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ভূদমকা 
 

মিীনার মসদজি। ফজনরর সালাত হশষ  নয়নছ। সা াবীগণনক রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম দজনজ্ঞস করনলন, ‘‘হতামানির মনযয আজ হক 
হরাযা হরনিনছ? হক কু্ষযাতমনক িাবার িাইনয়নছ? হক হরাগী হিিনত দগনয়নছ?’’ 
হিিা হগল, সবই আবু বকর কনরনছন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লাম বলনলন: ‘‘একজন মানুনষর মানে এত ভাল গুণ একদত্রত  নত 
পানর না হস জান্নাতী  ওয়া ছাড়া।” 
 যিন মুসদলমগণ আটদত্রশ জননর একদট হছাট িল, আবু বকর িাইনলন 
প্রকানশয ইসলাম প্রিার করনত। অননক অনুনরানযর পর রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লাম রাজী  নলন। সকনল দমনল কা‘বায় প্রনবশ করনলন ও 
দবদভন্ন হকানণ অবস্থান দননলন। প্রেনমই আবু বকর উনে িাাঁড়ানলন, উপদস্থত 
হলাকনির ইসলানমর প্রদত ডাকনলন। দতদনই প্রকানশয আল্লা  ও তাাঁর রাসূনলর 
প্রদত আহ্বানকারীনির প্রেম। 
মুশদরকরা হরনগ দগনয় আবু বকর ও অনযানয মুসদলমনির উপর োাঁদপনয় পড়ল, 
এনলাপাোদড় মারনত লাগল, পাের ছুাঁড়নত লাগল। আবু বকরনক হমনর শুইনয় 
হফলল। অনিতন অবস্থায় পদরবানরর হলাকজন তাাঁনক বাদড়নত দননয় হগল। 
 রানত্র জ্ঞান দফনর এনল প্রেনমই দতদন জাননত িাইনলন রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম হকমন আনছন? তাাঁর মা িাবার দননয় এনলও 
দতদন হিনলন না। দনজ হিানি রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর 
অবস্থা না হিিা পযমন্ত দতদন িানবন না বনল দস্থর করনলন। 
তিন তাাঁনক িারুল আরকানম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর কানছ 
দননয় যাওয়া  ল। তাাঁর অবস্থা হিনি তাাঁনক বুনক জদড়নয় যনর রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম হকাঁনি হফলনলন। 
 আনরা একবার, কা‘বার  ারাম শরীনফ সালাত আিানয়র সময় 
কুরাইশনির হনতৃস্থানীয় এক বযদি উকবা ইবন আবু মু‘ঈত্ব রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর গলায় িাির হপাঁদিনয় সনজানর টান দিল। শ্বাসরুে  নয় 
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দতদন মাদটনত পনড় হগনলন। আবু বকর হিৌনড় এনস তাাঁর গলা হেনক িাির 
িুনল দিনলন আর বলনলন: ‘‘তুদম দক এমন একজন হলাকনক হমনর হফলনত 
িাও, দযদন শুযু বনলন একমাত্র আল্লা  ছাড়া সদতযকার হকাননা ইলা  হনই?’’ 
 ইদনই  নেন প্রেম প্রাপ্ত বয়স্ক মুসদলম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। 
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর ঘদনষ্ঠ বনু্ধ, নবুওয়াত লানভর পর 
প্রেম যাাঁনক দতদন ইসলানমর দিনক ডানকন। ইসলানমর িাওয়াত পাবার সানে 
সানে দতদন তা গ্র ণ কনরন এবং মৃতুয পযমন্ত তানত অদবিল দছনলন। তাাঁর 
সম্পনকম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বনলনছন: আদম যানকই 
ইসলানমর িাওয়াত দিনয়দছ একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রনতযনকর মনযয দকছু না 
দকছু দিযার ভাব লক্ষয কনরদছ। 
 পুরুষনির মনযয রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর সবনিনয় 
হবদশ ভালবাসার পাত্র দছনলন দতদন। 
আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পদরিয় 
 তাাঁর নাম আবু্দল্লা । কারও মনত আদতক, যানক (জা ান্নাম হেনক) মুি 
করা  নয়নছ। তাাঁর বংশযারা ছয় পুরুষ উপনর রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর বংশযারার সানে দমদলত  নয়নছ। দতদন বযবসা করনতন, প্রিুর 
সম্পনির মাদলক দছনলন দতদন। 
 জাদ দলয়ার সমনয় দতদন কুরাইশনির একজন হনতা দছনলন। পরামশম-
িাতা, জনদপ্রয় এবং দবদভন্ন দবষনয় দবনশষজ্ঞ- দবনশষ কনর নসব বা 
বংশসংক্রান্ত জ্ঞানন দতদন পারিশমী দছনলন। তাাঁর সম্পনকম কুরাইশনির একজন 
হনতৃস্থানীয় বযদি ইবন আি-িানগনার মন্তবয দছল: আপদন আত্মীয়তার সম্পকম 
রক্ষা কনরন, সৎ, অভাবীনির স ায়তাকারী, অদতদে পরায়ণ, দবপনি 
সা াযযকারী। হস এই মন্তবয কনরদছল যিন কুরাইশনির অতযািানর আবু বকর 
মক্কা হছনড় িনল যাদেনলন। ইবন আি-িানগনা তাাঁনক হযনত হিয় দন, দনরাপত্তা 
দিনয় দফদরনয় এননদছল এই শনতম হয দতদন প্রকানশয সালাত আিায় করনবন না 
ও কুরআন দতলাওয়াত করনবন না। তাাঁর মন দছল অতযন্ত নরম। সালাত ও 
কুর‘আন দতলাওয়ানতর সময় দতদন কাাঁিনতন, মুশদরকনির মদ লা ও দশশুরা 
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তানত আকৃষ্ট্  নতা। দকছুদিন শতম মনন িলনলও পনর আবু বকর তার দনরাপত্তা 
প্রতযািযান কনরন। 
 আবু বকর দছনলন  ালকা পাতলা গড়নলর। তাাঁর দতন কনযা ও িুই 
পুত্র দছল। হছাট হমনয় আনয়শানক দতদন বালযকানলই রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর সানে দবনয় দিনয়দছনলন। আর অনয িুই কনযা আসমা ও 
উম্ম কুলসুনমর দবনয়  য় জান্নানতর সুসংবািপ্রাপ্ত িুই সা াবী যুবানয়র ও 
তাল ার সানে-যাাঁরা একসানে োকনতন ও একসানে মারা যান। 
 আবু বকর কিননাই মূদতমপূজা কনরন দন, মিপান কনরন দন। দতদন 
মনন করনতন এটা সম্ভ্রম ও দবনবিনাদবনরাযী। সনতযর প্রদত তাাঁর অন্তর আনগ 
হেনকই উনু্মি দছল। ইসলাম আসার পর দতদন সবদকছুর উপর তা পছন্দ 
করনলন এবং সমূ্পণম ও পদরপূণমভানব তানত প্রনবশ করনলন। 
 জান্নানতর সুসংবািপ্রাপ্ত িশজন সা াবীর মনযয পাাঁিজনই তাাঁর আহ্বানন 
সাড়া দিনয় ইসলাম গ্র ণ কনরন। 
তাাঁর িানশীলতা 
 ইসলানমর জনয দতদন তাাঁর সমস্ত সম্পি ওয়াকফ কনর দিনয়দছনলন। 
তা দছল িদল্লশ  াজার দিনার (মতান্তনর দির াম)। কুরাইশনির হযসব িাসিাসী 
ইসলাম গ্র নণর কারনণ দনযমাদতত  দেল, এ অেম দিনয় দতদন তানির মুি কনর 
হিন। এনিরই একজন  নলন দবলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু- ইসলানমর প্রেম 
মুয়াযদযন। 
 দবলালনক তার মাদলক উমাইয়া মরুভূদমর তপ্ত বালুনত প্রির হরৌনে 
দিৎ কনর বুনক পাের দিনয় শুইনয় রািত। আর দতদন শুযু বলনতন: আ াি, 
আ াি। 
 আবু বকর পাাঁি উদকয়া স্বণম দিনয় তানক দকনন দননয় মুি কনর হিন। 
আনরা নানাভানব আল্লা র রাস্তায় দতদন তাাঁর সম্পি বযয় কনরন। রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বনলনছন: 
‘‘আদম প্রদতদট মানুনষর ই সান পদরনশায কনরদছ। দকন্তু আবু বকনরর 
ই সানসমূ  এমন হয তা পদরনশায করনত আদম অক্ষম। তার প্রদতিান আল্লা  
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হিনবন। তার অেম আমার উপকানর হযমন এনসনছ, অনয কানরা অেম হতমন 
আনসদন।” 
 সা াবানির জনয দতদন দছনলন মুি স্ত, উিার। তাবুনকর যুনে দতদন 
তাাঁর সমস্ত সম্পি িান কনরদছনলন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম 
যিন তাাঁনক প্রশ্ন কনরদছনলন: 
“হতামার পদরবানরর জনয দক হরনি এনসছ?’’ 
দতদন তিন উত্তর দিনয়দছনলন: ‘‘তানির জনয আল্লা  ও তাাঁর রাসূলই যনেষ্ট্।”  
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বদণমত একদট  ািীনস এনসনছ হয, রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বনলনছন: 
‘‘হয বযদি আল্লা র রাস্তায় হকাননা বস্তুর এক হজাড়া িান করনব, তানক 
জান্নানতর হকাননা একদট িরজা হেনক ডানক  নব, ‘হ  আল্লা র বান্দা, এদট 
উত্তম।’ সালাত আিায়কারীনক সালানতর িরজা হেনক ডাকা  নব, 
দজ ািকারীনক দজ ানির িরজা হেনক ডাকা  নব, সািাকাকারীনক সািাকার 
িরজা হেনক ডাকা  নব এবং দসয়াম পালনকারীনক দসয়ানমর িরজা হেনক 
ডাকা  নব। আবু বকর দজনজ্ঞস করনলন: কাউনক দক সব কয়দট িরজা হেনক 
ডাকা  নব, ইয়া রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম!’’ 
‘‘ যাাঁ, এবং আদম আশা কদর তুদম তানির একজন, হ  আবু বকর।” 
আদিরানতর কলযানণর কানজ, আল্লা র সন্তুদষ্ট্ অজমননর বযাপানর আবু বকর 
দছনলন অগ্রগামী। 
 ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনলনছন : ঈমাননর হক্ষনত্র আবু বকনরর ঈমান 
অনয সকল উম্মানতর ঈমান একদত্রত করনল যা  য়, তার হিনয় হবদশ। 
 আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বদণমত একদট  ািীনস এনসনছ  হয, 
আবু বকর  নবন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর উম্মনতর মনযয 
প্রেম জান্নানত প্রনবশকারী। 
আবু বকনরর বীরত্ব 
 আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বনলনছন হয, হেষ্ঠ বীর  নেন আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। বিনরর যুনে দতদন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর সানে দছনলন, উনু্মি তনলায়ার দননয় তাাঁনক পা ারা দিনয়নছন। হস 
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সময় কাদফরনির বাদ নী দছল মুসদলমনির দতনগুণ। এই যুনে যিন মুসদলম 
বাদ নী কাদফর হসনািনলর মুনিামুদি  য়,  রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লাম পরামশম িাইনল প্রেনমই িাাঁড়ান আবু বকর। 
 আবু বকনরর পুত্র আবিুর র মান দছনলন কুরাইশনির পনক্ষর হযাো। 
পরবতমীনত মুসদলম  নয় দতদন হসদিননর ঘটনা বলদছনলন। দতদন িূনর িূনর সনর 
োকদছনলন হযন আবু বকর তাাঁর সামনন না পনড়ন। দকভানব দতদন তাাঁর 
দপতানক আঘাত করনবন? আবু বকর শুনন বলনলন: ‘‘আদম হতা হতামানক 
িুাঁজদছলাম, সামনন হপনলই  তযা করতাম।” দতদন এটাই বুদেনয় দিনলন হয 
একজন মুদমননর কানছ আল্লা র সন্তুদষ্ট্ ও ভালবাসা সকল মানদবক হেন র 
উপনর। 
 যুেনক্ষনত্র শত্রুনির প্রদত কনোর  নলও দতদন দছনলন অতযন্ত হকামল 
হৃিনয়র অদযকারী। হসজনয বিনরর যুেবন্দীনির বযাপানর মতামত িাওয়া  নল 
দতদন তানির  তযা না কনর মুদিপণ হনওয়ার পনক্ষ দছনলন। মুসদলমনির 
তিনকার আদেমক অবস্থাও তাাঁর দবনবিনায় দছল। 
 বলা  নয়নছ-বিনরর সা াবীরা সবমনেষ্ঠ, আর বিনরর হফনরশতারা অনয 
হফনরশতানির হিনয় হেষ্ঠ। কারণ এই যুে দছল ইসলানমর দটনক োকার যুে, 
সতয হেনক দমেযানক পৃেক করার যুে। 
 ওহুনির যুনের এক পযমানয় সকনলই পাদলনয় দগনয়দছল। আবু বকরই 
প্রেম দফনর এনসদছনলন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর কানছ। 
দতদন দছনলন রাসূনলর মুিপাত্র। তাাঁর  নয় দবদভন্ন হগাত্র, প্রদতদনদয ইতযাদির 
সানে কো বলনতন। 
তাাঁর জ্ঞান 
 সা াবানির মনযয কুরআনন সবনিনয় হবদশ জ্ঞান দছল তাাঁর। দবদভন্ন 
ঘটনায় আমরা এর প্রমাণ পাই -যার একদট  নে রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর পর দবদভন্ন হগানত্রর যাকাত দিনত অস্বীকার করার ঘটনা। 
হস সময় দতদন বনলদছনলন: ‘আল্লা র কসম, হয সালাত ও যাকানতর মনযয 
পােমকয করনব, আদম তার দবরুনে  যুে করনবা, যদি তারা রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর সময় দিত এমন একদট উনটর গলার রদশও দিনত 
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অস্বীকার কনর।” অেি তিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত সা াবীরাও তানির 
দবরুনে কনোর  নত ইতস্তত করদছনলন। 
 ইসলামনক দতদনই সব হিনয় ভাল বুনেদছনলন-এ ঘটনা তারই প্রমাণ। 
মৃতুযর পূনবম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বনলদছনলন:  আল্লা  তাাঁর 
এক বান্দানক হবনছ হনয়ার এিদতয়ার দিনয়নছন -িুদনয়া অেবা আল্লা র কানছ 
যা আনছ, হস আল্লা র কানছ যা আনছ তানকই হবনছ দননয়নছ। এ কো হয 
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর পূবমাভাব, তা একমাত্র আবু 
বকরই বুেনত হপনর হকাঁনিদছনলন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম 
আনরা বনলদছনলন: 
“আদম যদি কাউনক আল্লা  ছাড়া বনু্ধ দ সানব গ্র ণ করতাম, তা নল হস  ত 
আবু বকর; দকন্তু এ ছাড়া ইসলানম রনয়নছ ভ্রাতৃত্ব ও প্রীদতর বন্ধন। আবু 
বকনরর িরজা ছাড়া মসদজনি প্রনবনশর আর সকল িরজা বন্ধ কনর িাও।” 
 দতদন স্বনের বযািযা হিওয়ার দবষনয় িক্ষতা অজমন কনরদছনলন। তাাঁর 
িুতবা দছল সারগভম, ভাষাশশলী িমৎকার। মানুষনক দকভানব তার বুদের স্তর 
অনুযায়ী আল্লা র দিনক ডাকনত  নব সুন্দরভানব, তাাঁর কানছ হস দশক্ষা আমরা 
হপনত পাদর। 
 হুিায়দবয়ার সদন্ধর সময় সকল সা াবা মনকু্ষন্ন দছনলন আবু বকর 
ছাড়া। আল্লা  ও তাাঁর রাসূনলর প্রদত পদরপূণম দবশ্বাস ও দনভমরা হেনক হযটা 
এনসনছ। পরবতমীনত আল্লা  তা‘আলা সূরা ফাত  -এ জাদননয়দছনলন হয, তা 
দছল এক সুস্পষ্ট্ দবজয় এবং সকনলই পনর তা বুেনত হপনরনছন। 
মক্কা দবজনয়র পর নবম দ জরীনত প্রেম ইসলামী  জ্জ পালননর সময় তাাঁনক 
 নজ্জর আমীর দ সানব দননয়াগ হিওয়া  য়। 
 নবীরা হযিানন মারা যান, হসিাননই তাাঁনির কবর হিওয়া  য় একো 
আবু বকরই জাদননয়নছন এবং এভানব হকাোয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর কবর  নব হস দবতনকমর অবসান ঘনটনছ। আর নবীরা যা হরনি 
যান মৃতুযর পর, তা সািাকা, তা মীরাস দ সানব বদিত  য় না-একোও আবু 
বকনরর কাছ হেনকই সবাই হজনননছ, যিন ফাদতমা রাদিয়াল্লাহু আন া দপতার 
মৃতুযর পর মীরাস িাবী কনরদছনলন। 
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আবু বকনরর জীবননর দকছু ববদশষ্ট্য, যা তাাঁনক অনযনির হিনয় আলািা ভানব 
দিদননয় হিয়: 
দমরাজ 
 তানয়ফ হেনক হফরার পর এক রানত্র আল্লা র হুকুনম দজবরাইল 
আলাইদ স সালাম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লামনক কা‘বা হেনক 
মসদজিুল আকসায় দননয় হগনলন বুরাক নানমর এক বা নন কনর। হসিানন 
দতদন সকল নবীনির ইমাম দ সানব িু’রাকাত সালাত আিায় কনরন। তারপর 
তাাঁনক দননয় যাওয়া  য় আসমানন উপনর। প্রদত আসমানন দবদভন্ন নবী রাসূনলর 
সানে তাাঁর হিিা  য়। তারপর তাাঁনক আল্লা র কানছ দননয় যাওয়া  য়, হসিানন 
মু াম্মানির উম্মানতর উপর পাাঁি ওয়াি সালাত ফরয কনর হিওয়া  য়। তাাঁনক 
জান্নাত ও জা ান্নাম হিিাননা  য়। 
 এমন এক সময় এ ঘটনাদট ঘনট যিন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর সবনিনয় বড় পৃষ্ঠনপাষক িািা আবু তাদলব মারা দগনয়নছন এবং 
তার স্ত্রী িাদিজা মারা দগনয়নছন, মক্কাবাসীর অতযািার িরনম হপৌঁনছনছ। 
তানয়ফবাসীর কানছও দতদন হকাননা রকম সা াযয হতা পানই না, বরং রিাি, 
অপমাদনত  নয়নছন। এটা আল্লা র পক্ষ হেনক তাাঁর রাসূনলর জনয মস্ত বড় 
এক অনুগ্র  দছল। যা তাাঁর রাসূনলর অন্তরনক প্রশান্ত ও শদিশালী কনর 
হতানল। 
 পরদিন সকানল ঘটনাদট শুনন অনননকরই দিযা-িন্দ হিিা দিল,  অননক 
মুসদলমই অদবশ্বাস কনর কাদফর  নয় হগল। হলানকরা আবু বকরনক দজজ্ঞাসা 
করল: তুদম দক শুননছ হতামার বনু্ধ দক বলনছ? হস বলনছ হয হস গতরানত 
কা‘বা হেনক হজরুজানলনমর আল-আকসা মসদজনি দগনয়নছ, সালাত আিায় 
কনরনছ, তারপর মক্কায় দফনর এনসনছ। 
 আবু বকর বলনলন: উদন যদি একো বনল োনকন, তা নল দনশ্চয়ই তা 
সতয। আদম হতা এর হিনয়ও আশ্চযম দবষয় দবশ্বাস কদর হয তাাঁর উপর আল্লা র 
কাছ হেনক ও ী আনস। 
 তারপর দতদন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর কানছ দগনয় 
বযাপারদট সম্পনকম দজজ্ঞাসা করনলন। যিন দতদন জাননত পারনলন হয সদতযই 
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রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লামনক আল্লা  বাইতুল মুকাদ্দাস ও হসিান 
হেনক দননজর কানছ দননয় দগনয়দছনলন, আবু বকর বলনলন: আপদন দেকই 
বনলনছন। আদম  সাক্ষয দিদে আপদন দনিঃসনন্দন  আল্লা র রাসূল। তিন 
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বলনলন:  
“আবু বকর, তুদম দসদ্দীক।” 
 এভানবই আবু বকর ‘দসদ্দীক’ দ সানব িযাদত লাভ করনলন। নবী 
রাসূলনির পনরই দসদ্দীনকর মযমািা। রাসূলুল্লা  যদি দকছু বনল োনকন, তনব তা 
সদতয-আবু বকনরর কো হেনক আমরা  ািীনস যািাইনয়র এই মূলনীদতদট পাই। 
দ জরত 
 আনয়শা রাদিয়াল্লাহু আন া বনলনছন হয রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লাম সাযারণত সকানল বা সন্ধযায় তাাঁনির বাড়ীনত আসনতন। একদিন 
দতদন িুপুনর এনলন এমন একটা সমনয় হয হবাো যাদেল গুরুত্বপূণম দকছু ঘটনত 
যানে। আবু বকর িরজা িুলনলন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম 
তাাঁনক জানানলন হয আল্লা  তাাঁনক মিীনায় দ জরত করার অনুমদত দিনয়নছন। 
 আবু বকর দজজ্ঞাসা করনলন: আদমও দক আপনার সানে হযনত 
পারনবা? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বলনলন:  যাাঁ, তুদমও হযনত পারনব। 
আননন্দ আবু বকর হকাঁনি হফলনলন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর সঙ্গী  নবন এটাই দছল তাাঁর আনন্দ, অেি দ জরনতর  কাজদট 
দছল অতযন্ত দবপজ্জনক, যরা পড়নল অবযাদরত মৃতুয। আনগই আবু বকর 
দ জরনতর জনয িুনটা উট বতরী কনর হরনিদছনলন। এ আনগ রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম তাাঁনক দ জরনতর অনুমদত হিন দন, অনপক্ষা 
করনত বনলদছনলন। 
 হস রানতই তাাঁরা হবদরনয় পড়নলন মিীনার পনে। মক্কার অিূনর সাওর 
পবমনতর গু ায় আেয় দননলন, সানে দছল আবু বকনরর কনযা আসমার হবাঁনয 
হিওয়া দকছু িাবার। 
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 দতদনদিন তাাঁরা ঐ গু ায় োকনলন। রানত্র আবু বকনরর হছনল িাবার দননয় 
হসিানন হযনতন ও মক্কার সব িবর দিনতন। আবু বকনরর রািাল হভড়ার পাল 
িদরনয় রানত্র ঐ পনে দফরনতা, পানয়র সব িাগ মুনছ দিনয়। 
কুরাইশরা এ কয়দিন িাদরদিনক তাাঁনির িুাঁনজনছ, এক সময় তারা গু ার িুব 
কানছ এনস পড়ল। এমনদট দননির দিক তাকানলই তাাঁনির হিনি হফলনতা। আবু 
বকর দিন্তায় অদস্থর  নয় বলনলন: আমানির দকইবা করার আনছ, আমরা মাত্র 
িুজন। 
 রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বলনলন: না, তুদম ভুল বনলছ, 
আমরা দতনজন, আল্লা  আমানির সানে আনছন। 
 সদতযই তারা তাাঁনির িুাঁনজ হপল না, দফনর হগল। কুরআনন সূরা 
তওবার ৪০ নম্বর আয়ানত এই ঘটনার উনল্লি রনয়নছ, হযিানন আল্লা  আবু 
বকরনক ‘সাদ ব’ সােী দ সানব বণমনা কনরনছন, বনলনছন হয দতদন  নেন 
‘িুজননর দিতীয়’। 
 এরপর তাাঁরা একজন দবশ্বস্ত পেপ্রিশমক দননয় যাত্রা করনলন মিীনার 
পনে। পনে হকউ রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর পদরিয় দজজ্ঞাসা 
করনল আবু বকর বনলনছন: ইদন আমর পে প্রিশমক। তাাঁর এ কোয় হকাননা 
ভুল দছল না, কারণ রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম আমানির সকনলর 
িুদনয়া ও আদিরানতর পে প্রিশমক। 
 দ জরনতর দিনগুনলানত আবু বকর দছনলন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর ঘদনষ্ঠ সা িনযম- আবু বকনরর িীননর জ্ঞান ও বুে 
সকনলর হিনয় হবদশ ও পূণম  ওয়ার কারণ এটাই। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর জীবদ্দশায় সালানতর ইমামদত 
 মৃতুযর পূনবম িরম অসুস্থতার সমনয় রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লাম যিন সালানতর ইমামদত করনত পানরন দন, তিন তাাঁর দননিমনশ আবু 
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জামানত সালানতর ইমামদত কনরন। 
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর পনরর সময় 
 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম মৃতুযর সংবানি সা াবীগণ গভীর 
িুিঃি ও হশানক আেন্ন  নয় পনড়ন। 
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ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘনর দছনলন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযার 
প্রস্তুদতনত বযস্ত দছনলন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিালা তনলায়ার দননয় 
ঘুরদছনলন, বলদছনলন: মু াম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম মারা যান দন। 
দতদন মূসার আলাইদ স সালানমর মত তাাঁর রনবর কানছ দগনয়নছন এবং আবার 
দফনর আসনবন। যারা তাাঁনক মৃত বলনব, দফনর এনস দতদন তানির সবাইনক 
 তযা করনবন। 
 হকউ হকউ মসদজনি বনস কাাঁিদছনলন। মৃতুযর িবর শুনন আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর ঘনর এনলন। 
তাাঁর মুনির িাির সদরনয় কপানল িুমু দিনলন। বলনলন: জীবনন এবং মৃতুযনত 
আপদন অনুগ্র প্রাপ্ত। তারপর বাইনর এনস সব হিনি-শুনন সমনবত হলাকনির 
বলনলন: যদি হকউ মু াম্মানির ইবািত কনর োক,  তনব হজনন রাি মু াম্মাি 
মারা হগনছন। আর হয হলাক আল্লা র ইবািত কনর হস হযন হজনন রানি হয 
আল্লা  দিরঞ্জীব, দতদন কিননা মৃতুযবরণ করনবন না। 
 তারপর দতদন সূরা আনল ইমরাননর ১৪৪ নম্বর আয়াত দতলাওয়াত 
কনরন: 

فَإِيْن﴿
َ
اَت  أ و   مَّ

َ
ى  ٱنَقلَب ُتم   قُتَِل  أ َقَٰبُِكم    ََعَ ع 

َ
َٰ  يَنَقلِب   َوَمن أ  [  ٤١١: عمران ال] ﴾ َعِقَبي هِ  ََعَ

“যদি রাসূলুল্লা  দন ত  য় বা মারা যায়, তা নল হতামরা দক উল্টাপানয় দফনর 
যানব?’’ [সূরা আল-বাকারা: ১৪৪] 
 হলানকরা তাাঁর কোয় সদম্বত দফনর হপল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বনলনছন: আদম যিন আয়াতদট শুনলাম,  াাঁটু হভনঙ্গ আদম মাদটনত বনস 
পড়লাম। আদম বুেনত পারলাম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম 
সদতযই মারা হগনছন। 
 এভানবই রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর মত দবরাট 
একদট ঘটনার হয সংকট হিিা দিনয়দছল, আবু বকনরর িৃঢ়তায় তার পদরসমাদপ্ত 
ঘনট। 
দিলাফত 
 রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম মৃতুযর পর তাাঁর িাফন হশষ 
 ওয়ার আনগই পরবতমী িদলফা দনবমািন দননয় সমসযা হিিা দিল। মিীনার 
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আনসাররা সাকীফা বনু সাদয়িায় একদত্রত  ন। হসিানন দকছু সংিযক মু াদজরও 
দছনলন। আনসাররা অদভমত দিনলন হয পরবতমী িদলফা তাাঁনির মযয হেনকই 
দনবমাদিত হ াক। মু াদজররা এর প্রদতবাি জানানলন। িু পক্ষ হেনক িুজন 
িদলফা দনবমািননর িাবীও হকউ হকউ জানানলন। এভানব একদট গুরুতর 
পদরদস্থদতর সৃদষ্ট্  ল। 
 িবর হপনয় আবু বকর, উমর ও আনরা কনয়কজন মু াদজর হসিানন 
হগনলন। আবু বকর একদট িমৎকার ভাষণ দিনলন। তাাঁর যীরতা ও যুদি-
প্রমানণর কানছ সবাই নদত স্বীকার করল। 
 ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু িদলফা দ সানব আবু বকনরর নাম প্রস্তাব 
করনলন ও প্রেনমই তাাঁর  ানত বাইয়াত দননলন। এরপর সকনলই বাইয়াত 
দননলন। এভানব ইসলানমর প্রেম িদলফা দনবমাদিত  নলন আবু বকর। 
 এরপর দতদন একদট সংদক্ষপ্ত ভাষণ হিন, যানত একজন িদলফার 
িাদয়ত্ব এবং জনগনণর িাদয়ত্ব অতযন্ত স্পষ্ট্ভানব ফুনে উনেনছ। 
 ভাষণ: হ  হলাকসকল, আমানক হতামানির উপর কতৃমত্ব হিওয়া  নয়নছ,  
দকন্তু আদম  হতামানির সনবমাত্তম নই। সুতরাং যদি আদম সদেক কাজ কদর তনব 
আমানক সা াযয কর এবং যদি আদম ভুল কদর তনব আমানক সংনশাযন কনর 
দিও। সততা একদট পদবত্র আমানত এবং দমেযা  নে দবশ্বাসঘাতকতা। 
হতামানির িুবমলরা ততক্ষণ পযমন্ত সবল যতক্ষণ পযন্ত আদম তানক তার 
অদযকার আিায় কনর হিই ইনশাআল্লা  এবং হতামানির শদিশালীরা ততক্ষণ 
পযমন্ত িুবমল যতক্ষণ পযমন্ত আদম তানির কানছ হেনক পাওনা আিায় কনর হিই 
ইনশাআল্লা । হকাননা জাদত দজ াি তযাগ করনল আল্লা  তানক লাদিত না কনর 
ছাড়নবন না। না হকাননা জাদতর মনযয অশ্লীলতা ছদড়নয় পড়নব আর আল্লা  
তানক পরীক্ষায় হফলনবন না। আমানক ততক্ষণ হমনন িল যতক্ষণ আদম আল্লা  
ও তাাঁর রাসূলনক হমনন িদল এবং যদি আদম আল্লা  ও তাাঁর রাসূলনক হমনন না 
িদল, তা নল আমার প্রদত হতামানির আনুগনতযর হকাননা বাযযবাযকতা োকনব 
না। সালানতর জনয িাাঁড়াও। আল্লা  হতামানির উপর র ম করুন। (আনাস 
ইবন মাদলক বদণমত)। 
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 আবু বকর িদলফা  ওয়ার আনগ মুসদলম উম্মা র হনতৃনত্ব দছনলন 
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম। একজন নবীর হনতৃত্ব ও মানুনষর 
হনতৃনত্বর মানে পােমকয আনছ। নবীর প্রিদশমত পনে একজন সাযারণ মানুষ 
দকভানব হনতৃত্ব হিনব তা হিদিনয় হগনছন আবু বকর। হয সব মূলনীদত তাাঁর 
ভাষনণর মযয হেনক হবদরনয় আনস, তা উম্মা র জনয অনুসরণীয়। 
 আবু বকর স্পষ্ট্তই বুদেনয় দিনলন হয শরীয়নতর উৎস কুরআন ও 
সুন্না । আনুগতয ততক্ষণ, যতক্ষণ হকউ আল্লা  ও তাাঁর রাসূনলর আনুগতয 
করনব। 
 রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর হনতৃত্ব দছল প্রশ্নাতীত, 
কারণ আল্লা  দননজ তাাঁনক দননিমশ দিনয়নছন ও সংনশাযন কনরনছন। মুসদলম 
হনতা জবাবদিদ  করনব উম্মা র কানছ- উম্মা র িাদয়ত্ব ইমামনক সদেক পনে 
িালাননা। সুদবিার ও সমতা  নব ইসলামী রানের দভদত্ত। হনতা ও উম্মা র মানে 
সম্পকম  নব সততা ও দবশ্বস্ততার। 
 হয জাদত আল্লা র পনে দজ াি কনর না, আল্লা  তানক লাদিত করনবন 
এটাই আল্লা র দনয়ম বা রীদত। হয জাদতর মনযয প্রকানশয অশ্লীলতা ছদড়নয় 
পনড়, তারা দবদভন্ন হরানগ আক্রান্ত  য়, হস জাদত  য় িুবমল। 
িদলফা  ওয়ার পর তাাঁর জীবন 
 িদলফা  ওয়ার পরদিনই আবু বকর কাপনড়র গাাঁেরী মাোয় দননয় 
বাজানরর পনে রওয়ানা  নলন। দতদন দছনলন কাপনড়র বযবসায়ী। এনতই তাাঁর 
সংসার িলত। দকন্তু উম্মা র প্রদত দিলাফনতর িাদয়ত্ব পালননর যুদিনত উমর 
তাাঁনক বযবসার বযাপানর দনরুৎসাদ ত করনলন। দতদন তানক আবু ওবায়িার 
কানছ দননয় হগনলন। বায়তুল মাল হেনক তাাঁর জনয প্রদতদিন অনযমক হভড়া ও 
বাৎসদরক ২০০০ িীনার হবতন দনযমারণ করা  নলা। এছাড়া শীনতর ও গ্রীনের 
কাপড়। 
 পরবতীনত এ হবতন বাদড়নয় বিদনক একদট হভড়া ও বাৎসদরক ৩০০০ 
িীনার করা  ল, এদট তাাঁর প্রনয়াজন দছল। দমম্বনর িাাঁদড়নয় এ বযাপানর দতদন 
উম্মা র সম্মদত দননলন। তাাঁনির িাবার দছল রুদট, হগাশত আর দতদন দছনলন 
অতযন্ত অদতদেপরায়ণ। মৃতুযর সময় দতদন যা হরনি দগনয়দছনলন তা  নে একদট 
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িাস, একদট গামলা, একদট িাির, তা দতদন পরবতমী িাদলফানক দফদরনয় দিনত 
দননিমশ দিনয়দছনলন। আর তাাঁর যা দকছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পদত্ত দছল, তা দবদক্র 
কনর বাইতুল মাল হেনক যা দননয়দছনলন, তা হফরৎ দিনত বনল দগনয়দছনলন। 
একো শুনন উমর হকাঁনি বনলদছনলন: আবু বকর তাাঁর পরবতমীনির জনয কদেন 
িৃষ্ট্ান্ত হরনি হগনলন। 
 িদলফা  ওয়ার পরও দতদন আনগ যা করনতন, তাই  কনরনছন। 
প্রদতনবশী হছাট হছাট হমনয়নির িুয হিায়াননার কানজ আনগর মতই সা াযয 
করনতন। উমর এক বৃোর বাদড়নত প্রদতদিন হভানর হযনতন ও তার কাজ কনর 
দিনতন। একদিন দগনয় হিিনলন, হক হযন আনগই কাজগুদল কনর দিনয় 
হগনছন। হরাজই এমন  নত োকল। তারপর একদিন উমর হিিনত হপনলন, 
কাজ হশষ কনর দযদন হবদরনয় আসনছন, দতদন  নেন আবু বকর। 
 
আবু বকনরর দিলাফত জীবননর কমমকাণ্ড:   
 ১. ইমাম দ সানব তাাঁর িাদয়ত্ব দছল সকনলর হিিাশুনা করা, দশক্ষা 
হিয়া, সৎকানজর আনিশ ও মন্দকানজর দননষয করা। তাাঁর দনয়দমত কানজর 
মনযয দছল: সালানতর ইমামদত, জুমুআর িুতবা হিওয়া-যার মাযযনম জনগণনক 
দশক্ষা হিওয়া  য়, গুরুত্বপূণম দবষয় জানাননা  য় ও মতামত গ্র ণ করা  য়। 
 ২. হসনাবাদ নীনক দবদভন্ন যুেনক্ষনত্র পাোননা, দননয়াগ, দজ ানির দবদভন্ন 
আদেমক িাদয়ত্ব, শত্রুনির সানে সদন্ধ ইতযাদি। 
 ৩. দবিারক, যাকাত সংগ্র কারী, দজদযয়া সংগ্র কারী দননয়াগ। 
 ৪. বাইয়যাত গ্র ণকারী দননয়াগ। 
 ৫. হুিুি প্রদতষ্ঠা করা, ইজদত াি করা। 
 ৬. মসদজনি দশক্ষার বযবস্থা করা।  
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ঊসামার বাদ নী 
 মৃতুযর পূনবম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম উসামার হনতৃনত্ব 
হরামাননির দবরুনে এক হসনাবাদ নী হপ্ররনণর সব বযবস্থা সম্পন্ন কনরন। 
মুসদলমনির অদযকাংশ হলাক এবং হনতৃস্থানীয় সকনলই এই বাদ নীনত দছনলন। 
মিীনার বাইনর আল জুরফ-এ কযাম্প কনর এই বাদ নী অবস্থান করদছল। 
সকনল একদত্রত  নয় হসিান হেনক অদভযান শুরুর কো দছল। তিন  
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম অসুস্থ দছনলন। যাত্রার আনিশ 
হিওয়ার পরই দতদন মারা যান। হরামাননির দবরুনে যানয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহুর 
হসনাবাদ নী পরাদজত  নয়দছল, যানয়িস  অননক বড় বড় সা াবী শ ীি 
 নয়দছনলন। পনরর বৎসর রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম দননজ বসনয 
দননয় তাবুক দগনয়দছনলন। তার পনরর বছরই উসামার হনতৃনত্ব এই অদভযাননর 
আনিশ দিনয়দছনলন দতদন। 
 দকন্তু রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর পরই আরনবর 
দকছু হগানত্র দবশৃঙ্খলা হিিা হিয়। মিীনার ও রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর পদরবানরর দনরাপত্তার কো হভনব এ সমনয় উসামার বাদ নীনক 
অদভযানন না পাোননার জনয হনতৃস্থানীয় সা াবীগণ পরামশম হিন িদলফানক। 
দকন্তু দতদন অতযন্ত কনোরভানব এ প্রস্তাব প্রতযািযান কনরন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর হনওয়া হকাননা দসোনন্তর দবনরাদযতা করার সমস্ত 
সম্ভাবনা দতদন উদড়নয় হিন। িদলফানক অবশযই নবীর পিনক্ষপ অনুসরণ করনত 
 নব এটাই দতদন প্রদতষ্ঠা কনরদছনলন। 
 এমনদক উসামার মত অল্পবয়স্ক সা াবীনক হসনাপদতত্ব হেনক সদরনয় 
অনয হকাননা বয়স্ক সা াবীনক হসনাপদত দনযুি করার প্রস্তাব করা  নল দতদন 
হরনগ দগনয় বনলদছনলন: রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম যানক দননয়াগ 
দিনয়নছন আবু বকর তানক অপসারণ করনব? আবু বকর একাই সকনলর 
দবরুনে মত দিনয়দছনলন এবং হসটাই দছল সদেক। সংিযাগদরনষ্ঠর মতই হয 
সবসময় সদেক ও গ্র ণনযাগয তা নয়। এই িূরিদশমতা, জ্ঞান, ইয়াকীন, দবশুে 
ঈমান রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর সানে আবু বকনরর ঘদনষ্ঠতার 
ফল। 
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 উসামা রওয়ানা  নয় হঘাড়ায় িনড় যাদেনলন। িদলফা পানশ পানশ 
পানয়  াঁনট িলদছনলন। দবদভন্ন দবষনয় উপনিশ-দননিমশ দিদেনলন। উসামার শত 
অনুনরানযও দতদন হঘাড়ায় িড়নত রাজী  নদন, তানকও হননম তাাঁর পানশ হ াঁনট 
িলনত হিনদন। বনলদছনলন: আমার পা যদি আল্লা র রাস্তায় যূদল-যূসদরত  য় 
দকছু িূর, তানত ক্ষদত দক? ওমরনক দতদন তাাঁর কানজর জনয উসামার কাছ 
হেনক হিনয় দননলন। 
যুনের দকছু দনয়মনীদত স্পষ্ট্ভানব দতদন জাদননয় দিনলন। হযমন:  
 ১. দবশ্বসঘাতকতা না করা, 
 ২. িুদর না করা,  
 ৩. দবশ্বস্ত োকা,  
 ৪. দশশু, বৃে ও নারীনির  তযা না করা,  
 ৫. ফলবান গাছ না কাটা, 
 ৬. দবযমমী পুনরাদ তনির দবরি না করা,  
 ৭. দবসদমল্লা  বনল হকাননা িাবার িাওয়া, 
 ৮. প্রতারণা না করা, 
 ৯. লাশ দবকৃত না করা। 
 
 আরব হগাত্রগুদলর মনযয যারা দবনো  কনরদছল, এই বাদ নী তানির 
মানে ভীদত ও দবস্মনয়র সৃদষ্ট্ কনরদছল। কারণ রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর মাত্র দতনদিন পনরই এ বাদ নী পাোননা  নয়দছল তিনকার 
সবনিনয় শদিযর হরামাননির দবরুনে। 
 সম্রাট দ রাদিয়াস মিীনার ঘটনাগুদল পযমনবক্ষণ করার জনয এিওয়ানপম 
অবস্থান দনল-হস অতযন্ত উদিগ্ন দছল। একই দিনন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর িবর ও উসামার অদভযাননর িবর তার কানছ হপৌঁছাল। হস 
আর হকাননা বাদ নী পাোল না। 
 উসামা হরামান ভূদমনত হগনলন, দজদযয়া গ্র ণ করনলন, সদন্ধিুদি 
করনলন এবং দনরাপনি দফনর এনলন। এভানবই আল্লা র উপর দনভমরতা ও িৃঢ় 
দবশ্বানসর ফলাফল আনস। 
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মুরতািনির দবরুনে যুে 
 রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর সময় িশম দ জরীনত দরদ্দা 
শুরু  নয়দছল। তিন অনননকই ইসলানমর শদিনত ভীত  নয় ইসলাম গ্র ণ 
কনরদছল। 
 মুরতাি তারাই যারা দনয়ত, কো ও কানজর মাযযনম ইসলামনক 
পদরতযাগ কনর। ভন্ড নবীনির আদবভমাব রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর সমনয়ই  য়। তাাঁর মৃতুযর সানে সানে দকছুসংিযক হলাক মূদতম 
পূজায় দফনর যায়। দকছু হগাত্র যাকাত দিনত অস্বীকার কনর। তানির যুদি দছল, 
এিন হযন তু রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম হনই, যাকাত হিবারও 
প্রনয়াজন হনই। 
 আবু বকর িদলফা  ওয়ার পর এই হগাত্রগুদল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন 
প্রদতদনদযিল পাোন সমনোতার জনয। তানির পনক্ষ ওমনরর মত  সা াবীও 
সুপাদরশ কনরদছনলন-কারণ তারা দছল মুসদলম। দকন্তু আবু বকনরর কো দছল: 
‘‘আল্লা র কসম, হয হকউ সালাত ও যাকানতর পােমকয করনব, আদম তার 
দবরুনে যুে করনবা। এমনদক যদি তারা রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর সময় দিনয় োকত এমন একদট উনটর গলার রদশও না হিয়.....।” 
 তাাঁর িৃঢ়তায় সকনল বুেনত পানরন হয িীননর হমৌদলক দভদত্তসমূ  
প্রদতষ্ঠা করা কতিাদন জরুরী। তানির আক্রমনণর আশংকা কনর দতদন সকলনক 
মিীনা রক্ষার জনয বতরী  নত বলনলন। দবদভন্ন প্রস্তুদত দননলন। মসদজনি 
নববীনত সকলনক জনড়া করনলন। মিীনার প্রনবশপনে দবদভন্ন সা াবীর হনতৃনত্ব 
সশস্ত্র বাদ নী দননয়াগ করনলন। দমত্র হগাত্রগুদলর সা াযয িাইনলন। 
 দতন দিননর মনযযই দবনো ী হগাত্রগুদল আক্রমণ করল। প্রেম দিনক 
তারা দকছুটা সফল  নলও পরবতমীনত ছত্রভঙ্গ  নয় হগল। একই রানত্র দকছু 
হগাত্র যাকাত দননয় এল। একদিননই পদরদস্থদত বিনল হগল। আরও যুে  ল, 
দতনদটনত আবু বকর হনতৃত্ব দিনলন। 
 দবদভন্ন হগাত্র দবনো  করল ও যুে শুরু কনর দিল। আবু বকনরর মত 
এত  দনদবমকারভানব এ সমস্ত সংবাি গ্র ণ করনত হকউ হিনি দন। দতদন 
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শুযুমাত্র দ জরনতর সময় গু ায় অবস্থানকানল দবিদলত  নয়দছনলন, আর কিননা 
নয়। 
 দবদভন্ন জায়গায় দতদন ১১দট বাদ নী পাোনলন। হকাোও হকাননা সমূ্পণম 
হগাত্র মুরতাি  নয়দছল, হকাোও অদযকাংশ, হকাোও অল্পসংিযক। হসনক্ষনত্র 
দতদন তানির মযয হেনকই মুরতািনির দবরুনে যুে করনত অনুপ্রাদণত করনতন। 
দতদন বুদেনয় দিনয়দছনলন হয ইসলাম ছাড়া আর দকছুই গ্র ণ করা  নব না। 
এ সব কনোর যুে ইসলামনক দশকম দমদেত  ওয়ার  াত হেনক রক্ষা কনরনছ। 
আশংকা দছল হয িীন পদরবদতমত  নয় যানব। আবু বকর বনলদছনলন: এিন 
দজবরীল ও ী দননয় আসনবন না এবং িীন সমূ্পণম  নয়নছ। এিন আদম এনক 
দকছুনতই দবিুযত  নত দিনত পাদর না। 
 দতদন দনদশ্চত কনরদছনলন হয, রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর সময় হয ইসলাম দছল, পরবতমীনতও তাই োকনব। সমগ্র আরব 
এটা বুনে দনল। 
 সবার জনয সমভানব, পূণমভানব, দশকমদব ীন ইসলাম প্রদতদষ্ঠত  ল। যা 
পরবতমীনত সমগ্র দবনশ্ব ছদড়নয় পড়ল দননবদিতপ্রাণ দবশ্বস্ত সা াবীগনণর মাযযনম। 
এসব সংস্কানরর মযয দিনয় পরীদক্ষত মুদমনরাই িুদনয়া জুনড় ইসলামী সাম্রানজযর 
দভদত্ত স্থাপন কনরদছনলন। 
 আবু বকনরর আনগ সদেক অনেম দরদ্দা দছল না তানির দবরুনে সদেক 
পিনক্ষপ দক  নব দতদন তা বুদেনয় দিনলন। 
কুরআন দলদপবেকরণ 
 ইয়ামামার যুনে বহু  াদফনয কুরআন শ ীি  ন। উমর তিন আবু 
বকরনক অনুনরায কনরন কুরআন পুস্তক আকানর দলদপবে করার জনয। তিনও 
কুরআন দলদিত অবস্থায় দছল িামড়ায়, পােনরর টুকরায়, কাগনজ। দকন্তু 
একদত্রত অবস্থায় দছল না। প্রনয়াজনীয়তা বুেনত হপনর আবু বকর কুরআননক 
মাস াফ আকানর দলদপবে করার উনিযাগ হনন। 
 আবু বকনরর সমনয় হরাম ও শাম আক্রমণ করা  য় এবং রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর ভদবষযিাণী অনুযায়ী মুসলমানরা দবজয়ী  য়। 
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 উম্মা র স্বানেম, ইবািনতর অংশ দ সানবই এসব দজ াি করা  নয়দছল-িীন 
বাাঁিাননা ও প্রদতষ্ঠার জনয, জুলুম হেনক মুদির জনয। 
 িু’বছনরর দকছু হবশী সময় আবু বকর িদলফা দছনলন। তাাঁর জীবন ও 
কমম রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর অনুসরনণই দছল। সুন্না র 
অনুসরনণ দতদন একদনষ্ঠ দছনলন। হকাননা দবলাদসতা,  অপিয়, অবসর তাাঁর 
জীবনন দছল না। দজ াি ও িাওয়া-এভানবই তাাঁর জীবন হকনটনছ। 
দতদন অল্পসংিযক  ািীস বণমনা কনরনছন, কারণ এ বযাপানর দতদন অতযন্ত 
সাবযানী দছনলন। 
 রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর মত একই বয়নস, একই 
দিনন দতদন মারা যান। মৃতুযর পূনবম দতদন ওমরনক িদলফা দনযুি কনরন। উমর 
তাাঁর জানাযার সালাত পড়ান। 
 তাাঁর জীবননর ঘটনাগুনলা আমরা যদি গভীরভানব পযমনবক্ষণ কদর, তনব 
অসাযারণ এক িদরত্র আমরা হিিনত পাব যা দছল হকামলতা ও কনোরতার 
এক অপূবম সমন্বয়। তাাঁর এই িদরত্রই রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লানমর পর এই িীননক এক িৃঢ় দভদত্তর উপর িাাঁড় কদরনয় দিনয়দছল। 
কুরআন দকভানব বুেনত  নব, রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লামনক 
দকভানব অনুসরণ করনত  নব? হস দবষনয় দতদন আমানির কানছ আিশম  নয় 
আনছন। 
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উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবননর দকছু ঘটনা 
 

 “হ  আল্লা ! তুদম িুই উমর, উমর ইবনুল িাত্তাব অেবা আমর ইবন 
দ শাম এই িুজননর একজন িারা ইসলামনক শদিশালী কর।” 
 ইসলানমর িরম শত্রু উমর ইবনুল িাত্তাব রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর উনদ্দনশয কা‘বায় হগনলন। তার সামননই রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম সূরা  াজ্জ দতলাওয়াত করদছনলন, উমর দছনলন 
তাাঁর দপছননই। কুরআননর অপূবম ভাষা ও অনলৌদককতা তাাঁনক হমা ােন্ন করল। 
দতদন মনন মনন ভাবনলন, কুরাইশরা হয এাঁনক কদব বনলনছ, তা হতা দেকই। 
 তিনই রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম পাে করনলন: 
‘‘দনশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মাদনত রাসূনলর বাদ ত বাতমা। এটা হকাননা 
কদবর রিনা নয়, হতামরা অল্পই দবশ্বাস কনর োনক।” 
তিন তাাঁর মনন  নলা হয কদব না  নলও দনশ্চয়ই ইদন জািুকর। তিদন 
রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম পাে করনলন: ‘‘এটা হকান জািুকর বা 
গণনকর কোও না, এটা জগতসমূন র প্রদতালনকর দনকট  নত অবতীণম।” 
 এভানব ইসলাম উমনরর অন্তনর গভীরভানব হগাঁনে যায়। রাসূলুল্লা  
সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লামও তাাঁর জনয হিা‘আ কনরদছনলন। তারপর উমর 
ইসলাম গ্র ণ কনরন। তাাঁর ইসলাম গ্র ণ তিনকার মুদষ্ট্নময় মুসদলম সমানজ 
সা স ও উৎসান র কারণ  নয় িাাঁদড়নয়দছল। 
 িৃঢ়তা ও সা সই শুযু তাাঁর িদরনত্রর ববদশষ্ট্য দছল তা নয়। দতদন তাাঁর 
দবজ্ঞতা, সুদবিার ও আল্লা ভীরুতার জনযও সুপদরদিত দছনলন। ইসলানমর 
ইদত ানসর অননক বড় বড় কাজ তাাঁর পরামনশম সম্পন্ন  নয়নছ। তাাঁর জীবন 
দছল রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর জীবননরই অংশদবনশষ। সকল 
পরামশম, সকল যুনে দতদন অংশগ্র ণ কনরন। বড় বড় সবদকছুনতই দতদন 
রাসূনলর সানে দছনলন। রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর পর 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুনক িদলফা দনবমাদিত করার বযাপানর তাাঁর গুরুত্বপূণম 
ভূদমকা দছল। আবু বকনরর দিলাফনতর সময়ও দতদন দছনলন তাাঁর পরামশমিাতা 
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এবং সা াযযকারী। কুরআন সংকলননর বযাপানর উনিযাগ দননত দতদন আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুনক রাজী করান। 
 পরবতমীনত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাাঁনক  িদলফা দনবমাদিত কনর 
যান। দতদন তাাঁর দিলাফতকানল বহু গুরুত্বপূণম পিনক্ষপ দননয়দছনলন। দনয়দমত 
দিদে-পত্র, িবরািবর আিান-প্রিান, বসদনকনির তাদলকাভুি করণ-ইতযাদি। 
 নানা ভানবই তাাঁর দিলাফত দছল িৃষ্ট্ান্তস্বরূপ। কারণ এনত দছল 
ইসলানমর দশক্ষার কনোর অনুসরণ, িয়ার সানে িৃঢ়তার দমেণ, কনোরতার 
সানে সুদবিানরর সমতাদবযান এবং মানুনষর প্রদত িাদয়ত্বশীলতা। তাাঁর সমনয় 
দবরাট এক এলাকা মুসদলম সাম্রানজযর অযীনন এনসদছল। ১০ বছনরর দকছু 
হবদশ সময় দতদন এই সাম্রানজযর িদলফা দছনলন। 
আল-ফারুক উপাদয 
 িু’দট সাদর হবাঁনয মুসলমানরা কা‘বায় প্রনবশ করল, একদটর হনতৃনত্ব 
দছনলন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অপরদটর হনতৃনত্ব  ামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু, 
কুরাইশরা যিন তাাঁনির হিিল, তানির হিানি-মুনি িরম দবষন্নতা ও  তাশার 
ছাপ ফুনট উেল যা আনগ কিননা হিিা যায় দন। 
হসদিন আল্লা র রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম তাাঁনক ‘আল ফারুক’ 
উপাদয দিনলন; কারণ হসদিন ইসলাম প্রকানশয আত্মপ্রকাশ কনরদছনলা এবং 
সতয ও দমেযার মানে পােমকয সৃদষ্ট্  নয়দছল। 
তাাঁর জীবন যাপন 
 একবার িদলফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুনক দজজ্ঞাসা করা  য় হয, 
‘‘আল্লা র মাল হেনক আপদন কতটুকু গ্র ণ করা দননজর পনক্ষ ববয মনন 
কনরন?’’ 
দতদন উত্তনর বনলন, ‘‘শীত ও গ্রীনের জনয িু’ িান কাপড়,  জ্জ-ওমরার জনয 
সওয়ারীর জন্তু এবং কুরাইনশর হকাননা মাোদর পদরবানরর সমমাননর িািয 
আমার ও পদরবারবনগমর জনয। এরপনর আদম সাযারণ মুসদলনমর মতই একজন 
মুসদলম। তারা যা পানব আদমও তাই পাব।” 
 সাযারণত এরকমই তাাঁর জীবন দছল। কিননা কিননা বরং দতদন ববয 
দবষনয়ও দননজর উপর কনোরতা আনরাপ করনতন। একদিন দতদন অসুস্থ  নয় 
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পড়নলন। তাাঁনক দিদকৎসার জনয মযূ বযব ার করনত বলা  নলা। বাইতুল মানল 
প্রিুর মযু দছল। দতদন দমম্বনর আনরা ণ কনর মুসদলমনির বলনলন, ‘‘হতামরা 
অনুমদত দিনল মযু বযব ার করনত পাদর, তা না  নল এটা আমার জনয  ারাম।” 
তৎক্ষণাৎ উপদস্থত সবাই অনুমদত দিনয় দিল। 
 মুসদলমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কনোরতা হিনি তাাঁর কনযা 
 াফসা রাদিয়াল্লাহু আন ানক বলনলন হয, দতদন হযন তাাঁর দপতানক এই 
কৃেতাসাযন হেনক দবরত োকনত অনুনরায কনরন। কারণ এিন মুসলমানরা 
সেল ও তানির পক্ষ হেনক এ বযাপানর পূণম অনুনমািন রনয়নছ।  াফসা 
রাদিয়াল্লাহু আন া যিন দপতানক একো বলনলন, তিন দতদন জবাব দিনলন, 
‘‘ াফসা, তুদম হতামার জাদতর পক্ষপাদতত্ব করনছা আর দননজর দপতার সানে 
অদ তাকাংিী আিরণ করনছা। আমার পদরবানরর হলাকনির আমার জানন ও 
মানল অদযকার রনয়নছ, দকন্তু আমার যমম ও আমানতিারীনত হকাননা অদযকার 
হনই।” 
 উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সমনয় একবার িুদভমক্ষ হিিা হিয়। তিন 
দতদন শপে কনরন হয যতদিন স্বাভাদবক অবস্থা দফনর না আসনব, ততদিন দতদন 
দঘ ও হগাশত স্পশম করনবন না। দতদন এই প্রদতজ্ঞা অক্ষনর অক্ষনর পালন 
কনরন। ফনল হতল হিনত হিনত তাাঁর শরীনরর িামড়া শুদকনয় কানলা  নয় যায়। 
এর দকছুদিন পনর বাজানর িুনটা পানত্র িুয ও দঘ দবদক্র  নত হিিা হগল। 
ওমনরর ভৃতয িদল্লশ দির াম দিনয় তা দকনন এনলা। হস এনস তাাঁনক বলল, 
‘এিন আল্লা  আপনার প্রদতজ্ঞা পূণম কনর দিনয়নছন। বাজানর িুয ও দঘ দবদক্রর 
জনয এনসনছ, আদম তা দকনন এননদছ।” দকন্তু যিন দতদন তার িাম জাননত 
পারনলন তিন বলনলন, ‘‘িুব িড়া িানম দকননছ, িুনটাই সািাকা কনর িাও। 
আদম অপবযয় পছন্দ কদর না।” তারপর দকছুক্ষণ দতদন মাো দনিু কনর দিন্তা 
করনলন। তারপর বলনলন, ‘‘জনগনণর হয িূরবস্থা  য়, তা যদি আমারও না 
 য়, তা নল তানির সমসযার গুরুত্ব আদম বুেব দক দিনয়?’’ 
 একবার দতদন এক বযদির সানে একদট হঘাড়ার িরিস্তুর কনরন। 
তারপর পরীক্ষা কনর হিিার জনয হসটায় সওয়ার  নয় হিৌড়ানিৌদড় কনরন। 
 োৎ হসটা হোকর হিনয় পনড় যায় এবং আ ত  য়। দতদন হঘাড়া দফদরনয় দিনত 
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িাইনলন। দকন্তু মাদলক হঘাড়া হফরত দননত অসম্মদত জানানলা। হশষ পযমন্ত 
িুজনন মামলা দননয় কাজী শুরাইন র আিালনত দগনয়  াদজর  নলন। শুরাই  
উভয় পনক্ষর বিবয শুনন রায় দিনলন, ‘‘আদমরুল মুদমনীন, আপদন হয দজদনস 
দকনননছন তা দননয় দনন। অেবা হয অবস্থায় ওটা দননয়দছনলন হস অবস্থায় 
হফরত দিন।” উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনল উেনলন, ‘‘এনকই বনল 
নযায়দবিার।” তারপর দতদন শুরাই নক কুফার দবিারপদত দনযুি কনরন। 
দ জরত  
 অনযনির মত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু িুদপ িুদপ দ জরত কনরন দন। 
মক্কা হেনক মিীনায় যাত্রার পূনবম দতদন প্রেনম কাবা তাওয়াফ করনলন। তারপর 
সমনবত কুরাইশনির সামনন দগনয় হঘাষণা করনলন: আদম মিীনায় যাদে। হকউ 
যদি তার মানক পুত্রনশাক দিনত িায়, হস হযন এ উপতযকার অপর প্রানন্ত 
আমার মুনিামুদি  য়। তারপর দতদন মিীনার পে যরনলন প্রকানশয। দকন্তু হকউ 
তাাঁনক বাাঁযা হিয়ার িুিঃসা স করনলা না। 
 আবু্দল্লা  ইবন মাসউি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বনলন, ওমনরর ইসলাম 
গ্র ণ ইসলানমর দবজয়। তাাঁর দ জরত আল্লা র সা াযয এবং তাাঁর দিলাফত 
আল্লা র র মত। 
তাাঁর িাদয়ত্বশীলতা 
 এক শীনতর রানত উমর তাাঁর দনয়দমত ট ল দিদেনলন মিীনার পনে 
পনে, তিন দতদন বাচ্চানির কান্নার আওয়াজ শুননত হপনলন। শব্দ অনুসরণ 
কনর কারণ িুাঁজনত হগনলন দতদন, হিিনলন একজন দবযবার িারপাশ দঘনর 
কনয়কদট বাো কাাঁিনছ। কারণ দজজ্ঞাসা করনতই মদ লাদট বলনলন হয, কু্ষযার 
জ্বালায় তারা কাাঁিনছ। িুলায় তিন  াাঁদড়নত দক হযন টগবগ কনর ফুটদছল।ওমর 
দজজ্ঞাসা করনলন: িুলার উপর  াাঁদড়দটনত দক আনছ? মদ লাদট উত্তর দিনলন হয 
ওনত কনয়কদট নুদড় পাের ছাড়া আর দকছুই হনই। বাচ্চানির এভানব ভুদলনয় 
রািা  নে যতক্ষণ না তারা ঘুদমনয় যায়। মদ লাদট িদলফার দবরুনে অবন লার 
অদভনযাগ তুলনলন। ওমনরর িুনিাি হবনয় পাদনর যারা হননম এনলা। দতদন 
বায়তুল  মানল ছুনট হগনলন এবং হসিান হেনক আটার বস্তা ও হতল দপনে কনর 
বনয় দননয় এনলন। দননজ ফুাঁ দিনয় আগুন জ্বাদলনয় িাবার বতদর কনর বাচ্চানির 
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িাওয়ানলন। তারপর দতদন মদ লাদটনক বলনলন বায়তুল মাল হেনক হস হযন 
তার প্রদতদিননর িাদ িা অনুযায়ী িাবার দননয় আনস। 
 তাাঁর দিলাফনতর এলাকায় হকাোয় কার দক অবস্থা তার সবদকছু 
জানার কো নয় তাাঁর, তবু দতদন দননজনক জনগনণর জনয িাদয়ত্বশীল মনন 
করনতন এবং আল্লা র কানছ এজনয জবাবদিদ  করনত  নব হস ভয় করনতন। 
 কনয়কজন ক্রীতিাস একদট উট িুদর করনত দগনয় যরা পনড়দছল। িদলফা 
হিিনলন হলাকগুনলা এনকবানরই  াদিসার। দতদন বুেনলন হয কু্ষযার তাড়নায় 
তারা িুদর কনরনছ। তানির শাদস্ত হিয়ার বিনল দতদন তানির মাদলকনক ভৎসমনা 
করনলন তানিরনক যনেষ্ট্ পদরমানণ হিনত না হিওয়ার জনয। তারপর দতদন 
ক্রীতিাসনির মাদলকনির িুদর যাওয়া উনটর মাদলকনক ক্ষদতপূরণ হিওয়ার 
আনিশ দিনলন। আর ক্রীতিাসনির সতকম কনর দিনলন হয তারা হযন আর িুদর 
না কনর। 
সাময  
 আমর ইবনুল ‘আনসর পুনত্রর দবরুনে জশনক দমশরীয় হলাকনক প্র ার 
করার অদভনযাগ আনা  ল। উমর তিন দমশরীয় হলাকদটনক বলনলন িাবুক 
দিনয় তানক প্র ার কনর প্রদতনশায দননত। তিন আমর ইবনুল আস দছনলন 
গভণমর। 
 একবার মুসলমানরা গদণমনতর মাল দ সানব দকছু ইয়ামানী কাপড় 
হপনয়দছনলন। সকলনক এক টুকনরা কনর কাপড় বিন কনর হিওয়া  ল। উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হসই কাপড় দিনয় জামা বতদর করনলন। দতদন হযন তু লম্বা-
িওড়া দছনলন, এক টুকনরা কাপনড় তাাঁর জামা  নতা না, তাই তাাঁর পুত্র 
আবু্দল্লা  দননজর কাপড়দটও তাাঁনক দিনয় দিনয়দছনলন। 
 দমম্বনর উনে িুতবা হিওয়ার সময় একজন হলাক উনে িাাঁদড়নয় বলল: 
আপদন হয জামা পনরনছন, তা এক টুকনরা কাপনড় বানাননা সম্ভব নয়। এর 
উত্তর না হিওয়া পযমন্ত আমরা আপনার িুতবা শুনব না। যিন আবু্দল্লা  উনে 
িাাঁদড়নয় বলনলন হয দতদন তাাঁর ভানগর কাপড়দটও দপতানক  দিনয় দিনয়নছন 
জামা বানাননার জনয, তিন হলাকদট হমনন দনল। 
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 িদলফা  ওয়ার পর ভাষণ দিনত দগনয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বনলদছনলন হয: যদি হতামরা আমার মনযয হকান বক্রতা হিি, তনব আমানক 
হসাজা কনর দিও। সমনবত মুসদলমনির মযয হেনক একজন বনল উেল: হতামার 
মনযয হকাননা বক্রতা হিিনল আমরা হতামানক তীক্ষ্ণযার তরবারী দিনয় হসাজা 
কনর হিব। শুনন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলনলন:  আল্লা র কানছ  াজানরা 
শুকদরয়া হয দতদন ওমনরর দিলাফনতর মনযয এমনতর বযদিও সৃদষ্ট্ কনরনছন, 
হয তানক তীক্ষ্ণযার তরবারী দিনয় হসাজা করনত পানর। 
 উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দছনলন দনতান্তই িদরে। িয়বনর দতদন এক 
টুকনরা জদম হপনয়দছনলন। দতদন রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লানমর 
কানছ এনস বলনলন, ‘‘আদম িয়বনর িাদনকটা জদম হপনয়দছ। এত মূলযবান 
সম্পদত্ত আদম হকাননা দিন পাই দন। এ সম্পনকম আপনার দননিমশ দক?’’ 
 রাসূলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম তাাঁনক বলনলন: যদি হতামার 
মন িায়, তনব আসল জদম দননজর অদযকানর হরনি তার লভযাংশ িান কনর 
দিও।” 
 ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হসটা গরীব-িুিঃিী, অভাবী আত্মীয়-স্বজননির 
জনয এবং িুবমল -অক্ষম হলাকনির সা াযয ও জনকলযাণমূলক কাযমাবলীর জনয 
ওয়াক্ফ কনর হিন। এটাই দছল ইসলানমর প্রেম ওয়াক্ফ। এভানব দতদন দননজর 
সবনিনয় দপ্রয় সম্পি আল্লা র পনে িান কনর কুরআননর দনননাি উদির 
সােমকতা প্রমাণ কনরন: 

ْ  لَن﴿ َٰ  ٱل ِبَّ  َتَنالُوا ْ  َحّتَّ ا تُنفُِقوا ْ  َوَما ُُتِبُّوَن   ِممَّ ء   ِمن تُنفُِقوا َ  فَإِنَّ  ََش   ال] ﴾ ٩٢ َعلِيم   بِهِۦ ٱّللَّ
 [  ٢٩: عمران

‘‘হতামরা যতক্ষণ দননজনির দপ্রয় সম্পি আল্লা র পনে বযয় না করনব, ততক্ষণ 
প্রকৃত কলযাণ অজমনন সক্ষম  নব না”। [সূরা আনল ইমরান: ৯২] 
 উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুিারু ও দবজ্ঞ হনতৃত্ব তাাঁনক হজরুজানলনমর 
দবজয় এনন দিনয়দছল। দতদন দছনলন এমন এক রানজযর িদলফা যা হস সময়কার 
সবনিনয় শদিশালী সাম্রাজয পারসয ও পূবম বাইজািাইননর অদযকারী দছল। দকন্তু 
অনযদিনক দতদন দছনলন অতযন্ত দবনয়ী এবং প্রজাবৎসল মানুষ। 
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 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ  ওয়াসাল্লাম বনলনছন: কাযমতই আল্লা  ওমনরর 
দজহ্বায় এবং অন্তনর সতয প্রদতদষ্ঠত কনরনছন। দতদন আরও বনলনছন হয 
শয়তানও ওমরনক ভয় কনর। 
 ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনলনছন: কিননা হলানকরা একদট মত 
হপাষণ করনতা আর উমর দভন্নমত হপাষণ করনতন, তারপর হিিা হযত হস 
সম্পনকম কুরআননর আয়াত নাদযল  নয়নছ এবং তা ওমনরর মনতর সানে দমনল 
হগনছ। এর মনযয কনয়কদট  নে: মাকানম ইবরাদ মনক সালানতর স্থান দ নসনব 
গ্র ণ করা, দ জাব গ্র ণ করা, বিনরর যুেবন্দীনির  তযা করা ইতযাদি। 
ইনসাফ 
 উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক অন্ধ বৃেনক দভক্ষা করনত হিিনত 
হপনলন। হস দছল দযম্মী বা সদন্ধবে কাদফর নাগদরক। দতদন তানক দজজ্ঞাসা 
করনলন হস হকান বংনশর। হস বলল হয হস ইয়া ূিী। দতদন তানক দভক্ষা করার 
কারণ দজজ্ঞাসা করনলন। হস উত্তর দিল: আদম বৃে, হকাননা কাজ করনত পাদর 
না। দননজর িরি ছাড়াও আমানক দজদজয়া কনরর জনয টাকা দভক্ষা কনর তুলনত 
 য়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার  াত যনর তানক দননয় এনলন, যো সম্ভব 
িান করনলন। তারপর বায়তুল মানলর িাদয়ত্বশীলনক দননিমশ দিনলন, এই বৃে 
অন্ধ ইয়া ূিী এবং তার মত অনযানয আ নল দকতাবনির প্রদত যনেষ্ট্ হিয়াল 
রািনব। আল্লা র কসম! আমরা এই বৃনের প্রদত ইনসাফ করদছ না, অেি তার 
হযৌবনকানল তার কাছ হেনক কর দননয়দছ আর বৃে বয়নস কষ্ট্ দিদে। 

َُٰت  إِنََّما﴿ َدَق  [  ٠٦: اتلوبة] ﴾َوٱل َمَسَِٰكيِ  لِل ُفَقَرآءِ  ٱلصَّ
“দনশ্চয়ই িান-িয়রাত ফদকর-দমসদকননির জনয”। [সূরা আত-তাওবা: ৬০] 
এরপর িদলফা বৃে দযম্মীনির উপর হেনক দজদজয়া কর মাফ কনর দিনলন। 
 একবার হরানমর সম্রাট ওমনরর কানছ একজন িূত পাোনলন। তাাঁর 
অবস্থা পযমনবক্ষণ করার জনয ও কাজকমম স্বিনক্ষ হিিার জনয। িূত মিীনায় 
প্রনবশ কনর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুনক হপল না। হলাকজননক হস দজজ্ঞাসা 
করল হয, ‘‘হতামানির বািশা  হকাোয়?’’ 
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 হলানকরা বলল ‘‘আমানির হকাননা বািশা  হনই। বরং একজন আমীর 
আনছন দযদন মিীনার বাইনর হগনছন।” 
 িূত তাাঁর হিাাঁনজ মিীনার বাইনর হগল। িুাঁজনত িুাঁজনত হস তাাঁনক  হপল 
এক গানছর তলায়, মরুভূদমর বালুরাদশর উপর দননজর  ানতর হছাট লদেদট 
মাোর দননি হরনি গুদমনয় আনছন। হয লাদে দিনয় দতদন হকাননা অনযায় কাজ 
 নত হিিনল তা বন্ধ করনতন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুনক এ অবস্থায় হিনি 
তার অন্তনর সম্ভ্রম সৃদষ্ট্  নলা। হস মনন মনন ভাবল: দতদন এমন একজন হলাক 
যাাঁর ভনয় সমস্ত রাজা-বািশা রা সন্ত্রস্ত, ভীত। অেি দতদন দনভমাবনায় একাকী 
ঘুদমনয় আনছন। দতদন ইনসাফ প্রদতদষ্ঠত কনরনছন, তাই এমন স্বদস্তনত 
ঘুমানেন। আর আমানির রাজা-বািশা রা অতযািার-অদবিানর দলপ্ত। যার ফনল 
তারা সবসময় ভনয় ভনয় দিনযাপন কনর। দবদনে রাত কাটায়। 
শ নরর িাদব 
 দ জরী ১৫ সানল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু, শুরা দবল ইবন  াসানা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবাইিা রাদিয়াল্লাহু 
আনহুনক পদবত্র ভূদম দফদলস্তীননর শাসকনির কানছ পাোন- যানত তাাঁরা ঐ 
শ নরর িাদব তানির কাছ হেনক দননয় আনসন। দকন্তু হসিনকার পােী জাফর 
ইউনুস শ নরর িাদব দিনত অস্বীকার কনর বলল: আমরা িাদব ঐ বযদির  ানত 
হিব যার গুণাবলী সম্পনকম আমরা তাওরানত জাননত হপনরদছ। তার সানে 
হতামানির দমল হনই। 
 একো শুনন মুসদলম হসনানায়কগণ িদলফানক িাদব দননত আসার 
অনুনরায করনলন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাাঁর িানিমনক দননয় সফনর হবর 
 নলন। তাাঁনির সানে মাত্র একদট উট দছল। পালা কনর তাাঁরা একজন উনট 
িড়নতন, অপরজন পানয় হ াঁনট িলনতন। 
 শানমর সীমান্ত অঞ্চনলর কানছ অননক িূর পযমন্ত রাস্তা দছল কিমমাি। 
এ পনে িদলফানক সা াযয করার জনয আবু উবাইিা রাদিয়াল্লাহু আনহু এনলন। 
হিিনলন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কািাযুি পে হিনি উট হেনক হননম জুতা 
িুনল কাাঁনয হরনি উনটর লাগাম যনর িলনলন। হিনি দতদন বলনলন, আমীরুল 
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মুদমনীন, আপদন এ দক করনছন? এভানব শামনিনশর অদযবাসীনির কানছ 
আপদন উপদস্থত  নবন আমার তা ভাল লাগনছ না। 
 শুনন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলনলন: হ  উবায়িা! তুদম না  নয় যদি 
অনয হকউ একো বলত, তা নল তানক আদম উম্মনত মু াম্মিীর জনয দশক্ষার 
বস্তুনত পদরণত করতাম। আমরা লাদিত,  অপমাদনত দছলাম, আল্লা  ইসলানমর 
মাযযনম আমানির সম্মান দিনয়নছন। আবার যদি আমরা ইসলাম ছাড়া অনয 
দকছুর মাযযনম সম্মান িাই, তা নল আবার আমরা লাদিত, অপমাদনত  ব। 
 এভানব সফর হশষ  ল। তিন িদলফার পানয় হ াঁনট িলার পালা দছল। 
হসভানবই দতদন শ নরর িরজায় উপদস্থত  নলন। তাাঁর হপাশাক দছল ১৭দট তাদল 
লাগাননা। 
 ইয়া ূিী শাসকরা যিন বুেনত পারল হয ইদনই িদলফা, তারা আননন্দর 
সানে শ নরর িাদব তাাঁর কানছ  স্তাস্তর করল, কারণ িদলফার এই বণমনাই তারা 
তানির দকতানব হপনয়দছল। 
 িাদব  ানত হপনয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দসজিায় লুদটনয় পনড় 
িীঘমসময় কাাঁিনলন। তাাঁনক কান্নার কারণ দজজ্ঞাসা করা  নল দতদন বলনলন: 
আদম এজনয কাাঁিদছ হয আমার ভনয়  নে হয পৃদেবী হতামানির সামনন িুনল 
হিওয়া  নব। তিন হতামরা এনক অপরনক ভুনল যানব। হতামানির মানে 
হকাননা ইসলামী ভ্রাতৃত্বনবায োকনব না। তিন আল্লা  তা‘আলাও হতামানির 
িূনর হেনল হিনবন। 
সা াবীগনণর সানে বযব ার 
 উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সানে হিিা করার জনয সু াইল ইবন 
আমর,  ানরস ইবন দ শাম, আবু সুদফয়ান ইবন  ারব স  কুরাইশনির 
গণযমানয বযদিরা িরজার বাইনর অনপক্ষা করদছনলন। হস সময় সু াইব রূমী, 
দবলাল ইবন রাবা  রাদিয়াল্লা  আনহুমা স  বিরী সা াবী, যারা ক্রীতিাস 
দছনলন, তারাও উপদস্থত  নয়দছনলন। 
 উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রেনম তানিরনক হডনক পাোনলন। এনত আবু 
সুদফয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চস্বনর বলনত লাগনলন হয তানির উপনর এই 
ক্রীতিাসরা দকভানব প্রাযানয হপল? সু াইল ইবন আমর দছনলন সুবিা ও 
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বুদেমান। দতদন সােীনির লক্ষয কনর বলনলন: আদম হতামানির হি ারায় রাগ ও 
অসন্তুদষ্ট্র পদরিয় পাদে। রাগ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর না কনর বরং 
দননজনির উপর কর। কারণ সনতযর িাওয়াত তারাও হপনয়নছ, হতামরাও 
হপনয়ছ; দকন্তু িুবমল হলানকরাই সানে সানে িাওয়াত কবুল কনরদছল অেি 
হতামরা তা প্রতযািযান কনরদছনল। আর তানির তুলনায় দপদছনয় পনড়দছনল। হয 
ঈমানী মযমািার মাযযনম এ ক্রীতিানসরা হতামানির উপর প্রাযানয লাভ কনরনছ, 
তা  াতছাড়া  নয় যাওয়া আজনক হতামানির এ িরজা দিনয় প্রেনম প্রনবনশর 
সুনযাগ না পাওয়া হেনকও আফনসাসজনক, হযিানন প্রনবনশর জনয হতামরা 
প্রদতনযাদগতা করছ। হ  হলানকরা! এ ক্রীতিানসরা হয দনয়ামত হপনয় হতামানির 
উপর প্রাযানয লাভ কনরনছ তা হতামরা জান। আল্লা র কসম! তারা 
হতামানিরনক হয দবষনয় অদতক্রম কনর হগনছ হসিানন হতামানির হপৌঁছা 
অসম্ভব। হতামরা এিন হেনক দজ ািনক হতামানিরনক দনতয সােী দ সানব গ্র ণ 
কর,  য়নতা বা আল্লা  হতামানির শা ািানতর মযমািা হিনবন আর হতামরাও 
উচ্চ মযমািার অদযকারী  নব। 
 একবার আবু ওবায়িা ইবনুল জাররা  রাদিয়াল্লাহু আনহুনক উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪ শত বা ৪  াজার দিনার পাদেনয় দিনয় বা কনক বলনলন 
হয ঐ টাকা দতদন হকান িানত িরি করনবন তা হিিনত। 
 আবু ওবায়িা রাদিয়াল্লাহু আনহু সব দবদলনয় দিনলন। আবারও উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ পদরমাণ দিনার মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর 
কানছ পাোনলন। দতদনও সব দবদলনয় দিনলন। হশষ মু ূনতম তাাঁর স্ত্রী এনস দকছু 
িাইনলন মাত্র ২ দিনার তিন অবদশষ্ট্ দছল, দতদন তাই হপনলন। 
ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনা শুনন িুদশ  নয় বলনলন: তাাঁরা এনক অপনরর 
ভাই। আল্লা  তাাঁনির সকনলর উপর সন্তষ্ট্ োকুন। 
তাাঁর জীবনন ঘনট যাওয়া দকছু কারামত 
 উমর এক অদভযানন পাোনলন এক হসনািলনক যার অদযপদত দছনলন 
সাদরয়া নামক এক বযদি। একদিন উমর িুতবা দিদেনলন,  োৎ দতদন িুতবার 
মানেই বনল উেনলন: সাদরয়া পা ানড়র দিনক লক্ষয কর। িু’বার বলনলন। 
হলানকরা এ ওর দিনক তাকাল, দকছুই বুেল না। িুতবা হশষ  ওয়ার পর তাাঁনক 
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এ সম্পনকম দজজ্ঞাসা করা  নল দতদন বলনলন: আদম হিিলাম আমার বসনযিল 
একদট পা ানড়র কানছ যুে করনছ এবং তারা সমু্মি ও দপছন দিক হেনক 
আক্রান্ত  নত যানে। তিন আদম দিৎকার কনর উেলাম যানত তারা পা ানড়র 
কানছ হপৌঁনছ যায়। 
 দকছুদিন পর সাদরয়ার বাতমাবা ক িবর দননয় এল হয ঐ দিন জুমু‘আর 
সময় পযমন্ত তারা যুু্ে কনর যাদেল,  োৎ হস সময় তারা দিৎকার শুননত হপল: 
সাদরয়া, পা ানড়র দিনক লক্ষয কর। িু’বার হশানার পর আমরা পা ানড় হপৌঁনছ 
হগলাম আর আল্লা র ইোয় দবজয় লাভ করলাম।  
 যিন দমশর দবদজত  নল, হলাকজন ‘আমর ইবনু আল ‘আনসর কানছ 
এল মানসর প্রেম দিন। তারা তানক বলল হয, হকাননা হকাননা বছর নীল ননি 
পাদন োনক না। তিন তারা হকাননা সুন্দরী হমনয়নক সাদজনয় নিীর গনভম 
দননক্ষপ কনর মানসর একদট দবনশষ দিনন, তিন নীল ননি পাদন প্রবাদ ত  য়। 
শুনন আমর ইবন আল আস বলনলন: এটা কিননা ইসলানম  নত পানর না, 
ইসলাম এসব রীদত-নীদতনক দনদশ্চহ্ন করনত এনসনছ। 
 তারপর দতদন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুনক দিদে দলনি সব জানানলন। 
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাাঁনক একদট দিদে দিনলন। আর দননিমশ দিনলন দিদেদট 
হযন আমর নীল ননি হফনলন। হসিানন হলিা দছল: আল্লা র বান্দা উমর ইবনুল 
িাত্তানবর পক্ষ হেনক দমশনরর নীল ননির প্রদত- 
‘যদি তুদম দননজই প্রবাদ ত  নয় োক, তনব আর প্রবাদ ত  নয়া না। আর 
আল্লা  যদি হতামানক প্রবাদ ত কনর োনকন, তা নল আদম সবমশদিমাননর কানছ 
িু‘আ করদছ হযন দতদন হতামানক প্রবাদ ত কনরন।’ 
 দবনশষ হসই দিনদটর পূনবমই দিদেদট নীল ননি হফলা  ল। সকানল 
সবাই হিিল আল্লা র ইোয় এক রানত নীল নি পাদননত পদরপূণম  নয় হগনছ। 
তাাঁর মৃতুয 
 ফজনর সালানতর ইমামদত করার সময় মুগীরা ইবনু শু‘বাব পারদসক 
িাস আবু দফনরায তাাঁনক ছুদর দিনয় আঘাত কনর। দতদন মাদটনত লুদটনয় পনড়ন। 
আবু্দর র মান ইবনু আউফ অবদশষ্ট্ সালাত দ্রুত হশষ কনরন। 
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হয সময়টুকু দতদন হবাঁনি দছনলন, ছয়জন সা াবীনক পরবতমী িদলফা দনবমািননর 
িাদয়ত্ব দিনয় যান। তাাঁরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুনক পরবতমী িদলফা দ সানব 
দনযুি কনরন। 
আ ত  ওয়ার তৃতীয় দিনন দতদন শা ািাত বরণ করন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ  
ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পানশ তাাঁনক িাফন করা  য়। 
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