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ভালপ াৱা দিৱস সম্পপকে ছ ৌদি আৰবৰ
সপবোচ্চ ওলামা দৰষিৰ ফপ াৱা
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي
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فتوى اللجنة ادلائمة يف عيد احلب

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد


ترجمة :رفيق االسالم بن حبيب الرحمن

2

بسم هللا الرحمن الرحيم
ভালপ াৱা দিৱস সম্পপকে ছ ৌদি আৰবৰ সপবোচ্চ ওলামা দৰষিৰ ফপ াৱা
(ফপ াৱা নং ২১২০৩

াদৰখঃ ২৩-১১- ১৪২০ দি.)

ফপ াৱাপটা সপবোচ্চ ওলামা দৰষপি দবপেষণৰ দ

এই দসদ্ধান্ত গ্ৰিণ কদৰপ

ছে, ছকাৰআন ু ন্নািৰ স্পষ্ট প্ৰমাণাদিৰ দ্বাৰা এই কথা অকাটযভাপৱ প্ৰমাদণ ছে,
ই লাম
দবষয়

ঈি বা উৎসৱৰ দিন ছকৱল িু টা।
একম । ই লাপম স্বীকৃদ

ালাপফ পলিীনসকপলও এই

দিয়া ঈি িু টাৰ এটা হিপ ঈিু ল দফ ৰ

আৰু আনপটা হিপ ঈিু ল আজিা বা ছকাৰবানীৰ ঈি। উপেদখ
বাদিপৰ আন দেমান ঈি বা উৎসৱ আপ , ছসয়া ছকাপনা বযদিৰ লগ
িওঁক, অথবা ছকাপনা ছগাষ্ঠীৰ লগ

ঈি িু টাৰ
সম্পৃ ি

সম্পৃ ি িওঁক, নাইবা ছকাপনা ঘটনাৰ

লগপ ই সম্পৃ ি িওঁক, ছসইপটা দবিআ । মু লমানসকপল ছসইপটা ালন কৰা
বা

ালন কদৰবলল ছকাৱা হবধ নিয় আৰু এই উ লপে আনন্দ প্ৰকাশ কৰা

বা এই দবষপয় দকবা প্ৰিান কদৰ সিায় কৰাও দনপষধ। দকয়পনা এই ধৰনৰ কাম
আোি

া'আলাৰ সীমালঙ্ঘনৰ বাদিপৰ আন এপকা নিয়। আৰু দে বযদি

আোিৰ সীমা লঙ্ঘন কদৰব দস দনজৰ ও ৰ

অ যাচাৰ কদৰব। এই ধৰণৰ

কালচাৰ দবধমেীসকলৰ

গ্ৰিণ

অনু সৰণ

দিচাপ

কৰা

ি’ছল অ ৰাধ

আৰু মাৰাত্বক ি’ব। কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা দসিঁ ৰ সািৃ শয া গ্ৰিণ কৰা আৰু
দসিঁ ক এক ধৰণৰ বন্ধু দিচাপ

গ্ৰিণ কৰা ি’ব।

অথচ আোি

াআলাই মুদমনসকলক ইয়াৰ ৰা বাৰণ কদৰপ । ৰা ু লুোি চাোেহু আলাইদি
অ াোপম হকপ ,

))((من تشبه بقوم فهو منهم
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“দে বযদি আন ছকাপনা সম্প্ৰিায়ৰ সািৃ শয া অৱলম্বন কদৰপল দস দসিঁ ৰ
িলভুি বুদল গণয ি’ব”।
ভালপ াৱা দিৱস ালন কৰাপটাও এই দনপষধাজ্ঞাৰ অন্তভভ েি। দকয়পনা এইপটা
খৃষ্টানসকলৰ উৎসৱ। দেজন মু দলপম আোি আৰু

ৰকালৰ প্ৰদ

দবশ্বাস

স্থা ন কপৰ াৰ বাপব এই কাম কৰা বা এই দিন কাপৰাবাক ফুল প্ৰিান কৰা
অথবা আন ছকাপনা উ িাৰ দিয়া হবধ নিয়। বৰং াৰ ক েবয ি’ল আোি আৰু
ছ ওঁৰ ৰা ু লৰ হুকুম (আপিশ)

ালন কৰা আৰু আোিৰ শাদি আৰু গেব

নাদেল ছিাৱা এপন কামৰ ৰা দনপজ িভ লৰ থকা আৰু আনপকা িভ লৰ
এপ পক এই দিৱসক ছকন্দ্ৰ কদৰ
প্ৰস্তু

ৰখা।

ানািাৰ কৰা, ক্ৰয়-দবক্ৰয় কৰা, দকবা বস্তু

কৰা বা উ প ৌকন দিয়া, দচদি- ত্ৰ প্ৰিান কৰা আৰু প্ৰচাৰ- ত্ৰ দবলাই

দিয়া সকপলা অলবধ। এই ধৰণৰ কামৰ দ্বাৰা আোি আৰু ছ ওঁৰ ৰা ু লৰ
নাফৰমাদন কৰা িয়। আোি

া'আলাই হকপ ,

ۡ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َّ َ ِ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ
ُ َّ
اونوا َع ٱ رۡلث رم َوٱل ُع ۡد َو رن َوٱتقوا
ب وٱتلقوى ول تع
وتعاونوا َع ٱل ر ر
َ ۡ ُ َ َ َّ َّ َ َّ
)2: (املائدة٢ اب
ق
ٱلل إرن ٱلل شدريد ٱلعر ر

অথেঃ “ছ ামাপলাপক সৎকমে আৰু াক্বৱাৰ ছেত্ৰ
অসৎকমে আৰু গুনািৰ কাম
দনশ্চয় আোি শাদি প্ৰিান

ৰস্পপৰ সিপোগ কদৰবা।

সিপোগ নকদৰবা। আৰু আোিক ভয় কৰা।
অদ

কপিাৰ”।

( ু ৰা আল-মাদয়িািঃ ২)
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