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মু‘আমালা বা হালাল রিরিক
মু‘আমালা িোিে হওয়া এো পুরুনষি জেযও কতজবয, মরহলাি জেযও ্েজাৎ
রিরিক ও সব িকম শলেনদে হালাল হওয়া। িত শকো-কাো, বযবসা-বারণজয িা
আনে সব মু‘আমালানতি মনধয দার ল। এক কোয় আমিা বরল, হালাল রিরিক।
এই হালাল রিরিনকি বযাপানি তৎপি ও সাবধাে হওয়া স্বামীি শিমে জরুিী,
স্ত্রীিও শতমে জরুিী। এো বলনত পািনব ো শি, স্বামী শকানেনক আনে, শসো
রক আরম বলনত পারি? এমেও হনত পানি শি, স্বামী মাসআলাই জানে ো বা
স্ত্রীনক এমে োকা রদনয়নে, িা তাি জেয হালাল েয়। দিকাি হয় তাি কাে
শেনক রজজ্ঞাস কনি রেনত হনব। কািণ, শস হালাল তিীকায় উপাজজে কিনে, ো
হািাম তিীকায়, তাি তাহকীক প্রনয়াজে। শকাে হািাম রিরিক দ্বািা শি িক্তশ াশত হনব, এই িক্ত-শ াশত জান্নানত প্রনবশ কিনত পািনব ো। কানজই
স্বামীি রিরিক িানত হালাল আনস, এই রদনক স্ত্রীি শ য়াল িা নত হনব এবাং
স্বামীনক বনল রদনব, বিদাি! আপরে ক নো হািাম রিরিনকি রদনক িানবে ো।
আমিা শিোনবই শহাক, জাউ-রুরে শ নয় োকনত িাজী আরে, শেেঁিা ফাো কাপি
পনি োকনত িাজী আরে, রকন্তু হািাম োনব পয়সা এনে আমানদিনক শপােপানে
িা াি প্রনয়াজে শেই। ্নেক মা-শবাে শবানে ো। তািা স্বামীনক এত বাধয
কনি, এত চাপ সৃরি কনি শি, ্বনশনষ স্বামী রেরুপায় হনয় হািাম োনব োকা
শজা ানিি পন্থা শ ােঁনজ। ি ে শস শদন হালাল রিরিক দ্বািা জীবে বাসো পূিণ
কিা িানে ো, ত ে শস োজানয়ি তিীকায় পয়সা কামানো শুরু কনি।
বিদাি! এো একো হক। স্ত্রীি শি সকল হক বা কতজবয আনে স্বামীি বযাপানি,
তা ইসলামী রববাহ রকতানব বণজো কিা হনয়নে, তাি মনধয এোও একো শি,
স্বামীি প্ররত চাপ সৃরি কিা শকাে স্ত্রীি জেয জানয়ি শেই। স্বামীি শকাে মাল তাি
্েুমরত োিা বযয় কিাও স্ত্রীি জেয জানয়ি শেই। এোনব রিরিক শিে হালাল
োনক, তাি প্ররত শবশী শ য়াল িা নত হনব। এ বযাপানি স্বামীনকও সহনিার তা
কিনত হনব- িানত শস আর িাতনক বিবাদ কনি দুরেয়াি আনয়নশি রদনক ো
িায়।
জীরবকা উপাজজনেি ববধ পন্থা
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ُ
ْ
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اط ِلوتدلوابِها ِإلىالحك ِاملِتأكلواف ِريقا ِمنأمو ِال
ِ وَلتأكلواأموالكمبينكمبِالب
َ ْ ْ َ
ْ
َمت َ ْعل َ ُمون
ُ
ْ م َوأنت
ِ اْلث
ِ ِالن ِاسب
আয়ানতি তিজমা: “শতামিা ্েযায়োনব ্ববধ পন্থায় এনক ্পনিি ধেসম্পদ গ্রাস কনিা ো এবাং জে নণি সম্পনদি রকয়দাংশ শজনে বুনে বারতল
পন্থায় আত্মসাৎ কিাি উনেনশয শাসকনদি হানত তুনল রদও ো।” (বাকািা-১৮৮)
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শানে েুিল
ূ : রপ্রয়েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম এি িুন দুই বযরক্তি
মনধয একরে জরম রেনয় রববাদ হয়। পরিনশনষ তািা এি মীমাাংসাি জেয রপ্রয়েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম এি দিবানি উপরাত হয়। তানদি মনধয বাদী
পনেি শকাে সােী রেল ো। ফনল শিয়ী রবধাে ্েুিায়ী েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়া সাল্লাম রববাদী পেনক আল্লাহি োনম শপে কিনত বলনলে
(্েজাৎ রববাদী বলনব, আরম আল্লাহি োনম শপে কিরে শি, এই েূরম আমাি
মারলকাো, বাদী পে এি মারলক েয়) তাি শপনেি পূনবজই মহােবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়া সাল্লাম পরবে কুিআনেি একরে আয়াত শুরেনয় রদনলে, িাি
মমজােজ হনে এই, “িািা আল্লাহি োনম রমেযা ্ঙ্গীকাি কনি শপে কিাি
মাধযনম পারেজব সামােয বস্তু ক্রয় কনি, তানদি পরিণরত হনলা আর িানত তানদি
শেকীি শকােই ্াংশ শেই, আল্লাহ পাক তানদি সানে কোও বলনবে ো এবাং
তানদি রদনক িহমনতি দৃরি রেনেপ কিনবে ো। আি তানদিনক গুোহ শেনকও
পরবে কিনবে ো। এবাং তানদি জেয ্নপেমাণ োকনব, েয়াবহ করিে
আিাব”। (সূিা আনল ইমিাে-৭৭)
এই েয়াংকি রবধাে সম্বরলত আয়াত কণজন াচি হওয়ানতই শস রববাদী রমেযা
শপে কিা হনত রবিত োকল। এিপি রপ্রয়েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম
বাদীপেনক জরম হস্তান্তি কিনলে।
রপ্রয় েবী াইব বা ্দৃশয রবষনয় জােনতে ো
উক্ত আয়াত শেনক শিসব রবষয় প্রমারণত হয় তন্মনধয সবনচনয় গুরুত্বপূণজ রবষয়
হনে এই শি, রপ্রয়েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম াইব জােনতে ো।
আল্লাহ তা‘আলাি পে শেনক জাোনো বযরতনিনক ্দৃনশযি শকাে রবষয় সম্পনকজ
তােঁি ইলম রেল ো। এো একমাে মহাে আল্লাহ পানকি একক ববরশিয। শুধু
উক্ত আয়ানতই েয়, বিাং বহু সাং যক আয়াত ও হাদীস দ্বািা এ রবষয়রে
প্রমারণত। তাোিা রপ্রয়েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম-এি মুবািক
জীবনেি শত-সহস্র ঘেোও এি জ্বলন্ত প্রমাণ বহে কনি। সকল সাহাবানয়
শকিাম, তানবঈে, তানব-তানবঈে আইম্মানয় মুজতারহদীে এ বযাপানি একমত
শপাষণ কনিনেে শি, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম রেজস্ব োনব শকাে
াইব জােনতে ো। তনব ানয়নবি ্নেক বি আল্লাহ তা‘আলা তেঁনক জারেনয়
রদনয়রেনলে। আি আল্লাহ তা‘আলা জারেনয় শদয়াি পি তা আি রেজ শেনক
াইব জাো হয় ো। িািা এনত রদ্বমত শপাষণ কনি তানদি ঈমাে েরতগ্রস্ত হনব।
আি েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম াইব জােনতে ো বনলই রতরে রেজ
শেনক উনল্লর ত রবষনয়ি শকাে ফয়সালা রদনত পািনলে ো। বিাং শিয়ী রবধাে
্েুিায়ীই ফয়সালা রদনলে। িরদ রতরে াইব জােনতে, তাহনল উেয় পনেি
শি সতযবাদী তানকই রেরদ্বজধায় উক্ত জরম রদনয় রদনতে, আি ্পি পেনক
রমেযাবাদী সাবযস্ত কনি শারস্ত রদনতে। সাহাবানয় শকিানমি রবশ্বাসও এো রেল
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শি, রতরে াইব জােনতে ো। ্েযোয় তােঁিা রপ্রয়েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া
সাল্লাম এি রেকে শিয়ী ফয়সালাি জেয আসনতে ো এবাং াইবী ইলম দ্বািা
মূল মারলকনক সম্পদ হস্তান্তি কিাি সুপারিশ কিনতে। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়া সাল্লাম ি ে াইব জােনতে ো, তাহনল ্েয শকাে পীি-বুিনু িজ বা
জ্বীেনদি াইব জাোি প্রশ্নই উনি ো। শকউ দাবী কিনল শস রমেুযক হনব। আি
শকউ রবশ্বাস কিনল তাি ঈমাে েি হনব।
তাফসীিঃ উক্ত আয়ানত মহাে আল্লাহপাক বান্দানদিনক ্ববধ ও বারতল পন্থায়
ধে-সম্পদ উপাজজে কনি শো কিনত কনিািোনব রেনষধ কনিনেে। িরদ শকউ
এ ্লঙ্ঘেীয় রবধােনক ্মােয কনি, তাি পরিণরত রক হনব শসোিও রববিণ
রদনয়নেে। এ আয়ানতি পূনবজ িমািানেি শিািাি আনলাচো চলরেল,উেয়
আয়ানতি মনধয সমঞ্জসয হনলাঃ
(১) িরদ শকউ এ ্রেলাষ িান শি, তাি বহু কনিি শিািা, ইফতাি, সাহিী,
তািাবীহ ইতযারদ সবই মহাে আল্লাহ পানকি দিবানি কবূল শহাক, তাহনল তাি
জেয জরুিী হনলা হািাম ও ্ববধ পন্থায় মাল উপাজজে শেনক রবিত োকা এবাং
শিািাি মানস হালাল মাল েেণ কিা। শকেো, হািাম রিরিক েেণ কিনল
ইবাদতই কবূল হয় ো।
পরবে িমিানে রশো
(২) িমািাে মানস সীরমত রকেু বস্তুনক সামরয়নকি তনি বান্দাি জেয হািাম
শঘাষণা কিা হনয়নে। শিমে াো-রপো, স্ত্রী-সহবাস ইতযারদ। এসবই মূলতঃ
হালাল, রকন্তু িমািাে মানসি রদনেি শবলা এসবই হািাম। ্েজাৎ মুরমেনদি
উপি সীরমত কনয়করে বস্তুনক েরণনকি জেয হািাম কনি রদনয় এই রশোই
গ্রহণ কিনত বনলনেে শি, িমািানেি পি সবজদাি জেয হািাম বস্তু শেনক
াায়ীোনব রবিত োকনব। এোই পরবে িমািানেি রশো।
আয়াতদ্বনয়ি সম্পকজঃ বাস্তরবক পনেই উেয় আয়ানতি মনধয িনয়নে েীি
সম্পকজ। একরে আনিকরে ্রবনেদয ্নঙ্গি মত। শুধু রক তাই? হািাম ও ্ববধ
মাল শেনক শবেঁনচ োকা মহাে আল্লাহি ্লঙ্ঘেীয় রবধােও বনে। উক্ত
আয়াতরেনত আল্লাহ পাক ্পি োই এি সম্পদনক শতামানদি মাল বনল উনল্ল
কনিনেে, ্েচ বারহযক দৃরিনত ্পনিি সম্পদ বলা িুরক্ত সাং ত রেল।
মুফাসরসি ণ এি রহকমত উনল্ল কনিে শি, এি দ্বািা উনেশয হনলা শহ
ঈমােদাি ণ! শতামিা ্পনিি সম্পদনক রেনজি সম্পনদি মতই মনে কি।
শকেো, তানতা শতামাি ্পি এক মুসলমাে োইনয়িই। শিমরেোনব শতামিা
রেনজি সম্পদনক ্তযারধক গুরুনত্বি সানে শহফািত কনি োনকা, শকােক্রনমই
তা েি হনত দাও ো, শতামাি সম্পদ ্েয শকউ ্ববধোনব উপনো কিনল
শতামিা কি লান , শতমরেোনব ্পনিি সম্পদনকও ্তযারধক গুরুনত্বি সানে
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শহফািত কিনব, তানক শকােোনবই শতামাি সামনে রবেি হনত রদনব ো।
শকেো, শসও শতা শতামাি একজে মুসলমাে োই। ্েয শকউ তাি সম্পদ
্েযায়োনব শো কিনল শতামাি মত তািও শতা কি লা নব। সুতিাাং ্েয
োইনয়ি সম্পদ তুরম ্ববধ পন্থায় শো কিনত শিনয়া ো। তাোিা ্পি
োইনয়ি ধে-সম্পদ েরত কিা, আত্মসাৎ কিা, রেনজি ধে-সম্পদ েি কিাি
মতই। সুতিাাং তুরম ্নেযি সম্পদ শধােঁকা বা ফােঁরক রদনয় আত্মসাত কিনল
একো রবশ্বাস কনি োও শি, েরবষযনত শতামাি শেনকও ্েয শকউ ঐ পরিমাণ
বা তাি শচনয় শবশী োকা ্ববধোনব উসূল কিনত পানি বা ্সু -রবসুন ঐ
োকা ্নহতুক িচ হনয় িানবই। আি ্শারন্ত শতা বৃরি শপনতই োকনব। আজ
িরদ তুরম মানল শেজাল রমরিত কনি রবরক্র কি, তনব শজনে িান া, ্েয
একরদে শতামানক রদনয় আল্লাহ পাক শেজাল বস্তু রিদ কিানবে। তুরম
শক্রতানক িকানল ্েয শপশায় রেনয়ারজত বযরক্তিা শতামানক িকানবই। এোই
পৃরেবীি রচিাচরিত রেয়ম। তুরম কাউনক েরত কনিা ো, আল্লাহ পাক শতামাি
েরত কিনবে ো।
হালাল পন্থায় জীরবকা উপাজজে কিা
উনল্ল য, মােব জীবনেি গুরুত্বপূণজ একরে কাজ হনলা জীরবকা উপাজজে কিা।
কািণ, মােুষনক এ ধিাধানম প্রানণ শবেঁনচ োকনত হনল তাি জীরবকা উপাজজে
কিা ্পরিহািজ। এ জেয িাি হালাল রিরিনকি বযবাা োই, তাি জেয ফিি
ইবাদনতি পি হালাল রিরিনকি জেয শচিা-তদরবি কিা ফিি। আল্লাহপাক এ
েূ-পৃনে জীরবকা উপাজজনেি রবরেন্ন পিরত শিন নেে। তন্মনধয প্রধােত রতেরে
পিরত িনয়নে। কৃরষ, চাকুিী ও বযবসা। এি প্রনতযকরেি বযাপানি ইসলামী
রবধাে িনয়নে এবাং এ সম্পনকজ রফকানহি রকতানব রবশদ আনলাচো কিা
হনয়নে। জীরবকা উপাজজনেি জেয শকাে পিরত রকোনব ্বলম্বে কিনত হনব,
শকাে পন্থায় তা কিনল হালাল হনব, শকাে পন্থা ্বলম্বে কিনল হািাম বা
্ববধ হনব, এি প্রনতযনকি জেয তাি জীরবকা ্জজনেি লাইনে মাসআলা শজনে
শেয়া ফিি এবাং এো ইসলানমি শমৌরলক পােঁচ রবষয় এি একরে, িো ঈমাে,
ইবাদত, হালাল রিরিক, বান্দাি হক, আত্মশুরি, এি ্েযতম একরে রবষয়।
কািণ, রিরিক, হািাম বনল ্েযােয ইবাদত কবূল হয় ো। বযবসা বারণজয কনি
্নেজাপাজজে কিনলই তা হালাল হয় ো। বিাং সানে সানে তা ইসলামী শিী‘আত
্েুিায়ীও হনত হনব। শিী‘আনতি রবধাে লঙ্ঘে কনি মােুষ িত কি কনিই
্নেজাপাজজে করুক ো শকে, তা হািাম ও ্ববধ হনব।
চাকুিীি ববধতাি শতজসমূহ
চাকুিী কনি ্েজাৎ িম ও সময় রদনয় ্নেজাপাজজে কিা জানয়ি। রকন্তু এি
ববধতাি জেয রকেু শতজ িনয়নে। শিমে এমে শকাে সাংাায় চাকুিী শেয়া িানব
ো, িাি উনেশযই হল ইসলাম ও মুসলমােনদি মূনলাৎপােে কিা। শিমে,
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ৃিাে রমশোরিনদি শকাে সাংাায় বা তানদি মদদপুি শকাে সাংাায় চাকুিী কিা,
িানদি পিম ও চিম উনেশয হনলা ইসলাম ও মুসলমােনদিনক রেমূল
জ কিা
এবাং তানদিনক ৃিাে, শব-ঈমাে বাোনো। তানদি সাংাায় চাকুিী শেয়া মানে
পিাক্রমশালী মহাে আল্লাহ বা সুদী বযাাংনক বা বীমা ও ইেসুযনিন্স শকাম্পারেনত
চাকুিী কিা জানয়ি শেই, বিাং তা হািাম। তাি উপারজজত ্েজও হািাম ও
্ববধ। শকেো, এনত সুদনক বযাপকোনব প্রসাি কিনত সাহািয কিা হয়।
হাদীস শিীনফ বরণজত আনেَ
لعن رسولاهللصلياهللعليهوسلماكل الريواوموكلهوكاتبهوشاهدهوقالهمسواء
সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুনদি শলে-শদনেি শল ক (নকিােী) এবাং এি উপি
সােযদাতা সবাি উপিই রপ্রয়েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম লা‘েত
কনিনেে, এবাং বনলনেে শি, তািা সবাই গুোনহি রদক রদনয় সমাে পিজানয়ি।
(মুসরলম শিীফ হাঃ ১৫৯৮)
এজনেয চাকুিী শেয়াি পূনবজই মাসআলা শজনে শেয়া উরচৎ। শজনে বুনে ্ববধ
চাকুিী শেয়া মানে আল্লাহ পানকি সানে সিাসরি িুনিি জেয প্রস্তুরত শেয়া। এো
প্রাণ োকনত একজে মুরমনেি জেয করিেকানলও সম্ভব হনত পানি ো এবাং
িািা মাসআলা জাোি পূনবজই সুদী কািবাি বা সুদী বযাাংনক চাকুিী রেনয়
শফনলনেে, তানদি জেয শিী‘আনতি রবধাে হনলা, তািা িাতািারত চাকুিী শেনি
রদনব ো। কািণ, ত ে ্োনবি সম্মু ীে হওয়াি আশঙ্কা আনে এবাং শসনেনে
ঈমানেি উপি েুেঁরক আসনত পানি। বিাং ইরস্ত ফানিি সানে উক্ত চাকুিী কিনত
োকনব এবাং হালাল পন্থায় জীরবকা উপাজজনেি বযবাা হওয়াি সানে সানে
হািাম চাকুিী শেনি রদনব। শমাো কো, হািাম চাকুিীিত ্বাায় শকাে হালাল
পন্থা ্নেষণ কিনত োকনব এবাং মহাে আল্লাহ পানকি রেকে দু‘আ কিনত
োকনব। শতমরেোনব হািাম মাল উৎপাদে বা শবচানকো হয় এমে প্ররতোনেও
চাকুিী রেনব ো। রিউরেি সমনয়ি মনধয ফােঁরক রদনব ো। কানজি রবরেমনয়
কতৃজপে শি শবতে োতা রদনব শসোই হালাল। জেসাধািণ শেনক ব রশশ বা
্েয োনম ্েজ গ্রহণনক হািাম মনে কিনব। প্ররতোনেি কা জ, কলম, াম,
পযাি ইতযারদ িত রজরেস আনে এগুনলাও রেনজি কানজ বযবহাি ্ববধ মনে
কিনব।
ইসলামী বযবসােীরত
শতমরেোনব বযবসা বারণজয কনি ্নেজাপাজজে কিাও ববধ। রকন্তু তাি জেয শতজ
হনলা, শস বযবসা ববধ পন্থায় হনত হনব। শি সকল শেেনক শিী‘আত বারতল ও
হািাম শঘাষণা কনিনে তা শেনক রবিত োকনত হনব। বযবসা বারণজয হালাল
হওয়াি জেয বহু শতজ িনয়নে। তন্মনধয কনয়করে শতজ উনল্ল কিা হল, শক্রতারবনক্রতা উেয় পেই জ্ঞাে সম্পন্ন হনত হনব, সুতিাাং পা ল বা ্বুে রশশুনদি
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ক্রয়-রবক্রয় ববধ েয়। তানদি উেনয়ি আন্তরিক সম্মরতক্রনম ‘প্রস্তাব ও গ্রহণ’
্েুরেত হনত হনব। দ্রবয এবাং মূলয উেয়োই ইসলামী দৃরিনত হালাল হনত হনব।
িরদ দ্রবয শিী‘আনতি দৃরিনত মানল হালাল ো হয় শিমে মৃত জানোয়াি, মদ,
ােঁজা, রহনিাইে, শুকি ইতযারদ তাহনল তা ক্রয়-রবক্রয় জানয়ি শেই।
ক্রয়-রবক্রনয়ি সময় পণয উপরাত ও দৃশযমাে হনত হনব এবাং তা শক্রতাি হানত
হস্তান্তি কিাি উপি রবনক্রতাি েমতা োকনত হনব। পুকুনিি পারেনত মাে
রবরক্র কিা জানয়ি শেই শকেো, রবরক্রয় সময় শসগুনলা দৃশযমাে োনক ো, বিাং
পুকুি শেনক তুনল রবরক্র কিনত হনব। শতমরেোনব এমে বস্তু রবরক্র কিল িা
্নেযি মারলকাোয়, তাও োজানয়ি। শকেো,তা শক্রতাি হানত তুনল রদনত
পািনব ো। হযােঁ িরদ শস বযরক্ত তানক ্েুমরত রদনয় োনক তাহনল জানয়ি হনব।
শতমরেোনব এমে রবনক্রতাি রেকে শেনক দ্রবয ক্রয় কিা িানব ো, িানক প্রেমরবনক্রতাই মাল বুরেনয় শদয়রে বা হস্তান্তি কনিরে। এ ধিনেি শবচা শকোও
জানয়ি েয়। মাল হানত আসাি পূনবজ শবচা রেনষধ। শিী‘আনতি এ রবধাে ো
মাোি কািনণই রবনদশ শেনক আমদােীকৃত মানলি িকুনমন্টরে বাাংলানদনশ
শপৌেঁোি পূনবজই এনকি পি এক এোনব কনয়কজনেি হানত রবরক্র হনয় িায়।
্েচ শকাে রবনক্রতাই শক্রতানক মাল বুরেনয় শদয় ো, এ োনব প্রনতযনক লাে
রেনয় ্নেযি কানে িকুনমনন্টি কা জো রবরক্র কিনত োনক। শশষ পিজন্ত রিরে
মাল ালাস কনি শেে, তাি পূনবজ কনয়কজে লাে কিাি দরুে তাি ক্রয়মূলয
্নেক গুণ শবশী পনি, ত ে শস ্নেক শবশী দানম শবেঁচনত বাধয হয়। িাি
শ সািত জে ণনক রদনত হয়। এোনব জে ণ চিম দ্রবযমূলয ও ্েজবেরতক
সাংকনে পরতত হয়। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম-এি রেনদজশ ্মােয
কিাি কািনণ জারতি উপি এ মুসীবত পরতত হয়। সুতিাাং এমে ক্রয়-রবক্রয়
ইসলাম ববধ কনি োই। তাোিা দ্রনবযি মূলয বৃরিি জনেয মানলি সাপ্লাই বন্ধ
কনি শদয়া, মানপ কম শদয়া, মানল শেজাল শদয়া, শধােঁকা শদয়া, োনলা মাল
শদর নয় মন্দ মাল শদয়া ইতযারদ সবই োজানয়ি ও হািাম। আশিাফুল
মা লূকাতনক কি শদয়াি কািনণ এনত মানল বিকত শতা হনবই ো বিাং ্বেরত
হনত োকনব আি আর িানতি আিাব শতা আনেই। িরদও বাহযত: মাল বৃরি
হনত শদ া িায়।
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শশয়াি ও বতজমাে শশয়াি বাজাি
১. আল্লাহ তা‘আলা ইিশাদ কনিে: (্েজ) শহ ঈমােদাি ণ! শতামিা পরবে বস্তু
সামগ্রী আহাি কনিা, শিগুনলা আরম শতামানদিনক রুিী রহসানব রদনয়রে। (সূিা
বাকািাহ-১৭২)

২. িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম ইিশাদ কনিে: (্েজ) মােুনষি রেকে
এমে এক সময় আসনব ি ে সম্পদ উপাজজনে এ মনমজ শকানো শতায়াক্কা কিনব
ো শি, শস হালাল উপাজজে কিনে, োরক হািাম উপাজজে কিনে। (সহীহ বু ািী হা.
োং ২০৫১)

৩. ্েযে ইিশাদ কনিে: (্েজ) হািাম ানদয লারলত শদহ জান্নানত প্রনবশ
কিনব ো। (বাইহাকী হা. োং ৫৭৫৯)
৪. িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম আনিা ইিশাদ কনিে: (্েজ) হালাল
ও হািানমি রবষয় শতা স্পি। তনব এ দু’শয়ি মানে করতপয় সনন্দহিুক্ত রবষয়
আনে, শিগুনলা সম্পজনক বহু শলাক ্বরহত ো। শি বযরক্ত সনন্দহিুক্ত রবষয়
শেনকও রবিত োনক শস রেজ দ্বীে ও মিজাদাি শহফািত কিনত পানি। আি শি
সনন্দহিুক্ত রবষনয় রলপ্ত হয় শস পিজায়ক্রনম হািানম পরতত হয়। (সহীহ বু ািী
শিীফ হাদীস োং ২০৫১, সহীহ মুসরলম শিীফ হা. োং.১৫৯৯ )

উপনিি আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বািা একো স্পি শি, পিকানল জাহান্নাম শেনক
মুরক্তি জেয রুিী-শিাি াি হালাল হওয়া আবশযক। স্পি হািাম শেনক বােঁচা
শিমে জরুিী শতমরে শি‘ঈ প্রমানণি রেরিনত হািানমি সনন্দহিুক্ত রবষয়
শেনকও রবিত োকা জরুিী।
িািা কুিআে, হাদীস ও পিকাল রবশ্বাস কনি ো দুরেয়াি জীবনে হয়নতা তািা
হািাম বা সনন্দহিুক্ত রুিী-শিাি াি বজজনেি কিেুকু স্বীকাি কিনব ো; রকন্তু
শকানো মুসলমাে েণাায়ী জীবনেি প্রাচুনিজি শলানে রচিাায়ী আর িাতনক
েুেঁরকপূণজ কিনত পানি ো, বিাং ্সীম জীবনেি সু -সাফনলযি লনেয সীরমত
সময়নক পূণজ সাংিনমি মাধযনম ্রতবারহত কিনত সনচি হনব। জীবনেি ্েযােয
শেনেি েযায় আয়-উপাজজনেও হািাম শতা বনেই, সনন্দহিুক্ত রবষয় শেনকও
োকনব রেিাপদ দূিনত্ব। বতজমাে িামাোয় আয়-উপাজজনেি একরে মাধযম হনলা
শশয়াি শবচা-শকো। ্েচ শি‘ঈ দৃরিনকাণ শেনক এনত িনয়নে হািাম ও
োজারয়নিি বযাপক সম্পৃক্ততা িা শেনক বােঁচনত হনল তা জােনত হনব ুব
েীিোনব। আি এজেযই আমানদি রেননাক্ত প্রয়াস।
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শশয়ানিি শি‘ঈ রবনেষণ
বতজমানে শশয়ািসমূনহি িনয়নে রদ্বমু ী সাংরেিতা
(ক) শকাম্পারেি সানে সাংরেিতা ও ( ) শশয়ািবাজাি বা পুেঁরজ বাজানিি সানে
সাংরেিতা।
শকাম্পারে বারষজক শি লেযাাংশ শঘাষণা কনি তা শশয়াি-শহাল্ডানিি একাউনন্ট
জমা হনয় িায়, শতমরে শকাম্পারে িরদ লেযাাংনশি পরিবনতজ শবাোস শশয়াি
প্রদাে কনি তাও শশয়ািধািীি রব.ও শত জমা হয়, রকাংবা িাইে-শশয়াি রেনত
চাইনল শস-ই প্রাধােয পায়। আি েরবষযনত ক নো শকাম্পারে রবলুপ্ত হনল
শশয়াি-শহাল্ডাি ণ শশয়াি ্েুপানত সকল সম্পনদ ্াংশীদাি হয়। এসকল
রবষনয়ি রবনবচোয় প্ররতরে শশয়াি মানে শকাম্পারেি সকল সম্পনদ আেুপারতক
্াংশীদারিত্ব।
পোন্তনি বতজমাে শশয়াি বাজানি শশয়ািসমূহ সাংরেি শকাম্পারে শেনক প্রায়
স্বতন্ত্র। এ ানে শশয়ানিি মূলযায়ে রেন্নোনব হয়। শদনশি আরেজক ্বাা,
িাজবেরতক পরিরারত, গ্রাহকনদি চারহদা বা ্েীহা এসব রবষনয়ি প্রোব
শশয়ানিি শেনে এক িকম, আি শকাম্পারেি শেনে আনিক িকম। শকাম্পারেি
লাে-শলাকসানেি সানে শশয়াি-মূনলযি উোে বা পতনেি শকানো সামঞ্জসয
োনক ো। শশয়ািবাজানি িািা শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় কনি তানদি ্রধকাাংনশি
ধািণায়ও একো োনক ো শি, শস শকাম্পারেি আেুপারতক ্াংনশি ক্রয়-রবক্রয়
কিনে। এ সকল রদক রবনবচো কিনল একো সুস্পি হনয় উনি শি, বতজমাে
শশয়ািবাজানি শশয়ানিি বাস্তবতা হনলা শুধু সারেজরফনকে রকাংবা শশয়াি সাং যা।
এ োিা ্েয রকেু েয়।
শশয়ানিি মূলয:
শশয়ানিি মূলয রতে ধিনেি হনয় োনক
(ক) ানয়ি দি (Face value): ্েজাৎ শশয়ানিি প্রেম রেধজারিত মূলয।
( ) বাজাি দি (Market value): ্েজাৎ শশয়ািবাজানি শি দনি ক্রয়-রবক্রয়
হয়।
( ) বাস্তব দি (Neet Asset value/Break up value): ্েজাৎ শকাম্পারে
রবলুপ্ত হনল প্ররত শশয়াি শহাল্ডাি িা পানব।
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শশয়াি ক্রয়-রবক্রনয়ি শি‘ঈ রবধাে:
(ক) শিীয়তমনত শকানো বস্তুি ক্রয়-রবক্রয় শুি হনত হনল তা মাল তো সম্পদ
হওয়া আবশযক। আি মাল বা সম্পদ বলা হয় িা বযবহািনিা য হয়, এবাং িাি
রেজস্ব মূলয আনে। (রফকহী মাকালাতঃ ১ম ণ্ড, বুহূস ফী কািায়া রফকরহয়যাঃ ১ম ণ্ড)
একো ্েস্বীকািজ শি, শি‘ঈ সাংজ্ঞা মনত শশয়াি-সারেজরফনকে মাল েয়। বিাং
মাল হনলা শকাম্পােীরাত ্েজ-সম্পনদি আেুপারতক ্াংশ। কানজই শশয়াি
শকবল ত েই শবচা-শকোি শিা য হনব, ি ে তা শকাম্পােীরাত ্েজ-সম্পনদি
আেুপারতক ্াংনশি প্ররতরেরধত্ব কিনব। িরদ শকাম্পারেি ্েজ-সম্পনদি সানে
তাি সাংনিা রবরেন্ন হনয় িায়, এবাং তাি মনধয স্বাতন্ত্রয এনস িায় ত ে শি‘ঈ
দৃরিনত তা ক্রয়-রবক্রনয়ি শিা য োকনব ো।
( ) ক্রয়-রবক্রয় সহীহ হওয়াি আনিকো গুরুত্বপূণজ শতজ হনলা হািাম রকাংবা
হািাম িুক্ত ো হওয়া। কানজই শকানো শকাম্পারেি মূল কািবাি িরদ হািাম হয়,
শিমে মদ বা মাদক জাতীয় বস্তুি উৎপাদে বা বযবসা, ্েুরূপ প্রচরলত বযাাংক,
বীমা ইতযারদ, িানদি মূল কািবাি হয় সুনদি উপি ্েজ লরি কিা, এধিনেি
শকাম্পারেি শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় শিীয়তমনত ববধ েয়।
( ) ানয়ি দনিি শচনয় কম-শবরশনত শশয়াি শলে-শদে কিাি শেনে আনিকরে
গুরুত্বপূণজ শতজ হনলা শকাম্পারেি ‘রাি সম্পদ’ (Fixed Assets) োকা। কানজই
শি সকল শকাম্পারে ‘রাি’ পনণযি মারলক হয়রে শসগুনলাি শশয়াি ানয়ি দনিি
শচনয় কম-শবরশনত শলেনদে শিীয়তমনত জারয়ি েয়।
(ঘ) ক্রয়-রবক্রনয়ি শেনে ফেকাবাজী, প্রতািণা ও জুয়ামুক্ত হওয়াও জরুিী।
্েযোয় এি দ্বািা শি আয় হনব তা হালাল হনব ো।
শমােকো, সম্পূণজ হালাল বযবসা-রেেজি, রাি সম্পদ-সমৃি, ফেকাবাজী ও জুয়ামুক্ত শকাম্পারেি শশয়াি ক্রয় কনি ্াংশীদাি হওয়া এবাং পিবতজীনত আেুপারতক
হানি লেযাাংশ গ্রহণ কিা শিী‘আনতি দৃরিনত জারয়ি আনে।
সুদী শলেনদনেি সানে জরিত শকাম্পারেি শশয়াি ক্রনয়ি হুকুম:
আজকাল একশত ো হালাল কািবাি কনি, প্রাসরঙ্গক পিজানয়ও হািাম ও
োজারয়ি শলেনদে কনি ো, এমে শকাম্পারেি ্রাত্ব ো োকাি মতই। রবনশষ
কনি বযাাংনক োকা শিন সুদ শেওয়া ও বযাাংক শেনক সুদী শলাে রেনয় বযবসায়
লা ানোি কাজরে প্রায় সব শকাম্পােীই কনি োনক। প্রশ্ন হনলা এ জাতীয়
শকাম্পারেি শশয়াি ক্রয় কনি ্াংশীদাি হওয়া জারয়ি আনে রক ো?
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ইসলামী ্েজেীরত ও শলেনদনেি মাসারয়ল সম্পনকজ রবজ্ঞ রকেুসাং যক আরলনমি
মনত কনয়করে শতজ সানপনে এজাতীয় শকাম্পারেি শশয়াি শকো জারয়ি হনত
পানি।
শতজগুনলা িোক্রনম:
(ক) শকাম্পারেি বারষজক সাধািণ সোয় (AGM) রকাংবা শি শকানো উপানয় েীরতরেধজািকনদি রেকনে একজে শশয়াি-শহাল্ডাি রহসানব সুদী শলেনদনেি রবপনে
প্ররতবাদ পািানব। তাি প্ররতবাদ কািজকি ো হনলও শিনহতু শস েীরতরেধজািক বা
পরিচালক েয়, কানজই এ প্ররতবানদি পি সুদী শলেনদনেি দায় তাি উপি
বতজানব ো।
( ) িরদ শকাম্পারে বযাাংক শেনক প্রাপ্ত সুদ তাি শশয়াি-শহাল্ডািনদি মানে বরিত
লেযাাংনশি মনধয শারমল কনি তাহনল শকাম্পারেি ‘বযানলন্সশীে’ তো আয়বযনয়ি রতয়াে শদন সুনদি আেুপারতক ্াংশেুকু সাওয়ানবি রেয়ত ো কনি
সদকা কনি রদনব।
( ) িািা লেযাাংনশি জেয েয়, বিাং শশয়াি রদনয় বযবসা কিাি উনেনশয শশয়াি
ক্রয়-রবক্রয় কনি রকাংবা শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় শরাকািী কনি, তািাও আনয়ি
একো ্াংশ ্েুমাে কনি সদকা কনি রদনব।
পোন্তনি ইসলামী ্েজেীরত ও শলেনদনেি মাসারয়ল সম্পনকজ রবজ্ঞ রবনশ্বি
্রধকাাংশ আরলনমি মত হনলা, সুনদি মনতা জঘেয পানপি েুদ্রতম দায় বতজায়
এমে কাজও রবো শিকায় শকানো মুসলমানেি জেয ববধ হনত পানি ো। কানজই
মূল বযবসা হালাল হওয়া সনেও প্রাসরঙ্গক পিজানয় সুদী শলে-শদে কনি এমে
শকাম্পারেি শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় কিা ববধ েয়। প্ররতবাদ কিনল শকানো কাজ
হনব ো শজনেও শস্বোয় তানত ্াংশীদাি হওয়া, ্তঃপি এ িুেনকা প্ররতবাদ
কিা তানত সুনদি দায় এিানো িানব ো। শকাম্পারেি সুদী শলানেি পরিমাণ
কম-শবরশ হওয়া এনেনে শকানো পােজকয সৃরি কিনব ো। ্েুরূপ এ জাতীয়
শকাম্পারেি শশয়াি ক্রয় কনি ্াংশীদাি হওয়ানক এজাতীয় শকাম্পারেি পণয ক্রয়
কিাি সানে তুলো কিাও রিক হনব ো। সুদী শলে-শদনেি বতজমাে বযাপকতাও
এনেনে ্জুহাত হনত পানি ো, শিমে বতজমানে সুনদি মািাত্মক বযাপকতা
সনেও সুনদি শকানো ্াংশ ববধ েয়।
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বতজমাে শশয়াি বাজানিি শিঈ রবধাে:
বতজমাে শশয়ািবাজাি দ্বািা উনেশয হনলা শি ানে শুধু Capital Gain তো
রবক্রয় কনি মুোফা ্জজনেি উনেনশয শশয়াি ক্রয় কিা হয় (িরদও ক নো
শলাকসােও গুেনত হয় ), শকাম্পারেনত ্াংশীদাি হনয় লেযাাংশ (Divident) গ্রহণ
মূল উনেশয েয়; িরদও ক নো দাম বািাি ্নপো কিনত হয়। এ বাজািনক
Secondary Market (নসনকন্ডারি মানকজে), Money Market (মারে মানকজে ),
Capital Market (কযারপোল মানকজে) ও বলা হয়। এ বাজানি শশয়ানিি শলেশদে হয় স্বতন্ত্র রতনত। শকাম্পারে-শঘারষত ‘েীে ্যানসে েযালু’ তো শশয়ানিি
বাস্তব মূনলযি সানে এবাং শকাম্পারেি বাস্তব ্বাাি সানে শশয়াি বাজানিি
মূলয হ্রাস-বৃরিি সম্পকজ এনকবানি শ ৌণ।
এ বাজানিি শশয়াি আি শকাম্পারেনত আেুপারতক ্াংশীদারিত্ব শমানেও এক
রজরেষ েয়। ্েচ শশয়াি ক্রয়-রবক্রনয়ি ববধতাি মূল রেরিই রেল এ কোি
উপি শি, শশয়াি মূলত শকাম্পারেি সকল সম্পনদি আেুপারতক মারলকাো। শুধু
কা জ বা সাং যা হনল তাি বযবসা জারয়ি হওয়াি প্রশ্নই আনস ো। শকেো ত ে
শস বযবসাি ্েজ হনব োকাি রবরেমনয় োকাি বযবসা। তাোিা রকেুসাং যক
রফকাহরবনদি মনত প্রাসরঙ্গক পিজানয় সুদী কািবানি জরিত শকাম্পারেসমূনহি
শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় কিা ববধ হওয়াি জেয সুনদি রবরুনি প্ররতবানদি শি শতজ
িা া হনয়নে, শশয়াি বযবসায়ীনদি জেয শস শতজরে পালে কিাও সম্ভব েয়।
কািণ, তািা ক নো রদনেই কনয়কবাি শবচানকো কনি আবাি একসনঙ্গ বহু
শকাম্পারেি শশয়াি শলে-শদে কনি। এ ্বাায় তািা কতবাি সুনদি রবরুনি
প্ররতবাদ কিনব? কাি কানেই বা প্ররতবাদ কিনব? আি িরদ প্ররতবাদ কনিও,
তা রক হাসযকি বযাপাি হনয় দােঁিানব ো?
সুতিাাং বতজমাে শশয়ািবাজানি শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় (Capital Gain) কনি
্নেজাপাজজে এক ধিনণি জুয়া িা শকানো সূিনতই জারয়নিি আওতায় পনি ো
এবাং উপনিাক্ত পিরতনত শশয়াি-বযবসা কিানক শকানো রেেজিনিা য আরলম
ববধ বনলনেে বনলও আমানদি জাো শেই।
িািা শশয়াি-বযবসাি সানে জরিত হনয়নেে তানদি শেনে শিী‘আনতি হুকুম কী?
বলা বাহুলয শি, শি‘ঈ মাসআলা সম্পনকজ ্ব ত ো হনয় লা লা মুসলমাে
এমেরক ্নেক দ্বীেদাি শলানকিাও এিাবৎ এ বযবসায় জরিত হনয়নেে এবাং
্নেনকই এ ফেকাবাজী বযবসাি স্বাোরবক পরিণরতও বিণ কনিনেে। এ
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পিজানয় শকউ শকউ েরবষযনত ক নো এ বযবসা ো কিাি সাংকল্প কনিনেে;
কানিা কানিা রকেু শশয়াি ্বরশিও িনয় শ নে। এনদি শেনে শি‘ঈ হুকুম কী?
এ প্রনশ্নি উিি জাোি আন একরে কো মনে িা নত হনব। তা হনলা, একজে
শলাক রবপনদ জরিনয় পিাি পি তা শেনক মুক্ত হনত চায়, আনিকজে েরবষযনত
শস্বোয় শসই রবপনদ জিানত চায়। দু’জনেি হুকুনম শেে রবনশনষ একেু পােজকয
হয়। কানজই েতুে কনি এ বযবসা শুরু কিা, বা পুিাতে বযবসায়ীি জেয এনত
জুনি োকা রেরষি হওয়াি রবষয়রে শতা রেধজারিত। সুনদি ্াংশ সদকা কিনবে এ
রেয়নতও তানদি জেয এ বযবসায় প্রনবশ কিা জারয়ি হনব ো। রকন্তু িািা হালাল
পণয উৎপাদেকািী বা ববধ পনণযি বযবসা কনি এমে শকাম্পারেি প্রাইমািী বা
শসনকন্ডারি শশয়াি ক্রয়-রবক্রয় কনি ইরতপূনবজ আয় কনিনেে, তািা সাংরেি
শকাম্পারেসমূনহি রব ত রদনেি ‘বযানলন্সশীে’ শদন রেনবে। বযানলন্সশীনে
আনয়ি মনধয িরদ সুনদি ্াংশ উনল্ল োনক তাহনল শস ্াংশ ্েুপানত, বিাং
সতকজতামূলক রকেু শবরশ োকা সওয়ানবি রেয়ত োিা সদকা কনি রদনবে।
্েুরূপোনব শশয়ািবাজাি ি ে জুয়ারিনদি ষিিন্ত্র, বা ‘মানচজন্ট বযাাংক’
সমূনহি ্রতমারেক শলানেি প্রোনব কৃরেমতায় োসরেল ত ে িািা িাতািারত
লা লা োকা বারেনয়নেে তািাও শকাম্পারেি বাস্তব ্বাাি সানে তুলো কনি
্স্বাোরবক আয়েুকু সাওয়ানবি রেয়ত োিা সদকা কনি রদনবে। আি িানদি
রেকে এ নো শকানো শকাম্পারেি শশয়াি রবদযমাে আনে তািা তানদি শশয়ানিি
বাজাি-মূলয শকাম্পারেি ‘েীে ্যানসে েযালু’ি সমপরিমাণ হনলই রবক্রয় কনি
এ বযবসা শেনক দ্রুত শবরিনয় পিনবে। এনত িরদ আরেজক েরত হয় তাহনল
পিকানলি কো শেনব শসই েরত শমনে রেনবে।
আি িািা বযাাংক-বীমা ও হািাম কািবানি জরিত শকাম্পারেি শশয়াি দ্বািা
বযবসা কনিনেে তানদি শতা সম্পূণজ আয়ই সদকা কনি শদওয়া জরুিী। এক
সানে সম্ভব ো হনল আনস্ত আনস্ত সদকা কিনত োকনব। এোিা সাংরেি
সকনলই আল্লাহ তা‘আলাি দিবানি ােঁরে মনে েমা প্রােজো কিনব। আল্লাহ
তা‘আলা সকলনক রেজ ্পাি কৃপায় েমা করুে। আমীে।

বযাাংক রিনপারজনেি প্রকািনেদ ও তাি শিয়ী রবধাে
বযাাংরকাং পরিোষায় বযাাংক রিনপারজে চাি প্রকাি:
১. কানিন্ট একাউন্ট (Current Account) বা চলরত রহসাব।
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২. শসরোংস একাউন্ট (Savings Account ) বা সঞ্চয়ী রহসাব।
৩. রফক্সি একাউন্ট (Fixed Deposit) বা রেধজারিত শময়ারদ সঞ্চয়।
৪.লকাি (Locker) তো বযাাংক শেনক শলাহাি বক্স োিা রেনয় তানত োকা
পয়সা বা মূলযবাে সামগ্রী শিন তা বযাাংনকি রেকে আমােত িা া। (রফকহী
মাকালাত ৩/১৩-১৫)

বযাাংক রিনপারজেগুনলাি শিয়ী ্বাাে:
প্রেম রতে প্রকাি কিনজি হুকুনম দুরে শনতজি কািনণ:
এক. এই রতে প্রকানিি (কানিন্ট, শসরোংস ও রফক্সি) রিনপারজোি ণ বযাাংক
কতৃজপেনক তানদি ্নেজি িারমে বা রজম্মাদাি বাোয়।
দুই. বযাাংক কতৃজপেনক তানদি রেত ্নেজি িনেো বযবহানিি সারবজক েমতা
প্রদাে কনি োনক।
চতুেজ প্রকাি তো লকাি (Locker) এো বতজমাে প্রচলে ও শিয়ী দৃরিনকাণ উেয়
রবনবচোয় আমােত হওয়াি বযাপানি শকাে সনন্দহ শেই। (রফকহী মাকালাত ৩/১৮)
সাধািণ বযাাংকগুনলানত ্েজ িা াি শিয়ী হুকুম:
১. জাে ও মানলি রেিাপিাি ারতনি কানিন্ট একাউনন্ট োকা িা া জারয়ি
আনে। শিনহতু কানিন্ট একাউন্ট শহাল্ডািনদিনক বযাাংক কতৃজক শকাে মুোফা
প্রদাে কিা হয় ো। বিাং তানদি শেনক উিা সারেজস চাজজ ও ্েযােয চাজজ কাো
হয়। ্তএব, কানিন্ট একাউনন্ট োকা িা নল সুরদ শলে-শদনে ্াংশগ্রহণ ণয
হনব ো। সুতিাাং তা জারয়ি আনে।
২.রফক্সি রিনপারজে ও শসরোংস একাউনন্ট োকা িা া জারয়ি শেই। কািণ এই
উেয় প্রকাি একাউন্ট শহাল্ডািনদিনক বযাাংক কতৃজক মুোফা প্রদাে কিা হয় এবাং
এই উেয় একাউনন্ট রেত োকা উম্মনতি ঐকযমনত কিনজি হুকুনম। আি
কিনজি রবরেমনয় লাে হারসল কিা শিীয়নত সূদ। ্তএব বযাাংক একাউন্ট
শহাল্ডািনদিনক মূল োকাি ্রতরিক্ত শি োকাই প্রদাে কিনব তা স্পি সূদ হনব।
আি সূদ ববধ হওয়াি শকাে সুিত শেই।
সুতিাাং শি বযরক্ত উনল্লর ত একাউনন্ট োকা িা নব শস বযাাংনকি সানে হািাম
শলে-শদনে শিীক হনয় িানব। এ কািনণ শকাে মুসলমানেি জেয এই দুই প্রকাি
(শসরোংস এবাং রফক্সি রিনপারজে) একাউনন্ট োকা িা া জারয়ি শেই । শকউ
শিন োকনল সুনিা োকনল শস একাউন্ট পরিবতজে কনি চলরত রহসাব ুনল
শস ানে োকা িা নব। আি িরদ শকাে কািনণ চলরত রহসাব ুলনত ্পাি হয়
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এবাং জাে ও মানলি রেিাপিাি জেয শসরোংস একাউন্ট ুলনত বা জািী িা নত
বাধয হয়, তাহনল শস ইরা ফাি কিনত োকনব এবাং ঐ একাউনন্ট শি সূদ
আসনব তা সাওয়ানবি রেয়ত োিা রমসরকেনদিনক বা মসরজদ মাদিাসাি
বােরুম রেমজানণি জেয (কতৃজপেনক জারেনয়) রদনয় রদনব।
ইসলামী বযাাংকগুনলাি হুকুম:
ইসলামী বযাাংক একরে মহত উনদযা । উনদযাক্তানদি আমিা ধেযবাদ জাোই।
িরদ এরেনক তািা পূণজ ইসলাম ্েুিায়ী পরিচালো কনিে। িাি জেয জরুিী
হনলা;
(ক) বাাংলানদশ বযাাংক শেনক এই মনমজ ্েুমরত ো রেনয় োকনল ্েুমরত রেনব
শি, বযাাংক সিাসরি রেনজ বারণরজযক মাল আমদারে ও িপ্তারে কিনব।
( ) প্রনতযক শা াি কািবাি প্রতযে কিাি জেয একজে রবজ্ঞ আনলনম দ্বীে
োকনব এবাং সবজময় কতৃজত্ব মযানেজানিি েয়, মজরলনস শূিাি হানত োকনব।
(ইসলাম আওি জাদীদ মায়ীশাত পৃ. ১২৬)

১. ইসলামী বযাাংনকি কানিন্ট একাউন্ট সাধািণ বযাাংনকি কানিন্ট একাউনন্টি
মত জারয়ি আনে।
২. ইসলামী বযাাংকগুনলা শসরোংস এবাং রফক্সি রিনপারজোিনদি সানে োকা
রবরেনয়ান ি রবরেন্ন বযবসারয়ক াত শদর নয় শি চুরক্ত কনি োনক তানক
শরিয়নতি পরিোষায় আকনদ মুিািাবাহ বনল। আি রিনপারজোিনদি
পিস্পনিি মানে হয় আকনদ মুশািাকাহ বা ্াংশীদারিনত্বি চুরক্ত। িািা সকনল
রমনল তানদি ্েজ ও িম বযাাংনকি রেকে শসাপদজ কনিনে লাে-শলাকসানেি
মনধয শিীক হওয়াি রেরিনত। বযাাংক তানদিনক রেরদজি পানসজরন্টস রহনসনব লাে
রদনব। আি েরত হনল মুোফা দ্বািা তা পূিণ কিা সম্ভব ো হনল
রিনপারজোিনকও তাি ্াংশ ্েুপানত শলাকসানেি শবাো রেনত হনব। বাস্তনব
এমেরে হনল তা জারয়ি হনব। রকন্তু সনিজরমনে ্েুসন্ধাে কনি শদ া শ নে,
ইসলামী বযাাংকগুনলা সূদী বযাাংকগুনলাি সানে পাল্লা রদনয় সূদী শলে-শদনেি
সানেই শবশী জরিত। তািা মুন মুন হালাল মুোফা প্রদানেি কো বলনলও
সহীহ তিীকায় ইেনেস্ট কনি ো তো শবচা-শকোি মনধয শিীয়ত শি-সব শতজ
আনিাপ কনিনে তা সরিকোনব িো কনি ো। াতা কলনম রিক শদ ানলও
বাস্তনব কনি ামন য়ালী এবাং জেবল ো োকাি শদাহাই রদনয় োনক িা
্গ্রহণনিা য।
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তাই প্রচরলত ইসলামী বযাাংকগুনলানতও শসরোংস এবাং রফক্সি রিনপারজে
একাউন্ট শ ালা জারয়ি হনব ো। িতেণ ো তািা তানদি কািজক্রম বাস্তব
শেনেও শিয়ী পন্থায় রেনয় আনস এবাং বাস্তব ্রেজ্ঞতায় তানদি কািজক্রম
সম্পূণজ শিীয়ত রেরিক প্রমাণ কিনত ো পানি। (আল মাবসূত রলস্ সািা সী
২২/১৩৩)

্মুসরলম শদনশি বযাাংনকি হুকুম:
্মুসরলম শদনশি ্মুসরলম মারলকনদি বযাাংক কতৃজক প্রনদয় সূদ গ্রহনণি
বযাপানি ফুকাহানয় রকিানমি সমেজে িনয়নে। শিনহতু তািা এই োকা
মুসলমােনদি রবরুনিই বযবহাি কনি এবাং এি মাধযনম তািা মুসলমােনদিনক
দুবজল কিাি রবরেন্ন ষিিন্ত্র কনি। কানজই সূনদি োকা বযাাংনক ো শেনি উরিনয়
রেনব। তাি পি সাওয়ানবি রেয়ত ো কনি রমসরকেনদিনক রদনয় রদনব। (রফকহী
মাকালাত ৩/২২)

সূদী োকাি হুকুম:
িািা শিয়ী রবধাে ো জাোি কািনণ শিীয়ত রবনিাধী পন্থায় শলে-শদে কিাি
কািনণ রকেু সূদী োকা তাি মারলকাোয় চনল এনসনে রকাংবা বযবসা বারণনজযি
শেনে শিী‘আনতি রবরধ-রবধানেি পাবরন্দ রেলো। রকন্তু এ ে শস তাওবা কনি
সূদ শেনক মুরক্ত শপনত চানে, তািা সাওয়ানবি রেয়ত োিা ঐ োকা ফকীিরমসরকে ্েবা শকাে কলযাণকি কানজ বযয় কনি রদনব। (রফকহী মাকালাত ৩/২২)

শিী‘আনতি দৃরিনত মারিনলনেল মানকজরোং বযবসা
এম.এল.এম.তো মারিনলনেল মানকজরোং এি পরিচয়:
বতজমানে মারিনলনেল মানকজরোং সম্পনকজ কম-শবরশ ্নেনকই জানে। তোরপ এ
সম্পনকজ জরুিী রকেু বযা যা রেনন তুনল ধিা হনলা।
“মারি” ্েজ বহু, োো। “শলনেল” ্েজ াি। “মানকজরোং” ্েজ ক্রয়-রবক্রয়,
বাজানি রবক্রনয়ি জেয পণয োিা। একক শব্দগুরল একরেত কিনল ্েজ দািায়,
্নেক াি রবরশি রবপণে। এই ্েজ শেনকই এই বযবসাি হাকীকত বুনে আনস।
শিমে:
[ক] ্নেক াি রবরশি রবপণে মানে প্রেম ক্রয়-রবক্রনয়ি পিই কািবাি শশষ
হয় ো; বিাং সামনে ্নেক ানি এরে চলমাে োকনব।
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[ ] এ ানে দুরে পদবী একনে ্রজজত হয়। ১. শক্রতা ২. পরিনবশক। দুরেয়াি
্েযােয কািবানি শকো শশষ হওয়াি পি একরে পদবী ্রজজত হয়, তা হল
শক্রতা, আি রজরেস ও একরেই ্রজজত হয়, তা হল পণয বা রেধজারিত শসবা,
রকন্তু এ ানে পদবী দুরে রজরেসও দুরে। একরে হনলা পণয, ্পিরে
রিরিরবউেিশীপ বা পরিনবশক হওয়াি শিা যতা। শিমে:আপরে ওনদি শেনক
একরে পারে রবশুরিকিণ শমরশে রকেনলে। এই ক্রয় দ্বািা আপরে দুরে রজরেস
্জজে কিনলে। একরে হনলা শমরশে, আনিকরে হনলা শকাম্পারে শেনক করমশে
লানেি শিা যতা। ্েজাৎ আপরে আনিা শক্রতা শজা াি কনি রদনত পািনল
শকাম্পারে শেনক করমশে পানবে। এনত বুো শ ল, রবক্রয়ো এক ানি শশষ হয়
ো; বিাং আপোি মাধযনম এবাং আপোি পিবতজী শলাকনদি মাধযনম তা ্নেক
ানি রবস্তৃত হয়। একরে উদাহিণ রদনল রবষয়রে আনিা স্পি হনব।
ধরুে: “ ােপালা রলরমনেি” োমক একরে শকাম্পারে পােঁচ বেি পি লােসহ
মূলধে শফিত শদয়াি শনতজ পােঁচ হাজাি োকাি রবরেমনয় ‘ক’ োমক বযরক্তনক
শক্রতা পরিনবশক বাোল। এিপি ‘ক’ োমক শলাকরে উক্ত শনতজ ‘ ’ ও ‘ ’
োমক আনিা দুজেনক শক্রতা- পরিনবশক বাোল। ্তঃপি ‘ ’ ও ‘ ’ প্রনতযনক
িো ক্রনম শকাম্পারেনত ‘ঘ’ ‘ঙ’ এবাং ‘চ’ ‘ে’ শক শেিাল। এোনব প্রনতযক েতুে
বযরক্ত দুজে কনি শক্রতা- পরিনবশক বাোনব।
উপনিাক্ত উদাহিনণ ‘ক’ োমক বযরক্ত শিমরেোনব ‘ ’ ও ‘ ’ োমক বযরক্তনক
শজা াি কিাি জেয শকাম্পারে শেনক করমশে পানব শতমরেোনব রেন ানিি
প্রনতযক বযরক্ত ঘ,ঙ,চ,ে, সহ আনিা িতজে এই লাইে দুরেনত রেনচি রদনক
শিা হনব তানদি প্রনতযনকি ্ন্তেুজরক্তি জেয শকাম্পারে তানক করমশে রদনব।
এোনব আপ শলনেল তো উপনিি ানিি শক্রতা ণ িাউে শলনেল তো রেন
ানিি শক্রতা- পরিনবশকনদি মাধযনম ্েজ উপাজজে কিনত োকনব।
এম.এল.এম শকাম্পারেগুনলাি মূল ববরশিয এক হনলও শকাম্পারে শেনদ এি
রেয়মাবলী ও করমশে বিনেি পিরত ও পরিমাণ রেন্ন হনয় োনক। সাধািণত এ
পিরতি প্রায় সকল প্ররতোনেি রেয়ম হনলা, িাে ও বাম উেয় পানশি শেে ো
চলনল এ ানিি শকাে বযরক্ত করমশে পায় ো। ্েজাৎ শকউ িরদ শুধু একজেনক
শক্রতা পরিনবশক বাোয় তাহনল শসও করমশে পানব ো এবাং তাি উপনিি
ানিি বযরক্ত ণও করমশে পানব ো।
এম.এল.এম এি সাংরেপ্ত পরিরচরত উনল্ল কািাি পি এ ে দলীলসহ এি
শিয়ী হুকুম বণজো কিা হনলা:
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এম.এল.এম এি শিয়ী হুকুম: মারিনলনেল মানকজরোং রসনস্টম শিী‘আনতি
দৃরিনত সম্পূণজ োজারয়ি ও হািাম। োজারয়ি হওয়াি কনয়করে কািণ রেনন
উনল্ল কিা হনলা।
১. শিী‘আনতি একরে শমৌরলক দৃরিেরঙ্গ হনলা, শবচা-শকো হনব সিাসরি । রবো
প্রনয়াজনে মধযসেনো ী সৃরি হনব ো। শক্রতা ও রবনক্রতাি মানে ্িারচতোনব
রবরেন্ন াি ও মাধযম সৃরি কিা শিী‘আনতি পেন্দ েয়। এজেযই ‘তালারক্কনয়
জালাব’ ও ‘বাইয়ুল হারিি রলল বাদীি’ উপি রেনষধাজ্ঞা এনসনে। (সহীহ মুসরলম
হা. োং ৩৭৯২, ৩৭৯৭)

২. শিীআনত শক্রতা তো শোক্তাি স্বােজ রবনক্রতা তো বযবসায়ীি স্বানেজি উপি
প্রাধােয পায়। এ জেয শিীআত দালালীনক ্পেন্দ কনি। (সহীহ মুসরলম হা োং
৩৭৯১) কািণ, এি দ্বািা রবনক্রতা ও দালাল উপকৃত হনলও শোক্তা েরতগ্রা
হয়।
শিী‘আনতি এ দুরে দৃরিেরঙ্গই এম.এল.এম এি সানে সাাংঘরষজক। প্রেম
উসূলরে রেল, শবচানকোয় ্িারচত মধযসেনো ী সৃরি ো হওয়া। ্েচ
এম.এল.এম এি মনধয এক পণয বা শসবাি উপকািনো ী হয় ্নেক ানিি
শলাক। কািণ, পরিনবশকনক শি করমশে শদওয়া হয় তা মূলত শক্রতাি ্েজ
শেনকই শদওয়া হয়। এনত শক্রতা চিমোনব েরতগ্রা হয়। কািণ, শক্রতা এই
একই মানেি পণয সাধািণ বাজাি শেনক রকেনল ্নেক কনম রকেনত পািনতা।
্েচ এম.এল.এম শকাম্পারে রেজ রিরিরবউেিনদি করমশে শদওয়াি স্বানেজ ঐ
একই মানেি পণয প্রায় রদ্বগুণ মূনলয রবরক্র কিনে। আি এনত শিনহতু শোক্তাি
স্বােজ েুণয হনে তাই এই পিরত শিীয়ত সমেজে কনি ো।
৩. আল কুিআনে আল্লাহ তা‘আলা বনলনেে ‘শতামিা বারতল পন্থায় ্নেযি
মাল শ ওো’ এই আয়ানতি বযা যায় হিিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস িারি.
বনলে, রবরেময়হীে উপাজজেই হনলা বারতল পন্থাি উপাজজে। ( আহকামুল কুিআে,
জাস্সাস ২/১৭২) এম.এল.এম এি মনধয বারতল পন্থায় ্নেযি মাল েেণ কিাও
পাওয়া িায়। কািণ, এম.এল.এম কািবানি িাউে শলনেল শেনক আপ
শলনেনল শি করমশে আনস তা রবরেময়হীে হারসল হয়। ্তএব, এই করমশে
্নেযি সম্পদ বারতল পন্থায় আহিনণি ্ন্তেুজক্ত।
৪. শলে-শদনেি শেনে শিী‘আনতি একরে উসূল হনলা চুরক্তি সময় পণয বা
শসবা সুরেধজারিত হনত হনব। শিে এ রেনয় পিবতজীনত ে িা-রববাদ ো হয়।
রকন্তু,এম.এল.এম এই উসূনলিও পরিপন্থী। কািণ, এম.এল.এম এি একজে
শক্রতা-পরিনবশক শকাম্পারেনক তাি রেধজারিত োকাগুরল রদনে দুরে রজরেনসি
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রবরেমনয় ১. রেধজারিত পণয বা শসবা । ২. পরিনবশক রহনসনব করমশে প্রারপ্ত।
আমিা শদ নত পারে শি রবরেমনয়ি প্রেমরে জাো োকনলও রদ্বতীয়রে ্জাো।
কািণ, শক্রতা রেনজি িানে-বানম সদসয বাোনত পািনব রকো , পািনলও দুজে
বাোনত পািনব রকো, করমশে শস শকাে সময় শেনক শপনত শুরু কিনব, কত াি
পিজন্ত চলনব, এসব রকেুই ্রেধজারিত, ্জাো। তাই এই উসূল ্েুিায়ীও
এম.এল.এম শিীয়ত রবনিাধী।
৫. শবচা-শকোি মনধয আি একরে শতজ হনলা শবচা-শকো “ িারু তো প্রতািণা
মুক্ত হনত হনব। আল মাবসূত এি োষযােুিায়ী “ িারু হনলা, এমে চুরক্ত িাি
পরিণাম ্জাো। (রকতাবুল মাবসূত ১২/১৯৪) এম.এল.এম এি মনধযও “ িারু
এি উপরারত িনয়নে। পরিনবশক শকাম্পারেি সানে চুরক্ত ্েুিায়ী রেজ িাউে
শলনেল শেনক করমশে লাে কিনত োকনব। ্েচ তাি শেনে আনদৌ িাউে
শলনেল সৃরি হনব রকো, হনল তা কতরদে এবাং কয়রে াি পিজন্ত চলনব তা
সম্পূণজ ্রেরিত। িা শিী‘আনতি রেরষি “আল িারু এি বাস্তব দৃিান্ত।
৬. হাদীস শিীনফ একই কািবানিি মনধয আনিকরে কািবািনক শতজ কিনত
রেনষধ কিা হনয়নে। (মুসোনদ আহমাদ ১/৩৯৮) ্েচ এম.এল.এম এি মনধয এক
কািবািনক আনিক কািবানিি শতজ কিা পাওয়া িায়। তা এোনব শি,
এম.এল.এম শকাম্পারেগুনলানত পণয ক্রনয়ি শনতজই শুধু পরিনবশক হওয়া িায়।
্েজাৎ শকাম্পারে শেনক পণয ক্রয় োিা পরিনবশক হওয়াি শকাে সুনিা শেই।
তাহনল শদ া িানে, এ ানে পণয ক্রয়নক পরিনবশক হওয়াি জেয শতজ কিা
হনয়নে। িা হাদীনস রেনষধ কিা হনয়নে।
শকােও শকােও এম.এল.এম শকাম্পারে উপরিউক্ত শিয়ী সমসযা এিানোি জেয
দুরে পৃেক ফিনম বযবাা কনিনে। একরে পণয রিনদি ্িজাি ফিম, ্েযরে
পরিনবশক হওয়াি আনবদে ফিম। এোনব হয়নতা তািা বুোনত চানে শি,
এ ানে পৃেক দুরে চুরক্ত হনে। ্েচ এসব শকাম্পারেি সানে জরিত সবাই জানে
শি, কািজনেনে একরে চুরক্তি জেয ্েযরে এ নো জরুিী শতজ। ্েজাৎ পণয ক্রয়
োিা (দুরে ফিম কিা সনেও) পরিনবশক হওয়াি শকাে উপায় শেই। সুতিাাং
দুরে ফিম কিাি দ্বািা এক কািবানিি মনধয আনিকরে কািবাি শতজ কিাি
রেনষধাজ্ঞা শেনক শবি হওয়া িায়রে; বিাং তা আন ি ্বাানতই বহাল আনে।
৭. রবরেময় রবহীে িম এবাং িমরবহীে রবরেময় শিীয়নত রেরষি। ্েচ
এম.এল.এম এি মনধয এই উেয় সমসযা রবদযমাে। রবরেময় রবহীে িম এোনব
পাওয়া িায় শি, এম.এল.এম শকাম্পারেগুনলাি রেয়ম হনলা একজে পরিনবশক
িতেণ পিজন্ত রেনজি িানে-বানম দুজে সদসয বাোনত ো পািনব ততেণ পিজন্ত
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শস করমশে পানব ো। ্েচ এমরে হওয়া ুব স্বাোরবক শি, এই পরিনবশক
প্রাণান্ত শচিা কিাি পিও িানে-বানম দুজে শক্রতা শজা াি কিনত পানিরে
রকাংবা পািনলও রেধজারিত পনয়নন্টি শক্রতা আেনত পানিরে। ্েবা একজে
শজা াি কিনত শপনিনে আনিকজে শজা াি কিনত পানিরে। এসব শেনে এই
পরিনবশক িম শদয়া সনেও শকাম্পারে শেনক এক পয়সাও করমশে পানব ো।
আি এই রবরেময় রবহীে িমনকই শিীয়ত রেনষধ কনিনে।
বতজমানে রকেু রকেু শকাম্পারে একজে শক্রতা শজা াি কিনত পািনলও করমশে
রদনে । রকন্তু এোনবও রবরেময় রবহীে িম এি রেনষধাজ্ঞা শেনক শবি হওয়া
সম্ভব েয়। শকেো শকউ শচিা কিনলা, রকন্তু কাউনক শক্রতা বাোনত পািনলা ো
ত ে শতা শকাম্পারে তানক িনমি রবরেময়স্বরূপ রকেু রদনে ো।
আি িমহীে রবরেময় এোনব পাওয়া িায় শি, শকাে বযরক্ত রেধজারিত পরিমাণ
পণয রিদানন্ত পরিনবশক হওয়াি পি িরদ শস দুজে শক্রতা শকাম্পারেি জেয
রেনয় আনস এবাং তািা প্রনতযনক আনিা দুজে কনি চািজেনক এবাং এ চািজে
দুজে কনি আনিা আেজেনক শকাম্পারেি সানে িুক্ত কনি, তনব প্রেম বযরক্ত ২য়
শলনেনলি দু’ বযরক্ত রেনজি িাউে শলনেনল আে বযরক্ত শক্রতা-পরিনবশক
হওয়াি সুবানদ শকাম্পারে শেনক করমশে শপনয় োনক। ্েচ এ আেজনেি
কাউনকই প্রেম বযরক্ত ও রদ্বতীয় ানিি দুজে শকাম্পারেি সানে িুক্ত কনিরে;
বিাং এিা শকাম্পারেি সানে িুক্ত হনয়নে সিাসরি তানদি উপনিি বযরক্তনদি
শিফানিনন্স। তা সনেও উপনিি শলনেনলি বযরক্তিা তানদি ্ন্তেুজরক্তি কািনণ
রেনজি শকাে িম োিাই পারিিরমক পানে। আি এোই শিী‘আনতি রেরষি
“িমরবহীে রবরেমনয়”ি বাস্তব দৃিান্ত।
শিী‘আনতি দৃরিনত এম.এল.এম রেরষি হওয়াি কনয়করে কািণ উনল্ল কিা
হনলা। এ কািণগুনলা োিা আনিা এমে রকেু সমসযা িনয়নে শিসব সমসযাি
কািনণও এম.এল.এম ্ববধ প্রমারণত হয়। সাংরেপ্ত এ পরিসনি শসসব রবষয়
রেনয় আনলাচো সম্ভব েয়।
আজকাল আনলম োমধািী রকেু শলাক এম.এল.এম এি পনে বই ও রলফনলে
রবতিণ কিনে। এই স্বােজানন্মষী মহনলি বই পনি শধােঁকা ানবে ো। তািা
তানদি বই এি মনধয শিসব ্বান্তি প্রমাণ শপশ কনিনে তাি উিি শফব্রুয়ািী
২০১২ এি আল কাউসানি শদন রেনবে।
রব.দ্র. এই শল ায় শবফাকুল মাদারিরসল আিারবয়াি মুফতী শবানিজি ফাতওয়া ও
“মারসক আল কাউসারু শেনক সাহািয শেয়া হনয়নে।
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শিী‘আনতি দৃরিনত শবচা-শকো
বযবসা-বারণজয মােব জীবনেি প্রনয়াজেীয় এক ্ধযায়। জীবনেি বহুরবধ
প্রনয়াজনেি সব রকেুই একজনেি পনে রেনজ উৎপাদে কিা সম্ভব েয়। রবধায়
পিস্পনিি প্রনয়াজে পূিনণি তার নদই বযবসাি পনে ্গ্রসি হনত হয়। বস্তুত
বযবসা-বারণজয জীবে-জীরবকা লানেি ্েযতম এক উপায়। মহাে আল্লাহ
তা‘আলা এি গুরুত্ব তুনল ধিাি জেয োমাি সমাপোনন্ত বযবসা-বারণনজযি জেয
েূ-পৃনে েরিনয় পিনত মুরমেনদিনক রেনদজশ রদনয়নেে। (সূিা জুম‘আঃ১০)
িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শিমে রেনজ বযবসা কনিনেে, শতমে এি
গুরুত্ব বুোনত ইিশাদ কনিনেেঃ সতযবাদী, রবশ্বস্ত বযবসায়ীিা রিয়ামনতি রদে
েবী, রসেীক ও শহীদ নণি সনঙ্গ োকনব। (রতিরমিী হাঃ োং ১২০৯)
তনব ইসলাম বযবসা বারণনজযি রেরি শিন নে পািস্পরিক সহনিা ীতাি উপি।
তাই প্রনতযক মুসলমানেি মনধয এ ধিনেি মে-মােরসকতা োকা একান্ত জরুিী।
তাহনলই এ সম্পরকজত রবরধ-রবধাে এবাং েীরতমালা শমনে শেওয়া সহজ হয়।
সানে সানে আনিকরে রবষয় লেয িা া দিকাি শি, োমাি, শিািা, হজ্ব িাকাত
ইতযারদ রবষনয়ি রবরধ-রবধাে শজনে শেয়া শিমে ফিি, শতমে মাসআলামাসাইল শজনে রেনয় তা বাস্তবায়ে কিাও আবশযক। এ ফিনিি প্ররত ্বনহলা
প্রদশজে কিনল হািাম এবাং সূদী কািবানি জরিত হনয় িাওয়াি সমূহ আশাংকা
োনক। শিমেরে বতজমানে রবরেন্ন ইসলামী ্েজবেরতক প্ররতোনেও শদ া িায়।
্েচ কুিআে-হাদীনস সুদন াি বযরক্তি বযাপানি ্নেক ধমকী এবাং শারস্তি
কো উনল্ল কিা হনয়নে। এমেরক আল্লাহ তা‘আলাি পে হনত তানদি রবরুনি
িুনিি জেয প্রস্তুত োকনত বলা হনয়নে। (সূিা বাকািাঃ ২৭৯) এজেয এ রবষনয়
িত্নবাে হওয়া একান্ত জরুিী।
শবচা-শকোি সাংজ্ঞা: শবচা-শকো, ক্রয়-রবক্রয়, বযবসা ও রতজািত এগুনলা
সমােজক শব্দ। সাধািণ ্নেজ লানেি আশায় ববধ পনণযি শলে-শদেনক বযবসা ও
রতজািত বলা হয়। শিমে রফকনহি রকতানব বলা হনয়নে, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَرَاضِي
বারণরজযক রেরিনত দুই পনেি পূণজ সম্মরতক্রনম মুদ্রা রকাংবা ববধ পনণযি
রবরেমনয় ববধ পনণযি হস্তান্তিনক ইসলামী শিী‘আনত শবচা-শকো বনল। রহদায়ারেকাঃ ৩/১৮

সুতিাাং শবচা-শকো শিীয়ত সম্মত উপানয় সাংঘরেত হওয়াি জেয শমাে ৩রে
রজরেষ পাওয়া শিনত হনব।
১. ববধ মাল হনত হনবঃ মাল ো হনল তা রবরক্র কিা বা িীদ কিা জারয়ি হনব
ো। শিমেঃ শুকি, িক্ত, মদ, াে-বানদযি িন্ত্র, রসনেমাি বা েৃতয ্েুোনেি
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রেনকে ইতযারদ। এগুনলা শিী‘আনতি দৃরিনত মাল েয়, তাই এগুনলাি ক্রয়রবক্রয় হািাম।
২. পনণযি মূলয রেধজারিত হনত হনবঃ শদাকােদাি শক্রতানক বলনলাঃ এো ে দ
রেনল এত দাম, আি বাকী রেনল এত দাম। এ ে িরদ শক্রতা শুধু বনলঃ রিক
আনে। রকন্তু উেয়রেি শকােো রেরদজি কিল ো। তাহনল এ শবচা-শকো জারয়ি
হনব ো। বিাং এো সূদী কািবানিি ্ন্তেুজক্ত হনব।
৩. উেয় পে শেনক স্বতঃস্ফূতজ সম্মরত পাওয়া শিনত হনবঃ ্নেনক ানয়ি
শজানি রেধজারিত মূলয শেনক কম মূনলয রজরেষ ক্রয় কনি। এো হালাল হনব ো।
্নেক সময় একতিফা মূলয রেধজারিত কিা হয়। িাি প্ররত ্েয পনেি সম্মরত
োনক ো। এোও জারয়ি শেই।
শবচা-শকোি প্রকািনেদ
শবচা-শকো শমাে চাি প্রকাি। িোঃ
১. পনণযি রবরেমনয় পণয (বাইনয় মুকায়ািাহ)
২. মুদ্রাি রবরেমনয় পণয (সাধািণ রবরক্র)
৩. মুদ্রাি রবরেমনয় মুদ্রা (বাইনয় সিফ)
৪. ে দ মুদ্রাি রবরেমনয় বাকী পণয েয় (বাইনয় সালাম)
শি‘ই হুকুমঃ প্রেম প্রকানি িরদ উেয়রেি ( )جنسতো জাত এবাং ( )قدرতো
পরিমাপ পিরতি রদক রদনয় এক হয়। শিমেঃ ধানেি রবরেমনয় ধাে রবরক্র কিাতাহনল ে দা-ে দী রবরক্র কিনত হনব। এবাং উেনয়ি মনধয পরিমানণি রদক
রদনয় সমতা িো কিনত হনব। েতুবা জারয়ি হনব ো। আি িরদ উেয় রদক
রদনয় রেন্ন হয় ্েজাৎ, উেয়রেি জাত রেন্ন এবাং পরিমাপ পিরতও রেন্ন হয়
শিমেঃ ধানেি রবরেমনয় পাে রবরক্র কিা-তাহনল পরিমানণ কম-শবশী কনি
শবচাও জারয়ি হনব। এবাং বাকীনত শবচাও জারয়ি হনব। আি িরদ উেয় রদনকি
এক রদক রদনয় রেন্ন হয় ্পি রদক রদনয় এক হয়- শিমেঃ ধাে এবাং ম
উেয়রেি জাত রেন্ন রকন্তু পরিমাপ পিরত ্রেন্ন- তাহনল কম-শবশীনত রবরক্র
জারয়ি হনব। রকন্তু বারকনত রবরক্র কিা জারয়ি হনব ো।
আি রদ্বতীয় প্রকানি (সাধািণ রবরক্রনত) ে দ-বাকী উেয় োনবই রবরক্র জারয়ি।
তৃতীয় প্রকানি (মুদ্রাি রবরেমনয় মুদ্রাি রবক্রয়) উেয়রে এক শদশী হনল কমশবশী এবাং বাকী শকােরেই জারয়ি শেই। (রহদায়াঃ৩/৭৯)
আি চতুেজ প্রকানি তো বাইনয় সালাম শুি হওয়াি জেয কতগুনলা শতজ আনে।
শিমেঃ
ক. ে দ কত োকাি রবরেমনয় রক পণয শদয়া হনব তাি জাত রেণজয় কিা।
. উক্ত পনণযি প্রকাি বা ধিণ বণজো কিা।
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. গুণাগুণ বণজো কিা। ্েজাৎ, উন্নত মানেি ো মাোিী ধিনেি রকাংবা রেন
মানেি পণয হনব তা বণজো কিা।
ঘ.মানলি পরিমাণ রেরদজি কিা।
ঙ. পণয শকাে রদে, শকাে সময়, শকাোয় হস্তান্তি কিা হনব তা রেরদজি কিা।
চ. শি পনণয বাইনয় সালাম হনব শস মালরে শলে-শদনেি রদে শেনক পরিনশানধি
রদে পিজন্ত বাজানি মজুদ োকা।
উনল্লর ত শতজগুনলা পাওয়া শ নল বাইনয় সালাম জারয়ি হনব। ্েযোয় েয় এবাং
এই শতজগুনলা চুরক্তোমাি মনধয রলর ত োকনত হনব। (রহদায়াঃ৩/৯৫)
শবচা-শকোি মূলেীরত
১. শলে-শদে কািীনদি মানে ্বনশযই শলে-শদনেি শিা যতা োকনত হনব।
্েজাৎ, তানদিনক প্রাপ্তবয়স্ক রকাংবা প্রাপ্তবয়স্ক ো হনলও শলে-শদনেি বুে িান
এমে সুা মরস্তস্ক, স্বাধীে বযরক্ত হনত হনব। (দুিনি মু তািঃ৪/৫০৪)
২. ক্রয়-রবরক্রনয়ি জেয রেবজারচত পনণযি মানে ্বনশযই পণয হওয়াি শিা যতা
োকনত হনব। পণয হওয়াি শিা য ো হওয়াি রবরেন্ন কািণ োকনত পানি।
শিমেঃ
ক. দ্রবযরে শবশী সম্মারেত হওয়া, শিমেঃ মােুষ এবাং তাি ্ঙ্গ-প্রতযঙ্গ।
. শবশী ঘৃণয হওয়া। শিমে শুকি ইতযারদ।
. শিীয়ত কতৃজক তাি শো বযবহাি হািাম হওয়া। শিমেঃ শিাব, মাদক দ্রবয,
মৃত প্রাণী ইতযারদ। (দুিনি মু তািঃ ৪/৫০৬)
৩. পণয হস্তান্তিনিা য হনত হনব। সুতিাাং আকানশ উিন্ত পার রবরক্র কিা এবাং
েদী বা পুকুনিি পারেি রেতনি মাে রবরক্র কিা জারয়ি শেই। (রহদায়াঃ ৩/৫১)
৪. রবনক্রতাি রেকে পণয উপরাত োকনত হনব। সুতিাাং বতজমানে শি রবনদশ
শেনক মাল আমদারে কনি তা আোি আন ই উক্ত মানলি িকুনমন্ট রবরক্র কনি
শদয় এবাং শক্রতা আবাি আনিক জনেি রেকে রবরক্র কনি শদয়। এোনব মাল
আসাি আন ই কনয়কবাি রবরক্র হনয় িায় এো জারয়ি শেই। (রহদায়াঃ ৩/৫১)
৫. পনণযি উপি রবনক্রতাি মারলকাো োকনত হনব। (রহদায়াঃ ৩/৫১)
৬. উক্ত মাল হািাম উনেনশযি জেয রেরদজি ো হনত হনব। শিমেঃ রে রে, রে রস
আি, বাদযিন্ত্র ইতযারদ। (শহদায়াঃ ৪/৫৪)
৭. মানলি মূলয রেধজারিত হনত হনব। মূলয ্স্পি োকনল শবচা-শকো ববধ হনব
ো। শিমে বলনলাঃ এ মালো রেনয় িাে ইেসাফ কনি দাম রদনয় রদনবে। শকেো
এ ধিনেি ্স্পিতা পরিণানম আত্ম-কলহ ও ে িা-রববানদি কািণ হয়।
(রহদায়াঃ৩/৫৪)
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৮. শবচা-শকোি চুরক্তনত এমে শকাে শতজ জুনি শদওয়া িানব ো িা উক্ত পনণযি
শবচা-শকোি চুরক্তি সানে স্বাোরবকোনব সাংরেি েয়। শিমেঃ বতজমানে
“মারিনলনেল মানকজরোং” বযবসাি মনধয দালালী শতজ কিা হয়। ্েবা বলা হল
শি, বারিরে রবরক্র কিলাম রকন্তু এক মাস আমানক োকনত রদনত হনব। রকাংবা
বলা হল শি, আমানদি শেনক এত োকাি মাল রকেনত হনব। এবাং আনিা দুজে
গ্রাহক সাংগ্রহ কিনত হনব। (রহদায়াঃ৩/৫৯)
৯. এমে শকাে চুরক্ত ইসলানমি দৃরিনত ববধ েয় শি ানে এক পনেি রেরিত
লানেি ও ্পি পনেি রেরিত েরতি শতজ সাংরেি োনক। শিমেঃ জুয়া, হাজী,
লোিী ইতযারদ। (রহদায়াঃ ৩/৫৪)
১০. শবচা-শকোয় শকােরূপ শধােঁকা, প্রতািণা, জারলয়াতী, ফেকাবাজী ও শেজাল
োকনত পািনব ো এবাং এমে শকাে পিরত ্বলম্বে কিা িানব ো িাি দ্বািা
সাধািণ শোক্তািা েরতগ্রস্ত হয়। (রহদায়াঃ৩/৫২)
১১. শি মাল জমা িা নল জে নণি কি হয় তা জমা িা া জারয়ি শেই।
শিীয়ানতি পরিোষায় এনক ইহনতকাি বা মুজুতদািী বনল। (রহদায়াঃ৪/৪৬৮)
এোিাও আনিা ্নেক েীরত ত রবষয় আনে িা রবজ্ঞ উলামানয় শকিাম শেনক
শজনে শেওয়া আবশযক। উনল্লর ত েীরতমালাি আনলানক বযবসাি োনম ্বাধ
শশাষণ, ্েযায় আত্মসাৎ, দ্রনবয শেজাল, মানপ কম শদয়া, শধােঁকা-প্রতািণাি
মাধযনম ্রধক মুোফা ্জজে, মুজুতদািী ও কানলা বাজািীি মাধযনম বািরত
মূলয আদায় বা পিজাপ্ত মাল োকা সনেও তা আেনক শিন বাজাি মূলয বৃরি
কিা, রকাংবা কাউনক শবকায়দায় শফনল ক্রয়-রবক্রনয় বাধয কিা, ্েবা কানিা
রবপনদি সুনিান তাি শেনক ্রধক হানি লােবাে হওয়াি মােনস ক্রয় রবক্রয়
কিা, পনণযি উপি এক শচরেয়া দ ল সৃরি কনি বািরত মূনলয রবরক্র কিা
ইতযারদ ধিনেি শবচা-শকো শিী‘আনতি দৃরিনত োজারয়ি এবাং ্ববধ ও
হািাম। এবাং এি দ্বািা উপারজজত ্েজ হালাল েয়। এধিনেি ্েজ দ্বািা হজ্ব ও
উমিা কিা, মসরজদ-মাদিাসা রেমজাণ কিা এবাং রবরেন্ন শসবামূলক কাজ কিাি
দ্বািা উক্ত হািাম পয়সাি দায় শেনক আল্লাহি দিবানি শিহাই পাওয়া িানব ো।
বিাং এি জেয হ্ক্ক্কােী মুফতীনদি রেকে শেনক শিী‘আনতি রবধাে শজনে শসোনব
বযবাা গ্রহণ কিনল এবাং ারলস রদনল তাওবা-ইরস্ত ফাি কিনল আল্লাহ
তা‘আলাি আিাব শেনক মুরক্ত পাওয়াি আশা কিা িায়।
শবচা-শকোি প্রচরলত কনয়করে সূিত এবাং তাি শি‘ই রবধাে
১. বীজ ধানেি রবরক্রঃ আমানদি সমানজ সাধািণ ধাে রদনয় বীজ ধাে শেওয়া
হয় কমনবশী কনি। শিী‘আনতি দৃরিনত এো োজারয়ি। এি শেনক বােঁচাি উপায়
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হলঃ প্রেনম োকা রদনয় বীজ ধাে রকেনব। এিপি বীজ ধানেি রবনক্রতা ঐ োকা
রদনয় সাধািণ ধাে রকেনব। (রহদায়াঃ৩/১০৪)
২. আি একো বযবসা হল োকা পয়সাি শবচা-শকো, োকা োঙ্গানো, শেিা োকা
রদনয় োল োকা শেওয়া। এগুনলানক বাইউস্ সিফ বনল। এ ানে সাধািণোনব
কমনবশী কিা জারয়ি শেই। এবাং শকাে পে বাকী শিন শলে-শদে কিাও
জারয়ি শেই। প্রনয়াজনে কিজ শেয়া িানব। উদাহিণ স্বরূপ ৫০০ োকাি ুচিা
কিাি প্রনয়াজে। রকন্তু ্পি পনেি রেকে ঐ পরিমাণ রেনব ো। বিাং ৩০০
োকাি ুচিা আনে। ত ে ুচিা রহসানব ৩০০ োকা িা নব। পনি এক সময় ঐ
৩০০ োকাি কিজ পরিনশাধ কনি আমােনতি ৫০০ োকা রেনয় আসনব।
(রহদায়াঃ৩/১০৪)

৩. গ্রাম শেনক আ ত বযরক্তি কাে শেনক কম দানম মাল ক্রয় কনি শহনিি
শলাকনদি রেকে ্রতনবশী দানম রবরক্র কিা। এি দরুে িরদ গ্রানমি রবনক্রতা
েরতগ্রস্ত হয়। ্েবা শহনিি শলাকনদি কি হয়। এোও োজারয়ি।
(রহদায়াঃ৩/৬৭)

৪. শহনিি বযবসায়ী গ্রানমি বযবসায়ীি দালাল হনয় তাি মাল শহনিি
শলাকনদি রেকে শবশী দানম রবরক্র কিা। এোও োজারয়ি। (রহদায়াঃ ৩/৬৭)
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