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মীলাদুন্নবীর মমমি ক্রয় করা 

   

প্রশ্ন: মীলাদুন্নবীর মমমি খাওয়া মক হারাম, মাহমিললর আলের মদন, পলরর মদন এবং মাহমিললর মদন, এ উপললে 

মমমি খমরদ করার মবধান কী? কারণ ইদানীং এর প্রচল দদখমি, আশা করমি উত্তর মদলয় বামধত করলবন। 

উত্তর: আল-হামদুমলল্লাহ 

প্রথমত: মীলাদুন্নবী মবদ‘আত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম অথবা তার দকালনা সাহাবী অথবা দকালনা 

তালবঈ‘ অথবা দকালনা ইমাম দথলক এর প্রচলন করা সাবযস্ত দনই; বরং এর প্রচলন শুরু কলরলি উবাইদী-মশয়া 

সম্প্রদায়, দযরূপ তারা অনযানয মবদ‘আত ও দোমরাহী সৃমি কলরলি। 

মিতীয়ত: েমতকর দকালনা উপাদান না থাকলল মমমি খাওয়া ও দকনা ববধ, যমদ এলত মনমিদ্ধ কলমের প্রমত উৎসাহ না 

থালক অথবা মনমিদ্ধ কলমের প্রচার ও স্থাময়লের কারণ না হয়। 

তলব আমালদর কালি স্পি দয, মীলাদুন্নবীর সময় মমমি খমরদ করা মীলাদুন্নবী প্রচার করা এবং তার প্রমত এক 

ধরলণর সমথেন; বরং প্রকারান্তলর মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়। কারণ, মানুলির অভ্যালস যা পমরণত হয় তাই ঈদ, 

যমদ তালদর অভ্যাস হয় এ মদলন এ ধরলণর খাদয ভ্েণ করা অথবা মীলাদুন্নবী উপললে মমমি বতমর করা, বিলরর 

অনযানয মদন দযরূপ হয় না, তাহলল এ মদলন এ মমমি মবমক্র করা, খাওয়া অথবা হামদয়া দদওয়া এক ধরলণর মীলাদ 

মাহমিল উদযাপন করার শামমল। তাই এ মদলন এসব পমরহার করাই উত্তম। 

এ মবিলয় আপনার দৃমি আকিেণ করমি, ভ্াললাবাসা মদবলসর সালথ সমৃ্পক্ত যাবতীয় বস্তু এবং এ মদবস উদযাপলনর 

মনদশেন লাল রলের মমমি ক্রয় ও হৃদমপলের িমব সম্বমলত মিমনস আদান-প্রদান, ক্রয়-মবক্রয় ও বযবহার সম্পলকে 

‘লািনালয় দালয়মার’ িাতওয়ার প্রমত: “কুরআন-হাদীলসর স্পি দলীল ও উম্মলতর ঐকযমত দয, ইসলালমর ঈদ 

দু’মি: ঈদুল আযহা ও ঈদুল মিতর। এ িাড়া অনযানয ঈদ মবদ‘আত, দহাক না তা দকালনা বযমক্তর সালথ সমৃ্পক্ত 

অথবা দকালনা দললর সালথ সমৃ্পক্ত অথবা দকালনা ঘিনার সালথ সমৃ্পক্ত অথবা অনয দকালনা মিমনলসর সালথ 

সমৃ্পক্ত। দকালনা মুসমললমর পলে এসব ঈদ পালন করা, সমথেন করা, এলত আনন্দ প্রকাশ করা ও দকালনাভ্ালব 

এর সহলযামেতা প্রদান করা ববধ নয়। কারণ, এগুললা আল্লাহর সীমালরখার লঙ্ঘন, আর দয আল্লাহর সীমালঙ্ঘন 

করল দস মনলির ওপরই যুলুম করল। অনুরূপ দয দকালনা মিমনলসর মাধযলম এ ঈদ বা এ ধরলণর অনযানয ঈলদ 

সাহাযয করা হয় তাও হারাম। দযমন, খাওয়া, পান করা, মবমক্র করা, দকনা, বতমর করা, হামদয়া দদওয়া, দপ্ররণ করা 

অথবা প্রচার করা ইতযামদ। কারণ, এসলবর মলধয রলয়লি গুনাহ, অবাধযতা এবং আল্লাহ ও তার রাসূললর 

মবরুদ্ধাচরলণ সহলযামেতা প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বললন, 

َْْتَعاَونُوا ْ﴿ رََْْعَ ِ َْْتَعاَونُوا َْْوَلَْْوٱتلَّۡقَوى  ْْٱۡلبر ثۡمْرََْعَ ْ ْٱۡۡلر َ َْْوٱتَُّقوا َْْوٱۡلُعۡدَو نر َْْإرنَّْْٱللَّ يدُْْٱللَّ  [٢: دةاملائ] ﴾ٱۡلعرَقابرَْْشدر

“সৎকমে ও তাকওয়ায় দতামরা পরস্পলরর সহলযামেতা কর। মন্দকমে ও সীমালঙ্ঘলন পরস্পলরর সহলযামেতা কলরা 

না। আর আল্লাহলক ভ্য় কর। মনশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদালন কল ার”। [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ২] 

আল্লাহ ভ্াললা িালনন। 
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