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 ة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وبعد.احلمد هلل وحده، والصال
এ যুডগর িুসলিানরা িহাত্রবপডদ পত্রতত হডয়ডে। তাডদরডক চতুত্রদিক 
ত্রদডয় ত্রফতনা ফাসাডদ ত্রিডর মরডেডে এবাং অডনক িুসলিানই মস 
ত্রফতনার সহজ ত্রিকার হডয় যাডে। তাডদর গুনাহ ও অসৎকাজগুডলা 
প্রকাি পাডে। তারা িানুষডক ত্রনভিডয় ত্রনলিজ্জভাডব গুনাডহর ত্রদডক 
আহ্বান করডে। এসব ভয়াবহ কাজ েুব মবত্রি আকাডর হওয়ার 
কারণ হডলা আল্লাহর দীনডক অবজ্ঞা, তাাঁর ত্রনর্িাত্ররত সীিাডরো ও 
িত্রর‘আডতর প্রত্রত অসম্মান এবাং আল্লাহর িত্রর‘আত বাস্তবায়ডন বহু 
িুসলিাডনর অবডহলা, সৎকাডজর আডদি ও অসৎকাডজর ত্রনডষর্ 
মেডক ত্রবরত োকা। আল্লাহর দরবাডর োস তাওবা, তাাঁর আডদি-
ত্রনডষর্ডক সম্মান প্রদিিন, অজ্ঞডলাকডদরডক এসব কাজ মেডক 
ত্রফত্ররডয় আনা ও সত্রিক এক অবকািাডিাডত ত্রনডয় আসা োড়া এসব 
িুত্রসবত ও ত্রফতনা মেডক িুসলিানডদর মরহাই পাওয়ার মকান উপায় 
মনই।   
 কত্রতপয় অসারু্ বযবসায়ী ও অসৎকাডজর দালালচক্র, অবার্ 
মযৌনচার ও অশ্লীলকাজ েত্রড়ডয় মদয়ার িার্ডি বতিিাডন িুসলিানডদর 
িাডে সবডচডয় ভয়াবহ ত্রফতনা সৃত্রি করডে। তারা েুবই ক্ষত্রতকর ও 
িারাত্মক অশ্লীল ত্রকেু পত্রপত্রত্রকা, িযাগাত্রজন ও সািত্রয়কী প্রকাডির 
িার্যডি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূডলর আডদি ত্রনডষডর্র সাডে যুদ্ধ মিাষণা 
করডে। তারা এসব পত্রপত্রত্রকার পাতায় উলঙ্গ ও মযৌনসুড়সুত্রড়িূলক 
অশ্লীল েত্রব োত্রপডয় মযৌনউডেজনা ও নানারকি অনযাডয়র ত্রদডক 
িানুষডক আহ্বান করডে। পত্ররসাংেযাডন মদো মগডে ময, এসব 
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পত্রপত্রত্রকা অপকিি, পাপাচার, মযৌনউডেজনা এবাং আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূডলর হারািকৃত কাডজর প্রচার প্রসার করডে ও এসব কাডজ 
উদু্ধদ্ধ করডে। তাডদর এসব অশ্লীল ও পাপাচার কাডজর ত্রকেু র্রন 
ত্রনম্নরূপ:  
১- পত্রপত্রত্রকা ও িযাগাত্রজডনর কভারপাতায় এবাং ত্রভতডরর পাতায় 
উলঙ্গ  েত্রব োপাডনা।  
২- নারীডক অত্রতসাজসজ্জা কডর সুন্দরভাডব সাত্রজডয় ত্রফতনায় 
প্রডরাত্রচত করা।  
৩- দুশ্চত্ররত্র অশ্লীল কোবাতিা, লজ্জাসম্মান বত্রহভূিত গদয ও পদয 
োপাডনা হয় যা উম্মাহর আেলাকডক ধ্বাংস কডর ত্রদডে।  
৪- ভালবাসার অশ্লীল িিনা, উলঙ্গ নায়ক-নাত্রয়কা, গায়ক-গাত্রয়কার 
েত্রব ও সাংবাদ োপাডনা।  
৫- এসব পত্রপত্রত্রকা প্রকািয মবহায়াপনা, নারীপুরুডষর অবার্ ত্রিলন 
ও পদিার ত্রবর্ানডক উডেদ করডত প্রকাডিয উডি পডড় মলডগডে। 
৬- উলঙ্গ অর্ি-উলঙ্গ মপাষাক পত্ররডেডদর প্রত্রত িু’ত্রিন নারীডদরডক 
উৎসাত্রহত কডর তাডদরডক উলঙ্গপনা, মবহায়াপনা ও পাপাচাডরর 
ত্রদডক ত্রনডয় যাডে।  
৭- এসব পত্রপত্রত্রকা নারী-পুরুডষর গলা জত্রড়ডয় আত্রলঙ্গন ও 
চুম্বনরত েত্রব প্রকাি কডর।  
৮- এসব পত্রপত্রত্রকার মলোডলত্রে ও প্রবন্ধগুডলা যুবক যুবতীর সুপ্ত 
মযৌন বাসনাডক জাত্রগডয় মতাডল, ফডল তারা লালসা, পেভ্রিতা, 
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পাপাচার, অনযায় ও অববর্ মপ্রি ভালবাসায় পত্রতত হডয় ত্রনডজডদরডক 
ধ্বাংডসর ত্রদডক মিডল ত্রদডে।  
 কত যুবক যুবতী ময এসব পত্রপত্রত্রকার কারডণ ভালবাসার 
প্রডরাচনায় পডড় স্বাভাত্রবক জীবন ও র্িি মেডক ত্রবচুযত্রত হডয় মগডে, 
তার মকান ইয়ো মনই।  
 এসব পত্রপত্রত্রকা অডনক িানুডষর ত্রচন্তা মচতনা মেডক 
িত্রর‘আডতর ত্রবত্রর্ত্রবর্ান ও সুস্থ স্বাভাত্রবক মিৌত্রলক সহজাত প্রবৃত্রে 
দূডর সত্ররডয় ত্রনডয় যাডে। এসব পত্রত্রকা িানুডষর বুত্রদ্ধ ও 
ত্রচন্তাডচতনার িডর্য কুপ্রভাব ত্রবস্তার করার কারডণ অডনডকই গুনাহ, 
পাপাচার ও আল্লাহর সীিালঙ্ঘন করডে।  
 আসল কো হডলা এসব পত্রপত্রত্রকার িূল উপাদান হডলা 
নারীর মদহডক পুাঁত্রজ কডর িানুডষর কািভাবডক জাত্রগডয় তুডল 
হারািপন্থায় বযবসা বাত্রণজয করা, আল্লাহর হারািকৃত ত্রবষয়ডক হালাল 
িডন করা, িু’ত্রিন নারীডদর চত্ররত্রহরণ করা, ইসলাত্রি সিাজডক 
পশুডের ত্রদডক মিডল মদয়া মযোডন সৎকাডজর আডদি ও 
অসৎকাডজর ত্রনডষর্ মনই, মনই আল্লাহর সুন্দর, পত্রবত্রতি ও 
ভারসািয িত্রর‘আডতর প্রডয়াগ। বতিিাডন এসব অবস্থা অডনক 
সিাডজই লক্ষয করা যায়, এিনত্রক অবস্থা এিন পযিাডয় মপৌঁডেডে ময, 
সিকাত্রিতা ও নারী পুরুডষর অবার্ মযৌনত্রিলন মযন স্বাভাত্রবক বযাপার 
হডয় দাাঁত্রড়ডয়ডে।  
 এসব পত্রপত্রত্রকার উপডরাডল্লত্রেত কুপ্রভাব ও 
অসৎউডেডিযর কারডণ মসৌদী আরডবর একাডেত্রিক গডবষণা ও 
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ফডতায়া ত্রবষয়ক স্থায়ী কত্রিত্রি এসব পত্রপত্রত্রকার প্রকাি, প্রচার 
প্রসার, বাজারজাতকরণ সম্পডকি ত্রনডমাক্ত ত্রসদ্ধাডন্ত মপৌঁডেডে:  
প্রেিত: এসব পত্রপত্রত্রকা প্রকাি করা হারাি। চাই তা সার্ারণ 
পত্রত্রকা মহাক বা নারীডদর মপািাক পত্ররডেদ সত্রজ্জত আলাদা পত্রত্রকা 
মহাক। যারা এসব কাজ করডব তারা ত্রনডমাক্ত আয়াত অনুযায়ী গুনাহ 
ও অনযাডয় পত্রতত হডব। আল্লাহ বডলন,  
نْيَا  ِِلٌم ِِف ادلُّ

َ
ْم َعَذاٌب أ ِيَن آَمنحوا لَهح ْن تَِشيَع الَْفاِحَشةح ِِف اَّلَّ

َ
ِبُّوَن أ ِيَن ُيح إِنَّ اَّلَّ

وَن  نْتحْم ََل َتْعلَمح
َ
ح َيْعلَمح َوأ  َواْْلِخَرةِ َواَّللَّ

“ত্রনশ্চয় যারা এিা পেন্দ কডর ময, িুত্রিনডদর িডর্য অশ্লীলতা েত্রড়ডয় 
পড়ুক, তাডদর জনয দুত্রনয়া ও আডেরাডত রডয়ডে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 
আর আল্লাহ জাডনন এবাং মতািরা জান না”।  [সূরা : আন্-নূর: ১৯] 
ত্রিতীয়ত: এসব পত্রপত্রত্রকায় প্রকািনা, প্রচার প্রসার, সম্পাদকীয় বা 
সাাংবাত্রদকতা করা বা মযডকান র্রডনর সহডযাত্রগতা করা হারাি, 
অনযায় কাডজ সহডযাত্রগতার িাত্রিল। আল্লাহ বডলডেন,  

َ َشِديدح الْعَِقاِب وَ  َ إِنَّ اَّللَّ وا اَّللَّ ْدَواِن َواتَّقح ثِْم َوالْعح  ََل َتَعاَونحوا لََعَ اْْلِ
“িন্দকিি ও সীিালঙ্ঘডন পরস্পডরর সহডযাত্রগতা কডরা না। আর 
আল্লাহডক ভয় কর। ত্রনশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদাডন কডিার”। [আল-
িাডয়দা: ২] 
তৃতীয়ত: এসব পত্রপত্রত্রকার ত্রবজ্ঞাপন ও প্রচাডরর কাজ করাও 
হারাি। মকননা এসব করা অনযায় কাডজর ত্রদডক দাওয়াত মদয়ার 
িাত্রিল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইত্রহ ওয়াসাল্লাি বডলডেন,  
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نَّ رَُسوَل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، قَاَل: 
َ
ِبي ُهَريَْرَة، أ

َ
َمْن َدََع إيََل ُهًدى، ََكَن »َعْن أ

ْجري 
َ
َن اأْل ْم َشيْئًا، َوَمْن َدََع إيََل هَلُ مي ُجوريهي

ُ
ْن أ يَك مي ُجوري َمْن تَبيَعُه، ََل َينُْقُص َذل

ُ
ثُْل أ مي

ْم َشيْئًا هي ْن آثَامي ثُْل آثَامي َمْن تَبيَعُه، ََل َينُْقُص َذليَك مي ثْمي مي َن اْْلي  «َضاَللٍَة، ََكَن َعلَيْهي مي
আবু হুরায়রা রাত্রদয়াল্লাহু ‘আনহু মেডক বত্রণিত, ত্রতত্রন বডলন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইত্রহ ওয়াসাল্লাি বডলডেন, “ময বযত্রক্ত 
ত্রহদায়াডতর ত্রদডক আহবান জানায় তার জনয মস পডের অনুসারীডদর 
পূরস্কাডরর অনুরূপ পুরস্কার রডয়ডে। এডত তাডদর পুরস্কার মেডক 
ত্রকেুিাত্র িািত্রত হডব না। আর ময বযত্রক্ত মগািরাহীর ত্রদডক আহবান 
জানাডব তার উপর মস পডের অনুসারীডদর মগানাডহর অনুরূপ 
মগানাহ বতিাডব। এডত তাডদর মগানাহসিুহ ত্রকেুিাত্র হালকা হডব 
না”। 1 
চতুেিত: এসব পত্রপত্রত্রকা মবচাডকনা করা ও এর িারা উপাজিন করা 
হারাি। মকউ ইত্রতপূডবি এসব কাজ করডল তাডক তাওবা করডত হডব 
এবাং অনযায়পডে উপাত্রজিত অেি মেডক িুক্ত হডত হডব।  
পঞ্চিত: এসব পত্রপত্রত্রকা ক্রয়ও হারাি। এোড়া এগুডলা ক্রয় করা 
িাডন এসব অনযায় কাজডক উৎসাহ ও সহডযাত্রগতা করা। অতএব 
িুসলিানডক তার বাত্রড়ডত অর্ীনস্তমদরডক এ বযাপাডর সতকি করা 
উত্রচত। মকননা প্রডতযক িুসলিানই দাত্রয়েিীল আর মস তার দাত্রয়ে 
সম্পডকি ত্রকয়ািডতর ত্রদন ত্রজজ্ঞাত্রসত হডব।  

                                                           
1 িুসত্রলি, হাদীস নাং ২৬৭৪।  
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ষষ্ঠত: িু’ত্রিডনর উত্রচত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূডলর অনুগতয ও ত্রফতনা 
ফাসাদ মেডক ত্রবরত োকডত এসব মনাাংরা পত্রপত্রত্রকার ত্রদডক মচাে 
মিডল না তাকাডনা। মকননা িানুষ গুনাহ মেডক িুক্ত নয়। িয়তান 
তাডক মযডকান সিয় মর্াাঁকা ত্রদডত পাডর। মকননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইত্রহ ওয়াসাল্লাি বডলডেন, িয়তান বনী আদডির ত্রিরা 
উপত্রিরায় চলাচল কডর। ইিাি আহিদ রহ. বডলডেন, মকান মকান 
দৃত্রিপাত বযত্রক্তর অন্তডর মরাগ বযাত্রর্ সৃত্রি কডর। অতএব, ময বযত্রক্ত 
এসব পত্রত্রকার সাডে জত্রড়ত আডে তার অন্তর ও জীবন ত্রবনি হডয় 
যাডব এবাং দুত্রনয়া ও আডেরাডত অনেিক ও ত্রবফল কাডজ ত্রনডয়াত্রজত 
োকডব। মকননা অন্তডরর ত্রবশুদ্ধকরণ ও জীবডনর সাংডিার্ন একিাত্র 
আল্লাহ, তাাঁর ইবাদাত বডন্দগী, তাাঁর সিীডপ িুনাজাত, একত্রনষ্ঠার 
সাডে তাাঁর জনয কাজ করা ও তাাঁর ভালবাসায় অন্তরডক পূণি কডর 
রাো ইতযাত্রদর সাডেই সমৃ্পক্ত।  
সপ্তিত: িুসত্রলি িাসকডদর উত্রচত িুসলিানডদরডক এ বযাপাডর 
উপডদি মদয়া, দুত্রনয়া ও আডেরাডতর ক্ষত্রতকর এসব কাজ মেডক 
তাডদরডক ত্রবরত রাো, তামদরডক এসব ক্ষত্রতকর পত্রপত্রত্রকা প্রকাি 
প্রচার মেডক ত্রবরত রাো। এিা আল্লাহ ও তাাঁর দীডনর স্বাডেিই করা 
উত্রচত। আল্লাহ বডলডেন,  

َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ  هح إِنَّ اَّللَّ ح ح َمْن َينُْصح نَّ اَّللَّ َ رِْض  (40) َوَِلَنُْصح
َ
ْم ِِف اْْل نَّاهح ِيَن إِْن َمكَّ اَّلَّ

ِ ََعقَِبةح  نَْكرِ َوَّلِلَّ وِف َوَنَهْوا َعِن الْمح وا بِالَْمْعرح َمرح
َ
ََكةَ َوأ ا الزَّ ََلةَ َوآتَوح وا الصَّ قَامح

َ
أ

ورِ  مح
ح
 اْْل
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“আর আল্লাহ অবিযই তাডক সাহাযয কডরন, ময তাডক সাহাযয কডর। 
ত্রনশ্চয় আল্লাহ িত্রক্তিান, পরাক্রিিালী। তারা এিন যাডদরডক আত্রি 
যিীডন ক্ষিতা দান করডল তারা সালাত কাডয়ি করডব, যাকাত মদডব 
এবাং সৎকাডজর আডদি মদডব ও অসৎকাজ মেডক ত্রনডষর্ করডব; 
আর সব কাডজর পত্ররণাি আল্লাহরই অত্রর্কাডর”। [সূরা : আল-হাজ্জ: 
৪০-৪১] 
 সব প্রিাংসা আল্লাহর, দরুদ ও সালাি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইত্রহ ওয়াসাল্লাি, তাাঁর পত্ররবার পত্ররজন ও সাহাবীগডনর উপর 
বত্রষিত মহাক।  

ফডতায়ার সূত্র: একাডেত্রিক গডবষণা ও ফডতায়া ত্রবষয়ক স্থায়ী 

কত্রিত্রি। সদসয: সাত্রলহ ইবন ফাওযান, আবু যাডয়দ বকর ইবন 
আবু্দল্লাহ, আবু্দল্লাহ ইবন আবু্দর রহিান আল-গাদইয়ান।  
প্রর্ান, আবু্দল আত্রজজ ইবন আবু্দল্লাহ ইবন িুহাম্মদ আডল আি-
িাইে।   
    

 
 
        


