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নবী ঘরে ঈদ
(আল্লাহ তা‘আো আমারদে ও আপনারদে সাওম, তাোবীহে সাোত ও অনযানয সকে চনক আমে কবুে করুন আে
আপনাো সাোরি বছে সু রখ থাকুন।)
মদীনাে ইরতহারস একরি আরোরকাজ্জে রদন তথা ঈরদে রদন সকাে চবোে নবীঘে ও আরশ পারশে সবকেরি
জােগাে ঈদ উৎসরবে আরমজ পরেেরিত হরিে। আে এ সব রকছু ই হরিে মানবতাে মুরিদূ ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লারমে চ ারখে সামরন। প্ররতযরক ঈদ উৎসরব রনজ রনজ অনু ভূরত বযি কেরছে। তাো সকরেই
াইত তারদে রনজ রনজ অনু ষ্ঠান সম্পরকে যারত নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম অবগত হন। নবী সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লারমে ভারোবাসা ও সম্মারনে খারতরেই তাো এসব করেরছে।
এরদরক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লারমে ঘরেে অবস্থা সম্পরকে আরেশা োরদোল্লাহু ‘আনহাে বর্েনা হরো:
োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম ঈরদে রদন আমাে ঘরে আগমন কেরেন, তখন আমাে রনকি দু ’রি চছাি
চমরে গান গাইরছে। তারদে চদরখ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম অনয রদরক মুখ রিরেরে শুরে পড়রেন।
ইরতামরধয আবু বকে োরদোল্লাহু ‘আনহু ঘরে প্ররবশ করে এই বরে আমারক ধমকারত োগরেন চয, নবীরজে কারছ
শেতারনে বাাঁরশ?
োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম তাে কথা শুরন বেরেন, চমরে দু ’রিরক গাইরত দাও। অতঃপে যখন নবী
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম অনযমনস্ক হরেন তখন আরম চমরে দু রিরক ইশাো কেরে তাো চবে হরে চগে।
হুজো শেীরিে খুবই রনকরি আরেকরি অনু ষ্ঠান েরছে, চযরিে বর্েনা রদরেরছন স্বেং আরেশা োরদোল্লাহু ‘আনহা।
রতরন বরেন, ঈরদে রদন আরবরসরনোে রকছু চোকজন োরি-চশািা রনরে চখো-দু ো কেরছে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আরেশা োরদোল্লাহু ‘আনহারক চডরক বেরেন, আরেশা তুরম কী চদখরত াও? আরম বেোম, হযাাঁ। রতরন
আমারক তাাঁে রপছরন দাড় করেরে রদরেন, আমাে গাে তাাঁে গারেে উপে োখোম। রতরন তারদে উৎসাহ রদরে
বেরেন, চহ বনী আেরিদা! চতামো শি করে রনরিপ কে।
এেপে আরম যখন ক্লান্ত হরে চগোম তখন রতরন বেরেন, চতামাে চদখা হরেরছ চতা? আরম বেোম, হযাাঁ। রতরন
বেরেন, তাহরে এবাে যাও। (সহীহ বুখােী ও মুসরেম)
নবীরজে হুজোে সরিকরি আরেকরি স্পরি ঈদ উপেরি আরেকরি অনু ষ্ঠান শুরু হরো। কতগুরো বােক নবীে
শারন উচ্চারেে ও মানসম্পি করবতা আবৃ রত কেরত োগে।
আরেশা োরদোল্লাহু ‘আনহা বরেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বসা রছরেন, ইতযবসরে আমো বাচ্চারদে
চ ারমর শুনরত চপোম। োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম উরি চদখরেন, হাবরশো চখো-ধু ো কেরছ আে
চছাি চছাি রশশুো তারদে ােরদরক হহ হ কেরছ। রতরন বেরেন, আরেশা এরদরক এরস চদরখ যাও। অতঃপে আরম
এরস আমাে থুতরন োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম-এে গদোরনে উপে চেরখ তাে রপছরন চথরক
তাকারিোম। রকছু ির্ পে রতরন বেরেন, তুরম পরেতৃপ্ত হও রন? তুরম কী এখনও পরেতৃপ্ত হও রন? আরম তখন
তাে রনকি আমাে অবস্থান পেীিা কোে জনয বেরছোম, না এখনও হে রন। হিাৎ উমাে োরদোল্লাহু ‘আনহুে
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আগমন ঘিে। সারথ সারথ চোকজন ছত্রভে হরে চগে। এ দৃ শয চদরখ োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
মন্তবয কেরেন, আরম চদখোম রজি ও মানু ষ শেতানগুরো উমােরক চদরখ পারেরে চগে। (রতেরমযী)
ওো চয করবতাগুরো আবৃ রত কেরছে চসগুরো অথে বুঝা যারিেনা, চকননা চসগুরো রছে তারদে রনজস্ব ভাষাে। তাই
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম তারদেরক করবতাগুরোে অথে সম্পরকে রজজ্ঞাসা কেরেন। মুসনাদ ও সহীহ ইবন
রহব্বারন আনাস ইবন মারেক োরদোল্লাহু ‘আনহু চথরক বরর্েত, হাবরশো োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামএে রনকি এমন রকছু পাি কেরছে যা রতরন বুঝরছরেন না। োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম রজরজ্ঞস
কেরেন, ওো কী বেরছ? সাহাবীগর্ বেরেন, ওো বেরছ: মুহাম্মাদ সৎ ও চনককাে বান্দা।
উরল্লরখত আরো না চথরক আরেমগর্ করেকরি রবষে উদঘািন করেরছন:
১. পরেবারেে চদহ ও মন চযভারব উৎিুল্ল হে ঈদ চমৌসু রম উদােতাে সারথ তাে আরোজন কো শেী‘আতসম্মত।
সম্মারনত বযরি তাে বেস ও স্ট্যািারসে দরুন যরদও চস রনরজ আনন্দ উৎসরব জরড়ত হরত পারে না বরি। তাে
জনয যা মানানসই চস তারত চযাগ চদরব। রকন্তু পরেবারেে চয সব সদরসযে বেস কম তাো স্বভাবগতভারবই ঐসব
চখে-তামাশাে রদরক ধারবত হে. তারদে জনয শেী‘আরতে সীমাে রভতে চথরক চখো-ধু ো ও আনন্দ-িুরতেে বযবস্থা
কো প্ররোজন।
২. ঈদ উৎসরব আনন্দ প্রকাশ কো দীরনে একরি প্রতীক। এ কােরর্ই নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম দু ’রি
বারেকারক গান গাইরত চদরখ বাের্ করেন রন। শুধু তা-ই নে, যখন আবু বকে োরদোল্লাহু ‘আনহু তারদে বাধা
রদরত াইরেন তখন রতরন আবু বকেরক রনরষধ কেরেন।
অপে একরি বর্েনাে আরছ, োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওো সাল্লাম বরেরছন, চহ আবু বকে! প্ররতযক জারতে
ঈদ আরছ, আে এরি আমারদে ঈরদে রদন।
অনয একরি বর্েনাে আরছ, ইোহূ দীো যারত বুঝরত পারে, আমারদে ধরমেও আনন্দ উৎসরবে সু রযাগ আরছ। আে
রনশ্চে আরম উদাে ও ভােসামযপূ র্ে আদশে রনরে চপ্ররেত হরেরছ।
৩. স্ত্রীে প্ররত সদে আ ের্ এবং তারক ভারোরবরস কারছ চিরন আনাে প্ররত উৎসাহ প্রদান কো হরেরছ। চকননা
নােী জারতরক নেম হৃদে রদরে হতরে কো হরেরছ। তাে প্রকৃরতগত স্বভারবে প্ররত চকউ সাড়া রদরে চস সহরজই
তাে রদরক ঝুরক পরড়। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম স্ত্রীরদে ভারোরবরস কারছ িানাে উ দৃম দৃ ন্তান্ত চপশ
করেরছন। তাে ঘে রছে মুহাব্বত, ভারোবাসা, অনু গ্রহ ও পেস্পে শ্রদ্ধারবারধে উজ্জে নমুনা। আরেশা োরদোল্লাহু
‘আনহাে বর্েনা, (আমাে চ াোে নবীে চ াোরেে সারথ রমরশ চগে) দ্বাো স্ত্রীে প্ররত নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম-এে কতিুকু আন্তরেকতা রছে তা প্রকাশ পারি, যা ঈদ উপেরি বাস্তবারেত হরেরছ।
৪. নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এে সু উচ্চ মযোদা, তাে বযরিত্ব ও সু মহান দারেত্বরবাধ থাকা সরেও রতরন
আরেশা োরদোল্লাহু ‘আনহাে মরন তৃরপ্তদারনে জনয দারড়রে থাকাে মারঝ রপতা-মাতা, ভাই-বন্ধু ও স্বামীরদে জনয
রশির্ীে রবষে েরেরছ। স্বামীগর্ স্ত্রীরদে আে রপতা-মাতা সন্তানরদে মরনাবাসনা পূ ের্ কোে বযাপারে যরদ এরগরে
না আরস তাহরে স্ত্রী ও সন্তানরদে মরন এে একিা রবরূপ প্রভাব পরড়। যা তারক মানরসক ও সামারজকভারব
রবপযেস্ত করে চিরে।
৫. চখো-ধু োে বযস্ত হওোে সমে অবশযই শেী‘আরতে সীমারেখাে রভতে থাকরত হরব। চকারনা গুনারহ রেপ্ত হরে
অথবা আল্লাহে রবধান নন্ত করে কখনও চখোধু ো কো যারব না। আরেশা োরদোল্লাহু ‘আনহাে বিবয রবষেরি স্পন্ত
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হরি। রতরন বরেন: আরম হাবরশরদে চখো চদখাে সমে নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আমারক আড়াে করে
রছরেন। বর্েনা চথরক বুঝা চগে চয চমরে দু ’রি গারিে তাোও রছে নাবারেগা। তাই উপযু ি প্রাপ্তবেস্কা চমরেরদে
গাওোে প্রশ্নই আরস না। তাছাড়া গান গাওো তারদে চপশা রছে না। তাো শুধু করবতা আবৃ রতে মাধযরম তারদে
অনু ভূরত প্রকাশ করেরছে যা শেী‘আত বরহভূ েত রছে না।
ইসোরম ঈদ চকারনা বযরি চকন্দ্রীক আনু ষ্ঠারনকতাে নাম নে। তাই রকছু মানু রষে আনন্দ উৎসরবে মাধযরম এে হক
আদাে হরব না; বেং ঈদ হরো সমগ্র মুসরেম জারতে আনন্দ। শেীেত রবষেরিরক খুব গুরুত্ব রদরেরছ। সবর রে
কারছে মানু ষ রপতা-মাতা চথরক শুরু করে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীে-স্বজন সকরে রমরে আনন্দ উপরভাগ কেরব। এিাই
শেী‘আরতে দাবী। ঈদু ে রিতরেে রদন সকাে চবো সকে মুসরেরমে জনয খাবাে বযবস্থা রনরশ্চত কোে মাধযরম
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম রবষেরি আরো পরেস্কােভারব বুরঝরে রদরেরছন। আে ঈদু ে আযহাে রদন
কুেবারনে বযবস্থা করেও রতরন বযাপােরি িুরিরে তুরেরছন। পৃরথবীরত ইসোম বযতীত অনয চকারনা েীরত আদশে
িরকে রমসরকনরদে জনয এমন বযাপকভারব খাবাে দাবারেে আরোজন কেরত সিম হে রন।
তাই চতা মুসরেমরদে মধয চথরক মহান দানশীে বযরিবগে মানু রষে প্ররোজন রমিারনাে বযাপারে খুবই গুরুত্ব রদরতন।
ঈদ হরো আনন্দ, দো, ভারোবাসা ও রমে মুহাব্বরতে আদান প্রদারনে নাম। ইরতহাস সািয বহন করে, ঐ সকে
মহামানবগরর্ে আনন্দ পরেপূ র্ে হত না যতির্ না তাো তারদে ারে পারশে িরকে ও অভাবী মানু রষে প্ররোজন
চমিারত না পােরতন। তাই তাো গেীব-দু ঃখীরক খাবাে খাওোরতন, তারদে মারঝ চপাশাক রবতের্ কেরতন এবং
তারদে পারশ এরস দাড়ারতন।
সবর রে বড় কথা হরো অমুসরেমরদেরক দাওোত চদওো ও তারদে ইসোরমে হাকীকত সম্পরকে অবগত কোরনাে
জনয ঈদ একরি বড় ধেরর্ে মাধযম। আল্লাহ তা‘আো পরবত্র কাোরম এে প্ররত উৎসাহ রদরেরছন।
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ٰ ََۡ َ
ُ ُّ َ َ َ ۡ ُ ٰ َ د َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ د
َ ب ٱل ۡ ُم ۡقسط
ُّ ٱّلل ُُي
َ َ وه ۡم َو ُت ۡقس ُط ٓوا إ َ َۡله ۡم إ َن
ين ل ۡم يُقٰتلوك ۡم ف ٱلين ولم ُيرجوكم من ديركم أن تَب
﴿ ّل ينهىكم ٱّلل عن ٱَّل
﴾٨ي
]٨ :[املمتحنة
“আল্লাহ তা‘আো চতামারদেরক ঐ সকে চোরকে সারথ ভারো বযবহাে কেরত ও তারদে প্ররত অনু গ্রহ কেরত
রনরষধ করেন না যাো চতামারদে রবরুরদ্ধ যু দ্ধ করে রন এবং চতামারদেরক ঘে চথরক চবে করে চদে রন।” [সূ ো
আে-মুমতারহনাহ, আোত: ৮]
ইসোরম ঈদ একরি সু উচ্চ মযোদাসম্পি পরেপূ র্ে প্রতীক। যা চদহ ও মরনে প্ররোজন রমরিরে চদে। মারহ েমযান ও
হরজে মাসসমূ রহে ইবাদাত বরন্দগীে বাহক রহসারব ঈরদে আগমন ঘরি। ঐ সকে মারসে সব কেরি ইবাদতই
রূরহে চখাোক চযাগাে। কুেআরন বো হরি,

ۡ َۡ َ َ َ
ۡ َ ُۡ
َ
َ ۡ ٱّلل َوب َر
﴿ قل بفضل
]٨٨ :ۡحتهۦ فبذٰلك فل َيف َر ُحوا ﴾ [يونس

“তুরম বে আল্লাহে অনু গ্রহ ও তাাঁে েহমত, এ রনরেই তারদে সন্তুন্ত থাকা উর ৎ।” [সূ ো ইউনু স, আোত: ৫৮]
আে শেীরেে প্ররোজন চমিারনাে েরিয চখো-ধু ো ও আনন্দ িুরতে ইসোরম হবধ কো হরেরছ। আে এ কােরর্ই
ঈরদে রদনগুরোরত রসোম সাধনা হাোম কো হরেরছ। চকননা সাওম চেরখ খানা-রপনা চছরড় রদরে ঈদ উদযাপন
কো আরদৌ সম্ভব নে। আনাস োরদোল্লাহু ‘আনহু-এে বর্েনাে এে ইরেত বহন করে, রতরন বরেন,
ُ
َ
َ  "قد: فقال،املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما
.» يوم األضىح ويوم الفطر:أبدلكم اهلل خريا منهما
قد َم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ «
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“োসূ েুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম মরদনাে আগমন করে চদখরেন, ইহুরদো দু ’রি রদন চখো-ধু ো ও আনন্দ
িুরতে করে। তখন রতরন বেরেন, আল্লাহ তা‘আো চতামারদে জনয এে চ রেও উ দৃম দু ’রি রদন রনধোের্ করেরছন,
তা হরো ঈদু ে আযহা ও ঈদু ে রিতরেে রদন।” (আবু দাউদ, নাসা’ঈ)
ইবরন জারেে োরহমাহুল্লাহ রদ্বতীে রহজরেরত সংঘরিত ঘিনাবরেে মারঝ ঈরদে সাোরতে কথা উরল্লখ করেরছন।
রতরন বরেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এ বছেই মানু ষরদেরক রনরে ঈদগারহ গমন কেরেন এবং ঈরদে
সাোত আদাে করেন আে এরিই রছে প্রথম ঈরদে সাোত। আে এভারবই মুসরেম উম্মাহ পরেপূ র্ে রন‘আমত
কারমে শেী‘আত রনরে স্বেংসম্পূ ি হরেরছ। কুেআরন এরসরছ,
ۡ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ َ َ َۡ د ُ د
ُ
ۡ نك ۡم
]٨٨ :ِش َعة َوم ۡن َهاجا﴾ [املائدة
ك َج َعل َنا م
﴿وّل تتبع أهواءهم عما جاءك من ٱۡلق ل ل
“আপনাে রনকি চয হক এরসরছ তা বাদ রদরে আপরন তারদে অনু সের্ কেরবন না, চকননা আমো চতামারদে
সকেরক শেী‘আত ও রবধান দান করেরছ।” [সূ ো আে-মারেদা, আোত: ৪৮]
নবী জীবরনে প্ররতরি রদন ও প্ররতরি মূ হুতেই রছে চযন ঈরদে রদন, যাো তাে সারথ উিা-বসা ও োরিো কেরতন
এবং তাাঁে শেী‘আরতে আরোকেরি দ্বাো আরোরকত হরতন তারদে জনয। আে এ কােরর্ই নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম-এে আরশ পারশ সবেদাই রবরভি বেরসে ও রবরভি প্রকৃরতে চোকজরনে রভড় চেরগ থাকত। হবরদরশক
প্ররতরনরধ দে, চনতৃস্থানীে বযরিবগে, রবরভি সংগিরনে চোকজন, আবাে, বৃ দ্ধ, বরর্তা এমনরক নােীো পযেন্ত তাে
রনকি রশিা অজেন কেরত আসত। প্ররতযরকই রনজ রনজ অংশ বুরঝ রনরতন রহদাোত ও রন‘আমরতে ভাণ্ডাে চথরক।
রকোমত পযেন্ত সকে মানু রষে জনয এ রন‘আমরতে ধাো অবশযই ােু থাকরব। চয বযরি নবী আদরশেে উপে অিে
থাকরব এবং তাাঁে সু িতরক আাঁকরড় ধেরব চসই দু রনো ও আরখোরত সিে হরব।
আল্লাহ তা‘আো বরেন,
َ ۡ ۡ
ُ َ ۡ د
ُ َ
َ ۡ َ ۡ ُۡ ََ َُ َ َ ۡ ََ
َ ٰنفسه ۡم َي ۡتلُوا َعلَ ۡيه ۡم َء َايٰتهۦ َو ُي َز دكيه ۡم َو ُي َع دل ُم ُه ُم ۡٱلك َت
ب َوٱۡلك َمة ِإَون َكنوا من
ي إذ َب َعث فيه ۡم َر ُسوّل من أ
﴿لقد من ٱّلل َع ٱلمؤمن
ُّ َ َ َ ُ ۡ َ
]٤٦٨ :﴾ [ال عمران١٦٤ ي
قبل لف ضل ٰ لل مب ن
“আল্লাহ তা‘আো মু’রমনরদে উপে অনু গ্রহ করেরছন তারদে মারঝ তারদে চথরকই একজন োসূ ে চপ্রেরর্ে মাধযরম,
রযরন তারদেরক আোত পাি করে শুনান এবং তারদেরক পরেশুদ্ধ করেন, আে তারদেরক রকতাব ও রহকমত রশিা
চদন, যরদও তাো ইরতাপূ রবে প্রকাশয ভ্রন্ততাে রনমরজ্জত রছে।” [সূ ো আরে ইমোন, আোত: ১৬৪]
সমাপ্ত
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