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 রমযান মাসের ঐতিহাতেক ঘটনাবলী ও এর তিক্ষা 

   

রহমি, মাগতিিার ও নাজাসির পয়গাম তনসয় প্রতি বছর আমাসদর দুয়াসর তিসর আসে রমযান। মানবেৃতির 

ঊষালগ্ন থেসকই এ মাসে েংঘতটি হসয়সছ অেংখ্য ঘটনা। েববকাসলর েববসেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এ মাসেই 

নাতযল হসয়সছ। তবজসয়র মােখ্যাি রমযাসনই মুেতলমগণ বদসরর প্রান্তসর কাতিরসদর পরাতজি কসর ইেলাসমর 

তবজয় তনিান উতিসয় তদসয়তছল তবসের দরবাসর। রমযাসনর নানা ঘটনাসি রসয়সছ আমাসদর মূলযবান উপসদি ও 

তিক্ষা। আল-কুরআসন আল্লাহ িা‘আলা পূবববিবী নবী রােূলসদর ঘটনা উসল্লখ্ কসর বসলসছন,   

ا﴿
ّٗ ااَوُكل ص  ۢنَبآءِااِمنۡااَعلَۡيَكاانَّقل

َ
لِااأ ااَمااٱلر سل ِااِفااوََجآَءكَاافلَؤاَدَك اابِهِۦانلثَّبِتل ۡؤمِنِيَااَوذِۡكَرىَٰااَوَموِۡعَظة ااٱۡۡلَق ااَهَِٰذه  [  ٠٢١: هود] ﴾١٢٠لِۡلمل

“আর রােূলসদর এেকল েংবাদ আমরা থিামার কাসছ বণবনা করতছ যার দ্বারা আমরা থিামার মনসক তির কতর, 

আর এসি থিামার কাসছ এসেসছ েিয এবং মুতমনসদর জনয উপসদি ও স্মরণ”। [েূরা হূদ, আয়াি: ১২০] 

ااَكَذَٰلَِكا﴿ ص  ۢنَبآءِااِمنۡااَعلَۡيَكااَنقل
َ
نَّااِمناَءاَتۡيَنََٰكااَوقَدۡااَسَبَق ااقَدۡااَمااأ ل نۡاا٩٩اذِۡكٗرااَّلَّ ۡعَرَضاامَّ

َ
ۥاَعۡنهلااأ : طه] ﴾١٠٠وِۡزًرااٱۡلقَِيََٰمةِايَۡومَااََيِۡمللاافَإِنَّهل

٠١١  ،٩٩  ] 

“পূসবব যা ঘসট থগসছ িার তকছু েংবাদ এভাসবই আমরা থিামার কাসছ বণবনা কতর। আর আমরা থিামাসক আমার 

পক্ষ থেসক উপসদি দান কসরতছ। িা থেসক থয তবমুখ্ হসব, অবিযই থে তকয়ামসির তদন পাসপর থবাঝা বহন 

করসব।” [েূরা ত্বা-হা, আয়াি: ৯৯-১০০]  

অিএব, ঘটনা শুধু জানাসনার জনযই এখ্াসন উসল্লখ্ করা উসযযিয নয়; বরং এর থেসক আমাসদর তিক্ষা থনওয়া মূল 

লক্ষয। আসলাচ্য প্রবসে রমযাসনর ঐতিহাতেক ঘটনাবলী ও তিক্ষা তনসয় আসলাকপাি করা হসয়সছ। 

১ রমযান:  

ক- রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর নবুওয়াি লাভ: 

রমযান মােসক আল্লাহ িা‘আলা আেমানী তকিাবেমূসহর নাতযসলর মাে তহসেসব তনববাচ্ন কসরসছন। এ মাসেই 

নাতযল হয় মানবিার মুতির তদিারী েববসেষ্ঠ আেমানী তকিাব ‘আল-কুরআন’। ইবন ইেহাসকর মসি, রােূলুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম রমযাসন থহরা গুহায় তজবরীল ‘আলাইতহে োলাসমর আগমসন অহীপ্রাপ্ত হন1। িাাঁসক 

বলা হসলা:  

ا﴿
ۡ
ِياَرّبَِكاابِٱۡسمِااٱۡقَرأ نَسَٰنَااَخلَقَاا١اَخلَقَااٱَّلَّ اا٢اَعلَق ااِمنۡااٱۡۡلِ

ۡ
ۡكَرملااَوَرب َكااٱۡقَرأ

َ
ِيا٣اٱۡۡل نَسَٰنَااَعلَّمَاا٤ابِٱۡلَقلَمِااَعلَّمَااٱَّلَّ  ﴾٥َيۡعلَمۡاالَمۡااَمااٱۡۡلِ

 [  ٥  ،٠: العلق]

“পি থিামার রসবর নাসম, তযতন েৃতি কসরসছন। তিতন েৃতি কসরসছন মানুষসক ‘আলাক থেসক। পি, আর থিামার 

                                                           
1 েীরাসি ইবন তহিাম, পৃ. ১/২৩৫।  
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রব মহামতহম, তযতন কলসমর োহাসযয তিক্ষা তদসয়সছন। তিতন মানুষসক িা তিক্ষা তদসয়সছন, যা থে জানি না।” [েূরা 

আল-‘আলাক, আয়াি: ১-৫] 

ইবন ইেহাক দলীল তহসেসব এ আয়াি থপি কসরন,   

ِيٓااَرَمَضانَااَشۡهرلا﴿ نزَِلااٱَّلَّ
ل
ۡرَءانلاافِيهِااأ ٗدىاٱۡلقل َدىَٰااّمِنَااَوَبّيَِنَٰت ااّلِلنَّاِسااهل ۡرقَاِن ااٱلۡهل ملااَشِهدَااَفَمناَوٱۡلفل ۡهرَااِمنكل ۡمهل ااٱلشَّ اَمرِيًضااََكنَااَوَمنافَۡلَيصل

وۡا
َ
َٰااأ ة ااَسَفر ااََعَ يَّام ااّمِنۡاافَعِدَّ

َ
َخَر ااأ

ل
لاايلرِيدلااأ ملااٱّللَّ ملاايلرِيدلااَوَلااٱۡليلۡسَاابِكل ۡسَاابِكل ةَااَوِِللۡكِمللوا ااٱۡلعل وا ااٱۡلعِدَّ ل َااَوِِللَكّّبِ َٰااٱّللَّ مۡااَمااََعَ َٰكل مۡااَهَدى اَولََعلَّكل

ونَا رل  [  ٠٨٥: ابلقرة] ﴾١٨٥تَۡشكل

“রমযান মাে, যাসি কুরআন নাতযল করা হসয়সছ মানুসষর জনয তহদায়ািস্বরূপ এবং তহদায়াসির েুস্পি তনদিবনাবলী 

ও েিয-তমেযার পােবকযকারীরূসপ। েুিরাং থিামাসদর মসধয থয মােতটসি উপতিি হসব, থে থযন িাসি তেয়াম পালন 

কসর। আর থয অেুি হসব অেবা েিসর োকসব িসব অনযানয তদবসে েংখ্যা পূরণ কসর থনসব। আল্লাহ থিামাসদর 

েহজ চ্ান এবং কতিন চ্ান না। আর যাসি থিামরা েংখ্যা পূরণ কর এবং তিতন থিামাসদরসক থয তহদায়াি 

তদসয়সছন, িার জনয আল্লাহর বিত্ব থঘাষণা কর এবং যাসি থিামরা থিাকর কসরা।” [েূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: 

১৮৫]  

খ্- ইবরাহীম ‘আলাইতহে োলাম েহীিাপ্রাপ্ত হন:  

ওয়াসেলাহ ইবন আেকা‘ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বসলসছন,  

نِْزلَِت اتلَّْوَراةُ لِِستٍّ مَ 
ُ
ِل ََلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َوأ وَّ

َ
ََلمُ يِف أ نِْزلَْت ُصُحُف إِبَْراِهيَم َعلَيِْه السَّ

ُ
ةَ َخلَْت "أ يُل ِِلَََلَث َعْْشَ ْْنِ َضْْيَ ِمْن َرَمَضاَن، َواْْلِ

نِْزَل الُْفْرقَاُن 
ُ
يَن َخلَْت ِمْن َرَمَضاَن "ِمْن َرَمَضاَن، َوأ ْرَبٍع وَِعْْشِ

َ
 .أِل

“রমযাসনর প্রেম রাসি ইবরাহীম ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর েতহিােমূহ নাতযল হয়, রমযাসনর ছয়তদন অিবাতহি 

হসল (৭ রমযান) মূো ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর িাওরাি নাতযল হয়, থিরই রমযান অতিবাতহি হসল (১৪ 

রমযান) ঈো ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর ইঞ্জীল নাতযল হয়, আর ২৫ রমযান মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াোল্লাসমর ওপর আল-কুরআন নাতযল হয়।”2 

রমযাসন আেমানী তকিাবেমূহ নাতযসলর তহকমি:  

বরকিময় মাে রমযাসন আল্লাহ িা‘আলা অতধকাংি আেমানী তকিাব নাতযল কসরন। এ মােসক আল্লাহ অনযানয 

মাসের ওপর মযবাদা দান কসরসছন। আর থে মযবাদার কারসণই মযবাদাময় তকিাবেমূহ এ মাসেই নাতযল কসরসছ। 

আমসলর মাসে এেব তকিাব নাতযল কসর এর অনুোরীসদরসক আমসলর প্রতি উদু্বদ্ধ করাই মূললক্ষয।  

গ- রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম যাইনাব তবনসি খু্যাইমা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহাসক তবসয়:  

৩য় তহজরীর ১ রমযান রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বনী তহলাল এর যাইনাব তবনসি খু্যাইমা 

                                                           
2 মুেনাদ আহমদ, হাদীে নং ১৬৯৮৪, শুয়াইব আরনাউি হাদীেতটসক দ‘য়ীি বসলসছন। জাসমউে েগীর, হাদীে নং ১৪৯৭, আলবানী রহ. 

হাদীেতটসক হাোন বসলসছন এবং েনসদর রাবীসদরসক তেকাহ বসলসছন। তিতন আসরা বসলসছন, ইবন ‘আোসকসর (২/১৬৭) আবু্দল্লাহ 
ইবন আব্বাে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বতণবি হাদীে হাদীসের িাসহদ।     
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রাতদয়াল্লাহু ‘আনহাসক তবসয় কসরন। তিতন ১ রমযানই িাাঁর োসে বাের কসরন। 3 

ঘ- োলািুল ইেতিেকা প্রচ্লন: 

ইবন তহব্বান রহ. িাাঁর তেকাি গ্রসন্থ বসলন, মানুসষর বৃতির অতিপ্রসয়াজন থদখ্া তদসল ১ রমযান রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম োলািুল ইেতিেকা আদায় করসি থবর হন। তিতন দু রাক‘আি োলাি আদায় কসরন এবং 

উচ্চস্বসর তকরাি পসিন। অিপর তকবলামুখ্ী হসয় চ্াদর উতিসয় দু‘আ কসরন। ইমাম আহমদ রহ. এর মসি এটা 

৬ষ্ঠ তহজরীর রমযান মাসে েংঘতটি হসয়তছল।4  

২ রমযান:  

ক- মক্কা তবজসয়র উসযসিয রওয়ানা:  

৮ তহজরীর ২ রমযান, ৬২৯ খৃ্স্টাসব্দ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম মক্কা তবজসয়র উসযসিয মদীনা থেসক 

রওয়ানা কসরন।  

খ্- কায়সরায়ান িহসরর তভতিপ্রস্তর িাপন: 

৬৭০ খৃ্স্টাসব্দর ২ রমযান উকবা ইবন ‘আসমর রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর থনিৃসত্ব তিউসনতেয়ার ঐতিহাতেক কায়সরায়ান 

িহসরর তভতিপ্রস্তর িাতপি হয়।  

গ- আব্বােী তখ্লািাসির থগািাপিন:  

১৩২ তহজরীর ২য় রমযান (১৩ এতপ্রল ৭৫০ খৃ্.) আবুল আব্বাে আবু্দল্লাহর তখ্লািসর আসরাহসণর মাধযসম আব্বােী 

তখ্লািসির থগািাপিন হয় এবং উমাইয়া িােসনর অবোন ঘসট। 

ঘ- আেকালান িহর ধ্বংেকরণ:   

েুলিান োলাহ উতযন আইয়ুবী ১১৯১ খৃ্স্টাসব্দ ২ রমযান কু্রসেডারসদর আক্রমন প্রতিহি করসি আেকালান িহর 

ধ্বংে কসর থদন, যাসি থেখ্াসন পুনরায় খৃ্স্টানরা বেতি িাপন কসর বাইিুল মুকাযাে দখ্ল করসি না পাসর। 

তিতন এ িহর ধ্বংেকাসল ঐতিহাতেক এক বচ্ন বযি কসরন। তিতন বসলতছসলন: ‘আল্লাহর কেম, এ িহসরর একতট 

পাের ধ্বংে করার থচ্সয় আমার েব েন্তাসনর মৃিুয আমার পসক্ষ েহজির’।  

৩ রমযান: 

ক- রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বদর যুসদ্ধর জনয থবর হন:  

২ তহজরীর ৩ রমযান রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বদসরর উসযসিয মদীনা থেসক রওয়ানা হন।  

                                                           
3 তেকাি, ১/২২০, িাবাকািুল কুবরা, ৮/১১৫।  
4 তেকাি, ইবন তহব্বান, ১/২৮৬।  
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খ্- িাতিমা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহার মৃিুয:  

জান্নািী নারীসদর েদবার, পৃতেবীর থেষ্ঠ নারী, হাোন ও হুোইন রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমার জননী, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর নয়সনর মতণ কতলজার টুকরা িাতিমা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা একাদি তহজরীর ৩ রমযান 

মঙ্গলবার (৬৩২ খৃ্.) রজনীসি মারা যান। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর মৃিুযর পসর িাাঁর পতরবাসরর 

মসধয েববপ্রেম তিতনই মারা যান। মুহাম্মাদ ইবন উমার রহ. থেসক বতণবি, তিতন বসলন,   

يَْت » دٍ  بِنُْت  فَاِطَمةُ  تُُوفِّ ينَ  تِْسعٍ  اْبنَةُ  َوِهَ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َخلَْونَ  ََلَالٍ  ِِلَََلِث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  ُُمَمَّ وْ  َسنَة   وَِعْْشِ
َ
 َوقَدِ  «ََنْوََها أ

ِب  َعنْ  فَُروَِي  ،" َوفَاتَِها َوقِْت  يِف  اْختُِلَف 
َ
دِ  َجْعَفرٍ  أ ٍّ  بِْن  ُُمَمَّ نَّهُ  ََعِ

َ
يَْت : »قَاَل  أ ْشُهرٍ  بِثَََلثَةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  َبْعدَ  فَاِطَمةُ  تُُوفِّ

َ
 ، «أ

ا مَّ
َ
نََّها: »َعنَْها ُروِيَ  ِفيَما قَالَْت  فَإِنََّها ََعئَِشةُ  َوأ

َ
يَْت  أ ْشُهرٍ  بِِستَّةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  َبْعدَ  تُُوفِّ

َ
ا ، «أ مَّ

َ
ِ  َعبْدُ  َوأ : قَاَل  فَإِنَّهُ  اْْلَارِِث  ْبنُ  اّللَّ

ِب  بْنُ  يَِزيدُ  َرَوى ِفيَما
َ
يَْت : »قَاَل  َعنُْه، ِزَيادٍ  أ ِ  رَُسولِ  َبْعدَ  فَاِطَمةُ  تُُوفِّ ْشُهرٍ  بِثََماِنيَةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ

َ
 .«أ

“িাতিমা তবনসি মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম রমযাসনর তিনরাি অতিবাতহি হসল ২৯ বছর বয়সে মারা 

যান। আতলমগণ িাাঁর মৃিুয িাতরসখ্র বযাপাসর মিাননকয কসরসছন। আবূ জাির মুহাম্মাদ ইবন আলী বসলন, নবী 

োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর মৃিুযর তিনমাে পসর িাতিমা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা মারা যান। আর আসয়িা 

রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা বসলন, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর মৃিুযর ছয়মাে পসর িাতিমা রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহা মারা যান। অনযতদসক আবু্দল্লাহ ইবন হাতরে রহ. ইয়াতযদ ইবন আবূ তযয়াদ থেসক বণবনা কসরন, রােূলুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর মৃিুযর আটমাে পসর িাতিমা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা মারা যান।”5  

৪ রমযান: 

তেইিুল বাহার অতভযান: 

মুেতলমসদর তবজসয়র ধারাবাতহকিা শুরু হসয়তছল এ রমযান মাে তদসয়ই। মক্কা থেসক মদীনা তহজরসির পর তহজরী 

১ম োসল হামজা ইবন আবু্দল মুিাতলসবর থনিৃসত্ব রমযান মাসে (মাচ্ব ৬২৩ খৃ্স্টাব্দ) ৩০জন মসদব মুজাতহসদর েমন্বয় 

‘তেইিুল বাহার’ অতভযাসন মুেতলমগণ েিলিা লাভ কসরন। এ অতভযাসনর িসল ইেলাসমর তচ্রিত্রু আবূ 

জাহলসদর মসন ভীতির েঞ্চয় হয়। জাতবর ইবন আবদুল্লাহ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, তিতন বসলন,  

اِح » بُو ُعبَيَْدةَ ْبُن اجلَرَّ
َ
ِمرُينَا أ

َ
ِ َصّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ثَََلَث ِمائَِة َراِكٍب أ اِحِل نِْصَف َشْهٍر، «رُْصُد ِعرَي قَُريٍْش نَ  َبَعثَنَا رَُسوُل اّللَّ َقْمنَا بِالسَّ

َ
، فَأ

لََْق نَلَا ابَلْحُر َدا
َ
َ َذلَِك اجلَيُْش َجيَْش اخلَبَِط، فَأ َكلْنَا اخلَبََط، فَُسِّمِّ

َ
َصاَبنَا ُجوٌع َشِديٌد َحَّتَّ أ

َ
َكلْنَا ِمنْهُ نِْصَف َشْهٍر، فَأ

َ
، فَأ بَّة  ُيَقاُل لََها الَعنََْبُ

ْضَلَِعِه، َفنََصبَ 
َ
ا ِمْن أ بُو ُعبَيَْدةَ ِضلَع 

َ
َخَذ أ

َ
ْجَساُمنَا، فَأ

َ
َهنَّا ِمْن وََدِكِه َحَّتَّ ثَابَْت إََِلْنَا أ ْطَوِل رَُجٍل َمَعُه، قَاَل ُسْفيَاُن: َوادَّ

َ
ََ أ

ة  »ُه َفَعَمَد إِ َمرَّ
َخَذ رَُجَل  َوَبِعري  

َ
ْضَلَِعِه َفنََصبَُه َوأ

َ
ا ِمْن أ قَاَل َجابٌِر: َوََكَن رَُجٌل ِمَن الَقْوِم ََنََر ثَََلَث َجَزائَِر، ُثمَّ ََنََر ثَََلَث َجَزائَِر ُثمَّ ََنََر « ا َفَمرَّ ََتْتَهُ ِضلَع 

نَّ قَيَْس بْ 
َ
بُو َصاِلٍح، أ

َ
نَا أ ْخََبَ

َ
بَا ُعبَيَْدةَ َنَهاُه َوََكَن َعْمٌرو َيُقوُل: أ

َ
بِيِه: ُكنُْت يِف اجلَيِْش فََجاُعوا، قَاَل ثَََلَث َجَزائَِر، ُثمَّ إِنَّ أ

َ
َن َسْعٍد قَاَل أِل

 .ْرُت، ُثمَّ َجاُعوا، قَاَل: اَْنَْر، قَاَل: نُِهيُت اَْنَْر، قَاَل: ََنَْرُت، قَاَل: ُثمَّ َجاُعوا، قَاَل: اَْنَْر، قَاَل: ََنَْرُت، قَاَل: ُثمَّ َجاُعوا، قَاَل اَْنَْر قَاَل: ََنَ 

                                                           
5 মুেিাদরাক হাতকম, হাদীে নং ৪৭৬১। হাদীেতট মাকিূ‘। িাছািা মুহাম্মাদ ইবন উমর হসেন ওয়াতকদী, তিতন হাদীসের থক্ষসে তবেস্ত 

বযতি নন।  
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“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম আমাসদর তিনিি োওয়ারীর একতট সেনযবাতহনীসক কুরাইসির একতট 

কাসিলার ওপর েুসযাগমসিা আক্রমন চ্ালাসনার জনয পাতিসয়তছসলন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহু তছসলন আমাসদর থেনাপতি। আমরা অধবমাে পযবন্ত েমুদ্র সেকসি অবিান করলাম। (ইসিামসধয রেদপে 

তনিঃসিষ হসয় থগল) আমরা ভীষণ কু্ষধার তিকার হসয় থগলাম। অবসিসষ কু্ষধার যন্ত্রনায় গাসছর পািা পযবন্ত থখ্সি 

োকলাম। এ জনযই এ সেনযবাতহনীর নাম রাখ্া হসয়সছ ‘জাইশুল খ্াবাি’ অেবাৎ পািা ওয়ালা থেনাদল। এরপর 

েমুদ্র আমাসদর জনয আম্বর নামক একতট প্রাতণ তনসক্ষপ করল। আমরা অধবমাে ধসর িা থেসক থখ্লাম। এর চ্তবব 

িরীসর লাগালাম। িসল আমাসদর িরীর পূসববর নযায় হৃিপুি হসয় থগল। এরপর আবু উবায়দা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু 

আম্বরতটর িরীর থেসক পাাঁজর ধসর খ্ািা করাসলন। এরপর িাাঁর োেীসদর মধযকার েবসচ্সয় লম্বা থলাকতটসক 

আেসি বলসলন। েুতিয়ান রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু আসরক বণবনায় বসলসছন, আবু উবায়দা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু আম্বরতটর 

পাাঁজসরর হািগুসলার মধয থেসক একতট হাি ধসর খ্ািা করাসলন। এবং (ঐ) থলাকতটসক উসটর তপসি বতেসয় এর 

তনসচ্ তদসয় অতিক্রম করাসলন। জাতবর রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বসলন, থেনাদসলর এক বযতি (খ্াসদযর অভাব থদসখ্) 

প্রেসম তিনতট উট যসবহ্ কসরতছসলন। এরপর আবু উবায়দা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু িাসক (উট যসবহ্ করসি) তনসষধ 

করসলন। আমর ইবন দীনার রহ. বলসিন, আবু োতলহ রহ. আমাসদর জাতনসয়সছন থয, কায়ে ইবন ো‘দ 

রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু (অতভযান থেসক তিসর এসে) িার তপিার কাসছ বণবনা করতছসলন থয, থেনাদসল আতমও তছলাম, 

এক েমসয় েমগ্র থেনাদল কু্ষধািব হসয় পিল, (কোতট থিানামাে কায়সের তপিা) ো’দ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বলসলন, 

এমিাবিায় িুতম উট যসবহ্ কসর তদসি। কায়ে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বলসলন, (হযাাঁ) আতম উট যসবহ কসরতছ। তিতন 

বলসলন, িারপর আবার েবাই কু্ষধািব হসয় থগল। এবাসরা িার তপিা বলসলন, িুতম যসবহ্ করসি। তিতন বলসলন, 

(হযাাঁ) যসবহ কসরতছ। তিতন বলসলন, িারপর আবার েবাই কু্ষধািব হল। ো’দ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বলসলন, এবাসরা 

উট যসবহ্ করসি। তিতন বলসলন, (হযাাঁ) যসবহ কসরতছ। তিতন বলসলন, এরপরও আবার েবাই কু্ষধািব হসলা। ো‘দ 

রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বলসলন, উট যসবহ করসি। িখ্ন কায়ে ইবন ো‘দ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বলসলন, এবার আমাসক 

(যসবহ করসি) তনসষধ করা হসয়সছ”।6 

৫ রমযান: 

ক- আবু্দর রহমান আদদাতখ্সলর জন্ম:  

থস্পসনর উমাইয়া িােসনর প্রতিষ্ঠািা আবু্দর রহমান আদদাতখ্ল (েকসর কুরাইি) ১১৩ তহজরীর ৫ রমযান 

থমািাসবক ৯ নসভম্বর ৭৩১ খৃ্স্টাসব্দ দাসমসে জন্মগ্রহণ কসরন।  

খ্- োলাহউতযন আইয়ুবীর তনসদবসি থনৌবাতহনী গিন:  

৫৭৮ তহজরীর ৫ রমযান েুলিান োলাহ উতযন আইয়ুবী তমেসরর আসলকজাতিয়াসি ইেলামী থনৌবাতহনী গিসনর 

তনসদবি থদন। িসল কাসির থনৌকা ও েমরাস্ত্র সিতর কসর থনৌবাতহনী গিন কসরন।  

৬ রমযান: 

                                                           
6 েহীহ বুখ্ারী, হাদীে নং ৪৩৬১।  
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ক- মূো ‘আলাইতহে োলাম িাওরাি প্রাপ্ত হন:  

ওয়াসেলাহ ইবন আেকা‘ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বসলসছন,  

نِْزلَِت اتلَّْوَراةُ لِِستٍّ مَ 
ُ
ِل ََلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َوأ وَّ

َ
ََلمُ يِف أ نِْزلَْت ُصُحُف إِبَْراِهيَم َعلَيِْه السَّ

ُ
ةَ َخلَْت "أ يُل ِِلَََلَث َعْْشَ ْْنِ َضْْيَ ِمْن َرَمَضاَن، َواْْلِ

يَن َخلَ  ْرَبٍع وَِعْْشِ
َ
نِْزَل الُْفْرقَاُن أِل

ُ
 .ْت ِمْن َرَمَضاَن "ِمْن َرَمَضاَن، َوأ

“রমযাসনর প্রেম রাসি ইবরাহীম ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর েতহিােমূহ নাতযল হয়, রমযাসনর ছয়তদন অতিবাতহি 

হসল মূো ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর িাওরাি নাতযল হয়, থিরই রমযান অতিবাতহি হসল ঈো ‘আলাইতহে 

োলাসমর ওপর ইঞ্জীল নাতযল হয়, আর ২৫ রমযান মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর ওপর আল-কুরআন 

নাতযল হয়।”7 

খ্- আমুতরয়া তবজয়:  

২২৩ তহজরীর ৬ রমযান থমািাসবক ৩১ জুলাই ৮৩৮ খৃ্স্টাসব্দ খ্তলিা মুিাতেম তবল্লাহর িােনামসল আমুতরয়ায় 

মুেতলমরা জয়লাভ কসরন।  

গ- মুহাম্মাদ ইবন কাতেসমর তেেু তবজয়:  

৯২ তহজরীর ৬ রমযান থমািাসবক ৬৮২ খৃ্স্টাব্দ ১৪ই থম খ্তলিা ওয়ালীদ ইবন আবু্দল মাসলসকর আমসল বীর 

থেনানী মুহাম্মাদ ইবন কাতেম ভারি উপমহাসদসির তেেু প্রসদি তবজয় কসরন। তেেু তবজসয়র মাধযসম ইেলাসমর 

িাতন্তর ছায়ািসল প্রসবি করসি োসক বাংলাসদি, ভারি, পাতকস্তান ও আসিপাসির থদিগুসলা।  

৭ রমযান: 

ঐতিহাতেক আল-আযহার মেতজদ উসদ্বাধন:  

৩৬১ তহজরীর ৭ রমযান থমািাসবক ৯৭১ খৃ্স্টাসব্দ তমেসরর ঐতিহাতেক আল-আযহার মেতজদ োলাি ও দীনী 

ইলসমর জনয উসদ্বাধন করা হয়।  

৮ রমযান:  

িাবুক যুদ্ধ:  

৯ম তহজরীর ৮ রমযান থমািাসবক ১৮ থেসেম্বর ৬৩০ খৃ্স্টাব্দ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম েববসিষ 

তজহাদ িাবুক যুদ্ধ কসরন এবং একই মাসে যুদ্ধ থিসষ তবজয়ী থবসি মদীনায় প্রিযাবিবন কসরন। 

তিক্ষা:  

                                                           
7 মুেনাদ আহমদ, হাদীে নং ১৬৯৮৪, শুয়াইব আরনাউি হাদীেতটসক দ‘য়ীি বসলসছন। জাসমউে েগীর, হাদীে নং ১৪৯৭, আলবানী রহ. 

হাদীেতটসক হাোন বসলসছন এবং েনসদর রাবীসদরসক তেকাহ বসলসছন। তিতন আসরা বসলসছন, ইবন ‘আোসকসর (২/১৬৭) আবু্দল্লাহ 
ইবন আব্বাে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বতণবি হাদীে হাদীসের িাসহদ।     
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আল্লাহ রমযান মাসেই মুেতলমসদরসক বি বি অসনক তবজয় দান কসরসছন। বদর, খ্ন্দক, িাবুক, থস্পন, তেেু 

ইিযাতদ ঐতিহাতেক তবজয় রমযান মাসেই োতধি হসয়তছল। এ মাসে আল্লাহর োহাযয মুতমসনর অতি তনকসট। 

ইবাদি বসন্দগীর এ মাসে থবতি থবতি েৎকাজ কসর আল্লাহর কাসছ তবজয় প্রােবনা করা উতচ্ৎ। িাবুক যুদ্ধ থিসষ 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম রমযান মাসে তবজয়ী থবসি মদীনায় প্রিযাবিবন কসরন।   

৯ রমযান: 

তেতেতল দ্বীপপুঞ্জ তবজয়:  

২১২ তহজরীর ৯ রমযান থমািাসবক ১ থেসেম্বর ৮২৭ খৃ্স্টাসব্দ তযয়াদ ইবন আগলাসবর থনিৃসত্ব তেতেতল দ্বীপপুঞ্জ 

জয় কসরন এবং থেখ্াসন ইেলাসমর তনিান উিান।  

১০ই রমযান: 

ক- খ্াতদজা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহার মৃিুয: 

নবুওয়াসির দিম বছর রমযান মাসের ১০ িাতরখ্ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর জীবন েতঙ্গনী, েুসখ্ 

দুিঃসখ্ িাাঁর পাসি দাাঁিাসনা বেু, েববপ্রেম ইেলাম গ্রহণকাতরণী খ্াতদজা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা মারা যান। এ বছরই 

রমযান মাসে। অনয বণবনায় রজব মাসে রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লামসক মক্কায় ছায়াদানকারী, একমাে 

অতভভাবক চ্াচ্া আবূ িাতলব মারা যান। িসল ইতহহাসের পািায় এ বছরসক ‘আমুল হুযন’ িো দুিঃসখ্র বছর 

তহসেসব আখ্যাতয়ি করা হয়।  

মুহাম্মাদ ইবন োসলহ ও আবু্দর রহমান ইবন আবু্দল আযীয থেসক বতণবি, িারা বসলন, 

يَْت خَ »  .«وَِستَِّْي َسنَة   ِدجيَُة ِلَعْْشٍ َخلَْوَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن وََذلَِك َقبَْل الِْهْجَرِة بِثَََلِث ِسنَِْي َوِهَ يَْوَمئٍِذ بِنُْت ََخٍْس تُُوفِّ

“খ্াতদজা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা তহজরসির তিন বছর পূসবব রমযাসনর ১০ তদন অতিবাতহি হসল মারা যান, িখ্ন িার 

বয়ে তছল ৬৫ বছর।”8 

খ্- আবু্দল্লাহ ইবন মুবারক ও ইমাম মুযানী রহ.-এর মৃিুয:  

১৮১ তহজরীর ১০ রমযান ইেলাসমর ইতিহাসে এক অনবদয মুজিাতহদ, আধযাতিক পুরুষ, তবতিি মুহাতযে আবু্দল্লাহ 

ইবন মুবারক রহ. মারা যান।9  

২৬৪ তহজরীর রমযান মাসে ইমাম িাসি‘ঈর অনযিম ছাে আবূ ইবরাহীম ইেমাঈল ইবন ইয়াহইয়া ইবন ইেমাঈল 

ইবন আমর ইবন মুেতলম আল-মুযানী আল-তমেরী রহ. মারা যান।10  

রমযাসন েৎ ও অেৎসলাকসদর মৃিুয থেসক তিক্ষা:  

                                                           
8 িাবাকাি আল-কুবরা, ইবন ‘োদ, (৮/২/১৮), মুদ্রণ: দারু োতদর, সবরুি, প্রেম েংেরণ ১৯৬৮। 
9 তেয়ারু ‘আলাতমন নুবালা, ৮/৪১৯।  
10 তেয়ারু ‘আলাতমন নুবালা, ১০/১৩৬।  



 

 

  
 8  

পতবে রমযান মাসে খ্াতদজা আসয়িা, িাতিমা, আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমেহ অসনক োবাহী ও থনককার বান্দাহসদর 

মৃিুয হয়। িাসদর মৃিুয থেসক আমরা তিক্ষা লাভ করসি পাতর থয, একমাে আমলই নাজাসির মািকাতি। রমযাসন 

আল্লাহ কবসরর ‘আযাব মাি কসরন। এ মাসের অেংখ্য িযীলি োকায় থনককার বান্দাসদর এ মাসে মৃিুয আল্লাহর 

অসিষ তন‘আমি।  

পক্ষান্তসর অসনক অিযাচ্ারী, যাতলম থযমন, হাজ্জাজ ইবন ইউেুসির মৃিুয ইিযাতদ দ্বারা আল্লাহ বান্দাসদরসক েিকব 

কসরন থয, যুলুম তনযবািন কসর থকউ আল্লাহর েীমা থেসক পার থপসি পাসর না। একতদন না একতদন আল্লাহর 

দরবাসর উপতিি হসিই হসব। িাছািা যাতলমসদরসক দুতনয়া থেসক েতরসয় থদওয়া মুেতলমসনর জনয এক ধরসণর 

তবজয়।  

গ- তমেসর অতভিপ্ত ইয়াহুদীসদর ওপর মুেতলমসদর তবজয়:  

১৯৭৩ োসলর অসটাবর মাে। ইেরাইল ও তমেসরর মসধয চ্লতছসলা িুমুল যুদ্ধ। ইয়াহূদীরা তমেসরর তেনাই অঞ্চল 

দখ্ল কসর তনসয় যায়। তমেসরর মুেতলমসদর প্রতিসরাসধর থরাসি থভসে যায় অতভিপ্ত ইয়াহূদীর দল। অবসিসষ ১০ই 

রমযান মুেতলমগণ চু্িান্ত তবজয় লাভ কসরন। তিসর পান িাসদর হাতরসয় যাওয়া তেনাই অঞ্চল।   

তিক্ষা: আধুতনক যুসগও আল্লাহ িাাঁর দীনদার মানুষসক োহাযয কসরন থযমতনভাসব তিতন োহাযয কসরতছসলন বদসরর 

ময়দাসন, িিব একটাই, িা হসলা িাাঁর দীসনর তদসক তিসর যাওয়া, িাাঁর ওপর িাওয়াকু্কল করা।  

১১ রমযান: 

োঈদ ইবন জুবাসয়র রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর িাহাদাি:  

৯৫ তহজরীর ১১ রমযান থমািাসবক ৭১৪ খৃ্স্টাসব্দ হাজ্জাজ ইবন ইউেুি কিৃবক োঈদ ইবন জুবাসয়র রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহুসক িহীদ করা হয়।  

১২ রমযান:  

ক- ৫৯৭ তহজরীর এ তদসন ইমাম আবুল িরয ইবন জাওযী রহ. মারা যান।  

খ্- ২৫৪ তহজরীর ১২ রমযান তমেসরর রাজা আহমদ ইবন িুলুন ইরাক থেসক তমেসর প্রসবি কসরন।  

গ- ২৬৫ তহজরীর ১২ রমযান থমািাসবক ৭ থম ৮৭৯ োসল তমেসরর তবখ্যাি ইবন িুলুন মেতজদ তনমবাণ কাজ শুরু 

হয়।  

ঘ- ৬৬৬ তহজরীর ১২ রমযান থমািাসবক ২৫ থম ১২৬৮ োসল জাসহর তববতরসের থনিৃসত্ব আতন্তয়তখ্য়া মুেলমানরা 

জয়লাভ কসরন।  

১৩ রমযান:  

ক- ঈো ‘আলাইতহে োলাম ইঞ্জীল প্রাপ্ত হন:  

ওয়াসেলাহ ইবন আেকা‘ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বসলসছন,  
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ََلمُ  نِْزلَْت ُصُحُف إِبَْراِهيَم َعلَيِْه السَّ
ُ
يُل ِِلَََلَث َعْْشَ "أ ْْنِ نِْزلَِت اتلَّْوَراةُ لِِستٍّ َمَضْْيَ ِمْن َرَمَضاَن، َواْْلِ

ُ
ِل ََلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َوأ وَّ

َ
ةَ َخلَْت يِف أ

يَن َخلَْت ِمْن َرَمَضاَن " ْرَبٍع وَِعْْشِ
َ
نِْزَل الُْفْرقَاُن أِل

ُ
 .ِمْن َرَمَضاَن، َوأ

“রমযাসনর প্রেম রাসি ইবরাহীম ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর েতহিােমূহ নাতযল হয়, রমযাসনর ছয়তদন অিবাতহি 

হসল মূো ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর িাওরাি নাতযল হয়, থিসরাই রমযান অতিবাতহি হসল ঈো ‘আলাইতহে 

োলাসমর ওপর ইতঞ্জল নাতযল হয় আর ২৫ রমযান মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর ওপর আল-কুরআন 

নাতযল হয়।”11 

তিক্ষা: আল্লাহ রমযান মাসে ইঞ্জীল নাতযল কসরসছন থযমতনভাসব এ মাসেই তিতন কুরআন নাতযল কসরসছন। 

কুরআসনর অনুোরীরা েতিক ইঞ্জীসলর ওপর ঈমান আনা েসেও ইঞ্জীলধারীরা কুরআসনর ওপর ঈমান আসন না;  

অেচ্ দু’তটই মহান আল্লাহর পক্ষ থেসক নাতযলকৃি। েুিরাং শুধু কুরআসনর ওপর ঈমান আনসলই হসব না আল্লাহর 

নাতযলকৃি েব তকিাসবর ওপর ঈমান আনা িরয।  

খ্- উমার ইবনুল খ্ািাব রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কিৃবক বাইিুল মুকাযাে তবজয়:  

১৫ তহজরীর ১৩ রমযান, ১৮ অসটাবর ৬৩৬ খৃ্স্টাসব্দ উমার রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু তিতলতস্তসন আগমন কসরন এবং 
বাইিুল মুকাযাে তবজয় লাভ কসর।  

তিক্ষা: এতট রমযাসন আল্লাহর োহাসযযর আসরক তনদিবন। েুিরাং এ মাসে আল্লাহর দীনসক তবজয়ী করসি 

আমাসদরসক আরও অগ্রের হসি হসব। 

১৪ রমযান:  

ক- ৩৫৯ তহজরীর ১৪ রমযান, ২০ জুলাই ৯৭০ খৃ্স্টাসব্দ জাসমউল আযহাসরর তভতিপ্রস্তর িাপন করা হয়। দু’ বছর 

পসর তনমবাণ কাজ েম্পন্ন হয়।  

বরকিময় মাসে মুেতলম উম্মাহর কলযাসণ তবেতবখ্যাি জাসমউল আযহাসরর তভতি িাপন মুেতলমসদরসক আরও 

ভাসলা কাসজ একধাপ এতগসয় তনসি উৎোতহি কসর।  

খ্- ১২৬৫ তহজরীর ১৪ রমযান, ৩ আগস্ট ১৮৪৯ খৃ্স্টাসব্দ তমেসরর তবখ্যাি মুেতলম িােক মুহাম্মাদ আলী পািা 

মারা যান।  

১৫ রমযান:  

ক- হুোইন ইবন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমা জন্মগ্রহণ: ৩ তহজরী ১৫ রমযান, ১ মাচ্ব ৬২৫ খৃ্স্টাসব্দ হুোইন ইবন 

আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু জন্মগ্রহণ কসরন।  

খ্- ৩৭ তহজরীর ১৫ রমযান উবাইদুল্লাহ ইবন উমার ইবন খ্ািাব রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু মারা যান।  

                                                           
11 মুেনাদ আহমদ, হাদীে নং ১৬৯৮৪, শুয়াইব আরনাউি হাদীেতটসক দ‘য়ীি বসলসছন। জাসমউে েগীর, হাদীে নং ১৪৯৭, আলবানী রহ. 

হাদীেতটসক হাোন বসলসছন এবং েনসদর রাবীসদরসক তেকাহ বসলসছন। তিতন আসরা বসলসছন, ইবন ‘আোসকসর (২/১৬৭) আবু্দল্লাহ 
ইবন আব্বাে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বতণবি হাদীে হাদীসের িাসহদ।     
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গ- ১২২৪ তহজরীর ১৫ রমযান, ২৪ অসটাবর ১৮০৯ োসল উেমানী েম্রাজয রাতিয়ার ওপর জয়লাভ কসর।  

১৬ রমযান:  

৮৪৫ তহজরীর ১৬ রমযান, ২৭ জানুয়ারী ১৪৪২ োসল ইতিহােতবদ আহমদ ইবন আলী আল-মাকরীযী রহ. মারা 

যান।  

১৭ রমযান: 

ক- ঐতিহাতেক বদসরর যুদ্ধ ও মুেলমাসনর প্রেম মহাতবজয়:  

তহজরী ২য় োসল ১৭ ই রমযান ইেলাসমর ইতিহাসে একতট অতবস্মরনীয় ঘটনা ও মহাতবজয়। েসিযর পদচ্ারনায় 

থেতদন তমেযার কবর রচ্না হসয়তছল। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর থনিৃসত্ব ৩১৩ জন মসদব মুজাতহদ 

োহাবী থেতদন েুেতজ্জি েহরাতধক িত্রুর থমাকাসবলা কসর তবজসয়র মুকুট পতরধান কসরতছসলন। ইেলাসমর তচ্রিত্রু 

আবূ জাসহল থেতদন মু‘আয ইবন আমর ও মুয়াওয়ায ইবন ‘আিরার হাসি তনহি হয়। থেতদন িাসদর ভ্রান্ত থদবিা 

লাি, উজ্জা আর মানািরা িাসদরসক রক্ষা করসি পাসর তন। এ যুদ্ধ েম্পসকব আল্লাহ িা‘আলা বসলসছন,   

ملااَولََقدۡا﴿ كل لاانَََصَ نتلمۡاابَِبۡدر ااٱّللَّ
َ
ذِلَّة  ااَوأ

َ
وا ااأ َاافَٱتَّقل مۡااٱّللَّ ونَاالََعلَّكل رل وللااإِذۡاا١٢٣تَۡشكل ۡؤِمنِيَااَتقل لَنالِۡلمل

َ
مۡااأ نايَۡكِفَيكل

َ
مۡااأ كل مايلِمدَّ ََٰثةِاَرب كل ابَِثَل

ا زَنلِيَااٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِاّمِنَااَءاَلَٰف  وا ااإِنابََلَٰٓ اا١٢٤مل وا ااتَۡصِّبل ماَوَتتَّقل تلوكل
ۡ
مۡااَهََٰذاافَۡورِهِمۡااّمِناَوَيأ ۡمِدۡدكل مايل ااِِبَۡمَسةِاَرب كل اٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِااّمِنَااَءاَلَٰف 

َسّوِِميَا لااَجَعلَهلااَوَماا١٢٥مل ااٱّللَّ ىَٰااإِلَّ لۡۡشَ مۡااب ماَوِِلَۡطَمئِنَّاالَكل ااقلللوبلكل ۦ  ااٱنلََّۡصلااَوَماابِهِ ِااِعندِااِمنۡااإِلَّ اّمِنَااَطَرٗفااِِلَۡقَطعَاا١٢٦ايمِاٱۡۡلَكِااٱۡلَعزِيزِااٱّللَّ
ِينَا ٓوا ااٱَّلَّ وۡااَكَفرل

َ
مۡااأ  [  ٠٢١  ،٠٢١: عمران ال] ﴾١٢٧َخآئِبِيَااَفَينَقلِبلوا اايَۡكبَِتهل

“আর অবিযই আল্লাহ থিামাসদরসক বদসর োহাযয কসরসছন অেচ্ থিামরা তছসল হীনবল। অিএব, থিামরা 

আল্লাহসক ভয় কর, আিা করা যায়, থিামরা থিাকরগুজার হসব। স্মরণ কর, যখ্ন িুতম মুতমনসদরসক বলতছসল, 

‘থিামাসদর জনয তক যসেি নয় থয, থিামাসদর রব থিামাসদরসক তিন হাজার নাতযলকৃি তিতরিিা দ্বারা োহাযয 

করসবন’? হযাাঁ, যতদ থিামরা সধযব ধর এবং িাকওয়া অবলম্বন কর, আর িারা হিাৎ থিামাসদর মুসখ্ামুতখ্ এসে যায়, 

িসব থিামাসদর রব পাাঁচ্ হাজার তচ্তিি তিতরিিা দ্বারা থিামাসদরসক োহাযয করসবন। আর আল্লাহ থিামাসদর জনয 

িা থকবল েুেংবাদস্বরূপ তনধবারণ কসরসছন এবং যাসি থিামাসদর অন্তরেমূহ এর দ্বারা প্রিান্ত হয়। আর োহাযয 

থকবল পরাক্রমিালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেসক। যাসি তিতন কাতিরসদর একতট অংিসক তনতিি কসরন অেবা 

িাসদরসক লাতিি কসরন। িসল িারা তনরাি হসয় তিসর যাসব।” [েূরা আসল ইমরান, আয়াি: ১২৩-১২৭]  

আনাে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, 

بُ »
َ
ِب ُسْفيَاَن، قَاَل: َفتَََكََّم أ

َ
نَّ رَُسوَل اهلِل َصّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َشاَوَر ِحَْي بَلََغُه إِْقبَاُل أ

َ
ْعَرَض ]ص:أ

َ
[ َعنُْه، ُثمَّ تََكلََّم 4141و بَْكٍر، فَأ

ْعَرَض َعنُْه، َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة، َفَقاَل: إِيَّانَا 
َ
َخْضنَاَها، ُعَمُر، فَأ

َ
يَضَها ابْلَْحَر أَل ْن ُُنِ

َ
َمْرَتنَا أ

َ
ي َنْفِِس بِيَِدهِ، لَْو أ ِ تُِريُد يَا رَُسوَل اهلِل؟ َواَّلَّ

ََ بَْرِك الِْغَماِد لََفَعلْنَا، قَاَل: َفنََدَب رَُسوُل اهلِل َصّلَّ اهللُ 
ْكبَاَدَها إِ

َ
ْن نَْْضَِب أ

َ
َمْرَتنَا أ

َ
َم انلَّاَ ، فَاْنَطلَُقوا َحَّتَّ نََزلُوا بَْدر ا، َعلَيِْه وََسلَّ  َولَْو أ

ْصَحاُب رَُسو
َ
َخُذوُه، فَََكَن أ

َ
اِج، فَأ ْسوَدُ بِلَِِن اْْلَجَّ

َ
ِب َوَورََدْت َعلَيِْهْم َرَوايَا قَُريٍْش، َوِفيِهْم ُغََلٌم أ

َ
لُونَُه َعْن أ

َ
ِل اهللِ َصّلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْسأ

َميَُّة بْ ُسْفيَاَن، وَ 
ُ
بُو َجْهٍل، َوُعتْبَُة، وََشيْبَُة، َوأ

َ
ِب ُسْفيَاَن، َولَِكْن َهَذا أ

َ
ْصَحابِِه، َفيَُقوُل: َما يِل ِعلٌْم بِأ

َ
ُبوُه، َفَقاَل: أ ُن َخلٍَف، فَإَِذا قَاَل َذلَِك ََضَ

لُوهُ 
َ
بُو ُسْفيَاَن، فَإَِذا تََرُكوُه فََسأ

َ
ْخَِبُُكْم، َهَذا أ

ُ
نَا أ

َ
َميَُّة ْبُن َنَعْم، أ

ُ
بُو َجْهٍل، َوُعتْبَُة، وََشيْبَُة، َوأ

َ
ِب ُسْفيَاَن ِعلٌْم، َولَِكْن َهَذا أ

َ
، َفَقاَل َما يِل بِأ
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ُبوُه، َورَُسوُل اهللِ َصّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَائٌِم يَُصّلِّ  ا ََضَ يْض 
َ
ىَخلٍَف، يِف انلَّاِ ، فَإَِذا قَاَل َهَذا أ

َ
ا َرأ ِي َنْفِِس »َذلَِك انََْصََف، قَاَل:  ، فَلَمَّ َواَّلَّ

ُكوهُ إَِذا َكَذبَُكمْ  ُبوهُ إَِذا َصَدقَُكْم، َوَتْْتُ ُع فََُلنٍ »، قَاَل، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ َصّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: «بِيَِدهِ، تَلَْْضِ ، قَاَل: َوَيَضُع يََدُه «َهَذا َمَْصَ
رِْض 

َ
َحُدُهْم َعْن َموِْضِع يَِد رَُسوِل اهلِل َصّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ «، َهاُهنَاَهاُهنَا»لََعَ اأْل

َ
 .«، قَاَل: َفَما َماَط أ

“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর কাসছ যখ্ন আবু েুতিয়াসনর (মদীনায়) আগ্রাতভযাসনর েংবাদ থপৌঁছল। 

িখ্ন তিতন োহাবীসদর োসে এ তনসয় পরামিব করসলন। আবু বকর রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু এ বযাপাসর কো বলসলন, 

তকন্তু িাাঁর কোর উির তদসলন না। এরপর উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু কো বলসলন, তিতন িার কোরও থকান উির 
তদসলন না পতরসিসষ ো‘দ ইবন উবাদা রাতদয়াল্লাহু আনহু দণ্ডায়মান হসলন। এরপর বললেন, ইয়া রােূলুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম আপতন তক আমাসদর জবাব প্রিযািা কসরন? থে আল্লাহর িপে! যার হাসি আমার 

জীবন, যতদ আপতন আমাসদরসক আমাসদর থঘািা তনসয় েমুসদ্র ঝাাঁপ তদসি বসলন, িসব তনিয় আমরা থেখ্াসন ঝাপ 

তদব। আর যতদ আপতন আমাসদরসক তনসদবি থদন, োওয়ারী হাাঁতকসয় বারকুল গামাদ পযবন্ত থপৌঁছার জনয িসব আমরা 

িাই করসবা। এরপর রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম মুেতলমসদরসক আহ্বান করসলন। িখ্ন েকসল 

রওয়ানা হসলন এবং বদর নামক িাসন েসম্মতলি হসলন। আর োহাবীসদর োমসন থেখ্ান কুরাইসির োেীগণও 
উপনীি হসলা। িাসদর মসধয বনী হাজ্জাসজর একজন কৃষ্ণকায় দাে তছল। োহাবীগণ িাসক পাকিাও করসলন। 

িারপর িাসক আবু েুতিয়ান এবং িার োেীসদর েম্পসকব িারা তজজ্ঞাোবাদ করসলন। িখ্ন থে বলসি লাগসলা, 

আবু েুতিয়ান েম্পসকব আমার থকাসনা তকছু জানা থনই। িসব আবু জাহল, উিবা, িায়বা এবং উমাইয়া ইবন খ্ালি 

েবাই উপাতিি আসছ। যখ্ন থে এরূপ বলসলা িখ্ন িারা িাসক প্রহার করসি লাগসলন। এমিাবিায় থে বলল, 

হযাাঁ, আতম আবু েুতিয়ান েম্পসকব খ্বর তদতে। িখ্ন িাাঁরা িাসক থছসি তদসলন। এরপর যখ্ন িারা পূনরায় আবু 

েুতিয়ান েম্পসকব তজজ্ঞাোবাদ করসলন, িখ্ন থে বলল, আবু েুতিয়ান জনগসণর মাসঝ উপতস্তি আসছন। যখ্ন থে 

পুনরায় এ একই কো বলল, িখ্ন িারা আবার িাসক প্রহার করসি লাগসলন। থে েময় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম োলাসি দন্ডায়মান তছসলন। অিপর যখ্ন তিতন এ অবস্হা থদখ্সলন, িখ্ন োলাি েমাপ্ত 

করার পর বলসলন, থে আল্লাহর িপে! যার হাসি আমার জীবন, যখ্ন থে থিামাসদর কাসছ েিয কো বসল িখ্ন 

থিামরা িাসক প্রহর কর, আর যখ্ন তমেযা বসল িখ্ন থছসি দাও। এরপর রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াোল্লাম ভূতমর উপর স্বীয় হাি থরসখ্ বলসলন, এ িান অমুক তবধমবীর ধরািায়ী হওয়ার িান বা মৃিুযিল। 

বণবনাকারী বসলন, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম থয িাসন থয তবধমবীর নাম তনসয় হাি থরসখ্তছসলন, 

থেখ্াসনই িার মৃিুয  হসয়সছ, এর তবনু্দমাে বযতিক্রম হয় তন।”12
 

বদসরর যুসদ্ধর তিক্ষা:  

বদসরর যুদ্ধ শুরু কাতিরসদর ওপর মুেলমাসনর তবজয়ই তছসলা না; এটা তছসলা তমেযার ওপর েসিযর তবজয়, মানুসষর 

দােসত্বর ওপর আল্লাহর দােসত্বর তবজয়, অনযাসয়র ওপর নযাসয়র তবজয়। এ যুসদ্ধর কতিপয় তিক্ষা তনসচ্ আসলাচ্না 

করা হসলা: 

১- রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম োহাবীসদরসক তিক্ষা তদসয়সছন থয, আল্লাহ বযিীি থকউ গাসয়ব জাসন 

না। োহাবীরা আল্লাহর ওপর িাওয়াকু্কল কসর মাে ৩১৩/৩১৪ জন োহাবী রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
                                                           
12 েহীহ মুেতলম, হাদীে নং ১৭৭৯।  
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ওয়াোল্লাসমর ডাসক োিা তদসয় তজহাসদর ময়দাসন ঝাাঁতপসয় পসিন। আল্লাহর ওপর িাসদর অগাধ তবোসের িসল 

চূ্িান্ত তবজয় িারাই লাভ কসরতছসলন।  

২- এ যুসদ্ধ আল্লাহ মুেলমানসদরসক তিতরিিা দ্বারা োহাযয কসরসছন। প্রকৃি মুতমনসক আল্লাহ এভাসব যুসগ যুসগ 

োহাযয কসরসছন। 

৩- এ যুসদ্ধর আসগ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম কুরাইিসদর খ্বরাখ্বর জানান জনয গুপ্তচ্র থপ্ররণ 

কসরতছসলন।  

৪- এ যুসদ্ধ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর দক্ষিা, আল্লাহর ওপর আিা ও পতরতিতি তনয়ন্ত্রসণর ক্ষমিা 

প্রকাি থপসয়সছ। িাাঁর েমর থকৌিল, যুসদ্ধর প্রস্তুতি ও আল্লাহর কাসছ থদা‘আ তবজসয়র মালা থেতদন মুেতলমরাই 

পসিতছসলা। 

৫- এ যুসদ্ধ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম োহাবীসদর োসে পরামিব কসরতছসলন। থছাট বি েব কাসজ 

পরামিব করা এ যুসদ্ধর তবসিষ তিক্ষা।  

৬- আল্লাহর দীসনর জনয একতনষ্ঠভাসব কাজ করসল তবজয় একতদন আেসবই ইনিাআল্লাহ। থকননা তবজয় একমাে 

আল্লাহর পক্ষ থেসকই তনধবাতরি হয়।  

৭- কুিুরী িতি েংখ্যায় যসিাই থবতি থহাক, েমরাসস্ত্র যসিাই েতজ্জি থহাক িাসদর পরাজয় একতদন হসবই। থকননা 

িারা আল্লাহর োহাযয ও ভাসলাবাো থেসক তবতেন্ন। পক্ষান্তসর মুতমন েববদা আল্লাহর োহাসযয ও ভাসলাবাোয় তেি। 

তবজয় িাসদরই।  

৮- যুদ্ধ বতন্দসদর োসে েদ্বযবহার করা, িাসদরসক ক্ষমা করা ও ইেলাম গ্রহসণর েুসযাগ কসর থদওয়া এ যুসদ্ধর 

অনযিম িলািল। এ যুসদ্ধ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম যুদ্ধবতন্দসদরসক ক্ষমা কসর ইেলাসমর তদসক 

আহ্বান কসরতছসলন। িসল িারাও দসল দসল ইেলাসম দীতক্ষি হসয়তছসলন। 

৯- এ যুসদ্ধর িসল কাতিরসদর মসন ভীতির েঞ্চয় হসয়তছল। িারা দুববল মুেতলমসদরসক িতিিালী প্রতিপক্ষ তহসেসব 

ভাবসি শুরু কসর।  

১০- পতরসিসষ বলব, এ যুদ্ধ তছসলা েিয-তমেযার পােবকযকারী যুদ্ধ। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম থয 

েসিযর কাণ্ডারী িা এ যুসদ্ধর িসল প্রমাতণি হসলা।  

খ্- আবূ জাহল তনহি হয়:   

তবজসয়র এ মাসে ইেলাসমর তচ্রিত্রু, আল্লাহ ও িাাঁর রােূসলর িত্রু আবূ জাহল ১৭ই রমযান বদসরর যুসদ্ধ দু’জন 

বালসকর হাসি তনহি হয়। িার মৃিুযর ঘটনা হাদীসে এভাসব এসেসছ, আনাে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, তিতন 

বসলন, (বদসরর তদন) রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বসলন, 

بُو َجْهٍل » »
َ
بُو َجْهٍل؟ قَاَل: فَ «. َمْن َينُْظُر َما َصنََع أ

َ
نَْت، أ

َ
أ
َ
َبُه اْبنَا َعْفَراَء َحَّتَّ بََرَد، قَاَل: أ َخَذ بِِلْحيَِتِه، فَانَْطلََق اْبُن َمْسُعوٍد فَوََجَدهُ قَْد ََضَ

َ
أ

ْو رَُجٍل َقتَلَُه قَوْ 
َ
ْْحَُد بُْن يُونَُس: قَاَل: وََهْل فَْوَق رَُجٍل َقتَلْتُُموُه، أ

َ
بُو َجْهٍل »ُمُه قَاَل أ

َ
نَْت أ

َ
 .«أ
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“আবূ জাহল তক কসর, থক িার থখ্াাঁজ তনসয় আেসি পার? (একো শুসন) ইবন মােউদ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু চ্সল 

থগসলন এবং তিতন থদখ্সি থপসলন, আিরার দুই পুে িাসক এমনভাসব প্রহার কসরসছ থয, থে মুমূষুব অবিায় পসি 

আসছ। িখ্ন তিতন িার দাাঁতি ধসর বলসলন, িুতমই তক আবূ জাহল? উিসর থে বলল, এক বযতিসক িার থগাসের 

থলাসকরা হিযা করল অেবা (বণবনাকারীর েসন্দহ) যাসক থিামরা হিযা করসল! এর চ্াইসি থবতি আর কী?”13 

তিক্ষা: আবূ জাহসলর চ্রম লাতিিভাসব তনহি হওয়া দ্বারা প্রমাণ কসর বাতিল যিই বি বা িতিিালী থহাক এক 

েময় তনপাি যাসবই, েসিযর তবজয় আেসবই, শুধু সধযব আর েমসয়র বযাপার।  

গ- আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর িাহাদাি:  

৪০ তহজরীর ১৭ই রমযান শুক্রবার আোদুল্লাহতহল গাতলব খ্যাি তপ্রয়নবী োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর জামািা 

ইেলাসমর চ্িুেব খ্তলিা আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু িাহাদাি বরণ কসরন। ইবন মুলতজম, অরদান ও িাবীব নাসম 

তিন ঘািক থেতদন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুসক িরবারীর আঘাসি িহীদ কসরন। হুরাইে ইবন মাখ্িী রহ. থেসক 

বতণবি, তিতন বসলন,    

نَّ َعِليًّا قُِتَل َصِبيَحَة 
َ
، أ َثنَا اْْلَُريُْث ْبُن ََمِِْشٍّ ٍّ َيُقوُل، وَُهَو ََيُْطُب وََذَكَر َحدَّ يَن ِمْن َرَمَضاَن، قَاَل: فََسِمْعُت اْْلََسَن ْبَن ََعِ إِْحَدى وَِعْْشِ

، َفَقاَل:  ٍّ ْْسَِي بِِعيََس، َوََلْلََة قُِبَض ُموَس »َمنَاقَِب ََعِ
ُ
نِْزَل الُْقْرآُن، َوََلْلََة أ

ُ
 .«قُتَِل ََلْلََة أ

“আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু ২১ রমযান েকাসল মারা যান। তিতন বসলন, “আতম হাোন ইবন আলী রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহুসক বলসি শুসনতছ, তিতন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর গুণাবলী বণবনা করসি বসলন, তিতন এমন রাসি িহীদ হন 

থয রাসি কুরআন নাতযল হসয়সছ, ঈো ‘আলাইতহে োলামসক আেমাসন িুসল থনওয়া হসয়সছ এবং মূো ‘আলাইতহে 

োলাম মারা যান।”14   

ঘ- উমু্মল মুতমনীন আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহার মৃিুয: 

৫৮ তহজরী ১৭ই রমযান মঙ্গলবার পৃতেবীর েববসেষ্ঠ মুহাতযে, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর তপ্রয়িমা 

েতঙ্গনী, যার থকাসল তিতন থিষ তনিঃোে িযাগ কসরসছন, আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা মারা যান। 15 

ঙ- েববপ্রেম হাদীে েংকলনকারী মুহাম্মাদ ইবন তিহাব যুহরীর মৃিুয:  

১২৪ তহজরীর ১৭ ই রমযান অতিবাতহি হসল তবতিি মুহাতযে, েববপ্রেম হাদীে েংকলনকারী ইবন তিহাব জুহুরী 

রহ. মারা যান।16 

চ্. কুরআসনর প্রেম পাাঁচ্ আয়াি নাতযল হসয় নবুওয়সির েূচ্না হয়। 

                                                           
13 েহীহ বুখ্ারী, হাদীে নং ৩৯৬২।  
14 মুেিাদরাক হাতকম, হাদীে নং ৪৬৮৮, ইমাম হাতকম রহ. হাদীেতটসক েহীহুল ইেনাদ বসলসছন, িসব বুখ্ারী ও মুেতলম থকউ এ েনসদ 

হাদীে বণবনা কসরন তন। ইমাম যাহাবী রহ. িালখ্ীসে হুকুম থদয়া থেসক তবরি োসকন।  
15 আল তবদায়া ওয়ান-তনহায়া: ৮/৯৫।  
16 তেয়ারু ‘আলাতমন নুবালা, ৫/৩৫০।  
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আল্লাহ িা‘আলা এ তদসন িাাঁর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর ওপর কুরআসনর েূরা আল-

‘আলাসকর প্রেম পাাঁচ্ আয়াি নাতযল কসর নবুওয়ি তদসয় েম্মাতনি কসরন। এজনয এ তদনসক কুরআসন ইয়াওমাল 

িুরকান বলা হসয়সছ।  

১৮ রমযান:  

ক- খ্াতলদ ইবন ওয়াতলদ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃিুয:  

২১ তহজরীর ১৮ রমযান, ২০ আগস্ট ৬৪২ খৃ্স্টাসব্দ োইিুল্লাহ খ্যাি খ্াতলদ ইবন ওয়াতলদ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু মারা 

যান।  

খ্- হাোন ইবন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর তখ্লািি লাভ:  

৪০ তহজরীর ১৮ রমযান, ২৪ জানুয়াতর ৬৬১ খৃ্স্টাসব্দ হাোন ইবন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু তখ্লািসি অতধতষ্ঠি 

হন।  

১৯ রমযান:  

১৩৭৫ তহজরীর ১৯ রমযান, ৩০ এতপ্রল ১৯৫৬ োসল তিউতনতিয়ায় তবেতবখ্যাি যাইিুনাহ তবেতবদযালয় প্রতিতষ্ঠি 

হয়।  

২০ রমযান: 

ক- মক্কা তবজয়: 

৮ম তহজরীর রমযান মাসে (৬২৯ খৃ্স্টাব্দ) দি হাজার বীর থেনানী তনসয় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম 

তবনা যুসদ্ধ মক্কা তবজয় কসরন। থয মক্কায় একেময় মুেতলমরা তছল লাতিি, বতঞ্চি, তনপীতিি থে মক্কায়ই আজ িারা 

তবজয় থবসি প্রসবি করসছ। ২০ই রমযান মক্কা তবজয় েম্পন্ন হয়। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম ও 

িাাঁর োহাবীরা থেতদন কা‘বার তভিসর তনতমবি ৩৬০তট মূতিব থভসঙ্গ চূ্ণব তবচূ্ণব কসর থদন। আল্লাহ িা‘আলা বসলসছন,   

ِاانََۡصلااَجآءَااإَِذا﴿ يَۡتاا١اَوٱۡلَفۡتحلااٱّللَّ
َ
للونَااٱنلَّاَسااَوَرأ ِاادِينِااِفاايَۡدخل ۡفَواٗجااٱّللَّ

َ
ۥاَوٱۡسَتۡغفِۡرهل ااَرّبَِكااِِبَۡمدِاافََسّبِحۡاا٢أ َۢااََكنَااإِنَّهل   ،٠: انلَص] ﴾٣تَوَّابَ

٤  ] 

“যখ্ন আল্লাহর োহাযয ও তবজয় আেসব, আর িুতম থলাকসদরসক দসল দসল আল্লাহর দীসন দাতখ্ল হসি থদখ্সব, 

িখ্ন িুতম থিামার রসবর েপ্রিংে িােবীহ পাি কর এবং িাাঁর কাসছ ক্ষমা চ্াও তনিয় তিতন িাওবা কবূলকারী।” 

[েূরা আন-নাের, আয়াি: ১-৪]  

لااَصَدَقاالََّقدۡا﴿ وَللااٱّللَّ ّقِ ااٱلر ۡءيَاارَسل للنَّاابِٱۡۡلَ لااَشآءَااإِناٱۡۡلََرامَااٱلَۡمۡسِجدَااَِلَۡدخل َّلِقِيَااَءاِمنِيَااٱّللَّ مۡااُمل ِينَاارلءلوَسكل َقَّصِ الَمۡااَمااَفَعلِمَااََتَافلوَن ااَلااَومل
وا ا َٰلَِكاادلونِااِمنافََجَعَلااَتۡعلَمل  [  ٢١: الفتح] ﴾٢٧قَرِيًبااَفۡتٗحااَذ

“অবিযই আল্লাহ িাাঁর রােূলসক স্বপ্নতট যোযেভাসব েসিয পতরণি কসর তদসয়সছন। থিামরা ইনিাআল্লাহ তনরাপসদ 

থিামাসদর মাো মুন্ডন কসর এবং চু্ল থছাঁসট তনভবসয় আল-মােতজদুল হারাসম অবিযই প্রসবি করসব। অিিঃপর আল্লাহ 
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থজসনসছন যা থিামরা জানসি না। েুিরাং এ ছািাও তিতন তদসলন এক  তনকটবিবী তবজয়।” [েূরা আল-িািহ, 

আয়াি: ২৭]    

মক্কা তবজয় েম্পসকব হাদীসে এসেসছ, ইবন আব্বাে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেসক বতণবি, তিতন বসলন,  

ِ  َثَماِن ِسنَِْي َونِْصٍف ِمْن َمْقَدِمهِ »
ْ
ةُ آاَلٍف، وََذلَِك لََعَ َرأ ِدينََة، فََساَر ُهَو َوَمْن َمَعُه ِمَن  المَ َخَرَج يِف َرَمَضاَن ِمَن الَمِدينَِة َوَمَعُه َعَْشَ

ْفَطرَ 
َ
َة، يَُصوُم َوَيُصوُموَن، َحَّتَّ بَلََغ الَكِديَد، وَُهَو َماٌء َبْْيَ ُعْسَفاَن، َوقَُديٍْد أ ََ َمكَّ

ْفَطُرواالُمْسِلِمَْي إِ
َ
: « َوأ َوإِنََّما يُؤَْخُذ ِمْن »، قَاَل الزُّْهِريُّ

ِ َصّلَّ  ْمِر رَُسوِل اّللَّ
َ
 « اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم اخآِخُر فَاخْآِخرُ أ

“রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম রমযান মাসে মদীনা থেসক (মক্কা অতভযাসন) রওয়ানা হন। িাাঁর েসঙ্গ 

তছল দি হাজার োহাবী। িখ্ন (মক্কা থেসক) তহজরি কসর মদীনা চ্সল আোর োসি আট বছর অতিক্রম হসয় 

তগসয়তছল। তিতন ও িাাঁর েঙ্গী মুেতলমগণ োওম অবিায়ই মক্কা অতভমুসখ্ রওয়ানা হন। অবসিসষ তিতন যখ্ন 

‘উেিান’ ও ‘কুদাইদ’ িানদ্বসয়র মধযবিবী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনার তনকট থপৌঁছসলন িখ্ন তিতন ও েঙ্গী 

মুেতলগণ ইিিার করসলন। যুহরী (রহ.) বসলসছন, (উম্মাসির জীবনযাোয়) িািওয়া তহসেসব গ্রহণ করার বযাপাসর 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর কাজকসমবর থিসষাি আমলতটসকই চূ্িান্ত দলীল তহোসব গণয করা হয়। 

(থকননা থিসষাি আমল এর পূবববিবী আমলসক রতহি কসর থদয়)।”17  

মক্কা তবজসয়র তিক্ষা:  

১- আল্লাহ িা‘আলা থকাসনা তকছু ঘটানর আসগ মানুসষর োমসন উি ঘটনার কারণেমূহ স্পি কসর থদন। 

হুদায়তবয়ার েতে তছসলা মক্কা তবজসয়র েূচ্না আর মুেতলসমর োসে কুরাইিসদর গাযারী তছসলা এ তবজয় অজবসনর 

উতেলা। মূলিিঃ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম কুরাইিসদর গাযারীর কারসণই দি হাজাসরর থবতি 

োহাবী তনসয় এ অতভযাসন থবর হন। পতরসিসষ তবনা রিপাসিই তিতন ঐতিহাতেক এ তবজয় লাভ কসরন।  

২- রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম মক্কা তবজসয়র মাধযসম িাাঁর কৃি ওয়াদা পূরণ কসরসছন। েতেবদ্ধ 

অনযানয থগােসক থযভাসব োহাযয করার প্রতিশ্রুতি তছসলা তিতন িা পালন কসরসছন।  

৩- এ যুসদ্ধ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম মক্কার কাতিরসদর থেসক প্রতিসিাধ না তনসয় োধারণ ক্ষমা 

থঘাষণা কসরন। এসি িারা আসরা তবতস্মি হসয় দসল দসল ইেলাসম দাতখ্ল হন।  

৪- মক্কা তবজয় েম্পন্ন হসল তিতন কাবার অভযন্তসরর েব মূতিব থভসঙ্গ থিলার তনসদবি থদন। এভাসব মক্কাসক 

থপৌতিলকিা মূি করা হসলা এবং একেে আল্লাহর দােত্ব প্রতিষ্ঠা করা হসলা।  

৫- বাতিল িতি তকছুতদন িজবন গজবন করসলও চূ্িান্ত তবজয় মুেতলমসদরই। মক্কায় যারা এি তদন তনযবাতিি 

তনপীতিি তছসলা আজ িারাই স্বদলবসল মক্কায় প্রসবি কসরন।  

খ্- কায়সরায়ান মেতজদ তনমবাণ:  

                                                           
17 েহীহ বুখ্ারী, হাদীে নং ৪২৭৬।  
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৫১ তহজরীর ২০ রমযান, ২৯ থেসেম্বর ৬৭১ খৃ্স্টাসব্দ ‘উকবা ইবন নাতি‘ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাসি কায়সরায়ান 

মেতজদ তনতমবি হয়।  

২১ রমযান: 

ক- মূো ‘আলাইতহে োলাসমর মৃিুয ও ঈো ‘আলাইতহে োলামসক আেমাসন উসিালন:   

কলযাণ ও বরকসির এ মাসে মানবজাতির তহদায়াসির জনয থপ্রতরি অেংখ্য নবী রােূল এ মাসে থপ্রতরি হসয়সছন ও 

মারা যান। এ মাসেই বনী ইেরাইলসদর তনকট থপ্রতরি নবী মূো ‘আলাইতহে োলাম মারা যান ও খৃ্স্টানসদর তনকট 

থপ্রতরি নবী ঈো ‘আলাইতহে োলামসক আল্লাহ িা‘আলা আেমাসন িুসল থনন। হাদীসে এসেসছ, হুরাইে ইবন 

মাখ্িী রহ. থেসক বতণবি, তিতন বসলন,  

ٍّ َيُقوُل، وَُهوَ » يَن ِمْن َرَمَضاَن، قَاَل: فََسِمْعُت اْْلََسَن ْبَن ََعِ نَّ َعِليًّا قُِتَل َصِبيَحَة إِْحَدى وَِعْْشِ
َ
، َفَقاَل: ََيُْطُب وَذََكَر َمنَاقَِب أ ٍّ قُتَِل ََلْلََة »ََعِ

ْْسَِي بِِعيََس، َوََلْلََة قُِبَض ُموَس 
ُ
نِْزَل الُْقْرآُن، َوََلْلََة أ

ُ
 .«أ

“আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু ২১ রমযান েকাসল মারা যান। তিতন বসলন, “আতম হাোন ইবন আলী রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহুসক বলসি শুসনতছ, তিতন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর গুণাবলী বণবনা করসি বসলন, তিতন এমন রাসি িহীদ হন 

থয রাসি কুরআন নাতযল হসয়সছ, ঈো ‘আলাইতহে োলামসক আেমাসন িুসল থনওয়া হসয়সছ এবং মূো ‘আলাইতহে 

োলাম মারা যান।” 18   

তিক্ষা:  

আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর অপার কুদরসি কাউসক মা-বাবা ছািাই েৃতি কসরসছন থযমন, আদম ‘আলাইতহে োলাম, 

আবার কাউসক বাবার স্পিব ছািাই েৃতি কসরসছন, থযমন ঈো ‘আলাইতহে োলাম, আবার কাউসক মা- বাবার 

মাধযসম েৃতি কসরসছন, থযমন েমগ্র মানবজাতি ও অনযানয েৃতিকুল। ঈো ‘আলাইতহে োলামসক বাবা ছািা েৃতি 

কসর মানবজাতিসক িাাঁর ক্ষমিা ও কুদরি থদতখ্সয় স্মরণ কসর থদন থয, আল্লাহ যা ইো িাই করসি পাসরন। তিতন 

ঈো ‘আলাইতহে োলামসক মৃিুয না তদসয় আেমাসন িুসল থনন এবং তকয়ামসির আসগ িাসক আবার পৃতেবীসি 

থপ্ররণ করসবন। তিতন আেমান থেসক জতমসন অবিরণ করসবন। এেব তকছুই িাাঁর কুদরসির বতহ:প্রকাি। এসি 

রসয়সছ আমাসদর তিক্ষা। আল্লাহ থয েববময় ক্ষমিা ও অতধপসিযর অতধকারী থেেব তবষসয় ঈমান আনা।  

কালীমুল্লাহ খ্যাি নবী মূো ‘আলাইতহে োলামসক রমযাসন মৃিুয তদসয় মানবজাতিসক স্মরণ কসর তদসয়সছন থয, 

েবাইসকই একতদন মৃিুযর স্বাদ আস্বাদন করসি হসব। েবাইসকই আল্লাহর েমু্মসখ্ জবাবতদতহ করসি হসব। 

খ্- আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর িাহাদাি বরণ:  

আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু ২১ রমযান েকাসল িাহাদাি বরণ কসরন। হুরাইে ইবন মাখ্িী রহ. থেসক বতণবি, তিতন 

বসলন,  

                                                           
18 মুেিাদরাক হাতকম, হাদীে নং ৪৬৮৮, ইমাম হাতকম রহ. হাদীেতটসক েহীহুল ইেনাদ বসলসছন, িসব বুখ্ারী ও মুেতলম থকউ এ েনসদ 

হাদীে বণবনা কসরন তন। ইমাম যাহাবী রহ. িালখ্ীসে হুকুম উসল্লখ্ করা থেসক তবরি োসকন।  
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ٍّ َيُقوُل، وَُهَو » يَن ِمْن َرَمَضاَن، قَاَل: فََسِمْعُت اْْلََسَن ْبَن ََعِ ، َفَقاَل: َعِليًّا قُِتَل َصِبيَحَة إِْحَدى وَِعْْشِ ٍّ قُِتَل ََلْلََة »ََيُْطُب وََذَكَر َمنَاقَِب ََعِ
ْْسَِي بِِعيََس، َوََلْلََة قُِبَض ُموَس 

ُ
نِْزَل الُْقْرآُن، َوََلْلََة أ

ُ
 .«أ

“আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু ২১ রমযান েকাসল মারা যান। তিতন বসলন, “আতম হাোন ইবন আলী রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহুসক বলসি শুসনতছ, তিতন আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর গুণাবলী বণবনা করসি বসলন, তিতন এমন রাসি িহীদ হন 

থয রাসি কুরআন নাতযল হসয়সছ, ঈো ‘আলাইতহে োলামসক আেমাসন িুসল থনওয়া হসয়সছ এবং মূো ‘আলাইতহে 

োলাম মারা যান।” 19   

২২ রমযান:  

ক- িাসয়ি তবজয়:  

৮ম তহজরীর ২২ রমযান থমািাসবক ১২ জানুয়ারী ৬৩০ খৃ্স্টাসব্দ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম িাসয়সি 

যান এবং িা জয়লাভ কসরন।  

খ্- ইমাম ইবন মাজাহ রহ. এর মৃিুয:  

২৭৩ তহজরীর ২২ রমযান থমািাসবক ২০ থিব্রুয়াতর ৮৮৬ খৃ্স্টাসব্দ ইমাম ইবন মাজাহ রহ. মারা যান।  

২৩ রমযান:  

ক- ৯ তহজরীর ২৩ রমযান (৬৩১ খৃ্স্টাব্দ) রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর তনসদবসি আরসবর তবখ্যাি 
‘লাি’ মূতিব ধ্বংে করা হয়।  

খ্- ২২০ তহজরীর ২৩ রমযান থমািাসবক ২০ থেসেম্বর ৮৩৫ খৃ্স্টাসব্দ তমেসরর িুলুন রাসজযর প্রতিষ্ঠািা আহমদ 

ইবন িুলুন জন্মগ্রহণ কসরন। 

২৪ রমযান: 

আমর ইবন ‘আে মেতজদ তনমবাণ:  

২০ তহজরীর ২৪ রমযান থমািাসবক ৫ থেসেম্বর  ৬৪১ খৃ্স্টাসব্দ োহাবী আমর ইবন ‘আে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

থনিৃসত্ব মুেলমানরা তমেসরর কায়সরাসি তবখ্যাি আমর ইবন ‘আে মেতজসদর তনমবাণ কাজ শুরু কসরন। 20 

২৫ রমযান: 

ক- মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাতযল: 

রমযান মােসক আল্লাহ িা‘আলা আেমানী তকিাবেমূহসক নাতযসলর মাে তহসেসব তনববাচ্ন কসরসছন। এ মাসেই 

কদসরর রাসি নাতযল হয় মানবিার মুতির তদিারী েববসেষ্ঠ আেমানী তকিাব ‘আল কুরআন’। িাছািা িাওরাি, 

                                                           
19 মুেিাদরাক হাতকম, হাদীে নং ৪৬৮৮, ইমাম হাতকম রহ. হাদীেতটসক েহীহুল ইেনাদ বসলসছন, িসব বুখ্ারী ও মুেতলম থকউ এ েনসদ 

হাদীে বণবনা কসরন তন। ইমাম যাহাবী রহ. িালখ্ীসে হুকুম উসল্লখ্ করা থেসক তবরি োসকন।  
20 হুেনুল মুহাদারাহ, আল্লামা েুয়ূিী, ১/৪৭।  
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যবুর, ইঞ্জীল ও ইবরাহীম ‘আলাইতহে োলাসমর েহীিােহ অসনক তকিাব এ মাসে নাতযল হয়। আল-কুরআসন 

এসেসছ,  

ِيٓااَرَمَضانَااَشۡهرلا﴿ نزَِلااٱَّلَّ
ل
ۡرَءانلاافِيهِااأ ٗدىاٱۡلقل َدىَٰااّمِنَااَوَبّيَِنَٰت ااّلِلنَّاِسااهل ۡرقَاِن ااٱلۡهل ملااَشِهدَااَفَمناَوٱۡلفل ۡهرَااِمنكل ۡمهل ااٱلشَّ اَمرِيًضااََكنَااَوَمنافَۡلَيصل

وۡا
َ
َٰااأ ة ااَسَفر ااََعَ يَّام ااّمِنۡاافَعِدَّ

َ
َخَر ااأ

ل
لاايلرِيدلااأ ملااٱّللَّ ملاايلرِيدلااَوَلااٱۡليلۡسَاابِكل ۡسَاابِكل ةَااَوِِللۡكِمللوا ااٱۡلعل وا ااٱۡلعِدَّ ل َااَوِِللَكّّبِ َٰااٱّللَّ مۡااَمااََعَ َٰكل مۡااَهَدى اَولََعلَّكل

ونَا رل  [  ٠٨٥: ابلقرة] ﴾١٨٥تَۡشكل

“রমযান মাে, যাসি কুরআন নাতযল করা হসয়সছ মানুসষর জনয তহদায়ািস্বরূপ এবং তহদায়াসির েুস্পি তনদিবনাবলী 

ও েিয-তমেযার পােবকযকারীরূসপ। েুিরাং থিামাসদর মসধয থয মােতটসি উপতিি হসব, থে থযন িাসি তেয়াম পালন 

কসর। আর থয অেুি হসব অেবা েিসর োকসব িসব অনযানয তদবসে েংখ্যা পূরণ কসর থনসব। আল্লাহ থিামাসদর 

েহজ চ্ান এবং কতিন চ্ান না। আর যাসি থিামরা েংখ্যা পূরণ কর এবং তিতন থিামাসদরসক থয তহদায়াি 

তদসয়সছন, িার জনয আল্লাহর বিত্ব থঘাষণা কর এবং যাসি থিামরা থিাকর কসরা।” [েূরা আল-বাকারা, আয়াি: 

১৮৫]  

ওয়াসেলাহ ইবন আেকা‘ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু থেসক বতণবি, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম বসলসছন,  

نِْزلَِت اتلَّْوَراةُ لِِستٍّ مَ 
ُ
ِل ََلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َوأ وَّ

َ
ََلمُ يِف أ نِْزلَْت ُصُحُف إِبَْراِهيَم َعلَيِْه السَّ

ُ
ةَ َخلَْت "أ يُل ِِلَََلَث َعْْشَ ْْنِ َضْْيَ ِمْن َرَمَضاَن، َواْْلِ

نِْزَل 
ُ
يَن َخلَْت ِمْن َرَمَضاَن "ِمْن َرَمَضاَن، َوأ ْرَبٍع وَِعْْشِ

َ
 .الُْفْرقَاُن أِل

“রমযাসনর প্রেম রাসি ইবরাহীম ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর েতহিােমূহ নাতযল হয়, রমযাসনর ছয়তদন অিবাতহি 

হসল মূো ‘আলাইতহে োলাসমর ওপর িাওরাি নাতযল হয়, থিরই রমযান অতিবাতহি হসল ঈো ‘আলাইতহে 

োলাসমর ওপর ইঞ্জীল নাতযল হয় আর ২৫ রমযান মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর ওপর কুরআন নাতযল 

হয়।”21 

খ্- আহসল েুন্নি ওয়াল জামাসির তবজয়: “কুরআন আল্লাহর েৃি নয়”:  

কুরআন তক আল্লাহর েৃতি? নাতক িার জাি? বা তেিাি? আহসল েুন্নাি ওয়াল জামা‘আসির মসি, কুরআন মাখ্লুক 

নয়, আবার িা আল্লাহর জািও নয়; বরং কুরআন আল্লাহর কালাম, িার তেিাি। খ্তলিা মুিাতেম তবল্লাহ ইমাম 

আহমদ রহ.-থক নানাভাসব যুলুম তনযবািন কসর থজার কসর কুরআন আল্লাহর মাখ্লুক বলাসনার নানা ষিযন্ত্র কসরন। 

িাাঁসক বতন্দ কসর তনযবািন কসরন; তকন্তু তিতন এি যুলুম তনযবািসনর পসরও েসিযর পসে অটুট তছসলন। ২২১ 

তহজরীর ২৫থি রমযান িাাঁসক বতন্দ কসর তনমবম তনযবািন করসল তিতন অজ্ঞান হসয় যান। িাাঁর হুি তিসর আেসল 

োওম ভঙ্গ করাসনার থচ্িা করা হসলও তিতন োওম ভঙ্গ কসরন তন; বরং তিতন সধযব ধারণ কসরন। পতরসিসষ আহসল 

েুন্নাি ওয়াল জামাসির আকীদাই তবজয় লাভ কসর।22  

গ-‘আইন জালুি তবজয়:  
                                                           
21 মুেনাদ আহমদ, হাদীে নং ১৬৯৮৪, শুয়াইব আরনাউি হাদীেতটসক দ‘য়ীি বসলসছন। জাসমউে েগীর, হাদীে নং ১৪৯৭, আলবানী রহ. 

হাদীেতটসক হাোন বসলসছন এবং েনসদর রাবীসদরসক তেকাহ বসলসছন। তিতন আসরা বসলসছন, ইবন ‘আোসকসর (২/১৬৭) আবু্দল্লাহ 
ইবন আব্বাে রাতদয়াল্লাহু 'আনহু বতণবি হাদীে হাদীসের িাসহদ।     

22 তনয়াউর রাইয়ান, ১/৩৬৯।  
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৬৫৮ তহজরীর ২৫থি রমযান শুক্রবার তমেসরর আতমর োইিুতযন কুিসযর থনিৃসত্ব হালাকু খ্াসনর িাম থদিীয় 

িািার থেনাপতি কািবাগানুইনসক পরাতজি কসর ‘আইসন জালুি তবজয় লাভ কসরন।23 

ঘ- িাছািা ৫৪৪ তহজরীর ২৫ রমযান থমািাসবক ২৬ জানুয়ারী ১১৫০ খৃ্স্টাসব্দ তবতিি মুিােতের ও িকীহ 

‘িখ্রুতযন রাযী’ রহ. জন্মগ্রহণ কসরন।  

২৬ রমযান:  

ক- িাবুক যুদ্ধ থিসষ প্রিযাবিবন:  

৯ তহজরীর ২৬ রমযান থমািাসবক ৫ জানুয়ারী ৬৩১ খৃ্স্টাসব্দ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম িাবুক যুদ্ধ 

থিসষ তবজয়ী থবসি মদীনায় প্রিযাবিবন কসরন।  

খ্- ৮০৮ তহজরীর ২৬ রমযান থমািাসবক ১৬ মাচ্ব ১৪০১ খৃ্স্টাসব্দ তবখ্যাি ইতিহােতবদ ও েমাজতবজ্ঞানী আবু্দর 

রহমান ইবন খ্ালদূন মারা যান।  

২৭ রমযান:  

ক- হাজ্জাজ ইবন ইউেুসির মৃিুয: 

৯৫ তহজরীর ২৭থি রমযান কদসরর রাতেসি আল্লাহ মুেতলম উম্মাহর ওপর এক তবসিষ রহমি নাতযল কসরন। 

থেতদন অিযাচ্ারী হাজ্জাজ ইবন ইউেুি আে-োকািী মারা যায়। এ অিযাচ্ারীর মৃিুযসি েমকালীন আতলমগণ 

অিযন্ত খু্তি হসয়তছসলন। িার মৃিুযসি মুেতলমর ওপর থেসক এক বালা-মুেীবসির অবোন ঘসটতছল।24 

খ্- মুেতলমসদর জামবান তবজয়: 

এছািাও ১১০৭ তহজরীর ২৭ রমযান থমািাসবক ২০ এতপ্রল ১৬৯৬ খৃ্স্টাসব্দ উেমানী িােনামসল মুেতলম বাতহনী 

জামবান বাতহনীর ওপর তবজয় লাভ কসর।  

২৮ রমযান: 

ক- োতকি থগাসের ইেলাম গ্রহণ:  

৯ম তহজরীর ২৮ রমযান থমািাসবক ১ জানুয়ারী ৬৩১ খৃ্স্টাসব্দ িাসয়সির োতকি থগাসের প্রতিতনতধদল মদীনায় 

এসে রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর হাসি ইেলাম গ্রহণ কসরন। িাসদর আগমসন রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম িাসদরসক উষ্ণ েংবধবনা জানান এবং তিতন অিযন্ত আনতন্দি হন। রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম আবূ েুতিয়ান ইবন হরব ও মুগীরা ইবন শু‘বা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসক পাতিসয় িাসদর ভ্রান্ত 

মূতিবেমূহ থভসঙ্গ থিসলন।25 

                                                           
23 িাতরসখ্ ইবন ওয়ারদী, ২/২০১।  
24 আল তবদায়া ওয়ান-তনহায়া: ৯/১৪৩-১৪৬।  
25 আল তবদায়া ওয়ান-তনহায়া: (৫/৪০)। 
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খ্- োদাকািুল তিির ওয়াতজব:  

২য় তহজরীর ২৮ থি রমযান আল্লাহ িা‘আলা মুেতলমসদর ওপর যাকািুল তিির ওয়াতজব কসরন।  

গ- থস্পসন ইেলাসমর তবজয় পিাকা: 

৯১ তহজরীর ২৮ রমযান বীরপুরুষ িাসরক তবন তজয়াসদর থনিৃসত্ব মুেতলমরা ইউসরাসপর িৎকালীন প্রাণসকি থস্পন 

তবজয় লাভ কসরন। িাসরক ইবন তজয়াসদর মাে বাসরাহাজার সেনয থেতদন থস্পসনর েম্রাট লুজলাইসকর লক্ষাতধক 

সেনযবাতহনীসক পরাতজি কসরতছসলন।  

২৯ রমযান:  

ক- কায়সরায়ান িহর তনমবাণ: 

৪৮ তহজরীর ২৯ রমযান থমািাসবক ৯ নসভম্বর ৬৬৮ খৃ্স্টাসব্দ তবতিি োহাবী ‘উকবা ইবন নাসি‘ রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহুর তনসদবসি তবখ্যাি কায়সরায়ান িহর তনমবাণ করা হয়।  

খ্- আমর ইবন ‘আে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃিুয:  

৪৩ তহজরীর ৩০ রমযান থমািাসবক ৬৬৪ খৃ্স্টাসব্দ আমর ইবন ‘আে রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু ১০০ বছর বয়সে মারা 

যান।   

৩০ রমযান: 

ইমাম বুখ্ারীর মৃিুয: 

২৫৬ তহজরীর ৩০ রমযান থমািাসবক ৩১ আগস্ট ৮৬৯ খৃ্স্টাসব্দ মুহাম্মাদ ইবন ইেমাইল আল বুখ্ারী রহ. মারা 

যান।26 

এছািাও রমযান মাসে আসরা অসনক ঘটনা েংঘতটি হসয়সছ। এখ্াসন রমযাসন েংঘতটি আসরা তকছু ঘটনা তনসে 
উসল্লখ্ করা হসলা।  

খ্ন্দসকর যুসদ্ধর প্রস্তুতি:  

ইেলাসমর আসরক মহাতবজসয়র নাম খ্ন্দসকর যুদ্ধ। তনভবরসযাগয মিানুোসর এ যুদ্ধ েংঘতটি হসয়তছল ৫ম তহজরীর 

িাওয়াল মাসে। আর এ যুসদ্ধর প্রস্তুতি তবসিষ কসর মদীনার তিনতদসক খ্ন্দর খ্নসনর কাজ হসয়তছল রমযান 

মাসে।27 

                                                           
26 তেয়ারু ‘আলাতমন নুবালা, ১০/১৯।  
27 আল তবদায়া ওয়ান-তনহায়া: (৪/১০৬-১১৫)। 
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খ্ন্দসকর যুসদ্ধর তিক্ষা:  

১- পরামসিবর গুরুত্ব: রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর ওপর েরােতর আেমান থেসক অহী নাতযল হওয়া 

েসত্বও তিতন এ যুসদ্ধর প্রস্তুতি তনসয় োহাবীসদর োসে পরামিব কসরন। নানা জসনর নানা মসির পসর তিতন োলমান 

িারেী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর পরামিব গ্রহণ কসরন এবং মদীনার চ্ারপাসি খ্ন্দক খ্নসনর তেদ্ধান্ত থনন।  

২- এ যুসদ্ধর প্রস্তুতিকাসল রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম োহাবীসদর োসে োওমা থরসখ্ পতরখ্া খ্নন 

কাসজ অংি গ্রহণ কসরন। তিতন েমগ্র পৃতেবীর েদবার ও থেনাপতি হওয়া েসত্বও তিতন োধারণ মানুসষর মসিাই 

কাজ কসরতছসলন।  

৩- উৎোহ উযীপনামূলক োতহিয চ্চ্বা: 

এ যুসদ্ধ োহাবীসদর কি লাঘব করসি রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম পতরখ্া খ্নসনর েময় কতবিা 

আবৃতি কসরতছসলন। েুি েুন্দর োতহিয ও তিল্পচ্চ্বা এ যুদ্ধ থেসক আমরা তিক্ষা লাভ কতর।  

৪- এ যুসদ্ধর পতরখ্া খ্ননকাসল োহাবীরা খু্ধা ও িৃষ্ণায় কাির হওয়া েসত্বও সধযব ধারণ কসরন। এমনতক 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লামও তনসজ না থখ্সয় থপসট পাের থবাঁসধ খ্নন কাজ কসরতছসলন।  

৫- আল্লাহর ওপর অগাধ তবোে, িাওয়াকু্কল ও বুতদ্ধমোর োসে কাজ কসর মুেলমনরা এ যুসদ্ধ তবজয় লাভ কসরন। 

এ যুদ্ধ মুেতলমসদর েমরসকৌিল ও ইেলামী  আতকবসটট এর প্রমাণ বহন কসর।  

ইিসকর ঘটনা:  

মুনাতিকরা েববকাসলই ইেলাসমর থগাপন িত্রু। িারা পুিিঃপতবে উমু্মল মুতমনীন আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহার 

তবরুসদ্ধ কুৎো রটনা কসর ইেলাসমর তবজয়সক কলুতষি করসি থচ্সয়তছল। তকন্তু িারা জাসন না থয, মুনাতিকরা 

জাহান্নাসমর েববতনে িাসন যাসব। ৫ম বা ৬ষ্ঠ তহজরীসি িাবান মাসে বনী মুস্তাতলক যুদ্ধ (মুরাইতেয়ার যুদ্ধ) থিসষ 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম তবজয়ী থবসি মদীনা থিরার পসে তবোসমর জনয মুেতলম বাতহনী অবিরণ 

কসরন। আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা প্রকৃতির আহ্বাসন োিা তদসি তগসি গলার হার হাতরসয় থিসলন। তিতন উি 

হার খু্াঁজসি তবলম্ব করসল কসরন। এতদসক মুেতলম বাতহনী মদীনার উসযসিয রওয়ানা হন। আসয়িা রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহার োওয়ারী বহনকারীরা ধারণা কসরতছসলা থয, তিতন হাওদার মসধয অবিান করসছন। িাই িারা হাওদা 

োওয়ারীর ওপর তনসয় রওয়ানা হসয় থগসলন। তকছুদূর যাওয়ার পসর প্রকৃি অবিা জানাজাতন হসয় থগসল মুনাতিক 

েদবার আবু্দল্লাহ ইবন উবাই আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহার তবরুসদ্ধ কুৎো রটনা শুরু কসরন। এ ঘটনা িাবান মাসে 

ঘসট এবং রমযান পযবন্ত বযাতপ্ত তছল। সধযব ও োহাসযযর মাে রমযাসন আল্লাহ িা‘আলা আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহাসক 

অহীর মাধযসম পাক-পতবো থঘাষণা কসরন। এ ঘটনা কুরআসন এভাসব এসেসছ,  

ِينَااإِنَّا﴿ ۡفِكااَجآءلواٱَّلَّ ۡصَبة اابِٱۡۡلِ ۡم ااعل ااََتَۡسبلوهلااَلااّمِنكل م ااَشّٗ وَاابَۡلاالَّكل ۡم ااَخۡي ااهل ِّاالَّكل ماٱۡمرِي االِكل ااّمِۡنهل ثِۡم ااِمنَااٱۡكتََسَباامَّ ِياٱۡۡلِ َٰااَوٱَّلَّ اتََوّلَّ
مۡااكِّۡبَهۥل ااَللۥاِمۡنهل وهلااإِذۡاالَّۡوَلٓاا١١َعِظيم ااَعَذاب  ۡؤِمنلونَااَظنَّااَسِمۡعتلمل ااٱلۡمل ۡؤِمَنَٰتل ِسِهمۡااَوٱلۡمل نفل

َ
اخَاابِأ لوا ااۡيٗ ٓااَوقَال بِي ااإِۡفك ااَهََٰذا اَعلَۡيهِاَجآءلوالَّۡوَلاا١٢م 

ۡرَبَعةِ
َ
َهَدآَء اابِأ تلوا االَمۡاافَإِذۡااشل

ۡ
َهَدآءِاايَأ َلَٰٓئَِكاابِٱلش  و 

ل
ِااِعندَاافَأ ملااٱّللَّ َِٰذبلونَااهل ِاافَۡضللااَولَۡوَلاا١٣اٱۡلَك مۡااٱّللَّ ۡنيَااِفااَورَۡۡحَتلهلۥاَعلَيۡكل ِااٱَّل  مۡااَوٱٓأۡلِخَرة كل الََمسَّ

ٓااِفا فَۡضتلمۡااَما
َ
اافِيهِااأ ۥاإِذۡاا١٤َعِظيم ااَعَذاب  ۡونَهل مۡااتَلَقَّ لِۡسنَتِكل

َ
لونَاابِأ ول ماَوَتقل ۡفَواهِكل

َ
اابِأ مالَۡيَساامَّ ۥاِعۡلم اابِهِۦالَكل وَااَهّيِٗنااَوََتَۡسبلونَهل ِااِعندَااَوهل اٱّللَّ
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وهلااإِذۡااَولَۡوَلٓاا١٥َعِظيم ا ااقلۡلتلماَسِمۡعتلمل ونلاامَّ ٓاايَكل نانَلَا
َ
ۡبَحََٰنَكاابَِهََٰذاانََّتََكَّمَااأ ملاا١٦َعِظيم اابلۡهَتَٰن ااَهََٰذااسل كل لاايَعِظل ناٱّللَّ

َ
وا ااأ ودل بًَداالِِمۡثلِهِۦٓااَتعل

َ
اإِناأ

نتلم ۡؤِمنِيَااكل لاا١٧م  لااَويلبَّيِ ملااٱّللَّ لااٱٓأۡلَيَِٰت االَكل ِينَااإِنَّاا١٨َحِكيم ااَعلِيم ااَوٱّللَّ ِب ونَااٱَّلَّ ناَيل
َ
ِينَااِفااٱۡلَفَِٰحَشةلااتَِشيعَااأ مۡااَءاَمنلوا ااٱَّلَّ االَهل ِِلم ااَعَذاب 

َ
اِفااأ

ۡنَيا ِ ااٱَّل  لااَوٱٓأۡلِخَرة نتلمۡااَيۡعلَملااَوٱّللَّ
َ
ونَااَلااَوأ ِاافَۡضللااَولَۡوَلاا١٩اَتۡعلَمل مۡااٱّللَّ ۥاَعلَۡيكل نَّااَورَۡۡحَتلهل

َ
َااَوأ ااٱّللَّ  [  ٢١  ،٠٠:  انلور] ﴾٢٠رَِّحيم اارَءلوف 

“তনিয় যারা এ অপবাদ রটনা কসরসছ, িারা থিামাসদরই একতট দল। এটাসক থিামরা থিামাসদর জনয অকলযাণকর 

মসন কসরা না, বরং এটা থিামাসদর জনয কলযাণকর। িাসদর থেসক প্রসিযক বযতির জনয রসয়সছ, যিটুকু পাপ থে অজবন 

কসরসছ। আর িাসদর থেসক থয বযতি এ বযাপাসর প্রধান ভূতমকা পালন কসরসছ, িার জনয রসয়সছ মহাআযাব। যখ্ন 

থিামরা এটা শুনসল, িখ্ন থকন মুতমন পুরুষ ও মুতমন নারীরা িাসদর তনজসদর েম্পসকব ভাল ধারণা থপাষণ করল 

না এবং বলল না থয, ‘এটা থিা েুস্পি অপবাদ’? িারা থকন এ বযাপাসর চ্ারজন োক্ষী তনসয় আেল না? েুিরাং 

যখ্ন িারা োক্ষী তনসয় আসেতন, িখ্ন িারাই আল্লাহর কাসছ তমেযাবাদী। আর যতদ দুতনয়া ও আতখ্রাসি থিামাসদর 

ওপর আল্লাহর দয়া ও িাাঁর অনুগ্রহ না োকি, িসব থিামরা যাসি তলপ্ত তছসল, িার জনয থিামাসদরসক অবিযই 

কতিন আযাব স্পিব করি। যখ্ন এটা থিামরা থিামাসদর মুসখ্ মুসখ্ ছিাতেসল এবং থিামরা থিামাসদর মুখ্ তদসয় 

এমন কো বলতছসল, যাসি থিামাসদর থকান জ্ঞান তছল না; আর থিামরা এটাসক খু্বই িুে মসন করতছসল, অেচ্ 

এটা আল্লাহর তনকট খু্বই গুরুির। আর থিামরা যখ্ন এটা শুনসল, িখ্ন থিামরা থকন বলসল না থয, ‘এ তনসয় 

কো বলা আমাসদর পসক্ষ েম্ভব নয়। িুতম অতি পতবে মহান, এটা এক গুরুির অপবাদ’। আল্লাহ থিামাসদরসক 

উপসদি তদসেন থয, যতদ থিামরা মুতমন হও, িাহসল আর কখ্সনা এর পুনরাবৃতি করসব না। আর আল্লাহ থিামাসদর 

জনয আয়ািেমূহ স্পিভাসব বণবনা করসছন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তনিয় যারা এটা পছন্দ কসর থয, 

মুতমনসদর মসধয অশ্লীলিা ছতিসয় পিুক, িাসদর জনয দুতনয়া ও আসখ্রাসি রসয়সছ যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ 

জাসনন এবং থিামরা জান না। আর যতদ থিামাসদর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও িাাঁর দয়া না োকি, (িাহসল থিামরা 

ধ্বংে হসয় থযসি) আর তনিয় আল্লাহ বি থমসহরবান, পরম দয়ালু।” [েূরা আন-নূর, আয়াি: ১১-২০]  

তিক্ষা:  

১- মুনাতিকরা েবেময়ই ইেলাসমর িত্রু। েুিরাং িাসদর থেসক োবধান। 

২- রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাসমর স্ত্রী আসয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা পাক-পতবো তছসলন। আল্লাহ িার 

পতবেিার োক্ষয তদসয়সছন। 

৩- তবপসদ পিসল সধর্যহবারা না হসয় আল্লাহর ওপর আিা থরসখ্ তবপসদর থমাকাতবলা করা উতচ্ৎ। আসয়িা রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহাসক যখ্ন েবাই থদাষাসরাপ করতছসলন, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াোল্লাম তনসজই যখ্ন িার োসে 

কো বলা বে কসর থদন, িখ্ন তিতন একমাে আল্লাহর ওপর ভরো কসর তদন-রাি আল্লাহর দরবাসর কান্নাকাতট 

কসর িাাঁর োহাযয চ্ান। অবসিসষ তিতন আল্লাহর োহাযয প্রাপ্ত হসয় পতবেিার মালা পতরধান কসরন।  

তহমইয়ার েম্রাসটর দূি থপ্ররণ ও িাসদর ইেলাম গ্রহণ:   

৯ তহজরীর রমযান মাসে তহমইয়াসরর রাজা িাাঁর ইেলাম গ্রহসণর েংবাদ তদসয় রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াোল্লাসমর তনকট দূি থপ্ররণ কসরন।  
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বীর থেনাপতি আবু্দর রহমান গাসিকীর িাহাদাি: 

১১৪ তহজরীর রমযান মাসে থস্পসনর বীর থেনাপতি, খৃ্স্টানসদর আিঙ্ক আবু্দর রহমান গাসিকী িুসরর যুসদ্ধ 

িাহাদাি বরণ কসরন। এ যুসদ্ধ যতদও প্রােতমক পযবাসয় মুেলমাসনরা খৃ্স্টান তডউকসক পরাতজি কসরতছল; তকন্তু 

যুসদ্ধর থিষ পযবাসয় মুেতলমরা পরাজয় বরণ কসরন।28 

ইেলাসমর িীিল ছায়া িসল ফ্রান্স:  

মুেলমানরা থস্পন জয় কসর উির তদসক অগ্রের হসি োসকন। খ্তলিা উমার ইবন আবু্দল আযীসযর িােনামসল 

‘োমহ ইবন মাসলক আল-খ্াওলানী’-এর থনিৃসত্ব মুেতলমগণ ফ্রাসন্সর দতক্ষণাঞ্চল তবজয় লাভ কসরন। মুেতলম 

থেনাবাতহনী ‘আনবাোহ ইবন েুহাইম’-এর থনিৃসত্ব ফ্রাসন্সর রাজধানী পযাতরসের তেি তকসলাতমটার দূসর ‘মােূন িালুন 

ও োন্স’ ইিযাতদ িহর দখ্ল কসরন। ফ্রাসন্স ইেলাসমর তবজয় পিাকা উড্ডীন হসল ধীসর ধীসর িা ইউসরাসপর তবতভন্ন 

অঞ্চসল ছতিসয় পসি।  

মেতজসদ আকো খৃ্স্টানসদর থজারদখ্ল:  

৪৯২ তহজরীর রমযান মাে মুেতলমসদর ইতিহাসে একতট দুিঃখ্-থবদনা ও থিাসকর মাে। থেতদন খৃ্স্টানরা 

মুেতলমসদর প্রেম তকবলা মেতজসদ আকো জবর দখ্ল কসর তনসয় যায়। পরবিবীসি থেনাপতি োলাহ উতযন 

আইয়ুবীর থনিৃসত্ব ৫৩৮ তহজরীর ২৭ থি রজব শুক্রবার থভাসর মুেতলমরা পুনিঃদখ্ল কসরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
28 থদখু্ন: মা‘আতরকুল মুেতলমীনা তি রমাদান, পৃ. ৫৪-৫৫।  
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