মদ (সাাঃ) ো বিশ্বাস করসতে, 
তা প্রকাশ ও প্রোসর বপিুপা হেবে।  
প্রবতবি "মতিাদ ও প্রোর" সমাসলােো হসত পাসর ও তা হওয়া উবেত। বিসশষ কসর 
েবদ সমাসলােো করার অপরাসধ যসই মতিাসদ বিশ্বাসী যলাসকরা প্রতযক্ষ অেিা 
পসরাক্ষভাসি সমাসলােোকারীসক োসজহাল, অতযাোর ও হতযা কসরে! তখে যসই 
মতিাসদর সমাসলােো আরও কসঠারভাসি হওয়া উবেত। এর অেঘ এই েয় যে, এই 
মতিাসদ বিশ্বাসী "মােুষসদর" রৃ্ণা করা। আমার মা-িািা, স্ত্রী, কেযা, পবরিার, সমাজ, 
যদসশর মােুষ - এসদরসক রৃ্ণা করার কল্পোও আবম করসত পাবর ো। বকন্তু আবম 
জন্মসূসত্র যে-মতিাদ ও প্রোয় বিশ্বাসী হসয় আর সিার মত জীিে শুরু কসরবিলাম, 
১৯৭১ সাসল স্বাধীেতা েুসের সময় ও তার পসরর বকিু র্িো এই মতিাদ সম্বসি 
আমাসক আগ্রহী কসর যতাসল। এই মতিাদ সম্বসি এতবদসে ো আবম যজসেবি, 
যকাসোরূপ "political correctness"-এর আশ্রয় ো বেসয় উপেুক্ত তেয-উপাসির 
বভবিসত তাইই আবম এই িইসত প্রকাশ করার যেো কসরবি। আবম বিশ্বাস কবর মােুষ 
বহসাসি এ আমার অবধকার। 
 

যমবিকযাল কসলজ িাত্রসদর "Anatomy dissection" ক্লাসস একিা আপ্তিাকয স্মরণ 
কবরসয় যদয়া হয়। যসবি হসলা, "মে ো জাসে ো, যোখ তা যদসখ ো (What mind 
does not know eye cannot see)।" শরীসরর যকাসো মাাংসসপবশ, বশরা, ধমেী, 
স্নায়ু যকাো যেসক উৎপবি হসয়সি, যকাে যকাে অে-প্রতযসের মসধয বদসয় তা বেসয়সি, 
োিার সময় যকাসো শাখা বিস্তার কসরসি বক ো, েবদ কসর যসিা আিার যকাে বদক 
বদসয় যকাোয় বেসয় যশষ হসয়সি - ইতযাবদ বিষসয়র জ্ঞাে েবদ ো োসক, তসি যোসখর 
সামসে োকসলও তা প্রায় যক্ষসত্রই যদখা োয় ো। বকাংিা েবদও িা তা যদখা োয়, তসি 
তাসক ভুল ভাসি বেবিত করার সমূহ সম্ভািো োসক। েবদ এ বিষসয় বিশদ জ্ঞাে োসক, 
তসি এর উসটাবি র্সি।  
 

ব্ইময়র কর্া: 
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এই ব্ইক্তির েূল অংমের সেস্ত গরফামরমেই কুরান ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত ক্তকতাব্গুমলার ইংমরক্তজ অনুব্াে গর্মক সরাসক্তর ব্াংলায় অনূক্তেত। 
এই মূল গ্রন্থগুসলা যলখা হসয়সি আজ যেসক ১১৫০-১২৫০ িিসররও অবধক পূসিঘ, 
মুহাম্মসদর মৃতুয-পরিতঘী সিসেসয় বেকিিতঘী সমসয়র বলখা, ো এখেও সহজলভয। 
ইসলাসমর ইবতহাসসর এই সি মূল গ্রসন্থর (Primary source of annals of Islam) 
তেয-উপাি ইসলাসমর ইবতহাসস অতযন্ত স্পেভাসি েবেভুক্ত (Very clearly 
documented) ঐবতহাবসক দবলল। এই সি মূল গ্রসন্থ যে-ইবতহাস িবণঘত হসয়সি, তা 
সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমােসদর অবধকাাংসশরই অজাো। শুধু যে অজাো, তাইই েয়, 
অবধকাাংশ যক্ষসত্রই তাাঁসদর জাো ইসলাসমর ইবতহাসসর সমূ্পণঘ বিপরীত। 
কারণ উসেশযপ্রসণাবদতভাসি এই অতযন্ত স্পে েবেভুক্ত ইবতহাসগুসলা সাধারণ 
মুসলমােসদর কাসি যোপে করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অেিা বমেযাোসরর মাধযসম 
প্রকৃত র্িোর বিপরীতবি প্রোর করা হয়। 
 

ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ও তা সাধ্ারি েুসলোনমের অক্তধ্কাংমেরই েেথপীড়ার 
কারি হমত পামর, এই ক্তব্মব্চনায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করা হময়মে। আক্তে উৎমসর এ সকল গরফামরমের ক্তেক্তত্তমতই ক্তব্ষময়র 
আমলাচনা, পযথামলাচনা ও উপসংহার। আজমকর পৃক্তর্ব্ীর ৭০০ গকাক্তি জনসংখযার প্রায় 
১৬০ গকাক্তি েুসলোন সম্প্রোয়েুি, ব্াক্তক ৫৪০ গকাক্তি ইসলাে-অক্তব্শ্বাসী, যারা 
েুসলোনমের েত ক্তব্শ্বাস ক্তনময় এই ব্ইগুমলা পমড়ন না। এই ক্তব্োল সংখযক অক্তব্শ্বাসী 
জনম াষ্ঠী পক্ষপাক্ততত্বহীন োনক্তব্ক েৃক্তষ্টমকামির সাহামযয গকামনারূপ "political 
correctness" োড়া এই সব্ েবেভুক্ত তর্য-উপামত্তর গযোমব্ সম্ভাব্য আমলাচনা ও 
পযথামলাচনা করমত পামরন, গসোমব্ই তা করা হময়মে। 
 

ষামির েেমকর োোোক্তে গর্মক 'ধ্েথগ্রমন্থ ক্তব্জ্ঞান' আক্তব্ষ্কামরর একিা ফযােন চালু 
হময়মে। একক্তব্ংে েতাব্দীর ক্তব্জ্ঞামনর (Evidenced based knowledge) এই 
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স্বিথযুম , যখন োনুষ ১৪ গকাক্তি োইল েূরব্তথী েঙ্গল গ্রমহ েহাকােযান পাঠামেন; গকাক্তি 
গকাক্তি আমলাকব্ষথ েূরব্তথী গ্রহ-নক্ষে- যালাক্তির খুাঁক্তিনাক্তির ক্তকনারা করমেন; এই 
চেকপ্রে (magnificent) েহাক্তব্শ্ব উৎপক্তত্তর একেে আক্তেমত কী ঘমিক্তেল এব্ং 
পরব্তথী ১৩৫০ গকাক্তি ব্েমর কী রূমপ তার ক্তব্কাে ঘমিমে - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র চুলমচরা 
ক্তব্চার-ক্তব্মেষি করমেন; গসই একই যুম  অব্স্থান কমর একেল োনুষ ক্তব্জ্ঞানীমের 
অিান্ত পক্তরশ্রে, ক্তব্জ্ঞামনর অব্োননা ও েীলতাহাক্তন কমর 'ধ্েথগ্রমন্থ ক্তব্জ্ঞান' প্রচার কমর 
সাধ্ারি সরলপ্রাি অজ্ঞ োনুষমের প্রতাক্তরত কমর চমলমেন। এই অপকমেথ 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 'ইক্তঙ্গত!'  
 

১) এখামন “জল” অমর্থ 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 উপকরি হমলা অযািে। পরব্তথীমত সৃষ্ট অনযানয 
সকল অযািে সৃক্তষ্ট হময়মে এই 'হাইমরামজন’ গর্মক। আর 'অক্তিমজন' আোমের গব্াঁমচ 
র্াকার এক অতযাব্েযকীয় উপাোন।  
 

২) এখামন "পমড়" অমর্থ Gravitational force যিাঝাসো হময়মে, যা না হমল গ্রহ-
নক্ষে- যালাক্তি গকামনাক্তকেুই সৃক্তষ্ট হমতা না। গ্রহ সৃবে ো হসল যকাসো জীসির সৃবে 
হসতা ো, আমরাও সৃবে হতাম ো। আবিষ্কাসরর আসে বিজ্ঞাসের এই ইবেতবি যলখক 
কীভাসি যজসেসিে? সবতযই আশ্চেঘ! 
 

৩) এখামন "পাতা" অমর্থ সামলাক সংমেষি (Photosynthesis) গব্াোমনা হময়মে, যার 
ফমল উৎপােন হয় অক্তিমজন। অক্তিমজমনর অোব্ হমল আেরা ক্তক ব্াাঁচমত পারতাে? 
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‘"জল পমড় পাতা নমড়"-এর এক একবি "শব্দ" বিজ্ঞাসের এক একবি অভূতপূিঘ 
আবিষ্কাসরর ইবেত! কী আশ্চযথ!  
 
৪) আর "নমড়" এর েমধ্যই আমে ক্তব্জ্ঞামনর েু'ক্তি ক্তব্োল 'ইক্তঙ্গত'। এখামন নমড়র এক 
অর্থ হমলা 'ব্ায়ু'! ব্ায়ু োড়া ক্তক গকামনাক্তকেু নমড়? নমড় না। এখামন 'নমড়' হমলা "ব্ায়ু, 
অর্থাৎ ব্ায়ুেণ্ডল, অর্থাৎ গস্পস!"  আর "নমড়"-এর আমরক অর্থ হমলা 'ব্ল (Force)'! 
গযখামন ব্ায়ু গনই গসখামন গকামনা ক্তকেু নড়ামত গ মল লাম  ব্ল। এই 'ব্ল োড়া সব্ক্তকেু 
অচল’!  
 

কী আশ্চযথ! ক্তনশ্চয়ই "জল পমড় পাতা নমড়"-এর রচক্তয়তা একজন নব্ী (ঈশ্বমরর 
অব্তার) ক্তেমলন। তাইই েবদ ো হসি, তসি আবিষ্কার হওয়ার আসেই কীভাসি বতবে 
বিজ্ঞাসের সাম্প্রবতক সমস্ত েুোন্তকারী আবিষ্কাসরর "ইবেত” বদসত যপসরবিসলে?’   
 

যস কারসণই প্রর্ে অধ্যায়ক্তির নাে ক্তেময়ক্তে 'কুরামন ক্তব্ যান!' এই অধযাসয়র েয়বি পিঘ  ও 
পিঘ-১৩ গর্মক পাঠকরা কুরামন "ক্তব্জ্ঞামনর" ক্তকেু নেুনা গজমন ক্তনমত পারমব্ন। ক্তিতীয় 
অধ্যায় - 'ইসলাে: উদ্ভি উমির ক্তপমঠ!' এমত সােক্তগ্রকোমব্ কুরান ও তার অযানািক্তে 
(Anatomy), ইসলাম প্রোর শুরু করার পর মুহাম্মসদর সামর্ কুরাইেমের ব্াক-ক্তব্তণ্ডা, 
যুক্তি-প্রক্ততযুক্তি, েুহাম্মেমক গেয়া তামের 'চযামলে', তামেরমক গেয়া েুহাম্মমের চযামলে 
- ইতযাবদ ক্তব্ষময় আমলাচনা করা হময়মে। অতাঃপর 'েুহাম্মমের ব্যক্তি-োনস জীব্নী 
(Psycho-biography)' অধ্যায় ক্তেমরানামে পরব্তথী একেত ক্ততনক্তি পমব্থ হুদাইবিয়া 
সবির বিস্তাবরত আসলােো পেঘন্ত েুহাম্মমের েক্তেনা জীব্মনর উপাখযান ব্ক্তিথত হময়মে। 
িাবক উপাখযাে গুসলা ধমঘকারীসত আসের মতই ধারািাবহকভাসি আসলােো করা হসি। 
েক্কার নব্ী জীব্মনর ইক্ততহাস আমলাচনার আম ই তাাঁর েক্তেনার নব্ী জীব্মনর ব্িথনা 
শুরু করা হময়মে এই কারমি গয আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত 'ক্তসরাত' গ্রমন্থ েুহাম্মমের েক্তেনায় 
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নব্ী জীব্মনর ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ আমে সেগ্র ব্ইময়র ৮২ েতাংে জুমড়। সাধ্ারি 
েুসলোনমের ক্তসংহো ই েুহাম্মমের েক্তেনা জীব্ন ইক্ততহাস সম্বমন্ধ প্রায় সমূ্পিথ অজ্ঞ। 
 

 
 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: 
২০০২ সামল, প্রয়াত ডাঃ অক্তেক্তজৎ রাময়র একক্তি গোট্ট ই-গেইল পাই। ক্ততক্তন কীোমব্ 
আোর ই-গেইল ক্তঠকানা গজা াড় কসরবিসলে, তা আক্তে আজও জাক্তন না। ক্ততক্তন 
বলসখবিসলে তাাঁর  ড়া 'েুিেনা' ওময়ব্ সাইমির কর্া ও তার ওময়ব্ ক্তলংক। ব্াংলাোষায় 
েুিেমনর োনুষমের গলখা অসংখয আক্তিথমকলসেৃদ্ধ একক্তি ওময়ব্ সাইি, যার হক্তেস 
তখে আোর জানা ক্তেল না। গসখান গর্মক আক্তে অমনক ক্তকেু ক্তেমখক্তে। ডাঃ অক্তেক্তজৎ 
রাময়র প্রক্তত আক্তে কৃতজ্ঞ। ২০১০ গর্মক ২০১২ সামল 'েুিেনায়' ইসলাে ধ্েথ 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, সসকত গচৌধু্রী, 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 
গরফামরে উদৃ্ধত হময়মে, গসই সেস্ত ব্ইময়র গলখক ও প্রকােকমের, গয সেস্ত ওময়ব্ 
সাইমির গরফামরে যুি হময়মে, গসই গলখকমের এিাং যামের নাে গরফামরে ক্তহসামব্ 
উদৃ্ধত হময়মে - তামের সকমলর প্রক্তত আোর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সসিঘাপবর সমস্ত 
পাঠকসদর প্রবত আমার কৃতজ্ঞতা, োরা তাাঁসদর িযস্ত জীিসের বকিুিা সময় িযয় কসর 
যলখাগুসলা পড়সিে। 
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আক্তে আো কমরক্তেলাে গয, ব্ইক্তি গলখা সমূ্পিথ করার পর তা ই-বু্ক আকামর সতক্তর 
করা হমব্। ক'ক্তেন আম  একিা ই-মেইল পাই, যা আোমক উজ্জীক্তব্ত ও অনুপ্রাক্তিত 
কমর। ই-গেইলক্তি ক্তযক্তন পাক্তঠময়মেন ক্ততক্তন হমলন "নরসুন্দর োনুষ!" জানমত পারলাে, 
 ত চারক্তি ব্ের ক্ততক্তন আোর গলখা প্রমতযকক্তি পব্থ সযমে জো কমর গরমখমেন, বিসশষ 
অাংশগুসলা হাইলাইি কসরসিে, প্রসয়াজেীয় যরোসরন্সগুসলা সাংরক্ষণ কসরসিে - আোর 
এই গলখার ই-বু্ক ক্ততক্তন সতক্তর কমর গেমব্ন তাই। বতবে বেজ উসদযাসে স্বতাঃসূ্ফতঘভাসি 
এমে একবি েমৎকার প্রচ্ছদসমৃে ই-িুক বতবর কসরসিে, ো যদসখ আবম মুগ্ধ! তাাঁর 
এই বেষ্ঠা ও ভালিাসার বিবেময় যদয়ার ক্ষমতা আমার যেই।  
 

যে-মােুষবির সাহােয, সহসোবেতা ও অেুসপ্ররণা িাড়া এ যলখা প্রকাশ করা সম্ভি হসতা 
ো, বতবে হসলে "ধমঘপোরক!" েত োরবি িির বতবে আমার প্রসতযকবি যলখার প্রুে 
বরি কসরসিে, বিবভন্ন সমসয় অেুিাসদ সাহােয কসরসিে ও পরামশঘ েুবেসয়সিে। আবম 
তাাঁর কাসি ঋণী।  
 
গ ালাপ োহেুে 
জুন ২৬, ২০১৬ সাল 
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চতুর্থ খমণ্ডর েুখব্ন্ধ 
 

ইসলামের ইক্ততহামস হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তি এক অতযন্ত গুরুত্বপূিথ অধ্যায়। হযরত 
েুহাম্মে (সাাঃ) ৬২৮ সামলর োচথ োমস (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর ৬ সাল) েক্কার হারাে েরীফ 
গর্মক ৯-১০ োইল েূরব্তথী হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন কুরাইেমের সামর্ এক ঐক্ততহাক্তসক 
সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর কমরন, ইসলামের ইক্ততহামস যা হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ নামে ক্তব্খযাত। 
  
েহাকামলর পক্তরক্রোয় এক ক্তনক্তেথষ্ট স্থান ও সেময়র ইক্ততহাস হমলা গসই ক্তনক্তেথষ্ট স্থান ও 
কামলর পাক্তরপাক্তশ্বথক অসংখয ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপরম্পরা ও কেথকামণ্ডর সেক্তষ্ট। এই 
ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপরম্পরায় পূব্থব্তথী ঘিনাপ্রব্ামহর পক্তরিাে পরব্তথী ঘিনাপ্রব্ামহ 
উমল্লখমযা য েূক্তেকা রামখ। ঘিনাপরম্পরার ধ্ারাব্াক্তহকতামক উমপক্ষা কমর গকামনা 
ক্তব্মেষ সেময়র ইক্ততহামসর স্বে ধ্ারিা পাওয়া সম্ভব্ নয়। হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ সম্বমন্ধ স্বে 
ধ্ারিা গপমত হমল েুহাম্মমের নবু্য়ত পরব্তথী সেয় গর্মক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পযথন্ত 
ইসলামের ইক্ততহামসর সেযক ধ্ারিা র্াকা আব্েযক। ক্তব্মেষ কমর, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
পূব্থব্তথী এক ব্েমর ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযা (োচথ, ৬২৭ সাল) সহ অক্তব্শ্বাসী গ াে ও 
জনপমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আরও গচােক্তি অতক্তকথত আগ্রাসী হােলা, 
খুন, জখে, লুণ্ঠন, েুি োনুষমক ধ্মর ক্তনময় এমস োস- ও গযৌনোসীকরি ও উমম্ম 
ক্তকরফা-র পােক্তব্ক হতযাকামণ্ডর ইক্ততহাস সম্বমন্ধ স্বে ধ্ারিা না র্াকমল হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধর কারি ও ব্াস্তব্তা অনুধ্াব্ন সম্ভব্ নয়। এই ক্তব্ষয়গুমলার ধ্ারাব্াক্তহক ও ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা এই ব্ইক্তির ক্তিতীয় ও তৃতীয় খমণ্ড করা হময়মে। পূব্থব্তথী খণ্ডগুমলার 
ক্তব্ষয়গুমলার েতই এই খমণ্ডর 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি' ক্তব্ষয় ও তার পরব্তথী ঘিনা 
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প্রব্ামহর ক্তব্েে আমলাচনা ও পযথামলাচনার ক্তেক্তত্ত হমলা ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ক্তিথত তর্য উপাত্ত।  
   
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষক্তরত হওয়ার পর গসখামন উপক্তস্থত েুহাম্মে অনুসারীরা প্রব্ল 
েেথমব্েনায় অতযন্ত হতাোগ্রস্ত হময় পমড়ন। এই পক্তরক্তস্থক্ততমত েুহাম্মে তাাঁর েক্তেনা 
প্রতযাব্তথমনর আম ই পক্তর্েমধ্য সূরা ‘আল ফাতহ (The Victory) নাক্তজল কমরন। এই 
সূরার োধ্যমে ক্ততক্তন োক্তব্ কমরন গয, তাাঁর প্রক্ততশ্রুত 'স্বপ্ন-েেথন' গঘাষিার সমূ্পিথ 
ক্তব্পরীত পক্তরক্তস্থক্ততর সমু্মখীন হওয়ায় যক্তেও তাাঁর অনুসারীরা অতযন্ত আোেঙ্গ ও 
েেথমব্েনাগ্রস্ত হময়মেন, ক্তকন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরক্তি আসমল তাাঁমের জনয এক "সুস্পষ্ট 
ক্তব্জয়!" এই সুরার প্রর্ে ব্ামকযই ক্ততক্তন এই োক্তব্ক্তি উত্থাপন কমরন: "ক্তনশ্চয় আক্তে 
আপনার জমনয এেন একিা ফয়সালা কমর ক্তেময়ক্তে, যা সুস্পষ্ট (৪৮:১)।"  হুদাইবিয়া 
সবিেুবক্তর প্রাক্কালাসল তাাঁর যে সমস্ত অেুসারী তাাঁর প্রবত আেুেতয প্রকাশ কসরবিসলে, 
এই সুরার োধ্যমে মুহাম্মদ পবেমসধযই তাসদরসক কীভাসি 'আসন্ন ক্তব্জয়-পুরস্কার ও 
লুমির োমলর ওয়াো’ প্রদাে কসরবিসলে (৪৮:১৮-২০) তার বিস্তাবরত আসলােো 'আল-
বরেওয়াসের শপে (পিঘ-১১৭) ও সূরা আল োতহ (পিঘ-১২৩)' পসিঘ করা হসয়সি।  
 

এই সবিেুবক্ত সম্পন্ন করার মাত্র যদড়-দুই মাস পর বহজবর ৭ সাসলর মহরম মাসস 
(সম-জুন, ৬২৮ সাল) বতবে শুধু তাাঁর সসে হুদাইবিয়া োত্রায় অাংশগ্রহণকারী ও আল-
বরেওয়াসের শপে গ্রহণকারী অেুসারীসদর সসে বেসয় মবদো যেসক ৯৫ মাইল দূরিতঘী 
খায়িার োমক স্থাসের ইহুবদ জেপসদর ওপর অতবকঘসত আক্রমণ োলাে। অতাঃপর 
গসখান গর্মক েক্তেনা প্রতযাব্তথমনর আম ই েুহাম্মে তাাঁর ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা 
অক্তেযান সম্পন্ন কমরন। আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনার 
আমলামক এই আক্রেিগুমলার ক্তব্েে আমলাচনা ও পযথামলাচনা করা হময়মে।  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=48&ano=29&st=0
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
http://www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_51.html
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
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হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তিক্তি ক্তেল েে ব্ের গেয়াক্তে। েে ব্েমরর এই োক্তন্তচুক্তি স্বাক্ষমরর 
পর েুই ব্েমরর েমধ্য েুহাম্মে অতক্তকথমত েক্কা আক্রেি ও ক্তব্জয় (োচথ, ৬৩০ সাল) 
সম্পন্ন কমরন। এই আক্রেমির সপমক্ষ েুহাম্মমের অজুহাত ক্তেল এই গয, কুরাইেরা 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন। 
 

কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী হব্ার পর েুহাম্মে তাাঁমের সামর্ একমে হজব্রত পালন 
করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন। ক্ততক্তন েক্কাক্তব্জয় পরব্তথী প্রর্ে হমজ ক্তনমজ অংেগ্রহি 
না কমর আবু্ ব্কমরর গনতৃমত্ব তাাঁর প্রায় ৩০০ জন অনুসারীমক এই হজব্রত পালমনর 
জনয েক্কায় পাঠান। আবু্ ব্কর তাাঁর েলব্ল ক্তনময় রওনা হব্ার পর েুহাম্মে তাাঁর চাচামতা 
োই ও জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্-গক সুরা তওব্ার প্রর্ে ৩০-৪০ক্তি আয়াত 
(ক্তনমেথে) সহ এই হজব্রত পালমনর জনয এই ক্তনমেথে সহকামর গপ্ররি কমরন গয, আলী 
গযন উপক্তস্থত ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী ও অক্তব্শ্বাসীমের উমেমে তাাঁর এই ক্তনমেথেগুমলা গঘাষিা 
কমরন। েুহাম্মমের ক্তনমেথমে আলী ক্তহজক্তর ৯ সামলর ক্তজল-হজ োমসর ১০ তাক্তরমখ (োচথ 
১৯, ৬৩১ সাল) আরাফার েয়োমন উপক্তস্থত েুেক্তরক ও ৩০০ জন েুসলোনমের সােমন 
(মকামনা যুদ্ধকামল নয়) অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ “সুরা তওব্ার” ব্হু নৃেংস ক্তনমেথে জাক্তর 
কমরন! ইসলামের ইক্ততহামস হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি এতিাই গুরুত্বপূিথ গয েক্কা ক্তব্জময়র 
১২ োস পমর েুহাম্মে তাাঁর এই ক্তনমেথমে কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ হুোইক্তব্য়া চুক্তি েমঙ্গর 
অজুহাত আব্ারও উত্থাপন কমর তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ ব্হু নৃেংস আমেে জাক্তর কমরন। ক্ততক্তন 
তাাঁর েতব্ামে েীক্তক্ষত হওয়ার জনয তাাঁমেরমক চার োমসর আক্তটমেিাে জাক্তর কমরন! 
সুরা তওব্ার এই ক্তনমেথেগুমলাই হমলা তাাঁর অনুসারীমের প্রক্তত েুহাম্মমের সব্থমেষ 
ক্তনমেথে-যুি সুরা। 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি গক প্রর্ে েঙ্গ কমরক্তেল, তা জানার জনয প্রময়াজন এই সক্তন্ধ-চুক্তি 
পরব্তথী সেময়র ঘিনাপ্রব্ামহর  েীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পযথামলাচনা। গস কারমিই কুরান 
ও আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত ‘ক্তসরাত’ ও হাক্তেস গ্রমন্থর আমলামক 
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ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযা ঘিনা-প্রব্ামহর েতই (পব্থ: ৮৭-৯৫) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পরব্তথী 
সেময়র প্রক্ততক্তি ঘিনাপ্রব্াহ পৃর্ক পৃর্ক োমব্ আমলাচনা করা হময়মে, যামত উৎসাহী 
েুিক্তচন্তার পাঠকরা আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত গসই তর্য-উপামত্তর ক্তনরমপক্ষ ক্তব্মেষমির োধ্যমে 
েুহাম্মমের োক্তব্র সতয-ক্তের্যা যাচাই করমত পামরন।  
 

গকামনা ক্তনক্তেথষ্ট ঘিনা ব্া ঘিনা-সেক্তষ্ট সংঘক্তিত হওয়ার অব্স্থান গর্মক স্থান ও সেময়র 
েূরত্ব যতই বৃ্ক্তদ্ধ পায়, গসই ঘিনার ব্িথনায় ক্তব্কৃক্ততর সম্ভাব্না তত প্রকি হয়। ক্তব্মেষ 
কমর যখন গসই ঘিনার তর্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসামরর গক্ষমে প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষোমব্ 
চরে ব্াধ্া-ক্তনমষধ্ প্রময়া  করা হয় প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষ পুরস্কার ও অনুমপ্ররিা 
এব্ং/অর্ব্া োক্তস্ত ব্া ক্তনপীড়মনর োধ্যমে। এই গুরুত্বপূিথ ক্তব্ষয়ক্তিমক ক্তব্মব্চনায় গরমখ 
এই ব্ইক্তির েূল অংমের সেস্ত তর্য-উপামত্তর গরফামরেই েূলত ইসলামের ইক্ততহামসর 
প্রাক্তপ্তসাধ্য সব্মচময় আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ক্তিথত ইক্ততহাস গর্মক উদৃ্ধত 
করা হময়মে। আরও সুক্তনক্তেথষ্টোমব্ ব্লমল যা ব্লা গযমত পামর, তা হমলা, কুরান ও 
হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর েৃতুয পরব্তথী ২৯০ ব্েমরর কে সেময়র েমধ্য ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত েুহাম্মমের পূিথাঙ্গ জীব্নীগ্রন্থ ('ক্তসরাত') ও হাক্তেস গ্রমন্থর তর্য-
উপামত্তর উদৃ্ধক্তত, অতাঃপর গসই তর্য-উপামত্তর ক্তেক্তত্তমত সব্থজনক্তব্ক্তেত োনক্তব্ক 
েৃক্তষ্টেক্তঙ্গর োধ্যমে গস ক্তব্ষময়র আমলাচনা ও পযথামলাচনা। 
 

গ ালাপ োহেুে 
োচথ ০৫, ২০১৭ সাল। 
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১১১: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-১: গপ্রক্ষাপি 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁচাক্তে 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

[ইসলামের ইক্ততহামস "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ (চুক্তি)" এক অতযন্ত গুরুত্বপূিথ অধ্যায়। এই 
সক্তন্ধ পরব্তথী সেময় কুরাইে ও অনযানয অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ যাব্তীয় নৃেংসতার 
সব্ধ্তার প্রময়াজমন েুহাম্মে তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ এই চুক্তিেমঙ্গর অজুহাত হাক্তজর কমরন 
ও  তাাঁর আল্লাহর নামে গসই ক্তব্খযাত “৯:৫ -তরব্াক্তরর আয়াত (The Verse of the 
Sword)” সহ সুরা তওব্ার আরও অমনক নৃেংস আমেে জাক্তর কমরন। ইসলােমক 
জানমত হমল েুহাম্মেমক জানমতই হমব্, এর গকামনা ক্তব্কল্প গনই। তাই হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর 
এই অধ্যায় গর্মক শুরু কমর সুরা-তওব্া অধ্যায় পযথন্ত প্রক্ততক্তি পমব্থর আমলাচনা শুরুর 
পূমব্থ "শুরু কক্তরমতক্তে আল্লাহর নামে"-এর অনুকরমি "গয েুহাম্মে -গক জামন গস 
ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" ব্াকযক্তি যুি করমব্া।] 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্া (অর্ব্া আবু্ ব্কর) 
এর অধ্ীমন একেল সসনয সহ 'ব্ানু ফাযারাহ' গ ামের ওপর গয-হােলাকারী েল 
পাক্তঠময়ক্তেমলন, গসই হােলা তারা কীোমব্ সম্পন্ন কমরক্তেমলন; কী অোনুক্তষক 
পােক্তব্কতায় তাাঁর এই অনুসারীরা উমম্ম ক্তকরফা নােক এক অক্তত বৃ্দ্ধা েক্তহলামক হতযা 
কমরক্তেমলন; কীোমব্ তারা অনযানয ব্ন্দীমের সামর্ উমম্ম ক্তকরফার কনযামক ধ্মর ক্তনময় 
এমস 'গযৌনোসী'-গত রূপান্তক্তরত কমরক্তেমলন; েুহাম্মমের আগ্রাসী হােলায় ধৃ্ত এই 
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সুন্দরী রেিীক্তি ' ক্তনেমতর োল'-এর অংে ক্তহসামব্ েুহাম্মমের গকান সাহাব্ীর 
(েুহাম্মমের জীক্তব্ত অব্স্থায় েীক্তক্ষত তাাঁর প্রতযক্ষ অনুসারী) োম  পমড়ক্তেল; অক্তত সম্ভ্রান্ত 
পক্তরব্ামরর এক েুি োনুমষর অব্স্থান গর্মক ক্তনমেমষই গযৌনোসী রূমপ পক্তরব্ক্ততথত 
হওয়ার পর এই অসহায় নারীক্তির নব্য োস-োক্তলক তার এই গযৌনোসীর ব্স্ত্র উমোচন 
সম্পন্ন করার পূমব্থই গকন তাাঁমক েুহাম্মমের কামে হস্তান্তর কমরক্তেমলন; গসই অনুসারীর 
কাে গর্মক এই গযৌনোসীক্তিমক গ্রহি কমর েুহাম্মে তাাঁমক তাাঁর গকান আত্মীয়মক োন 
কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

েুহাম্মমের প্রক্ততক্তষ্ঠত ইসলাে নােক আেমেথ উেুি েক্তি প্রময়াম  অক্তব্শ্বাসী জনপমের 
েুি োনুষমক গজারপূব্থক ধ্মর ক্তনময় এমস তাাঁমেরমক োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত 
কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো -ব্ামিায়ারা কমর গনওয়া, তারপর তামেরমক ইোেত ক্তব্ক্তক্র 
করা (পব্থ- ৯৩) অর্ব্া োন করা (পব্থ-১০১ ও ১১০) সমূ্পিথরূমপ সব্ধ্!  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) েমত ক্তহজক্তর ৬ সামলর োব্ান োমস (যার 
শুরু হময়ক্তেল ক্তডমসম্বর ১৬, ৬২৭ সাল) েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা ব্ানু আল-
েুসতাক্তলক গ ামের গলাকমের ওপর অতক্তকথত নৃেংস আগ্রাসী হােলা চালান ও তাাঁমের 
সম্পে লুণ্ঠন কমরন, তাাঁমের ক্তকেু গলাকমক খুন কমরন ও ব্হু গলাকমক ব্ন্দী কমর ধ্মর 
এমন োস ও গযৌনোসী রূমপ ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর গনন (পব্থ--৯৭-১০১);  ব্ানু 
আল-েুসতাক্তলক হােলার ক্ততন োস পমর, ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলকে োমস (যার শুরু 
োচথ ১৩, ৬২৮ সাল), েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর ৭০০- ১৪০০ সেস্ত্র অনুসারীমক 
সমঙ্গ ক্তনময় েক্তেনা গর্মক েক্কার উমেমে যাো কমরন। যাোর প্রাক্কামল ক্ততক্তন ব্ারংব্ার 
গঘাষিা গেন গয, "ক্ততক্তন ওেরা পালমনর উমেমেয েক্কা যামেন, যুমদ্ধর উমেমেয নয়।" 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা যখন েক্কার অেূমর হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন গপৌঁোন, তখন 
েক্কাব্াসী কুরাইেরা তামেরমক েক্কা প্রমব্মে সক্তক্রয় ব্াধ্া প্রোন কমরন। েুই পমক্ষর 
েমধ্য গকান্দমলর উপক্রে হয় ও এক পযথাময় েুহাম্মে ও েক্কাব্াসী কুরাইেমের েমধ্য 
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এক ঐক্ততহাক্তসক সক্তন্ধপে স্বাক্ষক্তরত হয়, ইসলামের ইক্ততহামস যা "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ 
(চুক্তি)" নামে ক্তব্খযাত।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮) ব্িথনা: [1] [2] [3] 
'অতাঃপর [ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলা] আল্লাহর নব্ী রেজান ও েওয়াল োস েক্তেনায় 
অব্স্থান কমরন এব্ং ক্তজলকে োমস যুদ্ধ করার অক্তেপ্রায় না ক্তনময় ওেরা-হজ পালমনর 
উমেমেয যাো কমরন। ক্ততক্তন তাাঁর সামর্ গযা  গেয়ার জনয অনযানয আরব্ গ াে ও 
প্রক্ততমব্েী গব্েুইনমের আহ্বান জানান এই েময় গয, হয়মতা কুরাইেরা তাাঁর সেস্ত্র 
ক্তব্মরাক্তধ্তা করমব্ অর্ব্া তাাঁর কাব্া-েরীফ েেথন প্রক্ততমরাধ্ করমব্; তারা আসমল তাইই 
কমরক্তেল। ব্হু আরব্ গ াে তাাঁর সামর্ গযা োমন ক্তব্রত র্ামক  ও ক্ততক্তন েুহাক্তজর ও 
আনসার এব্ং তাাঁর সামর্ যুি ক্তকেু আরব্ গ ােমের ক্তনময় যাো শুরু কমরন। ক্ততক্তন 
কুরব্াক্তনর জনয পশুমের সমঙ্গ গনন ও তীর্থযােীর গপাোক পক্তরধ্ান কমরন, যামত 
সকমলই জানমত পামর গয যুদ্ধ করা তাাঁর উমেেয নয়, তাাঁর উমেেয হমলা কাব্া-েরীফ 
েেথন ও তার শ্রদ্ধা করা।  
 

েুহাম্মে ক্তব্ন েুসক্তলে ক্তব্ন ক্তেহাব্ আল-যুহক্তর হইমত < উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াইময়র 
হইমত < ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো ও োরওয়ান ক্তব্ন আল-হাকাে আোমক [েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক] জাক্তনময়মেন:   
আল্লাহর নব্ী হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-ব্মষথ (year of al-Hudaybiya) শাবন্তর উসেশয কাব্া-
েরীফ েেথন অক্তেপ্রাময়  েন কমরন, ক্ততক্তন ৭০ ক্তি উি কুরব্াক্তনর জনয সমঙ্গ গনন। তাাঁর 
সমঙ্গ ক্তেল ৭০০ অনুসারী, যামত একক্তি উি ১০ জন গলামকর োম  পমর। আক্তে আরও 
যা শুমনক্তে তা হমলা যাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ব্লমতন গয, "হুোইক্তব্য়া যাোয় আেরা ক্তেলাে 
১৪০০ গলাক।"’                      - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

>>> েহাকামলর পক্তরক্রোয় এক ক্তনক্তেথষ্ট স্থান ও সেময়র ইক্ততহাস হমলা গসই ক্তনক্তেথষ্ট স্থান 
ও কামলর পাক্তরপাক্তশ্বথক অসংখয ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপরম্পরা ও কেথকামণ্ডর সেক্তষ্ট। এই 
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ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপরম্পরায় পূব্থব্তথী ঘিনাপ্রব্ামহর পক্তরিাে (consequence) পরব্তথী 
ঘিনা প্রব্ামহ উমল্লখমযা য েূক্তেকা রামখ। ঘিনাপরম্পরার এই ধ্ারাব্াক্তহকতামক উমপক্ষা 
কমর গকামনা ক্তব্মেষ সেময়র ইক্ততহামসর স্বে ধ্ারিা পাওয়া সম্ভব্ নয়; ক্তব্ভ্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাব্না প্রায় েতো । গস কারমিই েুহাম্মমের তর্াকক্তর্ত নবু্য়ত পরব্তথী সেয় গর্মক 
ক্তহজরত পূব্থব্তথী সেময় েুহাম্মমের ব্ািী (পব্থ: ২৬) ও কেথকামণ্ডর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষি 
ব্যক্ততমরমক ক্তহজরত, নাখলা ও নাখলা-পূব্থব্তথী অক্তেযামনর কারি ও পযথামলাচনা সম্ভব্ 
নয়; নাখলা ও নাখলা পূব্থব্তথী অক্তেযামন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃেংস 
কেথকামণ্ডর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষি ব্যক্ততমরমক ব্ের যুমদ্ধর কারি ও পযথামলাচনা সম্ভব্ নয় 
এব্ং ব্ের যুমদ্ধর ফলাফল ও ব্ের যুদ্ধ পরব্তথী সেয় গর্মক ওহুে যুদ্ধ পূব্থব্তথী সেময় 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের নৃেংস কেথকামণ্ডর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষি ব্যক্ততমরমক ওহুে 
যুমদ্ধর কারি ও পযথামলাচনা অসম্ভব্। 
  
নাখলা ও নাখলা পূব্থব্তথী অক্তেযামনর (পব্থ: ২৮-২৯) পক্তরিাে হমলা ব্ের যুদ্ধ (পব্থ: 
৩০-৪৩), আর এই যুমদ্ধ কুরাইেমের প্রক্তত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের পােক্তব্ক 
নৃেংসতার পক্তরিাে হমলা ওহুে যুদ্ধ (পব্থ: ৫৪-৭১); একই োমব্, ওহুে যুমদ্ধর ফলাফল 
ও ওহুে যুদ্ধ পরব্তথী সেময়র ঘিনাপরম্পরার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষি ব্যক্ততমরমক ব্ক্তন 
নাক্তের গ াে উমেমের কারি ও পযথামলাচনা সম্ভব্ নয়। ব্ক্তন নাক্তের (ও ব্ক্তন গকউনুকা) 
গ াে উমেে ও কুরাইেসহ অনযানয অক্তব্শ্বাসী গ ামের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের আগ্রাসী কেথকামণ্ডর (পব্থ: ৫২-৭৫) পক্তরিাে হমলা খন্দক যুদ্ধ (পব্থ: ৭৭-
৮৬); ইসলামের ইক্ততহামসর এই একই ধ্ারাব্াক্তহকতার অংে ক্তহসামব্ খন্দক যুদ্ধ 
পক্তরক্তস্থক্তত ও এই যুমদ্ধর ফলাফল ক্তব্মেষি ব্যক্ততমরমক ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযার কারি 
ও তার পযথামলাচনা  অসম্ভব্ (পব্থ- ৯৪)।  
 

অনুরূপোমব্, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ সম্বমন্ধ স্বে ধ্ারিা গপমত হমল েুহাম্মমের নবু্য়ত পরব্তথী 
সেয় গর্মক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পযথন্ত ইসলামের ইক্ততহামসর সেযক ধ্ারিা র্াকা আব্েযক। 
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ক্তব্মেষ কমর, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-পূব্থব্তথী  ত এক ব্েমর ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযা (োচথ, 
৬২৭ সাল) সহ অক্তব্শ্বাসী গ াে ও জনপমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আরও 
গচােক্তি অতক্তকথত আগ্রাসী হােলা, খুন, জখে, লুণ্ঠন ও েুি োনুষমক ধ্মর ক্তনময় এমস 
োস ও গযৌনোসী করি এব্ং উমম্ম ক্তকরফা-র পােক্তব্ক হতযাকামণ্ডর ইক্ততহাস সম্বমন্ধ 
স্বে ধ্ারিা না র্াকমল হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর কারি ও ব্াস্তব্তা অনুধ্াব্ন সম্ভব্ নয়। তাই 
উৎসাহী পাঠকমের কামে আোর ক্তব্মেষ অনুমরাধ্ এই গয, ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী অসংখয 
পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতমের "সুক্তব্ধ্াজনক উদৃ্ধক্ততযুি" োষি ও রচনায় ক্তব্ভ্রান্ত হমত না 
চাইমল, তাাঁরা গযন নূযনতে পমক্ষ পূব্থব্তথী ঘিনা-প্রব্ামহর অক্তত সংমক্ষপ সারাংে ও 
পযথামলাচনা সম্বক্তলত ক্তনম্নব্ক্তিথত এই পব্থগুমলার ক্তেমক আর একব্ার গচাখ বু্ক্তলময় গনন:  
 

তর্াকক্তর্ত নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর সেয় গর্মক ব্ের যুদ্ধ পযথন্ত ঘিনা: পব্থ: ৪১-৪৩ 
 

ক্তহজরমতর সেয় গর্মক ওহুে যুদ্ধ পযথন্ত ঘিনা: পব্থ: ৬৯ 
 

নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর সেয় গর্মক ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযা পযথন্ত ঘিনা: পব্থ- ৮৬ ও ৯৪ 
 

ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযার সেয় গর্মক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পযথন্ত ঘিনা: পব্থ- ১০১ ও ১০৯ 
 

অতযন্ত সংমক্ষমপ, েুহাম্মমের নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর সেয় সেয় গর্মক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পযথন্ত 
ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তেমক আর একব্ার নজর গেয়া যাক:  
 

নবু্য়ত পরব্তথী েুহাম্মমের েক্কার নব্ী জীব্মনর কেথকামণ্ডর ইক্ততহাস: 
৬১০ ক্তিষ্টামব্দর গকামনা এক সেময় গহরা পব্থমতর গুহার গেতর ক্তজব্রাইল গফমরেতা 
োরফত েুহাম্মমের তর্াকক্তর্ত নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর ঘিনাক্তি ঘমি। এরপর প্রায় ক্ততন ব্ের 
েুহাম্মে তাাঁর েতব্াে প্রচার কমরন গ াপমন, তারপর প্রকামেয। েুহাম্েে যখন প্রকামেয 
তাাঁর েতব্াে প্রচার শুরু কমরন, গকামনা কুরাইেই তাাঁর প্রচামর গকামনারূপ ব্াধ্া প্রোন 
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কমরনক্তন; ক্তকন্তু েুহাম্মে যখন তাাঁর ধ্েথপ্রচামরর নামে কুরাইেমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী, 
কৃক্তষ্ট-সেযতা ও পূব্থ-পুরুষমের অসম্মান করা শুরু কমরন, 
 

তখন তাাঁরা তাাঁমের ধ্েথরক্ষা ও অসম্মামনর প্রক্ততব্ামে েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্  মড় 
গতামলন। কুরাইেরা েুহাম্মেমক ব্ারংব্ার এমহন  ক্তহথত কেথ গর্মক ক্তব্রত হওয়ার 
আহ্বান জানান, ক্তকন্তু েুহাম্মে তাাঁমের কর্ায় গকামনাই কিথপাত কমরন না। ক্ততক্তন তাাঁর 
“আল্লাহর নামে (ওক্তহ োরফত)” কুরাইেমের গেব্-গেব্ী ও পূব্থ-পুরুষমের তুে-
তাক্তেলয, অসম্মান, োপ-অক্তেোপ, পমরাক্ষ হুেক্তক োসানী ও েীক্তত প্রেেথন পুমরােমে 
চাক্তলময় যান। েুহাম্মমের ক্তনজ গ াে হামেেী ব্ংমের গ ােপ্রধ্ান ক্তেমলন তাাঁর চাচা আবু্ 
তাক্তলব্, ক্ততক্তন ক্তেমলন েক্কার কুরাইেমের সকল সম্মাক্তনত গ াে প্রধ্ানমের একজন। 
েুহাম্মমের এই সকল আক্রেিাত্মক কেথকামণ্ড অক্ততষ্ঠ হময় সংকু্ষব্ধ কুরাইেরা এই 
“হামেেী গ ােপ্রধ্ান ও েুহাম্মমের অক্তেোব্মকর কামে অন্ততাঃপমক্ষ েু'ব্ার 
সক্তম্মক্তলতোমব্ গেখা কমর  েুহাম্মমের এমহন  ক্তহথত কেথকামণ্ডর প্রক্ততব্াে জানান।  আবু্ 
তাক্তলব্ তাাঁর োক্ততজা েুহাম্মেমক অনুমরাধ্ কমরন গযন েুহাম্মে কুরাইেমের গেব্-গেব্ী 
ও পূব্থ-পুরুষমের গকামনারূপ তুে-তাক্তেলয, উপহাস ও অসম্মান না কমর। েুহাম্মে 
তাাঁর চাচা আবু্ তাক্তলমব্র এই অনুমরাধ্ অগ্রাহয কমরন। ব্যর্থ আবু্ তাক্তলব্ কুরাইেমের 
তাাঁর এই ব্যর্থতার খব্র জাক্তনময় গেন। ক্ততক্তন তাাঁমেরমক আরও জাক্তনময় গেন গয, 
েুহাম্মমের েতব্াে ও কেথকামণ্ড ক্ততক্তন ক্তব্শ্বাস কমরন না, ক্তকন্তু েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্ততক্তন 
গকামনা পেমক্ষপ গ্রহি করমব্ন না এব্ং গ ােপ্রধ্ান ও অক্তেোব্ক ক্তহসামব্ ক্ততক্তন 
েুহাম্মেমক গয গকামনা আপমে ও ক্তব্পমে স্বম ােীয় ক্তনরাপত্তা সুক্তব্ধ্া োন করমব্ন। 
  
গসই অব্স্থায় একান্ত ব্াধ্য হময় েুহাম্মমের অসহনেীল, তাক্তেলয ও আক্রেিাত্মক 
েতব্ামের ক্তব্রুমদ্ধ কুরাইেরা কমঠার জনেত ও প্রক্ততমরাধ্  মড় গতামলন ও  তাাঁরা 
তাাঁমের ধ্েথান্তক্তরত পক্তরব্ার সেসয, প্রক্ততমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের ক্তব্ক্তেন্ন উপাময় পূব্থ-ধ্মেথ 
ক্তফক্তরময় আনার গচষ্টা কমরন। ফমল কুরাইেমের গযসব্ পক্তরব্ামরর সেসয, ক্তপ্রয়জন ও 
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ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্রা েুহাম্মমের েতব্ামে একো েীক্তক্ষত হময়ক্তেমলন, তাাঁমের অমনমকই আব্ার 
তাাঁমের পূব্থ-ধ্মেথ ক্তফমর ক্ত ময় ক্তনজ ক্তনজ পক্তরব্ার পক্তরজনমের সামর্ গযা োন করমত 
র্ামকন। এই পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমত েুহাম্মে তাাঁর ধ্েথরক্ষার খাক্ততমর নবু্য়মতর পিে 
ব্মষথ (৬১৫ সাল) তাাঁর অনুসারীমের তাাঁমের পক্তরব্ার-পক্তরজন, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্মের কাে গর্মক ক্তব্ক্তেন্ন হময় আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত করার আমেে জাক্তর কমরন।  
সুেীঘথ সাত ব্ের কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই সব্ কেথকাণ্ড সহয করার 
পর, অক্ততষ্ঠ সংকু্ষব্ধ ক্তব্কু্ষব্ধ কুরাইেরা অনমনযাপায় হময় েুহাম্মমের পৃষ্ঠমপাষক হামেেী 
গ ামের ক্তব্রুমদ্ধ সব্থপ্রর্ে ও সব্থমেষ “সাোক্তজক ও আক্তর্থক ক্তনমষধ্াজ্ঞা” জাক্তর কমরন; যা 
তাাঁরা েুহাম্মমের তর্াকক্তর্ত নবু্য়ত প্রাক্তপ্তর সপ্তে গর্মক নব্ে ব্ের (৬১৬-৬১৯ ক্তিষ্টাব্দ) 
পযথন্ত (েু'–ক্ততন ব্ের) চালু রামখন। পরব্তথীমত েুহাম্মমের উপক্তর ব্ক্তিথত  ক্তহথত কেথ-
তৎপরতা চালু র্াকা সমেও ৬১৯ ক্তিষ্টামব্দ এই কুরাইেরাই আব্ার েয়া-পরব্ে হময় 
এই ক্তনমষধ্াজ্ঞাক্তি ব্াক্ততল কমরন। ক্তহজরমতর প্রায় ক্ততন ব্ের আম  (৬১৯ সাল) 
সব্থাব্স্থায় সাহাযয ও সহায়তাকারী স্ত্রী খাক্তেজা ও সম ােীয় ক্তনরাপত্তা সুক্তব্ধ্া োনকারী 
চাচা আবু্-তাক্তলব্ অক্তত অল্প সেময়র ব্যব্ধ্ামন েৃতুযব্রি কমরন। আবু্-তাক্তলমব্র েৃতুযর 
পর েুহাম্মমের চাচা আবু্ লাহাব্ হামেেী ব্ংমের গ ােপ্রধ্ান ক্তনযুি হন ও ক্ততক্তন তাাঁর 
োই আবু্ তাক্তলমব্র েতই েুহাম্মমের ওপর স্বম ােীয় ক্তনরাপত্তা সুক্তব্ধ্া জাক্তর রামখন। 
ক্তকন্তু যখন আবু্ লাহাব্ জানমত পামরন, েুহাম্মে প্রচার করমেন গয, তাাঁর ক্তপতা আব্ে 
আল-েুত্তাক্তলব্ (েুহাম্মমের োো)-এর স্থান হমলা জাহান্নামের আগুন, ক্ততক্তন েুহাম্মমের 
ওপর গর্মক স্বম ােীয় ক্তনরাপত্তা সুক্তব্ধ্া ব্াক্ততল কমরন এব্ং প্রক্ততজ্ঞা কমরন গয, যতক্তেন 
ক্ততক্তন গব্াঁমচ র্াকমব্ন, ততক্তেন েুহাম্মমের এেনতর অসম্মান ও  ক্তহথত প্রচারিার 
ক্তব্মরাক্তধ্তা করমব্ন। হামেেী ব্ংমের গ াে-সুক্তব্ধ্া ব্াক্ততল হওয়ার পর কুরাইেরা 
েুহাম্মমের অসহনেীল, তাক্তেলয ও আক্রেিাত্মক েতব্ামের ক্তব্রুমদ্ধ আরও কমঠার 
জনেত  মড় গতামলন ও তাাঁরা তাাঁমের ধ্েথান্তক্তরত পক্তরব্ার সেসয, প্রক্ততমব্েী ও ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্মের ক্তব্ক্তেন্ন কলা-গকৌেমলর োধ্যমে পূব্থ-ধ্মেথ ক্তফক্তরময় আনার গজার প্রমচষ্টা চালান। 
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ফমল কুরাইেমের গযসব্ পক্তরব্ামরর সেসয ও ক্তপ্রয়জনরা েুহাম্মমের েতব্ামে েীক্তক্ষত 
হময়ক্তেমলন, তামের অমনমকই আব্ার তাাঁমের পূব্থ-ধ্মেথ ক্তফমর ক্ত ময় ক্তনজ ক্তনজ পক্তরব্ার 
পক্তরজনমের সামর্ গযা োন করমত র্ামকন। 
 

এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত েক্কায় েুহাম্মমের ধ্েথ-প্রচার প্রচণ্ড ব্াধ্াগ্রস্ত ও অক্তনক্তশ্চত হময় পমর। 
এই সংকিেয় পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমত েুহাম্মে গ াপমন প্রর্মেই  েন কমরন তাময়মফ 
(৬১৯ সাল) ও তাময়মফর  িযোনয ক্তব্ক্তেষ্ট গনতৃব্ থমের ক্ততক্তন তাাঁর ক্তনজ ব্াসেূক্তে েক্কার 
কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ গখক্তপময় গতালার গচষ্টা কমরন, তাাঁরা তাাঁর প্রস্তামব্ রাক্তজ হনক্তন। 
েুহাম্মে তাাঁর নব্ী-জীব্মনর এই কক্তঠন েুহূমতথ গসৌো যক্রমে েক্তেনা গর্মক েক্কায় আ ত 
ক্তকেু তীর্থযােীর সন্ধান পান, তাাঁরা েুহাম্মমের েতব্ামে আগ্রহ প্রেেথন কমরন। তাময়মফর 
েতই এব্ারও েুহাম্মে েক্কাব্াসী কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ এই ক্তব্মেেীমের সামর্ গ াপমন 
সব্ঠক কমরন (১ে ও ২য় আকাব্া); তাাঁরা েুহাম্মেমক েক্তেনায় ক্তহজরত করার আহ্বান 
জানান এব্ং এ ব্যাপামর েুহাম্মে ও তাাঁর ক্তহজরতকারী অনুসারীমের সব্থাত্মক সাহামযযর 
প্রক্ততশ্রুক্তত গেন। জীব্মনর এই কক্তঠন েুহূমতথ েুহাম্মে “তাাঁর ধ্েথরক্ষার গচষ্টায়” তাাঁর 
অনুসারীমের েক্তেনায় ক্তহজরত করার আমেে জাক্তর কমরন এব্ং  প্রমলােন, হুেক্তক ও 
এেনক্তক হতযার আমেে জাক্তর কমর েুহাম্মে তাাঁর অক্তনেুক অনুসারীমের েক্তেনায় ক্তহজরত 
ক্তনমত ব্াধ্য কমরন। ক্তকেু কাল পর ক্ততক্তন ক্তনমজও েক্তেনায় ক্তহজরত কমরন (গসমেম্বর 
২৪, ৬২২ সাল); কুরাইেরা নয়, েুহাম্মে ক্তনজ স্বামর্থ তাাঁর অনুসারীমের তাাঁমের 
পক্তরব্ামরর কাে গর্মক ক্তব্ক্তেন্ন কমর েক্তেনায় তাক্তড়ময় ক্তনময় আমসন। 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পূব্থব্তথী সামড় পাাঁচ ব্েমরর েুহাম্মমের কেথকামণ্ডর ইক্ততহাস: 
েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্থাসমনর (গসমেম্বর, ৬২২ সাল) পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
ক্তেমলন সমূ্পিথোমব্ েক্তেনাব্াসী েুহাম্মে অনুসারীমের (আনসার) স্বল্প আময়র ওপর 
ক্তনেথরেীল! অক্তনক্তশ্চত েক্তব্ষযৎ! এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত েলপক্তত েুহাম্মমের আমেে ও 
গনতৃমত্ব ব্াক্তিজ্য-গফরত কুরাইে কামফলার ওপর রামতর অন্ধকামর অতক্তকথত হােলা 
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কমর গজারপূব্থক তামের োলাোল লুণ্ঠমনর অক্তেযান শুরু কমরন। পর পর সাতক্তি 
ডাকাক্তত গচষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর অনুসারীরা প্রর্ে সফল আগ্রাসী 
অক্তেযান ও সক্তহংস যাোর গ াড়াপত্তন কমরন "নাখলা" নােক স্থামন (জানুয়াক্তর, ৬২৪ 
সাল); েুহাম্মে ও কুরাইেমের েমধ্য পরব্তথী যাব্তীয় সক্তহংস সংঘমষথর আক্তে কারি 
হমলা নাখলায় এই ব্াক্তিজয কামফলা ডাকাক্তত ও সক্তহংসতা। এরই ধ্ারাব্াক্তহকতায় 
সংঘক্তিত হয় ব্ের যুদ্ধ। ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ৭২ জন কুরাইেমক 
নৃেংসোমব্ খুন কমরন (েু'জনমক ব্ন্দী অব্স্থায়); খুন করার পর তাাঁরা গসই 
লােগুমলামক অোনুক্তষক ঘৃিা ও অশ্রদ্ধায় ব্ের প্রামন্তর এক গনাংরা শুষ্ক  মতথ এমক 
এমক ক্তনমক্ষপ কমরন ও  ৬৮ জনমক ব্ন্দী কমর েক্তেনায় ধ্মর ক্তনময় আমসন। োে পাাঁচ 
জন োড়া ব্াক্তক ৬৩ জন ব্ন্দীর প্রমতযক পক্তরব্ামরর কাে গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা সমব্থাচ্চ ৪০০০ ক্তেরহাে েুক্তি-পি আোয় কমরন (পব্থ: ৩০-৪৩)। 
 

ব্ের যুমদ্ধর অপ্রতযাক্তেত সাফমলযর পর েুহাম্মে আরও গব্ক্তে গব্পমরায়া ও নৃেংস হময় 
ওমঠন। ক্ততক্তন পর পর েক্তেনার গব্ে কগয়কক্তি োনুষমক খুমনর আমেে জাক্তর কমরন। 
তাাঁর অনুসারীরা অোনুক্তষক নৃেংসতায় তাাঁর গসই আমেে কাযথকর কমরন। েুহাম্মে এই 
খুক্তনমের েূয়সী প্রেংসা কমরন ও উপাক্তধ্মত েূক্তষত কমরন। এই োনুষগুমলার অপরাধ্ 
ক্তেল এই গয, তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃেংস সন্ত্রাসী কেথকামণ্ডর 
"গেৌক্তখক প্রক্ততব্াে ও সোমলাচনা" কমরক্তেমলন। একই সামর্ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
ব্ক্তন গকইনুকা ইহুক্তে গ ােমক তাাঁমের েত েত ব্েমরর আব্াসেূক্তে েক্তেনা গর্মক উমেে 
কমরন ও তাাঁমের সম্পক্তত্ত লুি কমরন (পব্থ: ৪৬-৫১); েুহাম্মে ব্ক্তন গকইনুকা গ ামের 
সেস্ত গলাকমক খুন করমত গচময়ক্তেমলন. তাাঁমের প্রাি রক্ষা গপময়ক্তেল আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উব্াই নামের এক অসীে সাহসী আক্তে েক্তেনাব্াসীর কলযামন।  
 

ব্ের যুমদ্ধর ক্তঠক এক ব্ের পমর (োচথ, ৬২৫ সাল), ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা কুরাইেমের প্রক্তত গয-নৃেংসতার উোহরি সৃক্তষ্ট কমরক্তেমলন, তারই 
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ধ্ারাব্াক্তহকতায় েক্কাব্াসী কুরাইেরা প্রক্ততমোধ্সৃ্পহায় উহুে যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত কমরন। 
ওহুে যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের চরে পরাজয় ঘমি, সেব্য়সী চাচা হােজা ক্তব্ন 
আব্েুল েুত্তাক্তলব্ সহ ৭০ জন অনুসারী হন খুন ও তাাঁর নব্ী-গ ৌরব্ হয় ধূ্ক্তলসযাৎ (পব্থ: 
৫৪-৭১)!  
 

ওহুে যুমদ্ধর এই চরে পরাজময়র পর েুহাম্মে ব্যর্থ হন পর পর আরও গব্ে ক্তকেু 
কেথকামণ্ড (পব্থ: ৭২-৭৪); ওহুে যুমদ্ধর পর েয়ক্তি োমসর এমকর পর এক চরে ক্তব্পযথময় 
নাস্তানাবু্ে েুহাম্মে পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমত ও প্রক্ততপমক্ষর কামে তাাঁর েক্তিেত্তার ক্তনেেথন 
গপে ও তাাঁর অনুসারীমের পাক্তর্থব্ সুমযা -সুক্তব্ধ্া ( ক্তিেত) ব্যব্স্থা ক্তনক্তশ্চত করমত, ক্ততক্তন 
ক্তনরপরাধ্ ব্ক্তন নাক্তের গ ােমক “ক্তজব্রাইমলর অজুহামত" গজারপূব্থক ক্তব্তাক্তড়ত কমরন 
ও তাাঁমের সেস্ত সম্পে লুণ্ঠন কমরন। ব্ক্তন গকইনুকা গ ামের েত এব্ামরও েুহাম্মে 
ব্ক্তন নাক্তের গ ামের সেস্ত গলাকমক খুন করমত গচময়ক্তেমলন! তাাঁমের প্রাি রক্ষা গপময়ক্তেল 
আব্ারও গসই একই আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াইময়র কলযামি (পব্থ: ৫২ ও ৭৫)। 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পূব্থব্তথী এক ব্েমরর েুহাম্মমের কেথকামণ্ডর ইক্ততহাস: 
ব্ক্তন নাক্তের গ াে উমেে ও অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
উপযুথপক্তর এমকর পর এক আগ্রাসী হােলার ধ্ারাব্াক্তহকতায় সংঘক্তিত হয় খন্দক যুদ্ধ 
(পব্থ:৭৭-৮৬); েুহাম্মমের অক্তধ্কাংে অনুসারী খন্দক যুমদ্ধ কীরূপ অসহায় ও েীত-
সন্ত্রস্ত ক্তেমলন, ওহুে যুমদ্ধর েতই খন্দক যুমদ্ধও েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী কীোমব্ 
েুহাম্মমের ওপর ক্তব্শ্বাস হাক্তরময়ক্তেমলন, তাাঁর প্রািব্ন্ত ইক্ততহাস েুহাম্মমের স্বরক্তচত 
ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান ও আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত ক্তসরাত ও 
হাক্তেমস ব্ক্তিথত আমে।  
 

এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত অনুসারীমের কামে ক্তনমজর েক্তিেত্তার প্রোি উপস্থাপন করমত, 
অনুসারীমের পাক্তর্থব্ সুমযা  সুক্তব্ধ্ার গজা ান ( ক্তিেত) ক্তনক্তশ্চত করমত ও প্রময়াজমন 
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‘ক্ততক্তন' কতিা ক্তনষু্ঠর হমত পামরন" এই ব্াতথা প্রক্ততপমক্ষর কামে গপৌঁমে ক্তেমত উচ্চাক্তেলাষী 
নৃেংস েুহাম্মে 'ক্তজব্রাইমলর অজুহামত" হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর এক ব্ের আম  ব্ানু 
কুরাইজা  িহতযা সংঘক্তিত কমরন! েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনার ব্াজামর  তথ 
খুাঁমড় গসই  তথ-পামে তাাঁমের ৬০০-৯০০ জন ক্তনরস্ত্র পুরুষ োনুষমক েমল েমল ধ্মর 
এমন এক এক কগর জব্াই কমর খুন কমরন ও তারপর তাাঁমের কািা-েুণু্ড ও লাে গসই 
 মতথ ক্তনমক্ষপ কমরন। আর গযৌনামঙ্গর চুল  জামনা শুরু হয়ক্তন, এেন গেমল-সন্তান ও 
সেস্ত কনযা-সন্তান ও নারীমের ব্ন্দী কমর োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত কমরন ও 
পরব্তথীমত এই গযৌনোসীমের অমনকমক নাজাে অিমল ক্তনময় ক্ত ময় ক্তব্ক্তক্র কমর কমর 
ক্ততক্তন গঘাড়া ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় কমরন (পব্থ: ৮৭-৯৫)।  
 

ব্ানু কুরাইজা  িহতযার পর হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-পূব্থব্তথী সাত োমস েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা কেপমক্ষ গচােক্তি আগ্রাসী হােলা চালান, যার েমধ্য উমল্লখ গযা য হমলা, 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর োে ক্ততন োস আম  (োব্ান, ক্তহজক্তর ৬ সাল) ব্ানু 
আল-েুসতাক্তলক হােলা ও যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্ার (অর্ব্া আবু্ ব্কর) অধ্ীমন হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধর োে েুই োস আম  (রেজান, ক্তহজক্তর ৬ সাল) ব্ানু ফাযারাহ হােলা ও উমম্ম 
ক্তকরফা-র পােক্তব্ক হতযাকাণ্ড!  
 

>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, ইসলামের ইক্ততহামসর 
এেনই এক গপ্রক্ষাপমি েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর ৭০০-১৪০০ অনুসারীমের সমঙ্গ 
ক্তনময় েক্তেনা গর্মক েক্কার উমেমে যাো কমরন। যাোর প্রাক্কামল ক্ততক্তন ব্ারংব্ার গঘাষিা 
গেন গয, "ক্ততক্তন ওেরা পালমনর উমেমেয েক্কা যামেন, যুমদ্ধর উমেমেয নয়।" এেনই 
এক পক্তরক্তস্থক্ততমত  ত সামড় পাাঁচ ব্েমর অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর ব্হু আগ্রাসী ও 
নৃেংস হােলার গনতৃত্ব ও আমেে োনকারী এই েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর 
অনুসারীমের সমঙ্গ কুরাইেমের কীরূপ আচরি সেয েনুষয সোমজ গ্রহিমযা য ব্মল 
ক্তব্মব্ক্তচত হমত পামর? ক্তনমজমের ক্তনরাপত্তার কর্া ক্তচন্তা না কমর েুহাম্মেমক ক্তব্শ্বাস কমর 
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তাাঁমক ও তাাঁর অনুসারীমের সাের আেন্ত্রমি েক্কায় ঢুকমত গেয়াই ক্তেল কুরাইেমের 
বু্ক্তদ্ধেীপ্ত গযৌক্তিক পেমক্ষপ? নাক্তক ক্তনমজমের ক্তনরাপত্তা ক্তনক্তশ্চত করার লমক্ষয েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের েক্কা প্রমব্মে ব্াধ্া গেওয়াই ক্তেল কুরাইেসহ গয গকামনা সেয সোমজর 
োনুমষর এক স্বাোক্তব্ক আত্মরক্ষােূলক প্রক্ততক্তক্রয়া?  
 

পাঠক, ইক্ততহামসর এেনই এক গপ্রক্ষাপমি যক্তে আপনারা কুরাইেমের েত একই 
অব্স্থামন র্াকমতন, তমব্ ক্তক আপনারা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্না ব্াধ্ায় েক্কায় 
ঢুকমত ক্তেমতন? 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
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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#reader_0415864852
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১১২: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ২: তাাঁরা ক্তেমলন সেস্ত্র! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তেয়াক্তে 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন, 
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর োে ক্ততন োস আম  ব্ক্তন আল-েুসতাক্তলক গ ামের ওপর এব্ং েু'োস 
আম  'ব্ানু ফাযারাহ' গ ামের ওপর আগ্রাসী হােলা, লুণ্ঠন, উমম্ম ক্তকরফা-সহ অনযানয 
গলাকমের অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন ও েুি োনুষমের গজারপূব্থক ধ্মর ক্তনময় এমস োস 
ও গযৌনোসী-রূমপ রূপান্তক্তরত ও ো াোক্ত  সম্পন্ন করার পর, ক্তহজক্তর ৬ সামলর 
ক্তজলকে োমস (োচথ, ৬২৮ সাল) স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর 
৭০০-১৪০০ জন অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় কী ব্াতথা গঘাষিা ক্তেময় েক্কার উমেমে যাো 
শুরু কমরক্তেমলমন, তার আমলাচনা  ত পমব্থ করা হময়মে।  
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর প্রাক্কামল ক্তঠক কত জন অনুসারী েুহাম্মমের সমঙ্গ ক্তেমলন, গস ক্তব্ষময় 
আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের েমধ্য েতমেে আমে। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ক্তিথত 
(৭০০-১৪০০ জন ) উৎসক্তি োড়াও আল-তাব্ারী তাাঁর "তাক্তরক আল রসুল ওয়াল 
েুলুক" গ্রমন্থ আরও পাাঁচক্তি আক্তে উৎমসর গরফামরন্স গযা  কমরমেন [1]। গসই 
উৎসগুমলার ক্ততনক্তি-গত ক্ততক্তন এই সংখযা ১৪০০ জন, েুহাম্মে ইব্মন সা’গের (৭৮৪-
৮৪৫ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনায় তা ১৫২৫ জন ও অনয একক্তি উৎমসর ব্িথনায় তা ১৩০০-১৯০০ 
জন ব্মল উমল্লখ কমরমেন [2]। এ োড়াও ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল) তাাঁর হাক্তেস 
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গ্রমন্থ এই সংখযা ১৩০০-১৪০০ জন, আর আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) তাাঁর 
'ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ' গ্রমন্থ এই সংখযা ১৪০০-১৬০০ জন  উমল্লখ কমরমেন। [3] [4] 
আক্তে উৎমসর অক্তধ্কাংে ঐক্ততহাক্তসকমের েমত, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর প্রাক্কামল খাক্তলে ক্তব্ন 
আল-ওয়াক্তলে তখনও ইসলাে গ্রহি কমরনক্তন ও ক্ততক্তন ক্তেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের সক্তক্রয় ব্াধ্াোনকারী কুরাইে েমলর অশ্বামরাহী সেসযমের একজন। 
কুরাইেরা তাাঁমক ক্তকেু অশ্বামরাহী সহ 'কুরাল-ঘাক্তেে' নােক স্থামন গপ্ররি কমরন (পব্থ: 
৯৬)। ক্তকন্তু অনয এক আক্তে উৎমসর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় আল-তাব্ারী এই তর্যও ব্িথনা 
কমরমেন গয, উি উৎস (ক্তনমম্ন ব্ক্তিথত) েমত হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর পূমব্থই খাক্তলে ক্তব্ন আল-
ওয়াক্তলে ইসলাে গ্রহি কমরক্তেমলন, েক্তেনায় ক্তহজরত কমরক্তেমলন ও এই সক্তন্ধর প্রাক্কামল 
ক্ততক্তন কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মেমক সাহাযয কমরক্তেমলন। 
 

জ মতর সকল ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর ইক্ততহাস 
ব্য়ানকামল গয-তর্যক্তি অক্তত উচ্চস্বমর প্রচার কমর র্ামকন, তা হমলা - এই যাোয় 
েুহাম্মে তীর্থযােীর গপাোক পক্তরধ্ান কমর ওেরা করার উমেমেয রওনা হময়ক্তেমলন ও 
কুরব্াক্তনর জনয এক েল উমির পাল সমঙ্গ ক্তনময়ক্তেমলন। তাই এই তর্যক্তি ইসলাে 
ক্তব্শ্বাসী ও অক্তব্শ্বাসী জন মির অমনমকই অব্ ত আমেন। ক্তকন্তু গয-অক্তত গুরুত্বপূিথ 
তর্যক্তি অক্তধ্কাংে গলামকরই অজানা তা হমলা, ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমস 
(Primary source of history of Islam) এই তর্যক্তিও ব্ক্তিথত আমে গয, এই যাোয় 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তামের েজুে অস্ত্রেস্ত্র ও যুদ্ধ-গঘাড়া সমঙ্গ ক্তনময়ক্তেমলন, তারা 
ক্তেমলন সেস্ত্র! 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) ব্িথনা: [5]  
'ইব্মন হুোমযে < ইয়াকুে ক্তব্ন ইয়াকুে ক্তব্ন কুক্তম্ম [6] <জাফর (ইব্মন আক্তব্ আল-
েুক্তঘরাহ) < ইব্মন আব্যা হইমত ব্ক্তিথত:  
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যখন আল্লাহর নব্ী কুরব্াক্তনর জনয উিগুমলা ক্তনময় ধু্ আল-হুলাময়ফা নােক স্থামন 
গপৌঁোন, তখন উের তাাঁমক ব্মলন, "আল্লাহর নব্ী, আপক্তন ক্তক অস্ত্রেস্ত্র ও গঘাড়াগুমলা 
সমঙ্গ না ক্তনময়ই এেন গলাকমের এলাকায়  েন করমব্ন, যারা আপনার সমঙ্গ যুমদ্ধ 
জক্তড়ত?" তাই আল্লাহর নব্ী তামেরমক েক্তেনায় গপ্ররি কমরন ও গসখান গর্মক সেস্ত 
অস্ত্রেস্ত্র ও গঘাড়াগুমলা ক্তনময় আমসন, ক্তকেুই অব্ক্তেষ্ট রামখন না। যখন ক্ততক্তন েক্কার 
ক্তনকিব্তথী হন, তারা তাাঁমক গসখামন প্রমব্মে ব্াধ্া প্রোন কমরন; তাই ক্ততক্তন ক্তেনার পমর্ 
যাো কমরন ও গসখামন সােক্তয়ক যাো ক্তব্রক্তত গেন। তাাঁর গুপ্তচর তাাঁর কামে খব্র ক্তনময় 
আমস, "ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্ গজমহল ৫০০ গলাক সমঙ্গ ক্তনময় আপনার ক্তব্রুমদ্ধ োমঠ 
গনমেমে।" [7] [8] 
 

আল্লাহর নব্ী খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলে-গক ব্মলন, "খাক্তলে, গতাোর চাচার পুে 
অশ্বামরাহীমের সমঙ্গ ক্তনময় গতাোর ক্তব্রুমদ্ধ এমসমে।" 
খাক্তলে ব্মল, "আক্তে হলাে আল্লাহ ও তার রসুমলর তরব্াক্তর! আল্লাহর নব্ী, আোমক 
হুকুে করুন, গযেনক্তি আপক্তন চান।" - ঐ ক্তেন গস ‘আল্লাহর তরব্াক্তর’ উপাক্তধ্ক্তি 
গপময়ক্তেল। 
 

ক্ততক্তন অশ্বামরাহী েমলর অক্তধ্নায়ক রূমপ তামক গপ্ররি কমরন ও গস এক  েীর ক্ত ক্তরখাত 
(canyon) এর েমধ্য ইকক্তরোর সমু্মখীন হয় ও তামেরমক েেেঙ্গ কমর, এইোমব্ গস 
ইকক্তরো-গক তাক্তড়ময় েক্কার গেয়াল গঘরা ব্া ামন গফরত পাঠায়। ইকক্তরো আব্ার ক্তফমর 
আমস ও খাক্তলে তামক ব্াধ্া গেয় ও তাক্তড়ময় েক্কার গেয়াল গঘরা ব্া ামন গফরত পাঠায়। 
ইকক্তরো তৃতীয়ব্ার ক্তফমর আমস, খাক্তলে তামেরমক েেেঙ্গ কমর েক্কার গেয়াল গঘরা 
ব্া ামন গফরত পাঠায়। এই ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আল্লাহ নাক্তজল কমর, "ক্ততক্তন েক্কা 
েহমর তামের হাত গতাোমের গর্মক এব্ং গতাোমের হাত তামের গর্মক ক্তনব্াক্তরত 
কমরমেন তামের উপর গতাোমেরমক ক্তব্জয়ী করার পর" - গর্মক "যন্ত্রিাোয়ক োক্তস্ত 
ক্তেতাে” উক্তিক্তি পযথন্ত।" (কুরান: ৪৮:২৪-২৫)   



39 
ধর্মকারী ইবুক 

 

[৪৮:২৪-২৫ - "ক্ততক্তন েক্কা েহমর তামের হাত গতাোমের গর্মক এব্ং গতাোমের হাত 
তামের গর্মক ক্তনব্াক্তরত কমরমেন তামের উপর গতাোমেরমক ক্তব্জয়ী করার পর। গতােরা 
যা ক্তকেু কর, আল্লাহ তা গেমখন। (২৫) তারাই গতা কুফরী কমরমে এব্ং ব্াধ্া ক্তেময়মে 
গতাোমেরমক েসক্তজমে হারাে গর্মক এব্ং অব্স্থানরত গকারব্ানীর জন্তুমেরমক যর্াস্থামন 
গপৌেমত। যক্তে েক্কায় ক্তকেুসংখযক ঈোনোর পুরুষ ও ঈোনোর নারী না র্াকত, 
যামেরমক গতােরা জানমত না। অর্থাৎ তামের ক্তপষ্ট হময় যাওয়ার আেংকা না র্াকত, 
অতাঃপর তামের কারমি গতােরা অজ্ঞাতসামর ক্ষক্ততগ্রস্ত হমত, তমব্ সব্ ক্তকেু চুক্তকময় 
গেয়া হত; ক্তকন্তু এ কারমি চুকামনা হয়ক্তন, যামত আল্লাহ তা’আলা যামক ইো স্বীয় 
রহেমত োক্তখল কমর গনন। যক্তে তারা সমর গযত, তমব্ আক্তে অব্েযই তামের েমধ্য যারা 
কামফর তামেরমক যন্ত্রনাোয়ক োক্তস্ত ক্তেতাে।"] 
 

নব্ীমক তামের ওপর ক্তব্জয়ী করার পর, েুহাম্মেমক েক্কাব্াসীমের ওপর ক্তব্জয়ী করার 
পর েক্কায় অব্স্থানরত অব্ক্তেষ্ট েুসলোনমের কারমি আল্লাহ তাাঁমক তামের কাে গর্মক 
ক্তনবৃ্ত্ত কমরমে; কারি আল্লাহ এিা চায় না গয, অশ্বামরাহীরা অক্তনোকৃতোমব্ তামেরমক 
পেেক্তলত করুক।' - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

>>> আল-তাব্ারীর সম্পাক্তেত আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর 
গয, েক্তেনা গর্মক রওনা হময় ৫-৬ োইল েূরব্তথী ধু্ আল-হুলাময়ফা নােক স্থামন গপৌঁোর 
পর উের ইব্মন খাত্তামব্র পরােমেথ েুহাম্মে েক্তেনায় েজুত সকল অস্ত্রেস্ত্র ও গঘাড়াগুমলা 
ক্তনময় আসার ব্যব্স্থা কমরন। তারপর গসই অস্ত্রেস্ত্র ও গঘাড়গুমলা সমঙ্গ ক্তনময় েক্কার 
উমেমে যাো কমরন। েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও হাক্তেস গ্রমন্থর েুখয গলখকমের গকউই 
'আল-হুলাময়ফা-র' এই ঘিনার গকামনা উমল্লখ কমরনক্তন। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
তাাঁমের এই যাোয় কী ধ্রমির অস্ত্রেস্ত্র সমঙ্গ ক্তনময়ক্তেমলন, তারও গকামনা সরাসক্তর ব্িথনা 
তাাঁমের গলখায় খুাঁমজ পাওয়া যায় না। তা সমেও তাাঁমের রক্তচত হুোইক্তব্য়া অধ্যাময়র 
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ক্তব্ক্তেন্ন ঘিনা প্রব্ামহর ব্িথনায় আেরা অক্তত সহমজই বু্েমত পাক্তর গয, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা ক্তেমলন সেস্ত্র! অনযক্তেমক, আল-ওয়াক্তকক্তে ধু্ আল-হুলাময়ফা ঘিনার ব্িথনায় 
যা উমল্লখ কমরমেন তা হমলা এই গয, ধু্ আল-হুলাময়ফা নােক স্থামন গপৌঁোর পর যখন 
উের ইব্মন খাত্তাব্ েুহাম্মেমক েজুে অস্ত্রেস্ত্র ও গঘাড়াগুমলা সমঙ্গ গনয়ার পরােেথ গেন, 
তখন েুহাম্মে তাাঁর গসই প্রস্তামব্ রাজী হনক্তন। 
 
আল-ওয়াক্তকক্তের প্রাসক্তঙ্গক ব্িথনা:  
'তারা খামপর েমধ্য তমলায়ার োড়া অনয গকামনা অস্ত্রেস্ত্র না ক্তনময়ই রওনা গহান। তাাঁর 
অনুসারীমের এক েল গলাক কুরব্াক্তনর পশুমের পক্তরচালনা কমর। --তারা গসগুমলামক 
ধু্ আল-হুলাময়ফা নােক স্থামন তাাঁর যাো ক্তব্রক্তত পযথন্ত ক্তনময় আমস। --উের ইব্মন 
খাত্তাব্ ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আপনার ক্তক আেংকা হয় না গয, আবু্ সুক্তফয়ান ক্তব্ন 
হারব্ ও তার অনুসারীরা আোমের আক্রেি করমত পামর কারি যুমদ্ধর জনয আেরা 
গকামনা প্রস্তুক্তত ক্তনইক্তন?" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আক্তে জাক্তন না। আোর ইো নয় গয, 
তীর্থযাো কামল আক্তে গকামনা অস্ত্রেস্ত্র ব্হন কক্তর।"’ [9]  

অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
>>> ক্তকন্তু, অনযানয উৎমসর গরফামরে সম্বক্তলত আল-ওয়াক্তকক্তের হুোইক্তব্য়া অধ্যাময়র 
অনযানয ঘিনা প্রব্ামহর ব্িথনায় আেরা আরও গয-সেস্ত তর্য পাই, তার একক্তি 
হমলা:  'যখন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা হুোইক্তব্য়ার ক্তনকিব্তথী এক কুমপর কামে 
এমস গপৌঁোন, গসখামন গয কূপক্তি ক্তেল, তামত পাক্তনর পক্তরোি ক্তেল খুব্ই অল্প। গসই 
অব্স্থায় েুহাম্মে তাাঁর তূিী গর্মক তীর গব্র কমর তাাঁর অনুসারীমের গেন ও ব্মলন, 
তারা গযন এই তীরক্তি ঐ কূমপর পাক্তনমত ব্সায়। তারা তাই কমর। আর তারপর 
অমলৌক্তকক উপাময় গসই কূপ পাক্তন-পূিথ হময় যায় এব্ং গসই পাক্তনর সাহামযয েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের পাক্তনর চাক্তহো পূরি কমর [10]। এই একই ঘিনার ব্িথনা 
ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও ইোে বু্খারী তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তব্ক্তেন্নোমব্ ব্িথনা 
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কমরমেন। এই ঘিনার ব্িথনায় গয-গুরুত্বপূিথ তর্যক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - শুধু্োে 
তমলায়ারই নয়, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তীর-ধ্নুকও সমঙ্গ ক্তনময় এমসক্তেমলন। [11] 
[12] [13] 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, যখন েুহাম্মে তাাঁর এক গুপ্তচর 
োরফত জানমত পামরন, কুরাইেরা তাাঁমেরমক ব্াধ্া প্রোমনর জনয সেমব্ত হময়মে; 
তখন ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের ক্তনময় সব্ঠমক ব্মসন ও এই পক্তরক্তস্থক্ততমত কী করা উক্তচত, 
তা তাাঁর অনুসারীমের কামে জানমত চান। আবু্ ব্কর, আবু্ হুরাইরা ও আল-ক্তেকোল 
ক্তব্ন আের নামের এক অনুসারী তাাঁমক পরােেথ গেন গয, যক্তে কুরাইোর তামেরমক 
ব্াধ্া প্রোন কমর, তমব্ তারা তামের সামর্ যুদ্ধ করমব্। এই একই ঘিনার ব্িথনা ইোে 
বু্খারী তাাঁর হাক্তেস গ্রমন্থ ব্িথনা কমরমেন; গযখামন ক্ততক্তন আরও যা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন, 
তা হমলা, যক্তে কুরাইেরা তামেরমক ব্াধ্া প্রোন কমর, তমব্ তামের পক্তরব্ার ও 
সন্তানমের েুহাম্মে ধ্বংস করমব্ন ক্তক না, গস ক্তব্ষময় েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের কামে 
পরােেথ গচময়ক্তেমলন ("O people! Give me your opinion. Do you 
recommend that I should destroy the families and offspring of those 
who want to stop us from the Ka'ba?")। [14] [15]  
 

সুতরাং প্রশ্ন হমলা, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা যক্তে যুদ্ধ করার জনয গকামনা অস্ত্রেস্ত্র 
না ক্তনময় ক্ত ময় র্ামকন, তমব্ ক্তব্না অমস্ত্র তারা কীোমব্ সেস্ত্র কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ 
করমত গচময়ক্তেমলন ও নব্ীমক যুমদ্ধর পরােেথ ক্তেময়ক্তেমলন? আর ক্তব্না অমস্ত্র েুহাম্মেই 
ব্া কীোমব্ সেস্ত্র কুরাইেমের পক্তরব্ার ও সন্তানমের ধ্বংস করমব্ন ক্তক না, গসই 
পরােেথ আহ্বান কমরক্তেমলন? েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গয তাাঁমের অস্ত্রেস্ত্র ও যুদ্ধ-
গঘাড়া সমঙ্গ ক্তনময় ক্ত ময়ক্তেমলন, তার সব্মচময় ব্ড় প্রোি হমলা েুহাম্মমেরই স্বরক্তচত 
ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরান। "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ" সম্পন্ন করার 
পর গসখান গর্মক ক্তফমর এমস েুহাম্মে ঐ প্রসমঙ্গ সূরা আল ফাতহ (চযাোর ৪৮) প্রচার 
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কমরন, তাাঁর এই জব্ানব্ক্তন্দর "৪৮:২২-২৫" ব্ািীক্তি-গক একিু েমনামযাম র সামর্ 
ক্তব্মেষি করা যাক। 
 

েুহাম্মমের োষায়: 
৪৮:২২-২৩ – “যক্তে কামফররা গতাোমের গোকামব্লা করত, তমব্ অব্েযই তারা 
পৃষ্ঠপ্রেেথন করত। তখন তারা গকান অক্তেোব্ক ও সাহাযযকারী গপত না। (২৩) এিাই 
আল্লাহর রীক্তত, যা পূব্থ গর্মক চালু আমে। তুক্তে আল্লাহর রীক্ততমত গকান পক্তরব্তথন পামব্ 
না।”    
>>> কী োমব্? গকামনা সেস্ত্র আক্রেিকারী েল গকামনা ক্তনরস্ত্র গোকামব্লাকারী েলমক 
গেমখ “অব্েযই পৃষ্ঠপ্রেেথন” গকন করমব্? এিা তখনই সম্ভব্, যখন গোকামব্লাকারী 
েল, আক্রেিকারী েমলর েতই সেস্ত্র। 
 

৪৮:২৪-২৫ - "ক্ততক্তন েক্কা েহমর তামের হাত গতাোমের গর্মক এব্ং গতাোমের হাত 
তামের গর্মক ক্তনব্াক্তরত কমরমেন তামের উপর গতাোমেরমক ক্তব্জয়ী করার পর। গতােরা 
যা ক্তকেু কর, আল্লাহ তা গেমখন। (২৫) তারাই গতা কুফরী কমরমে এব্ং ব্াধ্া ক্তেময়মে 
গতাোমেরমক েসক্তজমে হারাে গর্মক এব্ং অব্স্থানরত গকারব্ানীর জন্তুমেরমক যর্াস্থামন 
গপৌেমত। যক্তে েক্কায় ক্তকেুসংখযক ঈোনোর পুরুষ ও ঈোনোর নারী না র্াকত, 
যামেরমক গতােরা জানমত না। অর্থাৎ তামের ক্তপষ্ট হময় যাওয়ার আেংকা না র্াকত, 
অতাঃপর তামের কারমি গতােরা অজ্ঞাতসামর ক্ষক্ততগ্রস্ত হমত, তমব্ সব্ ক্তকেু চুক্তকময় 
গেয়া হত; ক্তকন্তু এ কারমি চুকামনা হয়ক্তন, যামত আল্লাহ তা’আলা যামক ইো স্বীয় 
রহেমত োক্তখল কমর গনন। যক্তে তারা সমর গযত, তমব্ আক্তে অব্েযই তামের েমধ্য যারা 
কামফর তামেরমক যন্ত্রনাোয়ক োক্তস্ত ক্তেতাে।" 
 

>>> ওপমর ব্ক্তিথত খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলে ও ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্ গজমহল ক্তব্ষময়র 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত েুহাম্মে এই ব্ািীক্তি রচনা করুন, ক্তকংব্া ক্ততক্তন এক্তি অনয গকান ঘিনার 
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পক্তরমপ্রক্তক্ষমত রচনা করুন; এই ব্ািীক্তি ক্তনাঃসমন্দমহ ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের উমেমে 
গঘাষিা ক্তেময়ক্তেমলন, যারা জানমতন না গয, "েক্কায় ক্তকেুসংখযক ইোনোর পুরুষ ও 
ইোনোর নারী যারা আমেন তারা কারা?" ব্লা হমে, এই না জানার কারমি 
কুরাইেমের সমঙ্গ তামেরও "ক্তপষ্ট হময় যাওয়ার আেংকা" আমে ব্মলই "গতাোমের হাত 
তামের গর্মক ক্তনব্াক্তরত কমরমেন" - অর্থাৎ, গস কারমিই েুহাম্মে কুরাইেমের আক্রেি 
কমরনক্তন। যক্তে এই আেংকা না র্াকমতা "তমব্ সব্ ক্তকেু চুক্তকময় গেয়া হত" -অর্থাৎ, 
কুরাইেমের আক্রেি কমর ধ্বংস করা হমতা। এিা তখনই সম্ভব্, যখন েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা হমব্ন সেস্ত্র। 
ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহিকারী েুহাম্মে অনুসারীমের সংখযা ক্তেল ৩১৩ জন 
(পব্থ: ৩৪) ও ওহুে যুমদ্ধ অংেগ্রহিকারী েুহাম্মে অনুসারীমের সংখযা ক্তেল ৭০০ জন 
(পব্থ: ৫৫)। গস তুলনায় েুহাম্মমের এই েক্কা যাোয় তাাঁর অনুসারীমের সংখযা ক্তেল 
ক্তব্োল, ওহুে যুমদ্ধর তুলনায় ক্তিগুি! আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয, উের ইব্মন খাত্তামব্র পরােমেথ েুহাম্মে ধু্ আল-হুলাময়ফা গর্মক তাাঁর ক্তকেু 
অনুসারীমক আরও অক্ততক্তরি অস্ত্রেস্ত্র ও যুদ্ধ-গঘাড়া ক্তনময় আসার জনয েক্তেনায় গফরত 
পাঠাক ক্তকংব্া না পাঠাক, তারা গয ক্তনরস্ত্র অব্স্থায় েক্কার উমেমেয যাো কমরনক্তন, তা 
আক্তে উৎমসর সকল ক্তব্ক্তেষ্ট 'ক্তসরাত ও হাক্তেস' গলখকমের ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট। 
 

সুতরাং, আব্ারও গসই একই প্রশ্ন: এেত অব্স্থায় অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর ব্হু 
আগ্রাসী ও নৃেংস হােলার গনতৃত্ব ও আমেে োনকারী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও 
তাাঁর অনুসারীমের সমঙ্গ কুরাইেমের কীরূপ আচরি সেয েনুষয সোমজ গ্রহিমযা য ব্মল 
ক্তব্মব্ক্তচত হমত পামর? ক্তনমজমের ক্তনরাপত্তার কর্া ক্তচন্তা না কমর েুহাম্মেমক ক্তব্শ্বাস কমর 
তাাঁমক ও তাাঁর অনুসারীমের সাের আেন্ত্রমি েক্কায় ঢুকমত গেয়া? নাক্তক ক্তনমজমের 
ক্তনরাপত্তা ক্তনক্তশ্চত করার লমক্ষয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের েক্কা প্রমব্মে ব্াধ্া গেওয়া? 
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস 
গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে 
সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-
তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের (ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1]) 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে।   
The narrative of Al-Tabari: 
‘According to Ibne Humayd < Yaqud b Qummi [6] < Jafar (i.e Ibn Abi 
Al Mughirah) < Ibn Abza, who said: 
When the Messenger of God set out with camels for sacrifice and 
reached Dhu al-Hulayfah, Umar said to him, “Messenger of God, will 
you without arms or horses enter the territory of people who are 
at war with you?” So the prophet sent to Medina and left no horses 
or weapons there untaken. When he approached Mecca, they 
prohibited him from entering; so he marched to Mina and halted 
there. His spy brought him word saying, “Ikrimah b Abi Jahl has 
come out against you with five hundred men.” [7][8] 
 

The Messenger of God said to Khalid b al-Walid, “Khalid, here is 
your paternal uncle’s son come against you with horsemen.” Khalid 
said, “I am the sword of God and the sword of His Messenger!”– he 
received the name sword of God on that day – “Messenger of God, 
direct me wherever you wish!” He sent him in command of 
horsemen, and he met ‘Ikrimah in the canyon and routed him, so 
that he drove Ikrimah back into the walled gardens of Mecca. 
Ikrimah returned again, and Khalid routed him, driving him back 
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into the walled gardens of Mecca. Ikrimah returned in third time, 
and Khalid routed him, so that he drove him back into the walled 
gardens of Mecca.  God revealed concerning him, “It is He who 
restrained their hands from you, and your hands from them, in the 
hollow of Mecca, after He made you victors over them” – until the 
words, “painful punishment.” [Q: 48:24-25]. 
 

Having made the Prophet victor over them, God restrained him from 
them on account of remnant of Muslims who remained in Mecca 
after He had made Muhammad victor over the Meccans; for God did 
not want the horsemen to trample them unwittingly.’   
 
[কুরামনর উদৃ্ধক্ততগুমলা গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) 
কতৃথক ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর 
েয়জন ক্তব্ক্তেষ্ট অনুব্ােকারীর পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।]  
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Narrated By Jabir bin 'Abdullah: On the day of Al-Hudaibiya, Allah's Apostle said 
to us' "You are the best people on the earth!" We were 1400 then. If I could see 
now, I would have shown you the place of the Tree (beneath which the Pledge 
of allegiance was given by us)," Salim said, "Our number was 1400." 'Abdullah 
bin Abi Aufa said, "The people (who gave the Pledge of allegiance) under the 
Tree numbered 1300 and the number of Bani Aslam was 1/8 of the Emigrants." 
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‘Narated By Al-Miswar bin Makhrama and Marwan: -----The Prophet changed his 
way till he dismounted at the farthest end of Al-Hudaibiya at a pit (i.e. well) 
containing a little water which the people used in small amounts, and in a short 
while the people used up all its water and complained to Allah's Apostle; of 
thirst. The Prophet took an arrow out of his arrow-case and ordered them to 
put the arrow in that pit. By Allah, the water started and continued sprouting 
out till all the people quenched their thirst and returned with satisfaction------‘.  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
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Ethiopians, and they will fight with you, and will stop you from entering the 
Ka'ba and prevent you." The Prophet said, "O people! Give me your opinion. Do 
you recommend that I should destroy the families and offspring of those who 
want to stop us from the Ka'ba? If they should come to us (for peace) then 
Allah will destroy a spy from the pagans, or otherwise we will leave them in a 
miserable state." On that Abu Bakr said, "O Allah Apostle! You have come with 
the intention of visiting this House (i.e. Ka'ba) and you do not want to kill or 
fight anybody. So proceed to it, and whoever should stop us from it, we will 
fight him." On that the Prophet said, "Proceed on, in the Name of Allah!"’ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5561-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-495.html 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5561-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-495.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5561-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-495.html
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১১৩: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৩: The Devil is in the Detail! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– সাতাক্তে  

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর প্রাক্কামল স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কত জন 
অনুসারীমক সমঙ্গ ক্তনময় েক্কার অেূমর হোইক্তব্য়া নােক স্থামন গপৌঁমেক্তেমলন ও  তাাঁরা 
তাাঁমের সমঙ্গ কীরূপ অস্ত্রেস্ত্র সমঙ্গ এমনক্তেমলন - তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা 
হময়মে। েুহাম্মমের স্বরক্তচত জব্ানব্ক্তন্দ কুরান ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত ক্তসরাত ও হাক্তেমসর ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট,  তা হমলা, 
েুহাম্মে প্রকামেয ওেরা পালমনর উমেেয গঘাষিা ক্তেময় যাো শুরু করমলও নূযনতে 
পমক্ষ তাাঁরা তাাঁমের তমলায়ার, তীরধ্নুক ও যুদ্ধ-গঘাড়া (৪৮:২৫-"তামের ক্তপষ্ট হময় 
যাওয়ার আেংকা--") সমঙ্গ এমনক্তেমলন। 
 

েুহাম্মে তাাঁর েে ব্েমরর েক্তেনা-জীব্মন অক্তব্শ্বাসী ব্যক্তি ও জনপমের ওপর গয ৬৫-
১০০ ক্তি (সূে গেমে ক্তব্ক্তেন্নতা আমে) নৃেংস হােলার সামর্ প্রতযক্ষ অর্ব্া পমরাক্ষোমব্ 
জক্তড়ত ক্তেমলন, তার সব্গুমলামতই েুহাম্মে তাাঁর আগ্রাসমনর োয়োর ক্তব্ক্তেন্ন উপাময় 
আক্রান্ত জনপেব্াসীর উপর নযস্ত কমরক্তেমলন। "তাহারা চুক্তি েঙ্গ কক্তরয়াক্তেল", "তাহারা 
আক্রেমির ষড়যন্ত্র কক্তরয়াক্তেল", "তাহারা ইসলাে প্রচামর ব্াধ্া প্রোন কক্তরয়াক্তেল", 
"তাহারা কিূক্তি-সোমলাচনা-তাক্তেলয কক্তরয়াক্তেল" - ইতযাক্তে, ইতযাক্তে! েুহাম্মমের েৃতুযর 
পর তাাঁর অনুসারীরা  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর গসই ধ্ারাব্াক্তহকতা অতযন্ত ক্তনষ্ঠার সমঙ্গ চচথা 
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কমর আসমেন। এ ব্যাপামর তাাঁরা এতিাই সফল গয, শুধু্ ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীরাই নয়, ব্হু 
অেুসক্তলে জনসাধ্ারিও অনুরূপ ধ্ারিা গপাষি কগর র্ামকন। [1] 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর সেয় গর্মক েুহাম্মমের েৃতুয পযথন্ত উমল্লখমযা য ঘিনা প্রব্ামহর 
খক্ততয়ান: 
'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ' - োচথ, ৬২৮ সাল (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর ৬ সাল) [2]  
খায়ব্ার হােলা (যুদ্ধ) - গে, ৬২৮ সাল (েহরে, ক্তহজক্তর ৭ সাল) [3] [4]  
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর পর প্রর্ে হজ - োচথ-এক্তপ্রল, ৬২৯ সাল (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর ৭ সাল) 
>> েুহাম্মে এই হমজ অংেগ্রহি কমরন। [5] 
েুতার হােলা (যুদ্ধ) - আ স্ট, ৬২৯ সাল (জুোক্তেউল আউয়াল, ক্তহজক্তর ৮ সাল) [6]  
'েক্কা ক্তব্জয়' - োচথ, ৬৩০ সাল (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর ৮ সাল) [7] 
হুনাময়ন হােলা (যুদ্ধ) - েক্কা ক্তব্জময়র ১২-১৪ ক্তেন পর [8]  
তাময়ফ আক্রেি- হুনাময়ন হােলার পর গসখান গর্মক ক্ত ময় সরাসক্তর তাময়ফ আক্রেি 
[9] 
'তাবু্মকর যুদ্ধ' - অমটাব্র, ৬৩০ সাল (ক্তহজক্তর ৯ সাল) [10] 
েক্কা ক্তব্জময়র পর প্রর্ে হজ -োচথ-এক্তপ্রল, ৬৩১ সাল (ক্তজলকে-ক্তজলহজ, ক্তহজক্তর ৯ 
সাল)  
 

Ø  েুহাম্মে এই হমজ অংেগ্রহি কমরন নাই। এই হমজর প্রাক্কামল (গকামনা যুদ্ধকামল নয়) 
েুহাম্মমের ক্তনমেথমে আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ “সুরা তওব্ার” ব্হু 
নৃেংস ক্তনমেথে গঘাষিা কমরন (ক্তনমম্ন ব্ক্তিথত)! এক্তিই ক্তেল অক্তব্শ্বাসী েুেক্তরকমের সামর্ 
ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমের সক্তম্মক্তলত গেষ হজব্রত পালন; ইসলােী পক্তরোষায় যামক ব্লা গযমত 
পামর, "েুেক্তরকমের (Polytheist) ক্তব্োয় হজ!" [11] 

 

েক্কা ক্তব্জময়র পর ক্তিতীয় হজ - োচথ-এক্তপ্রল, ৬৩২ (ক্তজলকে-ক্তজলহজ, ৬৩২ সাল)  
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Ø  েুেক্তরকমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী হব্ার পর েুহাম্মমের প্রর্ে ও গেষ হজ ('ক্তব্োয় হজ') ও 
গসখামন তাাঁর োষি, ইসলামের ইক্ততহামস যা ক্তব্োয় হমজর োষি নামে ক্তব্খযাত। আম র 
ব্ের হমজর সেয় েুহাম্মমের ক্তনমেথমে সুরা তওব্ার নৃেংস ক্তনমেথে ও তার ব্াস্তব্ায়মনর 
কারমি এই হমজ শুধু্ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরাই অংেগ্রহি কমরন। অেুসক্তলেমের 
জনয তা ক্তেল ক্তনক্তষদ্ধ! [12] 

 

েুহাম্মমের গেষ ক্তনাঃশ্বাস তযা  - জুন, ৬৩২ সাল। 
>>> ইসলামের ইক্ততহামস "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ" এক অতযন্ত গুরুত্বপূিথ অধ্যায়। ইক্ততপূমব্থ 
কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ যাব্তীয় আগ্রাসী কেথকামণ্ডর সব্ধ্তা প্রোমনর প্রময়াজমন গযেন 
েুহাম্মে োক্তব্ কমরমেন গয, তাাঁর েক্কায় অব্স্থানকালীন সেময় “তাহারা অকর্য অতযাচার 
চাক্তলময়ক্তেল”; ব্ক্তন গকইনুকা গ াে ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামের সেস্ত গলাকমক তাাঁমের েত 
েত ব্েমরর ক্তেমিোক্তি গর্মক প্রায় এক ব্মস্ত্র (উমির ক্তপমঠ ব্হনমযা য পক্তরোি 
ক্তজক্তনসপে গনয়ার অনুেক্তত প্রোন) উমেে কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তত্ত লুি করার সব্ধ্তা 
প্রোমনর প্রময়াজমন গযেন েুহাম্মে "তাহারা চুক্তি েঙ্গ কক্তরয়াক্তেল" অজুহাতক্তি হাক্তজর 
কমরক্তেমলন (পব্থ: ৫২-৫৩); ব্ক্তন কুরাইজা গ ামের সেস্ত প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমক খুন, 
তাাঁমের সেস্ত নারী ও ক্তেশুমের ব্ন্দী কমর োস ও গযৌনোসীমত রূপান্তর এব্ং তাাঁমের 
সেস্ত সম্পক্তত্ত লুি করার সব্ধ্তা প্রোমনর প্রময়াজমন গযেন েুহাম্মে "তাহারা চুক্তি েঙ্গ 
কক্তরয়াক্তেল" অজুহাতক্তি হাক্তজর কমরক্তেমলন- ক্তঠক গতেক্তনোমব্ েুহাম্মে হুোইক্তব্য়ার েে 
ব্েমরর সক্তন্ধপমে স্বাক্ষর করার পর োে েুই ব্েমরর োর্ায় তা েঙ্গ কমর কুরাইেমের 
ক্তব্রুমদ্ধ অতক্তকথত আগ্রাসী হােলার োধ্যমে েক্কা ক্তব্জয় এর সব্ধ্তা প্রোমনর প্রময়াজমন 
"তাহারা চুক্তি েঙ্গ কক্তরয়াক্তেল" অজুহাতক্তি হাক্তজর কমরক্তেমলন (ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
পরব্তথীমত করা হমব্)। েুহাম্মমের হােলার ক্তব্মেষ সব্ক্তেষ্টয হমলা, গকামনারূপ আ াে 
গঘাষিা োড়াই অক্তব্শ্বাসী জনপমের উপর অতক্তকথত হােলা করা! েক্কা ক্তব্জয়ও এই 
সব্ক্তেমষ্টযর ব্যক্ততক্রে ক্তেল না।  
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কুরাইে েুেক্তরকমের (polytheist) ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী হব্ার পর েুহাম্মে তাাঁমের সামর্ 
একমে হজব্রত পালন করমত অস্বীকৃক্তত  প্রকাে কমরন। তাই ক্ততক্তন এই হমজ ক্তনমজ 
অংেগ্রহি না কমর আবু্ ব্কমরর গনতৃমত্ব তাাঁর প্রায় ৩০০ জন অনুসারীমক েক্কাক্তব্জয়-
পরব্তথী এই প্রর্ে হজব্রত পালমনর জনয েক্কায় পাঠান। আবু্ ব্কর তাাঁর েলব্ল ক্তনময় 
রওনা হব্ার পর েুহাম্মে তাাঁর চাচামতা োই ও জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্-গক 
সুরা তওব্ার প্রর্ে ৩০-৪০ক্তি আয়াত (ক্তনমেথে) সহ হজব্রত পালমনর জনয এই ক্তনমেথে 
সহকামর গপ্ররি কমরন গয, আলী গযন উপক্তস্থত ইসলাে ক্তব্শ্বাসী ও অক্তব্শ্বাসীমের 
(েুেক্তরক) উমেমে তাাঁর এই ক্তনমেথেগুমলা গঘাষিা কমরন। েুহাম্মমের ক্তনমেথমে আলী 
ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ক্তহজক্তর ৯ সামলর ক্তজল-হজ োমসর ১০ তাক্তরমখ (োচথ ১৯, ৬৩১ 
সাল) আরাফার েয়োমন উপক্তস্থত েুেক্তরক ও ৩০০ জন েুসলোনমের সােমন গসই 
নৃেংস ক্তনমেথেগুমলা গঘাষিা কমরন! [13] [14]  
 

আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ োরফত গঘাক্তষত েুহাম্মমের গসই ক্তনমেথেগুমলার ক্তকেু নেুনা: 
৯:১- “সম্পকথমেে করা হল আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর পক্ষ গর্মক গসই েুেক্তরকমের 
সামর্, যামের সামর্ গতােরা চুক্তিব্দ্ধ হময়ক্তেমল।" 
৯:২ – “অতাঃপর গতােরা পক্তরভ্রেি কর এ গেমে চার োসকাল। আর গজমন গরমখা, 
গতােরা আল্লাহমক পরােূত করমত পারমব্ না, আর ক্তনশ্চয়ই আল্লাহ কামফরক্তে মক 
লাক্তিত কমর র্ামকন।"   
৯:৩ – “আর েহান হমজ্বর ক্তেমন আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর পক্ষ গর্মক গলাকমের প্রক্তত 
গঘাষিা কমর গেয়া হমে গয, আল্লাহ েুেমরকমের গর্মক োক্তয়ত্ব েুি এব্ং তাাঁর রসূলও। 
অব্েয যক্তে গতােরা তওব্া কর, তমব্ তা, গতাোমের জমনযও কলযািকর, আর যক্তে েুখ 
গফরাও, তমব্ গজমন গরমখা, আল্লাহমক গতােরা পরােূত করমত পারমব্ না। আর 
কামফরমেরমক েেথাক্তন্তক োক্তস্তর সুসংব্াে োও”।   
৯:৪- “তমব্ গয েুেক্তরকমের সামর্ গতােরা চুক্তি ব্দ্ধ, অতপরাঃ যারা গতাোমের 
ব্যাপামর গকান ত্রুক্তি কমরক্তন এব্ং গতাোমের ক্তব্রুমদ্ধ কাউমক সাহাযযও কমরক্তন, 
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তামের সামর্ কৃত চুক্তিমক তামের গেয়া গেয়াে পযথন্ত পূরি কর। অব্েযই আল্লাহ 
সাব্ধ্ানীমের পেন্দ কমরন”।   
৯:৫- “অতাঃপর ক্তনক্তষদ্ধ োস অক্ততব্াক্তহত হমল েুেক্তরকমের হতযা কর গযখামন তামের 
পাও, তামের ব্ন্দী কর এব্ং অব্মরাধ্ কর। আর প্রমতযক ঘাাঁক্তিমত তামের সন্ধামন ওাঁৎ 
গপমত ব্মস র্াক। ক্তকন্তু যক্তে তারা তওব্া কমর, নাোয কাময়ে কমর, যাকাত আোয় 
কমর, তমব্ তামের পর্ গেমড় োও। ক্তনশ্চয় আল্লাহ অক্তত ক্ষোেীল, পরে েয়ালু”।    
৯:৬- “আর েুেক্তরকমের গকউ যক্তে গতাোর কামে আশ্রয় প্রার্থনা কমর, তমব্ তামক 
আশ্রয় গেমব্, যামত গস আল্লাহর কালাে শুনমত পায়, অতাঃপর তামক তার ক্তনরাপে 
স্থামন গপৌমে গেমব্। এক্তি এজমনয গয এরা জ্ঞান রামখ না”।   
৯:৭- “েুেক্তরকমের চুক্তি আল্লাহর ক্তনকি ও তাাঁর রসূমলর ক্তনকি ক্তকরূমপ ব্লব্ৎ 
র্াকমব্। তমব্ যামের সামর্ গতােরা চুক্তি সম্পােন কমরে েসক্তজেুল-হারামের ক্তনকি। 
অতএব্, গয পযথন্ত তারা গতাোমের জমনয সরল র্ামক, গতােরাও তামের জনয সরল 
র্াক। ক্তনাঃসমন্দমহর আল্লাহ সাব্ধ্ানীমের পেন্দ কমরন”।   
৯:৮- “ক্তকরূমপ? তারা গতাোমের উপর জয়ী হমল গতাোমের আেীয়তার ও 
অঙ্গীকামরর গকান েযথাো গেমব্ না। তারা েুমখ গতাোমের সন্তুষ্ট কমর, ক্তকন্তু তামের 
অন্তরসেূহ তা অস্বীকার কমর, আর তামের অক্তধ্কাংে প্রক্ততশ্রুক্তত েঙ্গকারী”।   
৯:১২ – “আর যক্তে েঙ্গ কমর তারা তামের েপর্ প্রক্ততশ্রুক্ততর পর এব্ং ক্তব্দ্রুপ কমর 
গতাোমের িীন সম্পমকথ, তমব্ কুফর প্রধ্ানমের সামর্ যুদ্ধ কর। কারি, এমের গকন 
েপর্ গনই যামত তারা ক্তফমর আমস”। 
৯:১৩-১৪- “গতােরা ক্তক গসই েমলর সামর্ যুদ্ধ করমব্ না; যারা েঙ্গ কমরমে ক্তনমজমের 
েপর্ এব্ং সেল্প ক্তনময়মে রসূলমক ব্ক্তহস্কামরর? আর এরাই প্রর্ে গতাোমের সামর্ 
ক্তব্ব্ামের সূেপাত কমরমে। গতােরা ক্তক তামের েয় কর? অর্চ গতাোমের েময়র 
অক্তধ্কতর গযা য হমলন আল্লাহ, যক্তে গতােরা েুক্তেন হও। (১৪) যুদ্ধ কর ওমের সামর্, 
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আল্লাহ গতাোমের হমস্ত তামের োক্তস্ত গেমব্ন। তামের লাক্তিত করমব্ন, তামের ক্তব্রুমদ্ধ 
গতাোমের জয়ী করমব্ন এব্ং েুসলোনমের অন্তরসেূহ োন্ত করমব্ন”।  
৯:১৭-১৮- “েুেক্তরকরা গযা যতা রামখ না আল্লাহর েসক্তজে আব্াে করার, যখন তারা 
ক্তনমজরাই ক্তনমজমের কুফরীর স্বীকৃক্তত ক্তেমে। এমের আেল ব্রব্াে হমব্ এব্ং এরা 
আগুমন স্থায়ীোমব্ ব্সব্াস করমব্। (১৮) ক্তনাঃসমন্দমহ তারাই আল্লাহর েসক্তজে আব্াে 
করমব্ যারা ঈোন এমনমে আল্লাহর প্রক্তত ও গেষ ক্তেমনর প্রক্তত এব্ং কাময়ে কমরমে 
নাোয ও আোয় কমর যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউমক েয় কমর না। অতএব্, 
আো করা যায়, তারা গহোময়ত প্রাপ্তমের অন্তেূথি হমব্”।            
৯:২৮-২৯ – “গহ ঈোনোর ি! েুেক্তরকরা গতা অপক্তব্ে। সুতরাং এ ব্েমরর পর তারা 
গযন েসক্তজেুল-হারামের ক্তনকি না আমস। আর যক্তে গতােরা োক্তরমের আেংকা কর, 
তমব্ আল্লাহ চাইমল ক্তনজ করুনায় েক্তব্ষযমত গতাোমের অোব্েুি কমর গেমব্ন। 
ক্তনাঃসমন্দমহ আল্লাহ সব্থজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়। (২৯) গতােরা যুদ্ধ কর আহমল-ক্তকতামব্র ঐ 
গলাকমের সামর্, যারা আল্লাহ ও গরাজ হােমর ঈোন রামখ না, আল্লাহ ও তাাঁর রসূল যা 
হারাে কমর ক্তেময়মেন তা হারাে কমর না এব্ং গ্রহি কমর না সতয ধ্েথ, যতক্ষি না 
করমজামড় তারা ক্তজক্তযয়া প্রোন কমর”।   
       
>>> সুরা তওব্ার এই ক্তনমেথেগুমলার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা পরব্তথীমত করা হমব্। 
ইসলামের ইক্ততহামস হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তি এতিাই গুরুত্বপূিথ গয েক্কা ক্তব্জময়র ১২ োস 
পমর েুহাম্মে তাাঁর এই ক্তনমেথমে কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ হুোইক্তব্য়া চুক্তি েমঙ্গর অজুহাত 
আব্ারও উত্থাপন কমর তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ নৃেংস আমেে জাক্তর কমরন। ক্ততক্তন তাাঁর েতব্ামে 
েীক্তক্ষত হওয়ার জনয চার োমসর আক্তটমেিাে জাক্তর কমরন! সুরা তওব্ার এই 
ক্তনমেথেগুমলাই হমলা তাাঁর অনুসারীমের প্রক্তত েুহাম্মমের সব্থমেষ ক্তনমেথে-যুি সুরা। 
নাক্তজমলর সেময়র ক্রক্তেক োন অনুসার এক্তি ১১৩ নম্বর সুরা; কুরামনর সব্থমেষ সুরা 
হমলা সুরা নের (ব্তথোন কুরামনর ১১০ নম্বর) যামত গকামনা ক্তনমেথে গনই (পব্থ: ১০৫)।  
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ইসলাে নােক েতব্ামের আল-নাক্তসখ ওয়া আল-েনসুখ (Al-Nasikh wa al-
Mansukh) ক্তনয়ে অনুযায়ী পরব্তথীমত েক্তেনায় নাক্তযল-কৃত এসব্ কক্তঠন গর্মক 
কক্তঠনতে আমেে ও ক্তনমষধ্ েুহাম্মমের েক্কা ও প্রার্ক্তেক েক্তেনা জীব্মন নাক্তযলকৃত 
আপাত সহনেীল আমেে ও ক্তনমষধ্মক ব্াক্ততল কমর ক্তেময়মে (পব্থ: ২৭)। 
ইংমরক্তজমত একক্তি প্রব্াে আমে, "The devil is in the detail", যার ব্াংলা অর্থ 
এোমব্ করা গযমত পামর গয, 
 

"সতযতার যাচাই হয় ঘিনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পযথামলাচনায়!" েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর 
গরফামরমে োক্তব্ করমেন গয, কুরাইেরাই প্রর্ে হুোইক্তব্য়া চুক্তি েঙ্গ কমরক্তেমলন, তাই 
ক্ততক্তন তাাঁমের আক্রেি ও পরাস্ত কমর েক্কা ক্তব্জয় কমরক্তেমলন। হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তি 
গক প্রর্ে েঙ্গ কমরক্তেল, তা জানার জনয প্রময়াজন এই সক্তন্ধ-পরব্তথী সেময়র 
ঘিনাপ্রব্ামহর  েীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পযথামলাচনা। তাই আক্তে আক্তে উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত ক্তসরাত ও হাক্তেস-গ্রন্থ এব্ং েুহাম্মমেরই স্বরক্তচত গ্রন্র্ কুরামনর 
আমলামক ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযা ঘিনা-প্রব্ামহর েতই (পব্থ: ৮৭-৯৫) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ 
পরব্তথী সেময়র প্রক্ততক্তি ঘিনাপ্রব্াহ পৃর্ক পৃর্ক োমব্ আমলাচনা করমব্া, যামত উৎসাহী 
েুিক্তচন্তার পাঠকরা আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত গসই তর্য-উপামত্তর ক্তনরমপক্ষ ক্তব্মেষমির োধ্যমে 
েুহাম্মমের োক্তব্র সতয-ক্তের্যা যাচাই করমত পামরন। একই সামর্, েুহাম্মে অনুসারী 
পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা কীোমব্ আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত এই সব্ ঘিনাপ্রব্ামহর তর্যক্তব্কৃক্ততর 
োধ্যমে সাধ্ারি সরলপ্রাি েুসলোন ও অেুসলোনমের ক্তব্ভ্রান্ত করার গচষ্টা কমরন, 
তারও  ক্তকেুিা  সেযক ধ্ারিা তাাঁরা গপমত পামরন। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্ততগুমলা গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) 
কতৃথক ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর 
েয়জন ক্তব্ক্তেষ্ট অনুব্ােকারীর পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।]  
 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/quran.com/1


55 
ধর্মকারী ইবুক 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] েক্তেনা জীব্মন অক্তব্শ্বাসী ব্যক্তি ও জনপমের ওপর েুহাম্মমের হােলার খক্ততয়ান: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad 
[2] 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
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ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫১০ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
“তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৯-১৫৫৪ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
“ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৫৭১-৬৩৩ 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 ২৮১-৩১১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[3] খায়ব্ার হােলা (যুদ্ধ): Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫১০-
৫৩৩; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৯১; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৩৩-৭২২, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩১১-৩৫৫ 
[4] খায়ব্ার: েক্তেনা গর্মক ৯৫ োইল েূরব্তথী একক্তি স্থান। ঐ সেময় গসখানকার অক্তধ্কাংে অক্তধ্ব্াসীরাই 
ক্তেমলন ইহুক্তে, যারা ক্তেমলন প্রধ্ানতাঃ কৃক্তষজীব্ী ও ব্যব্সায়ী। 
[5] হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর পর প্রর্ে হজ: Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্েে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা 
৫৩০-৫৩১; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩-১৫৯৭ 
[6] েুতার হােলা (যুদ্ধ):  Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৪০; 
Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১১-১৬১৯; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৫৫-৭৬৯, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৭৮ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad
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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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[7] 'েক্কা ক্তব্জয়': Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৪০-৫৬১; Ibid: 
আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১৯-১৬৪৮; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৮৭৫, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৮৪-৪২৮ 
[8] হুনাময়ন হােলা (যুদ্ধ): Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৬৬-
৫৯৭; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- েলুে ৩, পৃষ্ঠা ৮৮৫-৯২৩, ইংমরক্তজ 
অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৪৩৫-৪৫২ 
“তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী, েলুউে ৯, (The Last Years of the 
Prophet) – translated and Annotated by Ismail K. Poonawala [State university of 
New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৬৫৪-১৬৭০ ও ১৬৭৫-১৬৮৬  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21294&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[9] তাময়ফ আক্রেি: Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৮৭-৫৯২; 
Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬৭০-১৬৭৫; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ৩, পৃষ্ঠা ৯২৩-৯২৯, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৬০ 
[10] 'তাবু্মকর যুদ্ধ': Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৬০২-৬১৪; 
Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬৯৩-১৭০৬; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ৩, পৃষ্ঠা ৯৮৯-১০২৫, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৪৮৫-৫০২ 
[11] েক্কা ক্তব্জময়র পর প্রর্ে হজ: Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা 
৬১৭-৬২৪; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৭২১-১৭২৪ 
[12] েক্কা ক্তব্জময়র পর ক্তিতীয় হজ ('ক্তব্োয় হজ'): Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক - পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫২; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৭৫১-১৭৫৬; Ibid “ক্তকতাব্ আল-
ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- েলুে ৩, পৃষ্ঠা ১০৮৮-১১১৫, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৪৫ 
[13]সুরা তওব্া:  
http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=9&ano=129&st=0 
[14] আরাফা অর্ব্া আরাফাত: েক্কা েহর গর্মক ২১ ক্তকমলাক্তেিার েূরব্তথী এক সেতলেূক্তে, ব্াৎসক্তরক 
হজ-যােীমের প্রধ্ান অনুষ্ঠান স্থমলর একক্তি। 
  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21294&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21294&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=9&ano=129&st=0
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১১৪: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৪: েক্কা প্রমব্মের গচষ্টা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– আিাক্তে  

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

ইসলামের ইক্ততহামস 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ' (োচথ, ৬২৮ সাল) ও সক্তন্ধ পরব্তথী ঘিনাপ্রব্ামহর 
পুঙ্খানুপুঙ্খ পযথামলাচনা কী কারমি অতযন্ত গুরুত্বপূিথ; েে ব্েমরর োক্তন্ত চুক্তি স্বাক্ষমরর 
পর েুই ব্েমরর েমধ্য তা েঙ্গ কমর েক্কা ক্তব্জয় (োচথ, ৬৩০ সাল) সম্পন্ন করার পর 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী কারমি েক্কাক্তব্জয়-পরব্তথী প্রর্ে 
হজব্রত পালমন (োচথ-এক্তপ্রল, ৬৩১ সাল) অংেগ্রহি কমরনক্তন; ক্তনমজ অংেগ্রহি না কমর 
তাাঁর চাচামতা োই ও জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্-গক ক্ততক্তন কী ক্তনমেথে সহকামর 
ঐ হমজ অংেগ্রহি করার জনয গপ্ররি কমরক্তেমলন; েুহাম্মমের ক্তনমেথমে আলী ইব্মন আবু্ 
তাক্তলব্ অেুসক্তলেমের ক্তব্রুমদ্ধ ঐ হমজর প্রাক্কামল কুরামনর গকান নৃেংস চরেপে 
(Brutal Ultimatum) গঘাষিা কমরক্তেমলন, তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
আল্লাহর গরফামরমে েুহাম্মমের এই সব্থমেষ অোনক্তব্ক ব্ীেৎস আমেমের সব্ধ্তা 
প্রোমনর প্রময়াজমন জ গতর প্রায় সকল তর্াকক্তর্ত েডামরি পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা 
(অক্তধ্কাংেই না গজমন) গয প্রতারিা ও ক্তের্যাচামরর আশ্রয় গনন তা হমলা, 'এই 
ক্তনমেথেগুমলা ক্তেল যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত', যা এমকব্ামরই ক্তের্যা! েক্কায় তখন গকামনা 
যুদ্ধ ক্তেল না, ক্তেল হজ (কুরান: ৯:৩); ইসলামে গকামনা গকােল, েডামরি ব্া উগ্রব্ােী 
গশ্রিী-ক্তব্ো  গনই; ইসলাে একক্তিই আর তা হমলা 'েুহাম্মমের ইসলাে'।' আলী ইব্মন 
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আবু্ তাক্তলব্ োরফত সুরা তওব্ার ঐ গঘাষিাক্তি গেয়া হময়ক্তেল তাবু্ক যুমদ্ধর (অমটাব্র, 
৬৩০ সাল) পাাঁচ োস পর! 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা পুনরারম্ভ:  [1] [2] [3] 
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ- ১১১) পর: 
আল-যুহক্তরর অব্যাহত ব্িথনা: ‘যখন আল্লাহর নব্ী উসফান (Usfan) নােক স্থামন ক্তেমলন, 
ক্তব্ের ক্তব্ন সুক্তফয়ান আল-কাক্তব্ তাাঁর সমঙ্গ গেখা কমর ও ব্মল, "কুরাইেরা আপনার 
আসার খব্র জানমত গপমরমে ও তারা তামের েুমধ্ল উিগুমলা [4] সমঙ্গ ক্তনময় 
ক্তচতাব্ামঘর চােড়া পক্তরধ্ান কমর ব্াক্তহর হময় এমস ধু্ তুওয়া (Dhu Tuwa) নােক 
স্থামন ক্তেক্তব্র স্থাপন করমে ও প্রক্ততজ্ঞা কমরমে গয, তারা আপনামক গকামনাোমব্ই েক্কায় 
ঢুকমত গেমব্ না [5]। খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে তামের অশ্বামরাহী সেসযমের সামর্ 
আমে, যামেরমক তারা সমু্মমখ 'কুরাল-ঘাক্তেে' নােক স্থামন পাক্তঠময়মে [পব্থ: ৯৬]। (অনয 
এক উৎমসর গরফামরমে আল তাব্ারী ব্িথনা কমরমেন গয, খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে 
েুসলোন ক্তহসামব্ ঐ ক্তেন আল্লাহর নব্ীর সমঙ্গ  ক্তেমলন [পব্থ- ১১২])।  
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "কুরাইেমের েুেথা য, যুদ্ধ তামেরমক সাব্াড় কমর গফমলমে! তামের 
কী এেন ক্ষক্তত হমতা যক্তে তারা আোমক ও ব্াক্তক আরব্মেরমক আোমের েত গেমড় 
ক্তেমতা গযন আেরা আোমের ক্তনজস্ব উপাময় এর সুরাহা করমত পাক্তর?  যক্তে তারা 
আোমক হতযা কমর তমব্ গসিাই গতা তামের ইো; আর যক্তে তামের ক্তব্রুমদ্ধ আল্লাহ 
আোমক ক্তব্জয়ী কমর, তমব্ তারা েমল েমল এমস ইসলামে অন্তেুথি হমত পামর। যক্তে 
তারা তা না কমর, তমব্ যতক্ষি তামের েক্তি আমে, ততক্ষি পযথন্ত তারা যুদ্ধ করমব্, 
সুতরাং কুরাইেমের ক্তচন্তার কী আমে?  আল্লাহর কসে, আল্লাহ আোর ওপর গয-োক্তয়ত্ব 
নযস্ত কমরমে, তামত আোর ক্তব্জয় অজথন অর্ব্া ধ্বংস হওয়ার পূব্থ পযথন্ত আক্তে এই 
যুদ্ধ ব্ন্ধ করমব্া না।" অতাঃপর ক্ততক্তন ব্মলন, "গক আমো এেন, গয আোমেরমক ক্তেন্ন 
পমর্ ব্াইমর ক্তনময় যামব্, যামত আোমেরমক তামের সমু্মখীন হমত হমব্ না?" 
 



59 
ধর্মকারী ইবুক 

'আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমেন গয আসলাে গ ামের এক গলাক এ কামজ 
গস্বোয় রাক্তজ হয় ও তামেরমক এব্মড়ামখব্মড়া পারু্মর ক্ত ক্তরপমর্র েধ্য ক্তেময় ক্তনময় যায়, 
যা েুসলোনমের জনয ক্তেল খুব্ই কষ্টসাধ্য। যখন তারা তার েধ্য ক্তেময় পারু্মর নেী 
খামতর গেষ প্রামন্ত োল রাস্তায় গব্র হময় আমস, আল্লাহর নব্ী তাাঁর গলাকজনমের 
ব্মলন, "ব্মলা, আেরা আল্লাহর কামে ক্ষো ক্তেক্ষা কক্তর ও তার কামেই অনুমোচনা 
প্রকাে কক্তর।" তারা তাই কমর, অতাঃপর ক্ততক্তন ব্মলন, "এক্তিই হমলা আোমের "পাপ 
ক্তনব্থাি" (অর্থাৎ, 'যা আোমের পাপ কাজ গোচন কমর'-কুরান ২:৫৮ ও ৭:১৬১), যা 
ইসরাইমলর সন্তানমের জনয ক্তেল আমেে; ক্তকন্তু তারা এই কর্াগুমলা ব্মলক্তন।" [6]  
 

আল্লাহর নব্ী তাাঁর েমলর গলাকমের ডান ক্তেমক ঘুমর লব্িাি পাতা যুি গোপোমড়র 
(salt bush) গেতর ক্তেময় আল-েুরার (al-Murar) ক্ত ক্তরপমর্র পাে ক্তেময় েক্কার 
ক্তনম্নোম  হুোইক্তব্য়ার ঢালু পামড় যাওয়ার হুকুে কমরন। তারা তাই কমর। যখন কুরাইে 
অশ্বামরাহী সেসযরা ধু্লা-েক্ততথ রাস্তা গেমখ জানমত পামর গয, তারা তামের পর্ পক্তরব্তথন 
কমর অনয পমর্ চমল ক্ত ময়মে, তারা তামের অশ্ব দ্রুতমব্ম  চালনা কমর কুরাইেমের 
কামে ক্তফমর আমস। 
 

আল্লাহর নব্ী আল-েুরার ক্ত ক্তরপর্ পযথন্ত  েন কমরন ও যখন তার উিক্তি ব্মস পমড় 
তখন গলামকরা ব্মল, "উিক্তি আর উমঠ োাঁড়ামব্ না", ক্ততক্তন ব্মলন: "এক্তি তা করমত 
অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরক্তন ও এক্তি এর স্বোব্ নয়, ক্তকন্তু গয-সত্তা েক্কায় হাক্ততমক সংযত 
কমরক্তেল, গসইই এক্তিমক ক্তফক্তরময় গরমখমে [7]। আজ কুরাইেরা গয-েতথই ক্তনধ্থারি কমর 
আোর কামে আত্মীয়-স্বজমনর প্রক্তত েয়া প্রেেথমনর জনয ব্লমব্, আক্তে তামত সম্মত 
হমব্া।" 
 

অতাঃপর ক্ততক্তন গলাকমের অব্তরি করমত ব্মলন। তারা তামত আপক্তত্ত কমর এই ব্মল 
গয, গসখামন গকামনা পাক্তনর ব্যব্স্থা গনই যার পামে তারা সােক্তয়ক োমব্ র্ােমত পামর। 
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তাই ক্ততক্তন তাাঁর তূিী গর্মক একক্তি তীর (পব্থ-১১২) গব্র কমর তা তাাঁর এক অনুসারীমক 
গেন, তাাঁর গসই অনুসারী গসক্তি ক্তনময় ক্তনমচ গনমে আমস ও গসখানকার এক পাক্তনর  মতথ 
তা ক্তেময় গখাাঁচা োমর; অতাঃপর গসখান গর্মক পাক্তন উঠমত র্ামক যতক্ষমি না গলাকমের 
উিগুমলা পাক্তন পামন পক্তরতৃপ্ত হয় ও গসখামন শুময় পমড়। 
ব্ানু আসলাে গ ামের এক গলাক আোমক ব্মলমে গয, গয-ব্যক্তিক্তি আল্লাহর নব্ীর তীরক্তি 
ক্তনময়  মতথর কামে ক্ত ময়ক্তেল, তার নাে নাক্তজয়া ক্তব্ন জুনেুব্ ক্তব্ন উোময়র ক্তব্ন ইয়াোর 
ক্তব্ন োক্তরে ক্তব্ন আের ক্তব্ন ওয়াময়লা ক্তব্ন সাহে ক্তব্ন োক্তযন ক্তব্ন সালাোন ক্তব্ন আসলাে 
ক্তব্ন আসলাে ক্তব্ন আফসা ক্তব্ন আবু্ হাক্তরর্া, গয আল্লাহর নব্ীর কুরব্াক্তনর উিগুমলা 
চক্তড়ময় ক্তনময় আসক্তেমলা। এক ক্তব্িান ব্যক্তি আোমক ব্মলমে, আল-ব্ারাহ ক্তব্ন আক্তযব্ 
যা ব্লমতা তা হমলা, এই গয গসইই ক্তেল ঐ ব্যক্তি গয আল্লাহর নব্ীর তীরক্তি ক্তনময় ক্তনমচ 
গনমে এমসক্তেল; আল্লাহ জামন গকানক্তি সক্ততয। ব্ানু আসলাে গ ামের গলামকরা গয-
কক্তব্তার পঙক্তিগুমলা উদৃ্ধত কমরক্তেল, তা ক্তেল নাক্তজয়ার রক্তচত। আেরা েমন কক্তর গয, 
ব্যক্তিক্তি ক্তেল গসইই [নাক্তজয়া], গয তীরক্তি ক্তনময় নীমচ গনমে এমসক্তেল। ব্ানু আসলাে 
গ ামের গলামকরা গঘাষিা কমর গয, আনসারমের এক ক্রীতোসী তার এক ব্ালক্তত ক্তনময় 
ওপমর উমঠ এমসক্তেল, যখন নাক্তজয়া ঐ কুপক্তি গর্মক পাক্তন উক্তঠময় গলাকমের সরব্রাহ 
করক্তেল।’ - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারীমের 
এই হজ যাোয় কুরাইেমের এই ব্াধ্া প্রোনমক কুরাইেমের ব্ব্থরতার এক উোহরি 
ক্তহসামব্ ক্তচক্তিত কমর আসমেন। কী কারমি কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
েক্কা েহমর প্রমব্মে ব্াধ্া প্রোন কমরক্তেমলন তার আমলাচনা ইক্ততপূমব্থই করা হময়মে 
(পব্থ: ১১১-১১২)।  
 

প্রশ্ন হমলা: 
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হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ ব্মষথ (োচথ, ৬২৮ সাল) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের হজব্রত পালমন 
সােক্তয়ক ব্াধ্া প্রোন (শুধু্ ঐ ব্েমরর জনয) করামক যক্তে কুরাইেমের ব্ব্থরতার এক 
উোহরি ক্তহসামব্ েূক্তষত করা হয়, তমব্ কুরাইেমের ওপর ক্তব্জয়ী হওয়ার পর এক 
ব্েমরর োর্ায় গয-ব্যক্তি জ মতর সকল েুেক্তরকমের "অপক্তব্ে (৯:২৮)" গঘাষিা গেন; 
তাাঁমেরমক এক ক্তনক্তেথষ্ট সেময়র আক্তটমেিাে (চার োস অর্ব্া পূব্থ-চুক্তির গেয়াে সমূ্পিথ 
হওয়া পযথন্ত) প্রোন কমরন এব্ং গসই ক্তনক্তেথষ্ট সেয় অক্ততব্াক্তহত হওয়ার পর “তাাঁমেরমক 
গযখামনই পাওয়া যামব্ গসখামনই হতযা করা হমব্” আমেে জারী কমর (৯:৪-৫) তাাঁমের 
েত েত ব্েমরর পক্তব্ে তীর্থেূক্তে গজারপূব্থক করায়ত্ত কমর গসই তীর্থস্থানক্তি তাাঁমের 
জনয ক্তচরকামলর জনয ক্তনক্তষদ্ধ কমরন, গসই ব্যক্তি ও তাাঁর কমেথর সব্ধ্তা প্রোনকারী 
োনুষমের কীরূপ ক্তব্মেষমি েূক্তষত করা উক্তচত? 
 

তর্যসূে: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০০-৫০১ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] অনুরূপ ব্িথনা (Parallal): “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los 
Angeles, ক্তনউ ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) 
১৫৩১-১৫৩৪ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
Narated By Al-Miswar bin Makhrama and Marwan : (Whose narrations attest each 
other) Allah's Apostle set out at the time of Al-Hudaibiya (treaty), and when they 

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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proceeded for a distance, he said, "Khalid bin Al-Walid leading the cavalry of 
Quraish constituting the front of the army, is at a place called Al-Ghamim, so take 
the way on the right." By Allah, Khalid did not perceive the arrival of the Muslims 
till the dust arising from the march of the Muslim army reached him, and then 
he turned back hurriedly to inform Quraish. The Prophet went on advancing till 
he reached the Thaniyya (i.e. a mountainous way) through which one would go 
to them (i.e. people of Quraish). The she-camel of the Prophet sat down. The 
people tried their best to cause the she-camel to get up but in vain, so they said, 
"Al-Qaswa' (i.e. the she-camel's name) has become stubborn! Al-Qaswa' has become 
stubborn!" The Prophet said, "Al-Qaswa' has not become stubborn, for 
stubbornness is not her habit, but she was stopped by Him Who stopped the 
elephant." Then he said, "By the Name of Him in Whose Hands my soul is, if they 
(i.e. the Quraish infidels) ask me anything which will respect the ordinances of 
Allah, I will grant it to them." 
 
The Prophet then rebuked the she-camel and she got up. The Prophet changed 
his way till he dismounted at the farthest end of Al-Hudaibiya at a pit (i.e. well) 
containing a little water which the people used in small amounts, and in a short 
while the people used up all its water and complained to Allah's Apostle; of thirst. 
The Prophet took an arrow out of his arrow-case and ordered them to put the 
arrow in that pit. By Allah, the water started and continued sprouting out till all 
the people quenched their thirst and returned with satisfaction.-- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 
[4] "তামের 'েুমধ্ল-উি গুমলা' সমঙ্গ ক্তনময়" - এর অনয অর্থ হমলা, 'তামের 'েক্তহলা ও সন্তান' সমঙ্গ 
ক্তনময়"। 
[5] ধু্ তুওয়া: েক্কার অেূমর একক্তি স্থান। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
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[6] আসলাে গ াে: খুযাআ গ ামের অন্তেুথি এক উপজাক্তত (Tribe), যারা ব্সব্াস করমতন েক্কা ও 
েক্তেনার পক্তশ্চে এলাকায়। কুরাইের েুহাক্তজররা োড়া তাাঁরা ক্তেমলন েক্তেনার ব্াক্তহমরর আরব্ সম্প্রোয়; 
তাাঁরা েুহাম্মমের েমল গজািব্দ্ধ ক্তেমলন। 
[7] 'কক্তর্ত আমে গয আনুোক্তনক ৫১০ ক্তিষ্টামব্দ (গয ব্ের েুহাম্মে জেগ্রহি কমরক্তেমলন) আল্লাহ এক 
েক্কা-আক্রেি প্রক্ততহত কমর গযখামন অন্তেুথি ক্তেল এক হাক্তত, হাক্ততক্তি েক্কার ক্তেমক আগুয়ামনর সেয় 
প্রক্ততব্ন্ধকতা সৃক্তষ্ট কমর’। 
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১১৫: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৫: অশ্রাব্য- াক্তল ও অসক্তহষু্ণতা ব্নাে সক্তহষু্ণতা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– ঊননব্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

স্বমঘাক্তষত নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমেরমক কুরাইেরা কী রূমপ েক্কা 
েহর প্রমব্মে ব্াধ্া প্রোন কমরক্তেমলন, েুহাম্মে তাাঁমের গসই ব্াধ্ামক অক্ততক্রে করার 
উমেমেয কী পন্থা অব্লম্বন কমরক্তেমলন, ক্তব্ের ক্তব্ন সুক্তফয়ান আল-কাক্তব্ নামের এক 
গলাক যখন েুহাম্মমের সামর্ গেখা করমত এমসক্তেমলন, তখন েুহাম্মে তাাঁমক কী জব্াব্ 
ক্তেময়ক্তেমলন - তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] [4] 
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ:১১৪) পর: 
আল-যুহরী তাাঁর ব্িথনায় ব্মলমেন: 'যখন আল্লাহর নব্ী ক্তব্শ্রাে ক্তনক্তেমলন, বু্োময়ল ক্তব্ন 
ওয়ারকা আল-খুযাক্তয় (Budayl b. Warqa' al-Khuza'i) নামের এক গলাক খুযাআ 
গ ামের ক্তকেু গলাকমের ক্তনময় তাাঁর কামে আমস ও তাাঁমক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত চায়, 
কী জনয ক্ততক্তন এমসমেন। ক্ততক্তন তামের ব্মলন গয, ক্ততক্তন যুমদ্ধর জনয আমসনক্তন, ক্ততক্তন 
এমসমেন তীর্থ করমত ও পক্তব্ে স্থানক্তিমত শ্রদ্ধা জানামত। তারপর ক্ততক্তন ক্তব্ের ক্তব্ন 
সুক্তফয়ান (Bishr b. Sufyan)-গক যা ব্মলক্তেমলন (পব্থ: ১১৪), তামেরমকও তা-ই 
ব্মলন।  
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অতাঃপর তারা কুরাইেমের কামে  েন কমর ও তারা যা শুমনমে, তা কুরাইেমের 
অব্ক্তহত করায়; ক্তকন্তু তারা তমেরমক সমন্দহ কমর ও তামের সামর্ রুক্ষ োষায় গয-
কর্াগুমলা ব্মল, তা হমলা, "গস হয়মতা যুমদ্ধর অক্তেপ্রায় ক্তনময় আমসক্তন, ক্তকন্তু আল্লাহর 
কসে আোমের ইোর ক্তব্রুমদ্ধ গস এখামন ক্তকেুমতই ঢুকমত পারমব্ না, গযন আরব্রা 
কখমনা ব্লমত পামর গয, আেরা তামক তা করার অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেলাে।" খুযাআ গ ামের 
েুসলোন ও েুেক্তরক উেয় েমলর গলামকরই েুহাম্মমের সামর্ গজািব্দ্ধ ক্তেমলন। েক্কার 
যা ক্তকেু ঘিনা, তার সেস্ত খব্রই েুহাম্মমের কামে তারা সরব্রাহ কমর আসক্তেমলন। 
অতাঃপর কুরাইেরা ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুয়ক্তে গ ামের ক্তেকরায ক্তব্ন হাফস ক্তব্ন আল- 
আক্তখয়াফ (Mikraz b. Hafs b. al-Akhyaf) নামের এক োইমক তাাঁর কামে পাঠায়। 
যখন আল্লাহর নব্ী তামক আসমত গেমখন, তখন ক্ততক্তন ব্মলন, "এ হমলা এক 
ক্তব্শ্বাসঘাতক ব্যক্তি!" যখন ক্ততক্তন গসখামন আমসন ও তাাঁর সামর্ কর্া ব্মলন, আল্লাহর 
নব্ী তামক একই জব্াব্ গেন, যা ক্ততক্তন বু্োময়ল ও তার সঙ্গীমের ক্তেময়ক্তেমলন; অতাঃপর 
ক্ততক্তন কুরাইেমের কামে ক্তফমর আমসন ও আল্লাহর নব্ী তামক যা ব্মলক্তেমলন, তা ক্ততক্তন 
তামেরমক অব্ক্তহত করান।  
 

তারপর তারা আল-হুলাময়স ক্তব্ন আলকাো ব্া ইব্মন যাব্ব্ান (al-Hulays b. 
'Alqama or Ibn Zabban)-গক তাাঁর কামে পাঠায়, ক্ততক্তন ক্তেমলন ব্ানু আল-হাক্তরর্ 
ক্তব্ন আব্েু োনাত ক্তব্ন ক্তকনানা গ ামের এক গলাক ও গসই সেময়র কামলা গসনােমলর 
(black troops) প্রধ্ান। যখন আল্লাহর নব্ী তামক গেমখন, তখন ব্মলন, "এ হমলা 
ধ্েথপ্রাি গলাকমের একজন, সুতরাং কুরব্াক্তনর পশুগুমলামক তার কামে পাঠাও, গযন গস 
গসগুমলা গেখমত পায়!" যখন ক্ততক্তন গেখমত পান গয, গসই পশুগুমলা উপতযকার 
আমেপামে ও তার পাে ক্তেময় ক্তব্চরি করমে, যামের  লায় আমে উৎসমব্র  লাব্ন্ধ 
(festive collars) ও চুলগুমলা ক্তেল খাওয়া খাওয়া - এ কারমি গয তামেরমক কুরব্াক্তন 
স্থামন না ক্তনময় ধ্মর রাখা হময়মে ব্হুক্তেন; এই েৃেযগুমলা গেমখ ক্ততক্তন এতই প্রোক্তব্ত 
হন গয, ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর কামে না ক্ত ময় কুরাইেমের কামে ক্তফমর আমসন। ক্ততক্তন 
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যখন তামের এইসব্ ঘিনা ব্মলন, তারা ব্মল, "ব্মস পড়! তুক্তে শুধু্ই এক গব্েুইন, 
একেে অজ্ঞ।" 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমেন গয, এই ক্তব্ষয়ক্তি আল-হুলাময়সমক কমর 
কু্রদ্ধ; ক্ততক্তন ব্মলন, "গহ কুরাইেরা, আেরা এ জনয গতাোমের সামর্ গজাি ও চুক্তিব্দ্ধ 
হইক্তন, আল্লাহর ঘমর গয োনুষ শ্রদ্ধা জানামত আমস, তামক কী ব্াধ্া গেয়া যায়? যার 
হামত আোর জীব্ন তার কসে, েুহাম্মে যা করমত এমসমে, তা হয় তামক গতােরা 
করমত গেমব্, নতুব্া আক্তে আোর সেস্ত কামলা সসনযমের ক্তনময় প্রস্থান করমব্া।" তারা 
ব্মল, "োন্ত হও হুলাময়স, গয পযথন্ত না আেরা আোমের ক্তনমজমের জনয গ্রহিমযা য 
েতথ অজথন করমত পাক্তর!" 
 

আল-যুহক্তর তাাঁর ব্িথনায় যা ব্মলমেন: 'অতাঃপর তারা উরওয়া ক্তব্ন োসুে আল-র্াকাক্তফ 
(Urwa b. Mas'ud al-Thaqafi)-গক আল্লাহর নব্ীর কামে গপ্ররি কমর, ক্ততক্তন ব্মলন, 
"গহ কুরাইেরা, যামেরমক গতােরা েুহাম্মমের কামে পাক্তঠময়ক্তেমল, তামের ক্তফমর আসার 
পর তামের সামর্ কমঠারতা ও কিুব্াকয আক্তে প্রতযক্ষ কমরক্তে। গতােরা জামনা গয, 
গতাোরাই হমল আোর ক্তপতৃ সেতুলয ও আক্তে গতাোমের সন্তান সেতুলয”- এক্তি এই 
জনয গয, উরওয়া ক্তেমলন সুব্ায়া ক্তব্নমত আব্েু সােস (Subay'a d. 'Abdu Shams)-
এর পুে- “গতাোমের ওপর যা ঘমিমে, তা আক্তে শুমনক্তে ও আোর গয-গলামকরা আোমক 
োনয কমর, তামেরমক আক্তে সংগ্রহ কমরক্তে; অতাঃপর আক্তে গতাোমেরমক সাহামযযর জনয 
এমসক্তে।" তারা তার সামর্ একেত হয় ও ব্মল গয তারা তামক সমন্দহ কমরক্তন। 
অতাঃপর ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর ক্তনকি আমসন, তাাঁর সােমন ব্মস পমড়ন ও ব্মলন: 
"েুহাম্মে, তুক্তে ক্তক ক্তব্ক্তেন্ন ধ্রমনর োনুষমের সংগ্রহ ও একক্তেত কমরমো এব্ং তারপর 
তমেরমক ক্তনময় এমসে গতাোর ক্তনমজর গলাকমের ধ্বংস করার জনয? কুরাইেরা তামের 
েক্তহলা ও সন্তানমের সমঙ্গ ক্তনময় ক্তচতাব্ামঘর চােড়া পক্তরধ্ান কমর ব্াক্তহর হময় এমসমে 
ও প্রক্ততজ্ঞা কমরমে গয, গতাোর গজারপূব্থক েক্কায় প্রমব্ে তারা কখমনাই হমত গেমব্ 
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না। আল্লাহর কসে, আক্তে েমন কক্তর গয, আ ােীকাল এই গলাকগুমলা (এখামন) গতাোমক 
পক্তরতযি করমব্।" [পব্থ- ৬৯] 
 

তখন আবু্ ব্কর আল্লাহর নব্ীর ক্তপেমন ব্মস ক্তেমলন, ক্ততক্তন ব্মলন, "'আল-লাত এর 
েুধ্ গচাষ! আোমের ক্তক তাাঁমক পক্তরতযি করা উক্তচত?" ক্ততক্তন ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত 
চান, গক এই কর্াগুমলা তামক ব্মলমে। যখন ক্ততক্তন জানমত পামরন, গস ক্তেল ইব্মন 
আবু্ কুহাফা, ক্ততক্তন ব্মলন, "আল্লাহর কসে, আক্তে গতাোর আনুকূমলযর জনয যক্তে ঋিী 
না র্াকতাে, তমব্ আক্তে এর সেুক্তচত জব্াব্ ক্তেতাে, ক্তকন্তু এখন তা গোধ্মব্াধ্ হময় 
গ মলা।" [5]  
 

অতাঃপর যখন ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর সামর্ কর্া ব্লক্তেমলন, তখন ক্ততক্তন তাাঁর োক্তড় ধ্রা 
শুরু কমরন। আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন শুব্া ব্েথ-আব্রি পক্তরক্তহত অব্স্থায় আল্লাহর নব্ীর পামে 
োাঁক্তড়ময়ক্তেমলন। যখন ক্ততক্তন [উরওয়া] আল্লাহর নব্ীর োক্তড় ধ্মর ক্তেমলন, তখন ক্ততক্তন 
তার হামত আঘাত করা শুরু কমরন ও ব্মলন,"হাতিা গখায়ামনার আম ই আল্লাহর নব্ীর 
োক্তড় গর্মক গতাোর হাতিা সরাও।"  
 

উরওয়া ব্মলন, "তুক্তে আোমক হতবু্ক্তদ্ধ করমল, কী রুক্ষ ও অেে তুক্তে!" আল্লাহর নব্ী 
েুচক্তক হামসন; যখন উরওয়া জানমত চান, গলাকক্তি গক ক্তেল, তখন ক্ততক্তন ব্মলন, গস 
ক্তেল তার ক্তনমজরই োইময়র গেমল আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন শুব্া; তা শুমন ক্ততক্তন ব্মলন, "এই 
নরাধ্ে, এই গতা গসক্তেনও না আক্তে গতার নাপাক েরীর োপ কমর ক্তেময়ক্তে!" [6]  
 

আল্লাহর নব্ী তামক গসই কর্াগুমলাই ব্মলন যা ক্ততক্তন অনযমের ব্মলক্তেমলন; গযেন, ক্ততক্তন 
যুদ্ধ করার জনয আমসনক্তন। আল্লাহর নব্ীর অনুসারীরা তাাঁর সামর্ কীরূপ আচরি করমে, 
তা প্রতযক্ষ কমর ক্ততক্তন তাাঁর কাে গর্মক উমঠ আমসন। যখনই ক্ততক্তন অজু করা সম্পন্ন 
করক্তেমলন, তারা গেৌমড় তাাঁর গসই ব্যব্হৃত পাক্তন গনয়ার জনয যাক্তেল; যখন ক্ততক্তন রু্তু 
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গফলক্তেমলন, তারা গসিার ক্তেমক গেৌমড় যাক্তেমলা; যক্তে তাাঁর একিা োর্ার চুলও পমড়, 
তারা তা কুক্তড়ময় গনয়ার জনয গেৌড়ক্তেল। 
 

অতাঃপর ক্ততক্তন কুরাইেমের কামে ক্তফমর আমসন ও ব্মলন, 
"আক্তে খসরুর সাম্রামজয তাাঁর সামর্ গেখা কমরক্তে, ক্তসজামরর সাম্রামজয তাাঁর সামর্ গেখা 
কমরক্তে ও ক্তন াস-এর সাম্রামজয তাাঁর সামর্ গেখা কমরক্তে; ক্তকন্তু আক্তে এেন গকান রাজা 
গেক্তখক্তন, গয তাাঁর জন মির কামে ক্তেমলন এেন, গযেন তাাঁর অনুসারীমের কামে ক্তেমলন 
েুহাম্মে। আক্তে ঐ গলাকমের গেমখক্তে যারা কখমনাই গকামনা কারমি েুহাম্মেমক পক্তরতযা  
করমব্ না, সুতরাং গতাোমের ক্তব্মব্চনা গতােরা ক্তনমজরাই কমরা।" [7] 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
েুহাম্মে ক্তব্ন আব্ে আল-আলা আল-সানাক্তন <েুহম্মে ক্তব্ন র্াওয়ার < োেুর <আল-
যুহক্তর < উরওয়া (ক্তব্ন আল-যুব্াময়র) < আল-ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো হইমত ব্ক্তিথত; 
এব্ং ইয়াকুব্ ক্তব্ন ইব্রাক্তহে <ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে আল-কাততান <আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-
েুব্ারক <োেুর <আল-যুহক্তর < উরওয়া < আল-ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো ও োরওয়ান 
ক্তব্ন আল-হাকাে হইমত ব্ক্তিথত:  
'যখন তাাঁরা গসখামন ক্তেমলন, বু্োময়ল ক্তব্ন ওয়ারকা আল-খুযাক্তয় খুযাআ গ ামের ক্তকেু 
গলাকমক ক্তনময় তামের কামে আমসন। (ক্ততহাো জন মির েমধ্য তারা ক্তেমলন আল্লাহর 
নব্ীর ক্তব্শ্বস্ত ব্নু্ধ।) বু্োময়ল ব্মলন, "আক্তে কাব্ ক্তব্ন লুয়ক্তে ও আক্তের ক্তব্ন লুয়ক্তে-গক 
তামের েক্তহলা ও সন্তানমের সমঙ্গ ক্তনময় আল-হুোইক্তব্য়ার সারামেৌসুেী কূপগুমলার (all 
season wells) পামে ক্তেক্তব্র স্থাপন করমত গেমখক্তে। তারা যুদ্ধ করার অক্তেপ্রায় ক্তনময় 
এমসমে, গযন আপক্তন কাব্া ঘমর ঢুকমত না পমরন।" 
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আেরা কারও সামর্ যুদ্ধ করমত আক্তসক্তন; আেরা এমসক্তে তীর্থযাো 
[হজ] পালমনর উমেমেয। যুদ্ধ কুরাইেমের িান্ত ও ক্ষক্ততগ্রস্ত কমরমে। যক্তে তারা ইো 
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কমর, আেরা তামেরমক কালমক্ষপমির সেয় প্রোন করমব্া ও তারা আোমেরমক 
আোমের েত গেমড় গেমব্, গযন আেরা গলাকমের (অর্থাৎ, 'আরব্মের') ব্যাপামর ব্যব্স্থা 
ক্তনমত পাক্তর। যক্তে আক্তে ক্তব্জয়ী হই, তমব্ গলামকরা গয োমব্ ('ইসলামে') গযা  গেয়, 
ইো করমল তারাও গসোমব্ গযা  ক্তেমত পারমব্; যক্তে তারা তা না কমর, তমব্ তারা 
ক্তব্শ্রাে ও েক্তি সিয় করমত পারমব্। যক্তে তারা তা প্রতযাখযান কমর, তমব্ যার হামত 
আোর জীব্ন তার কসে, আক্তে তামের সামর্ যুদ্ধ করমব্া যতক্ষমি না আোর  েথান 
ক্তব্চুযত হয় অর্ব্া আল্লাহ তার আমেে কাযথকর কমর।" বু্োময়ল ব্মলন, "আপক্তন যা 
ব্মলমেন, তা আেরা তামের অব্ক্তহত করামব্া।" 
 

অতাঃপর বু্োময়ল যাো কমরন ও কুরাইেমের কামে আমসন, ব্মলন, "আেরা এই 
গলাকক্তির কাে গর্মক গতাোমের কামে এমসক্তে। আেরা তার ক্তব্বৃ্ক্তত শুমনক্তে - যক্তে 
গতােরা আোমের তা উপক্তস্থত করমত ব্মলা, আেরা তা করমব্া।" তামের েমধ্য যারা 
ক্তনমব্থাধ্ [8] তারা ব্মলন, "তার কাে গর্মক আনা গকামনা খব্র গতাোমের কাে গর্মক 
গোনার প্রময়াজন আোমের গনই।" ক্তকন্তু তামের েমধ্যর গকান এক বু্ক্তদ্ধোন ব্যক্তি 
ব্মলন, "তামক যা ব্লমত শুমনে, আোমের কামে তা খুমল ব্মলা।" অতাঃপর ক্ততক্তন 
ব্মলন, "আক্তে তামক এই ব্লমত শুমনক্তে" - আল্লাহর নব্ী তামক যা ব্মলক্তেমলন, তা 
ক্ততক্তন তামেরমক ব্মলন।  
 

উরওয়া ক্তব্ন োসুে আল-র্াকাক্তফ উমঠ োাঁড়ান ও ব্মলন, "আোর গলামকরা, গতােরা ক্তক 
আোর ক্তপতৃ সেতুলয নও?" তারা ব্মল, "হযাাঁ।" "আক্তে ক্তক গতাোমের সন্তান সেতুলয 
নই [9]?" ক্ততক্তন ক্তজজ্ঞাসা কমরন। তারা ব্মল, "হযাাঁ।" "গতােরা ক্তক আোমক সমন্দহ 
কমরা?" ক্ততক্তন জানমত চান। তারা ব্মল, "না।" ক্ততক্তন ব্মলন, "গতােরা ক্তক জামনা গয, 
(একব্ার) সহমযাক্ত তা পাওয়ার জনয আক্তে 'উকাজ' এর গলাকমের আহ্বান কমরক্তেলাে 
ও যখন তারা আোমক সাহামযযর জনয এক্ত ময় আমসক্তন, তখন আক্তে আোর পক্তরব্ার ও 
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সন্তান এব্ং যারা আোমক োনয কমর তামেরমক ক্তনময় গতাোমের কামে এমসক্তে?" তারা 
ব্মল, "হযাাঁ।" [10]  
 

উরওয়া ব্মলন, "এই গলাকক্তি গয-প্রস্তাব্ গতাোমের ক্তেময়মে, তা যুক্তিসম্মত। এিা গ্রহি 
কমরা ও আোমক তার কামে গযমত োও।" তারা ব্মল, "তার কামে যাও।" তাই উরওয়া 
আল্লাহর নব্ীর কামে  েন কমরন ও তাাঁর সামর্ কমর্াপকর্ন শুরু কমরন। আল্লাহর 
নব্ী তামক তাই ব্মলন, যা ক্ততক্তন বু্োময়ল-গক ব্মলক্তেমলন।  
অতাঃপর উরওয়া ব্মলন, "েুহাম্মে, তুক্তে আোমক ব্মলা: "যক্তে তুক্তে গতাোর সম ােীয় 
গলাকমের ক্তনেূথল কমরা, তুক্তে ক্তক এেন কখমনা শুমনমো গয আরমব্র এেন গকামনা গলাক 
গতাোর আম  তার ক্তনজ-জাক্ততমক ধ্বংস কমরমে? আর যক্তে তার ক্তব্পরীতক্তি ঘমি [11]; 
আল্লাহর কসে যা আক্তে গেখমত পাক্তে, তা হমলা, ক্তব্ক্তেষ্ট ও উেৃঙ্খল উেয় গলাকগুমলাই 
সম্ভব্ত গতাোমক পক্তরতযা  কমর পলায়ন করমব্।" [পব্থ: ৬৯] 
 

আবু্ ব্কর ব্মলন, "যাও, ক্ত ময় আল-লামতর ে ােুর (Clitoris) গচাষ!" - আল-লাত 
ক্তেল আল-র্াক্তকফ গ ামের গেব্ীর প্রক্ততো, যামক তারা পূজা করমতন - "আেরা ক্তক 
তাাঁমক পক্তরতযা  কমর পলায়ন করমব্া?" [12] 
 

"গক ব্লমলা এ কর্া?" উরওয়া ক্তজজ্ঞাসা কমরন। তারা ব্মল, "আবু্-ব্কর।" উরওয়া 
ব্মলন, "যার হামত আোর জীব্ন তার কসে, যক্তে তুক্তে আোর উপকার না করমত, যা 
আক্তে গতাোমক পক্তরমোধ্ কক্তরক্তন, তমব্ আক্তে এর জব্াব্ ক্তেতাে।" [5] 
 

উরওয়া আল্লাহর নব্ীর সামর্ (আব্ার) আমলাচনা শুরু কমরন। যখন ক্ততক্তন তাাঁর সমঙ্গ 
কর্া ব্লক্তেমলন, ক্ততক্তন তাাঁর োক্তড়ক্তি ধ্মর রাখক্তেমলন। আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন শুব্া আল্লাহর 
নব্ীর পামে তাাঁর তরব্াক্তর [পব্থ-১১২] সহ োাঁক্তড়ময়ক্তেমলন, তাাঁর পক্তরধ্ামন ক্তেল  লা পযথন্ত 
ক্তব্সৃ্তত এক ব্েথ-আব্রি; যখন উরওয়া তার হাতক্তি প্রসাক্তরত কমর আল্লাহর নব্ীর োক্তড়র 
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ক্তেমক আনক্তেমলন, আল েুক্তঘরা তার তরব্াক্তরর খামপর নীমচর অংেক্তি ক্তেময় তার হামত 
আঘাত কমরন ও ব্মলন, "তাাঁর োক্তড় গর্মক গতাোর হাত সরাও!"  
 
উরওয়া তার োর্াক্তি উাঁচু কমর ক্তজজ্ঞাসা কমর, "এ গক?" তারা ব্মল, "আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন 
শুব্া।" উরওয়া ব্মলন, "ক্তব্শ্বাসঘাতক, আক্তে ক্তক গতার ক্তব্শ্বাসঘাতকতা গোধ্রামনার 
গচষ্টা করক্তে না?" [6] 
 

উরওয়া আল্লাহর নব্ীর অনুসারীমের পযথমব্ক্ষি করা শুরু কমরন। ক্ততক্তন ব্মলন, 
"আল্লাহর কসে, যক্তে নব্ী রু্রু্ গেয়--------।" তারপর উরওয়া কুরাইেমের কামে ক্তফমর 
আমসন ও ব্মলন, "গহ আোর গলামকরা, আক্তে খসরু, ক্তসজার ও ক্তন ামসর েরব্ামর 
ক্ত ময়ক্তে -----। গস গতাোমের গয প্রস্তাব্ ক্তেময়মে তা যুক্তিসম্মত, গতােরা তা গ্রহি 
কমরা।" 
 

আল-ওয়াক্তকক্তেক্তর (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা:  
আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন শুব্া ক্তেমলন উরওয়া ক্তব্ন োসুমের ভ্রাতুষু্পে (Nephew) অর্ব্া নাক্তত 
(Grand nephew)। জাক্তহক্তলয়া যুম  ব্ানু োক্তলক গ ামের ক্তকেু গলাকমের সমঙ্গ 
যাোকামল পক্তর্েমধ্য আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন শুব্া ঐ গলাকমের অক্ততক্তরি েেযপান কক্তরময় 
োতাল করার পর, তামের ১৩ জন গলামকর সব্াইমক খুন কগরন ও তামের সেস্ত 
িাকাপয়সা হস্ত ত কমরন। ঐ গলাকমের খুমনর রি-েূলয পক্তরমোধ্ করার জনয উরওয়া 
ক্তব্ন োসুে তাাঁর এই ভ্রাতুষু্পে (অর্ব্া নাক্তত) গক সাহামযযর জনয এক্ত ময় আমসন ও ঐ 
গলাকগুমলার খুমনর রি-েূলয পক্তরমোধ্ কমরন। গসই সেয় আবু্-ব্কর সাহাযয 
কমরক্তেমলন উরওয়া-গক। তারপর আল-েুক্তঘরা ইসলাে গ্রহি কমরন। আল্লাহর নব্ী 
ব্মলন, "গতাোর ইসলাে গ্রহি আেরা কবু্ল করলাে; ক্তকন্তু এই িাকাপয়সা হমলা 
ক্তব্শ্বাসঘাতকতার অর্থ, যার প্রময়াজন আোমের গনই।" [5] [6] 

- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক।] 
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ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
ইোে বু্খারীর ব্িথনা ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনারই অনুরূপ। 
ক্তকন্তু ক্ততক্তন ইব্মন ইোক (''আল-লাত এর েুধ্ গচাষ!"), আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তে 
("আল-লামতর ে ােুর গচাষ!") প্রেুখ ক্তসরাত গলখকমের েত উরওয়া ক্তব্ন োসুে-গক 
গেয়া আবু্ ব্কমরর অশ্রাব্য- াক্তল সুক্তনক্তেথষ্টোমব্ উমল্লখ না কমর যা ক্তলমখমেন তা হমলা, 
"--তা শুমন আবু্ ব্কর তাাঁমক  ালা াক্তল কমরন--।" (ক্তব্স্তাক্তরত তর্যসূমে [4]) 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - কুরাইেরা 
েুহাম্মমের কামে তাাঁমের গব্ে ক্তকেু প্রক্ততক্তনক্তধ্ পাক্তঠময়ক্তেমলন। উমেেয, তাাঁরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ 
জানমত গচময়ক্তেমলন, অস্ত্রসক্তজ্জত অব্স্থায় ক্তব্োল সংখযক অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় 
েুহাম্মমের েক্কা আ েমনর প্রকৃত অক্তেপ্রায় কী ক্তেল? বু্োময়ল ক্তব্ন ওয়ারকা আল-
খুযাক্তয় ও তাাঁর সমঙ্গর গলামকরা ক্তেমলন েুহাম্মমের ক্তব্ক্তেষ্ট ক্তেে; তাই স্বাোক্তব্ক কারমিই 
তাাঁরা তামের কর্ায় ক্তব্শ্বাস স্থাপন করমত পামরনক্তন। তাাঁরা আল-হুলাময়স ক্তব্ন 
আলকাো-গক ক্তব্শ্বাস করমত পামরক্তন এই কারমি গয, ক্ততক্তন 'কুরব্াক্তনর উিগুমলা গেমখ 
এতই প্রোক্তব্ত হময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন েুহাম্মমের কামে না ক্ত ময় োেপর্ গর্মকই 
কুরাইেমের কামে ক্তফমর এমসক্তেমলন! এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত কুরাইেরা তাাঁমক কী েরসায় 
ক্তব্শ্বাস করমব্ন?  
 

অনযক্তেমক, েুহাম্মমের সামর্ আমলাচনার এক পযথাময় যখন উরওয়া ক্তব্ন োসুে আল-
র্াকাক্তফ "শুধু্ তাাঁর অক্তেেত" ব্যি কমরক্তেমলন, তার প্রক্ততক্তক্রয়ায় আবু্-ব্কর তাাঁমক কী 
রূপ অশ্রাব্য  াক্তল ালাজ কমরক্তেমলন তা ইব্মন ইোক, আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারীর 
ব্িথনায় অতযন্ত সুক্তনক্তেথষ্ট এব্ং ইোে বু্খারীর ব্িথনায় তা উহয! এ োড়াও তাাঁমক োরীক্তরক 
আক্রেি কমরক্তেমলন আর এক েুহাম্মে অনুসারী, ক্তনতান্ত তুে কারমি। েুহাম্মে-গক 
আক্রেি ব্া অসম্মান করার জনয উরওয়া ক্তব্ন োসুে আল-র্াকাক্তফ গয েুহাম্মমের 
োক্তড়মত হাত ক্তেময়ক্তেমলন, এেন আোস আক্তে উৎমসর ব্িথনায় গকার্াও উমল্লক্তখত হয়ক্তন। 
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অশ্রাব্য  াক্তল ালাজ ও োরীক্তরক আক্রেি োড়াও গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত গুরুত্বপূিথ তা হমলা 
আক্তে উৎমসর সকল ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় যা ক্তব্মেষোমব্ উমল্লক্তখত হময়মে তা হমলা, 
েুহাম্মে কুরাইেমের হুেক্তক ক্তেময়ক্তেমলন এই ব্মল গয, যক্তে তাাঁরা তাাঁর প্রস্তাব্ প্রতযাখযান 
কমর তমব্ েুহাম্মে তাাঁমের সামর্ যুদ্ধ করমব্ন! েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কুরাইেমের 
এলাকায় এমস তাাঁমেরমকই হুেক্তক ও োসানী প্রেেথন করমেন! কুরাইেরা েুহাম্মমের 
এই হুেক্তক ও োসানীমক উমপক্ষা কমর ক্তব্না ব্াধ্ায় তাাঁমক ও তাাঁর অনুসারীমের যক্তে 
েক্কা েহগর ঢুকমত গেন তমব্ গলামক তাাঁমেরমক কী ব্লমব্? এ ক্তচন্তা কুরাইেমের ক্তেল। 
তাই গতা তাাঁরা ব্মলক্তেমলন "গস হয়মতা যুমদ্ধর অক্তেপ্রায় ক্তনময় আমসক্তন, ক্তকন্তু --আোমের 
ইোর ক্তব্রুমদ্ধ গস এখামন ক্তকেুমতই ঢুকমত পারমব্ না, গযন আরব্রা কখমনা ব্লমত 
পামর গয, আেরা তামক তা করার অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেলাে।"  
ব্ের যুদ্ধ অধ্যাময়র েতই (পব্থ: ৩১) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ অধ্যাময়র ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় 
আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ অব্স্থান গ্রহমির প্রমশ্ন 
কুরাইে ও তাাঁমের সহমযা ীরা ক্তেমলন ক্তিধ্াক্তব্েি। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। আল-তাব্ারীর ও ইব্মন ইোক েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 

 
The narrative of Al-Tabari: 
According to Muhammad b Abd al-Ala al-Sanani <Muhammad bin Thawr 
<Mamar <al-Zuhri <Urwah [b al-Zubayr] <al-Miswar b Makhramah; and 
according to Yaqub b Ibrahim <Yahya b Said al-Qattan <Abdallah b al- 
Mubarak < Mamar <al-Zuhri < Urwah <al-Miswar b Makhramah and 
Marwan b al-Hakam, who said: 
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While they were there, Budayl bin Warqa al-Khuzai came to them with a 
band of his tribesmen from Khuzaah. (They were the faithful friends of 
the Messenger of God among the people of Tihamah.) Budayl said: “I left 
Ka’b bin Lu’ayy and Amir b Lu’ayy encamped at the all season wells of al-
Hudaybiyah with their ‘foals and dams (women and children)’. They 
intended to fight you and turn you away from house.” The prophet said: 
“We have not come to fight anyone; we have come to make lesser 
pilgrimage. War has exhausted and harmed Quraysh. If they wish, we will 
grant them a delay and they can leave me to deal with the people (that 
is, ‘the Arabs’). If I am victorious, if they wish to enter that which the 
people enter (i.e, ‘Islam’), they can do so; if not, they will have rested and 
recovered their strength. If they refuse (the delay), by Him who holds my 
soul in his Hands, I shall fight them for the sake of this affair of mine 
until the side of my neck is separated (i.e, ‘until death’) or God effects his 
command.” Budayl said, “We will inform them of what you say.” Budayl 
then set out and went to Quraysh and said: “We came to you from this 
man. We have heard him make a statement – if you want us to present it 
to you, we will.” The foolish [8] among them said, “We have no need for 
you to say anything to us from him.” But someone intelligent among them 
said, “Present what you have heard him say.” So he said, “I heard him say 
the following” – and he told him what the prophet had said. 
 
Urwah b Masud al-Thaqafi stood up and said, “My people, are you not the 
father?” “Yes,” they said. “And am I not the son [9]?” he asked. “Yes,” 
they said. “And do you doubt me?” he asked. “No,” they said. “Do you not 
know,” he said, “that (once) I called on the people of Ukaz [10] for 
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assistance; and, when they give me no help, I came to you with my family 
and children and those who obeyed me?” “Yes,” they said. ‘Urwah said, 
“This man has offered you a sensible proposal. Accept it, and let me go to 
him.” They said, “Go to him.” So Urwah went to the prophet and began 
speaking to him. The prophet spoke as he had spoken to Budayl.  
 
Then Urwah said: “Muhammad, tell me: if you extirpate your tribesmen, 
have you ever heard of any of the Arabs who destroyed his own race 
before you? And if the contrary comes to pass (**’If Quraysh prove too 
powerful for you’), by God I see both prominent people and rabble who 
are likely to flee and leave you.” Abu Bakr said, “Go suck the clitoris of 
al-Lat!”–al-Lat was the idol of Thaqif, which they used to worship – “Would 
we flee and leave him?” “Who is this?” asked Urwah. They said, “Abu 
Bakr.” Urwah said, “By the One who holds my soul in His hand, were you 
not for a favor you did me for which I have not repaid you, I would answer 
you.” [12] 
‘Urwah (again) began speaking to the Prophet. As often as he spoke to 
him, he took hold of his beard. Al-Mughirah b Shubah [Urwah’s own 
nephew or pehaps grandnephew] was standing next to the Prophet with 
his sword, wearing a mail neck protector, and whenever Urwah extended 
his hand toward the Prophet’s beard, al-Mughirah struck his hand with 
the lower end of the scabbard and said, “take your hand away from his 
beard!” Urwah raised his head and asked, “Who is this?” They said, “Al-
Mughirah b Shubah.” Urwah said, “Treacherous man, am I not trying to 
rectify your act of treachery?-----” [5] [6] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
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[4] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
While they were still in that state, Budail bin Warqa-al-Khuza'i came with some 
persons from his tribe Khuza'a and they were the advisers of Allah's Apostle who 
would keep no secret from him and were from the people of Tihama. -----Urwa 
bin Mas'ud --went to the Prophet and started talking to him. The Prophet told 
him almost the same as he had told Budail. Then Urwa said, "O Muhammad! Won't 
you feel any scruple in extirpating your relations? Have you ever heard of anyone 
amongst the Arabs extirpating his relatives before you? On the other hand, if the 
reverse should happen, (nobody will aid you, for) by Allah, I do not see (with you) 
dignified people, but people from various tribes who would run away leaving you 
alone." Hearing that, Abu Bakr abused him and said, "Do you say we would run 
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and leave the Prophet alone?" Urwa said, "Who is that man?" They said, "He is 
Abu Bakr." Urwa said to Abu Bakr, "By Him in Whose Hands my life is, were it 
not for the favor which you did to me and which I did not compensate, I would 
retort on you." Urwa kept on talking to the Prophet and seizing the Prophet's 
beard as he was talking while Al-Mughira bin Shu'ba was standing near the head 
of the Prophet, holding a sword and wearing a helmet. Whenever Urwa stretched 
his hand towards the beard of the Prophet, Al-Mughira would hit his hand with 
the handle of the sword and say (to Urwa), "Remove your hand from the beard 
of Allah's Apostle." Urwa raised his head and asked, "Who is that?" The people 
said, "He is Al-Mughira bin Shu'ba." Urwa said, "O treacherous! Am I not doing 
my best to prevent evil consequences of your treachery?" Before embracing Islam 
Al-Mughira was in the company of some people. He killed them and took their 
property and came (to Medina) to embrace Islam. The Prophet said (to him, "As 
regards your Islam, I accept it, but as for the property I do not take anything of 
it. (As it was taken through treason). Urwa then started looking at the Companions 
of the Prophet. By Allah, whenever Allah's Apostle spat, the spittle would fall in 
the hand of one of them (i.e. the Prophet's companions) who would rub it on his 
face and skin; if he ordered them they would carry his orders immediately; if he 
performed ablution, they would struggle to take the remaining water; and when 
they spoke to him, they would lower their voices and would not look at his face 
constantly out of respect. Urwa returned to his people and said, "O people! By 
Allah, I have been to the kings and to Caesar, Khosrau and An-Najashi, yet I have 
never seen any of them respected by his courtiers as much as Muhammad is 
respected by his companions. By Allah, if he spat, the spittle would fall in the 
hand of one of them (i.e. the Prophet's companions) who would rub it on his face 
and skin; if he ordered them, they would carry out his order immediately; if he 
performed ablution, they would struggle to take the remaining water; and when 
they spoke, they would lower their voices and would not look at his face 
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constantly out of respect." Urwa added, "No doubt, he has presented to you a 
good reasonable offer, so please accept it."----- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
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[5][6] এই ঘিনার ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা কমরমেন আল-ওয়াক্তকক্তে, তাাঁর (Ibid) “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ” 
গ্রমন্থ: েলুে ২, পৃষ্ঠা ৫৯৫-৫৯৮; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ২৯১-২৯৪ 
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[10] উকাজ: ‘উকাজ ক্তেল এক ব্াৎসক্তরক গেলার স্থান, আল-তাময়ফ েহর গর্মক এক ক্তেমনর ও েক্কা 
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[11] অর্থাৎ, ‘যক্তে কুরাইেরা গতাোর গচময় গব্েী েক্তিোলী প্রোক্তিত হয়'। 
[12] ‘আল-লাত (যামক ব্লা হমতা আল-তাক্তঘয়া, কতৃথত্ব কারী) ক্তেল নারীমের উদ্ভাব্ন-েীলতা (Female 
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১১৬: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-৬: উসোন ইব্মন আফফান হতযার গুজব্! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– নবু্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

  
েক্কা েহর গর্মক ৯ োইল েূরব্তথী গোট্ট েহর হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন অব্স্থানকামল 
যখন বু্োময়ল ক্তব্ন ওয়ারকা আল-খুযাক্তয় নামের এক গলাক ও তার সঙ্গীরা স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর সামর্ গেখা কমর তাাঁর েক্কা আ েমনর কারি 
জানমত গচময়ক্তেমলন, তখন েুহাম্মে তামের কী জব্াব্ ক্তেময়ক্তেমলন; বু্োময়ল ক্তব্ন 
ওয়ারকার কাে গর্মক েুহাম্মমের গসই জব্াব্ক্তি গোনার পর কুরাইেরা তা কী কারমি 
ক্তব্শ্বাস কমরনক্তন; বু্োইমলর সংব্ামের ওপর আস্থাহীন কুরাইেরা কী কারমি েুহাম্মমের 
কামে তাাঁমের গব্ে ক্তকেু প্রক্ততক্তনক্তধ্ গপ্ররি কমরক্তেমলন; কামলা গসনােমলর ('আহাক্তব্ে: 
ক্তব্ক্তেন্ন গোি গোি গ াে ও উপম ামের গলাক সক্তম্মক্তলত ব্াক্তহনী, যারা কুরাইেমের সামর্ 
সেেী স্থাপন কমরক্তেমলন') প্রধ্ান আল-হুলাময়স ক্তব্ন আলকাো নামের এক কুরাইে 
প্রক্ততক্তনক্তধ্ কী কারমি েুহাম্মমের কামে না ক্ত ময়ই োেপর্ গর্মক তাাঁমের কামে ক্তফমর 
এমসক্তেমলন ও কী কারমি ক্ততক্তন কুরাইেমের প্রক্তত কু্রদ্ধ হময়ক্তেমলন; উরওয়া ক্তব্ন োসুে 
আল-র্াকাক্তফ নামের কুরাইেমের আর এক প্রক্ততক্তনক্তধ্ যখন েুহাম্মমের সামর্ কর্া 
ব্লক্তেমলন, তখন আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা তাাঁমক কী কারমি অশ্রাব্য  াক্তল ব্ষথি ও 
অপোন কমরক্তেমলন;, গসই একই আমলাচনাকামল আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন শুব্া নামের 
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েুহাম্মমের আর এক অনুসারী কুরাইেমের এই প্রক্ততক্তনক্তধ্মক কী কারমি োরীক্তরক 
আঘাত কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]  
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ: ১১৫) পর: 
এক ক্তব্িান ব্যক্তি আোমক ব্মলমেন (আল-তাব্ারী: 'হুোময়ে < সালাোহ < ইব্মন ইোক 
<এক ক্তব্িান ব্যক্তি হইমত ব্ক্তিথত): 'আল্লাহর নব্ী ক্তখরাে ক্তব্ন উোইয়া আল-খুযাক্তয় 
(Khirash b. Umayya al-Khuza'i)-গক তলব্ কমরন ও তামক আল-র্ালাব্ (al-
Tha'lab) নামের তাাঁর উিগুমলার একক্তির ক্তপমঠ আমরাহী করান ও কী কারমি ক্ততক্তন 
এখামন এমসমেন, তা তাাঁর পক্ষ হমত কুরাইে গনতামের অব্ক্তহত করামনার জনয েক্কায় 
কুরাইেমের কামে গপ্ররি কমরন। তারা আল্লাহর নব্ীর উিক্তির গপেমনর পাময়র 
োংসমপক্তে গকমি গেয়  (hamstrung) ও এই গলাকক্তিমক হতযা করমত চায়, ক্তকন্তু 
কামলা সসনযরা (তাব্ারী: 'আহাক্তব্ে') তামক রক্ষা কমর ও তামক তার রাস্তায় গযমত গেয়, 
তাই ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তফমর আমসন।' [4]   
  
ইব্মন আব্বামসর ক্তনকি আক্তশ্রত (Mawla) ইকক্তরোর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
এক সমন্দহাতীত ব্যক্তি আোমক ব্মলমেন গয, কুরাইেরা ৪০-৫০ জন গলামকর একক্তি 
েলমক আল্লাহর নব্ীর ক্তেক্তব্র গঘরাও ও তাাঁর অনুসারীমের একজনমক তামের কামে 
ধ্মর ক্তনময় আসার জনয পাঠান; ক্তকন্তু তারা ধ্রা পমড় ও তামেরমক আল্লাহর নব্ীর কামে 
ক্তনময় আসা হয়, ক্ততক্তন তামেরমক ক্ষো কমরন ও তামের পমর্ গেমড় গেন। তারা পার্র 
ও তীর ক্তনমক্ষপ কমর ক্তেক্তব্মর হােলা চাক্তলময়ক্তেল। [5] 
 

অতাঃপর ক্ততক্তন উের-গক একই ব্াতথাসহ েক্কায় গপ্ররি করার জনয তলব্ কমরন। ক্তকন্তু 
উের তাাঁমক ব্মলন গয ক্ততক্তন কুরাইেমের হামত েৃতুয েময় েীত এই কারমি গয, েক্কায় 
তাাঁমক রক্ষা করার জনয ব্ানু আক্তে ক্তব্ন কা'ব্ গ ামের [6] গকামনা গলাক গনই ও 
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কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ তার েত্রুতা ও রুক্ষ আচরমির ক্তব্ষময় তারা অব্ ত। ক্ততক্তন 
সুপাক্তরে কমরন গয, গসখামন তার গচময় গব্ক্তে পেমন্দর গকামনা গলাকমক গযন পাঠামনা 
হয়, গযেন উসোন।  
আল্লাহর নব্ী উসোনমক তলব্ কমরন ও তামক আবু্ সুক্তফয়ান ও অনযানয কুরাইে 
গনতামের কামে এই ব্াতথা গপৌঁমে গেয়ার জনয গপ্ররি কমরন গয, ক্ততক্তন যুদ্ধ করার জনয 
আমসনক্তন, ক্ততক্তন এমসমেন ক্তনেক কাব্া ঘর পক্তরেেথন করমত ও এই পক্তব্ে স্থামন শ্রদ্ধা 
জানামত। যখন উসোন েক্কায় প্রমব্ে কমরমেন অর্ব্া প্রমব্ে করমত যামেন, এেন 
সেয় আব্ান ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আস (Aban b. Sa'id b. al-'As) তার সামর্ গেখা 
কমরন ও তামক ক্তনময় যাওয়ার জনয তার সমু্মমখ হাক্তজর হন। অতাঃপর ক্ততক্তন তার 
ক্তনরাপত্তা গেন, গযন ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর ব্াতথা তামেরমক জানামত পামরন [7]। 
  
উসোন যা ব্লমত চায়, তা গোনার পর তারা ব্মলন, "যক্তে তুক্তে কাব্া-েরীফ প্রেক্তক্ষি 
করমত চাও, যাও প্রেক্তক্ষি কমরা।" ক্ততক্তন ব্মলন গয, েুহাম্মমের করার আম  ক্ততক্তন তা 
করমত পামরন না; কুরাইেরা তামক তামের সমঙ্গ ধ্মর রামখ। আল্লাহর নব্ী ও 
েুসলোনমের কামে এই েমেথ খব্র গপৌঁমে গয, "উসোন-গক হতযা করা হগয়মে।"’ 
 

'আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমেন গয, যখন আল্লাহর নব্ী শুনমত পান, 
উসোনমক হতযা করা হময়মে, ক্ততক্তন ব্মলন, েত্রুর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ না কমর তারা প্রস্থান 
করমব্ন না; ক্ততক্তন তাাঁর গলাকমের অঙ্গীকামর (েপর্) আব্দ্ধ করার জনয তলব্ কমরন। 
একক্তি  ামের ক্তনমচ এই ‘ক্তরযওয়ামনর েপর্ (The pledge of al-Ridwan)'-ক্তি সম্পন্ন 
হয়। গলামকরা যা ব্লমতা, তা হমলা - আল্লাহর নব্ী তামেরমক আেরমির (unto 
death) অঙ্গীকার পামে আব্দ্ধ কমরক্তেমলন। জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ (Jabir b. 
'Abdullah)  যা ব্লমতন, তা হমলা - আল্লাহর নব্ী তামেরমক আেরমির জনয এই 
অঙ্গীকামর আব্দ্ধ কগরনক্তন, ব্রং তারা অঙ্গীকার কমরক্তেমলন এই েমেথ গয, তারা পলায়ন 
করমব্ না। একোে আল-জাে ক্তব্ন কাময়স নামের ব্ানু সাক্তলো গ ামের এক োই োড়া 
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গসখামন উপক্তস্থত সকল েুসলোনই এই অঙ্গীকামর হামত হাত ক্তেক্তলময়ক্তেমলন। জাক্তব্র 
যা ব্লমতন, তা হমলা: "আল্লাহর কসে, আোর এখনও প্রায়ই েমন পমড়, কীোমব্ গস 
গলাকজনমের কাে গর্মক ক্তনমজমক আড়াল করার গচষ্টায় েময় কুাঁকমড় তার উিক্তির 
পামে গলম ক্তেল (cringing)।" 
অতাঃপর আল্লাহর নব্ী জানমত পামরন, উসোন সম্পক্তকথত ঐ খব্রক্তি ক্তের্যা।’  
 

আল-ওয়াক্তকক্তেক্তর (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা:  
'---আল-হুোইক্তব্য়ায় আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের এই আমেে গেন, তারা গযন 
রাক্তেমব্লা পাহারা ব্সায়। তাাঁর অনুসারীমের একজন সকাল হওয়ার পূব্থ পযথন্ত সারা 
রাত গজম  ঘুমর ঘুমর পাহারা গেয়। গয-ক্ততনজন অনুসারী পালাক্রমে এই পাহারায় অংে 
গনন, তারা হমলন আউস ক্তব্ন খাওক্তল, আব্বাস ক্তব্ন ক্তব্ের ও েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো 
[পব্থ- ৪৮]।  
 

গয-রাক্তেমত উসোন েক্কায়  েন কমরন, েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো আল্লাহর নব্ীর 
োক্তলকানাধ্ীন এক গঘাড়ায় ওপর ক্তেমলন। গসই রাক্তেমত কুরাইেরা ক্তেখরাজ ক্তব্ন হাফস-
এর গনতৃমত্ব ৫০ জন গলাকমক পাক্তঠময়ক্তেল। তামের প্রক্তত ক্তনমেথে ক্তেল, তারা গযন 
আল্লাহর নব্ীর ক্তেক্তব্মরর চাক্তরক্তেমক যায় এই আোয় গয, যক্তে তারা তামের একজনমক 
ধ্রমত পামর অর্ব্া অতক্তকথত আক্রেমি তামেরমক ব্ন্দী করমত পামর। ক্তকন্তু তার 
পক্তরব্মতথ েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো ও তার সঙ্গীরা তামেরমক ধ্মর গফমল ও আল্লাহর নব্ীর 
সমু্মমখ তামেরমক ক্তনময় আমস।  
 

উসোন কুরাইেমের সামর্ েধ্যস্থতা করার জনয ক্ততন রাক্তে েক্কায় ক্তেমলন, গস সেয় 
আল্লাহর নব্ীর অনুেক্ততক্রমে ক্তকেু েুসলোন তামের পক্তরব্ামরর গলাকমের সামর্ গেখা 
করার জনয েক্কার গেতমর প্রমব্ে কমর। অতাঃপর আল্লাহর নব্ীর কামে এই েমেথ খব্র 
আমস গয উসোন ও তার সঙ্গীমের হতযা করা হময়মে, তাই ক্ততক্তন আমলাচনার আহ্বান 
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জানান। কুরাইে সঙ্গীমের ধৃ্ত হওয়ার খব্র কুরাইেমের কামে গপৌঁমে। একেল কুরাইে 
আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও তাাঁমক লক্ষয কমর তারা তীর ও প্রস্তর ক্তনমক্ষপ কমর। 
গসই সেয় আব্ারও েুসলোনরা েুেক্তরকমের এই গলাকগুমলামক ব্ন্দী কমর।' [3]-পৃষ্ঠা 
২৯৬]  
 

(‘ --- Uthman stayed in Mecca for three nights to negotiate with the 
Quraysh, while some of the Muslims entered Mecca, with the 
permission of the Prophet, to visit their families. Then it reached 
the Messenger of God that Uthman and his companions had been 
killed, so he called for negotiations. The capture of their companions 
reached the Quraysh. A group of Quraysh came to the Prophet and 
aimed at him with arrows and stones. At that time the Muslims 
again took prisoners from the polytheists.’ [3]  - অনুব্াে, িাইমিল, ও 
[**] গযা  - গলখক। 
 

>>> হযাাঁ খব্রক্তি ক্তেল ক্তের্যা, গুজব্!  
ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় 
গয-ক্তব্ষয়ক্তি আব্ারও অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - কুরাইেরা গকামনা েুহাম্মে অনুসারীমকই 
শুধু্ গয ধ্মর ক্তনময় যানক্তন, তাইই নয়, না ামলর েমধ্য গপময়ও তাাঁরা উসোন ও অনযানয 
েুহাম্মে অনুসারী যারা তাাঁমের আত্মীয়-স্বজনমের সামর্ গেখা করমত ক্ত ময়ক্তেমলন, তাাঁমের 
প্রক্তত গকামনারূপ োরীক্তরক আক্রেি কমরনক্তন। তাাঁমের ব্িথনায় আব্ারও গয-ক্তব্ষয়ক্তি 
অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - "শুধু্োে েুসলোন হওয়ার কারমি কুরাইেরা েুহাম্মে 
অনুসারীমের অতযাচার করমতন”, এেন োক্তব্র গকামনা ক্তেক্তত্ত আক্তে উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় প্রতীয়োন হয় না; সতয তার সমূ্পিথ ক্তব্পরীত (পব্থ-৩৯)। 
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নব্য েুসলোনমের প্রক্তত কুরাইেমের অকর্য অতযাচামরর গয-ক্তব্ব্রি  ত ১৪০০ ব্ের 
যাব্ত েুহাম্মে অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না গজমন) ক্তব্শ্বব্াসীমের 
উমেমে প্রচার কমর আসমেন, তা আসমল কী ও গকন, তার আংক্তেক আমলাচনা 
'“েয়তামনর ব্ািী”- প্রাপক ও প্রচারক েুহাম্মে!' পমব্থ (পব্থ: ৪২) করা হময়মে। এ 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আইয়যামে জাক্তহক্তলয়াত' অধ্যাময় করা হমব্ (এই পমব্থর 
আমলাচনা শুধু্ প্রাসক্তঙ্গক ঘিনা প্রব্ামহর েমধ্যই সীোব্দ্ধ রাখক্তে)।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের এই ব্িথনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয, উসোন ইব্মন আফফান ক্তনরাপমে েক্কায় প্রমব্ে কমরন, েক্কা প্রমব্মের সমঙ্গ 
সমঙ্গই আব্ান ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আস নামের তাাঁর এক কাক্তজন তাাঁর ক্তনরাপত্তার 
ব্যব্স্থা কমরন, কুরাইে গনতৃবৃ্ন্দরা তাাঁর কর্া গোমনন ও যখন তাাঁরা জানমত পামরন 
গয, ক্ততক্তন কাব্া-েরীফ তওয়াফ করমত এমসমেন তখন তাাঁরা স্বতাঃসূ্ফতথোমব্ তাাঁমক তা 
করার আহব্ান জানান। এই ঘিনার ব্িথনা গকামনাোমব্ই প্রোি কমর না গয 
েুসলোনমের কাব্া েরীফ তওয়াফ ও তামত শ্রদ্ধা ক্তনমব্েন করমত ব্াধ্া প্রোন করাই 
ক্তেল কুরাইেমের েুখয উমেেয! তাাঁমের েুখয উমেেয যক্তে তাইই হমতা, তমব্ তাাঁরা 
স্বতাঃসূ্ফতথোমব্ উসোনমক কাব্া েরীফ তওয়ামফর অনুেক্তত ক্তেমতন না।  
 

আর আল-ওয়াক্তকক্তের অক্ততক্তরি ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, উসোন েক্কায় তাাঁর 
পক্তরব্ামরর গলাকমের কামে ক্তেমলন ক্ততন রাক্তে পযথন্ত। গকামনা কুরাইে সেসয তাাঁমক 
কখমনা গকান আক্রেমির গচষ্টা, ক্তকংব্া ক্তনমেনপমক্ষ তাাঁরা তাাঁমক গকামনা কিুব্াকয ব্ষথি 
কমরক্তেমলন - এেন আোমস গকার্াও উমল্লক্তখত হয়ক্তন। 
 

এেন ক্তক হমত পামর না গয, "গযমহতু উসোন ইব্মন আফফান ক্তেমলন েক্কার প্রোব্োলী 
ব্ানু উোইয়া ক্তব্ন আব্ে োেস গ ামের (আবু্ সুক্তফয়ামনর গ াে) সেসয, তাই ক্ততক্তন 
কুরাইেমের কাে গর্মক গরহাই গপময়ক্তেমলন?" এর সংক্তক্ষপ্ত জব্াব্ হমলা, "না!" কারি, 
আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, শুধু্ উসোনই নয়, আরও ক্তকেু েুসলোন 
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েক্কায় তাাঁমের পক্তরব্ামরর সমঙ্গ গেখা করমত ক্ত ময়ক্তেমলন এব্ং একইোমব্ উসোমনর 
েত তাাঁরাও ক্তেমলন ক্তনরাপে। যা ব্ক্তিথত হময়মে, তা হমলা-  েুহাম্মে ক্তনমজই তাাঁমেরমক 
এই অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেমলন। যক্তে েুহাম্মে আেংকা করমতন গয, তাাঁর এই অনুসারীরা 
কুরাইেমের কামে ক্তনরাপে নয়, তমব্ এেন অনুেক্তত ক্ততক্তন গকন গেমব্ন?  
 

সুতরাং, প্রশ্ন হমলা: 
"গয কুরাইে জন ি না ামলর েমধ্য গপময়ও েুহাম্মে অনুসারীমের ওপর গকামনারূপ 
কিুব্াকয ব্া োরীক্তরক আক্রেি কমরন না, তাাঁরা কী কারমি ৪০-৫০ জন গলামকর একক্তি 
েলমক েুহাম্মমের ক্তেক্তব্র গঘরাও ও তাাঁর অনুসারীমের একজনমক তামের কামে ধ্মর 
ক্তনময় আসার জনয পাঠামব্ন?" আর তা োড়া েুহাম্মে অনুসারীমের সংখযা ক্তেল 
১৪০০জন; এই ক্তব্োল সংখযক গলাকমক োে ৪০-৫০ জন গলামকর একক্তি েল এমস 
তামের ক্তেক্তব্র গঘরাও কমর একজনমক ধ্মর ক্তনময় আসার কাক্তহনী কতিা ক্তব্শ্বাসমযাগ্য? 
আক্তে উৎমসর ব্িথনায় যা পক্তরলক্তক্ষত, তা হমলা, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের েক্কা 
প্রমব্মে কুরাইেমের এই ব্াধ্া প্রোন েুলতাঃ তাাঁমের ক্তনরাপত্তা রক্ষার কারমি (পব্থ: 
১১১-১১২)। তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের  ক্ততক্তব্ক্তধ্র ওপর তীক্ষ্ণ নজর 
রাখক্তেমলন। ৪০-৫০ জমনর গয-েলক্তি তাাঁরা পাক্তঠময়ক্তেমলন ব্মল উমল্লক্তখত হময়মে, তা 
সম্ভব্ত গস-কারমিই। কাউমক ধ্মর ক্তনময় যাওয়ার উমেমেয নয়। গকান ধ্েথীয় উমেেয 
সাধ্ন ক্তকংব্া প্রক্ততক্তহংসা চক্তরতার্থ করার ক্তনক্তেমত্ত নয়। 
  
তর্যসূে ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৩ 
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 ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪২-১৫৪৩ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬০০-৬০২ 
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 ২৯৫-২৯৬ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] 'আহাক্তব্ে: ক্তব্ক্তেন্ন গোি গোি গ াে ও উপম ামের গলাক সক্তম্মক্তলত ব্াক্তহনী (গকব্ল োে একক্তি ক্তনক্তেথষ্ট 
গ ামের গলাক সম্বক্তলত ব্াক্তহনী নয়), যারা কুরাইেমের সামর্ সেেী স্থাপন কমরক্তেমলন।' 
[5] ‘ইকক্তরো ক্তেমলন ইব্মন আব্বামসর পক্তরব্ামর আক্তশ্রত (Mawla) ও অতযন্ত ক্তব্ক্তেষ্ট হাক্তেস ব্িথনা 
কারীমের (transmitters) একজন। ব্লা হয়, ক্ততক্তন আক্তে ব্ের ব্য়মস আনুোক্তনক ৭২২-৭২৫ ক্তিষ্টামব্দ 
েৃতুয ব্রি কমরন।' 
[6] ‘উের ইব্মন খাত্তাব্ ক্তেমলন ব্ানু আক্তে ক্তব্ন কা'ব্ গ ামের। তাাঁরা ক্তেমলন েক্কার কুরাইে আল-
যাওয়াক্তহর ("ব্াইমরর ক্তেমক") নামের অমপক্ষাকৃত কে প্রোব্োলী ব্ংমের, যামের ব্সক্তত ক্তেল েক্কার 
গকন্দ্রস্থল গর্মক অমনক েূমর’। - Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৩৫৩ 
[7] ‘উসোন ইব্মন আফফান ক্তেমলন েক্কার প্রোব্োলী ব্ানু উোইয়া ক্তব্ন আব্ে োেস গ ামের (আবু্ 
সুক্তফয়ান ক্তব্ন হারব্ এর গ াে)। আব্ান ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আস ক্তেমলন উসোন ইব্মন আফফামনর 
কাক্তজন’।  - Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৩৫৪ 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১১৭: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৭: আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একানব্ব্ই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

েক্কার হারাে েরীমফর অেূমর হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন অব্স্থানকামল স্বমঘাক্তষত আমখক্তর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর আ েমনর কারি কুরাইেমের কামে গপৌঁমে গেয়ার 
জনয তাাঁর ক্তপ্রয় অনুসারী উের ইব্মন খাত্তাব্মক যখন তাাঁমের কামে যাওয়ার আহ্বান 
কমরক্তেমলন, তখন উের তা কী কারমি করমত রাক্তজ ক্তেমলন না; উেমরর পরােমেথ যখন 
েুহাম্মে তাাঁর জাোতা উসোন ইব্মন আফফান-গক গসই একই প্রময়াজমন কুরাইেমের 
কামে পাক্তঠময়ক্তেমলন, তখন কুরাইেরা তাাঁর সমঙ্গ কীরূপ ব্যব্হার কমরক্তেমলন; েুহাম্মমের 
অনুেক্ততক্রমে উসোন োড়াও আরও ক্তকেু েুহাম্মে অনুসারী কী কারমি েক্কা েহমর 
প্রমব্ে কমরক্তেমলন; উসোন ও অনযানয েুহাম্মে অনুসারী যারা েক্কায় প্রমব্ে কমরক্তেমলন, 
তাাঁরা কতক্তেন যাব্ত গসখামন অব্স্থান কমরক্তেমলন; উসোন ও অনযানয অনুসারীমের 
েক্কা গর্মক েুসক্তলে ক্তেক্তব্মর প্রতযাব্তথমন ক্তব্লম্ব ও উসোন হতযার গুজব্ গোনার পর 
েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয কী আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

উসোন হতযার গুজব্ গোনার পর েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর অনুসারীমের কাে 
গর্মক গয অঙ্গীকার আোয় কমরক্তেমলন, ইসলামের ইক্ততহামস তা ‘আল-ক্তরযওয়ামনর 
অঙ্গীকার ব্া েপর্ (The pledge of al-Ridwan)' নামে ক্তব্খযাত। আবু্ েুহাম্মে আব্ে 
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আল-োক্তলক ক্তব্ন ক্তহোে তাাঁর সম্পাক্তেত “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ” ব্ইক্তিমত (পব্থ: ৪৪) 
এই ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরনক্তন। ক্তব্ক্তেন্ন উৎমসর গরফামরমে তা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমরমেন আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তে। 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) ব্িথনা: [1] [2] [3] 
ইব্মন উোরাহ আল-আসাক্তে <উব্াময়েুল্লাহ ক্তব্ন েুসা <েুসা ক্তব্ন উব্াময়ো <আইয়াস 
ক্তব্ন সালাোহ <সালাোহ ক্তব্ন আল-আকওয়া [পব্থ: ১১০] হইমত ব্ক্তিথত: 
'যখন আেরা হুোইক্তব্য়া গর্মক প্রতযাব্তথন করক্তেলাে, আল্লাহর নব্ীর গঘাষক গঘাষিা 
কমরন, "গহ গলাকসকল, আনু মতযর েপর্! আনু মতযর েপর্! পক্তব্ে ওহী নাক্তজল 
হময়মে [4]!" তাই আেরা দ্রুতমব্ম  আল্লাহর নব্ীর কামে আক্তস; তাাঁর কামে আেরা 
আনু মতযর েপর্ কমরক্তেলাে যখন ক্ততক্তন এক ব্াব্লা  ামের (Acacia tree) ক্তনমচ 
ব্মসক্তেমলন। গসই ক্তব্ষময় আল্লাহ যা নাক্তজল কমরমে, তা ক্ততক্তন আোমের ব্মলন, "আল্লাহ 
েুক্তেনমের প্রক্তত সন্তুষ্ট হমলন, যখন তারা বৃ্মক্ষর ক্তনমচ আপনার কামে েপর্ করল 
[কুরান: ৪৮:১৮]।"   
 

আক্তব্ আল-হাক্তেে ক্তব্ন ব্ায়ান [5] <েুহাম্মে ক্তব্ন ইয়াক্তযে [6] <ইসোইল ক্তব্ন আক্তব্ 
খাক্তলে [7] <আক্তের [8] হইমত ব্ক্তিথত:  গয ব্যক্তি সব্থপ্রর্ে আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্ 
গ্রহি কমরন, ক্ততক্তন হমলন আবু্ ক্তসনান ক্তব্ন ওহাব্ (Abu Sinan b Wahb) নামের 
ব্ানু আসাে গ ামের এক গলাক। 
 

ইউনুস ক্তব্ন আব্ে আল-আলা <ইব্মন ওহাব্ <আল-কাক্তসে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উের 
[9] <েুহাম্মে ক্তব্ন আল-েুনকাক্তের [10] <জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ হইমত ব্ক্তিথত: আল-
হুোইক্তব্য়ার ক্তেন গলাক সংখযা ক্তেল ১৪০০ জন। [জাক্তব্র] ব্মলন, 'আেরা আল্লাহর নব্ীর 
কামে আনু মতযর েপর্ কক্তর, গস সেয় এক  ামের ক্তনমচ উের আল্লাহর নব্ীর হাতক্তি 
ধ্মর ক্তেমলন; গসক্তি ক্তেল এক ব্াব্লা  াে। আেরা সকমলই তাাঁর কামে আনু মতযর েপর্ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_86.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
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কক্তর; ব্যক্ততক্রে শুধু্ আল-জাে ক্তব্ন কাময়স আল আনসাক্তর (al-Jadd b Qays al 
Ansari), ক্ততক্তন তার উমির গপমির ক্তনমচ লুক্তকময়ক্তেমলন।' জাক্তব্র ব্মলন, 'আেরা 
আল্লাহর নব্ীর কামে এই অঙ্গীকার কমরক্তেলাে গয, আেরা পাক্তলময় যাব্ না; আেরা তাাঁর 
কামে আেৃতুযর েপর্ কক্তরক্তন।'  
 

অনয একক্তি উৎমসর ব্িথনা ক্তনম্নরূপ। আল-হাসান ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া < আবু্ আক্তের <ইকক্তরো 
ক্তব্ন আম্মার আল-ইয়াোক্তে <আইয়াস ক্তব্ন সালাোহ < তাাঁর ক্তপতা (সালাোহ ক্তব্ন আল-
আকওয়া) হইমত ব্ক্তিথত: 'আল্লাহর নব্ী  ামের তমল এমস আনু মতযর েপর্ গনয়ার 
জনয গলাকমের গডমক পাঠান। আক্তে প্রর্ে ক্তেমকর গলাকমের েমধ্য একজন, গয তাাঁর 
আনু মতযর েপর্ কক্তর; অতাঃপর ক্ততক্তন অক্তধ্ক গর্মক অক্তধ্কতর সংখযক গলামকর 
অঙ্গীকামরর েপর্ গ্রহি কমরন। োমের গলাকমের েপর্ গ্রহিকামল ক্ততক্তন ব্মলন, 
"সালাোহ, আনু মতযর েপর্ কমরা!" আক্তে ব্ক্তল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে প্রর্ে ক্তেমকর 
গলাকমের েমধ্য একজন, গয আপনার আনু মতযর েপর্ কমরক্তে।" ক্ততক্তন ব্মলন, "আব্ার 
কমরা!" 
 

আোমক ক্তনরস্ত্র গেমখ আল্লাহর নব্ী আোমক এক হাজাফা ব্া োরাকাহ (hajafa or 
daraqah [এক ধ্রমনর ঢাল]) প্রোন কমরন [11]। আল্লাহর নব্ী গলাকমের আনু মতযর 
েপর্ ক্তনমত ক্তনমত যখন গেমষর ক্তেমক, তখন ক্ততক্তন ব্মলন, "সালাোহ, তুক্তে ক্তক 
আনু মতযর েপর্ গনমব্ না?" আক্তে ব্ক্তল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে প্রর্ে ও োমের 
ক্তেমকর গলাকমের সামর্ আপনার আনু মতযর েপর্ কমরক্তে।" ক্ততক্তন ব্মলন, "আব্ার 
কমরা!" তাই আক্তে তৃতীয় ব্ার তাাঁর আনু মতযর েপর্ কক্তর।'--- 
 

আল-ওয়াক্তকক্তেক্তর (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা:  
'েে জন েুহাক্তজর তাাঁমের আত্মীয় স্বজনমের সামর্ সাক্ষাৎ করমত ক্ত ময়ক্তেমলন। তাাঁরা 
হমলন: কুরয ক্তব্ন জাক্তব্র আল-ক্তফহক্তর, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সুহাময়ল ক্তব্ন আের, আয়াে ক্তব্ন 
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আক্তব্ রাক্তব্য়া, ক্তহোে ক্তব্ন আল-আস ক্তব্ন ওয়াক্তল, হাক্ততব্ ক্তব্ন আক্তব্ ব্ালতা, আবু্ হাক্ততব্ 
ক্তব্ন আের ক্তব্ন আব্ে োেস, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন হুধ্াফা, আবু্ল-রুে ক্তব্ন উোময়র, উোময়র 
ক্তব্ন ওহাব্, ব্ানু আসাে ক্তব্ন আব্ে উজ্জা গ ামের সুহাময়মলর এক ক্তেে।--- 
যখন উসোন প্রতযাব্তথন কমরন, তখন আল্লাহর নব্ী গয- ােক্তির ক্তনমচ আনু মতযর েপর্ 
পড়ামনা হময়ক্তেল, গসখামন তামক ক্তনময় আমসন। ক্তকন্তু তার আসার আম , যখন গলামকরা 
তামের অঙ্গীকামরর েপর্ ক্তনক্তেল, আল্লাহর নব্ী ব্মলক্তেমলন: উসোন অব্েযই আল্লাহ 
ও তার রসুমলর প্রময়াজন ও চাক্তহো অনুযায়ী কাজ কমর, সুতরাং আক্তে তার হময় 
অঙ্গীকামরর েপর্ করমব্া; অতাঃপর ক্ততক্তন তাাঁর ডান হাত ব্াে হামতর ওপর গচমপ 
ধ্মরন।---' [2] 
 

(‘Ten Muhajirin visted their families. They were Kurz bin Jabir al-Fihri, 
Abdullah b Suhayl b Amr, Ayyash b Abi Rabia, Hisham b Al-As b Wail, 
Hatib b Abi-Balta, Abu Hatib b Amr b Abd Shams, Abdullah b Hudhafa, 
Abul-Rum b Umayr, Umayr b Wahb al-Jumahi and Abdullah b Abi Umayya 
b Wahb, an ally of Suhayl in the Banu Asad b Abd Al-Uzza.  --- When 
Uthman returned, the Messenger of God brought him to the tree for 
allegiance. But, before that, when the people gave their pledge, the Prophet 
said: Indeed Uthman acts in accordance with the needs of God and His 
messenger, so I shall pledge for him, and he struck his right hand on his 

left.----’) [2]   - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
‘আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্' প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা আল-তাব্ারীর ওপমর উদৃ্ধত 
গেমষর উৎমসর সালাোহ ক্তব্ন আল-আকওয়া হমত ব্ক্তিথত ব্িথনার অনুরূপ (৪:৫২:২০৭)। 
ক্ততক্তন তাাঁর ব্ক্তিথত এই হাক্তেমস 'হাজাফা ব্া োরাকাহ' এর ব্যাপামর ক্তকেু উমল্লখ কমরনক্তন, 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3685-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-207.html
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আর নতুন গয তর্যক্তি ক্ততক্তন গযা  কমরমেন, তা হমলা, এই েপর্ক্তি ক্তেল 'েৃতুয' অব্ক্তধ্। 
[12]  
এই প্রসমঙ্গ অনয এক হাক্তেমসর (৫:৫৭:৪৮) ব্িথনায় যা ক্ততক্তন ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন, তা 
হমলা: উসোন ইব্মন আফফান ব্ের যুমদ্ধ অংে গ্রহি কমরনক্তন, ওহুে যুদ্ধ গক্ষে গর্মক 
ক্ততক্তন পাক্তলময় ক্ত ময়ক্তেমলন ও আল-আল-ক্তরযওয়ামনর েূল েপর্ গ্রহি অনুষ্ঠামনও ক্ততক্তন 
অংে ক্তনমত পামরনক্তন [13]।  

Ø  ব্ের যুদ্ধ কামল (পব্থ: ৩০-৪৩) উসোন ইব্মন আফফান স্ত্রী নব্ী কনযা রুকাইয়া ক্তব্নমত 
েুহাম্মে ক্তেমলন গুরুতর অসুস্থ; ক্ততক্তন ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহি না কমর তাাঁর এই স্ত্রীর 
গসব্া-শুশ্রূষার জনয ক্তেমলন েক্তেনায়, ব্ের যুদ্ধকামল তাাঁর এই স্ত্রীর েৃতুয হয়। উসোন 
ও তাাঁর এই স্ত্রী েুহাম্মমের পরােমেথ অনযানয েুসলোনমের সমঙ্গ ৬১৫ সামল আক্তব্ক্তসনায় 
ক্তহজরত কমরন (পব্থ: ৪১) ও এই ক্তহজরমতর েুই ব্ের পর যখন েুহাম্মমের ওপর 
“েয়তামনর ব্ািী” নাক্তজল হয় তখন ক্ততক্তন আর এই স্ত্রী অনযানয েুসলোনমের সামর্ 
েক্কায় গফরত আমসন (পব্থ: ৪২)। এই ক্তফমর আসা েুসলোনমের ওপর কুরাইেরা 
গকামনারূপ অতযাচার কমরনক্তন, শুধু্ েুসলোন হওয়ার কারমি কুরাইেরা সংঘব্দ্ধোমব্ 
নব্য েুসলোনমের ওপর যমর্ে অতযাচার করমতন - এই োক্তব্র গকামনা ঐক্ততহাক্তসক 
ক্তেক্তত্ত গনই (পব্থ: ৪০)। উসোন ইব্মন আফফান ওহুে যুমদ্ধ (পব্থ: ৫৪-৭১) অংে 
ক্তনময়ক্তেমলন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন যুমদ্ধর োমঠ েুহাম্মে-গক পক্তরতযি অব্স্থায় গফমল গরমখ 
েুহাম্মমের অনযানয অনুসারীমের সমঙ্গ পাক্তলময় গব্াঁমচক্তেমলন। যুদ্ধ গক্ষে গর্মক পাক্তলময় 
ক্ত ময় ক্ততক্তন েক্তেনায় ও ক্তফমর আমসনক্তন, সম্ভব্ত: েীত হময় এই গেমব্ গয, কুরাইেরা 
েক্তেনা আক্রেি করমত পামর; নাওকব্া ক্তব্ন উসোন এব্ং সা'ে ক্তব্ন উসোন নামের 
েুইজন আনসামরর সামর্ ক্ততক্তন সুেূর আল-জালাব্ পাহাড় পযথন্ত  েন কমরন, েক্তেনায় 
ক্তফমর আমসন ক্ততন ক্তেন পর। এই ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "নব্ী গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসাৎ!" 
পমব্থ করা হময়মে (পব্থ ৬৯)। 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90--sp-236/4479-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-048.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/docs.google.com/document/d/1uqNzNSAOKgJyy23Fae9uloRzHNfxbPi5BEEK08MoTjY/edit?pref=2&pli=1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_5695.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_8763.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_1901.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/docs.google.com/document/d/1uqNzNSAOKgJyy23Fae9uloRzHNfxbPi5BEEK08MoTjY/edit?pref=2&pli=1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/02/blog-post_64.html
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>>> েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ "আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্" অনুষ্ঠানক্তি সম্পন্ন কমরক্তেমলন 
উসোন হতযার ক্তের্যা খব্রক্তি গোনার পর। এই খব্রক্তি গয ক্তের্যা, তা ক্ততক্তন জানমতন 
না, তাই স্বাোক্তব্ক কারমিই 'ক্তজব্রাইল' ও তাাঁর কামে গকামনা খব্র ক্তনময় আমসনক্তন। 
এই ক্তের্যা খব্রক্তি সতয গেমব্ ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের আনু মতযর েপর্ গ্রহমির ক্তনমেথে 
ক্তেময়ক্তেমলন। পরব্তথীমত ক্ততক্তন জানমত পামরন গয, এই খব্রক্তি সমূ্পিথ ক্তের্যা! উসোন 
ও ওপমর ব্ক্তিথত আরও েেজন েুহাম্মে অনুসারীর সকমলই ক্তনক্তশ্চমন্ত ও ক্তনরাপমেই 
তাাঁমের আত্মীয়স্বজনমের সমঙ্গ সেয় কািাক্তেমলন, গকামনা কুরাইে তাাঁমেরমক গকামনারূপ 
আক্রেি ক্তকংব্া কিুব্াকয ব্ষথমির োধ্যমে োরীক্তরক অর্ব্া োনক্তসক যন্ত্রিা ক্তেময়ক্তেমলন 
(পব্থ: ১১৫), এেন ইক্ততহাস আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় গকার্াও 
উমল্লক্তখত হয়ক্তন। তাাঁরা সকমলই ব্হাল তক্তব্য়মত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের কামে 
ক্তফমর আমসন। 
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, কুরাইেমের সমঙ্গ 
‘হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ’ পমে স্বাক্ষর করার পর যখন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনায় 
প্রতযাব্তথন করক্তেমলন, তখন েুহাম্মমের গঘাষক গঘাষিা গেন গয "আল-ক্তরযওয়ামনর 
েপর্" ক্তব্ষময় ওহী নাক্তজল হময়মে; েুহাম্মমের োষায় তা হমলা: 
 

৪৮:১৮ - "আল্লাহ েুক্তেনমের প্রক্তত সন্তুষ্ট হমলন, যখন তারা বৃ্মক্ষর নীমচ আপনার কামে 
েপর্ করল। আল্লাহ অব্ ত ক্তেমলন যা তামের অন্তমর ক্তেল। অতাঃপর ক্ততক্তন তামের 
প্রক্তত প্রোক্তন্ত নাক্তযল করমলন এব্ং তামেরমক আসন্ন ক্তব্জয় পুরস্কার ক্তেমলন।"              
 

Ø  “কী গসই আসন্ন ক্তব্জয়?” তা েুহাম্মে ব্যি কমরমেন তাাঁর এই ব্ািীর পমরর 
ব্ািীগুমলামত: 
৪৮:১৯-২০ – “(১৯) এব্ং ক্তব্পুল পক্তরোমি যুদ্ধলব্ধ সম্পে, যা তারা লাে করমব্। 
আল্লাহ পরাক্রেোলী, প্রজ্ঞােয়। (২০) আল্লাহ গতাোমেরমক ক্তব্পুল পক্তরোি যুদ্ধলব্ধ 
সম্পমের ওয়াো ক্তেময়মেন, যা গতােরা লাে করমব্। ক্ততক্তন তা গতাোমের জমনয ত্বরাক্তিত 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
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করমব্ন। ক্ততক্তন গতাোমের গর্মক েত্রুমের স্তব্দ কমর ক্তেময়মেন-যামত এিা েুক্তেনমের 
জমনয এক ক্তনেেথন হয় এব্ং গতাোমেরমক সরল পমর্ পক্তরচাক্তলত কমরন”। --- 
 

আল্লাহর নামে স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ইব্মন আব্েুল েুত্তাক্তলব্ 
তাাঁর অনুসারীমের "লুমির োল-এর ওয়াো ক্তেমেন!” কী গসই আসন্ন ক্তব্জয় ও ক্তব্পুল 
পক্তরোি যুদ্ধলব্ধ সম্পে, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'সূরা আল ফাতহ' পব্থ ও হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধ পরব্তথী অধ্যায়গুমলামত করা হমব্।  
 

কী প্রক্তক্রয়ায় েুহাম্মে তাাঁর ওহী নাক্তজল করমতন, তার আমলাচনা "ক্তব্নষ্ট গ ৌরব্ 
পুনরুদ্ধামর কলা-গকৌেল!" পমব্থ (পব্থ: ৭০) করা হময়মে । েুহাম্মমের এই ঐেী ব্ািী 
অব্তারিার েুখয উমেেয হমলা, তাাঁর অনুসারীমের েমনাব্ল চাঙ্গা করা ও ক্তনমজর গনতৃত্ব 
প্রক্ততক্তষ্ঠত করা!  
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্ততগুমলা গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) 
কতৃথক ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর 
েয়জন ক্তব্ক্তেষ্ট অনুব্ােকারীর পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।]  
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
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অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৩-১৫৪৫ 
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ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৫ 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/quran.com/1
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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 
[3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): ইব্মন কাক্তর্মরর কুরান তফক্তসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2014&Item
id=104 
[4] গফমরেতা ক্তজব্রাইমলর েধ্যস্থতায় আল্লাহ তার কুরামনর ব্ানী েুহাম্মমের কামে গপ্ররি কমর। 
[5] ‘আক্তব্ আল-হাক্তেে ক্তব্ন ব্ায়ান- েৃতুয ৮৫৮ সাল’। 
[6] ‘েুহাম্মে ক্তব্ন ইয়াক্তযে: ক্ততক্তন ক্তেমলন এক আক্তশ্রত (Mawla) আক্তে ক্তসক্তরয়া-ব্াসী, ৮০৩-৮০৪ সামল 
ক্ততক্তন েৃতুযব্রি কমরন’। 
[7] ‘ইসোইল ক্তব্ন আক্তব্ খাক্তলে - েৃতুয ৭৬৩ সাল’। 
[8] ‘আবু্ আের আক্তের ক্তব্ন োরাক্তহল ক্তব্ন আের আল োক্তব্ ক্তেমলন েক্তক্ষন আরমব্র হােোন গ ামের 
সেসয, ক্ততক্তন ৬৪০ সামল কুফায় জেগ্রহি ও ৭২১ সামল েৃতুযব্রি কমরন। রাজনীক্ততমত সমৃ্পিতা োড়াও 
ক্ততক্তন ক্তেমলন এক হাক্তেস ব্িথনাকারী (transmitter of hadith), পরব্তথী ইক্ততহাসক্তব্েমের গরফামরমের 
এক প্রধ্ান উৎস’। - Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৩৬১। 
[9] ‘আল-কাক্তসে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উের- েৃতুয ৭৬৭-৭৭৬ সাল। 
[10] ‘েুহাম্মে ক্তব্ন আল-েুনকাক্তের - েৃতুয ৭৪৭-৭৪৮ সাল। 
[11] ‘হাজাফা ব্া োরাকাহ: এই েুইক্তি েমব্দর অর্থই হমলা এক ধ্রমনর ঢাল, যা কাঠ োড়াই পশুর োরী 
চােড়া ক্তেময় সতক্তর’। - Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৩৬৫। 
[12] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৪, ব্ই ৫২, নম্বর ২০৭ 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3685-sahih-bukhari-volume-004-
book-052-hadith-number-207.html 
Narated By Yazid bin Ubaid : Salama said, "I gave the Pledge of allegiance (Al-
Ridwan) to Allah's Apostle and then I moved to the shade of a tree. When the 
number of people around the Prophet diminished, he said, 'O Ibn Al-Akwa ! Will 
you not give to me the pledge of Allegiance?' I replied, 'O Allah's Apostle! I 
have already given to you the pledge of Allegiance.' He said, 'Do it again.' So I 
gave the pledge of allegiance for the second time." I asked 'O Abu Muslim! For 
what did you give the pledge of Allegiance on that day?" He replied, "We gave 
the pledge of Allegiance for death. 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2014&Itemid=104
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2014&Itemid=104
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3685-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-207.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3685-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-207.html
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[13] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৭, নম্বর ৪৮ 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/90--sp-236/4479-sahih-bukhari-volume-
005-book-057-hadith-number-048.html 
Narated By 'Uthman: (The son of Muhib) An Egyptian who came and performed 
the Hajj to the Kaba saw some people sitting. He enquire, "Who are these people?" 
Somebody said, "They are the tribe of Quraish." He said, "Who is the old man 
sitting amongst them?" The people replied, "He is 'Abdullah bin 'Umar." He said, 
"O Ibn Umar! I want to ask you about something; please tell me about it. Do you 
know that 'Uthman fled away on the day (of the battle) of Uhud?" Ibn 'Umar said, 
"Yes." The (Egyptian) man said, "Do you know that 'Uthman was absent on the 
day (of the battle) of Badr and did not join it?" Ibn 'Umar said, "Yes." The man 
said, "Do you know that he failed to attend the Ar Ridwan pledge and did not 
witness it (i.e. Hudaibiya pledge of allegiance)?"— 
 Ibn 'Umar said, "Yes." The man said, "Allahu Akbar!" Ibn 'Umar said, "Let me 
explain to you (all these three things). As for his flight on the day of Uhud, I 
testify that Allah has excused him and forgiven him; and as for his absence from 
the battle of Badr, it was due to the fact that the daughter of Allah's Apostle was 
his wife and she was sick then. Allah's Apostle said to him, "You will receive the 
same reward and share (of the booty) as anyone of those who participated in the 
battle of Badr (if you stay with her).' As for his absence from the Ar-Ridwan 
pledge of allegiance, had there been any person in Mecca more respectable than 
'Uthman (to be sent as a representative). Allah's Apostle would have sent him 
instead of him. No doubt, Allah's Apostle had sent him, and the incident of the 
Ar-Ridwan pledge of Allegiance happened after 'Uthman had gone to Mecca. 
Allah's Apostle held out his right hand saying, 'This is 'Uthman's hand.' He stroke 
his (other) hand with it saying, 'This (pledge of allegiance) is on the behalf of 
'Uthman.' Then Ibn 'Umar said to the man, 'Bear (these) excuses in mind with 
you.' 

  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90--sp-236/4479-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-048.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90--sp-236/4479-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-048.html
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১১৮: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-৮: চুক্তি প্রস্তুক্তত: গক এই সুহাময়ল ক্তব্ন আের? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তব্রানব্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

উসোন ইব্মন আফফান ও আরও েে জন আক্তে েক্কাব্াসী েুহাম্মে অনুসারী (েুহাক্তজর) 
যারা তাাঁমের আত্মীয়-স্বজনমের সামর্ সাক্ষামতর জনয েক্কায় প্রমব্ে কমরক্তেমলন, 
তাাঁমেরমক কুরাইেরা 'হতযা কমরমে' ব্মল গয-গুজব্ক্তি েক্তড়ময় পমড়ক্তেল, তা গোনার পর 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী ক্তসদ্ধান্ত গ্রহি কমরক্তেমলন; এই গুজমব্র 
প্রক্ততক্তক্রয়ায় ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের কী ধ্রমনর েপর্ ও আনু মতযর অঙ্গীকার গ্রহমির 
আহ্বান জাক্তনময়ক্তেমলন; গকান  ামের ক্তনমচ এই েপর্ অনুষ্ঠানক্তি সম্পন্ন হময়ক্তেল; এই 
ঘিনাক্তির পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ক্ততক্তন তাাঁর আল্লাহর গরফামরমে কুরামনর গকান ব্ািী অব্তারিা 
কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। েুহাম্মমের স্বরক্তচত 
ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান ও ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমসর সকল 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: 
 

“েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ একক্তি ক্তনজথলা ক্তের্যামক সতয গেমব্ এেনোমব্ প্রোক্তব্ত 
হময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন এই ক্তের্যা খব্মরর প্রক্ততক্তক্রয়ায় কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার 
জনয তাাঁর অনুসারীমের প্রক্ততজ্ঞা পামে আব্দ্ধ কমরক্তেমলন! ক্তের্যা ও সমতযর েমধ্য ক্ততক্তন 
গকামনা পার্থকযই করমত পামরনক্তন!”  
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অতাঃপর উসোন ও তাাঁর অনযানয অনুসারীরা ক্তনক্তশ্চমন্ত ও ক্তনরাপমে তাাঁমের 
আত্মীয়স্বজনমের সামর্ সেয় কাক্তিময় যখন েুসক্তলে ক্তেক্তব্মর ক্তফমর আমসন, েুহাম্মে 
কুরাইেমের প্রস্তাক্তব্ত এক সক্তন্ধ-চুক্তিমত রাক্তজ হন। ইসলামের ইক্ততহামস যা "হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধ (Treaty of Hudaibiya)” নামে ক্তব্খযাত। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] [4] 
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ: ১১৬) পর: 
‘আল-যুহক্তর ব্মলন: অতাঃপর কুরাইেরা ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুময়াক্তে (Amir b. Lu'ayy) 
গ ামের সুহাময়ল ক্তব্ন আের নামের এক োইমক োক্তন্ত স্থাপন করার উমেমেয েুহাম্মমের 
কামে গয-েতথ ও ক্তনমেথে সহকামর পাঠান, তা হমলা এই গয, ক্ততক্তন এই ব্ের প্রতযাব্তথন 
করমব্ন এই কারমি গয, আরমব্র গকামনা গলাক গযন কখমনা ব্লমত পামর, ক্ততক্তন 
গজারপূব্থক গেতমর ঢুকমত গপমরক্তেমলন।  
 

যখন আল্লাহর নব্ী তামক আসমত গেমখন, ক্ততক্তন ব্মলন, "তামের পাঠামনা এই 
গলাকিামক গেমখ প্রতীয়োন হয় গয, এই গলামকরা োক্তন্ত স্থাপন করমত চায়।"  
 

েীঘথ আমলাচনার পর োক্তন্ত স্থাপন ক্তব্ষয়ক্তি সম্পন্ন হয় ও চুক্তিপে ক্তলক্তপব্দ্ধ করা োড়া 
গকামনাক্তকেুই যখন অব্ক্তেষ্ট র্ামক না, তখন উের লাফ ক্তেময় উমঠ আবু্ ব্কমরর কামে 
আমসন ও ব্মলন, "ক্ততক্তন ক্তক আল্লাহর নব্ী নন, আেরা ক্তক েুসলোন নই, আর তারা 
ক্তক েুেক্তরক (polytheists) নয়?" আবু্ ব্কর তামত একেত গপাষি কমরন, আর ক্ততক্তন 
ব্লমত র্ামকন, "তাহমল গকন আেরা এেন েমতথ রাক্তজ হমব্া, যা আোমের ধ্মেথর জনয 
অব্োননাকর?" ক্ততক্তন ব্মলন, "তাাঁর কর্ােত চমলা, কারি আক্তে সাক্ষয ক্তেক্তে গয, ক্ততক্তন 
আল্লাহর নব্ী।" উের ব্মলন, "আক্তেও তাই ক্তেক্তে।" অতাঃপর ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর 
কামে আমসন ও তাাঁমক ক্ততক্তন একই প্রশ্নগুমলা ক্তজজ্ঞাসা কমরন; আল্লাহর নব্ী জব্ামব্ 
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ব্মলন, "আক্তে আল্লাহর োস ও তার গপ্রক্তরত রসুল। আক্তে তার আমেমের ক্তব্পমক্ষ যাব্ 
না ও গস আোমক ক্তব্ফলকাে করমব্ না।"  
 

উের প্রায়ই ব্লমতন, "গসক্তেন যা কমরক্তেলাে ও ব্মলক্তেলাে, তার েময় আক্তে েীত, গস 
কারমিই আক্তে ক্তেক্ষা প্রোন করা, গরাজা রাখা, নাোজ পড়া ও োসমের েুি করা ক্ষান্ত 
ক্তেইক্তন; গসক্তেন েীত হময় আক্তে েমন কমরক্তেলাে গয, তা (আোর প্ল্যান) ক্তেল আরও 
উত্তে।" 
 

তারপর আল্লাহর নব্ী আলীমক গডমক পাঠান ও তামক যা ক্তলখমত ব্মলন তা হমলা, 
"আল্লাহর নামে, ক্তযক্তন করুিােয় ও অক্তত েয়ালু।" সুহাময়ল ব্মলন, "আক্তে তা স্বীকার 
কক্তর না; পক্তরব্মতথ গলমখা, "আল্লাহর নামে।" (আল-ওয়াক্তকক্তে: '"করুিােয় [আল-
রাহোন]" কী তা আক্তে জাক্তন না, সুতরাং গলমখা, যা আেরা ক্তলক্তখ, "আল্লাহর নামে"।)' 
আল্লাহর নব্ী তামক পমরর ব্াকযক্তিই ক্তলখমত ব্মলন, ক্ততক্তন তাই ক্তলমখন।  
 

অতাঃপর ক্ততক্তন ব্মলন, 'গলমখা, "এক্তি এই যা আল্লাহর নব্ী েুহাম্মে সম্মত হময়মে 
সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর সামর্।"' সুহাময়ল ব্মলন, "যক্তে আক্তে গতাোমক আল্লাহর নব্ী 
ব্মল সাক্ষয ক্তেতাে, তমব্ আক্তে গতাোর সামর্ যুদ্ধ করতাে না। গতাোর ক্তনমজর নাে ও 
গতাোর ক্তপতার নাে গলমখা।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 'গলমখা, এক্তি এই, যা েুহাম্মে ক্তব্ন 
আব্েুলল্লাহ সম্মত হময়মে সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর সামর্।" --- [5] 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্িথনা: [6] 
ইব্মন আব্ে আল-আলা ও ইয়াকুব্ এর ব্িথনার পুনরারম্ভ:  
[‘েুহাম্মে ক্তব্ন আব্ে আল-আলা আল-সানাক্তন [7] <েুহম্মে ক্তব্ন র্াওয়ার [8] < োেুর 
[9] <আল-যুহক্তর <উরওয়া (ক্তব্ন আল-যুব্াময়র) <আল-ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো এব্ং 
ইয়াকুব্ ক্তব্ন ইব্রাক্তহে [10] <ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে আল-কাততান [11] <আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
আল-েুব্ারক [12] <োেুর <আল-যুহক্তর <উরওয়া <আল-ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো ও 
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োরওয়ান ক্তব্ন আল-হাকাে [13]’) হইমত ব্ক্তিথত’ উরওয়া ক্তব্ন োসুে আল-র্াকাক্তফ 
(পব্থ:১১৫)  উপাখযামনর ব্িথনার পমরর ব্িথনা] 
 

ক্তেকরাজ ক্তব্ন হাফস [পব্থ-৩৭] উমঠ োাঁড়ান ও তামের গক ব্মলন, "আোমক তার কামে 
গযমত োও।" তারা ব্মল, "যাও!" যখন ক্ততক্তন েৃক্তষ্ট সীোনায় আমসন, আল্লাহর নব্ী 
ব্মলন, "এই হমলা ক্তেখরাজ ক্তব্ন হাফস। গস হমলা এক চক্তরেহীন গলাক।" ক্তেকরাজ 
গসখামন আমসন ও আল্লাহর নব্ীর সামর্ কর্া ব্লা শুরু কমরন; যখন ক্ততক্তন তাাঁর সামর্ 
কর্া ব্লক্তেমলন তখন সুহাময়ল ক্তব্ন আের গসখামন আমসন।  
 

আইয়ুব্ [ক্তব্ন আক্তব্ তাক্তেো গকইসান আল-সাখক্ততয়ান (৬৮৫-৭৪৮ সাল)] <ইকক্তরো 
[পব্থ: ১১৬] হইমত ব্ক্তিথত:  
যখন সুহাময়ল গসখামন আমসন, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গতাোমের জনয কাজিা এখন 
সহজ হময় গ মলা।" 
 

েুহাম্মে ক্তব্ন উোরাহ আল-আসাক্তে ও েুহাম্মে ক্তব্ন েনসুর [েৃতুয ৮৬৮ সাল] 
<উব্াইেুল্লাহ ক্তব্ন েুসা [৭৪৫-৮২৮ সাল] <েুসা ক্তব্ন উব্াময়ো [েৃতুয ৭৬৯ সাল] 
<<আইয়াস ক্তব্ন সালাোহ <তার ক্তপতা (সালাোহ ক্তব্ন আল-আকওয়া) [পব্থ: ১১০] হইমত 
ব্ক্তিথত: 
কুরাইেরা সুহাময়ল ক্তব্ন আের, হুয়াময়ক্ততব্ ক্তব্ন আব্ে আল-উজ্জা ও হাফস ক্তব্ন ফুলান-
গক োক্তন্ত স্থাপমনর উমেমেয আল্লাহর নব্ীর কামে গপ্ররি কমরন।  যখন আল্লাহর নব্ী 
সুহাময়ল ক্তব্ন আের-গক তামের েমধ্য গেখমত পান, ক্ততক্তন ব্মলন, "আল্লাহ গতাোমের 
কাজিা সহজ কমর ক্তেময়মে। ঐ গলামকরা আত্মীয়তার সূমে গতাোমের সামর্ গযা ামযা  
করা েনস্থ কমরমে ও গতাোমের সামর্ োক্তন্ত স্থাপন করা সাব্যস্ত কমরমে। কুরব্াক্তনর 
পশুমের সােমন পাঠাও ও উচ্চকমণ্ঠ ব্মলা লাব্বাময়কা (তীর্থযােীর আওয়াজ), সম্ভব্ত, 
তা তামের অন্তরমক নরে করমব্।" তাই তারা ক্তেক্তব্মরর সেস্ত ক্তেক গর্মক উচ্চকমণ্ঠ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/05/blog-post_2498.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_58.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
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ব্লমত র্ামক লাব্বাময়কা, যতক্ষমি না তামের গসই আওয়াজ প্রক্ততধ্বক্তনত হমত র্ামক। 
অতাঃপর তারা (কুরাইেমের এই ক্ততন প্রক্ততক্তনক্তধ্) গসখামন আমস ও তাাঁমক োক্তন্ত স্থাপমনর 
আহ্বান কমর।’  - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
এই প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৩:৫০:৮৯১) আল-তাব্ারীর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনারই 
অনুরূপ। [4]  
>>> আক্তে উৎমসর (Primary source) ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, 
তা হমলা 
 
- কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সামর্ গকামনারূপ সংঘমষথ জড়ামত চানক্তন। 
গস কারমিই উসোন ইব্মন আফফান োরফত েুহাম্মমের েক্কা আ েমনর উমেেয জানার 
পর তাাঁরা েুহাম্মমের কামে োক্তন্ত স্থাপমনর প্রস্তাব্ পক্তঠময়ক্তেমলন।  
 

গসই প্রস্তামব্ তাাঁমের প্রর্ে গয-েতথক্তি ক্তেল, তা হমলা, "েুহাম্মে এই ব্ের প্রতযাব্তথন 
করমব্ন!" এই ক্তব্মেষ েতথক্তি তাাঁরা কী কারমি আমরাপ কমরক্তেমলন, গসই ক্তব্ষয়ক্তিও 
আক্তে উৎমসর ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট! গসই কারিক্তি হমলা - তাাঁমের আত্মম ৌরব্ ও 
সম্মানমব্াধ্; “গযন আরমব্র গকামনা গলাক কখমনা ব্লমত পামর গয, েুহাম্মে গজারপূব্থক 
েক্কায় ঢুকমত গপমরক্তেমলন!” কুরাইেরা তাাঁমের আত্মেযথাোর প্রমশ্ন গকামনা আপস করমত 
রাক্তজ ক্তেমলন না, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "অশ্রাব্য- াক্তল ও অসক্তহষু্ণতা ব্নাে সক্তহষু্ণতা" 
পমব্থ (পব্থ-১১৫) করা হময়মে।  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, কুরাইেরা োক্তন্ত স্থাপমনর 
উমেমেয েুহাম্মমের কামে গয গলাকগুমলামক পাক্তঠময়ক্তেমলন, তাাঁমের প্রধ্ান ক্তেমলন 
সুহাময়ল ক্তব্ন আের নামের এক ব্যক্তি। আর গসই ব্যক্তিক্তিমক আসমত গেমখ েুহাম্মে 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
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তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয েন্তব্য কমরক্তেমলন, "ঐ গলামকরা আত্মীয়তার সূমে গতাোমের 
সামর্ গযা ামযা  করা েনস্থ কমরমে--, গতাোমের জনয কাজিা এখন সহজ হময় 
গ মলা।" গকন েুহাম্মে সুহাময়ল ক্তব্ন আের-গক গেমখ এেন উক্তি কমরক্তেমলন? গক 
এই সুহাময়ল ক্তব্ন আের? 
 

গক এই সুহাময়ল ক্তব্ন আের? 
এই গসই সুহাময়ল ক্তব্ন আের, যামক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ের যুমদ্ধ ব্ন্দী কমর 
েক্তেনায় ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময়ক্তেমলন; এই গসই সুহাময়ল ক্তব্ন আের, যামক ঘমরর এক 
গকািায় েুই হাত ঘামড়র সামর্ ব্াাঁধ্া অব্স্থায় গেমখ অমনক কমষ্টও ক্তনমজমক সংব্রি 
করমত না গপমর েুহাম্মমের ক্তিতীয় স্ত্রী সওো ক্তব্নমত জাো (যাোহ) তাাঁমক ব্গলক্তেমলন 
'গহ আবু্ ইয়াক্তজে, তুক্তে সহমজই ধ্রা ক্তেময়ে, এর গচময় েহৎ েৃতুযই গতাোর উক্তচত 
ক্তেল' - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা “ব্ন্দীহতযা ও ক্তনষু্ঠরতা” পমব্থ (পব্থ-৩৫) করা হময়মে।   
এই গসই সুহাময়ল ক্তব্ন আের, ব্ের যুমদ্ধ যার ক্তনমচর গঠাাঁি গফমি ো  হময় ক্ত ময়ক্তেল 
ও ব্ন্দী অব্স্থায় যামক গেমখ উের ইব্মন খাত্তাব্ েুহাম্মমের কামে অনুেক্তত গচময়ক্তেমলন 
এই ব্মল, "আোমক সুহাময়মলর সােমনর েুইক্তি োাঁত উপমড় গফলার অনুেক্তত ক্তেন; 
তাহমল তার ক্তজহ্বা গব্ক্তরময় পড়মব্"; এই গসই সুহাময়ল ক্তব্ন আের, যামক ব্ন্দী অব্স্থা 
গর্মক েুি করমত  ক্তেকরাজ ক্তব্ন হাফস ক্তব্ন আক্তখয়াফ (ওপমর ব্ক্তিথত) েক্তেনায় 
েুসলোনমের কামে সুহাময়মলর েুক্তির সুপাক্তরে ক্তনময় এমসক্তেমলন ও েুক্তিপমির অর্থ 
পক্তরমোধ্ করমত না গপমর ব্মলক্তেমলন, "তার পক্তরব্মতথ আোর পাময় েৃঙ্খল পরাও এব্ং 
তামক গেমড় োও, গযন গস গতাোমের কামে তার েুক্তিপমির িাকা পাঠামত পামর।" 
[ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "লুঠ ও েুক্তিপমির আময় জীক্তব্কাবৃ্ক্তত্ত" পমব্থ (পব্থ-৩৭)।]  
  
খাক্তেজার েৃতুযর অল্প ক্তকেুক্তেন পর েুহাম্মে যামক ক্তব্ময় কমরক্তেমলন (ক্তিতীয় স্ত্রী), ক্ততক্তন 
হমলন সওো ক্তব্নমত যাোহ (পব্থ: ১০৮); ক্তযক্তন ক্তেমলন সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর মৃত 
োইময়র প্রািন স্ত্রী। কুরাইে ব্ংমের ব্ানু আক্তের গ াের গ াে-প্রধ্ান ক্তেমলন এই 
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সুহাময়ল ক্তব্ন আের। যক্তেও ক্ততক্তন ক্তেমলন গপৌত্তক্তলক, ক্তকন্তু তাাঁর োই আল-সাকরান ক্তব্ন 
আের (Al-Sakran b Amr) ইসলাে ধ্েথ গ্রহি কমরক্তেমলন ও েুহাম্মমের ক্তনমেথমে 
আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত কমরক্তেমলন (পব্থ: ৪১-৪২)। আল-সাকরামনর েৃতুযর পর, েুহাম্মে 
তাাঁর ক্তব্ধ্ব্া স্ত্রী সওো-গক ক্তব্ব্াহ কমরন। গসই সূমে েুহাম্মে পক্তরব্ামরর সামর্ ক্তেল 
সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর আত্মীয় সম্পকথ। আর গসই কারমিই, সম্ভব্ত, েুহাম্মমের এই 
উক্তি, "ঐ গলামকরা আত্মীয়তার সূমে গতাোমের সামর্ গযা ামযা  করা েনস্থ কমরমে,-
- গতাোমের জনয কাজিা এখন সহজ হময় গ মলা।"[14]  
 

কুরাইেরা ক্তেমলন “আল্লাহ" ক্তব্শ্বাসী! তাাঁরা ব্ংে পরম্পরায় 'আল্লাহ'-গক গেব্তা জ্ঞামন 
ক্তব্শ্বাস করমতন, যার সুক্তনক্তেথষ্ট প্রোি হমলা েুহাম্মমেরই রক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ 
কুরান! [ক্তব্স্তাক্তরত: "েুহাম্মমের গোমজজা তে" পমব্থ (পব্থ: ২৪)] তাাঁমের গসই গেব্তা 
'আল্লাহর' সমঙ্গ তাাঁরা কখমনা “ক্তযক্তন করুিােয় ও অক্তত েয়ালু (আল-রাহোন)" 
সমম্বাধ্নক্তি যুি করমতন না। ক্তকন্তু েুহাম্মে তাাঁমের গসই গেব্তার নামের সামর্ গযা  
কমরক্তেমলন 'আল-রাহোন' েব্দক্তি, সম্ভব্ত, তাাঁমের আল্লাহর সমঙ্গ তাাঁর আল্লাহর পার্থকয 
করার জনয। গস কারমিই সুহাময়ল ঐ অক্ততক্তরি েব্দক্তি গযা  করমত রাক্তজ ক্তেমলন 
না।  তাই তাাঁর উক্তি, "করুিােয় [আল-রাহোন] কী তা আক্তে জাক্তন না, সুতরাং গলমখা, 
যা আেরা ক্তলক্তখ, 'আল্লাহর নামে'।" একইোমব্, েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহর নামের সামর্ 
'আল্লাহর নব্ী' যুি কমর চুক্তিনাো ক্তলক্তখত গহাক, তা গেমন ক্তনমত সুহাময়ল রাক্তজ ক্তেমলন 
না। আর তা না োনার ক্তপেমন তাাঁর যুক্তিক্তি ক্তেল অকািয; "যক্তে আক্তে গতাোমক আল্লাহর 
নব্ী ব্মল সাক্ষয ক্তেতাে, তমব্ আক্তে গতাোর সামর্ যুদ্ধ করতাে না।"  
ক্ততক্তন গকামনা অনযাযয োক্তব্ কমরনক্তন। 
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(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
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অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে:---- Another person called Mikraz bin Hafs 
got up and sought their permission to go to Muhammad, and they allowed him, 
too. When he approached the Muslims, the Prophet said, "Here is Mikraz and he 
is a vicious man." Mikraz started talking to the Prophet and as he was talking, 
Suhail bin Amr came. 
When Suhail bin Amr came, the Prophet said, "Now the matter has become easy." 
Suhail said to the Prophet "Please conclude a peace treaty with us." So, the 
Prophet called the clerk and said to him, "Write: By the Name of Allah, the most 
Beneficent, the most Merciful." Suhail said, "As for 'Beneficent,' by Allah, I do not 
know what it means. So write: By Your Name O Allah, as you used to write 
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previously." The Muslims said, "By Allah, we will not write except: By the Name 
of Allah, the most Beneficent, the most Merciful." The Prophet said, "Write: By 
Your Name O Allah." Then he dictated, "This is the peace treaty which 
Muhammad, Allah's Apostle has concluded." Suhail said, "By Allah, if we knew 
that you are Allah's Apostle we would not prevent you from visiting the Kaba, 
and would not fight with you. So, write: "Muhammad bin Abdullah." The Prophet 
said, "By Allah! I am Apostle of Allah even if you people do not believe me. Write: 
Muhammad bin Abdullah." (Az-Zuhri said, "The Prophet accepted all those things, 
as he had already said that he would accept everything they would demand if it 
respects the ordinance of Allah, (i.e. by letting him and his companions perform 
'Umra.)" The Prophet said to Suhail, "On the condition that you allow us to visit 
the House (i.e. Ka'ba) so that we may perform Tawaf around it." Suhail said, "By 
Allah, we will not (allow you this year) so as not to give chance to the 'Arabs to 
say that we have yielded to you, but we will allow you next year." So, the Prophet 
got that written."----- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html


105 
ধর্মকারী ইবুক 

[11] 'ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে ফাররুক আল-কাততান (৭৩৭-৮১৩ ক্তিষ্টাব্দ)।' 
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১১৯: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ৯: চুক্তি আমলাচনা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্ততরানব্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

উসোন ইব্মন আফফামনর কাে গর্মক স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-
এর েক্কা আ েমনর উমেেয জানার পর কুরাইেরা োক্তন্ত স্থাপমনর উমেমেয েুহাম্মমের 
কামে গকান ক্ততনজন প্রক্ততক্তনক্তধ্ গপ্ররি কমরক্তেমলন ও তামেরমক তাাঁরা কী ক্তনমেথে 
ক্তেময়ক্তেমলন; এই প্রক্ততক্তনক্তধ্ েমলর প্রধ্ান সুহাময়ল ক্তব্ন আের-গক গেখার পর েুহাম্মে 
তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয কী েন্তব্য কমরক্তেমলন; সুহাময়ল এর সমঙ্গ েুহাম্মে পক্তরব্ামরর 
সম্পকথ কী ক্তেল; চুক্তিপে গলখার সেয় কী কারমি সুহাময়ল আল্লাহ নাের সমঙ্গ 'ক্তযক্তন 
করুিােয় ও অক্তত েয়ালু’ ও েুহাম্মে নামের সমঙ্গ 'আল্লাহর নব্ী' েব্দক্তি যুি করমত 
রাক্তজ ক্তেমলন না - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

েুহাম্মে ও সুহাময়ল তাাঁমের োক্তন্ত চুক্তি আমলাচনা অব্যাহত রামখন ও েুহাম্মমের ক্তনমেথমে 
আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ তা ক্তলক্তপব্দ্ধ করমত র্ামকন।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১১৮) পর: 
‘আল্লাহর নব্ী ব্মলন, “ক্তলমখা, ‘এক্তি এই যা েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ একেত হময়মে 
সুহাময়ল ক্তব্ন আের এর সামর্: তারা এই েমেথ রাক্তজ হময়মে গয, তারা আ ােী েে 
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ব্ের যুদ্ধ ব্ন্ধ রাখমব্ যামত জন ি সক্তহংসতা পক্তরহার কমর ক্তনরাপমে র্াকমত পামর 
এই েমতথ গয, যক্তে গকামনা ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের 
কামে আমস, তমব্ ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন; ক্তকন্তু েুহাম্মমের পমক্ষর 
গকামনা ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের কামে আমস, তমব্ কুরাইেরা তামক তাাঁর কামে গফরত 
গেমব্ন না। আেরা এমক অপমরর প্রক্তত েত্রুতা (enmity) প্রেেথন করমব্া না ও 
গকামনারূপ গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার আশ্রয় গনমব্া না। গয গকামনা ব্যক্তি যক্তে 
েুহাম্মমের সমঙ্গ সংযুি ও চুক্তিব্দ্ধ হমত ইো কমর, তমব্ গস তা করমত পারমব্ এব্ং 
গয গকামনা ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের সমঙ্গ সংযুি ও চুক্তিব্দ্ধ হমত ইো কমর, তমব্ গস 
তা করমত পারমব্।’ 
 

ব্ানু গখাজা গ াে তৎক্ষিাৎ গসখামন গঘাষিা কমর গয, “আেরা েুহাম্মমের সমঙ্গ সংযুি 
হলাে” এব্ং ব্ানু ব্কর গ াে তৎক্ষিাৎ একই োমব্ কুরাইেমের সমঙ্গ সংযুি হওয়ার 
গঘাষিা গেয়, আর যুি কমর: “গতােরা এই ব্ের অব্েযই প্রতযাব্তথন করমব্ ও আোমের 
ইোর ক্তব্রুমদ্ধ েক্কা প্রমব্ে করমব্ না, আর পমরর ব্ের আেরা গতাোর আসার পর্ 
পক্তরষ্কার রাখমব্া, তুক্তে গতাোর অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় গসখামন প্রমব্ে করমত পারমব্ 
ও গসখামন ক্ততন রাক্তে পযথন্ত অব্স্থান করমত পারমব্। গতােরা আগরাহীমের েত অস্ত্র 
সমঙ্গ আনমত পারমব্, গযেন খামপর গেতমর তমলায়ার। গতােরা এর গচময় গব্ক্তে ক্তকেুই 
সমঙ্গ আনমত পারমব্ না।” 
 

আল্লাহর নব্ী ও সুহাময়ল যখন এই চুক্তিপেক্তি ক্তলখক্তেমলন, হঠাৎ গসখামন গব্ক্তড় পাময় 
হাাঁিমত হাাঁিমত আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল এমস হাক্তজর হয়, গস আল্লাহর নব্ীর কামে 
পাক্তলময় এমসক্তেল।’ (অনুব্াে ও িাইমিল - গলখক।) 
 

ইমাম িুখারী (৮১০-৮৭০ সাল) ও ইমাম মুসবলম (৮২১-৮৭৫ সাল) এর িণঘো:  
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    এই প্রসসে ইমাম িুখারী (৫:৫৯:৫৫৩, ৩:৫০:৮৯১) ও ইমাম মুসবলসমর (১৯:৪৪০৪) 
িণঘো মুহাম্মদ ইিসে ইশাক, আল-তািারী ও আল-ওয়াবকবদর (৭৪৮-৮২২) ওপসর 
িবণঘত িণঘোরই অেুরূপ। [4] [5]  
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ 
ও সুহাময়ল ক্তব্ন আের যখন চুক্তির েতথাব্লী ক্তনময় আলাপ-আমলাচনা করক্তেমলন ও 
আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ গসই েতথাব্লী ক্তলক্তপব্দ্ধ করক্তেমলন, গসই অব্স্থায় আবু্ জানোল 
ক্তব্ন সুহাময়ল নামের এক েক্কাব্াসী েুসলোন পাময় ক্তেকল পক্তরক্তহত অব্স্থায় হাাঁিমত 
হাাঁিমত তাাঁমের কামে এমস হাক্তজর হয়। অতাঃপর আবু্ জানোল েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের কামে এই েমেথ সাহামযযর অনুমরাধ্ কমরন গয, তামক গযন গপৌত্তক্তলক 
েুেক্তরক (polytheist) কুরাইশসদর কামে ক্তফক্তরময় না ক্তেময় তামের সমঙ্গ ক্তনময় যাওয়া 
হয়। েুহাম্মে তা করমত রাক্তজ হন, ক্তকন্তু সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর হস্তমক্ষমপ েুহাম্মে তা 
ব্াস্তব্ায়ন করমত পামরন না (ক্তব্স্তাক্তরত পমরর পমব্থ)।  
 

ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত আিু জােদাল-এর এই 
উপাখযানক্তিমক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর প্রক্তত েুহাম্মে গয কী পক্তরোি ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন, তার এক 
অননয উোহরি ক্তহসামব্ ক্তব্শ্বব্াসীর উমেমে 'ব্য়ান' কমর আসমেন! এই উোহরমির 
োধ্যমে তাাঁরা গয-ক্তব্ষয়ক্তি প্রোি করার গচষ্টা কমরন, তা হমলা এই রকে:  
  
"আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর' প্রক্ততক্তি েমতথর প্রক্তত এতই 
ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন গয, চুক্তি স্বাক্ষমরর আম ই কুরাইেমের কামে প্রক্ততশ্রুত “যক্তে গকামনা 
ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের কামে আমস, তমব্ ক্ততক্তন 
তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন--” েমতথর প্রক্তত শ্রদ্ধা জাক্তনময় আবু্-জানোলমক 
কুরাইেমের কামে গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন! ক্ততক্তন তাাঁর ওয়াো পালমন এতই ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন 
গয, েক্কার কামফররা পযথন্ত হুজুমর পাক েুহাম্মে (সাাঃ) গক 'আল-আক্তেন' উপাক্তধ্মত 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html
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েূক্তষত কমরক্তেমলন (ক্তব্স্তাক্তরত: 'এ গসই ক্তকতাব্ যামত গকামনাই সমন্দহ গনই!' [পব্থ: 
১৮])। সুব্হান আল্লাহ! সুব্হান আল্লাহ!"  
 

ইসলামের যাব্তীয় ইক্ততহাস একমপমে (ক্তব্স্তাক্তরত: ‘ক্তসরাত রাসুল আল্লাহ’ [পব্থ-৪৪])। 
তার ওপর আমে েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ত েত সহস্র ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতমের সুক্তব্ধ্াজনক উদৃ্ধক্তত, ব্য়ান-ক্তব্বৃ্ক্তত, তর্য-ক্তব্কৃক্তত ও ক্তের্যাচার (ক্তব্স্তাক্তরত: 
"ক্তসরাত এর ‘অযানািক্তে’ [পব্থ-৪৫])। এই সব্ ইক্ততহাস গর্মক সতযমক খুাঁমজ গব্র করা 
অতযন্ত েুরূহ ও  মব্ষিাধ্েথী কাযথক্রে। আর তা খুাঁমজ গব্র করার পর তা প্রকাে করার 
ক্তসদ্ধান্ত আরও গব্ক্তে ক্তব্পেজনক! পমে পমে পাক্তরব্াক্তরক, সাোক্তজক ও রাষ্ট্রীয় ক্তনপীড়ন 
(persecution) ও গয গকামনা েুহূমতথ "সক্তহ ইসলাে" ক্তব্শ্বাসী সসক্তনকমের হামত 
েৃতুযেুাঁক্তকর ব্াস্তব্তা! ইন্টারমনি প্রযুক্তির আক্তব্ষ্কার ও প্রসার না হমল ইসলামের 
ইক্ততহামসর এ সকল  েীর অন্ধকার ইক্ততহামসর ক্তব্স্তাক্তরত স্পষ্ট আমলাচনা ও প্রকাে 
সম্ভব্ ক্তেল না। 
  
ইসলামের ইক্ততহামস 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ' এক অতযন্ত গুরুত্বপূিথ অধ্যায়; আর এই অধ্যাময়র 
স্বে ধ্ারিা গপমত হমল হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-পূব্থব্তথী েুহাম্মমের নব্ী জীব্মনর কেথকাণ্ড, 
(ক্তব্স্তাক্তরত: 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: গপ্রক্ষাপি' [পব্থ-১১১]), এই সক্তন্ধর সেয় ও সক্তন্ধ পরব্তথী 
ঘিনাপ্রব্ামহর  েীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পযথামলাচনা অতযাব্েযক। 'আবু্ জানোল ক্তব্ন আের' 
উপাখযামনর ফাাঁকক্তি গকার্ায় ও ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না 
গজমন) কীোমব্ তা সুক্তব্ধ্াজনক (Selective) উদৃ্ধক্তত, ব্য়ান-ক্তব্বৃ্ক্তত, তর্য-ক্তব্কৃক্তত ও 
ক্তের্যাচামরর োধ্যমে সাধ্ারি েুসলোন ও অেুসলোনমের ক্তব্ভ্রান্ত কমরন, তার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা আ ােী পমব্থ করা হমব্। The Devil is in the Detail (পব্থ -১১৩)! 
 

তর্যসূে ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/11/blog-post_6213.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/11/blog-post_6213.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_86.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/08/blog-post_92.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/08/blog-post_92.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_558.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
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ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৪-৫০৫ 
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 ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৬-১৫৪৮ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২ 
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 ৩০১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৫৫৩ 
ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘Narrated By Al-Bara : When the Prophet went out for the 'Umra in the month of 
Dhal-Qa'da, the people of Mecca did not allow him to enter Mecca till he agreed 
to conclude a peace treaty with them by virtue of which he would stay in Mecca 
for three days only (in the following year). When the agreement was being written, 
the Muslims wrote: "This is the peace treaty, which Muhammad, Apostle of Allah 
has concluded." 
The infidels said (to the Prophet), "We do not agree with you on this, for if we 
knew that you are Apostle of Allah we would not have prevented you for anything 
(i.e. entering Mecca, etc.), but you are Muhammad, the son of 'Abdullah." Then 
he said to 'Ali, "Erase (the name of) 'Apostle of Allah'." 'Ali said, "No, by Allah, I 
will never erase you (i.e. your name)." Then Allah's Apostle took the writing 

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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sheet... and he did not know a better writing... and he wrote or got it the following 
written! "This is the peace treaty which Muhammad, the son of 'Abdullah, has 
concluded: "Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed 
swords, and should not take with him any person of the people of Mecca even if 
such a person wanted to follow him, and if any of his companions wants to stay 
in Mecca, he should not forbid him. -------" 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-553.html 
সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘---- Then Suhail said, "We also stipulate that you should return to us whoever 
comes to you from us, even if he embraced your religion." The Muslims said, 
"Glorified be Allah! How will such a person be returned to the pagans after he 
has become a Muslim? While they were in this state Abu- Jandal bin Suhail bin 
'Amr came from the valley of Mecca staggering with his fetters and fell down 
amongst the Muslims. Suhail said, "O Muhammad! This is the very first term with 
which we make peace with you, i.e. you shall return Abu Jandal to me." The 
Prophet said, "The peace treaty has not been written yet." Suhail said, "I will 
never allow you to keep him." The Prophet said, "Yes, do." He said, "I won't do.: 
Mikraz said, "We allow you (to keep him)." Abu Jandal said, "O Muslims! Will I be 
returned to the pagans though I have come as a Muslim? Don't you see how much 
I have suffered?"Abu Jandal had been tortured severely for the Cause of Allah.’-- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 
[5] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৪০৪:  
এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: ‘--So the Holy Prophet (may peace be upon him) said: 
Write" From Muhammad b. 'Abdullah." They laid the condition on the 
Prophet (may peace be upon him) that anyone who joined them from the 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
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Muslims, the Meccans would not return him, and anyone who joined you 
(the Muslims) from them, you would send him back to them.  The 
Companions said: Messenger of Allah, should we write this? He said: Yes. 
One who goes away from us to join them-may Allah keep him away! and 
one who comes to join us from them (and is sent back) Allah will provide 
him relief and a way of escape.’ 
http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697 -
sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html 

  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html
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১২০: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১০: আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল উপাখযান! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– চুরানব্বই 

 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আের ও তাাঁর সঙ্গীরা স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাাঃ)-এর সামর্ হুোইক্তব্য়া চুক্তির েতথাব্লী ক্তনময় কীোমব্ আলাপ আমলাচনা 
শুরু কমরক্তেমলন, গসই আমলাচনায় তাাঁরা গকান গকান েমতথ সেমোতায় গপৌঁমেক্তেমলন, 
"গকামনা ব্যক্তি যক্তে তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের কামে আমস, 
তমব্ েুহাম্মে তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন" েমতথ েুহাম্মমের রাক্তজ হওয়ার পর 
গসখামন কীোমব্ আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল নামের এক েক্কাব্াসী কুরাইে েুসলোমনর 
আ েন ঘমিক্তেল, তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১১৯) পর: 
'আল্লাহর নব্ীর অনুসারীরা গকামনারূপ সমন্দহ ব্যক্ততমরমকই েক্কা েখমলর (Occupying) 
অক্তেপ্রাময় যাো কমরক্তেমলন, কারি আল্লাহর নব্ী তাাঁর েনশ্চমক্ষ (vision) তা 
গেমখক্তেমলন। ক্তকন্তু যখন তারা োক্তন্ত-চুক্তি ও প্রতযাব্তথমনর আলাপ-আমলাচনা ও গসখামন 
আল্লাহর নব্ীর অব্স্থান প্রতযক্ষ কমরন, তখন তারা এতিাই ক্তব্ষণ্ণ হময় পমড়ন গয, েমন 
হময় তারা গযন েৃতপ্রায় অব্স্থায় গপৌঁমেমেন।  
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সুহাময়ল যখন আবু্ জানোল-গক গেখমত পান, ক্ততক্তন উমঠ োাঁড়ান ও তার েুমখ আঘাত 
কমরন ও তার কলার গচমপ ধ্মর ব্মলন, "েুহাম্মে, এই গলাকক্তি গতাোর কামে আসার 
আম ই আেরা চুক্তির ক্তসদ্ধামন্ত উপনীত হময়ক্তে।" ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "গতাোর কর্া 
ক্তঠক।" ক্ততক্তন তামক তার কলার ধ্মর রূক্ষোমব্ গিমন ক্তনময় এমস কুরাইেমের কামে 
গফরত পাঠান।  
 

তখন আবু্ জানোল তার  লার প্রায় সেস্ত েক্তি ক্তেময় তীক্ষ্ণ ক্তচৎকার করা শুরু কমর 
ও ব্মল, "গহ েুসক্তলেরা, আোমক কী েুেক্তরকমের (polytheists) কামে গফরত পাঠামনা 
হমব্, যামত তারা আোমক আোর ধ্েথ গর্মক ক্তব্চুযত করার প্রমরাচনা ক্তেমত পামর?" এই 
ঘিনা তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্ষণ্ণতা আরও ব্াক্তড়ময় গেয়। 
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গহ আবু্ জানোল, সধ্যথ ধ্ারি কমরা ও ক্তনমজমক সংযত রামখা, 
কারি আল্লাহ গতাোমক ও গতাোর েত অসহায় গলাকমের কষ্ট লাঘব্ করমব্ ও 
পলায়মনর একিা উপায় প্রোন করমব্। আেরা তামের সামর্ এক োক্তন্ত-চুক্তিমত সম্মত 
হময়ক্তে ও আেরা ও তারা গসই চুক্তি সংরক্ষার জনয আল্লাহমক আহ্বান কমরক্তে; তামের 
সমঙ্গ আেরা অসাধু্ কারব্ার করমত পাক্তর না।" --- 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
'আল্লাহর নব্ী তাাঁর স্বমপ্ন যা গেমখক্তেমলন, তা হমলা এই গয, ক্ততক্তন "কাব্া ঘর"-এর 
গেতমর প্রমব্ে কমরমেন, তাাঁর েস্তমকর চুল কাোমনা হময়মে, "কাব্া ঘমরর" চাক্তব্কাক্তঠ 
গ্রহি কমরমেন ও আরাফামতর ক্তব্রক্তত স্থামন োাঁক্তড়ময় আমেন। তাই, ক্ততক্তন তাাঁর 
অনুসারীমের উেরা পালমন অংে গনয়ার আহ্বান জাক্তনময়ক্তেমলন। তারা তামের প্রস্তুক্তত 
ত্বরাক্তিত ও যাো শুরু কমরক্তেমলন। -' [4]  
 

'আল্লাহর নব্ীর অনুসারীরা এই চুক্তিক্তি োরুি অপেন্দ কমরন। তারা গয-কারমি কাব্া 
েরীফ উমিাধ্ন (Opening) ক্তনক্তশ্চতরূমপ সম্পন্ন করমব্ন ক্তব্শ্বাসক্তি ক্তনময় যাো শুরু 
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কমরক্তেমলন, তা হমলা, আল্লাহ নব্ীর স্বপ্ন েেথন; গযখামন ক্ততক্তন গেমখক্তেমলন গয, ক্ততক্তন 
কাব্া ঘমরর গেতমর প্রমব্ে কমরমেন, তাাঁর েস্তমকর চুল কাোমনা হময়মে, ক্ততক্তন কাব্া 
ঘমরর চাক্তব্কাক্তঠ গ্রহি কমরমেন ও আরাফামত োাঁক্তড়ময় আমেন। তাই, তারা যখন এই 
চুক্তিপেক্তি প্রতযক্ষ কমরন, তখন তারা প্রায় ধ্বংস হময় যাওয়ার েত হতাোগ্রস্ত হময় 
পমড়ন।   
 

যখন গলামকরা চুক্তিপে সোপ্ত হময়মে ক্তব্মব্চনা কমর, ক্তকন্তু চুক্তিপে ক্তলক্তপব্দ্ধ করা 
তখনও সম্পন্ন হয়ক্তন, আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল গসখামন আমস। গস তার গেকল 
খুমল েুি হময় একক্তি তরব্াক্তর ক্তনময় েক্কার ক্তনম্নো  ক্তেময় পাময় গহাঁমি পাক্তলময় এমসমে। 
গসই ক্তনম্নাঞ্চল গর্মক যাো কমর যখন গস আল্লাহর নব্ীর কামে আমস, তখন ক্ততক্তন 
সুহাময়ল-এর সামর্ কর্া ব্লক্তেমলন। সুহাময়ল তার োর্া উাঁচু কমর ও গেমখ, গক গসখামন 
এমসমে, গসখামন গয এমসমে, গস হমলা - তারই পুে আবু্ জানোল।  সুহাময়ল তার 
কামে উমঠ আমসন ও  ামের এক কণ্টক-যুি োখা ক্তেময় তার েুমখ আঘাত কমরন ও 
তার ঘাড় ধ্মর ক্তনময় আমসন। (---Suhayl raised his head, and lo and behold, 
there was his son Abu Jandal.  Suhayl went up to him and struck 
his face with a thorny branch and took him by his throat. ---’ ) 
 

আবু্ জানোল উচ্চ স্বমর ক্তচৎকার কমর ব্মল, "গহ েুসলোমনরা, গতােরা ক্তক আোমক 
েুেক্তরকমের কামে গফরত পাঠামব্, যারা আোমক আোর ধ্েথ গর্মক ক্তব্চুযত করমত প্রলুব্ধ 
করমব্?" ইক্ততেমধ্যই গসখামন অব্ক্তস্থত েুসলোনমের আেোর চাপমক গস আরও বৃ্ক্তদ্ধ 
কমর, তারা আবু্ জানোমলর ঐ কর্ায় ক্তচৎকার শুরু কমর। [3] 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
'আল্লাহর নব্ী যখন চুক্তিনাোক্তি ক্তলখক্তেমলন - ক্ততক্তন ও সুহাময়ল ক্তব্ন আের- হঠাৎ 
গসখামন সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর পুে আবু্ জানোল গব্ক্তড় পাময় গোি গোি ধ্ামপ গহাঁমি 



116 
ধর্মকারী ইবুক 

হাক্তজর হয়। ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর কামে পাক্তলময় এমসক্তেমলন। (‘When the 
Messenger of God was writing the document- he and Suhayl bin 
Amr- suddenly Abu Jandal, the son of Suhayl b Amr came walking 
with short steps in shackles. He had escaped to the Messenger of 
God. ---’) [2]                       (অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।) 
 

ইমাম িুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) িণঘো:  
এই প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৩:৫০:৮৯১) মুহাম্মদ ইিসে ইশাক, আল-তািারী ও 
আল-ওয়াবকবদর ওপসর িবণঘত িণঘোরই অেুরূপ; পার্থকয হমলা এই গয, ক্ততক্তন আবু্ 
জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল গয সুহাময়ল ক্তব্ন আেমররই পুে সন্তান, এই অতযন্ত গুরুত্বপূিথ 
তমর্যর গকামনা উমল্লখই কমরনক্তন! [5] 
 

েুহাম্মে তাাঁর স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রমন্থ যা উমল্লখ কমরমেন: 
৪৮:২৭- ‘আল্লাহ তাাঁর রসূলমক সতয স্বপ্ন গেক্তখময়মেন। আল্লাহ চামহন গতা গতােরা 
অব্েযই েসক্তজমে হারামে প্রমব্ে করমব্ ক্তনরাপমে েস্তকেুক্তন্ডত অব্স্থায় এব্ং গকে 
কক্ততথত অব্স্থায়। গতােরা কাউমক েয় করমব্ না। অতাঃপর ক্ততক্তন জামনন যা গতােরা 
জান না। এোড়াও ক্ততক্তন ক্তেময়মেন গতাোমেরমক একক্তি আসন্ন ক্তব্জয়’। 
              
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনা ও েুহাম্মমের স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রমন্থর 
উদৃ্ধক্তত েমত গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ যখন সুহাময়ল 
ক্তব্ন আেমরর সামর্ চুক্তি আমলাচনায় রত ক্তেমলন ও েুহাম্মমের ক্তনমেথমে তা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
করা চলক্তেল, গসই সেয়ক্তিমত গসখামন অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের প্রায় সেস্ত অনুসারীই 
েুহাম্মমের ওপর গয-কারমি েরসা হাক্তরময়ক্তেমলন, তা হমলা, েুহাম্মমের গঘাক্তষত এক 
"স্বপ্ন েেথন।" েক্কার উমেমে তাাঁর এই যাো শুরুর আম  েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
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উমেমেয গঘাষিা ক্তেময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন গয-স্বপ্নক্তি গেমখমেন, তা হগলা এই গয, ক্ততক্তন 
কাব্া ঘমর সফলোমব্ প্রমব্ে কমরমেন ও কাব্া ঘমরর চাক্তব্ তার হামতর েুমঠায়।  
 

ব্ক্তন কুরাইজার নৃেংস  িহতযার (পব্থ: ৮৭-৯৫) পর  ত একক্তি ব্েমর েুহাম্মমের 
এমকর পর এক উপযুথপক্তর সফলতায় উজ্জীক্তব্ত তাাঁর অনুসারীরা ক্তনক্তশ্চত ক্তেমলন গয, 
েুহাম্মমের এই "স্বপ্ন-েেথন" অব্েযই সতয! কাব্ার চাক্তব্ েুহাম্মমের হামত, যার সরল 
অর্থ হমলা এই গয, তাাঁরা এই যাোয় অব্েযই েক্কা ক্তব্জয় করমব্ন, ক্তকংব্া নূযনতে পমক্ষ 
ক্তব্না ব্াধ্ায় ওেরা পালন করমত পারমব্ন। ক্তকন্তু েক্কা প্রমব্মের আম ই যখন তাাঁরা 
তাাঁমের এই সুক্তনক্তশ্চত ক্তব্শ্বামসর সমূ্পিথ ক্তব্পরীত ক্তচে প্রতযক্ষ কমরন, তখন তাাঁমের প্রায় 
সকমলই অতযন্ত হতাোগ্রস্ত হময় পমড়ক্তেমলন ও তাাঁর প্রক্তত ক্তব্শ্বাস হাক্তরময়ক্তেমলন; যামের 
েমধ্য অন্তেুথি ক্তেমলন েুহাম্মমের অতযন্ত ক্তব্শ্বস্ত অনুসারী উের ইব্মন খাত্তাব্ ও। আক্তে 
উৎমসর সকল ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় আর গয-ক্তব্ষয়ক্তি সুস্পষ্ট, তা হমলা, আবু্ জানোল 
গসখামন আসার আম ই েুহাম্মমের প্রায় সেস্ত অনুসারীই আর গয একক্তি ক্তব্মেষ কারমি 
অতযন্ত হতাে হময় পমড়ক্তেমলন, তা হমলা এই েতথক্তি:  
 

"যক্তে গকামনা ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের কামে আমস 
তমব্ ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন; ক্তকন্তু েুহাম্মমের পমক্ষর গকামনা ব্যক্তি 
যক্তে কুরাইেমের কামে আমস, তমব্ কুরাইেরা তামক তাাঁর কামে গফরত গেমব্ন না।"   
সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর প্রস্তাক্তব্ত এই েতথক্তি েুহাম্মমের প্রায় সকল অনুসারীই তাাঁমের 
জনয এক অতযন্ত অব্োননাকর েতথ ব্মল আখযাক্তয়ত কমরক্তেমলন। আর েুহাম্মে যখন 
সুহাময়মলর এই েতথক্তিও গেমন ক্তনময়ক্তেমলন, তখন তারা "প্রায় ধ্বংস হময় যাওয়ার েত 
হতাোগ্রস্ত" হময় পমড়ক্তেমলন। আর এই ঘিনাক্তিও ঘমিক্তেল সুহাময়ল পুে আবু্ জানোল 
গসখামন আসার আম ই। 
  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/08/blog-post_8.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/10/blog-post_70.html
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এেনই এক পক্তরক্তস্থক্ততমত চুক্তি-আমলাচনার ঐ স্থানক্তিমত আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল 
এর আ েন ঘমি। েুহাম্েে ইব্মন ইোক, ইোে বু্খারী ও আল-তাব্ারীর ব্িথনায় যা 
স্পষ্ট, তা হমলা, আবু্ জানোল েক্কা গর্মক পাক্তলময় "পাময় গব্ক্তড় পক্তরক্তহত অব্স্থায়" 
হাাঁিমত হাাঁিমত েুহাম্মমের কামে এমস হাক্তজর হন। আর আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় যা 
স্পষ্ট, তা হমলা, আবু্ জানোল তার "পাময়র গব্ক্তড় খুমল েুি হময়" একক্তি তরব্াক্তর 
ক্তনময় েক্কার ক্তনম্নো  ক্তেময় পাময় গহাঁমি পাক্তলময় এমসমেন।  
 

হুোইক্তব্য়া স্থানক্তি  েক্কার হারাে েক্তরফ গর্মক প্রায় ৯-১০ োইল েূমর অব্ক্তস্থত। সমূ্পিথ 
এলাকাক্তিই তখন ক্তেল কুরাইে ও অনযানয েুেক্তরকমের (Polytheist) অধ্ীন ও জনপে 
সেৃদ্ধ। আর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই আ েমন পক্তরক্তস্থক্তত ক্তেল িান িান 
উমত্তজনা ও সতকথ সাব্ধ্ানী। এেনই এক সেয় ও পক্তরক্তস্থক্ততমত একজন োনুষ তার 
“পাময়র গব্ক্তড় খুমল েুি হময়” পাময় গহাঁমি অক্তব্শ্বাসী জনপমের োনুষমের েৃক্তষ্ট ও 
েমনামযা  এক্তড়ময় ৯-১০ োইল রাস্তা পাময় গহাঁমি হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ স্থামন এমস হাক্তজর 
হময়ক্তেমলন - এই ব্িথনাক্তির ক্তব্শ্বাসমযা যতা, গলাকক্তি তার "পাময় গব্ক্তড় পক্তরক্তহত 
অব্স্থায়” ঐ সেস্ত গলাকমের েমনামযা  ও েৃক্তষ্ট এক্তড়ময় পাময় গহাঁমি সক্তন্ধ স্থামন এমস 
হাক্তজর হময়ক্তেমলন ব্িথনাক্তির গচময় অমনক অমনক গব্ক্তে ক্তব্শ্বাসমযা য। কারিক্তি হমলা, 
পাময় গব্ক্তড় পক্তরক্তহত অব্স্থায় যক্তে গকান গলাক রাস্তা ক্তেময় গহাঁমি যায় তখন তা প্রক্ততক্তি 
পক্তর্মকরই েমনামযা  ও েৃক্তষ্ট আকষথি কমর। ক্তকন্তু যক্তে গকামনা গলাক সাধ্ারি োমব্ 
অনযানয পক্তর্মকর েত পাময় গহাঁমি যায়, তমব্ তার প্রক্তত গকান পক্তর্মকরই গকান ক্তব্মেষ 
েমনামযা  ও েৃক্তষ্ট র্ামক না। সেয় পক্তরক্তস্থক্তত ও যুক্তি ক্তব্চামর, ওপমর ব্ক্তিথত েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক, ইোে বু্খারী ও আল-তাব্ারীর ব্িথনার গচময় আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনাক্তি 
অমনক গব্ক্তে ক্তব্শ্বাসমযা য। অর্থাৎ আবু্ জানোল েুি হময়ই গসখামন এমসক্তেমলন। 
 

আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল তাাঁর পাময় গব্ক্তড় পক্তরক্তহত অব্স্থায় হাাঁিমত হাাঁিমত আসুন 
ক্তকংব্া পাময়র গব্ক্তড় খুমল েুি অব্স্থায় হাাঁিমত হাাঁিমত এমস তাাঁর ক্তপতা সুহাময়ল ক্তব্ন 
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আের ও েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহর চুক্তি আমলাচনা স্থানক্তিমত এমস হাক্তজর হন, আক্তে 
উৎমসর ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত সুস্পষ্ট, তা হমলা - আবু্ জানোল যখন গসখামন 
এমস হাক্তজর হন, তখন গকামনা “চুক্তি স্বাক্ষক্তরত হয়ক্তন।" গসখামন চুক্তির েতথ ক্তনময় 
আলাপ-আমলাচনা চলক্তেল ও েুহাম্মমের আমেমে আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ তা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
করক্তেমলন। আক্তে উৎমসর সকল ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় যা অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - 
ক্তপতা সুহাময়ল ক্তব্ন আের ক্তেমলন েুেক্তরক, আর তাাঁর পুে এই আবু্ জানোল ক্তেমলন 
ধ্েথান্তক্তরত নব্য েুসলোন। এই ধ্েথান্তক্তরত গেমলমক পূব্থ ধ্মেথ ক্তফক্তরময় আনার জনয ক্ততক্তন 
ও তাাঁর পক্তরব্ামরর গলামকরা তাাঁমের এই গেমলক্তিমক ক্তব্ক্তেন্নোমব্ প্রলুব্ধ কমর 
আসক্তেমলন। তাই, আবু্ জানোমলর উক্তি, "গহ েুসলোমনরা, গতােরা ক্তক আোমক 
েুেক্তরকমের কামে গফরত পাঠামব্, যারা আোমক আোর ধ্েথ গর্মক ক্তব্চুযত করমত প্রলুব্ধ 
করমব্?" আর পুে আবু্ জানোল গযন পাক্তলময় েক্তেনায় 'ক্তহজরত' কমর েুহাম্মমের েমল 
গযা  ক্তেমত না পামর, গসই কারমি ক্তপতা সুহাময়ল ক্তব্ন আের তাাঁর এই সন্তানক্তিমক 
ব্াক্তড়মত আব্দ্ধ কমর গরমখক্তেমলন। গসই সন্তানক্তিই যখন পাক্তলময় ঘিনাস্থমল এমস 
েুহাম্মমের েমল গযা  গেয়ার আক্তজথ কমর, তখন গসখামন উপক্তস্থত ক্তপতা তাাঁর এই 
সন্তানক্তিমক ক্তনময় কী করমব্ন? আের কমর েুহাম্মমের হামত তুমল গেমব্ন? নাক্তক অব্াধ্য 
সন্তানক্তির  ামল কমষ একক্তি চড় গেমর ঘাড় ধ্মর ব্াক্তড়মত পাক্তঠময় গেমব্ন? এেত 
পক্তরক্তস্থক্ততমত একজন ক্তপতার যা কতথব্য সুহাময়ল ক্তব্ন আের তাইই কমরক্তেমলন, “ক্ততক্তন 
তাাঁর এই সন্তানক্তিমক োরধ্র কমর ঘাড় ধ্মর ব্াক্তড়মত গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন!" 
 

>> এই ঘিনাক্তিমক ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না গজমন) 
েুসলোনমের প্রক্তত কুরাইেমের অকর্য অতযাচামরর এক উোহরি ক্তহসামব্ েতাব্দীর 
পর েতাব্দী যাব্ত ব্য়ান কমর চমলমেন! এই ঘিনার ব্িথনায় তাাঁরা গয-প্রতারিার আশ্রয় 
গনন, তা হমলা আবু্ জানোল ও সুহাময়মলর “ক্তপতা-পুে সম্পকথ”! এই অতযন্ত গুরুত্বপূিথ 
তর্যক্তি জানা না র্াকমল ক্তব্ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্না প্রায় েতো । ক্তব্ষয়ক্তি আরও 



120 
ধর্মকারী ইবুক 

সহজোমব্ গব্াোর জনয আজমকর পৃক্তর্ব্ীর ব্তথোন পক্তরক্তস্থক্ততর সামর্ এই সুহাময়ল 
পক্তরব্ামরর 'পাক্তরব্াক্তরক িন্দ্ব'-এর তুলনােূলক আমলাচনা করা গযমত পামর।  
 

ধ্রা যাক, েক্কা ও তার আমে পামের সেস্ত জনপে এখন েুেক্তরক (Polytheist) 
কুরাইেমের েখল ও পেচারিায় সেৃদ্ধ! আর ইসলাে ধ্েথ প্রক্ততষ্ঠার প্রমচষ্টায় েুহাম্মে 
ক্তব্ন আব্েুল্লাহ নামের এক গলামকর গনতৃমত্ব ব্তথোন "ইসলাক্তেক গস্টি (IS)" সং ঠনক্তি 
েক্তেনায় গহড-গকায়ািথার স্থাপন কমর কুরাইে কামফলায় হােলা সহ চতুক্তেথমকর ক্তব্ক্তেন্ন 
স্থামন তামের নৃেংস কাযথকলাপ পক্তরচালনা করমে [হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ:গপ্রক্ষাপি (পব্থ 
১১১)]। গসই অব্স্থায় েক্কার েুেক্তরক পক্তরব্ামরর এক সন্তান ইসলাে ধ্েথ গ্রহি কমরমে 
ও গস 'ইসলাক্তেক গস্টি" েলক্তির সামর্ গযা  গেয়ার জনয 'ক্তহজরত' করমত েৃঢ় প্রক্ততজ্ঞ। 
এই পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমত তার ক্তপতা, পক্তরব্ার সেসয ও অনযানয কুরাইেরা গসই 
সন্তানক্তিমক ক্তব্ক্তেন্ন উপাময় পূব্থধ্মেথ ক্তফক্তরময় আনার গচষ্টা করমেন এব্ং গস গযন গ াপমন 
পাক্তলময় ক্ত ময় 'ইসলাক্তেক গস্টি' সং ঠনক্তির সামর্ গযা  ক্তেমত না পামর, তার জনয তাাঁরা 
তামক ব্াক্তড়মত আব্দ্ধ কমর গরমখমেন। অতাঃপর পরব্তথী ঘিনাক্তি ওপমর ব্ক্তিথত 
হুোইক্তব্য়া ঘিনাক্তির অনুরূপ। এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত এই সন্তামনর ক্তপতার আচরি গযেনক্তি 
হমত পামর, সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর আচরিও ক্তঠক গতেনক্তিই ক্তেল! 
 

ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত আবু্ জানোল ক্তব্ন আের-
এর এই উপাখযানক্তিমক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর প্রক্তত েুহাম্মে ক্তব্শ্বস্ততার এক অননয উোহরি 
ক্তহসামব্ ক্তব্শ্বব্াসীর উমেমেয 'ব্য়ান' কমর চমলমেন। তাাঁমের োক্তব্ এই গয: "হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধর' প্রক্ততক্তি েমতথর প্রক্তত েুহাম্মে এতই ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন গয, চুক্তি স্বাক্ষমরর আম ই 
কুরাইেমের কামে প্রক্ততশ্রুত েমতথর প্রক্তত শ্রদ্ধা জাক্তনময় আবু্-জানোলমক ক্ততক্তন 
কুরাইেমের কামে গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন!" তাাঁমের এই োব্ীক্তি এমক্কব্ামরই "গনা গসে 
ও ননমসে!" (পব্থ ২২)! কী োমব্? 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2013/01/blog-post_5567.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2013/01/blog-post_5567.html
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The Devil is in the Detail! (পব্থ: ১১৩) 
গয গকামনা চুক্তি ব্লব্ত হয়, তা েুই পমক্ষর প্রক্ততক্তনক্তধ্ োরফত স্বাক্ষক্তরত হওয়ার পর 
গর্মক, যক্তে না কখন গর্মক তা ব্লব্ত হমব্ তার সুক্তনক্তেথষ্ট তাক্তরখ গসই চুক্তিপমে 
উমল্লক্তখত না র্ামক। 
 

১) হুোইক্তব্য়ায় গয-চুক্তিেমতথ েুহাম্মে রাজী হময়ক্তেমলন, তা হমলা, “কুরাইেমের গকান 
ব্যক্তি যক্তে েুহাম্মমের কামে আমস তমব্ েুহাম্মে তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন" - 
যা তখনও স্বাক্ষক্তরত হয়ক্তন। এই ঘিনাক্তির আম  কুরাইে ও েুহাম্মমের সামর্ এ ধ্রমনর 
গকামনা চুক্তিপে কখমনাই সংঘক্তিত হয়ক্তন, গযখামন উমল্লক্তখত আমে গয, "কুরাইেমের 
গকান ব্যক্তি যক্তে েুহাম্মমের কামে আমস তমব্ েুহাম্মে তামক তাাঁমের কামে গফরত 
গেমব্ন না!"  
 

    গযখামন এ ধ্রমনর গকামনা চুক্তি এই ঘিনার আম  কখমনাই সংঘক্তিত হয়ক্তন, গসখামন 
েুহাম্মে কীমসর ক্তেক্তত্তমত োক্তব্ করমত পামরন গয, ক্ততক্তন আবু্-জানোল-গক তাাঁর ক্তপতার 
কামে গফরত গেমব্ন না? গকান অক্তধ্কামর? গেমলক্তি আব্োর ধ্মরমে তাই? ক্তপতা-োতা 
ও গেমলক্তির পক্তরব্ার ক্তক তা হমত ক্তেমত পামরন? আবু্ জানোল-গক তার পক্তরব্ামরর 
কামে গফরত না গেয়ার প্রশ্ন এমকব্ামরই অব্ান্তর! 

       আরও সহজোমব্ এই ক্তব্ষয়ক্তি বু্েমত হমল ওপমর ব্ক্তিথত 'ইসলাক্তেক গস্টি' উোহরিক্তি 
আব্ারও ব্যব্হার করা গযমত পামর। "--গেমলক্তি ব্াক্তড় গর্মক পাক্তলময় এমস তার ক্তপতার 
সােমনই 'ইসলাক্তেক গস্টি' প্রধ্ামনর কামে ব্ায়না ধ্মরমে গয, গস তার েমল গযা  ক্তেমত 
চায়।" গেমলক্তি ব্ায়না ধ্মরমে ব্মলই 'ইসলাক্তেক গস্টি' প্রধ্ান তামক তার পক্তরব্ার ও 
অনযানয স্বজনমের কাে গর্মক ক্তনময় আসার গকামনা নযায়সঙ্গত অক্তধ্কার রামখন না।  
 
২) শুধু্ তাইই নয়, যক্তে েতথক্তি তার ক্তব্পরীতক্তিও হমতা; অর্থাৎ "কুরাইেমের গকান 
ব্যক্তি যক্তে েুহাম্মমের কামে আমস তমব্ েুহাম্মে তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
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না" - যা তখনও স্বাক্ষক্তরত হয়ক্তন, তর্াক্তপ তা স্বাক্ষক্তরত না হওয়ার কারমি েুহাম্মমের 
গকামনা সব্ধ্ (Legal) অক্তধ্কারই গনই, যার োধ্যমে ক্ততক্তন আবু্ জানোল-গক েক্তেনায় 
ক্তনময় যাওয়ার োক্তব্ উত্থাপন করমত পামরন। কারি গয গকান চুক্তি ব্লব্ত হয় তা েুই 
পমক্ষর প্রক্ততক্তনক্তধ্ োরফত স্বাক্ষক্তরত হওয়ার পর, তার আম  নয়। গসমক্ষমেও, আবু্ 
জানোল-গক তাাঁর পক্তরব্ামরর কামে গফরত না গেয়ার প্রশ্ন অব্ান্তর! 

 

এক কর্ায়, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পক্তরক্তস্থক্ততমত েুহাম্মে গকামনাোমব্ই আবু্ জানোল-গক 
েক্তেনায় ক্তনময় গযমত পামরন না।  
 

>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা সুস্পষ্ট, তা হমলা: আবু্ জানোল ইসলাে ধ্েথ 
গ্রহি কমরক্তেমলন ও তার পক্তরব্ার সেসযরা তামের এই সন্তানক্তিমক োরীক্তরক োরধ্রসহ 
ক্তব্ক্তেন্নোমব্ পূব্থ ধ্মেথ ক্তফক্তরময় আনার জনয গচষ্টা ও গস গযন পাক্তলময় (ক্তহজরত) েুহাম্মে 
অনুসারীমের সামর্ গযা  ক্তেমত না পামর তার গচষ্টা কমর আসক্তেমলন। কুরাইেরা 
সংঘব্দ্ধোমব্ নব্য েুসলোনমের ওপর যমর্ে অকর্য অতযাচার চালামতন ও তামেরমক 
গজারপূব্থক েক্কা গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন, এই োক্তব্র গয গকামনা ঐক্ততহাক্তসক ক্তেক্তত্ত 
গনই 'আবু্-জানোল' এর এই ঘিনাক্তি তারই এক উজ্জ্বল েৃষ্টান্ত। এই ক্তচে েুহাম্েে 
(কুরান) ও তাাঁর অনুসারীমের োক্তব্র সমূ্পিথ ক্তব্পরীত! কুরাইেরা তাাঁমের ধ্েথান্তক্তরত 
সন্তানমের গজারপূব্থক ধ্মর রাখার গচষ্টা করমেন, ক্তব্তাক্তড়ত করমত নয়। আর েুহাম্মে 
তাাঁমের ধ্েথান্তক্তরত সন্তানমের উপমেে ক্তেমেন, "আল্লাহ গতাোমক পলায়মনর একিা 
উপায় প্রোন করমব্।" 
  
েুহাম্মমের রক্তচত কুরান ও আক্তে উৎমস েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ক্তিথত ক্তব্ক্তেন্ন 
ঘিনাপ্রব্ামহর তর্য-উপামত্তর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমি আেরা প্রায় ক্তনক্তশ্চতরূমপই জানমত 
পাক্তর গয, কুরাইেরা নব্য েুসলোনমের েক্কা গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমরনক্তন, এেনক্তক 
েুহাম্মেমকও নয়! উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন ক্তব্ক্তেন্ন প্রমলােন ও হুেক্তকর োধ্যমে 
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েুহাম্মে ক্তনমজই তাাঁর অনুসারীমের তাক্তড়ময় ক্তনময় এমসক্তেমলন। এ ক্তব্ষময়র আংক্তেক 
আমলাচনা "তারা ব্মলাঃ এ েূখমণ্ড আেরা ক্তেলাে অসহায়! ও 'েয়তামনর ব্ানী'- প্রাপক 
ও প্রচারক েুহাম্মে!" পমব্থ (পব্থ: ৪১-৪২) করা হময়মে, ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'আইয়যামে 
জাক্তহক্তলয়াত ও ক্তহজরত' অধ্যাময় করা হমব্। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্ততগুমলা গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) 
কতৃথক ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর 
েয়জন ক্তব্ক্তেষ্ট অনুব্ােকারীর পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।]  
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১২১: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১১: উের ইব্মন খাত্তামব্র অক্তেপ্রায়! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁচানব্বই  

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর গব্ে ক্তকেু েমতথ রাক্তজ হময় স্বমঘাক্তষত আমখক্তর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) যখন উেরা পালন না কমরই েক্তেনা প্রতযাব্তথমনর ক্তসদ্ধান্ত 
ক্তনময়ক্তেমলন, তখন তাাঁর প্রায় সেস্ত অনুসারী কী কারমি অতযন্ত হতাোগ্রস্ত হময় 
পমড়ক্তেমলন; তাাঁমের গসই অতযন্ত হতাোজনক পক্তরক্তস্থক্ততমত আবু্ জানোল ক্তব্ন আের 
নামের গয-ব্যক্তিক্তি ঘিনাস্থমল এমস হাক্তজর হময়ক্তেমলন, গসই ব্যক্তিক্তির সমঙ্গ এই সুহাময়ল 
ক্তব্ন আেমরর সম্পকথ কী ক্তেল; আবু্ জানোল ঘিনাস্থমল হাক্তজর হময় েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের গয-অনুমরাধ্ কমরক্তেমলন, কী কারমি তা ব্াস্তব্ায়মনর আইন ত গকামনা 
অক্তধ্কারই েুহাম্মমের ক্তেল না; চুক্তি স্বাক্ষমরর আম ই কুরাইেমের কামে প্রক্ততশ্রুত 
েমতথর প্রক্তত শ্রদ্ধা জাক্তনময় েুহাম্মে কুরাইেমের কামে আবু্-জানোল-গক গফরত 
পাক্তঠময়ক্তেমলন োক্তব্ক্তি কী কারমি এমক্কব্ামরই "গনা গসে ও ননমসে"; আবু্ জানোল 
গসখামন আসার পর সুহাময়ল তামক োরধ্র কমর েক্কায় গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন, এই 
উপাখযানক্তিমক ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা “েুসলোনমের প্রক্তত কুরাইেমের 
যমর্ে অকর্য অতযাচামরর উোহরি" ক্তহসামব্ প্রক্ততষ্ঠা করার অপমচষ্টায় কী ধ্রমনর 
কলা-গকৌেল অব্লম্বন কমরন, ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
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ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয, তৎকালীন ক্বাব্া েরীমফর েমধ্য ক্তেল ৩৬০ ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন ধ্েথ ও গ ামের গেব্ ও 
গেব্ী েূক্ততথ। গসই একই ঘমরর গেতমর ব্মস তৎকালীন আরমব্ সকল ধ্েথ, ব্িথ ও 
গ ামের োনুষরা উপাসনা করমতন সহ-অব্স্থামনর োধ্যমে। েুহাম্মমের প্রচারিার পূমব্থ 
“শুধু্োে ক্তেন্ন ধ্েথেত অব্লম্বন-পালন ও প্রচার"-এর কারমি েক্কাব্াসী কুরাইে ও 
অনযানয অক্তব্শ্বাসীরা কাউমক কখমনা গকামনা অব্োননা করমতন, ক্তকংব্া গকামনা ব্যক্তি 
তাাঁর ক্তনমজর ধ্েথ ও গেব্-গেব্ীমক তযা  কমর অনয গকান ধ্েথ অব্লম্বন, পালন ও গেব্-
গেব্ীর পূজা করমল তাাঁরা তাাঁমের প্রক্তত অতযাচার করমতন, এেন ইক্ততহাস জানা যায় 
না। েুহাম্মমের প্রর্ে স্ত্রী খাক্তেজা ক্তব্নমত খুয়াক্তলে-এর চাচাত োই ওয়ারাকা ক্তব্ন নওফল 
ক্তেমলন ধ্েথান্তক্তরত ক্তিষ্টান, গস কারমি েক্কাব্াসী গকামনা কুরাইে ও অনযানয অক্তব্শ্বাসীরা 
ওয়ারাকা ক্তব্ন নওফল-গক অসম্মান করমতন, এেন উোহরি গকার্াও গনই; তৎকালীন 
আরমব্র ক্তকেু কুরাইে ক্তেমলন ধ্েথান্তক্তরত এমকশ্বরব্ােী "হাক্তনফ সম্প্রোয়"-এর সেসয, 
যার েমধ্য ক্তেমলন েুহাম্মমের ক্তকেু পক্তরব্ার সেসয ও, ক্তকন্তু গস কারমি তাাঁমের গকামনা 
পক্তরব্ার সেসয ক্তকংব্া গকামনা েক্কাব্াসী কুরাইে তাাঁমেরমক গকামনারূপ অব্োননা ব্া 
অসম্মান করমতন, এেন ইক্ততহাসও গকার্াও খুাঁমজ পাওয়া যায় না ["নৃেংস যাোর সূচনা 
(পব্থ: ৩২)]! এমহন ধ্েথীয় সক্তহষু্ণতার পরে েৃষ্টামন্তর অক্তধ্কারী গসই একই কুরাইে ও 
অনযানয অক্তব্শ্বাসী জনম াষ্ঠী েুহাম্মে এব্ং তাাঁর সহচরমের ক্তব্রুমদ্ধ কী কারমি সাোক্তজক 
প্রক্ততমরাধ্  মড় তুলক্তেমলন, গকন তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর োব্ােমেথ আকৃষ্ট ধ্েথান্তক্তরত 
ব্যক্তিমের প্রক্তত ক্তেমলন ক্তব্রি - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আংক্তেক আমলাচনা "আবু্-লাহাব্ তে 
(পব্থ:১২)”, ও "তারা ব্মল: এ েূখমণ্ড আেরা ক্তেলাে অসহায় (পব্থ: ৪১)" পমব্থ করা 
হময়মে।  
 

সুহাময়ল ক্তব্ন আের যখন তাাঁর পুে আবু্ জানোল-গক কুরাইেমের কামে গফরত 
পাঠামনার ব্যব্স্থা করক্তেমলন, তখন উের ইব্মন খাত্তাব্ লাফ ক্তেময় উমঠ আবু্ জানোল 
এর পামে গহাঁমি যান।  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_4432.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_4432.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_5695.html
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১২০) পর: 
‘-- উের লাফ ক্তেময় উমঠ োাঁড়ান ও আবু্ জানোমলর পাে ক্তেময় গহাঁমি গযমত গযমত 
ব্মলন, "সধ্যথ ধ্ারি কমরা, কারি তারা শুধু্ই েুেক্তরক, তামের রমি (তাব্ারী: 'তামের 
গয গকামনা একজমনর রমি') কুকুমরর রি োড়া আর ক্তকেুই গনই," এব্ং ক্ততক্তন তাাঁর 
তরব্াক্তরর হাতলক্তি তার ক্তনকমি ক্তনময় আমসন। উের প্রায়ই ব্লমতন, "আক্তে আো 
কমরক্তেলাে গয, গস ঐ তরব্াক্তরক্তি গনমব্ ও গসক্তি ক্তেময় তার ক্তপতামক হতযা করমব্; ক্তকন্তু 
োনুষক্তি তার ক্তপতামক খুন করা হমত ক্তব্রত র্ামক ও এইোমব্ ঘিনাক্তির পক্তরসোক্তপ্ত 
ঘমি।”’   
 

আল-ওয়াক্তকক্তেক্তর (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
‘--উের ব্মলন, "আক্তে লাফ ক্তেময় আবু্ জানোমলর ক্তনকি আক্তস ও তার পাে ক্তেময় 
গহাঁমি যাই।" সুহাময়ল ক্তব্ন আের তামক ধ্াক্কা গেয়, উের ব্মলন, "গহ আবু্ জানোল, 
সধ্যথ ধ্ারি কমরা, তারা অব্েযই অক্তব্শ্বাসী ও তামের গয গকামনা জমনর রমি কুকুমরর 
রি। যা সুক্তনক্তশ্চত, তা হমলা এই গয, গস গযেন একজন োনুষ, তুক্তেও একজন োনুষ, 
ক্তকন্তু গতাোর কামে আমে তরব্াক্তর।"  
 

উের প্রতযাো কমরক্তেমলন গয, আবু্ জানোল গযন গসই তরব্াক্তরক্তি গনয় ও তা ক্তেময় 
তার ক্তপতামক আঘাত কমর। ক্তকন্তু ঐ গলাকক্তি তার ক্তপতামক তা করা গর্মক সংযত হয়। 
উের ব্মলন, "গহ আবু্ জানোল, অব্েযই একজন গলাক আল্লাহর খাক্ততমর তার ক্তপতামক 
খুন করমত পামর। আল্লাহর কসে, যক্তে আোমের ক্তপতারা আোমের আক্রেি কমর, 
আেরা আল্লাহর নামে অব্েযই তামের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমব্া, একজমনর খাক্ততমর আর 
একজন।" আবু্ জানোল উেমরর ক্তনকিব্তথী হয় ও ব্মল, "তুক্তে গকন তামক খুন করমল 
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না?" উের জব্ামব্ ব্মল, "আল্লাহর নব্ী আোমক তা করমত ক্তনমষধ্ কমরক্তেমলন।" আবু্ 
জানোল ব্মল, "আল্লাহর নব্ীর প্রক্তত গতাোর আনু তয ক্তক আোর গচময়ও গব্ক্তে?"   
 

উের ও তার সামর্ অব্ক্তস্থত আল্লাহর নব্ীর অনুসারীরা ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আপক্তন 
ক্তক আোমের ব্মলনক্তন গয, আপক্তন পক্তব্ে কাব্া ঘমর প্রমব্ে করমব্ন, কাব্া ঘমরর চাক্তব্ক্তি 
গ্রহি করমব্ন ও আরাফামত যারা োাঁক্তড়ময় আমে, গসই গলাকমের কামে ক্ত ময় োাঁড়ামব্ন? 
ক্তকন্তু এখন পযথন্ত না আোমের কুরব্াক্তনর পশুগুমলা, না আেরা কাব্া ঘমর ক্ত ময় গপৌঁেমত 
পারলাে।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন,  
 

"আক্তে ক্তক ব্মলক্তেলাে গয, গতাোমের এই যাোক্তিমতই আক্তে তা করমব্া?" উের ব্মল, 
"না।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গতােরা অব্েযই তামত প্রমব্ে করমব্! আক্তে কাব্া ঘমরর 
চাক্তব্ক্তি গ্রহি করমব্া ও েক্কার গেতমর আোর ও গতাোমের োর্ার চুল েুণ্ডন করমব্া। 
অতাঃপর আক্তে আরাফামত উপক্তস্থত গলাকমের সামর্ ক্ত ময় োাঁড়ামব্া।" 
 

অতাঃপর আল্লাহর নব্ী উেমরর কামে আমসন ও ব্মলন, "তুক্তে ক্তক ওহুে-এর ঐ ক্তেনক্তির 
কর্া েুমল ক্ত ময়ে, যখন তুক্তে কারও জনয অমপক্ষা না কমর ওপমর উমঠ যাক্তেমল, আর 
আক্তে ক্তচৎকার কমর গতাোর েমনামযা  আকষথি কমর গতাোর আমখরামতর কর্া েমন 
কক্তরময় ক্তেক্তেলাে? তুক্তে ক্তক আল-আহযাব্ এর ঐ ক্তেনক্তির কর্া েুমল ক্ত ময়ে, যখন তারা 
ওপর ও ক্তনচ গর্মক গতাোমের কামে এমসক্তেল ও গতাোমের েমন হময়ক্তেল গয, 
গতাোমের হৃৎক্তপণ্ডক্তি কমণ্ঠর কামে এমস হাক্তজর হময়মে? তুক্তে ক্তক গসই ক্তেমনর কর্া 
েুমল ক্ত ময়ে?" আল্লাহর নব্ী তামেরমক ঐ ঘিনাগুমলা স্মরি কক্তরময় গেয়া শুরু কমরন: 
গতােরা ক্তক েুমল ক্ত ময়ে ঐ ক্তেমনর কর্া? েুসলোনরা ব্মল, "আল্লাহ ও তার নব্ীর 
সহায়, আেরা তা েুমল ক্ত ময়ক্তেলাে ও আপক্তন আোমের তা স্মরি কক্তরময় ক্তেময়মেন। 
অব্েযই আল্লাহ ও তার কাযথকলামপর ক্তব্ষময় আপক্তন আোমের গচময় গব্ক্তে 
জ্ঞানসম্পন্ন।"'- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
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ইমাম িুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) িণঘো:  
এই প্রসসে ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৩:৫০:৮৯১) মুহাম্মদ ইিসে ইশাক, আল-তািারী ও 
আল-ওয়াবকবদর ওপসর িবণঘত িণঘোরই অেুরূপ; পার্থকয হমলা এই গয, েুেক্তরকমের 
ক্তব্রুমদ্ধ উের ইব্মন খাত্তামব্র অোনুক্তষক ঘৃিা ('তামের রমি কুকুমরর রি োড়া আর 
ক্তকেুই গনই') ও আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল গযন তাাঁর জেোতা ক্তপতামক খুন কমর 
এই অক্তেপ্রাময় উের গয তাাঁর তরব্াক্তর সমেত আবু্ জানোমলর পামে ক্ত ময়ক্তেমলন, এ 
ক্তব্ষময়র গকামনা উমল্লখই ইোে বু্খারী কমরনক্তন। [4]  
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল তাব্ারী ও আল ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় 
আেরা জানমত পাক্তর গয, যখন সুহাময়ল ক্তব্ন আের তাাঁর পুে আবু্ জানোলমক ক্তনময় 
কুরাইেমের কামে গফরত পাঠাক্তেমলন, তখন েুহাম্মমের ক্তপ্রয় অনুসারী উের ইব্মন 
খাত্তাব্ লাফ ক্তেময় উমঠ োাঁড়ান ও কুরাইেমের অকথ্য োষায়  ালা াক্তল করমত করমত 
তাাঁর তরব্াক্তর ক্তনময় আবু্ জানোমলর কামে যান। তাাঁর উমেেয ক্তেল এই গয, আবু্ 
জানোল গযন তাাঁর গসই তরব্াক্তরক্তি গনন ও তা ক্তেময় তাাঁর ক্তপতামক খুন কমরন। 
েুহাম্মমের আেমেথ েীক্তক্ষত হওয়ার পর কুরাইেমের এই ধ্েথান্তক্তরত একান্ত পক্তরব্ার 
সেসয, ব্নু্ধ-ব্ান্ধ্ব্ ও ক্তনকি-আত্মীয়রা েক্কায় গফমল আসা তাাঁমের পক্তরব্ার সেসয, ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্ ও ক্তনকি-আত্মীয়মের প্রক্তত কীরূপ অোনুক্তষক ঘৃিা গপাষি করমতন, তার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা ব্ের যুদ্ধ অধ্যাময় (পব্থ: ৩০-৪৩) করা হময়মে। এই গসই উের ইব্মন খাত্তাব্, 
ক্তযক্তন ব্ের যুমদ্ধ ধৃ্ত কুরাইেমের কী করা হমব্, গস ক্তব্ষময় েুহাম্মেমক পরােেথ 
ক্তেময়ক্তেমলন:  
 

"আপক্তন তামের অেুক অেুক-গক আোর হামত গসাপেথ করমব্ন যামত আক্তে তামের 
কল্লা কািমত পাক্তর; আপনার উক্তচত হােজার োই [আল-আব্বাস]-গক তার কামে গসাপেথ 
করা, যামত গস তার োইময়র কল্লা কািমত পামর এব্ং আক্তকল-গক আলীর কামে গসাপেথ 
করা, যামত গস তার োইময়র কল্লা কািমত পামর। তামত আল্লাহ জানমব্ গয, আোমের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/03/blog-post_21.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_226.html
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অন্তমর অক্তব্শ্বাসীমের জনয গকামনারূপ প্রশ্রয় গনই।" [ক্তব্স্তাক্তরত: ব্ন্দীমের ক্তব্ষময় ক্তসদ্ধান্ত 
-ক্তক ক্তেল"আল্লাহর" পেন্দ?" (পব্থ: ৩৬)] 
 

এই গসই উের ইব্মন খাত্তাব্ ক্তযক্তন ব্ের যুমদ্ধ আবু্ হুমেইফা ক্তব্ন ওতব্া নামের এক 
েুহাম্মে অনুসারীমক তাাঁর নযায়সঙ্গত প্রশ্ন, আোমেরমক খুন করমত হমব্ আোমের 
ক্তপতামক, পুেমক, োইমক এব্ং পক্তরব্ার-পক্তরজনমেরমক ক্তকন্তু আব্বাসমক [েুহাম্মমের 
চাচা] ক্তেমত হমব্ গেমড়?" উত্থাপমনর কারমি তাাঁমক খুন করার হুেক্তক প্রেেথন কমরক্তেমলন  
[ক্তব্স্তাক্তরত: "লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন ব্নাে সক্তহষু্ণতা" (পব্থ: ৩১)] 
আক্তে উৎমসর সকল ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর এই পযথাময় উের ইব্মন খাত্তাব্ সহ েুহাম্মমের প্রায় সেস্ত অনুসারী 
েুহাম্মমের প্রক্তত ক্তব্শ্বাস হাক্তরময়ক্তেমলন। আর তার কারিক্তিও অতযন্ত স্পষ্ট, “েুহাম্মমের 
প্রক্ততশ্রুক্ততর সমূ্পিথ ক্তব্পরীত পক্তরক্তস্থক্ততর সমু্মখীন হওয়া।” যখন তাাঁরা েুহাম্মেমক এ 
ক্তব্ষময় প্রশ্ন কমরন, তখন েুহাম্মে োক্তব্ কমরন গয, তাাঁর গসই প্রক্ততশ্রুক্তত গয তাাঁমের এই 
যাোয়ই সতয হমব্, তা ক্ততক্তন ব্মলনক্তন। অর্থাৎ রামতর অন্ধকামর ক্তনরীহ ব্াক্তিজয গফরত 
কুরাইে কামফলার ওপর অতক্তকথত আক্রেি কমর তাাঁমের খুন-ব্ন্দী ও সম্পে লুি করার 
জনয গযেন ক্ততক্তন োয়ী নন, োয়ী হমলা আক্রান্ত গসই কুরাইেরা (পব্থ: ২৮-২৯); ব্ক্তন 
গকইনুকা গ ােমক উমেে করার জনয গযেন ক্ততক্তন োয়ী নন, োয়ী যামেরমক ক্ততক্তন 
উমেে কমরমেন, তাাঁরা (পব্থ: ৫১); ওহুে যুমদ্ধর চরে ব্যর্থতার জনয গযেন ক্ততক্তন োয়ী 
নন, োয়ী হমলা তাাঁর অনুসারীমের েুব্থল 'ইোন' (পব্থ: ৫৪-৭১); ওহুে যুমদ্ধর পর ব্ক্তন 
নাক্তের গ ােমক উমেে করার জনয গযেন ক্ততক্তন োয়ী নন, োয়ী হমলা যামেরমক ক্ততক্তন 
উমেে কমরমেন, গসই ব্ক্তন নাক্তের গ াে (পব্থ: ৫২ ও ৭৫); খন্দক যুমদ্ধর চরে ব্যর্থতার 
জনয গযেন ক্ততক্তন োয়ী নন, োয়ী হমলা তাাঁর অনুসারীমের 'ইোমনর' েুব্থলতা (পব্থ: ৭৭-
৮৬); খন্দক যুমদ্ধর অব্যব্ক্তহত পমরই ব্ক্তন কুরাইজা গ ামের সেস্ত প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমক 
এক এক কমর  লা গকমি খুন কমর তাাঁমের ব্উ-ব্াচ্চা ও সম্পে ো াোক্ত  কমর গনয়ার 
জনয গযেন ক্ততক্তন োয়ী নন, োয়ী হমলা আক্রান্ত ব্ক্তন কুরাইজা গ ামের ব্উ-ব্াচ্চা ও 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/05/blog-post_4838.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/05/blog-post_4838.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/03/blog-post_29.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/03/blog-post_1332.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_70.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_70.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_70.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/11/blog-post_71.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/03/blog-post_13.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/05/blog-post_33.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/07/blog-post_87.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/07/blog-post_87.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/08/blog-post_8.html
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যামেরমক ক্ততক্তন খুন কমরমেন, তাাঁরা (পব্থ: ৮৭-৯৫); গসই একই ধ্ারাব্াক্তহকতায় "কাব্া 
ঘমরর চাক্তব্ কাক্তঠ তাাঁর হামত" স্বপ্ন-েেথমনর গঘাষিা ক্তেময় ১৪০০ অনুসারী জমড়া কমর 
েক্কায় আসার পর তা সমূ্পিথরূমপ ব্যর্থ হওয়ার জনযও গতেক্তন ক্ততক্তন গকামনাোমব্ই োয়ী 
নন, োয়ী হমলা তাাঁর অনুসারীরা, "তাাঁরা তাাঁমক েুল বু্মেমেন!" স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী 
েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ সব্থোই তাাঁর সেস্ত ব্যর্থতার োয়োর অমনযর উপর চাক্তপময় 
ক্তেময়মেন। ক্ততক্তন তাাঁর ক্তনজস্ব কমেথর োয়ব্দ্ধতা (Accountability) কখমনা স্বীকার 
কমরনক্তন! 
 

অতাঃপর েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের স্মরি কক্তরময় গেন গয, ওহুে যুমদ্ধ তাাঁমের কী হাল 
হময়ক্তেল, "আর গতােরা ওপমর উমঠ যাক্তেমল এব্ং গপেন ক্তেমক ক্তফমর তাকাক্তেমল না 
কামরা প্রক্তত, অর্চ রসূল ডাকক্তেমলন গতাোক্তে মক গতাোমের গপেন ক্তেক গর্মক (কুরান: 
৩:১৫৩)" [ক্তব্স্তাক্তরত: 'নব্ী গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসাৎ!' (পব্থ: ৬৯) পমব্থ]। ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের 
আরও স্মরি কক্তরময় গেন গয, খন্দক (আল-আহযাব্) যুমদ্ধ তাাঁমের কী হাল হময়ক্তেল, 
"যখন তারা গতাোমের ক্তনকিব্তথী হময়ক্তেল উচ্চ েূক্তে ও ক্তনম্নেূক্তে গর্মক এব্ং যখন 
গতাোমের েৃক্তষ্টভ্রে হক্তেল, প্রাি কণ্ঠা ত হময়ক্তেল (কুরান: ৩৩:১০)" [ক্তব্স্তাক্তরত: 
"েুহাম্মমের উৎমকাচ!" (পব্থ: ৮১)] 
 

উমল্লখয, আক্তে উৎমসর সকল 'ক্তসরাত (েুহাম্মমের জীব্নী)' গলখকমের ব্ক্তিথত যাময়ে 
ক্তব্ন হাক্তরর্ার গনতৃমত্ব অোনুক্তষক নৃেংসতায় উমম্ম ক্তকরফা হতযাকামণ্ডর (পব্থ:১১০) ব্িথনা, 
উরওয়া ক্তব্ন োসুে-গক গেয়া আবু্ ব্কমরর সুক্তনক্তেথষ্ট (''আল-লাত এর ে ােুর/েুধ্ 
গচাষ!") অশ্রাব্য- াক্তল ব্ষথমির ব্িথনা (পব্থ:১১৫), আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল গয সুহাময়ল 
ক্তব্ন আেমররই পুে সন্তান ক্তেমলন, এই গুরুত্বপূিথ তমর্যর ব্িথনা (পব্থ: ১২০) কুরাইেমের 
প্রক্তত উের ইব্মন খাত্তামব্র ওপমর ব্ক্তিথত অোনুক্তষক ঘৃিা ('তামের রমি কুকুমরর রি 
োড়া আর ক্তকেুই গনই') ও পুে আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল গযন তাাঁর জেোতা ক্তপতামক 
হতযা কমর, এই উমেমেয তরব্াক্তর সমেত উের গয আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়মলর পামে 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/10/blog-post_70.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=3&&ano=200&&st=150&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=3&&ano=200&&st=150&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/02/blog-post_64.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=33&ano=73&st=0
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_65.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_65.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_91.html
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ক্ত ময় োাঁক্তড়ময়ক্তেমলন - ইতযাক্তে অতযন্ত প্রািব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত (vivid and detailed) 
উপাখযানগুমলা 'হাক্তেস' গ্রমন্থর ক্তব্ক্তেষ্ট গলখকরা উমল্লখই কমরনক্তন। ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রন্থ 
পামঠর সেয় এই ক্তব্মেষ পযািানথ-ক্তি প্রায় সব্থেই পক্তরলক্তক্ষত হয়। 
  
প্রশ্ন হমলা: কী কারমি 'ক্তসরাত ও হাক্তেস' গলখকমের ব্িথনার এই পার্থকয?  
এই প্রসমঙ্গর আমলাচনায় ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েূলত: গয েু'ক্তি োক্তব্ প্রায় 
সব্ গক্ষমেই কমর র্ামকন, তা হমলা,  
 

১) "ক্তসরাত গলখকরা যর্াযর্ 'ইসনাে' অনুসরি কমরন নাই":  
অর্থাৎ, 'ক্তসরাত' এর গলখক ি 'হাক্তেস' গ্রমন্থর গলখক মির েত সাব্ধ্ানতা অব্লম্বন 
কমর সেসােক্তয়ক পূব্থব্তথী প্রজমের গকামনা ক্তনেথরমযা য প্রতযক্ষেেথী ব্যক্তিমের কাে 
গর্মক েুহাম্মমের নব্ী জীব্মনর গকামনা ক্তব্মেষ ঘিনার গেৌক্তখক ব্িথনা সংগ্রহ কমর তা 
তাাঁমের অব্যব্ক্তহত (Immediate) পমরর প্রজমের গলাকমের কামে গেৌক্তখকোমব্ ব্িথনার 
োধ্যমে ধ্ারাব্াক্তহকোমব্ গসই ঘিনাক্তির ব্িথনা এক প্রজমের গলাকমের কাে গর্মক 
অব্যব্ক্তহত পমরর প্রজমের গলাকমের কামে গপৌঁোমনার পদ্ধক্তত ('ইসনাে') যর্াযর্োমব্ 
অনুসরি কমরনক্তন। তাই ক্তসরাত গলখকমের এই সব্ ব্িথনা 'অ-সক্তহ (not authentic) 
ও অগ্রহিমযা য’। 
 

২) "ইহুক্তেমের কাে গর্মক সং ৃহীত":  
অর্থাৎ, 'ক্তসরাত' গলখকরা তাাঁমের এই সব্ ব্িথনার অমনকিাই তৎকালীন ইহুক্তেমের কাে 
গর্মক সংগ্রহ কমরমেন, ক্তব্মেষ কমর েুহাম্মে ইব্মন ইোক। তাই তা গ্রহিমযা য নয়। 
>> প্রর্েতাঃ গয ক্তব্ষয়ক্তি আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা: 
আক্তে উৎমসর পূিথাঙ্গ (Complete) 'ক্তসরাত' গ্রন্থগুমলা রক্তচত হময়মে েুহাম্মমের েৃতুযর 
প্রায় ১১০- ১৪০ ব্েমরর েমধ্য, আর 'হাক্তেস' গ্রন্থগুমলা রক্তচত হময়মে তারও প্রায় 
একেত ব্েমরর ও অক্তধ্ক পমর, েুহাম্মমের েৃতুযর ২০০ ব্েমররও অক্তধ্ক পমর। অর্থাৎ 
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প্রতযক্ষেেথী ক্তকংব্া সেসােক্তয়ক গলাকমের কাে গর্মক তাাঁমের অব্যব্ক্তহত পমরর প্রজমের 
গলামকরা (‘প্রর্ে প্রজে’ - যামের অমনমকই ক্তেমলন তাাঁমেরই সন্তান-সন্তক্তত, পক্তরব্ার-
পক্তরজন, ক্তকংব্া পক্তরক্তচত-জন) েুহাম্মমের জীব্মনর গকামনা ক্তব্মেষ ঘিনার গেৌক্তখক ব্িথনা 
সংগ্রহ কমর তা তাাঁরা তাাঁমের ক্তিতীয় ও তৃতীয় প্রজমের গলাকমের শুক্তনময়মেন, গসই 
সব্ ক্তিতীয় ও তৃতীয় প্রজমের গলাকমের কাে গর্মক সংগ্রহ কমর তৃতীয় প্রজমের 
গলখক ি রচনা কমরমেন ক্তসরাত গ্রন্থ। েুমখ েুমখ প্রচাক্তরত গসই একই ঘিনার ব্িথনা 
পিে ও ষষ্ঠ প্রজমের গলাকমের কাে গর্মক সংগ্রহ কমর পিে ও ষষ্ঠ প্রজমের 
গলখক ি রচনা কমরমেন হাক্তেস গ্রন্থ। ষষ্ঠ প্রজমের গলখমকর রক্তচত েুমখ েুমখ প্রচাক্তরত 
গকামনা ক্তব্মেষ ঘিনার ব্িথনা, তৃতীয় প্রজমের গলখকমের রক্তচত গসই একই ঘিনার 
ব্িথনার গচময় কে গ্রহিমযা য এেন োক্তব্ অমযৌক্তিক। আর "ইহুক্তেমের কাে গর্মক 
সং ৃহীত" োক্তব্ক্তি যক্তে েতো  সতযও হয়, তর্াক্তপ ক্তব্ক্তজত ও অতযাচাক্তরত জনম াষ্ঠীর 
(ইহুক্তে ও অনযানয অক্তব্শ্বাসী) গলাকমের কাে গর্মক সংগ্রহীত গকামনা ক্তব্মেষ ঘিনার 
ব্িথনা, অতযাচারী ও ক্তব্জয়ী জনম াষ্ঠীর (ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী) কাে গর্মক সংগ্রহীত গসই 
একই ঘিনার ব্িথনার গচময় কে গ্রহিমযা য, ক্তব্জয়ী েল অনুসারীমের এেন োক্তব্ 
ক্তনাঃসমন্দমহ অক্তেসক্তন্ধেূলক। 
>> আর ক্তিতীয় গয ক্তব্ষয়ক্তি আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা:  
ইসলামের একান্ত প্রার্ক্তেক ও অতযাব্েযকীয় েতথ অনুযায়ী গকামনা ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীর 
পমক্ষই েুহাম্মমের গকামনারূপ "গনক্ততব্াচক চক্তরে" কল্পনা করাও অসম্ভব্! আক্তে উৎমসর 
'ক্তসরাত' গলখকমের এ সকল ব্িথনা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গেৌযথব্ীযথ ও ক্ষেতার 
উপাখযান ক্তহসামব্ ব্ক্তিথত হময়মে। তাাঁমের পমক্ষ ধ্ারিা করাও সম্ভব্ ক্তেল না গয, তাাঁমের 
ক্তলক্তখত এই ঘিনাগুমলা েত েত ব্ের পমর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের নৃেংস সন্ত্রাসী 
কেথকামণ্ডর উমল্লখমযা য েক্তলল ক্তহসামব্ ক্তব্শ্বব্াসীর কামে প্রক্ততপােয হমব্। ক্তকন্তু ক্তসরাত 
পরব্তথী যুম র অক্তধ্কাংে গলখকরা যুম  যুম  'সেময়র সামর্ তাল ক্তেক্তলময়' েুহাম্মমের 
জীব্ন ইক্ততহামসর গয গকামনা গনক্ততব্াচক চক্তরমের ব্িথনামক ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত "অ-সক্তহ" 
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আখযা ক্তেময়মেন, অর্ব্া ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত তার সব্ধ্তা প্রোমনর গচষ্টা কমরমেন; আজমকর 
অক্তধ্কাংে ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীরাও এই ধ্ারাব্াক্তহকতার ব্যক্ততক্রে নয়। েুহাম্মেমক "জ মতর 
গশ্রষ্ঠ োনব্" ক্তহসামব্ প্রক্ততষ্ঠা ও ক্তনমজর ক্তব্শ্বাসমক ক্তিক্তকময় রাখার প্রমচষ্টায় তর্াকক্তর্ত 
েডামরি েুসলোনমের এক্তি এক অতযন্ত সহজাত ও অতযাব্েযকীয় প্রবৃ্ক্তত্ত [ক্তব্স্তাক্তরত: 
"ক্তসরাত রাসুল আল্লাহ (পব্থ:৪৪)" ও "জ্ঞান তে (পব্থ:১০)" পমব্থ]। ক্তসরাত রচনার 
একেত ব্েমররও অক্তধ্ক পমরর প্রজমের ক্তব্ক্তেষ্ট হাক্তেস ব্িথনাকারী ও গ্রন্থকাররা এই 
একই সহজাত ও অতযাব্েযকীয় প্রবৃ্ক্তত্তর অক্তধ্কারী ক্তেমলন না, এেন োক্তব্ অমযৌক্তিক 
ও অগ্রহিমযা য।   
 

সতয হমলা, কী কারমি হাক্তেস গ্রমন্থর ক্তব্ক্তেষ্ট গলখক ি ক্তসরাত গ্রমন্থর ক্তব্ক্তেষ্ট গলখকমের 
এই সব্ প্রািব্ন্ত ব্িথনাযুি উপাখযামনর অক্তধ্কাংমেরই গকামনা উমল্লখই কমরনক্তন, তা 
ক্তনক্তশ্চতোমব্ জানা সম্ভব্ নয়। তর্াক্তপ গযৌক্তিকোমব্ই যা অতযন্ত স্বাোক্তব্ক, তা হমলা, 
গয-কারমি ব্তথোন ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েুহাম্মমের যাব্তীয় গনক্ততব্াচক 
চক্তরেমক যর্াসম্ভব্ গ াপন রাখার গচষ্টা কমরন, গয কারমি তাাঁরা েতাব্দীর পর েতাব্দী 
যাব্ত সক্তহ হাক্তেস-রূমপ স্বীকৃত হাক্তেসগুমলামক 'অ-সক্তহ' আখযা গেন, গয-কারমি তাাঁরা 
সমূ্পিথ হাক্তেস গ্রন্থমকই অস্বীকার কমর ‘শুধু্ কুরান (Quran only)’ ক্তব্শ্বাসী েুসলোন 
সামজন, গসই একই কারমি 'ক্তসরাত' রচনার এক েত ব্েমরর গব্ক্তে পমর ক্তলক্তখত হাক্তেস 
ব্িথনাকারী ও গ্রন্থকাররাও ইসলামের ইক্ততহামসর ঐসব্ অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা উমল্লখ 
কমরনক্তন। আজমকর ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমের েত তাাঁরাও ক্তেমলন অসহায়। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও আল-ওয়াক্তকক্তের 
েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের প্রাসক্তঙ্গক অংেক্তিও সংযুি করক্তে।  
 

The Narrative of Muhammad Ibne Ishaq: 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_86.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/08/blog-post_4900.html
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'Umar jumped up and walked alongside Abu Jandal saying, 'Be patient for they 
are only polytheists; the blood of one of them (Tabari: ‘any of them’) is but the 
blood of a dog,' and he brought the hilt of his sword close up to him. 'Umar used 
to say, 'I hoped that he would take the sword and kill his father with it, but the 
man spared his father and so the matter ended.' [1] 
 
The Narrative of Al-Waqidi: 
‘--Umar said, “I jumped at Abu Jandal and walked at his side.” Suhayl bin Amr 
pushed him, and Umar says, “Be patient, O Abu Jandal, surely they are disbeleivers 
and the blood of one of them is the blood of a dog. Surely he is a man and you 
are a man, but you have a sword.” Umar hoped that Abu Jandal would take the 
sword and strike his father. But the man withheld from his father. Umar said, “O 
Abu Jandal, surely a man may kill his father for God. By God, if our fathers 
attacked us we would surely fight them in God’s name, man for man.” He said: 
Abu Jandal approached Umar and said, “Why do you not kill him?” Umar replied, 
“The messenger of God forbade me.” Abu Jandal said, “Are you more righteous in 
your obedience to the Messeneger of God than I?” -- [3] 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৫ 
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 ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৮ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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 [3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬০৮-৬০৯ 
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 ২৯৯-৩০০ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘---- Umar bin Al-Khattab said, "I went to the Prophet and said, 'Aren't you truly 
the Apostle of Allah?' The Prophet said, 'Yes, indeed.' I said, 'Isn't our Cause just 
and the cause of the enemy unjust?' He said, 'Yes.' I said, 'Then why should we 
be humble in our religion?' He said, 'I am Allah's Apostle and I do not disobey 
Him, and He will make me victorious.' I said, 'Didn't you tell us that we would 
go to the Ka'ba and perform Tawaf around it?' He said, 'Yes, but did I tell you 
that we would visit the Ka'ba this year?' I said, 'No.' He said, 'So you will visit it 
and perform Tawaf around it?' "Umar further said, "I went to Abu Bakr and 
said, 'O Abu Bakr! Isn't he truly Allah's Prophet?' He replied, 'Yes.' I said, 'Then 
why should we be humble in our religion?' He said, 'Indeed, he is Allah's 
Apostle and he does not disobey his Lord, and He will make him victorious. 
Adhere to him as, by Allah, he is on the right.' I said, 'Was he not telling us 
that we would go to the Kaba and perform Tawaf around it?' He said, 'Yes, but 
did he tell you that you would go to the Ka'ba this year?' I said, 'No.' He said, 
"You will go to Ka'ba and perform Tawaf around it." (Az-Zuhri said, " 'Umar 
said, 'I performed many good deeds as expiation for the improper questions I 
asked them.'")’---- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 

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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
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১২২: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১২: চুক্তি স্বাক্ষর - কী ক্তেল তার েতথাব্লী? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তেয়ানবু্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আের যখন তাাঁর পুে আবু্ জানোল-গক েক্কায় গফরত 
পাঠামনার ব্যব্স্থা করক্তেমলন, তখন স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর 
ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারী উের ইব্মন খাত্তাব্ কী উমেমেয আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়মলর পামে 
গহাঁমি ক্ত ময়ক্তেমলন, তাাঁর গসই উমেেয কী কারমি ব্যর্থ হময়ক্তেল; আক্তে উৎমসর সকল 
'ক্তসরাত' গ্রন্থকারমের রক্তচত এই উপাখযান ও অনুরূপ উপাখযামনর ব্িথনার সমঙ্গ 'হাক্তেস' 
গ্রন্থকারমের রক্তচত ব্িথনায় কী ধ্রমির পার্থকয পক্তরলক্তক্ষত হয়; এই পার্থকযগুমলার 
আমলাচনাকামল ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা 'ক্তসরাত' গ্রন্থকারমের ক্তব্রুমদ্ধ 
সাধ্ারিত গকান েু'ক্তি অক্তেমযা  উত্থাপন কমরন; কী কারমি তাাঁমের গসই অক্তেমযা গুমলা 
অমযৌক্তিক ও অক্তেসক্তন্ধেূলক; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), আল-
তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইোে েুসক্তলে (৮২১-
৮৭৫ সাল) প্রেুখ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনার আমলামক স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর হুোইক্তব্য়া অব্স্থানকামল কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ 
সুহাময়ল ক্তব্ন আের-এর সামর্ গয-ক্তলক্তখত সক্তন্ধ চুক্তিমত আব্দ্ধ হময়ক্তেমলন, তার 
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আমলাচনা "চুক্তি আমলাচনা (পব্থ: ১১৯)!" পমব্থ করা হময়মে। অতাঃপর েুহাম্মে সক্তন্ধচুক্তি 
সম্পন্ন কমরন।  
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর পরব্তথী ঘিনাপ্রব্ামহর আমলাচনা শুরুর আম  
এই চুক্তির েতথাব্লীর ক্তেমক আর একব্ার েমনাক্তনমব্ে করা যাক: [1] [2] [3] [4] [5] 
‘তারা আ ােী েে ব্ের যুদ্ধ ব্ন্ধ রাখমব্, যামত জন ি সক্তহংসতা পক্তরহার কমর ক্তনরাপমে 
র্াকমত পামর এই েমতথ গয,  
 

[১] যক্তে গকামনা ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের কামে আমস, 
তমব্ ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন; ক্তকন্তু েুহাম্মমের পমক্ষর গকামনা ব্যক্তি 
যক্তে কুরাইেমের কামে আমস, তমব্ কুরাইেরা তামক তাাঁর কামে গফরত গেমব্ না। 
[২] আেরা এমক অপমরর প্রক্তত েত্রুতা (enmity) প্রেেথন করমব্া না ও গকামনারূপ 
গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার আশ্রয় গনমব্া না। 
[৩] গয গকামনা ব্যক্তি যক্তে েুহাম্মমের সমঙ্গ সংযুি ও চুক্তিব্দ্ধ হমত ইো কমর, তমব্ 
গস তা করমত পারমব্ এব্ং গয গকামনা ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের সমঙ্গ সংযুি ও চুক্তিব্দ্ধ 
হমত ইো কমর, তমব্ গস তা করমত পারমব্।" ব্ানু গখাজা গ াে তৎক্ষিাৎ গসখামন 
গঘাষিা কমর গয, 'আেরা েুহাম্মমের সামর্ সংযুি হলাে' এব্ং ব্ানু ব্কর গ াে 
একইোমব্ কুরাইেমের সমঙ্গ সংযুি হওয়ার গঘাষিা গেয়, আর যুি কমর: 
[৪] 'গতােরা এই ব্ের অব্েযই প্রতযাব্তথন করমব্ ও আোমের ইোর ক্তব্রুমদ্ধ েক্কা 
প্রমব্ে করমব্ না, 
[৫] আর পমরর ব্ের আেরা গতাোর আসার পর্ পক্তরষ্কার রাখমব্া, তুক্তে গতাোর 
অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় গসখামন প্রমব্ে করমত পারমব্ ও গসখামন ক্ততন রাক্তে পযথন্ত 
অব্স্থান করমত পারমব্। গতােরা আমরাহীমের েত অস্ত্র সমঙ্গ আনমত পারমব্, গযেন 
খামপর ক্তেতমর তমলায়ার। গতােরা এর গচময় গব্ক্তে ক্তকেুই সমঙ্গ আনমত পারমব্ না।' 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [6] [7]  
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পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১২১) পর: 
‘চুক্তিনাোক্তি সম্পন্ন করার পর চুক্তিক্তির সাক্ষী হওয়ার জনয আল্লাহর নব্ী েুসলোন ও 
েুেক্তরক প্রক্ততক্তনক্তধ্মের গডমক পাঠান, যামের েমধ্য ক্তেমলন: আবু্ ব্কর ইব্মন আক্তব্ 
কুহাফা, উের ইব্মন আল-খাত্তাব্, আব্েুর রহোন ক্তব্ন আউফ, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সুহাময়ল 
ক্তব্ন আের, সাে ক্তব্ন আবু্ ওয়াককাস, (আল ওয়াক্তকক্তে: 'উসোন ক্তব্ন আফফান, আবু্ 
উব্াময়ো ক্তব্ন জাররাহ, হুয়াময়ক্ততব্ ক্তব্ন আব্ে আল-উযযাহ), োহেুে ক্তব্ন োসলাো 
(তাব্ারী: 'ব্ানু আব্ে আল-আোল গ ামের এক সেসয'), গস সেময়র েুেক্তরক ক্তেকরাজ 
ক্তব্ন হাফস ক্তব্ন আক্তখয়াফ ও এই চুক্তিপমের গলখক আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্। [3] 
 

আল্লাহর নব্ী অপক্তব্ে েূখমণ্ড (Profane country) ক্তেক্তব্র স্থাপন কমরক্তেমলন, প্রায়েই 
ক্ততক্তন পক্তব্ে এলাকায় (Sacred area) প্রার্থনা করমত অেযস্ত ক্তেমলন। চুক্তিনাোক্তি 
সম্পন্ন হওয়ার পর ক্ততক্তন পশুগুমলা কুরব্াক্তন কমরন ও গসখামন ব্মস পমড়ন এব্ং তাাঁর 
োর্ার চুল কাক্তেময় গফমলন। আক্তে শুমনক্তে গয, গসই সেয় গয-ব্যক্তিক্তি তাাঁর োর্ার চুল 
কাক্তেময় ক্তেময়ক্তেমলন, তার নাে ক্তেল ক্তখরাে ক্তব্ন উোইয়া ক্তব্ন আল-ফােল আল-খুযাক্তয় 
(Khirash b. Umayya b. al-Fadl al-Khuza'i); যখন গলামকরা আল্লাহর নব্ীর এ 
সকল কাযথক্রে প্রতযক্ষ কমর, তারা লাফ ক্তেময় উমঠ পমড় ও তারাও তাইই কমর।' 
   
'ইব্মন আব্বাস হইমত ব্ক্তিথত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত < েুজাক্তহে হইমত প্রাপ্ত হময় < আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন আবু্ নাক্তজহ আোমক ব্মলমেন: [8] 
"আল-হুোইক্তব্য়ার ক্তেমন ক্তকেু গলাক তামের োর্ার চুল কাক্তেময় গফমল, পক্ষান্তমর অনযরা 
তামের চুল গোঁমি গফমল।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "যারা চুল কাক্তেময় গফমলমে, তামের 
প্রক্তত আল্লাহর োক্তন্ত ব্ক্তষথত হউক।" তারা ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, যারা চুল গোঁমিমে, 
তামের প্রক্ততও ক্তক?" এই প্রশ্নক্তি তামেরমক ক্ততন ব্ার করমত হময়ক্তেল, যতক্ষমি না 
পক্তরমেমষ ক্ততক্তন গযা  কমরন, "এব্ং যারা চুল গোঁমিমে।" যখন তারা তাাঁমক ক্তজজ্ঞাসা 
কমর জানমত চায়, গকন ক্ততক্তন ব্ারব্ার আল্লাহর োক্তন্ত ব্ষথমির নামোচ্চারি-ক্তি চুল 
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কাোমনা ব্যক্তিমের প্রক্তত সীোব্দ্ধ গরমখক্তেমলন, ক্ততক্তন ব্মলন, "কারি তারা গকামনা সমন্দহ 
কমরক্তন।" 
 

গসই একই উৎস আোমক জাক্তনময়মে গয, আল্লাহর নব্ী হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ ব্মষথ গয-
পশুগুমলা গকারব্াক্তন কমরক্তেমলন, তার েমধ্য ক্তেল আবু্ গজমহমলর একক্তি উি, যার নামক 
ক্তেল ক্তসলোমরর নাক-আংিা; গয-কারমি েুেক্তরকরা হময়ক্তেমলন গরাষাক্তিত (আল-তাব্ারী: 
'ক্ততক্তন এক্তি কমরক্তেমলন, যামত েুেক্তরকরা হয় গরাষাক্তিত’)।' [9] 
 

আল তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা: [7] [10] 
‘েুহাম্মে ক্তব্ন আব্ে আল-আলা < েুহম্মে ক্তব্ন র্াওয়ার < োেুর < আল-যুহক্তর < উরওয়া 
ক্তব্ন আল-যুব্াময়র < আল-ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো; এব্ং ইয়াকুব্ ক্তব্ন ইব্রাক্তহে < 
ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে < আব্েুল্লাহ ক্তব্ন েুব্ারক < োেুর < আল-যুহক্তর < উরওয়া < আল-
ক্তেসওয়ার ক্তব্ন োখরাো ও োরওয়ান ক্তব্ন আল-হাকাে [পব্থ: ১১৮] হইমত ব্ক্তিথত 
হুোইক্তব্য়া উপাখযামনর ব্িথনা: 
সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের ব্মলন, "উমঠ োাঁড়াও, 
কুরব্াক্তন কমরা ও োর্ার চুল কাক্তেময় গফমলা।"  
আল্লাহর কসে, একজন গলাকও উমঠ োাঁড়ায় না, ক্ততক্তন ক্ততনব্ার এই কর্াক্তি তামেরমক 
ব্মলন। যখন গকউই উমঠ োাঁড়ায় না, ক্ততক্তন উমঠ োাঁড়ান ও উমম্ম সালাোর [পব্থ-১০৮] 
তাাঁবু্র ক্তেতমর  েন কমরন ও গলাকমের োরফত কী ধ্রমনর ক্তব্মরাক্তধ্তার সমু্মখীন 
হময়মেন, তা তাাঁমক খুমল ব্মলন। উমম্ম সালাো তাাঁমক ব্মলন: "গহ আল্লাহর নব্ী, আপক্তন 
ক্তক তা সের্থন কমরন? ব্াইমর যান ও আপনার গোিামসািা উিক্তি কুরব্াক্তন করার আম  
ওমের কারও সামর্ গকামনা কর্া ব্লমব্ন না, অতাঃপর গয আপনার চুল কাক্তেময় গেয়, 
গসই গলাকক্তিমক গডমক পাঠান, গযন গস আপনার োর্ার চুল কাক্তেময় গেয়।"   
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ক্ততক্তন উমঠ োাঁড়ান, ব্াক্তহমর যান ও তা করার আম  ক্ততক্তন কারও সামর্ গকামনা কর্া 
ব্মলন না। ক্ততক্তন তাাঁর গোিামসািা উিক্তি কুরব্াক্তন কমরন ও গয-গলাকক্তি তাাঁর চুল কাক্তেময় 
গেয়, তামক ক্ততক্তন গডমক পাঠান, গস তাাঁর চুল কাক্তেময় গেয়। যখন তারা তা প্রতযক্ষ 
কমর, তারা উমঠ োাঁড়ায় ও কুরব্াক্তন কমর; অতাঃপর তারা এমক অপমরর োর্ার চুল 
কাক্তেময় গেয়া শুরু কমর, যমতাক্ষি না তারা তামের প্রব্ল েেথমব্েনার কারমি এমক 
অপরমক প্রায় গেমরই গফমল (When they saw this, they rose up and 
slaughtered, and they began to shave each other, until they almost 
killed each other for grief)।’ অনুব্াে, িাইমিল, ও [নম্বর] গযা  – গলখক। 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
এই প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৩:৫০:৮৯১) আল-তাব্ারীর ওপমর ব্ক্তিথত অক্ততক্তরি 
ব্িথনারই অনুরূপ। [11] 
>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে 
গয-পশুগুমলা কুরব্াক্তন কমরক্তেমলন তামের েমধ্য ক্তেল আবু্ গজমহমলর (আবু্ আল-হাকাে) 
একক্তি উি। আবু্ গজমহমলর আসল নাে ক্তেল আের ক্তব্ন ক্তহোে ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা। 
ক্ততক্তন ক্তেমলন কুরাইে ব্ংমোদূ্ভত, ব্ানু োখযুে গ ামের গনতা। েুহাম্মমের আগ্রাসী 
প্রচারিার ক্তব্রুমদ্ধ আবু্ লাহামব্র (পব্থ: ১২) েমতা ক্ততক্তনও ক্তেমলন েুহাম্মমের এক 
েক্তিোলী প্রক্ততপক্ষ। এই গসই আবু্ গজমহল, যামক অোনুক্তষক নৃেংসতায় ব্ের যুমদ্ধ 
হতযা করা হময়ক্তেল, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "নৃেংস যাোর সূচনা (পব্থ-৩২)" পমব্থ 
করা হময়মে: 
'--তারপর আক্তে তার কল্লা গকমি গফক্তল এব্ং আল্লাহর নব্ীর কামে তা ক্তনময় এমস ব্ক্তল, 
“এই গসই আল্লাহর েত্রু আবু্ গজমহমলর েুণু্ড।" তখন আল্লাহর নব্ী আোমক ব্মলন, 
"আল্লাহর কসে, ক্ততক্তন োড়া অনয গকামনা োবু্ে নাই, তাই না?"  আক্তে ব্ক্তল, "হযাাঁ, এব্ং 
তার কল্লা আল্লাহর নব্ীর সােমন েুাঁমড় োক্তর, ক্ততক্তন আল্লাহমক ধ্নযব্াে জানান।"' 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
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ওপমর ব্ক্তিথত আবু্ গজমহমলর ঐ উিক্তি েুহাম্মে, সম্ভব্ত, গসই সেয়ই হস্ত ত ( ক্তিেত) 
কমরক্তেমলন। আবু্ গজমহমলর এই উিক্তিমক েুহাম্মে জব্াই কমরমেন খব্রক্তি গোনার 
পর কুরাইেরা হময়ক্তেমলন গরাষাক্তিত; আল-তাব্ারীর ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, 
কুরাইেমেরমক রা াক্তিত করার উমেমেযই েুহাম্মে আবু্ গজমহমলর এই উিক্তি জব্াই 
কমরক্তেমলন।   
 

আক্তে উৎমসর ওপমর উমল্লক্তখত ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - যখন 
েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর সামর্ সক্তন্ধচুক্তি সোপ্ত 
কমরক্তেমলন, তখন েুহাম্মমের প্রায় সকল অনুসারীই ক্তেমলন অতযন্ত গোকাহত। আল-
ওয়াক্তকক্তে, আল-তাব্ারী ও ইোে বু্খারীর ব্িথনায় যা সুস্পষ্ট, তা হমলা: গসই অব্স্থায় 
েুহাম্মমের সেস্ত অনুসারীরা তাাঁমের নব্ীর কাযথকলামপ এতই েনাঃকু্ষণ্ণ ক্তেমলন গয, 
সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার পর যখন েুহাম্মে তাাঁমের কামে এমস তাাঁমেরমক পশু কুরব্াক্তন 
করা ও তামের চুল কাক্তেময় গফলার ক্তনমেথে ক্তেময়ক্তেমলন, তখন একজন অনুসারীও তাাঁর 
গসই ক্তনমেথে োনয কমরনক্তন, ক্ততন ক্ততন ব্ার আমেে করার পমরও নয়! অতাঃপর তাাঁরা 
নব্ীর আমেে োনয কমরক্তেমলন অব্েয। 
 

প্রশ্ন হমলা,  
“অনুসারীমের এমহন হতাোগ্রস্ত পক্তরক্তস্থক্তত গর্মক উত্তরি, তাাঁমের েমনাব্ল চাঙ্গা করা 
ও সমব্থাপক্তর তাাঁর ক্তনমজর হৃতম ৌরব্ পুনরুদ্ধার ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন 
অতাঃপর েুহাম্মে কী গকৌেল অব্লম্বন কমরক্তেমলন?”  
 

>> এই ঘিনার পূমব্থ েুহাম্মমের নব্ী জীব্মনর ক্তব্ক্তেন্ন ঘিনাপ্রব্ামহর তর্য-উপাত্ত 
পযথামলাচনা ও ক্তব্মেষমির োধ্যমে এই প্রমশ্নর সক্তঠক জব্াব্ আেরা অক্তত সহমজই 
ক্তনধ্থারি করমত পাক্তর। আর তা হমলা: 
 

১) ওহী নাক্তজল করা (পব্থ: ৭০), এব্ং 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/03/blog-post_14.html
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২)  ক্তিেমতর গজা ান ক্তনক্তশ্চত করা (পব্থ: ৭৫ ও ৯৪)!   
 

উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন েুহাম্মে তাাঁর ঘিনাব্হুল নব্ী-জীব্মনর ক্তব্ক্তেন্ন ব্াধ্ার 
সমু্মখীন ও সংকিেয় পক্তরক্তস্থক্ততমত গয-েু’ক্তি গকৌেল অব্লম্বন করমতন, এখামনও ক্তঠক 
তাইই কমরক্তেমলন! ক্তব্ফল ও অক্ষে েুহাম্মমের েক্কার ওক্তহ নাক্তজল (পব্থ: ৮ ও ২৬)-
এর সামর্ সফল ও েক্তিোন েুহাম্মমের েক্তেনার ওক্তহ নাক্তজল (পব্থ: ২৭)-এর পার্থকয 
গকার্ায়, তার আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে। 
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ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৪৬- ১৫৪৭ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২ 
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 ৩০১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৫৫৩ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/09/blog-post_57.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/02/blog-post_4476.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/08/blog-post_5054.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/02/blog-post_27.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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852


144 
ধর্মকারী ইবুক 

ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘Narrated By Al-Bara : When the Prophet went out for the 'Umra in the month 
of Dhal-Qa'da, the people of Mecca did not allow him to enter Mecca till he 
agreed to conclude a peace treaty with them by virtue of which he would stay 
in Mecca for three days only (in the following year). -------"This is the peace 
treaty which Muhammad, the son of 'Abdullah, has concluded: "Muhammad 
should not bring arms into Mecca except sheathed swords, and should not take 
with him any person of the people of Mecca even if such a person wanted to 
follow him, and if any of his companions wants to stay in Mecca, he should not 
forbid him. -------" 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-
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অংে: ‘----They laid the condition on the Prophet (may peace be upon him) 
that anyone who joined them from the Muslims, the Meccans would not 
return him, and anyone who joined you (the Muslims) from them, you 
would send him back to them. ---‘  
http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12697-
sahih-muslim-book-019-hadith-number-4404.html 
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[7] Ibid “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা ১৫৪৯-১৫৫০ 
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[9] ‘আবু্ গজমহল (আবু্ আল-হাকাে) আের ক্তব্ন ক্তহোে ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা ক্তেমলন কুরাইে ব্ংমের ব্ানু 
োখযুে গ ামের গনতা, ক্ততক্তন ক্তেমলন েুহাম্মমের এক ক্তব্ক্তেষ্ট প্রক্ততপক্ষ। আবু্ গজমহমলর এই উিক্তি েুহাম্মে 
সম্ভব্ত: ব্ের যুমদ্ধ হস্ত ত কমরন, এই যুমদ্ধ আবু্ গজমহল ক্তনহত হয়’।– Ibid আল-তাব্ারী গনাি নম্বর 
৩৮২ 
[10] ibid অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে, পৃষ্ঠা ৬১৩, 
ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩০২ 
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[11] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘---- Then Suhail said, "We also stipulate that you should return to us whoever 
comes to you from us, even if he embraced your religion." --- When the writing 
of the peace treaty was concluded, Allah's Apostle said to his companions, "Get 
up and' slaughter your sacrifices and get your head shaved." By Allah none of 
them got up, and the Prophet repeated his order thrice. When none of them got 
up, he left them and went to Um Salama and told her of the people's attitudes 
towards him. -------- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 

  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html


146 
ধর্মকারী ইবুক 

১২৩: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৩: সূরা আল ফাতহ! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– সাতানব্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ৬২৮ সামলর োচথ োমস (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর 
৬ সাল) েক্কার হারাে েরীফ গর্মক ৯-১০ োইল েূরব্তথী হুোইক্তব্য়া নােক স্থামন 
কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর সামর্ কী কী েমতথ এক ক্তলক্তখত চুক্তিনাোয় 
সম্মত হময়ক্তেমলন; এই চুক্তিনাোর ক্ততক্তন গকান গকান ব্যক্তির স্বাক্ষর সাক্ষী ক্তহসামব্ গ্রহি 
কমরক্তেমলন; চুক্তিনাোক্তি স্বাক্ষক্তরত হওয়ার পর গসখামন উপক্তস্থত েুহাম্মে অনুসারীরা 
প্রব্ল েেথমব্েনায় তাাঁর সামর্ কীরূপ আচরি কমরক্তেমলন; তাাঁমের গসই আচরমি েনাঃকু্ষন্ন 
েুহাম্মে কার পরােমেথ গসখামন তাাঁর পরব্তথী কাযথক্রে সোধ্া কমরক্তেমলন; অনুসারীমের 
এইরূপ অতযন্ত হতাোগ্রস্ত পক্তরক্তস্থক্ততমত তাাঁমের েমনাব্ল চাঙ্গা করা ও সমব্থাপক্তর তাাঁর 
নব্ী-গ ৌরব্ পুনরুদ্ধার ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন প্রায় সব্থাব্স্থায় েুহাম্মে গকান 
েু'ক্তি গকৌেল অব্লম্বন কমরন; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হগয়মে।  
অতাঃপর েুহাম্মে েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর উমেমেয যাো কমরন। তাাঁর অনুসারীমের অতযন্ত 
হতাোগ্রস্ত পক্তরক্তস্থক্তত গর্মক উত্তরি, এই চুক্তি স্বাক্ষমরর প্রময়াজনীয়তা ও সমব্থাপক্তর তাাঁর 
নব্ী-গ ৌরব্ ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর আম ই পক্তর্েমধ্য 
েুহাম্মে তাাঁর প্রর্ে গকৌেল-ক্তি প্রময়া  কমরন। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2]  
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পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১২২) পর: 
‘আল-যুহরীর অব্যাহত ব্িথনা: “অতাঃপর আল্লাহর নব্ী প্রতযাব্তথমনর উমেমেয যাো 
কমরন ও যখন ক্ততক্তন তার অমধ্থক রাস্তায় গপৌঁমেন, সুরা আল-ফাতহ (সুরা নম্বর ৪৮) 
অব্তীিথ হয়।’” 
  
ওহুে যুমদ্ধর চরে ব্যর্থতার পর েুহাম্মে "তাাঁর আল্লাহর" নামে গয-উমেেয সাধ্মনর 
প্রময়াজমন কেপমক্ষ ৬০-ক্তি ব্ািীর অব্তারিা কমরক্তেমলন (পব্থ: ৭০), গসই একই 
উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার পর েুহাম্মে তাাঁর 
আল্লাহর নামে ২৯ক্তি ব্ািীর অব্তারিা কমরন। 
 

েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর োষায় গসই ব্ািীগুমলা হমলা: 
েূক্তেকা প্রোন: 
৪৮:১-৪ – “ক্তনশ্চয় আক্তে আপনার জমনয এেন একিা ফয়সালা কমর ক্তেময়ক্তে, যা 
সুস্পষ্ট।' (২) যামত আল্লাহ আপনার অতীত ও েক্তব্ষযৎ ত্রুক্তিসেূহ োজথনা কমর গেন 
এব্ং আপনার প্রক্তত তাাঁর গনয়ােত পূিথ কমরন ও আপনামক সরল পমর্ পক্তরচাক্তলত 
কমরন। (৩) এব্ং আপনামক োন কমরন ব্ক্তলষ্ঠ সাহাযয। (৪) ক্ততক্তন েুক্তেনমের অন্তমর 
প্রোক্তন্ত নাক্তযল কমরন, যামত তামের ঈোমনর সামর্ আরও ঈোন গব্মড় যায়। নমোেন্ডল 
ও েূেন্ডমলর ব্াক্তহনীসেূহ আল্লাহরই এব্ং আল্লাহ সব্থজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়”।   

       
>> ইোে বু্খারীর ব্িথনায় (৫:৫৯:৪৯০) আেরা জানমত পাক্তর গয, যখন “ক্তনশ্চয় আক্তে 
আপনার জমনয এেন একিা ফয়সালা কমর ক্তেময়ক্তে, যা সুস্পষ্ট (৪৮:১)" নাক্তজল হয়, 
তখন েুহাম্মমের অনুসারীরা তাাঁমক অক্তেনন্দন জানান ও ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "ক্তকন্তু আেরা 
কী পুরষ্কার পামব্া?" তাাঁমের এই প্রমশ্নর জব্ামব্ েুহাম্মে তাাঁমেরমক গেন প্রমলােন 
(৪৮:৫):  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/03/blog-post_14.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5566-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-490.html
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৪৮:৫ – “ঈোন এজমনয গব্মড় যায়, যামত ক্ততক্তন ঈোনোর পুরুষ ও ঈোনোর 
নারীমেরমক জান্নামত প্রমব্ে করান, যার তলমেমে নেী প্রব্াক্তহত। গসর্ায় তারা ক্তচরকাল 
ব্সব্াস করমব্ এব্ং যামত ক্ততক্তন তামের পাপ গোচন কমরন। এিাই আল্লাহর কামে 
েহাসাফলয”। [3] 
 

অত:পর, হুেক্তক ও োসানী!: 
৪৮:৬ – “এব্ং যামত ক্ততক্তন কপি ক্তব্শ্বাসী পুরুষ ও কপি ক্তব্শ্বাক্তসনী নারী এব্ং অংেীব্ােী 
পুরুষ ও অংেীব্াক্তেনী নারীমেরমক োক্তস্ত গেন, যারা আল্লাহ সম্পমকথ েন্দ ধ্ারিা গপাষন 
কমর। তামের জনয েন্দ পক্তরনাে। আল্লাহ তামের প্রক্তত কু্রদ্ধ হময়মেন, তামেরমক 
অক্তেেপ্ত কমরমেন। এব্ং তাহামের জমনয জাহান্নাে প্রস্তুত গরমখমেন। তামের প্রতযাব্তথন 
স্থল অতযন্ত েন্দ”।    
                
অত:পর ক্তনমজই ক্তনমজর certificate প্রোন: 
৪৮:৭-৮ - 'নমোেন্ডল ও েূেন্ডমলর ব্াক্তহনীসেূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রেোলী, 
প্রজ্ঞােয়। (৮) 'আক্তে আপনামক গপ্ররি কমরক্তে অব্স্থা ব্যিকারীরূমপ, সুসংব্ােোতা ও 
েয় প্রেেথনকারীরূমপ।'    
          
েূক্তেকা-প্রমলােন-হুেক্তক-আত্ম প্রেংসা ও certificate প্রোমনর পর অক্তেপ্রায় গঘাষিা!:  
৪৮:৯- 'যামত গতােরা আল্লাহ ও রসূমলর প্রক্তত ক্তব্শ্বাস স্থাপন কর এব্ং তাাঁমক সাহাযয 
ও সম্মান কর এব্ং সকাল-সন্ধযায় আল্লাহর পক্তব্েতা গঘাষিা কর।'   
          
অত:পর তাাঁর োব্ী, “েুহাম্মমের আনু তয = আল্লাহর আনু তয!"  
৪৮:১০: 'যারা আপনার কামে আনু মতযর েপর্ কমর, তারা গতা আল্লাহর কামে 
আনু মতযর েপর্ কমর। আল্লাহর হাত তামের হামতর উপর রময়মে। 'অতএব্, গয 
েপর্ েঙ্গ কমর; অক্তত অব্েযই গস তা ক্তনমজর ক্ষক্ততর জমনযই কমর এব্ং গয আল্লাহর 
সামর্ কৃত অঙ্গীকার পূিথ কমর; আল্লাহ সেরই তামক েহাপুরস্কার োন করমব্ন।'   
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অত:পর, যারা এই যাোয় তাাঁর সমঙ্গ গযা  গেন নাই, তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্মষাে ার!:  
৪৮:১১-১২- 'েরুব্াসীমের েমধ্য যারা  ৃমহ ব্মস রময়মে, তারা আপনামক ব্লমব্াঃ আেরা 
আোমের ধ্ন-সম্পে ও পক্তরব্ার-পক্তরজমনর কামজ ব্যস্ত ক্তেলাে। 'অতএব্, আোমের 
পাপ োজথনা করান। তারা েুমখ এেন কর্া ব্লমব্, যা তামের অন্তমর গনই। ব্লুনাঃ 
আল্লাহ গতাোমের ক্ষক্তত অর্ব্া উপকার সাধ্মনর ইো করমল গক তামক ক্তব্রত রাখমত 
পামর? ব্রং গতােরা যা কর, আল্লাহ গস ক্তব্ষয় পক্তরপূিথ জ্ঞাত। (১২) ব্রং গতােরা ধ্ারি 
কমরক্তেমল গয, রসূল ও েুক্তেন ি তামের ব্াড়ী-ঘমর ক্তকেুমতই ক্তফমর আসমত পারমব্ না 
এব্ং এই ধ্ারিা গতাোমের জমনয খুব্ই সুখকর ক্তেল। গতােরা েন্দ ধ্ারিার ব্েব্তথী 
হময়ক্তেমল। গতােরা ক্তেমল ধ্বংসেুখী এক সম্প্রোয়।'  
 

অত:পর, তাাঁমক অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ হুেক্তক!: 
৪৮:১৩- 'যারা আল্লাহ ও তাাঁর রসূমল ক্তব্শ্বাস কমর না, আক্তে গসসব্ কামফমরর জমনয 
জ্বলন্ত অক্তে প্রস্তুত গরমখক্তে।'   
         
অত:পর, তাাঁর 'গস্বোচারী (পব্থ: ২০)’ ব্িব্য!: 
৪৮:১৪- 'নমোেন্ডল ও েূেন্ডমলর রাজত্ব আল্লাহরই। ক্ততক্তন যামক ইো ক্ষো কমরন 
এব্ং যামক ইো োক্তস্ত গেন। ক্ততক্তন ক্ষোেীল, পরে গেমহরব্ান।'  
 

আব্ারও যারা তাাঁর সমঙ্গ এই যাোয় অংে গনন নাই তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্মষাে ার!: 
৪৮:১৫- 'গতােরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধ্ন-সম্পে সংগ্রমহর জনয যামব্, তখন যারা পশ্চামত 
গর্মক ক্ত ময়ক্তেল, তারা ব্লমব্াঃ আোমেরমকও গতাোমের সমঙ্গ গযমত োও। তারা আল্লাহর 
কালাে পক্তরব্তথন করমত চায়। ব্লুনাঃ গতােরা কখনও আোমের সমঙ্গ গযমত পারমব্ না। 
আল্লাহ পূব্থ গর্মকই এরূপ ব্মল ক্তেময়মেন। তারা ব্লমব্াঃ ব্রং গতােরা আোমের প্রক্তত 
ক্তব্মিষ গপষি করে। পরন্তু তারা সাোনযই গব্ামে।'  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/12/blog-post_2672.html
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অতাঃপর, তাাঁর সকল অনুসারীমের (ব্যক্ততক্রে শুধু্ অন্ধ-খে-রুে) যুদ্ধ্ অব্যাহত রাখার 
ক্তনমেথে "যতক্ষি না তারা েুসলোন হময় যায়!”:  
৪৮:১৬-১৭- ' ৃমহ অব্স্থানকারী েরুব্াসীমেরমক ব্মল ক্তেনাঃ আ ােীমত গতােরা এক 
প্রব্ল পরাক্রান্ত জাক্ততর সামর্ যুদ্ধ করমত আহুত হমব্। গতােরা তামের সামর্ যুদ্ধ 
করমব্, যতক্ষি না তারা েুসলোন হময় যায়। তখন যক্তে গতােরা ক্তনমেথে পালন কর, 
তমব্ আল্লাহ গতাোমেরমক উত্তে পুরস্কার ক্তেমব্ন। 'আর যক্তে পৃষ্ঠপ্রেেথন কর গযেন 
ইক্ততপূমব্থ পৃষ্ঠপ্রেেথন কমরে, তমব্ ক্ততক্তন গতাোমেরমক যন্ত্রনাোয়ক োক্তস্ত ক্তেমব্ন। (১৭) 
“অমন্ধর জমনয, খমের জমনয ও রুমের জমনয গকান অপরাধ্ নাই এব্ং গয গকউ আল্লাহ 
ও তাাঁর রসূমলর অনু তয করমব্ তামক ক্ততক্তন জান্নামত োক্তখল করমব্ন, যার তলমেমে 
নেী প্রব্াক্তহত হয়। পক্ষান্তমর গয, ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রেেথন করমব্, তামক যন্ত্রিাোয়ক োক্তস্ত 
ক্তেমব্ন”।   
 

>> েুহাম্মে তাাঁর এই ব্ািী "আ ােীমত গতােরা এক প্রব্ল পরাক্রান্ত জাক্ততর সামর্ যুদ্ধ 
করমত আহুত হমব্ (৪৮:১৬)" এর োধ্যমে কামেরমক গব্াোমত গচময়মেন, গস ব্যাপামর 
আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের েমধ্য েতপার্থকয আমে। 
   
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্িথনা: ‘আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ নাক্তজহ < আতা ক্তব্ন আবু্ রাব্াহ 
< ইব্মন আব্বাস-এর উদৃ্ধক্তত গোতামব্ক (তা হমলা) পারসয-ব্াসী। অনয একজন যামক 
আক্তে সমন্দহ কক্তর না, আল যুহরীর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় আোমক জাক্তনময়মেন গয, "এক প্রব্ল 
পরাক্রান্ত জাক্তত" োমন হমলা ব্ানু হাক্তনফা ও তার সামর্র গঘার ক্তের্যাব্ােীরা।' [1] 
 

ক্তব্ক্তেন্ন উৎমসর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ইব্মন কাক্তর্র যা ব্িথনা কমরমেন তা হমলা: '--অমনকগুমলা 
েতােত আমে: প্রর্েত:, শুব্াহ < আবু্ ক্তব্োর < সাইে ক্তব্ন জুব্াময়র অর্ব্া ইকক্তরো 
অর্ব্া উেময়র উদৃ্ধক্তত েমত তারা হমলন হাওয়াক্তজন-গ াষ্ঠী। কাতাো, তার এক ব্িথনা 
েমত, এই একই েত গপাষি কমরন। ক্তিতীয় েত হমলা এই গয, আে-োহহাক েমত 
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তারা হমলন র্াক্তকফ-গ াষ্ঠী (tribe of Thaqif)। তৃতীয় েত হমলা, তারা হমলন ব্ানু 
হাক্তনফা, যা জুব্াময়র ও আয-যুহক্তরর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় েুহাম্মে ইব্মন ইোক ব্িথনা কমরমেন 
[ওপমর ব্ক্তিথত]। সাময়ে ক্তব্ন জুব্াময়র ও ইকক্তরো অনুরূপ েতােত ব্িথনা কমরমেন। 
চতুর্থ েত হমলা, তারা হমলন পারসয-ব্াসী, যা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আব্বামসর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় 
আলী ক্তব্ন আক্তব্ তালহা ক্তরমপািথ কমরমেন। এই একই েত গপাষি কমরমেন আতা, 
েুজাক্তহে ও ইকক্তরো। কাব্ ক্তব্ন আল-আহব্ার ব্মলমেন গয, তারা হমলন গরাোনরা। 
অনযক্তেমক ইব্মন আক্তব্ লায়লা, আতা, আল-হাসান ও কাতাো- তার অনয এক ব্িথনা 
েমত, যা ব্মলমেন, তা হমলা এই গয, তারা হমলন পারসয-ব্াসী ও গরাোনরা। েুজাক্তহে 
এও ব্মলমেন গয, তারা হমলন েুেক্তরকরা (idolators); অনয এক ব্িথনায় েুজাক্তহে 
ব্মলমেন গয, তারা হমলন, "পরাক্রেোলী গযাদ্ধারা”, যা গকামনা ক্তব্মেষ গ াষ্ঠীমক উমেেয 
কমর ব্লা হয়ক্তন।” ইব্মন  জুরাময়জ ও ইব্মন জাক্তরর গেমষর এই ব্যাখযাক্তি পেন্দ 
কমরন"।' [4] [5] 
 

অতাঃপর, আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্ গ্রহিকারীমের 'লুমির োমলর ওয়াো প্রোন’ (পব্থ-
১১৭):  
৪৮:১৮-২১ - “আল্লাহ েুক্তেনমের প্রক্তত সন্তুষ্ট হমলন, যখন তারা বৃ্মক্ষর নীমচ আপনার 
কামে েপর্ করল। আল্লাহ অব্ ত ক্তেমলন যা তামের অন্তমর ক্তেল। অতাঃপর ক্ততক্তন 
তামের প্রক্তত প্রোক্তন্ত নাক্তযল করমলন এব্ং তামেরমক আসন্ন ক্তব্জয় পুরস্কার ক্তেমলন। 
(১৯) এব্ং ক্তব্পুল পক্তরোমি যুদ্ধলব্ধ সম্পে, যা তারা লাে করমব্। আল্লাহ পরাক্রেোলী, 
প্রজ্ঞােয়। (২০) আল্লাহ গতাোমেরমক ক্তব্পুল পক্তরোি যুদ্ধলব্ধ সম্পমের ওয়াো 
ক্তেময়মেন, যা গতােরা লাে করমব্। ক্ততক্তন তা গতাোমের জমনয ত্বরাক্তিত করমব্ন। ক্ততক্তন 
গতাোমের গর্মক েত্রুমের স্তব্দ কমর ক্তেময়মেন-যামত এিা েুক্তেনমের জমনয এক ক্তনেেথন 
হয় এব্ং গতাোমেরমক সরল পমর্ পক্তরচাক্তলত কমরন। (২১) আর ও একক্তি ক্তব্জয় 
রময়মে যা এখনও গতাোমের অক্তধ্কামর আমসক্তন, আল্লাহ তা গব্ষ্টন কমর আমেন। আল্লাহ 
সব্থক্তব্ষময় ক্ষেতাব্ান’।     
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অত:পর কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর ক্তব্মষাে ার!: 
৪৮:২২-২৫- 'যক্তে কামফররা গতাোমের গোকামব্লা করত, তমব্ অব্েযই তারা 
পৃষ্ঠপ্রেেথন করত। তখন তারা গকান অক্তেোব্ক ও সাহাযযকারী গপত না। (২৩)এিাই 
আল্লাহর রীক্তত, যা পূব্থ গর্মক চালু আমে। তুক্তে আল্লাহর রীক্ততমত গকান পক্তরব্তথন পামব্ 
না। (২৪) ক্ততক্তন েক্কা েহমর তামের হাত গতাোমের গর্মক এব্ং গতাোমের হাত তামের 
গর্মক ক্তনব্াক্তরত কমরমেন তামের উপর গতাোমেরমক ক্তব্জয়ী করার পর। গতােরা যা 
ক্তকেু কর, আল্লাহ তা গেমখন। (২৫)তারাই গতা কুফরী কমরমে এব্ং ব্াধ্া ক্তেময়মে 
গতাোমেরমক েসক্তজমে হারাে গর্মক এব্ং অব্স্থানরত গকারব্ানীর জন্তুমেরমক যর্াস্থামন 
গপৌেমত। যক্তে েক্কায় ক্তকেুসংখযক ঈোনোর পুরুষ ও ঈোনোর নারী না র্াকত, 
যামেরমক গতােরা জানমত না। অর্থাৎ তামের ক্তপষ্ট হময় যাওয়ার আেংকা না র্াকত, 
অতাঃপর তামের কারমি গতােরা অজ্ঞাতসামর ক্ষক্ততগ্রস্ত হমত, তমব্ সব্ ক্তকেু চুক্তকময় 
গেয়া হত; ক্তকন্তু এ কারমি চুকামনা হয়ক্তন, যামত আল্লাহ তা’আলা যামক ইো স্বীয় 
রহেমত োক্তখল কমর গনন। যক্তে তারা সমর গযত, তমব্ আক্তে অব্েযই তামের েমধ্য যারা 
কামফর তামেরমক যন্ত্রিাোয়ক েক্তস্ত ক্তেতাে।' [ক্তব্স্তাক্তরত: "তারা ক্তেমলন সেস্ত্র (পব্থ: 
১১২)!"]  
 

অত:পর সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর গজে (পব্থ: ১১৮) এর ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর ক্তব্মষাে ার!: 
৪৮:২৬: "গকননা, কামফররা তামের অন্তমর েূখথতাযুম র গজে গপাষি করত। অতাঃপর 
আল্লাহ তাাঁর রসূল ও েুক্তেনমের উপর স্বীয় প্রোক্তন্ত নাক্তযল করমলন এব্ং তামের জমনয 
সংযমের োক্তয়ত্ব অপক্তরহাযথ কমর ক্তেমলন। ব্স্তুতাঃ তারাই ক্তেল এর অক্তধ্কতর গযা য ও 
উপযুি। আল্লাহ সব্থক্তব্ষময় সেযক জ্ঞাত।' 
 

অত:পর, অনুসারীমের সোমলামচানার জব্ামব্ (পব্থ-১২০-১২১) েুহাম্মমের সকক্তফয়ত!: 
৪৮:২৭- 'আল্লাহ তাাঁর রসূলমক সতয স্বপ্ন গেক্তখময়মেন। আল্লাহ চামহন গতা গতােরা 
অব্েযই েসক্তজমে হারামে প্রমব্ে করমব্ ক্তনরাপমে েস্তকেুক্তন্ডত অব্স্থায় এব্ং গকে 
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কক্ততথত অব্স্থায়। গতােরা কাউমক েয় করমব্ না। অতাঃপর ক্ততক্তন জামনন যা গতােরা 
জান না। এোড়াও ক্ততক্তন ক্তেময়মেন গতাোমেরমক একক্তি আসন্ন ক্তব্জয়।'   
 

অত:পর, ক্তনমজই ক্তনমজমক আব্ারও 'certificate' প্রোন!: 
৪৮:২৮- 'ক্ততক্তনই তাাঁর রসূলমক গহোময়ত ও সতয ধ্েথসহ গপ্ররি কমরমেন, যামত এমক 
অনয সেস্ত ধ্মেথর উপর জয়যুি কমরন। সতয প্রক্ততষ্ঠাতারূমপ আল্লাহ যমর্ষ্ট।' 
পক্তরমেমষ, 'অক্তব্শ্বাসীমের' প্রক্তত তাাঁর অনুসারীমের কমঠার হওয়ার ক্তনমেথে!: 
৪৮:২৯ -"েুহাম্মে আল্লাহর রসূল এব্ং তাাঁর সহচর ি কামফরমের প্রক্তত কমঠার, 
ক্তনমজমের েমধ্য পরস্পর সহানুেূক্ততেীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুক্তষ্ট কােনায় আপক্তন 
তামেরমক রুকু ও গসজোরত গেখমব্ন। তামের েুখেন্ডমল রময়মে গসজোর ক্তচি । 
তওরামত তামের অব্স্থা এরূপ এব্ং ইক্তেমল তামের অব্স্থা গযেন একক্তি চারা  াে যা 
গর্মক ক্তন থত হয় ক্তকেলয়, অতাঃপর তা েি ও েজবু্ত হয় এব্ং কামন্ডর উপর োাঁড়ায় 
েৃঢ়োমব্-চাষীমক আনমন্দ অক্তেেুত কমর-যামত আল্লাহ তামের িারা কামফরমের 
অন্তজথালা সৃক্তষ্ট কমরন। তামের েমধ্য যারা ক্তব্শ্বাস স্থাপন কমর এব্ং সৎকেথ কমর, আল্লাহ 
তামেরমক ক্ষো ও েহাপুরস্কামরর ওয়াো ক্তেময়মেন।"  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
'আল্লাহর নব্ী েে ক্তেন যাব্ত হুোইক্তব্য়ায় অব্স্থান কমরন; ক্তকেু গলাক ব্মলন গয, তা 
ক্তেল ক্তব্ে রাক্তে অব্ক্তধ্। হুোইক্তব্য়া গর্মক প্রতযাব্তথন করার সেয় ক্ততক্তন োর আল-যাহরান 
(Marr al-Zahran) নােক স্থামন যাোক্তব্রক্তত গেন, অতাঃপর আল-উসফান নােক 
স্থামন।--- 
েুয়াধ্ ক্তব্ন েুহাম্মে আোমক যা ব্মলমেন, তা হমলা, আব্বামসর কামে আক্তশ্রত (mawla 
of Abbas) শুব্া ব্লমেন, ''আক্তে ইব্মন আব্বাসমক ব্লমত শুমনক্তে গয, 'উের ইব্মন 
খাত্তাব্ ব্মলমেন: 'হুোইক্তব্য়া গর্মক প্রতযাব্তথমনর সেয় আক্তে আল্লাহর নব্ীর সমঙ্গ 
হাাঁিক্তেলাে। আক্তে আল্লাহর নব্ীমক প্রশ্ন কক্তর, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তার গকামনা জব্াব্ গেন না। 
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অতাঃপর আক্তে তাাঁমক আব্ার প্রশ্ন কক্তর, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তার গকামনা জব্াব্ গেন না। তারপর 
আক্তে তাাঁমক তৃতীয়ব্ার প্রশ্ন কক্তর ,ক্তকন্তু ক্ততক্তন তার গকামনা জব্াব্ গেন না। উের ব্মলন, 
আক্তে ক্তনমজমক ব্ক্তল, "গহ উের, গতার ো গতামক হাক্তরময় গফমলমে! আল্লাহর নব্ী গতামক 
ক্ততনব্ার সতকথ কমর ক্তেময়মে।" প্রমতযক ব্ারই আোমক ক্ততক্তন গকামনা উত্তর গেনক্তন, 
আক্তে লাক্তঠর গখাাঁচা গেমর আোর উিক্তি-গক ধ্াক্তব্ত কক্তর, যতক্ষমি না আক্তে সব্ার সোমন 
এক্ত ময় যাই। আক্তে েীত ক্তেলাে এই গেমব্ গয, আোর সম্বমন্ধ গকামনা কুরামনর আয়াত 
নাক্তজল হমত পামর। আক্তে েয়াক্তেেুত ক্তেলাে এই কারমি গয, আক্তে হুোইক্তব্য়ায় আল্লাহর 
নব্ীর সামর্ ব্াোনুব্াে কমরক্তেলাে, কারি আোর কামে সক্তন্ধচুক্তিক্তি ক্তেল ঘৃক্তিত। 
অক্তস্থরতায়, আক্তে সব্ার সোমন এক্ত ময় ক্ত ময়ক্তেলাে। হঠাৎই গসখামন গঘাষমকর ক্তচৎকার, 
"গহ উের ইব্মন আল-খাত্তাব্!" তখন আোর গয কী অনুেূক্তত হময়ক্তেল, তা আল্লাহই 
োল জামন। 
 

আক্তে তিস্থ অব্স্থায় রওনা হই, যতক্ষমি না আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামে আক্তস ও তাাঁমক 
সালাে কক্তর, ক্ততক্তন হাক্তসেুমখ আোর সালামের জব্াব্ গেন। আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আোর 
কামে এক আয়াত নাক্তজল হময়মে, যা আোর কামে সূযথ ওঠার গচময়ও গব্ক্তে ক্তপ্রয়।" 
অতাঃপর ক্ততক্তন পাঠ কমরন (কুরান: ৪৮:১), “ক্তনশ্চয় আেরা আপনামক এক সুস্পষ্ট 
ক্তব্জয় প্রোন কমরক্তে (‘Indeed we have granted you a clear 
conquest')।"  [2]           -অনুব্াে, িাইমিল, আয়াত নির ও [ ]গযা  – গলখক 
 

          

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
এই প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৬:৬০:৩৫৭) আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত অক্ততক্তরি 
ব্িথনারই অনুরূপ। [6] 
 

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/4986-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-357.html
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>>> েুহাম্মমের স্বরক্তচত “সূরা আল ফাতহর (সুস্পষ্ট ক্তব্জয়)” ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয-
ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - ওহুে যুমদ্ধ চরে পরাজময়র পর "ক্তনজ উমেেয সাধ্মনর 
প্রময়াজমন" গযেন েুহাম্মে আল্লাহর নামে তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্ক্তেন্ন প্রমলােন ও সান্ত্বনার 
ব্ািী গোনান; হুেক্তক-োসানী ও েীক্তত প্রেেথন কমরন; অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
কমরন ক্তব্মষাে ার, তাাঁর েক্তিেত্তার আস্ফালন ও আল্লাহর নামে ক্তনমজই ক্তনমজর যমর্ে 
প্রেংসা ও গুিকীতথন কমর ক্তনমজই ক্তনমজর কতৃথমত্বর অনুমোেন গেন; হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ 
চুক্তির পর আব্ারও ক্ততক্তন  ক্তঠক গসই কাজক্তিই কমরন। পার্থকয হমলা এই গয গসখামন 
েুহাম্মে তাাঁর পরাজময়র সমূ্পিথ োয়োর তাাঁর অনুসারীমের ওপর আমরাপ কমরক্তেমলন, 
আর এখামন ক্ততক্তন োক্তব্ কমরন গয, ক্ততক্তন কুরাইেমের সামর্ হুোইক্তব্য়াই এই সক্তন্ধ চুক্তি 
সম্পােমনর োধ্যমে "সুস্পষ্ট ক্তব্জয়" অজথন কমরমেন! 
আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্ গ্রহিকারী অনুসারীমের উমেমে েুহাম্মে তাাঁর এই ৪৮:১৯-২১ 
ও ৪৮:২৭ এর োধ্যমে গয “আসন্ন ক্তব্জয় ও লুমির োমলর ওয়াো” কমরমেন, তা তাাঁরা 
কামের সামর্ যুদ্ধ কমর প্রাপ্ত হমব্ন ব্মল বু্ক্তেময়মেন, গস ব্যাপামরও তাাঁর ৪৮:১৬ ব্ািীক্তির 
েত আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের েমধ্য েতপার্থকয আমে। ক্তব্ক্তেন্ন উৎমসর 
উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ইব্মন কাক্তর্র যা ব্িথনা কমরমেন তা হমলা: “--এর অর্থ হমলা, 'খাইব্ার 
হােলা, অর্ব্া আ ােী গয গকামনা যুদ্ধ জয় ও  ক্তনেত লাে অর্ব্া েক্কা ক্তব্জয়, অর্ব্া 
পারসয ক্তব্জয় ও গরাোনমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়, অর্ব্া ক্তকয়ােত পযথন্ত প্রমতযকক্তি যুদ্ধ জয় 
ও  ক্তনেত লাে।'” [7] 
 

>> এই চেকপ্রে (Magnificent) ক্তব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর গকামনা সৃক্তষ্টকতথা আমে, এেন গকামনা 
প্রোি গনই। তর্াক্তপ আজমকর পৃক্তর্ব্ীর ক্তসংহো  োনুষই গকামনা না গকামনা সৃক্তষ্টকতথায় 
ক্তব্শ্বাসী। আম ই ব্মলক্তে (পব্থ: ১০), স্রষ্টায় ক্তব্শ্বাস উক্তচত নাক্তক অনুক্তচত, প্রময়াজনীয় 
নাক্তক অপ্রময়াজনীয়, ক্ষক্ততকারক নাক্তক লােজনক, গস ক্তব্ষময়র অব্তারিা এ গলখার 
উমেেয নয়। এ গলখার উমেেয হমলা স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-
এর ব্িব্য ও কাযথকলাপ ক্তব্মেষমির োধ্যমে তার োক্তব্র যর্ার্থতা/অসাড়তা ক্তনরূপি! 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=48&ano=29&st=0
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/03/blog-post_14.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Itemid=104
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/08/blog-post_4900.html
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েুহাম্মে োক্তব্ কমরমেন গয, “তাাঁর আনু তয করার অর্থই হমলা আল্লাহর আনু তয করা” 
(৪৮:১০); তাাঁর এই ব্ািীমত ক্তব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃক্তষ্টকতথায় (যক্তে র্ামক) ক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্ভ্রান্ত 
হওয়ার গকামনাই কারি গনই! গক এই েুহাম্মমের কক্তল্পত আল্লাহ ও কী তার ক্ষেতা, 
গস ক্তব্ষময়র আমলাচনা 'কুরান কার ব্ািী? (পব্থ: ১৪)" পমব্থ করা হময়মে। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্ততগুমলা গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) 
কতৃথক ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর 
েয়জন ক্তব্ক্তেষ্ট অনুব্ােকারীর পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৫-৫০৭ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬১৬-৬২৪ 
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 ৩০৩-৩০৭ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[3] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৪৯০ 
Narrated By Anas bin Malik: Regarding Allah's Statement: "Verily! We have 
granted you (O, Muhammad) Manifest victory." (48.1) It refers to the Al-
Hudaibiya Pledge. And the companions of the Prophet said (to the Prophet), 
"Congratulations and happiness for you; but what reward shall we get?" So 
Allah revealed: "That He may admit the believing men and women to gardens 
beneath which rivers flow." (48.5) 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_175.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/quran.com/1
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.britannica.com/biography/al-Waqidi
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http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5566-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-490.html 
[4] ইব্মন কাক্তর্মরর কুরান তফক্তসর:  
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2012&Item
id=104 
[5] তাফসীর যালালীন ও অনযানয: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=48&tAyah
No=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
[6] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ৩৫৭ 
Narrated Aslam: While Allah's Apostle was proceeding at night during one of his 
journeys and 'Umar bin Al-Khattab was traveling beside him, 'Umar asked him 
about something but Allah's Apostle did not reply. He asked again, but he did 
not reply, and then he asked (for the third time) but he did not reply. On that, 
'Umar bin Al-Khattab said to himself, "Thakilat Ummu 'Umar (May 'Umar's 
mother lose her son)! I asked Allah's Apostle three times but he did not reply." 
'Umar then said, "I made my camel run faster and went ahead of the people, 
and I was afraid that some Qur'anic Verses might be revealed about me. But 
before getting involved in any other matter. I heard somebody calling me. I said 
to myself, 'I fear that some Qur'anic Verses have been revealed about me,' and 
so I went to Allah's Apostle and greeted him.  
He (Allah's Apostle) said, 'Tonight a Sura has been revealed to me, and it is 
dearer to me than that on which the sun rises (i.e. the world)' Then he recited: 
"Verily, We have given you a manifest victory." (48.1)  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-
prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4986-sahih-
bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-357.html 
[7] ইব্মন কাক্তর্মরর কুরান তফক্তসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Item
id=104 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5566-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-490.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5566-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-490.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2012&Itemid=104
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2012&Itemid=104
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=48&tAyahNo=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=48&tAyahNo=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
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/4986-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-357.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/4986-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-357.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/4986-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-357.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Itemid=104
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Itemid=104
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১২৪: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৪: 'আল ফাতহ' ব্নাে আঠারক্তি হােলা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– আিানব্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি সম্পন্ন করার পর েক্তেনায় প্রতযাব্তথনকামল পক্তর্েমধ্যই স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর অনুসারীমের অতযন্ত হতাোগ্রস্ত পক্তরক্তস্থক্তত 
গর্মক উত্তরি ও তাাঁর নব্ী-গ ৌরব্ ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন কুরামনর গকান 
সুরা নাক্তজল কমরক্তেমলন; তাাঁর নাক্তজলকৃত গসই সব্ ব্ািীর োধ্যমে ক্ততক্তন কীোমব্ ক্তনমজই 
ক্তনমজর যমর্ে প্রেংসা-গুিকীতথন কমরক্তেমলন, কীোমব্ ক্তনমজই ক্তনমজমক প্রেংসাপে 
প্রোন কমরক্তেমলন, কীোমব্ ক্তনমজই ক্তনমজর কতৃথমত্বর অনুমোেন ক্তেময়ক্তেমলন ও োক্তব্ 
কমরক্তেমলন গয, তাাঁর আনু তয করার অর্থই হমলা 'আল্লাহর' আনু ত্য করা; কীোমব্ 
ক্ততক্তন তাাঁর ব্েযতা অস্বীকারকারীমের উমেমে ক্তব্মষাে ার-হুেক্তক-োসানী ও েীক্তত প্রেেথন 
কমরক্তেমলন ও যতক্ষমি না অক্তব্শ্বাসীরা েুসলোন হময় যায়, ততক্ষি পযথন্ত তাাঁমের 
ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ চাক্তলময় যাব্ার ক্তনমেথে জাক্তর কমরক্তেমলন; কীোমব্ ক্ততক্তন তাাঁর ব্েযতা স্বীকার 
ও হুকুে পালনকারী অনুসারীমের লুমির োমলর ওয়াো কমরক্তেমলন, গব্মহেমতর 
প্রমলােন ক্তেময়ক্তেমলন; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

েুহাম্মে তাাঁর এই সূরা ‘আল ফাতহ (The Victory)'-এর োধ্যমে োক্তব্ কমরমেন গয, 
যক্তেও তাাঁর সকল অনুসারী তাাঁর 'স্বপ্ন-েেথন' প্রক্ততশ্রুত (পব্থ: ১২০-১২১) গঘাষিার সমূ্পিথ 
ক্তব্পরীত পক্তরক্তস্থক্ততর সমু্মখীন হওয়ায় আোেঙ্গ হময়মেন ও তাাঁর এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রতযক্ষ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_91.html
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কমর অতযন্ত েেথমব্েনাগ্রস্ত হময়মেন, ক্তকন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষর আসমল তাাঁমের জনয এক 
"সুস্পষ্ট ক্তব্জয়!" ক্ততক্তন তাাঁর রক্তচত এই সুরার প্রর্ে ব্ামকযই এই োক্তব্ক্তি উত্থাপন 
কমরমেন: "ক্তনশ্চয় আক্তে আপনার জমনয এেন একিা ফয়সালা কমর ক্তেময়ক্তে, যা সুস্পষ্ট 
(৪৮:১)।"   
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] 
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১২৩) পর: 
 

‘[আল-যুহরীর অব্যাহত ব্িথনা:] “ইসলামের ইক্ততহামস ইক্ততপূমব্থ এর গচময় ব্ড় গকামনা 
ক্তব্জয় অক্তজথত হয়ক্তন। যখন গলামকরা একমে ক্তেক্তলত হমতা, তখন লড়াই োড়া আর 
ক্তকেুই সংঘক্তিত হমতা না; ক্তকন্তু যখন এই সােক্তয়ক যুদ্ধক্তব্রক্তত চুক্তিক্তি সম্পন্ন হয় ও যুদ্ধ 
হয় রক্তহত এব্ং জন ি ক্তনরাপমে এমক অপমরর সামর্ ক্তেক্তলত হময় একমে পরােেথ 
কমর, গকউই ইসলামে েীক্তক্ষত না হময় এ ক্তব্ষময় বু্ক্তদ্ধেীপ্ত আমলাচনা কমর না। (আল-
ওয়াক্তকক্তে: 'এেন ক্তক েুেক্তরকমের েমধ্য সাহসীরাও, যারা ব্হু-ঈশ্বরব্াে ও যুদ্ধ সের্থন 
করমতন, এই োক্তন্ত স্থাপমন গযা  গেয় - আের ক্তব্ন আল-আস, খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলে 
ও তামের েত অমনমক। সক্ততযই গসখামন ব্াইে োস যাব্ত োক্তন্ত ব্জায় ক্তেল যতক্ষমি 
না তারা চুক্তি েঙ্গ কমর') ঐ েুই ব্ের সেময় আম র তুলনায় ক্তিগুি অর্ব্া ক্তিগুমিরও 
গব্ক্তে গলাক ইসলামে েীক্তক্ষত হয়।  (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'গব্েুইন অিমলর প্রমতযকক্তি ক্তেমকই 
ইসলামের ক্তব্স্তার লাে ঘমি’)।”  
 

ইব্মন ক্তহোমের (েৃতুয ৮৩১ সাল) গনাি: [4] 
'আল যুহরীর এই ক্তব্বৃ্ক্ততর প্রোি এই গয, আল্লাহর নব্ী ১৪০০ অনুসারী সমঙ্গ ক্তনময় 
হুোইক্তব্য়া যাো কমরক্তেমলন, যা ক্তেল জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ হইমত ব্ক্তিথত: 'আর তার 
েুই ব্ের পর েক্কা ক্তব্জয় ব্েরক্তিমত ক্ততক্তন ১০,০০০ অনুসারী সমঙ্গ ক্তনময় যাো শুরু 
কমরক্তেমলন।’   

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=48&ano=29&st=0
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              - অনুব্াে, িাইমিল ও [ ] গযা  – গলখক 
 

>>> েুহাম্মে ইব্মন ক্তেহাব্ আল-যুহরী (পব্থ: ৪৪) ক্তেমলন েুহাম্মমের েৃতুয (৬৩২ সাল)-
পরব্তথী ক্তিতীয় প্রজমের ক্তব্ক্তেষ্ট েুহাক্তেস (েৃতুয ৭৪২ সাল); একিু েমনামযাম র সমঙ্গ 
গখয়াল করমলই গব্াো যায় গয, েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তে 
তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ উপাখযামনর এই পযথাময়র আল-যুহরীর উদৃ্ধক্তত 
সামপমক্ষ যা উমল্লখ কমরমেন, তা হমলা, "েুহাম্মমের োক্তব্কৃত ‘আল ফাতহ (সুস্পষ্ট 
ক্তব্জয়)' এরই প্রক্ততধ্বক্তন!" ক্তকন্তু এই ক্ততনজন ক্তব্ক্তেষ্ট ঐক্ততহাক্তসকমের গকউই এ প্রসমঙ্গ 
তাাঁমের ক্তনজস্ব েতােত এখামন ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরনক্তন। আক্তে উৎমস আল-যুহরী যা ব্িথনা 
কমরমেন, তাাঁর গসই ব্িব্যই তাাঁরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন।  
 

অনযক্তেমক, ইব্মন ক্তহোে যা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন, তা হমলা তাাঁর ক্তনজস্ব েতােত। ক্ততক্তন 
আল-যুহরী (ও েুহাম্মমের) োক্তব্ সের্থন কমরন ও কী কারমি ক্ততক্তন তা সের্থন কমরন, 
তার ব্যাখযাও ক্ততক্তন ক্তেময়মেন, "আল্লাহর নব্ী ১৪০০ অনুসারী সমঙ্গ ক্তনময় হুোইক্তব্য়া 
যাো কমরক্তেমলন, আর তার েুই ব্ের পর েক্কা ক্তব্জয় অক্তেযামন তাাঁর অনুসারীর সংখযা 
ক্তেল প্রায় েে হাজার।" 
 

ব্াস্তক্তব্কই হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ প্রসমঙ্গর গয গকামনা আমলাচনায় ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরা েুহাম্মমের এই "সুস্পষ্ট ক্তব্জয়" প্রোি করমত গয-উদৃ্ধক্ততগুমলা সব্থোই 
প্রময়া  কমরন, তার অনযতে হমলা েুহাম্মমের নাক্তজল-কৃত এই ৪৮:১ ব্ািীক্তি ও আল-
যুহরী ও ইব্মন ক্তহোমের উদৃ্ধক্ততর ঐ অংেগুক্তল। শুধু্ ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরাই নয়, ক্তকেু অেুসক্তলে পক্তণ্ডতও তাাঁমের েতই অনুরূপ ধ্ারিা গপাষি কমরন 
ও তার সপমক্ষ তাাঁরা ইসলাে ক্তব্শ্বাসীমের েত একই যুক্তি ও উদৃ্ধক্তত উত্থাপন কমরন! 
 

প্রশ্ন হমলা:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_86.html
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সক্ততযই ক্তক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ েুসলোনমের জনয এক 'সুস্পষ্ট ক্তব্জয়' ক্তেল, যার 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মে তাাঁর আগ্রাসী হােলা েুই ব্ের যাব্ত স্থক্ত ত 
গরমখক্তেমলন? হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর অক্তব্শ্বাসী জন ি ক্তক সক্ততযই 
ক্তনরাপমে ক্তেমলন? ঐ েুই ব্ের সেময় আম র তুলনায় ক্তিগুমিরও গব্ক্তে গলাক গয 
ইসলামে েীক্তক্ষত হময়ক্তেমলন, তার কারিক্তি ক্তক েুহাম্মমের এই চুক্তি স্বাক্ষর? নাক্তক 
অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর েুহাম্মমের অব্যাহত আগ্রাসী আক্রেি? এই গুরুত্বপূিথ 
প্রশ্নগুমলার জব্াব্ আেরা জানমত পাক্তর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেত প্রাি আক্তে ক্তব্ক্তেষ্ি ঐ একই 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের প্রািব্ন্ত ব্িথনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমির োধ্যমে। 
 

“TheDevil is in the Detail (পব্থ ১১৩)!" 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার পর গর্মক (োচথ, ৬২৮ সাল) েুহাম্মমের েক্কা ক্তব্জয় 
সেয় (োচথ, ৬৩০ সাল) পযথন্ত, এই েুই ব্ের সেময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্স্তীিথ 
জনপমের অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর কেপমক্ষ আঠারক্তি আগ্রাসী হােলা সম্পন্ন কমরন। 
এই হােলাগুমলার অন্যতে কময়কক্তির ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'হুোইক্তব্য়া অধ্যায়' পরব্তথী 
পব্থগুমলামত করা হমব্। েুহাম্মমের ঘিনাব্হুল নব্ী-জীব্মনর ধ্ারাব্াক্তহকতা ব্জায় রাখার 
প্রময়াজমন আক্তে এই পমব্থর আমলাচনা শুধু্ গসই হােলাগুমলার পক্তরক্তচক্তত ও তার ক্তকেু 
গুরুত্বপূিথ সব্ক্তেষ্টয উমল্লমখর েমধ্যই সীোব্দ্ধ রাখক্তে। এই হােলাগুমলা হমলা: 
 

ক্তহজক্তর ৭ সাল (গে, ৬২৮ সাল – এক্তপ্রল, ৬২৯ সাল): 
 

১) খায়ব্ার হােলা - গে, ৬২৮ সাল (েহরে, ক্তহজক্তর ৭ সাল): 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার োে গেড়-েুই োস পর েুহাম্মমের গনতৃমত্ব এই 
অোনুক্তষক নৃেংস আক্রেিক্তি সংঘক্তিত হয়, এই আক্রেমির োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁর সমঙ্গ 
হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহিকারী ও আল-ক্তরযওয়ামনর েপর্ গ্রহিকারী অনুসারীমের 
গেয়া 'লুমির োমলর ওয়াো পূরি কমরন (পব্থ-১১৭ ও ১২৩)'। এই হােলায় শুধু্ তাাঁরাই 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_51.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
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অংেগ্রহি করার সুমযা  পান, যারা তাাঁর সমঙ্গ হুোইক্তব্য়া যাোয় অংে ক্তনময়ক্তেমলন। 
ব্যক্ততক্রে ক্তেমলন েুহাম্মমের চাচামতা োই জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ (আলীর োই) ও 
আবু্ হুরাইরা; জাফর আক্তব্ক্তসক্তনয়া (ইক্তর্ওক্তপয়া) গর্মক ক্তফমর এমস খায়ব্ামর েুহাম্মমের 
সামর্ ক্তেক্তলত হন। েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর অনুসারীরা এই ক্তনরপরাধ্ ইহুক্তে জনপমের 
ওপর অতক্তকথত আক্রেমি ব্হু গলাকমক কমরন খুন, তাাঁমেরমক ব্ন্দী কমর কমরন োস 
ও গযৌনোসীমত রূপান্তক্তরত ও যর্ারীক্তত তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তত্ত লুণ্ঠন। এই গযৌনোসীমের 
একজন ক্তেমলন সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্, যার ক্তপতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্-
গক ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযার ক্তেনক্তিমত হতযা করা হময়ক্তেল (পব্থ: ৯১-৯২)।  
 

সাক্তফয়া ক্তেমলন ১৭ ব্ের ব্য়সী অসাোনয সুন্দরী এক ক্তকমোরী। ক্ততক্তন ক্তেমলন ক্তকনানা 
ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আল-হুকাময়ক নােক এক ব্যক্তির পেী। েুহাম্মমের আমেমে 
যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে (al-Zubayr b. al-'Awwam) নামের এক অনুসারী 
সাক্তফয়ার স্বােী গকনানা-গক অোনুক্তষক োরীক্তরক ক্তনযথাতমন জজথক্তরত কমর! কারি ক্ততক্তন 
তাাঁর কামে  ক্তেত তাাঁর গ ামের গলাকজনমের সম্পে রক্ষা করমত গচময়ক্তেমলন। এক 
উত্তপ্ত গলাহার রড তাাঁর বু্মক গচমপ ধ্মর তাাঁমক প্রায় েৃতব্ৎ অব্স্থায় গপৌঁমে গেয়ার পর 
তাাঁমক হস্তান্তর করা হয় েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো নামের আর এক েুহাম্মে অনুসারীর 
কামে। েুহাম্মমের আমেমে েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো তাাঁর কল্লা গকমি গফমল! এই গসই 
েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো, যামক েুহাম্মে প্রতারিার আশ্রময় কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাফ গক 
খুন করার অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেমলন (পব্থ-৪৮)।  
 

োে গচৌে োস আম  (োচথ, ৬২৭ সাল) ক্তপতামক খুন ও এই ঘিনায় স্বােী ও অনযানয 
আত্মীয় স্বজনমের খুন, ব্ন্দী ও তাাঁমের সম্পক্তত্ত লুমির পর েুহাম্মে ক্তকমোরী সাক্তফয়া-
গক ক্তব্ব্াহ কমর "ব্াসর রাত" উেযাপন কমরন। তালাক প্রাপ্তা গকামনা স্ত্রী ক্তকংব্া েৃত 
স্বােীর গকামনা ক্তব্ধ্ব্া স্ত্রীমক ক্তব্ময় করার আম  গসই স্ত্রী-গক "আল্লাহর ক্তব্ধ্ান (২:২২৮, 
২:২৩৪)” অনুযায়ী ক্ততন হাময়য (Menstrual cycle) অর্ব্া চার োস েে ক্তেন পক্তরোি 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/09/blog-post_42.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/09/blog-post_42.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/09/blog-post_13.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_56.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_56.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=2&&ano=286&&st=225&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=2&&ano=286&&st=225&&arabic=
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সেয় ক্তেময় তাাঁর ইেত পূিথ করার অতযাব্েযকীয় ক্তব্ধ্ানক্তি পালন না কমরই েুহাম্মে 
সাক্তফয়ামক ক্তব্ব্াহ কমর ব্াসর রামতর সঙ্গী কমরক্তেমলন।  
 

২) 'ফাোক' হােলার হুেক্তক!  
ফাোক ক্তেল েক্তেনার উত্তমর, খায়ব্ামরর (েক্তেনা গর্মক ৯৫ োইল) সক্তন্নকমি একক্তি 
গ্রাে। েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর অনুসারীরা এই ইহুক্তে জনপেব্াসীমের ওপর "খায়ব্ামরর 
েত তাাঁমেরমকও আক্রেি করা হমব্" ব্মল হুেক্তক প্রোন কমরন। ফাোমকর েীত-সন্ত্রস্ত 
জনপেব্াসী ক্তব্না যুমদ্ধ আত্মসেপথি কমরন। গযমহতু তা ক্তব্না যুমদ্ধই হস্ত ত হময়মে 
(“Fai”), তাই 'ফাোক-এর সেস্ত সম্পে' েুহাম্মে একাই হস্ত ত কমরন (পব্থ: ২৮ ও 
৫২)।  হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির আম  আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও ফাোক আক্রেি 
কমরক্তেমলন, যার আমলাচনা 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পূব্থব্তথী সাত োস (পব্থ: ১০৯)' পমব্থ করা 
হময়মে। [6] 
 

৩) উের ইব্মন খাত্তামব্র গনতৃমত্ব তুরাব্া (Turaba) হােলা: 
- উেমরর সমঙ্গ ক্তেল ৩০ জন েুহাম্মে অনুসারী। তুরাব্ার গলামকরা হােলার খব্র 
জানমত গপমর পাক্তলময় যায়। [7] 
 

৪) আবু্ ব্কর ক্তব্ন কুহাফার গনতৃমত্ব নাজাে আক্রেি: 
- গসক্তি ক্তেল োব্ান োস (ক্তডমসম্বর, ৬২৮ সাল)। এই হােলায় তাাঁরা ব্হু গলাকমক হতযা 
কমরন ও তাাঁমের এই হােলার সংমকত (code) েব্দক্তি ক্তেল, "হতযা কর! হতযা কর!" 
[8] 
 

৫) ব্ক্তের ক্তব্ন সা'গের (Bashir b Sad) গনতৃমত্ব ফাোমক ব্ানু েুরাহ (Murah) 
আক্রেি: 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.com/2014/03/blog-post_774.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.com/2014/03/blog-post_774.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.com/2014/10/blog-post_16.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.com/2014/10/blog-post_16.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_22.html
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- ঐ একই োব্ান োমস, সমঙ্গ ক্তেল ৩০ জন েুহাম্মে অনুসারী। এই হােলায় েুহাম্মে 
অনুসারীরা হন খুন (অর্ব্া আহত), ব্াক্তের ক্তব্ন সা'ে আহত অব্স্থায় েক্তেনায় ক্তফমর 
আমসন। [9]  
 

৬)  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুল্লাহর (Ghalib b Abdullah) গনতৃমত্ব ব্ানু আল-েুরাহ আক্রেি: 
[10] 
 

৭)  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুল্লাহর গনতৃমত্ব আল-গেফায় (al-Mayfa) আব্ে ক্তব্ন র্ালাব্া 
আক্রেি: - সেয়ক্তি ক্তেল রেজান োস (যার শুরু হময়ক্তেল জানুয়াক্তর ২, ৬২৯ সাল)। 
[11] 
 

৮)  ব্ক্তের ক্তব্ন সা'ে এর অধ্ীমন য়ুেুন (Yumn) ও আল-ক্তজনাব্ আক্রেি:  
-  সেয়ক্তি ক্তেল েওয়াল োস, ক্তহজক্তর ৭ সাল। [12] 
 

৯) ইব্মন আক্তব্ আল-আওজা আল-সুলাক্তের (Ibn Abi al-Awja al Sulami) অধ্ীমন 
ব্ানু সুলাময়ে (Sulaym) হােলা: 
- ইব্মন আক্তব্ আল-আওজা আল-সুলাক্তের সমঙ্গ ক্তেল ৫০জন েুহাম্মে অনুসারী; সেয়ক্তি 
ক্তেল ক্তজলহয োস, ক্তহজক্তর ৭ সাল। হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর পর প্রর্ে হমজ অংেগ্রহি গেমষ 
েক্তেনায় ক্তফমর এমস েুহাম্মে এই হােলাকারী েলক্তি পাঠান। [13] 
 

ক্তহজক্তর ৮ সাল (গে, ৬২৯ সাল – এক্তপ্রল, ৬৩০ সাল): 
 

১০) ব্ানু েুলাক্তয়হ (Banu al-Mulawwih) গ ামের ওপর আল-কাক্তেে (al-Kadid) 
হােলা:  
- এই হােলাক্তির গনতৃমত্ব ক্তেমলন  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুল্লাহ আল কালক্তব্ (Ghalib b 
Abdullah al-Kalbi) ও তাাঁর সমঙ্গ ক্তেল ১৩-১৯ জন েুহাম্মে অনুসারী। সেয়ক্তি ক্তেল 
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সফর োস, ক্তহজক্তর ৮ সাল (যার শুরু হময়ক্তেল গে ৩১,৬২৯ সাল)। এই হােলাক্তির 
ক্তসংহনাে (battle cry) ক্তেল, "হতযা কর! হতযা কর!" [14] 
 

১১) আল-আলা ক্তব্ন আল-হােরাক্তের (Al-Ala b al-Hadrami) এর অধ্ীমন আল 
েুনক্তধ্র ক্তব্ন সাওয়া আল-আব্ক্তে (al-Mundhir b Sawa al Abdi) ও তাাঁর গ ামের 
গলাকমের ওপর হােলা:   
- আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন সাওয়া আল-আব্ক্তে েুহাম্মে-গক 'ক্তজক্তযয়া কর' প্রোমনর প্রক্ততশ্রুক্ততর 
োধ্যমে পক্তরোি পান। [15] 
 

১২) শুজা ক্তব্ন ওয়াহাব্ (Shuja b Wahb) এর অধ্ীমন ব্ানু আক্তের গ ামের ওপর 
হােলা:  
 - শুজা ক্তব্ন ওয়াহামব্র সমঙ্গ ক্তেল ২৪ জন েুহাম্মে অনুসারী, সেয়ক্তি ক্তেল রক্তব্উল 
আওয়াল োস (যার শুরু হময়ক্তেল জুন ২৯, ৬২৯ সাল)। লুমির োমলর অংে ক্তহসামব্ 
েুহাম্মমের প্রমতযক অনুসারী গপময়ক্তেমলন ১৫ক্তি উি। [16] 
 

১৩) কাব্ ক্তব্ন উোময়র আল-ক্ত ফাক্তর (Ka’b b Umayr al Ghifari) এর অধ্ীমন ধ্াত 
আতলাহ (Dhat Atlah) আক্রেি:  
- কাব্ ক্তব্ন উোময়র আল-ক্ত ফাক্তরর সমঙ্গ ক্তেল ১৫জন েুহাম্মে অনুসারী। এই হােলায় 
েুহাম্মে অনুসারীরা সুক্তব্ধ্া করমত পামরক্তন, একজন োড়া তাাঁর সকল অনুসারী ক্তনহত 
হন। [17] 
 

১৪) েুতার হােলা (The raid of Muta): 
- প্রায় ক্ততন হাজার েুহাম্মে অনুসারী এই হােলায় অংে গ্রহি কমরন; সেয়ক্তি ক্তেল 
জুোক্তেউল আওয়াল োস, ক্তহজক্তর ৮ সাল। এই হােলায় েুহাম্মমের পাক্তলত পুে যাময়ে 
ক্তব্ন হাক্তরর্া, চাচামতা োই জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ ও আব্েুল্লাহ ক্তব্ন রাওয়াহা 
('Abdullah b.Rawaha) নামের এক ক্তব্ক্তেষ্ট েুহাম্মে অনুসারী ক্তনহত হন। [18] 
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১৫) ধ্াত আল-সালাক্তসল (Dhat al-Salasil) হােলা: 
- গনতৃমত্ব ক্তেমলন েুহাম্মমের জাোতা আের ক্তব্ন আল-আস। আের ক্তব্ন আল-আস কী 
পক্তরক্তস্থক্ততমত েুসলোন হময়ক্তেমলন তার আমলাচনা পব্থ: ৪০ ও ১০৯-এ করা হময়মে। 
[19] 
 

১৬) আল-খাব্াত (al-Khabat) হােলা: 
- গনতৃমত্ব ক্তেমলন আবু্ উব্াময়ো, তাাঁর সমঙ্গ ক্তেল ৩০০জন েুহাম্মে অনুসারী। সেয়ক্তি 
ক্তেল রজব্ োস, ক্তহজক্তর ৮ সাল (যার শুরু হময়ক্তেল অমটাব্র ২৫, ৬২৯ সাল)। [20] 
 

১৭) খাক্তেরা (Khadira) আক্রেি: 
- গনতৃমত্ব ক্তেমলন আবু্ কাতাো, সেয়ক্তি ক্তেল োব্ান োস, ক্তহজক্তর ৮ সাল (যার শুরু 
হময়ক্তেল নমেম্বর ২৪, ৬২৯ সাল)। [21] 
 

১৮) েক্কা আক্রেি (Raid of al-Fath /conquest of Mecca): 
- কুরাইেমের সামর্ 'হুোইক্তব্য়ায়' েে ব্েমরর োক্তন্ত চুক্তি স্বাক্ষর করার পর েুই ব্েমরর 
েমধ্য ক্তব্না গনাক্তিমে েুহাম্মমের েক্কা আক্রেি কমরন। অজুহাত? ব্রাব্মরর েতই (পব্থ: 
১২১)! এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'েক্কা ক্তব্জয়' অধ্যাময় করা হমব্। [22] 
 

এই আঠারক্তি হােলা োড়াও েক্কা গর্মক পাক্তলময় আসা আবু্ ব্ক্তসর (Abu Basir) নামের 
েুহাম্মমের আর এক অনুসারীর গনতৃমত্ব কুরাইে ব্াক্তিজয ব্হমরর ওপর হােলা, 
তাাঁমেরমক খুন ও তাাঁমের যাব্তীয় োলাোল লুণ্ঠন ক্তেল পুরােমে অব্যাহত।  
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর উমল্লক্তখত ঘিনা প্রব্ামহর ব্িথনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমি আেরা 
গয-সতয জানমত পাই, তা হমলা: 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_1901.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_22.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
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১) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ স্বাক্ষমরর কারমিই েুহাম্মে "সুস্পষ্ট ক্তব্জয়" অজথন কমরক্তেমলন, এই 
োক্তব্র গকামনা ঐক্ততহাক্তসক ক্তেক্তত্ত গনই। যক্তে তাইই হমতা, তমব্ 'সুস্পষ্ট ক্তব্জয়'-এর পর 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই ক্তব্োল সংখযক আগ্রাসী হােলায় জক্তড়ত হমত হমতা 
না।   
২) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর অক্তব্শ্বাসী জন ি েুহাম্মমের আগ্রাসী 
আক্রেমির করাল গ্রাস গর্মক ক্তনরাপমে ক্তেমলন, এেন োক্তব্ এমকব্ামরই ক্তের্যা।   
৩) গয-কারমি হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ সেয় গর্মক েক্কা ক্তব্জয় সেয় পযথন্ত েুই ব্ের সেময় 
আম র তুলনায় ক্তিগুমিরও গব্ক্তে গলাক ইসলামে েীক্তক্ষত হময়ক্তেমলন, তা হমলা অক্তব্শ্বাসী 
জনপমের উপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অোনুক্তষক আগ্রাসী কেথকাণ্ড! তাাঁমের 
নৃেংসতার হাত গর্মক অক্তব্শ্বাসী জনপেব্াসী গয-েূমলয ক্তনরাপত্তা গপমতন, তা হমলা, 
"েুহাম্মমের ব্েযতা স্বীকার কমর তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ গেমন গনয়া, অর্ব্া অব্নত েস্তমক 
করমজামড় 'ক্তজক্তজয়া কর' প্রোন করা।" 
৪) েুহাম্মমের সাফমলযর চাক্তব্কাক্তঠ হমলা অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর তাাঁর অোনুক্তষক 
নৃেংসতা ও সন্ত্রাস, যা ক্ততক্তন ক্তনমজই স্বীকার কমরমেন ব্মল ইোে বু্খারী তাাঁর হাক্তেস 
গ্রমন্থ উদৃ্ধত কমরমেন (পব্থ: ৫২)।   
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
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(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৭ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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
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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 ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫১ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬২৪ 
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 ৩০৭ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৫৪, পৃষ্ঠা ৭৬৯ 
[5] খায়ব্ার হােলা (যুদ্ধ): Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫১০-
৫৩৩; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৯১; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৩৩-৭২২, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩১১-৩৫৫ 
[6] Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫২৩; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা 
(Leiden) ১৫৮৩; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭০৬, ইংমরক্তজ 
অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৪৭ 
[7] Ibid Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯২; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭২২, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৫৫ 
[8] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯২; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭২২, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৫৫ 
[9] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯২-১৫৯৩; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭২৩-৭২৬, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৫৫-৩৫৭ 
[10] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩ 
[11] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
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[12] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭২৭-৭৩১, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৬০ 
[13] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৭; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৪১, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৬৫ 
[14] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৮-১৬০১; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৫০-৭৫২, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০ 
[15] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০১; 
[16] Ibid আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০১; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৫৩-৭৫৪, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭১ 
[17] Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০১; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৫২-৭৫৩, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭০ 
[18] েুতার হােলা (যুদ্ধ):  Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৩১-
৫৪০; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১১-১৬১৯; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-
ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৫৫-৭৬৯, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৭৮ 
[19] Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০৫; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৭৪, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৭৯ 
[20] Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৬৭৩; Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা 
(Leiden) ১৬০৬; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৭৭ ইংমরক্তজ 
অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২ 
[21] Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৬৭১-৬৭২; Ibid: আল-তাব্ারী 
পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬০৮; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৭৭-
৭৮০ ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৮২-৩৮৪ 
[22] 'েক্কা ক্তব্জয়': Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৪০-৫৬১; Ibid: 
আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১৯-১৬৪৮; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৮৭৫, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৮৪-৪২৮ 
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১২৫: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৫: চুক্তিেঙ্গ- এক! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– ক্তনরানব্বই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি' সম্পন্ন করার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 
তাাঁর সমঙ্গ উপক্তস্থত অনুসারীমের হতাো ও েেথমব্েনা লাঘব্ করমত ও সোমলাচনার 
জব্ামব্ 'আল ফাতহ' নামের এক পূিথ সুরা রচনা কমর ক্ততক্তন এই চুক্তি স্বাক্ষমরর োধ্যমে 
'সুস্পষ্ট ক্তব্জয়' অজথন কমরমেন ব্মল গয-োক্তব্ক্তি কমরমেন (৪৮:১), তা কী কারমি সতয 
নয়; এই সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষমরর আম  ক্তব্শ্বাসী ও অক্তব্শ্বাসীরা প্রায়েই যুদ্ধ্-ক্তব্গ্রমহ ক্তলপ্ত 
হমতন, ক্তকন্তু এই চুক্তি-স্বাক্ষমরর পর গসই পক্তরক্তস্থক্ততর অব্সান হয় ও অক্তব্শ্বাসী জন ি 
ক্তনরাপমে ব্সব্াস কমরন ব্মল গয-োক্তব্ক্তি েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তথী সেময়র ইসলাে-
ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা তাাঁমের গলখনী-ব্িৃতা-ক্তব্বৃ্ক্ততর োধ্যমে েতাব্দীর পর 
েতাব্দী যাব্ত প্রচার কমর আসমেন, তা কী কারমি ক্তের্যাচার; এই চুক্তি-স্বাক্ষমরর 
কারমিই পরব্তথী েুই ব্ের আম র তুলনায় ক্তিগুমিরও গব্ক্তে গলাক ইসলামে েীক্তক্ষত 
হময়ক্তেমলন ব্মল গয োক্তব্ক্তি ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর 
ক্তনরলস প্রচার কমর আসমেন, তা কী কারমি সতয নয় ও েুহাম্মমের এই সফলতার 
প্রকৃত কারিক্তি কী ক্তেল; এই চুক্তি স্বাক্ষমরর োে গেড়-েুই োস পমর অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় কামের ওপর আগ্রাসী আক্রেমির োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁর হুোইক্তব্য়া যাোয় 
অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের গেয়া 'লুমির োমলর ওয়াো” পূরি কমরক্তেমলন; ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। উসেখয, হুদাইবিয়া সবি-পরিতঘী দুই 
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িিসর এই যে আঠারবি হামলা, অেঘাৎ েসড় প্রবত ৪০ বদসে একবি, এর প্রসতযকবিই 
বিল বিস্তীণঘ অঞ্চসলর অবিশ্বাসী জেপসদর ওপর মুহাম্মদ ও তাাঁর অেুসারীসদর আগ্রাসী 
হামলা। যকউ তাাঁসদরসক আক্রমণ কসরেবে! িরািসরর মতই আক্রমণকারী দলবি 
সিঘদাই মুহাম্মদ ও তাাঁর অেুসারীরা, আর আক্রান্ত জেপদ-িাসী কসরসিে তাাঁসদর জাে 
ও মাল রক্ষার যেো! 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি ক্তেল েুসলোনমের জনয এক “সুস্পষ্ট ক্তব্জয়", েুহাম্মমের এই 
োক্তব্ক্তি প্রোি করার জনয ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না গজমন) 
আর গয-যুক্তিক্তির অব্তারিা কমরন, তা হমলা গোিােুক্তি এ রকে: 
  
‘হুোইক্তব্য়ায় েুহাম্মে গয-চুক্তিক্তি স্বাক্ষর কমরক্তেমলন, তা ক্তেল কুরাইেমের সমঙ্গ, অনযানয 
অক্তব্শ্বাসী জনপেব্াসীমের সমঙ্গ নয়। আল-যুহরীর উদৃ্ধক্তত সামপমক্ষ েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে, ইব্মন ক্তহোে প্রেুখ আক্তে েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা 
এই সক্তন্ধর পর "যুদ্ধ হয় রক্তহত, ---জন ি ক্তনরাপমে এমক অপমরর সামর্ ক্তেক্তলত হয়, 
--সক্ততযই গসখামন ব্াইে োস যাব্ত োক্তন্ত ব্জায় ক্তেল যতক্ষমি না তারা চুক্তি েঙ্গ কমর 
(পব্থ:১২৪)" ইতযাক্তে যা উমল্লখ কমরমেন, তা ক্তেল েুসলোন ও কুরাইেমের উমেমে; 
অনযানয অক্তব্শ্বাসীমের উমেমে নয়। এই চুক্তির োধ্যমে কুরাইেরা গযন অনযানয 
অক্তব্শ্বাসীমের সমঙ্গ ক্তেক্তলত হময় েুসলোনমের আক্রেি করমত না পামর, খন্দক 
যুদ্ধকামল গযেনক্তি তাাঁরা কমরক্তেমলন (পব্থ: ৭৭-৮৬), হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) গসই ব্যব্স্থাই 
কমরক্তেমলন। এই সক্তন্ধর কারমি হুযুমর পাক হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর অনযানয েত্রুমের 
ক্তব্রুমদ্ধ ব্যব্স্থা ক্তনমত গপমরক্তেমলন, তাাঁর েক্তি বৃ্ক্তদ্ধ করার সুমযা  গপময়ক্তেমলন, যা 
পরব্তথীমত কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী হব্ার এক অনযতে যুদ্ধমকৌেল! হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধর গুরুত্ব এখামনই! তাই আল্লাহ পাক ব্মলমেন, "ক্তনশ্চয় আক্তে আপনার জমনয এেন 
একিা ফয়সালা কমর ক্তেময়ক্তে, যা সুস্পষ্ট (৪৮:১)।" হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) হুোইক্তব্য়া 
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সক্তন্ধ-চুক্তির প্রতযমকক্তি েমতথর প্রক্তত পূিথ ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন, তাই কুরাইেরা েুসলোনমের 
ওপর আক্রেমির গচষ্টা গর্মক ক্তেমলন ক্তব্রত।‘  
 

আপাতদৃবেসত এমে একবি েুবক্তসক যেৌবক্তক িসলই মসে হয়! মুহাম্মদ েুবক্ত স্বাক্ষর 
কসরবিসলে কুরাইশসদর সাসে, অতাঃপর বতবে যসই েুবক্তর শতঘগুসলার প্রবত বিসলে পূণঘ 
বিশ্বস্ত; এমত অিস্থায় মুহাম্মদ কুরাইশ িাড়া অেযােয অবিশ্বাসী ইসলাসমর শত্রুসদর 
শাসয়স্তা করার জেয েত কসঠারই যহাে ো যকে, তাাঁসদর ওপর েত আগ্রাসী হামলাই 
োলাে ো যকে, হুদাইবিয়া েুবক্তর শতঘ অেুোয়ী কুরাইশসদর যকাসো বেবতক অবধকারই 
বিল ো যে, তাাঁরা একক িা সবম্মবলতভাসি মুহাম্মদ ও তাাঁর অেুসারীসদর বিরুসে 
যকাসোরূপ আক্রমণাত্মক িযিস্থা যেে! িযস! প্রমাণ হসয় যেসলা 'বিজয়' অজঘসে 
হুদাইবিয়া সবির গুরুত্ব 'সুস্পে!' 
 

ইসলামের ইক্ততহাস সম্বমন্ধ স্বে ধ্ারিা না র্াকমল এেন একক্তি ক্তচত্তাকষথক 
(Impressive) যুক্তির োরপযাাঁমচ গয গকামনা ব্যক্তিই ক্তব্ভ্রান্ত হমত ব্াধ্য! এই যুক্তির 
ফাাঁকক্তি গকার্ায় ও কী কারমি তা একক্তি 'সক্তহ ইসলােী বমেযাোর', তা আেরা 
ক্তনক্তশ্চতরূমপই জানমত পাক্তর েুহাম্মমের স্বরক্তচত কুরান ও আক্তে-উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত ক্তসরাত (েুহাম্মমের জীব্নী-গ্রন্থ) ও হাক্তেমসর আমলামক 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পরব্তথী েুহাম্মমের কেথকাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমির োধ্যমে। “The 
Devil is in the Detail (পব্থ ১১৩)!" 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্িথনার পুনরারম্ভ (আল-তাব্ারী, আল-ওয়াবকবদ ও ইিসে 
কাবেসরর িণঘো, ইিসে ইশাসকর িণঘোরই অেুরূপ): [1] [2] [3] [4] 
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১২৪) পর: 
'এই সেয় উমম্ম কুলসুে ক্তব্নমত উকব্া ক্তব্ন আবু্ েুয়াত গেোন্তক্তরত হময় আল্লাহর 
নব্ীর কামে আমসন। উোরা ও আল-ওয়াক্তলে নামের উকব্ার েুই পুে আল্লাহর নব্ীর 
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কামে আমসন ও হুোইক্তব্য়াই তাাঁর ও কুরাইেমের েমধ্য অনুক্তষ্ঠত সক্তন্ধচুক্তি গোতামব্ক 
তাাঁমক গফরত গেওয়ার জনয তাাঁরা আল্লাহর নব্ীমক অনুমরাধ্ কমরন; ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা 
কমরন না। আল্লাহ তা ক্তনমষধ্ কমরমেন।  
উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়মরর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক আল-যুহরী যা 
ব্মলমেন তা হমলা: "ক্ততক্তন যখন ইব্মন আবু্ হুনময়ে নামের আল-ওয়াক্তলে ক্তব্ন আবু্ 
োক্তলমকর এক ব্নু্ধর ক্তচক্তঠর জব্াব্ ক্তলখক্তেমলন, তখন আক্তে তাাঁর কামে আক্তস; গস তাাঁর 
কামে যা জানমত গচময়ক্তেল, তা হমলা আল্লাহর এই ব্ািী: 
[৬০:১০] –‘েুক্তেন ি, যখন গতাোমের কামে ঈোনোর নারীরা ক্তহজরত কমর আ েন 
কমর, তখন তামেরমক পরীক্ষা কর। আল্লাহ তামের ঈোন সম্পমকথ সেযক অব্ ত 
আমেন। যক্তে গতােরা জান গয, তারা ঈোনোর, তমব্ আর তামেরমক কামফরমের 
কামে গফরত পাক্তঠও না। এরা কামফরমের জমনয হালাল নয় এব্ং কামফররা এমের 
জমনয হালাল নয়। কামফররা যা ব্যয় কমরমে, তা তামের ক্তেময় োও। গতােরা, এই 
নারীমেরমক প্রাপয গোহরানা ক্তেময় ক্তব্ব্াহ করমল গতাোমের অপরাধ্ হমব্ না। গতােরা 
কামফর নারীমের সামর্ োম্পতয সম্পকথ ব্জায় গরমখা না। গতােরা যা ব্যয় কমরে, তা 
গচময় নাও এব্ং তারাও গচময় ক্তনমব্ যা তারা ব্যয় কমরমে। এিা আল্লাহর ক্তব্ধ্ান; ক্ততক্তন 
গতাোমের েমধ্য ফয়সালা কমরন। আল্লাহ সব্থজ্ঞ প্রজ্ঞােয়।’ 
 

উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র তার কামে যা ক্তলমখক্তেমলন তা হমলা, "হুোইক্তব্য়ার ক্তেমন 
আল্লাহর নব্ী কুরাইেমের সমঙ্গ গয-চুক্তি কমরক্তেমলন, তার এক েতথ ক্তেল এই গয, যক্তে 
গকামনা ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের কামে আমস, তমব্ 
ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন। ক্তকন্তু যখন েক্তহলারা গেোন্তক্তরত হময় আল্লাহর 
নব্ীর কামে এমসক্তেল ও ইসলামে অন্তেুথি হময়ক্তেল, আল্লাহ তামেরমক েুেক্তরকমের 
কামে গফরত পাঠামনার অনুেক্তত অস্বীকার কমর যক্তে তারা ইসলামের পরীক্ষায় পরীক্তক্ষত 
হয় ও যক্তে তারা জামন গয, তারা এমসমে শুধু্োে ইসলামের অক্তেপ্রাময়; তার আমেে 
এই গয, তামের েক্তহলামেরমক যক্তে তামের কামে গফরত গেয়া না হয়, তমব্ গযন 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=60&ano=13&st=0


174 
ধর্মকারী ইবুক 

তামেরমক তামের গোহরানার (dowries) অর্থ গফরত গেয়া হয়, যক্তে েুসলোনমের 
গকামনা েক্তহলামক তারা আিক রামখ, তমব্ তার গোহরানার অর্থ তারা েুসলোনমের 
কাসি গফরত গেয়। ‘এিা আল্লাহর ক্তব্ধ্ান; ক্ততক্তন গতাোমের েমধ্য ফয়সালা কমরন। 
আল্লাহ সব্থজ্ঞ প্রজ্ঞােয়।"   
তাই আল্লাহর নব্ী ঐ েক্তহলাক্তিমক গফরত না ক্তেময় ঐ গলাকমের গফরত পাঠান, আর 
তামের গকামনা েক্তহলামক গফরত না ক্তেমল তার গোহরনার অর্থ তামেরমক গফরত গেয়ার 
ব্যাপামর আল্লাহ তাাঁমক গয-ক্তনমেথে ক্তেময়মে, তা তামেরমক জানান এব্ং ব্মলন গয, তারা 
তামের প্রাপয অর্থ গফরত গেমব্, যক্তে তামের পমক্ষর গলামকরাও তাই কমর। যক্তে এক্তি 
আল্লাহর হুকুে না হমতা, তমব্ আল্লাহর নব্ী এই েক্তহলাক্তিমক গফরত পাঠামতন, গযেন 
ক্ততক্তন পুরুষমের গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন। আর এক্তি যক্তে হুোইক্তব্য়ার ক্তেমন তামের েমধ্য 
সক্তন্ধচুক্তি েমতথর অন্তেুথি না হমতা, তমব্ ক্ততক্তন েক্তহলাক্তিমক গফরত পাঠামতন না, এব্ং 
তার গোহরানা অর্থও গফরত ক্তেমতন না; কারি এই চুক্তির আম  গকামনা েুসলোন 
েক্তহলা তাাঁর কামে এমল ক্ততক্তন এেনক্তিই করমতন।’  
  
আক্তে আল-যুহরীমক এই আয়াত সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কক্তর:  
[৬০:১১] - 'গতাোমের স্ত্রীমের েমধ্য যক্তে গকউ হাতোড়া হময় কামফরমের কামে গর্মক 
যায়, অতাঃপর গতােরা সুমযা  পাও, তখন যামের স্ত্রী হাতোড়া হময় গ মে, তামেরমক 
তামের ব্যয়কৃত অমর্থর সেপক্তরোি অর্থ প্রোন কর এব্ং আল্লাহমক েয় কর, যার প্রক্তত 
গতােরা ক্তব্শ্বাস রাখ।'     
        
ক্ততক্তন ব্মলন, 'যক্তে গতাোমের পক্তরব্ামরর গকউ অক্তব্শ্বাসীমের কামে যায় ও তামের 
গকামনা েক্তহলা গতাোমের কামে না আমস, গতােরা তার জনয তামের কাে গর্মক গসই 
পক্তরোি অর্থ ক্তনমত পারসি, যা তারা গতাোমের কাে গর্মক ক্তনমত পারমতা, অতাঃপর 
তামের কাে গর্মক গয গকামনা লুক্তণ্ঠত সম্পে (booty) আহরমির োধ্যমে তার ক্ষক্ততপূরি 
কমরা। (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'যক্তে গতাোমের পক্তরব্ামরর গকউ পলায়ন কমর অক্তব্শ্বাসীমের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=60&ano=13&st=0
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কামে যায়; ও তামের গকামনা েক্তহলা গতাোমের কামে আমস, তমব্ গতাোমের পাওনা 
গোহরানার অর্থ এই েক্তহলার পাওনা গোহরানার অমর্থ পক্তরমোধ্ হমব্। ক্তব্শ্বাসীরা 
আল্লাহর ক্তনমেথে পালন কমর। েুেক্তরকমের কাে গর্মক েুসলোনমের কামে আসা গকামনা 
েক্তহলার গোহরানার অর্থ েুসলোনমের পক্তরমোধ্ করমত হমব্, এেন োক্তব্ েুসলোনমের 
কামে জানামত েুেক্তরকরা অস্বীকার কমর।’)  
যখন এই আয়াতক্তি অব্তীিথ হয়, "েুক্তেন ি, যখন গতাোমের কামে ঈোনোর নারীরা 
ক্তহজরত কমর আ েন কমর", এখান গর্মক এই ব্াকয পযথন্ত, "গতােরা কামফর নারীমের 
সামর্ োম্পতয সম্পকথ ব্জায় গরমখা না [৬০:১০]," উের তাাঁর স্ত্রী কুরাইব্া ক্তব্নমত আবু্ 
উোইয়া ক্তব্ন আল-েুক্তঘরামক তালাক গেন। তারপর েুয়াক্তব্য়া ক্তব্ন আবু্ সুক্তফয়ান তাাঁমক 
ক্তব্ব্াহ কমরন, তাাঁরা েু'জমনই েুেক্তরক ক্তহসামব্ ক্তেমলন েক্কায়। উের তাাঁর উমম্ম কুলসুে 
ক্তব্নমত জারওয়াল আল-খুযাক্তয় নামের আর এক স্ত্রীমকও তালাক গেন, ক্তযক্তন ক্তেমলন 
উব্াময়েুল্লাহ ক্তব্ন উেমরর োতা; উেমরর গ ামের আবু্ জাহাে ক্তব্ন হুোময়ফা ক্তব্ন ঘাক্তনে 
নামের এক গলাক তাাঁমক ক্তব্ব্াহ কমরন, তাাঁরা উেময়ই ক্তেমলন েুেক্তরক।' - অনুব্াে, 
িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা: [5] [6] 
এই প্রসসে ইমাম িুখারীর িণঘো (৫:৫৯:৪৯৬ ও ৩:৫০:৮৯১) ইিসে ইশাক, আল-
তািারী, আল-ওয়াবকবদ ও ইিসে কাবেসরর িণঘোরই অেুরূপ, বকন্তু যসখাসে 
র্িোপ্রিাসহর ধারািাবহকতা ও তার পূণঘ বিিরণ অেুপবস্থত। মুহাম্মসদর রবেত কুরাে 
ও তাাঁর অেুসারীসদর রবেত 'হাবদস' গ্রসন্থ মুহাম্মসদর জীিসের র্িোপ্রিাসহর 
ধারািাবহকতা িজায় রাখা হয়বে ও অবধকাাংশ যক্ষসত্রই সমূ্পণঘ র্িোর বিস্তাবরত বিিরণ 
একক যকাসো বেবদঘে অেুসচ্ছসদ বলবপিে যেই। অেযবদসক আবদ উৎসসর 'বসরাত' 
যলখকেণ মুহাম্মসদর জীিসের র্িোর ধারািাবহকতা িজায় যরসখ র্িোর বিস্তাবরত 
বিিরণ একই অেুসচ্ছসদ বলবপিে কসরসিে। যস-কারসণই ‘বসরাত'-এর সাহােয 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=60&ano=13&st=0
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িযবতসরসক, শুধুমাত্র কুরাে ও হাবদস গ্রন্থ পসড় মুহাম্মসদর েবরত্র ও তাাঁর মেস্তসের স্বচ্ছ 
ধারণা পাওয়া অতযন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভি! 
 

>>> উরওয়া বিে আল-েুিাসয়র বিে আল-আওয়াম (মৃতুয ৭১৩ সাল) বিসলে মুহাম্মসদর 
মৃতুয-পরিতঘী প্রেম প্রজসন্মর একজে প্রেম সাবরর ইসলামী স্কলার। তাাঁর বপতা আল-
েুিাসয়র বিে আল-আওয়াম (বেবে খায়িার হামলায় ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্-গক 
অোনুক্তষক ক্তনযথাতন কসরবিসলে) বিসলে মুহাম্মসদর েুপাসতা ভাই, মুহাম্মসদর েুপু 
সাবেয়া বিেসত আিদ আল-মুিাবলসির পুত্র (পিঘ: ১২); তাাঁর মাতা বিসলে আিু িকর 
কেযা আসমা বিেসত আিু িকর। বতবে তাাঁর খালা আসয়শা বিেসত আিু িকসরর সসে 
বিসলে খুিই র্বেষ্ঠ।  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা শুরুর আম  হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ 
প্রাক্কামল সংঘক্তিত গুরুত্বপূিথ প্রাসক্তঙ্গক ক্তব্ষয়গুমলা স্মরি করা যাক: 
  
ক) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি আমলাচনার শুরুমতই কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আের 
অতযন্ত স্পষ্ট োষায় েুহাম্মেমক জাক্তনময় ক্তেময়ক্তেমলন গয, তাাঁরা েুহাম্মেমক নব্ী ক্তহসামব্ 
স্বীকার কমরন না ও "তাাঁর আল্লাহ"-গক ক্তব্শ্বাস কমরন না, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
'চুক্তি প্রস্তুক্তত (পব্থ: ১১৮)' পমব্থ করা হময়মে। 
খ) েুহাম্মে কুরাইেমের সমঙ্গ গয-ক্তলক্তখত সক্তন্ধচুক্তিমত আব্দ্ধ হময়ক্তেমলন, তার 
েতথগুমলার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'চুক্তি স্বাক্ষর (পব্থ-১২২)' পমব্থ করা হময়মে। এই পমব্থর 
আমলাচনায় গসই চুক্তির প্রাসক্তঙ্গক েতথগুমলা হমলা: 
‘তারা আ ােী েে ব্ের যুদ্ধ ব্ন্ধ রাখমব্ যামত জন ি সক্তহংসতা পক্তরহার কমর ক্তনরাপমে 
র্াকমত পামর এই েমতথ গয:  
 

১) “যক্তে গকামনা ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের কামে আমস 
তমব্ ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন।”  
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> একেে গসাজা-সহজ ব্িব্য! এখামন গকামনা 'যক্তে, তমব্, ক্তকন্তুর' অব্কাে গনই! 
ক্তলঙ্গমেমে পুরুষ ও নারীমের েমধ্য গকামনারূপ তারতেয করা হমব্, তার গকান সাোনয 
আোসও গনই! এ ক্তব্ষময় গকামনারূপ আমলাচনাও হয়ক্তন।  
২) “েুহাম্মমের পমক্ষর গকামনা ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের কামে আমস, তমব্ কুরাইেরা 
তামক তাাঁর কামে গফরত গেমব্ন না”।  
> গসাজা-সহজ ব্িব্য! এই েমতথরও গকার্াও 'যক্তে, তমব্, ক্তকন্তুর' অব্কাে গনই, এ 
ক্তব্ষময় গকামনারূপ আমলাচনাও হয়ক্তন।  
৩) "তারা এমক অপমরর প্রক্তত েত্রুতা প্রেেথন করমব্ন না।"  
৪) "তারা এমক অপমরর প্রক্তত গকামনারূপ গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার আশ্রয় গনমব্ন 
না।”’ 
 

>>> েুহাম্মমের স্বরক্তচত জব্ানব্ক্তন্দ কুরান, তাাঁর েৃতুয-পরব্তথী প্রর্ে প্রজমের প্রর্ে 
গশ্রিীর ইসলােী স্কলার উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র ও ক্তিতীয় প্রজমের ক্তব্ক্তেষ্ট েুহাক্তেস 
আল-যুহরীর উদৃ্ধক্তত সামপমক্ষ েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে, 
ইব্মন কাক্তর্র ও ইোে বু্খারীর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা যা জানমত পাক্তর, তা 
হমলা:   
মুহাম্মদ কুরাইশসদর সাসে হুদাইবিয়ায় সবিেুবক্ত স্বাক্ষর করার পর উমম্ম কুলসুে ক্তব্নমত 
উকব্া ক্তব্ন আবু্ েুয়াত োসমর এক মবহলা তাাঁর অবভভািকসদর অেুমবত িযবতসরসক 
মক্কালা যেসক পাবলসয় মবদোয় মুহাম্মসদর কাসি আসসন। খিরবি জাোর পর উোরা ক্তব্ন 
উকব্া ও আল-ওয়াক্তলে ক্তব্ন উকব্া নামের এই মবহলাবির দুই ভাই মবদোয় মুহাম্মসদর 
কাসি এসস হুদাইবিয়া সবিেুবক্তর শতঘ অেুোয়ী তাাঁসদর এই যিােসক যেরত যদয়ার 
অেুসরাধ কসরন।  
 

ক্তকন্তু চুক্তির েতথ অনুযায়ী উমম্ম কুলসুেমক েুহাম্মে তাাঁর োইমের কামে গফরত গেনক্তন।  
তাাঁমক গফরত না ক্তেময় েুহাম্মে কী কমরক্তেমলন?  
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ক্ততক্তন "তাাঁর আল্লাহর নামে" গোক রচনা কমরক্তেমলন, সূরা আল েুেতাক্তহনার (চযাোর 
৬০) ১০ ও ১১ নম্বর গোক!  
 

উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র ও আল-যুহরীর ব্যাখযার আমলামক েুহাম্মমের এই গোক 
েু'ক্তির সরল অর্থ হমলা: যকাসো ইমােদার োরী েবদ মক্কালা যেসক পাবলসয় মুহাম্মসদর 
কাসি আসস ও তাসক পরীক্ষা কসর েবদ জাো োয় যে, যসই মবহলাবি সবতযই ইমােদার, 
তসি মুহাম্মদ যসই েক্তহলাক্তিমক আর কুরাইশসদর কাসি যেরত পাঠাসিে ো! যা ওপমর 
উমল্লক্তখত এক নম্বর েমতথর নে ব্রমখলাপ! কারি েতথক্তি ক্তেল, কুরাইেমের পমক্ষর 
গকামনা ব্যক্তি যক্তে েুহাম্মমের কামে আমস, তমব্ েুহাম্মে তামক কুরাইেমের কামে 
গফরত গেমব্ন! এই েমতথর েমধ্য গকামনা 'যক্তে, তমব্, ক্তকন্তুর' অব্কাে গনই! 
তার পক্তরব্মতথ েুহাম্মে কী করমব্ন?  
তার পক্তরব্মতথ েুহাম্মে েক্তহলাক্তির কুরাইে স্বােী ব্া পক্তরব্ামরর কামে অর্থ পাঠামব্ন!  
 

কী পক্তরোি অর্থ?   
ঐ পক্তরোি অর্থ, যা েক্তহলাক্তির কুরাইে স্বােী ব্া পক্তরব্ার তাাঁর জনয ব্যয় কমরমেন, ক্তকন্তু 
----। এখামন একক্তি "ক্তকন্তু েতথ" েুহাম্মে জুমড় ক্তেময়মেন!  
 

কী গসই "ক্তকন্তু?"   
েতথ হমলা কুরাইেমেরও একই ক্তনয়ে পালন করমত হমব্! অর্থাৎ যক্তে েুসলোনমের 
গকামনা েক্তহলা েক্কায় কুরাইেমের কামে পাক্তলময় যায়, তমব্ গসই েক্তহলাক্তির গপেমন 
তার েুসলোন স্বােী ব্া পক্তরব্ার গয অর্থ ব্যয় কমরমেন, কুরাইেমেরমকও তা গফরত 
ক্তেমত হমব্! যা ওপমর উমল্লক্তখত েুই নম্বর েমতথর নে ব্রমখলাপ! কারি েতথক্তি ক্তেল, 
েুহাম্মমের পমক্ষর গকামনা ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের কামে আমস, তমব্ কুরাইেরা তামক 
েুহাম্মমের কামে গফরত গেমব্ন না! এই েমতথর েমধ্য গকামনা 'যক্তে, তমব্, ক্তকন্তুর' 
অব্কাে ক্তেল না!  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=60&ano=13&st=0
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শুধু্ তাইই নয়! 
উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র েুহাম্মমের এই "৬০:১০" ব্িমব্যর গয-ব্যাখযা ক্তেময়মেন তা 
হমলা, যক্তে কুরাইেরা েুসলোনমেরমক গসই অর্থ গফরত ক্তেমত অস্বীকার কমর, তমব্ 
যখনই সুমযা  হয়, তখনই কুরাইেমের োলাোল লুণ্ঠন কমর তা উশুল করা যামব্! 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা স্পষ্ট তা হমলা, এই র্িোয় মুহাম্মদ 
হুদাইবিয়া সবিেুবক্তর কমপসক্ষ চারক্তি শতঘ ভে কসরবিসলে! গসগুমলা হমলা: 
 

১) শতঘ বিল, “যক্তে গকান ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের 
কামে আমস তমব্ ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন”  
>> উসম্ম কুলসুমসক মক্কালায় যেরত ো পাবঠসয় মুহাম্মদ এই শতঘ ভে কসরবিসলে। কারণ 
ঐ শসতঘর যকাোও োরী িা পুরুসষর যকাসো উসেখ বিল ো। 
২) শতঘ বিল, “েুহাম্মমের পমক্ষর গকান ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের কামে আমস তমব্ 
কুরাইেরা তামক তাাঁর কামে গফরত গেমব্ন না” 
>> েুহাম্মে এই সহজ-সরল েমতথর েমধ্য "নতুন েতথ গযা ” কমর শতঘ ভে কসরবিসলে। 
৩) শতঘ বিল, “তারা এমক অপমরর প্রক্তত েত্রুতা প্রেেথন করমব্ন না”  
>> কুরাইশসদর কাসি প্রবতশ্রুত েুবক্ত ভে কসর মুহাম্মদ কুরাইশসদর সাসে েতুে কসর 
শত্রুতা শুরু কমরক্তেমলন, ক্তকংব্া তা বৃ্ক্তদ্ধ কমরক্তেমলন। মুহাম্মসদর এই আেরসণ 
কুরাইশসদর খুবশ হওয়ার যকাসো কারণ যেই! 
৪) শতঘ বিল, "তারা যকাসোরূপ যোপে অবভসবি িা প্রতারণার আশ্রয় গনমব্ন ো।”  
>> "গয আল্লাহমক" কুরাইেরা ক্তব্শ্বাসই কমরন না, উসেশয সাধসের লসক্ষয গসই আোহর 
োসম যলাক রেো কসর েুবক্তভে করা বোঃসসেসহ অবভসবিমূলক ও প্রতারিা! কুরাইেরা 
গকন তা গেমন গনমব্ন? গয েুহাম্মেমক কুরাইেরা নব্ী ক্তহসামব্ স্বীকারই কমরন না, গসই 
েুহাম্মামের ওহী নাক্তজল ক্তকো কুরাইেরা গকন ক্তব্শ্বাস করমব্ন? 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=60&ano=13&st=0
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কুরাইশরা মুহাম্মদসক জানমতন এক বমেযািাদী, প্রতারক ও ভণ্ড রূসপ (পব্থ: ১৮); এই 
ঘিনায় মুহাম্মদ তাাঁর "আোহর োসম" ওহী োবজল কসর তাাঁসদর সাসে প্রবতশ্রুত শতঘ 
ভে কমর, েতুে শতঘ জুসড় বদসয় কুরাইশসদরসক তা যমসে বেসত িাধয করার যেো 
কমর তাাঁমের জানা তাাঁর গসই চক্তরমেরই প্রোি হাক্তজর কমরক্তেমলন। আর তাাঁরা েবদ তা 
যমসে ো যেে, তসি 'েখেই সুসোে পাওয়া োসি, তখেই তাাঁসদর মালামাল লুণ্ঠে কসর 
তাাঁর যসই আসরাবপত শতঘ উশুল কসর যেওয়ার যর্াষণা ক্তেময় েুহাম্মে তাাঁমের জানা তাাঁর 
গসই চক্তরমেরই নে ব্ক্তহাঃপ্রকাে ঘক্তিময়ক্তেমলন।  
 

'েুহাম্মে হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথগুমলার প্রক্তত পূিথ ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন, তাই চুক্তির েতথ 
অনুযায়ী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ গকামনারূপ আক্রেিাত্মক ব্যব্স্থা গনয়ার 
গকামনা সনক্ততক অক্তধ্কারই কুরাইেমের ক্তেল না,' এেন োক্তব্র গকামনা ঐক্ততহাক্তসক ক্তেক্তত্ত 
গনই। এেন োক্তব্ অসতয ও তা ইসলামের ইক্ততহামসর হাজামরা ক্তের্যাচামরর একক্তি! 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি 
ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] [3] [4] 
‘Umm Kulthum d. 'Uqba b. Abu Mu'ayt migrated to the apostle during this 
period. Her two brothers 'Umara and al-Walid sons of 'Uqba came and 
asked the apostle to return her to them in accordance with the agreement 
between him and Quraysh at Hudaybiya, but he would not. God forbade it. 
 

Al-Zuhri from 'Urwa b. al-Zubayr told me: I came in to him as he was 
writing a letter to Ibn Abu Hunayda, the friend of al-Walid b. Abdu'l-Malik 
who had written to ask him about the word of God: 'O you who believe, 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/11/blog-post_6213.html


181 
ধর্মকারী ইবুক 

when believing women come to you as emigrants test them. God knows 
best about their faith. If you know that they are believers do not send 
them back to the unbelievers. They are not lawful to them nor vice versa. 
And give them (the unbelievers) what they have spent on them. It is no 
sin for you to marry them when you have given them their dues, and hold 
not to the ties of unbelieving women'. Ask for what you have spent and 
let them ask for what they have spent. That is the judgement of Allah who 
judges between you. God is a knower, wise.' 
'Urwa b. al-Zubayr wrote to him: The apostle made peace with Quraysh 
on the day of al-Hudaybiya on condition that he should return to them 
those who came without the permission of their guardians. But when 
women migrated to the apostle and to Islam God refused to allow them to 
be returned to the polytheists if they had been tested by the test of Islam, 
and they knew that they came only out of desire for Islam, and He ordered 
that their dowries should be returned to Quraysh if their women were 
withheld from them if they returned to the Muslims the dowries of the 
women they had withheld from them. 'That is the judgement of God which 
He judges between you, and Allah is knowing, wise.' So the apostle 
withheld the women and returned the men, and he asked what God 
ordered him to ask of the dowries of the women who were withheld from 
them, and that they should return what was due if the other side did the 
same. Had it not been for this judgement of God's the apostle would have 
returned the women as he returned the men. And had it not been for the 
armistice and covenant between them on the day of al-Hudaybiya he would 
have kept the women and not returned the dowries, for that is what he 
used to do with the Muslim women who came to him before the covenant. 
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I asked al-Zuhri about this passage: 'And if any of your wives have gone 
to the unbelievers and you have your turn of triumph, then give those 
whose wives have gone the like of what they spent, and fear Allah in 
whom you believe.' He said, If one of you loses his family to the unbelievers 
and a woman does not come to you you may take for her the like of what 
they take from you, then compensate them from any booty that you 
secure. (Al-Waqidi: ‘If one of his family escapes to the disbeleivers; and if 
a woman comes to you from them, you gain and reimburse from what you 
gain from the mahr of the woman who come to you. The beleivers obeyed 
the law of God. The polytheists refuse to confirm what was due to the 
polytheist from the Muslim, the mahr of those who emigrated from the 
polytheist’s wives.’)- 
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০ 
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 ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫৩-১৫৫৪ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
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183 
ধর্মকারী ইবুক 

[3] অনুরূপ ব্িথনা (Parallel): “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬২৯-৬৩৩ 
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 ৩১০-৩১১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] অেুরূপ িণঘো -ইিসে কাবেসরর কুরাে তেবসর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1533&Item
id=116 
[5] সবহ িুখারী: ভবলউম ৫, িই ৫৯, েম্বর ৪৯৬ 
(ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে) 
The believing women Emigrants came (to Medina) and Um Kulthum, the 
daughter of 'Uqba bin Abi Mu'ait was one of those who came to Allah's Apostle 
and she was an adult at that time. Her relatives came, asking Allah's Apostle to 
return her to them, and in this connection, Allah revealed the Verses dealing 
with the believing (women). 'Aisha said, "Allah's Apostle used to test all the 
believing women who migrated to him, with the following Verse: "O Prophet! 
When the believing Women come to you, to give the pledge of allegiance to 
you." (60.12) ---- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5560-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-496.html 
[6] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘---Then some believing women came (to the Prophet); and Allah revealed the 
following Divine Verses: "O you who believe, when the believing women come to 
you as emigrants examine them..." (60.10)  Umar then divorced two wives of his 
who were infidels. Later on Muawiya bin Abu Sufyan married one of them, and 
Safwan bin Umaya married the other. ------- 
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Narrated Az-Zuhri: Urwa said, "'Aisha told me that Allah's Apostle used to examine 
the women emigrants. We have been told also that when Allah revealed the order 
that the Muslims should return to the pagans what they had spent on their wives 
who emigrated (after embracing Islam) and that the Muslims should not keep 
unbelieving women as their wives, 'Umar divorced two of his wives, Qariba, the 
daughter of Abu Urhaiya and the daughter of Jarwal Al-Khuza'i. Later on Mu'awlya 
married Qariba and Abu Jahm married the other." When the pagans refused to 
pay what the Muslims had spent on their wives, Allah revealed: "And if any of 
your wives have gone from you to the unbelievers and you have an accession (By 
the coming over of a woman from the other side) (Then pay to those whose wives 
have gone) The equivalent of what they had spent (On their Mahr)." (60.11). ---- 
So, Allah ordered that the Muslim whose wife, has gone, should be given, as a 
compensation of the Mahr he had given to his wife, from the Mahr of the wives 
of the pagans who had emigrated deserting their husbands. We do not know any 
of the women emigrants who deserted Islam after embracing it. 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 
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১২৬: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৬: চুক্তি েঙ্গ- েুই! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একেত 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

৬২৮ সামলর োচথ োমস স্বমঘাক্তষত আমখরী নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) হুোইক্তব্য়ায় 
কুরাইেমের সমঙ্গ গয-ক্তলক্তখত সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর কমরক্তেমলন, গসই চুক্তির প্রক্ততক্তি েমতথর 
প্রক্তত েুহাম্মে পূিথ ক্তব্শ্বস্ত ক্তেমলন - এই োক্তব্ক্তি কী কারমি ইসলামের হাজারও 
ক্তের্যাচামরর একক্তি; েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর পর চুক্তির েতথ অনুযায়ী েক্কা গর্মক পাক্তলময় 
আসা উমম্ম কুলসুে ক্তব্নমত উকব্া নামের এক েক্তহলামক তাাঁর োইমের কামে গফরত 
না পাক্তঠময় েুহাম্মে কীোমব্ এই চুক্তির প্রায় প্রমতযকক্তি েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন; কী 
অজুহামত ক্ততক্তন তা কমরক্তেমলন; তাাঁর গসই অজুহাত কী কারমি অক্তেসক্তন্ধেূলক ও 
প্রতারিা; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। ক্তনজ উমেেয সাধ্মনর 
প্রময়াজমন েুহাম্মে তাাঁর গয 'আল্লাহ' গক সৃক্তষ্ট কমরক্তেমলন (পব্থ: ১৪), তাাঁর গসই 
আল্লাহমক েুহাম্মে কী রূমপ যমর্ে ব্যব্হার করমতন, তার উজ্জ্বল উোহরি হমলা তাাঁর 
রক্তচত এই ৬০:১০-১১ গোক েু'ক্তি। 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর গেড়-েুই োস পর, ক্তহজক্তর ৭ 
সামলর েহরে োমস (যার শুরু হময়ক্তেল গে ১১, ৬২৮ সাল) েুহাম্মে "শুধু্” তাাঁর 
হুোইক্তব্য়ায় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় কী উমেমেয খায়ব্ামরর ক্তনরীহ 
জন মির ওপর আগ্রাসী হােলা চাক্তলময়ক্তেমলন, তার আংক্তেক আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই 
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করা হময়মে (পব্থ: ১২৪), এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ‘খায়ব্ার যুদ্ধ’ অধ্যাময় করা 
হমব্। খায়ব্ার গর্মক েক্তেনায় ক্তফমর আসার পর েুহাম্মে রক্তব্উল আওয়াল, রক্তব্উস 
সাক্তন, জোক্তেউল আওয়াল, জোক্তেউস সাক্তন, রজব্, োব্ান, রেজান ও োওয়াল োস 
(জুলাই ৯, ৬২৮ সাল - োচথ ১, ৬২৯ সাল) পযথন্ত েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। এই 
সেয়ক্তিমত েুহাম্মে ক্তব্স্তীিথ অিমলর অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর খায়ব্ার হােলা োড়াও 
কেপমক্ষ আরও সাতক্তি হােলার আমেে জাক্তর কমরন। অতাঃপর হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
স্বাক্ষমরর ক্তঠক এক ব্ের পর, ক্তহজক্তর ৭ সামলর ক্তজলকে োমস (যার শুরু হময়ক্তেল োচথ 
২, ৬২৯ সাল) েুহাম্মে তাাঁর আম র ব্েমরর হুোইক্তব্য়ায় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের 
সমঙ্গ ক্তনময় ওেরা পালমনর উমেমেয েক্কায় আ েন কমরন। [1] [2] 
  
সক্তন্ধচুক্তির েতথ অনুযায়ী, ক্ততন ক্তেমনর এই ওেরা পালন গেমষ েক্তেনায় ক্তফমর আসার 
প্রাক্কামল েুহাম্মে হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি আব্ারও েঙ্গ কমরন। আল-ওয়াক্তকক্তে ও ইোে 
বু্খারী গসই ঘিনার ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) ব্িথনা: [3] [4] 
'ইব্মন আব্বাস হইমত > ইকক্তরো হইমত > োউে ক্তব্ন আল-হুসাময়ন-এর কাে গর্মক 
প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 'ইব্মন আক্তব্ হাক্তব্ব্া আোমক ব্মলমেন:  
ব্স্তুত যখন আল্লাহর নব্ী আ েন কমরন, তখন উোরা ক্তব্নমত হােজা ক্তব্ন আব্ে আল-
েুত্তাক্তলব্ ও তাাঁর োতা সালো ক্তব্নমত উোয়া ক্তেমলন েক্কায়। আলী নব্ীর সামর্ কর্াব্াতথা 
কামল ব্মল, "গকন আেরা আোমের চাচার এই এক্ততে গেময়ক্তিমক েুেক্তরকমের োমে 
গরমখ যাব্?" নব্ী আলীমক ব্ারি কমরন না, ও ক্ততক্তন তার কামে  েন কমরন।  
 

যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্া ক্তেমলন হােজার সম্পক্তত্তর তোব্ধ্ায়ক (trustee) এব্ং নব্ী সকল 
েুহাক্তজরমের - ব্াস্তুতযা ীমের - ভ্রাতৃমত্বর ব্ন্ধমন আব্দ্ধ করার কারমি তারা ক্তেমলন 
ভ্রাতৃতুলয। ক্ততক্তন ব্মলন, "তার ওপর আোর অক্তধ্কার গব্ক্তে, গস আোর োইময়র কনযা।"  
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যখন জাফর তা শুনমত পান, ব্মলন "খালা হমলা োতৃতুলয, তার ওপর আোর অক্তধ্কারই 
গব্ক্তে এই কারমি গয, তার খালা আসো ক্তব্নমত উোয়া আোর সামর্ই র্ামক।"  
আলী ব্মলন, "আোর কাক্তজন-গক ক্তনময় ক্তব্তকথ কমরা না, কারি েুেক্তরকমের েধ্য গর্মক 
গয তামক ক্তনময় এমসমে, গস হমলা আক্তে। আক্তে তা না করমল গতােরা ওর সামর্ 
অন্তরঙ্গতার সুমযা  গপমত না। তাই আোর সামর্ তার ঘক্তনষ্ঠতা গতাোমের গচময় গব্ক্তে।"  
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গতাোমের েধ্য আক্তে ফয়সালা কমর গেমব্া! গহ যাময়ে, গতাোর 
ব্যাপারক্তি হমলা, তুক্তে হমল আল্লাহ ও তার নব্ীর কাে গর্মক েুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতোস; গহ 
আলী, তুক্তে হমল আোর োই ও সহচর। গহ জাফর, গতাোর ব্যাপারক্তি হমলা, গতাোর 
ব্াইমরর গচহারা সামর্ আোর ক্তেল আমে ও গতাোর স্বোমব্র (গেতমরর গচহারার) 
সামর্ও আোর আমে ক্তেল। গহ জাফর, তার ওপর গতাোর অক্তধ্কারই গব্েী। তার খালা 
হমলা গতাোর স্ত্রী [পব্থ-৩৮]।  একজন নারীর উক্তচত নয় গয, গস তার খালা ব্া ফুপুর 
স্বােীমক ক্তব্ব্াহ কমর। অতাঃপর আল্লাহর নব্ী জাফমরর পমক্ষ তার রায় গেন।  
 

ইব্মন ওয়াক্তকে ব্মলমেন, যখন ক্ততক্তন তার রায় জাফমরর পমক্ষ গেন, জাফর উমঠ োাঁড়ান 
ও আল্লাহর নব্ীর চতুক্তেথক ঘুমর লাফালাক্তফ কমরন। আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "এিা কী 
জমনয, জাফর?" ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, যখন 'ক্তন াস' [আক্তব্ক্তসক্তনয়ার 
রাজার গখতাব্] তাাঁর রামজযর গকামনা গলাকমক সন্তুষ্ট কমর, গসই ব্যক্তিক্তি  োাঁক্তড়ময় যায় 
ও 'ক্তন াস' এর চতুক্তেথক ঘুমর লাফালাক্তফ কমর।" আল্লাহর নব্ীমক ব্লা হয়, "তামক 
ক্তব্ব্াহ করুন।" ক্ততক্তন ব্মলন, "গস হমলা আোর পাক্তলত োইময়র (Foster brother) 
কনযা, একই ধ্াই যামক আোর সামর্ লালন-পালান কমরমে।" 
 

আল্লাহর নব্ী সালাো ইব্মন আক্তব্ সালাোর সামর্ তার ক্তব্ব্াহ গেন। আল্লাহর নব্ী প্রায়ই 
ব্লমতন, "আক্তে ক্তক সালাো-গক পুরসৃ্কত কমরক্তে?" 
- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
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ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা: [4] 
এই প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৫:৫৯:৫৫৩ ও ৩:৪৯:৮৬৩) আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর 
ব্ক্তিথত ব্িথনারই অনুরূপ। আল-ব্ারার (Al-Bara) উদৃ্ধক্তত সামপমক্ষ এই ঘিনার ব্িথনায় 
ইোে বু্খারী আব্ারও উমল্লখ কমরমেন গয, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির েতথ ক্তেল, "---
েুহাম্মে অব্েযই খামপর গেতমর তরব্াক্তর োড়া অনয গকামনা অস্ত্র েক্কায় ক্তনময় আসমব্ন 
না; েক্কার গকামনা গলাকমক অব্েযই তাাঁর সামর্ ক্তনময় যামব্ন না, এেনক্তক গসই গলাকক্তি 
যক্তে তাাঁর সামর্ গযমতও চায়, তবু্ও; এব্ং তাাঁর গকামনা অনুসারী যক্তে েক্কায় গর্মক গযমত 
চায়, ক্ততক্তন তামক ব্াধ্া গেমব্ন না।" 
 

("----Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed 
swords, and should not take with him any person of the people of 
Mecca even if such a person wanted to follow him, and if any of his 
companions wants to stay in Mecca, he should not forbid him. --") 
 

>>> আম র ব্ের েুহাম্মমের গয-অনুসারীরা ওেরা পালমন ব্যর্থ হময় হুোইক্তব্য়া গর্মক 
েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কমরক্তেমলন, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার ক্তঠক এক ব্ের পর 
(োচথ, ৬২৯ সাল) েুহাম্মে তাাঁর গসই অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় এই ওেরা পালমন 
অংেগ্রহি কমরক্তেমলন। আল ওয়াক্তকক্তে ও ইোে বু্খারীর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয-
ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ওেরা পালন গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কামল েুহাম্মে 
তাাঁর সেব্য়সী চাচা হােজা ইব্মন আব্েুল েুত্তাক্তলমব্র কনযা উোরা ক্তব্নমত হােজামক 
েক্কা গর্মক তুমল ক্তনময় এমসক্তেমলন, "যা ক্তেল হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন! 
কারি, সক্তন্ধর েতথ ক্তেল এই গয, েক্কার গকামনা গলাকমক েুহাম্মে অব্েযই তাাঁর সামর্ 
ক্তনময় যামব্ন না, এেনক্তক গসই গলাকক্তি যক্তে তার সামর্ গযমতও চায়, তবু্ও না!"  
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চুক্তির েতথ অনুযায়ী, েক্কা গর্মক েক্তেনায় পাক্তলময় যাওয়া তাাঁর অনুসারীমক শুধু্ গয ক্ততক্তন 
কুরাইেমের কামে গফরত গেনক্তন, তাইই নয় (পব্থ: ১২৫), চুক্তির েতথ েঙ্গ কমর ক্ততক্তন 
কুরাইেমের েধ্য গর্মক তাাঁমের গচামখর সােমনই গখাে েক্কা গর্মক তাাঁমের একজনমক 
েক্তেনায় তুমল ক্তনময় আসা সমেও কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সমঙ্গ সংঘমষথ 
জড়ামত চানক্তন। অনযক্তেমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের োনক্তসকতা ক্তেল তাাঁমের এই 
োনক্তসকতার সমূ্পিথ ক্তব্পরীত, যা  ত ক্তনরানব্বইক্তি পমব্থ ধ্ারাব্াক্তহকোমব্ আমলাচনা 
করা হময়মে।   
সত্য হমলা: 
কুরাইেরা স্বতাঃসূ্ফতথোমব্ েুহাম্মমের সামর্ শুধু্ একিাই যুদ্ধ কমরক্তেমলন, গস যুদ্ধক্তি 
হমলা "ওহুে যুদ্ধ (পব্থ: ৫৪-৭১)!" তাাঁরা তা গকন কমরক্তেমলন ও গসই যুমদ্ধ েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের কী হাল হময়ক্তেল, তার ক্তব্েে আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে। 
খন্দক যুমদ্ধ তাাঁরা অংে ক্তনময়ক্তেমলন সক্ততয, ক্তকন্তু গসই যুমদ্ধর উমেযািা তাাঁরা ক্তেমলন না। 
কারা ক্তেমলন খন্দক যুমদ্ধর উমেযািা ও গসই যুমদ্ধও েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের কী 
হাল হময়ক্তেল, তার ক্তব্েে আমলাচনাও ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে (পব্থ: ৭৭-৮৬)।  
 

কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সামর্ সব্থোই সংঘর্ষ এড়ামত গচময়ক্তেমলন। 
কী কারমি তা তাাঁরা কমরক্তেমলন, তাও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট!  আর তা হমলা, তাাঁমের উোর ধ্েথীয় েৃক্তষ্টেক্তঙ্গ ও ধ্েথীয় সক্তহষু্ণতা। 
শুধু্োে ক্তেন্ন-ধ্েথাব্ম্বলী হওয়ার কারমি গকামনা ধ্েথগুরু ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তনেূথল 
করার োনক্তসকতার অক্তধ্কারী কুরাইেরা কখমনাই ক্তেমলন না। েুহাম্মে ও তাাঁর 
সহচরমের অমনমকই ক্তেমলন তাাঁমেরই একান্ত পক্তরব্ার-পক্তরজন, ক্তনকি-আত্মীয়, ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্ ব্া প্রক্ততমব্েী। এই গলাকগুমলার প্রক্তত ক্তেল তাাঁমের োনক্তব্ক েুব্থলতা, স্বজনমের 
প্রক্তত তাাঁমের সক্তহষু্ণতা, অনুকম্পা ও োনব্তামব্াধ্। গয-কারমি ব্ের যুমদ্ধ তাাঁমের চরে 
পরাজয় ঘমিক্তেল (পব্থ: ৩৪)! গয-কারমি ওহুে যুমদ্ধ তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
একান্ত না ামলর েমধ্য গপময়ও তাাঁমেরমক ক্তনেূথল করার গকামনা উমেযা  গ্রহি কমরনক্তন 
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(পর্ব্: ৬৯); গয-কারমি ব্ারংব্ার হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তির েতথ লঙ্ঘন করার পমরও তাাঁরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ গকামনারূপ আক্রেিাত্মক অক্তেযামন জড়ামত 
চানক্তন।  
 

অতীত অক্তেজ্ঞতা গর্মক কুরাইেরা গকামনা ক্তেক্ষাই গ্রহি কমরনক্তন। েুহাম্মমের চরে 
সাফলয ('েক্কা ক্তব্জয়') ও কুরাইেমের চরে পরাজময়র কারি ক্তেল এখামনই। হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধচুক্তির সামর্ এর গকামনাই সম্পকথ গনই। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 
 

The narrative of Al-Waqidi:  
‘Ibne Abi Habiba related to me from Dawud b al-Husayn from Ikrima 
from Ibn abbas, who said: Indeed Umara bt Hamza b abd Al-Muttalib 
and her mother Salma bt Umays were in Mecca when the Messenger 
of God arrived. Ali spoke to the Prophet and said, “Why do we leave 
the daughter of our uncle, an orphan, in the midst of polytheists?” 
The prophet did not forbid Ali for going out to her, and he went to 
her. Zayd bin Haritha spoke, and he was the trustee of Hamza and 
the Prophet had established a brotherly bond between them when 
he fraternized the Muhajirin- emigrants - and established a brotherly 
pact between them. And he said: I have a greater right with her, 
the daughter of my brother. When Jafar heard that, he said, “The 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/02/blog-post_64.html
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aunt is a mother, I have a greater right to her for her aunt, Asma 
bt Umays, is with me.” Ali said, “Do not dispute about my cousin, 
for it was I who set out with her from the midst of the polytheists. 
You do not have a relationship with her without me, and I am closer 
to her than you.” 
 

The Messenger of God said, “I will judge between you! As for you O 
Zayd, you are the freedman of God and his Messenger; you, O Ali, 
are my brother and my companion. As for you, O Jafar, you bear a 
resemblance to my outer appearance (khalq) and my character 
(inner appearance). You, O jafar, have a greater right with her. Her 
aunt is your wife. A woman should not be married to the husband 
of her maternal or paternal aunt.” And the Messenger of God judged 
her for Jafar. 
 

Ibn Waqid said, when he judged her for Jafar, Jafar stood up and 
skipped around the Prophet. The Prophet said, “What is this, O 
Jafar?” He replied, “O messenger of God, when the Negus satisfied 
one from his community, the man would stand up and skip around 
the Negus.” It was said to the Prophet, “Marry her!” He said, “She 
is the daughter of my foster brother who nursed with me.” The 
Messenger of God married her to Salama bin Abi Salama. The 
Prophet used to say, “Have I rewarded Salama?”’ 
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[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫৩০ 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 ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯৩-১৫৯৪ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৩৯ 
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 ৩৬৩-৩৬৪ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] অনুরূপ ব্িথনা: সবহ িুখারী: ভবলউম ৫, িই ৫৯, েম্বর ৫৫৩ 
(ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে) 
‘Narrated By Al-Bara : -----Then Allah's Apostle took the writing sheet... and he 
did not know a better writing... and he wrote or got it the following written!" 
This is the peace treaty which Muhammad, the son of 'Abdullah, has concluded: 
"Muhammad should not bring arms into Mecca except sheathed swords, and 
should not take with him any person of the people of Mecca even if such a person 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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wanted to follow him, and if any of his companions wants to stay in Mecca, he 
should not forbid him." 
(In the next year) when the Prophet entered Mecca and the allowed period of 
stay elapsed, the infidels came to Ali and said "Tell your companion (Muhammad) 
to go out, as the allowed period of his stay has finished." So the Prophet departed 
(from Mecca) and the daughter of Hamza followed him shouting "O Uncle, O 
Uncle!" Ali took her by the hand and said to Fatima, "Take the daughter of your 
uncle." So she made her ride (on her horse). (When they reached Medina) 'Ali, 
Zaid and Ja'far quarreled about her. 'Ali said, "I took her for she is the daughter 
of my uncle." Ja'far said, "She is the daughter of my uncle and her aunt is my 
wife." Zaid said, "She is the daughter of my brother." On that, the Prophet gave 
her to her aunt and said, "The aunt is of the same status as the mother." He then 
said to 'Ali, "You are from me, and I am from you," and said to Ja'far, "You 
resemble me in appearance and character," and said to Zaid, "You are our brother 
and our freed slave." 'Ali said to the Prophet 'Won't you marry the daughter of 
Hamza?" The Prophet said, "She is the daughter of my foster brother."’ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-553.html 
সবহ িুখারী: ভবলউম ৩, িই ৪৯, েম্বর ৮৬৩ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/82-
Sahih%20Bukhari%20Book%2049.%20Peacemaking/3363-sahih-bukhari-volume-003-
book-049-hadith-number-863.html 

  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5503--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-553.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/82-Sahih%20Bukhari%20Book%2049.%20Peacemaking/3363-sahih-bukhari-volume-003-book-049-hadith-number-863.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/82-Sahih%20Bukhari%20Book%2049.%20Peacemaking/3363-sahih-bukhari-volume-003-book-049-hadith-number-863.html
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১২৭: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৭: চুক্তি েঙ্গ- ক্ততন! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একেত এক 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার ক্তঠক এক ব্ের পর ৬২৯ সামলর োচথ োমস স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) গয ওেরা পালন কমরক্তেমলন, গসই ওেরা পালন 
গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কামল ক্ততক্তন কার অক্তেপ্রাময় ও কীোমব্ আব্ারও হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধচুক্তির েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন, তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। এর আম র 
ব্ের হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ ব্মষথ েুহাম্মমের গয-অনুসারীরা তাাঁর সমঙ্গ েক্কা যাোয় অংেগ্রহি 
কমর তাাঁর "স্বপ্ন-েেথন" গঘাষিার সমূ্পিথ ক্তব্পরীত পক্তরক্তস্থক্ততর সমু্মখীন হময়ক্তেমলন ও 
অতযন্ত অব্োননাকর েমতথ কুরাইেমের সামর্ েুহাম্মমের সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর প্রতযক্ষ কমর 
হতাো ও েেথমব্েনাগ্রস্ত হময়ক্তেমলন, এই ওেরা পালমন েুহাম্মে “শুধু্” তাাঁর গসই 
অনুসারীমেরই সমঙ্গ এমনক্তেমলন। ওহুে যুমদ্ধর চরে পরাজময়র পর গয-উমেেয সাধ্মনর 
প্রময়াজমন েুহাম্মে 'শুধু্ তাাঁর ওহুে যুমদ্ধ অংে গ্রহিকারী' অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় ঐ 
যুমদ্ধর পরক্তেন হােরা আল-আসাে অক্তেযান পক্তরচালনা কমরক্তেমলন (পব্থ: ৬৮), গসই 
একই উমেেয সাধ্মনর লমক্ষয হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির এক ব্ের পর এই ওেরা পালমন 
ক্ততক্তন "শুধু্" তাাঁর হুোইক্তব্য়া অনুসারীমেরই সমঙ্গ এমনক্তেমলন। 
 

অনুসারীমের হতাোগ্রস্ত পক্তরক্তস্থক্তত গর্মক উত্তরি, তাাঁমের েমনাব্ল চাঙ্গা করা ও ক্তনমজর 
হৃতম ৌরব্ পুনরুদ্ধার ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন েুহাম্মে সচরাচর গয-েুক্তি 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/02/blog-post_43.html
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গকৌেল (পব্থ: ১২২) অব্লম্বন করমতন, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথন 
কামল পক্তর্েমধ্যই ক্ততক্তন তাাঁর প্রর্ে গকৌেলক্তি প্রময়া  কমরন (পব্থ: ১২৩); েক্তেনায় ক্তফমর 
আসার গেড়-েুই োস পর ‘খায়ব্ার’-এর ক্তনরীহ জনপেব্াসীর ওপর আগ্রাসী ও নৃেংস 
হােলাক্তি ক্তেল তাাঁর ক্তিতীয় গকৌেল (পব্থ: ১২৪); গস কারমিই ক্ততক্তন 'খায়ব্ার হােলা' 
কামল শুধু্ তাাঁর হুোইক্তব্য়ায় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমেরই সমঙ্গ ক্তনময়ক্তেমলন।  
 

‘খায়ব্ার’ হােলাক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেল ক্তহজক্তর ৭ সামলর েহরে োমসর গেষামধ্থ (গে-
জুন, ৬২৮ সাল); েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর ক্তব্ক্তেন্ন েু থ এমক এমক 
েখল কমর গনন ও তাাঁমের অক্তধ্ব্াসীমের অব্মরাধ্ কমর রামখন সুেীঘথ ১৩-১৯ রাক্তে 
পযথন্ত। পক্তরমেমষ তাাঁমের সমূ্পিথ ক্তব্জয় অক্তজথত হয় ক্তহজক্তর ৭ সামলর সফর োমস (যার 
শুরু হময়ক্তেল জুন ১০, ৬২৮ সাল); এই সেয়ক্তিমত েুহাম্মে হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির গয-
েতথক্তি লঙ্ঘন কমরক্তেমলন তা ক্তেল ক্তনম্নরূপ। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮) ব্িথনা: [1] [2] [3] 
(আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনা, ইব্মন ইোমকর ব্িথনারই অনুরূপ)   
'যখন খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন হয়, আল-ব্াহয গ ামের আল-হাজ্জাজ ক্তব্ন ইলাত আল-
সুলাক্তে আল্লাহর নব্ীমক ব্মল, "আোর পেী উমম্ম গেময়ব্া ক্তব্নমত আবু্ তালহার কামে 
আোর িাকাপয়সা আমে" - যখন তারা একমে ব্সব্াস করমতা, তখন তার  মেথ তার 
গয-সন্তামনর জে হয়, তার নাে ক্তেল েুক্তরে - "িাকাপয়সাগুমলা আমে েক্কার 
ব্যব্সায়ীমের কামে েক্তড়ময় ক্তেক্তিময়, সুতরাং আোমক অনুেক্তত ক্তেন, গযন আক্তে গসখামন 
ক্ত ময় িাকাপয়সাগুমলা আনমত পাক্তর।"   
 

তাাঁর অনুেক্তত পাওয়ার পর গস ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আোমক অব্েযই ক্তের্যা কর্া 
ব্লমত হমব্।" ক্ততক্তন ব্মলন, "তামেরমক তাই ব্মলা।" 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_67.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
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আল-হাজ্জাজ ব্মলমে, "আক্তে যখন েক্কায় আক্তস, গেক্তখ গয, আল-গব্ইো ক্ত ক্তরপমর্র 
(েক্কার আল-তাক্তনে ক্ত ক্তরপর্) স্থানক্তিমত ক্তকেু কুরাইে খব্র সংগ্রমহর গচষ্টা করমে ও 
আল্লাহর নব্ীর কী অব্স্থা, তা জানমত চামে; কারি তারা শুমনমে গয, আল্লাহর নব্ী 
'খায়ব্ার' ক্ত ময়মে। তারা জানমতা গয উব্থরতা, সুরক্ষা ও জনসংখযার ক্তব্চামর ঐ স্থানক্তি 
ক্তহজায-এর প্রর্ে স্থানীয় একক্তি েহর, তাই তারা গসখান ক্তেময় অক্ততব্াক্তহত হওয়া 
আমরাহীমের ক্তজজ্ঞাসা কমর খব্র সংগ্রমহর গচষ্টা করমে। আক্তে গয েুসলোন, তা তারা 
জানমতা না, তাই তারা যখন আোমক গেমখ ব্মল, "এ হমলা আল-হাজ্জাজ ক্তব্ন ইলাত। 
তার কামে অব্েযই খব্র আমে। গহ আবু্ েুহাম্মে আোমেরমক ব্মলা, আেরা শুমনক্তে 
গয, ঐ ব্ািপাড়িা (highwayman) খায়ব্ার ক্ত ময়মে, গযক্তি ইহুক্তেমের একক্তি েহর ও 
ক্তহজায এর একক্তি ব্া ান।" [4] 
 

আক্তে ব্ক্তল, ‘আক্তে তা শুমনক্তে ও আোর কামে গয-খব্র আমে, তা গতাোমের খুক্তে 
করমব্।" তারা আগ্রহ ক্তনময় আোর উিক্তির উেয় পামে এক্ত ময় আমস ও ব্মল, "গসিা 
কী, হাজ্জাজ।"  
 

আক্তে ব্ক্তল, “গস এেনোমব্ পরাক্তজত হময়মে গয, রকে গতােরা কখমনাই গোমনাক্তন; 
আর তার অনুসারীমের হতযা করা হময়মে, এেন অব্স্থা, যা গতােরা কখমনাই গোমনাক্তন; 
আর েুহাম্মে হময়মে ব্ন্দী। খায়ব্ামরর গলামকরা ব্মলমে, 'আেরা তামক হতযা করমব্া 
না, পক্তরব্মতথ আেরা তামক েক্কার জন মির কামে পাঠামব্া, গযন তার তামের গলাকমের 
হতযা করার প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহায় ওরা ক্তনমজরাই তামক হতযা কমর।"  
 

তারা উমঠ যায় ও ক্তচৎকার কমর েক্কার গলাকমের ব্মল, "গতাোমের জনয এক খব্র 
আমে! গতাোমের শুধু্ েুহাম্মেমক গতাোমের কামে পাঠামনার অমপক্ষায় র্াকমত হমব্, 
যামত গতাোমের েমধ্য গকউ তামক হতযা কমর।" 
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আক্তে ব্ক্তল, "েক্কায় আোর িাকাপয়সা সংগ্রমহর ব্যাপামর ও আোর কামে যারা ঋিী, 
তামের কাে গর্মক িাকাপয়সা সংগ্রমহর ব্যাপামর গতােরা আোমক সাহাযয কমরা, কারি 
আক্তে খায়ব্ার গযমত চাই ও অনয ব্ক্তিকমের গসখামন গপৌঁোর আম ই েুহাম্মে ও তার 
পলাতক অনুসারীমের লুমির োল আক্তে কব্জা করমত চাই ।" [5] 
তারা উমঠ যায় ও এত দ্রুততায় আোর িাকাপয়সা গুমলা সংগ্রহ কমর গেয়, যা আক্তে 
কল্পনাও কক্তরক্তন গয, তা আোর িারা কখমনা সম্ভব্ হমত পারমতা। আক্তে আোর স্ত্রীর 
কামে যাই ও তার কামে গয ন ে িাকাপয়সাগুমলা েজুে আমে গস ব্যাপামর ক্তজজ্ঞাসা 
কক্তর, তামক ব্ক্তল গয, সম্ভব্ত আোর খায়ব্ার যাওয়া উক্তচত, যামত অনয ব্ক্তিকমের 
গসখামন গপৌঁোর আম ই আক্তে গকনাকািার সুমযাম র সিযব্হার করমত পাক্তর। 
 

যখন আব্বাস এই খব্রক্তি শুনমত পায় ও আোর সম্পমকথ জানমত পামর, গস আোর 
পামে এমস োাঁড়ায় ও গয-খব্রক্তি আক্তে ক্তনময় এমসক্তে, গস সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কমর; গস 
সেয় আক্তে এক ব্ক্তিমকর তাাঁবু্র ক্তেতমর ক্তেলাে। আক্তে তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত 
চাই গয, যক্তে আক্তে ক্তব্শ্বাস কমর তামক এক গ াপন সংব্াে জানাই, তমব্ গস তা গ াপন 
রাখমত পারমব্ ক্তক না। গস ব্মল গয, গস তা পারমব্। তখন আক্তে ব্ক্তল, "তাহমল অমপক্ষা 
কমরা গয পযথন্ত না আক্তে গতাোর সামর্ গ াপমন ক্তেক্তলত হমত পাক্তর, কারি তুক্তে গতা 
গেখমতই পাে গয, আক্তে এখন আোর িাকাপয়সা সংগ্রহ করক্তে; সুতরাং কাজক্তি গেষ 
হওয়া পযথন্ত তুক্তে আোর কাে গর্মক যাও (তাব্ারী: 'এব্ং গস আোমক গরমখ চমল 
যায়')।” 
 

অতাঃপর, যখন আক্তে েক্কায় আোর যা ক্তকেু আমে, তার সব্ক্তকেুই সংগ্রহ কক্তর ও ক্তফমর 
আসার ক্তসদ্ধান্ত ক্তনই, আক্তে আব্বামসর সামর্ ক্তেক্তলত হই ও তামক ব্ক্তল, "আক্তে গয-
খব্রক্তি গতাোমক ব্লমব্া, তা ক্ততন রাক্তে পযথন্ত গ াপন রাখমব্, তারপর গতাোর যা ইো 
হয়, তাই ব্লমব্; কারি আোর আেংকা এই গয, আোর গপেমন ধ্াওয়া করা হমত 
পামর।" যখন গস ব্মল গয, গস তা-ই করমব্, আক্তে ব্ক্তল, "আক্তে যখন আক্তস তখন 
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গতাোর োক্ততজা তামের রাজার কনযামক (অর্থাৎ সাক্তফয়া) ক্তব্ব্াহ করার অমপক্ষায় ক্তেল 
[পব্থ:১২৪]; খায়ব্ার ক্তব্জয় হময়মে ও তার ক্তেতমর যা ক্তকেু ক্তেল, তা ক্তনময় যাওয়া হময়মে, 
গসগুমলা এখন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সম্পক্তত্তমত পক্তরিত হময়মে।" 
  
গস ব্মল, "এ কী ব্লমো, হাজ্জাজ?" আক্তে ব্ক্তল, "হযাাঁ, আল্লাহর কসে, ক্তকন্তু আোর এই 
গ াপন সংব্ােক্তি তুক্তে গ াপন গরমখা। আক্তে েুসলোন হময়ক্তে ও শুধু্ আোর িাকাপয়সা 
গুমলা ক্তনমত এমসক্তে, আেংকা করক্তেলাে গয, আক্তে হয়মতা এ গর্মক ব্ক্তিত হমব্া। ক্ততন 
রাত অক্ততব্াক্তহত হব্ার পর গতাোর গযোমব্ ইো, গসোমব্ই এই খব্রক্তি প্রকাে করমত 
পামরা।" 
 

যখন তৃতীয় ক্তেনক্তি আমস, আব্বাস তার লম্বা ক্তঢমলঢালা গপাোক পমর ও ক্তনমজমক 
সুব্াক্তসত কমর তার লাক্তঠক্তি ক্তনময় কাব্া ঘমর যায় ও তা প্রেক্তক্ষি কমর। যখন গলামকরা 
তামক গেমখ, তারা ব্মল, "গহ আবু্ল ফজল, েীষি েুেথাম যর সেয় এক্তিই হমলা প্রকৃত 
েৃঢ়তা!" 
 

গস জব্ামব্ ব্মল, "কক্ষমনাই না, যার নামে গতােরা েপর্ কমরা, গসই আল্লাহর কসে, 
েুহাম্মে খায়ব্ার জয় কমরমে ও তামের রাজার কনযামক ক্তব্ব্াহ করার অমপক্ষায় আমে। 
তামের যা ক্তকেু ক্তেল, তার সব্ক্তকেুই গস জব্দ কমরমে ও এখন তা তার ও তার 
অনুসারীমের সম্পক্তত্ত।" তারা ক্তজজ্ঞাসা কমর, "গতাোর এই এই সংব্ােক্তি গক এমনমে?" 
গস ব্মল, "গলাকক্তি হমলা গসই, গয গতাোমের সংব্ােক্তি এমনমে। গস েুসলোন ক্তহসামব্ 
গতাোমের কামে এমসক্তেল ও তার িাকাপয়সা ক্তনময় গস েুহাম্মে ও তার অনুসারীমের 
সামর্ গযা  গেয়ার জনয চমল ক্ত ময়মে, গস তার সামর্ই র্াকমব্।" 
তারা ব্মল, "হায় আল্লাহ, আল্লাহর েত্রু পাক্তলময় গ মে। যক্তে আেরা তা জানতাে, তমব্ 
তার ব্যব্স্থা আেরা করতাে।" প্রায় একই সামর্ সক্তঠক সংব্ােক্তি তামের কামে এমস 
গপৌঁমে।' - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
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199 
ধর্মকারী ইবুক 

>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত প্রািব্ন্ত 
(Vivid) ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার 
োে েুই-আড়াই োস পর েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর আল-হাজ্জাজ ইব্মন ইলাত 
আল-সুলাক্তে নামের এক অনুসারীমক কুরাইেমের সমঙ্গ প্রতারিার অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেমলন, 
“গযক্তি ক্তেল হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন! কারি হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর একক্তি েতথ 
ক্তেল এই গয, ‘তারা এমক অপমরর প্রক্তত গকামনারূপ গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার 
আশ্রয় গনমব্ন না (পব্থ: ১২৫)!’” 
জ মতর প্রায় সকল তর্াকক্তর্ত েডামরি (ইসলামে গকামনা গকােল-গোডামরি ব্া উগ্র 
গশ্রিীক্তব্ো  গনই) সাধ্ারি েুসলোনমের েৃঢ় ক্তব্শ্বাস এই গয, “েুহাম্মে ক্তেমলন সৃক্তষ্টর 
গশ্রষ্ঠ োনুষ।” ক্তনজ উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন েুহাম্মে গয কখমনা প্রতারিার আশ্রয় 
ক্তনমত পামরন, ক্তকংব্া ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের কখমনা প্রতারিার আশ্রয় গনয়ার অনুমোেন 
ক্তেমত পামরন, তা তাাঁরা কল্পনাও করমত পামরন না। ইসলামের প্রচার ও প্রসামরর 
প্রময়াজমন, ক্তকংব্া গকামনা অেুসক্তলে রামজয েুসলোন পক্তরচয় প্রকামে ক্তনপীড়ন অর্ব্া 
েৃতুযেুাঁক্তকর আেংকা র্াকমল, ক্তকংব্া গকামনা যুদ্ধকালীন পক্তরক্তস্থক্ততমত একজন েুসলোন 
ক্তের্যা ও প্রতারিার আশ্রয় ক্তনমত পামরন - ইসলােী পক্তরোষায় যার নাে হমলা 'তাক্তকয়া 
(Taqyya)'; এই তর্যক্তি হয়মতা তাাঁমের অমনমকই কে-গব্ক্তে অব্ ত আমেন। ক্তকন্তু 
তাাঁমের অক্তধ্কাংেই কল্পনাও করমত পামরন না গয, অক্তব্শ্বাসীমের সমঙ্গ ক্তের্যা ও প্রতারিা 
করার অনুেক্তত শুধু্োে ঐ সকল কারিগুমলার েমধ্যই সীোব্দ্ধ নয়। আক্তে উৎমসর 
ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে স্কলারমেরই ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, পাক্তর্থব্ 
উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন একজন েুসলোন অব্লীলায় অক্তব্শ্বাসীমের সমঙ্গ ক্তের্যা ও 
প্রতারিার আশ্রয় ক্তনমত পামরন। আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা অতযন্ত স্পষ্ট, 
তা হমলা - েুহাম্মে ক্তনমজই তাাঁর এক অনুসারীমক এেনক্তি করার অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেমলন, 
আর গসিা ক্ততক্তন কমরক্তেমলন ঐ গলাকমের সমঙ্গ, যামের সমঙ্গ ক্ততক্তন তা করমব্ন না েমেথ 
োে েুই-আড়াই োস পূমব্থ এক ক্তলক্তখত সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর কমরক্তেমলন। [6] 
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উমেেয সাধ্ামনর প্রময়াজমন েুহাম্মে "তাাঁর অনুসারীমের" কীোমব্ প্রতারিার আশ্রয় 
গনয়ার অনুেক্তত ও আমেে ক্তেমতন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে। 
আেরা গজমনক্তে কীোমব্ েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের প্রতারিার আশ্রময় ক্বাব্ ক্তব্ন আল-
আেরাফ গক খুন করার আমেে জারী কমরক্তেমলন (পব্থ ৪৮); আেরা গজমনক্তে প্রতারিার 
আশ্রময় েুহাম্মে অনুসারীরা কীোমব্ আবু্ রাক্তফমক খুন কমরক্তেমলন (পব্থ ৫০); আেরা 
গজমনক্তে খন্দক যুমদ্ধ েুহাম্মে কীোমব্ নুইয়াে ক্তব্ন োসুে ক্তব্ন আক্তের নামের এক 
অনুসারীমক প্রতারিার আশ্রময় কুরাইে, ঘাতাফান ও ব্ক্তন কুরাইজা গ ামের গলাকমের 
েমধ্য ক্তব্মেে সৃক্তষ্টর লমক্ষয ক্তনময়া  কমরক্তেমলন (পব্থ ৮৫)। 
েুহাম্মে শুধু্ গয তাাঁর অনুসারীমেরই প্রতারিার আশ্রয় গনয়ার অনুেক্তত ও আমেে ক্তেমতন, 
তাইই নয়, ক্তনজ উমেেয সাধ্মনর প্রময়াজমন "েুহাম্মে ক্তনমজ" কীোমব্ প্রতারিার আশ্রয় 
ক্তনমতন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনাও ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে। আেরা গজমনক্তে ব্ক্তন নাক্তের 
গ ােমক উমেে ও তামের সম্পক্তত্ত লুি করার অক্তেপ্রাময় েুহাম্মে কীোমব্ প্রতারিার 
আশ্রয় ক্তনময়ক্তেমলন (পব্থ ৫২); আেরা গজমনক্তে খন্দক যুমদ্ধ কীোমব্ ক্ততক্তন ঘাতাফান 
গ ামের েলপক্তত ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন-গক উৎমকাচ গেয়ার ক্তসদ্ধান্ত ক্তনময়ক্তেমলন (পব্থ: 
৮১); আেরা গজমনক্তে খন্দক যুদ্ধ গেমষ ক্ততক্তন কীোমব্ প্রতারিার আশ্রময় ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ামের ওপর  িহতযা চাক্তলময়ক্তেমলন (পব্থ ৮৭)। 
  
েুহাম্মমের স্বরক্তচত কুরান ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত 
ক্তসরাত ও হাক্তেমসর আমলামক 'হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধ' উপাখযামনর ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনায় 
েুহাম্মমের চক্তরমের এই ক্তব্মেষ ক্তেকক্তি আব্ারও অতযন্ত স্পষ্ট। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইসলামের ইক্ততহামসর এ সকল অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে গ াপন ও ক্তব্কৃত কমর 
এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল 
ইংমরক্তজ অনুব্ামের প্রাসক্তঙ্গক অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 
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The narrative of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] [3] 
When Kaybar had been conquered al-Hajjaj b. 'Ilat al-Sulami of the 
clan al-Bahz said to the apostle, 'I have money with my wife Umm 
Shayba d. Abu Talha-when they had livedtogether he had a son 
called Mu'rid by her - and money scattered among the Meccan 
merchants, so give me permission to go and get it.' Having got his 
permission he said, 'I must tell lies, O apostle.' He said, 'Tell them.'  
Al-Hajjaj said, 'When I came to Mecca I found in the pass of al-
Bayda' (The pass of al-Tan'im in Mecca.) some men of Quraysh trying 
to get news and asking how the apostle fared because they had 
heard that he had gone to Khaybar. They knew that it was the 
principal town of the Hijaz in fertility, fortifications, and population, 
and they were searching for news and interrogating passing riders. 
They did not know that I was a Muslim and when they saw me they 
said, "It is al-Hajjaj b. 'Ilat. He is sure to have news. Tell us, O Abu 
Muhammad, for we have heard that the highwayman has gone to 
Khaybar which is the town of the Jews and the garden of the Hijaz." 
I said, "I have heard that and I have some news that will please 
you." They came up eagerly on either side of my camel, saying, "Out 
with it, Hajjaj!" I said, "He has suffered a defeat such as you have 
never heard of and his companions have been slaughtered; you have 
never heard the like, and Muhammad has been captured." The men 
of Khaybar said, "We will not kill him until we send him to the 
Meccans and let them kill him among themselves in revenge for 
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their men whom he has killed." They got up and shoulted in Mecca, 
"Here's news for your! You have only to wait for this fellow 
Muhammad to be sent to you to be killed in your midst." I said, 
"Help me to collect my money in Mecca and to get in the money 
owed to me, for I want to go to Khaybar to get hold of the fugitives 
from Muhammad and his companions before the merchants get 
there." They got up and collected my money for me quicker than I 
could have supposed possible. I went to my wife and asked her for 
the money which she had by her, telling her that I should probably 
go to Khaybar and seize the opportunity to buy before the merchants 
got there first.  
When 'Abbas heard the news and heard about me he came and stood 
at my side as I was in one of the merchants' tents, asking about the 
news which I had brought. I asked him if he could keep a secret if 
I entrusted it to him. He said he could, and I said, "Then wait until 
I can meet you privately, for I am collecting my money as you see, 
so leave me (T. and he left me) until I have finished"; and so, when 
I had collected everything I had in Mecca and decided to leave, I 
met 'Abbas and said, "Keep my story secret for three nights, then 
say what you will for I am afraid of being pursued." When he said 
that he would, I said, "I left your brother's son married to the 
daughter of their king, meaning Safiya, and Khaybar has been 
conquered and all that is in it removed and become the property of 
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Muhammad and his companions." He said, "What are you saying, 
Hajjaj?" ---- 
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জডথান, পূমব্থ নাজাে ও েক্তক্ষমি আক্তসর। এর প্রধ্ান েহর হমলা গজো, ক্তকন্তু এই স্থামনর ক্তব্মেষ পক্তরক্তচক্তত 
সম্ভব্তাঃ ইসলামের পক্তব্ে-েূক্তে েক্কা ও েক্তেনা েহমরর অব্স্থান। 
[5] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৬৭, পৃষ্ঠা ৭৭০ 
[6] ইসলামে ক্তের্যা ও প্রতারিা:  
http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception 

  

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/wikiislam.net/wiki/Qur%27an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception
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১২৮: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ- ১৮: চুক্তি েঙ্গ চার! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একেত েুই 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) েক্কার কুরাইেমের সমঙ্গ হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর গেমষ েক্তেনায় ক্তফমর আসার োে েুই-আড়াই োস পর ৬২৮ সামলর 
জুন োমস (সফর, ক্তহজক্তর ৭ সাল), খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন করার প্রাক্কামল আল-হাজ্জাজ 
ক্তব্ন ইলাত আল-সুলাক্তে নামের তাাঁর এক অনুসারীমক কুরাইেমের সমঙ্গ প্রতারিার 
অনুেক্তত প্রোমনর োধ্যমে কীোমব্ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথ লঙ্ঘন কমরক্তেমলন, তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

প্রশ্ন হমলা, “হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি স্বাক্ষমরর েুই-আড়াই োস পমরর এই চুক্তিেঙ্গক্তিই 
ক্তক েুহাম্মমের ‘সব্থপ্রর্ে’ চুক্তিেঙ্গ?"  
 

জব্াব্ হমলা, “না! চুক্তিেমঙ্গর জনয েুহাম্মে আড়াই োস সেয় গননক্তন!”  
"কমব্ ক্ততক্তন 'সব্থপ্রর্ে' হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি েঙ্গ কমরক্তেমলন?"  
 

জব্াব্ হমলা, “সক্তন্ধচুক্তি গেমষ তাাঁর েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর ক্তঠক পমর পমরই!” 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ ক্তিষ্টাব্দ), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ), আল-
ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ), ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ ক্তিষ্টাব্দ) প্রেুখ আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট 
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েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই প্রমতযমকই তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ এই ঘিনার প্রািব্ন্ত ব্িথনা 
ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন। সব্মচময় ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন আল-ওয়াক্তকক্তে, তাাঁর 
“ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ” গ্রমন্থ। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্িথনা:  [1] [2] [3] [4] 
(আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে ও ইোে বু্খারীর ব্িথনা ইব্মন ইোমকর ব্িথনারই 
অনুরূপ)   
(আল-তাব্ারাীী: ‘এই উপাখযামনর সেস্তই আল-যুহরী < উরওয়া < আল-ক্তেসওয়ার ও 
োরওয়ান হইমত উদৃ্ধত --ইব্মন ইোমকর ব্িথনা:’)  
 

'আল্লাহর নব্ী যখন েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কমরন, আবু্ ব্ক্তসর উতব্া ক্তব্ন আক্তসব্ ক্তব্ন 
জাক্তরয়া নামের েক্কায় অব্রুদ্ধ ব্যক্তিমের একজন তাাঁর কামে আমস। আযহার ক্তব্ন আব্েু 
আউফ ক্তব্ন আব্ে ক্তব্ন আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন যুহরা ও আল-আখনাস ক্তব্ন োক্তরক ক্তব্ন আের 
ক্তব্ন ওহাব্ আল-র্াকাক্তফ আল্লাহর নব্ীর কামে তার সম্বমন্ধ ক্তচক্তঠ গলমখন ও তারা ব্ানু 
আের ক্তব্ন লুময়ক্তে গ ামের এক গলাকমক পাঠান, যার সমঙ্গ ক্তেল তামেরই সামর্ 
ব্সব্াসকারী এক আক্তশ্রত ব্যক্তি (Mawla)। 
 

যখন তারা গসই ক্তচক্তঠ সহকামর আল্লাহর নব্ীর কামে আমস, ক্ততক্তন ব্মলন, "আবু্ ব্ক্তসর, 
এই গলাকমের সামর্ আেরা কী অঙ্গীকার কমরক্তে, তা তুক্তে জামনা। আোমের ধ্মেথ 
প্রক্ততশ্রুক্তত েঙ্গ সক্তঠক নয়। আল্লাহ গতাোমক েুি করমব্ ও গতাোর েত অসহায়মের 
পলায়মনর একিা উপায় গব্র করমব্, সুতরাং গতাোর গলাকমের কামে ক্তফমর যাও।" গস 
ব্মল, "আপক্তন ক্তক আোমক েুেক্তরকমের কামে গফরত পাঠামব্ন, যারা আোমক আোর 
ধ্েথ গর্মক ক্তব্চুযত করমত প্রলুব্ধ করমব্?" ক্ততক্তন ব্মলন, "যাও, কারি আল্লাহ গতাোমক 
েুি করমব্ ও গতাোর েত যারা অসহায়, তামের পলায়মনর একিা উপায় গব্র করমব্।"  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_30.html#more
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তাই গস তামের সামর্ ধু্ আল-হুলাময়ফা (েক্তেনা গর্মক ৬-৭ োইল েূরব্তথী) পযথন্ত  েন 
কমর, গযখামন গস এব্ং ঐ েুইজন গলাক এক গেয়ামলর পামে ব্মস পমড়। আবু্ ব্ক্তসর 
ব্মল, "এই গয ব্ানু আের গ ামের োই, গতাোর তমলায়ার ক্তক খুব্ ধ্ারামলা?" যখন 
গস ব্মল গয, তা গতেনই, তখন গস ব্মল, গস তা গেখমত চায়। জব্ামব্ গলাকক্তি ব্মল, 
"যক্তে গেখমত চাও, তমব্ গেমখা।" আবু্ ব্ক্তসর তা খাপ গর্মক গখামল ও তা ক্তেময় এক 
ঘাময় তামক হতযা কমর।" তার আক্তশ্রত ব্যক্তিক্তি গেৌমড় পাক্তলময় আল্লাহর নব্ীর কামে 
আমস, ক্ততক্তন তখন েসক্তজমে ব্মস ক্তেমলন; যখন আল্লাহর নব্ী তামক আসমত গেমখন, 
ক্ততক্তন ব্মলন, "এই গলাকক্তি েয়ংকর ক্তকেু একিা গেমখমে।" যখন গস গসখামন আমস, 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "কী ব্যাপার, গতাোর কী েুাঃখ?" গস ব্মল, "গতাোর গলাকক্তি 
আোর গলাকক্তিমক খুন কমরমে"; প্রায় একই সামর্ তরব্াক্তর উাঁক্তচময় আবু্ ব্ক্তসর গসখামন 
আমস এব্ং আল্লাহর নব্ীর পামে োাঁক্তড়ময় ব্মল, "আপনার োক্তয়ত্ব গেষ হময়মে ও আল্লাহ 
তা আপনার কাে গর্মক ক্তনরসন কমরমে। আপক্তন আোমক যর্াযর্োমব্ গলাকগুমলার 
কামে হস্তান্তর কমরক্তেমলন, আর আক্তে আোর ধ্েথ রক্ষা কমরক্তে, যামত আক্তে পামে 
নীক্ততভ্রষ্ট ব্া উপহামসর পাে না হই।"  
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "েুেথা য তার োময়র, যুমদ্ধর আগুন গস জ্বালামত পারমতা, যক্তে 
অনযরাও তার সামর্ র্াকমতা।"  
 

অতাঃপর আবু্ ব্ক্তসর প্রস্থান কমর ও আল-ইস (al-'Is) পযথন্ত  েন করার পর যাো 
ক্তব্রক্তত গেয়, গসক্তি ক্তেল ধু্ আল-োরওয়া অিমলর সেুে উপকূলব্তথী ঐ রাস্তার পামে 
গয-রাস্তা ক্তেময় কুরাইেরা ক্তসক্তরয়া  েমন অেযস্ত ক্তেল। [5] 
 

আল্লাহর নব্ী আবু্ ব্ক্তসরমক কী ব্মলমেন, তা েক্কায় অব্রুদ্ধ েুসলোনরা শুনমত পায়, 
তাই তারা 'আল-ইস' স্থামন ক্ত ময় তার সামর্ গযা  গেয়। প্রায় সত্তর জন গলাক 
ক্তনমজমেরমক তার সামর্ সংযুি কমর। তারা তামের পাে ক্তেময় যাওয়া কুরাইেমের 
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যামেরমকই তারা ধ্রমত পামর, তামের সকলমক খুন ও তামের প্রমতযকক্তি ব্াক্তিজয-
কামফলা িুকমরা িুকমরা কমর তেনে করার োধ্যমে কুরাইেমের এেনোমব্ ক্তনপীড়ন 
কমর গয, কুরাইেরা আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তচক্তঠ ক্তলমখ এই ক্তেনক্তত কমর (begging) গয, 
ক্ততক্তন গযন আত্মীয়তার স্বামর্থ এই গলাকগুমলামক ক্তনময় গনন, কারি এই গলাকগুমলামক 
তামের আর গকামনা প্রময়াজন গনই; তাই আল্লাহর নব্ী তামেরমক ক্তনময় গনন ও তারা 
েক্তেনায় ক্ত ময় তাাঁর সামর্ গযা  গেয়।  
যখন সুহাময়ল [পব্থ: ১১৮] শুনমত পান গয, আক্তেক্তর গ ামের ঐ পাহারাোর গলাকক্তিমক 
আবু্ ব্ক্তসর খুন কমরমে, ক্ততক্তন তাাঁর ক্তপঠক্তি কাব্া েরীমফর  াময় গহলান ক্তেময় েপর্ 
কমরন গয, ক্ততক্তন গসখান গর্মক সরমব্ন না, যতক্ষমি না এই গলাকক্তির রিেূলয পক্তরমোধ্ 
করা হয়। আবু্ সুক্তফয়ান ক্তব্ন হারব্ ব্মলন, "আল্লাহর কসে, এক্তি ক্তনেক েূখথতা। তা 
আোয় হমব্ না।" ক্ততক্তন ক্ততনব্ার এক্তি ব্মলন।' [6]  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
'আল্লাহর নব্ী যখন আল-হুোইক্তব্য়া গর্মক েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কমরন, আবু্ ব্ক্তসর, গয 
হমলা উতব্া ক্তব্ন উসাময়ে ক্তব্ন জাক্তরয়া (হাক্তরর্া), ব্ানু যুহরা গ ামের ক্তেে, েুসলোন 
অব্স্থায় তাাঁর কামে আমস। গস তার গলাকমের কাে গর্মক পাক্তলময় এমসমে, ও এমসমে 
গহাঁমি। আল-আখনাস ক্তব্ন োক্তরক ও আযহার ক্তব্ন আব্েু আউফ আল-যুহক্তর আল্লাহর 
নব্ীর কামে ক্তচক্তঠ গলমখন। তারা ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুময়ক্তে গ ামের এক গলাকমক পাঠান, 
যামক একক্তি উমির েূমলযর ক্তব্ক্তনেময় োড়া করা হময়ক্তেল। ব্ানু আক্তের গ ামের এই 
খুনাময়স ক্তব্ন জাক্তব্র, কাউসার নামের তারই কামে আক্তশ্রত এক ব্যক্তিমক (mawla) 
সমঙ্গ ক্তনময় যাো শুরু কমরন। োক্তন্তচুক্তির উমল্লখ ও আবু্ ব্ক্তসরমক গফরত পাঠামনার 
অনুমরাধ্ সম্বক্তলত একক্তি ক্তচক্তঠ সহকামর এই েুই জন গলাক খুনাময়স ক্তব্ন জাক্তব্র-গক 
এক উমির ক্তপমঠ কমর রওনা করান। আবু্ ব্ক্তসর গসখামন গপৌঁোর ক্ততন ক্তেন পর তারা 
আল্লাহর নব্ীর সমু্মমখ এমস উপক্তস্থত হন। 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_49.html
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---আল্লাহর নব্ী তামক আক্তেক্তর গ ামের গলাকক্তি ও তার সঙ্গীর কামে হস্তান্তর কমরন 
ও গস তামের সামর্ রওনা হয়। েুসলোমনরা আবু্ ব্ক্তসরমক উৎসাক্তহত করার গচষ্টা 
কমর। “এই আবু্ ব্ক্তসর, ফূক্ততথ কমরা! ক্তনশ্চয়ই গতাোর জনয এক পুরস্কার ও সোধ্ামনর 
একক্তি উপায় আমে। সম্ভব্ত, একজন গলাক এক হাজার গলামকর গচময় উত্তে। সুতরাং 
ক্তকেু কমরা, ক্তকেু কমরা!", তারা তামক তার সমঙ্গর গলাকমের সম্বমন্ধ আমেে কমর।  
তারা যাো কমর যতক্ষি পযথন্ত না তারা ধু্ আল-হুলাময়ফা নােক স্থামন এমস গপৌঁমে, 
তখন ক্তেল গযাহর নাোমজর সেয়। আবু্ ব্ক্তসর ধু্ আল-হুলাময়ফার এক েসক্তজমে প্রমব্ে 
কমর ও েুসাক্তফর ক্তহসামব্ েুই রাকাত নাোজ আোয় কমর। খাব্ামরর জনয গস যা সমঙ্গ 
এমনক্তেল, তা হমলা গখজুর। গস সােমন েুাঁমক েসক্তজমের গেয়ামলর ক্তনমচ তার খাব্ারগুমলা 
রামখ, অতাঃপর খাওয়ার গচষ্টা কমর। গস তার সামর্র েুই সঙ্গীমের ব্মল, "ক্তনকিস্থ হও 
ও খাও।" তারা ব্মল, "গতাোর গেয়া খাব্ামরর প্রময়াজন আোমের গনই।" গস জব্ামব্ 
ব্মল, "যক্তে গতােরা আোমক গতাোমের খাব্ার প্রোন করমত, আক্তে সাড়া ক্তেতাে ও 
গতাোমের সামর্ খাব্ার গখতাে।" তারা লক্তজ্জত হয়, ক্তনকিস্থ হয় ও তার সামর্ তামের 
হাতগুমলাও গখজুমরর ওপর রামখ। তারা তামের ক্তনমজমের খাব্ারগুমলা উপক্তস্থত কমর 
ও এক সামর্ খায়, গস তামের সামর্ ব্নু্ধত্বপূিথ আচরি কমর। আক্তের গ ামের গলাকক্তি 
গেয়ামলর এক পার্মর তার তরব্াক্তরক্তি েুক্তলময় গরমখক্তেমলন। 
 

আবু্ ব্ক্তসর ব্মল, "এই গয ব্ানু আক্তের োই, গতাোর নাে কী?"  
গস ব্মল, "খুনাময়স।"  
গস ব্মল, "কার গেমল?"  
গস জব্ামব্ ব্মল, "জাক্তব্র-এর গেমল।"  
অতাঃপর আবু্ ব্ক্তসর ব্মল, "গহ ইব্মন জাক্তব্র, গতাোর এই তরব্াক্তরক্তি ক্তক ধ্ারামলা?"  
গস জব্ামব্ ব্মল, "হযাাঁ।"  
গস ব্মল, "এক্তি আোর হামত োও, পরীক্ষা কমর গেক্তখ, যক্তে তুক্তে ইো কমরা?"  
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তাই আক্তেক্তর গলাকক্তি গসক্তি গনয়, কারি গস আবু্ ব্ক্তসমরর গচময় তরব্াক্তরক্তির ক্তনকিব্তথী 
ক্তেমলন; তারপর আবু্ ব্ক্তসর োাঁক্তড়ময় যায় ও তরব্াক্তরক্তি গিমন গব্র কমর, আক্তেক্তর গলাকক্তি 
তখন তরব্াক্তরর খাপক্তি ধ্মর ক্তেমলন। অতাঃপর আবু্ ব্ক্তসর তা ক্তেময় আক্তেক্তর গলাকক্তিমক 
হতযা কমর। কাওসার গেৌমড় েক্তেনার ক্তেমক পাক্তলময় যায়, আবু্ ব্ক্তসর তার ক্তপেু ধ্াওয়া 
কমর, ক্তকন্তু গস তামক ধ্রমত পামর না; কাওসার তার আম ই আল্লাহর নব্ীর কামে 
এমস গপৌঁমে। আবু্ ব্ক্তসর ব্মল, "যক্তে আক্তে তামক ধ্রমত পারতাে, তমব্ আক্তে তামক 
তার সঙ্গীর রাস্তায় গপৌঁক্তেময় ক্তেতাে!" 
 

এক্তেমক আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের সামর্ আের নাোমজর পর ব্মসক্তেমলন, গসই 
সেয় আক্তশ্রত ব্যক্তিক্তি (mawla) গেৌমড় হাক্তজর হয়। যখন আল্লাহর নব্ী তামক গেমখন, 
ব্মলন, "এই গসই গলাক, গয আতেগ্রস্ত।" কাউসার কামে আমস ও আল্লাহর নব্ীর 
সমু্মমখ এমস োাঁড়ায়, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "কী ব্যাপার?" গস জব্ামব্ ব্মল, "গতাোর 
সঙ্গীক্তি আোর সঙ্গীমক খুন কমরমে। আক্তে তার কাে গর্মক গকামনাোমব্ পাক্তলময় 
এমসক্তে।" গয কারমি আবু্ ব্ক্তসর ক্তপক্তেময় পমড়ক্তেল, তা হমলা তার অক্তজথত লুক্তণ্ঠত সােগ্রী 
(Booty) তামের উমির ক্তপমঠ কমর আনা। কাউসার তার স্থান পক্তরতযা  কমর না 
যতক্ষমি না আবু্ ব্ক্তসর গসখামন এমস হাক্তজর হয়। উিক্তি েসক্তজমের েরজার সােমন 
হাাঁিু গ মড় ব্মস ও গস আক্তেক্তর গলাকক্তির তরব্াক্তর পক্তরক্তহত অব্স্থায় ক্তেতমর প্রমব্ে 
কমর। গস আল্লাহর নব্ীর সােমন োাঁড়ায় ও তাাঁমক ব্মল, "আপনার োক্তয়ত্ব গেষ হময়মে 
ও আল্লাহ তা আপনার কাে গর্মক ক্তনরসন কমরমে। আপক্তন আোমক েত্রুমের কামে 
হস্তান্তর কমরক্তেমলন, আর আক্তে তামের ব্াধ্া গর্মক আোর ধ্েথ রক্ষা কমরক্তে। আপক্তন 
ক্তক চান গয, আক্তে সতয সম্বমন্ধ ক্তের্যা ব্ক্তল? " 
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "েুেথা য তার োময়র! যুমদ্ধর আগুন গস জ্বালামত পারমতা, যক্তে 
অনযরাও তার সামর্ র্াকমতা।" 
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---আবু্ ব্ক্তসরমক ব্লা আল্লাহর নব্ীর কর্াগুমলা, "েুেথা য তার োময়র! গস যুমদ্ধর আগুন 
জ্বালামত পারমতা, যক্তে অনযরাও তার সামর্ র্াকমতা," েক্কায় অব্রুদ্ধ ও আল্লাহর নব্ীর 
সমঙ্গ ক্তেক্তলত হমত ইেুক েুসলোনমের কামে এমস গপৌঁমে। তারা গ াপমন আবু্ ব্ক্তসমরর 
কামে আসার গচষ্টা করক্তেমলা। তাই আল্লাহর নব্ী েুসলোনমের কী ব্মলমেন তা জাক্তনময় 
উের ইব্মন খাত্তাব্ তামের কামে ক্তচক্তঠ গলমখন। যখন উেমরর গসই ক্তচক্তঠক্তি তামের কামে 
এমস গপৌঁমে, গযখামন তামের জানামনা হময়মে গয, আবু্ ব্ক্তসর সেুে উপকূলব্তথী 
স্থানক্তিমত আমে, গয রাস্তা ক্তেময় কুরাইেমের ব্াক্তিজয-কামফলা  েন কমর, েক্কার 
েুসলোমনরা একজন একজন কমর পাক্তলময় আবু্ ব্ক্তসমরর কামে এমস সেমব্ত হয়। 
তামের সংখযা ক্তেল প্রায় সত্তর জন। তারা কুরাইেমের যামেরমকই পরােূত করমত 
পামর, তামেরমকই হতযা কমর তামের উমিম র কারি ঘিায়। এেন গকামনা ব্াক্তিজয-
কামফলা অক্ততক্রে কমরক্তন, যা তারা লুি কমরক্তন, যা কুরাইেমের যন্ত্রিার কারি হময় 
োাঁড়ায়। সক্ততযই গসই পমর্ ক্তেেক্তি উি সমঙ্গ ক্তনময় ক্তসক্তরয়া  েনকারী আমরাহীমের ধ্মর 
ক্তনময় আসা হয়, গসক্তি ক্তেল েুসলোনমের সব্থমেষ লুণ্ঠন সােগ্রী। তামের প্রমতযমকই 
একজন কমর গলাক ধ্মর ক্তনময় আমস। যামেরমক তারা ধ্মর আমন, তামের প্রমতযক 
গলামকর েূলয ক্তেল ক্তেে ক্তেরহাে। 
  
তামের গকহ গকহ ব্মল, "এক পিোংে আল্লাহর নব্ীর কামে পাক্তঠময় োও।" আবু্ 
ব্ক্তসর ব্মল, "আল্লাহর নব্ী তা গ্রহি করমব্ন না। আক্তে আক্তেক্তর গলাকক্তির কাে গর্মক 
লুক্তণ্ঠত সােগ্রী তাাঁর কামে ক্তনময় ক্ত ময়ক্তেলাে, ক্ততক্তন তা গ্রহি কমরনক্তন। ক্ততক্তন ব্মলক্তেমলন, 
'যক্তে আক্তে তা কক্তর, তমব্ তামের সামর্ করা চুক্তি পূিথ করা হমব্ না।'" তারা আবু্ 
ব্ক্তসরমক তামের কোন্ডার ক্তহসামব্ ক্তনময়া  কমর। ---আবু্ ব্ক্তসর কুরাইেমের কমর কু্রদ্ধ, 
তাই কুরাইেরা ক্তচক্তঠ সহকামর তামের এক গলাকমক আল্লাহর নব্ীর কামে পাঠান ও 
ক্তজজ্ঞাসা কমরন আত্মীয়তার সম্পমকথ, "তুক্তে ক্তক আবু্ ব্ক্তসর ও তার সহচরমের গ্রহি 
করমব্ না, কারি তামের গক আোমের আর গকান প্রময়াজন গনই?"  
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অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আবু্ ব্ক্তসমরর কামে ক্তচক্তঠ গলমখন, তখন গস ক্তেল েৃতুযেযযায়; 
গসক্তি পড়মত পড়মত তার েৃতুয হয়। েৃতুযকামল তা তার হামতই ক্তেল। তার সহচররা 
গসখামন তার কব্র গেয়, তার জনয প্রার্থনা কমর ও তার কব্মরর কামে এক েসক্তজে 
ক্তনেথাি কমর। তার সহচররা েক্তেনায়  েন কমর। তামের গোি সংখযা ক্তেল সত্তর জন।' 
- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে, ও ইোে বু্খারীর ওপমর 
ব্ক্তিথত ব্িথনার আমলামক আবু্ ব্ক্তসর উপাখযামনর প্রক্ততক্তি ঘিনাপ্রব্াহ আলাো আলাো 
োমব্ ক্তব্মেষি করা যাক। “The Devil is in the Detail (পব্থ ১১৩)!" 
ঘিনার ব্িথনায় আেরা জানক্তে, েুহাম্মে কুরাইেমের সামর্ হুোইক্তব্য়ায় সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর 
গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর পর পরই আবু্ ব্ক্তসর নামের এক নব্য েুহাম্মে অনুসারী 
তাাঁর অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েক্কা গর্মক পাক্তলময় েক্তেনায় েুহাম্মমের কামে 
আমসন। আবু্ ব্ক্তসর ক্তেমলন র্াক্তকফ গ ামের অন্তেুথি [7]  ও তারা ক্তেমলন ব্ানু যুহরা 
গ ামের ক্তেে। এই খব্রক্তি জানার পর আল-আখনাস ক্তব্ন োক্তরক ক্তব্ন আের ক্তব্ন 
ওহাব্ আল-র্াকাক্তফ ও তাাঁমের ক্তেে ব্ানু যুহরা গ ামের আযহার ক্তব্ন আব্েু আউফ ক্তব্ন 
আব্ে ক্তব্ন আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন যুহরা নামের েুই গলাক এক ক্তচক্তঠ সহ ব্ানু আক্তের গ ামের 
(সুহাময়ল ক্তব্ন আেমরর গ াে) খুনাময়স ও কাউসার নামের েুই গলাকমক েক্তেনায় 
েুহাম্মমের কামে পাঠান। ঐ ক্তচক্তঠমত তাাঁরা হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর েমতথর উমল্লখ কমর আবু্ 
ব্ক্তসরমক েক্কায় গফরত পাঠামনার অনুমরাধ্ কমরন। আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, এই গলাকগুমলা েক্তেনায় আসার ক্ততনক্তেন আম ই আবু্ ব্ক্তসর েক্তেনায় 
এমসক্তেমলন।  
 

প্রশ্ন হমলা?  
আবু্ ব্ক্তসর েক্তেনায় এমস এই ক্ততনক্তেন কী কমরক্তেমলন? ক্ততক্তন ক্তক এই ক্ততন ক্তেন েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের সামর্ সাক্ষাত ও েলাপরােেথ না কমর ক্তনক্তশ্চমন্ত ব্মস ব্মস সেয় 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
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কািাক্তেমলন? নাক্তক তাাঁমের সামর্ গেখা কমর েলাপরােেথ করক্তেমলন? হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর 
েতথ অনুযায়ী তামক েক্কায় গফরত পাঠামনা হমব্, এই ব্াস্তব্তার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ক্ততক্তন 
েুহাম্মে ও অনযানয েুসলোনমের সামর্ সাক্ষাত কমর এেত পক্তরক্তস্থক্তত গর্মক কীোমব্ 
উদ্ধার গপমত পামরন, এ ক্তব্ষময় গকামনা েলাপরােেথ না কমর ক্তনক্তশ্চমন্ত চুপচাপ সেয় 
অক্ততব্াক্তহত করক্তেমলন, এেন োক্তব্ অক্তব্শ্বাসয! অনযক্তেমক েুহাম্মে ক্তেমলন এক অতযন্ত 
তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধ সম্পন্ন োনুষ। সুক্তনক্তশ্চত গসই ব্াস্তব্তার সমু্মখীন তাাঁমক হমতই হমব্ জানা 
সমেও এই ক্ততনক্তেন ক্ততক্তন আবু্ ব্ক্তসর ও তাাঁর অনযানয অনুসারীমের সমঙ্গ এই পক্তরক্তস্থক্তত 
গর্মক উত্তরমির গকৌেল সম্বমন্ধ গকান েলাপরােেথই কমরনক্তন, এেন োক্তব্ গযৌক্তিক 
নয়। তর্াক্তপ, গযমহতু এই ক্ততনক্তেন সেময় আবু্ ব্ক্তসরমক ক্তঘমর েক্তেনায় কী ঘমিক্তেল, 
গস ক্তব্ষময় আক্তে উৎমস পযথাপ্ত তর্য-প্রোি উপক্তস্থত গনই, তাই এ ক্তব্ষময় গকামনা ক্তসদ্ধামন্ত 
উপনীত হওয়া সম্ভব্ নয়। 
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, খুনাময়স 
ও কাউসার নামের কুরাইেমের এই েুই পেব্াহক যখন েুহাম্মমের কামে এমস আবু্ 
ব্ক্তসরমক গফরত গেয়ার অনুমরাধ্ কমরক্তেমলন, তখন েুহাম্মে আবু্ ব্ক্তসরমক যা 
ব্মলক্তেমলন, তা হমলা, "আল্লাহ গতাোমক েুক্ত করমব্ ও গতাোর েত অসহায়মের 
পলায়মনর একিা উপায় গব্র করমব্, --!" আর তাাঁর অনুসারীরা আবু্ ব্ক্তসরমক যা 
ব্মলক্তেমলন, তা হমলা, "ক্তনশ্চয়ই গতাোর জনয এক পুরস্কার ও সোধ্ামনর একক্তি উপায় 
আমে, সম্ভব্ত, একজন গলাক এক হাজার গলামকর গচময় উত্তে, সুতরাং ক্তকেু কমরা, 
ক্তকেু কমরা!" অর্থাৎ, ক্তব্ক্তেন্ন োমব্ তাাঁরা তামক উৎসাক্তহত করার গচষ্টা কমরক্তেমলন। 
তাাঁমের এই ব্িব্যগুমলা কী আবু্ ব্ক্তসরমক গেয়া “ক্তনেক সান্ত্বনা ব্াকয, নাক্তক আম র 
ক্ততন ক্তেন েলাপরােমেথর ফাইনাল ক্তরহামসথল?”  
 

এই প্রমশ্নর সুক্তনক্তশ্চত জব্াব্ আেরা জানমত পাক্তর এই উপাখযামনর পরব্তথী ঘিনাপ্রব্াহ 
ক্তব্মেষমির োধ্যমে। 
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আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, অতাঃপর আবু্ ব্ক্তসর 
যখন প্রতারিার আশ্রময় একজন ক্তনরপরাধ্ ক্তনরীহ গলাকমক নৃেংসোমব্ খুন কমর 
েুহাম্মমের কামে প্রতযাব্তথন কমরন, তখন এই জঘনয কাজক্তির জনয েুহাম্মে তার কামে 
গকামনা সকক্তফয়ত োক্তব্ কমরক্তেমলন, ক্তকংব্া তামক গকামনা ক্ততরস্কার কমরক্তেমলন, ক্তকংব্া 
তার এই অতযন্ত  ক্তহথত কমেথর (প্রতারিা, খুন, চুক্তি-লঙ্ঘন) কারমি তার ওপর ক্ততক্তন 
গকামনারূপ ব্ীতশ্রদ্ধ হময়ক্তেমলন, এেন আোস গকার্াও গনই! যা ব্ক্তিথত আমে, তা 
হমলা- এই খুক্তন েুহাম্মমের কামে এমস তরব্াক্তর উাঁক্তচময় গঘাষিা কমরক্তেমলন "আপনার 
োক্তয়ত্ব্ গেষ হময়মে", আর অনযক্তেমক েুহাম্মে তামক উৎসাহ ক্তেময় ব্মলক্তেমলন, "যুমদ্ধর 
আগুন গস জ্বালামত পারমতা যক্তে অনযরাও তার সামর্ র্াকমতা”; যা প্রায় ক্তনক্তশ্চতোমব্ই 
প্রোি কমর গয, তামের ঐ উক্তিগুমলা “ক্তনেক সান্ত্বনা ব্াকয" ক্তেল না! 
েুহাম্মে তাাঁর এই "গকাড ব্াকয"-এর োধ্যমে আবু্ ব্ক্তসর ও েক্কা গর্মক ক্তহজরত 
('পলায়ন') করমত ইেুক সকল অনুসারীমের কী ক্তনমেথে ক্তেময়মেন, তা তারা খুব্ 
োলোমব্ই বু্মেক্তেমলন। তাই ক্তহজরত ইেুক েক্কার েুসলোনরা আবু্ ব্ক্তসমরর কামে 
এমক এমক জমড়া হময়ক্তেমলন, ওের ইব্মন খাত্তাব্ েক্কার েুসলোনমের ক্তচক্তঠ ক্তেময় আবু্ 
ব্ক্তসমরর ক্তঠকানা জাক্তনময় তামেরমক তার কামে জমড়া হওয়ার পরােেথ ক্তেময়ক্তেমলন, 
এমক এমক জমড়া হময়ক্তেল ৭০ জন েুহাম্মে অনুসারী; যারা তামের নব্ীর আমেমে 
কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ "যুমদ্ধর আগুন" জ্বাক্তলময়ক্তেমলন। এই সেস্ত কমেথর গকামনাক্তিই 
েুহাম্মমের অম াচমর সংঘক্তিত হয়ক্তন। তামের প্রক্তত েুহাম্মমের পূিথ ক্তনয়ন্ত্রি ক্তেমলা! যার 
প্রোি হমলা, যখন কুরাইেরা েুহাম্মমের কামে "তাাঁমেরমক এই েুেথো গর্মক েুক্তি 
লামের" ক্তেনক্তত কমরক্তেমলন, তখন েুহাম্মমের এক ক্তচক্তঠমতই তারা তাাঁর কামে ক্তফমর 
ক্ত ময়ক্তেমলন। 
 

>> েুহাম্মে ও কুরাইেমের সমঙ্গ সংঘক্তিত ঐক্ততহাক্তসক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির েতথগুমলার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'চুক্তি স্বাক্ষর (পব্থ-১২২)' পমব্থ করা হময়মে। আক্তে উৎমসর ওপমর 
ব্ক্তিথত অতযন্ত প্রািব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনার আমলামক আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপই জানমত 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_67.html
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পাক্তর, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ গেমষ েুহাম্মে তাাঁর েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর পমরই এই চুক্তির গয-
েতথগুমলা লঙ্ঘন কমরক্তেমলন, তা হমলা এই:  
 

১) েতথ ক্তেল, "তারা আ ােী েে ব্ের যুদ্ধ ব্ন্ধ রাখমব্ যামত জন ি সক্তহংসতা পক্তরহার 
কমর ক্তনরাপমে র্াকমত পামর--।" েুহাম্মে এই েতথক্তি ক্তনক্তশ্চতরূমপই েঙ্গ কমরক্তেমলন! 
কারি েুহাম্মমের পমরাক্ষ (নাক্তক সরাসক্তর?) আমেমে, আবু্ ব্ক্তসমরর গনতৃমত্ব তাাঁর 
অনুসারীরা কুরাইেমের প্রক্তত তামের সক্তহংসতা পুরােমে অব্যাহত গরমখক্তেমলন।  
২) েতথ ক্তেল “যক্তে গকামনা ব্যক্তি তার অক্তেোব্কমের অনুেক্তত ব্যক্ততমরমক েুহাম্মমের 
কামে আমস, তমব্ ক্ততক্তন তামক তাাঁমের কামে গফরত গেমব্ন।”  
>> েুহাম্মে ক্তক এই েতথ পালন কমরক্তেমলন? েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তথী প্রর্ে প্রজমের 
প্রর্ে সারীর ইসলােী স্কলার উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে (েৃতুয ৭১৩ 
সাল) এর েমত, "হযাাঁ!" েুহাম্মে কী কারমি েক্কা গর্মক পাক্তলময় আসা উমম্ম কুলসুে 
ক্তব্নমত উকব্া ক্তব্ন আবু্ েুয়াত-গক েক্কায় গফরত পাঠানক্তন, তার ব্যাখযা প্রোন কামল 
ক্ততক্তন যা উদৃ্ধত কমরক্তেমলন, তা হমলা, “যক্তে এক্তি আল্লাহর হুকুে না হমতা তমব্ আল্লাহর 
নব্ী এই েক্তহলাক্তিমক গফরত পাঠামতন, গযেন ক্ততক্তন পুরুষমের গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন।" 
এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "চুক্তি েঙ্গ এক (পব্থ- ১২৫)!” পমব্থ করা হময়মে। 
‘গযেন ক্ততক্তন পুরুষমের গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন’ অর্থ হমলা েুহাম্মে গযেন আবু্ জানোল 
ক্তব্ন সুহাময়ল ও আবু্ ব্ক্তসরমক গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন। ইসলামের ইক্ততহাস পামঠর সেয় 
গয-সতযক্তি সব্থোই েমন রাখা অতযন্ত প্রময়াজন, তা হমলা - ইসলােী েতব্ামের এক 
অব্েযপালনীয় অতযাব্েযকীয় েমতথর কারমি ইসলাে ক্তব্শ্বাসীরা অতযন্ত অসহায় ও 
ইসলামের সকল ইক্ততহাস একমপমে ও ক্তের্যাচামর সেৃদ্ধ (পব্থ: ৪৪); হুোইক্তব্য়া চুক্তির 
প্রক্তত পূিথ আস্থােীল ব্মলই েুহাম্মে আবু্ জানোল-গক তাাঁর ক্তপতা সুহাময়মলর কামে 
গফরত ক্তেময়ক্তেমলন, এই োক্তব্ কী কারমি এমক্কব্ামরই হাসযকর, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
"আবু্ জানোল ক্তব্ন সুহাময়ল উপাখযান (পব্থ: ১২০)!" পমব্থ করা হময়মে। আর আবু্ 
ব্ক্তসর-গক েুহাম্মে গফরত পাক্তঠময়ক্তেমলন, এই োক্তব্ সতয নয়। কারি আক্তে উৎমসর 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_30.html#more
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ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা: “েুহাম্মে আবু্ ব্ক্তসরমক েক্কায় গফরত 
পাঠানক্তন”! কী কারমি ক্ততক্তন তা কমরনক্তন? তাাঁর ইো ক্তেল, সের্থ ক্তেল না? নাক্তক তাাঁর 
সের্থ ক্তেল, ইো ক্তেল না?  
৩) েতথ ক্তেল, "তারা এমক অপমরর প্রক্তত েত্রুতা প্রেেথন করমব্ন না।" েুহাম্মে এই 
েতথক্তি ক্তনক্তশ্চতরূমপই েঙ্গ কমরক্তেমলন! কারি েুহাম্মমের আমেে ও সের্থমন তাাঁর 
অনুসারীরা কুরাইে ব্াক্তিজয ব্হমরর ওপর হােলা, তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন ও খুন 
কখমনাই ব্ন্ধ কমরনক্তন।  
৪) েতথ ক্তেল, "তারা এমক অপমরর প্রক্তত গকামনারূপ গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার 
আশ্রয় গনমব্ন না।” েুহাম্মে এই েতথক্তি ক্তনক্তশ্চতরূমপই েঙ্গ কমরক্তেমলন! কারি, আবু্ 
ব্ক্তসর উপাখযামনর এই ব্িথনার প্রমতযকক্তি ঘিনা পরস্পরায় েুহাম্মমের গ াপন অক্তেসক্তন্ধ 
ও প্রতারিার লক্ষি ক্তেব্ামলামকর েতই স্পষ্ট!  
আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমি গয-সতযক্তি সুস্পষ্ট, তা হমলা 
- েুহাম্মমের প্রতযক্ষ ক্তকংব্া পমরাক্ষ আমেে ও সের্থমন তাাঁর অনুসারীরা কুরাইে ব্াক্তিজয 
ব্হমরর ওপর হােলা, তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন ও খুন কখমনাই ব্ন্ধ কমরনক্তন। তাাঁমের 
এই  ক্তহথত কেথকাণ্ড পুরােমে ক্তেল অব্যাহত, আম র েতই ক্তকংব্া তার গচময়ও গব্ক্তে! 
অর্থাৎ, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-স্বাক্ষর গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথন করার পমরই েুহাম্মে 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর প্রায় প্রমতযকক্তি েতথ লঙ্ঘন কমরক্তেমলন!   
 
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ও আল-ওয়াক্তকক্তের 
েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে 
ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 

The Narratives of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] [3] [4] 
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‘When the apostle arrived in Medina Abu Basir 'Utba b. Asid b. Jariya, 
one of those imprisoned in Mecca, came to him. Azhar b. 'Abdu 'Auf 
b. 'Abd b. al-Harith b. Zuhra and al-Akhnas b. Shariq b. 'Amr b. 
Wahb al-Thaqafi wrote to the apostle about him, and they sent a 
man of B. 'Amir b. Lu'ayy with a freed slave of theirs. When they 
came to the apostle with the letter he said, 'You know the 
undertaking we gave these people and it ill becomes us that 
treachery should enter our religion. God will bring relief and a way 
of escape to those helpless like you, so go back to your people.' He 
said, 'Would you return me to the polytheists who will seduce me 
from my religion?' He said, 'Go, for God will bring relief and a way 
of escape for you and the helpless ones with you.' So he went with 
them as far as Dhu'l-Hulayfa (About six or seven miles from Medina) 
where he and the two men sat against a wall. Abu Basir said, 'Is 
your sword sharp, O brother of B. 'Amir?' When he said that it was 
he said that he would like to look at it. 'Look at it if you want to,' 
he replied. Abu Basir unsheathed it and dealt him a blow that killed 
him. The freedman ran off to the apostle who was sitting in the 
mosque, and when the apostle saw him coming he said, 'This man 
has seen something frightful.' When he came up the apostle said, 
'What's the matter, woe to you?' He said: 'Your man has killed my 
man,' and almost at once Abu Basir came up girt with the sword, 
and standing by the apostle he said, 'Your obligation is over and 
God has removed it from you. You duly handed me over to the men 
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and I have protected myself in my religion lest I should be seduced 
therein or scoffed at.' The apostle said, 'Woe is his mother, he would 
have kindled a war had there been others with him.' Then Abu Basir 
went off until he halted at al-'Is in the region of Dhu'l-Marwa by 
the sea-shore on the road which Quraysh were accustomed to take 
to Syria. The Muslims who were confined in Mecca heard what the 
apostle had said of Abu Basir so they went out to join him in al-'Is. 
About seventy men attached themselves to him, and they so harried 
Quraysh, killing everyone they could get hold of and cutting to 
pieces every caravan that passed them, that Quraysh wrote to the 
apostle begging him by the ties of kinship to take these men in, for 
they had no use for them; so the apostle took them in and they 
came to him in Medina. When Suhayl heard that Abu Basir had 
killed his 'Amiri guard he leant his back against the Ka'ba and swore 
that he would not remove it until this man's bloodwit was paid. Abu 
Sufyan b. Harb said, 'By God, this is sheer folly. It will not be paid.' 
Three times he said it.’ 
 

The additional narratives of Al-Waqidi: [4] 
‘When the Messenger of God arrived in Medina from Al-Hudaybiyya, 
Abu Basir, that is Utba b Usayd b jariya (Haritha), an ally of the 
Banu Zuhra, came to him as a Muslim. He had escaped from his 
people, and came walking.  Al-Akhnas b Shariq and Azhar b Abd Awf 
al-Zuhri wrote a letter to the Messenger of God. They sent a man 
from the Banu Amir b Luayy, having hired him for the price of a 



218 
ধর্মকারী ইবুক 

camel. Khunays b Jabir, the Amiri, set out with a mawla of his named 
Kawthar. The two had sent Khunays b Jabir on a camel, with a letter 
mentioning the peace between them, and requesting the return of 
Abu Basir to them. When they arrived before the Messenger of God, 
they arrived three days after Abu Basir. ------the Messenger of God 
handed him to the Amiri and his companions, and he set out with 
them. The Muslims tried to cheer up Abu Basir. “O Abu Basir, rejoice! 
Indeed there is a reward for you and a way out. Perhaps one man 
will be better than a thousand men. So act, act!” and they 
commanded him about those who were with him. ‘-- The word of 
Messenger of God to Abu Basir, “Woe to his mother. He would have 
kindled a war if there were more men with him,” reached the 
Muslims who were imprisoned at Mecca and desire to join the 
Messenger of God. They tried to steal away to Abu Basir. So Umar 
b al-Khattab wrote to them about what the Messenger of God had 
said to the Muslims. When the letter of Umar came to them 
informing them that Abu Basir was at the coast, on the road of the 
Quraysh caravan, the Meccan Muslims tried to creep away, man by 
man until they reached Abu Basir and gathered around him. They 
numbered almost seventy men. They created anxiety among the 
Quraysh, killing those they overpowered. A caravan did not pass, 
but they took possession of it, until they hurt the Quraysh.----’. 
  
তর্যসূে ও পােিীকা:  
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B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. 
Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬২৪-৬২৯ 
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 ৩০৭-৩১০ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৩, ব্ই ৫০, নম্বর ৮৯১ 
অমনক ব্ড় হাক্তেস, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে: 
‘-- When the Prophet returned to Medina, Abu Basir, a new Muslim convert from 
Quraish came to him. The Infidels sent in his pursuit two men who said (to the 
Prophet), "Abide by the promise you gave us." So, the Prophet handed him over 
to them. They took him out (of the City) till they reached Dhul-Hulaifa where 
they dismounted to eat some dates they had with them. Abu Basir said to one of 
them, "By Allah, O so-and-so, I see you have a fine sword." The other drew it out 
(of the scabbard) and said, "By Allah, it is very fine and I have tried it many 
times." Abu Bair said, "Let me have a look at it." When the other gave it to him, 
he hit him with it till he died, and his companion ran away till he came to Medina 
and entered the Mosque running. When Allah's Apostle saw him he said, "This 

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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man appears to have been frightened." When he reached the Prophet he said, 
"My companion has been murdered and I would have been murdered too." Abu 
Basir came and said, "O Allah's Apostle, by Allah, Allah has made you fulfill your 
obligations by your returning me to them (i.e. the Infidels), but Allah has saved 
me from them." The Prophet said, "Woe to his mother! What excellent war kindler 
he would be, should he only have supporters." When Abu Basir heard that he 
understood that the Prophet would return him to them again, so he set off till he 
reached the seashore. Abu Jandal bin Suhail got himself released from them (i.e. 
infidels) and joined Abu Basir. So, whenever a man from Quraish embraced Islam 
he would follow Abu Basir till they formed a strong group. By Allah, whenever 
they heard about a caravan of Quraish heading towards Sham, they stopped it 
and attacked and killed them (i.e. infidels) and took their properties. The people 
of Quraish sent a message to the Prophet requesting him for the Sake of Allah 
and Kith and kin to send for (i.e. Abu Basir and his companions) promising that 
whoever (amongst them) came to the Prophet would be secure. So the Prophet 
sent for them (i.e. Abu Basir's companions) -----.’  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-
Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-
book-050-hadith-number-891.html 
[5] ‘আল-ইস (al-'Is) স্থানক্তি েক্তেনা গর্মক চার রাক্তের ও ধু্ আল-োরওয়া গর্মক েুই রাক্তের যাো। ধু্ 
আল-োরওয়া হমলা ওয়াক্তে আল-কুরা (এক েীঘথ উপতযকা যা উত্তমর ক্তসক্তরয়ার ক্তেমক ক্তব্সৃ্তত) উপতযকায় 
অব্ক্তস্থত একক্তি গ্রাে’। 
[6] ‘ব্ানু আক্তের গ ামের গ াে-প্রধ্ান ক্তহসামব্ সুহাময়ল ক্তব্ন আের এর োক্তয়ত্ব ক্তেল এই গয ক্ততক্তন 
ক্ষক্ততপূরি ব্াব্ে তাাঁর গ ামের খুন হওয়া গকান ব্যক্তির পমক্ষ রি েূলয োব্ী কমরন’।   
[7] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৫৫, পৃষ্ঠা ৭৬৯ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/83-Sahih%20Bukhari%20Book%2050.%20Conditions/3385--sahih-bukhari-voluume-003-book-050-hadith-number-891.html
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১২৯: হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ - ১৯: চুক্তি েঙ্গ - পাাঁচ! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ক্ততন 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ)-মক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর করার পর 
েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর পমরই এই সক্তন্ধচুক্তির প্রায় প্রমতযকক্তি েতথ কীোমব্ েঙ্গ 
কমরক্তেমলন, আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত 'আবু্ ব্ক্তসর উপাখযামনর' অতযন্ত প্রািব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত 
ব্িথনার আমলামক গস ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

ইসলামের ইক্ততহামস 'েক্কা ক্তব্জয়' এক অতযন্ত গুরুত্বপূিথ অধ্যায়। কুরাইেমের সমঙ্গ 
েুহাম্মে েে ব্ের গেয়ােী হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার পর েুই ব্েমরর েমধ্য 
েুহাম্মে অতক্তকথমত েক্কা আক্রেি কমরন। অক্তেমযা ? ব্রাব্মরর েতই! "তাহারা চুক্তি 
েঙ্গ কক্তরয়াক্তেল!" আক্তে উৎমসর সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসক েুহাম্মমের এই েক্কা 
আক্রেমির গয-কারি ও গপ্রক্ষাপি ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন, তা হমলা, ব্হু আম  গর্মকই 
ক্তব্ব্াে ও খুন-জখমে ক্তলপ্ত েুই ক্তব্ব্েোন আরব্ গ ামের সংঘক্তিত ক্তহংসা ও প্রক্ততক্তহংসার 
কালানুক্রক্তেক ঘিনাসেক্তষ্টর সব্থমেষ অধ্যায়!  ক্তব্ষয়ক্তি খুব্ োলোমব্ গব্াোর সুক্তব্ধ্ার 
জনয আক্তে এই পুমরা ঘিনাক্তিমক কালানুক্রক্তেক পাাঁচক্তি অনুমেমে ো  কমরক্তে। েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় ঘিনাক্তি ক্তেল ক্তনম্নরূপ। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্িথনা:  [1] [2] [3]  

http://www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_94.html
http://www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
http://www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
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(আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনা ইব্মন ইোমকর ব্িথনারই অনুরূপ)   
'েুতা অক্তেযামন সসনযব্াক্তহনী গপ্ররি করার পর আল্লাহর নব্ী জুোক্তে-উস সাক্তন ও রজব্ 
োস েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। গসই সেয় ব্ানু গখাজা (খুযাআ) গ ামের গলামকরা যখন 
েক্কার ক্তনম্ন অিমল আল-ওয়াক্ততর নামের তামের এক কূমপর কামে ক্তেল, তখন ব্ানু 
ব্কর ক্তব্ন আব্ে োনাত ক্তব্ন ক্তকনানা তামের ওপর আক্রেি কমর। এই ক্তব্ব্ামের কারি 
হমলা এই:  
 

[ঘিনার সূেপাত:]  
ব্ানু আল-হােরাক্তে গ ামের োক্তলক ক্তব্ন আব্ব্াে নামের এক গলাক, যারা ক্তেমলন আল-
আসওয়াে ক্তব্ন রাজন এর ক্তেে, ক্তযক্তন ব্যব্সা-ব্াক্তিমজযর উমেমেয ব্াক্তহমর ক্ত ময়ক্তেমলন; 
ব্াক্তিজয গর্মক গফরার পমর্ যখন ক্ততক্তন ব্ানু গখাজার এলাকার োেখামন এমস গপৌঁমেন, 
তখন তারা তাাঁমক আক্রেি ও খুন কমর ও তার যাব্তীয় োলাোল লুণ্ঠন কমর। [4]     
                                                                       
[অতাঃপর]  
গস কারমিই, ব্ানু ব্কমরর গলামকরা ব্ানু গখাজার এক গলাকমক আক্রেি ও হতযা 
কমর।   
 

[অতাঃপর:]  
েুসলোনমের জক্তড়ত হওয়ার ক্তঠক আম ই, ব্ানু গখাজা গ ামের গলামকরা আল-
আসওয়াে ক্তব্ন রাজন আল ক্তেল এর সালো, কুলক্তর্ে ও সতয়ব্ নামের ক্ততন পুেমক 
হতযা কমর, যারা ক্তেমলন ব্ানু ক্তকনানা গ ামের ক্তব্ক্তেষ্ট গনতা; তারা তামেরমক আরাফার 
পক্তব্ে এলাকার পার্মরর সীোনা পামে হতযা কমর। ব্ানু আল-ক্তেমলর এক গলাক 
আোমক ব্মলমেন গয, পযা ান যুম  ব্ানু আল-আসওয়াে গ ামের অব্স্থার কারমি 
তামেরমক ক্তিগুি পক্তরোি রিেূলয পক্তরমোধ্ করা হমতা, ক্তকন্তু তামেরমক পক্তরমোধ্ করা 
হময়ক্তেল োে একগুি। [5] 
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[অতাঃপর:]  
ব্ানু ব্কর ও ব্ানু গখাজা গ ামের এরূপ েত্রুোব্াপন্ন অব্স্থায় ইসলামের আক্তব্েথাব্ হয় 
ও তা োনুমষর েমন স্থান কমর গনয়। এেতাব্স্থায় েুহাম্মে ও কুরাইেমের েমধ্য গয 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তিক্তি সম্পন্ন হয়, তার এক েতথ ক্তেল এই, 'যক্তে গকামনা ব্যক্তি তামের 
গয গকামনা একজমনর সামর্ চুক্তিব্দ্ধ হমত ইো কমর, তমব্ গস তা করমত পারমব্ - যা 
আল-ক্তেসওয়ার ক্তব্ন েুখরাো ও োরওয়ান ক্তব্ন আল-হাকাে ও অনযানয েুহাক্তেস হইমত 
উদৃ্ধত > উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আল যুহক্তর আোমক 
ব্মলমেন; ব্ানু ব্কর গযা োন কমর কুরাইেমের েমল ও ব্ানু গখাজা গযা োন কমর 
েুহাম্মমের েমল [পব্থ: ১২২]। 
 

[অতাঃপর:]  
এই সক্তন্ধচুক্তিক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্ানু ব্কর গ ামের অন্তেুথি ব্ানু আল-ক্তেল গ াে 
আসওয়াে ক্তব্ন রাজন এর সন্তানমের হতযাকারী ব্ানু গখাজার ক্তব্রুমদ্ধ সুমযা  গনয়, 
তামের অক্তেপ্রায় ক্তেল ঐ খুমনর প্রক্ততমোধ্ গ্রহি। গস কারমি, তামের গস সেময়র 
েলমনতা নওফল ক্তব্ন েুয়াক্তব্য়া আল ক্তেক্তল তার গ ামের গলাকমের ক্তনময়, ব্ানু গখাজা 
গ ামের গলামকরা যখন তামের আল-ওয়াক্ততর কূমপর ক্তনকি অব্স্থান করক্তেমলা, তখন 
রামতর অন্ধকামর তামের ওপর আক্রেি চালায় ও তামের একজন গলাকমক হতযা কমর, 
যক্তেও ব্ানু ব্কর গ ামের সকমলই তার পক্ষ অনুসরি কমরনক্তন। েু'েলই সংঘমষথ ক্তলপ্ত 
হয় ও লড়াই অব্যাহত রামখ। কুরাইেরা ব্ক্তন ব্কর গ ােমক অস্ত্র-েস্ত্র ক্তেময় সাহাযয 
কমর ও তামের ক্তকেু গলাক রামতর অন্ধকামর গ াপমন যুদ্ধ কমর ব্ক্তন গখাজার গলাকমের 
পক্তব্ে স্থামনর ক্তেমক তাক্তড়ময় গেয়। যখন তারা গসখামন গপৌঁমে, ব্ানু ব্কর গলামকরা 
ব্মল, "এই নওফল, আেরা এখন পক্তব্ে স্থামন। গতাোর আল্লাহমক স্মরি কমরা, 
আল্লাহমক স্মরি কমরা!" জব্ামব্ ঐ ক্তেন গস ধ্েথ-অব্োননােূলক উক্তি কমর ব্মল গয, 
তার গকামনা আল্লাহ গনই, ব্মল "মহ ব্ানু ব্কমরর সন্তানরা, গতােরা গতাোমের প্রক্ততমোধ্ 
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গ্রহি কমরা। আোর জামনর কসে, পক্তব্ে এলাকায় গযখামন গতােরা চুক্তর করমত পারমত, 
গসখামন ক্তক গতােরা প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত পামরা না?"   
গসই রামত আল-ওয়াক্ততর স্থানক্তিমত তারা তামের ওপর আক্রেি চালায় ও েুনাক্তব্বহ 
নামের এক গলাকমক হতযা কমর, গয-মলাকক্তি তাক্তেে ক্তব্ন আল-আসাে নামের তার 
গ ামের এক গলাকমক সমঙ্গ ক্তনময় ক্ত ময়ক্তেমলন। েুনাক্তব্বহর ক্তেমলন হামিথর েুব্থলতাজক্তনত 
সেসযায়, ক্ততক্তন তাক্তেেমক পাক্তলময় যাওয়ার জনয ব্মলন, কারি তার হামিথর সংকিাপন্ন 
অব্স্থায় ক্ততক্তন ক্তেমলন েৃতব্ৎ তা তারা তামক হতযা করুক ক্তকংব্া গেমড় ক্তেক। তাই 
তাক্তেে পাক্তলময় গযমত সক্ষে হয়, আর েুনাক্তব্বহমক তারা ধ্মর গফমল ও হতযা কমর। 
ক্তব্পেকামল ব্ানু গখাজার গলামকরা েক্কার গেতমর প্রমব্ে করার পর বু্োময়ল ক্তব্ন 
ওয়ারাকা [পব্থ: ১১৫] ও রাক্তফ নামের তামের এক েুক্তিপ্রাপ্ত োমসর (Mawla)  ৃমহ 
আশ্রয় গনয়। 
 

গযমহতু কুরাইে ও ব্ানু ব্কর গ াে একমে ব্ানু গখাজার ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেল ও তামের ক্তকেু 
গলাকমক হতযা কমরক্তেল, গসমহতু তারা আল্লাহর নব্ীর সামর্ কৃত সক্তন্ধচুক্তির েতথ েঙ্গ 
কমরমে এই ক্তব্মব্চনায় গয ব্ানু গখাজা ক্তেল তাাঁর সামর্ গজািব্দ্ধ; ব্ানু কা'ব্ গ ামের 
আের ক্তব্ন সাক্তলে আল-খুজাক্তয় েক্তেনায় আল্লাহর নব্ীর কামে আমস। (যা েক্কা ক্তব্জময়র 
কারি হয়)।' [6]   
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা: 
'ক্তেহজান ক্তব্ন ওয়াহাব্-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন 
যুব্াময়র আোমক ব্মলমেন: “ব্ানু গখাজা ও ব্ানু ক্তকনানা গ ামের েমধ্য গেমষর গয-
ঘিনাক্তি ক্তেল, তা হমলা - আল্লাহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ আনাস ক্তব্ন যুনাময়ে আল-ক্তেক্তলর এক 
অপোনজনক উক্তি। ব্ানু গখাজা গ ামের এক তরুি তার কর্া শুনমত পায় ও তার 
ওপর আক্রেি চালায় ও তামক আঘাত কমর। ক্ততক্তন তার গলাকমের কামে  েন কমরন 
ও তার োর্ার জখেক্তি তামেরমক গেখান, অতাঃপর তামের েমধ্য গয কলহ-ক্তব্ব্াে ও 
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ব্ানু গখাজা গ ামের কাে গর্মক রিেূলয ব্াব্ে ব্ানু ব্কর গ ামের পাওনা ক্তব্ব্ােক্তি 
সক্তক্রয় হময় ওমঠ।  
 
গসক্তি ক্তেল োব্ান োস [ক্তহজক্তর ৮ সাল], হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রর্ে 
ব্াইে োস সেময়র েমধ্য, ব্ানু ব্কর গ ামের অন্তেুথি ব্ানু নুফাতা গ ামের গলামকরা 
- ব্ানু েুেক্তলজ গ ামের গলামকরা তামের সমঙ্গ ক্তেল না ও তারা েতথ েঙ্গ কমরক্তন - 
অক্তেজাত কুরাইেমের সামর্ গয-ক্তব্ষময় কর্া ব্মল, তা হমলা - তারা গযন তামেরমক 
তামের েত্রু ব্ানু গখাজার ক্তব্রুমদ্ধ গলাকব্ল ও অস্ত্রব্ল ক্তেময় সাহাযয কমর। তারা তামের 
খুন হওয়া গলাকমের ক্তব্ষময় তামেরমক স্মরি কক্তরময় গেয়, যামেরমক গখাজা গ ামের 
গলামকরা খুন কমরক্তেল।  
 

তারা তামের পরস্পমরর সম্পকথ ও সেেী চুক্তির ক্তব্ষয়ক্তি তামেরমক অব্ক্তহত করায়, 
আরও জানায় গয, ব্ানু গখাজা গ াে েুহাম্মমের কামে তামের সেেী চুক্তির ক্তব্ষময় গেখা 
করমত যামে। ব্ানু ব্কর গ ামের গলামকরা গেখমত পায় গয, গলামকরা (কুরাইে) তামত 
দ্রুত সাড়া গেয়, ব্যক্ততক্রে ক্তেল আবু্ সুক্তফয়ান। এ সম্পমকথ তাাঁর পরােেথ চাওয়া হয়ক্তন 
ও ক্ততক্তন এ সম্বমন্ধ জানমতন না। ক্তকেু গলাক ব্মল: প্রকৃতপমক্ষ তারা তাাঁর সামর্ 
আমলাচনা কমরক্তেমলন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তমেরমক প্রতযাখযান কমরন।  
 

ব্ানু নুফাতা ও ব্কর গলামকরা ব্লা শুরু কমর: ব্রং আেরাই সই! তারা তামেরমক অস্ত্র 
ও গলাকব্ল ক্তেময় সাহাযয কমর, তারা এই চক্রান্তক্তি কমর গ াপমন, গযন ব্ানু গখাজার 
গলামকরা তা জানমত না পামর। তারা তামের সেেী চুক্তির ক্তব্ষময় ক্তেল ক্তনক্তশ্চন্ত ও 
অক্ততক্তরি আত্মক্তব্শ্বাসী, যা ইসলামের কারমি ব্াধ্াগ্রস্ত হময়ক্তেল। অতাঃপর গয-মলামকরা 
তামের সামর্ ক্তেল, কুরাইেরা তামের সামর্ আল-ওয়াক্ততর নােক স্থামন সাক্ষাৎ কমর। 
েদ্মমব্ে ও অব্গুক্তণ্ঠত অব্স্থায় ব্ময়াবৃ্দ্ধ কুরাইেরা তামের সামর্ সাক্ষাৎ কমরক্তেমলন: 
সাফওয়ান ক্তব্ন উোইয়া, ক্তেখরায ক্তব্ন হাফস ক্তব্ন আল-আক্তখপ ও হুয়াময়ক্ততব্ ক্তব্ন আব্ে 
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আল-উজ্জা তামের গ ালােমের সামর্ এমনক্তেমলন। ব্ানু ব্কর গ ামের গনতা ক্তেল 
নওফল ক্তব্ন েুয়াক্তব্য়া আল ক্তেক্তল। গখাজা গ ামের গলামকরা গসখামন রাক্তেব্াস করক্তেমলা, 
তামের উপলক্তব্ধ ও আত্মক্তব্শ্বাস ক্তেল এই গয, তারা েত্রুমের কাে গর্মক ক্তনরাপে। 
কারি যক্তে তারা এ ক্তব্ষময় েীত হমতা, তমব্ অব্েযই তারা প্রহরা ব্সামতা ও প্রস্তুক্তত 
ক্তনমতা। 
 

------আতা ক্তব্ন আক্তব্ োরওয়ান-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
আক্তের আল-আসলাক্তে আোমক জাক্তনময়মেন গয, যখন ব্ানু গখাজার গলামকরা বু্োময়ল 
ও রাক্তফর  ৃমহ অব্স্থান করক্তেমলা তখন কুরাইে ও ব্ানু ব্কমরর গলামকরা তামের 
ক্তব্েজন গলাকমক হতযা কমরক্তেল। যখন সকাল হয় তখন বু্োময়ল ও ব্ানু গখাজার 
আক্তশ্রত (mawla) রাক্তফর  ৃমহর েরজার সােমন লােগুমলা পমড়ক্তেল। কুরাইেরা ক্তফমর 
আমস ও তারা যা কমরমে তার জনয অনুমোচনা কমর। তারা জানমতা গয, যা তারা 
কমরমে তা আল্লাহর নব্ী ও তামের েমধ্য ক্তনধ্থাক্তরত সেময়র সক্তন্ধচুক্তি েঙ্গ কমরমে। 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন ইকক্তরো ক্তব্ন আব্ে আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন ক্তহোমের কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন যুহাময়র আোমক জাক্তনময়মেন: আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন 
ক্তহোে ও ইব্মন আক্তব্ রাক্তব্'য়া আমস সাফওয়ান ক্তব্ন উোইয়া, সুহাময়ল ক্তব্ন আের ও 
ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্ গজমহমলর কামে ও তারা ব্ানু ব্কর গ ামের গলাকমের সাহাযয করার 
জনয তামের গক গোষামরাপ কমর।”’ 

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

েুহাম্মে স্বরক্তচত জব্ানব্ক্তন্দ (সুরা তওব্া, আয়াত ১৩-১৪):  
[৯:১৩-১৪] – ‘গতােরা ক্তক গসই েমলর সামর্ যুদ্ধ করমব্ না; যারা েঙ্গ কমরমে ক্তনমজমের 
েপর্ এব্ং সেল্প ক্তনময়মে রসূলমক ব্ক্তহস্কামরর? আর এরাই প্রর্ে গতাোমের সামর্ 
ক্তব্ব্ামের সূেপাত কমরমে। গতােরা ক্তক তামের েয় কর? অর্চ গতাোমের েময়র 
অক্তধ্কতর গযা য হমলন আল্লাহ, যক্তে গতােরা েুক্তেন হও। যুদ্ধ কর ওমের সামর্, আল্লাহ 
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গতাোমের হমস্ত তামের োক্তস্ত গেমব্ন। তামের লাক্তিত করমব্ন, তামের ক্তব্রুমদ্ধ 
গতাোমের জয়ী করমব্ন এব্ং েুসলোনমের অন্তরসেূহ োন্ত করমব্ন’।    
 

>>> স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ৬২৮ সামলর োচথ-এক্তপ্রল োমস 
কুরাইেমের সমঙ্গ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার পমরর ব্ের ক্তহজক্তর ৭ সামলর 
ক্তজলকে োমস (োচথ-এক্তপ্রল, ৬২৯ সাল) শুধু্ তাাঁর হুোইক্তব্য়ায় অংেগ্রহিকারী 
অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় ওেরা পালমনর উমেমেয েক্কায় আ েন কমরন। ওেরা পালন 
গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথন-কামল ক্ততক্তন কীোমব্ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তির েতথ েঙ্গ 
কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'চুক্তি েঙ্গ েুই (পব্থ: ১২৬)!" পমব্থ করা হময়মে। 
গসখান গর্মক ক্ততক্তন েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কমরন ক্তজলহজ োমস। “অতাঃপর ক্ততক্তন ক্তজলহজ 
োমসর গেমষর ক্তেনগুমলা, েহরে, সফর, রক্তব্উল আওয়াল ও রক্তব্উস সাক্তন োস (জুন 
২৯ -আ স্ট ২৬, ৬২৯ সাল) েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। অতাঃপর জুোক্তে-উল আওয়াল 
োমস (যার শুরু হময়ক্তেল আ স্ট ২৭, ৬২৯ সাল) ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের ক্তসক্তরয়া 
অক্তেযামন পাঠান, েুতা নােক স্থামন এমস যারা চরে েুেথোর সমু্মখীন হন।” [7] 
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে েুতা অক্তেযামন 
তাাঁর অনুসারীমের গপ্ররি করার পমরর েুই োসও েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। অতাঃপর 
ক্তহজক্তর ৮ সামলর োব্ান োমস ব্ানু ব্কর ও ব্ানু গখাজা গ ামের ব্হুকাল যাব্ত ক্তব্েযোন 
ক্তহংসা ও প্রক্ততক্তহংসার সব্থমেষ ঘিনাক্তি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, েুহাম্মে গয-ঘিনাক্তিমক ইসুয 
কমর কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ আগ্রাসী েক্কা অক্তেযান সংঘক্তিত কমরক্তেমলন, গসই ঘিনাক্তি 
ঘমিক্তেল হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার একুে োস পমর। ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমি আেরা 
ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, এই একুে োস সেময় েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ কেপমক্ষ 
চারব্ার এই সক্তন্ধচুক্তির প্রায় প্রমতযকক্তি েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
 ত চারক্তি পমব্থ করা হময়মে (পব্থ: ১২৫-১২৮)।  

http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_23.html
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_30.html#more
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_30.html#more
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_23.html
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_91.html


228 
ধর্মকারী ইবুক 

 

সুতরাং,  
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার অব্যব্ক্তহত পর গর্মক এই ঘিনাক্তির পূব্থ পযথন্ত ক্তব্ক্তেন্ন 
কলামকৌেমল কেপমক্ষ চারব্ার ক্তনমজই এই সক্তন্ধচুক্তির প্রায় প্রমতযকক্তি েতথ েঙ্গ করার 
পর, ক্তনমজর প্রতযক্ষ সের্থন ও পমরাক্ষ (?প্রতযক্ষ) আমেমে আবু্ ব্ক্তসমরর গনতৃমত্ব ক্তনজ 
অনুসারীমের ক্তেময় কুরাইেমের ব্াক্তিজয কামফলার ওপর উপযুথপক্তর আগ্রাসী হােলা-খুন-
লুণ্ঠন (পব্থ:১২৮) পুমরােমে চালু রাখার পর যখন গসই একই োনুষক্তি সংকু্ষব্ধ, ক্তনযথাক্ততত, 
ক্ষক্ততগ্রস্ত কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ 'চুক্তি েমঙ্গর অক্তেমযা ' এমন ক্তব্না গনাক্তিমে তাাঁমেরমক 
আক্রেি কমরন, ক্তনাঃসমন্দমহ তখন তা হয় প্রতারিার এক অননয েৃষ্টান্ত! "There are 
no ifs, ands, or buts about it!" 
 

>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ এই 
উপাখযামনর ব্িথনায় োক্তব্ কমরমেন গয, এই ঘিনার োধ্যমে কুরাইেরা হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধচুক্তির েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন, যা েূলত: েুহাম্মমের োক্তব্ (৯:১৩-১৪); আর গসই 
অক্তেমযাম  েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের কুরাইেমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার ও তাাঁমেরমক 
ক্তনজ হামত োক্তস্ত গেয়া ও লাক্তিত করার আমেে করমেন!  
 

ক্তকন্তু প্রশ্ন হমলা, 
"এই ঘিনায় কুরাইেরা হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির আমেৌ ক্তক গকামনা েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন?" 
 

এই অতযন্ত গুরুত্বপূিথ প্রমশ্নর জব্াব্ আেরা প্রায় ক্তনক্তশ্চতরূমপই জানমত পাক্তর আক্তে 
উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত উপাখযামনর প্রক্ততক্তি ঘিনাপ্রব্ামহর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমির 
োধ্যমে। “The Devil is inthe Detail (পব্থ ১১৩)!"  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ঘিনা প্রব্ামহর ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা 
- হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আম  গর্মকই ব্ানু ব্কর ও ব্ানু গখাজা গ ামের 
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েমধ্য ক্তহংসা-প্রক্ততক্তহংসা ও খুমনাখুক্তনর সম্পকথ ক্তব্ব্েোন ক্তেমলা। এই ব্িথনায় যা আেরা 
ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা - এই ঘিনার সূেপাত কমরক্তেমলন ব্ানু গখাজা গ ামের 
গলামকরা, ব্ানু ব্কর গ ামের অন্তেুথি ব্ানু আল-হােরাক্তে গ ামের োক্তলক ক্তব্ন আব্ব্াে 
নামের এক ক্তনরীহ ব্াক্তিজয গফরত োনুষমক খুন ও োলাোল লুণ্ঠমনর োধ্যমে!  অতাঃপর 
েুসলোনমের জক্তড়ত হওয়ার ক্তঠক আম ই এই একই গ ামের গলামকরা আব্ারও ব্ানু 
ব্কর গ ামের অন্তেুথি আল-আসওয়াে ক্তব্ন রাজন আল ক্তেল এর ক্ততন পুেমক হতযা 
কমরক্তেমলন। শুধু্ তাইই নয়, এেনকী এই সব্থমেষ ঘিনারও সূেপাত কমরক্তেমলন ব্ানু 
গখাজা গ ামের গলামকরা, ব্ানু ব্কর গ ামের আনাস ক্তব্ন যুনাময়ে আল-ক্তেক্তল নামের 
এক গলাকমক োরীক্তরক জখমের োধ্যমে। সুতরাং ক্তনাঃসমন্দমহ ক্তব্ব্েোন এই েুই 
গ ামের আগ্রাসী ও আক্রেিকারী গ ােক্তি ক্তেল ব্ানু গখাজা গ ামের গলামকরা, আর 
আক্রান্ত ও সংকু্ষব্ধ গ ােক্তি ক্তেল ব্ানু ব্কর গ ামের গলামকরা। অর্থাৎ আক্রেিকারী 
গ ােক্তির পমক্ষ ক্তেমলন েুহাম্মে, আর আক্রান্ত গ ােক্তির পমক্ষ ক্তেমলন কুরাইেরা। যার 
সরল অর্থ হমলা: 
  
"েুহাম্মে ক্তেমলন অনযাময়র পমক্ষ, আর কুরাইেরা ক্তেমলন নযাময়র পমক্ষ।"   
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গর্মক এই ঘিনার পূব্থ পযথন্ত েুহাম্মে কেপমক্ষ 
গয চারব্ার হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির প্রায় প্রমতযকক্তি েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন, তার 
প্রমতযকক্তিমতই েুহাম্মে প্রতযক্ষোমব্ ক্তনমজ জক্তড়ত ক্তেমলন ও তাাঁর সকল অনুসারী তাাঁমক 
সের্থন যুক্ত ময়ক্তেমলন। অনযক্তেমক ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা স্পষ্ট তা হমলা, কুরাইে ও 
ব্ক্তন ব্কর গ ামের সেস্ত গলামকরা এই সংঘমষথ জক্তড়ত ক্তেমলন না। আল ওয়াক্তকক্তের 
ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, আবু্ সুক্তফয়ান সহ অনযানয কুরাইে 
গনতৃবৃ্ন্দ এই ঘিনাক্তি জানার পর ঘিনার সামর্ জক্তড়ত কুরাইেমের গোষামরাপ 
কমরক্তেমলন। শুধু্ তাইই নয়, পরব্তথীমত আবু্ সুক্তফয়ান ক্তনমজ েক্তেনায় েুহাম্মমের কামে 
ক্ত ময় এই ঘিনার জনয েুাঃখ প্রকাে কমরক্তেমলন (ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'েক্কা ক্তব্জয়' 
অধ্যাময় করা হমব্।) 
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হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তিক্তি সম্পন্ন হময়ক্তেল েুহাম্মে ও কুরাইেমের েমধ্য। ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর গুরুত্বপূিথ প্রাসক্তঙ্গক েতথগুমলা হমলা: 
 

১) েতথ ক্তেল, "তারা আ ােী েে ব্ের যুদ্ধ ব্ন্ধ রাখমব্ যামত জন ি সক্তহংসতা পক্তরহার 
কমর ক্তনরাপমে র্াকমত পামর--।" কুরাইেরা এই েতথক্তি ক্তনক্তশ্চতরূমপই েঙ্গ কমরনক্তন! 
কারি তাাঁরা েুহাম্মে ব্া তাাঁর অনুসারীমের ওপর গকামনারূপ আক্রেি কমরনক্তন। 
 
২) েতথ ক্তেল, "তারা এমক অপমরর প্রক্তত েত্রুতা প্রেেথন করমব্ন না।" কুরাইেরা এই 
েতথক্তি ক্তনক্তশ্চতরূমপই েঙ্গ কমরনক্তন! কারি তাাঁরা েুহাম্মে ব্া তাাঁর অনুসারীমের ওপর 
গকামনারূপ েত্রুতা প্রেেথন কমরনক্তন। 
 

৩) েতথ ক্তেল, "তারা এমক অপমরর প্রক্তত গকামনারূপ গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার 
আশ্রয় গনমব্ন না।” কুরাইেরা এই েতথক্তি ক্তনক্তশ্চতরূমপই েঙ্গ কমরনক্তন! কারি তাাঁরা 
েুহাম্মে ব্া তাাঁর অনুসারীমের ওপর গকামনারূপ গ াপন অক্তেসক্তন্ধ ব্া প্রতারিার আশ্রয় 
গননক্তন। 
 

৪) েতথ ক্তেল, “গয গকান ব্যক্তি যক্তে েুহাম্মমের সমঙ্গ সংযুি ও চুক্তিব্দ্ধ হমত ইো কমর 
তমব্ গস তা করমত পারমব্ এব্ং গয গকান ব্যক্তি যক্তে কুরাইেমের সমঙ্গ সংযুি ও 
চুক্তিব্দ্ধ হমত ইো কমর তমব্ গস তা করমত পারমব্। ব্ানু গখাজা গ াে তৎক্ষিাৎ 
গসখামন গঘাষিা কমর গয, 'আেরা েুহাম্মমের সামর্ সংযুি হলাে' এব্ং ব্ানু ব্কর 
গ াে একই োমব্ কুরাইেমের সমঙ্গ সংযুি হওয়ার গঘাষিা গেয়।" 
 

>> অর্থাৎ, কুরাইে ও েুহাম্মমের েমধ্য গযক্তেন হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তিক্তি সম্পন্ন হয়, গসই 
একই সেময় সেেী চুক্তি সম্পন্ন হময়ক্তেল ব্ানু ব্কর গ াে ও কুরাইেমের েমধ্য। েুহাম্মে 
ইক্ততেমধ্যই ব্ার ব্ার হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি েতথ েঙ্গ করার কারমি সেেী চুক্তিমত আব্দ্ধ 

http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_67.html
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আক্রান্ত ব্ানু ব্কর গ ােমক সাহাযয “না করার” ক্তব্ষময় কুরাইেরা সনক্ততকোমব্ ব্াধ্য 
ক্তেমলন না। তাই তামের ক্তকেু গলাক ব্ানু ব্কর গ ামের গলাকমের সাহাযয করক্তেমলন 
আক্রেিকারী ব্ানু গখাজা গ ামের ক্তব্রুমদ্ধ, েুহাম্মে ব্া তাাঁর গকামনা অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
নয়। গযমহতু তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আক্রেি কমরনক্তন, সুতরাং তাাঁরা 
হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধচুক্তির গকামনা েতথ েঙ্গ কমরনক্তন! ব্ানু ব্কমরর সমঙ্গ তাাঁমের সেেী 
চুক্তির েতথ অনুযায়ী, তাাঁরা আক্রান্ত ব্ানু ব্কর গ ােমক সাহাযয করমত নীক্তত তোমব্ 
ব্াধ্য, তাাঁমের ক্তকেু গলাক গসই কাজক্তিই কমরক্তেমলন। 
 
একইোমব্ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তিক্তি সম্পন্ন হওয়ার সেয়ক্তিমত সেেী চুক্তি সম্পন্ন হময়ক্তেল 
ব্ানু গখাজা গ াে ও েুহাম্মমের েমধ্য। ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা স্পষ্ট, তা হমলা, ব্ানু 
গখাজা গ ামের ওপর েুখয আক্রেিকারী গ ােক্তি ক্তেল ব্ানু ব্কর গ ামের অন্তেুথি আল-
ক্তেক্তল গ ামের গলামকরা, সকল ব্ানু ব্কর গ াে এই হােলায় জক্তড়ত ক্তেমলন না; সকল 
কুরাইেরা গতা নয়ই। এই ঘিনায় কুরাইেমের েূক্তেকাক্তি েুখয ক্তেল না, ক্তেল গ ৌি। 
এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত সেেী চুক্তির েতথ অনুযায়ী েুহাম্মমের কতথব্য েূলত: ব্ানু গখাজা 
গ ােমক সাহাযয করা, সমব্থাচ্চ ক্ততক্তন ব্ানু গখাজার পক্ষ ক্তনময় েুখয আক্রেিকারী ব্ানু 
আল-ক্তেক্তল গলাকমের ক্তকংব্া ব্ানু ব্কর গ ােমক আক্রেি করমত পামরন। এর গব্ক্তে 
ক্তকেু নয়! 
 

গয যুক্তির োধ্যমে ইসলাে ক্তব্শ্বাসীরা কুরাইেমের গক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথ 
েঙ্গকারী সাব্যস্ত করার গচষ্টা কমরন তা হমলা: 
 

"মযমহতু ব্ানু গখাজা গ াে েুহাম্মমের সামর্ সেেী চুক্তি ব্ন্ধমন আব্দ্ধ ক্তেমলন, গসমহতু 
ব্ানু গখাজা গ ােমক (েুহাম্মমের পক্ষ) আক্রেি করার অর্থ হমলা - েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর 
অনুসারীমের আক্রেি করা, তাই তা হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথ েঙ্গ। তমকথর খাক্ততমর 
ধ্মর গনয়া যাক গয, তাাঁমের এই যুক্তি গযৌক্তিক! গস গক্ষমে এই একই যুক্তিমত ব্ানু 



232 
ধর্মকারী ইবুক 

ব্কর গ ামের ক্তব্রুমদ্ধ (কুরাইেমের পক্ষ) ব্ানু গখাজা গ ামের (েুহাম্মমের পক্ষ) 
আক্রেমির অর্থ হমলা "কুরাইেমের" আক্রেি করা, তাই তা হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথ 
েঙ্গ।  
 

গস গক্ষমেও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধর পমরর এই ঘিনায়, ব্ানু গখাজা গ ামের গলাকমের িারা আল-আসওয়াে ক্তব্ন 
রাজন আল ক্তেমলর ক্ততন পুেমক হতযা করার ক্তব্ষয়ক্তি যক্তে আেরা উমপক্ষাও কক্তর এই 
ক্তব্মব্চনায় গয তা সংঘক্তিত হময়ক্তেল সক্তন্ধচুক্তির পূমব্থ তর্াক্তপ, প্রর্ে আক্রেিকারী 
ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন ব্ানু গখাজা গ ামের (েুহাম্মমের পক্ষ) এক গলাক; গয ব্ানু ব্কর গ ামের 
(কুরাইেমের পক্ষ) আনাস ক্তব্ন যুনাময়ে আল-ক্তেক্তল নামের এক গলাকমক োরীক্তরক 
আক্রেি কমরক্তেমলন ও তাাঁর োর্া ফাক্তিময় ক্তেময়ক্তেমলন। সুতরাং এই যুক্তিমতও 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তির েতথ েঙ্গকারী েুহাম্মমের পক্ষ (েুহাম্মে), কুরাইেরা নয়। 
 

সংমক্ষমপ, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর েতথ অনুযায়ী েুহাম্মে এই ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত 
গকামনাোমব্ই কুরাইেমেরমক আক্রেি করমত পামরন না। এক্তি ক্তেল েুহাম্মমের পিে 
চুক্তি লঙ্ঘন! 
 

েুহাম্মমের "েক্কা আক্রেমির সব্ধ্তা” ক্তেমত যুম  যুম  ইসলােী ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই 
না গজমন) ক্তব্ক্তেন্ন কসরমতর োধ্যমে েুহাম্মমের এই “৯:১৩ -১৪” োব্ীর সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। গকন 
তাাঁরা এেনক্তি কমরন, তার আমলাচনা েেে পমব্থ করা হময়মে। তাই সতযমক জানমত হমল আক্তে উৎমস 
ব্ক্তিথত ক্তলখাগুমলার পুঙ্খানুপুঙ্খ পযথমব্ক্ষি অতযন্ত আব্েযক। নতুব্া ক্তব্ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্না েতো ! 
ক্তব্ষয়গুমলা খুব্ই গুরুত্বপূিথ, ব্হুল আমলাক্তচত ও অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-
ওয়াক্তকক্তের অক্ততক্তরি প্রাসক্তঙ্গক েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-
তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 
 

The additional narratives of Al-Waqidi: 

http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=9&ano=129&st=0
http://www.dhormockery.net/2012/08/blog-post_4900.html
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‘Abdullah b Amr b Zuhayr related to me from Mihjan b Wahb, who 
said: It was the last of what was between Khuzaa and Kinana that 
Anas b Zunaym al-Dili insulted the Messenger of God. A lad from 
Khuzaa heard him and fell upon him and struck him. He went out 
to his people and showed them his wounded head and mischief was 
stirred up with what was among them, and with what the Banu Bakr 
required of their blood-wit from the Khuzaa. When it was Shaban, 
during the first twenty two months of the peace of al-Hudaybiyya, 
Banu Nufatha of the Banu Bakr spoke to the nobility of the Quraysh 
– the Banu Mudlij withdrew and did not break the agreement – to 
help with men and weapons against their enemy among the Khuzaa. 
They reminded them of the dead whom the Khuzaa had killed. They 
indicated to them their relationship and informed them about their 
entering with them in their contract and agreement, and of the 
khuzaa going to Muhammad with his contract and his agreement. 
The Banu Bakr found the people [Quraysh] hasten to that, except 
for Abu Sufyan. His advice was not sought about that and he did 
not know. Some said: indeed they conferred with him but he refused 
them. The Banu Nafatha and Bakr began to say: Rather it is us! They 
helped them with weapons and quivers and men, and they plotted 
in secret in order that the Khuzaa would not know. They were secure 
and over-confident about the agreement and with what Islam 
hindered between them. Then the Quraysh made an appointment at 
al-Watir with those who were with them. They appeared for the 
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appointment with elders of the Quraysh disquised and veiled: Safwan 
b Umayya, Mikraz b Hafs b al- Akhif, and Huwaytib b Abd al-Uzza 
brought their slaves with them. The head of the Banu Bakr was 
Nawfal b Muawiya al-Dili. The Khuzaa stayed up the night, 
overconfident and feeling safe from their enemy. For if they were 
fearful of this, surely they would have been on guard and prepared. 
----- Abdullah b Amir al-Aslami related to me from Ata b Abi 
Marwan, who said: The Quraysh and Banu Bakr had killed twenty 
men among them while the Khuzaa were present in the house of 
Budayl and Rafi. When it was morning the Khuzaa lay killed at the 
door of Budayl and Rafi, the mawla of Khuzaa. The Qurash went out, 
regretting what they did. They knew that what they did broke the 
agreement that was between them and the Messenger of God for 
the determined period of time. Abdullah b Amr b Zuhayr related to 
me from Abdullah b Ikrima b Abd al-Harith b Hisham, who said: Al-
Harith b Hisham and Ibn Abi Rabi’a came to Safwan b Umayya, 
Suhayl b Amr, and Ikrima b Abi Jahl and blamed them for helping 
the Banu Bakr.----’  
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫৪০-৫৪২  
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 ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১৯-১৬২১ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. 
Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৮০-৭৮৪ 
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 ৩৮৪-৩৮৬ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
 
[4] Ibid তাব্ারী গনাি: 'আল-আসওয়াে ক্তব্ন রাজন আল-ক্তেক্তল ক্তেমলন ব্ানু ক্তকনানা গ ামের গনতামের 
একজন, ব্ানু আল-ক্তেক্তল গ ােক্তি ক্তেল ব্ানু ব্কর গ ামেরই এক অংে।' 
[5] Ibid তাব্ারী গনাি: ‘েক্কা েরীফ ও তার চতুক্তেথক পক্তব্ে এলাকা (হারাে) িারা পক্তরমব্ক্তষ্টত, গযখামন 
রিপাত ও হতযাকাণ্ড ক্তনক্তষদ্ধ। এই খুক্তনরা ঐ গলাকগুমলামক খুন কমর এই এলাকার ক্তঠক ব্াক্তহমরই’। 
 [6] ‘ব্ানু কাব্ ক্তব্ন আের গ ােক্তি ক্তেল ব্ানু গখাজা গ ামেরই একক্তি অংে’।   
[7] Ibid ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৩২; Ibid: আল-তাব্ারী 
পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬১১ 

 
 
 

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১৩০: খায়ব্ার যুদ্ধ-১: গক ক্তেল হােলাকারী? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত চার 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-মক জামন গস ইসলাে জামন, 
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

আবদ উৎসসর (Primary source) ইসলাসম বেসিবদতপ্রাণ বিবশে মুসবলম 
ঐবতহাবসকসদরই প্রাণিন্ত ও বিস্তাবরত িণঘোর আসলাসক বহজবর ৬ সাসলর বজলকদ 
মাসস কী কারণ ও যপ্রক্ষাপসি (পিঘ-১১১) স্বসর্াবষত আসখবর েিী হেরত মুহাম্মদ (সাাঃ) 
ও তাাঁর ১৪০০ সশস্ত্র (পিঘ-১১২) অেুসারীসদর মক্কালা প্রসিসশর যেোয় কুরাইশরা সবক্রয় 
িাধা প্রদাে কসরবিসলে; বেসজসদর বেরাপিা বেবশ্চত করার প্রসেোয় এই েুবক্ত 
আসলােোর পূসিঘ কুরাইশরা েখে মুহাম্মসদর কাসি তাাঁসদর যিশ বকিু প্রবতবেবধ 
পাবঠসয়বিসলে, তখে মুহাম্মদ অেুসারীরা তাাঁসদর প্রবত কী ধরসের অশ্রািয োবল িষঘণ 
কসরবিসলে (পিঘ-১১৫); কী পবরবস্থবতসত কুরাইশ প্রবতবেবধ সুহাসয়ল বিে আমসরর সাসে 
মুহাম্মদ এই েুবক্তর প্রস্তুবত ও আসলােো সম্পন্ন কসরবিসলে (পিঘ: ১১৮-১১৯); এই 
সবিেুবক্তর শতঘগুসলা কী বিল (পিঘ-১২২); এই েুবক্তর প্রবতবি শসতঘর প্রবত মুহাম্মদ পূণঘ 
বিশ্বস্ত বিসলে িসলই ক্ততক্তন সুহাসয়ল বিে আমসরর পুত্র আিু জােদাল বিে সুহাসয়লসক 
কুরাইশসদর কাসি যেরত বদসয়বিসলে - ইসলাম-বিশ্বাসীসদর এই দাবি কী কারসণ 
বমেযাোর ও হাসযকর (পিঘ-১২০); আিু জােদাল যেে তার জন্মদাতা বপতাসক হতযা 
করসত পাসর, এই অবভপ্রাসয় এই সবিেুবক্তর প্রাক্কালাসল উমর ইিসে খািাি কীরূপ আেরণ 
কসরবিসলে (পিঘ-১২১); বেসজসদর বিশ্বাসসর সমূ্পণঘ বিপরীত পবরবস্থবতর সমু্মখীে 
হওয়ার পর মুহাম্মসদর প্রায় সকল অেুসারী এই সবিেুবক্ত স্বাক্ষর করার আসে ও পসর 

http://www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_558.html
http://www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_29.html
http://www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://www.dhormockery.net/2016/02/blog-post_436.html
http://www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_49.html
http://www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_53.html
http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_67.html
http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_91.html
http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
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কী কারসণ অতযন্ত হতাশাগ্রস্ত হসয়বিসলে ও মুহাম্মসদর প্রবত আস্থা হাবরসয়বিসলে; 
মুহাম্মদ তাাঁসদর এই অতযন্ত হতাশাগ্রস্ত পবরবস্থবত যেসক উিরণ ও তাাঁর হৃতসেৌরি 
পুোঃপ্রবতষ্ঠার কারসণ মবদো প্রতযািতঘসের প্রাক্কালাসল পবেমসধযই 'সূরা আল ফাতহ' 
অিতীণঘ করার মাধযম এই সবিেুবক্তবিসক 'এক সুস্পে বিজয়' োসম অবিবহত করার 
পর তাাঁর মক্কালা-বিজসয়র পূিঘ পেঘন্ত বিস্তীণঘ অঞ্চসলর অবিশ্বাসী জেপসদর ওপর কমপসক্ষ 
যে আঠারবি হামলার সাসে প্রতযক্ষ অেিা পসরাক্ষভাসি জবড়ত বিসলে যসই হামলাগুসলা 
কী কী (পিঘ-১২৪); এই সবিেুবক্ত সম্পন্ন করার পর মবদোয় প্রতযািতঘসের পসরই (পিঘ-
১২৮) ও তার পরিতঘী দুই িিসর কমপসক্ষ আরও োরিার কী ধরসের কলাগকৌেমলর 
োধ্যমে েুহাম্মে এই সবিেুবক্তর প্রায় প্রসতযকবি শতঘ ভে কসরবিসলে; দশ িিসরর 
শাবন্তেুবক্ত স্বাক্ষর করার পর কমপসক্ষ োরিার বেসজই এর প্রসতযকবি শতঘ ভে করার 
পর, 'চুক্তিেমঙ্গর অক্তেমযা ' এসে বিো যোবিসশ কুরাইশসদর আক্রমণ করা কী কারসণ 
প্রতারণার এক অেেয দৃোন্ত (পিঘ-১২৯) - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র বিস্তাবরত আসলােো েত 
উবেশবি পসিঘ করা হসয়সি।  
 

হুদাইবিয়া সবিেুবক্তর প্রাক্কালাসল তাাঁর যে সমস্ত অেুসারী তাাঁর প্রবত আেুেতয প্রকাশ 
কসরবিসলে, মুহাম্মদ পবেমসধযই তাসদরসক কীভাসি 'আসন্ন ক্তব্জয়-পুরস্কার ও লুমির 
োমলর ওয়াো’ প্রদাে কসরবিসলে (৪৮:১৮-২০) তার বিস্তাবরত আসলােো 'আল-
বরেওয়াসের শপে (পিঘ-১১৭) ও সূরা আল োতহ (পিঘ-১২৩)' পসিঘ করা হসয়সি। 
মুহাম্মদ তাাঁর এই প্রবতশ্রুবতর প্রবত পূণঘ বিশ্বস্ত বিসলে।  
 

তাই বতবে এই সবিেুবক্ত সম্পন্ন করার মাত্র যদড়-দুই মাস পর বহজবর ৭ সাসলর মহরম 
মাসস (সম-জুন, ৬২৮ সাল) শুধু তাাঁর সসে হুদাইবিয়া োত্রায় অাংশগ্রহণকারী ও আল-
বরেওয়াসের শপে গ্রহণকারী অেুসারীসদর সসে বেসয় মবদো যেসক ৯৫ মাইল দূরিতঘী 
খায়িার োমক স্থাসের ইহুবদ জেপসদর ওপর অতবকঘসত আক্রমণ োলাে। মুহাম্মদ 
ইিসে ইশাক, আল-তািারী, আল-ওয়াবকবদ, ইমাম িুখারী প্রমুখ আবদ উৎসসর প্রায় 

http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
http://www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_94.html
http://www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_94.html
http://www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_59.html
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
http://www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_51.html
http://www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
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সকল মুসবলম ঐবতহাবসক এই র্িোর িণঘো তাাঁসদর বেজ বেজ গ্রসন্থ বিবভন্নভাসি িণঘো 
কসরসিে। সিসেসয় বিস্তাবরত ও প্রাণিন্ত িণঘো বলবপিে কসরসিে আল-ওয়াবকবদ তাাঁর 
'বকতাি আল-মাোবজ' গ্রসন্থ।   
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [1] [2] [3] [4] 
'আল-হুোইক্তব্য়া হমত প্রতযাব্তথমনর পর আল্লাহর নব্ী ক্তযলহজ োস ও েহরে োমসর 
ক্তকয়েংে েক্তেনায় অব্স্থান কমরন, [তখন] তীর্থযােীমের তোব্ধ্ায়ক ক্তেমলন েুেক্তরকরা। 
অতাঃপর ক্ততক্তন খায়ব্ার অক্তেযামন যাো কমরন। [5] 
 

এেন এক ব্যক্তি যামক আক্তে গকামনা সমন্দহ কক্তর না, আনাস ক্তব্ন োক্তলক-এর কাে 
গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক ব্মলমেন: আল্লার নব্ী গলাকমের ওপর হােলা 
করার জনয সকাল হওয়া পযথন্ত অমপক্ষা কমরন। যক্তে ক্ততক্তন প্রার্থনার আহ্বান (এর 
সাধ্ারি োমন হমলা 'আজান', ক্তকন্তু এখামন, সম্ভব্ত, গলাকজনমের সকামল কামজ গব্র 
হওয়া অমর্থ গব্াোমনা হময়মে) শুনমত পান, ক্ততক্তন ক্তপেুিান গেন; যক্তে ক্ততক্তন তা শুনমত 
না পান, তমব্ ক্ততক্তন তামেরমক আক্রেি কমরন। আেরা রাক্তেকামল খায়ব্ামর গপৌঁোই, 
আল্লাহর নব্ী গসখামন রাক্তে যাপন কমরন; সকামল যখন গলাকজনমের চলা গফরার েব্দ 
ক্ততক্তন শুনমত পান না, তখন ক্ততক্তন অমশ্বর ক্তপমঠ সওয়ার হন ও আেরাও তাাঁর সামর্ 
সওয়ার হই; আক্তে ব্মসক্তেলাে আবু্ তালহার ক্তপমে ও আোর পা আল্লাহর নব্ীর পা 
স্পেথ করক্তেমলা।  
 

আেরা সাক্ষাৎ পাই শ্রেজীব্ী োনুষমের, যারা গকাোল ও েুক্তড় ক্তনময় সকামল গব্র হময় 
এমসক্তেমলা। যখন তারা আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর সসনযমের গেখমত পায়, তারা ক্তচৎকার 
কমর ব্মল, "েুহাম্মে ও তার ব্াক্তহনী", অতাঃপর ঘুমর সমজামর গেৌমড় পালায়। আল্লাহর 
নব্ী ব্মলন, "আল্লাহু আকব্র! খায়ব্ার ধ্বংস হময়মে। যখন আেরা জন মির উেুি 
স্থামন আক্তস, তখন তা ক্তেল ঐ গলাকমের েুেথা যজনক সকাল, যামেরমক তারা সতকথ 
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কমরক্তেল।" আনাস-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত > হুোময়ে > হারুন আোমের 
একই রূপ ব্িথনা অব্ক্তহত কক্তরময়মেন। 
 
আোহর েিী েখে মবদো যেসক খায়িার অবভমুসখ রওো হে, বতবে 'ইসর' (মবদো ও 
ওয়াবদ-উল েুর-এর মধযিতঘী এক পিঘত)-এর রাস্তা বদসয় েমে কসরে ও যসখাসে তাাঁর 
জেয এক মসবজদ বেমঘাণ করা হয়; অতাঃপর বতবে আল-সাহিা (খায়িার যেসক এক 
সিযার পে)-এর রাস্তা বদসয় োে। অতাঃপর বতবে তাাঁর বসেযিাবহেী বেসয় সামসে অগ্রসর 
হে ও আল-রাজী োসমর এক উপতযকায় যপৌঁসি োত্রা বিরবত যদে [এই আল-রাজী 
স্থানক্তি ও তাময়মফর ক্তনকিব্তথী আল-রাজী, গযখামন ক্তহজক্তর ৪ সামল েুসলোনমের এক 
গোি েমলর সামর্ ক্তব্শ্বাসঘাতকতা করা হময়ক্তেল, (পব্থ-৭২) একই জায় া নয়]। [6]    
 

এই োত্রা বিরবতবি বিল খায়িার ও র্াতাোে যোসত্রর যলাকসদর যলাকালসয়র মধযিতঘী 
স্থাসে, এই কারসণ যে বতবে যেে র্াতাোে যোসত্রর যলাকসদরসক খায়িাসরর যলাকসদর 
সাহােয প্রদাসে িাধা প্রদাে করসত পাসরে; তারা তাসদর পসক্ষ আোহর েিীর বিরুসে 
বিসলে। আবম শুসেবি যে, েখে র্াতাোে যোসত্রর যলাসকরা আোহর েিীর আক্রমসণর 
খির শুেসত পায়, তারা একবত্রত হময় তাাঁর বিরুসে ইহুবদসদর সাহাসেযর জেয রওো 
হয়। বকন্তু এক বদসের রাস্তা অগ্রসর হওয়ার পর তারা তাসদর সম্পবি ও পবরিার 
সম্বসি এক গুজি শুেসত পায় ও  মসে কসর যে, তাসদর অেুপবস্থবতসত তাসদর যলাকসদর 
আক্রমণ করা হসয়সি। তাই তারা আোহর েিীর খায়িার োিার পে উনু্মক্ত অিস্থায় 
যরসখ তাসদর রাস্তায় বেসর োয়।  
 

আোহর েিী তাসদর কাসি েমে কসরে এিাং একিা একিা কসর তাসদর সম্পবি 
িাসজয়াপ্ত কসরে ও এসক এসক তাসদর দুেঘগুসলা দখল কসর যেে। প্রেম যে-দুেঘবির 
পতে হয়, তার োম হসলা নাইে েু থ ( fort of Na'im); যেখাে যেসক বেবক্ষপ্ত এক 
জাাঁতার আর্াসত োহেুে ক্তব্ন োসলাো খুে হয়; অতাঃপর পতে হয় িােু আিু আল-

http://www.dhormockery.net/2015/03/day-of-al-raji.html
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হুকাসয়ক-এর আল-কােুস (al-Qamus) েু থ। আোহর েিী তাসদর যলাকসদর িেী 
কসরে, োসদর মসধয বিসলে বকোো বিে আল-রাবি বিে আিু আল-হুকাসয়ক এর স্ত্রী 
সাবেয়া বিেসত হুসয়ই বিে আখতাি ও তার দুই কাবজে।  
 

আোহর েিী তাাঁর বেসজর জেয সাবেয়াসক পিে কসরে। ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা আল-
কালক্তব্ (Dihya b. Khalifa al-Kalbi) সাবেয়াসক পাওয়ার জেয আোহর েিীর কাসি 
আসিদে কসর, অতাঃপর েখে আোহর েিী তাসক তাাঁর বেসজর জেয িািাই কসরে, 
তখে বতবে তাসক দাে কসরে তার দুই কাবজেসক। খায়িাসরর মবহলাসদরসক 
মুসলমােসদর মসধয ভাোভাবে কসর যদয়া হয়। মুসলমােরা েৃহপাবলত উসির মাাংস 
ভক্ষণ কসর, আোহর েিী উসঠ দাাঁড়াে ও যলাকসদর বকিু বকিু কাজকমঘ করসত বেসষধ 
কসরে, ো বতবে পরপর উসেখ কসরবিসলে।' 
 
আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি প্রাসক্তঙ্গক ব্িথনা: 
আল্লাহর নব্ী আল-হুোইক্তব্য়া গর্মক েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কমরন ক্তহজক্তর ৬ সামলর 
ক্তযলহজ োমসর গেষ ক্তেমক। ক্ততক্তন ক্তযলহজ োমসর গেমষর ক্তেনগুমলা ও েহরে োস 
েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। ক্ততক্তন ক্তহজক্তর ৭ সামলর সফর োমস - গকউ গকউ ব্মল, োসক্তি 
ক্তেল রক্তব্উল আওয়াল- খায়ব্ার  েন কমরন।  আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের হােলার 
প্রস্তুক্তত গনয়ার আমেে কমরন, আর প্রস্তুক্তত কমল্প তারা ক্তেমলন ক্তনরলস (diligent); 
ক্ততক্তন তাাঁর আমে পামের অনুসারীমের তাাঁর সমঙ্গ অক্তেযামন গযমত কমরন উমত্তক্তজত। 
যারা গপেমন অব্স্থান কমরক্তেল, তারা তাাঁর কামে আমস এই আোয় গয, তারা তাাঁর 
সামর্ লুিতরামজ অংে গনমব্। তারা ব্মল, "আেরা আপনার সমঙ্গ যামব্া!" তারা আল-
হুোইক্তব্য়া যাোয় অংে গ্রহি না কমর আল্লাহর নব্ী ও েুসলোনমের সম্বমন্ধ ক্তের্যা রিনা 
কমরক্তেল। ক্তকন্তু এখন তারা ব্লমে, "আেরা আপনার সমঙ্গ খায়ব্ার যামব্া। ক্তনশ্চয়ই 
এক্তি ক্তহজামযর গ্রাোিমলর একক্তি, যা খােয ও সম্পক্তত্তমত সেৃদ্ধ।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 
"মতােরা আোর সামর্ অংেগ্রহি করমত পারমব্ না, যক্তে না গতােরা 'ক্তজহাে' অক্তেলাষী 
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হও। লুিতরামজর জনয, একজনও নয়।" ক্ততক্তন এক গঘাষকমক উচ্চস্বমর ব্াইমর গঘাষিা 
করার জনয পাঠান, "একোে যারাই 'ক্তজহাে' অক্তেলাষী, শুধু্ তারাই আোমের সমঙ্গ 
যামব্। লুিতরামজর জনয - একজনও নয়!"  
 

যখন গলামকরা খায়ব্ার অক্তেযামনর জনয প্রস্তুক্তত ক্তনক্তেল, েক্তেনার ইহুক্তেমের জনয তা 
ক্তেল েুাঃসহ, তারা আল্লাহর নব্ীর সামর্ চুক্তিমত আব্দ্ধ ক্তেমলা। তারা জানমতা গয, যক্তে 
েুসলোনরা খায়ব্ার-এ প্রমব্ে কমর, আল্লাহ খায়ব্ার ধ্বংস করমব্ - ক্তঠক গযেনক্তি গস 
ধ্বংস কমরক্তেল ব্ক্তন গকইনুকা [পব্থ-৫১], ব্ক্তন নাক্তের [পব্থ-৫২] ও ব্ক্তন কুরাইজা 
গ ােমক [পব্থ: ৮৭-৯৫]।---’ [7]  - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

ইমাম িুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) িণঘো: 
এই প্রসসে ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৫:৫৯:৫১২ ও ৫:৫৯:৫১০) মুহাম্মদ ইিসে ইশাক ও 
আল-তািারী ও আল-ওয়াবকবদর ওপসর িবণঘত িণঘোরই অেুরূপ; পার্থকয হমলা এই গয, 
উপাখযামনর ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা গসখামন অনুপক্তস্থত।  [4]  
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, খায়ব্ার-
এর ইহুক্তে জনপেব্াসী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর আগ্রাসী আক্রেি করমত 
আমসনক্তন। ব্রাব্মরর েতই আগ্রাসী েলক্তি ক্তেল ক্তনাঃসমন্দমহ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা। 
খায়ব্ামর অক্তধ্ক্তষ্ঠত এই ইহুক্তে জনপেব্াসীর অমনমকই ক্তেমলন েুহাম্মমের আগ্রাসমনর 
ক্তেকার হময় েক্তেনা গর্মক ক্তনব্থাক্তসত ব্ক্তন নাক্তের গ ামের গলামকরা [পব্থ: ৭৫]। েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা এই ইহুক্তে জনপেব্াসীর ওপর কীরূপ নৃেংসতা প্রেেথন কমরক্তেমলন, 
তার ক্তব্স্তাক্তরত ইক্ততহাস "খায়ব্ার যুদ্ধ (হােলা)" অধ্যাময়র পরব্তথী পব্থগুমলামত 
ধ্ারাব্াক্তহকোমব্ আমলাচনা করা হমব্। [8] 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 

http://www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_70.html
http://www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://www.dhormockery.net/2015/08/blog-post_8.html
http://www.dhormockery.net/2015/10/blog-post_70.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5544-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-512.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5546-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-510.html
http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
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ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের অক্ততক্তরি প্রাসক্তঙ্গক েূল 
ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে 
ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 
 

The additional relevant narratives of Al-Waqidi: 
‘—The Messenger of God arrived in Medina from al- Hudaybiyya in 
Dhul-Hijja at the end of the year six AH. He stayed in Medina for 
the rest of Dhul-Hijja and Muharam. He went out in Safar of the 
year seven - some say it was in the month of Rabiul Awal – to 
Khaybar. The Messenger of God ordered his companions to prepare 
to raid, and they were diligent in their preparation, and he stirred 
up those around him to go raiding with him. Those who had stayed 
behind came to him desiring to go out with him hoping for plunder. 
They said, “We will go out with you!” They had stayed behing during 
the raid of al-Hudaybia spreading falsehood about the Prophet and 
the Muslims. But now they said, “We will go out with you to 
Khaybar. Surely it is the countryside of the Hijaz with rich food and 
property.” The Messenger of God said, “You will not go out with me 
unless you desire ‘Jihad’. As for plunder, there will be none.” He 
sent a herald out to cry, “Only those desiring ‘Jihad’ will go out with 
us.  And for plunder there will be none!” When the people prepared 
for Khaybar it was unbearable to the Jews of Medina who had 
agreement with the Messenger of God. They knew that if the 
Muslims entered Khaybar, God would destroy Khaybar just as He 
had destroyed the Banu Qaynuqa, Nadir and Qurayza. ---  ’  
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[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১০- ৫১১ 
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 ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN ০-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৭৭  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] অনুরূপ ব্িথনা “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden 
Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৩৪-৬৫২    
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 ৩১২-৩২১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
 
[4] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৫১০ 
Narrated By Anas: Allah's Apostle reached Khaibar at night and it was his habit 
that, whenever he reached the enemy at night, he will not attack them till it was 
morning. When it was morning, the Jews came out with their spades and baskets, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
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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and when they saw him (i.e. the Prophet), they said, "Muhammad! By Allah! 
Muhammad and his army!" The Prophet said, "Khaibar is destroyed, for whenever 
we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those 
who have been warned."--- 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5546-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-510.html 
 
সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৫১২ 
Narrated Anas: The Prophet offered the Fajr Prayer near Khaibar when it was still 
dark and then said, "Allahu-Akbar! Khaibar is destroyed, for whenever we 
approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those who 
have been warned." Then the inhabitants of Khaibar came out running on the 
roads. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as 
captives. Safiya was amongst the captives, She first came in the share of Dahya 
Alkali but later on she belonged to the Prophet. The Prophet made her 
manumission as her 'Mahr' 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5544-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-512.html 
 
[5] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্গন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৫৯, পৃষ্ঠা ৭৭০ 
‘ক্ততক্তন েক্তেনার োরপ্রামপ্ত রামখন নুোয়লা ক্তব্ন আব্েুল্লাহ গক ও যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি গেন আলী গক। গসক্তি 
ক্তেল সাো রংময়র’।  
[6] Ibid “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- আল-তাব্ারী, গনাি নম্বর ৪৮৬ 
[7] Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- আল-ওয়াক্তকক্তে -পৃষ্ঠা ৬৩৪; ইংমরক্তজ অনুব্াে পৃষ্ঠা ৩১২ 
[8] খায়ব্ার হােলা (যুদ্ধ): ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ৫১০-৫৩৩; 
Ibid: আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৬-১৫৯১; Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে- 
েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৩৩-৭২২, ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩১১-৩৫৫ 

 
 

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5546-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-510.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5546-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-510.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5544-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-512.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5544-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-512.html
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১৩১: খায়ব্ার যুদ্ধ-২: “হতযা কমরা! হতযা কমরা!” 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত পাাঁচ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ)-মক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহিকারী 
অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় খায়ব্ামর অব্ক্তস্থত ইহুক্তে জনপেব্াসীমের ওপর আক্রেমির 
উমেমেয কীোমব্ েক্তেনা গর্মক রওনা হময়ক্তেমলন; পক্তর্েমধ্য গকার্ায় ক্ততক্তন সােক্তয়ক 
যাো ক্তব্রক্তত ক্তেময়ক্তেমলন; ক্তেমনর গকান সেময় ক্ততক্তন অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর হােলা 
চালামতন; যখন ক্ততক্তন তামেরমক আক্রেি কমরক্তেমলন, তখন তাাঁরা কী অব্স্থায় ক্তেমলন; 
"েুহাম্মে ও তার ব্াক্তহনী" ব্মল ক্তচৎকার করমত করমত ক্তনমজমের প্রাি রক্ষা  ও অনযানয 
গলাকমের সাব্ধ্ান করার জনয যখন গলামকরা গেৌমড় পালাক্তেমলন, তখন "আল্লাহু 
আকব্র! খায়ব্ার ধ্বংস হময়মে" গঘাষিা ক্তেময় েুহাম্মে তামেরমক কীোমব্ আক্রেি 
কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। আেরা গজমনক্তে 
গয, ঘাতাফান গ ামের গলামকরা খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের সাহামযযর জনয রওনা হময় এক 
ক্তেমনর রাস্তা অগ্রসর হওয়ার পর গয-খব্রক্তি শুনমত গপময় ক্তফমর ক্ত ময়ক্তেমলা, তা হমলা, 
তামের অনুপক্তস্থক্ততমত তামের গলাকমের আক্রেি করা হময়মে।  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায় আেরা জানমত পক্তর গয, ঘাতাফান গ ামের ঐ 
গলামকরা যখন তামের আব্াসস্থল গহইফা (Hayfa)-মত ক্তফমর যায় ও জানমত পামর গয, 
এই খব্রক্তি ক্তের্যা-গুজব্, তখন তামের েলমনতা ইউময়না ক্তব্ন ক্তহসন (পব্থ: ৭৭) 

http://www.dhormockery.net/2015/05/blog-post_33.html
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অক্তেমযা  কমর গয, এই প্রতারিাক্তি কমরক্তেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা, উমেেয 
তামেরমক ক্তব্ভ্রান্ত করা ('Uyana said to his companions, "This, by God, is 
one of the tricks of Muhammad and his companions. He misled us, 
by God."')। [1] 
 

আক্তে উৎমসর ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, 
তা হমলা - েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই হােলাক্তি ক্তেল "অতক্তকথত!" খায়ব্ামরর 
জনপেব্াসীর অক্তত প্রতূযমষর ঘুমের আমেজ যখন তখনও কামিক্তন, গকাোল ও েুক্তড় 
ক্তনময় ক্তকেু ক্তকেু শ্রক্তেক যখন সমব্োে কামজ গব্র হময়মেন, তখন েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা অতক্তকথমত তাাঁমের ওপর এই নৃেংস আক্রেিক্তি চালান। তাাঁরা এই 
হােলাকারীমের গেখমত গপময় "েুহাম্মে ও তার ব্াক্তহনী" ব্মল ক্তচৎকার কমর গলাকমের 
সতকথ করমত করমত গেৌমড় পাক্তলময় এমস তাাঁমের েু থ েমধ্য আশ্রয় গনয়। আর েুহাম্মে 
তাাঁর অনুসারীমের ক্তনময় "আল্লাহু আকব্র! খায়ব্ার ধ্বংস হময়মে!" ব্মল তাাঁমের ওপর 
আক্রেি চালায় (পব্থ:১৩০);  েুহাম্মে সব্থপ্রর্ে তাাঁমের গয-েু থক্তি আক্রেি কমরন তা 
হমলা, খায়ব্ামরর আল-নািা (al-Nata) নােক স্থামনর "নাইে েু থ।"  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনা: [2] 
'পরক্তেন সকামল আল্লাহর নব্ী েুসলোনমের সমঙ্গ ক্তনময় তামের ব্যানার সহ ব্াইমর গব্র 
হন। তামের গো ান ক্তেল, "ইয়া োনসুর, হতযা কমরা!" আল-হুব্াব্ ক্তব্ন আল-েুনক্তধ্র 
তাাঁমক ব্মলন, "এক্তি সুক্তনক্তশ্চত গয, ইহুক্তেরা তামের গখজুর  ােগুমলামক তামের প্রর্ে 
সন্তামনর গচময়ও গব্ক্তে েূলযব্ান ব্মল ক্তব্মব্চনা কমর। সুতরাং তামের গখজুর  ােগুমলা 
গকমি গফমলা।" 
 

আল্লাহর নব্ী গখজুর  ােগুমলা গকমি গফলার ক্তনমেথে জাক্তর কমরন। েুসলোনরা ত্বরা 
কমর গসগুমলা গকমি গফলা শুরু কমর। আবু্ ব্কর তাাঁর কামে আমসন ও ব্মলন, "মহ 
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আল্লাহর নব্ী, ক্তনশ্চয়ই সব্থেক্তিোন আল্লাহ আপনামক খায়ব্ার ক্তব্জময়র প্রক্ততশ্রুক্তত 
ক্তেময়মে, আপনামক গেয়া তার গসই প্রক্ততশ্রুক্তত গস ক্তনশ্চয়ই পূরি করমব্। সুতরাং গখজুর 
 ােগুমলা কািমব্ন না।" আল্লাহর নব্ী তাাঁর এক গঘাষকমক গঘাষিা করমত ব্মলন গয, 
তারা গযন গখজুর  ােগুমলা আর না কামি ও তা কািায় ব্াধ্া প্রোন কমর। েুহাম্মে 
ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া তার োো হইমত > তার ক্তপতার কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক 
ব্মলমেন, ক্ততক্তন ব্মলক্তেমলন, "আক্তে খায়ব্ামরর নািা নােক স্থামন গখজুর  ােগুমলা িুকরা 
অব্স্থায় গেমখক্তে, তা ক্তেমলা এই কারমি গয, আল্লাহর নব্ীর অনুসারীরা তা গকমি 
গফমলক্তেমলন।" 
             
জাফর ক্তব্ন োহেুে ক্তব্ন েুহাম্মাে ক্তব্ন োসলাোর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
ওসাো ক্তব্ন যাময়ে আল-মলইক্তর্ আোমক ব্মলমেন, "েুসলোনরা নািার ইক্তেমক (Idhq) 
৪০০ ক্তি গখজুর  াে গকমি গফমলক্তেমলা। তা কািা হময়ক্তেল শুধু্ নািামতই।"    
 

েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো তীক্ষ্ণ েৃক্তষ্টমত আচামরর েমধ্য গখজুর গেমখ ব্মলক্তেমলন, "আক্তে 
ক্তনমজর হামত গখজুরগুমলা গকমিক্তেলাে যতক্ষমি না আক্তে শুনমত পাই গয গব্লাল আল্লাহর 
নব্ীর ক্তসদ্ধান্ত ক্তচৎকার কমর গঘাষিা করমে, "মখজুর  ােগুমলা গকমিা না!", অতাঃপর 
আেরা তা কািা ব্ন্ধ কক্তর।"  
 

ক্ততক্তন ব্মলমেন, "োহেুে ক্তব্ন োসলাো গসই সেময় েুসলোনমের পমক্ষ যুদ্ধ করক্তেমলা, 
গসক্তি ক্তেল গ্রীেকামলর খুব্ই  রে একক্তি ক্তেন। নািার গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ আল্লাহর নব্ীর 
যুমদ্ধর গসক্তিই ক্তেল প্রর্ে ক্তেন। অতযক্তধ্ক সূযথতাপ যখন োহেুমের ওপর পমড়ক্তেল, 
স্বোমব্র ব্েব্তথী হময় আোক্তেত গপাোমক োয়া পাব্ার আোয় গস নাইে েুম থর গেমডর 
নীমচ ব্মসক্তেল। এক্তিই ক্তেমলা প্রর্ে েু থ, আল্লাহর নব্ী গযখান গর্মক শুরু কমরক্তেমলন। 
োহেুে ক্তচন্তাও কমরক্তন গয, তার গেতমর গকামনা গযাদ্ধা আমে। গস সক্ততযই গেমব্ক্তেল 
গয, এর গেতমর আমে আসব্াব্পে অর্ব্া পিয; কারি নাইে নামের এই ইহুক্তে ব্যক্তিক্তির 
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গব্ে কময়কক্তি েু থ ক্তেমলা, এক্তি ক্তেমলা তারই একক্তি। োরহাব্ ওপর গর্মক এক জাাঁতা 
ক্তনমক্ষপ কমর, যা োহেুমের োর্ায় আঘাত কমর। এক্তি তার োর্ার গহলমেমি লাম  ও 
তামত তার কপামলর চােড়া খুমল েুমখর ওপর এমস পমড়। তামক আল্লাহর নব্ীর কামে 
ক্তনময় আসা হয়, ক্ততক্তন চােড়াক্তি এেনোমব্ গঠলা গেন গয, তা ক্তঠক গফর আম র জায় ায় 
চমল যায়। আল্লাহর নব্ী কাপড় ক্তেময় তা ব্যামন্ডজ কমরন। যখন সন্ধযা হয়, আল্লাহর 
নব্ী আল-রাজী-মত প্রতযাব্তথন কমরন; কারি ক্ততক্তন আেংকা করক্তেমলন গয, তাাঁর 
অনুসারীরা আক্রান্ত হমত পামর। 
 

গসখামন ক্ততক্তন তাাঁবু্ ক্তনেথাি কমরন ও তার গেতমর রাক্তেযাপন কমরন। ক্ততক্তন আল-রাজী-
গত সাত ক্তেন অব্স্থান কমরক্তেমলন। উসোন ইব্মন আফফান-মক আল-রাজীর কযামম্পর 
োক্তয়মত্ব ক্তনময়াক্তজত গরমখ, ব্যানার ও অস্ত্রেমস্ত্র সক্তজ্জত অব্স্থায় ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের 
সমঙ্গ ক্তনময় প্রক্ততক্তেন হােলা চালামতন। সকাল গর্মক সন্ধযা পযথন্ত ক্ততক্তন নািার গলাকমের 
ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমতন। যখন সন্ধযা হমতা, ক্ততক্তন প্রতযাব্তথন করমতন আল-রাজী-মত। 
প্রর্ে ক্তেন ক্ততক্তন আল-নািার ক্তনমচর ক্তেক গর্মক যুদ্ধ কমরন। অতাঃপর পমর ক্তফমর এমস 
ক্ততক্তন েুম থর ওপর ক্তেক গর্মক যুদ্ধ কমরন, যতক্ষমি না আল্লাহ তা ব্েীেূত কমর।' 
 

ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ সাল): [3] 
'খায়ব্ামর অনুসারীমের ক্তসংহনাে ক্তেল, "মহ ক্তব্জয়ীরা, হতযা কমরা হতযা কমরা! (The 
war cry of the companions at Khaybar was “O victorious one, slay 
slay!")।                   - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, এই আক্রেিকামল 
তামের ক্তসংহনাে ক্তেল "হতযা কমরা হতযা কমরা!" েু থ েমধ্যর আক্রান্ত গলাকমের 
উমত্তক্তজত করমত আল-হুব্াব্ ক্তব্ন আল-েুনক্তধ্র নামের এক অনুসারী েুহাম্মেমক এই 
ব্মল পরােেথ গেন গয, খায়ব্ামরর গলামকরা গযমহতু তামের গখজুর  ােগুমলামক তামের 
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প্রর্ে সন্তামনর গচময়ও গব্ক্তে েূলযব্ান ব্মল েমন কমর, তাই েুহাম্মমের উক্তচত ক্ততক্তন 
গযন তাাঁমের অতযন্ত ক্তপ্রয় এই গখজুর  ােগুমলা ধ্বংস কমরন। তার পরােেথ েুহাম্মমের 
েনাঃপুত হয়! তাই ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের এই  ােগুমলা গকমি গফলার আমেে জাক্তর 
কমরন। অক্তত দ্রুততায় তারা ৪০০ ক্তি গখজুর  াে গকমি গফমল। েুহাম্মমের এই কমেথ 
আবু্ব্কর েুহাম্মেমক স্মরি কক্তরময় গেন গয, ক্ততক্তন আল্লাহর গরফামরে গঘাষিা 
কমরক্তেমলন গয, আল্লাহ তাাঁমক ওয়াো কমরমেন গয তামের জনয আমে "আসন্ন ক্তব্জয় 
(পব্থ: ১২৩)" এব্ং তা আবু্ব্কর েমন-প্রামি ক্তব্শ্বাস কমরন। তাই েুহাম্মমের কামে তাাঁর 
অনুমরাধ্ এই গয, েুহাম্মে গযন এই গখজুর  ােগুমলা ধ্বংস না কমরন। আবু্ ব্কমরর 
এই অনুমরামধ্ েুহাম্মে এই গখজুর  ােগুমলা কািা ব্ন্ধ গঘাষিা কমরন। 
 

প্রশ্ন হমলা,  
"আল্লাহর প্রক্ততশ্রুক্ততর প্রক্তত যক্তে আবু্ ব্কমরর েত েুহাম্মেও পূিথ ক্তব্শ্বাসী হমতন, তমব্ 
ক্তক ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের খায়ব্ামরর গলাকমের গখজুর  ােগুমলা কািার আমেে  
ক্তেমতন? নাক্তক েুহাম্মে একো আল্লাহর গরফামরমে তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয যা 
গঘাষিা কমরক্তেমলন, তা ক্ততক্তন েুমল ক্ত ময়ক্তেমলন ও আবু্ ব্কর তা স্মরি কক্তরময় গেয়ার 
পর তা তাাঁর েমন পমড়ক্তেমলা? গকানক্তি সতয?" 
 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ 'ব্ক্তন নাক্তের গ ামের’ গলাকমের 
আক্রেিকামল এই একই কাজক্তি কমরক্তেমলন। েীত-সন্ত্রস্ত ব্ক্তন নাক্তের গ ামের গলামকরা 
যখন তামের েু থ েমধ্য আশ্রয় ক্তনময়ক্তেমলন, েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের তাাঁমের পাে- াে 
গকমি গফলার ও পুক্তড়ময় গফলার হুকুে জাক্তর কমরক্তেমলন; যার সাক্ষয হময় আমে আক্তে 
উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত 'ক্তসরাত (েুহাম্মমের জীব্নী) ও হাক্তেস গ্রমন্থর 
ব্িথনা এব্ং েুহাম্মমের স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান: 
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৫৯:৫ - গতােরা গয ক্তকেু ক্তকেু খজুথর বৃ্ক্ষ গকমি ক্তেময়ে এব্ং কতক না গকমি গেমড় 
ক্তেময়ে, তা গতা আল্লাহরই আমেে এব্ং যামত ক্ততক্তন অব্াধ্যমেরমক লাক্তিত কমরন। [4] 
েু থ েধ্য গর্মক তখন ব্ক্তন নাক্তের গ ামের গলামকরা ক্তচৎকার কমর ব্মলক্তেমলন, "মহ 
েুহাম্মে, তুক্তে না কারও সম্পক্তত্ত ধ্বংস করামক েীষি অনযায় ব্মল প্রচার কমরা এব্ং 
এই অপকেথকারীমের তুক্তে অপরাধ্ী ব্মল রায় োও। গসই তুক্তেই গকন আোমের পাে-
 ােগুমলা ধ্বংস করমো ও পুক্তড়ময় ক্তেে?" - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "ব্ক্তন নাক্তের 
গ ােমক উমেে ও তামের সম্পক্তত্ত লুি (পব্থ: ৫২)!" পমব্থ করা হময়মে।   
 

ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, অতক্তকথত আক্রেমির ধ্াক্কা কাক্তিময় 
ওঠার পর ক্তনমজমের জীব্ন ও সম্পে ব্াাঁচামনার গচষ্টায় খায়ব্ার অক্তধ্ব্াসীরা তাাঁমের েু থ 
েধ্য গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী হােলার ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্  মড় 
গতালার গচষ্টা কমরক্তেমলন। োহেুে ক্তব্ন োসলাো নামের এক েুহাম্মে অনুসারী যখন 
তার যুদ্ধ গপাোক ও গহলমেি পক্তরক্তহত অব্স্থায় অস্ত্রেমস্ত্র সক্তজ্জত হময় ("অস্ত্রেমস্ত্র 
সক্তজ্জত অব্স্থায় েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় প্রক্ততক্তেন হােলা চালামতন। 
সকাল গর্মক সন্ধযা পযথন্ত") নাইে েুম থর োয়ার নীমচ ব্মসক্তেমলন, তখন গসই েু থ েধ্য 
গর্মক োরহাব্ নামের এক ব্যক্তি তামক লক্ষয কমর জাাঁতা ক্তনমক্ষপ কমরন, যার আঘামত 
োহেুে গুরুতর আহত গহান ও পরব্তথীমত েৃতুযব্রি কমরন। 
 

গক এই োহেুে ক্তব্ন োসলাো?  
োহেুে ক্তব্ন োসলাো ক্তেমলন েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাোর গোি োই। এই গসই েুহাম্মে 
ক্তব্ন োসলাো, ক্তযক্তন েুহাম্মমের আমেমে প্রতারিার আশ্রময় ইহুক্তে কক্তব্ কাব্ ক্তব্ন আল-
আেরাফ-গক নৃেংসোমব্ খুন কমরক্তেমলন। এই কক্তব্র অপরাধ্ ক্তেমলা এই গয, ক্ততক্তন 
ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মমের অোনুক্তষক নৃেংস কেথকামণ্ডর ক্তব্রুমদ্ধ কক্তব্তার োধ্যমে প্রক্ততব্াে 
কমরক্তেমলন ও গোকাতথ ক্ষক্ততগ্রস্ত কুরাইেমের সেমব্েনা প্রকাে ও সান্ত্বনা গেয়ার 

http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=59&ano=24&st=0
http://www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
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অক্তেপ্রাময় েক্কায়  েন কমরক্তেমলন। তাাঁমক খুন করার পর খুক্তনরা তাাঁর কািা েুণ্ডিা 
প্রতূযমষর নাোমজর সেয় েুহাম্মমের কামে ক্তনময় আমসন (পব্থ: ৪৮), অত:পর:  
 

"--তারা গসই কািা েুণু্ডক্তি তাাঁর সােমন ক্তনমক্ষপ কমর। ক্ততক্তন (আল্লাহর নব্ী) তামক খুন 
করার জনয আল্লাহর প্রেংসা আোয় কমরন।"  
 

কাব্ ক্তব্ন আল-আেরাফ-মক খুন করার পর েুহাম্মে আর একক্তি ঘাতক েল গপ্ররি 
কমরক্তেমলন, যারা এই খায়ব্ামরই এমস সাললাে ইব্মন আবু্ল হুকাময়ক (আবু্ রাক্তফ) 
নামের এক ব্যক্তিমক প্রতারিার আশ্রময় নৃেংসোমব্ খুন কমর - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
"আবু্ রাক্তফমক খুন (পব্থ: ৫০)!" পমব্থ করা হময়মে।   
 

োহেুে ক্তব্ন োসলাোর ওপর োরহামব্র এই আক্রেিক্তি ক্তেমলা ক্তনাঃসমন্দমহ 
আত্মরক্ষােূলক। একেল ব্ক্তহরা ত গলাক তাাঁমের এলাকায় এমস সেস্ত্র আক্রেি 
চাক্তলময়মে। এই আক্রেিকারী েমলর একজন সেসয তাাঁমের েুম থর ক্তনমচ ব্মস আমে, 
এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত এই েুবৃ্থত্তমের প্রক্তত আক্রান্ত গলাকজনমের সম্ভাব্য আচরি গযেনক্তি 
হমত পামর, োরহামব্র আচরিক্তি ক্তেমলা ক্তঠক গতেন। োরহাব্ গকামনা অপরাধ্ কমরনক্তন। 
তা সমেও েুহাম্মমের আমেমে েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো এই োরহাব্মক কীরূপ অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় খুন কমরক্তেমলন, তার আমলাচনা পরব্তথীমত করা হমব্। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
তর্যসূে [3]। 
 

The Narratives of Al-Waqidi: [2] 

http://www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_56.html
http://www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_56.html
http://www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_443.html
http://www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_443.html
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‘The next morning the Messenger of God moved out with the 
Muslims under their banners. Their slogan was: Ya Mansur kill! Al-
Hubab b al-Mundhir said to him, “Surely the Jews consider their 
date palms to be more precious than their first born children. So 
cut down their date palms.” The Messenger of God ordered the 
cutting down of the date palms. The Muslims began to cut them 
down in haste. Abu Bakr came to him and said, “O Messenger of 
God, surely God most high has promised you Khaybar, and He will 
fulfill what he has promised you. So do not cut down the date 
palms.” The Messenger of God commanded a herald to call out and 
prevent them from cutting the date palms. Muhammad b Yahya 
related to me from his father from his grand father, who said, “I 
saw the date palms of Khaybar, in Nata, in pieces, and that was from 
what the companions of the Messenger of God cut down.” Usama b 
Zayd al-Laythi related to me from Jafar b Mahmud b Muhammad b 
Maslama, who said: The Muslims cut down four hundred date palms 
of Idhq in al-Nata. They were cut only in Nata.’  
 

Muhammad b Maslama observing the date in the pickle said: I cut 
this date with my own hands until I heard Bilal call out with 
resolution from the Messenger of God, “Do not cut the date palm!” 
and we stopped. He said: Mahmud b Maslama was fighting with the 
Muslims at that time, and it was a very hot summer’s day. It was 
the first day the Messenger of God fought with the people of Nata. 
When the heat was strongest over Mahmud, it was his custom, in 
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all his attire, to sit under the fortress of Naim desiring its shade. It 
was the first fortress the Messenger of God began with. Mahmud did 
not think that there were any worriors in it. Indeed he thought that 
there was furniture or goods in it, for Naim was a Jew who possessed 
a number of fortresses, including this one.  Marhab threw down a 
millstone and it struck Mahmud’s head. It struck the helmet of his 
head until the skin of his forehead fell on his face. He was brought 
to the Messenger of God and he pushed the skin until it returned 
just as it was. The Messenger of God bandaged it with a cloth.  When 
it was evening, the Messenger of God moved to Al-Raji for he feared 
his companions would be attacked. He struck up his tent there and 
he stayed up the night in it.  He stayed in Al-Raji for seven days. He 
raided every day with the Muslims under their banner, in armor, 
leaving the camp site in al-Raji, appointing Uthman b Affan to take 
his place. He fought the people of Nata from day to night. When it 
was evening he returned to Al-Raji. The first day he fought from 
below al-Nata. Then he returned later and fought them from above 
the fortress, until God conquered it.’  
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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১৩২: খায়ব্ার যুদ্ধ-৩: উের ইব্মন খাত্তামব্র কাপুরুষতা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত েয় 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ)-মক জামন গস ইসলাে জামন, 
 গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর ইহুক্তে 
জনপেব্াসীর ওপর গয-অতক্তকথত আগ্রাসী হােলাক্তি পক্তরচালনা কমরক্তেমলন, তার 
ক্তসংহনাে (War cry) কী ক্তেল; েীত-সন্ত্রস্ত খায়ব্ারব্াসী যখন তাাঁমের েু থ েমধ্য আশ্রয় 
ক্তনময়ক্তেমলন, তখন েুহাম্মে গকন তাাঁমের গখজুর  ােগুমলা গকমি গফলার হুকুে জাক্তর 
কমরক্তেমলন; অতাঃপর কী কারমি ক্ততক্তন তাাঁর গসই আমেে ব্াক্ততল কমরক্তেমলন; োহেুে 
ক্তব্ন োসলাো নামের এক েুহাম্মে অনুসারী নাইে েু থ-োয়ার ক্তনমচ র্াকা অব্স্থায় 
কীরূমপ গুরুতর আহত হময়ক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা 
হময়মে।  
 

েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আল-নািার েু থগুমলা অব্মরাধ্ কমর রামখন ও তাাঁমের ওপর 
সকাল গর্মক সন্ধযা পযথন্ত ক্তেমনর পর ক্তেন আক্রেি চালান। েুহাম্মে ইব্মন ইোক, 
আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে, ইোে বু্খারী প্রেুখ আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকরা এই ঘিনাগুমলার প্রািব্ন্ত ব্িথনা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তব্ক্তেন্নোমব্ 
ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন।   
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [1] [2] [3] 
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'বু্রাময়ডা ক্তব্ন সুক্তফয়ান ক্তব্ন ফারওয়া আল-আসলাক্তে < তার ক্তপতা সুক্তফয়ান এর কাে 
গর্মক প্রাপ্ত হময় < সালাো ক্তব্ন আের ক্তব্ন আল-আকওয়া হইমত উদৃ্ধত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
আোমক ব্মলমেন: 
আল্লাহর নব্ী আবু্ ব্কর-মক তাাঁর োণ্ডাসহ ('মসক্তি ক্তেল সাো রং এর' [4]) খায়ব্ামরর 
এক েুম থর গলাকজনমের ওপর আক্রেি করার জনয পাঠান। ক্ততক্তন যুদ্ধ কমরন ক্তকন্তু 
ক্ষয়ক্ষক্ততর ব্েব্তথী হময় তা জয় না কমরই প্রতযাব্তথন কমরন। পরক্তেন সকামল ক্ততক্তন 
উের-গক পাঠান, অতাঃপর গসই একই ঘিনাক্তি ঘমি। আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আ ােীকাল 
আক্তে এই োণ্ডাক্তি এেন এক ব্যক্তিমক গেব্, গয আল্লাহ ও তার রসুলমক োলব্ামস। 
তার ব্মেৌলমত আল্লাহ আোমের ক্তব্জয়ী করমব্; গস পলায়নপর ব্যক্তি নয়।" 
 

অতাঃপর ক্ততক্তন গডমক পাঠান আলী-মক, তখন গস ক্তেল গচামখর অসুমখ আক্রান্ত; ক্ততক্তন 
তার গচামখ রু্তু ক্তনমক্ষপ কমরন ও ব্মলন, "এই োণ্ডাক্তি নাও ও রওনা হও, যতক্ষমি 
না আল্লাহ গতাোর োধ্যমে আোমেরমক ক্তব্জয়ী কমর।" 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনা: [5] 
'নাইে েুম থর সংখযা ক্তেল অমনক। গস সেয় ইহুক্তেরা তীর ক্তনমক্ষপ করক্তেমলা। আল্লাহর 
নব্ীর অনুসারীরা নব্ীমক রক্ষা কমর। তখন আল্লাহর নব্ী েু’ক্তি ব্েথ আব্রি, েস্তকাব্রি 
ও গহলমেি পক্তরক্তহত অব্স্থায় আল-যাক্তরব্ নামের এক গঘাড়ার ক্তপমঠ ব্মসক্তেমলন। তাাঁর 
হামত ক্তেল ব্ল্লে ও ঢাল। তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমক ক্তঘমর গরমখক্তেমলন।  
 

ক্ততক্তন যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি েুহাক্তজরমের একজনমক গেন, ক্তকন্তু গস গকামনাক্তকেু অজথন না 
কমরই ক্তফমর আমস। অতাঃপর ক্ততক্তন োণ্ডাক্তি অনয একজনমক গেন, ক্তকন্তু গসও 
গকামনাক্তকেু অজথন না কমরই ক্তফমর আমস। অতাঃপর আল্লার নব্ী োণ্ডাক্তি আনসারমের 
একজনমক গেন, গস রওনা হয় ও গকামনাক্তকেু অজথন না কমরই প্রতযাব্তথন কমর। ----
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আ ােীকাল আক্তে এই োণ্ডাক্তি এেন একজন গলাকমক গেমব্া, 



257 
ধর্মকারী ইবুক 

যামক আল্লাহ ও তার রসুল োলব্ামস; আল্লাহ তার োধ্যমে আোমের জয়যুি করমব্ 
এই কারমি গয, গস পলায়ন করমব্ না। গহ েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো, আনন্দ কমরা, কারি 
যক্তে আল্লাহ চায়, আ ােীকাল গতাোর োইময়র এই লড়াই চলমব্ ও ইহুক্তেরা পলায়ন 
করমব্।" 
 

আল্লাহর নব্ী সকালমব্লা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্মক গডমক পাঠান, তখন তার গচামখ 
ক্তেল ইনমফকেন। গস ব্মল, "আক্তে উপতযকা ব্া পাহাড় গকামনাক্তকেুই গেখমত পাই না।" 
আল্লাহর নব্ী তার কামে যান ও ব্মলন, "মতাোর গচাখ গখাল।" যখন গস তার গচাখগুমলা 
গখামল, আল্লাহর নব্ী তামত রু্তু ক্তনমক্ষপ কমরন; আলী ব্মলমে, "তারপর গর্মক আোর 
গচামখ গকামনা অসুখ হয়ক্তন।" আল্লাহর নব্ী তার হামত োণ্ডাক্তি গেন এব্ং তাাঁর ও তাাঁর 
সমঙ্গ  েনকারী অনুসারীমের জনয গোয়া কমরন, গযন তারা ক্তব্জয়ী হমত পামর।" 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্িথনা: [6] 
‘ইব্মন ব্াোর <েুহাম্মে ক্তব্ন জাফর < আউফ (ক্তব্ন আক্তব্ জাক্তেলাহ আল-রাক্তব্ (৬৭৮-
৭৬৫ সাল) <মেইেুন (আবু্ আব্েুল্লাহ) <আব্েুল্লাহ ক্তব্ন বু্রাময়ো (৬৩৭-৭৩৩ সাল) 
<বু্রাময়ো আল-আসলাক্তে (েৃতুয ৬৭৯-৬৮৪ সাল) হইমত ব্ক্তিথত:  
 

যখন আল্লাহর নব্ী খায়ব্ার েুম থর জনপেব্াসীমের অক্তেেুমখ ক্তেক্তব্র স্থাপন কমরক্তেমলন, 
ক্ততক্তন উের ক্তব্ন আল-খাত্তাব্মক যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি গেন। তার সমঙ্গ ক্তকেু গলাক যাো কমর 
ও তারা খায়ব্ার অক্তধ্ব্াসীমের েুমখােুক্তখ হয়। উের ও তার সঙ্গীরা পৃষ্ঠপ্রেেথন কমর। 
যখন তারা আল্লাহর নব্ীর কামে প্রতযাব্তথন কমর, উেমরর সঙ্গীরা তামক কাপুরুষ 
ক্তহসামব্ অক্তেযুি কমর; গস ও তামেরমক অক্তেযুি কমর একই অক্তেমযাম । আল্লাহর 
নব্ী ব্মলন, "আ ােীকাল আক্তে এই োণ্ডাক্তি এেন একজন গলাকমক গেমব্া গয, আল্লাহ 
ও তার রসুলমক োলব্ামস এব্ং যামক োলব্ামস আল্লাহ ও তার রসুল।" পরক্তেন --’ 
- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
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ইমাম িুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) িণঘো:  
ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৫:৫৯:৫২১) েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল 
ওয়াক্তকক্তের ব্িথনারই অনুরূপ, ক্তকন্তু ঘিনার পূিথ ক্তব্ব্রি গসখামন অনুপক্তস্থত। [3] 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, অতক্তকথত আক্রেমির 
ধ্াক্কা কাক্তিময় ওঠার পর ক্তনমজমের জীব্ন ও সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায় খায়ব্ার জনপেব্াসী 
তাাঁমের েু থ-েধ্য গর্মক েুসলোনমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্  মড় তুমলক্তেমলন। আক্তে উৎমসর 
ওপমর ব্ক্তিথত আল-তাব্ারীর অক্ততক্তরি ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, খায়ব্ার 
হােলাকামল েুহাম্মমের ক্তকেু অনুসারী উের ইব্মন খাত্তাব্মক 'কাপুরুষ' ব্মল আখযাক্তয়ত 
কমরক্তেমলন। 'োস, হতযা ও হােলার আমেে' ক্তেমরানামের  ত একেত পাাঁচক্তি পমব্থর 
আমলাচনায় আেরা উের ইব্মন খাত্তাব্ সম্বমন্ধ আর গয-তর্যগুমলা জানমত গপমরক্তে, তা 
হমলা: 
 

১) েুহাম্মে তাাঁর েে ব্েমরর েক্তেনা জীব্মন গয প্রায় একমোক্তি হােলার সমঙ্গ প্রতযক্ষ 
অর্ব্া পমরাক্ষোমব্ জক্তড়ত ক্তেমলন, তার োে একক্তিমত ক্ততক্তন উের ইব্মন খাত্তাব্মক 
গনতৃত্ব-পেেযথাোয় (Leadership position) ক্তনময়া  ক্তেময়ক্তেমলন! গসই হােলাক্তি হমলা 
তুরাব্া হােলা - যার আমলাচনা 'আল ফাতহ' ব্নাে আঠারক্তি হােলা (পব্থ- ১২৪)' পমব্থ 
করা হময়মে। এই হােলাক্তি হমলা েুহাম্মমের সব্মচময় অখযাত হােলাগুমলার একক্তি, 
ক্তসংহো  ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী যার নােও কখমনা গোমননক্তন। উমল্লখয, েুহাম্মে তাাঁর 
জীব্েোয় উেমরর েমতাই আবু্-ব্করমকও োে একক্তি হােলায় গনতৃত্ব-
পেেযথাোয়  ক্তনময়া  ক্তেময়ক্তেমলন (ব্ানু ফাযারাহ হােলার গনতৃমত্ব গক ক্তেমলন, এ ক্তব্ষময় 
আক্তে উৎমস ক্তিেত আমে - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'উমম্ম ক্তকরফা হতযাকাণ্ড (পব্থ: 
১১০)' পমব্থ করা হময়মে); আর গসই হােলাক্তিও হমলা েুহাম্মমের সব্মচময় অখযাত 
হােলাগুমলার আর একক্তি - নাে: 'নাজাে আক্রেি (পব্থ: ১২৪)'] 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5535--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-521.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
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২) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ প্রাক্কামল যখন কুরাইে প্রক্ততক্তনক্তধ্ সুহাময়ল ক্তব্ন আের ও তাাঁর সঙ্গীরা 
(পব্থ: ১১৮) েুহাম্মমের সামর্ সক্তন্ধচুক্তি ক্তনময় আমলাচনা করক্তেমলন ও েুহাম্মমের ক্তসদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সুহময়ল পুে আবু্ জানোল-মক তাাঁর ক্তপতার কামে গফরত পাঠামনা হক্তেল 
তখন:  
‘উের লাফ ক্তেময় উমঠ োাঁড়ান ও আবু্ জানোমলর পাে ক্তেময় গহাঁমি গযমত গযমত ব্মলন, 
"ধধ্যথ ধ্ারি কমরা, কারি তারা শুধু্ই েুেক্তরক, তামের রমি (তাব্ারী: 'তামের গয গকান 
একজমনর রমি') কুকুমরর রি োড়া আর ক্তকেুই নাই," এব্ং ক্ততক্তন তার তরব্াক্তরর 
হাতলক্তি তার ক্তনকমি ক্তনময় আমসন। উের প্রায়ই ব্লমতন, "আক্তে আো কমরক্তেলাে গয, 
গস ঐ তরব্াক্তরক্তি গনমব্ ও গসক্তি ক্তেময় তার ক্তপতামক হতযা করমব্;”’ - যার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা 'উের ইব্মন খাত্তামব্র অক্তেপ্রায় (পব্থ: ১২১)!' পমব্থ করা হময়মে।   
 

প্রশ্ন হমলা: 
“জেোতা ক্তপতামক খুন করার জনয সন্তানমক অস্ত্র গজা ান ক্তেময় গয-ব্যক্তি সাহাযয 
করার গচষ্টা কমর, গসই ব্যক্তিক্তির োনক্তসকতামক কীোমব্ েূলযায়ন করা গযমত পামর?” 
 

৩) হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ প্রাক্কামল েুহাম্মে উেরমক "কী কারমি ক্ততক্তন এখামন এমসমেন" তা 
তাাঁর পক্ষ হমত কুরাইে গনতামের অব্ক্তহত করামনার জনয েক্কায় কুরাইেমের কামে 
গপ্ররি করার জনয তলব্ কমরন, তখন উের েুহাম্মেমক ব্মলন গয, ক্ততক্তন কুরাইেমের 
হামত েৃতুযেময় েীত -ক্ততক্তন সুপাক্তরে কমরন গয, গসখামন তার গচময় গব্ক্তে পেমন্দর 
গকামনা গলাকমক গযন পাঠামনা হয়, গযেন উসোন। - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'উসোন 
ইব্মন আফফান হতযার গুজব্ (পব্থ: ১১৬)!' পমব্থ করা হময়মে। 
 

প্রশ্ন হমলা: 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_49.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/03/blog-post_58.html
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“েৃতুযেময় েীত হময় গয-কাজক্তি গকামনা ব্যক্তি ক্তনমজ করমত পামর না ক্তকন্তু 'অজুহাত 
হাক্তজর কমর', গসই একই কাজক্তি করার জনয অনয একজনমক সুপাক্তরে কমর - গসই 
ব্যক্তিক্তিমক ক্তক 'সাহসী গযাদ্ধা' ক্তহসামব্ েূলযায়ন করা যায়?” 
 

৪) েুহাম্মমের গনতৃমত্ব 'ব্ানু আল-েুসতাক্তলক' অক্তেযানকামল েুহাক্তজর ও আনসাররা 
গকান্দমল ক্তলপ্ত হয় ও গসই ঘিনার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত েক্তেনার আল-খাযরাজ গ াে-মনতা 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই ক্তব্ন সালুল গরাষাক্তিত হময় “এক উক্তি কমরমেন” ব্াতথাক্তি 
গোনাোে তার গকামনারূপ সতযতা যাচাই না কমরই এই উের ইব্মন খাত্তাব্ েুহাম্মেমক 
গয-পরােেথক্তি ক্তেময়ক্তেমলন, তা হমলা: “আব্ব্াে ক্তব্ন ক্তব্োর-মক হুকুে করুন গযন গস 
তামক খুন কমর।" - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ‘েুক্তেন ব্নাে েুনাক্তফক–ক্তব্োজমনর শুরু 
(পব্থ: ৯৮)!’ ও ‘আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উব্াই পুমের আক্তজথ (পব্থ: ৯৯)!’ পমব্থ করা হময়মে। 
 

প্রশ্ন হমলা: 
"খব্মরর সতযতা যাচাই োড়াই গয-ব্যক্তি গকামনা োনুষমক খুন করার সুপাক্তরে করমত 
পামর, গসই ব্যক্তিমক ক্তক কখমনা েহান ও ক্তব্মব্কব্ান ক্তহসামব্ আখযাক্তয়ত করা যায়? ব্া 
ক্তব্মব্চনাও ক্তক করা যায়?" 
 

৫) ওহুে যুমদ্ধর প্রাক্কামল আহত েুহাম্মেমক যুমদ্ধর েয়োমন অসহায় অব্স্থায় গফমল 
গরমখ েুহাম্মমের গয সেস্ত অনুসারী ক্তেকভ্রামন্তর েমতা গসক্তেন পাক্তলময় ক্ত ময়ক্তেমলন, 
তামের একজন ক্তেমলন উের ইব্মন খাত্তাব্ - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'ক্তনহত েুহাম্মে 
(পব্থ: ৬২)!’ ও ‘নব্ী গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসাৎ! (পব্থ: ৬৯)' পমব্থ করা হময়মে। 
 

প্রশ্ন হমলা: 
"ক্তনজ গনতামক অসহায় অব্স্থায় েত্রু কব্মল গফমল গরমখ গয-ব্যক্তি যুদ্ধমক্ষে গর্মক 
পলায়ন কমর, তামক ক্তক অসীে সাহসী গযাদ্ধা ও গনতার প্রক্তত সু েীর োলব্াসার 
অক্তধ্কারী ব্যক্তি ক্তহসামব্ আখযাক্তয়ত করা যায়?" 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/10/blog-post_45.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/10/blog-post_45.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/11/blog-post_2.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/12/blog-post_954.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/12/blog-post_954.html
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৬) ব্ের যুদ্ধমেমষ পক্তর্েমধ্যই েু'জন যুদ্ধব্ন্দীমক ব্ন্দী অব্স্থামতই খুন করার পর ব্াক্তক 
৬৮ জন ব্ন্দীমক েক্তেনায় ধ্মর ক্তনময় আসার পর তাাঁমেরমক কী করা হমব্, গস ক্তব্ষময় 
যখন েুহাম্মে তাাঁর ক্তব্ক্তেষ্ট সাহাক্তব্মের েতােত জানমত চান, তখন এই উের ইব্মন 
খাত্তাব্ েুহাম্মেমক গয-পরােেথক্তি ক্তেময়ক্তেমলন, তা হমলা, "নব্ীর উক্তচত এই ব্ন্দীমেরমক 
নৃেংসোমব্ হতযা করা এব্ং তা গযন হয় এই ব্ন্দীমের একান্ত ক্তনকি-আত্মীয়মের 
োধ্যমে!" েুহাম্মে তার এই পরােেথ গ্রহি না করায় অনুতপ্ত হময় পরক্তেন সকামল 
"আল্লাহর নামে" গয-ওহী নাক্তজল কমরক্তেমলন তা হমলা,  
৮:৬৭-৬৯ - "নব্ীর পমক্ষ উক্তচত নয় ব্ন্দীক্তে মক ক্তনমজর কামে রাখা, যতক্ষি না 
গেেেয় প্রচুর রিপাত ঘিামব্। গতােরা পাক্তর্থব্ সম্পে কােনা কর, অর্চ আল্লাহ চান 
আমখরাত। আর আল্লাহ হমেন পরাক্রেোলী গহকেতওয়ালা। যক্তে একক্তি ক্তব্ষয় না হত 
যা পূব্থ গর্মকই আল্লাহ ক্তলমখ গরমখমেন, তাহমল গতােরা যা গ্রহি করে গসজনয ক্তব্রাি 
আযাব্ এমস গপৌোত। ---।" এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'ব্ন্দীমের ক্তব্ষময় ক্তসদ্ধান্ত 
- কী ক্তেল আল্লাহর পেন্দ (পব্থ: ৩৬)?' পমব্থ করা হময়মে।  
 

প্রশ্ন হমলা: 
"ক্তনরস্ত্র ব্ন্দী অব্স্থায় ৬৮ জন গলাকমক গয-ব্যক্তি ঐ ব্ন্দীমেরই একান্ত ক্তনকি-
আত্মীয়মের োধ্যমে এমক এমক  লা গকমি খুন করার অক্তেপ্রায় ব্যি কমর, তামক 
"ঠাণ্ডা োর্ার এক েয়ের খুক্তন" োড়া আর কীোমব্ েূলযায়ন করা গযমত পামর?" 
 

>> ইসলামের ইক্ততহামস উের ইব্মন আল-খাত্তাব্ একক্তি অক্তত পক্তরক্তচত নাে। ক্ততক্তন 
ক্তেমলন ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় খুলাফাময় রামেক্তেন। েুহাম্মমের েৃতুযর (জুন, ৬৩২ 
সাল) ক্তেনক্তিমত তাাঁর লােক্তি ক্তব্োনায় গফমল গরমখ েুহাম্মে অনুসারীরা গকান্দমল ক্তলপ্ত 
হন। ইসুয, "মক ব্সমব্ন ক্ষেতায়?" আনসারমের পক্ষ গর্মক সা'ে ক্তব্ন উব্াইো (Sa’d 
bin Ubadah)-এর অধ্ীমন আনসাররা; আর েুহাক্তজরমের পমক্ষ আবু্ ব্কর ও উের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=60&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/05/blog-post_4838.html
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(েুহাম্মমের েুই শ্বশুর)  ং, এব্ং আলীর পমক্ষ ক্তকেু আনসার, তালহা ও যুব্াময়র  ং 
(এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা পরব্তথীমত করা হমব্); েুহাম্মমের একান্ত পক্তরব্ার-
সেসযবৃ্ন্দ ও ক্তকেু আনসার সেসয তখন েৃত েুহাম্মমের সৎকার-কাযথ ক্তনময় ব্যস্ত।  উের 
ইব্মন খাত্তামব্র প্রতযক্ষ (এক পযথাময় 'সেস্ত্র') হস্তমক্ষমপ ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত হন আবু্ 
ব্কর ইব্মন কুহাফা (৫৭৩-৬৩৪ সাল) - ইসলামের ইক্ততহামসর প্রর্ে খুলাফাময় 
রামেক্তেন! 
 

উেমরর এই সাহামযযর প্রক্ততোন আবু্ ব্কর তামক ক্তেময়ক্তেমলন। েুই ব্েমরর োসন 
গেমষ (৬৩২-৬৩৪ সাল) েৃতুযকামল ক্ততক্তন উের ইব্মন খাত্তাব্মক েুসক্তলে জাহামনর 
োসক ক্তহসামব্ ক্তনযুি (Selected) কমরন। আবু্ ব্কমরর ক্তনযুি এই োসক েুসক্তলে 
জাহামনর অক্তধ্পক্তত ক্তহসামব্ ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত র্ামকন সুেীঘথ েে ব্ের - ৬৩৪ গর্মক 
৬৪৪ সাল। উের তার োসন-আেমল ইসলামের নামে ক্তেমক ক্তেমক “আরব্ 
সাম্রাজযব্াে”-এর ক্তব্স্তার লাে করান।  
 

কী োমব্?  
“অব্েযই তমলায়ামরর োধ্যমে!”  
 

উের ইব্মন খাত্তাব্ তার েে ব্েমরর োসন-আেমল কেপমক্ষ ব্ামরাক্তি রিক্ষয়ী যুমদ্ধর 
সমঙ্গ জক্তড়ত ক্তেমলন। ৬৪১ সাল গর্মক ৬৪৪ সাল পযথন্ত সেময় পারসযব্াসীমের (ব্তথোন 
ইরান) ক্তব্রুমদ্ধ উের পর পর গব্ে কময়কক্তি নৃেংস আক্রেি চালান। এই রিক্ষয়ী 
যুমদ্ধর  ফসল, ৬৪৪ সামল তার সমূ্পিথ পারসয ক্তব্জয়। ঐ একই ব্ের আবু্ লুলু ক্তফমরাজ 
(Abu Lulu Firoz) নামের এক আক্তে পারসযব্াসী অক্তে-উপাসক োমসর োরফত ক্ততক্তন 
নৃেংসোমব্ খুন হন। উের ইব্মন খাত্তামব্র এই করুি েৃতুযর োধ্যমে গেষ হয় খুলাফাময় 
রামেক্তেন নামের েুহাম্মমের শ্বশুর-জাোই রাজমত্বর প্রর্ে অধ্যায়, "েুহাম্মমের েুই 
শ্বশুমরর রাজত্বকাল!" অতাঃপর শুরু হয় শ্বশুর-জাোই রাজমত্বর ক্তিতীয় অধ্যায়, 
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"েুহাম্মমের েুই জাোইময়র রাজত্বকাল!" স্থাক্তয়ত্বকাল পরব্তথী সমতর ব্ের (৬৪৪-৬৬১ 
সাল), যার পক্তরসোক্তপ্ত ঘমি আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্মক নাোজরত অব্স্থায় নৃেংস 
খুমনর োধ্যমে!  
 

ইসলামের ইক্ততহামসর চারজন খুলাফাময় রামেক্তেমনর ক্ততনজনমকই নৃেংসোমব্ খুন হমত 
হময়মে! গেমষর েু'জনমক (উসোন ও আলী) খুন কমরমেন েুহাম্মে অনুসারীরা!  
 

গসই ইক্ততহামসর পর কামলর পক্তরক্রোয় প্রায় ১৪০০ ব্ের  ত হময়মে। ক্তকন্তু 
পারসযব্াসীরা (ইরানীরা) উের ইব্মন খাত্তাব্মক এখনও এেনোমব্ েমন গরমখমেন 
গয, তাাঁরা তাাঁমের গকামনা সন্তামনর নাে 'উের' রামখন না (তাাঁমের কামে 'আময়ো'-ও 
এেনই একক্তি নাে); ইরানীমের কামে 'উের' নােক্তি হমলা একক্তি  াক্তল, গযেন ব্াংলায় 
'েীর জাফর' নােক্তি। ব্াংলায় গযেন "আক্তে েীর জাফর নই!" প্রব্াে ব্াকযক্তির োধ্যমে 
ব্িা গব্াোমত চান গয, ক্ততক্তন গকামনা খারাপ ও ক্তব্শ্বাসঘাতক ব্যক্তি নন, গযেন "তুই 
একিা েীর জাফর!" প্রব্াে ব্ামকযর োধ্যমে ব্াঙাক্তলরা অপরমক গেয়  াক্তল; গতেনই 
ইরানীরা তাাঁমের ফারক্তস োষায় "োন উের ক্তনসতাে (আক্তে উের নই)!" প্রব্াে ব্াকযক্তির 
োধ্যমে গব্াোমত চান গয, ক্ততক্তন গকামনা খারাপ ও ক্তব্শ্বাসঘাতক ব্যক্তি নন, "তু উের 
হাসক্তত (তুই একিা উের)!" প্রব্াে ব্ামকযর োধ্যমে তাাঁরা অপরমক গেয়  াক্তল। জীব্মনর 
অমনকগুমলা ব্ের আক্তে কাক্তিময়ক্তে ইরামন, "উের ও আময়ো" নামের ক্তেয়া 
েুসলোনমের গকউ আমেন, এেন খব্র আক্তে কক্ষমনা শুক্তনক্তন।  
 

অনযক্তেমক,  
সুক্তন্ন সম্প্রোয়েুি েুসলোনরা উের ইব্মন খাত্তাব্মক জামনন এক অক্তত চক্তরেব্ান, 
েহানুেব্ ও অসীে সাহসী গযাদ্ধা ক্তহসামব্! 
 

গসলুকাস! কী ক্তব্ক্তচে ইসলামের ইক্ততহাস! 
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারীর েূল 
ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে 
ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 

The narrative of Al- Waqidi: [5] 
‘The Fortressess of Naim were numerous. The Jews aimed at that 
time with arrows. The Companions of Messenger of God shielded the 
Messenger of God. At that time The Messenger of God wore two 
armors, cap and helmet, and he was on a horse named al-Zarib. In 
his hand was a spear and shield. His companions surrounded 
him.  He gave the flag to a man from the Muhajirin, and he returned 
without accomplishing anything. Then he gave the flag to another, 
and he returned without accomplishing anything. Then the 
Messenger of God gave the flag of the Ansar to one of the Ansar 
and he set out and returned without accomplishing anything. ---- 
The Messenger of God said, “Tomorrow I will give the flag to 
someone that God and His messenger loves, and God will conquer 
through him for he will not flee. Rejoice, O Muhammad b Maslama, 
for tomorrow if God wills, the battle of your brother will be fought 
and the Jews will flee.”  In the morning the Messenger God sent for 
Ali b Abi Talib, who had an eye infection.  He said, “I cannot see 
either valley or mountain.” The prophet went to him and said, “Open 
your eyes.” And when he opened them, and the prophet spat on 
them, Ali said: I have had no eye disease since that time. The 
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Messenger of God handed him the flag, and prayed for him and 
those who were with him from his companions, to be victorious.”   
 

The additional Narrative of Al-Tabari: [6] 
‘According to Ibn Bashshar < Muhammad b Jafar < Awf < Maymun 
(Abu Abdullah) < Abdallah b Buraydah < Buraydah Al-Aslami, who 
said: When the Messenger of God encamped at the fortress of the 
people of Khaybar, he gave the banner to Umar b al-Khattab. Some 
of the people set out with him, and they encountered the people of 
Khaybar. Umar and his companions were put to flight. When they 
returned to the Messenger of God, Umar’s companions accused him 
of cowardice, and he accused them of the same. The Messenger of 
God said, “Tomorrow I shall give the banner to a man who loves 
God and his Messenger and whom God and his Messenger loves.” - 
 
[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৪ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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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[2] অনুরূপ ব্িথনা: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮০  
http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
[3] অনুরূপ ব্িথনা- সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৫২১ ও ৫২০ 
Narrated Sahl bin Sad:  On the day of Khaibar, Allah's Apostle said, "Tomorrow I 
will give this flag to a man through whose hands Allah will give us victory. He 
loves Allah and His Apostle, and he is loved by Allah and His Apostle." The people 
remained that night, wondering as to who would be given it. In the morning the 
people went to Allah's Apostle and every one of them was hopeful to receive it 
(i.e. the flag). The Prophet said, "Where is Ali bin Abi Talib?" It was said, "He is 
suffering from eye trouble O Allah's Apostle." He said, "Send for him." 'Ali was 
brought and Allah's Apostle spat in his eye and invoked good upon him. So 'Ali 
was cured as if he never had any trouble. Then the Prophet gave him the flag. 
'Ali said "O Allah's Apostle! I will fight with them till they become like us." Allah's 
Apostle said, "Proceed and do not hurry. When you enter their territory, call them 
to embrace Islam and inform them of Allah's Rights which they should observe, 
for by Allah, even if a single man is led on the right path (of Islam) by Allah 
through you, then that will be better for you than the nice red camels. 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5535--sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-521.html 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৬২, পৃষ্ঠা ৭৭০ 
[5] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৫২-৬৫৪; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২১-৩২২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[6] Ibid “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী; পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৯ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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:/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/92--sp-608/5535--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-521.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5535--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-521.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১৩৩: খায়ব্ার যুদ্ধ-৪: আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র ব্ীরত্ব! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত সাত 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ)-মক জামন গস ইসলাে জামন, 
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের অতক্তকথত আগ্রাসী 
হােলার আকক্তস্মকতা কাক্তিময় ওঠার পর খায়ব্ামরর ইহুক্তে জনপেব্াসী তাাঁমের প্রাি ও 
সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায় গয-প্রক্ততমরাধ্  মড় তুমলক্তেমলন, তা গোকামব্লা করমত ব্যর্থ হময় 
আবু্ ব্কর ইব্মন আক্তব্ কুহাফা ও উের ইব্মন আল-খাত্তাব্ যখন তামের েলব্ল ক্তনময় 
েুহাম্মমের কামে প্রতযাব্তথন কমরক্তেমলন, তখন েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের উমেমেয কী 
গঘাষিা ক্তেময়ক্তেমলন;  উেমরর সমঙ্গ অংেগ্রহিকারী েুহাম্মে অনুসারীরা উেমরর ক্তব্রুমদ্ধ 
কী অক্তেমযা  এমনক্তেমলন; পরক্তেন সকামল গচামখর অসুমখ আক্রান্ত আলী  আবু্ তাক্তলব্-
গক যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি গেয়ার আম  েুহাম্মে কীোমব্ আলীর গচামখর ক্তচক্তকৎসা কমরক্তেমলন 
[কুরান (পব্থ: ১-৯ ও ১৩) ও হাক্তেস গ্রমন্থ এরূপ ব্হু 'ইসলােী ক্তব্ যান' এর সন্ধান 
পাওয়া যায়!]; েুহাম্মে তাাঁর েে ব্েমরর েক্তেনা-জীব্মন অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ গয ক্তব্পুল 
সংখযক সংঘমষথ জক্তড়ত ক্তেমলন, তার কয়ক্তিমত ক্ততক্তন উের ইব্মন খাত্তাব্ ও আবু্ ব্কর 
ইব্মন আক্তব্ কুহাফা-মক অক্তধ্নায়ক ক্তহসামব্ ক্তনময়া  কমরক্তেমলন; গনতৃত্ব-পেেযথাোয় 
(Leadership position) ক্তনম্নতে অক্তেজ্ঞতা ও এ সকল যুদ্ধ-ক্তব্গ্রমহর গকামনাক্তিমতই 
গকামনারূপ ক্তব্মেষ অব্োমনর স্বাক্ষর না রাখা সমেও েুহাম্মমের েৃতুযর ক্তেনক্তিমত তাাঁর 
লােক্তি ক্তব্োনায় গফমল গরমখ আবু্ ব্কর গকান ব্যক্তির প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ ক্ষেতায় 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/06/blog-post_7055.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/08/blog-post_8758.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post.html
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অক্তধ্ক্তষ্ঠত হময়ক্তেমলন; েৃতুযকামল আবু্ ব্কর গসই ব্যক্তিমক কী পুরস্কামর পুরসৃ্কত 
কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা পুনরারম্ভ: [1] [2]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩২) পর: 
 

'তাই আলী গসক্তি [োণ্ডা] ক্তনময় রওনা হয়, ত্বরা করার কারমি গস হাাঁপাক্তেল আর আেরা 
তার পর্ অনুসরি কমর গপেমন গপেমন আসক্তেলাে যতক্ষমি না গস তার োণ্ডাক্তি েুম থর 
ক্তনমচর এক সূ্তপ পার্মরর ওপর আিমক রামখ। এক ইহুক্তে ওপর গর্মক তামক গেমখ ও 
ক্তজজ্ঞাসা কমর গয, গস গক, যখন গস তামক তা জানায়, তখন গস ব্মল, "তুক্তে ক্তজমত 
গ মো, যা েুসার প্রক্তত অব্তীিথ হময়ক্তেল!", ক্তকংব্া এরকে গকামনা ব্াকয (আপাতেৃক্তষ্টমত 
ইহুক্তেক্তি আলীর নােক্তি-মক ওমেন (omen) েমন কমরক্তেল যখন গস ব্মলক্তেল 
'আলাতুে'); তার োধ্যমে আল্লাহর ক্তব্জয় অজথন না হওয়া পযথন্ত গস ক্তফমর আমস না। 
 

আল্লাহর নব্ীর েুক্তিপ্রাপ্ত আবু্ রাক্তফ নামের এক োস হইমত > তার পক্তরব্ামরর এক 
সেমসযর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত > আব্েুল্লাহ ক্তব্ন হাসান আোমক ব্মলমেন: 
 

"যখন আল্লাহর নব্ী তাাঁর যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি সহ আলীমক গপ্ররি কমরন, আোরা তার সমঙ্গ 
রওনা হই। অতাঃপর যখন গস েুম থর ক্তনকমি আমস তখন েু থ-মসনারা গব্র হময় আমস 
ও গস তামের সামর্ যুদ্ধ কমর। এক ইহুক্তে তামক এেনোমব্ আঘাত কমর গয, তার 
ঢালক্তি তার হাত গর্মক পমড় যায়, তাই আলী েু থ পামের এক েরজা গিমন তুমল তা 
ঢাল ক্তহসামব্ ব্যব্হার কমর। যুদ্ধরত অব্স্থায় গসক্তি গস তার হামতই ধ্মর রামখ যতক্ষমি 
না আল্লাহ আোমের ক্তব্জয়ী কমর, সব্ক্তকেু গেষ হমল গসিা গস েূমর ক্তনমক্ষপ কমর। 
আক্তে যা ক্তনমজ গেমখক্তে, তা হমলা, আরও সাতজন গলাক ক্তনময় গসই েরজাক্তি আেরা 
ওটামনার গচষ্টা কমরক্তেলাে, ক্তকন্তু আেরা তা পাক্তরক্তন।  
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আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনা: [3]  
'প্রর্মেই গয ব্যক্তি গব্র হময় তামের ক্তেমক আমস গস হমলা োরহামব্র োই আল-হাক্তরর্ 
ও তার েল। েুসলোনরা তামের সমু্মখীন হয়, আলী লাফ ক্তেময় ক্ত ময় তামক সমজামর 
আঘাত কমর ও তামক হতযা কমর। আল-হাক্তরমর্র সঙ্গীরা েুম থ ক্তফমর যায় ও গেতমর 
প্রমব্ে কমর তারা গসক্তির েরজা ব্ন্ধ কমর ক্তনমজমের আব্দ্ধ কমর রামখ।--- 
 

আবু্ রাক্তফ হইমত ব্ক্তিথত: "যখন আল্লাহর নব্ী আলীমক তার োণ্ডাসহ গপ্ররি কমরন 
তখন আেরা তার সামর্ ক্তেলাে। েুম থর েরজায় আলী এক গলামকর সমু্মখীন হয়। 
গলাকক্তি আলীমক আঘাত কমর, আর আলী তার ঢাল ক্তেময় ক্তনমজমক রক্ষা কমর। অতাঃপর 
আলী েু থ েমধ্য অব্ক্তস্থত একক্তি েরজা হামত গনয় ও গসক্তি ক্তেময় ক্তনমজমক রক্ষা কমর। 
তার োধ্যমে আল্লাহর এই েু থ জময়র পূব্থ পযথন্ত েরজাক্তি ক্তেল তার হামতই। গস েু থ 
জয় কমর তার গেতমর প্রমব্ে করমত যামে খব্রক্তি গপৌঁমে গেয়ার জনয গস এক 
গলাকমক আল্লাহর নব্ীর কামে পাঠায়। এই েু থক্তি ক্তেল োরহামব্র।  
 

(‘The first of those who set out to them was al-Harith, the brother of 
Marhab, with the runners. The Muslims appeared, and Ali Jumped and 
struck hard, and Ali killed him. The companions of al-Harith returned to 

the fortress, entered and locked themselves in.’---) - অনুব্াে, িাইমিল, ও 
[**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, পর পর েুই-ক্ততন ক্তেন 
ব্যর্থ হােলার পর নািার এই েু থক্তির পতন হয় আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র গনতৃমত্ব। 
'োস, হতযা ও হােলার আমেে' ক্তেমরানামের  ত একেত েয়ক্তি পমব্থর ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনায় আেরা গজমনক্তে গয, অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের ক্তব্পুল সংখযক 
যুদ্ধক্তব্গ্রমহ আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ক্তব্ক্তেন্ন সেময় গয-ব্ীরমত্বর পক্তরচয় ক্তেময়ক্তেমলন, এই 
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উপাখযানক্তি তার আর একক্তি উোহরি। েুহাম্মমের জীব্েোয় ক্তব্ক্তেন্ন যুমদ্ধ আলী ইব্মন 
আবু্ তাক্তলমব্র ব্ীরত্ব ার্ার গয-পক্তরচয় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে, তা হমলা: 
 

১) ব্ের যুমদ্ধ আলী নৃেংসোমব্ হতযা কমরক্তেমলন প্রর্মে ওতব্া ক্তব্ন রাক্তব্য়ার গেমল 
আল-ওয়াক্তলে ক্তব্ন ওতব্া গক, অতাঃপর তাাঁর ক্তপতা ওতব্া ক্তব্ন রাক্তব্য়ামক - যার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "নৃেংস যাোর সূচনা (পব্থ ৩২)!" পমব্থ করা হময়মে। 
 

২) ওহুে যুমদ্ধ যখন েুহাম্মে গুরুতর আহত হময়ক্তেমলন, এই আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ 
তাাঁর হাতক্তি ধ্মর রামখন ও তালহা ইব্মন ওব্াময়েুল্লাহ তাাঁমক গিমন ওঠান, যতক্ষমি না 
ক্ততক্তন খাড়া হময় োাঁড়ামত পামরন। এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের ব্ক্তড- াডথ েুসাব্ ক্তব্ন উোময়র 
ক্তনহত হওয়ার পর েুহাম্মে যুমদ্ধর েণ্ডাক্তি ক্তেময়ক্তেমলন আলীমক, আর আলী অনযানয 
েুসলোনমের সামর্ যুদ্ধ চাক্তলময় ক্ত ময়ক্তেমলন - যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "আহত েুহাম্মে 
(পব্থ: ৬০)!" ও "আক্রান্ত েুহাম্মে (পব্থ: ৬১)!” পমব্থ করা হময়মে। 
 

৩) খন্দক যুমদ্ধ আলী তাাঁরই ক্তপতার ব্নু্ধ আের ক্তব্ন আব্েু উে-মক নৃেংসোমব্ হতযা 
কমরন! তাাঁর ক্তপতার এই ব্নু্ধক্তি গসখামন ব্মলক্তেমলন, "মহ আোর োক্ততজা, আক্তে 
গতাোমক হতযা করমত চাই না।" প্রক্তত-উত্তমর আলী তার জব্াব্ ক্তেময়ক্তেমলন এই ব্মল, 
"ক্তকন্তু আক্তে গতাোমক হতযা করমত চাই।"- যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "আলী ইব্মন আবু্ 
তাক্তলমব্র নৃেংসতা (পব্থ ৮২)!" পমব্থ করা হময়মে। 
 

অনযক্তেমক, 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত 'ক্তসরাত ও হাক্তেস' গ্রমন্থর ব্িথনায় 
গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় আবু্ ব্কর ও উের-মক 
গকামনারূপ গুরুত্বপূিথ গনতৃত্ব-পেেযথাোয় শুধু্ গয-ক্তনময়া  োন কমরনক্তন (পব্থ: ১৩২) 
তাইই নয়, এই ক্তব্পুল সকল যুদ্ধক্তব্গ্রমহর গকামনাক্তিমতই এই েুই ব্যক্তি আলী ইব্মন 
আবু্ তাক্তলব্ ও েুহাম্মমের অনযানয ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারীমের েত গকামনা 'ক্তব্মেষ ব্ীরত্ব' 
প্রেেথন কমরক্তেমলন, এেন তর্যও গকার্াও ব্ক্তিথত হয়ক্তন। সাধ্ারি সুক্তন্ন েুসলোনমের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_4432.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/12/blog-post_69.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/12/blog-post_69.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/12/blog-post_59.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
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কামে এই তর্যক্তি খুব্ই আশ্চযথজনক েমন হমত পামর, ক্তকন্তু আক্তে উৎমসর ব্িথনায় এই 
প্রাোক্তিক তর্যক্তি (Evidence) অতযন্ত স্পষ্ট।  
 

তা সমেও, 
েুহাম্মমের েৃতুযর পর েুহাম্মমের এই েুই অনুসারী কী প্রক্তক্রয়ায় ক্তনমজমেরমক েুসক্তলে 
জাহামনর অক্তধ্পক্তত ক্তহসামব্ প্রক্ততক্তষ্ঠত কমরক্তেমলন, তা আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকরা অতযন্ত প্রােল োষায় তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর গরমখমেন। 
ওের ইব্মন খাত্তামব্র প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত হওয়ার পর েুহাম্মমের 
একান্ত পক্তরব্ার সেসযমের ক্তব্রুমদ্ধ এই আবু্-ব্কর ও ওের কীরূপ আচরি কমরক্তেমলন, 
তার আমলাচনা "ক্তহমন্দর প্রক্ততমোধ্ সৃ্পহা! (পব্থ ৬৪)" পমব্থ করা হময়মে। এ ক্তব্ষময়র 
আরও আমলাচনা “ফাোক” অধ্যাময় করা হমব্। আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
ব্িথনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, আময়োর প্রক্তত অপব্াে শ্রব্ি করার পর যখন 
েুহাম্মে এ ক্তব্ষময় পরােমেথর জনয আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্-মক  তলব্ কমরন ও তাাঁর 
পরােেথ চান, তখন আলী তাাঁমক গয-পরােেথক্তি ক্তেময়ক্তেমলন, তা হমলা, "অমঢল েক্তহলা 
আমে, আপক্তন সহমজই একজমনর পক্তরব্মতথ অনয একজনমক গ্রহি করমত পামরন (পব্থ: 
১০৩)।" - এই ঘিনাক্তি গকামনাোমব্ই আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলমব্র সমঙ্গ আময়ো ও তার 
পক্তরব্ামরর সুসম্পমকথর ইক্তঙ্গত ব্হন কমর না।  ক্তনজ কনযার ক্তব্রুমদ্ধ এেন একক্তি 
অপোনজনক উক্তি অক্তত সহমজই  কী গকউ েুমল গযমত পামরন? অসহায় গসই েুহূমতথ 
আলীর এই অপোনজনক উক্তি ক্তক আময়োর পমক্ষ েুমল যাওয়া সম্ভব্? 
 

অতাঃপর চক্তব্বেক্তি ব্ের (৬৩২-৬৫৬ সাল) েুহাম্মমের ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর (হামেেী 
ব্ংমের) গকামনা সেসয েুসক্তলে জাহামনর অক্তধ্পক্তত হব্ার সুমযা  পানক্তন। েুহাম্মমের 
েৃতুযর চক্তব্বে ব্ের পর ইসলামের ইক্ততহামসর তৃতীয় খুলাফাময় রামেক্তেন উসোন ইব্মন 
আফফামনর নৃেংস হতযাকামণ্ডর পর এক অস্বাোক্তব্ক পক্তরমব্মে েুহাম্মমের ক্তনজস্ব 
পক্তরব্ামরর সেসয এই আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত হব্ার সুমযা  পান। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/01/blog-post_62.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/11/blog-post_202.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/11/blog-post_202.html
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অতাঃপর ক্তব্ক্তেন্ন প্রক্ততকূলতার ক্তব্রুমদ্ধ সীোহীন নৃেংসতার উোহরি সৃক্তষ্ট কমরও (পব্থ: 
৮২) েুহাম্মমের ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর এই সেসয োে পাাঁচ ব্ের (৬৫৬-৬৬১ সাল) ক্ষেতা 
ধ্মর রাখমত গপমরক্তেমলন! 
 

ক্তেয়া সম্প্রোয়েুি েুসলোনরা েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস কমরন গয, েুহাম্মমের েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তি 
গর্মকই আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ সহ েুহাম্মমের ক্তনজস্ব পক্তরব্ার (হামেেী ব্ংে) 
সেসযমের গনতৃত্ব ব্ক্তিত করমত গয-মলাকগুমলা ক্ষেতার রাজনীক্তত শুরু কমরক্তেমলন, 
তামের প্রর্ে ও প্রধ্ান ক্তেমলন আবু্-ব্কর ইব্মন আক্তব্ কুহাফা ও উের ইব্মন আল-
খাত্তাব্। ক্তেয়া েুসলোনমের কামে উের ও আবু্ ব্কর (ও আময়ো) নােক্তি হমলা 
ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় কলক্তেত চক্তরত্র!  তাাঁমের এই ক্তব্শ্বামসর ক্তেক্তত্ত হমলা 
আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত ইসলামের ইক্ততহামসর এই সব্ তর্য-উপাত্ত। 
 

তর্যসূে ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৪  
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] অনুরূপ ব্িথনা: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮১  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৫; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
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১৩৪: খায়ব্ার যুদ্ধ-৫: রমির গহাক্তল গখলা - ‘নাইে’ েু থ েখল! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একেত আি 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের অতক্তকথত আগ্রাসী 
আক্রেমির ক্তেকার হময় খায়ব্ামরর েীত-সন্ত্রস্ত ইহুক্তে জনপেব্াসী তামের েু থ-েমধ্য 
আশ্রয় ক্তনময় ক্তনমজমের প্রাি ও সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ কীরূপ প্রক্ততমরাধ্  মড় তুমলক্তেমলন; পর পর েু'-ক্ততন ক্তেন ব্যর্থ হব্ার পর আলী 
ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র গনতৃমত্ব েুহাম্মে গয-হােলাকারী েলক্তি পাক্তঠময়ক্তেমলন, তার 
গোকাক্তব্লায় েু থ-েধ্য গর্মক গকান ইহুক্তে গলাকক্তি সব্থপ্রর্ে গব্র হময় এমস েুসলোনমের 
ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমরক্তেমলন; গক তাাঁমক হতযা কমরক্তেমলন; এই যুমদ্ধ আলী ইব্মন আবু্ 
তাক্তলব্ কীরূপ ব্ীরমত্বর পক্তরচয় ক্তেময়ক্তেমলন, যুদ্ধমক্ষমে ক্ততক্তন সাধ্ারি যুদ্ধ-ঢামলর 
পক্তরব্মতথ গকান ব্স্তুমক যুদ্ধ-ঢাল ক্তহসামব্ ব্যব্হার কমরক্তেমলন; েুহাম্মমের জীব্েোয় 
ক্তব্ক্তেন্ন যুমদ্ধ আলী অসাধ্ারি ব্ীরমত্বর প্রকাে করা সমেও কী কারমি আলীসহ 
েুহাম্মমের ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর (হামেেী ব্ংে) গকামনা সেসয সুেীঘথকাল েুসক্তলে জাহামনর 
অক্তধ্পক্তত হব্ার সুমযা  পানক্তন; কারা তামের গসই অক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত কমরক্তেমলন 
ব্মল ক্তেয়া সম্প্রোয়েুি েুসলোনরা েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস কমরন, তাাঁমের গসই ক্তব্শ্বামসর 
ক্তেক্তত্ত কী - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
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ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা ইসলামের ইক্ততহামসর খায়ব্ার যুদ্ধ আমলাচনায় 
গয-উপাখযানগুমলা তাাঁমের ওয়াজ োহক্তফল, ব্িৃতা, ক্তব্বৃ্ক্তত, গরক্তডও-মিক্তলক্তেেন 
আমলাচনা ও িক-মো, সাোক্তজক গেলামেোয় ইসলামের আমলাচনা - ইতযাক্তে অনুষ্ঠামন 
 ব্থেমর ব্য়ান কমরন; োোসা-সু্কল-কমলমজর পাঠয পুস্তক ক্তসমলব্ামস ক্তেক্ষা গব্ামডথর 
কতথাব্যক্তিরা অন্তেুথি কমরন ও প্রশ্নপে সতক্তর কমরন; বু্ক্তদ্ধজীব্ীরা ব্ই গলমখন; 
সাংব্াক্তেকরা খব্মরর কা মজ আক্তিথমকল গলমখন - তার সব্থামগ্র ও েীষথস্থামন অব্স্থান 
কমর খায়ব্ার যুমদ্ধ আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র এই ব্ীরমত্বর ইক্ততহাস! গস-কারমিই 
আলীর ব্ীরমত্বর এই উপাখযান অসংখয ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীরই েুমখ েুমখ।  
 

প্রশ্ন হমলা: 
"আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ ও তাাঁর সঙ্গীমের এই ক্তব্জয় ও ব্ীরমত্বর 'রি-েূলয' কত 
ক্তেমলা?"  
অর্থাৎ,  
"েুহাম্মে ও আলীর গনতৃমত্ব খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ (তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
ওপর আক্রেি করমত আমসনক্তন, আক্রেিকারী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা) ইহুক্তে 
জন মির গোি কতজন গলাকমক নৃেংসোমব্ হতযা করার পর েুহাম্মমের প্রক্ততশ্রুত 
(পব্থ: ১২৩) এই আসন্ন ক্তব্জয় (কুরান: ৪৮:১৮-২১) কেথক্তি সম্পন্ন হময়ক্তেমলা?"   
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]    
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৩) পর: 
 

আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সাহল ক্তব্ন আব্েুল রহোন ক্তব্ন সাহল নামের ব্ানু হাক্তরর্া গ ামের এক 
োই জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক ব্মলমেন: 
 

ইহুক্তে োরহাব্ অস্ত্রসহ তামের েু থ গর্মক গব্র হময় আমস ও কক্তব্তার োধ্যমে [ক্তসরামত- 
'কক্তব্তা'] ক্তনমজর ব্ীরত্ব ার্া ব্লমত ব্লমত সকলমক একক যুমদ্ধ চযামলে কমর। -- 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
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আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মক এই গলাকক্তির সমঙ্গ গোকামব্লা করমব্?" েুহাম্মে ক্তব্ন 
োসলাো ব্মল গয, গস তা করমব্, কারি  তকাল গয-মলাকক্তি তার োইমক হতযা কমরমে 
[পব্থ-১৩১], তার প্রক্ততমোধ্ ক্তনমত গস অঙ্গীকারব্দ্ধ। আল্লাহর নব্ী তামক গযমত ব্মলন 
ও তার সাহামযযর জনয আল্লাহর কামে গোয়া কমরন। 
 

তারা এমক অপমরর ক্তেমক এক্ত ময় যায়, তামের োেখামন ক্তেল এক পুরামনা  াে ও 
তার নরে ডাল-পালা, যার আড়ামল তারা আত্মম াপন করা শুরু কমর। তারা এমক 
অমনযর কামে গর্মক ক্তনমজমক আড়াল কমর। যখনই একজন  ামের আড়ামল লুকায়, 
অনযজন তার তরব্াক্তর ক্তেময় োেখামনর ডাল-পালা ফালা-ফালা কমর গকমি গফমল তারা 
েুমখােুক্তখ অব্স্থান গনয়। ডাল-পালা েূনয  ােক্তি এেনোমব্ অব্ক্তেষ্ট র্ামক, গযন েমন 
হয়, এক্তি গসাজা হময় োাঁক্তড়ময় র্াকা এক োনুষ। োরহাব্ আক্রেি ও আঘাত কমর 
েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো-মক। গস তার তরব্াক্তরর তীব্র আঘাতক্তি ঢাল ক্তেময় প্রক্ততহত কমর 
ও অক্তব্চল র্ামক। অতাঃপর েুহাম্মে হতযা কমর োরহাব্-মক।  
 

োরহাব্ ক্তনহত হব্ার পর তার োই ইয়াক্তসর িন্দ্ব-যুমদ্ধর আহ্বান ক্তনময় গব্র হময় আমস। 
[ক্তসরামত: 'কক্তব্তা'] 
 

ক্তহোে ক্তব্ন উরওয়া [c. ৬৮০-৭৬৩ ক্তিষ্টাব্দ] হইমত ব্ক্তিথত: আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-
আওয়াে [পব্থ: ১২৪] ইয়াক্তসর-এর সামর্ যুমদ্ধর জনয এক্ত ময় আমস। তার ো সাক্তফয়া 
ক্তব্নমত আব্েুল েুত্তাক্তলব্ [েুহাম্মমের ফুপু: পব্থ-১২] ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, গস ক্তক 
আোর পুেমক হতযা করমব্?" ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "না, যক্তে আল্লাহ চায়, গতাোর গেমল 
তামক হতযা করমব্।" অতাঃপর, আল-যুব্াময়র অগ্রসর হয়। যখন এই েুইজন এমক 
অপমরর সমু্মখীন হয়, আল-যুব্াময়র হতযা কমর ইয়াক্তসর-মক। ক্তহোে ক্তব্ন উরওয়া 
আোমক ব্মলমেন গয, আল-যুব্াময়র গক যখন ব্লা হময়ক্তেল, "আল্লাহর কসে, ঐ ক্তেন 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_27.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_27.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
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গতাোর তরব্াক্তরক্তি ক্তনশ্চয়ই খুব্ ধ্ারামলা ক্তেমলা", জব্ামব্ গস ব্মলক্তেল গয, গসক্তি ধ্ারামলা 
ক্তেমলা না, শুধু্ই গস তা ব্যব্হার কমরক্তেল প্রব্ল েক্তিমত।  [4] 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [3]  
 

'মসক্তি ক্তেল োরহামব্র েু থ। ক্তব্বৃ্ত আমে: োরহাব্ প্রক্ততিন্দ্বী েো গঘাড়ার েত সমু্মমখ 
এমস হাক্তজর হয়, ও তাাঁর ব্ীরত্ব ার্া গোনায় কক্তব্তার োধ্যমে: 
 

"খায়ব্ার জামন গয, আক্তে োরহাব্, আমে যার োক্তিত অস্ত্র; 
এক প্রোক্তিত সাহসী, োমে োমে আক্তে করমব্া আঘাত, োমে োমে হমব্া আঘাতপ্রাপ্ত।"  
 

গস িন্দ্বযুমদ্ধর আহ্বান কমর। েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে 
অনযাময়র ক্তেকার এক কু্ষব্ধ ব্যক্তি।  তকাল আোর োইমক হতযা করা হময়মে, সুতরাং 
আোমক আপক্তন োরহামব্র ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার অনুেক্তত ক্তেন, কারি গস হমলা আোর 
োইময়র হতযাকারী।" আল্লাহর নব্ী তামক িন্দ্বযুদ্ধ করার অনুেক্তত গেন। ক্ততক্তন তার 
জনয গোয়া কমরন ও তামক তাাঁর তরব্াক্তরক্তি গেন। েুহাম্মে অগ্রসর হয় ও ক্তচৎকার কমর 
ব্মল,  
 

"এই োরহাব্, তুই ক্তক িন্দ্বযুমদ্ধর আহ্বান কমরক্তেস?" 
গস ব্মল, "হযাাঁ।" োরহাব্ কক্তব্তার োধ্যমে ক্তনমজর ব্ীরত্ব ার্া ব্লমত ব্লমত তার সােমন 
এক্ত ময় যায়: [ক্তসরামত 'কক্তব্তা']।--- 
 

োরহাব্ গয ব্েথ-আব্রিক্তি পক্তরধ্ান কমরক্তেমলা তা ক্তেল ওপমর গুিামনা। েুহাম্মে তার 
েুই ঊরুমত আঘাত কমর ও গসগুমলা গকমি গফমল। ক্তব্বৃ্ত আমে: েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো 
তার ঢাল ক্তেময় ক্তনমজমক রক্ষা কমর - োরহাব্ যখন তরব্াক্তর সমেত তার হাতক্তি ওপমর 
উক্তঠময়ক্তেল, তখন তার ব্েথ-আব্রিক্তি ক্তেল ওপমর গুিামনা; েুহাম্মে তরব্াক্তর সমেত 



277 
ধর্মকারী ইবুক 

েুাঁমক পমড় তার েুই পা গকমি গফমল, োরহাব্ েূপাক্ততত হয়। োরহাব্ ব্মল, "মহ 
েুহাম্মে, আোমক গেষ কমর গফমলা!"  
 

েুহাম্মে জব্ামব্ ব্মল, "েৃতুযর স্বাে গ্রহি কর, আোর োই োহেুে গযেন কমর গস স্বাে 
গ্রহি কমরমে!" গস তামক গপেমন গফমল গরমখ গহাঁমি যায়। অতাঃপর আলী তার কামে 
যায় ও তার কল্লা গকমি গফমল এব্ং তার োলাোল লুণ্ঠন কমর।  
তারা আল্লাহর নব্ীর সমু্মমখ এমস লুমির োল ক্তনময় ে ড়া কমর। েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো 
ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, ক্তনশ্চয়ই আক্তে তার পা েুমিা গকমি গফমলক্তেলাে, অতাঃপর 
তামক গকব্ল এ জনযই জীক্তব্ত গরমখক্তেলাে, গযন গস তরব্াক্তরর ক্ততি স্বাে আস্বােন 
কমর ও ধু্মক ধু্মক েমর, গযেন কমর আোর োই ক্ততন ক্তেন যাব্ত েৃতুযকমষ্ট তা 
কমরক্তেল। তামক গেষ কমর না গফলার গপেমন আোর গকামনাই ব্াধ্া ক্তেল না। তার পা 
েুমিা গকমি গফলার পরই আক্তে তামক গেষ করমত পারতাে।" আলী ব্মল, "মস সতয 
ব্মলমে। তার পা েুমিা কািার পর আক্তে তার কল্লা গকমি গফমলক্তেলাে।" 
 

আল্লাহর নব্ী োরহামব্র তরব্াক্তর, ঢাল, িুক্তপ ও ক্তেরস্ত্রাি েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো-মক 
প্রোন কমরন। গসই তরব্াক্তরক্তি ক্তেল েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাোর পক্তরব্ামরর কামে ও তার 
সামর্ ক্তেল এক ডকুমেন্ট - গতইোর এক ইহুক্তে ওিা পড়ার আম  গকউই জানমতা না 
গয, তামত কী গলখা ক্তেমলা। তামত ক্তলখা ক্তেমলা, "এক্তি োরহামব্র তরব্াক্তর। গয তার 
স্বাে আস্বােন কমর, গস েৃতুযব্রি কমর।" 
 

জাক্তব্র হইমত ব্ক্তিথত > েুহাম্মে ক্তব্ন আল-ফােল-এর ক্তপতা হইমত > েুহাম্মে ক্তব্ন আল-
ফােল আোমক জাক্তনময়মে, ও সালাো ক্তব্ন সালাো হইমত ব্ক্তিথত > আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ 
সুক্তফয়ান-এর ক্তপতা হইমত > আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ সুক্তফয়ান হইমত > যাকাক্তরয়া ক্তব্ন 
যাময়ে আোমক জাক্তনময়মে, এব্ং েুজােক্তে ক্তব্ন হাক্তরর্া হইমত ব্ক্তিথত > েুজােক্তে ক্তব্ন 
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ইয়াকুব্-এর ক্তপতা হইমত > েুজােক্তে ক্তব্ন ইয়াকুব্ আোমক জাক্তনময়মে। তারা সব্াই 
আোমক যা ব্মলমে, তা হমলা, োরহাব্-মক হতযা কমরক্তেমলা েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো। 
 

তারা ব্মলমে: উসাময়র আক্তব্েূথত হয়। গস ক্তেল এক েক্তিোলী োনুষ, যক্তেও গস ক্তেল 
খামিা; অতাঃপর গস ক্তচৎকার শুরু কমর, "এেনক্তক গকউ আমে, গয িন্দ্বযুদ্ধ 
করমব্?"  েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো তার কামে আমস ও তারা এমক অপরমক ঘাত-
প্রক্ততঘাত কমর, অতাঃপর েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো তামক হতযা কমর।  
 

তারপর ইয়াক্তসর গব্র হময় আমস। গস ক্তেল অতযন্ত ব্ক্তলষ্ঠ ব্যক্তিমের একজন। 
েুসলোনমের গঠক্তকময় রাখার জনয তার কামে ক্তেল এক ব্ল্লে। আলী অগ্রসর হময় তার 
কামে আমস, আল যুব্াময়র তামক ব্মল, "মতাোর কামে আোর সক্তনব্থন্ধ অনুমরাধ্ এই 
গয, তামক তুক্তে আোর হামত গেমড় োও।" আলী তা-ই কমর। ইয়াক্তসর তার ব্ল্লে ক্তনময় 
অগ্রসর হয় ও তার িারা গলাকমের তাক্তড়ময় গেয়। আল-যুব্াময়র তার সামর্ িন্দ্বযুদ্ধ 
কমর।  
 

সাক্তফয়া ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে ক্তব্ষণ্ণ। গহ আল্লাহর নব্ী, আোর সন্তানমক হতযা 
করা হমব্।" ক্ততক্তন ব্মলন, "ব্রং গতাোর গেমলই তামক হতযা করমব্।" তারা এমক 
অপমরর সামর্ যুদ্ধ কমর ও আল-যুব্াময়র তামক হতযা কমর। আল্লাহর নব্ী তামক 
ব্মলক্তেমলন, "মতাোর আেল ও আক্তন্ট গযন হয় গতাোর েুক্তিপমির োধ্যে।" অতাঃপর 
ক্ততক্তন গযা  কমরন, "প্রমতযক নব্ীরই ক্তেষয র্ামক, আল-যুব্াময়র হমলা আোর ক্তেষয ও 
গস আোর ফুপুর গেমল [পব্থ: ১২]।" 
 

োরহাব্ ও ইয়াক্তসর খুন হব্ার পর আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আনন্দ কমরা! খায়ব্ার 
আোমের স্বা ত জাক্তনময়মে ও অসুক্তব্ধ্া লাঘব্ কমরমে।" 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
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অতাঃপর আক্তের গব্র হময় আমস, গস ক্তেল এক লম্বা োনুষ। যখন আক্তের আক্তব্েূথত হয়, 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মতােরা ক্তক েমন কমরা গয, গস পাাঁচ হাত লম্বা?" গস িন্দ্বযুমদ্ধর 
আহ্বান কমর, তার তমলায়ার উাঁক্তচময় আস্ফালন কমর। গস গয ব্েথ আব্রিক্তি পক্তরধ্ান 
কমরক্তেল, তা ক্তেল গলৌহ আবৃ্ত। গস ক্তচৎকার কমর ব্মল, "মক আোর সমঙ্গ প্রক্ততিক্তন্দ্বতা 
করমব্?" গলাকজন তার কাে গর্মক ক্তপেু হমি। আলী তার কামে এক্ত ময় যায় ও তামক 
আঘাত কমর। ক্তকন্তু তার গকান ক্তকেুই কামজ আমস না যতক্ষমি না গস তার েুই পাময় 
আঘাত হামন। অতাঃপর গস পমড় যায়, আলী তামক সাব্াড় কমর ও তার অস্ত্র ক্তনময় 
গনয়। 
 

আল-হাক্তরর্, োরহাব্, উসাময়র, ইয়াক্তসর ও আক্তের োড়াও ইহুক্তেমের আরও ব্হু 
গলাকমক হতযা করা হময়ক্তেল - ক্তকন্তু যামের নাে উমল্লখ করা হময়মে, তা করা হময়মে 
এই কারমি গয, তারা ক্তেমলা তামের েমধ্য সাহসী। এই গলাকমের সব্াই ক্তেমলা নাইে 
েুম থর ক্তেতমর।'                  - অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 
আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্িথনা: [5]   
ইব্মন ব্াোর < েুহাম্মে ক্তব্ন জাফর < আউফ (ক্তব্ন আক্তব্ জাক্তেলাহ আল-আরাব্ী [৬৭৮-
৭৬৩ সাল]) < গেইেুন (আবু্ আব্েুল্লাহ) < আব্েুল্লাহ ক্তব্ন বু্রাময়ো (৬৩৭-৭৩৩ সাল) 
< বু্রাময়ো ক্তব্ন আল-আসলােী (েৃতুয: ৬৭৯-৬৮৪ সাল) হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত; 
এব্ং আবু্ কুরাময়ব্ < ইউনুস ক্তব্ন বু্কাময়র (েৃতুয: ৮১৫ সাল) < আল-েুসাময়ব্ ক্তব্ন 
েুসক্তলে আল-আউক্তে < আব্েুল্লাহ ক্তব্ন বু্রাময়ো < তার ক্তপতা (বু্রাময়ো ক্তব্ন আল-
হুসাময়ব্) হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত: 
 

আল-তাব্ারী আোমের জাক্তনময়মেন গয, োরহাব্-মক হতযা কমরক্তেল আলী ইব্মন আবু্-
তাক্তলব্।   
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ইোে েুসক্তলমের (৮২১-৮৭৫ সাল) ব্িথনা: [6] 
ইোে েুসক্তলমের ব্িথনা (সক্তহ েুসক্তলে: নম্বর-০১৯:৪৪৫০) েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-
তাব্ারী ও আল ওয়াক্তকক্তের ব্িথনারই অনুরূপ, ক্তকন্তু ঘিনার পূিথ ক্তব্ব্রি গসখামন 
অনুপক্তস্থত (পব্থ-১২১)। ইোে েুসক্তলমের এই েীঘথ হাক্তেমসর ব্িথনা েমত োরহাব্-মক 
খুন কমরক্তেল আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্।  
 

তাাঁর ব্িথনা েমত, োরহামব্র সামর্ প্রর্মে যুদ্ধ কমরক্তেমলন আক্তের নামের েুহাম্মমের 
এক অনুসারী, ক্তযক্তন ক্তেমলন এই হাক্তেস ব্িথনাকারী ইব্মন সালাোহ [<তার ক্তপতা সালাোহ 
ক্তব্ন আল-আকওয়া হইমত(পব্থ: ১১০)] এর আেল। লড়াইময়র সেয় আক্তের তার ক্তনমজর 
তরব্াক্তরর আঘামতই গুরুতর আহত হন ও েৃতুযব্রি কমরন। এই ঘিনায় েুহাম্মমের 
ক্তকেু অনুসারী যখন ব্লাব্ক্তল শুরু কমর গয, আক্তের ক্তজহামে অংেগ্রহি করমলও গযমহতু 
গস ক্তনমজই ক্তনমজর জীব্ন নাে কমরমে, তাই গস তার যাব্তীয় কমেথর সুফল গর্মক 
ব্ক্তিত হমব্। জব্ামব্ েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের ক্তনক্তশ্চত কমরন গয আক্তেমরর জনয 
অমপক্ষা করমে "ক্তিগুি পুরষ্কার!" 
 

এই েীঘথ হাক্তেমস আর গয-তর্যক্তি আেরা জানমত পাক্তর, তা হমলা, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ (পব্থ: 
১১১-১২৯) গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথন করার "োে ক্ততন ক্তেন পর" েুহাম্মে তাাঁর 
হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় খায়ব্ামরর জনপমের ওপর 
আগ্রাসী হােলার উমেমেয রওনা হময়ক্তেমলন। 
 

>>> ইসলামের ইক্ততহাস পড়ার সেয় গয অতযন্ত গুরুত্বপূিথ ক্তব্ষয়ক্তি সব্থোই েমন রাখা 
অতযন্ত প্রময়াজন, তা হমলা, "ইসলামের যাব্তীয় ইক্ততহাস একমপমে ও পক্ষপাতেুষ্ট 
(পব্থ:৪৪)!" এই ইক্ততহাসগুমলা পড়ার সেয় অক্ততক্তরি সজা  ও অনুসক্তন্ধৎসু না হমল 
এব্ং ক্তব্ক্তেন্ন উৎস গর্মক তর্য-উপাত্ত যাচাই না করমল গয গকামনা ব্যক্তিই ক্তব্ভ্রান্ত হমত 
ব্াধ্য!   
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12651-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4450.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_558.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_59.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_59.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_86.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_86.html
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ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) সম্পাক্তেত ও A. GUILLAUME অনুক্তেত েুহাম্মে 
ইব্মন ইোমকর 'ক্তসরাত' গ্রমন্থ খায়ব্ার যুমদ্ধর গয-উপাখযান ব্ক্তিথত হময়মে, তা পাঠ কমর 
খায়ব্ার যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ব্ীেৎস ও নৃেংস কেথকামণ্ডর প্রকৃত স্বরূপ 
জানা সম্ভব্ নয়। আর হাক্তেস গ্রন্থ? তার অব্স্থা আরও খারাপ [ক্তব্স্তাক্তরত: উের ইব্মন 
খাত্তামব্রঅক্তেপ্রায় (পব্থ: ১২১)!]। ইব্মন ক্তহোে সম্পাক্তেত “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ” ও 
সেস্ত হাক্তেস গ্রমন্থ (ক্তব্ক্তেন্নোমব্) খায়ব্ার যুমদ্ধর গয-উপাখযান ব্ক্তিথত হময়মে, তা পাঠ 
কমর সাধ্ারি পাঠকরা ক্তব্ভ্রান্ত হমত পামরন এই গেমব্ গয, খায়ব্ামরর োে েু'জন 
গলাকমক হতযা কমর আলী ও তার সঙ্গীরা খায়ব্ার যুদ্ধ জয় কমর গফমলক্তেমলন! ব্াস্তক্তব্কই 
এই গ্রন্থগুমলামত খায়ব্ার যুদ্ধ উপাখযামনর এই পযথাময়র ব্িথনায় োে েু'জন (োরহাব্ 
ও ইয়াক্তসর) ইহুক্তেমক হতযার ব্িথনা োড়া আর গকামনা সুক্তনক্তেথষ্ট তর্য গনই।  
 

ইব্মন ক্তহোে সম্পাক্তেত এই 'ক্তসরাত' গ্রমন্থর ৫১৮ পৃষ্ঠায় খায়ব্ার যুমদ্ধ গয গোি ১৮-
২০ জন েুহাম্মে-অনুসারী ক্তনহত হময়ক্তেমলন, তামের নাে ও গ ামের নাে উমল্লখ করা 
হময়মে। [7]। ক্তকন্তু, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কতজন ইহুক্তেমক হতযা কমরক্তেমলন, 
তার গকামনা উমল্লখ ইব্মন ক্তহোে সম্পাক্তেত এই ক্তসরাত, আল-তাব্ারীর ক্তসরাত ও 
হাক্তেস গ্রমন্থ গনই! গস কারমিই, "শুধু্" েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ক্তসরাত, আল-তাব্ারীর 
ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রন্থ পাঠ কমর "খায়ব্ার যুমদ্ধর ব্ীেৎসতা" সম্বমন্ধ সুস্পষ্ট ধ্ারিা 
পাওয়া সম্ভব্ নয়।  
 

ক্তব্ষয়ক্তি আর একিু গখালসা করা যাক: 
“সেস্ত্র নৃেংস ১৪০০ জমনর এক সন্ত্রাসী েল এক ক্তব্মেষ অেীষ্ট লমক্ষয একক্তি 
জনপমের ওপর অতক্তকথত আক্রেি চাক্তলময় ঐ জনপমের সেস্ত গলাকমের গয গকামনা 
েূমলয (জখে-হতযা-ব্ন্দী ও োস-োসীকরি) পরাস্ত কমর তামের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র 
সম্পক্তত্ত লুণ্ঠন করার অক্তেপ্রাময় ঐ জনপমের ওপর হােলা চাক্তলময়মে। তারা এখন এই 
জনপেব্াসীর গোরম ারায় উপক্তস্থত হময় তাাঁমের ব্াড়ী-ঘর (েু থ) গঘরাও কমর গরমখমে। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
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অতাঃপর ঐ আক্রান্ত জনপেব্াসী তাাঁমের প্রাি ও সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায় প্রািপি লড়াই 
কমর চমলমেন। তাাঁমের এই প্রক্ততরক্ষা এতিাই তীব্র ক্তেমলা গয, এই আক্রেিকারীরা পর 
পর েুই-ক্ততন ক্তেন গকামনা সুক্তব্মধ্ই করমত পামরক্তন (পব্থ: ১৩২)। অতাঃপর তামের 
সব্থাক্তধ্নায়ক তার এক ক্ষেতাব্ান অনুসারীমক গনতৃত্ব ক্তেময় এই জনপেব্াসীমের পরাস্ত 
করার জনয পাক্তঠময়মেন। অতাঃপর গসই ক্ষেতাব্ান অনুসারী ও তার সঙ্গীরা ক্তব্পুল 
ব্ীরমত্ব োে েু'জন ব্যক্তিমক হতযা কমর গসই জনপে েখল কমর গফমলক্তেমলন - এেন 
ব্িথনা উদ্ভি, অমযৌক্তিক ও ক্তনাঃসমন্দমহ সমতযর অপলাপ।”  
 

অনযক্তেমক,  
আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনা অমনক গব্ক্তে স্বে, প্রািব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত। আল-ওয়াক্তকক্তের 
ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, আলী ও তার সহমযা ীরা খায়ব্ামরর 
জনপেব্াসীর আল-হাক্তরর্, োরহাব্, উসাময়র, ইয়াক্তসর ও আক্তের োড়াও ইহুক্তেমের 
আরও ব্হু গলাকমক হতযা কমরক্তেমলন। 
 

প্রশ্ন ক্তেল: 
"েুহাম্মে ও আলীর গনতৃমত্ব খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ ইহুক্তে জন মির গোি কতজন 
গলাকমক নৃেংসোমব্ হতযা করার পর েুহাম্মমের প্রক্ততশ্রুত "এই আসন্ন ক্তব্জয়" সম্পন্ন 
হময়ক্তেমলা? আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ ও তাাঁর সঙ্গীমের এই ক্তব্জয় ও ব্ীরমত্বর 'রিেূলয' 
কত ক্তেমলা?" 
 

এই প্রশ্নক্তির সুক্তনক্তেথষ্ট জব্াব্ আেরা জানমত পাক্তর আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায়। 
তাাঁর ব্িথনা েমত, খায়ব্ার যুমদ্ধ গোি ৯৩ জন ইহুক্তেমক নৃেংসোমব্ হতযা করা হময়ক্তেল। 
এমের অক্তধ্কাংেমকই হতযা করা হময়ক্তেল এই 'নািায়'। তাাঁর ব্িথনােমত েুসলোনমের 
গোি ক্তনহমতর পক্তরোি ১৫ জন, অক্তধ্কাংেই এই নািায়। [8] 
 

অর্থাৎ প্রশ্নক্তির জব্াব্ হমলা:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_54.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_54.html
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"আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্ ও তাাঁর সঙ্গীমের এই ক্তব্জয় ও ব্ীরমত্বর 'রিেূলয' ক্তেমলা 
খায়ব্ামরর অসংখয গলাকমক ব্ন্দী কমর োস ও োসীকরি ও তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তত্ত 
লুণ্ঠন করা োড়াও প্রায় ক্ততরানবু্বই জন ইহুক্তেমক নৃেংসোমব্ হতযার গহাক্তল গখলা!" 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 

The detailed narrative of Al-Waqidi: [3] 
‘It was the fortress of Marhab. It was said: Marhab appeared like a 
competing stallion reciting rajaz verse: 
Khaybar knows that I am Marhab of the piercing weapons, 
A proven brave, I will strike sometimes, and sometimes will be 
struck. 
 

He called for a duel. Muhammad b Maslama said, “O Messenger of 
God, I am a wronged and angry person. My brother was killed 
yesterday, so permit me to fight Marhab for he is a killer of my 
brother.” The Messenger of God permitted him to duel. He prayed 
for him and gave him his sword. Muhammad went out shouting, “O 
Marhab, did you call for a duel?” He said, “Yes.” Marhab came out 
to him reciting rajaz. ---Marhab was wearing armor that was rolled 
up. Muhammad struck the thighs of Marhab and cut them. It was 
said: Muhammad b Maslama protected himself with the shield – the 
armor from Marhab’s legs was pulled up when he raised his hand 



284 
ধর্মকারী ইবুক 

with the sword, and Muhammad bent with the sword and cut his 
two legs, and Marhab fell. Marhab said, “Finish me off, O 
Muhammad!” Muhammad replied, “Taste death, just as my brother 
Mahmud tasted it!” and he walked past him. Then Ali passed by and 
struck off his head, and took his booty.  
 

They quarreled before the Messenger of God about his booty. 
Muhammad b Maslama said, “O Messenger of God, surely I cut of 
his legs and left him only that he may taste the bitterness of the 
sword and the violence of death just as my brother did, for he stayed 
three days dying. Nothing prevented me from finishing him off. I 
could have finished him off after I cut his legs.” Ali said, “He is 
truthfull. I cut off his head after his legs had been cut off.” The 
Messenger of God gave Muhammad b Maslama Marhab’s sword, 
shield, cap and helmet. The family of Muhammad b Maslama has his 
sword, and with it a document – no one knew what it was until one 
of the Jews of Tayma read it. It said: This is the sword of Marhab. 
Whoever tastes it will die.  
 

Muhammad b al-Fadl related to me from his father from Jabir, and 
Zakarriyya b Zayd related to me from Abdullah b Abi Sufyan, from 
his father, from Salama b Salama; and Mujammi b Yaqub from his 
father from Mujammi b Haritha. They all said that Muhammad b 
Maslama killed Marhab.    
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They said: Usayr appeared. He was a strong man though he was 
short, and he began to shout, “Is there anyone for a duel?” 
Muhammad b Maslama went out to him and they exchanged strokes 
and Muhammad b Maslama killed him.  
 

Then Yasir came out. He was among the vigorous. He had a spear 
to keep back the Muslims. Ali went out to him and al-Zubayr said, 
“I entreat you leave him to me.” So Ali did. Yasir approached with 
his spear and drove the people with it. Al-Zubayr dueled him. Safiyya 
said, “O Messenger of God, it makes me sad. My son will be killed, 
O Messenger of God.” He said, “Rather your son will kill him.” He 
said: They fought each other and al-Zubayr killed him. The 
Messenger of God said to him, “May your Ransom be your uncle and 
aunt.” Then he added, “To every prophet is a disciple, and al-Zubyr 
is my disciple and the son of my aunt.”  
 

When Marhab and Yasir were killed the Messnger of God said, 
“Rejoice! Khaybar welcomes and facilitates.”  
 

Then Amir came out: He was a tall man. When Amir appeared, the 
Messenger of God said, “Do you think he is five arm lengths?” He 
called for a duel, brandishing his sword. He wore armor covered in 
Iron. He shouted, “Who will contest me?” The people recoiled from 
him. Ali went out to him and struck him. But all that did nothing 
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until he struck his legs. Then he fell down, and Ali finished him off 
and took his weapons.  
 

Al-Harith, Marhab, Usayr, Yasir and Amir were killed with many 
people from the Jews – but those who were named were mentioned 
because they were the brave ones. Those were all in the fortress of 
Naim.’  
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
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[3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৫৫-৬৫৮; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৪ 
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.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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[4] ‘ক্তহোে ক্তব্ন উরওয়া আল-যুব্াময়র ক্তেমলন উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র পুে। ক্ততক্তন আনুোক্তনক ৬৮০ 
ক্তিষ্টামব্দ (ক্তহজক্তর ৬১ সাল) েক্তেনায় জেগ্রহি কমরন, েৃতুযব্রি কমরন ৭৬৩ ক্তিষ্টামব্দ (ক্তহজক্তর ১৪৬ সাল) 
ব্া োমে। ক্ততক্তন ক্তেমলন এক েুহাক্তেস ও আইনজ্ঞ (transmitter of traditions and a jurist)’।  
[5] Ibid: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক” গলখক: আল-তাব্ারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৯-১৫৮১ 
[6] ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) - সক্তহ েুসক্তলে: হাক্তেস নম্বর-০১৯:৪৪৫০ 
 

অমনক ব্ড় হাক্তেস- এই পমব্থর প্রাসক্তগ ক অংে: 
‘It has been narrated on the authority of Ibn Salama. He heard the tradition from 
his father who said: We arrived at Hudaibiya with the Messenger of Allah (may 
peace be upon him) and we were fourteen hundred in number. -------------Thus, I 
reached Medina ahead of him.  By God, we had stayed there only three nights 
when we set out to Khaibar with the Messenger of Allah (may peace be upon 
him). ------- 
 

Salama continued: When we reached Khaibar, its king named Marhab advanced 
brandishing his sword and chanting: Â Khaibar knows that I am Marhab (who 
behaves like). A fully armed, and well-tried warrior. When the war comes 
spreading its flames.  
My uncle, Amir, came out to combat with him, saying: Khaibar certainly knows 
that I am 'Amir, a fully armed veteran who plunges into battles. They exchanged 
blows. Marhab's sword struck the shield of 'Amir who bent forward to attack his 
opponent from below, but his sword recoiled upon him and cut the main artery: 
in his forearm which caused his death. Salama said: I came out and heard some 
people among the Companions of the Holy Prophet (may peace be upon him) as 
saying: Amir's deed has gone waste; he has killed himself. So I came to the Holy 
Prophet (may peace be upon him) weeping and I said: Messenger of Allah. Amir's 
deed has gone waste. The Messenger (may peace be upon him) said: Who passed 
this remark? I said: Some of your Companions. He said: He who has passed that 
remark has told a lie, for 'Amir there is a double reward.  
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Then he sent me to 'Ali who had tore eyes, and said: I will give the banner to a 
man who loves Allah and His Messenger or whom Allah and His Messenger love. 
So I went to 'Ali, brought him beading him along and he had sore eyes, and I 
took him to the Messenger of Allah (may peace be upon him), who applied his 
saliva to his eyes and he got well. The Messenger of Allah (may peace be upon 
him) gave him the banner (and 'Ali went to meet Marhab in a single combat). 
The latter advanced chanting: Khaibar knows certainly that I am Marhab, a fully 
armed and well-tried valorous warrior (hero). When war comes spreading its 
flames. 'Ali chanted in reply: I am the one whose mother named him Haidar, (And 
am) like a lion of the forest with a terror-striking countenance. I give my 
opponents the measure of sandara in exchange for sa' (i.e. return the attack with 
one that is much more fierce). The narrator said: 'Ali struck at the head of Marhab 
and killed him, so the victory (capture of Khaibar) was due to him. This long 
tradition has also been handed down Through a different chain of transmitters.’ 
 

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12651-sahih-
muslim-book-019-hadith-number-4450.html 
[7] Ibid: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ৫১৮ 
[8] Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৯৯-৭০০; ইংমরক্তজ অনুব্াে: 
Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); 
পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫ 

 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12651-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4450.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12651-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4450.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12651-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4450.html


289 
ধর্মকারী ইবুক 

১৩৫: খায়ব্ার যুদ্ধ-৬: 'ক্তজহাে' এর ফক্তজলত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একেত নয় 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা খায়ব্ার যুদ্ধ উপাখযামনর আমলাচনার 
প্রাক্কামল  ব্থেমর আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র গয-ব্ীরত্ব ার্ার উপাখযান প্রচার কমরন, 
তার "রি েূলয" কত ক্তেমলা; স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও আলী 
ইব্মন আবু্ তাক্তলব্-এর গনতৃমত্ব েুহাম্মে অনুসারীরা খায়ব্ামরর অসংখয গলাকমক ব্ন্দী 
কমর োস ও গযৌনোসীকরি ও সেস্ত সম্পক্তত্ত লুণ্ঠন করা োড়াও তাাঁমের গোি কতজন 
ক্তনরপরাধ্ ব্যক্তিমক অোনুক্তষক নৃেংসতায় হতযা কমরক্তেমলন; কী কারমি শুধু্ ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ ক্তিষ্টাব্দ) সম্পাক্তেত “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, আল-তাব্ারীর ক্তসরাত 
ও সেস্ত েুখয হাক্তেস গ্রন্থ পমড় খায়ব্ার যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ব্ীেৎস 
নৃেংস কেথকামণ্ডর প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব্ নয় - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র 
পমব্থ করা হময়মে। 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) ব্িথনা: [1] [2] [3]    
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৪) পর: 
 

ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক < ব্ানু আসলাে গ ামের আব্েুল্লাহ 
ক্তব্ন আক্তব্ ব্কর হইমত ব্ক্তিথত:  
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ব্ানু আসলাে গ ামের অন্তেুথি ব্ানু সাহে গ ামের গলামকরা আল্লাহর নব্ীর কামে 
আমস ও ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, আল্লাহর কসে আেরা খরা-তাক্তড়ত জন ি ও 
ক্তনাঃসম্বল (ইব্মন ক্তহোে: ‘--আল্লাহর নব্ীর কামে আমস ও অক্তেমযা  কমর গয, তারা 
যুদ্ধ কমরমে, ক্তকন্তু গকামনা ক্তকেুই অজথন করমত পামরক্তন')।" ক্তকন্তু তারা গেমখ গয, 
আল্লাহর নব্ীর কামে এেন ক্তকেু গনই, যা ক্ততক্তন তামের ক্তেমত পামরন।  
 

তাই আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গহ আল্লাহ, তামের অব্স্থা তুক্তে জামনা - তামের গকামনা 
েক্তি গনই ও আোর কামে এেন ক্তকেু গনই, যা আক্তে তামেরমক ক্তেমত পাক্তর। খায়ব্ামর 
সব্থমশ্রষ্ঠ েু থক্তি তুক্তে তামের [ক্তব্জময়র] জনয উেুি কমরা, এেন একক্তি গযখামন আমে 
প্রচুর পক্তরোি খােয ও চক্তব্থযুি োংস।" পরক্তেন সকামল আল্লাহ তামের [ক্তব্জময়র] জনয 
যা উেুি কমর, তা হমলা - আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থ। খায়ব্ামর এেন গকামনা েু থ ক্তেল 
না, গযখামন এর গচময় অক্তধ্ক পক্তরোি খােয ও চক্তব্থযুি োংস েজুত ক্তেমলা।’    
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [3]  
'আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থক্তি ক্তেল আল-নািায়। ইহুক্তেমের এই েুম থ ক্তেমলা খােয, োংস, 
 ব্াক্তেপশু ও সাজসরোে। এর গেতমর ক্তেল পাাঁচ েত সসনয। গলামকরা (েুসলোন) 
ক্তেমনর পর ক্তেন যুদ্ধাব্স্থায় অব্স্থান কমর, ক্তকন্তু একোে গয-খাব্ারক্তি তারা গখমত পায়, 
তা হমলা 'আল-আলাফ'। [4]  
 

েুয়াক্তত্তব্ আল-আসলাক্তে হইমত ব্ক্তিথত:  
আেরা আল-আসলাে গ ামের জন ি, যখন আেরা খায়ব্ামর গপৌঁোই, তখন ক্তেলাে 
ক্তনাঃস্ব। আেরা েে ক্তেন যাব্ৎ নািার েু থগুমলার কামে গর্মকক্তে, ক্তকন্তু আেরা গতেন 
গকামনা খাব্ার গখমত পাইক্তন। আসলাে গ ামের গলামকরা আসো ক্তব্ন হাক্তরর্া-মক গডমক 
আমন ও ব্মল, "আল্লাহর নব্ী েুহাম্মমের কামে যাও ও তাাঁমক ব্মলা গয, আসলাে-এর 
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গলামকরা তাাঁমক সালাে জাক্তনময়মে, আর তাাঁমক জানাও গয, আেরা কু্ষধ্ার জ্বালায় 
সমূ্পিথরূমপ িান্ত ও েুব্থল।" 
 
বু্রাময়ো ক্তব্ন আল-হুসাময়ব্ ব্মল, "আল্লাহর কসে, আক্তে আজমকর েত এেন অব্স্থা 
কখমনাই প্রতযক্ষ কক্তরক্তন, আরব্রা এক্তি যা করমে!" ক্তহন্দ ক্তব্নমত হাক্তরর্া ব্মল, "আল্লাহর 
কসে, আোরা আো করক্তেলাে গয, আল্লাহর নব্ীর এই ক্তেেন হমব্ আোমের উন্নক্ততর 
চাক্তব্কাক্তঠ।" অতাঃপর আসো ক্তব্ন হাক্তরর্া তাাঁর কামে আমস ও ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, 
আসলাে গ ামের গলামকরা ব্লমে: 'ক্তনক্তশ্চতই আেরা কু্ষধ্ার জ্বালায় সমূ্পিথরূমপ িান্ত ও 
েুব্থল, সুতরাং আপক্তন আোমের জনয আল্লাহমক ব্লুন।" 
 
আল্লাহর নব্ী তামের জনয গোয়া কমরন ও ব্মলন, "আল্লাহর কসে, আোর হামত 
এেন ক্তকেু গনই, যা আক্তে তামেরমক ক্তেমত পাক্তর।" তারপর ক্ততক্তন গলাকমের সম্পমকথ 
ক্তচৎকার কমর ব্মলন, "মহ আল্লাহ, খায়ব্ামর সব্থমশ্রষ্ঠ েু থক্তি তামের জনয উেুি কমরা, 
গযখামন আমে অমনক খােয ও োংস।" অতাঃপর ক্ততক্তন যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি আল-হুব্াব্ ক্তব্ন 
আল-েুনক্তধ্র ক্তব্ন আল-জােুহ-মক গেন ও ক্ততক্তন গলাকমের উজ্জীক্তব্ত কমরন; অতাঃপর 
আল্লাহ আোমের জনয আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থ ক্তব্জয় অজথন না করা পযথন্ত আেরা 
প্রতযাব্তথন কক্তরক্তন। 
 

উমম্ম েুতা আল-আসলাক্তেয়া ব্মলমে গয, গস অনযানয েক্তহলামের সমঙ্গ আল্লাহর নব্ীর 
খায়ব্ার অক্তেযান প্রতযক্ষ কমরক্তেমলা, গস ব্মলমে: প্রকৃতপমক্ষই আক্তে আসলাে গ ামের 
গলাকমের গেমখক্তে, যখন তারা আল্লাহর নব্ীর কামে তামের েুরব্স্থার ক্তব্ষময় অক্তেমযা  
করক্তেমলা। আল্লাহর নব্ী গলাকমের উজ্জীক্তব্ত কমরন ও গলামকরা উজ্জীক্তব্ত হয়। আক্তে 
গেমখক্তে গয, আসলাে গ ামের গলামকরাই প্রর্ে আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থর ক্তনকি 
গপৌঁমে, যার েমধ্য ক্তেল পাাঁচেত সসনয। যতক্ষি পযথন্ত না আল্লাহ তা েখল কমর গনয়, 
ততক্ষি পযথন্ত গসক্তেন সূযথ অস্তক্তেত যায়ক্তন। 
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- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> ব্ানু আসলাে গ ােক্তি ক্তেমলা ব্ানু গখাজা গ ামেরই এক অংে, যারা েুহাম্মমের 
সামর্ গজািব্দ্ধ ক্তেমলন (ক্তব্স্তাক্তরত: 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: চুক্তি েঙ্গ -পাাঁচ [পব্থ- ১২৯]!’); 
তামের এলাকা ক্তেল েক্তেনা ও েক্কার পক্তশ্চে অিমল [5]।  েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-
তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, খায়ব্ার 
যুমদ্ধর প্রাক্কামল ব্ানু আসলাে গ ামের অন্তেুথি ব্ানু সাহে গ ামের গলামকরা আল্লাহর 
নব্ীর কামে এমস তামের েুরব্স্থার কর্া জানায় ও তাাঁমক অক্তেমযা  কমর এই ব্মল গয, 
তারা যুদ্ধ কমরমে ক্তকন্তু তারা গকামনা ক্তকেুই আয়ত্ত করমত পামরক্তন। তারা েেক্তেন যাব্ত 
প্রায় অনাহামর-অধ্থাহামর জীব্ন অক্ততব্াক্তহত করমে ও সমূ্পিথরূমপ িান্ত ও পক্তরশ্রান্ত হময় 
পমড়মে।  
 

তামের এই েুরব্স্থার কর্া শুমন েুহাম্মে আল্লাহর কামে গোয়া কমরন এই ব্মল গয, 
আল্লাহ গযন তামেরমক খায়ব্ামরর সব্মচময় খােয ও সম্পেোলী েু থক্তি েখমলর ব্যব্স্থা 
কমর তার গেতমরর সেস্ত খােয ও সম্পে লুণ্ঠন কারার গতৌক্তফক োন কমরন!  
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, 
তা হমলা - খায়ব্ামরর জনপেব্াসী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর আক্রেি করমত 
আমসনক্তন। তাাঁরা ক্তনরপরাধ্। আক্রেিকারী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্থ-
১৩০)। েুহাম্মে তাাঁর হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের অতযন্ত হতাোগ্রস্ত 
পক্তরক্তস্থক্তত গর্মক উত্তরি ও তাাঁর নব্ী-ম ৌরব্ ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর প্রাক্কামল 'সুরা আল-ফাতাহ' রচনা কমর 
তাাঁর ঐ অনুসারীমের গয "লুমির োল-এর ওয়াো কমরক্তেমলন (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্থ- ১২৪)”, 
তারই পূিথতা প্রোমনর প্রময়াজমন খায়ব্ামরর এই ক্তনরপরাধ্ সম্পেোলী ইহুক্তে জন মির 
ওপর েুহাম্মমের এই আগ্রাসী আক্রেি!  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_59.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_91.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_91.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
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উেুি েক্তি প্রময়াম  অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর আক্রেি চাক্তলময় তাাঁমের খুন, জখে, 
োস ও গযৌন োসী-করি, সম্পে লুণ্ঠন, ক্তনরীহ ব্াক্তিজয গফরত ব্ক্তনকমের কামফলায় 
রাহাজাক্তন, খুন, তাাঁমের ধ্মর ক্তনময় এমস েুক্তিপি োক্তব্ - ইতযাক্তে সেস্তই ইসলােী ক্তব্ধ্ামন 
'ক্তজহাে' নামের সব্থমশ্রষ্ঠ সৎকমেথর অংে। 
 

েৃত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 'ক্তজহাে' নামের এই অতযন্ত অোনক্তব্ক ও ব্ীেৎস 
কেথকাণ্ড সম্পন্ন করার কারমি পুরসৃ্কত হময় এখন তাাঁর ব্ক্তিথত জান্নাত নামের অনন্ত 
সুমখর লীলােূক্তেমত অক্তত েমনারে নহমরর পামের আঙু্গমরর ব্া ামন ব্মস েেযপান ও 
আঙুর গখমত গখমত অননয সুন্দরী অ ক্তিত হুক্তরমের সামর্ গযৌনকেথ সম্পন্ন করমেন, 
নাক্তক অসংখয ক্তনরপরাধ্ োনুষমের ওপর ব্ীেৎস অতযাচার, ক্তনপীড়মনর ও হতযা করার 
কারমি তাাঁর ব্ক্তিথত জাহান্নাে নামের অনন্ত আযামব্র কারা ামর োহয আলকাতরার জাো 
পক্তরধ্ান ও েুখেণ্ডল আগুমন আেন্ন অব্স্থায় (কুরান:১৪:৫০) গঢাাঁক ক্ত মল পুাঁজ-মেোমনা 
পাক্তন পানসহ (কুরান:১৪:১৬-১৭ ও ১৮:২৯) যাব্তীয় ব্ীেৎস োক্তস্ত (পব্থ: ২৬) গো  
করমেন, তা জানা কখমনাই সম্ভব্ নয়।  
 

ক্তকন্তু, যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা: 
 

১) গয-েুহাম্মে সহায় সম্বলহীন অব্স্থায় (পব্থ: ৪২) রামতর অন্ধকামর চুক্তপচুক্তপ েক্তেনায় 
পাক্তলময় এমসক্তেমলন, তাাঁর আক্তব্ষৃ্কত এই 'ক্তজহাে-এর কলযামি’ োে েে ব্েমর (৬২২-
৬৩২ সাল) ক্ততক্তন ক্তনমজমক তৎকালীন আরমব্র সব্মচময় ক্ষেতাধ্র ব্যক্তি ক্তহসামব্ 
প্রক্ততক্তষ্ঠত করমত সক্ষে হময়ক্তেমলন!  
 

২) গয-েুহাম্মে সহায় সম্বলহীন অব্স্থায় প্রায় এক ব্মস্ত্র েক্তেনায় পাক্তলময় এমসক্তেমলন, 
সাোনয ব্াসস্থান ও েরিমপাষমির জনয যামক প্রক্ততক্তনয়ত ক্তনেথর করমত হময়ক্তেমলা 
েক্তেনাব্াসী স্বল্প আময়র অনুসারীমের ওপর, গসই ক্তনাঃসম্বল েুহাম্মে তাাঁর আক্তব্ষৃ্কত এই 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=14&&ano=52&&st=45&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=14&&ano=52&&st=15&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=18&&ano=110&&st=15&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/02/blog-post_4476.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_8763.html
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'ক্তজহাে'-এর কলযামি োে েে ব্েমর আরমব্র সব্মচময় সেল ও সেৃদ্ধোলী ব্যক্তিমের 
একজন ক্তহসামব্ ক্তনমজমক প্রক্ততক্তষ্ঠত করমত গপমরক্তেমলন! এক ক্তনাঃসম্বল োনুমষর অব্স্থান 
গর্মক েুহাম্মে এই েে ব্েমর এতিাই সেল ও সেৃদ্ধোলী হময়ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন এই 
সেময়র েমধ্য একুে জন েক্তহলামক ক্তব্ব্াহ কমর তাাঁমেরমক পেীর েযথাো ক্তেময় তাাঁমের 
প্রমতযকমক সেল অন্ন-ব্স্ত্র-ব্াসস্থানসহ যাব্তীয় েরিমপাষমির গজা ান ক্তেমত পারমতন; 
েৃতুযকামল ক্তযক্তন নয় জন পেী জীক্তব্ত গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন (পব্থ:১০৮)।  
 
জ মতর প্রায় সকল েুহাম্মে-অনুসারী ও ব্হু অেুসক্তলে েৃঢ়োমব্ ক্তব্শ্বাস কমরন গয, 
েুহাম্মে ক্তেমলন এক অসেল েক্তরে পাক্তর্থব্ ক্ষেতা-মলাে-লালসাহীন ব্যক্তি, যার সমূ্পিথ 
ক্তব্পরীত ক্তচে আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট!  
 

"Poor Muhammad is a Myth!" 
 

৩) আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনা ও 'োস, হতযা ও হােলার আমেে' এর  ত এক 
েত আিক্তি পমব্থর আমলাচনায় ক্তব্ক্তেন্ন সেময় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, "ক্তজহামের 
এই ফক্তজলত" েুহাম্মে শুধু্ একই গো  কমরনক্তন! ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের 'চাক্তহোর 
প্রক্তত' সব্থোই লক্ষয রাখমতন। এক ক্তব্মেষ ক্তনয়মে ক্তজহামে অংেগ্রহিকারী েুহাম্মমের 
সকল অনুসারী ক্তজহামের এই ফক্তজলত উপমো  করমতন। কী গসই ক্তব্মেষ ক্তনয়ে, তার 
আমলাচনা 'সন্ত্রাসী নব্যাো (পব্থ: ২৮)' পমব্থ করা হময়মে। ফলশ্রুক্ততমত আেরা গেখমত 
পাই, গযসব্ েুহাম্মে-অনুসারী েুহাম্মমের আমেমে সহায়-সম্বলহীন অব্স্থায় েক্তেনায় 
ক্তহজরত কমরক্তেমলন, গকামনারূপ সৎ-উপাজথনক্ষে গপোয় ক্তনযুি না গর্মকও োে েে 
ব্েমর তারা চূড়ান্ত ক্ষেতা ও সেলতায় উন্নীত হমত গপমরক্তেমলন এই 'ক্তজহাে'-এরই 
কলযামি।  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_3.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/03/blog-post_8.html
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েুহাম্মমের েৃতুযর পর একো ক্তনাঃসম্বল এই েুহাক্তজর েুহাম্মে অনুসারীরা 'ক্তজহামের 
ফক্তজলমত' োসমকর েযথাোয় উন্নীত হমত গপমরক্তেমলন; অতাঃপর তারা েুহাম্মমের এই 
ক্তব্মেষ ফেুথলাক্তি ব্যব্হার কমর ক্তেক্তিক্তেমকর অক্তব্শ্বাসী জন িমের অোনুক্তষক নৃেংসতায় 
পরাস্ত কমর আরব্ সাম্রাজযব্াে প্রক্ততষ্ঠার োধ্যমে তামের ক্ষেতা ও জীক্তব্কার সুেূরপ্রসারী 
ব্যব্স্থা করমত গপমরক্তেমলন। ক্তকন্তু কামলর পক্তরক্রোয় এ ার েত ব্েমররও গব্ক্তে সেয় 
ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত র্াকার পমরও েুহাম্মমের েতব্ামে ক্তব্শ্বাসী েুসলোন সম্প্রোময়র 
ব্তথোন সােক্তগ্রক অব্স্থান গকার্ায়, তার আমলাচনা 'কুরামনর ফক্তজলত(পব্থ-১৫)!' পমব্থ 
করা হময়মে। 
 

>> খাক্তেজামক ক্তব্ব্াহ করার পর গর্মক েৃতুযকাল অব্ক্তধ্ েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ 
জীক্তব্কার প্রময়াজমন কখমনা গকামনা উপাজথনক্ষে গপোয় ক্তলপ্ত ক্তেমলন, এেন ইক্ততহাস 
গকার্াও খুাঁমজ পাওয়া যায় না। খাক্তেজামক ক্তব্ময়র পর তাাঁর েরিমপাষি চলমতা খাক্তেজার 
সম্পে ও অনুগ্রমহ। চক্তল্লে ব্ের ব্য়মসর পর তাাঁর গপো ক্তেল, "ধ্েথপ্রচার!" জ মতর 
সকল পীর-ফক্তকর-কামেল-গুরু-ব্াব্াজীমের গপোর েতই! এই সকল পীর-ফক্তকর-
কামেল-গুরু-ব্াব্াজীমের সামর্ েুহাম্মমের গপোর ক্তব্মেষ পার্থকয এই গয, তাাঁমের 
তুলনায় েুহাম্মে অমনক অমনক গব্ক্তে সফল (পব্থ: ১৪)! কুরান, ক্তসরাত ও হাক্তেমসর 
ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, েুহাম্মে ক্তব্ন আব্েুল্লাহ তাাঁর েিমের 
'ক্তব্শ্বাস-মক' পুমরাপুক্তর ব্যব্হার কমর োে েে ব্েমর আরমব্র সব্মচময় সেৃদ্ধোলী 
ব্যক্তিমের একজন ক্তহসামব্ ক্তনমজমক প্রক্ততক্তষ্ঠত করমত গপমরক্তেমলন। েুহাম্মে "তাাঁর 
গপোয়" জ মতর সব্মচময় সফলকাে (Successful) ব্যক্তিমের একজন। শুধু্ 
'ধ্েথপ্রচার' গপোয় গকামনা সচ্চক্তরে ও নযায়ব্ান প্রচারমকর জীক্তব্কার ব্যব্স্থা হয় না, 
যক্তে না গসই প্রচারক ‘তাাঁর েিমের ব্যব্হার কমর' তাাঁর ক্তনমজর জীক্তব্কার একিা ব্যব্স্থা 
করমত পামরন।  
 

েুহাম্মে তা অতযন্ত েক্ষতার সমঙ্গ সুচারুরূমপ সম্পন্ন করমত গপমরক্তেমলন।  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_9285.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_175.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_175.html
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা 
অনুব্ামের সামর্ আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও 
সংযুি করক্তে। আল-তাব্ারী ও ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি 
ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 
 

The narrative of Al-Tabari: [1]  
‘According to Ibn Humayd < Salamah <Muhammad ibn Ishaq 
<Abdullah b Abi Bakr – a member of the Aslam: The Banu Sahm, 
who were a part of Aslam came to the Messenger of God and said, 
“Messenger of God, by God we have been struck by drought and 
possses nothing.” But they found that the Messenger of God had 
nothing to give them. So the Prophet said: “O God, Though Knowest 
their condition – that they have no strength and I have nothing to 
give them. Open to them [for conquest] the greatest of the fortresses 
of Khaybar, the one most abounding in food and fat meat.” The next 
morning God opened the fortress of Al-Sab b Muadh for them [to 
conquer]. There was no fortress in Khaybar more abounding in food 
and fat meat than it.’        
 

The detailed narrative of Al-Waqidi: [3] 
‘The fortress of al-Sab b Muadh was in al-Nata. Within the fortress 
of the Jew were food, fat, cattle and utensils. There were five 
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hundred soldiers in it. The people (Muslims) had stayed for days 
fighting, but the only food they ate was al-Alaf [4]. Muattib al-Aslami 
said: We were a people of the Aslam, destitute when we arrived in 
Khaybar. We stayed ten days at the fortress of Nata and we did not 
eat any food. The Aslam sent for Asma b Haritha and said, “Go to 
Muhammad, the Messenger of God, and say that the Aslam extend 
to you greetings, and inform him that we are exhausted from hunger 
and weakness.” Burayda b al-Husayb said, “By God, I have never saw 
such an affair as today, and Arabs doing this!” Hind binte Haritha 
said, “By God, we hoped that a mission to the Messenger of God 
would be a key for the better.”  So Asma bt Haritha came to him 
and said, “O Messnger of God the Aslam say: Surely we are exhausted 
from hunger and weakness, so ask God for us.” The Messnger of God 
prayed for them and said, “By God, there is nothing in my hands 
that I can hand them.” Then he shouted with the people and said, 
“O God, open for them the greatest fortress containing more food 
and more fat.” Then he handed the flag to al-Hubab b al-Mundhir b 
al-Jamuh, and he charged the people, and we did not return until 
God conquered the fortress of al-Sa’b b Muadh for us. Umm Muta 
al-Aslamiyya, who said that she had witnessed Khaybar with the 
Messenger of God and other women, said: Indeed I saw the Aslam 
when they complained to the Messenger of God of the misfortune 
of their situation. The Messenger of God charged the people and the 
people rose. I saw the Aslam were the first to reach the fortress of 
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al-Sab b Muadh in which were five hundred soldiers. The sun did 
not set on that day until God conquered it.’  
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৭৭ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[2] অনুরূপ ব্িথনা: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN ০-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১২  
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৫৮-৬৫৯; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৫ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[4] 'আল-আলাফ' - ঘাস-আ াো-েুট্টা জাতীয় ক্তব্ক্তেন্ন উক্তদ্ভে ক্তেশ্রমি সতক্তর এক ধ্রমির পশু খােয। 
[5] Ibid “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী; গনাি নম্বর ২৯৭, পৃষ্ঠা (Leiden) - 
১৫৩১ 

 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/quran.com/1
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১৩৬: খায়ব্ার যুদ্ধ-৭: “আল্লাহু আকব্র”- এক আতমের নাে! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে– একেত েে 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

খায়ব্ার যুমদ্ধর প্রাক্কামল ব্ানু আসলাে গ ামের অন্তেুথি ব্ানু সাহে গ ামের গলামকরা 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)-এর কামে কী অক্তেমযা  কমরক্তেমলন; 
তামের গসই অক্তেমযাম র জব্ামব্ েুহাম্মে 'তাাঁর' আল্লাহর কামে কী গোয়া কমরক্তেমলন; 
রামতর অন্ধকামর চুক্তপচুক্তপ েক্তেনায় পাক্তলময় আসা ক্তনাঃসম্বল েুহাম্মে তাাঁর কী 'োব্ােেথ' 
আক্তব্ষ্কামরর োধ্যমে োে েে ব্েমর (৬২২-৬৩২ সাল) তৎকালীন আরমব্র সব্মচময় 
ক্ষেতাধ্র, সেল ও সেৃদ্ধোলী ব্যক্তি ক্তহসামব্ ক্তনমজমক প্রক্ততক্তষ্ঠত করমত গপমরক্তেমলন - 
তার আমলাচনা আম র পমব্থ ('ক্তজহাে' এর ফক্তজলত!) করা হময়মে।  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৫) পর:  
 

উমম্ম েুতা আল-আসলাক্তেয়ার [অব্যাহত] ব্িথনা:  
“----এক েুাঃসাহসী যুদ্ধ সংঘক্তিত হয়। ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক ইয়াওো (Yawsha) 
নামের এক গলাক গব্র হময় আমস ও িন্দ্ব যুমদ্ধর আহ্বান কমর। হুব্াব্ ক্তব্ন আল-
েুনক্তধ্র তার সামর্ িন্দ্ব যুদ্ধ কমর। তারা এমক অপরমক আঘাত কমর ও হুব্াব্ তামক 
হতযা কমর। আল-যাওয়াল (al-Zayyal) নামের আর এক গলাক গব্ক্তরময় আমস। উোরা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_84.html
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ক্তব্ন উকব্া আল-ক্ত ফারী (Umara b Uqba al-Ghifari) অপ্রতযাক্তেতোমব্ আক্তব্েূথত 
হয় ও তার সামর্ িন্দ্ব যুদ্ধ কমর। আল-ক্ত ফারী তার োর্ার তালুমত আঘাত হামন।” - 
ইব্মন আক্তব্ সাব্রা (Ibn Abi Sabra) < ইোক ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ ফারওয়া 
হইমত < আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ হইমত < তার ক্তপতা হইমত 
প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক ব্মলমেন:  
 

'যখন আেরা আল-সা'ব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থ গপৌঁোই, েুসলোনরা ক্তেমলা খুব্ই কু্ষধ্াতথ ও 
সব্ খােযেব্যই ক্তেমলা েুম থর ক্তেতমর। আোমের সামর্ আল-হুব্াব্ ক্তব্ন আল-েুনক্তধ্র ক্তব্ন 
আল-জােুহ তামেরমক আক্রেি কমর, গস তখন আোমের যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি ধ্মর 
গরমখক্তেমলা ও েুসলোনরা তামক অনুসরি করক্তেমলা। তামের সামর্ প্রচণ্ড যুদ্ধাব্স্থায় 
আেরা গসখামন েুই ক্তেন অব্স্থান কক্তর।  
 

যখন তৃতীয় ক্তেন, আল্লাহর নব্ী তামের উমেমেয প্রতূযমষ রওনা হয়; ইহুক্তেমের েধ্য 
গর্মক এক ব্যক্তি জাহামজর োস্তুমলর েত সমু্মমখ এমস হাক্তজর হয়, তার হামত ক্তেমলা 
এক ব্ল্লে। এক েল গেৌড়ামনা গলাকমের (runners) সামর্ গস গব্র হময় আমস ও লক্ষয 
ক্তস্থর কমর তারা দ্রুত ক্ততমত তীর ক্তনমক্ষপ কমর। আেরা আল্লাহর নব্ীমক রক্ষা কক্তর, 
তারা বৃ্ক্তষ্টধ্ারার েত তীর ক্তনমক্ষপ কমর। তামের তীর ক্তনমক্ষপ ক্তেমলা পঙ্গপামলর েত, 
যামত আোর েমন হময়ক্তেমলা গয, তারা হয়মতা ক্ষান্ত গেমব্ না। তারা আোমের একমযাম  
আক্রেি কমর। 
 

েুসলোনরা ক্তপেু হমি যতক্ষমি না তারা আল্লাহর নব্ীর কামে ক্ত ময় গপৌঁমে, ক্ততক্তন ক্তেমলন 
োাঁক্তড়ময়। ক্ততক্তন তাাঁর গঘাড়ার ওপর গর্মক গনমে আমসন ও ক্তেোে তা ধ্মর রামখ, আর 
আল-হুব্াব্ তার অব্স্থামন গর্মক োণ্ডাক্তি ধ্মর রামখ। আল্লাহর কসে, তাাঁর গঘাড়া গর্মক 
গস তামের উমেমেয তীর ক্তনমক্ষপ ব্ন্ধ কমরক্তন।  
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আল্লাহর নব্ী েুসলোনমের উজ্জীক্তব্ত কমরন, তামেরমক 'ক্তজহামে' অনুপ্রাক্তিত কমরন ও 
উমত্তক্তজত কমরন। ক্ততক্তন তামের উিুদ্ধ করান এই ব্মল গয, আল্লাহ তাাঁমক খায়ব্ার 
ক্তব্জময়র প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেময়মে, যামত ক্ততক্তন তামের জনয তা লুণ্ঠন করমত পামরন [পব্থ- 
১২৩-১২৪]।  
গলামকরা একমে অগ্রসর হয়, যতক্ষমি না তারা আব্ার তামের েণ্ডাব্াহমকর কামে 
ক্তফমর আমস। আল-হুব্াব্ তামের সমঙ্গ েৃঢ়োমব্ অগ্রসর হয় ও ক্রো ত একিু একিু 
কমর তামের কাোকাক্তে আমস। ইহুক্তেরা পশ্চােপসরি কমর তামের আস্তানার ক্তেমক 
ক্তফমর যায়, যতক্ষমি না অেঙ্গল তামেরমক ক্তনেক্তজ্জত কমর, অতাঃপর তারা দ্রুত প্রস্থান 
কমর।  
 

তারা তামের েুম থর ক্তেতমর প্রমব্ে কমর ও তা তালাব্ন্ধ কমর ক্তনমজমের আব্দ্ধ কমর 
রামখ। তারা গেয়ামলর ওপর হাক্তজর হয়, যার একক্তি গেয়াল ক্তেল গেয়ামলর ব্াইমর; 
অতাঃপর তারা আোমের লক্ষয কমর প্রস্তর ক্তনমক্ষপ করা শুরু কমর, প্রচুর পক্তরোমি। 
তামের এই প্রস্তর ক্তনমক্ষমপর কারমি আেরা তামের েুম থর কাে গর্মক েুমর সমর আক্তস, 
যতক্ষমি না আেরা আল-হুব্াব্ এর আক্তে জায় াক্তিমত ক্তফমর যাই। 
 

অতাঃপর ইহুক্তেরা তামের ক্তনমজমের েমধ্য এমক অপরমক গোষামরাপ করা শুরু কমর। 
তারা ব্মল, "মকন আেরা ক্তনমজমের আব্দ্ধ রাখমব্া? নাইে েুম থর ক্তেতমর েৃঢ় েমনাোব্ 
ও সধ্যথেীল োনুষমেরমক হতযা করা হময়মে [পব্থ: ১৩৪]।" তারা েরি পি কমর গব্র 
হময় আমস, আর আেরা তামের কামে ক্তফমর যাই। েুম থর গ মি আেরা পরস্পর প্রচণ্ড 
লড়াই কক্তর। আল্লাহর নব্ীর ক্ততনজন অনুসারী েুম থর গ মি ক্তনহত হয়। তারা হমলা: 
 

[১] আবু্ সাইয়া (Abu Sayya), গয ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহি কমরক্তেমলা। তামের এক 
গলাক তরব্াক্তর ক্তেময় তামক আঘাত কমর ও তার োর্ার িুক্তপক্তি োপিা ক্তেময় গফমল 
গেয়। 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_24.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
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[২] আক্তব্ ক্তব্ন েুররা ক্তব্ন সুরাকা (Abi b Murra b Suraqa); তামের একজন তার 
বু্মকর োেখামন ব্ল্লে ক্তেময় আঘাত কমর ও গস ক্তনহত হয়। 
 

[৩] তৃতীয় জন হমলা আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন হাক্ততব্ (al-Harith b Hatib), গয ব্ের যুমদ্ধ 
অংেগ্রহি কমরক্তেমলা। েুম থর ওপর গর্মক এক গলাক তার োর্া লক্ষয কমর আঘাত 
কমর ও তার োর্া ফাক্তিময় গেয়। 
 

েু থ স্থামন আেরা তামের ব্হু গলাকমক হতযা কক্তর। যখনই আেরা তামের গকান একজন 
গলাকমক হতযা কক্তর, তারা তামক েুম থর গেতমর ক্তনময় যায়।  
 

অতাঃপর প্রধ্ান োণ্ডাব্াহী তামের আক্রেি কমর ও আেরাও তার সামর্ আক্রেি কক্তর। 
আেরা ইহুক্তেমের েুম থর গেতমর প্রমব্ে কক্তর ও তার গেতমর তামের পশ্চাদ্ধাব্ন কক্তর। 
একব্ার যখন আেরা তামের েুম থর গেতমর প্রমব্ে কক্তর, তারা গেড়ার েত হময় যায়। 
আেরা তামের ঐ গলাকমের হতযা কক্তর যারা আোমের সমু্মমখ আমস, আর তামের 
গলাকমের ব্ন্দী কমর রাক্তখ। তারা 'হাররা'- লাো সূ্তমপর - ওপর ক্তেময় চতুক্তেথমক পলায়ন 
কমর এই আোয় গয, তারা গযন আল-যুব্াময়র এর েুম থ গপৌঁেমত পামর। আেরা তামের 
পলায়ন করমত ক্তেই।   
 

েুসলোনরা যা উচ্চকমণ্ঠ জাক্তহর করমত করমত তার গেয়ালগুমলার ওপর আমরাহি 
কমর, তা হমলা, "আল্লাহু আকব্র", অমনক ব্ার ('তাকব্ীর'); আোরা 'তাকব্ীর'-এর 
োধ্যমে ইহুক্তেমের েক্তিমক েুব্থল কমর ক্তেই। প্রকৃতপমক্ষই আক্তে যা গেমখক্তে, তা হমলা 
ব্ানু আসলাে ও ব্ানু ক্ত ফার গ ামের যুব্করা েুম থর ওপমর উমঠ উচ্চকমণ্ঠ গঘাষিা 
করমে 'তাকব্ীর'।--"            - অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, অোনুক্তষক নৃেংসতায় 
নাইে েু থ েখমলর পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থ েখল 
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কমরন। নাইে েুম থর েত এখামনও খায়ব্ামরর জনপেব্াসী তাাঁমের প্রাি ও সম্পে 
রক্ষার গচষ্টায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রচণ্ড প্রক্ততমরাধ্  মড় গতামলন। 
অতাঃপর েুহাম্মে অনুসারীরা তাাঁমের ব্হু ক্তনরপরাধ্ ব্যক্তিমক খুন ও ব্ন্দী কমর এই 
েু থক্তি েখল কমরন।  
এই েু থক্তি েখমলর সেয় তারা েুহুেুথহু উচ্চস্বমর "আল্লাহু আকব্র (আল্লাহ েহান)!" 
ব্াকযক্তি ব্যব্হার কমরন, ইসলামের পক্তরোষায় যামক ব্লা হয় "তাকব্ীর!"। ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে অনুসারীমের এই েুহুেুথহু "আল্লাহু 
আকব্র" ক্তচৎকার ইহুক্তেমের েক্তিমক েুব্থল কমর গেয় ও তারা েীক্ততগ্রস্ত অব্স্থায় 
চতুক্তেথমক পলায়ন কমরন। তামের েমধ্য যারা েুসলোনমের সমু্মমখ আমস, তামের 
সব্াইমক করা হয় খুন। যারা পাক্তলময় গযমত ব্যর্থ হয়, তামেরমক করা হয় ব্ন্দী।   
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও ইোে বু্খারীর ব্িথনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই 
গজমনক্তে গয, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অতক্তকথত আক্রেমি যখন অক্তত প্রতূযমষ 
সেনক্তন্দন কামজ গব্র হময় আসা খায়ব্ারব্াসী "েুহাম্মে ও তার ব্াক্তহনী" ব্মল ক্তচৎকার 
করমত করমত ক্তনমজমের প্রাি রক্ষা ও অনযমের সাব্ধ্ান করার জনয গেৌমড় 
পালাক্তেমলন, তখন েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের ক্তনময় "আল্লাহু আকব্র! খায়ব্ার ধ্বংস 
হময়মে!" ব্মল তাাঁমের ওপর আক্রেি চাক্তলময়ক্তেমলন (পব্থ:১৩০)।  
 

ক্তজহাে নামের সন্ত্রাসী কেথকামণ্ড "আল্লাহু আকব্র" গো ানক্তি গয ব্যব্হার করা যায়, তা 
সাধ্ারি েুসলোনমের অক্তধ্কাংমেরই অজানা। গস কারমিই গেখা যায়, যখন ক্তজহাক্তেরা 
চাপাক্তত হামত ক্তনরপরাধ্ োনুষমক কুক্তপময় হতযা করার সেয়, আত্মঘাতী গব্াো হােলার 
সেয়, আমেয়ামস্ত্রর োধ্যমে ও গব্াো গেমর োনুষ খুন করার সেয় উচ্চস্বমর "আল্লাহ 
আকব্র" গো ান ব্যব্হার কমর; তখন তর্াকক্তর্ত েডামরি (ইসলামে গকান োইল্ড, 
েডামরি ব্া উগ্রব্ােী গশ্রিী ক্তব্ো  গনই) পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা ক্তেক্তডয়া-মিক্তলক্তেেন-
গফসবু্ক-পক্তেকায় সোমলাচনায় েুখর হময় ওমঠন। তাাঁরা োক্তব্ কমরন গয, ক্তনরপরাধ্ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_91.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_91.html
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োনুষমক খুন করার সেয় "আল্লাহ আকব্র নােক্তি ব্যব্হার” কমর ক্তজহাক্তেরা তাাঁমের 
োক্তন্তর ধ্েথ ইসলাে গক কলক্তেত করমে। তাাঁমের এই োক্তব্র গয আমেৌ গকামনা সতযতা 
গনই তার প্রোি হমলা আক্তে উৎমস ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত এই 
ব্িথনাগুমলা।  
 

েুহাম্মমের স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান সাক্ষয গেয় গয, কুরাইেরা ক্তেমলন 
'আল্লাহ ক্তব্শ্বাসী!", যার আমলাচনা ‘েুহাম্মমের গোমজজা তে (পব্থ: ২৪)’ পমব্থ করা 
হময়মে। তাাঁমের ক্তব্শ্বামসর গসই "আল্লাহ" নােক্তি ব্যব্হার কমর তাাঁরা অনয ধ্মেথর 
গলাকমের ওপর কখমনা গকামনা আগ্রাসী হাোলা চাক্তলময়ক্তেমলন, তাাঁমের গসই 'আল্লাহ 
ক্তব্শ্বাস' অনয ধ্মেথর গলাকমের ওপর গজারপূব্থক চাক্তপময় গেওয়ার োনমস তাাঁরা কখমনা 
গকান নৃেংসতার আশ্রয় ক্তনময়ক্তেমলন, অোনুক্তষক নৃেংসতায় অনয ধ্মেথর গলাকমেরমক 
খুন-জখে-ব্ন্দী কমর তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তত্ত লুণ্ঠন কমরক্তেমলন - এেন 
ইক্ততহাস গকার্াও ব্ক্তিথত হয়ক্তন।  
 

অনযক্তেমক,  
েুহাম্মে “তাাঁর সৃষ্ট আল্লাহ"-গক ব্যব্হার কমর ধ্েথ প্রক্ততষ্ঠার নামে োনুমষ োনুমষ সক্তক্রয় 
ক্তব্মেে সৃক্তষ্ট, এেনক্তক একান্ত ক্তনকি-আত্মীয় পক্তরব্ার পক্তরজনমের েমধ্যও ক্তব্মেে সৃক্তষ্টর 
োধ্যমে গয ন ে অর্থ উপাজথন (ক্তব্স্তাক্তরত 'লুঠ ও েুক্তিপমির আময় জীক্তব্কা-বৃ্ক্তত্ত [পব্থ: 
৩৭]' পমব্থ) ও ক্ষেতা লামের ব্যব্স্থা কমরক্তেমলন, তা েুহাম্মমের রক্তচত 
ব্যক্তিোনস  জীব্নীগ্রন্থ কুরান, ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রমন্থর ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট। েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত এই সেস্ত সন্ত্রাস, খুন, জখে, নৃেংসতা ও োসত্ব-ব্ন্ধন 
কেথকাণ্ডগুমলা ক্তেমলা "তৎকালীন সোমজ রীক্তত" ব্মল গয-অজুহাত ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত 
ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না গজমন) হাক্তজর কমরন, তা কী কারমি ইসলামের হাজারও 
ক্তের্যাচামরর একক্তি, তার আমলাচনা 'আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র নৃেংসতা (পব্থ: ৮২)!' 
পমব্থ করা হময়মে। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2013/01/blog-post_2098.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/05/blog-post_2498.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/05/blog-post_2498.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
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সংমক্ষমপ, 
োনব্ ইক্ততহামসর সব্মচময় নীক্ততক্তব্ ক্তহথত (Immoral) আগ্রাসী নৃেংস অোনক্তব্ক 
কেথকামণ্ডর একক্তি হমলা 'ক্তজহাে' নামের েুহাম্মমের এই োব্ােেথ! আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ক্তনরপরাধ্ 
োনুষমক খুন অর্ব্া ব্ন্দী কমর োস- ও গযৌনোসীকরি ও তাাঁমের সম্পক্তত্ত লুণ্ঠনকামল 
অক্তব্শ্বাসীমের অন্তমর োস সৃক্তষ্টর লমক্ষয “আল্লাহু আকব্র" গো ানক্তি েুহম্মে ও তাাঁর 
সঙ্গীরা ব্যব্হার করমতন। 'ক্তজহাে' নামের এই োব্ােমেথর "সরাসক্তর সুফল গো কারী" 
ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ! তাাঁর গসই সরাসক্তর ন ে প্রাক্তপ্তর ের েূলয 
যক্তে অংমকর োধ্যমে প্রকাে করা হয়, তমব্ তা হমব্ এই: 
 

ক্তজহামের ফক্তজলত = নূযনতে ন ে আয় ক্তব্ে পামসথন্ট (এক-পিোংে) + ক্ষেতা প্রক্ততষ্ঠা  
 

ক্ততক্তন ক্তেমলন "ক্তেস্টার ক্তব্ে পামসথন্ট প্ল্াস"! যত গব্েী 'ক্তজহাে', তত গব্ক্তে নূযনতে (At 
a minimum) ক্তব্ে পামসথন্ট ন ে প্রাক্তপ্ত ও আরও গব্ক্তে ক্ষেতা অজথন। ক্ততক্তন ক্তেমলন 
োনব্ ইক্ততহামসর সব্মচময় সফল "ধ্েথ ব্যব্সায়ী!" আশ্চযথ নয় গকন ক্ততক্তন তাাঁর 
অনুসারীমের জনয তাাঁর এই আক্তব্ষ্কারক্তিমক সব্থমশ্রষ্ঠ সৎকেথ রূমপ অক্তেক্তহত কমর তার 
ব্াজারের (Market value) তার অনুসারীমেরও ন ে প্রাক্তপ্ত (মোি আময়র অব্ক্তেষ্ট 
আক্তে পামসথন্ট-এর ক্তহসযা) োড়াও ‘সরাসক্তর জান্নাত  েন' ক্তনধ্থারি কমরক্তেমলন।  
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে।  
 

The detailed narrative of Al-Waqidi: [1] 
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[Umm Muta al-Aslamiyya said:] --- ‘There was brave fighting. A man 
from the Jews named Yawsha appeared and called for a duel. Hubab 
b al_Mundhir duelled him. They exchanged strokes and Hubab killed 
him. Another appeared named al-Zayyal. Umara b Uqba al-Ghifari 
appeared unexpectedly and duelled him.  Al-Ghifari struck him a 
blow on the crown of his head. --- 
 
Ibn Abi Sabra related to me from Ishaq b Abdullah b Abi Farwa from 
< Abd al-Rahman b Jabir b Abdullah from <his father. He said: When 
we reached the fortress of al-Sab b Muadh, the Muslims were very 
hungry, and the food, all of it, was in the fortress. Al-Hubab b al-
Mundhir b al-Jamuh attacked with us, while holding our flag, and 
the Muslims followed him. We stayed there for two days fighting 
them fiercely. When it was the third day, the Messenger of God set 
out to them early in the morning, and one of the Jews came out 
appearing like a ship’s mast, carrying a spear in his hand. He set 
out with a group of runners and they aimed arrows for a while, 
swiftly. We shielded the Messenger of God and they rained arrows 
on us.  Their arrows were like the locust, until I thought they would 
not give up. They attacked us as a single man. The Muslims were 
retreating until they reached the Messenger of God who was 
standing. He had alighted from his horse and Mid’am held it, while 
al-Hubab stayed with the flag. By God he did not stop shooting at 
them from his horse. The Messenger of God charged the Muslims, 
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and encouraged them to ‘Jihad’, and excited them with it.  He 
informed them that God had promised him Khaybar and he would 
plunder it for them. The people approached together until they 
returned to the keeper of their flag. Al-Hubab marched with them 
continuing to draw closer little by little. The Jews returned to their 
retreat until evil overwhelmed them and they withdrew swiftly. 
They entered the fortress and locked it upon themselves. They 
appeared on the walls, and it had a wall outside the wall, and they 
began to aim at us with stones, throwing many. We moved away 
from their fortress with the falling of the stones until we returned 
to the original site of al-Hubab. Then the Jews began to blame each 
other among themselves. They said, “Why do we preserve ourselves? 
The people of determination and patience were killed in the fortress 
of Naim.” They set out seeking death, and we returned to them. We 
fought each other at the gate of the fortress, fiercely. Three of the 
companions of the Prophet were killed at the gate of the fortress. 
There was Abu Sayya who had witnessed Badr. A man from them 
struck him with the sword and whisked the cap of his head. There 
was Abi b Murra b Suraqa; one of them stabbed him between his 
breasts with a spear and he died. The third was al-Harith b Hatib 
who had witnessed Badr. A man from above the fortress aimed at 
him and broke his head. We killed many of them at the fortress. 
Whenever we killed one of their men, they carried him back into 
the fortress. Then the master of the flag attacked and we attacked 
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with him. We entered the Jewish fortress and followed them to its 
interior. Once we entered their fortress, they were like sheep. We 
killed those who appeared before us, and took prisoners from them. 
They fled in every direction riding the ‘harra’- the lavas- desiring 
the fortress castle of al-Zubayr. We let them flee. The Muslims 
ascended its walls while proclaiming, “God is great,” many times 
(‘takbirs’). We weakened the force of the Jews with the 
‘takbir’.  Indeed I saw youths from the Aslam and Ghifar above the 
fortress proclaim ‘takbir.’ ------- 
 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৫৯-৬৬৪; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৭ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
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১৩৭: খায়ব্ার যুদ্ধ-৮: আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থ লুণ্ঠন! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত এ ার 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের অতক্তকথত আগ্রাসী 
আক্রেমি আক্রান্ত খায়ব্ামরর আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থর অক্তধ্ব্াসীরা আল-নাইে েুম থর 
অক্তধ্ব্াসীমের েতই [পব্থ: ১৩৪] ক্তনমজমের প্রাি ও সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায় কীোমব্ 
েরিপি লড়াই কমরক্তেমলন; ক্ততন ক্তেন যাব্ত েুাঃসাহসী ও নৃেংস যুদ্ধ গেমষ কীোমব্ 
তাাঁরা পরাক্তজত হময় ব্ন্দীত্ব ব্রি কমরক্তেমলন; তাাঁমের েু থ েমধ্য প্রমব্মের প্রাক্কামল 
েুসলোনরা কীোমব্ েুহুেুথহু "আল্লাহু আকব্র (েহান)" ক্তচৎকামরর োধ্যমে খায়ব্ামরর 
জনপেব্াসীমের আতেগ্রস্ত কমর তুমলক্তেমলন; কী কারমি েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের 
জনয তাাঁর  ‘ক্তজহাে’ নামের কেথকামণ্ডর ফক্তজলত (পুরস্কার) েুক্তনয়া ও আক্তখরামত "সমব্থাচ্চ 
ও গশ্রষ্ঠ সৎকেথ " আখযায় আখযাক্তয়ত কমর তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ব্াজারজাত 
কমরক্তেমলন - তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
 

পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৬) পর:  
ইব্মন আক্তব্ সাব্রা < ইোক ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ ফারওয়া হইমত < আব্ে আল-
রাহোন ক্তব্ন জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ হইমত < তার ক্তপতা হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
[আল-ওয়াক্তকক্তের অব্যাহত] ব্িথনা:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
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'---আল্লাহর কসে, আেরা গয সকল খামেযর সন্ধান পাই, যা আেরা ক্তচন্তাও কক্তরক্তন গয 
গসখামন আমে, তা হমলা: ব্াক্তলথ, গখজুর, ক্তঘ, েধু্, গতল ও োংস। আল্লাহর নব্ীর গঘাষক 
গঘাষিা কমর, "মতােরা খাও ও পশুমের খাওয়াও, ক্তকন্তু গকামনাক্তকেু সামর্ কমর ক্তনময় 
গযময়া না।" গস ব্মলমে: এগুমলা গতাোমের গেমে ক্তনময় গযময়া না। েুসলোনরা গসখামন 
অব্স্থানকামল খাব্ামরর জনয ও তামের সত্তয়ামরর পশুমের খাব্ামরর জনয েু থ গর্মক 
খাব্ারগুমলা ক্তনময় যাক্তেমলা। কাউমকই তার প্রময়াজনীয় খাব্ার ক্তনমত ক্তনমষধ্ করা হয়ক্তন, 
ক্তকন্তু তা ক্তনক্তেথষ্ট প্রাপয অনুযায়ী ো -ব্ামিায়ারা কমর ব্ণ্টন করা হয়ক্তন। 
 

তারা গসই েুম থ গেখমত পায় পক্তরমধ্য় ব্স্ত্র ও কামচর সতক্তর ক্তজক্তনসপে। তামেরমক হুকুে 
করা হয়, তারা গযন েমের ব্য়ােগুমলা (jars) গেমঙ গফমল। তারা তা গেমঙ গফমল 
যতক্ষমি না েুম থর সব্খামন িপিপ কমর েেগুমলা পড়মত র্ামক। ব্য়ােগুমলা ক্তেমলা 
ক্তব্োল ও তা ব্হন কমর ক্তনময় যাওয়া সম্ভব্ ক্তেমলা না। আবু্ র্ালাব্া আল-খুসাক্তন যা 
ব্লমলা, তা হমলা, "আেরা গসখামন গেখমত পাই ক্তপতল ও োক্তির সতক্তর পাে।" ইহুক্তেরা 
গসগুমলামত কমর তামের খাব্ার গখমতা ও পানীয় পান করমতা। আেরা আল্লাহর নব্ীমক 
এ ব্যাপামর ক্তজজ্ঞাসা কক্তর ও ক্ততক্তন ব্মলন, "এগুমলা ধু্ময় নাও ও তামত কমর খাব্ার 
রান্না কমরা, খাব্ার খাও ও পানীয় পান কমরা।" ক্ততক্তন ব্মলন, "এগুমলামত আম  পাক্তন 
 রে কমরা ও তারপর তামত রান্না কমরা। খাব্ার খাও ও পানীয় পান কমরা।" 
 

আেরা গসখান গর্মক অমনকগুমলা গেড়া,  ব্াক্তে-পশু ও  াধ্া হস্ত ত কক্তর। আেরা 
আরও হস্ত ত কক্তর অমনক যুদ্ধ সরোে, একক্তি েযাংম ামনল (Mangonel) ও কামঠর 
সতক্তর ক্তব্ক্তেন্ন রকমের ব্তথন। আেরা জানতাে, তারা েমন কমরক্তেমলা গয, এই অব্মরাধ্ক্তি 
চলমব্ একিানা, ক্তকন্তু আল্লাহ তামের অপোনকর অব্স্থা ত্বরাক্তিত কমর। [2] 
 

আব্ে আল-হাক্তেে ক্তব্ন জাফর তার ক্তপতা হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক ব্মলমে, 
গস ব্মলমে: আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থগুমলার একক্তি গর্মক যা গব্র কমর আনা হয়, তা 
হমলা,  
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[১] ক্তব্ে  াাঁিক্তর গপাোক-পক্তরেে, 
[২] ইময়মেন গর্মক আনা োলপমের অমনকগুমলা ব্াক্তণ্ডল, ও 
[৩] এক হাজার পাাঁচ েত িুকরা েখেল। প্রমতযকক্তি গলাক তার পক্তরব্ামরর জনয েখেল 
সমঙ্গ কমর ক্তনময় আমস।  
 

তারা েে গব্াো জ্বালানী কাঠ হস্ত ত কমর। আমেে করা হয় গয, কাঠগুমলা গযন েু থ 
গর্মক গব্র কমর ক্তনময় ক্ত ময় পুক্তড়ময় গফলা হয়। গসগুমলা গপাড়ামত কময়ক ক্তেন সেয় 
গলম  যায়। েমের ব্য়াে গুমলা গেমঙ গফলা হয়, আর চােড়ার ব্যাম  েক্ততথ েেগুমলা 
উমট গফমল গেয়া হয়। গসই সেয় েুসলোনমের একজন গসখামন আমস ও ঐ েেগুমলা 
গর্মক েে পান কমর ও এই ক্তব্ষয়ক্তি আল্লাহর নব্ীর সমু্মমখ গপে করা হায়। যখন 
তামক তাাঁর সমু্মমখ আনা হয়, তখন ক্ততক্তন তা েীষি অপেন্দ কমরন, ক্ততক্তন তামক এক 
সযামন্ডল ক্তেময় প্রহার কমরন ও গসখামন যারা অব্স্থান করক্তেমলা, তারাও তামক তামের 
সযামন্ডল িারা ক্তপিান। তার নাে ক্তেমলা োতাল আব্েুল্লাহ। গস ক্তেমলা ঐ গলাক, গয 
েেপান গর্মক ক্তনমজমক ক্তব্রত রাখমত পারমতা না ও আল্লাহর নব্ী তামক কময়কব্ার 
ক্তপক্তিময়মেন। উের ক্তব্ন আল-খাত্তাব্ ব্মল, "তার ওপর আল্লাহর অক্তেোপ পড়ুক! 
কতব্ার তামক োরধ্র করা আব্েযক হমব্?" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মহ উের, এোমব্ 
ব্মলা না, কারি প্রকৃতপমক্ষই গস আল্লাহ ও তার রসুলমক োলব্ামস।" গস ব্মল: 
অতাঃপর আব্েুল্লাহ স্বেন্দ গব্াধ্ কমর ও তামের সামর্ এেন োমব্ ব্মস পমড় গয, েমন 
হয় গস ক্তেমলা তামেরই েত একজন।  
 

ইব্মন আক্তব্ সাব্রা <আব্ে আল-রহোন ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ সাসা হইমত <আল-
হাক্তরর্ ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন কা'ব্ হইমত <উমম্ম উোরা হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
আোমক ব্মলমে গয, গস [উমম্ম উোরা] ব্মলমে: 
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আেরা আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থ গেখমত পাই এেন সব্ খাব্ার - আক্তে যা ক্তচন্তাও 
কক্তরক্তন গয, তা খায়ব্ামর র্াকমত পামর। েুসলোনরা যক্তে গসখামন োমসর পর োস 
অব্স্থান করমতা ক্তকংব্া তার গচময়ও গব্ক্তে, তারা তামের েু থ গর্মক তারা গসগুমলা গখমত 
পারমতা ও তামের পশুমের খাওয়ামত পারমতা। কাউমকই ব্াধ্া গেওয়া হয়ক্তন ও এক-
পিোংে অংেক্তিও গনওয়া হয়ক্তন [কুরান: ৮:৪১]। আল-ক্তেকসামে ক্তব্ক্তক্র করার জনয 
আক্তে গপাোক-পক্তরেমের েমধ্য গর্মক অমনক ক্তজক্তনস ক্তনময় আক্তস। গসখামন ক্তেমলা 
ইহুক্তেমের তসক্তব্গুমলার পুাঁক্তত। তামক ব্লা হময়ক্তেমলা, "আল-ক্তেকসামে গক এেন আমে, 
গয এগুমলা ক্তকনমব্?" গস ব্মলক্তেমলা, "আল-কাক্ততব্া অিমলর ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক 
যারা ধ্েথান্তক্তরত হময় েুসলোন হময়মে তারা, ও গসখামন উপক্তস্থত গব্েুইনরা।" এর 
সব্গুমলাই খক্তরে করা হময়ক্তেমলা। েুসলোনমের েমধ্য যারা পুাঁক্ততগুমলা ক্তকমনক্তেল, তা 
লুক্তণ্ঠত োমলর অংে ব্াব্ে ব্াে গেয়া হময়ক্তেমলা। -----’ 
 

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

>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের খায়ব্ার যুদ্ধ উপাখযামনর 
ব্িথনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, ব্ানু গখাজা গ ামের অন্তেুথি ব্ানু আসলাে 
গ ামের অধ্ীন ব্ানু সাহে গ ামের গলামকরা েুহাম্মমের কামে এমস যখন তামের 
ক্তনাঃসম্বল ও েুরব্স্থার কর্া জানায়, তা শুমন েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর কামে গয গোয়া 
কমরক্তেমলন, তা হমলা এই গয, আল্লাহ গযন তামেরমক খায়ব্ামরর সব্মচময় খােয ও 
সম্পেোলী েু থক্তি েখমলর ব্যব্স্থা কমর ক্তেময় তার গেতমরর সেস্ত খােয ও সম্পে লুণ্ঠন 
কারার গতৌক্তফক োন কমর। অতাঃপর ক্ততক্তন যুমদ্ধর োণ্ডাক্তি আল-হুব্াব্ ক্তব্ন আল-েুনক্তধ্র 
ক্তব্ন আল-জােুহ নামের এক অনুসারীমক গেন ও তাাঁর অনুসারীমের আল-সাব্ ক্তব্ন 
েুয়াধ্ েু থ আক্রেি করার জনয পাঠান [ক্তব্স্তাক্তরত: 'ক্তজহামের ফক্তজলত (পব্থ: ১৩৫)'!]। 
অোনুক্তষক নৃেংসতায় তাাঁর এই অনুসারীরা ঐ েুম থর ব্হু ক্তনরপরাধ্ ইহুক্তেমক হতযা ও 
ব্ন্দী কমর এই েু থক্তি েখল কমর গনন (পব্থ: ১৩৬)। আক্তে উৎমসর আল-ওয়াক্তকক্তের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_84.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_83.html#more
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ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, এই েু থ েখমলর পর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা এই েুম থর গেতমর ইহুক্তেমের  ক্তেত সেস্ত খােযেব্য, গপাোক-পক্তরেে, 
োলাোল, েখেল ও  ব্াক্তেপশু লুন্ঠন কমরন।  
 

এোমব্ই অমনযর সম্পক্তত্ত গজারপূব্থক গকমড় ক্তনময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের 
জীক্তব্কা ক্তনব্থাহ ও সেলতার ব্যব্স্থা করমতন। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi: [1] 
Ibn Abi Sabra related to me from Ishaq b Abdullah b Abi Farwa from 
< Abd al-Rahman b Jabir b Abdullah from <his father. He said: 
[continued] 
 

‘-- We found, by God, from the foods, what we did not think was 
there: barley, and dates, and ghee, honey, oil and fat. The herald of 
the Messenger of God called out, “Eat and feed your cattle but do 
not take away.” He says: Do not take it to your land. The Muslims 
were taking food from the fortress for their stay and for their riding 
beasts. No one was forbidden to take his needs but the food was not 
apportioned. They found clothes and glass in the fortress. They are 
commanded to break the jars of alcohol. They were broke them until 
the alcohol dripped all over the fortress. The jars were large and it 
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was not possible to carry them. Abu Thalaba al-Khushani used to 
say, “We found in it containers of brass and clay.” The Jews used to 
eat and drink with them. We asked the Messenger of God and he 
said, “Wash it and cook and eat and drink with it.” He said, “Heat 
water in it and cook after. Eat and drink.” We took many sheep, 
cattle and donkeys from there. We also took many tools of war, a 
mangonel and many wooden vessels. We knew that they thought 
that the seize would be forever, but God hastened their humiliation.  
 

Abd al-Hamid b Jafar related to me from his father, who said:  
There went out from one of the fortresses of al-Sab b Muadh, twenty 
bundles of cloths, packages of coarse goods from Yemen, and one 
thousand five hundred pieces of velvet. Every man arrived with 
velvet for his family. They founds ten loads of wood. It was 
commanded that the wood be taken out of the fortress and burnt. 
They took several days to burn. The jars of alcohol were broken, 
and the skins of wine, spilled.  One of the Muslims came, at that 
time, and drank from the wine and the issue was raised before the 
Messenger of God. He detested it- when he was brought before him, 
he beat him with a sandal, and those who were present beat him 
with their sandals. He was named Abdullah the alcoholic. He was a 
man who could not abstain from drink, and the Prophet struck him 
several times. Umar b al-Khattab said, “God curse him! How often 
must he be beaten?” The Messenger of God said, “O Umar, do not 
say that, for indeed he loves God and His Messenger.” He said: Then 
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Abdullah relaxed and sat down wih them as though he were one of 
them.  
 

Ibn Abi Sabra related to me from Abd al-Rahman b Abdullah b Abi 
Sasaa   from al-Harith b Abdullah b Ka’b from Umm Umara. She 
said:  We found in the fortress of al-Sab b Muadh, food – I did not 
think could be there in Khaybar. The Muslims were able to eat 
during their stay for months and more than that, from the fortress, 
and feed their animals. No one was prevented, and there was no 
taking of the fifth. I took out from the cloth many things to sell in 
al-Miqsam. There were beads from the beads of the Jews. It was said 
to her, “Who is it that will purchase it in al-Miqsam?” She said, “The 
Muslims, the Jews in al-Katiba who have converted, and those 
Bedouin whi are present.” And all of those bought. As for those 
Muslims who purchased beads, it was deducted as booty. -----’  
 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৬৪-৬৬৫; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৮ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[2] ‘েযাংম ামনল (Mangonel)’ - গুলক্ততর েত কমর োরী পার্র ক্তনমক্ষপ করার জনয েধ্যযুম  
ব্যব্হৃত এক ধ্রমির যুদ্ধাস্ত্রক্তব্মেষ। 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mangonel 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/Mangonel
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১৩৮: খায়ব্ার যুদ্ধ-৯: আল-নািার ইহুক্তেমের পক্তরিক্তত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ব্ামরা 

 
 

"গয েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

অোনুক্তষক নৃেংসতায় খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ ইহুক্তে জনপমের ওপর আগ্রাসী আক্রেি 
চাক্তলময় স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা আল-নািার 
আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থগুমলা গজারপূব্থক েখল করার পর কীোমব্ তাাঁমের  ক্তেত 
খােযসােগ্রী ও অনযানয সেস্ত সম্পে লুণ্ঠন কমরক্তেমলন; গসই লুক্তণ্ঠত সােগ্রীর তাক্তলকায় 
কী ধ্রমনর ক্তজক্তনসপে ক্তেমলা; এই েু থগুমলা গর্মক তারা কী পক্তরোি সম্পে হস্ত ত 
কমরক্তেমলন; রান্না ও  ৃহকমেথর প্রময়াজমন গয কাঠগুমলা তাাঁরা েওজুে কমর গরমখক্তেমলন, 
েুহাম্মমের ক্তনমেথমে তাাঁর অনুসারীরা কীোমব্ গসগুমলা ধ্বংস কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৭) পর:  
 

ইোক ক্তব্ন আব্েুল্লাহ হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্-সাব্রা আোমক যা 
ব্মলমে: 
 

'-----ইক্ততেমধ্য েুসলোনরা আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থ ঘুমর গব্ড়ায়, এক্তির ক্তেমলা 
একাক্তধ্ক প্রমব্ে পর্। তারা এক ইহুক্তেমক গেতর গর্মক ধ্মর ক্তনময় আমস ও তার কল্লা 
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গকমি গফমল ও তার রমির কামলা রং গেমখ তারা ক্তব্ক্তস্মত হয়। তামের একজন ব্মল, 
"আক্তে এেন কামলা রি কখমনাই গেক্তখক্তন।" গস ব্মলমে গয, এক ব্িথনাকারী তামক 
ব্মলমে, "ঐ গেলফগুমলার একক্তিমত রাখা ক্তেমলা রসুন ও জুস," আর গস কারমিই 
ইহুক্তেক্তি তামের েৃক্তষ্টম াচর হয়। তারা তামক সােমন ক্তনময় আমস ও তার কল্লা গকমি 
গফমল। 
 

আল-নাইে েুম থর সকল ইহুক্তে, যারা আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থ ক্তেমলা তারা ও নািায় 
অব্ক্তস্থত প্রমতযক-ক্তি েুম থ যারা ক্তেমলা তামের সকলমক ‘কালাত আল-যুব্াময়র (Qalat 
al-Zubayr)’ নামের এক েুম থ স্থানান্তক্তরত করা হয়। আল্লাহর নব্ী ও েুসলোনরা 
দ্রুত ক্ততমত তামের ক্তেমক এক্ত ময় আমস। তামের েু থ েমধ্য তারা তামেরমক গঘরাও ও 
রুদ্ধ কমর রামখ, যার গেতমর প্রমব্ে সহজ েয ক্তেমলা না। প্রকৃতপমক্ষই এক্তি ক্তেমলা 
এক পাহামড়র চূড়ায়, গযখামন গকামনা গঘাড়া ক্তকংব্া োনুষ আমরাহি করমত পারমতা না, 
গস কারমিই তা ক্তেল েু থে। নািার েু থ েমধ্য যারা অব্ক্তেষ্ট ক্তেমলা, েু'-একজন োড়া 
তামের সম্বমন্ধ ক্তকেুই উমল্লক্তখত হয়ক্তন। তামেরমক সমু্মমখ গর্মক পাহারা গেওয়ার জনয 
আল্লাহর নব্ী গলাক ক্তনযুি কমরন। ইহুক্তেমের েমধ্য এেন গকউ ক্তেমলা না, গয তামের 
সমু্মমখ এমসক্তেমলা, ক্তকন্তু তামক হতযা করা হয়ক্তন। ‘কালাত আল-যুব্াময়র’ এর গলাকমের 
গঘরাও কমর রাখা অব্স্থায় আল্লাহর নব্ী গসখামন ক্ততন ক্তেন যাব্ত অব্স্থান কমরন।  
 

ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক ঘাযযাল (Ghazzal) নামের এক গলাক আক্তব্েূথত হয়। গস ব্মল, 
"আবু্ কামসে, আোর ক্তনরাপত্তা েেুর করুন; পক্তরব্মতথ আক্তে আপনামক এেনোমব্ 
পর্প্রেেথন করামব্া, যা আপনামের নািার জন িমের কাে গর্মক েুক্তি গেমব্ ও 
আপনারা গব্র হময় আল-ক্তেইক (al-Shiqq) এর গলাকমের উমেমে রওনা ক্তেমত 
পারমব্ন, এক্তি এ জমনযই গয, প্রকৃতপমক্ষই আল-ক্তেইক-এর জন ি আপনামের েময় 
েীত হময় ধ্বংসপ্রাপ্ত অব্স্থায় আমে।" গস ব্মলমে: আল্লাহর নব্ী তার, তার পক্তরব্ার ও 
তার সম্পমের ক্তনরাপত্তা প্রোন কমরন।  
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গসই ইহুক্তেক্তি ব্মল, "আপনারা যক্তে এক োসও অব্স্থান কমরন, তারা তার পমরায়া 
করমব্ না এই কারমি গয, েূ েথস্থ স্থামন তামের একাক্তধ্ক জলপ্রব্াহ আমে। তারা 
রামতর গব্লা গব্র হময় আসমত পামর, ও গসখামন পাক্তন পান কমর তামের েুম থ 
প্রতযাব্তথন করমত পামর, যা আপনার জনয েু থে। ক্তকন্তু আপক্তন যক্তে তামের পাক্তনর 
উৎসক্তি গকমি গেন, তমব্ তারা ক্তনোরুি যন্ত্রিায় পক্ততত হমব্।" আল্লাহর নব্ী তামের 
জলপ্রব্ামহর উৎসস্থামন  েন কমরন ও গসগুমলা ব্ন্ধ কমর গেন। যখন ক্ততক্তন তামের 
পাক্তন পামনর উৎসক্তি ব্ন্ধ কমর গেন, তারা তৃষ্ণাতথ অব্স্থায় র্াকমত পামর না। তারা 
গব্র হময় আমস ও প্রািপমি যুদ্ধ কমর। গসই সেয় ক্তকেু েুসলোন ক্তনহত হয় ও গসক্তেন 
েেজন ইহুক্তেমক ধ্মর ক্তনময় যাওয়া হয়। আল্লাহর নব্ী তা েখল কমরন ও এক্তিই ক্তেমলা 
নািার গেষ েু থ।  
 

নািা েখল সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নব্ী আমেে কমরন গয, তারা গযন স্থানান্তক্তরত 
হয়, গসনােল তামের গস্টেনক্তি আল-রাজী গর্মক স্থানান্তর কমর পুনরায় আল-
োক্তযমলামত ক্তনময় আমস। আল্লাহর নব্ীমক রামতর আক্রেি গর্মক রক্ষা করা হময়ক্তেমলা, 
গযক্তি ক্তেমলা ইহুক্তেমের যুদ্ধমকৌেল, তামের কাে গর্মক গয েয়ক্তি ক্ততক্তন করমতন। নািার 
জন ি ক্তেমলা ইহুক্তেমের েমধ্য সব্মচময় সক্তহংস ও যার অন্তেুথি ক্তেমলা নাজাে-এর 
গলামকরা। অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আল-ক্তেইখ গলাকমের উমেমে যাো কমরন।----' 
 

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

>>> আক্তে উৎমস ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, খায়ব্ামরর আল-নািা 
নােক স্থামন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সব্থমেষ গয-েু থক্তি েখল কমর ক্তনময়ক্তেমলন, তা 
হমলা "কালাত আল-যুব্াময়র" েু থক্তি। আল-সাে ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থক্তি েখল করার পর 
েুহাম্মে অনুসারীরা এই েু থ েধ্য গর্মক এক ইহুক্তেমক ধ্মর ক্তনময় এমস তাাঁর কল্লা গকমি 
গফমল। আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর, েুহাম্মে ও 
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তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী আক্রেমির ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরামধ্ ব্যর্থ হময় আল-নাইে, আল-
সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ ও নািায় অব্ক্তস্থত অনযানয েুম থর প্রায় সকল ইহুক্তে পাক্তলময় 'কালাত 
আল-যুব্াময়র' নামের এক েু থে েুম থ আশ্রয় গনন। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
দ্রুত ক্ততমত এক্ত ময় এমস তামের গসই েু থক্তি চাক্তরক্তেক গর্মক গঘরাও কমর রামখন, 
ইহুক্তেরা তাাঁমের এই েু থ অব্রুদ্ধ হময় পমড়ন। আর গয ইহুক্তেরা পালামত ব্যর্থ হময় 
নািার অনযানয েু থ েমধ্যই অব্স্থান করক্তেমলন, আল ওয়াক্তকক্তেক্তর এই ব্িথনা েমত তাাঁমের 
োে েু'-একজন োড়া ঐ হতো যমের োম য কী ঘমিক্তেমলা, তার ইক্ততহাস গকার্াও 
ব্ক্তিথত হয়ক্তন। 
 

েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 'কালাত আল-যুব্াময়র' েু থক্তি অব্রুদ্ধ কমর গরমখক্তেমলন 
ক্তঠকই ক্তকন্তু তার গেতমর প্রমব্মের ব্যব্স্থা তারা করমত পামরক্তন। তাই েুহাম্মে এই 
েুম থর সমু্মমখ পাহারার ব্যব্স্থা কমরন ও গয ইহুক্তেরাই তামের সমু্মমখ আমস, তাাঁমের 
সকলমকই তারা খুন কমর। ক্ততন ক্তেন যাব্ত এেত অব্স্থা চমল। অতাঃপর এই ইহুক্তেমের 
েধ্য গর্মক ঘাযযাল নামের এক ব্যক্তি েুহাম্মমের কামে এমস জানান গয, েুহাম্মে যক্তে 
তামক ক্তনরাপত্তার ব্যব্স্থা কমরন, তমব্ গস েুহাম্মেমক এেনোমব্ সাহাযয করমব্ গয অক্তত 
েীঘ্রই েুহাম্মে এই েু থক্তি েখমলর োধ্যমে আল-নািার জনপেব্াসীমের সমূ্পিথরূমপ 
পরাস্ত  কমর খায়ব্ামরর আল-ক্তেইক নােক স্থামনর গলাকমের আক্রেি করার জনয 
রওনা হমত পারমব্। েুহাম্মে যখন তার এই প্রস্তামব্ রাক্তজ হয়, তখন গস তাাঁমক জানায় 
গয, এই েুম থর েূ েথস্থ স্থামন পাক্তন পান করার ব্যব্স্থা আমে। গস েুহাম্মেমক তামের 
গসই পাক্তনর উৎসক্তি গকমি গেয়ার পরােেথ গেন, েুহাম্মে তাাঁমের গসই পাক্তনর উৎসক্তি 
ব্ন্ধ কমর গেন।  
 

>> পাক্তনর অপর নাে জীব্ন, কারি পাক্তন োড়া গকামনা জীব্ ব্াাঁচমত পামর না। যখন 
গকামনা জনপমের একোে পাক্তনর উৎসক্তি ব্ন্ধ কমর গেয়া হয়, তখন গসই জনপমের 
েুেমপাষয ক্তেশু গর্মক শুরু কমর সকল ব্য়মসর ক্তেশু-ক্তকমোর,  েথব্তী েক্তহলা, বৃ্দ্ধ, 
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অক্তত বৃ্দ্ধসহ সকল ব্য়মসর োনুষরা ক্তপপাক্তসত অব্স্থায় ক্ততমল ক্ততমল কষ্ট গো  কমরন। 
সেস্ত পৃক্তর্ব্ীমত প্রাপ্তব্য়স্ক সুস্থ েক্তস্তমষ্কর একজন েুসলোনমকও হয়মতা পাওয়া যামব্ 
না, গয ‘কারব্ালা প্রান্তমর’ ইোে হুমসইমনর পক্তরব্ার-সেসযমের পাক্তনব্ক্তিত অব্স্থায় 
প্রচণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় তৃষ্ণাতথ ও ক্তপপাক্তসত রাখার খব্র কখমনাই গোমননক্তন। তাাঁরা এই 
ঘিনামক োনব্ ইক্ততহামসর সব্মচময় ক্তনষু্ঠর ও করুি ইক্ততহামসর একক্তি ক্তহসামব্ 
আখযাক্তয়ত কমর প্রক্ততব্ের েহরে োমস গোয়া-ক্তেলাে োহক্তফল, ইব্ােত ব্মন্দ ী, গরাজা 
রাখা, তাক্তজয়া উৎসব্ - ইতযাক্তে ক্তব্ক্তেন্ন োমব্ এই হৃেয়ক্তব্োরক ঘিনা স্মরি কমরন।  
 

আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে, প্রচণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় অনুরূপ পাক্তনব্ক্তিত, তৃষ্ণাতথ ও ক্তপপাক্তসত 
গরমখ যুমদ্ধ জয়ী হব্ার এই অোনক্তব্ক গকৌেমলর গ াড়াপত্তনকারী ব্যক্তিক্তি ক্তেমলন এই 
ইসলাে অনুসারীমেরই স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ)! কারব্ালা প্রান্তমরর 
এই নৃেংস ঘিনার সামড় োপ্পান্ন ব্ের পূমব্থ, ৬২৪ সামলর োচথ োমস, এই ইোে 
হুমসইমনরই নানা েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহিকারী কুরাইেমেরমক 
প্রচণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় অনুরূপ পাক্তনব্ক্তিত, তৃষ্ণাতথ ও ক্তপপাক্তসত রাখার গকৌেমলর গ াড়াপত্তন 
কমর যুদ্ধ জয় কমরক্তেমলন (ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা '"নৃেংস যাোর সূচনা [পব্থ ৩২]" 
পমব্থ)। আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আব্ারও গসই একই ঘিনার 
পুনরাবৃ্ক্তত্ত গেখমত পাই।  
 

'কারব্ালা প্রান্তর' ইক্ততহামসর গসই খুক্তনমের সব্াই ক্তেমলন েুহাম্মে অনুসারী! তারা 
গকামনা কামফর, েুেক্তরক, ইহুক্তে-ক্তিষ্টান সম্প্রোময়র সেসয ক্তেমলন না। নব্ীর ক্তেক্ষায় 
ক্তেক্তক্ষত এই অনুসারীরা যুমদ্ধ জয়ী হব্ার এই অোনক্তব্ক গোক্ষে গকৌেলক্তি তামের গসই 
নব্ীরই প্রািক্তপ্রয় গেৌক্তহে ও তাাঁর পক্তরব্ার ও সহযােীমের ওপর প্রময়া  কমরক্তেমলন!  
 

ইসলামের ইক্ততহাস ব্ড়ই ক্তব্ক্তচে! 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_4432.html
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi: [1] 
Al-Waqidi said: Ibn Abi-Sabra related to me from Ishaq b Abdullah. He said,  
‘----Meanwhile the Muslims roamed the fortress of al-Sab b Muadh, and it 
had entrances. They brought out a Jew, and cut of his head, and were 
surprised at the blackness of his blood. One of them says, “I have never 
seen such black blood.” He said: A speaker says, “One of those shelves 
holds garlic and broth,” and so the Jew was revealed. They brought him 
forward and cut of his head. 
 

The Jews of the fortress of Naim, all of them, those from the fortress of 
al-Sab b Muadh, and those from every fortress in Nata were transferred 
to a fortress named Qalat al-Zubayr. The Messenger of God and the 
Muslims marched to them. They besiezed them and imprisoned them in 
their fortress, which was inaccessible. Indeed it was on the top of a rock 
and neither horse nor man could ascend it, for it was inaccessible. The 
rest stayed, and there is no mention of them, in the fortress of al-Nata- 
but a man or two. The Messenger of God placed men in front of them to 
keep watch over them. A Jew did not appear before them but they killed 
him. The Messenger of God stayed besieging those who were in Qalat al-
Zubayr for three days.  
 

A man from the Jews named Ghazzal arrived. He said, “Abu Qasim, grant 
me protection and I will lead you to what will relieve you from the people 



322 
ধর্মকারী ইবুক 

of al-Nata and you will go out to the people of al-Shiqq, for indeed the 
people of al-Shiqq are destroyed from fear of you.” He said: The Messenger 
of God granted security to him, his family and property. The Jew said, “If 
you stayed a month they would not care, for they have streams under the 
Earth. They would go out at night, drink there and return to their fortress, 
which is inaccessible to you. But if you cut of their water, they will be 
distressed.”  
 

The Messenger of God went to their streams and stopped them. When he 
stopped their drinking source they were not able to stay thirsty. They set 
out and fought a strong battle. A few Muslims were killed, at that time, 
and ten Jews were taken at that day. The Messeenger of God conquered it 
and it was the last of the fortresses of Nata. When the Messenger of God 
finished with Nata he commanded that they transfer, and the troops move 
from their station in al-Raji back to al-Manzilo. The Messenger of God was 
protected from night attacks, the war of the Jews, and what he feared 
from them. The people of Nata were the most violent of the Jews and the 
people of the Najd were among them. Then the Messenger of God moved 
to the people of Shiqq. ---’ 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৬৫-৬৬৭; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৮ 
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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১৩৯: খায়ব্ার যুদ্ধ-১০: গযৌনোসী হস্ত ত! 
হতযা ও হােলার আমেে – একেত গতমরা 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ 
েু থ গজারপূব্থক েখল কমর গনয়ার পর কী োমব্ তার েমধ্য গর্মক এক ইহুক্তেমক ধ্মর 
ক্তনময় এমস তার  লা গকমি হতযা কমরক্তেমলন; আল-নাইে, আল-সাব্ ক্তব্ন েুয়াধ্ ও 
নািার অনযানয েুম থর ইহুক্তেরা প্রািেময় েীত হময় যখন ‘কালাত আল-যুব্াময়র’ নামের 
এক েুম থ আশ্রয় ক্তনময়ক্তেমলন, তখন েুসলোনরা কীোমব্ তামেরমক ঐ েু থ  েমধ্য গঘরাও 
ও অব্রুদ্ধ কমর গরমখক্তেমলন; ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক ঘাযযাল নামের এক ব্যক্তি কী 
েমতথ েুহাম্মেমক সাহাযয করমত রাক্তজ হময়ক্তেমলন; ঘাযযাল েুহাম্মেমক ঐ েুম থর 
ক্তেতমরর গকান গ াপন তর্যক্তি জাক্তনময়ক্তেমলন ও েুহাম্মেমক ক্ততক্তন কী পরােেথ 
ক্তেময়ক্তেমলন; েুহাম্মে কীোমব্ তার গসই পরােেথক্তি কাযথকর কমর েু থ-েমধ্য অব্ক্তস্থত 
সকল গলাকমের পাক্তনব্ক্তিত ও ক্তপপাক্তসত গরমখ প্রচণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় তাাঁমেরমক ক্ততমল ক্ততমল 
ক্তনোরুি যন্ত্রিা ও কষ্ট ক্তেময়ক্তেমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা 
হময়মে।   
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৮) পর:  
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‘আবু্ উফাময়র েুহাম্মে ক্তব্ন সাহল ক্তব্ন আক্তব্ হাতো-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত েুসা ক্তব্ন উের আল-হাক্তরক্তর্ আোমক ব্মলমেন, গস ব্মলমে: 
যখন আল্লাহর নব্ী আল-ক্তেইক এ  েন কমরন, গযখামন ক্তেমলা অমনকগুমলা েু থ, ক্ততক্তন 
গয েু থক্তিমত সব্থপ্রর্ে অক্তেযান শুরু কমরন, গসক্তি হমলা উব্াই েু থ। আল্লাহর নব্ী গয-
েু থক্তির সমু্মমখ োাঁক্তড়ময় ক্তেমলন, তার নাে হমলা সুেরান (Sumran); ক্ততক্তন এই েুম থর 
গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ েীষি যুদ্ধ কমরন। ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক ঘাযযাল নামের এক ব্যক্তি 
গব্র হময় আমস ও িন্দ্ব যুমদ্ধর আহ্বান কমর। আল-হুব্াব্ ক্তব্ন আল-েুনক্তধ্র তার সামর্ 
িন্দ্ব যুদ্ধ কমর ও তারা এক অপরমক আঘাত কমর। অতাঃপর হুব্াব্ তামক আক্রেি 
কমর ও তার ব্াহুর োেখান গর্মক ডান হাতক্তি গকমি গফমল। ঘাযযাল-এর হাত গর্মক 
তার তরব্াক্তরক্তি পমড় যায় ও গস অসহায় (defenseless) হময় পমড়। গস পরাস্ত হময় 
েুম থর ক্তেমক যাো কমর। আল-হুব্াব্ তামক অনুসরি কমর ও তার পাময়র কক্তব্জ গকমি 
গফমল। ঘাযযাল েূপক্ততত হয়, অতাঃপর আল-হুব্াব্ তামক গেষ কমর গফমল। 
 

অতাঃপর আর একজন ক্তচৎকার করমত করমত গব্র হময় আমস, "মক আোর সামর্ িন্দ্ব 
যুদ্ধ করমব্?" েুসলোনমের েমধ্য গর্মক জাহাে পক্তরব্ামরর এক ব্যক্তি তার সামর্ িন্দ্ব 
যুদ্ধ কমর ও জাহাক্তে হয় ক্তনহত। গসই ইহুক্তেক্তি তার অব্স্থামন গর্মক আমরকজনমক যুমদ্ধ 
আহ্বান কমর এব্ং আবু্ েুজানা, গয তার েস্তমকর িুক্তপর ওপমর একক্তি লাল রংময়র 
ব্যান্ড জক্তড়ময় গরমখক্তেমলা, অক্ততোোয় আত্ম ব্থ করমত করমত সেমম্ভ তার গসই 
চযামলমের জব্াব্ গেয়। ইহুক্তেক্তির অসাব্ধ্ানতায় আবু্ েুজানা তামক পাকড়াও কমর ও 
তার েুই পা গকমি গফমল; অতাঃপর গস তামক গেষ কমর গফমল এব্ং তার ব্েথ ও 
তরব্াক্তর লুণ্ঠন কমর। গস গসগুমলা আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তনময় আমস, আর আল-নব্ী 
তামক গসগুমলা ক্তেময় গেয়। 
   
এই ঘিনার পর তারা িন্দ্ব যুদ্ধ করা গর্মক ক্তব্রত র্ামক। েুসলোনরা আবু্ েুজানার 
গনতৃমত্ব উচ্চস্বমর 'তাকব্ীর' গঘাষিা [পব্থ-১৩৬:] করমত করমত েু থ আক্রেি কমর ও 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_83.html#more


325 
ধর্মকারী ইবুক 

তার ক্তেতমর প্রমব্ে কমর। তার গেতমর তারা গেখমত পায় আসব্াব্পে, সম্পে,  ব্াক্তে 
পশু ও খােযেব্য। গেতমর গয গযাদ্ধারা ক্তেমলা, তারা পাক্তলময় যায়। তারা হক্তরমির েত 
গেয়ামলর ওপর ক্তেময় লাক্তফময় পালায় যতক্ষমি না তারা আল-ক্তেইক এর আল-ক্তনযার 
(al-Nizar) েুম থ এমস গপৌঁমে। আল-নািার সমব্থাচ্চ েৃমঙ্গ যারা রময় ক্ত ময়ক্তেমলা, তারা 
আল-ক্তনযার েুম থ আসমত র্ামক, তারা গসখামন একতাব্দ্ধ হয় ও এর ক্তেমতর তারা 
ক্তনমজমের েক্তিবৃ্ক্তদ্ধ কমর।  
 

আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের ক্তনময় তামের উমেমেয েৃঢ়োমব্ অগ্রসর হন ও তামের 
সামর্ যুদ্ধ কমরন। তারা ক্তেমলা আল-ক্তেইক এর সব্মচময় েক্তিোলী জন ি, যারা যুদ্ধ 
কমরক্তেমলা। তারা েুসলোনমের লক্ষয কমর তীর ও পার্র ক্তনমক্ষপ কমর। আল্লাহর নব্ী 
তামের সমঙ্গই ক্তেমলন গয পযথন্ত না একক্তি তীর আল্লাহর নব্ীর গপাোমক এমস লাম  ও 
তামত েুমল র্ামক। অতাঃপর ক্ততক্তন এক েুক্তষ্ট নুক্তড় পার্র উক্তঠময় গনন ও গসগুমলা তামের 
েুম থর ক্তেমক েুমড় োমরন। তামত ওিা কাাঁপমত র্ামক ও তারপর তা োক্তিমত ডুমব্ যায়। 
 

ইব্রাক্তহে ক্তব্ন জাফর হইমত ব্ক্তিথত:  
যখন েুসলোনরা গসখামন এমস হাক্তজর হয়, তখন তা োক্তির সমঙ্গ ক্তেমে ক্ত ময়ক্তেমলা ও 
তারা গসখানকার গলাকমের সমূ্পিথরূমপ ধ্মর গফমল। যার গেতমর ক্তেমলা হুময়ই-এর 
কনযা সাক্তফয়া ও তার আংমকমলর কনযা।  
 

উোময়র নামের আবু্ আল-লাহে এর ক্তনকি আক্তশ্রত এক ব্যক্তি যা ব্লমতা, তা হমলা:   
আক্তে সাক্তফয়া-মক তার কাক্তজন  ও আল-ক্তনযার েুম থর অনযানয যুব্তী গেময়মের সামর্ 
ধ্মর ক্তনময় আসমত গেমখক্তে। যখন আল্লাহর নব্ী আল-ক্তনযার েু থক্তি েখল কমরক্তেমলন, 
আল-ক্তেইক এর ক্তকেু েু থ তখনও ব্াক্তক রময় ক্ত ময়ক্তেমলা। গসখানকার গলামকরা পাক্তলময় 
যায় যতক্ষমি না তারা আল-কাক্ততব্া, ওয়াক্ততহ ও সুলাক্তলে এর জন িমের কামে ক্ত ময় 
গপৌঁমে। েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো যা ব্লমতা, তা হমলা, আল্লাহর নব্ী আল-ক্তনযার েুম থর 
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ক্তেমক তাক্তকময়ক্তেমলন ও ব্মলক্তেমলন, "এইক্তিই হমলা খায়ব্ামরর সব্থমেষ েু থ, গযখামন 
যুদ্ধ হমব্।" আেরা এই েু থক্তি েখল করার পর আল্লাহর নব্ীর খায়ব্ার গর্মক প্রস্থান 
করা পযথন্ত আর গকামনা যুদ্ধ সংঘক্তিত হয়ক্তন।--' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা আল-নািার েু থগুমলার েতই আল-ক্তেইক এর সকল েু থ গজারপূব্থক েখল 
কমর ক্তনময়ক্তেমলন। এই কমেথ তারা খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ জন মির ওপর কীরূপ 
নৃেংসতা প্রেেথন কমরক্তেমলন, তা আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় অতযন্ত প্রািব্ন্ত 
ও স্পষ্ট। ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর, আক্রান্ত অব্স্থায় প্রািেময় 
েীত ইহুক্তেরা আল-ক্তেইমকর অনযানয েু থ গর্মক পাক্তলময় এমস আল-ক্তনযার েুম থ আশ্রয় 
ক্তনময়ক্তেমলন। তাাঁমের সমঙ্গ গসখামন এমস সেমব্ত হময়ক্তেমলা আল-নািার সমব্থাচ্চ েৃমঙ্গ 
অব্ক্তস্থত সব্থমেষ আক্রান্ত েু থক্তি ('কালাত আল-যুব্াময়র [পব্থ: ১৩৮])' গর্মক পাক্তলময় 
আসা ইহুক্তেরাও। অতাঃপর তাাঁরা েু থ েমধ্য গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
প্রচণ্ড প্রক্ততমরাধ্  মড় তুমলক্তেমলন।  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় েুহাম্মমের এক গোমজজার উপাখযান উমল্লক্তখত 
হময়মে। গযখামন ব্লা হময়মে গয, আক্রান্ত অব্স্থায় েুহাম্মে "এক েুক্তষ্ট নুক্তড় পার্র 
উক্তঠময় ক্তনময় তা আল-ক্তনযার েুম থর ক্তেমক েুমড় োমরন, আর তামত এই েু থক্তি কাাঁপমত 
কাাঁপমত ধ্বমস পমড় ও তারপর তা োক্তিমত ডুমব্ যায়।" ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় 
ক্তনেথরমযা য েক্তলল হমলা েুহাম্মমের স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান। কুরান সাক্ষয 
গেয়, েুহাম্মে তাাঁর সেগ্র নব্ী জীব্মনর ক্তব্ক্তেন্ন সেময় অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্ক্তেন্ন চযামলমের 
গোকামব্লায় তাাঁর নবু্য়মতর সপমক্ষ একক্তি গোমজজাও হাক্তজর করমত পামরনক্তন, যার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'েুহাম্মমের গোমজজা তে (পব্থ: ২৩-২৫)' পমব্থ করা হময়মে। 
সুতরাং, েুহাম্মমের েৃতুযপরব্তথী সেময়র েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত ক্তসরাত ও 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_253.html
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হাক্তেস গ্রমন্থ ব্ক্তিথত েুহাম্মমের এই রূপ অতযাশ্চযথ গোমজজা প্রেেথমনর ব্িথনা গয গয অক্তত 
উৎসাহী ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি েুসক্তলে ব্িথনাকারীর েক্তস্তষ্কপ্রসূত, তা ব্লার অমপক্ষা রামখ না।  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ (পব্থ: ১২৪), তাাঁর কাক্তজন ও অনযানয 
যুব্তী গেময়মের আল-ক্তেইক এ অব্ক্তস্থত “আল-ক্তনযার েু থ” গর্মক হস্ত ত কমরক্তেমলন। 
সাক্তফয়ার ক্তপতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্-এর, যামক ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযার ক্তেনক্তিমত হতযা 
করা হময়ক্তেল (পব্থ: ৯১-৯২), েু থক্তি ক্তেমলা খায়ব্ামরর সুলাক্তলে (Sulalim) নােক স্থামন। 
সাক্তফয়া ও তাাঁর কাক্তজন কীোমব্ আল-ক্তেইমকর এই েু থক্তিমত এমস গপৌঁমেক্তেমলন ও 
তাাঁরা োড়াও খায়ব্ামরর অসংখয েক্তহলামের েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর গকান 
স্থান গর্মক ব্ন্দী কমর এই েুি োনুষমের গযৌনোসী রূমপ রূপান্তক্তরত কমরক্তেমলন, তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আ ােী পমব্থ করা হমব্। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (Continued): [1] 
‘Musa b Umar al-Harithi related to me from Abu Ufayr Muhammad 
b Sahl b Abi Hathma, who said: 
 

When the Messenger of God moved to al-Shiqq, which possessed 
numerous fortresses, the first fortress he started at was the fortress 
of Ubayy. The Messenger of God stood before a fortress (‘qal’a’) 
called Sumran. He fought a severe battle against the people of the 
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fortress. A man from the Jews named Ghazzal came out and called 
for duel. Al-Hubab b al-Mundhir dueled with him and they 
exchanged blows. Then Hubab attacked him and cut of his right 
hand from the middle of his arm. The sword fell from the hand of 
Ghazzal and he was defenseless. He returned defeated to the fortress. 
Al-Hubab followed him and cut his Achilis tendon. Ghazzal fell down, 
and al-Hubab finished him off.  
 
Then another came out shouting, “Who will duel with me?” A man 
from the Muslims from the family of Jahsh dueled him and the 
Jahshi was killed. The Jew stayed in his place inviting another 
challenger and Abu Dujana who wore a red band wrapped around 
his head above his skull cap, answered him with a conceited swagger. 
Abu Dujana took the Jew unawares and cut his legs; then he finished 
him off and took the booty: his armor and his sword. He brought it 
to the Prophet, and the Messenger of God gave them to him.  
 

After that, they refrained from dueling. The Muslims proclaimed 
‘Takbir’, attacked the fortress and entered it, and Abu Dujana led 
them. They found in it furniture, property, cattle and food. The 
worriors who were in it fled. They jumped the walls like gazelles 
until they came to the fortress of al-Nizar in al-Shiqq. Those who 
remained from the highest peaks of al-Nata kept coming to the 
fortress of al-Nizar, and they became attached to it and fortified 
themselves in it. The Messenger of God marched to them with his 
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companions and fought them. They were the strongest people of al-
Shiqq who fought. They aimed at the Muslims with arrows and 
stones. The Messenger of God was with them until the arrow grabbed 
the garment of the Messenger of God and hung in it. The he took a 
handful of pebbles and threw them at their fortress. It trembled 
with that and then sank to the ground.  
 

‘Ibrahim b Jafar said: It was leveled to the ground when the Muslims 
came, and they took its people completely. In it were Safiyya the 
daughter of Huyayy and the daughter of her uncle. Umayr, the 
‘mawla’ of Abu I-Lahm used to say: I saw Safiyya brought with her 
cousin and the young girls from the fortress of al-Nizar. When the 
Messenger of God conquered the fortress of al-Nizar, some fortress 
of al-Shiqq remained. The people there fled until they reached the 
people of al-Katiba, Watih, and Sulalim. Muhammad b Maslama used 
to say, the Messenger of God looked at the fortress of al-Nizar and 
said, “This is the last fortress of Khayber in which there will be 
fighting.” After we took this fortress there was no more fighting 
until the Messenger of God set out from Khaybar. -------’ 
 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৬৭-৬৬৯; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৮-৩২৯ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
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১৪০: খায়ব্ার যুদ্ধ-১১: োস োক্তলকানা ব্নাে োস স্রষ্টা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত গচৌে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ 
(পব্থ: ১৩০) েুি জনপেব্াসীর ওপর অতক্তকথত আগ্রাসী আক্রেি চাক্তলময় খায়ব্ামরর 
আল-নািা ও আল-ক্তেইক স্থামনর েু থগুমলার েমধ্য অব্ক্তস্থত প্রািেময় েীতসন্ত্রস্ত 
োনুষমের কী অোনুক্তষক নৃেংসতায় পরাস্ত ও ব্ন্দী কমর তামের সেস্ত সম্পক্তত্ত হস্ত ত 
কমরক্তেমলন তার আমলাচনা  ত েেক্তি পমব্থ (পব্থ: ১৩০-১৩৯) পমব্থ করা হময়মে।  
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা আল-নািা ও আল-ক্তেইক েু থগুমলা গর্মক পুরুষমের ব্ন্দী কমরক্তেমলন, 
ক্তকন্তু তারা এই েু থগুমলা গর্মক গকামনা নারী ও ক্তেশুমের ব্ন্দী করমত পামরনক্তন; 
ব্যক্ততক্রে শুধু্ আল-ক্তেইমক অব্ক্তস্থত আল-ক্তনযার েু থ। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
কীোমব্ এই আল-ক্তনযার েু থক্তি েখল কমর গসখান গর্মক অনযানয যুব্তী গেময়মের সামর্ 
সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ (পব্থ: ১২৪) ও তাাঁর কাক্তজন-মক ব্ন্দী কমরক্তেমলন, 
তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৩৯) পর:  
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আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন আক্তব্ ব্কর আোমক জাক্তনময়মেন, ক্ততক্তন ব্মলমেন:  
'আক্তে জাফর ক্তব্ন োহেুে-মক প্রশ্ন কমরক্তেলাে, "মযখামন আবু্ আল-হুকাময়ক পক্তরব্ামরর 
েু থক্তি ক্তেমলা সুলাক্তলে নােক স্থামন, গসখামন সাক্তফয়া কীোমব্ আল-ক্তেইক এর আল 
ক্তনযার েুম থ এমস উপক্তস্থত হময়ক্তেমলা? আল-নািা ও আল-ক্তেইক এর েু থগুমলা গর্মক 
গকউই নারী ও ক্তেশুমের ব্ন্দী কমরক্তন। গকব্ল োে আল-ক্তনযার েু থ গর্মক তা করা 
হময়ক্তেমলা। সক্ততযই ক্তক তার ক্তেতমর নারী ও ক্তেশুরা উপক্তস্থত ক্তেমলা?" 
 

গস জব্ামব্ যা ব্মলক্তেমলা, তা হমলা:  
খায়ব্ামরর ইহুক্তেরা যুমদ্ধর কারমি আল-নািার েু থগুমলা খাক্তল কমর তামের নারী ও 
ক্তেশুমের আল-কাক্ততব্া নােক স্থামন পাক্তঠময় ক্তেময়ক্তেমলা। আল-ক্তনযার েু থক্তির েমধ্য যারা 
অব্স্থান করক্তেমলা, তারা োড়া গসখান গর্মক গকামনা নারীমকই ব্ন্দী করা হয়ক্তন। তারা 
হমলা সাক্তফয়া, তার কাক্তজন ও আরও অমনক তরুিী (young girls); ক্তকনানা 
গেমব্ক্তেমলা, গসখামন গয েু থগুমলা ক্তেমলা তার েমধ্য আল-ক্তনযার েু থক্তি হমলা সব্মচময় 
েক্তিোলী, তাই গযক্তেন সকামল আল্লাহর নব্ী আল-ক্তেইক এ স্থানান্তক্তরত হময়ক্তেমলা, 
গসই রাক্তেমত গস তামক গসখামন ক্তনময় এমসক্তেমলা; গয কারমি গস তার কাক্তজন ও অনযানয 
ইহুক্তে সন্তানমের সামর্ ব্ন্দীত্ব ব্রি কমরক্তেমলা।  
 

আল-কাক্ততব্ায় ক্তেমলা েুই হাজামরর ও গব্ক্তে ইহুক্তে, তামের েক্তহলা ও সন্তানরা। যখন 
আল্লাহর নব্ী আল-কাক্ততব্ার জন িমের সামর্ োক্তন্ত স্থাপন কমরক্তেমলন, ক্ততক্তন 
গসখানকার পুরুষ ও ক্তেশুমের ক্তনরাপত্তার অনুমোেন ক্তেময়ক্তেমলন এই েমতথ গয, এর 
ক্তব্ক্তনেময় তারা তামের পক্তরমধ্য়  হনা ও ব্স্ত্র-সােগ্রী োড়া তামের সেস্ত সম্পে, রূপা, 
গসানা, অস্ত্রেস্ত্র ও ব্স্ত্র-সােগ্রী তাাঁমক ক্তেময় গেমব্। সক্ততযই আল্লাহর নব্ী গয ইহুক্তেমেরমক 
ক্তনরাপত্তার (protection) অনুমোেন ক্তেময়ক্তেমলন, তারা উপক্তস্থত হময়ক্তেমলা ও প্রস্থান 
কমরক্তেমলা এব্ং ক্তব্ক্তক্র করা হময়ক্তেমলা ও খক্তরে করা হময়ক্তেমলা। প্রকৃতপমক্ষই, গলামকরা 
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সম্পে ও  ামেথন্টস পমিযর ব্মেৌলমত লােব্ান হময়ক্তেমলা, ক্তকন্তু তারা তামের ন ে অর্থ 
ও সম্পে লামের উৎসক্তি গ াপন গরমখক্তেমলা।  
 
তারা ব্মলমে: অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আল-কাক্ততব্া, আল-ওয়াক্ততহ, সুলাক্তলে ও ইব্মন 
আক্তব্ আল-হুকাময়ক এর েুম থ  েন কমরন, গযখামন ইহুক্তেরা রীক্ততেত ক্তনমজমের েক্তি 
বৃ্ক্তদ্ধ কমর। আল-নািা ও আল-ক্তেইক এর সকল পরাক্তজত ও পাক্তলময় আসা ইহুক্তেরা 
তামের কামে এমস জো হয় ও তারা তামেরমক সমঙ্গ ক্তনময় আল-ওয়াক্ততহ, আল-সুলাক্তলে 
ও আল-কাক্ততব্ার আল-কােুস েু থক্তি েক্তিোলী কমর, গয েু থক্তি ক্তেল েীষিেেথন। তারা 
এই েু থগুমলার গেতর গর্মক গব্র হময় আমসক্তন, গকব্লোে তারা ক্তনমজমেরমক ক্তেতমর 
তালাব্ন্ধ কমর রামখ। 
 

আল্লাহর নব্ী যখন গেমখন গয, যারা গেতমর ক্তনমজমের তালাব্ন্ধ কমর গরমখক্তেমলা, তারা 
ব্াইমর গব্র হময় এমস তাাঁমেরমক চযামলে জানামব্ না, ক্ততক্তন ক্তসদ্ধান্ত গনন গয, ক্ততক্তন 
েযাংম ামনল-ক্তি [পব্থ-১৩৭:] ব্যব্হার করমব্ন। যখন তারা তামের ধ্বংস উপলক্তব্ধ কমর, 
এই কারমি গয আল্লাহর নব্ী তামেরমক গচৌে ক্তেন যাব্ত গঘরাও কমর গরমখক্তেমলন, 
তারা আল্লাহর নব্ীর কামে োক্তন্ত প্রস্তাব্ উত্থাপন কমর। ----- তামের একজনও গব্র 
হময় আমস না, যতক্ষমি না এই আক্রেি তামেরমক পক্তরশ্রান্ত কমর ও আল্লাহ তামের 
অন্তমর  েীর আতংমকর সৃক্তষ্ট কমর।---' 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ ক্তিষ্টাব্দ) এর ব্িথনা: 
'যখন আল্লাহর নব্ী তামের ক্তকেু েু থ েখল কমর গনন ও তামের ক্তকেু সম্পে হস্ত ত 
কমরন, ক্ততক্তন তামের েুই েু থ আল-ওয়াক্ততহ ও আল-সুলাক্তলমে আ েন কমরন, সব্থমেষ 
েু থ যা েখল করা ব্াক্তক ক্তেমলা; অতাঃপর আল্লাহর নব্ী তা প্রায় েে রাত যাব্ত অব্মরাধ্ 
কমর রামখন।--' 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_68.html
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ইব্মন ক্তহোমের (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) গনাি: [3] 
 

'খায়ব্ামর আল্লাহর নব্ীর অনুসারীমের ক্তসংহনাে ক্তেমলা, 
 "মহ ক্তব্জয়ীরা, হতযা কমরা হতযা কমরা!"' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 
>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, আক্রান্ত খায়ব্ারব্াসী 
তাাঁমের স্ত্রী, কনযা, ো, গব্ান সহ সকল নারী সেসয ও গোি গোি সন্তানমের আল-নািা 
ও আল-ক্তেইমকর েু থগুমলা গর্মক সক্তরময় গনয়া আল-কাক্ততব্া নােক স্থামন গপ্ররি 
কমরক্তেমলন, আর প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষরা গসখানকার েু থগুমলা গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্  মড় তুমলক্তেমলন। গস কারমিই েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা আল-ক্তেইমকর আল-ক্তনযার েু থক্তি োড়া আল-নািা ও আল-ক্তেইমকর অনযানয 
েু থগুমলা গর্মক নারী ও ক্তেশুমের ব্ন্দী করমত পামরনক্তন। কী কারমি সাক্তফয়া, তাাঁর 
কাক্তজন ও অনযানয ক্তকেু নারী সেসযমক আল-ক্তনযার েুম থ স্থানান্তক্তরত করা হময়ক্তেমলা, 
গস ক্তব্ষয়ক্তিও আেরা জানমত পাক্তর আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায়।   
 

আল-ক্তনযার েু থক্তি েখল ও গসখামন অব্ক্তস্থত ইহুক্তে পুরুষ, সাক্তফয়া ও তাাঁর কাক্তজন ও 
অনযানয ক্তকেু েক্তহলামের ব্ন্দী করার পর েুহাম্মে আল-কাক্ততব্া, আল-ওয়াক্ততহ, আল-
সুলাক্তলে নােক স্থামনর গলাকমের ওপর আক্রেি চালান। আল-কাক্ততব্ায় অব্ক্তস্থত আল-
কােুস েু থক্তি গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অনযানয নারী ও ক্তেশুমের ব্ন্দী কমরন। 
আল-কাক্ততব্ার আক্রান্ত জনপেব্াসী যখন উপলক্তব্ধ কমরন গয, যক্তে তাাঁরা আত্মসেপথি 
না কমরন, তমব্ েুহাম্মে তাাঁর যুদ্ধাস্ত্র েযাংম ামনল-ক্তি ব্যব্হার কমর তাাঁমেরমক ধ্বংস 
কমর গফলমব্ন, তখন তাাঁরা েুহাম্মমের কামে তাাঁমের ক্তনরাপত্তার (প্রাি ক্তেক্ষার) আমব্েন 
কমরন। েুহাম্মে তাাঁমের প্রািক্তেক্ষার আমব্েন েেুর কমরন এই েমতথ গয, তাাঁরা তাাঁমের 
পক্তরমধ্য় ব্স্ত্র-সােগ্রী ও পক্তরক্তহত  হনাগুমলা োড়া তাাঁমের স্থাব্র ও অস্থাব্র সেস্ত 
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সম্পক্তত্ত েুহাম্মমের কামে হস্তান্তর করমব্ন। এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত, ক্তনমজমের প্রাি রক্ষার 
আকুক্ততমত তাাঁরা এই  প্রস্তামব্ রাক্তজ হন।  
 

আক্তে উৎমসর সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা 
হমলা: 
 

উেুি েক্তি প্রময়াম  অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর “ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত” আগ্রাসী আক্রেি 
চাক্তলময় তাাঁমের পরাস্ত ও ব্ন্দী কমর েুি-োনুষমের েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
ক্তচরকামলর জনয ক্রীতোস ও ক্রীতোসী রূমপ রূপান্তক্তরত কমরক্তেমলন। অতাঃপর তারা 
এই গলাকগুমলামক ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন, গযখামন েুহাম্মমের 
ক্তহসযা ক্তেমলা কেপমক্ষ এক-পিোংে (২০%), ব্াক্তক চার-পিোংে হােলায় 
অংেগ্রহিকারী তাাঁর অনুসারীমের। েুি এই োনুষমের োস ও োসীমত রূপান্তক্তরত ও 
ো াোক্ত  কমর গনয়ার পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই গলাকমেরমক ইমেেত ক্তনজ 
কমেথ ব্যব্হার করমতন, অনযমক উপহার স্বরূপ োন করমতন ও অর্থ-প্রাক্তপ্তর ক্তব্ক্তনেময় 
ক্তব্ক্তক্র কমর সম্পমের োক্তলক হমতন। 
 

ব্ানু কুরাইজা গ ামের ক্তনরপরাধ্ সকল প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষ সেসযমের এক এক কমর  লা 
গকমি হতযা করার পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কীোমব্ এই গ ামের নারী ও 
ক্তেশুমের ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন ও ক্তব্ক্তক্র কমরক্তেমলন [ক্তব্স্তাক্তরত: 
"তাাঁমের ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযামের ো াোক্ত  ও ক্তব্ক্তক্র(পব্থ- ৯৩)!”]"; ব্ানু আল-েুসতাক্তলক 
হােলা সোপ্ত করার পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কীোমব্ এই গ ামের গলাকমের 
ব্ন্দী কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন [ক্তব্স্তাক্তরত: “ব্ন্দী ো াোক্ত  ও 
ব্ক্তন্দনীর সামর্ গযৌনসঙ্গে (পব্থ-১০১)!”]; উমম্ম ক্তকরফা নামের এক অক্ততবৃ্দ্ধা েক্তহলার 
েু'পা আলাো আলাো কমর েক্তড় ক্তেময় গব্াঁমধ্ গফমল ও গসই েক্তড়গুমলা েুইক্তি উমির 
সামর্ গব্াঁমধ্ ক্তেময় গসই উি েুমিামক ক্তব্পরীত ক্তেমক পক্তরচালনা কমর উমম্ম ক্তকরফা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/09/blog-post_86.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/11/blog-post_81.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/11/blog-post_81.html
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েরীরক্তি েু'োম  ক্তব্েি কমর অোনুক্তষক নৃেংসতায় হতযা করার পর েুহাম্মে অনুসারীরা 
কীোমব্ তাাঁর কনযা ও অনযানয েক্তহলামের ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন, সালাোহ ক্তব্ন 
আের ক্তব্ন আল আকওয়া নামের এক অনুসারীর োম  পড়া উমম্ম ক্তকরফার সুন্দরী 
কনযাক্তি গক কীোমব্ হস্ত ত কমর েুহাম্মে এই সুন্দরী রেিীক্তিমক তাাঁর োো হামযন 
ক্তব্ন আক্তব্ ওয়াহব্-মক োন কমরক্তেমলন [ক্তব্স্তাক্তরত: “উমম্ম ক্তকরফা হতযাকাণ্ড (পব্থ- 
১১০)!”]”; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্ষে আমলাচনা ইক্ততপূমব্থই করা হময়মে। 
 

এক েুি োনুমষর অব্স্থান গর্মক ক্তনক্তেমষই ক্রীতোস ও ক্রীতোসী রূমপ রূপান্তক্তরত 
হওয়ার পর এই োনুষগুমলা ব্তথোন ও েক্তব্ষযৎ ব্ংেপরম্পরায় পক্তরিত হমতন েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের 'সম্পক্তত্তমত'। যক্তেও নাে তাাঁমের ক্রীত (মকনা) োস-োসী, েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরমক কারও কাে গর্মক ক্তকমন ক্তনময় আমসনক্তন, ক্তকংব্া গকউ 
তাাঁমের তামেরমক োন ও কমরনক্তন। "তারা তাাঁমের সৃক্তষ্ট কমরমেন", েুি োনুষমের 
অব্স্থান গর্মক ক্রীতোস ও ক্রীতোসী রূমপ, উেুি ক্ষেতাব্মল! গযোমব্ এই োনুষগুমলা 
আব্ার েুি োনুমষ পক্তরিত হমত পারমতন তা হমলা, "েুহাম্মমের ব্েযতা স্বীকার কমর 
তাাঁর েতব্ামে েীক্ষা লাে করা!" অর্ব্া, গকান নব্য োক্তলমকর েয়া পরব্মে ব্া অমর্থর 
ক্তব্ক্তনেময় েুক্তিলাে করা! 
 
ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা োব্ী কমর র্ামকন গয, ইসলাে ধ্েথ "ক্রীতোস ও 
োসীমের" প্রক্তত ক্তেমলা সহনেীল। কারি, েুহাম্মে ক্রীতোস-োসীমের সামর্ সেয় 
হওয়ার ওপর গুরুত্ব আমরাপ কমরমেন, একজন ক্রীতোস ব্া ক্রীতোসীমক েুি করমল 
কী পক্তরোি পুিয পাওয়া যায় তা গঘাষিা কমরমেন ও সমব্থাপক্তর গস যক্তে 'েুসলোক্তনত্ব 
ব্রি' কমর তমব্ তামক আব্ক্তেযকোমব্ েুি কমর গেয়ার ক্তব্ধ্ান জাক্তর কমরমেন। কী 
অদু্ভত তাাঁমের যুক্তি! ক্রীতোমসর সৃক্তষ্টকতথা পরােেথ ক্তেমেন তাাঁর সৃষ্ট োস-োসীমের সামর্ 
সেয় ব্যব্হার করমত, গুরুত্ব আমরাপ করমেন তাাঁর সৃষ্ট োস-োসীমের েুি করার! 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_97.html
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একই সামর্ উেুি েক্তি প্রময়াম  "তাাঁমক অক্তব্শ্বাসী" জন মির ওপর আগ্রাসী আক্রেি 
চাক্তলময় েুি োনুষমের রূপান্তক্তরত করমেন োস ও গযৌনোসী রূমপ! 
 

"The honesty has a limit, the hypocrisy has none (সততার সীো আমে, 
েণ্ডামোর গনই)!" 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
তর্যসূে [2]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (Continued): [1] 
‘Abd al-Rahman b Muhammad b Abi Bakr related to me, saying: I 
said to Jafar b Mahmud: How did Saifiyya come to be in the fortress 
of al-Nizar in al-Shiqq, when the fortress of the family of Abu al–
Huqayq was in Sulalim? One did not take prisoners from the women 
and children from the fortress of Nata or al-Shiqq. Only from the 
fortress of al-Nizar. Were there indeed women and children in it?  
 

He replied. The Jews of Khaybar sent the women and children out 
to al-Katiba, and emptied the fortress of Nata, because of the 
fighting. No female prisoner was taken from them except for those 
who were in the fortress of al-Nizar. They were Safiyya, her cousin, 
and the young girls. Kinana had considered the fortress of al-Nizar 
to be the most fortified of what was there, so he brought her in the 
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night, on the morning of which the Messenger of God transferred 
to al-Shiqq, in order that she be imprisoned with her cousin and the 
children of the Jews.  
 

In al-Katiba there were more than two thousand Jews, their women 
and children. When the Messenger of God made peace with the 
people of al-Katiba he granted protection to the men and children, 
and in return they gave him property, silver, gold, weapons, and 
garments – other than those worn by the people. Indeed, those Jews 
to whom the Messenger of God granted protection came and went, 
and sold and bought. Indeed, the people made a profit out of the 
garments and goods, but they concealed their cash and the source 
of their wealth.  
 

They said: Then the Messenger of God moved to Al-Katiba, al-Watih, 
Sulalim, and the fortress of Ibn Abi al-Huqayq in which the Jews had 
fortified themselves thoroughly. All who fled and were defeated from 
al-Nata and al-Shiqq came to them, and they were fortified with 
them in al-Qamus in al-Katiba, which was a forbidding fortress, and 
in al-Watih and al-Sulalim. They did not come out of these fortresses, 
but locked themselves inside.  
 

The Messenger of God decided to erect the mangonel when he saw 
that those who locked themselves in would not come out to 
challenge them. When they were convinced of the destruction, for 
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the Messenger of God had besieged them for fourteen days, they 
asked the Messenger of God for peace. ---- Not one among them was 
seen until the attack strained them and God hurled fear into their 
hearts.----’  
 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৬৮- ৬৭০; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১১-৫১২ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৬০, পৃষ্ঠা ৭৭০ 
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১৪১: খায়ব্ার যুদ্ধ-১২: ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্মক ক্তনযথাতন ও খুন!  
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত গচৌে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

োনব্ ইক্ততহামসর সব্মচময় করুি ও েুাঃখজনক ইক্ততহামসর একক্তি হমলা ক্রীতোস-োসী 
প্রর্ার প্রচলন ও প্রসার! এই প্রর্ায় একজন েুি োনুষ ব্ংে ব্ংোনুক্রমে পক্তরিত 
হমতন অনয একজন োনুমষর "ব্যক্তি ত সম্পক্তত্তমত", অনযানয  ৃহপাক্তলত  ব্াক্তে পশুর 
েমতাই। একব্ার এই অব্স্থায় রূপান্তক্তরত হওয়ার পর, গসই োনুষক্তির স্বাধ্ীন সত্তা 
হমতা পুমরাপুক্তর রক্তহত। ক্ততক্তন তখন েুি োনুষ গর্মক রূপান্তক্তরত হমতন তাাঁর োক্তলমকর 
ইোর ব্াহন। গয প্রক্তক্রয়ায় একজন োনুষ এই েুাঃসহ অব্স্থার ক্তেকার হমতন, তার 
আক্তে উৎস “োে একক্তি!" আর তা হমলা, আক্তে-মত এই োনুষগুমলা ক্তকংব্া তাাঁমের 
পূব্থপুরুষমের গকামনা এক ব্া একাক্তধ্ক েুি োনুষমক গকামনা এক 'েক্তিধ্র োনুষ' 
তার উেুি েক্তি প্রময়াম  গজারপূব্থক ব্ন্দী কমর অর্ব্া তামের প্রোব্-প্রক্ততপক্তত্ত, অর্থব্ল 
ব্া প্রতারিার োধ্যমে (পব্থ: ৭৯) রূপান্তক্তরত কমরমেন এই েুাঃসহ জীব্মন। অতাঃপর 
তারা তাাঁমেরমক গরমখমেন ক্তনমজমের সম্পক্তত্তরূমপ, অর্ব্া তাাঁমের ক্তব্ক্তক্র ব্া োন কমরমেন 
অমনযর কামে। অতাঃপর, তাাঁমের আেৃতুয পক্তরিক্তত এক েক্তনব্ গর্মক অনয েক্তনমব্র কামে 
একই প্রক্তক্রয়ায় হস্তান্তর ও েুাঃসহ জীব্ন! ব্ংে ব্ংোনুক্রমে! আক্তে উৎমস েুলতাঃ এই 
েক্তিধ্র োনুষরাই ক্তেমলন 'ক্রীতোস-োসী" প্রর্ার েূল গজা ানোর (Supplier) ও 
চাক্তলকােক্তি। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তেমলন এই েমলরই প্রক্ততক্তনক্তধ্ত্বকারী! উেুি 
েক্তিব্মল অোনুক্তষক নৃেংসতায় স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/05/blog-post_43.html
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অনুসারীরা কীোমব্ েুি োনুষমের ব্ন্দী কমর তাাঁমেরমক এই েুাঃসহ জীব্মনর অন্তেুথি 
ও ব্াজারজাত (Marketing) কমর োসপ্রর্ার প্রসার ঘক্তিময়ক্তেমলন, তা আক্তে উৎমসর 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট - যার আমলাচনা  ত পমব্থ করা হময়মে। 
“োসপ্রর্ার” ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর প্রক্ততক্তষ্ঠত ইসলামের অব্োনমক যক্তে আেরা এক 
ব্ামকয প্রকাে করা হয়, তমব্ তা হমব্ এই:  
 

"অক্তব্শ্বাসী জনপমের েুি োনুষমের গজারপূব্থক ব্ন্দী কমর ধ্মর ক্তনময় এমস তাাঁমেরমক 
োস-োসী রূমপ রূপান্তর, সরব্রাহ ও ব্াজারজাত করার োধ্যমে েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ োসপ্রর্ার উন্নক্তত ও প্রসামর অেূতপূব্থ অব্োন গরমখক্তেমলন।" 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ ক্তিষ্টাব্দ), আল-তাব্ারী (৮৩৯ -৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ), আল-
ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) প্রেুখ আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা 
'খায়ব্ার যুদ্ধ' উপাখযামনর পরব্তথী ঘিনা প্রব্ামহর গয প্রািব্ন্ত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন, 
তা েুহাম্মমের েক্তেনা জীব্মনর অসংখয নৃেংসতার আর একক্তি উোহরি ক্তহসামব্ 
ইসলামের ইক্ততহামসই পাতায় সাক্ষয হময় আমে। এই অোনুক্তষক নৃেংস ঘিনার সব্মচময় 
ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা (পব্থ-১৩৪) ক্তলক্তপব্দ্ধ করমেন আল-ওয়াক্তকক্তে, তাাঁর “ক্তকতাব্ আল-
ো াক্তজ' গ্রমন্থ। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3] 
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৪০) পর:  
 

'ক্তকনানা ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক োোখ নামের এক ব্যক্তির োধ্যমে আল্লাহর নব্ীর কামে 
গয-ব্াতথা পাঠায়, তা হমলা, "আক্তে ক্তক গতাোর কামে আসমত পাক্তর ও কর্া ব্লমত 
পাক্তর?" যখন োোখ আমস, েুসলোনরা তামক আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তনময় আমস ও গস 
তাাঁমক অক্তেব্ােন জানায় ও তাাঁমক ক্তকনানার ব্াতথাক্তি গোনায়, ক্ততক্তন তার প্রক্তত ক্তেমলন 
সেয়। একেল ইহুক্তের সমঙ্গ ক্তকনানা আমস ও আল্লাহর নব্ীর সমঙ্গ তাাঁর চুক্তি গোতামব্ক 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
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ও তাাঁর েতথ অনুযায়ী োক্তন্ত স্থাপন কমর। ইব্রাক্তহে যা ব্মলমে, তা হমলা, ধ্নুক ও 
যুদ্ধাস্ত্রগুমলার োক্তলক ক্তেল আবু্ আল-হুকাময়মকর পক্তরব্ামরর ও তারা এগুমলা ব্াইমরর 
আরব্মের কামে োড়া ক্তেময়ক্তেমলা। তারা তামের অলংকারগুমলাও ব্াইমর আরব্মের 
কামে োড়া ক্তেময়ক্তেমলা। তারা ক্তেমলা েক্তেনার সব্মচময় খারাপ ইহুক্তে।----- ইব্মন আক্তব্ 
আল-হুকাময়ক গসখামন আমস ও আল্লাহর নব্ীর সামর্ গয-চুক্তিক্তি কমর তা হমলা, 
 
[১] ক্ততক্তন েু থ েমধ্য অব্ক্তস্থত সসনযমের হতযা করমব্ন না ও তামের সন্তানমের গেমড় 
গেমব্ন।  
 

[২] তারা তামের যাব্তীয় স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে, গযেন গসানা, রূপা, তূিী, অস্ত্রেস্ত্র 
ও তামের পক্তরধ্ামন োড়া যাব্তীয় ব্স্ত্রসােগ্রী আল্লাহর নব্ীর কামে পক্তরতযা  কমর 
তামের সন্তানমের ক্তনময় খায়ব্ার ও তার অিল গর্মক চমল যামব্।  
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন: যক্তে তুক্তে আোর কামে গকামনাক্তকেু গ াপন কমরা, তমব্ আল্লাহ ও 
তার নব্ী গতাোর ক্তনরাপত্তার োয় পক্তরহার করমব্। ইব্মন আক্তব্ আল-হুকাময়ক এ 
ব্যাপামর তাাঁর প্রস্তামব্ রাক্তজ হয়। সম্পেগুমলা হস্ত ত করার জনয আল্লাহর নব্ী গলাক 
পাঠান ও এমক এমক তা হস্ত ত কমরন। অস্থাব্র সম্পে ও অস্ত্রেস্ত্র হস্ত ত করার 
জনয ক্ততক্তন গলাক পাঠান ও গসগুমলা ক্ততক্তন তার ক্তনমজর কামে রামখন। ক্ততক্তন যা হস্ত ত 
কমরন, তার েমধ্য ক্তেমলা একেত ব্েথ আব্রি, চার েত তরব্াক্তর, এক হাজার ব্েথা ও 
পাাঁচ েত ধ্নুক ও তার তূিী। আল্লাহর নব্ী ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক-মক আবু্ 
আল-হুকাময়মকর পক্তরব্ামরর অর্থ-োণ্ডার, তামের সব্থপ্রকার অলংকার ও উমির চােড়ার 
র্ক্তলমত যা ক্তেল, গস সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কমরন। এগুমলার ক্তেমলা তামের আক্তেজামতযর 
পক্তরক্তচক্তত। যখন েক্কায় গকামনা ক্তব্ব্াহ উৎসব্ হমতা, তারা তার জনয তামের কামে 
আমব্েন করমতা, অতাঃপর এই অলংকারগুমলা তামের কামে এক োস যাব্ত রাখার 
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জনয ধ্ার গেওয়া হমতা। এই অলংকারগুমলা আবু্ আল-হুকাময়ক-এর পক্তরব্ামরর এক 
প্রধ্ান গর্মক আমরক প্রধ্ামনর কামে  ক্তেত র্াকমতা।  
 

গস জব্ামব্ ব্মল, "মহ আবু্ আল-কামসে, আোমের যুমদ্ধর সেয় আেরা তা খরচ কমর 
গফমলক্তে ও গসগুমলার গকামনাক্তকেুই আর অব্ক্তেষ্ট গনই। আেরা এই রকে একক্তি ক্তেমনর 
গলাকসান ব্াাঁচামনার জনয তা কমরক্তে। যুদ্ধ ও গযাদ্ধামের গখারাক সরব্রাহ ক্তকেুই অব্ক্তেষ্ট 
রামখক্তন।" তারা এ ক্তব্ষময় েপর্ কমর, তামের েপর্ ক্তনক্তশ্চত কমর ও তা প্রক্ততষ্ঠার 
আপ্রাি গচষ্টা কমর। আল্লাহর নব্ী তামক ব্মলন, "এক্তি যক্তে গতাোর কাে গর্মক খুাঁমজ 
পাত্তয়া যায়, তমব্ আল্লাহ ও তার নব্ী গতাোর ক্তনরাপত্তা প্রতযাখযান করমব্।" গস তামত 
রাক্তজ হয়। অতাঃপর   আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মতাোর সেস্ত সম্পে আক্তে হস্ত ত কমরক্তে, 
গতাোর জীব্ন এখন আোর হামত ও গতাোমক রক্ষা করার গকউ গনই।” গস ব্মল, 
"হযাাঁ।" অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আবু্ ব্কর, উের, আলী ও েে জন ইহুক্তেমক এই চুক্তির 
সাক্ষী রামখন। 
 

ইহুক্তেমের েমধ্য গর্মক এক গলাক ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক-এর কামে আমস 
ও ব্মল, "েুহাম্মে যার গখাাঁজ করমে, তা যক্তে গতাোর কামে র্ামক, ক্তকংব্া তার হক্তেস 
যক্তে গতাোর জানা র্ামক, তমব্ তামক জানাও; কারি তাহমল তুক্তে ক্তনশ্চয়ই গতাোর 
জীব্ন রক্ষা করমত পারমব্। যক্তে তা না কমরা, আল্লাহর কসে, গসক্তি তার েৃক্তষ্টম াচর 
হমব্। গস অনযানয অমনক ক্তব্ষময় জানমত গপমরমে, যা আেরা জানতাে না।" ইব্মন 
আক্তব্ আল-হুকাময়ক তামক ধ্েক গেয় ও ইহুক্তেক্তি সমর োাঁড়ায় ও ব্মস পমড়।  
 

অতাঃপর আল্লাহর নব্ী র্ালাব্া ক্তব্ন সাললাে ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক-মক তামের এই 
ধ্ন োণ্ডার সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কমরন, গস ক্তেল এক েুব্থল প্রকৃক্ততর গলাক। গস জব্ামব্ 
ব্মল, "আক্তে একোে গযিুকু জাক্তন, তা হমলা, প্রক্ততক্তেন সকামল আক্তে ক্তকনানা-মক এই 
ধ্বংসাব্মেষগুমলার আমেপামে গযমত গেখতাে," ও গস গসই ধ্বংসাব্মেষ এর ক্তেমক 
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আঙুল ক্তেময় গেখায়; "যক্তে গকামনাক্তকেু র্ামকও, তা গস োক্তি চাপা ক্তেময় রামখ, তা 
গসখামন আমে।" 
 

যখন আল্লাহর নব্ী নািা েখল কমরক্তেমলন, ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক অনুধ্াব্ন 
কমরক্তেমলন গয, ধ্বংস অক্তনব্াযথ। নািার অক্তধ্ব্াসীমের পরাক্তজত করা হময়ক্তেল েীক্তত 
প্রেেথমনর োধ্যমে। অতাঃপর গস উমির চােড়া ক্তনক্তেথত র্ক্তলমত কমর অলংকারাক্তে ক্তনময় 
ধ্বংসাব্মেমষর ওখামন ক্ত ময়ক্তেমলা ও রাক্তেকামল োক্তি খনন কমর তা লুক্তকময় গরমখক্তেমলা, 
যা গকউই গেমখক্তন। অতাঃপর গস আল-কাক্ততব্ার ধু্লাব্াক্তল ক্তেময় তা োক্তি সোন কমর 
গরমখক্তেমলা। এই ধ্বংসাব্মেষগুমলা গসই, প্রক্ততক্তেন সকামল যার চারপামে র্ালাব্া তামক 
গঘারামফরা করমত গেমখক্তেমলা। 
 

আল্লাহর নব্ী আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে ও একেল েুসলোন গক র্ালাব্ার সমঙ্গ 
ঐ ধ্বংসাব্মেমষর উমেমেয পাঠান। গয স্থানক্তি র্ালাব্া গেখায়, গস গসখামন খনন কমর 
তার েধ্য গর্মক গসই ধ্নোণ্ডার গিমন গতামলন। ক্তকেু গলামক ব্মল: প্রকৃতপমক্ষ 
সব্থেক্তিোন আল্লাহ তার নব্ীমক এই ধ্নোণ্ডার প্রেেথন কমর। ধ্নোণ্ডারক্তি ব্াইমর ক্তনময় 
আসার পর, আল্লাহর নব্ী ক্তকনানা-মক ক্তনযথাতন করার জনয আল-যুব্াময়রমক হুকুে 
কমরন, যতক্ষমি না গস তার কামে যা ক্তকেু আমে. তার সব্ক্তকেুর সন্ধান না জানায়। 
আল-যুব্াময়র তামক ক্তনযথাতন কমর: গস এক জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড ক্তনময় তার কামে এক্ত ময় 
আমস ও তা তার বু্মক ক্তব্দ্ধ কমর। তারপর আল্লাহর নব্ী হুকুে কমরন গয, গস গযন 
তামক েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাোর কামে হস্তান্তর কমর, যামত গস তার োইময়র হতযার 
পক্তরমপ্রক্তক্ষমত তামক হতযা কমর; েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো তামক হতযা কমর। ক্ততক্তন হুকুে 
কমরন গয অপর ইব্মন আক্তব্ আল-হুকাময়ক গক (ক্তকনানার োই) ও গযন ক্তনযথাতন করা 
হয় ও অতাঃপর তামক ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারার কামে হস্তান্তর করা হয়, যামত গস তামক 
হতযা করমত পামর। ক্তকেু গলাক ব্মল গয, গস তার কল্লা গকমি গফমিক্তেল। তারপর 
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আল্লাহর নব্ী অনুেব্ কমরন গয, তামের সম্পমের ওপর তাাঁর অক্তধ্কার আমে, ক্ততক্তন 
তামের সন্তানমের ব্ন্দী কমরন।---'   - অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তে, েুহাম্মে ইব্মন ইোক  ও আল-তাব্ারীর ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের পরাস্ত 
ও ব্ন্দী করার পর তাাঁমের যাব্তীয় স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তত্ত হস্ত ত কমরন। আল-
কাক্ততব্া েখল করার পর  অনমনযাপায় খায়ব্ার জনপেব্াসীমের পমক্ষ ক্তকনানা ক্তব্ন আল-
রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়ক নামের এক গলাক েুহাম্মমের কামে তামের প্রািক্তেক্ষার 
আমব্েন কমরন। েুহাম্মে তাাঁর সামর্ এই চুক্তিমত রাক্তজ হন গয, যক্তে তাাঁরা তাাঁমক তামের 
যাব্তীয় স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তত্ত হস্তান্তর কমর, তমব্ ক্ততক্তন তামেরমক হতযা না কমর 
তাাঁমের সন্তানমের ক্তনময় খায়ব্ার ও তার আমেপামের অিল গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত হওয়ার 
সুমযা  গেমব্ন। খায়ব্ামরর জন মির পমক্ষ ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়ক 
েুহাম্মমের এই প্রস্তামব্ রাক্তজ হন। অতাঃপর েুহাম্মে ক্তকনানা-মক তাাঁর পক্তরব্ামরর 
সক্তিত ধ্নোণ্ডার তাাঁর কামে হস্তান্তর করার আমেে কমরন। পক্তরব্ামরর এই সক্তিত 
ধ্নোণ্ডার রক্ষার োক্তয়মত্ব ক্তেমলন ক্তকনানা। প্রতুযত্তমর ক্তকনানা েুহাম্মেমক জানায় গয, 
গসই ধ্নোণ্ডামরর গকামনাক্তকেুই এখন আর অব্ক্তেষ্ট গনই, সব্ক্তকেু খরচ হময় ক্ত ময়মে - 
যা ক্তেমলা ক্তের্যা। সতয হমলা, পরাজয় ক্তনক্তশ্চত গজমন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আল-
কাক্ততব্া আক্রেি করার আম ই ক্তকনানা তাাঁমের পক্তরব্ামরর এই ধ্নোণ্ডারক্তি একক্তি 
ধ্বংসাব্মেমষর েমধ্য োক্তি চাপা ক্তেময় গরমখক্তেমলন ও প্রক্ততক্তেন সকামল ক্ততক্তন এর 
আমেপামে গঘারাঘুক্তর করমতন। র্ালাব্া ক্তব্ন সাললাে নামের ক্তকনানার পক্তরব্ামররই এক 
গলাক গসই স্থামন ক্তকনানার এই গঘারাঘুক্তরর ক্তব্ষয়ক্তি গেমখ গফমলক্তেমলন। পরব্তথীমত 
র্াীালাব্ার সাহামযয েুহাম্মে এই গুপ্তধ্নক্তির সাক্ষাৎ পান ও তা হস্ত ত কমরন এব্ং 
এই অপরাধ্ ও ক্তকনানার কাে গর্মক আরও তর্য আোয় করার জনয েুহাম্মমের আমেমে 
তাাঁর অনুসারীরা এই গলাকক্তি ও তাাঁর োইমক অোনুক্তষক ক্তনযথাতন ও হতযা কমরন। আক্তে 
উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা সুস্পষ্ট, তা হমলা, ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল 
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হুকাময়ক নামের এই গলাকক্তির অপরাধ্ ক্তেমলা এই গয, ক্ততক্তন তার পক্তরব্ামরর সক্তিত 
ধ্নোণ্ডার েুহাম্মমের করাল গ্রাস গর্মক রক্ষা করমত গচময়ক্তেমলন। 
 

গক এই ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়ক? 
ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়ক ক্তেমলন েক্তেনায় অব্ক্তস্থত ব্ক্তন নাক্তের 
গ ামের এক গনতা, যামেরমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের েত েত ব্েমরর 
আব্াসেূক্তে গর্মক প্রায় একব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন। কী অপরামধ্ েুহাম্মে এই 
গ ামের সেস্ত োনুষমক েুহাম্মে েক্তেনা গর্মক ব্ক্তহষ্কার কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা “ব্ক্তন নাক্তের গ াে উমেে: গেষেৃেয!” (পব্থ: ৭৫) পমব্থ করা হময়মে। 
েুহাম্মমের এই নৃেংসতার সব্ধ্তা প্রোমন ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা গয 
অজুহাত সচরাচর হাক্তজর কমরন তা হমলা, 
 

১) ক্তকনানা ক্তের্যা ব্মলক্তেমলন 
২) গস েুহাম্মমের সামর্ চুক্তি স্বাক্ষর কমর গসই চুক্তির েতথ েঙ্গ কমরক্তেমলন। 
 

What a Joke!  
 
>> অতক্তকথত আক্রেমি এক ক্তব্স্তীিথ জনপমের গলাকমের অোনুক্তষক নৃেংসতায় খুন, 
জখে ও ব্ন্দী কমর তামের সেস্ত সম্পক্তত্ত হস্ত ত করমে একেল সন্ত্রাসী! তাাঁমের স্ত্রী-
কনযা-ো-েেীমের ব্ন্দী কমর তাাঁমেরমক রূপান্তক্তরত করমে গযৌনোসীরূমপ। তাাঁমেরমক 
পরাস্ত ও পযুথেস্ত করার পর তাাঁমেরমক ব্াধ্য করমে চুক্তি স্বাক্ষর করমত। এই 
অনমনযাপায় জনম াষ্ঠী জীব্ন ব্াাঁচামনার তাক্ত মে কমরমে এক চুক্তি। এেতাব্স্থায় তাাঁমের 
একজন তাাঁমের ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর সক্তিত ধ্নোণ্ডার এই ডাকাত সেথামরর কাে গর্মক 
রক্ষার প্রািান্তকর গচষ্টায় ব্যর্থ হময় ক্তনযথাক্ততত ও খুন হময়মেন অোনুক্তষক নৃেংসতায়। 
এই পক্তরক্তস্থক্ততমত ডাকাত সেথামরর গসই অোনুক্তষক নৃেংসতার সব্ধ্তার অজুহাত:  
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"মকন গসই গলাকক্তি তর্য গ াপন কমর ঐ ডাকাত সেথামরর কামে গর্মক তাাঁমের সম্পক্তত্ত 
রক্ষা করমত গচময়ক্তেমলন!" 
 

আম ই ব্মলক্তে, গয সেস্ত ইসলাে অনুসারী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েতাব্দীর পর েতাব্দী 
যাব্ত ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অোনক্তব্ক ও অোনুক্তষক নৃেংস 
ব্ব্থরতার সপমক্ষ ক্তনলথজ্জ  লাব্াক্তজ কমর চমলমেন, তামের ও তামের পক্তরব্ারমকও যক্তে 
অনয গকান তর্াকক্তর্ত কামেল-পীর-ফক্তকর-গুরু-ব্াব্াজী ও তার গচলা-চােুমন্ডরা 
একইরূপ অজুহামত একইোমব্ খুন ও োস-োসীমত রূপান্তর কমর ো াোক্ত  কমর 
গনন, তাহমলই, গব্াধ্ কক্তর, তারা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সন্ত্রাসী কেথকামণ্ডর প্রকৃত 
স্বরূপ উপলক্তব্ধ করমত পারমব্ন (পব্থ: ৫২)। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [2] ও [3]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] [2] [3] 
‘Kinana sent a man from the Jews named Shammakh to the Prophet saying, 
“May I come to you and speak with you?” When Shammakh arrived, the 
Muslims brought him to the Prophet and he greeted him and he informed 
him of the Message of Kinana, and he was gracious to him. Kinana arrived 
with a group of Jews and made a peace with the Prophet in accordance 
with his agreement, and contracted with him according to his terms. 
Ibrahim said that the bow and weapons belonged to the family of Abu Al-
Huqayq and they hired them out to the Arabs. Their Jewelry was also hired 
out to the Arabs. They were the most evil of the Jews of Yathrib. -----        
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Ibne Abi Al-Huaqayq came down and made an agreement with the 
Messenger of God, that he spare the blood of the soldiers who were in the 
fortress and leave their children from them. They set out from Khaybar 
and its land, with their children, and they relinquished all they possessed 
of property or land to the Messenger of God such as gold, silver, quivers, 
weapons, and cloth, except for the garments worn by the people. The 
Messenger of God said: The protection of God and His messenger is 
relinquished from you if you conceal anything from me. And Ibn Abi al-
Huqayq agreed with him about that. The Messenger of God sent for the 
wealth and took it one by one. He sent for the chattels and the weapons 
and he kept them, and he found among the coats of mail a hundred coats, 
four hundred swords, a thousand spears, and five hundred bows with their 
quivers.  
 

The Messenger of God asked KInana b. Abi Al-Huqayq about the treasure 
of the family of Abu al-Huqayq, and the jewelry from their Jewelry, and 
what there was of the skin of the camel. Their nobility was known by it. 
When there was a wedding in Mecca they would approach them; and the 
Jewelry would be loaned to them for a month when it would be with them. 
The Jewelry was with the one lord after the other from the family of Abu 
al-Huqayq.  
 

He replied, “O Abu al-Qasim, we spent it during our war and there does 
not remain anything from it. We saved it for such a day as this. The war 
and provisions for the warriors left nothing behind.” They took an oath 
about that, and they affirmed their oath, and they strove. The Messenger 
of God said to him, “The protection of God and His prophet will be denied 
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you if it is discovered with you.” And he agreed. Then the Messenger of 
God said, “All that I took from your property and your blood is released 
to me, and there will be no protection for you!” He said, “Yes.” Then the 
Messenger of God asked Abu Bakr, Umar, Ali and ten Jews to witness the 
agreement.  
 

A man from the Jews went to Kinana b. Abi al-Huqayq and said, “If you 
have what Muhammad is seeking from you or you know of it, inform him, 
for surely you will protect your blood. If not, by God, it will appear to 
him. He has come to know about other things we did not know.” Ibn Abi 
al-Huqayq scolded him, and the Jew stepped aside and sat down. Then the 
Messenger of God asked Thalaba b Sallam b Abi al-Huqayq, who was a 
weak man, about their treasure. He replied, “I only know that I used to 
see Kinana, every morning, go around these ruins,” and he pointed to the 
ruins, “if there was something and he buried it, it is in there.” Kinana b 
Abi al-Huqayq had, when the Messenger of God was successful over Nata, 
ascertained the destruction. The people of Nata were taken by fear, and 
he went with the skin of the camel containing their Jewelry, and he dug 
for it in the ruins by night and no one saw him. Then he leveled it with 
the dust of al-Katiba. These were the ruins that Thalaba saw him go around 
every morning.  
 

The prophet sent al-Zubayr b. al-Awwam and a group of Muslims with 
Thalaba to those ruins. He dug where Thalaba showed him, and he pulled 
out from it that treasure. Some say: Indeed, God most high showed His 
messenger that treasure. When the treasure was taken out, the Messenger 
of God commanded al-Zubayr to hurt Kinana b Abi al-Huqayq until he 
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revealed all that he had with him. Al-Zubayr hurt him: he came to him 
with a firebrand and pierced him in his chest. Then the Messenger of God 
commanded that he hand him to Muhammad b Maslama to kill him for 
his brother, and Muhammad b Maslama killed him. He commanded that 
the other Ibn Abi al-Huqayq (the brother of Kinana) also be tortured and 
then handed over to the care of Bishr b al-Bara to be killed by him. Some 
say that he cut of his head. After that the Messenger of God felt he had 
the right to their property and imprisoned their children.’--- 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
 

[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৭০-৬৭৩; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
 
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৫ 
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 ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮২-১৫৮৩ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274

B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
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১৪২: খায়ব্ার যুদ্ধ-১৩: েুহাম্মে (সাাঃ) এর উোরতা ও সহানুেূক্তত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত গষাল 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, 
 গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা অোনুক্তষক নৃেংসতায় 
আক্তে েক্তেনাব্াসী ব্ক্তন নাক্তের গ ামের (পব্থ: ৫২) গয সেস্ত োনুষমক তাাঁমের েত েত 
ব্েমরর সপক্তেক ক্তেমি-োক্তি গর্মক প্রায় এক ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন (পব্থ: ৭৫), 
অনমনযাপায় হময় তাাঁমের ক্তকেু গলাক আশ্রয় ক্তনময়ক্তেমলন খায়ব্ামর। ক্তকনানা ক্তব্ন আল-
রাক্তব্ নামের তাাঁমেরই এক গ ােমনতামক েুহাম্মে কী কারমি অোনুক্তষক নৃেংসতায় 
ক্তনযথাতন ও খুন করার আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্থ 
করা হময়মে। 
 

আবু্ আল-হুকাময়মকর পক্তরব্ামরর অর্থ-োণ্ডার, তামের সব্থপ্রকার অলংকার ও উমির 
চােড়ার র্ক্তলমত তাাঁমের গয গুপ্তধ্নগুমলা েুহাম্মমের করাল গ্রাস গর্মক ক্তকনানা রক্ষার 
গচষ্টা কমরক্তেমলন, তা েুহাম্মমের কামে ক্তনময় আসা হয়। কী ক্তেল গসই সম্পে?     
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৪১) পর:  
 

'আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তনময় আসা ও তাাঁর সমু্মমখ রাখা উমির চােড়ার র্ক্তলমত কী ক্তেল, 
তা যাাঁরা প্রতযক্ষ কমরক্তেমলন, তাাঁমের একজমনর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ক্তহলাল 

http://www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
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ক্তব্ন উসাো হইমত > খাক্তলে ক্তব্ন রাক্তব্য়া ক্তব্ন আক্তব্ ক্তহলাল আোমক ব্মলমেন। গেতমর 
যা ক্তেল, তার অক্তধ্কাংেই হমলা: 
 

[১] গসানার গব্রসমলি ও চুক্তড়, 
[২] গসানার নূপুর,  লার হাড় ও কামনর েুল, 
[৩] েক্তি ক্তেময় সতক্তর অঙু্গক্তল ক্তরং, যা গসানা ক্তেময় ক্ততলক্তকত করা। 
 

আল্লাহর নব্ী েক্তি-রমের ক্তব্নযাস গেমখন ও গসগুমলা তাাঁর ক্তকেু পক্তরব্ার সেসযমের োন 
কমরন, আময়ো অর্ব্া তাাঁর কনযামের েমধ্য একজনমক। গস তা গ্রহি কমর, ক্তকন্তু 
ক্তেমনর এক ঘণ্টার গব্ক্তে তা তার কামে না গরমখ যামের প্রময়াজন আমে তামের ও 
ক্তব্ধ্ব্া েক্তহলামের েমধ্য তা ক্তব্তরি কমর। ক্তকেু ক্তজক্তনস খক্তরে কমর আবু্ আল-োলে। 
যখন সন্ধযা হয়, তখন আল্লাহর নব্ী তাাঁর ক্তব্োনায় আমসন ক্তকন্তু ঘুোমত পামরন না। 
পরক্তেন প্রতুযমষ নাস্তার সেয় ক্ততক্তন আময়োর কামে আমসন - যক্তেও গসই রাতক্তি 
আময়োর োম র রাত ক্তেল না - অর্ব্া আমসন তাাঁর কনযার কামে, ও ব্মলন, "েক্তি-
রেগুমলা গফরত োও, কারি এগুমলা প্রকৃতপমক্ষ আোর জনয নয় ও গতাোর এমত 
গকামনা অক্তধ্কার গনই।" গস তা ক্তেময় কী কমরমে, তা তাাঁমক জানায়। ক্ততক্তন আল্লাহর 
প্রেংসা আোয় কমরন, অতাঃপর ক্তফমর যান। 
 

সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই যা ব্লমতা, তা হমলা:  লার গসই হারগুমলা ক্তেমলা ক্তকনানার 
কনযামের জনয। ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক সাক্তফয়া-মক ক্তব্ব্াহ কমরক্তেল। কাক্ততব্া 
আ েমনর পূমব্থই আল্লাহর নব্ী তামক [সাক্তফয়া] ব্ন্দী কমরন। আল্লাহর নব্ী তামক ক্তনময় 
আসার জনয গব্লালমক তার গঘাড়াসহ পাঠান। গয গলাকমেরমক হতযা করা হময়ক্তেল, 
তামের পাে ক্তেময় গব্লাল তামক ও তার কাক্তজন-মক ক্তনময় আমস, কাক্তজন-ক্তি তীক্ষ্ণ 
আতথনাে কমর ওমঠ। গব্লাল যা কমরমে, তা আল্লাহর নব্ী োরুি অপেন্দ কমরন।  
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোর উোরতা ক্তক গলাপ গপময়মে, গয-কারমি তুক্তে এক যুব্তী গেময়মক 
েৃত োনুষমের পাে ক্তেময় ক্তনময় এমসমো?" গব্লাল ব্মল, "মহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে ক্তচন্তা 
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কক্তরক্তন গয, আপক্তন তা ঘৃিা করমব্ন। তামের গলাকমের ধ্বংস হওয়ার েৃেয আক্তে তামক 
গেখামত গচময়ক্তেলাে।" আল্লাহর নব্ী গেময়ক্তিমক ব্মলন, "এ গকব্ল এক েয়তান।" 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [2] [3] 
 

'যখন আল্লাহর নব্ী ব্ানু আবু্ল হুকাময়মকর োক্তলকানাধ্ীন আল-কােুস েু থক্তি জয় 
কমরন, সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আকতাব্-মক অনয এক েক্তহলার সমঙ্গ তাাঁর কামে 
হাক্তজর করা হয়। গব্লাল ক্তেল গসই গলাক, গয তামের গক ক্তনহত ইহুক্তেমের পাে ক্তেময় 
ক্তনময় এমসক্তেমলা; অতাঃপর সাক্তফয়ার সমঙ্গর েক্তহলাক্তি যখন তামেরমক গেমখ, গস তীক্ষ্ণ 
ক্তচৎকার শুরু কমর, ক্তনজ  ামল চমপিাঘাত কমর ও তার োর্ার ওপর ধু্লাব্াক্তল ক্তেিায়। 
যখন আল্লাহর নব্ী তামক গেমখন, ক্ততক্তন ব্মলন, "এই ডাইক্তনমক আোর কাে গর্মক 
েূমর সরাও (Take this she-devil away from me)।" ক্ততক্তন হুকুে কমরন গয, 
সাক্তফয়ামক গযন তাাঁর গপেমন রাখা হয় ও ক্ততক্তন তাাঁর ক্তঢলা ব্ড় জাোিা তার ওপর 
ক্তনমক্ষপ কমরন, যামত েুসলোনরা জানমত পামর গয, ক্ততক্তন তাাঁমক তাাঁর ক্তনমজর জনয 
পেন্দ কমরমেন।  
 

আক্তে শুমনক্তে, যখন ইহুক্তে েক্তহলাক্তি এেন আচরি কমরক্তেমলন, তখন আল্লাহর নব্ী 
গব্লালমক ব্মলক্তেমলন, "মব্লাল, এই েুই েক্তহলামক তামের েৃত স্বােীমের পাে ক্তেময় 
যখন ক্তনময় আসক্তেমল, তখন গতাোর কী গকান সহানুেূক্তত হয়ক্তন?" 

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

>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারীর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় 
আেরা জানমত পাক্তর গয, ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক ক্তেমলন সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই 
ক্তব্ন আখতামব্র স্বােী ও তাাঁমের সম্পেগুমলার েধ্য গর্মক েুহাম্মে গয  লার হারগুমলা 
হস্ত ত কমরক্তেমলন, গসই হারগুমলা ক্তেল ক্তকনানার কনযামের জনয।  ক্তকনান-মক ক্তনযথাতন 
ও খুন ও তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তত্ত হস্ত ত করার পর েুহাম্মে সাক্তফয়া 
ও তাাঁর কাক্তজনমক তাাঁর কামে ধ্মর ক্তনময় আসার জনয গব্লালমক আমেে কমরন। 
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েুহাম্মমের ক্তনমেথমে তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ জন মির ওপর অতক্তকথত 
আক্রেি চাক্তলময় অোনুক্তষক নৃেংসতায় যামেরমক হতযা কমরক্তেমলন, গব্লাল গসই 
েৃতমেহগুমলার পাে ক্তেময় সাক্তফয়া ও তাাঁর কাক্তজন-মক ক্তনময় আমস। এই ব্ীেৎসতা 
েৃমেয সাক্তফয়ার কাক্তজন  তীক্ষ্ণ আতথনাে শুরু কমর, ক্তনজ  ামল চমপিাঘাত কমর ও তার 
োর্ার ওপর ধু্লাব্াক্তল ক্তেক্তিময় ক্তব্লাপ ও ক্রন্দন শুরু কমর। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 
ব্িথনায় যা আেরা জানমত পাক্তর, তা হমলা, যখন এই আতথনােগ্রস্ত েক্তহলাক্তিমক েুহাম্মমের 
কামে ধ্মর ক্তনময় আসা হয়, তখন েুহাম্মে ব্মলন, "এই ডাইক্তনমক আোর কাে গর্মক 
েূমর সরাও!" ও অতাঃপর ক্ততক্তন তাাঁর জাোক্তি সাক্তফয়ার ওপর ক্তনমক্ষপ কমর েুসলোনমের 
জাক্তনময় গেন গয, সাক্তফয়ামক ক্ততক্তন পেন্দ কমরমেন।      
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয গব্লাল 
আো কমরক্তেমলন গয, তার এই কেথক্তি েুহাম্মে ঘৃিা করমব্ন না। ক্তকন্তু, েুহাম্মে তা 
অপেন্দ কমরন ও গব্লামলর কামে প্রশ্ন রামখন, েৃত স্বােীমের পাে ক্তেময় তাাঁমেরমক 
ক্তনময় আসার সেয় গব্লামলর গকামনা সহানুেূক্তত হময়ক্তেমলা ক্তক না। ব্ের যুমদ্ধ গব্লাল 
তার প্রািন েক্তনব্ উোইয়া ক্তব্ন খালাফ ও তাাঁর গেমল আলী-মক কী অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় খুন কমরক্তেমলন তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'ব্ের যুদ্ধ: নৃেংস যাোর সূচনা 
(পব্থ: ৩২)' পমব্থ করা হময়মে। 
 

প্রশ্ন হমলা:  
“খায়ব্ার যুদ্ধ উপাখযামনর সকল ঐক্ততহাক্তসক ঘিনা প্রব্ামহর পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মব্চনায় 
গকান ব্যক্তিক্তিমক অক্তধ্ক উোরতা ও সহানুেূক্তত ক্তব্ব্ক্তজথত ব্যক্তি ক্তহসামব্ আখযাক্তয়ত করা 
গযমত পামর?” 
 

খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ জনপেব্াসীমের আক্রেি, খুন, জখে, তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও 
অস্থাব্র সম্পক্তত্ত লুি ও তাাঁমের ব্ন্দী কমর োস ও গযৌন-োসীমত রূপান্তক্তরত করার 

http://www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_4432.html
http://www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_4432.html
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পক্তরকল্পনা ও ব্াস্তব্ায়নকারী অক্তধ্নায়ক (mastermind and leader) েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ? নাক্তক তাাঁর অনু ত অনুসারী হযরত গব্লাল (রাাঃ)?  
 

ক্তব্চামরর োর পাঠকমের ওপরই গেমড় ক্তেলাে। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [2] ও [3]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]  
‘Khalid b Rabia b Abi Hilal related to me from Hilal b Usama from one of 
those who observed what was in the skin of the camel, which was brought 
and laid before the Messenger of God. Most of it consisted of bracelets and 
bangles of gold, anklets, necklaces and earings of gold, a string of gems 
and emeralds, rings of gold, toe rings of onyx of Zafar dappled with gold. 
The Messenger of God saw an arrangement of Jewelery and gave it to some 
of his family, either to Aisha or one of his daughters. She accepted it but 
did not keep it for more than an hour of the day, when she divided it 
among the people of need and the widows. Abu al-Shalm bought bits of 
it. When it was evening the Messenger of God came to his bed and could 
not sleep. The next morning at breakfast he came to Aisha – though it 
was not her night – or to his daughter, and said, “Return the Jewelry for 
indeed it is not for me, and you have no right to it either.” She informed 
him of what she had done with it. He praised God and went back.  
Safiyya bt Huyayy used to say: That was the necklace for the daughter of 
Kinana. Safiyya was married to Kinana b Abi al-Huqayq. The Messenger of 
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God had taken her prisoner before he reached al-Katiba. The Messenger of 
God sent her with Bilal to his ride.  Bilal passed by the killed with her and 
her cousin, and her cousin screamed. The Messengr of God detested what 
Bilal did. He said, “Has graciousness left you that you take a young girl 
past the dead?” Bilal said, “O Messenger of God, I did not think that you 
would hate that. I wanted her to see the destruction of her people.” The 
Messenger of God said to the Girl, “This is only a devil.”    

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৭৩-৬৭৪; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৪-৫১৫ 
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 ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮১-১৫৮২ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
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১৪৩: খায়ব্ার যুদ্ধ-১৪: সাক্তফয়ার স্বপ্নেেথন ক্তব্ব্াহ ও োসত্বমোচন! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত সমতর 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, 
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর ফুপাত োই (সাক্তফয়া ক্তব্নমত আব্েুল 
েুত্তাক্তলমব্র পুে [পব্থ: ১২]) আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়ামের োধ্যমে অোনুক্তষক 
নৃেংসতায় ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকাময়ক-মক ক্তনযথাতন ও েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো 
(পব্থ: ৪৮) নামের আর এক অনুসারীর োধ্যমে খুন করার পর তাাঁর গকান অনুসারীমক 
ক্তকনানা পেী সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ ও তাাঁর এক কাক্তজন-মক ধ্মর ক্তনময় 
আসার আমেে জাক্তর কমরক্তেমলন; কী ধ্রমনর েমনাোমব্র ব্েব্তথী হময় তাাঁর গসই 
অনুসারী সেয খুন হওয়া এই েুই েক্তহলার স্বােী ও খায়ব্ামরর অনযানয গয-মলাকমের 
েুহাম্মমের ক্তনমেথমে তাাঁর অনুসারীরা নৃেংসোমব্ হতযা কমরক্তেমলন, তামের পাে ক্তেময় 
এই েুই তরুিীমক েুহাম্মমের কামে ধ্মর ক্তনময় এমসক্তেমলন; তাাঁমেরমক ধ্মর ক্তনময় আসার 
প্রাক্কামল পক্তর্েমধ্য কী ঘিনাক্তি ঘমিক্তেমলা; যখন তাাঁমেরমক েুহাম্মমের সমু্মমখ ধ্মর ক্তনময় 
আসা হময়ক্তেমলা, তখন েুহাম্মে সাক্তফয়ার এই কাক্তজনমক কী োষায় সমম্বাধ্ন 
কমরক্তেমলন; কী কারমি েুহাম্মে তাাঁর গসই অনুসারীমক েৃেু েৎসথনা কমরক্তেমলন - 
ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পিঘ: ১৪২) পর:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_56.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/09/blog-post_56.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_66.html
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‘ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ সাক্তফয়া-মক গেখমত পায় ও তামক পাওয়ার জনয গস আল্লাহর 
নব্ীর কামে অনুমরাধ্ কমর। যা ব্লা হয়, তা হমলা এই গয, ক্ততক্তন ধৃ্ত ব্ক্তন্দনীমের 
একজন-মক তামক গেওয়ার ওয়াো কমরন। ক্ততক্তন সাক্তফয়ার কাক্তজন-মক তামক োন 
কমরন। [5] 
 

আবু্ আল-মকইন আল-েুযানক্তনর কনযা হইমত > আবু্ হারোলার গব্ান উমম্ম আব্েুল্লাহ 
হইমত > আবু্ হারোলা হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক 
ব্মলমেন, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন: আল্লাহর নব্ীর পেীমের েমধ্য আক্তে তাাঁর গয পেীর সামর্ 
ঘনঘন সাক্ষাত করতাে ক্ততক্তন হমলন সাক্তফয়া। ক্ততক্তন আোমক ব্মলমেন তাাঁর 
গলাকজনমের কর্া ও ক্ততক্তন তামের কামে যা শুমনমেন, গসই সব্ কর্া। ক্ততক্তন আোমক 
যা ব্মলমেন তা হমলা: 
 
'যখন আল্লাহর নব্ী আোমেরমক ব্ক্তহষ্কার কমরন [পব্থ: ৫২], তখন আেরা েক্তেনা 
গর্মক যাো কক্তর [পব্থ: ৭৫] ও খায়ব্ামর এমস ব্সক্তত স্থাপন কক্তর। ক্তকনানা ক্তব্ন আক্তব্ 
আল-হুকাময়ক আোমক ক্তব্ব্াহ কমর ও আল্লাহর নব্ী এখামন আসার আম  ক্তকেুক্তেমনর 
জনয গস ক্তেল আোর স্বােী। গস আোমক সুলাক্তলে এর েুম থ স্থানান্তর কমর, গসখামন 
আমে ক্তনোেে অব্স্থায় যা গেক্তখ, তা হমলা - েক্তেনা গর্মক চাাঁেক্তি আোমের অক্তেেুমখ 
এমসমে ও তা আোর গকামলর ওপর পক্ততত হময়মে। আক্তে তা আোর স্বােী ক্তকনানার 
কামে উমল্লখ কক্তর, গস আোর গচামখ আঘাত কমর ও তা সবু্জ ব্িথ ধ্ারি কমর। যখন 
আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামে আক্তস, তখন ক্ততক্তন তা গেমখন ও ক্তব্ষয়ক্তি আোর কামে 
জানমত চান, আক্তে তাাঁমক তা অব্ক্তহত করাই। [2] [3] 
 

ক্ততক্তন [সাক্তফয়া] যা ব্মলমেন: ইহুক্তেরা তামের সন্তানমের নািার েু থগুমলা গর্মক খাক্তল 
কমর ক্তনময় আমস ও তামেরমক রামখ আল-কাক্ততব্ায়। যখন আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামর এমস 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/10/blog-post_50.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
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নািার েু থগুমলা েখল কমর গনয় [পব্থ: ১৩৮], ক্তকনানা আোর কামে আমস ও ব্মল, 
"েুহাম্মে নািা েখল করা গেষ কমরমে ও এখামন একজন গযাদ্ধাও গনই।" নািার 
জন িমের হতযা করার প্রাক্কামল ইহুক্তেমের হতযা করা হময়ক্তেল, আরব্রা আোমেরমক 
ক্তব্শ্বাস কমরক্তন।  
 

ক্তকনানা আোমক স্থানান্তক্তরত কমর ক্তনময় আমস আল-ক্তনযার েুম থ [পব্থ: ১৩৯]। আল্লাহর 
নব্ী আল-কাক্ততব্া অগ্রসর হওয়ার আম  আোমের কামে আমসন। আল্লাহর নব্ী আল-
কাক্ততব্া [পব্থ: ১৪০] গপৌঁোর আম ই আোমক আল-ক্তনযার েু থ গর্মক ব্ন্দী 
কমরন।  আল্লাহর নব্ী আোমক ক্তনময় আসার জনয গঘাড়া পাঠান, অতাঃপর ক্ততক্তন সন্ধযার 
সেয় আোমের কামে আমসন ও আোমক গডমক পাঠান। আক্তে নম্রোমব্ অব্গুক্তণ্ঠত 
অব্স্থায় আক্তস ও তাাঁর সমু্মমখ ব্মস যাই। ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে তুক্তে গতাোর ধ্মেথ ব্হাল 
র্ামকা, আক্তে গস জনয গতাোমক ব্ল প্রময়া  করমব্া না; ক্তকন্তু তুক্তে যক্তে আল্লাহ ও তার 
রসুমলর ধ্েথ পেন্দ কমরা, তমব্ গসিাই হমব্ গতাোর জনয অক্তধ্ক েঙ্গলজনক।"  
 

সাক্তফয়া ব্মলমেন: আক্তে আল্লাহ ও তার রসুল ও ইসলাে ধ্েথ েমনানীত কক্তর; অতাঃপর 
আল্লাহর নব্ী আোমক েুি কমরন, ক্তব্ব্াহ কমরন ও ক্ততক্তন আোর োসত্ব-মোচন ও 
োম্পতয েূলয ক্তনধ্থারি কমরন। [5] [6] 
 

যখন আল্লাহর নব্ী েক্তেনায় ক্তফমর আসা েনস্থ কমরন, তাাঁর অনুসারীরা ব্মল, "মস ক্তক 
তাাঁর পেী, নাক্তক তাাঁর রক্তক্ষতা, তা আেরা আজ যা জানমত পারমব্া। যক্তে গস তাাঁর পেী 
হয়, তমব্ ক্ততক্তন তামক অব্গুক্তণ্ঠত করমব্ন; যক্তে ক্ততক্তন তা না কমরন তমব্ গস হমলা তাাঁর 
রক্তক্ষতা।" [7] [8] 
 

আল্লাহর নব্ী যখন যাো শুরু কমরন, ক্ততক্তন আমেে কমরন, আক্তে গযন অব্গুক্তণ্ঠত হই 
এব্ং সব্াই যা জানমত পামর, তা হমলা - আক্তে তাাঁর পেী। ক্ততক্তন তাাঁর ঊরুক্তি সােমন 
রামখন ও আক্তে আোর পা গসিার ওপর গরমখ অশ্বামরাহি কক্তর। আক্তে তাাঁর পেীমের 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_253.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/09/blog-post_85.html
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িারা গয কারমি পীক্তড়ত হই, তা হমলা - তারা আোমক ক্তনচু গচামখ গেমখ ও ব্মল, "এই 
গয ইহুক্তে কনযা।" তমব্ আক্তে যা গেখতাে, তা হমলা এই গয, আল্লাহর নব্ী আোর প্রক্তত 
ক্তেমলন সেয় ও উোর। একক্তেমনর কর্া, যখন ক্ততক্তন আোর সাক্ষামত এমসক্তেমলন, আক্তে 
কাাঁেক্তেলাে। ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোর কী হময়মে?" আক্তে ব্ক্তল, "আপনার পেীরা আোমক 
ক্তনচু গচামখ গেমখ ও ব্মল, "এই গয ইহুক্তে কনযা।" গস [সাক্তফয়া] ব্মলমে: আল্লাহর নব্ী 
রা াক্তিত হন। ক্ততক্তন ব্মলন, "যখন তারা গতাোমক এোমব্ ব্মল অর্ব্া তাক্তেলয কমর, 
তুক্তে ব্মলা, 'আোর ব্াব্া হমলা হারুন ও আোর আেল হমলা েুসা।'"--- 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [2] [3] 
'ইক্ততেমধ্য ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল হুকাময়মকর পেী র্াকা অব্স্থায় সাক্তফয়া 
গয-স্বপ্নক্তি গেমখ, তা হমলা - চাাঁেক্তি তার গকামলর ওপর এমস পড়মত যামে; গস তার 
স্বােীমক তা ব্মল, গস ব্মল, "এর সরল অর্থ হমলা এই গয, তুক্তে ক্তহজামযর রাজা 
েুহাম্মমের জনয লালাক্তয়ত (This simply means that you covet the king of 
the Hijaz, Muhammad)।" গস তার েুমখ এেনোমব্ ঘুক্তষ োমর গয, তার গচাখ 
কামলা হময় যায়। যখন তামক আল্লাহর নব্ীর কামে ক্তনময় আসা হয়, তখনও গসই ো ক্তি 
তার ক্তেমলা; যখন ক্ততক্তন তা কী কারমি ঘমিমে তা জানমত চান, গস তাাঁমক ঘিনাক্তি 
ব্মল।" --- 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫২২ 
 

‘আনাস ক্তব্ন োক্তলক হইমত ব্ক্তিথত: আোরা খায়ব্ামর আ েন কক্তর, যখন আল্লাহ তার 
নব্ীমক েুম থর েরজা উেুি করমত সাহাযয কমর, নব্ব্ধূ্ র্াকা অব্স্থায় যার স্বােীমক 
খুন করা হময়ক্তেল, গসই সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতামব্র গসৌন্দমযথর খব্র আল্লাহর 
নব্ীমক অব্ক্তহত করামনা হয়। আল্লাহর নব্ী তামক তাাঁর ক্তনমজর জনয েমনানীত কমরন, 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5534-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-522.html
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তাাঁমক সমঙ্গ ক্তনময় যাো কমরন; যখন আেরা ক্তসে-আস-সাহব্া নােক স্থামন এমস 
গপৌঁমোই, সাক্তফয়া তার রজ:স্রামব্র (menses) োধ্যমে শুদ্ধ হন; অতাঃপর আল্লাহর নব্ী 
তামক ক্তব্ব্াহ কমরন। এক গোি চােড়ার োেুমর 'হাইস' (অর্থাৎ, 'আরমব্র এক ধ্রমির 
খাব্ার') এর আময়াজন করা হয়। অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আোমক ব্মলন, "মতাোর 
আমেপামের গলাকমের জনয আোর োওয়াত।" সুতরাং, গসিা ক্তেমলা আল্লাহর নব্ী ও 
সাক্তফয়ার ক্তব্ময়র গোজ। তারপর আেরা েক্তেনার ক্তেমক অগ্রসর হই ও আক্তে প্রতযক্ষ 
কক্তর গয, আল্লাহর নব্ী তাাঁর গপাোমকর সাহামযয তাাঁর গপেন ক্তেমক (তাাঁর উমির ওপর) 
তার জনয এক ধ্রমনর  ক্তে সতক্তর করমেন। অতাঃপর ক্ততক্তন তাাঁর উমির পামে ব্মস 
পমড়ন ও তাাঁর হাাঁিুক্তি এেনোমব্ রামখন যামত সাক্তফয়া তার ওপমর পা গরমখ (উমির 
ওপর) আমরাহি করমত পামর।‘ [4]  
 

সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ২, ব্ই ১৪, হাক্তেস নম্বর ৬৮ 
‘আনাস ক্তব্ন োক্তলক হইমত ব্ক্তিথত: ------আল্লাহর নব্ী তামের গযাদ্ধামের হতযা কমরন, 
তামের সন্তান ও েক্তহলামের ব্ন্দী কমরন। সাক্তফয়া-মক হস্ত ত কমর ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ 
ও পরব্তথীমত তামক হস্ত ত কমর আল্লাহর নব্ী, ক্তযক্তন তামক ক্তব্ব্াহ কমরন ও তার 
[সাক্তফয়ার] ক্তব্ব্ামহর গোহরানা ক্তেল োসত্ব হমত েুক্তিোন’। [5] [6] 
 
সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫২৩ 
'আনাস ক্তব্ন োক্তলক হইমত ব্ক্তিথত: আল্লাহর নব্ী খায়ব্ার গর্মক প্রতযাব্তথন কামল 
সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ইময়র সমঙ্গ ক্ততন ক্তেন যাব্ত অব্স্থান কমরন, গযখামন ক্ততক্তন তার 
সামর্ ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ হন। সাক্তফয়া ক্তেল তামের েমধ্য একজন, যামক অব্গুণ্ঠন 
ব্যব্হার করার আমেে জাক্তর করা হময়ক্তেল।' [7] [8] 
 

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

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/47-Sahih%20Bukhari%20Book%2014.%20Fear%20Prayer/1460-sahih-bukhari-volume-002-book-014-hadith-number-068.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5533-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-523.html
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>>> আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-ওয়াক্তকক্তে, আল-তাব্ারী ও ইোে বু্খারীর 
ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা যা জানমত পাক্তর, তা হমলা, সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন 
আখতাব্ নামের এই অসাোনয সুন্দরী েক্তহলাক্তির ক্তব্ময় হময়ক্তেল েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের এই আগ্রাসী খায়ব্ার আক্রেমির অল্প ক্তকেুক্তেন পূমব্থ। সেয ক্তব্ব্াক্তহত সমতর 
ব্ের ব্য়সী এই সাক্তফয়ার স্বােী ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আক্তব্ আল-হুকময়ক-মক 
েুহাম্মে কী কারমি অোনুক্তষক নৃেংসতায় ক্তনযথাতন ও খুন কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মে (পব্থ: ১৪২); সাক্তফয়ার স্বােী ও তাাঁর অনযানয 
আত্মীয়স্বজন ও খায়ব্ার জনপেব্াসীমের আরও অমনকমক খুন, জখে ও তাাঁমের 
সমূ্পিথরূমপ পরাস্ত করার পর েুহাম্মে তাাঁমের স্ত্রী ও সন্তানমের ব্ন্দী কমর োস ও 
গযৌনোসী রূমপ রূপান্তক্তরত কমরন। আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয, সেয ক্তব্ব্াক্তহত এই সাক্তফয়া-মক গযৌনোসী ক্তহসামব্ প্রর্মে হস্ত ত কমরক্তেমলন 
‘ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ নামের েুহাম্মমের এক অনুসারী। পরব্তথীমত যখন এই অসাোনয 
সুন্দরী সপ্তেেী তরুিীমক েুহাম্মমের কামে ধ্মর ক্তনময় আসা হয়, েুহাম্মে তাাঁর গসৌন্দমযথ 
েুে হময় তাাঁমক তাাঁর ক্তনজ গযৌনোসী (রক্তক্ষতা) ক্তহসামব্ েমনানীত কমরন! পক্তরব্মতথ ক্ততক্তন 
ক্তেহায়া-মক োন কমরন সুক্তফয়ার কাক্তজনমক। অতাঃপর েুহাম্মে সাক্তফয়া-মক গয েু'ক্তি 
ক্তব্কল্প প্রস্তাব্ গেন, তা হমলা: 
 

১) ইহুক্তে অব্স্থায় তাাঁর পূব্থ ধ্মেথ অক্তব্রত র্াকমত পারা - যার সরল অর্থ হমলা, 
েুহাম্মমের গযৌনোসী ও রক্তক্ষতা হময় তাাঁর ব্াক্তক সেস্ত জীব্ন অক্ততব্াক্তহত করা; অর্ব্া, 
 

২) েুহাম্মমের ব্েযতা স্বীকার ও তাাঁর ধ্মেথ েীক্ষা লাে কমর েুহাম্মমের সমঙ্গ ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন 
আব্দ্ধ হময় োসত্বেুি হময় েুহাম্মমের ব্হু পেীমের একজন হময় তাাঁর সেস্ত জীব্ন 
কাক্তিময় গেওয়া। 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.com/2016/09/blog-post_499.html
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েুহাম্মে তাাঁমক এও জাক্তনময় গেন গয, ক্ততক্তন তাাঁর ওপর এ ব্যাপামর গকামনা গজারজব্রেক্তস্ত 
করমব্ন না! ক্তসদ্ধান্ত সাক্তফয়ামকই ক্তনমত হমব্: গযৌনোসী, নাক্তক তাাঁর পেী ও োসত্বেুি 
জীব্ন - গকামনা গজারজব্রেক্তস্ত গনই! বু্ক্তদ্ধেতী সাক্তফয়া েুহাম্মমের ক্তিতীয় প্রস্তাব্ক্তি গ্রহি 
কমরন। আক্তে উৎমসর এই ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, েুহাম্মমের অনুসারীরা 
জানমতন না গয, সাক্তফয়া েুহাম্মমের গকান প্রস্তাব্ক্তি গ্রহি করমত যামেন। তারা অমপক্ষা 
কমর আমেন, তা জানার জনয। তারা যা জামনন, তা হমলা, যক্তে সাক্তফয়া অব্গুক্তণ্ঠত 
অব্স্থায় হাক্তজর হন, তমব্ ক্ততক্তন হমলন েুহাম্মমের পেী, আর যক্তে ক্ততক্তন অব্গুক্তণ্ঠত না 
র্ামকন, তমব্ ক্ততক্তন হমলন েুহাম্মমের রক্তক্ষতা। সাক্তফয়া-মক অব্গুক্তণ্ঠত অব্স্থায় গেখমত 
গপময় তারা ক্তনক্তশ্চত হন গয, সাক্তফয়া েুহাম্মমের "মসিাই হমব্ গতাোর জনয অক্তধ্ক 
েঙ্গলজনক" প্রস্তাব্ক্তি গ্রহি কমরমেন। আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, সাক্তফয়া তাাঁর এই কমেথর ক্তব্ক্তনেময় োসত্বেুি হমত গপমরক্তেমলন এব্ং 
এই "োসত্বেুক্তিই" ক্তেল এই হতো য তরুিীক্তির ক্তব্ব্ামহর গোহরানা (োম্পতয েূলয)।  
 

এই ঘিনাক্তি ব্িথনার োধ্যমে ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না 
গজমন) োক্তব্ কমরন গয, সাক্তফয়ার প্রক্তত েুহাম্মে গকামনা গজারজব্রেক্তস্ত কমরনক্তন। কারি 
সাক্তফয়ার পূিথ স্বাধ্ীনতা ক্তেমলা ক্ততক্তন েুহাম্মমের গকান প্রস্তাব্ক্তি গ্রহি করমব্ন। েুহাম্মে-
ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা আরও োক্তব্ কমরন গয, সাক্তফয়া স্ব-ইোয় েুহাম্মমের প্রক্তত 
আকৃষ্ট হময় তাাঁর সামর্ ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ হময়ক্তেমলন। এই োক্তব্র স্বপমক্ষ তারা খায়ব্ার 
যুমদ্ধর 'সাক্তফয়া উপাখযামনর' গয-ব্িথনাক্তি হাক্তজর কমরন, তা হমলা - ওপমর ব্ক্তিথত 
সাক্তফয়ার স্বপ্নেেথন!  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আেরা যা জানমত পাক্তর, তা হমলা, সেযক্তব্ব্াক্তহত এই সপ্তেেী 
তরুিীক্তি এই ঘিনার আম  গয-স্বপ্নক্তি গেমখক্তেমলন, তা হমলা, "েক্তেনা গর্মক চাাঁেক্তি 
আোমের অক্তেেুমখ এমসমে ও তা আোর গকামলর ওপর পক্ততত হময়মে।" আল-
ওয়াক্তকক্তে তাাঁর এই ঘিনার ব্িথনায় সাক্তফয়ার স্বােী ক্তকনানার গরফামরমে "এই চাাঁে"-
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এর গকামনা অর্থ ক্তনধ্থারি কমরনক্তন। অনযক্তেমক, েুহাম্মে ইব্মন ইোক তাাঁর ব্িথনায় 
সাক্তফয়ার স্বােী ক্তকনানার গরফামরমে 'এই চাাঁে'-এর অর্থ ক্তনধ্থারি কমরমেন এই ব্মল, 
"এর সরল োমন হমলা এই গয, তুক্তে ক্তহজামযর রাজা েুহাম্মমের জনয লালাক্তয়ত।" 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ব্িথনার উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা 
োক্তব্ কমরন গয, সাক্তফয়া েুহাম্মমের জনয ক্তেমলন লালাক্তয়ত ও ক্ততক্তন স্ব-ইোয় েুহাম্মেমক 
পেন্দ কমর েুহাম্মমের সমঙ্গ ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ হময়ক্তেমলন। এখামন গকামনা 
গজারজব্রেক্তস্ত ক্তেমলা না!  
 

>> সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ ক্তেমলন েক্তেনায় ব্ংে-ব্ংোনুক্রমে অব্স্থানরত 
ব্ানু নাক্তের গ ামের এক সেসযা, এই ঘিনার োে ক্ততন ব্ের আম  (োচথ, ৬২৫ সাল) 
গয-ম ামের সেস্ত োনুষমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা প্রায় এক ব্মস্ত্র ক্তব্না গোমষ 
গজারপূব্থক েক্তেনা গর্মক উৎখাত কমর তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে লুণ্ঠন 
কমরক্তেমলন। তখন সাক্তফয়া ক্তেমলন ১৪ ব্য়মসর অপ্রাপ্তব্য়স্ক ক্তেশু। এই ঘিনার প্রোব্ 
সাক্তফয়ার ক্তেশু েমন 'আনন্দ যুক্ত ময়' েুহাম্মমের প্রক্তত আকৃষ্ট কমরক্তেমলা, এেন ক্তচন্তা, 
গব্াধ্ কক্তর, গকামনা উোমেও করমব্ না। এই গসই সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্, 
এই ঘিনার োে ব্ের খামনক আম  (োচথ-এক্তপ্রল, ৬২৭ সাল) যার অসীে সাহসী ক্তপতা 
হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ গক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা  লা গকমি হতযা কমরক্তেমলন, ব্ক্তন 
কুরাইজার  িহতযার ক্তেনক্তিমত! সাক্তফয়ার ক্তপতা ব্ক্তন নাক্তের গ াে গনতা হুময়ই ক্তব্ন 
আখতাব্ ইমে করমলই ঐ ক্তেন তাাঁর জীব্ন ব্াাঁচামত পারমতন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা না কমর, 
খন্দক যুদ্ধ গেমষ তাাঁর গ ামের গলাকমের কামে ক্তফমর না ক্ত ময়, েৃতুয অব্ধ্াক্তরত গজমনও, 
ব্ক্তন কুরাইজার গ ামের গলামকরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তেেব্াক্তহনীমক 
গকামনারূপ সাহাযয না করা সমত্বও (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্থ ৭৭-৮৬) ব্ক্তন কুরাইজার গলাকমের 
সামর্ অব্স্থান কমরক্তেমলন, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "মযৌনামঙ্গর গলাে  জামনা সকল 
পুরুষমক খুন (পব্থ: ৯২)" পমব্থ করা হময়মে। তখন সাক্তফয়ার ব্য়স ক্তেমলা ১৬ ব্ের! 
এই ঘিনার প্রোব্ সাক্তফয়ার ক্তেশু েমন 'আনন্দ যুক্ত ময়' েুহাম্মমের প্রক্তত আকৃষ্ট 
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কমরক্তেমলা, এেন ক্তচন্তা, গব্াধ্ কক্তর, শুধু্োে ব্দ্ধ উোমের পমক্ষই করা সম্ভব্! ক্তনজ 
ক্তপতার হতযাকারী গসই েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ তাাঁর সাঙ্গমের ক্তনময় এমসমেন আব্ারও 
তাাঁমেরমক আক্রেি, ক্তনযথাতন, খুন ও ব্ন্দী কমর তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তত্ত 
লুি করমত! সেয ক্তব্ব্াক্তহত এই তরুিীর স্বােী ও অনযানয পক্তরব্ার সেসযমের তারা খুন 
কমরমেন অোনুক্তষক নৃেংসতায়! এই ঘিনার প্রোব্ সাক্তফয়ার ক্তেশু েমন 'আনন্দ যুক্ত ময়' 
েুহাম্মমের প্রক্তত আকৃষ্ট কমরক্তেমলা, এেন ক্তচন্তা এক সীোহীন তাোো োড়া আর 
গকামনাোমব্ই ব্যাখযা করার সুমযা  গনই! 
 

শুধু্ তাইই নয়,  
গয সেয়ক্তিমত েুহাম্মমের এই খায়ব্ার আক্রেিক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তেমলা, গস সেয়ক্তিমত 
েুহাম্মে গকামনা "ক্তহজামযর রাজা (king of the Hijaz)" ক্তেমলন না। ক্ততক্তন ক্তেমলন 
খন্দক যুমদ্ধ নামজহাল ও ব্ানু কুরাইজার  িহতযার নায়ক! ক্ততক্তন ক্তেমলন োে োস 
ক্ততমনক আম  কুরাইেমের সমঙ্গ অব্োননাকর "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তি" স্বাক্ষর গেমষ 
ক্তফমর আসা এক পরাক্তজত সসক্তনক। এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত সাক্তফয়ার স্বপ্ন েেথমনর গসই 
"চাাঁে"-গক তাাঁর স্বােী "ক্তহজামযর রাজা েুহাম্মে" রূমপ ব্যাখযা কমরক্তেমলন, েুহাম্মে ইব্মন 
ইোমকর এই উদ্ভি ব্িথনা আরব্য উপনযামসর যাব্তীয় উদ্ভি ব্িথনামকও হার োনায়। কী 
কারমি শুধু্োে েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর খায়ব্ার হােলা উপাখযামনর ব্িথনাক্তি পমড় 
খায়ব্ামরর জনপে-ব্াসীমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের নৃেংসতার ধ্ারনা 
পাওয়া সম্ভব্ নয়, তার আমলাচনা "রমির গহাক্তল গখলা - ‘নাইে’ েু থ েখল (পব্থ:১৩৪)!" 
পমব্থ করা হময়মে। 
 

>> ইোে বু্খারীর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয খায়ব্ার ক্তব্জয় গেমষ 
েক্তেনা প্রতযাব্তথন কামল "সাক্তফয়া তার রজ:স্রামব্র োধ্যমে শুদ্ধ হন; অতাঃপর আল্লাহর 
নব্ী তামক ক্তব্ব্াহ কমরন।" অনযক্তেমক েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় কুরামন 
গঘাষিা ক্তেময়মেন: 
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365 
ধর্মকারী ইবুক 

 

২:২২৮ - 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী ক্তনমজমক অমপক্ষায় রাখমব্ ক্ততন হাময়য পযথন্ত। আর 
যক্তে গস আল্লাহর প্রক্তত এব্ং আমখরাত ক্তেব্মসর উপর ঈোনোর হময় র্ামক, তাহমল 
আল্লাহ যা তার জরায়ুমত সৃক্তষ্ট কমরমেন তা লুক্তকময় রাখা জাময়জ নয়। ---' 
 

২:২৩৪ - 'আর গতাোমের েমধ্য যারা েৃতুযব্রি করমব্ এব্ং ক্তনমজমের স্ত্রীমেরমক গেমড় 
যামব্, তখন গস স্ত্রীমের কতথব্য হমলা ক্তনমজমক চার োস েে ক্তেন পযথন্ত অমপক্ষা কক্তরময় 
রাখা। তারপর যখন ইেত পূিথ কমর গনমব্, তখন ক্তনমজর ব্যাপামর নীক্তত সঙ্গত ব্যব্স্থা 
ক্তনমল গকান পাপ গনই।--' 
 

সাক্তফয়া-মক ক্তব্ব্াহ করার সেয় েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ "তাাঁর আল্লাহর" এই ক্তব্ধ্ানক্তি 
স্পষ্টতই েঙ্গ কমরক্তেমলন। ক্ততক্তন সাক্তফয়া-মক ক্তব্ব্াহ করার পূমব্থ তাাঁর "ক্ততন হাময়য ব্া 
চার োস েে ক্তেন পযথন্ত" অমপক্ষা কমরনক্তন। 
 

েুহাম্মমের আগ্রাসী, অধনক্ততক, নৃেংস, অোনক্তব্ক কেথকামণ্ডর সব্ধ্তা প্রোমন যুম  যুম  
েুহাম্মে অনুসারীরা এেক্তন "সীোহীন তাোো"-র আশ্রয় ক্তনময় চমলমেন। পৃক্তর্ব্ীর 
যাব্তীয় ইসলাে-ক্তব্শ্বাসীরা হমলা "েুহাম্মমের োস!" কী কারমি এই োসত্ব গর্মক তাাঁমের 
েুক্তি গনয় তার আমলাচনা 'জ্ঞান তে (পব্থ ১০)" পমব্থ করা হময়মে।    
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [2] ও [3]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1]  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=2&&ano=286&&st=225&&arabic=
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‘Dihya al-Kalbi had seen Safiyya and asked the Messenger of God for her. 
It was said that he had promised him a girl from those taken prisoner in 
Khaybar. He gave him Safiyya’s cousin. Ibn Abi Sabra related to me from 
Abu Harmala, from his sister Umm Abdullah from the daughter of Abu al- 
Qayn al-Muzanni, who said: Among the wives of the Prophet, I used to 
visit Safiyya frequently. She told me about her people and what she heard 
from them. She said:  
 
We set out from Medina when the Messenger of God expelled us and we 
stayed in Khaybar. Kinana b Abi al-Huqayq married me and he was my 
husband for some days before the Messenger of God arrived. He moved 
me to his fortress in Sulalim where I saw in my sleep that the moon had 
approached from Yathrib and fallen in my lap. I mentioned that to Kinana, 
my husband, and he struck my eye and it turned green. The Messenger of 
God looked at it when I came to him and he asked me, and I informed 
him. She said: The Jews placed their children in al-Katiba, and they emptied 
the fortress of Nata of their children. When the Messenger of God arrived 
in Khaybar and took the fortresses of Nata, Kinana visited me and said, 
“Muhammad has finished with Nata and there is not a single warrior here.” 
The Jews were killed when the people of Nata were killed and the Arabs 
did not believe us. The Kinana moved me to the fortress of al-Nizar. The 
Messenger of God moved to us before al-Katiba. I was taken prisoner from 
al-Nizar before the prophet reached al-Katiba. The Messenger of God sent 
me to his saddle, then he came to us in the evening and called to me. I 
came modestly veiled, and sat before him. He said, “If you persist in your 
religion, I will not force you from it, but if you choose God and His 
Messenger it will be better for you.” 
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Safiyya said: I chose God and His Messenger and Islam, and the Messenger 
of God set me free, and married me, and he made manumission of my 
bridal price. When the Prophet desired to set out to Medina his companion 
said, “Today we will know whether she is his wife or concubine. If she is 
his wife he will cover her; if not she is his concubine.” When the Prophet 
set out, he commanded that I be veiled and it was known that I was his 
wife. He placed his thigh and I placed my foot on it, and I found it great 
that I placed my thigh on his, and rode. I suffered his wives who looked 
down on me saying, “O daughter of Jew.” But I used to see the Messenger 
of God, and he was gracious and generous to me.  One day when he visited 
me, I was crying. He said, “What is the matter with you?” I said, “Your 
wives look down on me and say, ‘O daughter of Jew.’” She said: I saw that 
the Messenger of God was angry. He said, “When they speak to you or 
dismiss you, say, ‘My father is Aaron and my uncle, Moses.’” --    
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৭৪-৬৭৫; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩২ 
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.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৫ 
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 ৮, ইংমরজী 
অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি 
গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮২ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
 [4] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫২২ 
Narrated Anas bin Malik: We arrived at Khaibar, and when Allah helped His 
Apostle to open the fort, the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtaq whose 
husband had been killed while she was a bride, was mentioned to Allah's Apostle. 
The Prophet selected her for himself, and set out with her, and when we reached 
a place called Sidd-as-Sahba,' Safiya became clean from her menses then Allah's 
Apostle married her. Hais (i.e. an 'Arabian dish) was prepared on a small leather 
mat. Then the Prophet said to me, "I invite the people around you." So that was 
the marriage banquet of the Prophet and Safiya. Then we proceeded towards 
Medina, and I saw the Prophet, making for her a kind of cushion with his cloak 
behind him (on his camel). He then sat beside his camel and put his knee for 
Safiya to put her foot on, in order to ride (on the camel).  
[5] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ২, ব্ই ১৪, হাক্তেস নম্বর ৬৮ 
Narated By Anas bin Malik: Allah's Apostle (p.b.u.h) offered the Fajr prayer when 
it was still dark, then he rode and said, 'Allah Akbar! Khaibar is ruined. When we 
approach near to a nation, the most unfortunate is the morning of those who 
have been warned." The people came out into the streets saying, "Muhammad 
and his army." Allah's Apostle vanquished them by force and their warriors were 
killed; the children and women were taken as captives. Safiya was taken by Dihya 

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5534-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-522.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/47-Sahih%20Bukhari%20Book%2014.%20Fear%20Prayer/1460-sahih-bukhari-volume-002-book-014-hadith-number-068.html
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Al-Kalbi and later she belonged to Allah's Apostle go who married her and her 
Mahr was her manumission. 
[6] অনুরূপ ব্িথনা:  সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫১৩ 
Narrated 'Abdul 'Aziz bin Suhaib: Anas bin Malik said, "The Prophet took Safiya 
as a captive. He manumitted her and married her." Thabit asked Anas, "What did 
he give her as Mahr (i.e. marriage gift)?" Anas replied. "Her Mahr was herself, for 
he manumitted her."  
[7] সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫২৩ 
Narrated By Anas bin Malik: The Prophet stayed with Safiya bint Huyai for three 
days on the way of Khaibar where he consummated his marriage with her. Safiya 
was amongst those who were ordered to use a veil. 
[8] অনুরূপ ব্িথনা:  সক্তহ বু্খারী: েক্তলউে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫২৪ 
Narrated Anas: The Prophet stayed for three nights between Khaibar and Medina 
and was married to Safiya. I invited the Muslim to his marriage banquet and there 
was neither meat nor bread in that banquet but the Prophet ordered Bilal to 
spread the leather mats on which dates, dried yogurt and butter were put. The 
Muslims said amongst themselves, "Will she (i.e. Safiya) be one of the mothers of 
the believers, (i.e. one of the wives of the Prophet) or just (a lady captive) of what 
his right-hand possesses" Some of them said, "If the Prophet makes her observe 
the veil, then she will be one of the mothers of the believers (i.e. one of the 
Prophet's wives), and if he does not make her observe the veil, then she will be 
his lady slave." So when he departed, he made a place for her behind him (on his 
and made her observe the veil).  

 

 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5543-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-513.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5533-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-523.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5532-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-524.html
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১৪৪: খায়ব্ার যুদ্ধ-১৫: েুহাম্মেমক হতযা-মচষ্টার আেো ও তার কারি! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত আঠার 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ নামের এক অসাোনয সুন্দরী ইহুক্তে তরুিী ও তাাঁর 
পক্তরব্ার ও গ ামের সেস্ত োনুষমক ব্ের ক্ততমনক আম  প্রায় এক ব্মস্ত্র েক্তেনা গর্মক 
ক্তব্তাক্তড়ত (পব্থ: ৫২ ও ৭৫) কমর, তাাঁর ক্তপতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্-মক ব্ের খামনক 
আম   লা গকমি হতযা (পব্থ: ৯১-৯২) কমর, তাাঁর স্বােী ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন 
আক্তব্ আল-হুকময়ক (পব্থ: ১৪১) ও অনযানয আত্মীয়স্বজনমের অল্প ক্তকেু সেয় আম  
অোনুক্তষক নৃেংসতায় হতযা করার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 
কীোমব্ তাাঁর অনয একজন অনুসারীর কাে গর্মক এই তরুিীক্তিমক হস্ত ত কমর ক্তনমজর 
োম র  ক্তনেমতর অংে ক্তহসামব্ অন্তেুথি ও ক্তব্ব্াহ কমরক্তেমলন - তার আমলাচনা আম র 
পমব্থ করা হময়মে। এই হতো য তরুিীক্তির একান্ত পক্তরব্ার সেসযমের খুন করার পর 
েুহাম্মে তাাঁমক তাাঁর তাাঁবু্মত ক্তনময় আমসন ও ক্তব্ব্াহ ব্াসর উেযাপন কমরন।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [1]  
পূিঘ প্রকাবশসতর (পব্থ-১৪৩) পর:  
 

'আল্লাহর নব্ী খায়ব্ার অব্স্থানকামল ক্তকংব্া পক্তর্েমধ্য যখন সাক্তফয়া-মক ক্তব্ব্াহ কমর ও 
আনাস ক্তব্ন োক্তলক এর োতা উমম্ম সুলাক্তলে ক্তব্নমত ক্তেলহান তার চুমল ক্তচরুক্তন োন 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
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371 
ধর্মকারী ইবুক 

কমর সুন্দর োমব্ সাক্তজময় তামক আল্লাহর নব্ীর জনয উপযুি কমর; আল্লাহর নব্ী 
তাাঁমক সমঙ্গ ক্তনময় তাাঁর তাাঁবু্মত রাক্তে যাপন কমরন। আবু্ আইয়ুব্, ব্ানু আল-নাক্তজর 
গ ামের খাক্তলে ক্তব্ন যাময়ে নামের এক োই তার গকােমর তরব্াক্তর সমেত সারা রাত 
ধ্মর তাাঁবু্ক্তি প্রেক্তক্ষি কমর আল্লাহর নব্ীমক প্রহরা গেয়, যতক্ষমি না সকাল হয়; আল্লাহর 
নব্ী তামক গসখামন গেখমত পায় ও তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত চায়, গস কী উমেমেয 
এই কাজক্তি কমরমে। গস জব্ামব্ ব্মল, "এই েক্তহলাক্তি আপনার সমঙ্গ র্াকায় আক্তে 
ক্তেলাে আেংকাগ্রস্ত, এই কারমি গয আপক্তন তার ক্তপতা, তার স্বােী ও তার গলাকজনমের 
হতযা কমরমেন ও অক্তত সাম্প্রক্ততক কামলও গস ক্তেমলা অক্তব্শ্বাসী, তাই তার ব্যাপামর আক্তে 
আপনার জনয ক্তেলাে েক্তেত।"  
 

তারা যা ব্মলমে তা হমলা, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মহ আল্লাহ, আবু্ আইয়ুব্-মক ক্তনরাপমে 
রামখা, গযেন োমব্ গস রাক্তে যাপন কমর আোমক ক্তনরাপমে গরমখক্তেমলা।"--' 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনা: [2] 
'-----তারা যা ব্মলমেন তা হমলা: আবু্ আইয়ুব্ আল্লাহর নব্ীর তাাঁবু্র ক্তনকি োাঁক্তড়ময় 
সারা রাক্তে যাব্ত তরব্াক্তর হামত অব্স্থান কমর, যতক্ষমি না সকাল হয়। পরক্তেন সকামল 
যখন আল্লাহর নব্ী গব্র হময় আমসন, আবু্ আইয়ুব্ 'তাকব্ীর' গঘাষিা কমর; আল্লাহর 
নব্ী তামক ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "আবু্ আইয়ুব্, কী ব্যাপার?" গস জব্ামব্ ব্মল, "মহ আল্লাহর 
নব্ী, আপক্তন এই তরুিীক্তিমক ক্তনময় ক্তেতমর প্রমব্ে কমরমেন; যার ক্তপতা, োই, চাচা-
োো-ফুপা, স্বােী ও অনযানয আত্মীয় স্বজনমের আপক্তন হতযা কমরমেন; আক্তে এই গেমব্ 
েীত ক্তেলাে গয, গস আপনামক হতযা করমত পামর।" আল্লাহর নব্ী গহমস গফমলন ও 
তার সামর্ সেয় কর্াব্াতথা ব্মলন।---' 
 

(------They said: Abu Ayyub stayed up the night close to the 
Prophet’s tent, standing with the sword until morning. When the 



372 
ধর্মকারী ইবুক 

Messenger of God set out next morning Abu Ayyub pronounced 
‘takbir’ and the Prophet said, “What is the matter, O Abu Ayyub?” 
He replied, “O Messenger of God, you entered with this girl, and you 
had killed her father, brothers, uncle and husband and generally her 
relatives, and I feared that she would kill you.” The Messenger of 
God laughed and spoke kind words to him. ---’) 
 

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

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত প্রািব্ন্ত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, সাক্তফয়া 
ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ নামের এই হতো য তরুিীক্তির ক্তপতা, স্বােী, োই ও 
অনযানয আত্মীয় স্বজনমের হতযা করার অল্প সেয় পর েুহাম্মে এই তরুিীক্তিমক তাাঁর 
তাাঁবু্মত ক্তনময় আমসন ও ক্তব্ব্াহ ব্াসর উেযাপন কমরন। ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি 
অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর এই কেথক্তি এত গব্ক্তে নৃেংস, 
হৃেয়ক্তব্োরক ও অোনক্তব্ক ক্তেল গয, আবু্ আইয়ুব্ আল-আনসারী (Abu Ayyub al-
Ansari) নামের েুহাম্মমের এক ক্তব্ক্তেষ্ট আনসারী ৫৮ ব্ের ব্য়স্ক েুহাম্মমের জীব্ন 
আেংকায় আতেগ্রস্ত হময় পমড়ক্তেমলন এই গেমব্ গয, সপ্তেেী সাক্তফয়া প্রক্ততক্তহংসার 
ব্েব্তথী হময় েুহাম্মেমক হতযা করমত পামর। এই োব্নায় আবু্ আইয়ুব্ এত গব্ক্তে 
উক্তিে ক্তেমলন গয, ক্ততক্তন উেুি তমলায়ার হামত েুহাম্মেমক রক্ষার গচষ্টায় তাাঁর 
তাাঁবু্র  চারপামে সারা রাত গজম  প্রহরায় ক্তনযুি ক্তেমলন। 
 

আবু্ আইয়ুব্ আল-আনসারী (েৃতুয ৬৭৪ ক্তিষ্টাব্দ) ক্তেমলন েক্তেনার ব্ানু আল-নাক্তজর 
(Banu al-Najir) গ ামের এক ক্তব্ক্তেষ্ট েুহাম্মে অনুসারী। েক্তেনায় ক্তহজরমতর পর 
(পব্থ: ২৮) েুই সপ্তাহ ব্ানু আের ক্তব্ন আউফ (Banu 'Amr b 'Auf) গ ামের গলাকমের 
সামর্ অব্স্থান করার পর েুহাম্মে যার  ৃমহ স্থানান্তক্তরত হময়ক্তেমলন। [3] 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/03/blog-post_8.html
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তর্যসূে ও পােিীকা: 
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৬-৫১৭ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭০৭-৭০৮; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[3] সক্তহ েুসক্তলে ব্ই নম্বর ৪, হাক্তেস নম্বর ১০৬৮ 
‘Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) came 
to Medina and stayed in the upper part of Medina for fourteen nights with a tribe 
called Banu 'Amr b 'Auf. He then sent for the chiefs of Banu al-Najir, and they 
came with swords around their necks. He (the narrator) said: I perceive as if I am 
seeing the Messenger of Allah (may peace be upon him) on his ride with Abu 
Bakr behind him and the chiefs of Banu al-Najjar around him till he alighted in 
the courtyard of Abu Ayyub.--‘ 

 
 
 

 
 
 

 

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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/132-Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/10312-sahih-muslim-book-004-hadith-number-1068.html
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১৪৫: খায়ব্ার যুদ্ধ- ১৬: েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টা! কারি? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত উক্তনে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ নামের এক অসাোনয সুন্দরী সপ্তেেী ইহুক্তে 
তরুিীর ক্তপতা, স্বােী, োই ও অনযানয আত্মীয় স্বজনমের হতযা করার পর যখন স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এই হতো য স্বজনহারা তরুিীক্তিমক তাাঁর তাাঁবু্মত 
ক্তনময় ক্ত ময় 'ক্তব্ব্াহ ব্াসর' উেযাপন করক্তেমলন, তখন আবু্ আইয়ুব্ আল-আনসারী 
নামের েুহাম্মমের এক আক্তে েক্তেনাব্াসী ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারী কী কারমি েুহাম্মমের জীব্ন 
আেংকায় আতেগ্রস্ত হময় পমড়ক্তেমলন; েুহাম্মেমক রক্ষার গচষ্টায় ক্ততক্তন কী পেমক্ষপ 
গ্রহি কমরক্তেমলন - তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ ক্তিষ্টাব্দ), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ), 
েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ ক্তিষ্টাব্দ), ইোে 
আবু্ োউে (৮১৭-৮৮৯ খৃষ্টাব্দ) প্রেুখ ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, আবু্ আউব্ আল-আনসারীর এই 
আেংকা ও আতে তাাঁর কল্পনাপ্রসূত েমনর অব্াস্তব্ ক্তচন্তাধ্ারার ব্ক্তহাঃপ্রকাে ক্তেল না। 
তা ক্তেল ব্াস্তব্তা! খায়ব্ার জনপেব্াসীমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গয-
সীোহীন নৃেংসতা প্রেেথন কমরক্তেমলন, তারই প্রক্ততক্তক্রয়ায় েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টার 
সম্ভাব্না ক্তেল প্রতযাক্তেত! খায়ব্ামর েুহাম্মেমক সক্ততযই হতযা-মচষ্টা করা হময়ক্তেমলা! আক্তে 
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উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা গসই ঘিনার ব্িথনা ক্তব্ক্তেন্নোমব্ তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ 
ক্তলমখ গরমখমেন; সব্মচময় গব্ক্তে প্রািব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন আল-
ওয়াক্তকক্তে, তাাঁর 'ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ' গ্রমন্থ। 
 

"মক এই অসীে সাহসী ব্যক্তি, গয 'স্বয়ং েুহাম্মেমক' হতযার গচষ্টা কমরক্তেমলন?”  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [1] [2] [3] 
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৪৪) পর:  
 

(আবু্ আল-মকইন আল-েুযানক্তনর কনযা হইমত > আবু্ হারোলার গব্ান উমম্ম আব্েুল্লাহ 
হইমত > আবু্ হারোলা হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক 
ব্মলমেন [পব্থ- ১৪৩]---) 
 

'--- তারা যা ব্মলমেন তা হমলা: যখন েুহাম্মে খায়ব্ার ক্তব্জয় কমরন ও ক্তেমলন 
আত্মক্তব্শ্বাসী, যয়নাব্ ক্তব্নমত আল-হাক্তরর্ (‘সাললাে ক্তব্ন ক্তেেকাে এর স্ত্রী’- [ইব্মন 
ইোক/তাব্ারী]) ক্তজজ্ঞাসা করা শুরু কমর, "মেড়ার গকান অংমের োংসক্তি েুহাম্মমের 
সব্মচময় গব্ক্তে পেন্দ?" তারা জানায়, "সােমনর পাময়র উপক্তর ো  (Forearm) ও 
 েথামনর।" গস তার এক গেড়ামক ধ্মর ক্তনময় আমস ও তা জমব্হ কমর। অতাঃপর গস 
ক্ষেতাসম্পন্ন ক্তকেু ক্তব্ষ গনয় - গস অনযানয ইহুক্তেমের সামর্ এই ক্তব্ষ সম্বমন্ধ পরােেথ 
কমরক্তেমলা ও তারা এই ক্তব্মষর ব্যাপামর ক্তব্মেষোমব্ রাক্তজ হময়ক্তেমলা। গস গেড়ার োংমস 
ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত কমর, সােমনর পা ও  েথামনর অংমে গব্ক্তে কমর। 
 

যখন সূযথ অস্তক্তেত যায়, আল্লাহর নব্ী ো ক্তরমব্র নাোজ আোয় কমর তাাঁর আস্তানায় 
প্রতযাব্তথন কমরন। ক্ততক্তন গেখমত পান গয, যয়নাব্ তাাঁর ব্সার আসনক্তিমত ব্মস আমে। 
ক্ততক্তন এ ব্যাপামর যখন গখাাঁজ-খব্র গনন, তখন গস ব্মল, "আবু্ল কামসে, এক্তি একক্তি 
উপহার, যা আক্তে আপনার জনয এমনক্তে।" 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_47.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_25.html
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আল্লাহর নব্ী উপহার সােগ্রীর খাব্ার গখমতন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন খয়রামতর খাব্ার গখমতন 
না। ক্ততক্তন আমেে কমরন গয, তার কাে গর্মক গযন উপহারক্তি গনয়া হয় ও গসক্তি তাাঁর 
সমু্মমখ রাখা হয়। আল্লাহর নব্ীর অনুসারীমের, অর্ব্া তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য যারা 
গসখামন উপক্তস্থত ক্তেল তামেরমক ব্মলন, "কামে এক্ত ময় এমসা ও খাও।" তাই তারা 
কামে এক্ত ময় আমস ও খাওয়া শুরু কমর। আল্লাহর নব্ী সােমনর পাময়র উপক্তর ো ক্তি 
গনন, গযখামন ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা গনয় পাময়র নক্তল। আল্লাহর নব্ী তার এক গ্রাস 
খাব্ার খায়, ক্তব্ের খায় তার খাব্ামরর এক গ্রাস; যখন আল্লাহর নব্ী তার খােয 
 লাধ্াঃকরি কমরন, ক্তব্ের-ও তার খােয  লাধ্াঃকরি কমর। 
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন,  
"র্ামো! ক্তনক্তশ্চতই এই পাময়র উপক্তর ো  ('হাক্তি গুমলা'- [ইব্মন ইোক/তাব্ারী]) 
আোমক ব্লমে গয, তামত ক্তব্ষ ক্তেোমনা হময়মে।" 
 

ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা যা ব্মলমে তা হমলা,  
"আল্লাহর কসে, গয িুকরাক্তি আক্তে গখময়ক্তে, তা গর্মক আক্তে তা জানমত গপমরক্তে, এব্ং 
গয ক্তব্ষয়ক্তি তা আোমক রু্-রু্ কমর গফমল গেয়া গর্মক ক্তব্রত গরমখক্তেল তা হমলা এই 
গয, খাব্ামরর সেয় আপনার খাওয়ার তৃক্তপ্ত নষ্ট করা আক্তে েীষি অপেন্দ কক্তর; কারি 
আপনার হামত যা ক্তেল, তা যখন আপক্তন গখময় গফলমলন, আক্তে আপনার ওপর আোর 
হস্তমক্ষপ েেতাপূিথ েমন কক্তরক্তন। আক্তে একোে যা আো কমরক্তেলাে, তা হমলা এই 
গয, তামত যা খারাপ ক্তেল তা গযন আপক্তন না খান।" 
 

ক্তব্ের তার জায় া গর্মক নমড়ক্তন যতক্ষমি না তার  াময়র রং োর্ার োমলর 
("Taylasan") েত হময় যায়। তার কষ্ট ব্ের কাল স্থায়ী হয় না। গয পক্তরব্তথনক্তি 
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হময়ক্তেমলা, তা োড়া তার আর গকামনা পক্তরব্তথন হয়ক্তন, অতাঃপর তার েৃতুয হয়। ব্লা 
হয়, গস তার স্থান পক্তরতযা  কমরক্তন যতক্ষমি না তার েৃতুয হয়। 
 

আল্লাহর নব্ী আরও ক্ততন ব্ের গব্াঁমচক্তেমলন। আল্লাহর নব্ী যয়নাব্মক তলব্ কমরন ও 
ব্মলন, "তুক্তে ক্তক  েথামন ক্তব্ষ ক্তেক্তেময়ে?" গস ব্মল, "মক গতাোমক তা ব্মলমে?" ক্ততক্তন 
জব্ামব্ ব্মলন, " েথানক্তি।" গস ব্মল, "হযাাঁ।"  
 

ক্ততক্তন ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "কী গসই কারি, যা গতাোমক এক্তি করমত অনুপ্রাক্তিত কমরমে?" 
 

গস ব্মল, "তুক্তে আোর ক্তপতা, আমগকল ও স্বােীমক খুন কমরমো। তুক্তে আোমের 
গলাকমের সম্পে লুণ্ঠন কমরমো। আক্তে ক্তনমজমক ব্মলক্তে: যক্তে গস একজন প্রমফি হয় 
তমব্ গস অব্ক্তহত হমব্। যা আক্তে কমরক্তে, তা গেড়াক্তি তামক জানামব্। আর যক্তে গস 
রাজা হয়, তমব্ তার কাে গর্মক আোমের পক্তরোি ক্তেলমব্।" 
 

তার কী পক্তরিক্তত হময়ক্তেমলা, গস ব্যাপামর আোমের েমধ্য েতমেে আমে। এক োষযকার 
ব্মলমেন: আল্লাহর নব্ী তার ব্যাপামর আমেে কমরন ও তামক হতযা করা হয়, অতাঃপর 
তামক করা হয় কু্রে ক্তব্দ্ধ। অনযজন ব্মলন গয, আল্লাহর নব্ী তামক ক্ষো কমর গেন। 
 

ক্ততনজন গলাক গসই খাব্ার গখমত ব্মসক্তেল, ক্তকন্তু তারা তার ক্তকেুই  লধ্াঃকরি কমরক্তন। 
এই গেড়ার কারমি আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের আমেে কমরন গয, তামের োর্ার 
েধ্যখান গর্মক গযন রি িানা হয়। আল্লাহর নব্ী তাাঁর ব্াে হামতর ব্াহুর নীচ গর্মক 
রি ব্াক্তহর কমর গনন। ব্লা হয়, ক্ততক্তন তাাঁর ঘামড়র ক্তপেন গর্মক রি ব্াক্তহর কমর গনন। 
এক ক্তেঙা (horn) ও গেমডর োধ্যমে আবু্ ক্তহন্দ তা অপসারি কমর।  
 

তারা যা ব্মলমেন: ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারার োতা যা ব্লমতা তা হমলা: আক্তে আল্লাহর 
নব্ীর েৃতুযকালীন অসুস্থতার সেয় তাাঁর সামর্ সাক্ষাৎ করমত ক্ত ময়ক্তেলাে। তাাঁর  াময় 
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ক্তেমলা জ্বর ও আক্তে তা অনুেব্ কমরক্তেলাে ও ব্মলক্তেলাে, "আক্তে এেন ক্তকেু খুাঁমজ 
পাইক্তন, যা ক্তকনা আপনামক অসুস্থ করমত পামর।"   
 

আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মযেন কমর আোমের পুরস্কার প্রোন করা হয়, গতেনই কমর 
আোমের পরীক্ষা প্রোনও করা হয়। জন ি গজার ক্তেময় ব্লমে গয, আল্লাহর নব্ীর 
ফুসফুস আব্রমির অসুখ (Pleurisy) হময়মে। আল্লাহ আোর ওপর তা প্রোন করমব্ 
না। ব্রং, এিা হমলা েয়তামনর গোাঁয়া, যার কারি হমলা খাব্ার খাওয়া, যা আক্তে ও 
গতাোর গেমল খায়ব্ামর গখময়ক্তেলাে। আক্তে এই ব্যর্ার কষ্ট অনুেব্ করমতই র্াকমব্া, 
যতক্ষমি না েৃতুয এমস আোমক গ্রাস কমর।"  
 

আল্লাহর নব্ী েহীে অব্স্থায় েৃতুয ব্রি কমরন। ব্লা হয়, গয ব্যক্তিক্তি ঐ গেড়ার োংমসর 
জনয েৃতুযব্রি কমরক্তেমলা গস হমলা েুব্ােক্তের ক্তব্ন আল-ব্ারা। ক্তকন্তু আেরা অক্তধ্কতর 
ক্তনক্তশ্চত গয, ক্তব্ের হমলা গসই গলাক। এই ব্যাপামর ঐকেতয আমে। 
 

আব্েুল্লাহ যা ব্মলমেন: "তুক্তে আোর ক্তপতামক হতযা কমরমো", আল-হাক্তরমর্র কনযা 
যয়নাব্ এর এই উক্তির ক্তব্ষময় আক্তে ইব্রাক্তহে ক্তব্ন জাফরমক ক্তজজ্ঞাসা কক্তর। গস 
ব্মলমে: তার ক্তপতা আল-হাক্তরর্ [পব্থ-১৩৩] ও চাচা ইয়াসার গক [পব্থ-১৩৪] খায়ব্ার 
অক্তেযামন হতযা করা হময়ক্তেমলা। গস ক্তেমলা ঐ সম্প্রোময়র সব্মচময় জ্ঞানী ব্যক্তি। এই 
গসই ব্যক্তি, যামক আল-ক্তেইক েু থ গর্মক নাক্তেময় আনা হময়ক্তেল। আল-হাক্তরর্ ক্তেমলা 
ইহুক্তেমের েমধ্য সব্মচময় গব্ক্তে সাহসী ব্যক্তি। গসই সেয় তার োই যাক্তব্র-গক হতযা 
করা হময়ক্তেমলা। তার স্বােী ক্তেল তামের োস্টার, অব্েয তামের েমধ্য সব্মচময় েুাঃসাহসী 
ব্যক্তিক্তি ক্তেল সাললাে ক্তব্ন ক্তেেকাে [স্বােী] । যখন গস আল-নািার [পব্থ-১৩৮] েু থ 
েমধ্য অব্স্থান করক্তেমলা তখন গস ক্তেমলা অসুস্থ, তামক ব্লা হময়ক্তেমলা, "মতাোর যুদ্ধ 
করার েক্তি গনই, সুতরাং তুক্তে আল-কাক্ততব্ায় [পব্থ-১৪০] অব্স্থান কমরা।" গস জব্ামব্ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_98.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_253.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/09/blog-post_64.html
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ব্মলক্তেমলা, "আক্তে কখমনাই তা করমব্া না।" তামক অসুস্থ অব্স্থামতই হতযা করা 
হময়ক্তেমলা।---' 
 

সুন্নাহ আবু্ োউে (৮১৭-৮৮৯ সাল) ব্িথনা: [4]   
‘আবু্ সালাোহ হইমত ব্ক্তিথত: আবু্ সালাোহ হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আের 
ব্মলমেন, এব্ং ক্ততক্তন আবু্ হুরাইরার উমল্লখ কমরনক্তন: আল্লাহর নব্ী (তার ওপর োক্তন্ত 
ব্ক্তষথত গহাক) উপহার সােগ্রী গ্রহি করমতন, ক্তকন্তু খয়রাত সােগ্রী (sadaqah) নয়। -
---তাই খায়ব্ামর এক ইহুক্তে েক্তহলা একক্তি গেড়ার োংস গরাস্ট কমর তাাঁর কামে ক্তনময় 
আমস, যামত গস ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত কমরক্তেমলা। আল্লাহর নব্ী (তার ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) 
তা গখময় গফমলন ও তাাঁর ক্তেষযবৃ্ন্দরাও তা খায়। অতাঃপর ক্ততক্তন ব্মলন: গতাোমের 
হাতগুমলা সক্তরময় গফমলা (এই খাব্ার গর্মক), কারি এক্তি আোমক ব্মলমে গয, তামত 
ক্তব্ষ গেোমনা হময়মে। ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা ইব্মন োরুর আল-আনসাক্তর েৃতুয ব্রি 
কমর।  
 

অতাঃপর ক্ততক্তন (নব্ী) গসই েক্তহলাক্তিমক ধ্মর ক্তনময় আসার ব্যব্স্থা কমরন (ও তামক 
ব্মলন): "কী গসই কারি, যা গতাোমক এই কাজক্তি করমত অনুপ্রাক্তিত কমরমে, যা তুক্তে 
কমরমো?"  
 

গস ব্মল: যক্তে তুক্তে নব্ী হমত, এক্তি গতাোর গকামনা ক্ষক্তত করমতা না; ক্তকন্তু যক্তে তুক্তে 
রাজা হমত, আক্তে আোর গলাকমের গতাোর হাত গর্মক ক্তনক্তশ্চতই রক্ষা করতাে।"  
 

অতাঃপর আল্লাহর নব্ী (তার ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) তার ব্যাপামর আমেে কমরন ও 
তামক হতযা করা হয়।  
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গয ব্যর্ার প্রমকামপ ক্ততক্তন েৃতুযব্রি কমরক্তেমলন, ক্ততক্তন ব্মলক্তেমলন: গয খামেযর িুকরাক্তি 
আক্তে খায়ব্ামর গখময়ক্তেলাে, তার অব্যাহত ব্যর্া আক্তে অনুেব্ করক্তে। এক্তি এেন একক্তি 
সেয় যখন তা আোর েহাধ্েনী ক্তব্ক্তেন্ন কমর গফমলমে।’ - (0৩৪:৪৪৯৮) 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা: [5] 
‘---আময়ো হইমত ব্ক্তিথত: আল্লাহর নব্ী তাাঁর েৃতুযকালীন অসুস্থতার সেয় যা ব্লমতন, 
তা হামলা, "মহ আময়ো! খায়ব্ামর গয খাব্ারক্তি আক্তে গখময়ক্তেলাে তার সৃষ্ট ব্যর্া আক্তে 
এখনও অনুেব্ কক্তর, এব্ং এই েুহূমতথ আক্তে যা অনুেব্ করক্তে, তা হমলা এেন গয, 
গসই ক্তব্মষর প্রক্ততক্তক্রয়া গযন আোর েহাধ্েনীক্তি গকমি গফমলমে।"’ – (৫:৫৯:৭১৩) 
 

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

>>> আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত 
পাক্তর গয খায়ব্ামর অব্স্থানরত অব্স্থায় েুহাম্মেমক ক্তব্ষ প্রময়াম  হতযা গচষ্টা করা 
হময়ক্তেমলা! আর গয-ব্যক্তিক্তি তাাঁমক হতযা গচষ্টা কমরক্তেমলন, ক্ততক্তন ক্তেমলন যয়নাব্ ক্তব্নমত 
আল-হাক্তরর্া নামের এক েক্তহলা! আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত 
স্পষ্ট, তা হমলা, এই হতযাকামণ্ডর কারি ক্তহসামব্ েু'ক্তি "উমেশ্য (Motive)" এর উমল্লখ 
করা হময়মে: 
 

১) যয়নাব্ ক্তব্নমত আল-হাক্তরর্া প্রক্ততক্তহংসার ব্েব্তথী হময় েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টা 
কমরক্তেমলন।  
কারি, েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা যয়নাব্ এর ক্তপতা আল-হাক্তরর্, অসুস্থ স্বােী 
সাললাে ক্তব্ন ক্তেেকাে, েুই চাচা োরহাব্ ও ইয়াসার ও োই যাক্তব্র-মক হতযা 
কমরক্তেমলন। সাক্তফয়ার ক্তপতা-স্বােী ও অনযানয আত্মীয়-স্বজনমের হতযার েতই! 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা এই সংকু্ষব্ধ েক্তহলাক্তির এইসব্ একান্ত ক্তনকি 
আত্মীয়মের অোনুক্তষক নৃসংসতায় কীোমব্ হতযা কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/266-Abu%20Dawud%20Book%2034.%20Types%20Of%20Blood-Wit/18364-abu-dawud-book-034-hadith-number-4498.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5199-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-713.html
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"আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র ব্ীরত্ব!" ও "রমির গহাক্তল গখলা - ‘নাইে’ েু থ েখল!" 
পমব্থ করা হময়মে। 
 

২) যয়নাব্ এই হতযা গচষ্টার োধ্যমে েুহাম্মেমক পরীক্ষা করমত গচময়ক্তেমলন!  
কী পরীক্ষা? পরীক্ষাক্তি হমলা, েুহাম্মে ক্তক আসমলই "সতয নব্ী?" নাক্তক ক্ততক্তন "েণ্ড 
নব্ী?” যক্তে ক্ততক্তন "সতয নব্ী" হন, তমব্ ক্ততক্তন ক্তব্ষ প্রময়াম র ক্তব্ষয়ক্তি আম  গর্মকই 
অব্ক্তহত হমব্ন ও খাব্ারক্তি ক্ততক্তন খামব্ন না; ক্তব্মষর যাতনা ও তার প্রক্ততক্তক্রয়ায় েৃতুযব্রি 
করা গর্মক ক্ততক্তন ক্তনমজমক রক্ষা করমত পারমব্ন! গক তাাঁমক এই খব্রক্তি অব্ক্তহত 
করামব্? েৃত গেড়াক্তি অমলৌক্তকক উপাময় তাাঁমক তা অব্ক্তহত করামব্! 
 

ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা স্পষ্ট, তা হমলা, "েুহাম্মে গসই ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত খাব্ার 
গখময়ক্তেমলন!” আর তা খাব্ার পর ক্ততক্তন োক্তব্ কমরক্তেমলন গয, ঐ গেড়ার োংস ব্া হাক্তি 
তাাঁমক জাক্তনময়মে গয, গসখামন ক্তব্ষ ক্তেোমনা হময়মে। যার সরল অর্থ হমলা, 'ঐ খাব্ারক্তি 
খাব্ার আম ' েুহাম্মে জানমত পামরনক্তন গয, গসখামন ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত আমে।  
 

অনযক্তেমক, আক্তে উৎমসর আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা তাাঁর খাব্ামরর িুকরাক্তি গখময়ই জানমত 
গপমরক্তেমলন গয, গসখামন ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত আমে, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা রু্-রু্ কমর গফমল গেনক্তন 
এই কারমি গয, তামত তাাঁর নব্ীর খাওয়ার তৃক্তপ্ত নষ্ট হমব্; ক্তকন্তু ক্ততক্তন েমন-প্রামি আো 
প্রকাে কমরক্তেমলন গয, নব্ী তা খামব্ন না। খাব্ামরর স্বামেই ক্ততক্তন বু্েমত গপমরক্তেমলন 
গয, গসখামন 'ক্তব্ষ গেোমনা' আমে। এখামন গকামনা 'অমলৌক্তককত্ব' গনই! 
 

প্রশ্ন হমলা,  
“কী কারমি এই গেড়ার োংস ব্া হাক্তিগুমলা (ক্তকংব্া েুহাম্মমের আল্লাহ) েুহাম্মেমক 
আম  োম ই সজা  কমর ক্তেমলা না গয, খাব্ামর ক্তব্ষ গেোমনা আমে?” তারা যক্তে 
েয়াপরব্ে হময় একিু আম  েুহাম্মেমক এই অক্তত গুরুত্বপুিথ খব্রক্তি জাক্তনময় ক্তেমতা, 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_98.html
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তমব্ েুহাম্মেমক আর এমতা কষ্ট গপময় ধু্াঁমক ধু্াঁমক েৃতুযব্রি করমত হমতা না! তাহমল 
ক্তক েৃত গেড়াক্তির (ক্তকংব্া েুহাম্মমের আল্লাহর) অক্তেপ্রায় ক্তেমলা এই গয, েুহাম্মে ঐ 
ক্তব্ষ যুি খাব্ার েক্ষি করুক ও অতাঃপর গসই ক্তব্মষর প্রক্ততক্তক্রয়ায় ধু্াঁমক ধু্াঁমক েৃতুযব্রি 
করুক? েুহাম্মে গয খায়ব্ামরর এই ক্তব্ষ-ক্তেক্তশ্রত খাব্ার গখময় ধু্াঁমক ধু্াঁমক েৃতুযব্রি 
কমরক্তেমলন, তা আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট। যার সরল অর্থ 
হমলা, যয়নামব্র পরীক্ষায় েুহাম্মে গফল কমরক্তেমলন! অর্থাৎ, যয়নামব্র এই পরীক্ষা 
েমত “েুহাম্মে গয এক েণ্ড নব্ী” তা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপই জানমত পাক্তর! 
 

সতয হমলা, 
ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা গযেন তাাঁর খাব্ামরর িুকরাক্তি গখময় খাব্ামরর স্বামেই জানমত 
গপমরক্তেমলন গয, গসখামন 'ক্তব্ষ গেোমনা' আমে, েুহাম্মেও একইোমব্ এক িুকরা খাব্ার 
গখময় গসই খাব্ার গ্রহমির োধ্যমেই জানমত গপমরক্তেমলন গয, গসখামন ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত 
আমে।  এখামন গকানই 'অমলৌক্তককত্ব' গনই! েুহাম্মমের নৃেংস অোনক্তব্ক কেথকামণ্ডর 
সব্ধ্তা প্রোমন ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি েুহাম্মে অনুসারীরা েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তথী সেময় তাাঁর 
নামে এরূপ অসংখয অমলৌক্তকক উদ্ভি  মপ্পর অব্তারিা কমরমেন! কুরান সাক্ষী, েুহাম্মে 
তাাঁর সেগ্র নব্ী জীব্মন "একক্তিও" অমলৌক্তককত্ব হাক্তজর করমত পামরনক্তন। এই ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "েুহাম্মমের গোমজজা তে (পব্থ: ২৩-২৫)" পমব্থ করা হময়মে।  
 

সতয হমলা, যয়নাব্ ক্তব্নমত আল-হাক্তরর্ ক্তেমলন সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ 
এর েতই এক হতো য েক্তহলা! ক্তকন্তু ক্ততক্তন সাক্তফয়ার েত নরে প্রকৃক্ততর োনুষ ক্তেমলন 
না। তাাঁর অসীে সাহসী ক্তপতা, চাচা, ভ্রাতা ও স্বােীর েতই ক্ততক্তনও ক্তেমলন এক ক্তনেথীক 
ও েুাঃসাহসী ব্ীর গযাদ্ধা! ক্ততক্তন ক্তেমলন এেনই এক অকুমতােয় েক্তহলা, ক্তযক্তন "স্বয়ং 
েুহাম্মেমক" হতযা গচষ্টা কমরক্তেমলন!  
 

েুহাম্মমের নৃেংস কেথকামণ্ডর ক্তব্রুমদ্ধ এক্তি ক্তেমলা তাাঁর যুদ্ধ! 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2013/01/blog-post_7880.html
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [2] ও [3]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] 
‘They said: When Muhammad conquered Khaybar and was confident, 
Zainab bt. Al-Harith began to ask, “What part of lamb is most desirable to 
Muhammad?” They said, “The forearm and the shoulder.” She approached 
a goat of hers and slaughtered it. Then she took some potent poison - she 
had consulted the Jews about poison and they agreed over these poison 
specially. She poisoned the lamb, putting more on the forearms and 
shoulders.  
 
When the sun went down, the Messenger of God prayed the Maghrib 
prayer and turned back to his house.  He found Zaynab sitting in his seat. 
He inquired about it and she says, “Abul Qasim, it is a gift I bring you.” 
The Messenger of God used to eat gifts, but he would not eat charity. He 
commanded that the gift be taken from her and placed before him. Then 
the Messeneger of God said to his companions who were attending, or 
those who attended among them: “Draw near and eat.” So they came close 
and put out their hands. The Messenger of God took the forearm, while 
Bishr b. Al-Bara took the shinbone. The Messenger of God took a bite of 
it, and Bishr took a bite, and when the Messenger of God swallowed his 
food, Bishr also swallowed his. The Messenger of God said, “Stop! Surely 
this forearm informs me that it is poisoned.”   
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Bishr b. al-Bara said, “By God, I found that from the bite I ate, and what 
prevented me from spitting it out was that I hated to spoil your pleasure 
at your food, for when you swallowed what was in your hand I would not 
favor myself over you. I hoped only that you did not eat what was bad in 
it.” Bishr did not move from his place until his color became like a head 
shawl (taylasan). His pain did not last a year. He did not change, except 
what was changed, and he died of it. It was said that he did not leave his 
place until he died.  
 
The Messenger of God lived for three more years. The Messenger of God 
called Zaynab, and said, “Did you poison the shoulder?” She said, “Who 
told you?” He replied, “The shoulder.” She said, “Yes.” He asked, “What 
persuaded you to do that?” She said, “You killed my father, my uncle and 
my husband. You took from my people what you took. I said to myself: If 
he is a prophet he will be informed. The sheep will inform him of what I 
did. If he is a king, we will be relieved of him.” There was disputation 
among us about her. A sayer said: The Messenger of God commanded about 
her and she was killed, then crucified. Another said that he had pardoned 
her. Three individuals put their hands in the food but did not swallow any 
of it. The Messenger of God commanded his companions to draw blood 
from the middle of their heads because of the sheep. The Messenger of 
God cupped blood from under his left arm. It was said he cupped blood 
from the nape of his neck. Abu Hind removed it with a horn and blade.  
 
They said: The Mother of Bishr b.al-Bara used to say: I visited the 
Messenger of God during the sickness of which he died. He was feverish 
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and I felt him and said, “I have not found what makes you sick on any 
other.” The Messenger of God said, “Just as rewards are given us, so are 
trials inflicted on us. People claim that the Messenger of God has pleurisy. 
God would not inflict it upon me. Rather, it is touch of Satan caused by 
eating what I, and your son ate on the day of Khaybar. I will continue to 
feel pain until the time of death overwhelms me.” The messenger of God 
died of martyr. It was said that he who died of the lamb was Mubashshir 
b. al-Bara. But Bishr is better confirmed with us. There is agreement upon 
it. 
 
Abdullah said: I asked Ibrahim b Jafar about the words of Zaynab, daughter 
of al-Harith, “You killed my father.” He said: Her father al-Harith and her 
uncle Yasar were killed on the day of Khaybar. He was the most 
knowledgeable of the people. It was he who was brought down from al-
Shiqq. Al-Harith was the bravest of the Jews. His brother Zabir was killed 
at that time. Her husband was their master, but the bravest of them was 
Sallam b. Mishkam. He was sick while he was in the fortress of al-Nata 
and it was said to him, “You have no strength to fight, so stay in al-
Katiba.” He replied, “I will never do that.” He was killed when he was sick. 
----‘    

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৭৯; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৩৪ 
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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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[2] অনুরূপ ব্িথনা: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN ০-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] অনুরূপ ব্িথনা: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৩-১৫৮৪ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[4] সুন্নাহ আবু্ োউে: ব্ই নম্বর ০৩৪, হাক্তেস নম্বর ৪৪৯৮: 
Narated By Abu Salamah: Muhammad ibn Amr said on the authority of Abu 
Salamah, and he did not mention the name of Abu Hurayrah: The Apostle of Allah 
(pbuh) used to accept presents but not alms (sadaqah). This version adds: So a 
Jewess presented him at Khaybar with a roasted sheep which she had poisoned. 
The Apostle of Allah (pbuh) ate of it and the people also ate. He then said: Take 
away your hands (from the food), for it has informed me that it is poisoned. Bishr 
ibn al-Bara' ibn Ma'rur al-Ansari died. So he (the Prophet) sent for the Jewess 
(and said to her): What motivated you to do the work you have done? She said: 
If you were a prophet, it would not harm you; but if you were a king, I should 
rid the people of you. The Apostle of Allah (pbuh) then ordered regarding her 
and she was killed. He then said about the pain of which he died: I continued to 
feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it 
has cut off my aorta. 
[5] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নং ৫৯, হাক্তেস নং ৭১৩ 
--- Narrated 'Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 
'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I 
feel as if my aorta is being cut from that poison." 

 

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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/266-Abu%20Dawud%20Book%2034.%20Types%20Of%20Blood-Wit/18364-abu-dawud-book-034-hadith-number-4498.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5199-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-713.html
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১৪৬: খায়ব্ার যুদ্ধ-১৭: লুমির োমলর ক্তহসযা ক্তনধ্থারি! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ক্তব্ে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  

 

অতক্তকথত আগ্রাসী নৃেংস আক্রেমি খায়ব্ামরর ক্তনরীহ জনপেব্াসীমের খুন, জখে, ব্ন্দী 
ও োস-োসীকরমির োধ্যমে তাাঁমেরমক সমূ্পিথরূমপ পরাস্ত ও তাাঁমের স্থাব্র ও অস্থাব্র 
সেস্ত সম্পক্তত্ত েখল করার পর যখন স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) 
ক্তেমলন আত্মক্তব্শ্বাসী, তখন তাাঁমক কীোমব্ ক্তব্ষ প্রময়াম  হতযা-মচষ্টা করা হময়ক্তেমলা; গক 
গসই অসীে সাহসী ব্যক্তি, গয এই কাজক্তি কমরক্তেমলন; কী কারমি ক্ততক্তন তা কমরক্তেমলন; 
গসই ক্তব্মষর জ্বালায় েুহাম্মে কী রূমপ ধু্াঁমক ধু্াঁমক েৃতুযব্রি কমরক্তেমলন - ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

অতাঃপর লুমির োল ো াোক্ত !  
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই হােলায় এমতা গব্ক্তে ' ক্তনেমতর োল'-এর অক্তধ্কারী 
হময়ক্তেমলন গয, এই উপাজথমনর োধ্যমে তাাঁরা তাাঁমের স্ত্রী-সন্তান, পক্তরব্ার-পক্তরজন, 
আত্মীয়-স্বজন ও েক্তব্ষযৎ ব্ংেধ্রমের জীক্তব্কার এক স্থায়ী ব্যব্স্থা করমত গপমরক্তেমলন। 
তাাঁরা তা কীোমব্ সম্পন্ন কমরক্তেমলন, আক্তে ও ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের প্রািব্ন্ত 
ব্িথনার আমলামক গস ক্তব্ষময়র ধ্ারাব্াক্তহক আমলাচনা পরব্তথী কময়কক্তি পমব্থ করা হমব্। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [1] 
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পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৪৫) পর: 
 
(আবু্ আল-মকইন আল-েুযানক্তনর কনযা হইমত > আবু্ হারোলার গব্ান উমম্ম আব্েুল্লাহ 
হইমত > আবু্ হারোলা হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক 
ব্মলমেন [পব্থ- ১৪৩]---) 
 

'--- তারা যা ব্মলমেন: েুসলোনরা যা ক্তকেু লুণ্ঠন কমরক্তেমলন, তার সেস্তরই এক-
পিোংে ক্তেল আল্লাহর নব্ীর জনয, তা আল্লাহর নব্ী গসখামন অংেগ্রহি করুক ক্তকংব্া 
না করুক। ক্তকন্তু অনযানয গলামকরা, যারা তামত অংে গ্রহি কমরনক্তন, তামের জনয লুক্তণ্ঠত 
সম্পমের গকামনা ক্তহসযা ক্তেল না; এর ব্যক্ততক্রে হমলা ব্ের যুদ্ধ [পব্থ: ৩০-৪৩], গযখামন 
ক্ততক্তন আিজন গলাকমক ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন, যক্তেও তারা গসখামন অংেগ্রহি 
কমরনক্তন, তামত তামের প্রমতযমকরই ক্তেল অক্তধ্কার। গতেনই খায়ব্ার অক্তেযান ক্তেল 
হুোইক্তব্য়া অংেগ্রহিকারী গলাকমের জনয [পব্থ: ১১১-১২৯], তা তারা গসখামন অংেগ্রহি 
করুক ক্তকংব্া না করুক।  
 

"আল্লাহ গতাোমেরমক ক্তব্পুল পক্তরোি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পমের ওয়াো ক্তেময়মেন, যা গতােরা 
লাে করমব্। ক্ততক্তন তা গতাোমের জমনয ত্বরাক্তিত করমব্ন (৪৮:২০)"- যা ব্লা হময়মে 
খায়ব্ার অক্তেযান প্রসমঙ্গ [পব্থ- ১২৩]। 
 

গয সেস্ত গলামকরা খায়ব্ার অক্তেযামন অংেগ্রহি কমরনক্তন, তাাঁরা হমলন:  
[১] েুরায়া ক্তব্ন ক্তসনান,  
[২] আইোন ক্তব্ন উব্াময়ে ও  
[৩] ক্তসব্া ক্তব্ন উরফুতা আল-ক্ত ফাক্তর।  
[৪] জাক্তব্র ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ও অনযানযমের ক্ততক্তন তাাঁর স্থামন েক্তেনায় ক্তনযুি কমরন।  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_964.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_25.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_226.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_558.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_59.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=48&&ano=29&&st=15&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_38.html
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তামের েমধ্য েু'জমনর েৃতুয হয়। যারা অনুপক্তস্থত ক্তেমলন ও যারা েৃতুযব্রি কমরক্তেমলন, 
তামেরমক আল্লাহর নব্ী ক্তহসযা প্রোন কমরন। গয সেস্ত গলামকরা খায়ব্ার অক্তেযামন 
অংেগ্রহি কমরক্তেমলন, ক্তকন্তু আল-হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহি কমরনক্তন, তামেরমক 
ক্ততক্তন ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন। ক্ততক্তন ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন তামেরমক, যামের ক্ততক্তন 
‘ফাোক’-এর গলাকমের সামর্ েধ্যস্থতাকারী ক্তহমসমব্ ক্তনযুি কমরক্তেমলন, েুহাময়ইসা ক্তব্ন 
োসুে আল-হাক্তরক্তর্ ও অনযানযরা।  
 

যারা অক্তেযামন অংেগ্রহি কমরক্তেমলন, আল্লাহর নব্ী তামেরমক ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন; 
এ োড়াও আরও ক্ততন অসুস্থ ব্যক্তিমক, যারা এই অক্তেযামন অংেগ্রহি কমরনক্তন: সুয়াময়ে 
ক্তব্ন আল-নুোন, আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন গখইর্াো ও ব্ানু-খুতাো গ ামের এক 
ব্যক্তিমক। আর ক্ততক্তন ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন ঐ সব্ েৃত ব্যক্তিমের, যারা েুসলোনমের 
েমধ্য ক্তনহত হময়ক্তেমলন। 
 

আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন আক্তব্ সা'সায়া হইমত 
প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক ব্মলমেন গয এক োষযকার ব্মলমেন: 
ব্াস্তক্তব্কই খায়ব্ার অক্তেযানক্তি ক্তেল হুোইক্তব্য়া অংেগ্রহিকারী গলাকমের জন্য। তারা 
োড়া অনয গকউ গসখামন অংেগ্রহি কমরনক্তন, তারা োড়া অনয কাউমক গসখানকার ক্তহসযা 
প্রোন করা হয়ক্তন। এর প্রর্ে উক্তিক্তি আোমের সামর্ ক্তনক্তশ্চত করা হময়মে, যা হমলা, 
গয সেস্ত গলামকরা খায়ব্ার অক্তেযামন অংেগ্রহি কমরক্তেল, তারা হুোইক্তব্য়া যাোয় 
অংেগ্রহি না করমলও তামেরমক ক্তহসযা প্রোন করা হময়ক্তেমলা।' 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [2] [3]  
‘খায়ব্ামরর লুণ্ঠন সােগ্রী যখন ো াোক্ত  কমর গনয়া হয়; েুসলোনমের োম  পমড় 
আল-ক্তেইখ ও আল-নািার সম্পে, আর আল-কাক্ততব্ার সম্পেগুমলা পাাঁচক্তি োম  ো  
করা হয়: 
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[১] আল্লাহর অংে; 
[২] নব্ীর অংে (তাব্ারী: 'এক পিোংে') 
[৩] স্বজাক্তত, অনার্, েক্তরেমের (তাব্ারী: 'ও েুসাক্তফরমের’) অংে 
[৪] নব্ীর পেীমের েরিমপাষি; এব্ং 
[৫] ‘ফাোক’ এর গলাকমের সামর্ োক্তন্ত আমলাচনায় [**] েধ্যস্থতাকারী ক্তহমসমব্ ক্তনযুি 
গলাকমের রক্ষিামব্ক্ষি ব্াব্ে অংে। আল্লাহর নব্ী েুহাময়ইক্তসয়া নামের এক ব্যক্তিমক, 
ক্তযক্তন ক্তেমলন ঐ গলাকমের একজন, ৩০ োল-মব্াোই করা (Load) ব্াক্তলথ ও ৩০ োল-
গব্াোই করা গখজুর ক্তেময়ক্তেমলন।  
 

খায়ব্ামর সম্পেগুমলা হুোয়ক্তব্য়ায় অংেগ্রহিকারী গলাকমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর গেয়া 
হয়, তা তারা এই অক্তেযামন অংে গ্রহি করুক ক্তকংব্া না করুক। একোে যাক্তব্র ক্তব্ন 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন হারাে ক্তেমলন অনুপক্তস্থত, আল্লাহর নাব্ী তামক গসই একই 
অংে োন কমরন, যা ক্ততক্তন অনযমের ক্তেময়ক্তেমলন। আল-সুরাময়র ও খাচ নামের েুই 
উপতযকা, যার োধ্যমে খায়ব্ামরর অিলগুমলা ক্তেল ক্তব্েি। নািা ও আল-ক্তেইখ এর 
১৮ গেয়ার, যার েমধ্য নািার ক্তেল পাাঁচক্তি ও আল-ক্তেইমকর গতরক্তি গেয়ার। এই েুই 
অিমলর অংেগুমলা ১,৮০০ োম  ো  করা হয়।' --- 
 

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

>>> আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারীর ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, কুরাইেমের সমঙ্গ 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তি' 
সম্পন্ন করার পর েক্তেনায় ক্তফমর আসার প্রাক্কামল ‘সুরা আল-ফাতাহ' অব্তারিা করার 
োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের গয লুমির োমলর ওয়াো কমরক্তেমলন, খায়ব্ার 
জনপেব্াসীমের ওপর আগ্রাসী নৃেংস আক্রেি ও তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র 
সম্পে লুণ্ঠন ও ো াোক্ত র োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁর গস ওয়াো পালন কমরক্তেমলন। ব্ের 
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যুমদ্ধ অংেগ্রহি না করা সমেও গযেন আিজন ব্যক্তিমক েুহাম্মে ব্ের যুমদ্ধ অক্তজথত 
লুমির োমলর ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন, গতেনই খায়ব্ার অক্তেযামন অংেগ্রহি না করা 
সমেও েুহাম্মে তাাঁর হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের খায়ব্ার অক্তেযামন 
অক্তজথত লুমির োমলর ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন। এেনক্তক তাাঁমের গয েুইজন ব্যক্তি 
ইক্ততেমধ্যই েৃতুযব্রি কমরক্তেমলন, তাাঁমের পক্তরব্ার পক্তরজনমেরও েুহাম্মে এই লুমির 
োমলর ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন। ব্ের যুমদ্ধ [পব্থ: ৩০-৪৩] অংেগ্রহি না করা সমেও 
গয আিজন ব্যক্তিমক েুহাম্মে ব্ের যুমদ্ধ অক্তজথত লুমির োমলর ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন, 
তারা হমলন: [4] 
 

ক্ততনজন েুহাক্তজর (আক্তে েক্কাব্াসী েুহাম্মে অনুসারী):  
(১) েুহাম্মমের জাোতা উসোন ইব্মন আফফান - েুহাম্মে তাাঁমক তাাঁর অসুস্থ স্ত্রী 
রুকাইয়া ক্তব্নমত েুহাম্মমের গসব্া শুশ্রূষার জনয েক্তেনায় র্াকমত ব্মলক্তেমলন। গয ক্তেন 
যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্া ব্ের যুদ্ধ ক্তব্জময়র খব্র ক্তনময় েক্তেনায় হাক্তজর হন, গসই ক্তেন 
েুহাম্মমের এই কনযা রুকাইয়ার েৃতুয হয়;  
(২) তালহা ক্তব্ন উব্াময়েুু্ল্লাহ (Talha b Ubaydullah) ও  
(৩) সাইে ক্তব্ন যাময়ে ক্তব্ন আের ক্তব্ন নুফাময়ল (Said b Zayd b Amr b Nufayl)।  
 

পাাঁচ জন আনসার (আক্তে েক্তেনা-ব্াসী েুহাম্মে অনুসারী):  
(৪) আবু্ লুব্াব্া ক্তব্ন আব্ে আল-েুনক্তধ্র (Abu Lubaba b Abd al-Mundhir);  
(৫) আক্তসে ক্তব্ন আক্তে (Asim b Adi);  
(৬) আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন হাক্ততব্ (Al-Harith b Hatib);  
(৭) খাওয়াময়ত ক্তব্ন জুব্াময়র (Khawwat b Jubayr) ও  
(৮) আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন আল-ক্তসেো (al-Harith b al-Simma)।  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_226.html
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[**] খায়ব্ার-ব্াসীমের েতই 'ফাোক'-এর গলাকমের ওপর আক্রেি করা হমব্ - এেন 
হুেক্তকর োধ্যমে েুহাম্মে কীোমব্ তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তত্ত হস্ত ত কমরক্তেমলন তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা খায়ব্ার যুদ্ধ-পরব্তথী ‘ফাোক অধ্যায়’ পব্থগুমলামত করা হমব্। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন 
ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত 
স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন 
ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [2] ও [3]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] 
They said: A fifth was for the Messenger of God from all the plunder that 
the Muslims took, whether the Messenger of God witnessed it or not. But 
there was no portion in the plunder for those who were not present, if 
they did not witness it; except at Badr where he gave to eight who did 
not witness, and [Page 684] each had a right to it. And Khaybar was for 
the people of al-Ḥudaybiyya, too, those who witnessed it among them or 
were absent from it. God promises you plunder in plenty take it when he 
hastens this for you (Q. 48:20): referring to Khaybar. Men who had stayed 
behind from Khaybar were Murayy b. Sinān, Ayman b. ‛Ubayd, and Sibā‛ 
b. ‛Urfuta al-Ghifārī. He appointed Jābir b. ‛Abdullah and others to take 
his place in Medina. Two of them died. The Messenger of God apportioned 
to those who stayed behind and those who died. 
 

He apportioned to those who witnessed Khaybar among people who did 
not witness al-Ḥudaybiyya. He apportioned to messengers who were 
appointed to the people of Fadak, Muḥayyisa b. Mas‛ūd al-Ḥārithī, and 
others. The Messenger of God apportioned to those who attended, but also 
to three sick people who did not attend the battle: Suwayd b. al-Nu‛mān, 
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‛Abdullah b. Sa‛d b. Khaythama, and a man from the Banū Khuṭāma. And 
he apportioned to the dead who were killed among the Muslims. 

 

Ibn Abī Sabra related to me from ‛Abd al-Raḥmān b. ‛Abdullah b. ‛Abd 
al-Raḥmān b. Abī Ṣa‛ṣa‛a that a sayer had said: Indeed Khaybar was for 
the People of Ḥudaybiyya. Others than them did not witness it, and others 
than them were not given a portion of it. The first saying is confirmed 
with us, that a people who witnessed Khaybar were given portions even 
though they had not witnessed al-Ḥudaybiyya. 
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১৪৭: খায়ব্ার যুদ্ধ-১৮: লুমির োল - কারা ক্তেমলন ক্তহসযা ব্ক্তিত? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত একুে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা উেুি েক্তি প্রময়াম  
খায়ব্ামরর ক্তনরীহ জনপেব্াসীর ওপর অতক্তকথত নৃেংস আগ্রাসী আক্রেমির োধ্যমে 
তাাঁমেরমক খুন, জখে ও ব্ন্দী কমর তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পক্তত্ত কী প্রক্তক্রয়ায় 
ক্তনমজমের েমধ্য ো -ব্ামিায়ারার ব্যব্স্থা কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র 
পমব্থ করা হময়মে।  
 

আক্তে উৎমসর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, খায়ব্ামরর ‘আল-নািা ও আল-ক্তেইখ’ অিমলর সেস্ত লুক্তণ্ঠত সম্পমের 
চার-পিোংে েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ো  ব্ামিায়ারা কমর গেন, আর ব্াক্তক 
এক-পিোংে ক্ততক্তন  ক্তনমজ হস্ত ত কমরন তাাঁরই  উদ্ভাক্তব্ত এক ক্তব্মেষ ফেুথলায়। কী 
গসই ক্তব্মেষ ফেুথলা, তার আমলাচনা "সন্ত্রাসী নব্যাো:নাখলা পূব্থব্তথী অক্তেযান (পব্থ: 
২৮)" পমব্থ করা হময়মে। আর খায়ব্ামরর ‘আল-কাক্ততব্া’ অিল গর্মক গয সেস্ত সম্পে 
ক্ততক্তন লুণ্ঠন কমরক্তেমলন, তার সেস্তই ক্ততক্তন একাই হস্ত ত কমরন।  
 

আল-কাক্ততব্ার জন মির সক্তিত সেস্ত সম্পক্তত্ত গজারপূব্থক লুণ্ঠন করার পর এই 
সম্পেগুমলা েুহাম্মে কীোমব্ "আল্লাহর অংে, নব্ীর অংে, স্বজাক্তত ও অনার্-েক্তরে-
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েুসাক্তফরমের অংে, নব্ীর পেীমের েরিমপাষমির অংে এব্ং ‘ফাোক’-এর গলাকমের 
সামর্ েধ্যস্থতাকারী-রূমপ ক্তনযুি গলাকমের রক্ষিামব্ক্ষি ব্াব্ে অংে" নামের পাাঁচক্তি 
োম  ো  কমর ব্যয় কমরক্তেমলন, তার আংক্তেক আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা পরব্তথী পব্থগুমলামত করা হমব্। 
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্িথনায় আেরা আর গয ক্তব্ষয়ক্তি জানমত 
পাক্তর, তা হমলা, েুহাম্মমের সমঙ্গ খায়ব্ার যুমদ্ধ অংেগ্রহিকারী সব্ গলাক এই লুমির 
োমলর সোন 'ক্তহসযা' (Share) পানক্তন। এ ক্তব্ষময় সব্মচময় ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমরমেন আল-ওয়াক্তকক্তে। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [1] [2] 
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৪৬) পর: 
 

‘ক্তহযাে ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন েুহাময়ক্তয়সা হইমত > কুতাময়র আল-হাক্তরক্তর্ হইমত প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক ব্মলমেন, যা ক্ততক্তন ব্মলমেন: 
 
আল্লাহর নব্ী েক্তেনা গর্মক েে জন ইহুক্তে সহকামর রওনা হন ও ক্ততক্তন তামেরমক সমঙ্গ 
ক্তনময় খায়ব্ার আক্রেি কমরন। ক্ততক্তন েুসলোনমের েত তামেরমক ক্তহসযা গেন। গকউ 
গকউ ব্মল: ক্ততক্তন তামেরমক যা ক্তেময়ক্তেমলন, তা গকামনা োম র ক্তহসযা ক্তেল না।। তামের 
সমঙ্গ ক্তেল ক্রীতোমসরা, যামের েমধ্য ক্তেল আবু্ লাহে (Abū Laḥm) এর কাে গর্মক 
েুক্তি প্রাপ্ত ('mawlā') োস উোময়র। উোময়র ব্মলমেন: ক্ততক্তন আোমক গকামনা ক্তহসযা 
গেনক্তন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন আোমক আসব্াব্পে ও পিযসােগ্রী ক্তেময়ক্তেমলন। আল্লাহর নব্ী 
তামেরমক তা উপহার স্বরূপ োন কমরক্তেমলন। আল্লাহর নব্ী েক্তেনা গর্মক ক্তব্ে জন 
েক্তহলা সহকামর রওনা হন: উমম্ম সালাো - তাাঁর স্ত্রী; সাক্তফয়া ক্তব্নমত আব্েুল েুত্তামলব্ 
[েুহাম্মমের ফুপু]; উমম্ম আয়োন; সালো (আবু্ রাক্তফর স্ত্রী, ক্তযক্তন ক্তেমলন আল্লাহর নব্ীর 
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েুক্তি প্রাপ্ত োস); আক্তসে ক্তব্ন আক্তের সমঙ্গর েক্তহলা, ক্তযক্তন খায়ব্ামর সাহলা ক্তব্নমত 
আক্তসে-মক প্রসব্ কমরক্তেমলন; উমম্ম উোরা; নুসাময়ব্া ক্তব্নমত কা'ব্; ও উমম্ম ো'ক্তন - 
ক্তযক্তন ক্তেমলন শুব্ার্ এর ো; কুয়াময়ব্া ক্তব্নমত সা'ে আল-আসলাক্তেয়া; উমম্ম েুতা আল-
আসলাক্তেয়া; উমম্ম সুলাময়ে ক্তব্নমত ক্তেলহান; উমম্ম আল-োহহাক ক্তব্নমত োসুে আল-
হাক্তরর্া; ক্তহন্দ ক্তব্নমত আের ক্তব্ন ক্তহযাে; উমম্ম আল-আলাক্তয় আল-আনসাক্তরয়া; উমম্ম 
আক্তের আল-আেহাক্তলয়া; উমম্ম আক্ততয়া আল-আনসাক্তরয়া ও উমম্ম সাক্তলত। 
 

উোইয়া ক্তব্নমত কাময়স ক্তব্ন আক্তব্ আল-সালত আল-ক্ত ফাক্তরয়া > উমম্ম আলী ক্তব্নমত 
আল-হাকাে > সুলাময়োন ক্তব্ন সুহাময়ে হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা 
আোমক ব্মলমেন, যা ক্ততক্তন ব্মলমেন: 
 

ব্ানু ক্ত ফার গ ামের এক েক্তহলার সমঙ্গ আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামে  েন কক্তর ও আেরা 
তাাঁমক ব্ক্তল, "মহ আল্লাহর নব্ী, আপক্তন গযই ক্তেমক যান, গসই ক্তেমক আেরা আপনার 
সমঙ্গ যাো করার আো প্রকাে কমরক্তে এব্ং আেরা গযোমব্ পারমব্া গস োমব্ই আহত 
গলাকজন ও েুসলোনমের সাহাযয করমব্া।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আল্লাহ গতাোমের 
েঙ্গল করুক!" 
 

ক্ততক্তন [উোইয়া ক্তব্নমত কাময়স] যা ব্মলমেন: আেরা তাাঁর সমঙ্গ রওনা হই, তখন আক্তে 
ক্তেলাে অল্প ব্য়স্ক তরুিী; আল্লাহর নব্ী আোমক তাাঁর ক্তঠক ক্তপেমনই তাাঁর পশুর ওপর 
ব্সামনা ক্তজমন গয ব্যা  আমে, তার গেতমর আোমক ব্সামলন। ক্ততক্তন গোমরর ক্তেমক উি 
গর্মক গনমে আমসন ও তামক শুইময় গফমলন; অতাঃপর যা হমলা, ঐ ক্তজমনর ব্যাম  আক্তে 
আোর রি গেখলাে। গসই সেয়ক্তিই ক্তেল সব্থপ্রর্ে, যখন আোর ঋতুস্রাব্ (োক্তসক) 
হময়ক্তেল;  আক্তে উিক্তির ওপামে ক্ত ময় তা ধ্মরক্তেলাে, কারি আক্তে ক্তনমজই ক্তনমজর ওপর 
ক্তেলাে লক্তজ্জত। যখন আল্লাহর নব্ী আোমক গেমখন ও গেমখন গসই রিগুমলা, ক্ততক্তন 
ব্মলন, "সম্ভব্ত: গতাোর ক্তক োক্তসক হময়মে?" আক্তে ব্ক্তল, "হযাাঁ।" ক্ততক্তন ব্মলন, 
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"ক্তনমজমক সােমল নাও। অতাঃপর এক ব্েনা পাক্তন নাও, ও তার েমধ্য ক্তকেু লব্ি 
ক্তেোও ও ক্তজমনর ব্যাম র রিগুমলা পক্তরষ্কার কমরা; তারপর আোর কামে ক্তফমর এমসা।" 
আক্তে তাই কক্তর। 
 

যখন আল্লাহ খায়ব্ার ক্তব্জয় ঘিান, আল্লাহর নব্ী লুমির োলগুমলা গর্মক আোমেরমক 
পুরস্কার গেন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন আোমেরমক গকামনা ক্তহসযা (apportion) প্রোন কমরনক্তন। 
তুক্তে আোর  লায় গযই হারক্তি গেখে, ক্ততক্তন তা গনন, আোমক োন কমরন ও তাাঁর হামত 
ক্ততক্তন তা আোর  লায় পক্তরময় গেন; আল্লাহর কসে, আক্তে কখমনাই তা খুমল রাক্তখক্তন। 
যখন ক্ততক্তন োরা যান, তখন তা তাাঁর  লামতই ক্তেমলা। ক্ততক্তন গয 'উইল' কমর যান, তা 
হমলা এই গয, এিা সহকামরই গযন তাাঁমক োফন করা হয়। পক্তরষ্কার করার পাক্তনমত 
লব্ি ক্তেোমনা োড়া ক্ততক্তন তা পক্তরষ্কার কমরনক্তন। ক্ততক্তন তাাঁর উইমল ইো প্রকাে কমরন 
গয, তাাঁমক োফমনর আম  গ াসল করামনার জনয গযন লব্িগুমলা ব্যব্হার করা হয়। 
 

আব্েুল সালাে (Abd al-Sālam) ক্তব্ন েুসা ক্তব্ন জুব্াময়র < তার ক্তপতা হইমত < তার 
োো হইমত < আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উনাময়স হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আোমক ব্মলমেন, 
যা ক্ততক্তন ব্মলমেন: 
 

আক্তে আল্লাহর নব্ীর সমঙ্গ খায়ব্ার অক্তেযামন  েন কক্তর, আর আোর সমঙ্গ ক্তেল আোর 
 েথব্তী স্ত্রী। পক্তর্েমধ্য তার প্রসব্ গব্েনা শুরু হয় ও আক্তে তা আল্লাহর নব্ীমক অব্ক্তহত 
কক্তর, ক্ততক্তন ব্মলন: তার জনয ক্তকেু গখজুর পাক্তনমত গেজাও, যখন তা পুমরাপুক্তর ক্তেমজ 
যায়, তখন তা তামক পান করাও।" আক্তে তাই কক্তর ও তার প্রসব্ সহজ হয়।  যখন 
আেরা খায়ব্ার ক্তব্জয় কক্তর, ক্ততক্তন েক্তহলামের উপহার সােগ্রী প্রোন কমরন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
তামেরমক গকান ক্তহসযা (apportion) প্রোন কমরনক্তন। ক্ততক্তন আোর স্ত্রী ও সেযপ্রসূত 
সন্তান উেয়মকই তা প্রোন কমরন। আব্েুল সালাে ব্মলমেন: সন্তানক্তি গেমল নাক্তক 
গেময় ক্তেল, তা আক্তে জাক্তন না। -----  
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উমম্ম আলা আল-আনসাক্তরয়া হইমত> উের ক্তব্ন আল-হাকাে হইমত> ইোক ক্তব্ন 
আব্েুল্লাহ হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক ব্মলমেন, ক্ততক্তন যা 
ব্মলমেন: আক্তে ক্ততনক্তি জপোলা অজথন কক্তর, আর আোর সমঙ্গর েক্তহলাক্তির অজথনও 
একই রূপ। গসই সেয় গসানার সতক্তর কামনর েুল ক্তনময় আসা হয়। আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 
"এগুমলা হমলা আোর োই সা'ে ক্তব্ন যুরারার কনযামের জনয।" ক্ততক্তন গসই কামনর 
েুলগুমলা ক্তনময় তামের কামে  েন কমরন, আক্তে তামেরমক গসই কামনর েুলগুমলা 
পক্তরক্তহত অব্স্থায় গেমখক্তে। খায়ব্ার অক্তেযামন গসইগুমলা ক্তেল তাাঁর 'এক-পিোংে' 
অংে গর্মক। 
 

র্াব্াময়তা ক্তব্নমত হানযালা আল-আসলাো এর োতা উমম্ম ক্তসনান হইমত > র্াব্াময়তা 
ক্তব্নমত হানযালা আল-আসলাো হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ 
ইয়াক্তহয়া আোমক ব্মলমেন, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন:  
 

যখন আল্লাহর নব্ী অক্তেযামন যাওয়া েনস্থ কমরন, আক্তে তাাঁর কামে আক্তস ও তাাঁমক 
ব্ক্তল, "মহ আল্লাহর নব্ী, আপক্তন গযক্তেমক যামব্ন, আক্তে আপনার সমঙ্গ গসই ক্তেমক যামব্া। 
আক্তে পাক্তনর পােগুমলা সাক্তজময় রাখমব্া, অসুস্থ ও আহত গলাকমের গসব্া করমব্া, আর 
যক্তে তারা আহত হয় - যা হমব্ না- আক্তে পশুর ক্তজনগুমলা (saddles) পাহারা গেমব্া।" 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "মতাোর ও গতাোর সঙ্গীমের ওপর আল্লাহর রহেত, যাো কমরা। 
গতাোর গলামকরা আোর সামর্ কর্া ব্মলমে, আক্তে গতাোর গলাকমের ও তামের অব্ক্তেষ্ট 
গলাকমের অনুেক্তত ক্তেময়ক্তে। যক্তে তুক্তে চাও, তমব্ তুক্তে গতাোর গলাকমের সামর্ যাও, 
আর যক্তে আোমের সামর্ গযমত চাও, তমব্ আোমের সামর্ চমলা।" আক্তে ব্ক্তল, "আপনার 
সমঙ্গ!" ক্ততক্তন ব্মলন, "তাহমল তুক্তে আোর স্ত্রী উমম্ম সালাোর সমঙ্গ র্ামকা।"  
 

গস ব্মলমে: আক্তে তাাঁর [উমম্ম সালাো] সমঙ্গ র্াক্তক। আল্লাহর নব্ী তাাঁর ব্েথ-আব্রি 
পক্তরক্তহত হময় প্রক্ততক্তেন সকামল আল-রাজী গর্মক গব্র হময় ক্ত ময় আক্রেি চালান [পব্থ-
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১৩১] । সন্ধযামব্লায় ক্ততক্তন আোমের কামে ক্তফমর আমসন। এোমব্ ক্ততক্তন অক্তব্রাে 
সাতক্তেন অক্ততব্াক্তহত কমরন যতক্ষমি না আল্লাহ তাাঁর জনয 'নাীািা' ক্তব্জয় সম্পন্ন কমর। 
যখন ক্ততক্তন তা ক্তব্জয় কমরন, ক্ততক্তন 'আল-ক্তেইখ' এ স্থানান্তক্তরত হন, আর আোমেরমক 
ক্ততক্তন আল-োনক্তযলায় স্থানান্তর কমরন। যখন ক্ততক্তন খায়ব্ার ক্তব্জয় কমরন, ক্ততক্তন লুমির 
োমলর অংে (fay’) গর্মক আোমেরমক উপহার প্রোন কমরন। ক্ততক্তন আোমক গেন, 
 
[১] জপোলা ও রূপার সতক্তর োলা, যা ক্তেল লুণ্ঠমনর োধ্যমে অক্তজথত। ক্ততক্তন আোমক 
ক্তেময়ক্তেমলন' 
[২] ‘ফাোক' এর েখেল,  
[৩] ইয়ামেন এর গপাোক-পক্তরেে,  
[৪] একক্তি গোিা জাো ও  
[৫] একক্তি ক্তপতমলর পাে।  
 

তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য যারা আহত হয়, আক্তে তামের পক্তরচযথা কক্তর ঔষমধ্র োধ্যমে, 
যা আোর পক্তরব্ামরর কাে গর্মক আনা; অতাঃপর তারা আমরা য লাে কমর। আক্তে উমম্ম 
সালাোর সামর্ প্রতযাব্তথন কক্তর; আর যখন আেরা ক্তফমর এমস েক্তেনায় প্রমব্ে কক্তর, 
আক্তে ক্তেলাে আল্লাহর নব্ীর উিগুমলার একক্তির ক্তপমঠর ওপমর, যা ক্ততক্তন আোমক োন 
কমরক্তেমলন; ক্ততক্তন [উমম্ম সালাো] ব্মলক্তেমলন, "ময উমির ওপর তুক্তে সওয়ার হময়মো, 
তা গতাোর। আল্লাহর নব্ী তা গতাোমক োন কমরমেন।" গস ব্মলমে: আক্তে আল্লাহর 
প্রেংসা আোয় কক্তর ও উিক্তি সমঙ্গ ক্তনময় আ েন কক্তর, অতাঃপর আক্তে তামক সাত 
ক্তেরহাে েূমলয ক্তব্ক্রয় কক্তর। গস ব্মলমে: আোর এই ভ্রেমি আল্লাহ আোমক প্রসন্নতা 
প্রোন কমরক্তেল। 
 

তারা যা ব্মলমে: ক্ততক্তন েক্তহলামেরমক ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন, আর ক্ততক্তন ক্তহসযা প্রোন 
কমরক্তেমলন সাহলা ক্তব্নমত আক্তসে এর জনয, গয জে গ্রহি কমরক্তেল খায়ব্ামর। খায়ব্ামর 
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আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উনাময়স-এরও এক সন্তামনর জে হয়। ক্ততক্তন েক্তহলামের ও গেমল 
সন্তানমের ক্তহসযা প্রোন কমরন। ক্তকেু গলাক ব্মলমে: ক্ততক্তন েক্তহলা ও ক্তেশুমের উপহার 
প্রোন কমরক্তেমলন, কারি ক্ততক্তন তামেরমক ক্তজহামের জনয উপযুি গলাক ক্তহসামব্ 
ক্তব্মব্চনা কমরনক্তন। 
 

আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন কাব্ হইমত > আব্েুর রাহোন ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
আক্তব্ সা'সা' হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইয়াকুব্ ক্তব্ন েুহাম্মে আোমক ব্মলমেন, ক্ততক্তন 
যা ব্মলমেন: 
আক্তে উমম্ম উোরার  লায় ক্তকেু লাল জপোলা গেমখক্তে, তাই আক্তে তামক গসগুমলা 
সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কক্তর। গস যা ব্মলক্তেল, তা হমলা, সাে ক্তব্ন েুয়াধ্ েুম থর োক্তির ক্তনমচ 
গয-জপোলাগুমলা পুাঁমত রাখা ক্তেল, েুসলোনরা তা হস্ত ত কমর। গসগুমলা আল্লাহর 
নব্ীর কামে ক্তনময় আসা হয়, আর ক্ততক্তন আমেে কমরন গয, গসগুমলা গযন তাাঁর সমঙ্গর 
েক্তহলামের েমধ্য ো  কমর গেয়া হয়। গসগুমলা  িনা করা হয়। আেরা ক্তেলাে ক্তব্ে 
জন েক্তহলা, ক্ততক্তন ঐ জপোলাগুমলা আোমের েমধ্য ব্ণ্টন কমর গেন। আর ক্ততক্তন তাাঁর 
লুমির োমলর অংে (fay) গর্মক আোমেরমক গেন উপহার, েখেল, ইয়ামেমনর গপাোক 
পক্তরেে ও েুইক্তি ক্তেনার।  
 

এোমব্ই ক্ততক্তন আোমক ও আোর সমঙ্গর েক্তহলামের গসগুমলা প্রোন কমরন। আক্তে 
ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তেলাে: পুরুষমের জনয কয়ক্তি অংে ক্তেল? গস ব্মলক্তেল: আোর স্বােী 
ঘাক্তযয়া ক্তব্ন আের সামড় এ ামরা ক্তেরহামের ক্তজক্তনসপে ক্তব্ক্তক্র কমরক্তেমলা ও গস আর 
গকামনাক্তকেুর জনয ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তন। আেরা েমন কমরক্তেলাে গয, এইগুমলা ক্তেল 
অশ্বামরাহীমের অংে - গস ক্তেল অশ্বামরাহী - আর গস আল-ক্তেইখ' এর ক্ততন অংে 
ওসোমনর োসন আেমল 'ক্তেে ক্তেরহাে েূমলয ক্তব্ক্রয় কমরক্তেমলা।'----.’ 

 

- অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক। 
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>>> আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর, খায়ব্ার যুমদ্ধ অংেগ্রহিকারী সকলমকই েুহাম্মে তাাঁর খায়ব্ামরর 
জন মির কাে গর্মক ক্তেক্তনময় গনয়া লুক্তণ্ঠত সম্পমের োধ্যমে পুরসৃ্কত করমলও সকমলই 
সোন োমব্ লুমির োমলর ক্তহসযা পানক্তন। অংেগ্রহিকারী েক্তহলা ও োমসরা (ও সম্ভব্তাঃ 
ইহুক্তেরা) সেস্ত লুক্তণ্ঠত সােগ্রীর চার-পিোংমের (কুরান: ৮:৪১) সোন ক্তহসযা পানক্তন। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
তর্যসূে [2]। 

 
The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] 
  ‘Ibn Abī Sabra related to me from Quṭayr al-Ḥārithī from Ḥizām b. Sa‛d 
b. Muḥayyisa, who said: The Messenger of God set out with ten Jews from 
Medina, and he attacked Khaybar with them. He apportioned to them as 
he apportioned to the Muslims. Some said: He gave them but he did not 
apportion to them. There were slaves with them, including ‛Umayr, the 
mawlā of Abū Laḥm. ‛Umayr said: He did not apportion to me but he gave 
me furniture and goods. The Messenger of God had gifted it to them. 

 

The Messenger of God set out from Medina with twenty women: Umm 
Salama his wife, Ṣafiyya bt. ‛Abd al-Muṭṭalib, Umm Ayman, Salmā (the wife 
of Abū Rāfi‛, a mawlāof the Prophet), the woman of ‛Āsim b. ‛Adī who 
delivered Sahla bt. ‛Āṣim in Khaybar, Umm ‛Umāra, Nusayba bt. Ka‛b, and 
Umm Manī‛, who was the mother of Shubāth, Ku‛ayba bt. Sa‛d al-
Aslamiyya, Umm Mutā‛ al-Aslamiyya, Umm Sulaym bt. Milḥān, Umm al-

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
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Daḥḥāk bt. Mas‛ūd al-Ḥāritha, Hind bt. ‛Amr b. Ḥizām, Umm al-Alāi al-
Anṣāriyya, Umm Āmir al-Ashhaliyya, Umm ‛Āṭiyya al-Anṣāriyya, and Umm 
Salīṭ. 

 

Ibn Abī Sabra related to me from Sulaymān b. Suḥaym from Umm ‛Alī 
bt. al-Ḥakam, from Umayya bt. Qays b. Abī l-Ṣalt al-Ghifāriyya, who said: 
I went to the Messenger of God with women from the Banū Ghifār, and 
we said, “We desire, O Messenger of God, to set out with you in this 
direction of yours, and we will treat the wounded and help the Muslims 
in whatever way we can.” The Messenger of God said, “May God bless 
you!” 

 

She said: We set out with him and I was a girl young in years, and the 
Messenger of God seated me right behind him on the saddle bag of his 
saddle. He alighted at dawn and made his camel lie down, and lo and 
behold I saw the blood from me on the saddlebag. It was the first time 
that I menstruated, and I grabbed at the camel for I was ashamed of 
myself. When the Messenger of God saw me and saw the blood he said, 
“Perhaps you are menstruating?” I said, “Yes.” He said: “Restore yourself. 
Then take a vessel of water, throw some salt in it and wash the blood on 
the saddlebag, and then return to me.” I did so. 

 

When God conquered Khaybar, the Prophet gave us gifts from the booty 
but he did not apportion to us. He took this necklace that you see around 
my neck and gave it to me, and he hung it with his hand around my neck, 
and by God I have not removed it ever. It was around her neck when she 
died. She “willed” that she be buried with it. She did not cleanse except 
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she placed salt in the cleansing water. She willed that salt be used in 
washing her, when she was washed for her burial. 

 

‛Abd al-Salām b. Mūsā b. Jubayr related to me from his father, from his 
grand father, from ‛Abdullah b. Unays, who said: I set out with the Prophet 
to Khaybar, and with me was my pregnant wife. She was in labour on the 
road and I informed the Messenger of God and he said, “Soak some dates 
for her, and when they are well soaked then let her drink it.” I did, and 
her labor was made easy. When we conquered Khaybar he gave the women 
gifts but he did not apportion to them. He gave both my wife, and my 
child who was just born. ‛Abd al-Sālam said: I do not know if it was a boy 
or girl.  
 

Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ‛Abdullah from ‛Umar b. al-
Ḥakam from Umm ‛Alā al-Anṣāriyya, who said: I acquired three beads, 
and my female companions acquired the same. Earrings of gold were 
brought at that time. The Messenger of God said, “These are for the 
daughters of my brother Sa‛d b. Zurāra.” He brought the earrings to them, 
and I have seen them wearing the earrings. That was from his fifth, on 
the day of Khaybar. 

 

‛Abdullah b. Abī Yahyā related to me from Thubayta bt. Ḥanẓala al-
Aslamā from her mother Umm Sinān, who said: When the Messenger of 
God desired to set out I came to him and said, “O Messenger of God, I will 
set out with you in this direction of yours. I will string the waterbags, 
care for the sick and wounded, and if they are wounded—it will not be—I 
will watch the saddles.” The Messenger of God said, “Set out with God’s 
blessings on you and your companions. Your people have spoken to me, 
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and I have permitted to those among your people and the rest of them. If 
you wish, go with your people and if you wish, with us.” I said, “With 
you!” He said, “Then stay with Umm Salama, my wife.” She said: And I 
was with her. 

 

The Messenger of God raided from al-Rajī‛ every morning wearing his 
armor. In the evening, he returned to us. He continued thus for seven 
days until God conquered Naṭā for him. When he conquered, it he moved 
to al-Shiqq, and he moved us to al-Manzila. When he conquered Khaybar 
he gave us gifts from the booty (fay’). He gave me beads and jewelry of 
silver that was acquired in the plunder. He gave me velvet from Fadak, 
cloth from Yemen, a thick garment, and a pot of brass. Men from his 
companions were wounded and I tended to them with medicines that came 
from my family and they recovered. I returned with Umm Salama and 
when we returned and entered Medina, and I was on one of the camels of 
the Prophet that he had given me, she said, “The camel, on which you 
ride, is for you. The Prophet gives it to you.” She said: I praised God, and 
I arrived with the camel and sold it for seven dinars. She said: God granted 
me happiness in this journey of mine. 

 

They said: He apportioned to the women, and he apportioned for Sahla 
bt. ‛Aṣim, who was born in Khaybar. A child was born as well to ‛Abdullah 
b. Unays, in Khaybar. He apportioned to the women and boys. Some said: 
He gifted to the women and children for he did not regard them as people 
of jihād. 

 

Ya‛qūb b. Muḥammad related to me from ‛Abd al-Raḥmān b. ‛Abdullah 
b. Abī Ṣa‛ṣa‛a from al-Ḥārith b. ‛Abdullah b. Ka‛b, who said: I saw red 
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beads on the neck of Umm Umāra, so I asked her about them. She said 
that the Muslims acquired beads that had been buried in the grounds of 
Ṣa‛b b. Mu‛ādh’s fortress. They were brought to the Messenger of God and 
he commanded that they be shared among the women who were with 
him. They were counted. We were twenty women and he apportioned 
those beads among us. And he gifted for us from the fay’, velvet, Yemenī 
cloth, and two dinars. 

 

Thus did he give me and my female companions. I said: How many 
portions were for the men? She said: My husband Ghaziyya b. ‛Amr sold 
goods worth eleven and a half dinars and he did not ask for anything. We 
thought that these were portions of the riders—he was a rider—And he 
sold three portions in al-Shiqq, during the time of ‛Uthmān, for thirty 
dinars.’ 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন 
১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৮৪-৬৮৮; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul 
Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[2] অনুরূপ ব্িথনা: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৮ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
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১৪৮: খায়ব্ার যুদ্ধ-১৯: লুমির োল ো াোক্ত  - নািা ও ক্তেইখ অিল! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ব্াইে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) খায়ব্ামরর জনপেব্াসীমের ক্ততমল ক্ততমল 
সক্তিত  ক্তেত স্থাব্র ও অস্থাব্র সেস্ত সম্পে অোনুক্তষক নৃেংসতায় গজারপূব্থক লুণ্ঠন 
করার পর তা কীোমব্ তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ব্ণ্টন কমর ক্তেময়ক্তেমলন ও ক্তনমজ হস্ত ত 
কমরক্তেমলন, তার প্রািব্ন্ত ব্িথনা ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমর গরমখমেন; যা সব্থপ্রর্ে গলখা হময়মে আজ গর্মক ১২০০-১২৫০ ব্েমরর ও অক্তধ্ক 
পূমব্থ, েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তথী সব্মচময় ক্তনকিব্তথী সেময় (পব্থ: ৪৪)! তাাঁমের গলখা এই 
ইক্ততহাসগুমলা েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর েনস্তে ও কেথকামণ্ডর ঐক্ততহাক্তসক েক্তলল।  
 
ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি গসই সব্ ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই প্রািব্ন্ত ব্িথনার 
আমলামক খায়ব্ামরর ক্তনরীহ জনপেব্াসীমের খুন, জখে ও ব্ন্দী করার পর কী প্রক্তক্রয়ায় 
েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য গসই লুমির োমলর ক্তহসযা প্রোমনর ক্তসদ্ধান্ত ক্তনময়ক্তেমলন 
(পব্থ: ১৪৬); গকান অনুসারীমের ক্ততক্তন গসই োমলর ক্তহসযা গর্মক ব্ক্তিত কমর তা গর্মক 
তামেরমক ক্ততক্তন শুধু্ উপহার সােগ্রী প্রোন কমরক্তেমলন(পব্থ: ১৪৭); তার আমলাচনা  ত 
েু'ক্তি পমব্থ করা হময়মে। অতাঃপর েুহাম্মে গসই লুক্তণ্ঠত সম্পেগুমলা ক্তনমজ গ্রহি কমরন 
ও তাাঁর অনযানয অনুসারীমের েমধ্য  ক্তব্ক্তল-ব্ণ্টমনর ব্যব্স্থা কমরন। 
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আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [1] [2] 
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৪৭) পর: 
 

'তারা যা ব্মলমেন: খায়ব্ামরর ক্তেনক্তিমত আল্লাহর নব্ী ফারওয়া ক্তব্ন আের ক্তব্ন আল-
ব্াময়ো-মক লুমির োল এর ক্তব্ষময় ক্তনযুি কমরন। ক্ততক্তন আল-নািা, আল-ক্তেইখ ও 
আল-কাক্ততব্া েু থ গর্মক েুসলোনমের লুি করা সম্পেগুমলা সংগ্রহ কমরন। ক্ততক্তন আল-
কাক্ততব্ার জনপেব্াসী পুরুষ, েক্তহলা ও ক্তেশুমের একজনমকও অব্যাহক্তত গেনক্তন, যামের 
 াময় শুধু্োে তামের পক্তরমধ্য় ব্স্ত্র োড়া অনয ক্তকেু সমঙ্গ ক্তেল [পব্থ-১৪০]।  
 

তারা প্রচুর পক্তরোি আসব্াব্পে, গপাোক-পক্তরেে, েখেল, ব্হু অস্ত্রেস্ত্র, গেড়া, 
 ব্াক্তেপশু, খােযেব্য ও ব্হু সংখযক উি জমড়া কমর। খােযেব্য, উি ও  ব্াক্তেপশুর 
খাব্ারগুমলা পাাঁচ োম  ো  করা হয়ক্তন। গসখান গর্মক গলামকরা যার যার প্রময়াজনেত 
তা গ্রহি কমর। যুদ্ধ করার জনয যার অস্ত্র েরকার ক্তেল, গসই লুমির োল যামের কামে 
ক্তেল, তা গর্মক গস গসিা গ্রহি কমর, যতক্ষমি না আল্লাহ তামের জনয খায়ব্ার ক্তব্জয় 
ঘিান; অতাঃপর গসগুমলা গস লুমির োল ক্তহসামব্ গফরত গেয়। যখন সেস্ত সম্পেই 
সংগ্রহ করা হয়, তখন আল্লাহর নব্ী আমেে কমরন গয, তা গযন পাাঁচক্তি োম  ো  
করা হয়। একক্তি অংে ক্তলখা ক্তেল আল্লাহর  নামে, আর ব্াক্তক অংেগুমলা রাখা হময়ক্তেল 
গব্নােী।  
 

প্রর্মেই গয-অংেক্তি গ্রহি করা হয়, তা হমলা - আল্লাহর নব্ীর ো , ক্ততক্তন তাাঁর ঐ 
এক-পিোংে পেন্দ কমর গ্রহি কমরনক্তন। অতাঃপর আল্লাহর নব্ী গঘাষিা কমরন গয, 
গকউ যক্তে তার চার-পিোংমের অংে, যারা তা ক্তকনমত চায়, তামেরমক তারা তা ক্তব্ক্রয় 
করমত পামর; ফারওয়া তা গক্রতামের কামে ক্তব্ক্রয় করা শুরু কমর। আল্লাহর নব্ী গস 
কারমি আেীব্থাে কােনা কমরন এই ব্মল, "মহ আল্লাহ, এর সেস্তই গযন ক্তব্ক্তক্র হয়, 
গসই ব্যব্স্থা তুক্তে কমরা।" 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/11/blog-post_30.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/09/blog-post_64.html
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ফারওয়া ক্তব্ন আের যা ব্মলমে: ক্তব্লক্ষি আক্তে যা গেমখক্তে, তা হমলা - গলামকরা আোমক 
গপেমন গফমল গসখামন দ্রুত ক্ততমত অগ্রসর হয় যতক্ষমি না েু'ক্তেমন তা ক্তব্ক্তক্র হময় যায়, 
গযখামন আক্তে গেমব্ক্তেলাে গয, তা আেরা সমূ্পিথ করমত পারমব্া না, এই কারমি গয 
এর পক্তরোি ক্তেল এতিাই গব্ক্তে।  
 

এক-পিোংে, যা আল্লাহর নব্ীর োম  আমস, তা ক্তেল লুমির োমলর সম্পে গর্মক। 
ক্ততক্তন এই অস্ত্রেস্ত্র ও গপাোক-পক্তরেে গর্মক আল্লাহর ইো অনুযায়ী োন কমরন। 
ক্ততক্তন তাাঁর আত্মীয়-স্বজনমের োন কমরন গপাোক-পক্তরেে, জপোলা ও ব্াসনমকাসন। 
ক্ততক্তন আব্েুল েুত্তাক্তলমব্র পক্তরব্ামরর পুরুষ ও েক্তহলা সেসযমের তা প্রোন কমরন, আর 
ক্ততক্তন তা োন কমরন এক্ততে ও ক্তেকু্ষকমের। লুমির োমলর সামর্ গতৌরামতর 
পাণু্ডক্তলক্তপগুমলাও জমড়া করা হয়। ইহুক্তেরা তা গনব্ার জনয আমস ও তারা আল্লাহর 
নব্ীর সামর্ এই ক্তব্ষময় কর্া ব্মল সক্তনব্থন্ধ ক্তেনক্তত জানায়, গযন গসগুমলা তামেরমক 
গফরত গেয়া হয়। আল্লাহর নব্ীর গঘাষক উচ্চস্বমর গঘাষিা কমরন: সুাঁই-সুতা পযথন্ত গযন 
গফরত গেয়া হয়, কারি অব্েযই অক্ততক্তরি গ্রহিকারীমের ক্তব্চামরর ক্তেমন লজ্জা,  কলে 
ও আগুমনর সমু্মখীন করা হমব্। ----- 
 
আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামর ক্ততনক্তি অশ্ব পক্তরচালনা কমরন; ক্তলযায, আল-যাক্তরব্ ও আল-
সাকব্। আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে ও অশ্ব পক্তরচালনা কমর। ক্তখরাে ক্তব্ন আল-
ক্তসেো পক্তরচালনা কমর েু'ক্তি অশ্ব। এব্ং আল্লাহর নব্ীর পুে ইব্রাক্তহমের পালক ক্তপতা 
আল-ব্ারা ক্তব্ন আউস ক্তব্ন খাক্তলে ক্তব্ন আল-জা'ে ক্তব্ন আউফ (যামক আরও ব্লা হমতা 
আবু্ ইব্রাক্তহে) পক্তরচালনা কমর েু'ক্তি অশ্ব; ও আবু্ আের ক্তব্ন আল-আনসাক্তর পক্তরচালনা 
কমর েুক্তি অশ্ব।  
 

গস ব্মলমে: যারা েু’ক্তি অশ্ব পক্তরচালনা কমরক্তেল, তামের প্রমতযকমক আল্লাহর নব্ী পাাঁচ 
অংে প্রোন কমরন। চারক্তি তার েুই গঘাড়ার জনয ও একক্তি তার ক্তনমজর জনয। েু'ক্তির 
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গব্ক্তে গঘাড়ার জনয ক্ততক্তন গকামনা অংে প্রোন কমরনক্তন। অনযরা ব্মল গয, ক্ততক্তন শুধু্ 
একক্তি গঘাড়ার জনয অংে প্রোন কমরক্তেমলন। যা ক্তনক্তশ্চত, তা হমলা - ক্ততক্তন একক্তি 
গঘাড়ার অংে প্রোন কমরক্তেমলন। অনযরা ব্মল গয, খায়ব্ার ক্তেমন ক্ততক্তন গঘাড়ামের আরব্ 
গঘাড়া ও সংকর জামতর গঘাড়া ক্তহসামব্ গশ্রিী ক্তব্ো  কমরন; অতাঃপর ক্ততক্তন আরব্ 
গঘাড়ামের জনয অংে ক্তনধ্থারি কমরন আর সংকর জামতর গঘাড়ামের উমপক্ষা কমরন। 
ক্তকেু গলাক ব্মল: আল্লাহর নব্ীর সেয় সংকর জামতর গঘাড়া ক্তেল না। উের ইব্মন 
খাত্তামব্র োসন আেমল তার ইরাক ও আল-োে ক্তব্জময়র পূব্থ পযথন্ত তখন ক্তেল শুধু্ 
আরব্ গঘাড়া। গয গঘাড়াগুমলা আল্লাহর নব্ীর অধ্ীমন ক্তেল, তার একক্তি গঘাড়ার অংে 
োড়া অনয গকামনা অংে ক্ততক্তন গ্রহি কমরক্তেমলন, এেন গোনা যায়ক্তন। নািায় আল্লাহর 
নব্ীর অংে ক্তেল ক্ততনক্তি: তাাঁর গঘাড়ার জনয েুই অংে ও তাাঁর ক্তনমজর জনয এক অংে। 
গঘাড়াক্তি ক্তেল আক্তসে ক্তব্ন আক্তের কামে। 
 

ক্তহযাে ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন েুহাময়সা হইমত > ইোক ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আক্তব্ ফারওয়া 
হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্মন আক্তব্ সাব্রা আোমক ব্মলমেন, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন: 
 

সুয়াময়ে ক্তব্ন আল-নু'োন এক গঘাড়া ক্তনময় রওনা হয়। রাক্তে গব্লায় যখন গস খায়ব্ামরর 
ব্াক্তড়-ঘরগুমলা গেখমত পায়, গস তার গঘাড়া ক্তনময় পমড় যায়। গঘাড়াক্তি োরা যায় ও 
সুয়াময়মের হাত যায় গেমঙ্গ। গস তার কযাম্প গর্মক গব্র হময় ব্াইমর আসমত পামরক্তন, 
যতক্ষমি না আল্লাহর নব্ী খায়ব্ার ক্তব্জয় কমরন। আল্লাহর নব্ী তামক তার গঘাড়ার 
অংেক্তি প্রোন কমরন।  
 

তারা ব্মলমেন: অশ্বামরাহী সসনযেমল ক্তেল েুই েত গঘাড়া; ক্তকেু গলাক ব্মল, তা ক্তেল 
ক্ততন েত। আোমের সমঙ্গ েুই েত সংখযাক্তি ক্তনক্তশ্চত করা হময়মে। যাময়ে ক্তব্ন র্াক্তব্ত 
ক্তেল গসই গলাক, যার োক্তয়ত্ব ক্তেল েুসলোনমের সংখযা  িনা করা। আল্লাহর নব্ী লুমির 
োলগুমলার ক্তব্ক্তক্র করা অংে গর্মক তামেরমক ক্তহসযা প্রোন কমরন। অতাঃপর ক্ততক্তন 
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তামের সংখযা  িনা কমরন।  তামের সংখযা ক্তেল ১৪০০ জন।  গসখামন ক্তেল েুই েত 
গঘাড়া। গসখামন ক্তেল আঠারক্তি ো । তারা ক্তেল গসই গলাক যামেরমক আল্লাহর নব্ী 
ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন। সসনযেমলর জনয ক্তেল ১৪০০ ক্তি অংে। গসনােমল গয েুই 
েত গঘাড়া ক্তেল, তমের জনয ক্তনধ্থাক্তরত ক্তেল  ৪০০ক্তি অংে। 
 

আল্লাহর নব্ী নািা অর্ব্া আল-ক্তেইমখ গয ক্তহসযাগুমলা প্রোন কমরন, তা ক্তেল ক্ততনক্তি 
অক্তনয়ক্তন্ত্রত োম  ক্তব্েি; এক্তি আল্লাহর নব্ীর েতথোক্তফক ক্তেল না, তা না ক্তেল ক্তনয়ক্তন্ত্রত 
অর্ব্া ব্ক্তণ্টত। ব্রং, তার প্রমতযকক্তির নাে গেয়া হময়ক্তেল তার গনতামের নাে অনুসামর। 
প্রক্তত এক েত গলামকর জনয ক্তেল একজন পক্তরক্তচত গনতা, গয তার গলাকমের েমধ্য 
তার োম র প্রাপ্ত অংেক্তি ব্ণ্টন কমর ক্তেময়ক্তেল। আল-ক্তেইখ ও আল-নািার গনতারা 
ক্তেল: 
 

আক্তসে ক্তব্ন আক্তে; আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্; আব্েুল রহোন ক্তব্ন আউফ; তালহা ক্তব্ন 
উব্াময়েুল্লাহ, আল্লাহ তার ওপর োক্তন্ত ব্ষথি করুন। আর ক্তেল ব্ানু সাময়ো গ ামের 
ো  ও ব্ানু আল-নাজজার গ ামের ো  গ্রহমির জনয ক্তেল তামের গনতারা। হাক্তরর্া 
ক্তব্ন আল-হাক্তরমর্র ো ;  আসলাে ও ক্ত ফফার গ ামের ো ; ব্ানু সাক্তলো গ ামের 
ো , যারা ক্তেল সংখযায় অক্তধ্ক - যামের গনতা ক্তেল েুয়াধ্ ক্তব্ন জাব্াল। আর ক্তেল 
উব্াময়ো এর ো , গয ক্তেল ইহুক্তেমের একজন; আউস, ব্ানু যুব্াময়র, উসাময়ে ক্তব্ন 
হুোময়র ও ব্ালহাক্তরর্ ক্তব্ন খাযরাজ গ ামের ো ; যার গনতা ক্তেল আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
রাওয়াহা। একক্তি ো  ক্তেল ব্াময়ো-মের জমনয, যার গনতা ক্তেল ফারওয়া ক্তব্ন আের; 
এব্ং নাইে েুম থর [পব্থ: ১৩৪] জনয ক্তেল এক ো । এগুমলা হমলা আল-ক্তেইখ ও নািার 
আঠারক্তি অক্তনয়ক্তন্ত্রত ো , তামের গনতারা এই ো গুমলা গ্রহি কমরক্তেল, যা তারা 
উপাজথন কমরক্তেল ও অতাঃপর তা তারা তামের গলাকমের েমধ্য ব্ণ্টন কমর ক্তেময়ক্তেল। 
গয গকামনা গলাক তার অংেক্তি ক্তব্ক্রয় করমত পারমতা ও তা ক্তেল সব্ধ্। ব্াস্তক্তব্কই, 
খায়ব্ামর আল্লাহর নব্ী ব্ানু ক্ত ফফার গ ামের এক গলামকর কাে গর্মক তার অংেক্তি 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html


411 
ধর্মকারী ইবুক 

েু'ক্তি উমির ক্তব্ক্তনেময় খক্তরে কমরক্তেমলন। অতাঃপর ক্ততক্তন তামক ব্মলক্তেমলন, "মজমন 
রামখা, গতাোর কাে গর্মক গয ক্তজক্তনস আক্তে গ্রহি কমরক্তে, তা গতাোমক গেয়া আোর 
ক্তজক্তনমসর গচময় উত্তে; আর গতাোমক আক্তে যা ক্তেময়ক্তে, তার পক্তরোি গতাোর কাে 
গর্মক আক্তে যা ক্তনময়ক্তে, তার গচময় কে। যক্তে তুক্তে চাও, তমব্ তা ক্তনমত পামরা, আর না 
চাইমল তা তুক্তে গরমখ ক্তেমত পামরা।" ক্ত ফফাক্তর গলাকক্তি তা গ্রহি কমর। 
 

উের ইব্মন খাত্তাব্ [পব্থ: ১৩২] আল্লাহর নব্ীর ক্তহসযা গর্মক একক্তি অংে খক্তরে কমর। 
গস তা গ্রহি কমর তার সমঙ্গর ১০০ জন সঙ্গীর েধ্য গর্মক। গসক্তি ক্তেল আউস 
গ ামের  অংে, উের তা তার োম  না গনয়ার পূব্থ পযথন্ত গয অংেক্তির নাে রাখা 
হময়ক্তেল আল-লাক্তফফ। েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো [পব্থ: ৪৮] কময়কক্তি অংে আসলাে 
গ ামের ো  গর্মক খক্তরে কমর। যা ব্লা হময়মে, আসলাে গ ামের গলাকমের সংখযা 
ক্তেল ৭০ জমনর আমেপামে, আর ক্ত ফফার গ ামের গলাকমের সংখযা ক্তেল প্রায় ক্তব্ে 
জন; একমে তামের সংখযা ক্তেল এক েত জন। গকউ গকউ ব্মল গয আসলাে গ ামের 
গলাকমের সংখযা ক্তেল ১৭০ জন, আর ক্ত ফফার গ ামের গলাকমের সংখযা ক্তেল ক্তব্ে 
জমনর আমে পামে; যা ক্তেল েুই েত অংে। প্রর্ে ক্তব্বৃ্ক্ততক্তি আোমের সমঙ্গ ক্তনক্তশ্চত 
করা হময়মে।'---- 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [2] 
'ময অনুসারীমের েমধ্য খায়ব্ার ব্ণ্টন কমর গেয়া হময়ক্তেল, তামের অংে ও গঘাড়ার 
অংমের গোি পক্তরোি ক্তেল ১৮০০; ১৪০০ ব্যক্তি ও ২০০ক্তি গঘাড়া; প্রমতযকক্তি গঘাড়ার 
জনয ক্তেল েুই ো  ও তার আমরাহীর জনয ক্তেল এক ো ; প্রমতযক পোক্ততক 
অনুসারীমের জনয ক্তেল এক ো । প্রক্তত ১০০ জন োনুষ ও তামের ক্তব্ক্তল-ব্ণ্টমনর জনয 
ক্তেল একজন গনতা, অর্থাৎ ১৮ েমক ব্ণ্টন কৃত ক্তহসযা। [3]  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_54.html
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যারা গনতা ক্তেমলন তারা হমলন: আলী; আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে; তালহা ক্তব্ন 
উব্াময়েুল্লাহ; উের; আব্েুর রাহোন; আক্তসে ক্তব্ন আক্তেব্; উসাময়ে ক্তব্ন হুোময়র। আর 
ক্তেমলা আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন আল-খাযরাজ এর ক্তহসযা; আর নাইে এর ক্তহসযা; আর ব্ানু 
ব্াময়ো গ ামের ক্তহসযা, ব্ানু ওব্াময়ে, ব্ানু সাক্তলো গ ামের অন্তেুথি ব্ানু হারাে, আর 
উব্াময়ে এর ক্তহসযা [4], সাময়ো, ক্ত ফফার ও আসলাে, আল-নাজজার, হাক্তরর্া ও আউস 
গ ামের ক্তহসযা।  
 

সব্থপ্রর্ে অংেক্তি পমড় আল-যুব্াময়মরর োম , যার নাে ক্তেল আল-খায়ু (al-Khau) ও 
তারপমরই আল-সুরাময়র এর; ক্তিতীয়ক্তি পমড় ব্ানু ব্াময়ো গ ামের োম ; তৃতীয়ক্তি 
উসাময়ে এর, চতুর্থক্তি ব্ানু হাক্তরর্ গ ামের; আর নাইে এর পিেক্তি ব্ানু আউফ ক্তব্ন 
আল-খাযরাজ গ াে, েুযাময়না ও তার পািথনারমের োম  পমড়। গযখামন োহেুে ক্তব্ন 
োসলাো [পব্থ-১৩১] ক্তনহত হময়ক্তেল। এই পক্তরোি ক্তেল নািায় [পব্থ-১৩৮]। 
 

অতাঃপর তারা আল-ক্তেইখ অিমল গনমে আমস [পব্থ-১৩৯]: সব্থপ্রর্ে অংেক্তি পমড় ব্ানু 
আল-আজলান গ ামের আক্তসে ক্তব্ন আক্তে নামের এক োইময়র োম  ও তার সামর্ 
ক্তেল আল্লাহর নব্ীর অংেক্তি; তারপর আব্েুর রাহোন এর অংেগুমলা, সাময়ো, আল-
নাজজার, আলী, তালহা, ক্ত ফফার ও আসলাে, উোর, সালাো ক্তব্ন উব্াময়ে ও ব্ানু 
হারাে গ াে, হাক্তরর্া, উব্াময়ে এর অংে; তারপর আউসমের অংে, গযক্তি ক্তেল আল-
লাক্তফফ এর অংে গযখামন যুি হময়ক্তেল জুহাময়না ও খায়ব্ামর অব্ক্তস্থত অনযানয আরব্রা; 
ওপামে ক্তেল আল্লাহর নব্ীর অংে, যা ক্ততক্তন আক্তসে এর অংমের সামর্ গপময়ক্তেমলন।’ 
 

‘(*) এই জক্তিল ও অম াোমলা ক্তহসাব্ক্তি গযোমব্ গব্াো গযমত পামর, তা হমলা: ১,৮০০ 
অংে, ১৮ক্তি োম  ো  কমর গেয়া হময়ক্তেল: 
 

(ক) গনতামের ৭ ো , যর্া: 
[১] আলী,  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_27.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_27.html
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[২] আল-যুব্াময়র,  
[৩] তালহা,  
[৪] উের,  
[৫] আব্েুর রহোন,  
[৬] আক্তসে, ও  
[৭] উসাময়মে এর ো । 
 

(খ) উপজাতীয়মের ৯ ো , যর্া:   
[৮] আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন আল-খাযরাজ,  
[৯] ব্ানু ব্াময়ো,  
[১০] ব্ানু উব্াময়ে, ব্া 
[১১] ব্ানু হারাে,  
[১২] ব্ানু সাময়ো,  
[১৩] ব্ানু ক্ত ফফার ও আসলাে,  
[১৪] ব্ানু আল-নাজজার,  
[১৫] ব্ানু হাক্তরর্া,  
[১৬] ব্ানু আউস ও অনযানযরা  
 

( ) গয স্থামনর সম্পক্তত্ত তার নাে অনুসামর এক ো , যর্া: 
[১৭] নাইে েু থ [পব্থ -১৩৪] 
 

(ঘ) সম্পক্তত্তর োক্তলক এর নাে অনুসামর এক ো , যর্া: 
[১৮] উব্াময়ে এর ো , ক্তযক্তন অংেগুমলা ক্তকমন ক্তনময়ক্তেমলন।’ 

 

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

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
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>>> আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, খায়ব্ামরর 
আল-নািা ও আল-ক্তেইক স্থামনর লুক্তণ্ঠত সেস্ত সম্পে েুহাম্মে গোি পাাঁচক্তি োম  ো  
কমরক্তেমলন। আল-ওয়াক্তকক্তের এই ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায় প্রতীয়োন হয় গয, এই পাাঁচ োম র 
এক ো  ক্ততক্তন "আল্লাহর নামে” গরমখ ক্তেময়ক্তেমলন, যা প্রর্মেই রাখা হময়ক্তেমলা 
সংরক্তক্ষত।   
 

আর ব্াক্তক চার োম র সমূ্পিথ অংমের এক-পিোংে ক্ততক্তন ক্তনমজ গ্রহি কমরক্তেমলন। 
ব্াক্তক চার-পিোংে ক্ততক্তন তাাঁর ১৪০০ অনুসারীমের েমধ্য এক ক্তব্মেষ ক্তনয়মে ো  কমর 
ক্তেময়ক্তেমলন। প্রমতযকক্তি অনুসারীমের জনয ক্তনধ্থাক্তরত ক্তেল এক অংে, গোি  ১৪০০ ক্তি 
অংে। তাাঁর গয অনুসারীরা এই অক্তেযামন গঘাড়া পক্তরচালনা কমরক্তেমলন, গসই গঘাড়ার 
জনয ক্ততক্তন তাাঁমেরমক অক্ততক্তরি আরও েুই অংে ক্তহসযা প্রোন কমরক্তেমলন। অর্থাৎ 
অশ্বামরাহী অনুসারীমের জনয ক্তনধ্থাক্তরত ক্তেল  ক্ততন অংে, আর পোক্ততক অনুসারীমের 
জনয ক্তনধ্থাক্তরত ক্তেল এক অংে। এই অক্তেযামন ২০০ ক্তি গঘাড়ার অংে ক্তনধ্থারি করা 
হময়ক্তেল চারেতক্তি অংে। সব্থমোি ১৮০০ ক্তি অংে।  মড় প্রায় প্রক্তত ১০০ জন 
অনুসারীমের জনয ক্ততক্তন একজন কমর গনতা ক্তনযুি কমরক্তেমলন; সেস্ত সম্পে গোি ১৮ 
োম  ো  করা হময়ক্তেল। ক্তনব্থাক্তচত গসই গনতারা তাাঁমের ো ক্তি গ্রহি কমরক্তেমলন। 
অতাঃপর তা তারা তামের অধ্ীন প্রায় ১০০ জন অনুসারীমের েমধ্য ক্তব্ক্তল-ব্ণ্টমনর 
ব্যব্স্থা কমরক্তেমলন।   
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর প্রচাক্তরত ও প্রক্ততক্তষ্ঠত 'ইসলাে' নােক 
েতব্ামে অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর অতক্তকথত আগ্রাসী আক্রেমি তাাঁমেরমক হতযা, জখে, 
ব্ন্দী, োস ও গযৌনোসী-করি ও ো াোক্ত , তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে 
লুণ্ঠন ও ো াোক্ত  'সমূ্পিথরূমপ সনক্ততক ও সব্থমশ্রষ্ঠ সৎকেথ' নামে অক্তব্ক্তহত!' এ ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "ক্তজহাে' এর ফক্তজলত (পব্থ-১৩৫)!" পমব্থ করা হময়মে! 
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
তর্যসূে [2]। 
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] 
‘They said: The Messenger of God appointed Farwa b. ‛Amr al-Bayādī over 
the plunder, on the day of Khaybar. He collected the booty of the Muslims 
in the fortresses of Naṭā, al-Shiqq and al-Katība. He did not leave other 
than the garment on his/her back for even one of the people of al-Katība 
among its men, women and children. They gathered much furniture, cloth, 
velvet, many weapons, sheep, cattle, food, and many camels. The food, 
camels and fodder were not divided into five portions. The people took 
what they needed from it. He who needed weapons to fight with took it 
from the one who possessed plunder, until God conquered for them and 
that was returned in the plunder. When all of that was collected the 
Messenger of God commanded that it be apportioned into five portions. 
One portion was written to God, and the rest of the portions were left 
anonymous. 

 
The first of what was taken out was the portion of the Prophet, and he 

did not choose his fifth. Then the Messenger of God commanded the selling 
of the four-fifths to those who desired, and Farwa began to sell to those 
who desired. The Prophet asked blessings for it, saying, “O God, let it all 
be sold.” Farwa b. ‛Amr said: Surely I saw the people overtake me and 
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rush to it until it was sold in two days, and I had thought that we could 
not finish it for there was so much of it. 

 
The fifth, which came to the Prophet, was from the plunder. He gave 

from it as God desired, from the weapons and clothing. He gave to those 
of his family clothing, beads, and utensils. He gave to the men and women 
of the Banū ‛Abd al-Muṭṭalib, and he gave to the orphan and the beggar. 
Manuscripts of the Torah were also collected with the plunder. The Jews 
came seeking them and they spoke to the Messenger of God about them 
[Page 681] pleading that they be returned to them. A herald of the 
Messenger of God called out: Return even the thread and needle, for indeed 
the excess taken will bring shame, vice and fire on the day of Judgment. 
----- 

 
      The Messenger of God led three horses in Khaybar, Lizāz, al-Ẓarib, and 
al-Sakb. Al-Zubayr b. al-Awwām also led horses. Khirāsh b. al-Ṣimma led 
two horses. And al-Barā b. Aws b. Khālid b. al-Ja‛d b. ‛Awf (also called Abū 
Ibrāhīm) the nursing father of Ibrāhīm, the son of the Prophet, led two 
horses and Abū ‛Amr al-Anṣārī led two horses. He said: The Messenger of 
God apportioned to each one who had two horses five portions. Four for 
his two horses, and a portion for himself. Where there were more than 
two horses he did not apportion to him. Others said that he apportioned 
only to one horse. It is confirmed that he apportioned for one horse. 
Others said that he classified the horses into Arab horses and the mixed 
breed on the day of Khaybar, and he apportioned for the Arab horses but 
neglected the mixed breed. Some said: There were no mixed breeds in the 
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time of the Messenger of God. There were only Arab horses until the time 
of ‛Umar b. al-Khaṭṭāb, when he conquered Iraq and al-Shām. 
 

[Page 689] It was not heard that the Messenger of God struck a portion 
for the horses that were with him except for one horse, and it was known 
as the portion of the horse. The portions of the Messenger of God in Naṭā 
were three portions: for his horse two portions, and for him one portion. 
The horse was with ‛Āsim b. ‛Adī. Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq 
b. ‛Abdullah b. Abī Farwa, from Ḥizām b. Sa‛d b. Muḥayyiṣa, who said: 
Suwayd b. al-Nu‛mān set out on a horse. When he saw the houses of 
Khaybar in the night, he fell with his horse. The horse was destroyed and 
Suwayd’s hand was broken. He did not set out from his camp until the 
Messenger of God conquered Khaybar. The Messenger of God apportioned 
to him the portion of his horse. 

 
They said: The cavalry constituted two hundred horses; some said three 

hundred. Two hundred is confirmed with us. He who was in charge of 
counting the Muslims was Zayd b. Thābit. The Prophet apportioned 
between them what they plundered from the goods that were sold. Then 
he counted them. They numbered one thousand four hundred. There were 
two hundred horses. There were eighteen portions. They were those that 
the Messenger of God gave as portions. For the cavalry were fourteen 
hundred shares. As for the cavalry’s two hundred horses, to them were 
allotted four hundred shares. 

 
The portions of the Muslims that the Messenger of God apportioned in 

Naṭā or in al-Shiqq were three unregulated portions; it was not according 
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to the agreement of the Messenger of God and it was not limited, nor 
apportioned. Rather to each of them were named leaders. For every 
hundred was a known leader who divided among his companions what 
came out from its revenue. The leaders in al-Shiqq and Naṭā were: ‛Āsim 
b. ‛Adī, ‛Alī b. Abī Ṭālib, ‛Abd al-Raḥmān b. ‛Awf, Ṭalḥa b. ‛Ubaydullah, 
may the grace of God be upon them. And the portion of the Banū Sā‛ida 
and the portion of the Banū al-Najjār had a leader. The portion of [Page 
690] Ḥāritha b. al-Ḥārith and the portions of Aslam and Ghifār, and the 
portion of Banū Salima who were more in number—and their leader was 
Mu‛ādh b. Jabal. And there was a portion to ‛Ubayda, a man from the 
Jews; a portion to the Aws, the Banū Zubayr, Usayd b. Ḥuḍayr, and 
Balḥārith b. Khazraj; its leader was ‛Abdullah b. Rawāḥa. A portion to 
Bayāḍa, whose chief was Farwa b. ‛Amr, and a portion to Nā‛im. These 
were eighteen unregulated portions in al-Shiqq and Naṭā, and their leaders 
took what was earned and then divided it among them. A man would sell 
his share and that was lawful. Indeed, the Messenger of God bought, from 
a man from the Banū Ghifār, his portion in Khaybar, with two camels. 
Then he said to him, “Know that what I take from you is better than what 
I give you; and what I give you is less than what I take from you. If you 
wish take, and if you wish, keep it.” The Ghifārī took it. 

 
Umar b. al-Kaṭṭāb bought a share from the Messenger of God. He took 

from his companions who were a hundred. It was the portion of Aws, 
named the portion of al-Lafīf, until it came to ‛Umar b. al-Khaṭṭāb. 
Muḥammad b. Maslama bought from the portion of the Aslam several 
portions. It was said, the Aslam numbered around seventy and the Ghifār 
some twenty, and together they numbered a hundred. Some said that the 
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Aslam numbered a hundred and seventy, and at Ghifār around twenty and 
this was two hundred portions. The first saying is confirmed with us.’----- 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ 
খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৮০-৬৮১ ও ৬৮৮-৬৯১; ইংমরক্তজ 
অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 
(pbk); পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫ ও ৩৩৮-৩৪১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[2] অনুরূপ ব্িথনা: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২২ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্গন ক্তহোমের গনাি নম্বর: ৭৭০, পৃষ্ঠা ৭৭১ 'খায়ব্ামরর ঐ ক্তেনক্তিমত 
আল্লাহর নব্ী যা ক্তস্থর কমরক্তেমলন তা হমলা গকানক্তি ক্তেল আরব্ গঘাড়া আর গকানক্তি ক্তেল ক্তেক্তশ্রত-রমির 
গঘাড়া’।  
 
[4] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর: ৭৭১, পৃষ্ঠা ৭৭১ 
“তামক গয নামে ডাকা হমতা তা হমলা "উব্াময়ে ক্তব্ন ক্তসহাে", কারি হমলা গস ক্তহসযাগুমলা ক্তকমন 
ক্তনময়ক্তেল। তার নাে ক্তেমলা উব্াময়ে ক্তব্ন আউস, ব্ানু হাক্তরর্া ক্তব্ন আল-হাক্তরর্, ক্তব্ন আল-খাযরাজ ক্তব্ন 
আের ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন আউস গ ামের এক গলাক। 
(*) Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”; A. GUILLAUME গনাি, পৃষ্ঠা ৫২২ 
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১৪৯: খায়ব্ার যুদ্ধ-২০: লুমির োল ো াোক্ত  -আল কাক্ততব্া অিল! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত গতইে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) খায়ব্ামরর ক্তনরীহ জনপেব্াসীমের খুন, 
জখে ও ব্ন্দী কমর োস ও গযৌনোসী রূমপ রূপান্তক্তরত করার পর তাাঁমের আল-নািা 
ও আল-ক্তেইখ অিমলর সেস্ত লুক্তণ্ঠত সম্পে কী প্রক্তক্রয়ায় তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য 
ক্তব্ক্তল-ব্ণ্টন কমরক্তেমলন, আক্তে উৎমস ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই প্রািব্ন্ত ব্িথনার 
আমলামক তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

আক্তে উৎমস নক্তর্েুি এই সকল অতযন্ত স্পষ্ট ও প্রািব্ন্ত ইক্ততহাসগুমলামক পরব্তথী 
প্রজমের তর্াকক্তর্ত েডামরি ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না 
গজমন) তাাঁমের ক্তনমজমের সুক্তব্ধ্ােত ক্তের্যাচার, তর্য-ম াপন ও তর্য-ক্তব্কৃক্ততর োধ্যমে 
উপস্থাপন কমর যুম  যুম  সাধ্ারি সরলপ্রাি অজ্ঞ েুসলোনমের ক্তব্ভ্রান্ত কমরচমলমেন 
(পব্থ: ৪৫); কী কারমি তাাঁমের এই অসৎ প্রমচষ্টা আজও অব্যাহত আমে ও যতক্তেন 
ইসলাে গব্াঁমচ র্াকমব্, ততক্তেন তা কী কারমি ব্লব্ত র্াকমব্, তার আমলাচনা 'জ্ঞান 
তে (পর্ব্: ১০)’ পমব্থ করা হময়মে।  
 

এই ইক্ততহাসগুমলা গলখা হময়মে েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তথী সব্মচময় ক্তনকিব্তথী সেময়, যা 
এখনও সহজলেয। উৎসাহী পাঠকরা ইমে করমলই তা ক্তব্ক্তেন্ন উৎস গর্মক অনায়ামসই 
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খুাঁমজ ক্তনময় প্রকৃত তর্য গজমন ক্তনমত পামরন। ইসলােমক সক্তঠকোমব্ জানমত হমল 
"েুহাম্মে-মক জানমতই হমব্!" এর গকামনাই ক্তব্কল্প গনই। ইসলামে গকামনা গকােল, 
েডামরি ব্া উগ্রব্ােী গশ্রিীক্তব্ো  গনই! ইসলাে একক্তিই, আর তা হমলা েুহাম্মমের 
ইসলাে।  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1]  
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৪৮) পর: 
 

‘ইব্মন ওয়াক্তকে ব্মলমেন: আোমের েমধ্য আল-কাক্ততব্ার ক্তব্ষয়ক্তি ক্তব্তক্তকথত; গকউ গকউ 
ব্মল: এক্তির সমূ্পিথই ক্তেল আল্লাহর নব্ীর জনয, েুসলোনরা এ ব্যাপামর েনকু্ষণ্ণ ক্তেল 
না। ক্তনাঃসমন্দমহ তা ক্তেল নব্ীর জনয। ইব্মন ঘুফাময়র-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন নুহ, ও ব্ক্তের ক্তব্ন ইয়াসার-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত েুসা ক্তব্ন আের ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন রাক্তফ, ও ক্তনজ ক্তপতার কাে গর্মক প্রাপ্ত 
তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ইব্রাক্তহে ক্তব্ন জাফর আোমক ব্মলমেন গয, এক োষযকার তামক 
ব্মলমেন, যা ক্ততক্তন ব্মলমেন: খায়ব্ামর আল্লাহর নব্ীর এক-পিোংে ক্তহসযাক্তি এমসক্তেল 
আল-ক্তেইখ ও আল-নািা গর্মক। 
 

আবু্ ব্কর ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন আের ক্তব্ন ক্তহযাে-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
কুোো ক্তব্ন েুসা আোমক ব্মলমেন, যা ক্ততক্তন ব্মলমেন: উের ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ 
[৬৮২-৭২০ ক্তিষ্টাব্দ] তার োসন আেমল আোর কামে ক্তচক্তঠমত যা ক্তলমখক্তেমলন, তা 
হমলা, "আোর জনয আল-কাক্ততব্া ক্তব্ষয়ক্তি তেন্ত কমরা!" আবু্ ব্কর ব্মলমেন: আক্তে 
আেরা ক্তব্নমত আব্ে আল-রহোনমক ক্তজজ্ঞাসা কক্তর, গস ব্মলমে: ব্াস্তক্তব্কই যখন 
আল্লাহর নব্ী ব্ানু আক্তব্ আল-হুকাময়ক-এর সামর্ োক্তন্ত চুক্তি কমরন, ক্ততক্তন নািা, আল-
ক্তেইখ ও আল-কাক্ততব্া পাাঁচক্তি োম  ো  কমরন। আল-কাক্ততব্া ক্তেল তারই এক অংে। 
আল্লাহর নব্ী তা পাাঁচ "োম  ো " কমরন ও তা গর্মক এক ো  আল্লাহর জনয ক্তনক্তেথষ্ট 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/11/blog-post_83.html
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কমরন। অতাঃপর আল্লার নব্ী ব্মলন, "মহ আল্লাহ, আক্তে গতাোর অংেক্তি আল-কাক্ততব্া 
এলাকায় ক্তনধ্থারি করমব্া।" প্রর্মেই গয ো ক্তি ক্তনধ্থারি করা হয়, তামত গলখা ক্তেল 
আল-কাক্ততব্া। সুতরাং আল-কাক্ততব্া ক্তেল আল্লাহর নব্ীর এক-পিোংে। অনযানয 
অংেগুমলা ক্তচক্তিত করা হয়ক্তন।  গসগুমলা ক্তেল েুসলোনমের জনয আঠারক্তি োম  ো  
করা। আবু্ ব্কর ব্মলমেন: আক্তে উের ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ-মক এই ক্তব্ষয়ক্তি ক্তলমখ 
জানাই।"  [3] 
 

ক্তহযাে ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন েুহাময়ক্তয়সা হইমত > আবু্ োক্তলক হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
আবু্ ব্কর ক্তব্ন আক্তব্ সাব্রা আোমক জাক্তনময়মেন, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন: যখন আল্লাহর 
নব্ীর অংেক্তি গ্রহি করা হয়, আল-ক্তেইখ ও আল-নািা েুসলোনমের জনয সেোমব্ 
চার-পিোংে ক্তহসযার অংে ক্তহসামব্ অক্তধ্ক্তষ্ঠত হয়।  
 

সা'ইে ক্তব্ন আল-েুসাময়ব্ হইমত > আবু্ োক্তলক আল-ক্তহোময়ক্তর হইমত প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আউন; এব্ং আল-যুহক্তর হইমত হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
েুহাম্মে আোমক জাক্তনময়মেন। তারা যা ব্মলমেন: আল-কাক্ততব্া ক্তেল আল্লাহর নব্ীর 
এক-পিোংে ক্তহসযার অংে। ক্ততক্তন ব্মলন: আল্লাহর নব্ী আল-কাক্ততব্া অংে গর্মক 
খাব্ার খান ও তা গর্মক তাাঁর পক্তরব্ামরর খরচ প্রোন কমরন। 
 

ইব্মন ওয়াক্তকে ব্মলন: আোমের সমঙ্গ যা ক্তনক্তশ্চত করা হময়মে, তা হমলা - খায়ব্ামর 
এক্তিই ক্তেল আল্লাহর নব্ীর এক-পিোংে ক্তহসযা। আল্লাহর নব্ী শুধু্োে আল-নািা ও 
আল-ক্তেইখ গর্মকই খাব্ার খানক্তন, ক্ততক্তন গসখামন েুসলোনমের জনয ক্তহসযা ক্তনধ্থারি 
কমরন। আল-কাক্ততব্া ক্তেল গসই স্থান, গযখান গর্মক ক্ততক্তন খাব্ার গখময়ক্তেমলন। যা 
অনুোন করা হয়, তা হমলা - আল-কাক্ততব্ায় আি হাজার ব্যামরল গখজুর ক্তেল। তার 
অমধ্থক ক্তেল ইহুক্তেমের জনয, অর্থাৎ চার হাজার ব্যামরল। আল-কাক্ততব্ায় ব্াক্তলথ ব্পন 
করা হময়ক্তেল ও গসখান গর্মক কািা হময়ক্তেল ক্ততন হাজার পক্তরোপ, যার অমধ্থক ক্তেল 
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আল্লার নব্ীর জনয; অর্থাৎ, গেড় হাজার পক্তরোপ ব্াক্তলথ। গসখামন ক্তেল গখজুমরর ক্তব্ক্তচ, 
সম্ভব্তাঃ যা গর্মক সংগ্রহ করা হময়ক্তেল প্রায় এক হাজার পক্তরোপ; যার অমধ্থক ক্তেল 
আল্লাহর নব্ীর জনয। আল্লাহর নব্ী এই সেস্ত ব্াক্তলথ, গখজুর ও গখজুমরর ক্তব্ক্তচ গর্মক 
েুসলোনমের োন কমরন।'---- [*] 
 

[*] ব্ানু নাক্তের (পব্থ: ৫২ ও ৭৫) গ াে  ও ব্ানু গকইনুকা গ াে উমেমের (পব্থ-৫১) 
েতই েুহাম্মে খায়ব্ামরর ইহুক্তেমেরও ক্তেমি-োক্তি গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত করমত গচময়ক্তেমলন, 
তাাঁরা রক্ষা গপময়ক্তেমলন এই েমতথ গয, তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গ্রাস করা 
“তাাঁমেরই জক্তেমত ফল ও ফসল উৎপােন” কমর উৎপন্ন গসই ফল ও ফসমলর অমধ্থকই 
(৫০ েতাংে) তাাঁমের েূক্তের এই নব্য োক্তলকমের ক্তেময় গেমব্ন। এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত 
আমলাচনা "খায়ব্ামর ইহুক্তেমের পক্তরিক্তত!" পমব্থ করা হমব্।] 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [2] 
'অতাঃপর আল্লাহর নব্ী আল-কাক্ততব্ার অংে, গযক্তি ক্তেল খাস উপতযকায়, তাাঁর আত্মীয়-
স্বজন, স্ত্রী ও অনযানয পুরুষ ও েক্তহলামের েমধ্য ব্ণ্টন কমরন। ক্ততক্তন তা প্রোন কমরন 
তাাঁর 
 

[১] কনযা ফাক্ততোমক ২০০ গলাড [4]; 
[২] আলীমক ১০০; 
[৩] উসাো ক্তব্ন যাময়ে-মক ২৫০ গলাড গখজুর; 
[৪] আময়োমক ২০০ গলাড; 
[৬] আবু্ ব্করমক ১০০; 
[৭] আক্তকল ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্মক ১৪০; 
[৮] ব্ানু জাফরমক ৫০; 
[৯] রাক্তব্য়া ক্তব্ন আল-হাক্তরর্-মক ১০০; 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
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[১০] আল-সালত ক্তব্ন োখরাো ও তার েুই পুেমক ১০০, যার ৪০ ক্তেল আল-সাক্তলমতর 
ক্তনমজর জনয; 
[১১] আবু্ নাক্তককা-মক ৫০; 
[১২] রুকানা ক্তব্ন আব্েু ইয়াক্তজে-মক ৫০; 
[১৩] কাময়স ক্তব্ন োখরাো-মক ৩০; 
[১৪] তার োই আবু্ল কামসেমক ৪০; 
[১৫] উব্াময়ো ক্তব্ন আল-হাক্তরমর্র কনযামের ও আল-হুসাময়ন ক্তব্ন আল-হাক্তরমর্র 
কনযামক ১০০; 
[১৬] ব্ানু উব্াময়ো ক্তব্ন আব্েু ইয়াক্তজে-মক ৬০; 
[১৭] ইব্মন আউস ক্তব্ন োখরাো-মক ৩০; 
[১৮] ক্তেসতাহ ক্তব্ন উর্ার্া ও ইব্মন ইক্তলয়াসমক ৫০; 
[১৯] উমম্ম রুোময়র্া-মক ৪০; 
[২০] নুয়াময়ে ক্তব্ন ক্তহন্দ-মক ৩০; 
[২১] বু্হাময়না ক্তব্নমত আল-হাক্তরর্-মক ৩-; 
[২২] উজাময়র ক্তব্ন আব্েু ইয়াক্তজে-মক ৩০; 
[২৩] উমম্ম হাক্তকে ক্তব্নমত আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আব্েুল েুত্তাক্তলব্মক ৩০; 
[২৪] জুোনা ক্তব্নমত আবু্ তাক্তলব্মক ৩০; 
[২৫] ইব্মন আল-আকরােমক ৫০; 
[২৬] আব্েুল রহোন ক্তব্ন আবু্ ব্করমক ৪০; 
[২৭] হোনা ক্তব্নমত জাহাে গক ৩০; 
[২৮] উমু্মল-যুব্াময়রমক ৪০; 
[২৯] েুব্া'য়া ক্তব্নমত আল-যুব্াময়রমক ৪০;  
[৩০] আবু্ খুনাময়ে-মক ৩০; 
[৩১] উমম্ম তাক্তলব্মক ৪০; 
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[৩২] আবু্ ব্াসরা-মক ২০; 
[৩৩] নুোময়লা আল-কালক্তব্-মক ৫০; 
[৩৪] আব্েুল্লাহ ক্তব্ন ওহাব্ ও তার েুই কনযামক ৯০, যার ৪০ ক্তেল তার েুই পুমের 
জনয; 
[৩৫] উমম্ম হাক্তব্ব্ ক্তব্নমত জাহাে-মক ৩০; 
[৩৬] োলকু ক্তব্ন আব্ো-মক ৩০; এব্ং 
[৩৭] তাাঁর ক্তনজ স্ত্রীমেরমক ৭০০। 
 
আল্লাহর নামে, ক্তযক্তন পরে করুিােয় ও অক্ততেয় েয়ালু। একক্তি স্মারকক্তলক্তপ, যা আল্লাহর 
নব্ী েুহাম্মে খায়ব্ামরর  মের ব্যাপামর তাাঁর পেীমের প্রোন কমরন। ক্ততক্তন তামেরমক 
ক্তব্তরি কমরন ১৮০ গলাড। ক্ততক্তন তাাঁর কনযা ফাক্ততোমক প্রোন কমরন ৮৫ গলাড, 
উসাো ক্তব্ন যাময়ে-মক ৪০, আল-ক্তেকোে ক্তব্ন আল-আসওয়াে-মক ১৫, উমম্ম 
রুোময়র্া-মক ৫। গয ডকুমেন্টক্তি ক্তলমখক্তেমলন আব্বাস ও যার সাক্ষী ক্তেমলন উসোন 
ইব্মন আফফান।'---  
 

ইোে আবু্ োউমের (৮১৭-৮৮৯ সাল) ব্িথনা: [5] 
সুন্নাহ আবু্ োউে -ব্ই নম্বর ১৩, হাক্তেস নম্বর ৩০০৯: 
'েুজােক্তে ইব্মন জাক্তরয়াহ আল-আনসাক্তর হইমত ব্ক্তিথত: হুোইক্তব্য়ায় অংেগ্রহিকারী 
গলাকমের েমধ্য খায়ব্ার ব্ণ্টন কমর গেয়া হয়। আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত 
হউক) তা আঠারক্তি োম  ো  কমর গেন। গসনােমল গলাক সংখযা ক্তেল ১৫০০ জন। 
তমের েমধ্য অশ্বামরাহী ক্তেল ৩০০ জন। ক্ততক্তন অশ্বামরাহী সসনযমের প্রোন কমরন েুই 
অংে, আর পোক্ততক সসনযমের এক অংে পক্তরোি।’ 
 

ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) এর ব্িথনা: [6] 
সক্তহ েুসক্তলে- ব্ই নম্বর ১৩, হাক্তেস নম্বর ৪০০৬ ও ৪০০৮: 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/141-Sahih%20Muslim%20Book%2013.%20Bequests/12197-sahih-muslim-book-013-hadith-number-4006.html
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'ইব্মন উের হইমত ব্ক্তিথত: খায়ব্ামর উের একক্তি জক্তে উপাজথন কমরন। ক্ততক্তন আল্লাহর 
নব্ীর (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) কামে আমসন ও এই ক্তব্ষময় আল্লাহর নব্ীর 
পরােেথ কােনা কমরন। ক্ততক্তন ব্মলন: গহ আল্লাহর নব্ী, আক্তে খায়ব্ামর জক্তে অজথন 
কমরক্তে। আক্তে আোর জীব্মন এর গচময় গব্ক্তে েূলযব্ান সম্পে কখমনাই উপাজথন কক্তরক্তন, 
অতএব্ এ ক্তেময় আক্তে কী করমব্া, গস ক্তব্ষময় আপক্তন কী আোমক আমেে 
করমব্ন?  তৎক্ষিাৎ ক্ততক্তন (আল্লাহর নব্ী) ব্মলন: যক্তে তুক্তে চাও, জক্তেক্তি তুক্তে অক্ষত 
রাখমত পামরা ও তামত উৎপাক্তেত েসযাক্তে োন (সাোকা) করমত পামরা। তাই উের তা 
োন কমরন ও গঘাষিা কমরন গয, জক্তেক্তি গযন অব্েযই ক্তব্ক্রয় অর্ব্া উত্তরাক্তধ্কারসূমে 
হস্তান্তর অর্ব্া উপহার ক্তহসামব্ প্রোন না করা হয়। অতাঃপর উের তা একক্তনষ্ঠোমব্ 
েক্তরেমের জনয, তার ক্তনকিতে আত্মীয়-স্বজনমের জনয, োসেুক্তির জনয, আল্লাহ ও 
গেহোনমের জনয উেুি কমরন। এর তোরককারী গকামনা ব্যক্তি যক্তে এখান গর্মক 
গকামনাক্তকেু যুক্তিসঙ্গত পক্তরোি খায়, অর্ব্া তার ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের খাওয়ায় ও (ক্তনমজর 
জনয) এর পিয-সােগ্রী েজুে না রামখ, তমব্ তামত গকামনা পাপ গনই। ---' 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা: [7] [8] [9] 
সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪২:  
'উের ইব্মন খাত্তাব্ হইমত ব্ক্তিথত: যার হামত আোর জীব্ন তার কসে, অনযানয 
েুসলোনরা েক্তরেতায় পক্ততত হমত পামর এই েময় যক্তে আক্তে েীত না হতাে, আক্তে যা 
ক্তকেু গ্রাোিল জয় করতাে, গসগুমলা (জক্তেগুমলা) আক্তে (মযাদ্ধামের েমধ্য) ো  কমর 
ক্তেতাে; এই কারমি গয আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামরর েূক্তেগুমলা ব্ণ্টন কমর ক্তেময়ক্তেমলন।-' 
 

সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪৭:  
'আময়ো হইমত ব্ক্তিথত: যখন খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন হয়, আেরা ব্ক্তল, "এখন আেরা 
গপি েমর গখজুর গখমত পারমব্া।"’ 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5514-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-542.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5509-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-547.html
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সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪৮: 
'ইব্মন ওের হইমত ব্ক্তিথত: “আেরা গপি েমর গখমত পাক্তরক্তন, গয পযথন্ত না আেরা 
খায়ব্ার ক্তব্জয় সমূ্পিথ কমরক্তেলাে।"’ 

 

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

>>> খায়ব্ামরর জনপেব্াসীমের পরাস্ত করার পর েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ কী 
প্রক্তক্রয়ায় 'খায়ব্ামর লুক্তন্ঠত সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে' ক্তনমজ গ্রহি কমরক্তেমলন ও 
তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ব্ণ্টন কমর ক্তেময়ক্তেমলন, তা আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক, 
আল-ওয়াক্তকক্তে, ইোে বু্খারী, ইোে েুসক্তলে, ইোে আবু্ োউমের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় 
অতযন্ত স্পষ্ট। আল-নািা ও আল-ক্তেইখ অিমল লুক্তণ্ঠত লুমির োমলর ো াোক্ত  ক্তব্ষময় 
গয-অস্পষ্টতা আেরা আম র পব্থক্তিমত (পব্থ: ১৪৮) প্রতযক্ষ কমরক্তেলাে, তার ব্যাখযাও 
আেরা আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় খুাঁমজ পাই। তাাঁর এই ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায় 
যা স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মে খায়ব্ামরর আল-নািা, আল-ক্তেইক ও আল-কাক্ততব্া অিল 
গর্মক লুক্তণ্ঠত সেস্ত সম্পে একে করার পর তা গোি 'পাাঁচক্তি োম ' ো  কমরন। 
অতাঃপর গসখান গর্মক ক্ততক্তন এক ো  "আল্লাহর জনয"  ক্তনধ্থারি কমর প্রর্মেই 
সংরক্তক্ষত রামখন। "মক গসই েুহাম্মমের ‘আল্লাহ’, যার জনয েুহাম্মে লুমির োমলর 
ক্তহসযা ক্তনধ্থারি কমর গরমখক্তেমলন?” - তার আমলাচনা "কুরান কার ব্ািী (পব্থ: ১৪)?" 
পমব্থ করা হময়মে।  
 

অতাঃপর, 'আল্লাহর জনয' সংরক্তক্ষত এই ো ক্তি েুহাম্মে ক্তনমজ হস্ত ত কমরন, "আল্লাহর 
নব্ীর” এক পিোংে অংে (কুরান: ৮:৪১) ক্তহসামব্। অতাঃপর এই লুমির োমলর 
উপাজথন ক্ততক্তন তাাঁর ক্তনমজর জনয, তাাঁর স্ত্রীমের জনয ও তাাঁর পক্তরব্ার সেসযমের েরি-
গপাষি ও সুখ ও স্বােমন্দযর জনয ব্যয় কমরন। এ োড়াও ক্ততক্তন এই লুমির োমলর 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5508-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-548.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/11/blog-post_83.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_175.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
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উপাজথন গর্মক োন কমরন তাাঁর অনযানয আত্মীয়স্বজন, ব্নু্ধব্ান্ধব্, অনার্-েক্তরে ও 
েুসাক্তফরমের (পব্থ-১৪৬)।  
 

আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আর গয-ক্তব্ষয়ক্তি জানমত 
পাক্তর, তা হমলা, অক্তধ্কাংে োষযকামরর েমত "আল-কাক্ততব্ার সেস্ত লুক্তণ্ঠত সম্পেই 
ক্তেল েুহাম্মমের োম র অংে (এক পিোংে)”; এ োড়াও ক্তকেু ক্তকেু োষযকারমের 
েমত, ক্ততক্তন আল-নািা ও আল-ক্তেইখ অিমলর সেস্ত লুক্তণ্ঠত সােগ্রীর এক-পিোংেও 
গ্রহি কমরক্তেমলন, তমব্ আক্তে উৎমস এই ক্তব্ষয়ক্তি ক্তব্তক্তকথত। অক্তধ্কাংে োষযকারমের 
েমত, আল-নািা ও আল-ক্তেইখ অিমলর সেস্ত লুক্তণ্ঠত সম্পে ক্তেল েুসলোনমের জনয, 
তামের চার-পিোংে ক্তহসযা!  
 

েুহাম্মমের প্রমরাচনায় তাাঁর গয অনুসারীরা একো আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহযরত কমরক্তেমলন 
(পব্থ-৪১), তাাঁমের অমনমকই ক্তফমর এমসক্তেমলন েক্কায়; যার আমলাচনা “েয়তামনর ব্ানী- 
প্রাপক ও প্রচারক েুহাম্মে (পব্থ-৪২)!" পমব্থ করা হময়মে। যারা গসখামন অব্ক্তেষ্ট 
ক্তেমলন, তাাঁমের অমনমকই ক্তফমর এমস খায়ব্ামর েুহাম্মমের সামর্ ক্তেক্তলত হন, েুহাম্মমের 
খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন হওয়ার পর। যামের অনযতে ক্তেমলন েুহাম্মমের চাচামতা োই 
জাফর ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ (পব্থ-১২৬) ও তাাঁর আর এক ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারী আবু্ হুরাইরা 
[10]। গযমহতু খায়ব্ামরর লুমির োমলর ক্তহসযাোররা ক্তেমলন েুহাম্মমের সমঙ্গ হুোইক্তব্য়ায় 
অংেগ্রহিকারী অনুসারীরা, েুহাম্মে আবু্ হুরাইরা-মক খায়ব্ামরর লুমির োমলর গকান 
ক্তহসযা প্রোন কমরনক্তন। (বু্খারী: ৫:৫৯:৫৪১) [11] 
 

ওপমর ব্ক্তিথত ইোে েুসক্তলমের ব্িথনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর, ওের ইব্মন খাত্তাব্ 
খায়ব্ামর গয েূ-সম্পে অজথন কমরক্তেমলন, তার গচময় গব্ক্তে েূলযব্ান সম্পে ক্ততক্তন তার 
জীব্মন কখমনাই উপাজথন কমরনক্তন। আর ইোে বু্খারীর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর, খায়ব্ার ক্তব্জময়র আম  েুসলোনরা গপি েমর গখমত পাওয়ার েত আক্তর্থক 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/11/blog-post_25.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_5695.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_5695.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_8763.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_8763.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_23.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5515-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-541.html


429 
ধর্মকারী ইবুক 

সেলতার অক্তধ্কারী ক্তেমলন না। খায়ব্ার ক্তব্জময়র পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এত 
ক্তব্োল পক্তরোি লুমির োল ও েূ-সম্পমের অক্তধ্কারী হময়ক্তেমলন গয, তারা এই 
উপাজথমনর োধ্যমে পাক্তর্থব্ সেলতার অক্তধ্কারী হমত গপমরক্তেমলন। েুহাম্মমের আক্তব্ষৃ্কত 
"'ক্তজহাে' এর ফক্তজলত (পব্থ-১৩৫)" এখামনই! 
 
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
তর্যসূে [2]। 

The detailed narrative of Al-Waqidi (continued): [1] 
    ‘Ibn Wāqid said: It was disputed among us about al-Katība; 
someone said: [Page 692] It was purely for the Prophet; the Muslims 
were not troubled about it. Rather, it was for the Prophet. ‛Abdullah 
b. Nūḥ related to me from Ibn Ghufayr, and Mūsā b. ‛Amr b. 
‛Abdullah b. Rāfi from Bashīr b. Yasār, and Ibrāhīm b. Ja‛far related 
to me from his father that a sayer said: The fifth of the Messenger 
of God from Khaybar was from al-Shiqq and al-Naṭā. Qudāma b. 
Mūsā related to me from Abū Bakr b. Muḥammad b. ‛Amr b. Ḥizām, 
who said: ‛Umar b. ‛Abdul ‛Azīz wrote to me during his caliphate 
saying, “Investigate al-Katība for me!” Abū Bakr said: I asked ‛Amra 
bt. ‛Abd al-Raḥmān and she said: Indeed, when the Messenger of 
God contracted a peace with the Banū Abī l-Ḥuqayq he divided Naṭā 
and al-Shiqq and al-Katība into five parts. Al-Katība was a part of it. 
The Messenger of God made five “droppings”, and from it he 
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apportioned one dropping for God. Then the Messenger of God said, 
“O God, I will make your portion in al-Katība.” The first of what 
came out was that in which it was written al-Katība. So al-Katība 
was the fifth of the Prophet. The other portions were not marked. 
They were equal to eighteen shares for the Muslims. Abū Bakr said: 
I wrote to ‛Umar b. ‛Abd al-‛Azīz about that. 

 

Abū Bakr b. Abī Sabra related to me from Abū Māik from Ḥizām 
b. Sa‛d b. Muḥayyiṣa, who said: When the portion of the Prophet 
was taken out, al-Shiqq and Naṭā constituted four fifths for the 
Muslims equally. ‛Abdullah b. ‛Awn related to me from Abū Mālik 
al-Himyarī, from Sa‛īd b. al-Musayyib, [Page 693] and Muḥammad 
related to me from al-Zuhrī. They said: al-Katība was the fifth of the 
Messenger of God. He said: The Messenger of God ate the food from 
al-Katība and paid his family from it. Ibn Wāqid said: It is confirmed 
with us that it was the fifth of the Prophet from Khaybar. The 
Messenger of God did not eat the food of al-Shiqq and al-Naṭā alone, 
he made them portions for the Muslims. Al-Katība was what he ate 
from. Al-Katība was estimated at eight thousand barrels of dates. 
And there was for the Jews half of it, i.e. four thousand barrels. 
Barley was planted in al-Katība, and three thousand measures were 
reaped from there, and half of it was for the Prophet, that is, one 
thousand five hundred measures of barley. There were date stones 
and perhaps about a thousand measures were gathered, half of 



431 
ধর্মকারী ইবুক 

which were for the Messenger of God. The Messenger of God gave 
from all of this barley and dates, and date-stones to the Muslims.’-- 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ 
খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৯১-৬৯৩; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi 
Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা 
৩৪০-৩৪১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[2] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২২ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] উোইয়া োসক খক্তলফা উের ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (৬৮২-৭২০ ক্তিস্টাব্দ) ক্তেমলন ক্তিতীয় খুলাফাময় 
রামেক্তেন উের ইব্মন খাত্তামব্র নাক্তত।  ক্ততক্তন ৭১৭ ক্তিস্টাব্দ গর্মক ৭২০ ক্তিস্টাব্দ পযথন্ত োসন কমরন। 
[5] সুন্নাহ আবু্ োউে -ব্ই নম্বর ১৩, হাক্তেস নম্বর ৩০০৯: 
Narated By Mujammi' ibn Jariyah al-Ansari: Khaybar was divided among the people 
of al-Hudaybiyyah. The Apostle of Allah (pbuh) divided it into eighteen portions. 
The army contained one thousand and five hundred people. There were three 
hundred horsemen among them. He gave double share to the horsemen, and a 
single to the footmen. 
[6] সক্তহ েুসক্তলে- ব্ই নম্বর ১৩, হাক্তেস নম্বর ৪০০৬ ও ৪০০৮: 
Ibn Umar reported: Umar acquired a land at Khaibar. He came to Allah's Apostle 
(may peace be upon him) and sought his advice in regard to it. He said: Allah's 
Messenger, I have acquired land in Khaibar. I have never acquired property more 
valuable for me than this, so what do you command me to do with it? There upon 
he (Allah's Apostle) said: If you like, you may keep the corpus intact and give its 
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produce as Sadaqa. So 'Umar gave it as Sadaqa declaring that property must not 
be sold or inherited or given away as gift. And Umar devoted it to the poor, to 
the nearest kin, and to the emancipation of slaves, aired in the way of Allah and 
guests. There is no sin for one who administers it if he eats something from it in 
a reasonable manner, or if he feeds his friends and does not hoard up goods (for 
himself). -------- 
[7] সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪২:  
Narrated By 'Umar bin Al-Khattab: By Him in Whose Hand my soul is, were I not 
afraid that the other Muslims might be left in poverty, I would divide (the land 
of) whatever village I may conquer (among the fighters), as the Prophet divided 
the land of Khaibar. But I prefer to leave it as a (source of) a common treasury 
for them to distribute it revenue amongst themselves. 
[8] সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪৭:  
Narrated By 'Aisha: When Khaibar was conquered, we said, "Now we will eat our 
fill of dates!" 
[9] সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪৮: 
Narrated By Ibn Umar: We did not eat our fill except after we had conquered 
Khaibar.’ 
[10] Ibid “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক: আল-ওয়াক্তকক্তে, েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৮৩; ইংমরক্তজ অনুব্াে: 
পৃষ্ঠা ৩৩৬; Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”, পৃষ্ঠা ৫২৬ 
[11] সক্তহ বু্খারী- েলুে ৫, ব্ই নম্বর৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪১:  
‘Narrated Abu Huraira: When we conquered Khaibar, we gained neither gold nor 
silver as booty, but we gained cows, camels, goods and gardens. ----‘ 
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১৫০: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২১: খায়ব্ামরর ইহুেীমের পক্তরিক্তত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত চক্তব্বে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) খায়ব্ামরর আল-কাক্ততব্া অিমলর সেস্ত 
লুক্তণ্ঠত সম্পে কী কারমি একাই হস্ত ত কমরক্তেমলন; গসই সম্পমের পক্তরোি কী ক্তেল, 
এই লুমির োমলর অংে গর্মক ক্ততক্তন তাাঁর গকান গকান পক্তরব্ার সেসয, আত্মীয়-স্বজন 
ও পক্তরক্তচতমের োন কমরক্তেমলন, গসই োমনর পক্তরোি গকেন ক্তেল (আল-ওয়াক্তকক্তের 
ব্িথনা [পৃষ্ঠা ৬৯৪-৬৯৫] ইব্মন ইোমকর ব্িথনারই অনুরূপ) ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা 
আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) অব্যাহত ব্িথনা: [1] [2]  
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৪৯) পর: 
 

‘আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামরর আল-ওয়াক্তত ও আল-সুলাক্তলে নামের েুই েুম থর গলাকমের 
গঘরাও কমর রামখন, অব্মেমষ যখন তারা আর সহয করমত পামর না, তখন তারা তাাঁর 
কামে এই আমব্েন কমর গয, ক্ততক্তন গযন তামের প্রামি না গেমর ক্তব্তাক্তড়ত হব্ার সুমযা  
োন কমরন, অতাঃপর ক্ততক্তন তাই কমরন। তখন আল্লাহর নব্ী তামের সেস্ত সম্পে 
হস্ত ত কমরক্তেমলন - আল-ক্তেইখ, আল-নািা ও আল-কাক্ততব্া অিল ও তামের সেস্ত 
েু থগুমলার, ব্যক্ততক্রে এই েু'ক্তি েুম থর অন্তেুথি সম্পেগুমলা। খায়ব্ামরর জনপেব্াসী 
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গসই েমতথ আত্মসেপথি কমর ও তারা আল্লাহর নব্ীর কামে ঐ  জক্তেগুমলামত কাজ করার 
অনুেক্তত প্রার্থনা কমর, গযন তারা তা গর্মক উৎপন্ন কৃক্তষজাত েমব্যর অমধ্থক গপমত 
পামর; তারা ব্মল, "আেরা এ সম্বমন্ধ গতাোমের গচময় গব্ক্তে জ্ঞানসম্পন্ন ও আরও োমলা 
কৃষক।" আল্লাহর নব্ী এই ব্যব্স্থায় রাক্তজ হন এই েমতথ গয, "যক্তে আেরা গতাোমের 
ক্তব্তাক্তড়ত করমত চাই, গতাোমের ক্তব্তাক্তড়ত করমব্া।"  
 

ক্ততক্তন ফাোক-এর জনপেব্াসীমের ও অনুরূপ হাল কমরন [ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'ফাোক' 
অধ্যাময় করা হমব্]; তাই খায়ব্ার েুসলোনমের ক্তেকামর পক্তরিত হয়, আর ফাোক হয় 
আল্লাহর নব্ীর ব্যক্তি ত সম্পক্তত্তরূমপ - এই কারমি গয, তারা তামের ক্তব্রুমদ্ধ গকামনা 
গঘাড়া ও উি পক্তরচালনা কমরনক্তন (অর্থাৎ তা অস্ত্র ব্মল েখল করা হয়ক্তন)।‘ ---- [3] 
 

‘উব্াময়েুল্লাহ ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উতব্া ক্তব্ন োসুে হইমত > ইব্মন ক্তেহাব্ আল যুহরী 
হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত > সাক্তলহ ক্তব্ন কাসান আোমক ব্মলমেন: 
 

আল্লাহর নব্ী তাাঁর েৃতুযকামল োে গয ক্ততনক্তি ব্যব্স্থা ক্তনধ্থারি কমর যান, তা হমলা:  
 

[১] ক্ততক্তন রাহাক্তয়স-মের (Rahawis) জনয খায়ব্ামর এক জক্তে উইল কমর গেন যা গর্মক 
১০০ গলাড ফসল উৎপন্ন হমতা; োক্তরক্তয়স (Dariyis), সাব্াক্তয়স (Sabai’s) ও আোক্তরস-
গের (Asharis) জনযও ক্ততক্তন একই ধ্রমনর ব্যব্স্থা কমরন।  
[২] ক্ততক্তন আরও ক্তনমেথে গেন, উসাো ক্তব্ন যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্ার [েুহাম্মমের পাক্তলত 
পুে যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্ার (পব্থ-৩৯) পুে] ক্তেেন গযন অব্েযই কাযথকর করা হয়; এব্ং  
[৩] আরব্ উপিীমপ গযন েু'ক্তি ধ্মেথর উপক্তস্থক্তত গেমন না গনয়া হয়।’   
 

োক্তরয়ুনমের নাে: 
‘তারা ক্তেমলন ব্ানু আল-োর ক্তব্ন হাক্তন ক্তব্ন হাক্তব্ব্ ক্তব্ন নুোরা ক্তব্ন লাখে গ ামের 
গলাক, যারা ক্তসক্তরয়া গর্মক আল্লাহর নব্ীর কামে আ েন কমরক্তেমলন, নােগুমলা হমলা: 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_9785.html
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তাক্তেে ক্তব্ন আউস ও তার োই নুইয়াে, ইয়াক্তযে ক্তব্ন কাময়স, ও আরাফা ক্তব্ন োক্তলক 
যামক আল্লাহর নব্ী নাে ক্তেময়ক্তেমলন আব্ে আল-রহোন ও তার োই েুররান ক্তব্ন 
োক্তলক, ও ফাক্তকহ ক্তব্ন নুোন, জাব্ালা ক্তব্ন োক্তলক, ও আবু্ ক্তহন্দ ক্তব্ন ব্ার ও তার োই 
আল-তাইক্তয়ব্ যামক আল্লাহর নব্ী নাে ক্তেময়ক্তেমলন আব্েুল্লাহ। 
 

আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক যা ব্মলমেন, তা হমলা, আল্লাহর নব্ী আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
রাওয়াহ-মক েুসলোন ও ইহুক্তেমের েমধ্য প্রক্ততক্তনক্তধ্ত্বকারী কর-আোয়কারী ক্তহমসমব্ 
(Assessor) খায়ব্ামর গপ্ররি করমতন। যখন ক্ততক্তন তার োম র পক্তরোপ ক্তনধ্থারি 
করমতন, তখন যক্তে তারা ব্লমতন, "তুক্তে আোমের প্রক্তত অনযায় করমো", ক্ততক্তন 
ব্লমতন, "যক্তে গতােরা চাও, তমব্ এই ো ক্তি হমলা গতাোমের, আর গতাোমের ঐ 
ো ক্তি হমলা আোমের"; অতাঃপর ইহুক্তেরা ব্লমতন, "এর ওপর (ক্তেক্তত্ত কমর) স্ব থ ও 
পৃক্তর্ব্ী ক্তিমক আমে (এক্তি ইহুক্তেমের গুি ত চাক্তরক্তেক সব্ক্তেমষ্টযর অক্তেব্যক্তি: ক্ততনক্তি 
ক্তজক্তনমসর ওপর পৃক্তর্ব্ী ক্তিমক র্ামক: নযায়ক্তব্চার, সতয ও োক্তন্ত); ক্তকন্তু আব্েুল্লাহ কর 
আোয়কারী ক্তহসামব্ োক্তয়ত্ব পালন কমরন োে এক ব্ের, েুতা অক্তেযামন তার ক্তনহত 
হওয়ার পূব্থ পযথন্ত। তার েৃতুযর পর ব্ানু সাক্তলো গ ামের জব্বার ক্তব্ন সাকহার ক্তব্ন 
উোইয়া ক্তব্ন খানসা নামের এক োই (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'আবু্ আল-মহয়র্াে ক্তব্ন 
তাক্তয়হাে - ক্তকেু গলাক ব্মল জব্বার ক্তব্ন সাকহার, ক্তকেু গলাক ব্মল ফারওয়া ক্তব্ন 
আের') এই কামজর োক্তয়ত্বোর গ্রহি কমরন। সব্ক্তকেু োলই চলক্তেল ও েুসলোনরা 
তামের স্বোমব্র গকামনা ত্রুক্তি খুাঁমজ পায়ক্তন গয পযথন্ত না তারা আল্লাহর নব্ীর সামর্ 
আব্দ্ধ চুক্তিক্তি েঙ্গ কমর ব্ানু হাক্তরর্া গ ামের আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সাহল' নামের এক োইময়র 
ওপর আক্রেি চালায় ও তামক হতযা কমর; আর গস কারমি আল্লাহর নব্ী ও েুসলোনরা 
তামেরমক সমন্দহ করা শুরু কমর। 
 

সাহল ক্তব্ন আবু্ হাতো-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আল-যুহক্তর ও বু্োময়র 
ক্তব্ন ইয়াসার আোমক ব্মলমেন: আব্েুল্লাহ ক্তব্ন সাহল খায়ব্ামর খুন হন। ক্ততক্তন তার 
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ব্নু্ধমের সামর্ গসখান ক্ত ময়ক্তেমলন ঐখান গর্মক গখজুর ক্তনময় আসার জনয; ঘাড় েিকামনা 
অব্স্থায় এক পুমলর েমধ্য তামক পাওয়া যায়, গযখামন তামক ক্তনমক্ষপ করা হময়ক্তেল। 
তাই তারা তামক ক্তনময় আমস ও অতাঃপর আল্লাহর নব্ীর কামে এমস গসই ঘিনাক্তি 
জানায়। হুয়াময়সা ক্তব্ন োসুে ও েুহাময়সা ক্তব্ন োসুে নামের েুই  কাক্তজন-মক সমঙ্গ ক্তনময় 
তার োই আব্ে আল-রাহোন তাাঁর কামে আমস। গসখামন আব্ে আল-রাহোন ক্তেমলন 
তামের েমধ্য সব্মচময় গোি, রমির প্রক্ততমোধ্-প্রার্থী ও তার গলাকমের েমধ্য ক্তব্ক্তেষ্ট েুই 
কাক্তজমনর সমু্মমখ  যখন আল্লাহর নব্ীর সামর্ কর্া ব্মল, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 
"ব্ময়ামজযষ্ঠরা প্রর্মে, ব্ময়ামজযষ্ঠরা প্রর্মে!", তখন গস চুপ হময় যায়। ঐ েুই কাক্তজন 
তখন কর্া ব্মল ও তারপর কর্া ব্মল গস। তারা আল্লাহর নব্ীমক তামের আত্মীয়ক্তির 
খুন হব্ার ঘিনাক্তি জানায়, ক্ততক্তন ব্মলন, "মতােরা ক্তক খুক্তনর নাে ব্লমত পামরা, ও 
তারপর পিাে ব্ার তার ক্তব্রুমদ্ধ েপর্ কমর ব্লমত পামরা, যামত তামক আেরা 
গতাোমের কামে সেপথি করমত পাক্তর?" তারা ব্মল গয, গয ক্তব্ষময় তারা জামন না, গস 
ক্তব্ষময় তারা েপর্ করমত পারমব্ না। ক্ততক্তন ব্মলন, "যক্তে তারা পিাে ব্ার েপর্ কমর 
ব্মল গয, তারা তামক খুন কমরক্তন ও গক খুক্তন, তা তারা জামন না, তাহমল ক্তক তারা তার 
রি-েূলয প্রোমনর োক্তয়ত্ব গর্মক েুি হমত পারমব্?" তারা জব্ামব্ ব্মল, "আেরা 
ইহুক্তেমের েপর্ গ্রহি করমত পাক্তর না। তামের ক্তব্শ্বাসঘাতকতা এত গব্ক্তে গয, তারা 
ক্তের্যা েপর্ করমত পামর।" আল্লাহর নব্ী রি-েূলয ব্াব্ে তাাঁর ক্তনমজর সম্পে গর্মক 
১০০ক্তি োক্তে উি প্রোন কমরন। সাহল যা ব্মলমে (সাহল ক্তেমলন এই উপাখযামনর 
ব্িথনাকারী। রি-েূমলযর োব্ীোর ক্তেমলন আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন সাহল), "আল্লাহর 
কসে, আক্তে ঐ লাল গোি উিক্তির ঘিনা েুলমব্া না, যামক আক্তে যখন পক্তরচালনা 
করক্তেলাে, তখন গয আোমক লাক্তর্ গেমরক্তেল।" 
 

ব্ানু হাক্তরর্া গ ামের আব্েুল-রাহোন ক্তব্ন বু্জাময়ে ক্তব্ন গকইক্তয-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত 
তমর্যর ক্তেক্তত্তমত েুহাম্মে ক্তব্ন ইব্রাক্তহে ক্তব্ন আল-হাক্তরর্ আল-মতইক্তে আোমক 
ব্মলমেন। েুহাম্মে ক্তব্ন ইব্রাক্তহে আোমক যা ব্মলমেন তা হমলা: 'আল্লাহর কসে, তার 
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গচময় গব্ক্তে সাহল জানমতা না, গস ক্তেল ব্য়মস ব্ড়। গস তামক যা ব্মলমে তা হমলা, 
"আল্লাহর কসে, ঘিনাক্তি ঐ রকে ক্তেল না, ব্রং সাহল েুল বু্মেমে। আল্লাহর নব্ী 
ব্মলনক্তন, "এেন গকামনা ক্তব্ষময় তুক্তে েপর্ কমরা, গয ক্তব্ষময় গতাোর গকান জ্ঞান গনই," 
ব্রং আনসাররা যখন তাাঁর সামর্ কর্া ব্মল, তখন ক্ততক্তন খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের কামে 
ক্তচক্তঠ ক্তলমখন এই ব্মল: "একজন েৃত োনুষ গতাোমের ব্াসেূক্তেমত পাওয়া গ মে। 
গতােরা তার রি-েূলয পক্তরমোধ্ কমরা।" জব্ামব্ ইহুক্তেরা আল্লাহর কসে গখময় যা 
ক্তলমখ জানায়, তা হমলা এই গয, তারা তামক হতযা কমরক্তন ও গক এই কাজক্তি কমরমে 
তা তারা জামন না; তাই ঐ রি-েূলয পক্তরমোধ্ কমরক্তেমলন আল্লাহর নব্ী।" আের ক্তব্ন 
শুয়াময়ব্ আোমক এই একই ঘিনাক্তি ব্মলমে যা আব্েুল রাহোন ব্মলক্তেল, পার্থকয এই 
গয, গস ব্মলমে, "রি-েূলয পক্তরমোধ্ কমরা, নতুব্া যুমদ্ধর জনয প্রস্তুত র্ামকা।"--- 
 

'আল্লাহ যখন নব্ীমক উক্তঠময় গনন, আবু্ ব্কর তার েৃতুযকাল পযথন্ত এই ব্যব্স্থা জাক্তর 
রামখন, আর উের তার োসন আেমলর শুরুমত তা-ই কমরন। অতাঃপর ক্ততক্তন শুনমত 
পান  গয, আল্লাহর নব্ী তাাঁর সব্থমেষ অসুমখর সেয় ব্মলক্তেমলন, "আরব্ উপিীমপ েু'ক্তি 
ধ্মেথর একে উপক্তস্থক্তত গযন অব্েযই না র্ামক"; ক্ততক্তন এই ব্যাপামর অনুসন্ধান চালান 
যতক্ষমি না ক্ততক্তন এ ক্তব্ষময় ক্তনক্তশ্চত হন। অতাঃপর ক্ততক্তন ইহুক্তেমের কামে খব্র পাঠান 
এই ব্মল, "'আল্লাহ গতাোমের গেোন্তক্তরত করার অনুেক্তত ক্তেময়মে", ক্ততক্তন আল্লাহর 
নব্ীর উদৃ্ধক্তত প্রময়া  কমরন। "যক্তে আল্লাহর নব্ীর সামর্ কারও গকামনা চুক্তি র্ামক 
,তমব্ গস গযন আোর কামে তা ক্তনময় আমস, আক্তে তা অনুসরি করমব্া; যার এ ধ্রমনর 
গকামনা চুক্তি গনই, গস গযন গেোন্তক্তরত হওয়ার জনয প্রস্তুত হয়।" যামের গকামনা চুক্তি 
ক্তেল না, তামেরমক উের এোমব্ই ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন। 
 

আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উের এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত নাক্তফ নামের আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
উেমরর এক েমক্কল আোমক ব্মলমেন: আক্তে আল-যুব্াময়র ও আল-ক্তেকোে এর সমঙ্গ 
আোমের খায়ব্ামরর জক্তে পক্তরেেথন জনয গসই জক্তেমত যাই। গসখামন গপৌঁোর পর 
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আেরা যার যার ব্যক্তি ত ক্তব্ষয়গুমলা গেখার জনয আলাো হময় পক্তড়। রাক্তেমত, যখন 
আক্তে আোর ক্তব্োনায় ঘুক্তেময় ক্তেলাে, তখন আক্তে আক্রেমির ক্তেকার হই ও আোর েুক্তি 
ব্াহু কনুইমত সক্তন্ধ-চুযত (dislocated) হয়। পরক্তেন সকামল, আোমক সাহাযয করার 
জনয আক্তে আোর সঙ্গীমের ডাক্তক; যখন তারা গসখামন আমস ও আোমক ক্তজজ্ঞাসা কমর 
গয, গক এই কাজক্তি কমরমে, আোমক ব্লমত হয় গয, আক্তে তা জাক্তন না। তারা আোর 
ব্াহু েুক্তি পুনাঃস্থাপন কমর ও অতাঃপর আোমক উেমরর কামে ক্তনময় আমস, গয ব্মল, 
"এক্তি ইহুক্তেমের কাজ।" তারপর ক্ততক্তন উমঠ োাঁড়ান ও যারা গসখামন উপক্তস্থত ক্তেমলন, 
তামেরমক উমেেয কমর ব্মলন গয, আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের সামর্ গয ব্যব্স্থা 
কমরমে, তা হমলা এই গয, যক্তে আেরা ইো কক্তর, তমব্ আেরা তামের ক্তব্তাক্তড়ত করমত 
পাক্তর; তারা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন উের-মক আক্রেি কমরমে ও তার েুই ব্াহু সক্তন্ধচুযত কমরমে, 
যা তারা শুমনমে; এ োড়াও তারা অতীমত এক আনসাক্তর-মক আক্রেি কমরমে। এমত 
গকামনা সমন্দহ গনই গয, তারাই হমলা এই জুলুেগুমলার জনয োয়ী, কারি গসই জায় ায় 
অনয গকামনা েত্রু ক্তেল না। সুতরাং যক্তে কারও খায়ব্ামর জক্তে র্ামক, তমব্ গস গযন 
গসখামন যায়, কারি ক্ততক্তন ইহুক্তেমের ক্তব্তাক্তড়ত করমত যামেন। এব্ং ক্ততক্তন তামের 
ক্তব্তাক্তড়ত কমরন। 
 

ব্ানু হাক্তরর্া গ ামের আব্েুল্লাহ ক্তব্ন োখনাফ-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমেন: উের যখন ইহুক্তেমের খায়ব্ার গর্মক 
ক্তব্তাক্তড়ত কমর, তখন েুহাক্তজর, আনসার, ব্ানু সাক্তলো গ ামের জব্বার ক্তব্ন সাকহার 
ক্তব্ন উোইয়া ক্তব্ন খানসা - ক্তযক্তন ক্তেমলন কর আোয়কারী ও ইয়াক্তজে ক্তব্ন র্াক্তব্ত-এর 
সমঙ্গ ক্ততক্তন গসখামন  েন কমরক্তেমলন; এব্ং এই েুই ব্যক্তি েূল চুক্তি অনুযায়ী তার 
োক্তলকমের েমধ্য খায়ব্ামরর জক্তেগুমলা ব্ণ্টন কমর ক্তেময়ক্তেমলন।'--- 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা: [4] 
সক্তহ বু্খারী- েলুে ৩, ব্ই নম্বর ৩৯, হাক্তেস নম্বর ৫৩১:  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/72-Sahih%20Bukhari%20Book%2039%20Agriculture/2934--sahih-bukhari-volume-003-book-039-hadith-number-531.html
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‘ইব্মন উের হইমত ব্ক্তিথত: উের ইহুক্তে ও ক্তিষ্টানমের ক্তহজায গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত 
কমরক্তেমলন। আল্লাহর নব্ী যখন খায়ব্ার ক্তব্জয় কমরক্তেমলন, ক্ততক্তন গসখান গর্মক 
ইহুক্তেমের ক্তব্তাক্তড়ত করমত গচময়ক্তেমলন, কারি গসখামনর েূক্তেগুমলা পক্তরিত হময়ক্তেল 
আল্লাহর, আল্লাহর নব্ীর ও েুসলোনমের সম্পক্তত্তমত। আল্লাহর নব্ীর অক্তেপ্রায় ক্তেল 
এই গয, ক্ততক্তন ইহুক্তেমের ক্তব্তাক্তড়ত করমব্ন, ক্তকন্তু তারা তাাঁর কামে আমব্েন কমর গয, 
তামেরমক গযন গসখামন র্াকমত গেয়া হয় এই েমতথ গয, তারা শ্রক্তেমকর কাজ করমব্ 
ও উৎপন্ন ফমলর অমধ্থক পামব্। আল্লাহর নব্ী তামেরমক ব্মলন, "আেরা এেত েমতথ 
গতাোমের র্াকমত ক্তেব্, যতক্তেন আোমের ইো।" তাই, তারা (অর্থাৎ, ইহুক্তেরা) গসখামন 
র্াকা শুরু কমর যতক্ষমি না উের তামেরমক গজারপূব্থক ক্তব্তাক্তড়ত কমর তাইো ও 
আক্তরহার ক্তেমক পাক্তঠময় গেয়।'  
[অনুরূপ হাক্তেস- ৫:৫৯:৫৫০] 

 

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

>>> আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-ওয়াক্তকক্তে, ইোে বু্খারীর ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, অল্প সেয় আম  খায়ব্ামরর গয-জক্তেগুমলার োক্তলক ক্তেমলন 
এই জনপমের োনুষরা, উেুি েক্তি প্রময়াম  তাাঁমের ক্তনক্তব্থচামর খুন ও জখে করার পর 
তাাঁমের ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযামের গযৌনোসী রূমপ ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর গনয়ার 
পর তাাঁমের সেস্ত অস্থাব্র সম্পে ও স্থাব্র জক্তেগুমলা ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর 
গনয়ার পর েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ এই োনুষগুমলামক "তাাঁমেরই জক্তেমত" শ্রক্তেক 
রূমপ কাজ করার েতথ সামপমক্ষ তাাঁমের সপক্তেক ক্তেমি োক্তিমত র্াকার অনুেক্তত প্রোন 
কমরক্তেমলন! 
 

এত ক্তকেুর পমরও তাাঁমের গেষ রক্ষা হয়ক্তন। েুহাম্মমের আেেথ ও ক্তেক্ষায় অনুপ্রাক্তিত 
তাাঁর ক্তপ্রয় অনুসারীরা তাাঁমেরমক ক্তব্তাক্তড়ত কমরই গেমড়ক্তেমলন! 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5506--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-550.html
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ ইব্মন ইোমকর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
প্রাসক্তঙ্গক অংে সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [3]। 
 

The continued narrative of Muhammad Ibn Ishaq (704-768 AD): 
‘The apostle besieged the people of Khaybar in their two forts al-Watih 
and al-Sulalim until when they could hold out no longer they asked him 
to let them go, and spare their lives, and he did so. Now the apostle had 
taken possession of all their property – Al-Shaqq, Nata, and al-Katiba and 
all their forts – except what appertained to these two. When the people 
of Khaybar surrendered on these conditions they asked the apostle to 
employ them on the property with half share in the produce, saying, 'We 
know more about it than you and we are better farmers.' The apostle 
agreed to this arrangement on the condition that 'if we wish to expel you 
we will expel you.' He made a similar arrangement with the men of Fadak. 
So Khaybar became the prey of the Muslims, while Fadak was the personal 
property of the apostle because they had not driven horses or camels 
against it.’-----  
 
‘Salih b Kasan told me from Ibne Shihab al-Zuhri from Ubaydullah b 
Abdullah b Utba b Masud: The only dispositions that the apostle made at 
his death were three: He bequeathed to the Rahawis land which produced 
a hundred loads in Khaybar, to the Dariyis, the Sabai’s, and the Asharis 
the same. He also gave instructions that the mission of Usama b. Zayd b. 



441 
ধর্মকারী ইবুক 

Haritha should be carried through and that two religions should not be 
allowed to remain in the peninsula of the Arabs.’ ------- 
 
According to what 'Abdullah b. Abu Bakr told me the apostle used to send 
to Khaybar 'Abdullah b. Rawaha to act as assessor between the Muslims 
and the Jews. When he made his assessment, they would say, 'You have 
wronged us,' and he would say, 'If you wish it is yours and if you like it 
is ours,' and the Jews would say, 'On this (foundation) Heaven and earth 
stand. But 'Abdullah acted as assessor for one year only before he was 
killed at Mu'ta. After him Jabbar b. Sakhr b. Umayya b. Khansa' brother of 
B. Salima took over the work. All went well and the Muslims found no 
fault in their behaviour until they attacked 'Abdullah b. Sahl brother of B. 
Haritha and killed him in violation of their agreement with the apostle, 
and the apostle and the Muslims suspected them on that account.’-----  
 
 ‘---When God took away His prophet, Abu Bakr continued the arrangement 
until his death, and so did 'Umar for the beginning of his amirate. Then 
he heard that the apostle had said in his last illness, 'Two religions shall 
not remain together in the peninsula of the Arabs' and he made inquiries 
until he got confirmation. Then he sent to the Jews saying, 'God has given 
permission for you to emigrate,' quoting the apostle's words. 'If anyone 
has an agreement with the apostle let him bring it to me and I will carry 
it out; he who has no such agreement let him get ready to emigrate.' Thus 
'Umar expelled those who had no agreement with the apostle.’---- 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
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[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৫-৫১৬ ও ৫২৩-৫২৫; ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ 
খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৯০-৬৯৬ ও ৭১৩-৭১৫; ইংমরক্তজ 
অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 
(pbk); পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪২ ও ৩৫১-৩৫২ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
[3] অনুরূপ ব্িথনা: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮২-১৫৮৩  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[4] সক্তহ বু্খারী- েলুে ৩, ব্ই নম্বর ৩৯, হাক্তেস নম্বর ৫৩১:  
‘Narated By Ibn 'Umar: Umar expelled the Jews and the Christians from Hijaz. 
When Allah's Apostle had conquered Khaibar, he wanted to expel the Jews from 
it as its land became the property of Allah, His Apostle, and the Muslims. Allah's 
Apostle intended to expel the Jews but they requested him to let them stay there 
on the condition that they would do the labor and get half of the fruits. Allah's 
Apostle told them, "We will let you stay on thus condition, as long as we wish." 
So, they (i.e. Jews) kept on living there until 'Umar forced them to go towards 
Taima' and Ariha'. 

 
 
 

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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/72-Sahih%20Bukhari%20Book%2039%20Agriculture/2934--sahih-bukhari-volume-003-book-039-hadith-number-531.html
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১৫১: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২২: লুমির োমলর উত্তরাক্তধ্কার ও পক্তরিক্তত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত পাঁক্তচে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী েমতথ খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ ইহুক্তেমের 
হতযা ও ক্তব্তাক্তড়ত না কমর তাাঁমের ক্তেমি-োক্তিমত র্াকার অনুেক্তত প্রোন কমরক্তেমলন, 
েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর গকান ক্তপ্রয় অনুসারী কী কারমি তাাঁমের সপক্তেক ক্তেমি োক্তি 
গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন, আক্তে উৎমসর ইসলামে ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমেরই প্রািব্ন্ত ব্িথনার আমলামক তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।   
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনার পুনরারম্ভ: [1] 
 

পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৫০) পর: 
 

সাইে ক্তব্ন আল-েুসাময়ে হইমত > আল-যুহক্তর হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত োোর 
[৭১৪-৭৭০ ক্তিস্টাব্দ] আোমক ব্মলমেন, যা ক্ততক্তন ব্মলমেন: [2] 
 

যুব্াময়র ক্তব্ন েুক্ততে ব্মলমে: আল্লাহর নব্ী যখন খায়ব্ামরর োম র অংেগুমলা তাাঁর 
আত্মীয় ব্ানু হাক্তেে ও ব্ানু েুত্তাক্তলব্ গ ামের গলাকমের েমধ্য ব্ণ্টন কমরন, আক্তে ও 
উসোন ইব্মন আফফান পেব্রমজ যাো কক্তর যতক্ষমি না আেরা আল্লাহর নব্ীর সমু্মমখ 
এমস উপক্তস্থত হই ও তাাঁমক ব্ক্তল, "মহ আল্লাহর নব্ী, ব্ানু েুত্তাক্তলব্ গ ামের োইমের 
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444 
ধর্মকারী ইবুক 

সমঙ্গ আপনার গুরুত্বপূিথ সম্পমকথর ক্তব্ষয়ক্তি আেরা অস্বীকার কক্তর না, যা তামের েমধ্য 
গর্মক আল্লাহ আপনামক অক্তধ্ক্তষ্ঠত কমরমেন। ক্তকন্তু আপক্তন ক্তক আোমের োইমেরমক 
ব্ানু েুত্তাক্তলব্ গ ামের অন্তেুথি ব্মল ক্তব্মব্চনা কমরনক্তন?  আেরা ক্তক ক্তনক্তশ্চতোমব্ই 
একই পক্তজেমন নাই? তর্াক্তপ আপক্তন তামেরমক ক্তেময়মেন ো  ও আোমেরমক কমরমেন 
ব্ক্তিত।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "ব্াস্তক্তব্কই, জাক্তহক্তলয়া যু  ও ইসলাে আ েমনর পর 
ব্ানু েুত্তাক্তলব্ গ ামের গলামকরা আোমক পক্তরতযা  কমরক্তন। তারা আোমের সামর্ 
কষ্টমো  কমরক্তেল। প্রকৃতপমক্ষই ব্ানু হাক্তেে ও ব্ানু েুত্তাক্তলব্ গ ামের গলামকরা একই!" 
অতাঃপর আল্লাহর নব্ী তাাঁর েুই হামতর আঙু্গলগুমলা একমে জমড়া কমরন 
(intertwined)।  
 

তারা ব্মলমেন: 'আব্ে আল-েুত্তাক্তলব্ ক্তব্ন রাক্তব্য়া ক্তব্ন আল-হাক্তরর্ ব্মলমে গয, আল-
আব্বাস ক্তব্ন আব্ে আল-েুত্তাক্তলব্ ও রাক্তব্য়া ক্তব্ন আল-হাক্তরর্ একমযা  হময় ব্মলক্তেল, 
"যক্তে আেরা আোমের েু'জন যুব্ক ও ফােল ক্তব্ন আব্বাস [েুহাম্মমের চাচামতা োই, 
চাচা আল-আব্বামসর পুে(পব্থ-১২)] গক আল্লাহর নব্ীর কামে পাঠাই ও তারা তাাঁর সামর্ 
কর্া ব্মল, এব্ং ক্ততক্তন যক্তে তামেরমক এই খয়রাক্তত সম্পক্তত্তগুমলার কতৃথত্ব-োর গেন; 
তারা যা ক্তেমত হয়, তা জন িমের গেমব্ ও যা েুনাফা করমত পামর, তা করমব্।" 
অতাঃপর আল-ফেল ও আোমক পাক্তঠময় গেয়া হয় ও আেরা যাো শুরু কক্তর যতক্ষমি 
না আেরা আল্লাহর নব্ীর কামে আক্তস ও তাাঁর সমু্মমখ ক্ত ময় োাঁড়াই। ক্ততক্তন েুপুমরর সেয় 
আোমের কামে আমসন, যখন আেরা তাাঁর জনয গলক্তড যয়নামব্র ব্াসস্থামন ব্মসক্তেলাে। 
ক্ততক্তন তামের কাাঁধ্গুমলা ধ্মরন, ও ব্মলন, "মতাোমের গুপ্ত উমেেযগুমলা আোমক ব্মলা।" 
যখন ক্ততক্তন গসখামন প্রমব্ে কমরন, তারাও তাাঁর সমঙ্গ  প্রমব্ে কমর ও ব্মল, "মহ আল্লাহর 
নব্ী, আেরা আপনার কামে গয কারমি এমসক্তে, তা হমলা এই গয, আপক্তন গযন 
আোমেরমক খয়রাক্তত সম্পক্তত্তগুমলার োক্তয়ত্বোর গেন, যামত অনযানয গলামকরা গযেন 
েুনাফা কমর গতেনক্তি করা যায়।" আল্লাহর নব্ী নীরব্ র্ামকন। ক্ততক্তন তাাঁর োর্া উাঁচু 
কমর ব্াক্তড়ক্তির োমের ক্তেমক তাকান, অতাঃপর তামের ক্তেমক এক্ত ময় আমসন ও ব্মলন, 
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"ক্তনক্তশ্চতই েুহাম্মে ও েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর জনয খয়রামতর সম্পে অনুমোেনমযা য 
নয়। এক্তি অব্েযই জন মির জনয খয়রাত (Alms)। োহক্তেয়া ক্তব্ন জাযা আল-যুব্াময়ক্তে 
ও আবু্ সুক্তফয়ান ক্তব্ন আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন আব্ে আল-েুত্তাক্তলব্ [েুহাম্মমের চাচামতা োই, 
চাচা আল-হাক্তরমর্র পুে (পব্থ-১২)] গক আোর কামে ডামকা।" ক্ততক্তন োহক্তেয়া-মক ব্মলন, 
"এমক (আল-ফােল) গতাোর কনযার সমঙ্গ ক্তব্ময় ক্তেময় োও"; এব্ং ক্ততক্তন আবু্ 
সুক্তফয়ানমক ব্মলন, "এমক (আব্ে আল-েুত্তাক্তলব্ ক্তব্ন রাক্তব্য়া ক্তব্ন আল-হাক্তরর্) গতাোর 
কনযার সামর্ ক্তব্ময় ক্তেময় োও।" ক্ততক্তন োহক্তেয়া-মক ব্মলন," এক-পিোংে অংে গর্মক 
তুক্তে তামেরমক োম্পতয উপহার স্বরূপ ক্তকেু োও," কারি তামক এক-পিোংমের 
অংমে ক্তনযুি করা হময়ক্তেল। ইব্মন আব্বাস যা ব্লমতা, তা হমলা: 'উের আোমের 
কামে এই আমব্েন কমর গয, এই িাকাপয়সা গুমলা গযন ক্তব্ধ্ব্ামের ক্তব্ব্ামহর জনয 
তামের পক্তরব্ারমের সাহাযয ও ঋি পক্তরমোধ্ ব্াব্ে ব্ায় করা হয়। ক্তকন্তু আেরা তা 
প্রতযাখযান কক্তর। আেরা গজার ক্তেময় ব্ার ব্ার ব্ক্তল গয, এর সেস্তই গযন উপস্থাপন করা 
হয়, গস আোমের কামে তা করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমর। 
 

উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র হইমত > ইয়াক্তযে ক্তব্ন রুোন হইমত প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত 
েুসাব্ ক্তব্ন র্াক্তব্ত আোমক যা ব্মলমেন তা হমলা: 
 
আবু্ ব্কর, উের ও আলী এই অংেগুমলা অনার্ ও েক্তরেমের প্রোন কমরক্তেমলন। 
তামের েমধ্য ক্তকেু গলাক ব্মলমেন গয, এগুমলা আল্লাহর রাস্তায় ব্যব্হৃত অস্ত্র ও সরোে 
ব্াব্ে খরচ করা হময়ক্তেল। সরব্রাহকৃত ঐ খােযগুমলা আল্লাহর নব্ীর জীক্তব্ত অব্স্থায় 
তাাঁর এব্ং আবু্ ব্কর, উের, উসোন ও েুয়াক্তব্য়ার গখলাফমতর সেময় তামের প্রেত্ত 
পাক্তরমতাক্তষক ক্তহসামব্ প্রোন করা হময়ক্তেল - আল্লাহ গযন তামের ওপর োক্তন্ত ব্ষথি 
কমর। ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আল-হাকাে তার সেময় এই পাক্তরমতাক্তষমকর পক্তরোি েয় ো  
ব্ক্তধ্থত কমরন ও ক্ততক্তন এই ব্ক্তধ্থত অর্থ জনসাধ্ারিমক প্রোন কমরন। অতাঃপর আব্ান 
ক্তব্ন উসোন তা বৃ্ক্তদ্ধ কমরন ও ক্ততক্তন তা গলাকমের প্রোন কমরন। গয গলাকগুমলামক 
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এই জীক্তব্কা প্রোন করা হময়ক্তেল, তাাঁরা হমলন ঐ গলাকগুমলা, যাাঁরা োরা ক্ত ময়ক্তেমলন 
অর্ব্া যামেরমক হতযা করা হময়ক্তেল।  
 

আল্লাহর নব্ী ও আবু্ ব্কমরর জীক্তব্ত অব্স্থায়,  
এক ব্যক্তির প্রেত্ত অংে তার উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে হস্তান্তর করা হমতা।  
 

যখন তা উের ইব্মন খাত্তামব্র তোব্ধ্ামন ক্তেল,  
গকামনা ব্যক্তি োরা গ মল তামক প্রেত্ত পাক্তরমতাক্তষকক্তি ক্ততক্তন করায়ত্ত করমতন, অতাঃপর 
তা ক্ততক্তন হস্তান্তর করমতন না।  
 

[১] ক্ততক্তন যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্া ও জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ [েুহাম্মমের পাক্তলত পুে ও 
তাাঁর চাচামতা োই] এর পাক্তরমতাক্তষক করায়ত্ত কমরন। আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ গস 
ক্তব্ষময় তার সামর্ কর্া ব্মল, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা প্রতযাখযান কমরন।  
 

[২] যখন ক্ততক্তন সাক্তফয়া ক্তব্নমত আব্ে আল-েুত্তাক্তলব্ [েুহাম্মমের ফুপু] এর পাক্তরমতাক্তষক 
করায়ত্ত কমরন, গস ক্তব্ষময় আল-যুব্াময়র [সাক্তফয়ার পুে, উত্তরাক্তধ্কারী] কমঠার োষায় 
তার সামর্ কর্া ব্মল, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা তার কামে হস্তান্তর করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে 
কমরন। যখন গস গজারাজুক্তর কমর, ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোমক আক্তে গসক্তির ক্তকেু অংে 
প্রোন করমব্া।" যুব্াময়র ব্মল, "না, আল্লাহর কসে, আোর পাওনা একিা গখজুরও 
আিমক গরমখা না!" উের তামক তার সমূ্পিথ অংেক্তি হস্তান্তর করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে 
কমরন। আল-যুব্াময়র ব্মল, "আক্তে শুধু্ সমূ্পিথ অংেক্তিই গনমব্া!"  
 

[৩] উের েুহাক্তজরমের তা হস্তান্তর করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন; এোড়াও ক্ততক্তন 
ফাক্ততোর [েুহাম্মমের কনযা] পাক্তরমতাক্তষকক্তিও করায়ত্ত কমরন। গকউ একজন এ ক্তব্ষময় 
তার সামর্ কর্া ব্মল ক্তকন্তু ক্ততক্তন এ ব্যাপামর গকামনা ক্তকেু করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে 
কমরন।  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_9785.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/05/blog-post_23.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/09/blog-post_29.html
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[৪] উের নব্ীর স্ত্রীমের যা প্রোন করমতন, তা হমলা তামের কাযথকলামপর ওপর ক্তেক্তত্ত 
কমর। যয়নাব্ ক্তব্নমত জাহাে তার গখলাফমতর সেময় েৃতুযব্রি কমরন ও ক্ততক্তন তার 
উত্তরাক্তধ্কারীমের তার অংে েুি হমস্ত প্রোন কমরন। তা ক্তব্ক্রয় ব্া োন কমর যা ক্তকেু 
তারা গপমত পামর তা গ্রহি করার অনুেক্তত ক্ততক্তন তামের প্রোন কমরন। ক্ততক্তন তার 
অংে তার সেস্ত উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে হস্তান্তর কমরন, ক্তকন্তু গস োড়া অনয কারও 
জনয ক্ততক্তন তা করার অনুেক্তত প্রোন কমরনক্তন।  
 

গকউ তার অংে ক্তব্ক্রয় করমল খক্তরো গসই অংমের ক্তব্ক্তক্রর অনুমোেন োমন ক্ততক্তন 
অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন। ক্ততক্তন ব্মলন, "এই ক্তব্ষয়ক্তি অজানা। ক্তহসযার অংেগ্রহিকারী 
গকামনা ব্যক্তি যখন েৃতুযব্রি কমর, তখন তার অক্তধ্কার হয় রক্তহত, সুতরাং তামের 
গকান ক্তব্ক্তক্র কীোমব্ অনুমোেন গপমত পামর?" শুধু্োে আল্লাহর নব্ীর স্ত্রীরা যা করমত 
ইো কমরক্তেমলন, তামেরমক ক্ততক্তন তা করার অনুেক্তত প্রোন কমরক্তেমলন। 
 

যখন উসোমনর গখলাফমতর োসন আেল ক্তেল, উসাোর [েুহাম্মমের পাক্তলত পুে যাময়ে 
ক্তব্ন হাক্তরর্ার পুে] সেস্ত অংে উসাো-মক গফরত গেয়া হয়, ক্তকন্তু অনয কারও ব্যাপামর 
তা করা হয়ক্তন। আল-যুব্াময়র তার ো সাক্তফয়ার অংমের ব্যাপামর উসোমনর সমঙ্গ কর্া 
ব্মল, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা গফরত গেনক্তন। ক্ততক্তন ব্মলন, "যখন তুক্তে উেমরর সামর্ কর্া 
ব্মলক্তেমল, তখন আক্তে গতাোর সামর্ উপক্তস্থত ক্তেলাে, উের গতাোমক তা গফরত ক্তেমত 
অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরক্তেমলা, ব্মলক্তেমলা, "এর ক্তকেু অংে নাও।" উের গতাোমক গযিুকু 
ক্তেমত গচময়ক্তেল, আক্তে তার ক্তকেু অংে গতাোমক গেব্; আক্তে গতাোমক গেমব্া েুই-
তৃতীয়াংে ও এক-তৃতীয়াংে গরমখ গেমব্া।" আল-যুব্াময়র ব্মল, "না, আল্লাহর কসে, 
একিা গখজুরও কে নয়; সেস্ত অংেই গফরত োও, নতুব্া তা গতাোর কামে গরমখ 
োও।" 
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ক্তনজ ক্তপতার কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত শুয়াময়ব্ ক্তব্ন তালহা ক্তব্ন আব্েুল্লাহ ক্তব্ন 
আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমেন, ক্ততক্তন যা ব্মলমেন:  
 

যখন আবু্ ব্কমরর েৃতুয হয়,  
[১] তার উত্তরাক্তধ্কারী ক্তেল তার পুেরা, যারা তার খায়ব্ামরর অংেক্তি গ্রহি কমর - 
উের ও উসোমনর গখলাফমতর আেমল যার পক্তরোি ক্তেল ১০০ ওয়াস্ক (wasq) [প্রায় 
সামড় ১৯ গেক্তিক িন।] [3]  
 

[২] তার স্ত্রী উমম্ম রূোন ক্তব্নমত আক্তের ক্তব্ন উয়াময়ক্তের আল-খাক্তনয়া ও হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত 
খাক্তরজা ক্তব্ন যামহে ক্তব্ন আবু্ যুহাময়র-মক তার উত্তরাক্তধ্কারী ক্তহসামব্ ক্তনযুি করা হয় 
ও তামের কামে তার অংেক্তি ক্তনরব্ক্তেন্ন োমব্ পাঠামনা হয়, আব্ে আল-োক্তলক এর 
োসন আেল [৬৮৫-৭০৫ ক্তিস্টাব্দ] ক্তকংব্া তার পর পযথন্ত। অতাঃপর তা ব্ন্ধ কমর 
গেয়া হয়।   
 

আবু্ আব্েুল্লাহ ব্মলমেন: “আক্তে ইব্রাক্তহে ক্তব্ন জাফর গক ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তেলাে, 
‘আল্লাহর নব্ী তাাঁর খায়ব্ামরর এক-পিোংে কামক কামক োন কমরক্তেমলন?’ ক্ততক্তন 
ব্মলমেন, ‘আোমক োড়া অনয কাউমক এ ক্তব্ষময় কখমনাই ক্তজজ্ঞাসা কমরা না। এই 
অংে গর্মক যামক যা প্রোন করা হয়, গস তা পায় তার েৃতুযকাল অব্ক্তধ্। অতাঃপর তা 
তার উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে হস্তান্তর করা হয়। তারা তা ক্তব্ক্তক্র কমর, েরিমপাষমির 
জনয ব্যব্হার কমর ও উপহার স্বরূপ অনযমক োন কমর। আবু্ ব্কর, উের ও উসোমনর 
োসন আেমল এক্তিই হময়ক্তেল’। আক্তে তামক ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তেলাে, ‘কার কাে গর্মক 
তুক্তে এক্তি শুমনে?’ জব্ামব্ গস ব্মল, ‘আোর ক্তপতা ও অনযানয গলাকমের কাে গর্মক।’  
 

আবু্ আব্েুল্লাহ ব্মলমেন: “আক্তে এই ঘিনাক্তি আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন আব্ে আল-
আক্তজজ-এর কামে উমল্লখ কক্তর, ক্ততক্তন ব্মলন, ‘এেন একজন ব্যক্তি যামক আক্তে ক্তব্শ্বাস 
কক্তর, এই ঘিনাক্তি সম্বমন্ধ আোমক যা ব্মলমে তা হমলা, 'আল্লাহর নব্ীর পেী ও 
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অনযানযমের জীক্তব্ত অব্স্থায় যখন তামের গকউ েৃতুযব্রি করমতা, উের তখন তামের 
অংেক্তি ব্ামজয়াপ্ত করমতন।’ অতাঃপর ক্ততক্তন ব্মলন, ‘ক্তহজক্তর ক্তব্ে সামল উেমরর োসন 
আেমল যয়নাব্ ক্তব্নমত জাহাে েৃতুযব্রি কমরন ও ক্ততক্তন তার অংেক্তি ব্ামজয়াপ্ত কমরন; 
অতাঃপর এ ক্তব্ষময় কর্াব্াতথা হয়, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তার উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে তা হস্তান্তর 
করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরন। উের ব্মলমেন, ব্াস্তক্তব্কই আল্লাহর নব্ীর পক্ষ গর্মক 
ঐ ব্যক্তির জীক্তব্তকামল পাক্তরমতাক্তষক ব্রাে ক্তেমলা; ক্তকন্তু ঐ ব্যক্তির েৃতুযর পর গসক্তির 
ওপর তার উত্তরাক্তধ্কারীমের গকামনা অক্তধ্কার ক্তেল না।’ ক্ততক্তন ব্মলন, ‘উেমরর 
গখলাফমতর োসন আেমল এ ক্তব্ষময় এক্তিই ক্তেল তার হুকুে, তার েৃতুযকাল অব্ক্তধ্। 
অতাঃপর উসোন োসনোর গ্রহি কমর। আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামর যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্ার 
জনয পাক্তরমতাক্তষক ক্তনধ্থারি কমরন, যা তার জনয ক্তলক্তখতোমব্ উমল্লখ ক্তেল না; অতাঃপর 
যাময়ে যখন েৃতুযব্রি কমর, আল্লাহর নব্ী তা উসাো ক্তব্ন যাময়ে-মক প্রোন কমরন।’ 
আক্তে ব্মলক্তে: সক্ততযই যারা এই ঘিনাক্তি ব্িথনা কমরমে, তামের ক্তকেু গলাক ব্মলমে: 
উসাো ক্তব্ন যাময়ে তার ক্তপতার এই পাক্তরমতাক্তষমকর ব্যাপামর উের ও উসোমনর কামে 
আমব্েন কমর, ক্তকন্তু তা প্রতযাখযান করা হয়। ক্ততক্তন ব্মলন, ‘আক্তে গতাোমক গযেনক্তি 
অব্ক্তহত করক্তে, ক্তব্ষয়ক্তি ক্তেমলা গতেনই।’ আবু্ আব্েুল্লাহ ব্মলমেন, "ঘিনাক্তি ক্তেল 
এক্তিই।"’ 
 

ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) এর ব্িথনা: 
সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১০, হাক্তেস নম্বর ৩৭৫৯ 
'ইব্মন উের (আল্লাহ তার প্রক্তত সন্তুষ্ট গহান) হইমত ব্ক্তিথত: আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর 
োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) খায়ব্ামরর জক্তেগুমলা হস্তান্তর কমরন (তা গর্মক উৎপন্ন ফল ও 
ফসমলর অংে লামের ক্তনক্তেমত্ত (এই েমতথ), এিাড়াও প্রক্তত ব্ের ক্ততক্তন তাাঁর স্ত্রীমের ১০০ 
ওয়াস্ক ফল ও ফসল প্রোন কমরন: ৮০ ওয়াস্ক গখজুর ও ২০ ওয়াস্ক ব্াক্তলথ। যখন ওের 
খক্তলফা ক্তনযুি হন, ক্ততক্তন খায়ব্ার (জক্তে ও  ােপালা) ো  ব্ামিায়ারা কমর গেন; ও 
ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) স্ত্রীমের এই প্রস্তাব্ গেন গয, তারা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/138-Sahih%20Muslim%20Book%2010.%20Business%20Transactions/12140-sahih-muslim-book-010-hadith-number-3759.html


450 
ধর্মকারী ইবুক 

তামের ক্তনমজমের জনয এখানকার জক্তে ও জলােয়, ক্তকংব্া প্রক্তত ব্ের ব্রােকৃত ঐ 
পক্তরোি (যা তারা গপময় র্ামকন) ফল ও ফসল - এ েুক্তির গয গকান একক্তি পেন্দ 
করমত পামর। তারা এ ব্যাপামর ক্তিধ্াক্তব্েি হয়। তামের গকউ গকউ পেন্দ কমর জক্তে 
ও জলােয়, গকউ গকউ পেন্দ কমর প্রক্তত ব্ের ব্রােকৃত ঐ পক্তরোি ফল ও ফসল। 
আময়ো ও হাফসা ক্তেমলন তামের েমল যারা জক্তে ও জলােয় পেন্দ কমরক্তেমলন।' 

- অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক। 
 
>>> আক্তে উৎমসর আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, উেুি 
েক্তি প্রময়াম  খায়ব্ামরর জনপে-ব্াসীর গয সকল স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা লুণ্ঠন কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো -ব্ামিায়ারা কমর ক্তনময়ক্তেমলন, তা তারা 
গো  কমরক্তেমলন ব্ংে পরস্পরায়। েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় তাাঁর লুমির োমলর অংে 
গর্মক গয অংেগুমলা তাাঁর ক্তনকি আত্মীয়মের োন কমরক্তেমলন, েুহাম্মে গযখামন ক্তনমজ 
েৃত ব্যক্তির অংে তার উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে হস্তান্তর কমরক্তেমলন, েুহাম্মমের ক্তপ্রয় 
অনুসারী উের ইব্মন খাত্তাব্ তা ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন।  
 

েুহাম্মমের েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই এই লুমির োমলর উত্তরাক্তধ্কার ও হস্তান্তর ক্তনময় 
উের ইব্মন খাত্তাব্ েুহাম্মমের একান্ত ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ কী ধ্রমনর 
চরে অব্োননা ও পক্ষপাতেুষ্ট আচরি শুরু কমরক্তেমলন তা আক্তে উৎমসর এই ব্িথনায় 
অতযন্ত স্পষ্ট (এ ক্তব্ষময়র আরও আমলাচনা 'ফাোক' অধ্যাময় করা হমব্); ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর, উের ইব্মন খাত্তাব্ ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন েুহাম্মমের 
ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর গলাকমের অংেগুমলা। ক্ততক্তন ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন েুহাম্মমের ক্তনজ 
কনযা ফাক্ততো ক্তব্নমত েুহাম্মে, ফুপু সাক্তফয়া ক্তব্নমত আব্েুল েুত্তাক্তলব্, চাচামতা োই 
জাফর ইব্মন আবু্ তাক্তলব্, পাক্তলত পুে যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরর্া ও অনযানযমের পাক্তরমতাক্তষক। 
আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও আল-যুব্াময়মরর ব্ারংব্ার অনুমরাধ্ উের প্রতযাখযান 
কমরক্তেমলন অব্লীলায়!  
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অনযক্তেমক, আবু্ ব্কমরর েৃতুযর পর আবু্ ব্কমরর লুমির োমলর অংেক্তি তার 
উত্তরাক্তধ্কারীরা গো  কমরক্তেমলন ব্ংে পরস্পরায়, উের ও অনযানয উোইয়া 
োসনকতথার প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ। গয যুক্তিমত উের তার প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ েুহাম্মমের 
ক্তনজস্ব পক্তরব্ামরর গলাকমের উত্তরাক্তধ্কারীমের ব্ক্তিত কমরক্তেমলন, গসই একই যুক্তিমত 
আবু্ ব্কমরর উত্তরাক্তধ্কারীরা ক্তক গকামনাোমব্ েৃত আবু্ ব্কমরর লুমির োমলর 
োক্তলকানার ক্তহসযা গপমত পামরন? আবু্ ব্কমরর পক্তরব্ামরর প্রক্তত ওের ইব্মন খাত্তামব্র 
ব্োনযতার কারি কী, তার আমলাচনা 'উের ইব্মন খাত্তামব্র কাপুরুষতা (পব্থ-১৩২)!" 
পমব্থ করা হময়মে। 
 

েুহাম্মে ক্তক তাাঁর জীব্েোয় ঘুিাক্ষমরও কল্পনা করমত গপমরক্তেমলন গয, তাাঁর েৃতুযর 
অব্যব্ক্তহত পমরই তাাঁর একান্ত ক্তনজস্ব পক্তরব্ার সেসযমের ওপর তাাঁরই ক্তপ্রয় অনুসারীরা 
এেনই প্রতযক্ষ অব্োননা ও পক্ষপাত েুষ্ট ক্তনপীড়ন শুরু করমব্ন?   
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
প্রাসক্তঙ্গক অংে সংযুি করক্তে। 
 

The detailed continued narrative of Al-Waqidi (748-822 AD): [1] 
‘------ Muṣ‛ab b. Thābit related to me from Yazīd b. Rūmān from 
‛Urwa b. al-Zubayr that Abū Bakr, ‛Umar and ‛Alī gave these 
portions to the orphans and the poor. Some of them said that it was 
used for weapons and equipment in the way of God. Those food 
provisions were taken as the payment of the Messenger of God 
during his life, and during the caliphates of Abū Bakr, ‛Umar, 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_54.html
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‛Uthmān and Mu‛āwiya—may God bless them. When it was Yaḥyā 
b. al-Ḥakam he increased the payment by a sixth of the amount, 
and he gave the people from the payment that was increased. Then 
Abān b. ‛Uthmān increased it and he gave them with that. Among 
those who were provided with subsistence were those who died or 
were killed. During the life of the Prophet and Abū Bakr, one’s 
provision was transfered to one’s heirs. 
 

When it was under the guardianship of ‛Umar b. al-Khaṭṭāb he 
took the provisions from those who died and did not transfer them. 
He took the provisions of Zayd b. Ḥāritha, and Ja‛far b. Abī Ṭālib. 
‛Alī b. Abī Ṭālib spoke to him [Page 698] about it, but he refused. 
When he took the provisions of Safīyya bt. ‛Abd al-Muṭṭalib, al-
Zubayr spoke to him about that, and was harsh, but he refused to 
hand it to him. When he insisted, he said, “I will give you some of 
it.” Zubayr said, “No, by God, do not hold back a single date and 
keep it from me!” ‛Umar refused to submit all of it to him. al-Zubayr 
said, “I will only take all of it!” ‛Umar refused to return it to the 
Muhājirūn; and he also took from the provisions of Fātima. Someone 
talked to him about it but he refused to act. 

 

‛Umar gave the wives of the Prophet according to their actions. 
Zaynab bt. Jaḥsh died during his caliphate, and he gave a free hand 
concerning her inheritance. He permitted what they made by sale 
or gift. He transferred that to all of her heirs but he did not permit 
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that for other than her. He refused to allow the sale of those who 
sold their provisions. He said, “This thing is not known. When one 
who was supplied with the provisions dies, his rights become void, 
so how can their sale be permitted?” Only the wives of the 
Messenger of God were permitted to do what they did. 

 

When it was the caliphate of ‛Uthmān, all of Usāma’s portion was 
returned to Usāma, but not to the others. al-Zubayr spoke to 
Uthmān about the provision of his mother, Ṣafiyya, but he would 
not return it. He said “I was present with you when you spoke to 
‛Umar, and ‛Umar refused you, saying, ‘Take some of it.’ I will give 
you some of what ‛Umar turned in to you; I will give you two thirds 
and keep a third.” al-Zubayr said, “No by God, not a single date; 
submit all of it, or keep it.” 

 

Shu‛ayb b. Ṭalḥa b. ‛Abdullah b. ‛Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr 
related to me from his father, who said: When Abū Bakr died, his 
sons were his heirs and they took his provisions from Khaybar—a 
hundred wasq during the caliphate of ‛Umar and ‛Uthmān. His wives 
Umm Rūmān bt. ‛Āmir b. ‛Uwaymir al-Kināniyya and Ḥabība bt. 
Khārija b. Zayd b. Abī Zuhayr were appointed heirs, [Page 699] and 
his portion continued to flow to them until it was the time of ‛Abd 
al-Malik or after him. Then it was stopped. 
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Abū ‛Abdullah said: I asked Ibrāhīm b. Ja‛far, “To whom did the 
Messenger of God give from the fifth of Khaybar?” He said, “Do not 
ask any one but me about it ever. One who was given from it 
received the provision until he died. Then it was transferred to those 
who were his heirs. They sold it and ate it and gave gifts. This was 
during the time of Abū Bakr and ‛Umar and ‛Uthmān.” I said, “From 
whom did you hear that?” He replied, “From my father and others 
of my people.” Abū ‛Abdullah said: I mentioned this tradition to 
‛Abd al-Raḥmān b. ‛Abd al-Azīz, and he said, “One whom I trust 
informed me about the tradition that ‛Umar kept those provisions 
when they died, during the life of the wives of the Prophet and 
others of them.” Then he said: Zaynab bt. Jaḥsh died in the year 
twenty during the caliphate of ‛Umar, and he kept her portion, and 
it was talked about, but he refused to give her heirs. ‛Umar said 
that indeed there was provision from the Prophet during the 
person’s life; but that when the person died his heirs had no right 
to it. He said: That was the command about that during the caliphate 
of ‛Umar until his death. Then ‛Uthmān took charge. The Prophet 
had made provision for Zayd b. Ḥāritha from Khaybar, which was 
not written for him, and when Zayd died the Prophet gave it to 
Usāma b. Zayd. I said: Indeed, some who narrate about it say: Usāma 
b. Zayd spoke to ‛Umar and ‛Uthmān about the provision of his 
father but he was refused. He said: It was not except as I inform 
you. Abū ‛Abdullah said, “This is the affair.” ------ 
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[2] োোর ইব্মন রাক্তেে (৭১৪-৭৭০ ক্তিস্টাব্দ] ক্তেমলন েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ ক্তিস্টাব্দ) এর 
সেসােক্তয়ক এক ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে স্কলার ও ইব্মন ক্তেহাব্ আল যুহরীর (েৃতুয ৭৪২ সাল) োে। 
[3] One Wasq = 60 Saâ = 252.3456 Liter (194.3 Kilogramm)  
১০০ ওয়াস্ক =১০০x১৯৪ ক্তকমলাগ্রাে = ১৯,৪০০ ক্তকমলাগ্রাে = প্রায় সামড় ১৯ গেক্তিক িন।  
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasq 
[4] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১০, হাক্তেস নম্বর ৩৭৫৯ 
‘Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported: Allah's Messenger (may peace 
be upon him) handed over the land of Khaibar (on the condition) of the share of 
produce of fruits and harvest, and he also gave to his wives every year one 
hundred wasqs: eighty wasqs of dates and twenty wasqs of barley. When 'Umar 
became the caliph he distributed the (lands and trees) of Khaibar, and gave option 
to the wives of Allah's Apostle (may peace be upon him) to earmark for themselves 
the land and water or stick to the wasqs (that they got) every year. They differed 
in this matter. Some of them opted for land and water, and some of them opted 
for wasqs every year. 'Aisha and Hafsa were among those who opted for land and 
water.’ 

 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/de.wikipedia.org/wiki/Wasq
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/138-Sahih%20Muslim%20Book%2010.%20Business%20Transactions/12140-sahih-muslim-book-010-hadith-number-3759.html


456 
ধর্মকারী ইবুক 

১৫২: খায়ব্ার যুদ্ধ- ২৩ (মেষ পব্থ): রি েূলয! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত োক্তব্বে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর জনপমের 
ওপর অতক্তকথত আক্রেমি তাাঁমেরমক খুন, জখে ও ব্ন্দী করার পর তাাঁমের গয েূ-সম্পে 
লুণ্ঠন ও হস্ত ত কমরক্তেমলন, তা তারা কীোমব্ ব্ংে পরস্পরায় গো  কমরক্তেমলন; 
েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় তাাঁর খায়ব্ামরর লুমির োমলর ক্তহসযা গর্মক তাাঁর একান্ত ক্তনকি 
আত্মীয়মের গয সম্পে প্রোন কমরক্তেমলন, তাাঁর েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই তাাঁর গকান 
অনুসারীরা তা ব্ামজয়াপ্ত কমর তাাঁমেরমক গসই সম্পে গর্মক ব্ক্তিত কমরক্তেমলন; এই 
কমেথ তারা কী অজুহাত উত্থাপন কমরক্তেমলন; তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। 
খায়ব্ামরর জনপেব্াসীমের ওপর েুহাম্মমের এই আগ্রাসী আক্রেি ও ক্তব্জয় গকতমনর 
রি-েূলয কত ক্তেল, তার আংক্তেক আমলাচনা “রমির গহাক্তল গখলা - ‘নাইে’ েু থ েখল!” 
পমব্থ করা হময়মে। আক্তে উৎমস এ ক্তব্ষময় ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন েুহাম্মে 
ইব্মন ইোক ও আল-ওয়াক্তকক্তে। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) অব্যাহত ব্িথনা: [1] [2]  
পূব্থ প্রকাক্তেমতর (পব্থ-১৫১) পর: 
 

‘খায়ব্ামর গয সকল েুসলোনরা েক্তহে হময়ক্তেমলন তামের নাে: 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/12/blog-post_51.html
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কুরাইে েমধ্য, উোইয়া ক্তব্ন আব্েু োেস গ াে ও তামের ক্তেে:  
[১] রাক্তব্য়া ক্তব্ন আখহাে ক্তব্ন সাখব্ারা ক্তব্ন আের (আল-ওয়াক্তকক্তে: ''যামক আল-
নািায় [পব্থ-১৩৮] হতযা কমরক্তেমলন আল-হাক্তরর্ নামের এক ইহুক্তে), 
[২] রাইফা ক্তব্ন আক্তের ক্তব্ন ঘানে ক্তব্ন েুোন ক্তব্ন আসাে,  
[৩] র্াক্তকফ ক্তব্ন আের (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'যামক হতযা কমরক্তেমলন উসাময়র নামের 
এক ইহুক্তে), ও  
[৪] রাক্তফয়া ক্তব্ন োসরুহ (আল-ওয়াক্তকক্তে: ''যামক হতযা কমরক্তেমলন আল-হাক্তরর্ 
নামের এক ইহুক্তে [পব্থ-১৩৩])। 
 

ব্ানু আসাে ক্তব্ন আব্ে আল-উজ্জা গ ামের: 
[৫] আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আল-হুব্াময়ব্। 
 

আনসারমের েমধ্য, ব্ানু সাক্তলো গ ামের েুই জন: 
[৬] ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা ক্তব্ন ো'রুর - যার েৃতুয হময়ক্তেল আল্লাহর নব্ীমক হতযা 
গচষ্টায় উমেমেয পক্তরমব্ক্তেত ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত গেড়ার োংস েক্ষমির কারমি [পব্থ-১৪৫], ও 
[৭] ফুোময়ল ক্তব্ন আল-নুোন। 
 

ব্ানু যুরাময়ক গ ামের: 
[৮] োসুে ক্তব্ন সা'ে ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন খালাো ক্তব্ন আক্তের ক্তব্ন যুরাময়ক (আল-
ওয়াক্তকক্তে: 'যামক হতযা কমরক্তেমলন োরহাব্' [পব্থ-১৩৪])। 
 

ব্ানু আউস গ ামের অন্তেুথি ব্ানু আব্েুল-আেহাল গ ামের: 
[৯] োহেুে ক্তব্ন োসলাো [পব্থ-১৩০] ক্তব্ন খাক্তলে ক্তব্ন আক্তে ক্তব্ন োময়ো ক্তব্ন হাক্তরর্া 
ক্তব্ন আল-হাক্তরর্, ও  
[১০] তামের ক্তেে ব্ানু হাক্তরর্া গ ামের এক গলাক। 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_253.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_253.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_98.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_98.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_964.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_91.html
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ব্ানু আের ক্তব্ন আউফ গ ামের: 
[১১] আবু্ গেইয়াহ ক্তব্ন র্াক্তব্ত ক্তব্ন আল-নুোন ক্তব্ন উোইয়া ক্তব্ন ইেরুল-কাময়স 
ক্তব্ন র্ালাব্া ক্তব্ন আের ক্তব্ন আউফ; 
[১২] আল-হাক্তরর্ ক্তব্ন হাক্ততব্; 
[১৩] উরওয়া ক্তব্ন েুররা ক্তব্ন সুরাকা [পব্থ-১৩৬]; 
[১৪] আউস ক্তব্ন আল-কাময়ে; 
[১৫] উনাময়ফ ক্তব্ন হাক্তব্ব্;  
[১৬] র্াক্তব্ত ক্তব্ন আর্লা, ও 
[১৭] তালহা। 
 

ব্ানু ক্ত ফার গ ামের: 
[১৮] উোরা ক্তব্ন উকব্া - গয তীর-ক্তব্দ্ধ হময়ক্তেল। 
 

ব্ানু আসলাে গ ামের: 
[১৯] আক্তের ক্তব্ন আকওয়া (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'ক্তযক্তন নাইে েুম থ ক্তনমজক্তনমজই আহত 
হন, আল-রাজী নােক স্থামন তামক ও োহেুে ক্তব্ন োসলাো গক একই কব্মর োফন 
করা হয়।')। 
[২০] গেষপালক আল-আসওয়াে (খায়ব্ারব্াসী এক গেষপালক), যার নাে ক্তেল 
আসলাে। [2]   
 

ইব্মন ক্তেহাব্ আল-যুহক্তর হইমত প্রাপ্ত তর্য গোতামব্ক খায়ব্ামর যারা েক্তহে 
হময়ক্তেমলন তামের েমধ্য ক্তেমলন: 
 

[২১] োসুে ক্তব্ন রাক্তব্য়া, আল-কারা অিমলর ব্ানু যুহরা গ ামের এক ক্তেে; ও 
[২২] আউস ক্তব্ন কাতাো, ব্ানু আের ক্তব্ন আউফ গ ামের এক আনসার।’  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/08/blog-post_83.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
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- অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্িথনা: [2] 
 
আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনা েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্িথনারই অনুরূপ। তাাঁর 
ব্িথনা েমত েুসলোনমের গোি ক্তনহমতর সংখযা ক্তেল ১৫ জন। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 
ব্িথনায় শুধু্ েুসলোনমেরই নাে ও গ াে পক্তরচয়সহ ক্তনহমতর সংখযার উমল্লখ আমে; 
ইহুক্তেমের ক্তনহমতর সংখযার ক্তব্ষয়ক্তি তাাঁর ব্িথনায় অনুপক্তস্থত। অনযক্তেমক, আল-ওয়াক্তকক্তে 
তাাঁর ব্িথনায়  ক্তনহত ইহুক্তেমের গোি সংখযা উমল্লখ কমরমেন, "৯৩ জন ইহুক্তে পুরুষমক 
হতযা করা হময়ক্তেল!" 
 

েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের খায়ব্ার আগ্রাসমনর সংক্তক্ষপ্তসার: 
 
আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, 
তা হমলা খায়ব্ামরর জনপেব্াসী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর আক্রেি করমত 
আমসনক্তন। ব্রাব্মরর েতই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরাই ক্তেমলন আক্রেিকারী (পব্থ-
১৩০)! েুহাম্মে তাাঁর হুোইক্তব্য়া যাোয় অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের অতযন্ত হতাোগ্রস্ত 
পক্তরক্তস্থক্তত গর্মক উত্তরি ও তাাঁর নব্ী-ম ৌরব্ ও গনতৃত্ব পুনাঃপ্রক্ততষ্ঠার প্রময়াজমন 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর প্রাক্কামল 'সুরা আল-ফাতাহ' রচনার োধ্যমে 
তাাঁর ঐ অনুসারীমের গয লুমির োমলর ওয়াো প্রোন কমরক্তেমলন (পব্থ-১২৪), তারই 
পূিথতা প্রোমনর প্রময়াজমন খায়ব্ামরর এই ক্তনরপরাধ্ সম্পেোলী জন মির ওপর 
েুহাম্মমের এই আগ্রাসী আক্রেি! খায়ব্ামর অক্তধ্ক্তষ্ঠত এই ইহুক্তে জনপেব্াসীর অমনমকই 
ক্তেমলন েুহাম্মমের আগ্রাসমনর ক্তেকার হময় েক্তেনা গর্মক ক্তনব্থাক্তসত ব্ক্তন নাক্তের গ ামের 
গলামকরা [পব্থ: ৭৫]। 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_91.html
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েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই হােলাক্তি ক্তেল "অতক্তকথত!" খায়ব্ামরর জনপেব্াসীর 
অক্তত প্রতুযমষর ঘুমের আমেজ যখন তখনও কামিক্তন, গকাোল ও েুক্তড় ক্তনময় ক্তকেু শ্রক্তেক 
গশ্রিীর োনুষরা যখন সমব্ োে কামজ গব্র হময়মেন, তখন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
অতক্তকথমত তাাঁমের ওপর এই নৃেংস আক্রেিক্তি চালান। তাাঁরা এই হােলাকারীমের 
গেখমত গপময় "েুহাম্মে ও তার ব্াক্তহনী", ব্মল চীৎকার কমর গলাকমের সতকথ করমত 
করমত গেৌমড় পাক্তলময় এমস তাাঁমের েু থ েমধ্য আশ্রয় গনন। আর েুহাম্মে তাাঁর 
অনুসারীমের ক্তনময় "আল্লাহু আকব্র! খায়ব্ার ধ্বংস হময়মে!" ব্মল তাাঁমের ওপর 
আক্রেি চালায়। এই আক্রেিকামল তামের ক্তসংহনাে ক্তেল "হতযা কমরা হতযা কমরা!" 
 

অতক্তকথত আক্রেমির ধ্াক্কা কাক্তিময় ওঠার পর খায়ব্ারব্াসী তাাঁমের ক্তনমজমের জীব্ন ও 
সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায় তাাঁমের েু থ-েধ্য গর্মক েুসলোনমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরাধ্  মড় 
তুমলক্তেমলন (পব্থ-১৩২)। অক্তব্শ্বাসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের ক্তব্পুল সংখযক আগ্রাসী যুদ্ধ 
ক্তব্গ্রমহ ক্তব্ক্তেন্ন সেময় আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ গযেন ব্ীরমত্বর পক্তরচয় ক্তেময়ক্তেমলন, 
খায়ব্ামরর এই আগ্রাসী হোলাও তার ব্যক্ততক্রে ক্তেল না (পব্থ-১৩৩)! 
 

খায়ব্ার আগ্রাসমনর প্রাক্কামল ব্ানু আসলাে গ ামের অন্তেুথি ব্ানু সাহে গ ামের 
গলামকরা েুহাম্মমের কামে এমস যখন তামের েুরব্স্থার কর্া জানায়, তখন েুহাম্মে 
তামের েুরব্স্থার কর্া শুমন আল্লাহর কামে গোয়া কমরন এই ব্মল গয, আল্লাহ গযন 
তামেরমক খায়ব্ামরর সব্মচময় খােয ও সম্পেোলী েু থক্তি েখমলর ব্যব্স্থা কমর তার 
গেতমরর সেস্ত খােয ও সম্পে লুণ্ঠন কারার গতৌক্তফক োন কমরন! ব্ানু আসলাে গ ােক্তি 
ক্তেমলা েুহাম্মমের সামর্ গজািব্দ্ধ ব্ানু গখাজা গ ামেরই এক অংে ('হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: 
চুক্তি েঙ্গ -পাাঁচ’)। উেুি েক্তি প্রময়াম  অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর আক্রেি চাক্তলময় 
তাাঁমেরমক খুন, জখে, োস ও গযৌনোসীকরি, সম্পে লুণ্ঠন, তাাঁমের ধ্মর ক্তনময় এমস 
েুক্তিপি োক্তব্; ইতযাক্তে সেস্তই েুহাম্মমের প্রচাক্তরত ও প্রক্ততক্তষ্ঠত েতব্ামে 'ক্তজহাে' নামের 
সব্থমশ্রষ্ঠ সৎকমেথর অংে (পব্থ-১৩৫)।  
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অোনুক্তষক নৃেংসতায় নাইে েু থ েখমলর পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আল-সাব্ 
ক্তব্ন েুয়াধ্ েু থ েখল কমরন (পব্থ-১৩৭)। এই েু থক্তি েখমলর সেয় তারা েুহুেুথহু উচ্চস্বমর 
"আল্লাহু আকব্র" ব্াকযক্তি ব্যব্হার কমরন! েুহাম্মে অনুসারীমের এই েুহুেুথহু "আল্লাহু 
আকব্র" ক্তচৎকার ইহুক্তেমের েক্তিমক েুব্থল কমর গেয় ও তাাঁরা েীক্ততগ্রস্ত অব্স্থায় 
চতুক্তেথমক পলায়ন কমরন। তাাঁমের েমধ্য যারা েুসলোনমের সমু্মমখ আমস, তাাঁমের 
সব্াইমক করা হয় খুন (পব্থ-১৩৬)। যারা পাক্তলময় গযমত ব্যর্থ হয় তামেরমক করা হয় 
ব্ক্তন্দ।  খায়ব্ামরর আল-নািা নােক স্থামন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সব্থমেষ গয েু থক্তি 
েখল কমর ক্তনময়ক্তেমলন, তা হমলা "কালাত আল-যুব্াময়র" েু থক্তি। েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের আগ্রাসী আক্রেমির ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততমরামধ্ ব্যর্থ হময় আল-নাইে, আল-সাব্ 
ক্তব্ন েুয়াধ্ ও নািায় অব্ক্তস্থত অনযানয েুম থর প্রায় সকল ইহুক্তেরা পাক্তলময় এই েু থে 
েুম থ আশ্রয় গনন। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই েু থক্তি চাক্তরক্তেক গর্মক গঘরাও কমর 
রামখন, ইহুক্তেরা এই েু থ েমধ্য অব্রুদ্ধ হময় পমড়ন। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
'কালাত আল-যুব্াময়র' েু থক্তি অব্রুদ্ধ কমর গরমখক্তেমলন ক্তঠকই, ক্তকন্তু তারা তার ক্তেতমর 
প্রমব্মের ব্যব্স্থা করমত পামরনক্তন। তাই েুহাম্মে এই েুম থর সমু্মমখ পাহারার ব্যব্স্থা 
কমরন ও গয ইহুক্তেরায় তামের সমু্মমখ আমস তাাঁমের সকলমকই কমরন খুন! অতাঃপর 
ঘাযযাল নামের এক ব্যক্তির পরােমেথ েুহাম্মে তাাঁমের একোে পাক্তনর উৎসক্তি ব্ন্ধ কমর 
গেন। পাক্তনব্ক্তিত অব্স্থায় সকল ব্য়মসর ক্তেশু-ক্তকমোর,  েথব্তী েক্তহলা ও বৃ্দ্ধ-অক্ততবৃ্দ্ধ 
োনুষরা ক্তপপাক্তসত অব্স্থায় ক্ততমল ক্ততমল কষ্ট গো  কমরন! অতাঃপর তাাঁরা তা সহয 
করমত না গপমর েুহাম্মমের কামে আত্মসেপথি কমরন (পব্থ-১৩৮)। 
 

আল-নািার েু থগুমলা খাক্তল কমর ইহুক্তেরা তাাঁমের নারী ও ক্তেশুমের আল-কাক্ততব্া নােক 
স্থামন পাক্তঠময় ক্তেময়ক্তেমলন। আল-ক্তনযার েু থ েমধ্য গয অল্প সংখযক নারী অব্স্থান 
কমরক্তেমলন, তাাঁমের েমধ্য ক্তেমলন সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্ (পব্থ-১২৪), তাাঁর 
কাক্তজন ও আরও ক্তকেু তরুিী। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সাক্তফয়া, তাাঁর কাক্তজন ও 
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অনযানয যুব্তী গেময়মের আল-ক্তেইক এ অব্ক্তস্থত আল-ক্তনযার েু থ গর্মক হস্ত ত 
কমরক্তেমলন (পব্থ-১৩৯)। তাাঁমেরমক ব্ন্দী করার পর েুহাম্মে আল-কাক্ততব্া, আল-
ওয়াক্ততহ, আল-সুলাক্তলে নােক স্থামনর গলাকমের ওপর আক্রেি চালান। আল-কাক্ততব্ার 
আল-কােুস েু থক্তি গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অনযানয নারী ও ক্তেশুমের ব্ন্দী 
কমরন। আল-কাক্ততব্ায় ক্তেমলা েুই হাজামরর ও গব্েী ইহুক্তে, তামের েক্তহলা ও সন্তানরা। 
আল-কাক্ততব্ার আক্রান্ত জনপেব্াসী যখন উপলক্তব্ধ কমরন গয, যক্তে তাাঁরা আত্মসেপথি 
না কমরন, তমব্ েুহাম্মে তাাঁমেরমক ধ্বংস কমর গফলমব্ন, তখন তাাঁরা েুহাম্মমের কামে 
তাাঁমের প্রািক্তেক্ষার আমব্েন কমরন। েুহাম্মে তাাঁমের প্রািক্তেক্ষার আমব্েন েেুর কমরন 
এই েমতথ গয, তাাঁরা তাাঁমের পক্তরমধ্য় ব্স্ত্র-সােগ্রী ও পক্তরক্তহত  হনাগুমলা োড়া তাাঁমের 
স্থাব্র ও অস্থাব্র সেস্ত সম্পক্তত্ত েুহাম্মমের কামে হস্তান্তর করমব্ন। ক্তনমজমের প্রািরক্ষার 
আকুক্ততমত তাাঁরা এই প্রস্তামব্ রাক্তজ হন (পব্থ-১৪০)। 
 

>> সাক্তফয়ার ক্তপতা হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্-মক হতযা করা হময়ক্তেল ব্ক্তন কুরাইজা  িহতযার 
ক্তেনক্তিমত (পব্থ: ৯১-৯২)! নব্ব্ধূ্ র্াকা অব্স্থায় সেয ক্তব্ব্াক্তহত সাক্তফয়ার স্বােী ক্তকনানা 
ক্তব্ন আল-রাক্তব্ গক করা হয় ক্তনযথাতন ও খুন! ক্তকনানা ক্তব্ন আল-রাক্তব্ ক্তব্ন আবু্ল 
হুকাময়ক নামের এই গলাকক্তির অপরাধ্ ক্তেমলা এই গয, ক্ততক্তন তার পক্তরব্ামরর সক্তিত 
ধ্নোণ্ডার েুহাম্মমের করাল গ্রাস গর্মক রক্ষা করার গচষ্টা কমরক্তেমলন(পব্থ-১৪১)! তাাঁমক 
অোনুক্তষক ক্তনষু্ঠরতায় ক্তনযথাতন করার জনয েুহাম্মে তাাঁর ফুপামতা োই আল-যুব্াময়র-
গক হুকুে কমরন, যতক্ষমি না ক্তকনানা তার কামে যা ক্তকেু আমে তার সব্ক্তকেুর সন্ধান 
জানায়। এক জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তাাঁর বু্মক ক্তব্দ্ধ করা হয়! অতাঃপর েুহাম্মে তাাঁমক েুহাম্মে 
ক্তব্ন োসলাো নামের আর এক অনুসারীর কামে হস্তান্তর কমরন, েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো 
তামক হতযা কমর। ক্তকনানার োইমকও ক্তনযথাতন করা হয়, অতাঃপর তাাঁমক হতযা করার 
জনয ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা নামের েুহাম্মমের আর এক অনুসারীর কামে হস্তান্তর করা 
হয়!  
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সাক্তফয়া-মক প্রর্মে গযৌন-োসী ক্তহসামব্ হস্ত ত কমরক্তেমলন ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ নামের 
েুহাম্মমের এক অনুসারী। তাাঁর গসৌন্দমযথর খব্র যখন েুহাম্মেমক অব্ক্তহত করামনা হয়, 
েুহাম্মে তাাঁমক ধ্মর ক্তনময় আসার জনয গব্লালমক ক্তনময়া  কমরন। সাক্তফয়ার স্বােী ও 
অনযানয আত্মীয়-স্বজনসহ গয সকল গলাকমেরমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা হতযা 
কমরক্তেমলন, তাাঁমের লামের পাে ক্তেময় গব্লাল তাাঁমক ও তাাঁর কাক্তজন-মক েুহাম্মমের 
কামে ধ্মর ক্তনময় আমসন। েুহাম্মে হুকুে কমরন গয সাক্তফয়া-মক গযন তাাঁর গপেমন রাখা 
হয় ও ক্ততক্তন তাাঁর ক্তঢলা ব্ড় জাোিা তাাঁর ওপর ক্তনমক্ষপ কমরন, যামত েুসলোনরা জানমত 
পামর গয, ক্ততক্তন তাাঁমক তাাঁর ক্তনমজর জনয পেন্দ কমরমেন (পব্থ-১৪২)।  
 

অতাঃপর েুহাম্মে সাক্তফয়া-মক গয েু’ক্তি প্রস্তাব্ গেন, তা হমলা, সাক্তফয়া তাাঁর ধ্মেথ অক্তব্রত 
গর্মক েুহাম্মমের গযৌনোসী ক্তহসামব্ ব্াক্তক জীব্ন কািামত পামর, ক্তকংব্া ক্ততক্তন েুহাম্মমের 
ধ্েথ গ্রহি কমর তাাঁর স্ত্রী ক্তহসামব্ ব্াক্তক জীব্ন অক্ততব্াক্তহত করমত পামর। সাক্তফয়া 
েুহাম্মমের ক্তিতীয় প্রস্তাব্ক্তি গ্রহি কমরন। ক্তব্ক্তনেময় েুহাম্মে তাাঁমক েুি কমরন ও ক্তব্ব্াহ 
কমরন। সাক্তফয়ার ক্তব্ব্ামহর গোহরানা ক্তেল তাাঁর োসত্ব হমত েুক্তি লাে(পব্থ-১৪৩)! 
অতাঃপর, আনাস ক্তব্ন োক্তলমকর োতা উমম্ম সুলাক্তলে ক্তব্নমত ক্তেলহান সপ্তেেী 
সাক্তফয়ামক সুন্দর োমব্ সাক্তজময় ৫৮ ব্ের ব্য়স্ক েুহাম্মমের ব্াসর রামতর জনয উপযুি 
কমরন; েুহাম্মে তাাঁমক সমঙ্গ ক্তনময় তাাঁর তাাঁবু্মত ব্াসর রাত উেযাপন কমরন।  
 

েুহাম্মে যখন সাক্তফয়া-মক ক্তনময় ব্াসর রাত উেযাপন করক্তেমলন, তখন েুহাম্মমের 
অজ্ঞামত আবু্ আইয়ুব্ নামের েুহাম্মমের এক ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারী তরব্াক্তর সমেত সারা 
রাক্তে যাব্ত েুহাম্মমের ঐ তাাঁবু্ক্তি প্রেক্তক্ষি কমর তাাঁমক প্রহরা গেন, যতক্ষমি না সকাল 
হয়। পরক্তেন প্রতুযমষ েুহাম্মে যখন আবু্ আইয়ুব্-মক গসখামন গেখমত পান, ক্ততক্তন তাাঁমক 
ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত চান গয, কী উমেমেয আবু্ আইয়ুব্ এই কাজক্তি কমরমেন। আবু্ 
আইয়ুব্ জব্ামব্ ব্মলন গয, সাক্তফয়া েুহাম্মমের সমঙ্গ র্াকায় ক্ততক্তন ক্তেমলন আেংকাগ্রস্ত 
এই কারমি গয, েুহাম্মে সাক্তফয়ার ক্তপতা, োই, চাচা-োো-ফুপা, স্বােী ও অনযানয 
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আত্মীয়স্বজনমের হতযা কমরমেন। ক্ততক্তন েুহাম্মমের জীব্ন আেংকায় আতেগ্রস্ত হময় 
পমড়ক্তেমলন এই গেমব্ গয, সাক্তফয়া প্রক্ততক্তহংসার ব্েব্তথী হময় েুহাম্মেমক হতযা করমত 
পামর। এই োব্নায় ক্ততক্তন এত গব্ক্তে উক্তিে ক্তেমলন গয, েুহাম্মে গক রক্ষার গচষ্টায় ক্ততক্তন 
সারা রাক্তে গজম  েুহাম্মমের প্রহরায় ক্তনযুি ক্তেমলন (পব্থ-১৪৪)। 
 

>> খায়ব্ার জনপেব্াসীমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গয সীোহীন নৃেংসতা 
প্রেেথন কমরক্তেমলন, তারই প্রক্ততক্তক্রয়ায় েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টার সম্ভাব্না ক্তেল 
প্রতযাক্তেত। যখন েুহাম্মে খায়ব্ার ক্তব্জয় কমরন যয়নাব্ ক্তব্নমত আল-হাক্তরর্ নামের 
এক ইহুক্তে েক্তহলা তাাঁর এক গেড়া জমব্হ কমর তার োংমস ক্ষেতাসম্পন্ন ক্তকেু ক্তব্ষ 
ক্তেক্তশ্রত কমরন। অতাঃপর ক্ততক্তন এই খাব্ারক্তি উপহার স্বরূপ েুহাম্মেমক প্রোন কমরন। 
েুহাম্মে ও তাাঁর ক্তকেু অনুসারী ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত খাব্ারক্তি েক্ষি কমরন। গসই খাব্ার গখময় 
ক্তব্ের ক্তব্ন আল-ব্ারা নামের এক েুহাম্মে অনুসারী গসখামনই ক্তনহত হন। েুহাম্মে গসই 
যাোয় প্রামি গব্াঁমচ যান! অতাঃপর েুহাম্মে যয়নাব্মক ধ্মর ক্তনময় এমস জানমত চান গয, 
কী কারমি ক্ততক্তন তাাঁমক হতযা গচষ্টা কমরক্তেমলন। যয়নাব্ জব্ামব্ ব্মলন গয, ক্ততক্তন 
েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টা কমরক্তেমলন এই কারমি গয, েুহাম্মে তাাঁর ক্তপতা আল-হাক্তরর্, 
চাচা ইয়াসার, োই যাক্তব্র ও অসুস্থ স্বােী সাললাে ক্তব্ন ক্তেেকাে গক খুন কমরমে; তাাঁর 
গলাকমের সম্পে লুণ্ঠন কমরমে! তাাঁর গলামকরা গযন েুহাম্মমের কাে গর্মক পক্তরোি 
গপমত পামরন, এই অক্তেপ্রাময়ই ক্ততক্তন েুহাম্মেমক হতযা গচষ্টা কমরক্তেমলন। অতাঃপর 
েুহাম্মে এই অকুমতােয় েক্তহলা-ক্তি গক হতযার আমেে জাক্তর কমরন। 
 

খায়ব্ামরর এই ক্তব্ষ ক্তেক্তশ্রত খাব্ার গখময় েুহাম্মমের তৎক্ষিাৎ েৃতুযব্রি কমরনক্তন সতয, 
ক্তকন্তু েুহাম্মে তাাঁর েৃতুযকালীন অসুস্থতার সেয় গয প্রচণ্ড কষ্ট গো  কমরক্তেমলন, গয 
ব্যর্ার প্রমকামপ ক্ততক্তন েৃতুয ব্রি কমরক্তেমলন, তার কারি ক্তেল খায়ব্ামরর এই ক্তব্ষ 
ক্তেক্তশ্রত খাব্ার। েুহাম্মমের োষায়, "খায়ব্ামর গয খাব্ারক্তি আক্তে গখময়ক্তেলাে তার সৃষ্ট 
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ব্যর্া আক্তে এখনও অনুেব্ কক্তর, এব্ং এই েুহূমতথ আক্তে যা অনুেব্ করক্তে তা হমলা 
এেন গয গসই ক্তব্মষর প্রক্ততক্তক্রয়া গযন আোর েহাধ্েনীক্তি গকমি গফমলমে(পব্থ-১৪৫)।" 
 

>> খায়ব্ার আক্রেমি েুসলোনরা যা ক্তকেু লুণ্ঠন কমরক্তেমলন তার সেস্তরই এক-
পিোংে ক্তেল েুহাম্মমের জনয ব্রােকৃত। অব্ক্তেষ্ট চার-পিোংমের ক্তহসযা গপময়ক্তেমলন 
হুোইক্তব্য়া অংেগ্রহিকারী েুহাম্মে অনুসারীরা (পব্থ: ১১১-১২৯), তা তারা এই অক্তেযামন 
অংেগ্রহি করুক ক্তকংব্া না করুক। খায়ব্ামরর লুণ্ঠন সােগ্রী যখন ো াোক্ত  কমর গনয়া 
হয়, েুহাম্মে অনুসারীমের োম  পমড় আল-ক্তেইখ ও আল-নািার সম্পে, চার 
পিোংমের ক্তহসযা ব্াব্ে। আর আল-কাক্ততব্ার সেস্ত সম্পে ক্তেল শুধু্ই েুহাম্মমের, এক 
পিোংে অংে (কুরান: ৮:৪১) ক্তহসামব্। উেুি েক্তি প্রময়াম  খায়ব্ামরর 
জনপেব্াসীমের গয সকল স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা লুণ্ঠন 
কমর ক্তনমজমের েমধ্য ো -ব্ামিায়ারা কমর ক্তনময়ক্তেমলন, তা তারা গো  কমরক্তেমলন 
ব্ংেপরস্পরায় (পব্থ-১৫১)। লুমির োমলর এই অংে গর্মক েুহাম্মে তাাঁর ক্তনজ পেী, 
পক্তরব্ার ও আত্মীয়-স্বজনমের েরিমপাষি ব্াব্ে ব্যয় কমরন। তাাঁর এই অংে গর্মক 
ক্ততক্তন আরও োন কমরন অনার্, েক্তরে ও েুসাক্তফরমের (পব্থ: ১৪৬-১৪৯)। 
 

ইসলােী পক্তরোষা (Islamic Vocabulary) সম্বমন্ধ স্বে ধ্ারিা না র্াকমল এই "অনার্, 
েক্তরে ও েুসাক্তফর" েব্দগুমলার সব্থজনক্তব্ক্তেত সাধ্ারি অমর্থর সামর্ ইসলামের 
পক্তরোষায় এই েব্দগুমলার োরপযাাঁমচ পাঠক ক্তব্ভ্রান্ত হমত ব্াধ্য। ইসলাক্তেক পক্তরোষার 
এই োরপযাাঁচ ক্তব্ষময়র আমলাচনা "খুন ও নৃেংসতা অতাঃপর গঘাষিা 'আল্লাহই তামেরমক 
হতযাকমরমেন' (পব্থ-৩৩)" পমব্থ করা হময়মে। 
 

>> েুহাম্মে খায়ব্ামরর জনপেব্াসীমের প্রামি না গেমর ক্তব্তাক্তড়ত হব্ার সুমযা  োন 
কমরক্তেমলমন এই েমতথ গয, তাাঁরা তাাঁমের পক্তরমধ্য় ব্স্ত্র-সােগ্রী ও পক্তরক্তহত  হনাগুমলা 
োড়া তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তত্ত েুহাম্মমের কামে হস্তান্তর করমব্ন। অতাঃপর, তাাঁরা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_964.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/01/blog-post_558.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/06/blog-post_59.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/12/blog-post_51.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/12/blog-post_51.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/11/blog-post_37.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_16.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/04/blog-post_16.html
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েুহাম্মমের কামে তাাঁমেরই ঐ জক্তেগুমলামত শ্রক্তেক-রূমপ কাজ করার অনুেক্তত প্রার্থনা 
কমরন, গযন তাাঁরা এই জক্তেগুমলা গর্মক উৎপন্ন কৃক্তষজাত েমব্যর অমধ্থক গপমত পামরন। 
েুহাম্মে তাাঁমের এই প্রস্তামব্ রাক্তজ হন এই েমতথ গয, "যক্তে আেরা গতাোমের ক্তব্তাক্তড়ত 
করমত চাই, গতাোমের ক্তব্তাক্তড়ত করমব্া।" েুহাম্মমের জীব্েোয় তাাঁরা এই েমতথ 
তাাঁমের সপক্তেক ক্তেমি োক্তিমত র্াকার সুমযা  গপময়ক্তেমলন। েুহাম্মে তাাঁর েৃতুযকামল 
গঘাষিা কমর যান গয, "আরব্ উপিীমপ গযন েু'ক্তি ধ্মেথর উপক্তস্থক্তত গেমন না গনয়া হয়"। 
েুহাম্মমের েৃতুযর পর উের ইব্মন খাত্তাব্ তাাঁমের-মক খায়ব্ার গর্মক ক্তব্তাক্তড়ত 
কমরন(পব্থ-১৫০)! 
 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৮; ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] Ibid “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”:  ইব্মন ক্তহোমের গনাি নম্বর ৭৬৬, পৃষ্ঠা ৭৭০ 
[3] অনুরূপ ব্িথনা: “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. 
Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৯৯-৭০০; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal 
Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫ 
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:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১৫৩: ফাোক আগ্রাসন- ১: প্রািক্তেক্ষার আকুক্তত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত সাতাে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) কী কারমি খায়ব্ামরর ক্তনরপরাধ্ 
জনপেব্াসীমের ওপর অতক্তকথত আক্রেি কমরক্তেমলন; এই আক্রেমি ক্ততক্তন তাাঁমের ওপর 
কী ধ্রমনর অোনুক্তষক নৃেংসতা প্রেেথন কমরক্তেমলন; তাাঁমেরমক পরাস্ত করার পর ক্ততক্তন 
কীোমব্ তাাঁমের সেস্ত সম্পে এব্ং ো, গব্ান, স্ত্রী, কনযা ও ক্তেশুমের ব্ন্দী কমর োস ও 
গযৌনোসীরূমপ ক্তনমজমের েমধ্য ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন; কী েমতথ  ক্ততক্তন তাাঁমের 
পুরুষমের হতযা না কমর এক ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তড়ত করার অনুেক্তত প্রোন কমরক্তেমলন ও 
পরব্তথীমত ক্ততক্তন কী েমতথ তাাঁমেরমক তাাঁমেরই জক্তেগুমলায় শ্রক্তেক ক্তহসামব্ কাজ করার 
অনুেক্তত ক্তেময়ক্তেমলন; েুহাম্মমের েৃতুযর পর উের ইব্মন খাত্তাব্ তাাঁমের কী হাল 
কমরক্তেমলন; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্েে আমলাচনা  ত গতইেক্তি পমব্থ করা হময়মে। 
 

খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন করার পর েুহাম্মে তাাঁর পরব্তথী আগ্রাসন চালান গসখান গর্মক 
৮ োইল েূরব্তথী (েক্তেনা গর্মক ৮৭ োইল) ফাোক নামের এক সেৃদ্ধ েরূেযামনর 
(Oasis) গলাকমের ওপর। েক্তেনায় গস্বোক্তনব্থাসমনর (মসমেম্বর, ৬২২ সাল) পর গর্মক 
শুরু কমর খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন করা পযথন্ত (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল)  ত েয়ক্তি ব্েমরর 
েক্তেনা জীব্মন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্স্তীিথ অিমলর অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর 
গয আগ্রাসী হােলাগুমলা চাক্তলময়ক্তেমলন, তার প্রায় সব্গুমলাই ক্তেল সরাসক্তর আক্রেমির 
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োধ্যমে। েুহাম্মমের এই ফাোক আগ্রাসন ক্তেল তার ব্যক্ততক্রে। কী প্রক্তক্রয়ায় েুহাম্মে 
ফাোক েখল কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলমখ গরমখমেন। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) অব্যাহত ব্িথনা: [1] [2]  
'যখন আল্লাহর নব্ী খায়ব্ার ক্তব্জয় সম্পন্ন কমরন, আল্লাহর নব্ী খায়ব্ামরর গলাকমের 
কী হাল কমরমেন, তা যখন ফাোমকর জন ি শুনমত পায়, আল্লাহ তামের েমন েীক্ততর 
সিার কমর। তারা তাাঁর কামে এই েমতথ োক্তন্ত প্রস্তাব্ পাঠায় গয, তারা তামের উৎপাক্তেত 
ফসমলর অমধ্থক তাাঁমক ক্তেময় গেমব্। তাাঁর খায়ব্ার অব্স্থানকামল (তাব্ারী: 'ক্তকংব্া 
পক্তর্েমধ্য') ক্তকংব্া েক্তেনা প্রতযাব্তথমনর পর তামের ব্াতথাব্াহক তাাঁর কামে আমস ও 
ক্ততক্তন তামের েতথগুমলা গেমন গনন। এইোমব্ ফাোক পক্তরিত হয় তাাঁর ব্যক্তি ত 
সম্পক্তত্তরূমপ, কারি তা গকামনা গঘাড়া ক্তকংব্া উমির ক্তপমঠ চমড় আক্রেমির োধ্যমে 
অক্তজথত হয়ক্তন [পব্থ-২৮]।' 
 

‘কী ঘমিমে, তা যখন ফাোমকর জন ি শুনমত পায়, তারা আল্লাহর নব্ীর কামে গয 
আমব্েন কমর, তা হমলা: তারা তাাঁর কামে তামের সম্পক্তত্ত পক্তরতযা  কমর চমল যামব্, 
ক্ততক্তন গযন তামেরমক প্রামি না গেমর ক্তব্তাক্তড়ত হব্ার সুমযা  োন কমরন; ক্ততক্তন তামত 
রাক্তজ হন। এ ব্যাপামর গয ব্যক্তিক্তি েধ্যস্থতা কমর, গস হমলা ব্ানু হাক্তরর্া গ ামের েুহাক্তয়সা 
ক্তব্ন োসুে (Muhayyisa b. Mas'ud) নামের এক োই।'   
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা: [3] 
‘তারা ব্মলমেন: যখন আল্লাহর নব্ী খায়ব্ার ক্তব্জয় কমরন, ক্ততক্তন ফাোক-এর কাোকাক্তে 
 েন কমরন ও েুহাক্তয়সা ক্তব্ন োসুে-মক ফাোমকর জন মির কামে ইসলামের োওয়াত 
গপৌঁমে গেয়ার জনয পাঠান, তামেরমক েীক্তত প্রেেথন কমরন এই ব্মল গয, গযেন কমর 
তারা খায়ব্ামরর জন মির ওপর আক্রেি চাক্তলময়মে, গতেন কমর তারা তামের 
এলাকায় আ েন করমব্ ও তামের ওপর আক্রেি চালামব্। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/03/blog-post_8.html
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েুহাক্তয়সা ব্মলমে: আক্তে তামের কামে যাই ও তামের সামর্ েু'ক্তেন অব্স্থান কক্তর, তারা 
গচষ্টা কমর সুমযাম র অমপক্ষার, ব্মল, "নািায় আমে আক্তের, ইয়াক্তসর, উসাময়র, আল-
হাক্তরর্ ও ইহুক্তে গনতা োরহাব্; আেরা েমন কক্তর না গয, েুহাম্মে তামের কামে গঘাঁষমত 
পারমব্। প্রকৃতপমক্ষই, গসখামন েে হাজার সসনয আমে।" েুহাক্তয়সা ব্মল:  যখন আক্তে 
তামের েয়তানী গেখমত পাই, আক্তে ক্তফমর আসার েনস্থ কক্তর, ক্তকন্তু তারা ব্মল, "মতাোর 
সামর্ আেরা আোমের গলাক পাঠামব্া, যারা আোমের জনয োক্তন্ত প্রস্তাব্ গপে করমব্", 
কারি তারা েমন কমরক্তেমলা গয, ইহুক্তেরা েুসলোনমের আক্রেি গঠকামত পারমব্। তারা 
এই রকে করমতই র্ামক যতক্ষমি না খব্র আমস গয নাইে েুম থর ইহুক্তে ও তামের 
সাহাযযকারী গলাকমের হতযা করা হময়মে [পব্থ-১৩৪]। ঐ ক্তব্ষয়ক্তি তামের েক্তিমক েুব্থল 
কমর ও তারা েুহাক্তয়সা-মক ব্মল, "আেরা গতাোমক যা ব্মলক্তে, তা তুক্তে গ াপন গরমখা, 
তাহমল এই অলংকারগুমলা হমব্ গতাোর!" তারা তামের েক্তহলামের অমনক অলংকার-
সােগ্রী সংগ্রহ কমরক্তেমলা। েুহাক্তয়সা ব্মল, "ব্রং, গতাোমের কাে গর্মক যা শুনলাে, তা 
আক্তে আল্লাহর নব্ীমক জ্ঞাত করামব্া," অতাঃপর তারা যা ব্মলক্তেল, তা গস আল্লাহর 
নব্ীমক জ্ঞাত করায়।  
 

েুহাক্তয়সা ব্মলমে: ক্তকেু ইহুক্তেমক সমঙ্গ ক্তনময় তামের গনতামের েমধ্য গর্মক নান ক্তব্ন 
ইয়াওসা নামের এক গনতা আোর সামর্ আমস ও আল্লাহর নব্ীর সামর্ গয চুক্তিক্তি 
কমর, তা হমলা, 
 

[১] তাাঁরা জীক্তব্ত র্াকমত পামর, 
[২] ক্ততক্তন তামেরমক ক্তব্তাক্তড়ত করমব্ন, ও  
[৩] তারা তামের যা ক্তকেু সম্পে তার সব্ক্তকেু তাাঁর কামে পক্তরতযা  কমর চমল যামব্; 
এব্ং ক্ততক্তন তা-ই কমরন।  
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ব্লা হয়: তারা আল্লাহর নব্ীমক গয প্রস্তাব্ ক্তেময়ক্তেমলা, তা হমলা এই গয, তারা তামের 
আব্াসেূক্তে গেমড় চমল যামব্, ক্তকন্তু আল্লাহর নব্ী তামের সম্পেগুমলা গর্মক গকামনা ক্তকেু 
গনমব্ন না। অতাঃপর যখন ফসল কািা ও গ ালাজাত করার সেয় হমব্, তারা তা কািার 
জনয ক্তফমর আসমব্। আল্লাহর নব্ী তা প্রতযাখযান কমরন, েুহাক্তয়সা তামেরমক ব্মল, 
"মতাোমের না আমে েক্তি, না আমে জনব্ল ও না আমে েু থ। যক্তে আল্লাহর নব্ী একে 
গলাক পাঠান, তারা গতাোমের তাক্তড়ময় তাাঁর কামে ক্তনময় যামব্।" 
 

তামের েমধ্য গয চুক্তিক্তি সম্পন্ন হয় তা হমলা, অমধ্থক েূসম্পক্তত্ত ও জক্তেগুমলা র্াকমব্ 
তামের জনয, আর অমধ্থক হমব্ আল্লাহর নব্ীর জনয। আল্লাহর নব্ী তামত সম্মত হন। 
এই তর্যক্তিমকই ক্তনক্তশ্চত করা হময়মে সব্মচময় গব্ক্তে। তেনুসামরই আল্লাহর নব্ী 
তামেরমক প্রক্ততক্তষ্ঠত কমরন, ক্ততক্তন তামের আক্রেি কমরনক্তন।' 
 

যখন উের ইব্মন খাত্তামব্র গখলাফমতর োসনকাল, ক্ততক্তন খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের 
ক্তব্তাক্তড়ত কমরন [পব্থ-১৫০]। উের তামের কামে ঐ গলাকমের পাঠান, যারা তামের 
জনয তামের জক্তে ও ফসলাক্তের েূলযায়ন করমতন।  ক্ততক্তন আবু্ আল-মহইর্াে ক্তব্ন আল-
গতক্তয়হান, ফারওয়া ক্তব্ন আের ক্তব্ন গহইয়ান ক্তব্ন সাকহার ও যাময়ে ক্তব্ন র্াক্তব্ত-মক 
গসখামন পাঠান; তামের জনয তারা  গসখামনর উৎপন্ন গখজুর ও জক্তেগুমলার েূলয ক্তনধ্থারি 
কমরন। উের ইব্মন খাত্তাব্ তা হস্ত ত কমরন ও তামেরমক উৎপন্ন গখজুর ও জক্তের 
অমধ্থক েূলয পক্তরমোধ্ কমরন। যার পক্তরোি োাঁড়ায় পিাে হাজার গেরহাে ক্তকংব্া তার 
ও গব্ক্তে। গসক্তি ক্তেল ঐ পক্তরোি অর্থ, যা ইরাক গর্মক তার কামে পাঠামনা হমতা। উের 
তামেরমক আল-োে অক্তেেুমখ ক্তব্তাক্তড়ত কমরন। ব্লা হয় গয, ক্ততক্তন আবু্ গখইর্াো 
আল-হাক্তরক্তর্-মক গসগুমলার েূলয ক্তনধ্থারি করার জনয পাক্তঠময়ক্তেমলন।'--- 

- অনুব্াে, িাইমিল, [**] ও নম্বর গযা  - গলখক। 
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>>> আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গকামনারূপ সরাসক্তর আক্রেি না কমরই 
ফাোক েখল কমর ক্তনময়ক্তেমলন। আর তা তারা কমরক্তেমলন খায়ব্ামরর েত তাাঁমের 
ওপর ও নৃেংস আক্রেি চালামনা হমব্ - এই হুেক্তক ও েীক্তত প্রেেথমনর োধ্যমে! 
েুহাম্মমের েূত োরফত তাাঁর এই হুেক্তকর খব্র গোনার পর ফাোমকর জন ি প্রািেময় 
এত গব্ক্তে েীত-সন্ত্রস্ত ক্তেমলন গয, তাাঁরা েুহাম্মমের কামে তাাঁমের প্রক্ততক্তনক্তধ্ পাক্তঠময় গয 
আকুক্তত কমরক্তেমলন তা হমলা, "তাাঁমেরমক গযন প্রামি না গেমর ক্তব্তাক্তড়ত হব্ার সুমযা  
গেয়া হয়! ক্তব্ক্তনেময় তাাঁরা তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পে েুহাম্মমের কামে 
হস্তান্তর করমব্ন!”  
 

গযমহতু ক্তব্না যুমদ্ধই েুহাম্মে 'ফাোক' হস্ত ত কমরক্তেমলন, তাই পুমরা এই সম্পক্তত্তর 
োক্তলক হময়ক্তেমলন েুহাম্মে একাই [ক্তব্স্তাক্তরত: 'সন্ত্রাসী নব্যাো' (পব্থ-২৮)']। অতাঃপর 
খায়ব্ার-ব্াসীমের েত তাাঁরাও তাাঁমের ক্তনজ জক্তেমত শ্রক্তেক ক্তহসামব্ কাজ কমর গসখান 
গর্মক উৎপন্ন ফল ও ফসমলর অমধ্থক ক্তেমতন েুহাম্মেমক।  
 

খায়ব্ামরর জন মির ওপর এই অোনুক্তষক নৃেংস আক্রেি োড়াও ব্ানু কুরাইজা 
 িহতযার সেয় (োচথ-এক্তপ্রল, ৬২৭ সাল) গর্মক শুরু কমর খায়ব্ার আগ্রাসন পযথন্ত 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর কী পক্তরোি আগ্রাসী আক্রেি ও 
অোনুক্তষক নৃেংসতা প্রেেথন কমরক্তেমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'ব্ানু কুরাইজা 
 িহতযা (পব্থ: ৮৭-৯৫) এব্ং হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পূব্থব্তথী সাত োস (পব্থ-১০৯) ও উমম্ম 
ক্তকরফা হতযাকাণ্ড (পব্থ-১১০)!' পমব্থ করা হময়মে।  ত গচাে োস অব্ক্তধ্ েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের এ সকল অোনুক্তষক নৃেংসতার ইক্ততহাস ‘ফাোক’ অক্তধ্ব্াসীরা ক্তনক্তশ্চত 
রূমপই অব্ ত ক্তেমলন। এই সন্ত্রাসীরা এখন তাাঁমের প্রায় গোর প্রামন্ত উপক্তস্থত হময়মে! 
তারা আক্রেি চাক্তলময়মে তাাঁমের অক্তত ক্তনকিব্তথী অিল খায়ব্ামরর গলাকমের ওপর! 
অোনুক্তষক পােক্তব্কতায় তারা হতযা কমরমে গসই জনপমের োনুষমের! তাাঁমের স্থাব্র 
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ও অস্থাব্র সেস্ত সম্পে এব্ং েক্তহলা ও ক্তেশুমের ব্ন্দী কমর োস ও গযৌনোসী রূমপ 
রূপান্তক্তরত কমর ো াোক্ত  কমর ক্তনময়মে ক্তনমজমের েমধ্য! এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত ক্তনমজমের 
জীব্ন ও ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযা ও ক্তেশুমের োস ও গযৌনোসী রূমপ রূপান্তক্তরত হওয়ার 
অক্তেোপ গর্মক রক্ষা করার প্রমচষ্টায় ফাোক অক্তধ্ব্াসীমের কামে গয একক্তি োে পর্ 
গখালা ক্তেল, তা হমলা, েুহাম্মমের কামে তাাঁমের সব্থস্ব হস্তান্তর কমর প্রাি ক্তেক্ষা ও 
ক্তব্তাক্তড়ত হব্ার সুমযা  োমনর আকুক্তত করা! তাাঁরা ক্তঠক গসই কাজক্তিই কমরক্তেমলন। 
 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত এই সকল অোনক্তব্ক কেথকামণ্ডর ইক্ততহাস আক্তে 
উৎমস েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্িথনায় অতযন্ত স্পষ্ট ও প্রািব্ন্ত। তা সমেও তর্াকক্তর্ত 
েডামরি (ইসলামে গকামনা গকােল, গোডামরি ব্া উগ্রব্ােী গশ্রিীক্তব্ো  গনই) ইসলাে 
ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ত ক্তনলথজ্জ ক্তের্যাচার ও চাতুক্তরর 
োধ্যমে সাধ্ারি সরলপ্রাি অজ্ঞ েুসলোনমের ক্তব্ভ্রান্ত কমর চমলমেন। েুহাম্মমের 
খায়ব্ার আগ্রাসমনর সব্ধ্তা প্রোমন তারা সচরাচর গয অজুহাতক্তি হাক্তজর কমরন, তা 
হমলা, “খায়ব্ামরর ইহুক্তেরা েক্কার কুরাইেমের সামর্ এক গজাি হময় েুসলোনমের 
ক্তব্রুমদ্ধ 'খন্দক যুদ্ধ' সংঘক্তিত কমরক্তেল।” ক্তকন্তু তারা ঘুিাক্ষমরও প্রকাে কমরন না 
গয, তাাঁমের এই কেথক্তির গপেমনর কারি হমলা েুহাম্মে স্বয়ং (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্থ-৭৭)। আর 
ফাোমকর অক্তধ্ব্াসীরা েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ কখমনাই গকামনা 
আক্রেমি জক্তড়ত ক্তেমলন না। তা সমেও তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী 
আক্রেমির হাত গর্মক পক্তরোি পানক্তন।  
 

েুহাম্মমের এই অধনক্ততক নৃেংস আগ্রাসমনর সব্ধ্তা প্রোমন ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরা কীোমব্ ক্তের্যার গব্সাক্তত সাজান, তার একক্তি নেুনা হমলা এই: 
 

“খায়ব্ার যুমদ্ধর সেয় গো-জাহামনর নব্ীকুল ক্তেমরােক্তি ও সব্থকামলর সব্থমশ্রষ্ঠ েহাোনব্ 
ও তাাঁর অনুসারীরা কতই না কষ্ট সহয কমরমেন। ক্তেমনর পর ক্তেন তাাঁরা অনাহামর ও 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/05/blog-post_33.html
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অধ্থাহামর গর্মক কামফর ষড়যন্ত্রকারী ইহুক্তেমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমরমেন। এই ইহুক্তেরা 
ইসলােমক ধ্বংস করার চক্রান্ত ও ষড়যমন্ত্র সব্থোই ক্তলপ্ত র্াকমতা! তাই গতা আল্লাহ 
পাক কুরামন ইরোে ফরোইয়ামেন, "মহ েুক্তেন ি! গতােরা ইহুেী ও ক্তিষ্টানমেরমক ব্নু্ধ 
ক্তহসামব্ গ্রহি কমরা না। তারা এমক অপমরর ব্নু্ধ। গতাোমের েমধ্য গয তামের সামর্ 
ব্নু্ধত্ব করমব্, গস তামেরই অন্তেুথি (৫:৫১)।" তাইমতা আল্লাহ ক্তনমজ এই জাক্ততর প্রক্তত 
লানত ব্ষথি কমরমেন, "ইহুেীরা ব্মল ওযাইর আল্লাহর পুে এব্ং নাসারারা ব্মল ‘েসীহ 
আল্লাহর পুে’। এ হমে তামের েুমখর কর্া। এরা পূব্থব্তথী কামফরমের েত কর্া ব্মল। 
আল্লাহ এমের ধ্বংস করুন --(৯:৩০)।" এই ইহুক্তেরাই হমলা েুসলোনমের সব্মচময় 
ব্ড় েত্রু, আল্লাহ ব্মলমেন, "আপক্তন সব্ োনুমষর চাইমত েুসলোনমের অক্তধ্ক েত্রু 
ইহুেী ওেুেমরকমের গক পামব্ন (৫:৮২)--"। তাই আল্লাহর নব্ী এই ইহুক্তেমের 
েক্তেনামর্মক ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন (পব্থ: ৭৫)। তারা খায়ব্ামর এমস ঘাাঁক্তি গ মড়ক্তেল ও 
ইসলাে-মক ধ্বংস করার চক্রামন্ত ক্তলপ্ত ক্তেমলা। তারা কুরাইেমের সামর্ গজািব্দ্ধ 
হময়খন্দক যুদ্ধ সংঘক্তিত কমরক্তেল (পব্থ-৭৭)। আল্লাহর নব্ী খব্র গপময় তামের-মক 
আক্রেি কমরন ও আল্লাহর কামে সাহামযযর আমব্েন কমরন। আল্লাহ তার গোয়া কবু্ল 
কমর ইহুক্তেমের লাক্তিত কমরন। ব্মলন, ‘গসাব্হান আল্লাহ!"' 

 

'ইসলাে' নােক েতব্ামে কী কারমি এর অনুসারীমের ে জ গধ্ালাই অনযানয ধ্মেথর 
অনুসারীমের তুলনায় সহজ ও তীব্র - তার আমলাচনা "ইসলােী ‘গপ্রাপা ান্ডার’ স্বরূপ 
(পব্থ-৪৩)" পমব্থ করা হময়মে। 
 

সন্ত্রাসী কায়োয় হুেক্তক প্রোমন লুক্তণ্ঠত 'ফাোক' নামের এই উব্থর েরূেযানক্তি েুহাম্মে 
তাাঁর কনযা ফাক্ততো ও জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্মক োন কমরন। অতাঃপর, 
ফাক্ততো ও আলী এই লুমির োমলর উপাজথন গর্মক তামের জীক্তব্কা ক্তনব্থাহ করমতন। 
েুহাম্মমের েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই তাাঁরই ক্তপ্রয় অনুসারীরা এই লুমির োমলর 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=5&&ano=120&&st=45&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=5&&ano=120&&st=45&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=15&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=5&&ano=120&&st=75&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=5&&ano=120&&st=75&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/04/blog-post_25.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/05/blog-post_33.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/05/blog-post_33.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_226.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/07/blog-post_226.html
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অংেীোক্তরত্ব গর্মক ফাক্ততো ও আলীমক কীোমব্ ব্ক্তিত ও অপোমন অপেস্থ কমরক্তেমলন, 
তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আ ােী পমব্থ করা হমব্। 
 
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয 
ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [1] ও [2]। 

The detailed narrative of Al-Waqidi (748-822 AD): [3] 
 

THE AFFAIR OF FADAK 
They said: When the Messenger of God approached Khaybar, he went 
close to Fadak and sent Muḥayyiṣa b. Mas‛ūd to invite the people 
of Fadak to Islam, filling them with fear that they would attack them 
as they had attacked the people of Khaybar, and descend on their 
fields. Muḥayyiṣa said: I went to them and stayed with them for two 
days, and they tried to wait for an opportunity, saying, “In Naṭā are 
‛Āmir, Yāsir, Usayr, al-Ḥārith and the lord of the Jews, Marḥab; we 
do not think Muḥammad would draw near pursuing them. Indeed, 
in it are ten thousand soldiers.” Muḥayyiṣa said: When I saw their 
evil, I desired to ride back, but then they said, “We will send men 
with you who will take the peace for us,” for they thought that the 
Jews would resist the Muslims. They continued thus until news 
arrived of the killing of the people of the fortress of Nā‛im including 
the people of help. That weakened their strength and they said to 
Muḥayyiṣa, “Hide about us what we say to you and you shall have 



475 
ধর্মকারী ইবুক 

this jewelry!” They had collected much of the jewelry of their 
women. Muḥayyiṣa said, “Rather, I will inform the Messenger of God 
about what I heard from you,” and he informed the Messenger of 
God of what they said. Muḥayyiṣa said: A man from their leaders, 
called Nūn b. Yawsha, came with me, with a group of Jews, and 
made an agreement with the Messenger of God that they would 
retain their blood, and he would dislodge them, and they would 
leave what lies between him and their property, and he did. It was 
said: They proposed to the Prophet that they go out from their land 
but that the Prophet should not take anything from their property. 
And when it was harvest time they would come and cut it. The 
Prophet refused [Page 707] to accept that, and Muḥayyiṣa said to 
them, “You have neither power nor men nor fortress. If the 
Messenger of God sent you a hundred men they would drive you to 
him.” The agreement occurred between them, that to them was half 
of the land with its soil, and half for the Messenger of God. The 
Messenger of God accepted that. This is the most confirmed. The 
Messenger of God established them according to that, and he did 
not attack them. 
 

When it was the caliphate of ‛Umar b. al-Khaṭṭāb, he expelled the 
Jews of Khaybar. ‛Umar sent those who would evaluate their land 
to them. He sent Abū l-Haytham b. al-Tayyihān, Farwa b. ‛Amr b. 
Ḥayyān b. Ṣakhar and Zayd b. Thābit and they evaluated the dates 
and the land for them. ‛Umar b. al-Khaṭṭāb took it and paid them 
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half of the value of the dates and their soil. That reached fifty 
thousand dirham or more. That was the money that came to him 
from Iraq. ‛Umar expelled them to al-Shām. It was said that he sent 
Abū Khaythama al-Ḥāarithī to evaluate it.’ 
 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন ক্তহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, করাচী, ১৯৫৫, 
ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫২৩ ও ৫১৫; ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] অনুরূপ ব্িথনা: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ 
ইয়কথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৩ ও ১৫৮৯ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[3] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭০৬-৭০৭; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৮ 
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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
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১৫৪: ফাোক- ২:  ক্তনেমতর উত্তরাক্তধ্কার - ফাক্ততোর োনক্তসক আতথনাে! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত আিাে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

অোনুক্তষক নৃেংসতায় 'খায়ব্ার' ক্তব্জয় সম্পন্ন করার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাাঃ) কী প্রক্তক্রয়ায় খায়ব্ামরর অেূমর অব্ক্তস্থত 'ফাোক' নামের এক সেৃদ্ধ 
েরূেযামনর গলাকমের ওপর তাাঁর পরব্তথী আগ্রাসন চাক্তলময়ক্তেমলন; ফাোমকর েীত-সন্ত্রস্ত 
জনপেব্াসী তাাঁমের ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযা ও ক্তেশুমের োস ও গযৌনোসী ক্তহমসমব্ রূপান্তক্তরত 
হব্ার অক্তেোপ গর্মক েুক্তি ও ক্তনমজমের প্রািরক্ষার প্রমচষ্টায় েুহাম্মমের কামে কী 
প্রস্তাব্ পাক্তঠময়ক্তেমলন; কী েমতথ েুহাম্মে তাাঁমেরমক ক্তব্তাক্তড়ত না কমর তাাঁমের সপতৃক 
ক্তেমি-োক্তিমত র্াকার অনুেক্তত প্রোন কমরক্তেমলন; কী কারমি সন্ত্রাসী কায়োয় লুক্তণ্ঠত 
এই েূক্তেক্তি েুহাম্মে একাই হস্ত ত কমরক্তেমলন; তার আমলাচনা আম র পমব্থ করা 
হময়মে।  
 

ফাোমকর এই লুমির োমলর ইক্ততহামসর পযথামলাচনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি ক্তনময় আক্তেকাল গর্মক 
এখন পযথন্ত েুসক্তলে ও অেুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের েমধ্য গকামনা েতপার্থকয গনই, তা 
হগলা: 
 

(১) এই সম্পক্তত্তক্তি েুহাম্মে একাই হস্ত ত কমরক্তেমলন আল্লাহর গরফামরমে তাাঁরই 
ক্তনমেথক্তেত এক অনুোসমনর োধ্যমে (কুরান ৫৯:৬-৭); 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=59&ano=24&st=0


478 
ধর্মকারী ইবুক 

(২) েুহাম্মমের েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই েুসক্তলে জাহামনর প্রর্ে খুলাফাময় রামেক্তেন 
আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা “এক ক্তব্মেষ অজুহামত” এই সম্পক্তত্তক্তি ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন, 
অতাঃপর েুহাম্মমের প্রািক্তপ্রয় কনযা ফাক্ততো ক্তব্নমত েুহাম্মে তাাঁর ক্তপতার এই সম্পক্তত্তক্তি 
ক্তফমর পাওয়ার জনয ব্যক্তি তোমব্ ক্তনমজ এব্ং তাাঁর স্বােী আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও 
অনযানয আত্মীয়-স্বজমনর সহায়তায় আবু্ ব্কমরর কামে ব্ারংব্ার অনুমরাধ্ সমেও আবু্ 
ব্কর তাাঁমক এই সম্পক্তত্তক্তি গফরত গেনক্তন। 
 

গয ক্তব্ষয়ক্তি ক্তনময় ঐক্ততহাক্তসকমের েমধ্য েতপার্থকয আমে, তা হমলা: 
 

(১) আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা গয অজুহামত েুহাম্মমের উত্তরাক্তধ্কারী ফাক্ততো ও তাাঁর 
পক্তরব্ারমক এই সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত কমরক্তেমলন, তা ক্তক ক্তেল 
নযায়সঙ্গত?  
 

(২) নাক্তক আবু্ ব্কর গয-অজুহামতর োধ্যমে নব্ী-কনযা ফাক্ততো ও তাাঁর একান্ত পক্তরব্ার-
সেসযমের নযাযয উত্তরাক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত করার ইক্ততহামসর সূচনা কমরক্তেমলন, তা 
ক্তেল েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর প্রক্তত তার চরে অব্োননা, অনযায় ও প্রক্ততক্তহংসার এক 
অননয েৃষ্টান্ত? 
 

েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় এই লুমির োলক্তি ( ক্তনেত) তাাঁর কনযা ফাক্ততোমক োন 
কমরক্তেমলন ক্তক না, তা ক্তনময় সুক্তন্ন ও ক্তেয়া সম্প্রোয়েুি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতমের েমধ্য েতমেে আমে। ক্তেয়া সম্প্রোয়েুি ইসলাে-ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরা "তাাঁমের লাইমনর" পক্তণ্ডতমের রক্তচত ক্তব্ক্তেন্ন তর্য-উপাত্ত ও সুক্তন্নমের রক্তচত 
তর্য-উপামত্তর চুলমচরা ক্তব্মেষি উপস্থাপন কমর প্রোি করার গচষ্টা কমরন গয, েুহাম্মে 
তাাঁর জীব্েোয় এই লুমির োলক্তি তাাঁর কনযা ফাক্ততোমক োন কমরক্তেমলন। তাাঁরা এ-ও 
োক্তব্ কমরন গয, যক্তে েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় লুমির এই োলক্তি ফাক্ততোমক োন না-ও 
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কমর যান, তর্াক্তপ েুহাম্মমের েৃতুযর পর েৃত ব্যক্তির উত্তরাক্তধ্কারী ক্তহসামব্ এই সম্পক্তত্তর 
নযায়সঙ্গত োক্তব্োর হমলন তাাঁর কনযা ফাক্ততো ক্তব্নমত েুহাম্মে।  
অনযক্তেমক সুক্তন্ন সম্প্রোয়েুি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা "তাাঁমের লাইমনর" 
পক্তণ্ডতমের রক্তচত ক্তব্ক্তেন্ন তর্য-উপাত্ত ও ক্তেয়ামের রক্তচত তর্য-উপামত্তর চুলমচরা ক্তব্মেষি 
উপস্থাপন কমর ক্তেয়ামের এই োক্তব্ নাকচ কমর গেন! আজমকর এই ইন্টারমনি যুম  
উৎসাহী পাঠকরা "ফাোক (Fadak)" েব্দক্তি সাচথ ক্তেময় এ ক্তব্ষময়র ক্তব্েে তর্য গজমন 
ক্তনমত পমরন। এ ক্তব্ষময় ইন্টারমনমি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতমের গলখা এত 
গব্ক্তে আক্তিথমকল আমে গয, যা গর্মক ক্তনরমপক্ষ পাঠকরাও অক্ততক্তরি অনুসক্তন্ধৎসু 
েৃক্তষ্টেক্তঙ্গর অোমব্ ক্তব্ভ্রাক্তন্তমত পড়মত পামরন! 
 

গকামনা ক্তনক্তেথষ্ট ঘিনা ব্া ঘিনা-সেক্তষ্ট সংঘক্তিত হওয়ার অব্স্থান গর্মক স্থান ও সেময়র 
েূরত্ব যতই বৃ্ক্তদ্ধ পায়, গসই ঘিনার ব্িথনায় ক্তব্কৃক্ততর সম্ভাব্না তত প্রকি হয়। ক্তব্মেষ 
কমর যখন গসই ঘিনার তর্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসামরর গক্ষমে প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষোমব্ 
চরে ব্াধ্া-ক্তনমষধ্ প্রময়া  করা হয় প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষ পুরস্কার ও অনুমপ্ররিা 
এব্ং/অর্ব্া োক্তস্ত ব্া ক্তনপীড়মনর োধ্যমে। এই গুরুত্বপূিথ ক্তব্ষয়ক্তিমক ক্তব্মব্চনায় গরমখ 
এই ব্ইক্তির েূল অংমের সেস্ত তর্য-উপামত্তর গরফামরেই েূলত ইসলামের ইক্ততহামসর 
প্রাক্তপ্তসাধ্য আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ক্তিথত ইক্ততহাস গর্মক উদৃ্ধত করা 
হময়মে। আরও সুক্তনক্তেথষ্ট োমব্ ব্লমল যা ব্লা গযমত পামর, তা হমলা, কুরান ও স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর েৃতুয পরব্তথী ২৯০ ব্েমরর কে সেময়র েমধ্য 
ক্তলক্তখত ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত েুহাম্মমের পুনথাঙ্গ জীব্নীগ্রন্থ ('ক্তসরাত') 
ও হাক্তেস গ্রমন্থর (বু্খারী, েুসক্তলে, আবু্-োউে) তর্য-উপামত্তর উদৃ্ধক্তত, অতাঃপর গসই 
তর্য-উপামত্তর ক্তেক্তত্তমত সব্থজনক্তব্ক্তেত োনক্তব্ক েৃক্তষ্টেক্তঙ্গর োধ্যমে গস ক্তব্ষময়র আমলাচনা 
ও পযথামলাচনা। 
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এই সব্ আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট "সুক্তন্ন" েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা েুহাম্মমের েৃতুযর পর 
ফাোমক অব্ক্তস্থত তাাঁর এই লুক্তণ্ঠত েূসম্পক্তত্তক্তির গয সকল উপাখযান ব্িথনা কমরমেন, 
তা েূলত ক্ততন েুসক্তলে োসন আেমল (আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা, উের ইব্মন আল-
খাত্তাব্ ও তাাঁর প্রমপৌে [নাতক্তনর গেমল] উের ইব্মন আব্েুল আক্তজজ) সংঘক্তিত চারজন 
গলামকর ব্িথনার ক্তেক্তত্তমত ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমেন। গসই চারজন ব্যক্তি হমলন: আময়ো ক্তব্নমত 
আবু্ ব্কর, উের ইব্মন আল-খাত্তাব্, োক্তলক ক্তব্ন আউস আল-হাোর্ান আন-নাসক্তর ও 
উের ইব্মন আব্েুল আক্তজজ।  
 

আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফার োসন আেল (৬৩২-৬৩৪ ক্তিষ্টাব্দ) 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা:  
সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯,হাক্তেস নম্বর ৫৪৬ [1]  
‘আময়ো হইমত ব্ক্তিথত: আল্লাহর নব্ী গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্ত যা আল্লাহ আল্লাহর নব্ীমক 
ফাই ক্তহসামব্ (অর্থাৎ, ক্তব্না যুমদ্ধ হস্ত ত লুমির োল) েক্তেনা ও ফাোমক এব্ং খুেুস 
ক্তহসামব্ খায়ব্ামর োন কমরক্তেমলন, আল্লাহর নব্ীর কনযা ফাক্ততো গসই সম্পক্তত্তগুমলা 
উত্তরাক্তধ্কার সূমে তাাঁমক প্রোন করার ক্তব্ষময় ক্তজজ্ঞাসা করার জনয এক গলাকমক আবু্ 
ব্কমরর (যখন ক্ততক্তন ক্তেমলন খক্তলফা) কামে পাঠান। এই ক্তব্ষময় আবু্ ব্কর ব্মলন, 
"আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'আোমের সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তরমযা য নয় ও যা 
আেরা গরমখ যাই, তা হয় সাোকা, ক্তকন্তু েুহাম্মমের (নব্ীর) পক্তরব্ার সেসযরা এই 
সম্পক্তত্ত গর্মক গখমত পামর।' আল্লাহর কসে, আক্তে এই সাোকার ব্যাপামর গকামনা 
পক্তরব্তথন না কমর আল্লাহর নব্ী তাাঁর জীব্েোয় এ গয রীক্তত অনুসরি করমতন, আক্তে 
তা-ই ব্হাল রাখমব্া।" তাই আবু্ ব্কর এর গকামনা অংে ফাক্ততোমক ক্তেমত অস্বীকৃক্তত 
প্রকাে কমরন। তাই ক্ততক্তন আবু্ ব্কমরর প্রক্তত রা াক্তিত হন ও তার কাে গর্মক েূমর 
সমর যান ও েৃতুযকাল অব্ক্তধ্ ক্ততক্তন তার সামর্ গকামনা কর্া ব্মলন না। আল্লাহর নব্ীর 
েৃতুযর পর ক্ততক্তন েয় োস কাল জীক্তব্ত ক্তেমলন। যখন ক্ততক্তন েৃতুযব্রি কমরন, আবু্ 
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ব্করমক গকামনা সংব্াে না ক্তেময় তাাঁর স্বােী আলী রাক্তেকামল তাাঁমক োফন কমরন ও 
ক্তনমজই তাাঁর জানাজার নাোজ পড়ান। 
 

যখন ফাক্ততো জীক্তব্ত ক্তেমলন, গলাকজন আলীমক অমনক শ্রদ্ধা করমতা, ক্তকন্তু তাাঁর েৃতুযর 
পর আলী লক্ষয কমরন গয, তার প্রক্তত জন মির গসই েমনাোমব্র পক্তরব্তথন হময়মে। 
তাই আলী আবু্ ব্কমরর সামর্ ক্তব্ষয়ক্তি ক্তেিোি করমত চান ও ক্ততক্তন তামক তার 
আনু মতযর েপর্ কমরন। আলী গসই োসগুমলামত (অর্থাৎ আল্লাহর নব্ীর েৃতুযকাল 
গর্মক শুরু কমর ফাক্ততোর েৃতুযকাল পযথন্ত) তার কামে আনু মতযর গকামনা েপর্ 
কমরনক্তন। আলী একজন গলাকমক আবু্ ব্কমরর কামে যা ব্মল পাঠান, তা হমলা, 
"আোমের কামে এমসা, ক্তকন্তু কাউমক গতাোর সমঙ্গ আসমত ক্তেও না।", কারি উের 
তার সমঙ্গ আসুক তা ক্ততক্তন পেন্দ করমতন না। উের (আবু্ ব্কর গক) ব্মলন, "না, 
আল্লাহর কসে, একা একা তুক্তে অব্েযই তামের ওখামন যামব্ না।" আবু্ ব্কর ব্মলন, 
"তারা আোর কী করমব্ ব্মল তুক্তে েমন কমরা? আল্লাহর কসে, আক্তে তামের কামে 
যামব্া।"  
 

অতাঃপর আবু্ ব্কর তামের ওখামন  েন কমরন, আলী তখন উচ্চারি কমরন তাোহ-
হুে ও (আবু্ ব্কর গক) ব্মলন, "আল্লাহ আপনামক গয গশ্রষ্ঠত্ব ক্তেময়মে, তা আেরা 
োলোমব্ই জাক্তন ও আল্লাহ আপনার ওপর গয োল ক্তেকগুমলা অপথি কমরমে, গস 
ব্যাপামর আেরা আপনামক গকান্র ঈষথা কক্তর না; ক্তকন্তু োসনোর প্রমশ্ন আপক্তন আোমের 
সামর্ গকামনা পরােেথ কমরনক্তন, আেরা গেমব্ক্তেলাে গয, আল্লাহর নব্ীর সামর্ আোমের 
ক্তনকি আত্মীয়তার সম্পমকথর কারমি এ ক্তব্ষময় আোমের অক্তধ্কার আমে।" 
 

যার ফমল আবু্ ব্কমরর গচাখ গর্মক অশ্রু প্রব্াক্তহত হয়। অতাঃপর আবু্ ব্কর যখন 
কর্া ব্মলন, ক্ততক্তন ব্মলন, "যার হামত আোর জীব্ন, তার কসে, আোর ক্তনমজর আত্মীয়-
স্বজনমের সামর্ সু-সম্পকথ রাখার চাইমত আল্লাহর নব্ীর আত্মীয়-স্বজনমের সামর্ সু-
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সম্পকথ রাখাই হমলা আোর অক্তধ্ক ক্তপ্রয়। ক্তকন্তু তাাঁর সম্পক্তত্ত ক্তনময় আোর ও গতাোমের 
েমধ্য গয ক্তব্পক্তত্ত, আক্তে যর্াসাধ্য গচষ্টা করমব্া তা গর্মক গসই সব্ ক্তব্ষময় খরচ করমত 
যা ক্তকেু েঙ্গলজনক; এর ক্তব্ক্তলব্যব্স্থায় গয সেস্ত ক্তনয়ে নীক্তত আক্তে আল্লাহর নব্ীমক 
অনুসরি করমত গেমখক্তে, তার গকামনাক্তকেুই আক্তে ব্াে গেমব্া না, আক্তে তা অনুসরি 
করমব্া।" যার ফমল আলী আবু্ ব্করমক ব্মলন, "আক্তে প্রক্ততজ্ঞা করক্তে গয, এই 
ক্তব্মকমলই আক্তে আোর আনু মতযর েপর্ আপনামক গেব্।"    
 

অতাঃপর আবু্ ব্কর যখন গযাহর নাোজ সোপ্ত কমরন, ক্ততক্তন ক্তেম্বামর আমরাহি কমরন 
ও উচ্চারি কমরন তাোহ-হুে, তারপর ক্ততক্তন আলীর ও তার কামে তার আনু মতযর 
েপর্ না গেওয়ার ব্যর্থতার কাক্তহনী উমল্লখ কমরন ও তামক োফ কমর গেন, গয 
অজুহাতক্তি ক্ততক্তন উপস্থাপন কমরমেন, তা ক্ততক্তন গ্রহি কমরন। তারপর আলী উমঠ োাঁড়ান 
ও তামক ক্ষো কমর গেয়ার জনয (আল্লাহর কামে) গোনাজাত কমরন, তাোহ-হুে উচ্চারি 
কমরন, আবু্ ব্কমরর অক্তধ্কামরর প্রেংসা কমরন ও ব্মলন গয, ক্ততক্তন যা কমরমেন, তা 
ক্ততক্তন আবু্ ব্কমরর প্রক্তত ঈষথার ব্েব্তথী হময় ক্তকংব্া আল্লাহ তামক গয সুক্তব্ধ্া প্রোন 
কমরমে, তার প্রক্ততব্াে ক্তহসামব্ কমরনক্তন।  
 

আলী গযা  কমরন, "ক্তকন্তু আেরা যা অনুধ্াব্ন করতাে, তা হমলা এ ক্তব্ষময় 
(োসনকতথার পমে) আোমেরও ক্তকেু অক্তধ্কার আমে, যা হময়মে তা হমলা, এ ব্যাপামর 
ক্ততক্তন (অর্থাৎ, আবু্ ব্কর) আোমের সামর্ গকামনা পরােেথ কমরনক্তন; এব্ং গস কারমিই 
আেরা েুাঃখ গপময়ক্তে।"  
 

এমত সেস্ত েুসলোনরা আনক্তন্দত হময় ওমঠ ও ব্মল, "তুক্তে ক্তঠক কাজক্তিই কমরমো।" 
তারপর েুসলোনরা আলীর সামর্ ব্নু্ধ োব্াপন্ন হময় ওমঠ এই কারমি গয তারা যা 
কমরমে তা করার জনয ক্ততক্তন ক্তফমর এমসমেন (অর্থাৎ, আবু্ ব্কর-মক আনু মতযর েপর্ 
প্রোন)।‘   
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[েুহাম্মমের েৃতুযর ক্তেনক্তিমত েুসক্তলে জাহামনর োসনকতথা ক্তনময়া  ইসুযমত কী ঘিনাক্তি 
সংঘক্তিত হময়ক্তেল ও কী প্রক্তক্রয়ায় আবু্ ব্কর ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত হময়ক্তেমলনে তা জানা 
র্াকমল আবু্ ব্কর ও আলীর েমধ্যর এই কমর্াপকর্ন গব্াো সহজ হয়। এ ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা পরব্তথীমত করা হমব্।] 
 

সক্তহ বু্খারী: েলুে ৪, ব্ই ৫৩, হাক্তেস নম্বর ৩২৫  [2]  
 

আময়ো হইমত ব্ক্তিথত (উমু্মল েুমেক্তনন): আল্লাহর নব্ীর েৃতুযর পর আল্লাহর নব্ীর কনযা 
ফাক্ততো আবু্ ব্কর ক্তসক্তেকমক তার উত্তরাক্তধ্কামরর ক্তহসযা গফরত গেয়ার জনয ব্মলন, 
যা আল্লাহর নব্ী 'ফাই' ক্তহসামব্  (অর্থাৎ, ক্তব্না যুমদ্ধ অক্তজথত) লুমির োমলরঅংেরূমপ 
গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন [পব্থ-২৮]। আবু্ ব্কর তামক ব্মলন, "আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 
'আোমের সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তর উক্তচত নয়, যা আেরা (অর্থাৎ নব্ীরা) 
গরমখ যাই তা হয় সাোকা (যা ব্যব্হার করমত হয় োন খয়রামতর জনয)। ফাক্ততো, 
আল্লাহর নব্ীর কনযা রা াক্তিত হন ও ক্ততক্তন আবু্ ব্কমরর সমঙ্গ কর্া ব্লা ব্ন্ধ কমর 
গেন; ক্ততক্তন তাাঁর এরূপ েমনাোব্ ব্জায় রামখন যতক্তেমন না তাাঁর েৃতুয হয়।  
 

আল্লাহর নব্ীর েৃতুযর পর ফাক্ততো েয় োস কাল জীক্তব্ত ক্তেমলন। ক্ততক্তন আল্লাহর নব্ীর 
গরমখ যাওয়া খায়ব্ার ও ফাোমক অব্ক্তস্থত সম্পক্তত্ত ও েক্তেনায় অব্ক্তস্থত সম্পেগুমলার 
(োমনর জনয ব্রাে) উত্তরাক্তধ্কারী ক্তহসামব্ তাাঁমক গফরত গেয়ার জনয আবু্ ব্করমক 
ক্তজজ্ঞাসা করমতন। আবু্ ব্কর তাাঁমক তা ক্তেমত অস্বীকার করমতন ও ব্লমতন, "আল্লাহর 
নব্ী যা করমতন, তা করা গর্মক আক্তে এক ক্তব্নু্দ ক্তব্চুযত হমব্া না, কারি আক্তে েীত 
এই গেমব্ গয, যক্তে আক্তে আল্লাহর নব্ীর কামজর ঐক্ততহয গর্মক ক্তব্রত হই, তাহমল 
আক্তে হমব্া ক্তব্পর্ ােী।"  
 

(পরব্তথীমত) উের েক্তেনায় অব্ক্তস্থত আল্লাহর নব্ীর সম্পেগুমলা (সাোকা) আলী ও 
আব্বাসমক প্রোন কমরন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন খায়ব্ার ও ফাোমক অব্ক্তস্থত আল্লাহর নব্ীর 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/86--sp-501/3941-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-325.html
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সম্পেগুমলা তার তোব্ধ্ামন রামখন ও ব্মলন, "এই েুই সম্পক্তত্ত হমলা সাোকার জনয, 
যা আল্লাহর নব্ী তাাঁর ব্যয় ক্তনব্থাহ ও জরুক্তর কামজ খরমচর জনয ব্যব্হার করমতন। 
এখন তার ব্যব্স্থাপনার োক্তয়ত্ব সরকামরর ওপর নযস্ত করা হমব্।" (আল-যুহক্তর হইমত 
ব্ক্তিথত, "আজ অব্ক্তধ্ তারা তা এোমব্ই ক্তনয়ন্ত্রি করা আসমেন।") 
 

সক্তহ বু্খারী: েলুে ৮, ব্ই নম্বর৮০, হাক্তেস নম্বর ৭১৮ [3] 
 

আময়ো হইমত ব্ক্তিথত: ফাক্ততো ও আব্বাস আবু্ ব্কমরর কামে  েন কমরন ও ফাোমক 
অব্ক্তস্থত আল্লাহর নব্ীর সম্পক্তত্ত ও খায়ব্ামরর োম র ক্তহসযার উত্তরাক্তধ্কার োব্ী কমরন। 
আবু্ ব্কর তামেরমক ব্মলন, "আক্তে শুমনক্তে গয আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'আোমের 
সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তরমযা য নয় ও যা আেরা গরমখ যাই, তা োন ক্তহসামব্ 
প্রোন করমত হয়। ক্তকন্তু েুহাম্মমের পক্তরব্ার সেসযরা এই সম্পক্তত্ত গর্মক তামের ক্তরক্তযক 
গ্রহি করমত পামর।" আবু্ ব্কর আরও গযা  কমরন, "আল্লাহর কসে, আল্লাহর নব্ীমক 
তাাঁর জীব্েোয় এই সম্পক্তত্তর ব্যাপামর গয-রীক্তত অনুসরি করমত গেমখক্তে, তা গর্মক 
আক্তে ক্তব্চুযত হমব্া না।" গসই কারমি ফাক্ততো আবু্ ব্করমক পক্তরতযা  কমরন ও েৃতুযকাল 
অব্ক্তধ্ ক্ততক্তন তার সামর্ গকামনা কর্া ব্মলনক্তন।   
 

সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯,হাক্তেস নম্বর ৩৬৮ [4]  
আময়ো হইমত ব্ক্তিথত: ফাক্ততো ও আব্বাস আবু্ ব্কমরর কামে  েন কমরন ও ফাোমক 
অব্ক্তস্থত আল্লাহর নব্ীর সম্পক্তত্ত ও খায়ব্ামরর োম র ক্তহসযার উত্তরাক্তধ্কার োক্তব্ কমরন। 
আবু্ ব্কর ব্মলন, "আক্তে শুমনক্তে গয, আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'আোমের সম্পক্তত্ত 
উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তরমযা য নয় ও যা আেরা গরমখ যাই তা োন ক্তহসামব্ প্রোন 
করমত হয়। ক্তকন্তু েুহাম্মমের পক্তরব্ার সেসযরা এই সম্পক্তত্ত গর্মক তামের ক্তরক্তযক গ্রহি 
করমত পামর।’ আল্লাহর কসে, আক্তে আোর ক্তনমজর আত্মীয়-স্বজনমের গচময় আল্লাহর 
নব্ীর আত্মীয়-স্বজনমের েঙ্গমলর জনয কাজ করমত োলব্াক্তস।"  
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অনুরূপ হাক্তেস: সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৭,হাক্তেস নম্বর ৬০ [5]; ইোে েুসক্তলে 
(৮২১-৮৭৫ সাল) এর ব্িথনা: সক্তহ েুসক্তলে ব্ই নম্বর ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৩৫৩ [6] 
 

ইোে আবু্ োউমের (৮১৭-৮৮৯ সাল) ব্িথনা: [7] 
সুন্নাহ আবু্ োউে ব্ই নম্বর ১৩,হাক্তেস নম্বর ২৯৬১ 
 

উের ইব্মন আল-খাত্তাব্ হইমত ব্ক্তিথত: োক্তলক ইব্মন আউস আল-হাের্ান ব্মলমেন: 
গয-যুক্তিগুমলার একক্তি উের তার সমু্মমখ গপে করমতন, তা হমলা, ক্ততক্তন ব্মলমেন গয 
আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) ক্ততনক্তি ক্তজক্তনস তার একান্ত ক্তনমজর জনয 
প্রাপ্ত হময়ক্তেমলন: ব্ানু আল-নাক্তের, খায়ব্ার ও ফাোক। ব্ানু আল-নাক্তের গ ামের 
সম্পমের সেস্তই রাখা হময়ক্তেল তার জরুক্তর প্রময়াজমনর জনয, ফাোমকর সম্পেগুমলা 
রাখা হময়ক্তেল ভ্রেিকারীমের জনয ও খায়ব্ামরর সম্পেগুমলা আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর 
োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) ো  কমরক্তেমলন ক্ততনক্তি োম : েুই ো  েুসলোনমের জনয ও এক 
ো  তার পক্তরব্ামরর অব্োমনর জনয। তাাঁর পক্তরব্ামরর অব্োমনর জনয খরচ করার পর 
যক্তে ক্তকেু অব্ক্তেষ্ট র্াকমতা, তা ক্ততক্তন  রীব্ েুহাক্তজরমের েমধ্য ো  কমর ক্তেমতন। 
 

উের ইব্মন খাত্তামব্র োসন আেল (৬৩৪-৬৪৪ ক্তিষ্টাব্দ) 
সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৩৬৭ [8] 
‘োক্তলক ক্তব্ন আউস আল-হাোর্ান আন-নাসক্তর হইমত ব্ক্তিথত: একো উের ইব্মন আল-
খাত্তাব্ তামক গডমক পাঠান, যখন ক্ততক্তন তার সামর্ ব্মসক্তেমলন, তার োমরায়ান ইয়ারফা 
গসখামন আমস ও ব্মল, "উসোন, আব্েুর রহোন ক্তব্ন আউফ, আল-যুব্াময়র ও সা'ে 
(ক্তব্ন ওয়াকাস) আপনার অনুেক্ততর জনয অমপক্ষ করমে, আপক্তন কী তা েেুর করমব্ন?" 
 

উের ব্মলন, "হযাাঁ, তামের গক গেতমর আসমত োও।" ক্তকেুক্ষি পর ইয়ারফা আব্ার 
গসখামন আমস ও ব্মল, "আলী ও আব্বাস আপনার অনুেক্তত চামে, আপক্তন ক্তক তা 
েেুর করমব্ন?" উের ব্মলন, "হযাাঁ।" অতাঃপর যখন এই েুই ব্যক্তি গেতমর প্রমব্ে 
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কমর, আব্বাস ব্মলন, "আেীরুল েুক্তেনীন! আোর ও এর (অর্থাৎ, আলী) এর েমধ্য 
ফয়সালা কমর োও।" তামের েু'জমনর েমধ্য আল্লাহর নব্ীর গরমখ যাওয়া ব্ক্তন আল-
নাক্তের গ ামের সম্পক্তত্ত ক্তনময় ক্তব্ব্াে চলক্তেমলা, গয-সম্পেক্তি আল্লাহ তার নব্ীমক ফাই 
(ক্তব্না যুমদ্ধ অক্তজথত লুমিরোল) ক্তহসামব্ প্রোন কমরক্তেল [পব্থ: ৫২ ও ৭৫]; আক্তল ও 
আব্বাস এমক অপরমক ক্তনন্দা করা শুরু কমর। (উপক্তস্থত) গলাকরা (অর্থাৎ, উসোন ও 
তার সঙ্গীরা) ব্মল, "মহ আেীরুল েুক্তেনীন! এমের ব্যাপামরর আপক্তন আপনার রায় 
প্রোন করুন, যামত তারা প্রেক্তেত হয়।" 
 

উের ব্মলন, "যার আমেমে আসোন ও জক্তেন উেয়ই ক্তস্থর র্ামক, গসই আল্লাহর 
ওয়ামস্ত গতাোমের অনুমরাধ্ করক্তে, চুপ র্ামকা! গতােরা ক্তক জামনা গয, আল্লাহর নব্ী 
ব্মলমেন, 'আোমের (নব্ীমের) সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তরমযা য নয় ও যা 
আেরা গরমখ যাই, তা োন ক্তহসামব্ প্রোন করমত হয়,' ক্ততক্তন তা ব্মলমেন তাাঁর ক্তনমজর 
সম্বমন্ধ?" তারা (অর্থাৎ, উসোন ও তার সঙ্গীরা) ব্মল, "ক্ততক্তন তা ব্মলমেন।"  
 

তারপর উের আলী ও আব্বামসর ক্তেমক ক্তফমর তাকান ও ব্মলন, "আল্লাহর ওয়ামস্ত, 
আক্তে গতাোমের েু'জনমকই অনুমরাধ্ কক্তর! গতােরা ক্তক জামনা গয, আল্লাহর নব্ী এক্তি 
ব্মলক্তেমলন?" তারা হযাাঁ সূচক জব্াব্ গেয়। ক্ততক্তন ব্মলন, "এখন আক্তে গতাোমের সামর্ 
এই ক্তব্ষয়ক্তি ক্তনময় কর্া ব্লক্তে। েহান আল্লাহ তার নব্ীমক এই ফাই নামের (অর্থাৎ, 
ক্তব্না যুমদ্ধ অক্তজথত লুমির োল) একিা ক্তকেু ক্তেময় অনুগ্রহ কমরমে, যা গস [আল্লাহ] অনয 
কাউমক গেয়ক্তন। আল্লাহ ব্মলমে,  
 

'আল্লাহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাে গর্মক তাাঁর রসূলমক গয ধ্ন-সম্পে ক্তেময়মেন ("ফাই"- 
লুমির োল), তজ্জমনয গতােরা গঘাড়ায় ক্তকংব্া উমি চমড় যুদ্ধ করক্তন, ক্তকন্তু আল্লাহ যার 
ওপর ইো, তাাঁর রসূল িমক প্রাধ্ানয োন কমরন। আল্লাহ সব্ক্তকেুর উপর 
সব্থেক্তিোন।“ (৫৯:৬) 
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সুতরাং এই সম্পক্তত্তক্তি ক্তব্মেষোমব্ আল্লাহর নব্ীমক প্রোন করা হময়ক্তেল। ক্তকন্তু আল্লাহর 
কসে, আল্লাহর নব্ী তার সেস্তই না একোে তাাঁর ক্তনমজর জনয গ্রহি কমরক্তেমলন, না 
তা গর্মক ক্ততক্তন গতাোমের ব্ক্তিত কমরক্তেমলন; ব্রং তা গর্মক ক্ততক্তন গতাোমের 
সব্াইমকই প্রোন কমরক্তেমলন ও গতাোমের েমধ্য তা ো াোক্ত  কমর ক্তেময়ক্তেমলন, 
যতক্ষমি না তা গর্মক োে এই পক্তরোি সম্পক্তত্ত অব্ক্তেষ্ট র্ামক। আল্লাহর নব্ী তাাঁর 
পক্তরব্ামরর ব্াৎসক্তরক েরিমপাষমির খরচ এখান গর্মক ব্যয় করমতন, তারপর যা ক্তকেু 
অব্ক্তেষ্ট র্াকমতা, তা ক্ততক্তন খরচ করমতন গসখামন গযখামন আল্লাহর সম্পে ব্যয় করা 
হয় (অর্থাৎ, চযাক্তরক্তি); আল্লাহর নব্ী এেক্তন োমব্ই কাজ কমরমেন তাাঁর সেস্ত জীব্ন। 
তারপর ক্ততক্তন েৃতুযব্রি কমরন, আবু্ ব্কর ব্মল, "আক্তেই হলাে আল্লাহর নব্ীর 
উত্তরাক্তধ্কারী।" অতাঃপর ক্ততক্তন (অর্থাৎ, আবু্ ব্কর) এই সম্পক্তত্তক্তির োক্তয়ত্ব গ্রহি কমরন 
ও আল্লাহর নব্ী গযোমব্ তার ক্তব্ক্তলব্যব্স্থা করমতন, ক্ততক্তন গসোমব্ই তা করমতন; 
গতাোরা সব্াই (মসই সেয়) তার গসই ক্তব্ষয়ক্তি আব্ ত ক্তেমল।" 
 

তারপর উের আলী ও আব্বামসর ক্তেমক গঘামরন ও ব্মলন, "মতােরা েু'জমনরই েমন 
আমে গয, যা গতােরা ব্িথনা কমরমো তার ক্তব্ক্তলব্যব্স্থা কমরক্তেমলন আবু্ ব্কর, আল্লাহ 
এ ক্তব্ষময় োল জামন, ক্ততক্তন ক্তেমলন আন্তক্তরক, ধ্াক্তেথক, সক্তঠকোমব্ পক্তরচাক্তলত ও সক্তঠক 
পমর্র অনুসারী। তারপর আল্লাহ আবু্ ব্কমরর েৃতুয ঘিায় ও আক্তে ব্ক্তল, 'আক্তেই হলাে 
আল্লাহর নব্ী ও আবু্ ব্কমরর উত্তরাক্তধ্কারী।' 
 

অতাঃপর আক্তে এই সম্পক্তত্তক্তি আোর োসন আেমলর (অর্থাৎ, গখলাফত) প্রর্ে েুই 
ব্ের ক্তনমজর অক্তধ্কামর রাক্তখ এব্ং আক্তে এর ক্তব্ক্তলব্যব্স্থা ক্তঠক গসোমব্ই কক্তর, যা 
আল্লাহর নব্ী ও আবু্ ব্কর করমতন; আল্লাহ জামন গয, আক্তে ক্তেলাে আন্তক্তরক, ধ্াক্তেথক, 
সক্তঠকোমব্ পক্তরচাক্তলত ও সক্তঠক পমর্র অনুসারী (এই ক্তব্ষময়); এরপর গতােরা উেময়ই 
(অর্থাৎ, আলী ও আব্বাস) আোর কামে এমসক্তেমল ও গতাোমের উেময়রই োক্তব্ ক্তেল 
এক ও অক্তেন্ন; গহ আব্বাস! তুক্তেও আোর কামে এমসক্তেমল। অতাঃপর আক্তে গতাোমের 
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উেয়মকই ব্মলক্তেলাে গয, আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'আোমের সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে 
হস্তান্তরমযা য নয় ও যা আেরা গরমখ যাই, তা োন ক্তহসামব্ প্রোন করমত হয়।' 
 

তারপর আক্তে যখন েনস্থ কক্তর, এিাই আোর উক্তচত হমব্ গয, আক্তে এই সম্পক্তত্তক্তি 
গতাোমের উেময়র কামে হস্তান্তর কক্তর এই েমতথ গয, গতােরা আল্লাহর সােমন এই 
প্রক্ততশ্রুক্তত ও অঙ্গীকার করমব্ গয, গতােরা এর ক্তব্ক্তলব্যব্স্থা করমব্ ক্তঠক গসইোমব্, 
গযোমব্ আল্লাহর নব্ী, আবু্ ব্কর ও আক্তে আোর োসন আেমলর শুরু গর্মক কমর 
আসক্তে; অনযর্ায় গতােরা আোর সামর্ (এই ব্যাপামর) গকামনা কর্া ব্লমব্ না।' 
 

অতাঃপর, গতােরা উেময়ই আোমক ব্মলক্তেমল, 'এই েমতথ আোমের কামে হস্তান্তর 
করুন।' গসই েমতথ আক্তে এক্তি গতাোমের কামে হস্তান্তর কমরক্তেলাে। এখন গতােরা ক্তক 
চাও গয, আক্তে গতাোমের গসক্তির (ক্তসদ্ধান্ত) পক্তরব্মতথ অনয গকামনা ক্তসদ্ধান্ত ক্তেই? যার 
আমেমে আসোন ও জক্তেন ক্তস্থর র্ামক, গসই আল্লাহর কসে, আক্তে গয ক্তসদ্ধান্ত ক্তেময়ক্তে 
তার ব্াইমর কখমনাই অনয গকামনা ক্তসদ্ধান্ত গেব্ না, যতক্ষমি না ক্তকয়ােত আ ত হয়। 
ক্তকন্তু গতােরা যক্তে এর (অর্থাৎ, সম্পক্তত্ত) পক্তরচালনা করমত অসের্থ হও, তমব্ তা আোর 
কামে গফরত োও, আক্তে গতাোমের পমক্ষ এর পক্তরচালনা করমব্া।" --- 
 

উের ইব্মন আব্েুল আক্তজমজর োসন কাল (৭১৭-৭২০ সাল) 
সুন্নাহ আবু্ োউে ব্ই নম্বর ১৩, হাক্তেস নম্বর ২৯৬৬ [9] 
 

'উের ইব্মন আব্েুল আক্তজজ হইমত ব্ক্তিথত: আল-েুক্তঘরা (ইব্মন শুব্াহ) ব্মলমেন: উের 
ইব্মন আব্েুল আক্তজজ-মক যখন খক্তলফা ক্তহসামব্ ক্তনময়া  করা হয়, তখন ক্ততক্তন োরওয়ান 
পক্তরব্ামরর গলাকমের একক্তেত কমরন ও ব্মলন: ফাোক ক্তেল আল্লাহর নব্ীর (তাাঁর 
ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) অক্তধ্কারেুি সম্পক্তত্ত, ক্ততক্তন গসখান গর্মক ব্যয় করমতন, ব্ানু 
হাক্তসে গ ামের  রীব্ গলাকমের প্রক্তত েয়াপরব্ে হময় ক্ততক্তন তামের সাহামযয গসখান 
গর্মক অহরহ োন করমতন ও অক্তব্ব্াক্তহত গলাকমের ক্তব্ব্ামহর খরমচ সাহাযয করমতন। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html
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ফাক্ততো তাাঁমক অনুমরাধ্ কমরন গয, ক্ততক্তন গযন তামক তা প্রোন কমরন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা 
প্রতযাখযান কমরন। আল্লাহর নব্ীর (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) জীব্েোয় এোমব্ই 
ক্তব্ষয়ক্তি ক্তেল, যতক্তেমন না তাাঁর জীব্মনর অব্সান হয় (অর্থাৎ, েৃতুয হয়)।   
 

যখন আবু্ ব্কর োসনকতথা ক্তনযুি হন, ক্ততক্তন তার েৃতুয পযথন্ত তা গসোমব্ই পক্তরচালনা 
কমরন, গযোমব্ আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) তা পক্তরচালনা করমতন। 
তারপর যখন উের ইব্মন খাত্তাব্ োসনকতথা ক্তনযুি হন, ক্ততক্তন তার েৃতুযকাল অব্ক্তধ্ 
তামের েতই তা পক্তরচালনা কমরন। তারপর এক্তি োরওয়ান-মক জায় ীর ক্তহসামব্ প্রোন 
করা হয় ও তারপর এক্তি আমস উের ইব্মন আব্েুল আক্তজজ-এর কামে।  
 

উের ইব্মন আব্েুল আক্তজজ ব্মলমেন: আক্তে েমন কক্তর গয, গসই ক্তজক্তনসক্তি করার 
অক্তধ্কার গনই, যা আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) ফাক্ততো-মক প্রোন 
করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাে কমরক্তেমলন। আক্তে আপনামের গডমকক্তে এই সাক্ষী হব্ার জনয 
গয, আক্তে তা পূব্থাব্স্থায় পুনরুদ্ধার কমরক্তে; োমন হমলা - তা গযেনক্তি ক্তেল আল্লাহর 
নব্ীর (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) সেয়কামল।' 

 

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

>>> আক্তে উৎমস ইোে বু্খারী, ইোে েুসক্তলে ও ইোে আবু্ োউমের ওপমর ব্ক্তিথত 
ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, এই ঘিনাক্তি েুহাম্মমের উত্তরাক্তধ্কারীমের 
কামে তাাঁর গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্ত হস্তান্তর (ও ইসলাে জাহামনর োসনোর ক্তনময়া  
[বু্খারী- ৫:৫৯:৫৪৬]) সংক্রান্ত ক্তব্ব্াে ক্তব্সংব্ামের উপাখযান! এখামন েু'ক্তি পক্ষ। এক 
পক্ষ েুহাম্মমের একান্ত ক্তনকি আত্মীয় আলী-ফাক্ততো  ং, অনয পক্ষ - েুহাম্মমের 
সব্মচময় প্রর্ে সারীর অনুসারী আবু্ ব্কর ও ওের  ং! আলী-ফাক্ততো  ং োক্তব্ করমেন 
গয, তারাই হমলন েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্তর নযায়সঙ্গত উত্তরাক্তধ্কারী এব্ং আবু্ 
ব্কর-উের  ং-এর উক্তচত তামের কামে গসই সম্পক্তত্তগুমলা হস্তান্তর করা। আবু্ ব্কর-

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-546.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-546.html
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উের  ং েৃঢ়োমব্ "এক অজুহামতর োধ্যমে" তাাঁমের গসই োক্তব্ প্রতযাখযান করমেন, 
"ক্ষেতা এখন তামের হামত!"  
 

এেনই একক্তি ক্তনক্তেথষ্ট ঘিনায় যক্তে েুই পক্ষ সমূ্পিথ ক্তব্পরীতধ্েথী োক্তব্ উপস্থাপন কমরন, 
তমব্ ক্তনাঃসমন্দমহ তামের গয গকামনা একজমনর োক্তব্ সতয, অপরজমনর োক্তব্ ক্তের্যা ও 
উমেেযপ্রমিাক্তেত। েু'পক্ষ একই সামর্ কখমনাই সতয হমত পামর না। অর্থাৎ, হয় এই 
ঘিনায় ফাক্ততো-আলী  ং' ক্তেমলন েুহাম্মমের নযায় সঙ্গত উত্তরাক্তধ্কারী, আবু্ ব্কর-
উের  ং তামের গসই নযাযয পাওনা গর্মক উমেেযপ্রমিাক্তেতোমব্ ব্ক্তিত কমরমেন; 
অর্ব্া  'ফাক্ততো-আলী  ং' উমেেযপ্রমিাক্তেতোমব্ এক অনযাযয োক্তব্ ক্তনময় আবু্-ব্কর-
উের  ংমের সামর্ ক্তব্ব্ামে জক্তড়ময়মেন। ক্তনাঃসমন্দমহ এই েুই পমক্ষর এক পক্ষ ক্তেমলন 
ক্তহমপাক্রাইি ব্া েণ্ড!  
 

প্রশ্ন হমলা, “গক গসই ক্তহমপাক্রাইি?” যুক্তিক্তব্েযায় এেন গকামনা পন্থা ক্তক আমে, যার 
োধ্যমে প্রায় ক্তনক্তশ্চতরূমপই অনুধ্াব্ন করা যায়, "মক গসই ক্তহমপাক্রাইি?" The Devil 
is in the Detail (পব্থ-১১৩)! 
 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1]   সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯,হাক্তেস নম্বর ৫৪৬   
Narrated By 'Aisha: Fatima the daughter of the Prophet sent someone to Abu Bakr 
(when he was a caliph), asking for her inheritance of what Allah's Apostle had 
left of the property bestowed on him by Allah from the Fai (i.e. booty gained 
without fighting) in Medina, and Fadak, and what remained of the Khumus of the 
Khaibar booty. On that, Abu Bakr said, "Allah's Apostle said, "Our property is not 
inherited. Whatever we leave, is Sadaqa, but the family of (the Prophet) 
Muhammad can eat of this property.' By Allah, I will not make any change in the 
state of the Sadaqa of Allah's Apostle and will leave it as it was during the lifetime 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-546.html
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of Allah's Apostle, and will dispose of it as Allah's Apostle used to do." So Abu 
Bakr refused to give anything of that to Fatima. So she became angry with Abu 
Bakr and kept away from him, and did not task to him till she died. She remained 
alive for six months after the death of the Prophet. When she died, her husband 
'Ali, buried her at night without informing Abu Bakr and he said the funeral 
prayer by himself.  
 
When Fatima was alive, the people used to respect 'Ali much, but after her death, 
'Ali noticed a change in the people's attitude towards him. So Ali sought 
reconciliation with Abu Bakr and gave him an oath of allegiance. 'Ali had not 
given the oath of allegiance during those months (i.e. the period between the 
Prophet's death and Fatima's death). 'Ali sent someone to Abu Bakr saying, "Come 
to us, but let nobody come with you," as he disliked that 'Umar should come, 
'Umar said (to Abu Bakr), "No, by Allah, you shall not enter upon them alone " 
Abu Bakr said, "What do you think they will do to me? By Allah, I will go to 
them' So Abu Bakr entered upon them, and then 'Ali uttered Tashah-hud and said 
(to Abu Bakr), "We know well your superiority and what Allah has given you, and 
we are not jealous of the good what Allah has bestowed upon you, but you did 
not consult us in the question of the rule and we thought that we have got a 
right in it because of our near relationship to Allah's Apostle."  
 
There upon Abu Bakr's eyes flowed with tears. And when Abu Bakr spoke, he said, 
"By Him in Whose Hand my soul is to keep good relations with the relatives of 
Allah's Apostle is dearer to me than to keep good relations with my own relatives. 
But as for the trouble which arose between me and you about his property, I will 
do my best to spend it according to what is good, and will not leave any rule or 
regulation which I saw Allah's Apostle following, in disposing of it, but I will 
follow." On that 'Ali said to Abu Bakr, "I promise to give you the oath of allegiance 
in this after noon." So when Abu Bakr had offered the Zuhr prayer, he ascended 
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the pulpit and uttered the Tashah-hud and then mentioned the story of 'Ali and 
his failure to give the oath of allegiance, and excused him, accepting what excuses 
he had offered; Then 'Ali (got up) and praying (to Allah) for forgiveness, he uttered 
Tashah-hud, praised Abu Bakr's right, and said, that he had not done what he had 
done because of jealousy of Abu Bakr or as a protest of that Allah had favored 
him with. 'Ali added, "But we used to consider that we too had some right in this 
affair (of ruler ship) and that he (i.e. Abu Bakr) did not consult us in this matter, 
and therefore caused us to feel sorry." On that all the Muslims became happy and 
said, "You have done the right thing." The Muslims then became friendly with 
'Ali as he returned to what the people had done (i.e. giving the oath of allegiance 
to Abu Bakr). 
 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-
005-book-059-hadith-number-546.html 
[2] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৪, ব্ই ৫৩, হাক্তেস নম্বর ৩২৫ 
  http://hadithcollection.com/sahihbukhari/86--sp-501/3941-sahih-bukhari-
volume-004-book-053-hadith-number-325.html 
[3] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৮, ব্ই নম্বর৮০, হাক্তেস নম্বর ৭১৮  
 http://hadithcollection.com/sahihbukhari/113-sahih-bukhari-book-80-laws-of-
inheritence-al-faraaid/6254-sahih-bukhari-volume-008-book-080-hadith-number-
718.html 
[4]  সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯,হাক্তেস নম্বর ৩৬৮ 
 http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5687-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-368.html 
[5] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৭,হাক্তেস নম্বর 
৬০  http://hadithcollection.com/sahihbukhari/90/4467-sahih-bukhari-volume-005-
book-057-hadith-number-060.html 
[6] সক্তহ েুসক্তলে ব্ই নম্বর ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৩৫৩  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-546.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5510-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-546.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/86--sp-501/3941-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-325.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/86--sp-501/3941-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-325.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/86--sp-501/3941-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-325.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/113-sahih-bukhari-book-80-laws-of-inheritence-al-faraaid/6254-sahih-bukhari-volume-008-book-080-hadith-number-718.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/113-sahih-bukhari-book-80-laws-of-inheritence-al-faraaid/6254-sahih-bukhari-volume-008-book-080-hadith-number-718.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/113-sahih-bukhari-book-80-laws-of-inheritence-al-faraaid/6254-sahih-bukhari-volume-008-book-080-hadith-number-718.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/113-sahih-bukhari-book-80-laws-of-inheritence-al-faraaid/6254-sahih-bukhari-volume-008-book-080-hadith-number-718.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5687-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-368.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5687-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-368.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5687-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-368.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90/4467-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-060.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90/4467-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-060.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90/4467-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-060.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/90/4467-sahih-bukhari-volume-005-book-057-hadith-number-060.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12748-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4353.html
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http://hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12748-sahih-
muslim-book-019-hadith-number-4353.html 
[7] সুন্নাহ আবু্ োউে ব্ই নম্বর ১৩,হাক্তেস নম্বর ২৯৬১ 
 http://hadithcollection.com/abudawud/245-
Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17303-
abu-dawud-book-013-hadith-number-2961.html 
[8] সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯,হাক্তেস নম্বর ৩৬৭  
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-
005-book-059-hadith-number-367.html 
[9]  সুন্নাহ আবু্ োউে ব্ই নম্বর ১৩,হাক্তেস নম্বর ২৯৬৬  
Narated By Umar ibn Abdul Aziz: Al-Mughirah (ibn Shu'bah) said: Umar ibn Abdul 
Aziz gathered the family of Marwan when he was made caliph, and he said: Fadak 
belonged to the Apostle of Allah (pbuh), and he made contributions from it, 
showing repeated kindness to the poor of the Banu Hashim from it, and supplying 
from it the cost of marriage for those who were unmarried. Fatimah asked him 
to give it to her, but he refused. ---- 
 

http://www.hadithcollection.com/abudawud/245-
Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-
abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html 
 

 
 
 

 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12748-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4353.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12748-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4353.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12748-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4353.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17303-abu-dawud-book-013-hadith-number-2961.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17303-abu-dawud-book-013-hadith-number-2961.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17303-abu-dawud-book-013-hadith-number-2961.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17303-abu-dawud-book-013-hadith-number-2961.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/245-Abu%20Dawud%20Book%2013.%20Tributes,%20Spoils%20And%20Rulership/17301-abu-dawud-book-013-hadith-number-2966.html


494 
ধর্মকারী ইবুক 

১৫৫: ফাোক- ৩:  ক্তিেমতর উত্তরাক্তধ্কার - যুক্তি ও প্রোি প্রতযাখযান! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ঊনক্তেে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) এর েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই তাাঁর ক্তপ্রয় 
অনুসারী আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা কী অজুহামত তাাঁর গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কার গর্মক নব্ী কনযা ফাক্ততো ও তাাঁর অনযানয পক্তরব্ার সেসযমের ব্ক্তিত 
কমরক্তেমলন; কী কারমি আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ েুহাম্মমের েৃতুযর পর গর্মক শুরু 
কমর ফাক্ততোর েৃতুযকাল পযথন্ত আবু্ ব্কমরর ব্েযতা স্বীকার কমরনক্তন; ফাক্ততোর েৃতুযর 
পর কীোমব্ ক্ততক্তন তার েৃত স্ত্রীর নাোমজ জানাজা ও োফনকাযথ সম্পন্ন কমরক্তেমলন; 
কী পক্তরক্তস্থক্ততমত ক্ততক্তন আবু্ ব্কমরর ব্েযতা স্বীকার কমরক্তেমলন; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
আমলাচনা আম র পমব্থ (পব্থ-১৫৪) করা হময়মে। 
 

ইসলামের ইক্ততহামস েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) এক অতযন্ত ক্তব্ক্তেষ্ট 
ব্যক্তিত্ব। েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) 
ও আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) োড়াও েুহাম্মমের েৃতুয পরব্তথী ২৯০ ব্েমরর 
েমধ্য আর গয ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসক েুহাম্মমের পূিথাঙ্গ 'ক্তসরাত ও ো াক্তজ' গ্রন্থ 
রচনা কমরমেন, ক্ততক্তন ক্তেমলন এই েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (Muhammad Ibn Sa’d)। 
েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া লুমির োমলর ( ক্তিেত) উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন ফাক্ততো ও আবু্ 
ব্কমরর ক্তব্মরাধ্ প্রসমঙ্গ ক্ততক্তন গয অক্ততক্তরি তর্যক্তি ব্িথনা কমরমেন, তা হমলা এই: 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Sa%27d
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েুহাম্মে ইব্মন সা'মের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) অক্ততক্তরি ব্িথনা: [1] 
আফফান ইব্মন েুসক্তলে আোমেরমক জাক্তনময়মেন (ক্ততক্তন ব্মলমেন): হােোে ইব্মন 
সালাোহ আোমের অব্ ত কক্তরময়মেন (ক্ততক্তন ব্মলমেন): উমম্ম হাক্তনর [েুহাম্মমের 
চাচামতা গব্ান, আবু্ তাক্তলমব্র কনযা] কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আল কালক্তব্ 
আোমক যা ব্মলমেন, তা হমলা:  
 

'ক্তনক্তশ্চতই আবু্ ব্করমক ফাক্ততো ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তেল, "আপক্তন যখন েৃতুযব্রি করমব্ন, 
কারা আপনার সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কারী হমব্?" জব্ামব্ ক্ততক্তন ব্মলন, "আোর সন্তান ও 
আত্মীয়-স্বজনরা?" 
 

গস ব্মল, "নব্ীর সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার গর্মক আোমের ব্ক্তিত করার ব্যাপামর আপনার 
গযৌক্তিকতা কী?" ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "মহ আল্লাহর নব্ীর কনযা! আক্তে গতাোর ক্তপতার 
জক্তে, গসানা, রূপা, োস-োসী ব্া সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কারসূমে লাে কক্তরক্তন।" 
 

গস ব্মল, "আোমের জনয ব্রােকৃত আল্লাহর অংে (খুেুস, অর্থাৎ এক-পিোংে 
[কুরান-৮:৪১]) ও আোমের একান্ত অংে আপনার কব্জায় আমে।" তৎক্ষিাৎ ক্ততক্তন 
জব্ামব্ ব্মলন, "আক্তে আল্লাহর নব্ীমক (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) ব্লমত শুমনক্তে, 
"যা আল্লাহ আোমক খাওয়ান, তা হমলা খােয। যখন আোর েৃতুয হমব্, এগুমলা 
েুসলোনমের েমধ্য ক্তব্তরি করমত হমব্।"'------ 
 

েুহাম্মে ইব্মন উের আোমের জাক্তনময়মেন: ক্তনজ ক্তপতার কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর 
ক্তেক্তত্তমত যাময়ে ইব্মন আসলাে হইমত ব্ক্তিথত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত ক্তহোে ইব্মন সা'ে 
আোমক যা অব্ক্তহত কক্তরময়মেন, তা হমলা:  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=8&&ano=75&&st=30&&arabic=
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'আক্তে উেরমক ব্লমত শুমনক্তে, "মযক্তেন আল্লাহর নব্ী (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) 
েৃতুযব্রি কমরন, আবু্ ব্কমরর প্রক্তত আনু মতযর েপর্ ('bayah') প্রোন করা হয়। 
তার পরক্তেন আলী-মক সমঙ্গ ক্তনময় ফাক্ততো আবু্ ব্কমরর সমঙ্গ সাক্ষাৎ কমর। গস ব্মল, 
"আোর ক্তপতা আল্লাহর নব্ীর (তাাঁর ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) সম্পক্তত্তর ক্তহসযা 
উত্তরাক্তধ্কার সূমে আোর প্রাপয।"  
 

আবু্ ব্কর ক্তজজ্ঞাসা কমরন, " ৃহস্থাক্তল ক্তজক্তনসপে, নাক্তক েূ-সম্পক্তত্ত?" গস ব্মল, "আক্তে 
তাাঁর ফাোক, খায়ব্ার ও েক্তেনার সাোকা সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কারী, গযেন কমর আপনার 
েৃতুযর পর আপনার সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কারী হমব্ন আপনার কনযারা।"   
 

আবু্ ব্কর ব্মলন, "আল্লাহর কসে! গতাোর ক্তপতা আোর গচময় ও তুক্তে আোর কনযামের 
গচময় উত্তে, ক্তকন্তু আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন: আেরা গকামনা উত্তরাক্তধ্কারী গরমখ যাই না, 
যা আেরা গরমখ যাই, তা হমলা সাোকা", অর্থাৎ, এই েহা েূলযব্ান সম্পক্তত্ত (precious 
property) যার সম্বমন্ধ তুক্তে জামনা। যক্তে তুক্তে ব্মলা গয, এক্তি গতাোর ক্তপতা গতাোমক 
প্রোন কমরমেন, আল্লাহর কসে! আক্তে গতাোর গস কর্া গেমন গনমব্া ও গতাোর কর্ামক 
সতয ব্মল ক্তনক্তশ্চত করমব্া।"  
 

গস ব্মল, "উমম্ম আয়োন (Umm Ayman) আোর কামে এমস আোমক অব্ ত 
কক্তরময়মে গয ক্ততক্তন 'ফাোক' আোমক োন কমরমেন।"  
 

ক্ততক্তন ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "তুক্তে ক্তক তাাঁমক (নব্ীর) তা ব্লমত শুমনমো, 'এক্তি গতাোর জনয?' 
আক্তে গতাোমক ক্তব্শ্বাস করমব্া ও গতাোর ক্তব্বৃ্ক্তত গ্রহি করমব্া।" গস ব্মল, "আোর যা 
(প্রোি), তা আক্তে আপনামক অব্ ত কক্তরময়ক্তে।" --- 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
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>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, নব্ী কনযা 
ফাক্ততো ব্হুোমব্ আবু্ ব্করমক 'যুক্তি' ক্তেময়, "মযেন কমর আপনার েৃতুযর পর আপনার 
সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কারী হমব্ন আপনার কনযারা", গব্াোমনার গচষ্টা কমরক্তেমলন গয, তাাঁর 
ক্তপতার েৃতুযর পর উত্তরাক্তধ্কার সূমে গসই সম্পক্তত্তর ক্তব্ক্তধ্সম্মত োক্তলক হমলন 
ক্ততক্তন!  আবু্ ব্কর তাাঁর গসই অক্তত সহজ ও সরল যুক্তি প্রতযাখযান কমরক্তেমলন গয-
অজুহামত, তা হমলা, "আক্তে আল্লাহর নব্ীমক ব্লমত শুমনক্তে ----।"  
 

ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আর গয েুক্তি গুরুত্বপূিথ ক্তব্ষয় আেরা জানমত পাক্তর তা হমলা: 
 

(১) েুহাম্মমের েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তিমত আবু্ ব্করমক েুসক্তলে জাহামনর োসনকতথা ক্তনযুি 
করার পমরর ক্তেনই (‘On the following day’) ফাক্ততো তাাঁর ক্তপতার সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন কর্া ব্লার জনয আবু্ ব্কমরর সমঙ্গ সাক্ষাৎ কমরক্তেমলন, সমঙ্গ ক্তেমলন 
তাাঁর স্বােী আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্। গসখামন আবু্ ব্কর ফাক্ততোমক ক্তজজ্ঞাসা 
কমরক্তেমলন, "যক্তে তুক্তে ব্মলা গয এক্তি গতাোর ক্তপতা গতাোমক প্রোন কমরমেন, আক্তে 
গতাোর গস কর্া গেমন গনমব্া ও গতাোর কর্ামক সতয ব্মল ক্তনক্তশ্চত করমব্া।" প্রতুযত্তমর 
যখন ফাক্ততো প্রোি স্বরূপ তামক জানান গয তাাঁর ক্তপতা েুহাম্মে গয 'ফাোক' তাাঁমক 
োন কমরমেন, তা উমম্ম আয়োন তাাঁমক অব্ ত কক্তরময়মেন, আবু্ ব্কর তাাঁর এই 
'প্রোি' প্রতযাখযান কমরক্তেমলন ও ফাক্ততোর কামে প্রশ্ন গরমখক্তেমলন, ফাক্ততো ক্তনমজ তাাঁর 
ক্তপতার কাে গর্মক তা শুমনমেন ক্তক না। েুহাম্মে ইব্মন সা'মের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় 
প্রতীয়োন হয় গয, েুহাম্মে ফাক্ততোমক এই তর্যক্তি কখমনাই জানানক্তন। যক্তে ক্ততক্তন 
ফাক্ততোমক তা জানামতন, তমব্ োক্তব্ প্রোমির জনয তাাঁমক উমম্ম আয়োন'-এর ব্িমব্যর 
উমল্লখ করমত হমতা না। আবু্ ব্কমরর যুক্তিমত, “গযমহতু ফাক্ততো তাাঁর ক্তপতার কাে 
গর্মক তা কখমনাই গোমননক্তন, তাই  ফাক্ততোর এই প্রোি গ্রহিমযা য নয়।" 
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আবু্ ব্কমরর যুক্তিমত ফাক্ততোর এই 'প্রোি' গ্রহিমযা য না হমলও আক্তে উৎমসর ওপমর 
ব্ক্তিথত ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - শুধু্ ক্তেয়া েুসলোনমের ব্ক্তিথত 
ইসলামের ইক্ততহামসই নয়, েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (সুক্তন্ন েুসলোন) রক্তচত ইক্ততহামসও 
আেরা জানমত পারক্তে গয, েুহাম্মে গেৌক্তখকোমব্ 'উমম্ম আয়োন'-মক জাক্তনময়ক্তেমলন 
গয, ক্ততক্তন 'ফাোক' ফাক্ততোমক োন কমরমেন।  
 

প্রশ্ন হমলা, "মক এই উমম্ম আয়োন, যার ব্িব্যমক ফাক্ততো 'প্রোি' ক্তহসামব্ উপস্থাপন 
কমরক্তেমলন? গক এই েক্তহলা, যামক েুহাম্মে এেন একক্তি তর্য জাক্তনময়ক্তেমলন যা ক্ততক্তন 
তাাঁর কনযা ফাক্ততোমক ও জানানক্তন?” 
 

(২) ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা আর গয গুরুত্বপূিথ তর্যক্তি জানমত পাক্তর, তা হমলা, 
নব্ী কনযা ফাক্ততো খায়ব্ার ও ফাোমকর গয-সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার োক্তব্ করমেন, তা 
গকামনা সাধ্ারি সম্পক্তত্ত ক্তেল না। আবু্ ব্কমরর োষায় তা ক্তেমলা, "েহােূলযব্ান" এক 
সম্পক্তত্ত।  
 

প্রশ্ন হমলা, েুহাম্মমের এই সম্পক্তত্তর গোি েূলয কত ক্তেমলা?" 
 

“গক এই উমম্ম আয়োন?” 
>> উমম্ম আয়োন ক্তেমলন গসই েক্তহলা, েুহাম্মমের ক্তেশু ও সকমোর জীব্মন যার অব্স্থান 
ক্তেল তাাঁর োতা আক্তেনার পমরই। এই গসই েক্তহলা, ক্তযক্তন েুহাম্মমের োতা আক্তেনার সমঙ্গ 
েুহাম্মমের ক্তেশুকামল গেহ-োলব্াসা ক্তেময় তাাঁমক ক্তনজ হামত লালন পালন 
কমরক্তেমলন।  উমম্ম আয়োন-এর আসল নাে ক্তেল ব্ারাকা ক্তব্নমত র্ালাব্া ক্তব্ন আের 
(Barakah binte Tha'alaba bin Amr), এক আক্তে আক্তব্ক্তসক্তনয়া-ব্াসী েক্তহলা। 
েুহাম্মমের ক্তপতা আব্েুল্লাহ ক্তব্ন আব্েুল েুত্তাক্তলব্ (ক্তকংব্া তাাঁর ো আক্তেনা ক্তব্নমত ওহাব্) 
তাাঁমক ক্রীতোসী ক্তহসামব্ ক্রয় কমরন। েুহাম্মমের জমের আম ই তাাঁর ক্তপতা আব্েুল্লাহ 
ব্াক্তিজয গেমষ ক্তসক্তরয়া গর্মক প্রতযাব্তথন কামল তাাঁর োেী [সালো ক্তব্নমত আেমরর (পব্থ-
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১২)] সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনমের সমঙ্গ সাক্ষামতর জনয েক্তেনায় যাোক্তব্রক্তত গেন। গসখামন 
ক্ততক্তন গুরুতর অসুস্থ অব্স্থায় েৃতুযব্রি কমরন। তাাঁর কব্র হয় েক্তেনামতই। েুহাম্মমের 
েয় ব্ের ব্য়মসর সেয় তাাঁর ো আক্তেনা ক্তেশু েুহাম্মে ও এই উমম্ম আয়োনমক সমঙ্গ 
ক্তনময় েক্তেনায় তাাঁর স্বােী আব্েুল্লাহর (েুহাম্মমের ক্তপতা) কব্র ক্তজয়ারমতর জনয েক্কা 
গর্মক েক্তেনায় গব্ড়ামত যান। কব্র ক্তজয়ারত ও আত্মীয়-স্বজনমের সামর্ গেখা-সাক্ষাৎ 
করার পর েক্তেনা গর্মক েক্কায় প্রতযাব্তথন কামল েক্কা ও েক্তেনার েধ্যব্তথী আল-
আব্ওয়া (Al-Abwa) নােক স্থামন েুহাম্মমের ো আক্তেনা গুরুতর অসুস্থ হময় েৃতুযব্রি 
কমরন। গসখামনই তাাঁমক কব্র গেয়া হয়। আক্তেনার েৃতুযকামল তাাঁর পামেই ক্তেমলন এই 
'উমম্ম আয়োন', সামর্ ক্তেল সেয োতৃহারা েয় ব্েমরর ক্তেশু েুহাম্মে! েৃতুযকামল আক্তেনা 
এই েক্তহলাক্তির হামত েুহাম্মমের গেখামোনা ও গসব্া-যমের অনুমরাধ্ জানান। উমম্ম 
আয়োন েুহাম্মেমক ক্তনময় েক্কায় ক্তফমর আমসন। উমম্ম আয়োন আক্তেনার কর্া 
গরমখক্তেমলন। েুহাম্মমের ব্য়স যখন আি ব্ের তখন তাাঁর োো আব্েুল েুত্তাক্তলমব্র 
েৃতুয হয়। েৃতুযকামল আক্তেনার েমতাই আব্েুল েুত্তাক্তলব্ও ক্তেশু েুহাম্মেমক গেখামোনা 
ও গসব্া-যমের অনুমরাধ্ জাক্তনময় যান। উমম্ম আয়োন েুহাম্মেমক ক্তনজ সন্তামনর েত 
োতৃমেমহ ব্ড় কমরন। 
 

পাঁক্তচে ব্ের ব্য়মস খাক্তেজামক ক্তব্ব্াহ করার পর েুহাম্মে উমম্ম আয়োনমক োসত্বেুি 
কমরন। োসত্বেুি হওয়ার পরও ক্ততক্তন েুহাম্মে ও তাাঁর পক্তরব্ামরর সমঙ্গ ব্হুকাল 
অক্ততব্াক্তহত কমরন। োসত্বেুি করার পর তাাঁমক েক্তেনার খাযরায গ ামের উব্াময়ে 
ইব্মন যাময়ে (Ubayd ibn Zayd) নামের এক গলামকর সামর্ ক্তব্ব্াহ গেওয়া হয়। 
ক্তব্ব্ামহর পর তাাঁমের গয গেমল সন্তান হয় তার নাে রাখা হয়, "আয়োন"। অতাঃপর 
ব্ারাকা ক্তব্নমত র্ালাব্ার নতুন পক্তরক্তচক্তত 'উমম্ম আয়োন (আয়োমনর ো)’। তাাঁমের এই 
ক্তব্ব্াহ গব্ক্তেক্তেন স্থায়ী হয় না। অতাঃপর তাাঁর ক্তব্ময় হয় েুহাম্মমের পাক্তলত পুে যাময়ে 
ক্তব্ন হাক্তরর্ার (পব্থ-৩৯) সমঙ্গ। এক পুে সন্তান জে লাে কমর। নাে রাখা হয় 'ওসাো'; 
ওসাো ক্তব্ন যাময়ে। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_20.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_9785.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2014/06/blog-post_9785.html


500 
ধর্মকারী ইবুক 

চক্তল্লে ব্ের ব্য়মস যখন েুহাম্মে তাাঁর নতুন েতব্াে প্রচার শুরু কমরন, উমম্ম আয়োন 
ক্তেমলন গসই েক্তহলা, ক্তযক্তন ইসলামের একেে প্রর্ে অব্স্থায় েুহাম্মমের েতব্ামে েীক্ষা 
ক্তনময়ক্তেমলন। ক্ততক্তন ক্তহজরত কমরন েক্তেনায়। ক্ততক্তন েুহাম্মমের সামর্ গব্ে ক'ক্তি যুমদ্ধ 
অংে গ্রহি কমরন। খায়ব্ার যুমদ্ধ ক্ততক্তন ক্তেমলন েুহাম্মমের সামর্ (পব্থ-১৪৭)। 
 

সংমক্ষমপ, উমম্ম আয়োন হমলন গসই েক্তহলা, ক্তযক্তন েুহাম্মেমক গকামল ক্তপমঠ কমর োনুষ 
কমরক্তেমলন। েুহাম্মেও তাাঁমক োময়র েতই শ্রদ্ধা করমতন। নব্ী-কনযা ফাক্ততো তাাঁর 
োক্তব্র সপমক্ষ এই েক্তহলাক্তির উমল্লখ কমরক্তেমলন, ক্তযক্তন ফাক্ততোমক জাক্তনময়ক্তেমলন গয, 
েুহাম্মে তাাঁমক ব্মলমেন গয, ক্ততক্তন 'ফাোক' ফাক্ততোমক োন কমরমেন। গয আবু্ ব্কর 
নব্ী-কনযা ফাক্ততো, নব্ী-জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও নব্ীর একান্ত পক্তরব্ার 
সেসযমের অব্লীলায় অগ্রাহয করমত পামরন, ক্ততক্তন 'উমম্ম আয়োমনর ব্িব্যমক কীোমব্ 
সম্মান করমব্ন?   
 

"েুহাম্মমের সম্পক্তত্তর গোি েূলয কত ক্তেমলা?" 
>> লুণ্ঠন ও ো াোক্ত  সোপ্ত করার পর, খায়ব্ামরর সেস্ত েূ-সম্পক্তত্তর" োক্তলক 
হময়ক্তেমলন েুহাম্মে (পব্থ-১৪৯) ও তাাঁর অনুসারীরা (পব্থ-১৪৮)। অতাঃপর খায়ব্ারব্াসী 
"শ্রক্তেক রূমপ" তামের ঐ জক্তেগুমলামত কাজ করার অনুেক্তত গপময়ক্তেমলন এই েমতথ গয, 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরমক গয গকামনা সেয় ক্তব্তাক্তড়ত করমত পারমব্ন (পব্থ-
১৫০)। যতক্তেন তারা তাাঁমেরমক ক্তব্তাক্তড়ত না করমেন, ততক্তেন পযথন্ত তাাঁরা তাাঁমের 
শ্রমের ক্তব্ক্তনেয় েূলয ক্তহসামব্ ঐ জক্তেগুমলা গর্মক উৎপন্ন ফসমলর অমধ্থক পামব্ন, ব্াক্তক 
অমধ্থক পামব্ন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা। এর সরল অর্থ হমলা, ক্তব্তাক্তড়ত করার 
সেয় তাাঁমেরমক যক্তে আমেৌ গকামনা অর্থ প্রোন করার ক্তসদ্ধান্ত উের ইব্মন খাত্তাব্ ক্তনময় 
র্ামকন, তমব্ তাাঁমেরমক শুধু্ উৎপন্ন "ফসমলর অমধ্থক" েূলয পক্তরমোধ্ করমত হমব্। 
গযমহতু তাাঁরা তখন আর ঐ জক্তেগুমলার োক্তলক ক্তেমলন না (লুণ্ঠন করার পর তা এখন 
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েুসলোনমের োক্তলকানাধ্ীন), তাই তাাঁমেরমক খায়ব্ামরর গকামনা “জক্তের েূলয" পক্তরমোধ্ 
করার প্রশ্নই আমস না। 
 

অনযক্তেমক,  
ফাোকব্াসী েুহাম্মমের সামর্ গয-চুক্তিক্তি সম্পন্ন কমরক্তেমলন, তার েতথ ক্তেল, "অমধ্থক 
েূ-সম্পক্তত্ত” র্াকমব্ তামের জনয, আর অমধ্থক হমব্ আল্লাহর নব্ীর জনয। এর সরল 
অর্থ হমলা, ক্তব্তাক্তড়ত করার সেয় তাাঁমেরমক তাাঁমের োম র জক্তে গর্মক উৎপন্ন ফল ও 
ফসমলর েূলয এব্ং তাাঁমের োক্তলকানাধ্ীন জক্তের েূলয (সমূ্পিথ ফাোমকর অমধ্থক জক্তে) 
পক্তরমোধ্ করমত হমব্। আক্তে উৎমসর ব্িথনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে গয, গয-কারমি 
উের ইব্মন খাত্তাব্ খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের ক্তসক্তরয়া অক্তেেুমখ (আল-োে) ক্তব্তাক্তড়ত 
কমরক্তেমলন তা হমলা, েৃতুযকামল েুহাম্মমের একক্তি আমেে, "আরব্ উপিীমপ গযন েু'ক্তি 
ধ্মেথর উপক্তস্থক্তত গেমন না গনয়া হয় (পব্থ-১৫০)!" গযমহতু খায়ব্ামরর অক্তত ক্তনকমি 
ব্সব্াসকারী ফাোমকর জনপেব্াসীরাও ক্তেমলন ইহুক্তে, গসমহতু আেরা প্রায় 
ক্তনক্তশ্চতরূমপই ধ্ারিা করমত পাক্তর গয, খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের ক্তব্তাক্তড়ত করার সেয় উের 
ফাোমকর ইহুক্তেমেরও ক্তব্তাক্তড়ত কমরক্তেমলন। ইব্মন ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আোরা জানমত 
পাক্তর গয, খায়ব্ামরর গলাকমের ক্তব্তাক্তড়ত করার সেয় উের “তাাঁমের জক্তে” ও ফসলাক্তের 
েূলয ক্তনধ্থারি কমরক্তেমলন। এই জক্তেগুমলা ক্তনাঃসমন্দমহ শুধু্োে ফাোমকর ইহুক্তেমের 
জক্তে! খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের জক্তেগুমলা এই ক্তহসামব্র অন্তেুথক্তির গকামনা প্রশ্নই আমস না, 
কারি, তখন খায়ব্ামরর ইহুক্তেমের জক্তেগুমলার োক্তলক ক্তেমলন েুসলোনরা।  
 

আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, উের ইব্মন খাত্তাব্ 
ফাোমকর জন িমের ক্তব্তাক্তড়ত করার সেয় তাাঁমের জক্তের গয অমধ্থক েূলয (তাাঁমের 
োম র জক্তের েূলয, ব্াক্তক অমধ্থমকর োক্তলক ক্তেমলন েুহাম্মে) পক্তরমোধ্ কমর সমূ্পিথ 
ফাোক হস্ত ত কমরক্তেমলন, তার পক্তরোি ক্তেল "পিাে হাজার গেরহাে ক্তকংব্া তার ও 
গব্ক্তে।" অর্থাৎ, উেমরর োসন আেমল (৬৩৪-৬৪৪ সাল) সমূ্পিথ ফাোমকর জক্তের েূলয 
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ক্তেল এক েত হাজার ক্তেরহাে (পব্থ-১৫৩), যার অমধ্থমকর োক্তলক ক্তেমলন ফাক্ততোর 
ক্তপতা েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ। ফাক্ততো আবু্-ব্কমরর কামে ফাোমকর এই 
"েহােূলযব্ান সম্পক্তত্তর" উত্তরাক্তধ্কামরর োক্তব্ ক্তনময় হাক্তজর হময়ক্তেমলন, আর আবু্ ব্কর 
তাাঁমেরমক এই েহােূলযব্ান সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত করার ইক্ততহামসর 
সূচনা কমরক্তেমলন। 
 

১৪০০ ব্ের আম  ক্তনধ্থাক্তরত পিাে হাজার ক্তেরহাে েূমলযর এই লুমির োলক্তিই তখন 
েুহাম্মমের একোে সম্পক্তত্ত ক্তেল না। তাাঁর ক্তব্োল সম্পক্তত্ত ক্তেমলা খায়ব্ামর, লুমির োমলর 
এক-পিোংমের (‘খুেুস’) ক্তহসযা ক্তহসামব্; সমূ্পিথ আল-কাক্ততব্া অিল (পব্থ-
১৪৯)! খায়ব্ামর অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের এই ক্তব্োল সম্পক্তত্তর “তখনকার ব্াজারেূলয কত 
ক্তেমলা” তা আেরা জাক্তন না। ক্তকন্তু আক্তে উৎমসর ব্িথনায় আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপই জানমত 
গপমরক্তে গয, এর পক্তরোি ক্তেল ফাোমকর েতই ক্তব্োল, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'লুমির 
োল ো াোক্ত  -আল কাক্ততব্া অিল!' পমব্থ করা হময়মে।  
 

এ োড়াও আমে েক্তেনায় অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের ব্ক্তন নাক্তের গ ামের গলাকমের কাে গর্মক 
লুক্তণ্ঠত সম্পে (পব্থ-৭৫); গয সম্পক্তত্তর োক্তলক ক্তেমলন শুধু্ই েুহাম্মে ও তাাঁর পক্তরব্ার 
('ফাই')। ব্ক্তন নাক্তের গ ামের গসই সম্পক্তত্তর ব্াজারেূলয তখন কত ক্তেমলা?  
 

সুতরাং,  
ফাোক, খায়ব্ার ও েক্তেনায় অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের োক্তলকানাধ্ীন সেুেয় সম্পক্তত্তর গোি 
েূমলযর পক্তরোি গয-েব্দক্তি ক্তেময় প্রকাে করা গযমত পামর, তা হমলা, "সুক্তব্োল 
(Vast)!" এই গসই েুহাম্মে, গয রামতর অন্ধকামর চুক্তপ চুক্তপ প্রায় এক ব্মস্ত্র োে েে 
ব্ের আম  েক্কা গর্মক েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্থাসন ক্তনময়ক্তেমলন। 'ক্তজহাে ব্াক্তিজয' োড়া অনয 
গকামনা ব্াক্তিমজযর োধ্যমে ক্তক েুহাম্মে োে েে ব্েমর এক ক্তনাঃস্ব োনুমষর অব্স্থান 
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গর্মক এই সুক্তব্োল ক্ষেতা, প্রক্ততপক্তত্ত ও ঐশ্বযথোলী োনুমষর েযথাোয় উন্নীত হমত 
পারমতন (পব্থ-১৩৫)?  
 

আক্তে উৎমসর ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা েুহাম্মমের সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন ফাক্ততো-আলী  ং ও আবু্ ব্কর-উের  ং এর েমধ্য এই গয-ক্তব্মরাধ্, 
তার েূল কারি হমলা েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া এই "সুক্তব্োল অংমকর লুমির সম্পে!" 
 
ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ েুহাম্মে ইব্মন সা'ে এর েূল ইংমরক্তজ 
অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে।  
 

The Narratives of Muhammad Ibn Sa’d (784-845 AD) [1]  
‘Affan Ibn Muslim informed us, (he said): Hammad Ibn Salamah informed 
us, (he said): al-Kalbi related to me on the authority of Umm Hani (she 
said): Varily Fatimah asked Abu Bakr, “When you die who will inherit you?’  
 
He replied, ‘My children and relatives.” She said, “What is the Justification 
of your becoming inheritor of the prophet keeping away?” He replied, “O 
daughter of the Apostle of Allah! I did not inherit your father’s land, gold, 
silver, slave or property.” She said. “The share of Allah (Khums, i.e. one-
fifth) which He had allotted to us and which is only our share, is in your 
hands.” Thereupon he replied, “I heard the Apostle of Allah, may Allah 
bless him, saying, ‘It is the food that Allah makes me eat. When I die it 
will be distributed among the Mulsims.”’ ------   
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‘Muhammad Ibn Umar informed us, he said: Hisham Ibn Sa’d related to 
me on the authority of Zayd Ibn Aslam; he on the authority of his father, 
he said: I heard Umar saying, “The day when the a Apostle of Allah, may 
Allah bless him, died, bayah  was offered to Abu Bakr. On the following 
day Fatimah came to Abu Bakr and there was Ali with her. She said, ‘(I 
should get) my share of the inheritance of my father, the Apostle of Allah, 
may Allah bless him.’ Abu Bakr asked, ‘Household effects or landed 
property?’  
 
She said, ‘I am heir to Fadak, Khaybar and his Sadaqat at al-Madinah, as 
your daughters will be your heirs when you die.’  Abu Bakr Said, ‘By Allah! 
Your father was better than me and you are better than my daughters, 
but the apostle of Allah said: We do not leave inheritance, what we leave 
behind, is Sadaqat”, i.e. this precious property that you know. If you say 
your father gave it to you, by Allah! I shall accept your words and will 
confirm your true words.’  She said, “Umm Ayman came to me and 
informed me that he had bestowed Fadak on me.’ He asked, ‘Did you hear 
him (Prophet) saying: It is for you? I shall believe you and accept your 
statement.’ She said, ‘I have informed you of (evidence) what is me.’”  

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
[1] 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 ৩৯২-৩৯৪ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
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১৫৬: ফাোক- ৪:  ক্তিেমতর উত্তরাক্তধ্কার – সাক্ষীর সাক্ষয প্রতযাখযান! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ক্তেে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর োক্তলকানাধ্ীন গয লুমির োমলর 
সম্পেগুমলা ( ক্তিেত) েৃতুযকামল গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন, গসই সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কামরর োক্তব্ 
ক্তনময় তাাঁর কনযা ফাক্ততো তাাঁর েৃতুযর কতক্তেন পমর ইসলামের ইক্ততহামসর প্রর্ে 
খুলাফাময় রামেক্তেন আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফার কামে  েন কমরক্তেমলন; আবু্ ব্কর তাাঁর 
গসই োক্তব্র যর্ার্থতা প্রোমির জনয যখন 'প্রোি' োক্তব্ কমরক্তেমলন, তখন ক্ততক্তন আবু্ 
ব্কমরর কামে গকান ব্যক্তির নাে উমল্লখ কমরক্তেমলন; গসই ব্যক্তিক্তির সমঙ্গ েুহম্মমের 
সম্পকথ কী ক্তেমলা, ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে। েুহাম্মমের 
গরমখ যাওয়া সম্পমের ক্তব্ষময় েুহাম্মে ইব্মন সা'মের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ব্িথনায় 
আেরা আর গয-তর্যক্তি জানমত পাক্তর, তা হমলা:  
 

"আল্লাহর নব্ী (তার ওপর োক্তন্ত ব্ক্তষথত গহাক) তাাঁর েৃতুযকামল সাো খচ্চর, অস্ত্র-েস্ত্র 
ও 'সাোকার' ক্তনক্তেমত্ত এক িুকরা জক্তে ব্যতীত আর গকামনা ক্তকেুই গরমখ যানক্তন; না 
ক্তেরহাে, না ক্তেনার, না ক্রীতোস, না োসী।" [1]   
 

কী রূপ সহজ-সরল ও েক্তরে অব্স্থায় েুহাম্মে তাাঁর সেনক্তন্দন জীব্ন অক্ততব্াক্তহত 
করমতন, তার প্রোি হাক্তজর করমত ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা সচরাচর গয-
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উোহরিগুমলা অজ্ঞ েুসলোন ও অেুসলোনমের উমেমেয 'ব্য়ান কমরন', তা হমলা 
ক্তসরাত ও হাক্তেমস ব্ক্তিথত এই সব্ ব্াোইকৃত (Selective) িুকমরা িুকমরা ব্িথনা! 
ক্তনরমপক্ষ েৃক্তষ্টেক্তঙ্গর োধ্যমে ক্তব্ক্তেন্ন উৎস গর্মক তর্য-উপাত্ত যাচাইময়র োধ্যমে প্রকৃত 
ইক্ততহাস জানার গচষ্টা না করমল সুক্তব্ধ্াব্ােী ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতমের এই 
সব্ ব্াোইকৃত গরফামরে সেৃদ্ধ োষমির োধ্যমে গয গকামনা ইসলাে অজ্ঞ ব্যক্তি অক্তত 
সহমজই ক্তব্ভ্রাক্তন্তর ক্তেকার হমত পামরন। ফাোক, খায়ব্ার ও েক্তেনায় েুহাম্মে "কী 
পক্তরোি সুক্তব্োল অংমকর লুমির সম্পে" গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনাও 
আম র পমব্থ (পব্থ-১৫৫) করা হময়মে। 
 

ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-
ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ও আল-তাব্ারী 
(৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) োড়াও েুহাম্মমের েৃতুয পরব্তথী ২৯০ ব্েমরর েমধ্য আর গয ক্তব্ক্তেষ্ট 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসক ইসলামের ইক্ততহাস ব্িথনা কমরমেন, ক্ততক্তন হমলন আহেে ইব্মন 
ইয়াক্তহয়া আল-ব্ালাধু্ক্তর (Aḥmad ibn Yaḥyā al-Balādhurī)। তাাঁর জে ইরামন, 
ব্সব্াস করমতন ব্া োমে ও গসখামনই  তাাঁর েৃতুয হয় ৮৯২ ক্তিষ্টামব্দ (ক্তহজক্তর ২৭৮-
২৭৯ সাল)। 
 

আল-ব্ালাধু্ক্তরর ক্তব্খযাত গ্রন্থ 'ক্তকতাব্ ফুতু আল-বু্লোন (kitab futuh al-buldan)', 
গযখামন ক্ততক্তন েুহাম্মমের েক্তেনা ক্তহজরমতর (৬২২ সাল) সেয় গর্মক েুহাম্মে ও তাাঁর 
েৃতুয-পরব্তথী আরব্ েুসক্তলে োসনকতথার আেমল ক্তব্ক্তেন্ন যুদ্ধ-ক্তব্গ্রহ ও সেসােক্তয়ক 
ইক্ততহামসর ব্িথনা কমরমেন; যার পক্তরব্যাক্তপ্ত আরব্ গর্মক ক্তেের, উত্তর আক্তিকা, গস্পন, 
পূব্থ ইরাক, ইরান ও ক্তসনু্ধ ক্তব্জয় পযথন্ত। েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া লুমির োমলর সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন ফাক্ততো ও আবু্ ব্কমরর ক্তব্মরাধ্ প্রসমঙ্গ গয অক্ততক্তরি তর্যগুমলা 
ক্ততক্তন ব্িথনা কমরমেন, তা হমলা এই: 
আল-ব্ালাধু্ক্তরর (েৃতুয ৮৯২ সাল) অক্ততক্তরি ব্িথনা: [2] 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_17.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/www.britannica.com/biography/al-Baladhuri
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/www.britannica.com/biography/al-Baladhuri
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ.pdf
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আল্লাহর নব্ীর পেীরা উত্তরাক্তধ্কামরর ক্তহসযা োব্ী কমরন: 
 

'উরওয়া ইব্মন আল-যুব্াময়র এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ইব্মন 
সাক্তলহ আল-ইলক্তজ: -খায়ব্ার ও ফাোমক আল্লাহর নব্ীর সম্পক্তত্তর অংমের ক্তহসযা 
তাাঁমের-মক গফরত গেয়ার ব্যাপামর কর্া ব্লার জনয আল্লাহর নব্ীর পেীরা উসোন 
ইব্মন আফাফান গক তাাঁমের প্রক্ততক্তনক্তধ্রূমপ আবু্ ব্কমরর কামে পাঠান। ক্তকন্তু আময়ো 
তাাঁমের গক ব্মলন, "মতােরা কী আল্লাহ গক েয় কমরা না? ও গতােরা কী শুমনা নাই 
গয আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'সাোকা ক্তহসামব্ আেরা যা গরমখ যাই তা উত্তরাক্তধ্কারসূমে 
পাওয়া যায় না?' সুতরাং এই সম্পক্তত্তগুমলা হমলা েুহাম্মে অনুসারীমের সেব্-েুঘথিনা ও 
অক্ততক্তর্ আপযায়মনর ব্যয়োর ক্তনব্থামহর সম্পক্তত্ত; ও আোর েৃতুযর পর এর োক্তয়ত্ব পামব্ 
আোর পমরর কতৃথপক্ষ।" এ কর্া শুমন অনয স্ত্রীরা তামের আমব্েন গর্মক ক্তনবৃ্ত্ত হয়।  
 

এই একই ধ্রমনর ক্তব্বৃ্ক্তত উরওয়ার কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আহেে ইব্মন 
ইব্রাক্তহে আে-োউরাক্তক আোমের অব্ক্তহত কক্তরময়মেন। [অনুরূপ ব্িথনা: সক্তহ বু্খারী: 
েলুে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৩৬৭।] [3]  
 

ফাক্ততো 'ফাোক' োব্ী কমরন: 
োক্তলক ইব্মন জাওয়ানাহ (Malik ibn-Ja'wanah) এর ক্তপতার কাে গর্মক প্রাপ্ত 
তমর্যর ক্তেক্তত্তমত আব্েুল্লাহ ইব্মন োজেুন আল-েুকাক্তত্তব্ যা ব্মলমেন, তা হমলা: ফাক্ততো 
আবু্ ব্করমক ব্মলন, "আল্লাহর নব্ী আোমক ফাোমকর োক্তয়ত্ব অপথি কমরমেন; সুতরাং 
আপনার উক্তচত তা আোমক প্রোন করা।"  
 

আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ তাাঁর পমক্ষ সাফাই সাক্ষী ক্তহমসমব্ কাজ কমরন। ক্তকন্তু আবু্ 
ব্কর অনয আর একজন সাক্ষী োক্তব্ কমরন ও উমম্ম আয়োন তাাঁর পমক্ষ সাক্ষয গেন। 
তখন আবু্ ব্কর ব্মলন, "মহ নব্ী কনযা, তুক্তে জামনা গয, েুই জন পুরুমষর সাক্ষয ক্তকংব্া 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
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এক জন পুরুষ এব্ং েুই জন নারীর সাক্ষয োড়া গকান প্রোি গ্রহিমযা য নয়।" এরপর 
ক্ততক্তন [ফাক্ততো] প্রস্থান কমরন। 
 

জাফর ইব্মন েুহাম্মে-এর কাে গর্মক প্রাপ্ত তমর্যর ক্তেক্তত্তমত রাউহ আল-কারক্তহক্তস যা 
ব্মলমেন, তা হমলা: ফাক্ততো আবু্ ব্করমক ব্মলন, "আোমক ‘ফাোক’ প্রোন করুন, 
আল্লাহর নব্ী তার োক্তয়ত্ব আোর ওপর অপথি কমরমেন।" আবু্ ব্কর প্রোি োক্তব্ 
কমরন, আর ক্ততক্তন উমম্ম আয়োন ও রাব্াহ নামের আল্লাহর নব্ীর কাে গর্মক েুক্তিপ্রাপ্ত 
এক োসমক হাক্তজর কমরন; তারা েু’জনই তাাঁর পমক্ষ সাক্ষয গেন। ক্তকন্তু আবু্ ব্কর 
ব্মলন, "এই গক্ষমে একজন পুরুষ ও েুইজন নারীর সাক্ষয োড়া প্রোি গ্রহিমযা য 
নয়।"                                 - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> েুহাম্মে ইব্মন সা'মের ব্িথনার আমলামক আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তে ( ত পমব্থ), 
আবু্ ব্কমরর ক্তজজ্ঞাসার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত যখন উমম্ম আয়োমনর উদৃ্ধক্ততমক ফাক্ততো প্রোি 
ক্তহসামব্ হাক্তজর কমরন, তখন আবু্ ব্কর তা অগ্রাহয কমরন গয-অজুহামত, তা হমলা, 
"তুক্তে ক্তক নব্ীমক ব্লমত শুমনমো গয, 'এক্তি গতাোর জনয'?" জব্ামব্ ফক্ততো আবু্ 
ব্করমক ব্মলক্তেমলন, "আোর যা প্রোি, তা আক্তে আপনামক অব্ ত কক্তরময়ক্তে।" 
েুহাম্মে তাাঁর কনযা ফাক্ততোমক ঐ তর্যক্তি জাক্তনময়ক্তেমলন ক্তক না, তা ইব্মন সা'মের 
ব্িথনায় স্পষ্ট নয়। আর আক্তে উৎমসর আল-ব্ালাধু্ক্তরর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় আেরা 
জানমত পাক্তর গয, যখন আবু্ ব্কর ফাক্ততোমক তাাঁর োক্তব্র যর্ার্থতার প্রোি হাক্তজর 
করমত ব্মলক্তেমলন, তখন ফাক্ততো তাাঁর োক্তব্র সপমক্ষ গয গোি ক্ততনজন সাক্ষীর সাক্ষযমক 
প্রোি ক্তহসামব্ হাক্তজর কমরক্তেমলন, তাাঁরা হমলন: 
 

(১) উমম্ম আয়োন (নারী), 
(২) আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ (পুরুষ) ও  
(৩) রাব্াহ (পুরুষ)। 
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ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ফাক্ততো তাাঁর োক্তব্র সপমক্ষ গোি 
েু'জন পুরুষ ও একজন নারী সাক্ষী উপক্তস্থত কমরক্তেমলন। তা সমেও আবু্ ব্কর 
ফাক্ততোর োক্তব্ অগ্রাহয কমরক্তেমলন! যখন আলী ও উমম্ম আয়োন-মক সাক্ষী ক্তহসামব্ 
উপক্তস্থত করা হময়ক্তেল, তখন আবু্ ব্কমরর অজুহাত ক্তেল, "েুই জন পুরুমষর সাক্ষয 
ক্তকংব্া এক জন পুরুষ এব্ং েুই জন নারীর সাক্ষয োড়া গকান প্রোি গ্রহিমযা য নয় 
[কুরান-২:২৮২]"; এর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত যখন ফাক্ততো উমম্ম আয়োন ও রাব্াহ (আরও 
একজন পুরুষ) গক সাক্ষী ক্তহসামব্ হাক্তজর কমরক্তেমলন, তখন তাাঁর অজুহাত ক্তেল, "এই 
গক্ষমে একজন পুরুষ ও েুইজন নারীর সাক্ষয োড়া প্রোি গ্রহিমযা য নয়।"  
 

ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনা ও  ত েু'ক্তি পমব্থর যাব্তীয় তর্য উপাত্তই আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট 
সুক্তন্ন েুসলোন ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত ইক্ততহাস, গকান ক্তেয়া ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত 
ইক্ততহাস নয়! েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল অংমকর লুমির সম্পমের 
উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন নব্ী-কনযা ফাক্ততোর; েুহাম্মমের একান্ত সহচর, চাচামতা োই ও 
জাোতা আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র; আময়ো োড়া েুহাম্মমের অনযানয নব্ী পেীমের 
(পর্ব্-১০৮) ও েুহাম্মমের অনযানয ক্তনকি-আত্মীয়মের (মযেন, চাচা আল-আব্বাস) 
োক্তব্র পক্তরমপ্রক্তক্ষমত আবু্ ব্কমরর এমকর পর এক এই সকল অজুহাত প্রেেথমনর 
সব্ধ্তা প্রোমন সুক্তন্ন েতাব্লম্বী ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না 
গজমন) েত েত পৃষ্ঠা রচনা কমরমেন। েুহাম্মমের এই ক্ততনজন ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারীর প্রতযক্ষ 
সাক্ষযমক অগ্রাহয কমর েুহাম্মমের সেস্ত ক্তনকি আত্মীয়মের েুহাম্মমের উত্তরাক্তধ্কার গর্মক 
ব্ক্তিত করা ক্তেল "নযায়সঙ্গত ও তা েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর প্রক্তত চরে অব্োননা, অনযায় 
ও প্রক্ততক্তহংসার ব্ক্তহাঃপ্রকাে নয়', তা প্রোি করমত সুক্তন্ন পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা আর গয-
যুক্তিক্তির অব্তারিা কমরন, তা হমলা,  
 

"যক্তেও ফাক্ততো তাাঁর োক্তব্র সপমক্ষ আল্লাহর ক্তব্ধ্ান েমত (কুরান-২:২৮২) েুইজন পুরুষ 
ও একজন নারী সাক্ষী হাক্তজর কমরক্তেমলন, তাাঁমের একজন ক্তেমলন ফাক্ততোর স্বােী, তাই 
তা গ্রহিমযা য নয়; আবু্ ব্কমরর ক্তসদ্ধান্ত ক্তেল একেে সক্তঠক!"  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=2&&ano=286&&st=270&&arabic=
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আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ফাক্ততোর স্বােী ক্তেমলন, গস কারমিই তাাঁর সাক্ষী গ্রহিমযা য 
নয় - এেন োক্তব্ আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনার গকার্াও উমল্লক্তখত হয়ক্তন; এই 
উদ্ভি োক্তব্র গকামনা সতযতা আক্তে উৎমস খুাঁমজ পাওয়া যায় না।  
 
যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন ফাক্ততো-আলী-েুহাম্মে পক্তরব্ার  ং ও আবু্ ব্কর-উের-আময়ো  ং 
- এই েুই পক্ষ একই সামর্ কখমনাই সতয হমত পামর না! এই েুই পমক্ষর গয গকামনা 
এক পক্ষ ক্তেমলা ক্তনাঃসমন্দমহ ক্তহমপাক্রাইি ব্া েণ্ড! “গক গসই ক্তহমপাক্রাইি?” The Devil 
is in the Detail (পব্থ-১১৩)!  
 

ক্তব্স্তাক্তরত পরব্তথী পমব্থ! 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ব্ালাধু্ক্তর এর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংেক্তিও সংযুি করক্তে।  
 

The Narrative of Al-Baladhuri (death, 892 AD): 
The wives of the Prophet demand an inheritance. 
'Abdallah ibn-Salih al-'Ijli from 'Urwah ibn-az-Zubair: —The wives of the 
Prophet delegated Uthman ibn-'Affan to ask abu-Bakr to give them their 
inheritance from the share of the Prophet in Khaibar and Fadak. But 
'A'ishah said to them, "Do ye not fear Allah? and have ye not heard the 
Prophet say— 'What we leave as sadakah cannot be inherited?' This 
property therefore is the property of the people of Muhammad to meet 
the expenses of the accidents and guests, and when I die it goes to the 
one in authority after me." On hearing this, the other wives desisted from 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/02/devil-is-in-detail.html
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their request. A similar tradition was communicated to us by Ahmad ibn-
lbrahim ad-Dauraki on the authority of 'Urwah. ----- 
 
‘Fatimah demands Fadak:  
'AbdalUih ibn-Maimun al Mnkattib from Malik ibn-Ja'wanah's father: 
Fatimah said to abu-Bakr, 'The Prophet assigned to me Fadak; thou 
shouMst therefore give it to me." 'Ali ibn-Abi-Talib acted as a witness in 
her favor. But abu Bakr asked for another witness; and umm-Aiman 
testified in her favor. Abu-Bakr, thereupon, said "Thou, daughter of Allah's 
Prophet, knowest that no evidence can be accepted unless it is rendered 
by two men or a man and two women." Upon this she departed.  
 
Rauh al-Karahisi from one supposed by Kauh to have been Ja'far ibn-
Muhammad: —Fatimah said to abu-Bakr, "Give me Fadak, the Prophet has 
assigned it to me." Abu Bakr called for evidence and she presented umm-
Aiman and Rabah, the Prophet's freedman, both of whom testified in her 
favor. But abu-Bakr said, "In such a case no evidence could be accepted 
unless it be rendered by a man and two women."  

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
 
[1] 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 ৩৯৪ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
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[2] “THE ORIGINS OF THE ISLAMIC STATE” - a Translation from the Arabic 
accompanied with annotations geographic and historic notes of the "KITAB FUTUH 
AL-BULDAN" of Al-Imam Abul Abbas Ahmad Ibn Jabir al-Balahduri - By Philip 
Khuri Hitti, PhD: Volume 1; New York, Columbia University; Longmans, Green & 
Co, Agents; London: P. S. King A Son, Ltd.; I916, Page 51-52 
https://ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAA
AAIAAJ.pdf 
 
[3]  সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৩৬৭  
(এই হাক্তেসক্তির প্রর্োংমের ব্িথনা পব্থ-১৫৪ গত করা হময়মে, এই পমব্থর প্রাসক্তঙ্গক অংে:) 
 
‘---The sub-narrator said, "I told 'Urwa bin Az-Zubair of this Hadith and he said, 
'Malik bin Aus has told the truth" I heard 'Aisha, the wife of the Prophet saying, 
'The wives of the Prophet sent 'Uthman to Abu Bakr demanding from him their 
1/8 of the Fai which Allah had granted to his Apostle. But I used to oppose them 
and say to them: Will you not fear Allah? Don't you know that the Prophet used 
to say: Our property is not inherited, but whatever we leave is to be given in 
charity? The Prophet mentioned that regarding himself. He added: 'The family of 
Muhammad can take their sustenance from this property. So the wives of the 
Prophet stopped demanding it when I told them of that.' So, this property (of 
Sadaqa) was in the hands of Ali who withheld it from 'Abbas and overpowered 
him. Then it came in the hands of Hasan bin 'Ali, then in the hands of Husain bin 
'Ali, and then in the hands of Ali bin Husain and Hasan bin Hasan, and each of 
the last two used to manage it in turn, then it came in the hands of Zaid bin 
Hasan, and it was truly the Sadaqa of Allah's Apostle." 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-
005-book-059-hadith-number-367.html 
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১৫৭: ফাোক- ৫: নব্ী-পক্তরব্ামরর োক্তব্ ও 'আক্তে শুক্তনয়াক্তে' ব্ােয! 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত একক্তেে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই েুসক্তলে জাহামনর প্রর্ে খুলাফাময় 
রামেক্তেন আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা কী অজুহামত েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল 
অংমকর লুমির োমলর সম্পেগুমলা ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন (পব্থ-১৫৪); অতাঃপর গসই 
সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কামরর ক্তহসযা ক্তফমর পাওয়ার প্রতযাোয় নব্ী-কনযা ফাক্ততো ক্তনমজ ও 
তাাঁর অনযানয আত্মীয়-স্বজনমের সমঙ্গ ক্তনময় কীোমব্ আবু্ ব্কমরর কামে ব্ারংব্ার ধ্নথা 
ক্তেময়ক্তেমলন; যুক্তি-প্রোি (পব্থ-১৫৫) ও সাক্ষী উপস্থাপমনর (পব্থ-১৫৬) োধ্যমে নব্ী কনযা 
ফাক্ততো তাাঁর োক্তব্র যর্ার্থতার প্রোি উপক্তস্থত করা সমেও কী অজুহামত আবু্ ব্কর 
তা প্রতযাখযান কমরক্তেমলন; আবু্ ব্কমরর প্রক্তত অতযন্ত ব্ীতশ্রদ্ধ ও রা াক্তিত নব্ী-কনযা 
কীরূপ োনক্তসক যন্ত্রিায় কষ্টমো  কমরক্তেমলন; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা  ত ক্ততনক্তি 
পমব্থ করা হময়মে। 
 

েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল অংমকর লুমির োমলর সম্পক্তত্তর ( ক্তনেত) ক্তহসযা গর্মক 
আবু্ ব্কর েুহাম্মমের একান্ত ক্তনকি আত্মীয়মের ব্ক্তিত কমরক্তেমলন সতয, ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
এই সম্পমের উপাজথন গর্মক েুহাম্মমের ক্তনকিাত্মীয় ও তাাঁমের ব্ংেধ্রমের েরি-
গপাষমির সাহাযয ব্যব্স্থা চালু গরমখক্তেমলন; যা আবু্ ব্কমরর েৃতুযর পমর ইসলামের 
ইক্ততহামসর ক্তিতীয় খুলাফাময় রামেক্তেন উের ইব্মন খাত্তাব্ ব্ন্ধ কমর ক্তেময়ক্তেমলন! উের 
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ইব্মন খাত্তাব্ কী অজুহামত আবু্ ব্কমরর প্রেত্ত গসই সাহাযয ব্যব্স্থাক্তি ব্ন্ধ কমর 
ক্তেময়ক্তেমলন তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ‘লুমির োমলর উত্তরাক্তধ্কার ও পক্তরিক্তত (পব্থ-
১৫১)!’ পমব্থ করা হময়মে। 
 

আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন সা'মের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) ব্িথনা েমত, নব্ী-কনযা ফাক্ততো 
তাাঁর স্বােী আলী ইব্মন আবু্-তাক্তলব্মক সমঙ্গ ক্তনময় সব্থপ্রর্ে গযক্তেন আবু্ ব্কমরর সমঙ্গ 
তাাঁর ক্তপতার গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কামরর ক্তহসযা গফরত পাওয়ার োক্তব্ ক্তনময় 
হাক্তজর হময়ক্তেমলন, গসই ক্তেনক্তি ক্তেল েুহাম্মমের েৃতুযর পরক্তেনই! যার সরল অর্থ হমলা:  
 

"েুহাম্মমের েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তিমতই আবু্ ব্কর েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল অংমকর 
সম্পক্তত্তগুমলা ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন!" 
 

পাঠক, একিু োনক্তব্ক েৃক্তষ্ট েক্তঙ্গর োধ্যমে কল্পনা করুন: “ফাক্ততো নামের এক তরুিীর 
ক্তপতার েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তিমতই তাাঁর ক্তপতার গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্ত ব্ামজয়াপ্ত করমেন আবু্ 
ব্কর ইব্মন কুহাফা নামের তাাঁর ক্তপতারই এক ক্তব্ক্তেষ্ট ক্তেষয! ফাক্ততোর গচামখর পাক্তন 
শুকামনার সেয় পযথন্ত এই ক্তেষযক্তি তাাঁমক গেনক্তন! এই কমেথর প্রক্ততব্ামে ক্তপতার েৃতুযর 
পমরর ক্তেনই সেস্ত কষ্ট বু্মক ক্তনময় ফাক্ততো নামের এই গেময়ক্তি তাাঁর ক্তপতার সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কামরর ক্তহসযার োক্তব্ ক্তনময় হাক্তজর হময়মেন গসই 'আবু্ ব্কমরর' কামে! ক্ষেতাধ্র 
আবু্ ব্কর তাাঁর এই কমেথর সব্ধ্তা প্রোন করমেন এই ব্মল:  
 

"আক্তে শুমনক্তে, ‘আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 'আোমের সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তর 
উক্তচত নয়, যা আেরা (অর্থাৎ নব্ীরা) গরমখ যাই তা হয় সাোকা (যা ব্যব্হার করমত 
হয় োন খয়রামতর জনয)।‘” 
 

অনযক্তেমক, ফাক্ততো ও তাাঁর পক্তরব্ার সেসযরা আবু্-ব্কমরর োক্তব্ প্রতযাখযান কমর তাাঁমের 
উত্তরাক্তধ্কামরর ক্তহসযা ক্তফমর পাওয়ার প্রমচষ্টায় ক্তব্ক্তেন্ন যুক্তি-প্রোি ও সাক্ষী সহ ব্ারংব্ার 
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তার কামে ধ্নথা ক্তেমেন! ক্তকন্তু আবু্ ব্কর ক্তব্ক্তেন্ন অজুহামত তা অগ্রাহয করমেন; ক্ষেতা 
এখন তার হামত! অতাঃপর, ফাক্ততো তযি-ক্তব্রি হময় রাম  অক্তেোমন আবু্ ব্কমরর 
সামর্ সেস্ত সম্পকথ ক্তেন্ন কমর েয় োস কাল জীক্তব্ত র্াকার পর েৃতুযব্রি করমলন, 
তাাঁর স্বােী তাাঁমক রাক্তেকামলই োফন করমলন (পব্থ-১৫৪)!"   
 

এেনই একক্তি ক্তনক্তেথষ্ট ঘিনায় সমূ্পিথ ক্তব্পরীতধ্েথী এই েুই োক্তব্োমরর গয গকামনা এক 
পমক্ষর োক্তব্ ও কেথকাণ্ড ক্তনাঃসমন্দমহ অসৎ ও উমেেযপ্রমিাক্তেত! এই েুই পক্ষ একই 
সামর্ কখমনাই সতয, সৎ ও নীক্ততপরায়ি হমত পামর না।  
 

প্রশ্ন ক্তেমলা, "এেন কী গকামনা পন্থা আমে, যার োধ্যমে প্রায় ক্তনক্তশ্চতরূমপই অনুধ্াব্ন 
করা যায়, গক গসই অসৎ ও েণ্ড?" 
 
জব্াব্, “হযাাঁ, পন্থা ক্তনশ্চয়ই আমে। আর তা হমলা, ইসলামের একান্ত প্রার্ক্তেক ও গেৌক্তলক 
ক্তেক্ষা ও যুক্তি ক্তব্েযার প্রার্ক্তেক পাঠ।" 
 

(১) ইসলামের একান্ত প্রার্ক্তেক ও গেৌক্তলক ক্তেক্ষা হমলা "এেন গকান োক্তব্ গ্রহিমযা য 
নয়, যা কুরামনর (আল্লাহর) স্পষ্ট আমেে ও ক্তনমষমধ্র পক্তরপন্থী।" 
 

>>> ২৫ ব্ের ব্য়মস খাক্তেজা ক্তব্নমত খুয়াক্তলে-মক ক্তব্ময় করার পর গর্মক েৃতুযকাল 
অব্ক্তধ্ েুহাম্মে তাাঁর জীক্তব্কার প্রময়াজমন অর্থ উপাজথমনর ক্তনক্তেমত্ত গকামনা সব্থজনক্তব্ক্তেত 
সৎকেথ গপোয় জক্তড়ত ক্তেমলন, এেন ইক্ততহাস আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থ 
(ক্তসরাত) খুাঁমজ পাওয়া যায় না। েুহাম্মে তাাঁর েৃতুযকামল গয ক্তব্োল সম্পক্তত্ত গরমখ 
ক্ত ময়ক্তেমলন, তা ক্ততক্তন অজথন কমরক্তেমলন েক্তেনা অব্স্থানকালীন (৬২২-৬৩২ সাল) 
অক্তব্শ্বাসী জনপমের ওপর ক্তব্ক্তেন্ন সেময় তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের অতক্তকথত আগ্রাসী 
হােলা ও সম্পে লুণ্ঠমনর োধ্যমে; যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "োস, হতযা ও হােলার 
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আমেে" ক্তেমরানামে  ত একেত ক্তেেক্তি পমব্থ করা হময়মে। খায়ব্ার, ফাোক ও েক্তেনার 
ব্ক্তন নাক্তের গ ামের অক্তব্শ্বাসী জন িমের কাে গর্মক লুক্তণ্ঠত সম্পক্তত্তর পার্থকয হমলা: 
 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর লুমির োল ও েূ-সম্পক্তত্তগুমলা অজথন কমরক্তেমলন 
সরাসক্তর হােলার োধ্যমে; তাই এই লুমির োমলর ক্তহসযাোর ক্তেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা।  
 

েুহাম্মমের োষায় (কুরান): 
৮:৪১ - "আর এ কর্াও গজমন রাখ গয, গকান ব্স্তু-সােগ্রীর েধ্য গর্মক যা ক্তকেু গতােরা 
 নীেত ক্তহসামব্ পামব্, তার এক পিোংে হল আল্লাহর জনয, রসূমলর জনয, তাাঁর 
ক্তনকিাত্মীয়-স্বজমনর জনয এব্ং এতীে-অসহায় ও েুসাক্তফরমের জনয; যক্তে গতাোমের 
ক্তব্শ্বাস র্ামক আল্লাহর উপর এব্ং গস ক্তব্ষময়র উপর যা আক্তে আোর ব্ান্দার প্রক্তত 
অব্তীিথ কমরক্তে ফয়সালার ক্তেমন, গযক্তেন সমু্মখীন হময় যায় উেয় গসনােল। আর আল্লাহ 
সব্ ক্তকেুর উপরই ক্ষেতােীল।" 
 

অনযক্তেমক, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ফাোক ও েক্তেনার ব্ক্তন নাক্তের গ ামের 
জন িমের কাে গর্মক গয লুমির োল ও েূ-সম্পক্তত্তগুমলা হস্ত ত কমরক্তেমলন, তা ক্তেল 
হুেক্তকর োধ্যমে; তাই ফাোক ও ব্ক্তন নাক্তের গ ামের কাে গর্মক লুক্তণ্ঠত সম্পক্তত্তর োক্তলক 
ক্তেমলন,  
 

েুহাম্মমের োষায় (কুরান): 
৫৯:৬-৭ - "আল্লাহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাে গর্মক তাাঁর রসূলমক গয ধ্ন-সম্পে ক্তেময়মেন, 
তজ্জমনয গতােরা গঘাড়ায় ক্তকংব্া উমি চমড় যুদ্ধ করক্তন, ক্তকন্তু আল্লাহ যার উপর ইো, 
তাাঁর রসূল িমক প্রাধ্ানয োন কমরন। আল্লাহ সব্ক্তকেুর উপর সব্থেক্তিোন। আল্লাহ 
জনপে-ব্াসীমের কাে গর্মক তাাঁর রসূলমক যা ক্তেময়মেন, তা আল্লাহর, রসূমলর, তাাঁর 
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আত্মীয়-স্বজমনর, ইয়াতীেমের, অোব্গ্রস্তমের এব্ং েুসাক্তফরমের জমনয, যামত ধ্ধনশ্বযথয 
গকব্ল গতাোমের ক্তব্ত্তোলীমের েমধ্যই পুেীেূত না হয়। রসূল গতাোমেরমক যা গেন, 
তা গ্রহি কর এব্ং যা ক্তনমষধ্ কমরন, তা গর্মক ক্তব্রত র্াক এব্ং আল্লাহমক েয় কর। 
ক্তনশ্চয় আল্লাহ কমঠার োক্তস্তোতা।'  
 
অর্থাৎ,  
কুরান সাক্ষয ক্তেমে, েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় তাাঁর অনযানয অনুসারীমের েতই লুমির 
োমলর ক্তহসযা গ্রহি করমতন ও ক্ততক্তন গসই সব্ সম্পে ও েূ-সম্পক্তত্তর োক্তলক ক্তেমলন। 
গযমহতু ক্ততক্তন সম্পক্তত্তর োক্তলক ক্তেমলন, তাাঁর েৃতুযর পর তাাঁর গসই সম্পক্তত্তর 
উত্তরাক্তধ্কারী হমব্ন তাাঁর ক্তনকি-আত্মীয়রা! এ ব্যাপামর আল্লাহর গরফামরমে েুহাম্মমের 
ব্িব্য (কুরান) অতযন্ত স্পষ্ট!  
 

েুহাম্মমের োষায়: 
৪:৭ – “ক্তপতা-োতা ও আেীয়-স্বজনমের পক্তরতযি সম্পক্তত্তমত পুরুষমেরও অংে আমে 
এব্ং ক্তপতা-োতা ও আত্মীয়-স্বজনমের পক্তরতযি সম্পক্তত্তমত নারীমেরও অংে আমে; অল্প 
গহাক ক্তকংব্া গব্েী| এ অংে ক্তনধ্থাক্তরত|” 
 

Ø অর্থাৎ, েুহাম্মমের োক্তব্কৃত ক্তব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃক্তষ্টকতথার (আল্লাহর) ক্তব্ধ্ান হমলা - েৃত 
ব্যক্তির সম্পে ও সম্পক্তত্তর ওপর তাাঁর উত্তরাক্তধ্কারীমের অক্তধ্কার, "অল্প গহাক ক্তকংব্া 
গব্ক্তে|”  
 
৪:১১ –“আল্লাহ্ গতাোমেরমক গতাোমের সন্তানমের সম্পমকথ আমেে কমরন: একজন 
পুরুমষর অংে েু’জন নারীর অংমের সোন| অত:পর যক্তে শুধু্ নারীই হয় েু-এর অক্তধ্ক, 
তমব্ তামের জমনয ঐ োমলর ক্ততন োম র েুই ো  যা তযা  কমর েমর এব্ং যক্তে 
একজনই হয়, তমব্ তার জমনয অমধ্থক| েৃমতর ক্তপতা-োতার েধ্য গর্মক প্রমতযমকর জমনয 
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তযাজয সম্পক্তত্তর েয় োম র এক ো , যক্তে েৃমতর পুে র্ামক| যক্তে পুে না র্ামক এব্ং 
ক্তপতা-োতাই ওয়াক্তরস হয়, তমব্ োতা পামব্ ক্ততন োম র এক ো | অত:পর যক্তে েৃমতর 
কময়কজন োই র্ামক, তমব্ তার োতা পামব্ েয় োম র এক ো  ওক্তেয়যমতর পর, যা 
কমর েমরমে ক্তকংব্া ঋি পক্তরমোমধ্র পর| গতাোমের ক্তপতা ও পুমের েমধ্য গক গতাোমের 
জমনয অক্তধ্ক উপকারী গতােরা জান না| এিা আল্লাহ্ কতৃথক ক্তনধ্থাক্তরত অংে ক্তনশ্চয় 
আল্লাহ সব্থজ্ঞ, রহসযক্তব্ে|” 
Ø অর্থাৎ েুহাম্মমের ক্তযক্তন েক্তনব্, গসই 'আল্লাহ' ব্লমে, েৃত েুহাম্মমের সম্পে ও েূ-
সম্পক্তত্তর ওপর তাাঁর কনযা ফাক্ততোর নযাযয অক্তধ্কার!  
 

৪:১২ -আর, গতাোমের হমব্ অমধ্থক সম্পক্তত্ত, যা গেমড় যায় গতাোমের স্ত্রীরা যক্তে তামের 
গকান সন্তান না র্ামক| যক্তে তামের সন্তান র্ামক, তমব্ গতাোমের হমব্ এক-চতুর্থাংে 
ঐ সম্পক্তত্তর, যা তারা গেমড় যায়; ওক্তেয়যমতর পর, যা তারা কমর এব্ং ঋি পক্তরমোমধ্র 
পর| স্ত্রীমের জমনয এক-চতুর্থাংে হমব্ ঐ সম্পক্তত্তর, যা গতােরা গেমড় যাও যক্তে গতাোমের 
গকান সন্তান না র্ামক| আর যক্তে গতাোমের সন্তান র্ামক, তমব্ তামের জমনয হমব্ ঐ 
সম্পক্তত্তর আি োম র এক ো , যা গতােরা গেমড় যাও ওক্তেয়যমতর পর, যা গতােরা কর 
এব্ং ঋি পক্তরমোমধ্র পর| গয পুরুমষর, তযাজয সম্পক্তত্ত, তার যক্তে ক্তপতা-পুে ক্তকংব্া স্ত্রী 
না র্ামক এব্ং এই েৃমতর এক োই ক্তকংব্া এক গব্ান র্ামক, তমব্ উেময়র প্রমতযমক 
েয়-োম র এক পামব্| আর যক্তে তমতাক্তধ্ক র্ামক, তমব্ তারা এক তৃতীয়াংে অংেীোর 
হমব্ ওক্তেয়যমতর পর, যা করা হয় অর্ব্া ঋমির পর এেতাব্স্খায় গয, অপমরর ক্ষক্তত না 
কমর| এ ক্তব্ধ্ান আল্লাহ্র| আল্লাহ্ সব্থজ্ঞ, সহনেীল| 
 

>> েুহাম্মমের োক্তব্কৃত সৃক্তষ্টকতথা (আল্লাহ) ব্লমে, েৃত েুহাম্মমের স্ত্রীরা হমলন তাাঁর 
গরমখ যাওয়া সম্পে েূ-সম্পক্তত্তর নযাযয অক্তধ্কাক্তরিী।  
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৪:১৭৬ – “োনুষ আপনার ক্তনকি ফমতায়া জানমত চায় অতএব্, আপক্তন ব্মল ক্তেন, 
আল্লাহ্ গতাোক্তে মক কালালাহ এর েীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ক্তনমেথে ব্াতমল ক্তেমেন, যক্তে 
গকান পুরুষ োরা যায় এব্ং তার গকান সন্তানাক্তে না র্ামক এব্ং এক গব্ান র্ামক, তমব্ 
গস পামব্ তার পক্তরতযাি সম্পক্তত্তর অমধ্থক অংে এব্ং গস যক্তে ক্তন:সন্তান হয়, তমব্ তার 
োই তার উত্তরাক্তধ্কারী হমব্| তা েুই গব্ান র্াকমল তামের জনয পক্তরতযি সম্পক্তত্তর েুই 
তৃতীয়াংে| পক্ষান্তমর যক্তে োই ও গব্ান উেয়ই র্ামক, তমব্ একজন পুরুমষর অংে 
েুজন নারীর সোন| গতােরা ক্তব্ভ্রান্ত হমব্ আল্লাহ্ গতাোক্তে মক সুস্পষ্ট োমব্ জাক্তনময় 
ক্তেমেন| আর আল্লাহ্ হমেন সব্থ ক্তব্ষময় পক্তরজ্ঞাত|”   
 
>> আল্লাহর ক্তব্ধ্ান হমলা - েৃত ব্যক্তির সম্পমের ক্তহসযা পামব্ন তাাঁর উত্তরাক্তধ্কারীরা। 
 

েৃত ব্যক্তির গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন কুরামনর (আল্লাহর) এই সকল 
ক্তব্ধ্ান অতযন্ত স্পষ্ট। অনযক্তেমক আবু্ ব্কমরর োক্তব্, "আক্তে শুমনক্তে, আল্লাহর নব্ী 
ব্মলমেন, 'আোমের সম্পক্তত্ত উত্তরাক্তধ্কার সূমে হস্তান্তর উক্তচত নয়, যা আেরা (অর্থাৎ 
নব্ীরা) গরমখ যাই তা হয় সাোকা যা ব্যব্হার করমত হয় োন খয়রামতর জনয"; তাাঁর 
এই োক্তব্র সপমক্ষ একক্তি ব্ািীও কুরামনর গকার্াও গনই।  
 

সুতরাং, কুরান সাক্ষয ক্তেমে, েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার 
প্রমশ্ন নব্ী-কনযা ফাক্ততো ও তাাঁর পক্তরব্ামরর সেসযমের, েুহাম্মমের অনযানয একান্ত 
ক্তনকি-আত্মীয়মের ও আময়ো োড়া েুহাম্মমের অনযানয নব্ী পেীমের (পব্থ-১০৮) োক্তব্ 
নযাযয।  
 

(২) যুক্তিক্তব্েযার প্রার্ক্তেক পাঠ হমলা, “ক্তযক্তন োক্তব্োর, প্রোমির োক্তয়ত্ব তাাঁর!" 
 

>>> েুহাম্মমের আল্লাহর ক্তব্ধ্ান অনুযায়ী, েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া ক্তব্োল সম্পমের 
নযাযয উত্তরাক্তধ্কারী ক্তেমলন তাাঁর একান্ত পক্তরব্ামরর সেসয ও ক্তনকি-আত্মীয়রা। এই 
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ক্তব্ধ্ামনর ব্যক্ততক্রে হমত পামর গয-কারমি, তা হমলা, যক্তে েৃত ব্যক্তিক্তি তাাঁর জীব্েোয় 
গকান অক্তেয়যত কমর যান।  
 

েুহাম্মমের োষায় (কুরান), 
২:১৮০-১৮২- “গতাোমের কামরা যখন েৃতুযর সেয় উপক্তস্খত হয়, গস যক্তে ক্তকেু ধ্ন-
সম্পে তযা  কমর যায়, তমব্ তার জনয ওসীয়ত করা ক্তব্ক্তধ্ব্দ্ধ করা হমলা, ক্তপতা-োতা 
ও ক্তনকিােীয়মের জনয ইনসামফর সামর্ পরমহয ারমের জনয এ ক্তনমেথে জরুরী| যক্তে 
গকউ ওসীয়ত গোনার পর তামত গকান রকে পক্তরব্তথন সাধ্ন কমর, তমব্ যারা পক্তরব্তথন 
কমর তামের উপর এর পাপ পক্ততত হমব্| যক্তে গকউ ওসীয়তকারীর পক্ষ গর্মক 
আেংকা কমর পক্ষপাক্ততমত্বর অর্ব্া গকান অপরাধ্েূলক ক্তসদ্ধামন্তর এব্ং তামের েমধ্য 
েীোংসা কমর গেয়, তমব্ তার গকান গ ানাহ্ হমব্ না|”  
 

৫:১০৬- “গহ েুক্তেন ি, গতাোমের েমধ্য যখন কারও েৃতুয উপক্তস্খত হয়, তখন ওক্তেয়ত 
করার সেয় গতাোমের েধ্য গর্মক ধ্েথপরায়ন েুজনমক সাক্ষী গরমখা| গতােরা সফমর 
র্াকমল এব্ং গস অব্স্খায় গতাোমের েৃতুয উপক্তস্খত হমল গতােরা গতাোমের োড়াও েু 
ব্যক্তিমক সাক্ষী গরমখা| যক্তে গতাোমের সমন্দহ হয়, তমব্ উেয়মক নাোমযর পর র্াকমত 
ব্লমব্| অত:পর উেময়ই আল্লাহ্র নামে কসে খামব্ গয, আেরা এ কসমের ক্তব্ক্তনেময় 
গকান উপকার গ্রহি করমত চাই না, যক্তেও গকান আেীয়ও হয় এব্ং আল্লাহ্র সাক্ষয 
আেরা গ াপন করব্ না| এেতাব্স্খায় কমঠার গ ানাহ ার হব্|”   
 

Ø আক্তে উৎমসর ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা - েুহাম্মমের তাাঁর গরমখ 
যাওয়া সুক্তব্োল সম্পক্তত্তর ব্যাপামর গকান "ক্তলক্তখত" ওসীয়ত ('উইল') কমর ক্ত ময়ক্তেমলন, 
এেন ব্িথনা গকার্াও উমল্লক্তখত হয়ক্তন। কুরামনর ক্তব্ধ্ান অনুযায়ী, েৃত েুহাম্মমের 
সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কারী হমলন তাাঁর একান্ত ক্তনকি-আত্মীয় ও পক্তরব্ামরর সেসযরা। আবু্ 
ব্কর তাাঁমেরমক গসই নযাযয অক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত কমর েুহাম্মমের সেস্ত সম্পে 
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ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন গয োক্তব্র ক্তেক্তত্তমত, তা হমলা, "আক্তে শুক্তনয়াক্তে -----।" এ গক্ষমে 
োক্তব্োর হমলন, "আবু্ ব্কর", তাই তাাঁর এই োক্তব্ প্রোি করার োক্তয়ত্ব একোে 
তারই! েুহাম্মমের উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে "প্রোি ক্তনক্তশ্চত না কমর" ক্ততক্তন গকামনাোমব্ই 
েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্ত ব্ামজয়াপ্ত করার গকামনা অক্তধ্কারই রামখন না। ক্তকন্তু 
ক্ততক্তন তা কমরক্তেমলন, ক্ষেতার েসনমে ব্সার পমরই! আবু্ ব্কর তাাঁর োক্তব্র সপমক্ষ 
শুধু্ গয গকামনা প্রোি োক্তখল কমরনক্তন, তাইই নয়, উমটা েৃত ব্যক্তির উত্তরাক্তধ্কারীমেরই 
কামেই প্রোি োক্তব্ কমরক্তেমলন! আবু্ ব্কমরর এই অনযাযয োক্তব্ও নব্ী কনযা ফাক্ততো 
পূরি কমরক্তেমলন। ক্ততক্তন প্রোি হাক্তজর কমরক্তেমলন; আল্লাহর ক্তব্ধ্ান অনুযায়ী, "েুই জন 
পুরুষ" সাক্ষীই যমর্ষ্ট। ক্ততক্তন হাক্তজর কমরক্তেমলন 'েুইজন পুরুষ ও একজন নারী 
সাক্ষী।" তার পমরও আবু্ ব্কর ফাক্ততোর কামে তাাঁর ক্তপতার সম্পক্তত্ত গফরত গেনক্তন। 
ক্ততক্তন কীোমব্ ঘুক্তরময়-মপাঁক্তচময় কর্া ব্মলক্তেমলন, তার আমলাচনা  ত পমব্থ (পব্থ-১৫৬) 
করা হময়মে। আল্লাহর গরফামরমে এই ধ্রমনর গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের কমঠার 
োষা (কুরান), 
 

৪:১৩৫- “গহ ঈোনোর ি, গতােরা নযাময়র উপর প্রক্ততক্তষ্ঠত র্াক; আল্লাহ্র ওয়ামস্ত 
নযায়সঙ্গত সাক্ষযোন কর, তামত গতাোমের ক্তনমজর ব্া ক্তপতা-োতার অর্ব্া ক্তনকিব্তথী 
আেীয়-স্বজমনর যক্তে ক্ষক্তত হয় তবু্ও| গকউ যক্তে ধ্নী ক্তকংব্া েক্তরে হয়, তমব্ আল্লাহ্ 
তামের শুোকাঙ্খী গতাোমের চাইমত গব্েী| অতএব্, গতােরা ক্তব্চার করমত ক্ত ময় ক্তরপুর 
কােনা-ব্াসনার অনুসরি কমরা না| আর যক্তে গতােরা ঘুক্তরময়-মপাঁক্তচময় কর্া ব্ল ক্তকংব্া 
পাে কাক্তিময় যাও, তমব্ আল্লাহ্ গতাোমের যাব্তীয় কাজ কেথ সম্পমকথই অব্ ত|” 
 

সুতরাং, আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা গয অজুহামত েুহাম্মমের একান্ত পক্তরব্ার সেসযমের 
উত্তরাক্তধ্কারীর অক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত করার ইক্ততহামসর সূচনা কমরক্তেমলন, তা ক্তেমলা 
এক প্রহসন ও েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর প্রক্তত তাাঁর চরে অব্োননা, অনযায় ও প্রক্ততক্তহংসার 
এক অননয েৃষ্টান্ত! ক্তেয়া েুসলোন সম্প্রোয়েুি ইসলাে ক্তব্শ্বাসীরা আবু্ ব্কর ইব্মন 
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কুহাফা ও উের ইব্মন খাত্তাব্-মক ক্তব্শ্বাস ঘাতক ব্যক্তি ক্তহসামব্ আখযাক্তয়ত কমরন (পব্থ-
১৩২)। তাাঁমের এই অক্তেমযা  গয ক্তেক্তত্তহীন নয়, তা সুক্তন্ন েুসলোনমের ক্তলক্তখত ইসলামের 
ইক্ততহামসও অতযন্ত স্পষ্ট। 
 

েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর গরমখ যাওয়া ফাোক, খায়ব্ার ও েক্তেনায় অব্ক্তস্থত সুক্তব্োল 
সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন 'আবু্ ব্কর-উের  ং ও ফাক্ততো-আলী  ং' এর এই ক্তব্মরাধ্ 
ইসলামের ইক্ততহামসর এক অতযন্ত গুরুত্বপূিথ ও উমল্লখমযা য ঘিনা। তা সমেও সুক্তন্ন 
েুসলোনমের অক্তধ্কাংেই এই ঘিনাক্তির ক্তব্ষময় এমকব্ামরই অজ্ঞ! এর কারি হমলা, 
ঘিনাক্তি ইসলামের ইক্ততহামসর  েীর ও অন্ধকার ঘিনা পরম্পরার একক্তি, যার শুরু 
হময়ক্তেল েুহাম্মমের সব্থমেষ অসুস্থতার সেয় ও তাাঁর েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তিমতই। তাাঁর েৃতুযর 
ক্তেন ও তার অব্যব্ক্তহত পমর সংঘক্তিত ক্তব্ক্তেন্ন ঘিনাপ্রব্ামহর ক্তনরমপক্ষ ক্তব্মেষমির োধ্যমে 
এই ক্তব্ষয়গুমলার স্বে ধ্ারিা পাওয়া সম্ভব্। েুহাম্মমের খায়ব্ার ও ফাোক 
আগ্রাসনকামল লুক্তণ্ঠত সম্পক্তত্তর আমলাচনায় তাাঁর সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কার প্রমশ্ন আবু্ 
ব্কর-উের  ং ও ফাক্ততো-আলী  ং-এর এই ক্তব্মরামধ্র আমলাচনা প্রাসক্তঙ্গক, তাই তা 
'ফাোক আগ্রাসন' অনুমেমে সংযুি করা হময়মে। েুহাম্মমের ঘিনাব্হুল নব্ী-জীব্মনর 
ঘিনাপ্রব্ামহর আমলাচনার ধ্ারাব্াক্তহকতা ব্যাহত হওয়ার কারমি হয়মতা এই েুহূমতথ 
অক্তধ্কাংে পাঠমকর পমক্ষই এই ক্তব্ষয়গুমলার 'স্বে ধ্ারিা' পাওয়া েুরূহ। েুহাম্মমের 
েৃতুযকালীন অসুস্থতার সেয়, তাাঁর েৃতুযর ক্তেন ও তার অব্যব্ক্তহত পমরর ঘিনা প্রব্ামহর 
ধ্ারাব্াক্তহক আমলাচনা (পরব্তথীমত যর্া সেময় করা হমব্) গেমষ এই ক্তব্ষয়গুমলার 'স্বে 
ধ্ারিা' পাওয়া সহজ হমব্। 
 
[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর।  কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
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১৫৮: ফাোক-৬: েুহাম্মমের ক্তব্োল সম্পে - কারা ক্তেমলন স্বত্বমো ী? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত ব্ক্তেে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর েৃতুযকামল গয সুক্তব্োল অংমকর 
সম্পে গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন (পব্থ-১৫৫), তার ক্তহসযা কী কারমি তাাঁর কনযা ফাক্ততো, তাাঁর 
পেী ও অনযানয ক্তনকি-আত্মীয়মেরই একোে নযাযয অক্তধ্কার, তাাঁমের গসই নযাযয 
উত্তরাক্তধ্কামরর অক্তধ্কার গর্মক আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা গয অজুহামত তাাঁমের ব্ক্তিত 
কমরক্তেমলন তা কী কারমি েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর প্রক্তত চরে অব্োননা, অনযায় ও 
প্রহসন ও কুরামনর স্পষ্ট আমেমের ব্রমখলাপ, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্থ 
করা হময়মে।  
 

পৃক্তর্ব্ীর আর সব্ ধ্মেথর সাধ্ারি ধ্েথক্তব্শ্বাসীরা গযেন তাাঁমের ধ্েথ, ধ্েথগ্রন্থ ও তার 
ইক্ততহাস সম্বমন্ধ ক্তনগুঢ় জ্ঞান না গরমখই তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ ধ্েথ ক্তনখুাঁত ও সতয জ্ঞামন 
পালন কমরন, সাধ্ারি ইসলাে ক্তব্শ্বাসীরাও তার ব্যক্ততক্রে নয়। আক্তে উৎমসর ইসলামের 
ইক্ততহামসর এই সকল স্পষ্ট নক্তর্েুি  েীর ও অন্ধকার ইক্ততহাসগুমলা যখন সাধ্ারি 
েুসলোনমের কামে প্রকাে করা হয়, তখন তাাঁরা প্রর্মেই কমরন অস্বীকার (Denial)! 
প্রশ্ন কমরন, "এ কীোমব্ সম্ভব্? আপক্তন ক্তক ব্লমত চান গয, আবু্ ব্কর-উের ও আলী-
ফাক্ততো কুরান-হাক্তেস জানমতন না?" এই প্রমশ্নর অক্তত সহজ জব্াব্ হমলা, েুহাম্মমের 
এই একান্ত ক্তব্ক্তেষ্ট অনুসারীরা ইসলামের অনুোসন ক্তনশ্চয়ই জানমতন! তাাঁরা গজমন-
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শুমনই এই অনযায় অপকেথগুমলা সম্পন্ন কমরক্তেমলন! না গজমন ক্তক েুহাম্মমের এই ক্তব্ক্তেষ্ট 
অনুসারীরা এমক অপমরর ক্তব্রুমদ্ধ, ক্তব্মেষ কমর নব্ীর পক্তরব্ামরর ক্তব্রুমদ্ধ, এ সকল 
অনযায় ও অধনক্ততক কেথগুমলা করমত পারমতন? 
 

আক্তে উৎমসর সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ক্তিথত তর্য উপাত্তগুমলার ব্িথনায় যা 
আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, এই ঘিনার ক্তযক্তন ক্তেমলন ক্তব্চারক, ক্ততক্তনই ক্তেমলন 
ব্ােী ও ক্ততক্তনই সাক্ষী! এেন একক্তি ক্তব্চারব্যব্স্থা, গযখামন ক্তব্চারক ক্তনমজই পালন কমরন 
ব্ােী ও সাক্ষীর েূক্তেকা, প্রক্ততপমক্ষর যুক্তি-প্রোি ও সাক্ষীর সাক্ষযমক কমরন প্রতযাখযান 
(পব্থ-১৫৬) এব্ং কুরামনর স্পষ্ট আমেেমক অব্লীলায় কমরন অোনয, তখন গসই 
ক্তব্চারমকর ক্তব্চারমক এক প্রহসন (পব্থ-১৫৭) োড়া অনয গকামনাোমব্ ব্যাখযা করার 
সুমযা  র্ামক না।  
 

গয সেস্ত সুক্তন্ন ইসলাে ক্তব্শ্বাসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংেই না গজমন) ফাক্ততোর 
পমক্ষর েুই জন পুরুষ সাক্ষীর একজনমক ফাক্ততোর স্বােী ক্তেমলন ক্তব্ধ্ায় তা গ্রহিমযা য 
নয় আখযা ক্তেময় আবু্-ব্কমরর এই অনযায়, অধনক্ততক ও অোনক্তব্ক কমেথর সব্ধ্তা গেয়ার 
গচষ্টা কমরন, তারা প্রকারান্তমর আবু্ ব্কমরর েতই কুরামনর স্পষ্ট আমেমেরই অব্োননা 
কমরন। এ ক্তব্ষময় আল্লাহর গরফামরমে েুহাম্মমের ব্ািী (কুরান) অতযন্ত স্পষ্ট: 
 

৪:১৩৫- “গহ ঈোনোর ি, গতােরা নযাময়র উপর প্রক্ততক্তষ্ঠত র্াক; আল্লাহ্র ওয়ামস্ত 
নযায়সঙ্গত সাক্ষযোন কর, তামত গতাোমের ক্তনমজর ব্া ক্তপতা-োতার অর্ব্া ক্তনকিব্তথী 
আেীয়-স্বজমনর যক্তে ক্ষক্তত হয় তবু্ও। -----" 
 

>> অর্থাৎ, সাক্ষীক্তি যক্তে ঐ ব্যক্তির ক্তনমজর সন্তানও হয়, তর্াক্তপ গসই অজুহামত তাাঁমক 
'অমযা য' ব্মল গঘাষিা করা কুরামনর আমেমের সরাসক্তর ব্রমখলাপ! ক্তপতা-োতার পমক্ষ 
ব্া ক্তব্পমক্ষর সাক্ষীও হমত পামর তাাঁর ক্তনজ সন্তামনরা। আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ফাক্ততোর 
স্বােী ক্তেমলন, গস কারমিই তাাঁর সাক্ষী গ্রহিমযা য হয়ক্তন, এেন উদ্ভি োক্তব্র গকামনা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_62.html
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525 
ধর্মকারী ইবুক 

সতযতা আক্তে উৎমস খুাঁমজ পাওয়া যায় না। এই কু-যুক্তিক্তি পরব্তথী যুম র সুক্তন্ন পক্তণ্ডত 
ও অপক্তণ্ডতমের অপপ্রচার ও ক্তের্যাচার। 
আক্তে উৎমসর ইোে বু্খারীর ব্িথনায় (৫:৫৯:৩৬৭) আেরা জানমত পাক্তর গয, উের 
ইব্মন খাত্তাব্ তাাঁর োসন আেমলর (৬৩৪-৬৪৪ সাল) তৃতীয় ব্মষথ, ফাক্ততোর েৃতুযর 
সামড় ক্ততন ব্ের পর, েক্তেনার ব্ানু নাক্তের গ ামের কাে গর্মক লুক্তণ্ঠত (পব্থ-৫২ ও ৭৫) 
েুহাম্মমের সম্পক্তত্ত "েতথ সামপমক্ষ" েুহাম্মমের চাচামতা োই ও জাোতা আলী ইব্মন 
আবু্ তাক্তলব্ ও চাচা আল-আব্বাস ইব্মন আব্েুল েুত্তাক্তলমব্র কামে গফরত ক্তেময়ক্তেমলন, 
যার আমলাচনা 'ফাক্ততোর োনক্তসক আতথনাে (পব্থ-১৫৪)!' পমব্থ করা হময়মে। ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
ফাোক ও খায়ব্ামর অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের সম্পক্তত্ত েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর কামে গফরত 
গেনক্তন। পূব্থপুরুষমের সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তধ্কারী হওয়ার জনয উত্তরসূক্তরমের এ েতথ 
ব্াধ্যতােূলক নয় গয, তাাঁরা গসই সম্পক্তত্তর রক্ষিামব্ক্ষি ও তা গর্মক উপাক্তজথত অর্থ 
তাাঁমের েৃত পূব্থপুরুষমের েতই খরচ করমব্ন, যক্তে না এই ব্যাপামর গকামনা ক্তলক্তখত 
ওসীয়ত (উইল) গর্মক র্ামক। আক্তে উৎমসর ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা 
হমলা, আবু্ ব্কর তার োক্তব্র সপমক্ষ এই েমেথ েুহম্মমের গকামনা ওসীয়ত নাো কখমনাই 
হাক্তজর কমরনক্তন। এেত অব্স্থায় েুহাম্মে তাাঁর জীব্েোয় গযোমব্ তাাঁর ক্তব্োল সম্পক্তত্তর 
রক্ষিামব্ক্ষি কমরমেন, োন-খয়রাক্তত কমরমেন, অনুসারীমের েমধ্য ক্তব্ক্তলময় ক্তেময়মেন, 
েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সম্পক্তত্তর ক্তহসযা পাওয়ার জনয 'েুহাম্মমের উত্তরাক্তধ্কারীমেরও 
েুহাম্মমের গসই পর্ অনুসরি করমত হমব্', উের ইব্মন খাত্তামব্র আমরাক্তপত এেন 
ব্াধ্যব্াধ্কতা অনযায়, অমযৌক্তিক ও উমেেযপ্রমিাক্তেত। 
 

প্রশ্ন হমলা, 
"আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা কী কারমি েুহাম্মমের একান্ত পক্তরব্ার ও ক্তনকি-
আত্মীয়মের ওপর এই জঘনয অনযায় ও পােক্তব্ক আচরিক্তি কমরক্তেমলন?  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
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>> এই প্রমশ্নর সক্তঠক জব্াব্ জানা হয়মতা কখমনাই সম্ভব্ নয়। ক্তকন্তু আক্তে উৎমসর 
ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, েুহাম্মমের েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তিমত যখন 
আলী, ফাক্ততো ও েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর (হামেেী গ াে) অনযানয ক্তনকি-আত্মীয় ও 
গুিগ্রাহী অনুসারীরা অতযন্ত গোকাহত, েৃত েুহাম্মমের সৎকার কাযথ ক্তনময় ব্যক্ততব্যস্ত, 
তখন েুহাম্মমের লােক্তিমক ক্তব্োনায় গফমল গরমখ আবু্ ব্কর-উের  ং ও তামের 
অনুসারী কুরাইে ও একেল আনসার েক্তেনার খাযরায গ ামের অন্তেুথি ব্ানু সাময়ো 
(Banu Saidah) গ ামের এক োউক্তনর ক্তনমচ (saqifah) ক্ষেতা আহরমির ক্তনক্তেমত্ত 
উত্তপ্ত ব্াক ক্তব্তণ্ডার লড়াইময় ক্তলপ্ত! উের ইব্মন খাত্তামব্র প্রতযক্ষ ও এক পযথাময় সেস্ত্র 
সাহাযয ও সহমযাক্ত তায় চাতুক্তরর আশ্রময় (এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা পরব্তথীমত 
করা হমব্) ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত হন ইসলামের ইক্ততহামসর প্রর্ে খুলাফাময় রামেক্তেন আবু্ 
ব্কর ইব্মন কুহাফা!  
 

আক্তে উৎমসর ব্িথনায় যা স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মে তাাঁর ক্ষেতা কুক্তক্ষ ত করার অক্তেপ্রাময় 
তাাঁর অনুসারীমের ' ক্তিেমতর গজা ান" ক্তনক্তশ্চত করার ব্যাপামর ক্তেমলন সো সমচষ্ট (পব্থ-
১২২)! তাাঁর েন্ত্র ক্তেমলা, "কুরান (আল্লাহ ব্মলমেন) ও  ক্তনেত!" আবু্ ব্কর ও উের 
ক্তেমলন েুহাম্মমের অক্তত ক্তপ্রয় েুই ক্তেষয। তারা েুহাম্মমের কামে রাজনীক্তত ক্তেমখক্তেমলন। 
েুহাম্মমের ক্তেক্ষায় ক্তেক্তক্ষত এই েুই ক্তেষয তামের ক্ষেতা প্রক্ততক্তষ্ঠত করার অক্তেপ্রাময় 
েুহাম্মমের েতই তামের অনুসারীমের সুমযা -সুক্তব্ধ্ার গজা ান ক্তনক্তশ্চত করার ব্যাপামর 
সমচষ্ট হমব্ন, তাইই ক্তক স্বাোক্তব্ক নয়? 
 

আক্তে উৎমসর ব্িথনায় যা আেরা ক্তনক্তশ্চতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, েুহাম্মমের েৃতুযেযযা ও 
তাাঁর েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরর সেয়ক্তিমত একো েুহাম্মমের েীক্ষায় েীক্তক্ষত অনুসারীরা 
েমল েমল ইসলাে তযা  করক্তেমলা। ক্ষেতা আমরাহমির পর এই সব্ ধ্েথতযা ীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ আবু্-ব্কর উের  ং-এর গনতৃমত্ব েুসলোনমের গয অোনুক্তষক নৃেংসতা, 
ইসলামের ইক্ততহামস তার নাে 'ক্তরোর যুদ্ধ (wars of the Riddah or apostasy)'! 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_67.html
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তারা এই যুমদ্ধ (৬৩২-৬৩৩ সাল) ইসলাে তযাম র অপরামধ্ অপরাধ্ী অসংখয 
ইসলােতযা ী োনুষমের হতযা কমরমেন। গয েুহূমতথ েুহাম্মমের অনুসারীরা েমল েমল 
ইসলাে তযা  করমেন, গসই েুহূমতথ আবু্ ব্কর তার পমক্ষর গলাকমের েমল ধ্মর রাখার 
জনয ' ক্তনেত' গজা াড় করমব্ন গকার্া গর্মক? গসই েুহূমতথ ক্ততক্তন যক্তে ফাোক, খায়ব্ার 
ও েক্তেনায় অব্ক্তস্থত "েুহাম্মমের ক্তব্োল সম্পে" েুহাম্মমের উত্তরাক্তধ্কারীমের কামে 
গফরত গেন, তমব্ ক্ততক্তন কীোমব্ তার অনুসারী েুসলোনমের ক্তনয়ন্ত্রমি রাখমব্ন?  
 

এই পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমতই ক্তক আবু্ ব্কর “েুহাম্মমের আক্তে শুক্তনয়াক্তে, 'ক্তজব্রাইমলর 
ব্মলমে-'" অনুকরমি "আক্তে শুক্তনয়াক্তে, 'েুহাম্মে ব্মলমেন--'" নামের এই অজুহাতক্তি 
হাক্তজর কমর েুহাম্মমের ক্তব্োল সম্পে ব্ামজয়াপ্ত কমরক্তেমলন? তার এই ক্তসদ্ধামন্ত নব্ী 
পক্তরব্ামরর সেস্ত গলাক তাাঁমের নযাযয অক্তধ্কার গর্মক ব্ক্তিত হময়ক্তেমলন সক্ততয, ক্তকন্তু 
েুহাম্মে-অনুসারীমের সুমযা  সুক্তব্ধ্ার ব্যব্স্থা ক্তনক্তশ্চত হময়ক্তেমলা ক্তনাঃসমন্দমহ। ইক্ততহাস 
সাক্ষয গেয়, আবু্ ব্কর তার এই যু ান্তকারী ক্তসদ্ধামন্তর োধ্যমে তার ক্তনমজর েসনে ও 
ক্ষেতা প্রক্ততক্তষ্ঠত করমত সক্ষে হময়ক্তেমলন! অতাঃপর, েুই ব্ের (৬৩২-৬৩৪ সাল) োসন 
গেমষ েৃতুযকামল েুহাম্মমের এই অনযতে ক্তেষয রাজনীক্ততক্তব্ে তার ক্ষেতা হস্তান্তর কমরন 
উের ইব্মন খাত্তাব্-মক। অর্থাৎ, েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্োল সম্পক্তত্তর সব্থ প্রর্ে 
স্বত্বমো ী ক্তেমলন এই আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা ও উের ইব্মন খাত্তাব্!  
 

অনযক্তেমক,  
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা "ইসলাে" নামের গয ক্তব্ষবৃ্ক্ষ প্রক্ততক্তষ্ঠত কমরমেন, তার: 
 

(১) সব্থপ্রর্ে ব্ক্তল ক্তেমলন েুহাম্মে ক্তনমজ!  
>> েুহাম্মে তাাঁর অোনযকারী ও সোমলাচনাকারীমের প্রক্তত গয কী পক্তরোি ক্তব্মিষ ও 
ঘৃিা ক্তনময় সুেীঘথ ২৩ ব্ের (৬১০-৬৩২ সাল) অক্ততব্াক্তহত কমরক্তেমলন, তার প্রািব্ন্ত 
ব্িথনা কুরান ও আক্তে উৎমস ব্ক্তিথত ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রমন্থ ব্ক্তিথত আমে। েক্তেনা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_17.html
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অব্স্থানকালীন সুেীঘথ েে ব্েমরর (৬২২-৬৩২ সাল) অক্তধ্কাংে সেয়ই তাাঁর গকমিক্তেল 
রাহাজাক্তন, লুণ্ঠন, েেন, ক্তনপীড়ন, হতযা, েূক্তে-েখল ও অোনুক্তষক নৃেংস কেথকামণ্ডর 
েমধ্য। একজন োনুমষর পমক্ষ এরূপ জীব্ন অক্ততব্াক্তহত করা অতযন্ত কমষ্টর!  
 

(২) 'ক্তিতীয়' ব্ক্তল ক্তেমলন েুহাম্মমের একান্ত পক্তরব্ার সেসযরা!  
>> েুহাম্মমের েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পমরই আবু্ ব্কর-উের  ং ও ফাক্ততো-আলী  ং এর 
ক্তব্মরাধ্ ক্তেমলা "সূচনা োে!" ইক্ততহাস সাক্ষয গেয়, "েুহাম্মমের েৃতুযর (৬৩২ সাল) ৪৮ 
ব্েমরর েমধ্য েুহাম্মে অনুসারীরা তাাঁর একান্ত ক্তনকি-পক্তরব্ামরর সেস্ত সক্ষে ও 
প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষ সেসযমের প্রচণ্ড ক্তনষু্ঠরতায় এমক এমক খুন কমর (পব্থ-৬৪)"।   
 

(৩) 'তৃতীয়' ব্ক্তল হমলা তাাঁর অনুসারী েুসলোন সম্প্রোয়! 
>> েুহাম্মমের েীক্ষায় েীক্তক্ষত ক্তনমব্ক্তেতপ্রাি অনুসারীরা এমক অপমরর ক্তব্রুমদ্ধ নৃেংস 
হানাহাক্তনর সূচনা কমরক্তেমলন েুহাম্মমের েৃতুযর অব্যব্ক্তহত পর গর্মকই (পব্থ-৮২), 
এখনও তা চলমে ও েক্তব্ষযমতর গসই সেয় পযথন্ত তা চলমব্, যতক্তেন ইসলাে ক্তিমক 
র্াকমব্। েুহাম্মমের েৃতুযর প্রায় ১৪০০ ব্ের পমর সােক্তগ্রকোমব্ েুহাম্মে অনুসারীমের 
অব্স্থান আজমকর এই ক্তব্শ্ব-সোমজ গকার্ায়, তার আমলাচনা "কুরামনর ফক্তজলত (পব্থ-
১৫)!" পমব্থ করা হময়মে। 
 

(৪) সােক্তগ্রকোমব্ েুহাম্মমের েতব্ামের ব্ক্তল হমলা সেগ্র োনব্সোজ! 
>> এক ক্তহসামব্ ব্ক্তিথত হময়মে,  ত ১৪০০ ব্েমর েুহাম্মমের আেেথ প্রক্ততষ্ঠার লড়াই 
ক্তজহামের ব্ক্তল হময়মেন প্রায় ২৩ গকাক্তি অক্তব্শ্বাসী, যার ৮ গকািী শুধু্ োরমতই। পৃক্তর্ব্ীর 
োনুষ আজও তিস্থ!   
 

েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর গরমখ যাওয়া ফাোক ও খায়ব্ামরর সুক্তব্োল সম্পক্তত্তর ক্ততন 
েত ব্ের পযথন্ত স্বত্বমো ীমের (Beneficiaries) তাক্তলকা: [1] [2]  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/01/blog-post_62.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/01/blog-post_62.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_9285.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2012/10/blog-post_9285.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/www.politicalislam.com/tears-of-jihad/
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(১) আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা (োসনকাল, ৬৩২-৬৩৪ সাল): 
>> েুহাম্মমের েৃতুযর ক্তেনক্তিমত ক্ততক্তন েুহাম্মমের ফাোক, খায়ব্ার ও েক্তেনার ব্ানু নাক্তের 
গ ামের সেস্ত সম্পক্তত্ত ব্ামজয়াপ্ত কমরন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন এই সম্পমের উপাজথন গর্মক 
েুহাম্মমের পক্তরব্ার ও একান্ত ক্তনকি-আত্মীয়মের এব্ং তাাঁমের েৃতুযর পর তাাঁমের 
উত্তরাক্তধ্কারীমের েরি-মপাষমির সাহাযয ব্যব্স্থা চালু রামখন। 
 
(২) উের ইব্মন খাত্তাব্ (োসনকাল, ৬৩৪-৬৪৪ সাল): 
>> ক্ততক্তন তাাঁর প্রর্ে েুই ব্ের োসন গেমষ েক্তেনায় অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের ব্ানু নাক্তের 
গ ামের সম্পক্তত্ত "েতথ সামপমক্ষ" েুহাম্মমের পক্তরব্ামরর কামে গফরত গেন। ক্ততক্তন ফাোক 
ও খায়ব্ামর অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের ক্তব্োল সম্পক্তত্ত আবু্ ব্কমরর েতই তাাঁর অক্তধ্কামর 
রামখন; এই সম্পমের উপাজথন গর্মক আবু্ ব্কমরর েতই েুহাম্মমের পক্তরব্ার ও একান্ত 
ক্তনকি-আত্মীয়মের েরি-মপাষমির সাহাযয ব্যব্স্থা চালু রামখন, ক্তকন্তু তাাঁমের গকামনা 
একজমনর েৃতুয হমল গসই অর্থ তাাঁর উত্তরাক্তধ্কারীমের েরি-মপাষমির সাহাযয ব্াব্ে 
হস্তান্তর করা ব্ন্ধ কমর গেন - যা আবু্ ব্কর চালু গরমখক্তেমলন (পব্থ-১৫১)। 
 

(৩) উসোন ইব্মন আফফান (োসনকাল, ৬৪৪-৬৫৬ সাল): 
>> ক্ততক্তন ফাোমক অব্ক্তস্থত েুহাম্মমের সম্পক্তত্তক্তি তার কাক্তজন োরওয়ান ইব্মন আল-
হাকাে (৬২৩-৬৮৫ সাল) গক োন কমরন। অতাঃপর ফাোক োরওয়ান ও তার 
ব্ংেধ্রমের অক্তধ্কামর র্ামক উের ইব্মন আব্েুল আক্তজমজর োসন আেল (৭১৮ সাল) 
পযথন্ত।  
 

** আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ (োসনকাল, ৬৫৬ -৬৬১ সাল):  
উসোন ইব্মন আফফামনর হতযার পর এক অস্বাোক্তব্ক পক্তরমব্মে ক্ততক্তন ক্ষেতায় 
অক্তধ্ক্তষ্ঠত হন ও ক্ষেতার েসনমে ব্সার পরই েুসলোনমের েমধ্য  ৃহযুদ্ধ শুরু হয় 
(পব্থ-৮২)। ক্ততক্তন তাাঁর পাাঁচ ব্ের ক্ষেতার প্রায় সেস্তই প্রক্ততপক্ষ েুসলোনমের ক্তব্মোহ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_827.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_827.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/12/blog-post_51.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/12/blog-post_51.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2015/06/blog-post_90.html
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েেমন এতই ব্যক্ততব্যস্ত র্ামকন গয, ইো র্াকা সমেও ক্ততক্তন ফাোক ও খায়ব্ামর তাাঁর 
উত্তরাক্তধ্কামরর সম্পক্তত্ত পুনরুদ্ধার করার গকামনা সুমযা  পানক্তন, ক্তকংব্া স্ব-ইোয় ক্ততক্তন 
এ ক্তব্ষময় েমনাক্তনমব্ে কমরনক্তন। উত্তরাক্তধ্কামরর সম্পক্তত্তর ক্তহসযা গর্মক তাাঁমেরমক ব্ক্তিত 
করার ব্যাপার 'আবু্ ব্কমরর ক্তসদ্ধান্তই ক্তেল সক্তঠক', তা প্রোি করমত সুক্তন্ন েতাব্লম্বী 
পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা গয কু-যুক্তিগুমলা সচরাচর ব্যব্হার কমরন, তার একক্তি হমলা হমলা 
এই, “আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত র্াকা সমেও ফাোক ও খায়ব্ামরর 
সম্পক্তত্ত পুনরুদ্ধার কমরনক্তন!"  
 
উোইয়া রাজব্ংমের োসন কাল (৬৬১-৭৫০ সাল) 
 

(৪) েুয়াক্তব্য়া ইব্মন আবু্-সুক্তফয়ান (োসনকাল, ৬৬১-৬৮০ সাল): 
>> েুয়াক্তব্য়া তাাঁর োসন আেমল োরওয়ান ও অনযানযমের সামর্ ফাোমকর সম্পক্তত্তর 
অংেীোর হন। ক্ততক্তন এর এক-তৃতীয়াংে প্রোন কমরন োরওয়ান-মক, এক-তৃতীয়াংে 
আের ইব্মন উসোন ইব্মন আফফান-মক ও এক-তৃতীয়াংে তার গেমল ইয়াক্তজে ইব্মন 
েুয়াক্তব্য়া গক। 
 

(৫) ইয়াক্তযে ইব্মন েুয়াক্তব্য়া (োসনকাল, ৬৮০-৬৮৩ সাল): 
>> ক্ততক্তন তার ক্তপতা েুয়াক্তব্য়ার ঐ ব্যব্স্থা চালু রামখন।  
 

(৬) োরওয়ান ইব্মন আল-হাকাে (োসনকাল, ৬৮৪-৬৮৫ সাল): 
>> ক্ষেতায় আসার পর োরওয়ান সমূ্পিথ ফাোক ক্তনমজর অক্তধ্কামর ক্তনময় আমসন। 
অতাঃপর ক্ততক্তন তা প্রোন কমরন তার েুই পুে আব্েুল োক্তলক ও আব্েুল আক্তজজ-মক। 
পরব্তথীমত আব্েুল আক্তজজ তার অংে োন কমরন তার পুে উের ইব্মন আব্েুল 
আক্তজজ-মক।  
 

(৭) উের ইব্মন আব্েুল আক্তজজ (োসনকাল, ৭১৭-৭২০ সাল):  
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>> ক্ততক্তন ফাোক পূব্থাব্স্থায় ক্তফক্তরময় গেন, "যার োমন হমলা - তা গযেনক্তি ক্তেল আল্লাহর 
নব্ীর সেয়কামল (পব্থ-১৫৪)।" আবু্ ব্কমরর েৃতুযর পর (৬৩৪ সাল) পর এই 
প্রর্ে ফাক্ততোর ব্ংেধ্ররা আব্ার ফাোমকর সম্পক্তত্তর উপাজথন গর্মক সাহাযয প্রাক্তপ্ত শুরু 
কমরন।  
 

(৮) ইয়াক্তযে ইব্মন আব্েুল োক্তলক (োসনকাল, ৭২০-৭২৪ সাল): 
>> ক্ততক্তন উের ইব্মন আব্েুল আক্তজমজর ব্যব্স্থাক্তি রক্তহত কমর ফাোক পুনরায় ব্ামজয়াপ্ত 
কমরন। ফাোক আম র েতই আব্ার ব্ানু োরওয়ামনর অক্তধ্কামর আমস। তারপর তা 
আব্বাসীয় রাজব্ংে (েুহাম্মমের চাচা আল-আব্বাস ক্তব্ন আব্েুল েুত্তাক্তলমব্র 
ব্ংেধ্র)  শুরু হওয়ার পূব্থ পযথন্ত (৭৫০ সাল) এমকর পর এক ক্তব্ক্তেন্ন উোইয়া োসমকর 
অক্তধ্কামর র্ামক।  
 

আব্বাসীয় রাজব্ংমের োসনকাল (৭৫০-১২৫৮ সাল) 
 

(৯) আবু্ল আব্বাস আস-সাফফাহ (োসনকাল, ৭৫০-৭৫৪ সাল): 
>> আব্বাসীয় রাজব্ংমের প্রর্ে োসনকতথা। ক্ততক্তন ফাোক হস্তান্তর কমরন ফাক্ততোর 
ব্ংেধ্র আব্েুল্লাহ ইব্মন আল-হাসান ইব্মন আল-হাসান ইব্মন আলী ইব্মন আবু্ 
তাক্তলমব্র কামে।  
 

(১০) আবু্ জাফর আব্েুল্লাহ আল-োনসুর (োসনকাল, ৭৫৪-৭৭৫ সাল): 
>> ক্ততক্তন ফাক্ততোর ব্ংেধ্মরর কাে গর্মক ফাোক ব্ামজয়াপ্ত কমর তার ক্তনমজর অক্তধ্কামর 
ক্তনময় আমসন। 
 

(১১) েুহাম্মে আল-োহক্তে ইব্মন আল-োনসুর (োসনকাল, ৭৭৫-৭৮৫সাল): 
>> ক্ততক্তন ফাোক ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের হামত হস্তান্তর কমরন।  
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_61.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2017/01/blog-post_61.html
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(১২) েুসা আল হাক্তে ইব্মন আল-োহক্তে (োসনকাল, ৭৮৫-৭৮৬ সাল) ও তার োই 
হারুন আর-রক্তেে (োসনকাল, ৭৮৬ -৮০৯ সাল): 
 

>> এই েুই োসনকতথা ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের কাে গর্মক পুনরায় ফাোক ব্ামজয়াপ্ত 
কমর ক্তনমজমের অক্তধ্কামর ক্তনময় আমসন। অতাঃপর তা আল োেুন আল-আব্বাসীর োসন 
আেমলর শুরু (৮১৩ সাল) পযথন্ত তামের উত্তরসূক্তর আব্বাসীয় োসনকতথামের অক্তধ্কামর 
র্ামক।  
 

(১৩) আল োেুন আল-আব্বাসী (োসনকাল, ৮১৩-৮৩৩ সাল):  
>> ক্ততক্তন ফাোক ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের কামে হস্তান্তর কমরন। অতাঃপর তা আল 
েুতাক্তসে (োসনকাল, ৮৩৩ -৮৪২ সাল) ও আল ওয়াক্ততখ (োসনকাল, ৮৪২-৮৪৭ 
সাল) এর োসনকাল পযথন্ত তামের অক্তধ্কামরই র্ামক।  
 

(১৪) জাফর আল-েুতাওয়াকক্তকল (োসনকাল, ৮৪৭-৮৬১ সাল):  
>> ক্ততক্তন ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের কামে গর্মক ফাোক ব্ামজয়াপ্ত কমর তা তার ক্তনমজর 
অক্তধ্কামর ক্তনময় আমসন। 
 

(১৫) আল েুনতাক্তসর ইব্মন আল-েুতাওয়াকক্তকল (োসনকাল, ৮৬১ ৮৬২ সাল): 
>> আল-েুতাওয়াকক্তকল-মক হতযা করা হয়, ক্ষেতায় আমসন তার পুে আল েুনতাক্তসর। 
ক্ততক্তন ফাোক হস্তান্তর কমরন ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের কামে।  
 

অতাঃপর, ফাোক আব্ারও ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের কাে গর্মক ব্ামজয়াপ্ত করা হময়ক্তেল। 
ব্ক্তিথত আমে, আল েুতাক্তেে (োসনকাল, ৮৯২-৯০২ সাল) ফাোক ফাক্ততোর ব্ংেধ্রমের 
কামে হস্তান্তর কমরন, আল েুকতাক্তফ (োসনকাল, ৯০২-৯০৮ সাল) তা ব্ামজয়াপ্ত 
কমরন ও আল েুকতাক্তের (োসনকাল, ৯০৮-৯৩২ সাল) আব্ার তা ফাক্ততোর 
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ব্ংেধ্রমের কামে হস্তান্তর কমরন। এর পর 'ফাোমকর' োম য কী ঘমিক্তেল, তা স্পষ্ট 
নয়।  
 

>>> েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর োক্তলকানাধ্ীন সুক্তব্োল সম্পেগুমলার স্বত্বমো ীমের 
এই হমলা সংক্তক্ষপ্ত ইক্ততহাস। েুহাম্মমের েৃতুযর ঐ ক্তেনক্তিমতই আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা 
নব্ী কনযা ফাক্ততো ও তাাঁর একান্ত পক্তরব্ার সেসযমের নযাযয উত্তরাক্তধ্কামরর অক্তধ্কার 
গর্মক ব্ক্তিত করার গয-ইক্ততহামসর সূচনা কমরক্তেমলন, তা অব্যাহত ক্তেমলা েতাব্দীর পর 
েতাব্দী। োমে েমধ্য অল্প ক্তকেু ব্যক্ততক্রে োড়া েুহাম্মমের উত্তরসূক্তর সেস্ত োসকম াষ্ঠী 
আবু্ ব্কমরর গেখামনা পর্ই অনুসরি কমরক্তেমলন, ব্ক্তিত কমরক্তেমলন নব্ী পক্তরব্ামরর 
সেসযমের।  
 

[কুরামনর উদৃ্ধক্তত গসৌক্তে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃথক 
ক্তব্তরিকৃত ব্াংলা তরজো  গর্মক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুক্তি-ক্তব্চুযক্ততর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
ক্তব্ক্তেষ্ট ইংমরক্তজ অনুব্ােকারীর ও গচৌক্তেে-ক্তি ক্তব্ক্তেন্ন োষায় পাোপাক্তে অনুব্াে এখামন।] 
 

তর্যসূে ও পােিীকা:  
 

[1]  “THE ORIGINS OF THE ISLAMIC STATE” - a Translation from the Arabic 
accompanied with annotations geographic and historic notes of the "KITAB 
FUTUH AL-BULDAN" of Al-Imam Abul Abbas Ahmad Ibn Jabir al-Balahduri - By 
Philip Khuri Hitti, PhD: Volume 1; New York, Columbia University; Longmans, 
Green & Co, Agents; London: P. S. King A Son, Ltd.; I916, Page 53-56 
https://ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAA
AAIAAJ.pdf 

 
[2] কৃতজ্ঞতা - ইন্টারমনি আক্তিথকযাল: 
https://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/short-history-
fadak-after-martyrdom-fatimah 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/ia802702.us.archive.org/10/items/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ/bub_gb_pN8TAAAAIAAJ.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/short-history-fadak-after-martyrdom-fatimah
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https:/www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/short-history-fadak-after-martyrdom-fatimah
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১৫৯: ওয়াক্তে আল-কুরা হােলা - গক ক্তেল আক্রেিকারী? 
োস, হতযা ও হােলার আমেে – একেত গতক্তেে 

 
 

"ময েুহাম্মে (সাাঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন,  
গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 

 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাাঃ) তাাঁর েৃতুযকামল গয সুক্তব্োল অংমকর 
সম্পে গরমখ ক্ত ময়ক্তেমলন, তার সব্থ প্রর্ে স্বত্বমো ী ক্তেমলন তাাঁর গকান েুই ক্তব্ক্তেষ্ট 
অনুসারী; অতাঃপর পরব্তথী ক্ততন েত ব্ের যাব্ত কারা তাাঁর গসই ক্তব্োল সম্পমের 
স্বত্বমো  কমরক্তেমলন; অনযক্তেমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সহায়তায় "ইসলাে" 
নামের গয ক্তব্ষবৃ্মক্ষর গ াড়াপত্তন কমরমেন, কারা হমলন গসই ক্তব্ষবৃ্মক্ষর েুিমো ী; 
ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্থ করা হময়মে।  
 

খায়ব্ার ও ফাোক আগ্রাসন গেমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর পূমব্থই েুহাম্মে আরও এক 
জনপমের ওপর তাাঁর আগ্রাসী আক্রেি চালান। গসই জনপমের নাে 'ওয়াক্তে আল-
কুরা'। আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তেষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা গসই ঘিনার প্রািব্ন্ত ব্িথনা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমর গরমখমেন। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনার: [1]  
‘আনাস হইমত ব্ক্তিথত: খায়ব্ার গর্মক ক্তফমর আসার জনয আেরা আল্লাহর নব্ীর সামর্ 
রওনা হই, ক্ততক্তন ওয়াক্তে আল-কুরা (Wadi al-Qurā) যাব্ার জনয েনক্তস্থর কমরন। 
[এরপর ক্তসরামত 'পক্তর্েমধ্য েুহাম্মমের সাক্তফয়া-মক ক্তব্ব্াহ, ক্তব্ব্াহ ব্াসর ও তাাঁর হতযা 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/10/blog-post_47.html
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আেংকায় আবু্ আইয়ুমব্র সারারাত গজম  তাাঁমক পাহারা গেয়ার ব্িথনা (পব্থ-১৪৪)]'।-
-----আল্লাহর নব্ী আল-সাহব্া নােক স্থামন আমসন ও ক্তব্রোর পাে ক্তেময় ওয়াক্তে আল-
কুরা পযথন্ত  েন কমরন ও গসখামন গয-ইহুক্তেরা র্ামক, ক্ততক্তন তামের সন্ধান কমরন।  
 

আবু্ হুরাইরা হইমত ব্ক্তিথত: আেরা আল্লাহর নব্ীর সমঙ্গ খায়ব্ার গর্মক ওয়াক্তে আল-
কুরা অক্তেেুমখ রওনা হই। ক্তরফা ক্তব্ন যাময়ে ক্তব্ন ওয়াহাব্ আল-জুধ্াক্তে আল্লাহর নব্ীমক 
ক্তেোে নামের এক কামলা ক্রীতোস উপহার স্বরূপ প্রোন কমর, গযন গস আল্লাহর নব্ীর 
গঘাড়ার ক্তজনক্তি ক্তঠকঠাক কমর গেয়। তারা ওয়াক্তে আল-কুরায় অব্তরি কমর ও অব্মেমষ 
আেরা গসখানকার ইহুক্তেমের কামে এমস গপৌঁোই, যামের কামে এমস আশ্রয় ক্তনময়ক্তেল 
গব্েুইনরা। যখন ক্তেোে আল্লাহর নব্ীর গেখাশুনা করক্তেমলা, আোমের ঘাাঁক্তির স্থানক্তিমত 
ইহুক্তেরা তামের ব্ল্লে ক্তনময় আোমের েুমখােুক্তখ হয়। তামের গকামনা প্রস্তুক্তত ক্তেল না ও 
তারা তামের েু থগুমলার েমধ্য ক্তচৎকার করক্তেমলা। একিা তীর এমস ক্তেোে-মক ক্তব্দ্ধ 
কমর ও তার েৃতুয হয়। গলাকজন ব্লাব্ক্তল কমর: তুক্তে গব্মহেমত পরোনমন্দ কািামব্। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "না। যার হামত আোর জীব্ন তার কসে, খায়ব্ার যুমদ্ধর সেয় 
গস গয আলখাল্লাক্তি লুমির োলগুমলা গর্মক হস্ত ত কমরক্তেল, তা গযোমব্ ো  ব্ামিায়ারা 
কমর গনয়ার েরকার ক্তেল, তা গস কমরক্তন, এখন তা তামক জাহান্নামের আগুমন 
জ্বালামে।" যখন গলামকরা তা শুনমত পায়, একজন গলাক একক্তি ব্া েু'ক্তি জুতার ক্তফতা 
ক্তনময় গলাকমের কামে আমস। আল্লাহর নব্ী ব্মলন গয, জুতার এই ক্তফতাগুমলা ক্তেল 
তামক আগুমন জ্বালামনার রসে।  
 

আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের যুমদ্ধর জনয প্রস্তুত কমরন। ক্ততক্তন তামেরমক সাক্তরব্দ্ধ 
কমরন ও একক্তি ফ্ল্যা  গেন সা'ে ক্তব্ন উব্াো-মক, একক্তি ব্যানার গেন আল-হুব্াব্ ক্তব্ন 
আল-েুনক্তধ্র-মক, অনয একক্তি গেন সাহল ক্তব্ন হুনাময়ফ-মক ও তা োড়াও আর একক্তি 
গেন আব্বাে ক্তব্ন ক্তব্ের-মক। অতাঃপর আল্লাহর নব্ী ইহুক্তেমেরমক ইসলামে েীক্তক্ষত 
হওয়ার আহ্বান জানান। ক্ততক্তন তামের অব্ক্তহত করান গয, যক্তে তারা ইসলামে েীক্তক্ষত 
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হয়, তমব্ তারা তামের জীব্ন ও সম্পে রক্ষা করমত পারমব্, আর আল্লাহ তামের কেথ 
অনুযায়ী তামের ব্যব্স্থা গ্রহি করমব্।  
 

তামের েমধ্য এক ব্যক্তি িন্দ্ব যুমদ্ধর চযামলে জানায় ও আল-যুব্াময়র ক্তব্ন আল-আওয়াে 
[পব্থ-১৪১] তা গ্রহি কমর ও তামক হতযা কমর। অতাঃপর আর একজন চযামলে জানায়, 
আল-যুব্াময়র তা গ্রহি কমর ও তামকও গস হতযা কমর। তারপর আর একজন চযামলে 
জানায়, আলী তা গ্রহি কমর ও তামক গস হতযা কমর। তারপর অনয একজন  িন্দ্ব 
যুমদ্ধর চযামলে জানায়, আবু্ েুজানা তার কামে  েন কমর ও তামক গস হতযা কমর। 
অতাঃপর আর একজন িন্দ্ব যুমদ্ধর চযামলে জানায়, আবু্ েুজানা তামকও হতযা কমর, 
যতক্ষমি না আল্লাহর নব্ী তামের এ ামরাজন গলাকমক হতযা কমর।  যখনই একজন 
গলাকমক হতযা করা হমতা, ক্ততক্তন তামের অব্ক্তেষ্ট গলাকমের ইসলামে েীক্তক্ষত হওয়ার 
আহ্বান জানামতন। ব্স্তুত গসই সেয় নাোজ আোয় করা হময়ক্তেল। গসই সেয় আল্লাহর 
নব্ী তাাঁর অনুসারীমের সামর্ নাোজ আোয় কমরন। অতাঃপর  ক্ততক্তন প্রতযাব্তথন কমরন 
ও তামেরমক আল্লাহ ও তার নব্ীর েমল সাক্তেল হওয়ার আহ্বান জানান। 
 

তারা এমক অপমরর সামর্ সন্ধযা পযথন্ত যুদ্ধ কমর ও গয পযথাময় সূযথ ব্েথার ফলার পক্তরোি 
ও প্রতীয়োন হয় না, তখন তারা আত্মসেপথি কমর। ক্ততক্তন তামেরমক েক্তিব্মল পরাস্ত 
কমরন। আল্লাহ তামের সম্পক্তত্ত লুি কমর ও তারা প্রচুর পক্তরোমি আসব্াব্পে ও 
োলাোল হস্ত ত কমর। আল্লাহর নব্ী চার ক্তেন যাব্ত ওয়াক্তে আল-কুরায় অব্স্থান 
কমরন। ওয়াক্তে আল-কুরায় যা ক্ততক্তন হস্ত ত কমরক্তেমলন, ক্ততক্তন তার ক্তহসযা তাাঁর 
অনুসারীমের েমধ্য ব্ণ্টন কমর গেন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন গখজুমরর  াে ও েূক্তেগুমলা ইহুক্তেমের 
হামতই গরমখ গেন ও গসখামন ক্ততক্তন তামেরমক শ্রক্তেক ক্তহসামব্ ক্তনযুি কমরন।’  
 

গতইোর ইহুক্তেমের পক্তরিক্তত! 
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'আল্লাহর নব্ীর খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরার ক্তব্জময়র খব্র যখন গতইোর 
ইহুক্তেমের কামে এমস গপৌঁমে, তারা 'ক্তজক্তযয়া প্রোন' েমতথ আল্লাহর নব্ীর সামর্ োক্তন্ত 
স্থাপন কমর ও তামের সম্পক্তত্তগুমলা তামের হামত প্রক্ততক্তষ্ঠত হয়। উের তার ক্তখলাফমতর 
োসন আেমল খায়ব্ার ও ফাোমকর ইহুক্তেমের ক্তব্তাক্তড়ত কমরন [পব্থ-১৫০], ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
গতইো ও ওয়াক্তে আল-কুরার ইহুক্তেমের ক্তব্তাক্তড়ত কমরনক্তন; কারি পমরর েলগুমলার 
অব্স্থান ক্তেল আল-োে [ব্তথোন ক্তসক্তরয়া] রাজয সীোর অন্তেুথি। যা ক্তব্শ্বাস করা হমতা, 
তা হমলা, ওয়াক্তে আল-কুরার ক্তনম্নো  গর্মক েক্তেনা পযথন্ত েূ-সম্পক্তত্তগুমলা ক্তেল ক্তহজায-
এর অন্তেুথি। আর ক্তহজামযর উত্তর ক্তেমক অব্ক্তস্থত যা ক্তকেু ক্তেল, তা আল-োে এর 
অংে। আল্লাহর নব্ী ওয়াক্তে আল-কুরা গর্মক ঘুমর প্রতযাব্তথমনর উমেমেয রওনা গহান, 
গসক্তি ক্তেল তাাঁর খায়ব্ার ও ওয়াক্তে আল-কুরা  ক্তব্জয় ও আল্লাহ কতৃথক গসগুমলার লুণ্ঠমনর 
কাজ সম্পন্ন করার পর।' -----       - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্িথনা: [2] [3]  
এই প্রসমঙ্গ ইব্মন ক্তহোে সংকক্তলত ও A. GUILLAUME অনুক্তেত েুহাম্মে ইব্মন 
ইোমকর “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ” (ও আল-তাব্ারীর) গ্রমন্থর ব্িথনা আল-ওয়াক্তকক্তের 
ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনারই অনুরূপ; পার্থকয হমলা এই গয, উপাখযামনর ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনা 
গসখামন অনুপক্তস্থত। এই হােলাক্তির ক্তব্ষময় যা ক্ততক্তন উমল্লখ কমরমেন, তা হমলা এই, 
 

"খায়ব্ার অক্তেযান সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নব্ী ওয়াক্তে আল-কুরায়  েন কমরন ও 
ক্তকেু রাক্তে যাব্ত গসখানকার গলাকমের গঘরাও কমর রামখন, অতাঃপর ক্ততক্তন গসখান 
গর্মক েক্তেনায় প্রতযাব্তথমনর উমেমেয রওনা হন (Having finished with Khaybar, 
the apostle went to Wadi'l-Qura and besieged its people for some 
nights, then he left to return to Medina)।"   
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েূল হােলা ক্তব্ষময় ব্যস এিুকুই ব্িথনা! অতাঃপর ক্ততক্তন ব্িথনা কমরমেন উপমঢৌকন প্রাপ্ত 
েুহাম্মমের ঐ ক্রীতোসক্তির তীরক্তব্দ্ধ হময় েৃতুযর ঘিনা ও গকন গস গব্মহেমত যামব্ না, 
তা গোনার পর েুহাম্মমের অনয এক অনুসারীর চুক্তর করা 'চপ্পল' হাক্তজর করার ঐ 
ঘিনার ব্িথনা। 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্িথনা: [4] 
 

এই প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারীর ব্িথনা (৫:৫৯:৫৪১) আরও করুি! ক্ততক্তন শুধু্ েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনারই অনুরূপ উপমঢৌকন 
প্রাপ্ত েুহাম্মমের ঐ ক্রীতোসক্তির তীরক্তব্দ্ধ হময় েৃতুযর ঘিনা, গকন গস গব্মহেমত যামব্ 
না ও তা গোনার পর েুহাম্মমের অনয এক অনুসারীর চুক্তর করা 'চপ্পল' হাক্তজর করার 
ঘিনার ব্িথনা উমল্লখ কমরমেন! ওয়াক্তে আল-কুরার জনপমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের হােলার গকামনা উমল্লখই ক্ততক্তন কমরনক্তন। 
 

>>> আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তে, েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী ও ইোে বু্খারীর 
ওপমর ব্ক্তিথত ব্িথনায় যা স্পষ্ট, তা হমলা - খায়ব্ার ও ফাোক আগ্রাসন গেমষ েুহাম্মে 
তাাঁর খায়ব্ার যুমদ্ধ অংেগ্রহিকারী অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় ‘ওয়াক্তে আল-কুরা’ নােক 
স্থামন  েন কমরক্তেমলন। আক্তে উৎমসর আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় চার ক্তেন ও ইব্মন 
ইোমকর ব্িথনায় কময়ক রাক্তে যাব্ত তারা ওয়াক্তে আল-কুরা জনপমের সেস্ত গলাকমের 
গঘরাও কমর গরমখক্তেমলন। অতাঃপর গসই জনপমের োনুষমের কী হাল হময়ক্তেল, তা 
ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর ব্িথনায় অনুপক্তস্থত, ক্তকন্তু তা আল-ওয়াক্তকক্তের ব্িথনায় 
ক্তব্স্তাক্তরত ও প্রািব্ন্ত! আর ইোে বু্খারীর ব্িথনায় যা উমল্লখ করা হময়মে, শুধু্ গসই 
উপাখযানক্তি পমড় পাঠকরা ক্তব্ভ্রান্ত হমত পামরন এই গেমব্ গয, েুহাম্মে তাাঁর এই ক্তব্োল 
সংখযক অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় "হাওয়া গখমত" ওয়াক্তে আল-কুরায়  েন কমরক্তেমলন 
ও গসখামন তীরক্তব্দ্ধ অব্স্থায় তাাঁরই পক্তরচযথাকারী এক অনুসারী খুন হওয়া সমেও গসই 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5515-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-541.html
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জনপমের ওপর “গকামনারূপ হােলা না কমরই” েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গসখান 
গর্মক েক্তেনায় প্রতযাব্তথন কমরক্তেমলন! 
 

অর্থাৎ, 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব খায়ব্ার যুমদ্ধ (পব্থ: ১৩০-১৫২) অংেগ্রহিকারী ১৪০০ েুধ্থষথ 
েুহাম্মে-অনুসারী কময়ক রাক্তে যাব্ত ওয়াক্তে আল-কুরা জনপমের সেস্ত গলাকমের 
গঘরাও কমর গরমখ তারা গসই জনপমের োনুষমের কী হাল করার পর েক্তেনায় 
প্রতযাব্তথন কমরক্তেমলন, তা শুধু্োে ইব্মন ক্তহোে সম্পাক্তেত “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ” ও 
আক্তে উৎমসর সেস্ত হাক্তেস গ্রন্থগুমলা পমড় গকামনাোমব্ই জানা সম্ভব্ নয়। এ ক্তব্ষময়র 
প্রাসক্তঙ্গক ক্তব্স্তাক্তরত আরও আমলাচনা 'উের ইব্মন খাত্তামব্র অক্তেপ্রায় (পব্থ-১২১)  
ও  'রমির গহাক্তল গখলা (পব্থ-১৩৪)!' পমব্থ করা হময়মে। 
 

>>> আক্তে উৎমসর আল-ওয়াক্তকক্তের প্রািব্ন্ত ক্তব্স্তাক্তরত ব্িথনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, 
তা হমলা - ওয়াক্তে আল-কুরার জনপমের ওপর অতক্তকথত হােলাকারী ক্তেমলন েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা, ব্রাব্মরর েতই! আক্রান্ত এই জনপেব্াসী খায়ব্ামরর জন মির 
েতই প্রািপমি লড়াই কমরক্তেমলন তাাঁমের জান ও সম্পে রক্ষার প্রমচষ্টায়। খায়ব্ামরর 
জনপেব্াসীমের েতই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের সেস্ত অস্থাব্র সম্পে লুন্ঠন 
কমর তা তারা ো াোক্ত  কমর ক্তনময়ক্তেমলন ক্তনমজমেরই েমধ্য! তাাঁমের গখজুমরর ব্া ান 
ও জক্তেগুমলা হস্ত ত কমর তাাঁমের গসই জক্তেগুমলামতই তারা তাাঁমেরমক ক্তনময়া  
কমরক্তেমলন শ্রক্তেক-রূমপ। আর গতইোর জনপেব্াসী েুহাম্মমের করাল গ্রাস গর্মক েুক্তি 
গপময়ক্তেমলন েুহাম্মমের ব্েযতা স্বীকার কমর করমজামড় 'ক্তজক্তযয়া কর' প্রোমনর োধ্যমে 
(কুরান-৯:২৯)! 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গর্মক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্শ্বাসী প্রকৃত ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন 
ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় চতুরতার োধ্যমে সব্ধ্তা ক্তেময় এমসমেন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত 
স্পেথকাতর ক্তব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামর্ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংেক্তিও সংযুি করক্তে। ইব্মন 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/12/blog-post_87.html
http://www.dhormockery.net/2016/04/blog-post_70.html#more
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.dhormockery.net/2016/07/blog-post_638.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=15&&arabic=
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ইোক ও আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে ইন্টারমনমি ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: তর্যসূে [2] ও 
[3]। 

The narrative of Al-Waqidi (784-822 AD): 
‘Anas said: We turned with the Messenger of God from Khaybar, and he 
desired to go to Wadī al-Qurā. ------When the Messenger of God came to 
al-Ṣaḥbā’ he went to Birma until he came to Wādī al-Qurā seeking those 
Jews who lived there. Abū Hurayra related: We set out with the Messenger 
of God from Khaybar to Wādī al-Qurā. Rifā‛a b. Zayd b. Wahb al-Judhāmī 
had gifted to the Messenger of God a black slave named Mid‛am who 
would fix the saddle for the Messenger of God. When they alighted in 
Wādī al-Qurā, we finally reached the Jews and the people from the Bedouin 
had recourse to them. While Mid‛am settled the Messenger of God, the 
Jews received us with spears where we alighted. There was no preparation 
and they were shouting in their fortresses. A destitute arrow pierced 
Mid‛am and killed him. The people said: Paradise will delight you. The 
Messenger of God said, “No. By Him who holds my soul in his hand, the 
cloak, which he took on the day of Khaybar from the booty that had not 
been divided as it should, is now burning him in hell.” When the people 
heard that, a man came to the people with a shoelace, or two. The Prophet 
said that the shoelace was of fire. 
 
The Messenger of God charged his companions to fight. He lined them up 
and gave a flag to Sa‛d b. ‛Ubāda, a banner to al-Ḥubāb b. al-Mundhir, 
another to Sahl b. Ḥunayf, and yet another to ‛Abbād b. Bishr. Then the 
Messenger of God invited the Jews to Islam. He informed them that if they 
converted they would keep their property and retain their blood, and God 
would deal with them according to their accounts. A man among them 
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challenged for a duel and al-Zubayr b. al-Awwām accepted it, and 
killed him. Then another challenged, and al-Zubayr accepted and killed 
him as well. Then another challenged, and ‛Alī accepted his challenge and 
killed him. Then another challenged to a duel and Abū Dujāna went to 
him and killed him. Then another challenged to a duel, and Abū Dujāna 
killed him also, until the Messenger of God had killed eleven men from 
them. Whenever a man was killed he invited those who were remaining 
to Islam. Indeed prayers were attended at that time. The Messenger of God 
prayed with his companions at that time. Then he returned and invited 
them to God and His Prophet. 
 
 They fought each other until evening, and it came to the point where the 
sun did not appear as much as a spear, when they surrendered. He 
conquered them by force. God plundered their property and they took 
furniture and goods in plenty. The Messenger of God stayed in Wādī al-
Qurā for four days. He apportioned what he took among his companions 
in Wādī al-Qurā. But he left the dates and land in the hands of the Jews 
and employed them on it. 
 
When news about the Messenger of God’s conquest of Khaybar, Fadak and 
Wādī al-Qurā, reached the Jews of Taymā’ they made peace with the 
Messenger of God on the jizya, and their property was established in their 
hands. During the caliphate of ‛Umar, he expelled the Jews of Khaybar and 
Fadak, but he did not expel the Jews of Taymā’ and Wādī al-Qurā, because 
the latter were within the land of al-Sham. It was believed that land from 
below Wādī al-Qurā to Medina was the Hijāz. And what was north of the 
Hijāz was part of al-Shām. The Messenger of God turned from Wādī al-
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Qurā to return, after the completion of his conquest of Khaybar and Wādī 
al-Qurā, and God plundered it.’ ------- 

 
তর্যসূে ও পােিীকা:  
 
[1] “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ”- গলখক:  আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, 
লন্ডন ১৯৬৬; েলুে ২, পৃষ্ঠা ৭০৭-৭১২; ইংমরক্তজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, Amal Ismail and 
Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৫০ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
 
[2] অনুরূপ ব্িথনা: “ক্তসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন ক্তহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরক্তজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডথ ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, 
করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫১৬; ক্তব্নােূমলয ডাউনমলাড ক্তলে: 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] অনুরূপ ব্িথনা: “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৮, ইংমরজী অনুব্াে: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, ক্তনউ ইয়কথ 
ইউক্তনোক্তসথক্তি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৮৪-১৫৮৬ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274
B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp 
[4] অনুরূপ ব্িথনা: সক্তহ বু্খারী: েলুে ৫, ব্ই ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৪১ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5515-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-541.html 

 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/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.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
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5515-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-541.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5515-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-541.html


543 
ধর্মকারী ইবুক 

 
 

 

ইরানী েুিক্তচন্তক আলী েক্তস্ত (১৮৯৬-১৯৮১) 

খুাঁজমতন আমনষ্ট গরনামনর (১৮২৩-১৮৯২) েত 
গেধ্া আর এক্তেল লুেক্তেম র (১৮৮১-১৮৪৮) েত 
 মব্ষিা করার েক্ষতাসম্পন্ন োনুষ; আলী েক্তস্ত 
গব্াঁমচ র্াকমল 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 পব্থ েন ক্তেময় 
পড়মলই পাঠক তা উপলক্তব্ধ করমত পারমব্ন। 
 

১৪০০ ব্েমরর ইক্ততহামস েুহাম্মে ও ইসলােমক 

ক্তনময় কাজ হময়মে প্রচুর; ক্তকন্তু গ ালাপ োহেুে-
এর েত ইসলামের েূল তর্যসূে ক্তনময় এত 
গেধ্াব্ী গলখা হয়ত এিাই প্রর্ে। 

এক্তি তাাঁর  মব্ষিা ক্তসক্তরমজর চতুর্থ ইবু্ক।                    
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