সম� �শংসা আ�াহর, সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক রাসূ লু�াহর
ওপর এবং তাঁর পিরবারবগর্, তাঁর স�ী-সাথী ও তাঁর সে� যারা ব�ু�
েপাষণ কের তােদর ওপর। হামদ ও সালােতর পরঃ
মুসিলমেদর অ�ের রামাদান মােসর এমন িকছু িবেশষ� রেয়েছ, যা
এই মাসেক অনয্ানয্ মাস েথেক আলাদা কের তুেল ধের। এই মাস
মূ লত সালাত, িসয়াম, েকারআন, সাদাকা সেবর্াপির সকল ধরেণর
ইবাদেতর মাস। এই মােস মুসিলমগণ এেতা পির�ম কের ইবাদত
কের থােকন যা তারা অনয্ েকান মােস কেরন না। আর এই মােস
আ�াহর রা�ায় লড়াই করার বয্াপাের েতা মুজািহদেদর আকা�া আর
মেনােযাগ অতয্� েবিশ। কারণ আ�াহ রামাদােন মুসিলমেদর হােত
িবজয় দান কেরন এবং তাঁর যাবতীয় রহমত তােদর ওপর নািযল
কেরন। এেতা এমন বরকতময় মাস েয মােস জা�ােতর সকল দরজা
খুেল েদয়া হয়, জাহা�ােমর দরজাসমূ হ ব� রাখা হয় আর শয়তানেক
শৃ �লাব� রাখা হয়। এিট এমন দােনর মােসর, েয মােস বহুগুণ েবিশ
েনিক �দান করায় হয় এবং মেনর �বৃ ি�র মূ েলাৎপাটন হয়। েয বয্ি�
এই মােস িসয়াম পালন করেব এবং সালাত আদায় করেব তার পূ েবর্র
সকল েগানাহ মাফ হেয় যােব। তাহেল ঐ বয্ি�র �িতদান েকমন হেব
েয এই মােস িসয়াম পালন কেরেছ, সালাতও আদায় কেরেছ আবার
জান-মাল আর জবান �ারা িজহাদও কেরেছ?
এজনয্ই যু গ যু গ ধের রামাদান িছল যু �-িজহােদর মাস। এই মােস
বহু িজহাদ আর ইসলামী িবজয়গাঁথা রিচত হেয়েছ, যা ইিতহােসর
েমাড়েক ঘুিরেয় িদেয়েছ। আমরা এ েথেক িকয়দংশ বণর্না করব। কারণ
এই িরসালায় এেতা িব�ািরত বণর্না করা স�ব নয়।
রামাদােন নবী  েয সম� িজহািদ কােফলা ে�রণ কেরেছনঃ
গাজওয়াহ বলা হয় ঐ যু �েক েযখােন রাসূ লু�াহ  �য়ং শরীক
হেয়েছন এবং িতিন িনেজই তা পিরচালনা কেরেছন আর সািরয়য্া বলা
হয় ঐ যু �েক যা রাসূ লু�াহ  পািঠেয়েছন, িক� িনেজ শরীক হনিন
এবং এর েনতৃে�র ভারও �হণ কেরনিন। রাসূ লু�াহ  পািঠেয়েছন
এমন সািরয়য্ার সংখয্া হল ৭৩ িট, এর মেধয্ ১১ িটই সংঘিটত হেয়েছ
রামাদােন।
রামাদােন সংঘিটত লড়াইগুেলা িন�রূপ:
১. সমু�তীেরর যু �, রামাদান, িহজির �থম বষর্
এই যু ে�ই ইসলােম �থম ঝা�া উ�ীন করা হয় এবং িজহােদর ধারা
শুরু হয়। এই যু ে�র ঝা�া রাসূ লু�াহ  হামযা  এর হােত তুেল
েদন এবং তার সে� ৩০ জন মুহািজরেক পািঠেয় েদন। তারা শাম
েথেক আগত একিট বয্বসািয়ক কােফলার মুেখামুিখ হওয়ার উে�েশয্
েবর হন। তারা েলািহত সাগেরর তীরবতর্ী একিট অ�ল সাইফুল বাহার
নামক �ােন েপৗঁছন। তারা েসখােন শ�র মুেখামুিখ হেয় িজহােদর জনয্
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সািরব� হন। িক� হঠাৎ মুজদী ইবেন আমর আল জুহানী বাধ সােধ।
েস িছল উভয় পেক্ষর িম�। যার কারেণ েকান লড়াই হয়িন।
২. উমাইর ইবেন আদী আল িখ�মীর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির
ি�তীয় বষর্
এই সািরয়য্ািট নবী  মারওয়ােনর েমেয় আ’সমােক হতয্া করার
জনয্ ে�রণ কেরন। েস ইসলােমর নােম কুৎসা রটােতা এবং
রাসূ লু�াহ  েক হতয্ার �িত মানু ষেক উ�ু � করেতা। এই যু ে�
উমাইর ইবেন আদী রােতর অ�কাের তার ঘের �েবশ কের এবং
িতিন তার বু েক তরবাির ঢুিকেয় িদেয় িপঠ িদেয় েবর কের আেন।
৩. সািরয়য্া যায়দ ইবেন হােরছা, রামাদান, িহজির ষ� বষর্
এই কােফলােক নবী  ওয়ািদল �ুরার একিট েগা� বনু ফাযারার
িবরুে� ে�রণ কেরন। কারণ বনু ফাযারার িকছু েলাক মুসিলমেদর
একিট বয্বসািয়ক কােফলার পথেরাধ কেরিছল এবং তােদর সে�
থাকা মাল-সামানা িছিনেয় িনেয়িছল। যায়দ ইবেন হােরছা সাহাবীেদর
একিট েছাট কােফলার েনতৃ� �হণ কের তােদর িবরুে� েবর হন।
মুসিলমগণ সকাল সকাল তােদর ওপর আ�মণ কেরন। তারা তােদরেক চারিদক েথেক িঘের ধের রািবয়া ফাযািরয়ার েমেয় উে� ি�রফা
ফােতমােক বি� কেরন। েস িছল তার এক বৃ � মিহলা। তার েগাে�র
মেধয্ সবাই তােক স�ান করেতা এবং তার কথা েমেন চলেতা। এই
মিহলা তার স�ান ও নািত-পুিত িমিলেয় চি�শজনেক ��ত কেরিছল
নবী  েক হতয্া করার জনয্। যায়দ ইবেন হােরছা উে� ি�রফাসহ
তােদর সকলেক হতয্া কেরন।
৪. আ�ু �াহ ইবেন আিতেকর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির ষ� বষর্
আওস আর খাজরাজ এই দু ই েগা� নবী  এর স�ান রক্ষায় এক
রকম �িতেযািগতা করেতা। আওস যখন খাজরােজর কা’ব ইবেন
আশরাফেক হতয্া কের, েয িকনা নবী  েক ক� িদেতা তখন খাজরাজও আওেসর মেধয্ এমন কাউেক খুঁজেত থােক েয িকনা রাসূ লু�াহর
সে� শ�তা করার বয্াপাের কা’ব ইবেন আশরােফর মেতা। এক
সময় তারা তােদর েসানার হিরণিট খুঁেজ পায় আবু রােফ’ সালাম
ইবেন আিবল হুকাইক নযরীর মােঝ। এই হল েসই বয্ি� েয
খ�েকর যু ে� মুসিলমেদর িবরুে� েলাকবল গঠন কেরিছল এবং
তােদর িবরুে� লড়াই করার জনয্ গা�ফান েগা�েক ��ত কেরিছল।
েস তার িবিভ� সভায় নবী  েক কটূ ি� করেতা। তাই খাজরাজ
েগাে�র সাহাবীগণ আবু ’ রােফ’েক হতয্ার জনয্ নবী  এর কােছ
অনু মিত �াথর্না কেরন। নবী  তােদরেক অনু মিত �দান কেরন
এবং আ�ু �াহ ইবেন আিতকেক আমীর বািনেয় পাঁচ সদেসয্র একিট
দল ে�রণ কেরন। এই দলিট আবু রােফ’ এর বািড় আ�মণ কের
তােক হতয্া কের িনরাপেদ িফের আেসন।
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৫. গােলব আল লাইসী এর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির ষ� বষর্
নবী  এর কােফলােক বনু আওয়াল আর বনু আ�ু বনু ছা’লাবার
িবরুে� ে�রণ কেরন। তারা িছল নজেদর �ামা�েলর দু ইিট েগা�।
মুসিলমরা যখন কুরাইশ ও ইহুদীেদর িনেয় যু ে� বয্� থাকেতা তখন
তারা মিদনার উপকে� হামলা চালােতা। মুসিলমগণ গােলব ইবেন
আ�ু �াহ আল লাইসীর েনতৃে� ১৩০ জন েযা�া িনেয় তােদর
উে�েশয্ েবর হন। তারা েভারেবলা তােদর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়ন
এবং স�ু খসমের থাকা েলাকেদরেক হতয্া কেরন আর তােদর
বাকীরা পািলেয় যায়। মুসিলমগণ তােদর েথেক উট-বকরী ইতয্ািদ
গিনমত িহেসেব লাভ কের মিদনায় িনেয় আেসন।
৬. আবু �াতাদা আস সালামীর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির অ�ম বষর্
নবী  যখন ম�া িবজেয়র মন� কেরন তখন িতিন আবু �াতাদা
হােরছ ইবেন িরবয়ী এর েনতৃে� আটজেনর একিট দল ম�ার উ�র
�াে�র উপতয্কায় ইযাম েগাে� ে�রণ কেরন যােত �ুরাইশেদরেক
মুসিলমেদর আসল উে�েশয্র বয্াপাের েধাঁকা েফলা যায় এবং যােত
তারা এেত কের এই ধারণায় পিতত হয় েয মুসিলমরা আসেল েসই
এলাকায় যু � করেত িগেয়েছ। এই দলিট তােদর উি�� �ােন েপৗঁছয়
িক� েকান যু ে�র স�ু খীন হয় না। তারা িফের এেস মুসিলমেদর মূ ল
বািহনীেত যু � হন।
৭. খােলদ ইবেন ওয়ালীদ এর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির অ�ম বষর্
রাসূ লু�াহ  যখন ম�া িবজেয়র পর কা’বার চ�ের থাকা সম�
মূ িতর্ েভে� েফেলন তখন িতিন ম�ার পা�র্বতর্ী এলাকার মূ িতর্গুেলা
ভা�ার জনয্ িবিভ� সািরয়য্া ে�রণ কেরন। িতিন খােলদ  েক ৩০
জন েঘাড়েসায়ারসহ ম�া ও তােয়েফর মধয্বতর্ী নাখলা নামক �ােন
উযযা মূ িতর্েক ভা�ার জনয্ পাঠান। তারা েসখােন েপৗঁেছ মূ িতর্িটেক
েভে� েফেলন।
৮. আমর ইবনু ল আেসর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির অ�ম বষর্
একই সমেয় নবী  ম�া েথেক িতন মাইল দূ ের রুহাত এলাকায়
সু য়া’নামক মূ িতর্েক �ংস করার জনয্ আমর ইবনু ল আেসর েনতৃে�
একিট সািরয়য্া ে�রণ কেরন। তারা েসিটেক েভে� েসিটর েবিদেকও
গুিড়েয় েদন।
৯. সা’দ ইবেন যায়দ আল আশহালীর সািরয়য্া, রামাদান, িহজির
অ�ম বষর্
একইভােব রাসূ লু�াহ  েলািহত সাগেরর তীরবতর্ী মুশা�াল নামক
�ােন মানাহ মূ িতর্েক �ংস করার জনয্ সা’দ ইবেন যায়েদর েনতৃে�
২০ জন েঘাড়েসায়ােরর একিট সািরয়য্া ে�রণ কেরন। তারা যখন েস
�ােন েপৗঁছন তখন উ�খু� চুলিবিশ� কৃ�বেণর্র এক উল� মিহলা
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েবর হেয় আেস এবং বু ক চাপেড় এই কােফলার জনয্ বদেদায়া
করেত থােক। সা’দ তােক হতয্া কেরন আবার মূ িতর্েক �ংস কেরন।
১০. আলী ইবেন আিব তােলেবর সািরয়য্া, রামাদান, দশম িহজির
রাসূ লু�াহ  আলী  েক ইেয়েমেন ে�রণ কেরন। িতিন তাঁর
হােত ঝা�া তুেল েদন এবং িনজ হােত তােক পাগিড় পিরেয় েদন।
আলী  িতনশ েঘাড়েসায়ার সে� কের িনেয় েবর হন। িতিন যখন
েসখােন েপৗঁছন তখন িতিন তাঁর ৈসনয্েদরেক পািঠেয় তােদর েথেক
গিনমত িনেয় আেসন এবং তােদর নারী ও িশশু ও বকরীগুেলােক
বি� কের আেনন। এরপর আলী  কােফর দেলর মুেখামুিখ হেয়
তােদরেক ইসলােমর দাওয়াত েদন। তারা দাওয়াত েতা �তয্াখয্ান
কেরই, উলেটা মুসিলমেদর ওপর তীর ও পাথর িনেক্ষপ করা শুরু
কের। এমন মুহূেতর্ আলী  তাঁর স�ীেদরেক সািরব� কের কােফরেদর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়ন। িতিন তােদর ২০ জন েলাকেক হতয্া
করেল তারা ছ�ভ� হেয় পরাজয় বরণ কের। আলী  তােদরেক
আর ধাওয়া না কের তােদরেক ইসলােমর দাওয়াত েদন এবং তারা
ইসলাম কবু ল কেরন।
১১. জারীর ইবেন আি��াহ আল বাজালীর সািরয়য্া, রামাদান,
দশম িহজির
নবী  জারীর ইবেন আি��াহ এর েনতৃে� ১৫০ জন েঘাড়েসায়ারীেক িযল খালাসার মূ িতর্ �ংেসর জনয্ ে�রণ কেরন। িযল খালাসা
হল ম�া ও ইেয়েমেনর মধয্বতর্ী তাবালা অ�েলর একিট বািড়র নাম।
এই মূ িতর্েক ইেয়েমনী কা’বা বলা হেতা, কারণ জােহলী যু েগ মানু ষ
এই মূ িতর্র উে�েশয্ হ� করেতা। তারা েসখােন েপৗঁেছ এই মূ িতর্েত
আগুণ ধিরেয় িদেয় েসিটেক গুিড়েয় েদন।
রামাদান মােস �য়ং নবী  েযসম� যু ে�র েনতৃ� িদেয়েছনঃ
নবী  েযসম� যু ে�র ছক এঁেকেছন এবং �য়ং িনেজ শরীক
হেয়েছন এমন যু ে�র সংজ্ঞা ২৮ িট। এর মেধয্ সবেচেয় বড় দু ইিট
যু � রামাদােন সংঘিটত হেয়েছ। েসগুেলা হল, বদেরর যু � আর ম�া
িবজেয়র যু �।

যখন েতামরা িছেল দু বর্ল।} [আেল ইমরান: ১২৩]
এই যু ে� মুসিলমগণ রাসূ লু�াহ  এর েনতৃে� কুরাইশেদর একিট
কােফলা আ�মণ করার জনয্ েবর হন যার েনতৃে� িছল আবু সু িফয়ান।
িক� আবু সু িফয়ান তার পথ পিরবতর্ন কের সমু� তীরবতর্ী এলাকায়
েনেম আেস এবং ম�াবাসীেক তার সাহােযয্র জনয্ সবর্েতাভােব যু ে�র
আ�ান কের। তারা আবু জােহেলর েনতৃে� মুসিলমেদর িবরুে� যু �
করার জনয্ েবর হেয় আেস। বদর�াে� দু ই দল একি�ত হয়। আ�াহ
৩১৩ জনিবিশ� মুিমনেদর দলেক িবজয় দান কেরন এক হাজােররও
েবিশ মুশিরকেদর িবরুে�। সাহাবীেদর মধয্ েথেক ১৪ জন এই যু ে�
শাহাদাত বরণ কেরন। ৬ জন িছেলন আনসার সাহাবী আর ৮ জন
িছেলন মুহািজর সাহাবী। পক্ষা�ের মুশিরকেদর মধয্ েথেক ৭০ জন
িনহত হয় আর ৭০ জন বি� হয়।
১৩. ম�া িবজেয়র যু �। রামাদান, িহজির অ�ম বষর্
ম�া মুকাররামা। িনরাপদ আর পিব� একিট শহর। কুরাইশরা চুি�
ভে�র পর নবী  ১০ হাজার েযা�া িনেয় ম�া অিভমুেখ রওনা
কেরন। আ�াহ নবী  এর হােত মহা িবজয় দান কেরন। যু � হয়
খুব সীিমত আকাের। যােত মুশিরকেদর মধয্ েথেক বােরাজন িনহত
আর সাহাবীেদর মধয্ েথেক িতনজন শহীদ হয়।
ইবনু ল কািয়য্ম  ম�া িবজেয়র বণর্না এভােব েদন েয, এিটই হল
মহা িবজয়, যার মাধয্েম আ�াহ তাঁর �ীনেক, তাঁর রাসূ লেক এবং তাঁর
ৈসনয্বািহনী ও িব�� দলেক স�ািনত কেরেছন। এর মাধয্েম আ�াহ
তাঁর শহর ও ঘরেক কােফর-মুশিরকেদর হাত েথেক েহফাজত
কেরেছন, েয ঘরেক িতিন জগতসমূ েহর েহদায়াত�রূপ বািনেয়েছন।
এিটই েসই িবজয় যার কারেণ আসমানবাসী আনি�ত হেয়েছ, এবং
আ�াহর মিহময়তা আকােশর নক্ষ�েক কাঁিপেয় িদেয়েছ। এর
মাধয্েমই েলােকরা আ�াহর �ীেন দেল দেল �েবশ কেরেছ এবং এ
কারেণই ভূ পৃ � আেলায় আেলায় ভের েগেছ।

১২. বদেরর যু �। রামাদান, িহজির ি�তীয় বষর্
বদেরর যু � হল ঐ যু � যােক আ�াহ েকারআেন এই শে� অিবিহত
কেরেছন, {(হ� ও বািতেলর) িবভাজেনর িদন এবং দু ই দল স�ু খীন
হওয়ার িদন} [আল-আনফাল: ৪১] এবং আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা’আলা মুসিলমেদর দূ রব�ার পর এই যু ে� তােদরেক িবজয় দান
করা ও তােদরেক শি� দান করার িবষয়িট এভােব উপ�াপন
কেরেছন, {আ�াহ অবশয্ই েতামােদরেক বদের সাহাযয্ কেরেছন

এই হল রামাদান! আর রামাদােন এমনই িছল সালােফ সােলহীেনর অব�া!
যু �-িজহাদ, সং�াম অতঃপর আ�াহর পক্ষ েথেক সাহাযয্ ও িবজেয়র ধারা।
তােদর মােঝ আর ঐ েলাকেদর মােঝ কতই না পাথর্কয্, যারা রামাদােনর
িদনগুেলােক অিতবািহত কের ঘুিমেয় আর নানা �কােরর খাবার ৈতির কের,
আর যারা িনঘুম
র্ রাত কািটেয় েদয় েখলা-ধু লার মাধয্েম।
েহ দাওলাতুল ইসলােমর ৈসিনকগণ! েহ ঐ সকল বয্ি� যারা নবু য়য্ােতর
আদেল িখলাফাহেক িফিরেয় এেনেছন! এই েতা বরকতময় রামাদান এেস
উপি�ত হেয়েছ। সু তরাং আপনারা আ�াহেক এমন িকছু েদিখেয় িদন যা
আ�াহ পছ� করেবন এবং ভােলাবাসেবন। আপনারা আপনােদর িজহাদ
চািলেয় যান, আপনােদর পির�ম িদগুণ কের তুলু ন। সাফাভীেদর নাপািক
েথেক জিমনেক পিব� করুন। নাি�কেদর ভীত েকেট িদন। �ুেসডারেদর
েজাট েভে� িদন। কারাগাের থাকা �াধীন বয্ি� আর িসংহেদরেক কথা েযন
ভুেল না যান। কারণ তােদর পিরবার-পিরজন ঈেদ তােদর �তীক্ষায় আেছ।

৪

৫

মাকতাবাতু ল িহ�াহ
রামাদান ১৪৩৭ িহজির

সািরয়য্া, গাজাওয়াত আর
ফুতুহাত িসিরজ
রামাদােনর এই িদেন

পবর্ ১

