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ൈശഖ് മുഹmദ്
uൈതമീൻ (റഹി..)

സവ്ാലിഹ്

aല്

േചാദയ്ം: ഈ aടുt കാലt് വാെലന്ൈറന്
ദിനം വളെര വയ്ാപകമായിരിkുnു. ര്പേതയ്കിcും
വിദയ്ാ
ര്tി
വിദയ്ാര്tിനികളില്.
iെതാരു
ര്കിസ്തയ്ന് ആേഘാഷ ദിവസമാണ്. aവര് ചുവn
വസ്ര്ത
ളും ചുവn പാദരkകളും ധരിkുകയും,
ചുവn
പുഷ്പ ല്
ൈകമാററ്ം
െചyുകയും
െചyുnു.
itരം
ആേഘാഷ െളkുറിcുll
വിധിെയnാണ്? itരം കാരയ് േളാട് മുsിംകള്
enു നിലപാട് സ ീകരിkണെമnാണ് താ ളുെട
uപേദശം?
utരം: വിവിധ കാരണ ള് െകാണ്ട് വാെല
ന്ൈറന് ദിനം ആചരിkുnത് aനുവദിനീയമലല്.
1) aത് ശരീatില് oരു aടിsാനവും iലല്ാt
പുതു നിര്മിതമായ ആേഘാഷമാണ്.
2) ര്പവാചകന്െറ സcരിതരായ പിന്ഗാമികളുെട
(aവരില് aലല്ാഹുവിന്െറ തൃപ്തിയുണ്ടാവെ )
മുsിംകേളാടുll നിര്േdശ ള്k് eതിരായിtീ
രുn itരം കാരയ്
ളില് ജന ളുെട മനsും
ഹൃദയവും വയ്ാര്പ്’തമാവുnത് െകാണ്ട് aതുമായി
ബnെp ആ ചാര
ളിേലാ തീററ്, കുടി, വസ്ര്തം,
സmാന ള് ൈകമാറുക തുട ിയ കാരയ് ളിേലാ
aതുമായി ബnെp മററ്് ഏെത ിലും കാരയ്
ളിേലാ മുsിംകള് സഹകരി kുnത് aനുവധിനീ
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യമലല്. oരു മുsിം aവന്െറ മതെtkുറിc്
aഭിമാനേബാധമുllവനാവണം. eലല്ാവരും uണ്ടാ
kുn a ഹാസ െള പിന്പററ്ാന് മാര്തം ദുര്bല
സ ഭാവtിന്െറ uടമയുമാവരുത്. ര്ദ്’ശയ്വും aര്ദ്’ശയ്
വുമായ eലല്ാ icകളില് നിnും aലല്ാഹു
മുsിംകെള സംരkിkെ .
(ഫത്വ) 2
ൈശഖ് abുലല്ാഹ് ബിന്
റഹ്മാന് aല് ജി്രബീൻ

abുല്

േചാദയ്ം:
നmുെട
ആണ്കു ികള്kിടയിലും,
െപണ്കു ികള്kിടയിലും 'സ്േനഹtിന്െറ utവം'
enറി യെpടുn 'വാെലന്ൈറന്സ് േഡ' വളെര
വയ്ാപക മയി ആചരിkെpടുnതായിkാണുnു.
'വാെലന്ൈറ ന്' en നാമം ര്കിസ്തയ്ാനികള്
ആരാധിkുn oരു പുണയ് പുരുഷന്േറതാണ്. eലല്ാ
െഫര്ബുവരി
14നും
ആണ്
iതു
ആേഘാഷിkെpടുnത്.
ഈ
ദിവസം
aവര്
സmാന ളും
ചുവn
േറാസാപുഷ്പ ളും
ൈകമാററ്ം െചyുകയും ചുവn വസ്ര്ത ള് aണി
യുകയും െചyുnു. ഈ ദിനം ആേഘാഷിkുnതി
ന്െറ വിധിെയn്?
utരം: ആദയ്മായി, itരം പുതു നിര്മിത ut
വ ള് ആേഘാഷിkുnതു aനുവധിനീയമലല്, കാര
ണം ശരീatില് യാെതാരു aടിsാനവും iലല്ാt
പുതു നിര്മിതിയാണത്. ആയിഷാ(റ)യില് നിnും
നിേവദനം െചയ്ത ഹദീസില് ര്പവാചകന് (സ)
പറ ു. 'നmുെട ഈ കാരയ്tില് (isാമില്)
നmുേടതലല്ാt ഏെതാnും പുതുതായി ആെര ിലും
നിര്മിcാല് aത് തllെpേടണ്ടതാണ്. aതായത്
aത് നിര്mിc ആളിേലk് തെn aത് മടkെpടും.
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രണ്ടാമതായി iതു aവിശ ാസികെള aനുകരി
kുnതിലും
aവേരാടു
സാര്ദ്’ശയ്മാവുnതിലും,
aവര്
ആരാധിkുnതിെന
ആരാധിkുnതിനും
aവരുെട ആേഘാഷ, utവ ദിന െള ബഹുമാനി
kുnതിലും, aവരുെട മതകര്m െള aനുകരി
kുnതിനും iടയാkുnു. കാരണം. ഹദീസ് പറയു
nത് 'ആെര ിലും oരു ജനതെയ പിന്പററ്ിയാല്
aവന് aവരില് െപ വനായി.' enാണ്.
മൂnാമതായി, ആേഘാഷേവളയിലുll പാര് ി കൂടല്,
വിേനാദ ള്, കളികള്, പാ ്, മയ്ൂസിക്, ബഹുമാന
മിലല്യ്മ, സ യം ര്പദര്ശനം, സ്ര്തീയും aനയ് പുരുഷ
നും onിcാവല്, iവെയലല്ാം നിഷിdവും aധാര്മി
കതയിേലk് നയിkുnവയുമാണ്. aതു െകാണ്ട്
aവ െവറും വിേനാദtിനും വിര്ശമtിനും േവണ്ടി
യുllതാണ് en് നയ്ായീകരിkാന് ര്ശമിk രുത്.
സ യം സൂk്മത പാലിkുn ഏെതാരു വയ്kിയും
കുററ് ളില് നിnും aതിേലk് നയിkുnവയില്
നിnും വി ു നില്kണ്ടതാണ്.
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