ভালবাসা দিবস সম্পর্কে সসৌদি আরর্বর সর্বে াচ্চ
ওলামা পদরষর্ির ফর্ ায়া
فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب

المُفتي  :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

ترجمة :أختر الزمان محمد سليمان

ফত োয়ো নং ২১২০৩ োরিখঃ ২৩-১১- ১৪২০ রি
ফত োওয়োটি সত্বোচ্চ ওলোমো পরিষতে র্তেষতেি পি এই মতমব রসদ্ধোন্ত গৃরি িতয়তে যে,
কুিআন সুন্নোিি স্পষ্ট প্রমোেোরে দ্বোিো এ কথো অকোট্যভোত্ প্রমোরে যে, ইসলোতম ঈে ্ো
উৎসত্ি রেন মোত্র েু'টি। সোলোতফ সোতলিীনগেও এ র্ষতয় একম িতয়তেন। ইসলোতম স্বীকৃ
ঈে েুটিি একটি িল ঈেুল রফ ি, অপিটি িল ঈেুল আজিো ্ো কুি্োরনি ঈে। উরিরখ
ঈে েু'টি ্য ী ে ঈে ্ো উৎস্ আতে, যিোক নো ো যকোন ্যরিি সোতথ সম্পৃি, ্ো
যকোন যগোষ্ঠীি সোতথ সম্পৃি, ্ো যকোন ঘট্নোি সোতথ সম্পৃি, ো র্েআ । মুসলমোনতেি ো
পোলন কিো ্ো পোলন কিত ্লো ব্ধ নয় এ্ং এ উপলতে আনন্দ প্রকোশ কিো ও এ
্যোপোতি রকেু রেতয় সোিোেয কিোও রনতষধ। যকননো এ ধিতনি কোজ আিোি ো'আলোি সীমো
লঙ্ঘন ব্ অনয রকেু িত্ নো। আি যে ্যরি আিোিি সীমো লঙ্ঘন কিত্ যস রনতজি উপি
অ যোচোি কিত্। এ ধিতনি কোলচোি র্ধমীতেি অনুসিতনি কতে গ্রিে কিো িতল অপিোধ
আতিো মোিোত্বক িত্। কোিে এি মোধযতম োতেি সেৃশয ো গ্রিে কিো এ্ং োতেিতক এক
ধিতনি ্ন্ধু ্োনোতনো িয়। অথচ আিোি োআলো মুরমনতেিতক এ যথতক ্োিে কতিতেন।
িোসূলিু োি সোিোিিু আলোইরি ওয়োসোিোম ইিশোে কতিন,  من تشبه بقوم فهو منهمযে ্যরি
যকোতনো সম্প্রেোতয়ি সোতথ সোেৃশয ো অ্লম্বন কিল যস োতেি েলভু ি ্তল গেয। ভোল্োসো
রে্স পোলন কিোও এ রনতষতধি অন্তভুব ি। যকননো এটি খৃষ্টোনতেি উৎস্। যে মুসলমোন
আিোি এ্ং পিকোতলি প্রর র্শ্বোস িোতখ োি জনয এ কোজ কিো যেয়ো ্ো এই রেতন কোউতক
ফু ল ্ো অনযতকোতনো উপিোি যেয়ো ব্ধ নয়। ্িং োি ক ব ্য িল আিোি এ্ং োি িোসূতলি
িুকুম পোলন কিো এ্ং আিোিি শোরি ও গে্ আতস এমন কোজ যথতক রনতজ েূতি থোকো ও
অনযতেি েূতি িোখো।
অ এ্ এ রে্সতক যকন্দ্র কতি পোনোিোি কিো, ক্রয়-র্ক্রয় কিো, যকোন রকেু প্রস্তু কিো ্ো
উপত ৌকন যেয়ো, রচঠি-পত্র চোলোচোরল কিো ও প্রচোি-পত্র র্রল কিো অব্ধ। এ সমি কোতজি
মোধযতম আিোি ও োাঁি িোসূতলি নোফিমোরন কিো িয়। আিোি ো'আলো ্তলন,
2علَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى َولَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَا ْلعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ا ْلعِقَابِ) المائدة
َ (وَ َتعَاوَنُوا
ফর্ ায়াটি যারা স যায়ন কর্রর্েন :
সসৌদি আরর্বর গর্বষণা ও ফর্ ায়া প্রিান দবষয়ক স্থায়ী কদমটির সেয়ারমযান ও সিসযবৃন্দ:
আব্দুল আদযয দবন আব্দুল্লাহ দবন মুহাম্মাি আর্ল সেখ
২.সিসয: সার্লহ দবন ফাওজান আল-ফাওজান
সিসয: আব্দুল্লাহ দবন আব্দুর রহমান আল-গিইয়ান
৪. সিসয: বকর দবন আব্দুল্লাহ আবু জার্য়ি

