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স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্ন-উত্তর
বনশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জনয; আমরা তাাঁর প্রশংসা কবর, তাাঁর
বনকট সাহাযয প্রার্ণনা কবর এিং তাাঁর বনকট তাওিা কবর; আর
আমালদর নফলসর জনয ক্ষবতকর এমন সকল খারাবি এিং আমালদর
সকল প্রকার মন্দ আমল মর্লক আল্লাহর বনকট আশ্রয় চাই। আর
আবম সাক্ষয বদবছি  ময, আল্লাহ ছাড়া মকান ইলাহ মনই, বতবন একক,
তাাঁর মকান শরীক মনই এিং আবম আরও সাক্ষয বদবছি  ময, মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর িান্দা ও রাসূ ল।
অতোঃির
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর িান্দালদর জনয মলনলদলনর িযািালর নযায় ও
ইনসাফ বিবত্তক সু স্পষ্ট িবরিূ র্ণ বনয়ম-িদ্ধবত বিবধিদ্ধ কলর
বদলয়লছন, অনয মকান িযিস্থা িা িদ্ধবতই তার সমকক্ষ হলি না; আর
মলনলদলনর মক্ষলে যবদ তা সু লদর সালর্ সম্পৃ ক্ত হয়, তাহলল তা হলি
যু লুম এিং নযায় ও সবিক ির্ মর্লক দূ লর সলর যাওয়ার অন্তিুণক্ত;
ময সু দ মর্লক আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বকতালির মলধয এিং তাাঁর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িাষায় সতকণ কলর বদলয়লছন; আর
সকল মুসবলম তা হারাম হওয়ার িযািালর ঐকযিদ্ধ হলয়লছন।
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর মযই বকতািবট মানিজাবতর প্রবত অিতীর্ণ
কলরলছন যালত তারা তালক তালদর মধযকার বিলরাধ মীমাংসার
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িযািালর ফায়সালাকারীরূলি গ্রহর্ কলর, মসই বকতািবটর মলধয
িলললছন:
ُ ﴿ يأ ُّيها ٱ ذَّلِين ءام ُنوا ٱ ذت ُقوا ٱ ذّلل وذ ُروا ما بق مِن ٱلربوا إن ُك
٢٧٨ نتم ُّمؤ ِمن ِي
ِ ِ
ِ
ذ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ كم ُر ُء
ِ فإِن لم تفعلوا فأذنوا ِِبرب مِن ٱ ذّللِ ور ُس
وس أمول ِكم
ول ِۦ ِإَون تب ُتم فل
ُ
]٨٧٢ ،٨٧٢ : ﴾ [ابلقرة٢٧٩ “ل تظل ُِمون ول تظل ُمونমহ
মুবমনগর্! মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অিলম্বন কর এিং সু লদর যা
িলকয়া আলছ তা মছলড় দাও যবদ মতামরা মুবমন হও। অতোঃির যবদ
মতামরা না কর, তলি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ললর িক্ষ মর্লক যু লদ্ধর
ম াষর্া নাও। আর যবদ মতামরা তাওিা কর, তলি মতামালদর মূ লধন
মতামালদরই; মতামরা যু লুম করলি না এিং মতামালদর উিরও যু লুম
করা হলি না।” বতবন আরও িললন:
ذ
ُ ُ
ُذ
ُ ذ
ذ
﴿ يأ ُّيها ٱَّلِين ءام ُنوا ل تأكلوا ٱلرِبوا أضعفا ُّمضعفة وٱتقوا ٱّلل لعلكم
ذ
ُ  وأط١٣١ ت أُع ذِدت ل ِلكفِرين
 وٱ ذت ُقوا ٱنلذار ٱ ذل ِ ي١٣٠ ُتفل ُِحون
ِيعوا ٱّلل وٱ ذلر ُسول
ِ
ُ ذ
ُ كم تُر
]٠٣٨
،٠٣١ : ﴾ [ال عمران١٣٢ َحون
لعل
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“মহ মুবমনগর্! মতামরা চক্রিৃ বদ্ধহালর সু দ মখলয়া না এিং আল্লাহর
তাকওয়া অিলম্বন কর, যালত মতামরা সফলকাম হলত িার। আর
মতামরা মস আগুন মর্লক মিাঁলচ র্াক, যা কালফরলদর জনয প্রস্তুত
রাখা হলয়লছ। আর মতামরা আল্লাহর ও রাসূ ললর আনু গতয কর, যালত
মতামরা কৃিা লাি করলত িার।” আল্লাহ তা‘আলা আরও িললন:
ُ ُ ذ
ذ
ذ
ذ
ُ
ُ كلُون ٱلربوا ل ي ُق
وم ٱَّلِي يتخ ذب ُط ُه ٱلشيط ُن مِن
ومون إِل كما يق
﴿ ٱَّلِين يأ
ِ
ُ ُ
ذ ُ ُي ذ
ُذ ذ
ذ
لربوا فمن
ِ لربوا وأحل ٱّلل ٱليع وحرم ٱ
ِ ٱلم ِس ذل ِك بِأنهم قالوا إِنما ٱليع مِثل ٱ
ُ
ي
ذ
جاءهُۥ موعِظة مِن ذربِهِۦ فٱنته فل ُهۥ ما سلف وأم ُرهُ يۥ إِل ٱّللِ ومن َعد فأولئِك
ذ
ُ ت وٱ ذ
ُ  يمح ُق ٱ ذ٢٧٥ ِلون
ُ أصح
ُ ِ ب ٱنلذار ُهم فِيها خ
ّلل ل
ِ ّلل ٱلرِبوا و ُير ِب ٱلصدق
ِ
ُذ
ُ
ذ
]٨٧٢
،٨٧٢ : ﴾ [ابلقرة٢٧٦ ُي ُِّب ك كفار أثِيم

“যারা সু দ খায় তারা তার নযায় দাাঁড়ালি, যালক শয়তান স্পশণ দ্বারা
িাগল কলর। এটা এ জনয ময, তারা িলল, ‘ক্রয়-বিক্রয় মতা সূ লদরই
মত’। অর্চ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়লক হালাল ও সু দলক হারাম কলরলছন।
অতএি, যার বনকট তার রি-এর িক্ষ হলত উিলদশ আসার ির মস
সূ রা আলল ইমরান, আয়াত: ১৩০ - ১৩২
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বিরত হল, তাহলল অতীলত যা হলয়লছ তা তারই; এিং তার িযািার
আল্লাহর ইখবতয়ালর। আর যারা িুনরায় আরম্ভ করলি তারাই আগুলনর
অবধিাসী, মসখালন তারা স্থায়ী হলি। আল্লাহ সু দলক বনবশ্চহ্ন কলরন
এিং দানলক িবধণত কলরন। আর আল্লাহ অবধক কুফরকারী মকান
িািী িযবক্তলক িালিালসন না।”
আর সহীহ মুসবললমর মলধয হাবদস িবর্ণত আলছ, জাবির রাবদয়াল্লাহু
‘আনহু িললন:
ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ
ََ
ُ ُ ه
,  َوشاهِدي ِه,  َوَكت ِبه, وِكه
ِ  وم, « لع َن َرسول اَّللِ صىل اهلل عليه وسلم آكِل الربا
َ ُ َ َ
. )  ( رواه مسلم. »  ه ْم س َواء: َوقال
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সু দ গ্রবহতা, সু দ দাতা,
সু লদর মলখক এিং সু লদর সাক্ষীদ্বলয়র উির অবিশাি বদলয়লছন এিং
বতবন িলললছন: তারা সকললই সমান (অিরাধী)।”4 আর ‘লানত’
সূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ২৭৫ - ২৭৬
সহীহ মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة,
َْ
َ ِّ
িবরলছি দ: সু দ গ্রবহতা ও দাতার উির অবিশাি প্রসলে ( الربا
باب لع ِن آك ِِل
ُْ َ
)ومؤ ِِك ِ ِه,
হাবদস নং- ৪১৭৭
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(অবিশাি) মালন: আল্লাহর রহমত মর্লক বিতাবড়ত করা ও দূ লর
সবরলয় রাখা; আল্লাহ তা‘আলা বজন ও মানু ষ সৃ বষ্ট কলরলছন এিং
তালদর মলধয বিলিক-িুবদ্ধ ও মিাধশবক্ত বদলয়লছন; আর বতবন তালদর
মালে িাবিলয়লছন রাসূ লগর্লক এিং তালদর মলধয ছবড়লয় বদলয়লছন
িয়-িীবত, যালত তারা তাাঁর দাসত্ব করলত িালর এিং তালদর
প্রিৃ বত্তর দাবিলক উলিক্ষা কলর তাাঁর ও তাাঁর রাসূ ললর আলদশবনলদণশলক প্রাধানয বদলয় বনলজলদরলক তাাঁর আনু গলতযর অধীন কলর
মনয়; কারর্, এটাই হল আল্লাহ ‘ইিাদত তর্া দাসলত্বর িাস্তি বচে
এিং আল্লাহ সু িহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রবত ঈমালনর দাবি; মযমনবট
আল্লাহ তা‘আলা িলললছন:
ُ
َُكون ل ُه ُم ٱلي
ُ ﴿ وما َكن ل ُِمؤمِن ول ُمؤمِنة إذا قض ٱ ذ
ُ ُ ّلل ور ُس
ول يۥ أم ًرا أن ي
ِ
ِ
ذ
ُ مِن أمرهِم ومن يع ِص ٱ ذّلل ور ُس
: ﴾ [االحزاب٣٦ ولۥ فقد ضل ضلل ُّمبِينا
ِ
]٣٢
“আর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল মকান বিষলয়র ফয়সালা বদলল মকান
মুবমন িুরুষ বকংিা মুবমন নারীর জনয মস বিষলয় তালদর মকান (বিন্ন
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বসদ্ধালন্তর) ইখবতয়ার সংগত নয়। আর ময আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ললক
অমানয করল, মস স্পষ্টিালি ির্ভ্রষ্ট হললা।”
সু তরাং ময বিষলয় আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বসদ্ধান্ত বদলয়লছন, মস বিষলয় মকালনা সবতযকার মুবমলনর
জনয মানা না মানার ইখবতয়ার িা স্বাধীনতা মনই এিং তার সামলন
তা সন্তুষ্ট বচলত্ত িবরিূ র্ণিালি মমলন মনয়া ছাড়া বিন্ন মকান ির্ও মনই,
চাই তা তার প্রিৃ বত্তর চাবহদা মাবফক হউক, অর্িা তা তার প্রিৃ বত্তর
বিরুলদ্ধ যাক; এর িযবতক্রম হলল মস মুবমন নয়; মযমনবট আল্লাহ
তা‘আলা িলললছন:
ُ ُ ي
ُ ُ
ُ ُ ذ
ُ ُذ
سهِم
ِ ف أنف
ِ َيدوا
ِ ﴿ فل وربِك ل يؤمِنون حت ُيكِموك فِيما شجر بينهم ثم ل
]٢٢ : ﴾ [النساء٦٥ حرجا م ذِما قضيت ويُسل ُِموا تسل ِيما

“বকন্তু না, আিনার রলির শির্! তারা মুবমন হলি না যতক্ষর্ িযণন্ত
তারা বনলজলদর বিিাদ-বিসম্বালদর বিচার িার আিনার উির অিণর্

সূ রা আল-আহযাি, আয়াত: ৩৬
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না কলর; অতোঃির আিনার মীমাংসা সম্পলকণ তালদর মলন মকান
বদ্বধা না র্ালক এিং সিণান্তকরলর্ তা মমলন মনয়।”
যখন এ বিষয়বট িবরষ্কার হলয় মগল, তখন মজলন রাখুন ময, আল্লাহ
তা‘আলার বনলদণশসমূ হ দু ই িালগ বিিক্ত:
এক প্রকার বনলদণশ, আল্লাহ সু িহানাহু ওয়া তা‘আলার সালর্ সম্পকণ
ও আচার-আচরর্ সংবিষ্ট, মযমন: িবিেতা অজণন করা, সালাত,
সাওম ও হাজ্জ; আর এগুললার মাধযলম আল্লাহ তা‘আলার ‘ইিাদত
হওয়ার িযািালর মকউ সলন্দহ প্রকাশ কলর না; আর অির প্রকার
বনলদণশবট সৃ বষ্টর সালর্ সম্পকণ ও আচার-আচরর্ সংবিষ্ট; আর তা হল
তালদর মধযকার প্রচবলত ক্রয়, বিক্রয়, ইজারা, িন্ধক ইতযাবদ ধরলনর
মলনলদনসমূ হ। আর মযমবনিালি প্রর্ম প্রকালরর মক্ষলে আল্লাহ
তা‘আলার বনলদণশসমূ হ িাস্তিায়ন করা এিং তাাঁর শরী‘য়তলক
যর্াযর্রূলি গ্রহর্ করা প্রলতযলকর জনয একবট আিশযকীয়
সিণজনবিবদত বিষয়; বিক অনু রূিিালি বদ্বতীয় প্রকালরর মক্ষলেও
তাাঁর বনলদণশসমূ হ িাস্তিায়ন করা এিং তাাঁর শরী‘য়তলক যর্াযর্রূলি
সূ রা আন-বনসা, আয়াত: ৬৫
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গ্রহর্ করা একবট আিশযকীয় (ফরয) বিষয়; কারর্, প্রলতযকবটই
আল্লাহ তা‘আলার িান্দাগলর্র প্রবত তাাঁর হুকুম িা বনলদণশ; সু তরাং এ
মক্ষলে এিং ঐ মক্ষলে— সকল মক্ষলেই আল্লাহ তা‘আলার হুকুম
িাস্তিায়ন ও তাাঁর শরী‘য়তলক যর্াযর্রূলি গ্রহর্ করা প্রলতযক
মুবমলনর উির আিশযক।
অতোঃির...,
এগুললা হলছি  স্বর্ণ7 বিক্রয়, ক্রয় ও িযিহালরর বিষলয় আমালদর শাইখ
মুহাম্মদ ইিন সাললহ আল-‘উসাইমীলনর বনকট করা বকছু প্রশ্ন, বতবন
এগুললার জওয়াি বদলয়লছন আল্লাহ তা‘আলার বনকট এ প্রতযাশা ময,
ময িযবক্ত তা িাি কলর অর্িা তা শ্রির্ কলর, বতবন মযন তালক
উিকৃত কলরন এিং বযবন তা মললখন অর্িা মু র্ কলরন অর্িা
প্রকাশ কলরন অর্িা তার সালর্ সংবিষ্ট মকান কাজ কলরন, বতবন
মযন তালক িড় ধরলনর িুর ার ও সাওয়াি দান কলরন; আর বতবনই
আমালদর জনয যলর্ষ্ট এিং উত্তম অবিিািক।

স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রলয়র িযািালর যা িলা হলি, তা মরৌিয ক্রয় ও বিক্রলয়র
িযািালরও প্রলযাজয হলি।
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***
প্রর্ম প্রশ্ন:
অলনক স্বলর্ণর মদাকানদার িযিহৃত (িাোচূ রা) স্বর্ণ ক্রলয়র কারিার
কলর, অতোঃির তা বনলয় স্বর্ণ িযিসায়ীর বনকলট যায় এিং সমাস
সমান ওজলন ততবর করা নতুন স্বলর্ণর দ্বারা তা িবরিতণন কলর মনয়,
আর সালর্ তারা নতুন স্বলর্ণর জনয ততবর িািদ িাড়বত িাবরশ্রবমক
গ্রহর্ কলর— এমতািস্থায় এর বিধান কী হলি?
উত্তর:
بسم اهلل الرمحن الرحيم و احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم ىلع نبينا
. حممد و ىلع آهل و أصحابه أمجعني
(রহমান, রহীম আল্লাহর নালম; আর সকল প্রশংসা জগতসমূ লহর
প্রবতিালক আল্লাহর জনয; আর সালাত ও সালাম আমালদর নিী
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর প্রবত এিং তাাঁর িবরিারিবরজন ও সকল সাহািীর প্রবত)।
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নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবদস িবর্ণত আলছ ময, বতবন
িলললছন:
ه َ َ ْ ه ُ ْ ه َ ْ ُ ُّ ْ ُ ِّ َ ه ُ ه
ْ
ْ
ُ َ ه
ري بِالش ِعريِ َواتلهم ُر بِاتلهم ِر
ب وال ِفضة بِال ِفض ِة والُب بِالُب والش ِع
ِ « اذلهب بِاذله
َ ًَ
َ ً َ َ ْ ً ْ ْ ْ ُْ ْ َ
. )  ( رواه مسلم. » اء بِس َوا ٍء يدا بِي ٍد
وال ِملح بِال ِملحِ مِثال ب ِ ِمث ٍل سو
“স্বর্ণ স্বলর্ণর বিবনমলয়, মরৌিয মরৌলিযর বিবনমলয়, গম গলমর বিবনমলয়,
যি যলির বিবনমলয়, মখজুর মখজুলরর বিবনমলয় এিং লিন লিলনর
বিবনমলয় মলনলদন সমান সমান ও নগদ নগদ হলত হলি।”8
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মর্লক আরও িবর্ণত আলছ,
বতবন িললন:
َ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ
. )  ( رواه مسلم. » َتاد فقد أ ْرَب
« من زاد أوِ اس

সহীহ মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة,
িবরলছি দ: মলনলদন ও মরৌলিযর বিবনমলয় স্বলর্ণর নগদ বিক্রয় প্রসলে ( باب
ْ
َ ه ْ ََْ ه
ً َْ
ب بِال َو ِر ِق نقدا
ِ )الَّص ِف وبيعِ اذله, হাবদস নং- ৪১৪৭, ইমাম মুসবলম র. ‘উিাদা
ইিন সালমত রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক হাবদসবট ির্ণনা কলরলছন।
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“ময িযবক্ত তার অবতবরক্ত বকছু বদলি অর্িা অবতবরক্ত বকছু গ্রহর্
করলি, তলি তা সু দ হলি।”9 নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
আরও হাবদস িবর্ণত আলছ ময, তাাঁর বনকট উৎকৃষ্ট মালনর মখজুর
বনলয় আসা হলল বতবন মসই িযািালর বজজ্ঞাসা কলরন, তখন জিালি
সাহািীগর্ িললন: “আমরা দু ই সা‘ মখজুলরর বিবনমলয় এ উৎকৃষ্ট
মালনর এক সা‘ এিং বতন সা‘ময়র বিবনমলয় দু ই সা‘ মখজুর ক্রয়
কলর র্াবক।” তখন নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ ধলরলনর
মকনালিচালক িবরহার করার বনলদণশ বদললন এিং িলললন এ ধরলনর
ক্রয়-বিক্রয় বনলিণজাল সু দ। অতোঃির বতবন তাাঁলদরলক বনলদণশনা
প্রদান কলর িললন, তাাঁরা মযন বনম্ন মালনর মখজুর বিক্রয় কলর মদয়,
তারির মসই বিক্রয়লব্ধ বদরহাম বদলয় উৎকৃষ্ট মালনর মখজুর ক্রয়
কলর।”10

ইমাম মুসবলম র. আিূ সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক হাবদসবট ির্ণনা
কলরলছন, হাবদস নং- ৪১৪৮
িু খারী, অধযায়: ক্রয়-বিক্রয় ) ( كتاب ابليو, িবরলছি দ: উৎকৃষ্ট মালনর মখজুলরর
বিবনমলয় তার মচলয় বনম্ন মালনর মখজুর ক্রয়-বিক্রয় প্রতযয় প্রসলে ( باب إذا أراد
)بيع اتلمر بتمر خري منه, হাবদস নং- ২০৮৯; মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা
িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة, িবরলছি দ: সমান সমানিালি খাদয িয ক্রয়-বিক্রয়
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এসি হাবদস মর্লক আমরা এটা গ্রহর্ করলত িাবর ময, স্বলর্ণর
বিবনমলয় স্বর্ণ িবরিতণলনর ির ময মকালনা একবটর সালর্ (গহনা
িানালনা িািদ) অবতবরক্ত মজুবর ধাযণ করার িযািালর প্রশ্নকতণা যা
উলল্লখ কলরলছন, তা একবট হারাম মলনলদন তর্া অবিধ এিং সু লদর
অন্তিুণক্ত, যা মর্লক নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলষধ
কলরলছন।
তাই এ িযািালর সবিক িদ্ধবত হল: মকালনা প্রকার িূ িণ চুবক্ত িযতীত
বিন্ন জালতর মকালনা মু ার মূ ললযর বিবনমলয় িাোচুরা িুরাতন স্বর্ণ
বিক্রয় করা এিং স্বলর্ণর মাবলক কতৃণক মূ লয গ্রহর্ করার ির নতুন
বজবনস ক্রয় করা। আর সিলচলয় উত্তম হল অনয মদাকালন বগলয়
নতুন বজবনস অনু সন্ধান করা; তারির যবদ তা না িাওয়া যায়,
তাহলল যার বনকট মস স্বর্ণ বিক্রয় কলরবছল তার বনকট বফলর আসলি
এিং বদরহাম তর্া প্রচবলত মু ার মাধযলম তা ক্রয় করলি; আর এ
অিস্থায় যবদ বদরহালমর িবরমার্ মিবশ হয়, তাহলল স্বলর্ণর বিবনমলয়
স্বলর্ণর মলনলদন না হওয়ার কারলর্ তালত মকানও প্রকার সমসযা
মনই; আর যবদ মদাকানদার বনলজই স্বর্ণকার হয়, তাহলল তার
ْ ً ْ
َ َْ ه
প্রসলে ( ) باب بيعِ الطعامِ مِثال ب ِ ِمث ٍل, হাবদস নং- ৪১৬৬
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(বিলক্রতার) জনয এ কর্া িলার সু লযাগ রলয়লছ ময, তুবম এ স্বর্ণ
গ্রহর্ কর এিং তা বদলয় আমার জনয িছন্দসই অলংকার ততবর কলর
দাও; আর যখন অলংকার ততবরর কাজ মশষ হলি, তখন আবম
মতামালক তার িাবরশ্রবমক বদলয় মদি; আর তালতও মকালনা প্রকার
অসু বিধা মনই।
***

বদ্বতীয় প্রশ্ন:
মকালনা মকালনা স্বলর্ণর মদাকানদার যারা তালদর বনকট মর্লক ক্রয়
করলত আগ্রহী এমন গ্রাহলকর বনকট মর্লক িযিহৃত স্বলর্ণর বিবনলমলয়
তালদর বনকট রবক্ষত নতুন স্বলর্ণর িদ-িদল কলর র্ালকন এিং তার
উির ততবর িািদ িাড়বত িাবরশ্রবমক গ্রহর্ কলরন— এ িযািালর
আিনার মতামত কী?
উত্তর:
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আমার বনকট এ প্রশ্ন এিং তার িূ লিণর প্রলশ্নর মলধয আলাদা মকালনা
িার্ণকয আলছ িলল মলন হয় না; সু তরাং উিয় প্রলশ্নর িযািালর একই
হুকুম।
***
তৃতীয় প্রশ্ন:
মকালনা মকালনা স্বলর্ণর মদাকানদার িাবকলত স্বর্ণ ক্রয় কলর এমন
বিশ্বালস ময, এটা তিধ এিং তালদর যু বক্ত হল— এটা িযিসার
ির্যসামগ্রীর অন্তিুণক্ত, অর্চ এ িযািালর তালদর িড় িড়
িযিসায়ীলদর সালর্ যখন মিশ করা হললা ময, এ ধরলনর কারিার
তিধ নয়; তখন তারা িলল ময, এ ধরলনর মলনলদন িা কারিালরর
িযািালর আললমগলর্র জানা মনই।
উত্তর:
বনশ্চয় এবট অর্ণাৎ বদরহাম তর্া মু ার বিবনমলয় িাবকলত স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করা সিণসম্মবতক্রলম হারাম; কারর্, তা ‘বরিালয় নাবসয়া’ িা
বিলম্বজবনত সু দ; আর ‘উিাদা ইিন সাবমত রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু
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কতৃণক িবর্ণত হাবদলসর মলধয নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িললন:
َ ْ ُ ُّ ْ ُ ِّ َ ه ُ ه
َ ْ ه ُ ْ ه
َ ه
ْ
ُ َ ه
 َواتلهم ُر, ري
ِ « اذلهب بِاذله
ِ  والش ِعري بِالش ِع,  والُب بِالُب,  وال ِفضة بِال ِفض ِة, ب
َ ْ َََ ْ َ َ
َ ًَ
ْ
َ ً َ َ ْ ً ْ ْ ْ ُْ ْ َ
 وال ِملح بِال ِملحِ مِثال ب ِ ِمث ٍل سو, بِاتلهم ِر
ِ  فإِذا اختلفت ه ِذه, اء بِس َوا ٍء يدا بِي ٍد
ََْ ُ َ ُ َ َْ
َ ًَ َ َ َ ُْ
. )  ( رواه مسلم. » األصناف فبِيعوا كيف ِشئت ْم إِذا َكن يدا بِي ٍد
“স্বর্ণ স্বলর্ণর বিবনমলয়, মরৌিয মরৌলিযর বিবনমলয়, গম গলমর বিবনমলয়,
যি যলির বিবনমলয়, মখজুর মখজুলরর বিবনমলয় এিং লিন লিলনর
বিবনমলয় মলনলদন সমান সমান ও নগদ নগদ হলত হলি; তলি এ
জাতীয় িযগুললার বিবনময় যখন একটা অিরটার সালর্ হলি (অর্ণাৎ
ির্য যখন এক জাতীয় না হলয় বিন্ন রকলমর হলি), তখন মতামরা
মযিালি খুবশ বিক্রয় করলত িারলি, যবদ তা হালত হালত তর্া নগদ
নগদ হয়।”11 এিালি নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলদণশ
বদলয়লছন।

মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة, িবরলছি দ:
َْ
ْ باب ه
মলনলদন ও মরৌলিযর বিবনমলয় স্বলর্ণর নগদ বিক্রয় প্রসলে ( ِالَّص ِف َوبيع
ْ
َ ه
ً َْ
ب بِال َو ِر ِق نقدا
ِ )اذله, হাবদস নং- ৪১৪৭, ইমাম মুসবলম র. ‘উিাদা ইিন সালমত
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‘আললমগর্ এ িযািালর জালন না’— তার এ উবক্তবট আললমগলর্র
উির এক প্রকার অিিাদ ছাড়া আর বকছু ই নয়; কারর্, ঐ িযবক্ত
মতা বনলজই আললমলদরলক ‘আহলু ল ‘ইলম’ (  ) أهل العلمতর্া
‘বিজ্ঞজন’ িলল আখযাবয়ত কলরলছ; আর ‘ইলম (  ) العلمতর্া জ্ঞান
শব্দবট ‘জাহল’ (  ) اجلهلতর্া মূ খণতা শলব্দর বিিরীত; সু তরাং তারা
যবদ না জালনন, তাহলল তালদরলক ‘আহলু ল ‘ইলম’ ( ) أهل العلم
িলল নামকরর্ করাটা শুদ্ধ হয় না; অর্চ তাাঁরা আল্লাহ তা‘আলা
কতৃণক তাাঁর রাসূ ললর উির নাবযল করা বিধালনর সীমা-িবরসীমা
সম্পলকণ জ্ঞান রালখন এিং তারা জালনন িযিসা-িাবর্লজযর মক্ষলে এ
ধরলনর কারিার একবট বনবষদ্ধ কারিার, যা হারাম হওয়ার িযািালর
শরী‘য়লতর স্পষ্ট িক্তিয রলয়লছ।
***
চতুর্ণ প্রশ্ন:

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক হাবদসবট ির্ণনা কলরলছন।
18

মকান মকান স্বলর্ণর মদাকানদার িযিহৃত স্বলর্ণর বিলক্রতার উির তার
বনকট মর্লক নতুন স্বর্ণ ক্রয় করার জনয শতণালরাি কলর— এ মক্ষলে
হুকুম কী?
উত্তর:
এই ধরলনর শতণালরাি করাও তিধ নয়; কারর্, এটা কম-মিবশ কলর
স্বলর্ণর বিবনমলয় স্বলর্ণর ক্রয়-বিক্রয় করার একটা হীন মকৌশল; আর
এ ধরলনর অিলকৌশল ইসলামী শরী‘য়লত বনবষদ্ধ; মকননা, তা এক
ধরলনর প্রতারর্া এিং আল্লাহ তা‘আলার বিধানািলীর সালর্ মখলতামাশা করা।
***
িঞ্চম প্রশ্ন:
মকালনা স্বর্ণকার অির মকালনা স্বর্ণকালরর কাছ মর্লক বিবক্রর জনয
স্বর্ণ বনলয় আসলল মসখালন বক তালক শব্দ উচ্চারর্ কলর ওকীল
িানালত হলি? নাবক তালদর মলধয প্রচবলত বনয়লম এটা র্াকাই যলর্ষ্ট
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ময মলাকবট তার কাছ মর্লক যা গ্রহর্ কলরলছ তা জানা দলরই বিক্রয়
করলি?
উত্তর:
ওকীল িা প্রবতবনবধ িানালনা এমন একবট চুবক্ত যা িুো যায় এমন
প্রলতযক কর্া ও কাজ দ্বারা সং বটত হয়। সু তরাং যখন
মদাকানদারগলর্র মালে স্বািাবিকিালি প্রচলন র্ালক ময, যখন
তালদর কারও বনকট মক্রতা বগলয় দাাঁড়ায় এিং তার বনকট কাবিত
ির্যবট িাওয়া না যায়, তখন মস তার িালশর মদাকালন যায় এিং
তার বনকট মর্লক ির্যবট এ শলতণ গ্রহর্ কলর ময, মস তার ির্যবট
বিক্রয় কলর বদলি, আর এমতািস্থায় গৃহীত ির্যবটর মূ লয বনধণারর্
করা র্াকলি এিং মস িলর্যর মাবললকর িলক্ষ তা উিলয়র মধযকার
বনধণারর্ করা মূ ললয বিক্রয় কলর বদল; সু তরাং এ ধরলনর চুবক্তলত
মকালনা অসু বিধা মনই। কারর্, ওকীল িা প্রবতবনবধ িানালনার িযািালর
আললমগর্ িললন ময, এবট এমন একবট চুবক্ত যা িুো যায় এমন
প্রলতযক কর্া ও কাজ দ্বারা সং বটত হয়।
***
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ষষ্ঠ প্রশ্ন:
মসই মক্ষলে কী বিধান হলি— যখন মকালনা মক্রতা এলস (মকালনা
মদাকান মর্লক) স্বলর্ণর ির্য িয ক্রয় কলর, অতোঃির শতণ কলর ময,
যবদ তা িাললা না হয়, তাহলল মস িবরিতণন করার জনয অর্িা তার
মূ লয মফরত মনওয়ার জনয তা মদাকালন বফবরলয় বদলি? আর এ
ধরলনর িবরবস্থবতলত শরী‘য়তসম্মত িদ্ধবত কী হলি— মযখালন
মকালনা মকালনা িযবক্ত শহর মর্লক অলনক দূ লর অিস্থান করার কারলর্
তার িলক্ষ ঐ বদলন অর্িা বদ্বতীয় বদলন মদাকালন িুনরায় বফলর আসা
অসম্ভি হলয় উলি?
উত্তর:
এইরূি িবরবস্থবতলত তার জনয সিলচলয় উত্তম ও সু ন্দর িদ্ধবত হল
চুবক্ত সম্পন্ন করার আলগই স্বলর্ণর ির্য িয বনলয় তার িবরিালরর
বনকট চলল যাওয়া; অতোঃির যবদ তা িছন্দ হয়, তাহলল মস
মদাকানদালরর বনকট বফলর আসলি এিং তার সালর্ নতুন কলর ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করলি, আর এটাই হল সিলচলয় উত্তম।
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তলি যখন মস মদাকানদালরর বনকট মর্লক তা ক্রয় কলর এিং চুবক্ত
সম্পন্ন কলর, তারির মস তার জনয ‘বখয়ার’ (িছলন্দর স্বাধীনতা)-এর
শতণ করল, যবদ তা তার িবরিালরর িছন্দসই হয়, তাহলল মতা
মকালনা সমসযাই মনই; আর যবদ িছন্দ না হয়, তাহলল তা মফরত
বদলি— তখন এ িযািালর আললমলদর মালে মতবিলরাধ মদখা যায়;
তাাঁলদর মকউ মকউ এটালক তিধ মলন কলরন এিং তার িলক্ষ যু বক্ত
বদলয় িললন, ‘বনশ্চয় মুসবলমগর্ তালদর শতণ অনু যায়ী কাজ-কারিার
করলি’। আিার তাাঁলদর মকউ মকউ এটালক অবিধ মলন কলরন এিং
তার িলক্ষ যু বক্ত বদলয় িললন, এটা এমন শতণ যা হারামলক হালাল
কলর মদয়, আর তা হললা, চুবক্ত সম্পন্ন হওয়ার িূ লিণই অবনিাযণিালি
(মক্রতা-বিলক্রতার মলধয) িৃর্কীকরর্ করা। প্রর্ম মতবট শাইখুল
ইসলাম ইিনু তাইবময়যার মত িলল সাধারর্িালি প্রতীয়মান হয়।
িক্ষান্তলর বদ্বতীয় মতবট হাম্বলী মাযহালির মত বহলসলি প্রবসদ্ধ।
কারর্ তালদর বনকট এমন প্রলতযকবট চুবক্ত, যার মলধয িারস্পবরক
কিজাকরর্ িা দখল মনয়ার শতণ রলয়লছ তালত ‘বখয়ার’ (িছলন্দর
স্বাধীনতা)-এর শতণ করা বিক নয়।
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আর এর উির বিবত্ত কলর িলা যায় ময, ময িযবক্ত বনলজলক বনরািদ
ও দায়মুক্ত রাখলত চাইলি মস মযন প্রর্ম িদ্ধবতবট অনু সরর্ কলর—
অর্ণাৎ মস তা গ্রহর্ করলি এিং চুবক্ত সম্পন্ন হওয়ার িূ লিণই তার
িযািালর িরামশণ করলি।
* ‘চুবক্ত সম্পন্ন হওয়ার িূ লিণ’ এর অর্ণ কী?
অর্ণাৎ মস তালদরলক িন্ধক বহলসলি বকছু মু া প্রদান করলি অর্িা
তার িক্ষ মর্লক এমন মকালনা ির্য হস্তান্তর করলি, যালত তারা এর
মাধযলম তালক (সম্পদ মফরৎিাওয়ার িযািালর) বিশ্বাস করলত িালর,
এ অলর্ণ নয় ময, মস যা প্রদান করলছ তা ঐ স্বলর্ণর মূ লয, যা মস ক্রয়
করলত যালছি ।
***
সপ্তম প্রশ্ন:
মসই মক্ষলে কী বিধান হলি— মকালনা মকালনা স্বলর্ণর মদাকানদার
িযিহার করা মসানা চকচলক র্াকলল তা ক্রয় করার ির নতুন
মসানার মূ ললয বিবক্র করার জনয মিশ কলর। এ জাতীয় বিক্রয় তিধ
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হলি বক; নাবক মক্রতালক তা িযিহৃত িলল জাবনলয় মদওয়াটা জরুবর
হলি; বকংিা তালক অিবহত করার প্রলয়াজন হলি না। কারর্
মক্রতালদর মকউ মকউ এ কর্া বজজ্ঞাসা কলর না ময, মসটা নতুন না
িুরাতন?
উত্তর:
এ অিস্থায় বিলক্রতার জনয আিশযক হললা, কলযার্কামী হওয়া এিং
বনলজর জনয যা িাল মলন কলর তার িাইলয়র জনযও তাই িাল মলন
করা। আর এটা সিণজন বিবদত ময, যবদ মকালনা িযবক্ত মতামার বনকট
এমন মকালনা বজবনস বিবক্র করল, যা হালকািালি িযিহার করা
হলয়লছ এিং তালত িযিহালরর মকান বচহ্ন িলড়বন, আর মস মতামার
কালছ তা নতুন িলল বিবক্র কলরলছ, তাহলল তুবম বনোঃসলন্দলহ এটালক
তার িক্ষ মর্লক প্রতারর্া ও মধাকািাবজ িলল গর্য করলি; সু তরাং
তুবম যখন িছন্দ কর না ময, জনগর্ মতামার সালর্ এ ধরলনর
আচরর্ করুক, তখন বকিালি মতামার জনয মানানসই হলি ময, তুবম
অলনযর সালর্ এ ধরলনর (প্রতারর্ামূ লক) আচরর্ করলি; আর এর
উির বিবত্ত কলরই মকালনা মানু লষর জনয এ ধরলনর কাজ করা
ততক্ষর্ িযণন্ত তিধ হলি না, যতক্ষর্ না মস মক্রতালক বিষয়বট স্পষ্ট
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না করলি এিং তালক িলল বদলি ময, এ বজবনসবট হালকা িযিহার
করা হলয়লছ অর্িা এ ধরলনর বকছু ।
***
অষ্টম প্রশ্ন:
মকান িযবক্ত স্বলর্ণর কারখানায় গহনা ততবরর জনয তার স্বর্ণ হস্তান্তর
কলর, তারির কখনও কখনও কারখানায় স্বর্ণ গলালনার সময় তার
স্বর্ণ অলনযর স্বলর্ণর সালর্ বমলশ যায়, বকন্তু কারখানা মর্লক মাবলকিক্ষ
তার বনকট তা (গহনা) হস্তান্তর করার সময় তার মদয়া স্বলর্ণর সম
ওজলনই হস্তান্তর কলর— এমতািস্থায় তার বিধান কী হলি?
উত্তর:
কারখানার কাবরগলরর উির আিশযকীয় কতণিয হল মানু লষর
সম্পদসমূ লহর মক্ষলে একজলনর সম্পদ অিরজলনর সম্পলদর সালর্
বমবশ্রত না করা, যখন স্বলর্ণর মান বিবিন্ন রকম হয়, তখন
প্রলতযকবটলক িৃর্ক িৃর্ক কলর রাখা। আর যখন যখন স্বলর্ণর মান
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বিবিন্ন রকম না হলয় একই মালনর হয়, তখন এ ধরলনর বমশ্রলর্
মকান সমসযা মনই; মকননা, তালত মস ক্ষবতগ্রস্ত হলি না।
প্রশ্ন: স্বর্ণ হস্তান্তর করার সময় গহনা ততবরর মজুবর বদলয় মদওয়া বক
জরুবর, নাবক আমরা চলমান প্রবক্রয়ায় িলরও তা আদায় করলত
িারি?
উত্তর: মজুবর তখনই বদলয় মদওয়া জরুবর নয়; কারর্, এ িাবরশ্রবমক
মতা কালজর উির বনিণর করলি (স্বলর্ণর সালর্ নয়)। সু তরাং মজুবর
যবদ গহনা গ্রহর্ করার সময় প্রদান কলর, তাহলল তা িাললা, নতুিা
িরিতণীলত প্রদান করললও তা শুদ্ধ হলি।
***

নিম প্রশ্ন:
যখন মকান মকান স্বর্ণ ক্রয়কারী িযবক্ত নতুন স্বলর্ণর মূ লয সম্পলকণ
বজজ্ঞাসা কলর, অতোঃির যখন তার মূ লয সম্পলকণ জানলত িালর,
তখন দাাঁবড়লয় তার বনকলট র্াকা িযিহৃত স্বর্ণ মির কলর এিং তা
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বিবক্র কলর মদয়; আর তালক বদরহাম িা প্রচবলত মু ায় তার মূ লয
িবরলশাধ কলর মদয়ার সময় মস দাাঁবড়লয় যায় এিং নতুন সামগ্রী ক্রয়
কলর— এ িযািালর আিনার অবিমত কী?
উত্তর:
এটা মদাষনীয় নয়, যখন মসখালন িূ িণ মর্লকই মকান প্রকার
সমলোতা ও িুোিড়া না র্ালক; তলি ইমাম আহমদ র. এর মলত,
এ ধরলনর িবরবস্থবতলত মস চলল যালি এিং অনয জায়গায় অনু সন্ধান
করলি, তারির মসখান মর্লক ক্রয় করলি; আর এটা যবদ সহজ না
হয়, তাহলল মস যার বনকট প্রর্লম বিক্রয় কলরলছ, তার বনকট বফলর
আসলি এিং তার বনকট মর্লক ক্রয় করলি, এইিালি তার
অিলকৌশল গ্রহর্ করার সলন্দহ মর্লক মিাঁলচ র্াকা হলি।
***
দশম প্রশ্ন:
মকালনা িযবক্ত মদাকানদালরর বনকট স্বর্ণ বিবক্র করল (বকন্তু অর্ণ গ্রহর্
কলরবন), অতোঃির মস মদাকানদালরর বনকট মর্লক অনয স্বর্ণ ক্রয়
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করল প্রায় মসই িবরমার্, মযই িবরমার্ মস তার কালছ বিবক্র
কলরলছ। অতোঃির মক্রতা ক্রয়কৃত স্বলর্ণর মূ লয ঐ অর্ণ মর্লক
িবরলশাধ করল যা মস মদাকানদালরর বনকট বিবক্র কলরবছল বকন্তু
উক্ত মূ লয গ্রহর্ না কলর মদাকানদালরর কালছ মরলখ বদলয়বছল। —
এমতািস্থায় তার বিধান কী হলি?
উত্তর:
এই ধরলনর ক্রয়-বিক্রয় জালয়য নয়; মকননা, যখন মকউ মকালনা
বজবনস এমন মকালনা মূ ললয বিবক্র কলর ময মূ লয মক্রতা মর্লক
বিলক্রতা বনলজর আয়লত্ব বনলয় আলস বন, আর মস ঐ মূ ললযর বিবনমলয়
বিলক্রতার বনকট মর্লক এমন বকছু ক্রয় করলত চালছি  যা িাবকলত
বিক্রয় করা তিধ নয়, তখন ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগলর্র সু স্পষ্ট
িক্তিয হল— এমন করাটা হারাম; কারর্ হলত িালর মস এিালি মূ লয
কিজা করার িূ লিণই অনয বকছু ক্রয় কলর মসটালক অিলকৌশল কলর
এমন বজবনস বিবক্র করলত চায় যা িাকীলত বিক্রয় করা জালয়য নয়।
আর যখন তা একই মশ্রর্ীিুক্ত হলি, তখন মতা অিলকৌশলবট হলি
(দু ’ কারলর্ বনবষদ্ধ, তা হলছি ) ‘অবতবরক্ত গ্রহর্ জবনত সু দ’ ( ربا
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)الفضل

12

এিং ‘িাবক তর্া বিলম্ব জবনত সু দ’ ( ) ربا النسيئة

13

বিবত্তক।
***
একাদশ প্রশ্ন:
ময িযবক্ত স্বর্ণ ক্রয় করল বকন্তু তার বকছু মূ লয িাকী রাখল এিং
িলল: যখন সম্ভি হলি, তখন আবম মতামার মূ লয িবরলশাধ কলর
বদি— এমতািস্থায় তার বিধান কী হলি?
উত্তর:
এই কাজ তিধ নয়; আর যখন এ ধরলনর কাজ করলি, তখন
মযটুকুর বিবনময় গ্রহর্ করা হলয়লছ ততটুকুর ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হলি;
আর মযটুকুর বিবনময় গ্রহর্ করা হয়বন ততটুকুলত ক্রয়-বিক্রয়
" ( " ربا الفضلঅবতবরক্ত জবনত সু দ): তা হল মু ার বিবনমলয় মু া অর্িা খালদযর
বিবনমলয় খাদয িবদ্ধণত আকালর তর্া কম-মিবশ কলর ক্রয়-বিক্রয় করা।
" ( " ربا النسيئةিাবক জবনত সু দ): তা হল অবতবরক্ত শতণ, যা িাবক িা বিললম্বর
মত ঋর্দাতা ঋর্ গ্রহীতার বনকট মর্লক গ্রহর্ কলর। আর "  " النسيئةমালন হল:
মদবর করা, বিলম্ব করা, সময় মদয়া।
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িাবতল িলল গর্য হলি। কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িলললছন:
ََْ ُ
َ ًَ َ َ َ ُْ
. )  ( رواه مسلم. »  بِيعوا كيف ِشئت ْم إِذا َكن يدا بِي ٍد... «
“ ... মতামরা মযিালি খুবশ বিক্রয় কর, যবদ তা হালত হালত তর্া
নগদ নগদ হয়।”14
***
দ্বাদশ প্রশ্ন:
মসই মক্ষলে বিধান কী হলি— ময িযবক্ত স্বর্ণ ক্রয় করল এিং তার
উিরই ক্রয়-বিক্রয় মশষ করল, অতোঃির মূ লয িবরলশাধ করল এিং
মমাট মূ ললযর বকছু অংশ িাবক র্াকল; ফলল মস বক িাকী মূ লয বনলয়
আসার জনয ময মকালনা জায়গায় (মযমন— গাবড় বকংিা িযাংক মর্লক
বনলয় আসার জনয) যাওয়া জালয়য হলি? আর এ মক্ষলে মস বক িাবক
মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة, িবরলছি দ:
َْ
ْ باب ه
মলনলদন ও মরৌলিযর বিবনমলয় স্বলর্ণর নগদ বিক্রয় প্রসলে ( ِالَّص ِف َوبيع
ْ
َ ه
ً َْ
ب بِال َو ِر ِق نقدا
ِ )اذله, হাবদস নং- ৪১৪৭, ইমাম মুসবলম র. ‘উিাদা ইিন সালমত
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক হাবদসবট ির্ণনা কলরলছন।
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মূ লয বনলয় আসার িলরই স্বর্ণ গ্রহর্ করলি? এ ধরলনর কাজ বিক
হলি বকনা, নাবক িাবক মূ লয বনলয় আসার িলর িুনরায় চুবক্ত নিায়ন
করা আিশযক হলি?
উত্তর:
সিলচলয় উত্তম হল িাবক মূ লয বনলয় আসার িলর চুবক্ত নিায়ন করা
এিং এলত মকান ক্ষবত মনই, যা চুবক্ত সম্পাদলনর জনয বনধণাবরত
শব্দগুললার িুনরািৃ বত্ত ছাড়া আর বকছু ই নয়; তলি দালমর মহরলফর
হলল তারও মখয়াল রাখলত হলি। এমতািস্থায় যবদ িূ লিণর মূ ললযই
চুবক্ত সম্পাদন কলর তালত মকালনা মদাষ মনই। আর যবদ িাবক মূ লয
বনলয় আসা িযণন্ত চুবক্তর বিষয়বট িজণন কলর, তাহলল মসবট আরও
উত্তম; মকননা, মূ লয হাবযর করার িূ লিণ চুবক্ত সম্পাদলনর মকালনা যু বক্ত
মনই; (আর আল্লাহই হললন সবিক উত্তর দালনর তাওফীক
দানকারী)।
***
েলয়াদশ প্রশ্ন:
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মকান মকান স্বলর্ণর মদাকানদার স্বলর্ণর িযিসায়ীর বনকট যায় এিং
তার বনকট মর্লক বকললাগ্রাম িা অনু রূি ওজলন নতুন স্বর্ণ গ্রহর্
কলর, আর এ স্বলর্ণর সালর্ মূ লযিান িার্লরর বমশ্রর্ র্ালক, চাই মসই
িার্র হউক আলমাস নামক দামী িার্র, অর্িা যারাকুন িা অনয
মকান িার্র; আর মক্রতা তালক (মদাকানদারলক) এ বকললাগ্রালমর
বিবনমলয় সমিবরমার্ ওজলন খাাঁবট মসানা প্রদান কলর যালত মকালনা
প্রকার িার্র মনই; অতোঃির বিলক্রতা গহনা ততবরর িাবরশ্রবমলকর
নালম (মক্রতার বনকট মর্লক) আরও অবতবরক্ত অর্ণ গ্রহর্ কলর।
এিালি বিলক্রতার বনকট দু ’বট িাড়বত িস্তু হলয় মগল; একবট হল
িার্লরর ওজলনর বিিরীলত অবতবরক্ত স্বর্ণ; আর বদ্বতীয়বট হল গহনা
ততবরর িাবরশ্রবমক িািত অবতবরক্ত অর্ণ; কারর্, মস হল স্বর্ণ
িযিসায়ী, স্বর্ণকার নয়।
অতএি, এ ধরলনর কালজর বিধান কী হলি (আল্লাহ আিনালক
তাওফীক বদন)?
উত্তর:
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এ ধরলনর কাজ হারাম; মকননা, তা সু বদ কারিালরর অন্তিুক্ত
ণ ; আর
প্রশ্নকতণার িক্তলিযর আললালক তালত দু ই কারলর্ সু দ হয়। প্রর্ম
কারর্: িাড়বত স্বর্ণ, মযলহতু এখালন মূ লযিান িার্র িা অনু রূি বকছু র
িবরিলতণ স্বলর্ণর বিবনময় হলয়লছ; আর তা ঐ হার িা মনকলললসর
সালর্ সাদৃ শযিূ র্ণ, যা ফুদালা ইিন ‘উিাইদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কতৃণক
িবর্ণত হাবদলস আললাচনা করা হলয়লছ, মযমন বতবন িললন:
َ
َُْ ََ ه
َ َ َ ً َ َ َ َ َْ ْ ًََ ََْ َ َ َْ ُ ََْ ْ
 ففصلتها, ارا فِيها ذهب َوخ َرز
« اشَتيت يوم خيُب ق ِالدة بِاثَن عَش دِين
َ َ ُ ْ َ ََ
ْ َْ َ َ َ َ ً َ َ َْ ُ َ َ ه
َ َ ِيها أ ْك
ِّ ِلن
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ذ
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فوجدت ف
ِ
ِ
َ
َ ََ
َ َُ ُ َ ه َُ ه
. )  ( رواه مسلم. »  « ال تبا حَّت تفصل:  فقال, وسلم
“খাইিার বিজলয়র বদন আবম িালরা দীনার (স্বর্ণমু া) বদলয় একবট
হার ক্রয় কবর, যালত স্বর্ণ ও মুক্তা বছল; অতোঃির আবম স্বর্ণ ও মুক্তা
আলাদা কলর মদখলাম ময, তালত িালরা দীনালরর মিবশ স্বর্ণ আলছ;
তখন আবম নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক বিষয়বট
জানালাম; বতবন িলললন: স্বর্ণ ও মুক্তা িৃর্ক না কলর তা বিক্রয় করা
যালি না।”15
মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة, িবরলছি দ:
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আর বদ্বতীয় কারর্: আর বদ্বতীয় িাড়বত হল গহনা ততবর করার
িাবরশ্রবমলকর নালম িাড়বত বকছু গ্রহর্; মকননা, বিশুদ্ধ মলত(িানালনা গহনা ক্রলয়র সময়) িাবরশ্রবমলকর নালম িাড়বত বকছু গ্রহর্
করা তিধ নয়; কারর্, ততবরর বিষয়বট যবদও িযবক্ত বিলশলষর কাজ,
বকন্তু তা সু লদর প্রাসবেক বিষলয় একবট অবতবরক্ত গুর্, যা আল্লাহ
তা‘আলার সৃ বষ্টর বিলশষ িাড়বত গুলর্র সালর্ তুলনীয়; আর নিী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনম্নমালনর দু ই সা‘ মখজুলরর বিবনমলয়
উৎকৃষ্ট মালনর এক সা‘ মখজুর ক্রয় করলত বনলষধ কলরলছন।16
আর মুসবলম িযবক্তর উির ওয়াবজি হল সু লদর বিষলয় সতকণ হওয়া
এিং তা মর্লক দূ লর র্াকা; মকননা, সু দ মহািািসমূ লহর অনযতম
একবট।
***
চতুদণশ প্রশ্ন:
َ َ ََ ْ َْ
َ َ
মুক্তা ও স্বর্ণ বমবশ্রত হার বিক্রয় প্রসলে ( )باب بيعِ القِالدة ِ فِيها خ َرز َوذهب, হাবদস
নং- ৪১৬০
িু খারী ও মুসবলম।
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ঐসি স্বলর্ণর মদাকালনর মাবলকলদর অধীলন কাজ করার বিধান কী,
যারা শরী‘য়ত িবরিন্থী িদ্ধবতলত মলনলদন কলর, চাই তা সু লদর
বিবত্তলত হউক, অর্িা অবিধ আিলকৌশললর মাধযলম হউক, অর্িা
হউক তা প্রতারর্ার মাধযম, অর্িা এর িাইলর শরী‘য়ত িবরিন্থী
অনয ময মকান প্রকালরর মলনলদন হউক না মকন?
উত্তর:
ঐসি মাবলকলদর অধীলন কাজ করা হারাম, যারা সু লদর বিবত্তলত
অর্িা প্রতারর্ার মাধযম অর্িা অনু রূি ময মকালনা প্রকার হারাম
িন্থায় মলনলদন কলর; মকননা, আল্লাহ তা‘আলা িললন:
ُ
]٨ :﴿ ول تعاونوا لَع ٱ ِلث ِم وٱل ُعدو ِن ﴾ [املائدة
“আর মতামরা িািকাজ ও সীমালং লন এলক অলনযর সাহাযয করলি
না।” তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা আরও িললন:

সূ রা আল-মাবয়দা, আয়াত: ২
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ُ

ذ
ُ
ُ
ذ
ت ٱّللِ يُكف ُر بِها ويُستهزأ
ِ ب أن إِذا س ِمعتم ءاي
ِ ﴿ وقد نزل عليكم ِف ٱلكِت
ُ
ُ ذ
ُ ُ
﴾ بِها فل تق ُع ُدوا مع ُهم ح ذت َيوضوا ِف حدِيث غيِه ِۦي إِنكم إِذا مِثل ُهم
]٠٤١ :[النساء
“বকতালি মতামালদর প্রবত বতবন মতা নাবযল কলরলছন ময, যখন
মতামরা শুনলি আল্লাহর আয়াত প্রতযাখযাত হলছি  এিং তা বনলয়
বিদ্রূি করা হলছি , তখন ময িযণন্ত তারা অনয প্রসংলগ বলপ্ত না হলি
মতামরা তালদর সালর্ িলসা না, নয়লতা মতামরাও তালদর মত
হলি।”
আর নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন:
َ ْ ِّ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ْ َ َْ َ ْ َ
َ َ ْ َ َْ َ ْ َ
 فإِن ل ْم يست ِطع,  فإِن ل ْم يست ِطع فبِلِسان ِ ِه, ِ ريهُ بِي ِده
« من رأى مِنكم منكرا فليغ
ْ َ َ
. )  ( رواه مسلم. » فبِقلبِ ِه
“মতামালদর মকউ যখন মকান খারাি কাজ হলত মদলখ, তখন মস
মযন তা হাত বদলয় (শবক্ত প্রলয়ালগ) িন্ধ কলর মদয়; যবদ মস এ
ক্ষমতা না রালখ, তলি মযন মুলখর দ্বারা (জনমত গিন কলর) তা িন্ধ
সূ রা আন-বনসা, আয়াত: ১৪০
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কলর মদয়; আর যবদ মস এ ক্ষমতাটুকুও না রালখ, তলি মযন মস
অন্তলরর দ্বারা (িবরকবিত উিালয়) তা িন্ধ করার মচষ্টা কলর িা এর
প্রবত ৃ র্া মিাষর্ কলর।”19 আর কমণচারী তালদর বনকলট মর্লক তার
হাত, মুখ ও অন্তর- মকানটা দ্বারাই তা িন্ধ করলত িারলি না; ফলল
মস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর অিাধয িলল
বিলিবচত হলি।
***
িঞ্চদশ প্রশ্ন:
স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রলয়র মক্ষলে মচলকর মাধযলম মলনলদলনর বিধান কী হলি,
যখন মচকবট ক্রয়-বিক্রলয়র সময় সবিক ও যর্ালিাযু ক্ত হলি; মযলহতু
মকালনা মকালনা স্বলর্ণর মাবলক বনলজর জীিলনর িযািালর আশংকার
কারলর্ ও তার মর্লক তার বদরহাম চুবর হলয় যাওয়ার িলয় মচলকর
মাধযলম মলনলদন কলর?
উত্তর:
মুসবলম র. আিূ সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক হাবদসবট ির্ণনা
কলরলছন, হাবদস নং- ১৮৬
37

স্বর্ণ অর্িা মরৌিয ক্রয়-বিক্রলয়র মক্ষলে মচলকর মাধযলম মলনলদন করা
তিধ নয়; আর এটা এ জনয ময, মচক গ্রহলর্র দ্বারা প্রকৃত অলর্ণ
হস্তগত িা দখলকরর্ হয় না, িরং তা শুধু একবট বনিণরলযাগয
বিবনময়িে মাে; এর যু বক্ত হল, ময িযবক্ত মচক গ্রহর্ করল তার
বনকট মর্লক যবদ তা বিনষ্ট হলয় যায়, তাহলল মস তার দাবি বনলয়
আিার ঐ িযবক্তর বনকট বফলর আসলি, ময তালক তা বদলয়লছ; আর
অিরবদলক যবদ তা হস্তগত িা দখল িলল গর্য হত, তাহলল মস তার
বনকট দাবি বনলয় বফলর আসত না।
এর বিিরর্ হল, মকালনা িযবক্ত যবদ বদরহালমর বিবনমলয় স্বর্ণ ক্রয়
কলর এিং বিলক্রতালক বদরহাম প্রদান কলর, আর বিলক্রতা তা বনলয়
তার মদাকালন চলল মগল, তারির তার বনকট মর্লক তা নষ্ট হলয়
মগল, তাহলল মস মক্রতার বনকট তার দাবি বনলয় বফলর মযলত িারলি
না; িক্ষান্তলর যবদ মস মক্রতার বনকট মর্লক মচক গ্রহর্ কলর,
তারির িযাংক মর্লক উলত্তাললনর জনয তা বনলয় যায়, তারির তার
বনকট মর্লক তা নষ্ট হলয় যায়, তাহলল মস মক্রতার বনকট তার
স্বলর্ণর মূ ললযর দাবি বনলয় বফলর মযলত িারলি; আর এটাই হল প্রমার্
ময, মচক মালন হস্তগত িা দখল নয়; আর মচক যখন হস্তগত িা
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দখলকরর্ িলল গর্য হয় না, তখন ক্রয়-বিক্রয়ও শুদ্ধ হলি না;
মকননা, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ও মরৌিয নগদ
মূ ললয বিক্রয় করার বনলদণশ বদলয়লছন।
তলি মচক যখন িযাংক কতৃণিলক্ষর িক্ষ মর্লক সতযাবয়ত হয় এিং
িযাংলকর সালর্ বিলক্রতার কর্ািাতণা অনু বষ্ঠত হয়, আর বিলক্রতা
িযাংক কতৃণিক্ষলক িলল: আিনার বনকট আমার বদরহামগুললা
আমানত বহলসলি মরলখ বদন, তখন এ মক্ষলে হয়ত মস সু লযাগ
(মচলকর মাধযলম মলন-মদন করার অনু মবত) মদওয়া মযলত িালর।
আর আল্লাহই সিলচলয় মিবশ জালন।
***
মষাড়শ প্রশ্ন:
ময স্বলর্ণর মলধয মকান প্রতীক র্ালক অর্িা প্রজািবত িা সালির মার্া
অর্িা এ ধরলনর মকান ছবি র্ালক, মসই স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রলয়র বিধান
কী?
উত্তর:
39

প্রার্ীর ছবিসহ ততবর স্বর্ণ ও মরৌলিযর অলঙ্কার বিক্রয়, ক্রয় ও
িবরধান করা হারাম এিং তা গ্রহর্ করাও হারাম; আর এটা এ জনয
ময, মুসবলম িযবক্তর উির ওয়াবজি হল ছবি বনবশ্চহ্ন ও অিসারর্
করা; মযমনবট সহীহ মুসবললম িবর্ণত হাবদলসর মলধয আলছ, আিূ ল
হাইয়যাজ আল-আসাদী রা. মর্লক িবর্ণত, বতবন িললন:
َ َ
َ ه َْ َُ َ ََ َ َ ََ َ َْ ُ ُ ه
َ َ ْ ُّ َ
 أال أبعثك ىلع ما بعث َِن علي ِه َرسول اَّللِ صىل اهلل: ىلع ب ُن أ ِِب طال ٍِب
ِ « قال ِِل
َُْ َ َ ْ َ ََ َ َْ ً ه َ َ ْ َُ َ َ ًَْ ُ ْ ً ه
 ( رواه. » َشفا إِال س هويته
ِ  وال قُبا م, عليه وسلم أن ال تد ت ِمثاال إِال طمسته

. ) مسلم

“আলী ইিন আবি তাবলি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালক িললন, আবম
বক মতামালক এমন এক কালজ মপ্ররর্ করি না, ময কালজ আমালক
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মপ্ররর্ কলরবছললন— তুবম
মকালনা মূ বতণ িা িা যণ মূ ললাৎিাটন না কলর ছাড়লি না; আর উাঁচু
কির মােই মিলে মাবটর সমান কলর বদলি।”20 আর আিদু ল্লাহ
ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক িবর্ণত অির এক হাবদলস
রলয়লছ, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন:

মুসবলম, হাবদস নং- ২২৮৭
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َ َ َْ ه
َ ِك َة الَ تَ ْد ُخ ُل بَيْ ًتا فِيه ُص
. )  ( متفق عليه. » ورة
« إِن المالئ
ِ
“ময লর (প্রার্ীর) ছবি র্ালক, মস লর বফবরশ্তা প্রলিশ কলর না।”21
আর এসি দলীল-প্রমালর্র উির বিবত্ত কলর িলা যায় ময, মুসবলম
িযবক্তিলগণর উির আিশযক হল এ ধরলনর অলঙ্কার িযিহার ও ক্রয়বিক্রয় িবরহার কলর চলা।
***
সপ্তদশ প্রশ্ন:
স্বর্ণ আটক করা িা িুবকং (booking) মদয়ার বিধান কী?— আর এ
িুবকং (booking) মালন হল, মূ ললযর বকছু অংশ িবরলশাধ কলর িুরা
মূ লয িবরলশাধ কলর মদয়া িযণন্ত িযিসায়ীর বনকট তা আমানত
বহলসলি মরলখ মদওয়া।
উত্তর:
এটা তিধ নয়; কারর্, যখন মস তা বিক্রয় করলি, তখন ক্রয়বিক্রলয়র চাবহদা িা দাবি হল বিলক্রতার কাছ মর্লক তার মাবলকানা
িু খারী, হাবদস নং- ৫৬১৩; মুসবলম, হাবদস নং- ৫৬৩৯
41

মক্রতার বনকট স্থানান্তবরত হওয়া; সু তরাং এ ধরলনর িুবকং
(booking) িদ্ধবত হারাম ও অবিধ, িরং জরুবর হল বিলক্রতা
কতৃণক িুরা মূ লয গ্রহর্ করা; অতোঃির মক্রতা ইছি া করলল তা
বিলক্রতার বনকট মরলখ বদলি, আর ইছি া করলল তা গ্রহর্ করলি;
তলি

হযাাঁ,

যবদ

মস

তার িক্ষ মর্লক দাম িলল এিং বিলক্রতা মস দালম বিবক্র না কলর,
তারির মস (মক্রতা) চলল যায় এিং িাবক মূ লয বনলয় আলস, অতোঃির
চুবক্ত সম্পন্ন হয় এিং এর িলর তা গ্রহর্ কলর, তাহলল এটা তিধ
হলি; কারর্, (এখালন) মূ লয উিবস্থত করার িলরই চুবক্ত সম্পন্ন
হলয়লছ।
***
অষ্টাদশ প্রশ্ন:
মূ লয গ্রহর্ করার িূ লিণ স্বর্ণ মির মকলর মদয়ার বিধান কী হলি— যখন
মস বনকটতম মকউ হওয়ার কারলর্ আত্মীয়তার সম্পকণ বছন্ন হওয়ার
আশঙ্কায় এরূি কলর, অর্চ তার িূ র্ণ আস্থা আলছ ময, মস অবচলরই
তার মূ লয িবরলশাধ কলর বদলি, যবদও বকছু সময় বিলম্ব হলি?
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উত্তর:
মতামার সাধারর্ বনয়ম মজলন রাখা আিশযক ময, িুরািুবর মূ লয গ্রহর্
করা িযতীত মু ার বিবনমলয় স্বর্ণ বিক্রয় করা কখনও তিধ হলি না,
এ মক্ষলে বনকটতম ও দূ রতম সম্পলকণর মালে মকালনা িার্ণকয মনই;
মকননা, আল্লাহর দীন এ িযািালর কারও িক্ষিাবতত্ব কলর না। আর
যখন আল্লাহ তা‘আলার আনু গতয করার কারলর্ মকালনা বনকটতম
িযবক্ত ক্ষুব্ধ হয়, তাহলল মস ক্ষুব্ধ হউক; মকননা, মস জাবলম, অিরাধী
িািী, ময নাবক মতামার কালছ আিদার কলর ময, তুবম আল্লাহর
অিাধযতায় জবড়লয় যাও। আর িাস্তলি তুবম মুক্ত হলয় বগলয়ছ, যখন
তুবম তালক মতামার সালর্ হারাম িা অবিধ মলনলদন করলত বনলষধ
কলর বদলয়ছ; সু তরাং মস যখন এ কারলর্ মতামার প্রবত ক্ষুব্ধ হলি,
তখন মস হলি িািী, মতামার উির তার িালির বকছু ই িতণালি না।
***
ঊনবিংশ প্রশ্ন:
এর বিধান কী হলি— মক্রতা কতৃণক িরামশণ করার উলেলশয মনয়া
স্বলর্ণর বিিরীলত মকালনা িযিসায়ী (মক্রতা মর্লক) স্বর্ণ গ্রহর্ করল;
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আর িযিসায়ীর কাছ মর্লক মক্রতা যা গ্রহর্ কলরলছ মক্রতা কতৃণক তা
মফরত মদয়া িযণন্ত িযিসায় এ স্বর্ণবট িন্ধক বহলসলি গ্রহর্ কলরলছ,
অর্চ এটা বনবশ্চত জানা কর্া ময, মক্রতা কতৃণক গৃহীত স্বর্ণ ও
িযিসায়ী কতৃণক িন্ধক বহলসলি গৃহীত স্বলর্ণর মালে ওজলনর মক্ষলে
তারতময রলয়লছ?
উত্তর:
এলত মকালনা সমসযা মনই; মকননা মস তা তার বনকট বিবক্র কলরবন;
মস মতা শুধু িলললছ: এ স্বর্ণটা আিনার কালছ িন্ধক বহলসলি রাখুন,
আর আবম (আিনার মদওয়া স্বর্ণ বনলয়) যাি এিং তার বিষলয়
িরামশণ করি, অতোঃির আবম আিনার বনকট বফলর আসি এিং
আমরা নতুন কলর ক্রয়-বিক্রয় করি; অতোঃির যখন আমরা উিলয়
মিচালকনার কাজ মশষ করি, তখন মক্রতা বিলক্রতালক িুরািুবর মূ লয
িবরলশাধ কলর বদলি এিং মক্রতা তা গ্রহর্ কলর বনলি, যা মস
বিলক্রতার কালছ িন্ধক বহলসলি বদলয়বছল।
***
বিংশ প্রশ্ন:
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মকালনা িযবক্ত এক টুকরা স্বর্ণ দু ইশত বদনার মূ ললয ক্রয় করল এিং
স্বলর্ণর দাম কলয়ক গুর্ িৃ বদ্ধ হওয়া িযণন্ত সময় ধলর তা সংরক্ষর্
করল, অতোঃির তা বতন হাজার বদনালরর বিবনমলয় বিবক্র করল—
সু তরাং এ ধরলনর িৃ বদ্ধর বিধান কী হলি?
উত্তর:
এই ধরলনর িৃ বদ্ধলত মকান প্রকার সমসযা িা অসু বিধা মনই; আর
মুসবলমগর্ মতা তালদর ক্রয় ও বিক্রলয়র মক্ষলে সিণদা এরূি কলরই
র্ালক, তারা ির্য িয ক্রয় কলর এিং মূ লয িৃ বদ্ধর জনয অলিক্ষা কলর;
আিার কখনও কখনও তারা বনলজলদর িযিহালরর জনয ির্যসামগ্রী
ক্রয় কলর, অতোঃির যখন তার দাম অবধক হালর িৃ বদ্ধ িায় এিং তা
বিক্রলয়র সু লযাগ মিলয় যায়, তখন তারা তা বিবক্র কলর মদয়, যবদও
ইবতিূ লিণ তা বিবক্র করার মকালনা িবরকিনা তালদর বছল না।
আর তাৎিযণিূর্ণ বিষয় হল, মূ লয িৃ বদ্ধ যখন িাজালরর অনু গামী, তখন
তালত মকালনা ধরলনর অসু বিধা মনই, যবদও িৃ বদ্ধর িবরমার্টা অলনক
গুর্ মিবশ হলয় যায়। বকন্তু যবদ িৃ বদ্ধর বিষয়বট একবট স্বলর্ণর বিবনমলয়
অির আলরকবট স্বলর্ণর মক্ষলে হয় এিং অির স্বলর্ণর মিলায়
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অবতবরক্ত গ্রহর্ করা হত, তাহলল তা হারাম হলি। কারর্, স্বলর্ণর
বিবনমলয় স্বলর্ণর ক্রয়-বিক্রয় ওজলন সমান সমান এিং নগদ নগদ না
হলল তিধ হলি না, যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
মর্লক িবর্ণত হাবদস দ্বারা সািযস্ত। সু তরাং তুবম যখন স্বর্ণলক স্বলর্ণর
বিবনমলয় বিবক্র করলি, যবদও তা মালনর বদক মর্লক বিন্ন রকম
(অর্ণাৎ একবট অিরবটর মচলয় উৎকৃষ্ট), তখন মস ক্রয়-বিক্রয় তিধ
হলি না, যতক্ষর্ তা ওজলন সমান সমান এিং হালত হালত িা নগদ
নগদ না হলি। অতএি, তুবম যবদ ১৮ মকলরলটর দু ই বমসকাল স্বর্ণ
২৪ মকলরলটর মদড় বমসকাল স্বলর্ণর বিবনমলয় গ্রহর্ কর, তাহলল তা
হারাম ও অবিধ হলি; মকননা, এ মক্ষলে সমিবরমার্ হওয়া
আিশযক; আর তুবম যবদ দু ই বমসকাল স্বলর্ণর বিবনমলয় দু ই বমসকাল
স্বর্ণ গ্রহর্ কর, বকন্তু দু ’বটর ময মকালনা একবট গ্রহলর্ বিলম্ব িা িাবক
কর, তাহলল এ ক্রয়-বিক্রয়ও তিধ হলি না; মকননা, চুবক্ত সম্পাদলনর
মাজবললসই মলনলদন সম্পন্ন হওয়া জরুবর। আর একই বিধান
প্রলযাজয হলি প্রচবলত কাগবজ মু ার বিবনমলয় স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রলয়র
মক্ষলে (অর্ণাৎ বিবনময় নগদ নগদ হলত হলি)। সু তরাং মানু ষ যখন
মকালনা িযিসায়ী অর্িা স্বর্ণকালরর বনকট মর্লক কাগবজ মু ার
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বিবনমলয় স্বর্ণ ক্রয় কলর, তখন তার জনয বিলক্রতালক িুরা মূ লয
িবরলশাধ না কলর তার বনকট মর্লক বিছি ন্ন হওয়া তিধ নয়; মকননা,
এসি কাগবজ মু া মরৌলিযর মু ার মতই; আর মরৌলিযর বিবনমলয় স্বর্ণ
ক্রয়-বিক্রলয়র মক্ষলে চুবক্ত সম্পাদলনর মাজবললস বিবছি ন্ন হওয়ার
িূ লিণ িারস্পবরক মলনলদন সম্পন্ন করা আিশযক; মকননা, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললন:
ََْ ُ َ ُ َ َْ
َ ًَ َ َ َ ُْ
َ ْ َََ ْ َ
 ( رواه. » « إِذا اختلفت ه ِذه ِ األصناف فبِيعوا كيف ِشئت ْم إِذا َكن يدا بِي ٍد
. ) مسلم
“এই জাতীয়

িযগুললা যখন এক জাতীয় না হলয় বিন্ন রকলমর

হলি, তখন মতামরা মযিালি খুবশ বিক্রয় করলত িারলি, যবদ তা
হালত হালত তর্া নগদ নগদ হয়।”22
***

মুসবলম, অধযায়: িাগান িগণাচাষ িা িাবন বসঞ্চন ) ( كتاب املساقاة, িবরলছি দ:
َْ
ْ باب ه
মলনলদন ও মরৌলিযর বিবনমলয় স্বলর্ণর নগদ বিক্রয় প্রসলে ( ِالَّص ِف َوبيع
ْ
َ ه
ً َْ
ب بِال َو ِر ِق نقدا
ِ )اذله, হাবদস নং- ৪১৪৭, ইমাম মুসবলম র. ‘উিাদা ইিন সালমত
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্লক হাবদসবট ির্ণনা কলরলছন।
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একবিংশ প্রশ্ন:
িুরুলষর িবরধালনর জনয ততবর করা স্বলর্ণর বিলশষ আংবট বিক্রলয়র
বিধান কী হলি, যখন িযিসায়ী বনবশ্চত ময, মক্রতা অবচলরই তা
িবরধান করলি?
উত্তর:
িুরুলষর জনয ততবর করা স্বলর্ণর আংবট বিক্রয় করা হারাম, যখন
বিলক্রতা জানলত িারলি ময, মক্রতা অবচলরই তা িবরধান করলি
অর্িা তার প্রিল ধারর্া মলত মস তা িবরধান করার সম্ভািনা
র্াকলি; কারর্, এ উম্মলতর িুরুষ িযবক্তলদর উির স্বর্ণ িযিহার করা
হারাম; সু তরাং মস যখন তা এমন িযবক্তর বনকট বিক্রয় করলি, যার
িযািালর মস জালন অর্িা তার প্রিল ধারর্া হয় ময, মস তা িবরধান
করলি, তখন মস অনযায় কালজ সহলযাবগতা করল; অর্চ আল্লাহ
তা‘আলা অনযায় ও সীমালং লনর কালজ সহলযাবগতা করলত বনলষধ
কলরলছন; আল্লাহ তা‘আলা িললন:
ُ
ُ
]٨ :ب وٱ ذتلقوى ول تعاونوا لَع ٱ ِلث ِم وٱل ُعدو ِن ﴾ [املائدة
ِ ِ ﴿ۘ وتعاونوا لَع ٱل
48

“আর মনককাজ ও তাক্ওয়ায় মতামরা িরস্পর সাহাযয করলি এিং
িাি ও সীমালং লন এলক অলনযর সাহাযয করলি না।”

আর িুরুষ

িযবক্তলদর িবরধালনর জনয স্বর্ণকার কতৃণক স্বলর্ণর আংবট ততবর করা
তিধ নয়।
***
দ্বাবিংশ প্রশ্ন:
িুরুষলদর জনয স্বর্ণ িবরধান করা বনবষদ্ধকরলর্র কারর্বট কী?
মকননা, আমরা জাবন ময, দীন ইসলাম মুসবলম িযবক্তর উির শুধু
ঐসি িস্তুই হারাম কলর, যালত তার জনয ক্ষবতকারক বদক রলয়লছ—
সু তরাং স্বলর্ণর ততবর অলংকার িবরধান করার মলধয িুরুষলদর জনয
কী ক্ষবত রলয়লছ?
উত্তর:

সূ রা আল-মাবয়দা, আয়াত: ২
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মহ প্রশ্নকতণা! আিবন মজলন রাখুন এিং যারা এ মপ্রাগ্রাম

িা

অনু ষ্ঠান শুনলছন তারা সকললই মজলন রাখলিন ময, প্রলতযক মুবমলনর
জনয শরী‘য়লতর বিবধবিধালনর মক্ষলে অনযতম প্রধান কারর্ হল
আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর রসূ ললর িার্ী িা িক্তিয; মকননা, আল্লাহ
তা‘আলা িলললছন:
ُ
َُكون ل ُه ُم ٱلي
ُ ﴿ وما َكن ل ُِمؤمِن ول ُمؤمِنة إذا قض ٱ ذ
ُ ُ ّلل ور ُس
ول يۥ أم ًرا أن ي
ِ
ِ
]٣٢ :مِن أم ِرهِم ﴾ [االحزاب
“আর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল মকান বিষলয়র ফয়সালা বদলল মকান
মুবমন িুরুষ বকংিা মুবমন নারীর জনয মস বিষলয় তালদর মকান (বিন্ন
বসদ্ধালন্তর) ইখবতয়ার সংগত নয়।”
সু তরাং ময মকউ আমালদরলক মকালনা িস্তু ওয়াবজিকরর্ অর্িা
বনবষদ্ধকরলর্র িযািালর আল-কুরআন ও আস-সু ন্নাহ’র বহকমত ও
এই প্রশ্নবট " ( " نور ىلع ادلربিলর্র আললা) নামক মপ্রাগ্রাম মর্লক মনওয়া
হলয়লছ।
সূ রা আল-আহযাি, আয়াত: ৩৬
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তাৎিযণ সম্পলকণ বজজ্ঞাসা করলি, তার উত্তলর আমরা িলি: এ
িযািালর অনযতম প্রধান কারর্ হল আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর রসূ ললর
িার্ী িা িক্তিয; আর এ কারর্বটই প্রলতযক মুবমলনর জনয যলর্ষ্ট;
আর এ জনযই যখন আলয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহালক বজলজ্ঞস করা
হল, ঋতুিতণী নারীর বক অিস্থা— মস সাওলমর কাযা আদায় করলি,
অর্চ সালালতর কাযা আদায় করলি না? তখন জিালি বতবন িললন:
َ ه
َ َ َ ُْ َ
َ َ َ َُْ َ َ َُ ُ َ َ
ه
 ( متفق. » ِ « َكن ي ِصيبنا ذل ِك فنؤم ُر بِقضاءِ الص ْو ِم َوال نؤم ُر بِقضاءِ الصالة
. ) عليه
“আমরা এ িবরবস্থবতর বশকার হলয়বছলাম; তখন আমালদরলক
সাওলমর কাযা আদায় করার বনলদণশ মদওয়া হলয়লছ; সালালতর কাযা
আদায় করার বনলদণশ মদয়া হয়বন।”26 মকননা, আল্লাহর বকতাি
অর্িা তাাঁর রাসূ ললর সু ন্নাহ’র অন্তিুণক্ত ‘নস’ তর্া িক্তিয প্রলতযক
মুবমলনর জনয শরী‘য়ত সািযস্ত হওয়ার আিশযকীয় ‘ইল্লাত িা কারর্;
বকন্তু জনগর্ কতৃণক আল্লাহর বিধানসমূ লহর বহকমত ও তাৎিযণ
অনু সন্ধান করাটা মদালষর নয়; কারর্, এটা তার আস্থা ও বিশ্বাস

িু খারী ও মুসবলম (হাবদস নং- ৭৮৯)।
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িাবড়লয় মদয়, তাছাড়া এটা ইসলামী শরী‘য়লতর মযণাদা ির্ণনা কলর,
মযলহতু বিবধবিধানসমূ হ তার মহতু িা মযৌবক্তকতার সালর্ সংযু ক্ত;
আর তাছাড়া এর দ্বারা বকয়ালসর মক্ষে ততবর হয়, যখন শরী‘য়লতর
িক্তিয দ্বারা বনধণাবরত এ বিধানবটর ‘ইল্লত িা কারর্ অির মকালনা
বিষলয়র মলধয বিদযমান র্ালক, যার িযািালর শরী‘য়লতর মকালনা ‘নস’
িা স্পষ্ট িক্তিয মনই। সু তরাং শর‘য়ী বহকমত ও তাৎিযণ সম্পলকণ
জানার এ বতনবট উিকাবরতা রলয়লছ।
এগুললার ির িাইলয়র প্রলশ্নর জিালি আমরা িললত চাই ময, নিী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িক্ষ মর্লক স্বর্ণ িবরধান করা
বনবষদ্ধ হওয়ার বিষয়বট সািযস্ত হলয়লছ িুরুষলদর জনয, নারীলদর জনয
নয়; আর এর কারর্ হল, স্বর্ণ হল সিলচলয় উৎকৃষ্ট মালনর িস্তু, যার
দ্বারা মানু ষ সু সবজ্জত হয় এিং সু ন্দর রূি ধারর্ কলর; সু তরাং এটা
হল মসৌন্দযণ ও অলঙ্কার; আর িুরুলষর উলেশয এসি বিষয় নয়,
অর্ণাৎ মসই িুরুষ (িবরিূ র্ণ) মানু ষ নয়, ময অলনযর দ্বারা িবরিূ র্ণতা
অজণন কলর, িরং িুরুষ মসই, ময বনলজই স্বয়ংসম্পূ র্ণ; মকননা, তার
মলধয িুরুষত্ব আলছ; তাছাড়া অির িযবক্তলক তার প্রবত আকৃষ্ট করার
জনয সু ন্দর সাজ গ্রহর্ করা িুরুলষর মকালনা প্রলয়াজন মনই; তলি
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নারীর বিষয়বট তার বিিরীত; মকননা, নারী অসম্পূ র্ণ, তার মসৌন্দলযণর
িবরিূ র্ণতা বিধালনর প্রলয়াজন রলয়লছ; তাছাড়া সলিণাচ্চ মালনর
অলঙ্কার দ্বারা তার মসৌন্দযণ িৃ বদ্ধর প্রলয়াজন রলয়লছ, এমনবক তার ও
তার স্বামীর মালে িন্ধুত্ব ও

বনষ্ঠতার জনয এ ধরলনর সু সবজ্জত

হওয়ার বিষয়বট দাবি কলর; সু তরাং এ কারলর্ই নারীর জনয স্বলর্ণর
অলঙ্কার িবরধান করার বিষয়বট তিধ কলর মদওয়া হলয়লছ, িুরুলষর
জনয নয়; আল্লাহ তা‘আলা নারীর গুর্ িা তিবশষ্টয ির্ণনা প্রসলে
িললন:
ُ ام غ
ِ ﴿ أو من يُن ذش ُؤا ِف ٱل ِليةِ و ُهو ِف ٱلِص
]٠٢ : ﴾ [الزخرف١٨ ي ُمبِي
“আর ময অলঙ্কালর লাবলত-িাবলত হয় এিং মস বিতকণকালল স্পষ্ট
িক্তলিয অসমর্ণ, মস বক? (আল্লাহর জনয সািযস্ত হলি?)।”

আর

এরই মাধযলম িুরুষলদর উির স্বর্ণ িবরধান করা বনবষদ্ধকরলর্র
মধযকার শর‘য়ী বহকমত ও তাৎিযণ স্পষ্ট হলয় যায়। তাই এ প্রসলে
আবম আিনালদর মলনালযাগ আকষণর্ করবছ ঐসি িুরুষলদর নবসহত
করার জনয, যারা স্বলর্ণর অলঙ্কার িবরধান কলর বিির্গামী হলয়লছ;
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মকননা, তারা এর দ্বারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লালমর অিাধয হলয় মগলছ এিং তারা বনলজলদরলক নারীলদর
সালর্ সম্পৃ ক্ত কলরলছ; আর তারা অলঙ্কার বহলসলি িবরধালনর জনয
আগুলনর জ্বলন্ত অোর তালদর হালত তুলল বনলয়লছ, যা নিী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মর্লক প্রমাবর্ত। সু তরাং তালদর জনয জরুবর
হল আল্লাহ সু িহানাহু ওয়া তা‘আলা’র বনকট তাওিা করা; আর যবদ
তারা শরী‘য়লতর সীমালরখার মলধয মর্লক মরৌলিযর অলঙ্কার িবরধান
করলত চায়, তাহলল এলত মকালনা অসু বিধা মনই; অনু রূিিালি স্বর্ণ
িযতীত অনযানয খবনজ িদার্ণ মর্লক ততবর আংবট িবরধান করলতও
তালদর জনয মদালষর বকছু হলি না, যবদ তা অিচয় িা বফতনার
িযণালয় না মিৌঁছায়।
***
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