বায়তু মাল তহবীল (পব-১)
মাহাদ আকরম খাঁ

“১”
অেনক িদন আেগর কথা, মািসক মাহাদীেত “সমা ও সমাধান” নােম একিট ব কািশত হইয়ািছল। স সময় একদল
উিশিত মুছলমান -সমাজেক বুঝাইেত চািহয়ািছেলন য, এছলাম ধের কাযকািরতার যুগ অেনক আেগই শষ হইয়া
িগয়ােছ! কারণ বমান বািনক যুেগর গিতশীল মানব সমােজর সুেখ য সব নতুন নতুন পিরিিত আিসয়া উপিত হইয়ােছ,
এছলােমর ভাাের তাহার কান সমাধান নাই। কােজই তাহার িবিধ ববািল বমান যুেগই ভাবতই অচল হইয়া িগয়ােছ।
এছলাম ধের এই অচলতার মাণ িহসােব অ একটা িবষেয়র সে, তাহারা দ-সমারও অবতারণা কিরয়ািছেলন। বলা
আবক য, এইটাই িছল তাঁহােদর আমেণর সব চাইেত বড় উপকরণ। উপেরা বুরা এই সে য সব কথা বিলয়ািছেলন,
তাহার সারম এই য, এছলােমর কেঠার িনেশ অসাের েদর আদান দান করা, এমন িক তাহার সাী ও লখক হওয়া
সমই িনিষ। দ হীতা ও দ দাতা ভৃিত সকেলই এছলােমর িবধােন সমান অপরাধী। িক “মাা-মৗলবীেদর” এই সব
ধমক সেও অভাব মুছলমােনরা সকেলই দরকার মত দী ক িনেত বাধ হইেতেছ। অথচ এছলাম ইহােদর জ হাভীয়া
দাজখ ছাড়া আর িকছুরই ববা কিরেত পাের নাই।
এই অিভেযােগর য উর তখন িদেয়িছলাম, আজ একটু সিবাের তাহারই পুনেখ কিরব। আমরা
দখাইয়ািছলাম, এছলাম দেক হারাম করার ববা দওয়ার সে সে যুগপৎভােব  মুছলমানিদেগর রার
জ বায়তুল-মাল তহিবল িতােক মুছলমান জািতর জ ফরজ বা অপিরহায কব বিলয়া িনেশ িদয়ােছ।
তরাং য িটর কথা তাঁহারা বিলেতেছন, তাহার জ দায়ী মুছলমান সমাজ, এছলাম নেহ। এসব যুিবােদ
তাঁহারা কণপাত কিরেত চােহন নাই। তাঁহােদর স সব বেবর সংি তাৎপয এই য, রাজশির সাহায
বতীত বায়তুল-মাল তহবীল িতার আদশেক বােব পিরণত করা অসব। তরাং এছলােমর এ ববািট এ
যুেগ অচল। ভিবেতও ইহা অচল হইয় থািকেব, কারণ রাশিেক হগত করার কান সাবনাও ভারতীয়
মুছলমানিদেগর নাই।
স িদন অিতবািহত হইয়া িগয়ােছ এবং খাদার ফজেল, তাঁহােদর অেনেকর িবাচরণ সেও দেশর মুসলমান আজ একটা
িবরাট াধীন ও সাবেভৗম রাের এক অিধকারী। ধু ইহাই নেহ, আদশ ােবর অসরেণ বায়তুল-মাল তহিবেলন িতার
জ আজ সরকার তঃবৃভােব চা আর কিরয়া িদয়ােছন।আরও আনের িবষয় এই য, স চার বাব সূচনা আর
হইয়া িগয়ােছ সথম “সই” ঢাকা শহর হইেত! এই মাবারক িদেনর ভাত আিম িনজ জীবেন দিখয়া যাইেতিছ, এবং স
েচা সহায়তা করার জ আজ আবার এই ব রচনা কিরেত সমথ হইেতিছ, এই সৗভােগর জ সই ব-নায়াজ বা
নাওয়ােজর দরগােহ অেরর শাকরানা িনেবদন কিরেতিছ।
‘‘২’’
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একটা াথিমক কথা
জাকাত ও বায়তুল-মাল সে, এবং বতঃ এছলােমর েতক িনয়ম, নীিত ও আেদশ িনেষধ সে আেলাচনার বৃ হওয়ার
সময় আমািদগেক খুব ভাল কিরয়া রণ রািখেত হইেব য, িনয়ার ধ বিলয়া যই সব নীিত ও সংার চিলত আেছ,
এছলােমর সিহত তাহার মৗিলক েও আকাশ-পাতাল েভদ বমান। মন মিেক ঐসব বাজার চিলত সংার হইেত
সমপূণভােব মু কিরয়া িনেত না পািরেল, এছলােমর পূণ ও কৃত পেক বুিঝয়া নওয়া আমােদর পে সব হইেব না।
উদাহরণ িহসােব বিলেতিছ- একদল পিত ধশাের াক উৃত কিরয়া বিলেতেছন, আচার ও ববহার পালন কিরয়া চিলেলই
মােষর ধীয় কব সব শষ হইয়া গল। আর একদল পািরবািরক, সামািজক, রাজৈনিতক, বষিয়ক ও আধািক ভৃিত
বিলয়া মানব জীবনেক খ-িবখে িবভ কিরয়া তাহারই একটা িনভৃত ও িনেয়াজন কে ধেক একটু ান িদয়া রািখয়ােছন।
িক মানব জীবেনর এই িবভাগ বােটায়ারােক এছলাম এেকবােরই ীকার কের না। তাহার অথনীিত ধ, তাহার রাজনীিত ধ,
তাহার পিরবািরক জীবন ধ, তাহার িবষয়ক ধ, তাহার ববসা-বািনজ ধ এবং তাহার দাত জীবন ভৃিত সমই ধ।
মােষর জীবন সাধনােক সম ও সবাপকভােব হণ করা হয় এবং সসােল সই সাধনােক সফল কিরয়া তালার
াভািবক ও য়ংসূণ খাদায়ী িবধােনর নামই হইেতেছ এছলাম।
আবার এই াভািবকতার বািনক ধ অসাের এছলাম ধের উপলে উপাদান ও করণ-উপকরণিল সূণভােব পরেরর
সংেযাগ ও সংেযাগ সােপে- অথাৎ এেকর িট অের লতার এবং এেকর ুতা অে সমথতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।
বের সূচনায় য দ সের অবতারণা করা হইয়ােছ, উদাহরণ েল এেে তাহারই উেখ করা যাইেত পাের। আমােদর
আেলম সমাজ দীঘকাল হইেত চার কিরয়া আিসেতেছন য, মুসলমােনর পে দ দওয়া হারাম, দ নওয়াও হারাম, েদর
দিলল লখা হারাম এবং তাহার াী হওয়াও হারাম। উহার অপরাধী িহেসেব সকেল সমান। হজরত রছুেল কিরম [সা.] উহােদর
সকেলর উপর লানৎ কিরয়ােছন। এই সব উির সিত ও সততা সে িবমা সেহ থািকেত পাের না। িক  এই য,
আাহ ও তার রছুলেক অেরর অল হইেত মা করা সেও ব মুছলমান আজও িদ ক িনেত িবরত থািকেতেছ না,
আেলম সমােজর সমেবত চার তাহােদর অের ধিনার উেক কিরয়া িদেত পািরেতেছ না, উহার কারণ িক?
এইসব ের একমা উর এই য, দী ক হণ কিরেত মুছলমান িনতা অিনা সেও বাধ হইয়া যায়, সাধারণত
অভােবর তাড়নায়। জািতর  ও দশা অংেশর এই অভাব পূরণ করার জই জাকােতর অান। এই জই জাকাতেক
ফরজ করা হইয়ােছ, এই জই েদর আদান-দানকারী ভৃিতর ােয় জাকাত দােন িবরত মুছলমানেদর উপরও হজরত একই
সে লা’নত কিরয়ােছন, এই জই জাকাত আদায় ও িবতরেণর ববািদ কারআেন ও হাদীেস িবািরতভােব বুঝাইয়া দওয়া
হইয়ােছ এবং এই জই এছলােমর থম খিলফা হযরত আবু বকর জাকাত আদায় কিরেত অীকৃত আরবিদেগর িবে িজহাদ
ঘাষণা কিরেতও িঠত হন নাই। িক আমরা সই জাকাত সে উেপা কিরয়া েদর িনেশেক বলবৎ কিরেত চািহয়ািছ,
তাই আমােদর সম ওয়াজ-নিছহৎ এ পয দ সে এেকবাের অনথক হইয়া িগয়ােছ। ইহা একিট মা উদাহরেণর একটু মা
পিরচয়। এই পারিরক সহেযাগ-সােপতার মাণ এছলােমর সম িশার সকল ের েপ ভার হইয়া আেছ।
কারআেনর এক অংশেক িবাস কিরব এবং অ অংশেক অীকার কিরব- এ ইমান এিদর ইমান। এিদর ইমান িদয়া
এছলােমর িব িবজয়ী আদশেক বােব পািয়ত করার আা আমরা কিরয়ািছ এবং ধু এই জই িতেে পরািজত ও
িতহত হইয়ািছ।
মােটর উপর কথা এই য, এছলাম মানব-জীবনেক দিখয়ােছ সমভােব একটা organic whole েপ এবং তাহার সম
আেদশ-িনেশ ও নীিত-পিতিল পূণ িবকােশর ও যথাযত সাফেলর জই ভাবতই পরেরর উপর িনভরশীল।
“৩”
জাকাত, ফৎরা ও কারবানী
জাকাত শের আিভধািনক অথ- বিত করা, িনল করা, িব করা, কান ব হইেত তাহার সিহত িমিত অ বেক পৃথক
কিরয়া ফলা। মােষর িনজ ধন-সির উপর িনয়ই তাহার ষাল আনা অিধকার আেছ। িক য সির ায মােলক স
নেহ, য সি বতঃ অের াপ, স সির উপর তাহার কােনা ািধকার িতিত হইেত পাের না। এছলােমর 
িবধান অসাের সকেলর রণ রাখা উিচত য, িব চরাচেরর সকল কােরর সম সির কৃত ও একমা মােলক হইতােছন
আাহ। সই আাহর  িনেশ এই য, অবাপ মুছলমান য ধন-দওলৎ সয় কের, তাহা সমটাই তাহার িনজ নেহ,
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তাহােত আরও কতকিল “অংশীদার” আেছ। সই অংশীদারিদেগর াপাংেশর কৃত মােলক তাহারাই। জাকােতর িবধােন য
পর ধন মােষর িনেজর ধন হইেত পৃথক হইয়া যায়, ফেল তাহার ধনসদ িব হইয়া যায়। জাকােতর ারা বির ায়
জািতর ধনসদ বিত হইয়া যায়। এই সব কারেণ ধেনর উপর ািপত poor rate ক এছলােমর পিরভাষায় জাকাত নাম
দওয়া হইয়ােছ। জাকাত ও অা ফরজ ও নফল ছাদাকা সে িবািরত আেলাচনা কিরেত যাওয়া এেে অসব। কারণ
তাহােত এছলামী অথনীিতর অেনক সই উপিত হইয়া যায় এবং স জ একখানা ত পুক রচনা করার দরকার হইয়া
পেড়। তেব, বের িবিভ ের, পাঠকগণ জাকােতর উে ও আদশ সে াসিকভােব িকছুটা পিরচয় অবগত হইেত
পািরেবন।
ছাদাকা- ছক ধাতু হইেত স অিধকরণ কারক। ছক শের অথ- সত বা সততা। মুছলমান মুেখ এছলােমর সততা
ীকার কের, আাহ তাআলার ফরমাঁবারদারীর দাবী কের। এই সব উি ও দাবীর সততা বাবেে মািণত হয় য তাগ
ীকার ও অথ বেয়র ারা, এছলােমর পিরভাষায় সই সবিলেকই ছাদাকা বলা হয়। এই সব ছাদাকা ই ভােগ িবভঃ [১]
ফরজ ছাদাকা - যমন জাকাত ও রমজােনর ফৎরা ইতািদ। [২] নফল ছাদাকা- যমন সাধারণ দান-খয়রাত ইতািদ। ফরজ
ছাদাকা বা obligating charity হইেতেছ এছলােমর Legal Law বা িবিধব আইেনর অগত একিট State Institution বা
রাীয় িতান। কতাব ও েতর িবধান অসাের রাের প হইেত তাহার িবতরণ করার ববা কিরেত হইেব, জাকাত
দানকারী তাহােত কান কার হেপ কিরেত পািরেবন না। নফল ছাদাকার দান ও িবতরেণর কব সূণভােব দাতার
হােতই  রাখা হইয়ােছ। তেব এেেও দাতােক এছলােমর Moral Law বা নিতক িবধান ববািলর অসরণ কিরয়া
চিলেত হইেব। মুসলমােনর আিথক অবা কান পযােয় উপিত হইেল তাহার উপর জাকাত দওয়া ফরজ হইেব, শিরয়েত তাহার
একটা িনতম মান িনািরত হইয়া আেছ। এই িনতম মানেক এছলােমর পিরভাষায় “নছাব” বলা হয়। নছােবর মােলক বা
ছােহেব নছাব মুছলমানিদেগর উপর জাকাত দওয়া ফরজ।
“৪”
এছলােমর ধন-নীিত
বিগত ধন-সেদর মােলকানা ািধকারেক এছলাম ভােব ীকার কের। িনেজর পিরেমর, িতভার ও
িশার ফল ভাগ কিরবার অিধকার েতক মােষর আেছ, এই নীিতেকও ইসলাম অনািবল ভাষায় ীকার
কিরয়া থােক। িক এ সব সেও বমান যুেগর সামবাদ ও ধনতবােদর কানটােকই এছলাম সত বিলয়া
ীকার কের না। কারআেন মুছলমানেক ‘মধ জািত’ বিলয়া অিভিহত করা হইয়ােছ এবং আাহর দিশত
ছরাতুল মাািকম বা মধপেথর শাীয় নাম হইেতেছ এছলাম। অথনীিত সেও এছলাম এই মধপথেক
অবলন করারই িনেশ দান কের। তাই অবাপ লাকিদগেক বািধঁয়া-ধিরয়া টািনয়া-হঁচড়াইয়াও নীেচ
নামাইয়া আনা যমন এছলােমর অিভেত নেহ, িঠক সইপ দীন দিরিদগেক তাহােদর বমান অবার মেধ
আব হইয়া থাকার কান ববার সমথন এছলাম এেকবােরই কিরেত পাের না।
এছলােমর িনেশ এেে ধু একটা নিতমুলক নীিতকথায় পযবিসত হইয়া রেহ নাই। ঃ মানবতার মল ও মুি সে
এছলাম য িনেশ িদয়ােছ তাহা সিয় ও বাব। এছলাম িনজ অভুদেয়র থম যুগ হইেত ধের এই িনেশক হােত কলেম
কােজ পিরণত কিরয়া দখাইয়া আিসয়ােছ।
এই আদশেক বােব পািয়ত রাখার জ এছলাম য সব আইন-কান ও িবিধ-ববার বতন কিরয়ােছ, সিলেক ইভােগ
িবভ কিরয়া লওয়া যাইেত পাের। থমিট হইেতেছ ায়ী িতকােরর শাত আদশ, আর িতীয়িট হইেতেছ আ িতকােরর
সহজ, র ও াভািবক নীিত। মানব সমােজর ঃখ-দের ায়ী িতিবধােনর জ এছলাম য আদশেক সত বিলয়া াহণ
কিরয়ােছ, আজকালকার পিরভাষায় তাহােক ধেনর িনেীকরেণর আদশ বিলয়া উেখ করা যাইেত পাের। এছলােমর বিতত
রাজ-নীিত, ভূিমবন-নীিত, বািণজ নীিত ভৃিত সব িকছুই ধানতঃ এই আদেশর ারা অািণত। এেদেশর মুসলমােনর
সমাজ-জীবন এই আদেশর রণা হইেত বিত হইয়া আিসেতেছ অেনকিদন হইেত। িক তবু যাহা িকছু অবিশ িছল [একটা
বতীত] াইভ, ওয়ােভল, মাউটবাটন ও র্যাটিেকর সেগাীয়রা তাহার সমিলেক অচল কিরয়া রািখয়ািছেলন দীঘ ইশত
বৎসর ধিরয়া। সই একটা হইেত ফারাএজ বা মুছলমােনর দায়ভাগ আইন।
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াপািজত হউক, উরািধকার সূে া হউক, য কান কােরর ও য কান মুেলর ু-বৃহৎ য কান িবষয়-সি বা অথ
সদ মুছলমােনর মােলকানা অিধকাের আিসেব, মৃতুর সে সে তাহার িত রিতমাশা পয িবভ হইয়া যাইেব তাহার
ওয়ােরছিদেগর মেধ। এই ওয়ােরছিদেগর তািলকা এমন বাপক য, ামী-ী, িপতা মাতা, পু-কা, ভাই-ভী, নানা-নানী ও
দাদা-দাদী ভৃিত ও ছাড়া বমােয় ও বিপেয় াতা-ভীরাও অেনক সময় মৃত বির উরাধীকারী হইয়া বেসন। আমােদর
কজীবেনর থম িদেক আধুিনক মুছলমানিদেগর মেধ আনাদ িনয়ািছ-‘এই সনািশ উরািধকার ববার কােলাপেযাগী
সংার করা না হইেল গাটা মুছলমান জািতটাই অিদেনর মেধ ফকীর-িমছিকেনর একটা অিভশ সমােজ পিরণত হইয়া
যাইেব। ‘িক এই আশা বতঃ সূণ অমূলক। আর সকলেক বিত কিরয়া যাতদােরর বটা তালুকদার হইেবন, তালুকদােরর
পু জিমদার হইেবন- পাের লপিতর পু কািটপিত হইেবন, কািটপিতর পু েবর হইয়া কােনর খাজনা জমা কিরেবন,
আর তাহািদেগরই ভাই-াদার ও আীয়-জনগণ তাহােদর ুধা ী-পুষগেণর মুেখ িদনােও এক মুঠা অ িদেত পািরেব না।
সমােজর জনসাধারণ িদন িদন অিধকতর িনঃ হইয়া যাইেত থােক এই কানী অনাচােররই অিভশােপ। এছলামী ববার
কেয়কটা লপিত কািটপিতর সংখা কিময়া যাইেব, দশ হাজার িবশ হাজার িবঘা জিমর মােলকেদর অি হয়ত ই চার ফরার
মেধই লাপ পাইয়া যাইেব। িক একজেনর পিরবে একশত জন খাদার বাা মােষর মত আার মু আছমােনর তলায়
মাথা উঁচু কিরয়া দাঁড়াইেত পািরেব, িনেজর জীবন ধারােক উত কিরয়া িনেত পািরেব, িনেজর পু-পৗগেণর জ হয়েতা একটা
মল ভিবৎ রচনা কিরয়া রািখেত পাের।
এই িনেীকরেণর আদশ মুছলমােনর অিভনব আিবার নেহ, কাহােরা মতামেতর িতিনও ইহা নেহ। মা তর শত বৎসর
পূে আার কারআন অনািবল ভাষায় িবমানবেক এই জীবন-ভদ পিরাত কিরয়া িদয়ােছ।
মুছলমানরা িবনাযুে অমুছলমানিদেগর িনকট হইেত য সব ধন-সদ হগত কিরেব, তাহা রছুেলর মধবিতায় িপতৃহীন
অভাব ঃ পিথক ভৃিতর মেধ বটন কিরয়া দওয়ার িনেশ দােনর পর, ধন সদ নীিতর Ethics বা নিতক আদশ
সে বলা হইেতেছঃ
“যন এই সব ধন-সদ ঘুিরয়া িফিরয়া তামািদেগর মধকার ধিনক সমােজর মেধ সিত না হইয়া যায়” – হাশর, ৭ আয়ত।
ছুরা মায়ােরেজ বলা হইয়ােছ“আর তাহািদেগর [মুছলমানিদেগর] ধন-সদিলেত িনিদ ািধকার রিহয়ােছ-াথীেদর জ আর বিতিদেগর জ”- ২৪,
২৫ আয়ত। সূরা জািরয়ােতও এই মের একিট আয়ত আেছ। এই ইিট আয়ত তঃ জানা যাইেতেছ য, মুসলমােনর হােত য
সব ধন সিত হয়, তাহার সমটার ভাগদখল করার অিধকার তাহার নাই। সই সিত ধেনর একটা াথী ও বিতিদেগর াপ
এবং স অংশও আাহর আইন কতৃক িনািরত হইয়া আেছ। যমন সিত অেথর এবং বািণজােথ সংগৃহীত [stoke in trade]
মালপের বাজার দােমর বািষক শতকরা আড়াই টাকা অথবা ওশরী জিমেনর উৎপ ফসেলর [অবােভেদ] দশ ভােগর এক ভাগ
অথবা িবশ ভােগর এক ভাগ, গা-মিহষািদ পপােলর উপর বিত এবং জাকােতর িনিদ অংশ ইতািদ। ইহা দান নেহ, িভা
নেহ, দাতার কান অহ ইহােত নাই। াপক ইহা হণ কিরেবন িনেজর অিধকার বেল এবং দাতােক ইহা িদেত হইেব অল
খাদায়ী আইেনর  িনেশ অসাের। অংশ বা অপাত িনয়া ববাপক সভার ার মুছলমানেক হইেত হেব না। কারণ
তাহাও পূব হইেত আইনতঃ িনািরত হইয়া আেছ।
সূঃ সািহত মািসক “ণ”, মাওলানা আকরম খাঁ রণ, জুলাই-সের-২০০৫
িতীয় পবঃ বায়তু মাল তহবীল
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