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প্রশ্ন:   

দশয়ারা েমন কমর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হমলন প্রথে খলীফা। আর আেরা সুন্নীরা দবশ্বাস কদর যয, আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হমলন, প্রথে খলীফা। আশা কদর বমল যিমবন প্রথে খলীফা যক? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে তাাঁর দনকটাত্মীয়মক যয অদসয়ত করমত যেময়দিমলন তা কী দিল? আর গাদিমর খুে-এ কী ঘমটদিল?  

উত্তর:    

আলহােিু দলল্লাহ। 

যামির আহমল ইলে বমল গণনা করা হয়, তারা সবাই এ দবষময় একেত যয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লামের প্রথে খলীফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। কারণ, আনসার ও েুহাদজরমির েমযে েতদবমরামযর 

েীোাংসার পর আবু বকর দসদিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হামত বাইয়ামতর দবষময় সেস্ত সাহাবীর ঐকেতে প্রদতদিত 

হয়। েুহাদজরমির সামথ সামথ আনসার সাহাবীরাও তার হামত বাইয়াত গ্রহণ কমর। এ বোপামর তারা যকউ কারও 

যকামনা প্রকার দবমরাদযতা কমরন দন। আলী ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুো কারও দবষময় তারা দসদ্ধান্তহীনতায় 

য ামগন দন। সাহাবীমির যকউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ‘আনহুর পর উোর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর যখলাফমতর 

পূমবে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হামত বাইয়াত গ্রহণ করার জনে কাউমক আহ্বান কমরন দন। অনুরূপ ামব উোর 

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পর সবার কাি যথমক আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ‘আনহুর হামত বাইয়াত গ্রহণ করার আহ্বান 

জানান দন। সাহাবীমির েমযে েতদবমরায ও দববাি যিখা দিময়মি ওসোন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শহীি হওয়ার পর। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে-এর েৃতুের পর সাহাবীগণ তামির িুদনয়াবী যনতৃমের জনে তার (আবু বকর 

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর) প্রদত সন্তুষ্ট হন, যার প্রদত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে তার জীবিশায় িীমনর 

যনতৃমের দবষময় সন্তুষ্ট হময়দিমলন। অথোৎ সালামত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কতৃেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাে-এর স্থামন তাাঁর পমে ইোেদত করা। রাসূমলর জীবিশায় সালামতর ইোেদত রাসূমলর পে 

যথমক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুই কমরন।   

গাদির হমলা েক্কা ও েিীনার োমে একদট কুমপর নাে যামক খুে বলা হয়। কুপ দবষময় ঘটনা হমলা, ইোে েুসদলে 

২৪০৮ নাং হািীমস যাময়ি ইবন আরকাে রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যথমক বণেনা কমরন, তামত দতদন বমলন, 

: قال ثم وذّكر، ووعظ عليه وأثىن اهلل فحمد واملدينة، مكة بني مخا يدىع بماء  خطيبا يوما وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول فينا قام»

 يف اهلل أذكركم بييت، أهل يف اهلل أذكركم بييت، وأهل: قال ثم فيه ورّغب اهلل كتاب ىلع فحث اهلل، كتاب أوهلما ثقلني فيكم تارك وأنا

ذّكركم بييت، أهل
ُ
 عقيل، وآل يلع، آل وهم بعده الصدقة حرم من بيته أهل ولكن بيته، أهل من نساؤه: زيد قال بييت، أهل يف اهلل أ

  .«الصدقة ُحرم هؤالء لك عباس، وآل جعفر، وآل
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“েক্কা ও েিীনা োমে খুে নােক একদট পাদনর কুমপর দনকট একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
 াষণ দিমত িাাঁড়ান। প্রথমে দতদন আল্লাহর প্রশাংসা কমরন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমরন এবাং দতদন আোমির ওয়াজ 
ও নদসহত কমরন। অতঃপর দতদন বমলন, আদে যতাোমির দনকট িু’দট দজদনস যরমখ যাদি, যার প্রথেদট হমলা 
আল্লাহর দকতাব। তারপর দতদন আল্লাহর দকতাব দবষময় উৎসাহ যিন এবাং তারগীব যিন। তারপর দতদন বমলন, 
আমরকদট দজদনস আোর আহমল বাইত (পদরবার-পদরজন)। আদে যতাোমির আোর আহমল বাইত সম্পমকে স্মরণ 
কদরময় দিদি। আদে যতাোমিরমক আোর আহমল বাইত সম্পমকে স্মরণ কদরময় দিদি। আদে যতাোমির আোর 
আহমল বাইত সম্পমকে স্মরণ কদরময় দিদি। (এ কথাদট দতদন দতনবার বমলন) যাময়ি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলন, 
রাসূমলর স্ত্রীগণও রাসূমলর আহমল বাইমতর অন্ত ুেক্ত। তমব রাসূমলর আহমল বাইত তারাও যামির জনে রাসূমলর 
েৃতুের পর সিকা হারাে যঘাষণা করা হময়মি। তারা হমলন, আলীর পদরবার, আকীমলর পদরবার, জা‘ফমরর পদরবার, 
‘আব্বামসর পদরবার; এমির ওপর সিকা হারাে করা হয়।”  
বস্তুত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আহমল বাইতমির প্রদত যয অদসয়ত কমরন তা তামির সম্মান ও 
ইেত রোর উমিমশেই কমরন। যামত তামির যকউ গাদল ও কষ্ট না যিয়। এ অদসয়ত দ্বারা এ কথা বুো যায় না 
যয, তামিরমক অনোনে সাহাবী, যারা তামির যথমক উত্তে, তামির ওপর প্রাযানে দিমত হমব। যযেন, আবু বকর, 
উোর ও উসোন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুে, যামির উত্তে হওয়া বহু দবশুদ্ধ িলীল দ্বারা প্রোদণত। আল্লাহই  ামলা 
জামনন। 


