শারী‘য়ােতর দৃিষ্টেত ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্িফল
আমােদর সমােজ বতর্মােন েযসব জঘনয্ িবদ‘আত অতয্ন্ত বয্াপকভােব িবদয্মান, তন্মেধয্ অনয্তম হেলারাবী‘উল আওয়াল মােস রাছূলুল্লাহ 1 এর জন্মিদন পালন বা ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী উদযাপন।
এই িবদ‘আত কমর্িট িবিভন্নভােব পািলত হেয় থােক। েকউ েকউ এ (মীলাদুন্নাবী) উপলেক্ষ সমেবত হেয়
রাছূলুল্লাহ 1 এর জন্মকািহনী পেড় থােকন িকংবা ওয়া‘য-নাসীহাত এবং িবিভন্ন ধরেনর কব্াসীদাহ, গযল,
কিবতা ইতয্ািদ আবৃিত্ত কের থােকন। েকউ েকউ এ উপলেক্ষ সমেবত েলাকেদর মােঝ েসমাই, িমিষ্ট ও
হালুয়া িবতরণ কের থােকন।
এসব মীলাদ মাহ্িফল েকউ েকউ মাছিজেদ আবার েকউ েকউ িনজ িনজ বািড়েত আেয়াজন কের থােকন।
আবার অেনেক এমনও আেছন যারা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানেক শুধুমাতর্ উপেরাক্ত কাযর্াবলীর মেধয্ই সীমাবদ্ধ
রােখন না, বরং তােত তারা নানা ধরেনর অৈবধ ও হারাম কাজ েযমন- নারী-পুরুেষর সংিমশর্ণ, েঢালতবলা, নাচ-গান, রাছূলুল্লাহ 1 এর কােছ সাহাযয্ পর্াথর্না, তােক আহব্ান করা, তাঁর সাহােযয্ শতর্ুর িবরুেদ্ধ
িবজয় কামনা করা ইতয্ািদ িবিভন্ন রকম িশর্কী ও কুফরী কাজ-কমর্ কের থােক। এই মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান,
তা েযভােবই পালন বা উদযাপন করা েহাক না েকন িকংবা েয েকান উেদ্দেশয্ই করা েহাক না েকন,
ইছলামী শারী‘য়ােত সবর্াবস্থায় এিট িবদ‘আত ও িনিষদ্ধ গিহর্ত কাজ। এিট উত্তম যুেগর অেনক পের
ইছলােমর মেধয্ নব-আিবষ্কৃত একিট কাজ। চতুথর্ িহজরী শতাব্দীেত ফািতব্মী েগােতর্র তথাকিথত দািবদার
(যারা িনেজেদরেক ফািতব্মাহ f এর বংশধর বেল িমথয্া দািব কের) ‘উবায়দী েগােতর্র শী‘আ শাসকগণ
এবং তােদর মেধয্ সবর্পর্থম আল মু‘িয়য িল দব্ীিনল্লাহ নামক শাসক িমশের এই িবদ‘আত পর্বতর্ন কের।
অতঃপর ৬ষ্ঠ িহজরী শতাব্দীর েশষ িদেক অথবা ৭ম িহজরী শতাব্দীর শুরুর িদেক, িবখয্াত ঐিতহািসক
যথাকর্েম ইবনু কাছীর ও ইবনু খালকব্ােনর মেত ইরদীল শহেরর শাসক মুযাফ্ফার আবূ ছা‘ঈদ কুকুবুরী
পুনরায় নব উদয্েম এই িবদ‘আতিট চালু কের। েস পর্িত বছর রাষ্টর্ীয় িবশাল অথর্ বয্য় কের রাবী‘উল
আওয়াল মােস মীলাদুন্নাবী উপলেক্ষ অতয্ন্ত জমকােলা অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করেত থােক। আর এভােবই
এই জঘনয্ িবদ‘আতিট মুছিলম সমােজ বয্াপকভােব ছিড়েয় পেড়।
পূবর্বতর্ী এবং বতর্মান সমেয়র পর্ায় সকল হাকব্কব্ানী ‘উলামােয় িকরাম ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী িকংবা মীলাদুন্নাবী
অনুষ্ঠান পালনেক িনেম্নাক্ত দালীল ও সুস্পষ্ট কারণ সমূেহর িভিত্তেত িবদ‘আত ও হারাম বেল অিভিহত
কেরেছন।
েয সব িবশুদ্ধ দালীল ও সুস্পষ্ট কারেণর িভিত্তেত ‘উলামােয় িকরাম এিটেক িবদ‘আত ও িনিষদ্ধ বা হারাম,
১
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বেলেছন, তন্মেধয্ কেয়কিট হেলা িনম্নরূপ:১) এিট দব্ীেন ইছলােমর মেধয্ নব-আিবষ্কৃত একিট িবষয়। েকননা এর পেক্ষ আল্লাহ 0 েকান পর্মাণ
অবতীণর্ কেরনিন। রাছূলুল্লাহ্ও (1 ) তাঁর কথা, কাজ িকংবা েকানরূপ অনুেমাদন দব্ারা এ কাজিট পর্বতর্ন
কেরনিন। অথচ িতিন হেলন আমােদর অনুসরণীয় ও ইমাম। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ
কেরেছন:১

.عْنُه َفانَتُهوا
َ خُذوُه َوَما َنَهاُكْم
ُ ل َف
ُ سو
ُ َوَما آَتاُكُم الَّر

অথর্াৎ- রাছূল েতামােদরেক যা িকছু িদেয়েছন েতামরা তা অবলমব্ন কেরা, আর যা িকছু েথেক িতিন
েতামােদরেক বারণ কেরেছন তা েথেক িবরত থােকা।

২

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩

.هلل َكِثيًرا
ََّ خَر َوَذَكَر ا
ِ آل
ْ هلل َواْلَيْوَم ا
ََّ جو ا
ُ ن َيْر
َ سَنٌة ِّلَمن َكا
َح
َ سَوٌة
ْ هلل ُأ
َِّ ل ا
ِ سو
ُ ن َلُكْم ِفي َر
َ َلَقْد َكا

অথর্াৎ- িনশ্চয় েতামােদর জনয্ রাছূলুল্লাহ্র মেধয্ রেয়েছ উত্তম-অনুপম আদশর্; যারা আল্লাহ ও েশষ িদবেসর
আশা রােখ এবং আল্লাহ্েক েবিশ েবিশ স্মরণ কের।

৪

রাছূলুল্লাহ্ 1 বেলেছন:৫

.س ِمْنُه َفُهَو َرٌّد
َ ث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْي
َ حَد
ْ ن َأ
ْ َم

অথর্- েয আমােদর এই দব্ীেনর (শারী‘য়ােতর) মেধয্ নতুন িকছু উদ্ভাবন করেব, তাহেল তা হেব পর্তয্াখয্াত।

৬

২) খুলাফােয় রািশদূন এবং রাছূলুল্লাহ 1 এর অনয্ানয্ সাহাবােয় িকরাম 4 েকউই মীলাদুন্নাবী উপলেক্ষ
‘ঈদ উদযাপন িকংবা েকান অনুষ্ঠান বা মাহ্িফেলর আেয়াজন কেরনিন। তাঁরা িনেজরা েযমন কেরনিন
েতমিন অনয্েদরেকও এরূপ িকছু করার আহবান জানানিন। অথচ রাছূেলর (1) পের তাঁরাই িছেলন

১. ٧ -سورة الحشر
২. ছূরা আল হাশ্র- ৭
৩. ٢١ -سورة األحزاب
৪. ছূরা আল আহ্যাব- ২১
৫. ١٧١٨ - صحيح المسلم.٢٦٩٧ -صحيح البخاري
৬. সাহীহ্ বুখারী- ২৬৯৭। সাহীহ্ মুছিলম- ১৭১৮
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সবর্েশর্ষ্ঠ উম্মাত। খুলাফােয় রািশদূন সম্পেকর্ রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:عٍة
َ ل ِبْد
َّ  َوُك،عٌة
َ حَدَثٍة ِبْد
ْ ل ُم
َّ ن ُك
َّ  َفِإ،ألُموِر
ُْ ت ا
ِ حَدَثا
ْ  َوِإَّياُكْم َوُم،جِذ
ِ عَلْيَها ِبالَّنَوا
َ ضوا
ُّ ع
َ ،ن َبْعِدي
ْ ن ِم
َ شِدي
ِ خَلَفاِء الَّرا
ُ سَّنِة اْل
ُ سَّنِتي َو
ُ عَلْيُكْم ِب
َ
৭

.الَلٌة
َض
َ

অথর্- েতামােদর উপর আবশয্কীয় হেলা আমার ছুন্নাত এবং আমার পের খুলাফােয় রািশদীেনর ছুন্নাত
অবলমব্ন করা, েতামরা এেক মািড় দাঁত িদেয় কামেড় ধেরা (শক্ত কের অ◌া◌ঁকেড় ধেরা) এবং েতামরা নবআিবষ্কৃত িবষয়াদী হেত সাবধান েথেকা! েকননা পর্িতিট নব-আিবষ্কৃত িবষয়ই হেলা িবদ‘আত আর পর্িতিট
িবদ‘আতই হেলা পথভর্ষ্টতা।

৮

৩) মীলাদুন্নাবী উপলেক্ষ ‘ঈদ উদযাপন বা অনুষ্ঠান পালন করা- এিট হেলা িবপথগামী পথভর্ষ্টেদর পর্বিতর্ত
একিট পর্থা। েযমন আমরা পর্বেন্ধর শুরুেতই েজেনিছ েয, আনুষ্ঠািনকভােব মীলাদুন্নাবী পালেনর পর্থা
সবর্পর্থম চতুথর্ িহজরী শতাব্দীেত ফািতব্মী ‘উবায়দী শী‘আ শাসকগণ পর্বতর্ন কেরিছল।
সুতরাং িবেবকসম্পন্ন েকান মুছলমান িক কখেনা রাছূলুল্লাহ 1 এর ছুন্নােতর িবেরািধতা করেত পাের এবং
শী‘আ-রািফযীেদর পর্বিতর্ত পথ ও পর্থা অনুসরণ করেত পাের? অবশয্ই না।
৪) আল্লাহ 0 দব্ীেন ইছলামেক পিরপূণর্ ও সুসম্পন্ন কের িদেয়েছন। েকব্ারআেন কারীেম িতিন ইরশাদ
কেরেছন:৯

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم
ُ اْلَيْوَم َأْكَمْل

অথর্াৎ- আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর দব্ীন পিরপূণর্ কের িদলাম এবং েতামােদর উপর আমার
িন‘মাত সুসম্পন্ন কের িদলাম এবং ইছলামেক দব্ীন িহেসেব েতামােদর জনয্ মেনানীত কের িদলাম।

১০

রাছূলুল্লাহ 1 আল্লাহ্র এই দব্ীনেক অতয্ন্ত সুস্পষ্টভােব মানবজািতর িনকট েপৗঁেছ িদেয়েছন। মানুষেক
জান্নােতর িনকটবতর্ী করেব এবং জাহান্নাম েথেক দূের সিরেয় রাখেব এমন পর্েতয্কিট িবষয় িতিন তাঁর
উম্মাতেক অতয্ন্ত পিরষ্কারভােব জািনেয় েগেছন। েমাটকথা, উম্মােতর জনয্ কলয্াণকর এমন েকান িবষয়
েনই েয সম্পেকর্ িতিন (রাছূলুল্লাহ 1) তাঁর উম্মাতেক অবিহত কেরনিন এবং উম্মােতর জনয্ অকলয্াণকর
বা অিনষ্টকর এমন েকান িবষয় েনই েয সম্পেকর্ িতিন উম্মাতেক সতকর্ কেরনিন।
৭.  جامع ترمذي,سنن ابي داؤد
৮. ছুনানু আবী দাঊদ জােম‘ িতরিমযী
৯. ٣ -سورة المائدة
১০. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৩
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আমােদর নাবী িছেলন আল্লাহ্র (0) েপর্িরত সবর্েশর্ষ্ঠ ও সবর্েশষ নাবী। মানবজািতর কােছ আল্লাহ্র বাতর্া
েপৗঁেছ েদয়ার এবং আল্লাহ্র বান্দাহ্েদরেক নাসীহাত পর্দােনর েক্ষেতর্ সকল নাবী-রাছূেলর (m) মেধয্
িতিন িছেলন সবর্েশর্ষ্ঠ ও সেবর্াত্তম। যিদ মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান বা ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী পালন করা এমন েকান
দব্ীনী কাজ বা ‘ইবাদাত হেতা- েযটােক আল্লাহ b পছন্দ কেরন এবং যদব্ারা আল্লাহ্র (0) সন্তুিষ্ট অজর্ন
করা যায়, তাহেল অবশয্ই রাছূলুল্লাহ 1 সব্ীয় উম্মাতেক তা জািনেয় িদেতন অথবা িতিন তাঁর জীবদ্দশায়
িনেজ এ কাজিট করেতন। িকন্তু িতিন িনেজ এরূপ কেরেছন িকংবা উম্মাতেক তা করেত বেলেছন মেমর্
আেদৗ েকান পর্মাণ েনই। অথচ রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১১

.شَّر َما َيْعَلُمُه َلُهْم
َ  َوُيْنِذَرُهْم،خْيِر َما َيْعَلُمُه َلُهْم
َ عَلى
َ ل ُأَّمَتُه
َّ ن َيُد
ْ عَلْيِه َأ
َ حًّقا
َ ن
َ ال َكا
َّ ي َقْبِلي ِإ
ٌّ ن َنِب
ْ ِإَّنُه َلْم َيُك

অথর্- আমার পূেবর্ যেতা নাবী িছেলন, তােদর পর্েতয্েকর উপরই ওয়ািজব িছল যেতা িকছু তােদর (িনজ িনজ
উম্মােতর) জনয্ মঙ্গলজনক বা কলয্াণকর িহেসেব জােনন েসসব িবষেয় তােদরেক পথ-িনেদর্শ েদয়া, আর
যেতা িকছু তােদর জনয্ অকলয্াণকর বেল জােনন েসসব িবষেয় তােদরেক সতকর্ ও সাবধান করা।

১২

৫) দব্ীেন ইছলােম এ ধরেনর মীলাদ বা জন্মিদবস পালেনর িবদ‘আতী পর্থা পর্বতর্েনর দব্ারা পর্থমতঃ এ
কথাই বুঝা যায় েয, আল্লাহ 0 এই উম্মােতর জনয্ দব্ীেন ইছলামেক পিরপূণর্ কের েদনিন বরং তা
অসম্পূণর্ রেয় েগেছ। তাই তা সম্পূণর্ করার জনয্ নতুন িকছু করার পর্েয়াজন।
িদব্তীয়তঃ দব্ীেনর মেধয্ েকান িবদ‘আতী পন্থা পর্বতর্েনর দব্ারা বুঝা যায় েয, রাছূলুল্লাহ 1 এই উম্মােতর
কলয্ােণর জনয্ যা িকছু পর্েয়াজন ও পর্াপয্ িছল তা িতিন পুেরাপুির ও যথাযথভােব তােদর িনকট েপৗঁেছ
েদনিন। তাই পরবতর্ীেত এইসব িবদ‘আতীগণ শারী‘য়ােতর মেধয্ নতুন িকছু িবষয় (িবদ‘আত) পর্বতর্ন ও
সংেযাজন কের িদেয় উম্মােতর েসই দব্ীনী পর্েয়াজনটুকু পূরণ কের িদেয়েছ। (এসব জঘণয্ কথা-বাতর্া ও
ধয্ান ধারণা েথেক আমরা আল্লাহ্র িনকট আশর্য় পর্াথর্না করিছ।
তােদর ধারণা হেলা েয, এরূপ কােজর দব্ারা তারা আল্লাহ্র ৈনকটয্ লাভ করেত পারেব। অথচ পর্কৃতপেক্ষ
এরূপ েকান কাজ করার অনুমিত আল্লাহ 0 তােদরেক েদনিন। শুধু তাই নয় বরং এর দব্ারা পর্কারান্তের
তারা একিদেক েযমন আল্লাহ্র উপর অিভেযাগ আেরাপ করেছ, অপরিদেক একথাই বলেছ েয, রাছূলুল্লাহ
1 তাঁর উপর অিপর্ত দািয়তব্ যথাযথভােব আদায় কেরনিন। বরং িতিন আল্লাহ 7 পর্দত্ত িরছালােতর
আমানাত িখয়ানাত কেরেছন। ছুবহানাল্লাহ! এরূপ ধারণা আল্লাহ b ও তাঁর রাছূেলর (1) উপর অপবাদ
আেরাপ ও জঘনয্ িমথয্াচার ৈব িকছু নয়। আল্লাহ 0 ও তাঁর রাছূল 1 এরূপ অিভেযাগ ও অপবাদ
১১. ١٨٤٤ -صحيح مسلم
১২. সাহীহ্ মুছিলম- ১৮৪৪
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েথেক সম্পূণর্ মুক্ত ও পুতঃপিবতর্।
েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 অতয্ন্ত স্পষ্টভােব েঘাষণা কেরেছন েয, িতিন তাঁর দব্ীনেক পিরপূণর্ কের
িদেয়েছন এবং বান্দাহ্গেণর উপর তাঁর এই িন‘মাত সুসম্পন্ন কের িদেয়েছন।
িবদায় হােজ্জর ভাষেণ রাছূলুল্লাহ 1 উপিস্থত সাহাবােয় িকরামেক (4) সাক্ষী েরেখ অতয্ন্ত স্পষ্টভােব
জািনেয় েগেছন েয, আল্লাহ্র পক্ষ হেত তাঁর পর্িত যা িকছু নািযল হেয়িছল, েস সবই িতিন উম্মােতর িনকট
যথাযথভােব েপৗিছেয় িদেয়েছন; েকান িকছুই িতিন অবিশষ্ট বা অসম্পূণর্ রােখনিন।
৬) িবদ‘আত বজর্ন করার ও িবদ‘আত েথেক সতকর্ ও সাবধান থাকার িবষেয় এবং সবর্েক্ষেতর্ রাছূলুল্লাহ
1 এর অনুসরণ করার, কথায় কােজ বা ‘আমােল তাঁর িবেরািধতা না করার িবষেয় েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত
েযসব সুস্পষ্ট দালীল রেয়েছ, েসসব দালীেলর িভিত্তেত হাকব্কব্ানী ‘উলামােয় িকরাম মীলাদ তথা জন্মিদন বা
জন্মবািষর্কী উপলেক্ষ েকানরূপ অনুষ্ঠান আেয়াজন বা ‘ঈদ উদযাপনেক অতয্ন্ত স্পষ্টভােব িবদ‘আত বেল
অিভিহত কেরেছন।
৭) মীলাদুন্নাবী পালেনর দব্ারা রাছূেলর (1) পর্িত আেদৗ েকান ভােলাবাসা পর্দিশর্ত হয় না। রাছূলুল্লাহ 1
এর যথাযথ অনুসরণ, তাঁর ছুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমাল এবং তাঁর পর্িত পূণর্ আনুগেতয্র মাধয্েমই পর্কৃত অেথর্
রাছূলুল্লাহ 1 এর পর্িত সিতয্কার ভােলাবাসা পর্দিশর্ত হেয় থােক।
(সিতয্কার অেথর্ েয যােক ভােলাবােস, েস তার আনুগতয্ কের থােক) {অনুবাদক কতৃক সংেযািজত}
েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩১

.حيٌم
ِ غُفوٌر َّر
َ هلل
ُّ هلل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوا
ُّ حِبْبُكُم ا
ْ هلل َفاَّتِبُعوِني ُي
َّ ن ا
َ حُّبو
ِ ل ِإن ُكنُتْم ُت
ْ ُق

অথর্াৎ:- (েহ নাবী) আপিন বলুন! যিদ েতামরা আল্লাহ্েক ভােলাবাস তাহেল আমােক অনুসরণ কেরাআল্লাহ েতামািদগেক ভােলাবাসেবন এবং েতামােদর জনয্ েতামােদর পাপসমূহ ক্ষমা কের িদেবন, আর
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪

৮) ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী উদযাপন িকংবা জন্মিদবস পালেনর মেধয্ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেদর ‘ঈদ বা বড়িদন
পালেনর সােথ িমল তথা সামঞ্জসয্ রেয়েছ। এর দব্ারা ‘আমাল বা কেমর্ তােদর (ইয়াহুদী-নাসারােদর)
সাদৃশয্ ধারণ করা হয়। অথচ আমােদরেক (মুছলমানেদরেক) তােদর (ইয়াহুদী-নাসারােদর) সাদৃশয্ ধারণ
১৩. ٣١-سورة آل عمران
১৪. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৩১
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করেত এবং তােদর অনুসরণ করেত িনেষধ করা হেয়েছ।
((এ িবষেয় িবস্তািরত জানেত ইমাম ইবনু তাইিময়াহ রািহমাহুল্লাহ এর “ইকব্িতযাউস্ িসরািতব্ল মুছতাকব্ীম
িল মুখালাফািত আসহািবল জাহীম” গর্েন্থর; িবেশষ কের ২/৬১৪-৬১৫ নং পৃষ্ঠা দু’িট পড়ুন। আেরা েদখুন!
ইবনুল কব্ািয়য্ম রািহমাহুল্লাহ সংকিলত গর্ন্থ “যাদুল মা‘আদ”- ১/৯৫))
৯) ইছলামী শারী‘য়ােতর অনয্তম একিট মূলনীিত হেলা- মানুেষর মােঝ িবেরাধপূণর্ িবষেয় ফায়সালার জনয্
আল্লাহ্র (7) িকতাব; েকব্ারআেন কারীম ও রাছূলুল্লাহ 1 এর ছুন্নাহ্র কােছ িফের যাওয়া। েকব্ারআেন
কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:َ ل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنو
ن
ِ سو
ُ هلل َوالَّر
ِّ يٍء َفُرُّدوُه ِإَلى ا
ْ ش
َ عُتْم ِفي
ْ ألْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَز
َ ل َوُأْوِلي ا
َ سو
ُ طيُعوْا الَّر
ِ هلل َوَأ
َّ طيُعوْا ا
ِ ن آَمُنوْا َأ
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي
৫১

.ال
ً ن َتْأِوي
ُس
َح
ْ خْيٌر َوَأ
َ ك
َ خِر َذِل
ِ هلل َواْلَيْوِم اآل
ِّ ِبا

অথর্াৎ:- েহ ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র িনেদর্শ মানয্ কেরা, আনুগতয্ কেরা রাছূেলর এবং েতামােদর মেধয্ যারা
িবচারক তােদর। তারপর েতামরা যিদ েকান িবষেয় িববােদ িলপ্ত হেয় যাও, তাহেল িবষয়িট আল্লাহ ও
রাছূেলর িদেক পর্তয্পর্ণ কেরা- যিদ েতামরা আল্লাহ ও িকব্য়ামাত িদবেস িবশব্াসী হেয় থােকা। আর এটাই
কলয্াণকর এবং পর্তয্পর্েণর জনয্ উত্তম।

১৬

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭১

.ب
ُ ت َوِإَلْيِه ُأِني
ُ عَلْيِه َتَوَّكْل
َ هلل َرِّبي
َُّ هلل َذِلُكُم ا
َِّ حْكُمُه ِإَلى ا
ُ يٍء َف
ْ ش
َ خَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن
ْ َوَما ا

অথর্াৎ:- েতামরা েয িবষেয়ই মতেভদ কেরা, তার ফায়সালা আল্লাহ্র কােছ।

১৮

েকব্ারআেন কারীেমর উপেরাক্ত িনেদর্েশর পিরেপর্িক্ষেত েয েকউ মীলাদ পালেনর িবষয়িট ফায়সালার জনয্
আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর কােছ পর্তয্পর্ণ করেব অথর্াৎ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র কােছ িনেয় যােব, তখন েস
েদখেত পােব েয, আল্লাহ 0 তাঁর নাবীর অনুসরণ ও আনুগেতয্র িনেদর্শ িদেয়েছন। িতিন ইরশাদ
কেরেছন:৯১

.ب
ِ شِديُد اْلِعَقا
َ هلل
ََّ ن ا
َّ هلل ِإ
ََّ عْنُه َفانَتُهوا َواَّتُقوا ا
َ خُذوُه َوَما َنَهاُكْم
ُ ل َف
ُ سو
ُ َما آَتاُكُم الَّر

১৫. ٥٩ -سورة النساء
১৬. ছূরা আন্ িনছা- ৫৯
১৭. ١٠ -سورة الشورى
১৮. ছূরা আশ্শুরা-১০
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অথর্াৎ- রাছূল েতামােদরেক যা েদন েতামরা তা গর্হণ কেরা এবং যা িকছু হেত েতামােদর িনেষধ কেরন তা
েথেক িবরত থােকা।

২০

েস বয্িক্ত আেরা েদখেত পােব, েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 অতয্ন্ত স্পষ্টভােব জািনেয় িদেয়েছন েয,
িতিন দব্ীেন ইছলামেক পিরপূণর্ কের িদেয়েছন (তােত েকানরূপ অসম্পূণর্তা েনই এবং িতিন তাঁর এই মহান
িন‘মাহ (মানুেষর জীবন-িবধান ও সিঠক পথ-িনেদর্িশকা) সুসম্পন্ন কের িদেয়েছন।
অথচ েকব্ারআেন কারীেমর েকাথাও মীলাদ বা মীলাদুন্নাবী পালন করার েকান িনেদর্শ েদয়া হয়িন।
এমিনভােব েস বয্িক্ত আেরা েদখেত পােব েয, রাছূলুল্লাহ 1 তাঁর িনেজর িকংবা অনয্ কােরা জন্মিদন বা
জন্ম বািষর্কী উপলেক্ষ ‘ঈদ িকংবা েকানরূপ অনুষ্ঠান পালন করার েকানরকম িনেদর্শ পর্দান কেরনিন।
সাহাবােয় িকরামও এ রকম িকছু কেরনিন। সুতরাং এেত কের স্পষ্টভােব জানা ও বুঝা যায় েয, মীলাদ বা
মীলাদুন্নাবী পালন করা দব্ীেনর অন্তভুর্ক্ত বা শারী‘য়াত সম্মত েকান কাজ নয়, বরং এটা হেলা দব্ীেনর মেধয্
নব আিবষ্কৃত একিট িবদ‘আত ও হারাম কাজ।
১০) তেব কােরা ইচ্ছা হেল েস েসামবার িদন েরাযা রাখেত পাের। েকননা একদা রাছূলু◌্লাহ-েক (1)
েসামবার িদন েরাযা পালন সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বেলন:১২

.ي ِفيِه
َّ عَل
َ ل
َ ت – َأْو ُأْنِز
ُ  َوَيْوٌم ُبِعْث،ت ِفيِه
ُ ك َيْوٌم ُوِلْد
َ َذا

অথর্- এটা (েসামবার) হেলা েসই িদন েযিদন আিম জন্মলাভ কেরিছ, এবং এই িদেনই আমােক রাছূল
িহসােব পাঠােনা হেয়েছ অথবা এই িদেন আমার পর্িত অহী (েকব্ারআন) নািযল হেয়েছ।

২২

সুতরাং শারী‘য়ােতর িবধান হেলা- েসামবার িদন নাফ্ল েরাযা পালেনর মাধয্েম রাছূলুল্লাহ 1 এর
অনুসরণ করা, তাঁর পর্িত ভােলাবাসা পর্দশর্ন করা এবং েকান অবস্থােতই মীলাদ মাহ্িফল বা ‘ঈেদ
মীলাদুন্নাবী ইতয্ািদ িবদ‘আতী কমর্কান্ড না করা।
১১) মীলাদ মাহ্িফল বা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন িকংবা ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী উদযাপন উপলেক্ষ অেনক
রকম শারী‘য়াত িবেরাধী কমর্কান্ড সংঘিটত হেয় থােক। তন্মেধয্ মাতর্ দু-িতনিট িনেম্ন উেল্লখ করা হেলা:-

১৯. ٧ -سورة الحشر
২০. ছূরা আল হাশ্র-৭
২১. صحيح مسلم
২২. সাহীহ্ মুছিলম
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(ক) মীলাদ মাহ্িফলগুেলােত েযসব কব্াসীদাহ্-গজল, না‘েত রাছূল ইতয্াদী পাঠ করা হয়, েসসেবর
েবিশরভােগর মেধয্ িশরকী শব্দ, বাকয্ ও কথা-বাতর্া বয্বহার করা হয়। তাছাড়া ওগুেলােত রাছূলুল্লাহ 1
এর পর্শংসায় মারাত্মক অিতরঞ্জন ও সীমালংঘন করা হেয় থােক। অথচ এসব িবষয় েথেক রাছূলুল্লাহ 1
কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলেছন:৩২

.سوُلُه
ُ  َوَر،هلل
َِّ عْبُد ا
َ  َفُقوُلوا،عْبُدُه
َ  َفِإَّنَما َأَنا،ن َمْرَيَم
َ صاَرى اْب
َ ت الَّن
ْ طَر
ْ  َكَما َأ،طُروِني
ْ ال ُت
َ

অথর্- আমার পর্শংসায় অিতরঞ্জন কেরা না েযভােব নাসারাগণ মারইয়াম পুেতর্র (‘ঈছা ইবনু মারইয়াম- এর)
পর্শংসায় অিতরঞ্জন কেরিছল। আিম েতা েকবল তাঁর (আল্লাহ্র) বান্দাহ্ হই, অতএব েতামরা (আমােক)
বেলা- “আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাছুল”।

২৪

খ) অিধকাংশ মীলাদ মাহ্িফলগুেলােত িবিভন্ন রকেমর হারাম কমর্-কান্ড সংঘিটত হেয় থােক। েযমন- তােত
নারী-পুরূেষর সংিমশর্ণ, গান-বাজনা, েনশাজাতীয় দর্বয্ (মদ, গাজা ইতয্ািদ) পান করা হেয় থােক। কখেনা
এসব মাহ্িফেল রাছূলুল্লাহ্ 1 িকংবা অনয্ েকান অলী-আউিলয়া এর িনকট আশর্য় বা সাহাযয্ পর্াথর্নার
মাধয্েম িশর্েক আকবার করা হয়। েসখােন েকব্ারআেন কারীম িতলাওয়া◌্েতর মাজিলেছ িবিড়-িসগােরট
পান করা হয়, েযিট মুলত: েকব্ারআন অবমাননার শািমল। অনথর্ক কােজ িবপুল পিরমান টাকা-পয়সা
অপবয্য় ও অপচয় করা হয়। মীলাদুন্নাবী উদযাপেনর িদনগুেলােত িবিভন্ন মাছিজেদ উচ্চসব্ের-সমসব্ের তােল
তাল িমিলেয়, েকাথাও েকাথাও েদখা যায় হােত েজাের েজাের তািল বািজেয় নানারকম িবকৃত (িবদ‘আতী)
বােনায়াট িযকর-আযকােরর আেয়াজন করা হয়।
অথচ উপেরাক্ত কাযর্কলাপ েয আেদৗ শারী‘য়াত সম্মত নয় বরং তা হারাম তথা িনিষদ্ধ- েস বয্াপাের সকল
হাকব্ানী ‘উলামােয় িকরাম একমত; এ িবষেয় তােদর কােরা েকান িদব্মত েনই।

২৫

গ) অেনক জায়গায় মীলাদুন্নাবী মাহ্িফেল আেরকিট জঘনয্ কাজ করা হেয় থােক, আর তা হেলা- রাছূলুল্লাহ
1 এর জন্মবৃত্তান্ত আেলাচনার সময় তাঁর সম্মােন দাঁিড়েয় যাওয়া। যারা এভােব দাঁিড়েয় যান বা িকব্য়াম
কেরন, তােদর ধারণা বা িবশব্াস হেলা- রাছূলুল্লাহ 1 তােদর এই মাহ্িফল বা মাজিলেছ এেস উপিস্থত
হন। আর তাই তারা তাঁেক সব্াগত ও শর্দ্ধা জানােত দািড়েয় যান। অথচ তােদর এই িবশব্াসিট হেলা অতয্ন্ত
জঘনয্ একিট ‘আকব্ীদাহ্-িবশব্াস। েকননা মৃতুয্র পর িকব্য়ামােতর আগ পযর্ন্ত রাছূলুল্লাহ্ 1 সব্ীয় কব্বর েথেক
েবর হেবন না, েকান েলােকর সােথ েযাগােযাগ করেবন না এবং মানুেষর েকান মাহ্িফল, মাজিলছ বা
সেম্মলেন উপিস্থত হেবন না। িতিন িকব্য়ামাত পযর্ন্ত সব্ীয় কব্বেরই অবস্থান করেবন। আর তাঁর মুবারাক রূহ্
২৩. ٣٤٤٥ -رواه البخاري
২৪. সাহীহ্ বুখারী- ৩৪৪৫
২৫. েদখুন! আল ইবদা‘ ফী মাযা-র্িরল ইবিতদা‘-িলশ্ শাইখ ‘আলী মাহফুয
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তাঁর মহান পর্িতপালক আল্লাহর িনকট আ‘লা ‘ইিল্লয়য্ীেন দারুল কারামাহ্ বা সম্মািনত গৃেহ রেয়েছ।

২৬

েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭২

.ن
َ  ُثَّم ِإَّنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثو. ن
َ ك َلَمِّيُتو
َ ُثَّم ِإَّنُكْم َبْعَد َذِل

অথর্াৎ:- এরপর অবশয্ই েতামরা মৃতুয্বরণ করেব। অতঃপর িকব্য়ামােতর িদন েতামরা পূনরুিত্থত হেব।

২৮

রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৯২

.شَّفٍع
َ ل ُم
ُ شاِفٍع َوَأَّو
َ ل
ُ  َوَأَّو،عْنُه اْلَقْبُر
َ ق
ُّ ش
َ ن َيْن
ْ ل َم
ُ  َوَأَّو،سِّيُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة
َ َأَنا

অথর্- আিম িকব্য়ামােতর িদেন আদম-সন্তােনর েনতা থাকব। আমার কব্বরই সবর্পর্থম িবদীণর্ হেব (আিমই
সবর্পর্থম কব্বর েথেক উিত্থত হেবা)। আিমই হেবা পর্থম সুপািরশকারী এবং সবর্ােগর্ আমার সুপািরশই গৃহীত
হেব।

৩০

উপেরাক্ত আয়াত, হাদীছ এবং এর সমাথর্ক আেরা েযসব আয়াত ও হাদীছ রেয়েছ- সবগুেলাই পর্মাণ কের
েয, রাছূলুল্লাহ 1 এবং অনয্ানয্ সকল মৃত বয্িক্ত িকব্য়ামােতর িদন িনজ িনজ কব্াব্র েথেক েবর হেবন।
েকান অবস্থােতই এর আেগ নয়। এমনিক রাছূলুল্লাহ্ও (1) ঐিদনই কব্াব্র েথেক েবর হেবন, পর্থেম তাঁর
কব্াব্র-ই িবদীণর্ হেব এবং িতিনই সবর্পর্থম কব্াব্র েথেক উঠেবন।
আশ্ শাইখ আল ‘আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনু বায o বেলেছন েয, উপেরাক্ত িবষেয় (সকল কােলর
সকল যুেগর) সকল ‘উলামােয় িকরােমর ঐকমতয্ রেয়েছ। এ সম্পেকর্ তােদর কােরা েকান িদব্মত েনই।

৩১

উপেরাক্ত কারণ ও দালীল-পর্মােণর িভিত্তেত সুদৃঢ়ভােব পর্মািণত হয় েয, রাছূলুল্লাহ 1 এর জন্মিদন বা
২৬. েদখুন! আত্তাহযীর িমনাল িবদ‘িয়- িলল ‘আল্লামা আব্দুল ‘আযীয ইবনু বায
২৭. ١٦-١٥ -سورة المؤمنون
২৮. ছূরা আল মু’িমনূন- ১৫-১৬
২৯. ٢٢٧٨ -صحيح مسلم
৩০. সাহীহ্ মুছিলম- ২২৭৮
৩১. েদখুন! আত্ তাহ্যীর িমনাল িবদ‘িয়- িলশ্ শাইখ আল ‘আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনু বায, পৃষ্ঠা নং ৭-১৪। আল ইবদা‘ ফী
মাযারিরল ইবিতদা‘- িলশ্ শাইখ ‘আলী মাহ্ফুয, পৃষ্ঠা নং-২৫০-২৫৮। আত্তাবার্রুক ওয়া আনওয়া‘উহু- িলশ্ শাইখ ড. নািসর
ইবনু ‘আিব্দর রাহ্মান আল জুদাই‘, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৮-৩৭৩। তামব্ীহু উিলল আবসার ইলা কামািলদ্ দব্ীন ওয়ামা িফল িবদ‘িয় িমন
আখতব্ার- িলশ্ শাইখ ড. সািলহ্ আছ্ ছুহাইমী, পৃষ্ঠা নং-২২৮-২৫০
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জন্মবািষর্কী আনুষ্ঠািনকভােব িকংবা িবেশষভােব পালন করা িকংবা ‘ঈেদ মীলাদুন্নাবী পালন বা উদযাপন
করা দব্ীেন ইছলােম নব-আিবষ্কৃত একিট িবদ‘আত ও শারী‘য়াত বিহভূর্ত কাজ- যা অবশয্ই বজর্নীয়।
সূতর্: নুরুছ্ ছুন্নাহ ওয়া যুলুমাতুল িবদ‘আহ

১০

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

