বায়তু মাল তহবীল (পব-২)
মাহাদ আকরম খাঁ

থম পবঃ বায়তু মাল তহবীল
“৫” জাকাত কাহােদর াপ?
সূরা তাওবার ৬০ আয়েত বিণত হইয়ােছ- অবাদ- “িনয় ছাদাকািল াপ হইেতেছ কবল অভাবিদেগর এবং িনঃিদেগর
এবং ছাদাকা সীয় কচারীিদেগর এবং দয় িবেনাদন করা হইয়ােছ যাহােদর এবং গান খালাসীর কােয এবং ঋণিদেগর
জ এবং আাহর রােহ এবং [ঃ] পিথকিদেগর জে। আাহর জুর হইেত িনািরত ফরজ [ordinance] িহসােব। আর
আাহ হইেতেছন ানময় াময়।”
আয়তিট য জাকাত ভৃিতর ফরজ ছাদাকা সে বিণত হইয়ােছ, উহার শষ বণনা হইেতই তাহা ভােব জানা যাইেতেছ।
আয়ােত আট ণীর লাকেক জাকাত পাওয়ার নায অিধকারী বিলয়া উেখ করা হইয়ােছ। যথাঃ১. ফাকারা- ফকীর শের ব বচন। ফর শ হইেত উৎপ। ফর শের ধাতুগত অথ, মদেডর হাড় ভািয়া যাওয়া।
ফকীর বিলেত এেকবাের িনঃ বিেক বুঝায় না। িনঃ না হইেলও নানা কার িতল অবার আঘােত আঘােত স দাণ
অভাব হইয়া পিড়য়ােছ। অ, খ ভৃিত িবকলা বিগণও এই ণীর অগত।
২. মাছাকীন- এক বচেন িমছকীন। ধাতুগত অথ অচল, িবর ভৃিত। িমছকীন বিলেত এেকবাের িনঃ বিিদগেক বুঝাইয়া
থােক।
৩. আেমলীন- এক বচেন আেমল। আেমল অেথ কচারী। জাকােতর কােজ অথাৎ তাহার সংহ ও বটেনর অথবা িহসাবপ
রাখার জ যসব কচারী িনযু হইেব, বায়তুলমাল তহিবেলর এক অংশ হইেত তাহােদর establishment খরচা দান
কিরেত হইেব, যাহােত িনয়ম ও শৃলার সিহত এই িবভােগর কাজ পিরচািলত হইেত থােক।
৪. যাহােদর অর সেতর িত অরাগী, িক এছলাম ধ বা মুছলমান জািতর কান কার খদমত কিরেত পাের না- তাহােদর
সাহােযর জ বায়তুল মােলর এক অংশ িনািরত হইয়া আেছ। এছলাম হেণর ফেল যাহািদগেক িনেজেদর িবষয়-িব হইেত
বিত হইেত হইয়ােছ, আবক হইেল তাহািদগেকও এই অংশ হইেত সাহায করা যাইেত পাের।
৫. িফর-রকাব- ইহার অথ “দাস মুির কায।” ীতদােসর মােলকিদগেক অথ িদয়া তাহার িবিনমেয় তাহািদগেক আজাদ
করাইয়া দওয়ার জ এই অংশ িনািরত। দাস থার িববাপী অিভশােপর িবে দীঘ সােড় তরশত বৎসর পূে এছলাম
য সিয় অিভযান উপিত কিরয়ািছল, কারআেনর এই িবধানিট তাহারই একটা অংশ।
৬. গােরমীন- গােরম শের ব বচন। ইহার অথ ঋণ বিগণ। সমােজর ঋণ বিিদগেক ঋণ মু কিরয়া দওয়ার জ
বায়তুল মাল তহিবেলর এক অংশ বয় করা আবক। বলা আবক, ঋণেক এই সাহায ঋণ িহসােব দওয়া হয় না। ফেল
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এই টাকা তাহােক পিরেশাধ কিরেত হয় না। সমাজ হইেত ঋণ ও অা কােরর সব দ ও সম অভােবর মূল উৎপাটন
কিরয়া দওয়াই এছলােমর আদশ। সই জ বায়তুল মাল তহিবেলর কান সাহাযই াপকেক পিরেশাধ কিরেত হয় না।
৭. িফ ছািবিলাহ- শািক অথ “আাহর রােহ” কারআেনর পিরভাষায় ইহার অথ হইেতেছ জহাদ। জহােদর জ ত হওয়া
মেতর কাজ সেহ নাই। িক মেতর পে সব সমেয় ও সকল ে সবাপকভােব ইহার ববা করা সব হয় না।
এইজ সবসমেয় ও সকল অেলর মুছলমানিদেগর জহােদর িশা দওয়া এবং শমেনর মাকােবলার জ জািতেক
সমভােব ত কিরয়া রাখা সামািজকভােব মুছলমােনর কব। তাই বায়তুল মাল তহিবেলর একটা অংশ এই সামািজক
কেবর জ বয় করার আেলাচ িনেশ।
৮. এবছ-ছািবল- শািক অথ পেথর সান। পািরভািষক অথ পিথক বা মুছািফর। বলা বাল, ঃ মুছােফরিদেগর উেশই
এই িনেশ দওয়া হইয়ােছ। কান লােকর পে অ ছফর করা িনতা আবক, অথচ অথাভােব যাইেত পািরেতেছ না, এই
ণীর লাকও এই পযােয়র অভূ।
আেলাচ িবষয় সে অ সের অবতারণা করার পূেব ইিট জরী িবষেয়র িত পাঠকগেণর দৃি আকষণ কিরেত চাই।
ইহার মেধ থমিট হইেতেছ আয়েতর বণনাভী সে। পাঠক দিখেতেছন, আট ণীর াপক সে আয়েতর স একভাষা
ববহার করা হয় নাই। পম ও সম ণীর উেখ পূে “ফী” ববহার করা হইয়ােছ। পাের অবিশ ছয় ণীর উেখ করা
হইয়ােছ, “লােমর” অগত কিরয়া। এমাম রাজী বিলেতেছন, ইহা লােম তামলীক- অথাৎ এই ছয় ণীর াপকরা, া অেথর
মােলক হইয়া যাইেবন, তরাং িনেজেদর ইা অসাের সূণ াধীনভােব তাহা ভাগ-দখর কিরেত পািরেব। িক পম ও সম
ণীেত িনেশ দওয়া হইয়ােছ ইিট কােজ সাহায করার এবং এই জই তাহার পূেব “ফী” ববহার হইয়ােছ। তরাং এই
ইিট কােজর জ ইিট িতান [institution] তভােব গিঠত হওয়া আবক। দাস মুির কব এখন আর বাকী নাই।
তরাং জহােদর জ কান কােরর একটা িতান িবদমান থাকার দরকার হইেব। মুিছলমানিদগেক জহােদর জ ত
করার এই দািয় যিদ সরকার হণ কেরন, তাহা হইেল এই অংেশর টাকাও তাঁহােদর তহিবেলই জমা হইেব। আর যিদ এসে
তাহােদর চুলা বাধ হয়, তাহা হইেল national institution গঠন কিরয়া জািতেক তাহার মধবিতায় এই কব স
কিরেত হইেব।
িতীয় সে একটা আভাস পূেও িদয়ািছ। পাঠক দিখেতেছন ঃ ও অভাবেক সাহায কিরয়া এছলাম
তাহার পিরবে কান িবিনময় চািহেতেছন না। “pay according to work” এছলােমর নীিত নেহ বরং “pay
according to need”ই হইেতেছ তাহার আদশ। মাষেক ধু অভাবমু কিরয়া ছািড়য়া দওয়াও বায়তুল মােলর
উে নেহ; বরং অভাবমু কিরয়া দওয়ার পর তাহার জ জীবনযাার একটা সলও এছলাম কিরয়া িদেত
চায়।
আয়েত আট ণীর াপেকর উেখ আেছ। ইহার অথ এই য, বায়তুল মাল তহিবেলর বয় এই আট ণীর মেধ সীমাব
কিরয়া রািখেত হইেব- তাহার বািহেরর কাহােকও দওয়া হইেব না। িক সমােজর মেলর আবক হইেল অেপাকৃত
অসংখক ণীর মেধই তহিবেলর সম টাকা বয় করা যাইেত পািরেব। যমন ঋণ িহসােব একশত টাকা িদয়া একজেনর
ঋণ পিরেশাধ কিরয়া দওয়া হইল, িক দরকার হইেল অভাব ও িনঃ িহসােব আরও ইশত টাকা তাহােক দওয়া যাইেত
পাের। আর কৃত কথা এই য কারআেনর বিণত আট ণী মূলতঃ একই ণী এবং তাহা হইেতেছ িনঃ ও অভাব জিরত
মােষর ণী। এই ণীেক অভােবর দায় হইেত মু কিরয়া আবার সমাজ জীবেন আনের ও গৗরেবর আসেন িতিত
কিরয়া দওয়াই হইেতেছ এছলােমর সধান আদশ এবং বায়তুল মাল তহিবল িতা হইেতেছ সই আদশ সাধনার বাব
িদেকর একটা মা জীব উদাহরণ।
‘’৬’’
জাকাত সংেহর ববা
এছলােমর মেতর মূল মােলক হইেতেছন আাহ। তাঁহার রাজের অংশী বা শরীক আর কহই নাই। এই মত পিরচালনা
করার দািয় অিপত হইয়ােছ উেত মাহাদীর বা তাহার মেনানীত িতিনিধগেণর উপর। এই িতিনিধরাই জমােতর ছরদার ও
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অিধনায়কিদগেক মেনানীত কিরেবন। এই ছরদার ও অিধকায়গণই অবােভেদ আমীর, এমাম বা Head of the state ভৃিতেক
িনািচত কিরেবন। মাছেলম জািতর সম ধীয়, রাীয় ও সামািজক ববা পিরচািলত হইেব এই জামাআেতর ও তাহার
ছরদারগেণর িনেশ অসাের। ইহাই কারআেনর  ও অপিরহায িনেশ।
এই সাধারণ ও বাপক িনেশ অসাের, জাকাত আদায় করার ও াপকিদেগর মেধ তাহা বটন কিরয়া দওয়ার সম কব ও
দািয় িনঃসেহভােব  হইয়া আেছ এছলামী মেতর উপর তঃিসভােব। ঃেখর িবষয়, এ সেও কােনা কােনা
অল হইেত িজাসা উঠান হইয়ােছ সেেহর ের। কারণ, এছলামী মেতর অি দশ হইেত ব পূে িবলু হইয়া
পিড়য়ািছল, তাহার ফেল অেনেক এযাবত জাকাত দওয়ার দরকারই মেন কেরন নাই। যাঁহারা িদয়ােছন, তাঁহােদর একদল আবার
িহসাব-িকতােবর ধার না ধািরয়া িনেজর খয়াল-খুশীমত বল-মাা িকছু টাকা বািহর কিরয়া সত বা অসতভােব িবতরণ
কিরয়া িদয়ােছন। ব ে ফরজ জাকাত িনুরভােব িবতািড়ত হইয়ােছ নফল ছাদাকা-খয়রােতর মেতা কিরয়া। অেনক সময়
আবার জাকাত বটেনর সমােরােহর মধ িদয়া, একটা চাপা অহােরর ভাবও আমােদর মেনর কােণ সজাগ হইয়া উিঠয়ােছ।
দীঘ িদেনর এইসব অসত অভােসর ফেলই য আজ মুছলমান সমােজর কােনা কােনা ের এই ণীর একটা িজাসা জািগয়া
উিঠয়ােছ, তাহা দৃঢ়তার সিহত বলা যাইেত পাের। অথচ, ছুরা তাওবার য আয়তিটেক জাকাত সে আার চরম িনেশ বিলয়া
সমেবতভােব হণ করা হইেতেছ, তাহােতও ইহার  ও অকাট মাণ িবদমান আেছ। এই আয়েত বলা হইয়ােছ- “িনয়
ছাদাকািল পাওয়ার অিধকারী হইেতেছ ফকীরগণ, িমছকীনগণ ও ছাদাকা সে িনেয়ািজত কচারীগণ”- ইতািদ। জাকােতর
মাল য আট ণীর লাকিদেগর মেধ বয় করার আেদশ আয়ােত দওয়া হইয়ােছ, জাকাত সংহ করার কােজ িনযু
কচারীরাও তাহার মধকার অতম। তরাং িনেজর জাকাত িনেজর হােত রািখয়া নওয়ার বা িনেজর ইা অসাের যত
বয় কিরয়া ফরার অিধকার কােনা মুছলমােনরই নাই। উপেরর বিণত আয়েতর িকছু পের ঐ ছুরা তাওবার ১০৩ আয়েত
আাহতাআলা তাঁহার রছুল হজরত মাহাদ মাফােক িনেশ িদেতেছন“তুিম তাহােদর ধন-সেদর মেধ হইেত িকছু অংশ ছাদাকা িহসােব হণ কর- যাহা ারা তুিম তাহািদগেক িব ও িনল
কিরয়া িনেব, আর [জাকাত হেণর পর] তাহািদেগর িত তুিম আশীবাদ কিরেব, িনয় তামার আশীবাদ হইেতেছ তাহােদর
পে শািকর, এবং আাহ হইেতেছন সোতা, সাতা।”
আয়েত হজরত রছুেল কিরমেক মুছলমানেদর িনকট হইেত জাকাত আদায় কিরয়া লওয়ার ম দওয়া হইয়ােছ, তাহািদগেক
িনজ িনজ ইামেত জাকােতর মালিল নফল ছাদাকা খয়রােতর মত বিগতভােব বয় কিরবার অমিত দওয়ার িনেশ এই
আয়ােত হজরত রছুেল কিরমেক দওয়া হয় নাই।
হানাফী মাজহােবর িবখাত এমাম ও মাজতােহদ আবুবাকর রাজী [জাাছ] আহকামুল কারআন পুেক এই আয়েতর তফছীের
িলেখেতেছনঃ “তাহােদর ধন-সেদর মধ হইেত এক অংশ জাকাত িহসােব হণ কর” আার এই িনেশ হইেত িতপ
হইেতেছ য, জাকাত আদায় করার অিধকার এমােমর হােত  হইয়ােছ। তরাং য বির উপর জাকাত দওয়া ওয়ােজব, স
যিদ িনেজই তাহা িমছকীনিদেগর মেধ বটন কিরয়া দয়, তাহােত স জাকাত উল দওয়ার দািয় হইেত রহাই পাইেব না,
কারণ জাকাত আদায় করার বাপাের এমােমর য অিধকার, তাহা বলবৎ আেছ। তরাং তাহা রিহত কিরয়া দওয়ার কানই উপায়
নাই। [৩-১৫৫]। এই আয়েত ছাদাকা বিলেত য ফরজ জাকাতেকই বুঝাইেতেছ, এই পুেকর অ [৩-১৪৮] তাহাও
অকাটেপ সমাণ কিরয়ােছন। বলা বাল, ইহাই একমা যুিযু অিভমত।
পাঠক দিখয়ােছন, ছাহাবী মাআজ এবেন জাবলেক আেমল বানাইয়া এমেন পাঠাইবার সময় হজরত রছুেল কিরম জাকাত সে
তাহােক বিলয়া িদেতেছন, অতঃপর তাহািদগেক ফরজ জাকাত সে বিলয়া িদেব য, “উহা হণ করা হইেব তাহািদেগর
অবাপ লাকেদর িনকট হইেত, তৎপের তাহা িফরাইয়া দওয়া হইেব তাহােদর মধকার অভাব লাকিদগেক।” হযরত
রছুেল কিরেমর সময় সেতাভােব এই নীিতর উপর আমল হইয়ািছল।
হজরত রছুেল কিরেমর এেকােলর পর, এছলােমর থম খিলফা আবুবাকর িছিক একিট িবোহী আরব গাের িবে যু
ঘাষণা কিরয়ািছেলন। এই গািল জাকাত িদেত অীকার কিরয়ািছল, সাধারণতঃ এইপ কথাই আমরা বিরয়া ও িবাস
কিরয়া থািক। িক িনেজর সামা শি অসাের আিম যতটু আেলাচনা কিরেত সমথ হইয়ািছ, তাহােত আমার িবাস এই
দাঁড়াইয়ােছ য, আেলাচ িবোহীরা জাকাতেক আার ফরজ বিলয়া মা কিরেত অীকার কের নাই। জাকাত দওয়ােতও
তাহােদর আপি িছল না। মুছলমােনর ছেবেশ একদল মানােফক িচরকালই আমােদর সমােজ লুকাইয়া আেছ। হজর রছুেল
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কিরেমর এেকােলর েযাগ িনয়া তাহারা জনসাধারণেক কের িবে উানী িদেত আর কিরল। জাকাত দওয়ার সময়
আিসেল তাহারা জনসাধারণেক বিলেত আর কিরল য হজরত রছুেল কিরম যতিদন ছালামত িছেলন, ততিদেনর কথাই িছল
অ। িক এখন আমরা সব িবষয় আেগর মত মদীনার কেক ীকার কিরয়া চিলব, ইহার কারণ িকছুই নাই। আমােদর
অেলর জাকাত আমরা িনেজরাই সংহ কিরব, িনেজরাই তাহা সয় কিরয়া রািখব এবং িনেজরাই তাহা যথাসমেয় যথােযাগ
বিগেণর মেধ বটন কিরয়া িদব। মদীনার ক হইেতও তা অবেশেষ ইহাই করা হইেব। তেব আর এত হাামা ও অপবয়
করার দরকার িক? সরল িবাসী মুছলমান জনসাধারণ ইহার মেধ দােষর কথা িকছুই দিখেত পায় নাই। মুছলমানেদর জাতীয়
মদের উপর আঘাত হানাই য  দেলর উে, তাহার অিধকাংশ তাহাই বুিঝেত পাের নাই। কৃতপে, জাকােতর মাল
স অেল সংগৃহীত হইয়া িগয়ািছল এবং তাহা মদীনার কীয় অিফেস জমা দওয়ারও আেয়াজন হইেতিছল। িঠক এই সময়
তাহােদর উপেরর ের এই চারণা আর হইয়া যায়। অবেশেষ তাহােদর ছরদার মােলক এবেন নায়ায়রা সখানকার সম
জাকাত ানীয় লাকিদেগর মেধ বটন কিরয়া দয়।
পাঠক দিখেতেছন, আেলাচ গাের লাকিল সকেলই মুছলমান িছল, জাকাত িদেতও তাহােদর আপি িছল না। িক
কতাবুাহ ও ছুােত রছুলুার য িনয়ম, নীিত ও আদশিল হইেতেছ সকােরর এছলামী মেতর ধানতম অবলনপ,
আেলাচ আরবেগািল সই জামাআতী নজােমর িবেই িবোহ উপিত কিরয়ািছল, বিেক জািতর উপের তুিরয়া ধরার
চা কিরয়ািছল, এবং ইহারই উপম িহসােব মেতর হােত জাকাত সমপণ কিরেত অীকার কিরয়ািছল। এই জই হজরত
আবুবাকর তাহােদর িবে জহাদ ঘাষণা করা আবক মেন কিরয়ািছেলন। এবং এই জই ছাহাবারা সকেল সমেবতভােব
তাঁহার এই িসাের সমথন কিরয়ািছেলন। জাকাত য মুছলমান কওেমর একটা অতাবকীয় িতান [National
Institution], এবং এছলামী মতই য তাহা আদায় ও বটন করার একমা অিধকারী, হজরত আবুবাকেরর িসাের ও
ছাহাবাগেণর এজমা’র এই নজীেরও তাহার মাণ পাওয়া যাইেতেছ।
হািদেছর কতাবিলর জাকাত সংা িবিভ অধায় মেনােযােগর সিহত পাঠ কিরেল সকেলই দিখেত পাইেবন য, হজরত
রছুেল কিরম, ব ছাহাবীেক জাকাত সংেহর জ িনযু কিরয়ািছেলন। জাকাত সংহকারী কচারীিদেগর কবিলও িতিন
িনধারণ কিরয়া িদয়ােছন। পাঠকগণ অবগত আেছন য, আমরা জািত িহসােব আদশ াবেক সমেবতভােব হণ কিরয়ািছ,
িনেজেদর জীবনেক আাহর িকতাব ও রছুেলর ছুাৎ অসাের সংগিঠত কিরয়া নওয়ার মহান উেে। আমরা উপের সই
কতাব ও ছুাহ হইেত িতপ কিরয়ািছ য, জাকাত সংহ করার এবং যথােযাগ পাে জাকােতর মালেক বটন কিরয়া দওয়ার
অিধকার, দািয় ও কব এছলামী মেতর উপর িনবুঢ়ভােব  হইয়া আেছ। পাের কান মুছলমােনর পে িনেজর
জাকাতেক বিগতভােব বটন করার অিধকার বা অমিত কতাব ও ছুার ািপ দওয়া হয় নাই। এ জ খালাফােয়
রােশদীেনর শাসন-ইিতহােস, এই িনয়ম ও নীিতর কান বিতম দিখেত পাওয়া যায় না।
জাকােতর াপকগণেক কারআেন আট ণীেত িবভ করা হইয়ােছ, ইহা আমরা পূেই দিখয়ািছ। এই ণীিবভােগর সার
কথা হইেতেছ িতনটাঃ
১. অভােবর মূল কারণিলেক দূর কিরয়া িদয়া সমােজর ঃ বিগণেক অভােবর াস হইেত মু কিরয়া দওয়া। ফকীর,
িমছকীন, করজদার, িবপ মাছােফর, ীতদাস ভৃিত সমই এই পযায়ভু।
২. িফ-ছািবিলাহ বা জহাদ। কারআেন িফ-ছািবিলাহ [খাদার রােহ] পদিট একমা জহােদর অেথই ববত হইয়ােছ, অ
কান অেথ ববত হয় নাই। যতদূর মেন পেড়, এমাম রাজীও এই অিভমত কাশ কিরয়ােছন। জাকােতর আেলাচ আয়ত সে
হানাফী মজহােবর ফকােহর কতাবিলেতও এই মেতর সমথন করা হইয়ােছ। মাওলানা বাহলওলুম আয়ােতর িফ-ছািবিলাহ
পদ সে িলিখেতেছন- “ছািবিলাহ’- পদিট যিদও সাধারণভােব সম সৎকেকই বুঝাইয়া থােক, িক আয়েত উহা একটা
িবেশষ ণীর সৎকেকই বুঝাইেতেছ এবং এসে ‘এজমা’ হইয়া িগয়ােছ। [আরকােন আরবাআ,- ৪৭]।
৩. জাকাত িবভােগর কচারীিদেগর বতন ও তাহার সরামী খরচ। তহিবেলর মাট আেয়র এক অমাংশ পয এই বাবেদ বয়
করা যাইেত পািরেব। এই ণী ায়ী ও বাপক িতান একজন ােসবক বা অনারারী ককারেকর হােত সমপণ কিরয়া
িনি থাকার নীিতেক কারআেন সমথন দওয়া হয় নাই। এই নীিতেক উেপা কিরয়া চলার ফেল আমােদর জাতীয়
িতানিলেত অেনক সময় য িশিথলতা, িবশৃলা ও অনাচােরর াভাব ঘিটয়া থােক, ভুেভাগীরা তাহা িবেশষভােব অবগত
আেছন।
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য অল হইেত জাকাত সংহ করা হইেব, তাহা সই অেলর হকদার বা ায াপকিদেগর মেধই বটন কিরয়া দওয়া
হইেব- ইহাই সাধারণ িনয়ম। িক িমােতর মেলর জ আবক হইেল সই িবেশষ অবায় ইহার বিতমও ঘিটেত পাের।
মাহােজরগেণর পুনবাসেনর জ হজরত রছুেল কিরম মফেলর কান কান অেলর জাকােতর মাল মদীনায় আনাইয়া
িনয়ািছেলন, হািদেছ ইহার যেথ মাণ িবদমান আেছ। “মাহােজরিদগেণর জ িবেশষ আবক না হইেল আিম এই ববা
অবলন কিরতাম না।”- হজরেতর এই উিও াসিক বণনায় মওজুদ আেছ। ফলতঃ থমিট হইেতেছ আদশ এবং িতীয়িট
হইেতেছ জরী অবা সামিয়ক বিতম। িমােতর জীবেন এই বিতেমর দরকার সমসময়ই উপিত হইেত পাের। মেন
কন, কান অেল জাকাত দওয়ার মত মুছলমােনর সংখা অ অেলর তুলনায় অেনক বশী এবং জাকাত নওয়ার মত
গরীব লােকর সংখা অেপাকৃত অেনক কম। ইহার িবপরীত কান অেল জাকাত দওয়ার মত অবাপ মুছলমােনর সংখা
খুব কম অথচ জাকাত পাওয়ার মত গরীব মুছলমােনর সংখা অেনক বশী। এখােন মূলনীিতর বিতম কিরয়া থম অেলর
উৃ জাকাত িতীয় অেল বটন কিরয়া দওয়াই সত হইেব।
আট ণীর অংশ িবভাগ সেও এই কথা। জাকােতর মাল এই আট ণীর বািহের কাহােকও দওয়া যাইেত পািরেব না,
এইটাই হল এখানকার ধান কথা। মছিজদ বানান খুব বড় ছওয়ােবর কাজ, ীিন মাাছা িতা করা খুবই দরকারী, ইহােত
কাহােরা ই মত থািকেত পাের না। িক জাকােতর মাল এেহন পূণ কােজও বয় করা যাইেত পািরেব না।
এই মুলনীিতর অসরণ করার পর দিখেত হইেব য, আট ণীর সবিল বমান আেছ িকনা। যিদ থােক, তাহা
হইেল েতকেক বায়তুল তহিবল হইেত [েতক ণীর অভােবর অপাত অসাের] সাহায িদেত হইেব। আর
যিদ সবেণীর বমান না থােক, তাহা হইেল বমান ণীিলর মেধই জাকােতর মাল বটন কিরয়া িদেত হইেব।
গালাম আজাদ করার ই এখন আমােদর সুেখ নাই। তরাং স ণীেক বাদ িদয়াই এখন িহসাব ধিরেত
হইেব। মাআফাতুল লুব ণীর অিও আর িবদমান নাই বিলয়া আমােদর পূববী আেলমরা মত কাশ
কিরয়ািছেলন। বতমােন ঐ ণীর কান সাথকতা আেছ িকনা, তাহা িবচার কিরয়া দখা দরকার। এছলােমর িশা
অসাের কাজ চালাইেত পারেল আমরা হয়েতা পাঁচ বৎসেরর মেধই দিখেত পাইব য, কান কান অেল
করজদার মুছলমান একজনও নাই। তখন তাহািদগেক বাদ িদয়াই িহসাব ধিরেত হইেব।
এই সে আর একটা দরকারী িবষেয়র উেখ করা আবক মেন কিরেতিছ। অেনক সময় দখা যায় য, বিহরাগত ধিনক
সদােয়র লােকরা িনেজেদর জাকােতর অিধকাংশই িনজ িনজ দেশ পাঠাইয়া থােকন। শরীয়েতর িনেশ অসাের ইহা অায়।
মািলেকর বাসান যখােনই হউক না কন, য অেল কাজ কারবার করার ফেল তাহার আয় হয়, সই আেয়র উপর িনািরত
জাকাত সই অেলর দািরিদেগর জ বয় কিরেত হইেব। ফহর পিরভাষায় ইহােক ‘মাকাল মাল’ বলা হয়। মাকাল-মাল
বা য ােন ধন উৎপ হয় সই ধেনর যাকাত সই ােনর লাকিদেগর মেধই বটন কিরেত হইেব। তাহা অ চালান দওয়া
বধ বা জােয়জ হইেব না।
আর একটা অিত আবকীয় িবধান এই য বায়তুলমাল তহিবলেক সরকােরর সাধারণ তহিবল হইেত সদা সূণভােব ত
কিরয়া রািখেত হইেব। অথাৎ সরকারী খাজানায় তাহার িহসাব আলািহদা ভােব খুিলেত হইেব, সরকারী রিভিনউ িবভােগর কান
কচারী তাহার উপর কতৃ কিরেত পািরেব না এবং সরকােরর কান িনজ বরা বায়তুল মাল তহিবেলর কান টাকা কান
অবােতই বয় করা যাইেত পািরেব না। এমাম আবু ইউছুফ খিলফা হানর রিশেদর জ “কতাবুল-খরাজ” নামক য
ঐিতহািসক  রচনা কিরয়ািছেলন, তাহার বায়তুল-মাল সংা সে এমাম ছােহব উপেরা িনেশিল দৃঢ়তার সিহত বণনা
করার পর বিলেতেছন- “কারণ কর বাবেত সরকারী তহিবেল য অথ সিত হয়, তাহা হইেতেছ সকল ণীর মুছলমানিদেগর
সিিলত আয়, আর জাকাত াপ হইেব ধু সই সব মুছলমােনর, আাহ তাআলা িনজ কতােব যাহােদর উেখ কিরয়ােছন।”
[কতাবুল-খরাজ ৪৬ পৃা]।
উপসংহার
“বায়তু মাল তহিবল” তহিবল সে এই বে ধু একটা মৗিলক নীিতর আেলাচনা করা হইয়ােছ। আষিক “মছলামাছােয়ল” সে কান আেলাচনা করা হয় নাই। এছলামী ধন-নীিতর িদক িদয়া এই বে একটা িবেশষ সের অবতারণা
করার ইা িছল। িক পের দখা গল য, এই বের মেধ তাহার আেলাচনা করা সব হইেব না, এবং সতও হইেব না।
তাই বের উপসংহাের পাঠকগণেক ধু এইটু বিলয়া রািখেতিছ য, জাকাত ফৎরা ভৃিতর আেলাচনার মধ িদয়া এই বে
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য নিতক ও মৗিলক আদেশর আভাস পাওয়া িগয়ােছ, তাহা হইেতেছ এছলামী ধন-নীিতর একটা িদেকর আংিশক পিরচয় মা।
এছলামী ধন-নীিতর ethical, moral ও legal িবিধববািল ইহা অেপা অেনক বশী বাপক ও অেনক বশী গভীর। িক
সে সে এিল এমন সরল, সহজ ও াভািবক য, সিল আয় করার জ, িহেগল, মাকস ও ইিজলেসর যুিবােদর ায়,
কাহােকও িথউরী ও আইিডয়া িভৃিতর সৃিতের বা সিলর সি-সংঘেষর ঘূিণপােক পিড়য়া মাষ সাধারণেক হাবুডুবু খাইয়া
মিরেত হইেতেছ না। এছলামী ধন-নীিতর আর একটা অতুলনীয় বিশ এই য, বাব ের দীঘকাল-বাপী ববহাের সিলর
পরীা হইয়া িগয়ােছ এবং েতক েই তাহা সফল বিলয়া িতপািদত হইয়া িগয়ােছ।
এছলামী ধন নীিতর সে যথাযথ আেলাচনা হওয়া আজ য িবেশষভােব দরকার হইয়া পিড়য়ােছ তাহা বাধ হয় কাহােকও বিলয়া
িদেত হইেব না। িক চরম ঃেখর িবষয় এই য, দেশ ইহার উেদােগ আেয়াজেনর কান িচই এ পয দিখেত পাওয়া যায়
নাই। কােজই িনেজর শি-সামথ অসাের বিগতভােব চা আর করা বতীত উপায়ার দিখেতিছ না।
(সংেিপত)
সূঃ সািহত মািসক “ণ”, মাওলানা আকরম খাঁ রণ, জুলাই-সের-২০০৫
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