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 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

আদম ও হাওয়াকে এেসকে সৃষ্টি না েরার োরণ  1  

 

আদম ও হাওয়াকে এেসকে সৃষ্টি না েরার োরণ 

   

প্রশ্ন: আষ্টম িননে নাষ্টিকের সাকে েো বলষ্টিলাম, সস আমাকে প্রশ্ন েকর বলল: “আদম সৃষ্টির দীর্ঘ ষ্টবরষ্টির পর 

সেন আল্লাহ হাওয়াকে সৃষ্টি েকরকিন, অেচ ষ্টিষ্টন িানকিন আদকমর সেীর প্রকয়ািন আকি? যষ্টদ ষ্টিষ্টন সবষ্টেিু 

িাকনন, িাহকল সেন িাকদর দু’িনকে এেসকে সৃষ্টি েকরন ষ্টন”? আমাকে িাষ্টনকয় বাষ্টিি েরকবন, সযন িার উত্তর 

ষ্টদকি পাষ্টর। 

উত্তর: আল-হামদুষ্টলল্লাহ। 

প্রেমি: আমাকদর মকন রাখা প্রকয়ািন সয, আল্লাহ যা চান িাই েকরন, িাকে িবাবষ্টদষ্টহ েরা যায় না, িকব 

বান্দাকদরকে িবাবষ্টদষ্টহ েরা হকব। বান্দার অষ্টিোর সনই রবকে প্রশ্ন েরা, ‘সেন েকরকিন’? ইমাম ইসহাে ইবন 

ইবরাহীম রহ. বকলন: “আল্লাহর েমঘ সম্পকেঘ র্াটার্াষ্টট েরা যায় না, সযরূপ মানুকের েমঘ সম্পকেঘ েরা যায়। ষ্টিষ্টন 

বকলন: 
ااَلا﴿ ااُلايُس  َعُلااَعمَّ ااَوُهم ااَيف   [  ٣٢: االنبياء] ﴾٢٣اوُلَُ َايُس 

“ষ্টিষ্টন যা েকরন, সস সম্পকেঘ প্রশ্ন েরা হকব না, বরং িাকদরকেই প্রশ্ন েরা হকব।” [সূরা আল-আষ্টিয়া, আয়াি: 

২৩]  

আল্লাহর সোকনা ষ্টসফাৎ ও েমঘ সম্পকেঘ ষ্টবকবে দ্বারা ষ্টসদ্ধান্ত সনওয়ার সুকযাগ সনই, সযমন মানুকের স্বভাব ও েমঘ 

সম্পকেঘ ষ্টবকবে দ্বারা ষ্টসদ্ধান্ত সনওয়ার সুকযাগ রকয়কি।”1 

এটা শুিু এ োরকণ নয় সয, ষ্টিষ্টন পরাক্রমশালী, যা ইচ্ছা িাই েরকি পাকরন, বরং িার প্রষ্টিষ্টট েমঘ ষ্টহেমি, 

ইনসাফ ও নযায়পরায়ণিায় ভরপুর। ষ্টিষ্টন বকলন: 
َلا﴿
َ
وُلَمُااأ ََااَخوُلَقَااَمن ااَيع  َبِيُااٱلوُلَِّطيُفااَوُه  [  ٤١: امللك] ﴾١٤اٱۡل 

“ষ্টযষ্টন সৃষ্টি েকরকিন, ষ্টিষ্টন ষ্টে িাকনন না? অেচ ষ্টিষ্টন অষ্টি সুক্ষ্মদশঘী, পূণঘ অবষ্টহি”। [সূরা আল-মুলে, আয়াি: 

১৪] 

ষ্টদ্বিীয়ি: আপনাকে প্রশ্নোরী নাষ্টিে বকলকি, ‘আদম সৃষ্টির দীর্ঘ ষ্টবরষ্টির পর আল্লাহ িা‘আলা হাওয়াকে সৃষ্টি 

েকরকিন’! িাকে বলুন: এ িেয িুষ্টম সোোয় সপকয়ি?! এটা অদৃকশযর জ্ঞান, যা িুষ্টম সদখ ষ্টন, সিামার ইষ্টিহাসজ্ঞান 

ও সিামার মকিা সলােকদর ইষ্টিহাস সস পযঘন্ত সপৌঁিকি পাকর ষ্টন। যষ্টদ নবীকদর সংবাদ ষ্টবশ্বাস েকর বকল োে, 

িাহকল আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও এেত্ববাদ সম্পকেঘ িাকদর সংবাদও ষ্টবশ্বাস ের, িারা সয অহী, অদৃশয িগি, 

িান্নাি ও িাহান্নাম সম্পকেঘ সংবাদ ষ্টদকয়কিন িাও ষ্টবশ্বাস ের। অিঃপর সদখ, যষ্টদ এ িািীয় প্রকশ্নর সুকযাগ 

োকে, িাহকল ের!! 

আমাকদর ষ্টনেট এ িািীয় প্রকশ্নর সোকনা অবোশ সনই। োরণ, আমাকদর দীকনর মূলনীষ্টি হকচ্ছ সবঘকিাভাকব 

ষ্টনকিকে আল্লাহর ষ্টনেট সসাপদঘ েরা। অষ্টিেন্তু আমরা সিামাকে িানাষ্টচ্ছ সয, বাহযি আদম ও হাওয়ার সৃষ্টির মাকে 

                                                           
1 আল-ইষ্টিোমাহ: (১/৭৮) ষ্টল ইবন িাইষ্টময়যাহ 
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দীর্ঘ ষ্টবরষ্টি ষ্টিল না, িুষ্টম যার দাষ্টব েরি। বস্তুি আদমকে িান্নাকি সপ্ররণ েরার পূকবঘই আল্লাহ িাকে সৃষ্টি 

েকরকিন। আবু হুরায়রা সূকে ইমাম বুখারী ও মুসষ্টলম বণঘনা েকরন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম বকলকিন: 
ٍء يِف » ْعَوَج ََشْ

َ
ةَ ُخِلَقْت ِمْن ِضلٍَع َوإِنَّ أ

َ
ْعَوَج الْستَوُْصوا بِالنَِّساِء فَإِنَّ الَْمْرأ

َ
تَُه، َوإِْن تََرْكتَُه لَْم يََزْل أ ْعاَلُه، فَإِْن َذَهبَْت تُِقيُمُه َكََسْ

َ
لَِع أ الضِّ

 «فَالْستَوُْصوا بِالنَِّساءِ 

“সিামরা নারীকদর বযাপাকর েলযাণোমী হও, োরণ নারীকে পাাঁিকরর হাড় সেকে সৃষ্টি েরা হকয়কি, পাাঁিকরর মকিয 

উপকরর হাষ্টি সবকচকয় সবষ্টশ বাাঁো। যষ্টদ িা সসািা েরকি চাও সভকে সফলকব, সিকড় ষ্টদকল বাাঁোই সেকে যাকব। 

অিএব, নারীকদর বযাপাকর েলযাণোমী হও।”2 হাকফয ইবন হািার রহ. বকলন: “এ হাদীস ইবন ইসহােও বণঘনা 

েকরকিন, িকব ষ্টিষ্টন অষ্টিষ্টরক্ত বকলকিন: 
ْن يَْدُخل اْْلَنََّة ، وَُجِعَل َمََكنه»

َ
 «ََلْم الْيَُْسَى ِمْن َقبْل أ

“িান্নাকি প্রকবশ েরাকনার পূকবঘ বাম পাাঁির সেকে (িাকে সৃষ্টি েরা হয়), অিঃপর িার িায়গায় সগাশি তিষ্টর 

েরা হয়।”3 

ইবন োষ্টসর রহ. বকলন: আল্লাহ িা‘আলা আদম ও িার স্ত্রীকে িান্নাকি বসবাস েরার ষ্টনকদঘশ ষ্টদকয়কিন, ষ্টিষ্টন 

বকলন: 
ـ َاَدمُااَوقُوُل َنا﴿ ُكن ااَيَٰٓ نَتااٱس 

َ
َنَّةَااَوَزو ُجَكااأ ااٱۡل  َرَبااَوَلااِشئ ُتَمااَحي ُثاارََغًدااِمن َهااَوُُكَ ِااَتق  َجَرةَااَهَِٰذه َٰوُلِِميَااِمنَااَفَتُكَنَااٱلشَّ : ابلقرة] ﴾٣٥اٱلظَّ

٢٣  ] 

“আর আমরা বললাম, ‘সহ আদম, িুষ্টম ও সিামার স্ত্রী িান্নাকি বসবাস ের এবং িা সেকে আহার ের স্বাচ্ছকন্দয, 

সিামাকদর ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গািষ্টটর ষ্টনেটবিঘী হকয়া না, িাহকল সিামরা যাষ্টলমকদর অন্তভুঘক্ত হকয় যাকব”। [সূরা 

আল-বাোরা, আয়াি: ৩৫]  

ষ্টিষ্টন অনযে বকলন: 
ـ َاَدمُا﴿ ُكن ااَوَيَٰٓ نَتااٱس 

َ
َنَّةَااَوَزو ُجَكااأ ااٱۡل  َرَبااَوَلااِشئ ُتَمااَحي ُثااِمن اافَُُكَ ِااَتق  َجَرةَااَهَِٰذه َٰوُلِِميَااِمنَااَفَتُكَنَااٱلشَّ  [  ٤١: االعراف] ﴾١٩اٱلظَّ

“আর সহ আদম, িুষ্টম ও সিামার স্ত্রী িান্নাকি বাস ের। অিঃপর সিামরা আহার ের সযখান সেকে চাও এবং এই 

গািষ্টটর ষ্টনেটবিঘী হকয়া না। িাহকল সিামরা উভকয় যাষ্টলমকদর অন্তভুঘক্ত হকব”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৯]  

অনযে বকলন: 
ُجُدوا االوُِل َمَلَٰٓئَِكةِاُقوُل َنااِإَوذ ا﴿ ٓااَفَسَجُدٓوا اآأِلَدمَااٱس  َبَٰااإِب وُلِيَسااإِلَّ

َ
ـ َاَدمُااَفُقوُل َناا١١٦اأ َنَّةِاِمنَااُُي رَِجنَُّكَماافََلااَولَِزو ِجَكاالََّكااَعُدو  ااَهََٰذااإِ َّااَيَٰٓ َقَٰٓااٱۡل  ا١١٧افَتَش 

االََكااإِ َّا لَّ
َ
َرىَٰااَوَلاافِيَهااََتَُعَااأ نََّكاا١١٨اَتع 

َ
َمُؤا ااَلااَوأ َحَٰااَوَلاافِيَهااَتظ   [  ٤٤١  ،٤٤١: طه] ﴾١١٩اتَض 

“আর স্মরণ ের, যখন আমরা ষ্টফষ্টরশিাকদর বললাম, ‘সিামরা আদমকে সািদাহ ের’, িখন ইবলীস িাড়া 

সেকলই সািদাহ েরল; সস অমানয েরল। অিঃপর আমরা বললাম, ‘সহ আদম, ষ্টনশ্চয় এ সিামার ও সিামার স্ত্রীর 

শত্রু, সুিরাং সস সযন সিামাকদর উভয়কে ষ্টেিুকিই িান্নাি সেকে সবর েকর না সদয়, িাহকল সিামরা দূকভঘাগ 

সপাহাকব। ষ্টনশ্চয় সিামার িনয এ বযবস্থা সয, িুষ্টম সসখাকন কু্ষিািঘও হকব না এবং বস্ত্রহীনও হকব না। আর সসখাকন 

িুষ্টম ষ্টপপাসািঘও হকব না এবং সরৌদ্রদগ্ধও হকব না”। [সূরা ত্বহা, আয়াি: ১১৬-১১৯] 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩১; সহীহ মুসষ্টলম, হাদীস নং ১৪৭০ 
3 ফািহুল বাষ্টর: (৬/৩৬৮) 
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এ আয়ািসমূহ সেকে বুকে আকস সয, আদকমর িান্নাকি প্রকবকশর পূকবঘই হাওয়াকে সৃষ্টি েরা হকয়কি। ইবন ইসহাে 

যা স্পি বকলকিন। এটাই আয়াকির বাষ্টহযে অেঘ।”4 

িৃিীয়ি: এও সিা সম্ভব সয, একি ষ্টহেমি রকয়কি, যার নাগাল িার ষ্টবকবে পায় ষ্টন, আমরাও যা হাষ্টসল েরকি 

পাষ্টর ষ্টন। মানুকের ষ্টবকবে ষ্টে মহা ষ্টবকশ্বর সবঘে সপৌঁিকি সক্ষম হকয়কি, িার সভির ও বাষ্টহর সেল রহসয উদ্ঘাটন 

েরকি ষ্টে সক্ষম হকয়কি, হয় ষ্টন। ষ্টবজ্ঞান যা আষ্টবষ্কার েরকি পাকর ষ্টন ষ্টেংবা যার বািবিা ও রহসয সম্পকেঘ 

এখকনা পযঘন্ত িানা যায় ষ্টন, িার ষ্টে অষ্টিত্ব সনই, সসখাকন সপৌঁিার প্রকচিা অবযাহি সনই?! অিএব, আদম ও 

হাওয়াকে এেসকে সৃষ্টি না েরার োরণ না-িানা আমাকদর িনয সদােণীয় নয়, অনুরূপ আমাকদর না-িানা িাকি 

সোকনা ষ্টহেমি সনই িারও প্রমাণ নয়। 

অিঃপর সে বকলকি আদকমর শূণযিা অনুভব েরায় ফায়দা সনই, সয শূণযিা দূর েরা হকয়কি স্ত্রী হাওয়ার মািযকম? 

দুঃখ পরবিঘী সুখ দীর্ঘ ষ্টদন স্মরণ োকে, আদমও িার স্ত্রীর ষ্টন‘আমি দীর্ঘ ষ্টদন স্মরণ রাখকব স্বাভাষ্টবে, েৃিজ্ঞিা 

ভকর ষ্টনকিকে িার ষ্টনেট সাঁকপ ষ্টদকব। হয়কিা এ শূণযিায় সস আল্লাহর ষ্টনেট ষ্টনকির প্রকয়ািন সপশ েকরকি, 

ষ্টনঃসেিার অষ্টভকযাগ েকরকি ও এোেীত্ব দূর েরার ষ্টনষ্টমকত্ত প্রােঘনা েকরকি, আর এটাই সিা উবুষ্টদয়াি বা দাসত্ব, 

বান্দার ষ্টনেট আল্লাহ িা‘আলা যা চান।  

সেল প্রশংসা আল্লাহর িনয, যার প্রষ্টিষ্টট েমঘ পষ্টরপূণঘ ষ্টহেমি ও উপযুক্ত প্রমাকণর ওপর প্রষ্টিষ্টিি। 

সূে:   اإللسالم لسؤال وجواب موقع  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 ষ্টবদায়া ও ষ্টনহায়া: (১/৮১), সংষ্টক্ষপ্ত েকর সনওয়া।   
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