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ইসলােম হালাল উপাজর্ : গুর ও তাৎপযর 

ইসলাম পিরপূণর  ক জজব্ ববব্ার ্ামা  েত মা্বজজবে্র 
ববিি�ত পািরবািরক, সামািজক, অথর্্িতক ও আআজরািতক 
পিরম�েলর যাবতজয় িবষেয়র সমাধাে্ িহকমতপূণর িবধাে্র বণর্া 
রেয়েছা  িট মা্ুেষর জ্ব যা কলবাণকর ও িহতকর েস িবষয় 
ৈবধ করত: সিবেশষ গুরােরাপ কেরেছ  বং যাবতজয় অকলবাণ 
ও কিতকর িবষয় হেত মা্বজািতেক সতরক কেরেছা অত ব, 
ইসলাম মা্বজািতর জ্ব কলবােণর আ ধার িহেসেব শািআর বাতরা 
ি্েয় আিবভূরত হেয়েছা মা্বেদেহর জজব্জশিি িহেসেব রেির 
েয গুর রেয়েছ, মা্বজজবে্ অেথরর গুর ও  েয়াজ্জয়তাও 
েতমি্ তাৎপযরপূণরা ।েল অথর মা্ব জজবে্র অিবেিদব অংশা 
আর  র জ্ব  েয়াজ্ েমধা, �ম ও সমেয়র যেথাপযুি 
বববহারা জজব্ ি্বরােহর   মাধবমিটই েপশা িহেসেব পির�িণতা 
মহা্ আ�াহ তা‘আলা তা র ি্ধরািরত ।রজ ইবাদত (েযম্ 
্ামায) স�� করার পর জজিবকা অে�ষে্ জমজে্ ছিড়েয় 
পড়েত ি্েদরশ িদেয়েছ্া যােত সবরে�ে জজব ি্েজই জজিবকা 
অজরে্  তজ হয়া রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম ি্েজর 
পির�ম ল� উপাজর্েক সেবরা্ম উপাজর্ বেল আলবািয়ত 
কেরেছ্া তেব ি্�য় উপাজরে্র পপা শরজয়াত ি্ধরািরত পপায় 
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হেত হেবা  ম্ উপাজর্েক ইসলাম অ্বধ েোষ্া কেরেছ, 
যােত  তার্া, িমথবা, েধা কাবািজ, জ্সাধারেণর অকলবাণ 
সেবরাপির জুলুম রেয়েছা দুি্য়ার জজবে্ অ্বধ পপায় উপাজর্ 
কের সুল-সাি� লাভ করেলও পরকালজ্ জজবে্ রেয়েছ  র 
জ্ব জবাবিদিহতা ও সুিববারা েস লেক ইসলাম হালাল 
উপাজরে্র অপিরসজম গুর  দা্ কেরেছা ি্েি  স�েকর 
আেলাব্া  দ্ হেলা: 

উপাজরে্র গুর 

লাদব, ব�, বাস্া্, িশকা, িবিকৎসা, মা্ুেষর েমৗিলক অিধকারা 
 গেলার েযা�া্ িদেত মা্ুষেক েবেছ ি্েত হয় স�দ 
উপাজরে্র ্া্ািবধ পপাা জজিবকা ি্বরােহর জ্ব মা্ুষ েযসব 
েপশা অবল�্ কের তা হেলা: কৃিষ, বববসা-বাি্জব, বাকুরজ, িশ� 
 ভৃিতা উপাজরে্র মাধবম ববতজত েকা্ ববিির পেকই উপযুরি 
েমৗিলক অিধকার সংরকণ করা স ব ্য়া মা্ুষেক মহা্ আ�াহ 
সৃি�র ে�� জজব িহেসেব সৃি� কেরই কাআ হ্ি্; বরং তােদর 
যাবিতয় েমৗিলক অিধকারও সংরকেণর ববব্া কের িদেয়েছ্া 
েস লেক িতি্ মহাহেণবর সব সৃি�েক মা্ুেষর েসবায় ি্েয়ািজত 
কেরেছ্া পিব� কুরআে্ ইরশাদ হেয়েছ: 

�ِض َ�ِيعٗ ُهَو ﴿
َ
ا ِ� ٱۡ� َّ   ُُ ََ ََ ََ ََ   ِ ّّ َّ ٱ ُُ ه ا ُ ّ  ٱۡوَىَوِإ ََِٱ ٱّّوَااِ ِ سََوّوٰ

هٖت�  ٍ  َعَِي ٞ  َوۡبَع َوَ�هَ� ّلِ َ�ۡ ُُ ِ   ]٢٩:حلقرة[ ﴾٢ وَُهَو ب
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‘‘িতি্ই েসই মহা্ স্া, িযি্ পৃিথবজর সবিকছু েতামােদর 
(বববহােরর জ্ব) ৈতরজ কেরেছ্া’’ 0F

1 

তেব  েকে� িতি্ মা্ুষেক িদেয়েছ্ পূণর  াধজ্তা যা তার 
ইলিতয়ারভুি  কাআ ি্জ  ববাপারা ।েল  েতবেক  -  
েযা�বতা, েমধা, �ম ও সমেয়র যেথাপযুি বববহােরর মােধবেম 
অথর্্িতক  বৃিি অজরে্র  য়াস বালায়া  

মা্বজজবে্ অথর্জিতর গুর অপিরসজমা  িট মা্ুেষর জজব্ 
ি্বরােহর অ্বতম বািলকা শিি িহেসেব সমাদৃত, মা্ব জজবে্র 
 ক অিবেিদব অঅ িহেসেব পির�িণতা মহা্ আ�াহ মা্ুষেক 
 র গুর অ্ুধাব্ েবাধ�মব করার ি্িমে্ পিব� কুরআে্ 
সালােতর পাশাপািশ যাকাত তথা অেথরর উে�ল ৮২ ্াে্ 
কেরেছ্া হধু তাই ্য়, মহা্ আ�াহ অথর্্িতক িবধা্ও ি্েদরশ 
কেরেছ্া ।েল কুরআ্ুল কািরমেক  কিট অথরিবদবার মহােকাষ 
বলেলও অতুবিি হেব ্াা মা্ুষ িকভােব উপাজর্ করেব, েকা্ 
পপায় তা ববয় করেব  বং উপাজরে্র েকে� যাবতজয় অজর্জয় ও 
বজর্জয় গণাবলজর স�েকর  র সু � ি্েদরশ্া িবদবমা্া 
তাইেতা ববিির উপািজরত স�েদ িতি্ যাকাত ।রয কেরেছ্, 
েয্ স�দ  ক ে�িণর েলাকেদর মােঝ সজমাবি ্া থােকা 
আ�াহ তা‘আলা ।রয ইবাদত সমাপ্ােআ জজিবকা ি্বরােহ 

                                                            
1 . সূরা আল-বাকারাহ: ২৯া 
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উপাজর্ করার লেকব যিমে্ ছিড়েয় পড়েত ি্েদরশ িদেয়েছ্া 
িতি্ বেল্: 

ةُ سَٱنتَِ�ُ ﴿ ََوه َّ ِِ ٱّ َي ِِ ُُ  ََ َ سَِِ َّ و   ٱ ُُ ُُ َۡ ِ َوٱ َّ ِل ٱ ِۡ ََِ سَ �ِض َوٱۡتَىُوو   
َ
و   ِ� ٱۡ�

ۡ  ُ�ۡفَُِحونَ  ُُ َّ ََّع �ِٗ�ل   ]١٠:حلمعة[ ﴾َُ
‘‘সালাত সমা� হেল েতামরা পৃিথবজেত ছিড়েয় পড়েব  বং 
আ�াহর অ্ু�হ স�া্ করেব,  বং আ�াহেক অিধক �র্ 
করেব যােত েতামরা স।লকাম হও১F

2।’’  

  আয়ােতর ববালবায় ইমাম কুরতুবজ (র.) বেল্: 

 ويتح ور ةم الة حلنالة وي يفرح ف حلرت لغة يرة رحع ي ف ووحئ�م 

‘‘যল্ ্ামায েশষ হেয় যােব, তল্ েতামরা বববসািয়ক কাজকমর 
ও অ্বা্ব পািথরব  েয়াজ্ািদ পূরেণ েবিড়েয় পেড়া২F

3।’’  

 লাে্ উপাজরে্র  কিট মূল্জিত সুু�ভােব  িতভাত হেয়েছা 
আর তাহেলা  ম্ পপা অবল�্ করেত হেব, যােত আ�াহর 
�রেণ  ত থাকা যায়া  

অত ব, েযসব েপশায় বা উপাজরে্র পপায় আ�াহর �রেণ 
িবমুল হওয়ার স াব্া রেয়েছ ইসলাম তা অ্বধ িহেসেব েোষ্া 

                                                            
2. সূরা জুমআহ: ১০া  
3. কুরতুবজ, আবু আ�ু�াহ মুহা�াদ, আলজােমউ িল আহকািমল কুরআ্, 

ল.১৮,পৃ.৯৬া  
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কেরেছা পিব� কুরআে্ অ্ব�   িবষেয়  মাণ পাওয়া যায়া 
েসিট হেলা বববসােয়র েকে� যিদ কল্ও আ�াহর �রেণ  ত 
হওয়ার আহবা্ আেস, তাহেল তল্ যাবতজয় বববসািয়ক কমর 
পিরহার করা সকল ইমা্দারেদর জ্ব ওয়ািজবা৩F

4  

জজিবকা অজরে্র ি্িমে্ িবেদেশ পািড় জমাে্ারও ি্েদরশও 
রেয়েছ  বং  িটেক আ�াহর রা�ায় েবর হওয়ার সমপযরায়ভুি 
বেল �ণব করা হেয়েছা মহা্ আ�াহ বেল্:  

وَن يَُ�هىَُِوَن ِ� ﴿ ُُ ََ ِ َوَ   َّ ِل ٱ ِۡ ََِ سَ �ِض يََۡۡىُووَن 
َ
ُُوَن ِ� ٱۡ� ِ ۡۡ وَن يَ ُُ ََ َوَ  

 ِۖ َّ  ]٩:حلمعة[ ﴾َوِۡيِل ٱ

‘‘আ�াহ জাে্্ েয, েতামােদর মেধব েকউ েকউ অসু্ হেয় 
পড়েব, েকউ আ�াহর অ্ু�েহর স�াে্ েদশ�ম্ করেব  বং 
েকউ েকউ আ�াহর পেথ যুেি িল� হেবা’’ 4F

5 

 .أف مبيور�ة ف حلرت ونةاو  الة وهللا  ح  ف حلسس  رحلةيجر

আেলাবব আয়ােতর ববালবায় আ�ামা ইবে্ কাসজর (রহ.) বেল্: 

‘‘অথরবাৎ যারা বববসা-বাি্জব ও িরিযক উপাজরে্র িবিভ� উপায় 
অবল�ে্র মাধবেম আ�াহর অ্ু�হ লােভর অে�ষায় পৃিথবজেত 
�ম্রতা৫F

6’’ 

                                                            
4 . সূরা জুমআহ: ৯া 
5 . সূরা মুয়যাি�ল: ২০া 
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তাছাড়া ববিি জজবে্ অথর্্িতক  াবল�জ হওয়ার ববাপাের 
িব�্বজ মুহা�দ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম  ম্ভােব 
উৎসািহত কেরেছ্ েয, িভকাবৃি্েক িতি্ ি্�া কেরেছ্া   
মেমর যুবাইর ইবে্ ‘আউয়াম রািদয়া�াা আ্া েথেক বিণরত 
হাদজেস রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্: 

ل  وادر أود،م، ويب   ع ظهره، ويةندق نه ر�بةا� نه الة «
 » حاي،، �  ل الة أ  �بأل رجال، أع يه أر الغعه تلك

‘‘েতামােদর েকউ তার রিশ ি্েয় বেল যাক, িপেঠ কােঠর েবাঝা 
বহ্ কের  ে্ িব�য় কুক  বং তার েবহারােক আ�াহর 
আযাব েথেক বা িবেয় রালুক  টা তার জ্ব মা্ুেষর ি্কট িভকা 
করা, বাই তােক দা্ কুক বা ্া কুক তার বাইেত উ্মা’’ 6F

7 

অত ব উপাজর্ করার মে্াবৃি্ ববিতেরেক যারা িভকাবৃি্েত 
 বৃ্ হয় তােদর   ধরে্র েপশােক অ্বধ সাবব� করা হেয়েছা 
  মেমর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্: 

 »الي وعحل حلرج  �بأل حاي،، وأ وأي ووم حلقييالة ل ي ف رجهه مععة لم«

                                                                                                               
6 . আবুল িদদা ইসমইল ইব্ উমর ইব্ কাসজর, তা।সজুল কুরআি্ল 

আযজম, স�াদ্ায়: সামজ ইব্ মুহা�দ সা�ামা, ৈবুত: দাু তাইবা 
ি্�বাসরজ, িদরজয় সং�রণ, ১৪২০ িহ, ল. ৮, পৃ. ২৫৮া 

7 . ইমাম মুসিলম, সহজহ মুসিলম. হাদজস ্ং. (১০৪২)া 
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‘‘েতামােদর মেধব েয ববিি সবরদা মা্ুেষর কােছ েবেয় েবড়ায় েস 
িকয়ামেতর িদ্  ম্ অর্ায় আ�ম্ করেব েয, তার মুলম�েল 
 ক টুকেরা ে�াশতও থাকেব ্াা৭F

8’’ ইসলাম মা্বতার ধমরা দু্ 
মা্বতার েসবায় দা্ করার রজিত ইসলােম বালু আেছা তেব 
িভকাবৃি্েক েপশা িহেসেব �হণ করেত ইসলাম অ্ুেমাদ্ েদয় 
ি্া বরং  েক বার বার ি্ুৎসািহত কেরেছ যা, ি্েষেধর পযরায় 
েপৗেছ ি�েয়েছা 

উপাজরে্র েকে� ইসলাম ি্জ হােত উপাজর্ করােক সেবরা্ম 
উপাজর্ িহেসেব আলবািয়ত কেরেছা   মেমর হাদজেস  েসেছ: 

عم  «: وي رسول ح ، أف حلكب  أطي ؟ قيل: قي : عة رحوع نة �دوج، قيل
 »حلرج  نيده ر  نيع البرر

হযরত রাে। ইবে্ লাদজজা রািদয়া�াা আ্হা হেত বিণরত আেছ, 
িতি্ বেল্, রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা 
করা হেয়িছল েয, সেবরা্ম উপাজর্ েকা্িট? জবােব িতি্ বেল্: 
ববিির ি্জ  �মল� উপাজর্ ও সততার িভি্েত �য়-
িব�য়া’’ 8F

9  

                                                            
8 . ইমাম বুলারজ, আলজােম‘উসসাহজহ, হাদজস ্ং ১৪৭৪; ইমাম মুসিলম, সহজহ 

মুসিলম. হাদজস ্ং. ১০৪০া 
9 . ইমাম আহমাদ, মুস্াদ, ল.৪, পৃ. ১৪১. 
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্বজ রাসূল�েণর ইিতহাস পযরােলাব্া করেল েদলা যায় েয, তা রা 
ি্জ হােত কমর স�াদ্েক অিধক পছ� করেত্া আমােদর 
ি য়্বজ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম  র জজবে্  াথিমক 
সমেয় ছা�ল বড়াে্া ও পরবতরজেত লািদজা রািদয়া�াা আ্হার 
বববসািয়ক দািয়র পালে্র বণর্া পাওয়া যায়, যা ি্জ হােত 
জজিবকা ি্বরােহ উৎকৃ�  মাণ বহ্ কেরা 

ইসলােমর দৃি�েত হালাল উপাজর্  

হালাল বলেত আমরা সাধারণত: যাবতজয় ৈবধ পপােকই বুিঝা যা 
কলবা্কর ও িহতকর  বং যাবতজয় অ্বধ ও অকলবাণকর হেত 
মুিা ইসলােম হালাল উপাজরে্র গুর অপিরসজমা মহা্ আ�াহ 
মা্ব জািতেক উপাজরে্র জে্ব উৎসাহ িদেয়ই কাআ হ্ি্; বরং 
যাবতজয় ৈবধ ও অ্বধ পপাও বাতেল িদেয়েছ্া অত ব হালাল 
উপাজর্ বলেত বুঝায় উপাজরে্র েকে� ৈবধ ও শরজ‘আত স�ত 
পপা অবল�্া 

হালাল উপােয় জজিবকা উপাজরে্র ।েল সমাজ ববব্ায় ধ্জ 
দিরে�র মােঝ সুষম ভারসামব ি।ের আেস; কৃষক িদ্ মজুর, 
ে�তা-িবে�তা, �িমক-মািলক  বং অধ�্েদর সােথ 
উ�রত্েদর সুদৃৃ ও সং�িতপূণ স�রক ৈতরজ হয়া ।েল সকল 
ে�ণজর ্া�িরকই তােদর ্বাযব অিধকার  িতো করার সুেযা� 
পায়  বং সমাজ সংসাের ে্েম আেস শািআর সুবাতাসা 
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মূলত: ইসলাম েয েপশােক অ্বধ বেল েোষ্া কেরেছ েসসব 
পপায় উপাজর্ ববতজত অ্বা্ব পপায় উপাজর্ করা ৈবধ বেল 
িবেবিবতা৯F

10 ইসলাম  দ্ সজমােরলা ও মূল্জিত িঠক েরেল ৈবধ 
েয েকা্ পেণবর বববসা করার মাধবেম উপাজর্েক ইসলামজ 
শরজ‘আত হালাল িহেসেব আলবা িদেয়েছা  ছাড়া যিদ েকউ ৈবধ 
উপােয় েযা�বতা্ুযায়জ বাকুরজ কের  বং েুষ সহ যাবতজয় অ্বধ 
েল্-েদ্ ও অসৎ মা্িসকতা েথেক দুের থােক তেব েসটাও 
জজিবকাজরে্র হালাল পপা িহেসেব সাবব� হেবা 

মহা্ আ�াহ মা্ুষেক তা র ইবাদেতর জ্ব সৃি� কেরেছ্া  িট 
হধুমা� পা ব ওয়াি ্ামায, েরাযা, যাকাত  ভৃিতর উপরই 
সজমাবি ্য়া জজব্ ববব্ার পূণরাঅ �প েরলার  েণতা িহেসেব 
ইসলােম রেয়েছ জজব্ ধারে্র যাবতজয় িবষয় স�েকর ৈবজাি্ক 
ি্েদরশ্াা   দৃি�েকা্ েথেক িববার করেল হালাল উপােয় 
উপাজরে্র ববব্া �হণও অ্বতম  কিট েমৗিলক ইবাদতা হধু 
তাই ্য়, ইসলাম  িটেক অতবাবশবক (।রয) কাজ িহেসেব 
 জকৃিত িদেয়েছা 

                                                            
10 . ইসলােমর দৃি�েত হারাম েপশা হেলা: অ েয়াজে্ িভকাবৃি্ �হণ, 

েবশবাবৃি্, ্ৃতব ও েয্্িশ�, অ্বধ বববসা-বাি্জব েযম্, মুিতর, অ্বধ 
পাণজয়, ভা�যর ও  িতকৃিত ি্মরা্ িশ�, সু।জ কারবার, ওজে্ কম েদয়া, 
েধা কা ও  তারণামূলক বববসা, িমথবার আ�য় ে্য়া, ও বাকুরজ হেত অ্বধ 
উপাজর্ েযম্ েুষ �হণা 
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  মেমর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম  র  কিট হাদজস 
 ি্ধা্েযা�বা িতি্ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্: 

 » سب  حلالل ور�هللاة نعد حلفر�هللاة«

‘‘।রয আদােয়র পর হালাল পপায় উপাজর্ও ।রযা’’10F

11 

উপযুরি হাদজেসর মাধবেম  িতভাত হয় েয, ইসলােম হালাল 
উপাজরে্র গুর কতলাি্  বং েকা্ ববিি েয্ হারাম েকা্ 
েপশা অবল�্ ্া কের উপেরাি হাদজেস েস মেমরও অআরি্হজত 
ি্েদরশ রেয়েছা পরকালজ্ জজবে্   ।রয ইবাদতিট স�েকর েয 
মা্ুষেক িজজাসাবাদ করা হেব তার সুু� ইিঅত রেয়েছা 
েক্্া যাবতজয় ।রয স�েকর বা�া িজজািসত হেবা অত ব 
 িট ।রয কাজ সমূেহর অআ�রত  ক েমৗিলক অতবাশবকজয় 
ইবাদেত �ণব হেয়েছা 

উপাজরে্র েকে� ইসলাম েযসব পপােক হালাল কেরেছ েসগেলার 
মূল্জিতসহ সংিক� িববরণ ি্েি েদয়া হেলা: 

                                                            
11 . আবূ বকর আহমদ ইব্ুল াসাই্ আল-বায়হাকজ, সু্া্ আল-বায়হাকজ, 

স�াদ্ায়: আ�ুল কািদর আতা (ম�া আল-মুকাররমা: মাকতাবাতু দাুল 
বায, ১৪১৪ িহ/১৯৯৪ �জ.) ল. ৬, পৃ. ১২৮া ইমাম বায়হাকজ বেল্,  র 
রাবজ দুবরলা 
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১.১ বববসা বািণজব 

উপাজরে্র েকে� বববসা-বািণজব সব েবেয় বড় েসসরা ইসলােমর 
দৃি�েত  িট  কিট মহৎ েপশাা সমাজ জজবে্ যার ি�য়াশজলতা 
ও  ভাব অতবআ তাৎপযরপূণর ও সুদূৃ  সারজা ইসলাম বববসা-
বািণজবেক হধু ৈবধ বেলই কাআ হয়ি্; বরং   ববাপাের সিবেশষ 
উৎসাহ ও গুর  দা্ কেরেছা েয্ মুসিলম উ�াহ পৃিথবজর 
বুেক  কিট ে�� জািত িহেসেব অথর্্িতকভােব সমৃিি ও  য়ং-
স�ূণরতা অজর্ করেত পােরা মহা্ আ�াহ বেল্: 

ُ ٱۡ�َ ﴿ َّ َلّل ٱ
َ
َُوه  ۚ َوح ِ ُّ َم ٱّ ُّ  ]٢٧٥:حلقرة[﴾ۡيَع وََل

‘‘িতি্ (আ�াহ) বববসােক হালাল কেরেছ্  বং সুদেক কেরেছ্ 
হারামা’’ 11F

12 

উপেরাি আয়ােতর মমর উপলি�েত  তজয়মা্ হয় েয, সুদিভি্ক 
েল্-েদে্র মাধবেম যারা পৃিথবজেত অথর্্িতক সমৃিি অজর্ 
করেছ তােদর মুকািবলায় মহা্ আ�াহ বববসা-বািণজবেক ৈবধ 
বেল েোষ্া িদেয়েছ্া অত ব অ্বধ পপা হেত বা বার  বং 
 াবুযর ও সমৃিি লােভর  িট অে্ক বড় অবল�ণা  ছাড়াও 
জজিবকার  কিট বৃহৎ অংশ রেয়েছ   ববব্াপ্ায়া মুরসাল 
হাদজেস বিণরত হেয়েছ,  

                                                            
12 . সূরা আল-বাকারা: ২৭৫া  
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 »عغي�م نيع يرة وإ  ويهي �بعة أعشير حلرزق«

‘‘েতামরা বববসা বাি্জব করা কারণ তােতই ি্িহত রেয়েছ ্য়-
দশমাংশ জজিবকা’’12F

13  

তাছাড়া সততা, িব��তা, ্বায়পরায়্তা, েধা কামুি, কলবাণমুলজ 
মা্িসকতাস�� বববসায়জেদর  শংসায় রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 
ওয়াসা�াম  র অে্ক হাদজস িবদবমা্া   ধরে্র বববসায়জেক 
িতি্ ্বজ�ণ, িছি�ক, ও শহজদেদর সমমযরাদাপূণর বেল উে�ল 
কেরেছ্া িতি্ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্:  

 »حعيجرحلندرق حلال� الع حاني� رحلندوق� رحلشهدحء«

‘‘সৎ ও ্বায়পরায়ণ বববসায়জ (পরকােল) ্বজ, িসি�কজ্ ও 
আ�াহর পেথ জজব্ িবসজর্কারজ শহজদেদর সঅজ হেবা১৩F

14 

বববসা-বািণেজবর েকে� ইসলাম েযসব মূল্জিত িদেয়েছ তাহেলা: 
েধা কা ও  তার্ামুি, িমথবার আ�য় িবহজ্, পেণবর েদাষ - গণ 
ু� থাকা, ভাল পেণবর সােথ লারাপ পেণবর িম�ণ ্া করা, 
মু্া।ােলারজ মাে্াবৃি্ পিরহার কের কলবাণমুলজ মা্িষকতা 

                                                            
13 . �াযালজ, ইহইয়াউ উলুমু�জ্, (মাকতবাতুল মু�।া আল বাবজ ওয়াল হালবজ) 

ল. ২, পৃ. ৬৪া ইমাম ‘ইরাকজ বেল্: মুরসাল।  
14 . ইমাম িতরিমযজ, জােম’ আত-িতরিমযজ, হাদজস ্ং- ১২০৯া তেব আ�ামা 

আলবা্জ  টােক দুবরল বেলেছ্া 
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েপাষণ, মজুদদাির িবআা-েবত্া েপাষণ ্া করা, ওজে্ েহর-ে।র 
্া করা, সেবরাপির যাবতজয় শঠতা ও জুলুম েথেক িবরত থাকাা 

১.২. বাকুরজ 

  িট জজিবকা ি্বরােহ উপাজরে্র অ্বতম মাধবম িহেসেব 
পির�িণতা জ্সংলবার  কটা উে�লেযা�ব অংশ আমােদর েদেশ 
সরকারজ আধা-সরকারজ, েবসরকারজ, ববাংক-বজমা,  ্.িজ.ও. ও 
ববিিমািলকা্ািধ্  বং  ায়রশািসত িবিভ�  িতোে্ বাকুরজ 
কেরা  সব বাকুরজর েকে� ইসলােমর মূল দশর্ হেলা  েতবক 
বাকুের তােদর উপর অিপরত দািয়র পূণর ি্ো, আআিরকতা ও 
সিতার সােথ পাল্ করেবা রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 
ওয়াসা�াম   িবষেয়র মূল্জিত বণর্া করেত ি�েয় বেল্: 

 » ك�م رحي، ر��م مبئول عة رعيةه«

‘‘েতামােদর  েতবেকই  ক  কজ্ দািয়রশজলা েতামােদর 
 েতবকেক ি্জ ি্জ দািয়র স�েকর িজজাসা করা হেবা’’ 14F

15  

তেব  েকে� অবশবই সকলেক যাবতজয় অি্য়ম, দু্রজিত েযম্ 
েুষ �হণ,  জ্ জিত অ্বায়ভােব কাউেক  সুেযা� সুিবধা 
(undue Facilities) দা্, কােরা  িত জুলুম করা  ভৃিত িবষেয়র 
 িত দৃি� রালেত হেবা েক্্া  সব অি্য়ম ও দু্রজিত-

                                                            
15 .ইমাম বুলারজ, সহজহ, হাদজস ্ং ৮৯৩ ; ইমাম মুসিলম, সহজহ, হাদজস ্ং 

১৮২৯া 
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পরায়ণেদর অহভ পিরণিত স�েকর ইসলােমর সুু� ি্েদরশ্া 
রেয়েছা১৫F

16  ছাড়াও কতরেবব অবেহলা, অি্য়মা্ুবিতরতা ও কােযর 
উদাসজ্তার দু্ বাকুরজজজিবেদর উপাজর্ অে্ক সময় ৈবধতা 
হািরেয় ে।েলা আমােদর েদেশ েদলা যায় অে্ক �ুল-কেলেজর 
িশকক ে�ণজকেক পাঠ দাে্র পিরবেতর িটউশ্জ ও েকািবং 
েস�ােরর  িত েবশজ ঝুেক পেড়েছ্া অে্ক ডািার হাসপাতােল 
েরা�জ ্া েদেল ি�ি্েক জমজমাট বববসা হু কের িদেয়েছ্া যা 
কতরেবব অবেহলার ্ামাআরা তারা যিদ  জয় দািয়র যথাযথ ও 
পূণরভােব পাল্ করার পর অিতিরি সময়  সব কাজ কের্ 
তেব তা েদােষর ্য়া 

১.৩.কৃিষকমর 

কৃিষকমর জজিবকা ি্বরােহ অ্বতম উপাজর্ মাধবমা ইসলাম 
 িটেক মহৎ েপশা িহেসেব  জকৃিত িদেয়েছা কৃিষকােযরর সুব্া 
হেয়েছ আিদিপতা আদম আলাইিহস সালাম েথেকই তা েক কৃিষ 

                                                            
16 . েুষ �হজতা ও দাতা উভেয়র অহভ পিরণিত স�েকর রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্:  َح   َعغَيهه  رََسغّم ّّ �َ  ِّ ول  ح �َش   لََعَة رَس  ره م 
ه
ِ  َرحل حلّرح  

‘‘েুষ দাতা ও �হজতােক আ�াহ র রাসূল লা‘্ত কেরেছ্া” [ইমাম 
িতরিমযজ, সু্া্ িতরিমযজ, হাদজস ্ং ১৩৩৭; ইমাম আবু দাউদ, আসসু্া্, 
৩৫৮০] জুলুম,  জ্ জিত সং�াআ হাদজস আসেবা 
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কাযর, আগে্র বববহার ও কুিটর িশ� িশকা েদয়া হেয়িছলা১৬F

17 
পযরায়�েম   ববব্ার উ�িত সািধত হেয়েছা পিব� কুরআে্ 
মহা্ আ�াহ মা্বজািতর কলবােণ   ববব্ােক সাবব� 
কেরেছ্া১৭F

18  

বাংলােদশ  কিট কৃিষ  ধা্ েদশা  েদেশর অিধকাংশ েলাকই 
কৃিষ ি্ভরর জজিবকা ি্বরাহ কেরা অথব ইসলােমর কৃিষ্জিত 
স�েকর অব�ত হেয় যিদ েকউ তা র   ববব্াপ্ায় ইসলামজ 
্জিত অ্ুসরণ কের তেবই তা হালাল উপাজর্ হেবা আর 
েসগেলা হেলা: 

ক. ভূিমর মািলক ি্েজই বাষ করেবা   স�েকর রাসূল সা�া�াা 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল্: 

 »رت، وغ�رعهيالة ن   ل أ«

                                                            
17 . ইসলামজ িব�েকাষ, (ঢাকা: ই. ।া. বা. তা. িব.) ল. ১, পৃ. ২৪৩; ইব্ 

লালদু্, মুবা�মা, (ঢাকা: বাংলা  কােডমজ, ১ম  কাশ, ১৯৮১) ল. ২, পৃ. 
৭-৮া 

18 . আ�াহ তা’আলা বেল্: 
َِهِۦِ ﴿ َُ ََِٱه َطَعا �َ�ه َينُظُِ ٱۡ�ِ

نّا َصَبَۡۡنا ٱَّۡااَِ  َصّبٗا  ٢سََۡ
َ
ا  ٢َ �َض َشّقٗ

َ
�َبتَۡنا  ٢ُ ّ  َشَقۡقَنا ٱۡ�

َ
سَأ

ا  ا َلّبٗ َُ ٗبا وَ  ٢�ِي ِۡ ََ ُغَۡٗبا  ٢َوَزۡ�ُىوٗنا َوَ�ۡٗ�  ٢ِعَنٗبا َوَُ ِ بّٗا  ٣وََلَد ِ�
َ
ٗة َوَ َُ هِك َ�هٗعا  ٣َوَ� َّ

 ۡ ُُ نَۡ�هِا
َ
ۡ  َوِ� ُُ َّ﴾ 

  সূরা আবাসা: ২৪-৩২া)  
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‘‘যার জিম রেয়েছ েস ি্েজই বাষাবাদ করেবা’’ 18F

19 তেব  েকে� 
কােরা জিম অ্বায়ভােব অিধকাের আে্ িকংবা উ্রািধকারেক 
অংশ ্া িদেয় বাষ করেল গুতর অপরাধ িহেসেব িবেবিবত 
হেবা১৯F

20 

অথবা, মজুেরর �ারা ি্েজর তরাবধাে্ বাষ করেব অথবা েকা্ 
ভূিমহজ্েক বাষাবাদ ও েভা�দলল করেত িদেবা 

 

ল. উৎপ� ।সেলর ি্িদর� অংশ েদয়ার শেতর কাউেক বাষ করেত 
েদয়াা 

�.  বিলত বাজার দর অ্ুযায়জ ি্িদর� পিরমাণ ্�দ টাকার 
িবি্মেয় কাউেক  ক বছেরর জ্ব তার েভা�ািধকার দা্ 
করাা২০F

21 

                                                            
19 . ইমাম বুলারজ, সহজহ আল বুলারজ, হাদজস ্ং - ২৩৪০। 
20 . েকউ  ক ল� জিম অ্বায়ভােব অিধকাের ি্েল িকয়ামেতর িদ্ ঐ জিমর 

সাত �বক পযরআ তার কা েধ ঝুিলেয় েদয়া হেবা ্বজ (সা.) বেলেছ্, িত্ 
ববিির উপর আ�াহ অিভস�াত কের্া তােদর  কজ্ হেলা েয জিমর 
আইল বা সজমা্া পিরবতর্ কের ে।েলা ইমাম আহমদ ইব্ হা�ল, আল-
মুস্াদ (িমসর: মুয়াসসাতুল কুরতবা, তা. িব) ল. ৪, পৃ. ১০৩া 

21 . মাওলা্া মুহা�দ আবদুর রহজম, ইসলােমর অথর্জিত, (ঢাকা: লায়ু্ 
 কাশ্জ, ৪থর সং�রণ, ১৯৮৭) পৃ. ১৫৮-১৫৯া 
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ে. জিমেত হারাম �বব উৎপাদ্ ্া করা, যােত কিতকর েকা্ 
উপাদা্ রেয়েছ েযম্: আি।ম, �া জা, বারস বা অ্ু�প মাদক 
�ববা২১F

22 

ঙ. অংশজদািরর বাষাবাদ যাবতজয়  তারণা, েধা কা, ঠকবািজ, ও 
অজতা েথেক মুি েথেক ্বায়পরায়্তা ও ই্সা। িভি্ক 
্জিতর লাল্ করেত হেবা 

আ�ামা মাওয়ারদজ উে�ল কেরেছ্ েয, উৎপাদে্র মূল উপাদা্ 
দু’িট,  ক. কৃিষ, দুই. বববসা-বাি্জবা তেব  দুেয়র মেধব ে�ে ও 
পিব�তম হেলা কৃিষা২২F

23  

ইসলােম মা্ুেষর অথর-স�দ লােভর িত্িট ৈ্িতক পপা ি্ধরার্ 
কের েদয়া হেয়েছা  

আর তা হেলা:  

                                                            
22 . রাসূল (সা.) বেলেছ্, মাদক �বব উৎপাদ্কারজ, েয উৎপাদ্ করার, 

মদবপায়জ, বহ্কারজ, যার কােছ বহ্ কেল ে্য়া হয়, েয পা্ করায়- 
পিরেবশ্কারজ, িব�য়কারজ, মূলব �হণ ও ভক্কারজ  বং যার জ্ব তা 
�য় করা হয় া   সকেলর উপরই অিভশাপা (আবূ দাউদ সুলাইমা্ 
ইব্ুল আণআম আস-িসিজ�া্জা সু্া্, স�াদ্া: মিহউ�জ্ আবদুল 
হািমদ ) ৈবুত দাুল ি।কর, তা.িব) ল. ৩ পৃ. ২৪৪া 

23 . আবুল ।াতাহ মুহা�দ ইয়াহইয়া, ইসলামজ অথর্ জিতর আধুি্ক ুপায়্ 
(ঢাকা: কওমজ পাবিলেকশ� ১ম সং�রণ ১৪০৮ িহ:/ ২০০১ �জ:) পৃ. 
১৭৯া 
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১. পির�ম: 

পির�েমর মাধবেম মা্ুষ অথর স�দ উপাজর্ করেত পােরা েস 
সেঅ েমধা ও েযা�বতার সম�েয় মা্ুষ অেথরর পাহাড় �ড়েত 
সকম হয়া রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ্ 
আ�াহর ি্কট ঐ জজিবকাই উ্ম যা মা্ুষ ি্জ হােত উপাজর্ 
কেরা  ভােব �মদাে্র েক�ও বািবধ ও িবিব� ধরে্রা 
ত�েধব উে�লেযা�ব হেলা:  

১. িশ�কমর: 

বববসা-বািণেজবর পাশাপািশ িশ�কমরও মা্ুেষর অ্বতম েপশাা   
মহিত েপশায় জ্সংলবার  কিট উে�লেযা�ব অংশ ি্েয়ািজত 
রেয়েছা   কমরিট স�েকর ইসলাম যেথ� গুরেরাপ কেরেছা 
যুে� যুে� ে িরত ্বজ-রাসূল�ণ হধু উৎসােহর বা্জ  দা্ কেরই 
কাআ হ্ি্; বরং িশ� ও বববসার ময়দাে্ তােদর িবশাল অবদা্ 
রেয়েছা পিব� কুরআে্ ইরশাদ হেয়েছ: 

َّۡاَ�هُه َصۡنَعَة َ�ُوٖس ﴿ ۡ ۖ  وََع ُُ ِو
ۡ
َۢ بَأ ِ َّ   ُُ َن َِ ۡ  ِ�ُۡح ُُ وَن َّ ُُ نُىۡ  َ�هِك

َ
ۡل ح َُ �َ

 ]٨٠: حل نييء[ ﴾٨

‘‘আিম তা েক (দাউদ আলাইিহস সালাম) বমর ি্মরাণ িশকা 
িদেয়িছলাম যােত তা যুেি েতামােদরেক রকা কেরা’’ 23F

24 

                                                            
24 . সূরা আল-আি�য়া: ৮০া 
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িশ� িশকােক মহা্ আ�াহ ি্য়ামত িহেসেব অিভিহত কেরেছ্ 
 বং  -জ্ব হকিরয়া আদায় করার ি্েদরশ িদেয়েছ্া আ�াহর 
্বজ�ণ েকা্ ্া েকা্ িশ�কেমর ি্েয়ািজত িছেল্া উপেরাি 
আয়ােত দাউদ আলাইিহস সালাম বমর িশে� ি্েয়ািজত িছেল্ 
বেল আভাস রেয়েছা  ছাড়াও িতি্  থম জজবে্ বাষজ িহেসেব 
কাজ কেরেছ্া িতি্ শষব বপ্ ও কতর্ করেত্া মহা্বজ 
সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ্, ‘‘েয জিম মা্ুেষর 
িলদমেতর জ্ব েকা্ কাজ কের তা র দৃ�াআ মূসা আলাইিহস 
সালাম জ্্জর ্বায়া িতি্ ি্েজ সআা্েক দুধ পা্ কিরেয়েছ্; 
আবার ে।রাউে্র কাছ েথেক পািব�িমক েপেয়েছ্া  ছাড়া মূসা 
আলাইিহস সালাম মাদইয়াে্ ৮ বছর বাকরজ করেছ্, ্ূহ 
আলাইিহস সালাম জাহাজ ি্মরা্ কেরেছ্া যাকািরয়া আলাইিহস 
সালাম কাঠিমি�র কাজ করেত্া িব�্বজ সা�া�াা আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বালবকােল ছা�ল বরােত্, েযৗবে্ বববসা কেরেছ্, 
বাকরজ কেরেছ্, ল�েকর যুেি মািট েকেটেছ্, মাথায় েবাঝা 
বহ্ কেরেছ্া কূপ েথেক পাি্ তুেলেছ্, ি্জ হােত জামা ও 
জুতা েসলাই কেরেছ্, �জেক েের রা�ার কােজ সাহাযব কেরেছ্, 
 ম্িক দুধ েদাহ্ও কেরেছ্া  জ্ব েপশা কু� েহাক, বৃহৎ 
েহাক, তােত িকছু আেস যায় ্াা ি্েজ পির�ম কের �মল� 
আেয় ি্েজর পিরবারবে�রর আ াদে্র জ্ব সং�াম করা অিতশয় 
স�া্ ও পূেণবর কাজা 

২. উ্রািধকার: 
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উ্রািধকারসূে� মা্ুষ অথর স�দ লাভ কের থােকা েকা্ 
ববিির মৃতুবর পর তার উ্রািধ�ণ ইসলােমর িবধা্ অ্ুযায়জ 
মৃেতর পিরতবি ্াবর, অ্াবর স�ি্ হেত েয স�দ লাব 
কের থােক তা হালালা 

৩. েহবা বা দা্: 

েকা্ িবি্ময় মূলব বা  িতদা্ ববািতেরেক কাউেক ি্েজর 
স�েদর মািলকা্া হ�াআর বা দা্ করা  বং যার অ্ুকুেল 
হ�াআর বা দা্ করা হয় েস ববািি কতৃরক তা �হণ করােক েহবা 
বলা হয়া েহবার মাধবেম অিজরত অথর স�দ হালালা 

উপাজর্  ৈবধ হওয়ার ইসলামজ মূল্জিত 

ইসলােম উপাজরে্র েকে� অ্ুসরণজয় দু’িট মূল্জিত রেয়েছা  

 ক. মূল�ত: যা উপাজর্ করা হেব তা মূল�তভােব হালাল হেত 
হেবা 

দুই. পিিত�ত: যা উপাজর্ করব তা ৈবধ পপায় হেত হেবা 

 

 ক. মূল�ত: 

 কজ্ ববিি যা উপাজর্ করেব েস উপােজরয় বয়্িট অবশবই 
উ্ম ও হালাল হেত হেবা আর ইসলাম যাবতজয় কলবাণকর ও 
িহতকর বয়্েক মা্বজািতর জ্ব হালাল কেরেছা  
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েসলেকবই পিব� কুরআে্ طيبيت ও والل শে�র অবতার্া 

হেয়েছা মহা্ আ�াহ মা্ব জািতেক সে�াধ্ কের হালাল ও 
তাইিয়বব যা রেয়েছ তা েথেক আহার করেত বেলেছ্া িতি্ 
বেল্:  

�ِض َلَ�هٗ� ﴿
َ
ِِّاا ِ� ٱۡ� ُو    ُُ ا ٱّّاُس  َُ َه

َ
ُ ََ ََتّبُِعو    َطّيِبٗ َ�ِ � ا َو َِ ۡيَ�ه َّ هِت ٱّ �َ ُُ َُ

ۡ  َعُدوّٞ  ُُ بِ� َِنُّهۥ ََ  ]١٦٨:حلقرة[﴾ �ٌََ

‘‘েহ মা্ুষ! পৃিথবজেত হালাল ও তাইেয়বব যা রেয়েছ তা েথেক 
আহার করা আর শয়তাে্র পদাংক অ্ুসরণ কেরা ্া, 
ি্:সে�েহ েস েতামােদর  কাশব শশা২৪F

25 

উপেরাি আয়ােতর আেলােক বলা যায় েয, হধুমা� হালাল হেলই 
বলেব ্া; বরং তা অবশবই তাইিয়বব (পিব� ও উ্ম) হেত হেবা 
 লাে্ তাইিয়বব বলেত েভজালমূি  া্স�ত উে�শবা অথরাৎ 
 ম্ উপায় অবল�্ করেত হেব যা মূল�ত ভােবই ি্েভরজাল, 
লািট ও পিব�া অবশব অিধকাংশ মু।ািয়সর�ণ আয়ােত হালাল 
শ� �ারা মূল�ত ৈবধতার  বং তাইিয়বব �ারা পিিত�ত ৈবধতার 
অথর �হণ কেরেছ্  বং   দু’শ� িদেয় দু’িট মূল্জিতর  িত 
ইিঅত কেরেছ্া 

                                                            
25 . সূরা আল-বাকারা: 168। 
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দুই. পিিত�ত  

উপাজরে্র েকে� �হণজয় উপায় ও মাধবমিট অবশবই ৈবধ পপায় 
হেত হেবা েক্্া যাবতজয় অ্বধ উপায় ও পপায় অথরস�দ 
উপাজর্ করেত ইসলাম ি্েষধ রেয়েছা পিব� কুরআে্র 
 কািধক আয়ােতর মাধবেম   িবষেয় মুিম্�ণেক সতরক করা 
হেয়েছা  

মহা্ আ�াহ বেল্: 
ِ�﴿ َُ َه

َ
ُ ِ�َ ِ ّّ وَن ا ٱ ُُ ن ََ

َ
ِ ح َّ ِ ِل َ ُِ ه ََ َۡ ُُ  بِٱ َۡۡن ُُ  بَ َ َه �َ َۡ

َ
َُوِ   ح ُُ

ۡ
ََ ََأ ُنو    ََ   َ ََ ي

َُ ٖض  ةً َعَ ََ َُ ۡ ۚ َِّن  ََِ�ه ُُ نُفَو
َ
ََ َ�ۡقُىَُِو   ح ۡ ۚ َو ُُ ِن ۡ  رَِلياٗ َّ ُُ ِ َ َ�َن ب َّ  ٢ا ٱ

َِك ُعۡدَ�هنٗ  ّه َ َهۡفَعۡل َ� ََ َۡاٗ ا َو َۡ َوُظ َِك َ�َ ٱيهِ نَارٗ َِ ا سََووَۡف نُ ّه ِ ۚل َوَ�َن َ� َّ
 ﴾�َِوً� 

‘‘েহ মুিম্�ণ! েতামরা  েক অপেরর স�ি্ অ্বায়ভােব �াস 
কেরা্াা িক� েতামােদর পরুর রািয হেয় বববসা করা ৈবধ; 
 বং  েক অপরেক হতবা কিরও্া; ি্�য়ই আ�াহ েতামােদর 
 িত পরম দয়ালুা আর েয েকউ সজমালংে্ কের অ্বায়ভােব তা 
করেব, তােক আিম অি�েত দ� করব, আর  টা করা আ�াহর 
পেক সহজা’’ 25F

26 

মহা্ আ�াহ বেল্: 

                                                            
26 .সূরা ি্সা:২৯া 



25 

 

َُو    ﴿ ُُ
ۡ
ِم ِ�َأ َّ ُ ۡۡ ِ ََِٱ ٱ ا َُ ِ  ب

ِل َوَُۡدُّو   ُِ ه ََ َۡ ُُ  بِٱ َۡۡن ُُ  بَ َ َه �َ َۡ
َ
َُِو   ح ُُ

ۡ
ََ ََأ َو

 سَُِ�قٗ 
َ
ثِۡ  َوح ِِ ٱّّاِس بِٱۡ�ِ ه �َ َۡ

َ
َۡ ح ِ َّ  ]٢٩:حلنبيء[﴾ نُىۡ  َ�ۡعََُاونَ ا 

‘‘েতামরা ি্েজেদর মেধব  েক অপেরর স�দ অ্বধ পপায় �াস 
কেরা ্া  বং মা্ুেষর ধ্-স�ি্র িকয়দাংশ েজে্ হে্ 
অ্বায়ভােব �াস করার উে�েশব তা িববারক�েণর ি্কট েপশ 
কেরা ্াা২৬F

27’’ 

উপেরাি আয়াত�য় �ারা সু �ভােব  িতভাত হয় েয, উপাজরে্র 
পিিত ও পপা অবশবই ৈবধ হেত হেবা অ্বথায় কেঠার শাি�র 
েোষ্া রেয়েছা আর   ধরে্র উপায় জুলেমর ্ামাআরা যার 
পিরণিত লুবই ভয়াবহা অত ব  েতবক মুসলমাে্র  কাআ 
উিবত উপাজরে্র েকে� উপযুরি দু’িট িবষেয়র  িত গুরােরাপ 
করাা 

 লবাত আধুি্ক তা।িসরকার আ�ামা রিশদ েরজা আয়ােত 
উে�িলত হালাল ও তাইিয়ববা   দু’িট শে�র ববালবা  সেঅ বেল্, 
েকা্ বয়্ তাইিয়বব বা উ্ম হওয়ার অথর হেলা তােত অে্বর 
অিধকার স�ৃি ্া থাকাা েক্্া পিব� কুরআে্ েযসব বয়্র 
ববাপাের হারাম শ� বববহার করা হেয়েছা েসগেলা মূল�তভােবই 
হারাম বা ি্িষিা  কমা� ি্�পায় অব্া ছাড়া েকা্ অব্ােতই 
তার বববহার ৈবধ ্য়া   ছাড়াও  ক ধরে্র হারাম রেয়েছ যা 

                                                            
27 . সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৮া 
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মূল�তভােব হারাম ্য় িক� সংি�� েকা্ কারেণ তােক হারাম 
বলা হেয়েছা মূলত:   জাতজয় বয়্র িবপরজেতই তাইিয়বব বা 
উ্ম শ�িট বববহার করা হেয়েছা সুতরাং েযসব বয়্ 
অ্বায়ভােব উপাজর্ করা হেয়েছ, ্বায়া্ু� পপায় করা হয়ি্া 
েযম্: সুদ, েুষ, জুয়া, বুির, িছ্তাই, রাহাজাি্, েধা কা- তার্া, 
আমা্েতর িলয়্ত ইতবািদ পপায় করা হেয়েছ  গেলা হারামা 
অথরবাৎ  গেলা তাইিয়বব বা উ্ম ্য়া সারকথা  িতিট অপিব� 
বয়্ই হারাম, তা মূল�ত কারেণই েহাক িকংবা সংি�� অ্ব 
েকা্ কারেণই েহাকা 

হালাল উপাজরে্র গুর ও তাৎপযর: 

জজিবকা ি্বরােহর জ্ব উপাজরে্র গুর ইসলােম েযমি্ রেয়েছ, 
িঠক েতমি্ হালাল উপাজরে্র গুর ও অতবািধকা ইসলাম 
মা্ুেষর জ্ব যাবতজয় জজবে্াপকরণেক সহজসাধব, সুু�, ও 
পিব� করার ি্িমের সিঠক ও ৈবজাি্ক ি্েদরশ্া িদেয়েছা 
অত ব ি্েদরশ্া বিহভূরত যাবতজয় উপাজর্ই হারাম বা অ্বধ 
িহেসেব িবেবিবতা ইসলােমর বিবব হল মা্ুষেক ি্েজর সামরথব 
ও েযা�বতা্ুযায়জ ি্েজই ি্েজর  েয়াজ্জয় অথর ও �বব সাম�জর 
স�া্ করেবা  িট মা্ুেষর অ্বতম অিধকারা তেব ইসলাম 
মা্ুষেক   অিধকার েদয়ি্ েয, েস অথর স�দ উপাজরে্র জ্ব 
 জয় েলয়াললুিশমত েয েকা্ পপা অবল�্ করেত পারেবা 
তাইেতা ইসলাম অথরস�দ উপাজরে্র েকে� হালাল-হারােমর 
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পাথরকব সুি্িদর� কের িদেয়েছা সমাজ রা  ও ববািির জ্ব 
কলবা্কর যাবতজয় ববব্ােক ইসলাম হালাল কেরেছা ি্েি   
ববব্াপ্ার গুর স�েকর আেলাকপাত করা হল: 

 ক. হালাল উপাজর্   কিট অলল্জয় িবধা্  
ইসলাম মা্ুেষর জ্ব হালাল ও হারােমর মেধব সুু� পাথরকব 
ি্�প্ কেরই েশষ কেরি্, বরং হালাল উপাজরে্ রেয়েছ  র 
সুু� ি্েদরশ্াা ।রজ ইবাদত সমূেহর আদােয়র পর   মহিত 
কেমর ঝািপেয় পরেত উৎসািহত করা হেয়েছা উপাজরে্র েকে� 
হালাল ও ৈবধ উপায় অবল�্ করা বববসায়জসহ সকল মা্ুেষর 
উপর ইসলােমর  কিট অলল্জয় িবধা্া যারা উপাজরে্র েকে� 
হালাল ও হারােমর  ে� সতকরতা অবল�্ কের ্া তােদর 
ববপাের ্বজ কিরম সতকরবাণজ কেরেছ্া িতি্ বেল্: 

»وأي ع حاي، زالي ، ا وبيل حلرء الي أ�م الغه، أالة حلالل أم الة حلرحم«  

‘‘মা্ুেষর ি্কট  ম্  কিট সময় আসেব, যল্ ববিি েকা্ 
উৎস েথেক স�দ আহর্ করেছ, তা হালাল ্া হারাম, েসিদেক 
েকা্ �েকপ করেব ্াা’’27F

28  

                                                            
28 . ইমাম বুলারজ, আস-সাহজহ, হাদজস ্ং ২০৫৯া 
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দুই. হালাল উপাজর্  দু’আ কবুেলর পূবরশতর 
মা্ুেষর  তবিহক ও জা�িতক জজবে্র বািহদার েকা্ অআ ে্ইা 
তেব  গেলা মা্ুেষর কািিত ও বািিত হেলও বা�বায়ে্র 
েকে� মহা্ ন ার অ্ু�েহর, ভূিমকাই সবেবেয় েবশজা আর  র 
জ্ব  েয়াজ্  কােআ তা র দরবাে্ আরাধ্া করাা মহা্ 
আ�াহ ও মা্ুেষ   ববপাের সাড়া েদয়ার  িততিত িদেয়েছ্া 
হধু তাই ্য়,  িট অ্বতম ইবাদত ও বেটা রাসূল সা. বেল্ 
:২৮F

29 

 »حاعء هو حلعبيدة«

‘‘েদায়া হেি ইবাদত’’ অত ব দু’আ ইসলােম অ্বতম  কিট 
ইবাদেত পিরণত হেয়েছ, যার মাধবেম বা�ার সােথ আ�াহর 
�ভজর ে ম ি্েবদ্ করা বেল  বং যাবতজয়  েয়াজ্ পূ্েণ 
সহায়ক হয়া   গুরপূণর কমরিট আ�াহর দরবাের �ৃহজত হেত 
হেল উপাজর্ অবশবই হালাল হেত হেবা েক্্া আ�াহ পিব�া 
িতি্ পিব� ছাড়া েকা্ িকছুই �হণ কের্্া, অত ব অ্বধ 
উপাজর্ যারা কের তােদর লােদবর উপাজর্ হয় অ্বধ অেথর 
হওয়ায় ইসলম যাবতজয় রি মাংশ সবই হারাম �ারা পু� হয়া 
।েল   ধরে্র ববিির  াথর্ােক ইসলােম কলে্া সমথর্ 
কের্াা   মেমর রাসূল সা. বেল্: 

                                                            
29 . আবু দাউদ, সু্া্, হাদজস ্ং ১৪৭৯া 
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َمَر ن ه  «
َ
غ َ� ن َمي أ ال  ؤه م 

ه
َمَر حل

َ
 َطيبباي، َرِ ّ  حَ  أ

ّ
 َ ا

بَ   قه َْ  
َ

رهَسغ َ�،  َ ّ  حَ  َطيبَ  ا م 
ه
حل

َمغ وَ  {: َ�َقيَل   ن َمي َ�عه
ِب
اي، َ  َمغ وح َ�يل  َة حلّ يببَيت  َرحمه َهي حلر س    ك  وح ال   ْ وَي اَ

ةه َطيببَيت  َالي {: َرقَيَل ] ٥١: حلؤالغو [} َعغ يمَ  وَة ََالغ وح ك  وح ال   
ّ

َهي حِ  ْ وَي اَ
مه  غَي،  د  وََدوهه   ُ ّم َتَسرَ ] ١٧٢: حلقرة[} َرَز�ه م  َْ  ، َبَ ره

َ
َعَ  أ عه

َ
ي   حلّبَفَر أ َ  و    حلرّج 

ه  َوَرحَم،  نَب 
ه
� ه  َوَرحَم، َرَمغ َ ه  َوَرحَم، َرَمفه َعم  ، َرَال ه ّب ، وَي َر ّب ، وَي َر  حلّبَميء 

َ
َ ل

ل َك؟ َ  ِ   ّ ةََ ي ّّ � به َ
، َو� ََرحم 

ه
َف ن يل م   »رَ  

‘‘ি্�য়ই আ�াহ তাআল পিব�া িতি্ হধু পিব� বয়্ই �হণ 
কের্া িতি্ মুিম্েদর েসই আেদশই িদেয়েছ্, েয আেদশ 
িতি্ িদেয়িছেল্ রাসূল�েণরা’’ আ�াহ তা’আলা বেল্ : ‘‘েহ 
ইমা্দার�ণ! েতামরা পিব� বয়্-সাম�জ আহার কর, েযগেলা 
আিম েতামােদরেক ুযজ িহেসেব দা্ কেরিছা’’ অতঃপর রাসূল 
সা.  ম্  ক ববিির কথা উে�ল করেল্, েয দজের স।ের থাকা 
অব্ায়  েলােমেলা বুল ও ধূিল-ধুসিরত �াআ-�াআ বদে্ 
আকােশর িদেক আ�াহর দরবাের হাত তুেল  াথর্া কের 
ডাকেছঃ েহ আমার  ভূ! েহ আমার  ভূ! অথব েস যা লায় তা 
হারাম, যা পা্ কের তা হারাম, যা পিরধা্ কের তা হারাম  বং 
হারােমর �ারা েস পুি� অজর্  কেরা তার  াথর্া িকভােব কবুল 
হেব?’’ 29F

30  

ইব্ আ�াস রা. েথেক বিণরত হাদজেস  েসেছঃ  

                                                            
30 . ইমাম মুসিলম, সহজহ মুসিলম, হাদজস ্ং- ১০১৫া 
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تغي  همه حاوة عغد رسول ح  ي ﴿وي أوهي حاي، كوح اي ف حلرت وغال «
وي رسول ح  �ّ ح  عغيه رسغم، : طيبي﴾ وقيم سعد نة أب رقيي ، وقيل 

: �ّ ح  عغيه رسغم وقيل ل حاب  أ  ععغ� مبة يّ حاعوة ، حدي ح 
 »... يّ حاعوة ة�ة مبتوي سعد أط  ال عمك 

‘‘রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম  র ি্কট  কদা   
আয়াতিট েতলাওয়াত করা হলা ‘‘েহ মা্বম�লজ ! পৃিথরজর 
হালাল ও পিব� বয়্-সাম�জ ভক্ করা’’ তল্ সাদ ইব্ আিব 
ওয়া�াস রািদয়া�াা আ্া দা িড়েয় বলেল্ঃ েহ আ�াহর রাসূল! 
আ�হর কােছ দু’আ কু্ েয্ আমার দু’আ কবুল হয়া রাসূল 
সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল্ঃ েহ সা‘দ, েতামার 
পা্াহারেক হালাল কর, তেব েতামার দু’আ কবুল হেবা’’ 30F

31 

িত্. হালাল উপাজরে্ বরকত লাভ হয় 

উপাজরে্ বরকত লাভ করেত হেষ  কমা� হালাল পপায় হেত 
হেবা েক্্া বরকত দাে্র মািলক মহা্ আ�াহা িতি্ হধু 
ৈবধ উপাজরে্েকই বরকত মি�ত কের্া  বং যাবতজয় অ্বধ 
উপাজরে্র বারকত ্� কের েদ্া আর েযলাে্ অপবয় বৃিি 
পায়া ।েল স�েদর  াবুযরতা লােভ িবল� হয়া অ্বিদেক হালাল 
উপাজর্ কম হেলও তােত বরকেতর কারেণ লুব  � সমেয়ই 
বৃিি পাওয়ার স াব্া থােকা  

                                                            
31 . ইমাম তাবারা্জ, মু‘জামুল আওসাত, ল. ৬, পৃ. ৩১০ 
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বার. হালাল উপাজর্  জা�াত লােভর  কমা� 
উপায় 

মা্ুেষর দু’িট জজব্ রেয়েছ,  কিট ইহেলৗিকক, অপরিট 
পরেলৗিককা অত ব হালাল পপায় উপাজর্কারজ পরকােল 
জা�ােত যােবা আর অ্বধ পপায় উপাজর্কারজ ববািি দুি্য়ার 
জজবে্ স�েদর পাহাড় �ড়েলও পরকালজ্ জজবে্ তার জ্ব 
ভয়াবহ আযাব ও শাি� অেপকা করেছা  

 

পা ব. অ্বধ উপােয় স�দ উপাজর্ কারজর জ্ব জাহা�াম 
অবধািরত 
ইব্ আববাস রা.বিণরত হাদজেস রাসূল সা. বেলেছ্ঃ  

 »   جبد  ب  الة سب  وياير أر� نه«

‘‘আর েয েদহ হারাম লাদব �ারা �েড় উেঠ তার জ্ব েদাযেলর 
আগ্ই উ্মা’’ 31F

32  

কাব ইব্ উজরাহ রা. রাসূেল কারজম সা. েথেক বণর্া কের্: 

ََرحمٍ « َف ب  مب َّغَة َجَبَد   
ه
�    حل  وَده

َ
 »ا

                                                            
32 .তাবারা্জা 
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‘‘েয শরজর হারাম েপেয় �� পু� হেয়েছ, তা জা�ােত যােব ্াা’’ 32F

33 

দুি্য়ার জজবে্র কৃতকেমরর উপর িভি্ কের মহা্ আ�াহ 
মা্ুেষর জ্ব পুু�ার ও শাি� উভেয়র ববব্া কের েরেলেছ্া 
যারা তা র অ্ু�ত বা�া তারাই পুু�ার  া� হেবা েযেহতু 
অ্বধ উপােয় উপাজর্কারজ ববিি তার অবাধব ও দুশম্ তাই 
তােদর জ্ব ও শাি� ি্ধরািরত রেয়েছা অত ব   পপা 
অবল�্কারজ ববিি জাহা�ামজা  

ছয়. হালাল উপাজর্  ইবাদত কবুেলর শতর 
অথর-স�দ �ারাই মা্ুষ জজিবকা ি্বরাহ কের, লাদব�বব �হণ 
কের তার েদেহর বৃিি েেট  বং সু া্ব লাভ হয়া িক�   
উপকরণ �েয়র অথর যিদ অ্বধ উপােয় উপািজরত হয় তেব তা 
িকভােব ৈবধ শািরিরক বৃিি হেত পােরা ।েল তার শরজেরর রেি 
ও মাংেস অ্বধ িবষেয়র সংিম�্ েেটা আর  র �ারা যত 
ইবাদতই করা েহাক ্া তা �হ্েযা�ব হেত পাের ্াা েক্্া 
আ�াহ অপিব� েকা্ িকছুই �হণ কের ্াা অত ব হালাল 
উপাজর্ ইবাদত কবুেলর পূবর শতর িহেসেব িশেরাধাযরা সালাত, 
যাকাত ও হ� ইতবািদ ।রয ইবাদতসমূহ কবুল হওয়ার জজ 
অবশবই ৈবধ পপায় উপাজর্ করেত হেবা  

                                                            
33. আবু ইয়া‘লা, মুস্াদ আবজ ইয়া‘লা, ল.১ পৃ. ৮৪া  
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লুলা।ােয় রােশদজ্ ও সাহাবােয় িকরাম িছেল্ হালাল উপাজরে্র 
অে�ষক  

তা রা যাবতজয় েল্ েদ্ হালাল পপা অবল�্ করেত্া হারােমর 
ভয়াবহতা স�েকর তারা লুবই সেবত্ িছেল্া আবু বকর রা. 
 র  কিট েট্া েথেক তা র হারাম বজর্   বণতা ও হালােলর 
িবষেয় কেঠারতা সহেজই অ্ুেময়া বিণরত আেছ েয, আবু বকর 
রা.  র  ক ে�ালাম িছল েস তা র সেঅ িকছু অেথরর িবি্মেয় 
মুিির বুিি প� কেরা অতঃপর েস যল্  িতিদ্ মুিিতপে্র 
িকছু অথর ি্েয় আসেতা, তল্ আবু বকর রা. তােক িজজাসা 
করেত্,   অথর িকভােব সং�হ কেরেছা? যিদ েস সেআাষজ্ক 
উ্র িদেত পারেতা, তেবই িতি্ তা �হণ ও বববহার করেত্া 
অ্বথায় বববহার করেত্ ্াা  ক রােত েস আবু বকর রা.  র 
জ্ব িকছু লাবার ি্েয়  েলাা েস িদ্ িতি্ েরাযা েরেলিছেল্া 
তাই েসই লাবার স�েকর  � করেত ভুের যা্  বং তা েথেক 
 ক েলাকমা েলেয় ে।েল্া অতঃপর মে্ হওয়া মা� তােক 
িজেজস করেল্,   লাবার তুিম িকভােব অজর্ কেরছ? েস 
বলেলাঃ জােহিলয়ােতর আমেল আিম মা্ুেষর ভা�ব �ণ্া 
করতামা আিম ভাল �ণক িছলাম ্াা তাই মা্ুষেক হধু েধা কা 
িদতামা  ই লাবার েসই েধা কার মাধবেম উপািজরত অথর িদেয় 
সং�ৃহজতা আবু বকর রািদয়া�াা আ্া বলেল্ঃ সবর্াশ তুিম 
আমায়  িক কেরছ! অতঃপর িতি্ �লায় আঅুল িদেয় ভিম 
করার েব�া কের্, িক� েস লাবােরর িকছুই েবর হয়ি্া 
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অতঃপর িতি্ পাি্ পা্ কের ইিাকৃত বিমর মাধবেম েপেটর 
সব লাবার েবর কের িদেল্া িতি্ আেরা বলেল্ঃ উি লাবার 
েবর করেত ি�েয় আমার মৃতুবর ঝ িক থাকত তাহেলও তা েবর 
কের ছাড়তামা েক্্া রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলেছ্ঃ ‘‘েয শরজর হারাম লাদব িদেয়  া্ব লাভ কের, তার 
জ্ব জাহা�াম উপযুি ্া্া তাই আিম ভয় েপেয় যাই, েয  ক 
েলাকমা হারাম লাবার িদেয় আমার শরজর িকভােব েমাটা-তাজা 
হেত পােরা’’ 

হালাল উপাজরে্র গুর স�েকর উলামােয় 
িকরােমর বিবব 
ৈবধ পপায় উপাজরে্র গুর উপলি� করতঃ তার তাৎপযর ও 
পিরণাম বণর্া করেত ি�েয় িবদ� উলামােয় িকরাম ও 
মু।াসিসর�ণ পাি�তবপূণ উিির অবতার্া কেরেছ্া েযম্: 
সুি।য়া্ সাওির রািদয়া�াা আ্া বেল্ঃ  

 سغي  دي �بعة أعشيرحلالل فيوة حلوقوي ف حلرحم

‘‘্া জাি্ তা হারােমর অআভরি হেয় যায়   আশংকায় আমরা 
হালাল স�েদর দশভাে�র ্য়ভা� পিরহার করতামা’’ 

দুই. ইব্ আববাস রািদয়া�াা আ্া বেল্ঃ তাওবা কের হালাল 
উপাজরে্ ি।ের ্া আসা পযরআ আ�াহ  ম্ েকা্ মা্ুেষর ্ামায 
কবুল কের্ ্া, যার উদের হারাম লাদব রেয়েছা 
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িত্. ইমাম ওহাব ইব্ুল ওয়ারদ (রহ.) বেল্ঃ যিদ তুিম রাত 
ভর লুিটর ্বায় ইবাদেত দািড়েয় থাক, তবুও তা েতামার েকা্ 
কােজ আসেব ্া! যতক্ পযরআ তুিম ি্�ত হেব েয, তুিম যা 
লাি তা হালাল ্া হারামা  

বার সুি।য়া্ সাওরজ (রহ.) বেল্ঃ েয েলাক অ্বধ অথর িদেয় 
েকা্ ে্ক কাজ কের, েস েপশাব িদেয় কাপড় পিব� কারজর 
মতা  

উপসংহার: 

ইসলাম কলবাণকর  ক মহিত জজব্ ববব্া  েত যাবিতয় পিব� 
ও উ্ম িবষয় ও বয়্েক ৈবধ করা হেয়েছা েক্্া ব� মাে�র 
মােঝই িকছু কলবাণ ও িকছু অকলবােণর সমাহার রেয়েছা 
গ্াগেণর িববাের েয বয়্েত মা্ুেষর জ্ব কলবা্কর উপাদাে্র 
পিরমাণ েবশজ, অকলবাে্র পিরমাণ কম, েসই গেলােকই মহা্ 
আ�াহ মা্ুেষর জ্ব হালাল কের িদেয়েছ্া আর েয সকল 
বয়্েত কলবা্ কম অথব অকলবাে্র পিরমাণ েবশজ, েসগেলােক 
ম্ুেষর জ্ব হারাম কের িদেয়েছ্া (েযম্ মদ হারাম হওয়ার 
কারণ কুরআে্ িবধৃত হেয়েছ) অত ব, আমােদরক লাওয়া-
দাওয়া, েপাষাক-আষাক  বং িবিভ� �বব সাম�জীরর বববহার, 
 ম্িক যাবতজয় আয় উপাজরে্র েকে� লকব রালেত হেব েয, 
েসগেলা েয্ হালাল ও উ্ম হয়া যা মা্ব েদেহর জ্ব 
কিতকর ও �ংসা�ক পদাথরব িদেয় ৈতরজ অথবা যা মা্ুেষর 
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মা্বতা েবাধেক �ংস কের অথবা যা মা্ুেষর জ্ব পাশিবকতার 
জ� েদয়  বং তার সংযমজ  ভাবেক িব্� কের! িকংবা যা 
মা্ুেষর আধবািতক ও ৈ্িতক কিতর (ববিধ) কারণ হয়,  সকল 
বয়্ ও উপাজর্ মাধবম অবশবই পিরহার করেত হেবা তাছাড়া 
েযসব উপায় দ , অহংকার জ� েদয়, পারুিরক �াতৃরেবাধেক 
্� কের, ি্িষি েভা�-িবলােসর  িত মা্ুষেক আকৃ� কের, 
জুলুম-ে িাবািরতা ও আ�েকি�কতার জ� েদয়, দু�িরে�র 
 িতধািবত কের, মুসলমা্েদরেক অবশবই  সব মাধবম বজর্ 
করেত হেবা আমােদর ুিজ-েরাজ�ার যল্  সব েথেক পূেত 
পিব� হেব তল্ই তা হালাল ও িসি হেবা 


