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ঈদে মীলােুন্নবী [শরী‘আদের েৃষ্টিদে 
কেটুকু শুদ্ধ] 

কদয়ক বের পূদবণ রােধানীর ধানমষ্টি 
এলাকার এক মসষ্টেদে উপষ্টিে হলাম 
প্রষ্টেষ্টেদনর মদো এশার সালাে আোয় 
করদে। যেখলাম আে মসষ্টেে কানায় 
কানায় পূর্ণ। অনয ষ্টেদনর যচদয় কম হদলও 
মুসল্লীদের সংখযা েশগুর্ যবষ্টশ। সাধারর্ে 
এ েৃশয যচাদখ পদে রমযান ও শদব 
কেদর। মদন করলাম আে হয়দো কাদরা 
ষ্টববাহ অনুষ্ঠান ষ্টকংবা োনাযা। এে যলাক 
সমাগদমর কারর্ ষ্টেদেস করলাম ইমাম 
সাদহবদক। ষ্টেষ্টন বলদলন, আে ১২ই 



3 

রষ্টবউল আউয়াদলর রাে। মীলােুন্নবীর 
উৎসদবর রাে।  

সম্মাষ্টনে পাঠক! 

এ রাে ও পরবেণী ষ্টেন ১২ই রষ্টবউল 
আউয়াল অেযন্ত োকেমকপূর্ণভাদব এক 
সময় পাষ্টলে হে বৃহত্তর চট্রগ্রাম, 
যনায়াখালী ও ষ্টসদলদটর ষ্টকেু অঞ্চদল। 
যেদশর অনযানয এলাকায়ও পাষ্টলে হে, 
েদব েুলনামুলক কম গুরুদে। এ রাদে 
খাওয়া-োওয়া, আনন্দ উৎসদব মুখর হদয় 
উদঠ অদনক পাো-মহল্লা। যারা এষ্টট পালন 
কদর োদের উৎসব মুখরো যেখদল মদন 
হদব ষ্টনশ্চয় এষ্টট হদব মুসষ্টলমদের সবদচদয় 
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বে উৎসদবর ষ্টেন। আর এষ্টট োদের 
অদনদক ষ্টবশ্বাসও কদর। োই যো যলাগান 
যেয়, যেয়াদল ষ্টলদখ ‘‘সকল ঈদের যসরা 
ঈে, ঈদে মীলাে।’’ 

ষ্টকন্তু বাস্তদব ষ্টক োই? েীন ইসলাদম ঈদে 
মীলাে বলদে ষ্টক ষ্টকেু আদে? ইসলাদম ঈে 
কয়ষ্টট? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর েন্ম ষ্টেবস ষ্টক ১২ই রষ্টবউল 
আউয়াল? ষ্টনষ্টশ্চে ও সবণসম্মেভাদব 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
ওফাে বা মৃেুয ষ্টেবস ষ্টক ১২ই রষ্টবউল 
আউয়াল নয়? যয ষ্টেদন রাসূদল সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম মারা যগদলন যস ষ্টেদন 
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আনন্দ উৎসব করা ষ্টক নবী যপ্রষ্টমক যকাদনা 
মুসষ্টলদমর কাে হদে পাদর? শরী‘আদের 
েৃষ্টিদে ঈদে মীলাে পালন করা ষ্টক 
োদয়য? এষ্টট ষ্টক ষ্টবধমণীদের অনুকরর্ নয়? 

এ সকল প্রদের উত্তর খুেদে যযদয় এ 
সংষ্টিপ্ত উপিাপনা। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
েন্ম ষ্টেবস কদব? 

যকান োষ্টরদখ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাম েন্ম গ্রহর্ কদরদেন ো ষ্টনদয় 
ঐষ্টেহাষ্টসকদের মদধয মেদভে আদে। 
অদনদকর মদে োর েন্ম ষ্টেন হদলা ১২ই 
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রষ্টবউল আউয়াল। আবার অদনদকর মদে 
৯ই রষ্টবউল আউয়াল। ষ্টকন্তু বেণমাদন 
আধুষ্টনক োন-ষ্টবোদনর উন্নষ্টের ফদল 
গদবষর্া কদর প্রমার্ করা সম্ভব হদয়দে যয, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
েন্মষ্টেন আসদল ষ্টেল ৯ই রষ্টবউল আউয়াল 
যসামবার। বেণমান ষ্টবদশ্ব সকদলর ষ্টনকট 
সমােৃে, সহীহ হােীস ষ্টনভণর ষ্টবশুদ্ধেম 
সীরােগ্রন্থ হদলা ‘আর-রাহীক আল-
মাখেূম’। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর েন্ম ষ্টেবস সম্পদকণ এ গ্রদন্থ 
বলা হদয়দে ‘রাসূলুু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাম ৫৭১ খৃস্টাদব্দ ৯ই রষ্টবউল 
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আউয়াল, যমাোদবক ২০ এষ্টপ্রল, যসামবার 
প্রেুযদষ েন্ম গ্রহর্ কদরন। এষ্টট গদবষর্ার 
মাধযদম প্রমার্ কদরদেন যুদগর প্রখযাে 
আদলম মুহাম্মাে সুলাইমান আল-মানসূর ও 
ষ্টমশদরর প্রখযাে যোষ্টেষ্টবণোনী মাহমূে 
পাশা।  

আল্লামা ষ্টশবলী নু‘মানী ও সাইদয়যে 
সুলাইমান নেভী রহ. প্রর্ীে সাো-োগাদনা 
সীরাে-গ্রন্থ হদলা ‘সীরােুন্নবী’। এ গ্রদন্থ 
বলা হদয়দে ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর েন্ম ষ্টেবস সম্পদকণ ষ্টমশদরর 
প্রখযাে যোষ্টেষ্টবণোনী মাহমূে পাশা এক 
পুষ্টস্তকা রচনা কদরদেন। এদে ষ্টেষ্টন প্রমার্ 
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কদরদেন যয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর পষ্টবত্র যবলােে (েন্ম) ৯ই 
রষ্টবউল আউয়াল যরাে যসামবার, 
যমাোদবক ২০ এষ্টপ্রল ৫৭১ খৃস্টাব্দ। 
মাহমূে পাশা যয প্রমার্পত্র ষ্টেদয়দেন ো 
কদয়ক পৃষ্ঠাবযাপী ষ্টবসৃ্তে।’’ 

োদের গদবষর্া ষ্টবষদয়র একষ্টট ষ্টেক হদলা 
যয, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাম সহীহ হােীদস ষ্টনদেই বদলদেন, 
োাঁর েদন্মর ষ্টেন হদে যসামবার। মাহমূে 
পাশা গদবষর্া ও ষ্টহসাব কদর যেষ্টখদয়দেন 
যয, যস বের ১২ রষ্টবউল আউয়াল 
োষ্টরদখর ষ্টেনটা যসামবার ষ্টেল না ষ্টেল 
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বৃহস্পষ্টেবার। আর যসামবার ষ্টেল ৯ই 
রষ্টবউল আউয়াল। 

োই বলা যায়, েন্ম োষ্টরখ ষ্টনদয় অেীদে 
যয অস্পিো ষ্টেল বেণমাদন ো যনই। 
মাহমূে পাশার গদবষর্ার এ ফল প্রকাষ্টশে 
হওয়ার পর সকল োনী বযষ্টিরাই ো গ্রহর্ 
কদরদেন এবং যকউ োর প্রমার্ খিন 
করদে পাদরন ষ্টন। অেএব, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েন্ম ষ্টেবস হদলা 
৯ই রষ্টবউল আউয়াল। ১২ই রষ্টবউল 
আউয়াল নয়। আর সবণসম্মেভাদব োাঁর 
ইদন্তকাল ষ্টেবস হদলা ১২ই রষ্টবউল 
আউয়াল। যয ষ্টেনষ্টটদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েদন্মাৎসব পালন 
করা হয়, যস ষ্টেনষ্টট মূলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর ষ্টমলাে 
(েন্ম) ষ্টেবস না, বরং ো ষ্টেল োাঁর মৃেুয 
ষ্টেবস। োই ষ্টেনষ্টট ঈে ষ্টহদসদব পালন 
করার আদেৌ যকাদনা যযৌষ্টিকো যনই।  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
েন্মষ্টেন পালন সম্পদকণ ইসলামী েৃষ্টিভষ্টি  

যকাদনা বযষ্টির েন্মষ্টেবস পালন করা 
ইসলামসম্মে নয়। এষ্টট হদলা খৃিান, ষ্টহনু্দ, 
যবৌদ্ধসহ ষ্টবষ্টভন্ন অমুসষ্টলমদের রীষ্টে। 
ইসলাম কাদরা েন্মষ্টেবস পালন অনুদমােন 
কদর না। এর প্রমার্সমূহ ষ্টনদে েুদল ধরা 
হদলা: 

এক. েীন ইসলাম আে পযণন্ত অষ্টবকৃে 
আদে এবং ইনশাআল্লাহ থাকদব। ইসলাদম 
সকল হুকুম আহকাম, আচার-অনুষ্ঠান 
সুষ্টনধণাষ্টরে ও কুরআন, সুন্নাহ, ইেমা ও 
ষ্টকয়াস দ্বারা প্রমাষ্টর্ে; ষ্টকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েন্ম ষ্টেবস বা 
মীলাে পালদনর কথা যকাথাও যনই। 
এমনষ্টক নবী যপ্রদমর নেীরষ্টবহীন েৃিান্ত 
িাপনকারী সাহাবাদয় যকরাম রাষ্টেয়াল্লাহু 
আনহুদমর যকউ এ ধরদনর কাে কদরদেন 
বদল যকাদনা প্রমার্ যনই। োই ঈদে-মীলাে 
পালন করা ষ্টনশ্চয় একষ্টট ষ্টবে‘আেকমণ। 
আর ষ্টবে‘আে েঘনয গুনাদহর কাে। 

েুই. ইসলাদম কম হদলও একলাখ চষ্টিশ 
হাোর নবী, োরপদর যখালাফাদয় রাদশেীন 
ও অসংখয সাহাবী, মনীষী আওষ্টলয়াদয় 
যকরাম েন্ম গ্রহর্ কদরদেন ও মারা 
যগদেন। যষ্টে োদের েন্ম বা মৃেুয ষ্টেবস 
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পালন ইসলাম-সমষ্টথণে হে বা সাওয়াদবর 
কাে হদো োহদল বের বযাপী েন্ম-মৃেুয 
ষ্টেবস পালদন ঘূর্ণাবদেণ আবদ্ধ হদয় যযদে 
হে আমাদের সকল মুসষ্টলমদের। অনযানয 
কােকমণ করার ফুরসে ষ্টমলে কমই।  

ষ্টেন. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
েন্মষ্টেন পালদনর প্রস্তাব সাহাবাদয় যকরাম 
রাষ্টেয়াল্লাহু আনহুম কেৃণক প্রেযাখযাে 
হদয়দে। যযমন, ষ্টহেরী কযাদলন্ডার প্রবষ্টেণে 
হওয়া সময় উমার রাষ্টেয়াল্লাহু আনহু 
সাহাবাদয় যকরামদক ষ্টনদয় ববঠদক বসদলন। 
যকাদনা এক স্মরনীয় ঘটনার ষ্টেন যথদক 
একষ্টট নেুন বষণগর্না পদ্ধষ্টে প্রবেণন করা 
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হদব বদল ষ্টসদ্ধান্ত যনওয়া হয়। যকউ যকউ 
প্রস্তাব করদলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েন্ম োষ্টরখ যথদক 
সন গর্না শুরু করা যযদে পাদর। উমার 
রাষ্টেয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাব বাষ্টেল কদর 
ষ্টেদয় বলদলন যয, এ পদ্ধষ্টে নাসারাদের। 
উমার রাষ্টেয়াল্লাহু আনহুর এ ষ্টসদ্ধাদন্তর 
সাদথ সকল সাহাবাদয় যকরাম একমে 
যপাষর্ করদলন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর ষ্টহেরে যথদক 
ইসলামী সন গর্না আরম্ভ করদলন।  

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীগর্ ষ্টেদলন 
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সষ্টেযকারাদথণ নবীদপ্রষ্টমক ও সদবণাত্তম 
অনুসারী। নবী যপ্রদমর যব-নেীর েৃিান্ত 
োরাই িাপন কদরদেন। োরা কখদনা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েন্মষ্টেদন 
ঈে বা অনুষ্ঠান পালন কদরন ষ্টন। যষ্টে এষ্টট 
করা ভাদলা হে ও মহিদের পষ্টরচায়ক 
হদো, েদব োরা ো অবশযই করদেন। 
আর েদন্মাৎসব পালন করার কালচার 
সম্পদকণ োদের যকাদনা ধারর্া ষ্টেল না- ো 
বলা যায় না। যকননা োদের সামদনই যো 
খৃিানরা ঈসা আলাইষ্টহস সালাদমর েন্মষ্টেন 
(বেষ্টেন) উেযাপন করে। 
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পাচ. েন্ম ষ্টেবস যকষ্টিক উৎসব-অনুষ্ঠান 
খৃিান, ষ্টহনু্দ, যবৌদ্ধ ও অনযানয 
অমুসষ্টলমদের ধমণীয় রীষ্টে। যযমন, বে 
ষ্টেন, েন্মাষ্ঠমী, যবৌদ্ধপূষ্টর্ণমা ইেযাষ্টে। োই 
এষ্টট মুসষ্টলমদের েনয পষ্টরেযােয। 
ষ্টবধমণীদের ধমণীয় রীষ্টে-নীষ্টে, আচার-
অনুষ্ঠান যেই ভাদলা যেখা যাক না, কখদনা 
ো মুসষ্টলমদের েনয গ্রহর্ করা োদয়য 
নয়। এ কথার সমথণদন কদয়কষ্টট েৃিান্ত 
উপিাপন করলাম।  

(ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদেন: 

م   بَّهَ تَشَ  َمن  »  «ِمن ُهم   َفُهوَ  بَِقو 
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‘‘যয বযষ্টি যকাদনা োষ্টের সােৃশযো গ্রহর্ 
করদব যস োদের অন্তভূণি বদল গর্য 
হদব।’’1 

(খ) আযাদনর প্রচলদনর সময় যকউ যকউ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
কাদে প্রস্তাব করদলন যয, সালাদের সময় 
হদল আগুন জ্বালাদনা যযদে পাদর। যকউ 
প্রস্তাব করদলন ঘন্টাধষ্টন করা যযদে পাদর। 
যকউ বলদলন বাাঁশী বাোদনা যযদে পাদর। 
ষ্টকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 
সকল প্রস্তাব প্রেযাখযান করদলন। বলদলন 

                                                           
1 আবূ োঊে, হােীস নং ৪০৩১। 
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আগুন জ্বালাদনা হদলা অষ্টিপুোরী 
পারষ্টসকদের রীষ্টে। ঘন্টা বাোদনা 
নাসারাদের ও বাাঁশী বাোদনা ইয়াহূেীদের 
রীষ্টে। 

(গ) মেীনার ইয়াহূেীরা আশুরার ষ্টেদন 
একষ্টট সাওম পালন করে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম েু’ষ্টট সাওম 
রাখদে ষ্টনদেণশ ষ্টেদলন, যাদে োদের সাদথ 
সােৃশযো না হয়।  

(ঘ) ষ্টহেরী সদনর প্রবেণদনর সময় অদনদক 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
েন্মষ্টেন যথদক সন গর্নার প্রস্তাব কদরন। 
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ষ্টকন্তু ো প্রেযাখযাে হয়, নাসারাদের 
অনুকরর্ হওয়ার কারদর্।  

ইসলাদম ঈে কয়ষ্টট? 

ইসলাদম ঈে হদলা েু’ষ্টট। ঈেুল ষ্টফের ও 
ঈেুল আযহা। 

আনাস ইবন মাষ্টলক রাষ্টেয়াল্লাহু আনহু 
যথদক বষ্টর্ণে, ষ্টেষ্টন বদলন, 

ِ  رَُسوُل  قَِدمَ »  َولَُهم   ينَةَ ال َمدِ  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ
َمانِ  َماِن؟ َهَذانِ  َما: َفَقاَل  ِفيِهَما، يَل َعبُونَ  يَو  َو   اْل 

َاِهِليَِّة، ِف  ِفيِهَما نَل َعُب  ُكنَّا: قَالُوا  رَُسوُل  َفَقاَل  اْل 
 ِ َ  إِنَّ : " وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ ب َدلَُكم   قَد   اّللَّ

َ
 أ

ًا بِِهَما مَ يَ : ِمن ُهَما َخْي  ََح، و  ض 
َ مَ  اْل  رِ  َوَيو   «ال ِفط 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম যখন 
মেীনায় আসদলন েখন যেখদলন বেদরর 
েু’ষ্টট ষ্টেদন মেীনাবাসীরা আনন্দ-ফুষ্টেণ 
করদে। ষ্টেষ্টন ষ্টেদেস করদলন: এ ষ্টেন 
েু’যটা কী? োরা বলল যয আমরা 
ইসলামপূবণ মুখণোর যুদগ এ েু’ষ্টেন আনন্দ-
ফুষ্টেণ করোম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম বলদলন: ‘‘আল্লাহ 
ো‘আলা এ েু’ষ্টেদনর পষ্টরবদেণ এর যচদয় 
উত্তম েু’ষ্টট ষ্টেন যোমাদের ষ্টেদয়দেন। ো 
হদলা ঈেুল আযহা ও ঈেুল ষ্টফের।”2 

                                                           
2 আবূ োঊে, হােীস নং ১১৩৪। 
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ইসলাদম ঈে শুধু েু’ষ্টট এ ষ্টবষয়ষ্টট শুধু 
সহীহ হােীস দ্বারাই প্রমাষ্টর্ে নয়, ো রবং 
ইেমাদয় উম্মে দ্বারাও প্রষ্টেষ্টষ্ঠে। যষ্টে 
যকউ ইসলাদম েৃেীয় আদরকষ্টট ঈদের 
প্রচলন কদর েদব ো কখদনা গ্রহর্দযাগয 
হদব না। বরং ো েীদনর মদধয একটা 
ষ্টবে‘আে ও ষ্টবকৃষ্টে বদলই গর্য হদব। যখন 
যকউ বদল ‘সকল ঈদের যসরা ঈে- ঈদে 
মীলাে’ েখন স্বাভাষ্টবকভাদবই এর অথণ হয় 
ইসলাদম যেগুদলা ঈে আদে োর মদধয 
ঈদে মীলাে হদলা যেষ্ঠ ঈে। কীভাদব এষ্টট 
সম্ভব? যয ঈেদক আল্লাহ ও োর রাসূল 
স্বীকৃষ্টে যেন ষ্টন। সাহাবাদয় যকরাম, 
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োদবঈন ও ইমামগর্ যয ঈেদক প্রেযাখযান 
কদরদেন ো ইসলাদম যেষ্ঠ ঈে বদল 
ষ্টবদবষ্টচে হদে পাদর কীভাদব? 
যকাদনাভাদবই নয়। আর যয ঈে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 
প্রচলন কদর যগদলন ো যেষ্ঠ হদব না। 
এষ্টট কীভাদব যমদন যনওয়া যায়? 
যকাদনাভাদবই নয়, েদব শুধু একষ্টেক 
যথদক যমদন যনওয়া যায়, আর ো হদলা 
যে ভূয়া ও যভোল ঈে আদে োর মদধয 
যেষ্ঠ হদলা এই ঈে!  

ো সদেও যষ্টে ঈে পালন করদেই হয় 
েদব ো ১২ই রষ্টবউল আউয়াল োষ্টরদখ না 
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কদর ৯ই রষ্টবউল আউয়াদল করা যযদে 
পাদর। োহদল অন্তে সাইষ্টয়যেুল মুরসালীন 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর মৃেুয 
ষ্টেবদস ঈে পালন করার মদো ধৃষ্ঠো ও 
যবয়ােষ্টবর পষ্টরচয় যেওয়া হদব না। অবশয 
এটাও ষ্টকন্তু ষ্টবে‘আে বদল গর্য হদব। 

সার কথা ১২ই রষ্টবউল আউয়াদল ঈদে-
মীলাে উেযাপন করা শরী‘আে ষ্টবদরাধী 
কাে। এ ধরদর্র কাে হদে যযমন 
ষ্টনদেদের বাাঁচাদে হদব যেমষ্টন অনযদক 
ষ্টবরে রাখার যচিা করদে হদব।  

যয কারদর্ ঈদে মীলােুন্নবী পালন করা 
যাদব না 
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প্রথমে: 

ইসলাম পষ্টরপূর্ণ েীন। কুরআন ও হােীদসর 
যকাথাও ঈদে-মীলাে পালন করদে বলা হয় 
ষ্টন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
সাহাবাদয় যকরাম বা োদবঈন কখদনা এষ্টট 
পালন কদরন ষ্টন। োই এষ্টট ষ্টবে‘আে ও 
যগামরাহী। 

আদয়শা রাষ্টেয়াল্লাহু আনহা যথদক বষ্টর্ণে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 
বদলন, 

َدَث  َمن  » ح 
َ
ِرنَا ِف  أ م 

َ
 «رَد   َفُهوَ  ِمن هُ  لَي َس  َما َهَذا أ



25 

‘‘আমাদের এ েীদন যয নেুন যকাদনা ষ্টবষয় 
প্রচলন করদব ো প্রেযাখযাে হদব।’’3 

ষ্টেষ্টন আদরা বদলন, 

ُموِر، َوحُم َدثَاِت  َوإِيَّاُكم  »
ُ َعٌة، حُم َدثَة   ُكَّ  فَإِنَّ  اْل   بِد 

َعة   َوُكَّ   «َضََللَةٌ  بِد 

‘‘সাবধান! ধদমণ প্রবষ্টেণে নেুন ষ্টবষয় যথদক 
সবণো েূদর থাকদব। যকননা নব-প্রবষ্টেণে 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হােীস নং ২৬৯৭; মুসষ্টলম, হােীস 

নং ১৭১৮। 
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প্রষ্টেষ্টট ষ্টবষয় হদলা ষ্টবে‘আে ও প্রষ্টেষ্টট 
ষ্টবে‘আে হদলা পথভ্রষ্ঠো।’’4 

ষ্টদ্বেীয়ে:  

ঈদে মীলােুন্নবী হদলা খৃিানদের বে ষ্টেন, 
ষ্টহনু্দদের েন্মাষ্ঠমী ও যবৌদ্ধদের যবৌদ্ধ-
পূষ্টর্ণমার অনুকরর্। ধমণীয় ষ্টবষদয় োদের 
আচার-অনুষ্ঠাদনর ষ্টবদরাষ্টধো করা ঈমাদনর 
োবী। অথচ ঈদে-মীলাে পালদনর মাধযদম 

                                                           
4 আবূ োঊে, হােীস নং ৪৬০৭; ইবন মাোহ, 

হােীস নং ৪২; মুসনাদে আহমাে, হােীস নং 
১৭১৮৪। 
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োদের ষ্টবদরাষ্টধো না কদর অনুসরর্ করা 
হয়। 

েৃেীয়ে: 

সবণসম্মেভাদব ১২ই রষ্টবউল আউয়াল নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর মৃেুয 
ষ্টেবস। এদে কাদরা ষ্টদ্বমে যনই ও যকাদনা 
সদন্দহ যনই। এ ষ্টেদন মুসষ্টলম উম্মাহ ও 
সাহাবাদয় যকরাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর মৃেুযর যশাদক পাথর 
হদয় ষ্টগদয়ষ্টেদলন। এসব যেদন-শুদন ষ্টঠক 
এ ষ্টেনষ্টটদে ঈে েথা আনন্দ-উৎসব পালন 
করা চরম যবঈমানী ও নবীর শাদন 
যবয়ােবী ষ্টভন্ন অনয ষ্টকেু হদে পাদর না।  
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চেুথণে:  

মীলােুন্নবী পালন কদর অদনদক মদন কদর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর প্রষ্টে 
োদের োয়ীে-কেণবয আোয় হদয় যগদে। 
োই োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর সীরাে ও আেদশণর প্রষ্টে 
যকাদনা যখয়াল রাদখন না; বরং োরা 
সীরােুন্নবী নাদমর শব্দটাও বরোশে করদে 
রােী নয়।  

পঞ্চমে: 

আল্লাহ ও োর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাম কেৃণক ষ্টনধণাষ্টরে ইসলাদমর 
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েু’ঈদের সাদথ েৃেীয় আদরকষ্টট ঈে 
সংদযােন করা েীন ইসলাম ষ্টবকৃে করার 
একটা অপদচিা োো আর ষ্টকেু নয়।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
যথাথণ অনুসরর্ করা হদলা ভাদলাবাসার 
োষ্টব 

আল্লাহ োআলা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামদক যকন রাসূল 
ষ্টহদসদব যপ্ররর্ করদলন? োর প্রষ্টে 
আমাদের করর্ীয় কী? আল্লাহ ো‘আলা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামদক এ 
েনয পাষ্টঠদয়দেন যয, আমরা যযন োর 
অনুসরর্ কষ্টর। োর ষ্টনদেণশনা মদো 
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আল্লাহর হুকুম মানয কষ্টর। আল্লাহ রািুল 
আলামীন বদলন, 

رَۡسۡلَنآَوَما ٓ﴿
َ
ٓٓرَُّسولٓ ِٓمنٓأ ِٓٓبِإِۡذنِِِٓٓلَُطاعَٓٓإِّلَّ  ﴾ٱّللَّ

 [٦٤: النساء]

‘‘আমরা রাসূলদক এ েনযই পাষ্টঠদয়ষ্টে যয, 
আল্লাহর ষ্টনদেণশ অনুসাদর োর আনুগেয 
করা হদব।’’ [সূরা আন-ষ্টনসা, আয়াে: ৬৪] 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লামদক ভাদলাবাসা ও োদক মুহািে 
করা হদব ঈমাদনর োবী। যার মদধয 
রাসূদলর ভাদলাবাসা যনই যস ঈমানোর 
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নয়। রাসূদলর ভাদলাবাসার পষ্টরচয় ষ্টেদবন 
কীভাদব? এর েু’ষ্টট পদ্ধষ্টে রদয়দে।  

এক. আল্লাহর ষ্টনদেণশ মদো েীবদনর 
সবণদিদত্র োর অনুসরর্ কদর ও এর েনয 
যয যকাদনা েযাগ ও কুরবানী স্বীকাদর প্রস্তুে 
যথদক।  

েুই. োাঁদক অনুসরর্ না কদর, োর গুর্াগুর্ 
ও প্রশংসা বর্ণনায় বযস্ত যথদক, মীলাে 
পদে, মীলােুন্নবী উেযাপন কদর। 

আসদল ভাদলাবাসা প্রমার্ করার যকান 
পদ্ধষ্টেষ্টট সষ্টঠক? আমার মদন হয় 
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মেলববাে বযেীে সকল মানুষ উত্তর ষ্টেদব 
সষ্টঠক হদলা প্রথমষ্টটই। 

আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লামদক ভাদলাবাসদেন। এেটাই 
ভাদলাবাসদেন যয, োাঁর েদন্মর সুসংবাে 
যয ক্রীেোসীর কাদে শুনদলন, আনদন্দর 
অষ্টেশদযয যস ক্রীেোসী সুয়াইবাদক মুি 
কদর ষ্টেদলন এবং নবুওয়াে পূবণ পূর্ণ চষ্টল্লশ 
বের োর ভাদলাবাসা ষ্টেল অিে। ষ্টকন্তু 
রাসূদলর আনুগেয না করার কারদর্ পাদে 
যগল আবু লাহাদবর পুদরা যচহারা। 

আবু োষ্টলদবর কথা কাদরা অোনা নয়। 
আল্লাহর রাসূদলর এদকবাদর বশশব যথদক 
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পঞ্চাশ বের বয়স পযণন্ত োদক ষ্টনে 
সন্তাদনর মদো ভাদলাদবদসদেন। লালন-
পালন কদরদেন আের, যেহ, মমো, 
ভাদলাবাসা ষ্টেদয়। আর এ ভাদলাবাসদে 
ষ্টগদয় অদনক কি স্বীকার কদরদেন। েীঘণ 
ষ্টেন বের যখদয় না যখদয় উদপাষ যথদক 
যশা‘আদব আবু োষ্টলব উপেযকায় ষ্টনবণাষ্টসে 
েীবন-যাপন কদরদেন োাঁরই েনয। োয়ার 
মদো সাদথ যথদকদেন ষ্টবপে-আপদে। 
রাসূল মুহাম্মাদের অনুসরর্ করা েরকার 
এষ্টট মুদখ স্বীকারও কদরদেন। কষ্টবোও 
রচনা কদরদেন োাঁর উদেদশয। ষ্টকন্তু 
অনুসরর্ করদলন না োাঁর আনীে োওয়াে 
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ও পয়গাদমর। ফদল সবষ্টকেুই বৃথা যগল। 
োর েনয যো‘আ-প্রাথণনা করদেও ষ্টনদষধ 
করা হদলা। 

পষ্টশ্চমা বহু যলখক ও ষ্টচন্তাষ্টবেরা মুহাম্মাে 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামদক 
সবণকাদলর সবণদেষ্ঠ মহামানব বদল স্বীকার 
কদরন। ষ্টকন্তু ষ্টেষ্টন যয সকল মানুদষর েনয 
অনুসরর্ীয়-অনুকরর্ীয় ষ্টনভুণল আেশণ, োাঁর 
ষ্টনদেণষ্টশে পথই একমাত্র মুষ্টির পথ, এ 
ষ্টবষয়ষ্টট োদের কাদে যবাধগময হদয় উদঠ 
না।  

যগযদট কারলাইল যথদক শুরু কদর অেযাবষ্টধ 
অষ্টে সাম্প্রষ্টেক মাইদকল হাটণ (ষ্টে-হাদেড 
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যলখক) পযণন্ত বহু যলখক, গদবষক, 
ষ্টচন্তাষ্টবে ও রােতেষ্টনক যনো মুহাম্মাে 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম সম্পদকণ 
অদনক সপ্রশংস- উষ্টি, সীমাহীন ভষ্টির 
বনবেয যপশ কদরদেন, অকুণ্ঠ ষ্টচদত্ত স্বীকার 
কদরেন, আবহমান পৃষ্টথবীর সবণকালীন 
যপ্রিাপদট মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লামই সদবণাত্তম বযষ্টি।  

ষ্টকন্তু প্রে হদলা োদের এ প্রশংসা ও 
ভাদলাবাসার োষ্টব ষ্টক যকাদনা কলযাদর্ 
আসদব? 

আেদক যারা নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর মুহািে ও 
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ভাদলাবাসার োষ্টব ষ্টনদয় োাঁরই ষ্টনদেণশ 
লংঘন কদর ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবে‘আেী কাে-কদমণর 
প্রসাদর ষ্টলপ্ত। োাঁর েীদন যা ষ্টেষ্টন 
অনুদমােন কদর যান ষ্টন, োরা যা 
অনুদমােন করদে বযস্ত োদের পষ্টরর্ষ্টে কী 
হদব? এর আদলাদক ষ্টবষয়ষ্টট ষ্টবদবচনা 
করার োষ্টব অসিে হদব না। 

এ যিদত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাদমর একষ্টট বার্ী যপশ করা যযদে 
পাদর।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদেন: 
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َل »
َ
َو ِض، ََعَ  فََرُطُكم   َوإِِّن  أ َكاثِرُ  اْل 

ُ
 بُِكمُ  َوأ

َمَم،
ُ ِِه، تَُسوُِدوا فَََل  اْل  َل  وَج 

َ
تَن ِقذٌ  َوإِِّن  أ نَاًسا، ُمس 

ُ
 أ

تَ  نَاٌس، ِمِّن  ن َقذٌ َوُمس 
ُ
قُوُل  أ

َ
َصي َحاِِب؟ رَِب  يَا: فَأ

ُ
 أ

رِي َل  إِنََّك : َفيَُقوُل  َدثُوا َما تَد  ح 
َ
 .«َبع َدكَ  أ

‘‘শুদন রাদখা! হাউদে কাউসাদরর কাদে 
যোমাদের সাদথ আমার যেখা হদব। 
যোমাদের সংখযার আষ্টধকয ষ্টনদয় আষ্টম গবণ 
করব। যসষ্টেন যোমরা আমার যচহারা 
মষ্টলন কদর ষ্টেও না। যেদন রাদখা! আষ্টম 
যসষ্টেন অদনক মানুষদক োহান্নাম যথদক 
মুি করার যচিা চালাব, ষ্টকন্তু োদের 
অদনকদক আমার যথদক েূদর সষ্টরদয় 
যনওয়া হদব। আষ্টম বলব: যহ আমার রব! 
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োরা যো আমার ষ্টপ্রয় সাথী-সংিী, আমার 
অনুসারী। যকন োদের েূদর সষ্টরদয় যেওয়া 
হদে? ষ্টেষ্টন উত্তর ষ্টেদবন: আপষ্টন োদনন 
না, আপনার চদল আসার পর োরা েীদনর 
মদধয কী কী নেুন ষ্টবষয় আষ্টবস্কার 
কদরদে।”5  

অবশযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লামদক ভাদলাবাসদে হদব। োর 
েনয যবষ্টশ যবষ্টশ কদর েুরূে ও সালাম 
যপশ করদে হদব। োর প্রশংসা করদে 
হদব। সদবণাপষ্টর োাঁর সকল আেশণ ও 

                                                           
5 ইবন মাোহ, হােীস নং ৩০৫৭। 
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সুন্নাদের অনুসরর্ অনুকরর্ করদে হদব। 
ষ্টকন্তু এগুদলা করদে যযদয় ষ্টেষ্টন যা ষ্টনদষধ 
কদরদেন আমরা যযন োর মদধয পষ্টেে না 
হই। যষ্টে হই োহদল বুদে ষ্টনদে হদব 
ভাদলা কাে করদে ষ্টগদয় শয়োদনর ফাাঁদে 
আমরা পা ষ্টেদয়ষ্টে। 

একষ্টট সংশয় ষ্টনরসন 

যারা ষ্টবে‘আদে ষ্টলপ্ত োরা অদনক সময় 
োদের ষ্টবে‘আেী কােদক সষ্টঠক বদল 
প্রমার্ করার েনয কুরআন বা হােীস 
যথদকও উদৃ্ধষ্টে যেন, যষ্টেও োর পন্থা-
পদ্ধষ্টে গ্রহর্দযাগয নয়। ঈদে মীলাদের 
বযাপাদর োদের অদনদক বদলন ঈদে মীলাে 
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বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর 
েন্ম ষ্টেন পালন হােীস দ্বারা প্রমাষ্টর্ে। 
হােীসষ্টট হদলা:  

আবু কাোোহ রাষ্টেয়াল্লাহু আনহু যথদক 
বষ্টর্ণে, 

 عن سئل وسلم عليه اهلل صّل اهلل رسول أن»
ُت  يوم ذلك: فقال الثنني، يوم صوم  ويوم فيه ُوِِل 

 .«فيه يلع أنزل أو فيه بُِعث ُت 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লামদক যসামবাদর সাওম পালন 
করার ষ্টবষদয় ষ্টেোসা করা হদলা। ষ্টেষ্টন 
বলদলন, ‘‘এ ষ্টেদন আমার েন্ম হদয়দে 
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এবং এ ষ্টেদন আমাদক নবুওয়াে যেওয়া 
হদয়দে বা আমার ওপর কুরআন নাষ্টযল 
শুরু হদয়দে।’’6 

োরা এ হােীস যপশ কদর বলদে চান যয, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাম যসামবার ষ্টেদন েন্মগ্ররহর্ 
কদরদেন বদল ঐ ষ্টেদন সাওম পালন কদর 
ো উেযাপন করাদক সুন্নাে কদরদেন। 
োই েন্মষ্টেন পালন এ হােীস দ্বারা 
প্রমাষ্টর্ে। 

েওয়াব 
                                                           
6 সহীহ মুসষ্টলম, হােীস নং ১১৬২। 
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এক. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাম শুধু েন্ম ষ্টেদনর কারদর্ 
যসামবার সাওম পারন করদে বদলন ষ্টন, 
বরং বৃহস্পষ্টেবারও সাওম পালন করাদক 
সুন্নাে কদরদেন। যসটা োাঁর েন্মষ্টেন নয়। 

হােীদস এদসদে: আবু হুরারা রাষ্টেয়াল্লাহু 
আনহু যথদক বষ্টর্ণে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন: 

َماُل  ُتع َرُض » ع 
َ
ِ  يَو مَ  اْل ِحب   َواخلَِميِس، اِلث ننَي 

ُ
ن   فَأ

َ
 أ

نَا َعَمِل  ُيع َرَض 
َ
 «َصائِمٌ  َوأ

‘‘যসামবার ও বৃহস্পষ্টেবার বান্দার আমল 
আল্লাহর েরবাদর যপশ করা হয়। কাদেই 



43 

আষ্টম পেন্দ কষ্টর যখন আমার আমল যপশ 
করা হদব েখন আষ্টম সাওম পালনকারী 
থাকব।’’7 

উষ্টল্লষ্টখে হােীস দ্বারা কদয়কষ্টট ষ্টবষয় 
স্পিভাদব বুদে আদস। ো হদলা: 

েুই. যষ্টে েন্ম ষ্টেবদসর কারদর্ সাওম 
পালন করার ষ্টবধান হদো োহদল শুধু 
যসামবাদর সাওম রাখা সুন্নাে হদো, ষ্টকন্তু 
ো হয় ষ্টন; বরং বৃহস্পষ্টেবার ও যসামবার 
সপ্তাদহ েু’ষ্টেন সাওম পালন করাদক সুন্নাে 

                                                           
7 সুনান ষ্টেরষ্টমযী, হােীস নং ৭৪৭। 
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করা হদয়দে। োই এ সাওদমর কারর্ শুধু 
েন্ম ষ্টেবস নয়। 

ষ্টেন. এ েু’ষ্টেদন সাওম সুন্নাে হওয়ার 
কারর্ হদলা, আল্লাহ রািুল আলামীদনর 
কাদে আমল যপশ হওয়া। 

চার. যসামবাদরর ফযীলে েু’ কারদর্। 
েন্মষ্টেন ও নবুওয়ােপ্রাষ্টপ্ত বা কুরআন 
নাষ্টযল। শুধু েন্ম ষ্টেন ষ্টহদসদব নয়। 

পাাঁচ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম 
োাঁর েন্মষ্টেন যসামবাদর ঈে পালন করদে 
বদলন ষ্টন, বরং ঈদের ষ্টবদরাধীো কদর 
সাওম রাখদে বদলদেন। 
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েয়. সাওম হদলা ঈদের ষ্টবপরীে। সাওম 
পালন করদল যস ষ্টেন ঈে করা যায় না, 
ঈে ও সাওম যকাদনা ষ্টেন এক োষ্টরদখ হয় 
না। হােীদসর োষ্টব হদলা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েন্মষ্টেদন 
সাওম রাখা। ষ্টকন্তু সাওম না যরদখ োর 
ষ্টবপরীদে পালন করার ষ্টপেদন ষ্টক যুষ্টি 
থাকদে পাদর?  

সাে. েদকণর খাষ্টেদর যষ্টে ধদর যনওয়া যায় 
যয, এ হােীসষ্টটদে রাসূদলর েন্মষ্টেন 
পালদনর ইষ্টিে রদয়দে। োহদল হােীস 
অনুযায়ী প্রষ্টে যসামবার যকন ঈে পালন 
করা হদে না? যসামবাদরও নয় বরং ঈে 
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পালন করা হদে বেদর একবার রষ্টবউল 
আউয়াল মাদসর ১২ োষ্টরদখ। যস ষ্টেন 
যসামবার না হদলও পাষ্টলে হয়। এ হােীদস 
ষ্টক ১২ই রষ্টবউল আউয়াদল েন্মষ্টেন পালন 
করদে বলা হদয়দে?  

আট. যষ্টে েদকণর খাষ্টেদর ধদর যনওয়া হয় 
উষ্টল্লষ্টখে হােীসষ্টট রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাদমর েন্মষ্টেন পালন 
করদে উৎসাষ্টহে করা হদয়দে ো হদল 
আষ্টম বলব হযাাঁ, হােীসষ্টটদে েন্মষ্টেবস 
কীভাদব পালন করদে হদব োও বদল 
যেওয়া হদয়দে। ো হদলা ঐ ষ্টেদন সাওম 
পালন করা। ষ্টকন্তু ঐ ষ্টেদন সাওম পালন না 
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কদর যবষ্টশ খাওয়া-োওয়া করা হয়। ঈে 
নাম ষ্টেদয় সাওম পালন করার ষ্টবদরাষ্টধো 
করা হয়। োহদল োদের কাদে সাওম 
পালন করার সুন্নাদের যচদয় খাওয়া-োওয়া 
যবষ্টশ ষ্টপ্রয়? মদন রাখা উষ্টচৎ, যপ্রম-
মুহািদের সষ্টেযকার প্রমার্ হদলা েযাগ ও 
কুরবানী করা, উদপাস থাকা, কি স্বীকার 
করা। খাওয়া-োওয়া ও আদমাে-ফুষ্টেণ নয়। 
মুদখ নবী-যপ্রদমর োষ্টব ও কাে-কদমণ োর 
আেদশণর ষ্টবদরাষ্টধো করার নাম কখদনা 
মুহািে হদে পাদর না, বরং বলা চদল 
যধাকাবাষ্টে। 
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আল্লাহ রািুল আলামীন আমাদের 
সকলদকই আল্লাহ ও োাঁর রাসূদলর প্রষ্টে 
ভাদলাবাসা এবং েীবদনর সকল যিদত্র 
োদের আনুগেয করার োওফীক োন 
করুন! আষ্টমন। 

সমাপ্ত 


