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প্রশ্ন: ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লাম যয খ্রদৈ জন্মগ্রহণ কমরমেৈ, তার গুরুত্ব কী, কখৈ ও কীভামব তা পালৈ 

করমত হয়? 

উত্তর: আল-হামদুখ্রলল্লাহ 

প্রথমত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লাম সকল মাৈুমের খ্রৈকট আল্লাহর যপ্রখ্ররত রাসূল, তার মাধ্যমম আল্লাহ 

তা‘আলা মাৈুেমদরমক অন্ধকার যথমক আমলায় যবর কমরমেৈ। খ্রতখ্রৈ মাৈুেমদর হাত ধ্মর য ামরাহী যথমক খ্রহদায়াত 

ও সখ্রিক পমথ খ্রৈময় এমসমেৈ।  

আশা করখ্রে এ প্রশ্ন ইসলাম সম্পমকে আপৈার  মবেণা ও অৈুসন্ধামৈর প্রথম স্তর এবং এ সম্পমকে জাৈা ও পড়া-

যশাৈার প্রথম ধ্াপ। আপখ্রৈ কুরআমৈর অৈুবাদ পড়ার যেষ্টা করুৈ, তাহমল এ দীৈ সম্পমকে আরও অখ্রধ্ক জাৈমত 

পারমবৈ। সমেহ যৈই আপখ্রৈ যখ্রদ ইসলাম গ্রহণ কমর আমামদর দীখ্রৈ যবাৈ হময় যাৈ, তাহমল আমরা অখ্রধ্ক খুখ্রশ 

হমবা। 

খ্রিতীয়ত: দীৈ ইসলামম ইবাদাত খ্রকেু মূলৈীখ্রতর ওপর খ্রৈভেরশীল। অথোৎ কুরআমৈ বখ্রণেত আল্লাহ তা‘আলার ৈীখ্রত 

ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লামমর আখ্রৈত আদমশের অৈুসরণ বযতীত কামরা ইবাদাত গ্রহণমযা য ৈয়। 

আল্লাহর খ্রৈমদেখ্রশত ইবাদাত বযতীত অৈয পন্থায় যয ইবাদাত করমব, আল্লাহ তার ইবাদাত কবুল করমবৈ ৈা। 

আমামদর ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লাম এ বযাপামর সতকে কমর খ্রদময়মেৈ। আময়শা রাখ্রদয়াল্লাহু ‘আৈহা যথমক 

বখ্রণেত, খ্রতখ্রৈ বমলৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লাম বমলমেৈ, 
َدَث  َمن  » ح 

َ
ِرنَا ِف  أ م 

َ
 «رَد   َفُهوَ  ِفيهِ  لَي َس  َما َهَذا أ

“আমামদর এ দীমৈ যয ৈতুৈ আখ্রবষ্কার করল, যা এর অন্তভুেক্ত ৈয়, তা পখ্ররতযক্ত”। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৈং 

২৪৯৯) 

ঈদ এসব ইবাদামতরই অন্তভুেক্ত। আল্লাহ তা‘আলা আমামদর জৈয দু’খ্রট ঈমদর অৈুমমাদৈ খ্রদময়মেৈ, এ োড়া আর 

যকামৈা ঈদ উদযাপৈ করা নবধ্ ৈয়। 

ঈমদ মীলাদুন্নবী সম্পমকে জাৈা প্রময়াজৈ যয, এ খ্রদমৈ ঈদ উদযাপৈ করার অৈুমখ্রত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ 

ওয়াসাল্লাম আমামদরমক যদৈ খ্রৈ। খ্রতখ্রৈ খ্রৈমজ এ খ্রদমৈ ঈদ উদযাপৈ কমরৈ খ্রৈ, অৈুরূপ তার সাহাবী ণও ৈা। অথে 

আমামদর যেময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লামমর প্রখ্রত তামদর মহব্বত অখ্রধ্ক খ্রেল। এ জৈয এ খ্রদমৈ 

আমরা ঈদ উদযাপৈ করব ৈা। এমতই রময়মে আল্লাহ ও তার রাসূমলর অৈুসরণ। আল্লাহ তা‘আলা বমলৈ :  
 [٧: احلرش] ﴾فَٱنَتُهوا  َٓٓعن هَُٓٓنَهىُٰكمٓ َٓوَمآفَُخُذوهُٓٓٱلرَُّسوُلَٓٓءاتَىُٰكمَُٓٓوَما ٓ﴿

“রাসূল যতামামদর যা যদয় তা গ্রহণ কর, আর যা যথমক যস যতামামদর খ্রৈমেধ্ কমর তা যথমক খ্রবরত হও”। [সূরা 

আল-হাশর, আয়াত: ৭]  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লাম বমলমেৈ: 
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ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  بُِسنَِّت  علَي ُكم  » ِديِّنيَ  اْل  اِشِدينَ  ال َمه  ُكوا الرَّ وا بَِها َتَمسَّ ُمورِ  َوحُم َدثَاِت  َوإِيَّاُكم   بِانلََّواِجذِ  َعلَي َها وََعضُّ
ُ
َعة   حُم َدثَة   ُكَّ  فَإِنَّ  األ  بِد 

َعة   َوُكَّ   «َضاللَة بِد 
“যতামরা আমার সুন্নত ও আমার যখালাফাময় রামশদীমৈর সুন্নত আঁকমড় থাক এবং মাখ্রড়র দাঁত খ্রদময় তা কামমড় 

ধ্র। খবরদার! যতামরা ৈতুৈ আখ্রবষৃ্কত বস্তু যথমক দূমর থাক। কারণ প্রমতযক ৈতুৈ আখ্রবষৃ্কত বস্তু খ্রবদ‘আত, আর 

প্রমতযক খ্রবদ‘আত য ামরাহী”। (আবু দাউদ, হাদীস ৈং ৩৯৯১) আলবাৈী সহীহ আবু দাউমদ (৩৮৫১) হাদীসখ্রটমক 

সহীহ বমলমেৈ। 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লামমর মহব্বত যযসব খ্রজখ্রৈস িারা প্রকাশ পায়, তা হমে তার প্রখ্রতখ্রট 

আমদশ ও খ্রৈমেধ্ যমমৈ েলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লামমর জন্ম খ্রদৈ বা মীলাদুন্নবী উদযাপৈ করা 

তার খ্রৈমেধ্াজ্ঞার অন্তভুেক্ত। 

আর যয বযখ্রক্ত ঈমদ মীলাদুন্নবী উদযাপৈ করমত োয়, তার উখ্রেৎ এর সপমে দখ্রলল যপশ করা, তমব ৈবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লামমর জন্মখ্রদৈ যসামবার খ্রসয়াম রাখার ফযীলত রময়মে; খ্রকন্তু এটা শুধু্ ঈমদ মীলাদুন্নবীর যসামবার 

ৈয়, বরং বেমরর প্রখ্রতখ্রট যসামবার এ ফযীলমতর অন্তভুেক্ত। আবু কাতাদা আৈসারী রাখ্রদয়াল্লাহু আৈহু যথমক বখ্রণেত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লামমক যসামবামর খ্রসয়াম সম্পমকে খ্রজজ্ঞাসা করা হময়খ্রেল, খ্রতখ্রৈ বমলৈ, “এ 

খ্রদমৈ আখ্রম জন্মগ্রহণ কমরখ্রে এবং এ খ্রদমৈ আমার ওপর অহী ৈাখ্রযল করা হময়মে”। (সহীহ মুসখ্রলম, হাদীস ৈং 

১৯৭৮) যসামবার খ্রদৈ বাোর আমল আসমামৈ উিামৈা হয় এবং তা আল্লাহর খ্রৈকট যপশ করা হয়। 

যমাদ্দাকথা: ঈমদ মীলাদুন্নবীর অৈুষ্ঠাৈ আময়াজমৈর অৈুমখ্রত আল্লাহ তা‘আলা বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ 

ওয়াসাল্লাম প্রদাৈ কমরৈ খ্রৈ, তাই আল্লাহ ও তার রাসূমলর খ্রৈমদেশ অৈুসামর এ খ্রদমৈ ঈমদ মীলাদুন্নবী পালৈ করা 

নবধ্ ৈয়। যদা‘আ করখ্রে, আল্লাহ আপৈামক সখ্রিক পমথর সন্ধাৈ দাৈ করুৈ। আল্লাহ ভামলা জামৈৈ। 

সমাপ্ত 
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