উমর ফাক ও ইসলামী সমাজ
হাসান জামান

হ ফাক! ফােক আজম।
সাায়ীর স খর কাথায় তামার?
দিখ আজ চািরিদেক ঘািরেতেছ ’কাফ-আঁধার!
তামার খর-দীি এখােন িক ািলেব চরাগ?
এখােন িক এেন িদেব আিজকার জীবেনর আেলাক-পরাগ?
-মুফাখাল ইসলাম

ভূিমকা
হযরত উমর (রা.)-এর িখলাফত ইসলােমর ইিতহােস এক িবেশষ পূণ ও রণীয় অধায়। এ সমেয় সভতার অিভযান যভােব ও য-গিতেত পুরাতন জরাজীণ ঘুেণধরা পৃিথবীেক ওলটপালট কের িদেয়িছল তার তুলনা ইিতহােস িবরল। য ইসলামী
সমাজ িতার কাজ  হেয়িছল রসূলুাহ (সা)-র আমল থেক তা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর িখলাফেতর পর হযরত উমর
(রা.)-এর েই  হয়। দশ িবজেয়র সােথ সােথ য সব নতুন নতুন সামািজক সমার উব হেয়িছল হযরত উমর (রা.)-ক
সই সব সমার মুকািবলা করেত হয়। িতিন ইসলােমর মারফত এেলার সমাধান খুঁেজিছেলন; আর তার েয়াগ করার চা
কেরিছেলন সমাজ কলােণ। সূভােব িবচার করেল ইসলামী সমাজ দশেনর পিরপূণ িতা না হেলও সই মধযুেগও য এক
 নিতক ও সামািজক বাব সমাজ-ববার গাড়াপন হেয়িছল তা ইিতহােসর কাথাও খুঁেজ পাওয়া কিঠন। খালাফােয়
রােশদা বা থম চার খলীফার সেও একথা বলা চেল তেব সংগঠেনর িদক িদেয় হযরত উমর (রা.)-এর িখলাফেতর িভতের
পাই এক চমকদ পৗর ও রা িবােনর ইিতহাস। ঐিতহািসক ওেয়ল (Weil) হযরত উমর (রা.)-ক তাই ‘The Guiding
Spirit of Islam’ বেল অিভিহত কেরিছেলন।
সােমর অপম িবকাশ
হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকােল মােষ সােমর অভূতপূব দৃ চােখ পেড়। সামািজক জীবেন িতিট মাষ মাষ িহসােবই
িবেবিচত হত সই সমােজ। রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক- সব বাপােরই মানিসক মূলেবােধর অপম িবকাশ ঘেটিছল।
নামধ মুসিলম বীর সনানায়ক খািলদেক পদচুত করার সমেয় খােলেদর পে জৈনক মুসিলম িবিভ যুি ারা হযরত উমর
(রা.)-এর িসা পিরবতেনর চা কেরন। হযরত উমর (রা.) সজ তাঁেক িতরার কেরন িন। ধু বেলিছেলন, ‘‘ভাই’ তুিম
তামার বুর পে বলেত িগেয় আেবেগর মােহ পেড়ছ।’’ যখন এক মিহলা বেলিছেলন- ‘‘হ উমর আাহেক ভয় কর।’’
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উপিত আর সবাই যখন তােক বাধা িদেত িগেয়িছল, খলীফা বলেলন, ‘‘ওেক বলেত দাও।’’ তােয়েফর সমেয় জাবালার কাপড়
মািড়েয় দবার জ এক িনরীহ মাষেক চড় মারবার পালটা শাি িহসােব খলীফার গািল নেত হেয়িছল জাবালােক। িমসেরর
শাসনকতা আমর িবন আস মসিজেদ উঁচু িমনার তিরর অমিত পয পান িন। সামািজক িবচাের আীয়, অনাীয় শাসক
শািসতেক একই পযােয় ফলা হত। ‘তামােদর ভতের য সব চাইেত বিশ কতবপরায়ণ স-ই হেব সবােপা সািনত। --রআেনর এই বাব কাশ হেয়িছল তখনকার ইসলামী রাে ও সামােজ। খলীফা ধু সংগঠেনর মারফতই নয়, িনেজর হােতও
সমােজর সবা কেরেছন। আমওয়ােছর েগর (১৭১৮ িহজরী) সময় খলীফা িনেজই সাধারণ ােসবেকর মত সবা ষায়
রত িছেলন।
খলাফতী রা ও সমাজ
শাসন বাপাের িট মণা সভা িছল। সাধারণ সভায় সব সমার সাধারণ আেলাচনা করা হত। এখােন জনগণ
তােদর মতামত ব করেত পারত। ােদিশক শাসনকতা ও িবিভ কমকতােদর িনেয়াগ, কমচুিত ও অা
িবেশষ সমার ভার এক একিট কিমিটর ওপর ছেড় দয়া হত। মফল থেক মােঝ মােঝ িতিনিধদল এেস
দেশর অবা সে খলীফােক খবর জািনেয় যেতন ও তাঁেদর দািব-দাওয়া পশ করেতন। ােদিশক শাসনকতার
িনেয়ােগর সময় এেদেশর অিধবাসীেদর মতামত নয়া হত। ফা, বসরা ও িসিরয়ার অিধবাসীরা এই মতামত ব
কের শাসনকতা িনেয়ােগর বাপাের শরীক হেয়িছেলন। মােঝ মােঝ শাসন িবষেয় তদ হত। এই ধরেনর এক
তদে দাষী সাব হওয়ায় ফার শাসনকতা সাদেক পদচুত করা হেয়িছল। ববসােয়র িনয়ম না জানায় সিদন
ববসা করা যেতা না। সাধারণ কমচারীর বতন ও খলীফার বতেন কানও তারতম িছল না। িবচারালেয় িছল
শাসক-শািসেতর একই মযাদা। উবাই ইবেন কােবর সংেগ মাকমায় খলীফা উমর (রা.) কাযী জােয়দ িবন ইবেন
সািবেতর আদালেত হািজর হেয়িছেলন। কাযী যােত অিবচার না কেরন স িবষেয় কেঠার দৃি রাখা হেতা।
পিরষেদর অমিত বতীত এতটু িজিনসও খলীফা হণ করেতন না। িনেজর শরীেরর তােন মধু লাগাবার
দরকার হেল পিরষেদর অমিত িনেয় তারপর অ একটুখািন মধু খলীফা হণ কেরন। খলীফা হযরত (রা.) রাসূল
(সা.)-এর সালমান নােম এক িবিশ সাহাবীেক িজাসা কেরন য, িতিন খলীফা না বাদশা? সালমান বলেলন- যিদ
জার জুলুম কের জনসাধারেণর কাছ থেক আপিন টাকা-পয়সা আদায় কেরন আর বায়তুল মােলর টাকা আসাৎ
কেরন তেব আপিন বাদশা, নতুবা আপিন খলীফা।
িবচার খুব সহজলভ িছল। এ জ কান িফ িদেত হত না। উিকল মাার িছল না। রা িনযু মুফতীরা ‘একতা নামক িবভােগর
সাহােয জনসাধারণেক আইেনর খুঁিটনািট িবষয় সে অবিহত করেতন। অমুসিলেমর ধেমও তমুেন হাত দয়া ত দূেরর কথা,
তােদর াত বজায় রাখবার মত অল পিরেবশ গেড় তুলেত তােদরেক সরাসির সাহায করা হত। জজােলেমর পতেনর
পর সখানকার খৃান অিধবাসীেদর কানও িজিনেসই হাত দওয়া হয়িন--- তােদর িবেবক ও উপাসনার াধীনতাও
পুেরাপুিরভােব অটুট রাখা হেয়িছল। ইরােক শাসেনর বাপাের পারসী দলপিতেদর ও িমসেরর মুকাউিকেদর (অমুসিলম) কথা
িবেশষ পূণ বেল িবেবিচত হত। একজন মুসিলম যিত একজন অমুসিলমেক হতা করত তার জ এতটু মা িছল না।
হতা করার শাি িহসােব মৃতুদই িছল তার জ িবধান।
অমুসিলেমর অিধকার
জজােলেমর সি অমুসিলমেদর িত মানিবক উদার ববহােরর এক ল দৃা। িবিজেতর িত এই ধরেনর সি-চুি
িনয়ার ইিতহােস বড় একটা নই। এই সিেত খৃানেদর জানমাল, িগজা, শ রিত হেব বেল িতিত দওয়া হল। চােচর
উপাসনা ব কের দয়া যােব না, শ সরােনা যােব না। কানও চাচেক আব পিরণত করা যােব না। তােদর চােচর িজিনসপও
কান মেতই ন করা যােব না। ধম ও িবােসর বাপাের তােদর ওপর কান জার করা চলেব না। তােদর ওপের কানও ধরেনর
অিবচার ও জুলুম করা চলেব না। খৃান ঐিতহািসকেদর লখা থেকই আমরা পেয়িছ য, তখন খৃানেদর ধম খলীফা
উমরেক াচীনকােলর দশনীয় দালান ভৃিত দখািেলন তখন আসেরর নামােযর ওয়া হয়। তখন তাঁরা িছেলন
কটাটাইেনর িগজার ভতের। ধম সখােনই তাঁেক নামায পড়েত বলেলন। কটাটাইেনর িগজায় তাঁর জ জায়নামােজর
কাপড় িবছােনা হেয়িছল। িক িতিন এই ই জায়গার কাথায়ও নামায সমাধা কেরন িন। ‘‘আজ যিদ আিম এখােন নামায পিড়,
তেব কাল মুসলমােনরা হয়ত এখােন মসিজদ তিরর দািব জানােব।’’ এইভােব িতিন অমুসিলমেদর ধমীয় াধীনতার পথ গম
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কের গেলন।
মুসিলমেদর মত অমুসিলমেদরেক দশ রােথ যু করােনা তােদর াধীনতায় হেেপর শািমল। এ অবায় তাঁরা যু করেত না
চাইেল সবল- পুষ অমুসিলেমর কাছ থেক িজিজয়া আদায় করা হত। হযরত উমর (রা.) এর আমেল যসব অমুসিলম
মুসিলেমর সংেগ একেযােগ যু কেরিছেলন তােদর িজিজয়া িদেত হয় িন। জজান ও বাব নামক ানেয় অমুসিলমেদর নাম এই
সংেগ উেখেযাগ। ইয়ারমুেকর যুের সময় যখন িহমস নামক জায়গাটা মুসিলম স ছেড় আেস তখন সখানকার
অিধবাসীেদর কাছ থেক আদায় করা িজিজয়া িফিরেয় দওয়া হয়। কারণ অমুসিলেমর রা করার জ য িজিজয়া নয়া, স
রণােবণ ত আর সব হেলা না। তাই এই পা অসরণ করা হল। িসিরয়া থেক পাদপসরেণর সমেয়ও িসিরয়া িবজয়ী আবূ
ওবায়দা িসিরয়ার অমুসিলমেদরেক সম িজিজয়া িফিরেয় দন। ভন মার (Von Kramer) বেলনঃ ‘‘অমুসিলম সদােয়রা
সূণ াধীনতাই ভাগ করেতন।’’ সরকার েতক সদােয়র হােত হােতই তােদর অভরীণ শাসনভার ছেড় িদেতন, ধম
সীয় িবচাের ধমগণ কােযর াধীনতা ভাগ করেতন।
বায়তুলমাল থেক অমুসিলেমরাও দরকার মত অথ সাহায পেতন। এ িবষেয় মুসিলম ও অমুসিলেম কানও পাথক িছল না।
িশার প
িশার িদেকও িবেশষ নজর দয়া হত। ইসলামী ও অইসলামী িশার ভতের কানও পাথক িনেদশ করা হত না। রআনহাদীেসর নীিতর মারফত িশাথীর দৃিভংিগ গঠন কের সম িবষয় অধয়ন করাই িছল ইসলামী িশার প। িবিজত
দশিলেত ছেলেমেয় উভেয়র জ িশা বাধতামূলক করা হেয়িছল। িবিজত দশিলেত িশা িবােরর উেে িশক
িনযু করা হত ও তােদর বতন বায়তুলমাল থেকই দওয়া হত। বইনেদরেক বাধতামূলকভােব রআন িশা দওয়া হত।
িশার তদারক করার জ পিরদশক িনযু করা হত। তাঁরা িশা সীয় িরেপাট পশ করেতন। আবু আইয়ুব, আবূ দারদা ও
হযরত উবাদা (রা.)-এইসব নামজাদা সাহাবার ওপর িশা সংগঠেনর ভার িদেয়িছেলন হযরত উমর (রা.) িনেজ।
ইসলামী সমােজ ভূিম ববা
অথনীিতর িদেকও খলীফা উমর (রা.) চেয়িছেলন ইসলােমর সামািজক নীিতিলর বাবায়ন। ইরাক িবজেয়র পর যভােব িতিন
ও তাঁর অধীন শাসেকরা েদেশর সবাংগীন উিতর জে চা করেত লাগেলন--- তার ভতর যমন একিদেক খলীফার শাসন
দতা, কমশলতা ও িবচণতার পিরচয় পাই, অপর িদেক ইসলােমর সামািজক িবধানিল আদেশর উঁচু তলা থেক বাব
সমা সমাধােনর পেথ নেম আেস। হযরত আলী (রা.)-র পরামশ মত জিম জিরেপর ববা করা হয়, খাজনা আদােয়র নতুন
উপায় উাবন কের চাষীেদর নানা কার অিবধা রাধ করবার চা করা হয়। েতক চাষী (অিধকাংশই খৃান িছল) যােত কের
জিম পায় স বোব করা হয়। জিমর উিতর জে খাল খনন করা হয়। টাকা িদেয় সাহায করার জে পয শাসকেদরেক
িনেদশ দওয়া হত। চাষীেদর আিথক াের খািতের জিম িবি িবেশষভােব িনেষধ করা হেয়িছল।
পার সাটেদর বাদশাহী (Croan) জিমজমা, িশকােরর বন, খাতক আমীর ওমরােদর জিমজমা, অি-মিেরর পােশর জিম--এসব রাের সিেত পিরণত হল; আর মদীনা থেক িনযু পিরচালকেদর হােত এর পিরচালনার ভার দয়া হল।[২] িসিরয়া ও
িমসর িবজেয়র পেরও এই একই নীিত অসৃত হেয়িছল।[৩] এইভােব ইসলােমর িবজেয়র সংেগ সংেগ সামবােদর শষ িচেলা
ভে পড়েলা।
অেনেকর এ ধারণা বমূল হেয় গেছ য, ‘‘হযরত রসূল (সা.) ও থম ই খলীফা জায়গীর থা সমথন কেরেছন। ‘‘আরেবর
বাইের জিম িকনেত দওয়া হেতা বা চুির িভিেত ইজারা (কাতাই) দওয়া হত। উমর এইসব বিশ না িদেলও তার পূববতীরা
িদেয়িছেলন, দেশর শ ছাড়া অ সব জিমদার ীকার কেরিছল।’’[৪] িক কৃতপে এই বণনা িনভুল নয়। খলীফা উমেরর
পরবতী যুেগ এটা হেয়িছল সত, িক থম ই খলীফার আমেল বরং উোটাই ঘেটিছল। সিনক বা সাধারণ নাগিরক কাউেকই
িবিজত বেশ জিম ভাগ করেত দওয়া হয়িন। ভন মার, গািজহার ও ওেয়লহাইেযেনর গেবষণা থেকই আমরা এটা
ভােবই পাই।[৫]
কান মুসিলমেকই িবিজত দেশ জিম িকেন জায়গীর গেড় তুলেত দওয়া হয়িন। চাষীেদর ওপর কানও িদক থেকই যােত
অতাচার করা না হয় সিদেক কেঠার দৃি রাখা হত। আর যসব জিম যুের ফেল দখেল আসত সিল বায়তুলমােলর সি
িহেসেব সম ইসলামী সমােজর প থেক পিরচালনা করা হত ও তার মলােথ িনেয়াগ করা হত। ফেল িবিজত দেশ িবজয়ী
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মুসলমানেদর এক ইি পিরমাণ জিমও িছল না। যাইদ িবন সাদ নােম এক মুসিলম িমসের জিম িকেনিছেলন। তােক শষ পয
স জিম িফিরেয় িদেত হয়। ফােত তালহা নােম আর এক মুসিলমেক তার ীত নাশতাসােগর জিমজমা হযরত উমেরর আেদেশ
িফিরেয় িদেত হয়।
এই নীিতর িতনিট ফল আমরা দখেত পাই। (১) মুসিলম ফৗজেদর ভতের সংহিত; (২) িবিজত দেশ অমুসিলম কৃষকেদর ায়ী
বসবাস ও জিমেত অিধকার, (৩) কৃিষ উিত যার ওপের শাসন ববার িনভর করত। য সামািজক িনপীড়েনর ভতের তারা বাস
করেত এেক এেক তার অবসান হল। ‘‘জজােলম অিধকােরর পর সখানকার সব দাসেকই মু করা হেয়িছল। ালাম বেলনঃ
পৃিথবীর  থেক মুহদ পয য শাচনীয় অবায় এই সব িবিজত জািতরা বাস করেত তার থেক ইসলাম তােদর মুি িদল।
আর উথ বেলনঃ ‘‘Two blades of grass were found growing where one had grown before’’ দড়শ বছর
পের যখন মুসলমােনরা ুেসড যুের ফেল জজােলম পিরতাগ করেত বাধ হন তখন ‘‘ােচর খৃানগণ আরব খলীফােদর
উদার শাসেনর জ আেপ কেরিছেলন।’’[৬]অমুসলমােনরা পয খলীফােক এত ভালবাসেতন য, তার কািমজ পয এক িবশপ
িনজ হােত মরামত কের দন।
অিধকৃত সি সবার ভতের ভাগ কের দবার সপে যুি িদেয় এক িচিঠেত খলীফা সাদ িবন ওয়াকাসেক িলেখিছেলনঃ ‘‘যিদ
তামরা বতমােনই সব ভাগ কের দাও তেব আগামী িদেনর মুসিলম িকছুই ভাগ করেত পােব না। [দখুন রআনঃ আল হাশর
(৫৯ ৭-৯)] শাসনকতারা যােত িবেশষভােব এই নীিত মেন চেলন, খলীফা স িদেক কেঠার দৃি রাখেতন। িমসর িবজয়ী আমর
ইবেন আেসর অেধক সি ও খািলেদর অেনক অিধকৃত মাল রাায় করা হয়।[৭]হযরত উমর (রা.)-এর অিধকৃত জিম থাকায়
সিল রাায় কেরন, তারপর যােদর জিম দরকার তােদর ভতর ভাগ কের দন।[৮]কারণ জনসাধারেণর মলজনক কােজ
সাহাযকােল ইমাম বলেয়াগও করেত পােরন।[৯ ]ইবেন হাজমও এই সমথন কেরন।
অেনক ঐিতহািসক হযরত (সা) জায়গীর থা সমথন কেরন বেল অিভেযাগ কেরন। িক কৃতপে এই অপবাদ সত নয়।
ইদীেদর কবল থেক রােক বাঁচাবার জে অেনক সময় িকছু িকছু জিম িদেয় তােদরেক নতুন জায়গায় সের বসবাস করার
অমিত দওয়া হেয়িছল। এই িবেশষ কারেণই খায়বােরর যুের অিধকৃত সি হযরত (সা) বন কেরেছন। অমুসিলমেদর খুিশ
করা ছাড়া পিতত জিম কৃিষর অধীেন আনবার জও কখনও কখনও এ ববা করা হত। কােজই এেত কের রাের আয় বাড়ত ও
অমুসিলম জােদরেক স রাখা যত। িক এটা সাধারণ িনয়ম িছল না।৯ক ম ছাড়া জিমেত য অিধকার িতিত হয় না তা
আমরা রআন মিজেদ (৩:১৩৫, ৫২:৩৯) ও ইমাম আবূ হানীফা ও শাহ ওয়ালী উাহর মতামত থেকও জানেত পাির।
বায়তুলমাল ও জনগেণর অিধকার
হযরত আবূ কবর, হযরত উমর ও হযরত আলী (রা.)-র আমেল বায়তুলমাল কাযেে জনগেণর সিেপ িবেবিচত হত এবং
ইসলামী রাের িতিট বি এর থেক দরকার মত ভাতা পত।[১০] রাের আয় বায়তুলমােল জমা হত, সখান থেক সবাই
িবধা ভাগ করত। খলীফার কানও িবেশষ বতন থাকত না। সব ধরেনর খরচও এর থেক যাগান হত। ইসলােমর নীিতিলর
অrিনিহত বণতাই হে গণত সমাজবােদর িদেক।[১১]
যাকাত ধনীেদর কাছ থেক আদায় কের গরীবেদর দওয়া হত এবং এটা িছল বাধতামূলক আইন। ইসলােমর
থম যুেগ সরকারী কমচারীর মারফত যাকাত আদায় করা হত ও মসিজদ িনমাণ, যুের খরচ অা ভাল কােজ
বয় করা হত। (িক েম এই থা অচল হেয় পেড় ও বির ওপর এই কােজর ভার ছেড় দওয়া হয়।)[১২]
অিধকৃত মালও এইভােব সবার ভতের বন করা হত। যুবক, বৃ, ী, পুষ ও মুদাস সবাই এই সির ভাগ
পত। (বদের যারা যু কেরন-৫০০০ িদরহাম; মুহািজিরন ও আনসার-৪০০০ িদরহাম, তােদর ছেলরা-২০০০
িদরহাম; অরা ৬০০/২০০।) অধাপক নাল ভেক বেলেছন য, সব চাইেত উেখেযাগ নীিত িছল এই য, যা
িকছু অিধকৃত হত তা সামিকভােব সবারই হেয় যত; তারপর খরচ-খুরচা বােদ যা িকছু থাকত সবই ভাগ কের
দওয়া হত। খলীফা দখেতন য, রাে কান িভুক বা অসহায় বি না থােক, কউ কােরার উপর জুলুম না
কের। শাসনকতারা পদ হেণর সময় িবলািসতা বজেনর িতিত িদেতন।
এইসব বাপাের মুসিলম ও অমুসিলেম কান পাথক িছল না। রাের িত অগত অমুসিলেমরাও এই িবধা পত।[১৩] মদীনায়
এক অ ইদী িজিজয়া দবার জ িভা করিছল। হযরত উমর (রা.) তােক দখেত পেয় বলেলন য, ‘এইসব মােষর
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যৗবনেক কােজ লািগেয় বৃ অবায় অবেহলা করা িবচার নয়। যাকাত গরীব ও অভাব লাকেদর জ, অভাব বলেত
এেদেরও বুঝেত হেব।’[১৪] গরীব অমুসিলমেদরেক িজিজয়া থেকও রহাই দওয়া হত। কারণ রাে কান অসহায় বি না থােক
এটা দখা ইমােমর পে ফরয। মুর বেলন- একটা বড় জািত িবজেয় অিধকৃত সি সােমর ারা অািণত হেয় িনেজেদর
ভতের ভাগ কের নয়- এমন দৃ িনয়ার ইিতহােস আর চােখ পেড় না।[১৫]
ইসলামী সমাজ - মানব াধীনতার চরম িবকাশ
সই মধযুেগও ইসলাম মানব াধীনতার এমন এক অপম িচের বাবপ দিখেয়িছল যা আজেকর িনয়ােতও পুেরাপুির
পাওয়া কিঠন। নরাের অকাের িনমিত ব জািতেক ইসলাম মুির মশাল হােত এিগেয় িনেয় িগেয়িছল। এর ফেল এমন
এক সংহত সমাজ িতা হেয়িছল সখােন েতেকর পেই তার কাযদতা দিখেয় সেবা ান অিধকার করার পূণ েযাগ
িছল। এই জই িসিরয়ার অিধবাসী, িমসেরর কপট উর আিকার খৃান ‘বাববার’ও পােলাইেনর ‘সামািরয়গণ’মুসিলম
সনােদরেক অভথনা কেরিছল।[১৬] ইসলােমর দয়া মানিবক সাম ও িবচােরর ভাবটু স যুেগর শাসকরা বশ বুঝেত
পেরিছেলন।
িমসর িবজয়ী উমরাও খলীফােক তাঁর িরেপােট জািনেয়িছেলন, িকভােব িমসেরর চাষীরা িপঁপড়ার মত সারািদন খাটেছ, মািলেকর
বেতর ঘা স করেছ, িক ফসেলর সমান ভাগ ভাগ করেত মুিগরা তার পােশই বেসিছেলন; এবং এেত উপিত সকেল িবয়
কাশ করেল, িতিন বেলন; ‘‘কউ পূজা পাবার জ উপের িসংহাসেন বসেব আর কউ িনেচ মাথা নীচু কের বসেব আমােদর
ভতের এ রওয়াজ নই। আবার িসিরয়ার দরবাের মুয়াজেক যখন দৃ কােপেট বসেত দওয়া হেলা, িতিন সখােন বসেলন নাআর বলেলন, ‘‘গরীবেদর লুট কের য কােপট তির হেয়েছ, সখােন আিম বসেত চাই না। জজােলেমর সির সময় খলীফােক
তাঁর ছঁড়া কাপড় ছেড় ভাল কাপড় পরেত অেনেক অেরাধ কের। খলীফা জবাব দন, ‘‘একজন মুসিলেমর সান পাশােকর
ওপর িনভর কের না।’’
অনাগত সমােজর পথিনেদশ
কােজই ইসলােমর সামািজক পায়ণ  হেয়ও নানা কারেণ তার পিরপূণ িবতরণ সব হল না। এর জে আরও বিশ সমেয়র
েয়াজন িছল। িক খিলফা উমর (রা.)-এর ভােগ তা জােটিন। ইসলােমর নীিতিল এমনও সমানভােব রেয়েছ, য সব কারেণ
স সময় তার সবাংগীন পায়ণ সব হেয় ওেঠিন- সিলরই িদেক খয়াল রেখ আধুিনক ান, সামািজক পিরেবশ ও
েয়াজেনর পিরপূরক িহসােব ইসলামী সমাজ িতার জ আমােদরেক আজ এিগেয় যেত হেব। মুসিলম িহসােব ও বুিজীবী
মাষ িহসােব এটা আমােদর কতব। যাঁরা বুির দাহাই পােড়ন- তাঁেদরেকও আমরা ইসলােমর সমাজ নীিতিল হযরত উমেরর
িখলাফেতর পিরেিেত পেড় দখেত অেরাধ কির। এখােন তারা িনিতভােব অনাগত সমােজর জীবন গঠেনর আশার আেলা
দখেত পােবন।
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