
 1436 

 

 

মীলাদুন্নবী ববদ‘আত সমর্থনকারীর প্রবতবাদ 
 

 انلبوي باملودل اكالحتفال ابلدع من شيئًا استحسن من ىلع الرد
 

 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل
 

   
শাইখ মুহাম্মাদ সাললহ আল-মুনাবিদ 

 

 املنجد صالح حممد الشيخ
 

 

 
 

অনুবাদক: সানাউল্লাহ নবির আহমদ  
 সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাবরয়া 

  

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

মীলাদুন্নবী ববদ‘আত সমর্থনকারীর প্রবতবাদ 
 1  

 

মীলাদুন্নবী ববদ‘আত সমর্থনকারীর প্রবতবাদ 
   

প্রশ্ন: বনলের ববষয়গুললার প্রবত আননালদর দষবটি  আকষথ  করব : ববষয়বি তকথ বরং ঝগড়ার রূন বনলয়ল , যারা বলল 

মীলাদুন্নবী ববদ‘আত এবং যারা বলল মীলাদুন্নবী ববদ‘আত নয় উভয় নলের মলযে। যারা বলল মীলাদুন্নবী ববদ‘আত, 

তালদর দলীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ অর্বা সাহাবীগল র যুলগ অর্বা ককালনা একিন 

তালব‘ঈর যুলগ এ মীলাদুন্নবী ব ল না। অনরনে এর প্রবতবাদ কলর বলল: কতামালদর কক বললল , আমরা যা বক ু 

করব, তার অবিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ অর্বা সাহাবীগল র যুলগ অর্বা তালবঈলদর 

যুলগ র্াকা চাই। উদাহর তঃ আমালদর যুলগ হাবদস শালের দু’বি শাখা ‘বরিাল শাে’ ও ‘িারহ ও তা‘বদল শাে’ 

ইতোবদ ববদেমান, এগুললা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ ব ল না, এ িনে ককউ এর প্রবতবাদ 

কলর বন। কার , বনবষদ্ধ হওয়ার মূল যুবি হলে নতুন আববষ্কষ ত ববদ‘আত শরী‘আলতর মূলনীবত ববলরাযী হওয়া; বকন্তু 

মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহবিল ককান মূলনীবত ববলরাযী? অবযকাংশ তকথ এ বনলয়ই সষবটি  হয়। তারা আরও দলীল কনশ 

কলর কয, ইবন কাসীর রহ. মীলাদুন্নবী সমর্থন কলরল ন। দবলললর বভবিলত ববশুদ্ধ ককানবি? 

উির: আল-হামদুবলল্লাহ 

প্রর্মত: প্রর্মত িানা প্রলয়ািন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িন্ম তাবরখ বনবদথটি ভালব বন থয় 

সম্ভব হয় বন, এ বোনালর আললমলদর বববভন্ন অবভমত রলয়ল । ইবন আবু্দল বার মলন কলরন, রববউল আউয়াল 

মালসর দুই তাবরলখ তার িন্ম হলয়ল । ইবন হাযম প্রাযানে কদন রববউল আউয়াল মালসর আি তাবরখ। ককউ 

বললল ন রববউল আউয়াল মালসর দশ তাবরখ, কযমন আবু িা‘ির বালকর। ককউ বললল ন রববউল আউয়াল মালসর 

বালরা তাবরখ। কযমন, ইবন ইসহাক। ককউ বললল ন, বতবন রমযান মালস িন্ম গ্রহ  কলরল ন। কযমন, ইবন আবু্দল 

বার যুবাইর ইবন বাক্কার কর্লক ব থনা কলরল ন। কদখুন: ইবন কাসীর, আস-বসরাতুন নবববয়াহ, নষষ্ঠা: (১৯৯-২০০) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িলন্মর বনবদথটি  তাবরখ সম্পলকথ আললমলদর এ মতববলরাযই প্রমা  কলর 

কয, এ উম্মলতর কেষ্ঠ িামা‘আত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক অবযক মহব্বতকারী সাহাবালয় 

ককরাম তার িলন্মর বনবদথটি  তাবরখ সম্পলকথ বনবিত ও চূড়ান্ত ব ললন না, এ বদনবি নালন করা কতা নলরর কর্া। এ 

বদন উদযানন  াড়াই মুসবলমলদর কলয়ক শতাব্দী গত হলয়ল , অবলশলষ িালতমী নালম বালতনী-বশয়ালদর একবি 

বদ-দীন বিরকা এ বদনবির প্রচলন ও সূচনা কলর। 

শাইখ আলী মাহিুয রহ. বললন: “সবথপ্রর্ম এ বদনবি উদযানন করা হয় বমসলরর কায়লরায়: িালতমী খবলিারা 

চতুর্থ শতাব্দীলত এর প্রচলন আরম্ভ কলর। তারা  য়বি মীলাদ বা িন্ম উৎসব প্রবতথন কলর: মীলাদুন্নবী, মীলালদ 

আলী রাবদয়াল্লাহু আনহু, মীলালদ িালতমাতুয যাহরা রাবদয়াল্লাহু আনহা, মীলালদ হাসান ও হুসাইন রাবদয়াল্লাহু 

আনহুমা এবং তখনকার খবলিার মীলাদ। কসই কর্লকই তালদর কদলশ এ মীলাদগুললা (িন্মানুষ্ঠান) যর্ারীবত নালন 

করা হবেল। অবলশলষ এক সময়কার কসনাবাবহনী প্রযান আিিাল এসব মীলাদ রবহত কলর কদন। খবলিা আলমর 

ববআহকাবমল্লাহ বনি শাসনকালল নুনরায় এসব মীলাদ চালু কলরন, অর্চ মানুষ এসব মীলাদ ভুললত আরম্ভ 

কলরব ল। সপ্তম শতাব্দীলত ‘ইরববল’ শহলর সবথপ্রর্ম এ মীলাদ আরম্ভ কলরন বাদশাহ আবু সা‘ঈদ, কসই কর্লক 

আি নযথন্ত চলল আসল  তা, বরং তালত আরও বষবদ্ধ ও সংলযািন ঘলিল । তালদর বরনু ও প্রবষবির চাবহদা 
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কমাতালবক সব বক ু তারা এলত কযাগ কলরল । তালদরলক এর প্রতোলদশ কলরল  মানব ও বিন্ শয়তালনরা”। 

(আল-ইবদা বি মাদারবরল ইবলতদা, নষষ্ঠা নং ২৫১) 

বিতীয়ত: প্রলশ্ন উবল্লবখত মীলাদুন্নবী উদযাননকারীরা বললল : “কতামালদর কক বললল , আমরা যা বক ু করব, তার 

অবিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ অর্বা সাহাবীগল র যুলগ অর্বা তালবঈলদর যুলগ র্াকা 

চাই”। এর কর্লক প্রকাশ নায় কয, তারা ববদ‘আলতর অর্থ িালন না, কয সম্পলকথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম আমালদরলক বহু হাদীলস সতকথ কলরল ন। প্রলশ্ন তারা কয মূলনীবত উলল্লখ কলরল , কস মূলনীবত হলে 

ইবাদালতর কেলে, যার মাযেলম আল্লাহর ননকিে অিথন করা হয়। অতএব, এমন ককালনা ইবাদালতর মাযেলম 

আল্লাহর ননকিে অিথন করা যালব না, যার ববযান বা অনুলমাদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

আমালদরলক প্রদান কলরন বন। এ মূলনীবত ববদ‘আত সম্পলকথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বনলষযাজ্ঞা 

কর্লকই প্রমা  হয়। ববদ‘আলতর সংজ্ঞাই হলে আল্লাহর অনুলমাদনববহীন ইবাদাত রচনা করা ও তার মাযেলম 

আল্লাহর ননকিে অিথন করার কচটি া করা। এিলনেই হুযাইিা রাবদয়াল্লাহু আনহু বললল ন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কযসব ইবাদালতর মাযেলম ইবাদাত কলরন বন, কতামরাও তার মাযেলম ইবাদাত কর না”। 

এ প্রসলে ইমাম মাললক রহ. বললল ন: “কস যুলগ যা দীন ব ল না, এ যুলগও তা দীন বলল গ ে হলব না”। অর্থাৎ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ যা দীন ব ল না, কস যুলগ যার মাযেলম আল্লাহর ইবাদাত করা হয় 

বন, তার নরবতথী যুলগ তা দীলনর অংশ বহলসলব গ ে হলব না। 

প্রশ্নকারীর উদাহর  ‘িারহ ও তা‘বদল শাে’ এবং তা এক অবনন্দনীয় ববদ‘আত হওয়ার কয দাবী প্রশ্নকারী কলরল  

তা কতা মূলত যারা ববদ‘আতলক দু’ভালগ ভাগ কলর ‘ববদ‘আলত হাসানা’ ও ‘ববদ‘আলত সালয়েআহ’ তালদর অবভমত। 

তারা এর কচলয় আলগ কবলড় শরী‘আলতর ববযালনর নোয় ববদ‘আতলকও নাাঁচভালগ ভাগ কলরল : (ওয়াবিব, ইলিহবাব, 

ইবাহাত, হারাম ও মাকরুহ)। এ ভাগ সবথপ্রর্ম ইয য ইবন আবু্দস সালাম উলল্লখ কলরন, অতঃনর তার বশষে 

ক্বারাবি তার অনুরস  কলর তা উলল্লখ কলরল ন।  

ববদ‘আলতর এ ভাগ করার নীবতর প্রবত সলন্তাষ প্রকাশ করায় শালতবী রহ. ক্বারাবির প্রবতবাদ কলর বললন: 

“ববদ‘আলতর এ যরল র ভাগ-বণ্টন স্বরবচত, এর নলে শরী‘আলতর ককালনা দলীল কনই, বরং এ বণ্টন স্ব-যুবির 

ববচালরই বাবতল ও প্রতোখোত। কার , ববদ‘আলতর বািবতা হলে, শরী‘আলত যার ককালনা দলীল কনই,, না সরাসবর 

কুরআন-না হাদীস, না তার কর্লক বনঃসষত ককালনা নীবত। যবদ শরী‘আলতর এমন দলীল র্ালক, যার িারা ওয়াবিব 

অর্বা মানদুব অর্বা ইবাহাত প্রমাব ত হয়, তাহলল কসিা আর ববদ‘আত র্ালক না; বরং অনোনে আবদটি  আমললর 

অন্তভুথি অর্বা তার মলযে উিম আমল বহলসলব গ ে হয়। অতএব, এগুললালক (ওয়াবিব, ইলিহবাব, ইবাহাত, 

হারাম ও মাকরুহ) ববদ‘আত গ ে করা এবং এগুললার সনলে ওয়াবিব অর্বা মানদুব অর্বা ইবাহালতর দলীল 

ববদেমান র্াকার দাবব করা, মূলত দুই ববনরীত বস্তুলক একে করার শাবমল। 

হোাঁ, এ বণ্টলনর অন্তভুথি ‘মাকরুহ’ ও ‘হারাম’ ববদ‘আত বহলসলব সমর্থন কযাগে, অনে ববলবচনায় নয়, অর্থাৎ বণ্টন 

বহলসলব ববদ‘আত ববলবচে নয়। কার  বনলষযাজ্ঞার ওনর অর্বা মাকরুহ হওয়ার ওনর যবদ ককালনা দলীল র্ালক, 

তখন কসিা ববদ‘আত নয়; বরং তা নালনর অন্তভুথি, কযমন হতো, চুবর, মদনান ইতোবদ। অতএব, ককালনা 

ববদ‘আলতর কেলেই এ বণ্টন কল্পনা করা যায় না, শুযু মাকরুহ ও হারাম বেতীত, কযমন ববদ‘আলতর আললাচনায় 

বলা হয়। 
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ক্বারাবি ববদ‘আত প্রতোখোলনর বোনালর সার্ীলদর কয ঐকে ব থনা কলরল ন তা বিক; বকন্তু বতবন কয ববদ‘আলতর 

কেব  ববভাগ ব থনা কলরল ন তা সবিক নয়, তদুনবর আলরা আগ বাবড়লয় বতবন কয এর ওনর ঐকমলতের দাবী 

কলরল ন তা আিলযথর ববষয়! মতববলরায সলেও এবং ঐকে ভলের কার  িানা র্াকার নরও বতবন বকভালব ঐকে 

দাবব করললন! হয়লতা, বরং বনবিত এ বোনালর বতবন তার উিালদর অনুসর  কলরল ন ককালনা বচন্তা-ভাবনা  াড়াই। 

অতঃনর বতবন (শালতবী রহ.) এ বণ্টলনর বোনালর ইয য ইবন আবু্দস সালালমর কার  ব থনা কলরন। বতবন মূলত 

‘মাসালললহ মুরসালাহ’-কক ববদ‘আত নামকর  কলরল ন। অতঃনর বতবন বললন: বকন্তু ক্বারাবি কতষ থক তার শাইখ 

এবং অনোনে মানুলষর উলেলশের ববনরীলত ববদ‘আলতর এ ভাগ-বণ্টন ব থনা করার ককালনা ওযরই গ্রহ লযাগে নয়। 

কার  বতবন এ ভাগ-বণ্টলনর মাযেলম সবার (তার শাইখ ও অনোনে মানুলষর) ইিমা ও ঐলকের কখলাি কলরল ন, 

তাই এ বণ্টন ইিমা ও উম্মলতর ঐকেমলতর কখলাি”। (আল-ই‘বতসাম: নষষ্ঠা নং ১৫২-১৫৩) নািকবগথলক আমরা 

তার বকতাব কদখার অনুলরায করব , কার  বতবন নবরনূ থ রূলন ও সুন্দরভালব এর প্রবতবাদ কলরল ন। 

ইয ইবন আবু্দস সালাম তার ববদ‘আলতর বণ্টন অনুসালর বললন: ওয়াবিব ববদ‘আলতর অলনক উদাহর  রলয়ল । 

এক. আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর হাদীস বুঝার িনে ইলম নাহু বা আরবব 

বোকর  শাে বনলয় মশগুল হওয়া। শরী‘আত বহিাযত করার িনে এ ইলম অিথন করা ওয়াবিব। কার , এ ইলম 

বেতীত শরী‘আত বহিাযত করা সম্ভব নয়, আর যা বেতীত ওয়াবিব আদায় করা সম্ভব নয়, তা অিথন করাও 

ওয়াবিব। 

দুই. কুরআন ও হাদীলসর অনবরবচত শব্দ মুখস্থ করা। 

বতন. উসূলল বিকাহ বলবনবদ্ধ করা। 

চার. সহীহ ও দুবথল হাবদস নার্থকে করার িনে ‘িরহ ও তা‘বদল শাে’ বশো করা। শরী‘আলতর নীবতমালা িারা 

প্রমাব ত কয, শরী‘আত সংরে  করা িরয, কযলহতু এসব ইলম বেতীত শরী‘আত সংরে  করা সম্ভব নয়, তাই 

এসব ইলম অিথন করাও িরয”। (কাওলয়দুল আহকাম বি মাসালললহল আনাম: ২/১৭৩) 

ইমাম শালতবী এরও প্রবতবাদ কলরল ন, বতবন বললন: “আর ইযবেলনর কর্া: ‘যা বেতীত ওয়াবিব আদায় হয় না, 

তা অিথন করাও ওয়াবিব’। এসব বোনালর নূবথসূবরলদর আমল র্াকা িরুরী নয়, আর না বনবদথটি ভালব শরী‘আলতর 

ককালনা দলীল এর নলে র্াকা িরুবর। কার , এগুললা ‘মাসালললহ মুরসালাহ’-এর অন্তভুথি, ববদ‘আলতর নয়।” 

(আল-ই‘বতসাম, নষষ্ঠা নং ১৫৭-১৫৮)  

এ প্রবতবালদর সারসংলেন: এসব ইলমলক শরী‘আলতর বনন্দনীয় ববদ‘আত বহলসলব গ ে করা বিক নয়। কার , 

শরী‘আলতর সাযার  ববযান ও তার সাযার  নীবত এসব ইললমর প্রবত উিুদ্ধ কলর এবং এর গুরুলত্বর সােে কদয়। 

অর্থাৎ শরী‘আলতর কযসব দলীল দীন ও সুন্নত বহিাযত করার বনলদথশ কদয় এবং শরী‘আলতর জ্ঞান ও কুরআন-

হাবদস যর্াযর্ মানুলষর বনকি কনৌঁ ালনার তাবগদ প্রদান কলর, তা এ িাতীয় ইলম অিথলনর প্রবতও উিুদ্ধ কলর। 

আবার এও বলা যায়: এসব ইলম আবভযাবনক অলর্থ ববদ‘আত, শরয়ী ববদ‘আত নয়, শরয়ী সকল ববদ‘আতই 

বনন্দনীয়। আর আবভযাবনক ববদ‘আলতর কতক ভাললা আর কতক মন্দ। 

ইবন হািার আসকালানী রহ. বললল ন: শরী‘আলতর দষবটি লত সকল ববদ‘আত বনন্দনীয়; বকন্তু আবভযাবনক অলর্থ 

বনন্দনীয় নয়। কার , আবভযাবনক অলর্থ নূলবথর নমুনা বেতীত কয ককান আববষ্কারই ববদ‘আত, বক ভাললা বক মন্দ। 

(িাতহুল বাবর: ১৩/২৫৩) 
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বতবন আরও বললন: “ابِلَدع শব্দ بدعة এর বহুবচন, নূলবথর নমুনাহীন প্রলতেক আববষ্কারই ববদ‘আত, আবভযাবনক 

অলর্থ ভাললা-মন্দ সব আববষ্কার এর অন্তভুথি, তলব শর‘ঈ নবরভাষায় শুযু মন্দলকই ববদ‘আত বলা হয়, যবদ 

শরী‘আত অনুলমাবদত ককালনা ববষলয় কখলনা ববদ‘আত বেবহার হয়, তাহলল কসিা তার আবভযাবনক অলর্থ”। 

(িাতহুল বাবর: ১৩/৩৪০) 

িাতহুল বাবরর (৭২৭৭) নং হাদীলসর বিকায় রলয়ল , শাইখ আবু্দর রহমান আল-বাররাক বললল ন: “এ বণ্টন হলে 

আবভযাবনক অলর্থ, বকন্তু শর‘ঈ অলর্থ সকল ববদ‘আত কগামরাহী, কযরূন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বললল ন: 
 «ورش األمور حمدثاتها ، ولك بدعة ضاللة»

“আর সবলচলয় খারান বস্তু হলে ববদ‘আত, আর প্রলতেক ববদ‘আত কগামরাহী”। (সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৪৪১) 

ববদ‘আত সম্পলকথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর এমন বোনক সাযার  মন্তবে র্াকা সলেও 

ববদ‘আতলক ভাগ কলর ওয়াবিব অর্বা মুিাহাব অর্বা মুবাহ বলা দুরি নয়; বরং শরী‘আলত প্রলতেক ববদ‘আতই 

হারাম অর্বা মাকরুহ। এ মাকরুহ ববদ‘আলতর উদাহর  কযমন িির ও আসলরর সমলয় বনবদথটি ভালব মুসািাহ 

করা, যবদও অলনলক বলল এিা মুবাহ তর্া নবয ববদ‘আত। 

আরও একবি ববষয় ববলবচনা কযাগে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ ককালনা বাযা না র্াকা এবং 

সকল আলয়ািন ববদেমান র্াকা সলেও মীলাদুন্নবী উদযানন না করা। মীলাদুন্নবী ও নবীর মহব্বত উভয় 

সাহাবীগল র মলযে ববদেমান ব ল, যার বভবিলত তারা ইো করলল মীলাদুন্নবী উদযানন করলত নারলতন, এলত 

ককালনা বাযাও ব ল না -এ সলেও কযলহতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবালয় ককরাম 

মীলাদুন্নবী উদযানন কলরন বন, তাই এিা অববয, যবদ নবয হলতা তাহলল তারা সকললর আলগই এ অনুষ্ঠান নালন 

করলতন। 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইবময়োহ রহ. বললল ন: “অনুরূন কতক কলালকর (মীলাদুন্নবী) আববষ্কার, তারা হয়লতা 

নাসারালদর অনুকরল  তা নালন কলর, কযমন নাসারারা ঈসা আলাইবহস সালালমর িন্মানুষ্ঠান নালন কলর র্ালক 

অর্বা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর মহব্বত ও সম্মালনর খাবতলর তা নালন কলর র্ালক, আল্লাহ 

তালদর এ মহব্বত ও সম্মালনর প্রবত সাওয়াব বদলতও নালরন, তলব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর 

িন্মবদনলক ঈদ বহলসলব নালন কলর ববদ‘আত করার িনে ককালনা সওয়াব বদলবন না। অবযকন্তু তার িলন্মর বনবদথটি  

তাবরখ সম্পলকথ বিমত কতা রলয়ল ই। কার , আমালদর নূবথসূবর ও আদশথ মনীষী ককউ এিা নালন কলরন বন, অর্চ 

তখলনা এর দাবব ববদেমান ব ল, ককালনা বাযা ব ল না, যবদ এিা কলো কর হলতা অর্বা ভাললা হলতা, তাহলল 

আমালদর নূবথসূবরগ ই এর কববশ হকদার ব ললন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর মহব্বত আমালদর 

কচলয় তালদর মলযে কববশ ব ল। তারা তালক আমালদর কচলয় অবযক সম্মান করলতন। আমালদর কচলয় তারা কলোল র 

বোনালর অগ্রগামী ব ললন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর নবরনূ থ মহব্বত ও সম্মালনর নবরচয় 

হলে, তার আনুগতে ও অনুসর  করা, তার বনলদথশ নালন করা এবং প্রকালশে ও অপ্রকালশে তার সুন্নত িীববত 

করা, তার আবনত িীন প্রচার করা এবং এ িনে অন্তর-হাত ও মুখ িারা বিহাদ করা, কার  এিাই আমালদর 

নূবথসূবর মুহাবির, আনসার ও তালদর যর্াযর্ অনুসারীলদর নীবত ও আদশথ ব ল”। (ইকলতদাউস বসরাত, নষষ্ঠা: ২৯৪-

২৯৫) 
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এিা সরল ও সাযার  কর্া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নত অনুসরল র মলযেই তার প্রবত 

মহব্বত প্রকাশ নায়। আরও প্রকাশ নায় তার সুন্নলতর বশো ববিার ও প্রসার করা এবং তার সুন্নলতর ওনর কর্লক 

কয ককালনা হামলা প্রবতলরায করা ইতোবদলত। মূলত এিাই ব ল সাহাবালদর নদ্ধবত। 

বকন্তু নরবতথী যুলগর কলালকরা বনলিলদরলক কযাকা বদলে এবং এসব অনুষ্ঠালনর মাযেলম শয়তানও তালদর কযাকা 

বদলে। তালদর যার া এসলবর মাযেলম তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর মহব্বত প্রকাশ করল ; 

বকন্তু তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নত িীববত করা, তার অনুসর  করা, তার বদলক দাওয়াত 

কদওয়া ও মানুষলক তা বশো কদওয়া এবং তার ওনর কর্লক হামলা প্রবতহত করা কর্লক অলনক দূলর।  

তষতীয়ত: এ বেবি কয বললল  ইবন কাসীর রহ. মীলাদুন্নবী নবয বললল ন, আমালদর সামলন কস এর দলীল কনশ 

করুক। কার , আমরা তার এ যরল র বিবে সম্পলকথ িাবন না, আমরা মলন কবর বতবন এ কর্লক সমূ্প থ মুি। 

আল্লাহ ভাললা িালনন। 

সমাপ্ত 
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