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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হি নূরেে তৈহে হিরলন, না-
মানুষ হিরলন? 

 
প্রশ্ন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হি নূরেে তৈহে হিরলন, না-
মানুষ হিরলন। এ িথা হি সৈয যয, ৈাে যিারনা িায়া িৈ না, যহদও 
হৈহন যেৌরে থািরৈন? 
 
উত্তে: আলিামদুহলল্লাি, 
আমারদে নবী মুিাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিল আদম 
সন্তারনে সেদাে। সিল আদম সন্তারনে নযায় হৈহনও এিিন মানুষ, 
হিৈা-মাৈাে যথরিই ৈাে িন্ম। হৈহন খাবাে গ্রিণ ও নােীরদে হবরয় 
িেরৈন, হৈহন কু্ষধাৈত ও অসুস্থ িরৈন, আনহিৈ ও হিহন্তৈ িরৈন। 
আল্লাি ৈা'আলা যযরূি অনযানয প্রাণীে মৃৈুয দান িরেন, ৈারিও 
যসরূি মৃৈুয হদরয়রিন, এটা ৈাে মানুষ িওয়াে বড় প্রমাণ, ৈরব 
নবুওৈ, হেসালাৈ ও ওিী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরি 
অনযানয আদম সন্তান যথরি আলাদা তবহিষ্ট্য প্রদান িরেরি। আল্লাি 
ৈা‘আলা বরলন: 

﴿ۡ َما ۡۡقُل  نَا ۡۡإِنَّ
َ
ِث لُُكمۡ ۡبََشۡرۡأ َما ۡۡإَِلَّۡۡيُوَحۡىۡم  نَّ

َ
َٰهرۡۡإَِلَُٰهُكمۡ ۡأ ۡ ۡإَِل  [  ١١١: الكهف] ﴾١١٠َۡوَِٰحدر
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“বল, আহম যৈামারদে মৈই এিিন মানুষ, আমাে হনিট ওিী 
যপ্রেণ িো িয় যয, যৈামারদে ইলাি এি ইলাি”।1 অৈএব অনযানয 
নবী ও োসূলগণ যযরূি মানুষ হিরলন, হৈহনও যসরূি মানুষ হিরলন। 
আল্লাি ৈা‘আলা বরলন: 

ِنۡلِبََشۡرۡل َناَجعََۡۡوَماۡ﴿ َ َۡۡقب لَِكۡۡم  ُل  فَإِيْنۡٱۡل 
َ
ۡۡأ ِتَّ ونََۡۡفُهمُۡۡم  : االنبياء] ﴾٣٤ۡۡٱل َخَِٰلُ

٤٣  ] 

“আে আহম যৈামাে িূরবত যিারনা মানুষরি স্থায়ী িীবন দান িহেহন, 
সুৈোাং যৈামাে মৃৈুয িরল ৈাো হি অনন্ত িীবনসম্পন্ন িরয় 
থািরব”।2 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লারমে মানুষ িওয়াে হবষয়হটরি যাো 
আশ্চরযতে দৃহষ্ট্রৈ যদরখরি, ৈারদে প্রহৈবাদ িরে আল্লাি ৈা‘আলা 
বরলন: 

﴿ْۡ ُكُلۡۡٱلرَُّسولَِۡۡهََٰذاَۡمالَِۡۡوَقالُوا
 
َعامَۡۡيَأ ِشۡۡٱلطَّ َواقِِۡۡفَۡۡوَيم  س 

َ  [  ٧: الفرقان] ﴾٧ۡٱۡل 

“আে ৈাো বরল, ‘এ োসূরলে িী িল, যস আিাে িরে এবাং িারট-
বািারে িলারেো িরে”?3 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পরিত িুেআনুল িােীরম যা 
এরসরি যসটারি অহৈক্রম িো িখরনা তবধ নয়। যযমন ৈাে 
                                                            
1 সূো িািাে: (১১০) 
2 সূো আহিয়া: (৩৪) 
3 সূো েুেিান: (৭) 
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সম্পরিত বলা তবধ নয় যয, হৈহন নূে অথবা ৈাে যিারনা িায়া হিল 
না, অথবা হৈহন নূরেে সৃহষ্ট্, বোং এরূি বলা এি িাৈীয় বাড়াবাহড়, 
যা যথরি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হনরষধ িরেরিন। 
হৈহন ইেিাদ িরেন: 

يََْس اْبُن َمْرَيَم ، َوقُولُْوا َعبُد اهللي َورَُسوُلُ » طريَي عي
ُ
ْ َكَما أ   . « الْ ُتْطُروِني

“যৈামো আমাে বযািারে বাড়াবাহড় িে না, যযমন ঈসা ইবরন 
মােইয়ারমে বযািারে বাড়াবাহড় িো িরয়রি। যৈামো বল আল্লািে 
বািা ও ৈাে োসূল”।4  
প্রিৃৈিরক্ষ যেরেিৈা ৈথা মালারয়িাগণ নূরেে তৈহে, [সৃষ্ট্ নূে] বনু 
আদরমে যিউ নুরেে তৈহে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বরলরিন: 

ن نُوٍر ، وَُخليَق إيبليي» مومي ، وَُخليَق آَدُم َعلَيهي ُخليَقت الَمالئيَكُة مي ن نَاري السَّ ُس مي

َف لَُكم ا وُصي مَّ الُم مي  . «السَّ

“মালারয়িারদে সৃহষ্ট্ িো িরয়রি নূে যথরি, ইবহলসরি সৃহষ্ট্ িো 
িরয়রি উত্তপ্ত অহিহিখা যথরি, আে আদমরি সৃহষ্ট্ িো িরয়রি ৈা 
যথরি যা যৈামারদে িারি হবধৃৈ িো িরয়রি”।5 

                                                            
4 বুখাহে: (৬৮৩০) 
5 মুসহলম: (২৯৯৬) 
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িায়খ আলবাহন োহিমাহুল্লাি বরলন: “এ িাহদস প্রমাণ িরে যয, 
মানুরষে মুরখ প্রহসদ্ধ [যি িারবে, সবতপ্রথম আল্লাি ৈা'আলা যৈামাে 
নবীে নূেরি সৃহষ্ট্ িরেরিন] িাহদসহট বাহৈল। এ িাৈীয় অথত 
প্রদানিােী অনযানয িাহদসও বাহৈল, যযগুরলা এ অথত যদয় যয নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূে যথরি সৃষ্ট্। িােণ, মুসহলরম 
বহণতৈ এ িাহদস স্পষ্ট্ বলরি যয, এিমাত্র মালারয়িাগণ নূরেে তৈহে, 
আদম ও ৈাে সন্তান যিউ নূরেে তৈহে নয়। অৈএব ভারলা িরে 
স্মেণ োখুন, গারেল িরবন না”।6 
যসৌহদ আেরবে স্থায়ী েরৈায়া যবাডত ‘লািনারয় দারয়মাি’ে হনিট এ 
সম্পরিত িানরৈ িাওয়া িরয়হিল, আমো হনরে ৈা উরল্লখ িেহি:  
“প্রশ্ন: িাহিস্তারন যেলহভ যেেিাে আরলমগণ হবশ্বাস িরেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লারমে যিারনা িায়া হিল না, যা ৈাে 
মানুষ না িওয়াে দহলল। এ িাহদস হি সহি, সহৈযই হি নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লারমে যিারনা িায়া হিল না?  
“উত্তে: এ িথা এরিবারে বাহৈল, িুেআন ও সুন্নািে স্পষ্ট্ 
হবিেীৈ, িুেআন ও সুন্নাি প্রমাণ িরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মানুষ হিরলন, ৈাে মানুষ িওয়াে হবষয়হট অনযানয 
মানুরষে মানুষ িওয়া যথরি আলাদা হিল না। ৈােও িায়া হিল 

                                                            
6 হসলহসলাৈুস সাহিিাি: (৪৫৮) 
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যযমন অনযানয মানুরষে িায়া েরয়রি। আল্লাি ৈা'আলা ৈারি 
হেসালাৈ দ্বাো সম্মাহনৈ িরেরিন বরল হৈহন মাৈা-হিৈা যথরি সৃষ্ট্ 
মানুষ িওয়াে গুণ যথরি যবে িরয় যান হন। আল্লাি ৈা‘আলা বরলন: 

َما ۡۡقُل ۡۡ﴿ نَا ۡۡإِنَّ
َ
ِث لُُكمۡ ۡبََشۡرۡأ [  ١١١: الكهف] ﴾ۡإَِلَّۡۡيُوَحۡىۡم   

“বল, আহম যৈামারদে মৈই এিিন মানুষ, আমাে হনিট ওিী 
যপ্রেণ িো িয়”।7 অনযত্র হৈহন বরলন: 

﴿ۡۡ َّۡۡنَّ نُۡۡإِنۡرُُسلُُهمۡ ۡلَُهمۡ ۡقَالَت  ِث لُُكمۡ ۡبََشۡرۡإِّلَّ  [  ١١: ابراهيم] ﴾م 

“ৈারদেরি ৈারদে োসূলগণ বলল, ‘আমো যৈা যিবল যৈামারদে 
মৈই মানুষ”।8  
আে যযসব িাহদরস বলা িরয়রি হৈহন আল্লািে নূরেে তৈহে, ৈাে 
সবগুরলা বারনায়াট ও মানুরষে তৈহে িাহদস9

।” 

 
সমাপ্ত 

 

  

                                                            
7 সূো িািাে: (১১০) 
8 সূো ইবোহিম: (১১) 
9 যদখুন: েরৈায়াল লািনারয় দারয়মাি: (১/৪৬৪) 


