
মাদক েব র িবধান 

 

الرحیم الرحمن اهللا بسم  
 

 সম  শংসা আ াহ রা লু আলামীেনর জন । শষ ফলাফল মু াকীেদর জন  িনধািরত, 

এবং একমা  যািলমেদর ে ই শ “তা। দ দ ও সালাম অবতীণ হাক নবী ও রাসূলেদর 

সব  ব ি  তথা আমােদর ি য় নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর উপর।  

 

অত:পর উ  ওলামা পিরষেদর নবম বঠক িরয়াদ শহের ৯/৬/১৪০৭ থেক ২০/৭/১৪০৭ 

িহঃ তািরেখ অনিু ত হেয়িছল। উ  বঠেক হারামাইন শরীফাইেনর খােদম বাদশাহ ফাহাদ 

একিট টিল াম বাতা রণ কেরন। যার না ার হলঃ ৮০৩৩, তাং ১১/৬/১৪০৭। তােত 

বলা হেয়েছঃ মাদক েব র অ ভ পিরণাম ও বতমান যেুগ এর ব পক সার- চার হওয়ার 

পিরে ি েত সবজিনন দাবী হল, এর জন  একিট সমিুচত শাি  ও দ িবিধ থাকা দরকার। 

যােত কের এর চার- সার কারী ও তার চারাকারবারীেদর জন  িশ া হেয় যায়। আমরা 

আপনােদর সমীেপ িনেবদন করিছ য, িবষয়িট উ  উলামা পিরষেদর িনকট উপ াপন 

করতঃ চড়ুা  িস া  আমােদরেক জািনেয় দয়া হাক। 

 

উ  পিরষদ িবষয়িট পেড়েছ ও উহার িবিভ  িদক িনেয় গেবষণা কেরেছ। এিনেয় তারঁা 

একািধকবার বঠক কেরেছন। মাদক েব র চার- সার ও ব বহােরর কারণ সংঘিটত 

অপরাধ: যমন হত া, গাড়ী এি েড , সাধারণ ভােব সাে র িত সাধন এমনিক কান 

কান সময় মি ে র পিরবতন, পাগলমী, মাতলামী... ভিৃত অ ভ পিরণিতর িদক 

িবেবচনা কের ব  আেলাচনা-পযােলাচনার পর উ  পিরষদ সব স িত েম িনে া  

িস া  চড়ুা  কেরেছঃ 

 

থমতঃ মাদক ব  (মদ, িহেরাইন, গাজঁা, প ােথিডন... ভিৃত) চারাচালান কারীর শাি  



হল তােক হত া করেত হেব। কারণ তার এই চারাচালানীর মাধ েম দেশ অেনক ধরেণর 

অন ায় ও িবপযয় হেয় থােক। যার পিরধী ধু মা  সারকারীর ে ই সীিমত থােকনা 

বরং এর িতকািরতা পরুা জািতেক ব ন কের। মাদক ব  আমদানীকারীর অনু প শাি  

পাওয়ার যাগ  হল ঐ ব ি  য তা বিহর দশ হেত িনেয় আেস অথবা বিহর িব  থেক 

আগত িহেরাইন হণ করতঃ উহা নশাকারীেদর মােঝ িব য় কের ব বসা কের।  
 

ি তীয়তঃ িহেরাইন বাজারজাত কারী স েক উ  উলামা পিরষদ ১১/১১/১৪০১ তারীেখ 

িস া  হণ কেরেছ। তার ন র হল ৮৫। সখােন যা উে খ করা হেয়েছ িনে  তা পশ 

করা হলঃ ( য মাদক ব  চার কের চাই তা ত করার মাধ েম হাক বা বচা কনা বা 

উপেঢৗকেনর জন  আমদানী করার মাধ েম হাক অথাৎ য কান মাধ েম হাক যিদ ইহা 

তার ারা থম ঘেট থােক তেব তােক শাি  িদেত হেব। কারাগাের বি  রাখেত হেব, বা 

দাররা মারেত হেব অথবা আিথক জিরমানা ধায করেত হেব অথবা িবচার িবভাগ যিদ মেন 

কের তেব এ েলা সবকিট একসােথ দ  িহেসেব ধায করেত পাের। আর যিদ উ  কম 

তার ারা একািধকবার হয় তেব তােক এমন শাি  িদেত হেব, যােত তার অিন  থেক 

িনরাপদ থাকা যায় যিদও তােক স কারণ হত াও করেত হয়। কারণ উ  অপতৎপরতায় 

জিড়ত ব ি  এমন লাকেদর অ ভু  যারা িফৎনা-ফাসাদ কারী এবং যােদর অ ের 

অপরাধ ব মলু হেয় গেছ।  

 

গেবষক ওলামােয় ীন এমেম িস া  িনেয়েছন য, অপরাধীেক মৃতু দ  দয়া তাযীর তথা 

অিনধািরত দে র অ ভূ । শাইখুল ইসলাম ইবন ুতাইিময়া (রহঃ) বেলনঃ যােক হত া না 

করেল পথৃীিবেত তার অিন  ব  হয় না তােক হত া করেত হেব। যমন মসুিলমেদর 

জামাআেত িবেভদ সৃি কারী ধেম িবদআত করার িত আহবান কারী ভিৃত...। নবী সা া  

আলাইিহ ওয়া সা ম তার উপর িমথ ােরাপকারী ব ি েক হত া করার িনেদশ িদেয়িছেলন। 

মদ পান থেক িবরত হয়না এমন ব ি  স েক ইবনু াইলামী তােঁক  কেরিছেলন। 

উ ের িতিন বেলিছেলনঃ “ য তা থেক িবরত না হেব তােক হত া কের ফলেব।” শাইখুল 

ইসলাম (রহঃ) অন ে  িশ ামলুক হত া করার কারণ দশােত িগেয় বেলনঃ এধরেণর 



িফৎনাকারী আ মণ কারীর ন ায়- হত া না করেল যিদ তােক আ মণকারীেক িতেরাধ 

করা স ব না হয় তেব তােক হত া করেত হেব।  

 

তৃতীয়তঃ বঠেকর রায় হলঃ থম ও ি তীয় ধারায় বিণত শাি  িবধান জারী করার পেূব 

শরঈ িবচারালয় কতকৃ অপরাধ ও অপরাধীর সু  ুতদ  করেত হেব। যােত কের দায় মিু  

হওয়া যায় এবং অনথক কাউেক হত ার ে  সতকতা অবল ন করা হয়।  

চতথুতঃ উ  শাি  বা বায়েনর পেূব চার মাধ েমর ারা িবষয়িট সবাইেক জািনেয় িদেত 

হেব। যােত কের ওযর আপি র অবসান ঘেট এবং মানষু সতক হেয় যায়। আ াহই 

তাওফীক দাতা, দ দ ও সালাম অবতীণ হৗক আমােদর ি য় নবী মহুা াদ (ছাঃ) এর 

উপর এবং তার ছাহাবীেদর উপর।- উ  ওলামা পিরষদ (ফাতাওয়া ইসলািময় াহ ৩/ 

৩৭৯) 

 

মদ ও মাদক ব  ভৃিত স েক ফতওয়া: 

(ক) মদপান কারীর ইবাদত। 

ঃ য ব ি  সদাসবদা মদ পান কের, যনা কের এবং নামায এবং ইসলােমর অন ান  

কন সমহূও আদায় কের। িক  স তার উ  অপকম থেক িবরত হয়না। এর ইবাদত িক 

ছহীহ হেব? 

 

উ রঃ য ব ি  হালাল মেন কের মদ পান কের বা যনা ব িভচার িকংবা য কান পাপ 

স াদন কের তেব স কািফর বেল গণ । আর কফুরীর সােথ কান আমলই িব  হেবনা। 

তেব যিদ কউ পােপর কাজ স াদন কের ওটােক হারাম ান করার পেরও বৃি র 

তাড়নায় এবং এ আশা কের য আ াহ তােক তা থেক র া করেবন। তেব এই ব ি িট 

তার ঈমােনর কারেণ মিুমন এবং পােপর কারেণ ফােসক।  

েত ক পাপী বা ার উপর ওয়ািজব হল আ াহর িনকট তাওবাহ করা, তার কােছ 

ত াবতন করা। নােহর ীকােরাি  দয়া, উ  পাপ পণূরায় না করার িত দঢ়ৃ ত য় 

হণ করা এবং কতৃপােপর উপর লি ত হওয়া। আ াহর ীন িনেয় স খলা করেবনা, 



এবং আ াহ তার পাপ গাপন কের রেখেছন এবং িঢল িদেয় রেখেছন একারণ স 

ধাকা  হেবনা। কারণ মহান আ াহ ধুমা  একিট পােপর কারেণ ইবলীসেক তার 

রহমত থেক বর কেরেছন এবং িচরতেরর জন  িবতািড়ত কেরেছন। আ াহ তােক 

আদমেক িসজদা করার িনেদশ িদেয়িছেলন িক  স তা থেক িবরত থেক িছল। আদম 

(আঃ) ক আ াহ জা াত থেক িনয়ায় অবতীণ কেরিছেলন মা  একিট অপরােধর কারেণ 

(তাহলঃ িনিষ  বৃে র ফল খাওয়া)। িক  আদম (আঃ) তাওবাহ কেরিছেলন এবং আ াহও 

তার তাওবাহ হণ কেরিছেলন ও তােক সিঠক পেথ পিরচালনা কেরেছন। অতএব, কান 

বা াহর জন  তার িতপালেকর সােথ তারনার প াবল ন করা উিচত নয়; বরং তার 

উপর ওয়ািজব হলঃ আ াহেক ভয় করা তারঁ আেদশ বা বায়ন করা এবং িনেষধ থেক 

িবরত থাকা।- ফাৎওয়া দােনর ায়ী কিমিট (ফাতাওয়া ইসলািময় াহ ৩/৩৭৮) 
 

(খ) মদ পান কারীেক ধিরেয় দয়ার িবধানঃ 

 

ঃ মদ পান ভিৃত হারাম কােজ িল  এমন ব ি  স েক িক শাসন িবভাগেক খবর 

করা যায়? অথচ তােক আিম কেয়কবার সতকও কেরিছ। নািক ইহা করা তােক বইয ত 

করার নামা র? অথচ হক বলা থেক িনরবতা অবল নকারী বাবা শয়তােনর ন ায়।  
 

উ রঃ েত ক মসুিলম ব ি র জন  অপর মসুিলম ভাইেয়র ে  ওয়ািজব হল- যিদ স 

তার ভাইেক কান হারাম কােজ িল  দেখ তাহেল তােক উপেদশ িদেব এবং তােক পাপ 

থেক িনেষধ করেব। তােক স পােপর শাি র কথা বণনা কের নােব। অ র- আ ায়, 

অ - তে , ব ি  ও সমাজ জীবেন, এর কু ভােবর কথা ব াখ া করেব। হয়েতাবা স বশী 

বশী উপেদশ দয়ার ফেল পাপ থেক িবরত হেত পাের এবং সিঠক পথ অবল ন করেত 

পাের। যিদ তার সােথ এ পদে প ফল সু না হয়। তেব তােক পাপ থেক িবরত রাখার 

জন  সব থেক িনকটতম পথ অবল ন করেত হেব। চাই তা দািয় শীল িবভাগেক জািনেয় 

দয়া হাক বা এমন ব ি েক জািনেয় হাক যার মযাদা তার িনকট উ  উপেদশ দাতার 

চেয়ও তার িনকট বশী। মাটকথাঃ সব চেয় িনকটবতী প া অবল ন করেব যা ারা 

উে শ  সফল হয়। যিদও স কারণ শাসন িবভাগ পয  তার িব ে  নািলশ করেত হয়- 



যােত কের তারা তােক উ  পাপ থেক িবরত রাখেত পাের।- ফাৎওয়া দােনর ায়ী 

কিমিট (ফাতাওয়া ইসলািময় াহ ৩/৩৭৭) 

 
 

(গ) িবয়ার পান করার িবধানঃ 

ঃ িবয়ার পােনর িবধান িক? তার অনু প পানীয় পান করার িবধান িক? 

 

উ রঃ যিদ িবয়ার নশা মু  হয় তেব তা পােন কান অসুিবধা নই। িক  যিদ তা কান 

কার নশা যু  হয় বা তার সােথ এমন িবষয় যু  হয় যার অিধক সবন মাদকতা িনেয় 

আেস তেব তা পান করা জােয়য নয়। অনু প হল বাকী নশাকারী ব র িবধান। চাই তা 

খাদ  ব  হাক বা পানীয় হাক তা থেক সতক থাকা ওয়ািজব। উহার কান িকছ ুপান করা 

বা খাওয়া যােবনা। মহান আ াহ বেলনঃ  

 

 الشیطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب والمیسر الخمر إنما منواآ الذین أیھا یا

 الخمر في والبغضاء العداوة بینكم یوقع أن الشیطان یرید إنما تفلحون، لعلكم فاجتنبوه

منتھون أنتم فھل الصالة وعن اهللا ذكر عن ویصدكم والمیسر  . 

 

 হ ঈমা ারগণ! িন য়ই মদ, জুয়া, মতূী এবং লটারীর তীর এসব গিহত িবষয়, শয়তানী 

কাজ ছাড়া আর িকছইু নয়। সুতরাং এ থেক স ণূ েপ দেূর থাক, যন তামােদর কল াণ 

হয়। শয়তান তা এটাই চায় য, মদ ও জুয়া ারা তামােদর পর েরর মেধ  শ “তা ও 

িহংসা সৃি  কের এবং আ াহর রণ হেত ও নামায হেত তামােদরেক িবরত রােখ, সুতরাং 

এখনও িক তামরা িফের আসেব? (সূরাঃ মািয়দাহ/ ৯০-৯১) 
 

নবী (ছাঃ) বেলনঃ حرام مسكر وكل خمر مسكر كل  অথঃ সম  নশাকারী ব  মদ আর 

েত ক নশাকারী ব  হারাম। (মসুিলম হা/৩৭৩৩)  



নবী (ছাঃ) থেক আেরা সু মািণত য, িতিনঃ মদ, মদ পানকারী, মদ তকারী, স 

ব াপাের িনেদশ দানকারী, বহণকারী, যার িনকট তা বহন কের িনেয় যাওয়া হয়, উহার 

িবে তা, তা এবং তার মলূ  ভ ণ কারী সবাইেক অিভশ াত কেরেছন।  

িতিন (ছাঃ) আেরা ফরিমেয়েছনঃ حرام فھو أسكر شراب كل “ য সম  পানীয় নশাকারী 

তা হারাম। (বুখারী হা/২৩৫, মসুিলম হা/৩৭২৭) িতিন (ছাঃ)  

আেরা বেলনঃ حرام فقلیلھ كثیره ماأسكر “যার অিধক সবন নশা িনেয় আেস তার অ ও 

হারাম।” (আবু দাউদ হা/৩১৯৬ িতরিমযী হা/ ১৭৮৮ ইবন ুমাজা  হা/ ৩৩৮৪)  

নবী (ছাঃ) থেক আেরা মািণত, িতিন সম  নশাকারী ও মাতলামী সৃি কারী ব  থেক 

িনেষধ কেরেছন।  

 

অতএব, সম  মসুিলেমর উপর ওয়ািজব হলঃ যাবতীয় নশা জাতীয় ব  থেক িনেজ সতক 

থাকা ও অপরেক তা থেক সতক করা। এবং য তােত িল  হেয় পেড়েছ তার কতব  হল 

উহা পিরত াগ করতঃ অিত শী  আ াহর িনকট তাওবাহ করা। মহান আ াহ বেলনঃ 

  تفلحون لكملع المؤمنون أیھا جمیعا اهللا إلى وتوبوا 

" হ মিুমনগণ আ াহর িনকট তামরা তাওবাহ কর তেবই তামরা সফলকাম হেব। (সূরা 

নরূঃ ৩১) িতিন আেরা বেলনঃ  

  نصوحا توبة اهللا إلى توبوا آمنوا یاأیھاالذین

" হ ঈমানদারগণ! তামরা আ াহর িনকট িব ভােব তাওবা কর।" (সূরা তাহরীমঃ ৮) - 

মান বর মফুতী ইবন ুবায-(আলফাতাওয়া ২/ ২৫৭) 

 

(ঘ) মেদর ফ া রীেত কাজ করার িবধান 

ঃ য ফ রীেত ধ ুমা  মদ ও নশা জাতীয় ব  তরী করা হয় সখােন মসুিলম 

ব ি র কাজ করার িবধান িক? 



 

উ রঃ মদ এবং যাবতীয় নশাকারী ব  হারাম। এ েলার জন  ফ রী িনমাণ করা এবং 

এ েলা ব বহার করা সবই হারাম।  -ফাৎওয়া দােনর ায়ী কিমিট (ফাতাওয়া 

ইসলািময় াহ ৩/৩৭২) 

 

(ঙ) ঃ ধুমপােনর িবধান িক? উহার বচা- কনা হারাম না মাক হ?ৎ 

 

উ রঃ ধমুপান হারাম। কারণ তা খবীস (খারাপ) ব  এবং অেনক য়- িতর সূ ল। 

অথচ আ াহ তার বা ােদর জন  ধ ুমা  পিব  পানাহার হালাল কেরেছন। এবং তােদর 

উপর খবীস ব াদী হারাম কেরেছন। মহান আ াহ বেলনঃ  

 
 :4)المائدة( الطیبات لكم احل قل لھم؟ أحل ماذا ویسألونك

( হ রাসূল!) তারা আপনােক িজ াসা কের তােদর জন  িক হালাল করা হেয়েছ? আপিন 

বেল িদন তামােদর জন  পিব  ব  হালাল করা হেয়েছ। (আল মােয়দাহঃ ৪) মহান আ াহ 

নবী মহুা াদ (ছাঃ) এর ণা ণ বণনা করেত িগেয় বেলনঃ  

  الخبائث علیھم ویحرم الطیبات لھم المنكرویحل عن وینھاھم بالمعروف یأمرھم

"িতিন (মহুা াদ) তােদরেক ন ােয়র আেদশ কেরন এবং অন ায় থেক িনেষধ কেরন। এবং 

তােদর জন  পিব  ব  হালাল কেরন এবং তােদর উপর খারাপ ব  হারাম কেরন। (আ  

আরাফঃ ১৫৭) 

 

ধমুপােনর যাবতীয় কার পিব  ব র অ ভু  নয়; বরং তা খবীস বা অপিব  বা খারাপ 

েব র অ ভূ । অনু প ভােব সম  নশাকারী ব  সবই খবীস খারাপ েব র অ ভূ । 

ধমুপান করা, তা য়-িব য় করা মেদর মতই অৈবধ। য ব ি  তা পান কের বা তার 

ব বসা কের, তার উপর ওয়ািজব হলঃ অিত শী  তাওবাহ করা এবং মহান আ াহর িদেক 

িফের আসা। অতীেতর কৃত কেমর উপর লি ত হওয়া, তা পনুরায় না করার দৃঢ় ত য় 



ব  করা। ব তঃ য ব ি  সিত কার অেথ তাওবাহ কের আ াহ তার তাওবাহ হণ 

কেরন। এরশাদ হে ঃ  

 
  تفلحون لعلكم المؤمنون أیھا جمیعا اهللا لىإ توبواو
 

"আর তামরা আ হর িনকট তাওবাহ কর হ মিুমনগণ! যােত তামরা সফলকাম হেত 

পার।"(সূরা আ  নরূঃ ৩১) 

 

িতিন আেরা বেলনঃ  

 

اھتدى ثم صالحا لوعم وآمن تاب لمن لغفار وإني  
 

"িন য় আিম মাশীল ঐ ব ি র জন  য তাওবাহ কের ,ঈমান আেন অতঃপর সিঠক পেথ 

চেল।" ( াহাঃ ৮২) 
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