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‘েতামরা কািফরেদর �মাকািবলার জন� যথাস�ব শি� ও অ�-ছাউিন 
��ত রােখা। যা �ারা �তামরা আ�াহর শ� ও িনেজেদর (বত�মান) 
শ�েদর স�� কের রাখেব এবং তােদর ছাড়া �সসব শ�েকও স�� 
রাখেব, যােদর �তামরা এখনও �চন না; িক� আ�াহ িঠকই �চেনন। 
ব�ত �তামরা আ�াহর পেথ যা িকছু ব�য় করেব, তা পিরপূণ��েপ 
�তামােদরেক িফিরেয় �দওয়া হেব। �তামােদর  �কােনা হক অপূণ� 
থাকেব না।’  

(সুরা আনফাল : ৬০)  
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‘খািলদ ইবনুল ওয়ািলদ আ�াহর �নক বা�া এবং �স আ�াহর তরবাির সমূেহর 
মধ� �থেক একিট তরবাির।’ 1 

(রাসুলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

 

 

 

‘আিম �ায় শত রণা�েন উপি�ত �থেকিছ । এই শরীের এক িবঘত পিরমাণ �ান 
�নই �যখােন িতর, তরবাির িকংবা বশ�ার আঘােতর �কােনা িচ� �নই। িক� হায়! 
আিম আজ িনেজর িবছানায় মৃত��বরণ করিছ! সুতরাং কাপু�ষেদর �চাখ�েলা �যন 
(ভেয়) ঘুিমেয় না থােক!’  

(খািলদ ইবনুল ওয়ািলদ রািদ.) 
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ভূিমকা 

খািলদ িবন ওয়ািলদ। একিট নাম। একিট ইিতহাস। ইসলামী ইিতহােসর আকােশ 
উ�ল অনন� এক ন��। সামিরক �িতভায় �থম ��ণীর একজন সামিরক 
ব�ি��। সমর-সং�া� সম� �বিশ�� এবং �ণাবলীর সমাহার িছল তাঁর মেধ�। 
তাঁর বীরে� অিভভ�ত হেয় রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক ‘আ�াহর 
উ�ু� তরবাির’ উপািধেত ভ�িষত কেরেছন।  

এই মহান বীর �সনানী সারা জীবেন �ছাট বড় �ায় শতািধক যুে� অংশ�হণ 
কেরেছন, স�ুেখ �থেক �নত�� িদেয়েছন অেনক যুে�, িক� িতিন একিট যুে�ও 
পরািজত হনিন। িতিন িছেলন অপরািজত, অ�িতেরাধ�।  সামিরক �নত�ে�র সব 
�ণাবিলই তাঁর মেধ� িবদ�মান িছল। অসীম বাহাদুির, অনুপম সাহিসকতা, উপি�ত 
বুি�, তী� �মধা, অত�িধক ি��তা এবং শ�র ওপর অক�নীয় আঘাত হানার 
ব�াপাের িতিন িছেলন অি�তীয়। 

ত�লনারিহত খািলদ িবন ওয়ািলদ রা.-এর �নত�ে� একসময় �গাটা িব� দািপেয় 
�বিড়েয়েছন মুসিলম বীর �যা�ারা। ইসলােমর আ�ান ও আেবদন ছিড়েয় িদেত, 
মাজলুমেদর সাহায� করেত এবং �ভেঙ িদেত জািলমেদর উ�ত হাত—ছুেট 
িগেয়েছন তৎকালীন পৃিথবীর সুপার পাওয়ার �সনাবািহনীর িব�ে� িজহাদ করেত। 
তাঁেদর তরবািরর ঝলকািন �দেখ কি�ত হেয় উঠত কািফরেদর অ�রা�া। 
মুহূেত�ই শি�শালী অমুসিলম রা� পদানত হেয় �যত তাঁেদর কােছ। �রাম, পারস� 
ও বাইজা�াইেনর িবপুল সংখ�ক �সনাবািহনী না�ানাবদু হেয় �গেছ খািলদ িবন 
ওয়ািলদ রা.-এর ��� বািহনীর সামেন।  

খািলদ িবন ওয়ািলদ রা.-এর জীবনীেত দুিট চিরে�র িমলন ঘেটেছ:  

এক. আরব চিরে�র জ�গত বীর� এবং দুঃসাহিসকতা। 

দুই. ইসলামী চিরে�র িব�� �চতনা ও শি�শালী সং��িতেবাধ।  

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইনিতকােলর অব�বিহত পেরই পুেরা 
মুসিলম িবে� দাবানেলর মেতা ছিড়েয় পেড় ধম�ত�ােগর মহামারী। ইসলােমর 
ভাগ�াকােশ �দখা �দয় িবপেদর ঘনঘটা। িমথ�াবাদী মুসাইলামার শি�শালী 
বািহনীেক পরািজত কের ইসলােমর মান ও শান সমু�ত রাখেত অত�লনীয় ভ�িমকা 
পালন কেরিছেলন এই সমর-নায়ক। 
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খািলদ িবন ওয়ািলদ রািদয়া�া� আন�র সমর-জীবেনর িব�ািরত িববরেণর 
পাশাপািশ ব�মান �ে� আেলািচত হেয়েছ সীমাে�র অত� �হরী মুসা�া িবন 
হািরসা শাইবানী রা., মুসিলম উ�াহর িব�� সাহাবী আবু উবাইদা রা.-সহ ঝানু 
ঝানু কেয়কজন বীর �সনানীর সংি�� িক� অনুপম বীর�গাঁথা।  

আমােদর আজেকর মুসিলম ত�ণ �জ� খািলদ িবন ওয়ািলদ রা.-এর পিরচয় 
জােন না। তাঁর িকংবদি� কারনামা স�েক� তােদর �নই �কােনা অবগিত। ইসলামী 
�চতনা ও মূল�েবাধ তােদর অ�ের �থেক �ায় অপসািরত হেয় �গেছ। খািলদ িবন 
ওয়ািলদ রা. �তা দূেরর কথা, তারা �তা রাসুলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম 
স�েক�ও জােন না!  

এই খতরনাক বা�বতার িদেক তািকেয়ই এই বইেয়র কােজ হাত �দওয়া। আিম 
চাই, বত�মান �জ� খািলদ িবন ওয়ািলদ রা.-এর সে� পিরিচত �হাক। তাঁর 
জীবনী �থেক ইসলামী সুসংহত �চতনা ও সভ� সং��িতর সু��  ধারণা এবং 
িব�াস লাভ ক�ক। পাথ�ক� �রখা �� হেয় যাক ইসলাম ও ইরিতদােদর মেধ�, 
মুসিলম ও মুনািফেকর মেধ� এবং মুিমন ও কােফেরর মেধ�।  

বইিট আপনােক িনেয় যােব ইসলামী ইিতহােসর িবজয়গাথার �ণ�ীল ইিতহােসর 
পটভ�িমেত। �যন �শরীের ঝাঁিপেয় পড়েবন উ�াল রণা�েন। আ�াহর উ�ু� 
তরবািরর িব�ািরত জীবনকথায় আপনােক �াগতম। 

হাসানাহ পাবিলেকশন। '�� িচ�া �� �কাশ' এই ��াগান বুেক ধারণ কের 
এিগেয় যাে�। তােদর বইেয়র সংখ�া এখন অেনক। পাঠক মহেল ইেতামেধ� 
ব�াপক জনি�য়তা অজ�ন কের িনেয়েছ। তােদর উে�শ� সফল �হাক, অবািরত 
থাক�ক তােদর জনি�য়তা, কবুল �হাক তােদর �খদমত--এই কামনা।  

পিরেশেষ, মানুষ মা�ই ভ�ল কের। নবীগণ ব�তীত সকল মানুষই ভ�েলর আওতায়। 
এই ভ�ল আেরা মারা�ক আকার ধারণ কের, যখন তা হয় উ�াহর ��� 
স�ানেদর �বলায়। তাই স�ািনত পাঠক বরাবর এই আেবদন থাকেব �য, 
সাহাবােয় �করােমর ব�াপাের যিদ অসংগত �কােনা শ�ও ব�বহািরত হেয় থােক, 
তেব তা তােদর ব�ি�ে�র ওপর না িনেয় পুেরা দায়ভার �লখেকর ওপর চািপেয় 
িদেবন এবং �লখকেক এই িবষেয় অবগত কের বািধত করেবন। এবং পুেরা 
মুসিলম উ�াহেক িনেজেদর �দায়ায় �রণ রাখেবন। 

ইিলয়াস আশরাফ 
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�থম অধ�ায়   

বিন মাখজুেমর নওেজায়ান 
 

‘আিম �তামােক িবচ�ণ মেন কির। �তামার িবেবক �তামােক কল�ােণর 
পেথই িনেয় যােব বেল আিম কামনা কির।’ (রাসেুল আরািব সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�াম)2 

 

 

 

2. মাগািযল ওয়ািকিদ, ২/৭৪৯ (দা�ল আলািম, �ব�ত 



14   খািলদ ইবনুল ওয়ািলদ রা.    

 

 জ� ও �শশব  

খািলদ িবন ওয়ািলদ। ৫৯৭ ি��াে� িহজরেতর ২৫ বছর পূেব� মাখজুম �গাে� 
জ��হণ কেরন।  িপতা ওয়ািলদ িবন মুিগরা িছেলন ক�রাইশ �গাে�র একজন 
সদ�ার ও বদান� ব�ি�। তার উপািধ িছল ওয়ািহদ তথা অনন�। তার মৃত��র পর তার 
স�ােন ক�রাইশবাসী তােক এই উপািধেত ভ�িষত কের। ক�রাইেশর স�া� 
পিরবােরর রীিত অনুযায়ী জে�র িকছুিদন পর খািলদেক আরেবর এক �ামীণ 
�গাে� পািঠেয় �দওয়া হয়। সারাজীবন িতিন �য সু�া�� ও শারীিরক উপেযািগতা, 
স�মতা উপেভাগ কেরেছন, তার �পছেন ম� আবহাওয়া ও উৎক�� খাদ� �হেণর 
িছল বেড়া অবদান। দুধপান �শেষ িনয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়েস িতিন তার বাবা-
মােয়র কােছ িফের ম�ায় আেসন।  

খািলদ বাল�কােল একবার হালকা �িটবসে� আ�া� হন। তেব এিট আ�া� 
মানুেষর �চহারা-সুরত ও �সৗ�েয� �য দাগ ও িচ� এঁেক যায়, খািলেদর ��ে� �স 
িনেজর �কােনা িচ� রাখেত স�ম হয়িন। তাই িতিন িনেজর �সৗম�কাি� ও 
�কামনীয় মুখ� �ারা আরব উপ�ীেপর ত�ণীেদর মেন টান বা আ�হ সৃি� করেত 
স�ম িছেলন। খািলদ িছেলন এক �ভাবশালী �নতার �ছেল। তার বাবা 
ওয়ািলেদর িছল ক�রাইশ �নতােদর মােঝ �চ� দাপট। যার দ�ন িতিন একাই 
একবছর কাবার �পাশাক পরােতন, আর বািক ক�রাইশরা সকেল িমেল এক বছর 
কাবার �পাশাক পরাত। তাই তা�েণ� পদাপ�েণর সােথ সােথ তার মােঝ িকছুটা 
অহিমকা জায়গা কের �নয়। 3 খািলেদর মােয়র নাম িছল আসমা ও লুবাবাত�স 
সুগরা। িতিন িছেলন হািরস িবন হারেবর �মেয় এবং বিন আ�ােসর �ধান নারী 
উে� ফজল ও রাসুেল আরািব সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �ী মাইমুনা রা.-
এর �বান। রাসুেলর মিহমাি�ত বংশধারা ও বনু মাখজুেমর বংশধারা ক�রাইশ 
�গাে�র পূব�পু�ষ মুররা িবন কাব নামক পু�েষর সােথ িগেয় এক �মাহনায় িমিলত 
হয়।4  

 

3. আস-িসরাত�ল হালািবয়া, ১/৩৪৭ 
4. জাওয়ািমউস িসরাহ িল-ইবিন হাযম, ৩ 
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বনু মাখজুম হেলা ইসলামপূব� ক�রাইেশর সব� স�ািনত দশিট উপেগাে�র একিট। 
এ �গাে�র ওপর যুে�র সময় তাঁবু ও �ঘাড়া পিরচালনার দািয়� িছল। অথ�াৎ, 
তারা তাঁবু �তির কের �সখােন বািহনীর সর�ামািদ সংর�ণ করত এবং যুে�র 
ময়দােন অ�ােরাহী বািহনীর �নত�� িদত। ক�রাইেশর মােঝ বনু মাখজুেমর ময�াদা ও 
অব�ান �� করার জন� এই একিট িবষয়ই যেথ� �য, তৎকালীন কাবার চার 
ভােগর এক ভাগ তারা একাই বািনেয়েছ; তথা �কেন আসওয়াদ ও �কেন 
ইয়ামািনর মধ�বত�ী �গাটা অংশ। আর বািকট�ক� পুেরা ক�রাইশ িমেল বািনেয়েছ। 

খািলেদর িপতা ওয়ািলদ পুে�র লালন-পালেনর দািয়� �নন এবং তার মেধ� 
আরেবর যাবতীয় �শংসনীয় �ণাবিল িবকিশত করার জন� িনেজর ঐকাি�ক �চ�া 
ব�য় কেরন। বীর�, �ঘাড়সওয়াির, দয়া, আ�ময�াদােবাধ, উদারতা  ও িবচ�ণতার 
�েণ �নাি�ত কের �তােলন। খািলদ বাল�কােলই অ�ােরাহণিবদ�া আয়� কেরন। 
অিত �ত বনু মাখজুেমর �সরা অ�ােরাহীেদর খাতায় নাম িলিখেয় �নন। িতিন 
�ঘাড়া িবষেয় এতটাই দ�তা অজ�ন কেরন �য, অনুশীলন করােনার জন� তােক 
�ছােটা একিট �ঘাড়া �দওয়া হেতা এবং �সটােক িতিন যথাযথ �িশ�েণর মাধ�েম 
আেরাহণ ও যুে�র উপেযাগী কের ত�লেত স�ম িছেলন। পাশাপািশ আমরা জািন, 
তৎকালীন আরেব একমা� �ঘাড়াই বাহন-জ� িছল না; বরং এর সােথ ম�ভ�িমর 
জাহাজ উেটর ব�বহারও িছল ব�াপক। আর �ভাবতই �য ব�ি� অ�ােরাহেণ দ�তা 
অজ�ন করত, তার জন� উট চালনা হেতা আরও সহজ। সুতরাং, খািলদ িবন 
ওয়ািলেদর িনকট তৎকালীন সকল বাহনজ� ব�বহােরই ব�াপক দ�তা িছল বেল 
অনুমান করা যায়। এ ছাড়া অ�ােরাহণ দ�তার পাশাপািশ িতিন তৎকােল �চিলত 
যাবতীয় অ� ব�বহােরর সমরিবদ�াও অজ�ন কেরন। �তগামী �ঘাড়ার িপেঠ বেস 
িতর িনে�প করা িছল তার িবেশষ �বিশ��। অনু�প ��যুে� লড়াইেয়র জন� 
অ�ােরাহেণ বা পদািতক�েপ উভয়ভােব তরবাির ব�বহােরও পট� িছেলন।   

খািলদ �যৗবেন পদাপ�ণকােল তার উ�তা িছল ছয় ফ�েটর �চেয়ও �বিশ। �শ� 
কাঁধ, চওড়া বুক, মজবুত বা�, সুঠাম �দহ ও িচকন �কামরিবিশ� িছেলন। ঘন দািড় 
তার �চহারােক আরও �পৗ�ষদী� কের ত�লত; �যন ভয়ংকর এক িসংহ। এ রকম 
একজন ব�ি� ম�াবাসীর িনকট ি�য়, স�ািনত ও মলূ�ায়েনর অিধকারী হেব, 
এেত আ�য� হওয়ার িকছু �নই। খািলেদর িতন ভাই ও দুই �বান িছল। ভাইেদর 
নাম যথা�েম_ (তার িপতার নােম) ওয়ািলদ, উমারা ও আবেদ শামস। আর 
�বােনরা হেলন ফািখতা ও ফািতমা।  
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খািলেদর িপতা ওয়ািলদ অেনক ধনাঢ� ব�ি� িছেলন।5 তাই জীিবকার তািগেদ 
খািলেদর কাজকেম� িল� হওয়ার �েয়াজন পেড়িন। সুতরাং িতিন অ�ােরাহণ এবং 
যু�িবদ�ায় পারদিশ�তা অজ�েন �বৃ� হন। এবং স�েদর এই ঐ�েয�র কারেণই 
খািলদ �েগাে� দানশীলতা ও উদারতার �েণ �নামধন� হেয় ওেঠন। খািলদ 
একািধকবার শােম ব�বসায়ী কােফলার সে� সফর কেরন। এই সেুযােগ িতিন 
�সখানকার বেড়া বেড়া বািণিজ�ক এলাকা ঘুের �দেখন এবং �সখােন অব�ানকারী 
পারিসক, �রামানীয়, নাবাতীয় ও গাসসানীয় আরবেদর সােথ সা�াৎ কেরন। 
খািলেদর অেনক ভাই-ব�� ও সািথ-স�ী িছল, যারা একসােথ িশকার ও 
�ঘাড়সওয়াের অংশ�হণ করত। একসােথ কিবতাবৃি� ও মদপােনর আসর জমাত। 
তার িবেশষ স�ীেদর মেধ� িছল, আমর িবন আস, আমর িবন িহশাম (আবু 
জােহল) এবং তার �ছেল ইকরামা �মুখ।  

ওয়ািলদ তার স�ানেদর �ধু অিভভাবকই িছেলন না; বরং তােদর সামিরক 
�িশ�কও িছেলন। তার কােছই খািলেদর সামিরক িশ�ার হােতখিড় হয়। 
ম�ভ�িমেত কীভােব �ত ছুটেত হয়, কীভােব শ�র ঘাঁিটর িনকেট িগেয় হামলা 
করেত হয়, এ�েলা িতিন িপতা ওয়ািলেদর কােছই িশেখেছন। অনু�প আকি�ক 
আ�মণ, শ�র উদাসীনতার সময় হামলা এবং পলায়েনা�ুখ হেল তােক ধাওয়া 
করার প�িত ও �কৗশলও তার কােছই র� কেরেছন। 

খািলদ পিরণত বয়েস �পৗঁছার সােথ সােথ তার একমা� ধ�ান�ােন পিরণত হয় 
যু� ও সমরকায�। তার অ�েরর গভীের সব�দা রণবাদ� বাজেত থােক। এভােব তার 
িচ�া-�চতনােক িঘের �নয় সমরেযাগ�তার �কাশ, িবজয় অজ�ন হেয় ওেঠ তার 
একমা� বাসনা। আবার তার মানিসক ও শারীিরক �যাগ�তাও িছল তার পিরপূণ� 
অনুক�েল। ত�মুল যুে�র �ভতর ি��গিতেত �েবেশর �িত আক�� হেয় থােক তার 
�দয়। মানুেষর মূল�ায়ন ও িব�েয়র �ক�িব�ু হওয়ার জন� সামেন �থেক �নত�� 
িদেয় িবশাল িবজয় িছিনেয় আনেত হেয় ওেঠন ব�পিরকর। �চ�র র�পাত, িবজয় 
ও রণে�� হেয় যায় তার একমা� অিভলাষ।  আর সবেচেয় বেড়া কথা হেলা, 
তার এই অিভলাষ ও �যাগ�তার সােথ তার ভাগ�ও িছল সু�স� এবং তার 
অনুক�েল।   

 

5. ইবেন িহশাম, ১/৩৬১ 
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রাসুেল আরািব মুহা�াদ িবন আবদু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ওপর 
যখন ওিহ অবতীণ� হয়, তখন খািলেদর বয়স িছল চি�শ বছর। �সই ��র সমেয় 
রাসুেলর দেল এেস শািমল হওয়ার �সৗভাগ� তার হয়িন; বরং নত�ন �ীেনর �িত 
তার িপতা ও �গাে�র অব�ােন �থেক শ�তা ও িবে�ষ �পাষেণ অটল থােকন। 
খািলেদর িপতা ওয়ািলেদর ইসলাম �ত�াহােরর কারণ িছল িমথ�া গব� ও অহিমকা। 
িতিন �চ� �িতি�য়া িনেয় িচৎকার কের বেলিছেলন, ‘নবুয়ত �কন মুহা�ােদর 
ওপর আসেব, আমার ওপর �কন নয়?! অথচ আিম ক�রাইেশর মােঝ ময�াদা ও 
বয়েস বেড়া! অনু�প সািকফ �গাে�র �নতা ইবেন মাসউদও �তা িছল! আমরা 
যারা িকনা (ম�া ও তােয়েফর ন�ায় বৃহৎ) দইু এলাকার অত�� স�ােনর 
অিধকারী ব�ি�!’ 
  
ওয়ািলেদর এই কথার পিরে�ি�েতই তার িদেক ইি�ত কের ক�রআেনর িনে�া� 
আয়াত নািজল কের আ�াহ তায়ালা বেলন,  
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‘তারা বেল, এ ক�রআন দুই জনপেদর (অথ�াৎ, ম�া ও তােয়েফর) 
�কােনা এক বেড়া ব�ি�র ওপর নািজল হেলা না �কন?’ (সুরা জুখ�ফ : ৩১) 

রাসুেল আরািব সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম ম�া �ছেড় ইয়াসিরব তথা মিদনায় 
িহজরত করার িতন মাস পর ওয়ািলেদর মৃত�� ঘিনেয় আেস। তখন িতিন তার 
�ছেলেদর �ডেক এেন বেলন, ‘স�ােনরা আমার, আিম �তামােদর িতনিট িবষেয়র 
অিসয়ত কের যাি�, এ�েলা বা�বায়েন �তামরা অবশ�ই য�বান হেব : ১. 
(খুজায়া �গাে�র সােথ) আমার বংশীয় �� আেছ, �তামরা আমার প� �থেক এর 
�িতেশাধ �নেব। আিম জািন তারা �দাষী নয়, তথািপ আমার আশ�া হয়, 
আজেকর পর �তামােদর িতর�ার করা হেব (তাই �তামরা লড়েব)। ২. সািকফ 
�গাে�র সােথ আমার ভােগ স�েদর �য মুনাফা আসেব, �তামরা তােদর �থেক 
তা আদায় করেব। ৩. আব ুউজাইিহেরর সােথ আমার িকছু �বাঝাপড়া রেয় �গেছ। 
�স ওয়ািলেদর �মেয়েক িবেয় কেরেছ। িক� তােক তার বাবার বািড়েত না পািঠেয়ই 
�ছেড় িদেয়েছ।’   
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ওয়ািলদ অিসয়ত �শষ কেরই �শষ িন�াস ত�াগ কের। তােক ক�রাইেশর িবিশ� 
�নতােদর ন�ায় িবেশষ �শাভাযা�ায় িবদায় �দওয়া হয়।6 

িপতার মৃত��পরবত�ী িকছু বছর খািলদ ম�ায় ি�র ও শা�ভােব কািটেয় �দন। িপতা 
�থেক �া� স�দ িনেয় িশ� জীবনযাপন কেরন। একিট িবরাট ব�বসায়ী 
কােফলার সােথ �থেম শাম, অতঃপর বুসরায় সফর কেরন। এই বুসরাই ওই 
শহর, কেয়ক বছর পর �যখােন তার আগমন ঘটেব িবজেয়র উে�েশ�। 

 

 

 
6. উে�খ�, ওয়ািলেদর উ�রসূিররা তার অিসয়ত অ�ের অ�ের পালন কেরিছল। (িসরােত ইবেন িহশাম, 
২/৫২) 


