
 మీలాదున్నబీ  
సల్లలాలహు అలైహి వసల్లం 

 మహాశయలారా! మీలాదున్నబీ (సల్లలాలహు అలైహి 
వసల్లం) ఉత్సవాలు జరుపుకొనుట ధర్మమేనా కాదా అన్న 
సందేహాన్నన దూర్ము చేసుకొనుటకు ఈ క్రంది విషయాల్నన 
చదువుతే చాలా బావుంటంది.  
1- ప్రవక్త సల్లలాలహు అలైహి వసల్లం ఆదేశం ఇలా ఉందిిః  

َدَثْ َمنْ ( ِرَنا ِفْ َأح   ) َردْ  َفُهوَْ فِيهِْ َلي َسْ َما َهَذا َأم 

"ఎవరు మా ఈ ధర్మంలో లేన్న విషయాన్నన కొత్తగా పుట్టసి్తతడో 
అది ర్దుు చేయ బడుతంది". (బుఖారి 2697, ముస్లం 1718). 
 సోదరా! మీలాదున్నబీ ఉత్సవం ప్రవక్త కాల్ంలో క్నీసం 
ఒక్కస్తరైనా జర్గలేదు. అంతే కాదు బుఖారి (2651) మరియు 
ముస్లం (2533)లోన్న హదీసు ప్రకార్ం ప్రవక్త సల్లలాలహు అలైహి 
వసల్లం ఏ మూడు కాల్ల్ గురించి అవి ఉత్తమమైన్వి అన్న 
తెల్నపారో ఆ కాలాలోల కూడా ముస్లంలు మీలాదున్నబీ జరుపుకో 
లేదు. అందుకే న్లుగురు ఖుల్ఫాఎ రాషిదీన్ హయాంలోగాన్న, ఆ 
త్రాాత్ 70 సంవత్సరాల్ వర్కు ఉన్న సహాబాల్ కాల్ంలోగాన్న 
లేదా వారి శిశ్యులైన్ తాబిఈన్ కాల్ంలోగాన్న ఆ త్రాాత్ 
న్లుగురు గొప్ప ఇమాముల్ కాల్ంలోగాన్న మీలాదున్నబీ 
ఉత్సవాలు జరిగిన్టల చరిత్ర పుటలోల ఏ ఒక్క చిన్నపాట్ట 
ఆధార్ం అయినా ల్భంచదు.  
 అందుకే ప్ండితలు దీన్నన్న దురాచార్ం అంటారు. 



 మరో విధంగా గ్రంహించగలుగుతే: సహాబాలు (ప్రవక్త 
సహచరులు) ప్రవక్త ప్టల మన్క్ంటే అధిక్ంగా ప్రేమగల్వార్న్న 
విషయంలో ఏలాంట్ట సందేహం లేదు క్దా? అయితే వారు 
దీన్నన్న పాట్టంచన్పుపడు మన్ం పాట్టంచడం ఎంత్ వర్కు 
సమంజసం?  
2- మన్ం దీన్నన్న ఉత్సవంగా జురుపుకుంటనానమంటే, 
సంవత్సర్ంలో ఎన్నన ఉత్సవాలు జరుపుకోటాన్నకి ప్రవక్త మన్కు 
ఆదేశించార్న్నది ఎపుపడైనా ఆలోచించామా? అబూదావూదు 
(1134), న్నస్తయీ (1556)లోన్న ఈ హదీసును గమన్నంచండిిః 

َمانِْ ُهمْ ـَولَْ اْل َِدينَةَْ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوُلْ َقِدمَْ :َقاَلْ َأَنسْ  َعنْ   فِيِهَمْ َيل َعُبونَْ َيو 
َمانِْ َهَذانِْ َما) :َفَقاَلْ َاِهلِيَّةِْ ِفْ يِهَمْفِْ َنل َعُبْ ُكنَّا َقاُلوا )ال يَو   َرُسوُلْ َفَقاَلْ اْل 
ا ِِبَِمْ أَب َدلَُكمْ  َقد ْ اهللَ إِنْ ) :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ً مَْ ِمن ُهَمْ َخْي  َحى َيو  َض  مَْ اْل   .)ال ِفط رِْ َوَيو 

 అన్స్ బిన్ మాల్నక్ ర్జియలాలహు అనుు ఉలేలఖన్ం 
ప్రకార్ం: ప్రవక్త సల్లలాలహు అలైహి వసల్లం మదీనా వచిిన్పుపడు, 
వారు (సంవత్సర్ంలో) రండు రోజులు ఆటపాటలోల గడుపుకునే 
వారు. ఈ రండు రోజుల్ సంగతేమిట్ట? అన్న ప్రవక్త వారిన్న 
అడిగిన్పుపడు వార్నానరుిః మేము అజ్ఞాన్కాల్ం నుండి ఈ 
రండు రోజులు ఆటపాటలోల గడుపుకునేవాళ్ళము. అపుపడు ప్రవక్త 
చెపాపరుిః "ఆ రండు రోజుల్కు బదులుగా అలాలహ్ మీ కొర్కు 
వాట్టక్ంటే మేలైన్ మరో రండు రోజులు ప్రస్తదించాడు. అవి: 
ఈదుల్ ఫిత్ర్ మరియు ఈదుల్ అజా్హ (అంటే ర్మజ్ఞను ప్ండుగ 
మరియు బక్రీద్ ప్ండుగ).  

2 



 గ్రహించండి సోదరులారా! ఈ రండు ప్ండుగలు వారు 
జరుపుకునే ఉత్సవాల్ క్ంటే మేలైన్వన్న ప్రవక్త సల్లలాలహు అలైహి 
వసల్లం చెపాపరు. అయితే మీలాదున్నబీ గురించి ప్రవక్త ఏమైనా 
చెపాపరా? అందుకే దాన్నన్న ప్రతి సంవత్సర్ం ఉత్సంగా 
జరుపుకోవడం, ఆ దినాన్నక్ంటూ ఓ ప్రతేుక్త్ ఇవాడం ఏ మాత్రం 
ధర్మం కాదు. ఇంతే కాదు ఇస్తలం ధర్మం సంపూర్ణం అయింది 
గనుక్ అందులో అదన్ంగా చేరి్డాన్నకి ఏ అవకాశమూ లేదు. 
చదవండి అలాలహ్ ఆదేశం: 

مَْ] َمل ُتْ ال َيو  ُتْ ِدينَُكمْ  َلُكمْ  َأك  َم  َمتِي َعَلي ُكمْ  َوَأْت   َلُكمُْ َوَرِضيُتْ نِع 
اَلمَْ  {3}اْلائدةْ. [ِديناًْ اإِلس 

]ఈనాడు నేను మీ ధరామన్నన మీ కొర్కు ప్రిపూర్ణం చేశాను. మీపై 
నా అనుగ్రహాన్నన పూరిత చేశాను. మీ కొర్కు ఇస్తలంను మీ ధర్మంగా 
అంగీక్రించాను[. (మాఇద 5: 3). 
 ఈ సపషిమైన్ ఆయత చదివిన్ త్రాాత్ కూడా 
మీలాదున్నబీ చేయాల్నే దృఢ న్మమక్ం మీద ఉనానమంటే ఇక్ 
ఈ క్రంది మూడిట్లల ఏదైనా ఒక్ ప్రమాదంలో ప్డిన్టేలిః 
1. అలాలహ్ ధరామన్నన ప్రిపూర్ణం చేశాడు కాన్న మీలాదున్నబీ 
గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాడు. అందుకే ఈ రోజు మేము 
చేసుతనానము. (అసతగిిరులాలహ్, న్ఊజు బిలాలహ్). 
2. అలాలహ్ దీన్న ఆదేశమిచాిడు కాన్న ప్రవక్త తెలుప్డం లేదా 
చేయడం మర్చిపోయారు. (అసతగిిరులాలహ్, న్ఊజు బిలాలహ్). 
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  3. ప్రవక్త దాన్న గురించి చెపాపరు, లేదా దాన్నన్న చేశారు 
కాన్న సహాబాల్ందరు క్ల్స్ దాన్నన్న త్మ వెన్క్వారికి 
తెలుప్లేదు. వారూ సాయంగా దాన్నన్న పాట్టంచలేదు. (అసతగ్ 
ఫిరులాలహ్, న్ఊజు బిలాలహ్). 
 ర్వాంతైనా విశాాసమున్న ముస్లం ఇలా ఊహించగల్డా? 
3- ఈ రోజులోల స్తమాన్ుంగా 12వ ర్బీఉల్ అవాల్ కే ప్రవక్త 
జన్మదిన్ం అన్న అదే రోజు మీలాదున్నబీ ఉత్సవం జురుపు 
కుంటారు. అయితే 12కే ప్రవక్త మర్ణంచార్న్నది తిరుగులేన్న 
సత్ుం. అయితే మీలాద్ చేసే వారు ప్రవక్త జన్మదిన్ వేడుకోలు 
జరుపుకుంటారా? లేదా త్దిునాలు జరుపుకుంటారా? 
4- ఆ దినాన్నన ప్ండుగరోజుగానే స్తమాన్ు ప్రజలు 
భావిసుతనానరు. అయితే ప్ండుగరోజున్ ఉప్వాసం ఉండటాన్నన 
ప్రవక్త న్నవారించారు. (బుఖారి 1990, ముస్లం 1137). అలాగే జుమా 
రోజు వార్పు ప్ండుగ అందుక్న్న ఆ రోజు ఉప్వాసం కూడా 
న్నవారించడం జరిగింది. చూడండిిః ముసన్నఫ్ ఇబున అబీ షైబా.  
 ఇక్ సోమవార్ం నాట్ట ఉప్వాసం గురించి ప్రవక్తను 
అడిగిన్పుపడు అది నేను జన్నమంచిన్ రోజు అలాగే నాపై తొల్నవహీ 
అవత్రించిన్ రోజు అన్న చెపాపరు. (ముస్లం 1162). అంటే ప్రవక్త 
పుట్టిన్ రోజు సోమవార్ం వచిిన్పుపడలాల ఉప్వాసం ఉడడం 
ప్రవక్త సంప్రదాయం. అయితే ఆ దినాన్నన ప్ండుగగా 
చేసుకోవడాన్నకి ఏమిట్ట బల్మైన్ సబబు?. 
5- మీలాద్ చేయకూడదన్డాన్నకి పై ఆధారాలే కాకుండా 
మరో బల్మైన్ ఆధార్ం ఏమిటంటే క్రైసతవులు క్రస్మస్ డే జరుపు - 
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  కున్నటల మరియు ఇత్రులు త్మ ప్రవక్తల్ లేదా గొప్ప 
వుకుతల్ జన్మదినాలు జరుపుకున్నటల అయిపోతంది. అయితే ప్రవక్త 
సల్లలాలహు అలైహి వసల్లం సాయంగా ఇత్రుల్ పోల్నక్ల్ను 
అవల్ంబించుట నుండి న్నవారించారు. అంతేకాదు, అలా 
పాట్టంచేవారు వారిలోనే క్ల్స్పోతార్న్న కూడా హెచిరించారు. 
చూడండిిః అబూదావూద్ 4031. 
మీలాద్ పై సంక్షిప్తంగా చారిత్రక్ దృషిి: ప్రవక్త సల్లలాలహు 
అలైహి వసల్లం శ్యభకాల్ంలో, సహాబాలు, తాబిఈన్ మరియు 
ఇమాముల్ సదాకలాలోల లేన్న ఈ మీలాద్ ఎపుపడు మరందుకు 
పుట్టింది? అన్న ప్రశన త్లెత్తవచుి, అయితే శ్రదధగా చదవండి: 
అలాలహ్ యొక్క గొప్ప దయతో దిన్దినాన్నకి ఇస్తలం ధర్మం 
పురోగతిన్న చూస్తత ఓర్ాలేన్న ఇస్తలం శత్రువులు ఇస్తలం, మరియు 
ముస్లంల్కు వెుతిరేక్ంగా ఏదో ప్నానగం ప్నునతనే ఉనానరు. 
వాట్టలోన్న ఓ ప్నానగమే ఇలాంట్ట దురాచారాలు.  
 ఉబైదియీున్ అన్న పేరుగాంచిన్ దురామరుులు, దుండగులు 
ప్రవక్త సల్లలాలహు అలైహి వసల్లంవారి సుకుమారత అయిన్ ఫాతిమ 
ర్జియలాలహు అనాు వంశంలో వస్తతర్న్న భ్రమ ప్రజల్కు క్ల్నగేలా 
ఫాతిమీయీున్ అన్న మారు పేరు పెటికొన్న, 362వ హిజ్రీలో 
మిస్ర్ (EGYPT) దేశాన్నన కైవసం చేసుకునానరు. సుమారు 567వ 
సంవత్సర్ం వర్కు వారి ప్రభుత్ాం అక్కడ కొన్స్తగింది. మీలాద్ 
బిద్అత్ వారి కాల్ంలోనే వారి ప్రోదబల్ంతో మొదల్యిుంది. 
వారు బహిర్ంగంగా సహాబాల్ను ప్రతేుక్ంగా అబూ బక్ర్, ఉమర్ 
మరియు ఉస్తమన్ ర్జియలాలహు అనుుంల్ను చెప్పరాన్న విధంగా  
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  దూషించేవారు. 381వ హిజ్రీలో మిస్ర్ లో ఒక్ వుకిత వదు 
ఇమామ్ మాల్నక్ ర్హిమహులాలహ్ గారి మువత్త హదీసు గ్రంథం 
ఉన్నందు వల్ల అత్న్నన విప్రీత్ంగా బాధించి ఊర్ంతా తింపారు. 
ఇంకా ఎన్నన అఘాయితాులు వారు జరిపారు. అయితే ఆ 
కాల్ంలో సరియైన్ ఉల్మాలు క్రువయి పోయారా, వారు 
అలాంట్ట దురాచారాల్కు ఏమీ అడుుగోడగా న్నల్వలేదా అన్న 
ఎవరికైనా అనుమాన్ం రావచుి, అయితే ఆ కాల్ంలోన్న 
ధర్మప్ండితలు ఆ దురాచారాల్ నుండి వారించారు, వాట్టకి 
ఎదురుగా న్నల్బడాురు. కాన్న ప్రభుత్ా ప్ర్ంగా ఈ దురాచారాన్నకి 
సపోరి్ ల్భంచడం వల్ల అది ప్రభల్నపోయింది. ఈ వివరాల్న్ననట్టనీ 
ఈ పాంఫ్లలటలో వ్రాయడాన్నకి సథల్ం సరిపోదు. వివరాలు 
కోరిన్వారు హాఫిజ్ ఇబున క్సీర్ ర్చణ ‘అల్ బిదాయ 
వన్ననహాయ’లో 402వ సంవత్సర్ంలోన్న సంఘటన్లు చదవండి. 
 ఆ త్రాాత్ హిజ్రీ అర్వ శతాబుంలో ఇరాఖ్ లోన్న మూస్ల్ 
అన్న ప్రంత్ంలో అబూ సఈద్ కౌక్బూరీ అన్న రాజు ఈ 
బిద్అత్ ను పున్రార్ంభంచాడు. ఆ రోజు దూబారా ఖరుిల్తో 
ప్రజల్నన ఆక్టికునే ప్రయత్నం చేశాడు.  
 భార్త్ ఖండంలో ముఘల్ ప్రిపాల్న్ కాల్ంలో ఈ 
బిద్అత్ కాళ్ళళ మోపంది.  
 కొందరు మీలాద్ చేయుట ధర్మం అన్న కొన్నన కుంట్ట 
స్తకులు తీసుకొచి ి చూడండి మేము కూడా ఖుర్ఆన్ దాారా 
రుజువు చేస్తతమన్న ప్రజల్నన మోసగిస్తతరు. ర్ండి వాట్ట 
వాసతవిక్త్ను కూడా సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాము.  
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 వారి వదు ఉన్న ఆధారాలోల వారి భ్రమ ప్రకార్ం అతి గొప్ప 
ఆధార్ం ఖుర్ఆన్ యొక్క స్తర్ యూనుస్ లోన్న 58వ ఆయతిః  

[ْ لِْ ُقل  تِهِْ اهللِْ بَِفض  َ َرُحواْ  َفبَِذلَِكْ َوبَِرْح  َيف  ْر ُهوَْ َفل    [ََي َمُعونَْ ِّمم ا َخْي 
“ఇలా తెల్నయజేయండిిః (ప్రజలు) అలాలహ్ యొక్క ఈ 
అనుగ్రహం మరియు ఆయన్ ఈ కారుణుం వల్ల సంబర్ప్డాల్న. 
ఇది వారు కూడబెటే ివాటన్ననట్టక్ంటే ఉత్తమమైన్ది”.  
దీన్న వాుఖాున్ంలో వారు ఇలా అంటారు: అలాలహ్ అనుగ్రహం, 
కారుణుం ల్భంచిన్పుపడు సంతోషప్డాల్న్న ఆదేశించడం 
జరిగింది. అయితే ప్రవక్త మొత్తం విశాాన్నకే కారుణుమూరిత అన్న 
విషయం జగమెరిగిన్దే, అందుకే ఆయన్ జన్మదినాన్ మేము 
సంతోష సభలు ఏరాపట చేస్తతము'.  
  అయితే దీన్న సమాధాన్ం శ్రధుగా చదవండిిః 
1. ఈ ఆయత ఈ రోజు మన్పై అవత్రించలేదు. ఆ నాడు 
ప్రవక్త పై అవత్రించింది. దీన్న అవత్ర్ణ త్రాాత్ ప్రవక్త 10, 11 
సంవత్సరాలు, ఆ త్రాాత్ సహాబాలు వంద సంవత్సరాలు జీవిం- 
చారు. అయితే వారు ఈ ఆయత యొక్క 'ఈ' భావం తెలుసుకో 
లేక్పోయారా? లేదా తెల్నస్కూడా పాట్టంచలేదా?  
2. దీన్నకి ముందు ఉన్న 57వ ఆయతను క్ల్నప చదువుతే కూడా 
వారి భ్రమ తొల్నగిపోతంది. 
 అసలే ప్రవక్త మరియు ఆయన్ సహచరులు ఇంకా 
ఇమాములు మీలాద్ చేయన్పుపడు, ఆధారాల్ పేరిట ఎన్నన 
విషయాలు తెచిినా అవి సరితూగవు. 
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 మహాశయులారా! ఖుర్ఆన్ అవత్రింప్జేస్ంది అలాలహ్ యే. 
దాన్న అర్థభావాల్ను ప్రవక్తకు తెల్నపంది కూడా అలాలహ్ యే. 
(చూడండి స్తర్ ఖియామ 75:19). ఆ త్రాాత్ ప్రవక్త 
సహాబాల్కు తెల్నయజేశారు. సహాబాల్ విశాాస్తన్నన మరియు 
ఆచర్ణను అలాలహ్ ప్రమాణంగా తెల్నపాడు. (చూడండి స్తర్ 
బఖర్ 137 మరియు స్తర్ న్నస్త 115). అందుకు మన్ం 
అజ్ఞాన్ంగా పాట్టసుతన్న దురాచారాల్ను విడనాడడంలోనే మన్కు 
మోక్షం ల్భసుతంది. వాట్టన్న దురాచార్ం అన్న తెలుసుకోకుండా 
వాట్టన్న ధర్మ కారాుల్న్న భావించి, ఇత్రుల్పై అవి రుదుుటకు 
కుంట్ట స్తకుల్ను వెతికి తేవడం అత్ుంత్ పాప్కార్ుం.  
అలాలహ్ మన్ందరికి ఆయన్కు ఇషిమైన్ రీతిలో ప్రవక్త అనుక్ర్ణ 

భాగుం, మరియు అన్నన ర్కాల్ బిద్అత్ (దురాచారా)ల్కు 
దూర్ంగా ఉండే భాగుం ప్రస్తదించుగాక్! అమీన్!! 

 

కూర్పు : ముహమమద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ 

దాఈ మరియు అనువాదకులు 

ఇస్లా మిక్ గై డెన్స్ సెంటర్, జుల్ఫీ, సఊదీ 

గమనిక: 
ఈ పెంఫ్లా ట్ మరియు ఇలెంటి మరిన్ని పెంఫ్లా ట్్, 

పుసత కాలు, చిరుపుసత కాలు ప్ర ెంట్ చేయెంచడాన్నకి లేదా 
పెందడాన్నకి సెంప్ర దెంచెండి  

          +919959959008/+919949455740/+966533458589   
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 మీలాదున్ నబీ ఉత్సవం జరుపుకునేవారితో కూరుచ ండుట 
ప్రశ్న: షేఖ్ గారు! మీలాదున్ నబీ ఉత్సవం బిద్అత్ అని మీరు 
తెలిపారు, అయితే ఈ బిద్అత్ చేస్తూ మస్జిదులో ప్రవక్ూ చరిత్ర 
గురించి ప్రసంగాలు చేసేవారి వద్ద కూరుచండేవారి గురించి ఏమిటి 
ఆదేశం అని షేఖ్ ఇబ్నన ఉసైమీన్ రహిమహులాాహ్ గారిని ప్రశ్నంచడం 
జరిగంది. 
జవాబు:  ఎవరు బిద్అత్ లో పాల్గంటారో వారికి దానికి త్గన 
పాపం క్లుగును. వారి ఆ మీలాద్ ఉత్సవంలో పాల్గనుట ఏ ముస్జాంకి 
త్గదు, జాయెజ్ లేదు. ఎందుక్నగా అది బిద్అత్. ఏ బిద్అత్ 
గురించైతే ప్రవక్ూ సల్ాల్ాహు అలైహి వసల్ాం అది దుర్మారగం 
(మారగభ్రషటత్వం) అని తెలియబరచారో అలాంటి బిద్అత్ లో, వారితో 
కూరుచండుట మనిషి ఎలా ఇషటపడతాడు.  
 (లిఖాఉల్ బాబిల్ మఫ్ తూహ్ 131/17) 
 

ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ 
+966533458589 

  



 మీలాదున్ నబీ ఉత్సవం జరుపుకునే మరియు అది 
జరుపుకోవాలని ఆహ్వానించే వారి ప్టల మన బాధ్యత్ ఏమిటి? 

ప్రశ్న: షేఖ్ గారు! క్ ఖతీబ్ (ప్రసంగీకుడు) గత్ జుమా ఖుతాాలో వారు 
ప్రక్కన ఉనన ర్మషటంలో మీలాద్ జరుపుకోటానికి ప్రయతానలు చేస్తూన్ననరని 
తెలియజేశాడు. అయితే మేము ఆ ర్మషటంలో వల్సదారుల్ం, మా బాధ్యత్ 
ఏమిటి? (అని షేఖ్ ఇబ్నన ఉసైమీన్  గారిని ప్రశ్నంచడం జరిగంది) 
జవాబు:  ఇది సత్యం కాదు, బిద్అత్ అని నీవు సషటపరిచగలిగతే 
చాలా మంచిది. అలాాహ్ ద్య వల్ా మీలాద్ ఉత్సవం బిద్అత్ అని 
నిరూపంచడం చాలా స్తల్భం. ఎలా అనగా నీవు చాలా స్తల్భంగా 
ప్రశ్నంచగలుగుతావు (ప్రశ్నంచి చూడు):  మీలాద్ ఉత్సవం ప్రవక్ూ 
చేశార్మ? ఖలీఫాలు చేశార్మ? సహాబా చేశార్మ? తాబిఈన్ చేశార్మ? 
నలుగురు ఇమాములు చేశార్మ? అత్ను గనక్ ‘అవును’ అంటే, ద్లీల్ 
(ప్రూఫ్, రుజువు) చూపంచమను. చూపంచు ద్లీల్! అత్ను గనక్ 
‘ద్లీల్ లేదు, కాని ప్రజలు చేస్తూంటారు’ అని అంటే, నీవు చెపు: 
ప్రజలు చేసేది ద్లీల్ కాదు. ప్రజలు ఎన్నన బిద్అత్ పనులు చేస్తూన్ననరు, 
వాటికి ఏ ద్లీల్ లేదు. ప్రవక్ూ చేయలేదు, ఖలీఫాలు చేయలేదు, సహాబా 
చేయలేదు, తాబిఈన్ చేయలేదు, ఇమాములు చేయలేదు, అందుకు 
అది క్చిిత్ంగా అధ్రాం, అసత్యం. ఎందుక్ని వారు (అంటే ప్రవక్ూ, 
ఖలీఫాలు, సబాలు...) చేయలేదు, ఇది చేయాల్ని ప్రజల్కు తెలుపలేదు? 
వారికి దాని గురించి తెలియదా? లేక్ వారు గర్మవహంకారంతో 
తిరసకరించార్మ?  ఈ విధ్ంగా నీవు మాటాాడావు, చరిచంచావంటే 
వారిని ఖండంచినటేా.  (లిఖాఉల్ బాబిల్ మఫ్ తూహ్ 210/18) 
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 మీలాద్ ఉత్సవం ప్రవక్త జా్ఞప్కారథం చేయవచ్చచ ? 
 మీలాద్ ఉత్సవం ప్రవక్ూ జాాపకారథం చేస్తూన్ననమని, అందుకు ఇది 
బిద్అత్ కాదు మంచి విషయం అని కంద్రనుకుంటారు, అలాంటి 
వారికి షేఖ్ ఇబ్నన ఉసైమీన్ రహిమహులాాహ్ ఇచిచన జవాబ్న యొక్క 
సార్మంశం మీకు తెలుగులో తెలుపుతున్ననము: 
 న్నయయంగా ఆలోచించండ, మనం ప్రతి రోజు అయిదు సారుా ‘అష్ 
హదు అనన ముహమాద్ర్ రస్తలులాాహ్’ అని ప్రవక్ూను గురుూ 
చేయటేాదా? వుజూ చేస్జన ప్రతీ సారి ప్రవక్ూను గురుూ చేయటేాదా? ప్రతి 
నమాజులో ‘అససలాము అలైక్ అయ్యయహననబియ్యయ వరహాతులాాహి 
వబరకాతుహు అససలాము అలైన్న వఅలా ఇబాదిలాాహిసాసలిహీన్ అష్ 
హదు అలాా ఇలాహ ఇల్ాలాాహు వఅష్ ద్హు అనన ముహమాద్న్ 
అబ్నదహూ వరస్తలుహు’ అని ప్రవక్ూను గురుూ చేయటేాదా? క్కమాటలో 
చెపాల్ంటే ఏ సతాకరయం చేస్జన్న ఇఖాాస్ తో పాటు ముతాబఅ (ప్రవక్ూ 
అనుసరణ) త్పనిసరి, ఇవి రండట్లా ఏ క్కటి లేక్పోయిన్న ఆ 
సతాకరయం అలాాహ్ వద్ద ఆమెదించబడదు. ఇలా క్క రోజులో అనేక్ 
సారుా అల్ హందు లిలాాహ్! మనం ప్రవక్ూను న్నలుక్తో గురుూ 
చేస్తూన్ననము, ఆచరణ పరంగా గురుూ చేస్తూన్ననము, అలాంటపుడు 
సవయం ప్రవక్ూ, సహాబా, తాబిఈన్, ఇమాములు చేయని, ఇంకా 
బిద్అత్ లో పరిగణంచబడే దానిని సంవత్సరంలో క్కసారి 
జరుపుకుంటే ఏమిటి లాభం? లాభమేమీ ఉండదు, పాపమే మహా 
భయంక్రంగా ఉంటుంది. (లిఖాఉల్ బాబిల్ మఫ్ తూహ్ లో ఎన్నన 
సంద్ర్మాలోా ఈ విషయాలు తెలిపారు, 37/12, 66/10, 131/7లో). 
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 మీలాదుననబీ ఉత్సవం జరుపుకోవడం ద్వారా ముస్లలముల 

మధ్య ఐక్యత్ ఏరపడుతంది 
 అలాాహు అక్ార్! ఇది సరియైన మాట కాదు. దీని వల్ా ప్రజలు 
మరింత్ విభజనకు గురి అవుతారు. గురిూంచుకోండ! బిద్అత్ దావర్మ 
ఐక్యత్ ఏరడడం అసాద్యం. మరో ముఖయ విషయం ఏమిటంటే: 
హృద్యాలు క్లుపుటకు, ఐక్యత్కు అలాాహ్ తెలుపని విషయానిన 
క్నుగొననవారై బిద్అత్ ను పుటిటంచిన పాపంలో పడతారు. మన మధ్య 
ఐక్యత్, మన హృద్యాలు పరసపరం క్లిస్జ ఉండుటకై అలాాహ్ ప్రతి 
రోజు ఐదు పూటల్ నమాజు విధిగావించాడు. దానిని మనం అలాాహ్ 
కు ఇషటమైన రీతిలో, ప్రవక్ూ పద్ధతిలో నెరవేర్మచమంటే సరిపోతుంది. 
దాని దావర్మ హృద్యాలోా ఐక్యత్ జనిస్తూంది. (లిఖాఉల్ బాబిల్ మఫ్ 
తూహ్ 37/12, 1/416, 4/2). 
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 మీలాదుననబీ ఉత్సవం ప్రవక్త ప్రరమలో జరుపుకుంటాము 

 మీలాదుననబీ ఉత్సవం ప్రవక్ూ ప్రేమలో జరుపుకుంటాము, ప్రవక్ూ 
ప్రేమ గల్వారే సన్నారగంపై ఉన్ననరు అని అనేవారు చాలా ముఖయమైన ఒ 
విషయం గమనించాలి. ప్రవక్ూ ప్రేమ మనపై విధిగా ఉంది, కేవల్ం 
విధియే కాదు, మన త్లిాద్ండ్రుల్, సంతానం ప్రేమక్ంటే ఎకుకవగా 
ఉండాలి. కాని ప్రవక్ూ ప్రేమ అంటే ప్రవక్ూకు అధిగమించి ముందుకు 
దూస్తకెళ్ళడమా? ఆయన చెపనిది, చేయనిది చేస్జ ప్రేమ అని 
చాటుకోవడమా? కాదు, కాదు, ముమాాటికి కాదు. చద్వండ అలాాహ్ 
ఈ ఆదేశానిన: (ఓ ప్ర వక్తా !) వారికి చెప్పు : ''మీకు నిజంగానే అల్లా హ్  
ప్ట్ా  ప్రర మ ఉంటే మీరు నన్ను అన్నసరించండి. (ఆలి ఇమ్రాన్ 
3:31). అలాాహ్ మరో చోట ఇలా తెలిపాడు: కన్నక అల్లా హ్ న్న 
విశ్వసంచండి. సందేశ్హరుడు, నిరక్షరాస అయిన ఆయన 
ప్ర వకా న్న కూడా విశ్వసంచండి - ఆ ప్ర వకా  అల్లా హ్ న్న మరియు 
ఆయన ఆదేశాలన్న విశ్వసస్తా డు. అతనిు అన్నసరించండి. 
తద్వవరా మీరు సన్మారగ ం పందుతారు. (ఆర్మఫ్ 7:158).  
 మీలాద్ ఉత్సవం జరుపుకునే ఒ సోద్ర్మ! మరో విషయం 
గమనించు: నీవు అబ్న బక్ర్, ఉమర్, ఉసాాన్, అలీ 
మరియ్య సహాబా (రజియలాాహు అనుహం)ల్ క్ంటే ఇంకా తాబిఈన్, 
త్బఎ తాబిఈనా క్ంటే ఎకుకవగా ప్రవక్ూను ప్రేమిసాూవా? నీవు ‘అవును’ 
అంటే నీక్ంటే అబద్ధపుకోరు మరొక్డు లేడు. ‘లేదు’ అంటే, వారు 
చేయనిది నీవు చేయకు, వారు మీలాద్ చేశార్మ? లేదు, ముమాాటికి 
వారు చేయలేదు. ఇది హిజ్రీ న్నల్గవ శతాబదంలో మొద్ల్యిన బిద్అత్. 
ఇంత్క్ంటే ముందుననవారు చేయలేద్ంటే, వారు అజాానులా? లేదా 



వారు తెలిస్జ కూడా చేయలేదా? లేదా వారికి ప్రవక్ూ పటా ప్రేమ 
లేదా? నిజం ఏమిటంటే వారు అజాానులు కారు, తెలిస్జ కూడా 
వయతిరేకించలేదు, వారికి అధిక్మైన ప్రేమ ఉండంది. కాని ప్రవక్ూ 
చేయలేదు, చేయమని చెపలేదు గనక్నే వారు చేయలేదు. అదే మనకు 
కూడా సరిపోయేది అంటే చేయక్పోవడం. (లిఖాఉల్ బాబిల్ మఫ్ 
తూహ్ 131/7, మజూా ఫతావా 7/204). 
 ప్రేమ ఉంది అని మనిషటముననటుా చేయడం ధ్రాం కాదు, అలాాహ్ 
మరియ్య ఆయన ప్రవక్ూ ఇషటముననటుా చేయడమే నిజమైన ప్రేమ. సహీ 
హదీస్తలో వచిచన క్ చినన సంఘటన గమనించండ: క్ 
సంద్రాంలో ప్రవక్ూ వుజూ చేస్తూననపుడు క్రంద్ పడుతునన నీళ్ళను 
సహాబాలు త్మ చేతులోా తీస్తకుంటూ త్మ శరీర్మల్పై తుడుచు- 
కోవడం మొద్లెటాటరు, ప్రవక్ూ ఇది చూస్జ, ఇలా ఎందుకు చేస్తూన్ననరని 
అడగారు, ‘అలాాహ్ మరియ్య ఆయన ప్రవక్ూ ప్రేమలో’ అని వారన్ననరు, 
అపుడు ప్రవక్ూ చెపారు: అలాాహ్ మరియ్య ఆయన ప్రవక్ూ మిమాలిన 
ప్రేమించాల్ని మీరు కోరుతుంటే: అమానతు హకుకదారుల్కు ఇవవండ, 
మాటాాడనపుడు సత్యమే పల్క్ండ, పొరుగువారి పటా ఉత్ూమంగా 
మసలుకోండ. (సహీహా: అలాానీ 2998). ఈ హదీస్తలో మచుచకు 
మూడు విషయాలు తెలుపబడాాయి. సంక్షిపూంగా చెపాల్ంటే ప్రవక్ూ 
చెపనిది, చేయనిది చేయకుండా ఉండడమే నిజమైన ప్రేమ.  
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