হালাল খাদ্য ও ই- ককাড সম্পর্কিত শরঈ র্িধান
পর্িত্র কুরআনন মহান আল্লাহ ইরশাদ্ কনরনَ َياأَيُّ َها
اس كُّل ُّوا ِممَا ِف أاْل َ أر ِض َح ََل ًل َط ِي ًبا
ُّ الن
কহ মানিসকল! কতামরা পৃর্িিীর হালাল ও উত্তম খািার ভক্ষণ কনরা। [সূরা িাকারা; ১৬৮]
হাদ্ীনস পানক নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ্ কনরনي ِب َح َرام
ُّ َل َي أدخ
َ ُّل ال َأج َن َة َج َسد غ ُِّذ
অিি : এমন কদ্হ জান্নানত প্রনিশ করনি না, যা হারাম আহাযি দ্বারা ির্ ত হনয়ন । [মনসনানদ্ িাযযার; হাদ্ীস নং ৪৩,
আল মন‘জামনল আওসাত; হাদ্ীস নং ৫৯৬১]
উর্ল্লর্খত আয়াত ও হাদ্ীনসর দ্বারা এ র্িষয়র্ি সুস্পষ্ট হনয় যায় কয, একজন মনমীন- মনসলমান তার খাদ্যাভযানসর কক্ষনত্র
চতনষ্পদ্ জন্তুর মত নয় কয, ককান ধরনণর িা - র্িচার াড়াই যা ভানলা লািনি, তাই কস খানি। িরং তার জন্য এ
র্িষনয় সনচতনতা আিশ্যক কয, তার শরীনর কযন ককাননা হারাম খানা প্রনিশ না কনর।
খাদ্যদ্রিয হালাল ও হারাম হওয়ার িযপানর ইসলামী শরী‘আনত সুর্নর্দ্িষ্ট র্ক ন মূলনীর্ত আন । আমানদ্র িাজারজাত
পনণযর হালাল ও হারাম র্নধিারনণর আনি কস সকল মূলনীর্ত সম্পনকি সংর্ক্ষপ্ত আনলাচনা আিশ্যক।
প্রিম মূলনীর্ত:
اْلصل ف الحيوان الحل واْلصل ف اللحوم التحريم
ইসলামী দ্ৃর্ষ্টনকাণ কিনক কয ককাননা জীর্িত প্রার্ণর িযাপানর মূল হুকুম হনলা কয, তা হালাল। অিিাৎ ককাননা জীর্িত
প্রার্ণর হালাল র্কংিা হারাম ককাননা একর্ি হুকুনমর িযাপানর সুস্পষ্ট ককাননা দ্লীল পাওয়া না কিনল মূল হুকুনমর র্ভর্ত্তনত
উক্ত প্রার্ণনক হালাল মনন করা হনি এিং শরঈ পদ্ধর্তনত জিাই কনর র্কংিা [র্শকারী প্রার্ণ হনল] শরঈ পদ্ধর্তনত র্শকার
কনর তা খাওয়া বিধ হনি।
এর র্িপরীনত প্রার্ণর কিাশনতর মনধয এিং মৃত প্রার্ণর মনধয মূল হুকুম হনলা কয তা হারাম। অিিাৎ ককাননা মৃত প্রার্ণর
িযাপানর র্কংিা কিাশনতর িযাপানর যর্দ্ সনেহ হয় কয এ কিাশত শরঈ পদ্ধর্তনত জিাই করা হনয়ন , নার্ক তা মৃত
জাননায়ানরর কিাশত?- এরূপ সনেনহর কক্ষনত্র মূল হুকুনমর র্ভর্ত্তনত উক্ত কিাশতনক হারাম মনন করা হনি এিং তা
খাওয়া বিধ হনি না।
:3 /81( الموسوعة الفقهية

: واْلصل ف الجميع الحل ف الجملة إل ما استثين فيما يلي،"ما يتأىت أكله من الحيوان يصعب حصره

 ما أمر بقتله: ول ذي مخلب من الطري الثاين,,, : فذهب جمهور الفقهاء إىل أنه ل يحل أك ل ك ل ذي ناب من السباع:واختلفوا فيما عداه من الحيوان.,,,اْلول الخزنير
، الستطابة:  فإن من اْلصول المعتربة ف التحليل والتحريم: المستخبثات:الثالث. وغريهما مما سبق، والذئب، وك ل سبع ضار كاْلسد، والفأرة، والعقرب،كالحية
 (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) " ا نتىه من الموسوعة: وقوله تعاىل، ) (ويحرم علمهي الخبائث: واْلصل ف ذلك قوله تعاىل.والستخباث

 واْلصل ف،  اْلصل ف الحيوان الحل، اْلصل ف اللحوم التحريم ل ف الحيوان: " اْلصل ف اللحوم هو الحل أو التحريم؟ فأجاب:وقد سئل الشيخ ا بن عثيمني رحمه اهلل

.() واهلل أعلم.9 /432( " ا نتىه من لقاء الباب المفتوح....اللحوم التحريم حىت نعلم أو يغلب عىل ظننا أنها مباحة

উনল্লখয, কিাশনতর কক্ষনত্র মূল হুকুম হারাম হওয়া মতর্ির িযাপানর চার মাযহানির ইমামিণ ঐকযমত িযক্ত কনরন ন।
[হানাফী মাযহাি, হার্শয়ানয় ইিনন আনিদ্ীন; ৬/৪৯২, মানলকী মাযহাি, ইিনুল আরিী, আহকামনল কুরআন;
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২/৩৫, শানফয়ী মাযহাি,
আল মনিনী; ১৩/১৮]

ইমাম নিিী,

শরহু সহীর্হল মনসর্লম;

১৩/১১৬,

হাম্বলী মাযহাি,

ইিনন কুদ্ামা,

হালাল ও হারাম প্রার্ণর প্রকারনভদ্শরঈ দ্লীল- প্রমানণর র্ভর্ত্তনত হানাফী মাযহানি জলজ ও স্থলজ প্রার্ণ হালাল ও হারাম হওয়ার র্িষয়র্িনক ফনকাহানয়
ককরাম কনয়কভানি ভাি কনরন নজলজ প্রার্ণিঃ
মা
াড়া অন্য সকল জলজ প্রার্ণ হারাম। ককননা, জলজ প্রার্ণর মনধয ককিল মা
াড়া অন্যান্য প্রার্ণনক র্ির্ভন্ন
দ্লীল- প্রমানণর আনলানক শরী‘আনত হারাম করা হনয়ন ।
উনল্লখয, মা াড়া অন্যান্য জলজ প্রার্ণ খাওয়া হারাম হনলও তা নাপাক নয়। ককননা, পার্ননত িাসকারী প্রার্ণর মনধয
রক্ত িানক না। আর কয সকল প্রার্ণর শরীনর রক্ত নাই, কসগুনলা মরনল নাপাক নয়। কানজই কাকড়া কয কতনল ভাজা
হনয়ন , কস কতনল যর্দ্ মা ভাজা হয় (এিং তানত কাকড়ার ককাননা অংশ না িানক) তনি তা খাওয়া জার্য়য হনি।
স্থলজ প্রার্ণিঃ
 স্থলজ প্রার্ণর মনধয কয সকল প্রার্ণর শরীনর রক্ত কনই, তা খাওয়া জার্য়য নয় কযমন মশা, মার্ । তনি র্ির্ি
িযর্তত। ককননা, র্ির্ি হালাল হওয়ার র্িষয়র্ি হাদ্ীনস ির্ণিত হনয়ন ।
 আর কয সকল স্থলজ প্রার্ণর শরীনর রক্ত আন , র্কন্তু প্রিাহমান নয়, তা খাওয়াও বিধ নয়। কযমন: র্িকর্ির্ক।
 কয সকল স্থলজ প্রার্ণর কদ্নহ প্রিাহমান রক্ত আন , কসগুনলা যর্দ্ অর্ধকাংশ সময় তৃণনভার্জ হয়, তনি কস
সকল প্রার্ণ হালাল। চাই তা িৃহপার্লত কহাক িা িন্য জন্তু কহাক। কযমন িরু, মর্হষ,
ািল, কভড়া,
িকরী, দুম্বা, খরনিাশ, িন্য িরু, িন্য িাধা, িন্য উি ইতযার্দ্।
তনি এ সকল হালাল প্রার্ণর ‘কিাশনতর’ মনধয মূল শরঈ র্িধান কযনহতন হারাম হওয়া,
পদ্ধর্তনত জিাই/র্শকার করা হনি, ততক্ষণ তা খাওয়া জার্য়য হনি না।

কানজই যতক্ষণ না শরঈ

উনল্লখয, শরী‘আনতর দ্ৃর্ষ্টনত জিাই সহীহ হওয়ার জন্য আিশ্যকীয় শতি কনয়কর্ি১. আল্লাহর নানম ‘র্িসর্মল্লাহ’ িনল জিাই করনত হনি।
২. ধারানলা অনের মাধযনম খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এিং দুই রক্তনালী- এ চার প্রকানরর কয ককাননা র্তনর্ি কািনত হনি।
৩. জিাইকারী প্রাপ্তিয়স্ক, িনঝসম্পন্ন এিং মনসলমান িা আহনল র্কতাি হনত হনি।
উনল্লখয, আহনল র্কতাি দ্বারা উনেশ্য হনলা, কয আল্লাহ তা‘আলানক র্িশ্বাস কনর এিং প্রকৃত র্িষ্টধমি িা ইয়াহুদ্ী
ধনমির কমৌর্লক আকীদ্ায় র্িশ্বাস কনর এমন িযর্ক্ত। িতিমান র্িনশষ িাস্তিতা হনলা কয, যারা র্ননজনদ্রনক র্িষ্টান িা
ইয়াহুদ্ী দ্ািী কনর িানক, তানদ্র অর্ধকাংশই নার্স্তক! অিিাৎ তারা আল্লাহনক র্িশ্বাস কনর না। আর র্িস্টান ধমি িা
ইয়াহুদ্ী ধনমির সানিও তানদ্র আনদ্ৌ ককননা িন্ধন কনই। কানজই নামকাওয়ানস্ত এ সকল র্িষ্টান িা ইয়াহুদ্ীনদ্রনক
আহনল র্কতাি মনন কনর তানদ্র জিাইকৃত কিাশত খাওয়ার ককাননা সুনযাি কনই। [মনফতী ত্বকী উসমানী দ্া.িা. রর্চত
َ
‘িনহুস র্ফ কাযায়া র্ফকর্হয়যাহ মনআসারাহ’ গ্রনের ام ال َأذ َباأئِحأ َوالأل َ ُّح أو ُّم ال ُّأم أس َت أو ِر َدةأ
ُّ َ أ أحكপ্রিন্ধ]
 আর কয সকল প্রার্ণ দ্াাঁত দ্বারা র্কংিা নখ দ্বারা র্শকার কনর খায়, তা খাওয়া জার্য়য নয়। চাই তা িৃহপার্লত
কহাক িা িন্য জন্তু কহাক। কযমন, কুকুর, র্িড়াল, িাঘ, র্সংহ, কনকনড়, িন র্িড়াল, র্শয়াল ও অন্যান্য
র্হংস্র প্রার্ণ। একই কিা পার্খর কক্ষনত্র কয, পাঞ্জা দ্বারা র্শকার কনর খায়, তা হারাম। কযমন, শকুন,
িাজপার্খ। আর যা অর্ধকাংশ সময় তৃণনভার্জ, তা হালাল।
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 কয সকল প্রার্ণ অর্ধকাংশ সময় হারাম িস্তু ভক্ষণ কনর, র্কংিা নাপাক িস্তু খায়, কস সকল প্রার্ণ খাওয়াও
জার্য়য নয়। কযনহতন তানত হারানমর র্মশ্রণ আন । কযমন, কাক, যা নাপাক- আিজিনা খায়। [হালাল ও হারাম
প্রার্ণর প্রকারনভনদ্র িযাপানর র্িস্তার্রত কদ্খনু ‘আল মাওসূআতনল র্ফর্হহয়যাতনল কুওয়ার্তয়যাহ; ৫/১২৪]
একর্ি গুরুত্বপূণি মাসআলা : র্িনদ্শ কিনক আমদ্ানীকৃত কিাশনতর হুকুম
এ র্িষনয় একর্ি মূলনীর্ত হনলা কয, “মনসর্লম কদ্শ কিনক আমাদ্ানীকৃত হালাল প্রার্ণর কিাশত মনসলমাননদ্র প্রর্ত
সুধারণািশত হালাল মনন করা হনি। অিিাৎ ধনর কনওয়া হনি কয, এ প্রার্ণর্ি ককাননা মনসলমান জিাই কনরন এিং
হালাল পদ্ধর্তনত জিাই করা হনয়ন । এর র্িপরীনত যর্দ্ অমনসর্লম কদ্নশর কিাশত হয়, তনি সাধারণ ধারণামনত কস
কিাশত হালাল হনি না। ককননা, অমনসর্লমনদ্র জিাইকৃত কিাশত হালাল নয়।”
ফনকাহানয় ককরাম যর্দ্ও উপর্রউক্ত মূলনীর্ত উনল্লখ কনরন ন, র্কন্তু িতিমানন িাস্তিতা হনলা, আন্তজিার্তক িাজানর
িযাপক চার্হদ্ার কারনণ স্বল্প সমনয় অর্ধক পর্রমাণ প্রার্ণ জিাই করার র্নর্মনত্ত রপ্তানীকারক মনসর্লম/অমনসর্লম সি
কদ্নশই বতর্র হনয়ন Slaughter House িা কসাইখানা। কযখানন প্রার্ণ জিাইনয়র পতযক্ষ কনমি ককাননা মানুনষর
সহনযার্িতা াড়াই আধনর্নক পদ্ধর্তনত কমর্শননর সাহানযয এক মূহুনতিই হাজার হাজার প্রার্ণ জিাই করা হয়। র্কন্তু
আপর্ত্তর র্িষয় হনলা, এ সকল কসাইখানায় সাধারণত জিাই সহীহ হওয়ার জন্য প্রনয়াজনীয় শরঈ শতিসমূহ লক্ষণীয়
িানক না। ককননা,
১. কির্শরভাি কসাইখানায় র্িসর্মল্লাহ সহকানর একজন মনসলমান/আহনল র্কতাি কতৃিক প্রতযক্ষ জিাই সম্পাদ্ন করা হয়
না; িরং একইসানি হাজানরা মনরিী জিাই হনত িানক, আর কির্শর কচনয় কির্শ একজন মনসলমান দ্ার্ড়নয় দ্ার্ড়নয়
র্িসর্মল্লাহ িলনত িানক। অিচ প্রার্ণ হালাল হওয়ার জন্য প্রর্তর্ি প্রার্ণনক জিাইকানল র্ভন্ন র্ভন্নভানি র্িসর্মল্লাহ িলা
শতি।
২. অননক কসাইখানায় মনরিীনক জিাই করার আনি ইনলর্িক তাপ সমর্িত িরফ শীতল পার্ননত ডনিাননা হয়।
র্িনশষজ্ঞনদ্র মত হনলা কয, এই ান্ডা পার্ননত ৯০ পানসিন্ি মনরিীর হৃদ্র্িয়া িন্ধ হনয় যায়!
৩. কমর্শনন তর্ড়ৎ জিাইকানল প্রার্ণ হালাল হওয়ার কক্ষনত্র কয শীরাগুনলা কািা আিশ্যক, অননক মনরিীর কক্ষনত্রই তা
যিাযি হয় না।
৪. অমনসর্লম কদ্শ কিনক আিত কিাশনতর িযাপানর এ সুধারণা করা সম্ভি নয় কয, ককাননা মনসলমানই র্িসর্মল্লাহ িনল
জিাই কনরন ।
৫. িড় প্রার্ণ কযমন িরু, মর্হষ ইতযার্দ্ জিাই করার কক্ষনত্র আধনর্নক কসাইখানাগুনলানত প্রিনম জাননায়ারনক র্নর্িয়
করা হয়। র্নর্িয়করনণর অননক পদ্ধর্ত রনয়ন । মনসর্লম র্িনশষজ্ঞনদ্র প্রতযক্ষ িণিনামনত অর্ধকাংশ কক্ষনত্র র্নর্িয় করার
সময়ই জাননায়ার মারা যায়! কসনক্ষনত্র হানত জিাই করনলও তা হালাল হনি না!
সারকিা, ির্হর্িিনশ্বর মনসর্লম/অমনসর্লম কদ্শ কিনক আমদ্ানীকৃত কয ককাননা কিাশনতর মনধয উপর্রউক্ত সমস্যাগুনলা
িাকা খনিই স্বাভার্িক। কানজই কভাক্তা সাধারনণর লক্ষণীয় হনলা, আমদ্ানীকৃত কিাশত িনয়র সময় যর্দ্ তা মনসর্লম
কদ্নশর হয় এিং হানত জিাইকৃত কলখা িানক, তনি তা হালাল হনি। যর্দ্ কমর্শন জিাইকৃত কলখা িানক, তনি
হারাম। যর্দ্ জিাই পদ্ধর্ত কলখা না িানক, শুধন হালাল কলখা িানক এিং তা ককাননা র্নভিরনযািয প্রর্তষ্ঠাননর সতযয়ন
সম্বর্লত হয়, তনি তা খাওয়াও জার্য়য হনি।
আর অমনসর্লম কদ্নশর কিাশনতর কক্ষনত্র ককিল র্নভিরনযািয ককাননা মনসর্লম সংি ননর ‘হালাল’ সার্িির্ফনকনির র্ভর্ত্তনত
িয় করা যানি। [আমদ্ানীকৃত কিাশনতর হুকুনমর র্িস্তার্রত আনলাচনার জন্য দ্র. মনফতী ত্বকী উসমানী দ্া.িা. রর্চত
َ
‘িনহুস র্ফ কাযায়া র্ফকর্হয়যাহ মনআসারাহ’ গ্রনের ام ال َأذ َباأئِحأ َوالأل َ ُّح أو ُّم ال ُّأم أس َت أو ِر َدةأ
ُّ َ أ أحكপ্রিন্ধ।]
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র্দ্বতীয় মূলনীর্ত :
সাধারণ খাদ্যপনণযর মনধয মূল শরঈ র্িধান হনলা ‘হালাল হওয়া’। অিিাৎ খাদ্যপণয হালাল মনন করা হনি, যতক্ষণ না
তানত হারাম হওয়ার ককাননা কারণ পাওয়া যায়। পর্িত্র কুরআনন কারীম মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ্ কনরনيعا
ً ُّه َو الَ ِذي َخل َ َق لَك أُّم َما ِف أاْل َ أر ِض َج ِم
অিি : র্তর্নই (আল্লাহ) কসই সত্ত্বা, র্যর্ন পৃর্িিীর সকল র্ক ন কতামানদ্র (উপকানরর) জন্য সৃর্ষ্ট কনরন ন। [সূরা িাকারা;
২৯]
উর্ল্লর্খত আয়ানতর কারনণ ফনকাহানয় ককরানমর মত হনলা, পৃর্িিীনত মানুনষর উপকানরর জন্য সৃষ্ট সি র্ক ন মানুনষর
জন্য বিধ। এ আয়ানতর আনলানক ফনকাহানয় ককরাম র্ননমাক্ত মূলনীর্ত র্নধিারণ কনরন নأصل الشياء اإلباحة
( মানুনষর উপকানরর জন্য সৃষ্ট) সকল িস্তুর িযাপানর শরী‘আনতর প্রিম র্িধান হনলা কয, তা বিধ।
র্ির্শষ্ট হানাফী ফকীহ আল্লামা ইিনন আর্িদ্ীন রহ. ‘ফাতাওয়ানয় শামী’ গ্রনে িনলন,
:مطلب المختار أن اْلصل ف اْلشياء اإلباحة
 وصر ح ف التحرير بأن المختار أن اْلصل اإلباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ:أقول
কানজই এ কিা িলার অনপক্ষা রানখ না কয, খাদ্যপণযও মানুনষর উপকানরর জন্য সৃষ্ট। কানজই প্রার্ণ (জীর্িত) এিং
অন্যান্য খাদ্যপণয শরী‘আনতর দ্ৃর্ষ্টনত কমৌর্লকভানি হালাল। কানজই ককাননা প্রার্ণ িা অন্যান্য খাদ্যপণয হারাম হওয়ার
জন্য শরী‘আনতর র্ভন্ন দ্লীল আিশ্যক হনি।
আমানদ্র িাজারজাত পণয র্ক হালাল নার্ক হারাম?
আমানদ্র িাজানর কয সকল খাদ্যপণয পাওয়া যায়,
যায়। কযমন:

উৎনসর র্ভর্ত্তনত কসগুনলার উপকরণনক কনয়কভানি ভাি করা

১. প্রার্ণ কিনক আহর্রত উপকরণ।
২. কৃর্ত্রম রাসায়র্নক পদ্ানিির উপকরণ।
৩. উর্িদ্ কিনক আহর্রত উপকরণ।
৪. অযালনকাহল কিনক আহর্রত উপকরণ।
৫. র্মক্স ফনড িা প্রনসস ফনড, যা প্রার্ণ র্কংিা অযালনকাহনলর র্মশ্রনণ বতর্র করা হয়।
উপনরার্ল্লর্খত প্রিম মূলনীর্তর আনলানক প্রার্ণ কিনক আহর্রত উপকরননর িযাপানর শরঈ র্িধান হনলা, কয প্রার্ণ কিনক
আহরণ করা হনয়ন , যর্দ্ তা হারাম প্রার্ণ হয়, অিিা হালাল প্রার্ণ র্কন্তু (মা ও র্ির্ি িযর্তত) শরঈ পদ্ধর্তনত জিাই
করা হয়র্ন, তনি এ জাতীয় প্রার্ণ কিনক আহর্রত উপকরণও হারাম হনি।
উপনরার্ল্লর্খত র্দ্বতীয় মূলনীর্তর রাসায়র্নক পদ্ািি ও উর্িজ উপকরননর র্িধান হনলা কয, সম্পূণি হালাল, যর্দ্ তানত
নাপাকীর র্মশ্রণ না িানক এিং ককাননা উপানয় তা মানিনদ্নহর জন্য মারাত্মক ক্ষর্তকর ও কনশার কারণ না হয়। [সংর্িষ্ট র্িষনয় আনরা উদ্ধৃর্তর জন্য প্রিনন্ধর কশনষ সংযনক্ত পর্রর্শষ্ট - ৩ দ্র.]
আর চতনিি প্রকার খািানরর িযাপানর শরী‘আনতর হুকুম হনলা, কয অযালনকাহল আঙ্গননরর কাাঁচা রস, র্কংিা কখজননরর
রস দ্বারা বতর্র করা হয়, তা নাপাক। যেরুন তা খাওয়াও হারাম। ককননা, তা নাপাক এিং তানত খাদ্যপণয হারাম
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হওয়ার অন্যতম কারণ কনশাযনক্ত হওয়া Intoxication পাওয়া যায়। কযমন মদ্। আর যর্দ্ আঙ্গনর র্কংিা কখজনর দ্বারা
বতর্রকৃত না হয়, তনি তা নাপাক নয় এিং কনশা না হনল প্রনয়াজনন তা খাওয়া এিং িযিহার করা জার্য়য হনি।
র্মক্সড ফনড িা প্রনসস্ড ফনড
আমানদ্র িাজানর এমন অননক খািার পাওয়া যায়, যা প্রার্ণ, কৃর্ত্রম রাসায়র্নক পদ্ািি, উর্িদ্, অযালনকাহল- এ
চার প্রকার উৎনসর ককাননা একর্ি কিনক এককভানি বতর্র করা হয় না; িরং তা একার্ধক উৎনসর উপকরণ সমৃদ্ধ হয়।
আনলাচয র্শনরানানম ‘র্মক্সড ফনড িা প্রনসস ফনড’ দ্বারা এমন খািারই উনেশ্য। ১৫ই কফব্রুয়ারী, ২০১৭ ইং তার্রনখ
‘খাদ্য সংনযাজন দ্রিয িযিহার প্রর্িধানমালা ২০১৭’ র্শনরানানম প্রকার্শত িাংলানদ্শ কিনজনির িণিনামনত ‘খাদ্য
সংনযাজন দ্রিয’ অিি র্িনশষ উনেনশ্য খানদ্যর সর্হত সংনযার্জত ককান িস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহাযি র্হসানি ভক্ষণ
করা হয় না, তনি বির্শষ্টযসূচক উপাদ্ান র্হসানি কার্রির্র প্রনয়াজনন খাদ্য প্রর্িয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ,
কমাড়কজাতকরণ িা সংরক্ষনণর র্নর্মনত্ত, প্রতযক্ষ িা পনরাক্ষভানি, প্রতযার্শত উপনযার্িতা প্রার্প্তর জন্য, খানদ্য
িযিহৃত হয় এিং দ্ূষক িা অন্য ককান র্মর্শ্রত পদ্ানিির অন্তভূির্ক্ত িযর্তনরনকই খানদ্যর গুণিতমান অক্ষনন্ন রার্খিার জন্য
মূল খানদ্যর বির্শষ্টযনক প্রভার্িত কনর।
এ সকল খাদ্য উপকরনণর ‘উৎস’ প্রার্ণ, কৃর্ত্রম রাসায়র্নক পদ্ািি, উর্িদ্ ও অযালনকাহল- এ চার প্রকার উৎনসর
ককাননা একর্ি র্কংিা একার্ধক হনয় িানক। কানজই ককাননা খাদ্যপণযনক হালাল িা হারাম িলনত হনল সংনযার্জত
উপকরনণর র্ভর্ত্তনত নয়; িরং উপকরনণর ‘উৎনস’র র্ভর্ত্তনত িলনত হনি।
র্মক্সড ফননডর র্িধান জানার আনি একর্ি মূলনীর্ত জানা আিশ্যক। আর তা হানলা- যখন হালাল খাদ্যিস্তুর মনধয হারাম
িস্তু র্মর্শ্রত হনি, তখন তার হুকুম কী হনি? কযনহতন হারাম িস্তুর কারণ র্ভন্ন হওয়ায় তার র্মশ্রনণর হুকুমও পর্রিতিন
হনি, কানজই ঐ সকল মূলনীর্তর আনলাচনাও অপর্রহাযি, কযগুনলার কারনণ শরী‘আনত ককাননা খাদ্যপণয হারাম করা
হয়খাদ্যপণয হারাম হওয়ার শরঈ মূলনীর্ত
১. [ مضر للصحةHarmful] অিিাৎ মানিস্বানস্থর জন্য মারাত্মক ক্ষর্তকর হওয়া
অিিাৎ ককান র্জর্নস তার র্নজস্ব বির্শনষ্টযর কারনণ মানুনষর দ্বীননর জন্য র্কংিা জ্ঞান ও মর্স্তনের জন্য, অিিা জাননর
জন্য র্কংিা মানিনদ্নহর জন্য মারাত্মক ক্ষর্তকর হওয়ার র্িষয়র্ি দ্ৃঢ়ভানি জানা যানি, তখন তা হারাম হনি। কযমন
র্িষ, যা মানুনষর জাননর জন্য মারাত্মক ক্ষর্তকর, চাই তা ককাননা প্রার্ণ কিনক আহর্রত কহাক িা ককাননা র্িষাক্ত উর্িদ্
কিনক কহাক। আনরা উদ্াহারণ কযমন মার্ি, িার্ল, পাির,
াই ইতযার্দ্। যা র্িষ কতা নয়, র্কন্তু শরীনরর জন্য
মারাত্মক ক্ষর্তকর হওয়ায় হারাম।
উনল্লখয, ককান িস্তুর্ি শরীনরর জন্য ক্ষর্তকর,
িযর্ক্তনদ্র িক্তিয দ্বারা।

আর ককানর্ি ক্ষর্তকর নয়- তা র্নধিার্রত হনি ডাক্তার ও অর্ভজ্ঞ

২. [ السكرIntoxication] অিিাৎ কনশাযনক্ত হওয়া
কনশাগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা উনেশ্য হনলা, মানুনষর মর্স্তে এিং ইর্িয়শর্ক্ত র্নয়ন্ত্রণহীন হনয় পড়া।
৩. [ استخباثFilthins] অিিাৎ সৃর্ষ্টিত সুস্থরুর্চনিাধ কতৃক
ি ঘৃর্ণত হওয়া।
‘ঘৃর্ণত’ হওয়ার দ্বারা উনেশ্য হনলা, একজন সৃর্ষ্টিতভানি সুস্থরুচী সম্পন্ন িযর্ক্তর র্নকনি ককাননা িস্তুর আহার করা
ঘৃর্ণত হওয়া। কযমন কপাাঁকামাকড়, কীিপতঙ্গ, র্হংস্র জন্তু- জাননায়ার।
৪. [ ا لنجسEsimpurity] অিিাৎ নাপাক হওয়া।
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চাই তার কমৌর্লকত্বই নাপাক কহাক কযমন, রক্ত। অিিা িস্তুর্ি মূলত পাক র্কন্তু তানত ককাননা নাপাকী র্মশ্রনণ তা নাপাক
হনয়ন - এমন কহাক, কযমন, তরল র্ঘ, যানত ইদুর পনড় মারা যায়।
৫. [ كرامتHuman Dignity] অিিাৎ মানিীয় সমাননর অর্ধকারী হওয়া।
কারামাত দ্বারা উনেশ্য ককাননা িস্তু মানিীয় সমান ও মযিাদ্ার অর্ধকারী হওয়া। মহান আল্লাহ তা‘আলা পৃর্িিীনত
মানুষনক সিিার্ধক সমার্নত র্হনসনি সৃর্ষ্ট কনরন ন। এ কারনণ মানিনদ্নহর ককাননা অংশ খাওয়া র্কংিা ককাননা হালাল
খাদ্য িস্তুনত র্মশ্রণ করা এিং তা খাওয়া সম্পূণিরূনপ হারাম।
হাকীমনল উমাত িানভী রহ. িনলন, [ দ্র. কিনহশর্ত কযওর; ৯/৯৮ মীর কুতনিখানা]
استخباث یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گھن،مضر ہونا،،،،،،، نجاست:جاننا چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں استعمال کے منع ہونے کی وجہیں چار ہیں
اور نشہ النا، جیسے کیڑے مکوڑے میں، کرنا
ককাননা র্জর্নস যখন স্বানস্থর জন্য ক্ষর্তকর হনি, তখন তা নাপাক হওয়া ককাননা আিশ্যক নয়। কযমন র্িষ, যা
শরীনরর জন্য ক্ষর্তকর, র্কন্তু এিা জরুরী নয় কয, সি র্িষয়ই নাপাক হনি। কতমর্ন কয র্জর্নস নাপাক হনি, তা
কনশাযনক্ত হওয়া ককাননা আিশ্যক নয়। কতমর্ন কয র্জর্নস সমার্নত হনি, তা ক্ষর্তকর র্কংিা নাপাক হওয়াও আিশ্যক
নয়। অিিাৎ কয ককাননা িস্তু হারাম হওয়ার জন্য একার্ধক কারণ কযমন িাকনত পানর, কতমর্ন এককভানি ককাননা একর্ি
কারণও িাকনত পানর।
[ খাদ্যপণয হারাম হওয়ার কারণ প্রসনঙ্গ র্িস্তার্রত কদ্খনন িাদ্ার্য়য়ূস সানানয়; ১৮৬, র্হর্েয়া; ৫/৩৪, ওয়াহিাহ
যনহাইর্ল, আল র্ফকহুল ইসলামী ওয়া আর্দ্ল্লাতনহু; ৪/২৫৯৪, আল মাওসূআতনল র্ফকর্হয়যাহতনল কুওয়াইর্তয়যাহ;
৫/১২৫]
র্মক্সড ফননডর শরঈ হুকুম
হারাম িস্তুর হারাম হওয়ার কারণ র্হনসনি র্মশ্রনণর পর হালাল িস্তুর হুকুম র্নম্নরূপ হনি- [সংর্িষ্ট র্িষনয় র্িস্তার্রত
দ্লীনলর জন্য পর্রর্শষ্ট- ৫ দ্র.]
১. যর্দ্ র্মর্শ্রত িস্তু হারাম হওয়ার কারণ ‘ক্ষর্তকর হওয়া [Harmful] হয়, উক্ত িস্তু যর্দ্ ককাননা হালাল িস্তুর মনধয
র্মশ্রণ করা হয়, তনি তার ‘ক্ষর্তকর র্দ্ক যর্দ্ পূিিিৎ িহাল িানক, তনি উক্ত হালাল িস্তুও হারাম হনয় যানি। আর
যর্দ্ র্মশ্রনণর কারনণ তার ক্ষর্ত দ্ূর হনয় যায় তনি উক্ত হালাল িস্তু খাওয়া জার্য়য।
এ িযপানর হযরত মাওলানা আশরাফ আলী িানভী রহ. িনলন, [ কিনহশর্ত কযওর; ৯/৯৮]
اگر مضر چیز کا نقصان کسی طرح جاتا رہے یا منشی میں نشہ نہ رہے تو ممانعت بھی نہ رہیگی
এর উদ্াহরণ হনলা কযমন র্িষ, চাই তা প্রার্ণ কিনক কহাক িা উর্িদ্ কিনক। র্িষ কযনহতন মানি শরীনরর জন্য মারাত্মক
ক্ষর্তকর, কানজই তা হারাম। এখন যর্দ্ র্িষ ককাননা ঔষনধর সানি র্মলাননা হয় এিং তার ক্ষর্তকর প্রভাি অির্শষ্ট না
িানক িরং ঔষনধর জন্য উপকারী হয়, তনি তা খাওয়া হারাম হনি না।
২. যর্দ্ র্মর্শ্রত িস্তু হারাম হওয়ার কারণ কারামাত হয় অিিাৎ মানি শরীনরর ককাননা অংশ যর্দ্ ককাননা হালাল িস্তুর মনধয
র্মশ্রণ করা হয়, তনি উক্ত র্মশ্রণ অল্প কহাক র্কংিা কির্শ কহাক- উক্ত হালাল িস্তুও হারাম হনয় যানি।(প্রর্সদ্ধ হানাফী
ফকীহ আল্লামা ইিনন নুজাইম রহ. িনলন- [দ্র. আল িাহরুর রার্য়ক; ১/২৪৩]
جلدة آدمي إذا وقعت ف الماء القليل تفسده إذا كانت قدر الظفر
৩. যর্দ্ র্মর্শ্রত িস্তু হারাম হওয়ার কারণ ‘কনশা’ হয়, তনি কদ্খনত হনি কয, উক্ত িস্তু র্ক তরল নার্ক শুে? যর্দ্ উক্ত
কনশার িস্তুর্ি তরল না হয় িরং শুে হয়, তনি ককাননা হালাল িস্তুর মনধয র্মশ্রনণর পর যর্দ্ তার কনশার প্রভাি দ্ূর হনয়
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র্িনয় িানক, তনি উক্ত হালাল িস্তু খাওয়াও জার্য়য হনি। আর যর্দ্ উক্ত কনশার িস্তুর্ি তরল হয়, তনি দু ধরনণর হনত
পানর১. আঙ্গনর িা কখজনর দ্বারা বতর্রকৃত হারাম চার প্রকার মনদ্র ককাননা একর্ি হনল উক্ত হালাল িস্তুর্িও হারাম হনয় যানি।
চাই র্মশ্রণ অল্প পর্রমানণ কহাক িা কির্শ পর্রমানণ এিং র্মশ্রনণর পর তানত কনশার প্রভাি অির্শষ্ট িাকুক িা না িাকুক।
২. যর্দ্ তরল কনশার িস্তুর্ি আঙ্গনর িা কখজননরর না হয়, তনি শুে কনশার িস্তুর মতই তার হুকুম হনি অিিাৎ র্মশ্রনণর পর
যর্দ্ কনশার প্রভাি অির্শষ্ট িানক, তনি হারাম হনি অন্যিায় হালাল হনি।
উর্ল্লর্খত হুকুম কিনক ঐ সকল ঔষনধর হুকুমও কির হনয় আনস, যানত অযালনকাহল কমশাননা হনয় িানক। অিিাৎ এ
সকল ঔষধও খাওয়া হালাল হনি, যর্দ্ তানত আঙ্গনর িা কখজননরর মদ্ কিনক বতর্র অযালনকাহল না িানক এিং তার
মনধয কনশার ককাননা প্রভাি না িানক।
৪. যর্দ্ র্মর্শ্রত িস্তু হারাম হওয়ার কারণ ‘ঘৃর্ণত হওয়া’ হয়, তনি কদ্খনত হনি কয, উক্ত িস্তু র্মর্শ্রত ককাননা খািানরর
িযাপানর সৃর্ষ্টিত সুস্থরুচীসম্পন্ন িযর্ক্তনদ্র ঘৃণা সৃর্ষ্ট হয় র্ক না? অননক সময় ‘ঘৃণাভাি’ খিীস র্জর্ননসর সামান্য
অংনশর মনধযও হনয় িানক। কযমন ককাননা সুস্থ রুর্চসম্পন্ন িযর্ক্ত জাননত পারনলা কয, িড় এক কলর্স পার্নর মনধয
একর্ি কতলানপাকা মনর পার্ননত র্মনশ কিন ! যর্দ্ও এখানন খিীস িস্তুর পর্রমাণ কম এিং উক্ত খিীস িস্তুর দ্রুন পার্নর
রং, স্বাদ্, ঘ্রাণ ককাননার্িই পর্রিতিন হয়র্ন, তিার্প স্বাভার্িকভানিই কস উক্ত পার্ন পান করনত ঘৃণা কিাধ করনি।
আিার কখননা কখননা খিীস িস্তু কম হনল ঘৃণাভাি হয় না; িরং কির্শ হনল হয়। কযমন, িড় এক কডক র্ির্রয়ানীর
মনধয একর্ি র্পাঁপড়া পনড় কিল। খনিই স্বাভার্িক কিা কয, এ খািার কখনত ককউ ঘৃণা করনি না। কানজই পারতপনক্ষ
উক্ত র্পাঁপড়া কদ্খা কিনল কফনল র্দ্নত হনি এিং িাকী র্ির্রয়ানী খাওয়া জার্য়য হনি।
সারকিা, ককাননা হালাল খািানরর মনধয যর্দ্ এত সামান্য পর্রমাণ ‘খিীস’ িস্তু কমলাননা হয়, যানত সুষ্ঠ রুর্চসম্পন্ন
িযর্ক্তর ঘৃণানিাধ সৃর্ষ্ট হয় না, তনি তা হারাম হনি না, অন্যিায় হারাম হনি। এ িযপানর হানাফী মাযহানির
র্নভিরনযািয ফনতায়াগ্রে ফাতাওয়ানয় র্হর্েয়ানত [৫/৩৩৯] িলা হনয়ন ُّ  َوكَذَ ا ال َأم َرقَ ُّة إذَا ا أنف ََس َخ أت،الدو ُّد
ُّ  َو َل ُّي أؤك َ ُّل،ُّدو ُّد الل َ أح ِم َوقَ َع ِف َم َرقَة َل َت أن ُّج ُّس
ُّالدو َدة
এ িযাপানর হযরত িানভী রহ. িনলন,
اسی طرح سرکہ کو مع کیڑوں کے کھانا یا کسی معجون وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑگیے ہوں مع کیڑوں کے کھانا یامٹھائ کو مع چیونٹی کے کھانادرست
نہیں اہں کیڑے نکال کر درست ہے
‘খিীস’ তিা সুস্থরুর্চনিানধর র্নকি ঘৃর্ণত িস্তু র্মর্শ্রত র্মক্সড ফননডর শরঈ হুকুম
সংর্িষ্ট র্িষনয় ফনকাহানয় ককরানমর উর্ল্লর্খত উদ্াহরণগুনলানত িভীরভানি র্চন্তা করনল এ কিা প্রতীয়মান হয় কয,
‘খিীস’ িস্তুর দ্বারা ককাননা হালাল খািার হারাম না হওয়ার কক্ষনত্র ফনকাহানয় ককরাম কয উদ্াহরণগুনলা উনল্লখ কনরন ন,
তা মূলত এমন ‘অর্নচ্ছাকৃত ঘিনার কক্ষনত্র প্রনযাজয, যা কিনক কিাঁনচ িাকা সাধারণত কষ্টসাধয এিং কস ‘খিীস’ িস্তুর
পর্রমাণও যৎসামান্য!’ ককননা, এক কডি র্ির্রয়ানী রান্না করনত র্িনয় যর্দ্ িাতানশ উনড় এনস একর্ি র্পাঁপড়া কডনি
পনড় যায়, আর এ কারনণ খািারনক হারাম িনল কদ্ওয়া হয়, তনি র্নিঃসনেনহ তা অতযন্ত কষ্টসাধয র্িষয় হনয়
দ্াাঁড়ানি। কানজই মানুষনক এই সাধযাতীত দুনভিাি কিনক িাাঁচাননার জন্য শরী‘আনত এ সামান্য পর্রমানণর অিকাশ
র্দ্নয়ন ।
র্কন্তু র্চন্তার র্িষয় হনলা, িতিমানন র্ির্ভন্ন খািানর কয খিীস িস্তু কমশাননা হয়, তা ককাননা অর্নচ্ছাকৃত ঘিনা নয় এিং
তা কিনক কিাঁনচ িাকা অসম্ভিও নয়। ককননা, উদ্াহরণত পযানকিজাত ককাননা ককাননা খািানরর িানয় কলখা িানক,
E120 যা মূলত Cochineal [িকিনক লাল রঞ্জক] ও Carminic Acid [এর্সড র্িনশষ] িনঝায়। আর এ Cochineal
ও Carminic Acid বতর্র করা হয় Insect তিা র্িনশষ ধরনণর একর্ি কপাাঁকা কিনক। এ জাতীয় ‘খিীস’ কপাাঁকামাকড়
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কিনক খাদ্য সংনযাজন দ্রিয উৎপাদ্ন কয এখন একর্ি র্শনল্প পর্রণত হনয়ন , তা র্িজ্ঞাননর উৎকষিতা সম্পনকি জ্ঞাত
িযর্ক্ত মাত্রই জাননন। তা াড়া Cochineal িযিহৃত হয় খািানরর লাল রঞ্জক র্হনসনি। আর এ কিা িলার অনপক্ষা রানখ
কয, এ রং খািানরর প্রর্তর্ি অংনশই দ্ৃশ্যমান হয়! কানজই খিীস র্জর্ননসর পর্রমাণ র্মক্সড ফননড র্নতান্ত কম হওয়ার
যনর্ক্ত এখানন গ্রহণনযািয নয়। তৃতীয়ত, আজকাল মানুষ Carminic Acid যনক্ত খািার খায়, কারণ কস জানন না কয,
এ উপকরণর্ি Insect কিনক বতর্র করা হনয়ন । যর্দ্ কস জাননতা কয, তার সামনন পর্রনির্শত খািানর র্পাঁপনড় র্পনষ রং
করা হনয়ন , তনি িলাই িাহুলয কয, কয ককাননা সুস্থ রুর্চসম্পন্ন িযর্ক্ত তা কখনত ঘৃণানিাধ করনি।
সারকিা, র্ির্রয়ানী কডনি অর্নচ্ছাকৃত র্পাঁপনড় পনড় যাওয়ার উদ্াহরনণর উপর র্ভর্ত্ত কনর িতিমানন ‘খিীস’ িস্তু
র্মশ্রনণর এই ‘খিীস র্শল্প’ কক জার্য়য িলার ককাননা অিকাশ কনই। এ কারনণই িতিমানন র্মক্সড ফননডর মনধয যর্দ্ এ
জাতীয় ককাননা কপাকামাকড় িা অন্য ককানা ‘খিীস’ দ্রিয িানক, তনি তা র্নিঃসনেনহ হারাম হনি!
৫. যর্দ্ র্মর্শ্রত িস্তু হারাম হওয়ার কারণ নাপাকী হয়, অিিাৎ ককাননা নাপাক িস্তু ককাননা হালাল িস্তুর সানি কমশাননা
হয়, কযমন শুকর- যা শরী‘আনত সম্পূণিরূনপ নাপাক। যর্দ্ হালাল তরীকায়ও শুকর জিাই করা হয়, তিনও তা পাক
হনি না। কানজই ককাননা খাদ্যিস্তুর মনধয যর্দ্ শুকনরর ককাননা অংশ র্মর্শ্রত হয়, তনি তা সম্পূণিরূনপ হারাম হনয়
যানি, যর্দ্ও তানত শূকনরর রং, স্বাদ্, ঘ্রাণ না িানক।
উনল্লখয, ককাননা খাদ্যপনণযর মনধয নাপাক িস্তু - চাই নাপাকী পর্রমাণ কম কহাক িা কির্শ- র্মশ্রণ করা কযমন জার্য়য
কনই, কতমর্ন নাপাক িস্তু র্মর্শ্রত খািার খাওয়াও কানরা জন্য বিধ নয় এিং এ জাতীয় নাপাক িস্তুর র্মশ্রনণ বতর্র
প্রসাধনী িযিহার করাও জার্য়য নয়। হ্াাঁ, যখন অনাকার্িতভানি ককাননা নাপাক িস্তু অল্প পর্রমানণ হালাল িস্তুর মনধয
র্মনশ যায় এিং এ র্মশ্রণ কিনক সাধারণত কিাঁনচ িাকাও সম্ভি না হয় তনি নাপাক িস্তুর রং, স্বাদ্ ও ঘ্রাণ উক্ত হালাল
িস্তুনত প্রকাশ না পাওয়ার শনতি নাপাকী কফনল র্দ্নয় উক্ত হালাল িস্তু খাওয়া জার্য়য হনি। কযমন, ািনলর দুধ কদ্াহন
করার সময় অনাকার্িতভানি তানত ািনলর দু‘একর্ি কলদ্া পনড় যায় এিং তা সানি সানি কির কনর কফলা হয়, তনি
নাপাকীর রং, স্বাদ্, ঘ্রাণ প্রকাশ না পাওয়ার শনতি উক্ত দুধ খাওয়া বিধ হনি। ককননা, দুধ কদ্াহননর সময় এ জাতীয়
অনাকার্িতভানি ঘিনা কিনক কিাঁনচ িাকা সাধারণত কষ্টসাধয!
কমৌর্লকত্ব পর্রিতিননর পর হারাম িস্তু র্মশ্রনণর শরঈ হুকুম
হারাম িস্তু র্মশ্রনণর কয পাাঁচর্ি সূরত উপনর ির্ণিত হনয়ন , এ সকল হুকুম ঐ সময়, যখন কমৌর্লকত্ব পর্রিতিন াড়াই
ককাননা হারাম িস্তুনক হালাল িস্তুনত কমশাননা হনয়ন । এর র্িপরীনত যর্দ্ [নয ককাননা কারনণ] হারাম িস্তু যখন রসায়র্নক
র্কংিা প্রাকৃর্তক প্রর্িয়ায় তার কমৌর্লকত্ব র্িলীন হনয় যাওয়ার পর কমশাননা হনি, র্কংিা কমশাননার পর তার কমৌর্লকত্ব
র্িলীন হনয় যায়, তখন তার হুকুমও পর্রিতিন হনয় যানি। অিিাৎ তা হালাল হনয় যানি।
ফনকাহানয় ককরাম এর কয প্রকৃষ্ট উদ্াহরণ উনল্লখ কনরন ন, তা হনলা, আঙ্গনর িা কখজননরর শরাি যা নাপাক, র্কন্তু এ
নাপাক িস্তুর্ি যখন লিন কমশাননার দ্রুন র্সরকা হনয় যানি তখন পাক হনয় যানি। কতমর্ন িাধা লিননর খনীনত পনড়
লিন হনয় যায়, তখন উক্ত লিন খাওয়াও জার্য়য আন । [সংর্িষ্ট র্িষনয় র্িস্তার্রত দ্লীনলর জন্য পর্রর্শষ্ট- ৬ দ্র.]
এখন অনুসন্ধাননর র্িষয় হনলা কয, িতিমানন িাজানর কয সকল প্রনসস ফনড িা র্মক্সড ফনড পাওয়া যায়, তানত কয
রসায়র্নক পর্রিতিননর পর হারাম িস্তু কমশাননা হয়, এখানন উক্ত হারাম িস্তুর কমৌর্লকত্ব পর্রিতিন হয় র্ক না? এ
র্িষয়র্ি খাদ্য ও রসায়নসংর্িষ্ট এক্সপািিনদ্র মাধযনমই অিিত হওয়া সম্ভি। িযর্ক্তিত অনুসন্ধান ও কদ্শ- র্িনদ্নশর
র্ির্ভন্ন র্িনশষজ্ঞনদ্র মতামনতর র্ভর্ত্তনত আমানদ্র অিির্ত হনলা কয, প্রকৃতপনক্ষ রাসায়র্নক পর্িয়ায় হারাম িস্তুর
গুণাগুন পর্রিতিন হয় র্ ক, র্কন্তু তার কমৌর্লকত্ব পর্রিতিন হয় না। কানজই হারাম িস্তুর কমৌর্লকত্ব পর্রিতিননর র্ভর্ত্তনত
হারাম িস্তু র্মর্শ্রত র্মক্সড ফনডনক এককিায় হালাল িলার ককাননা সুনযাি কনই।
ই- ককাড সম্পর্কিত শরঈ র্িধান
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আন্তজিার্তক র্নয়ম অনুযায়ী পযনকিজাত খাদ্যদ্রনির িানয় কিশ র্ক ন র্িষনয়র তিয প্রদ্ান করা উৎপাদ্নকারীর জন্য
জরুরী। িাংলানদ্শ সরকানরর খাদ্য আইন ‘কলনির্লং’ এর র্নয়ম অনুযায়ীও পযানকিজাত খাদ্যপনণযর কমাড়নক খাদ্যপণয
সংর্িষ্ট র্িস্তার্রত তিযািলী উনল্লখ করা আিশ্যক। (কলনির্লং অিি র্লর্খত, মনর্দ্রত িা গ্রার্ফক্স আকানর ির্ণিত ককাননা দ্রনিযর
পর্রর্চর্তমূলক িণিনা, যাহা কলনিল সর্িনির্শত িা সংনযাজননর মাধযনম প্রদ্র্শিত হয়। দ্রষ্টিয: ‘র্নরাপদ্ খাদ্য আইন ২০১৩ (২০১৩ সননর ৪৩
নং আইন) ৮৭ ধারানত প্রদ্ত্ত ক্ষমতািনল িাংলানদ্শ র্নরাপদ্ খাদ্য কতৃিপক্ষ কতৃিক ৯ কম, ২০১৭ তার্রনখ প্রকার্শত িাংলানদ্শ কিনজি।)

তনি অননক সময় খাদ্য উপাদ্ান িা খাদ্য সংনযাজন দ্রিয িনঝাননার জন্য ককাড িযিহার করা হনয় িানক। আমানদ্র
িাজানর পযানকিজাত কয সি পণয পাওয়া যায়, তার অননকগুনলার কলনিনল উপাদ্ান অংশনত র্ক ন “ই” ককাড [ECODE] িা নাম্বার কদ্য়া িানক। এগুনলা আমানদ্র জন্য আনদ্ৌ উপকারী নার্ক ক্ষর্তকর- কভাক্তাসাধারণ তা জাননন না।
(‘কলনিল’অিি ককাননা খাদ্যদ্রনিযর কমাড়নকর উপর সহনজ দ্ৃর্ষ্টনিাচর হয় এইরূপ ককাননা িযাি, ব্রান্ড, মাকি, র্চত্র, র্চহ্ন, হলমাকি,
গ্রার্ফক্স িা িণিনামূলক র্ননদ্িশনা, যাহা র্লর্খত, মনর্দ্রত, র্সলনমাহরকৃত অিিা কস্টনর্সল, এযানম্বাশ িা অনমাচনীয় কার্ল দ্বারা
কর্ম্পউিারাইজড র্প্রর্ন্িং এর মাধযনম অিিা চাপ প্রনয়ানির মাধযনম াপ প্রদ্ান করা হয় িা সংনযাজন করা হয়। (সূত্র : প্রাগুক্ত))

এই ই- ককানডর িযপানর র্িপরীতমনখী িক্তিয রনয়ন । কযমন, কানরা কানরা মনত, ‘ই- ককাডগুনলা শুকনরর র্ননদ্িশ
কনর। অিিাৎ ই ককাড মানন হনলা, সংর্িষ্ট খাদ্যপনণয শুকনরর ককাননা না ককাননা অংশ র্মশ্রণ করা হনয়ন । আর শুকর
কযনহতন নাপাক, তাই খাদ্যপণযর্িও নাপাক র্িনির্চত হনি এিং তা খাওয়া কভাক্তার জন্য হালাল হনি না!’
মূলত এ িক্তনিযর র্ভর্ত্ত এ র্িষনয়র উপর কয, ই ককাড মাননই হনলা ‘শুকনরর ককাননা অংশ’। র্কন্তু ‘‘ই- ককাড মাত্রই
শুকনরর র্ননদ্িশ কনর র্ক না?’’ এ সমস্যার সমাধানকনল্প আমরা কদ্শ- র্িনদ্নশর র্ির্ভন্ন ফাতাওয়া র্িভাি এিং হালাল
ফনড এক্সপািিনদ্র র্ননয় ির্ ত র্ির্ভন্ন প্রর্তষ্ঠাননর শরনাপন্ন হই। তা াড়া আনমর্রকা ও িাংলানদ্নশর কর্তপয় ডাক্তারনদ্র
কলখর্ন কিনক আমরা সাহাযয র্ননয়র্ ।
(তন্মনধয উনল্লখযনযািয হনলা১. র্িশ্বর্িখযাত দ্বীনী র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান ভারনতর দ্ারুল উলূম কদ্ওিে- এর ফনতায়া র্িভাি।
২. পার্কস্তাননর শীষিস্থানীয় দ্বীনী র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠান ‘জার্মআতনর রশীদ্, করাচী- এর ফনতায়া র্িভাি এিং ‘র্ফক্বহুল হালাল’ র্িভাি। কয
র্িভানি হালাল ফননডর উপর আন্তজিার্তক িাজার র্িনিষণ কনর িনিষণা করা হনয় িানক।
৩. হালাল খাদ্য ও তার সার্িির্ফনকশননর উপর িনিষণাধমিী পার্কস্তানর্ভর্ত্তক আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাণ Halal Foundation, Pakistan এিং
৪. হালাল খাদ্য িনিষণা র্িষনয় ির্ ত আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাণ ঝঅঘঐঅ SANHA [South African National Halal Authority])

িযর্ক্তিত যিাসাধয অনুসন্ধান এিং উর্ল্লর্খত র্নভিরনযািয প্রর্তষ্ঠান হনত প্রাপ্ত তিযমনত ই- ককানডর িাস্তিতা সম্পনকি কয
তিযািলী আমানদ্র সামনন এনসন , তা আমরা র্ননম উনল্লখ করর্ “ই” ককাড কমৌর্লকভানি শুকনরর র্ননদ্িশ কনর না, িরং ই- ককাড মূলত European Economic Community
(EEC) কতৃিক স্বীকৃত খাদ্য সংনযাজন দ্রিয র্িনশনষর (রাসায়র্নক িা প্রাকৃর্তক খানদ্যর অংশ, রং, স্বাদ্, িা রুর্চ
িাড়াননার উপাদ্ান) র্ননদ্ির্শকা। যা র্নর্দ্িষ্ট ককাড িা নাম্বার র্দ্নয় আলাদ্া করা হনয়ন । র্িজ্ঞাননর উৎকষিতার প্রাির্মক
সমনয় যখন র্ির্ভন্ন ধরনণর খাদ্য উপাদ্ান রাসায়র্নক পর্রিতিননর মাধযনম এমনভানি রূপান্তর্রত হনতা কয, তার উৎস
সম্পনকি কভাক্তার ধারণা লাভ করা সম্ভি হনতা না। তখন পযানকিজাত খাদ্যপনণযর িানয় সকল খাদ্য উপাদ্ান কলখা
আিশ্যক কনর কদ্ওয়া হনলা। পরিতিীনত যখন এক কদ্নশর পণয অন্য কদ্নশ আমদ্ানী- রপ্তানী হনত লািনলা তখন র্ির্ভন্ন
ভাষাভার্ষর মানুনষর সমিনয় আন্তজার্তক িাজার বতর্র হনলা। ফনল অঞ্চলর্ভর্ত্তক ভাষার র্ির্ভন্নতার দ্রুন পযানকনির
িানয় খাদ্যপনণযর একর্ি র্নর্দ্িষ্ট নাম সকল অঞ্চনলর মানুনষর জন্য অনুধািন করা কষ্টসাধয হনয় কিনলা। এ অিস্থায়
ভাষার র্ির্ভন্নতায় খাদ্য সংনযাজন দ্রিয িনঝনত সৃষ্ট জর্িলতা র্নরসনকনল্প খাদ্য সংনযাজন দ্রিযগুনলানক- যা সাধারণত
পযানিকজাত খািানরর মনধয অর্ধকাংশ সময় িযিহার করা হনয় িানক- নাম না র্লনখ ই- ককানডর মাধযনম প্রকাশ করা
হনত লািনলা। ককননা, ককাড সি ভাষাভার্ষ মানুষই িনঝনত সক্ষম র্ নলা।
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প্রাির্মক পযিানয় ই- ককাড র্নধিারণ করনতা European Economic Community (EEC)। পরিতিীনত এর দ্ার্য়ত্ব
গ্রহণ কনর Codex Alimentarius Commission। ককানডক্স এর্লনমন্িার্রয়াস অিি জার্তসংনঘর খাদ্য ও কৃর্ষ সংস্থা
এিং র্িশ্ব স্বাস্থযসংস্থা কতৃিক ির্ ত ককানডক্স এর্লনমন্িার্রয়াস কর্মশন কতৃিক খাদ্য, খাদ্য উৎপাদ্ন ও র্নরাপদ্ খাদ্য
র্িষয়ক র্নধিার্রত িা স্বীকৃত মান, িযিহার র্ির্ধ, র্ননদ্িশনা এিং অন্যান্য সুপার্রশ সম্বর্লত সমর্িত খাদ্য ককাড।
িাংলানদ্শ র্নরাপদ্ খাদ্য কতৃিপক্ষ কতৃিক ১৫ই মাচি ২০১৭ তার্রনখ ‘খাদ্য সংনযাজন দ্রিয িযিহার প্রর্িধানমালা ২০১৭’
র্শনরানানম প্রকার্শত িাংলানদ্শ কিনজনির িণিনামনত- িাংলানদ্নশও Codex alimentarius Commission- এর
‘ককাড নীর্ত’ অনুসরণ করা হয়। কানজই পযানকিজাত খাদ্যপনণযর িানয় ই- ককাড কলখার র্িষয়র্ি িাংলানদ্নশও
স্বীকৃত।
ই- ককাড কমৌর্লকভানি খাদ্য সংনযাজন দ্রিয িনঝায়। এখন জাননত হনি কয, এই খাদ্য সংনযাজন দ্রিযগুনলার ‘উৎস’
[source] কী? ককননা, কস উৎস হালাল হনল সংর্িষ্ট সংনযার্জত দ্রিযও হালাল হনি। আর কস উৎস হারাম হনল
সংনযার্জত দ্রিযও হারাম হনি। কানজই ই- ককানডর র্ভর্ত্তনত খাদ্যপনণযর হালাল ও হারাম র্নধিারনণর জন্য ই- ককাড
র্ননদ্ির্শত উপাদ্াননর উৎস সম্পনকি জানা আিশ্যক!
ই- ককানডর কশ্রণীর্িভাি
ই- ককানডর খাদ্য উপকরণগুনলা র্তন ধরনণর উৎস কিনক গ্রহণ করা হয়। যিা১. প্রাকৃর্তক উৎস কিনক প্রাপ্ত
প্রাকৃর্তক উৎস কযমন িা , লতা- পাতা, শষ্য ইতযার্দ্ কিনক প্রাপ্ত র্ির্ভন্ন উপাদ্ানগুনলা রাসায়র্নক প্রর্িয়ায় পৃিক
করা হয়, যা পরিতিীনত উপাদ্ানগুনলার বির্শষ্টয অনুযায়ী খািানর িযািহার করা হয়।
২. রাসায়র্নক উপানয় প্রস্তুতকৃত
প্রাকৃর্তক উৎস কিনক প্রাপ্ত ‘ই’ ককাডগুনলা অননক সময় িযয়িহুল হওয়ায় পরিতিীনত র্ক ন রাসায়র্নক উপাদ্ান কিনক
গ্রহণ করা হয়।
৩. প্রার্ণজ উৎস কিনক প্রাপ্ত
প্রার্ণজ উৎস কিনক প্রাপ্ত র্ির্ভন্ন উপাদ্ানগুনলা রাসায়র্নক প্রর্িয়ায় পৃিক করা হয়,
বির্শষ্টয অনুযায়ী খািানর িযিহার করা হয়।

যা পরিতিীনত উপাদ্ানগুনলার

এ কিা িলার অনপক্ষা রানখ না কয, কয সকল ই- ককানডর উৎস প্রাকৃর্তক ককাননা উর্িদ্ র্কংিা রাসায়র্নক ককাননা
হালাল পদ্ািি, কস ই- ককাডগুনলা তার উৎনসর র্ভর্ত্তনত ‘হালাল র্ননদ্িশ করনি, ( যর্দ্ না তানত মানিনদ্নহর জন্য
মারাত্মক ক্ষর্তকর ককাননা প্রভাি, কনশা এিং নাপাকী না িানক)। উদ্াহরণত E-100। এিা মূলত হলনদ্ কিনক আহর্রত
রং র্িনশষ। খনিই স্বাভার্িক কিা কয, উর্িজ উপাদ্ান হওয়ায় হলননদ্র রং কখননাই হারাম হনি না। কানজই িযাপক
অনিি ‘সকল ই- ককাডই হারানমর র্ননদ্িশ কনর’ এ দ্ািী িাস্তিতার আনলানক সর্ ক নয়।
উৎনসর র্ভর্ত্তনত হালাল ও হারানমর র্ননদ্িশক হওয়ার কক্ষনত্র প্রচর্লত ই- ককাডনক আমরা র্তনভানি ভাি করনত পার্র১. হালালিঃ কয সকল ই- ককাড র্নর্িতভানি উর্িদ্ র্কংিা রাসায়র্নক হালাল িস্তু কিনক আহর্রত উপাদ্াননর র্ননদ্িশ কনর।
২. হারামিঃ কয সকল ই- ককাড র্নর্িতভানি হারাম প্রার্ণজ উৎস কিনক আহর্রত উপাদ্াননর র্ননদ্িশ কনর।
৩. মাশিূহিঃ [যানত হালাল- হারাম ককানিাই স্পষ্ট নয়] কয সকল ই- ককানডর উপদ্াননর উৎনস র্দ্বমনখী সম্ভািনা আন কয,
তা উর্িদ্ র্কংিা রাসায়র্নক হালাল িস্তু কিনক আহর্রত হনত পানর, আিার প্রার্ণজ উৎস কিনকও আহর্রত হনত পানর।
এই ই- ককাডগুনলার িযাপানর হারাম হওয়ার সনেহ এ জন্য কয, এ সম্ভািনা আন কয, সংর্িষ্ট ই- ককানডর উপাদ্ানর্ি
ককাননা হারাম প্রার্ণ কিনক কনওয়া হনয়ন । অিিা হালাল ককাননা প্রার্ণ কিনক শরঈ জিাই াড়াই গ্রহণ করা হনয়ন ।
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উভয় সূরনতই উক্ত উপাদ্ানর্ি তার উৎনসর কারনণ হারাম হনয় যানি। র্কন্তু কযনহতন একইসানি এ সম্ভািনাও রনয়ন কয,
উক্ত উপাদ্ানর্ি উর্িদ্ উৎস িা রাসায়র্নক উৎস কিনক গ্রহণ করা হনয়ন , কানজই র্নর্িতভানি এ ই- ককাডগুনলানক
হারাম িলা যায় না। িরং িলনত হনি কয, ‘এই ই- ককাডগুনলা হালাল িা হারানমর র্ননদ্িশক হওয়ার কক্ষনত্র অস্পষ্ট।
আর খাদ্যপনণযর মনধয কযনহতন শরী‘আনতর মূল হুকুম হনলা হালাল হওয়া, কানজই কস মূল হুকুনমর র্ভর্ত্তনত মাশিূহ
ই- ককাড যনক্ত খািার খাওয়া জার্য়য হনি। তিার্প কযনহতন অস্পষ্টতা আন , কানজই পারতপনক্ষ উত্তম হনলা এ জাতীয়
মাশিূহ ই- ককাড কিনকও কিাঁনচ িাকা। প্রিনন্ধর শুরুনত নীর্তমালার আনলাচনায় আমরা উনল্লখ কনরর্ কয, প্রার্ণর
কিাশত ও অযালনকাহল িযর্তত অন্য খাদ্যপণয কমৌর্লকভানি হালাল, যতক্ষণ না তানত হারাম হওয়ার র্িষয়র্ি র্নর্িত
হয়। ই- ককাড সম্বর্লত প্রনসস ফনড কযনহতন কমৌর্লকভানি হালাল, কানজই মাশিূহ ই- ককাড সম্বর্লত খাদ্যপনণযর
িযাপানরও এই হুকুম প্রনযাজয হনি।
[ই- ককানডর হুকুনমর মনধয উর্ল্লর্খত “মাশিনহ” শব্দর্ি ককাননা র্ফহহী পর্রভাষা নয়। িরং এর্ি নতনন পর্রভাষা, যা কুরআন- হাদ্ীনসর
আনলানক িতিমান যননির র্ফহহ র্িনশষজ্ঞিণ র্নধিারণ কনরন ন। এর অিি হনলা, ‘এমন র্িষয়, যার হালাল হওয়া র্কংিা হারাম হওয়া
ককানিাই স্পষ্ট নয় এিং এই অস্পষ্টতা স্থায়ী নয়; িরং িনিষণা ও অনুসন্ধাননর মাধযনম তা দ্ূর্রভূত করা সম্ভি। মাশিূহ- এর অিির্ি িনঝার
সুর্িধানিি সামঞ্জস্যপূণি একর্ি উদ্াহরণ [তাকরীিী কম াল] হনত পানর ‘মনশর্কল’- পর্রভাষার্ি। আর ‘মনশর্কল’- এর হুকুম হনলা- র্চন্তা,
িনিষণা এিং তিয অনুসন্ধাননর মাধযনম এ অস্পষ্টতা দ্ূরীকরনণর কচষ্টা করনত হনি। অস্পষ্টতা দুর হনয় কিনল স্পষ্ট হুকুম মনত আমল করনত
হনি। [উসূনল সারাখসী; ১/১৬৮] সুতরাং ‘মাশিূহ’ ই- ককানডর হুকুমও এমনই। অিিাৎ িনিষণা এিং তিয অনুসন্ধাননর মাধযনম এ
অস্পষ্টতা দ্ূরীকরনণর কচষ্টা করনত হনি। অস্পষ্টতা দুর হনয় কিনল কসিানক হালাল িা হারাম- এর র্ননদ্িশক আখযা কদ্ওয়া হনি।]

এ িযাপানর ফনকাহানয় ককরানমর উর্ল্লর্খত একর্ি মাসআলা এখানন উনল্লখ করা আিশ্যক মনন করর্ ।
 وكذا اآلبار والحياض، من شك ف إنائه أو ف ثوبه أو بدن أصابته نجاسة أو ل فهو طاهر ما لم يستيقن: ف التتارخانية: قال ا بن عابدين
والجباب الموضوعة ف الطرقات و يستقي منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار؛ وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمني كا لسمن
.والخبز واْلطعمة والثياب اهـ ملخصا
উর্ল্লর্খত মাসআলার কশনষ প্রার্ণ িযর্তত সাধারণ খািার কযমন রুর্ি ইতযার্দ্র কিা িলা হনয়ন কয, যর্দ্ও অমনসর্লম
র্কংিা দ্বীনী র্িষনয় অসনচতন ককাননা মনসলমান কস খািার বতর্র কনর এিং অমনসর্লম হওয়ায় র্কংিা অসনচতন মনসর্লম
হওয়ায় এ সনেহ রনয়ন কয, হালাল উপানয় হয়নতা খািার বতর্র কনরর্ন, তিার্প এ সনেহ ধতিিয হনি না। িরং তা
হালাল মনন করা হনি।
এ র্িষনয় মনফতী রশীদ্ আহমাদ্ লনধয়ানভী রহ.- এর একর্ি ফনতায়া র্িনশষভানি লক্ষণীয়- [দ্র. আহসানুল ফাতাওয়া;
৮/১২৮]
کیونکہ یہ جانور کی کھال اور ہڈی سے ببنتی ہے؟آپکی تحقیق کیا ہے؟-ڈبل روٹی پر جیلی لگا کر کھاتے ہیں اسکو ناجائز کہتے ہیں-سوال
اگر کھال وغیرہ سے بنائ گئی ہوتو یہ ضروری-ثانیا،درختوں کی و غیرہ سے بھی بنائ جاتی ہے،جیلی کا ہڈی اور کھال سے بنایا جانا ضروری نہیں-اوال-جواب
جیلی کی صنعت میں تبدیل ماہیت کا احتمال بھی ہےاس صورت میں حرام جانور-ثالثا،حالل ذبیحہ کی کھال غالب ہے،نہیں کہ وہ کھال مردار ہی کا ہو
زیادہ تجسس کرنا اور احتماالت و اواہم کی بنا پر احتراز کرنا دین میں تعمق و غلو ہونے کی وجہ سے ممنوع،کی کھال سے بنائی ہوئ جیلی بھی حالل ہے
اور بال دلیل شرعی حرمت کا حکم لگانا دین میں زیادتی اور تحریف ہے،ہے
সারকিা, উর্ল্লর্খত মাসআলায় ‘কজর্ল’ [ যা তৎকার্লন সমনয় হালাল িস্তু কিনকও িানাননা হনতা আিার হারাম িস্তু
কিনক িানাননারও সম্ভািনা র্ নলা]- এর িযাপানর কযনহতন হালাল হওয়ার একর্ি শর্ক্তশালী সম্ভািনা আন - এর র্ভর্ত্তনত
হযরত রশীদ্ আহমাদ্ লনর্ধয়ানভী রহ. উক্ত কজর্ল হালাল হওয়ার ফনতায়া র্দ্নয়ন ন!
ই- ককানডর তার্লকা
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ই- ককানডর তার্লকা কিশ দ্ীঘি হওয়ায় আমরা সংর্ক্ষপ্তাকানর ককিল হারাম ই- ককাড- এর তার্লকা এখানন উনল্লখ করর্ ।
হারাম ই- ককাডগুনলা [যা কিনক কিাঁনচ িাকা অপর্রহাযি] র্নমরূপ-

E-120, E-441, E-485, E-542, E-630, E-631, E-632, E-633, E-634, E-635, E-640, E-904, E-920,
E-921, E-1510, E-1519
র্ি.দ্র. উর্ল্লর্খত হারাম ই- ককাডগুনলার মধয হনত র্ক ন ই- ককানডর িযাপানর উৎনসর কক্ষনত্র র্নজ র্নজ িনিষণা অনুযায়ী
ককউ ককউ ‘মাশিূহ’ এর িযাক্ত কনরন ন। তনি সতকিতামূলক আমরা হারাম হওয়ার মতর্িনকই গ্রহণ কনরর্ ।
ই- ককানডর উর্ল্লর্খত হুকুনমর সমিিনন র্িশ্বর্িখযাত দ্বীনী র্িদ্যাপী দ্ারুল উলূম কদ্ওিনের ফনতায়ার্ি লক্ষণীয়سوال-یہ سوال پہلے پوچھے گے ایک سوال کے تعلق سے ہےکہ آیا انڈیا کی کھانے کی مصنوعات جن پر ای کوڈ ہوتا ہے اس میں سور کی چربی شامل
ہوتی ہے؟یہ بہت تشویشناک معامالت ہےدار العلوم دیوبند اس معاملہ میں کیوں خاموش ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ مجھے اطمینان بخش جواب
ملیگا
جواب-فقہ کا ضابطہ ہے کہ "االصل فی االشیاء االباحہ"چیزوں کے اندر اباحت ہے جبتک ہمیں پوری پختگی کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو جاے کہ حرمت کا کونسا
پہلو اس میں موجود ہےتب تک کوئ ہتمی راے ہم قائم نہیں کر سکتے۔اور محض شک کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کہ دینا شریعت کے اصول کے خالف
ہےآپ اپنی ذاتی حد تک احتیاط برت سکتے ہیں -فتوي نمبر: ২১৩৯=১৭৪৬/ب)
ই- ককানডর উর্ল্লর্খত হুকুনমর সমিিনন পার্কস্তাননর র্িখযাত দ্বীনী র্িদ্যাপী জার্মআতনর রশীদ্ করাচী’র ফনতায়ার্ি
লক্ষণীয়سوال-کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کھانے پینے کی اشیاء جو ای کوڈ کے نام سے استعمال ہوتی ہےاور کہا جاتا ہے کہ اس میں خنزیر
کی چربی استعمال ہوتی ہےبندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟
جواب-ای کوڈ اشیاء میں شامل غذائ اجزاء اور غذائ اضافات ))کی عالمت ہے-یہ غذائ اجزاء اور غذائ اضافات نباتات اور جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں-
اگر یہ نباتات سے ماخوذ ہو تو شرط یہ ہے کہ یہ مضر اور نشہ آور نہ ہوں-اور اگر جانوروں سے حاصل کردہ ہو تو شرط یہ ہے کہ جانور حالل ہو نیز انہیں
شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا ہو -
اگر کسی مصنوع میں شرائط مذکورہ کے حامل غذائ اجزاء اور غذائ اضافات کے ای کوڈز شامل ہوتو وہ ای کوڈز حالل ہوگیورنہ حرام شمار ہوگی -
اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئ کہ ہر ای کوڈ مصنوع کے حرام ہونے پر داللت نہیں کرتا،بلکہ اس کے بارے میں تفصیل مذکور کے مطابق معلوم کیا جائیگا
کہ وہ ای کوڈ کس غذائ جزو کی عالمت ہے اور وہ غذائ جزو حالل ہے یا حرام؟-جامعة الرشید ,كراتشی ,باكستان-فتوي نمبر): ৫৮/৬৫৩৫৪
ই- ককানডর উর্ল্লর্খত হুকুনমর সমিিনন একই মত িযক্ত কনরন ন হালাল খাদ্য িনিষণা র্িষনয় ির্ ত আন্তজিার্তক
প্রর্তষ্ঠাণ SANHA [South African National Halal Authority - এিং পার্কস্তানর্ভর্ত্তক প্রর্তষ্ঠান Halal

]Foundation, Pakistan. [তানদ্র র্সদ্ধানন্তর কর্পগুনলা আমানদ্র কান সংরর্ক্ষত আন ।
সাধারণ কভাক্তানদ্র করণীয়
আনলাচয প্রিন্ধ পান র পর একজন সনচতন পা ক মাত্রই এ র্িষনয় র্দ্বধার্িত হনিন কয, হালাল খাদ্য ও ই- ককানডর
িযাপানর আমানদ্র সুস্পষ্ট করণীয় কী? এ পযিানয় করণীয় সম্পনকি র্ননিদ্ন হনলা১. যর্দ্ খাদ্যপণয হালাল ই- ককাড সম্বর্লত হয়, তনি খাদ্যপণযনক হালাল মনন করনত হনি এিং র্নর্দ্ধিধায় তা িয় করা
এিং খাওয়া যানি।
২. যর্দ্ হারাম ই- ককাড সম্বর্লত হয়, তনি খাদ্যপণয িয় করা র্কংিা খাওয়া কিনক সম্পূণিরূনপ কিাঁনচ িাকনত হনি।
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৩. যর্দ্ মাশিূহ ই- ককাড সমর্লত হয়, তনি খাদ্যপণযনক কমৌর্লকভানি হারাম কতা িলা যানি না; তনি তাকওয়া ও
পরনহজিারীর দ্ািী হনলা সনেহযনক্ত িস্তু কিনক কিাঁনচ িাকা। কানজই পারতপনক্ষ মাশিূহ ই- ককাড সম্বর্লত খাদ্যপণয
কিনক কিাঁনচ িাকাও উত্তম র্িনির্চত হনি।
এতদ্বসনত্ত্বও ককউ যর্দ্ তা িয় কনর র্কংিা খায়, তনি তা িয় করা এিং খাওয়া সংর্িষ্ট িযর্ক্তর জন্য বিধ হনি,
যতক্ষণ পযিন্ত তা হারাম হওয়ার িযাপানর র্নর্িত হওয়া না যায়।
কদ্শীয় পনণযর িানয় ‘হালাল’ িযাি: আস্থা রাখা যানি র্ক?
আমানদ্র কদ্নশ উৎপার্দ্ত ককাননা ককাননা কদ্শীয় পনণযর িানয় আরিীনত, ইংনরর্জনত এিং িাংলায় ‘হালাল’ শব্দর্ি
কলখা িানক। র্কন্তু এই হালাল সার্িির্ফনকশননর ধতিনিযর র্িষয়র্ি র্চন্তার দ্ািী রানখ। ককননা, এ সার্িির্ফনকি যর্দ্
উৎপাদ্নকর পক্ষ হনত লািাননা হনয় িানক, তনি সংর্িষ্ট ককাম্পানীনত সিধরনণর এক্সপািিনদ্র র্ননয় ির্ ত ‘হালাল
সার্িির্ফনকশন কিাডি িাকনত হনি। নতনিা হালাল- হারাম র্নধিারনণ ভনল হনয় যাওয়ািাই স্বাভার্িক। খাদ্য উৎপাদ্ক ককাননা
কদ্শীয় ককাম্পানীনত এমন কিাডি আন িনল- আমানদ্র জানা কনই। র্দ্বতীয়ত, এ হালাল কলখার্ি যর্দ্ কদ্নশর অন্য
ককাননা প্রর্তষ্ঠাননর পক্ষ কিনক হয়, তনি এ কিা িলাই িাহুলয কয, সরকারীভানি আমানদ্র কদ্নশ খাদ্যপনণযর
উপাদ্ান হালাল উৎস কিনক আহর্রত হওয়া ককাননা আিশ্যক নয়। এ কারনণ খাদ্যপনণয উৎস হালাল হওয়ার িযাপানর
উৎপাদ্কিনণর ককাননা িাধযিাধকতা কনই। যেরুণ সকল এক্সপািিনদ্র র্ননয় ির্ ত র্নভিরনযািয ও স্বয়ংস্পূণি ককাননা
হালাল সার্িির্ফনকশন প্রর্তষ্ঠান কনই। এ র্িষনয় ১০ অনটাির, ২০১৩ তার্রনখ র্নরাপদ্ খাদ্য আইন ২০১৩ র্শনরানানম
প্রকার্শত িাংলানদ্শ কিনজনি র্নরাপদ্ খাদ্য আইন প্রণয়ননর উনেশ্য িলা হনয়ন এভানি“র্িজ্ঞানসমত পদ্ধর্তর যিাযি অনুশীলননর মাধযনম র্নরাপদ্ খাদ্য প্রার্প্তর অর্ধকার র্নর্িতকরণ”।
অিিাৎ র্নরাপদ্ খাদ্য দ্বারা উনেশ্য ‘র্িজ্ঞানসমত খাদ্য’। এখানন ‘শরী‘আতসমত’ ককাননা র্িষয় লক্ষণীয় নয়। এ
র্িষনয় উক্ত কিনজনি ‘র্িজ্ঞানসমত খাদ্য নয়’ তিা কভজাল খাদ্য- এর িযাখযায় উদ্ধৃত ২৯ নং ধারার্ি সর্িনশষ লক্ষযণীয়।
কয ধারার সারমমি হনলাকভজাল খাদ্য িা র্িজ্ঞানসমত নয়- এমন খাদ্য দ্বারা উনেশ্য হনলা ‘মানিস্বানস্থর জন্য ক্ষর্তকর খাদ্য’। শরী‘আনত
ককাননা খাদ্যপণয হারাম হওয়ার কয পাাঁচর্ি কারণ রনয়ন , তার সিগুনলা এখানন লক্ষণীয় নয়।
র্িনদ্শী পনণযর িানয় ‘হালাল’ িযাি
তনি হ্াাঁ, উর্ল্লর্খত ‘হালাল’ িযাি সম্বর্লত পণযর্ি যর্দ্ কদ্শীয় না হয়, িরং র্িনদ্শ কিনক আমাদ্ানীকৃত হয়, তনি
উক্ত হালাল িযাির্ি যর্দ্ হালাল খাদ্য র্িষয়ক এক্সপািিনদ্র সমিনয় ির্ ত ককাননা র্নভিরনযািয কিানডির মাধযনম স্বীকৃত
হয়, তনি উক্ত পণয খাওয়া জার্য়য হনি, অন্যিায় উক্ত পনণযর হালাল ও হারানমর িযপানর অনুসন্ধান আিশ্যক।
واهلل أعلم وعلمه أتم وأحكم
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