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প্রশ্ন: আমামদর সবার জনকট পজরজচত মীলাদুন্নবী জবদ‘আত; জকন্তু অমনমকই মীলাদুন্নবী নামম অনুষ্ঠান কমর নবীর 

িন্মানুষ্ঠান পালন করার িনয নে; বরং নবীর িীবন চজরত ও আনুষজিক জবষে আমলাচনার িনয, নবীর িন্ম জদন ও 

তাজরখ মমাতামবক না হমল এ অনুষ্ঠান জক হারাম? মীলাদ নামকরণই জক এ অনুষ্ঠান হারাম হওোর কারণ? অথবা 

মীলাদ শব্দ বা পজরভাষা পজরহার কমর নবীর িীবন চজরত আমলাচনার অনুষ্ঠান জক হারাম? উমল্লখয এ অনুষ্ঠামন 

মলাকমদর খানা পজরমবশন করা হমব। আমার জিজ্ঞাসার কারণ আগামী সপ্তামহর মশমষ রজববার ছুজটর জদমন নতুন 

দুলহানমদর উপলমে ননশ মভামির আমোিন করা হমেমছ, মসখামন মযমহতু মলামকর সমাগম হমব, তাই এর 

আমোিকরা ননশ মভামির পর মসজিমদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লামমর িীবন চজরত আমলাচনার বযবস্থা 

কমরমছ; জকন্তু তার নামকরণ কমরমছ মীলাদ, তমব এ জদন নবীর িন্ম জদমনর মমাতামবক নে, নবীর িন্মজদন 

উপলমে এ অনুষ্ঠান করা হমে না, তমব নবীর িীবন চজরত আমলাচনা করা হমব, এ আমলাচনা মূলত নাচ-গামনর 

পজরবমতে, মযন মলামকরা নবীর িীবন চজরত মশামন অজিকতর উপকৃত হে, আজম আপনামদর সৎ উপমদশ কামনা 

করজছ।  

জিতীেত: নবীর িীবন চজরত ও খাদয পজরমবশন করার িনয মসজিমদ অনুষ্ঠান আমোিন করা জক হারাম? 

উত্তর: আল-হামদুজলল্লাহ 

মকামনা মানুমষর িন্মানুষ্ঠান পালন করা বা মীলাদ অনুষ্ঠান নবি নে, না মকামনা নবীর না মকামনা মনীষীর? কারণ 

শরী‘আমত এর মকামনা জভজত্ত মনই; বরং এসব অনুষ্ঠান অমুসজলম তথা ইোহূদী, নাসারা ও অনযানয িাজত-িমমের 

মলাকমদর মথমক আমদাজন করা। 

ঈমদ মীলাদ অথে: মকামনা বযজির িন্মজদন উদযাপন করা। মযমন, কতক মলামকর িারণানুযােী ১২ রজবউল আউোল 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লামমর িন্মানুষ্ঠান উদযাপন করা। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লামমর িীবন চজরত, চাজরজিক গুণাবজল ও সুন্নমতর আমলাচনা সব সমেই 

মুস্তাহাব। এ অনুষ্ঠানমক মীলাদ বলা হে না, মযমন জবমের অনুষ্ঠানমক বলা হে না মীলাদ; জকন্তু কতক মুসজলম মদমশ 

সকল নবি অনুষ্ঠানমকই মীলাদ বমল, মযখামন নাচ-গান ও নারী-পুরুমষর মমলামমশা মনই। তারা বমল: আমরা জবমের 

জদন মীলামদর আমোিন করব অথবা খৎনার জদন মীলামদর আমোিন করব, মসখামন কাউমক বোমনর িনয, 

কাউমক কুরআন জতলাওোত ইতযাজদর িনয আহ্বান করা হে, এ নামকরমণর মকামনা জভজত্ত মনই, এ কারমণ অনুষ্ঠান 

প্রশ্নজবদ্ধ বা অববি হমব না। তাই জবমের অনুষ্ঠামন উপমদশ-নজসহমতর আমোিন করা অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওোসাল্লামমর িীবন চজরত, তার জসরাত ও চাজরজিক গুণাবজল আমলাচনা করা নবি, এসব অনুষ্ঠান অববি 

ও জবদ‘আতী মীলাদ মাহজিমলর অন্তভুেি হমব না। 
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মসজিমদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লামমর িীবন চজরমতর সভা বা প্রজতমযাজগতার আমোিন করা নবি, 

তমব িযীলত মমন কমর এ িনয মকামনা জদন জনজদেষ্ট করা নবি নে। মযমন, মীলাদুন্নবীর জদন অথবা শাবামনর পমনর 

তাজরমখর জদন অথবা ইসরা ও জম‘রামির জদন। বরং বছমরর ময মকামনা সমে এসব অনুষ্ঠান উদযাপন করা, এসব 

অনুষ্ঠামন খানা পজরমবশন করা নবি, তমব এ কথা প্রচার করা মেে ময, এ অনুষ্ঠামনর নাম মীলাদ মাহজিল নে, মযন 

কামরা অন্তমর মীলাদ মাহজিল নবি এ িারণা না িন্মাে। আল্লাহর জনকট প্রাথেনা করজছ, জতজন আপনামদরমক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লামমর সুন্নমতর ওপর আমল ও তা প্রচার করার তাওিীক দান করুন। আল্লাহ 

ভামলা িামনন। 

সমাপ্ত 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

মীলাদুন্নবী নামম মসজিমদ সমমবত হমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লামমর আমলাচনা করা  3  

 

 
  

 

 


