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প্রশ্নঃ
بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
মাদকদ্রব্য ও এ জাতীয় হারাম ককান ব্স্তুর ব্যব্সার হুকুম কী? যদদ তা শুধু
কাফেরফদর সফে করা হয় এব্ং তাাঁর লভযাংশ দজহাফদর কাফজ ব্যয় করা হয়।
উত্তরঃ
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل..
মাদকদ্রব্য ও এজাতীয় হারাম ককান ব্স্তুর ব্যব্সা ককান অব্স্থাফতই বব্ধ নয়। যদদও
তা ককব্ল কাফেরফদর সফে করা হয় এব্ং ভাল দনয়ফত করা হয়। এটা ব্রং অনযায়
ও নােরমাদনর কাফজ সহায়তা করারই নামান্তর, যা ইসলাফম দনদিদ্ধ।
আল্লাহ তাআলা এরশাদ কফরন,
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অর্থঃ কতামরা পাপ ও সীমালঙ্ঘফনর ব্যাপাফর এফক অফনযর সহফযাগীতা কফরা না।
আর আল্লাহফক ভয় কর। দনশ্চয় আল্লাহ কফ ার শাদিদাতা। (সুরা মাফয়দাঃ২)
অনযত্র এরশাদ কফরন,
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অর্থ: কহ ঈমানদারগণ! স্বীয় উপাজথন কর্ফক এব্ং যা আদম কতামাফদর জফনয ভূদম
কর্ফক উৎপন্ন কফরদি, তা কর্ফক উৎকৃষ্ট ব্স্তু ব্যয় কর। তার এমন দনকৃষ্ট অংশদট
ব্যয় করফত মনি কফরা না, যা কতামরা দনফজরা গ্রহণ করফত রাদজ হফব্ না, তফব্
যদদ ক াখ ব্ন্ধ কফর নাও। কজফন করখ, অমুখাফপক্ষী ও প্রশংদসত। (সুরা
ব্াকারাঃ২৬৭)
 ( إن اهلل تعاىل طيب ال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن أيب هريرة قال
ُ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُل:يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل
 ( يَا أَيُّهَا: وقال تعاىل.)ٌكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم
 مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب.)ْالَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم
ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام
وغذي باحلرام فأىن يستجاب له) رواه مسلم.
অর্থ: হযরত আব্ু হুরায়রা রাদযঃ কর্ফক ব্দণথত, রাসূলুল্লাহ সা: ব্ফলফিন, দনশ্চয়ই
আল্লাহ পদব্ত্র, দতদন পদব্ত্র দজদনসই কব্ুল কফরন। দতদন মুদমনফদরফক তাই দনফদথশ
দদফয়ফিন যা রসূলফদরফক দদফয়ফিন ,
আল্লাহ তা’আলা এরশাদ কফরন,
َّ ِن
يم
ِ الط ِ ّي َب
ُّ يَا أَيُّ َها
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অর্থঃ ) কহ রাসূলগণ! আপনারা পদব্ত্র ব্ন্তু আহার করুন এব্ং সৎকমথ করুন।
দনশ্চয়ই আপনারা যা দকিু কফরন কস দব্িফয় আদম পদরজ্ঞাত। (সুরা মুদমনূনঃ ৫১)
দতদন আফরা এরশাদ কফরন,
َ
َ
ات َما َر َزقإ َنا كُم
ِ ِن َط ِ ّي َب
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অর্থঃ : কহ ঈমানদারগণ! কতামরা আমার কদওয়া পদব্ত্র ব্স্তুসমূহ কর্ফক খাও। (সুরা
তহাঃ ৮১)
এরপর দতদন এমন এক ব্যদির কর্া ব্লফলন, কয দীর্থ ভ্রমন কফর ঊস্কু খুসকু ুল
ও ধূদল মদলন শরীর দনফয় আকাফশর দদফক দু’হাত তুফল ইয়া রব্! ইয়া রব্!ডাকফত
র্াফক। দকন্তু তাাঁর পানাহার হারাম ,কপাশাক হারাম, দরদযক হারাম, অতএব্ দকভাফব্
তাাঁর কদা’আ কব্ুল হফব্? (সহীহ মুসদলম)
এ জাতীয় ব্যব্সায় দলপ্ত ব্যদির কতথব্য হল, প্রর্ফম তাওব্া করা, অতঃপর ব্যব্সায়
কর্ফক অদজথত লভযাংশ দজহাফদর োফে দান করা দকংব্া গরীব্-দমসদকনফদর মাফে
ব্যয় করা ।
এটা যদদও সদকা দহফসফব্ গণয হফব্ না, তফব্ এটাই এজাতীয় সম্পফদর সফব্থাত্তম
খাত। وهللا أعلم
উত্তর প্রদান কারী:
শাইখ আব্ূ মুহাম্মদ মাকদদসী
সদসয, আল-লাজনাতুশ শরীইয়যাহ
দমম্বারুত তাওহীদ ওয়াল দজহাদ
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