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মীলাদুন্নবীর িমিষ্ট কৰ্য় করা
পৰ্শ্ন : মীলাদু ন্নবীর িমিষ্ট খাওয়া িক হারাম, মাহিফেলর আেগর িদন, পেরর িদন এবং মাহিফেলর িদন,
এ উপলেক্ষ িমিষ্ট খিরদ করার িবধান কী ? কারণ ইদানীং এর পৰ্চল েদখিছ, আশা করিছ উত্তর িদেয়
বািধত করেবন>
উত্তর : আল-হামদু িলল্লাহ
পৰ্থমত :
মীলাদু ন্নবী িবদআত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অথবা তার েকান সাহািব অথবা েকান
তােবঈ অথবা েকান ইমাম েথেক এর পৰ্চলন েনই, বরং এর পৰ্চলন শুরু কেরেছ আিবদী সম্পৰ্দায়,
েযরূপ তারা অনGানG িবদআত ও েগামরাহী সৃ িষ্ট কেরেছ>
িদব্তীয়ত :
ক্ষিতকর েকান উপাদান না থাকেল িমিষ্ট খাওয়া ও েকনা ৈবধ, যিদ এেত িনিষদ্ধ কেমর্র পৰ্িত উত্সাহ
না থােক অথবা িনিষদ্ধ কেমর্র পৰ্চার ও স্থািয়েতব্র কারণ না হয়>
তেব আমােদর কােছ স্পষ্ট েয, মীলাদু ন্নবীর সময় িমিষ্ট খিরদ করা মীলাদু ন্নবী পৰ্চার করা এবং তার
পৰ্িত এক ধরেণর সমথর্ন, বরং পৰ্কারান্তের মীলাদু ন্নবী উদযাপন করা হয়> কারণ, মানু েষর অভGােস
যা পিরণত হয় তাই ঈদ, যিদ তােদর অভGাস হয় এ িদেন এ ধরেণর খাদG ভক্ষণ করা, অথবা
মীলাদু ন্নবী উপলেক্ষ িমিষ্ট ৈতির করা, বছেরর অনGানG িদন েযরূপ হয় না, তাহেল এ িদেন এ িমিষ্ট
িবিকিকিন করা, খাওয়া অথবা হািদয়া েদয়া এক ধরেণর মীলাদ মাহিফল উদযাপন করার শািমল, তাই
এ িদেন এসব পিরহার করাই উত্তম>
এ িবষেয় আপনার দৃ িষ্ট আকষর্ণ করিছ : ভালবাসা িদবেসর সােথ সম্পৃ ক্ত যাবতীয় বস্তু এবং ভালবাসা
িদবস উদযাপেনর িনদশর্ন লাল রেঙর িমিষ্ট কৰ্য় ও হৃদিপেণ্ডর ছিব সমব্িলত িজিনস আদান-পৰ্দান,
কৰ্য়-িবকৰ্য় ও বGবহার সম্পেকর্ ‘লাজনােয় দােয়মার’ ফেতায়ার পৰ্িত :
“কুরআন-হািদেসর স্পষ্ট দিলল ও উম্মেতর ঐকG মত েয, ইসলােমর ঈদ দু ’িট : ঈদু ল আযহা ও
ঈদু ল িফতর> এ ছাড়া অনGানG ঈদ েবদআত, েহাক না তা েকান বGিক্তর সােথ সম্পৃ ক্ত অথবা েকান
দেলর সােথ সম্পৃ ক্ত অথবা েকান ঘটনার সােথ সম্পৃ ক্ত অথবা অনG েকান িজিনেসর সােথ সম্পৃ ক্ত>
েকান মুসলমােনর পেক্ষ এসব ঈদ পালন করা, সমথর্ন করা, এেত আনন্দ পৰ্কাশ করা ও েকানভােব
এর সহেযািগতা পৰ্দান করা ৈবধ নয়> কারণ এগুেলা আল্লাহর সীমা েরখার লঙ্ঘন, আর েয আল্লাহর
সীমালঙ্ঘন করল েস িনেজর উপরই যু লম করল> অনু রূপ েয েকান িজিনেসর মাধGেম এ ঈদ বা এ
ধরেণর অনGানG ঈেদ সাহাযG করা হয় তাও হারাম, েযমন খাওয়া অথবা পান করা অথবা িবিকৰ্ করা
অথবা েকনা অথবা ৈতির করা অথবা হািদয়া েদয়া অথবা েপৰ্রণ করা অথবা পৰ্চার করা ইতGািদ>
কারণ এসেবর মেধG রেয়েছ গুনা, অবাধGতা এবং আল্লাহ ও তার রাসূ েলর িবরুদ্ধাচরেণ সহেযািগতা
পৰ্দান করা> আল্লাহ তা'আলা বেলন :
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সত্কমর্ ও তাকওয়ায় েতামরা পরস্পেরর সহেযািগতা কর> মন্দকমর্ ও সীমালঙ্ঘেন পরস্পেরর
সহেযািগতা কেরা না> আর আল্লাহেক ভয় কর> িনশ্চয় আল্লাহ আযাব পৰ্দােন কেঠার”> সূ রা মােয়দা :
(২)” আল্লাহ ভাল জােনন>
সমাপ্ত

