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ভূণমকা 
 

ব্যব্সা-ব্াণিজ্য:  

হালাল ণরণযক আল্লাহ িা‘আলা দুণনয়াকি মানুকষর জ্নয ণব্ণভন্নভাকব্ ব্যব্স্থা ককর 

থ্াককন। হালাল ণরণযক উপাজ্জন করার জ্নয ণব্ণভন্ন পদ্ধণিকক আল্লাহ িা‘আলা 

স্বীকৃণি ণদকয়কেন। হালাল জ্ীণব্কা উপাজ্জকনর যি পদ্ধণি আকে, ব্যব্সা-

ব্াণিজ্যই এসকব্র মকধয সব্কিকয় উকল্লখকযাগয। পৃণথ্ব্ীকি অথ্জননণিক কমজকাকের 

মকধয ব্যব্সাই উপাজ্জকনর সব্কিকয় ব্ড় মাধযম। অথ্জননণিক অগ্রগণি ও 

প্রাধাকনযর অন্তণনজণহি রহসয সব্কিকয় ধব্ণি ব্যব্সা-ব্াণিকজ্য। এ অঙ্গকন ধয জ্াণি 

যি ধব্ণি মকনাকযাগী হয়, অথ্জননণিক ধক্ষকত্র িারাই িি ধব্ণি স্বয়ংসমূ্পিজিা 

অজ্জন ককর।  

ইসলাম ব্যব্সা-ব্াণিজ্যকক ণব্কিষভাকব্ গুরুত্ব এব্ং ব্যাপক উৎসাহ ণদকয়কে। 

কুরআন মাজ্ীকদ আল্লাহ ব্কলন,  
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلذ

ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
ٓ  بِٱلَۡبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ ن إِلذ

َ
 تََراض   َعن تَِجََٰرة   تَُكونَ  أ

ِنُكۡم    [  ٩٢:  النساء] ﴾٢٩ م 
“ধিামরা একক অপকরর ধনসম্পদ অনব্ধ উপাকয় আত্মসাৎ ককরা না। 

পারস্পণরক সম্মণিকি ব্যব্সা-ব্াণিকজ্যর মাধযকম মুনাফা অজ্জন ককরা”। [সূরা 

আন-ণনসা, আয়াি: ২৯]  

একজ্ন মানুকষর জ্নয িার অপর ভাইকয়র সম্পদ কখকনাই বব্ধ হয় না। বব্ধ 

হওয়ার একমাত্র উপায় হকলা, ণব্ণনময় ব্া ব্যব্সা। উভকয়র সম্মণিক্রকম ধয 

ব্যব্সা করা হয়, িাকি একক অপকরর সম্পদকক ণনকজ্র জ্নয হালাল ককর ণনকি 
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পাকর এব্ং অপকরর সম্পকদর মাণলকানা অজ্জন করকি পাকর। এককই ব্লা হয় 

ব্যব্সার মাধযকম উপাজ্জন করা ব্া হালাল রুজ্ী উপাজ্জন করা।  

এ ধরকনর উপাজ্জনকক হাদীকস উিম উপাজ্জন ব্কল আখযাণয়ি করা হকয়কে। 

ধযমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলন,  
 .«الرجل بيده، ولك بيع مربور أفضل الكسب عمل»

“উিম কামাই হকলা, একজ্ন মানুকষর িার ণনকজ্র হাকির কামাই এব্ং সব্ 

ধরকনর মাব্রুর ব্যব্সা-ব্াণিকজ্যর কামাই”।1 

মাব্রুর ব্যব্সা হকলা, ধয ধব্িা-ধকনাকি ধকাকনা প্রকার ধধাোঁকা, ণখয়ানি, ণমথ্যা 

ও প্রিারিা থ্াকক না। পক্ষান্তকর ধয ব্যব্সার সাকথ্ ণমথ্যা, প্রিারিা, ধধাোঁকা ও 

ণখয়ানকির সংণমশ্রি ঘকে িাকক মাব্রুর ব্লা যাকব্ না। এ ধরকনর ব্যব্সায়ীকক 

সণিযকার ব্যব্সায়ী ব্লা যাকব্ না। ণকয়ামকির ণদন ফাকজ্র (অপরাধী) ধলাককদর 

সাকথ্ হািকরর মাকঠ িাকদর পূিরুত্থান হকব্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ 

ওয়াসাল্লাম ব্কলন,  
ار  » ق   إِنَّ اتلُّجَّ د  ، و ص  ب رَّ ، و  ْن اتََّق  اَّللَّ  اًرا، إَِّلَّ م  ِة فُجَّ ثُون  ي ْوم  الِقي ام  ٌن « ُيبْع  س  ِديٌث ح  ا ح  ذ  ه 

ِحيحٌ   «.ص 

“অব্িযই ব্যব্সায়ীকদর ণকয়ামকির ণদন ফাকজ্র ণহকসকব্ই উপণস্থি করা হকব্। 

িকব্ ধয আল্লাহর িাকওয়া অব্লম্বন ককর, সৎ কমজ ককর ও সিয কথ্া ব্কল, 

িাকক োড়া”।2     

মুণমন ব্যব্সায়ীকদর গুিাগুি সম্পককজ আল্লাহ ব্কলন,  

                                           
1 মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নং ১৭২৬৫ 
2 ণিরণমযী, হাদীস নং ১২১০। ইমাম ণিরণমযী হাদীসণেকক হাসান সহীহ ব্কল আখযাণয়ি ককরন। 
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ِ  ذِۡكرِ  َعن َبۡيع   َوَل  تَِجََٰرة   تُۡلِهيِهمۡ  لذ  رَِجال  ﴿ ةِ  ِإَوَقامِ  ٱّللذ لَوَٰ ةِ  ِإَويَتآءِ  ٱلصذ َكوَٰ  يَۡوٗما ََيَافُونَ  ٱلزذ
بَۡصَٰرُ  ٱۡلُقلُوُب  فِيهِ  َتَتَقلذُب 

َ
ُ  ِِلَۡجزَِيُهمُ  ٣٧ َوٱۡۡل ۡحَسنَ  ٱّللذ

َ
ِن َوَيزِيَدُهم َعِملُوا   َما أ ُ  فَۡضلِهِۦ   م   َوٱّللذ

 [  ٧٣  ،٧٣:  انلور] ﴾٣٨ ِحَساب   بَِغۡيِ  يََشآءُ  َمن يَۡرُزُق 

“এমন ধলাককরা, যাকদরকক ব্যব্সা ব্াণিজ্য ও ক্রয় ণব্ক্রয় আল্লাহর স্মরি ধথ্কক, 

সালাি কাকয়ম করা ধথ্কক এব্ং যাকাি প্রদান করা ধথ্কক ণব্রি রাকখ না। 

িারা ভয় ককর ধসণদনকক, ধযণদন অন্তর ও দৃণষ্টসমূহ উকে যাকব্। িারা 

আল্লাহর পণব্ত্রিা ধঘাষিা ককর, যাকি আল্লাহ িাকদর উৎকৃষ্টির কাকজ্র 

প্রণিদান ধদন এব্ং ণনজ্ অনুগ্রকহ আরও অণধক ধদন। আর আল্লাহ যাকক ইচ্ছা 

অপণরণমি ণরণযক দান ককরন”। [সূরা আন-নূর, আয়াি: ৩৭-৩৮] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকেন,  
اءِ » د  ه  ، و الشُّ يِقني  دِّ ، و الصِّ ع  انلَِّبيِّني  ِمنُي م 

 
ُدوُق األ    .«اتلَّاِجُر الصَّ

“সৎ ও আমানিদার ব্যব্সায়ীগি হািকরর ণদন নব্ী, িহীদ ও সিযব্াদীকদর 

সকঙ্গ অব্স্থান করার ধসৌভাগয অজ্জন করকব্”।3  

ব্যব্সায়ীকদর দুই ধরকনর লাভ:  

ব্যব্সা ব্যব্সায়ীকদর জ্নয দুই ধরকির লাভ ব্কয় আনকব্। যথ্া- 

এক- দুণনয়াকি ব্যব্সার মাধযকম উপাণজ্জি অথ্জ দ্বারা সুন্দর জ্ীব্ন যাপন করার 

সুকযাগ লাভ। দুণনয়ার জ্ীব্নকক সুন্দরভাকব্ পণরিালনা করা যায়। আল্লাহ 

িা‘আলা ব্কলন,  
ةِ  زِيَنةُ  َوٱۡۡلَُنونَ  ٱلَۡماُل ﴿ ۡنَيا   ٱۡۡلََيوَٰ  [  ٦٤: الكهف] ﴾٤٦ ٱدلُّ

“ধিামাকদর সম্পদ ও সন্তান-সন্তণি দুণনয়ার জ্ীব্কনর ধিাভা”। [সূরা কাহাফ, 

আয়াি: ৪৬]  

                                           
3 ণিরণমযী, হাদীস নং ১২০৯ 
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অথ্জ-কণড় দুণনয়ার জ্ীব্কন অণব্কচ্ছদয অংি। অথ্জ োড়া মানুষ দুণনয়ার জ্ীব্ন 

পণরিালনা করকি পাকর না। আল্লাহ িা‘আলা আরও ব্কলন,  
ۡنَيا   ِمنَ  نَِصيَبَك  تَنَس  َوَل  ﴿  [  ٣٣: القصص] ﴾ ٧٧ ٱدلُّ

“িকব্ িুণম দুণনয়া ধথ্কক ধিামার অংি ভুকল ধযকয়া না”। [সূরা ¬আল-কাসাস, 

আয়াি: ৭৭] যণদও ধকউ ধকউ ব্যথ্জ হওয়ার সম্ভাব্না থ্াকক। 

দুই- আণখরাকি উিম পুরস্কার। ব্যব্সা আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমপজকির 

কাজ্গুকলার মকধয অনযিম। ব্যব্সা িাকওয়া অনুিীলকনর একণে িণিিালী 

মাধযম। হারাম হালাল ধমকন ব্যব্সা করা, সুদ, প্রিারিা ইিযাণদ ধথ্কক ণব্রি 

ধথ্কক ব্যব্সা করা িাকওয়ার অনুিীলন বব্ আর ণক হকি পাকর। সালাকির 

আযান ধদওয়ার সাকথ্ সাকথ্ সব্ ব্যব্সা ব্াণিজ্য ধেকড় মসণজ্কদ গমন 

আণখরাকির পুিয হাণসকলর অননয মাধযম। সালাি ধযমন একণে ণব্কিষ 

উপলক্ষয, যার মাধযকম আমরা আমাকদর অিীি কমজকাকের ধপাস্টমকেজম কণর, 

আনুগকিযর নব্ায়ন কণর, আল্লাহর খাণে ব্ান্দা হওয়ার জ্নয ধব্কি থ্াকার আিা 

কণর, িাকওয়ার প্রাথ্জনা কণর এব্ং সাহাযয িাই। অনযণদকক হালাল ব্যব্সা করাও 

আল্লাহর ধদওয়া িরীয়কির কাযজক্রকমর অংি এব্ং ব্যাপক ও ণব্সৃ্তি অকথ্জ 

অনুরূপ ইব্াদাকির িাণমল। যণদ আমরা আমাকদর ব্যব্সাণয়ক কাজ্ আল্লাহর 

হুকুম অনুযায়ী করকি পাণর।  

ইসলাকম ব্যব্সার মূলনীণি:  

ইসলাম মানুষকক ধকাকনা ধক্ষকত্রই ব্ল্গাহীন স্বাধীনিা ধদয় ণন। সব্ ধক্ষকত্রই 

রকয়কে ণনণদজষ্ট নীণিমালা। আয়-উপাজ্জন ও ব্যব্সা-ব্াণিকজ্যর ধক্ষকত্রও ব্যণিক্রম 

ঘকে ণন। এ ধক্ষকত্র ধমৌণলকভাকব্ ইসলাকমর দু’ণে মূলনীণি রকয়কে। 

এক- ব্যব্সাণয়ক পিয, উপাদান ও কায়কারব্ারগুকলা বব্ধ হকি হকব্। অনব্ধ 

পকিযর ব্যব্সা ও অনব্ধ কায়কারব্ারকক ইসলাম বব্ধিা ধদয় না। ধযমন, মদ, 
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জু্য়া, সুদ, ঘুষ ইিযাণদর ব্যব্সার সকঙ্গ জ্ণড়ি হওয়া ইসলাকম অনুকমাদন ধনই। 

কারি, এসব্ ণব্ষয়কক ইসলাকম ধমৌণলকভাকব্ই হারাম ধঘাষিা করা হকয়কে। 

সুিরাং আপনার ব্যব্সার সাকথ্ এসকব্র সংণমশ্রি আপনার ব্যব্সাকক কলুণষি 

ককর।  

দুই- ব্যব্সা-ব্াণিজ্য সকল অব্স্থায় বব্ধ পন্থায় হকি হকব্। অথ্জাৎ ধসখাকন 

ধকাকনা ধরকনর ধধাোঁকাব্াণজ্, ধভজ্াল ও ফাোঁক-ধফাকর থ্াককি পারকব্ না। 

ধকাকনা ধরকনর ণমথ্যার আশ্রয় থ্াককি পারকব্ না। এ ণব্ষকয় ইসলাকমর 

ককয়কণে দৃণষ্টভণঙ্গ আমরা ণনকে আকলািনা করণে-  

১. ব্যব্সায় কাকরা ক্ষণি করা যাকব্ না: 

ব্যব্সা দ্বারা মানুকষর উপকার করার মানণসকিা থ্াককি হকব্। কাকরা ক্ষণি ধযন 

না হয় ধসণদকক লক্ষয রাখকি হকব্। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম 

ণসদ্ধান্ত ধদন ধয, 
ار  » َّل  َِض  ر  و  ْن َّل  َض  

 
، ق َض  أ لَّم  ل يِْه و س  َّلَّ اهلُل ع  ِ ص  نَّ ر ُسول  اَّللَّ

 
 .«أ

“ণনকজ্ ক্ষণিগ্রস্ত হওয়া এব্ং অকনযর ক্ষণি করা ধকাকনাণেই উণিি নয়”।4  

ব্যব্সা ককর গ্রাহককর কাে ধথ্কক আমরা শুধু লাভ করণে িা নয়; ব্রং আমরা 

িাকদর ণজ্ণনস ও ধসব্া প্রদান করণে। যণদ আমরা ধযৌণিক লাভ ককর থ্াণক 

এব্ং মকনাপণল না কণর িকব্ সমাকজ্র জ্নয এণে একণে ব্ড় সহায়িা। ভাকলা 

ণজ্ণনস ধযৌণিক দাকম প্রদান করায় সমাকজ্র মানুষ সন্তুষ্ট হকব্, িাকি আল্লাহ 

িা‘আলাও আমাকদর ওপর সন্তুষ্ট হকব্ন।  

যখন ব্যব্সায়ী ও গ্রাহক উভয় পক্ষ অনুভব্ করকব্ আমরা উপকৃি হকয়ণে িখন 

ধসখাকন একণে হৃদযিাপূিজ সম্পকজ বিণর হকব্। ফাোঁণক ধদওয়ার প্রব্িিা ব্ন্ধ হকয় 

                                           
4 ইব্ন মাজ্াহ, হাদীস নং ২৩৪১ 
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যাকব্। যা একণে সুগণঠি সমাকজ্র জ্নয প্রকয়াজ্ন। একি উভয় পক্ষই 

পারস্পণরক সহকযাণগিা ও সহমণমজিার সাওয়াব্ পাকব্ন। 
২. ধধাোঁকা, প্রিারিা ও ফাোঁণকব্াণজ্ করা যাকব্ না:  

এ ধরকনর অপকমজ ইসলাকম মানব্াণধকার লঙ্ঘন ণহকসকব্ ণিণিি। মন্দ ণজ্ণনস 

ভাকলা ব্কল িাণলকয় ধদওয়া, ভাকলার সকঙ্গ মকন্দর ণমশ্রি ঘণেকয় ধধাোঁকা ধদওয়া 

ইিযাণদ সমূ্পিজ হারাম। আবু্ হুরাইরা রাণদয়াল্লাহু আনহু হকি ব্ণিজি, ণিণন 

ব্কলন, 
ابِعُ » ص 

 
ن ال ْت أ ا، ف  هُ ِفيه  ل  ي د  ْدخ 

 
اٍم ف أ ع  ةِ ط  رَّ لَع   ُصرْب  لَّم  م  ل يِْه و س  َّلَّ اهللُ ع  نَّ ر ُسول  اهللِ ص 

 
ب ل ًًل  هُ أ

 : ال  ق  ا ي ا »ف  ذ  ا ه  اِم؟م  ع  اِحب  الطَّ : « ص  اُء ي ا ر ُسول  اهلِل، ق ال  م  اب تُْه السَّ ص 
 
لْت ُه ف ْوق  »ق ال  أ ع  ف ًل  ج 

 
أ

ْن غ شَّ ف ل يْس  ِمّنِّ  اُه انلَّاُس، م  ْ ي ر  اِم َك  ع   .«الطَّ
“একণদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্াজ্াকর ণগকয় একজ্ন খাদয 

ণব্কক্রিার পাি ণদকয় অণিক্রম করণেকলন, ণিণন খাকদযর ণভিকর হাি প্রকব্ি 

ককর ধদখকলন ণভিকরর খাদযগুকলা ণভজ্া ব্া ণনেমান। এ অব্স্থা ধদকখ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্লকলন, ধহ খাব্াকরর পকনযর মাণলক এো কী? 

ধলাকণে ব্লল, ধহ আল্লাহর রাসূল, একি বৃ্ণষ্ট পকড়ণেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্লকলন, িুণম ধসোকক খাব্াকরর উপকর রাখকল না ধকন; 

যাকি ধলাককরা ধদখকি ধপি? “ধয ধধাোঁকা ধদয় ধস আমার উম্মি নয়”।5  

৩. ণমথ্যার আশ্রয় ধনওয়া যাকব্ না:  

ণমথ্যা অব্িযই একণে ণনন্দনীয় ও ব্ড় ধরকনর অপরাধ। ব্যব্সার সাকথ্ ণমথ্যার 

সংণমশ্রি আরও ধব্ণি মারাত্মক ও ক্ষণিকর। ধকাকনা মুসণলম সকিযর সকঙ্গ 

ণমথ্যার সংণমশ্রি করকি পাকর না। সিযকক ধগাপন করকি পাকর না। আল্লাহ 

িা‘আলা ব্কলন, 
                                           
5 সহীহ মুসণলম, হাদীস নং ১০২ 
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نُتمۡ  ٱۡۡلَقذ  َوتَۡكُتُموا   بِٱۡلَبَِٰطلِ  ٱۡۡلَقذ  تَۡلبُِسوا   َوَل ﴿
َ
  [  ٦٩: ابلقرة] ﴾٤٢ َتۡعلَُمونَ  َوأ

“ধিামরা সকিযর সকঙ্গ অসকিযর ণমশ্রি ঘোকব্ না। ধজ্কনশুকন সিয ধগাপন ককরা 

না”।6  

একজ্ন মুণমকনর ধদাষ-ত্রুণে থ্াকা স্বাভাণব্ক, যা ধমকন ধনওয়া যায়; ণকন্তু 

একজ্ন মুণমকনর মকধয ণমথ্যা ও ণখয়ানকির ধদাষ থ্াকাকক ধকাকনাক্রকমই ধমকন 

ধনওয়া যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লামকক ণজ্জ্ঞাসা করা হকলা, 
املؤمن جبانًا؟ قال: نعم. قيل: أيكون خبيًًل؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذابًا؟ قال:  أيكون»

 .«َّل
“একজ্ন মুণমন দুব্জল হওয়া ণক স্বাভাণব্ক? ণিণন ব্লকলন, হযাোঁ- হকি পাকর। 

আব্ারও ণজ্জ্ঞাসা করা হকলা, মুণমন ণক কৃপি হকি পাকর? ব্লকলন, হযাোঁ। 

িারপর ণজ্জ্ঞাসা করা হকলা, একজ্ন মুণমন ণমথু্যক হকি পাকর? ব্লকলন, 

“না”।7  

হাদীকস একজ্ন মুণমকনর অনযানয দুব্জলিা ব্া ধদাকষর কথ্া স্বাভাণব্ক ব্লা 

হকলও ণমথ্যাকক স্বাভাণব্ক ভাকব্ ধমকন ধনওয়া হয় ণন।  

এ কারকিই িুণম ধদখকি পাকব্, ধয ব্যব্সায়ী সিযব্াদী, আমানিদার-ণমথ্যা কথ্া 

ব্কল না, ণখয়ানি ককর না- িার ণদকক মানুষ ঝুোঁকক পকড়। িার ব্যব্সা বদনণন্দন 

উন্নি হকি থ্াকক। িার ধদাকাকন গ্রাহককর ণভড় ব্াড়কি থ্াকক। িার কাকে 

মানুষ আমানি রাকখ, িার সাকথ্ মানুষ ধলন-ধদন ব্াড়াকি থ্াকক। ফকল ধদখা 

যায় ধস এক সময় ব্ড় একজ্ন ব্যব্সায়ীকি পণরিি হয়। পক্ষান্তকর ধয ণমথ্যা 

কথ্া ব্কল, মানুষ িার কাকে ণভড়কি িায় না, িার ধথ্কক পলায়ন ককর। একক 

অপরকক ব্লকি থ্াকক, িার সাকথ্ ধিামরা ধকাকনা ধরকনর ধলন-ধদন করকব্ 

                                           
6 সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ৪২ 
7 ব্াইহাকী শু‘আবু্ল ঈমান, হাদীস নং ৪৮১২। হাদীসণে সহীহ। 
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না। িার ধমা‘আমালা সণঠক নয়। ফকল ধদখা যায়, ধীকর ধীকর িার ব্যব্সা 

লাকভর পণরব্কিজ লকসর ণদকক যায়। মানুকষর মকধয িার গ্রহিকযাগযিা ণব্লুপ্ত 

হকি থ্াকক। মান-সম্মান সব্ ধুলায় ণমকি যায়। িার ণরণযককর দরজ্াগুকলা ব্ন্ধ 

হকয় যায়। এ জ্কনযই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলন,   
حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن  :أربع إذا كن فيك فًل عليك مما فات من ادلنيا»

 .8«خليقة، وعفة يف طعمة
“িারণে গুি যখন ধিামার মকধয থ্াককব্, িখন দুণনয়াদারী সব্ খুোঁকয় ধগকলও 

ধিামার ধকাকনা ক্ষণি করকি পারকব্ না। আমানি সংরক্ষি, কথ্ায় সিিা, 

উিম িণরত্র, হালাল খাদয”।  

এ িারণে গুি এমন, ধযগুকলা ধকাকনা ব্যব্সায়ীর মকধয ণব্দযমান থ্াককল, অব্িযই 

িার ব্যব্সার উন্নণি হকব্, আল্লাহ িা‘আলা িার ব্যব্সা ব্াণিকজ্য ব্রকি ধদকব্ন 

এব্ং এ ধরকনর ব্যব্সায়ী মানুকষর ণনকে ণপ্রয় ও গ্রহিকযাগয হকব্। দুণনয়াকিও 

িার সম্মান বৃ্ণদ্ধ পাকব্, আকখরাকি ধিা ব্কেই; ণকন্তু ণিি হকলও সিয, আমরা 

আমাকদর পিযগুকলা ণব্ণক্রর জ্নয ণমথ্যার আশ্রয় ণনকয় থ্াণক। এণে অিযন্ত গণহজি 

কাজ্, যা কখকনাই কলযাি ব্কয় আকন না। সামণয়ক লাভব্ান হকলও পণরিণি 

খুব্ই করুি। 

৪- ওজ্কন ণনজ্ স্বাথ্জরক্ষায় কমকব্ণি করা যাকব্ না: 

অনযকক ধদওয়ার সময় ওজ্কন কম ধদওয়া আর ধনওয়ার সময় ধব্ণি ককর 

ধনওয়া জ্ঘনয অপরাধ। আল্লাহ িা‘আলা ব্কলন, 
ِفِيَ  َوۡيل  ﴿ ِينَ  ١ ل ِۡلُمَطف  و ََكلُوُهمۡ  ِإَوَذا ٢ يَۡسَتۡوفُونَ  ٱنلذاِس  ََعَ  ٱۡكَتالُوا   إَِذا ٱَّلذ

َ
َزنُوُهمۡ  أ  وذ

ونَ   [  ٧  ،١: املطففني] ﴾٣ َُيِِۡسُ

                                           
8 মুসনাকদ আহমাদ (৬৬৫২) ও ত্বাব্রানী, হাসান সনকদ।   
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“ধ্বংস যারা পণরমাকপ কম ধদয় িাকদর জ্নয। যারা ধলাককদর কাে ধথ্কক 

ধমকপ ধনয়ার সময় পূিজমাত্রায় গ্রহি ককর। আর যখন িাকদরকক ধমকপ ধদয় 

অথ্ব্া ওজ্ন ককর ধদয় িখন কম ধদয়”। [সূরা আল-মুিাফণফফীন, আয়াি: ১-

৩]  

সুিরাং িুণম যখন কাউকক ধদকব্ িখন কম ধদকব্ না। িুণম ধয কাজ্ণে ধিামার 

ণনকজ্র জ্নয পেন্দ ককরা না, িা অকনযর জ্নয কীভাকব্ পেন্দ কর। িুণম যখন 

ণনকজ্র জ্নয নাও িখনকিা ধিামাকক মাকপ কম ণদকল িুণম রাণজ্ হকব্ না। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকেন,  
ا » ِخيِه م 

 
َّتَّ ُُيِبَّ أِل ُدُكْم، ح  ح 

 
 .«ُُيِبُّ نِل ْفِسهِ َّل  يُْؤِمُن أ

“িুণম ধিামার ণনকজ্র জ্নয যা ভাকলাব্াকসা িা অকনযর জ্নযও ভাকলাব্াসার 

আগ পযজন্ত ঈমানদার হকি পারকব্ না”।9  

শু‘আইব্ আলাইণহস সালাম ধয নীণি ব্িজনা ককরন, কুরআন িা িুকল ধরকেন 

এভাকব্:  
َخاُهمۡ  َمۡدَينَ  ِإَوَلَٰ ﴿

َ
َ  ٱۡعُبُدوا   َيََٰقۡومِ  قَاَل  ُشَعۡيٗبا   أ ِنۡ  لَُكم َما ٱّللذ ۥ   إَِلَٰه   م   تَنُقُصوا   َوَل  َغۡيُهُ

 [  ٣٦: هود]  ﴾٨٤ َوٱلِۡمزَياَن   ٱلِۡمۡكَياَل 

“ধহ আমার কাওম! আল্লাহর ইব্াদাি কর, ণিণন োড়া ধিামাকদর ধকাকনা মা‘বু্দ 

নাই। আর পণরমাকপ ও ওজ্কন কম ণদও না”। [সূরা সূরা হূদ, আয়াি: ৮৪]  
ََٰقۡومِ ﴿ ۡوفُوا   َوَي

َ
ۡشَيآَءُهمۡ  ٱنلذاَس  َتۡبَخُسوا   َوَل  بِٱۡلقِۡسِط   َوٱلِۡمزَيانَ  ٱلِۡمۡكَياَل  أ

َ
ۡرِض  ِف  َتۡعَثۡوا   َوَل  أ

َ
 ٱۡۡل

 [  ٣٨: هود] ﴾٨٥ ُمۡفِسِدينَ 

                                           
9 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১৩ 
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“আর ধহ আমার জ্াণি! নযায় ণনষ্ঠার সাকথ্ ণঠকভাকব্ পণরমাপ কর ও ওজ্ন 

দাও এব্ং ধলাককদর ণজ্ণনসপকত্র ধকাকনারূপ ক্ষণি ককরা না”। [সূরা হূদ, 

আয়াি: ৮৫]  

অনয জ্ায়গায় আল্লাহ িা‘আলা ব্কলন, 
ۡوفُوا  ﴿

َ
َٰلَِك  ٱلُۡمۡسَتِقيِم   بِٱۡلقِۡسَطاِس  َوزِنُوا   ِِكُۡتمۡ  إَِذا ٱۡلَكۡيَل  َوأ ۡحَسنُ  َخۡي   َذ

َ
وِيٗل  َوأ

ۡ
 ﴾٣٥ تَأ

 [  ٧٨: اَّلرساء]

“ধমকপ ধদওয়ার সময় পূিজ মাকপ ধদকব্ এব্ং সণঠক পাল্লায় ওজ্ন করকব্। এণে 

উিম, এর পণরিাম শুভ”। [সূরা ব্নী ঈসরাইল, আয়াি: ৩৫] 

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাণদয়াল্লাহু আনহুমা ধথ্কক ব্ণিজি, ণিণন ব্কলন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলন, “...যখন ধকাকনা সম্প্রদাকয়র ধলাককরা 

ওজ্কন ব্া মাকপ কম ধদয়, িখন িাণস্তস্বরূপ িাকদর খাদয-িসয উৎপাদন ব্ন্ধ 

ককর ধদওয়া হয় এব্ং দুণভজক্ষ িাকদর গ্রাস ককর”।10  

অপর একণে ব্িজনায় একসকে, “...ধয জ্াণি মাকপ ও ওজ্কন কম ধদয়, িাকদর 

ণরণযক উণঠকয় ধনওয়া হয়...”।11  

মকন রাখকি হকব্, সালাি, সাওম ইিযাণদ ধনক আমকল ত্রুণে হকল আল্লাহ 

িা‘আলা হয়কিা িা িার ণনকজ্র অনুগ্রকহ ক্ষমা ককর ধদকব্ন; ণকন্তু মানুষকক 

সামানয অিু পণরমাি ঠকাকনা হকল ব্া অিু পণরমাি মানুকষর হক নষ্ট করকল, এ 

দায়ভার ণকয়ামকির ণদন আল্লাহ িা‘আলা ণনকব্ন না। ণকয়ামকির ণদন প্রিাণরি 

ধক্রিাকক ধডকক আল্লাহ িা‘আলা ওই প্রিারককর আমলনামা ধথ্কক সমপণরমাি 

সাওয়াব্ িাকক ণদকয় ধদকব্ন। প্রিারককর সাওয়াব্ যণদ ধিষ হকয় যায় ব্া ধকান 

সাওয়াব্ না থ্াকক, িকব্ প্রিাণরিকদর ধগানাহ িাোঁর কাোঁকধর উপর িাণপকয় ধদওয়া 

                                           
10 আি-িারগীব্ ওয়াি িারহীব্, হাদীস নং ৭৮৫ 
11 মুয়ািা মাকলক, হাদীস নং ৫৩৭০ 
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হকব্। ধসণদন কাোঁদকি কাোঁদকি যণদ িরীকরর প্রণিণে ধলামকূপ ধথ্কক রিও 

প্রব্াণহি হকি থ্াকক, িাকিও ধকান কাজ্ হকব্ না। ধসণদন এমন ব্যণিকক 

আল্লাহ িা‘আলা ধকানক্রকমই ক্ষমা করকব্ না, যণদ প্রিাণরি ব্যণি িাকক ক্ষমা 

না ককরন।  

৫-পিয ণব্ণক্রর জ্নয ণমথ্যা িপথ্ করা যাকব্ না:   

ণমথ্যা মানব্িাকব্াধকক ধলাপ ককর, বনণিক িণরকত্রর অব্ক্ষয় ঘোয়। ণমথ্যাব্াদীর 

উপর আল্লাহর অণভিাপ। ণমথ্যা ব্কল ব্া ণমথ্যা িপথ্ ককর পিয ণব্ণক্র করার 

পণরিণি খুব্ই ভয়াব্হ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকেন,  
ي» ِ نَّاُن اَّلَّ َِلٌم: الْم 

 
اٌب أ ذ  ل ُهْم ع  يِهْم و  كِّ َّل  يُز  ِْهْم و  نُْظُر إَِل  َّل  ي  لُِّمُهُم اهلُل و  ث ٌة َّل  يُك  َّل  ُيْعِطي  ث ًل 

الُْمْسِبُل إِز ار هُ  اِجِر، و  ت ُه بِاْْل ِلِف الْف  ُق ِسلْع  الُْمن فِّ نَُّه، و  يْئًا إَِّلَّ م   .«ش 
“ণকয়ামি ণদব্কস আল্লাহ ণিন ব্যণির সাকথ্ ধকাকনা ধরকনর কথ্া ব্লকব্ন না, 

িাকদর প্রণি ভ্রুকক্ষপ করকব্ন না, িাকদর পণব্ত্র করকব্ন না এব্ং িাকদর জ্নয 

রকয়কে ধব্দনাদায়ক িাণস্ত। িাকদর একজ্ন- ধয িার ব্যব্সাণয়ক পিযকক ণমথ্যা 

কসম ধখকয় ণব্ণক্র ককর”।12  

অপর একণে হাদীকস এ দৃষ্টান্ত এভাকব্ িুকল ধরা হকয়কে-  
 .«رجل حلف لَع سلعة بعد العرص، لقد أعطي بها كذا، وكذا، فصدقه املشرتي وهو اكذب»

“এক ব্যণি আসকরর পর িার পিয সম্পককজ কসম ধখকয় ব্কল, িাকক পিযণে 

এি এি মূকলয ধদওয়া হকয়কে। িার কথ্া ধক্রিা ণব্শ্বাস করল, অথ্ি ধস 

ণমথু্যক”।13  

এ ধরকনর ব্যব্সায়ীর জ্নয উণল্লণখি হাদীকস অিযন্ত কণঠন ও ধব্দনাদায়ক 

িাণস্তর কথ্া ব্িজনা করা হকয়কে।  

                                           
12 সহীহ মুসণলম, হাদীস নং ১০৬ 
13 আবু্ দাউদ, হাদীস নং ৩৪৭৪; নাসায়ী, হাদীস নং ৪৪৬২ 
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৬- ণনকজ্ ঠকা যাকব্ না এব্ং অপরককও ঠকাকনা যাকব্ না: 

এক ব্যণি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাকমর ণনকে একস অণভকযাগ 

করল, ধয ধস ধব্িা-ধকনাকি প্রিাণরি হয় ব্া ঠকক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ 

ওয়াসাল্লাম ব্লকলন,  
نْت   إِذ ا»

 
، أ ْعت  ُقْل  ب اي  ب ة   َّل  : ف  نْت   ُثمَّ  ،ِخًل 

 
ةٍ  ُكِّ  يِف  أ ا ِسلْع  ث   بِاخْلِي ارِ  ابْت ْعت ه   .«َل  الٍ  ث ًل 

“যখন িুণম ক্রয়-ণব্ক্রয় করকব্, িখন িুণম ব্কল ণদকব্ ধয ধকাকনা প্রিারিা ব্া 

ঠকাকনার দাণয়ত্ব আণম ধনব্ না। ধিামার জ্নয ণিনণদন পযজন্ত পিয ধফরি 

ধদওয়ার অণধকার রকয়কে”।14  

৮-ব্যব্সার সাকথ্ সুদকক ধমিাকনা যাকব্ না:  

সুদ একণে মারাত্মক অপরাধ। সুদ ধথ্কক অব্িযই দূকর থ্াককি হকব্। ব্যব্সার 

নাকম ধকান প্রকার সুদ িালু করা যাকব্ না। সুকদর পণরিণি সম্পককজ আল্লাহ 

িা‘আলা ব্কলন,  
ِينَ ﴿ ُكلُونَ  ٱَّلذ

ۡ
ا   يَأ َِبوَٰ ِي َيُقومُ  َكَما إِلذ  َيُقوُمونَ  َل  ٱلر  ۡيَطَٰنُ  َيَتَخبذُطهُ  ٱَّلذ ِ   ِمنَ  ٱلشذ َٰلَِك  ٱلَۡمس   َذ

نذُهمۡ 
َ
ا    ِمۡثُل  ٱۡۡلَۡيعُ  إِنذَما قَالُٓوا   بِأ َِبوَٰ َحلذ  ٱلر 

َ
ُ  َوأ مَ  ٱۡۡلَۡيعَ  ٱّللذ ا    وََحرذ َِبوَٰ  [  ٩٣٨: ابلقرة] ﴾٢٧٥ ٱلر 

“যারা সুদ খায় িারা ণকয়ামকির ণদন দোয়মান হকব্ িয়িাকনর আসকর 

ধমাহাণব্ষ্টকদর মকিা। কারি, িারা ব্কল ক্রয়-ণব্ক্রয় (ব্যব্সা) ওকিা সুকদর মকিা, 

অথ্ি আল্লাহ ব্যব্সাকক হালাল ককরকেন এব্ং সুদকক হারাম ককরকেন”। [সূরা 

আল-ব্াকারা, আয়াি: ২৭৫]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও ব্কলন,  
ُ  َيۡمَحقُ ﴿ ا   ٱّللذ َِبوَٰ َِٰت   َوُيۡرِب  ٱلر  َدَق  [  ٩٣٤: ابلقرة] ﴾٢٧٦ ٱلصذ

                                           
14 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ৬৯৬৪ 



 

 

ব্যব্সা-ব্াণিজ্য: করনীয় ও ব্জ্জনীয় 
 14  

“আল্লাহ সুদকক ণনণিি ককরন এব্ং দান খায়রািকক ব্ণধজি ককরন”। [সূরা 

আল-ব্াকারা, আয়াি: ২৭৬] 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলন, 
ْمِرهِ إَِل  قِلَّةٍ »

 
قِب ُة أ ن  َع  ب ا، إَِّلَّ اك  ْكَث   ِمن  الرِّ

 
ٌد أ ح 

 
ا أ  .«م 

“সুদ যণদও বৃ্ণদ্ধ পায় ণকন্তু এর ধিষ পণরিণি হকচ্ছ স্বল্পিা”।15 

ধলনকদন যণদ সুদ সংক্রান্ত হয় িকব্ হাদীকস একসকে, জ্াকব্র ইব্ন আবু্দল্লাহ 

রাণদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্িজনা ককরন ধয,  
يْهِ » اِهد  تِب ُه، و ش  َك  ُمْؤِِك ُه، و  ب ا، و  لَّم  آِكل  الرِّ ل يِْه و س  َّلَّ اهلُل ع  ن  ر ُسوُل اهلِل ص  : « ل ع  ق ال  ُهْم »، و 

و اءٌ   .«س 
“আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহিকারী, প্রদানকারী, 

ণহসাব্কারী এব্ং সাক্ষী সককলর প্রণি অণভিাপ ণদকয়কেন এব্ং ণিণন ব্কলন 

িারা সককলই সমান”।16  

৯-অনুমান ণভণিক ব্যব্সা করা হকি ণব্রি থ্াকা: 

বৃ্ক্ষণস্থি ফলকক বৃ্ক্ষ হকি আহণরি ফকলর ণব্ণনমকয় অনুমান ককর ণব্ণক্র 

করাকক মুযাব্ানা ব্কল। ণব্ণভন্ন ধরকির মুযাব্ানা ব্িজমাকনও প্রিণলি আকে। 

ধক্ষকি অকীণিজি খাদয িসয যথ্া গম, বু্ে ইিযাণদকক শুকনা পণরষ্কার করা খাদয 

যথ্া, গম, বু্ে ইিযাণদর ণব্ণনমকয় অনুমান ককর ণব্ণক্র করাকক মুহাকালা ব্কল। 

সুকদর আয়াি অব্িীিজ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম 

এগুকলাককও সুকদর অন্তভুজি ককর ধদন।17  

১০-অপকরর মাল হনন করার ধিষ্টা করা যাকব্ না:  

                                           
15 ইব্ন মাজ্াহ, হাদীস নং ২২৭৯ 
16 সহীহ মুসণলম নং ১৫৯৮ 
17 ইব্ন কাসীর 
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ব্যব্সার জ্ণেল মারপযাোঁকি অকনযর মাল হরি করা হারাম। আল্লাহ িা‘আলা 

ব্কলন,  
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلذ

ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
ٓ  بِٱلَۡبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ ن إِلذ

َ
 تََراض   َعن تَِجََٰرة   تَُكونَ  أ

ِنُكۡم    [  ٩٢:  النساء] ﴾٢٩ م 

“ধহ ঈমানদারগন ধিামরা একক অপকরর মাল অনযায়ভাকব্ গ্রাস ককরা না। 

ধকব্লমাত্র ধিামাকদর পরস্পকরর সম্মণিক্রকম ধয ব্যব্সা করা হয় িা বব্ধ”। 

[সূরা আন-ণনসা, আয়াি: ২৯] 

হাদীকস একসকে একণে ব্যব্সাণয়ক ধলনকদকন উভয় পক্ষই খুোঁিসহ পকিযও সণঠক 

ব্িজনা ণদকি হকব্। ইসলাকমর ণব্জ্কনস কন্ডাক্ট সম্পককজ জ্াণব্র রাণদয়াল্লাহু আনহু 

এভাকব্ ব্িজনা ককরন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকেন, 
إِذ ا اْقت َض  » إِذ ا اْشرت  ى، و  ، و  ْمًحا إِذ ا ب اع  ُ ر ُجًًل س    .«ر ِحم  اَّللَّ

“আল্লাহ িার প্রণি দয়া ব্ষজি করুক ধয ণব্ণক্রর সময়, ক্রকয়র সময় এব্ং 

অণভকযাকগর সময় সদয় থ্াকক”।18 

ব্যব্সায়ী ভাইকদর করনীয় 

১. যাকাি ধদওয়া: 

যখন আমাকদর ব্যব্সার লাকভর কারকি ণনসাব্ পণরমাি সম্পণির মাণলক হব্, 

িখন ইসলাকমর পাোঁি স্তকম্ভর একণে যাকাকির আমল আমাকদর দ্বারা পালন 

হকব্। এর মাধযকম দাণরদ্র ণব্কমািন হকব্। ধনী ও গরীকব্র মাকঝ ধসিু ব্ন্ধন 

রিনা হকব্। যাকাি সম্পকদর ময়লা-আব্জ্জনা। যাকাি ণদকয় সম্পদকক ময়লা 

আব্জ্জনা ধথ্কক পণরষ্কার করকি হয়। যাকাি কখকনা সম্পদ কমায় না। যাকাি 

                                           
18 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ২০৭৬ 
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সম্পদ ব্াড়ায়। যাকাি ধদওয়া দ্বারা ব্যব্সায়ী িার সম্পদকক কলুষমুি করল। 

আল্লাহ িা‘আলা ব্কলন,  
﴿ ٓ ِن َءاتَۡيُتم َوَما ِٗبا م  ُبَوا   ر  َٰلِ  ِفٓ  ل َِيۡ ۡمَو

َ
ِ   ِعندَ  يَۡرُبوا   فََل  ٱنلذاِس  أ ِن َءاتَۡيُتم َوَمآ  ٱّللذ ة   م   تُرِيُدونَ  َزَكوَٰ

ِ  وَۡجهَ  َلَٰٓئَِك  ٱّللذ و 
ُ
 [  ٧٢: الروم] ﴾٣٩ ٱلُۡمۡضعُِفونَ  ُهمُ  فَأ

“আর ধিামরা ধয সুদ ণদকয় থ্াক, মানুকষর সম্পকদ বৃ্ণদ্ধ পাওয়ার জ্নয িা 

মূলিঃ আল্লাহর কাকে বৃ্ণদ্ধ পায় না। আর ধিামরা ধয যাকাি ণদকয় থ্াক 

আল্লাহর সন্তুণষ্ট কামনা ককর (িাই বৃ্ণদ্ধ পায়) এব্ং িারাই ব্হুগুি সম্পদপ্রাপ্ত”। 

[সূরা রূম, আয়াি: ৩৯]  

আয়াি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিি হয়, যাকাি দ্বারাই সম্পদ বৃ্ণদ্ধ পায় সুদ নয়। 

সুকদর পণরিণি খুব্ই করুি। সুদ পণরহার করা ও িা ধথ্কক দূকর থ্াকার জ্নয 

আমাকদর সব্জাত্মক সিকজ থ্াককি হকব্।  

২. ধলনকদকনর ধক্ষকত্র ইসলাকমর মূলনীণি অনুসরি করা:  

ব্যব্সাণয়ক ধয ধকাকনা ধলনকদন ও কারব্াকরর ধক্ষকত্র আল্লাহ িা‘আলা সুস্পষ্ট 

ণনকদজিনা ণদকয়কেন, 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َجل   إَِلَٰٓ  بَِديۡن   تََدايَنُتم إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
َسم ٗ  أ  ََكتُِب   بذۡيَنُكمۡ  َوِۡلَۡكُتب فَٱۡكُتُبوهُ   مُّ

 [  ٩٣٩: ابلقرة] ﴾بِٱۡلَعۡدِل  

“ধহ মুণমনগি যখন ধিামরা ধকাকনা ণনণদজষ্ট সমকয়র জ্নয ঋকির আদান প্রদান 

কর, িখন িা ণলণপব্দ্ধ ককর নাও এব্ং ধিামাকদর মকধয ধকাকনা ধলখক 

নযায়সঙ্গিভাকব্ িা ণলকখ ণদকব্; ...দু’জ্ন সাক্ষী কর,...। [সূরা আল-ব্াকারা, 

আয়াি: ২৮২]  

৩. খাকদয ধভজ্াল ধমিাকনা ধথ্কক ণব্রি থ্াকা: 

খাকদয ধভজ্াল ণমশ্রিকারী ধলাককদর সমাকজ্র মানুষ ভাকলা ধিাকখ ধদকখ না। 

িাকদর ণব্শ্বাস ককর না, অন্তর ধথ্কক সম্মান ককর না। দুণনয়াকি লাঞ্ছনা ও 
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ব্যথ্জিা ণনকজ্র ধিাকখই ধদখকি পাকর। পরকাকলর কণঠন িাণস্ত ধিা িাকদর ধভাগ 

করকি হকব্ই। ইদানীং শুধু ধভজ্াল নয়, ণব্ণভন্ন আধুণনক নাকমর ণব্ষও ধমিাকনা 

হয়। এমনণক ধভজ্াল ওষুকধরও ব্াজ্াকর েড়ােণড়। আল্লাহ িা‘আলা ব্কলন, 
لُوا   َوَل ﴿ ي ِِب   ٱۡۡلَبِيَث  تَتََبدذ  [٩:  النساء] ﴾٢ بِٱلطذ

“এব্ং ধিামরা অপণব্ত্র ব্স্তুকক পণব্ত্র ব্স্তু দ্বারা পণরব্িজন ককরা না”। [সূরা 

আন-ণনসা, আয়াি: ২]  

৪. উপকার করার মানণসকিা ধপাষি করা:  

যখন ব্যব্সায়ী ও গ্রাহক উভয় পক্ষ অনুভব্ করকব্ আমরা উপকৃি হকয়ণে িখন 

ধসখাকন একণে হৃদযিা পূিজ সম্পকজ বিণর হকব্। ফাোঁণক ধদওয়ার প্রব্িিা ব্ন্ধ হকয় 

যাকব্। যা একণে সুগণঠি সমাকজ্র জ্নয প্রকয়াজ্ন। একি উভয় পক্ষই 

পারস্পণরক সহকযাণগিা ও সহমণমজিার সওয়াব্ পাকব্ন। 

৫. মানব্ ধসব্ার কাকজ্ মকনাকযাগ ধদওয়া:  

ব্যব্সা ককর গ্রাহককর কাে ধথ্কক আমরা শুধু লাভ করণে িা নয়; ব্রং আমরা 

িাকদর ণজ্ণনস ও ধসব্া প্রদান করণে। এণে নব্ীকদর সামাণজ্ক কমজসূিীর মকিা। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম ব্কলকেন, 
« ، يِقني  دِّ ، و الصِّ ع  انلَِّبيِّني  ِمنُي م 

 
ُدوُق األ اءِ اتلَّاِجُر الصَّ د  ه   .«و الشُّ

“সিযব্াদী ও ণব্শ্বাসী ব্যব্সায়ীগি ণব্িার ণদব্কস নব্ী, ওলী ও িহীদগকির সাকথ্ 

অব্স্থান করকব্”।19 

ব্যব্সায়ীকদর খুণি হওয়া উণিৎ ধয, িারা অকনযর জ্নয িাকুরীর সুকযাগ সৃণষ্ট 

ককরন। একজ্কনর িাকুরী হওয়ার অথ্জ হকচ্ছ একণে ধব্কারত্ব কমল, একজ্কনর 

                                           
19 ণিরণমযী, হাদীস নং ১২০৯  
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হালাল আকয়র পথ্ প্রিস্ত হকলা, রাকের মানব্ সম্পকদর উন্নয়ন ঘেল -এ সব্ই 

ইসলাকমর ণনকদজি। 

ধমােকথ্া, ব্যব্সা শুধু আয়-ধরাজ্গাকর একণে ব্যব্স্থার নাম নয়। ব্যব্সার সাকথ্ 

ধযমণনভাকব্ মানুকষর জ্ীব্ন-জ্ীণব্কার সম্পকজ, অনুরূপভাকব্ রকয়কে সামাণজ্ক, 

মানণব্ক ও ইসলামী আদিজ সহ ণব্ণভন্ন কমজসূিী ও ব্াস্তব্-ধমজী পণরকল্পনার 

ব্াস্তব্ায়ন। আল্লাহ িা‘আলা আমাকদর সণিযকার ব্যব্সায়ী হওয়ার িাওফীক 

ণদন। আমীন।  

সমাপ্ত 
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