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1 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 
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3 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

মুহা দ (সাঃ) - মািট ারা সৃ , নূর ারা সৃ  নন 

 

একিট ঘটনা না বলেলই নয়। িবগত রামাযােনর কান একিদন একিট 
বসরকারী িটিভ চ ােনেল জৈনক মাওলানা সােহেবর আেলাচনা ও  উ র 
শানার সুেযাগ হেয়িছল। ভাগ  হেলও সত , িতিন রাসূল (সাঃ) য নূেরর তির তা 
মাণ করার জন  যার পর নই চ া চালােলন। এক পযােয় বলেলনঃ ‘যােক সৃি  

না করা হেল আসমান-যমীন িকছুই সৃি  করা হত না, িতিন আবার কীভােব মািটর 
তির হেত পােরন’? 

আবার বলেলনঃ যাঁর থুথু আর উযুর পািন িনেয় কাড়াকািড় লেগ যত, িতিন 
আবার কী কের মািটর তির?  

পাঠকবৃ ! থম যুি িট একিট জাল হাদীছ। সিটই তার দলীল। আর ি তীয় 
যুি িট এধরেনর য, যা বিল সিটেক তা একটা িকছু বেল সাব  করাই চাই। তা 
না হেল তা কারীর িনকট স ূণ েপ হয় িতপ  হেত হয়। 

কারী িবষয়িট িনেয় আেরকটু বাড়াবািড় করেল িতিন বলেলনঃ  তাহেল 
আপনােক বিল নুন। ভারত উপমহােদেশর কান এক িবিশ  আেলেমর নাম উে খ 
কের বলেলন, তার উ ু ভাষায় একিট  আেছ, চকবাজাের পােবন। তােত িতিন 
রাসূল (সাঃ)- ক নূেরর তির িহসােব উে খ কেরেছন। 

আবার বলেলনঃ যারা সই প লখা পড়া কেরেছন তারা আবার নূেরর তির 
িক না তা কীভােব জানেব? 

আবার কুরআেনর আয়াত ারা দলীলও িদেলন। বলেলন পড়ুন আ াহর বাণীঃ  

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبيِّن لَكُم كَثريا مّما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ 
]٥:١٥[قَد جاَءكُم مّن اللَّه نور وكتاب مبِني  ۚ ويعفُو عن كَثريٍ  

“ হ আহেল িকতাব! তামােদর িনকট আমার রাসূল আগমন কেরেছন। 
তামরা িকতােবর য সব িবষয় গাপন করেত, িতিন তার মধ  হেত অেনক িবষয় 
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4 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

কাশ কেরন এবং অেনক িবষয় মাজনা কেরন। তামােদর কােছ আ াহর প  হেত 
একিট উ ল জ ািত (নূর) এবং একিট সু   এেসেছ”  

(সূরা- মােয়দাহ, অধ ায়- ৫, আয়াত- ১৫) 

এ আয়ােতর শষাংেশ নূর বা একিট উ ল জ ািত ারা িক বুঝােনা হেয়েছ? 
উ  আেলম সােহব বলেলনঃ এ নূর ারা রাসূল (সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ। যিদ 
ধের নই য ‘নূর’ ারা রাসলূ (সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ, তাহেল িক এ থেক বুঝা 
যায় য িতিন নূেরর তির? কুরআেনর আয়ােতর ব াখ া আপনার-আমার মন মত 
করেল তা কান িদনই হণেযাগ  হেব না। এর ব াখ া সালােফ ছােলহীেনর (সাহাবা 
ও তােব‘ঈেদর) থেক িমলেত হেব। আর এ কারেণই কান তাফসীর ে  পােবন না 
য সাহাবা, তােব‘ঈ , তােব‘ তােব‘ঈেদর থেক কান মুফাসিসর রাসূল (সাঃ)- ক 
নূেরর তির িহসােব এই আয়াত ারা দলীল পশ কেরেছন।   

নূর ারা রাসূল (সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ, এ থেক মাণ হয় না য িতিন 
নূেরর তির। এমনিক মাওলানা মুফতী মুহা দ শাফী (রহঃ) তা  বুেঝনিন। িতিন 
তার তাফসীর ‘মা‘আিরফুল কুরআন’ ে  বেলেছনঃ ‘নবুওয়েতর জ ািত’।  

( দখুনঃ বাংলা অনুবাদ [মাওলানা মুিহউি ন খান] পৃ া-৩২০) 

এছাড়াও আমরা যিদ আরবী তাফসীর েলা দিখ, তাহেল সখােন নূর 
ারা িক বুঝােনা হেয়েছ তা পাব িন পঃ 

অথাৎ “ কউ বেলেছন য, নূর ারা কুরআনেক বুঝােনা হেয়েছ। কুরআনেক 
নূর নাম রাখার কারণ এই য, তা িশরক ও সে েহর অ কার হেত বর কের 
আনেব িকংবা তা বািহ ক ম‘ুিজযাহ। আবার কউ বেলেছন য, নূর ারা রাসূল 
(সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ। আবার কউ বেলেছনঃ নূর ারা ইসলামেক বুঝােনা 
হেয়েছ। আবার কউ বেলেছন য, নূর ারা মূসা (আঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ আর 
‘িকতাবুন মুবীন’ ারা তাওরাতেক বুঝােনা হেয়েছ। কারণ তারা যিদ তাওরােতর 
যথাযথ অনুসরণ করত, তাহেল অবশ ই তারা মুহা াদ (সাঃ)-এর উপর ঈমান 
আনত। কননা তাওরাতও তার অনুসরণ করার িনেদশ িদেয়েছ এবং সুসংবাদ 

দান কেরেছ।”   
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{আল-বাহ ল মুহীত িফত তাফসীর, মুহা াদ ইবনু ইউসুফ আবূ হায়য়ান আল-
আনদালুসী, ৪/২০৮ পৃঃ}। 

আপিন অন ান  আরবী তাফসীর েলা খুেল দখুন বলা হেয়েছ, নূর ারা 
ইসলামেক বুঝােনা হেয়েছ িকংবা রাসূল (সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ। নূর ারা 
কুরআন বা ইসলামেক বুঝােনা হেল য ব াখ া হেব, রাসূল (সাঃ)- ক বুঝােনা 
হেলও একই ব াখ া হেব। অথাৎ িতিন তার নবুওয়াত আর িরসালােতর জ ািত 
(নূর) ারা কুসং ার  জােহলী সমাজেক আেলািকত কেরন। যিদ একজন সাহাবী 
বা একজন তােব‘ঈ উ  আয়ােতর ব াখ ায় বলেতন, ‘ তামােদর িনকট আ াহর 
িনকট হেত নূর এেসেছ’ অথাৎ নূেরর সৃি  মুহা াদ (সাঃ) এেসেছ। তাহেল আেলম 
সােহেবর কথার একটু হেলও মূল ায়ন করার সুেযাগ িছল। িক  আ াহর রহমেত 
তারা তা বেলনিন। আর তােদর পে  বলাও স ব নয়। কারণ তারা কুরআন ও নবী 
(সাঃ)-এর সু ােতর অনুসারী িছেলন। তারা িবদ‘আেতর অনুসারী িছেলন না। 

রাসূল (সাঃ) তােক স ান দখােনার ব াপাের বাড়াবািড় করেতও িনেষধ 
কেরেছন। আর তারা তার এ িনেষধেক উেপ া কের আেরক অন ায় করেছন। 

“ইবনু আ াস (রা) হেত বিণত, িতিন উমার (রা)- ক িম ােরর উপর বলেত 
েনেছন। িতিন বেলনঃ আিম নবী (সাঃ)- ক বলেত েনিছ, ‘ তামরা আমার 
শংসায় বাড়াবািড় কেরা না যমনভােব ী ানরা ঈসা ইবন ুমািরয়ােমর শংসায় 

বাড়াবািড় কেরেছ। বরং আিম আ াহর বা া। অতএব তামরা বল আ াহর বা া ও 
তার রাসূল।”  
(হাদীছিট ইমাম বুখারী হাঃ ৩৪৪৫; ইমাম আহমদ হাঃ ১৪৯, ১৫৯, ৩১৩ ও দােরমী 
বণনা কেরেছন)। 

আ াহ এসব তথাকিথত মাওলানােদরেক হদায়াত দান ক ন! 

কান ব ি েক যখন আ াহ তা‘আলা পথ  কের সিঠক ীন থেক দূের 
রাখেত চান, তখনই হয়েতা, না হকটােক হক িহসােব জানেত হেব এ প 
মানিসকতা তার মােঝ সৃি  কের দন। ফেল স িদেশহারা হেয় যায়। কুরআেনর 
আয়াত ও নবী (সাঃ)-এর সহীহ হাদীছ িদেয় বলেত থােক অমুক আেলম অমুক 
ে র মেধ  বেলেছন। আ াহ আর নবীর কথা বশী বড় না অমুক আেলম সােহেবর 
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ে র কথা বশী বড় এটুকু বুঝার মতাও তার থােক না। অমুক আেলম যা িকছু 
বেল গেছন, আর িলেখ গেছন তার সবই িক সিঠক? িতিন ভুল করেত পােরন না? 
িতিন যিদ স প বেলই থােকন তাহেল ভুল কেরেছন। আর আপিন তার ভুল 
িস া েকই আকঁেড় ধের থাকেবন! 

আপিন যােক নূেরর তির বেল িচি ত করেছন। িতিনেতা িনেজেক নূেরর 
তির বেল দাবী কেরনিন। আর করেবনই বা কন? িতিনেতা আদম স ান, যােক 
সৃি  করা হেয়েছ মািট থেক। হ া যিদ িতিন ফেরশতা হেতন, তাহেল ‘িতিন নূেরর 
তির’ কথািট কুরআন-হাদীছ স ত হেতা। ম ার কােফর-মুশিরকেদর পে  বুঝা 
স ব হেয়িছল য, মুহা দ (সাঃ) অন ান  মানুেষর ন ায় সাধারণ একজন মানুষ। এ 
কারেণই তারা বেলিছল, “যিদ তার সােথ ফেরশতা নািযল করা হেতা আর সও 
তার সােথ ভীিত দশন করত!”            (সূরা-ফুরকান, অধ ায়-২৫, আয়াত-৭) 

তেব িতিন আ াহর মেনানীত রাসূল ও নবী এই িছল পাথক । এিটও আবার 
কুরআেন বেল দয়া হেয়েছ। আ াহ রা ুল আলামীন তােক ঘাষণা িদেত বেলেছনঃ 

فَمن كَانَ يرجو لقَاَء ربِّه  ۖ أَنا بشر مّثْلُكُم يوحٰى إِلَي أَنما إِلَٰهكُم إِلَٰه واحدقُلْ إِنما 
]١٨:١١٠[فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربِّه أَحدا   

 “আপিন বেল িদন অবশ ই আিম তামােদর মতই একজন মানুষ। তেব 
আমার িনকট ওহী নািযল করা হয়....”        
                                                          (সূরা-কাহাফ, অধ ায়-১৮, আয়াত-১১০) ও  

                                                      (সূরা-ফুসিসলাত, অধ ায়-৪১, আয়াত-৬) 

পাঠক ভাই ও বােনরা! একটু খািন ভেব দখুন। নূর হেতইেতা নূর বর হেত 
পাের। তাহেল তথাকিথত আেলমেদরেক বলেত হেব রাসূল (সাঃ)-এর মা আিমনাহ 
ও িপতা আ ু াহ অবশ ই নূেরর তির িছেলন। এভােব িপছেনর িদেক যেত যেত 
এক সময় তারা এও বলেত বাধ  হেবন য, তাহেল আদমও (আঃ) নূেরর িছেলন। 
আর স সমেয়ই তােদর মুসলমািন  িনেয় টানা- হচড়া লেগ যােব। 
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7 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

আেরা িপছেন যেত পাির আদম (আঃ)- ক সৃি র পর আ াহ যখন তার ডান হাত 
িদেয় তার িপঠ মাসাহ করেলন, তখন তােদর মেধ  আমােদর নবী িছেলন িক না? 
আর আদম (আঃ) য মািটর তির তােতা আমােদর নবী (সাঃ) য়ং বেলেছনঃ 

আেয়শা (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল (সাঃ) বেলেছনঃ 
‘ ফেরশতােদরেক নূর িদেয় সৃি  করা হেয়েছ, িজনেদরেক ঘন কােলা আ েনর 
লিলহান িশখা হেত সৃি  করা হেয়েছ। আর আদমেক সৃি  করা হেয়েছ সই ব  
থেক, যার ারা তামােদর ণ বণনা করা হেয়েছ’  

(মুসিলম হাঃ ৫৩১৩ ও আহমাদ হাঃ ২৪০৩৮)। 
এ হাদীছিট শাইখ আলবানী তার “সহীহা” (১/৮২০ হাঃ ৪৫৮) ে  উে খ 

কের বেলেছনঃ এ সহীহ হাদীেছর মেধ  মানুেষর মুেখ মুেখ য সব বােনায়াট হাদীছ 
িসি  ও পিরিচিত লাভ কেরেছ, স সব হাদীছ বািতল হওয়ার ইি ত রেয়েছ। 

যমন িনে া  হাদীছিটঃ 

অথাৎ ‘ হ জােবর সব থম তামার নবীর নূরেক আ াহ তা‘আলা সৃি  
কেরেছন।’ কারণ সহীহ হাদীছ মাণ করেছ য, ধুমা  ফেরশতােদরেকই নূর 
ারা সৃি  করা হেয়েছ। আদম ও তার স ানেদরেক নয়। আর এ কারেণই রাসূল 

(সাঃ) িকয়ামেতর িদন আদম স ানেদর সদার হেবন। যার মাণ িনে া  হাদীছঃ 

আব ূ রাইরাহ হেত বিণত িতিন বেলন, রাসূল (সাঃ) বেলেছনঃ “িকয়ামেতর 
িদন আিম হেবা আদম স ানেদর সদার। সব থম কবর আমােক িনেয় ফেট যােব। 
আিমই থম শাফা‘আতকারী আর আমার শাফা‘আতই সব থম গৃহীত হেব”   

(মুসিলম হাঃ ৪২২৩; আহমদ হাঃ ১০৫৪৯)                 

অতএব িতিন আদম স ান বেলইেতা িতিন তােদর সদার হেবন। এছাড়া 
আহেল সু াত ওয়াল জামা‘আেতর িনকট মানব জািত ফেরশতােদর চেয় উ ম। 
আর তােদর মেধ  আমােদর নবী মুহা াদ (সাঃ) হে ন সেবা ম। (শার ন নাবাবী 
সহ সহীহ মুসিলম ে  উ  হাদীেছর ব াখ া দখুন)। অতএব নবী (সাঃ)- ক মানব 
স ােনর গি  হেত বর হবার কানই েয়াজন নই। 
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8 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

আ াহ কুরআন মাজীেদ একািধক আয়ােত বেলেছনঃ িতিন আদম (আঃ) ও 
মানুষেক মািট ারা সৃি  কেরেছন। আপনােদর াতােথ এখােন কেয়কিট আয়াত 
উে খ করা হেলাঃ 

مثَلِ آدكَم اللَّه ندٰى عيسثَلَ عكُونُ  ۖ إِنَّ مكُن فَي قَالَ لَه ابٍ ثُمرن تم لَقَه٣:٥٩[خ[  

]٦:٢[ثُم أَنتم تمترونَ  ۖ وأَجلٌ مسمى عنده ۖ هو الَّذي خلَقَكُم مّن طنيٍ ثُم قَضٰى أَجلًا  

كترإِذْ أَم دجسأَلَّا ت كعنا مقَالَ م   ۖهنّم ريا خنيٍ  قَالَ أَنن طم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْت٧:١٢[خ[  

]٢٣:١٢[ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة مّن طنيٍ   

]٤١:٧[الَّذين لَا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ   

]٣٧:١١[إِنا خلَقْناهم مّن طنيٍ لَّازِبٍ ۚ   فَاستفْتهِم أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا  

]٣٨:٧١[إِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِنِّي خالق بشرا مّن طنيٍ   

هنّم ريا خنيٍ  ۖ قَالَ أَنن طم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْت٣٨:٧٦[خ[  

দখুনঃ  
(সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত-৫৯),  
(সূরা-আন‘য়াম, অধ ায়-৬, আয়াত-২),  
(সূরা-আ‘রাফ, অধ ায়-৭, আয়াত-১২),  
(সূরা-ম‘ুিমনুন, অধ ায়-২৩, আয়াত-১২),  
(সূরা-সাজদাহ, অধ ায়-৪১, আয়াত-৭),  
(সূরা-সাফফাত, অধ ায়-৩৭, আয়াত-১১),  
(সূরা- সায়াদ, অধ ায়-৩৮, আয়াত-৭১ ও ৭৬) ইত ািদ। 

এ ছাড়া আ াহ রা ুল আলামীন রাসূল (সাঃ)- ক বলার িনেদশ িদেলন, 
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9 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

داحو إِلَٰه كُما إِلَٰهمأَن ٰى إِلَيوحي ثْلُكُمّم رشا با أَنمقُلْ إِن ۖ  بِّهقَاَء رو لجرن كَانَ يفَم
]١٨:١١٠[فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربِّه أَحدا   

“আপিন বলুন, আিম তামােদর মত মানুষ ছাড়া আর িকছুই নয় তেব আমার 
িনকট ওহী করা হয়.......।”                              

(সূরা-কাহাফ, অধ ায়-১৮, আয়াত-১১০) 

কান ব ি  যিদ আরবী অিভধান েলােত ‘বাশার’ শে র অথ দেখন তাহেল 
পােবন ‘বাশার’ অথ ইনসান  অথাৎ মানুষ। মানুেষর শরীেরর উপেরর চামড়ােকও 
বাশার বলা হেয়েছ। এিট একবচন, ি বচন, ব বচন, নারী-পু ষ সকেলর ে  
একইভােব ব ব ত হেয় থােক। আরবী ভাষায় পি তগণ এ প অথই বণনা 
কেরেছন। তােদর মােঝ ‘বাশার’ শে র অথ য মানুষ তা িনেয় কান মতেভদ নই। 
( দখুন আ ামা ইবনুল মানযূর রিচত িবখ াত আরবী অিভধান “িলসানুল আরাব” 
১/৪২৩)। 

আ াহ কুরআন মাজীেদর ব  আয়ােত উে খ কেরেছন য, িতিন আদম 
(আঃ) ও মানুষেক মািট হেত সৃি  কেরেছন। আর রাসূল (সাঃ)- কও, িতিন য 
মানুষ িছেলন তা বলার িনেদশ িদেয়েছন। যমনিট আপনারা জেনেছন। এখন 
তথাকিথত আেলমেদর কােছ  িতিন {রাসূল (সাঃ)} মানুষ িছেলন িক না? তারা 
যিদ বেলন য, িতিন মানুষ িছেলন। তাহেল তা তােদর সােথ আমােদর কান  
নই। আর যিদ বেলন য, মানুষ িছেলন না, তাহেল া  িচ া-ভাবনা ছেড় িদেয় 
তাওবা কের আয়ােতর উপর তােদর ঈমান আনা জ রী। 

অতএব তথাকিথত আেলমেদরেক আহবান জানােবা কুরআন-হাদীছ বশী 
বশী পড়ার জন । এেত ল া পাবার িকছু নই। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর িত 
পড়ার িনেদশ িদেয়ই সব থম ওহী নািযল হওয়া  হয়। 

া  আেবগ িদেয় সিঠক ইসলাম জানা যায় না। বািতল ও বােনায়াট 
হাদীছেক আেবেগর পুিজ বািনেয় ইসলামী সামােজর মােঝ িটেক থাকাও যায় না। 
কমপে  নবী (সাঃ)-এর িন িলিখত হাদীেছর আওতাভু  হওয়া থেক িনেজেদরেক 
র ােথ তাওবাহ কের কৃত ইসলামেক বুঝার চ া ক ন। 
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 ‘ য ব ি  ই াকৃতভােব আমার িত িমথ ােরাপ করল, স যন জাহা ােমর 
তার ান বািনেয় িনল’                                             (বুখারী ও মুসিলম) 

এ িবষেয় কুরআন ও হাদীেছর উ িৃত িদেয় িব ািরত আেলাচনা করেত গেল 
িবশাল আকােরর বই হেয় যােব। উপেরা  আেলাচনাই পাঠকেদর িবষয়িট বুঝার 
জন  যেথ  হেব বেল আিম মেন কির।   
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লখক 

মুফিত কাজী মুহা াদ ই াহীম 
ধান মুহাি স, জােময়া কােসিময়া, নরিসংদী 

খিতব, বায়তুল আমান জােম মুিজদ, মিতিঝল সরকাির কেলািন 
(আল- হলাল জান) ঢাকা-১০০০ 
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রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম িক মানব বংেশা ুত না অন  িকছু 

 

 সে হাতীতভােব রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম মানব বংেশা ুত 
িছেলন। তার বংশ পর রা িন পঃ 

 “মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম িছেলন আ ু াহর পু , িতিন িছেলন 
আ ুল মু ািলেবর পু , িতিন হািশেমর পু , হােশম কুরাইশ বংেশর, কুরাইশ 
কননা বংেশর, কননা আরব বংশধর, ইসমাঈল আলাইিহস সালাম ইবরাহীম 
আলাইিহস সালােমর বংশধর নূহ আলাইিহস সালাম আদম আলাইিহস সালােমর 
বংশধর আর আদম আলাইিহস সালাম হেলন মািটর তরী। অতএব িনঃসে েহ 
মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মািটর তরী মানুষ। 

 সেবা ম মানব বংেশই তার জ । মানব িপতা-মাতার মানব িশ  িহেসেবই 
িতিন িনয়ােত এেসেছন। মািটর তরী মানুেষর জন  মািটর তরী রাসূল রণই 
িছল রা ুল আলামীেনর িচরাচিরত সু ত। মানবজািতর জন  িরত কান রাসূলই 
মানবজািতর বািহর থেক আেসন িন। এ হে  কুরআন-সু াহ ও ইজমা ারা 
সু িতি ত ইসলামী আি দা। যার িবেরািধতা করা সু  কুফর। ইরশাদ হে - 

داحو إِلَٰه كُما إِلَٰهمأَن ٰى إِلَيوحي ثْلُكُمّم رشا با أَنمقُلْ إِن ۖ  بِّهقَاَء رو لجرن كَانَ يفَم
دأَح بِّهر ةادببِع رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمع١٨:١١٠[ا فَلْي[  

  অথাৎ- “আপিন বলুন! িন য় আিম তামােদর মতই একজন মানুষ। আমার 
কােছ অহী রণ করা হয় য, তামােদর ইলাহ মা  একজন........।” 

(সূরা-কাহাফ, অধ ায়-১৮, আয়াত-১১০) 

 মািটর তির মানুষ আ াহর একিট আয়াত বা তার একিট িনদশন। মানুষ 
মা ই মািটর তরী। ইরশাদ হে - 

]٣٠:٢٠[ومن آياته أَنْ خلَقَكُم مّن ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ   
 অথাৎ- “তার িনদশনাবলীর মেধ  এক িনদশন হল এই য, িতিন মৃি কা 
থেক তামােদর সৃি  কেরেছন। এখন তামরা মানুষ পৃিথবীেত ছিড়েয় আছ।”  
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(সূরা-আর ম, অধ ায়-৩০, আয়াত-২০) 

 য জািতর কােছ রাসূল পাঠান হত, স জািতর ভাষাই িছল রাসূেলর মাতৃভাষা। 
এর ব াত য় কখেনা করা হয়িন। এতটুকুন বপরীত  রাসূল ও তার জািতর মেধ  
করা হয়িন। সখােন কীভােব মানব বংেশর রাসূল অন  কান জািতর বংেশা ূত 
হেত পােরন? আল কুরআেনর অপের একিট আয়ােত সকল রাসূেলর মানব েক 
মানিবক বিশ  উে খ কের স মািণত করা হেয়েছ। ইরশাদ হে - 

-وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ  
 অথাৎ- “আপনার পূেব আিম যত রাসূলই রণ কেরিছ তারা সকেলই খাদ  
খত এবং বাজাের চলােফরা করত।” 

(সূরা-আল ফুরকান, অধ ায়-২৫, আয়াত-২০) 

 রাসূেলর হােত য সব অিত মানবীয় ও অেলৗিকক ঘটনাবলী ঘটত তা রাসূেলর 
িনজ  শি েত নয়। বরং স ূণ আ াহর শি েতই ঘটত।  

 ইরশাদ হে -  

 اتآي هلَيلَا أُنزِلَ عقَالُوا لَووبِّهن رّم ۖ اللَّه ندع اتا الْآيمقُلْ إِن -  
 অথাৎ- “তারা বেল, কন তার উপর তার িতপালেকর প  হেত অেলৗিকক 
িনদশন অবতীণ করা হয় না? আপিন বলুন অেলৗিকক িনদশনসমূহ তা আ াহরই 
কােছ।” 

(সূরা-আনকাবুত, অধ ায়-২৯, আয়াত-৫০) 

 আেরা ইরশাদ হে - 

سبحانَ ربِّي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًاقُلْ   
 অথাৎ “আপিন বলুন আিম আমার িতপালেকর পিব তা বণনা করিছ। আিম 
তা একজন মানব-রসূল ব তীত আর িকছুই নই।”  

(সূরা-ইসরা, অধ ায়-১৭, আয়াত-৯৩) 
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 রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর আ জীবনী বা জীবেনিতহাস তার 
মানব বংেশা ূত হওয়ার কৃ  মাণ। জ -মৃতু , খাদ -পানীয় হণ, বাজাের 
চলােফরা, য়-িব য়, ামী , িপতৃ , যু -সি , াধ-অনুরাগ, আন -িবষাদ, 
ব ািধ ও সু তা এ সবই তা আর দশজন মানুেষর মেতা অ ের অ ের তার জীবেন 
পাওয়া যায়। আ ু াহ ইবেন মাসউদ (রাঃ) বিণত একিট হাদীেস রাসূল সা া া  
আলাইিহ ওয়াসা াম বেলন- 

 অথাৎ- “আিম তা তামােদর মেতাই একজন মানুষ। তামরা যমন রেণ 
রাখ আিমও তমিন রেণ রািখ, তামরা যমন ভুেল যাও আিমও তমিন ভুেল 
যাই।”                                                                    

(সহীহ মুসিলম) 

 ব ত পে  রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম ধু মানষুই িছেলন না বরং 
সবে  মানুষ িছেলন। মানিবক সৃি  ও চিরে  িতিন িছেলন পিরপূণ। তার মনুষ  
ও মানব  িছল অন  সকেলর চেয় বিশ। তাহেল িযিন সবার চেয় বিশ মানুষ, 
সবার চেয় পূণ মানুষ তােকই যিদ আমরা বিল িতিন মানুষ নন তেব তা কত বড় 
তথ  ও সত  িবকৃিতেত পিরণত হয় তা িক আমরা ভেব দেখিছ? সৃি জগেতর 
মেধ  মানুষই তা সবে , সেবা ম, সবািধক শংসনীয়। রাসূেলর মানবীয় 
পিরচয়িট হরণ করেল এেত তা তার মযাদাহািন হেয় যায়। অথবা মানিবক মযাদার 
ঊে  তুেল ধরেল উলুিহয় ােতর পযােয় িনেয় স ে ও তােক অপমান করা হয়। 

 হযরত আনাস (রাঃ) বিণত একখািন হাদীেস রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম বেলন-  

 অথাৎ- “আিম আ ু াহর পু  মুহা াদ, আ াহর বা া ও তার রাসূল। আ াহর 
কসম! আিম এিট ভালবািস না য, তামরা আমােক ঐ মযাদার ঊে  তুেল দাও। 
য মযাদায় আ াহ আমােক আসীন কেরেছন।”  

(মুসনােদ আহমাদ) 

 ওমর (রাঃ) বিণত একখািন হাদীেস বিণত হেয়েছ য, িতিন রাসূল সা া া  
আলাইিহ ওয়াসা ামেক বলেত েনেছন- 
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 অথাৎ- “ি ান জািত ইবনু মারইয়ামেক িনেয় য প বাড়াবািড় কেরেছ 
তামরা আমার শংসা ও মযাদা দােন স প বাড়াবািড় কেরা না। আিম তা কবল 
তার বা াহ। তাই তামরা ধু এটুকু বলেব- “আ াহর বা াহ ও তার রাসূল।”  

(সহীহ বুখারী) 

 সকল নবীগণই য মানব বংেশা ূত িছেলন আল-কুরআেন ২২িট আয়ােত তা 
বিণত হেয়েছ। আয়াত েলা হেলা- 

 (সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত-৭৯),  
(সূরা-আল মােয়দা, অধ ায়-৫, আয়াত-১৮),  
(সূরা-আনআম, অধ ায়-৬, আয়াত-৯১),  
(সূরা-ইবরাহীম, অধ ায়-১৪, আয়াত-১০ ও ১১),  
(সূরা-আল কাহাফ, অধ ায়-১৮, আয়াত-১১০),  
(সূরা-আি য়া, অধ ায়-২১, আয়াত-৩),  
(সূরা-আল মুিমনুন, অধ ায়-২৩, আয়াত-২৪ ও ৩৩),  
(সূরা-আশ য়ারা, অধ ায়২৬, আয়াত-১৫৪ ও ১৮৬),  
(সূরা-ইয়ািসন, অধ ায়-৩৬, আয়াত-১৫),  
(সূরা-ফুসিসলাত, অধ ায়-৪১, আয়াত-৬),  
(সূরা- রা, অধ ায়-৪২, আয়াত-৫১),  
(সূরা-আত তাগাবুন, অধ ায়-৬৪, আয়াত-৬),  
(সূরা-আল মু াসিসর, অধ ায়-৭৪, আয়াত-২৫),  
(সূরা- দ, অধ ায়-১১, আয়াত-২৭),  
(সূরা-আল ইসরা, অধ ায়-১৭, আয়াত-৯৩ ও ৯৪),  
(সূরা-আল ামার, অধ ায়-৫৪, আয়াত-২৪) ও 
(সূরা-আল মুিমনুন, অধ ায়-২৩, আয়াত-৩৪ ও ৪৭)। 

 আ ামা আ ুর রাউফ মুহা দ উসমান তার ‘মাহা াতুর রাসূল বাইনাল 
ইে বা’ ওয়াল ইবেতদা নামক ে  এ ব াপাের ইজমা নকল কের বেলন- 

 অথাৎ- “এ আি দা িব াস শরীয়ার বাণীসমূহ ারা সুদৃঢ়ভােব িতি ত ও যার 
উপর গাটা মুসিলম উ েতর ইজমা তথা সবস ত অিভমত ব  হেয়েছ য, 
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রাসূলগণ য জনেগা ীর িত িরত হেয়েছন, তারা তােদরই জািতভু  িছেলন। 
রাসূলগেণর ব াপাের এই হল আ াহর সু াত। ইরশাদ হে - 

-ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا  
 অথাৎ- “তুিম আ াহর সু ােতর কান ব িত ম পােব না।” 

(সূরা-আহযাব, অধ ায়-৩৩, আয়াত-৬২) 

 (আমােদর) রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম কান নতুন রাসূল িছেলন না 
বরং পূববতী রাসূলগেণর মেতা িতিনও অহী া  মানুষই িছেলন।” 

 উপেরা  আি দা-িব ােসর ে  সব থম বাড়াবািড়র দরজা উ ু  কেরেছ 
িশয়া স দায়। যারা রাসূলেক অনািদ, অিত মানব ও নূেরর সৃি  বেল আখ ািয়ত 
কেরেছ। তােদর থেক এ া  আি দািট িশ া হণ কেরেছ সুফী স দায়। যারা 
হাকীকেত মুহা াদীয়া িকংবা নূের মুহা াদীর ব া। যারা এ মেম বােনায়াট হাদীস 
তরী কেরেছ য, আ াহ সব থম রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা ােমর নূরেক 
সৃি  কেরেছন। অতঃপর তার নূর থেক সম  িব েক সৃি  কেরেছন। কুরআেনর 
িকছু িকছু আয়ােত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ক হদায়াতকারী ও 
সত কাশক িহেসেব নূর বলা হেয়েছ। া  সুফী মতবাদীরা স আয়াত থেক 
রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম নূেরর তরী বেল দলীল হেণর ব থ চ া 
চািলেয়েছ। 

 ইরশাদ হে - 

بِنيم ابتكو ورن اللَّه نّاَءكُم مج قَد -  
 অথাৎ- “ তামােদর কােছ আ াহর প  থেক নূর ও সু  িকতাব এেসেছ।” 

(সূরা-মােয়দা, অধ ায়-৫, আয়াত-১৫) 

 এ আয়ােতর সিঠক ব াখ ায় ইবনু জািরর তার তাফসীর ে  বেলন- 

 অথাৎ- “ হ ইি ল ও তাওরােতর অিধকারীর! তামােদর কােছ আ াহর প  
থেক নূর এেসেছ। ইবনু জািরর বেলেছন আয়ােত নূর ারা উে শ  হে , মুহা দ 
সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম। যার মাধ েম আ াহ তা’য়ালা হকেক কাশ 
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কেরেছন, ইসলামেক িবজয়ী কেরেছন, িশরক িনি  কেরেছন। অতএব য তার 
থেক হদায়ােতর আেলা িনেত চায়, িতিন তার জন  নূর প। কননা িতিন তার 
সামেন হক কাশ কেরন।” 

 একজন ানবান পেথর িদশাদানকারী ব ি েক নূর িকংবা আেলাকবিতকা 
িহেসেব আখ ািয়ত করা একিট সাধারণ পিরভাষা। একজন জােহলী কিব বেলন- 

 অথাৎ- “তুিম িক দখ না য, আমরা স দােয়র নূর বা আেলাকবিতকা। আর 
অ কাের আেলাকবিতকাই তা মানবজািতেক পথ দখায়।” 

 এখােন নূর ারা নূেরর তরী হওয়া িকছুেতই উে শ  নয়। বরং গামরাহীর 
মুহূেত পেথর িদশা দােনর অেথই নূর বলা হেয়েছ। অপর একজন কিব আ ু াহ 
ইবেন মুবারেকর শংসায় বেলন- 

 অথাৎ- “আ ু াহ যখন কান রােত মারভ শহর থেক চেল যান, তখন এ 
শহর থেক চেল যায় তার নূর ও প ী।” 

 আমােদর প ীর কান মহান ানবান ব ি  মৃতু বরণ করেল অিত সাধারণ 
কৃষকেদর মুেখও বলেত শানা যায় ােম একটা বািত িছল আজ িনেভ গল। 
চারিদেক যন আধঁার নেম এল। উপেরা  ব ব  ারা িকছুেতই তারা লাকিটেক 
নূেরর তরী বেল বুঝায় না। তাই রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর বলায় 
নূেরর তরীর অথিট হণ করা একিট িবকৃত অপব াখ া ছাড়া আর িকছু না। 

 তাছাড়া ক কান িজিনস থেক তরী হেয়েছ তার উপর মযাদা িনভর কের না। 
বরং তা িনভর কের ঈমান, আমল, কম ও চিরে র উপর। আেরা িনভর কের 
আ াহর অনু হ ও ক ণার উপর। এ েয়র িভি েতই মানুেষর মযাদা িন পণ করা 
হয়। আ ন, নূর িকংবা মািটর তরী হওয়ার উপর কান মযাদাই িনভর কের না। এ 
ধরেনর অবা ব দািব কেরই শয়তান অহংকাের পিতত হেয়েছ অতঃপর তার 
মযাদার আসন থেক িবতাড়েনর স ুখীন হেয়েছ। সবেশষ পদাথ িব ােনর 
িতি ত বা ব সূ  মেত মািটসহ সকল পদাথই ফাটন তথা আেলার কিণকা 

থেক সৃি  হেয়েছ। আেলা বা এনািজর ঘনািয়ত পই হে  পদাথ। অতএব মািটও 
নূেরর তরী এবং স িবচাের পেরা ভােব গাটা মানবজািত নূেরর তরী। এ ে  
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কােরারই আর কান িবেশষ  বজায় থােক না। তাই রাসূেলর নূেরর তরী হওয়া 
িনেয় িববাদ করা িনরথক। 
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েফসর ড. খ কার আ.ন.ম আ ু াহ জাহা ীর  
িপ-এইচ. িড. (িরয়াদ), এম. এ. (িরয়াদ), এম. এম (ঢাকা) 

সহেযাগী অধ াপক, আল-হাদীস িবভাগ, 
ইসলামী িব িবদ ালয়, কুি য়া 

 

 

 

http://www.islamerpath.tk/


 

www.islamerpath.tk 
 

20 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

রাসূলু াহ (সাঃ) স েক 
 

 রাসূলু াহ (সাঃ)-এর সীমাহীন ও অতুলনীয় মযাদা, ফযীলত, মহ  ও  
বণনা করা হেয়েছ কুরআন কারীেমর অগিণত আয়ােত এবং অগিণত সহীহ 
হাদীেস। এ সকল আয়াত ও হাদীেসর ভাব-গ ীর ভাষা, বুি বৃি ক আেবদন ও 
আি ক অনুে রণা অেনক মুিমনেক আকৃ  করেত পাের না। এজন  অিধকাংশ 
সমেয় আমরা দখেত পাই য, এ সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস বাদ িদেয় 
সাধারণত এেকবাের িভি হীন, বােনায়াট বা অত  অিনভরেযাগ  হাদীস িল 
আমরা সবদা আেলাচনা কির, িলিখ ও ওয়াজ নসীহেত উে খ কির। 

 আমরা দেখিছ য, মুসিলম সমােজ চিলত অগিণত জাল হাদীেসর অন তম 
িতনিট  হেলা:  

(১) ফাযােয়ল বা িবিভ  নক আমেলর সওয়াব িবষয়ক ািদ,  

(২) পূববতী নবীগণ বা কাসাসুল আি য়া জাতীয় ািদ এবং  

(৩) রাসূলু াহ (সাঃ)-এর জ , জীবনী, মুিজযা বা সীরাতু বী িবষয়ক ািদ। 

যুেগর আবতেন মা েয় এ সকল িবষেয় জাল ও িভি হীন কথার া ভাব বৃি  
পেয়েছ। আমরা ইেতা পূেব আেলাচনা কেরিছ য, দশম, একাদশ ও াদশ িহজরী 
শতেক সংকিলত সীরাত, দালাইল বা মুিজযা িবষয়ক াবিলেত অগিণত িভি হীন 
ও জাল বণনা ান পেয়েছ, য িল পূববতী কােনা হাদীেসর  তা দূেরর কথা, 
কান সীরাত বা মুিজযা িবষয়ক ে ও পাওয়া যায় না। 

 আ ামা আবুল কালাম আযাদ তার ‘রাসূেল রহমত’ ে  তুলনামূলক 
আেলাচনা ও িনরী া কের এই জাতীয় িকছু বােনায়াট ও িভি হীন গে র উে খ 
কেরেছন। যমন, রাসূলু াহ (সাঃ)-এর জে র পূেব হযরত আিসয়া (আ) ও মিরয়ম 
(আ)-এর ভাগমন এবং হযরত আিমনােক রাসূলু াহ (সাঃ)-এর জে র সুসংবাদ 
দান, রাসূলু াহ (সাঃ)-এর গভধারেণর  থেক জ হণ পয  সমেয় হযরত 

আিমনার কােনা প ক ে শ না হওয়া ইত ািদ। 
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[মাও. আবুল কালাম আযাদ, রাসূেল রহমত (বাংলা সং রণ, ই. ফা. বা), প.ৃ ৬৯-
৮০] 

 কউ কউ মেন কেরন, রাসূলু াহ (সাঃ)-এর নােম িমথ া ারা আমরা তার 
মযাদা বৃি  করিছ। কত জঘন  িচ া! মেন হয় তার সত  মযাদায় ঘাটিত পেড়েছ য 
িমথ া িদেয় তা বাড়ােত হেব!! নাঊয ুিব াহ। মিহমাময় আ াহ ও তার রাসূল (সাঃ) 
সবেচেয় অস  হন িমথ ায় এবং সবেচেয় জঘন  িমথ া হেলা আ াহ ও তার রাসূল 
(সাঃ)-এর নােম িমথ া। 

 ল ণীয় য, মহান রা ুল আলামীন পূববতী নবীগণেক (আ) মূত বা 
ইি য় াহ  অেনক মুিজযা বা অেলৗিকক িবষয় দান কেরিছেলন। শষ নবী ও 
িব নবীেকও িতিন অেনক ইি য় াহ  মুিজযা িদেয়েছন। তেব তার মৗিলক ও 
অিধকাংশ মুিজযা িবমূত বা বুি  ও ানবৃি ক। ভাষা, সািহত , দশন, িব ান 
ইত ািদ িবষেয়র ান ও া মানুষেক রাসূলু াহ (সাঃ)-এর মুিজযা অনুধাবেন 
স ম কের। অেনক সময় সাধারণ মুখ মানুষেদর দৃি  আকষণ, আন  দান, 
উে িজত করা ইত ািদ উে েশ  গ কার, ওয়ািয়য বা জািলয়াতগণ অেনক িমথ া 
গ  কািহনী বািনেয় হাদীস নােম চািলেয়েছ।  

 অেনক সময় এ িবষয়ক িমথ া হাদীস িল িচি ত করােক অেনেক রাসূলু াহ 
(সাঃ)-এর মযাদা ও শােনর সােথ বয়াদবী বেল ভাবেত পােরন। ব ত তার নােম 
িমথ া বলাই হেলা তার সােথ সবেচেয় বিশ বয়াদবী ও শমনী। য িমথ ােক 
শয়তােনর েরাচনায় িমথ াবাদী তার মযাদার পে  ভাবেছ সই িমথ া মূলত তার 
মযাদা-হািনকর। িমথ ার িতেরাধ করা, িমথ া িনণয় করা এবং িমথ া থেক দূের 
থাকা রাসূলু াহ (সাঃ)-এর িনেদশ। এই িনেদশ পালনই তার আনুগত , অনুসরণ, 
ভি  ও ভালবাসা। 
 এখােন রাসূলু াহ (সাঃ) কি ক িকছু বােনায়াট কথা উে খ করিছ। 
 ১. আিম শষ নবী, আমার পের নবী নই তেব... 

 জািলয়াতেদর তরী একিট জঘন  িমথ া কথা: 

 “আিম শষ নবী, আমার পের নবী নই, তেব আ াহ যিদ চান।” 
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 কুরআন কারীেম রাসূলু াহ (সাঃ)- ক শষ নবী বেল ঘাষণা করা হেয়েছ। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম সহ সকল হাদীস- ে  িব তম সনেদ সংকিলত 
অসংখ  সাহাবী থেক বিণত অগিণত হাদীেস রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছন য, তার 
পের কােনা নবী হেব না। িতিনই নবীেদর অ ািলকার সবেশষ ইট। িতিনই নবীেদর 
সবেশষ। তার মাধ েম নবুওেতর পিরসমাি । 
 িক  এত িকছুর পেরও পথ েদর ষড়য  থেম থােকিন। মুহা াদ ইবনু 
সাঈদ নামক ি তীয় শতেকর এক িযনদীক বেল, তােক মাইদ বেলেছন, তােক 
আনাস ইবনু মািলক বেলেছন, “আিম শষ নবী, আমার পের নবী নই, তেব 
আ াহ যিদ চান।” 
[ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূআত ১/২০৬, ইবন ু ইরাক, তানযী শ শারীআহ 
১/৩২১,সুয়ূতী, আল-লাআলী ১/২৬৪] 

 এই িযনদীক ছাড়া কউই এই অিতির  বাক িট “তেব আ াহ যিদ চান” 
বেলন িন। কােনা হাদীেসর ে ও এই বাক িট পাওয়া যায় না। ধুমা  এই 
িযনদীেকর জীবনীেত ও িমথ া হাদীেসর ে  িমথ াচােরর উদাহরণ িহসােব এই 
িমথ া কথািট উে খ করা হয়। তা সে ও কাদীয়ানী বা অন ান  িব া  স দায় 
এই িমথ া কথািট তােদর িব াি র মাণ িহসােব পশ করেত চায়। 

 সুপথ া  মুসিলেমর িচ  হেলা তার আ া, ই া,পছ -অপছ  ও অিভ িচ 
আ াহ ও তার রাসূেলর (সাঃ) িনেদশনার িনকট সমিপত। এরই নাম ইসলাম। 
মুসিলম যখন হাদীেসর কথা েনন তখন তার একিট মা  িবেবচ : হাদীসিট  িব  
সনেদ বিণত হেয়েছ িকনা। হাদীেসর অথ তার মেতর িবপরীত বা পে  তা িনেয় 
িতিন িচ া কেরন না। বরং িনেজর মতেক হাদীেসর অনুগত কের নন। 

 িব া  ও পথ েদর পিরচেয় মূলনীিত হেলা, তারা িনেজেদর অিভ িচ ও 
পছ  অনুসাের কােনা কথােক হণ কের। এর িবপরীেত সকল কথা ব াখ া ও 
িবকৃত কের। এরা কােনা কথা নেল তার অথ িনেজর পে  িকনা তা দেখ। 
এরপর িবিভ  বাতুল যুি তক িদেয় তা সমথন কের। কােনা কথা তার মেতর 
িবপে  হেল তা যত সহীহ বা কুরআেনর  িনেদশই হাক তারা তা িবিভ  
ব াখ া কের িবকৃত ও পিরত াগ কের। 
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 ২. আপিন না হেল মহািব  সৃি  করতাম না 

 এ ধরেনর বােনায়াট কথা িলর একিট হেলা:  

 “আপিন না হেল আিম আসমান যিমন বা মহািব  সৃি  করতাম না।” আ ামা 
সাগানী, মা া আলী কারী, আ ুল হাই লাখনবী ও অন ান  মুহাি স একবােক  
কথািটেক বােনায়াট ও িভি হীন বেল উে খ কেরেছন। কারণ এই শে  এই বাক  
কােনা হাদীেসর ে  কােনা কার সনেদ বিণত হয় িন। 

[আ ামা সাগানী, আল-মাউদ‘ূআত, পৃ ৫২; মা া কারী, আল-আসরার প.ৃ ১৯৪; 
আল-মাসনূ ১১৬; আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/২১৪; শাওকানী, আল 
ফাওয়াইদ ২/৪৪১; আ ুল হাই লাখনবী, আল-আসা ল মারফূয়া, প.ৃ ৪৪] 

 এখােন উে খ  য, এই শে  নয়, তেব এই অেথ বল বা মাওয ূহাদীস বিণত 
হেয়েছ। এখােন কেয়কিট হাদীস উে খ করিছ। 
 ৩. আরেশর গােয় রাসূলু াহ (সাঃ)-এর নাম 

 একিট যয়ীফ বা বােনায়াট হাদীেস বিণত হেয়েছ, উমার ইবনুল খা াব (রা) 
বেলন, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, 

 “হযরত আদম (আ:) যখন (িনিষ  গােছর ফল ভ ণ কের) ভুল কের 
ফেলন, তখন িতিন আ াহর কােছ াথনা কের বেলন: হ ভ,ু আিম মুহা ােদর 
হ  (অিধকার) িদেয় আপনার কােছ াথনা করিছ য আপিন আমােক মা ক ন। 
তখন আ াহ বেলন, হ আদম, তুিম িকভােব মুহা াদ (সাঃ)- ক িচনেল, আিম তা 
এখেনা তােক সৃি ই কিরিন? িতিন বেলন, হ ভ,ু আপিন যখন িনজ হােত 
আমােক সৃি  কেরন এবং আমার মেধ  আপনার হ ফু ঁ িদেয় েবশ করান, তখন 
আিম মাথা তুেল দখলাম আরেশর খুঁিট সমূেহর উপর িলখা রেয়েছ: (লা ইলাহা 
ই া া  মুহা া র রাসূলু াহ)। এেত আিম জানেত পারলাম য, আপনার সবেচেয় 
ি য় সৃি  বেলই আপিন আপনার নােমর সােথ তার নামেক সংযু  কেরেছন। তখন 
আ াহ বেলন, হ আদম, তুিম িঠকই বেলছ। িতিনই আমার সবেচেয় ি য় সৃি । 
তুিম আমার কােছ তার  (অিধকার) িদেয় চাও, আিম তামােক মা কের 
িদলাম। মুহা াদ (সাঃ) না হেল আিম তামােক সৃি  করতাম না।” 
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[হািকম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৭২।] 
 ইমাম হািকম নাইসাপূরী হাদীসিট সংকিলত কের এেক সহীহ বেলেছন। িক  
সকল মুহাি স একমত য হাদীসিট যয়ীফ। তব মাউয ূিকনা তােত তারা মতেভদ 
কেরেছন। ইমাম হািকম িনেজই অন  এই হাদীেসর বণনাকারীেক িমথ া হাদীস 
বণনাকারী বেল উে খ কেরেছন। 

 আিম ইেতাপূেব উে খ কেরিছ য, ইমাম হািকম অেনক যয়ীফ ও মাউয ূ
হাদীসেক সহীহ বেলেছন এবং ইমাম ইবনুল জাওযী অেনক সহীহ বা হাসান 
হাদীসেক মাউয ূ বেলেছন। এজন  তােদর একক মতামত মুহাি সগেণর িনকট 
হণেযাগ  নয়, বরং তােদর মতামত তারা পুনিবচার ও িনরী া কেরেছন। 

 এই হাদীসিট সনেদর িদেক ল  করেল দখা যায় য সনদিট খুবই বল, 
যকারেণ অেনক মুহাি স এেক মাউয ূ হাদীস বেল গণ  কেরেছন। হাদীসিটর 
একিটই সনদ: আবুল হািরস আ ু াহ ইবন ুমুসিলম আল-িফহরী নামক এক ব ি  
দাবী কেরন, ইসমাঈল ইবনু মাসলামা নামক একব ি  তােক বেলেছন, আ ুর 
রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার িপতা, তার দাদা থেক হযরত উমর 
ইবনুল খা াব (রা:)  থেক বণনা কেরেছন। 
 বণনাকারী আবুল হািরস একজন অত  বল ও অিনভরেযাগ  ব ি । এছাড়া 
আ ুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৮২ িহ) খুবই বল ও অিনভরেযাগ  
বণনাকারী িছেলন। মুহাি সগণ তার বিণত হাদীস হণ কেরনিন। কারণ িতিন 
কােনা হাদীস িঠকমত বলেত পারেতন না, সব উে াপা া বণনা করেতন। ইমাম 
হািকম নাইসাপূরী িনেজই তার ‘মাদখাল ইলা মা’িরফািতস সহীহ’ ে  বেলেছন: 
“আ ুর রাহমান ইবন ুযাইদ ইবন ুআসলাম তার িপতার সূে  িকছু মাউয ূবা জাল 
হাদীস বণনা কেরেছন। হাদীস শাে  যােদর অিভ তা আেছ, তারা একটু িচ া 
করেলই বুঝেবন য, এ সকল হাদীেসর জািলয়ািতর অিভেযাগ আ ুর রাহমােনর 
উপেরই বতায়” 

[ইবনু ইরাক, তানযী শ শারীয়াহ ১/২৫০; আলবানী, িসলিসলাতুয যায়ীফাহ 
১/৯০।] 
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 এই হাদীসিট উমার (রা) থেক অন  কান তােবয়ী বেলনিন, আসলাম থেকও 
তার কান ছা  তা বণনা কেরনিন। যাইদ ইবন ুআসলাম িস  আেলম িছেলন। 
তার অেনক ছা  িছল। তার কান ছা  এই হাদীসিট বণনা কেরনিন। ধু মা  
আ ুর রহমান দাবী কেরেছন য িতিন এই হাদীসিট তার িপতার িনকট েনেছন। 
তার বিণত সকল হাদীেসর তুলনামূলক িনরী া কের ইমামগণ দেখেছন তার 
বিণত অেনক হাদীসই িভি হীন ও িমথ া পযােয়র। এজন  ইমাম যাহাবী, ইবনু 
হাজার ও অন ান  মুহাি স হাদীসিটেক মাউয ূ বেল িচি ত কেরেছন। ইমাম 
বাইহাকী হাদীসিট অত  বল বেল ম ব  কেরেছন। কােনা কােনা মুহাি স 
বেলেছন য, এই কথািট মূলত ইহূদী-খৃ ানেদর মেধ  চিলত শষ নবী িবষয়ক 
কথা; যা কােনা কােনা সাহাবী বেলেছন। অন  একিট বল সনেদ এই কথািট 
উমার (রা) এর িনেজর কথা িহসােব বিণত হেয়েছ। িক  আ ুর রহমান অন ান  
অেনক হাদীেসর মত এই হাদীেসও সাহাবীর কথােক রাসূলু াহ (সাঃ) এর কথা 
িহসােব বণনা কেরছন। 
[তাবারানী, আল-মুজামুল আউসাত ৬/৩১৩-৩১৪, আল-ম‘ুজামুস সাগীর ২/১৮২, 
মুসতাদরাক হািকম ২/৬৭২, তািরখ ইবন ু কািসর ২/৩২৩, মাজমাউয যাওয়াইদ 
৮/২৫৩, িসলিসলাতু যায়ীফাহ ১/৮৮-৯৯, খা াল, আস-সু াহ ১/২৩৭, আল-
আজলূনী, কাশফুল খাফা ১/৪৬, ২/২১৪, মু া আলী কারী, আল আসরার পৃ: ১৯৪, 
আল-মাসনূ‘য়, প:ৃ ১১৬; দাইলামী, আল-িফরদাউস ৫/২২৭।] 
 এই মেম আেরকিট যয়ীফ হাদীস আ ু াহ ইবনু আ ােসর কথা িহসােব বিণত 
হেয়েছ। এই হাদীসিটও হািকম নাইসাপূরী সংকলন কেরেছন। িতিন জানদাল ইবনু 
ওয়ািলক এর সূে  বেলন, তােক আমর ইবনু আউস আল-আনসারী নামক ি তীয় 
শতেকর এক ব ি  বেলেছন, তােক খ াত তােব তােবয়ী সাঈদ ইবনু আবূ 
আ বাহ (১৫৭ িহ) বেলেছন, তােক খ াত তািবয়ী কাতাদা ইবনু িদআমাহ আস-
সাদূসী (১১৫ িহ) বেলেছন, তােক খ াত তািবয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (৯১ িহ) 
বেলেছন, তােক ইবনু আ াস (রা) বেলেছন: 

 “মহান আ াহ ঈসা (আ)-এর িত ওহী রণ কের বেলন, তুিম মুহা ােদর 
উপের ঈমান আনয়ন কর এবং তামার উ ােতর যারা তােক পােব তােদরেক তার 

িত ঈমান আনয়েনর িনেদশ দান কর। মুহা াদ (সাঃ) না হেল আদমেক সৃি  
করতাম না। আিম পািনর উপের আরশ সৃি  কেরিছলাম। তখন আরশ কাপেত  
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কের। তখন আিম তার উপের িলখলাম ‘লা ইলাহা ই া া  মুহা া র রাসূলু াহ; 
ফেল তা শা  হেয় যায়।” 

[হািকম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৭১।] 
 ইমাম হািকম হাদীসিট উে খ কের বেলন, হাদীদসিটর সনদ সহীহ। ইমাম 
যাহাবী তার িতবাদ কের বেলন, “বরং হাদীসিট মাউয ূ বেলই তীয়মান হয়” 
কারণ এই হাদীসিটর একমা  বণনাকারী এই ‘আমর ইবনু আউস আল-
আনসারী’ নামক ব ি । স িস  কেয়কজন মুহাি েসর নােম হাদীসিট বণনা 
কেরেছ। অথচ এেদর অন  কােনা ছা  এই হাদীসিট তােদর থেক বণনা কেরিন। 
এই লাকিট মূলত একজন অ াত পিরচয় ব ি । তার কােনা পিরচয় পাওয়া যায় 
না। এই জানদাল ইবনু ওয়ািলক ছাড়া অন  কােনা রাবী তার নাম বেলন িন বা 
তার কােনা পিরচয়ও জানা যায় না। এজন  ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু হাজার 
আসকালানী বেলন য, এই হাদীসিট ইবনু আ ােসর নােম বানােনা জাল বা িমথ া 
হাদীস। 
[যাহাবী, মীযানুল ই‘িতদাল ৫/২৯৯; ইবন ুহাজার, িলসানুল মীযান ৪/৩৫৪।] 
 এই অেথ আেরা জাল হাদীস মুহাি সগণ উে খ কেরছন। 

[যাহাবী, তারতীব ুমাউদ‘ূআত, প ৃ৭৭; ইবন ুইরাক, তানযী শ শারীয়াহ ১/২৪৪-
২৪৫, ৩২৫।] 
 

  নূের মুহা াদী িবষয়ক হাদীস সমূহ 

 থমত, আল-কুরআন ও নূের মুহা াদী 

 আরবী ভাষার (نور) ‘নূর’ শে র অথ আেলা, আেলাক া, উ লতা (light, 
ray of light, brightness) ই্ত ািদ। আরবী, বাংলা ও সকল ভাষােতই নূর, আেলা 
বা লাইট যমন জড় ‘আেলা’ অেথ ব ব ত হয়, তমিন আি ক, আধ াি ক ও 
আদিশক আেলা বা পথ দশেকর অেথও ব ব ত হয়। এ সে  আ ামা কুরতুবী 
বেলন, “আরবী ভাষায় নূর ইি য় াহ  বা দৃি াহ  আেলা বা জ ািতেক বলা হয়। 
অনু পভােব পকােথ সকল সিঠক ও আেলাক ল অথেক ‘নূর’ বলা হয়। বলা 
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হয়, অমূেকর কথার মেধ  নূর রেয়েছ। অমুক ব ি  দেশর নূর, যুেগর সূয বা যুেগর 
চাঁদ...।”  

[কুরতুবী, তাফসীর ১২/২৫৬।] 
 মহান আ াহ কুরআন কারীেম িনেজেক ‘নূর’ বেলেছন: 

 ضِاللَّهالْأَرو اتاومالس ورن ۚ احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نم-  
 “আ াহ আকাশম লী ও পৃিথবীর নূর ( জ ািত)। তার নূেরর উপমা যন 
একিট দীপাধার যার মেধ  আেছ একিট দীপ...।” 

[সূরা-নূর, অধ ায়-২৪, আয়াত-৩৫] 

 ইমাম তাবারী বেলন: ‘আ াহ আকাশম লী ও পৃিথবীর নূর’ একথা বলেত 
মিহমাময় আ াহ বুঝাে ন য, িতিন আকাশম লী ও পৃিথবীর মধ কার সকেলর 
হাদী বা পথ দশক। তারই নূেরই তারা সেত র িদেক সুপথ া  হয়। ....ইবনু 
আ াস থেক বিণত, িতিন বেলেছন: “আ াহ আকাশম লী ও পৃিথবীর নূর’ অথ 
িতিন আকাশম লী ও পৃিথবীর অিধবাসীেদর হাদী বা পথ- দশক।.... আনাস থেক 
বিণত, আ াহ বেলেছন, আমার হদায়ােতই আমার নূর...।”  

[তাবারী, তাফসীর ১৮/১৩৫। আেরা দখুন, ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৯০।] 
 মিহমাময় আ াহ কুরআন কারীেমর িবিভ  ােন ‘কুরআন’- ক ‘আেলা’ বা 
নূর বেল উে খ কেরেছন। রাসূলু াহ (সাঃ) স েক এরশাদ করা হেয়েছ: 

يّالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي ينوا  .....الَّذعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ
هعي أُنزِلَ مالَّذ ورونَۙ   النحفْلالْم مه كأُولَٰئ  

 “যারা অনুসরণ কের বাতাবাহক এই উ ী নবীর.....যারা তার উপর িব াস 
াপন কের, তােক স ান কের, তােক সাহায  কের এবং তার সােথ য নূর 

অবতীণ হেয়েছ তার অনুসরণ কের তারাই সফলকাম।” 
[সূরা-আরাফ, অধ ায়-৭, আয়াত-১৫৭] 

 এখােন রাসূলু াহ (সাঃ)-এর উপর অবতীণ ‘আল-কুরআন’ ক নূর বলা 
হেয়েছ। অন  কুরআনেক ‘ হ’ বা ‘আ া’ ও নূর বলা হেয়েছ: 
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ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِميانُ  ۚ وكَذَٰلك أَوحينا إِلَيك روحا مّن أَمرِنا
- ولَٰكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء من عبادنا  

 “এইভােব আিম আপনার িত ত ােদশ কেরিছ হ (আ া), আমার িনেদশ 
থেক, আপিন তা জানেতন না য, িকতাব িক এবং ঈমান িক! িক  আিম এেক 
(এই হ বা আল-কুরআনেক) নূর বািনেয় িদেয়িছ, যা িদেয় আিম আমার বা ােদর 
মেধ  যােক ই া পথ-িনেদশ কির...।”  

[সূরা-শূরা, অধ ায়-৪২, আয়াত-৫২] 

 অন  মূসা (আ) এর উপর অবতীণ তাওরাতেকও নূর বলা হেয়েছ: 

 قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسٰى نورا وهدى لّلناسِ
 “বলুন, তেব ক নািযল কেরিছল মূসার আনীত িকতাব, যা মানুেষর জন  নূর 
(আেলা) ও হদায়াত (পথ- দশন) িছল।” 

[সূরা-আন‘আম, অধ ায়-৬, আয়াত-৯১] 

 অন  এরশাদ করা হেয়েছ য, তাওরাত ও ইনজীেলর মেধ  নূর িছল: 

ورنى ودا هيهاةَ فروا التلْنا أَنزإِن ..... ورنى وده يهيلَ فالْإِجن اهنيآتو  
“িন য় আিম অবতীণ কেরিছ তাওরাত, যার মেধ  রেয়েছ হদায়াত ও নূর...এবং 
আিম তােক (ঈসােক) দান কেরিছ ইনজীল যার মেধ  রেয়েছ হদায়াত ও নূর...।” 

[সূরা-মােয়দা, অধ ায়-৫, আয়াত-৪৪,৪৬] 

 অন  অেনক ােন মহান আ াহ সাধারণভােব ‘নূর’ বা ‘আ াহর নূর’ বেলেছন। 
এর ারা িতিন িক বুিঝেয়েছন স িবষেয় সাহাবী-তািবয়ীগেণর যুগ থেক 
মুফাসিসরগণ মতেভদ কেরেছন। যমন এক ােন বেলেছন: 

 يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ
 “তারা ‘আ াহর নূর’ ফুৎকাের িনিভেয় িদেত চায়; িক  আ াহ ‘তার নূর’ পূণ 
করেবন, যিদও কািফররা তা অপছ  কের।” 
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 [সূরা-সাফ, অধ ায়-৬১, আয়াত-৮, ও সূরা-তাওবা, অধ ায়-৯, আয়াত-৩২] 

 এখােন ‘আ াহর নূর’ বলেত িক বুঝােনা হেয়েছ স িবষেয় মুফাসিসরগেণর 
িবিভ  মত রেয়েছ। আ ামা কুরতুবী বেলন: 

 এখােন ‘আ াহর নূেরর’ ব াখ ায় ৫িট মত রেয়েছ:  

(১) আ াহর নূর অথ আল-কুরআন, কািফররা কথার ারা তা বািতল করেত ও 
িমথ া মাণ করেত চায়। ইবনু আ াস ও ইবনু যাইদ ব াখ া দান কেরেছন।  

(২) আ াহর নূর অথ ইসলাম, কািফররা কথাবাতার মাধ েম তােক িতেরাধ 
করেত চায়। সু ী এ কথা বেলেছন।  

(৩) আ াহর নূর অথ মুহা াদ (সাঃ), কািফররা অপ চার ও িন াচােরর মাধ েম 
তার ংস চায়। দাহহাক এ কথা বেলেছন।  

(৪) আ াহর নূর অথ আ াহর দলীল- মাণািদ, কািফররা স িল অ ীকার কের 
িমিটেয় িদেত চায়। ইবনু বাহর এ কথা বেলেছন।  

(৫) আ াহর নূর অথ সূয। অথাৎ ফুৎকার সূযেক নভােনার চ া করার মত বাতুল 
ও অস ব কােজ তারা িল । ইবনু ঈসা এ কথা বেলেছন। 

[কুরতুবী, তাফসীর ১৮/৮৫।] 

 كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ
 “এই িকতাব। আিম তা আপনার িত নািযল কেরিছ, যােত আপিন মানব 
জািতেক অ কার থেক আেলােত বর কের আেনন...।” 

[সূরা-ইবরাহীম, অধ ায়-১৪, আয়াত-১] 

 এখােন ভাবতই অ কার ও আেলা বলেত ‘জড়’ িকছু বুঝােনা হয় িন। এখােন 
অ কার বলেত অিব ােসর অ কার এবং আেলা বলেত আল-কুরআন অথবা 
ইসলামেক বুঝােনা হেয়েছ। 
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 অনু পভােব অন ান  িবিভ  আয়ােত ‘নূর’ বা ‘আ াহর নূর’ বলা হেয়েছ এবং 
সখােন নূর অথ ‘কুরআন’, ‘ইসলাম’ ‘মুহা াদ (সাঃ)’ ইত ািদ অথ হণ কেরেছন 
মুফাসিসরগণ। 

দখুন:  
সূরা-বাকারা, অধ ায়-২, আয়াত-২৫৭;  
সূরা-িনসা, অধ ায়-৪, আয়াত-১৭৪;  
সূরা-মােয়দা, অধ ায়-৫, আয়াত-১৬;  
সূরা-আন‘আম, অধ ায়-৬, আয়াত-১২২;  
সূরা-ইবরাহীম, অধ ায়-১৪, আয়াত-৫;  
সূরা-আহযাব, অধ ায়-৩৩, আয়াত-৪৩;  
সূরা-হাদীদ, অধ ায়-৫৭, আয়াত-২৮.....। 

এই ধরেনর একিট আয়াত:  

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبيِّن لَكُم كَثريا مّما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ 
قَد جاَءكُم مّن اللَّه نور وكتاب مبِني ۚ ويعفُو عن كَثريٍ  

 “ হ িকতাবীগণ, আমার রাসূল তামােদর িনকট এেসেছন, তামরা িকতােবর 
যা গাপন করেত িতিন তার অেনক তামােদর িনকট কাশ কেরন এবং অেনক 
উেপ া কের থােকন। আ াহর িনকট হেত এক নূর ও  িকতাব তামােদর 
িনকট এেসেছ।” 

[সূরা-মােয়দা, অধ ায়-৫, আয়াত-১৫] 

 এই আয়ােত ‘নূর’ বা জ ািত বলেত িক বুঝােনা হেয়েছ স িবষেয় 
মুফাসিসরগণ মতেভদ কেরেছন। কউ বেলেছন, এখােন নূর অথ কুরআন, কউ 
বেলেছন, ইসলাম, কউ বেলেছন, মুহা াদ (সাঃ)। 
[তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১; কুরতুবী, তাফসীর ৬/১১৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর 
২/৩৫।] 

 এই িতন ব াখ ার মেধ  কােনা বপরীত  নই। যারা ‘নূর’ অথ ইসলাম বা 
ইসলামী শরীয়ত বেলেছন, তারা দেখেছন য, এই আয়ােত থেম রাসূলু াহ 
(সাঃ)-এর কথা বলা হেয়েছ এবং শেষ িকতাব বা কুরআেনর কথা বলা হেয়েছ। 
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কােজই মােঝ নূর বলেত ইসলামেক বুঝােনাই াভািবক। এ ছাড়া কুরআন কারীেম 
অেনক ােন ‘নূর’ বলেত ইসলামেক বুঝােনা হেয়েছ। 

 এরা বেলন য, আরবীেত ‘আেলা’ বুঝােত ইিট শ  রেয়েছ: ‘িদয়া ও নূর। 
থম আেলার মেধ  উ াপ রেয়েছ, আর ি তীয় আেলা হেলা ি তাপূণ আন ময় 

আেলা। পূববতী শরীয়ত িলর িবিধিবধােনর মেধ  কািঠন  িছল। প া ের ইসলামী 
শরীয়েতর সকল িবিধিবধান সহজ, সু র ও জীবনমুখী। এজন  ইসলামী শরীয়তেক 
নূর বলা হেয়েছ। 

[ইবনু রাজাব, জািমউল উলূম ওয়াল িহকাম ১/২১৯।] 

 যারা এখােন নূর অথ কুরআন বুিঝেয়েছন, তারা দেখেছন য, এই আয়ােতর 
থেম যেহতু রাসূলু াহ (সাঃ)-এর কথা বলা হেয়েছ, সেহতু শেষ ‘নূর’ ও ‘  

িকতাব’ বলেত ‘কুরআন কারীমেক’ বুঝােনা হেয়েছ। আর কুরআন কারীেম িবিভ  
ােন এভােব কুরআন কারীমেক ‘নূর’ বলা হেয়েছ এবং ‘  িকতাব’ বলা হেয়েছ। 

এখােন িট িবেশষণ একি ত করা হেয়েছ। 
[ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।] 

 যারা এখােন ‘নূর’ অথ ‘মুহা াদ (সাঃ) বুিঝেয়েছন, তারা দেখেছন য, ‘  
িকতাব’ বলেত কুরআনেক বুঝােনা হেয়েছ। কােজই ‘নূর’ বলেত মুহা াদ (সাঃ)- ক 
বুঝােনাই াভািবক। এ িবষেয় ইমাম তাবার বেলন, 

 “নূর (আেলা) বলেত এখােন ‘মুহা াদ (সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ, যার ারা 
আ াহ  বা সত েক আেলািকত কেরেছন, ইসলামেক িবজয়ী কেরেছন এবং 
িশরকেক িমিটেয় িদেয়েছন। কােজই য ব ি  তার ারা আেলািকত হেত চায় তার 
জন  িতিন আেলা। িতিন হ  বা সত  কাশ কেরন। তার হ েক আেলািকত করার 
একিট িদক হেলা য, ইহূদীরা আ াহর িকতােবর য সকল িবষয় গাপন করত 
তার অেনক িকছু িতিন কাশ কেরেছন।” 

[তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১।] 

 সেবাপির, কুরআন কারীেম রাসূলু াহ (সাঃ)- ক ‘আেলাক ল দীপ’ বা ‘নূর-
দানকারী দীপ’ বলা হেয়েছ: 
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 اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَياييرذنا ورّشبما وداها  -شاجرسو بِإِذْنِه ا إِلَى اللَّهياعدو
 منِريا

 “ হ নবী, আিম আপনােক পািঠেয়িছ সা ী েপ এবং সুসংবাদদাতা ও 
সতককারী েপ, আ াহর অনুমিত েম তার িদেক আহবানকারী েপ এবং 
আেলাক ল (নূর- দানকারী) দীপ েপ।” 

[সূরা-আহযাব, অধ ায়-৩৩, আয়াত- ৪৫,৪৬] 

 উপেরর আেলাচনা থেক আমরা দখেত পলাম য, কুরআন কারীেম সেত র 
িদশারী হদায়ােতর আেলা ও সিঠক পেথর িনেদশক িহেসেব কুরআন কারীমেক 
‘নূর’ বলা হেয়েছ। অনু পভােব কােনা কােনা আয়ােত ‘নূর’ শে র ব াখ ায় কােনা 
কােনা মুফাসিসর রাসূলু াহ (সাঃ)- ক বা ইসলামেক বুঝােনা হেয়েছ বেল মত 
কাশ কেরেছন। কুরআন কারীেমর এ সকল বণনা থেক বুঝা যায় না য, 

মুহা া র রাসূলু াহ (সাঃ), কুরআন বা ইসলাম নূেরর তরী বা নূর থেক সৃ । 
আমরা বুঝেত পাির য, এখােন কােনা সৃ , জড় বা মূত নূর বা আেলা বুঝােনা হয় 
িন। মুহা া র রাসূলু াহ (সাঃ), ইসলাম ও কুরআন কােনা জাগিতক, ‘জড়’, 
ইি য়গাহ  বা মূত ‘আেলা’ নয়। এ হেলা িবমূত, আি ক, আদিশক ও সেত র 
আেলাকবিতকা, যা মানুেষর দয়েক িব াি  ও অিব ােসর অ কার থেক িব াস, 
সত  ও সুপেথর আেলায় জ ািতময় কের। 

 ি তীয়ত, হাদীস শরীেফ নূর মুহা াদী 

 কুরআন ও হাদীেস বারংবার বলা হেয়েছ য, মানুষেক মািট থেক সৃি  করা 
হেয়েছ। সৃি র উপাদান বলেত মূলত থম সৃি েকই বুঝােনা হয়। এরপর তার 
বংশধেররা বংশ-পর রায় সই উপাদান ধারণ কের। কুরআন কারীেম আদম 
(আ)- ক মািটর উপাদান থেক সৃি  করার িব ািরত বণনা দান করা হেয়েছ। 
পরবতী জে র মানুষ জাগিতক ি য়ায় জ হণ কের। কাউেকই নতুন কের 
মািট িদেয় তির করা হয় না। তেব সকল মানুষেকই মািটর মানুষ বা মািটর তির 
বলা হয়। 

 কুরআন কারীেম ও হাদীস শরীফ অেনক ােন রাসুলু াহ (সাঃ)- ক (বাশার) 
বা মানুষ, মানুষ িভ  িকছুই নন, তামােদর মতই মানুষ ইত ািদ কথা বলা হেয়েছ। 
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আমােদর মেন  জােগ, রাসূলু াহ (সাঃ)-এর সৃি র উপাদােন কােনা িবেশষ  িক 
নই? 

 রাসূলু াহ (সাঃ)- ক নূর থেক সৃি  করা হেয়েছ অেথ িকছু হাদীস চিলত 
রেয়েছ। এ িলর অথ আমােদর কােছ আকষণীয় এবং এ িল মুিমেনর কােছ ভাল 
লােগ। একথা িঠক য, সৃি র মযাদা তার কেমর মেধ  িনিহত, তার সৃি র উপাদান, 
বংশ ইত ািদেত নয়। এজন  আ েণর তরী িজন ও নূেরর তরী িফিরশতার চেয় 
মািটর তরী মানুষ অেনক ে  বিশ মযাদাবান। এরপরও যখন আমরা জানেত 
পাির য, সৃি র উপাদােনও আমােদর ি য়তম নবী মুহা া র রাসূলু াহ (সাঃ)-এর 
বিশ  রেয়েছ তখন আমােদর তা ভাল লােগ। িক  মুসিলম উ াহর মৗিলক 
বিশ  হেলা, য কােনা কথা তা যতই ভাল লা ক, তা হেণর আেগ তার 
িব তা যাচাই করা। কােনা কথােক তার অেথর িভি েত নয়, বরং স  মােণর 
িব তার িভি েত থেম িবচার করা হয়। এরপর তার অথ িবচার করা হয়। 
এখােন এই অেথর কেয়কিট জাল হাদীস উে খ করিছ। 

 ৪. রাসূলু াহ (সাঃ) ও আলী (রা) নূর থেক সৃ  

 “আমােক ও আলীেক নূর থেক সৃি  করা হয়। আদেমর সৃি র ২ হাজার বৎসর 
পূেব আমরা আরেশর ডান পাে  িছলাম। অতঃপর যখন আ াহ আদমেক সৃি  
করেলন তখন আমরা মানুষেদর ঔরেস ঘুরেত লাগলাম।” 

 মুহাি সগণ একমত য, কথািট একিট িমথ া ও জাল হাদীস। জা’ফর ইবনু 
আহমদ আলী আল-গািফকী নামক একজন িমথ াবাদী জািলয়াত এই হাদীসিট 
বািনেয়েছ এবং এর জেন  একিট সনদও স বািনেয়েছ। 

[ইবনুল জাওযী, আল-মাউদ‘ূআত ১/২৫৪; সুয়ূতী, আল-লাআলী ১/৩২০; ইবনু 
ইরাক তানযীহ ১/৩৫১; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ২/৪৩৪।] 

 ৫. রাসূলু াহ (সাঃ)- ক আ াহর নূর, আবূ বকরেক তার নূর... থেক সৃি   

 “আ াহ আমােক তার নূর থেক সৃি  কেরেছন, আবূ বকরেক আমার নূর 
থেক সৃি  কেরেছন, উমারেক আবূ বকেরর নূর থেক সৃি  কেরেছন এবং আমার 
উ াতেক উমােরর নূর থেক সৃি  কেরেছন...।” 

http://www.islamerpath.tk/


 

www.islamerpath.tk 
 

34 রাসূল (সাঃ) িকেসর তির মািট না নূর? 

 মুহাি সগণ একমত য, কথািট িমথ া ও বােনায়াট। আহমদ ইবনু ইউসূফ 
আল-মানিবযী নামক এক ব ি  এই িমথ া কথািটর চারক। স এই কথািটর 
একিট সু র সনদও বািনেয়েছ। 

[যাহাবী, মীযানুল ই’িতদাল ১/৩১৪; ইবনু হাজার, িলসানুল মীযান ১/৩২৮; সুয়ূতী, 
যাইলুল লাআলী, প.ৃ ৫০; ইবনু, তানযীহ ১/৩৩৭।] 

 এই অেথ আেরকিট বােনায়াট কথা: 

 “আ াহ আমােক তার নূর থেক সৃি  কেরেছন, আবূ বকরেক আমার নূর 
থেক সৃি  কেরেছন, উমারেক আবূ বকেরর নূর থেক সৃি  কেরেছন এবং নবী 
রাসূল ব তীত মুিমনগেণর সকলেকই উমােরর নূর থেক সৃি  কেরেছন।” 

[দাইলামী, আল-িফরদাউস ১/১৭১।] 

 এই অেথ আেরকিট িভি হীন কথা: 

 “আ াহ আমােক তার নূর থেক সৃি  কেরেছন, আবূ বকরেক আমার নূর 
থেক সৃি  কেরেছন, উমার ও আেয়শােক আবূ বকেরর নূর থেক সৃি  কেরেছন 
আর আমার উ েতর মুিমন পু ষগণেক উমােরর নূর থেক এবং মুিমন নারীগণেক 
আেয়শার নূর থেক সৃি  কেরেছন।” 

[কুরতুবী, তাফসীর ১২/২৮৬।] 

 ৬. আ াহর মুখম েলর নূের রাসূলু াহ (সাঃ)-এর সৃি   

 আ ুল কােদর জীলানীর (রাহ) নােম চিলত ‘িসর ল আসরার’ নামক জাল 
পু কিটর মেধ  জািলয়াতগন অেনক জঘন  কথা হাদীস নােম ঢুিকেয়েছ। এ সকল 
জাল কথার একিটেত বলা হেয়েছ, আ াহ বেলেছন: 

 “আিম মুহা াদেক আমার মুখম েলর নূর থেক সৃি  কেরিছ।” 

 এই জঘন  িমথ া কথািট কােনা জাল সনেদও কাথাও বিণত হয় িন। 

[িসর ল আসরার, পৃ. ১০।] 

 ৭. রাসূলু াহর নূের ধান-চাউল সৃি ! 
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 “চাউল আমা হেত এবং আিম চাউল থেক। আমার অবিশ  নূর থেক 
চাউলেক সৃি  করা হয়।” 

[সাগানী, আল-মাউদ‘ূআত, প.ৃ ৬৭; তােহর ফাতানী, তাযিকরা, পৃ. ১৪৭; 
শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ১/২১১।] 

 ৮. ঈমানদার মুসলমান আ াহর নূর ারা সৃ  

 দায়লামী (৫০৯) তার ‘আল-িফরদাউস’ নামক পু েক ইবনু আ াস (রা)-এর 
সূে  রাসূলু াহ (সাঃ) থেক বণনা কেরেছন: 

 “মুিমন আ াহর নূেরর ারা দৃি পাত কেরন, য নূর থেক তােক সৃি  করা 
হেয়েছ।” 

[দাইলামী, আল-িফরদাউস ৪/১৭৮; সাখাবী, আল-মাকািসদ, প.ৃ ৪৩৬; তােহর 
ফাতানী, তাযিকরা,  পৃ. ১৯৫; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৩৯০।] 

 এই হাদীসিটও জাল। এর একমা  বণনাকারী মাইসারাহ ইবনু আ ু রাি হ 
ি তীয়-তৃতীয় িহজরী শতেকর অন তম িস  জািলয়াত ও িমথ াবাদী রাবী। ইমাম 
বুখারী, আবূ দাউদ, আবূ হািতম, ইবনু িহ ান সহ সকল মুহাি স এ িবষেয় 
একমত। তারা তার রিচত অেনক জাল হাদীস উে খ কেরেছন। 

[যাহাবী, মীযানুল ই’িতদাল ৬/৫৭৪-৫৭৫; ইবনু হাজার, িলসানুল মীযান ৬/১৩৮-
১৩৯।] 

 ৯. নূের মুহা াদীই (সাঃ) থম সৃি  

 উপেরর হাদীস িল আমােদর সমােজ ব ল চিলত নয়, যিদও হাদীস িল 
িবিভ  ে  সনদসহ বা সনদ িবহীনভােব সংকিলত হেয়েছ এবং মুহাি সগণ 
এ িলর সনদ আেলাচনা কের জাল ও িমথ া বেল উে খ কেরেছন। িবেশষত, ‘মুিমন 
আ াহর নূের সৃি ’ এই হাদীসিট দাইলামীর ে  রেয়েছ। এই ে র অেনক জাল 
হাদীসই িসি  লাভ কেরেছ, িক  এই হাদীসিট আমােদর সমােজ িস  নয়। 
প া ের একিট হাদীস যা কােনা হাদীেসর ে  সংকিলত হয় িন, কাথাও 
কথািটর অি  খুেজ পাওয়া যায় না, সই কথািট আমােদর সমােজ ব ল চিলত। 

ধু চিলতই নয়, এই স ূণ িভি হীন, সনদহীন কথািট সববাদীস ত 
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মহাসেত র প হণ কেরেছ এবং তা ইসলামী িব ােসর অংশ িহসােব ীকৃত। 
এমনিট মা াসা িশ া বােডর ীকৃত ‘আকীদা ও িফকহ’ ে ও যা হাদীস িহসােব 
উি িখত। হাদীসিট িন প: 

 “আ াহ সব থম আমার নূর সৃি  কেরেছন।” 

 একিট সুদীঘ হাদীেসর অংশ িহসােব হাদীসিট চিলত। হাদীসিট সার সংে প 
হেলা, জািবর (রা) রাসূলু াহ (সাঃ)- ক  কেরন, আ াহ সব থম কী সৃি  
কেরন? উ ের িতিন বেলন: 

 “সব থম আ াহ তামার নবীর নূরেক তার নূর থেক সৃি  কেরন।” 

 এরপর এই ল া হাদীেস উে খ করা হেয়েছ য, এই নূরেক িবিভ  ভােগ ভাগ 
কের তা থেক আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, িফিরশতা, িজন, ইনসান এবং সম  
িব েক সৃি  করা হয়।.... 

 কথা িল ভাল। যিদ রাসূলু াহ (সাঃ)-এর নােম িমথ া কথা বলার বা যা নব 
তাই বলার অনুমিত থাকেতা তাহেল আমরা তা িনি ধায় হণ করতাম ও বলতাম। 
িক  যেহতু তা িনিষ  তাই বাধ  হেয় আমােদরেক িতবাদ করেত হয়। রাসূলু াহ 
(সাঃ)-এর নূরেক সব থম সৃি  করা হেয়েছ, বা তার নূর থেক িব  বা অন ান  
সৃি েক সৃি  করা হেয়েছ অেথ যা িকছু চিলত সবই িভি হীন বােনায়াট ও িমথ া 
কথা। 

 কউ কউ দািব কেরেছন য, হাদীসিট বাইহাকী বা আ ুর রাযযাক সান’আনী 
সংকলন কেরেছন। এই দািবিট িভি হীন। আ ুর রাযযাক সান‘আনীর কােনা ে  
বা বাইহাকীর কােনা ে  এই হাদীসিট নই। কােনা হাদীেসর ে ই এই কথািটর  
অি  নই। সহীহ, যয়ীফ এমনিক মাউযু বা িমথ া সনেদও এই হাদীসিট কােনা 
হাদীেসর ে  সংকিলত হয়িন। সাহাবীগেণর যুগ থেক আজ পয  শত শত 
হাদীেসর  িলিপব  ও সংকিলত হেয়েছ, য সকল ে  সনদসহ হাদীস 
সংকিলত হেয়েছ। আমােদর সমােজ চিলত য কােনা হাদীস এ সকল ে র 
অিধকাংশ ে  পাওয়া যােব। য কােনা হাদীস আপিন খুেজ দখুন, অ ত ১০/১৫ 
িট ে  তা পােবন। অিধকাংশ পূণ বা িস  হাদীস আপিন ায় সকল ে  
দখেত পােবন। অথাৎ, এ ধরেনর য কােনা একিট হাদীস আপিন ৩০/৩৫ িট 
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হাদীেসর ে  এক বা একািধক সনেদ সংকিলত দকেত পােবন। িক  হাদীস 
নােমর এই বাক িট খুেজ দখুন, একিট হাদীস ে ও পােবন না। রাসূলু াহ (সাঃ)-
এর যুগ থেক পরবতী শত শত বৎসর পয  কউ এই হাদীস জানেতন না। কােনা 
ে ও িলেখনিন। এমনিক সনদিবহীন িসরাতু াবী, ইিতহাস, ওয়াজ বা অন  কােনা 
ে ও তা পাওয়া যায় না। 

 যতটুকু জানা যায়, ৭ম িহজরী শতেকর িস  আিলম মুিহউ ীন ইবনু আরাবী 
আবূ বাকর মুহা াদ ইবনু আলী তাঈ হািতমী (৫৬০-৬৩৮িহ/১১৬৫-১২৪০খৃ) 
সব থম এই কথা িলেক হাদীস িহেসেব উে খ কেরন। 

 এখােন স ত উে খ  য, ইবনু আরাবী তার পু কািদেত অগিণত জাল 
হাদীস ও বাহ ত ইসলামী িব ােসর সােথ সাংঘিষক অেনক কথা উে খ কেরেছন। 
পরবতী যুেগ বুযুগগণ তার িত া বশত এ সকল কথার িবিভ  ওযর ও ব াখ া 
পশ কেরেছন। আবার অেনেক কিঠনভােব আপি  কেরেছন। িবেশষত মুজাি েদ 
আলেফ সানী হযরত আহমদ ইবনু আ ুল আহাদ সারিহ ী (১০৩৪ িহ) ইবনু 
আরাবীর এ সকল জাল ও িভি হীন বণনার িতবাদ কেরেছন বারংবার। কখেনা 
কখেনা নরম ভাষায়, কখেনা কিঠন ভাষায়। [উদাহরণ স প দখুন: মাকতুবাত 
শরীফ ১/১, মাকতুব ৩১, (পৃ া ৬৭, ৬৮) মাকতুব ৪৩।] এক িচিঠেত িতিন 
িলেখেছন: “আমােদর নসস বা কুরআন ও হাদীেসর পির ার অকাট  বাণীর সিহত 
কারবার, ইবেন আরাবীর কাশফ িভি ক ফসস বা ফুসূসুল িহকােমর সিহত নেহ। 
ফুতূহােত মাদানীয়া বা মাদানী নবী (সাঃ)-এর হাদীস আমােদরেক ইবেন আরাবীর 
ফতূহােত মা ীয়া জাতীয় ািদ থেক বপরওয়া কিরয়া িদয়ােছন।” 

[ া , ১/১, মাকতুব ১০০, পৃ া ১৭৮।] 

 অন  কৃত সূফীেদর শংসা কের িলেখেছন: “তাহারা নসস, কুরআন ও 
সু াহর  বাণী, পিরত াগ করত শখ মিহউ ীন ইবেন আরাবীর ফসস বা 
ফুসূসুল িহকাম পু েক িল  হন না এবং ফুতূহােত মাদানীয়া, অথাৎ হাদীস শরীফ 
বজন করত ইবেন আরাবীর ফুতূহােত মা ীয়ার িত ল  কের না।” 

[ া , ১/১, মাকতুব, ১৩১, প:ৃ ২১০।] 
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 “...নসস বা আ াহর বাণী পিরত াগ করত ফসস বা মিহউ ীন আরবীর পু ক 
আকা া কেরন না এবং ফতূহােত মাদানীয়া বা পিব  হাদীস বজন করত ফুতূহােত 
মাি য়া পু েকর িদেক ল  কেরন না।” 

[ া , ১/২, মাকতুব ২৪৩, প:ৃ ২১১।] 

 সবাব ায়, ইবনু আরাবী এই বাক িটর কােনা সূ  বা উৎস উে খ কেরন িন। 
িক  িতিন এর উপের তার িস  সৃি তে র িভি  াপন কেরন। খৃ ান 
ধমাবল ীেদর লােগাস তে র (Theory of Logos) আদেল িতিন ‘নূের মুহা াদী 
ত ’ চার কেরন। খৃ ানগণ দািব কেরন য, ঈ র সব থম তার িনেজর ‘জাত’ বা 
স া থেক ‘কােলমা বা পু েক সৃি  কেরন এবং তার থেক িতিন সকল সৃি েক 
সৃি  কেরন। ইবনু আরাবী বেলন, আ াহ সব থম নূের মুহা াদী সৃি  কেরন এবং 
তার থেক সকল সৃি েক সৃি  কেরন। 

 মা েয় কথািট ছড়ােত থােক। িবেশষত ৯/১০ম িহজরী শতক থেক 
লখকগেণর মেধ  যাচাই ছাড়াই অেন র কথার উ িৃতর বণতা বাড়েত থােক। 

াবশত বা ব তা হতু অথবা অন ান  িবিভ  কারেণ িনিবচাের একজন লখক 
আেরকজন লখেকর িনকট থেক হণ করেত থােকন। য যা েনন বা পেড়ন 
তাই িলখেত থােকন, িবচার করার বণতা কমেত থােক। 

 দশম িহজরী শতেকর িস  আিলম আ ামা আহমদ ইবনু মুহা াদ আল-
কাসতালানী (৯২৩ িহ) তার রিচত িস  সীরাত-  ‘আল-মাওয়ািহব আল-
লা ি য়া’ ে  এই হাদীসিট ‘মুসা ােফ আ ুর রাযযােক’ সংকিলত রেয়েছ বেল 
উে খ কেরেছন। আেগই বেলিছ, হাদীসিট মুসা ােফ আ ুর রাযযাক বা অন  
কােনা হাদীস ে  বা কাথাও সনদ-সহ সংকিলত হয় িন। আ ামা কাসতালানী 
য কােনা কারেণ ভুলিট কেরেছন। িক  এই ভুলিট পরবতীকােল সাধারণভুেল 
পিরণত হয়। সকেলই িলখেছন য, হাদীসিট ‘মুসা ােফ আ ুর রাযযােক’ সংকিলত। 
কউই একটু ক  কের িট খুেজ দখেত চাে ন না। সারা িবে  ‘মুসা াফ’, 
‘দালাইলুন নুবুওয়াহ’ ও অন ান  ে র অগিণত পা ুিলিপ রেয়েছ। এছাড়া িল 
মুি ত হেয়েছ। য কউ একটু ক  কের খুেজ দখেলই িনি ত হেত পােরন। িক  
কউই ক  করেত রািজ নয় । ইমাম সুয়ূতী ও অন ান  য সকল মুহাি স এই 
ক টুকু কেরেছন তারা িনি ত কেরেছন য, এই হাদীসিট িভি হীন ও অি হীন 
কথা। 
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[সুয়ূতী, আল-হাবী ১/৩৮৪-৩৮৬।] 

 গত কেয়ক শত বৎসর যাবৎ এই িভি হীন কথািট ব াপকভােব মুসিলম 
সমােজ ছিড়েয় পেড়েছ। সকল সীরাত লখক, ওয়ােয়য, আেলম এই বাক েক এবং 
এ সকল কথােক হাদীস েপ উে খ কের চেলেছন। 

 এই িভি হীন ‘হাদীস’িট, ইসলােমর থম ৫০০ বৎসের যার কােনা প অি  
খুেজ পাওয়া যায় না, তা বতমােন আমােদর মুসিলম সমােজ ঈমােনর অংেশ পিরণত 
হেয়েছ। ধু তাই নয়, এ থেক অত  কিঠন একিট িব াি  জ  িনেয়েছ। উপের 
আমরা দেখিছ য, এই িভি হীন জাল ‘হাদীস’িটেত বলা হেয়েছ: ‘আ াহ তার নূর 
থেক নবীর নূর সৃি  কেরেছন।” এ থেক কউ কউ বুেঝেছন য, তাহেল আ াহর 
স া বা ‘যাত’ একিট নূর বা নূরানী ব । এবং আ াহ য়ং িনেজর সই যােতর বা 
স ার অংশ থেক তার নবীেক তির কেরেছন। কী জঘন  িশরক! এভােবই 
খৃ ানগণ িব া  হেয় িশরেক িল  হয়। 

 চিলত বাইেবলও যী  খৃ  বারংবার বলেছন য, আিম মানুষ, আমােক ভাল 
বলেব না, আিম িকছুই জািন না, ঈ রই ভাল, িতিনই সব জােনন, একমা  তারই 
ইবাদত কর... ইত ািদ। তেব যী  ঈ রেক িপতা ডেকেছন। িহ  ভাষায় সকল 
নককার মানুষেকই ঈ েরর স ান, ঈ েরর পু  ইত ািদ বলা হয় এবং ঈ রেক 
িপতা ডাকা হয়। িতিন বেলেছন: ‘ য আমােক দখল স ঈ রেক দখল’। এই প 
কথা সকল নবীই বেলন। িক  ভ  পৗল থেক  কের অিতভি র ধারা 
শি শালী হেত থােক। মা েয় খৃ ানগণ দািব করেত থােকন যী  ঈ েরর ‘যােতর 
অংশ’। ঈ র তার স া বা যােতর অংশ (same substance) িদেয় পু েক সৃি  
কেরন... । ৪থ-৫ম শতা ী পয  আেলকেজি য়ার িস  খৃ ান ধম  আিরয়াস 
(Arius) ও তার অনুসারীগণ যী েক ঈ েরর স ার অংশ নয়, বরং সৃ  বা মাখলূক 
বেল চার কেরেছন। িক  অিতভি র াবেন তাওহীদ হের যায় ও িশরক িবজয়ী 
হেয় যায়। 

 এই মুশিরক অিতভ গণও সমস ায় পেড় গল। বাইেবেলরই অগিণত আয়ােত 
যী   বেলেছন য, আিম মানুষ। িতিন মানুষ িহেসেব তার অ তা ীকার 
করেছন। এখন সামধান কী? তারা ‘ ই কৃিত তে ’-র আিব ার করেলন। তারা 
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বলেলন, খৃে র মেধ  িট স া িবদ মান িছল। মানবীয় স া অনুসাের িতিন এ 
কথা বেলেছন। তেব কৃতপে  িতিন ঈ র িছেলন...। 

[বাইেবল: মিথ ৪/১০; ১৯/১৭; মাক ১২/২৮, ২৯, ১৩/৩২;  ১ কির ীয় ৮/৬; 
গালাতীয় ৩/২০; Eusebius Pampilus, The Ecclesiastical History; Dr. 
Muhammad Ali Alkhuli, The Truth About Jesus Christ; Muhammad Ridha 
Shushtary, The Claim of jesus.] 

 মুসিলম সমােজর অেনেক আজ এ ভােব িশরেকর মেধ  িনপিতত হে ন। এই 
হাদীসিট যিদ সহীহ বেল মািণত হেতা তাহেলও এর ারা একথা বুঝা যত না। 
আ াহ আদেমর মেধ  ‘তার হ’ িদেয়েছ বেল উে খ কেরেছন। ঈসা (আ)- ক 
‘আ াহর হ’ বলা হেয়েছ। এেত কখেনাই তার িনেজর েহর অংশ বুঝােনা হয় িন। 
বরং তার তির ও সৃ  হ বুঝােনা হেয়েছ। অনু পভােব ‘তার নূর’ বলেতও একই 
কথা বুঝােনা হয়। িক  ক শােন কার কথা! 

 আমােদর উিচত কুরআন কারীেমর আয়াত ও সহীহ হাদীস িলর উপর িনভর 
করা এবং িভি হীন কথা িল রাসূলু াহ (সাঃ)-এর নােম না বলা। 

 ১০. নূের মুহা াদীর ময়ূর েপ থাকা 

 এ িবষয়ক চিলত অন ান  কািহনীর মেধ  রেয়েছ নূের মুহা াদীেক ময়ূর 
আকৃিতেত রাখা। এ িবষয়ক সকল কথাই িভি হীন। কােনা সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ 
হাদীেসর ে  এর কােনা কার সনদ, িভি  বা উে খ পাওয়া যায় না। িবিভ  
ভােব গ িল লখা হেয়েছ। যমন, আ াহ তায়ালা শাজারাতুল ইয়াকীন নামক 
একিট বৃ  সৃি  কেরন। অতঃপর রাসূলু াহ (সাঃ)-এর নূর মাবারকেক একিট ময়ূর 
আকৃিত দান করত  ও  মিতর পদার িভতের রেখ তােক সই বৃে  াপন 
করেলন... মা েয় সই নূর থেক সব িকছু সৃি  করেলন... হগণেক তার িদেক 
দৃি পাত করেত িনেদশ িদেলন... ইত ািদ ইত ািদ...। এ সকল কথার কােনা সনদ 
কাথাও পাওয়া যায় না। 

 ১১. রাসূলু াহ (সাঃ) তারকা- েপ িছেলন 

 আমােদর দেশ চিলত ধারণা, রাসূলু াহ (সাঃ) আদম সৃি র পূেব তারকা েপ 
িবদ মান িছেলন। এ িবষেয় িবিভ  ভাষ  চিলত। যমন, রাসূলু াহ (সাঃ) 
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ফােতমােক (রা) বেলন, িজবরাঈল তামার ছাট চাচা...ইত ািদ। এ িবষেয় চিলত 
সকল কথাই িভি হীন ও িমথ া। আমােদর দেশর সু িস  একিট ইসলামী ক  
থেক কািশত একিট খুতবার বইেয় লখা হেয়েছ:  

 উ  পু েক বলা হেয়েছ: “হযরত আবূ রাইরা (রা) হেত বিণত, হযরত 
রাসূেল কারীম (সাঃ) হযরত িজ াঈল (আ)- ক িজে স কেরন, হ িজ াঈল, 
আপনার বয়স কত? িতিন উ র িদেলন ইয়া রাসূলু াহ, আিম এ স েক িকছু 
জািন না। তেব এতটুকু বলেত পাির য, চতুথ পদায় (আসমােন) একিট িসতারা 
আেছ যা িত ৭০ হাজার বছর পর সখােন উিদত হয়। আিম উহা এ যাবত ৭০ 
হাজার বার [অনুবােদ এভােবই লখা হেয়েছ, যিদও মূল আরবীেত ৭২ লখা হেয়েছ] 
উিদত হেত দেখিছ। এতদ বেণ জুর (সাঃ) বলেলন, হ িজ াঈল, শপথ মহান 
আ াহর ই েতর, আিম সই িসতারা।”  

(বুখারী শরীফ) 

[শাহ মুহা দ মােহ ু াহ, পীর সােহব ছারিছনা শরীফ, খুতবােয় ছােলহীয়া, প.ৃ 
৪২।] 

 এ সকল কথা সবই িভি হীন িমথ া কথা যা হাদীস নােম চলন করা হেয়েছ। 
[ইবনু তাইিময়া, আল-ইসিতগাসাহ িফর রাি  আলাল বাকরী ১/১৩৮; মাজমূউল 
ফাতাওয়া ১৮/৩৬৬-৩৬৭; আ ুল হাই লাখনবী, আল-আসার, প.ৃ ৪২-৪৩।] তেব 
সবেচেয় ঃখজনক িবষয় হেলা, এই িভি হীন কথািটেক বুখারী শরীেফর বরাত 
িদেয় চালােনা হেয়েছ। আমরা দেখিছ য, সীরাহ হালািবয়া ে র লখক একজন 
অ াতনামা লখেকর উপর িনভর কের এই জাল হাদীসিট উ তৃ কেরেছন। িক  
আমরা িক একটু যাচাই করব না? এ সকল ইসলামী কে  এমন অেনক আিলম 
রেয়েছন যারা যুগ যুগ ধের ‘বুখারী’ পড়াে ন। বুখারী শরীেফর অেনক কিপ সখােন 
িবদ মান। িক  কউই একটু ক  কের পু কিট খুেল দখার চ া করেলন না। ধু 
সহীহ বুখারীই নয়, বুখারীর লখা বা অন  কােরা লখা কােনা হাদীেসর ে ই এই 
কথািট সনদ-সহ বিণত হয় িন। অথচ সই জাল কথািটেক বুখারীর নােম চালােনা 
হেলা। 

 কউ কউ এই িভি হীন কথািটেক ধু বুখারীর নােম চালােনা চেয় ‘বুখারী ও 
মুসিলম’ উভেয়র নােম চালােনােক উ ম (!) বেল মেন কেরেছন। উ  িস  ীনী 
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কে র একজন স ািনত মুহাি স, িযিন ব  বৎসর যাবৎ ছা েদরেক ‘সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসিলম’ পিড়েয়েছন িতিন এই হাদীসিট উে খ কের িলেখেছন: “মুসিলম 
শরীফ ও বুখারী শরীফ” 

[আ ামা মুহ. মু ফা হামীদী, মীলাদ ও িকয়াম (ছারিছনা দা ু াত লাইে রী), প.ৃ 
১৮।] 

 আমরা মেন কির য, এ সকল বুযুগ ও আিলম জেন েন এই প িমথ া কথা 
বেলন িন। তারা অন  আিলমেদর উ ৃিতর উপর িনভর কেরেছন। িক  আিলমেদর 
জন  এিট কখেনাই হণেযাগ  ওযর নয়। এখন আমরা যতই বিল না কন, য এই 
হাদীসিট বুখারী শরীফ বা মুসিলম শরীেফর কাথাও নই, আপনারা সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসিলম খুেল অনুস ান ক ন... সাধারণ মুসলমান ও ভ গণ স সকল 
কথায় কণপাত করেবন না। তারা কােনা প অনুস ান বা মাণ ছাড়াই বলেত 
থাকেবন, এতবড় আিলম িক আর না জেন িলেখেছন!! 

 রাসূলু াহ (সাঃ)-এর নূর  বনাম মানব  

 নূের মুহা াদী িবষেয় আেরা অেনক জাল ও সনদিবহীন কথা ইবনু আরাবীর 
পু কািদ সীরাহ হালিবয়া, শার ল মাওয়ািহব ইত ািদ পু েক িবদ মান। এসকল 
পু েকর উপর িনভর কের আমােদর দেশ ‘সাইেয় ল মুরসালীন’ ও অন ান  
সীরাতু বী িবষয়ক পু েক এ িল উে খ করা হেয়েছ। এ িলর িব ািরত আেলাচনা 
করা স ব হে  না। সংে েপ আমরা বলেত পাির য, রাসূলু াহ (সাঃ)- ক নূর ারা 
তির করা হেয়েছ অেথ বিণত ও চিলত সকল হাদীসই বােনায়াট। পাঠক একটু 
খয়াল করেলই িবষয়িট অনুভব করেত পারেবন। ি তীয়, তৃতীয় ও চতুথ িহজরী 
শতা ীেত ‘িসহাহ িস াহ’ সহ অেনক হাদীেসর  সংকলন করা হেয়েছ। এ সকল 
ে  অেনক ‘অিত সাধারণ’ িবষেয়ও অেনক হাদীস সংকলন করা হেয়েছ। সহীহ, 

হাসান ও যয়ীফ হাদীেসর পাশাপািশ অেনক জাল হাদীসও কােনা কােনা পু েক 
সংকলন করা হেয়েছ। িক  ‘রাসূলু াহ (সাঃ) নূর ারা তির’ অেথ একিট হাদীসও 
কােনা পু েক পাওয়া যায় না। 

 মুহাি সগণ হাদীেসর সমূেহ কত ছাটখাট িবষেয় অধ ায় ও অনুে দ 
িলেখেছন। অথচ ‘নূের মুহা াদী’ িবষেয় কােনা মুহাি স তার হাদীস ে  একিট 
অনুে দও িলেখন িন। অেনক তাফসীেরর ে  িবিভ  আয়ােতর ব াখ ায় অেনক 
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সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস আেলাচনা করা হেয়েছ। িক  সূরা মােয়দার উপযু  
আয়ােতর ব াখ ায় কােনা াচীন মুফাসিসরই রাসূলু াহর নূর থেক সৃি  িবষয়ক 
কােনা হাদীস উে খ কেরন িন। 

 ইিতহাস ও সীরাত িবষয়ক বই িলেত অগিণত যয়ীফ ও িভি হীন 
রওয়ায়ােতর িভি েত অেনক অধ ায় ও অনুে দ রচনা করা হেয়েছ। িক  
ইসলােমর থম ৫০০ বৎসের লখা কােনা একিট ইিতহাস বা সীরাত ে  ‘নূের 
মুহা াদী’ িবষয়িট কােনাভােব আেলাচনা করা হয় িন। আসেল রাসূলু াহ (সাঃ)-
এর যুগ থেক পরবতী ৫/৬ শত বৎসর পয  মুসিলম উ াহর কােনা ব ি  বা দল 
‘নূের মুহা াদী’ তে র িকছুই জানেতন না। 

 এখন আমােদর সামেন ধু থাকল সূরা মােয়দার উপযু  আয়াতিট য 
আয়ােতর তাফসীের কােনা কােনা মুফাসিসর বেলেছন য, এখােন ‘নূর’ বলেত 
রাসূলু াহ (সাঃ)- ক বুঝােনা হেয়েছ। এখােন আমােদর করণীয় কী? 

 আমােদরেক িনে র িবষয় িলর িত ল  রাখেত হেব: 

 (১) কুরআন-হাদীেসর িনেদশনােক িনেজর পছ  অপছে র ঊে  সবা করেণ 
হণ করার নামই ইসলাম। সুপথ া  মুসিলেমর দািয়  হেলা, ওহীর মাধ েম যা 

জানা যােব তা সবা করেণ পিরপূণভােব হণ করা এবং িনেজর পছ  ও 
মতামতেক ওহীর অনুগত করা। প া ের িব া েদর িচ  হেলা, িনেজর পছ -
অপছ  অনুসাের ওহীেক হণ করা বা বাদ দওয়া।  

 (২) কুরআন কারীেম বারংবার অত  ভােব রাসূলু াহ (সাঃ)- ক ‘বাশার’ 
বা মানুষ েপ ঘাষণা করা হেয়েছ। এরশাদ করা হেয়েছ: ‘আপিন বলুন, আিম 
মানুষ রাসূল িভ  িকছুই নই’, আপিন বলুন, ‘আিম তামােদর মতই মানুষ মা ।’ 
[সূরা-ইসরা, অধ ায়-১৭, আয়াত-৯৩; সূরা-কাহাফ, অধ ায়-১৮, আয়াত-১১০, 
সূরা-ফুসিসলাত, অধ ায়-৪১, আয়াত-৬] 

 অনু পভােব অগিণত সহীহ হাদীেস রাসূলু াহ (সাঃ) বারংবার বেলেছন য, 
‘আিম মানুষ’, আিম তামােদর মতই মানুষ’। এর িবপরীেত কুরআন কারীেম বা 
হাদীস শরীেফ এক ােনও বলা হয় িন য, আপিন বলুন ‘আিম নূর’। কাথাও বলা 
হয় িন য, ‘মুহা াদ নূর’। ধু কুরআেনর একিট আয়ােতর ব াখ ায় কােনা কােনা 
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মুফাসিসর বেলেছন য, তামােদর কােছ ‘নূর’ এেসেছ বলেত রাসূলু াহ (সাঃ)- ক 
বুঝােনা হেয়েছ। এই ব াখ াও রাসূলু াহ (সাঃ) বা কােনা সাহাবী থেক মািণত 
নয়, বরং পরবতী কােনা কােনা মুফাসিসর একথা বেলেছন। 

 (৩) এখন আমরা যিদ কুরআন ও হাদীেসর কােছ আ সমপণ করেত চাই 
তেব আমােদর করণীয় কী তা পাঠক খুব সহেজই বুঝেত পারেছন। আমরা কুরআন 
ও হাদীেসর সু  থহীন িনেদশেক থহীনভােবই হণ করব। আর 
মুফাসিসরেদর কথােক তার ােনই রাখব। 

 আমরা বলেত পাির: কুরআন ও হাদীেসর িনেদশ অনুসাের িনঃসে েহ 
রাসূলু াহ (সাঃ) মানুষ। উ  আয়ােতর ব াখ ায় নূর বলেত আমরা ‘কুরআন’- ক 
বুঝােবা। কারণ কুরআেন ত ‘কুরআন’ ক নূর বলা হেয়েছ, িক  কুরআন-
হাদীেসর কাথাও রাসূলু াহ (সাঃ)- ক ত নূর বলা হয় িন; কােজই তার িবষেয় 
একথা বলা থেক িবরত থাকাই য়। 

 অথবা আমরা বলেত পাির: কুরআন-হাদীেসর িনেদশ অনুসাের িনঃসে েহ 
রাসূলু াহ (সাঃ) মানুষ। তেব উ  আয়ােতর ব াখ ায় মানব জািতর পথ দশেনর 
আেলাক-বিতকা িহেসেব তােক নূর বলা যেত পাের। 

 (৪) িক  যিদ কউ বেলন য, িতিন ‘হাকীকেত’ বা কৃত অেথ নূর িছেলন, 
মানুষ িছেলন না, ধু মাজাযী বা পক অেথই তােক মানুষ বলা যেত পাের, তেব 
আমরা বুঝেত পাির য, িতিন িনেজর মন-মিজ অনুসাের কুরআন ও হাদীেসর 
সু  িনেদশনা বািতল কের এমন একিট মত হণ করেলন, যার পে  কুরআন 
ও হাদীেসর একিটও থহীন বাণী নই। 

 

সমা  
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