শরী‘আতের দৃষ্টিতে মাষ্টিতেতেে মাতকেষ্ট িং ব্যব্সা
এম.এে.এম.েথা মাষ্টিতেতেে মাতকেষ্ট িং এর পষ্টরচয়:
ব্েেমাতে মাষ্টিতেতেে মাতকেষ্ট িং সম্পতকে কম-বব্ষ্টশ অতেতকই জাতে। েথাষ্টপ এ সম্পতকে জরুরী ষ্টকছু ব্যাখ্যা ষ্টেতে েুতে ধরা হতো।
“মাষ্টি” অথে ব্হু, োো। “বেতেে” অথে স্থর। “মাতকেষ্ট িং” অথে ক্রয়-ষ্টব্ক্রয়, ব্াজাতর ষ্টব্ক্রতয়র জেয পণ্য ছাড়া। একক শব্দগুষ্টে একষ্টিে করতে
অথে দাড়ায়, অতেক স্থর ষ্টব্ষ্টশি ষ্টব্পণ্ে। এই অথে বথতকই এই ব্যব্সার হাকীকে ব্ুতে আতস। বেমে:
[ক] অতেক স্থর ষ্টব্ষ্টশি ষ্টব্পণ্ে মাতে প্রথম ক্রয়-ষ্টব্ক্রতয়র পরই কারব্ার বশষ হয় ো; ব্রিং সামতে অতেক স্থতর এষ্ট চেমাে থাকতব্।
[খ্] এখ্াতে দুষ্ট পদব্ী একতি অষ্টজেে হয়। ১. বক্রো ২. পষ্টরতব্শক। দুষ্টেয়ার অেযােয কারব্াতর বকো বশষ হওয়ার পর একষ্ট পদব্ী অষ্টজেে
হয়, ো হে বক্রো, আর ষ্টজষ্টেস ও একষ্ট ই অষ্টজেে হয়, ো হে পণ্য ব্া ষ্টেধোষ্টরে বসব্া, ষ্টকন্তু এখ্াতে পদব্ী দুষ্ট ষ্টজষ্টেসও দুষ্ট । একষ্ট হতো
পণ্য, অপরষ্ট ষ্টিষ্টিষ্টব্উ রশীপ ব্া পষ্টরতব্শক হওয়ার বোগ্যো। বেমে:আপষ্টে ওতদর বথতক একষ্ট পাষ্টে ষ্টব্শুষ্টিকরণ্ বমষ্টশে ষ্টকেতেে। এই ক্রয়
দ্বারা আপষ্টে দুষ্ট ষ্টজষ্টেস অজেে করতেে। একষ্ট হতো বমষ্টশে, আতরকষ্ট হতো বকাম্পাষ্টে বথতক কষ্টমশে োতের বোগ্যো। অথোৎ আপষ্টে আতরা
বক্রো বজাগ্াড় কতর ষ্টদতে পারতে বকাম্পাষ্টে বথতক কষ্টমশে পাতব্ে। এতে ব্ুো বগ্ে, ষ্টব্ক্রয় া এক স্থতর বশষ হয় ো; ব্রিং আপোর মাধযতম
এব্িং আপোর পরব্েেী বোকতদর মাধযতম ো অতেক স্থতর ষ্টব্স্তৃে হয়। একষ্ট উদাহরণ্ ষ্টদতে ষ্টব্ষয়ষ্ট আতরা স্পি হতব্।
ধরুে: “গ্াছপাো ষ্টেষ্টমত ি” োমক একষ্ট বকাম্পাষ্টে পাাঁচ ব্ছর পর োেসহ মূেধে বেরে বদয়ার শতেে পাাঁচ হাজার াকার ষ্টব্ষ্টেমতয় ‘ক’
োমক ব্যষ্টিতক বক্রো পষ্টরতব্শক ব্াোে। এরপর ‘ক’ োমক বোকষ্ট উি শতেে ‘খ্’ ও ‘গ্’ োমক আতরা দুজেতক বক্রো- পষ্টরতব্শক ব্াোে।
অেঃপর ‘খ্’ ও ‘গ্’ প্রতেযতক েথা ক্রতম বকাম্পাষ্টেতে ‘ঘ’ ‘ঙ’ এব্িং ‘চ’ ‘ছ’ বক বেড়াে। এোতব্ প্রতেযক েেুে ব্যষ্টি দুজে কতর বক্রোপষ্টরতব্শক ব্াোতব্।
উপতরাি উদাহরতণ্ ‘ক’ োমক ব্যষ্টি বেমষ্টেোতব্ ‘খ্’ ও ‘গ্’ োমক ব্যষ্টিতক বজাগ্াড় করার জেয বকাম্পাষ্টে বথতক কষ্টমশে পাতব্ বেমষ্টেোতব্
ষ্টেে স্থতরর প্রতেযক ব্যষ্টি ঘ,ঙ,চ,ছ, সহ আতরা েেজে এই োইে দুষ্ট তে ষ্টেতচর ষ্টদতক বোগ্ হতব্ োতদর প্রতেযতকর অন্তেুেষ্টির জেয বকাম্পাষ্টে
োতক কষ্টমশে ষ্টদতব্। এোতব্ আপ বেতেে েথা উপতরর স্থতরর বক্রোগ্ণ্ িাউে বেতেে েথা ষ্টেে স্থতরর বক্রো- পষ্টরতব্শকতদর মাধযতম অথে
উপাজেে করতে থাকতব্।
এম.এে.এম বকাম্পাষ্টেগুতোর মূে বব্ষ্টশিয এক হতেও বকাম্পাষ্টে বেতদ এর ষ্টেয়মাব্েী ও কষ্টমশে ব্ণ্টতের পিষ্টে ও পষ্টরমাণ্ ষ্টেন্ন হতয় থাতক।
সাধারণ্ে এ পিষ্টের প্রায় সকে প্রষ্টেষ্ঠাতের ষ্টেয়ম হতো, িাে ও ব্াম উেয় পাতশর বে ো চেতে এ স্থতরর বকাে ব্যষ্টি কষ্টমশে পায় ো।
অথোৎ বকউ েষ্টদ শুধু একজেতক বক্রো পষ্টরতব্শক ব্াোয় োহতে বসও কষ্টমশে পাতব্ ো এব্িং োর উপতরর স্থতরর ব্যষ্টিগ্ণ্ও কষ্টমশে পাতব্
ো।
এম.এে.এম এর সিংষ্টিপ্ত পষ্টরষ্টচষ্টে উতেখ্ কারার পর এখ্ে দেীেসহ এর শরয়ী হুকুম ব্ণ্েো করা হতো:
এম.এে.এম এর শরয়ী হুকুম: মাষ্টিতেতেে মাতকেষ্ট িং ষ্টসতেম শরী‘আতের দৃষ্টিতে সম্পূণ্ে োজাষ্টয়ে ও হারাম। োজাষ্টয়ে হওয়ার কতয়কষ্ট
কারণ্ ষ্টেতে উতেখ্ করা হতো।
১. শরী‘আতের একষ্ট বমৌষ্টেক দৃষ্টিেষ্টি হতো, বব্চা-বকো হতব্ সরাসষ্টর । ষ্টব্ো প্রতয়াজতে মধযসত্ত্বতোগ্ী সৃষ্টি হতব্ ো। বক্রো ও ষ্টব্তক্রোর
মাতে অোষ্টচেোতব্ ষ্টব্ষ্টেন্ন স্থর ও মাধযম সৃষ্টি করা শরী‘আতের পছন্দ েয়। এজেযই ‘োোষ্টিতয় জাোব্’ ও ‘ব্াইয়ুে হাষ্টের ষ্টেে ব্াদীর’ উপর
ষ্টেতষধাজ্ঞা এতসতছ। (সহীহ মুসষ্টেম হা. েিং ৩৭৯২, ৩৭৯৭)
২. শরীআতে বক্রো েথা বোিার স্বাথে ষ্টব্তক্রো েথা ব্যব্সায়ীর স্বাতথের উপর প্রাধােয পায়। এ জেয শরীআে দাোেীতক অপছন্দ কতর। (সহীহ
মুসষ্টেম হা েিং ৩৭৯১) কারণ্, এর দ্বারা ষ্টব্তক্রো ও দাোে উপকৃে হতেও বোিা িষ্টেগ্রস্থ হয়।
শরী‘আতের এ দুষ্ট দৃষ্টিেষ্টিই এম.এে.এম এর সাতথ সািংঘষ্টষেক। প্রথম উসূেষ্ট ষ্টছে, বব্চাতকোয় অোষ্টচে মধযসত্ত্বতোগ্ী সৃষ্টি ো হওয়া।
অথচ এম.এে.এম এর মতধয এক পণ্য ব্া বসব্ার উপকারতোগ্ী হয় অতেক স্থতরর বোক। কারণ্, পষ্টরতব্শকতক বে কষ্টমশে বদওয়া হয় ো
মূেে বক্রোর অথে বথতকই বদওয়া হয়। এতে বক্রো চরমোতব্ িষ্টেগ্রস্থ হয়। কারণ্, বক্রো এই একই মাতের পণ্য সাধারণ্ ব্াজার বথতক
ষ্টকেতে অতেক কতম ষ্টকেতে পারতো। অথচ এম.এে.এম বকাম্পাষ্টে ষ্টেজ ষ্টিষ্টিষ্টব্উ রতদর কষ্টমশে বদওয়ার স্বাতথে ঐ একই মাতের পণ্য প্রায়
ষ্টদ্বগুণ্ মূতেয ষ্টব্ষ্টক্র করতছ। আর এতে বেতহেু বোিার স্বাথে িুণ্য হতে োই এই পিষ্টে শরীয়ে সমথেে কতর ো।
৩. আে কুরআতে আোহ ো‘আো ব্তেতছে ‘বোমরা ব্াষ্টেে পন্থায় অতেযর মাে বখ্ওো’ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হেরে আব্দুোহ ইব্তে
আব্বাস রাষ্টে. ব্তেে, ষ্টব্ষ্টেময়হীে উপাজেেই হতো ব্াষ্টেে পন্থার উপাজেে। ( আহকামুে কুরআে, জাস্সাস ২/১৭২) এম.এে.এম এর মতধয ব্াষ্টেে
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পন্থায় অতেযর মাে েিণ্ করাও পাওয়া োয়। কারণ্, এম.এে.এম কারব্াতর িাউে বেতেে বথতক আপ বেতেতে বে কষ্টমশে আতস ো
ষ্টব্ষ্টেময়হীে হাষ্টসে হয়। অেএব্, এই কষ্টমশে অতেযর সম্পদ ব্াষ্টেে পন্থায় আহরতণ্র অন্তেুেি।
৪. বেে-বদতের বিতি শরী‘আতের একষ্ট উসূে হতো চুষ্টির সময় পণ্য ব্া বসব্া সুষ্টেধোষ্টরে হতে হতব্। বেে এ ষ্টেতয় পরব্েেীতে েগ্ড়া-ষ্টব্ব্াদ
ো হয়। ষ্টকন্তু,এম.এে.এম এই উসূতেরও পষ্টরপন্থী। কারণ্, এম.এে.এম এর একজে বক্রো-পষ্টরতব্শক বকাম্পাষ্টেতক োর ষ্টেধোষ্টরে াকাগুষ্টে
ষ্টদতে দুষ্ট ষ্টজষ্টেতসর ষ্টব্ষ্টেমতয় ১. ষ্টেধোষ্টরে পণ্য ব্া বসব্া । ২. পষ্টরতব্শক ষ্টহতসতব্ কষ্টমশে প্রাষ্টপ্ত। আমরা বদখ্তে পাষ্টে বে ষ্টব্ষ্টেমতয়র প্রথমষ্ট
জাো থাকতেও ষ্টদ্বেীয়ষ্ট অজাো। কারণ্, বক্রো ষ্টেতজর িাতে-ব্াতম সদসয ব্াোতে পারতব্ ষ্টকো , পারতেও দুজে ব্াোতে পারতব্ ষ্টকো,
কষ্টমশে বস বকাে সময় বথতক বপতে শুরু করতব্, কে স্থর পেেন্ত চেতব্, এসব্ ষ্টকছুই অষ্টেধোষ্টরে, অজাো। োই এই উসূে অেুোয়ীও
এম.এে.এম শরীয়ে ষ্টব্তরাধী।
৫. বব্চা-বকোর মতধয আর একষ্ট শেে হতো বব্চা-বকো “গ্রারু েথা প্রোরণ্া মুি হতে হতব্। আে মাব্সূে এর োষযােুোয়ী “গ্রারু হতো,
এমে চুষ্টি োর পষ্টরণ্াম অজাো। (ষ্টকোব্ুে মাব্সূে ১২/১৯৪) এম.এে.এম এর মতধযও “গ্রারু এর উপষ্টস্থষ্টে রতয়তছ। পষ্টরতব্শক বকাম্পাষ্টের
সাতথ চুষ্টি অেুোয়ী ষ্টেজ িাউে বেতেে বথতক কষ্টমশে োে করতে থাকতব্। অথচ োর বিতি আতদৌ িাউে বেতেে সৃষ্টি হতব্ ষ্টকো, হতে ো
কেষ্টদে এব্িং কয়ষ্ট স্থর পেেন্ত চেতব্ ো সম্পূণ্ে অষ্টেষ্টিে। ো শরী‘আতের ষ্টেষ্টষি “আে গ্রারু এর ব্াস্তব্ দৃিান্ত।
৬. হাদীস শরীতে একই কারব্াতরর মতধয আতরকষ্ট কারব্ারতক শেে করতে ষ্টেতষধ করা হতয়তছ। (মুসোতদ আহমাদ ১/৩৯৮) অথচ এম.এে.এম
এর মতধয এক কারব্ারতক আতরক কারব্াতরর শেে করা পাওয়া োয়। ো এোতব্ বে, এম.এে.এম বকাম্পাষ্টেগুতোতে পণ্য ক্রতয়র শতেেই শুধু
পষ্টরতব্শক হওয়া োয়। অথোৎ বকাম্পাষ্টে বথতক পণ্য ক্রয় ছাড়া পষ্টরতব্শক হওয়ার বকাে সুতোগ্ বেই। োহতে বদখ্া োতে, এখ্াতে পণ্য ক্রয়তক
পষ্টরতব্শক হওয়ার জেয শেে করা হতয়তছ। ো হাদীতস ষ্টেতষধ করা হতয়তছ।
বকােও বকােও এম.এে.এম বকাম্পাষ্টে উপষ্টরউি শরয়ী সমসযা এড়াতোর জেয দুষ্ট পৃথক েরতম ব্যব্স্থা কতরতছ। একষ্ট পণ্য খ্ষ্টরতদর অিোর
েরম, অেযষ্ট পষ্টরতব্শক হওয়ার আতব্দে েরম। এোতব্ হয়তো োরা ব্ুোতে চাতে বে, এখ্াতে পৃথক দুষ্ট চুষ্টি হতে। অথচ এসব্
বকাম্পাষ্টের সাতথ জষ্টড়ে সব্াই জাতে বে, কােেতিতি একষ্ট চুষ্টির জেয অেযষ্ট এখ্তো জরুরী শেে। অথোৎ পণ্য ক্রয় ছাড়া (দুষ্ট েরম করা
সতত্ত্বও) পষ্টরতব্শক হওয়ার বকাে উপায় বেই। সুেরািং দুষ্ট েরম করার দ্বারা এক কারব্াতরর মতধয আতরকষ্ট কারব্ার শেে করার ষ্টেতষধাজ্ঞা
বথতক বব্র হওয়া োয়ষ্টে; ব্রিং ো আতগ্র অব্স্থাতেই ব্হাে আতছ।
৭. ষ্টব্ষ্টেময় ষ্টব্হীে শ্রম এব্িং শ্রমষ্টব্হীে ষ্টব্ষ্টেময় শরীয়তে ষ্টেষ্টষি। অথচ এম.এে.এম এর মতধয এই উেয় সমসযা ষ্টব্দযমাে। ষ্টব্ষ্টেময় ষ্টব্হীে শ্রম
এোতব্ পাওয়া োয় বে, এম.এে.এম বকাম্পাষ্টেগুতোর ষ্টেয়ম হতো একজে পষ্টরতব্শক েেিণ্ পেেন্ত ষ্টেতজর িাতে-ব্াতম দুজে সদসয ব্াোতে
ো পারতব্ েেিণ্ পেেন্ত বস কষ্টমশে পাতব্ ো। অথচ এমষ্ট হওয়া খ্ুব্ স্বাোষ্টব্ক বে, এই পষ্টরতব্শক প্রাণ্ান্ত বচিা করার পরও িাতে-ব্াতম
দুজে বক্রো বজাগ্াড় করতে পাতরষ্টে ষ্টকিংব্া পারতেও ষ্টেধোষ্টরে পতয়তের বক্রো আেতে পাতরষ্টে। অথব্া একজে বজাগ্াড় করতে বপতরতছ
আতরকজে বজাগ্াড় করতে পাতরষ্টে। এসব্ বিতি এই পষ্টরতব্শক শ্রম বদয়া সতত্ত্বও বকাম্পাষ্টে বথতক এক পয়সাও কষ্টমশে পাতব্ ো। আর এই
ষ্টব্ষ্টেময় ষ্টব্হীে শ্রমতকই শরীয়ে ষ্টেতষধ কতরতছ।
ব্েেমাতে ষ্টকছু ষ্টকছু বকাম্পাষ্টে একজে বক্রো বজাগ্াড় করতে পারতেও কষ্টমশে ষ্টদতে । ষ্টকন্তু এোতব্ও ষ্টব্ষ্টেময় ষ্টব্হীে শ্রম এর ষ্টেতষধাজ্ঞা বথতক
বব্র হওয়া সম্ভব্ েয়। বকেো বকউ বচিা করতো, ষ্টকন্তু কাউতক বক্রো ব্াোতে পারতো ো েখ্ে বো বকাম্পাষ্টে োতক শ্রতমর ষ্টব্ষ্টেময়স্বরূপ ষ্টকছু
ষ্টদতে ো।
আর শ্রমহীে ষ্টব্ষ্টেময় এোতব্ পাওয়া োয় বে, বকাে ব্যষ্টি ষ্টেধোষ্টরে পষ্টরমাণ্ পণ্য খ্ষ্টরদাতন্ত পষ্টরতব্শক হওয়ার পর েষ্টদ বস দুজে বক্রো
বকাম্পাষ্টের জেয ষ্টেতয় আতস এব্িং োরা প্রতেযতক আতরা দুজে কতর চারজেতক এব্িং এ চারজে দুজে কতর আতরা আ জেতক বকাম্পাষ্টের সাতথ
েুি কতর, েতব্ প্রথম ব্যষ্টি ২য় বেতেতের দু’ ব্যষ্টি ষ্টেতজর িাউে বেতেতে আ ব্যষ্টি বক্রো-পষ্টরতব্শক হওয়ার সুব্াতদ বকাম্পাষ্টে বথতক
কষ্টমশে বপতয় থাতক। অথচ এ আ জতের কাউতকই প্রথম ব্যষ্টি ও ষ্টদ্বেীয় স্থতরর দুজে বকাম্পাষ্টের সাতথ েুি কতরষ্টে ; ব্রিং এরা বকাম্পাষ্টের
সাতথ েুি হতয়তছ সরাসষ্টর োতদর উপতরর ব্যষ্টিতদর বরোতরতে। ো সতত্ত্বও উপতরর বেতেতের ব্যষ্টিরা োতদর অন্তেুেষ্টির কারতণ্ ষ্টেতজর
বকাে শ্রম ছাড়াই পাষ্টরশ্রষ্টমক পাতে। আর এ াই শরী‘আতের ষ্টেষ্টষি “শ্রমষ্টব্হীে ষ্টব্ষ্টেমতয়”র ব্াস্তব্ দৃিান্ত।
শরী‘আতের দৃষ্টিতে এম.এে.এম ষ্টেষ্টষি হওয়ার কতয়কষ্ট কারণ্ উতেখ্ করা হতো। এ কারণ্গুতো ছাড়া আতরা এমে ষ্টকছু সমসযা রতয়তছ
বেসব্ সমসযার কারতণ্ও এম.এে.এম অবব্ধ প্রমাষ্টণ্ে হয়। সিংষ্টিপ্ত এ পষ্টরসতর বসসব্ ষ্টব্ষয় ষ্টেতয় আতোচো সম্ভব্ েয়।
আজকাে আতেম োমধারী ষ্টকছু বোক এম.এে.এম এর পতথ ব্ই ও ষ্টেেতে ষ্টব্েরণ্ করতছ। এই স্বাথোতেষী মহতের ব্ই পতড় বধাাঁকা খ্াতব্ে
ো। োরা োতদর ব্ই এর মতধয বেসব্ অব্ান্তর প্রমাণ্ বপশ কতরতছ োর উত্তর বেব্রুয়ারী ২০১২ এর আে কাউসাতর বদতখ্ ষ্টেতব্ে।
ষ্টব্.দ্র. এই বেখ্ায় বব্োকুে মাদাষ্টরষ্টসে আরাষ্টব্য়ার মুেেী বব্াতিের োেওয়া ও “মাষ্টসক আে কাউসারু বথতক সাহােয বেয়া হতয়তছ।
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