




আমাদের  কথা
মিলাদুন্নমি মিষয়ক দুমি িূল্যিান আমিটিকককলর সংকলন এই মরসালা। আশাকমর 
আিাকদর এই মরসালা পড়কল সত্যাকবেষী পাঠককর ইতমিনান হকি ও সংশকয় থাকা 

ভাই-বিানকদর কাকে সত্য স্পষ্ট হকয় উঠকি।

আল্াহ এই িইকয়র বলখক, পাঠক ও িই সংমলিষ্ট সিার প্রকেষ্টাকক কিুল করুন।
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সিরাতুন্নসি িনাম সমলাদুন্নসি

একটি টিরপেক্ষ ের্যাপ�যাচিযা

‘মসরাতুন্নমি’ আরমি শব্দ। যা ‘মসরাত’ ও ‘আন-নমি’ শব্দদ্বকয়র সিবেকয় গমঠত। 
‘মসরাত’ অথটি জীিনী, েমরত, েমরত্র, অভ্যাস। আর ‘নমি’ অথটি বয বকাকনা নমি হকলও 
এখাকন শকব্দর শুরুকত ‘আমলফ-লাি’ থাকায় এর অথটি হকি মনমদটিষ্টভাকি আিাকদর 
নমি। সুতরাং উভকয়র সিমষ্টকত অথটি হকলা, আিাকদর নমি িুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর জীিনী িা েমরত।

এর পাশাপামশ আিাকদর সিাকজ প্রেমলত আকরকমি শব্দ হকলা, ‘মিলাদুন্নমি’। এিা 
‘মিলাদ’ ও ‘আন-নমি’ শব্দদ্বকয়র সিবেকয় গমঠত। ‘মিলাদ’ অথটি জন্ম, আর ‘আন-নমি’ 
অথটি আিাকদর নমি িুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি। সুতরাং ‘মিলাদুন্নমি’ অথটি 
নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্ম।

মসরাতুন্নমি আর মিলাদুন্নমির িাকে মিস্তর পাথটিক্য রকয়কে। এ পাথটিক্য না জানার কারকেই 
মকেু িানুষ এ দুমিকক এক িকন ককর থাকক। আিার অকনকক মসরাতুন্নমির মিপরীকত 
মিলাদুন্নমি পালনককই িূল বভকি থাকক। িস্তুত মিলাদুন্নমি হকলা মসরাতুন্নমির একমি 
অংশ িাত্র। কারে, মিলাদুন্নমি িলকত নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর শুধু 
জন্মিৃত্ান্তককই িুমেকয় থাকক। এর মিপরীত মসরাতুন্নমি িলকত নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর জন্ম, শশশি, বযৌিন, নিুওয়াত, মহজরত ও িৃতু্যসহ সািমরিক 
জীিনকক িুোয়। তাই মসরাতুন্নমিকত মিলাদুন্নমি পাওয়া যায়, মকন্তু মিলাদুন্নমিকত পূেটিাঙ্গ 
মসরাতুন্নমি পাওয়া যায় না।

ইপে টি�যােুন্যাটির : ের্যাপ�যাচিযা, খণ্ডি ও সংশয় টিরসি
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একত বকাকনা সকদেহ বনই বয, নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্ম আিাকদর 
জন্য; িরং সিরি িানিজামতর জন্যই এক িহাকসৌভাগ্য ও আনকদের মিষয়। মকন্তু এ 
জন্মকক বকন্দ্র ককর আনদে উদযাপন করা, প্রমতিের এ উপলকষে মিশাল বশাভাযাত্রা 
ও মিমষ্ট মিতরে করা, পাশাপামশ এিাকক সকল ঈকদর বরেষ্ঠ ঈদ নািকরে ককর মদিস 
পালন করা কতিুকু বযৌমতিক? আকদৌ মক এিা ইসলাি সিথটিন ককর? এর উত্র জানকত 
হকল আিাকদর ককয়কমি িূলনীমত জানকত হকি।

এক. ইসলাি অমহমভমত্ক এক জীিনি্যিস্ার নাি। তাই একত বকাকনা একমি মিষয় 
অনুকিামদত হওয়া না হওয়া সম্ূেটিরূকপ মনভটির ককর অমহর দুই উৎসিূল কুরআন ও 
সুন্নাহর অনুকিাদন থাকা িা না থাকা ওপর। অনুকিাদন থাককল বসিা দ্বীন, অন্যথায় 
তা হকি দ্বীকনর নাকি দ্বীকনর িকধ্য নতুন সংকযাজন, যা সম্ূেটিরূকপ পমরত্যাজ্য। বযিন 
সমহহ িুখামরকত আময়শা -এর িেটিনায় একসকে, নমি কামরি সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি ইরশাদ ককরন :

َمْن اأْحَدَث فِي اأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس فِيِه، َفُهَو رَدٌّ

‘বয ি্যমতি আিাকদর এ দ্বীকন নতুন বকাকনা মিষয় সংকযাজন করকি তা প্রত্যাখ্যাত িকল 
মিকিমেত হকি।’[1]

িাস্তিতা হকলা, সিরি কুরআন ও সুন্নাহয় বিৌমখক িা কিটিমিষয়ক এিন একমি দমললও 
পাওয়া যায় না, যদ্বারা মিলাদুন্নমি পালকনর প্রািাে্যতা সাি্যস্ত হয়। নমি সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর নিুওয়ামত জীিকন বতইশমি জন্মমদন গত হকয়কে, মকন্তু 
সমহহ বতা দূকর থাক, বকাকনা দুিটিল িেটিনায়ও আকসমন বয, মতমন প্রেমলত পদ্ধমতকত 
তাঁর জন্মমদন পালন ককরকেন। তাই হামদকসর পমরভাষায় এিা দ্বীকনর িকধ্য নতুন এক 
সংকযাজন ও মিদআত, যা সম্ূেটিরূকপ পমরহারকযাগ্য।

দুই. বযককাকনা আিকলর পদ্ধমতগত মিষকয় সাহামিকদর কিটিপন্াই েুড়ান্ত ও সমঠক 
িকল মিকিমেত। কারে, সাহািাকয় মকরাি হকলন উম্াহর সিকেকয় মনষ্ঠািান ও মিশ্বস্ত 
জািাআত, যাঁরা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক কাে বথকক স্বেকষে 
অিকলাকন ককরকেন এিং তাঁর প্রমতমি পদকষেপ ও মনকদটিশনা একমনষ্ঠভাকি অনুসরে 
ককরকেন। তাই তাঁকদর কথা, কাজ ও কিটিপদ্ধমত উকপষো ককর কখনও সকত্যর 
কাকে বপৌঁো সম্ভি নয়। মিকশষত খুলাফাকয় রামশমদকনর অনুসরকের ি্যাপাকর হামদকস 
কমঠনভাকি মনকদটিশনা বদওয়া হকয়কে। বযিন সুনাকন ইিকন িাজাহ’য় মিশুদ্ধ সনকদ 
[1]  সমহহুল িুখামর : ৩/১৮৪, হা. নং ২৬৯৭
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ইরিাজ মিন সামরয়া  বথকক িমেটিত হকয়কে, নমি কামরি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি ইরশাদ ককরকেন :

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ اِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َعضُّ ،َفَعَلْيُكْم بُِسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ

‘অতএি, বতািরা আিার এিং আিার খুলাফাকয় রামশমদকনর আদশটি অনুসরে ককরা। 
তা দাঁত মদকয় শতিভাকি কািকড় ধকরা।’[2]

ইমতহাস খুঁজকল বদখা যায়, নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর মপ্রয় সাহািাকয় 
মকরাি বকাকনামদনও মিলাদুন্নমির নাকি বকাকনা উৎসি পালন ককরনমন। অথে তাঁরা 
বোি বথকক বোি, সািান্য বথকক সািান্য একমি সুন্নাত-িুসতাহাি আিল পযটিন্ত কখকনা 
োড়কত রামজ মেকলন না। তাঁকদর নমিকপ্রি মেকলা জগমদ্বখ্যাত, যার িেটিনা ইমতহাকসর 
পাতায় ভরপুর। সুতরাং মিলাদুন্নমি পালন যমদ সুন্নাত িা নূ্যনতি িুসতাহািও হকতা 
তাহকল মনঃসকদেকহ তাঁকদর বেকয় অমধক মিলাদুন্নমি পালনকারী দুমনয়ার িুকক আর 
বকউ হকত পারত না।

তিন. ইসলাকি বকাকনা মিষকয় সংখ্যাগত িা পদ্ধমতগতভাকি মকেু মনধটিামরত থাককল 
তাকত মকয়াস তথা অনুিান ককর বকাকনা মকেু িাড়াকনা িা কিাকনা সম্ূেটিরূকপ মনমষদ্ধ। 
আিাকদর বদকশ মিলাদুন্নমিকক ঈদ িকল প্রোর করা হয়, শুধু তাই নয়; িরং এিাকক সকল 
ঈকদর বরেষ্ঠ ঈদ িকল ব�াষো করা হয়। অথে ‘ঈদ’ শব্দমি শরময় একমি পমরভাষা,যা 
যত্রতত্র ি্যিহার করার অিকাশ বনই। ইসলামি শমরয়ায় ঈদ বতা বকিল দুমিই; একত 
তৃতীয় বকাকনা ঈকদর অমস্তত্ব বনই। বকননা, নমি কামরি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি তাঁর উম্কতর উৎসকির জন্য দুমি ঈদ মনধটিারে ককর মদকয়কেন। বযিন সুনাকন 
আিু দাউকদ মিশুদ্ধ সনকদ আনাস  বথকক িমেটিত হকয়কে, মতমন িকলন :

 َقِدَم رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َوَلُهْم َيْوَماِن َيْلَعُبوَن فِيِهَما، َفَقاَل: َما
 َهَذاِن اْلَيْوَماِن؟ َقالُوا: ُكنَّا َنْلَعُب فِيِهَما فِي اْلَجاِهِليَِّة، َفَقاَل رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه

َعَلْيِه َوَسلََّم: “ اإِنَّ اللََّه َقْد اأْبَدَلُكْم بِِهَما َخْيًرا ِمْنُهَما: َيْوَم اْل�أْضَحى، َوَيْوَم اْلِفْطِر

‘রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি িমদনায় একস বদখকত বপকলন, উৎসকির 
জন্য তাকদর দুমি মনমদটিষ্ট মদিস রকয়কে। মতমন মজকঞেস করকলন, এ দুমি কী মদিস? তাঁরা 
উত্কর িলকলন, জামহমলয়াকতর যুকগ পামলত মিকশষ দুমি মদিস। তখন মতমন িলকলন, 

[2]  সুনানু ইিমন িাজাহ : ১/১৫, হা. নং ৪২
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মনশ্চয় আল্াহ তাআলা বতািাকদর জন্য এর বেকয় উত্ি দুমি মদন তথা ঈদুল মফতর ও 
ঈদুল আজহা দ্বারা এর মিকল্প মনধটিারে ককরকেন।’[3]

সুতরাং বযখাকন আল্াহ তাআলা স্বয়ং মনকজ এ উম্কতর উৎসকির জন্য দুমি ঈদ 
মনধটিারে ককরকেন, বসখাকন মিলাদুন্নমি নাকি তৃতীয় আকরকমি ঈদ আিদামন করা 
কতিড় ধৃষ্টতার শামিল! এ বতা শমরয়কতর িকধ্য স্পষ্ট সংকযাজন, যাকত মিদেুিাত্র 
সকদেকহর অিকাশ বনই।

চার. আল্াহ তাআলা তাঁর নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর িাধ্যকি দ্বীনকক 
যথাযথভাকি পূেটি ককর মদকয়কেন। পমিত্র কুরআকন ইরশাদ হকয়কে :

ِديًنا ْسَلاَم  اْل�إِ َلُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعَلْيُكْم  َواأْتَمْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  اأْكَمْلُت  اْلَيْوَم 

‘আজ আমি বতািাকদর দ্বীনকক পমরপূেটি ককর মদলাি এিং বতািাকদর ওপর আিার 
মনয়ািত সম্ূেটি ককর মদলাি এিং বতািাকদর জন্য ইসলািকক দ্বীন মহকসকি িকনামনত 
করলাি।’[4]

এিতািস্ায় মিলাদুন্নমি যমদ ফরজ, ওয়ামজি, সুন্নাত িা নূ্যনতি িুসতাহািও হকতা 
তাহকল প্রকারান্তকর একথাই িলা হয় বয, আল্াহ তাআলা কুরআকন সমঠক িকলনমন 
িা তাঁর নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি যথাযথভাকি তাঁর ওপর অমপটিত দাময়ত্ব 
পালন ককরনমন। নাউজুমিল্ামহ মিন জামলক! বকাকনা িুমিন এিন কথা িলা বতা দূকর 
থাক, কল্পনাও করকত পাকর না। অথে মিলাদুন্নমি পালনকারীকদর দামি শুনকল মকেুিা 
এিনই প্রতীয়িান হয়। আল্াহর কাকে আিরা সকল সীিালঙ্ঘন ও বগাস্তামখ বথকক 
আরেয় প্রাথটিনা কমর।

আসকলই মক মিলাদুন্নমি পালনীয় বকাকনা মিষয়? আকদৌ মক একত নমি সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর বপ্রি-ভাকলািাসা প্রকাশ পায়? মিকিকিান ি্যমতি িাত্রই 
অনুধািন করকি বয, মিলাদুন্নমি িূলত বকাকনা পালনীয় মিষয় নয়। বকননা, মিলাদুন্নমি 
িলকত নমি কামরি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মকালীন �িনািলীককই 
িুোকনা হকয় থাকক। এখন কারও পকষে মক এিা সম্ভি বয, নমি কামরি সাল্াল্াহু 

[3]  সুনানু আমি দাউদ : ১/২৯৫, হা. নং ১১৩৪
[4]  সুরা আল-িাময়দা : ৩
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আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মকালীন বসসি �িনািলীর পুনরািৃমত্ �িাকি? মকংিা 
অন্য কারও বিলায় মক তাঁর জকন্মর সিকয়র িকতা আকলৌমকক মিষয়গুকলা প্রকাশ 
পাকি? উত্কর যমদ না িলা হয়, তাহকল আিাকদর পকষে মিলাদুন্নমি পালন করা মকভাকি 
সম্ভি? িূলত মিলাদুন্নমি পালন করার বকাকনা মিষয় নয়; িরং তা বকিল আকলােনার 
মিষয়। অথে আিরা জামন, ইসলাি বকিল আকলােনার মিষয় নয়; িরং আকলােনা 
ককর তদানুসাকর আিল করার জন্যই ইসলাি। এজন্যই ইসলাি িানুষকক মসরাতুন্নমি 
অনুসরকের প্রমত আহিান ককরকে, মিলাদুন্নমি পালকনর প্রমত নয়।

এখন আিরা এিা িুোর বেষ্টা করি বয, প্রেমলত পদ্ধমতর মিলাদুন্নমি পালন না ককর 
আিরা বকন মসরাতুন্নমি অনুসরে করি? মনকনে আিরা ককয়কমি কারে তুকল ধরমে :

প্রথমি, মসরাতুন্নমির িকধ্য মিলাদুন্নমি পাওয়া যায় যায়, মকন্তু মিলাদুন্নমির িকধ্য 
পুকরাপুমর মসরাতুন্নমি পাওয়া যায় না। বযকহতু মিলাদুন্নমি িলকত বকিল নমি সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মকালীন �িনািলীককই িুোকনা হকয় থাকক। আর 
মসরাতুন্নমি িলকত তাঁর জন্ম, শশিি, বযৌিন, নিুওয়াত, মহজরত, িৃতু্যসহ তাঁর সিরি 
জীিনীকক িুোকনা হয়।

তবিিীয়ি, মিলাদুন্নমি বথকক িুসমলি উম্াহর রিহে করার িকতা বতিন মকেু বনই, এিা 
শুধুই আকলােনার মিষয়। বযকহতু তা সম্ূেটিিাই মেল কুদরমত, যার সাকথ উম্কতর 
আিল তথা নাজাত পাওয়া না পাওয়ার বকাকনা সম্টিক বনই। পষোন্তকর মসরাতুন্নমি 
হকলা িুসমলি উম্াহর জন্য এক অনুকরেীয় আদশটি, যা উম্ত জীিকনর প্রমতমি বষেকত্র 
অনুসরে করকত পাকর। বযিন পমিত্র কুরআকন ইরশাদ হকয়কে-

َلَقْد َكاَن َلُكْم فِي رَُسوِل اللَِّه اأْسَوٌة َحَسَنٌة

‘অিশ্যই বতািাকদর জন্য আল্াহর রাসুকলর িাকে রকয়কে উত্ি আদশটি।’[5]

তাই উম্াহর সািমরিক জীিকন মিলাদুন্নমি পালন নয়; িরং মসরাতুন্নমি অনুসরকের 
প্রকয়াজন।

িৃিীয়ি, মিলাদুন্নমি পালনকারীকদর বদখা যায়, তারা িেকরর মনমদটিষ্ট একমি মদকন খুি 
জাঁকজিককর সমহত বশাভাযাত্রা বির ককর, মিমষ্ট মিতরে ককর, একস্াকন িকস মকেুষেে 
নমি কামরি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মকালীন মকেু �িনা আকলােনা 
ককর এিং যারা মিলাদুন্নমি পালন ককর না তাকদরকক মরসালাতমিকরাধী, সুন্নাহমিকরাধী 

[5]  সুরা আল-আহজাি : ২১
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ও নমির দুশিন িকল অমভমহত ককর থাকক। অথে সারািের তাকদর জীিকন নমি 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর সুন্নাত পালকনর প্রমত বকাকনা ভ্রুকষেপ থাকক না। 
এিনমক যারা নমির আকশক ও বপ্রমিক িকল দামি ককর, তাকদর অকনককর িুকখ দামড় 
পযটিন্ত বদখা যায় না। এিাই মক নমিকপ্রকির মনদশটিন? িূলত বপ্রমিককর সকল আদশটি 
ও পেদে-অপেদে বজকন মনকজকক বস অনুযায়ী গকড় বতালাককই িকল আসল বপ্রি। 
িাস্তিজীিকন নিমি আদকশরটি প্রমতফলন না �মিকয় শুধু বিৌমখক বপ্রকির দামি করা 
কপিতা ও বধাকািামজ শি মকেু নয়।

চিুথ্থি, মিলাদুন্নমির জন্য ১২ই রমিউল আওয়াল বয মদন মনধটিারে করা হকয়কে বসিা 
আকদৌ নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মমদন মক না, তাকত যকথষ্ট সকদেকহর 
অিকাশ আকে। ইমতহাস পাঠককদর কাকে মিষয়মি অজানা নয়। বকননা, এ ি্যাপাকর 
ঐমতহামসককদর অকনক িত পাওয়া যায়। কারও িকত ২রা রমিউল আওয়াল, কারও 
িকত ৮ই রমিউল আওয়াল, কারও িকত ৯ই রমিউল আওয়াল, কারও িকত ১০ই 
রমিউল আওয়াল, কারও িকত ১২ই রমিউল আওয়াল, আিার কারও িকত তাঁর জন্ম 
রমিউল আওয়াকল নয়; িরং সফর িাকস, কারও িকত রিজান িাকস। এ ধরকনর আরও 
অকনক িত পাওয়া যায়। মকন্তু ১২ই রমিউল আওয়াল বয নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি এর িৃতু্যমদিস, তাকত উকল্খকযাগ্য বতিন বকাকনা িতাননক্য বনই। অমধকাংশ 
মসরাত মিকশষঞে ও ইমতহাসমিকদর িত হকলা, মতমন ১২ই রমিউল আওয়াল বসািিার 
ইনমতকাল ককরকেন।[6]

এখন এিা বকিন মিকিককর কথা বয, িহান বকাকনা ি্যমতির মনমশ্চত িুতু্যমদিসকক 
জন্মমদন হওয়ার সম্ভািনার মভমত্কত তাকত আনদে উদযাপন করা হকি! একইমদকন 
কারও জন্ম ও িৃতু্যমদিস উভয়মি মনমশ্চত হকলও বতা মিকিকিান বকাকনা বলাক বসমদকন 
আনদে-উৎসি করকত পাকর না। তাহকল ১২ই রমিউল আউয়াকল নমি সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর িৃতু্যমদিস মনমশ্চত আর জন্মমদিস পুকরাই অমনমশ্চত হওয়া 
সক্বেও এিন একমি মদনকক জন্মমদিস নাি মদকয় বয আনদে উৎসি করা হয়, তা কতিা 
অকযৌমতিক হকত পাকর, পাঠকগে মনকজই মেন্তা ককর বদখুন!

পঞ্চমি, নমিকপ্রি িুেকত হকল আিাকদর বদখকত হকি সাহামিকদর নমিকপ্রকির স্বরূপ। 
কারে, পৃমথিীকত সুস্ মিকিকসম্ন্ন কারও পকষে এ দুঃসাহস বদখাকনা সম্ভি নয় বয, 

[6] মিস্তামরত বদখুন, ফাতহুল িামর, ইিনু হাজার : ৮/১৩০, আস-মসরাতুন নিমিয়্যা, ইিনু কামসর : 
১/১৯৯, ৪/৫০৯, আর-রাওজুল উনুফ, সুহাইমল : ১/২৮২, ৪/৪৩৯-৪৪০, আর-রামহকুল 
িাখতুি, িুিারকপুমর : পৃ. ৪১
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সাহািাকয় মকরাকির বেকয় বকউ মনকজকক অমধক নমিকপ্রমিক দামি করকি। সুতরাং 
মিলাদুন্নমি পালন করা যমদ নমিকপ্রকির মনদশটিনই হকতা তাহকল সাহািাকয় মকরাকির 
বেকয় অমধক মিলাদ পালনকারী আর বকউ হকত পারত না। অথে ইমতহাস সাষে্য বদয়, 
নমিযুগ ও তাঁর পরিতটিী বসানালী যুকগ এ মিলাদন্নমির বকাকনা অমস্তত্ব মেল না; িরং নমি 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর ইনমতকাকলর েয়শ িের পর িুজাফফর কুকুিমর 
নািক এক শাসক প্রেমলত এ মিলাদুন্নমির প্রিতটিন ককর।[7]

তাই বয মিষকয় সাহামিকদর বকাকনা কিটিপন্া প্রিামেত নয়, তামিময়কদর যুকগ যার 
বকাকনা অমস্তত্ব পাওয়া যায় না, উম্াহর মিঞে ফমকহগে বথকক যার শিধতা সাি্যস্ত 
হয় না, এিন একমি মিষয় মক কখনও নমিকপ্রকির িাপকামঠ িানাকনার সুকযাগ আকে? 
মিকিকিান পাঠক িাত্রই এর অসারতা িুেকত সষেি হকিন।

ষষ্ঠি, কারও যমদ মিলাদুন্নমি পালকনর এতই আরিহ থাকক, তাহকল তার জন্য প্রেমলত 
পদ্ধমতর মিপরীত মিশুদ্ধ একমি আিল আকে, যা সমহহ সুন্নাহ দ্বারা প্রিামেত। বসিা 
হকলা, প্রমত বসািিার মসয়াি পালন করা। বযকহতু রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি বসািিাকর জন্মরিহে ককরকেন, তাই মতমন শুকমরয়া স্বরূপ প্রমত বসািিাকর 
মসয়াি পালন করকতন। বযিন সুনাকন মতরমিমজকত সমহহ সনকদ আময়শা  বথকক 
িমেটিত হকয়কে, মতমন িকলন :

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَحرَّى َصْوَم الِ�ْثَنْيِن َوالَخِميِس

‘রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি বসািিার ও িৃহস্পমতিাকরর বরাজার 
ি্যাপাকর খুি বখয়াল রাখকতন।[8]

সমহহ িুসমলকি আিু কাতাদা -এর িেটিনায় এমদকন মসয়াি পালকনর কারেও উকল্খ 
করা হকয়কে। মতমন িকলন :

َوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم الِ�ْثَنْيِن؟ َقاَل: َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت - اأْو اأْنزَِل َعَليَّ فِيِه

‘আর রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক বসািিাকর মসয়াি পালকনর 
ি্যাপাকর মজকঞেস করা হকল মতমন িলকলন, এমদকন আমি জন্মরিহে ককরমে এিং 
এমদকনই আিার ওপর অমহ নামজল হকয়কে।’[9]

[7]  মিস্তামরত বদখুন, আল-হামি মলল-ফাতাওয়া : ১/১৮২, সুিুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১/৩৬৫
[8]  সুনানুত মতরমিমজ : ২/১১৩, হা. নং ৭৪৫
[9]  সমহহু িুসমলি : ২/৮১৯, হা. নং ১১৬২
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তথাকমথত আকশকক রাসুল যারা, তারা মকন্তু মিশুদ্ধ এ সুন্নাহর কথা জাকনই না। আর 
বকউ জানকলও এর ওপর আিকলর ি্যাপাকর তাকদর বকাকনা ভ্রুকষেপ বনই। কারে, এিা 
বতা কষ্ট ও িুজাহাদার সুন্নাত। িেকরর িায়াকন্না সপ্াকহ িায়াকন্নামি মসয়াি পালন করা 
বতা এত সহজ নয়। এসি নািধারী আকশকক রাসুলরা বতা বকিলই মিমষ্ট সুন্নাত খুঁকজ 
বিড়ায়; যমদও তা আকদৌও সুন্নাত িকল প্রিামেত না বহাক, মকংিা উলািাকয় মকরাি তা 
মিদআত িকল আখ্যাময়ত করুক। িূলত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
মিশুদ্ধ সুন্নাহ ও আদশটি িাদ মদকয় যারা মনকজকদর আমিষ্ৃত পদ্ধমতকত আল্াহ ও তাঁর 
রাসুকলর সন্তুমষ্ট বখাঁকজ, তারা হয়কতা েরি অঞে নয়কতা িন্ুকিমশ দুশিন।

বশষকথা হকলা, ইসলাকির প্রমতমি মিষয় কুরআন-সুন্নাহর আকলাকক প্রিামেত। 
কুরআন-সুন্নাহর িামহকর বকাকনা মকেু দ্বীন হকত পাকর না। শমরয়তকক িাদ মদকয় শুধু 
িনগড়া যুমতি মদকয় মিোর করার কারকেই ইসলাকি অসংখ্য মিদআকতর উৎপমত্ 
হকয়কে। তাই আসুন, আিরা মনকজকদর িনগড়া িতিাদ েুকড় বফকল মিথ্যা নমিকপ্রি 
িাদ মদকয় জীিকনর প্রমতমি বষেকত্র কুরআন-সুন্নাহ ও নিমি আদশটি িাস্তিায়ন ককর 
সমত্যকার নমিকপ্রমিক হওয়ার বেষ্টা কমর। িেকরর শুধু একমদন মিলাদুন্নমি পালন না 
ককর প্রমতমদন প্রমতিুহূকতটি মসরাতুন্নমি তথা নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
আদশটি লালন করার বেষ্টা কমর। তাহকলই আিরা বজার গলায় িলকত পারি, আিরাই 
হলাি সমত্যকারাকথটি রাসুকলর অনুসারী, আিরাই সাচ্া নমিকপ্রমিক।

আল্াহ আিাকদর সিাইকক হক িুোর তাওমফক দান করুন এিং মসরাকত িুসতামককির 
ওপর অিল রাখুন।

💠💠💠
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ইপে টি�যােুন্টির েযাটিেযারপের িপ্যে েুটি শ্রেটি রপয়পে। একে� জযা�, িযাটি� ও ভুয়যা হযাটেস 
টেপয় টিটভন্ টিষয় প্রিযাি করপি চযায়। িপি সপচিি শ্রপকযাপিযা শ্�যাকই িযাপের শ্সসি 
জযা� কথযা ্পর শ্ে�পি েযাপর। িযাই িযারযা িিিযা টেিিযার কযারি িয়। টিেরীপি িযাপের 
টকেু আট�ি আপে, রযারযা টিটভন্ আয়যাি ও হযাটেপসর অেিযেযাখযে ও ভু� অথ্ িপ� িযাপের 
ভক্তপের আশ্বস্ত করযার শ্চষ্যা কপর। িসু্তি এ টবিিীয় শ্রেটির শ্�যাকপের েট�প�র িযাপি 
প্রেত্ত শ্সসি শ্্যাঁকযািযাটজ ও টিথযেযার খণ্ডিসহ ঈপে টি�যােুন্টির প্রকৃি রূে ও অিস্যা 
িুপ� ্রযা হপয়পে সংটক্ষপ্ত এ আরিটিপক�টিপি। েূপি্র আপ�যাচিযাটি টে� সযা্যারিভযাপি 
আপ�যাচিযার জিযে, আর এিযা হপ�যা টিস্তযাটরি আপ�যাচিযার জিযে। িপি সযারিটিক টিপিচিযায় 
এিযাপকও েূি্যাঙ্গ ি�টে িযা। িসু্তি শ্েসিুপক রিিুকু শ্�খযা আেপ�যাড করযা সম্ভি, শ্স 
েৃটষ্পকযাি শ্থপক এিযা িড়; িিুিযা সুপরযাগ থযাকপ� শ্�খযাটি আরও অপিক িড় করযা 
শ্রি। িপি আশযা কটর, এিিুকুপিই টিেআটিপের গযাত্রেযাহ শুরু হপয় রযাপি। আল্যাহ ওপের 
টহেযায়যাি েযাি করুি এিং আিযাপেরপক টহেযায়যাি ও টসরযাপি িুসিযাটকপির ওের অি� 
রযাখুি।
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ইদদ সমলাদুন্নসি  

ের্যাপ�যাচিযা, খণ্ডি ও সংশয় টিরসি

পতরচয় ও সংজ্া :

‘ঈদ’ (عيد) শব্দমি িূলত ‘আওদুন’ (عود) বথকক মনগটিত। এর শামব্দক অথটি মফকর 
আসা। ‘ঈদ’ িলা হয় এিন উৎসি মদিসকক, বযমদকন িানুকষর সকম্লন হয় মকংিা 
ফমজলতপূেটি িা অতীকতর গুরুত্বিহ বকাকনা �িনার স্ৃমতোরে করা হয়। িলা হকয় 
থাকক, বযকহতু ঈদ প্রমত িের িানুকষর িাকে নতুন আনদে মনকয় মফকর আকস, এজন্য 
এ মদিসকক ‘ঈদ’ নািকরে করা হকয়কে।[10]

আর ‘মিলাদ’ (ميلاد) শব্দমি ‘মিলাদাতুন’ (ول�دة) বথকক মনগটিত। এর অথটি সন্তান 
প্রসি করা। শব্দমি আরমি ভাষায় ইসকি জরফ এর মসগা। শাস্ত্র অনুযায়ী ইসকি জরকফর 
 যমদও জিরযুতি হওয়া মনয়ি, মকন্তু বখলাকফ মকয়াস কখকনা বজরযুতিও ি্যিহৃত ميم
হয়। বযিন منبر (মিম্বর), مينار (মিনার) ইত্যামদ। সুতরাং ইসকি জরফ মহকসকি এর 
অথটি হকি, জন্মকাল।[11]

পমরভাষায় সাধারেত ‘ঈকদ মিলাদুন্নমি’ িলকত আিাকদর নমি িুহাম্াদ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মিৃত্ান্ত আকলােনা করাকক িুোকনা হকয় থাকক। অথটিাৎ 
জকন্মর আগিন িুহুতটি বথকক নিুওয়াতপ্রামপ্ পযটিন্ত মিমভন্ন �িনার আকলােনাককই 
মিলাদ িকল।

িজার ি্যাপার হকলা, শামব্দকভাকি ‘ঈকদ মিলাদ’ অথটি পমিত্র জন্মমদন িা জন্মমদকনর 
উৎসি হকলও অমভধাকন এর ি্যিহামরক অথটি করা হকয়কে, মরিসিাস হমলকে িা ইসা.-
এর পমিত্র জন্মমদিস।[12]

[10]  আল-িুনমজদ : পৃ. নং ৫৩৬, প্রকাশনী : আল-িাতিাআতুল কাসুমলমকয়্যা, শিরুত
[11]  মলসানুল আরি : পৃ. নং ৪৯১৫, প্রকাশনী : দারুল িাআমরফ, শিরুত; আল-িুজািুল অমসত : 

২/১০৫৬, প্রকাশনী : দারুদ দাওয়াহ, ইসকাদোমরয়া
[12]  আল-িুনমজদ : পৃ. নং ৯১৮, প্রকাশনী : আল-িাতিাআতুল কাসুমলমকয়্যা, শিরুত

ইপে টি�যােুন্যাটির : ের্যাপ�যাচিযা, খণ্ডি ও সংশয় টিরসি
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একত িুো যায়, শব্দমি িূলত মরিষ্টানরা ি্যিহার করত, যা এখন নািধারী একদল 
িুসমলি মনকজকদর নমির শাকন ি্যিহার ককর থাকক। সুতরাং রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মমদন িুোকত ‘ঈকদ মিলাদ’ শব্দমির ি্যিহার সিীেীন 
নয়। কারে, এিা অনুসরেীয় িুসমলিকদর আমিষ্ৃত বকাকনা কালোর নয় বয, উম্ত তা 
ি্যাপকভাকি রিহে করকি। হ্যাঁ, বকউ যমদ মরিষ্টানকদর কালোর ও সংস্ৃমত রিহে করকত 
োয়, তার কথা মভন্ন।

তমলাদদর সূচনা ও ইতিহাস :

এর প্রথি সূেনাকারী মনকয় িাহ্যত মকেুিা িতাননক্য পমরলমষেত হয়। কারও িকত 
এ মিলাদুন্নমির সূেনাকারী হকলা ফামতমি মখলাফকতর িামতলপন্ী িামতমন সম্প্রদায়। 
শাইখ ফাহাদ আব্দুল্াহ  িকলন :

 ويذكرون اأن الدولة الباطنية اأحدثت المولد النبوي ضمن موالد واحتفال�ت واأعياد
اأخرى كثرت مع الزمن

‘ইমতহাসমিদরা উকল্খ ককরন বয, িামতমন সম্প্রদায় সিকয়র সাকথ রিিিধটিিান নানা 
অনুষ্ঠান, উৎসি ও মিলাকদর পাশাপামশ এই মিলাদুন্নমিরও প্রিতটিন ককর।’[13]

কারও িকত ইরমিল শহকরর শাসক িুজাফফর কুকুিুমর মেল এর প্রথি সূেনাকারী। 
আল্ািা সুয়ুমত  িকলন :

ُر اأُبو َسِعيٍد ُكوْكُبرِي ْبُن َزْيِن بَِل اْلَمِلُك اْلُمَظفَّ  َواأوَُّل َمْن اأْحَدَث فِْعَل َذلَِك َصاِحُب اإِْر
يِن َعِليِّ ْبِن َبْكَتِكيَن الدِّ

‘মিলাদুন্নমি প্রথি প্রিতটিন ককর ইরমিল শহকরর িাদশা িুজাফফর আিু সাইদ কুকুিুমর 
মিন জাইনুমদিন আমল মিন িাকতামকন।’[14]

তকি আল্ািা আিু শািা -এর িতিি্য বথকক প্রতীয়িান হয় বয, উির মিন িুহাম্াদ 
বিাল্া নািক এক িুজুগটি িুকসল শহকর প্রথি এ মিলাদুন্নমির প্রিতটিন ককর, আর িাদশা 
িুজাফফর তার অনুকরে ককর।

[13]  আল-িাওমলদুন নিমি িাইনাল িাশরুইয়্যামত ওয়াল মিদআহ : ১/২, প্রকাশনী : আল-িাকতািাতুশ 
শামিলা

[14]  আল-হামি মলল-ফাতাওয়া : ১/২২২, প্রকাশনী : দারুল মফকর, শিরুত
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মতমন িকলন :

الِحين د الملا اأحد الصَّ ْيخ عمر بن ُمَحمَّ  َوَكاَن اأول من فعل َذلِك يالموصل الشَّ
اْلَمْشُهورين َوبِه اْقتدى فِي َذلِك َصاحب اإربل وََغيره

‘িুকসল শহকর প্রথি এ কাজমি ককর প্রমসদ্ধ িুজুগটি শাইখ উির মিন িুহাম্াদ বিাল্া। 
ইরমিকলর শাসক ও অন্যরা পকর তারই অনুসরে ককর।’[15]

পূকিটিাতি দমললামদ বথকক প্রতীয়িান হয়, মিলাদুন্নমির প্রিতটিক িূলত ফামতমি িংকশর 
িামতমন সম্প্রদায়। িুকসল শহকর এিার প্রথি পালনকারী মেল উির মিন িুহাম্াদ 
বিাল্া। আর ইরমিকলর শাসক কুকুিুমর হকলা উির মিন িুহাম্াকদর অনুসরেকারী।

তমলাদদর প্রকারদেদ :

মিলাদ পালকনর শিধতার দৃমষ্টককাে বথকক মিলাদকক দুভাকগ ভাগ করা যায়। এক : 
স্বিটিজনস্বীকৃত মিলাদ, দুই : িতমিকরাধপূেটি মিলাদ।

প্রথি প্রকারমি হকলা, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জকন্মর 
সিয়কাল বথকক মনকয় নিুওয়াত পযটিন্ত মিমভন্ন �িনািলী আকলােনা করা। এ প্রকাকরর 
মিলাদকক বকউ অস্বীকার ককরনমন; িরং আিাকদর আকামির উলািাকয় মকরািও তা 
স্বীকার ককরকেন এিং পালন ককরকেন।

আল্ািা খমললুর রহিান সাহারানপুমর  িকলন :

 مجلس مولود مجلس خیر وبرکت ہے در صورتیکہ قیودات مذکورہ سے خالی ہو
 فقط بلا قید وقت معین و بلا قیام وبغیر روایت موضوع مجلس خیر وبرکت ہے

صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے۔

‘মিলাদ তথা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মিৃত্ান্ত মনকয় 
আকলােনার িাহমফল কল্যাে ও িরককতর িজমলস হকি, যখন উমল্মখত সকল (রুসুি 
ও মিদআমত) মিষয়ামদ বথকক িজমলস িুতি থাককি। সিয় মনমদটিষ্ট না করকল, মকয়াি না 
করকল এিং জাল হামদস িেটিনা না করকল বসিা বতা কল্যাে ও িরককতর িজমলস। মকন্তু  
িতটিিাকনর প্রেমলত পদ্ধমত পুকরাপুমরই শমরয়ত পমরপন্ী, বগািরামহ ও মিদআত।’[16]

[15]  আল-িাময়সু আলা ইনকামরল মিদাময় ওয়াল হাওয়ামদস : পৃ. নং ২৪, প্রকাশনী : দারুল হুদা, কায়করা
[16]  ফাতাওয়াকয় রমশমদয়া : পৃ. নং ২৫৪, প্রকাশনী : িাকতািাকয় রাহিামনয়া, লাকহার
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আল্ািা রমশদ আহিাদ গাঙ্গুমহ  িকলন :

نفس ذکر ول�دت منذوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب سے اآتی۔

‘রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মিৃত্ান্ত মনকয় আকলােনা করা বতা 
(বিৌমলকভাকি) উত্ি কাজ। এিা িাকরুহ হয় একত নানারকি (রুসুি ও মিতআমত) 
মিষয় থাকার কারকে।’[17]

তকি এমি অনুকিামদত হওয়ার জন্য শতটি হকলা তাকত বকাকনা ধরকনর রুসুি-বরওয়াজ 
না থাকার পাশাপামশ আিশ্যকও িকন করা যাকি না এিং একত অংশরিহে না করকল 
কাউকক ভৎটিসনা করা যাকি না। বকননা, িুসতাহাি ও শিধ কাকজ িাধ্যিাধকতা থাককল 
তা মিদআকত রূপান্তমরত হকয় যায়।

আল্ািা মতমি  িকলন :

ِمْنُه اأَصاَب  َفَقْد  بِالرُّْخَصِة  َيْعَمْل  َوَلْم  َعْزًما،  َوَجَعَلُه  َمْنُدوٍب،  اأْمٍر  َعَلى  اأَصرَّ   َمْن 
ْضَلاِل ْيَطاُن ِمَن اْل�إِ الشَّ

‘বয ি্যমতি বকাকনা িুসতাহাি মিষকয়র ি্যাপাকর িাড়ািামড় করকি এিং বসিাকক আিশ্যক 
ককর বনকি, তাহকল শয়তান তাকক বগািরামহকত মনপমতত করল।’[18]

মদ্বতীয় প্রকারমি হকলা, মিমভন্ন রুসুি, মিদআত ও মকয়াকির িাধ্যকি মিলাদ অনুষ্ঠান 
করা, যা আিাকদর এ উপিহাকদকশ মিদআমতকদর িকধ্য প্রেমলত আকে।

িস্তুত মিলাকদর শিধতা ও অনিধতার িূল সীিাকরখাই হকলা এর সাকথ যুতি মিমভন্ন 
রুসুি বরওয়াজ। বস সকল রুসুি-বরওয়াকজর িধ্য হকত উকল্খকযাগ্য মকেু হকলা :

ক. অমনভটিরকযাগ্য ও িওজু হামদস িেটিনার আমধক্য। অথে হামদকস রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর নাকি মিথ্যা হামদস িলার ি্যাপাকর ককঠার ধিমক ও শামস্তর 
কথা িমেটিত হকয়কে।

[17]  ফাতাওয়াকয় রমশমদয়া : পৃ. নং ২৫৯, প্রকাশনী : িাকতািাকয় রাহিামনয়া, লাকহার
[18]  মিরকাতুল িাফামতহ : ২/৭৫৫, প্রকাশনী : দারুল মফকর, শিরুত
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সমহহ িুখামরকত িমেটিত হকয়কে :

َمْن َكَذَب َفاإِنَُّه   ، َعَليَّ َتْكِذُبوا  ل�َ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللُه  النَِّبيُّ َصلَّى  َقاَل  َيُقوُل:   َعِليًّا، 
َعَليَّ َفْلَيِلِج النَّاَر

‘আমল  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
িকলকেন, বতািরা আিার ওপর মিথ্যাকরাপ বকাকরা না। বকননা, বয ি্যমতি আিার 
ওপর মিথ্যকরাপ করকি বস জাহান্নাকি প্রকিশ করকি।’[19]

সমহহ িুসমলকি িমেটিত হকয়কে :

َعَليَّ َكَذَب  َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  اللِه  رَُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأبِي   َعْن 
اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر ًدا، َفْلَيَتَبوَّ ُمَتَعمِّ

‘আিু হুরাইরা  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি ইরশাদ 
ককরকেন, বয ি্যমতি আিার ওপর মিথ্যাকরাপ করকি বস তার মঠকানা জাহান্নাি িামনকয় 
মনল।’[20]

খ. মিলাদ িাহমফলগুকলা সাধারেত রামত্রকালীন হওয়ায় িানুকষর �ুি, ইিাদত 
ইত্যামদর ি্যা�াত সৃমষ্ট; এিনমক সারারাত একত অংশরিহে করায় অকনককর ফজকরর 
সালাত পযটিন্ত েুকি যায়। অথে ইসলাকি িানুষকক অযথা কষ্ট মদকত মনকষধ করা হকয়কে। 
আল্াহ তাআলা িকলন :

اإِْثًما ُمِبيًنا َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َو

‘আর যারা মিনা অপরাকধ িুমিন পুরুষ ও িুমিন নারীকদর কষ্ট বদয়, তারা অপিাদ ও 
স্পষ্ট পাকপর বিাো িহন ককর।’[21]

সমহহ িুখামরকত িমেটিত হকয়কে :

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو رَِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:
الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه

[19]  সমহহুল িুখামর : ১/৩৩, হা. নং ১০৬, প্রকাশনী : দারু তাওমকন নাজাত, শিরুত
[20]  সমহহু িুসমলি : ১/১০, হা. নং ৩, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরামসল আরামিময়্য, শিরুত
[21]  সুরা আল-আহজাি : ৫৮



ইদে মিলােুন্ামির : পর্াদলাচনা, খণ্ডন ও সংশয় মনরসন

18

‘আব্দুল্াহ মিন আির  বথকক িমেটিত, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
িকলকেন, প্রকৃত িুসমলি বতা বস-ই, যার িুখ ও হাত বথকক সকল িুসমলি মনরাপদ 
থাকক।’[22]

গ. মিলাকদ অংশরিহে করাকক আিশ্যক িকন করা হয়। বকউ অংশরিহে না করকল 
তাকক অপিান করা হয় এিং নমির দুশিন ইত্যামদ শকব্দ গামলগালাজ করা হয়। 
অথে শমরয়কত শিধ িা িুসতাহাি কাকজ িাড়ািামড় করকল মকংিা কাজমিকক 
আিশ্যক িকন করকল তা মিদআকত রূপান্তমরত হকয় যায়। সাহািাকয় মকরাি 
ঐমছিক মিষয়কক আিশ্যক ভািা শয়তাকনর েরিান্ত ও বধাঁকা িকন করকতন। 
সমহহ িুখামরকত িমেটিত হকয়কে :

ْيَطاِن َشْيًئا ِمْن َصلاَتِِه َيرَى  َعِن ال�أْسَوِد، َقاَل: َقاَل َعْبُد اللَِّه: ل�َ َيْجَعْل اأَحُدُكْم لِلشَّ
ا َعَلْيِه اأْن ل�َ َيْنَصرَِف اإِلَّ� َعْن َيِميِنِه َلَقْد َراأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  اأنَّ َحقًّ

َكِثيًرا َيْنَصرُِف َعْن َيَسارِِه

‘আসওয়াদ  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, আব্দুল্াহ মিন িাসউদ  িকলকেন, 
বতািাকদর বকউ বযন স্বীয় সালাকতর বকাকনা মকেু শয়তাকনর জন্য না িানায়। (তা 
হকলা, ফরজ সালাকত সালাি বফরাকনার পর) বস বকিল োন মদকক মফকর িসাকক 
মনকজর ওপর আিশ্যক িকন ককর। অথে আমি অকনক সিয় নমি কামরি সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক িাি মদকক মফকর িসকত বদকখমে।’[23]

িুল্া আমল কামর  িকলন :

: َوفِيِه اأنَّ َمْن اأَصرَّ َعَلى اأْمٍر َمْنُدوٍب، َوَجَعَلُه َعْزًما، َوَلْم َيْعَمْل بِالرُّْخَصِة  َقاَل الطِّيِبيُّ
ْضَلاِل ْيَطاُن ِمَن اْل�إِ َفَقْد اأَصاَب ِمْنُه الشَّ

‘আল্ািা মতমি  িকলন, এ হামদস বথকক িুো যায়, বয ি্যমতি বকাকনা িুসতাহাি 
মিষকয়র ি্যাপাকর িাড়ািামড় করকি এিং বসিাকক আিশ্যক ককর বনকি, তাহকল শয়তান 
তাকক বগািরামহকত মনপমতত করল।’[24]

[22]  সমহহুল িুখামর : ১/১১, হা. নং ১০, প্রকাশনী : দারু তাওমকন নাজাত, শিরুত
[23]  সমহহুল িুখামর : ১/১৭০, হা. নং ৮৫২, প্রকাশনী : দারু তাওমকন নাজাত, শিরুত
[24]  মিরকাতুল িাফামতহ : ২/৭৫৫, প্রকাশনী : দারুল মফকর, শিরুত
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ঘ. রং-বিরকের আকলাকসজ্া, সামিয়ানা, বেককাকরশন, খািাকরর আকয়াজনসহ 
একত প্রেুর পমরিাকে অপেয় ও অনথটিক খরে হয়; অথে ইসলাকি অপেয় 
করাকক মনমষদ্ধ ককর অপেয়কারীকক শয়তাকনর ভাই িকল অমভমহত করা হকয়কে। 
আল্াহ তাআলা িকলন :

ْيَطاُن لَِربِِّه َكُفوًرا َياِطيِن َوَكاَن الشَّ رِيَن َكانُوا اإِْخَواَن الشَّ اإِنَّ اْلُمَبذِّ

‘মনশ্চয়ই অপি্যয়কারীরা শয়তাকনর ভাই। আর শয়তান স্বীয় রকির প্রমত িড়ই 
অকৃতঞে।’[25]

ঙ. কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বকাকনা দমলল োড়াই মনমদটিষ্টভাকি ১২ই রমিউল আওয়াকল 
রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মিৃত্ান্ত আকলােনা করাকক অমধক 
সওয়াকির কারে ও উত্ি িকন করা হয়; অথে শমরয়কতর পষে বথকক মনমদটিষ্ট না করা 
থাককল বকাকনা মদিস িা সিয়কক বকাকনা ইিাদকতর জন্য মনমদটিষ্ট করা জাময়জ নয়। 
সমহহ িুসমলকি িমেটিত হকয়কে :

وا  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة رَِضَي اللُه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َل� َتْخَتصُّ
وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اْل�أيَّاِم،  َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللََّيالِي، َوَل� َتُخصُّ

اإِلَّ� اأْن َيُكوَن فِي َصْوٍم َيُصوُمُه اأَحُدُكْم

‘আিু হুরাইরা  সূকত্র রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি বথকক িমেটিত, 
মতমন িকলন, বতািরা রাতগুকলার িাকে বকিল জুিআর রাতককই রাতজাগার (অথটিাৎ 
তাহাজ্ুদ ও নফল সালাকতর) জন্য মনমদটিষ্ট বকাকরা না, আর মদনগুকলার িাকে শুধু 
জুিআর মদনককই মসয়াকির জন্য মনধটিামরত বকাকরা না। তকি মদনমি যমদ বতািাকদর 
কারও মনয়িতাম্রিক বকাকনা মসয়াকির মদকন পকড় তাহকল মভন্ন কথা।’[26]

চ. একত মিমভন্ন মিদআমত কিটিকাণ্ড এিং ইসলাকির মিশুদ্ধ আমকদা পমরপন্ী গান ও 
কমিতা আিৃমত করা হয়। এসি কিটিকাণ্ড ও কমিতা আিৃমতর দ্বারা মনকজকদর কানসুখ 
ও িকনারঞ্জন োড়া রাসুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর মসরাকতর মশষো ও তার 
িাস্তিায়ন -বযিা মেল িূল লষে্য- কখকনা অজটিন হয় না।

[25]  সুরা িমন ইসরাইল : ২৭
[26]  সমহহু িুসমলি : ২/৮০১, হা. নং ১১৪৪, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরামসল আরামিময়্য, শিরুত
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ছ. অকনক জায়গায় এসি িাহমফল ও অনুষ্ঠাকন নারী-পুরুকষর অিাধ যাতায়াকতর 
সুকযাগ থাকক। আর এর কারকে ইসলাকির গুরুত্বপূেটি ফরজ মিধান পদটিা লঙ্ঘন হয়।

জ. মিলাকদ মকয়াি করকত হয়, যা শমরয়া অনুকিামদত নয়। পাশাপামশ একত নমিকক 
হামজর-নামজর িকন করা, আমলিুল গাইি িলাসহ অকনক মশরমক আমকদাও জমড়ত 
থাকক।

ঝ. মিলাদ-মকয়াি বিৌমখকভাকি িুসতাহাি িলকলও কাকজ ককিটি বকউ মিলাদ-মকয়াি 
না করকল তাকক ভৎটিসনা করা হয় ও িাঁকা দৃমষ্টকত বদখা হয়।

ঞ. মিলাদ িাহমফকল হামদস দ্বারা প্রিামেত সমহহ দরুদ পাঠ না ককর মনকজকদর িানাকনা 
দরুদ পাঠ করা হয়।

এোড়াও একত আরও নানারকি রুসুি-বরওয়াজ মিদ্যিান, যা প্রেমলত ঈকদ মিলাদুন্নমি 
পালন মিদআত হওয়াকক সুমনমশ্চত ককর। এজন্যই যুকগ যুকগ মিঞে উলািাকয় মকরাি 
এিাকক গমহটিত মিদআত আখ্যা মদকয় আসকেন। আল্াহ আিাকদর সি ধরকনর মিদআত 
ও রুসুি পালন বথকক দূকর রাখুন।

তমলাদুন্নতির পদষের দতললাতদ ও িার খণ্ডন

১ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

قُْل بَِفْضِل اللِّه َوبِرَْحَمِتِه َفِبَذلَِك َفْلَيْفرَُحوْا

‘আপমন িলুন, এিা (একসকে) আল্াহর অনুরিহ ও রহিকত। অতএি, তারা বযন একত 
আনমদেত হয়।’[27]

উতি আয়াকত ‘রহিত’ দ্বারা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি উকদিশ্য। 
বযকহতু অন্য আয়াকত আল্াহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-
বক ‘রহিত’ িকল অমভমহত ককরকেন, তাই এখাকনও ‘রহিত’ দ্বারা আল্াহর রাসুল 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-ই উকদিশ্য হকিন। এরপর উতি আয়াকত আল্াহ 
তাআলা তাঁর আগিকন খুমশ উদযাপন করকত িকলকেন। আর মিলাদ িাহমফকলর 
[27]  সুরা ইউনুস : ৫৮
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িাধ্যকি বতা বসই খুমশই প্রকাশ করা হয়। তাই এিা মিদআত হওয়ার প্রশ্নই আকস না; 
িরং এিা হকলা কুরআমন মনকদটিশনা। যারা এিা অস্বীকার করকি, তারা কুরআনমিকরাধী, 
তারা মরসালাহমিকরাধী, তারা আল্াহ ও তাঁর নমির দুশিন।

 খণ্ডন 

প্রথমি, এ আয়াত দ্বারা তাকদর দমলল বদওয়াই ভুল। বকননা, আয়াকত উদ্ধৃত 
‘রহিত’ দ্বারা যমদ মনমশ্চত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি উকদিশ্য হকতন, 
তাহকল নাহয় একিা কথা মেল, মকন্তু এিা বতা িতাননক্যপূেটি একমি মিষয়। এ আয়াকত 
‘রহিত’ দ্বারা নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি উকদিশ্য নামক অন্য মকেু, বস 
ি্যাপাকর িুফাসমসরকদর িাকে িতকভদ রকয়কে। উম্াহর বরেষ্ঠ িুফাসমসর ইিকন আব্াস 
, আিু সাইদ খুদমর , আনাস  িারা -সহ অমধকাংশ সাহামি ও তামিময় 
িুফাসমসরকদর িত হকলা, এখাকন ‘রহিত’ দ্বারা নমি উকদিশ্য নয়; িরং ইসলাি, ইিান 
িা কুরআন উকদিশ্য।

ইিাি কুরতুমি  িকলন :

 َقْولُُه َتَعاَلى: )قُْل بَِفْضِل اللَِّه َوبِرَْحَمِتِه( َقاَل اأُبو َسِعيٍد اْلُخْدرِيُّ َواْبُن َعبَّاٍس رَِضَي
ْسَلاُم. وََعْنُهَما اأْيًضا: َفْضُل اللَِّه اْلُقْراآُن،  اللَُّه َعْنُهَما: َفْضُل اللَِّه اْلُقْراآُن، َورَْحَمُتُه اْل�إِ
اِك َوُمَجاِهٍد َوَقَتاَدَة: َفْضُل اللَِّه حَّ  َورَْحَمُتُه اأْن َجَعَلُكْم ِمْن اأْهِلِه. وََعِن اْلَحَسِن َوالضَّ

ِل. َوِقيَل: َغْيُر َهَذا يَماُن، َورَْحَمُتُه اْلُقْراآُن، َعَلى اْلَعْكِس ِمَن اْلَقْوِل اْل�أوَّ .اْل�إِ

‘আল্াহ তাআলার িােী “আপমন িলুন, এিা (একসকে) আল্াহর অনুরিহ ও 
রহিকত”। আিু সাইদ খুদমর  ও ইিকন আব্াস  িকলন, আল্াহর অনুরিহ হকলা 
ইিান, আর তাঁর রহিত হকলা ইসলাি। তাঁকদর দুজন বথকক আরও িমেটিত হকয়কে বয, 
আল্াহর অনুরিহ হকলা কুরআন, আর তাঁর রহিত হকলা, বতািাকদরকক কুরআকনর 
অনুসারী িানাকনা। আর প্রথি িকতর উক্া হাসান িসমর , জাহহাক , িুজামহদ 
 ও কাতাদা  বথকক িমেটিত হকয়কে বয, আল্াহর অনুরিহ হকলা ইিান, আর তাঁর 
রহিত হকলা কুরআন। এোড়াও একত আরও মকেু িত আকে।’[28]

[28]  তাফমসরুল কুরতুমি : ৮/৩৫৩, প্রকাশনী : দারুল কুতুমিল মিসমরয়্যা, কায়করা
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ইিাি তািামর  আয়াতমির অথটি ককরকেন :

لَِهُؤَل�ِء ُد  ُمَحمَّ َيا  }قُْل{  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  ٍد  ُمَحمَّ لَِنِبيِِّه  ِذْكُرُه  َتَعاَلى   َيُقوُل 
الَِّذي النَّاُس  اأيَُّها  اللَِّه{  }بَِفْضِل  َربَِّك:  ِعْنِد  ِمْن  اإَِلْيَك  اأْنزَِل  َوبَِما  بَِك  بين   المكذِّ
ْسَلاُم، َفَبيََّنُه َلَكْم َوَدَعاُكْم اإَِلْيِه، }َوبِرَْحَمِتِه{ الَِّتي رَِحَمُكْم َل بِِه َعَلْيُكْم، َوُهَو اْل�إِ  َتَفضَّ
َرُكْم بَِها َمَعالَِم  بَِها، َفاأْنزََلَها اإَِلْيُكْم، َفَعلََّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا َتْعَلُموَن ِمْن ِكَتابِِه، َوَبصَّ

.ِديِنُكْم؛ َوَذلَِك اْلُقْراآُن

‘আল্াহ তাআলা তাঁর নমিকক উকদিশ্য ককর িকলন, “িলুন” বহ িুহাম্াদ, ওইসি 
বলাককদর উকদিকশ্য, যারা আপনাকক ও আপনার রকির পষে বথকক নামজলকৃত অমহকক 
অস্বীকার ককর। বহ বলাকসকল, “আল্াহর অনুরিকহ” এদ্বারা মতমন বতািাকদর ওপর 
অনুরিহ ককরকেন, আর বসিা হকলা ইসলাি। সুতরাং মতমন বতািাকদরকক স্পষ্ট ককর 
িেটিনা ককরকেন এিং বসমদকক বতািাকদর আহিান ককরকেন। আর “তাঁর রহিকত” 
যদ্বারা মতমন বতািাকদর ওপর দয়া ককরকেন, এরপর বতািাকদর প্রমত রহিত নামজল 
ককরকেন, অতঃপর বতািরা যা জানকত না, বতািাকদর বসই মকতাি মশষো মদকয়কেন 
এিং বতািাকদর দ্বীকনর রূপকরখা ও পথ বদমখকয়কেন, আর বসিা হকলা কুরআন।’[29]

তবিিীয়ি, মকেু িুফাসমসরকদর িত অনুযায়ী রহিত দ্বারা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি উকদিশ্য হকলও বকাকনা অসুমিধা বনই। বকননা, একত আনমদেত হওয়ার 
আকদশ বদওয়া হকয়কে, মকন্তু প্রকাশ করা িা এর পদ্ধমত মনকয় মকেু িলা হয়মন। অথে 
আিাকদর আকলাে্য মিষয় আনমদেত হওয়া মনকয় নয়; িরং প্রেমলত মনয়কি আনদে 
প্রকাশ করার ধরে মনকয়। তাই এ আয়াত দ্বারা প্রেমলত মনয়কির মিলাদকক প্রিাে 
করার বকাকনা অিকাশ বনই।

িৃিীয়ি, মিদআমতকদর ভাষ্যনুসাকর এ আয়াকতর দ্বারা যমদ প্রেমলত মিলাদ সাি্যস্ত 
করাই হয়, তাহকল বতা মদনরাত েমব্শ �ণ্া মিকল সারািাস ও সারািেরই মিলাদ 
পালন করা উমেত। বকননা, এখাকন মিলাকদর িাধ্যকি খুমশ প্রকাশ করা হকছি িালুল 
 িা কারে হকলা, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু (علة) িা মিধান, আর তার ইল্ত (معلول)
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর অমস্তত্ব। মনয়ি হকলা, ইল্ত মিদ্যিান থাককল তার িালুল িা 
মিধানও িহাল থাককি। সুতরাং রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জকন্মর 
পর বথকক বযকহতু মতমন অমস্ত্বলাভ ককরকেন এিং এখনও তাঁর অমস্তত্ব িহাল আকে, 
মিধায় সিটিদাই তার িালুল তথা মিলাদ পালন করািাও সাি্যস্ত হকছি। 

[29]  তাফমসরুত তািামর : ১৫/১০৫, প্রকাশনী : িুআসসাসাতুর মরসালা, শিরুত
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যমদ বকউ িকল, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর ইনমতকাকলর পর 
বতা দুমনয়াকত তাঁর অমস্তত্ব বনই, তাই সিটিদা করার বকাকনা প্রকয়াজন বনই, তাহকল 
আিরা উত্কর িলি, আহকল সুন্নাহ ওয়াল জািাআকতর সিটিসম্ত আমকদা হকলা, 
আমম্বয়াকয় মকরাি সিাই স্ব স্ব কিকর জীমিত আকেন। সুতরাং মনকজকদর িামতল িকতর 
ওপর উত্ামপত আপমত্ বথকক িাঁেকত তাঁকক অমস্তত্বহীন িলািা নমির শাকন িারাত্মক 
বিআদমি, যা আকশকক রাসুল দামিদারকদর সাকথ মকেুকতই িানানসই নয়। মদ্বতীয়ত, 
যমদ তাঁকক দুমনয়ার জীিকন িৃতু্য হকয়কে মিধায় অমস্তত্বহীন িকল, তাহকল আিরা িলি, 
বসকষেকত্র বতািাকদর মিলাদ পালকনরও বকাকনা অমধকার বনই। বকননা, তাঁর অমস্তকত্বর 
মভমত্কতই মিলাকদর মিধান িলা হকয়মেল। সুতরাং যখন অমস্তত্বই বনই তখন মিধানও 
িামক থাককি না। বিািকথা এ আয়াত বথকক মিলাদ প্রিাে করকত বগকল তাকদর এ 
দুমির বযককাকনা একমি বিকন মনকতই হকি—হয় সারািের মিলাদ পালন করকি, নয়কতা 
এককিাকরই করকি না। বগালকিকল উত্র মদকয় িাোিামে থাকার বকাকনা সুকযাগ বনই।

েতুথটিত, আয়াকত আিকরর মসগা (মনকদটিশসূেক মরিয়া) ি্যিহার করা হকয়কে, যা কাজকক 
মিকশষ ি্যমতরিি োড়া সকম্বামধত ি্যমতির ওপর আিশ্যক ককর বদয়। অথে আিাকদর 
জানািকত মিদআমত আমলিরা মিলাদুন্নমি পালনকক আিশ্যক িকল না; িরং তারাও 
এিাকক িুসতাহাি িা িুসতাহসান িকল। এ আয়াকত মিকশষ বকাকনা ি্যমতরিি এর 
দমলল না থাকা সক্বেও যখন বকউই মিলাদ পালনকক ওয়ামজি িা ফরজ িকলমন, িুো 
বগকলা এখাকন মিলাকদর কথা িলা হয়মন। নতুিা আিকরর মসগার মনয়িানুসাকর তা 
আিশ্যক হকয় বযত। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা প্রেমলত মিলাদুন্নমি প্রিাে করা ভুল, যাকক 
তারা িুসতাহাি িকল প্রোর ককর। তকি বকউ যমদ হঠকামরতা ককর এ আয়াত বথকক 
মিলাদকক আিশ্যক িকল বদয়, তাহকল বস আরও িড় মিপদ ও আপমত্র িুকখ পড়কি, 
যা আহকল ইলিকদর অজানা নয়।

২ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

 َوُكلا َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن اأْنَباِء الرُُّسِل َما نَُثبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك فِي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظٌة
َوِذْكرَى لِْلُمْؤِمِنيَن

‘আর রাসুলকদর সি �িনা আমি আপনার কাকে িলমে, যদ্বারা আমি আপনার অন্তর 
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সুদৃঢ় করমে। আর এরই িাধ্যকি আপনার কাকে একসকে সত্য আর িুমিনকদর জন্য 
স্ারকপত্র।’[30]

এই আয়াকত আল্াহ তাআলা জামনকয়কেন বয,পূিটিিতী নমিকদর �িনা িেটিনার দ্বারা 
রাসুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর আধ্যামতক দৃঢ়তা অজটিন হয় এিং িুমিনকদর 
উপকদশও মশষো লাভ হয়। সুতরাং মিলাদুন্নমিকত বযকহতু রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর জীিনী ও �িনা আকলােনার িাধ্যকি িুমিনকদর অন্তকর দৃঢ়তা সৃমষ্ট হয় 
এিং উপকদশ লাভ হয়; মিধায় এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাকি মিলাদুন্নমি সাি্যস্ত হয়।

খণ্ডন

প্রথমি, এখাকন সি ধরকনর �িনা িেটিনা করা উকদিশ্য নয়; িরং বযসি �িনা িলকল 
অন্তকরর দৃঢ়তা অজটিন হয় শুধু বসগুকলার িেটিনাই উকদিশ্য। আর তা হকলা দ্বীন ও 
দাওয়াকতর কাজ করকত মগকয় নমিগে বযসি অিেটিনীয় কষ্ট ও িুমসিকতর সম্ুখীন 
হকয়কেন এিং তাকত শধযটি ধারে ককরকেন, তার মিিরে। আর এগুকলা বতা নিুওয়াকতর 
পকরই হকয় থাকক, আকগ নয়। মিলাদ বযকহতু নিুওয়াতপূিটি �িনািলীর আকলােনাকক 
িকল; মিধায় প্রতীয়িান হকলা বয, এিা মিলাদসংরিান্ত বকাকনা আয়াত নয়, যার 
মভমত্কত প্রেমলত মিলাদুন্নমি প্রিাে হকি।

আল্াহ তাআলা এ আয়াতমির পূকিটি বযসি �িনা িেটিনা ককরকেন, তা মেল সি দাওয়ামত 
কষ্ট ও সমহঞ্ুতার আকলােনা, জন্মসংরিান্ত আকলােনা নয়। আর বকাকনা িজমলকস 
আমম্বয়াকয় মকরাকির এসি কষ্ট ও শধকযটির আকলােনা করা হকল বসিাকক বতা বকউ 
মিলাদুন্নমির িাহমফল িকল না। সুতরাং এ আয়াতমিও মিলাদুন্নমির পকষে দমলল হকত 
পাকর না।

তবিিীয়ি, এ আয়াকত প্রেমলত পদ্ধমতকত মিলাকদর ি্যাপাকর সািান্য ইমঙ্গতও বদওয়া 
হয়মন। অথে প্রোর করা হকছি, এ আয়াতমি তাকদর মিলাদুন্নমি প্রিাকের পকষে িড় 
একমি দমলল। মনকজকদর িনগড়া পদ্ধমতকক এভাকি অপ্রাসমঙ্গক আয়াত মদকয় প্রিাে 
বদওয়ার কথা িকল িানুষকক বধাঁকা বদওয়া তাকদর েরি নীেুতা ও হীনিন্যতাই প্রিাে 
ককর। এিা কুরআকনর স্পষ্ট অপি্যাখ্যা, হামদকস যার পমরেমত িলা হকয়কে জাহান্নাি। 
আল্াহ আিাকদর কুরআকনর অপি্যাখ্যা করা বথকক রষো করুন।

[30]  সুরা হুদ : ১২০
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৩ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

 َلَقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل ِمْن اأْنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف
رَِحيٌم

‘বতািাকদর কাকে বতািাকদর িধ্য বথককই একজন রাসুল একসকেন। বতািাকদর দুঃখ-
কষ্ট তার জন্যও কষ্টদায়ক। মতমন বতািাকদর কল্যােকািী এিং িুমিনকদর প্রমত বনেহশীল 
ও দয়ালু।’[31]

এ আয়াকত আল্াহ তাআলা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর সংমষেপ্ 
মিলাদাত িা জন্মকামহনী এিং আিাকদর প্রমত তার দয়া-দামষেকে্যর আকলােনা ককরকেন। 
আিরা বযকহতু মিলাদুন্নমি িাহমফকলর িজমলকস রাসুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
এর জন্মিৃত্ান্ত ও দয়া-দামষেকে্যর আকলােনাই ককর থামক তাই উতি আয়াত আিাকদর 
পামলত মিলাদুন্নমির পকষে িড় একমি দমলল।

খণ্ডন

প্রথমি, উপমরউতি আয়াকত িূলত جاء (একসকেন) শব্দকক ولد (জন্মরিহে ককরকেন) 
অথটি ধকরই িলা হকয়কে বয, আল্াহ তাআলা মনকজই নমির জন্মকামহনী আকলােনা 
ককরকেন। মকন্তু িাস্তিতা হকলা, না আরমি ভাষায় جاء শকব্দর এিন বকাকনা অথটি 
পাওয়া যায়, আর না বকাকনা মনভটিরকযাগ্য িুফাসমসর শব্দমির এিন অথটি ককরকেন। 
িস্তুত এখাকন جاء অথটি জন্মরিহে করা নয়; িরং নিুওয়াতপ্রামপ্ উকদিশ্য।

কুরআকনর অকনক আয়াকতই جاء শব্দমি নিুওয়াতপ্রামপ্ অকথটির জন্য ি্যিহৃত হকয়কে। 
তন্মধ্য বথকক আিরা কমতপয় আয়াত এখাকন উকল্খ করমে। যথা :

َوَلَقْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلَبيَِّناِت ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َواأْنُتْم َظالُِموَن

‘মনশ্চয়ই িুসা বতািাকদর কাকে স্পষ্ট প্রিােসহ একসমেকলন। অতঃপর তাঁর অনুপমস্কত 
বতািরা বগা-িৎসকক (উপাস্য মহকসকি) রিহে ককরমেকল।’[32]

[31]  সুরা আত-তাওিা : ১২৮
[32]  সুরা আল-িাকারা : ৯২
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ٌق اإِْذ اأَخَذ اللَُّه ِميَثاَق النَِّبيِّيَن َلَما اآَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصدِّ  َو
لَِما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ بِِه َوَلَتْنُصُرنَُّه

‘আর (স্রে করুন,) যখন আল্াহ নমিকদর বথকক অমঙ্গকার রিহে করকলন বয, আমি 
বতািাকদরকক মকতাি ও মহকিাহ যা মকেু মদকয়মে, অতঃপর বতািাকদর কাকে যা আকে, 
তার সত্যায়নকারীরূকপ যখন একজন রাসুল আসকি, তখন বতািরা অিশ্যই তার প্রমত 
ইিান আনকি এিং তাঁকক সাহায্য করকি।’[33]

َيا اأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكُم الرَُّسوُل بِاْلَحقِّ ِمْن َربُِّكْم َفاآِمُنوا َخْيًرا َلُكْم

‘বহ বলাকসকল, রাসুল বতা বতািাকদর কাকে বতািাকদর রকির পষে বথকক সত্য মনকয় 
একসকেন; সুতরাং বতািরা ইিান আকনা, তাহকল বতািাকদর কল্যাে হকি।’[34]

 َيا اأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم رَُسولَُنا ُيَبيُِّن َلُكْم َعَلى َفْتَرٍة ِمَن الرُُّسِل اأْن َتُقولُوا َما َجاَءَنا
ِمْن َبِشيٍر َول� َنِذيٍر َفَقْد َجاَءُكْم َبِشيٌر َوَنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

‘বহ মকতামিরা, বতািাকদর কাকে আিার রাসুল একসকেন, মযমন রাসুলকদর আগিমনধারায় 
একমি মিরমতর পর সিমকেু িুমেকয় মদকছিন; না হকল বতািরা িলকত, আিাকদর কাকে 
বকাকনা সুসংিাদদাতা মকংিা সতকটিকারী আকসমন। বসজন্যই বতািাকদর কাকে একজন 
সুসংিাদদাতা ও সতকটিকারী একসকেন। আর আল্াহ সিমকেুর ওপর ষেিতািান।[35]

সাধারে দৃমষ্টকত বদখকলও িুো যায়, এসি আয়াকত রাসুকলর আগিন িলকত তাঁর জন্ম 
িুোকনা হয়মন; িরং তাকদর নিুওয়াতপ্রামপ্ িুোকনা হকয়কে, যা িুফাসমসরগে স্পষ্টভাকি 
উকল্খ ককরকেন। এ ধরকনর আরও অকনক আয়াকতই جاء শব্দমি নিুওয়াতপ্রামপ্র 
অকথটি ি্যিহার হকয়কে, জন্মরিহকের অকথটি নয়।

তবিিীয়ি, এ আয়াত নামজল হকয়কে রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
জীিকনর বশষ িয়কস। আর বশষ িয়কস একস ‘বতািাকদর িাকে একজন রাসুল জন্মরিহে 
ককরকে’ িলািা িড় অদ্ভুদ ি্যাপার! এিন অদ্ভূদ কথা সিরি জাহাকনর অমধপমত ও 
িহাঞোনী আল্াহ তাআলা বথকক কল্পনাও করা যায় না!! তাই এ আয়াকত রাসুলুল্াহ 

[33]  সুরা আমল ইিরান : ৮১
[34]  সুরা আন-মনসা : ১৭০
[35]  সুরা আল-িাময়দা : ১৯
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সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্ম মনকয় আকলােনা করার দামিমি সম্ূেটিরূকপ 
ভুল।

তৃতীয়ত, কুরআকন বকাকনা িাক্য অনথটিক িলা হয়মন। রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর জন্ম হওয়ার মিষয়মি বযকহতু সুস্পষ্ট একমি মিষয়, যাকত কারও 
বকাকনারূপ সকদেহ বনই, মিধায় কুরআকন তাঁর জন্ম হকয়কে িলািা অপ্রকয়াজনীয়। 
পষোন্তকর কামফররা বযকহতু তার রাসুল হওয়াকক অস্বীকার ককরকে, মিধায় আল্াহ 
তাআলা এ আয়াত দ্বারা তার রাসুল হওয়ার স্বীকৃমত মদকয় কামফরকদর কথাকক প্রত্যাখ্যান 
ককরকেন। তাই এমিকক রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মসংরিান্ত 
আয়াত িলা যাকি না; িরং এমি হকলা তাঁর রাসুল হওয়ার কুরআমন স্বীকৃমত।

চিুথ্থি, جاء সহ তার সিজাতীয় সকল শকব্দর فاعل িা কতটিা মহকসকি ‘রাসুল’ শব্দ 
ি্যিহার করা হকয়কে ‘িুহাম্াদ’ শব্দ নয়। একতও পমরষ্ার ইমঙ্গত পাওয়া যায় বয, 
এখাকন মরসালাত ও নিুওয়াতপ্রামপ্র অথটিই উকদিশ্য, জন্মরিহকের অথটি নয়।

৪ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

اإِنَّ اللََّه َوَملائَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

‘মনশ্চয়ই আল্াহ তাঁর নমির ওপর রহিত িষটিে ককরন এিং বফকরশতারা তাঁর জন্য 
দুআ-ইসমতগফার ককরন। অতএি, বহ ইিানদারগে, বতািরাও তাঁর প্রমত সালাত 
(দরুদ) পাঠ ককরা এিং তাঁকক যথাযথভাকি সালাি জানাও।’[36]

এ আয়াকত আল্াহ তাআলা িুমিনকদরকক রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
এর ওপর দরুদ পড়কত িকলকেন। আর মিলাদুন্নমিকত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর ওপর বতা দরুদই পড়া হয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও মিলাদুন্নমির 
পকষে শমতিশালী প্রিাে পাওয়া যায়।

[36]  সুরা আল-আহজাি : ৫৬
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খণ্ডন 

প্রথমি, িতটিিান প্রেমলত মিলাদুন্নমির িাহমফলগুকলাকত দরুদ পড়া হয় খুিই সািান্য 
সিয়। তাও আিার সমঠক মনয়কি হামদকস িমেটিত দরুদ নয়; িরং আকরকমি মিদআমত 
কিটি মকয়াকির সাকথসাকথ মনকজকদর িানাকনা দরুদ পড়া হয়।

তবিিীয়ি, উতি আয়াকত দরুদ ও সালাি পড়ার আকদশ বদওয়া হকয়কে, মিলাদুন্নমি 
পালন িা রাসুকলর জন্মকামহনী িলার আকদশ নয়। মিলাদুন্নমিকত বতা দরুদ পড়া হয় 
প্রাসমঙ্গকভাকি সািান্য সিয়। এখাকন িূল আকলাে্য মিষয়ই থাকক রাসুকলর জীিনী ও 
মসরাত। তাহকল উতি আয়াত দ্বারা মিলাদুন্নমির পকষে দমলল বদওয়া মকভাকি শুদ্ধ হয়?

িৃিীয়ি, বকাথাও মিলাদুন্নমির অনুষ্ঠাকন দরুদ পড়া িুখ্য হকলও প্রেমলত মনয়কি 
একসাকথ একমত্রত হকয় দরুদ পড়ার এিন বকাকনা পদ্ধমত বযকহতু আয়াকত িলা হয়মন, 
বকাকনা িুফাসমসরও এিন ি্যাখ্যা মলকখনমন এিং রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি এর বকাকনা সাহামি বথককও এরূপ বকাকনা প্রিাে পাওয়া যায়মন মিধায় উতি 
আয়াত দ্বারা মকেুকতই প্রেমলত মিলাদুন্নমি সাি্যস্ত হকি না।

৫ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

 َربََّنا َواْبَعْث فِيِهْم رَُسول� ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِهْم
اإِنََّك اأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم

‘বহ আিাকদর রি, আর আপমন তাকদর (আিাকদর িংশধরকদর) িকধ্য তাকদর বথককই 
একজন রাসুল বপ্ররে করুন, মযমন তাকদরকক আপনার আয়াতসিূহ পাঠ ককর বশানাকি, 
তাকদরকক মকতাি ও মহকিাহ মশষো বদকি এিং তাকদরকক পমরশুদ্ধ করকি। মনশ্চয়ই 
আপমন িহাপরারিিশালী, প্রঞোিয়।’[37]

ًقا لَِما َبْيَن َيَديَّ اإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني اإِْسَرائِيَل اإِنِّي رَُسوُل اللَِّه اإَِلْيُكْم ُمَصدِّ  َو
ا َجاَءُهْم بِاْلَبيَِّناِت َقالُوا ًرا بِرَُسوٍل َياأْتِي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه اأْحَمُد َفَلمَّ  ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّ

َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن

[37]  সুরা আল িাকারা : ১২৯
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‘(স্রে করুন,) যখন িমরয়কির পুত্র ইসা িকলমেল, বহ িমন ইসরাইল, আমি বতািাকদর 
কাকে আল্াহর বপ্রমরত রাসুল (দূত)। আিার পূিটিিতটিী তাওরাকতর আমি সত্যায়নকারী 
এিং আমি এিন একজকনর সুসংিাদদাতা, মযমন আিার পকর আগিন করকিন। তাঁর 
নাি হকি আহিাদ। অতঃপর মতমন যখন স্পষ্ট প্রিাোমদ মনকয় আসকলন, তখন তারা 
িলল, এ বতা প্রকাশ্য জাদু![38]

ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي اإِنََّك اأْنَت  اإِْذ َقاَلِت اْمَراأُة ِعْمَراَن رَبِّ اإِنِّي َنَذرُْت َلَك َما فِي َبْطِني ُمَحرَّ
ا َوَضَعْتَها َقاَلْت رَبِّ اإِنِّي َوَضْعُتَها اأْنَثى َواللَُّه اأْعَلُم بَِما َوَضَعْت ِميُع اْلَعِليُم. َفَلمَّ  السَّ
ْيَطاِن يََّتَها ِمَن الشَّ َوُذرِّ اأِعيُذَها بَِك  اإِنِّي  َو َمْرَيَم  ْيُتَها  اإِنِّي َسمَّ َو َكُر َكال�أْنَثى   َوَلْيَس الذَّ

الرَِّجيِم

‘(স্রে করুন,) যখন ইিরাকনর স্ত্রী িলল, বহ আিার রি, আিার গকভটি বয সন্তান 
রকয়কে, আমি তাকক একান্তভাকি আপনার জন্য উৎসগটি করলাি। আিার পষে বথকক 
আপমন তা রিহে করুন। মনশ্চয়ই আপমন সিটিকরোতা িহাঞোনী। অতঃপর বস যখন 
তাকক প্রসি করল, তখন িলল, বহ আিার রি, আমি বতা কন্যা প্রসি ককরমে। িস্তুত 
বস যা প্রসি ককরকে, আল্াহ তা ভাকলা ককরই জাকনন। আর পুত্রসন্তান কন্যাসন্তাকনর 
িকতা নয়। আমি তার নাি বরকখমে িারইয়াি। আর আমি তাকক ও তাঁর সন্তানকদরকক 
অমভশপ্ শয়তাকনর প্রভাি বথকক (রষোর জন্য) আপনার আরেকয় সিপটিে করমে।’[39]

ْرَناُه بُِغلاٍم َحِليٍم َفَبشَّ

‘অতঃপর আমি তাকক সুসংিাদ মদলাি শধযটিশীল এক সন্তাকনর।’[40]

رَُك بُِغلاٍم اْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا. َقاَل رَبِّ اأنَّى َيُكوُن  َيا َزَكرِيَّا اإِنَّا نَُبشِّ
 لِي ُغلاٌم َوَكاَنِت اْمَراأتِي َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيًّا. َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو

َعَليَّ َهيٌِّن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا

‘বহ জাকামরয়া, আমি বতািাকক একমি পুকত্রর সুসংিাদ মদমছি। তার নাি ইয়াহইয়া। এর 
আকগ তার নাকি কারও নািকরে কমরমন। মতমন িলকলন, বহ আিার রি, কীভাকি 

[38]  সুরা আস-সফ : ৬
[39]  সুরা আমল ইিরান : ৩৫
[40]  সুরা আস-সফফাত : ১০১
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আিার পুত্র হকি? আিার স্ত্রী বতা িন্্যা! আর আমিও বতা এককিাকর িৃদ্ধ হকয় মগকয়মে! 
মতমন িলকলন, এরূপই হকি। বতািার পালনকতটিা িলকেন, এিা আিার পকষে সহজ। 
এর আকগ আমি বতািাককও বতা সৃমষ্ট ককরমে, যখন তুমি মকেুই মেকল না।’[41]

 َواأْوَحْيَنا اإَِلى اأمِّ ُموَسى اأْن اأرِْضِعيِه َفاإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفاأْلِقيِه فِي اْلَيمِّ َول� َتَخافِي َول�
وُه اإَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمرَْسِليَن َتْحَزنِي اإِنَّا َرادُّ

‘আর আমি িুসার িাকয়র কাকে আকদশ পাঠালাি, তাকক িুককর দুধ পান করাও। 
অতঃপর যখন তার মিপকদর আশঙ্া করকি, তখন তাকক নদীকত বফকল বদকি। ভয় 
বকাকরা না, দুঃখ বকাকরা না। আমি তাঁকক বতািার কাকে মফমরকয় বদকিা এিং তাঁকক 
একজন রাসুল িানাি।’[42]

এসি আয়াকত মিমভন্ন নমির িংশ ও জন্ম-িৃতু্যর কথা আকলােনা করা হকয়কে। আর 
আিাকদর মিলাদুন্নমির িাহমফলগুকলাকত বতা এসি আকলােনাই করা হয়। সুতরাং এসি 
আয়াকতর দ্বারা মিলাদুন্নমি স্পষ্টভাকি প্রিাে হয়।

খণ্ডন 

প্রথি আয়াকত আিাকদর নমির নসি িা জন্মিৃত্ান্ত মকেুই িলা হয়মন, শুধু নিুওয়াতকাকল 
তাঁর দাময়ত্ব ও কাজ বকিন হকি তা িলা হকয়কে। আর অন্যান্য আয়াকত বযসি নমিকদর 
জন্মিৃত্ান্ত আকলােনা করা হকয়কে, সািান্য একিু লষে্য করকল স্পষ্টভাকি প্রমতভাত 
হকি বয, তা সাধারে �িনা মহকসকি িেটিনা করা হয়মন; িরং সিই মেল আল্াহ মিকশষ 
কুদরকতর িমহঃপ্রকাশ। বযিন ইসা আ. মপতামিহীন জন্মলাভ করা। িুসা আ. েরি 
প্রমতকুল পমরকিকশ জন্মলাভ করা। ইয়াহইয়া আ., ইসিাইল আ. ও ইসহাক আ.-এর 
জন্ম তাঁকদর মপতার েরি িাধটিক্যকাকল হওয়া ইত্যামদ। পষোন্তকর, আিাকদর নমির জন্ম 
বযকহতু স্বাভামিক মনয়কি হকয়কে এজন্য তাঁর জকন্মর আকলােনা কুরআকনর বকাথাও 
উকল্খ করা হয়মন। অতএি, এসি আয়াত দ্বারা প্রেমলত মিলাদুন্নমি প্রিাে করা শুধু 
ভুলই নয়; িরং েরি ইলমি শদন্যতা ও অঞেতার পমরেয় িহন ককর।

[41]  সুরা িারইয়াি : ৭-৯
[42]  সুরা আল-কাসাস : ৭
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৬ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

َواْذُكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم

‘আর বতািাকদর প্রমত আল্াহর মনয়ািকতর কথা স্রে ককরা।’[43]

এখাকন মনয়ািকতর শুকমরয়া আদায় করকত িলা হকয়কে। আর পৃমথিীকত আিাকদর 
জন্য রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি হকলন সিকেকয় িড় মনয়ািত। তাই 
আনুষ্ঠামনক মিলাদুন্নমির িাধ্যকি আিরা বস মনয়ািকতরই শুকমরয়া আদায় কমর।

খণ্ডন

এগুকলা সি িনগড়া তাফমসর, যার সাকথ না আকে কুরআকনর সম্কটি, না হামদকসর 
আর না মিঞে িুফাসমসমরকন মকরাকির িতািকতর। িস্তুত এসি আয়াকত মনয়ািত িলকত 
ইিান ও মহদায়াকতর মনয়ািত এিং রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
নিুওয়াতপ্রামপ্ উকদিশ্য; বযিনমি িুফাসমসমরকন মকরাি উকল্খ ককরকেন।

ইিাি িাগামি  িকলন :

يَماِن{ َواْذُكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم{ بِاْل�إِ

‘“আর বতািাকদর প্রমত আল্াহর মনয়ািকতর কথা স্রে ককরা।” অথটিাৎ ইিাকনর 
মনয়ািত।’[44]

ইিাি িাইজামি  িকলন :

 َواْذُكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم التي من جملتها الهداية، وبعثة محمد صلّى الله عليه
وسلّم

‘“আর বতািাকদর প্রমত আল্াহর মনয়ািকতর কথা স্রে ককরা।” তার মনয়ািতসিূকহর 
িধ্য হকত অন্যতি হকলা, মহদায়াত ও রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
নিুওয়াতপ্রামপ্।[45]

[43]  সুরা আল-িাকারা : ২৩১
[44]  তাফমসরুল িাগামি : ১/২৭৫, প্রকাশনী : দারু তাইময়িা, শিরুত
[45]  তাফমসরুল িাইজামি : ১/১৪৩, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরামসল আরামিময়্য, শিরুত
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ইিাি তািামর  িকলন :

ْسَلاِم، الَِّذي اأْنَعَم َعَلْيُكْم بِِه، َفَهَداُكْم َلُه َواْذُكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم بِاْل�إِ

‘“আর বতািাকদর প্রমত আল্াহর মনয়ািকতর কথা স্রে ককরা।” অথটিাৎ ইসলাকির 
মনয়ািত, যা মতমন বতািাকদর দান ককরকেন এিং বতািাকদরকক বসমদকক পথপ্রদশটিন 
ককরকেন।’[46]

ইিাি ইিনু কামসর  িকলন :

َواْذُكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم، اأْي فِي اإِرَْسالِِه الرَُّسوَل بِاْلُهَدى َواْلَبيَِّناِت اإَِلْيُكْم

‘“আর বতািাকদর প্রমত আল্াহর মনয়ািকতর কথা স্রে ককরা।” অথটিাৎ (শুকমরয়া 
আদায় ককরা) বতািাকদর মনকি রাসুলকক মহদায়াত ও প্রিাোমদ সহকাকর বপ্ররে 
করায়।’[47]

সুতরাং আয়াকত ‘মনয়ািত’ িলকত মহদায়াত, ইসলাি, রাসুকলর নিুওয়াতপ্রামপ্ িা 
রাসুল বপ্ররে বযিাই বহাক না বকন, একত বকাকনাভাকিই প্রেমলত পদ্ধমতর মিলাদুন্নমি 
প্রিাে হয় না। বকননা, এখাকন اذكروا দ্বারা উকদিশ্য এসি মনয়ািকতর জন্য আনুগকত্যর 
িাধ্যকি শুকমরয়া ঞোপন এিং এ মনয়ািকতর যথাযথ হক আদায় করা।

আল্ািা আলুমস  িকলন :

َواْذُكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم اأي قابلوها بالشكر والقيام بحقوقها

‘“আর বতািাকদর প্রমত আল্াহর মনয়ািকতর কথা স্রে ককরা।” অথটিাৎ বতািরা এসি 
মনয়ািকতর বিাকমিলায় বশাকর ঞোপন ককরা এিং শুকমরয়ার হক আদায় ককরা।’[48]

বিািকথা, এ আয়াকত শুকমরয়ার িাধ্যকি তাঁর মনয়ািত িেটিনা করার আকদশ বদওয়া 
হকয়কে। আহকল ইলিকদর কাকে এিা স্বীকৃত বয, শুকমরয়া সাধারেত ককিটির দ্বারা করা 
হয়, িুকখর দ্বারা নয়। আর ককিটির িাধ্যকি শুকমরয়া একিাত্র সুন্নাকত নিমিকক জীিকনর 
সিটিকষেকত্র প্রমতষ্ঠা করার িাধ্যকিই অজটিন হকি, মসমন্ন, মজলামপ আর িেকরর একমদন 
বকিল বিৌমখক ভাকলািাসা প্রকাকশর িাধ্যকি নয়।

[46]  তাফমসরুত তািামর : ৫/১৫, প্রকাশনী : িুআসসাসাতুর মরসালা, শিরুত
[47]  তাফমসরু ইিমন কামসর : ১/৪৭৬, প্রকাশনী : দারুল কুতুমিল ইলমিয়্যা, শিরুত
[48]  রুহুল িাআমন : ১/৫৩৭, প্রকাশনী : দারুল কুতুমিল ইলমিয়্যা, শিরুত
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৭ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

ْث ا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ َواأمَّ

‘আর আপমন আপনার রকির মনয়ািকতর কথা িেটিনা করুন।’[49]

এ আয়াকত আল্াহ তাআলা মনয়ািকতর আকলােনা করার আকদশ মদকয়কেন। রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি মনকজই বযকহতু এক িড় মনয়ািত, তাই মিলাদুন্নমির 
িাধ্যকি তাঁর আকলােনা ককর এ আয়াকতর ওপর আিল করা হয়। অতএি, এ আয়াত 
দ্বারাও মিলাদুন্নমি সাি্যস্ত হয়।

খণ্ডন

একষেকত্র পূকিটিাতি আকলােনা দ্রষ্টি্য। পাশাপামশ এ আয়াকত মনয়ািকতর িেটিনা করার 
আকদশ প্রথকি রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক বদওয়া হকয়কে। 
মকন্তু মতমন এ আয়াকতর ওপর আিল করকত মগকয় প্রেমলত পদ্ধমতকত বকাকনামদন 
মিলাদুন্নমি পালন ককরনমন, অনুরূপ তাঁর প্রােমপ্রয় সাহামিগেও জীিকন এ পদ্ধমতকত 
আিল ককরনমন। তাহকল পরিতটিী সিকয় একস আিরা মকভাকি উতি আয়াকতর ওপর 
আিল করকত মগকয় প্রেমলত মিলাদুন্নমি পালন করকত পামর? এ আয়াত দ্বারা প্রেমলত 
পদ্ধমতকত মিলাদুন্নমি পালন সাি্যস্ত হকল বতা এ আয়াকতর ওপর প্রথকি আল্াহর 
রাসুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি মনকজ, এরপর তাঁর সাহািাকয় মকরািই আিল 
করকতন। তাঁকদর বথকক যখন এিন বকাকনা আিকলর প্রিাে বনই, িুো যায়, মিদআমতরা 
এ আয়াকতর ভুল ি্যাখ্যা করকে, যার বকাকনা প্রিাে শমরয়কত পাওয়া যায় না।

৮ িং েট�� :

ইিাি মতরমিমজ  িেটিনা ককরন :

ِه، َقاَل: ُولِْدُت  َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َقْيِس ْبِن َمْخَرَمَة، َعْن اأبِيِه، َعْن َجدِّ
اَن قَُباَث  اأَنا َورَُسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم الِفيِل، َقاَل: َوَساأَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

[49]  সুরা আজ-জুহা : ১১
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 ْبَن اأْشَيَم اأَخا َبِني َيْعَمَرْبِن َلْيٍث: اأْنَت اأْكَبُر اأْم رَُسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم؟
 َفَقاَل: رَُسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأْكَبُر ِمنِّي َواأَنا اأْقَدُم ِمْنُه فِي اْلِميلاَِد، ولد
 رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفيل ورفعت بي اأمي على الموضع َقاَل:

َوَراأْيُت َخْذَق اْلِفيِل اأْخَضَر ُمِحيلاً

‘কাইস মিন িাখরািা  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, আমি এিং রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি হমস্তিামহনীর �িনার িের জন্মরিহে ককরমে। িেটিনাকারী িকলন, 
উসিান মিন আফফান  ইয়া’িার মিন লাইস বগাত্রীয় কুিাস মিন আশইয়ািকক 
মজঞোসা করকলন, আপমন িড় নামক রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি? মতমন 
িলকলন, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি (িযটিাদার মদক বথকক) আিার 
োইকত অকনক িড়। তকি জকন্মর মদক বথকক আমি তাঁর বেকয় অমধক িয়স্। রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি হমস্তিামহনীর �িনার িের জন্মরিহে ককরকেন। মতমন 
িকলন, আর আিার িা আিাকক এিন জায়গায় মনকয় মগকয়কেন, বযখাকন মগকয় আমি 
হামতগুকলার িকলর রং সিুকজ িদল হকয় বযকত বদকখমে।’[50]

এ বথকক প্রিাে হয় বয, সাহািাকয় মকরাি  রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি এর জন্মকামহনী মনকয় পরস্পকর আকলােনা করকতন। আর জন্মকামহনী মনকয় 
আকলােনার নািই বযকহতু মিলাদুন্নমি; মিধায় এর দ্বারা সাহািাযুকগ মিলাদুন্নমির অমস্তত্ব 
প্রিাে হয়।

খণ্ডন

সািান্য মিকিক আকে, এিন বয বকউই িুেকি বয, এিা মেল ইমতহাসসংরিান্ত ইলমি 
একমি মজঞোসা ও তার উত্র। প্রেমলত মনয়কি এিা বকাকনা মিলাদুন্নমির িাহমফল 
মেল না; িরং একিারই �িনােকরি কাইস মিন িাখরািা  মনকজর সাকথ রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জকন্মর সম্ককটির মিষয়মি িেটিনা ককরকেন। আর 
কারও জন্মসাকল মিখ্যাত কারও জন্ম হওয়া এিং গিটি ককর তা অপরকক িলা খুিই 
স্বাভামিক একিা ি্যাপার। সুতরাং এর সাকথ িতটিিাকন প্রেমলত মিলাদুন্নমির নূ্যনতি 
বকাকনা সম্কটি বনই।

[50]  সুনানুত মতরমিমজ : ৬/১৮, হা. নং ৩৬১৯, প্রকাশনী : দারুল গারমিল ইসলামি, শিরুত
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৯ িং েট�� :

ইিাি মতরমিমজ  িেটিনা ককরন :

 َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن اأبِي َوَداَعَة، َقاَل: َجاَء الَعبَّاُس، اإَِلى رَُسوِل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 َوَسلََّم َفَكاأنَُّه َسِمَع َشْيًئا، َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَبِر َفَقاَل: َمْن
ُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َعْبِد لاَُم. َقاَل: اأَنا ُمَحمَّ  اأَنا؟، َفَقالُوا: اأْنَت رَُسوُل اللِه َعَلْيَك السَّ
 اْلُمطَِّلِب، اإِنَّ اللََّه َخَلَق الَخْلَق َفَجَعَلِني فِي َخْيرِِهْم فِْرَقًة، ثُمَّ َجَعَلُهْم فِْرَقَتْيِن َفَجَعَلِني
ُبُيوًتا َجَعَلُهْم  ثُمَّ  َقِبيَلًة،  َخْيرِِهْم  فِي  َفَجَعَلِني  َقَبائَِل،  َجَعَلُهْم  ثُمَّ  فِْرَقًة،  َخْيرِِهْم   فِي 

َفَجَعَلِني فِي َخْيرِِهْم َبْيًتا َوَخْيرِِهْم َنَسًبا

‘িুত্ামলি মিন আিু অদাআ  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, আব্াস  রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর মনককি একলন। সম্ভিত (আব্াস  বথকক) 
মতমন মকেু শুনকত বপকয় মিম্বকর আকরাহন করকলন। অতঃপর িলকলন, আমি বক? 
সাহামিগে িলকলন, আপমন আল্াহর রাসুল। আপনার ওপর শামন্ত িমষটিত বহাক। 
মতমন িলকলন, আমি িুহাম্াদ মিন আব্দুল্াহ মিন আব্দুল িুত্ামলি। আল্াহ তাআলা 
সৃমষ্টকুলকক সৃমষ্ট ককর আিাকক উত্ি অংকশর অন্তভুটিতি ককরকেন। এরপর তাকদরকক 
দুভাকগ মিভতি ককর আিাকক উত্ি দকলর অন্তভুটিতি ককরকেন। অতঃপর তাকদরকক 
মিমভন্ন বগাকত্র মিভতি ককর আিাকক উত্ি বগাকত্রর অন্তভুটিতি ককরকেন। অতঃপর 
তাকদরকক মিমভন্ন পমরিাকর মিভতি ককর আিাকক উত্ি পমরিার ও উত্ি িংকশর 
অন্তভুটিতি ককরকেন।’[51]

এ হামদকস রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি মনকজর িংশিযটিাদা ও বরেষ্ঠকত্বর 
কথা িেটিনা ককরকেন। িুো বগল, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
যুকগও মিলাদ িা তাঁর জন্মিৃত্াকন্তর আকলােনা মেল। সুতরাং মিলাদুন্নমিকক মিদআত 
িলা যাকি না।

খণ্ডন

প্রথমি, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি জন্মিৃত্ান্ত শুনাকনার জন্য 
িজমলস কাকয়ি ককরনমন; িরং মিথ্যা সিাকলােনার জিাি বদওয়ার জন্য িানুকষর কাকে 

[51]  সুনানুত মতরমিমজ : ৫/৪৩৩, হা. নং ৩৫৩২, প্রকাশনী : দারুল গারমিল ইসলামি, শিরুত
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মনকজর িংশ পমরেয় পমরষ্ার ককর িেটিনা ককরকেন। আর এ ধরকনর িজমলস রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জীিকন মদ্বতীয়িার হওয়ার বকাকনা প্রিাে পাওয়া 
যায় না। সুতরাং এিা প্রেমলত মিলাদুন্নমির পকষে দমলল হকত পাকর না।

তবিিীয়ি, এ �িনায় রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর ওপর মিথ্যা 
অপিাদ আসায় এ সিাকলােনার জিাি বদওয়া আিশ্যক মেল। পষোন্তকর মিলাদপন্ীরা 
বয মিলাদুন্নমি পালন ককর, বসিাকক তারা আিশ্যক িকন ককর না; িরং িুসতাহাি িকন 
ককর। সুতরাং ওয়ামজি আিকলর দ্বারা িুসতাহাি আিকলর প্রিাে বদওয়া সমঠক নয়।

িৃিীয়ি, উপমরউতি হামদকস মিলাদপন্ীকদর দামি অনুপাকত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি সমত্যই যমদ মিলাদুন্নমি পালন ককর থাককন তাহকল লষে্য করুন 
তার ধরে মেল অমনমদটিষ্টভাকি, অল্পসিকয়, সিাকলােনার জিাকি, িসমজকদর মভতকর, 
জীিকন একিার, সিাইকক না জামনকয়, োকাোমক োড়া, মকয়াি োড়া ও তািারক 
মিতরে োড়া।

সুতরাং উপমরউতি মনয়কি বকউ যমদ মিলাদ পালন করকত োয় তাহকল একত আিাকদর 
বকাকনা আপমত্ বনই। মকন্তু িতটিিাকন প্রেমলত মিলাদ মক এভাকিই হকয় থাকক? মিষয়মি 
পাঠককদর কারও অজানা নয়। সুতরাং এ হামদস দ্বারা প্রেমলত মিলাকদর পকষে দমলল 
বদওয়া সম্ূেটিরূকপ ভুল।

১০ িং েট�� :

ইিাি িাইহামক  িেটিনা ককরন :

 َعْن اأَنٍس رَِضَي اللُه َعْنُه , اأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه

ِة َعَلْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعْن َنْفِسِه َبْعَد النُُّبوَّ

‘আনাস  বথকক িমেটিত, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি নিুওয়াকতর পর 
মনকজর পষে বথকক আমককা ককরকেন।’[52]

এ হামদস বথকক জানা যায় বয, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 

[52]  আস-সুনানুল কুিরা, িাইহামক : ৯/৫০৫, হা. নং ১৯২৭৩, প্রকাশনী : দারুল কুতুমিল ইলমিয়্যা, 
শিরুত
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আমককা তারা দাদা করা সক্বেও নিুওয়াতপ্রামপ্র পর শুকমরয়া মহকসকি মদ্বতীয়িার 
আমককা ককরকেন। বযকহতু তাঁর জন্ম উম্কতর জন্য মহদায়াত ও নাজাকতর অমসলা, 
তাই মতমন এর শুকমরয়া স্বরূপ মনকজর আমককা পুনরায় ককরকেন। সুতরাং প্রিামেত 
হকলা বয, তাঁর জন্ম উপলকষে খানা খাওয়াকনা, দান-সদকা করা ও ইিাদত ইত্যামদ 
করা সিই ভাকলা কাজ।

খণ্ডন 

প্রথমি, এ হামদসমি প্রিাকের অকযাগ্য ও দুিটিল, যা ইিাি িাইহামক  মনকজই 
হামদসমি িেটিনা করার পর ইিাি আব্দুর রাজ্াক -এর উদ্ধৃমতকত উকল্খ ককরকেন। 
অতএি, এ হামদস দ্বারা বকাকনা ধরকনর প্রিাে বদওয়ার অিকাশ বনই।

তবিিীয়ি, দামি করা হকয়কে বয, মতমন এিা তাঁর জকন্মর শুকমরয়া স্বরূপ আমককা 
ককরকেন। অথে হামদকস শুধু আমককার কথা িলা হকয়কে, শুকমরয়ার মিষকয় মকেু 
িলা হয়মন। যমদ এিা জকন্মর শুকমরয়া মহকসকিই করা হকতা, তাহকল বতা প্রমত 
িৎসরই রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এিা করকতন এিং তাঁর প্রােমপ্রয় 
সাহামিগে বতা অিশ্যই করকতন। মকন্তু এসংরিান্ত বকাকনা িেটিনা বনই বয, তাঁরা 
রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্য আমককা ককরকেন।

িৃিীয়ি, নিুওয়াকতর পর তাঁর এ আমককা দ্বারা তার জন্মমদিস পালন িা শুকমরয়া 
আদায় উকদিশ্য মেল না। িূল মিষয় হকলা, আমককা বযকহতু ইিাদত, আর বকাকনা 
অিুসমলকির দ্বারা ইিাদত আদায় হয় না; তাই তাঁর িুশমরক দাদা কতৃটিক আমককা 
আদায় পুকরাপুমর সমঠক না হওয়ায় পকর সািথটি্য হওয়ার পর মনকজ পুনরায় সমহহ পন্ায় 
তা আদায় ককরকেন।

উকল্খ্য বয, মিকয়-শামদ িুআিালার অন্তভুটিতি, সরাসমর ইিাদত নয়। এজন্য মিিাহ 
িুসমলি-অিুসমলি সিার বষেকত্র িরাির। সুতরাং নিুওয়াত পরিতটিী রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর মিিাহ নিায়কনর বকাকনা প্রকয়াজন মেল না। 
পষোন্তকর আমককা সম্ূেটিরূকপ ইিাদত, যা একিাত্র আল্াহর জন্যই করা হকয় থাকক। 
অতএি, িুশমরককর আমককা আদায় সমহহ হয় না, মকন্তু তার মিিাহ সমহহ িকল গে্য 
করা হয়।
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১১ িং েট�� :

িুখামরর তামলকক িমেটিত হকয়কে :

 َقاَل ]ص:10[ ُعْرَوُة، وثَُوْيَبُة َمْول�ٌَة لِ�أبِي َلَهٍب: َكاَن اأُبو َلَهٍب اأْعَتَقَها، َفاأرَْضَعِت
ا َماَت اأُبو َلَهٍب اأرَِيُه َبْعُض اأْهِلِه بَِشرِّ ِحيَبٍة، َقاَل َلُه:  النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّ
َماَذا َلِقيَت؟ َقاَل اأُبو َلَهٍب: َلْم اأْلَق َبْعَدُكْم َغْيَر اأنِّي ُسِقيُت فِي َهِذِه بَِعَتاَقِتي ثَُوْيَبَة

‘উরওয়া  িেটিনা ককরন, সুওয়াইিা মেল আিু লাহাকির দামস এিং বস তাকক আজাদ 
ককর মদকয়মেল। এরপর রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক দুধ পান 
করায়। আিু লাহাি যখন িারা বগল, তখন তার একজন আত্মীয় তাকক স্বকনে বদখকত 
বপল বয, বস ভীষে ককষ্টর িকধ্য আকে। তাকক মজকঞেস করল, বতািার সকঙ্গ বকিন 
ি্যিহার করা হকয়কে? আিু লাহাি িলল, বতািাকদর বথকক আসার পর আমি ভীষে 
ককষ্ট আমে। মকন্তু সুওয়াইিাকক আজাদ করার কারকে মকেু পামন পান করকত পারমে।’[53]

রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মরিহকে আনদে প্রকাশ করার 
প্রমতদান স্বরূপ আিু লাহাি যমদ জাহান্নাকি যাওয়া সক্বেও এর মকেু প্রমতদান বপকয় 
থাকক তাহকল বকাকনা িুমিন িাদো তা করকল বয আরও বিমশ প্রমতদান ও সওয়াকির 
উপযুতি হকি, তা আর িলার অকপষো রাকখ না। মিলাদুন্নমির িাহমফল বতা িূলত 
রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জকন্মর খুমশকত আনদে প্রকাশ োড়া 
অন্য মকেু নয়। অতএি, এ হামদস বথকক মিলাদুন্নমির প্রািাে্যতা সাি্যস্ত হয়।

খণ্ডন

প্রথমি, আিুল লাহাি তার িামদকক রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
জকন্মর খুমশর মভমত্কত আজাদ ককরমেল মক না, এিাই মিতমকটিত। অমধকাংশ মসরাত 
বলখককদর িকত আিু লাহাি রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জকন্মর 
সিয় নয়; িরং পরিতটিী কাকল মহজরকতর মকেু পূকিটি িা পকর আজাদ ককরমেল।

হামফজুল হামদস ইিনু হাজার আসকালামন  িকলন :

 َقْولُُه َوَكاَن اأُبو َلَهٍب اأْعَتَقَها َفاأرَْضَعِت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َظاِهُرُه اأنَّ ِعْتَقُه

[53]  সমহহুল িুখামর : ৭/৯, হা. নং ৫১০১, প্রকাশনী : দারু তাওমকন নাজাত, শিরুত
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َيِر ُيَخالُِفُه َوُهَو اأنَّ اأَبا َلَهٍب اأْعَتَقَها َقْبَل اْلِهْجَرِة  َلَها َكاَن َقْبَل اإِرَْضاِعَها َوالَِّذي فِي السِّ
رَْضاِع بَِدْهٍر َطوِيٍل َوَذلَِك َبْعَد اْل�إِ

‘হামদকসর উমতি “আিু লাহাি তাকক আজাদ ককর মদকয়মেল। এরপর বস রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক দুধ পান করায়।” এ বথকক িাহ্যত িুো যায়, আিু 
লাহাি তাকক দুধ পান করাকনার আকগই আজাদ ককর মদকয়মেল। মকন্তু এর সাকথ মসরাত 
রিন্সিূকহর িেটিনা সাং�মষটিক। তাকত আকে বয, আিু লাহাি তাকক মহজরকতর মকেুকাল 
পূকিটি আজাদ ককরমেল। আর বসিা মেল রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক 
দুধ পান করাকনার দী�টিমদন পকরর �িনা।’[54]

সুতরাং এ �িনা দ্বারা প্রেমলত মিলাদুন্নমির শিধতা িা প্রািাে্যতা মকেুকতই সাি্যস্ত হয় 
না।

তবিিীয়ি, যমদ এিা বিকনও বনয়া হয় বয, বস রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি এর জকন্মর সিয় িামদ আজাদ ককরমেল তাহকলও একত মিলাদুন্নমি সাি্যস্ত 
হয় না। বকননা, বস এিা বভকি িামদ আজাদ ককরমন বয, একজন রাসুল জন্মরিহে 
ককরকেন; িরং বস িামদ আজাদ ককরকে তার ভামতজা হওয়ার খুমশকত। যমদ বস নমির 
আগিকনর কারকেই খুমশ হকতা তাহকল বস পরিতটিীকাকল অিশ্যই ইিান আনত। আর 
পরকাকল বস মকেুিা সুমিধা পাকছি নমির জকন্মর খুমশকত তার িামদ আজাদ করার 
কারকে নয়; িরং মনমিটিকনে তার এমতি মশশুভামতজার লালন-পালকনর জন্য আজাদ 
করার কারকে। মতমন নমি হকিন বসিা বতা স্বয়ং আল্াহর রাসুল মনকজই জানকতন না, 
বসখাকন আর আিু লাহাকির জানার বতা প্রশ্নই আকস না। তকি বস কামফর হকলও 
দাস-দামস আজাদ করাও বযকহতু পূকে্যর কাজ মেল, তাই বস এর মকেুিা প্রমতদান 
পাকি। সুতরাং আিু লাহাকির খুমশর সাকথ প্রেমলত মিলাদুন্নমির খুমশর বকাকনা মিল িা 
সািঞ্জস্যতা বনই।

িৃিীয়ি, প্রথি সংিাদ পাওয়াকক সুসংিাদ িকল। আর এর পকরর সংিাদকক সাধারে 
সংিাদ িকল। রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্ম আিুল লাহাি 
প্রথকি জানকত বপকরমেল মিধায় বসিা মেল সুসংিাদ। আর তাই বস খুমশ হকয় িামদ 
আজাদ ককরমেল। আিরা বতা শুধু রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
জকন্মর সংিাদ বপকয়মে; সুসংিাদ নয়। সুতরাং আিু লাহাকির খুমশর সাকথ আিাকদর 
খুমশ হওয়ার িাকে অকনক ি্যিধান রকয়কে। তাোড়াও কারও জকন্মর পর িৃতু্য হকল তার 

[54]  ফাতহুল িামর : ৯/১৪৫, প্রকাশনী : দারুল িামরফা, শিরুত



ইদে মিলােুন্ামির : পর্াদলাচনা, খণ্ডন ও সংশয় মনরসন

40

জন্মসংিাদ আর সুসংিাদ থাকক না; িরং বসিা হয় দুঃসংিাদ ও বিদনার িাতটিা। বকননা, 
বস বতা গত হকয় বগকে। জকন্মর সুসংিাদ একিাত্র জীমিতকদর বষেকত্রই প্রকযাজ্য। 
অতএি, এখন খুমশ উদযাপকনর নাকি প্রেমলত মিলাদুন্নমি পালন বকাকনা দৃমষ্টককাে 
বথককই যুমতিযুতি নয়।

১২ িং েট�� :

সমহহ িুখামরকত িমেটিত হকয়কে :

ا َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم الَمِديَنَة  َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َلمَّ
 َوَجَد الَيُهوَد َيُصوُموَن َعاُشوَراَء، َفُسِئُلوا َعْن َذلَِك، َفَقالُوا: َهَذا الَيْوُم الَِّذي اأْظَفَر اللَُّه
 فِيِه ُموَسى، َوَبِني اإِْسَرائِيَل َعَلى فِرَْعْوَن، َوَنْحُن َنُصوُمُه َتْعِظيًما َلُه، َفَقاَل رَُسوُل اللَِّه

َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َنْحُن اأْوَلى بُِموَسى ِمْنُكْم، ثُمَّ اأَمَر بَِصْوِمِه

‘ইিকন আব্াস  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
যখন িমদনায় আসকলন, তখন বদখকত বপকলন, ইহুমদরা আশুরা মদিকস সাওি পালন 
ককর। তাকদরকক সাওি পালকনর কারে মজকঞেস করকল তারা িলল, এমদকন আল্াহ 
তাআলা িুসা আ. ও িমন ইসরাইলকক মফরাউকনর ওপর মিজয় দান ককরমেকলন। তাই 
আিরা ওই মদকনর সম্াকন সাওি পালন কমর। তখন রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি িলকলন, বতািাকদর বেকয় আিরাই িুসা আ.-এর অমধক মনকিিতটিী। 
এরপর মতমন সাওি পালকনর মনকদটিশ মদকলন।’[55]

উতি হামদস বথকক প্রতীয়িান হয় বয, মিকশষ বকাকনা মদনকক কৃতঞেতা আদাকয়র জন্য 
মনমদটিষ্ট ককর তাকত বকাকনা ইিাদত করা শমরয়া অনুকিামদত। রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মতামরখ বযকহতু মিকশষ এক মদিস, তাই এর শুকমরয়া 
স্বরূপ উতি মদকন খুমশ প্রকাশ ও দান-সদকা ককর িানুষকক খানা খাওয়াকনা ও মিলাদ 
পালন করা উত্ি কাজ িকল সাি্যস্ত হকি।

[55]  সমহহুল িুখামর : ৫/৭০, হা. নং ৩৯৪৩, প্রকাশনী : দারু তাওমকন নাজাত, শিরুত
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খণ্ডন

প্রথমি, যমদ ইসলাকি মনমদটিষ্ট মদিস পালকনর মনমিকত্ মনকজকদর িনিকতা মিকশষ 
ইিাদকতর পদ্ধমত আমিষ্ার করার অনুিমত বদওয়া হয় তাহকল বতা এর জন্য ইসলাকির 
মিকশষ মদিস অকনক রকয়কে। বযিন নিুওয়াতপ্রামপ্ মদিস, িদর যুকদ্ধ মিজয় মদিস, 
উহুদ যুকদ্ধ শত্রু বথকক পমরত্রাে মদিস, িক্ামিজয় মদিস, মিদায় হজ মদিস। এভাকি িড় 
িড় মনয়ািকতর তামলকা করকল শত শত মদিস বির হকি। তাহকল বদখা যাকি, িেকরর 
অমধকাংশ মদকনই মিকশষ বকাকনা পদ্ধমতকত ইিাদত োলু হকয় মিদআকতর নতুন নতুন 
দ্বার খুকল যাকি। অথে উম্াহর ফমকহ ও মিঞে আমলিকদর বকউই এিনিার প্রিতিা 
নন।

তবিিীয়ি, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্ম অিশ্যই খুমশর, 
একত বকাকনা সকদেহ বনই। মকন্তু এ খুমশ উদযাপকনর মনয়ি বতা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি মনকজই িাতকল মদকয়কেন।

সমহহ িুসমলকি িমেটিত হকয়কে :

 َعْن اأبِي َقَتاَدَة اْل�أْنَصارِيِّ رَِضَي اللُه َعْنُه... َوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم الِ�ْثَنْيِن؟ َقاَل: َذاَك
َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت - اأْو اأْنزَِل َعَليَّ فِيِه

‘আিু কাতাদা  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, ...আর রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি-বক বসািিাকর মসয়াি রাখার ি্যাপাকর মজকঞেস করা হকল মতমন িলকলন, 
এমদকন আমি জন্মরিহে ককরমে এিং এমদকনই আিার ওপর অমহ নামজল হকয়কে।’[56]

একত স্পষ্টভাকি রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জকন্মর কৃতঞেতা 
মকভাকি আদায় করকি, তার মিিরে বদওয়া আকে। মকন্তু তা িাদ মদকয় নতুন পন্া 
আমিষ্ার করা প্রকারান্তকর তাঁর সুন্নাতককই অিঞোর শামিল। মিলাদুন্নমির এ মিদআমত 
প্রথার কারকেই সম্ভিত আিাকদর িাে বথকক বসািিাকর মসয়াি পালকনর িকতা 
গুরুত্বপূেটি সুন্নাতমি মিদায় মনকয়কে। িস্তুত সুন্নাকতর জায়গায় মিদআত আসকল বস 
সুন্নাত এভাকিই মিদায় মনকয় েকল যায়।

[56]  সমহহু িুসমলি : ২/৮১৯, হা. নং ১১৬২, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরামসল আরামিময়্য, শিরুত
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িুসনাকদ দামরমিকত িমেটিত হকয়কে :

اَن، َقاَل: َما اْبَتَدَع َقْوٌم بِْدَعًة فِي ِديِنِهْم اإِلَّ� َنزََع اللَُّه ِمْن ُسنَِّتِهْم ِمْثَلَها ثُمَّ  َعْن َحسَّ
َل� ُيِعيُدَها اإَِلْيِهْم اإَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

‘হাসসান  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, বকাকনা জামত দ্বীকনর িকধ্য বকাকনা মিদআত 
োলু করকল আল্াহ তাকদর বথকক ওই জাতীয় একমি সুন্নাত উমঠকয় বনন, যা মকয়ািত 
পযটিন্ত আর তাকদর িাকে মফমরকয় বদন না।[57] 

িৃিীয়ি, আশুরার হামদকসর ওপর মভমত্ ককর বযকহতু বকাকনা সাহামি িা িুজতামহদ 
ফমকহ ইজমতহাদ ককর মিকশষ মদিস পালকনর শিধতা বদনমন; মিধায় পরিতটিী সিকয় 
আিরা যারা িুজতামহদ নই, তাকদর কারও জন্য একত নতুনভাকি ইজমতহাদ ককর নতুন 
মিধান সাি্যস্ত করার বকাকনা অমধকার বনই।

১৩ িং েট�� :

িুসনাকদ আহিাকদ িমেটিত হকয়কে :

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل:... َفَما َراأى اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا، َفُهَو ِعْنَد اللِه َحَسٌن

‘আব্দুল্াহ মিন িাসউদ  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, ...সুতরাং িুসমলিরা বযিাকক 
ভাকলা িকন করকি, আল্াহর মনকি বসিা ভাকলা িকল মিকিমেত হকি।’[58]

এ হামদস বথকক প্রিাে হয়, িুসলিানরা বকাকনা একমি কাজকক ভাকলা িকন করকল 
বসিা আল্াহর মনকিও ভাকলা িকল গে্য হয়। সুতরাং মিলাদুন্নমিকক বযকহতু আওমলয়াকয় 
মকরািসহ অকনক িুসলিান ভাকলা ও উত্ি কাজ িকন ককর, তাই এিা মিদআত হকত 
পাকর না; িরং উতি হামদস অনুসাকর এিা উত্ি কাজ িকল মিকিমেত হকি।

[57]  সুনানুদ দামরমি : ১/২৩১, হা. নং ৯৯, প্রকাশনী : দারুল িুগমন, বসৌমদআরি
[58]  িুসনাদু আহিাদ : ৬/৮৪, হা. নং ৩৬০০, প্রকাশনী : িুআসসাসাতুর মরসালা, শিরুত
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খণ্ডন

প্রথমি, উতি িেটিনামি িারফু (রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর উমতি) 
নয়; িরং িাওকুফ (সাহামির উমতি) মহকসকি িমেটিত হকয়কে। বযিন হামফজুল হামদস 
জাইলাময়  িকলন :

 َقاَل عليه السلام: “َما َراآُه اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو ِعْنَد اللَِّه َحَسٌن”، قُْلت: َغرِيٌب
،َمْرفُوًعا، َوَلْم اأِجْدُه اإلَّ� َمْوقُوًفا َعَلى اْبِن َمْسُعوٍد

‘রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি িকলকেন, িুসমলিরা বযিাকক ভাকলা িকন 
করকি, আল্াহর মনকি বসিা ভাকলা িকল মিকিমেত হকি। আমি িলি, িারফু মহকসকি 
এিা দুিটিল। আমি এিাকক ইিকন িাসউদ  বথকক শুধু িাওকুফ সূকত্রই বপকয়মে।’[59]

তবিিীয়ি, المسلمون এর িকধ্য ول�م خارجى মি الف   এর জন্য হকয়কে। عهد 
অথটিাৎ এখাকন শুধু মনমদটিষ্ট মকেু িুসলিান উকদিশ্য। আর তাঁরা হকলন সাহািাকয় 
মকরাি । ইিকন িাসউদ  এর পূেটি িেটিনামি পড়কল মিষয়মি স্পষ্ট হকি। 
িুসনাকদ আহিাকদর িেটিনায় একসকে :

ٍد  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: اإِنَّ اللَه َنَظَر فِي قُُلوِب اْلِعَباِد، َفَوَجَد َقْلَب ُمَحمَّ
 َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيَر قُُلوِب اْلِعَباِد، َفاْصَطَفاُه لَِنْفِسِه، َفاْبَتَعَثُه بِرَِساَلِتِه، ثُمَّ َنَظَر
ٍد، َفَوَجَد قُُلوَب اأْصَحابِِه َخْيَر قُُلوِب اْلِعَباِد، َفَجَعَلُهْم  فِي قُُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب ُمَحمَّ
 ُوَزَراَء َنِبيِِّه، ُيَقاتُِلوَن َعَلى ِديِنِه، َفَما َراأى اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا، َفُهَو ِعْنَد اللِه َحَسٌن،

َوَما َراأْوا َسيًِّئا َفُهَو ِعْنَد اللِه َسيٌِّئ

‘আব্দুল্াহ মিন িাসউদ  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, আল্াহ তাআলা তাঁর িাদোকদর 
অন্তকরর মদকক নজর মদকয় িুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর অন্তরকক 
সিকেকয় উত্ি হৃদকয়র অমধকারী মহকসকি বপকলন। অতঃপর তাঁকক মনকজর জন্য 
িাোই ককর মনকলন। এরপর তাঁকক মরসালাত মদকয় বপ্ররে করকলন। িুহাম্াদ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর অন্তর বদখার পর পুনরায় মতমন িাদোকদর অন্তকরর মদকক 
নজর মদকলন। তখন তাঁর সাহামিকদর অন্তর সিকেকয় উত্ি মহকসকি বপকলন। অতঃপর 

[59]  নাসিুর রায়া : ৪/১৩৩, প্রকাশনী : িুআসসাসাতুর রাইয়ান, শিরুত
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তাঁকদরকক তাঁর নমির সাথী মহকসকি মনিটিােন করকলন, যারা তাঁর দ্বীকনর জন্য লড়াই 
করকি। সুতরাং (এ ধরকনর) িুসমলিরা বযিাকক ভাকলা িকন করকি, আল্াহর মনকি 
বসিা ভাকলা িকল মিকিমেত হকি। আর বযিাকক তাঁরা িদে মহকসকি বদখকি, বসিা 
আল্াহর মনকি িদে িকল গে্য হকি।’[60]

এখাকন  اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا َراأى   শব্দমি তার পরিতটিী মিধাকনর  فاء  িাক্যমিকত  َفَما 
শুরুকত একসকে। বযিন উসুকল মফককহ িলা হকয়কে :

وال�أصل اأن تدخل الفاء على ال�أحكام لتاأخرها عن العلل

‘িূলনীমত হকলা, فاء শব্দমি হুকুিসিূকহর শুরুকত আসকি। বযকহতু হুকুিগুকলা ইল্কতর 
পকরই আকস।’[61]

সুতরাং فاء এর পকরর িাক্যমি এিন একমি ইল্ত িা কাযটিকারকের হুকুি হকি, যা فاء 
এর পূকিটি আকে। আর এখাকন فاء এর পূকিটি রকয়কে, كون الصحابة وزراء نبيه واأنصار 
 অথটিাৎ, আল্াহর িাোইকয়র মভমত্কত সাহািাকয় মকরাি রাসুলুল্াহ) دينه باختيار الله
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর সামথ ও তাঁর সাহায্যকারী হওয়া) কথামি। সুতরাং 
এ ইল্ত পাওয়া বগকল তকিই তাঁকদর ভাকলা িকন করা বকাকনা কাজ ভাকলা িকল 
মিকিমেত হকি। একত সারাংশ দাঁড়াল, সাহািাকয় মকরাি আল্াহর পষে বথকক তাঁর 
রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্য মনিটিামেত সামথ হওয়ায় তাকদর 
িাকে দ্বীকনর প্রমত পূেটি দাময়ত্বকিাধ, ভাকলািাসা ও মহতাকাঙ্া রকয়কে। অতএি, এ 
ধরকনর বলাককরা বয কাজমিকক ভাকলা িকন করকি তা আল্াহর মনকি ভাকলা িকল 
মিকিমেত হকি। িুো বগল, এখাকন বযককাকনা ধরকনর িুসলিান উকদিশ্য নয়; িরং 
মিকশষ মনিটিামেত বলাকজন উকদিশ্য। তাই এ হামদস দ্বারা মনকজকদর িনগড়া মিলাদুন্নমির 
শিধতা প্রিাে করা পুকরাপুমরই ভুল।

িৃিীয়ি, المسلمون এর الف ل�م বক استغراقى (সািমরিকতার অথটিসম্ন্ন) িলারও 
সুকযাগ আকে। কারে, আরমি ভাষায় মনয়ি হকলা, جمع িা িহুিেকনর শুরুকত الف ل�م 
আসকল তা সাধারেত استغراقى এর অকথটি আকস। সুতরাং হামদসমির অথটি হকি, সকল 
িুসলিান তথা দ্বীমন বষেকত্র িুসলিানকদর অমভভািক ফুকহাকয় মকরাি সমম্মলতভাকি 
বয কাজমিকক ভাকলা িকন করকি বসিা আল্াহর মনকি ভাকলা। অথটিাৎ এখাকন ইজিার 
কথা িুোকনা হকছি। এ ি্যাখানুপাকত প্রেমলত মিলাদুন্নমি প্রিামেত হয় না। বকননা, 

[60]  িুসনাদু আহিাদ : ৬/৮৪, হা. নং ৩৬০০, প্রকাশনী : িুআসসাসাতুর মরসালা, শিরুত।
[61]  ইফাজাতুল আনওয়ার : পৃ. নং ১২০
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মিলাদুন্নমিকক সকল ফমকহ ঐক্যিদ্ধভাকি ভাকলা িকন ককর না; িরং উক্া তাঁরা 
এিাকক গমহটিত ও মিদআত িকন ককরন।

তমলাদুন্নতির তিপদষের দতললাতদ :

১ িং েট�� :

সমহহ িুখামরকত িমেটিত হকয়কে :

َمْن َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  اللَِّه  رَُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  َعْنَها،  اللَُّه  رَِضَي  َعائَِشَة   َعْن 

اأْحَدَث فِي اأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس فِيِه، َفُهَو رَدٌّ

‘আময়শা  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
ইরশাদ ককরকেন, বয ি্যমতি আিাকদর এ দ্বীকনর িকধ্য এিন মিষয় আমিষ্ার করকি, যা 
দ্বীকনর অন্তভুটিতি নয়, তাহকল বসিা প্রত্যাখ্যাত।’[62]

এ হামদস বথকক প্রতীয়িান হয় বয, দ্বীন মিষয়ক বকাকনা পন্া ও পদ্ধমত যমদ কুরআন-
সুন্নাহ ও সাহামিকদর আিকল না পাওয়া যায় তাহকল বসিা প্রত্যাখ্যাত হকি। সুতরাং 
িতটিিাকন প্রেমলত মিলাদুন্নমি বযকহতু কুরআন দ্বারা সাি্যস্ত নয়, পাশাপামশ এর প্রেলন 
রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর যুকগ, সাহামিকদর যুকগ; এিনমক 
এিনমক তাঁকদর পরিতটিী তামিময়ন ও তামি তামিময়কনর যুকগও মিদ্যিান মেল না মিধায় 
তা দ্বীকনর িকধ্য নতুন সংকযাজকনর অন্তভুটিতি হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হকি।

প্রেমলত মিলাদুন্নমি মিদআত হকি মক না, তা মনভটির করকে মিদআকতর সংঞোর ওপর। 
তাই আিরা প্রথকি সংমষেপ্াকাকর মিদআকতর সংঞো উকল্খ করমে। মিদআকতর সংঞো 
মনকয় একামধক িত পাওয়া যায়। যথা :

ক. ইিাি নিমি  িকলন :

رِْع اإِْحَداُث َما َلْم َيُكْن فِي  اْلِبْدَعُة ُكلُّ َشْيٍء ُعِمَل َعَلى َغْيِر ِمَثاٍل َسَبَق، َوفِي الشَّ
َعْهِد رَُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

‘মিদআত িলা হয় প্রকত্যক এিন িস্তুকক, যা পূকিটির বকাকনা দৃষ্টান্ত োড়া করা হয়। আর 

[62]  সমহহুল িুখামর : ৩/১৮৪, হা. নং ২৬৯৭, প্রকাশনী : দারু তাওমকন নাজাত, শিরুত
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শরময় পমরভাষায় মিদআত হকলা, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর যুকগ 
যার বকাকনা মভমত্ পাওয়া যায়মন।’[63]

আল্ািা িদরুমদিন আইমন -ও অনুরূপ িকলন :

 والبدعة لَُغة: كل َشْيء عمل َعلّي غير ِمَثال َسابق، َوشرعا اإِْحَداث َما لم يكن َلُه
اأصل فِي عهد رَُسول الله صلى الله َعَلْيِه َوسلم

‘আমভধামনক অকথটি মিদআত িলা হয় প্রকত্যক এিন িস্তুকক, যা পূকিটির বকাকনা দৃষ্টান্ত 
োড়া করা হয়। আর শরময় পমরভাষায় মিদআত িলা হয়, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর যুকগ যার বকাকনা মভমত্ পাওয়া যায়মন।’[64]

িূলত এ সংঞোমি পূেটিাঙ্গ ও দ্ব্যথটিহীন নয়। বকননা, একত নিআমিষ্ৃত বযককাকনা 
মজমনসকক মিদআত িলা হকয়কে; অথে শরময় পমরভাষায় সকল নিআমিস্ৃত 
মজমনসককই মিদআত িলা হয় না। শুধুিাত্র দ্বীন ও ইিাদতসংরিান্ত হকলই বকিল তা 
মিদআত হকত পাকর, অন্য মকেু নয়। তকি এ সংঞোয় العبادة من (ইিাদত জাতীয়) 
কথামি ঊহ্য িানকল বসকষেকত্র তা শরময় মিদআকতর সংঞো হকত পাকর।

খ. ইিাি শামতমি  িকলন :

فِي اْلُمَباَلَغُة  َعَلْيَها  ُلوِك  بِالسُّ ُيْقَصُد  ْرِعيََّة،  الشَّ تَُضاِهي  ُمْخَترََعٍة،  يِن  الدِّ فِي   َطرِيَقٍة 
التََّعبُِّد لِلَِّه ُسْبَحاَنُه

‘মিদআত হকলা ধকিটির নাকি এিন আমিষ্ৃত পন্া, যা শমরয়কতর সাকথ সাদৃশ্য রাকখ, 
যার উকদিশ্য হকলা, (শমরয়কতর সীিার িাইকর) অমতশকয়ামতি ও অমধক গুরুকত্বর সমহত 
আল্াহর ইিাদত করা।’[65]

মতমন এর আকরকমি সংঞো িকলকেন এভাকি :

ُلوِك َعَلْيَها َما ُيْقَصُد ْرِعيََّة، ُيْقَصُد بِالسُّ يِن ُمْخَترََعٌة، تَُضاِهي الشَّ  اْلِبْدَعُة َطرِيَقٌة فِي الدِّ
ْرِعيَِّة بِالطَّرِيَقِة الشَّ

‘মিদআত হকলা দ্বীকনর নাকি এিন একমি আমিষ্ৃত পন্া, যা শমরয়কতর সাকথ সাদৃশ্য 

[63]  মিরকাতুল িাফামতহ : ১/২২৩, প্রকাশনী : দারুল মফকর, শিরুত
[64]  উিদাতুল কামর : ৫/২৩০, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরামসল আরামিময়্য, শিরুত
[65]  আল-ইমতসাি : ১/৪৭, প্রকাশনী : দারু ইিমনল জাওমজ, বসৌমদআরি
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রাকখ, যার উকদিশ্য হকলা, শমরয়ত পালকনর দ্বারা অমজটিত সওয়াকির িকতা সওয়াি 
অজটিন।’[66]

গ. আল্ািা শুিুমন্ন -এর উদ্ধৃমতকত আল্ািা ইিনুল আমিমদন শামি  িকলন :

ى َعْن رَُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن  َما اأْحِدَث َعَلى ِخَلاِف اْلَحقِّ اْلُمَتَلقَّ
ِعْلٍم اأْو َعَمٍل اأْو َحاٍل بَِنوِْع ُشْبَهٍة َواْسِتْحَساٍن، َوُجِعَل َدْيًنا َقوِيًما َوِصَراًطا ُمْسَتِقيًما

‘অস্পষ্ট দমলল িা ইসমতহসাকনর (দূরিতটিী মকয়াকসর) মভমত্কত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর বথকক প্রিামেত সমঠক পন্ার মিপরীকত বয ইলি, আিল িা 
অিস্া আমিষ্ৃত হয় এিং বসিাকক সুদৃঢ় দ্বীন ও সমঠক পথ মহকসকি মিকিেনা করা হয়, 
তাককই মিদআত িলা হয়।’[67]

উপমরউতি দুমি সংঞো বথকক িুো যায়, শমরয়কতর আকলাকক বকাকনা মজমনস মিদআত 
হওয়ার জন্য মনকন্মাতি শতটিগুকলা থাককত হকি। যথা :

• শমরয়কত তার বকাকনা মভমত্ থাককত পারকি না মকংিা শমরয়কতর প্রমতমষ্ঠত 
বকাকনা মিধাকনর সাকথ সাং�মষটিক হকত হকি।

• িামহ্যকভাকি শমরয়কতর সাকথ সদৃশ হকত হকি।

• ইিাদত ও সওয়াকির কাজ িকন ককর পালন করকত হকি।

• আমিষ্ৃত পদ্ধমতকক সমঠক ও উত্ি িকন করকত হকি।

িতটিিাকন প্রেমলত মিলাদুন্নমিকত উপমরউতি শতটিগুকলা যথাযথরূকপই পাওয়া যায়। 
কারে, শমরয়কত এ মিকশষ পদ্ধমতর বকাকনা মভমত্ বতা বনই-ই; িরং তা রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর জন্মমদন সমঠকভাকি পালন অথটিাৎ প্রমত বসািিাকর 
মসয়াি রাখা মনয়কির সাকথ সাং�মষটিকও িকি। পাশাপামশ িামহ্যকভাকি তা ইিাদকতর 
সকঙ্গ সাদৃশ্য রাকখ এিং ইিাদত িকন ককর এিং সওয়াকির আশায়ই তা করা হয়। 
আর এিাককই সিকেকয় উত্ি পদ্ধমতকত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
এর প্রমত ভাকলািাসা প্রকাকশর িাধ্যি িকন করা হয়। সঙ্গত কারকেই প্রেমলত মিলাদ 
মিদআকতর অন্তভুটিতি হওয়ার ি্যাপাকর আিাকদর বকাকনা সকদেহ বনই।

[66]  প্রাগুতি
[67]  রদিুল িুহতার : ১/৫৬০-৫৬১, প্রকাশনী : দারুল মফকর, শিরুত
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উকল্খ্য বয, বয সকল মজমনস ইিাদকতর সহায়ক মহকসকি আমিষ্ৃত হকয়কে, সরাসমর 
ইিাদত মহকসকি নয়, বসগুকলাকক মিদআত িলা যাকি না। বযিন কুরআন-হামদস িুোর 
জন্য নাহু-সরফসহ মিমভন্ন শাকস্ত্রর উৎপমত্, কুরআকন হরকত সংযুমতি, িাজহাি 
েতুষ্টকয়র উদ্ািন, তািমলগ জািাআত ও িাদরাসার প্রেলন ইত্যামদ। এগুকলা একিাও 
িুল ইিাদত তথা ফরজ, ওয়ামজি, সুন্নাত িা িুসতাহাি মহকসকি করা হয় না; িরং 
ইিাদকতর সহায়ক মহকসকি করা হয়। তাই এগুকলা মিদআকতর অন্তভুটিতি করা হকি না।

২ িং েট�� :

আল্াহ তাআলা িকলন :

ْسلاَم ِديًنا اْلَيْوَم اأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت َلُكُم ال�إ

‘আজ আমি বতািাকদর জন্য বতািাকদর দ্বীন পূেটি করলাি, বতািাকদর জন্য আিার 
অনুরিহ সম্ূেটি করলাি এিং দ্বীন মহকসকি ইসলািকক বতািাকদর জন্য পেদে করলাি।’[68]

এ আয়াকত পমরষ্ারভাকি িলা হকয়কে বয, আল্াহ তাআলা তাঁর দ্বীন তথা ইসলািকক 
পূেটিতা দান ককরকেন। মকয়ািত পযটিন্ত একত না মকেু িৃমদ্ধ পাকি, না বকাকনা মকেু হ্াস 
পাকি আর না বকাকনা মকেুর মদকক তাকক িুখাকপষেী হকত হকি।

আল্ািা ইিনু কামসর িকলন :

َوُهَو ِديَنُكْم  َلُكْم  اأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  َقْوَلُه  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َطْلَحَة  اأبِي  ْبُن  َعِليُّ   َوَقاَل 
يَماَن، ْسَلاُم، اأْخَبَر اللَُّه َنِبيَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم والمؤمنين اأنه قد اأْكَمَل َلُهُم اْل�إِ  اْل�إِ
ُه اللَُّه َفَلا َيْنُقُصُه اأَبًدا، َوَقْد رَِضَيُه اللَُّه َفَلا َيْسَخُطُه  َفَلا َيْحَتاُجوَن اإَِلى زَِياَدٍة اأبدا، اأَتمَّ

اأَبًدا

‘আমল মিন আিু তালহা  ইিকন আব্াস  বথকক িেটিনা ককরন, মতমন িকলন, 
আল্াহর িােী- “আজ আমি বতািাকদর জন্য বতািাকদর দ্বীন পূেটি করলাি” আর বসিা 
হকলা ইসলাি। আল্াহ তাআলা তাঁর নমি ও িুমিনকদর জানাকছিন বয, মতমন তাকদর 
ইিান পূেটি ককর মদকয়কেন; সুতরাং কখকনা তাকদর বকাকনা মকেু িৃমদ্ধ করার প্রকয়াজন 
হকি না। আল্াহ এিাকক সম্ূেটি ককরকেন; অতএি একত কখকনা কিাকিন না। আর 

[68]  সুরা আল-িাময়দা : ৩
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আল্াহ এিার ওপর সন্তুষ্ট হকয় বগকেন; তাই কখকনা আর রাগামবেত হকিন না।’[69]

সুতরাং মিলাদুন্নমি যমদ িুসতাহাি ও সকল ঈকদর বসরা ঈদই হকতা তাহকল এিা িলা 
আিশ্যক হকয় পড়কি বয, আল্াহ তাআলা মিলাকদর িকতা গুরুত্বপূেটি একমি ইিাদত 
োলু করার পূকিটিই দ্বীকনর পূেটিতার ব�াষো মদকয়কেন। একত মক পকরাষেভাকি আল্াহর 
ব�াষো ভুল িকল প্রিামেত করা হকছি না? নাউজুমিল্ামহ মিন জামলক!

৩ িং েট�� :

িুসতাদরাকক হামককি িমেটিত হকয়কে :

ِة اْلَوَداِع،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، اأنَّ رَُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس فِي َحجَّ
 َفَقاَل:... اإِنِّي َقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما اإِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه َفَلْن َتِضلُّوا اأَبًدا ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة

َنِبيِِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم

‘ইিকন আব্াস  বথকক িমেটিত, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি মিদায় 
হকজর ভাষকে িলকলন, ...মনশ্চয়ই আমি বতািাকদর িাকে এিন মজমনস বরকখ যামছি, 
যমদ বতািরা তা আঁককড় ধকরা, তকি কখকনা মিভ্ান্ত হকি না। বসিা হকলা আল্াহর 
মকতাি ও তাঁর নমি সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর সুন্নাহ।’[70]

উতি হামদস বথকক বথকক িুো যায়, বয ইিাদকতর মভমত্ কুরআন িা সুন্নাহয় পাওয়া 
যাকি না, বসিাই বগািরামহ; যমদও িামহ্যক দৃমষ্টকত তা খুি সুদেরই বদখাক না বকন? 
এিনমক ইজিা ও মকয়াকসর দ্বারাও বিৌমলক বকাকনা ইিাদকতর উদ্ািন জাময়জ 
বনই। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ িাদ মদকয় শুধু অনুিানমনভটির মকয়াকসর ওপর মভমত্ 
ককর মিলাদুন্নমি প্রিাকের িৃথাই প্রকেষ্টা িাতুলতা শি মকেু নয়।

[69]  তাফমসরু ইিমন কামসর : ৩/২২-২৩, প্রকাশনী : দারুল কুতুমিল ইলমিয়্যা, শিরুত
[70]  িুসতাদরাকুল হামকি : ১/১৭১, হা. নং ৩১৮, প্রকাশনী : দারুল কুতুমিল ইলমিয়্যা, শিরুত
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৪ িং েট�� :

সুনাকন মতরমিমজকত িমেটিত হকয়কে:

، اإِْن َقَدرَْت  َقاَل اأَنُس ْبُن َمالٍِك، َقاَل لِي رَُسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َيا ُبَنيَّ
 اأْن تُْصِبَح َوتُْمِسَي َلْيَس فِي َقْلِبَك ِغشٌّ ل�أَحٍد َفاْفَعْل ثُمَّ َقاَل لِي: َيا ُبَنيَّ َوَذلَِك ِمْن

ُسنَِّتي، َوَمْن اأْحَيا ُسنَِّتي َفَقْد اأَحبَِّني، َوَمْن اأَحبَِّني َكاَن َمِعي فِي الَجنَِّة

‘আনাস মিন িামলক  িকলন, আিাকক রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি 
িলকলন, বহ মপ্রয় িৎস, যমদ তুমি সকাল-সন্্যা এভাকি কািাকত পাকরা বয, বতািার 
অন্তকর কারও প্রমত বকাকনারকি মিকদ্বষ বনই, তাহকল তাই ককরা। মতমন আিাকক 
পুনরায় িলকলন, বহ িৎস, এিা হকলা আিার সুন্নাত। আর বয ি্যমতি আিার সুন্নাতকক 
জীমিত করল বস আিাকক ভাকলািাসল। আর বয আিাকক ভাকলািাসল বস আিার 
সাকথ জান্নাকত থাককি।’[71]

মিলাদুন্নমি পালনকারীকদর দামি হকলা, মিলাদুন্নমিই রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর প্রমত বপ্রি-ভাকলািাসা প্রকাকশর সিকেকয় বরেষ্ঠ িাধ্যি। এজন্য যারা 
এর মিকরামধতা ককর, তারা রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর দুশিন। 
এভাকিই তারা িকল ও প্রোর ককর থাকক। অথে পাঠক পমরষ্ার বদখকত পাকছিন, 
মতরমিমজর এ হামদকস রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি-বক িহব্কতর 
সমঠক মনয়ি িকল বদয়া হকয়কে বয, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর 
সুন্নাত পালনই হকলা তাঁর প্রমত ভাকলািাসা প্রকাকশর প্রকৃত িাধ্যি।

এখন আিাকদর বদখকত হকি, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি জন্মমদন 
উপলকষে্য বকাকনা আিল িা মকেু ককরকেন মক না। হামদকসর ভাণ্ডাকর বখাঁজ মনকয় 
বদখা বগল, হ্যাঁ, মতমন তাঁর জকন্মর শুকমরয়াস্বরূপ মনয়মিত একমি সাপ্ামহক আিল 
ককরকেন, যা একামধক হামদকসর মকতাকি মিশুদ্ধ সনকদ িমেটিত হকয়কে।

[71]  সুনানুত মতরমিমজ : ৪/৩৪৩, হা. নং ২৬৭৮, দারুল গারমিল ইসলামি, শিরুত
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সুনাকন মতরমিমজকত িমেটিত হকয়কে :

َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَحرَّى َصْوَم الِ�ْثَنْيِن َوالَخِميِس

‘আময়শা  বথকক িমেটিত হকয়কে, মতমন িকলন, রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াি বসািিার ও িৃহস্পমতিাকরর মসয়াি পালকনর ি্যাপাকর খুি বখয়াল রাখকতন’।[72]

সমহহ িুসমলকি িমেটিত হকয়কে :

 َعْن اأبِي َقَتاَدَة اْل�أْنَصارِيِّ رَِضَي اللُه َعْنُه... َوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم الِ�ْثَنْيِن؟ َقاَل: َذاَك
َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت - اأْو اأْنزَِل َعَليَّ فِيِه

‘আিু কাতাদা  বথকক িমেটিত, মতমন িকলন, ...আর রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি-বক বসািিাকর মসয়াি পালকনর ি্যাপাকর মজকঞেস করা হকল মতমন িলকলন, 
এমদকন আমি জন্মরিহে ককরমে এিং এমদকনই আিার ওপর অমহ নামজল হকয়কে।’[73]

তথাকমথত আকশকক রাসুল িকল যারা দামি ককর, তাকদর অমধকাংশ বলাক মিশুদ্ধ এ 
সুন্নাহর কথা জাকনই না। আর বকউ জানকলও এর ওপর আিকলর ি্যাপাকর তাকদর 
বকাকনা ভ্রুকষেপ বনই। কারে, এিা বতা কষ্ট ও িুজাহাদার সুন্নত। িেকরর িায়াকন্না 
সপ্াকহ িায়াকন্নামি মসয়াি পালন করা বতা এত সহজ নয়। এসি নািধারী আকশকক 
রাসুলরা বতা বকিলই মিমষ্ট সুন্নাত খুঁকজ বিড়ায়; যমদও তা আকদৌও সুন্নাত িকল 
প্রিামেত না বহাক, মকংিা উলািাকয় মকরাি বসিাকক মিদআত িকল আখ্যাময়ত করুক। 
িূলত রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর মিশুদ্ধ সুন্নাহ ও আদশটি িাদ মদকয় 
যারা মনকজকদর আমিষ্ৃত পদ্ধমতকত আল্াহ ও তাঁর রাসুকলর সন্তুমষ্ট বখাঁকজ, তারা হয় 
েরি অঞে নাহয় িন্ুকিমশ দুশিন।

সুতরাং রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর মনয়মিত সুন্নাত বসািিাকর 
মসয়াি না বরকখ মনকজকদর আমিষ্ৃত পন্া মিলাদুন্নমি পালকনর িাধ্যকি মনকজকদরকক 
আকশকক রাসুল িলা মক যুমতিযুতি? এিা বতা সম্ূেটিরূকপ রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াি এর সাকথ দুশিমন বয, তাঁর প্রমতমষ্ঠত সুন্নাতকক িৃত ককর মনকজকদর িানাকনা 
পদ্ধমতর প্রোর-প্রসার ককর মনকজকদরকক আকশকক রাসুল দামি করা হকছি। অথে 

[72]  সুনানুত মতরমিমজ : ২/১১৩, হা. নং ৭৪৫
[73]  সমহহু িুসমলি : ২/৮১৯, হা. নং ১১৬২, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরামসল আরামিময়্য, শিরুত
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রাসুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াি এর ভাষ্য অনুযায়ী এরা রাসুকলর আকশক বতা 
দূকর থাক; িরং তাঁর সুন্নাহর মিকরামধতা করায় এরাই রাসুকলর প্রকৃত দুশিন।

আল্াহ তাআলা একদর সিাইকক মহদায়াত দান করুন এিং একদর মিভ্ান্তকর সকল 
কিটিকাণ্ড ও বগািরামহ বথকক িুসমলি জামতকক রষো করুন।
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