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মীলাদ কিয়াম, সহীহ মীলাদ, ঈদদ মীলাদুন্নবী ও জশদে জলুসু প্রসঙ্গ 

ইসলামী শরী‘আদে মেগড়া ইবাদদের ববধো নেই। ইবাদদের নমৌকলি বুকেয়াদ হদলাোঃ িুরআে এবং সনু্নাহ। এর বাইদর ইবাদদের 

োদম নিাে কিছু িরদল নসটা হদব কবদ‘আে ও নগামরাহী। হাদীস শরীদে আল্লাহর রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 

িদরেোঃ “প্রদেেি কবদ‘আে নগামরাহী, আর প্রদেেি নগামরাহী জাহান্নাদম নটদে কেদয় যাদব।” (সুোদে োসায়ী, হাদীস েংঃোঃ ১৫৭৮) 

মীলাদ প্রসঙ্গ : 

মীলাদ এর আকিধাকেি অর্থ জন্ম, জন্মিাল ও জন্ম োকরখ। পকরিাষায় মীলাদ বলা হয় রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর 

জন্ম বৃত্তান্ত কেদয় আদলাচো বা জন্ম বৃত্তান্ত কেদয় আদলাচোর মজকলস।  

েদব আমাদদর নদদশ প্রচকলে মীলাদ বলদে নবাঝায় ঐ সব অেুষ্ঠাে, নযখাদে মওজ’ু নরওয়াদয়ে সম্বকলে োওয়ালূদ পাঠ িরা হয় 

এবং অদেি স্থাদে দুরূদ পাঠ িরার সময় রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মজকলদস হাকজর-োকজর হদয় যাে-এই কবশ্বাদস 

কিয়ামও িরা হয়। এসব িরা হদল মূলে নসটাদি মীলাদ মাহকেল মদে িরা হয়, চাই োদে রাসদূলর জন্ম বৃত্তান্ত কেদয় আদলাচো 

নহাি বা ো নহাি। পক্ষান্তদর এসব ছাড়া অর্থাৎ োওয়ালূদ, সমস্বদর িুল দরূদ ের্া ইয়া েবী সালা-মালাইিা... এবং কিয়াম িরা ো 

হদল নসটাদি মীলাদ মদে িরা হয় ো।  

মীলাদদর হুিমুোঃ  

মীলাদ বলদে যকদ এই অর্থ হয় নয, রাসদূলর জন্ম বৃত্তান্ত কেদয় আদলাচো, োহদল কেোঃসদেদহ ো িলোণ ও বরিদের কবষয়। কিন্তু 

যকদ প্রচকলে অর্থ উদেশে হয়, যা উপদর উদল্লখ িরা হদলা, োহদল ো িুরআে সনু্নাদহর দৃকিদে সম্পূণথ কবদ‘আে ও নগামরহী।  

নিেো শরী‘আদের কিকত্ত নয চারকট কবষদয়র উপর ের্া িুরআে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস, এই চারকটর নিােকট দ্বারা উক্ত মীলাদ 

প্রমাণীে েয়। 

কদ্বেীয়ে, রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যাদদরদি সদেের মাপিাকঠ বদলদছে এবং যাদদর যুগদি সদবথাত্তম যুগ বদল 

আখোকয়ে িদরদছে এবং যাদদর আদশথদি আিঁদড় ধরদে বদলদছে োরা হদলে সাহবাদয় কিরাম। োদদর িাদরা নর্দি এজােীয় 

মীলাদ প্রমাকণে নেই, এবং োদদর িাদরা যুদগই এর অকিত্ব কছল ো। এমেকি চার মাযহাদবর ইমামগদণর িাদরা যুদগও োর হকদস 

কছল ো। এি ির্ায় রাসদূলর যমাো নর্দি দীর্থ ছয়শে (৬০০) বছর পযথন্ত এর নিাে অকিত্ব কছল ো। বরং ৬০৪ কহজরীদে োর 

সচূো হয়। 

কিয়াম প্রসঙ্গ : 

কিয়াম শদের আকিধাকেি অর্থ দাড়ঁাদো। আর মুআশারা ের্া সামাকজিোয় কিয়াম বলদে নবাঝায় িাদরা আগমদে দাঁড়াদো। আর 

মীলাদদর নক্ষদে কিয়াম বলদে নবাঝায় নিাে মজকলদস সমস্বদর দরূদ পাঠ িরার পর, রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম উক্ত 

মজকলদস হাকজর হদয় নগদছে,এই ধারণায় ইয়া েবী বলদে বলদে োঁর সম্মাদে দাঁকড়দয় যাওয়া, এবং দাঁকড়দয় দাঁকড়দয় দুরূদ পাঠ 

িরা।  

মীলাদদর মদধে কিয়াদমর হুিমু : 

এি. যখে উদল্লকখে আদলাচো দ্বারা এির্া প্রমাকণে হদলা নয, প্রচকলে মীলাদ িরুআে সনু্নাহ ইজমা কিয়াস আমল দ্বারা সাবেি 

েয়, এবং খাইরূল িুরুদের যুদগ োর নিাে অকিত্ব কছল ো, েখে কিয়াম ববধ হওয়ার নো নিাে প্রশ্নই আদস ো।  

উপদরান্তু েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম োরঁ জীবেশায় কেদজর জেে কিয়াম িরাদি অপছে িরদেে। েদল সাহাবাদয় 

কিরাম োঁর প্রকে অপকরকসম মুহাব্বে ও িাদলাবাসা র্ািা সদত্বও, কেকে যখে স্বশরীদর উপকস্থে হদেে েখে োঁদি নদখদে নপদয়ও 

োরা দাঁড়াদেে ো। সুেরাং যখে কেকে োঁর জীবেশায়ই োঁর সম্মাদে দাঁড়াদোদি অপছে িরদেে, েখে স্বয়ং রাসদূলর অপছেেীয় 

বস্তুদিই রাসদূলর জেে সম্মাদের কবষয় কেধথারণ িরা, কেদজদদর অজ্ঞো প্রিাশ িরা কিংবা রাসদূলর প্রকে অবজ্ঞা ও উপহাস িরা 

ছাড়া, আর কি বলা নযদে পাদর!! (আল্লাহ ো‘আলা আমাদদর কহোযে িরুে)  
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দুই. হাদীস শরীদে আদছ- হযরে আবূ হুরাইরা রা. নর্দি বকণথে, রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ িদরদছে, নয 

আমার িবদরর কেিট এদস আমার উপর দুরূদ পাঠ িরদব আকম ো সরাসকর শুেব, আর নয দদূর নর্দি আমার উপর দুরূদ পাঠ 

িরদব ো আমার কেিট নপৌঁছাদো হদব। (শুআবুল ঈমাে হা.েং-১৫৮৩)  

অেেে আল্লাহর রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বদলে- আল্লাহর িেি কেকরশো রদয়দছে, যারা নগাটা পকৃর্বীদে কবচরণ 

িরদে র্াদিে, এবং উম্মদের সালাম আমার কেিট নপশ িদরে। (দাদরমী, হা.েং-২৭৭৪) 

সেুরাং োদদর ির্া অেুযায়ী যকদ রাসলূ দরূদদর মজকলদস সস্বশরীদর হাকযর হদয় র্াদিে, োহদল উদল্লকখে হাদীদসর কি অর্থ র্াদি, 

নযখাদে স্পিিাদব উদল্লখ রদয়দছ নয, কেকরশো দ্বারা দুরূদ নপৌঁছাদো হয়। মলূে এটা চরম অজ্ঞোর বকহথোঃপ্রিাশ ছাড়া কিছুই ো।  

কেে. িুরআে এবং হাদীদসর অসংখে দলীল দ্বারা এির্া প্রমাকণে নয, রাসলূ হাকযর-োকযর েে। এিমাে আল্লাহ ো‘আলাই হাকযর-

োকযর বা সবথে কবরাজমাে। কবিাকরে জাোর জেে নদখুে- (দোহোদয় আহদল কবদ‘আে, ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত ধারণা)   

প্রচকলে মীলাদদর বোপাদর প্রকসদ্ধ উলামাদয় কিরাদমর উকক্তোঃ 

ইমাম সয়ুূেী রহ. বদলেোঃ 

প্রচকলে মীলাদ ো িুরআে সনু্নাহর নিার্াও আদছ, ো পূবথবেথী উম্মদের আদশথ নিাে বেকক্ত নর্দি প্রমাকণে। বরং ো সসু্পি 

কবদ‘আে, যার আকবষ্কারি হদলা এিদল নপটপজূারী। (আল-হাবী কলল োেওয়া: ১/২২২-২২৩)  

হাদেয সাখাবী রহ. োর োেওয়া গ্রদে উদল্লখ িদরেোঃ 

এজােীয় মীলাদ সদবথাত্তম কেে যুদগর সালদে সাকলহীদের িাদরা নর্দি সাবেি নেই। বরং এর পরবেথী যুদগ সচূো হদয়দছ। (সুবুলুল 

হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৩৬২) 

আল্লামা আহমাদ ইবদে মুহাম্মাদ কমসরী মাদলিী রহ. বদলেোঃ 

চার মাযহাদবর উলামাদয় কিরাম এজােীয় প্রচকলে মীলাদ কেেণীয় হওয়ার নক্ষদে ঐিেমে নপাষণ িদরে। (আল ক্বওলুল মু’োমাদ, 

পৃষ্ঠা: ১৬২) 

সহীহ ও ববধ মীলাদোঃ 

মীলাদদর অর্থ হল জন্ম। মীলাদ মাহকেদলর উদেশে হদলা েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাদমর জন্ম নযসব লক্ষে ও উদেদশে 

হদয়দছ এবং কেকে েবুয়দের ২৩ বছদর উম্মদের জেে কি কি সনু্নাে বা েকরিা নরদখ নগদছে, োর নিাে নিাে কবষয় কেদয় আদলাচো 

িরা, এবং আদলাচো নশদষ নরাোগণ কেজস্ব িাদব হাদীদস বকণথে সহীহ দরূদ ৩ বার বা ১১ বার পদড় নেয়া, োরপর সিদল কমদল 

দু‘আ মুোজাে িরা। এ হদলা সহীহ মীলাদদর রূপদরখা। এর মদধে নিাে গুোহ নেই, বরং এটা বরিেময় মাহকেল। 

ঈদদ কমলাদুন্নবী ও জশদে জলুুস প্রসঙ্গোঃ 

রকবউল আউয়াল মাদসর ১২ োকরখ এদল সমাদজর এি নরণীর নলাি েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাদমর জন্মকদে পালদের 

োদম জশদে জুলদুস ঈদদ মীলাদুন্নবীর বোপি উৎসব  ও আেেমুখর আদয়াজে িদর র্াদি।  

এদি নিন্দ্র িদর নদয়াল কলখে, বোোর বাোদো, সিা-সমাদবশ, নগইট সাজাদো, রাসদূলর শাদে িাকসদা পাঠ, েিল বাইেুল্লাহ ও 

রওজা শরীদের প্রকেিৃকে কেদয় রািায় োরী-পুরুদষর সকম্মকলে নশািাযাো, ন াল-েবলা ও হারদমাকেয়াম সকিে বোন্ডপাকটথর 

গগণকবদারী কেদবদে (!) গাে-বাজো এবং োরী-পুরুদষর উোম োচা-োকচ ও অবাধ  লা কল। অবদশদষ কমকি ও েবারি কবেরণ 

িরা হদয় র্াদি। এবং এটাদি মহাপদূণের িাজ ও নরষ্ঠ ঈদ কহদসদব আখোকয়ে িদর র্াদি। 

শর‘ঈ দকৃিদে এর হুিমু : 

এি. ইসলাদম নিাে মহা-মেীষীর জন্ম বা মৃেুে কদবস পালদের কবধাে নেই। 

যকদ র্ািে োহদল বছদরর প্রদেেি কদেই জন্ম বা মৃেুে কদবস পালে িরদে হদো। নিেো লক্ষাকধি েবী-রাসলূ ও লক্ষাকধি সাহাবা 

এবং শে সহস্র ওলী-বুযুগথ দুকেয়াদে আগমে িদর কবদায় কেদয় নগদছে। আর োলাশ িরদল নদখা যাদব, বছদরর প্রদেেি কদে নিাে 

ো নিাে েবী কিংবা সাহাবা অর্বা নিাে বুযুগথ জন্ম গ্রহে িদরদছে কিংবা ইকন্তিাল িদরদছে। েদল সারা জীবে নিবল জন্ম কদবস 

আর মৃেুে কদবস পালদের মাদঝই নিদট যাদব। ইবাদে বদেগীর সদুযাগ হদব ো। িখদো নদখা যাদব এিই কদদে নিাে মহামেীষী 
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জন্ম গ্রহে িদরদছে আবার নিাে মেীষী ইকন্তিাল িদরদছে।  েখে এিই কদে জন্ম ও মৃেুে কদবস পালে িরদে হদব। যার পকরণকে 

হদব সমাদজ সবথদা অশৃঙ্খল-নগালদযাগ মারামাকর। অর্চ ইসলাম মােুষদি সুশৃঙ্খল কযদেগী যাপে িরা কশখায়।  

দুই. েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম েবুয়ে লাদির পর ২৩ বছর জীবে কছদলে। অেোঃপর রাসদূলর ইকন্তিাদলর পর 

সাহাবাদয় কিরাম ১১০ বছর পযথন্ত দুকেয়াদে কছদলে। এই সদূীর্থ িাদলর প্রকে বছরই রকবউল আউয়াল মাস আসদো, কিন্তু নিাে 

বছরই ো রাসলূ স্বয়ং কেদজর জন্মকদে পালে িদরদছে, এবং ো নিাে সাহাবা িদরদছে। 

কেে. জাদহলী যুদগ মদীোবাসীরা (প্রর্া অেুযায়ী) দুকট কদদে আেে উৎসব িরদো। অেোঃপর আল্লাহর রাসলূ মদীোয় আগমে িদর 

বলদলে, আল্লাহ ো‘আলা নোমাদদর জেে এ দুকট কদদের নচদয় উত্তম দুকট কদে ের্া ঈদুল কেের ও ঈদুল আযহা কেধথারণ িদর 

কদদয়দছে। (সেুাদে োসাঈ হা.েং-১৫৫৬) 

এর দ্বারা এির্া প্রকেয়মাে হয় নয, মুসলমাে িখদো কেদজরা কেদজদদর ঈদ কেধথারণ িরদে পাদর ো। বরং ো আল্লাহ োআলার পক্ষ 

নর্দি কেধথাকরে হদয় র্াদি। আর িুরআে-সনু্নাহ অেুযায়ী মুসলমােদদর ঈদ হদলা দু’কট, ঈদুল কেের ও ঈদুল আযহা। সেুরাং 

েৃেীয় নিাে কদেদি ঈদ কহসাদব কেধথারণ হদল, নসটা হদব স্পি কবদ‘আে ও নগামরাহী। িুরআে-সনু্নাহর সাদর্ যার আদদৌ নিাে 

সম্পিথ নেই। 

সাহাবা, োদবঈে এবং োদব োদবঈে এই কেে নসাোলী যুদগ এর নিাে অকিত্ব কছদলা ো। িুরআে-সনু্নাহয় ও আইম্মাদয় 

মজুোকহদীদের আদলাচোয় দুই ঈদদর অধোয় আদছ এবং মাসাইদলর আদলাচো আদছ, কিন্তু ঈদদ কমলাদুন্নবী োদম ো নিাে অধোয় 

আদছ, ো োর োযাদয়ল ও মাসাইদলর আদলাচো আদছ। 

এ ঈদ নযমে মেগড়া, োর পালদের রীকেও মেগড়া। এ নক্ষদে নয সিল েযীলদের ির্া বণথো িরা হয়, নস সবও জাল এবং 

বাদোয়াট। কেিথরদযাগে নিাে হাদীদসর কিোদব নসগুদলার োম-গন্ধও নেই। প্রমাদণর জেে বাংলা িাষায় অেূকদে হাদীস ও কেিদহর 

কিোবগুদলা নদখা নযদে পাদর। নসগুদলাদে দুই ঈদদর ির্া সসু্পিিাদব উদল্লখ রদয়দছ, কিন্তু িকর্ে নরষ্ঠ ঈদদর আদলাচো িুরআে-

হাদীদসর নিার্াও নেই। 

ঈদদ মীলাদুন্নবীর সচূো নযিাদব হয় : 

মুসকলম সাম্রাদজে প্রাধােে কবিারিারী খৃিােরা ঈসা ‘আলাইকহস সালাদমর জন্মকদবস উপলদক্ষ “কিসমাস-নে” পালে িরদো, 

োদদর নসই আড়ম্বরপূণথ জদন্মাৎসদবর নজৌলদুস দূবথল ঈমাদের মুসলমােরা প্রিাকবে হদয় পদড়, এবং মুসকলম সমাদজ খৃিােদদর 

েোয় েবীর জন্ম উদযাপদের নরওয়াজ ো র্ািায় োরা এটাদি কেদজদদর ত্রুকট কহদসদব সাবেি িদর।  

এরই ধারাবাকহিোয় ইরাদির মুদসল েগরীদে, নস্বচ্ছাচারী বাদশাহ মাকলি মুযাফ্ের আবু সাঈদ িূিবুরী (মৃে ৬৩০কহ.) ৬০৪ 

কহজরীদে সবথপ্রর্ম এই ঈদদ মীলদুন্নবীর সূচো িদর। এরপর োর নদখাদদকখ অেে নলাদিরাও শুরু িদর।  

উক্ত বাদশাহ সম্পদিথ ইমাম আহমাদ ইবদে মুহাম্মাদ কমসরী মাদলিী নলদখে- নস এিজে অপবেয়ী বাদশাহ কছদলা। নস োর 

সময়িাদলর আদলমদদর হুিমু কদদো, োরা নযে োদদর ইজকেহাদ ও গদবষণা অেুযায়ী আমল িদর এবং অেে িাদরা মাযহাদবর 

অেুসরণ ো িদর। েদল দুকেয়া পজূারী এিদল আদলম োর িক্ত এবং দলিূক্ত হদয় পদড়। (আল িাওলুল মু’োমাদ েী আমকলল 

মাওকলদ, রাদহ সুন্নাে সূদে,পৃষ্ঠা: ১৬২) 

উক্ত অপবেয়ী বাদশাহ প্রজাগদণর মদোরঞ্জে ও কেদজর জেকপ্রয়ো অজথদের লদক্ষ প্রকে বছর ১২ই রবীউল আউয়ালদি নিন্দ্র িদর 

মীলাদুন্নবী উদযাপে িরদো। এবং এ অেুষ্ঠাদে নস রাষ্ট্রীয় নিাষাগার হদে কেে লক্ষ দীোর বেয় িরদো । (আল-কবদায়া ওয়াে-কেহায়াোঃ-

১৩/১৩৯-১৪০) 

অেপর দুকেয়াদলািী দরবারী নমৌলবী উমর ইবদে নদহইয়া আবলূ খাত্তাব মীলাদ মাহকেল ও জশদে জলুুদসর  স্বপদক্ষ দলীলাদী 

সম্বকলে কিোব রচো িদর বাদশার িাছ নর্দি প্রচুর অর্থ িকড় হাকেদয় নেয়। োর বোপাদর হাদেজ ইবদে হাজার আসিালােী রহ. 

বদলে- 

নস আইম্মাদয় দীে এবং পূবথসূরী উলামাদয় নিরাদমর বোপাদর অেেন্ত আপকত্তির ও গাকলগালাজ মলূি ির্াবােথা বলে। নস দুিিাষী, 

আহমি এবং অেেন্ত অহংিারী কছল। আর ধমথীয় বোপাদর কছল চরম উদাসীে। (কলসােলু কমযাে: ৪/২৯৬) 
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কেকে আদরা বদলে- আকম মােুষদদরদি োর বোপাদর কমর্ো ও অকবশ্বাস নযাগেোর নক্ষদে ঐিেবদ্ধ নপদয়কছ। (কলসােুল কমযাে ৪/২৯০)  

মহুাকিি উলামাদয় কিরাদমর দকৃিদে মীলাদুন্নবী : 

১. আল্লামা োজেুীে োদিহীেী রহ. কছদলে মীলাদ উদ্ভবিাদলর এিজে সপু্রকসদ্ধ আদলম। কেকে মীলাদদর প্রকেবাদদ এি মূলেবাে 

কিোব রচো িদরদছে। কিোবকটর োম “আল মাওকরদ কেল িালাকমল মাওকলদ” উক্ত গ্রদে কেকে কলদখদছে-“মীলাদদর এই প্রর্া ো 

িুরআদে আদছ, ো হাদীদস আদছ। আর ো পূবথসূরীদদর নর্দি ো বকণথে আদছ। বরং একট এিকট কবদ‘আে িাজ, যাদি বাকেলপকে ও 

স্বার্থপরদগাষ্ঠী সকৃি িদরদছ। আর নপট পজূারীরা ো লালে িদরদছ”। (বারাহীদে ক্বাকেআোঃ-১৬৪) 

২. আল্লামা ইবেলু হাি মাদলিী রহ. যাদি মীলাদদর নগাঁড়া সমর্থি নমৌলিী আহমদ নরজা খাঁ নবদরলিী ইমাম বদল আখোকয়ে 

িদরদছে, কেকে মাদখাল োমি গ্রদে কলদখদছে “নলাদিরা নয সমি কবদ‘আে িাজদি ইবাদে মদে িদর এবং এদে ইসলাদমর শাে 

শওিে প্রিাশ হয় বদল ধারণা িদর, েন্মদধে রদয়দছ মীলাদ মাহকেদলর অেুষ্ঠাে। রবীউল আউয়াল মাদস কবদশষ িদর এ আদয়াজে 

িরা হয়, বস্তুে এসব আদয়াজে অেুষ্ঠাে অদেি কবদ‘আে ও হারাম িাজ সম্বকলে হয়”। (মাদখালোঃ-১/৯৮৫ আল কমেহাজলু ওয়াকজহোঃ-

২৫২) 

৩. আল্লামা ইবদে োইকময়া রহ. কলদখদছে - প্রচকলে এই মীলাদ অেুষ্ঠাে যা সালদে সাকলহীদের যুদগ কছল ো। যকদ এ িাদজ নিাে 

েকযলে ও বরিে র্ািে , েদব পূবথসূরীরা আমাদদর চাইদে নবশী হিদার কছদলে ,িারণ োরা েবী নপ্রদমর নক্ষদে আমাদদর চাইদে 

অদেি অগ্রগামী এবং িাল িাদজ অকধি আগ্রহী কছদলে। (ইিকেজা উসকসরাকেল মিুাকিমোঃ-২৬৫) 

৪. আল্লামা ইবদে হাজার আসক্বালােী রহ. নি প্রশ্ন িরা হয়, মীলাদ অেুষ্ঠাে কি কবদ‘আে? ো শরী‘আদে এর নিাে কিকত্ত আদছ? 

জবাদব কেকে বদলে - মীলাদ অেুষ্ঠাে মূলে কবদ‘আে । কেে পকবে যুদগর সালদে সাকলহীদের আমদল এর অকিত্ব কছল ো। (কহওয়ার 

মাআল মাকলিীোঃ-১৭৭) 

৫. িুেুবলু আলম রশীদ আহমদ গংগুহী রহ. এি প্রদশ্নর জবাদব কলদখে- “মীলাদ মাহকেদলর অেুষ্ঠাে সবথাবস্থায় োজাকয়য। মেদুব 

িাদজর জেে োিাোকি িরা শরী‘আদে কেকষদ্ধ”। আল্লাহ সবথজ্ঞ। অেেে কলদখে- “বেথমাে যুদগর মাহকেলগুদলা যর্া মীলাদ, ওরশ, 

কেে কদো, চকল্লশা, সবই বজথে িরা দরিার। নিেো, এগুদলার অকধিাংশ গুোহ ও কবদ‘আে নর্দি মুক্ত েয়”। (োেওয়া 

রশীকদয়াোঃ-১৩১) 

৬. হািীমলু উম্মাে শাহ আশরাে আলী র্ােবী রহ. প্রচকলে ঈদদ মীলদুন্নবীর নযৌকক্তিো খন্ডদের পর কলদখে - “নমাট ির্া, যুকক্ত 

ও শরী‘আে উিয় কদি কদদয় প্রমাকণে হল নয, এই েদবাদ্ভাকবে ঈদদ মীলাদুন্নবী োজাকয়য, কবদ‘আে এবং পকরেোজে”। (আশরােুল 

জওয়াবোঃ-১৩৮) 

৭. নসৌকদ আরদবর প্রধাে মেুেী আল্লামা শাদয়খ আেুল আযীয কবে বায রহ. এর োেওয়ায় কেকে এি প্রদশ্নর জবাদব কলদখে - 

িুরআে সনু্নাহ ের্া অেোেে শর‘ঈ দলীল মদে ঈদদ মীলাদুন্নবীর আদয়াজে অেুষ্ঠাে কিকত্তহীে, বরং কবদ‘আে। এদে ইহুদী, 

খৃিােদদর সাদৃশে পাওয়া যায়। এসব অেুষ্ঠাদে মুসলমােদদর নযাগদাে িরা োজাকয়য। নিেো, এর দ্বারা কবদ‘আদের সম্প্রসারণ ও 

এর প্রকে উৎসাহ নযাগাদো হয়। (মাজমউুল োেওয়াোঃ-৪/২৮০) 

সেুরাং উদল্লকখে আদলাচোর কিকত্তদে শর‘ঈ দৃকিদে দীদের োদম এ জােীয় অেুষ্ঠাে উদযাপে িরা মারাত্মি কবদ‘আে ও ো-

জাকয়য প্রমাকণে হয়, যা বজথে িরা সিদলর জেে জরুরী।  

সংিলি 

মুেেী মেসরূুল হি 

প্রধাে মুেেী ও শাইখুল হাদীস 

জাকম‘আ রাহমাকেয়া আরাকবয়া,মুহাম্মাদপুর  ািা। 

 


