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ইসলােম �িমেকর অিধকার
গত শতা�ীেত আেমিরকার িশকােগা শহের অিধকার আদােয়র
একিট িমিছেল গুি কের হতয্ করা হয় কেয়কজন িনরীহ
�িমকেক। পরবতর্ীে এই ঘটনােক েক� কের িদনিটেক �িমক
িদবস িহেসেব পালন করা হয়। বতর্মাে ি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 বেষর্
প�ম মাস েম’র �থম িদনিট পািলত হয় আ�জর্ািত �িমক
িদবস িহেসেব। এমতাব�ায় আমােদর কতর্ব আ�জর্ািত স�ান,
�িমক ও মানবািধকার �ভৃিত িদবস উপলেক্ ইসলােম �িমেকর
অিধকার কীভােব িনি�ত করা হেয়েছ তা সবার সামেন উপ�াপন
করা। কারণ ইসলামই েসই ধমর �থম েয মানবািধকােরর িবধান
�বতর্ কেরেছ। েযমন ইসলােমর সংিবধান পিব� কুরআেন
ইরশাদ হেয়েছ,
ّ � َو ۡٱ�َ ۡحر َو َر َز ۡق َ�ٰ ُهم ّم َِن
َّۡ
ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ٓ َ﴿ ۞ َولَ َق ۡد رَ َّ ۡم َنا ب
ت
ِ ٰ�َ ِ لطَ ّي
ِ � ءادم و�ل�ٰهم ِ� ٱل
ِ
ِ
ٗ َۡ َ َۡ َ ۡ ّ
َ ٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ ّ َف ض
[٧٠ : ﴾ ]ﻹﺮﺳاء٧ �ضي
ِ ِ� ِّمَن خلقنا �ف
ٖ ََل�ٰهم � كث
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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 সৃ ি� কেরিছ তােদর েথেক অেনেকর
উপর আিম তােদরেক অেনক মযর্াদ িদেয়িছ।’ {সূ রা বানী
ইসরাঈল, আয়াত : ৭০}
সিতয কথা বলেত কী, �ম ইিতহােস ইসলামই �থম �িমেকর
�িত যথাথর্ দৃি� িদেয়েছ তােক িদেয়েছ স�ান ও মযর্াদা আর
�েমর �ীকৃিত। পক্ষা�ে েকােনা েকােনা সনাতন ধেমর্ �েমর
অথর্ িছল দাস� ও বশয্তা। আবার েকােনা ধেমর্ এর অথর্
লা�না ও অবমাননা।
ইসলাম স মােজর আর দশজন সদেসয্র মেতা নাগিরক িহেসেব
তােদর �াকৃিতক অিধকারগুেলার �ীকৃিত িদেয়েছ। েতমিন �িমক
িহেসেব তােদর অিধকার

িনি�ত করেত

অেনক মূ লনীিত ও

িবিধও �বতর্ন কেরেছ।যােত সামািজক সাময্ �িত�া 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�য্বহার করেত। তােক বারণ কেরেছ তার
সাধয্াতীতকােজর িনেদর্শ �দান েথেক। এমনিবধ নানা অিধকার
সু েযাগ িনি�ত কেরেছ ইসলাম �িমেকর জনয্। সংেক্ষেপ েসগু
িনেচর উপিশেরানামসমূ েহ তুেল ধরা হেলা :
�থম. �েমর মজুির �াি�র অিধকার :
�ম�হীতার কাঁেধ েযসব বাধয্বাধয্তা আেরাপ করা হেয়েছ তা
মেধয্ সবেচ গুরু�পূণর্ হেলা �েমর মূলয্ বা মজুরী। েস
ইসলাম এর �িত

অতয্িধক গুরু� আেরাপ কেরেছ। আমর

েদেখিছ ইসলাম িকভােব কাজ বা �মেক ইবাদত িহেসেব গণয্
কের। কীভােব এেক সকল ইবাদেতর ওপর �ান েদয়। েয ভাই
তার অপর আেবদ (�িমক) ভাইেয়র পক্ষ েনয় তােক তা েচেয়
আেবদ আখয্া েদয়। আর �েমর এই পিব� দৃ ি�ভি�র িভি�েত
ইসলাম �িমেকর মজুির বা পাির�িমকেকও পিব� েঘাষণা কের।
উ�ু � কের যােত সকল �িমকেক তার �েমর মূ লয্ পিরেশাধ করা
হয়।
পিব� কুরআেন েদড়শ �ােন ‘আজর’ তথা �েমর মূ লয বা িবিনময়
শ�িট উি�িখত হেয়েছ। সবগুেলাই কমর্জীবেন পার�ির
িবিনমেয়র অেথর্ বয্বহৃত হেয়ে
5

এিদেক অিধকাংশ অেথর্ তা

িববৃ ত হেয়েছ পািথরব জীবেনর নানা পেবর -অনু ষে� এবং তার
��ৈদঘর্ �ায়ী� িবষেয়। কমর্জীবেনর নানা িবিনমেয়র অেথর্
বয্বহােরর দৃ�া� কুরআন ও হাদীেস বয্াপহাের িবদয্মান। েযমন
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ُّ
�
ِ

ََ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ّ ُ َُۡ َ َ ُۡ
ٰ َ َ � ٱ َِّۖ َو ُه َو
�
َ�ِ ﴿ قل ما س���م مِن أج ٖر �هو ل�مۖ إِن أجرِي
ٞ َ ۡ َ
[٤٧ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ٤ �ءٖ ش ِهيد

বল, ‘আিম েতামােদর কােছ েকান �িতদান চাইিন, বরং তা
েতামােদরই। আমার �িতদান েতা েকবল আ�াহর িনকট এবং
িতিন সব িকছু র উপরই সাক্ষ {সূ রা সাবা’, আয়াত : ৪৭}
আেরক জায়গায় শ ‘আইব ও মূ সা আলাইিহমাস সালােমর ঘটনার
বণর্নায় ইরশাদ কের,
َ َ
ّ ۡ َ َ َٓ ۡ ۡ ََ
َ
ۡ َٓ َ
َ ِنَ أَ� يَ ۡد ُع
وك ِ�َ ۡجزِ َ�ك أ ۡج َر
جا َءت ُه إ ِ ۡح َدٮ ٰ ُه َما � ۡم ِ� � ٱست ِحياءٖ قالت
﴿ف
ِ
ََ َ ۡ َ َ َ
[٢٥ :ما سقيت �ا ۚ ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
‘অতঃপর নারী�েয়র একজন লাজুকভােব েহঁেট তার কােছ এেস
বলল েয, আমার িপতা আপনােক ডাকেছন, েযন িতিন আপনােক
পাির�িমক িদেত পােরন, আমােদর পশুগুেলা আপিন েয পািন
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পান কিরেয়েছন তার িবিনমেয়’। {সূ রা আল-কাসাস, আয়াত :
২৫}
এই দু ই দৃ �াে�

‘আজর’ বা �িতদান শ�িট আমােদর

মােঝ

�চিলত ক� বা �েমর িবিনময় িকংবা েসবার মূ লয অেথর্ বয্বহ
হেয়েছ। পাশাপািশ আমরা লক্ষয্ ক পিব� কুরআেন আমেলর
সে� সে� আজর বা �িতদােনর কথাও বলা হেয়েছ। েযমন
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ْ ُ
َ ۡ َ
ُّ َ
ّ
َ َ ۡ َ ُ
َ ِ� َد َر
ٞ ٰ�
﴾ ١ ت ّ ِّمَا َع ِمل ۖوا َو ِ�ُ َو� َِي ُه ۡم أع َ�ٰل ُه ۡم َوه ۡم � ُ�ظل ُمون
ٖ ﴿ ول
[١٩ :]اﻻﺣﻘﺎف
‘আর সকেলর জনয্ তােদর আমল অনু সাের মযর্াদ রেয়েছ। আর
আ�াহ েযন তােদরেক তােদর কেমর্ পূ ণর �িতফল িদেত পােরন।
আর তােদর �িত েকান যু লম করা হেব না।’ {সূ রা আলআহকাফ, আয়াত : ১৯}
অনয্ আয়ােত আ�াহ ত‘আলা ইরশাদ কেরন,
ّ ْ ُ َ َ ْ َُ َ َ ّ ّ
ُ ۡ َ ُ ۡ َ ٌ ۡ َ ۡ ُ َ َ ٰ�َِ �َٰل
:� ﴾ ] ﺘﻟ٦ ون
﴿ ِ�َ ٱَِين ءامنوا وع ِملوا ٱ
ِ
ٖ ت فلهم أجر �� ممن

[٦
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‘তেব যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকমর কেরেছ, তােদর জনয
রেয়েছ িনরবি�� �িতদান’। {সূ রা আত-তীন, আয়াত : ৬}
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীসসমে�

নজর

িদেলও আমরা আমেলর সে� আজর তথা কেমর্র সে� �িতদােনর
কথা পাশাপািশ েদখেত পাই। এসব শে�র সবগুেলাই দু িনয়া ও
আেখরােতর �িতদােনর েক্ষে� বয্াপক অথর্েবাধক। েযমন
হাযম রিহমাহু�াহ বেল, েয আয়াতগুেলায় আমল ও আজর তথা
�িতদােনর কথা উি�িখত হেয়েছ সবগুেলাই শু ধ ধমর্ী কােজর
সে� িবিশ� নয়, বরং তা েয েকােনা ধরেনর কাজ-কেমর্র বয্াপ
ও িব�ৃ ত একিট িনয়ম। চাই তা

দু িনয়াবী কাজ েহাক অথবা

আেখরােতর আমল েহাক।
ি�তীয়ত. চুি�কােল �ম�হীতা যার শতর্ কেরিছেলন �িমেকর
েসসব �াি�র অিধকার :
�ম�হীতার জনয্ জরুরী হেলা �িমকেক েসই অিধকারগুে
�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 জনয্ আরও জরুর
�িমেকর কােজর তী� �েয়াজেনর সু েযােগর অসৎ বয্বহার করত
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তােক তার অিধকাের না ঠকােনা এবং একই ধরেনর কােজর
েক্ষে� �াপয্  িরর তুলনায় তােক েধাঁকা িদেয় কম িনধর্ারণ না
করা। েকননা ইসলাম সবর্�কা

েধাঁকা ও �তারণােক হারাম

েঘাষণা কেরেছ। বা�বায়ন কেরেছ

‘লা �ারারা ওয়ালা ি�রারা’

তথা ‘ক্ষিত করব না আবার ক্ষিতর িশকারও হ’ নীিত।
একইভােব তার জনয্ আরও জরু , �িমেকর পাওনা েহফাযত
করা যখন েস অনু পি�ত থােক িকংবা এর কথা ভুেল যায়। এবং
কাজ েশষ িকংবা িনধর্ািরত েময়াদ পূরণ হবার পর মজ

ির িদেত

টালবাহানা বা িবল� না করা। েতমিন চুি�র পিরমােণর েচেয়
েবিশ কাজ করেল তার (অিতির�) িবিনময় �দােন বয্য়ক ু� বা
কৃপণ না হওয়া। েকননা আ�াহ আমােদরেক �েতয্ক �েমর
মযর্াদা িদেত বেলেছন। সব কােজর �িতদান িদেত িনেদর্শ
িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ ۡ ْ ُ َْ
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
[١ :ِين َء َام ُن ٓوا أ ۡوفوا بِٱل ُعقودِ�﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা েতামােদর চুি�সমূ হ পূ ণর্ ক”। {সূ রা
আল-মািয়দাহ: ১}
হাদীেস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
9

ْ ْ َ ّ �ََ  م
ِﻊَ أﺣَﺪُ�ُﻢ
ُ »
َ  َﺈِذَ أُﺗْﺒ،ٌﻢ
»ﻞ ا ﻟﻐَ�ِِّ ُ ﻠْ ﻓ
«ِ ﻓﻠﻴَتﺒَ ْﻊ
َﻠﻋ
ﻰ
ْ
ا
ﻇ
ٍ
“ধনী বয্ি�র(পক্ষ েথেক কারও পাওনা �দা) টাল-বাহানা করা
জুলুম; আর যখন েতামােদরেক েকােনা আদায় করেত সক্ষ

বয্ি�র �িত নয্� করা , তখন েস েযন তার অনু সরণ কের” 1।
0F

অপর হাদীেস এেসেছ,
 ورﺟﻞ ﺑﺎع، ﺟﻞ أﻋﻄﻲ ﻲﺑ ﺛﻢ ﻏﺪر: ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺎ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:»ﻗﺎل اﷲ
« ورﺟﻞ اﺳﺘﺄﺟﺮ أﺟ�ا ﻓﺎﺳﺘﻮ� ﻣﻨﻪ ولﻢ ﻳﻌﻂ أﺟﺮه،ﺣﺮا ﻓﺄ�ﻞ ﺛﻤﻨﻪ
“মহান আ�াহ বেলন, িতনজন আিম তােদর িবপেক্ষ থাক
িকয়ামেতর িদন, ত�েধয্ একজন হে�, যােক আমার জনয্
�দান করার পর েস তার সােথ গা�ারী কেরেছ, আর একজন
হে�ন, েয েকােনা �াধীন বয্ি�েক িবি� কের তার অথর্ েখেয়েছ
আর একজন হে� েস বয্ি� েয কাউেক কমর্চারী িনেয়াগ করা
পর তার েথেক তার কাজ বুেঝ িনেয়েছ অথচ েস তােক তার
�াপয্ েদয় িন” 2
1F

1

বু খারী, হাদীস নং ২২৮৭; মুসিলম, হাদীস নং ১৫৬৪।

2

বু খারী, হাদীস নং ২২২৭।
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অপর হাদীেস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ﺒْﻞَ أَن
�َ
ّ
ُُ
« �ََ َﻋ َﺮﻗﻪ
 �َ ْ ِﻒ،ُ» ْﻄُﻮا اﻷَْﺟِ�َ أَﺟْﺮَه
“�িমকেক তার �েমর �াপয্ তার ঘাম শুিকেয় যাওয়ার আেগ
�দান কর” 3।
2F

তৃতীয়ত. �িমেকর �াে�য্র জনয্ ক্ষিতকর িকংবা কােজ
বানােনার মেতা কােজ বাধয্ না করার অিধকার:
�ম �হীতার জনয্ জরুরী হেলা �িমেকর �াে�য্র জনয্ ক্
িকংবা কােজ অক্ষম বানােনার মেতা কােজ তােক বাধয্ না কর
মূ সা আলাইিহস সালা মেক িনজ স�েদর ত�াবধােনর

কাজ

বুিঝেয় েদবার সময় েযমন আ�াহর ‘েনক বা�া’ বেলিছেলন,
ّ
َ ۡ َ َ ّ َ َ ٓ ُ ُ َ ۡ َشُق
َ �َٰلِح
ُ ك َس َت
ُ ّ � إن َشا ٓ َء ٱ
﴾ ٢ �
َ م َِن ٱ
ِ
ِ ٓ ِ جد
ۚ ﴿وما أرِ�د أن َ علي
ِ
[٢٧ :]اﻟﻘﺼﺺ

3

ইবন মাজাহ: ২৪৪৩।
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‘আিম েতামােক ক� িদেত চাই না। তুিম ইনশাআ�াহ আমােক
সৎকমর্পরায়ণেদর অ�ভুর্ পােব’। {সূ রা আল -িকসাস, আয়াত :
২৭}
�ম�হীতা যখন তার �িত এমন কােজর দািয়� অপর্ণ কে ন যা
তােক বাধয্তামূলকভােব করেত হয় এবং যার ফেল পরবতর্ীে
তার �া�য্ বা ভিবষয্েতর ওপর েনিতবাচক �ভাব প

, তেব

তার অিধকার রেয়েছ চুি� বািতল িকংবা িবষয়িট দািয়�শীলেদর
কােছ উ�াপন করার। যােত কের তারা তার ওপর েথেক �ম
�হীতার অিন� েরাধ কেরন।
চতুথর্. উৎপাদন ক্ষমত কেম েগেল ও �িমেকর কাজ চািলেয়
যাবার বা িনজ কেমর বহাল থাকার অিধকার :
�ম�হীতার অনু মিত েনই েয িতিন কাজ চলাকােল হওয়া েকােনা
েরাগ বা বাধর্কয্ েহতু উৎপাদন ক্ষমতা �াস পাওয়ায় �িম
তার কাজ েথেক অবয্াহিত েদেবন।
সাধারণ িনময় হেলা , �ম�হীতা যখন েকােনা যু বেকর সে�
কােজর চু্ি�েত আব� হন আর েস তার

কােজ িনেজর েযৗবন

কািটেয় েদয়। অতপর বাধর্কয্ েহতু তার কেমর্াদয্েম অবস
12

ে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 সামথর্য্কােল
প�মত. �িমেকর আ�স�ান রক্ষার অিধকা:
�ম�হীতার আেরকিট কতর্বয্ হে , �িমেকর স�ান রক্ষা করা
অতএব তােক েকােনা অবমাননা বা লা�নাকর িকংবা দাসসু লভ
কােজ খাটােনা যােব না। ইসলাম এবং ইসলােমর মহান বয্ি�েদর
জীবেন এমন অেনক দৃ �া� রেয়েছ যা এ েক্ষেবয্ি� ও বয্ি�ে
সমানািধকােরর মূ লনীিতেক সমথর্ন কের।
েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু 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 অনু মিত েনই। যিদ তােক �হার কের তেব
তােক এ জনয্ ক্ষিতপূরণ িদেত হেব
ষ�ত. �িমেকর ওপর আ�াহ যা ফরয কেরেছন তা আদােয়র
অিধকার :
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�ম �হীতার আেরকিট অবশয্ পালনীয় কতর্বয্ হ

, �িমকেক

তার ওপর আ�াহর ফরযকৃত যাবতীয় ইবাদত েযমন সালাত ও
িসয়াম ইতয্ািদ স�াদেনর সুেযাগ �দান করা। মেন রাখেবন
একজন দীনদার বা ধমর্�াণ বয্ি� িক� অনয্ েয কারও েচেয় ি
দািয়� পালেন েবিশ আ�িরক। কারণ, েস সবার জনয্ ম�ল সাধন
করেত সেচ� থােক। তার িন�া, িব��তা ও আমানতদাির এবং
চুি� রক্ষার �েচ�া স�ত কারেণই েবিশ হয়
সাবধান েহ মািলক ভাই , আপনার অব�ান েযন আ�াহর ইবাদত
িকংবা ইসলােমর �তীক রক্ষার কােজ বাধা �দানকারীরেদ
পেক্না হয়। যােদর স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা ইরশাদ কেরন,
َ َ َ ۡ ّ َ ٰ َ َۡ َ ّ
ّ
ّ َ س
َ َ َ ّ َ َ�َص
َِيل ٱ
ِ ِ ﴿ ٱَِين َۡتَحِب ُون ٱ�يوة ٱُ�يا � ٱ�خِرة ِ ُدُون عن سب
َ َ
َ ُ
َ
[٣ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٣ َو َ� ۡبغو� َها ع َِو ًجا ۚ ُوْ� َٰٓ�ِك ِ� ض�ٰ� بَعِي ٖد
‘যারা দু িনয়ার জীবনেক আিখরাত েথেক অিধক পছ� কের, আর
আ�াহর পেথ বাধা েদয় এবং তােত ব�তার স�ান কের; তারা
েঘারতর ��তায় রেয়েছ’। {সূ রা ইবরাহীম, আয়াত : ৩}
সৎ কােজ বাধা না িদেয় বরং তােত �তী হেত িনেদর্শ িদেয়
আ�াহ তা‘আলা আরও ইরশাদ কেরন,
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َ َ
ََ َ َ
َ ۡ أَ َر َءي١ ٓ
َ ۡ﴿ أ َ َر َءي
ََ ۡ
ٰ بّقۡوَى
ٰ � ٱۡ هُدَى
ٰٓ �َ َت إِن ذَ َّ َب َتو
ّ
ت إِن �ن
ِ  أو أمر ٱ١ ٓ
َ ۡ َ ََۡ
ّ
َ ّ َنَ ٱ
ٰ َ يَ َر
[١٤ ،١١ : ﴾ ]اﻟﻌﻠﻖ١ ى
 �لم �علم ِأ١
‘তুিম িক েদেখছ, যিদ েস িহদায়ােতর উপর থােক, অথবা
তাকওয়ার িনেদর্ েদয়? যিদ েস িমথয্ােরা কের এবং মুখ
িফিরেয় েনয়? েস িক জােন না েয, িনঃসে�েহ আ�াহ েদেখন?’
{সূ রা আল-আলাক, আয়াত : ১১-১৪}
পর� �ম�হীতা �িমকেদর আচার -আচরণ পযর্েবক্ষণ করেব
সু �র উপােয় তােদরেক িনজ ধমর্ীয় িশ�াচারাবিল আঁকেড় ধরেত
উ�ু � করেবন। েকননা , �িমকেদর দীনদািরর অনু ভূিতর লালন অনু শীলেনর মাধয্েম কােজ তােদর মেনােযাগ বাড়েব।

এিট

তােদরেক আপন কােজ আরও েবিশ িন�াবান এবং কােজর �াথর্
রক্ষায় অিধক য�বান বানােব
স�মত. �িমেকর অিভেযাগ করা এবং িবচার �াথর্নার অিধকার:
�ম বা কমর্ স�িকর্ত ইসলামী িবধানগুেলা েকবল �িমকেদ
অিধকার সং ি�� িনয়মাবিল �বতর্েনই সীিমত
এসব িবধান প�িতগত ও �ােয়ািগক
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থােক িন ; বরং

িবিধগুেলােকও অ�ভুর্

কের যা �িমেকর অিভেযাগ ও িবচার চাওয়ার অিধকার

িনি�ত

কের।
েসেহতু ইসলাম চুি�র পক্ষগুেলােক এেকবাের েছেড় ে িন।
বরং তােদর জনয্ িনেজেদর অিধকারগুেলা সহেজ পাবার পথ
�শ� কেরেছ। েহাক তা ে��ায় িকংবা আদালেতর ফয়সালায়।
পাশাপািশ তােদর অিধকার সমূ হ সংরক্ষেণ অতয্িধক আ
েদিখেয়েছ এবং এসব অিধকার রক্ষায় বর্�কার উপায় ও প�িত
অবল�ন কেরেছ।
আর এই উপায়গুেলার মেধয্ রেয়েছ মানুেষর মােঝ অিধকার
ইনসাফ �িত�া করা। েকননা অিধকার ও ইনসাফ বা�বায়েনর
মাধয্েমই েকবল �শাি� ছড়ায়। িনরাপ�া �িত�া পায়। সমােজ
এেক অপেরর মেধয্ ব�ন সু দৃঢ় হয়। মািলক ও �িমেকর মেধয্
আ�া মজবুত হয়। স�দ উ�ত

হয়। ��লতা বৃ ি� পায় এবং

পিরি�িত শা� হয়। ফেল েকউ অি�রতার মেধয্ পিতত হয় না।
সেবর্াপির�ম ও উৎপাদেন মািলক ও �িমক �েতয্েকই িনজ িনজ
লেক্ষয্ ধািবত হয়। পথপির�মায় এমন িকছুর সৃি� হয় না
�িমেকর কমর্�ৃহােক েভাতা িকংবা মািলেকর উ�ানেক বাধা��
কের।
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িবিভ� আয়াত ও হাদীেস ইনসাফ ও নয্
করা হেয়েছ। জুলুম ও বি�ত

য়ানু গতার �িত উ�ু �

করার মানিসকতা েথেক সতকর্

করা হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা েকােনা মানু েষর �িত জুলুম কেরন
না; বরং িতিন েকােনা �কার জুলুম �তয্াশাও কেরন না। আ�াহ
তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ّۡ ۡ ُ ُ ُ ُّ ََ
[٣١ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ٣ ِ�د ظل ٗما ل ِلع َِباد
ِ﴿ وما ٱَ ير
‘আর আ�াহ বা�ােদর উপর েকান যু লম করেত চান না। ’ {সূ রা
আল-মু’িমন, আয়াত : ৩১}
আবূ যর িগফারী রািদআ�াহ আনহু কতৃর্ক বিণ

, রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল , আ�াহ তা ‘আলা ইরশাদ
কেরন,
َ َ َ َ َ ّ ْ ََْ ُُْ َ َ َ
ّ ّ ْ ُ ّ ْ َ ﻔﻰ
َُﺮَ ًﻣﺎ ﻓﻼ �ﻈﺎلﻤُﻮا
ﺖ ﻟﻈُﻠ َﻢ َﻋ َْ ِﺴ وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑيﻨ�ُﻢ
» ﻳَﺎ ﻋِ ﺒَﺎ ِدى �ِِ َﺮَﻣ

.«
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‘েহ আমার বা�া , আিম িনেজর ওপর জুলুম হারাম কেরিছ এবং
এেক েতামােদর মােঝও হারাম কেরিছ। অতএব েতামরা পর�র
4
জুলুম কেরা না।’
3F

আর পূ বর্বতর্ী জািতগুেলা েকবল তােদর জুলুম ও অতয্াচ
আচরেণর কারেণই �ংস হেয়েছ। েযমন আ�াহ তা ‘আলা ইরশাদ
কেরন,
ْ َ َ ُ َم
َ
َ ُۡ ۡ َ َۡ ََ
[١٣ :﴿ َولق ۡد أهلك َنا ٱلق ُرون مِن � ۡبل ِ� ۡم َّا ظل ُموا ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
‘আর অবশয্ আিম েতামােদর পূ েবর বহ �জ�েক �ংস কেরিছ,
যখন তারা যু লম কেরেছ।’ {সূ রা ইউনু স, আয়াত : ১৩}
আেরক আয়ােত আ�াহ বেলন,
َّ ٗ
ّ ْ َ َ
َ َ
ُ
َ َ
َ
َ ۡ َ
﴾ ٥ ﴿ فت ِلك ُ� ُيو� ُه ۡم خاوِ َ�� ب ِ َما ظل ُم ۚٓوا ِنَ ِ� �ٰل ِك �يَة ل ِق ۡو ٖ� َ� ۡعل ُمون
[٥٢ :]ﻨﻟﻤﻞ
‘সু তরাং ঐগুেল তােদর বাড়ীঘর, যা তােদর যু লেমর কারেণ
িবরান হেয় আেছ’। {সূ রা আন-নামল, আয়াত : ৫২}
4

. মুসিলম : ৬৭৩৭।
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আ�াহ তা‘আলা আরও ইরশাদ কেরন,
ّ َ َ َٰ
َ َ ۡ وب َ َ�ى ٱ
َ ِل�َٰلِم
ُ ُ﴿ َوأَنذ ِۡر ُه ۡم يَ ۡو َم ٱ�زفَةِ إذِ ٱ ۡل ُقل
� م ِۡن
جرِ � ِظ ِم�ۚ ما
ِ
ِ ِ
ِ �نا
ُ
َ ََ
َ
[١٨ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ١ ِيع ُ� َطاع
ٖ ِي� و� شف
ٖ �
‘আর তুিম তােদরেক আস� িদন স�েকর্ সতকর্ কের দাও। যখ
তােদর �াণ ক�াগত হেব দু ঃখ, ক� সংবরণ অব�ায়। যািলমেদর
জনয্ েনই েকান অকৃি�ম ব�

, েনই এমন েকান সু পািরশকারী

যােক �াহয্ করা হেব।{সূ রা আল-মু’িমন, আয়াত : ১৮}
আ�াহ অনয্� ইরশাদ কের,
ّ
ّ ََ
َ
[٧١ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٧ �
ٖ ﴿وما ِل�َٰل ِ ِم� مِن َ ِص
‘আর যািলমেদর েকান সাহাযয্কার েনই’। {সূ রা আল-হাজ,
আয়াত : ৭১}
অনয্ হাদীেস রেয়ে , জােবর ইবন আবদু �াহ রািদআ�াহু আনহ
কতৃর্ক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ
কেরন,
ّ
ٌ َ َْ ّ ّ َْ ّ
َ َﺎت ﻳَ ْﻮ َم اﻟْ ﻴ
.« ﺎﻣ ِﺔ
» �َﻘُﻮا ﻟﻈُﻠﻢ َﺈِنَ ﻟﻈُﻠﻢ ﻇُﻠُﻤ
ِﻘ
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‘েতামরা জুলুম েথেক েবঁেচ থােকা, কারণ জুলুম িকয়ামেতর িদন
অেনক অ�কার হেয় েদখা েদেব।’ 5
4F

আবূ মূ সা আশ ‘আরী রািদআ�াহু আনহু কতৃর্ক বি

, িতিন

বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َّ ّ
ّ
ُْ ْ َ َ َ َ َ
. « �َ ﻟ ُْﻤ ِ� ِﻠﻈَﺎلِﻢِ ﻰﺘ َّ إِذا أﺧﺬ ُه ل ْﻢ �ُﻔﻠِﺘﻪ
َ» ِن

‘আ�াহ জােলমেক অবকাশ েদন। অবেশেষ যখন তােক পাকড়াও
কেরন তখন তার পলায়েনর অবকাশ থােক না।’

6
5F

অ�মত. গয্ারাি� বা জামানত লােভর অিধকার:
জামানত বা তাযমীন শ�িট িফকহ শাে�র আধু িনক পিরভাষায়
‘নাগিরক কতর্ব’ শে�র �িতশ�। এটা

�তঃিস� েয মানু েষর

জামানত বলেত বুঝায় অনয্ কতৃর্ক সািধত ক্ষ েমাকােবলায় যা
�দান করা হয়। আর পিব� কুরআনও

–যা মূ লত ইসলামী

আইন-আদালেতর �থম উৎস - সামািজক দািয়ে�র ধারণােক
সমথর্ন কের। েযমন আ�াহ ত‘আলা ইরশাদ কেরন,
5

. মুসিলম : ৬৭৪১।

6

. বু খারী : ৪৬৮৬।
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ۡ َ َ
ۡ َ ۡ َ
ۡ َ َ
ٗ َ
ٗ َ ّ
ُ �ا َ� َت ۡحر
�ر
ٔ َ �ا ۚ َو َمن � َتل ُمؤم ًِنا خ
ٔ َ ﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ٍِن أن َ�ق ُتل ُمؤم ًِنا ِ�َ خ
ِ
ْ ُ ّ َ َ ّٓ ٓ َۡ
ّ
ٰٓ �ِ  ّسَلَ َم ٌةَٞر َ� َب ٖة ُّ ۡؤم َِن ٖة َودِيَة
[٩٢ :ّدَق ۚوا ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
َ أهلِهِۦ ِ�َ أن ص
‘আর েকান মুিমেনর কাজ নয় অনয মুিমনেক হতয্ করা, তেব
ভুলবশত ( হেল িভ� কথা)। েয বয্ি ভুল�েম েকান মুিমনেক
হতয্ 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 ( ক্ষ) কের েদয়
(তাহেল িদেত হেব না)। {সূ রা আন-িনসা, আয়াত : ৯২}
েতমিন নানা উপলেক্ষয্ পিব� সু�াহও এেক সমথর্ন ক

, যা

ইসলামী আইেনর ি�তীয় উৎস। সরাসির ক্ষিত পূরেণ এে
সমথর্ন কেরেছ। েযমন আনাস রািদআ�াহু আনহু কতৃর্ক ব

,

িতিন বেলন,
َْ ُ َْ ْ َ َْ
ِّ  ِﻰ َﻟ ّﻰﺒ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِّ اج ّﻰﺒ
- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ أﻫﺪت �ﻌﺾ أز َو
ْ ﺖ َﻋ� َﺸ ُﺔ اﻟْ َﻘ ْﺼ َﻌ َﺔ �ﻴَﺪ َﻫﺎ ﻓَﺄَﻟْ َﻘ
ْ �َ ﻀ
َ � ﺖ َﻣﺎ
ً َ َ
َ َ ﺎﻣﺎ ﻓ ﻗَ ْﺼ َﻌ ٍﺔ َﺮ
ّ ﻴﻬﺎ َ� َﻘ َﺎل ّﻰﺒ
ﺻ� اﷲ- ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ﻃﻌ
ُ
َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ
.« ﺎء ﺑِﺈِﻧﺎ ٍء
 » ﻃﻌﺎم ﺑِﻄﻌﺎمٍ و ِ�ﻧ-ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

‘নবী সা�া�াহু আলাইিহস সালােমর কােছ তাঁর েকােনা এক �ী
একিট থালায় আহার হািদয়া পাঠান। আেয়শা রািদআ�াহু আনহা
21

তােত আঘাত কেরন। ফেল থালায় যা িছল তা পেড় যায়। তখন
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল

, ‘আহােরর বদেল

আহার এবং একিট পাে�র বদেল আেরকিট পা�।

7
6F

এেক িতিন �ীকৃিত িদেয়েছন ওই বয্ি�র েক্ষে� েয অেন
মািলকানাধীন স�েদ র �িত িনেজর হাত বাড়ায়। অতপর
অনু মিত ছাড়া েজারপূ বর্ক তা হরণ কের বা �ংস কের েফেল। এ
েক্ষে� রাসূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ َ
ْ َ َ َ
ُِّﺆ د
.« » َﻋ ﻴﻟَ ِﺪ َﻣﺎ أﺧﺬت ﻰﺘ َّ َ َى

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

যাবৎ

েস তা েফরত েদয়।’ 8
7F

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
বিণর্ত হেয়েছ বুখারীর শতর্ েমাতাে, তেব বু খারী বা মুসিলম হাদীসিট বণর্না
কেরন িন। শায়খ আলবানী হাদীসিটেক যঈফ বেলেছন। িক� শায়খ শ‘আইব
আল-আরনাউত মুসনােদর তাহকীেক এর সূ �েক দু বর্ বলেলও িবিভ� বণর্নায়
22

েজারপূ ব্ক মািলকানা সূে�
র
�া� দািয়ে�র েক্ষে� এিটই মূলনীিত
িফকহিবদেদর পিরভাষায় এটােক বলা হয়

‘গছব’ বা অৈবধ

আ�সাৎ। এিট ছাড়াও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এবং তাঁর পরবতর্ীেত সাহাবীেদর িবচােরর েখাঁ -তালাশ করেল
নাগিরক দািয়� বা মািলকানার এমন অেনক খ� খ� দৃ �া� েদ খা
যায়।
আর উে�িখত নীিতমালার িভি�েত �িমেকর জনয্ �ম�হীতার
কােছ জামানেতর অিধকার দাবী করার সু েযাগ রেয়েছ ওই সব
শেতর্র িভি�েত যা আমরা উে�খ কেরিছ। তার জনয্ আর
সু েযাগ রেয়েছ তার েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরেণ িবচার ব
আদালেতর শরণাপ� হওয়ার। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ْ
ُۡ َ
ُ ٓ َۡ َ ّ ْ ُ َ َۡ ََ َ َ ۡ َ ََۡ ۡ ْ ُ ََۡ
�ِ اس أش َيا َءه ۡم َو� �فسِ ُدوا
َ� ﴿ فأوفوا ٱلكيل وٱل ِم�ان و� �بخسوا
َۡ
َ ۡ َ ۡ
ِ �ٱ
[٨٥ :ح َها ۚ ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ ٰ ��ض َ�عد إِص

আসার কারেণ এেক ‘সাহান িলগাইিরহী’ বেলেছন। [আরও েদখুন, িমরকাতুল
মাফাতীহ : ৩/৩৫১]
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‘সু তরাং েতামরা পিরমােণ ও ওজেন পিরপূ ণর দাও এবং মানু ষেক
তােদর পেণয কম েদেব না; আর েতামরা যমীেন ফাসাদ করেব না
তা সংেশাধেনর পর’। {সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত : ৮৫}
এসব হেলা �িমেক র অিধকারগুেলার সবেচ গুরু�পূণর্গু
এভােবই ইসলাম �িমেকর অিধকার , স�ান রক্ষা কেরেছ। তা
স�ািনত জীবন িনি�ত কেরেছ। সেবর্াপির সামািজক ইনসাফ
�িত�া কেরেছ।
বলাবাহুল, অথর্ৈনিতক মুি�র মাধয্েম সামািজক শাি� ও রা�ী
সমৃি� অজর্ন েকবল তখনই স�ব হে

, যখন �িমেকর �িত

ইসলােমর এই অনু পম উদার দৃ ি�ভি� বা�েব রূপািয়ত  হেব।
কারণ, ইসলােম �ম যিদ হয় বয্ি�র দািয় , তেব রাে�র দািয়�
আ�হী �িতিট বয্ি�র জনয্ কেমর্র সং�ান করা। বয্ি�র
দািয়� হয় কােজ িন�ার পিরচয় েদয়া , তেব রাে�র দািয়� স�দ
ও মািলকানার সু ষম ব�ন করা। কাজ যিদ হয় উৎপাদেনর �ধান
�� তেব রাে�ের দািয়� মানব স�েদর উ�য়ন ঘটােনা

, যারা

কােজর মান বাড়ােব এবং তার �িত য� েনেব। �িমক যিদ হয়
�কৃত স�দ, তেব রাে�র দািয়� েখেট খাওয়া েলাকগুেলার ওপর
চলমান জুলুম ব� , তােদর মজুির বৃ ি� এবং সমান সু েযাগ ও
�া�য্ রক্ষায় উেদয্াগ েনয়া। �িমক যিদ হয় েখেট খাওয়া 
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,

তাহেল রাে�র দািয়� তার ও তার পিরবােরর জনয্ খাদয্ িনরাপ�
িনি�ত করা।
পিরেশেষ আ�াহ কােছ �াথর্না িতিন েযন আমােদর জাতীয় জীবন
েথেক দু ি��া দূ র কেরন । িবপদ�ে�র িবপদ অপসািরত কেরন।
এবং পির�মী বয্ি�েদর শা� স�ািনত জীবেনর �তয্াশা পূর
কেরন। আমীন।
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