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ভূিমকা 
আ াহ তাআলার যাবতীয় শংসা এবং নবী  মুহা দ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ােমর িত অসংখ  দ দ এবং সালাম বিষত 
হাউক! 

সউদী  আরেব আল খাফজী শহের ইসলািমক গাইেড  
স টাের সা ািহক আেলাচনা অ ােন িবিভ  রকেমর ে র 

স িুখন হতাম। ত েধ  একিট অ তম  ায় ায় করা 
হত। িট হলঃ ‘নবী (সা:) নূেরর তরী না মািটর তরী ?’ 
আদম স ান তা মািটরই হয় িক  লাক কন এ  করিছল?  
অিধক জানার আ হ মনেক নাড়া দয়। িবষয়িট িনেয় গেবষনা 
করেত িগেয় যখনই অভ ের পৗছঁালাম তখন এর ড় রহ  

িুটত হেত লাগল। দখা গল ফীবাদ বা পীরবােদর এিট 
একিট আ ীদাহ,  যা তারা জনসাধারেণর মেধ  চার কের 
থােক। অভ ের আেছ এমন িকছ ু তথ  যা মা ষেক পীর-
ফকীর মাযার- দরগাহ তথা দন ীন ঘিটত িশকী কাযকলােপর 
িদেক আহবান কের। এই  িব ােসর রশ ধের নবী (সা:) ক 
কবের জীিবত এবং তাঁর সােথ সােথ কিথত মতৃ ওলীেদরেকও 
জীিবত মাণ করার অপেচ া করা হেয়েছ।  এতটু  মাণ 
করেত পারেলই  তােদর  আসল উে  হািসল হয়।  ফেল 
কবেরর কােছ ওলী  বা পীেরর িনকট আ- াথনা করা,   
তােদর স ি র উে ে  নযরানা- উপেঢৗকন পশ কের তােদর 
অসীলা তথা মাধ ম ধরা,  সব জােয়য হেয় যায়।  এই ধারনায় 
রেয়েছ নবী  (সা:) এর ব াপাের বাড়াবািড় । খৃ ান ও ঈ দীরা 
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তােদর  নবীগেণর ব াপাের অিতর ন করেত িগেয় তাঁেদরেক 
আ াহর পু  িহেসেব আখ া দয়,  ফেল  তারা মশুিরক হেয় 
যায়। আ াহ ও তার রাসলূ এ িবষেয় উ তেক সতক  কের 
দন। িক  তার পরও যিদ নবী (সা:) ক কউ বেল য িতিন 

(নূ ন িম  নূির াহ) আ াহর নেূরর তরী,  তাহেল ই দী  
খৃ ানেদর িব াস এবং এই িব ােসর মেধ  িক আসেল কান 
পাথক  থাকল? কারণ কউ বলল আ াহর পু  আর কউ 
বলল  আ াহর স ারই একিট অংশ।  
এই ধরেণর তথ  ারা সহজ সরল ভাষায় অলংকৃত হেয়েছ 
পু কখািন। প  ও িবপে র মূল দলীলসমূহ একি ত করা 
হেয়েছ। উলামােয় সালাফগেণর ব াখ া পশ করা হেয়েছ। 
হাদীস জাল িকংবা বল হেল কারণ উে খ করা হেয়েছ এবং 
তথ াবলীর è বরাত দয়া হেয়েছ। উে ,  পাঠক যন 
সিঠক আ ীদা (ধমিব ােসর) অিধকারী হয় এবং া  ও 
ব ি গত উে ে র কারেণ চািরত ধ ান ধারণা ও িশক 
িবদআেতর বড়াজাল থেক মিু  পায়। আর তা হেল আমার 

ম সাথক হেব,  আিম হব সৗভাগ বান। আ াহ তুিম আমার  
এই ু  য়াসেক কবলূ কর। আমীন                     !           
                                
         এই ভ সমেয় আিম সব থেম মহান আ াহর কিরয়া 
আদায়  কির । তার পের কিরয়া াপন কির ে য়  শাইখ 
মিতউর রহমান সালাফী সােহেবর ( অ বাদক ও গেবষক 
দা াম ইসলািমক কালচারাল স টার ) এবং বড় ভাই শাইখ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িক নেূরর তির?                                                     4                                       

 

আ ু াহ আল কাফী সােহেবর ( অ বাদক ও গেবষক জুবাইল 
দাওয়া এ ড গাইেড  স টার) যারঁা চুর ব তার মােঝও 
পু কিটর ভুল- াি   কাের শন এবং পরামশ ারা 
সহেযািগতা কেরেছন। আ াহ তােঁদর উ ম জাযা িদন। 
        উে খ থােক য, ণয়ন ও গেবষনার সফের এিট আমার 
নব য়াস,  তাই ভূল- ƒিট থাকা া◌াভািবক। িব  মহল 
হেত পরামশ পেল কৃত তায় বািধত হব।  
                                    
 
                                    লখক:  আ রু রাকীব মাদানী 
                                      আ  খাফজী,   সউদী আরব। 
  

থম অধ ায় 
নবী (সা:) নূেরর তরী  কারা বেলন  ?  
আমােদর দেশ এক কার লাক দখা যায়,  যারা আেলম 
উলামােদর বেশ থােক। িনেজেক আ ু  াহ ( ী ) বেল 
পিরচয় দয়। উপমহােদেশ তােদর লী বলা হয় কারণ তােদর 
মতবােদর উ াদ হে ন সাইেয় দ আহেমদ রযা লভী 
সােহব। িতিন লী শহেরর তাই তােদরেক লভী বেল জানা 
যায়। কউ কউ তােদরেক সফূী- দরেবশ নােমও জােনন,  
যমন আরবী ভাষীয় ভাইেয়রা। সহজ সরল ভােব তােদর 

জানেত হেল এতটু  জানাই যেথ  য,  যারা পীর মুরীদীেক 
িব াস কের,  যােদর ধারনা পীরই হে ন সব িকছু,  পীেরর 
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উসীলা বা মাধ ম ছাড়া আ াহর কােছ আমল কবলূ হয়না,  
তারাই হে  ঐ ণীর আেলম। তাই দখা যায়,  কােনা 
কােনা পীর তােদর ল া পাগড়ী ভ েদর ধিরেয় বায়আত বা 

শপথ বাক  পাঠ করান। ভ রা আনে  অ ীকার কের। 
অ ীকার র া করা হয় িক হয়না সটা পেরর কথা। এই কার 
লাকেদর িনকট থেক জ  িনেয়েছ এই আকীদা বা িব ােসর। 

নবী মুহা দ (সা:) িযিন আদম স ান,  িযিন নবীেদর ধান,  
অ া  মানব স ােনর মত যাঁর বাবা মা িছেলন,  িযিন 
খাওয়া- দাওয়া করেতন,  বাজার- ঘাট যেতন,  িববাহ- শাদী 
কেরিছেলন,  আন মু েত খুশী হেতন,  ঃখ- কে র সময় 
মমাহত হেতন,  অথাৎ একজন মানেবর মেধ  যা িকছু ণা ণ 
থােক সব িকছুই তাঁর মেধ  িছল,  তা সে ও িতিন নািক 
মা েষর মত মািটর তরী না হেয় নরূ বা জ ািতর তরী। তাও 
আবার আ াহর স ার নূর ারা তরী অ  নূেরর নয়।   
      মাট কথা উ েত মুহা িদয়ার মেধ  ভাগ বশতঃ যত সব 
ফকা বা দল দখা যায় তার মেধ  লভী বা পীর পি রাই 
কবল এই আকীদাহ বা িব াস রােখ এবং এরাই হে  এই 

মতবােদর জনক।  
 
                  কন বেলন? 
নবী মুহা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক নূর ারা তরী 
বলার িপছেন িট কারেণর য কান  একিট থাকেত পাের  : -  

থম কারণ: অিতির  স া◌ান দশন ।  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িক নেূরর তির?                                                     6                                       

 

নূরী ভাইেদর যুি  হে ,  য নবী শষ নবী,  িযিন সারা 
িবে র নবী,  িযিন নবীেদর সাইেয় দ বা ধান,  যাঁর িত 

য়ং আ াহ তাআলা ও ফের াগণ দ দ পেড়ন এবং 
উ তেকও দ দ ও সালাম রণ করার িনেদশ দন,  
িকয়ামেতর ভয়াবহ িদবেস িয়িনই িহসাব- িকতােবর জ  মহান 
আ াহর কােছ পািরশ করার স ান লাভ করেবন,  িযিনই 
জা াতীেদর জ  জা ােতর দরজা খলুেবন,  িযিনই নাহগার 
উ েতর জ  পািরশ করেবন,  আ াহ তাআলা যাঁেক হাবীব 
বেলেছন,  িযিন আেরাও অসংখ  ণাবলী এবং স ােনর 
অিধকারী,  িতিন আবার আদম স ােনর মত মািটর িকভােব 
হেবন? তােদর ান- গরীমা বেল: নূর বা জ ািত মািটর চেয় 
উ ম। তাই িতিন নূেরর অ া  লাকেদর মত মািটর নয়।   
 পযােলাচনা : -  
ক-  ধ ুউপাদােনর কারেণ কান সৃ  জীব িক  হয়? 
ইসলাম ি য় ভাইেয়রা! সৃি  জগেত বা পৃিথবীেত আমরা যা 
িকছু দখেত পাি ,  সব িকছুর সিৃ র একিট মলূ ধাত ু বা 
উপাদান আেছ। যমনিট মসুিলম শরীেফর হাদীেস বিণত 
হেয়েছ। ফেরশতাগণেক য উপাদান ারা তরী করা হেয়েছ 
তা হল নরূ বা জ ািত। িজনেদরেক যা ারা তরী করা হেয়েছ 
তাহল আ ন এবং মানব জািতেক যা ারা তরী করা হয় তা 
হল মািট। এখন  হল,  উপাদান  িহসােব জ ািত,  আ ন 
বা মািট িক এক অপেরর উপর অিধক মযাদা রােখ,  না 
রােখনা? এর জবাব হে ,  না কান মযদা রােখনা। কারণ 
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সকল উপাদােনর সৃি কতা হে ন মহান আ াহ তাআলা এবং 
ঐসকল উপাদান ারা তরীকৃত জীব বা ব রও া মহান 
আ াহ।  আর িতিন কান িবেশষ উপাদানেক অ  উপাদােনর 
উপর স ান দনিন। তাই উপাদান িহসােব সব সমান এবং 
উপাদান ারা যা তরী তাও সমান। স মা ষ হাক বা ি ন 
হাক বা ফেরশতা। াঁ! য কারেণ সিৃ র মযাদা বৃি  হয়,  

তাহল তােদর ণ এবং তােদর নক আমল। ফেরশতাগণ 
নূেরর তরী হওয়া সে ও সমি গতভােব মা েষর চেয় উ ম 
নয়। তেব এটা সত  য িবেশষ িকছ ু ফেরশতা,  িবেশষ িকছু 
মা েষর চেয় উ ম িক  সাধারণতঃ আদম (আঃ) ও আদম 
স ান ফেরশতােদর থেক উ ম । কারণ তােদর মেধ  ধু  
সৎ কাজ করার ভাব নই বরং অসৎ কােজ িল  হওয়ারও 

মতা আেছ। চাইেল সৎ পেথ থাকেত পাের না চাইেল অসৎ 
পেথ চলেত পাের। প া ের ফেরশতাগেণর ভােব আেছ 
আ গ তা তাই তারা সবসময় সৎ কােজ িনেয়ািজত। এই সব 
কারেণ নক বা া ফেরশতার চেয়ও উ ম। পৃিথবীর অসংখ  
লাভ লালসা এবং শয়তােনর অিবরাম চ া  ও ম ণা থাকা 

সে ও সৎ পেথ অটল থােক এবং মহান আ াহ তাআলার 
আেদশ লংঘন কেরনা। ( দখুন,  শার ত্ তাহািবয়াহ ২৮১-
২৯০ এবং মাউযু আউর মুনকার িরওয়ািয়ত( 
 
খ-   উপাদােনর কারেণ  লাভ,  ইবিলেসর যুি  ◌ঃ  -  
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আমরা বশীর ভাগ মা ষই জািন য,  আ াহ তাআলা আদম 
(আঃ) ক সিৃ  করার পর ফেরশতাগণেক িসজদা করেত 
আেদশ কেরন। সম  ফেরশতা আেদশ পালন করতঃ িসজদা 
কেরন। িক   ইবিলস শয়তান িসজদা করেত অ ীকার কের 
এবং যুি  পশ কের। যুি িট আ াহ তাআলা রআেন বণনা 
কেরন ◌ঃ  

ٍ  مِن خلقتنى منھ خیرٌ  أنَا لَ  قا(   /األعراف)  طین من خلقتھ و نار ১২ 
অ বাদঃ (ইবিলস বেল আিম তার (আদম) থেক উ ম। 
আমােক আ ন ারা সিৃ  কেরেছন আর ওেক মািট ারা সিৃ  
কেরেছন।) [সূরা আরাফ/ ১২ [ 
ইবিলস শয়তােনর ধারণা,  আ ন মািটর চেয় উ ম। িক  
আসেল তার ধারণা িক িঠক? কৃতপে  আ ন িক মািটর 
তুলনায় উ ম? ভেব দখেল আ ন নয় মািটই  উ ম। কারণ 
আ েনর ভােব রেয়েছ াধ,  রাগ,  ালা,  য ণা,  
অহংকার এবং দাি কতা। আর স কারেণই স আদেমর কােছ 
মাথা নত কেরিন। যমন তার ভাব হে  িনেজর কাছাকািছ 
ব েক ািলেয় পুিড়েয় ছারখার কের দয়া। অ িদেক মািটর 

ভােব রেয়েছ িবনয়,  ন তা,  আ সমপণ এবং আ গত । 
আর এ কারেণই  আদম স ান আ গত  কের চেলেছ। ভুল-

“িটর সময় আ সমপণ করেছ তার রেবর িনকেট। মািটর 
ভােব রেয়েছ বৃি র মতা,  ধংেসর নয়। তাই তার গভ 

থেক জ  নয় হাজার হাজার উি দ। সবজু রে  র ানর 
মতা আেছ তার মেধ । প া ের এই সব িকছুেক ধংস করার 
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মতা রােখ আ ন। আেরা এক ধাপ এিগেয় দখেল দখা 
যায়,  আ াহ জাহা ােম য ভয় র আযােবর বণনা িদেয়েছন,  
তা হে  আ েনর আযাব। যিদ আ ন মািটর চেয় ভালই হত,  
তাহেল মেন হয় জাহা ােম আ ন ারা নয় মািট ারা শাি  
দয়া হত।  

          মাটকথা,  সৃি  জগেতর কান উপাদান কােরা 
অেপ া অিতির  মযাদা রােখ,  এই ধারণার সচূনা হয় 
ইবিলস শয়তান থেক। তাই যিদ কান ভাই ধারণা কের য,  
নূেরর সৃি  হেলই মযাদাবান হেব,  নেচৎ নয়। তাহেল তার 
ধারণা সিঠক নয়। কারণ সব উপাদােনর সিৃ কতা মহান 
আ াহ। াঁ,  য কারেণ কান উপাদান বা ব  মযাদা লাভ 
কের ,  তাহল  তার ণগত বিশ । ি য় নবী (সাঃ) এর মেধ  
য ণাবলী  িছল,  সিৃ েলর উপর  হওয়ার জ  তাই 

যেথ  িছল। নেূরর তরী বেলই য িতিন  লাভ 
কেরিছেলন এমন কথা নয়।     
 
গ- নরূ ারা সিৃ  জািতর উপর মািট ারা সিৃ  জািতর মযাদা: 
কােরা যিদ মেন হয় য,  নেূরর তরী হেলই সবস ানীয় হয়। 
আর মািটর তরী হেল স ান কম হয়। তাহেল তােদর আেরা 
বলবঃ মহান আ াহ িনেজই মািটর মা ষেক নেূরর তরী সিৃ র 
চেয় স ান িদেয়েছন। আ াহ যখন আদম (আঃ) ক িনজ 

হােত মািট ারা সৃি  কের জীবন দান কেরন,  তখন নেূরর 
তরী ফেরশতাগণেক আেদশ কেরন তাঁেক িসজদা করেত। 
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ফেরশতাগণ সােথ সােথ িসজদা কেরন। কেরিন কবল ইবিলস 
শয়তান। সরূা বাকারার ৩৪ নং আয়ােত আ াহ বেলনঃ  

لنَا إذ وَ (  ْ دُوا للمالئكةِ  قُ◌ جُ َ  اسْ دُوا ألدم َ َج ل إالّ  فَس ِ ب ْ  واستكبَرَ  أبَى یسَ إ
ین من وكان ِ /البقرة) الكافِر ৩৪           

অ বাদঃ-  (এবং যখন আিম আদম (আঃ) ক িসজদা করার 
জ  ফেরশতােদরেক িনেদশ িদলাম,  তখন ইবিলস ব তীত 
সবাই িসজদা করেলা। স িনেদশ পালেন অ ীকার করল এবং 
অহংকার দশন করল,  ফেল স কািফরেদর অ ভূ  হেয় 
গল। ( 

ফলকথাঃ-  আদম মািটর তরী হওয়া সে ও নেূরর তরী 
ফেরশতাগণ তােক িসজদা কেরন। যা ারা নূেরর চেয় মািটর 

স ান বশী,  মাণ হয়। তাই যিদ কান ব ি  বেল য,  
মািট থেক নেূরর স ান বশী,  তাহেল সটা হেব তার 
ব ি গত িনছক ধারণা মা । রআেনর আয়াতিট তার ধারণা 
বিতেল যেথ ।  
 
ি তীয় কারণঃ   ব ি গত উে ।  
 নবী (সা:) ক আ াহর নেূরর তরী বলার িপছেন আর একিট 
অভ রীণ কারণ থাকেত পাের যা সাধারণ জনগেণর কােছ 
অ ,  তা হল : যিদ মাণ করেত পারা যায় য,  নবী (সা:) 
আ াহর নূেরর তরী। তাহেল মািণত হল য নবী হে ন 
আ াহরই একিট অংশ বা তাঁর মেধ  আ াহর িবেশষ অংশ 
িনিহত আেছ। তাই যমন আ াহ তাআলা সবস ানীয় তমিন 
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তাঁর নবীও। যমন আ াহ তাআলার কােছ ’আা করা,  
চাওয়া,  ফিরয়াদ করা,  নযর- মা ত করা,  রবানী করা 
ইত াদী  জােয়য। তমিন এসব তারঁ নবীর কােছও করা যায় 
এবং এই ধারণা রাখা যায়। আর নবীর কােছ যিদ এসব করা 
বধ হয়,  তাহেল িতিন (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এও 

বেল গেছন ◌ঃ 
"األنبیا ورثة العلماء إن و"  অথঃ- ‘‘উলামাগণ নবীেদর 

উ রািধকারী ।’’ [ আবু দাউদ,  িকতাবলু ইলম,  
হাদীসিটেক শাইখ আলবানী  (রহ:) সহীহ বেলেছন। 
 ফেল আমরা পীর- ফকীররাই হি  আেলেমর দল। কৃতপে  
আেলম ক সটা পেরর কথা। আমরাই হি  নবী (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) এর দািয়  বহনকারী। তাই যমন নবী 
(সা:) স ান ও ভালবাসার পা , তমন আমােদরেকও স ান ও 
খিতর করা জনসাধারণেদর জ রী। যমন নবীজীেক সাহাবােয় 
করামগণ স ান করেতন,  তমন জনসাধারণেকও আমােদর 

করেত হেব। মরুিগ পালাও তরী করা,  হাথ- পা ধুেয় 
দওয়া,  ব ব ত পািন পান করা,  হােত- কপােল চুমু 

খাওয়া,  তাযীমী িসজদা হণ করা,  নযরানা- উপেঢৗকন 
পশ করা সব জােয়য। অ প আমােদর স  রাখেল আমরা 
পািরশ কের তামােদর মা করাব। তাই অবঝু লােকরা 

পীেরর স ি র জ  যাবতীয় কাজ কের। িনেজর আ া- আ ার 
জ  যা করা হয়না পীেরর জ  তা করা হয়। ধু তাই নয় 
সাধারণ জনগণেক বঝুান হয়,  তারা নািক মতুৃ বরণ কেরনা। 
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ফেল জীিবত ও মতৃ উভয় সমেয়ই মা ষ তােদর জ  নযর-
মা ত,  িশরিন,  চাদর দান ইত ািদ কের থােক। মাট কথা 
ব ি গত উে  ও াথ- িসি র কারেণ তারা বেল থােক য,  
নবী নূেরর তরী যা,  জনসাধারণ বঝুেত পােরনা।  
 
 
******** 
 
 
ি য় নবীর কৃত স ান 
 
ি য় নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক আ াহ তাআলা 
অেনক স ােন ভূিষত কেরন। কান ব ি  যিদ আ াহর 
দানকৃত স ােনর উে  স ান িদেত চায়,  তাহেল সটা 
আসল স ান নয় বরং এটা হেব আ াহর উপর বাড়াবািড়। 
ি ে◌ রআন ও হাদীেস মািণত িবেশষ কেয়কিট স ােনর 
বণনা দয়া হল ◌ঃ - 
আ াহ তাআলা বেলন ◌ঃ  

ا( َ َا مُحمدٌ  كَانَ  م دٍ  أب ُم مِن أحَ الِك َ ج ْ و رِّ سُولَ  لكِن َ َ  و هللاِ  ر اتَم یِّین خَ ِ َّب )  الن
/األحزاب ৪০             
অ বাদ ◌ঃ-  (মুহা দ তামােদর কান ব ি র িপতা নন,  
বরং িতিন আ াহর রাসলূ এবং শষ নবী।) [আ  আহযাব/ ৪০ [
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       রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম বেলন ◌ঃ ‘‘ 
আমার এবং িবগত নবীেদর উদাহারণ তার মত,  য একিট 

র াসাদ িনমাণ করল। িক  একিট ইেটর ান ছেড় িদল। 
মা েষরা সই সাদিটেক ঘেুর িফের দেখ এবং তার সৗ েয 
মািহত হয়। তেব সবাই বেল যিদ সই ইটিট লাগান হত তা 

কতই না র লাগত! নবী (সা:) বেলনঃ আিমই সই ইট,  
আিমই নবীগেণর মেধ  শষ নবী।’’ [ বখুারী,  িকতাবলু 
মানাকীর,  হাদীস নং ৩৫৩৫ [ 
       িতিন (সাঃ) আেরা বেলনঃ ‘‘ অ া  নবীেদর তুলনায় 
আমােক ছয়িট িবষেয় াধা  দওয়া হেয়েছ। আমােক 
জাওয়ােমউল-  কােলম (অ  শে  ব াপক অথ) দান করা 
হেয়েছ। আমােক ভীিত ারা সাহায  করা হেয়েছ। (অথাৎ 
শ “ ল আমার ভেয় ভীত স  হেয় পেড় )  আমার উ েতর 
জ  গনীমেতর স দ হালাল করা হেয়েছ। সারা পৃিথবীর মািট 
পিব  এবং মসিজেদ পিরণত করা হেয়েছ।  আমােক সম  
মানব জািতর উে ে  রণ করা হেয়েছ এবং আমার 
আগমেনর মাধ েম নবীগেণর আিবভাব সমা  হেয়েছ।’’     
[ মসুিলম,  িকতাবলু মাসািজদ,  হাদীস নং ১১৬৭[ 
     িতিন (সাঃ) আেরা বেলনঃ-  ‘‘ িকয়ামত িদবেস আিম  
আদম স ানেদর ধান। আর এেত গেবর িকছু নই এবং 
আমার হােত থাকেব শংসার ঝা ডা এেতও অহংকােরর িকছু 
নই।’’ [  িতরিমযী,  আবওয়াবতু তাফসীর,  সরূা বনী 

ইসরাইল,  হাদীস নং ৩৩৫৭[ 
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       িতিন (সাঃ) আেরা বেলনঃ‘‘ িকয়ামত িদবেস আিমই 
আদম স ােনর ধান। আিমই কবর হেত থেম উঠব। আিমই 
হব থেম পািরশকারী এবং আমারই  পািরশ থেম কবলূ 
করা হেব।’’ [ মুসিলম,  িকতাবলু ফাযােয়ল,  হাদীস নং 
৫৮৯৯ [ 
       িতিন (সাঃ) আেরা বেলনঃ‘‘ আ াহ তাআলা ইসমাঈল 
(আঃ) এর স ান হেত িকনানা গা েক িনবাচন কেরেছন। আর 
িকনানা গা  হেত রাইশ গা েক িনবাচন কেরেছন। আর 

রাইশ গা  হেত বা  হােশমেক িনবাচন কেরেছন এবং বা  
হােশম হেত আমােক িনবাচন কেরেছন।’’ [ মসুিলম,  
িকতাবলু ফাযােয়ল,  হাদীস নং ৫৮৯৭ [ 
 
 

                                                                               
                            
 
নবী (সাঃ) তারঁ ব াপাের বাড়াবািড় িনেষধ কেরেছন। 
 
         আসেল েত ক িবষেয় বাড়াবািড় অপছ নীয়। িবেশষ 
কের তা যিদ শিরয়েতর ব াপাের হয়,  তাহেল সটা চরম 
অপরাধ এবং জঘণ  কাজ। িবগত উ েতরা তােদর নবীেদর 
ব াপাের বাড়াবািড় করার কারেণ কােফর ও মুশিরক হেয় 
গেছ,  যমন নাসারা বা খৃ ানরা তােদর নবী ঈসা (আঃ) ক 
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আ াহর স ান বেলেছ। অ িদেক ই দীরা উযাইরেক আ াহর 
পু  বেল আখ া িদেয়েছ। আ াহ তাআলা তােদর এই জঘণ  
ধারণার ব াপাের বেলনঃ  -  

یرٌ  الیھُودُ  قَالتِ  و(  َّصارَى قَالتِ  وَ  هللاِ  ابنُ  عُزَ یحُ  الن ِ س َ  ذلِك هللاِ  ابنُ  الم
ُھم ھم قَول اھِ َ أفو ِ اھِؤنَ  ب َ وامِن الذینَ  قَولَ  یُض ُ َر ف ، كَ َھُم قَبلُ َاتَل ّى هللاُ  ق  أن

ُون َك /التوبة)  یُؤف ৩০                              
অথঃ-  (ই দীরা বেল,  উযাইর আ াহর পু  এবং নাসারারা 
বেলঃ মসীহ আ াহর পু । এ হে  তােদর মেুখর কথা। এরা 
পূববতী কােফরেদর মত কথা বেল। আ াহ এেদর ংস 
ক ন,  এরা কা  উ া পেথ চেল যাে ।) [সরূা তওবা- ৩০ [ 
নবী (সাঃ) িবগত উ েতর এই কােরর বাড়াবািড় ল  
কেরিছেলন এবং িনজ উ েতর মেধ ও তার আশংকা 
কেরিছেলন। তাই িতিন উ তেক সতক কের িদেয় বেলনঃ 

ونى ال"  ُطرُ ّما مریم ابن النصارى أطرتِ  كما ت  هللا فقولواعبدُ  عبدٌ  أنا إن
                             علیھ متفق"   رسولھ و

অথঃ-  ‘‘ তামরা আমােক িনেয় বাড়াবািড় করেবনা,  যমন 
নাসারারা মিরয়েমর পুে র ব াপাের বাড়াবািড় কেরেছ। 
িনঃসে েহ আিম হি  আ  বা দাস।  তাই তামরা বল 
আ াহর বা া বা দাস এবং তাঁর রাসলূ।’’  [  
বখুারী, মসুিলম   [  
িতিন (সাঃ) আেরা বেলনঃ  

، إیّاكم"  ّ ُو ل ُ ّما والغ ِكَ  فإن ھل ُ - البخارى - " الغلوّ  قبلكم كانَ  من أ  
অথঃ ‘‘ অিতর ন হেত সাবধান! কারণ অিতর নই িবগত 
উ তেক ধংস কেরেছ।’’  [  বখুারী   [  
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 ি য় নবীর এই ইরশাদেক পড়েল এটাই জানা যায় য,  িতিন 
তার ি য় উ তেক সতক কের িদেয় বেলন: িবগত উ েতরা 
িবেশষ কের খৃ ানরা,  তােদর নবী ঈসা (আঃ) এর ব াপাের 
অিতির  া দশন কেরেছ। আর এই স ানই তােদর পথ 

ে র কারণ হেয় দািড়েয়েছ। তারা বেলেছ ঈসা (আঃ) হে ন 
আ াহর পু ।  তাই তামরা আমার ব াপাের ঐ প কথা বলনা। 
আমােক আ াহর বা া এবং তাঁর রাসলূ বেল  ডাকেব। 
নবীজীেক িক বেল ডাকেত হেব,  তারঁ কতখািন শংসা করেত 
হেব,  িতিন িনেজই তা বেল গেছন। িক  আজ তার উ েতর 
একিট দল বাড়াবািড় কের চেলেছ।  তারা বলেছ: নবীেক 
আ াহ তার নূর িদেয়সিৃ  কেরেছন এবং তাঁেক সৃি  না করেল 
আসমান- যমীন জ াত- জাহা াম িকছুই তরী করা হতনা। 
        নবীজী আ াহর নূেরর তরী,  এই মত বা ধারণার 
মাধ েম এটাই মাণ হয়,  য মাহা দ (সাঃ) আ াহরই 
একিট অংশ। এই আকীদাহ বা িব াস এবং খৃ ানেদর 
আকীদাহ য,  ঈসা আ াহর পু ,  িটর মেধ  িক আসেল 
কান পাথক  আেছ? একজন আ াহর স ান আর একজন 

আ াহর স ার নূেরর। আ াহ যন আমােদর বঝুার মিত 
দন! আমীন ! 

 
 
****************** 
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                     ি তীয় অধ ায় 
 
মহুা দ (সাঃ) মা ষ িছেলন,   আ াহর নরূ িছেলন  না। 
দলীলািদ ◌ঃ 
আেগই বণনা করা হেয়েছ য,  এক দল লাক নবী (সা া া  
আলাই িহ ওয়া সা াম) এর স েক বাড়াবািড় করেত িগেয়,  
তাঁেক মানব জািতর গি ড থেক বর কের নূরী জািতর দেল 

েবশ কিরেয়েছ এবং বেলেছ মুহা দ (সাঃ) সাধারণ মা েষর 
মত মািট ারা তরী িছেলননা বরং তাঁেক তরী করা হেয়িছল 
আ াহর নূর বা জ ািত ারা। ি ে◌ পিব  রআন,  সহীহ 
হাদীস এবং  ু িবেবক ারা িকছু মাণ পশ করা হল,  যা 
ারা সত  কাশ পােব য,  নবীজী নূেরর সৃ  না মািটর সৃ ।  
থম দলীল ◌ঃ-  পিব  রআেন আ াহ বেলনঃ                  

ُل(         ّما ق ُكم بَشَرٌ  أنَا إن ثل ِ ّما إلىَّ  یُوحى م م أن ُ دٌ  إلھٌ  إالھُك ِ  كانَ  فَمن واح
وا لقاءَ  یَرجُ ِ بِّھ ◌ َ ل ر َ الً  فلیَعم َ م ً  عَ الحا ِك ال و صَ بادةِ  یُشر ِ ِع ً  ربِّھ   ب )  أحدا

/ ھفالك ১১০                                          
অ বাদঃ-  ( হ নবী! তুিম বেল দাও,  আিম তা তামােদর 
মতই একজন মা ষ,  আমার িত অহী ( ত ােদশ) হয় য,  
তামােদর মাবদু কবল একক,  তরাং য তার িতপালেকর 
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সা াত কামনা কের স যন সৎ কম কের ও তার ইবাদেত 
কাউেক শরীক না কের।) [কাহাফ/ ১১০[ 

মাণ করণঃ উ  আয়ােত আ াহ তাআলা নবী মহুা দ (সাঃ) 
ক বলেত বেলন য, িতিন আমােদর মতই মা ষ। তাই অ া  

মা ষ যমন মািটর তরী িতিনও তমিন মািটর তরী এবং 
মা ষ জািতর অ ভূ । কারণ সকল মা েষর িপতা আদম 
(আঃ)। আর আদমেক আ াহ মািট ারা সিৃ  কেরেছন। তেব 
মহানবী (সাঃ) এবং অ া  মা েষর মেধ  পাথক  হল,  তাঁর 
কােছ অহী আেস িক  সাধারণ মা েষর কােছ অহী আেসনা। 
আর এই অহীই হে  িবরাট মযাদা যা নবী ছাড়া অ  লাক 
লাভ করেত পােরনা। 
 
’’বাশার’’ শে র অপব াখ া   
ি য় পাঠকবৃ ! আয়ােত বিণত ‘‘বাশার’’ শে র অথ 
‘‘মা ষ’’। িক  নরূী ভাইেয়রা যন কসম খেয় বেসেছ য 
নবীজীেক নেূরর মাণ করােতই হেব। আর স কারেণ তারা 
এই শ িটর অপব াখ া করেতও ি ধা কেরন না। এই আয়াতিট 
যখন তােদর সামেন পশ করা হয় তখন অেনেকই বেল য,  
‘বাশার’ মােন য ধু মা ষ তা ক বলল? বাশােরর মােন 
তা চামড়াও হয় এবং এখােন চামড়ােকই বঝুান হেয়েছ।  স 

কারেণ নবী (সাঃ) এর শরীেরর উপরাংশ চামড়া িদেয় আবতৃ 
িছল আর িভতরটা িছল নূেরর।  
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এবার ‘বাশার’ শে র অথ আরবী অিভধান হেত তুেল ধরা হল 
◌ঃ িবিশ  অিভধািনক িফ যাবাদী,  আলকামুস আল মুহীেত 
বেলন ◌ঃ   
’’আলবাশার’’ অথাৎ ইনসান বা মা ষ,  পুংিল  ীিল ,  
এক বচন ীবচন এবং ব বচন সব ে  একই ভােব ব ব ত 
হয়। কান কান সময় ীবচন ও ব বচন ল  করা যায়। ব  
বচেন বলা হয় ‘আবশার’। এবং বাশার শ িট চামড়ার অেথও 
ব বহার হয়। (আল কামসু আল মুহীত,  বাবরু রা,  ফাসললু 
বা,  পৃঃ ৪৪৭)  অ প দখুন,  আল মজুাম আল ওয়াসীত 
১ম খ ড পৃঃ ৫৮। তেব িতিন চামড়ার অথেবাধক শ  আলাদা 
কের ব নীর মেধ  ‘‘আলবাশারাহ’’ িলেখেছন। মাট কথা 
◌ঃ-  য কান আরবী অিভধান খলুেলই ‘বাশার’ শে র অথ 
ইনসান বা মা ষ েপ পাওয়া যায়। আর উপ অথ চামড়া ল  
করা যায়। এখন কথা হল আসল অথ নব না গৗণ অথ নব? 
তেকর খািতের উপঅথ চামড়া ধেরই িনলাম িক  এই অেথ 

রআন মজীেদর আয়াতিট িক ব ব ত হেয়েছ? চামড়ার অথ 
িনেল আয়াতিটর অ বাদ হেব এই রকমঃ (হ নবী তুিম বেল 
দাও। আিম তা তামােদর মতই এক চামড়া...) আর আসল 
অথ িনেল অথ হেবঃ (আিম তা তামােদর মতই একজন 
মা ষ...)। থম অথিট একিট বমানান ও হা কর কথা। মহান 
আ াহর বাণী এই রকম কথা বাতা হেত পূত- পিব । কারণ 
মা ষ িনেজর পিরচয় দয়ার সময় িবেশষ েনর বণনা দয়,  
যমন বেল আিম আপনােদর মতই একজন সাধারণ মা ষ।  বা 
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আিম একজন িশ ক বা আিম একজন ব বসায়ী। িক  কউ 
যিদ বেল আিম তামােদর মতই হাড় বা মাংস বা চামড়া।  
তাহেল কথািট হেব হা কর ও বমানান।  মি স  
ব ি  এই ধরেণর উ র িদেত পােরনা। কৃতপে  মা ষ 

রআেনর মেধ  পিরবতন করেত পারেবনা। কারণ আ াহ 
তাআলা রআেনর িহফাজেতর দািয়  িনেজ িনেয়েছন। িক  
িনেজর মতলেবর উে ে  অেথর িবকৃিত ও অপব াখ া অেনেক 
কেরেছ এিট তার একিট দৃ া  মা ।  
 
 
 
 
পয়গ র হওয়া এবং মা ষ হওয়া এ িট অিবে দ  বিশ ।  
জেন রাখা ভােলা য,  কােরা পয়গ র বা নবী- রাসলূ হওয়া 

আর তার মা ষ না হওয়া,  এিট অস ব এবং অবা ব িবষয়। 
অথাৎ কউ নবী বা রাসলূ হেবন আর িতিন মা ষ হেবন না এটা 
হেতই পােরনা।  
স কারেণ পিৃথবীর থম থেক িনেয় শষ নবী পয  যত নবী 

এবং রাসলূ এেসেছন সবাই মা ষ িছেলন। মা ষ যা ারা তরী 
তাঁরাও তা ারা তরী িছেলন। অ  কান উপাদান ারা তাঁেদর 
সিৃ  করা হয়িন। তােঁদর সকেলর মা ষ হওয়াও আবি ক 
িছল। কারণ তাঁেদরেক মানব জািতর িহদােয়েতর উে ে  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িক নেূরর তির?                                                     21                                       

 

রণ করা হেয়িছল। মহান আ াহ এই িবষয়িট  ভােব 
রআেন উে খ কেরেছন। িতিন বেলন ◌ঃ  

ُل(  َو ق انَ  ل ِ  فى كَ َرض َال األ ٌ م ة ِكَ َّین یَمشُونَ  ئ ِن ئ َ طم ُ لنا م َّ َنز  من علیھم ل
ً  السَّماءِ  َكا سوالً  مل َ /اإلسراء)  ر ৯৫               

অ বাদঃ ( লােকেদর বেল দাও! ফেরশতারা যিদ িনি  হেয় 
পৃিথবীেত চলা ফরা করেতা তেব আিম আকাশ হেত 
ফেরশতােকই তােদর িনকট রাসূল কের পাঠাতাম।)  [সরূা 

ইসরা/৯৫ [ 
বঝুা গল,  এই িবশাল পৃিথবীেত য জািত বসবাস কের 
তােদর িহদােয়েতর জ  তােদর মধ  থেকই কান এক 
ব ি েক রাসলূ কের পাঠান হয়। অ  কান জািত বা অ  
কান উপাদান ারা তরী কান ব ি েক রাসলূ কের পাঠান 

হয়না। তাই আমরা মা ষ আমােদর নবীও মা ষ এবং এেতই 
আমােদর গব।   
ি তীয় দলীল ◌ঃ ম ার মশুেরকেদর উি  ◌ঃ 
নবী মুহা দ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ) য মা ষ 
িছেলন সটা ম ার মশুিরকরাও বলত ও িব াস রাখত । তােঁক 
ও িবগত আি য়াগণেক কােফরেদর অিব াস করার কারণও 
িছল এিট য,  তাঁরা সকেল িছেলন তােদর মতই মা ষ। তারা 
বলত আমােদর মত মা ষ আবার নবী িকভােব হয়? তারা সই 
সময় যা বেলিছল,  আ াহ রআেন তা বণনা কেরন। এ প 
কেয়কিট উি  ি ে◌ বণনা করা হল ◌ঃ 
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১ نَعَ  ما و( -  َ َّاسَ  م َھم إذ یُؤمنوا أن الن اء َ  هللاُ  أبعثَ  قَالوا أن إآل الھُدى ج
 ً سوالً  بشَرا َ /اإلسراء)  ر ৯৪                              

 অ বাদ ◌ঃ (আ াহ িক মা ষেক রাসলূ কের পািঠেয়েছন? 
তােদর এই উি ই মা ষেক ঈমান আনয়ন থেক িবরত রােখ,  
যখন  তােদর  িনকট আেস িহদােয়ত।) [ইসরা/৯৪             [ 
২ ا یأكل مثلكم بشرُ  إال ھذا ما(  -  ّ ا یشربُ  و منھ تأكلون مم ّ  مم

ً  أطعتم ولئن تشربون، ّكمإ مثلكم بشرا ً  ن /المؤمنون)لخاسرون إذا ৩৩-
৩৪            
অ বাদ ◌ঃ তারা বলতঃ (এ তা তামােদর মতই একজন 
মা ষ। তামরা যা খাও স তাই খায় এবং তামরা যা পান 
কর,  সও তাই পান কের। যিদ তামরা তামােদর মতই 
একজন মা েষর আ গত  কর, তেব তামরা িনি ত েপই 

িত  হেব। )    [আল মেুমনূন/৩৩- ৩৪  [ 
৩ ّھم إال المرسلین من قبلك أرسلنا وما(  -   یمشون و الطعام لیأكلون إن

/الفرقان) األسواق فى ২০                                 
অ বাদ ◌ঃ ( আপনার পূেব যত রাসূল রণ কেরিছ,  তারা 
সবাই খাদ  হণ করত এবং হােট- বাজাের চলা ফরা করত। )               
[আল ফরুকান/২০ [ 
বিণত আয়াত সমেূহ বলা হেয়েছ য,  িবগত উ েতর লােকরা 
তােদর নবীগণেক অ ীকার কেরিছল এ বেল য,  তামরা 
আমােদর মতই মা ষ। একই ভােব আমােদর নবী (সাঃ) এর 
বলাও কােফের রাইশরা বেলিছলঃ তুিম তা আমােদর মতই 

মা ষ। যিদ আ াহ কান ফেরশতােক নবী কের পাঠােতন তা 
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আমরা ঈমান আনতাম। তখন আ াহ তার ঁ রাসলূ (সাঃ) ক 
বলেত বেলন য,  আমার পূেব যসব নবীগণ এেসেছন তারাও 
তা মা ষ িছেলন,  খাবার খেতন,  হােট- বাজাের বড়ােতন। 
তামরা তােদর িব াস কর। তেব আমােক কন অ ীকার কর? 

অথাৎ মুহা দ (সাঃ) যিদ তােদর মত মা ষ না হেয় নেূরর তরী 
ফেরশতার মত হেতন,  তাহেল তােদর ঈমান আনেত কান 

বাধা িছলনা। তােদর ঈমান আনেত যা বাধা হেয় দাঁড়ায়,  তা 
হল মুহা দ (সাঃ) এর মা ষ হওয়া। বঝুা গল,  সই যুেগর 
কােফররাও নবী মুহা দ (সাঃ) ক তােদর মত মা ষ মেন 
করত। িক  বতমান যুেগর িকছ ুঅবঝু মসুলমান তােদর চেয়ও 
যন বশী বঝুল।  

 
তৃতীয় দলীল ◌ঃ-  হযরত আ ু াহ িবন মাসউদ (রািযঃ) হেত 
বিণত,  িতিন বেলন: একদা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) যাহেরর নামায চার রাকাআেতর পিরবেত পাঁচ 
রাকাআত পড়ােলন। নামায শেষ এক সাহাবী  তাঁেক িজ াসা 
কেরন: নামায িক আ াহর প  হেত বশী কের দওয়া 
হেয়েছ? নবী (সাঃ) অ  সাহাবােদর বেলন: িক ব াপার স 
কন এই  করেছ? উ ের তাঁরা বেলন: আপিন পাঁচ 

রাকাআত নামায পিড়েয়েছন তাই স িজ াসা করেছ। তখন 
িতিন (সাঃ) সালােমর পর িট িসজদা কেরন। অপর এক 
বণনায় এেসেছ,  নবী (সাঃ) বেলনঃ  

ّما"  ِّرونى نسیتُ  فإذا تنسَون، كما أنسى رٌ بش أنا إن ) مسلم"( فذك  
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অ বাদ: ‘‘আিম একজন মা ষ। তামরা যমন ভুেল যাও,  
আিমও তমন ভুেল যাই। তাই আিম যিদ ভুেল যাই,  তামরা 
আমােক রণ কিরেয় দেব।’’ [ মসুিলম, আল মাসািজদ,  
হাদীস নং ১২৭৪ [ 
     বিণত হাদীেস নবী (সাঃ) বেলন: আিম মা ষ এবং যমন 
মা ষ ভুেল তমন আিমও ভুেল যাই। বঝুা গল,  িতিন মা ষ 
িছেলন এবং মা েষর ভাবও তাঁর মেধ  িবদ মান িছল,  তাই 
মা ষ যা ারা তরী িতিনও তা ারা তরী িছেলন।  
 
চতুথ দলীল ◌ঃ-  উে  সালামাহ হেত বিণত,  িতিন বেলন ◌ঃ 

 حجرتِھ، بباب ومةً خص سمع وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إن" 
 أن بعضكم فلعلّ  الخصم یأتینى إنھ و بشر أنا إنما: فقال إلیھم فخرج
 قضیت فمن بذالك، لھ فأقضى صادق أنھ فأحسب بعض من أبلغ یكون

 البخارى"(  لیتركھا أو فلیأخذھا النار من قطعة ھى فإنما مسلم، بحق لھ
)      والمسلم  

একদা নবী (সঃ) তাঁর দরজার িনকট ঝগড়ার শ  নেত 
পেলন। িতিন ঘর থেক বিরেয় এেস বলেলন:‘‘ আিম 

একজন মা ষ,  আমার কােছ িববাদীরা ফয়সলা িনেত আেস। 
তােদর মেধ  কউ অে র চেয়  ভাষী হয়। (গি ত 
আকাের র ভােব িমি  ভাষায় কথা বেল) েন আমার ধারণা 
হয় সইই সত ,  তাই তার পে  ফয়সলা দই। এরকম 
ফয়সালা িদেত িগেয় কান মসুিলম ব ি র হক যিদ অে র 
পে  চেল যায়,  তাহেল মেন রাখেব,  সিট হে  জাহা ােমর 
আ েনর একিট টুকেরা। তরাং স তা হণ ক ক বা 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িক নেূরর তির?                                                     25                                       

 

ত াখ ান ক ক।’’ [ বখুারী,  মাযািলম, হাদীস নং ২৪৫৮,  
মসুিলম,  আকিযয়াহ,  হাদীস নং ৪৪৭৫  [ 
এ হাদীস থেকও মািণত হয় য,  নবী (সাঃ) মা ষ িছেলন। 
তাই মা ষ যা ারা তরী,  িতিনও তা ারা তরী িছেলন। 
 

 ুিবেবক হেত িকছ ু মাণ ◌ঃ 
১-  আ াহ তাআলা পৃিথবীেত জনেনর য প িত 
রেখেছন তা হল,  েত ক জািতর সােথ তার জািতর িমলন। 

মা েষর িমলেন মা ষ। গ র িমলেন গ । ছাগল ভড়ার 
িমলেন ছাগল ভড়া। এই িনয়ম িবরাজ করেছ সারা পৃিথবীেত। 
আর এটাই হল জনেনর িনয়ম বা ভাব। তাই পৃিথবীেত 
কাথাও শানা যায়না য,  অমকু দেশ মা েষর পট থেক 

প র জ  হয়, বা তমকু দেশ জীব- জ র পট থেক মানব 
স ােনর জ  হয়। এরকমও হয়না য,  িবেশষ কান দেশর 
বা ােনর মিহলারা লাহা,  কাঁচ,  বা াি ক জ  দয়। 
মা েষর পট থেক যমন মা ষ ছাড়া অ  িকছু জ  নয়না,  
তমন সাধারণ ভােব আমােদর এটাই িব াস রাখেত হেব য,  

নবী (সাঃ) তাঁর আ াজান আিমনার গভ হেত জ হণ কেরন। 
আর িতিন িছেলন মা ষ তাই  তার স ানও মা ষ। সাধারণ 
মা েষর শরীর যমন র ,  মাংস এবং হাড় ারা গিঠত,  
তমন নবী (সাঃ) এর শরীরও র ,  মাংস এবং হােড়র িছল। 

এমন বলা অেযৗি ক য,  তাঁর শরীেরর র  গা  এবং হাড় 
িছল নূর বা জ ািতর।   
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২-  নূরী ভাইেয়রা মীলা বী ভৃিত মহিফেল যখন নবী 
(সাঃ) এর বণনা দন,  তখন ায় ভূিমকায় বলেত না যায়,  
সম  সংসা আ া তাআলার,  িযিন মা ষেক আঠার হাজার 
মাখলকুােতর মধ  থেক আশরাফলু মাখলকুাত (সিৃ  
জগেতরে ) কের সিৃ  কেরেছন। আসেল সিৃ র সংখ া আঠার 
হাজার না তারও বিশ সটা পেরর । কথা হল,  সিৃ  
জগেতর  যিদ মানব ল হয়,  যারা সকেল মািটর তরী 
আর তার মেধ  ি য় নবীেক যিদ বিল,  িতিন মািটর নয় 
জ ািতর বা নেূরর তরী,  তাহেল সৃি র  দল থেক তােঁক 

বিহ ার করা হলনা িক? একটু ভেব দখুন! অিতরি ত 
করেত িগেয় তাঁর মযাদা ু  তা কিরনা   ?  
৩-  যারা বেলন,  নবীজী নূেরর তরী, তােদর যিদ  
করা হয় য,  নরূ হেত িক জ  নয়? তাহেল উ র পাওয়া 
যােব: নূর থেক নূরই জ  নয়। যমন মা ষ হেত মা ষ জ  
নয়। তাহেল  জােগ,  নূর নবীর স ানগণও িক তাহেল 

নূেরর িছেলন? িক  না,  নূরী ভাইেয়রা আবার নবীর     
স ানগণেক নূেরর বেলন না। আ া নূেরর,  স ানরা মািটর 
এটা িক ধরেণর যুি । 
৪-  আদম (আলাইিহ  সালাম) ক সিৃ  করার রহ েক 
আ াহ তাআলা রআেন  ভােব বণনা কেরেছন। সিৃ র 
পূেব ফেরশতােদর সােথ পরামশ।  তােদর মতামত।  িনজ 
হােত আদেমর শারীিরক কাঠােমা তরী করণ।  সিৃ র পের 
জীবন দান।  ফের ােদর আদমেক িসজদা করার িনেদশ।  সব 
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িকছুই িব ািরত বণনা কেরেছন। ( দখুন সূরা বাকারার ৩০- ৩৭ 
নং আয়াত) সােথ হাওয়া (আঃ) এর িসৃি র বণনাও দওয়া 
হেয়েছ। অ  ােন যই মহান ব ি র সিৃ র রহ েক বণনা 
কেরন িতিন হেলন ঈসা (আঃ)। িক ভােব আ াহর আেদেশ ঈসা 
(আঃ) এর মা গভবতী হন। পের লােকরা িক বেল। আ াহ 
আবার তাঁেক িক প া অবল ন করেত বেলন সব িকছুই আ াহ 
তাআলা িব ািরত ভােব উে খ কেরেছন।                              
(সরূা মারইয়ােমর ১৬- ৩৬ নং আয়াত ব । )                                               
এই িতনিট ঘটনা ারা আ াহ তাআলা মা ষ সৃি র ব াপাের    
তাঁর অেলৗিকক মতােক কাশ কেরেছন।  থমত ◌ঃ িতিন 
িবনা মাতা িপতায় মা ষ তরী করেত পােরন যা,   আদম 
(আঃ) এর ঘটনা ারা মািণত। ি তীয়তঃ ধু পু ষ ারাই 
মা ষ তরী করেত পােরন,  তার  নমনূা হল হাওয়া (আঃ) 
তৃতীয়তঃ িবনা পু েষ মা ষ তরী করেত পােরন।  তার মাণ  
হল ঈসা (আঃ) এর জ  রহ । এই িতনিট ঘটনা ছাড়া 
পৃিথবীর সকল মা ষ িপতা মাতার িমলেন জ  নয়। অথাৎ 
সবারই আসল হে  মািট। এর মেধ  যিদ কউ িপতা মাতার 
িমলেন জ  নয়,  আর তার আসল মািট না হেয় নূর বা 
জ ািত হয়,  তাহেল এিটও একিট বড় রহ । এই ধরেণর বড় 

ঘটনার উে খ অব ই রআন বা সহীহ হাদীেস থাকা 
দরকার। িক  না আ াহ রআেন বেলেছন য,  আিম মা েষর 
পট হেত নরূেক জ  িদলাম। আর স হল  হল মুহা দ 
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সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম। আর না নবী (সাঃ) সহীহ 
হাদীেস বেলনঃ য,  আ াহ তােঁক নূর ারা সিৃ  কেরেছন।  
৫-  এটা সত  য,  িজন জািত আ েনর তরী। িজন 
জািতর সােথ মািটর তরী মানব জািতর িববাহ শাদী হয়না। 
এখন কথা হে  নবী (সাঃ) যিদ নেূরর হন,  তাহেল তােঁক 
িববাহ করার দরকার িছল কান নূরী জািতর সােথ। িক  
এরকম হয়িন। িতিন িববাহ কেরেছন মানব স ানেক। এটা 

মাণ কের,  য িতিন আসেল আমােদর মত মা ষ তাই িববাহ 
ও কেরিছেলন মা ষেক।  
৬-  ি য় নবী (সাঃ) যিদ মািটর না হেয়,  নরূ ারা সৃ  
হেতন,  তাহেল মা েষরা বলেত েযাগ পত য,  তাঁর পে  
এত বিশ বিশ ইবাদত করা,  িজহাদ করা,  কিঠন 
মু ত েলােত ধয ধারণ করা এবং আেরা অসংখ  নাবলী যা 
তাঁর মেধ  িছল,  এইসব এ কারেণই স ব হেয়িছল য,  িতিন 
আমােদর মত মািটর তরী মা ষ িছেলন না। যিদ আমােদর মত 
হেতন তাহেল এসব স ব হতনা। ফেল নবী (সাঃ) ক অ ীকার 
করার পথ শ  হত। মা ষ হেয় এত সব বৃহৎ েণর অিধকারী 
হওয়ােতই তাঁর মযাদা ও  কাশ পায়। িক  নূেরর হেয় 
এ সম  েনর অিধকারী  হওয়ােত তাঁর মহ  কাশ পায়না।   
 
********* 
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তৃতীয় অধ ায় 

িতপে র দলীলসমূহ এবং পযােলাচনা 
 
বইনসাফী হেব যিদ আিম িতপে র দলীলসমেূহর বণনা না 
দই। তাই তােদর িবেশষ কেয়কিট দলীল  উে খ করব এবং 

আসেল স েলা দলীল না সংশয় তার একটু পযােলাচনা করব 
ইনশাআ াহ। তার আেগ পাঠক ভাইেদর াতােথ বেল দয়া 
ভােলা মেন করিছ য,  আসেল দলীল কােক বেল? আমােদর 
জানেত হেব। শরীয়তী িবষেয় দলীল মাণ হে ,  মহান 
আ াহর বাণী এবং নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর 
সহীহ বা িব  হাদীস। মাউযূ (জাল) যয়ীফ ( বল) হাদীস 
কখনও দলীল হেত পােরনা। আর িবেশষ কের এই িবষয়িটর 
স ক আকীদার সােথ আমেলর সােথ নয়। তাই এ ে  
সহীহ অকা  দলীল থাকেত হেব। একই ভােব রআন-
হাদীেসর দলীল  মযুদ থাকা সে ও িবেবক- বিু ,  অ মান বা 
রায় িকয়াস ারা িঢল ছুড়া কথা- বাতা কখনও দলীল নয় বরং 
ওসব হে  রআন ও হাদীেসর সােথ বআদবী। অ প ভােব 
ব ি গত মত বা দািবর পে  য  দলীল পশ করা হেব সটাও 
হেত হেব । অ  দলীল গৃহীত হেবনা।  
  
তােদর থম দলীল ◌ঃ نا جاءكم قد الكتابِ  أھلَ  یآ(   -  ُ  یبیِّنُ  رسول

ً  لكم ُخفونَ  كنتم مما كثیرا ُو و الكتاب من ت  هللا من جاءكم كثیر،قد عن یعف
/ المائدة) مبین كتابٌ  وَّ  نورٌ  ১৫                   
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অ বাদ ◌ঃ ( হ আহেল িকতাবগণ! তামােদর কােছ আমার 
রাসলূ আগমন কেরেছন। িকতােবর য সব িবষয় তামরা 
গাপন করেত,  িতিন তার মধ  থেক অেনক িবষয় কাশ 

কেরন এবং অেনক িবষয় মাজনা কেরন। তামােদর কােছ 
একিট উ ল জ ািত এেসেছ এবং একিট  ।) [ আ  
মােয়দাহ/ ১৫[ 
 তারা বেলন ◌ঃ এই আয়ােত উ ল জ ািত বলেত মুহা দ 
(সা:) ক বঝুান হেয়েছ এবং এিটই মাণ কের য,  িতিন 
নূেরর তরী।  
পযােলাচনা ◌ঃ দলীলিটর ব াপাের পযােলাচনা করার আেগ 
একিট ঘটনা মেন পেড় গল।  
        তখন আমার বয়স ১৬- ১৭ হেব। মা সার ছা । আমার 
জৈনক ব রু সােথ এক ােম বড়ােত িগেয়িছলাম। সময়টা 
িছল সকাল বলা। সই বািড়র মািলক বৃ  লাক। ভােলা 
লাক। নামায রাযা এবং রআন িতলাওয়াত িনয়িমত 

করেতন। অভ াসমত স িদন সকােলও িতিন রআন মজীদ 
িতলাওয়াত করিছেলন। িঠক সই সময় আমােদর এলাকায় 
একিট মাসআলােক ক  কের যথা- সথা ফতুয়া তলব 
হি ল। মাসআলািট িছল,  েত ক ফরয নামােযর পর ইমাম 
সােহেবর মু াদীগণেক িনেয় সি িলতভােব আ করা শরীয়ত 
স ত না  অস ত ? যমনটা আমােদর দেশর বশীর ভাগ 
লােকর ভাব। এমন অেনক লাক আেছ যারা আসেল নামায 

পেড়না অথচ চৗরা ায়,  চােয়র দাকােন ার গলায় 
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ফেতাআবাজী কের। াঁ! এতিদন ধের এই রকম কের  
আসলাম,  এখন এই মৗলবী কাথা থেক আসল? যত সব 
মৗলবী! তত সব ফেতাআ! এই মৗলবীর িপছেন নামায পড়া 

যােবনা। কউ আবার বেল,  নামায হে  ভােতর ায়  আর 
আ হে  পািনর ায়। ভাত খাওয়ার পর পািন পান না করেল 
যমন অব া হয়,  তমন নামায পড়ার পর আ না করেল 

নামািযর অব া হয়। কউ আবার বেল,  আের সালাম িফরােল 
তা নামায শষ হেয় যায়,  তাহেল তামরা আবার এিনেয় এত 
কন বাড়াবািড় করিছস? শষ মষ একিট বড় িস া  হি ল 

এবং এই দলিটই িছল বড় দল । বাপ দাদার  যুগ থেক যা 
কের আসিছ তাই করব। মৗলবীরা যাই মন তাই বলকু। তেব 
একথা কউই বলিছলনা য,  চলুন অমকু িত ােন বা অমকু 
ভাল আেলেমর কােছ যাই এবং এিবষেয় রআন হাদীস িক 
বেল তা জেন িনই। রআন হাদীস স ত হেল আমল চলেব,  
অ থায় বা াল হেয় যােব। (বতমােন হারামাঈন শরীফাঈন 
তথা ম া এবং মিদনার মসিজেদ নববীেত এই ধরেণর আর 
কান অি  নই। ( 

  াঁ ! তা আিম যা বলিছলাম,  সই বৃ  লাক িযিন রআন 
পড়িছেলন। সই সময় িতিন সরূা বাকারার ২০১ নং আয়াত 
(রা ানা আিতনা িফ ু  ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া িফল আিখরােত 
হাসানা ... ) পাঠ করিছেলন। িতিন িছেলন সই দেলর মেধ ,  
যারা আ করার পে  িছল। আর যায় কাথায়,  আমােদর ই 
তােলেব ইলমেক দেখ সে  দলীল িদেয় বসেলন। বলেলন: 
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এই দখ,  রআেন আ াহ আ করেত বেলেছন। এই দখ 
দলীল। (রা ানা আিতনা...। ) এই বৃ  লাকেক এখন ক 
বঝুােব য,  ( রা ানা আিতনা...) একিট রআেনর আয়াত। 

আও বেট। বরং একিট জােম (অথপূণ) আ। যার অথ হলঃ 
‘ হ আমার িতপালক! আমােদরেক ইহকােল কল াণ দান 
ক ন ও পরকােল কল াণ ক ন এবং দাযেখর আ ন হেত 
আমােদর র া ক ন’। িক  এ থেক িকভােব মািণত হল 
য,  েত ক ফরয নামায শেষ ইমাম সােহবেক মু াদীগণেক 

িনেয় সমেবত ভােব আ করেত হেব? আসেল সই লাক 
নামায শেষ ইমামেক ত হ ’আ করার সময় এই ’আ 
পড়েত েনেছ। তাই তা ’আর দলীল িহসােব মেন কের 
বেসেছ। অ প নূরী দেলর িনকট এই আয়াতিট,  যা ারা 
তারা নবী (সাঃ) নেূরর তরী বেল দলীল িদে । আ াহ বেলন   :  

ُورٌ  هللا من جاءكم قد(    یْن كِتَابٌ  و ن ِ ب ُ /المائدة)  م ১৫             
 যমন িকনা ‘‘নূর’’ শ িট তারা রআেন পল,  আর 
তােদরেক ক পায়। তারা বেল উঠল এই তা নরূ। এই তা 

মাণ,  নবী নূেরর তরী। আ াহ রআেন বেলেছন নবী 
নূেরর তরী। আর এর ফল “িতেত সব ােন নেূরর তাজা ী 
দখেত পায়। তােদর কথা- বাতায়,  ওয়াজ- নসীহেত,  বই-

পু েক ‘‘নরূ’’ শ িটর াধা  ব াপক আকাের পিরলি ত 
হয়। নরূ নবী,  নেূর মুহা দী,  নূরানী চহারা,  নরূানী নামায 
িশ া,  নরূানী কােয়দাহ,  নূরানী মাজমআুেয় ওযােয়ফ,  
নূরানী পাে  সরূাহ,  নূরানী ব া বাদ রআন শরীফ,  নূরানী 
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িনং,  নূের ইলাহী,  নূ বী,  নরূ ব শ,  নূর ব ত,  নূর 
জাহান, আনওয়াের এলাহী,  নূের হ,  নেূর মতলবূ,  নূ ন 
আলা নরূ। ‘‘নূর’’ শােন শােন এমন হেয় গেছ য,  

রআন শরীেফ কথাও নূর শ িট এেলই মেন কের বেস,  এই 
তা নবীজী নেূরর হওয়ার মাণ,  যমন সই বৃ  লাকিট 

ইমােমর িপছেন িতিদন নামায শেষ আ করার সময় 
(রা ানা আিতনা...) শােন শােন আর দলীল মেন কেরিছল। 
আসেল মফুাি সের িকরামগণ এই মেম িক ব াখ া কেরেছন তা 
দখার েয়াজন তারা মেন কেরন না।  

 
আয়ােত বিণত ‘‘নূর’’ ও ‘‘িকতােবর’’ অথ ◌ঃ 
সরূা মােয়দার য আয়াত ারা িতপে র ভাইেয়রা নবী 
মহুা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক,  আ াহর নেূরর 
তরী বেল দলীল পশ কের থােকন,  তার অ বাদ হল ◌ঃ 

( তামােদর কােছ একিট নূর ( জ ািত) এবং একিট  িকতাব 
এেসেছ।) এই আয়ােত নূর হেত িক বঝুান হেয়েছ বা বিণত নূর 
শে র ব াখ া মফুাি সরগণ িক কেরেছন,  তা পাঠকেদর কােছ 
তুেল ধরা হলঃ  -  

থম মত ◌ঃ-  রআন মজীেদর িবে ষকেদর একিট দল উ  
আয়ােত ‘‘নরূ’’ ও ‘‘িকতাবু বুীন’’' থেক একিটই অথ 
িনেয়েছন।   আর তা হল রআন মজীদ। এই অথ হণ করা 
হেল এখােন নূর থেক নবী (সাঃ) ক বঝুান হয়িন। আর যিদ 
িতিন (সাঃ) উে ই না হন ,  তাহেল এই আয়াত,  নেূরর 
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তরী মােণর দলীল তা আেদৗ হেত পােরনা।  ( তফসীের 
সাদী,  পৃঃ নং ১৮৮,  রআন কারীেমর ঊ  অ বাদ,  
মদীনায় ছাপা,  পৃঃ নঃ ২৯১ ( 
       তেব  জােগ ُورٌ ( ,   َّ  ن ِتَابٌ  و ْ  ك ن یْ ِ ب ُّ ’’)     م নূ ন ওয়া 
িকতাবু বুীন’’ যিদ একই ব  হয়,  তাহেল আ াহ তাআলা 
নূর বলার পর ’)  و(   ওয়াও’ অথাৎ ‘‘এবং’’ অ রিট কন 
ব বহার করেলন? ওয়াও হরেফ আতফ,  যা ারা িট িভ  
িভ  অেথর শ েক একি ত করা হয়। এখােন নূেরর পর 
‘‘ওয়াও’’ আেছ তারপর ‘‘িকতাবু বুীন’’ এেসেছ। তাই িট 
শে র অথ িভ  িভ  হওয়াই বা নীয়।  
উ র ◌ঃ আরবী ভাষায় যমন হরেফ আতফ ‘‘ওয়াও’’ ারা 

িট িভ  অেথর শ েক একি ত করার িনয়ম আেছ,  তমন 
িট একই অেথর শ েকও একি ত করার িনয়ম আেছ। যােক 

আরবী পিরভাষায় মতুারািদফ বলা হয়। একািধক ােন আ াহ 
তাআলা রআেন তা বণনা কেরেছন। ত েধ  একিটর উে খ 
করা হল। এই ধরেণর আ ফেক আে ফ তাফসীরী বলা হয়। 
আ াহ বেলন ◌ঃ  

ّما قال(  ُوا إن ِّى أشك نِى وَ  بَث ْ ز )  تعلمون ال ما هللا من أعلم و هللاِ  إلى حُ
/ یوسف سورة ৮৬                                       

অ বাদঃ-  (িতিন [ ইয়া ব আঃ ] বেলনঃ আিম তা আমার 
বদনা ও ঃখ ধু আ াহর িনকট িনেবদন করিছ এবং আিম 

আ াহর িনকট হেত এমন িকছু জািন,  যা তামরা জাননা। ) 
[ইউ ফ/ ৮৬   [  
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আয়ােত বিণত ‘‘বা সী’’ এবং ‘‘ নী’’ শ  িট একই অথ 
বাধক। তবওু হরেফ আতফ ‘‘ওয়াও’’ ব বহার করা হেয়েছ।  

     অ প চিলত বাংলা ভাষােতও ল  করা যায়। যমন 
বলা হয়,  ‘‘ লাকিট অিভ  এবং পি ডত’’। আসেল অিভ  ও 
পি ডত সমঅেথর শ  িক  আমরা ‘‘এবং’’ অব য় ারা পৃথক 
কের বেল থািক।  
    মফুাি সের িকরামগেণর এই মতিটেক,  (  অথাৎ ‘নূর 
এবং  িকতাব’ একই ব  ) আেরা বিল তা দান কের,  এর 
পেরর আয়াতিট। অথাৎ ১৬ নং আয়াতিট। আ াহ বেলনঃ       

                        
ِھِ  یَھْدِى(  ِ  هللاُ  ب َّبَعَ  من وانھ ات ْ ِض /  المائدة)  ر ১৬                  

অ বাদঃ ( এর ারা আ াহ,  যারা তারঁ স ি  কামনা কের,  
তােদর িহদােয়ত দান কেরন।) য ভাইেয়রা আরবী ভাষায় 
সামা  ান রােখন তারা অব ই জােনন য ِھِ (,  ) ب শে  ‘‘িহ’’ 
হে  যমীর বা সবনাম। আর এই সবনামিট এক বচেনর জ  
ব বহার হয়। যিদ ‘‘নূর’’ ও ‘‘িকতাব’’ ’িট িভ  িভ  অেথর 
শ  হত তাহেল ীবচেনর সবনাম ব বহার করার দরকার িছল। 
অথাৎ বলেত হত ’’)  بھما(   িবিহমা’’। িক  ব বহার হেয়েছ 
একবচেনর সবনাম। যা ারা বঝুা যায় য নূর এবং িকতাব 
একই িযিনস  আর তা হল আল রআন। [ দখনু, রআেনর 
ঊ  তরজমা ও তফসীর,  মদীনায় ছাপা,  পৃঃ ২৯১- ২৯২ [ 
  মাটকথাঃ-  িট শে র মােঝ ‘‘ও’’ বা ‘‘এবং’’ থাকেল 
শ  িটর অথ সবসময় িভ  িভ  হয়না বরং অেনক সময় 
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একই অথ কাশ কের। আর সটাই আয়ােত বিণত ‘‘নূর’’ ও 
‘‘িকাতাব’’ এর ে  হেয়েছ।  (আ াহই ভাল জােনন। ( 
ি তীয় মত ◌ঃ-  মফুাি সের িকরামগেণর আর একিট মত হল 
য,  এখােন ‘‘নূর’’ থেক মুহা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম ক বঝুান হেয়েছ এবং ‘‘িকতাবু বুীন’’ থেক রআন 
মজীদেক বঝুান হেয়েছ। [ দখুন,  তফসীের তাবারী,  ৬/১৯৪ [ 
এই তফসীরিট পেড় হয়ত িকছু ভাই আন  বাধ করেবন ও 
ভাবেবন,  িতপে রও দলীল আেছ। পাঠক বৃ ! কৃতপে  
‘‘নূর’’ শ  ারা মহুা দ (সাঃ) ক উে  করা ,  আর িতিন 
নূর ারা সৃি ,  এর মাণ হওয়া িট বােক র মেধ  িব র 
ব বধান রেয়েছ। মফুাি সর ইবেন জারীর াবারী (রহঃ) এর 
ম ব  হে ,  নরূ ারা মহুা দ (সাঃ) ক বঝুান হেয়েছ এর 
অথ এটা নয় য,  আ াহ তাআলা নবী (সাঃ) ক তারঁ নূর ারা 
সিৃ  কেরেছন। ইবেন জারীর বেলন ◌ঃ 

ّور یعنى"   ً  بالن  و الحق، بھ أنارهللا الذى سلم، و علیھ هللا صلى محمدا
"          بھ استنار لمن نور فھو الشرك، بھ محق و اإلسالم، بھ أظھر

    অথাৎ,  নরূ ারা মহুা দ (সাঃ) ক বঝুান হেয়েছ। আ াহ 
তাআলা তাঁর ারা হ েক আেলািকত কেরেছন এবং িশকেক 
নাশ কেরেছন। তাই য ব ি  আেলার অ স ানকারী, নবী 
(সাঃ) তার জ  আেলা প। [তফসীের াবারী,  ৬/১৯৪ [ 
ফল কথা ◌ঃ আ াহর বাণী ,  ( আ াহর প  হেত নূর বা 
জ ািত এেসেছ।) এখােন নরূ থেক যিদ মহুা দ (সাঃ) কও 

বঝুান হয়,  তবওু এটা মাণ হয়না য,  নবীজীেক আ ◌্াহ 
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নূর ারা সিৃ  কেরেছন। আর সই কারেণ আহেল ত ওয়াল 
জামাআেতর িস  তফসীরিবদগেণর কহই একথা বেলনিন 
য,  এই আয়াত থেক মাণ হয় বা বঝুা যায় য নবী (সাঃ) 
ক নরূ ারা সিৃ  করা হেয়েছ বা িতিন নূেরর সৃ । [ দখুন,  

তফসীের াবারী,  তফসীের র বুী,  ইবেন কাসীর,  
ফত ল কাদীর                 [ 
 

রআন ও তাওরাতেক আ াহ নরূ বেলেছন 
 
আ াহ তাআলা রআন স েক বেলন ◌ঃ  

رُوهُ  و بھ آمنوا فالذین(  َّ وهُ  و عز ُ ر َ  معھ أنزل الذى واتبعواالنورَ  نَص
/ األعراف)  المفلحون ھم أولئك ১৫৭                        

অ বাদঃ ( তরাং তারঁ (নবীর) িত যারা ঈমান রােখ,  তােক 
স ান কের ও সাহায  কের,  আর এই নরূেক ( রআনেক) 
অ সরণ কের চেল যা তাঁর িনকট অবতীণ করা হেয়েছ।  তারাই 
সাফল  লাভ করেব। ) [আরাফ/ ১৫৭ [ 
তাওরাত স ে  বেলনঃ   

ً  موسى بھ جاء الذى الكتاب أنزلَ  من قل(  َّاس ھدًى و نورا  األنعام) للن
/৯১                       
অ বাদঃ ( হ নবী তুিম বেল দাও! ঐ েক ক নািযল 
কেরেছ,  যা মুসা িনেয় এেসিছল,  যা আেলাক বিতকা এবং 
মানব ম ডলীর জ  হদােয়ত প। ) [ আনআম/৯১ [ 
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 উ  আয়াত িটেত আ াহ তাআলা রআন এবং তাওরাতেক 
নূর বেলেছন। িক  এর অথ িক এটা য,  রআন মজীদ এবং 
তাওরাত নূেরর তরী ? যমন রআন মজীদ ও তাওরাতেক 
আ াহ নূর বেলেছন অথচ িকতাব িট নূেরর তরী নয়,  তমন 
ি য় নবী (সাঃ) ক নূর বলা হেয়েছ বেট িক  িতিন নূর বা 
জ ািতর তরী নন।  

 আরবী সািহেত র ইলেম বালাগােত এই প িতেক ইে আরাহ 
বলা হয। যার অথ হলঃ ‘ কান শে র পিরবেত অ  শ  
ব বহার করা। ই শে র অেথর মেধ  িমল থাকার কারেণ এবং 
ব ব ত শে র মেধ  কারীনা বা স ক পিরলি ত হওয়ার 
কারেণ’। যমন মা ষেক ‘আসাদ’ বলা হয়। আসাদ আরবী 
ভাষায় বাঘেক বলা হয়। িক  কখেনা কখেনা শি শালী বাহা র 
ব ি েকও আসাদ বা বাঘ বলা হয়। অথাৎ তার শি  ও সাহস 
যন বােঘর মত। আসেল িক  কান মা ষ বাঘ হেত পােরনা। 

িঠক তমিনই মহান আ াহ নবী মহুা দ (সাঃ) ক নূর বা 
আেলা বেল আখ ািয়ত কেরেছন কারণ য সময় নবী আরেব 

রীত হন স সময় আরেবর লােকরা ফরীর অ কাের 
িনমি ত িছল। নবী (সাঃ) তােদর িহদােয়েতর পথ দখান। 
ফেল তাঁর আগমন বা তাঁর ব ি  িছল নূেরর ায়। তার 
মাধ েম সেত র পথ উ ািসত হয়। জােহিলয়ােতর অ কার 
িবদূিরত হয়। সত  ও ােয়র আেলা িলত হয়।  
 
একিট দশীয় কথা 
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আমরা িবষয়িট চিলত ভাষার মাধ েমও বঝুেত পাির। আমরা 
বাংগালীরা বেল থািক ‘‘ সানার বাংলা’’।  িবেশষ কের কিবরা 
এই ধরেনর বাক  কিবতায় বিশ ব বহার কের থােকন। এখন 
কথা হল ‘‘ সানার বাংলা’’ কথািটর অথ িক এই য,  বাংলার 
দশিট সানার তরী ? না,  তেব বাংলার সৗ য এবং 

বাংলার িত ভালবাসােক সানার সােথ তুলনা করা হেয়েছ। 
তমিন নবী (সাঃ) এর ারা  আরববাসীর অ কারা  জীবন 

যা া,  আেলায় পিরণত হেয়িছল বেল তাঁেক নরূ বা আেলা বলা 
হেয়েছ। কৃতপে  িতিন নূেরর সৃ  িছেলন না।  
 
 
 

িতপে র ি তীয় দলীলঃ 
নবী (সাঃ) ক নেূরর তরী মাণ করার জ  ায় সময় 

িতপে র আেলমগণ একিট জাল হাদীস পশ কের থােকন। 
হাদীসিট ি প ◌ঃ 

 بأبى! هللا رسول یا قلت: قال عنھ هللا رضى هللا عبد بن جابر عن" 
ل عن أخبرنى أمى و أنت  یا: قال األشیاء، قبل تعالى هللا خلقھ شىء أوّ

َقَ  هللاَ  إنّ ! جابر ل یِّكَ  األشیاء،نورَ  قَبْلَ  خَ ِ ِ، مِن نَب ه ِ لَ  نور  النور ذلك فجعَ
ُ  بالقدرةِ  یدور ْ  لم و هللا، شاء حیث ن ُ َك َوحٌ  الوقت ذلك فى ی  مٌ قل وال ل

 ٌ َّة  وال قمرٌ  وال شمسٌ  وال أرضٌ  وال سماءٌ  وال ملكٌ  وال والنارٌ  والجن
ِّىٌ  ن َ )        موضوع"  ( إنسىٌ  وال ج  

অ বাদঃ জােবর িবন  আব াহ (রািযঃ) হেত বিণত,  িতিন 
বেলন: একদা আিম রাসলূ (সাঃ) ক িজ াসা কির,  হ 
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আ াহর রাসলূ! আপনার িত আমার বাবা- মা রবান হাক,  
আ াহ তাআলা সব িকছুর আেগ িক সৃি  কেরন? নবী (সাঃ) 
বেলন:   ‘‘ হ জােবর! আ াহ তাআলা সম  ব র  পূেব তাঁর 
নূর ারা তামার নবীর নূরেক সৃি  কেরন। তারপর সই নূর 
িনজ মতায় আ াহর আেদেশ যখােন সখােন ঘেুর বড়ায়। 
সই সময় লউহ,  কলম,  জা াত,  জাহা াম,  ফেরশতা,  

আসমান- যমীন,  সূয- চ ,  িজন,  মা ষ কান িকছুই 
িছলনা। ‘‘  
এই হাদীেস নবী (সাঃ) বেলনঃ আ াহ সবার আেগ িনজ নূর 
হেত নবীর নূরেক তরী কেরন,  যা ারা বঝুা যায় নবীজী 
নূেরর তরী। 
 
পযােলাচনা ◌ঃ  
ক-  দলীলিট জাল ◌ঃ নূরী ভাইেয়রা এই কথা েলােক 
জনসাধারেণর কােছ এত বশী বণনা কের য,  সাধারণ মা ষ 
শােন শােন তা ায় মখু  কের ফেলেছ এবং িব াস কের 
ফেলেছ য,  এিট নবীর হাদীস।  

পাঠক বৃ ! আসেল এিট হাদীস নয়। িকছ ু লাক নবীর হাদীস 
বেল চার কেরেছ মা । স কারেণ না তা াচীন আর না 
বতমান যেুগর কান মুহাি স হািদসিটর সনদ বা সূ  খাঁেজ 
বর করেত স ম হেয়েছন। অথাৎ এিট একিট মেুখ মুেখ 
চিলত সনদ িবহীন হাদীস।  
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াঁ,  মহুাে সীনেদর মেধ  কউ কউ এমন িকছু পু ক রচনা 
কেরেছন,  যার মেধ  জাল,  যঈফ ও বােনায়াট- কা িনক 
এবং হাদীেসর নােম চিলত মা েষর মুেখর কথা ভৃিতর 
সমাহার ঘিটেয়েছন। তােঁদর মেধ  উে খেযাগ  মুহাে স যমন                   
(১) ভারত বেষর িবিশ  আেলম আবুল হাসানাত আ লু হাই 
লখেনৗভী। িতিন রচনা কেরেছনঃ‘‘ আ  আছার আ  
মারফআূ  িফ  আখবািরল মাউযূআ’’।  (২) ইসমাইল িবন 
মহুা দ আ  আজলনূী। তাঁর রিচত ে র নাম ◌ঃ ‘‘ কা  
ফলু খাফা ওয়া মযুীললু ই  বাস আ া  তাহারা িমনাল 
আহাদী  আলা আলিসনািত াস’’। এই সম  বেরণ  উলামােয় 
িকরামগণ উপুেরাি িখত হাদীসিট অ া  জাল বা মাউযূ 
হাদীেসর তািলকায় উে খ কেরেছন। ি তীয় বইেয়র থম খ ড 
পৃ া নং ২৬৫ হাদীস নং ৮২৭ ব । িতিন এই জাল হাদীসিট 
আ রু রা াক িবন উমর আ  িদমা কীর সনদ হেত বণনা 
কেরেছন। এবং ইব  হাজার আসকালানী ‘তাকরীবত্ু তাহযীব’ 

ে  আ রু রা াকেক ‘মা কূ’ বা ত াখ াত বেলেছন। [ 
মাউয ূআউর মনুকার িরওয়ােয়ত, পৃঃ নং ২৮৪[ 
 িবংশ শতা ীর িবিশ  মুহাি স শাইখ নােস ীন আলবানী 
(রহঃ) তারঁ ন  ‘‘িস  িসলাতু  আহাদীছ আ  হীহায়’’ 
( সহীহ হাদীস িসিরজ) ৪৫৮ ন র হাদীেসর বণনার সময় 
উপের বিণত হাদীসিট বািতল বেল আখ া িদেয়েছন।  
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     ফলকথাঃ-  হাদীসিট জাল। আর জাল হাদীস শরীয়েতর 
কান িবধােনর কখনই দলীল হেত পােরনা। িবেশষ কের তা 

যিদ আ ীদাহ স কীয় হয় তাহেল তা কখনই হণীয় নয়। 
  
 
জালসাজীর কিরশমা   
        উপেরা  জাল বণনািটর কািহনী এখােনই শষ হয়না 
বরং তার শাখা- শাখা দরূ সারী । তাই তার একটু বণনা 
না িদেয় পারিছনা,  যন পাঠক ভাইেয়রা জাল এবং 
জালসাজীর অ তুতা ল  করেত পােরন। বলা হেয়েছ,  সই 
নবীর নূর বা নেূর মুহা দী যা আ াহ সব িকছরু পূেব তরী 
কেরন। যখন তা ারা অ া  সৃি েক তরী করার ই া কেরন 
তখন উহােক চার ভােগ িবভ  কেরন । থম অংশ ারা 
কলম,   ি তীয় অংশ ারা লউেহ মাহফযু এবং তৃতীয় অংশ 
ারা আরশ তরী কেরন। অবিশ  নূের মহুা দীর চতুথ 

অংশিটেক আবার চার ভােগ িবভ  করা হয়। উহার থম ভাগ 
ারা আরশ উে ালনকারী ফেরশতাগণেক,  ি তীয় ভাগ ারা 
রসী এবং তৃতীয় অংশ ারা বািক ফেরশতাগণেক তরী করা 

হয়। অবিশ  থেক যায় নেূর মুহা দীর আর এক অংশ। 
উহােকও িবভ  করা হয় চার ভােগ। থম অংশ ারা তরী হয় 
সাত আকাশ,  ি তীয় অংশ ারা তরী হয় যমীন এবং তৃতীয় 
অংশ ারা তরী হয় জা াত এবং জাহা াম। আবার থেক যায় 
এক চতুথাংশ। তােকও ভাগ করা হয় চার ভােগ। আবার চেল 
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সই চার ভােগর বণনা। .. .. চােরর আকঁড়া িকছুেতই িপছু 
ছােড়না। শষ ফলাফল হয় এই য,  সই নূের মুহা দী ারা 
সারা িব  তরী করা হয়। [ দখুন তাঁেদর ি য় বই,  আ  
মাওয়ািহব আ া ীয় াহ:১/১২ এর বরােত রাে  আ াইেদ 
িবদইইয় াহ,  পৃ: ২৬৬- ২৬৮    [  
     তােঁদর এই দলীেলর ফলাফল অ যায়ী পৃিথবীর সবিকছু 
নূের মুহা দী ারা তরী । তাহেল আ াহর শ “ ফরাউন,  
নম দ,  হামান,  আব ু জাহল,  আব ু লাহাব,  যনাকারী 
এবং যনাকারীনী,  মদ পানকারী এবং মদ,  জুয়াড়ী এবং 
জুয়া,  মতুী এবং ম ীর,   জাহা াম এবং জাহা ামী ,  কর 
,  র,  ই র এবং িবড়াল সবই িক নূের মহুা দী হেত 
তরী ?? ! ! !  নাউযু িব াহ ! ইহাই িক আপনােদর নযের 

নবীর মযাদা এবং নবীর মহ ত ?? বরং এই বণনা অ যায়ী 
তা এর থেকও জঘ  আ ীদা মাণ হয়। তা হল ,  এ সবও 

আ াহর নরূ কারণ নেূর মহুা দী হে  কৃত পে  আ াহর নরূ 
যা,  ারা এসব িকছ ু তরী হেয়েছ। ইহাই িক আ ীদাহ।  
 
খ-  থম সৃি  নবীর নূর না কলম   ?  

িতপে র ি তীয় দলীলিট জাল হওয়ার আর একিট বড় কারণ 
হে  এই য,  হাদীসিট সহীহ বা িব  হাদীেসর িবপরীত। 
উলামােয় িকরামগণ জাল হাদীেসর আলামত বা িনদশন বণনা 
িদেত িগেয় বেলেছন: কান হাদীস জাল হওয়ার অ তম ল ণ 
হে  রআন বা সহীহ হাদীেসর িবপরীত হওয়া। অ িদেক 
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সহীহ হাদীেস বিণত হেয়েছ য,  আ াহ তাআলা সব থম 
কলমেক সৃি  কেরেছন। রাসলূ (সাঃ) বেলনঃ   

"  یكون شىء كل یكتب أن أمره و القلم، تعالى هللا شىءخلقھ أوَّل إن" 
                                         

’’সব থম আ াহ তাআলা যা সিৃ  কেরন,  তা হল কলম। তার 
পর কলমেক িলখেত আেদশ কেরন যা িকছু ভিব েত হেব’’। 
হাদীসিটেক ইব  আেসম আ  াহ ে  (১০৮),  ও আ  
আওয়ােয়  ে  (৩),  আবূ ইয়ালা তার মসুনাদ ে  ১/ 
১২৬,  বায়হাকী নান আ  বরােত ৯/৩ এবং আ  আসমা 
ওয়া  িসফাত ে র পঃৃ নঃ২৭১ এ বণনা কেরন। [ দখুন 
িসলিসলা সহীহা,  থম খ ড হাদীস নং ১৩৩  ( 
অ প িতরিমযী (রহঃ) হাদীসিটেক আবওয়াবু তাফসীিরল 

রআেনর পিরে দ,  তাফসীর সরূা ননূ ওয়াল কালাম এ 
বণনা কেরেছন এবং শাইখ আলবানী (রহঃ) সহীহ বেলন। [ 
দখুন সহীহ িতরিমযী পৃঃ ৭৫২,  হাদীস নং ৩৩১৯,  শাইখ 

আলবানীর ম সহ   [  
অ িদেক সহীহ মসুিলেম আেয়শা (রা) হেত বিণত একিট 
হাদীেস নবী (সাঃ) বেলন ◌ঃ   

لقت"  ُ لق و نور، من المالئكة خ ُ ُّ  خ ٍ  من الجان لق و نار، من مارج ُ  آدم خ
"                لكم وصف مما  

অথঃ ‘‘ ফের াগণেক নূর ারা সিৃ  করা হেয়েছ,  িজন 
স দায়েক অি িশখা হেত তরী করা হেয়েছ এবং আদমেক 
সিৃ  করা হেয়েছ সই ব  ারা যার বণনা তামােদর দয়া 
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হেয়েছ’’। ( অথাৎ রআেন বলা হেয়েছ য,  িতিন মািটর 
তরী।)   [মুসিলম,  িকতাবু  যু দ,  হাদীস নং ৭৪২০  [ 

এই হাদীসিটেত নবী (সাঃ) িতনিট জািতর সিৃ র মলূ ধাতুর 
বণনা িদেয়েছন। বেলেছন: িজন জািতেক আ ন ারা,  মানব 
জািতেক মািট ারা এবং ফেরশতাগণেক নূর ারা সিৃ  করা 
হেয়েছ। এখন কথা হল,  যিদ নবী (সাঃ) ও নেূরর তরী 
হেতন,  তাহেল তাঁর উ তেক জািনেয় দয়া দরকার িছল য,  
ফেরশতােদর সােথ সােথ আমােকও নরূ ারা তরী করা 

হেয়েছ। িক  িতিন তা বেলনিন যা ারা বঝুা যায় য,  নবী 
(সাঃ) ক নরূ ারা সিৃ  করা হয়িন।  
   উপেরা  সহীহ হাদীস ারা মািণত হল য,  সিৃ র থম 
ব  হে  কলম। নবীর নরূ নয়। থম সৃি  নবীর নরূ বেল য 
হাদীস চার করা হয় তা জাল কথা । হাদীস নয়।  
       উে খ থােক য,  নবীজী আ াহর নূেরর তরী বেল 
যত েলা হাদীস বণনা করা হয় সবই জাল- যয়ীফ এবং 
বােনায়াট। তাছাড়া তুেব িস া এবং িস  হাদীেসর বইসমেূহ 
তার কােনা অি  পাওয়া যায়না।  
 

িতপে র তৃতীয় দলীল ◌ঃ নবীজীর ছায়া িছলনা 
আসেল এিট দলীল নয় বরং একিট যুি  বা সংশয় মা । তারা 
বেলন: নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাধারণ ব র 
মত ছায়া হতনা।  এ থেক মাণ হয় য,  িতিন নেূরর তরী। 
কারণ নূর বা জ ািতর ছায়া হয়না। 
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পযােলাচনা ◌ঃ-  নূরী ভাইেদর পূবসূরী আেলম- উলামাগণ এ 
ধরেণর কান কথা বেলেছন িকনা আমার জানা নই। তেব 
বতমান যুেগর অেনক নামধারী আেলমেক সাধারণ মা ষেক এ 
যুি  ারা িব া  করেত দখা যায়। যারা এ যিু  পশ কের 
আন  এবং গব বাধ কের,  তােদর  করা ভাল য,   
ভাই আপিন িক নবী (সাঃ) ক দেখেছন? ভাবতঃ উ র 
আসেব,  না। এবার তােক িজে স   ক ন: তাহেল তাঁর ছায়া 
িছল িক িছলনা আপিন িক কের জানেলন? অথাৎ আপনার 
কথা হণীয় নয়। এ িবষেয় যাঁেদর কথা হণীয় তাঁরা হেলন 
সাহাবােয় িকরাম,  যাঁরা নবী (সাঃ) ক দেখেছন এবং তাঁর 
সােথ থেকেছন। তাই চলনু সাহাবােদর িকছু বণনা এ িবষেয় 
পাওয়া  যায় িক না খাঁেজ দিখ।    
নবীর ছায়ার মাণ ◌ঃ হযরত আেয়শা (রািযঃ) হেত বিণত,  
িতিন বেলন ◌ঃ একদা আ াহর রাসলূ এক সফের িছেলন। 
সােথ িছেলন সািফয় াহ ও যয়নব। সািফয় াহ িনেজর উট 
হািরেয় ফেলন। যয়নব (রািযঃ) এর কােছ িছল  অিতির  িকছু 
উট। তাই নবী (সাঃ) যয়নবেক বেলন,  সািফয় ার উট িনেখাঁজ 
হেয় গেছ। তুিম যিদ তােক তামার একিট উট িদেয় সাহায  
করেত তা ভাল হত! উ ের যয়নব বেলন: ঁ! আিম ঐ ই দীর 
মেয়েক উট দব! (অথাৎ িতিন িদেত অ ীকার কেরন এবং 

সািফয় াহ (রািযঃ) ক ই দী স ান বেল কটুি  কেরন। কারণ 
িতিন ইসলাম হেণর পূেব ই দীয়া িছেলন।) এই কটুি র 
কারেণ নবী (সাঃ) যয়নেবর সােথ মলােমশা ব  কের দন। 
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িজলহ  এবং মুহারম ই িকংবা িতন মাস ধের তার সােথ 
সা াৎ করা থেক িবরত থােকন। যয়নব (রািযঃ) বেলন: আিম 
িনরাশ হেয় পিড় এমনিক শয়েনর খাটও সিরেয় নই। এমিন 
এক সময় িদেনর শষােধ,  িনেজেক রাসলূ (সাঃ) এর ছায়ার 
মেধ  পাই। িতিন আমার িদেক এিগেয় আসিছেলন। আরবী 
শ েলা এই প ◌ঃ  

ِلٌ  سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول بظلِّ  أنا إذا"  ب ْ ق ُ " م  
)   الكبرى الطبقات في سعد ابن و األوسط في والطبراني أحمد رواه( 

          
 ]মুসনােদ আহমদ,  ৬/১৬৪- ১৮২,  আত্ াবাকাত আ  

বরা,  ৮/১০০,  এবং াবারানী তাঁর আওসাত ে   (  
আ াহর রাসেূলর ী যয়নব (রািযঃ) রাসূেলর ছায়া দখেত 
পান। এখন বলনু,  আপনােদর কথা নব না নবী (সাঃ) এর ী 
মা যয়নেবর কথা নব  ? 
      বণনািট  তেব পাঠক ভাইেদর উে ে  একটু 
উদাহরণ সহ বুিঝেয় দয়া ভাল মেন করিছ। যয়নব (রািযঃ) এর 
ঘটনািট আমরা ভালভােব উপলি  করেত পাির,  িনেজেদর 
ছাট- খােটা ঘটণাবলীর মাধ েম। যমন অেনক সময় মা ষ 

অ মন  হেয় বেস থােক। কান িকছু গভীর ভােব িচ া কের। 
এমন সময় কউ পাে  চেল এেলও টর পাওয়া যায়না। িক  
কউ যিদ রােদর মেধ  বেস থােক আর হঠাৎ ছায়া হেয় যায় 

িকংবা কান িকছ ু  তােক শ কের,  তাহেল অ মন তা 
ভে  যায়। চমেক উেঠ এবং এিদক ওিদক তাকায়। িঠক 
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এমনটাই ঘেটিছল হযরত যয়নেবর বলায়। বেখয়াল অব ায় 
হঠাৎ ছায়া দখেত পেয় উপের তাকান। দেখন সটা নবীর 
ছায়া এবং িতিন (সাঃ) তার িদেক এিগেয় আসেছন। যয়নব 
(রািযঃ) আন  বাধ কেরন।  
  
 
ছায়া না থাকার  আর একিট বড় সংশয়  
নবীজীর ছায়া িছলনা এর মােণ আবার কউ বেলন ◌ঃ ‘ যুর 
সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম এর ছায়া জমীেন পিতত হতনা। 
না সেূযর আেলােত আর না চাঁেদর িকরেণ তাঁর ছায়া দখা যত 
বরং তাঁর নরূ  সযূ ও দীেপর আেলােক ঢেক ফলত’।  
আসেল মা ষ যিদ ইসলােমর মলূ মাণ অথাৎ রআন 
হাদীেসর অধ ায়ন ছেড় ক া কািহনী তথা বাজারী বই 
পু েকর আ য় নয় এবং স িলেক শরীয়েতর দলীল-  মাণ 
মেন কের বেস তাহেল এরকম া  যিু র উ ব হওয়া 

াভািবক। িক  পাঠক ভাইেদর াতােথ বেল দয়া ভাল মেন 
করিছ য,  ধু বখুারী ও মুসিলম শরীেফ এক ডজেনরও বশী 
হাদীস আেছ যােত বণনা হেয়েছ য,  নবী (সাঃ) য়ং অেনক 

ে  ছায়ায় আ য় িনেয়েছন িকংবা তাঁেক ছায়া করা হেয়েছ। 
এরকম নয় য তারঁ নরূ সযূ বা দীেপর আেলােক ঢেক ফলত 
আর তাঁেক ছায়া করা যতনা। ত েধ  িট হাদীেসর উে খ 
ি ে◌ করা হলঃ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িক নেূরর তির?                                                     49                                       

 

)১)  িহজরেতর ল া হাদীেস বিণত,  রাবী বেলন ◌ঃ.. .. .. 
নবী (সাঃ) বা  আমর িবন আউফ গাে  রবীউল আউয়াল 
মােসর সামবাের  অবতরণ কেরন। আব ু বকর লােকেদর 
অভ থনার উে ে  দািঁড়েয় থােকন। আর নবী (সাঃ) চুপ- চাপ 
বেস থােকন। ইিতপূেব আনসারেদর মেধ  যারা নবী (সাঃ) ক 
দেখিন তারা আব ুবকর ক সালাম করেত থােক। ( ভুলবসতঃ 

নবী মেন কের) তারপর যখন আ াহর রাসেূলর উপর রাদ 
পেড়,  তখন আব ুবকর এেস িনেজর চাদর িদেয় তােঁক ছায়া 
কের দন। এ কারেণ মা েষরা নবী (সাঃ) ক  িচনেত পাের। [ 
বখুারী,  িকতাব ু মানািকিবল আনসার,  বাব ু িহজরািত াবী.. 
হাদীস নং ৩৯০৬ [ 
)২)    জািবর িবন আ ু াহ হেত বিণত,  িতিন বেলনঃ আমরা 
আ াহর রাসেূলর সােথ নাজেদ লড়াই কির। রা ার মােঝ নবী 
(সাঃ) এর ‘‘কায়ললূার’’ পুর িব ােমর েয়াজন হয়। 
জায়গািটেত িছল ব  কাটাওয়ালা গাছ। িতিন (সাঃ) একিট 
গােছর িনেচ যান এবং সই গােছর ছায়ার িনেচ িব াম কেরন। 
আর তরবািরিট ডােল টে  রােখন।  [বখুারী,  িকতাবলু 
মাগাযী,  বাব ুগাযওয়ািত বািনল মু  তািলক হাদীস নং ৪১৩৯ [ 
তাছাড়া এই সম  ভাইেদর গজল এবং ওয়ায মহিফেল হয়ত: 
অেনেক েন হেবন। গাওয়া হয় এবং বলা হয় নবীজী যখন 
বাল কােল ছাগল চরােতন তখন,  মঘ এেস তাঁেক ছায়া 
করত।  দাবী একরকম আর আেলাচনা আর এক রকম ? 
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ব  মাে রই ছায়া আেছ,  রআন থেক মাণ 
পৃিথবীেত এমন কান ব  পাওয়া যােবনা যার ছায়া নই। এ 
কথার মাণ পিব  রআেনও পাওয়া যায়। আ াহ তাআলা 
বেলন ◌ঃ  

َمْ  أوَ (  وا ل َ َر ا إلى ی َ َقَ  م ل ِن هللاُ  خَ ٍ  م ا شئ ُ َیَّؤ َتَف ُھ ی الل ِ ائلِ  الیمین عن ظ َ م َّ  والش
 ً دا ھُمْ  ِ  سُجَّ َ ن و ْ و رُ ِ اخ /  النحل)  دَ ৪৮                    

অ বাদ ◌ঃ (তারা িক ল  কেরনা আ াহর সৃ  ব র িত,  
যার ছায়া ডােন ও বােম ঢেল পেড় িবনীত ভােব আ াহর িত 
িসজদাবনত হয়। ) [না  /৪৮[ 
আ াহ তাআলা আেরা বেলনঃ  

دُ   و(  جُ َن یَسْ اتِ  فِى م َ او َ ِ  السَّم ض ْ َر ً  واأل عا ْ َو ً  وَ  ط ھا ْ ھُمْ  وَ  كَر ُ ل َ ال  ظِ
 َّ دُو ُ /الرعد)  واآلصَال بالغ ১৫                          

অ বাদ ◌ঃ-  (আকাশম ডলী ও পৃিথবীেত যা িকছ ু আেছ,  
ই ায় অথবা অিন ায় আ াহেক িসজদা কের এবং তােদর 
ছায়া েলাও সকাল ও স ায় িসজদা কের।) [আ রাআ’দ/ ১৫  [
  
উে িখত আয়াত িটেত বলা হেয়েছ য,  আকাশ ও যমীেন যা 
িকছু আেছ, যত ব  আেছ,  সব ই ায় ও অিন ায় আ াহেক 
িসজদা কের। (তেব জড় পদােথর িসজদা এবং মা েষর 
িসজদার মেধ  পাথক  আেছ। মা ষ মাথা নত কের,  মািটেত 
কপাল ঠিকেয় িসজদা কের িক  গাছপালা ও গাছপালার ছায়া 
িক ভােব িসজদা কের,  তার িববরন বিণত আয়াত িটেত 
আেসিন।  ( 
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মাটকথাঃ েত ক ব  ও তার ছায়া আ াহেক িসজদা কের। 
এখন িতপে র কােছ ,  নবী (সাঃ) িক আ াহর সৃ  ব  
সমেূহর অ ভূ  না অ ভূ  নন। যিদ তার অ ভূ  হেয় 
থােকন-  এবং অব ই িতিন সিৃ েলর অ ভূ ,  তাহেল 
অব ই তাঁর ছায়া িছল। কারণ আ াহ বেলন ◌ঃ( আকাশ 
যমীেন যা িকছু আেছ সবই এবং তােদর ছায়া েলাও ই া 
অথবা অিন ায় আ াহেক িসজদা কের।   
 
 
      েত ক ব র ছায়া আেছ হাদীস থেক মাণ 
জােবর (রািযঃ) হেত বিণত,  িতিন বেলন ◌ঃ এক ব ি  নবী 
(সাঃ) ক নামােযর সময় সচূী স ে  িজে স কের। নবী (সাঃ) 
তােক বেলনঃ আমােদর সােথ নামায পড়। নবী (সাঃ) যাহেরর 
নামায আদায় কেরন যখন সূয মধ  আকাশ থেক ঢেল পেড়। 
আর আসেরর স েক বেলন ◌ঃ 

ٍ  كل فیئُ  كان حین والعصر"   النسائ،وأبوداؤد"  مثلھ شئ  
’’আর আসেরর নামায আদায় কেরন,  যখন েত ক ব র 
ছায়া িনজ বরাবর হয়।’’ তারপর বািক নামােযর বণনা দয়া 
হয়। 
  ] নাসাঈ,  আ  মাওয়াকীত,  আব ূদাউদ,  আ  ালাত [ 

এই হাদীেস দখা যায় নবী (সাঃ) আসেরর নামায পেড়ন যখন 
েত ক ব র ছায়া িনজ বরাবর হয়। বঝুা গল,  েত ক 

ব রই ছায়া আেছ। তাই যিদ কউ বেল য,  নবী (সাঃ) এর 
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ছায়া িছলনা,  তাহেল সটা ভুল ধারণা। এও বঝুা যায় য,  
যিদ নবী (সাঃ) এর ছায়া না হত,  তাহেল তারঁ বলার দরকার 
িছল য,  আিম ব তীত েত ক ব র ছায়া যখন তার বরাবর 
হেব,  তখন আসেরর নামায পড়েব। িক  িতিন (সাঃ) তা 
বেলনিন,  যা ারা মাণ হয়,  তাঁর ছায়া িছল।  
ছায়ািবহীন নবী  তেকর খািতের 
যিদ নরূী ভাইেদর িজ াসা করা হয় য,  নবীজীর ছায়া কন 
িছলনা? তাহেল উ র দয়া হয়,  িতিন নেূরর িছেলন বেল 
ছায়া হতনা। তােদর এই উ রেক ক কের একিট  করা 
ভােলা,  নরূ বা জ ািতর িক আকার- আকৃিত,  চহারা- ছিব 
হয়,  যমন মা ষ এবং অ া  জীব- জ র হয়? উ র 
হয়না। কৃতপে  জ ািতর চহারা- ছিব হয়না। যমন ল ঠন ও 
বাে র আেলার কান শািররীক আকৃিত নই। তমন জ ািতর 
র ,  মাংস,  হাড়- হা ীও হয়না। িক  আমােদর নবী তা 

র চহারা ছিবর মািলক িছেলন। সাহাবীবগ তাঁর সােথ 
সালাম- মসুাফাহা করেতন। িতিন তাঁর ীেদর সােথ মলােমশা 
করেতন। যুে র সময় তরবািরর আঘােত তাঁর দাতঁ ভে  যায়। 
র  ঝের পেড়। এখন বলনু,  যিদ নবীজী নেূরর তরী হেতন,  
তাহেল িকভােব সাহাবাবগ তাঁর সােথ মসুাফাহা করেলন? িক 
ভােবই বা তারঁ দ  ভে  গল? িক ভােবই বা র  বর হল? 
কারণ নূেরর তা শািররীক আকৃিত হয়না এবং র - মাংসও 
হয়না।  
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     আশা করা যায় িবষয়িট পাঠকেদর িনকট পির ার হেয়েছ। 
িক  তারা আেরা একিট অসাড় যিু  খাড়া কের বলেব ◌ঃ ভাই 
মা ষ মািটর তরী িক  তার র - মাংস হাড় হয় িক হয় না? 
উ র হয়। যিদ মা েষর আসল মািট হওয়া সে ও তার র  
মাংস ও হাড় হেত পাের,  তাহেল নবী (সাঃ) নূেরর হেল  তাঁর 
র - মাংস হাড়- হাি  কন হেত পােরনা? যিদ কউ এই 
যুি  পশ কেরই দয়,  তাহেল জেন িনন স িনেজর যিু  
িনেজই ভে  িদল। কারণ তার কথা অ যায়ী নবীজীর দহ 
মবুারক অ া  মা েষর মত র  মাংেসর িছল। অতএব যমন 
অ া  মা েষর ছায়া হয়,  তমন তাঁরও ছায়া হত। এর 
পেরও যিদ কউ বঝুেত না চান তাহেল ধের িনেত হয় স  
কসম খেয়েছ য,  নবী নূেরর তরী তােক বলেতই হেব। 
দলীল মাণ এবং যুি  স মােননা।  
 

    ’’ নূ ন িম  নূির াহ’’ শেরকী আ ীদাহ  
নবীজী আ াহর নূেরর মধ  থেক একিট নরূ বা তােঁক আ াহ 
তাআলা িনজ নূর িদেয় তরী কেরেছন এই ধারণািটর মেধ  
রেয়েছ কেয়কিট অৈনসলািমক মশুেরকী আ ীদাহ বা িব াস। 
ি ে◌ িবষয়িটর িববরণ দয়া হল ◌ঃ 
খৃ ােনরা হযরত ঈসা (আঃ) ক আ াহর পু  িহসােব িব াস 
কের। আ াহ রআেন ব  ােন খৃ ানেদর এই া  আকীদার 

িতবাদ কের বেলেছন য,  আ াহর সহধিমনী নই। িপতা 
নই। মাতা নই। পু  স ানও নই। িতিন এক অি তীয়। 
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আ াহ তাআলা সূরা ইখলােস বেলনঃ ( হ নবী তুিম বেল 
দাও,  িতিন আ াহ একক। আ াহ কােরা মুখােপ ী নন। িতিন 
কাউেক জ  দনিন এবং কউ তােক জ  দয়িন এবং তার 
সমতুল  কউ নই। ) কথা েলা কত র,  কত । িতিন 
কাউেক জ  দনিন এবং কউ তােক জ  দয়িন। এখন  যিদ 
কউ বেল য,  মহুা দ (সাঃ) ক আ াহ িনজ নূর ারা সিৃ  

কেরেছন,  তাহেল তার কথা িক রআনী এই বাণীর িবপরীত 
নয়? অ িদেক নাসারারা যখন বলল,  ঈসা আ াহর পু ,  
তখন তারা মশুিরক কােফর ইসলাম বিহভূত দল। আর যখন 
অ প কথা নামধারী িকছু মসুিলম বললঃ ‘নবী হে ন 
আ াহর নূর’। থেম আ াহ িনজ নূর ারা নবীর নরূেক সিৃ  
কেরন তারপর সম  পৃিথবীেক সই নূর ারা সিৃ  কেরন,  
তাহেল তারা ইসলাম বিহভূত দল নয়। এই আকীদার 
লােকরাই আবার দাবী করেছ,  তারাই নািক ী দল। 

মসুিলম উ ার অ া  ভাইেদর জার গলায় কােফর বেল 
ফেতায়াবাজী করেতও ি ধা  করেছনা।   
    আ াহ থেম নবীর নূরেক সিৃ  কেরেছন। পের সই নূর 
ারা সারা জাহান তরী কেরেছন। ধারণািট িহ ইজেমর 

আকীদার সােথও যেথ  িমল রােখ। তােদর িব াস,  ই র 
থেম া বা পরমা ােক সৃি  কের।  তার পর পরমা া 

থেক সম  আ া তথা সারা িব েক সিৃ  কের।  
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   এরপেরও িক আমরা এই আকীদাহ রাখব? আ াহর কােছ 
’আ কির যন,  িতিন িনজ ক ণায় এই পু ক ারা পথ  

ভাইেদর  সিঠক পেথর িদশা দন। আমীন  ! 
 
  
            আেরা কেয়কিট ঠুনেকা সংশয়  

িতপে র ভাইেয়রা বিণত দলীল মাণ ছাড়াও আেরা িকছু 
কা িনক যিু  ও ক া কািহনী ারা জনসাধারণেক িব া  
কের থােক। স সম  যুি - তক মলূতঃ কােনা দলীল নয় এবং 
তমন পূণও নয়। তাই সই সম  সংশেয়র বণনা এবং 

পযােলাচনা করা অ িচত মেন করলাম। তার পেরও ’একিট 
কা িনক িচ া ধারার উে খ করা েয়াজন মেন করিছ।  

   * তারা বেলনঃ নবীজী যিদ নেূরর তরী না হেতন,  তাহেল 
মরােজর সময় আ াহর এেকবাের িনকটবতী িকভােব হেলন? 

অ িদেক মুসা (আঃ) যখন আ াহর দশন কামনা কেরন,  
তখন মহান আ াহ িনজ স ার িব  মা  কাশ করেতই 
পাহাড় ফেট চণূ- িবচণূ হেয় যায়। মসূা নবী অ ান হেয় 
মািটেত পেড় যান। 
   উ ের বলা যেত পাের য,  আদম (আঃ) ক আ াহ িনজ 
হােত তরী কেরন। িক  িতিন িক পুেড় গিছেলন ? না। কথা 
হল,  আ া◌াহ যিদ চান তাহেল তার নূর ারা কাউেক জািলেয় 
পুিড়েয় ছারখার কের িদেত পােরন। আবার কােরা জে  তা 
মধুময় িচরশাি র কের িদেত পােরন। আ াহ তাআলা তাঁর ি য় 
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নবী মুহা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর জ  তাই কের 
দন। এমন নয় য,  নূেরর তরী হেত হেব তার পেরই 

আ াহর কােছ যেত পারেব। তাছাড়া মাণ আেছ য,  যখন 
নবী (সাঃ) ক মরােজ িনেয় যাওয়া হয়,  তখন ফেরশতা তাঁর 
ব  িবদীণ কের ,  জমজেমর পািন ারা অ র ধৗত কেরন। 
সই সময় হয়তঃ ফেরশতাগণ এমন িকছ ু মতা নবী (সাঃ) 

এর বে  ঢুিকেয় দন য কারেণ িতিন স  আকাশ পিরেয় 
আ াহ তাআলার সােথ কেথাপকথন করেত স ম হন।  
 *নূেরর নবী মােণ আবার কউ বেলন ◌ঃ একিদন মা আেয়শা 
কাঁথা সলাই করিছেলন। হঠাৎ ই হািরেয় ফেলন। অ কার 
ঘর। এমন সময় নবী (সাঃ) এর শরীর থেক নূর িদ  হয় এবং 

ই িড়েয় নন।   
 থমতঃ এিট একিট িনছক কা িনক বা িনেজর তরীকৃত 
ক া মা । সহীহ সীরাত বা হাদীেস এর কান মাণ নই।   

ি তীয়তঃ িতিন (সাঃ) নেূরর হওয়ার কারেণ অ কাের যিদ ই 
খঁুেজ পাওয়া যায়,  তাহেল ধু সই রােতই আেলা হল কন? 
নূেরর হেল তা সবসময় আেলা হওয়ার কথা।   
  নবী (সাঃ) নূেরর তরী একথা মাণ করার জ  এ ধরেণর 
আেরা অেনক আজ িব,  অবা ব ও উ ট িক া- কািহনীর 
অবতারনা করেত দখা যায়। য েলার না তা সহীহ মাণ 
আেছ,  আর না হাত পা আেছ,  আর না আেছ ঐিতহািসক 
সত তা। তােদর িতউ ের  পু কিটেত যা িকছু বণনা করা 
হল,  আশা কির িবেবকবান ভাইেদর জ  যেথ ।  
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নবীজী ‘‘আমােদর মত’’ বলা িক অপরাধ  ?  

িতপে র অেনকেকই বলেত শানা যায়,  তারা 
জনসাধারণেক বেল থােক য,  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ামেক ‘‘আমােদর মত মা ষ’’ বলা,  নাজােয়য। 
‘‘আমােদর মত’’ বাক িট তাঁর শােন বআদবী। যারা এরকম 
বেল তারা ওহাবী। নবী ওলীর শমন- শ “। এমনিক এরকম 
বলেল ঈমান ন  হেয় যায় বা বঈমান হওয়ার স াবনা আেছ।  
  ি য় পাঠকবৃ ! আসেল িক এই ধরেণর বাক  ব বহারকারী 
নবীজীর শমন? এই পিরে ি েত রআন মজীেদর িট 
আয়াত উে খ করা হল। আ াহ তাআলা বেলন ◌ঃ  

ُل(  ّما ق ُكم بشَرٌ  أنا إن /الكھف)  إلىَّ  یُوحى مثل ১১০              
অ বাদঃ হ নবী! ( তুিম বেল দাও,  আিম তা তামােদর 
মতই একজন মা ষ। আমার িনকট অহী করা হয়। ) 
[কাহাফ/১১০ [ 
একই শে র আেরকিট আয়ােত আ াহ বেলন ◌ঃ  

ّما قل(  /فصلت)  إلىَّ  یوحى بشرمثلكم أنا إن ৬                 
অ বাদঃ হনবী! (তুিম বেল দাও,  আিম তা তামােদর মতই 
একজন মা ষ। আমার কােছ অহী আেস। ) [ফুে সলাত/৬ [ 
’িমসলু ম’ শ িটর অথ হে  ‘‘ তামােদর মত’’। আ াহ এই 
শ িট রআেন উে খ কেরেছন এবং নবী (সাঃ) ক আেদশ 
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কেরেছন য,  িতিন যন তাঁর উ তেক জািনেয় দন য,  
িতিন (সাঃ) তামােদর মতই মা ষ। জািননা তাহেল আ াহ 
তাআলােকও িক নবীর শমন বলা হেব? নাউযুিব ািহ িমন 
যািলক। অব ই নবীজী সাধারণ মা েষর মত িছেলন। সাধারণ 
মা েষর যমন আকার- আকৃিত,  তমন তাঁরও িছল। মা েষর 
যমন খাওয়া- দাওয়া,  িববাহ- শাদী,  ঘুম- িন া ইত ািদর 
েয়াজন হয় তমন তাঁরও েয়াজন হত। আর এ ব াপারিটই 

বঝুােত চান যারা বেলন নবীজী ‘‘আমােদর মত’’। য বাক িট 
য়ং আ াহ তাআলা রআেন উে খ কেরেছন।  

তেব এটাও সত  য,  িতিন (সাঃ) ‘‘আমােদর মত’’ তাই তাঁর 
মযাদা,  স ান,  মাহা  এবং তাঁর আেদশ- িনেষধও 
আমােদর মত। এটা কি নকােলও না। এইরকম আ ীদাহ 
পাষনকারী মসুিলম হেত পােরনা। 

       অ প নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর িছল 
িবেশষ িকছু ণ। যমন তারঁ দিহক অিতির  শি ,  
নামাযরত অব ায় িপছেন দখার মতা,  িন া অব ায় আ া 
চতন থাকা,  িবসাল রাযা রাখার মতা ইত ািদ । এসব 
ণাবলী নবী (সাঃ) ক মা েষর গ ডী থেক বর কেরনা বরং 

তাঁর িবেশষ িকছু ণেক মাণ কের যা সাধারণ মা েষর মেধ  
িবরািজত নয়।  
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বাড়াবািড়র শষ সীমা  
 
যেহতু নবী (সা:) নূেরর তরী িব াসিট,  তারঁ িত অিতভি  

এবং অিতর েনর ফলাফল। তাই অস ত হেব না যিদ আমরা 
তােদর বাড়াবািড়র বৃ া  হেত কেয়কিট নযীর পশ করার 

েচ া কির। তার পূেব রণ কিরেয় িদেত চাই য,  
দশরথপু  রামচ  িহ েদর িনকট একজন অবতার এবং 
ভগবান েপ ীকৃত। অবতার এই েপ য,  িতিন ভগবান 
িব রু স ম অবতার িছেলন। [ সংসদ বাংলা অিভধান/ ৫২৫ ] 
আর ভগবান এই েপ য,  কােরা কােরা িনকট য়ং ভগবান 
মা ষ পী রাম হেয় পৃিথবীেত এেসিছেলন। এই মতবাদ রেণ 
রেখ এবার নবী মহুা দ সা া া  আলাই িহ ওয়া সা ােমর 

স েক অিতর নকারীেদর কেয়কিট ভি কথা পড়–ন। 
দখেবন মতবাদ েয়র মেধ  িক কােনা অিমল পাওয়া যায়   ?  

নূর নবী আ ীদাহ পাষনকারীেদর জৈনক কিব বেলেছন ◌ঃ 
)ক   كر ھو خدا تھا عرش مستوى جو وھى)  

كر ھو مصطفى مین ینھ مد ھى یرا اتر  
িতিনই িযিন আরেশ িছেলন খাদা েপ,  অবতরণ কেরন 
পৃিথবীেত মু ফা েপ।  
)খ) আবার কউ বেলন ◌ঃ ‘ আরেশ িযিন আহা  িছেলন,  
ফরেশ (যিমেন) িতিন আহমদ হেলন’।  [আহাদ হে ন আ াহ 
আর আহম  হে ন নবী মহুা দ সা া া  আলাই িহ ওয়া 
সা াম]।  
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)গ) আবার কউ বেলনঃ  
’ আহমেদর ঐ মীেমর পদা উিঠেয় দ র মন 
দখিব সথা িবরাজ কেরেছ আহাদ িনর ন’।  

অথাৎ আহাদ ও আহমেদর মােঝ ধু মীম অ েরর পাথক  
রেয়েছ,  মীমেক মাঝ থেক সিরেয় িদেল আহাদ আর 
আহমেদর মােঝ কােনা পাথক  থাকেব না,  এক হেয় যােব।  
)ঘ) আবার কােরা উি ঃ ‘ রাসেূল খাদা খুদ খাদা বানেক 
আয়া’। আ াহর রসলূ য়ং খাদা হেয় আগমন কেরিছেলন।  
)ঙ) কউ আবার এভােব বেলনঃ  

" نھي بھى جدا سى خدا لیكن نھین خدا كرجھ محمد"  
’ মুহা দ যিদও খাদা নন,  িক  িতিন খাদা থেক পৃথকও 

নন’।  
)চ) এই মেম কােরা মত এভােব কাশ পেয়েছ ◌ঃ  

است آمده رب كھ كن حذف را عین*  است آمده بعر شكل با محمد  
’ মহুা দ (সাঃ) একজন আরবী মা েষর আকৃিতেত আগমন 

কেরেছন,  আরব শে র ‘আইন’ অ রেক িবলু  কের িদেল 
দখেত পােব কতৃপে  রবই আগমন কেরেছন’।  

 ] দখনু,  িশক িক ও কন ? ২৮০- ২৮১     [  
  
নূেরর নবী আকীদার িতকারক ১০িট িদক 
 
১-   খৃ ানরা ঈসা (আঃ) ক আ াহর পু  িব াস কের তাঁর 
সােথ য অংশী াপন কেরেছ। মসুলমান নামধারী এই দলিট 
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তার চাইেতও ভয়ানক এবং জঘ  কথা বেলেছ। কননা তারা 
নবী (সাঃ) ক আ াহর নূর থেক তরী িব াস করার মাধ েম ,  
তাঁেক আ াহর অংশ িহেসেব সাব  কেরেছ। তাই এ িব াস 
াপেন খৃ ািন এবং ইসলািম আকীদাহ  এক হেয় যায়। মুসিলম 

এবং মশুেরেকর আ ীদাহ সমান হেয় যায়। 
২-  এ িব াস াপেন জ রী হেয় যায় আর এক িব ােসর তা 
হল ,  নবী (সাঃ) কবের পৃিথবীর জীবেনর ায় জীিবত। কারণ 
যমন আ াহ িচর ীব তার মতুৃ  নই তমন তাঁর নূরও 

িচর ীব,  তারও মতুৃ  নই।  
৩-  এ িব ােসর রশ ধেরই পীর এবং ওলীরা জনসাধারণেক 
ধাকায় ফেল এবং বেল ওলীরাও কবের জীিবত। কারণ তারা 

নািক নবীগেণর উ রািধকারী। তাই নবীগণ যমন কবের 
জীিবত তমন তাঁেদর উ রািধকারী ওলীরাও জীিবত। আর 
জীিবত মাণ হেল রা া সাফ। এবার বঝুান হেব মতুৃ র পেরও 
আমরা জীিবত তাই আমােদর কবর- দগােহ আস,  নজর-
মা ত কর,  বাবােক খুিশ কর,  তাহেল আমরা তামােদর 
জ  পািরশ কের দব।  
৪-  পৃিথবীর ার  থেক আজ পয  আ াহ মানব জািতর 
িহদােয়েতর উে ে  মানবেকই নবী কের রণ কেরেছন। 
উে িখত আকীদার ারা আ াহ তাআলার সই র িনয়েম 
হ ে প করা হয়। অথাৎ সবেশষ উ েতর হদােয়েতর জ  
আ াহ কান মা ষেক নবী েপ রণ না কের তাঁর নূেরর তরী 
িভ  ভাবল ী কাউেক নবী কের পাঠান।   
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৫-  নবী (সাঃ) ক সিৃ র  মানব জািতর সাির থেক বিহভতূ 
করা হয়। কারণ মা ষ মািটর তরী এবং তােদরেক সৃি র সরা 
জািত বলা হেয়েছ িক  নেূরর তরী কােনা জািত বা কােনা 
ব ি েক তা বলা হয়িন।  
৬-  য সম  আয়ােত আ াহ নবীেক বাশার বা মা ষ বেলেছন 
এবং য সম  সহীহ হাদীেস নবীজী িনেজেক বাশার বেলেছন,  
তার অ ীকার করা এবং তার অপব াখ া করা জ রী হেয় যায়।  
৭-  অমসুিলমেদর নবীজীর িত ঈমান আনয়েন বাহানা করার 
দরজা উ ু  কের দওয়া হয়। কারণ তারা বলার েযাগ পায় 
য,  মহুা দ তা আমােদর মত মািটর তরী মা ষ নয়। যিদ 

আমােদর মত মািটর হত তাহেল ঈমান আনতাম।  
৮-  নবী (সাঃ) এর অসংখ  সৎ ণাবলীেক হয় নজের দখার 

েযাগ কের দয়া হয়। কারণ তারা বলেব: িতিন নেূরর বেল 
এসব স ব হেয়িছল মা ষ হেল অস ব িছল।  
৯-  কেয়কিট সহীহ হাদীসেক অ ীকার করা হয়। য সম  
হাদীেস কলমেক থম সৃি  বলা হেয়েছ।  
১০-  উ েতর  মিনষীগণ,  যমন সাহাবােয় করাম,  
তােবয়ীন এবং আই াহগণ য িবষয়েক ক  কের আেলাচনা 
বা িবতক করার েয়াজন মেন কেরনিন এমন এক িবষেয়র 
অবতারনা কের সাধারণ মা ষেক িব া  করা হয়।  
  

সমা  
                                   ১ম িয  িহ াহ ১৪২৬ িহঃ 
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                                                   ১- ১-  ২০০৬ খৃঃ  
  
পু কিট লখেত য সম  বইেয়র সাহায  নওয়া হেয়েছ 
১-  আ  রআন আলকারীম।  
২-  তফসীের তাবারী। কাশক,  দা  ই  ইয়াইত্ তুরাস আ  
আরাবী ২০০১ খৃঃ ।  
৩-  তফসীের রতুবী,  দা  আলািমল তুব,  িরয়াদ,  
২০০৩ খৃঃ।  
৪-  তফসীর ইব  কাসীর,  দা ল মািরফা ব ত,  লবানন,  
১৯৮৬ খৃঃ   
৫-  তফসীর ফী িযলািলল রআন,  সাইেয় দ তুব,  দা  
শা ক,  ব ত,  ১৯৯৬ খৃঃ  
৬-  তফসীের সাদী,  মুআ  সাসাতুর িরসালাহ,  ব ত,  
১৯৯৮খৃঃ।  
৭-  রআ ল কারীম উ  তরজআ ও তফসীর,  শাহ ফাহাদ 

রআন কাশনা,  মদীনা।  
৮-  সহীহ বখুারী ফত ল বারী সহ,  দা সালাম িরয়াদ,  
২০০০খঃৃ।  
৯-  সহীহ মুসিলম ইমাম নাওয়াভীর শারহ সহ,  দা ল 
মািরফাহ,  ১৯৯৯ খ ৃ◌ঃ।  
১০-  িতরিমযী তুহফাতুল আহওয়াযী সহ,  দা ল তুব আ  
ইলিময়াহ ব ত।  
১১-  নান নাসাঈ।  
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১২-  নান আবুদাউদ।  
১৩-  িস  িসলা সহীহা (সহীহ হাদীস িসিরজ) শাইখ আলবানী,  
মাকতাবাতুল মাআিরফ,  ২০০২ খঃৃ।  
১৪-  িস  িসলা যয়ীফাহ (যয়ীফ হাদীস িসিরজ) শাইখ আ  
বানী,  মাকতাবাতুল মাআিরফ,  ২০০২ খঃৃ।  
১৫-  আত্ াবাকাত আ  বরা,  ইব  সাআদ,  দা ল 

তুব আ  ইলিময়াহ ব ত। ১৯৯৭ খৃঃ।  
১৬-  শার  আ ীদািতত তাহািবয় াহ,  ইব  ই ,  সউদী ধম 
ম ণালয় হেত কািশত,  ১৪১৮ িহঃ।  
১৭-  মাউযু আউর মনুকার িরওয়ােয়ত,  ডঃ সাইেয় দ সাঈদ 
আহমাদ,  বায়তু  সালাম,  ২০০৫ খৃঃ।  
১৮-  রাে  আ াঈেদ িবদইিয় াহ,  মাওলানা নযীর আহমদ 
রাহমানী ,  জােময়া সালািফয় াহ বনারস,  ১৯০৬ খৃঃ।  
১৯-  িশরক িক ও কন ? ড. মুহা দ মু  যাি ল আলী,  

কাশনায়,  এডুেকশন স টার,  িসেলট,  বাংলােদশ। 
২০০৭ খৃঃ।  
১৯-  আ  কামসু আ  মুহীত,  িফ যাবাদী,  মুআ  সাসাতুর 
িরসালাহ,  ব ত ১৯৮৭ খৃঃ।  
২০-  আ  মজুাম আ  ওয়াসী ,  মাকতাবা ইসলািময়াহ              
ই া লু,  তুর ।  
 

*******  
 


