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হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালাঃ ২৮১
সূচনাঃ একুটু পূেবর্ আিম জােয়য ও মুবাহ ি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 পূবর্শতর্ থােক ।এইটা না হেল কাজিট সু�র হয়না এবং সূচাররেপ স��ও হয় না
।িঠক েতমিনভােব পিব� ইসলাম ধেমর্র হালাল ও হারাম িনধর্ারেণরও কতগেলা িনিদর্ � ও
িনধর্ািরত িনয়ম-প�িত এবং আইন ও পূবর্শতর্ রেয়েছ ।এসবগেলােক ইসলািম শরীয়েত
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন উসুল বা মূলনীিত বেল ।
(ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
�থম মূলনীিতঃ মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অকাটয্ ও সু�� �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 মানুেষর 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 সৃিজত সকল ব�, কাজ বা িবষয় েয
িতিন মানুেষর কলয্াণ ও উপকারােথর্ই সৃজন কেরেছন এই পসে� মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন " ض َﺟﻣِ ْﯾ ًﻌﺎ
ِ  " ُھ َوا ﱠﻟ ِذى َﺧ َﻠﻖَ ﻟَ ُﻛ ْم َﻣﺎ ِﻓﻰ ا ْﻻَ ْرঅথর্ঃ িতিনই (মহান আ�াহ) িযিন পৃিথবীর সকল িকছু
েতামােদর কলয্ােণর-ম�েলর জনয্ সৃি� কেরেছন, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৯)।
তাই,েমৗিলকতার িবচাের (মূলত) 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 শধু হারাম ব�, কাজ বা িবষেয়র সংখয্ার পিরমাণ বণর্নাই যেথ� মেন
করেত হেব । েকননা এর �িত ইি�ত কেরই মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন------------ ," ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم
"অথর্ঃ-আর আ�াহ েতামােদর জনয্ যা হারাম কেরেছন তা
َوﻗَ ْد َﻓ ﱠ
َ ﺻ َل ﻟَ ُﻛ ْم َﻣﺎ َﺣ ﱠر َم
িব�ািরতভােব বণর্না কেরেছন , সুরা 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 মূলনীিতঃ িব���া মহান আ�াহ তাআ’লা মানুেষরও ��া , জীবন-মরেনর অিধকারী,
জীিবকা দানকারী, বা�ােদর সবর্িবধ সূখ-সুিবধার �িত দৃি�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 অনুমিত ি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"ِ�  " إِ ِن ا ْﻟ ُﺣ ْﻛ ُم إﻻﱠঅথর্ঃ- আেদশ �দানকারী একমা� আ�াহই
।
অতএব, মহান ��া আ�াহ রা�ুল আলামীন েযই কাজ মানুেষর জনয্ জােয়য েঘাষণা িদেয়েছন
উহা মানুেষর জনয্ জােয়য হেব আর েযই কাজ
মানুেষর জনয্ না জােয়য েঘাষণা িদেয়েছন
উহা মানুেষর জনয্ না জােয়য হেব ।অনূরপভােব েযই ব� পানাহার বা বয্বহার করা মানুেষর
জনয্ হালাল েঘাষণা িদেয়েছন েসই ব� মানুেষর জনয্ হালাল হেব ।আর েযই সব কাজ বা ব�
মানুেষর জনয্ হারাম েঘাষণা িদেয়েছন েসই সব ব� মানুেষর 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�ুল আলামীন । এর িবপরীত েকহ যিদ িনেজেক উপেরা� আেদশ
দােনর অিধকারী মেন কের , তেব তা হেব িবধান দাতা মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সােথ
শরীক বা অংশীদার �াপন করা ।যা হেব অমাজর্নীয় অপরাধ । েযমন পিব� কুরআেন ��
ভাষায় বলা হেয়েছঃ
ُ  "أ ْم ﻟَ ُﮭ ْمঅথর্ঃ-“তােদর জনয্ িক এমন
" ُﺷ َرﻋُوا ﻟَ ُﮭ ْم ﻣِ نَ اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن َﻣﺎ َﻟ ْم َﯾﺂذَ ْن ِﺑ ِﮫ ﷲ
َ ﺷ َر َﻛﺎ ُء
িকছু অংশীদার আেছ, যারা তােদর জনয্ �ীন-ধেমর্র এমন সব িবিধ-িবধান �বতর্ ন কেরেছ েযই
স�েকর্ মহান আ�াহ েকানরপ অনূমিত েদন নাই” ।
উপেরা� আেলাচনা এই কথা বুঝা ে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 অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব
আিব�ৃ ত, " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান
জগেত [(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীেত ”(চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ
পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলােক েযমনঈেদ িমলাদু�বী সালা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন করা, িমলাদ শরীফ অনু�ান পালণ করা,
ঈসালু সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, কােরা স�াণােথর্ বা কােরা জনয্ ে�হ-ভালবাসা �দশর্নােথর্
িকয়াম বা দাঁড়ােনা, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর
দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় িকয়াম বা দাঁড়ােনােক (" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর অ�ভূর্ � েযই আিলমই বা
মুসিলম মানুষই 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 মুশিরক হেয় েগল । আলাহ
যা হারাম কেরন নাই েয েকহই তা হারাম বলেল েস মুশিরক হেয় যােব ।কারন, হািদসসমূেহর
আেলােক " (" َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
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সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ �
মুসিলম উলামােকরামগেণর েকহই ঈেদ িমলাদু�বী সালা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন করা,
িমলাদ শরীফ অনু�ান পালণ করা, ঈসালু সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, কােরা স�াণােথর্ বা
কােরা জনয্ ে�হ-ভালবাসা �দশর্নােথর্ িকয়াম বা দাঁড়ােনা, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় িকয়াম বা
দাঁড়ােনা ইতয্ািদ িবষয়েক হারাম বেলন িন।
তৃ তীয় মূলনীিতঃ পিব� ইসলাম ধেমর্ হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়েযর িনয়ম-কানুন
পির�ারভােব বিণর্ত আেছ । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা এই �সে� বেলনঃ
" ٌ " أ َ ْﻟ َﺣﻼَ ل ◌ُ ﺑَﯾِّنٌ َو ا ْﻟ َﺣ َرا ُم ﺑَﯾِّنঅথর্ঃ-হালাল সু�� ও হারাম সু�� ।
এই পসে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ
"ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم
" َوﻗَ ْد ﻓَ ﱠ
َ ﺻ َل ﻟَ ُﻛ ْم َﻣﺎ َﺣ ﱠر َم
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 চু ড়া� �মতা মহান ��া আ�াহ রা�ুল
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 " ِﺎر ُھ ْم َو ُر ْھﺑَﺎﻧَ ُﮭ ْم أ َرﺑَﺎﺑًﺎ ﻣِ ْن ُد ْو ِن ﷲ
َ َ " إِﺗ ﱠ َﺧذُوا أ َﺣْ ﺑঅথর্ঃ- তারা আ�াহ বয্তীত তােদর
ধমর্গর আিলম ও পা�ীেদর েক �ভূ েমেন িনেয়েছ ।
উপেরা� পিব� কুরআেনর আয়াত ও পিব� হািদস শরীেফর বাণী �ারা ইহাই বুঝা ে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
ٌ َﺷ ْركِ ﻟ
ّ ِ  "إِ ﱠن اﻟঅথর্ঃেনই । েযমন পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ " ﻋظِ ْﯾ ٌم
َ ظ ْﻠ ٌم
িনশ্টয়ই িশরক হে� মহা অনয্ায় ।
বতর্ মােন "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর”(চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � আিলমগণ বা মুসিলম মানুষগণ" اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
ْاﻟﻘُ ُر ْون
(" َﺧ ْﯾ ُرখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম),
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই সেবর্াৎকৃ � মুসিলম ও জা�াতী মুসিলম হওয়ায় তাঁেদর
�দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণাল� মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও
মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়ার পিরবেতর্ হারাম-হালাল িনণর্েয় "أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
"(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (চতু থর্ 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 ।
চতু থর্ 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, ধমর্ানুেমািদত, শরীয়তস�ত ।
হালােলর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও বয্বহািরক সং�াঃশরীয়ত �বতর্ নকারী মহান
আ�াহ তাআ’লা যা করবার অনুমিত ি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 দুিনয়ােত েকান েকান ে�ে� দ�নীয় । এইরপ ব�, কাজ ও িবষয়েক হারাম
বেল ।
উপেরা� হালাল-হারাম স�ে� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
একিট খবই গর�পূণর্ হািদস শরীফ বেলনঃ
�থম হািদস শরীফঃ
ُﻋﺎﻓِﯾﱠﺗَﮫ
َ ِﻋ ْﻔ ٌو ﻓَﺎ ْﻗﺑَﻠُوا ﻣِ نَ ﷲ
َ ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو
َ َﺳ َﻛت
َ ﷲ ﻓِﻰ ِﻛﺗَﺎ ِﺑ ِﮫ ﻓَ ُﮭ َو َﺣﻼَ ٌل َو َﻣﺎ َﺣ ﱠر َم ﻓَ ُﮭ َو َﺣ َرا ٌم و َﻣﺎ
ُ " َﻣﺎ أ َ َﺣ ﱠل
َ
ْ
ُ
َ
ﱠ
َ
" ﺷﯾْﺂ َوﺗِﻼ َوﻣِ ﺎ َﻛﺎ نَ َرﺑﱡكَ ﻧَ ِﺳﯾﱠﺎ
অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা তাঁর িকতােব(পিব�
َ ﺳﻰ
َ ﻓﺈ ِن ﷲَ ﻟ ْم ﯾَﻛنء َﯾﻧ
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 ভু েল
যােবন এমন নন ( আ�াহ ভু েল িগেয় েকান িবষয় েথেক নীরব বা চু প রেয়েছন এমন নেহন
বরং েজেনই নীরব বা চু প রেয়েছন )। অতপর, িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)
“আর আপনার �ভূ ভু েল যান না”(" ) َوﻣِ ﺎ َﻛﺎ نَ َرﺑﱡكَ ﻧَ ِﺳﯾﱠﺎআয়াতখানা পেড়ন ,ইবনু কািছর।
উপেরা� বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে�া�
বাণীও খুবই গর�পূণর্ ।
ি�তীয় হািদস শরীফঃ
 َوﻧَ َﮭﻰ، ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ
ِ ُ ض ﻓَ َﻼﺗ
َ ِض ﻓَ َراﺋ
َ � ﻓَ َر
َ اِ ﱠن ﱠ
ُﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭﻛ ْو
َ

" :  َﻗﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:"ﻋن أ َ ِﺑﻲ ﺛ َ ْﻌﻠَﺑَﺔَ ﻗﺎل

" ﻋ ْﻧ َﮭﺎ
َ ﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎءٍ ) َرﺣْ َﻣﺔً ﺑِ ُﻛ ْم( ﻣِ ْن
ﻏﻔَ َل
َ و، َو َﺣ ﱠد ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗَد ُْو َھﺎ
َ ﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾَﺎ ٍن ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺑ َﺣﺛ ُ ْوا
َ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ18035)
(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 ভু িলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং
েতামােদর �িত অনূ�হ বশতঃ িতিন (অ�াহ তাআ’লা) অেনক িবষয়ই উেপ�া কেরেছন (ফরজ
বা হারাম বলা েথেক িরত রেয়েছন) । েতামরা েস িবষেয় অনুস�ান কেরা না। (অথর্াৎ আ�াহ
তাআলা তাঁর চু প বা নীরব থাকার িবষয়সমূহেক েকন �� কের ফরজ বা হারাম বেলন িন)
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এরপ ঘাটা-ঘািট বা তকর্ িবতকর্ কেরা না”, আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-১৮০৩৫ । উপেরা� হািদস শরীফসমূহ ে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 চু প বা নীরব রেয়েছন ঐগেলােক “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প
"أﻟ ﱠ
বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠবেল । ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব
থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠস�েকর্ িব�ািরত জানেত পৃ�া নং- ২৫৯ ��বয্)। ।
َ ُﺳﺎ ِﻛت
উপেরা� বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে�া�
বাণীদুখানাও খুবই গর�পূণর্ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফঃ
":  ﻓَﻘَﺎ َل، ﺳ ْﻣ ِن َوا ْﻟ ُﺟ ْﺑ ِن
ﻋ ِن ا ْﻟ ِﻔ َراءِ َو اﻟ ﱠ
َ ﺳﺄ َ ْﻟتُ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ
َ : ﺳ ْﻠ َﻣﺎنَ ن ﻗَﺎ َل
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َ
" ُﻋ ْﻧﮫ
َ ﻋﻔَﺎ
َ ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو ِﻣ ﱠﻣﺎ
َ َﺳ َﻛت
َ  َو َﻣﺎ،  واﻟ َﺣ َرا ُم َﻣﺎ َﺣ ﱠرم ﷲُ ﻓِﻰ ِﻛﺗ َﺎﺑِ ِﮫ، ْاﻟ َﺣﻼَ ُل َﻣﺎ أ َﺣ ﱠل ﷲُ ﻓِﻰ ِﻛﺗ َﺎﺑِ ِﮫ
(( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث6001)অথর্ঃ- হযরত সালমান (রািদআ�াহ আনহ)
েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসুল�
ু াি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 চু প বা
িবরত েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা েথেক চু প বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ
তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � িবষয় । আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৬০০১ ।
চতৃ থর্ হািদস শরীফঃ
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( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء6036) " ُﻋ ْﻧﮫ
َ ﻋﻔَﺎ
َ ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو ﻣِ ﱠﻣﺎ
َ َﺳ َﻛت
َ  َو َﻣﺎ، َﺣ ﱠرم ﷲُ ﻓِﻰ اﻟﻘُ ْرآ ِن
(اﻟﺛﺎﻟث
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 চু প বা িবরত েথেকেছন(ফরজ-হারাম
বলা েথেক চু প বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার
অ�ভূর্ � িবষয় । আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০৩৬ ।
উপেরা� তৃ তীয় ও চতৃ থর্ হািদস শরীফ�েয় িতনিট িবষেয় েযমন- বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হেল িতিন শধু 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 িকছু ই বেলন িন তা মানব কলয্ােনর জনয্
স�ূণর্ আইন মু� ও ঐি�ক িবষয় । উপের বিণর্ত স�ূণর্ আইনমু� ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্
েকান আইন ৈতরী করা হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল 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 আেদশিনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস
শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃ ত, " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীেত ” (চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও
মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতু ন ব�,
নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলােক“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা
িবষয়” (�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর অ�ভূর্ � আইনমু� ও ঐি�ক িবষয় মেন কের মহান আ�াহর
َ ُﺳﺎ ِﻛت
প� হেত মুসিলম মানুেষর জনয্ এইগেলা ছাড় িহেসেব �হণ না কের েসই মুসিলমিট মহাপাপী ।
েযমন এই িবষেয় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ
ِ َﺻﺔ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
ُ ﻋ ْن
َ ﷲ ﻓَﺈ ِ ﱠن
َ ﻋ ْﻘﺑَﺔَ ﺑِ ْن
َ
َ " َﻣ ْن ﻟَ ْم ﯾَ ْﻘﺑَ ْل ُر ْﺧ:  ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:  ◌َ ﻗَﺎ َل،ﻋﺎﻣِ ِر
(4535)ت " ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
ِ ﻋ َرﻓَﺎ
َ ﻣِ نَ ا ْ ِﻹﺛْ ِم ﻣِ ﺛْ َل ِﺟﺑَﺎ ِل
অথর্ঃ- হযরত উকবা িবন আেমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয আ�াহর (রখসাত) তথা ছাড় �হণ কেরিন তার
উপর আরাফােতর পাহাড়সমূেহর অনূরপ পাপ রেয়েছ, আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস
শরীফ নং-৪৭৬১ ।আ�াহ তাআ’লা সকল মুিমন-মুসিলমেক সিঠক �ান দান করন । আিমন!

