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প্রশ্ন: মীলাদুন্নবীর দদে দিয়াম পালে করা দক ববধ, যযমে িহীহ মুিদলম, োিাঈ ও িুোে আবু দাউনদ রনয়নে, 

রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লামনক যিামবার দদনের দিয়াম িম্পনকে দজজ্ঞািা করা হয়, দিদে বনলে: এ 

দদে আমার জন্ম হনয়নে... এ হাদীনির দিদিনি রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লানমর অেুিরনে যকানো 

বযদির দেনজর জন্মদদনে দিয়াম পালে করা দক ববধ? আশা করদে দবষয়দি স্পষ্ট করনবে। 

উির: আল-হামদুদলল্লাহ 

প্রথমি: দিরদমযীনি ইমাম মুিদলম আবু কািাদা আল-আেিারী যথনক বেেো কনরে, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়ািাল্লামনক যিামবার দদনের দিয়াম িম্পনকে দজজ্ঞািা করা হয়, দিদে বনলে:  

يهد » َّ فد َل لََعَ نْزد
ُ
ْو أ

َ
ثُْت أ ، َوَيْوٌم بُعد ُت فديهد ْ  «َذاَك يَْوٌم ُوِلد

“এ দদে আমার জন্ম হনয়নে এবং এ দদনেই আমার ওপর অহী োদযল করা হনয়নে।” (িহীহ মুিদলম, হাদীি েং 

১১৬২)  

ইমাম দিরদমযী আবু হুরায়রা রাদদয়াল্লাহু আেহু যথনক বেেো কনরে, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লাম 

বনলে:  

نَا َصائدمٌ »
َ
ْن ُيْعَرَض َعَمِلد َوأ

َ
بُّ أ حد

ُ
، فَأ يسد ثْنَْْيد َواخلَمد ْعَماُل يَْوَم اِلد

َ
 «ُتْعَرُض األ

“যিামবার ও বৃহস্পদিবার আমল যপশ করা হয়, আদম চাই দিয়াম অবস্থায় আমার আমল যপশ করা যহাক।” দিদে 

হাদদিদি হািাে বনলনেে”। আলবােী িহীহ দিরদমযীনি হাদীিদিনক িহীহ বনলনেে। 

উপনরর দবশুদ্ধ হাদদি দ্বারা প্রমাদেি হয় যয, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লাম িার জনন্মর যশাকর আদায় 

কনে যিামবার দদে দিয়াম পালে কনরনেে। আবার এ দদনের ফযীলনির কারনেও দিদে দিয়াম পালে কনরনেে। 

যযমে, এ দদনেই িার ওপর অহী োদযল করা হনয়নে এবং দদনেই বান্দার আমল আল্লাহর দরবানর যপশ করা হয়, 

িাই দিদে পেন্দ কনরে, িার আমল দিয়াম অবস্থায় যপশ করা যহাক। অিএব, যিামবার দদে দিয়াম পালে করার 

কনয়কদি কারনের একদি কারে রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লানমর জন্মদদে হওয়া। 

এ দহনিনব যকউ যদদ যিামবার দদে দিয়াম পালে কনর, যযমে রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লাম দিয়াম 

পালে কনরনেে, এনি আল্লাহর মাগদফরাি কামো কনর, আল্লাহর দে‘আমনির যশাকর আদায় ইচ্ছা কনর, যযমে 

রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লানমর জন্ম ও েবুওয়ানির দে‘আমি এবং যি এ দদনে মাগদফরাি প্রাপ্তনদর 

অন্তিুেি হওয়ার আশা কনর, িাহনল িাল, এিা রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লানমর িুন্নিও বনি। দকন্তু এর 

জেয এ িপ্তাহ েয় অমুক িপ্তাহ, এ মাি েয় অমুক মাি দেদদেষ্ট করা যানব ো; বরং জীবনের প্রদি যিামবানরই 

িাধযমি দিয়াম পালে করার যচষ্টা করা। 
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িনব মীলাদুন্নবী উপলনে বেনরর শুধু একদি দদে দিয়ানমর জেয দেদদেষ্ট করা দবদ‘আি, রািূলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়ািাল্লানমর িুন্নি দবনরাধী। েবী িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লাম যিামবার দদে দিয়াম পালে কনরনেে। 

হাদীনি এ দদেদিই দেদদেষ্ট, আর এ দদেদি বেনরর প্রদি িপ্তানহ দবদযমাে। 

দদ্বিীয়ি: বিেমাে মােুনষরা যয ঈনদ মীলাদুন্নবী পালে করনে ও িার জেয মাহদফনলর আনয়াজে করনে, এিব 

দবদ‘আি ও োজানয়য। মুিদলমনদর আেন্দ-উৎিনবর জেয ঈদুল দফির ও ঈদুল আযহা বযিীি অেয যকানো ঈদ 

যেই। 

এরপরও যকাথায় েবীর জন্ম, যা প্রকৃিপনেই দে‘আমি, িকল মােব জাদির জেয রহমি। যযমে, আল্লাহ িা‘আলা 

বনলনেে, 

رَۡسۡلَنََٰكَٓٓوَما ٓ﴿
َ
 [  ٧٠١: اِلنبياء] ﴾١٠٧ٓل ِۡلَعَٰلَِميَٓٓرَۡۡحَةٓ ٓإَِّلٓٓأ

“আর আদম যিামানক দবশ্ববািীর জেয রহমি দহনিনবই যপ্ররে কনরদে।” [িূরা আল-আদিয়া, আয়াি: ১০৭] আর 

যকাথায় অেযােয যলানকর জন্ম ও মৃিুয!? যকাথায় দেনলে িাহাবানয় যকরাম?! যকাথায় দেনলে িানদর পরবিেী 

যেককার যলানকরা?! এই আমল যথনক িারা যকে দুনর দেনলে?! যদদ দেনজর জন্ম দদনের যশাকর আদায় উপলনে 

দিয়াম পালে করা ববধ হনিা, িাহনল অবশযই িারা িা পালে করনিে। 

িানদর কানরা যথনক প্রমাদেি যেই যয, িপ্তানহর যকানো একদদে অথবা মানির যকানো একদদে অথবা বেনরর 

যকাে একদদে অথবা দেদদেষ্ট যকানো এক দদেনক িারা দেনজর জন্ম দদে উপলনে ঈদ পালে কনরনেে। রািূলুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়ািাল্লাম বযিীি যদদ অেয কানরা জন্ম দদে উপলনে দিয়াম পালে করা িাওয়ানবর কাজ 

হনিা, িাহনল আমানদর পূনবে িারাই এনি অগ্রেী িূদমকা পালে করনিে, যারা অেযােয িকল কলযানে আমানদর 

যচনয় অগ্রগামী দেনলে। িারা যযনহিু িা কনরে দে, এ যথনকই প্রমাদেি হয় যয, এিব আমল দবদ‘আি, এর ওপর 

আমল করা ববধ েয়। আল্লাহ িানলা জানেে।  

িমাপ্ত 
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