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গান-বাজনা ও হারাম িজিনেসর আেয়াজন বতীত মীলাদুন্নবী উদযাপন

পৰ্শ্ন :
আমরা স্পাহানবাসী, আমরা সভা সমােবশেক একতা, ভৰ্াতৃতব্ বন্ধন, নতুন পৰ্জেন্মর মেধ সম্পকর্ সৃ িষ্ট,
দব্ীেনর পৰ্িত তােদর গবর্ ও আত্মসম্মান বৃ িদ্ধ এবং আমােদর পৰ্জেন্মর চিরতৰ্ ও আচরেণর উপর পৰ্ভাব
সৃ িষ্টকারী িবধমর্ীেদর মনগড়া উত্সব েযমন ভালবাসা িদবস ইতািদ েথেক সু রক্ষার উেদ্দেশ আমরা
ঈেদ মীলাদু ন্নবী পালন কির, এ কাজ িক ৈবধ ?

উত্তর : আল-হামদু িলল্লাহ
পৰ্থমত :
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর জন্ম তািরখ িনেয় ঐিতহািসকেদর মতিবেরাধ রেয়েছ, তেব
এ বাপাের তারা একমত েয, িহজিরর এগারতম বছর রিবউল আউয়াল মােসর ১২ তািরেখ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মৃতু হেয়েছ ! বতর্মান যু েগ এ মৃতু িদবেসই িকছু েলাক মাহিফেলর
আেয়াজন কের “ঈেদ মীলাদু ন্নবী” উদযাপন করেছZ
িদব্তীয়ত :
ইসলািম শরী‘আেত “ঈেদ মীলাদু ন্নবী” নােম েকান অনু ষ্ঠান েনইZ সাহাবােয় েকরাম, তােবঈ ও েকান
ইমাম এ জাতীয় ঈেদর সােথ পিরিচত িছেলন না, এসব অনু ষ্ঠান পালন করা েতা পেরর কথাZ মূ খর্
বােতনী গৰ্ুেপর কতক েলাক এ ঈেদর সূ চনা করেল কিতপয় শহেরর েলােকরা এ িবদআেতর িদেক
ধািবত হয়Z
তৃতীয়ত :
সু ন্নেতর কতক সিতকার ভক্ত িনজ েদেশর এসব অনু ষ্ঠান েদেখ পৰ্ভািবত হয়, তারা এসব িবদ‘আত
েথেক িনেজেদর সু রক্ষার জন পিরবার িনেয় জমােয়ত হয়, িবেশষ খাবােরর আেয়াজন কের এবং
সবাই িমেল খায়Z একই উেদ্দেশ েকউ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়সব্জনেদর একতৰ্ কের, েকউ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর জীবন চিরত আেলাচনা অথবা দীিন বক্তৃতা উপস্থাপেনর জন
েলাকেদর একতৰ্ কেরZ
সেন্দহ েনই এর উেদ্দশ আপনােদর ভাল, েযমন পরস্পেরর মােঝ ঐক ৈতির, অমুসিলম পৰ্দান ও
কুফির েদেশ ইসলািম মূ লেবাধ সৃ িষ্ট করা ইতািদZ
তেব বাস্তবতা হেচ্ছ : আপনােদর এসব ভাল উেদ্দশ েকান অনু ষ্ঠানেক ৈবধতার সনদ েদয় না, বরং
এসব ঘৃ িণত িবদ‘আতZ আপনােদর ঈেদর পৰ্েয়াজন হেল ঈদু ল িফতর ও ঈদু ল আযহাই যেথষ্ট,
আরও ঈেদর পৰ্েয়াজন হেল আমােদর সাপ্তািহক ঈদ জুমার িদন পালন করুন, এেত আপনারা জুমার
সালাত ও দব্ীেনর মূ লেবাধ ৈতিরর জন একতৰ্ েহানZ এটা সম্ভব না হেল এসব িবদ‘আতী অনু ষ্ঠান

বতীত বছেরর আরও অেনক িদন রেয়েছ, েসখােন িবিভন্ন ৈবধ উপলেক্ষ একতৰ্ হেত পােরন, েযমন
িবেয়র অনু ষ্ঠান অথবা ওিলমার দাওয়াত অথবা আিককা অথবা িবেশষ উপলেক্ষ সংবধর্না অনু ষ্ঠান
ইতািদZ এসব অনু ষ্ঠানেক আপনারা পরস্পর সম্পৰ্িত সৃ িষ্ট, একতার বন্ধন ৈতির ও দব্ীেনর মূ লেবাধ
জাগৰ্ত করার নায় ইতািদ সত্ উেদ্দেশ কােজ লাগােত পােরনZ
িনেম্ন ভাল িনয়েত িবদআিত অনু ষ্ঠােন েযাগদান সম্পেকর্ আেলমেদর ফেতায়া উেল্লখ করিছ :
এক. ইমাম আবু হাফস তাজুিদ্দন আল-ফােকহািন -রািহমাহুল্লাহ- মীলােদর িবিভন্ন পৰ্কার সম্পেকর্
বেলন : “েকান বিক্তর িনজ অথর্ায়েন পিরবার, বন্ধু-বান্ধব ও সন্তানেদর জন মাহিফেলর আেয়াজন
করা, শুধু পানাহােরর মেধ সীমাবদ্ধ থাকা এবং পােপর েকান সু েযাগ না রাখা, এসব অনু ষ্ঠানেকই
আমরা িবদআত, ঘৃ িণত ও মাকরুহ বলিছ, কারণ এ ধরেণর অনু ষ্ঠান আমােদর েকান মনীষী কেরনিন,
যারা িছল ইসলােমর পিণ্ডত, যু গ েশৰ্ষ্ঠ আেলম, যু েগর আেলাকবিতর্কা ও জগতবাসীর উজ্জব্ল নক্ষতৰ্Z”
েদখুন : ‘আল-মাওয়ােরদ িফ আমািলল মাওিলদ’ পৃষ্ঠা : (৫)
দু ই. ইবনু ল হাজ আল-মােলিক -রািহমাহুল্লাহ- গান-বাজনা ও নারী-পুরুেষর সহবস্থান মুক্ত ঈেদ
মীলাদু ন্নবী সম্পেকর্ বেলন : “ঈেদ মীলাদু ন্নবী যিদ এসব পাপাচার মুক্ত শুধু খানার মেধ সীমাবদ্ধ
েরেখ উদযাপন করা হয় এবং তােত বন্ধু-বান্ধবেদর আহব্ান করা হয় : তাহেল শুধু িনয়েতর কারেণ
এ অনু ষ্ঠান িবদআত িহেসেব গণ হেব, কারণ এটা দব্ীেনর মেধ সংেযাজেনর শািমল, পূ বর্সূিরেদর
আমল িবেরাধী এবং তােদর িনয়ত ও কেমর্র েখলাফZ আমােদর তুলনায় তােদর মেধ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আনু গত, সম্মান ও মহবব্ত েবশী িছলZ দব্ীিন িবষেয় তারা িছেলন
আমােদর েচেয় অগৰ্গামীZ তােদর েকউ মীলােদর িনয়ত কেরনিনZ আমরা তােদর অনু সারী, অতএব
তােদর জন যা যেথষ্ট, আমােদর জনও তাই যেথষ্টZ েমৗিলক ও পূ বর্াপর সকল িবষেয়ই তারা
আমােদর আদশর্ ও পিথকৃত্Z ইমাম আবু তােলব আল-মাক্কী -রািহমাহুল্লাহ- তার িকতােব অনু রূপই
বেলেছন”Z েদখুন : “আল-মাদখাল” : (২/১০)
িতিন আরও বেলন : েকউ েকউ এসব হারাম গান-বােদর পিরবেতর্ ‘বুখাির খতম’ দব্ারা ঈেদ
মীলাদু ন্নবী পালন কেরZ সেন্দহ েনই হািদেসর দরস ইবাদাত ও আল্লাহর ৈনকট অজর্েনর মাধম,
এেত রেয়েছ বরকত ও কলাণ, িকন্তু এসব হািসল করার জন শরী‘আত অনু েমািদত পন্থা অবলমব্ন
করা জরুরী, মীলােদর উেদ্দেশ তা পাঠ করা নয়, েযমন সালাত আল্লাহর িবেশষ ইবাদাত, তবুও
অসমেয় এ সালাত পড়া িনন্দনীয়, সালােতর এ অবস্থা হেল অনান ইবাদােতর অবস্থা িক হেব ?!
েদখুন : “আল-মাদখাল” : (২/২৫)
েমাদ্দাকথা : এসব েমৗসু েম আপনােদর উেল্লিখত সত্ উেদ্দেশ েযমন পরস্পর একতা ৈতির, উপেদশ
ও নিসহত পৰ্দান ইতািদ িনয়েত জমা হওয়া ৈবধ নয়, বরং এসব উেদ্দশ বাস্তবায়ন করার জন অন
েকান উপলক্ষ েবেছ িনন, পুেরা বছেরর েয েকান একিট িদন িনধর্ারণ করুনZ েদায়া করিছ আল্লাহ
আপনােদর কলােণর েচষ্টা করার তাওিফক দান করুন এবং আপনােদর িহদায়াত ও তাওিফক বৃ িদ্ধ
করুনZ আল্লাহ ভাল জােননZ
সমাপ্ত

