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উপাজর্: ইসলামী দৃি�েকাণ 
 : إ  اومد هللا صاللالال صالسالر آ رسول اهللا صآ ل  صحبب  أجع� أمي نعد

অথর-স�দ আ�াহ তা‘আলার অ্যতম ি্য়ামাতত   ি্য়ামাত অজর্ 

করার জ্য রেয়েে ্া্ািবব বযব্াত ।বেেঁ থাকার জ্য ।কাে্া ্া 

।কাে্া পযরােয় অথরস�েদর  েয়াজ্ পেড়ত মা্বজীবে্  িট 

শরীেরর রে�র সােথ তুল্ােযাগযত জীব্েক  াথরক করার । েক 

উপাজর্ সবেঁেয়  গুপুণর ণুিমকা পাল্ কেরত মা্ুষ অে্ক িকেু 

করেত ঁায়, িক� উপাজর্ তােক ি্য়য়ণ কেরত উপাজরে্র উপর 

ি্ণরর কের বযি�র অথর-স�দ অিজরত হয়ত  িট বাাব  বং  ুবই 

 েয়াজ্ীয় িবষয়ত উপাজর্ করার । েক কী করণীয় রেয়েে  বং 

কী বজর্ করেত হেব ।স িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েে  ই 

 বে�ত     

1. উপাজর্ বলেত কী বুুায় 

উপাজর্ শশিটর সমথরক শশসমুহ হেহ আয়, ।রাজগার, কামাই, 

লাণ,  াি�, সং�হ, অজর্ ইতযািদত০F

1 আরবীেত الكسب  বং 

ইংেরজীেত বলা হয় Income.  

                                                           
1. স�াদ্া পিরষদ, বযবহািরক বাংলা অিণবা্ (ঢাকা: বাংলা  কােডমী, 

৫ম পু্মুর্ণ ২০০৩)ত   
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পিরণাষায় উপাজর্ হেলা: জীব্ পিরঁাল্ার জ্য িবিণভ মাবযেম 

স�দ অজর্ করাত  

অ্যণােব বলা যায় ।য, Income is the monetary payment 

received for goods or services, or from other sources, 

as rents or investments.2  

 

2. মা্বজীবে্ উপাজরে্র  েয়াজ্ীয়তা 

ক. জীব্ পিরঁাল্ার জ্য উপাজর্ আবশযকীয় িবষয় 

জীব্ বারণ করার জ্য উপাজরে্ স ম  েতযকেক উপাজর্ করেত 

হেবত উপাজর্ োড়া পৃিথবীেত বসবাস করা সসব ্য়ত উপাজর্ ্া 

কের বেস থাকার ।কাে্া সুেযাগ ।্ইত আর তাই ।দ া যায় ।য 

সালাত ।শষ হওয়ার পর উপাজরে্ ।বর হওয়ার কথা আল-কুরআে্ 

বলা হেয়েেত আ�াহ বেল্, 

لَٰوةُ  قُِضيَتِ  فَإِذَا ﴿ َّ ْ  لص وا �ِض  ِ�  فَٱنتَِ�ُ
َ
ْ  لۡ� ِ  فَۡضلِ  نمِ وَلۡ�تَُغوا َّ ْ  ل َ  وَلۡذُكُروا َّ  ل

ّلُ�مۡ  َكثِٗ�� ََ  ]  ١٠: المعة[ ﴾ ١ �ُۡفلُِحونَ  ّّ

                                                           
২. <http://dictionary.reference.com/browse/income>, 

Retrieved August 25, 2012. 



 

5 

‘‘অতঃপর য ্ সালাত সমা� হেব ত ্ ।তামরা পৃিথবীেত েিড়েয় 

পড় আর আ�াহর অ্ু�হ হেত অ্ুস�া্ কর  বং আ�াহেক ।বিশ 

।বিশ �রণ কর, যােত ।তামরা সফল হেত পারত’’3 

 . পৃিথবী উপাজর্  করার  কমাক । ক  

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক শবু সৃি�ই কের্ি্, জীব্ পির াঁল া্র 

জ্য   পৃিথবীেক কমরে ক কের িদেয়েে্ত ।স সােথ উপাজর্ 

করার জ্য অসং য । েকর বযব্া কেরেে্ত আ�াহ বেল্, 

ِي ُهوَ  ﴿ َّ َل  ل ََ �َض  َُّ�مُ  َج
َ
ْ فَٱۡمشُ  ذَصُوٗ�  لۡ� ْ  َمنَاكِبَِها ِ�  وا هِ ّرِۡزقِهۦِۖ  مِن َوُ�ُوا ۡ�َ� 

ُُّشورُ   ]  ١٥: الغك[ ﴾ ١ لّ

‘‘িতি্ই ।তা ।তামােদর জ্য যমী্েক সুগম কের িদেয়েে্, কােজই 

।তামরা  র পেথ- া�ের িবঁরণ কর  বং তাের িরযক ।থেক 

।তামরা আহার করত আর তাের ি্কটই পু্গুা্ত’’3F

4 

গ. পিরবািরক দািয়ু পাল্ করা 

 েতযক বযি�ই পিরবােরর সদসযত তাই পিরবািরক দািয়ু পালে্ 

তােক উপাজর্ করেত হয়ত পিরবাের  াদয, ব� ও বাস্া্সহ  

                                                           
3. সুরা আল-জুমু‘আ: ৬২:১০ত 
4. সুরা আল-মুলক: ৬৭:১৫ত 
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অ্যা্য ।মেিলক ঁািহদা রেয়েে, যা উপাজর্ কের ।মটােত হয়ত   

িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

ۥ لصَۡمۡوصُودِ َوَ�َ ﴿ ُُُهنّ  َ�ُ َو�ُُهنّ وَ  رِۡز ۡۡ ُروِف�  ِِ َۡ  ]  ٢٣٣: القرال[ ﴾بِٱصَۡم

‘‘আর স�াে্র িপতার উপর কতরবয, িবিব ।মাতােবক মােয়েদরেক 

 াবার ও ।পাশাক  দা্ করাত’’4F

5 

ঘ. উপাজর্ করার  মতা দুি্য়ার কলযাণকর িবষয় 

উপাজর্ করার ।যাগযতা  কিট কলযাণকর িবষয়ত  টা আ�াহর  ক 

িবেশষ ি্য়ামাতত আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক িঁ�া, বুি� ও িবেবক 

িদেয়েে্, দু’িট হাত িদেয়েে্ত যােত  াবল�ী হওয়া যায়ত অপেরর 

ি্কট হাত পাতেত ্া হয়ত উপাজর্ করার মত কলযাণকর িবষেয় 

দু‘আ করার ণাষা িশ া ।দওয়া হেয়েে আল-কুরআে্,   

ٓ  َ�ُقوُل  ّمن َومِۡنُهم ﴿ َّنَا ۡ�يَ  ِ�  ءَاتِنَا َر ُّ َنةٗ  ال َۡ ِ  َوِ�  َح َنةٗ  ل�ِخَرة َۡ  َعَذاَب  َوقِنَا َح
 ]  ٢٠١: القرال[ ﴾ ٢ لَّارِ 

‘‘আর তােদর মেবয  ম্ও আেে, যারা বেল, ।হ আমােদর রব, 

আমােদরেক দুি্য়ােত কলযাণ িদ্ আর আে রােতও কলযাণ িদ্ 

 বং আমােদরেক আ ে্র আযাব ।থেক র া কগ্ত’’ 5F

6 

                                                           
5. সুরা আল-বা�ারাহ: ২:২৩৩ত 
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ঙ.  াবল�ী হওয়ার মাবযম 

ইসলাম অপেরর উপর ি্ণরর কের জীব্ পিরঁাল্ার িবষেয় 

ি্গৎসািহত কেরেেত   মেমর রাসুলু�াহ সা�া�াা ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেল্, 

» 
َ
لَةُ  تََزاُل  ال

َ
َمْسأ

ْ
َحِدُ�مْ  ال

َ
َّ  نِأ َق  َح

ْ
ْمٍ  ُمزَْعةُ  صَْجِه ِ  ِف  َصلَيَْس  اَهللا، ََغ

َ
  »و

‘‘।তামােদর মেবয ।য বযি� সবরদা মা্ুেষর কােে ।ঁেয় ।বড়ায় ।স 

িকয়ামেতর িদ্  ম্ অব্ায় আগম্ করেব ।য, তার মু ম�েল 

 ক টুকেরা ।গাশতও থাকেব ্াত’’ 6F

7 

ঁ. উ�রািবকারীেদর  হল ।রে  যাওয়ার উপায় 

সা‘দ ইবে্ আিব ওয়া�াস রািদয়া�াা আ্া বেল্, ্বী সা�া�াা 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক  ণােব বেলেে্, 

 ْ  إََِّك «
َ
ْغغِيَيءَ  َصَر�ََتَك  تََدعَ  أ

َ
 ْ  ِمنْ  َخْ�ٌ  أ

َ
ّفُفو َ  َعلَةً  تََدَ�ُهمْ  أ ََ تَ َّيَس  ََ  ِف  ا

َِْدَِهمْ 
َ
  »أ

                                                                                                            
6. সুরা আল-বা�ারাহ: ২:২০১ত 
7. ইমাম বু ারী, সহীহ,  - ২,  হাদীস ্ং ১৪৭৪ত  
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‘‘।তামােদর স�া্ স�িতেদরেক স ম ও সাবল�ী ।রে  যাওয়া, 

তােদরেক অণাবী ও মা্ুেষর কােে হাত পাতা অব্ায় ।রে  

যাওয়ার ।ঁেয় উ�মত’’ 8 

 

3. উপাজরে্র  কারেণদ 

আ�াহ তা‘আলা তাের সম� সৃি�েক মা্ুেষর  ােদম কেরেে্ত মা্ুষ 

ি্েদরিশত পেথ তা ।থেক উপাজর্ বা স�দ আহরণ করেবত 

ইসলাম  ম্  কিট জীব্ িববা্ যা ।কা্িট হালাল আর ।কা্িট 

হারাম তা ��ণােব জাি্েয় িদেয়েেত ।সজ্য রাসুলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্,  

، اوََالُل « ، َصاوََرارُ  ََّ�ٌ ّبَهيٌت  َص�َيَْغُهَمي ََّ�ٌ ََ ْعغَُمَهي الَ  ُم َّيِس، ِمنَ  َكثِ�ٌ  ََ  َ�َمِن  ا
َق  ّّ ّبَهيِت  ا ََ   الُم

َ
أ َِغ ِ  اْسََْبَ بَُهيِت  ِف  َصَ�عَ  َصَمنْ  صَِعْرِضِ ، ِلِ َّ  َحْوَل  ََْرَع  َكَراٍع : ال

 ْ  َُوِشُك  وَِ�،ا
َ
 »ََُواقَِع ُ  أ

‘‘হালাল বা ৈবব সু��  বং হারাম বা অৈববও �� আর   দু’ র 

মবযবতরী িবষয় েলা হেলা সে হজ্কত আর ।বশীরণাগ ।লাকই 

।স েলা (স�েকর সিিক পিরঁয়) জাে্ ্াত অত ব ।য বযি�   

সে হজ্ক িজি্িস েলােক পিরহার করেলা ।স তার  ী্ ও মা্-

                                                           
8. ইমাম বু ারী, সহীহ,  - ১, হাদীস ্ং ৫২ত 
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স�া্েক পিবক রা েলাত আর ।য বযি� সে েহর মােু পিতত 

হেলা তার উদাহরণ   রা ােলর মত ।য পশ ঁরায় সংরে ত ণুিমর 

সীমা্ায়  ম্ণােব ।য, ।য ।কাে্া সময় ।স তােত  েবশ 

করেবত’’ত৮

9 

আেলাঁয হাদীস ।থেক বুুা যায় উপাজর্ দুই বরেণরত ক. হালাল 

উপাজর্  . হারাম উপাজর্ত  

• হালাল উপাজর্ 

 টা আ�াহ তা‘আলার বা ার  িত িবেশষ অ্ু�হ ।য, িতি্ বা ার 

জ্য জমীে্ উপাজর্ করার িবরাট । ক ৈতির কের িদেয়েে্ত 

িতি্ আমােদর কলযােণ অগিণত ।সসর ৈতির কেরেে্ত  

ُ  يُرِ�دُ  َما﴿ َّ َل  ل ََ مۡ ِ�َُطّهِ  يُرِ�دُ  َوَ�ِٰ�ن َحَرٖج  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م ِ�َۡج ُِ َمَتُهۥ َوِ�ُتِمّ  َر َۡ ِ  ن
ّلُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ََ  ] ٦: دال اليئ[ ﴾ ٦ �َۡشُكُرونَ  َّ

‘‘আ�াহ ।তামােদর উপর ।কাে্া সমসযা সৃি� করেত ঁা্ ্া, বরং 

িতি্ ঁা্ ।তামােদর পিবক করেত  বং তার ি্আমত ।তামােদর 

উপর পুণর করেত, যােত ।তামরা কৃতজতা জাপ্ করত৯F

10 

৪.১. হালাল উপাজরে্র  গু ও ফিযলাত 
                                                           
9. ইমাম বু ারী, সহীহ,  - ৪, হাদীস ্ং ৫২ত 
10.  সুরা আল-মািয়দাহ: ৬:৬ত 
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ক. হালাল উপাজর্  কিট  গুপুণর ইবাদাত  

আ�াহ তা‘আলা মা্ুষেক তার ইবাদােতর জ্য সৃি� কেরেে্ত 

বা াহ ।যসব ইবাদাত কের থােক হালাল উপাজর্ তার মেবয  কিট 

 গুপুণর ইবাদাতত   িবষেয় কুরআে্ বলা হেয়েে, 

﴿ ْ ِ  عِندَ  فَٱۡ�تَُغوا َّ ۥٓۖ  وَلۡشُكُرواْ  وَلۡ�بُُدوهُ  ّرِۡزقَ لص ل َُونَ  إَِ�ۡهِ  َ�ُ  ﴾ ١ تُرَۡج
 ] ١٧: العغَبوت[

‘‘তাই আ�াহর কােে িরযক তালাশ কর, তাের ইবাদাত কর  বং 

তাের  িত কৃতজতা  কাশ করত তােরই কােে ।তামােদরেক 

 তযাবিতরত করা হেবত’’10F

11 

 . উপাজরে্র উৎস স�েকর িকয়ামােত িজজাসা করা হেব  

িকয়ামেতর িদ্ আদম স�া্েক তার উপাজরে্র উৎস স�েকর 

জবাবিদিহ করেত হেবত ।সজ্য মুিমে্র জ্য হালাল উপাজর্ 

 কিট  গুপুণর িবষয়ত   িবষেয় হাদীেস উে�  আেে, আশু�াহ 

ইবে্ মাসউদ রািদয়া�াা আ্া রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ।থেক বণর্া কেরেে্, িতি্ বেলেে্, 

                                                           
11 . সুরা আল-‘আ্কাবুত: ২৯:১৭ত 
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» 
َ
َّ  َر�ّ ِ  ِعغْدِ  ِمنْ  الِقيَيَمةِ  ََْورَ  لَدرَ  انِْن  قََدرُ  تَُزصُل  ال َل  َح

َ
 ُ�ُمرِهِ  َ�نْ  َخٍْس، َ�نْ  �ُْسأ

ْ�غَيهُ، ِ�يمَ 
َ
نَْالهُ، ِ�يمَ  َشبَينِ ِ  َصَ�نْ  أ

َ
نَ  ِمنْ  َصَميِ ِ  أ َْ

َ
َََسبَ ُ  أ

ْ
�َْفَقُ ، َصِ�يمَ  اك

َ
 عَِملَ  اَصَميذَ  أ

 »َعغِمَ  ِ�يَمي

‘‘িকয়ামেতর িদ্ আদম স�া্েক পােঁিট  ে�র উ�র ্া িদেয়  ক 

কদমও  ্া্ হেত ্ড়েত ।দওয়া হেব ্াত ১. তার জীব্কাল 

িকণােব অিতবািহত কেরেে, ২. ।যেবে্র সময়টা িকণােব বযয় 

কেরেে, ৩. ব্ স�দ িকণােব উপাজর্ কেরেে, ৪. তা িকণােব 

বযয় কেরেে, ৫. ।স  ীে্র যতটুকু জা্ অজর্ কেরেে ।সই 

অ্ুযায়ী আমল কেরেে িক্াত’’11F

12  

গ. ইবাদাত কবুল হওয়ার পুবরশতর   

আ�াহর ইবাদাত করেব অথঁ তার উপাজর্ হালাল হেব ্া,  টা 

আ�াহর ি্কট �হণেযাগয হেব ্াত অত ব হালাল উপাজর্ 

ইবাদাত কবুল হওয়ার পুবরশতরত আবু ারায়রা রািদয়া�াা আ্া 

।থেক বিণরত, রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্,  

َهي« َّ
َ
َّيُس، َ ّيٌب  اهللاَ  إِ ّ  ا ََ  

َ
ْقبَُل  ال ََ  

ّ
يّبًي، إِال َمرَ  اهللاَ  َصِِ ّ  ََ

َ
ُمْؤِمِغ�َ  أ

ْ
َمرَ  نَِمي ال

َ
 نِ ِ  أ

ُمرَْسغَِ�،
ْ
َهي ََي{: َ�َقيَل  ال َّ

َ
ّيبَيِت  ِمنَ  ُكُوا الّرُسُل  َ ّّ ِّ  َحيِوًي، َصاْ�َمغُوا ال  نَِمي إِ

َهي ََي{: َصقَيَل ] ٥١: الؤمغو [} َعغِيمٌ  َّْعَمغُو َ  َّ
َ
َنَ  َ ِ

ّ
يّبَيِت  ِمنْ  ُكُوا لَمغُوا اَ  َمي ََ

                                                           
12 . ইমাম িতরিমযী, সু্া্,  - ৪, হাদীস ্ং ২৪১৭,  
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يُل  الرُّجَل  َذَكرَ  �ُمّ ] ١٧٢: القرال[} َرَزْ�غَيُ�مْ  ِّ ْشَعَث  الّسَفرَ  َُ
َ
، أ َبَ ْْ

َ
 َْ ِ ََدَ  ََُمدّ  أ

 
َ
، ََي الّسَميِء، إِل ِّ ، ََي َر ِّ َعُم ُ  َر ّْ �ُ ُ  َحَراٌر، َصَم بَُس ُ  َحَراٌر، َصَمْشَ

ْ
 َحَراٌر، َصَمغ

ََراِر، صَُغِذيَ 
ْ
َّ  نِيو

َ
َََ  ُِ لَِك  �ُْسَتَجي َ  »؟َِ

‘‘ি্�য়ই আ�াহ তা‘আলা পিবকত িতি্ শবু পিবক ববই �হণ 

কের্ত িতি্ মু’িম্েদর ।সই আেদশই িদেয়েে্, ।য আেদশ িতি্ 

িদেয়িেেল্ রাসুলগেণরত’’ আ�াহ তা‘আলা বেল্, ‘‘।হ ইমা্দারগণ 

।তামরা পিবক বব-সাম�ী আহার কর, ।য েলা আিম ।তামােদরেক 

গযী িহেসেব দা্ কেরিেত’’ অতঃপর রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  ম্  ক বযি�র কথা উে�  করেল্, ।য দীঘর সফের 

থাকা অব্ায়  েলােমেলা ঁুল ও বুিল-বুসিরত �া�-�া� বদে্ 

আকােশর িদেক আ�াহর দরবাের হাত তুেল  াথর্া কের ডাকেে, 

।হ আমার রব, ।হ আমার রব অথঁ ।স যা  ায় তা হারাম, যা পা্ 

কের তা হারাম, যা পিরবা্ কের তা হারাম  বং হারােমর  ারা ।স 

পুি� অজর্ কেরত সুতরাং তার  াথর্া কীণােব কবুল হেব?ত’’12F

13 

ঘ. হালাল উপাজর্ করা আ�াহর পেথ ।বর হওয়ার শািমল 

                                                           
13 . ইমাম মুসিলম, সহীহ,  - ৩, পৃ. ৮৫, হাদীস ্ং ২৩৯৩ত 
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হালাল উপাজর্ করার জ্য  েয়াজে্ িবেদেশও ।যেত হেত পােরত 

।সজ্য  িটেক কুরআ্ মাজীেদ আ�াহর রাাায় ।বর হওয়ার সােথ 

হালাল উপাজর্েক বণর্া করা হেয়েেত মহা্ আ�াহ বেল্,  

�ِض  ِ�  يَۡ�َُِونَ  وَءَاَخُرونَ ﴿
َ
ِ  فَۡضلِ  مِن يَۡبتَُغونَ  لۡ� َّ اَخُرونَ  ل  ِ�  يَُ�ٰتِلُونَ  وَءَ

ِۖ  َسبِيلِ  َّ  ]  ٢٠: الزمل[ ﴾ ل

‘‘আর ।কউ ।কউ আ�াহর অ্ু�হ স�াে্ পৃিথবীেত �মণ করেব, 

আর ।কউ ।কউ আ�াহর পেথ লড়াই করেবত’’13F

14 

ঙ. হালাল উপাজর্ আে রাত িবমুি তা ্য় 

আ�াহ তা‘আলা তার বা ােদরেক   দুি্য়ােত হালাল উপাজর্ 

করার । ক ৈতির কের িদেয়েে্ত ।সজ্য উপাজর্ করেত ৈববণােব 

ঁাকুরী, বযবসায়-বািণজয বা অ্য িকেু করা  আে রাত িবমু তা ্ য়ত 

আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

ُ  ءَاتَٮَٰك  �ِيَمآ  وَلۡ�تَغِ  ﴿ َّ ارَ  ل ُّ يَبكَ  تََُس  َوَ�  ِخَرَةۖ ل� ل َِ ۡ�يَاۖ  مِنَ  نَ ُّ ن ل ِۡ ۡح
َ
ٓ  َوأ  َكَما

نَ  َۡ ۡح
َ
ُ  أ َّ ادَ  �َۡبغِ  َوَ�  إَِ�َۡكۖ  ل َۡ َف ّۡ �ِض�  ِ�  ل

َ
َ  إِنّ  لۡ� َّ ُّ  َ�  ل ِ ِدينَ  ُُ ِۡ  ﴾ ٧ لصُۡمۡف

 ] ٧٧: القلص[

‘‘আর আ�াহ ।তামােক যা দা্ কেরেে্ তােত তুিম আি রােতর 

ি্বাস অ্ুস�া্ করত তেব তুিম দুি্য়া ।থেক ।তামার অংশ ণুেল 

                                                           
14. সুরা আল-মুযযাি�ল: ৭৩:২০ত 
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।যেয়া ্াত ।তামার  িত আ�াহ ।যরপ অ্ু�হ কেরেে্ তুিমও 

।সরপ অ্ু�হ করত আর যমীে্ ফাসাদ করেত ।ঁেয়া ্াত ি্�য় 

আ�াহ ফাসাদকারীেদর ণালবােস্ ্াত’’15  

ঁ. হালাল উপাজর্  জাভাত লােণর উপায় 

মা্ুেষর দু’িট জীব্ রেয়েে,  কিট দুি্য়ায়, অপরিট আে রােতত 

অত ব হালাল প�ায় উপাজর্কারী দুি্য়ােত ক ্ও সমসযায় 

থাকেলও আে রােত জাভােত যােবত   িবষেয় হািদেস  েসেে, আবু 

সাঈদ  ুদরী রািদয়া�াা আ্া ।থেক বিণরত, রাসুলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্, 

َ�َل  َمنْ «
َ
ي، أ يّبً ِمنَ  ُسّغٍة، ِف  صََعِمَل  ََ

َ
َّيُس  َصأ  »الَّغةَ  َدَخَل  نََوائَِق ُ  ا

‘‘।য বযি� হালাল উপািজরত  াবার  ায় ও সুভােতর উপর আমল 

কের  বং মা্ুষ তার অি্� ।থেক ি্রাপদ থােক ।স জাভােত 

 েবশ করেব’’ত ১৫F

16 

ে. হালাল উপাজর্  অ্যতম ।�ে অজর্  

                                                           
15. সুরা আল-�াোে: ২৮:৭৭ত 
16 . ইমাম িতরমীিয, আল-সু্া্,  - ৪,পৃ. ৬৬৯, হাদীস ্ং ২৫২০, 

হািকম হািদসিটেক সহীহ বেলেে ,্ আলবা্ীর মেত দায়ীফত 
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পৃিথবীর জীব্ ি্বরােহ হালাল উপাজর্ করার সুেযাগ বা ।যাগযতা 

লাণ করা আ�াহ তাআ’লার অ্যতম ।�ে ি্য়ামাতত ।সজ্য হালাল 

প�ায় উপাজর্কারী পরকােল জাভােত যােবত আর অৈবব প�ায় 

উপাজর্কারী বযি� দুি্য়ার জীবে্ স�েদর পাহাড় গড়েলও 

পরকালী্ জীবে্ তার জ্য ণয়াবহ আযাব ও শািা অেপ া 

করেেত হাদীেস  েসেে,   

 حدَث صحدق أميَة حفظ الَيي من َيتك مي عغيك َال َيك �ن إذا أر�ع«
  »َعمة ف عفةص خغيقة صحسن

‘‘ঁারিট িজি্স য ্ ।তামার মেবয পাওয়া যােব ত ্ দুি্য়ার অ্য 

সব িকেু ্া হেলও িকেু যায় আেস ্াত তা হেলা, আমা্েতর 

সংর ণ, সতয কথা বলা, সু র ঁিরক, হালাল উপাজরে্ 

 াদয�হণ’’16F

17  

3.2. হালাল উপাজরে্র সসাবয িকেু মাবযম 

উপাজর্ হল মা্ুেষর স�দ লােণর  িিয়াত ইসলাম ি্েদরিশত 

পেথ মা্ুষ ।য উপাজর্ কের ।সিটেক আমরা হালাল উপাজর্ 

বলেবাত পৃিথবীেত ্া্া উৎেস স�দরািজেক আ�াহ েিড়েয় 

                                                           
17. আহমদ ইব্ হা�ল, মুস্াদ আহমাদ,  - ২, পৃ. ১৭৭, হাদীস ্ং: 

৬৬৫২ত 
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।রে েে্ত মা্ুষেক অজর্ করেত হয়  ই অজর্  িিয়ায় ্ া্ািবব 

মাবযমত ইসলাম হালাল উপাজর্ করার জ্য কী কী মাবযম হেত 

পাের তার �� বণর্া িদেয়েেত মাবযম েলা হেলা কৃিষ, িশ�, বযবসা 

ও ঁ াকুিরত   মাবযম েলােক কীণােব কােজ লাগাে্া যােব তার জ্য 

সুি্িদর� ্ীিতমালা রেয়েেত 

ক. কৃিষ 

সৃি�কুেলর  ােদযর উৎস কৃিষত মহা্ রা�ুল আলামী্ মা্ুেষর কৃিষ 

কােজর সুিববােথর পৃিথবীর মািট ও ণুিমেক উৎপাদ্ ও ফসল 

ফলাে্ার উপােযাগী বাি্েয়েে্ত আ�াহ তা‘আলা বেল্,  

�َ�ٰنُ  فَۡليَنُظرِ  ﴿ ۦٓ  إَِ�ٰ  لۡ�ِ امِهِ ََ نّا ٢ َط
َ
ا لصَۡمآءَ  َصبَۡبنَا َ �َض  َشَقۡقنَا ُُمّ  ٢ َصّبٗ

َ
 لۡ�

ا �بَۡتنَا ٢ َشّقٗ
َ
أ ا �ِيَها فَ ۡضٗبا وَعِنَٗبا ٢ َحّبٗ ٗ�  َوَزۡ�تُونٗا ٢ َوقَ  ُغۡلٗبا وََحَدآ�ِقَ  ٢ َوَ�ۡ

ا َوَ�ٰكَِهةٗ  ٣ بّٗ
َ
ا ٣ وََ َٗ نَۡ�ِٰمُ�مۡ  ُّّ�مۡ  ّمَ�ٰ

َ
 ]  ٣٢  ،٢٤: عبس[ ﴾ ٣ َوِ�

‘‘মা্ুেষর কতরবয তার  ােদযর  িত দৃি� ।দয়া-িঁ�া করাত আিমই 

বৃি� বষরণ কির, পের জিম িব�য়করণােব দীণর কিরত আর তােত 

শসয, আ�ুর, শাক-সবািজ, তির-তরকাির, যয়তু্, । জুর, িবিশ� 
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উদযা্সমুহ, ফল  বং গবািদ- াদয উৎপাদ্ কির, ।তামােদর ও 

।তামােদর পশর ।ণােগর জ্য’’ত১৭

18  

আেলা-বাতাস, পাহাড়-পবরত, ব্-জ�ল, ্ দী-্ালা, সাগর-মহাসাগর, 

সমণুিম-মগণুিম সবরক মহা্ আ�াহ তাের সৃ�জীেবর জীিবকার 

অসীম উপকরণ ।রে  িদেয়েে্- যার অংশ িবেশষও িকয়ামত পযর� 

ি্ঃেশিষত হেব ্ াত আলকুরআে্র িবিণভ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা 

তার সহজসাবযতার উপায়-উপকরেণর িদেক মা্ুেষর দৃি� আকষরণ 

কেরেে্, ।য্ মা্ুষ তা আহরণ কের জীিবকা ি্বরাহ করেত পােরত 

আর   পৃিথবীেত িবিণভ জায়গায় িবিণভণােব েিড়েয়-িেিটেয় থাকা 

আ�াহ তা‘আলার   ি্য়ামাত ।য বযি� বা জািত ি্য়িমত ও 

পিরিমতণােব আহরণ করেত পাের, ।স বযি� বা জািত ।তা 

সমৃ�শালী হেবইত  

 . িশ� 

মা্ুেষর জীব্ যাপে্র ঁািহদা ।মটাে্ার জ্য কৃিষ যেথ� ্য়ত 

 েয়াজ্ িশে�াভয়্ত অে্ক কৃিষজাত ্ বয িশে�র মাবযেম বযবহার 

উপেযাগী ্ া করেল তা ।থেক মা্ুষ উপকার লাণ কের ্ াত ইসলাম 

কৃিষ কােজর উৎসাহ িদেয়েেত তেব সকেল   কােজ ম� থাকা 

                                                           
18. সুরা ‘আবাসা: ৮০:২৪-৩২ত 
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থাকেত হেব  ম্িট ্য়ত ।ক্্া অথরৈ্িতক উভয়্ ও জাতীয় 

িবপদ-আপেদর ।মাকােবলা ।কবল মাক কৃিষ  ারা সসব ্য়ত   

জ্য কৃিষ কােজর সােথ সােথ িশ� ।পশার কাজ করাও জগরীত   

আকাশ-বাতাস, ব্-জ�ল, পাহাড়-পবরত, সাগর-মহাসাগর, মািট-বািল 

ও তার তলেদেশ মহা্ আ�াহ তা‘আলা ।য স�দ সৃি� কের 

।রে েে্, তার স যবহােরর জ্য িশে�াভয়্ জগরীত িশ�ে েক 

িবেশষ সমৃি� োড়া জাতীয় আয়বৃি� করা যায় ্াত িশ�কেমরর  িত 

পিবক কুরআে্ ইি�ত রেয়েেত আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

ةَ  وََعّلۡمَ�ٰهُ  ﴿ ََ َنُ�م ُّّ�مۡ  َ�ُوٖس  َصۡن َِ ِسُ�مۖۡ  ّمِنۢ  ِ�ُۡح
ۡ
نتُمۡ  َ�َهۡل  بَأ

َ
 َ�ٰكُِرونَ  أ

 ]  ٨٠: االَبييء[ ﴾ ٨

‘‘আর আমরা তােক বমর ৈতির করার িশ�িবদযা িশ া িদেয়িেলাম 

।য্ তা যুে� ।তামােদর  িত র া করেত পাের তাহেল ।তামরা িক 

।শাকর আদায় করেবত’’ 18F

19 ।সালাইমা্ (আ.)- র উেঁু উেঁু  াসাদ, 

বড় বড় পাি্ স�য় পাক  বং ্ুহ (আ.)  র ।্েকা ৈতির বণর্া 

পিবক কুরআে্ উ�ৃত হেয়েেত তাোড়া অিবকাংশ ্বীই িশ�কােজ 

জিড়ত িেেল্ত যাকািরয়যাহ আলাইিহস সালাম িেেল্ কািিমি� তাও 

আমরা হাদীস ।থেক জা্েত পািরত  

                                                           
19 . সুরা আল-আি�য়া: ৮০ত 
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গ. বযবসা 

বযবসা-বািণজয  কিট স�া্জ্ক ।পশাত জীিবকা অজরে্র  িট 

 কিট অ্যতম উপায়ত যােদর উপর আ�াহ তা‘আলার অ্ু�হ 

রেয়েে তারা  ই ।পশা অবল�্ কেরত ।য জ্পেদর উপর আ�াহ 

তা‘আলার রহমত রেয়েে ।য জ্পেদ বযবসা-।ক� িহেসেব গেড় 

ওেিত আল-কুরআে্ আ�াহ তা‘আলা বেল্,  

َحّل ﴿
َ
ُ  َوأ َّ ْۚ  وََحّرمَ  لۡ�َۡيعَ  ل  ]  ٢٧٥: القرال[ ﴾ لصّرََِٰوا

‘‘ বং আ�াহ ।বঁা-।ক্া হালাল কেরেে্  বং সুদ হারাম 

কেরেে্ত’’19F

20 

বযবসায়ীরা সাবারণ উ ৃ� অ�েলর সাম�ী ঘাটিত অ�েল ।পৗিেেয় 

িদেয় উ ৃ� অ�েলর অপঁয় ।রাব কের আর ঘাটিত অ�েলর দুিণর  

 িতেরাব কের মা্ব সমােজর ।স ।সবা করেে তা সৎকােজর 

অ�ণুর�ত  জ্যই রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম সহ 

অে্ক ্ বী-রাসুল, তাোড়া অে্ক সাহাবী ।যম্ আবু বকর, উমার, 

উসমা্, আবদুর রহমা্ ইব্ আউফ রািদয়া�াা আ্াম বযবসা-

বািণজয কেরেে্ত  

                                                           
20. সুরা আল-বাকারাহ: ২৭৫ত 
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ঘ. ঁাকুির 

জীিবকা অজরে্র আেরকিট অ্যতম উপায় হেহ ঁাকিরত ঁাকিরর 

মাবযেম জীিবকা অজর্ করা ইসলামী আইে্ ৈববত তেব তােক 

দািয়ু পালে্ স�ুণর স ম হেত হেবত ইসলােম ঁাকির লােণর 

অ্যতম শতর হেহ ।যাগযতা অজর্ত যথাযথ ।যাগযতা অজর্ োড়া 

।কাে্া পেদর জ্য আেবদ্ করা িিক ্য়ত হারাম কাজ জ্গেণর 

 িতকারক ।কাে্া  িতোে্ ঁাকির করা ইসলাম অ্ুেমাদ্ কের 

্াত  ে েক আবু যার রািদয়া�াা আ্া ।থেক বিণরত  কিট 

হাদীেস  েসেে ।য,  

ّر « نَي ذَ
َ
ِ  �ُّم قَيَل ََي أ َِ َِ َِيَِدهِ َآَ َمغْ َ َََ  عَْستَْعِمغُِل قَيَل 

َ
ال
َ
ُر ََي رَُسوَل اّالِ أ

ْ
قُغ

َّقَهي  ِِ َخَذَاي 
َ
 َمْن أ

ّ
ِقيَيَمِة ِخْزٌي َصَََداَمٌة إِال

ْ
َميََُة َصِِّ�َهي ََْوَر ال

َ
إََِّك َضِعيٌ� َصِِّ�َهي أ

ي عَ  ِ
ّ
ّدا اَ

َ
 »غَْيِ  ِ�يَهيَصأ

‘‘আিম বললাম ।হ আ�াহর রাসুল! আপি্ িক আমােক ।কাে্া 

দািয়ুপুণর পেদ ি্েয়াগ িদেব্ ্া !  কথা শে্ রাসুল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাের হাত আমার কােেবর উপর ।রে  বলেল্, 

।হ আবু যার! তুিম বড় দুবরল বযি�ত আর   পদ হেহ কিি্ 

আমা্েতর বযাপারত িকয়ামেতর িদ্ তা-ই হেব ল�া ও লা�্ার 

কারণ, তেব ।য ।লাক   দািয়ুপুণর ।যাগযতার সােথ ।স দািয়ু গহণ 
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কের  বং দ তা ও সততার সােথ যথাযথণােব তা পাল্ করেব 

তার ।বলায় ্য়ত ২০

21  

ঁাকিরর । েক ইসলামী আই্ হেহ উপযু�তা ও পেরাপকািরতাত 

ঁাকুিরজীিবগণ     দািয়ু যথাযথণােব পালে্র মাবযেম জীিবকা 

অজর্ করেব  বং পেরাপকােরর মাবযেম আ�াহ তা‘আলার স�ি� 

অজর্ করেবত 

3.3. হালাল উপাজরে্র মুল্ীিত 

ইসলােম উপাজরে্র । েক অ্ুসরণীয় মুল্ীিত রেয়েেত   

্ীিত েলা অ্ুসরণ ্া করেল উপাজর্ হালাল হেব ্াত যা ি্েন  

সংে েপ আেলাঁ্া করা হেলা : 

ক. উপােজরয় ববিট হালাল হওয়া 

 কজ্ বযি� যা উপাজর্ করেব ।স উপােজরয় ববিট অবশযই হালাল 

হেত হেবত আর ইসলাম কলযাণকর সকল ববেক মা্বজািতর জ্য 

হালাল কেরেেত আ�াহ তা‘আলা বেল্,  

ّ�َها ﴿
َ
َ � ْ  لَّاُس  َٓ �ِض  ِ�  ِمّما ُ�ُوا

َ
ْ  َوَ�  َطّيِٗبا َحَ�ٰٗ�  لۡ� َُوا ِ ِن�  ُخُطَ�ٰتِ  تَّتب  لصّشۡيَ�ٰ

 ]  ١٦٨: القرال[ ﴾ ١ ّمبِ�ٌ  َعُدوّٞ  َُّ�مۡ  إِنُّهۥ

                                                           
21. ইমাম মুসিলম, সহীহ,  - ৬, পৃ. ৬, হািদস ্ং ৪৮২৩ত 
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‘‘।হ মা্ুষ পৃিথবীেত হালাল ও তাইিয়যব যা রেয়েে তা ।থেক আহার 

করত আর শয়তাে্র পদা� অ্ুসরণ কেরা ্া, ি্ঃসে েহ ।স 

।তামােদর  কাশয শশত’’22  

 . উপােজরয় ববিট পিবক (তাইিয়যব) হওয়া 

আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

﴿  ْ ُ  َرزَقَُ�مُ  مِّما َوُ�ُوا َّ ْ  َطّيِٗباۚ  َحَ�ٰٗ�  ل َ  وَلّ�ُقوا َّ ِيٓ  ل َّ نُتم ل
َ
 ﴾ ٨ ُمۡؤِمنُونَ  بِهِۦ أ

 ]  ٨٨: دال اليئ[

‘‘আর আহার কর আ�াহ যা ।তামােদর িরযক িদেয়েে্ তা ।থেক 

হালাল, পিবক ববত আর তাকওয়া অবল�্ কর আ�াহর যার  িত 

।তামরা মুিম্ত’’ 22F

23 

সুতরাং শবুমাক হালাল হেলই ঁলেব ্া; বরং তা অবশযই তাইিয়যব 

(পিবক ও উ�ম) হেত হেবত   াে্ তাইিয়যব বলেত ।ণজালমু� 

 া্যস�ত ইতযািদ উে�শযত  ম্ উপায় অবল�্ করেত হেব যা 

মুলগতণােবই ি্েণরজাল,  ািট ও পিবকত অবশয অিবকাংশ 

মুফাসিসরগণ আয়ােত হালাল শশ  ারা ‘মুলগত ৈববতা’  বং 

                                                           
22. সুরা আল-বা�ারাহ: ২:১৬৮ত 
23. সুরা আল-মািয়দাহ: ৫:৮৮ত 
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‘তাইিয়যব’  ারা প�িতগত ৈববতার অথর �হণ কেরেে্  বং   

দু’শশ িদেয় দু’িট মুল্ীিতর  িত ইি�ত কেরেে্ত 

গ. উপাজরে্র । েক মাবযমিট ৈবব হওয়া  

উপাজরে্র । েক �হণীয় উপায় ও মাবযমিট অবশযই ৈবব প�ায় 

হেত হেবত ।ক্্া যাবতীয় অৈবব উপায় ও প�ায় অথরস�দ 

উপাজর্ করেত ইসলাম ি্েষব কেরেেত পিবক কুরআে্র  কািবক 

আয়ােতর মাবযেম   িবষেয় মুিম্গণেক সতরক করা হেয়েেত মহা্ 

আ�াহ বেল্, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َ�  ءَاَمنُوا ُ�لُٓوا

ۡ
ٰ  تَأ ۡمَ�

َ
َ�ِٰطلِ  بَۡيَنُ�م َُّ�مأ ّۡ ن إِّ�ٓ  بِٱ

َ
 تَُ�ونَ  أ

 ]  ٢٩: النسيء[ ﴾ ّمِنُ�مۚۡ  تََراٖض  َعن تَِ�َٰرةً 

‘‘।হ যারা ঈমা্  ে্ে, ।তামরা পর�েরর মেবয ।তামােদর ব্-

স�দ অ্যায়ণােব । েয়া ্া, তেব পার�িরক স�িতেত বযবসার 

মাবযেম হেল িণভ কথাত’’ 23F

24 

ঘ. উপাজরে্ কম বা ।বিশ হওয়ােক পরী া িহেসেব মে্ করা 

।বিশ বা কম উপাজর্ করার মেবয আ�াহ পরী া কের  থােক্ত   

িবষেয় কুরআে্ বলা হেয়েে, 

                                                           
24. সুরা আ্-ি্সা: ৪:২৯ত 
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ّما ﴿
َ
نُ  فَأ ٰ�َ� ُهۥ لۡ�تَلَٮٰهُ  َما إِذَا لۡ�ِ َّ ۡ�َرَمُهۥ َر

َ
َمُهۥ فَأ َّ ٓ  َ�يَُقوُل  َو�َ ۡ�َرَمنِ  َرّ�ِ

َ
 ١ أ

 ٓ ّما
َ
ٓ  َ�َيُقوُل  رِۡزقَُهۥ َعلَۡيهِ  َ�َقَدرَ  ٮٰهُ لۡ�تَلَ  َما إِذَا َوأ َ�َٰنِ  َرّ�ِ

َ
 ]  ١٦  ،١٥: الفجر[ ﴾ ١ أ

‘‘আর মা্ুষ ।তা  ম্ ।য, য ্ তার রব তােক পরী া কের্, 

অতঃপর তােক স�া্ দা্ কের্  বং অ্ু�হ  দা্ কের্, ত ্ 

।স বেল, ‘আমার রব আমােক স�াি্ত কেরেে্ত আর য ্ িতি্ 

তােক পরী া কের্  বং তার উপর তার িরযকেক স�ুিঁত কের 

।দ্, ত ্ ।স বেল, ‘আমার রব আমােক অপমাি্ত কেরেে্’ত’’24F

25  

ঙ. উপাজর্ আ�াহর িববা্ পালে্  িতব�ক হেত পারেব ্া 

অে্ক সময় উপাজর্ করেত করেত আ�াহর কথা �রণ থােক ্াত 

আ�াহর ইবাদােতর কথা ণুেল যায়ত  টা ।মােটই �হণেযাগয হেব 

্াত আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ُُّ�مۡ  تُۡلِهُ�مۡ  َ�  ءَاَمنُوا ٰ ۡمَ�

َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  َوَ�ٓ  أ

َ
ِۚ  ذِۡكرِ  َعن أ َّ  َوَمن ل

ۡل  ََ ��ِكَ  َ�ٰصِكَ  َ�ۡف ََ ْو
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ ُ�ِٰ�َّۡ  ]  ٩: الغيَقو [ ﴾ ٩ ل

                                                           
25. সুরা আল-ফজর: ৮৯:১৪-১৫ত 
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‘‘।হ মুিম্গণ, ।তামােদর ব্-স�দ ও স�া্-স�িত ।য্ 

।তামােদরেক আ�াহর �রণ ।থেক উদাসী্ ্ া কেরত আর যারা 

 রপ কের তারাই ।তা  িত�াত’’26 

ঁ. ।কবল স�দ অজর্ ই আ�াহর ৈ্কটয লােণর উপায় ্য়    

।কবল স�দ অজর্ আ�াহর ৈ্কটয লােণ বােবাও হেত পাের,   

 সে� কুরআে্ বলা হেয়েে,  

ُُّ�مۡ  َوَمآ  ﴿ ٰ ۡمَ�
َ
ۡوَ�ُٰدُ�م َ�ٓ وَ  أ

َ
ِ�  أ ّّ �  عِنَدنَا �َُقّرَُُِ�مۡ  بِٱ ََ ّۡ َل  ءَاَمنَ  َمنۡ  إِّ�  ُز  وََعمِ

��ِكَ  َ�ٰلِٗحا ََ ْو
ُ
ِف  َجَزآءُ  صَُهمۡ  فَأ َۡ ُغُرَ�ٰتِ  ِ�  وَُهمۡ  َعمِلُواْ  بَِما لصّضِ ّۡ  ﴾ ٣ ءَامُِنونَ  ل

 ]  ٣٧: سبي[

‘‘আর ।তামােদর ব্-স�দ ও স�া্-স�িত  ম্ বব ্য় যা 

।তামােদরেক আমার ি্কটবতরী কের ।দেবত তেব যারা ঈমা্ আে্ 

ও ।্ক আমল কের, তারাই তােদর আমেলর িবি্মেয় পােব বা ণ 

 িতদা্ত আর তারা (জাভােতর) সুউ�  াসােদ ি্রাপেদ 

থাকেবত’’26F

27  

ে.   িরযক ।দিরেত আসেে বেল অৈবব প�া অবল�্ ্া করা  

                                                           
26. সুরা আল-মু্ািফকু্: ৬৩:৯ত 
27.  সুরা সাবা: ৩৪:৩৬ত 
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িরযক ।দিরেত আসেে বেল অৈবব প�া অবল�্ করা যােব ্াত  

জােবর রািদ. ।থেক বিণরত, রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেল্,  

غُوا ِف « ْجِ
َ
ُ، ََأ
َ
بْغَُاُ  لِخُر ِرْزٍق ُاَو   ََ  َّ َعبُْد َح

ْ
ُموَت ال ََ َُُِّ  لَْن 

ُروا الّرْزَق، ََ ِّ ال عَْسََبْ
َالِل، صَ 

ْ
َخِذ او

َ
غَِب أ ّّ ََرارِ ال

ْ
ِِ او  »تََر

‘িরযক ।দিরেত আসেে বেল অৈবব প�া অবল�্ কেরা ্ াত ।ক্্া 

।কাে্া বা া তত ণ পযর� মারা যায় ্া যত ণ ্া তার ি্বরািরত 

।শষ িরযক তার কােে ।পৗেে যায়ত অতঃপর ।তামরা হালাল িরযক 

সু রণােব তালাশ কেরাত হালাল �হণ কর, আর হারাম ।থেক 

িবরত হওত’ 27F

28  

3.4. হালাল উপাজরে্ অজর্ ীয় 

ক. সততা 

উপাজর্ হালাল করার । েক সততা থাকেত হেবত উপােজরয় বব 

হালাল  বং প�িতগতণােব হালাল হেলও সততা ্া থাকেল 

উপাজর্ হালাল হেব ্ াত আর সততা অজর্ করার মাবযেম  জাভােত 

যাওয়ার িবরাট সুেযাগ রেয়েেত  হাদীেস  েসেে,  

                                                           
28.  মুহা�াদ ইব্ িহ�া্ ইব্ আহমাদ আবু হািতম আততািমমী 

আবুসতী, সহীহ ইব্ িহ�া ,্  - ৭, পৃ. ৩২, হাদীস ্ং ৩২৩৯ত  
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ِب َسِعيٍد ،
َ
يَل  َ�ْن أ يِجُر الّلُدصُق : َ�ْن رَُسوِل اّالِ َحّ  اّالُ َعغَْيِ  صََسغَّم ، قَ ّّ ا

َهَداءِ  َّ َّبِّيَ� َصالّلّدَِقَ� َصال ِمُ� َمَع ا
َ
 األ

‘‘আবু সাঈদ  ুদরী রািদ আ�াা আ্া  ।থেক বিণরত, ্ বী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্, “সৎ ও আমা্তদার বযবসায়ী 

(িকয়ামেতর িদ্) ্ বীগণ, িসি�কী্ ও শহীদেদর সােথ থাকেবত”28F

29  

 . আমা্তদািরতা 

আমা্তদািরতা  ম্  কিট  ণ যা হালাল উপাজর্ করার জ্য 

অপিরহাযরত আমা্তদািরতা ্া থাকেল উপাজর্ হালাল হেব ্া ত 

আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

مِنَ  فَإِنۡ   ﴿
َ
ُضُ�م أ َۡ ٗضا �َ َۡ ِيل فَۡلُيَؤّدِ �َ َ�ٰنََتُهۥ لۡؤتُمِنَ  َّ

َ
َ  َوۡ�َّتقِ  أ َّ ُهۥۗ  ل َّ  ﴾ َر

 ]  ٢٨٣: القرال[

‘‘আর যিদ ।তামরা  েক অপরেক িব�া মে্ কর, তেব যােক 

িব�া মে্ করা হয়, ।স ।য্  ীয় আমা্ত আদায় কের  বং ি্জ 

রব আ�াহর তাকওয়া অবল�্ কেরত’’29F

30  

গ. ওয়াদা পাল্ করা 
                                                           
29 . ইমাম িতরিমযী, সু্া্ আত-িতরিমযী,  - ২, পৃ. ৫০৬, হাদীস ্ং: 

১২০৯ত আলবা্ী বেলেে্ হািদসিট দুবরলত  
30 . সুরা আল-বা�ারাহ: ২:২৮৩ত 
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ঁাকির বা বযবসায় ।যসব ওয়াদা করা হেব তা অবশযই পাল্ করেত 

হেবত ওয়াদা পাল্ কের হালাল উপাজর্ করার পাশাপািশ আ�াহর 

ণালবাসাও পাওয়া যায়ত আল-কুরআে্ আ�াহ বেল্, 

﴿  � ۡوَ�ٰ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ََۡهِدهِۦ أ ِ َ  فَإِنّ  وَلّ�َ�ٰ  ب َّ ُّ  ل ِ  ]  ٧٦: عمرا  ال[ ﴾ ٧ لصُۡمّتقِ�َ  ُُ

‘‘হযাে, অবশযই ।য ি্জ  িততিত পুণর কের  বং তাকওয়া অবল�্ 

কের, তেব ি্�য় আ�াহ মু�াকীেদরেক ণালবােস্ত’’ 30F

31  

তাোড়া ওয়াদাপুরণ জাভােত যাওয়ার কারণ হেবত উবাদা ইব্ 

সািবত রািদয়া�াা আ্া ।থেক বিণরত, রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেে্, 

ْضَمنْ  ِسّتي ِل  ااْضَمغُو«
َ
َّغةَ  لَُ�مُ  أ

ْ
ْصَُوا َحّد�ْتُمْ  إِذَا اْحُدقُوا ال

َ
 صََعْدُّمْ  إِذَا َصأ

ّدصا
َ
ا َصأ وا َُُرصَجُ�مْ  َصاْحَفُظوا ا�ْتُِمْغتُمْ  إِذَ ُّ  »أَدَ�م ص�فوا أنلير�م صَُغ

‘।তামরা আমােক েয়িট িবষেয়র ি্�য়তা দাও, আিম ।তামেদরেক 

জাভােত যাওয়ার যামী্ হব, য ্ কথা বলেব সতয বলেব, য ্ 

ওয়াদা করেব তা পুরণ করেব, য ্ আমা্ত �হণ করেব ত ্ তা 

আদায় করেব, ।তামােদর ল�া্াে্র ।হফাযত করেব, ।তামােদর 

ঁ ু েলা ্ীঁু কের রা েব  বং হাত েলা ি্য়য়ে্ রা েব’ত৩১F

32  

                                                           
31 . সুরা আেল ‘ইমরা্: ৩:৭৬ত 
32.  সহীহ ইব্ িহ�া্, হাদীস ্ং ২৭১; ্ািসর উ�ী্ আলবা্ী, 
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ঘ.  আ�িরকতা 

উপাজর্ হালাল করার জ্য উ� কােজ আ�িরক হেত হেবত কথা ও 

কােজর গরিমল পাওয়া ।গেল হালাল উপাজর্ ।থেক বি�ত থাকেত 

হেবত আ�িরকতার ঘাটিত মু্ািফেকর ল ণত আ�াহ তা‘আলা 

বেল্,  

ۡفَ�ٰهِهِم َ�ُقوصُونَ  ﴿
َ
ۡيَس  ّما بِأ  ]  ١٦٧: عمرا  ال[ ﴾ قُلُوَِهِمۚۡ  ِ�  َّ

‘‘তারা তােদর মুে  বেল, যা তােদর অ�রসমুেহ ।্ইত’’32F

33 

ঙ.  হতা   

উপাজর্ হালাল করার । েক  হতা থাকেত হেব, ।কাে্া 

।গাজািমল বা অ��তা থাকেত পারেব ্ া ত আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  ءَاَمنُوا َ  لّ�ُقوا َّ ْ  ل  ]  ٧٠: االحزاِ[ ﴾ ٧ َسِديٗدا قَۡوٗ�  َوقُوصُوا

‘‘।হ ঈমা্দারগণ, ।তামরা আ�াহেক ণয় কর  বং সিিক কথা 

বলত’’ 33F

34 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেল্,   

                                                                                                            

আসিসলিসলাতুস সহীহাহ,  - ৩, পৃ. ৩৩, হাদীস ্ং ১৪৭০ত 
33 . সুরা আেল ‘ইমরা্: ৩:১৬৭ত 
34 . সুরা আল-আহযাব: ৩৩:৭০ত 
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ْ  إِن قُۡل  ﴿ مۡ  ِ�  َما ُ�ُۡفوا ُِ
وۡ  ُصُدورِ

َ
لَۡمهُ  ُ�ۡبُدوهُ  أ َۡ �َ  ۗ ُ َّ لَمُ  ل َۡ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َو�َ ّۡ  لص

�ِض�  ِ�  َوَما
َ
ُ  لۡ� َّ ٰ  وَل ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ]  ٢٩: عمرا  ال[ ﴾ ٢ قَِديرٞ  َ�ۡ

‘‘বল, ‘।তামরা যিদ ।তামােদর অ�রসমুেহ যা আেে তা ।গাপ্ কর 

অথবা  কাশ কর, আ�াহ তা জাে্্ত আর আসমা্সমুেহ যা িকেু 

আেে ও যমীে্ যা আেে, তাও িতি্ জাে্্ত আ�াহ সব িকেুর 

উপর  মতাবা্ত’’34F

35  

ঁ. শৃ�লা 

বযি�র মেবয শৃ�লােবাব থাকেত হেবত  ম্ িবিব-িববা্ যা 

কুর’আ্ সুভাহ িবেরাবী ্য় তা ।মে্ ঁলেত হেবত কুরআে্ বলা 

হেয়েে, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل َُواْ  ءَاَمنُٓوا ِطي

َ
َ  أ َّ ْ  ل َُوا ِطي

َ
ْوِ�  لصّرُسوَل  َوأ

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
 ﴾ِمنُ�مۖۡ  لۡ�

 ] ٥٩: النسيء[

‘‘।হ মুিম্গণ, ।তামরা আ্ুগতয কর আ�াহর ও আ্ুগতয কর 

রাসুেলর  বং ।তামােদর মবয ।থেক কতৃরেুর অিবকারীেদরত’’ 35F

36  

ে. ইলম অজর্ করা  

                                                           
35 . সুরা আেল ‘ইমরা্: ৩:২৯ত 
36.  সুরা আ্-ি্সা: ৪:৫৯ত 
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।যেহতু ইসলামী অথর বযব্া ঁালু ।্ই, ।সজ্য বযি�েক হালাল 

উপাজর্ করার জ্য ইলম অজর্ করেত হেবত কারণ তােক জা্েত 

হেব ।কা্িট হারাম আর ।কা্িট হালালত কুরআে্ বলা হেয়েে, 

ِ  زِ�َنةَ  َحّرمَ  َمنۡ  قُۡل  ﴿ َّ ِ�ٓ  ل ّّ ۡخَرجَ  ل
َ
ادِهِۦَِِّ  أ  ﴾لصّرِۡزِق�  مِنَ  وَلّّطّيَِ�ِٰت  بَ

 ]  ٣٢: االعراف[

‘‘বল, ‘।ক হারাম কেরেে আ�াহর ।সে েযরাপকরণ, যা িতি্ তাের 

বা ােদর জ্য সৃি� কেরেে্  বং পিবক িরযক?’’36F

37  

 

• হারাম উপাজর্  

হারাম উপাজর্ স�েকর জা্া ্ া থাকেল উপাজর্েক শতণাগ হালাল 

করা যােব ্ াত ।সজ্য ।কা্িট হারাম উপাজর্ তা স�েকরও জা্েত 

হেব ত   িবষেয়  আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

َل  َوقَدۡ ﴿ َّ  ]  ١١٩: االَعير[ ﴾ َعلَۡيُ�مۡ  َحّرمَ  ّما َُّ�م فَ

‘‘অথঁ িতি্ ।তামােদর জ্য িবাািরত বণর্া কেরেে্, যা ।তামােদর 

উপর হারাম কেরেে্ত’’37F

38 

                                                           
37. সুরা আল-আ‘রাফ: ৭:৩২ত 
38. সুরা আল-আ ‘্আম: ৬:১১৯ত 
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হারাম উপাজর্ দুইণােব হেত পাের:  কিট ববগত হারাম অপরিট 

হেলা প�িতগত হারামত   

১. ববগত হারাম 

িকেু িকেু বব রেয়েে যা মুলগতণােবই হারামত   েলােক 

।কা্ণােবই হালাল করার সুেযাগ ।্ইত ।যম্: মদ, ঁুির করা, 

অ্যায়ণােব কাউেক হতযা করা, শকেরর ।গাশত, মৃত  ািণর ।গাশত  

ইতযািদত  

২. প�িতগত হারাম   

িকেু িকেু বব রেয়েে যা মুলগত হারাম ্য় প�িতর কারেণ  

হারামত ।যম্, সুদ, ঘুষ বা উপির আয় বা ব িশস বা Invisible 

cost বা speed money, জুয়া, লটারী, ।বােকা,  তারণা, 

মওজুদদারী, কােলাবাজারী, মু্াফাে ারী, ফটকাবাজারী, ।ঁারাঁালা্, 

ঁটকদার ণুয়া িবজাপে্র মাবযেম �াহকেদর সােথ  তারণা করা, 

ওয্ ও পিরমােপ কম ।দয়া, মােল  ।ণজাল ।মশাে্া, ।ণজাল পণয 

িবিি করা, ।বশযাবৃি�, পিততাবৃি� অশ�ীলতা  সারকারী বযবসা, 

অ�ীল ্াঁ-গা্, মাদক ্ েবযর উৎপাদ্ ও বযবসা, মুিতর বা্াে্া ও 

মুিতরর বযবসা, ণাগয গণ্ার বযবসা, জবরদ ল, লু�্, ডাকািত, 

রাহাজাি্, সয়াস, মাাা্ী, ঁােদাবািজ,  ।ট�ারবািজ, িে্তাই, 
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আ�সাৎ, ।ঁারাইমাল িয়-িবিয়, । য়া্ত, বা�াবািজ, িসি�েকট 

কের িজি্সপেকর দাম বাড়াে্া ইতযািদত 

৪.৫. হালাল উপাজরে্ বজর্ীয় 

ক. িমথযাঁার ও  তারণা  

িমথযা  ম্  কিট  ারাপ  ণ যা মা্ুষেক �ংেসর িদেক ি্েয় 

যায়ত আর িমথযা কথা বেল ।য উপাজর্ করা হেব তা তােক 

জাহাভােম ি্েয় যােবত রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেে্, 

، َصَِِّيُ�مْ « َِ ِذ ََ
ْ
ُِ ّ  َصال

ََ  َِ ِذ ََ
ْ
  ََْهِدي ال

َ
ُفُجوِر، ِإل

ْ
ُفُجورَ  َصِِ ّ  ال

ْ
  ََْهِدي ال

َ
 إِل

 َّ  » يرِ ا

‘‘আর ।তামরা িমথযাঁার ।থেক ।বেেঁ থােকা, ।ক্্া িমথযা ি্েয় যায় 

পাপ কােজর িদেক, আর পাপকাজ জাহাভােম ি্ে প কের’’ত৩৮F

39 

 . ।লাণ-লালসা  

স�দ অজরে্ অবশযই ।লাণ-লালসােক বজর্ করেত হেবত ।লাণ-

লালসা মা্ুষেক জাহাভােমর িদেক ি্েয় যায়ত   ।থেক িবরত 

থাকার জ্য আলকুরআে্ িবেশষণােব তাকীদ ।দয়া হেয়েেত 

                                                           
39. ইমাম মুসিলম, সহীহ,  - ৮, পৃ. ৩৫, হাদীস ্ং ৬৮০৫ত 
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صَۡهٮُٰ�مُ  ﴿
َ
ّ  ٢ لصَۡمَقابِرَ  ُزۡر�ُمُ  َحّ�ٰ  ١ لّ�َ�ثُرُ  َ لَُمونَ  َسۡوَف  ََ َۡ ّ  ُُمّ  ٣ �َ ََ 

لَُمونَ  َسۡوَف  َۡ  ]  ٤  ،١: اّكثر[ ﴾ ٤ �َ

‘‘ াঁুেযরর  িতেযািগতা ।তামােদরেক ণুিলেয় ।রে েেত যত ণ ্া 

।তামরা কবেরর সা াৎ করেবত ক ে্া ্য়, শী�ই ।তামরা 

জা্েব’’ত৩৯F

40   

গ. সুেদর স�ৃ�তা থাকা 

সুদ ।দওয়া, ।্ওয়া  বা  র সােথ ।কাে্া বরেণর স�ৃ�তা রা া 

যােব ্া ত ।ক্্া কুরআে্  েসেে, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ َ  لّ�ُقواْ  ءَاَمنُواْ  ل َّ ْ  ل اْ  ِمنَ  بَِ�َ  َما َوذَُروا  ٢ ۡؤمِنِ�َ مّ  ُكنتُم إِن لصّرََِو�

مۡ  فَإِن ّّ  ْ لُوا ََ ذَنُواْ  �َۡف
ۡ
ِ  ّمِنَ  ِ�َۡرٖب  فَأ َّ ۡمَ�ُِّٰ�مۡ  رُءُوُس  فَلَُ�مۡ  تُۡبتُمۡ  �ن َورَُسوِ�ۦِۖ  ل

َ
 أ

 ]  ٢٧٩  ،٢٧٨: القرال[ ﴾ ٢ �ُۡظلَُمونَ  َوَ�  �َۡظلُِمونَ  َ� 

‘‘।হ মুিম্গণ, ।তামরা আ�াহেক ণয় কর  বং সুেদর যা অবিশ� 

আেে, তা পিরতযাগ কর, যিদ ।তামরা মুিম্ হওত িক� যিদ ।তামরা 

তা ্া কর তাহেল আ�াহ ও তাের রাসুেলর প  ।থেক যুে�র 

।ঘাষণা ্াও, আর যিদ ।তামরা তাওবা কর, তেব ।তামােদর মুলব্ 

                                                           
40. সুরা আল-তাকােুর: ১০২:১-৩ত  
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।তামােদরই থাকেবত ।তামরা যুলুম করেব ্া  বং ।তামােদর যুলুম 

করা হেব ্াত’’41  

ঘ. যুলুম করা    

ইসলােম ।যেকাে্া বরেণর যুলুম ি্িষ� করা হেয়েেত ।ক্্া 

যুলুেমর ণয়াবহ পিরণাম রেয়েেত ।সজ্য তা ।থেক িবরত থাকেত 

হেবত হাদীেস  েসেে, রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলেে্,  

ُمْفِغُس ؟ قَيلُوا «
ْ
تَْدُرصَ  َمِن ال

َ
ُمْفغُِس ِ�يغَي ََي رَُسوَل اّالِ َمْن الَ : أ

ْ
ُ ، َصَال  ال

َ
ِدرَْاَم  

ُ ، َ�َقيَل َحّ  اّالُ َعغَْيِ  صََسغَّم 
َ
ِقيَيَمِة : َمتَيَع  

ْ
ِت ََْوَر ال

ْ
ِِ ََأ ّم

ُ
ُمْفغُِس ِمْن أ

ْ
ال

َ�َل َميَل َاَذا ، صََسَفَك َدَر َاَذا 
َ
ِت َصقَْد َشتََم َاَذا ، َصأ

ْ
تِِ  ، َ�يَأ ََ نَِلالَتِِ  صَِحيَيِمِ  َصَز

ََغِيَْر َصَضَ    ُِْ
ى َاَذا ِمْن َحَسغَيتِِ  ، َصَاَذا ِمْن َحَسغَيتِِ  ، ََ َّ َِ َاَذا ، َ�َيْقُعُد ، َ�يُْع

ََ ِف  ِر َُ ّم  ََ َعغَْيِ  �ُ ِر ُّ يََيُاْم ، َ� َّ ِخَذ ِمْن َخ
ُ
َ  َمي َعغَيِْ  أ ِّ ْع َُ   ْ

َ
َحَسغَيتُُ  َ�بَْل أ

َّيرِ   »ا

।তামরা িক জা্ কপদরকহী্ ।ক? সাহাবীগণ বলেল্, আমােদর 

মেবয যার স�দ ্াই ।স হেলা কপদরকহী্ত ত ্ িতি্ বলেল্, 

আমার উ�েতর মেবয ।স হেলা কপদরকহী্, ।য িকয়ামেতর িদ্ 

                                                           
41. আল-বা�ারাহ: ২:২৭৮-২৭৯ত 
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সালাত, সাওম ও যাকাত ি্েয় আসেব অথঁ ।স অমুকেক গািল 

িদেয়েে, অমুকেক অপবাদ িদেয়েে, অ্যায়ণােব ।লােকর মাল 

। েয়েে, ।স ।লােকর র�  বািহত কেরেে  বং কাউেক  হার 

কেরেেত কােজই  সব ি্যরািতত বযি�েদরেক ।সিদ্ তার ।্ক 

আমল্ামা িদেয় ।দওয়া হেবত৪১

42  

ঙ. অপঁয় ও অপবযয় করা   

বযবসা-বিণজয ও স�দ অজর্ করার । েক অবশযই ।যেকা্ 

বরেণর অপঁয় ও অপবযয় করা  ।থেক িবরত থাকেত হেবত আল-

কুরআে্র ।ঘাষণা,  

ا وَءَاتِ ﴿ كِ�َ  َحّقُهۥ ُقۡرَ�ٰ لّۡ  ذَ ۡۡ بِيلِ  وَلۡ�نَ  وَلصِۡم ّۡ رۡ  َوَ�  لص  إِنّ  ٢ َ�ۡبِذيًرا ُ�بَّذِ
رِ�نَ  ْ  لصُۡمبَّذِ ِهِۦ لصّشۡيَ�ٰنُ  َوَ�نَ  لصّشَ�ِٰطِ��  إِۡخَ�ٰنَ  َ�نُٓوا َّ : االساء[ ﴾ ٢ َكُفوٗر� صَِر

٢٧  ،٢٦  [ 

‘‘আর আ�ীয়েক তার হক িদেয় দাও  বং িমসকী্ ও 

মুসািফরেকওত আর ।কা্ণােবই অপবযয় কেরা ্াত ি্�য় 

                                                           
42. ইমাম মুসিলম, সহীহ,  - ৮, পৃ. ১৭, হাদীস ্ং ৬৭৪৪ত 
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অপবযয়কারীরা শয়তাে্র ণাইত আর শয়তা্ তার রেবর  িত  ুবই 

অকৃতজ’’ত৪২

43  

ْ  ءَاَدمَ  ۞َ�ٰبَِ�ٓ  ﴿ ِجدٖ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�ََُتُ�مۡ  ُخُذوا ۡۡ ْ  َم ْ  َوُ�ُوا َُوا ْۚ  َوَ�  َولۡ�َ  إِّنُهۥ �ُۡ�ِفُٓوا
 �َ  ُّ ِ  ]  ٣١: العرافا[ ﴾ ٣ لصُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ُُ

‘‘।হ ব্ী আদম, ।তামরা  িত সালােত ।তামােদর ।বশ-ণুষা �হণ 

কর  বং  াও, পা্ কর ও অপঁয় কেরা ্াত ি্�য় িতি্ 

অপঁয়কারীেদরেক পে  কের্ ্াত’’43F

44  

ঁ. ঘুেষর স�ৃ�তা  

ঘুষ ।দওয়া, ।্ওয়া  বা  র সােথ ।কাে্া বরেণর স�ৃ�তা রা ার 

।কাে্া সুেযাগ ।্ইত ।ক্্া হাদীেস  েসেে, 

ِد اّالِ نِْن َ�ْمٍرص قَيَل  الّراِشَ  -ح  اهللا عغي  صسغم-لََعَن رَُسوُل اّالِ «َ�ْن َ�بْ
ُمْرعَِشَ 

ْ
 »َصال

‘‘আবদু�াহ ইব্ আমর রািদয়া�াা আ্া ।থেক বিণরত, িতি্ 

বেল্, রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম ঘুষদাতা ও 

ঘুষ�হণকারী উণয়েক লা্ত িদেয়েে্’’ত৪৪F

45  

                                                           
43. সুরা বি্ ইসরাঈল: ১৭:২৬-২৭ত 
44. সুরা আল-আরাফ: ৭:৩১ত 
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ে. । য়া্ত করা  

। য়া্েতর মাবযেম ।য উপাজর্ করা হয় তা অৈববত তাই সকল 

 কার । য়া্ত ।থেক িবরত থাকেত হেবত রাসুলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্,  

ْعَراَضُ�ْم َعغَْيُ�ْم َحَرارٌ «
َ
ْمَوالَُ�ْم َصأ

َ
ُِّ  ِدَميَءُ�ْم َصأ

ََ« 

অথর: ‘‘ি্�য় ।তামােদর র�, ।তামােদর মাল  বং ।তামােদর স�া্ 

্� করা ।তামােদর জ্য হারাম’’ ত ৪৫F

46 

 

৫. হারাম উপাজরে্র  িতকর িদকসমুহ 

ক. আ�াহর ি্েদরশ অবজা করার শািমল 

আ�াহ তা‘আলা ।কা্িট হালাল ও ।কা্িট হারাম তা ি্বরারণ কের 

িদেয়েে্ত ।য হারাম পথ ।বেে ি্েব ।স আ�াহর ি্েদরশেক অবজা 

করেলা  বং শািােযাগয অপরাব করেলাত  উপাজরে্র । েক হালাল 

উপায় অবল�্ করেত হেবত যারা হালাল ও হারােমর  ে� 

                                                                                                            
45. আবু দাউদ, সু্া্, হাদীস ্ং ৩৫৮২ 
46 .সহীহ আলবু ারী:১৭৩৯ 
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সতকরতা অবল�্ কের ্া, তােদর বযাপাের রাসুলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর কের বেল্, 

» 
َ
َّيِس َزَميٌ  ال ِت َآَ ا

ْ
ََرارِ  ََأ

ْ
ْر ِمَن او

َ
ََالِل أ

ْ
ِمَن او

َ
َخَذ ِمْغُ  أ

َ
َمرُْء َمي أ

ْ
يِل ال  »َُبَ

‘‘মা্ুেষর ি্কট  ম্  কিট সময় আসেব, য ্ বযি� ।কাে্া 

উৎস ।থেক স�দ আহরণ করেে, তা হালাল ্া হারাম, ।সিদেক 

।কাে্া �নে প করেব ্াত’46F

47  

 . জাহাভােম যাওয়ার কারণ 

হারাম উপাজর্ জাহাভােম যাওয়ার কারণ হেবত   িবষেয় রাসুলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্,  

 نِ «
َ
ْص�
َ
يُر أ َّ ّ َجَسٍد �َبََر ِمْن ُسْبٍر ََي ُّ« 

‘‘‘আর ।য ।দহ হারাম  াদয  ারা গেড় ওেি তার জ্য ।দাযে র 

আ ্ই উ�ম’’ত৪৭F

48  

গ. জাভােত যাওয়ার  িতব�ক  

                                                           
47. ইমাম বু ারী, সহীহ,  - ৩, পৃ. ৭১, হাদীস ্ং ২০৫৯ত  
48. ্ ািসর উ�ী্ আলবা্ী, সহীহ জািমউস সাগীর,  - ২, পৃ. ৮৩১, হাদীস 

্ং ৮৬৪৮ত 
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হারাম উপাজর্ জাভােত যাওয়ার  িতব�ক হেবত   িবষেয় 

রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্,  

َّغةَ  ََْدُخَل  لَنْ  إَِّ ُ  ُعْجَرَال، َْنَ  َكْعُب  ََي«
ْ
ْمٌ  ال

َ
 »ُسْبٍر  ِمنْ  �ََبَر  و

‘‘।হ কা‘ব ইব্ উজরাহ, ।য ।দহ হারাম  াদয  ারা গেড় উেি তা 

জাভােত যােব ্া’’ত৪৮F

49  

ঘ. হারাম উপাজর্ যািলেমর হািতয়ার  

য ্ সমােজ হারাম উপাজর্ করার  সুেযাগ থােক ত ্ যুলুম-

ি্যরাত্ বযাপকণােব  সার লাণ কেরত আর যুলুেমর মাবযেম 

অসহায় মা্ুষ ্া্ািবব অিবকার ।থেক বি�ত হয়ত কুরআে্ বলা 

হেয়েে, 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ ُ�لُونَ  ل
ۡ
ۡمَ�َٰل  يَأ

َ
ُ�لُونَ  إِّ�َما ُظۡلًما لۡ�ََ�َٰ�ٰ  أ

ۡ
 نَاٗر�ۖ  �ُُطونِهِمۡ  ِ�  يَأ

لَۡونَ  َۡ  ]  ١٠: النسيء[ ﴾ ١ َسَِٗ�� وََسيَ

‘‘ি্�য় যারা ইয়াতীমেদর ব্-স�দ যুলুেমর মাবযেম ণ ণ কের 

তারা ।তা তােদর ।পেট আ ্  ােহ; আর অিঁেরই তারা  �িলত 

আ ে্  েবশ করেবত’’ 49F

50 

                                                           
49. দােরমী, আস-সু্া্, হাদীস ্ং ২৮১৮ত   
50. সুরা আল-ি্সা: ৪:১০ত  
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ঙ. হারাম উপাজরে্র দা্ আ�াহ �হণ কের্ ্া  

হারাম উপাজর্  ম্  ারাপ িজি্স যা ।থেক দা্ করেলও ।কাে্া 

লাণ ।্ই  বং আ�াহ তা‘আলা তা �হণ কের্ ্াত আবু ারায়রা 

রািদয়া�াা আ্া বণর্া কের্, রাসুলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেে্,  

ََْقبَُل اّالُ َحالَالً نَِاْ�ِ « ُهوٍر َصَال َحَدقًَة ِمْن ُغغُولٍ َال  ََ  « 

‘‘আ�াহ তা‘আলা পিবকতা োড়া ।কাে্া সালাত কবুল কের্ ্া, 

আর হারাম উপাজরে্র দা্ও  আ�াহ তা‘আলা কবুল কের্ ্ াত’’50F

51 

 

৬. হারাম উপাজর্ ।থেক তাওবাহ 

আমােদর উপাজরে্র মেবয ।জে্ বা ্া ।জে্ অে্ক সময় হারাম 

উপাজর্ হেয় থাকেত পােরত  মতাব্ায় আমরা তাওবা করার 

মাবযেম পিরকাণ ।পেত পািরত ।ক্্া কুরআে্ বলা হেয়েে, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  ءَاَمنُوا ِ  إَِ�  تُوَُٓوا َّ وًحا تَۡوََةٗ  ل َُ َُّ�مۡ  َعَ�ٰ  نّ ن َر

َ
 يَُ�ّفِرَ  أ

نَۡ�ٰرُ  تَِهاَ�ۡ  مِن َ�ۡرِي َجّ�ٰٖت  َو�ُۡدِخَلُ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ 
َ
 ]  ٨: اّبر�م[ ﴾ لۡ�

                                                           
51. ইব্  ুযাইমাহ, সহীহ ইব্  ুযাইমাহ,  - ১, পৃ. ৮, হাদীস ্ং ১০ত  
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‘‘।হ ঈমা্দারগণ, ।তামরা আ�াহর কােে তাওবা কর,  ােিট তাওবা, 

আশা করা যায়, ।তামােদর রব ।তামােদর পাপসমুহ ।মাঁ্ করেব্ 

 বং ।তামােদরেক  ম্ জাভাতসমুেহ  েবশ করােব্ যার 

পাদেদেশ ্হরসমুহ  বািহতত’’52 

ক. হারাম উপাজর্ করার জ্য অ্ুত� হওয়া  

ি্েজর উপাজরে্র মেবয হারাম ।কাে্া িকেু থাকেল তার জ্য 

অ্ুত� হেত হেব  বং অ্ুেশাঁ্া করেত হেবত  হারাম উপাজর্ 

করার পর ি্েজর মে্র মেবয বযাকুলতা অ্ুণব করেব,  জ্য 

ি্েজেক হী্ মে্ করেব ত   িবষেয় কুরআ্ মাজীেদ বলা 

হেয়েে, 

ِ  َ�َ  لّ�ۡوََةُ  إِّ�َما ﴿ َّ ِينَ  ل َّ ِ َملُونَ  ص َۡ وٓءَ  َ� ّۡ ُٖ  مِن َ�تُوَُونَ  ُُمّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  لص  قَرِ�
��ِكَ  ََ ْو

ُ
ُ  َ�تُوُب  فَأ َّ ُ  َوَ�نَ  َعلَۡيهِۡمۗ  ل َّ  ]  ١٧: النسيء[ ﴾ ١ َحِكيٗما َعلِيًما ل

‘‘ি্�য় তাওবা কবুল করা আ�াহর িজ�ায় তােদর জ্য, যারা 

অজতাবশত ম  কাজ কেরত তারপর শী�ই তাওবাহ কেরত 

অতঃপর আ�াহ  েদর তাওবা কবুল করেব্ আর আ�াহ 

মহাজা্ী,  জাময়ত’’52F

53 

                                                           
52. সুরা আত-তাহরীম: ৬৬:৮ত 
53. সুরা আ্-ি্সা: ৪:১৭ত 
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 . হারাম উপাজর্  ্া করার দৃৃ িস�া� �হণ করা 

হারাম উপাজর্ করেত থাকা অব্ায় তাওবা করেল তা �হণেযাগয 

হেব ্াত ।য ।কাে্া বরেণর হারাম উপাজর্ ্া করার দৃৃ িস�া� 

ি্েত হেবত   িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেল্,  

ِينَ  ﴿ َّ ا وَل ْ  إِذَ لُوا ََ وۡ  َ�ِٰحَشةً  َ�
َ
ُهمۡ  َظلَُمٓواْ  أ َۡ نُف

َ
َ  ذََكُرواْ  أ َّ ْ  ل نُوَِهِمۡ  فَٱۡستَۡغَفُروا ُ َِ 

نُوَب  َ�ۡغفِرُ  َوَمن َّ ُ  إِّ�  ل َّ ْ  َوصَمۡ  ل وا ّ ِِ ٰ  يُ ْ  َما َ�َ لُوا ََ لَُمونَ  وَُهمۡ  َ� َۡ  ال[ ﴾ ١ َ�
 ]  ١٣٥: عمرا 

‘‘যারা অশ�ীল কাজ করার পর অথবা ি্েজেদর  িত জুলুম করার 

পর আ�াহেক �রণ কের  রপর ি্েজেদর পােপর জ্য  মা 

 াথর্া কের, আর আ�াহ বযতীত  ্াহসমুহ  মা করেত ।কউ 

স ম ্য়  বং তারা ি্েজেদর কৃতকেমরর উপর অটল থােক ্া 

 বং তারা ( ্ােহর বা পােপর উপর অটল থাকার ণীষণ পিরণাম) 

জাে্ত’’53F

54  

গ. হালাল উপাজর্  ও হারাম উপাজর্ েক পৃথক করা  

বুুা বা উপলি�র সােথ সােথ  হালাল উপাজর্ ও হারাম উপাজর্েক 

পৃথক কের ।ফলেত হেবত আ�াহ তা‘আলা বেল্,  

                                                           
54. সুরা আেল-ইমরা্: ৩:১৩৫ত 
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تَوِي ّ�  قُل ﴿ ۡۡ َ ُُ  لۡ�َبِيُث  � ِ ۡعَجبَ  َوصَوۡ  وَلّّطّي
َ
ْ  لۡ�َبِيِث�  َكۡ�َةُ  َك أ َ  فَٱّ�ُقوا َّ ْوِ�  ل

ُ
أ � َٓ 

 ُِ ٰ�َ ّۡ ّلُ�مۡ  لۡ�َ ََ  ]  ١٠٠: دال اليئ[ ﴾ ١ �ُۡفلُِحونَ  َّ

‘‘বল,‘অপিবক ও পিবক সমা্ ্য়, যিদও অপিবেকর আিবকয 

।তামােক মু� কেরত অত ব ।হ বুি�মা্ বযি�রা, আ�াহর তাকওয়া 

অবল�্ করত যােত ।তামরা সফলকাম হওত’’54F

55  

ঘ. অিজরত হারাম উপাজর্  সওয়ােবর আশা ্া কের শবু দায়মুি�র 

জ্য জ্কলযাণমুলক কােজ বযয় করা  

হারাম পেথ উপাজর্ করা মাল ি্েজর কােে গিহত রা ার সুেযাগ 

।্ইত বরং তা সওয়ােবর আশা ্া কের ।কবল দায়মুি�র আশায় 

জ্কলযাণমুলক কােজ বযয় কের ।ফলেত হেবত আ�াহ তা‘আলা 

বেল্,  

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  ءَاَمنُٓوا نفُِقوا

َ
ۡبتُمۡ  َما َطّيَِ�ٰتِ  مِن أ َۡ ٓ  َك ۡخرَۡجنَا َومِّما

َ
 ّمِنَ  َُّ�م أ

�ِض� 
َ
ْ  َوَ�  لۡ� تُم تُنفُِقونَ  مِۡنهُ  لۡ�َبِيَث  �َيَّمُموا ۡۡ َ ن إِّ�ٓ  ِخِذيهِ � َوص

َ
ْ  أ  �ِيهِ�  �ُۡغمُِضوا

ْ وَلۡعلَُموٓ  نّ  ا
َ
َ  أ َّ  ]  ٢٦٧: القرال[ ﴾ ٢ َ�ِيدٌ  َغِ�ّ  ل

‘‘।হ মুিম্গণ, ।তামরা বযয় কর উ�ম বব, ।তামরা যা অজর্ 

কেরে  বং আিম যমী্ ।থেক ।তামােদর জ্য যা উৎপভ কেরিে 

                                                           
55. সুরা আল-মািয়দাহ: ৫:১০০ত 
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তা ।থেক  বং ি্কৃ� ববর ইহা কেরা ্া ।য, তা ।থেক ।তামরা 

বযয় করেবত অথঁ ।ঁা  ব� করা োড়া যা ।তামরা �হণ কেরা ্ াত 

আর ।জে্ রা , ি্�য় আ�াহ অণাবমু�,  শংিসত’’ত৫৫

56 

ঙ. ।কাে্া  িতোে্র হক ্� হেল বা । েয় ।ফলেল তা �ত 

।ফরত ।দওয়া 

।কউ ।কাে্া  িতো্, ।কা�া্ীর ।কাে্া হক ্� করেল বা মাল 

হারাম প�ায় ।ণাগ করেল তা �ত ।ফরত িদেত হেবত ।ক্্া 

আবু উমামা রািদয়া�াা আ্া বণর্া কের্, রাসুলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্,  

يِْه « 
َ
َم َعل َّ ََ ََ  ََ ن اّّر

َ
ََْاَب اّهن  

َ
َأْو َ َْ ْسلَِي ِِيَِهي�ِِه  ِن ََِس  ِْ ّْ ا ََ  ََ ََ َ 

ْ
َ�ِت اع

َ�َّة 
ْ
ِِْن َكَن َشيًْئر �َِسً�ا. »اْ ََ   ٌ ََان ن 

َ
َأرَ    رَ   َْ

َ
لَ  اّهِ ق ُن ََ ْت « ََر  ر �ِ ِضيبً

َ
ِِْن ق ََ

ََاَك 
َ
َ«. 

“।য বযি� তার ি্জ হােত ।কাে্া মুসিলেমর হক । েয় ।ফেল, 

আ�াহ তা‘আলা তার জ্য জাহাভাম ওয়ািজব কের ।দ্ত জাভাত 

হারাম কের ।দ্ত  কজ্ ।লাক  � করেলা, যিদ তা সামা্য বব 

                                                           
56. সুরা আল-বা�ারাহ: ২:২৬৭ত 
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হয়ত ত ্ িতি্ বলেল্, ।দ েত যিদ তা আরাক গােের ডাল 

পিরমাণও হয়ত”57  

ঁ. মাফ ।ঁেয় ।্ওয়া   

কােরা ।কাে্া মাল । েয় ।ফলার পর যিদ তা ।ফরত ।দওয়ার 

সামথর ্া থােক, তেব ।স মাফ ।ঁেয় ি্েবত ।ক্্া হাদীেস 

 েসেে, আবু ারাইরা রািদয়া�াা আ্া বণর্া কের্, রাসুলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেে্,  

ْن «
َ
َ ٌَ بْ

َ
َْلَم ع هن �ِ�ْهن الْ

ْ
ل
ّ
يَ ََلل

ْ
ل
َ
َ  ل ْ َ

ْ َْ
َ
ِه َ َ ِِ َْ َو �ِْت ِع ََ َ

َهة  َ
َ
ل َْ ن َ�

َ
َ�ْت َك َْل  

ََِِْن  َه ِِه 
َ
ل َْ �َ َِ ِخَذ �ِ�ْهن بَِأْو

ن
ٌ  َصرلِح  َ ن َ�َه

َ
ََْمي  نِْن َكَن   ََ َ ِر  َ   َ لَن رَِ�َر  َ ََون

خِ 
ن
َس�َرت  َ ََ ن 

َ
ْت   ْي ََون

َ
يْهِ ل

َ
ٌَ َعل ِه لن

َ
بِِه ل َِ يَّئرِت َصر َُ  »َذ �ِْت 

‘যিদ ।কউ তার ণাইেয়র ওপর  যুলুম কের থােক, ।হাক তা মা্-

ই�ত অথবা স�দ িবষয়ক, ।স ।য্ আজই তা ।থেক দায়মু� 

হেয় ।্য়, ।স িদ্ আসার পুেবর য ্ ।কাে্া টাকা পয়সার 

।ল্েদ্ হেব ্াত ।সিদ্ যিদ তার ।্ক আমল ।থেক থােক তেব 

যুলুম পিরমাণ ।্ক আমল তার কাে ।থেক ি্েয় ।্ওয়া হেবত 

                                                           
57. ইমাম মুসিলম, সহীহ, অবযায়: বাবু ওয়ীদ মাি্ক তাতাআ হা�া 

মুসিলিম্ িবইয়ািমি্্ ফািজরািত্ িব্ ্ার, হাদীস ্ং৩৭০ত  
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আর যিদ ।্ক আমল ্া থােক তেব মাযলুম বযি�র  ্াহ ি্েয় 

তার ওপর  ঁাপাে্া হেব’ত৫৭

58  

ে. ।বিশ ।বিশ সদকাহ বা ণাল কাজ করা  

।বিশ ।বিশ সদকাহ বা ণাল কাজ করার মাবযেম পিরকাণ পাবার 

জ্য ।ঁ�া করেত হেবত ।ক্্া সওয়ােবর কােজর মাবযেম  ্াহ 

।থেক পিরকাণ পাওয়া যায়ত আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

َ�ٰتِ  إِنّ  ﴿ َۡ ّ�ِ  يُۡذهِۡ�َ  لۡ�َ ّۡ  ]  ١١٤: اود[ ﴾ اِت�  َٔ لص

‘‘ি্�য়ই ণাল কাজ ম  কাজেক িমিটেয় ।দয়ত’’58F

59  

জ. আ�াহর ি্কট ।বিশ ।বিশ  মা  াথর্া করা  

আ�াহ তা‘আলা ঁা্ তার বা ারা আ�াহর ি্কট ।বিশ ।বিশ  মা 

 াথর্া কগকত আর ।কাে্া বা াহ অ্যায় করার পর তার ি্কট 

 মা ঁাইেল তা  মা কের ।দ্ত ।সজ্য ।বিশ ।বিশ  মা  াথর্া 

করেত হেবত আ�াহ তা‘আলা বেল্, 

َمۡل  َوَمن ﴿ َۡ وۡ  ُسٓوءًا َ�
َ
ُهۥ َ�ۡظلِمۡ  أ َۡ تَۡغفِرِ  ُُمّ  َ�ۡف ۡۡ َ �  َ َّ َ  َ�ِدِ  ل َّ  ١ رِّحيٗما َ�ُفوٗر� ل

 ]  ١١٠: النسيء[ ﴾

                                                           
58. ইমাম বু ারী, সহীহ, অবযায়: বাদউল ওহী, হাদীস ্ং ২৪৪৯ত 
59. সুরা াদ: ১১:১১৪ত 
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‘‘আর ।য বযি� ম  কাজ করেব িকংবা ি্েজর  িত যুলম করেব 

তারপর আ�াহর কােে  মা ঁ াইেব, ।স আ�াহেক পােব  মাশীল, 

পরম দয়ালুত’’60 

 

৭. উপসংহার 

উপেরা� আেলাঁ্া ।থেক সাবযা হেলা ।য, আমােদরেক হালাল 

উপাজরে্র জ্য উি�ি ত শতর েলা পুরণ করেত হেবত উপাজর্ 

করার সময় অবশযই সতকর থাকেত হেব, যােত ।কাে্াণােবই হারাম 

উপাজরে্র িদেক আমরা ্া যাই  বং যাবতীয় হারাম উপাজরে্র 

পথ ।থেক িবরত থাকেত হেবত ।যমি্ণােব সতকর থাকেত্ আবু 

বকর িস�ীক রািদয়া�াা আ্াত  কদা আবু বকর িস�ীক 

রািদয়া�াা আ্া  র  ক ঁাকর তােেক িকেু  াবার িদলত  াওয়া 

।শষ হেল িতি্ দাসেক িজেজস করেল্,   

َرلعه نّ  َ ر   ت�لن ََس�لن نلمي ف : لهت ََت الَعرمن َر غالم ؟ قر  «

ٌَ َو  ف  ََرخ ُن الدوَْ َ  َاص َم�ر اََعوْت ل اْرملية بومر َة ص�ع نمر مي َ 

ّّ �ر ف بَ� ْْ َل  اللأهة ن  �َ  يس : "ِه َقر  لهه َ َقر   َا ِ لل لي رَ

َا مر  »َخ

                                                           
60. সুরা আ্-ি্সা: ৪:১১০ত 



 

49 

‘‘ টা ।কাথা ।থেক  েসেে?    ে�র  জবােব ।স বলল, আিম 

জািহলী যুেগ  ক বযি�র ণাগয গণ্া কেরিেত অথঁ আিম ণাগয 

গণ্ায় পারদশরী ্ইত আিম ।লাকিটেক ।বােকা িদেয়িেত আর ।স 

আমােক  টা িদেয়েেত আর তাই আপি্  ইমাক । েল্ত   কথা 

শে্ আবু বকর িস�ীক রািদয়া�াা আ্া ি্জ মুে  হাত ঢুিকেয় 

বিম কের িদেল্ত ।পেট যা িেল সব ।বর কের িদেল্ত অত:পর 

বলেল্, আ�াহর শপথ, ‘যিদ তা ।বর করেত িগেয় আমার জীব্ 

িদেত হেতা তেব আিম তাই করতাম’ ত’’61  

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক হালাল উপাজর্ করা ও হারাম উপাজর্ 

।থেক ।বেেঁ থাকার তাওফীক িদ্ত আমী্ত 
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