
      www.darsemansoor.com        www.islamijindegi.com  

বেচা-বেনা ও বেন-বেন সংক্রান্ত কেছু হােীস 

হারাম সম্পে কেয়ে গকিত শরীর বোযয়ে যায়ে 
হযরত জায়ের রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম ো’ে ইেয়ন উজরা রাকয. বে েয়েয়ছন, বহ ো‘ে 
ইেয়ন উজরা! বয বেয়হর বগাশত হারাম মায়ে গকিত, তা বেয়হশয়ত প্রয়েশ েরয়ে না। হারাম মায়ে গকিত বেয়হর জন্য 
বোযেই সমীচীন।   

বয সুে োে এেং বয সুে বেে উভয়েই গুনাহগার 
হযরত জায়ের রাকয. বেয়ে েকণিত, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম ো’নত েয়রয়ছন বয সুে োে তার প্রকত, বয 
সুে বেে তার প্রকত, বয সুয়ের েেীে বেয়ে তার প্রকত, বয দু’জন সুয়ের সাক্ষী হে তায়ের প্রকত। রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইকহ ওো সাল্লাম এটাও েয়েয়ছন, গুনাহগার সােযস্ত হওোর েযাপায়র সেয়েই সমান।   

এেই েস্তু পকরমায়প েম-বেকশ েরা যায়ে না 
হযরত আে ূসাঈে েেুরী রাকয. বেয়ে েকণিত, এেো হযরত বেোে রাকয. রাসূেলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লায়মর 
োয়ছ েরনী (এে প্রোর েরুমা) কনয়ে এয়েন। রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম তাাঁয়ে কজজ্ঞাসা েরয়েন, এই 
প্রোর েরুমা বোয়েয়ে বপয়ে? কতকন েেয়েন, আমার োয়ছ কনম্নমায়নর েরুমা কছয়ো। আকম দুই সা’ (প্রাে আট বসর) 
কনম্নমায়নর েরুমা এে সা’ (প্রাে চার বসর) ভায়ো েরুমার কেকনময়ে কেকক্র েয়রকছ রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো 
সাল্লাময়ে োওোয়নার জন্য। এেো শুয়ন রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম েেয়েন, আহা! এ বতা সুেী বেনয়েন 
হয়ে বগে। আহা! এ বতা সুেী বেনয়েন হয়ে বগে। এমনকট েয়রা না। েরং তুকম এই মন্দ েরুমা পকরমায়ণ বেকশ কেয়ে েম 
পকরমায়ণ উত্তম েরুমা োভ েরয়ত চাইয়ে মদু্রার কেকনময়ে মন্দ েরুমা কভন্নভায়ে কেকক্র েরয়ে অেিাৎ সম্পণূি পেৃে দু‘কট 
বেচা-বেনা েরয়ে। এরপর বসই মদু্রা কেয়ে উত্তম েরুমা কেনয়ে।   

ঋণগ্রহীতার বোন সুয়যাগ-সুকেধা ঋণোতা কনয়ত পারয়ে না 
হযরত আনাস রাকয. বেয়ে েকণিত, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম েয়েয়ছন, বতামায়ের বেউ যকে বোন 
েযকিয়ে ধার বেে, এরপর ধারগ্রহীতা ধারোতায়ে বোন হাকেো ো উপহার বেে, তয়ে তা গ্রহণ েরয়ে না। অেো যকে 
গ্রহীতা ধারোতায়ে যানোহয়নর উপর েসায়ত চাে, তয়ে তার উপর েসয়ে না। অেশয যকে ধার বনোর পেূি বেয়ে তায়ের 
ময়ধয এরূপ আচরণ প্রচকেত োয়ে, তয়ে তা স্বতন্ত্র েো।   

ফে গায়ছ োেয়ত কেকক্র কনয়েধ 
হযরত ইেয়ন উমর রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম মযুাোনার সরূয়ত ক্রে-কেক্রে বেয়ে কনয়েধ 
েয়রয়ছন। মযুাোনা বেজয়ুরর ময়ধয এভায়ে েরা হে বয, োগায়নর গায়ছ বেজরু রয়েয়ছ। অনুমান েরা বয, েকৃ্ষ বেয়ে কছন্ন 
েয়র শুোয়ে এয়ত েী পকরমাণ েরুমা হয়ে? ঐ পকরমাণ েরুমা প্রোন েয়র তার কেকনময়ে েয়ৃক্ষর বেজরু েয়ৃক্ষ বরয়ে ক্রে 
েরা। মযুাোনা আঙু্গয়রর ময়ধয এভায়ে েরা হে বয, গায়ছ আঙু্গর রয়েয়ছ। অনুমান েরা বয, শুোয়ে েী পকরমাণ কেশকমশ 
হয়ত পায়র? বস ময়ত বময়প ঐ পকরমাণ কেশকময়শর কেকনময়ে গায়ছর আঙু্গর ক্রে েরা। আর শয়সযর ময়ধয এভায়ে হে বয, 
বক্ষয়ত শসয আয়ছ। অনুমান েরা বয, এয়ত োেয েী পকরমাণ আয়ছ? বময়প বস পকরমায়ণ ঐ জাতীে োেয প্রোন েয়র 
বক্ষয়তর শসয ক্রে েরা। এসে হয়ত রাসেূ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম কনয়েধ েয়রয়ছন।   

গায়ছর ফে োওোর উপয়যাগী না হয়ে কেকক্র েরা কনয়েধ 
হযরত আব্দলু্লাহ ইেয়ন উমর রাকয. বেয়ে েকণিত, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম গায়ছর ফে উপয়যাগী হওোর 
আয়গ তা ক্রে-কেক্রে েরয়ত কনয়েধ েয়রয়ছন। এ কনয়েধাজ্ঞা কেয়ক্রতা ও বক্রতা উভয়ের জন্য প্রয়যাজয।   
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সহীহ মসুকেয়মর এে েণিনাে আয়ছ, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম কনয়েধ েয়রয়ছন বেজরু কেকক্র েরয়ত 
যতক্ষণ না তায়ত োে ো হেেু রং আয়স এেং গম-যে ইতযাকে কশে জাতীে েস্তু যতক্ষণ পণূি বপয়ে সাো রংধারী না হয়ে 
যাে অেিাৎ বোন প্রোর দুয়যিায়গ কেনষ্ট হওোর সমে অকতক্রান্ত হয়ে যাওোর পর কেকক্র েরয়ে।   

গায়ছর ফে োে হওোর আয়গ কেকক্র কনয়েধ 
হযরত আনাস রাকয. বেয়ে েকণিত, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম কনয়েধ েয়রয়ছন ফে োে হওোর আয়গ 
কেকক্র েরয়ত। কতকন েয়েয়ছন, ফে পাোর আয়গ কেকক্র েরার পর আল্লাহ তা‘আোর সষৃ্ট বোন দুয়যিায়গ যকে ফে কেনষ্ট 
হয়ে যাে, তয়ে মসুেমান কেয়ক্রতা কেয়সর কেকনময়ে বক্রতা বেয়ে টাো আোে েরয়ে?   

গায়ছর ফে অকগ্রম কেকক্র েরা কনয়েধ 
হযরত জায়ের রা, বেয়ে েকণিত, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম েয়েে েছয়রর জন্য অকগ্রম ফে কেকক্র েরা 
বেয়ে কনয়েধ েয়রয়ছন এেং কতকন পরামশি কেয়েয়ছন আহরয়ণর আয়গ যা কেনষ্ট হে তার মেূয েতিন েরয়ত।   

অকনকিত েস্তুর ক্রে-কেক্রে কনয়েধ 
হযরত আে ূহুরাইরা রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম কনয়েধ েয়রয়ছন োই‘বে হাসাত (োাঁের 
কনয়ক্ষপ েরার মাধযয়ম ক্রে-কেক্রে) েরা বেয়ে এেং োই‘বে গারার (অকনকিত েস্তুর ক্রে-কেক্রে) বেয়ে (য়যমন পাকনর 
ময়ধয মাছ কেকক্র েরা)।   

বয েস্তু েেয়ে বনই তা কেকক্র েরা কনয়েধ 
হযরত হােীম ইেয়ন কহযাম রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম আমায়ে কনয়েধ েয়রয়ছন ঐ েস্তু 
কেকক্র েরয়ত যা আমার েেয়ে ো মাকেোনাে বনই।   

ত্রুকটপণূি েস্তুর ত্রুকট বগাপন বরয়ে কেকক্র কনয়েধ 
হযরত ওোয়সো ইেয়ন আসো’ রাকয. েয়েন, আকম রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাময়ে েেয়ত শুয়নকছ, বয 
েযকি বোন ত্রুকটপণূি েস্তুর ত্রুকট না জাকনয়ে কেকক্র েরয়ে, বস সেিো আল্লাহ তা‘আোর অসনু্তকষ্টয়ত কনমকিত োেয়ে এেং 
বফয়রশতাগণ তার প্রকত ো’নত এেং অকভশাপ কেয়েন।   

কতনকট উপায়ে উপাজিন ঘকৃণত 
হযরত রায়ফ’ ইেয়ন োেীজ রাকয. বেয়ে েকণিত, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম েয়েয়ছন, কুকুর কেকক্রর মেূয 
ঘকৃণত েস্তু, েযকভচায়রর কেকনমেও অকত জঘন্য, রি েযেসাও জঘন্য।   

ময়ের কেেয়ে েশজয়নর প্রকত ো’নত 
হযরত আনাস রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম মে সংকিষ্ট েশজয়নর প্রকত ো’নত েয়রয়ছন। ১. 
বয মে ততকর েয়র, ২. বয মে ততকরর ফরমায়েশ বেে, ৩. বয মে পান েয়র, ৪. বয মে েহন েয়র, ৫. যার প্রকত মে েহন 
েরা হে, ৬. বয মে পান েরাে, ৭. বয মে কেকক্র েয়র, ৮. বয বসটার মেূয বভাগ েয়র, ৯. বয মে বেয়ন, ১০. যার জন্য 
মে বেনা হে।   

েযেসার ময়ধয বক্রতার প্রকত সহানুভূকত োেয়ে মকুি োভ হে 
হযরত হুযাইফা রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম েয়েয়ছন, বতামায়ের পেূিেতিী উম্ময়তর এে 
েযকির োয়ছ মাোকুে মউত রূহ েেজ েরার জন্য উপকিত হয়েন। তায়ে কজজ্ঞাসা েরা হয়ো, তুকম কে বোয়না কেয়শে 
বনে আমে েয়রছ? বস েেয়ো, আমার ময়ন বনই। েো হয়ো, কচন্তা ের। বস েেয়ো, এমন বোন োজই ময়ন আয়স না 
এেকট োজ েযতীত বয, দুকনোর জীেয়ন আকম আমার বোেয়েরয়ে বক্রতার প্রকত সহানুভূকত বেোয়ত কনয়েিশ কেতাম। 
আমার বক্রতা ধনী হয়েও তায়ে সমে কেতাম। আর যকে বস গরীে হত, তায়ে আমার প্রাপয মাফ েয়র কেতাম। এই 
আময়ের েয়েৌেয়ত আল্লাহ তা‘আো ঐ েযকিয়ে বেয়হশত োন েয়রয়ছন।   
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েসম েয়র মাে কেকক্র েরয়ে েরেত েয়ম যাে 
হযরত আে ূহুরাইরা রাকয. েয়েন, আকম রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাময়ে েেয়ত শুয়নকছ, কতকন েয়েয়ছন, 
অকধে েসম োওোে মায়ের োটকত োয়ে। তয়ে েরেত েূর হয়ে যাে।   

আমানতোর ও সৎ েযেসােীগণ নেী ও কসদ্দীেগয়ণর েেভুি 
হযরত আে ূসাঈে েেুরী রাকয. েয়েন, রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম েয়েয়ছন, সতযোেী, আমানতোর, 
কেশ্বাসী েযেসােী কেোময়তর কেন নেী, কসদ্দীে ও শহীেগয়ণর সায়ে োেয়েন। 
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