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হারাম খাবার যে জন্য নন্নিদ্ধ 

নবসনমল্লানহর রাহমানন্র রাহীম 

হারাম খাবার যে জন্য নন্নিদ্ধ 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার, তার নন্কটই সাহােয প্রার্থন্া কনর, তার নন্কট ক্ষমা চাই, আমারদর অন্তররর অনন্ষ্ট 
এবং মন্দ আমল যর্রক আল্লাহর নন্কট আশ্রয় প্রার্থন্া কনর। আল্লাহ তা‘আলা োরক যহদারয়ত যদরবন্ তারক যকউ 
পর্ভ্রষ্ট কররত পাররব ন্া। আর োরক নতনন্ পর্ভ্রষ্ট কররবন্ যস কাউরক তার সাহােযকারী ও পর্প্রদশথক নহরসরব 
পারব ন্া। 

আনম সাক্ষয নদনি যে, আল্লাহ এক, তার যকারন্া শরীক যন্ই এবং একর্ারও সাক্ষয নদনি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর দয়া ও অনিক পনরমাণ সালাম তার ওপর এবং তার 
পনরবারবর্থ ও সাহাবারদর উপর বনিথত হউক। 

যহ মুসলমারন্রা! 

আল্লাহ তা‘আলা সৃনষ্টর সবাইরক সৃনষ্ট করররেন্ োরত তারা একমাত্র তাাঁরই ইবাদত করর এবং তারদররক নন্রদথশ 
নদরয়রেন্ যেন্ আল্লাহ তা‘আলা ো নরেক নদরয়রেন্ তার মিয যর্রক হালাল ভক্ষণ করর, অপনবত্র এবং হারাম যর্রক 
যবাঁরচ র্ারক, আল্লাহ তা‘আলা বরলন্, 

ِينَ ﴿ َذَٱنلذِبَذَٱلرذُسول ََي تذبُِعونَ َٱَّلذ ّمِ
ُ ِيَٱۡلأ ُِدون ُهۥَٱَّلذ ُتوًباََي  كأ ُهمَأَم  ىٰةََِِفََِعند  ر  جِنيلََِٱتلذوأ ِ

ُمُرُهمَو ٱۡلأ
أ
عأُروِفََي أ أم  ي نأه ىُٰهمَأَبِٱل نََِو  رََِع 

أُمنك  يُِحل ََٱل َو 
ِٰتََل ُهمَُ ّيِب  ّرِمََُٱلطذ ُيح  ل يأِهمََُو  ئِث ََع  َٰٓ  [  ٧٥١: االعراف] ﴾َٱۡلأ ب 

“োরা অনু্সরণ করর রাসূরলর, যে উম্মী ন্বী, োর গুণাবলী তারা নন্জরদর কারে তাওরাত ও ইনিরল নলনখত পায়, 
যে তারদররক সৎ কারজর আরদশ যদয় ও বারণ করর অসৎ কাজ যর্রক এবং তারদর জন্য পনবত্র বস্তু হালাল করর 
আর অপনবত্র বস্তু হারাম করর”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : ১৫৭] 

যহ আল্লাহর বান্দারা!  

প্ররতযক মুসলমারন্র উপর হালাল উপাজথন্ করা ওয়ানজব েনদও তা কষ্টকর হয়। বাস্তরব হালাল উপাজথন্ কনিন্ 
কাজ ন্য়। নকন্তু দ্বীন্ যর্রক দূরর র্াকা, বস্তুর্ত মািযরমর প্রনত যবশী আকৃষ্ট হওয়া এবং ন্ীনতরবাি উরি োওয়ার 
কাররণ তা আমারদর কারে কনিন্ মরন্ হয়। মানু্রির নচন্তা যচতন্ায় পনরবতথন্ আসার কাররণ অরন্ক মানু্ি হারারমর 
নদরক পনতত হরি। সািারণ মানু্রির হালাল নচন্রত অসুনবিা হরি, তারা মরন্ কররে এখন্ হালাল হানররয় যর্রে। 
হালাল খুাঁরজ পাওয়া সম্ভব ন্য়। হারারমর নদরক রাস্তা িরা োড়া আর যকারন্া রাস্তা যন্ই। আর নেনন্ আমারদররক 
সতয দ্বীরন্র উপর যররখ যর্রেন্ নতনন্ বরলরেন্, 
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لَُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن انلَّاِس، فَ » تَِبَهاٌت اَل َيعح ، َوبَيحنَُهَما ُمشح ٌ ََراَم َبِّين ، َوإِنَّ احلح ٌ َََلَل َبِّين َ إِنَّ احلح تَبح بَُهاِت اسح يِنِه، وَِعرحِضِه، َوَمنح َوَقَع َمِن اتَََّق الشُّ  ِِلِ
َ
أ

اَل َوإِنَّ ِلُكن 
َ
َتَع ِفيِه، أ نح يَرح

َ
ََِم، يُوِشُك أ َل احلح ََع َحوح اِِع يَرح ََراِم، ََكلرَّ بَُهاِت َوَقَع ِِف احلح اَل َوإِنَّ ِِف الشُّ

َ
اَل َوإِنَّ ِحََم ا ِهِ حَمَاِمُمُه، أ

َ
، أ  َمِلكح ِحَم 

َغة   ََسِد ُمضح اَل َوِِهَ الحَقلحُب ِِف اْلح
َ
ََسُد ُُكُُّه، أ ، فََسَد اْلح ََسُد ُُكُُّه، َوإَِذا فََسَدتح ، َصلََح اْلح   «، إَِذا َصلََحتح

“নন্শ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর এ উভরয়র মরিয ররয়রে বহু সরন্দহজন্ক নবিয়, অরন্ক যলাকই 

যসগুরলা জারন্ ন্া। যে বযনি এ সব সরন্দহজন্ক নবিয় যর্রক দুরর র্ারক যস তার দ্বীন্ ও মেথাদারক নন্রাপরদ রারখ, 

আর যে যলাক সরন্দহজন্ক নবিরয় পনতত হরব যস হারারমর মরিয নলপ্ত হরয় পড়রব। যেমন্ যকান্ রাখাল সংরনক্ষত 

চারণভূনমর পারশথ পশু চরায়, আশংকা ররয়রে যস পশু তার অভযন্তরর নর্রয় ঘাস খারব। সাবিান্! প্ররতযক বাদশাহরই 

সংরনক্ষত এলাকা র্ারক, সাবিান্! আল্লাহর সংরনক্ষত এলাকা হল তার হারামকৃত নবিয়সমূহ। যজরন্ রারখা, যদরহর 

মরিয এক টুকরা নপন্ড আরে। েখন্ তা সুস্হ র্ারক তখন্ সমস্ত শরীরই সুস্হ র্ারক । আর েখন্ তা ন্ষ্ট হরয় োয় 

তখন্ সমস্ত শরীরই ন্ষ্ট হরয় োয়। স্মরণ যররখা, তা হল কালব- হৃদয়”। (সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৫২ ও সহীহ 

মুসনলম, হাদীস ন্ং ১৫৯৯) 

যে বযনি দ্বীন্ রক্ষার বযাপারর েত্নবান্ তার নন্কট েনদ যকারন্া নবিয় হারাম হালাল হওয়ার নবিরয় সরন্দহ হয় তরব 

ন্া জান্া র্াকরল জ্ঞান্ী যলাকরদর যর্রক যজরন্ যন্রব যেমন্ আল্লাহ তা‘আলা নন্রদথশ করররেন্। আল্লাহ তা‘আলা 

বরলন্, 

﴿َ ل ََلُو   َف سأ هأ
 
رََِأ

ََُكنُتمَأَإِنَٱَّّلِكأ ل ُمونَ َل   [  ٣٤: انلحل] ﴾َت عأ

“সুতরাং জ্ঞান্ীরদর নজজ্ঞাসা কর, েনদ যতামরা ন্া জান্”। [সূরা আন্-ন্াহল, আয়াত: ৪৩] 

ঐ সকল যলন্-যদন্ ো শরী‘আতনভনিক ন্য়, তা অন্যায়ভারব মানু্রির সম্পদ ভক্ষণ করার পেথারয় পরড়, োরক 
আল্লাহ তা‘আলা হারাম এবং নন্নিদ্ধ করররেন্। মানু্ি আজকাল হারাম উপাজথরন্র বযাপারর অরন্ক যবনশ উদাসীন্ 
হরয় যর্রে। শ্রনমক তার কাজ সনিকভারব করর ন্া। আবার অরন্ক সময় মানলক পক্ষ কারজর পানরশ্রনমক যদয় ন্া। 
দানয়ত্বরত কমথকতথা তার কমথ সনিকভারব পালন্ করর ন্া। বযবসায়ী তার দ্ররবযর মরিয যভজাল যদয়। সুদী কারবারী 
সাহসী হরয় উরি। মানু্রির ক্ষনত করর এমন্ নজনন্রসর তারা বযবসা করর। এমন্নক অরন্ক বযবসারয়র বস্তু মানু্রির 
জীবন্ িংস করর যদয়। সবরচরয় যবনশ ক্ষনতগ্রস্ত হল যসই বযনি যে যহদায়ারতর রাস্তা যেরড় নদরয় শয়তারন্র সারর্ 
আরপাি করল।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লারমর অবস্থারতা এই নেল, ঘররর যকারণ একনট যখজুর তার নবোন্ায় পরড় 
র্াকা অবস্থায় যপরলন্। যসনট উিারলন্ খাওয়ার জন্য, অতঃপর আশঙ্কা কররলন্ এনট সাদকাহওরতা হরত পারর, পরর 
যফরল নদরলন্। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লানহ আলাইনহ আবু হুরাইরাহ রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু যর্রক বণথন্া করররেন্, ন্বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বরলন্, 

نح »
َ
ََش أ خح

َ
َفُعَها ِِلُُكََها، ُثمَّ أ مح

َ
َرةَ َساقَِطة  لََعَ فَِراِِش، فَأ ِجُد اتلَّمح

َ
ِِل، فَأ هح

َ
نحَقِلُب إََِل أ

َ
لحِقيَهاإِِّنن ََل

ُ
، فَأ وَن َصَدقَة  ُُ ََ » 
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“আনম আমার পনরবাররর নন্কট যর্লাম। আমার নবোন্ায় যখজুর পরড় র্াকা অবস্থায় যপলাম, আনম যসনট খাওয়ার 
জন্য উিালাম। অতঃপর ভয় হল তারতা সাদাকাহ হরত পারর, তাই যফরল নদলাম”। (সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং 
২৪৩২, সহীহ মুসনলম, হাদীস ন্ং ১০৭০) 

তার সাহাবীরাও হারাম যর্রক এমন্ ভরয় র্াকরতন্। যদখুন্ ন্া আবু বকর নসদ্দীক রানদয়াল্লাহু ‘আন্হুর অবস্থা। তার 
একজন্ ক্রীতদাস নেল যে তার টযাক্স আদায় করত। আবু বকর রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু টযারক্সর পয়সায় তার সংসার 
চলত। যস একনদন্ তাাঁর জন্য একটা নজনন্স আন্ল। আবু বকর রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু তা যর্রক যখরলন্। ক্রীতদাসনট 
তারক বলল, এটা নক তা আপনন্ জারন্ন্? নতনন্ প্রশ্ন কররলন্, এটা নক? যস বলল, আনম ইসলামপূবথ েুরর্ এক 
বযনির রানশফল র্ণন্া কররনেলাম। আর এ রানশফল র্ণন্া কররত নর্রয় আনম তার সারর্ যিাাঁকাবাজী করতাম। 
তার সারর্ আজ আমার সাক্ষাত হওয়ার পর যস আমারক ঐ নজনন্স নদরয়নেল। তার যর্রকই আপনন্ যখরয়রেন্। আবু 
বকর রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু মুরখর নভতর হাত নদরলন্ এবং যপরটর নভতর ো নেল সব বনম করর নদরলন্। (আবু বকর 
রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু এর ঘটন্া ইমাম বুখারী রহ. মান্ারকব অিযারয় উরল্লখ করররেন্।) 
কা‘ব ইবন্ আজরা রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু যর্রক বনণথত, নতনন্ বরলন্ যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
আমারক বলরলন্, 

َقُهمح » بحَواَبُهمح فََصدَّ
َ
ونُوَن ِمنح َبعحِدي، َفَمنح َغِِشَ أ ُُ َمَراَء يَ

ُ
َرةَ ِمنح أ ِ يَا َكعحَب بحَن ُعجح ِعيُذَك بِاَّللَّ

ُ
لحِمِهمح فَلَيح ََ أ ُُ َنُهمح لََعَ  ََ َ

، َوأ  ِِف َكِذبِِهمح
 َّ ُت ِمنحُه، َواَل يَرِدُ ََعَ لحمِ ِمِّنن َولَسح ُُ ، َولَمح يُِعنحُهمح لََعَ  ُهمح ِِف َكِذبِِهمح قح َو َولَمح يَُصدن وح لَمح َيغح

َ
بحَواَبُهمح أ

َ
نَا ِمنحُه،  احلَوحَ ، َوَمنح َغِِشَ أ

َ
، َفُهوَ ِمِّنن وَأ ِهمح

ُم ُجنَّ  وح ََلةُ بُرحَهاٌن، َوالصَّ َرةَ الصَّ َّ احلَوحَ ، يَا َكعحَب بحَن ُعجح ِفُئ الَماُء انلَّاَم، يَا َكعحَب وََسرَيُِد ََعَ ِفُئ اخلَِطيئََة َكَما ُيطح َدقَُة ُتطح ٌة َحِصينٌَة، َوالصَّ
ََل بِهِ  وح

َ
تح إاِلَّ ََكنَِت انلَّاُم أ ُبو حَلحٌم َنبََت ِمنح ُسحح َرَة، إِنَُّه اَل يَرح  .«بحَن ُعجح

“যহ কা‘ব ইবন্ আজরা! আনম আল্লাহ তা‘আলার নন্কট যতামার জন্য ঐ সমস্ত শাসক যর্রক আশ্রয় প্রার্থন্া করনে 
োরা আমার পরর আসরব। যে বযনি তারদর দরবারর োরব, তারদর নমর্যারক সতয বরল সতযায়ন্ কররব, তারদর 
অতযাচারর সাহােয কররব- যস আমার সারর্ ন্য়, আনমও তার সারর্ ন্ই। যস হাউরজ আসরত পাররব ন্া। আর যে 
তারদর দরবারর যর্ল অর্বা ন্া যর্ল, তারদর নমর্যারক সতয বরল সতযায়ন্ করল ন্া, তারদর অতযাচারর সাহােয 
করল ন্া- যস আমার সারর্, আনমও তার সারর্ এবং যস হাউরজর কারে আমার সারর্ সাক্ষাত কররব। যহ কা’ব 
ইবরন্ আজরা, ন্ামাজ হল দনলল-প্রমাণ। নসয়াম হরলা শি ঢাল। দান্ সদকা গুন্াহরক যতমন্ই নমনটরয় যদয় যেমন্ 
পানন্ আগুন্রক নমনটরয় যদয়। যহ কা‘ব ইবন্ আজরা! ঐ মাংস বৃনদ্ধ পায় ন্া ো হারাম দ্বারা ততরী হয়। বরং 
জাহান্নাম এর যর্রক উিম”। (ইমাম নতরনমেী হাদীসনট বণথন্া করর বরলরেন্, হাদীসনট হাসান্ এবং র্নরব, হাদীস ন্ং 
৬১৪। আলবানন্ হাদীসনটরক সহীহ বরলরেন্। 

আবু বকর রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু বলরলন্, যহ বৎস! যতামার ধ্বংস যহাক। তুনম আমারক ধ্বংরসর দ্বারপ্রারন্ত নন্রয় 
নর্রয়নেরল। আনম ভয় যপরয়নেলাম এই হারাম মারলর দ্বারা আমার যর্ারস্তর বৃনদ্ধ ঘটরব। েনদ এমন্ হরয় যেত 
তাহরল আমার নক হত? আনম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামরক বলরত শুরন্নে,                

ََل بِهِ  وح
َ
تح إاِلَّ ََكنَِت انلَّاُم أ ُبو حَلحٌم َنبََت ِمنح ُسحح  .إِنَُّه اَل يَرح

“ঘুরির মািযরম যে যর্াস্ত ততরী হয় তা বৃনদ্ধ পায় ন্া বরং তা আগুরন্র জন্য যবনশ উপেুি”।  
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‘আরয়শা রানদয়াল্লাহু ‘আন্হা বরলন্,  

  نح عَ  نَ وح لُ فُ غح تَلَ  مح ُُ نَّ إِ 
َ
ح  وَ هُ  ةِ ادَ بَ عِ الح  ِل َض فح أ  .عُ مح وَ ال

“যতামরা সবাই উিম ইবাদত যর্রক অমরন্ারোর্ী হরয় আরো, আর তা হল: আল্লাহভীরু হরয় চলা”। (ইহইয়া 
উলূনমদ্দীন্, ২/৯১) 

আবু্দল্লাহ ইবন্ উমার রানদয়াল্লাহু ‘আন্হুমা বরলন্,  

 َ َ ا َكَ وح نُ وح ُُ  ََ ّتَّ حَ  مح تُ يح لَّ َص  وح ل  ا َكَ وح نُ وح ُُ  ََ ّتَّ حَ  مح تُ مح ُص ا وَ ايَ نَ حلح
َ َ  امِ ََ وح َلح ِ ذَ  لح بَ قح يَ  مح ل  .زح اجِ حَ  عح مح وَ بِ  الَّ إِ  مح ُُ نح مِ  َك ل

“যতামরা েনদ সালাত পড়রত পড়রত িনু্রকর মরতা বাাঁকা হরয় োও আর সাওম পালন্ কররত কররত তাররর মরতা 
কঙ্কাল হরয় োও যতামারদর পক্ষ যর্রক তা ততক্ষণ পেথন্ত কবুল হরব ন্া েতক্ষণ ন্া যতামরা আল্লাহভীরু হরয় তা 
পালন্  ন্া কররব”। (ইহইয়া উলূনমদ্দীন্, ২/৯১) 

উমার ফারুক রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু বরলন্, আমরা হালাল উশররর এক ন্বম অংশ এ ভরয় নন্তাম ন্া েনদ আমরা 
হারারমর মরিয পরড় োই। পূবথসুরীরদর অবস্থা যতা এমন্ পেথারয় যপৌঁরেনেল যকারন্া ওয়ারয়ে মানু্রির উরদ্দরশয ওয়াজ 
কররত চাইরল তার মরিয নতন্নট নবিয় খুাঁরজ যদখরত বলরতন্: েনদ যস নবদআরতর আনকদা যপািণ করর তরব যস 
শয়তারন্র ভািায় কর্া বলরব, তার ওয়ারজ বসরব ন্া। আর েনদ হারাম ভক্ষণ করর তরব যস প্রবৃনি অনু্োয়ী কর্া 
বলরব। আর েনদ তার বুনদ্ধ কম র্ারক তরব সংরশািন্ করার যচরয় অনিক পনরমারণ পর্ভ্রষ্ট কররব, তার কারে 
বসরব ন্া। 

ইয়াহইয়া ইবরন্ মু‘আে রানদয়াল্লাহু ‘আন্হু বরলন্, আনু্র্তয আল্লাহর ভাণ্ডাররর মিয যর্রক একনট ভাণ্ডার, তার চানব 
হল যদা‘আ। নকন্তু হালাল খাদয তা ন্ষ্ট হরয় োওয়া যরাি করর। 

সবরচরয় নবপদ জন্ক নবিয় হল মানু্ি দুনন্য়ার নদরক ঝাাঁনপরয় পরড়রে আর দুনন্য়া উপাজথন্ কররে যে যকারন্া 
পন্থায়, হালাল হারাম বােনবচার কররে ন্া। তারদর নচন্তা একটাই- সম্পদ নকভারব হারত আসরব। এটা যদখরে ন্া 
তা হারাম ন্া হালাল? নকভারব িন্ী হরত পাররব যসটাই নচন্তা করর সারাজীবন্। এ কাররণ অরন্রক নহদায়ারতর রাস্তা 
যর্রক নবচুযত হরয় যর্রে।  

আল্লাহ তা‘আলা বরলন্, 

نَ﴿ م  ف 
 
ِشََأ مأ ََُٰمِكبًّاَي  ِههِۦ َََع   ىَََٰٓو جأ د  هأ

 
نَأ مذ

 
ِشََأ مأ وِيًّاَي  ََٰس  ٰط َََع   ت ِقيمَ َِصر  سأ  . [ ٢٢: امللك] ﴾٢٢ََم 

“যে বযনি উপুড় হরয় মুরখর উপর ভর নদরয় চরল যস নক অনিক নহদায়াতপ্রাপ্ত ন্ানক যসই বযনি, যে যসাজা হরয় 
সরল পরর্ চরল”? [সূরা আল-মুলক, আয়াত : ২২] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বরলন্, 
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َ َعزَّ وََجلَّ ُيعحِطي ا» ، َوإِنَّ اَّللَّ مح ُُ محَزاقَ
َ
مح أ ُُ ، َكَما قََسَم بَيحنَ مح ُُ ََلقَ خح

َ
مح أ ُُ َ قََسَم بَيحنَ يَن إِنَّ اَّللَّ ، َواَل ُيعحِطي اِلن نحيَا َمنح ُُيِبُّ َوَمنح اَل ُُيِبُّ ِلُّ

، َفمَ  َحبَّ
َ
ِ إاِلَّ لَِمنح أ لََم قَلحبُُه َول ِلُم َعبحٌد َحّتَّ يَسح ِِس بِيَِدهِ، اَل يُسح

ِي َنفح َحبَُّه، َواَّلَّ
َ
يَن، َفَقدح أ ُ اِلن َطاهُ اَّللَّ عح

َ
َمَن َجامُهُ نح أ

ح
ِمُن َحّتَّ يَأ ْح َسانُُه، َواَل يُ

؟ قَاَل: « بََوائَِقهُ  ِ ُمُه وَ »، قَالُوا: َوَما بََوائُِقُه يَا نَِِبَّ اَّللَّ ُق بِِه َغشح ، َفيُنحِفَق ِمنحُه َفيُبَامََك ََلُ ِفيِه، َواَل َيتََصدَّ ِسُب َعبحٌد َماال  ِمنح َحَرامح ُح لحُمُه، َواَل يَ ُُ

َ َعزَّ وََجلَّ اَل َيمححُ  رِهِ إاِلَّ ََكَن َزاَدهُ إََِل انلَّاِم، إِنَّ اَّللَّ هح َُ ُُك َخلحَف  بََل ِمنحُه، َواَل َيرتح ينَئ َفيُقح ََسِن، إِنَّ و السَّ ينَئ بِاحلح ُحو السَّ نح َيمح ُِ ينِئ، َولَ بِالسَّ
َبِيَث 

ُحو اخلح َِبيَث اَل َيمح  . «اخلح

“অল্লাহ তা‘আলা যতামারদর মরিয যতামারদর চনরত্ররক বন্টন্ করররেন্ যেমন্ যতামারদর নরেক যতামারদর মরিয বন্টন্ 

করররেন্। আল্লাহ তা‘আলা দুনন্য়ার সম্পদ দান্ কররন্ োরক ভালবারসন্ এবং োরক ভারলা ন্া বারসন্ তারকও। 

আর দ্বীন্ দান্ কররন্ োরক নতনন্ ভালবারসন্ শুিু তারক। োর হারত আমার প্রাণ তার শপর্ যকারন্া বযনি ততক্ষণ 

পেথন্ত মুসলমান্ হরত পাররব ন্া, েতক্ষণ ন্া তার অন্তর এবং নজহবা মুসলমান্ হরব। আর ততক্ষণ মুনমন্ হরত 

পাররব ন্া েতক্ষণ তার প্রনতরবনশ তার বাওয়ারয়ক যর্রক নন্রাপরদ র্াকরব। সাহাবারা নজরজ্ঞস কররলন্ বাওয়ারয়ক 

নক নজনন্স যহ আল্লাহর রাসূল? নতনন্ বলরলন্: তার েুলুম অতযাচার। আর এটা কখরন্া হরব ন্া যে, যকউ হারাম 

উপাজথন্ কররব তার যর্রক খরচ কররব আর আল্লাহ তারত বরকত যদরবন্ এবং তার যর্রক দান্ কররব আর 

আল্লাহ যস দান্ কবুল কররবন্। আর যস তার যর্রক ো নকেু যররখ োরব তা তার আগুরন্র নদরক নন্রয় োওয়ার বস্তু 

হরব। আল্লাহ তা‘আলা খারাপ দ্বারা খারারপর প্রনতকার কররন্ ন্া। নকন্তু ভারলা দ্বারা খারাপ নমনটরয় যদন্। খারাপ 

কখন্ও খারাপরক নমটারত পারর ন্া”। (মুসন্াদ আহমাদ, হাদীস ন্ং ৩৬৭২, হাদীরসর সন্দনটরত দুবথলতা ররয়রে) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসনলরম এরসরে, ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বরলন্, 

محِ  »
َ
مح ِمنح بََرََكِت اَل ُُ ُ لَ مح َما ُُيحِرُج اَّللَّ ُُ َخاُف َعلَيح

َ
ََثَ َما أ كح

َ
محِ ؟ قَاَل: « إِنَّ أ

َ
نحيَا»ِقيَل: َوَما بََرََكُت اَل َرةُ اِلُّ َوإِنَّ َهَذا الَماَل  اَل قَ  مَّ ثُ « زَهح

ِه،  ةٌ ِضَ خَ  ِه، َووََضَعُه ِِف َحقن َخَذهُ ِِبَقن
َ
بَعُ ُحلحَوةٌ، َمنح أ ُكُل َوالَ يَشح

ح
ِي يَأ ِه ََكَن ََكَّلَّ ِ َحقن َخَذهُ بَِغريح

َ
َم الَمُعونَُة ُهَو، َوَمنح أ ا  فَِنعح وُن َعلَيحهِ َشِهيد  ُُ َويَ

َم الحِقيَاَمِة   «يَوح

“যতামারদর জন্য আনম সবরচরয় যে নবিয়নটর যবশী ভয় কনর তা হল, আল্লাহ তা‘আলা যতামারদর জন্য যে 
‘বারাকতুল আরদ’ যবর কররবন্। প্রশ্ন করা হল, ‘বারাকাতুল আরদ’ নক নজনন্স? নতনন্ বলরলন্, দুনন্য়ার চাকনচকয। 
অতঃপর বলরলন্, এই মাল সম্পদ সবুজ এবং নমষ্ট। এই মারলর অনিকারসহ যে গ্রহণ কররব এবং জায়র্ামত তা 
বযয় কররব, যস এর মািযরম উিম সাহােয পারব। আর েনদ অন্যায় ভারব সম্পদ গ্রহণ করর, তাহরল তার দৃষ্টান্ত ঐ 
বযনির ন্যায় যে খাদয গ্রহণ করর নকস্তু তৃপ্ত হয় ন্া। আর ঐ সম্পদ নকয়ামরতর নদন্ তার নবপরক্ষ সাক্ষী হরব”। 
(সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ১৪৬৫ ও সহীহ মুসনলম, হাদীস ন্ং ১০৫২) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লারমর কর্ার সতযতা প্রমারণর জন্য অরন্ক ঘটন্া সংঘনটত হরয়রে। আমরা 
যদখরত পাই, যে বযনি হারাম পন্থায় সম্পদ উপাজথন্ করর যলাভ লালসা তার মরন্র মরিয অরন্ক যবনশ বাসা বাাঁরি। 

যস মরন্ কখন্ও শানন্ত পায় ন্া। সব সময় কৃপণতা করর। তারদর হাত ভনতথ নকন্তু মন্ খানল। মানু্ি তারদর সম্পরকথ 
বরল, িন্ীরা র্নরবরদর সম্পরদর প্রনত যবনশ যলাভাতুর হয়। যকন্ন্া হাদীরসর ভািা অনু্োয়ী তারা হল এমন্ যে, 
খাবার গ্রহণ করর তরব তারদর যপট ভরর ন্া। আর যে সুরদর কারবাররর মরিয পরড় োয়, যস তার যর্রক তওবা 
করর ন্া। ফরল সুদ গ্রহণ করা যর্রক তার মরিয অনু্রশাচন্া আরস ন্া। আর যে বযনি মানু্রির সম্পদ অন্যায়ভারব 
ভক্ষণ করর, অন্যায় কাজ তার জন্য সুন্দর করর যদখারন্া হয়। যস নন্রজ যসনটরক ভারলা মরন্ করর। ফরল যকারন্া 
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বাহান্া বা িড়েন্ত্র কররত ত্রুনট করর ন্া। আমরা যদখরত পাই তারদররক, োরা মানু্রির সারর্ যিাাঁকাবানজ করর 
নমর্যার আশ্রয় যন্য়, অর্বা শুন্রত পাই তারদর সম্পরকথ োরা যকারন্া কাজ করর নদরয় তার পনরবরতথ ঘুি যন্য় অর্বা 
জনমর দালানল করর পয়সা যন্য়- তারদর এই হারাম উপারয় অজথন্ কররত অন্তর কাাঁরপ ন্া। তারা মানু্রির ন্যােয 
অনিকার নদরত কাপথণয করর, শ্রনমরকর মজুনর নিকমত যদয় ন্া। যে বযনি আল্লাহর উপর রব বরল ঈমান্ এরন্রে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামরক ন্বী বরল যমরন্ নন্রয়রে, ইসলামরক দ্বীন্ বরল স্বীকৃনত নদরয়রে- তার 
পরক্ষ এমন্ করা নকভারব সম্ভব? যস নক করর হারাম যখরত পারর? যস যতা জারন্ যে এর পনরণনত নক হরব 
আরখরারত? দুনন্য়ারতও এর শানস্ত হওয়ার সম্ভাবন্া ররয়রে। হারাম উপারয় মাল সম্পদ উপাজথরন্ কীভারব রানজ 
হরত পারর যস? যস তার দীন্রক সামান্য অরর্থর নবনন্মরয় কীভারব নবনক্র করর নদরত পারর? এরদর সম্পরকথ আল্লাহ 
বরলন্, 

َٰٓئِك ََ﴿ ل  و 
ُ
ِينَ َأ ُو  ََٱَّلذ َت   نأي اَٱۡلأ ي ٰوة ََٱشأ ةِ ََٱدل  ََبِٱٓأۡلِخر  ُفََف ل  نأُهمََُُُي فذ ذ  ُبََع  ََٱلأع  ل  ونَ َُهمَأَو  ُ  .[ ٦٨: ابلقرة] ﴾٨٦ََيُنَص 

“তারা আনখরারতর নবনন্মরয় দুনন্য়ার জীবন্রক খনরদ করররে। সুতরাং তারদর যর্রক আোব হালকা করা হরব ন্া 
এবং তারা সাহােযপ্রাপ্তও হরব ন্া”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৬] 

সবরশরি এই যদা‘আ কনর ো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম করররেন্, 

نح ِسَواكَ اللَُّهمَّ » ِلَك َعمَّ نِِِّن بَِفضح غح
َ
ِفِِّن ِِبَََللَِك َعنح َحَراِمَك، َوأ  .«اكح

“যহ আল্লাহ! হারাম যর্রক বাাঁনচরয় হালাল আমারদর জন্য েরর্ষ্ট করর নদন্। অনু্গ্রহ করর আমারদররক আপনন্ নভন্ন 
অরন্যর কাে যর্রক মুখারপক্ষীহীন্ করর নদন্। 

সমাপ্ত 
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