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নবী সা�া�া� নবী সা�া�া� নবী সা�া�া� নবী সা�া�া� ‘‘‘‘আআআআলাইিহ ওয়াসা�াম িক নূেরর ৈতিরলাইিহ ওয়াসা�াম িক নূেরর ৈতিরলাইিহ ওয়াসা�াম িক নূেরর ৈতিরলাইিহ ওয়াসা�াম িক নূেরর ৈতির????    

    

01: আিম দু’িট িকতােব পেড়িছ নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আ�াহর 0থম সৃি9, আ�াহ তােক ;ীয় নূর েথেক সৃি9 

কেরেছন, এবং তার কারেণ অন?ান? মখলুক সৃি9 করা হেয়েছA এ 

িবষেয় আমার Cান পিরপD নয়, অতএব আমােক E9 কের 

বলুনA েশাকরানA 

 

উGর: আলহামদুিল�াহ, 

এ জাতীয় একিট 01 েসৗিদ আরেবর Iায়ী ফেতায়া েবাডJ 

‘লাজনােয় দােয়মা’র িনকট করা হেয়িছল, আমরা এখােন 01সহ 

তা উে�খ করিছ: “01: অেনক মানুেষর িবLাস, সকল বM 

মুহা,দ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নূর েথেক সৃি9, আর 

তার নূর আ�াহর নূর েথেক সৃি9A তারা এ মেমJ হািদস বণJনা 

কের: “আিম আ�াহর নূর, আর 0েত?ক বM আমার নূর েথেক 

সৃ9”। তারা আেরা বণJনা কের: “আ�াহ তা‘আলা সবJ0থম 

মুহা,দ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নূর সৃি9 কেরেছন”। এ 

জাতীয় হািদেসর েকােনা িভিG আেছ িক? তােদর আেরকিট হািদস 

িনPQপ: 
 "أنا عرب ب	 عي أي رب أنا أحد ب	 ميم أي أحد  "
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“আিম আরব আইন ব?তীত অথJাR আিম رب (রব), আিম আহমদ 

মীম ব?তীত অথJাR আিম أحد (আহাদ), একক সUা বা আ�াহ”A 

এ জাতীয় কথার েকােনা িভিG আেছ িক?  

উGর: আলহামদুিল�াহ, রাসূলু�াহ সা�া�া� ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক আ�াহর নূর যিদ এ অেথJ বলা হয় েয, িতিন 

আ�াহর জািত ও সUাগত নূর, তাহেল তা কুরআন িবেরাধী, 

কারণ কুরআেন তােক মানুষ বলা হেয়েছA আর যিদ তােক এ 

অেথJ নূর বলা হয় েয, তার িনকট আ�াহর কাছ েথেক নূর বা 

ওহী এেসেছ, যা মানুেষর িহদােয়েতর উিসলা, যা Xারা আ�াহ 

যােক ইYা িহদােয়ত কেরন, তাহেল এ অথJ িঠক আেছA 

‘লাজনােয় দােয়মাহ’ েথেক এ িবষেয় একিট ফেতায়া 0কািশত 

হেয়েছ, এখােন �ব� তা উে�খ করিছ: [নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম নূর অথJ তার মেধ? িবদ?মান িরসালাত ও িহদােয়েতর 

নূর, েয নূর Xারা আ�াহ ;ীয় বা[ােদর েথেক যােক ইYা 

িহদােয়ত কেরনA এ নূর আ�াহ 0দGA আ�াহ তা'আলা বেলন: 
ن لِبََشٍ  َكنَ  َوَما﴿

َ
ُ  يَُكّلَِمهُ  أ وۡ  وَۡحًيا إِ&#  ٱ$#

َ
وۡ  ِحَجاٍب  َوَرآي+  ِمن أ

َ
 يُۡرِسَل  أ

ۚ  َما نِهِۦبِإِذۡ  َفُيوِحَ  رَُسوٗ&  <  إِن#ُهۥ يََشآُء ٓ  َوَكَذٰلَِك  B َحِكيمٞ  َ?ِ ۡوَحۡيَنا
َ
 ُروٗحا إَِلَۡك  أ

ۚ  ّمِنۡ  ۡمِرنَا
َ
يَمٰنُ  َوَ&  ٱۡلِكَتُٰب  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما أ  نُوٗرا َجَعۡلَنٰهُ  َوَلِٰكن ٱۡلِ

#َشآءُ  َمن بِهِۦ ن#ۡهِدي ۚ  ِمنۡ  ن ٰ  َلَۡهِديٓ  \ن#َك  ِعَبادِنَا َ̂ ِ ۡسَتقِيمٖ  ِصَرٰطٖ  إ gم h  ِصَرِٰط 
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 ِ ِي ٱ$# َمَٰوٰتِ  ِف  َما َلُۥ ٱل# pِضۗ  ِف  َوَما ٱلس#
َ
َ&ٓ  ٱۡل

َ
َ̂  أ ِ  إِ ُمورُ  تَِصيُ  ٱ$#

ُ
 ﴾ u ٱۡل

 ]  MN،  MP: الشورى[

“েকােনা মানুেষর এ মযJাদা েনই েয, আ�াহ তার সােথ সরাসির 

কথা বলেবন, ওহীর মাধ?ম, পদJার আড়াল অথবা েকােনা দূত 

পাঠােনা ছাড়াA তারপর আ�াহর অনুমিত সােপে] িতিন যা চান 

তাই ওহী ে0রণ কেরনA িতিন েতা মহীয়ান, 0Cাময়A 

অনুQপভােব (উপেরা_ িতনিট প`িতেত) আিম েতামার কােছ 

আমার িনেদJশ েথেক ‘Qহ’েক ওহী েযােগ ে0রণ কেরিছA তুিম 

জানেত না িকতাব কী এবং ঈমান কী? িকb আিম এেক আেলা 

বািনেয়িছ, যার মাধ?েম আিম আমার বা[ােদর মেধ? যােক ইYা 

িহদােয়ত দান কিরA আর িনcয় তুিম সরল পেথর িদন িনেদJশনা 

দাওA েসই আ�াহর পথ, িযিন আসমানসমূহ ও জিমেন যা িকছু 

আেছ তার মািলকA সাবধান! সব িবষয়ই আ�াহর কােছ িফের 

যােব”।
1 

এ নূর নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাধনায় লf নূর 

নয়, েযমন অেনক িজি[ক ও বXীন ধারণা কের। িতিন র_, 

মাংস ও হািgর সমিhত মানুষ িছেলনA িচরাচিরত িনয়ম িপতা-

                                                           

1 সূরা আশ-jরা: (৫১-৫৩) 
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মাতার সমhেয় তার সৃি9 হেয়েছ, তার জেnর পূেবJ কখেনা তার 

সৃি9 হয়িনA  

আর কতক মানুষ যা বেল: “আ�াহ তা‘আলা সবJ0থম নবী 

সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নূর সৃি9 কেরেছন”। অথবা 

বেল: “আ�াহ তা‘আলা ;ীয় েচহারা েথেক একমুি9 নূর oহণ 

কেরন, েস মুি9ই হেY মুহা,দ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। 

অতঃপর আ�াহ তার িদেক দৃি9 েদন, ফেল তােত ব� নূেরর 

েজ?ািত িছটেক পেড়, যার 0েত?ক টুকেরা েথেক িতিন একজন 

কের নবী সৃি9 কেরেছন। অথবা আ�াহ তা‘আলা নবী সা�া�া� 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নূর েথেক সকল মখলুক সৃি9 কেরেছন”। 

এ হািদস ও এ জাতীয় অন?ান? হািদস নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক 0মািণত নয়A] পূেবJর ফেতায়া েথেক E9 এ 

জাতীয় িবLাস বািতলA 

এ ছাড়া আেরা বণJনা করা হয় েয, Rأنا عرب بال ع ‘আিম আরব 

আইন ব?তীত’, অথবা বলা হয় أنا أ;د بال ميم ‘আিম আহমদ মীম 

ব?তীত’ তার েকােনা িভিG েনইA আ�াহর qবুিবয়ােতর েকােনা 

িসফাত, অথবা আ�াহর সােথ খাস েকােনা িসফাত Xারা কাউেক 

ভূিষত করা ৈবধ নয়, এ জাতীয় িসফাত একমাr আ�াহর সােথই 

খাস, অতএব কাউেক ‘রব’ বলা িকংবা কাউেক ‘একক সUা’ বলা 

ৈবধ নয়A েকােনা রাসূল বা েকােনা মখলুকেক রব বা একক সUা 
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বেল আখ?ািয়ত করা ৈবধ নয়A সা�া�া� ‘আলা নািবিয়?না মুহা,দ 

ওয়ািলিহ, ওয়াসাহিবিহ ওয়াসা�াম”।
2 ফেতায়ািট এখােন েশষA 

একিট 01: এ কথা িক বলা যােব েয, আ�াহ তা‘আলা নবী 

সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সৃি9 কেরেছন বেলই আসমান 

ও জিমন সৃি9 কেরেছন? বলা হয়: “যিদ নবী না হেতন 

আসমানসমূহ সৃি9 করা হত না”A এ কথার অথJ িক, হািদসিট িক 

সিহ? িবষয়িট আমােদর সামেন E9 কqনA 

উGর: আলহামদুিল�াহ, 

নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জন? আসমান ও জিমন 

সৃি9 করা হয়িন, বরং আসমান ও জিমন সৃি9র কারণ আ�াহ 

তা‘আলা িনেPর আয়ােত বেল িদেয়েছন: 
﴿ ُ ِي ٱ$# pِض  َوِمنَ  َسَمَٰوٰتٖ  َسۡبعَ  َخلَقَ  ٱل#

َ
ۖ  ٱۡل ُل  ِمۡثلَُهن# ۡمرُ  يَتََن#

َ
 بَۡيَنُهن#  ٱۡل

 ْ ن#  ِلَۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ ٰ  ٱ$# ءٖ  ُكِّ  َ?َ ن#  قَِديرٞ  َشۡ

َ
َ  َوأ َحاَط  قَدۡ  ٱ$#

َ
ءٍ  بُِكّلِ  أ � ِعۡلَمۢا َشۡ﴾ 

 ]  NV:  الطالق[

“িতিন আ�াহ, িযিন সাত আসমান এবং অনুQপ জিমন সৃি9 

কেরেছন, এtিলর মােঝ তার িনেদJশ অবতীণJ হয় েযন েতামরা 

                                                           

2 েদখুন: ফেতায়াল লাজনােয় দােয়মাহ: (১/৩১০) 
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জানেত পার েয, আ�াহ সবJিবষেয় ]মতাবান এবং আ�াহর 

Cানেতা সব িকছুেক েব9ন কের আেছ”A3 

0ে1 উে�িখত হািদস নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

উপর িমথ?া অপবাদ, তার েকােনা িভিG েনইA েহ আ�াহ 

আমােদর নবী, তার পিরবারবগJ ও তার সকল সাথীর উপর 

সালাত ও সালাম নািযল কqন। েদখুন: ফেতায়াল লাজনােয় 

দােয়মাহA 

সমাy 

                                                           

3 সূরা আত-তালাক: (১২) 


