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প্রশ্ন: আরম মীলাদুন্নবী উদযাপন করর না, পররবাতরর অনযানয সদসয ো উদযাপন কতর, োরা বতল: আমার ইসলাম 

নেুন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামতক মহব্বে করর না, এ রবষতয় আমার িনয ককাতনা উপতদশ আতে 

রক? 

উত্তর: আল-হামদুরলল্লাহ 

প্রেমে: রপ্রয় ভাই, মীলাদুন্নবী েযাগ কতর েুরম খুব ভাতলা কাি কতরে, এটা মানুতষর রনকট বহুল প্রচরলে একরট 

রবদ‘আে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসরণ করার কারতণ যারা কোমাতক অপবাদ কদয়, 

ইসলাতমর আদতশের ওপর প্ররেরিে োকার কারতণ যারা কোমাতক রেরস্কার কতর, োতদর প্ররে েুরম ভ্রুতেপ কর 

না। আল্লাহ ো‘আলা এমন ককাতনা রাসূল কপ্ররণ কতরন রন োর কওতমর রনকট, যার সাতে োর কওম উপহাস 

কতর রন, যারা োর রবতবক ও দীতনর ওপর অপবাদ আতরাপ কতর রন। আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 
َٰلَِكَ﴿ َتَََما َََكَذ

َ
ينَََأ ِ نََقۡبلِِهمَِمنَٱَّلذ ِ ََرذُسولَ َم  وَََۡساِحرَ َقَالُوا ََإِّلذ

َ
ُنونَ َأ  [٢٥: اذلاريات] ﴾٥٢َََمۡ

“এভাতব োতদর পূবেবেেীতদর মতযয কয রাসূলই এতসতে, োরা বতলতে, ‘এ কো একিন িাদুকর অেবা উন্মাদ’।” 

[সূরা আয-যাররয়াে, আয়াে: ৫২]  

এসব নবী-রাসূলগণ কোমার আদশে, োতদর সুন্নে পালন করার কোমার সুতযাগ সৃরি হতয়তে, কোমাতক কয কি স্পশে 

কতর োর িনয েুরম ধযযে যারণ কর, আর কোমার রতবর রনকট োর সাওয়াতবর আশা কর। 

রিেীয়ে: কোমার িনয উপতদশ: োতদর সাতে ঝগড়া ও বাদানুবাদ কেতক েুরম রবরে োক, হযাাঁ যরদ োতদর মতযয 

কাউতক বুরদ্ধমান কদখ, কয শ্রবণ করতব ও উপকৃে হতব, োহতল োতদরতক েুরম বাোই কর এবং মীলাদুন্নবীর 

বাস্তবো, হুকুম ও মীলাদুন্নবীর সাতে সাংঘরষেক দলীল সম্পতকে োতদরতক অবরহে কর। োতদর রনকট েুরম ইতত্তবা 

েো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর যোযে অনুসরতণর ফযীলে ও রবদ‘আতের অরনিো বণেনা কর। 

এতদর সাতে কোমার আতলাচনা ও এতদরতক কোমার উপতদশ প্রদান ফলপ্রসূ হতব, ইনশা-আল্লাহ।  

১. োরা কযখাতন কশষ কতর, আমরা কসখান কেতকই আরম্ভ করব। কযমন োরা কোমাতক বতলতে: “কোমার ইসলাম 

নেুন”। আমরা বলব: কক পুরতনা (আসল) দীন ও ইসলাতমর অনুসরণ কতর: মীলাদুন্নবী পালনকারী, না মীলাদুন্নবী 

েযাগকারী? রবতবকী ও ইনসাফ পন্থী প্রতেযতকর রনকট এর সরিক উত্তর একরট: মীলাদুন্নবী েযাগকারীই আসল ও 

পুরতনা িীতনর উপর প্ররেরিে। সাহাবাতয় ককরাম, োতদর অনুসারী োতব‘ঈ ও োতব‘ঈতদর অনুসারী এবং োতদর 

পতর রমসতরর রশয়া-উবাইরদ যুতগর আগ পযেন্ত ককউ এ মীলাদুন্নবী পালন কতর রন। এ ঈতদর প্রচলন হতয়তে োতদর 

(রমসতরর রশয়া-উবাইরদতদর) কেতক, অেএব কক নেুন ইসলাতমর অনুসারী?! 

২. আমরা কদখব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামতক অরযক মহব্বেকারী কারা: সাহাবাতয় ককরাম, না 

োতদর পরবেেী কলাকিন? একিন রবতবকী ও ইনসাফপূণে বযরির রনকট অবশযই এর সরিক উত্তর, সাহাবাতয় 

ককরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামতক অরযক মহব্বেকারী। োরা মীলাদুন্নবী পালন কতরতে, না েযাগ 
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কতরতে?! অেএব, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর মহব্বতের ময়দাতন কীভাতব োতদর প্ররেতযাগী 

বা সমকে রহতসতব গণয হতব?! 

৩. আমরা রিজ্ঞাসা করব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর মহব্বতের অেে কী? প্রতেযক রবতবকী ও 

বুরদ্ধমাতনর রনকট এর উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর আদশে অনুসরণ ও োর পতে চলা। এসব 

মীলাদুন্নবী পালনকারীরা যরদ োতদর নবীর আদশে আাঁকতড় যরে এবং োতক অনুসরণ করার পে কবতে রনে, 

োহতল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামতক মহব্বেকারী ও োর আনুগেযকারী সাহাবাতয় ককরাতমর িনয যা 

যতেি রেল, এতদর িনযও োই যতেি হতো। োরা অবশযই িানে কয, পূবেবেেী কলাকতদর অনুসরতণর মতযযই সকল 

কলযাণ, আর পরবেেী কলাকতদর অনুসরতণ রতয়তে সকল অকলযাণ। 

কািী আয়াদ রহ. বতলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর মহব্বতের আলামে অযযাতয়: “কিতন করখ, কয 

বযরি ককাতনা রিরনসতক মহব্বে কতর, কস োতক প্রাযানয কদয় এবং োর অনুসরণতক অগ্রারযকার কদয়, অনযোয় 

োর মহব্বে সরিক নয়, কস শুযু দারবদার। অেএব, কস বযরিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর 

সরেযকার মহব্বতের যারক, যার ওপর মহব্বতের রনদশেন প্রকাশ পায়। যার মতযয প্রযান হতে: োর অনুসরণ করা, 

োর সুন্নে পালন করা, োর কো ও কমে কমতন চলা, োর রনতদেশ বাস্তবায়ন করা, োর রনতষয কেতক রবরে োকা 

এবং স্বেলো-অস্বেলো, চঞ্চলো-স্থরবরো সব কেতেই োর আদব ও রশিাচার অনুশীলন করা। আল্লাহ ো‘আলা 

বতলন: 
ونَََُكنُتمََۡإِنَقُۡلَ﴿ َََُُتِبُّ ِنََٱّللذ ذبُِعو ٱت ََُُُيۡبِۡبُكمََُفَ َبُكۡمَ َلَُكمَََۡوَيۡغفِرََۡٱّللذ ََُُذنُو  [١٣: عمران ال] ﴾٣١َرذِحيمَ ََغُفور َََوٱّللذ

“বলুন, যরদ কোমরা আল্লাহতক ভাতলাবাস, োহতল আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ কোমাতদরতক ভাতলাবাসতবন”। [সূরা 

আতল ইমরান, আয়াে: ৩১] 

আর োর রবযানতক প্রাযানয কদওয়া, োর আনুগেযতক ররপু ও প্রবৃরত্তর আনুগতেযর ওপর অগ্রারযকার কদওয়া। আল্লাহ 

ো‘আলা বতলন, 
ينََ﴿ ِ ارََََتَبوذُءوََوٱَّلذ َٰنَََٱدلذ يَم ونََََقۡبلِِهمََِۡمنََوٱۡۡلِ ِهمَََۡهاَجرََََمنََُُۡيِبُّ ُدونََََوَّلََإََِلۡ ا َََحاَجةَ َُصُدورِهِمََِۡفََََيِ مذ ِ وتُوا ََم 

ُ
َىََوُيۡؤثُِرونَََأ نُفِسِهمََََۡعَ

َ
ََولَوََۡأ

ئَِكَََنۡفِسهِۦَُشحَذَيُوَقَََوَمنََخَصاَصة  ََبِِهمََََۡكنََ َلى و 
ُ
 [٩: احلرش] ﴾٩َٱلُۡمۡفلُِحونَََُهمََُفَأ

“আর মুহারিরতদর আগমতনর পূতবে যারা মরদনাতক রনবাস রহতসতব গ্রহণ কতররেল এবং ঈমান এতনরেল (োতদর 

িনযও এ সম্পতদ অংশ রতয়তে), আর যারা োতদর কাতে রহিরে কতর এতসতে োতদরতক ভাতলাবাতস। আর 

মুহারিরতদরতক যা প্রদান করা হতয়তে োর িনয এরা োতদর অন্ততর ককাতনা ঈষো অনুভব কতর না এবং রনতিতদর 

অভাব োকা সতেও রনতিতদর ওপর োতদরতক অগ্রারযকার কদয়”। [সূরা আল-হাশর, আয়াে: ৯]  

আল্লাহতক সন্তুি করার িনয বান্দার অসন্তুরির পতরায়া না করাও এর অন্তভুেি। 

অেএব, যার মতযয এসব গুণাগুণ রবদযমান কসই আল্লাহ ও োর রাসূলতক প্রকৃেপতে মহব্বে কতর, আর যার মতযয 

এসব গুণ পুতরাপুরর রবদযমান কনই, োর মহব্বে অসমূ্পণে, যরদও কস এ মহব্বে কেতক এতকবাতর বাদ যাতব না। 

(আশ-রশফা রব োরররফ হুকুরকল মুস্তাফা ২/২৪-২৫) 

৪. আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর িন্ম োররখ কদখব, এর রনরদেি োররখ িানার কচিা করব, 

আতদৌ ককউ ো রনরদেি করতে কপতরতে? অেঃপর কদখব োর মৃেুয োররখ, ো রনরদেি নারক অরনরদেি? 
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রনশ্চয় প্রতেযক রবতবকী ও ইনসাফ পূণে কলাতকর রনকট এর সরিক উত্তর এই কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম িন্ম োররখ রনরদেিভাতব িানা যায় রন, পোন্ততর োর মৃেুয োররখ রনরদেিভাতব প্রমারণে। 

আমরা যরদ সীরাে েো রাসূতলর িীবন-চররে সঙ্করলে রবরভন্ন গ্রন্থ কদরখ, োহতল িানতে পারর কয, োরা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর িন্ম োররখ সম্পতকে রবরভন্ন অরভমে কপশ কতরতেন। কযমন, 

১. ররবউল আউয়াল মাতসর রিেীয় োররখ কসামবার। 

২. ররবউল আউয়াল মাতসর আট োররখ। 

৩. ররবউল আউয়াল মাতসর দশ োররখ। 

৪. ররবউল আউয়াল মাতসর বাতরা োররখ। 

৫. যুবাতয়র ইবন বাক্কার বতলতেন: রেরন িন্ম গ্রহণ কতরতেন রমযাতন। 

যরদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর িতন্মর সাতে দীরন ককাতনা রবষয় িরড়ে োকে, োহতল অবশযই 

সাহাবাতয় ককরাম এর রনরদেি োররখ সম্পতকে রিজ্ঞাসা করতেন অেবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

রনতিই এর রনরদেি োররখ িারনতয় রদতেন; রকন্তু এর রকেুই হয় রন। 

পোন্ততর োর মৃেুয: এ বযাপাতর সকতল একমে কয, রেরন এগাতরা রহিররর বাতরা ররবউল আউয়াল কসামবার মারা 

যান। 

এরপর কদখব এ রবদ‘আেীরা কখন মীলাদুন্নবী পালন কতর? রনশ্চয় োরা োর মৃেুয োররতখ মীলাদুন্নবী পালন কতর, 

িতন্মর োররতখ নয়। রশয়া-উবাইরদরা এর উপরই অটল রেল, যারা রনতিতদর বংশ পররবেেন কতর রমেযা নাম 

করতখরেল ‘ফাতেমী’। োরা এর মাযযতম ফাতেমা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার সাতে রমেযা সম্পকে ধেরী কতর। োরা 

রনতিতদর দারব অনুসাতর বাতেরন রহতসতব পরররচে রেল। োরা এ োররখরট (ররবউল আউয়াতলর বাতরা োররখরটতক) 

খুব আনতন্দর সাতে গ্রহণ কতর, োরা রেল কব-দীন ও মুরোদ, োরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর 

মৃেুয রদবতস আনন্দ করার মানতস এ উৎসব রচনা কতর। োরা এতে রবরভন্ন মাহরফতলর আতয়ািন কতর রনতিতদর 

আনন্দ প্রকাশ কতর। এর আড়াতল োরা কেক সরল মুসরলমতক কযাকা রদতে সেম হয়, োরা বতল এসব অনুিাতন 

যারা োতদর অনুসরণ করতব, োরা প্রকৃেপতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামতক মহব্বে কতর। 

এভাতবই োরা োতদর দুষ্কমে ও ষড়যতত্রে  সফলো লাভ কতর। োরা আরও কৃেকাযে হয় মহব্বতের অেে রবকৃে 

করার কেতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর মহব্বে োরা মীলাদুন্নবীর করবো আবৃরে, রুরট ও রমরি 

বণ্টতনর মতযয সীমাবদ্ধ রাতখ, এতে োরা নাচ-গাতনর বযবস্থা কতর, নারী-পুরুতষর সংরমশ্রণ ঘটায়, বাদযযত্রে , 

কবহায়াপনা ও অশ্লীলো কো রতয়তেই, উপরন্তু এসব মিরলতস রবদ‘আেী অসীলা এবং রশকেী কাতলমা পাি ও আবৃরত্ত 

করা হয়। 

েৃেীয়ে: প্রশ্নকারী ভাই, েুরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর আনুগতেযর ওপর ধযযেযারণ কর, 

রবতরাযীতদর সংখযারযতকযর কারতণ কযাাঁকায় পরেে হতয়া না, কোমাতক ইলম অিেন করার উপতদশ রদরে এবং 

মানুতষর উপকারী বস্তুতে আত্মরনতয়াগ করার পরামশে রদরে। এ কারতণ েুরম পররবার কেতক রবরেন্ন হতয়া না, োরা 

অনযতদর অনুসরণ কতর, যারা মীলাদুন্নবীর ধবযোর ফতোয়া কদয়; বরং এটাতক মুস্তাহাব বতল! েুরম নম্র-ভাতব 

োতদর প্ররেবাদ কর এবং সুন্দর কো-কমে ও আদশে প্রকাশ কর, আর োতদরতক েুরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর আনুগতেযর প্রভাব কদখাও কোমার চররে ও ইবাদাতের মতযয। আল্লাহর রনকট কোমার িনয 

োওফীক প্রােেনা কররে। আর আল্লাহই ভাতলা িাতনন।  

সমাপ্ত  
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