
১৭ রামাযান: বদেরর া েণ িবজেয়র সূযদয় 

► ১৭ রমজান। মােহ রমজােনর অপরাপর মাবারক িদেনর ঊে ও ইসলােমর 

ইিতহােস আজেকর িদনিটর একিট উ ল ও অিব রণীয় বিশ  িচি ত হেয় 

আেছ। রমজােনর রাজা ফরজ হেয়েছ িহজরেতর ি তীয় বছর থেক। অথাৎ 

ি তীয় িহজির সেন। আর স বছরই রমজান মােসর ১৭ তািরেখ সংঘিটত হেয়েছ 

ইসলােমর থম সত -িমথ ার পাথক কারী যু , ইসলােমর অি  র ার থম-

র রা মহাসং াম: জে  বদর, গজওয়ােয় বদর বা বদেরর যু । 

মহানবী হজরত মাহা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম নবওুয়াত াি র পর 

দীঘ ১৩ বছর অিতবািহত কেরন ম া মাকাররমায়। এরপর িতিন আ াহর 

কেুম ম ায় বসবাসরত সাহািবেদর িনেয় পযায় েম মিদনায় িহজরত কেরন। 

িহজরেতর ি তীয় বছেরই নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর নতেৃ  গিঠত 

মিদনা রা িট ম ার কােফর শি র প  থেক মিকর মুেখামিুখ হয়। 

 িসিরয়া থেক ফরার পেথ ম ার কােফরেদর একিট বািণজ  কােফলা মসুিলম 

শি র িতেরােধর মেুখ পড়ার খবর ছিড়েয় পড়েল ম া থেক এক হাজার 

কােফর সনার একিট সশ  দল মিদনা থেক ৮০ মাইল দেূর অবি ত ‘বদর’ 

ময়দােন এেস যু িত  কের। এ অব ায় মা  ৩১৩ জন সাহািবেক 

(যােদর মেধ  ম া থেক আসা মহুািজর ও মিদনায় বসবাসরত আনসাররা 

িছেলন) িনেয় বদর ময়দােনর আেরক পােশ উপি ত হন শাি  ও মানবতার নবী 

হজরত মাহা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম। 

এ িছল এক অসম যু । একিদেক সেত র পে  মা  ৩১৩ জন যা া, ায় 

িনর । সে  িট ঘাড়া, ৭০িট উট আর যুে  ব বহােরর জন  অ  কেয়কিট 

ঢাল-তরবাির। অপরিদেক সশ  ১ হাজার যা া, িমথ ার পে । তােদর িনয় েণ 

একশ’িট ঘাড়া আর ৭শ’িট উট। যু িট িবপলুভােব অসম হেলও িবকাশমান 

মসুিলম শি র জন  এ িছল অি  র ার এক মহাসং াম। সত -িমথ ার 



িস া  টানা এক লড়াই। এ যেু  আ াহ তায়ালার তম দূত মহানবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আ াহর দরবাের াথনায় লুিটেয় পেড়ন। দয় 

উজাড় কের সাহায  াথনা করেত থােকন। আেবগ, কাতরতা, ম আর 

আ েয়র এক ভুবনজয়ী চতনা থেক িতিন াথনা কের বেলন— 

এ যেু  মসুলমানেদর এই ছা  দলিট পরািজত হেল তামােক ডাকার মেতা 

আর কােনা লাক িনয়ায় থাকেব না হ আ াহ! ি য়তম ব রু ডােক সাড়া 

িদেয় মাওলােয় কিরম মসুলমানেদর িবজয় দান কেরন। এ যেু  সাহািব যা া 

শহীদ হন ১২ থেক ১৪ জন আর কােফরেদর মেধ  উ া, শাইবা, আবু 

জেহেলর মেতা শীষ কােফরসহ ৭০ জেনর মেতা িনহত হয়। বি  হয় আরও 

৭০ জন। 

বদর যেু র অভূতপূব িবজেয় মসুলমানেদর িভত দঢৃ়তর হয়। এরপরও ম ার 

কােফর ও মিদনার ই িদেদর সে  ম া িবজয় পয  উ দ, খ ক, খয়বেরর 

মেতা আরও ক’িট র য়ী যেু  মসুলমানেদর নামেত হয় বাধ  হেয়। রাসুল 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর জীব শায় ম া িবজেয়র পরও আরও 

কেয়কিট যু  সংঘিটত হয়। িক  ইসলােমর ইিতহােস ি তীয় িহজিরর ১৭ 

রমজােন সংঘিটত বদর যুে র তাৎপয সবসময়ই অনন  মিহমায় ভা র হেয় 

আেছ। বদর যুে  িনেবিদত মজুািহদ সাহািবেদর সবসময়ই গণ  করা হয় 

সবেচেয় মযাদাবান ণী িহেসেব। যােদরেক বলা হয়, বদরী সাহাবী। 

ইসলােমর অি ে র থম সকােল ধেয় আসা অ কােরর ঝেড়র মেুখ 

আ িনেবদেনর য উ ল অনুশীলন বদেরর া ের সাহািবরা কেরেছন, তার 

সে  রমজােনর আ িনয় ণ, সংযম ও আ াহর কুেমর সামেন আ িবসজেনর 

অপবূ এক সাদশৃ  িবদ মান। ইসলােম িজহাদ য কবল জেয়র জন  যু  িকংবা 

যু  িত মা  নয,় র  ও মতৃু র িবভীিষকা য িজহােদর মলূ িচ  ও চতনা 

নয,় বদেরর া ের াথনার কা া, যু কােল রাজা রেখ ধুাত থাকা আর 



শাি  ও সত  িত ার ত য় ধের রাখার মধ  িদেয় ‘বদর যু ’ তার এক উ ল 

মানিবক প উপহার িদেয়েছ।  

রমজান মনুষ  ও আ াহর দাস েক অি ে  ধারণ এবং লালন করার য িশ া 

িদেয় যায,় রাজা ফরজ হওয়ার থম বছর ি তীয় িহজিরর ১৭ রমজােন তারই 

এক চূড়া  কাশ ঘেটিছল। ইসলােমর আ ি , আ িনয় ণ, ধয, সাধনা, 

াথনা, সবা, আ িনেবদন ও সং ােমর সব অধ ায় য একই সূে  গাঁথা, তার 

এক মহান া র ি তীয ় িহজিরর এই ১৭ রমজান। বদর যেু র এই সামি ক 

িশ া িবকিশত হাক েত ক মসুলমােনর অ র ও জীবেন। 
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