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প্রথম সংস্করণ 

সে 1436 বহজরী {2015 খ্রীষ্টাব্দ } 

সিকস্বত্ব গ্রন্থকার কেতকক সংরবিে   

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

অেন্ত করুণাময় পরম েয়ালু আল্লাহর োনম 
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علددددددد ل ددددددد الل,لوا صدددددددالملوا  دددددددال ل,لاحلمدددددددالعلمليلا  ددددددد   ل

وعلدددددد لص ددددددتلوعهددددددم  تلوع ب عددددددتل  ل دددددد  ل,لاألنب دددددد سلوا   ددددددل 

ل:عم ل  ا,لا ا ن

অথকেঃ সকল প্রশংসা সি জগনের সেয প্রভু আল্লাহর জেয, এিং বিবে 

সকল োিী ও রাসূলগনণর সেকার, োাঁর প্রবে এিং োাঁর পবরিার-

পবরজে, সাহািীগণ ও োাঁর অেুসরণকারীগনণর প্রবেও বকয়ামে পিকন্ত 

সালাে ও সালাম অিেীণক দহাক।   

অেেঃপর প্রকতে ইসলাম ধমক মহাে আল্লাহর কাছ দথনক এনসনছ সকল 

জাবের মােি সমাজনক কলযাণময় জীিেিাপে করার সবিক পদ্ধবে 

প্রোে করার জেয। োই দকানো একজে িযবি আনরকজে িযবির প্রবে 

জুলুম করা এিং োর অবধকার েষ্ট করা বকংিা োনক ওজনে কম দেওয়া 

হনে সি সময় বিরে থাকনি। দকেো দলানকর অবধকার েষ্ট করা এিং 

োনেরনক ওজনে কম দেওয়া দকানো সৎনলানকর কাজ েয়। এই জেয 

পবিত্র কুরআনে এিং বেভকরনিাগয হােীনস এই কাজ দথনক কনিারভানি 

সেকক করা হনয়নছ। এিং এই কাজনক হারাম ও অবিধ িনল দ াষণা 

করা হনয়নছ।  

মহাে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে িনলনছেেঃ  
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  چ 

   ٣ - ١: المطففين چۉ  ې  ې  

ভািানথকর অেুিােেঃ  “মানপ িা ওজনে কমোোনের জেয রনয়নছ মহা 
শাবি। োনের আচরণ হনলা এই দি, োরা িখে অেয দলানকর কাছ 

দথনক দমনপ বেনি, েখে োরা োনের প্রাপয পুনরাপুবর বেনি। এিং িখে 

োরা অেযােয দলাকনেরনক দমনপ বেনি বকংিা ওজে কনর বেনি, েখে   

োরা োনেরনক োনের প্রাপয কম কনর বেনি”। 

(সূরা আল মুোফবফফীে, আয়াে েং 1-3)। 

 

মহাে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মনধয আনরা িনলনছেেঃ  

 ٩: الرحمن چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

ভািানথকর অেুিােেঃ  “আর েযায়পরায়ণোর সবহে দোমরা ওজনের মাে 

প্রবেবিে করনি এিং দকানো সময় ওজনে কম বেনি ো” । 

(সূরা আররাহমাে, আয়াে েং 9)। 
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পবিত্র কুরআনের মনধয এই ধরনণর আনরা অনেক আয়াে রনয়নছ। উি 

আয়ােবিুবলর দ্বারা প্রমাবণে হয় দি, দকানো িযবিনক ওজনে কম 

দেওয়া বিধ েয়। সুেরাং দলানকর প্রাপয োনেরনক সম্পূণকরূনপ প্রোে 

করা অপবরহািক। িরং দলানকর প্রাপয োনেরনক সম্পূণকরূনপ প্রোে করার 

সানথ সানথ োনেরনক আনরা বকছ ূঅংশ দিবশ প্রোে করাই উত্তম। োই 

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম] িনলনছেেঃ 

 

ل".اْ ِجُممْلَأُتْملَفْنالَوَزَذِ "

ل(.األ ب نيهممتلو,ل2222ملقملاحلا ثل,ل ننلا نلم جت)

অথকেঃ  “দোমরা িখে দকানো বজবেস দকানো িযবিনক ওজে কনর বেনি, 

েখে োনক ওজনে বকছ ুদিবশ প্রোে করনি”। 

[সুোে ইিেু মাজাহ, হােীস েং 2222, আল্লামা োনসরুবিে আল্ 

আলিাণী এই হােীসবিনক সহীহ (সবিক) িনলনছে]। 

* এই হােীসবির মনধয বশিণীয় বিষয় অনেকিুবল 

রনয়নছ, োর মনধয দথনক এখানে কনয়কবি বিষনয়র বেনক 

ইবিে করা হনলা: 
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1। মহাে আল্লাহর সানথ প্রকতে ঈমােোর মুসবলম িযবির সুসম্পকক 

স্থাবপে রনয়নছ। োই োর মনধয সিকো বিরাজ কনর েযায়বিচার ও সবিক 

পন্থার বেয়ন্ত্রণ িমো। েনি েযায়বিচানরর বিষয়বির দিাগানিাগ রনয়নছ 

মােবসক অিস্থার সানথ এিং সবিক পন্থার বেয়ন্ত্রণ িমোর   দিাগানিাগ 

রনয়নছ সবিক িুবদ্ধর সানথ। োই প্রকতে ঈমােোর মুসবলম িযবি দকানো 

দলানকর অবধকার েষ্ট কনর ো িা দকানো িযবিনক ওজনে কম দেয় ো 

িা োেফীফ কনর ো । 

 আর োেফীফ িলা হয়েঃ ওজে করার সময় দলানকর কাছ দথনক বেনজর 

অবধকার সম্পূণকরূনপ দেওয়া। এিং অেয দলানকর অবধকার েষ্ট কনর 

োনেরনক োনের অবধকার সম্পূণকরূনপ ো দেওয়া িা োনেরনক ওজনে 

কম দেওয়া। এই আচরণ িজকে করা ওয়ানজি িা অপবরহািক ।  

2। প্রকতে ঈমােোর মুসবলম িযবির উবচে দি, দস দিে বেনজর 

অন্তরনক উোরোয় পূণক কনর রানখ। আর বেনজর ভানলা আচরণ ও 

উোরোর দ্বারা মােনুষর উপকার কনর। এিং োনেরনক োনের অবধকার 

িা প্রাপয সম্পূণকরূনপ দেওয়ার সানথ সানথ আনরা বকছ ূঅংশ দিবশ প্রোে 

কনর। 

3। দি িযবি ওজনে কম দেয় োর সানথ িারা আোে-প্রোে কনর িা 

দেওয়া-দেওয়া কনর, োনেরনক দস োনের প্রাপয সি সময় কম বেনয় 

থানক। এিং দস িখে োনের কাছ দথনক বকছ ুক্রয় কনর, েখে দস 

বেনজর প্রাপয  োনের কাছ দথনক সম্পূণকরূনপ গ্রহণ কনর। বকন্তু দস িখে 

োনের কানছ বকছু বিক্রয় কনর, েখে দস োনেরনক োনের প্রাপয সি 
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সময় বকছ ু কম বেনয় থানক। বকন্তু প্রকতেপনি সেয মুসবলম িযবি 

ক্রয়বিক্রয় এিং আোে-প্রোে িা দেওয়া-দেওয়ার সময় সেো িজায় 

রানখ। সুেরাং দস দকানো মােুষনক দকানো সময় প্রোবরে কনর ো িা 

দধাাঁকা দেয় ো।  

وع ب عتل  ل,لوعل لص تلوعهم  ت,لحممانب ن لوهل لاعلو لملعل ل

 ل.ا     واحلمالعلمليل,ل   لا ا ن

অথকেঃ আল্লাহ আমানের বপ্রয় োিী মুহাম্মাে এিং োাঁর পবরিার-পবরজে, 

সাহািীগণ এিং বকয়ামে পিকন্ত োাঁর অেুসরণকারীগনর প্রবে সালাে ও 

সালাম অিেীণক করুে। 

প্রণীে োবরখ 25/3/1436 বহজরী দমাোনিক 16/1/2015 
খ্রীষ্টাব্দ।  

ডেঃ মুহাম্মাে মেুকজা বিে আনয়শ মুহাম্মাে 

সমাপ্ত 


