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ब ःम ल हरहमािनरह म                   

 
शु  अ यन्त क णामय,परम दयाल ुअ लाहको नामबाट। 

                     
          א 

،א،
א  אא

  ،Wא

  

     स पुण ूशसंा र गुण-गाण अ लाह को लागी हो जुन यस 
संसार को पालनकता हो। र,हामी उसै संग मायाचना गछ । र, 
हामी अ लाह ितर आ नो मनह को  पापह बाट शरण पछ । 
जस लाई अ लाहले हदायत(िसधामाग) दएको हो,उनीलाई कोह  
प भषट गरन स दैन। र, हामी यो पनी सा ी द न छ  क 
स य ईशवर माऽ एउटा अ लाह हो। र ऊसको कोह  पनी साझी 
छैन। र, हामी यो पनी सा ी द न छ  क  मुह मद अ लाहको 
सेवक र द  हन। ऊनी रु ु ् , उनका साथीह  ,पर वारह  माथी धेरै 
धेरै शान्ती होस।   

 
 

      सबै वष 14 फरवर को पूरै व मा वढ  धुमधामले 
वेलेंटाईन्स डे मनाईन्छ तर यस पवको वाःत वकता के हो? र 
एउटा मु ःलम य लाई यो पवमा भाग िलने कःतो हो? यस 
लेखमा यसैको स ी छ कनभने एउटा मु ःलम आ नो घमको 



 3

वषयमा कसर  सावधान रहछ  र यःतो कायह मा न पड  जुन 
उसको धमकोलािग घातक िस  हन्छ।ु                       

          यसको इितहािसक पृ  भूिम यो हो क संत 
वेलेंटाइन तेॐो शता द  ईःवीको अन्तमा मानी राजा कलाड स 
को शासन अधीन िथऐ। कसै अव ाको कारण राजाले सन्तलाई 
जेलमा बन्द गरे। जेलमा जेलको एउटा चौक दारको छोर सँग 
यसको जान पहचान भऐ। र यो सन्त उनीमािथ मो हत () 
भऐ। यहाँस म क यो छोर ले ईसाई घम ःवीकार गरे र उनी 
सँग यसको 46 रँतेदारह  () पिन ईसाई भऐ। यो छोर  
एउटा रातो गुलाबको फूल िलएर यस सँग िमलनेकोलािग 
आउँदैिथइन ्। जब राजालाई यसको यो मामला हेरे  उसलाई 
फाँसी दनको आदेश जार  गरे। सन्तलाई जब यो थाहा भये 
उनीले सोचनु भयो क ितनका जीवनको अ न्तम समय आ ना 
ूेिमकाको सँग बीते। ऊले उसलाई एउटा काड पठाऐ । जस मा 
यो िलखेका िथऐ। (शु हृदय वेलेंटाईनको मध्येबाट) फे र ऊलाई 
14 फरवर  270 ई.मा फाँसी दऐ। यसपिछ यूरपको धेरै 
गाँवह मा सबै वष यस दनमा छोराह बाट छोर ह ितर यो काड 
पठाउने पर परा चिल आइरहेको छ। एउटा समय कालको प ात 
पादर ह ले यसलाई यस परकारले बदल दये। (सन्त 
वेलेन्टानको मध्येबाट) उनीह ले यःतो सन्त वेलेन्टाइन र 
यसको ूेिमकाको ूेमलाई सदा जी वत राखनकोलािग गरे।    

    

           आज स पूण संसारमा यस दनमा युवाह  र 
यु तीह ले ठलो हष र उ लासले मनाउन्छन। योू  अवःथा 
वेलेन्टाइन काड भे जन्छन। वशेष पले रातो गुलाबको्  फूल पेश 
ग रन्छन। वेलेन्टाइन्  को बधाई द न्छन। र अ् नेक ूकारको 
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उपह ह  यादगरकोलािग दन्छन। यस ूकार यो योहार यवुस ्
छोराह  र छोर ह को बीच बे-हयाई, अशलीलता र दराचार ु
फैलाने र उनीह लाई ूो साहन दनको माध्यम बन्छन।        

 

           दभा यले मु ःलम समाज पिन यसबाट सुर त ु
छैन। जबके यो मानीह को एउटा मूित पजून-ौ ा हो। यसमा 
अ लाहको छोड़े र एउटा मूितको पूजा हो। जसलाई ितनीह को 
न जक ूेमको देवता समझीन्छन।् यसलाई पिछको ईसाईह ले 
आ नो घमको िभऽ सन्त वेलेन्टाइनमा चःपां गरे र एउटा 
धािमक पवको पमा मनाउने आर भ गरेकोछन।्             

 

          अतः कस ै मुसलमानकोलािग यसलाई मनाउने, 
अथवा कसैलाई बधाई दने,या वेलेन्टाईन काड पठाउने। या 
उपहार आ द भेंट गन,् र यसमा कसै ूकारको सहयोग गरने 
अवैध र पाप हो। कनभने इःलामसँग यसको को ह सबंंध छैन। 
तर यो ईसाईह को योहारह  र र ितह  मध्ये हनु ।् र 
इःलामले आ ना अनुसणकतह लाई अन्य धमह को र ितह लाई 
आफनाउनोबाट स तले रोकेकोछ। अ लाहको शऽुह को 
अनु पबाट सावधान गद पैग बर स ल लाह अलै ह व स लम ु
ले या या गरेको छ।                                   

(जसले कसै जात को मशुाबहत (अनु पता) आ नाउनु भये यो 
उनी मध्ये हन।ु ् )                                       

हा फज़ इ ने कसीर र हमह लह भन्दैछन।ु ्  

    ( यस हद सबाट यो थाह पाए क ना ःतकह को कथन, 
कम, यौहार, उपासनाह  र यस बाहेक अन्य यो कुराह  जस 
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बाट हाॆो शर अत (धम)ले हाॆोलािग बैध धो षत गरेको छैन। 
यसमा उनीह को मुशाबहत (एक पता) अपनाउने मािथ धमक  
दएको छ। र स तीको साथ यसबाट रोकेको छ।...) (तफसीर 
इ ने कसीर 1।328) 

       तथा अमी ल-मोिमनीन फा क र ज़य लाह अन्हको ु
कथन हो। 

     ( अजिमय  (गैर-अरब) को भाषा न िसख , र 
मुश रकह को योहारको दन उनीह को िगजाःघरह मा 
उनीह को उपासनामा न जाऔ।ं कनभने उनीमािथ (अ लाहको) 
बोध उत रन् । (सुनन बैहक  9/392) 

अ लामा इ ने तैिम याको भनाई हो। 

               उमर र ज़य लाह अन्ह लेु ु  उनीह का भषा 
सीखनेबाट  र उनका योहारको दन उनका िगजा-घरमा माऽ 
उनको न जक जानेबाट रोकनु भएको छ। तर फे र उनका के ह 
कायकमह लाई गनकोलािग के हकम होु ? र कुन कायको िभऽ 
उनका समानता-मवाफकत- गन भाषाको िभऽ समानता गनबाट 
अिधक गंभीर छैन? अथवा उनको कुन ै योहारमा के ह कायकम 
गन, उनको योहारको दन  उनको न जक जान अिधक भयंकर 
अ के ह छैन? र जब उनको योहारको दन उनका कायको 
कारण उनीमािथ (अ लाहको) बोध उत रन्छ। तर जुन य  
उनीह  जःतै काय गछन भने्  के उनीह  यस ूकोपबाट पी ड़त 
हंदैनु ? 

तथा उमर बन ख ाब र ज़य लाह अन्हले भनेको छ।ु ु  
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( अ लाहको शऽुह को योहाह बाट दर बस ।ू ) (सनुन बैहक़  9।392) 

अ लामा इ ने तैिम याको भनाई हो। 

       ( के उमर र ज़ य ला अन्हका कथन अ लाहको ु
शऽुह बाट उनीह का योहारमा मलुाकात गन र उनीह कासाथ 
िमलेर बैठनबाट रोकेको छैन? त फे र यस य को के हाल 
हन्छ जुन यो योहारलाई मनाउनेछनु ?् 
(इ ज़ाउ रसराितल-मःुतक म 9।458) 

अ लामा इ ने कैिय म र हमह लाहको भनाई छ।ु  

                ( कुृको विश  शआईर (र ितह  र तौर 
तर कह )को बधाई दन सव सहमित हराम (वैध) हो।, उदाहरण 
ःव प  उनीह का योहारह  अथवा ोतको दन बधाई दने, र 
यो  भन्ने कः तपाईको योहार शुभ हो, अथवा यस योहारको 
शुभकामनह  आ द, र यःतो भन्ने य  कुृ (अधम ) बाट 
सुर त त हो। तर यो पिन हराम वःतुह मध्ये हो। र यो 
सलीबको स दा गनको बधाई दने जःतै हो।  यो अ लाहको 
न जक शराब खाने, क ल गन, यिभचार गन इ याद  बधाई 
दनेभन्दा अिधक पाप र अ लाहको बोधका कारण हो। यसगै र 
के ह मानवह को न जक धमकोकु कुन ै मह व छैन भने उनी 
यःतो िघनावना र घृ णत  कायह  गछन। जसले कसै य को ्
कसै अव ा, अथवा बदअत , या कुृको बधाई द न्छ यो 
अ लाह तआलाको  कठोर बोध र ूकोपबाट पी णतहन् ।ु  

(अहकाम अहिल ज़ मह 1।205-206) 
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           का फरह को धािमक योहारह को बधाई दन 
हराम हो। 

            कनभने यःतो गन कुृको शआईरको ःवीकृित र 
यसमािथ ूसन्नताको ूतीक हो।  तथा वेलेंटाईन्स-डे मनाउने 
बाट दराचारु , अ ीलता र बेहयाई फलदैछन। जनु अ लाहको ्
न जक एउटा ठलोू  पाप हो। अ लाह तआलाको भनाई हो।  
ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي }

19النور}ِخَرِة َواللَُّه َيْعَلُم َوَأنُتْم َلا َتْعَلُموَن الدُّْنَيا َواْلآ  
         ईमान याउनेह बीच अशलीलता फैिलयोस भनी चाहना ्
राखने य ह कालिग लोक तथा परलोक दवैमा दखदायी ु ु
यातना रहेको छ। अ लाह जान्दछन तर ितमीह  चा हँ जान्दैनौ। ्
(सरूह अन्नुर -19) 
 
       यस आयतमा सब ैयःतो य कोलािग गंिभर वईद र 
भयानक धमक  छ जनु मु ःलम समाजमा अशलीलतालाई 
फैलाउने इ छुक हो। तर फे र यो य को हाल के हन्छ जो ु
समपुण अशलीलता फैलाउन छन। र यसको िनर क र ्
अिभभावक हन।ु ्  
               वतमान समयको धम-शा ह  र ािनह ले 
यसको हराम र िनषेध हनेको फ वा दयेको छ। र ु
मुःलमानह को यसबाट दर रहने र बचनेको सुझाव दू ऐको हो। 
उनीमध्ये सऊद  अरबको इफता एंव बै ािनक अनसुन्धान को 
ःथायी सिमित हो। ( हेरनेः 23/11/1420 हळी का फ वा नबंरः 
21203) यसैमध्येबाट सुूिस  ािन शखै मुह मद बन सालेह 
अल-उसैमीन र हमह लाह हो। ियनका यसबारेमा ु 5/11/1420 
हळीको आ नो हाथह बाट लेखेको फ वा उप ःथत छ। 
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(हेरनेःई ने उसैमीन फतावा संमह 16/199-200) 
 
                अ लाह तआला सँग ब न्त छ क समपूण 
मसुलमानह लाई उिचत पले इःलाम धमको समझन को 
तौफ क ूदान गर  र उनीह लाई सब ै ूकारको बदअतह र 
धमको वषयमा अन्य समुदायह को अनकुरण गनबाट सरु त 
राख । आमीन  m 
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