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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাহীম 

প্রশ্ন: শ্রলেয় শাইখ মুহাম্মাি ইবন সাল হ আ -উসাইমীন (হাদফযাহুল্লাহ) 

আসসা ামু আ াইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাদহ ওয়াবারাকাতুহু। সাম্প্রদতক সমলয় ‘ভাল াবাসা দিবস’ উিযাপন অলনলকর 

(দবলশষ কলর ছাত্রীলির) মালে ছদিলয় পলিলছ, যা দিষ্টানলির একদি উৎসব। তখন প্রলতেলকর বস্ত্র হয় সমূ্পর্ে 

 া  রলের মপাশাক-জুতা সবই আর তারা পরস্পলরর দনকি  া  ফু  দবদনময় কলর।  

শ্রলেয় শাইলখর দনকি এ-জাতীয় উৎসব উিযাপন করার দবধান বর্েনা করার জনে অনুলরাধ রই । তাছািা এরূপ 

দবষলয় মুসদ মলির প্রদত আপনালির দিক-দনলিেশনা কী? আল্লাহ আপনালির দহফাযত ও রক্ষা করুন॥ 

উত্তর: 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাহীম 

ওয়া ‘আ াইকুমুস সা াম ওয়ারাহমাতুল্লাদহ ওয়াবারাকাতুহু।  

কলয়কদি কারলর্ ‘ভাল াবাসা দিবস’ উিযাপন জালয়য নয়: 

প্রথমত: এদি একদি নব-উদ্ভাদবত দবি‘আতী দিবস, শরী‘আলত যার মকালনা দভদত্ত মনই। 

দিতীয়ত: এদি অননদতক-লপ্রম পদরর্দতর দিলক মানুষলক ধাদবত কলর।  

তৃতীয়ত: এর কারলর্ সা ালফ সাল হীলনর পথ-পেদতর দবলরাধী এরূপ অথেহীন বালজ কালজ মানুলষর মন-মগজ 

বেস্ত করার প্রবর্তা ততদর হয়। 

তাই এদিলন দিবস উিযাপলনর মকালনা দকছু প্রকাশ করা কখনও তবধ নয়; চাই তা খািে-পানীয় গ্রহর্, মপাশাক-

আশাক পদরধান, পরস্পর উপহার দবদনময় দকিংবা অনে দকছুর মাধেলমই মহাক না মকন। 

আর প্রলতেক মুসদ লমর উদচৎ দনজ িীন দনলয় গদবেত হওয়া এবিং অনুকরর্দপ্রয় না হওয়া। মকউ করলত মিখল  

মসও করলব, মকউ আহ্বান করল ই তালত সািা দিলব, এমনদি মযন না হয়।  

আল্লাহর দনকি মিা‘আ কদর, দতদন মযন প্রলতেক মুসদ মলক প্রকাশে-অপ্রকাশে যাবতীয় দফতনা মথলক দহফাযত 

কলরন। আর আমালিরলক দতদন তাাঁর অদভভাবকত্ব ও তাওফীক প্রিান কলর ধনে কলরন। 

 

দ লখলছন: মুহাম্মাি ইবন সাল হ আ -উসাইমীন 

৫/১১/১৪২০ দহ. 
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