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আদমকে বিবিন্ন ধাকে সৃ বি েরার োরণ েী?
প্রশ্ন: আমরা িাবন যয, আল্লাহ তা‘আলা প্রকতেে িস্তু  كنশব্দ দ্বারা সৃ বি েকরকেন, বেন্তু আদকমর যেকে এরূে
েরা হয় বন যেন, যেন তাকে ঠনঠকন মাবি দ্বারা সৃ বি েরা হকয়কে? বিষয়বি আমার যিাধগমে নয়, আশা েরবে
িুবিকয় িলকিন।
উত্তর: আল-হামদু বলল্লাহ।
প্রথমত: েুরআনু ল োরীম যথকে িানা যায় যয, আদম আলাইবহস সালামকে মাবি দ্বারা অথিা ঠনঠকন মাবি দ্বারা
অথিা োদামাবি দ্বারা সৃ বি েরা হকয়কে। এসি তার সৃ বির বিবিন্ন ধাে, প্রকয়ািন অনু সাকর ধােগুকলা েুরআনু ল
োরীকমর বিবিন্ন স্থাকন উকল্লখ েরা হকয়কে।
আদম আলাইবহস সালাকমর সৃ বির সূ চনা মাবি দ্বারা, অতঃের তার সাকথ োবন বমশাকনার ফকল োদামাবিকত
রূোন্তবরত হয়। অতঃের োদামাবি োকলা িণণ ধারণ েকর, অতঃের আগুকনর স্পশণ িেতীত শুবেকয় তা ঠনঠকন
হয়।  صلصالিলা হয় আগুন িেতীত শুেকনা মাবিকে। অতঃের আল্লাহ তাকত রূহ সঞ্চার েকরন, ফকল তা মানু কষর
আেৃবত লাি েকর। এিাকিই আদম আলাইবহস সালাকমর সৃ বি হয়।
শাইখ মুহাম্মাদ আবমন শানবেতী রহ. িকলন: “এবি িানার ের স্মরণ রাখ যয, আল্লাহ তা‘আলা যয মাবি যথকে
আদমকে সৃ বি েকরকেন, তার বিবিন্ন ধাে বতবন েুরআনু ল োরীকম উকল্লখ েকরকেন। যযমন, বনকের িাণীসমূ কহ
মাবির েথা িকলকেন:

ََ
ََ َ َ
َ َ
ُ
لَّع َ ى
]٩٥ :﴾ [ال عمران٥٩ََّّلَّ َءاد ََّمَّخلق ُهۥَّمِنَّت َراب
َِّ ٱّللَِّك َمث
َّ َِّند
ََّ ِيسََّّع
َّ ﴿إِنََّّ َمث

“বনশ্চয় আল্লাহর বনেি ঈসার দৃ িান্ত আদকমর মত, বতবন তাকে মাবি দ্বারা সৃ বি েকরকেন”। [সূ রা আকল ইমরান,
আয়াত: ৫৯]
অনেে িকলন:

َ َ
ُ
ََ َ
ُ
ُ
َٰٓ ﴿
]٩ : ﴾ [احلج٥َّفَّ َريبََّّم ََِّنَّٱۡلَعثََِّّفإِناَّخلق َنىكمَّمِنَّت َراب
َّ ِ ََّّاسَّإِنَّك ُنتم
َّ ُ يأ ُّي َهاَّٱنل

“যহ মানু ষ, যবদ যতামরা েুনরুত্থাকনর িোোকর সকেকহ থাে, তকি বনশ্চয়ই যিকন যরকখা, আমরা যতামাকদরকে মাবি
যথকে সৃ বি েকরবে”। [সূ রা আল-হি, আয়াত: ৫]
অনেে বতবন িকলন:

ُ
َ ُّ
ُ
ُ ََ َ
ُ
]٧٦ :﴾ [اغفر٦٧ََّّ﴿ه ََّوَّٱَّلِيَّخلقكمَّمِنَّت َرابََّّثمََّّمِنَّنطفة

“বতবনই যতামাকদরকে মাবি যথকে সৃ বি েকরকেন, তারের শুক্রবিেু যথকে”। [সূ রা গাবফর, আয়াত: ৬৭] অতঃের
িকলকেন, এ মাবি োবন বমবশকয় আঠাকলা িানাকনা হকয়কে, যা হাকতর সাকথ যলকগ যায়। যযমন, বতবন িকলন:
َ َ
]١١ : ﴾ [الصافات١١ََّّ﴿إِناَّخلق َنى ُهمَّمِنَّطِيَََّّّلزِب
“বনশ্চয় আমরা তাকদরকে সৃ বি েকরবে আঠাকলা মাবি যথকে”। [সূ রা আস-সাফফাত, আয়াত: ১১]
অনেে িকলন:

َ َ
َ َ َ َََ
ٱۡل َ ى
]١١ : ﴾ [املؤمنون١٢ََّّنَّمِنَّ ُسلىلةََّّمِنَّطِي
ََّ نس
ِ َّ﴿ولقدََّّخلقنا

আদমকে বিবিন্ন ধাকে সৃ বি েরার োরণ েী?
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“আর অিশেই আমরা মানু ষকে মাবির বনযণাস যথকে সৃ বি েকরবে”। [সূ রা আল-মুবমনূ ন, আয়াত: ১২]
অনেে িকলন:

َ ﴿ َو َب َدَّأ ََّ َخل
ٱۡل َ ى
]٦ : َّ﴾ [السجدة٧ََّّنَّمِنَّطِي
َِّ نس
َّ
َّ
ق
ِ

“এিং োদা মাবি যথকে মানু ষ সৃ বির সূ চনা েকরকেন”। [সূ রা আস-সািদাহ, আয়াত: ৭] অতঃের িকলকেন যয, এ
োদামাবি োলকচ রঙ ধারণ েকরকে। যযমন, বতবন িকলন:

ََ﴿
]١٧ :﴾ [احلجر٢٦َََّّحإََّّمس ُنون

“োলকচ োদামাবি”। [সূ রা আল-বহির, আয়াত: ২৬]
অের আয়াকত বতবন িকলন যয, এ োদামাবি শুবেকয় ঠনঠকন মাবিকত েবরণত েরা হয়, অথণাৎ শুোকনার ফকল তার
যথকে ঠনঠকন আওয়াি শুনা যযত,। যযমন, বতবন িকলন:

َ
َ َ َ َََ
ٱۡل َ ى
]١٧ :﴾ [احلجر٢٦ََّّنَّمِنَّ َصلصىل
ََّ نس
ِ َّ﴿ولقدََّّخلقنا

“আর অিশেই আমরা মানু ষকে সৃ বি েকরবে শুেকনা ঠনঠকন মাবি যথকে”। [সূ রা আল-বহির, আয়াত: ২৬]
অের আয়াকত বতবন িকলন:

َ َ
َ َ
َ
ٱۡل َ ى
]١١ :﴾ [الرمحن١٤َِّار
َّ نَّمِنَّ َصلصىلََّّكٱلفخ
ََّ نس
ََّ ﴿خل
ِ َّق

“বতবন মানু ষকে সৃ বি েকরকেন শুষ্ক ঠনঠকন মাবি যথকে, যা যোড়া মাবির নোয়”। [সূ রা আর-রহমান, আয়াত: ১৪]
প্রেৃত ইলম এেমাে আল্লাহর বনেি”।1
বদ্বতীয়ত: িানা প্রকয়ািন যয, আল্লাহ তা‘আলা বহেমত িেতীত যোকনা বেেু বনধণারণ েকরন না, সৃ বি েকরন না ও
যোকনা বিধান রচনা েকরন না। বতবন বহেমতেূ ণণ, বহেমত তার এে বিকশষ বিকশষণ; বেন্তু তার সেল েকমণর
বহেমকতর জ্ঞান িাোকদরকে দান েকরন না।
শরী‘আত এমন অকনে বেেু বনকয় একসকে যাকত বিকিে হতিাে হকয় যায়; বেন্তু বিকিে যসিাকে অসম্ভি িকল না।
শরী‘আত অকনে বিধাকনর বহেমত িকল বন। আকলমগণ তার বহেমত অনু সন্ধান েকর েখকনা নাগাল যেকয়কে,
েখকনা অোরগতা প্রোশ েকরকে, তকি তারা সেল বিষয় আল্লাহর যসােদণ েকরকে, তারা স্বীোর েকরকে তার সৃ বি
ও বিধান বহেমতেূ ণণ। দাসকের দাবি বহকসকি তারা আল্লাহর আকদশগুকলা িাস্তিায়ন েকরকে এিং তার বনকষধগুকলা
েবরহার েকরকে।
মুসবলম বিশ্বাস েকর যয, মখলু ে যত িড়ই যহাে, আল্লাহ যখন তার সৃ বি ও অবস্তে দাকনর ইচ্ছা েকরন, শুধু বতবন
িকলন:  كنতাই হকয় যায়। েুরআকন একসকে:
َ َ َُ َ
َ َ ُ َ َ َٰٓ َ َ َ ى َ َ َ َ َ ى
َ َ
َ َ
َ
َ َ ََ َ ُُ َ َ
َ َّلَّ َو ُه ََّو
َّولَّ َُلۥ
َّ ادَّشيَّاَّأنَّيق
َّ َّإِنماََّّأمرهۥََّّإِذاََّّأر٨١َِّيم
َُّ قَّٱل َعل
َُّ ٱۡلل ى
َّقَّمِثل ُهمََّّبَ ى
َّ َعَّأنََّيل
َّ ََّّۡرضَّبِقدِر
َّ تَّوٱۡل
َِّ قَّٱلسمو ى
ََّ سَّٱَّلِيَّخل
َّ َ ﴿أ ََّوَّلي
ُ ُ َ ُ
]١١ ،١١ :﴾ [يس٨٢َّون
َّ كنَّف َيك
“বযবন আসমানসমূ হ ও িবমন সৃ বি েকরকেন, বতবন বে তাকদর অনু রূে সৃ বি েরকত সেম নয়? হোাঁ, বতবনই মহাস্রিা, সিণজ্ঞানী। তার িোোর শুধু এই যয, যোকনা বেেু কে বতবন যবদ ‘হও’ িলকত চান, তখনই তা হকয় যায়”। [সূ রা
ইয়াসীন, আয়াত: ৮১-৮২]
আসমান, িবমন ও মানু ষ সৃ বি প্রসকে এ দু ’বি আয়াকত বচন্তা েরুন। যোকনা মখলু ে আল্লাহকে অেম েরকত োকর
বন, যখন বতবন সৃ বি েরকত যচকয়কেন শুধু  كنিকলকেন, তাই হকয় যগকে। অতএি, যখন বতবন িলকেন যয,
1
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আসমান, িবমন ও তার মধেিতণী যািতীয় বেেু বতবন েয় বদকন সৃ বি েকরকেন, তখন অিশেই তাকত বহেমত আকে।
অনু রূে আমাকদর বেতা আদমকে বতবন বিবিন্ন ধাকে সৃ বি েকরকেন, চাইকল অিশেই  كنদ্বারা সৃ বি েরকত সেম
বেকলন, বেন্তু তা েকরন বন, তাকত অিশেই বহেমত রকয়কে। েকয়েবি বহেমত যযমন,
১. আল্লাহ তা‘আলা মহান েুদরত প্রোশ েরার িনে আদমকে মাবি ও োদামাবি যথকে সৃ বি েকরকেন। এিা বে
েম আশ্চযণ যয, বতবন ঘৃ বণত অিস্থা যথকে সিণকেষ্ঠ মখলু ে সৃ বি েকরকেন, যাকত িীিনও রকয়কে!2
২. মখলু কের প্রেৃবত অনু সাকর তার উোদান যিকে যনওয়া হকয়কে। যযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফবরশতাকদর সৃ বি
েকরকেন নু র যথকে, শয়তান সৃ বি েকরকেন আগুন যথকে, আর আদম সৃ বি েকরকেন মাবি যথকে। বফবরশতাকদর
সৃ বি যযকহতু ইিাদাত, তাসিীহ ও আনু গকতের িনে তাই তাকদর সৃ বি নূ র দ্বারাই যথাযথ হকয়কে। শয়তাকনর সৃ বি
যযকহতু প্রিঞ্চনা, ষড়যন্ত্র ও বফতনার িনে, তাই তাকদর সৃ বি আগুন যথকে যথাযথ হকয়কে। মানু ষ যযকহতু িবমন
আিাদোরী, আর িবমকন নরম, েবঠন, িাকলা ও মে সেল প্রোর মাবি রকয়কে, তাই তাকদর সৃ বির উোদানও
এমন হওয়াই চাই, যাকত এসি বিকশষণ বিদেমান। যদখুন আগুকন বিবিন্নতা যনই, নূ কর বিবিন্নতা যনই, বেন্তু মাবিকত
বিবিন্নতা রকয়কে, যা মূ লত মানু কষর প্রেৃবতর িবহঃপ্রোশ। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনকের িাণীকত
তারই িণণনা বদকয়কেন:
َْ َ ُ ََْْ َ َُْ َْ ُ ُْ َ َ َ
َْ َْ َ َ
َْ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َ َ ف،اْل ْرض
َ ْ  َو َب،اْل ْس َو ُد
َ ج
ْي
 فجاء ِمنهم اْلمحر واْلبيض و،اء َبنُو آد َم َىلع قد ِر اْل ْر ِض
يع
ِ
ِ « ِإن اَّلل تعاىل خلق آدم ِمن قبض ٍة قبضها ِمن
ِ َج
ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ
ُ ِّالطي
َّ يث َو
»ب
 والسهل واحلزن واْل ِب،ذلِك
“বনশ্চয় আল্লাহ আদমকে সৃ বি েকরকেন এে মুবি যথকে, যা বতবন সমগ্র িবমন যথকে গ্রহণ েকরকেন, ফকল িনু
আদম িবমকনর প্রেৃবত যমাতাকিে সৃ বি হকয়কে। তাকদর যেউ লাল, যেউ সাদা, যেউ োকলা এিং যেউ মািামাবি
িকণণর। যেউ নরম, যেউ েকঠার, যেউ খারাে ও যেউ িাকলা...।”3
মুিারেেুরী রহ. িকলন: “শাইখ তীিী িকলকেন: প্রথম চারবি গুণ যযকহতু মানু ষ ও িবমকনর মাকি স্পি, তাই তার
প্রেৃত অথণ এখাকন উকেশে। বদ্বতীয় চারবি গুকণর যেকে িোখোর প্রকয়ািন। োরণ, তা অিেন্তরীণ বিকশষণ প্রসকে।
সাহাল অথণ বিনয় ও বিনয়ািনতা, হাযন অথণ েকঠার ও িদকমিাি। তাইকয়েি অথণ উিণর িবম, অথণাৎ মুবমন, যার
েূ ণণ অবস্তেই েলোণ। খবিস অথণ লিণাক্ত িবম, অথণাৎ োবফর, যার েূ ণণ অবস্তেই অেলোণ”।4
৩. সিকচকয় িড় বহেমত: আল্লাহ তা‘আলা বনি িরেতময় হাত দ্বারা আদমকে সৃ বি েকর অনোনে সেল মখলু ে
যথকে আলাদা বিবশিে প্রদান েকরকেন। আল্লাহ যবদ আদমকে এেিাকেে অবস্তেহীন যথকে অবস্তে দান েরকতন
এরূে হত না। যদখুন বফবরশতা ও বিন্ন এেিাকেে সৃ ি, তাকদর িোোকর িলা হয় না যয, আল্লাহ তাকদরকে বনি
হাকত সৃ বি েকরকেন। আল্লাহ িকলন:

ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َََ َ ُ
َ َ
َٰٓ َ َّال
]٦٩ : ﴾ [ص٧٥َِّي
ََّ ِنَّٱل َعال
ََّ نتَّم
َّ َ تَّأمََّّك
َّ تَّبِيديََّّأستكَب
َّ كَّأنَّتسج َّدَّل ِماَّخلق
َّ ِيسَّماَّمنع
َّ يإِبل
َّ ﴿ق

“আল্লাহ িলকলন, যহ ইিলীস, আমার দু ’হাকত আবম যাকে সৃ বি েকরবে তার প্রবত সািদািনত হকত বেকস যতামাকে
িাধা বদল? তুবম বে অহংোর েরকল, না তুবম অবধেতর উচ্চ মযণাদাসম্পন্ন”? [সূ রা সাদ, আয়াত: ৭৫]
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তাহরীর ও তানিীর: (১৪/৪২)

3

বতরবমযী, হাদীস নং ২৯৫৫; আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৯৩। ইমাম বতরবমযী ও শাইখ আলিানী হাদীসবিকে সহীহ িকলকেন।
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তুহফাতুল আহওয়াযী: (৮/২৩৪)

আদমকে বিবিন্ন ধাকে সৃ বি েরার োরণ েী?

4

বেয়ামকতর বদন মানু কষরা যখন তাকদর বেতা আদকমর বনেি সু োবরকশর িনে আসকি, যযন আল্লাহ তাকদর
বিচারোযণ আরম্ভ েকরন, তখন তারা িলকি:
ََ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ
َ َْ ََ
َ
َ َ
َ ك َة فَ َس
َ ُ َّ َ َ َ َ َ َت أَبُو الْب
َ ْ آد ُم أَن
ُ ْ َ َ ََ
ج ُدوا لك َوأ ْسكنَك اْلَنة أَل تشف ُع َلَا إِىل َر ِّبك أَل
«يا
ِوح ِه َوأم َر المالئ
ِ َش خلقك اَّلل بِي ِدهِ َونفخ ِفيك ِمن ر
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
»ت َرى َما َن ُن ِفي ِه َو َما بَلغنَا
“যহ আদম, আেবন মানি িাবতর বেতা, আেনাকে আল্লাহ বনি হাকত সৃ বি েকরকেন এিং তার েে যথকে আেনার
মাকি রূহ সঞ্চার েকরকেন। বতবন বফবরশতাকদর বনকদণশ েকরকেন, ফকল তারা আেনাকে সািদাহ েকরকে, বতবন
আেনাকে িান্নাকত আিাস্থল বদকয়কেন, আেবন বে আমাকদর িনে আেনার রকির বনেি সু োবরশ েরকিন না,
আেবন বে যদখকেন না আমরা বেকস আবে এিং আমাকদর বেকস স্পশণ েকরকে।”5
শাইখুল ইসলাম ইিন তাইবময়োহ রহ. িকলন: “আদম আলাইবহস সালাকমর এসি বিবশিে উকল্লখ েরা প্রমাণ েকর,
সেল মখলু কের ওের তার মযণাদা ঊকবণ।”6 এ োরকণ ঈসা আলাইবহস সালাম অকেো আদম আলাইবহস
সালাকমর সৃ বি অবধে আশ্চযণিনে।
বতবন আকরা িকলন: “আদম ও হাওয়ার সৃ বি ঈসা যথকেও আশ্চযণিনে। োরণ, হাওয়াকে সৃ বি েরা হকয়কে
আদকমর োাঁির যথকে, যা মারইয়াকমর যেকি ঈসার সৃ বি অকেো আশ্চযণিনে। আর আদকমর সৃ বি হাওয়া ও ঈসা
যথকে আশ্চযণিনে। োরণ, আদমই হাওয়ার উোদান।”7 আল্লাহর সেল েমণ বহেমকত েবরেূ ণণ। আল্লাহ িাকলা
িাকনন।
সূ ে: موقع اإلسالم سؤال وجواب
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সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৩৩৪০; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৯৬)
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মািমুউল ফাতাওয়া: (৪/৩৬৬)
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আল-িাওয়ািু স সবহ বলমান িাোলা দীনাল মাসীহ: (৪/৫৫)

আদমকে বিবিন্ন ধাকে সৃ বি েরার োরণ েী?
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