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হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালাঃ ২৮১ 

সচূনাঃ একুটু পেূবর্ আিম জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার মূলনীিত  বণর্না কেরিছ । এখন আিম 
এ অধয্ােয় হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালা বণর্না করব ইনশাঅঅ�াহ তাআ’লা ।মানব 
জীবেনর �েতয্কিট কাজ স�াদেনর ও বা�বায়েনর িকছু িনিদর্� ও িনধর্ািরত িনয়ম-প�িত এবং 
আইন ও পবূর্শতর্  থােক ।এইটা না হেল কাজিট স�ুর হয়না এবং সচূাররেপ স��ও হয় না 
।িঠক েতমিনভােব পিব� ইসলাম ধেমর্র হালাল ও হারাম িনধর্ারেণরও  কতগেলা িনিদর্� ও 
িনধর্ািরত িনয়ম-প�িত এবং আইন ও পবূর্শতর্  রেয়েছ ।এসবগেলােক ইসলািম শরীয়েত 
( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেন উসলু বা মলূনীিত বেল । 

�থম মলূনীিতঃ মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অকাটয্ ও স�ু� �মাণািদ িদেয় তাঁরই সৃিজত 
েকান ব�, কাজ বা িবষয় হারাম করা হেয়েছ �মািণত না হওয়া পযর্� তাঁর সৃিজত সকল ব�, 
কাজ বা িবষয় েমৗিলকভােবই সবর্াব�ায় হালাল ও জািয়য এবং েকান অব�ােতই হারাম ও না 
জািয়য হেব না ।কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লার এই পৃিথবীেত তাঁর সৃিজত সকল ব�, কাজ বা 
িবষয় মানেুষর কলয্াণ ও উপকারােথর্ই সৃজন কেরেছন । িতিন তাঁর সৃিজত েকান ব�, কাজ বা 
িবষয়েক অপকারী সাবয্� কের হারাম েঘাষণা না েদওয়া পযর্� তাঁর সৃিজত সকল ব�, কাজ বা 
িবষয় েমৗিলকভােবই সবর্াব�ায় উপকারী, হালাল  ও জািয়য থাকেব এবং েকান অব�ােতই হারাম 
হেব না । মহান আ�াহ তাআ’লার এই পৃিথবীেত তাঁর সিৃজত সকল ব�, কাজ বা িবষয় েয 
িতিন মানুেষর কলয্াণ ও উপকারােথর্ই সৃজন কেরেছন এই পসে� মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন -  

" اعً یْ مِ جَ  ْرِض ْالَ ا ىفِ  امَ  مْ كُ لَ  َلقَ خَ  ىذِ لَّ اوَ ھُ "  অথর্ঃ িতিনই (মহান আ�াহ) িযিন পৃিথবীর সকল িকছু 
েতামােদর কলয্ােণর-ম�েলর জনয্ সৃি� কেরেছন, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৯)।                                                    
তাই,েমৗিলকতার িবচাের (মলূত) সকল ব�, কাজ বা িবষয় হালাল ও জােয়য । মহান ��া 
আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক সকল  হালাল ও জােয়য ব�, কাজ বা িবষেয়র সংখয্ার পিরমাণ গণনা 
কের িনধর্ারন না কের শধ ু হারাম ব�, কাজ বা িবষেয়র সংখয্ার পিরমাণ বণর্নাই যেথ� মেন 
করেত হেব । েকননা এর �িত ইি�ত কেরই মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন------------
- , " مْ كُ یْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  امَ  مْ كُ لَ  لَ َفصَّ  دْ َوقَ   " অথর্ঃ-আর আ�াহ েতামােদর জনয্ যা হারাম কেরেছন তা 
িব�ািরতভােব বণর্না কেরেছন , সরুা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯)।                                                                                                                               
অতএব, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েযই সকল ব�, কাজ বা িবষয় স�েকর্  হারাম েঘাষণা 
েনই েসই সবই মানুেষর জনয্ িনিবর্চাের হালাল ও জােয়য ।  েকহই উহা হারাম বলেত পারেব 
না ।কােজই, পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ েযই  ব�, কাজ বা িবষয়েক হারাম ও না 
জােয়য বেল িন ঐগেলােক েয েকহই হারাম বলেব তােক তখন িক বলা হেব এবং তার পিরণিতই 
বা িক হেব ?                                                                                            
এর উত্তর পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক পযর্ায়�েম িব�ািরতভােব  বণর্না করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।  

ি�তীয় মলূনীিতঃ িব���া মহান আ�াহ তাআ’লা মানেুষরও ��া , জীবন-মরেনর অিধকারী, 
জীিবকা দানকারী, বা�ােদর সবর্িবধ সূখ-সিুবধার �িত দিৃ�দানকারী, ম�ল ও শভাকা�ী এবং 
তােদর সবর্িবধ উপকার-অপকার স�ে� সবর্� ।কােজই, েয কাজ তােদর জনয্ উপকারী িতিন 
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েসই কাজ করবার আেদশ ও অনমুিত িদেয় থােকন , আর েযই কাজ তােদর জনয্ অপকারী উহা 
করেত িনেষধ কের থােকন ।কারন, িযিন েযই িবষয়, বয্াপার বা ব�র ��া িতিন েসই িবষয়, 
বয্াপার বা ব� মানুেষর জনয্ ভাল িক ম�, উপকারী িক অপকারী অেনক েবশী জােনন ।িতিনই  
েসই িবষয়, বয্াপার বা ব� স�ে� ভাল-ম�,উপকারী-অপকারী, পিব�-অপিব� েঘাষণা েদওয়ার 
অিধকারী ।অনয্ েকহ নয় ।েযমন, �য়ং মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন েঘষণা িদেয়েছন-  

"�ِ  الَّ إ مُ كْ حُ لْ ا نِ إِ "   অথর্ঃ- আেদশ �দানকারী একমা� আ�াহই  ।                                                                                                                                
অতএব, মহান ��া আ�াহ রা�লু আলামীন েযই কাজ মানেুষর জনয্ জােয়য েঘাষণা িদেয়েছন 
উহা মানুেষর জনয্ জােয়য হেব আর েযই কাজ  মানুেষর জনয্ না জােয়য েঘাষণা িদেয়েছন 
উহা মানেুষর জনয্ না জােয়য হেব ।অনরূপভােব েযই ব� পানাহার বা বয্বহার করা মানেুষর 
জনয্ হালাল েঘাষণা িদেয়েছন েসই ব� মানেুষর জনয্ হালাল হেব ।আর েযই সব কাজ বা ব� 
মানেুষর জনয্ হারাম েঘাষণা িদেয়েছন েসই সব ব� মানেুষর জনয্ হারাম বেল গণয্ হেব ।  
                                                                                                                                        
অতএব,  সংে�েপ বলা যায় েয, েযেকান ব�র হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়য আেদশ দােনর 
অিধকারী মহান আ�াহ রা�লু আলামীন । এর িবপরীত েকহ যিদ িনেজেক উপেরা� আেদশ 
দােনর অিধকারী মেন কের , তেব তা হেব িবধান দাতা মহান আ�াহ রা�লু আলামীেনর সােথ 
শরীক বা অংশীদার �াপন করা ।যা হেব অমাজর্ নীয় অপরাধ । েযমন পিব� কুরআেন �� 
ভাষায় বলা হেয়েছঃ  

" هللاُ  ھِ بِ  نْ ذَ آیَ  مْ لَ امَ  نِ یْ دِّ لا نَ مِ  مْ ھُ لَ  ُعوارَ شَ  اءُ َركَ شُ  مْ ھُ لَ  أمْ "    অথর্ঃ-“তােদর জনয্ িক এমন 
িকছু অংশীদার আেছ, যারা তােদর জনয্ �ীন-ধেমর্র এমন সব িবিধ-িবধান �বতর্ ন কেরেছ েযই 
স�েকর্  মহান আ�াহ েকানরপ অনমূিত েদন নাই” ।                                                                                             
উপেরা� আেলাচনা এই কথা বঝুা েগল েয, , “মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক 
িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব 
আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান 
জগেত [ نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ 
পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক েযমন-
ঈেদ িমলাদ�ুবী সালা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন করা, িমলাদ শরীফ অনু�ান পালণ করা, 
ঈসাল ুসওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, কােরা স�াণােথর্ বা কােরা জনয্ ে�হ-ভালবাসা �দশর্নােথর্ 
িকয়াম বা দাঁড়ােনা, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর 
দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় িকয়াম বা দাঁড়ােনােক  ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  "(আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর অ�ভূর্ � েযই আিলমই বা 
মসুিলম মানষুই হারাম বেল যার হারাম হওয়ার বয্াপাের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েকান 
�য্থর্হীন �� বাণী নাই তেব েসই বয্াি� উ� কাজ বা িবষয়েক হারাম বলার কারেন  মহান 
আ�াহ তাআ’লার মত িনেজেক আেদশ দােনর অিধকারী িবধানদাতা মেন করল ।ফেল েসই বয্াি� 
মহান আ�াহ তাআ’লার সিহত অংশীদার �াপন করার কারেন িনেজ মশুিরক হেয় েগল । আলাহ 
যা হারাম কেরন নাই েয েকহই তা হারাম বলেল েস মশুিরক হেয় যােব ।কারন,  হািদসসমেূহর 
আেলােক  "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 



283 
 

সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মুসিলম উলামােকরামগেণর েকহই ঈেদ িমলাদ�ুবী সালা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন করা, 
িমলাদ শরীফ অন�ুান পালণ করা, ঈসাল ুসওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, কােরা স�াণােথর্ বা 
কােরা জনয্ ে�হ-ভালবাসা �দশর্নােথর্ িকয়াম বা দাঁড়ােনা, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় িকয়াম বা 
দাঁড়ােনা ইতয্ািদ িবষয়েক হারাম বেলন িন।                                                                                               
তৃতীয় মূলনীিতঃ পিব� ইসলাম ধেমর্ হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়েযর িনয়ম-কাননু 
পির�ারভােব বিণর্ত আেছ । েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এই �সে� বেলনঃ 

" یِّنٌ بَ  مُ ارَ حَ لْ ا وَ  نٌ یِّ بَ  ◌ُ  ل الَ حَ لْ أَ  "   অথর্ঃ-হালাল স�ু� ও হারাম স�ু� ।                
এই পসে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ                                                    

                                              "مْ كُ یْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  امَ  مْ لَكُ  لَ صَّ فَ  دْ َوقَ "
অথর্ঃ-আর আ�াহ তাআ’লা েতামােদর জনয্ যা হরাম কেছন েতামােদর জনয্ তা িব�ািরত বণর্না 
কেরেছন ।                                                                                                                     
অতএব, পিব� ইসলাম ধেমর্ হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়েযর বয্াপাের েকান সে�েহর অবকাশ 
েনই ।কােরার ই� ও েখয়ালখুশী েমাতােবক েকান কাজ , িবষয় ও ব�েক হারাম-হালাল বলবারও 
অিধকার কােরা েনই ।এই বয্াপাের একমা� অিধকার ও চুড়া� �মতা মহান ��া আ�াহ রা�লু 
আলামীেনরই ।এসে�ও , ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতরা হারাম-হালাল িনণর্েয় তােদর ধমর্গরেদর ও 
অিলমেদর মতামতও রায়েক এবং ফতওয়ােক আলালাহ তাআ’লার আেদেশর নয্ায় গর� দান কের 
থাকত ।যা জঘনয্ অপরাধ ও চরম অনয্ায় । এই পসে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা 
বেলনঃ  অথর্ঃ- তারা আ�াহ বয্তীত তােদর  " هللاِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  ابً اربَ أَ  مْ نَھُ ابَ ُرھْ  وَ  ُھمْ ارَ بَ حْ أَ  واذُ خَ تَّ إِ  " 
ধমর্গর আিলম ও পা�ীেদর েক �ভূ েমেন িনেয়েছ ।                                                                                                        
উপেরা� পিব� কুরআেনর আয়াত ও পিব� হািদস শরীেফর বাণী �ারা ইহাই বঝুা েগল েয, 
আ�াহ বয্তীত অপর কােরা বিণর্ত হালালেক হালাল �ান করা এবং কােরা বিণর্ত হারামেক হারাম 
মেন করাই হে� “িশরক” । আর িশরক েয �মার অেযাগয্ জঘনয্ অপরাধ এেত সে�েহর অবকাশ 
েনই । েযমন পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ  " ِمٌ یْ ظِ عَ  مٌ لْ ظٌ لَ  كِ رْ لشِّ ا نَّ إ "  অথর্ঃ- 
িনশ্টয়ই িশরক হে� মহা অনয্ায় ।                                         
বতর্ মােন " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � আিলমগণ বা মসুিলম মানুষগণ"  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  সেবর্াৎকৃ� মসুিলম ও জা�াতী মুসিলম হওয়ায় তাঁেদর 
�দত্ত রায়-মতামত ,  ِدُ اھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও 
মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়ার পিরবেতর্   হারাম-হালাল িনণর্েয়  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর অ�ভূর্ � 
তােদরই ধমর্গরেদর ও আিলমেদর মতামত ও রায়েক এবং ফতওয়ােক মহান আ�াহ তাআ’লার 
আেদেশর নয্ায় গর� দান কের থােক ।                                                                                                        
চতুথর্ মূলনীিতঃ                                                                                                                      
হালাল-হারােমর সং�াঃ উপের আিম হালাল-হারাম িবষেয়র  িনণর্েয়র নীিতমালা স�েকর্  িব�ািরত 
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আেলাচনা কেরিছ । এখন আিম হালাল-হারােমর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও 
বয্বহািরক অথর্ বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                                                                                                                                 
হালােলর আিভধািনক সং�াঃ আইনস�ত, ধমর্ানেুমািদত, শরীয়তস�ত ।                                                          
হালােলর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও বয্বহািরক সং�াঃশরীয়ত �বতর্ নকারী মহান 
আ�াহ তাআ’লা যা করবার অনমুিত িদেয়েছন বা যা করেত িনেষধ কেরন িন এমনসব ব�, কাজ 
ও িবষয়েক হালাল বেল।                                                                                                                                         
হারােমর আিভধািনক সং�াঃ িনিষ� , হালােলর িবপরীত ।                                                                                                                                    
হারােমর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও বয্বহািরক সং�াঃ সং�াঃশরীয়ত �বতর্ নকারী 
মহান আ�াহ তাআ’লা যা িনেষধ কেরেছন বা যা করেল পিরণােম আিখরােত শাি� অিনবাযর্ 
এমনিক ইহ জীবেন দিুনয়ােত েকান েকান ে�ে� দ�নীয় । এইরপ ব�, কাজ ও িবষয়েক হারাম 
বেল ।                                                                                                       
উপেরা� হালাল-হারাম  স�ে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
একিট খবই গর�পণূর্ হািদস শরীফ বেলনঃ                                                                                       
�থম হািদস শরীফঃ 

مَ حَ  امَ وَ  لٌ الَ حَ  وَ ھُ فَ  ھِ ابِ تَ كِ  فِى هللاُ  لَّ حَ أَ  َما "  تَھُ یَّ فِ اعَ  هللاِ  نَ مِ  اوبَلُ قْ فَا وٌ فْ عَ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ كَ سَ  امَ  و َحَرامٌ  وَ فَھُ  رَّ
" ایَّ سِ نَ كَ بُّ رَ  نَ  اكَ  امِ وَ  الَ تِ وَ  ْیآشَ  ىسَ نْ یَ  ءنیَكُ  مْ لَ  هللاَ  نَّ إِ فَ      অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা তাঁর িকতােব(পিব� 

কুরআেন) যা হালাল কেরেছন তাই হালাল আর যা হারাম কেরেছন তাই হারাম ।আর েযই িবষেয় 
ফরজ-হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন বা নীরব রেয়েছন উহা তাঁর �মার িবষয় বা উদারতা 
। অতএব, েতামরা আ�াহর িনকট েথেক তাঁর �মা বা উদারতা �হণ কর । কারন,আ�াহ ভুেল 
যােবন এমন নন ( আ�াহ ভুেল িগেয় েকান িবষয় েথেক নীরব বা চুপ রেয়েছন এমন নেহন 
বরং েজেনই নীরব বা চুপ রেয়েছন )। অতপর, িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
“আর আপনার �ভূ ভুেল যান না”( " ایَّ سِ نَ كَ بُّ رَ  نَ  اكَ  امِ وَ   )আয়াতখানা পেড়ন ,ইবনু কািছর।  
উপেরা� বয্াপাের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে�া� 
বাণীও খবুই গর�পণূর্ ।                                                                                                                                 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

َ  نَّ اِ  " :  ملس و ھیعل هللا ىصل هللا سولر الَ قَ :قال ةَ بَ لَ عْ ثَ  يبِ أَ  نع"  ىھَ نَوَ  ، اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  ضَ ئِ ارَ فَ  َرضَ فَ  �َّ
ُكوْ ھِ تَ نْ تَ  َال فَ  ءً یَاشْ اَ   نْ عَ   

 " اھَ نْ عَ  ْواثُ حَ بْ تَ  َال فَ  نٍ ایَ سْ نِ  رَ یْ غَ  نْ مِ ) مْ كُ بِ  ةً ْحمَ رَ  ( ءٍ اْشیَ اَ  نْ عَ   فَلَ غَ و،  اھَ تَُدوْ تَعْ  َال فَ  اْودً دُ حُ  دَّ حَ  وَ   
يرانبللط ریبكلا جممعلا يف ) )35081(                                                                                                                                                                   

(অথর্ঃ-হযরত সা’লাবা েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন, রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন : “িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন েতামরা েসগেলা ন� কেরা 
না,কতগেলা িবষয় হারাম কেরেছন েতামরা েসগেলার অবমাননা কেরানা, কতগেলা সীমা িনধর্ারন 
কেরেছন েতামরা েস গেলার অিত�ম কেরা না এবং ভুিলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং 
েতামােদর �িত অন�ূহ বশতঃ িতিন (অ�াহ তাআ’লা) অেনক িবষয়ই উেপ�া কেরেছন (ফরজ 
বা হারাম বলা েথেক িরত রেয়েছন) । েতামরা েস িবষেয় অনসু�ান কেরা না। (অথর্াৎ আ�াহ 
তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার িবষয়সমহূেক েকন �� কের ফরজ বা হারাম বেলন িন) 
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এরপ ঘাটা-ঘািট বা তকর্  িবতকর্  কেরা না”,  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৮০৩৫ ।  উপেরা� হািদস শরীফসমহূ েথেক ইহাই �মািণত হয় েয, েযই সকল কাজ 
করবার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা যা করবার অনুমিত িদেয়েছন বা েযই সকল কাজ করা 
স�েকর্   নীরব রেয়েছন েসইসবগেলা হল হালাল কাজ ও জােয়য কাজ । (েযইসব কাজ বা িবষয় 
স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা চুপ বা নীরব রেয়েছন ঐগেলােক  “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) বেল । ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ ِریْ شَّ لأ"  
) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) স�েকর্  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং- ২৫৯ ��বয্)। ।   
                                                                                                                                          
উপেরা� বয্াপাের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে�া� 
বাণীদখুানাও খবুই গর�পণূর্ ।                                                                                                 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

َ  : لَ اقَ  ن انَ مَ لْ سَ  نْ عَ  :"  قَالَ فَ  ، نِ ْلُجبْ اوَ  ْمنِ سَّ لا وَ  ءِ ارَ فِ لْ ا َعنِ  ملس و یھلع هللا ىلص هللا  لوسر ْلتُ َسأ
 " ھُ نْ عَ  افَ عَ  امَّ مِ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ َسكَ  امَ وَ  ، ھِ ابِ تَ كِ  ىفِ  هللاُ  مرَّ حَ  امَ  امُ رَ واْلحَ  ، ھِ بِ ِكتَا فِى هللاُ  لَّ حَ أَ  َما لُ الَ حَ الْ 

)ثلاثلا ءزالج(ينرالطبل یربلكا مجمعلا في)  )1006( অথর্ঃ- হযরত সালমান (রািদআ�াহ আনহ) 
েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও 
পিনর স�েকর্  িজ�াসা করেল িতিন বলেলন : হালাল হে� আ�াহ তাঁর িকতােব যা হালাল কেরেছন 
তা এবং  হারাম হে� আ�াহ তাঁর িকতােব যা হারাম কেরেছন তা । আর যা েথেক চুপ বা 
িবরত েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ 
তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � িবষয় । আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৬০০১ ।                                                                                          
চতৃথর্ হািদস শরীফঃ                                                        

 اءِ رَ فِ الْ  نِ عَ  مسل و یھعل هللا ىلص هللا  ولرس لَ ئِ سُ :  الَ قَ  ، ْنھُ عَ  لىاتَعَ  هللاُ  يَ َرِض  ّيِ سِ رْ افَ لْ ا ن نَ اَسْلمَ  َعنْ 
 امَ  امُ رَ حَ لْ وا ،  آنِ رْ ْلقُ ا ىفِ  هللاُ  َحلَّ أَ  َما لُ الَ ْلحَ ا" : مسل و یھلع هللا لىص يُّ بِ لنَّ ا الَ قَ فَ  ، نِ بْ جُ لْ اوَ  نِ مْ لسَّ ا وَ 

 ءزلجا(ينبراطلل ریبكلا مجمعلا يف ) )6306( " ھُ نْ عَ  افَ عَ  امَّ مِ  وَ ھُ فَ  ْنھُ عَ  تَ كَ سَ  امَ وَ  ، نِ آَ رْ قُ لْ ا ىفِ  هللاُ  مَحرَّ 
)لثاثال                                                                                                           

অথর্ঃ- হযরত সালমান ফারসী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  িজ�াসা করা হেল িতিন 
বলেলন : হালাল হে� আ�াহ তাঁর কুরআেন যা হালাল কেরেছন তা এবং  হারাম হে� আ�াহ 
তাঁর কুরআেন যা হারাম কেরেছন তা । আর যা েথেক চুপ বা িবরত েথেকেছন(ফরজ-হারাম 
বলা েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার 
অ�ভূর্ � িবষয় । আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০৩৬ ।                                                                                      
উপেরা� তৃতীয় ও চতৃথর্ হািদস শরীফ�েয় িতনিট িবষেয় েযমন- বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হেল িতিন শধ ুএই িতনিট িবষেয় 
উত্তর না িদেয় সািবর্ক ও বয্াপক উত্তর িদেয় বেলন: পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা েযই 
িবষয়,বয্াপার,কাজ ও ব� হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য েঘাষণা িদেয়েছন তাই 
হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য ।আর েযই িবষেয় হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও 
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না জািয়য েঘাষণা েদওয়া েথেক িবরত রেয়েছন, েকান িকছুই বেলন িন তা মানব কলয্ােনর জনয্  
স�ূণর্ আইন ম�ু ও ঐি�ক িবষয় । উপের বিণর্ত স�ূণর্ আইনম�ু ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্  
েকান আইন ৈতরী করা হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামারই িবেরািধতা করা ।এরপ িবেরািধতা করা হে�  কুফর । আর েয বয্াি� স�ূণর্ আইন 
উ�ু� ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্  েকান আইন ৈতরী করেব েস কািফর ।                                                                                    
িস�া�ঃ “মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ] অি��শীল, �কাশমান ও 
মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( �أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا ْورُ مُ أْألُ  এর অ�ভূর্ � আইনমু� ও ঐি�ক িবষয় মেন কের মহান আ�াহর 
প� হেত মসুিলম মানুেষর জনয্ এইগেলা ছাড় িহেসেব �হণ না কের েসই মসুিলমিট মহাপাপী । 
েযমন এই িবষেয় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 ھِ یْ لَ عَ  نَّ فَإِ  هللاِ  ةَ صَ خْ رُ  بَلْ قْ یَ  مْ لَ  َمنْ  ": سلم و ھیعل هللا ىصل هللا لوسر لَ اقَ  : لَ اقَ ◌َ  ،اِمرِ عَ  نْ بِ  ةَ بَ قْ عُ  َعنْ 
)4535(ينبراطلل طسوالا جممعلا يف " اتِ فَ رَ عَ  لِ ابَ جِ  لَ ثْ مِ  مِ ثْ ْإلِ ا نَ مِ                                                                                                                                                            

অথর্ঃ- হযরত উকবা িবন আেমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয আ�াহর (রখসাত) তথা ছাড় �হণ কেরিন তার 
উপর আরাফােতর পাহাড়সমূেহর অনরূপ পাপ রেয়েছ, আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস 
শরীফ নং-৪৭৬১ ।আ�াহ তাআ’লা সকল মিুমন-মসুিলমেক সিঠক �ান দান করন । আিমন!                

 


