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ইসলােম �িমেকর অিধকার 

গত শতা�ীেত আেমিরকার িশকােগা শহের অিধকার আদােয়র 

একিট িমিছেল গিল কের হতযা করা হয় কেয়কজন িনরীহ 

�িমকেক। পরবতরীেত এই ঘটনােক েক� কের িদনিটেক �িমক 

িদবস িহেসেব পালন করা হয়। বতরমােন িব� যখন একিট েছা� 

�ােম (ে�াবাল িভেলজ) পিরণত হেয়েছ। একিটর সে� আেরকিট 

েদেশর সীমা� লাগােনা। এক েদেশর সে� আেরক েদেশর �াথর 

জিড়ত। তখন �ম িদবস পািলত হে� িব�জুেড়। ইংেরিজ বেষরর 

প�ম মাস েম’র �থম িদনিট পািলত হয় আ�জরািতক �িমক 

িদবস িহেসেব। এমতাব�ায় আমােদর কতরবয আ�জরািতক স�ান, 

�িমক ও মানবািধকার �ভৃিত িদবস উপলেকয ইসলােম �িমেকর 

অিধকার কীভােব িনি�ত করা হেয়েছ তা সবার সামেন উপ�াপন 

করা। কারণ ইসলামই েসই ধমর �থম েয মানবািধকােরর িবধান 

�বতরন কেরেছ। েযমন ইসলােমর সংিবধান পিব� কুরআেন 

ইরশাদ হেয়েছ, 

ۡمَنا َولََقدۡ ۞﴿  َّ ِ  ِ�  وََ�َۡلَ�ُٰهمۡ  َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ََ ّيَِ�ِٰت  ّمِنَ  َوَرزَۡقَ�ُٰهم َوٱۡ�َۡحَِ  ٱۡلَ�ّ َّ  ٱل
ۡلَ�ُٰهمۡ  َّ ٰ  َوََ ثِ�ٖ  َ�َ نۡ  ََ َّ ِ يٗ�  َخلَۡقَنا ّّ َِ  ]٧٠: لإلسلء﴾ [ ٧ َ�ۡف
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‘আর আিম েতা আদম স�ানেদর স�ািনত কেরিছ এবং আিম 

তােদরেক �েল ও সমুে� বাহন িদেয়িছ এবং তােদরেক িদেয়িছ 

উ�ম িরিজক। আর আিম যা সৃি� কেরিছ তােদর েথেক অেনেকর 

উপর আিম তােদরেক অেনক মযরাদা িদেয়িছ।’ {সূরা বানী 

ইসরাঈল, আয়াত : ৭০} 

সিতয কথা বলেত কী, �ম ইিতহােস ইসলামই �থম �িমেকর 

�িত যথাথর দৃি� িদেয়েছ।  তােক িদেয়েছ স�ান ও মযরাদা আর 

�েমর �ীকৃিত। পকা�ের  েকােনা েকােনা সনাতন ধেমর �েমর 

অথর িছল দাসস ও বশযতা। আবার েকােনা ধেমর এর অথর িছল 

লা�না ও অবমাননা।  

ইসলাম স মােজর আর দশজন সদেসযর মেতা নাগিরক িহেসেব 

তােদর �াকৃিতক অিধকারগেলার �ীকৃিত িদেয়েছ। েতমিন �িমক 

িহেসেব তােদর অিধকার িনি�ত করেত  অেনক মূলনীিত ও 

িবিধও �বতরন কেরেছ। যােত সামািজক সাময �িততা হয়। তােদর 

ইহ ও পরকালীন জীবেন তােদর ও তােদর পিরবােরর স�ািনত 

জীবন লাভ হয়।  

একইভােব ইসলাম �ম�হীতার �িত আ�ান জািনেয়েছ �িমেকর 

সে� মানিবক ও স�ানজনক আচরণ ক রেত। তার �িত  মমতা 
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েদখােত। তার সে� স�যবহার করেত। তােক বারণ কেরেছ তার 

সাধযাতীত কােজর িনেদরশ �দান েথেক। এমনিবধ নানা অিধকার 

সুেযাগ িনি�ত কেরেছ ইসলাম �িমেকর জনয। সংেকেপ েসগেলা 

িনেচর উপিশেরানামসমূেহ তুেল ধরা হেলা :   

�থম. �েমর মজুির �াি�র অিধকার :  

�ম�হীতার কাঁেধ েযসব বাধযবাধযতা আেরাপ করা হেয়েছ তার 

মেধয সবেচ গগসপূণর হেলা �েমর মূলয বা মজুরী। েসেহতু 

ইসলাম এর �িত অতযিধক গগস আেরাপ কেরেছ। আমরা 

েদেখিছ ইসলাম িকভােব কাজ বা �মেক ইবাদত িহেসেব গণয 

কের। কীভােব এেক সকল ইবাদেতর ওপর �ান েদয়। েয ভাই 

তার অপর আেবদ (�িমক) ভাইেয়র পক েনয় তােক তার েচেয়  

আেবদ আখযা েদয়। আর �েমর এই পিব� দৃি�ভি�র িভি�েত 

ইসলাম �িমেকর মজুির বা পাির�িমকেকও পিব� েঘাষণা কের। 

উ�ু� কের যােত সকল �িমকেক তার �েমর মূলয পিরেশাধ করা 

হয়।  

পিব� কুরআেন েদড়শ �ােন ‘আজর’ তথা �েমর মূলয বা িবিনময় 

শ�িট উি�িখত হেয়েছ। সবগেলাই কমরজীবেন পারািরক 

িবিনমেয়র অেথর বযব্ত হেয়েছ। এিদেক অিধকাংশ অেথর তা 
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িববৃত হেয়েছ  পািথরব জীবেনর নানা পেবর -অনুষে� এবং  তার 

��ৈদঘর �ায়ীস িবষেয়। কমরজীবেনর নানা িবিনমেয়র অেথর এর 

বযবহােরর দৃ�া� কুরআন ও হাদীেস বযাপকহাের িবদযমান। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,   

ۡ�ُُ�م َما قُۡل  ﴿
َ
ۡجَٖ  ّمِنۡ  َس�

َ
ۡجَِيَ  إِنۡ  لَُ�ۡمۖ  َ�ُهوَ  أ

َ
َّ  أ ِ ِۖ ٱ َ�َ  إ ٰ  َوُهوَ  َّ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٖ   ]  ٤٧: سبي [﴾ ٤ َشِهيدٞ  َ�ۡ

বল, ‘আিম েতামােদর কােছ েকান �িতদান চাইিন, বরং তা 

েতামােদরই। আমার �িতদান েতা েকবল আ�াহর িনকট এবং 

িতিন সব িকছুর উপরই সাকী। {সূরা সাবা’, আয়াত : ৪৭}  

আেরক জায়গায় শ ‘আইব ও মূসা আলাইিহমাস সালােমর ঘটনার 

বণরনায় ইরশাদ কেরন,  

ا َََجآَءتۡهُ  ﴿ ََ ِ�  إِۡحَدٮُٰه َۡ ِ�  إِنّ  قَالَۡت  ۡستِۡحَيآءٖ ٱ َ�َ  َ�
َ
ََ  ِ�َۡجزَِ�َك  يَۡدُعوكَ  أ ۡج

َ
 أ

ۚ  َسَقۡيَت  َما  ]  ٢٥: لعوصص [﴾  َ�َا

‘অতঃপর নারী�েয়র একজন লাজুকভােব েহঁেট তার কােছ এেস 

বলল েয, আমার িপতা আপনােক ডাকেছন, েযন িতিন আপনােক 

পাির�িমক িদেত পােরন, আমােদর পশগেলােক আপিন েয পািন 
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পান কিরেয়েছন তার িবিনমেয়’। {সূরা আল-কাসাস, আয়াত : 
২৫}  

এই দুই দৃ�াে� ‘আজর’ বা �িতদান শ�িট আমােদর মােঝ 

�চিলত ক� বা �েমর িবিনময় িকংবা েসবার মূলয অেথর বযব্ত 

হেয়েছ। পাশাপািশ আমরা লকয কির পিব� কুরআেন আমেলর 

সে� সে� আজর বা �িতদােনর কথাও বলা হেয়েছ। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ا َدَرَ�ٰتٞ  َولُِ�ّٖ  ﴿ َّ ِ ّّ  ْۖ َِلُوا ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  َع
َ
ونَ  ََ  َوُهمۡ  أ َُ  ﴾ ١ ُ�ۡظلَ

 ]  ١٩: لالقويف[

‘আর সকেলর জনযই তােদর আমল অনুসাের মযরাদা রেয়েছ। আর 

আ�াহ েযন তােদরেক তােদর কেমরর পূণর �িতফল িদেত পােরন। 

আর তােদর �িত েকান যুলম করা হেব না।’ {সূরা আল-

আহকাফ, আয়াত : ১৯}  

অনয আয়ােত আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,   

﴿  َّ ِ ِينَ ٱ إ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا َِلُوا ٰلَِ�ِٰت ٱ وََع َّ ٌَ  ََلَُهمۡ  ل ۡج
َ
ُنونٖ  َ�ۡ�ُ  أ َۡ : لل� [﴾ ٦ َّ

٦  [ 
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‘তেব যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকমর কেরেছ, তােদর জনয 

রেয়েছ িনরবি�� �িতদান’। {সূরা আত-তীন, আয়াত : ৬}  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীসসমে� নজর  

িদেলও আমরা আমেলর সে� আজর তথা কেমরর সে� �িতদােনর 

কথা পাশাপািশ েদখেত পাই। এসব শে�র সবগেলাই দুিনয়া ও 

আেখরােতর �িতদােনর েকে� বযাপক অথরেবাধক। েযমন ইবন 

হাযম রিহমাহ�াহ বেলন, েয আয়াতগেলায় আমল ও আজর তথা 

�িতদােনর কথা উি�িখত হেয়েছ সবগেলাই শধু ধমরীয় কােজর 

সে� িবিশ� নয়, বরং তা েয েকােনা ধরেনর কাজ-কেমরর বযাপক 

ও িব�ৃত একিট িনয়ম। চাই তা দুিনয়াবী কাজ েহাক অথবা 

আেখরােতর আমল েহাক।  

ি�তীয়ত. চুি�কােল �ম�হীতা যার শতর কেরিছেলন �িমেকর 

েসসব �াি�র অিধকার :   

�ম�হীতার জনয জগরী হেলা �িমকেক েসই অিধকারগেলা 

�দান করা যার িভি�েত চুি� স�ািদত হেয়িছল। তােত �াস বা 

িবেয়ােগর েচ�া না করা। কারণ, তা ভয়াবহ  পিরণাম েডেক 

আনার মেতা জুলুম। েসেহতু �ম�হীতার জনয আরও জগরী 

�িমেকর কােজর তী� �েয়াজেনর সুেযােগর অসৎ বযবহার করত 
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তােক তার অিধকাের না ঠকােনা এবং একই ধরেনর কােজর 

েকে� �াপয মজু িরর তুলনায় তােক েধাঁকা িদেয় কম িনধরারণ না 

করা। েকননা ইসলাম সবর�কার  েধাঁকা ও  �তারণােক হারাম 

েঘাষণা কেরেছ। বা�বায়ন কেরেছ ‘লা �ারারা ওয়ালা ি�রারা’ 

তথা ‘কিত করব না আবার কিতর িশকারও হব না’ নীিত।  

একইভােব তার জনয আরও জগরী , �িমেকর পাওনা েহফাযত 

করা যখন েস অনুপি�ত থােক িকংবা এর কথা ভুেল যায়। এবং 

কাজ েশষ িকংবা িনধরািরত েময়াদ পূরণ হবার পর মজু ির িদেত 

টালবাহানা বা িবল� না করা। েতমিন চুি�র পিরমােণর েচেয় 

েবিশ কাজ করেল তার (অিতির�) িবিনময় �দােন বযয়কুু বা 

কৃপণ না হওয়া। েকননা আ�াহ আমােদরেক �েতযক �েমর 

মযরাদা িদেত বেলেছন। সব কােজর �িতদান িদেত িনেদরশ 

িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ّ�َها ﴿
َ
� � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنٓوا ۡوَُوا

َ
�  أ  ]  ١: لليئ دة [﴾بِٱۡلُعُقودِ

“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা েতামােদর চুি�সমূহ পূণর কর”। {সূরা 

আল-মািয়দাহ: ১} 

হাদীেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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يَتْبَعْ » «
ْ
ّ فَة ٍِ  َم

َ ََ ْى   ْ َقد 
َ
ٍِْبَع أ

 
َ فٍَََ ل أ ىف

ْ
ة  ْ  «َلْ ل  لعَاٍ ُ 

“ধনী বযি�র (পক েথেক কারও পাওনা �দােন) টাল-বাহানা করা 

জুলুম; আর যখন েতামােদরেক েকােনা আদায় করেত সকম 

বযি�র �িত নয� করা হয়, তখন েস েযন তার অনুসরণ কের” 0F

1।  

অপর হাদীেস এেসেছ,  

ثالثة أني خصاهى يقم لعوييلة: رجل أط   ب ثى غدرَ ورجل نيع : قي  لهللا«
 »قرل فأ�ل ثاغهَ ورجل لستأجر أج�ل فيستق� لغه وغى يمط أجره

“মহান আ�াহ বেলন, িতনজন আিম তােদর িবপেক থাকব 

িকয়ামেতর িদন, ত�েধয একজন হে�ন, যােক আমার জনয 

�দান করার পর েস তার সােথ গা�ারী কেরেছ, আর একজন 

হে�ন, েয েকােনা �াধীন বযি�েক িবিি কের তার অথর েখেয়েছ। 

আর একজন হে� েস বযি� েয কাউেক কমরচারী িনেয়াগ করার 

পর তার েথেক তার কাজ বুেঝ িনেয়েছ অথচ েস তােক তার 

�াপয েদয় িন।”1F

2   

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ২২৮৭; মুসিলম, হাদীস নং ১৫৬৪।  
2 বুখারী, হাদীস নং ২২২৭।  
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অপর হাদীেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َّ َطَرق ه  » ٍ
ََ  ْْ
َ
بَْل أ ََ ْجَره َ 

َ
ٍجَ� أ

َ ْ
قل لْ   ْْ

َ
 «أ

“�িমকেক তার �েমর �াপয তার ঘাম শিকেয় যাওয়ার আেগই 

�দান কর”2F

3।  

তৃতীয়ত. �িমেকর �াে�যর জনয কিতকর িকংবা কােজ অকম 

বানােনার মেতা কােজ বাধয না করার অিধকার :  

�ম �হীতার জনয জগরী হেলা �িমেকর �াে�যর জনয কিতকর 

িকংবা কােজ অকম বানােনার মেতা কােজ তােক বাধয না করা। 

মূসা আলাইিহস সালা মেক িনজ স�েদর ত�াবধােনর কাজ 

বুিঝেয় েদবার সময় েযমন আ�াহর ‘েনক বা�া’ বেলিছেলন,  

﴿ ٓ رِ�دُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
َّ  أ ُش

َ
ُ ٱ َشآءَ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َعلَۡيَكۚ  أ ٰلِِح�َ ٱ ِمنَ  َّ َّ  ﴾ ٢ ل

 ]  ٢٧: لعوصص[

                                                           
3 ইবন মাজাহ: ২৪৪৩।  
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‘আিম েতামােক ক� িদেত চাই না। তুিম ইনশাআ�াহ আমােক 

সৎকমরপরায়ণেদর অ�ভুর� পােব’। {সূরা আল -িকসাস, আয়াত : 

২৭} 

�ম�হীতা যখন তার �িত এমন কােজর দািয়স অপরণ কের ন যা 

তােক বাধযতামূলকভােব করেত হয় এবং যার ফেল পরবতরীেত 

তার �া�য বা ভিবষযেতর ওপর েনিতবাচক �ভাব পেড় , তেব 

তার অিধকার রেয়েছ চুি� বািতল িকংবা িবষয়িট দািয়সশীলেদর 

কােছ উ�াপন করার। যােত কের তারা তার ওপর েথেক �ম 

�হীতার অিন� েরাধ কেরন।  

চতুথরত. উৎপাদন কমতা কেম েগেলও �িমেকর কাজ  চািলেয় 

যাবার বা িনজ কেমর বহাল থাকার অিধকার :  

�ম�হীতার অনুমিত েনই েয িতিন কাজ চলাকােল হওয়া েকােনা 

েরাগ বা বাধরকয েহতু উৎপাদন কমতা �াস পাওয়ায় �িমকেক 

তার কাজ েথেক অবযাহিত েদেবন।  

সাধারণ িনময় হেলা , �ম�হীতা যখন েকােনা যুবেকর সে� 

কােজর চু্ি�েত আব� হন আর েস তার কােজ িনেজর েযৗবন 

কািটেয় েদয়। অতপর বাধরকয েহতু তার কেমরাদযেম অবস�তা 
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েবাধ কের তাহেল �ম�হীতা তােক কাজ েথেক বরখা� করেত 

পােরন না। বরং তার করণীয় হেলা, �িমেকর বুেড়া কােলর 

উৎপাদেনও েতমিন স�� হওয়া েযমন স�� হেয়েছন িতিন তার 

েযৗবন ও সামথরযকােল।  

প�মত. �িমেকর আ�স�ান রকার অিধকার :  

�ম�হীতার আেরকিট কতরবয হেলা , �িমেকর স�ান রকা করা। 

অতএব তােক েকােনা অবমাননা বা লা�নাকর িকংবা দাসসুলভ 

কােজ খাটােনা যােব না। ইসলাম এবং ইসলােমর মহান বযি�েদর 

জীবেন এমন অেনক দৃ�া� রেয়েছ যা এ েকে� বযি� ও বযি�েত 

সমানািধকােরর মূলনীিতেক সমথরন কের।  

েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �িমক ও কােজর 

েলােকর সে� আহার �হণ করেতন। তার কােজর েবাঝা লাঘেব 

সরাসির সহেযািগতা করেতন। েতমিন �িমকেক �হার বা তার 

ওপর সীমাল�েনরও অনুমিত েনই। যিদ তােক �হার কের তেব 

তােক এ জনয কিতপূরণ িদেত হেব।  

ষতত. �িমেকর ওপর আ�াহ যা ফরয কেরেছন তা আদােয়র 

অিধকার : 
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�ম �হীতার আেরকিট অবশয পালনীয় কতরবয হেলা , �িমকেক 

তার ওপর আ�াহর ফরযকৃত যাবতীয় ইবাদত েযমন সালাত ও 

িসয়াম ইতযািদ স�াদেনর সুেযাগ �দান করা। মেন রাখেবন 

একজন দীনদার বা ধমর�াণ বযি� িক� অনয েয কারও েচেয় িনজ 

দািয়স পালেন েবিশ আ�িরক। কারণ, েস সবার জনয ম�ল সাধন 

করেত সেচ� থােক। তার িনতা , িব��তা ও আমানতদাির এবং 
চুি� রকার �েচ�া স�ত কারেণই েবিশ হয়।  

সাবধান েহ মািলক ভাই , আপনার অব�ান েযন আ�াহর ইবাদত 

িকংবা ইসলােমর �তীক রকার কােজ বাধা �দানকারীরেদর 

পেক না হয়। যােদর স�েকর আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ِينَ ٱ ﴿ ُّونَ  َّ َتِح ۡۡ َ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ َ ةِ ٱ َ�َ  ُّ ََ ّدونَ  �ِخ ُُ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ� َّ 
ُُۡغوَ�َها ۚ  َوَ� ��َِك  ِعوًَجا ََ ْو

ُ
 ]  ٣: لنرلهيى [﴾ ٣ بَعِيدٖ  َضَ�ٰ� ِ�  أ

‘যারা দুিনয়ার জীবনেক আিখরাত েথেক অিধক পছ� কের, আর 

আ�াহর পেথ বাধা েদয় এবং তােত বিতার স�ান কের; তারা 

েঘারতর ��তায় রেয়েছ’। {সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩}  

সৎ কােজ বাধা না িদেয় বরং তােত �তী হেত িনেদরশ িদেয় 

আ�াহ তা‘আলা আরও ইরশাদ কেরন,  
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رََءيَۡت  ﴿
َ
ٓ� ٱ َ�َ  َ�نَ  إِن أ وۡ  ١ ُۡۡهَد

َ
ََ  أ َّ ٓ� ٱِب  أَ رََءيَۡت  ١ ّ�ۡقَو

َ
َب  إِن أ َّ ََ  � ّّ  َوتََو

َۡمۡ  ١
َ
نّ  َ�ۡعلَم �

َ
َ ٱ بَِ َّ  ٰٓ ََ  ]  ١٤  ١١َ: لعمةق [﴾ ١ يَ

‘তুিম িক েদেখছ, যিদ েস িহদায়ােতর উপর থােক, অথবা 

তাকওয়ার িনেদরশ েদয়? যিদ েস িমথযােরাপ কের এবং মুখ 

িফিরেয় েনয়? েস িক জােন না েয, িনঃসে�েহ আ�াহ েদেখন?’ 

{সূরা আল-আলাক, আয়াত : ১১-১৪} 

পর� �ম�হীতা �িমকেদর আচার -আচরণ পযরেবকণ করেবন। 

সু�র উপােয় তােদরেক িনজ ধমরীয় িশ�াচারাবিল আঁকেড় ধরেত 

উ�ু� করেবন। েকননা , �িমকেদর দীনদািরর অনুভূিতর লালন -

অনুশীলেনর মাধযেম কােজ তােদর মেনােযাগ বাড়েব। এিট 

তােদরেক আপন কােজ  আরও েবিশ িনতাবান  এবং কােজর �াথর 

রকায় অিধক য বান বানােব।  

স�মত. �িমেকর অিভেযাগ করা এবং িবচার �াথরনার অিধকার :  

�ম বা কমর স�িকরত ইসলামী িবধানগেলা েকবল �িমকেদর 

অিধকার সং ি�� িনয়মাবিল �বতরেনই সীিমত থােক িন ; বরং 

এসব িবধান প�িতগত ও �ােয়ািগক িবিধগেলােকও অ�ভুর� 
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কের যা �িমেকর অিভেযাগ ও িবচার চাওয়ার অিধকার  িনি�ত 

কের।  

েসেহতু ইসলাম চুি�র পকগেলােক এেকবাের েছেড় েদয় িন। 

বরং তােদর জনয িনেজেদর অিধকারগেলা সহেজ পাবার পথ 

�শ� কেরেছ। েহাক তা ে��ায় িকংবা আদালেতর ফয়সালায়। 

পাশাপািশ তােদর অিধকার সমূহ সংরকেণ অতযিধক আ�হ 

েদিখেয়েছ এবং এসব অিধকার রকায় সবর�কার উপায় ও প�িত 

অবল�ন কেরেছ।  

আর এই উপায়গেলার মেধয রেয়েছ মানুেষর মােঝ অিধকার ও 

ইনসাফ �িততা করা। েকননা অিধকার ও ইনসাফ বা�বায়েনর 

মাধযেমই েকবল �শাি� ছড়ায়। িনরাপ�া �িততা পায়। সমােজ 

এেক অপেরর মেধয ব�ন সুদৃঢ় হয়। মািলক ও �িমেকর মেধয 

আ�া মজবুত হয়। স�দ উ�ত হয়। ��লতা বৃি� পায় এবং 

পিরি�িত শা� হয়। ফেল েকউ অি�রতার মেধয পিতত হয় না। 

সেবরাপির �ম ও উৎপাদেন মািলক ও �িমক �েতযেকই িনজ িনজ 

লেকয ধািবত হয়। পথপিরিমায় এমন িকছুর সৃি� হয় না যা 

�িমেকর কমরাৃহােক েভাতা িকংবা মািলেকর উ�ানেক বাধা�� 

কের।  
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িবিভ� আয়াত ও হাদীেস ইনসাফ ও নযা য়ানুগতার �িত উ�ু� 

করা হেয়েছ। জুলুম ও বি�ত  করার মানিসকতা  েথেক সতকর 

করা হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা েকােনা মানুেষর �িত জুলুম কেরন 

না; বরং িতিন েকােনা �কার জুলুম �তযাশাও কেরন না। আ�াহ 

তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ُ ٱ َوَما ﴿ ا يَُِ�دُ  َّ َٗ َُادِ  ُظۡل  ]  ٣١: غفر [﴾ ٣ ّلِۡلعِ

‘আর আ�াহ বা�ােদর উপর েকান যুলম করেত চান না। ’ {সূরা 

আল-মু’িমন, আয়াত : ৩১}  

আবূ যর িগফারী রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিণরত , রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন , আ�াহ তা ‘আলা ইরশাদ 

কেরন,   

ُِ  ٍطبَيٍدى يَي « ىَ  َقّرْلت   ٍِ
ْ
ة ُّ َ  لع ٍس  ََ ْْ ت ه   ََ

ْ
ىْ  وََجَمة َّرًلي نَيْغَ�  قل فَالَ  �  يغَا  َُ �َ 

«. 
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‘েহ আমার বা�া , আিম িনেজর ওপর জুলুম হারাম কেরিছ এবং 

এেক েতামােদর মােঝও হারাম কেরিছ। অতএব েতামরা পরার 

জুলুম কেরা না।’ 3F

4  

আর পূবরবতরী জািতগেলা েকবল তােদর জুলুম ও অতযাচারী 

আচরেণর কারেণই �ংস হেয়েছ। েযমন আ�াহ তা ‘আলা ইরশাদ 

কেরন,  

ۡهلَۡكَنا َولََقدۡ  ﴿
َ
ونَ ٱ أ َُ ُۡلُِ�مۡ  ِمن ۡلُق ا َ� َّ َ ۡ  ْ وا َُ  ]  ١٣: يق�س [﴾ َظلَ

‘আর অবশযই আিম েতামােদর পূেবর বহ �জ�েক �ংস কেরিছ, 

যখন তারা যুলম কেরেছ।’ {সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৩} 

আেরক আয়ােত আ�াহ বেলন,  

ا َخاوَِ�� ُ�ُيوُ�ُهمۡ  ََتِۡلَك  ﴿ ََ ِ ْۚ  ب ٓوا َُ ونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �يَةٗ  َ�َِٰۡك  ِ�  إِنّ  َظلَ َُ  ﴾ ٥ َ�ۡعلَ
 ]  ٥٢: للال[

‘সুতরাং ঐগেলা তােদর বাড়ীঘর, যা তােদর যুলেমর কারেণ 

িবরান হেয় আেছ’। {সূরা আন-নামল, আয়াত : ৫২}  

                                                           
4. মুসিলম : ৬৭৩৭।  
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আ�াহ তা‘আলা আরও ইরশাদ কেরন,  

رُۡهمۡ  ﴿ َِ ن
َ
ٓ ۡلُقلُوُب ٱ إِذِ  �زََِةِٱ يَۡومَ  َوأ َ ََِ�ۚ  ۡ�ََناِجَِ ٱ َُ َِ�َ  َما َ�ِٰظ ٰلِ َّ  ِمنۡ  ِۡل
ََ  َ�ِي�ٖ  اعُ  َشفِيعٖ  َو ََ  ]  ١٨: غفر [﴾ ١ ُ�

‘আর তুিম তােদরেক আস� িদন স�েকর সতকর কের দাও। যখন 

তােদর �াণ কুাগত হেব দুঃখ , ক� সংবরণ অব�ায়। যািলমেদর 

জনয েনই েকান অকৃি�ম ব�ু , েনই এমন েকান সুপািরশকারী 

যােক �াহয করা হেব। {সূরা আল-মু’িমন, আয়াত : ১৮}  

আ�াহ অনয� ইরশাদ কেরন, 

َِ�َ  َوَما﴿ ٰلِ َّ �ٖ  ِمن ِۡل ُِ  ]  ٧١: للج [﴾ ٧ نّ

‘আর যািলমেদর েকান সাহাযযকারী েনই’। {সূরা আল-হাজ, 

আয়াত : ৭১}  

অনয হাদীেস রেয়েছ , জােবর ইবন আবদু�াহ রািদআ�াহ আনহ 

কতৃরক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ 

কেরন,   

قل « ةْىَ  لّ�و  ُّ ّْ  لع ٍَ
ةْىَ  فَ ُّ ة َايتف  لع ٍويَيَلةٍ  يَْقمَ  ْ 

ْ
. » لع
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‘েতামরা জুলুম েথেক েবঁেচ থােকা, কারণ জুলুম িকয়ামেতর িদন 

অেনক অ�কার হেয় েদখা েদেব।’4F

5  

আবূ মূসা আশ ‘আরী রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিণরত , িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

»  ّْ ٍِ  َ َّ يغٍىٍ  َل ْاٍ�  ل ُّ َّ  غٍة َخَذه   ٍَِ ل َق
َ
ٍةتْه   غَىْ  أ ْْ  � «.  

‘আ�াহ জােলমেক অবকাশ েদন। অবেশেষ যখন তােক পাকড়াও 

কেরন তখন তার পলায়েনর অবকাশ থােক না।’ 5F

6  

অ�মত. গযারািি বা জামানত লােভর অিধকার :  

জামানত বা তাযমীন শ�িট িফকহ শাে�র আধুিনক পিরভাষায় 

‘নাগিরক কতরবয’ শে�র �িতশ�। এটা �তঃিস� েয মানুেষর 

জামানত বলেত বুঝায় অনয কতৃরক সািধত কিতর েমাকােবলায় যা 

�দান করা হয়। আর পিব� কুরআনও –যা মূলত ইসলামী 

আইন-আদালেতর �থম উৎস - সামািজক দািয়েসর ধারণােক 

সমথরন কের। েযমন আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

                                                           
5. মুসিলম : ৬৭৪১।  
6. বুখারী : ৪৬৮৬।  
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ۡؤِمنٍ  َ�نَ  َوَما ﴿ َُ ِ ن ۡ
َ
ۡؤِمًنا َ�ۡقُتَل  أ ُّ  َّ ِ ۚ  إ ا ۡؤِمًنا َ�َتَل  َوَمن َخَ� ٔٗ ا ُّ َُ  َخَ� ٔٗ  َ�َتۡحَِ�

َُةٖ  ةٌ  َودِيَةٞ  ّمۡؤِمَنةٖ  َرَ� ََ ّل َۡ �  ّم ََ ِ ۡهلِهِ  إ
َ
ٓ  ۦٓ أ َّ ِ ن إ

َ
ْۚ  أ ّدقُوا ُّ  ]  ٩٢: لعنسيء [﴾ يَ

‘আর েকান মুিমেনর কাজ নয় অনয মুিমনেক হতযা করা, তেব 

ভুলবশত ( হেল িভ� কথা)। েয বযি� ভুলিেম েকান মুিমনেক 

হতযা করেব, তাহেল একজন মুিমন দাসেক মু� করেত হেব 

এবং িদয়াত ( র� পণ িদেত হেব) যা হ�া�র করা হেব তার 

পিরজনেদর কােছ। তেব তারা যিদ সদাকা ( কমা) কের েদয় 

(তাহেল িদেত হেব না)। {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৯২}  

েতমিন নানা উপলেকয পিব� সু�াহও এেক সমথরন কেরেছ , যা 

ইসলামী আইেনর ি�তীয় উৎস। সরাসির কিত পূরেণ এেক 

সমথরন কেরেছ। েযমন আনাস রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিণরত , 

িতিন বেলন,  

ْهَدْت 
َ
ْزَولٍج  َ�ْمض   أ

َ
ُ  أ ٍِ  - وسةى طةيه لهللا ص� -لّل

َ
ُ  ٍِل ٍِ - وسةى طةيه لهللا ص� -لّل

َ�ْت  قَْصَمةٍ  ٍف  َطَميًلي َوْصَمةَ  َع�ٍَشة   فََضَ
ْ
َوْت  �ٍيٍَدَهي لع

ْ
ع
َ
ّ  َ�َويَ   ٍ�يَهي َلي فَأ ٍِ  لهللا ص� -لّل

 .» نٍٍَنَيءٍ  َو�ٍنَيءف  نٍَ َميمٍ  َطَميمف  «- وسةى طةيه

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহস সালােমর কােছ তাঁর েকােনা এক �ী 

একিট থালায় আহার হািদয়া পাঠান। আেয়শা রািদআ�াহ আনহা 
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তােত আঘাত কেরন। ফেল থালায় যা িছল তা পেড় যায়। তখন 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন , ‘আহােরর বদেল 

আহার এবং একিট পাে�র বদেল আেরকিট পা�।6 F

7  

এেক িতিন �ীকৃিত িদেয়েছন ওই বযি�র েকে� েয অেনযর 

মািলকানাধীন স�েদ র �িত িনেজর হাত বাড়ায়। অতপর 

অনুমিত ছাড়া েজারপূবরক তা হরণ কের বা �ংস কের েফেল। এ 

েকে� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

»  َ َدٍ  ََ
ْ
َخَذْت  َلي لل

َ
َّ  أ ََُدَى  َق  ِ «. 

‘হাত িদেয় যা �হণ কেরেছ তার দািয়স তােক িনেত হেব, যাবৎ 

েস তা েফরত েদয়।’ 7F

8 

                                                           
7. িতরিমযী : ১৪১। 

8. আবূ দাঊদ : ৩৫৬৩; তাবরানী : ৬৮৬২; দােরমী : ২৫৯৬; ইবন মাজা : 

২৪০০; িতরিমযী : ১৩১৩; নাসায়ী : ৫৭৮৩; মুসতাদরাক  : ২৩০২। আবূ ঈসা 

বেলন, এিট হাসান সহীহ হাদীস। ইমাম  যাহাবী বেলন, হাদীসিট সহীহ সনেদ 

বিণরত হেয়েছ বুখারীর শতর েমাতােবক, তেব বুখারী বা মুসিলম হাদীসিট বণরনা 

কেরন িন। শায়খ আলবানী হাদীসিটেক যঈফ বেলেছন। িক� শায়খ শ‘আইব 

আল-আরনাউত মুসনােদর তাহকীেক এর সূ�েক দুবরল বলেলও িবিভ� বণরনায় 
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েজারপূবরক মািলকানা সূে� �া� দািয়েসর েকে� এিটই মূলনীিত। 

িফকহিবদেদর পিরভাষায় এটােক বলা হয় ‘গছব’ বা অৈবধ 

আ�সাৎ। এিট ছাড়াও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এবং তাঁর পরবতরীেত সাহাবীেদর িবচােরর েখাঁজ -তালাশ করেল 

নাগিরক দািয়স বা মািলকানার এমন অেনক খ� খ� দৃ�া� েদ খা 

যায়।   

আর উে�িখত নীিতমালার িভি�েত �িমেকর জনয �ম�হীতার 

কােছ জামানেতর অিধকার দাবী করার সুেযাগ রেয়েছ ওই সব 

শেতরর িভি�েত যা আমরা উে�খ কেরিছ। তার জনয আরও 

সুেযাগ রেয়েছ তার েয কিত হেয়েছ তা পূরেণ িবচার বা 

আদালেতর শরণাপ� হওয়ার। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ْ ۡوَُوا
َ
ََِ�انَ  ٱۡلَكۡيَل  َََ ۡ ََ  َوٱۡ ْ  َو وا ُۡ َُۡخ ۡشَيآَءُهمۡ  ٱ�ّاَس  َ�

َ
ََ  أ ْ  َو ُدوا ِۡ  ِ�  ُ�ۡف

�ِض 
َ
ۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�  ]  ٨٥: لالطرلف [﴾ إِۡصَ�ِٰحَها

                                                                                                            
আসার কারেণ এেক ‘সাহান িলগাইিরহী’ বেলেছন। [আরও েদখুন, িমরকাতুল 
মাফাতীহ : ৩/৩৫১] 
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‘সুতরাং েতামরা পিরমােণ ও ওজেন পিরপূণর দাও এবং মানুষেক 

তােদর পেণয কম েদেব না; আর েতামরা যমীেন ফাসাদ করেব না 

তা সংেশাধেনর পর’। {সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : ৮৫} 

এসব হেলা �িমেক র অিধকারগেলার সবেচ গগসপূণরগেলা। 

এভােবই ইসলাম �িমেকর অিধকার , স�ান রকা কেরেছ। তার 

স�ািনত জীবন িনি�ত কেরেছ। সেবরাপির সামািজক ইনসাফ 

�িততা কেরেছ।  

বলাবাহলয, অথরৈনিতক মুি�র মাধযেম সামািজক শাি� ও রারীয় 

সমৃি� অজরন েকবল তখনই সসব হেব , যখন �িমেকর �িত 

ইসলােমর এই অনুপম উদার দৃি�ভি� বা�েব রপািয়ত  হেব। 

কারণ, ইসলােম �ম যিদ হয় বযি�র দািয়স , তেব রােরর দািয়স 

আ�হী �িতিট বযি�র জনয কেমরর সং�ান করা। বযি�র যিদ 

দািয়স হয় কােজ িনতার পিরচয় েদয়া , তেব রােরর দািয়স স�দ 

ও মািলকানার সুষম ব�ন করা। কাজ যিদ হয় উৎপাদেনর �ধান 

�স তেব রােরের দািয়স মানব স�েদর উ�য়ন ঘটােনা , যারা 

কােজর মান বাড়ােব এবং তার �িত য  েনেব। �িমক যিদ হয় 

�কৃত স�দ, তেব রােরর দািয়স েখেট খাওয়া েলাকগেলার ওপর 

চলমান জুলুম ব� , তােদর মজুির বৃি� এবং সমান সুেযাগ ও 

�া�য রকায় উেদযাগ েনয়া। �িমক যিদ হয় েখেট খাওয়া ে�ণী , 
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তাহেল রােরর দািয়স তার ও তার পিরবােরর জনয খাদয িনরাপ�া 

িনি�ত করা।  

পিরেশেষ আ�াহ কােছ �াথরনা িতিন েযন আমােদর জাতীয় জীবন 

েথেক দুি��া দূর কেরন । িবপদ�ে�র িবপদ অপসািরত কেরন।  
এবং পির�মী বযি�েদর শা� স�ািনত জীবেনর �তযাশা পূরণ 

কেরন। আমীন। 
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