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মিুমন-মসুিলম হওয়ার সািটর্ িফেকট বা সনদ এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদঃ                                                                                
পৃ�া নং- ১২৬ 

সচূনাঃ েকান িকছু অজর্ ন বা �দান করার জনয্ �েতয্কিট �ানস�� েলােকর েকান না েকান   
সািটর্ িফেকট বা সনদ  থাকা �েয়াজন হয় । আধিুনক সমেয় পািথর্ব সম� কােজ উদাহরণসরপ 
চাকুরী েপেত, আয়কর িদেত , পরী�ায় পাশ করেল পরী�াথ�েক সািটর্ িফেকট বা সনদ েদওয়া-
েনওয়ার �েয়াজন হয় ।িঠক েতমিনভােব ধম�য় িবষেয় েতা একজন মানেুষর জনয্ মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ  থাকা একা� 
�েয়াজন । মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ  ছাড়া একজন 
মানষু িকভােব মুসিলম হেব, িকভােব জা�ােত যােব ?                                                                                         
ةثَ َال ثَّ ال  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � 
সাহাবীগণেক(রািদআ�াহ আনহমগণেক),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগণেক(রািদআ�াহ আনহমগণেক)  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং 
েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ  িদেয়েছন ।িক� বতর্ মান জগেত আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েতা এখন দশৃয্মান অব�ায় িবদয্মান েনই । তাহেল  
 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযালুল কুরিন)" " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِّ "
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � একজন মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-
মুসিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ িকভােব  এবং েকাথা েথেক অজর্ ন 
করেবন  ?                                                                                                  
এর অনসুি�ৎসু ও গেবষণামলূক উত্তর এই েয,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সাধারণ 
মসুিলমগণ �াকৃিতকভােবই বা �াভািবকভােবই জ�সেূ� সামািজক মসুিলম হওয়ায় িনেজরাই 
িনেজেদরেক মুসিলম বেলন এবং অনয্ জািতর িনকট িনেজেদরেক মুসিলম বেল পিরচয় েদন ।িক� 
মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-মসুিলম হওয়ার জনয্ "  ةَالثَ ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর অনরূপ তােদর েকান ধম�য় সািটর্ িফেকট বা সনদ নাই ।"  

ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � 
সাহাবীগণেক (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণেক আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা জা�াতী বেলেছন এবং  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল 
কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � মুসিলমগণেক কলয্াণহীন, গর�হীন ও িনকৃ� মুসিলম বেল অিভিহত 
কেরেছন ।এেত বুঝা েগল েয, "  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগণ হে�ন 
েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-মুসিলম আর  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) 
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর) 
অ�ভূর্ � মসুিলমগণ হে�ন েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদিবহীন িনকৃ� মুসিলম ।                                                                          
এখােন একিট িবষয় ল�ণীয় েয,  (১) সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) েবেহে� �েবেশর 
সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-মসুিলম হওয়ার িবষয়িট �� ।তাঁরা েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট 
বা সনদধারী মিুমন-মসুিলম হওয়া স�েকর্  পিব� কুরআেন  অেনক আয়াত ও হািদস শরীেফ  
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অেনক বাণী রেয়েছ । এই িবষয়িট সকেলর িনকট ভালভােবই েবাধগময্ ।                                       
েযমন-                                                                                                                                                     
(ক ০১) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ  

" )010  ـ ةُ یَ ْالَ  (  ُ  يَ ِض رَ  انِ سَ حْ اِ بِ  مْ ھُ  ْوابَعُ تَّ اِ  نیْ ذِ للَّ اوَ  رِ اصَ نْ اْالَ وَ  نَ یْ رِ جِ اھَ مُ لْ ا نَ مِ  نَ وْ لُ وَّ الَ اْ  نَ وْ قُ بِ االسَّ وَ  َّ�َ 
ھُ نْ عَ  اْ وضُ رَ وَ  مْ ْنھُ عَ  "  

(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (পরবত� মসুলমান তােবঈ’গণ 
যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদরেক (�থম পযর্ােয়র অ�বত� 
মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদরেক)   ِنٍ  اسَ حْ إ  (ইহসান ) তথা  সততার সিহত পিরপূণর্ তথা 
হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) 
�িত স�� হেয়েছন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।                                                                                                                                     
(খ ০২) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ                                                 
ـ نَىسْ حُ لْ ا هللاُ  َعدَ وَّ  ال� كُ وَ   ـ اوْ لُ اتَ قَ وَ  دُ عْ بَ  نْ مِ  أوقُ فَ نْ أَ  نَ یْ ذِ لَّ ا نَ مِّ  ةً جَ رَ دَ  مُ ظَ عْ أَ    نْ مَّ  مْ كُ ِمنْ  ىْ وِ تَ سْ یَ  الَ " 

) كَ ئِ لَ أُ  ـ  لَ تَ اقَ  وَ  حِ تْ فَ الْ  لِ بْ قَ  نْ مِ  قَ فَ أَنْ  01                                                                                                                                                                                               -ةُ یَ ْالَ   (
অথর্ঃ- “েতামােদর মেধয্ যারা ম�া িবজেয়র পেূবর্ বয্য় কেরেছ ও সং�াম কেরেছ, তাঁরা এবং 
পরবত�রা সমান নেহ, তারা তােদর অেপ�া মযাদায় েশ� যারা পরবত�কােল বয্য় কেরেছ ও 
সং�াম কেরেছ । তেব আ�াহ তােদর উভেয়র কলয্ােণর (জা�ােতর) �িত�িত িদেয়েছন” ।*ছুরা 
হািদদ,আয়াত  নং-১০০  *।                                                                                     
(গ ০৩) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ   

)101 -ةُ یَ ْالَ (    أ ءیَابِ نْ ْالَ ا ُسَرةُ ـ نَ وْ دُ عَ بْ مُ  اھَ نْ عَ  كَ ئِ لَ أُ  ـ ىسْ خُ لْ ا انَّ مِ  مْ ھُ لَ  تْ قَ بَ سَ  ْینَ ذِ الَّ  نَّ إِ "         
                                    অথর্ঃ-যােদর জনয্ আমােদর েথেক 
পবূর্ হেত ক�য্াণ িনধর্ািরত রেয়েছ তাঁরা উহা (েদাযখ) েথেক দেূর রেয়েছ।*ছুরা হািদদ,আয়াত 
নং-১০১* ।                                                                           
(ঘ ০৪) আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর) ইমােনর �সংশা কের  বেলন-  
                                        পিব� কুরআেনর আয়াতঃ   
                                                                                                                  
" ، اقٍ قَ شِ  ىْ فِ  مْ ھُ  امَ نَّ أِ فَ  اوْ لَّ وَ تَ  نْ َوأِ  اوْ دَ ھْ فَقَدِ  ھِ بِ  مْ تُ نْ مَ آامَ  لِ ثْ مِ بِ  اوْ نُ آمَ  نْ اِ فَ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর 
নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই 
িবর�ভাবাপ�”, ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।                                                                                                                                           
উপেরা� আয়ােতর মমর্াথর্া েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  যারা মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনূরপ ঈমান আনয়ন করেব  তােদর 
ঈমানই মহান আ�াহ তাআ’লা �হণ করেবন। আর যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন 
করেবনা তােদরেক মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
িবর�ভাবাপ� বয্াি�বগর্ িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন উে�খ কেরেছন । অতএব, 
উপেরা� কেয়কিট আয়াত েথেক এ কথা �মািণত হল েয, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ আনহম) 
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হে�ন আ�াহ তাআ’লার রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় 
িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ মানদ� ।                                                                                                              
(ঙ ০৫) হািদস শরীেফর বাণীঃ                                                                                                                                  

 الَ  : " لُ وْ یَقُ  لمسو یھلع هللا يلص يَّ بِ لنَّ ا تُ عْ مِ سَ  :لَ قَا---ةَ ْقبَ عُ  ھبِیْ أَ  نْ عَ  ، ةَ بَ قْ عُ  نِ بْ  نِ مَ حْ رَّ ال دِ بْ عَ  نءعَ 
یَ دْ خُ لُ  النَّ ارَ  مُ سْ لِ مٌ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  رأَ ى مَ نْ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  َرأى َمنْ  رَ أَ ىَ  مَ نْ  رَ آنيِ " ◌ْ ثَ الَ ثًا. (14394) ) 

.نيللطبرا ربیلكا معجمال يف                                                                    
অথর্ঃ- হযরত আ�ুর রহমান িবন উকবা িতিন তাঁর িপতা ওকবা েথেক বণর্না কের বেলন :  
িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িতনবার বলেত শেনেছন : “আমােক েদেখেছ এমন 
েকান মসুিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােবয়ী’) েদাযেখ যােবনা, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ (তােব’-
তােবঈন) েসও েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ১৪৩৯৪  ।                                                                                                                                                                                                                
(২) তােবঈনগ ((রািদআ�াহ আনহম) েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-মসুিলম 
হওয়ার িবষয়িটও একরকম ��ই । তাঁরা েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-
মুসিলম হওয়া স�েকর্ ও পিব� কুরআেন  অেনক আয়াত ও হািদস শরীেফ  অেনক বাণী রেয়েছ 
।                                                                                                                                
(ক ০১) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ   
ُ  عَ نْ ھُ مْ  وَ رَ ضُ واْ  عَ نْ ھُ "  ( ْالَ یَ ةُ  ـ  100)    " وَ الَّ لذِ یْ ن اِ تَّ بَ عُ وْ ا ھُ مْ  بِ اِ حْ َسانِ  رَ ِض يَ  َ�َّ
(অথর্ঃ- এবং যারা (পরবত� মসুলমান (তােবঈ’গণ) যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) )نٍ  اسَ حْ إِ   - 
ইহসান) বা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত 
স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত স�� হেয়েছন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-
১০০*)।                                                                                                                                                      
(খ) হািদস শরীেফর বাণীঃ                                                                                                                                      
" :  لُ قُوْ یَ  لموس ھیلع هللا صلي يَّ بِ نَّ لا تُ عْ مِ سَ  :الَ قَ ---ةَ بَ قْ عُ  ھیْ أَبِ  نْ عَ  ، ةَ بَ قْ عُ  نِ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ     َعن
الَ  یَ دْ خُ لُ  النَّ ارَ  مُ سْ لِ مٌ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  رأَ ى َمنْ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  رَ أى مَ نْ  رَ أَىَ  مَ نْ  رَ آنيِ " ْ◌ثَ الَ ثً ا. (14394) ) 

.يطبرانلل ربیالك مجعمال في                                                                               
অথর্ঃ- হযরত আ�ুর রহমান িবন উকবা িতিন তাঁর িপতা ওকবা েথেক বণর্না কের বেলন :  
িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িতনবার বলেত শেনেছন : “ আমােক েদেখেছ এমন 
েকান মসুিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােবয়ী’)  েদাযেখ যােবনা,  আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ (তােব’-
তােবঈন) েসও েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ১৪৩৯৪ ।                                                                                                       
(৩) তােব’- তােবঈনগণ ((রািদআ�াহ আনহম) েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী 
মিুমন-মসুিলম হওয়া সে�েকর্  পিব� কুরআেন পেরা� ও ��� ঈি�ত রেয়েছ । তােব’- 
তােবঈনগণ(রািদআ�াহ আনহম) স�েকর্   পিব� কুরআেনর পেরা� ও ��� ঈি�ত বুঝেত একজন 
মসুিলম মানুষেক গভীর �াণী হওয়া �েয়াজন । িক� তাঁেদর বয্াপাের হািদস শরীেফ অেনক বাণী 
রেয়েছ । ত�েধয্ িনে� একখানা হািদস শরীফ উে�খ করা হল । উপের   " خَ یْ رُ    الثَّ َال ثَ ة
তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " الْ قُ رُ وْ ن � সেবর্াৎকৃ� মানষু  
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এর সং�া �সে� এই িবষেয় অেনক হািদস শরীফ উে�খ করা হেয়েছ । এখােন একিট হািদস 
শরীফ উে�খ করা হল। অবিশ� হািদস শরীফগেলা " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী �স� নামক  অধয্ােয় এবং " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن 
"(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ী নামক ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর 
বা শতা�ীসমূেহর) অধয্ােয় েদেখ েনওয়ার জনয্ পাঠকবগর্েক অনেূরাধ করা হল । 

 الَ  " : قُْولُ یَ  ملسو یھلع هللا يلص يَّ بِ نَّ ال تُ عْ مِ سَ  :الَ قَ ---ةَ بَ ُعقْ  ھیْ بِ أَ  نْ عَ  ، ةَ بَ قْ عُ  ْبنِ  نِ مَ حْ رَّ لا دِ بْ عَ  َعنء
 ) )49314( .اثً الَ ثَ ◌ْ  "نيِ آرَ  نْ مَ  ىَ أَ رَ  َمنْ  ىَرأ الَ  وَ  ، يْ نِ آر َمنْ  ىرأَ  الَ  وَ  ، يْ نِ آر ِلمٌ سْ مُ  رَ انَّ لا لُ خُ یَدْ 

.يناربطلل ریبالك جمالمع يف                                                                                         
অথর্ঃ- হযরত আ�ুর রহমান িবন উকবা িতিন তাঁর িপতা ওকবা েথেক বণর্না কের বেলন :  
িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িতনবার বলেত শেনেছন : “ আমােক েদেখেছ এমন 
েকান মসুিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােবয়ী’) েদাযেখ যােবনা,  আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােব’-তােবঈন)  েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ১৪৩৯৪ ।                                                                                                    
উপের বিণর্ত একখানা হািদস শরীেফই সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ),তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর) েবেহ�ী হওয়ার িবষয়িট বিণর্ত হওয়ায় িতন ে�িণর 
েবলায়ই �েযাজয্ ে�ে� িভ� কািল িদেয় আ�ার লাইন কের িচি�ত কের উ� একখানা হািদস 
শরীফই িতন ে�িণর িনধর্ািরত �ােন উে�খ করা হেয়েছ । 

 


