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শরী‘আতের দষৃ্টিতে বেচা-বেনা 

েযেসা-োষ্টিজ্য মানে জ্ীেতনর প্রতয়াজ্নীয় এে অধ্যায়। জ্ীেতনর েহুষ্টেধ্ প্রতয়াজ্তনর সে ষ্টেছুই এেজ্তনর পতে ষ্টনতজ্ উৎপাদন েরা সম্ভে 

নয়। ষ্টেধ্ায় পরস্পতরর প্রতয়াজ্ন পূরতির োষ্টিতদই েযেসার পতে অগ্রসর হতে হয়। েস্তুে েযেসা-োষ্টিজ্য জ্ীেন-জ্ীষ্টেো লাতের অনযেম এে 

উপায়। মহান আল্লাহ ো‘আলা এর গুরুত্ব েুতল ধ্রার জ্নয নামায সমাপনাতে েযেসা-োষ্টিতজ্যর জ্নয েূ-পৃতে ছষ্টিতয় পিতে মুষ্টমনতদরতে 

ষ্টনতদেশ ষ্টদতয়তছন। (সরূা জু্ম‘আঃ১০) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম বযমন ষ্টনতজ্ েযেসা েতরতছন, বেমন এর গুরুত্ব েুঝাতে ইরশাদ েতরতছনঃ সেযোদী, ষ্টেশ্বস্ত েযেসায়ীরা 

ষ্টিয়ামতের ষ্টদন নেী, ষ্টসদ্দীে ও শহীদিতির সতে োেতে। (ষ্টেরষ্টমযী হাঃ নং ১২০৯) 

েতে ইসলাম েযেসা োষ্টিতজ্যর ষ্টেষ্টি বরতেতছ পারস্পষ্টরে সহতযািীোর উপর। োই প্রতেযে মুসলমাতনর মতধ্য এ ধ্রতনর মন-মানষ্টসেো 

োো এোে জ্রুরী। োহতলই এ সম্পষ্টেেে ষ্টেষ্টধ্-ষ্টেধ্ান এেং নীষ্টেমালা বমতন বনওয়া সহজ্ হয়। 

সাতে সাতে আতরেষ্টি ষ্টেষয় লেয রাো দরোর বয, নামায, বরাযা, হজ্ব যাোে ইেযাষ্টদ ষ্টেষতয়র ষ্টেষ্টধ্-ষ্টেধ্ান বজ্তন বনয়া বযমন ফরয, বেমন 

মাসআলা-মাসাইল বজ্তন ষ্টনতয় ো োস্তোয়ন েরাও আেশযে। এ ফরতযর প্রষ্টে অেতহলা প্রদশেন েরতল হারাম এেং সূদী োরোতর জ্ষ্টিে 

হতয় যাওয়ার সমূহ আশংো োতে। বযমনষ্টি েেেমাতন ষ্টেষ্টেন্ন ইসলামী অেেননষ্টেে প্রষ্টেোতনও বদো যায়। অেচ েুরআন-হাদীতস সুদতোর 

েযষ্টির েযাপাতর অতনে ধ্মেী এেং শাষ্টস্তর েো উতল্লে েরা হতয়তছ। এমনষ্টে আল্লাহ ো‘আলার পে হতে োতদর ষ্টেরুতে যুতের জ্নয প্রস্তুে 

োেতে েলা হতয়তছ। (সরূা োোরাঃ ২৭৯) এজ্নয এ ষ্টেষতয় যত্নোন হওয়া এোে জ্রুরী। 

বেচা-বেনার সংজ্ঞা: বেচা-বেনা, ক্রয়-ষ্টেক্রয়, েযেসা ও ষ্টেজ্ারে এগুতলা সমােেে শব্দ। সাধ্ারি অতেে লাতের আশায় বেধ্ পতিযর বলন-

বদনতে েযেসা ও ষ্টেজ্ারে েলা হয়। বযমন ষ্টফক তহর ষ্টেোতে েলা হতয়তছ, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالت َرَاضِي োষ্টিষ্টজ্যে ষ্টেষ্টিতে দুই পতের পূিে 

সম্মষ্টেক্রতম মুদ্রা ষ্টেংো বেধ্ পতিযর ষ্টেষ্টনমতয় বেধ্ পতিযর হস্তােরতে ইসলামী শরী‘আতে বেচা-বেনা েতল। ষ্টহদায়া-ষ্টিোঃ ৩/১৮ 

সুেরাং বেচা-বেনা শরীয়ে সম্মে উপাতয় সংঘষ্টিে হওয়ার জ্নয বমাি ৩ষ্টি ষ্টজ্ষ্টনষ পাওয়া বযতে হতে। 

১. বেধ্ মাল হতে হতেঃ মাল না হতল ো ষ্টেষ্টক্র েরা ো েরীদ েরা জ্াষ্টয়য হতে না। বযমনঃ শুের, রি, মদ, িান-োতদযর যন্ত্র, ষ্টসতনমার ো 

নৃেয অনুোতনর ষ্টিতেি ইেযাষ্টদ। এগুতলা শরী‘আতের দৃষ্টিতে মাল নয়, োই এগুতলার ক্রয়-ষ্টেক্রয় হারাম। 

২. পতিযর মূলয ষ্টনধ্োষ্টরে হতে হতেঃ বদাোনদার বক্রোতে েলতলাঃ এিা নিদ ষ্টনতল এে দাম, আর োেী ষ্টনতল এে দাম। এেন যষ্টদ বক্রো 

শুধ্ ুেতলঃ ষ্টিে আতছ। ষ্টেন্তু উেয়ষ্টির বোনিা ষ্টনষ্টদেি েরল না। োহতল এ বেচা-বেনা জ্াষ্টয়য হতে না। েরং এিা সূদী োরোতরর অেেুেি হতে। 

৩. উেয় পে বেতে স্বেঃস্ফূেে সম্মষ্টে পাওয়া বযতে হতেঃ অতনতে িাতয়র বজ্াতর ষ্টনধ্োষ্টরে মূলয বেতে েম মূতলয ষ্টজ্ষ্টনষ ক্রয় েতর। এিা 

হালাল হতে না। অতনে সময় এেেরফা মূলয ষ্টনধ্োষ্টরে েরা হয়। যার প্রষ্টে অনয পতের সম্মষ্টে োতে না। এিাও জ্াষ্টয়য বনই। 

বেচা-বেনার প্রোরতেদ 

বেচা-বেনা বমাি চার প্রোর। যোঃ 

১. পতিযর ষ্টেষ্টনমতয় পিয (োইতয় মুোয়াযাহ) 

২. মুদ্রার ষ্টেষ্টনমতয় পিয (সাধ্ারি ষ্টেষ্টক্র) 

৩. মুদ্রার ষ্টেষ্টনমতয় মুদ্রা (োইতয় সরফ) 

৪. নিদ মুদ্রার ষ্টেষ্টনমতয় োেী পিয ত্রয় (োইতয় সালাম) 

শর‘ই হুেমুঃ প্রেম প্রোতর যষ্টদ উেয়ষ্টির (جنس) েো জ্াে এেং (قدر) েো পষ্টরমাপ পেষ্টের ষ্টদে ষ্টদতয় এে হয়। বযমনঃ ধ্াতনর ষ্টেষ্টনমতয় 

ধ্ান ষ্টেষ্টক্র েরা-োহতল নিদা-নিদী ষ্টেষ্টক্র েরতে হতে। এেং উেতয়র মতধ্য পষ্টরমাতির ষ্টদে ষ্টদতয় সমো রো েরতে হতে। নেুো জ্াষ্টয়য হতে 

না। আর যষ্টদ উেয় ষ্টদে ষ্টদতয় ষ্টেন্ন হয় অেোৎ, উেয়ষ্টির জ্াে ষ্টেন্ন এেং পষ্টরমাপ পেষ্টেও ষ্টেন্ন হয় বযমনঃ ধ্াতনর ষ্টেষ্টনমতয় পাি ষ্টেষ্টক্র েরা-

োহতল পষ্টরমাতি েম-বেশী েতর বেচাও জ্াষ্টয়য হতে। এেং োেীতে বেচাও জ্াষ্টয়য হতে। আর যষ্টদ উেয় ষ্টদতের এে ষ্টদে ষ্টদতয় ষ্টেন্ন হয় অপর 

ষ্টদে ষ্টদতয় এে হয়- বযমনঃ ধ্ান এেং িম উেয়ষ্টির জ্াে ষ্টেন্ন ষ্টেন্তু পষ্টরমাপ পেষ্টে অষ্টেন্ন- োহতল েম-বেশীতে ষ্টেষ্টক্র জ্াষ্টয়য হতে। ষ্টেন্তু 

োষ্টেতে ষ্টেষ্টক্র েরা জ্াষ্টয়য হতে না। 

আর ষ্টিেীয় প্রোতর (সাধ্ারি ষ্টেষ্টক্রতে) নিদ-োেী উেয় োতেই ষ্টেষ্টক্র জ্াষ্টয়য। েৃেীয় প্রোতর (মুদ্রার ষ্টেষ্টনমতয় মুদ্রার ষ্টেক্রয়) উেয়ষ্টি এে 

বদশী হতল েম-বেশী এেং োেী বোনষ্টিই জ্াষ্টয়য বনই। (ষ্টহদায়াঃ৩/৭৯) 

আর চেুেে প্রোতর েো োইতয় সালাম শুে হওয়ার জ্নয েেগুতলা শেে আতছ। বযমনঃ 

ে. নিদ েে িাোর ষ্টেষ্টনমতয় ষ্টে পিয বদয়া হতে োর জ্াে ষ্টনিেয় েরা। 

ে. উি পতিযর প্রোর ো ধ্রি েিেনা েরা। 
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ি. গুিাগুি েিেনা েরা। অেোৎ, উন্নে মাতনর না মাঝারী ধ্রতনর ষ্টেংো ষ্টনম্ন মাতনর পিয হতে ো েিেনা েরা। 

ঘ.মাতলর পষ্টরমাি ষ্টনষ্টদেি েরা। 

ঙ. পিয বোন ষ্টদন, বোন সময়, বোোয় হস্তাের েরা হতে ো ষ্টনষ্টদেি েরা।  

চ. বয পতিয োইতয় সালাম হতে বস মালষ্টি বলন-বদতনর ষ্টদন বেতে পষ্টরতশাতধ্র ষ্টদন পযেে োজ্াতর মজ্ুদ োো। 

উতল্লষ্টেে শেেগুতলা পাওয়া বিতল োইতয় সালাম জ্াষ্টয়য হতে। অনযোয় নয় এেং এই শেেগুতলা চুষ্টিনামার মতধ্য ষ্টলষ্টেে োেতে হতে। 

(ষ্টহদায়াঃ৩/৯৫) 

বেচা-বেনার মলূনীষ্টে 

১. বলন-বদন োরীতদর মাতঝ অেতশযই বলন-বদতনর বযািযো োেতে হতে। অেোৎ, োতদরতে প্রাপ্তেয়স্ক ষ্টেংো প্রাপ্তেয়স্ক না হতলও বলন-

বদতনর েুঝ রাতে এমন সুস্থ মষ্টস্তস্ক, স্বাধ্ীন েযষ্টি হতে হতে। (দুরতর মেুোরঃ৪/৫০৪) 

২. ক্রয়-ষ্টেষ্টক্রতয়র জ্নয ষ্টনেোষ্টচে পতিযর মাতঝ অেতশযই পিয হওয়ার বযািযো োেতে হতে। পিয হওয়ার বযািয না হওয়ার ষ্টেষ্টেন্ন োরি 

োেতে পাতর। বযমনঃ 

ে. দ্রেযষ্টি বেশী সম্মাষ্টনে হওয়া, বযমনঃ মানুষ এেং োর অে-প্রেযে। 

ে. বেশী ঘৃিয হওয়া। বযমন শুের ইেযাষ্টদ। 

ি. শরীয়ে েেৃেে োর বোি েযেহার হারাম হওয়া। বযমনঃ শরাে, মাদে দ্রেয, মৃে প্রািী ইেযাষ্টদ। (দুরতর মেুোরঃ ৪/৫০৬) 

৩. পিয হস্তােরতযািয হতে হতে। সুেরাং আোতশ উিে পাষ্টে ষ্টেষ্টক্র েরা এেং নদী ো পুেুতরর পাষ্টনর ষ্টেেতর মাছ ষ্টেষ্টক্র েরা জ্াষ্টয়য বনই। 

(ষ্টহদায়াঃ ৩/৫১) 

৪. ষ্টেতক্রোর ষ্টনেি পিয উপষ্টস্থে োেতে হতে। সুেরাং েেেমাতন বয ষ্টেতদশ বেতে মাল আমদাষ্টন েতর ো আনার আতিই উি মাতলর 

ডেুতমন্ট ষ্টেষ্টক্র েতর বদয় এেং বক্রো আোর আতরে জ্তনর ষ্টনেি ষ্টেষ্টক্র েতর বদয়। এোতে মাল আসার আতিই েতয়েোর ষ্টেষ্টক্র হতয় যায় 

এিা জ্াষ্টয়য বনই। (ষ্টহদায়াঃ ৩/৫১) 

৫. পতিযর উপর ষ্টেতক্রোর মাষ্টলোনা োেতে হতে। (ষ্টহদায়াঃ ৩/৫১) 

৬. উি মাল হারাম উতদ্দতশযর জ্নয ষ্টনষ্টদেি না হতে হতে। বযমনঃ ষ্টি ষ্টে, ষ্টে ষ্টস আর, োদযযন্ত্র ইেযাষ্টদ। (বহদায়াঃ ৪/৫৪) 

৭. মাতলর মূলয ষ্টনধ্োষ্টরে হতে হতে। মূলয অস্পি োেতল বেচা-বেনা বেধ্ হতে না। বযমন েলতলাঃ এ মালিা ষ্টনতয় যান ইনসাফ েতর দাম 

ষ্টদতয় ষ্টদতেন। বেননা এ ধ্রতনর অস্পিো পষ্টরিাতম আত্ম-েলহ ও ঝিিা-ষ্টেোতদর োরি হয়। (ষ্টহদায়াঃ৩/৫৪) 

৮. বেচা-বেনার চুষ্টিতে এমন বোন শেে জ্ুতি বদওয়া যাতে না যা উি পতিযর বেচা-বেনার চুষ্টির সাতে স্বাোষ্টেেোতে সংষ্টিি নয়। বযমনঃ 

েেেমাতন “মাষ্টিতলতেল মাতেেষ্টিং” েযেসার মতধ্য দালালী শেে েরা হয়। অেো েলা হল বয, োষ্টিষ্টি ষ্টেষ্টক্র েরলাম ষ্টেন্তু এে মাস আমাতে 

োেতে ষ্টদতে হতে। ষ্টেংো েলা হল বয, আমাতদর বেতে এে িাোর মাল ষ্টেনতে হতে। এেং আতরা দুজ্ন গ্রাহে সংগ্রহ েরতে হতে। 

(ষ্টহদায়াঃ৩/৫৯) 

৯. এমন বোন চুষ্টি ইসলাতমর দৃষ্টিতে বেধ্ নয় বযোতন এে পতের ষ্টনষ্টিে লাতের ও অপর পতের ষ্টনষ্টিে েষ্টের শেে সংষ্টিি োতে। 

বযমনঃ জ্ুয়া, হাজ্ী, লিারী ইেযাষ্টদ। (ষ্টহদায়াঃ ৩/৫৪) 

১০. বেচা-বেনায় বোনরূপ বধ্াোঁো, প্রোরিা, জ্াষ্টলয়ােী, ফিোোজ্ী ও বেজ্াল োেতে পারতে না এেং এমন বোন পেষ্টে অেলম্বন েরা 

যাতে না যার িারা সাধ্ারি বোিারা েষ্টেগ্রস্ত হয়। (ষ্টহদায়াঃ৩/৫২) 

১১. বয মাল জ্মা রােতল জ্নিতির েি হয় ো জ্মা রাো জ্াষ্টয়য বনই। শরীয়াতের পষ্টরোষায় এতে ইহতেোর ো মুজ্ুেদারী েতল। 

(ষ্টহদায়াঃ৪/৪৬৮) 

এছািাও আতরা অতনে নীষ্টেিে ষ্টেষয় আতছ যা ষ্টেজ্ঞ উলামাতয় বেরাম বেতে বজ্তন বনওয়া আেশযে। উতল্লষ্টেে নীষ্টেমালার আতলাতে েযেসার 

নাতম অোধ্ বশাষি, অনযায় আত্মসাৎ, দ্রতেয বেজ্াল, মাতপ েম বদয়া, বধ্াোঁো-প্রোরিার মাধ্যতম অষ্টধ্ে মুনাফা অজ্েন, মুজ্ুেদারী ও োতলা 

োজ্ারীর মাধ্যতম োিষ্টে মূলয আদায় ো পযোপ্ত মাল োো সতেও ো আিতে বরতে োজ্ার মূলয েৃষ্টে েরা, ষ্টেংো োউতে বেোয়দায় বফতল 

ক্রয়-ষ্টেক্রতয় োধ্য েরা, অেো োতরা ষ্টেপতদর সুতযাতি োর বেতে অষ্টধ্ে হাতর লােোন হওয়ার মানতস ক্রয় ষ্টেক্রয় েরা, পতিযর উপর এে 

বচষ্টিয়া দেল সষৃ্টি েতর োিষ্টে মূতলয ষ্টেষ্টক্র েরা ইেযাষ্টদ ধ্রতনর বেচা-বেনা শরী‘আতের দৃষ্টিতে নাজ্াষ্টয়য এেং অনেধ্ ও হারাম। এেং এর 

িারা উপাষ্টজ্েে অেে হালাল নয়। এধ্রতনর অেে িারা হজ্ব ও উমরা েরা, মসষ্টজ্দ-মাদরাসা ষ্টনমোি েরা এেং ষ্টেষ্টেন্ন বসোমূলে োজ্ েরার িারা 

উি হারাম পয়সার দায় বেতে আল্লাহর দরোতর বরহাই পাওয়া যাতে না। েরং এর জ্নয হ্ক্কানী মুফেীতদর ষ্টনেি বেতে শরী‘আতের ষ্টেধ্ান 

বজ্তন বসোতে েযেস্থা গ্রহি েরতল এেং োষ্টলস ষ্টদতল োওো-ইষ্টস্তিফার েরতল আল্লাহ ো‘আলার আযাে বেতে মুষ্টি পাওয়ার আশা েরা 

যায়। 
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বেচা-বেনার প্রচষ্টলে েতয়েষ্টি সরূে এেং োর শর‘ই ষ্টেধ্ান 

১. েীজ্ ধ্াতনর ষ্টেষ্টক্রঃ আমাতদর সমাতজ্ সাধ্ারি ধ্ান ষ্টদতয় েীজ্ ধ্ান বনওয়া হয় েমতেশী েতর। শরী‘আতের দৃষ্টিতে এিা নাজ্াষ্টয়য। এর 

বেতে োোঁচার উপায় হলঃ প্রেতম িাো ষ্টদতয় েীজ্ ধ্ান ষ্টেনতে। এরপর েীজ্ ধ্াতনর ষ্টেতক্রো ঐ িাো ষ্টদতয় সাধ্ারি ধ্ান ষ্টেনতে। (ষ্টহদায়াঃ৩/১০৪) 

২. আর এেিা েযেসা হল িাো পয়সার বেচা-বেনা, িাো োোতনা, বছিা িাো ষ্টদতয় োল িাো বনওয়া। এগুতলাতে োইউস্ সরফ েতল। 

এোতন সাধ্ারিোতে েমতেশী েরা জ্াষ্টয়য বনই। এেং বোন পে োেী বরতে বলন-বদন েরাও জ্াষ্টয়য বনই। প্রতয়াজ্তন েরজ্ বনয়া যাতে। 

উদাহরি স্বরূপ ৫০০ িাোর েুচরা েরার প্রতয়াজ্ন। ষ্টেন্তু অপর পতের ষ্টনেি ঐ পষ্টরমাি ষ্টনতে না। েরং ৩০০ িাোর েুচরা আতছ। েেন েচুরা 

ষ্টহসাতে ৩০০ িাো রােতে। পতর এে সময় ঐ ৩০০ িাোর েরজ্ পষ্টরতশাধ্ েতর আমানতের ৫০০ িাো ষ্টনতয় আসতে। (ষ্টহদায়াঃ৩/১০৪) 

৩. গ্রাম বেতে আিে েযষ্টির োছ বেতে েম দাতম মাল ক্রয় েতর শহতরর বলােতদর ষ্টনেি অষ্টেতেশী দাতম ষ্টেষ্টক্র েরা। এর দরুন যষ্টদ 

গ্রাতমর ষ্টেতক্রো েষ্টেগ্রস্ত হয়। অেো শহতরর বলােতদর েি হয়। এিাও নাজ্াষ্টয়য। (ষ্টহদায়াঃ৩/৬৭) 

৪. শহতরর েযেসায়ী গ্রাতমর েযেসায়ীর দালাল হতয় োর মাল শহতরর বলােতদর ষ্টনেি বেশী দাতম ষ্টেষ্টক্র েরা। এিাও নাজ্াষ্টয়য। (ষ্টহদায়াঃ 

৩/৬৭) 

 


