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প্রশ্ন: আমার একক্তট কক্তিি প্রশ্ন, আমার শযাক্তলকা ইদািীং ক্তবতে করতব, ক্তকন্তু সম্ভাবয বতরর প্রকৃক্তে সম্পতকে মস 

শক্তিে। আক্তম স্পষ্ট কতরই বলক্তি, মস আমাতক ক্তিজ্ঞাসা কতরতি: মীলাদতক কক্তিিভাতব সমর্েিকারী অর্বা 

মীলাদুন্নবীর মাহক্তিল আতোিিকারী বযক্তির সাতর্ ক্তবতে ক্তক ববধ? আক্তম িাক্তি ময, ইসলাতম এ কািক্তট ক্তবদ‘আে। 

ক্তকন্তু আমার সতেহ, মীলাদুন্নবী উদযাপিকারী বযক্তির সাতর্ একিি মুসক্তলম িারীর ক্তবতে কীভাতব হতে পাতর! 

কারণ, মযসব শহতর এ মীলাদ পালি করা হে, োরা এটাতক ইবাদাতের িযােই পালি কতর। এখাতি মলাকতদর 

আহ্বাি করা হে, কেক হাদীস পতে মশািাতিা হে, গাি-বািিা হে এবং প্রার্েিা করা হে। মলাতকরা মূলে মদতখ 

ও গাি গাে! আমার প্রশ্ন হতে এসব কতমে ক্তিতোক্তিে বযক্তির সাতর্ মুসক্তলম িারীর ক্তবতে ক্তক ববধ? এর মেতেও 

কক্তিি প্রশ্ন (আক্তম যা প্রকাশ করতেও সতিাে মবাধ করক্তি) এ ক্তবদ‘আেী ক্তক মুসক্তলম ক্তহতসতব গণয হতব? 

উত্তর: আল-হামদুক্তলল্লাহ 

ঈতদ মীলাদুন্নবী বা এ িােীে ক্তবদ‘আেী কাি যারা কতর, োতদর আমল ও কমেকাতের ক্তভন্নোর িযাে োতদর 

হুকুমও ক্তভন্ন, যক্তদও মীলাদুন্নবী ক্তবদ‘আে। এ ধরতণর মীলাদ আতোিকতদর পাতপর ধরণ ও ইসলাম ক্তবতরাধী 

কমেকাতের কারতণ এরা ক্তবক্তভন্ন ভাতগ ক্তবভি। কখতিা এতদর ক্তবষেগুতলা ক্তশকে পযে্ত  মপ তি এবং োতদরতক দীি 

মর্তক মবর কতর মদে, যক্তদ এসব উৎসতব ক্তিক্তদেষ্ট মকাতিা কুিুরী করা হে, মযমি আল্লাহ বযেীে কাতরা ক্তিকট 

প্রার্েিা করা অর্বা আল্লাহর রুবুক্তবেযাতের ক্তসিাে দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওোসাল্লামতক ক্তবতশক্তষে করা 

অর্বা এরূপ মকাতিা ক্তশতকে ক্তলপ্ত হওো। আর যক্তদ ক্তবষেগুতলা এ পযোতে িা মপ তি, োহতল এরা িাতসক, কাতির 

িে। আবার এতদর িাতসক্তকর স্তর ক্তবদ‘আে ও ইসলাক্তম ক্তবতরাধী কমেকাে ক্তহতসতব পৃর্ক ও আলাদা। 

আর এসব অিুষ্ঠাতি অংশগ্রহণকারী বযক্তির অবস্থার ক্তভন্নো ক্তহতসতব োর হুকুমও ক্তভন্ন হতব। যক্তদ কুিুরীতে ক্তলপ্ত 

হে, োহতল মকাতিা অবস্থাতেই োর সাতর্ ক্তবতে ববধ হতব িা। আল্লাহ ো‘আলা বতলি,  

كِيَااتُنِكُحوا ااَوَلا﴿ ۡؤِمن ااَولََعۡبد اايُۡؤِمُنوا  ااَحَّتىااٱلُۡمۡۡشِ ناَخۡي اامُّ ِ ۡۡشِك اام  ۡعَجَبُكۡم ااَولَوۡاامُّ
َ

 [٢٢٢: ابلقرة] ﴾أ

“আর মুশক্তরক পুরুষতদর সাতর্ ক্তবতে ক্তদতো িা, যেক্ষণ িা োরা ঈমাি আতি। আর একিি মুক্তমি দাস একিি 

মুশক্তরক পুরুতষর মেতে উত্তম, যক্তদও মস মোমাতদরতক মুগ্ধ কতর”। [সূরা আর-বাকারা, আোে: ২২১] এমোবস্থাে 

োর সাতর্ ক্তবতের আকদও সম্পন্ন হতব িা। এ বযাপাতর আতলমগণ একমে। 

আর যক্তদ ক্তবদ‘আেীর ক্তবদ‘আে কুিুরী পযে্ত  িা মপ তি, েবুও আতলমগণ ক্তবদ‘আেীতদর সাতর্ ক্তববাতহর সম্পকে 

কাতেম করা মর্তক কতিারভাতব সেকে কতরতিি। 

ইমাম মাতলক রহ. বতলতিি : ক্তবদ‘আেীতদর ক্তিকট মমতে ক্তবতে মদওো যাতব িা, আর িা োতদর মমতে ক্তবতে করা 

যাতব, োতদর ওপর সালামও মদওো যাতব িা। (আল-মুদাওোিাহ: ১/৮৪) অিুরূপ কর্া ইমাম আহমদ ইবি হাম্বলও 

বতলতিি। 
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োর ইমামগণ রহ. বতলতিি, ক্তববাতহর মক্ষতে দীক্তি ক্তবষতে কুিু ের্া সমো র্াকা িরুক্তর। মকাতিা িাতসক পুরুষ 

একিি সক্তিক দীিদার িারীর কুিু ও সমাি হতে পাতর িা। আল্লাহ ো‘আলা বতলি, 

َفَمن﴿
َ

 [٢١: السجدة] ﴾١٨ايَۡسَتوُۥنَااَلااَفاِسٗقا ااََكنَااَكَمناُمۡؤِمٗنااََكنَااأ

“ময বযক্তি মুক্তমি মস ক্তক িাক্তসক বযক্তির মতো? োরা সমাি িে”। [সূরা আস-সািদাহ, আোে: ১৮] 

এতে সতেহ মিই ময, দীতির মতধয ক্তবদ‘আে কক্তিি ক্তিসক। দীতির বযাপাতর কুিু ও সমোর অর্ে: আকদ পক্তরপূণে 

হওোর পর যক্তদ িারীর ক্তিকট অর্বা োর অক্তভভাবতকর ক্তিকট প্রকাশ পাে ময, মিতল িাক্তসক, োহতল োরা ক্তবতে 

ভতের দাক্তব িািাতে পারতব। হযাাঁ, োরা যক্তদ দাক্তব েযাগ কতর সন্তুক্তষ্ট প্রকাশ কতর, োহতল ক্তবতে শুদ্ধ। 

োই এ িােীে ক্তবতে মর্তক সেকে র্াকাই মেে, ক্তবতশষ কতর কেৃেত্ব মযতহেু পুরুতষর হাতে, অতিক সমে মস স্ত্রীতক 

মকাণিাসা কতর ক্তবদ‘আতে ক্তলপ্ত হতে বাধয করতে পাতর অর্বা কেক ক্তবষতে সুন্নতের মখলাি করার িিয োপ 

প্রতোগ করতে পাতর। আর স্ত ািতদর ক্তবষেক্তট আরও ভোিক, খুব সম্ভব মস োতদরতক ক্তবদ‘আতের দীক্ষার ওপর 

অিুশীলি করাতব, িতল আহতল সুন্নতের ক্তবতরাধী হতে োরা মবতে উিতব। আর এতেই ক্তবপক্তত্ত সক্তিক অিুসারীতদর 

িিয, যারা আহতল সুন্নে ওোল িামা‘আতের অিুসরণ কতর। 

মমাদ্দাকর্া: মকাতিা মুসক্তলম পুরুতষর মমতেতক ক্তবদ‘আেীতদর ক্তিকট ক্তবতে মদওো মাকরুতহ োহক্তরমী। কারণ, এর 

িতল অতিক িযাসাতদর িন্ম হে এবং অতিক স্বাতর্ে বযাঘাে ঘতট। আর ময বযক্তি আল্লাহর িিয মকাতিা ক্তিক্তিস েযাগ 

কতর, আল্লাহ োতক োর মেতে উত্তম ক্তিক্তিস দাি কতরি। আল্লাহ ভাতলা িাতিি। 

সমাপ্ত 
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