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খাদ ও পণ দৰ্েব েভজাল:
েভজাল: ইসলােমর দৃ িষ্টেত এর পৰ্িতকার

: ََ
ْ ْ
মহান আল্লাহ বাণী: ﴾ ِّﻟﺮ َﺑﺎ#َ ﺮ: ﴿= َﺣﻞ ﷲ ُّ َﻛﻴ َﻊ َ َﺣ
অথর্াত্, “মহান আল্লাহ্ ববসােক কেরেছন হালাল এবং
সু দেক কেরেছন হারাম;”1 জীিবকা িনবর্ােহর অবলমব্ন িহেসেব ববসা-বািণজ এক মহতী েপশা; এর
মাধেম েযমিন বিক্ত পািথর্ব জীবেন সু খ-সব্াচ্ছন্দ ও আিথর্ক সচ্ছলতা লাভ কের, অনু রূপভােব
পরকালীন জীবেনও মুিক্ত ও সফলতা লােভ ধন হয়; তেব এ েক্ষেতৰ্ অবশই তার ববসা নীিতেত
েকান পৰ্কার েধাঁকা, পৰ্তারণা, িমথার আশৰ্য়, শঠতা ও অসত্ উেদ্দশ স্থান েপেত পাের না; আর
এটাই হল ইসলােমর ববসা নীিত; অতএব, ববসার েক্ষেতৰ্ ইসলামী নীিত অনু সৃত হেল েভজালমুক্ত
খাদ ও পণদৰ্ব সরবরাহ সম্ভব এবং এর মাধেম বিক্ত-জািত, েগাষ্ঠী িনিবর্েশেষ সমাজ ও রাষ্টৰ্
সকেলই উপকৃত হেব; েভজাল নামক ঘাতক েথেক রক্ষা পােব; িনেম্ন ইসলােমর দৃ িষ্টেত েভজােলর
সব্রূপ ও এর পৰ্িতকাের ইসলামী িনেদর্শনা সম্পেকর্ আেলাকপাত করা হেলা:

েভজােলর
েভজােলর সব্রূপ
েভজাল একিট বহুল পৰ্চিলত বাংলা শY; এর অথর্ হেলা: িনকৃষ্ট, খাঁিট নয় এমন িনকৃষ্ট দৰ্ব িমশৰ্ণ,
গণ্ডেগাল, ঝােমলা, িবশৃ ঙ্খলা;2 িনকৃষ্ট পদাথর্ িমিশৰ্ত, কৃিতৰ্ম েমিক;3 এর আরিব পৰ্িতশY: Eﻣﺰﻳﻒ
H ﻣﻐﺸﻮএবং 4 ﺬﻟﺷﺔইংেরিজেত এেক adulterant, contaminant, impurity, trouble, tangle,
hitch, snag, spurious, corrupt5 পৰ্ভৃিত শেY সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ; িনকৃষ্ট পদাথর্ যা উত্কৃষ্ট
পদােথর্র সােথ িমশােনা হয়; িকংবা িনকৃষ্ট পদাথর্ িমিশৰ্ত খাঁিট বা িবশুদ্ধ নয় এমন েয েকান বস্তুেক
েভজাল বেল;6পিবতৰ্ কুরআেন েভজােলর পৰ্িতশY  ﺧﺒﺎﺋﺚএবং এর িবপরীত শY িহেসেব P ﻃﻴﺒﺎএর
উেল্লখ রেয়েছ; অতএব েভজাল মােন অপিবতৰ্, িনকৃষ্ট খাবার-পানীয় যা অকলাণকর ও অসব্াস্থকর;7
এ েভজােলর মহাসমােরাহ চলেছ িবশব্বাপী নানা েকৗশেল, মুখেরাচক ও দৃ িষ্টনন্দন পদ্ধিতেত, তেব
বস্তুর তারতম ও স্থান, কাল, পােতৰ্র ববধােন েভজােলরও িবিভন্ন রূপ লক্ষ করা যায়; সম্পৰ্িত
বাংলােদেশ পিরচািলত েভজাল িবেরাধী অিভযােন েভজােলর েয বীভত্স িচতৰ্ ধরা পেড়েছ, তা
েদশবাসীেক একিদেক হতবাক কেরেছ, অনিদেক তােদর মেধ সৃ িষ্ট কেরেছ সব্াস্থ সংকৰ্ান্ত হাজােরা
অজানা শঙ্কা; এ সব েভজােলর মেধ িবেশষভােব উেল্লখেযাগ হেচ্ছ :

১

. আল-কুরআন : ২:২৭৫;

২

. েমাসেলম উিদ্দন, আধু িনক বাংলা অিভধান, (ঢাকা: ইসলািমক ফাউেণ্ডশন বাংলােদশ, ১ জুন, ১৯৮৫), পৃ . ৬৩৯;

৩

. ৈশেলন্দৰ্ িবশব্াস, সংসদ বাঙ্গালা অিভধান, (কলকাতা: সািহত সংসদ, একিবংশতম মুদৰ্ণ, েম ১৯৯৭), পৃ . ৫৪৯;

৪

. ড. মুহাম্মদ ফজলু র রহমান, বাংলা-ইংেরজী-আরবী ববহািরক অিভধান, (ঢাকা: িরয়াদ পৰ্কাশনী, পৰ্থম পৰ্কাশ, ২০০২),
পৃ . ৪১৩;

৫

. Editorial board, Bangali English dictionary (Dhaka: Bangla Academy, Tenth reprint, April 1999)
P. ৬২১.;

৬

. ৈশেলন্দৰ্ িবশব্াস, পৰ্াগুক্ত, পৃ . ৫৪৯;
ُ
َ ْ
َْ
َ ِّ : ُ ُ َ ُّ ُ ﴿
. মহান আল্লাহর বাণী: ﴾ َﻋﻠﻴ ِﻬ ُﻢ ﺨﻟَﺒَﺎ ِﺋﺚ#ُ  َﺤﻳَ ِّﺮPﺎ
অথর্াত্, “িতিন তােদর জন যাবতীয় তাইেয়বাত বা পিবতৰ্
ِ َ
ِ ﺤﻳﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﻄﻴﺒ

৭

ও উত্কৃষ্টেক ৈবধ কেরন এবং খাবাইস তথা নাপাক-িনকৃষ্ট বস্তুসমূ হ িনিষদ্ধ কেরন”। (সূ রা: আরাফ: ১৫৭)
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১. খাদখাদ-দৰ্ব
ক. িবিভন্ন আড়েত সংরিক্ষত মৃত মুরগী, গরুর েগাশত ও পচা িডম; যা িবিভন্ন ধরেণর ফাস্টফুড ও
ঝাল জাতীয় খাদ দৰ্েব ববহার করা হয়;
খ. েহােটল েরেস্তারায় সংরিক্ষত অেনক িদেনর পচা-বািস খাবার পিরেবশন;
গ. ফরমািলন জাতীয় িবষাক্ত েকিমকাল িমিশৰ্ত মাছ সরবরাহ;
ঘ. নাপাক শুকেরর চিবর্ হেত পৰ্াপ্ত েতেল ভাজা িমষ্টদৰ্ব েযমন-েসমাই;
ঙ. িবষাক্ত রাসায়িনক পদাথর্ িদেয় কৃিতৰ্ম উপােয় পাকােনা ও সংরিক্ষত ফলমূ ল ও শাক-সবিজ;
চ. িনধর্ািরত েময়ােদাত্তীণর্ ঔষধ ও গুেড়া-দু ধসহ িশশুেদর খাদ দৰ্ব;
ছ. সম্পূ ণর্ অসব্াস্থকর ও েনাংরা পিরেবেশ ৈতির খাবার;
জ. িনম্নমান িকংবা ক্ষিতকারক উপকরণ িদেয় ৈতির িবিভন্ন ধরেনর খাদ;
ঝ. দু েধর সােথ পািন িমশৰ্ণ িকংবা পাউডার ও দু েধর িমশৰ্ণ;
২. পণপণ-দৰ্ব
ক. িনম্নমােনর উত্পাদেনর ৈতির পণ-দৰ্ব;
খ. িনম্নমােনর পণদৰ্ব উচ্চ মান সম্পন্ন বেল চালােনা, িকংবা অভন্তের িনম্নমােনর পণ েরেখ
বিহভর্ােগ উত্তম পণ সাজােনা;
গ. ওজেন কম-েবিশ করা বা পিরমােপ েহর-েফর করা;
ঘ. দু গ্ধবতী গাভী িবকৰ্েয়র পূ েবর্ দু ধ আটিকেয় রাখা;
েমাটকথা: আমােদর খাদদৰ্ব ও অনান পণ-সামগৰ্ীেত েভজালমুক্ত বস্তু খুঁেজ পাওয়া একান্তই দু ষ্কর
হেয় পেড়েছ; এভােব েভজােলর সমােরােহ আমরা জ্ঞাতসাের িকংবা অজ্ঞাতসাের পৰ্িতিনয়ত হাবুডুবু
8

খািচ্ছ;

ইসলােমর দৃ িষ্টেত েভজাল
ইসলাম কলাণকর পিরপূ ণর্ জীবন ববস্থা; এেত মানু েষর জন যা িহতকর নয়, অকলাণকর ও িনকৃষ্ট
েসসব বস্তু, পণ ও িবষয় হেত িবরত থাকেত উত্সাহ েদয়া হেয়েছ; অতএব ইসলােমর দৃ িষ্টেত
েভজাল পেণর উত্পাদন, িবপণন ও সংরক্ষণ সম্পূ ণর্রূেপ িনিষদ্ধ, অৈবধ; িনেম্ন েভজাল সম্পিকর্ত
কুরআন ও সু ন্নাহ্র দৃ িষ্টভিঙ্গ তুেল ধরা হেলা:
ক. েভজাল একিট জঘনতম পৰ্তারণা ও িবশব্াসঘাতকতা
েকান িকছু কৰ্য় করার েক্ষেতৰ্ একজন েকৰ্তা িবশব্স্ত িবেকৰ্তা অেনব্ষণেক েবিশ গুরুতব্ িদেয় থােক,
যােত তার কৰ্য়-কৃত পণদৰ্ব সিঠক, গুণগত মান সংরিক্ষত এবং সাশৰ্য়ী হয়; িকন্তু পেণ েভজাল
থাকেল তা িবেকৰ্তার পৰ্িত অবমাননা ও অবমূ লায়েনর শািমল; অতএব এিট একিট বড় ধরেনর
পৰ্তারণা; এ মেমর্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কেরন:" ] ﺤﺗﺪ[ =ﺧﺎZ=  ﺧﻴﺎﻧﺔPﻛﺮﺒ
ً
gh ﺑﻪ ﺎﻛf  =ﻧﺖc“ "ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻫﻮ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪএর েচেয় বড় িবশব্াসঘাতকতা আর িকছু ই েনই েয, তুিম
এমন বিক্তর সােথ িমথার আশৰ্য় েনেব েয েতামােক িবশব্াস কের;”9 অন এক হািদেস এেসেছ: " ﻣﻦ

ُ
َ ْ
َْ
َ ِّ : ُ ُ َ ُّ ُ ﴿
. মহান আল্লাহর বাণী: ﴾ َﻋﻠﻴ ِﻬ ُﻢ ﺨﻟ َ َﺒﺎﺋِﺚ#ُ  َﺤﻳَ ِّﺮPﺎ
ِ َ
ِ ﺤﻳﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﻄﻴﺒ

৮

অথর্াত্, “িতিন তােদর জন যাবতীয় তাইেয়বাত বা

পিবতৰ্ ও উত্কৃষ্টেক ৈবধ কেরন এবং খাবাইস তথা নাপাক-িনকৃষ্ট বস্তুসমূ হ িনিষদ্ধ কেরন”। (সূ রা: আরাফ: ১৫৭)
৯

. ইমাম আবু দাউদ, সু নানু আিব দাউদ, িকতাবু ল আদাব; বাবু ন িফল মা’আরীদ (ৈবরুত: দারুল িফকর, ১৯৯৫), হাদীস
নং ৪৯৭১; তেব হাদীসিট দু বর্ল;
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“ "ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎেয আমােদর সােথ পৰ্তারণা কের, েস আমােদর অন্তভুর্ক্ত নয়;10 উপেরাক্ত হািদস
দব্েয়র আেলােক পৰ্মািণত হয় েয, েভজাল ববসায়ী ইসলামী আদেশর্র গিণ্ড বিহভূ র্ত গণ হেব;
খ. ‘েভজাল
েভজাল’
েভজাল এক পৰ্কার ঘাতক
পণদৰ্েবর েভজাল পৰ্বণতার ফেল িবিভন্ন খাদদৰ্ব অসব্াস্থকর ও িবিভন্ন েরােগর িনয়ামক শিক্তরূেপ
পিরণত হয়; ফেল এর িবষাক্ত েছাবেল অসংখ মানু ষ দংিশত হেয় মৃতুর েকােল ঢেল পড়েছ; খাবার
হেতই মানু েষর ব্লাড বা রক্ত ৈতির হয় এবং তা হেতই সব েরােগর উত্পিত্ত ঘেট; অতএব, এিট
তৰ্ুিটমুক্ত ও েভজালমুক্ত না হেল দু রােরাগ বািধেত আকৰ্ান্ত হেয় িতেল িতেল িনঃেশিষত হেয় যােব
আমােদর আগামী পৰ্জন্ম; পিবতৰ্ কুরআন এ ধরেনর গুপ্ত হতােক সবর্ািধক জঘনতম অনায় ও
অপরাধ িহেসেব উেল্লখ কেরেছ; ইরশাদ হেয়েছ:
ََ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ً َ َ : َََ َ:ََ َ َْ
َ َ ْ
َﺒﻟ ﺑ
َ َ ْ َ ْ َ ْ  ُﻪ َﻣﻦ َﻗﺘَ َﻞ َﻏ ْﻔﺴﺎ ً ﺑ َﻐ:ﻴﻞ َﻛﻧ
﴾ﻤﺟﻴﻌﺎ
ﺜ
ﺮﺳ
s
ﻲﻨ
ﻟِﻚ ﻛﺘﺒﻨﺎh ﴿ ِﻣﻦ =ﺟ ِﻞ
ِ | ﻓﻜﻜﻏﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﺠﺎzِ ﺮﻴ ﻏﻔ ٍﺲ = ﻓﺴﺎ ٍ) ِﻲﻓ ﻷ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
“এ কারেণই বনী ইসরাইেলর পৰ্িত এ িবধান িদলাম েয, নরহতা অথবা দু িনয়ায় ধব্ংসাত্মক কমর্
করা, েহতু বতীত েকউ কাউেক হতা করেল েস েযন দু িনয়ার সকল মানু ষেক হতা করল;”11
গ. েভজাল মানবতা িবধব্ংসী জঘন অপরাধ
অপরাধ
মানিবক সত্তা মানু েষর এক গুরুতব্পূ ণর্ সত্তা; এ েচতনায় উদব্ু দ্ধ হেয় পরস্পেরর মােঝ রেয়েছ এক
সু দৃঢ় বন্ধন, যা অিভন্ন েদহ-সত্তার রূপ পিরগৰ্হ কের;12 অতএব একজন বিক্ত যখন তার েদেহর
েকান অেঙ্গ বথা ও কষ্ট অনু ভব হওয়ােক কামনা কের না, েতমিন েভজাল খাদ ও পণদৰ্ব
পিরেবশেনর মাধেম অেনর ক্ষিত সাধন মানবতা িবেরাধী জঘন অনায়; এেত শুধু বিক্ত অপেরর
ক্ষিতেত সেচষ্ট হয় না, বরং িনেজও অেনর েভজােল আচ্ছািদত হেয় ক্ষিতর সম্মু খীন হয়; েকননা, েস
েতা এ সমােজরই একজন সদস; অথচ আল্লাহ এ িবষেয় িনরুত্সািহত কেরেছন; ইরশাদ হেয়েছ
ُ َْ ُ َْ َ َ
ُ
: ﴾﴿ﻻ ﻳﻘﺘُﻠﻮ =ﻧﻔ َﺴﻜ ْﻢ
অথর্াত্, "েতামরা েতামােদর িনেজেদর হতা কেরা না;13 তাছাড়াও মহান আল্লাহর
ُْ ٌ
রীিত হেলা : ﴾ َ َﺟ َﺰ  َﺳﻴِّﺌَ ٍﺔ َﺳﻴِّﺌَﺔ ِّﻣﺜﻠ َﻬﺎঅথর্াত্, “মেন্দর পৰ্িতফল অনু রূপ মন্দ” ;14
এ মেমর্ হািদেস এেসেছ: "  "ﻻﺮﺿ ﻻﺮﺿঅথর্াত্,“িনেজর িকংবা অেনর েকান ক্ষয়ক্ষিত করা যােব
না;”15
ঘ. েভজাল িমিশৰ্ত ববসা জুলুেমর নামান্তর
েকান িবেকৰ্তা যিদ তার ববসায় েভজাল িমশৰ্েণর পৰ্বণতা থােক তাহেল েস পেণর মূ ল সাশৰ্য় না
কের গুণগত মানসম্পন্ন পেণর নায় তার মূ ল িনধর্ারণ কের; এেত কের েকৰ্তারা এক পৰ্কার
জুলুেমর িশকার হন; এছাড়াও এ ধরেনর েলন-েদেন শঠতা, পৰ্তারণা ও েধাঁকাবািজর সম্ভাবনা থােক;
ফেল এিট অেনর সম্পদ অনায়ভােব ভক্ষেণর এক অপেকৗশল; মহান আল্লাহ বেলন:
ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ : َ ُّ َ َ
َ ْ ﻜ ْﻢ ﺑ
﴾ﺎﻃ ِﻞ
ﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮ =ﻣﻮ ﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨ
ِ ﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ
ِ ﺎﻛ
ِ
১0

. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, িকতাবু ল ঈমান, (কায়েরা: দারুল হাদীস, তৃতীয় পৰ্কাশনা, ১৯৯৮) হাদীস নং- ১৬৪;

১১
১

. আল-কুরআন : ৫:৩২;

২. রাসূ ল (সা.) বেলন:
 ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ  ﺤﻟﻰﻤf  ﺷﺘﻰﻜ ﻋﻀﻮ ﺗﺪ ﻰﻋhs ﺗﺮ ﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﻲﻓ ﺗﺮ ﻤﺣﻬﻢ ﺗﻮ )ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺠﻟﺴﺪ

(দৰ্: ইমাম বু খারী, সু হীহ বু খারী, হাদীস নং-৫০৫৬)
১

৩. আল-কুরআন: ৪: ২৯;

১

৪. আল-কুরআন: ৪০ : ৪২;

১

৫. ইমাম আবু আYু ল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াযীদ আল-কাযউঈনী, সু নান ইবনু মাজাহ্, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আYু ল
বাকী, (ৈবরুত: দারুল িফকৰ্, তা.িব.) হাদীস নং- ২৩৪০;
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“েহ মুিমনগণ! েতামরা এেক অপেরর সম্পিত্ত অনায়ভােব গৰ্াস কিরও না;”

ঙ. “েভজাল
েভজাল”
েভজাল ইসলামী ৈনিতকতােক গলাগলা-িটেপ হতাকারী
মহান আল্লাহ মানু েষর সৃ িষ্টেত দু িট সত্তার সিম্মলন ঘিটেয়েছন; একিট হেলা ৈনিতক সত্তা, অপরিট
পাশিবক সত্তা; পাশিবক সত্তার পৰ্াধান মানু ষেক পশুেতব্ পিরণত কের; অপরিদেক ৈনিতক সত্তা
মানু ষেক পৰ্কৃত মানেব পিরণত কের; খাদ ও পণদৰ্েব েভজাল িমিশৰ্ত-কারী ৈনিতক গুণাবলী েথেক
সম্পূ ণর্রূেপ িবচুত হেয় পেড়; আত্মসব্াথর্ িচন্তা, অথর্িলপ্সা ও েনাংরা মন-মানিসকতা তার ৈনিতকতা
েবাধ ও িবেবকেক ধব্ংস কের েদয়; তার যাবতীয় িচন্তা-েচতনা মুনাফােখারী17 ও পুঁিজবাদী18 অথর্
ববস্থার আবেতর্ ঘূ ণর্ায়মান থােক; মহান আল্লাহ ও মানু েষর কােছ েস একজন পৰ্তারক, ঘাতক ও
জােলম িহেসেব পিরগিণত হয়;

েভজাল পৰ্িতেরােধ ইসলামী িনেদর্শনা
১. তাকওয়ার লালন
একজন ববসায়ীেক ববসা েক্ষেতৰ্ অবশই আল্লাহর স্মরেণ বৰ্তী হেত হেব; েকননা ববসা হেলা
জীিবকা অজর্েনর একিট উপলক্ষ মাতৰ্; এেক্ষেতৰ্ সবর্দা আল্লাহ ভীিত অন্তের েপাষণ কেরত হয়;
যখনই েকান বিক্তর মােঝ এ ধরেনর ধারণা লািলত হেত থােক, তখন তার যাবতীয় কাজ আল্লাহর
িনধর্ািরত সীমােরখা তথা শরী‘আত অনু যায়ী হেত বাধ; কারণ পৃিথবীর পৰ্িতিট অণু-পরমাণুসহ সকল
সৃ িষ্ট-জীেবর েকান িকছু ই আল্লাহর দৃ িষ্টেক ফাঁিক িদেত পাের না; পৰ্িতিট কথা কেমর্র জন তাঁর িনকট
িহেসব িদেত হেব; অতএব, েকান বিক্তই তখন আর তাঁর অবাধ হেত পাের না; েকান বিক্তর সােথ
অসত্ েলন-েদনও পৰ্তারণা করেত পাের না; ইসলাম মানু েষর অভন্তের এ ধরেনর িচন্তার বীজ বপন
কের থােক এরই নাম ‘তাকওয়া’; এভােব বিক্ত িনেজই িনেজর পৰ্হরী হেয় যায়; এ মেমর্ কুরআনু ল
কািরেম এেসেছ :

َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َْ ْ ُ َ َ َ ُ َ
ٌ  ﺑَﺼZﻮ
﴾ﺮﻴ
 ﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠ: ﴿ﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ =ﻓﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ  ﷲ
ِ

“েতামরা েযখােনই থাকন েকন িতিন েতামােদর সেঙ্গ আেছন; েতামরা যা িকছু কর আল্লাহ তা
َْ ََ َ ََُْ
ُّ ﻷ ْﻗ ُﻦﻴ َ َﻣﺎ ُﺨﺗْﻲﻔ
ُ ﻟﺼ ُﺪ
েদেখন”19 অনতৰ্ এেসেছ : ﴾
“﴿ﻓﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋِﻨﺔচক্ষুর অপববহার ও অন্তের যা
ِ
ِ
েগাপন আেছ েস সমব্েন্ধ িতিন অবিহত”;20
২. আেখরােত জবাবিদিহতার তীবৰ্ অনু ভূিত সম্পন্ন হওয়া
পৰ্েতক মানু েষর দু িট জীবন রেয়েছ; একিট ইহকালীন, অপরিট পরকালীন; েভজাল ববসায়ীেক মেন
রাখেত হেব েয, েভজােলর মাধেম দু িনয়ােত পার পাওয়া েগেলও পরকালীন পৰ্ায়িশ্চত্ত অবশম্ভাবী;
১

৬. আল-কুরআন, ৪: ২৯;

১

৭. এিট দু িট শেYর সমনব্েয় গিঠত বাংলা ভাষায় ববহৃত িবেদশী শY; (মুনাফা+েখার < েখারী); মুনাফা শYিট আরবী
( ﻣﻨﻔﻌﺔমানফা‘আ) েথেক বাংলা ভাষায় অনু পৰ্েবশ কেরেছ; যার অথর্ হেচ্ছ, লাভ বা লভাংশ; ইংেরিজেত এেক Profit
বেল; আর েখার বা েখারী শYিট ফারসী ভাষা েথেক বাংলা ভাষায় এেসেছ; যার অথর্ সাধারণত িনন্দােথর্ অথর্াত্ েয খায়
বা েভাগ কের; েযমন, সু দেখার, ঘুষেখার; অতএব পৰ্চিলত অেথর্: ববসা-বািণজ ইতািদেত েয নায়-নীিত িবসজর্ন
িদেয় অিতিরক্ত লাভ কের তােক মুনাফােখার বেল; আর এ ধরেনর কাজ করােক বলা হয় মুনাফা েখারী; দৰ্ষ্টব: সহজ
বাংলা অিভধান, (ঢাকা: বাংলা একােডমী, পৰ্থম পৰ্কাশ, েফবৰ্“য়াির, ১৯৯৫), পৃ : ৩৩২;

১৮. পুঁিজবােদর ইংেরজী পৰ্িতশY Capitalism, আরবীেত এেক ﺔ% =ﺳﻤﺎবিক্ত মািলকানা সীমাহীন অিধকােরর িভিত্তেত
অৈবধ পৰ্িতেযািগতার মাধেম ইেচ্ছমত সম্পদ উপাজর্ন ও েভােগর সু েযাগ সৃ িষ্টকারী ববস্থাই পুঁিজবািদ অথর্ ববস্থা;
১

৯. আল-কুরআন: ৫৭: ৪;

২

০. আল-কুরআন: ৪০: ১৯;
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ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
Zs : ﻻ ﻣﺘﺎ ﻓﻘﺎf  ﻣﺎ ﻤﻟﻔﻠﺲ ﻗﺎﻟﻮ ﻤﻟﻔﻠﺲ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ )ﻫﻢZ =ﺗﺪ: ﺳﻮ ﷲ  ﻗﺎZ=  ﻋﻦ = ﻫﺮﻳﺮ
 ﻫﺬ#)  ﻗﺪ ﺷﺘﻢ ﻫﺬ ﻗﺬ§ ﻫﺬ =ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﺬ ﺳﻔﻚ¢ ﻳﺄ¤¥ # ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺼﻼ ﺻﻴﺎ# ﻳﻮ¢ﻤﻟﻔﻠﺲ ﻣﻦ =ﻣﻲﺘ ﻳﺄ
 ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ =ﺧﺬ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻫﻢª ﻳﻘZ=  ﻓﻨﻴﺖ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞZ ﻫﺬ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻫﺬ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻫﺬ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻓﺈgﺮﺿ
.ﻓﻄﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻃﺮ¬ ﻲﻓ ﺠﺎ
আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত বিণর্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িজেজ্ঞস
করেলন: েতামরা িক জান েকান বিক্ত িনঃসব্-গরীব? সাহাবাগণ বলেলন: আমােদর মেধ গরীব হেচ্ছ
যার েকান অথর্-সম্পদ েনই; িতিন বলেলন: আমার উম্মেতর মেধ সবেচেয় িনঃসব্-গরীব বিক্ত েস
হেব িকয়ামেতর িদন নামায, েরাজা, যাকাত ইতািদ যাবতীয় ইবাদতসহ আিবভূ র্ত হেব; িকন্তু েস
কাউেক গািল িদেয়েছ, কাউেক িমথা অপবাদ িদেয়েছ, কােরা মাল আত্মসাত্ কেরেছ, কােরা রক্ত
পৰ্বািহত কেরেছ এবং কাউেক েমেরেছ (েস এসব গুনাহ সােথ িনেয় আসেব) এেদরেক তার েনক
েথেক আমলগুেলা পৰ্িতদান সব্রূপ িদেয় েদয়া হেব; উেল্লিখত দািবসমূ হ পূ রণ করার পূ েবর্ই যিদ তার
েনক আমল েশষ হেয় যায়, তেব দািবদারেদর গুনাহসমূ হ তার ঘােড় চাপােনা হেব; অতঃপর তােক
জাহান্নােম িনেক্ষপ করা হেব;22 অপর এক হািদেস এেসেছ:
f ﻣﺎE ﻋﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻓﻴﻢ =ﺑﻼE ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻢ =ﻓﻨﺎ: ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻦ ﻤﺧﺲk ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﻪ ﺣ# ﻳﻮ#)  ﺑﻦ#ﻻ ﺗﺰ ﻗﺪ
. ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢh ﻣﺎEﻣﻦ =ﻳﻦ ﻛﺘﺴﺒﻪ ﻓﻴﻢ =ﻧﻔﻘﻪ
“(িকয়ামেতর িদন) বিন আদেমর পা একটু ও নড়েব না যতক্ষণ না তােক পাঁচিট িবষেয় িজজ্ঞাসাবাদ
করা হেব; পৰ্শ্ন করা হেব তার জীবন এবং েযৗবন িকভােব কািটেয়েছ েস সম্পেকর্; তার ধন সম্পদ
িকভােব আয় কেরেছ এবং েকান পেথ বয় কেরেছ এবং েয জ্ঞান অজর্ন কেরেছ েস অনু যায়ী কতটুকু
আমল কেরেছ েস িবষেয়;”23যারা দু িনয়ার জীবেন িবিভন্ন েধাঁকাবািজ পৰ্তারণা ও অমানিবক কাযর্াবলীর
মাধেম পণদৰ্েবর েভজােলর অনু পৰ্েবশ ঘিটেয় অেঢল সহায় সম্পদ ও অট্টািলকার মািলক হেব
তােদর বাসস্থান িনছক জাহান্নাম; একজন ববসায়ীর মেন সদা এ িবষেয় অনু ভূিত জাগৰ্ত থাকেত
হেব; মহান আল্লাহ বেলন :

ْ ْ
ْ : َ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ : َ َ
َ ﺠﻟَﺤ
َ ِ ﻴﻢ
﴾َ ﻲﻫ ﻟ َﻤﺄ
ِ Z ﻓ ِﺈE ﻏﻴﺎ2   َﺛﺮ ﺤﻟَﻴﺎE ﴿ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﻰﻐ

“েয বিক্ত সীমালঙ্ঘন কেরেছ এবং দু িনয়ার জীবনেক পৰ্াধান িদেয়েছ, জাহান্নামই হেব তার িঠকানা;”
24

৩. ববসা সম্পিকর্ত ইসলামী নীিতমালা সম্পেকর্ জ্ঞান লাভ
ইসলাম ববসােক হালাল কেরেছ এবং সু দেক হারাম কেরেছ; েপশা িহেসেব ববসা করার বাপাের
ইসলাম মানব জািতেক বরাবরই উত্সািহত কের আসেছ; শুধু তাই নয়, ইসলােমর ধারক ও বাহক
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সব্য়ং একজন সফল ববসায়ী িছেলন; ববসা েক্ষেতৰ্
তাঁর েয দূ রদিশর্তা িছল েস িবষেয় একজন মুসিলম ববসায়ী জ্ঞাত হওয়া ও বাস্তব জীবেন তার
পৰ্িতফলন ঘটােনা আবশক; ইসলােম ববসার উেদ্দশ শুধু মাতৰ্ পািথর্ব জীবেন েভাগ িবলােস মত্ত
২

১. আল-কুরআন: ৩: ৫;

২

২. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং-২৫৮১;

২

৩. ইমাম িতরিমযী, সু নান আিত্তরিমযী, হাদীস নং - ২৪১৬;

২

৪. আল-কুরআন ৭৯:৩৭-৪১;
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হওয়াই নয়, বরং পরকালীন জীবেনর সফলতাও এর অনতম টােগর্ট; এজেনই পিবতৰ্ কুরআেন
বারবার হুিশয়ার উচ্চারণ করা হেয়েছ, েযন পারস্পিরক েলন-েদেনর এ উত্তম মাধমিটেক েকউ
পৰ্বৃ িত্তর অনু সরেণ কলু িষত করেত না পাের, এ মেমর্ মহান আল্লাহ বেলন:
ُ َْ ُ َْ َ
ُ
ُ ِّ
َ
ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ : َ ُّ َ َ
ًَ َ َ ُ َ َ :
َ ْ ﻜ ْﻢ ﺑ
 ﻣﻨﻜ ْﻢ َﻻ ﻳﻘﺘُﻠﻮ =ﻧﻔ َﺴﻜ ْﻢzٍ ﺎ َﻋﻦ ﺗ َﺮ
 ِﺠﺗZ ﺗﻜﻮZ= ﻻsِ ﺎﻃ ِﻞ
ﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮ =ﻣﻮ ﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨ
ِ ﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ
ِ ﺎﻛ
ِ
ً َ ْ ُ َ َ
:
﴾ ﺑِﻜﻢ  ِﺣﻴﻤﺎZ ﺎﻛ:  ﷲZsِ
“েহ মুিমনগণ! েতামরা এেক অপেরর সম্পিত্ত অনায়ভােব গৰ্াস কিরও না; িকন্তু েতামােদর পরস্পর
সম্মত হেয় ববসা করা ৈবধ; এবং এেক অপরেক হতা কিরও না; িনশ্চয়ই আল্লাহ েতামােদর পৰ্িত
দয়ালু ; আর েয

েকউ সীমালঙ্ঘন কের অনায়ভােব তা করেব, তেব তােক অিগ্নেত দগ্ধ করব;

িনশ্চয়ই আল্লাহ েতামােদর পৰ্িত খুবই দয়াশীল;”25 আল্লাহ তা’আলা অনেতৰ্ েঘাষণা কেরেছন:
: ْ ُ : َ ُ َ َْْ ُ ُ َْ َ َ َ ُ ُ ََْ َ ُ :َ َ َ ُ َ َ َ : َ
﴾ﺎ َﻣﺜ ًﻮ ﻟ ُﻬ ْﻢ
  ﺠ# ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻞ ﻷﻏﻌﺎZ ﻳﺄﻛﻠﻮZﻳﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺘﻤﺘﻌﻮ
ِ ﴿
“িকন্তু যারা কুফির কের, তারা েভাগ িবলােস মত্ত থােক এবং জন্তু জােনায়ােরর মত উদরপূ িতর্ কের;
আর জাহান্নামই তােদর িনবাস;”26
ববসা-বািণেজর েক্ষেতৰ্ ইসলােমর েয িনেদর্শনা রেয়েছ তােত, েধাঁকাবািজ, পৰ্তারণা িবশব্াসঘাতকতা,
িমথা শপথ, শঠতা, অৈবধ পণ কৰ্য়-িবকৰ্য়, ভাল ও খারাপ পেণর িমশৰ্ণ তথা অৈনিতকতা সম্পন্ন
কাযর্াবলীর েকান স্থান েনই; তাছাড়াও অৈবধ মুনাফার পৰ্েলাভন েদিখেয় েকউ পৰ্তারণা, েধাঁকাবািজ
িকংবা অমানিবক েকান উপায়-উপকরেণর আশৰ্য় েনয়ার িবষেয় সিবেশষ ভীিত পৰ্দশর্ন কেরেছ; মূ লত
সততা, নায়পরায়ণতা ও মানিবকতা এ িতেনর সমনব্েয় ইসলাম ববসা-বািণেজর েক্ষেতৰ্ যাবতীয়
িবিধমালা পৰ্ণয়ন কেরেছ; অতএব,ববসায়ীেদরেক েসসব নীিতমালা ও িবিধিবধান সম্পেকর্ সমক
ধারণা রাখেত হেব;
৪. সত্ ববসায় উদব্ু দ্ধকরণ
ইসলাম মানবজািতেক সৃ িষ্টর েশৰ্ষ্ঠ জািত িহেসেব েঘাষণা িদেয়ই ক্ষান্ত হয়িন, বরং পৰ্াণী িহেসেব
পৰ্াতিহক জীবেনর েমৗিলক অিধকারও সংরক্ষণ কেরেছ; িনত পৰ্েয়াজনীয় ও েমৗিলক অিধকার
িহেসেব খাত খাদ, বস্তৰ্, বাসস্থান, িশক্ষা ও িচিকত্সার পােথয় অবলমব্েন জীিবকা িনবর্ােহর িবিভন্ন
েপশা গৰ্হেণ উত্সািহত কেরেছ; মহান আল্লাহ কতৃর্ক িনধর্ািরত ফরজ ইবাদতসমূ হ পালেনর পর
যমীেন জীিবকার উেদ্দেশ ছিড়েয় পড়ার বাপাের উদব্ু দ্ধ কেরেছ; ইরশাদ হেচ্ছ:
ُ ْ
ْ َ
َ ُ ُْ ْ ُ :َ: ً َ َ
َُْ
:  ﻗُﻀﻴَﺖhَ ﴿ﻓَﺈ
َْْ
ُ ِ َﻟﺼ َﻼ ُ ﻓَﺎﻧﺘ
﴾Zﺤﻮ
 ﻛ ِﺜﺮﻴ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻳﻔ ِﻠ: ﻛ ُﺮ ﷲh َ : ﷲ
ِ  َ ﻧﺘﻐﻮ ِﻣﻦ ﻓﻀ ِﻞzِ ﺮﺸ ِﻲﻓ ﻷ
ِ ِ
ِ
“সালাত সমাপ্ত হেল েতামরা পৃিথবীেত ছিড়েয় পড়েব এবং আল্লাহর অনু গৰ্হ সন্ধান করেব ও
আল্লাহেক অিধক স্মরণ করেব, যােত েতামরা সফলকাম হও;27 অতৰ্ আয়ােত নামাজ আদােয়র পর
ববসািয়ক কাজকমর্ ও অনান পািথর্ব পৰ্েয়াজনািদ পূ রেণ েবিরেয় পড়ার আেদশ েদয়া হেয়েছ; শুধু
তাই নয়, িরিযক অনু সন্ধােনর উেদ্দেশ িবেদেশ পািড় জমােতও িনেদর্শ রেয়েছ; এমনিক, এটােক
িজহােদর মত সু মহান ইবাদেতর সম-পযর্ায়ভুক্ত বেল গণ করা হেয়েছ;28 যােত পৰ্িতিট মুসলমান শৰ্ম,
ববসা বািণেজর মাধেম জীিবকা িনবর্ােহ গভীর অনু েপৰ্রণায় উজ্জীিবত হেত পাের;
২

৫. আল-কুরআন: ৪:২৯-৩০;

২

৬. আল-কুরআন: ৪৭:১২;

২

৭. আল-কুরআন: ৬২:১০;

২

ْ َ
َ ُ َُ َ ُ َ َ
َ ََُْ
َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
َ
َْْ
৮. আল-কুরআন: ৭৩:২০; ﴾: ﷲ
ِ ﻴﻞ
ِ  ِﻣﻦ ﻓﻀ ِﻞZ ﻳﺒﺘﻐﻮzِ  ِﻲﻓ ﻷZﺮﻀﺑﻮ
ِ  ﻳZ ﴿ﺧﺮএ আয়ােতর
ِ  ِﻲﻓ ﺳ ِﺒZ ﻓﻘﺎﺗِﻠﻮZ ﺧﺮ: ﷲ
বখায় ইবেন কাসীর বেলন:  ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻲﻓ ﻤﻟﺎﻜﺳﺐ  ﻤﻟﺘﺎﺟﺮZ ﻳﺒﺘﻐﻮz ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻲﻓ ﻷ:º= অথর্াত্, “যারা ববসা-বািণজ ও
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জীিবকা িনবর্ােহর উত্তম ও অনতম মাধম হেচ্ছ ববসা-বািণজ, তেব এিট অবশই সত্ উপােয়
ইসলামী পন্থায় হেত হেব; এ-মেমর্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর একিট বাণী
পৰ্িণধানেযাগ; িতিন সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
." "ﻋﻤﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺪ ¾ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺒ: ﻟﻜﺴﺐ =ﻃﻴﺐ ﻗﺎº=  ﻳﺎ ﺳﻮ ﷲ:  ﻗﻴﻞ:ﻋﻦ  ﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻗﺎ
“হযরত রােফ‘ ইবন্ খাদীজ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত বিণর্ত আেছ, িতিন বেলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েক িজেজ্ঞস করা হেয়িছল েয, সেবর্াত্তম উপাজর্ন েকানিট? জবােব িতিন বেলন:
বিক্তর িনজসব্ শৰ্মলÇ উপাজর্ন ও সততার িভিত্তেত কৰ্য়-িবকৰ্য়;”29
নায়পরায়ণ ও সত্ ববসায়ীর সু উচ্চ মযর্াদা ও মাহােত্মর পৰ্িত দৃ িষ্ট আকষর্ণ কের নবী কিরম সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েঘাষণা কেরন:
  ﻷﻣﻦﻴ ﻣﻊ ﺠﺒﻴﻦﻴ  ﻟﺼﺪﻳﻘﻦﻴ  ﻟﺸﻬﺪcﺤﻛﺎﺟﺮ ﻟﺼﺪ
“সত্ ও নায়পরায়ণ ববসায়ী (পরকােল) নবী, িসিদ্দকীন ও আল্লাহর পেথ জীবন িবসজর্নকারী
শহীদেদর সঙ্গী হেব;”30
উপেরাক্ত আেলাচনা েথেক পৰ্তীয়মান হয় েয, ববসা করা সু ন্নাত ও সত্কেমর্র অন্তভুর্ক্ত এক মহতী
কমর্; তদু পির, েযসব ববসায় জুলুম, ওজেন েভজাল, েধাঁকাবািজ, মুনাফােখারই, মজুদদাির ও
কােলাবাজাির রেয়েছ েসসব ববসা ইসলােম িনেষধ করা হেয়েছ; এছাড়াও েবশাবৃ িত্ত গৰ্হণ, নৃ ত ও
েযৗন িশল্প, মদ-জাত পণ, গান-বাদ, ভাস্কযর্ ও পৰ্িতকৃিত িনমর্াণ িশল্প ওজেন কম েবিশ করা, পেণর
েদাষতৰ্ুিট েগাপন কের িবিকৰ্ করা, িমেথ শপথ কের িবিকৰ্ করা, জুয়া, লটাির, যাদু , েজািতষ গণনা,
মদ ও শুকুর পৰ্ভৃিতর ববসা হারাম েঘাষণা কেরেছ;31 শুধু তাই নয়, এসব ববসায়ীেদর অশুভ
পিরণিত সম্পেকর্ও কুরআন ও সু ন্নায় আেলাকপাত করা হেয়েছ;
আমােদর িপৰ্য় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম হালাল উপােয় জীিবকাজর্েনর পৰ্িত উত্সাহ এবং
হারাম েথেক আত্মরক্ষার পৰ্িত িবেশষভােব গুরুতব্ােরাপ কের বেলন:
ُُ ُ
ُّ َ
 ﴿ ﻳَﺎ ﻛﻓ َﻬﺎ ُّﻟﺮ ُﺳﻞ ﻠﻛﻮ ِﻣ َﻦ: ﷲ =ﻣﺮ ﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﺑﻤﺎ =ﻣﺮ ﺑﻪ ﻤﻟﺮﺳﻠﻦﻴ ﻓﻘﺎZÀ Eﻻ ﻃﻴﺒﺎs  ﷲ ﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞZs !|=ﻳﻬﺎ ﺠﺎ
ْ ُ ُ ْ ُ َ َ : َ ُّ َ َ
َ ُ َ ْ َ َ ِّ ً َ ُ َ ْ َ
ُ ْ
َ ِّ َ
َ ِّ :
ٌ  َﻋﻠZﻮ
ﻛﺮh  ﺛﻢ.﴾ﻗﻨَﺎﻛ ْﻢ¥َ َ  َﻣﺎPﺎ
 ﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠksِ ﺎﺤﻟﺎ
ِ  ﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ:ﻴﻢ﴾ ﻗﺎ
ِ   ﻗﻤﻠﻮ ﺻPﺎ
ِ
ِ ﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻠﻛﻮ ِﻣﻦ ﻃﻴﺒ
ِ ﻟﻄﻴﺒ
#  ﻣﻠﺒﺴﻪ ﺣﺮ#  ﻣﺮﺸﺑﻪ ﺣﺮ# ! ﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﺮg ! ﻳﺎg  ﻳﺎ:ﻰﻟ ﻟﺴﻤﺎs ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ ﻟﺴﻔﺮ =ﺷﻌﺚ =ﻏﺮﺒ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻳﻪ
ِّ
 ﻟﻚg ﻳﺴﺘﺠﺎÄ ﻓﺄE#  ﺑﺎﺤﻟﺮºﻏﺬ
“িনশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পিবতৰ্; িতিন শুধু পিবতৰ্ বস্তুই গৰ্হণ কেরন; আল্লাহ তা’আলা মুিমনেদর
েসই আেদশই িদেয়েছন েয আেদশ িতিন রাসূ লগণেক িদেয়েছন; িতিন বেলন: “েহ রাসূ লগণ!
আপনারা পিবতৰ্ বস্তু েথেক খাদ গৰ্হণ করুন এবং সত্কাজ করুন; আপনারা যা কেরন েস সম্পেকর্
আিম সিবেশষ অবিহত;”32 আরও বেলন : “েহ মুিমনগণ! েতামরা পিবতৰ্ বস্তু-সামগৰ্ী আহার কর,
েযগুেলা আিম েতামােদরেক িরযক িহেসেব দান কেরিছ;” অতঃপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ

িরিযক উপাজর্েনর িবিভন্ন উপায় অবলমব্েন: মাধেম আল্লাহর অনু গৰ্হ লােভর অেনব্ষায় পৃ িথবীেত ভৰ্মণরত;” দৰ্ঃ আবু ল
িফদা ইসমাঈল ইবন্ উমর ইবন্ কাসীর আল-কুরাশী, তাফসীরুল কুরআিনল আযীম, তাহকীক: সামী ইবন্ মুহাম্মাদ
সাল্লামা, (দারু তাইবা িলন্নািশৰ্ ওয়াË তাওযী‘, িদব্তীয় সংস্করণ, ১৪২০ িহ. - ১৯৯৯ খৰ্ী.), পৃ . ৮/২৫৮;
২

৯. ইমাম আহমাদ, মুসনােদ আহমাদ, খ. ৪ পৃ . ১৪১;

৩

০. ইমাম িতরিমযী, জােম’ আিত্তরিমযী, হাদীস নং- ১২০৯; তেব আল্লামা আলবানী এটােক  ﺿﻌﻴﻒবেলেছন;

৩

১. ইমাম যাহাবী, িকতাবু ল কাবাইর, (ৈবরুত: আল মাকতাবাতুল আসিরয়াহ, তা. িব. সংস্করণ) পৃ . ১০২;

৩

২. আল-কুরআন: ২৩:৫১;
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ওয়াসাল্লাম এমন এক বিক্তর কথা উেল্লখ করেলন েয দীঘর্ সফের থাকা অবস্থায় এেলােমেলা চুল ও
ধূ িলধূ সিরত ক্লান্ত-শৰ্ান্ত বদেন আকােশর িদেক আল্লাহ দরবাের হাত-তুেল পৰ্াথর্না কের ডাকেছ: েহ
আমার পৰ্ভু! েহ আমার পৰ্ভু; অথচ েস যা খায় তা হারাম, যা পান কের তা হারাম, যা পিরধান কের
তা হারাম এবং হারােমর দব্ারা েস পুিষ্ট অজর্ন কের; তার পৰ্াথর্না িকভােব কবুল হেব?”33
অসত্ ববসায়ীেদর সম্পেকর্ সাবধান করেত িগেয় িতিন সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
.cﻻ ﻣﻦ ﺗﻰﻘ ﷲ ﺑﺮ ﺻﺪs  ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺠﺎ# ﻳﻮZ ﺤﻛﺠﺎ ﻳﺒﻌﺜﻮZs !ﻳﺎ ﻣﻌﺮﺸ ﺤﻛﺠﺎ
“েহ ববসায়ী েলােকরা! িকয়ামেতর িদন ববসায়ীরা মহাপাপী-রূেপ হািজর হেব; তেব তারা নয় যারা
আল্লাহেক ভয় করেব, সততা ও িবশব্স্ততা সহকাের ববসা করেব;”34
৫. ভৰ্া
ভৰ্াত
তৃতব্েবাধ ও সামািজক দায়বদ্ধতা িনিশ্চত করা
ববসায়ীগণ ও েকৰ্তাগেণর পারস্পিরক সম্পকর্ হেলা তারা এেক অপেরর ভাই; আর ববসা-বািণজ
ইসলােমর দৃ িষ্টেত এক মহান েপশা; কারণ এর মেধ িনিহত রেয়েছ পণদৰ্েবর উত্পাদন, িবপণন ও
সরবরাহ কের মানু েষর চািহদা ও পৰ্েয়াজন পূ রেণর মহান উেদাগ; যা পারস্পািরক সহেযািগতা ও
সামািজক দায়বদ্ধতারই একিট অংশ; আর এসেবর মূ েল রেয়েছ ভাতৃতব্ েবােধর েচতনা; একজন ভাই
েযমিন অপর ভাইেয়র অকলাণ কামনা করেত পাের না, তদৰ্ুপ ববসায়ীেদর মােঝ ভাতৃতব্েবাধ ও
সামািজক দায়বদ্ধতা িনিশ্চত করেত পারেল সম্পকর্ সু দৃঢ় ও মজবুত হেব; উভেয়র সন্তুিষ্টর িভিত্তেত
েলন-েদন পিরচািলত হেব; মূ লত পাস্পিরক সন্তুিষ্ট ও সম্মিতর িভিত্তেতই কৰ্য়-িবকৰ্য় সম্পন্ন হেয়
থােক এবং এিটই ববসােয়র েক্ষেতৰ্ ৈবধ উপায়; রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪs Çﻻ ﺤﻳﻞ ﻣﺎ ﻣﺮ
“সন্তুিষ্ট িচেত্ত না িদেল েকান মুসলমােনর সম্পদ কােরা জন হালাল হেত পাের না;”35
পিবতৰ্ কুরআেন এেসেছ:

ُ ِّ
َ
ًَ َ َ ُ َ َ :
﴾ ﻣﻨﻜ ْﻢzٍ ﺎ َﻋﻦ ﺗ َﺮ
 ِﺠﺗZ ﺗﻜﻮZ= ﻻsِ ﴿

“েকবলমাতৰ্ পরস্পেরর সম্মিতকৰ্েম েয ববসা করা হয় তা ৈবধ;”36
৬. কৰ্য়কৰ্য়-িবকৰ্েয় অসত ও িমথা শপেথর আশৰ্য় না েনয়া
িমথা বলা সাধারণত এক জঘন অপরাধ; তদু পির পণ পৰ্সাের িমথা শপথ অবলমব্ন আরও মারাত্মক
অনায়; েভজাল, নকল ও িনম্ন মােনর পণ েকৰ্তা সাধারেণর হােত তুেল েদয়ার এিট অনতম
েকৗশল; আর এেক্ষেতৰ্ ৈদিনক পিতৰ্কাসমূ হ, েরিডও ও েটিলিভশনেক িপৰ্ন্ট ও ইেলÑিনক িমিডয়া
িহেসেব ববহােরর েক্ষেতৰ্ েক কত ৈশিল্পক ৈনপুণ পৰ্দশর্ন করেত পারেব তার চলেছ রীিতমত
পৰ্িতেযািগতা; আর সতেক িমথা এবং িমথােক সত বানােনার েক্ষেতৰ্ বড়ই পটু; এ জাতীয় িমথুক
ও েভজাল ববসায়ীেদরেক কুরআেন কিঠন শািস্তর ভয় েদখােনা হেয়েছ।37 তদু পির রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
৩

৩. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১০১৫;

৩

৪. ইমাম িতরিমযী, জােম’ আË-িতরিমযী, হাদীস নং- ১২১০; তেব হাদীসিট দু বর্ল;

৩

৫. ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমাদ ইবন্ হামব্ল, খ.৫ পৃ .৭৩; তেব হাদীসিটর সনদ দূ বর্ল;

৩

৬. আল-কুরআন: ৪:২৯;

৩

৭. মহান আল্লাহ বেলন:
َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ُ ُ َ َ َ
ِّ َ َ
ْ َ َ َُ ْ َ َ : :
ْﻻ ﻳُ َﺰ ِّ ﻴﻬﻢ
ْ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ ً َ ً َ َ ْ َ َْ
  ﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ# ِﻬﻢ ﻳﻮ%sِ ﻵﺧ َﺮ ِ َﻻ ﻳُﻜﻠ ُﻤ ُﻬ ُﻢ ﷲ ُّ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ
ِ Zsِ ﴿
ِ  ﻟﻬﻢ ِﻲﻓcﺌِﻚ ﻻ ﺧﻼÉ ِﺑﻌﻬ ِﺪ ﷲ ِّ َ=ﻓﻤﺎﻧِ ِﻬﻢ ﻋﻤﻨﺎ ﻗ ِﻠﻴﻼ =ﻟZﻳﻦ ﻳﺸﺮﺘ
ِ
َ ٌ َ َ ْ َُ
ٌ
﴾ﻢ%ِ = g َﻟﻬﻢ ﻋﺬ

“যারা আল্লাহর সােথ কৃতপৰ্িতশৰ্“িত এবং িনেজেদর শপথেক তুচ্ছ মূ েল িবকৰ্য় কের পরকােল তােদর েকান অংশ েনই;
িকয়ামেতর িদন আল্লাহ তােদর সােথ কথা বলেবন না এবং তােদর িদেক তাকােবন না এবং তােদরেক পিরশৰ্দ্ধ
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আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িমথাচােরর আশৰ্য় িনেয় পণ বাজারজাত করা েথেক সতকর্ কেরেছন; এ মেমর্
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
.gﻳﺎﻛﻢ  ﻟﻜﺬs  ﻳﺎ ﻣﻌﺮﺸ ﺤﻛﺠﺎ:  ﻳﻘﻮZ¤ ﻨﺎ  ﻨﺎ ﺠﺗﺎ%s Í ﺳﻮ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﺨﻳﺮZﺎﻛ
“ওয়ািসলা ইবন আল আশকা‘ বেলন: আমরা যখন ববসা করতাম, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম তখন আমােদর কােছ এেস বলেতন: েহ ববসায়ী সম্পৰ্দায়, িমথাচার েথেক সতর্ক
থাক;”38
আবু যর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত হািদেস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
 ﻓﻘﺮ=ﻫﺎ ﺳﻮ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﺎ.ﻢ%= g ﻬﻢ ﻻ ﻳﺰ ﻴﻬﻢ ﻬﻟﻢ ﻋﺬ%s  ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ#ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﷲ ﻳﻮ
  ﻤﻟﻨﻔﻖ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﺑﺎﺤﻟﻠﻒZ " ﻤﻟﺴﺒﻞ  ﻤﻟﻨﺎ: ﺧﺎﺑﻮ ﺧﺮﺴ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺳﻮ ﷲ  ﻗﺎ:h ﺳﻠﻢ ﺛﻼ[ ﻣﺮ  ﻗﺎ =ﺑﻮ
."ghﻟﺎﻜ
“িতন বিক্তর পৰ্িত আল্লাহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন তাকােবন না, তােদরেক পিবতৰ্ করেবন না;
তােদর জন রেয়েছ যন্তৰ্ণাদায়ক শািস্ত;’ িতিন িতনবার এ কথািট বলেলন; আিম বললাম: িনশ্চয়ই
এরা ক্ষিতগৰ্স্ত ও হতভাগা; িকন্তু তারা কারা, েহ আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম! িতিন
বলেলন: ‘েয বিক্ত অহংকারবশত টাখনু র িনেচ কাপড় পিরধান কের; েয বিক্ত দান কের েখাটা েদয়,
আর েয বিক্ত িমথা শপথ কের পণ িবিকৰ্ কের;39
অপর এক হািদেস এেসেছ, আYু র রহমান ইÓন িশবল বেলন :
Z ﺑﻰﻠ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺤﻳﺪﺛﻮ: ﻳﺎ ﺳﻮ ﷲ = ﻟﻴﺲ ﻗﺪ =ﺣﻞ ﷲ ﻛﻴﻊ ﻗﺎ: ﻗﻴﻞ: ﺤﻛﺠﺎ ﻫﻢ ﻟﻔﺠﺎ ﻗﺎZs :ﻗﺎ ﺳﻮ ﷲ ﷺ
Z ﻳﺄﺛﻤﻮZ ﺤﻳﻠﻔﻮEZﻓﻴﻜﺬﺑﻮ
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: ‘ববসায়ীরা পািপষ্ঠ;’ তখন তারা বলল: েহ আল্লাহর
রাসূ ল! আল্লাহ িক ববসােক হালাল কেরনিন? িতিন বলেলন: হাঁ, িকন্তু তারা কথা বলেল িমথা বেল
এবং িমথা শপথ কের ও গুনাহ্গার হয়;”40
িমথা শপেথ পণ িবকৰ্েয়র অভস্ত ববসায়ীগণ শুধু মাতৰ্ পারেলৗিকক জীবেনই ক্ষিতগৰ্স্ত হয় না, বরং
দু িনয়ার জীবেনও তােদর এসব উপায় অবলমব্েন েয ববসা হয় তার অশুভ পিরণিত লক্ষ করা যায়;
এ মেমর্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর একিট বাণী পৰ্িণধানেযাগ; িতিন বেলন:
.""%  *! +,- : ! "! # $"%  & "' ( ) :    . " :  "     "
“যতক্ষণ িবিচ্ছন্ন না হেব ততক্ষণ েকৰ্তা-িবেকৰ্তার ইখিতয়ার থাকেব; যিদ তারা সত বেল ও যথাযথ
অবস্থা বণর্না কের, তেব তােদর কৰ্য় িবকৰ্েয় বরকত হেব; আর যিদ পেণর পৰ্কৃত অবস্থা েগাপন
কের ও িমথা বেল তেব কৰ্য় িবকৰ্েয়র বরকত চেল যােব;”41
করেবন না; তােদর জন মমন্তুদ শািস্ত রেয়েছ; (আল-কুরআন, ৩:৭৭) এ আয়ােতর শােন নু যুল সম্পেকর্ সহীহ
বু খারীেত এেসেছ:
ﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻼ ﻣﻦ%  ﻓﺤﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﻟﻘﺪ =ﻋﻄﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻂc ﺳﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﻲﻓ ﻟﺴﻮ# ﺟﻼ =ﻗﺎZ= : ﷲ ﻋﻨﻪÔ Õ= = ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
.ﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ
অথর্াত্ “এক বিক্ত বাজাের তার পণ িবিছেয় একজন মুসলমানেক পৰ্তািরত করার জন বলেত থােক; আল্লাহর কসম!
আিম েয মূ েল িদেয়িছ, েহ মূ েল আিম িকনেত পািরিন;” তখন এ আয়াতিট নািযল হয়; [ইমাম বু খারী, সহীহ বু খারী,
হাদীস নং - ১৯৮২];
৩

৮. ইমাম তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, খ. ২২, পৃ . ৫৬, হাদীস নং ১৩২;

৩

৯. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং-১০৬;
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এছাড়াও এ ধরেনর ববসায়ীর উপর সবর্দা আল্লাহ অিভসম্পাত িদেয় থােকন; উপাজর্েন বরকত নষ্ট
হেয় যাওয়া তােদর শৰ্ম পণ্ড হওয়ারই অথর্ বহন কের; অতএব এ ধরেনর গিহর্ত কাজ েথেক
ববসায়ীেদর িবরত থাকা একান্ত কতর্ব;
৭. িবিকৰ্র েক্ষেতৰ্ পেণর েদাষতৰ্ু
েদাষতৰ্ুিট
তৰ্ুিট পৰ্কাশ করা
পণ দৰ্েবর েদাষ-কৰ্িট েগাপন করা ইসলামী আদেশর্র পিরপন্থী কাজ; িবেকৰ্তােক অবশই পেণর
েদাষ-কৰ্িট েকৰ্তার সামেন উপস্থাপন করেত হেব; এেত বরকত হািসল হয়; পক্ষান্তের তারা যিদ তা
েগাপন কের ও িমথা কথা বেল তাহেল তােদর কৰ্য় িবকৰ্েয়র বরকত তুেল েনয়া হয়; েকান
মুসলমােনর জন এ ধরেনর েদাষ েগাপন করা সমীিচন নয়; রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন:
.f ﻻ ﺑﻴﻨﻪs  ﻻ ﺤﻳﻞ ﻤﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ =ﺧﻴﻪ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ. ﻤﻟﺴﻠﻢ =ﺧﻮ ﻤﻟﺴﻠﻢ
“মুসলমান মুসালমােনর ভাই; এটা েকান মুসলমােনর জন ৈবধ নয় েয, েস তার ভাইেয়র কােছ এমন
েকান বস্তু িবকৰ্য় করেব যােত েকান তৰ্ুিট আেছ, অথচ েস তা পৰ্কাশ কের েদেব না;”

42

এ ধরেনর জঘন কাজ েকান মুসলমান েতা দূ েরর কথা, মানু ষ নােমর েকউই তা করেত পাের না; এ
মেমর্ উক্বা ইবন্ ‘আেমর বেলন:
ﻻ =ﺧﺮﺒs  )  ﺑﻬﺎZ=  ﻳﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﻌﻠﻢÇﻻ ﺤﻳﻞ ﻻﻣﺮ
“েজেন-শুেন েকান তৰ্ুিটযু ক্ত পণ িবিকৰ্ করা েকান বিক্তর জনই ৈবধ হেত পাের না; যতক্ষণ না এ
বাপাের েকৰ্তােক স্পষ্ট কের বেল েদয়া হয়;”43
৮. দৰ্বমূ ল িনেয় েকানরূপ ষড়যন্তৰ্ ও িবভৰ্ািন্ত সৃ িষ্ট না করা
ইসলাম পণ দৰ্বেক তার যথাযথ মািলেকর িনকট েসাপদর্ করেত বদ্ধ পিরকর; েসেক্ষেতৰ্ যােত েকান
পৰ্কার সু েযাগ সন্ধানী ও েশাষেণর অবকাশ না থােক েসিদেকও দৃ িষ্ট েরেখেছ ইসলাম; কারণ, যিদ
এমনিট হয়, তাহেল েকৰ্তা-িবেকৰ্তা উভেয়র েয েকউ ক্ষিতগৰ্স্ত হওয়ার সম্ভাবনা থােক; তাছাড়া
এগুেলা পৰ্তারণারও অন্তভুর্ক্ত; তাইেতা ইসলাম পৰ্তারণার মাধেম মূ লবৃ িদ্ধর যাবতীয় পদ্ধিতেক
িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরেছ; পদ্ধিতগুেলা িনম্নরূপ:
ক) মজুদদাির
ইসলােমর পিরভাষায় মজুদদািরেক ‘ ﺣﺘﺎﻜইহিতকার’ বলা হয়; ইমাম ইবন তাইিময়া রােহমাহুল্লাহ
মজুদদার ( )ﺤﻣﺘﻜﺮএর সংজ্ঞায় বেলন:
ﻏﻼ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﻇﺎﻟﻢs  ﻓﻴﺤﺒﺴﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ#ﻪ ﺠﺎ| ﻣﻦ ﻟﻄﻌﺎ%s Íﻰﻟ ﺮﺷ  ﻣﺎ ﺤﻳﺘﺎs  ﻳﻌﻤﺪº ﻤﻟﺤﺘﻜﺮ ﻫﻮ
.ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻤﻟﺸﺮﺘﻳﻦ
“মজুদদার েস বিক্ত েয মানু েষর পৰ্েয়াজনীয় দৰ্ব সামগৰ্ী সংগৰ্হ কের তার মূ ল বৃ িদ্ধ করার লেক্ষ
আটক কের রােখ এবং েস এ কােজ েকৰ্তােদর পৰ্িত জুলুম কের”;44
ইসলােমর দৃ িষ্টেত মজুদদাির জঘন অপরাধ; িবশব্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
. ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻣﻨﻪÇ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺑﺮÇﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺮ% ﻣﻦ ﺣﺘﻜﺮ ﻃﻌﺎﻣﺎ =ﺑﻌﻦﻴ
৪

০. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ, খ. ৩ পৃ . ৪২৮;

৪

১. ইমাম বু খারী, সহীহ বু খারী, হাদীস নং- ১৩০৩;

৪

৩. ইমাম বু খারী, সহীহ বু খারী, িকতাবু ল বু য়ূ’, বাবু ইযা বাইয়ানাল বা‘িয়য়ািন ওয়ালাম ইয়াক্তুমা ওয়া নাসাহা;

৪

৪. ইমাম আহমাদ ইবন্ আYু ল হালীম ইবন্ তাইিময়া, মাজমু‘উল ফাতাওয়া, (মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ্ কুরআন িপৰ্িণ্টং
কেম্প-ক্স, ১৪১৬ িহ. - ১৯৯৫ খৰ্ী.) খ. ২৮ পৃ . ৭৫;
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“েয বিক্ত চিল্লশ রাত পযর্ন্ত খাদদৰ্ব মজুদ করেব, তার সােথ আল্লাহর েকান সম্পকর্ থাকেব না;”

মজুদদােরর ঘৃ ণ মানিসকতা স্পষ্ট কের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
¬ ﺘﻟ ﻓﺮhs  Z ﺧﺺ ﷲ ﻷﺳﻌﺎ ﺣﺰhs ﺑﺌﺲ ﻟﻌﺒﺪ ﻤﻟﺤﺘﻜﺮ
“িনকৃষ্ট মানু ষ হল মজুদদার; মূ ল হৰ্ােসর সংবাদ েপেল তার খারাপ লােগ, আর মূ ল চড়া হেল
আনিন্দত হয়;”46 অন হািদেস এেসেছ:

c¥  ﺠﻟﺎﻟﺐ ﻣﺮZ ﻤﻟﺤﺘﻜﺮ ﻣﻠﻌﻮঅথর্াত্, “আমদািন-কারক

47
িরিযকগৰ্াপ্ত হয়, আর মজুদদার হয় অিভশপ্ত;”

খ. তালাক্কী
গৰ্াম গঞ্জ হেত কৃষকরা সামগৰ্ী িনেয় শহেরর বাজাের পৰ্েবশ করার পূ েবর্ই তােদর েথেক
পাইকািরভােব সব সামগৰ্ী খিরদ কের েনয়ােক ‘তালাক্কী’ বলা হয়; গৰ্ােমর কৃষকরা এেত পৰ্তািরত
হেত পাের এবং যথাযথ মূ ল হেত বিঞ্চত হয়; তাই বাজার পৰ্িতেযািগতা ববস্থা বাহত েযন না হয়
এবং বিক্ত বা েগাষ্ঠীর ইচ্ছায় বাজার দাম েযন িনয়িন্তৰ্ত না হয়, েস লেক্ষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম তালাক্কী েক িনেষধ কেরেছন;”48
গ. দালািল বা নাজাশ
পৰ্কৃত েকৰ্তােক েধাঁকায় েফেল অিধক মুনাফা লােভর উেদ্দেশ নকল েকৰ্তা েসেজ পেণর উচ্চ মূ ল
হাঁকােনােক নাজাশ বা দালািল বেল;49 এিট এক ধরেনর পৰ্তারণা;
এর মাধেম দৰ্বমূ ল েবেড় যায়; তাই ইসলাম এটােক িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরেছ; আল্লামা তকী ওসমানী
এর সংজ্ঞায় বেলন:
.ﺨﺪ ﻏﺮﻴ ﻟﺰﻴﻳﺪ ﻳﺸﺮﺘﻳﻬﺎ%  ﺑﻞE ﻳﺰﻳﺪ ﻟﺮﺟﻞ ﻲﻓ ﺛﻤﻦ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻻ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻲﻓ ﺷﻮ ﺋﻬﺎZ= ﻫﻮ
“েকান বিক্ত কৰ্েয়র উেদ্দেশ নয়, বরং অপরেক পৰ্তািরত করার জন এবং অিধক মূ েল কৰ্েয়
পৰ্েরািচত করা িনিমেত্ত গৰ্াহক েসেজ দৰ্েবর চড়া মূ ল েদয়ার পৰ্স্তাব করােক নাজাশ্ বেল; ”50
নবী কিরম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ ধরেনর কৰ্য়-িবকৰ্য় িনেষধ কেরেছন এবং এিটেক
পৰ্তারণা ও িবশব্াসঘাতকতার নামান্তর বেলেছন; তার ভাষ হেলা:
.ﻧﻰﻬ ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺠﺠﺶ
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম দালািল েথেক িনেষধ কেরেছন;”51
পৰ্িসদ্ধ সাহাবী হযরত আYু ল্লাহ ইÓন আিব আওফা বেলন:
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৪

৫. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ, খ.২ পৃ .৩৩; শু‘আইব আল-আরনা‘ঊত বেলন: হাদীসিটর সনদ দূ বর্ল;

৪

৬.

ইমাম বাইহাকী, শু‘আবু ল ঈমান, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ সা‘য়ীদ যাগলু ল,

(ৈবরুত: দারুল কুতুিবল ইলিময়া, পৰ্থম

সংস্করণ, ১৪১০ িহ.), খ. ৭ পৃ . ৫২৫, হাদীস নং - ১১২১৫;
৪

৭. ইমাম আYু র রাযাক আস্-সান‘আনী, মুসান্নাফ আYু র রাযাক, সম্পাদনা: হাবীবু র রহমান আল-আ‘যামী, (ৈবরূত:
আল-মাক্তাবু ল ইসলামী, িদব্তীয় সংস্করণ, ১৪০৩ িহ.), খ. ৮ পৃ . ২০৪;

৪

৮. মানছু র িবন ইউনু ছ আল-বাঙ্গতী, কাশফুল িকনা ‘আন মাতিনল ইকনা’ (ৈবরুত: দারুল িফকর, ১৪০২ িহ.), খ. ৩, পৃ .
১৮৭;

৪

৯. দালািল এর ইংেরিজ পৰ্িতশY Brokery, brokerage এবং আরবীেত এেক

 ﺳﻤﺮﺴ – ﻟﺴﻤﺴﺎ-  ﻋﻤﻮ ﻟﺔবেল

আখািয়ত করা হয়; দৰ্ঃ ড. মুহাম্মদ ফজলু র রহমান, িতন ভাষার পেকট অিভধান, (ঢাকা: িরয়াদ পৰ্কাশনা, ২০০১) পৃ .
১৯৩; েকান বিক্ত সব্ীয় আচরণ ও কারসািজর মাধেম পণ দৰ্ব িবকৰ্েয় যিদ েকান মধস্থতা কের, যার মাধেম
দৰ্বমূ েলর উধব্র্গিত ঘেট, তখন তােক দালািল বেল;
৫

০. আল্লামা েমাহাম্মদ তকী ওছমানী, তাকমালাতু ফতিহল মুলিহম, (করািচ: দারুল উলূ ম, ১৯৯২), খ. ১, পৃ . ৩৩০;

৫

১. ইমাম বু খারী, সহীহ বু খারী, হাদীস নং- ২০৩৫;
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“দালাল বিক্ত সু দেখার, িবশব্াসঘাতক;” 52 অপর এক হািদেস এেসেছ:
. =ﺧﻴﻪ# ﻟﺮﺟﻞ ﺒﻟ ﺳﻮ# ﻳﺴﺘﺎZ=  ﺳﻮ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻧﻰﻬZ=  ﻋﻦ = ﻫﺮﻳﺮ
“হযরত আবু হুরাইরা (রা) বেলন: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েকান বিক্ত তার ভাই দর
করার সময় দর করেত িনেষধ কেরেছন;”53
িবেকৰ্তা ও েভাক্তােদর মােঝ দালাল বা Middle man এর অনু পৰ্েবেশর কারেণ দৰ্েবর দাম িকছু টা
েবেড় যায়; এ কারেণ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এটােক িনেষধ কেরেছন; িতিন সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
# ﻳﻘﻌﺪ ﺑﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺠﺎ ﻳﻮZ  ﺣﻘﺎ ﺒﻟ ﷲ ﺗﺒﺎ] ﺗﻌﺎﻰﻟZﻐﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺎ%  ﻣﻦ =ﺳﻌﺎ ﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴn ﻣﻦ )ﺧﻞ ﻲﻓ
.ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“েকান বিক্ত মুসলমানেদর েলনেদেন হস্তেক্ষেপর মাধেম দৰ্বমূ ল বৃ িদ্ধর কারণ ঘটােল িকয়ামেতর
িদন আল্লাহ তা‘আলা আগুেনর হােড়র উপর তােক বিসেয় শািস্ত িদেবন;”54
ঙ. নকল পণ ও ভাল পেণর িমশৰ্ণ
িমশৰ্ণ
অিধক মুনাফা লােভর উেদ্দেশ পণ-দৰ্বেক নকল অবস্থায় িবকৰ্েয়র জন উপস্থাপন করা; ইসলােমর
দৃ িষ্টেত এিট অতন্ত গিহর্ত কাজ; আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত:
# ﻓﺄ)ﺧﻞ ﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ =ﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠﻼ ﻓﻘﺎ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻄﻌﺎ# ﺳﻮ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻣﺮ ﺒﻟ ﺻﺮﺒ ﻣﻦ ﻃﻌﺎZ=
. ﻳﺮ  ﺠﺎ|  ﺛﻢ ﻗﺎ ﻣﻦ ﻏﺶ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎk ﺣ# ﻟﻄﻌﺎc! ﻣﺎ ﻫﺬ  ﻗﺎ =ﺻﺎﺑﺘﻪ ﻟﺴﻤﺎ ﻳﺎ ﺳﻮ ﷲ ! ﻗﺎ =ﻓﻼ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻮ
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম একদা একিট

খাদ স্তূেপর পাশব্র্ িদেয় যািচ্ছেলন; িতিন

স্তূপিটর মেধ তাঁর হাত ঢুিকেয় িদেলন; তােত তাঁর হাত িভেজ েগল; রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম িবেকৰ্তােক বলেলন: এটা িক হেচ্ছ? েস বলল:

এগুেলােক বৃ িষ্টেত েপেয়িছল; রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: তুিম েকন েভজা অংশেক বািহের রাখছ না, যােত েলােকরা
তা েদখেত পাের; েজেন রাখ- যারা পৰ্তারণা কের, তারা আমােদর (মুসিলম িমল্লােতর) অন্তভুর্ক্ত
নয়;”55
৯. বাজার তদারিক ও িনয়ন্তৰ্ণ
ইসলাম মানু ষেক হালাল উপােয় ববসা বািণজ করার পৰ্িত উদব্ু দ্ধ কেরই ক্ষান্ত হয়িন; বরং বাজার
পযর্েবক্ষণ ও িনয়ন্তৰ্েণ এর রেয়েছ গুরুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা; সব ধরেণর অসততা, পণ দৰ্েবর েভজাল
পৰ্বণতা েরাধ কেল্প “আল- িহসবা”56 ববস্থাপনার অিস্ততব্ ইসলামী অথর্নীিতেত রেয়েছ; রাষ্টৰ্ীয়ভােব এ
৫

২. পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং-২০৩৪;

৫

৩. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং- ১৫১৫;

৫

৪. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ, খ.৫ পৃ . ২৭;

৫

৫. ইমাম িতরিমযী, জােম‘ আত-িতরিমযী, হাদীস নং-১৩১৫;

৫

৬. ‘আল-িহসবা’ একিট আরবী শY; পিরভাষায় সত্কােজর আেদশ ও অসত্ কােজ িনেষেধর দািয়তব্ সব্তঃস্ফূতর্ভােব
পালন করা; আল- আযহাব িবশব্িবদালেয়র অধাপক ড. আবু ল ওয়াফা েমাহাম্মাদ আবু ল ওয়াফা ‘আল- িহসবা’

বাবস্থাপনার সংজ্ঞা িদেত িগেয় বেলন:
ً
 ﻷﻣﺮ ﻤﻣﻦ ﻳﺮ  =ﻫﻼã  ﻋﻴﻨﻪk ﺑﻬﺎ ﺤﻣﺘﺴﺒﺎ ﻣ# ﻷﻣﺮ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮ§  ﺠﻲﻬ ﻋﻦ ﻤﻟﻨﻜﺮ ﻳﺴﻰﻤ ﻣﻦ ﻳﻘﻮgﺤﻟﺴﺒﺔ ﻇﻴﻔﺔ )ﻳﻨﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎ
 ﺑﻬﺎ#ﻟﻠﻘﻴﺎ
“এিট একিট কমর্ীয় দািয়তব্, পৰ্ায় িবচার িবভাগীয় দািয়েতব্র মত; সত্কােজর আেদশ ও অসত্কাজ হেত বাধাদান এ
ববস্থাপনার মূ ল কাজ; এ দািয়েতব্র িনবর্াহী পৰ্ধানেক ‘মুহতািসব’ বলা হয়; রাষ্টৰ্ীয় কতৃর্পক্ষ উপযু ক্ত একজন বিক্তেক
এ পেদ িনেয়াগ দান কেরন; [ড. আবু ল ওয়াফা েমাহাম্মদ আবু ল ওয়াফা, আল- তাতাউরুল তািরখী িলিহমায়ািতল
মািলল আম, সু তৰ্ তািরিথল ইকিতসাদ িলল মুসেলমীন, ১ম খন্ড, পৃ . ৬৬-৬৭]
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দািয়তব্ সম্পাদেনর জন েয িবেশষতব্ কমর্চারী িনেয়ােগর ববস্থা রাখা হেয়েছ তােক অিলউল িহসবাহ
বলা হয়;
মিদনায় ইসলামী রােষ্টৰ্ সবর্ পৰ্থম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বাজার পযর্েবক্ষণ ও িনয়ন্তৰ্েণর
জন এ ধরেনর উেদাগ গৰ্হণ কেরন;

িতিন সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সাঈদ ইÓন আল57

আসিবন উমাইয়ােক মক্কার বাজার েদখাশুনা করার দািয়তব্ভার অপর্ণ কেরিছেলন;

শুধু তাই নয়,

সব্য়ং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামও এ দািয়তব্ পালন কেরেছন; িতিন সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বাজাের েযেতন এবং খাদদৰ্ব পযর্েবক্ষণ করেতন;

58

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর ইেন্তকােলর অববিহত পের খুলাফােয় রােশিদন এ কােজ
আত্মিনেয়াগ কেরন; মুসিলম জাহােনর িদব্তীয় খলীফা ওমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু িনেজই বাজাের ঘুের
েবড়ােতন এবং এ ধরেনর অসাধু ববসািয়ক তত্পরতা েরােধ ভূ িমকা রাখেতন; এমনিক িতিন িনেজ
তােদর শািস্তসব্রূপ পৰ্হার করেতন; েকান েকান বণর্নায় এেসেছ, িতিন তােদরেক গাধায় চিড়েয় শহর
ঘুিরেয় আনেতন এবং তােক সম্পেকর্ সাবধান কের িদেতন; িতিন আYু ল্লাহ ইÓন ওতবাহেক বাজার
ববস্থাপনার জন িনেয়াগ কেরিছেলন;59
১০.
১০. ইসলামী দণ্ডিবিধর পৰ্েয়াগ
ইসলাম সহনশীল ও মানবতার ধমর্; এটা মানু ষেক সবর্ পৰ্থম ৈনিতকভােব উজ্জীিবত কের; যােত েস
আপন ইচ্ছায় অনায় অপরাধ েথেক িনেজেক িবরত রােখ; তেব এ কথা সত েয, উপেদশ-নসীহত
সকেলর জন সবসময় ফলপৰ্সূ হয় না; তাই পৰ্েয়াজেন ইসলাম অপরাধ িনমূ র্েলর িনিমেত্ত শািস্তর
িবধান েরেখেছ; এেক্ষেতৰ্ হযরত উসমান রািদয়াল্লাহু ‘আনহু এর একিট বানী পৰ্িণধানেযাগ; িতিন
বেলেছন :
Z ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰ ﺑﺎﻟﻘﺮZ ﷲ ﻟﺰﻴ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎZs
“শাসন-দণ্ড িদেয় মহান আল্লাহ এমন েলাকেদরেক উিচত িশক্ষা েদন, কুরআেনর উপেদশ-নসীহত
যােদর জন ফলপৰ্সূ হয় না;” ইসলাম শািস্তেযাগ অপরাধ সমূ েহর িতন ধরেনর শািস্তর িবধান
েরেখেছ; এক. হুদু দ, দু ই. িকসাস, িতন. তাযীর;60
েযেহতু পণদৰ্ব ও খাদদৰ্েবর েভজাল এক পৰ্কার পৰ্তারণামূ লক ও মানব িবধব্ংসী অপরাধ েসেহতু
এেক্ষেতৰ্ শািস্তর িবধান রেয়েছ; যােত এ অপরাধ িনমূ র্ল সহজসাধ হয়; এিট মূ লত তাযীর জাতীয়
একিট অপরাধ; অতএব, েভজােলর পিরমাণ, আকৃিত-পৰ্কৃিত, পিরমােপর ভয়াবহতাও অনান
পিরেবশ -পািরপািশব্র্কতা িবেবচনা কের েভজাল পৰ্িতেরাধ আইন পৰ্ণয়েনর মাধেম কেঠার

৫

৭. আতা শাহওয়ী, আল- িহসবাহ িফল ইসলাম, দারুল উরুবাহ পৰ্কাশনী, পৃ . ১৭;

৫

৮. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং-১০১;

৫

৯. আশ-শাহওয়ী, পৰ্াগুক্ত, পৃ . ১০৪;

শািস্ত

৬০. ১. হুদু দ: েয সব অপরােধর িবধান সরাসির কুরআন ও সু ন্নায় বিণর্ত হেয়েছ এবং যা আল্লাহর হেকর সােথ সংিশ্লষ্ট
তা-ই হুদু দ; েযমন: বিভচার,বিভচােরর অপবাদ, চুির, পৃ িথবীেত ৈনরাজ, ফাসাদ সৃ িষ্ট, ধমর্তাগ ও মদ পান পৰ্ভৃিত;
২. িকসাস: েয সব অপরােধ বান্দার হকেক শরী‘আেতর িবচাের পৰ্বল ধরা হেয়েছ েসগুেলার শািস্তেক বলা হয়‘
িকসাস’। যথা: পৰ্ােণর িবিনময় পৰ্াণ ও জখেমর িবিনমেয় জখম করা;
৩. ‘তাযীর’: েয সব অপরােধর শািস্ত কুরআন ও সূ ন্নাহ িনধর্ারণ কেরিন, বরং িবচারকেদর অিভমেতর উপর নাস্ত
কেরেছ, এ সব শািস্তেক শরীয়েতর পিরভাষায় ‘তাযীর’ বেল; এিট কথা দব্ারা হেত পাের, আবার কমর্ দব্ারাও হেত
পাের; েযমন – ধমক েদয়া, ভত্সনা করা, নছীহত করা, েবতৰ্াঘাত, শারীিরক অন েকান শািস্ত, বন্দী কের রাখা,
িনবর্াসন েদয়া, চাকুির হেত অবাহিত েদয়া, জিরমানা ইতািদ;
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িনধর্ারণ করেত হেব; েয সব েভজাল দু রােরাগ বািধ সৃ িষ্ট কের মানু ষেক কৰ্মশ িনিশ্চত মৃতুর িদেক
েঠেল েদয়, তার জন সেবর্াচ্চ শািস্ত মৃতুদণ্ড িনধর্ারণ করা েযেত পাের; পক্ষান্তের, যার ক্ষয়-ক্ষিত
নগণ ও সাধারণ তার জন সাধারণ পযর্ােয়র শািস্ত েযমন, েবতৰ্াঘাত, েজল ও জিরমানা েদয়া েযেত
পাের; পাশাপািশ দািয়তব্শীলেদর েকউ দািয়তব্ পালেন অবেহলা পৰ্দশর্ন করেল িকংবা দু নর্ীিতর আশৰ্য়
িনেল তার িবরুেদ্ধ কেঠার শািস্তর িবধান থাকেত হেব;

পৰ্স্তাবনা
েভজাল একিট পৰ্তারণামূ লক ও তৰ্ুিটযু ক্ত পদ্ধিত যা পণ দৰ্েবর গুণগত-মান ধব্ংেসর পৰ্য়াস চালায়;
শুধু তাই নয়, অেনক সময় এিট মানু েষর জীবন নােশর হুমিকেতও পিরণত হয়; আজ আমােদর
েদেশর সবর্তৰ্ই েভজােলর ছড়াছিড় চলেছ; ইসলামী মূ লেবােধ উজ্জীিবত হেয় মানবতা ও সামািজক
দায়বদ্ধতা ইসলামী ৈনিতকতার লালেনর মাধেম এর পৰ্িতিবধান সম্ভব; তদু পির, রাষ্টৰ্ীয় ববস্থাপনায়
িনেম্নাক্ত পৰ্স্তাবনা িনিশ্চত করেত পারেল েভজাল পৰ্িতেরাধ সম্ভব বেল আমার িবশব্াস;
ক. েভজাল িবেরাধী সেচতনতা সৃ িষ্ট, জনগেণর মেধ এ িবষেয় যথাযথ জ্ঞান দান ও উপলিÇেত িনেয়
এেস তােদরেক সেচতন করেত হেব; তােদর িবরুেদ্ধ গণ পৰ্িতেরাধ গেড় েতালা এবং তােদর িচিহ্নত
কের সামািজকভােব বয়কেটর বাপাের উত্সািহত করেত হেব; এ বাপাের রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
Zﻟﻚ =ﺿﻌﻒ ﻹﻳﻤﺎh  ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪZﻣﻦ = ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻠﻴﻐﺮﻴ ﺑﻴﺪ ﻓﺈ
“েতামােদর মেধ েয েকউ েকান খারাপ কাজ হেত েদখেল েস েযন তা হাত িদেয় (শািস্ত পৰ্েয়াগ)
বাধা েদয়; এ ক্ষমতা যিদ তার না থােক তাহেল বক্তৃতা-িববৃ িতর মাধেম (জনমত গঠন কের) তা
বেন্ধর পৰ্য়াস চালােব; আর এ ক্ষমতাও যিদ না থােক, তেব েস অন্তের এ কমর্েক ঘৃ ণা করেব আর
এটা হেচ্ছ সবেচেয় দু বর্ল ইমানদােরর পিরচয়;”
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খ. ববসায়ীেদর মােঝ ইসলামী ৈনিতকতা-েবাধ জাগৰ্ত করা; এজন সরকারীভােব ইসলািমক
ফাউেন্ডশন বাংলােদেশর মাধেম েসিমনার, িসেম্পািজয়াম, সভা ইতািদর ববস্থা করা; এছাড়া
মসিজেদর ইমাম সােহবগণেক এ দািয়তব্ পালেনর িনেদর্শ দান;
গ. ববসায়ী লাইেসন্স পৰ্দােন সতর্কতা অবলমব্ন করা; েকান অসাধু ববসায়ী েযন লাইেসন্স না পায়
েস িদেক দৃ িষ্ট েদয়া অথর্াত্ অসাধু পৰ্মািণত হেল তােদর লাইেসন্স বািতল করা;
ঘ. পণ দৰ্েবর গুণগত মান িনরীক্ষার িনিমেত্ত সত্, েযাগ ও দক্ষ মিনটিরং েসল গঠন করা; এবং
সরকােরর কােছ তােদর জবাবিদিহতা ও দায়বদ্ধতা িনিশ্চত করা;
ঙ. েভজাল িনরূপেণর জন সহজ পদ্ধিত আিবষ্কার করা; উন্নত িবেশব্ সহজ পদ্ধিতেত িবিভন্ন
পণদৰ্েব েভজাল িনরূপেণর েয িনত নতুন পৰ্যু িক্ত উদ্ভািবত হেচ্ছ তা আমদািন করত আমােদর েদেশ
চালু করা;
চ. েভজাল পৰ্মােণ শািস্তসব্রূপ ইসলামী দণ্ডিবিধর পৰ্েয়াগ িনিশ্চত করা; েসেক্ষেতৰ্, বাংলােদেশ িবশুদ্ধ
খাদ সংেশাধন িবল-২০০৫ এর সােথ ইসলামী শরী‘আহ নীিতর সংেযাজন একান্ত আবশক;
ছ. স্থানীয় ও জাতীয় পযর্ােয় বাজার িনয়ন্তৰ্েণর জন তদারক ও পযর্েবক্ষণ কিমিট গঠন করা এবং
িনত পৰ্েয়াজনীয় পেণর ও খাদ দৰ্েবর গুদামজাত রাষ্টৰ্ীয়ভােব িনিষদ্ধ করা;

৬

১. . ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং- ৪৯;
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জ. েযেহতু েভজাল একিট বড় ধরেনর পৰ্তারণা, যােত খিরদদারেক েধাঁকায় েফেল েবিশ মুনাফা লাভ
হয়; েসেহতু এ ধরেনর অপরাধীেক পৰ্তারণা মামলার আওতায় িনেয় এেস দৃ ষ্টান্তমূ লক শািস্তর ববস্থা
করা;
উপেরাক্ত পৰ্স্তাবনা ও ইসলামী দৃ িষ্টভিঙ্গর বাস্তবায়ন ঘটেল এবং ইসলামী শরী‘আহ নীিত অনু সৃত হেল
েভজাল নামক এ অিভশাপ েথেক জািত, ধমর্, বণর্ িনিবর্েশেষ সকেলই রক্ষা পােব;
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