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আথর-সামািজক উ�য়েন যাকােতর ভূিমকা 

েমাঃ এনামুল হক 

ভূিমকা 

ইসলাম আ�াহ �দ� একিট পূণরাা জজবন ববব্া� এ জজবন 
ববব্ায় সালােতর  গু েযমন মপিরহাযর েতমিন যাকােতর 
 গুু মনঅজকাযর� যাকাতিভি�ক মথরঅনিতক ববব্ায় সুাজ 
সমৃি�শালজ �গিতশজল কলবাণ রাা �িততা সসব� আ�াহর বাণজ— 

َكٰوة﴿ َّ ََُْووْ ٱلز ََ ََٰوةَٱ ّّ وْ ٱلز وو يُم
َ
�  ]٤٣:ملقري[ ﴾ََ

েতামরা সালাত কােয়ম কর যাকাত দাু�০F

1 উিনশ শতেক কলবাণ 
রাোর ধারণার সূচনা হেলু মূলত িবশ শতেক প�ােতব 
�ািততািনক সমাজ কলবাণ নজিতর উউব  েট�১F

2 একিবংশ শতেক 
কলবাণ রাা বলেত আথর-সামািজক িনরাপ�া উ�য়নেকই বুঝায়� 

                                                            
1 . আল-কুরআনুল কারজম, সূরা বা�ারাহ: আয়াত ৪৩,৮৩,১১০, ২৭৭; সূরা 
িনসা: ৭৭, ১৬২; সূরা আন নুর: ৫৬; সূরা আহযাব: ৩৩; সূরা 
মু�ািমল:২০� 

2 . Mohammad Khalid. Welfare State-A case study of Pakistan. 
p. 52.53. 
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মধবাপক েবনহাম (Benham) এ কথাই বেলন� তার মেত ‘‘ েয 
রাা ববাপকভােব জনগেণর সামািজক িনরাপ�া িনি�ত কের তাই 
কলবাণ রাা�’’2F

3 আর সামািজক িনরপ�া বলেত রাোর �িতিট 
নাগিরেকর নূনবতম মথরঅনিতক �েয়াজন পুরেণর িন�য়তােকই 
বুঝায়� িজ.িড. এইস. েকাল (G.D.H. Cole) এর মেত, ‘‘কলবাণ 
রাা এমন একিট সমাজ ববব্া েযাােন নাগিরেকর একিট 
সাধারণ জজবন যা�ার মােনর িন�য়তা থােক�’’ 3F

4 

পঁুিজবাদজ সমােজ সরকারজভােব সামািজক িনরাপ�া িবধান েনই 
বেলই েসাােন জনগণেক মুি�েময় ধনকুেবর বা পঁুিজপিতেদর 
কৃপার িদেক তজেথরর কােকর মত তািকেয় থাকেত হয়� এাােন 
ডলার পুজায় িনেবিদত সাইলক পঁুিজপিতরা েলৗিককতার াািতের 
িকছু দান কেরন, মহানুভবতা বা সংেবদনশজলতার জনব নয়; েমথব 
আরন� েশাষণ ু ৈবষমবমূলক পঁুিজবািদ সমাজ িচ�েক তুেল 
ধেরন এভােব ‘‘আমােদর মসামব উউেেণজেক ৈবষিয়ক কের, 
মধবিব� েেণজেক ইতর, আর িন� েেণজেক ববরর কের েতােল�’’ 4F

5 
পঁুিজবাদজ সমােজর েশাষণ-িনপজড়ন ু মথরঅনিতক িনরাপ�াহজনতা 
েথেক মুি� পাবার জনব েিমক, জনতা সমাজতে�র ছায়ায় আেয় 

                                                            
3 . Benham-Economics. p. 35 
4 . েমাঃ আবুল কােশম ভূঁইয়া, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, (�ব�) ইসলািমক 
ফাউে�শন পি�কা, মে�াবর-িডেস�র, ২০০৬, পৃ. ১২৩�  

5 . Mirza Mohammad Hussain, Islam and Socialism. p. 122. 
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েনয়� িক� এাােনু মব্া তঅথবচ� সমাজতে�র আমলাতাি�ক 
একনায়কেুর যাতাকেল েিমক জনগণ িনপজিড়ত� There is a 
little room for even a genuine philanthropic deed 
when all human beings are turned into robots 
employed and paid by the vast sprowling fumbling 
leviathan of the soviets. 5F

6 ‘‘েসাােন সিতবকার 
জনকলবাণমূলক কমরকাে�র সুেযাগ েনই বলেলই চেল� েযাােন 
সকল মানুষ েরাবট কমরচারজেত পিরণত হয় এবং শি�শালজ 
েসািভেয়ত এর এক িবরাট সংাবক আনাড়জেদর  ারা েবতন �দ� 
হয়�’’ সমাজতি�ক শাসনববব্ার একিট সংিিক ষপ হেত পাের 
এমন- সমাজত� �কৃতপেি সামািজক মনবায় মিবচােরর এক 
মিত িনকৃ� ষপ� যার দৃ�াা েকান নমগদ, িফরাউন ু েচংিগস 
াােনর শাসনকােল াঁুেজ পাুয়া যােব না� এক বা একািধক ববি� 
বেস একিট সামািজক দশরন রচনা করেলা� তারপর সরকােরর 
সজমাহজন এািতয়ােরর বেদৗলেত এ দশরনেক মনবায়ভােব একিট 
েদেশ বসবাসকারজ েকািট েকািট মানুেষর ুপর বলপূবরক চািপেয় 
িদল� মানুেষর ধন-স�দ েকেড় েনয়া হেলা� জিম-জমা, েিত-
াামার মযািচতভােব হ�গত করা হেলা� কল-কারাানা রাায়া� 
করা হেলা� সম� েদশেক এমন এক েজলাানায় পিরণত করা 
হেলা েয সমােলাচনা, িবচার �াথরনা, মিভেযাগ, মামলা দােয়র 

                                                            
6 .�া �, পৃ. ৩৬২� 
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ইতবািদ কাজ করা এবং িবচার িবভাগজয় সুিবচােরর সকল পথ ব� 
হেয় েগল� েদেশ েকান দল থাকেব না, েকান সংগঠন থাকেব না, 
েযাােন েথেক মানুষ তােদর মুা াুলেত পাের; েকান ে�স-িমিডয়া 
থাকেব না যার সাহােযব মানুষ তােদর মিভমত �কাশ করেত 
পাের; েকান িবচারালয় থাকেব না, যার দুয়াের সুিবচােরর জনব 
মানুষ ধণরা িদেত পাের�  

এাােন �কৃতপেি পঁুিজবাদজ ববব্ায় ািট এই েয, তা ববি�েক 
সজমািতির� অাধজনতা িদেয় পিরবার, েগা�, সমাজ ু জািতর 
ুপর জুলম িনে�ষণ করার পূণর লাইেসস িদেয়িছল এবং 
সামি�ক কলবােণর জনব সমােজর কাজ করার শি� িশিথল কের 
িদেয়িছল� মপরিদেক ি তজয় ববব্া তথা সমজতে�  িট এই 
িছল েয, রাােক সজমাহজন িমতা দান কের ববি�, পিরবার, েগা� 
ু সমােজর অাধজনতা �ায় এেকবােরই াতম কের িদেয়েছ� 
তারপর ববি�বগর েথেক সমি�র কাজ েনুয়ার জনব রাােক এেতা 
েবিশ কতৃরু দান কের েয, ববি� ববি�স�ার পিরবেতর একিট 
েমিশেনর �াণহজন য�াংেশর ষপ ধারণ কের�৬F

7  

পঁুিজবাদ এবং সমাজতাি�ক মথরনজিত যান ববথর, তান পঁুিজবােদর 
সং�ািরতষপ ‘‘কলবাণরাো’’ সামািজক িনরাপ�া িবধােনর 
পদেিপ �হণ করেলু েশষ পযরা আংিশক ছাড়া স�ূণরষেপ 

                                                            
7 . �া �। 
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ববথর হেয়েছ�৭F

8 কলবাণ রাোর ইংেরজ �ব�া উইিলয়াম েবভািরজ 
�দ� সামািজক িনরাপ�া পিরক�নার সমােলাচনায় তৎকালজন 
বৃিটশ �ধানম�জ উইন�ন চািচরল বেলন, ‘‘আিম িমথবা আআাস 
এবং মবাার ক�নােয়জ দশরেনর মাধবেম জনগেণর সােথ �তারণা 
করেত চাই না�’’ 8F

9 

এ কথা �ব সতব েয, পঁুিজবাদ ু কলবাণ রাা একই আয়নার 
দুেটা িপঠ� ুিদেক পঁুিজবাদ, সমাজত� এবং কলবাণ রাা 
উে�েশবর দৃি�েকাণ েথেক একই িববু েথেক উৎসািরত� এই 
িতনিট মতবাদ েকবল ৈবষিয়ক বা ব�গত তথা �যুি�িনভরর 
উ�িত সমৃি� চায়, আি�ক, ৈনিতক ু মানিবক উৎকষর েসাােন 
উেপিিত� মথচ আি�ক পিরিি� এবং মানিবক-সামািজক 
মূলবেবােধর উপি্িত ছাড়া বব�গত উ�িত ফল�সু ু কাযরকর 
হয় না�৯F

10  

আলড়ুয়াস হব্িল তাইেতা বেলন- ‘এিট এমন এক �� 
প�াদগামজ পৃিথবজ েযাােন েকবল �যুি�র সদপর িবচরণ চেল� 

                                                            
8 . েমাঃ আবুল কােশম ভূঁইয়া, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, (�ব�) ইসলািমক 
ফাউে�শন পি�কা, মে�াবর-িডেস�র, ২০০৬, পৃ. ১২৪�  

9 . Mohammad Khalid. Welfare State-A case study of Pakistan. 
p. 52.53. 

10 . েমাঃ আবুল কােশম ভূইঁয়া, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, (�ব�) 
ইসলািমক ফাউে�শন পি�কা, মে�াবর-িডেস�র, ২০০৬, পৃ. ১২৪� 
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�যুি�গত �গিত �ব, িক� বদানবতার �সারণ ছাড়া �যুি�গত 
�গিত মূলবহজন� বরং মূলবহজনতার েচেয়ু িিতকর�’ 10F

11 

মানুষ একাধাের আি�ক, বুি�বৃি�ক, ৈনিতক, ৈজিবক ইতবািদ 
উপাদােনর সম�েয় সমি�ত জজব� মানব একেক আ�া, মন, 
ৈনিতক েচতনা, েযৗন তাড়না, ৈবষিয়ক বা মথরঅনিতক েলাভ-
লালসা, অাথরপরতা, পরাথরপরতা, পর�কাতরতা, সংেবদনশজলতা, 
সহমিমরতা, দয়া-মায়া, ে�হ-ভালবাসা, িহংসা-িবে ষ, িবনয়-
মহিমকা, আেবগ-উ�াস, োাধ-উে�জনা, রাগ-মনুরাগ ইতবািদ 
িবদবমান� এসব উপাদােনর মেধব আ�ারই মব্ান শজষর� আ�ার 
মনুপি্িতেত মানব মবয়ব লাশ বা পদাথর ছাড়া আর িকছুই নয়� 
পিরেশািধত ু উৎকিষরত আ�া যথাথর মানিবক মিভ�ায়েক 
জা�ত কের� আর জা�ত মানিবক মিভ�ায় যান �ািততািনক 
কাঠােমায় পিরববাক হেব তানই সামািজক কলবাণ িনরাপ�া 
স�িলত সুষম ু ভারসামবমূলক সমাজ ু রাা �িতিতত হেব� 
তথাকিথত ধমরিনরেপি জজবন দশরন এবং এর সামািজক রািাক 
বলেয় আি�ক িদক িনবািসত� ধমরােয়জ জজবন দশরেনই আি�ক 
উৎকষর মি�ত সুষম সমাজ িবনবাস সসব�১১F

12 

                                                            
11 . Mirza Mohammad Hussain, Islam and Socialism. p. 165 
12 . �া �, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, পৃ. ১২৫� 



9 

 

আগামজ ৫০ বছেরর উ�িত সমৃি� েকান ধরেনর গেবষণার ুপর 
িনভররশজল �েের উ�ের ড. চালসর ে�ইনেমজ ( Dr. Charles 
Stinmetz) বেলন, I think that the greatest discoveries 
will be made along spiritual times. Some day People 
will learn that material things do not bring 
happiness and are of little use in making men and 
women creative and powerful. Then the Scientist of 
the world will turn their laboratories over to the 
study of god and the spiritual forces which as yet 
have been hardly scratched. When that they comes, 
the world will see more advancement in one 
generation in has the last four. ১২F

13 মথরাৎ ‘‘আিম মেন 
কির, সবরেেত আিব�ার হেব আধবাি�কতার পথ ধের� একিদন 
মানুষ বুঝেত পারেব েয, ব�গত িজিনস মানুেষর সুা-শািা আেন 
না এবং এ েলা নর-নারজেক সৃজনশজল ু িমতাশালজ করেত াুব 
কমই কােজ আেস� তান িবেআর িবজানজরা তােদর 
গেবষণাগার েলােক আ�াহ, �াথরনা ু আধবাি�ক েচতনার িদেক 
 ুিরেয় েনেব যার স�েকর বতরমােন াুব কমই আেলািচত হয়� 
তান িবআ এক �জে� মেনক সমৃি� েদােব যা িবগত চার 
�জ� েদোিন�  

                                                            
13 . M. Raihan Sharif, Islamic Social fram work. 
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আথর-সামািজক উ�য়েনর �ধান �িতব�ক হেলা দাির�তা� 
ামবধরমান দাির�তা বতরমান িবেআর উ�য়নকারজ েদশসমূেহর 
সামেন এক িবরাট চবােলল� িবিভ� েদেশর উ�য়ন পিরক�নায় 
দাির� িবেমাচন  গুপূণর েকৗশল িহেসেব ্ান েপেয়েছ বছ 
পূেবরই� িবিভ� েদেশর সরকােরর পিরকি�ত �য়ােসর ফেল 
দািরে�র �কটতা িকছুটা �াস েপেলু এর ববাপকতা ু গভজরতা 
মারা�ক উে েগর িবষয়� সেবরা� িবআ সং্া (জািতসং ) কতৃরক 
ে ািষত ‘Millennium development Goals’ এর মনবতম 
�ধান মা দাির� িবেমাচন�১৩F

14 

এেতা িকছুর পেরু দাির� কেম না বরং িদন িদন েবেড়ই 
চেলেছ, মা� কয়টা টাকার জনব নারজ তার সতজু পযরা িবিকেয় 
িদে�� ‘মা’ তার সাানেক িুধার রালা সইেত না েপের িবিা 
কের িদে�� ডা�িবেনর ময়লা পচা-বািস াাবার াাুয়ার জনব 
কুকুর মানুষ এক সােথ লড়াই করেছ� আমােদর �িতেবশজ েদশ 
ভারেত �িতিদন দাির�তার কারেণ মানুষ আ�হতবা করেত বাধব 
হে�� পৃিথবজর লাা লাা বনজ আদম তক মগভূিমেত াাদবহজন, 
আেয়হজনভােব উ�া� মব্ায় মানেবতর জজবন যাপন করেছ� 
আফগািন�ান, িফিলি�ন, কাি�র, ইরাক, ভারত, সুদান, কোা 
তার রলা �মাণ�  

                                                            
14 . েমাঃ জািকর েহাসাইন, বাংলােদেশর আথর-সামািজক উ�য়েন যাকাত ববব্া 

(�ব�) ইসলািমক ফাউে�শন পি�কা, জানুয়ারজ-মাচর, ২০০৬, পৃ. ৯৮� 
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এেতা েগল এিশয়া আর আি�কার কথা� অে�র েদশ মািকরন 
যু�রাোু আয়হজন পিরবার আেছ, যােদর বাৎসিরক আয় ৮/১০ 
হাজার ডলােরর েবিশ নয়� ১৯৮৭ সেন মািকরন যু�রাো গরজব 
েলােকর সংাব িছল ৩২.৫ িমিলয়ন যা েসাানকার েমাট জনসংাবা 
১৩.৫% � এর সংাবা আেরা েবিশ হেব কারণ গৃহহজন পিরবার 
বােদই উ� পিরসংাবান� ১৯৯৫ সােলর ২২ ু ২৩ মে�াবর 
BAAS ু USIS -এর উেদবােগ আেয়ািজত কমরশালায় য়াকা 
িবআিবদবালেয়র সহেযাগজ মধবাপক িকবিরয়াউল াােলক তার 
‘আেমিরকায় দাির�ব’ নামক �ব� উ� তথব �দান কেরন�  

স�িত ইউএনিডিপ েডেভলপেম� িরেপাটর িবেআ �িতিট ১ 
ডলােরর নজেচ আয় এমন দির� েলােকর সংাবা বলা হেয়েছ ১২৫ 
েকািট� যার মেধব িধু এিশয়ােতই ৯৫ েকািট এবং বাংলােদেশ 
এর পিরমাণ ৫ েকািট�১৪F

15 

সামািজক ববািধ নামক দািরে�র িনমরম িনতুর যাতনায় িুধাতর 
মানুষ েয েকান মপরাধ করেত পাের� দাির�পূণর সমােজ 
মানবতােবাধ েলাপ পায়� মানুষ েয েকান িনতুর আচরেণ জিড়েয় 
পেড় দািরে�বর কারেণ মানুষ আি�দা-িবআাস েমাটকথা ধমরেকু 
িবসজরন িদেত পাের� আমােদর েদশসহ পৃিথবজর বছ েদেশর 

                                                            
15 . েমাহা�াদ মু�ািফজুর রহমান, দাির� িবেমাচন ু মানব েসবায় িবআনবজর 
আদশর�  
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মসংাব মানুষ িধু দািরে�বর কারেণ এনিজুেদর �েলাভেন পেড় 
ধমর তবাগ করেছ� মহানবজ (সা.) এর ববাপাের বেলেছন ‘এিট 
মতবা সংগত কথা েয দাির� মানুষেক কুফরজর িদেক িনেয় 
যায়।१५F

16 িধু এ কারেণ মহানবজ (স.) দাির�তা ু কুফরজ হেত 
একসােথ আ�াহর কােছ আেয় �াথরনা কেরেছন� িতিন বেলেছন, 
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট কুফরজ ু দাির�বতা েথেক 
আেয় �াথরনা করিছ�’’16F

17 

িবিশ� ইসলামজ িচাািবদ, দাশরিনক আ�ামা ইউসুফ আল কারযাভজ 
এ ববাপাের বেলন, ‘‘ইসলাম ধনায়বতােক আ�াহর িন’আমাত মেন 
কের যার েশাকর আদায় করা উিচত� আর দাির�েক মেন কের 
মুিছবাত যা েথেক আেয় �াথরনা করা আবশবক�’’ 17F

18 দাির�ব 
মানুেষর সুষম িচাা শি�েক িবলুক কের েদয়� ইমাম আবু হািনফা 
(রহ) এ �সো বেলন ‘যার বািড়েত আটা েনই তার িনকট েকান 
পরামশর িনেত েযেয়া না� কারণ তার িচাা িবিু� হেত বাধব� 
একবার ইমাম আবু হািনফা (রহ) এর এক িশষব মুহা�দ ইবন 
হাসানেক তার পিরচািরকা এেস বলেলা েয, তার  েরর আটা 
েশষ হেয় েগেছ� তান িতিন বলেলন ‘আ�াহ েতামার মাল 

                                                            
16 . বায়হাকজ, িতবরানজ� 
17 . আস সুনান িল আিব দাউদ, সুলাইমান ইবন আশআছ� 
18 . ড. ইউসুফ আল কারযাভজ, মুশিকলাতুল ফাকর ম-কাইফা আলাজাহাল 
ইসলাম� 
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কগন এ াবের আমার মাথা েথেক ৪০িট িফকিহ মাসআলা উধাু 
হেয় িগেয়েছ�’ 

আ�েযরর িবষয় হেলা দািরে�র সংাবা ামাগত বাড়েত থাকেলু 
িবেআর েমাট স�েদর পিরমাণ েমাট জনসংাবার �েয়াজেনর 
তুলনায় িক� কম নয়, বরং মেনক েবিশ� আসেল মূল সমসবা 
হেলা ব�ন ববব্ায়� েয সমসবার সমাধােন ইসলােমর যাকাত 
ববব্ার কাযরকািরতা ািতহািসক �মািণত�১৮F

19 

যাকাতিভি�ক সমােজ কােরা পেি স�েদর পাহাড় গেড় েতালার 
েকান সুেযাগ েনই� আবার কােরা পেি গরজব থাকার সসাবনাু 
েনই� ইসলাম একিট পিরপূণর ভারসামবপূণর জজবন িবধান� আর 
ইসলােমর মনবতম মিবে�দব মংগ হেলা যাকাত� আ�াহ রাববুল 
আলামজন কুরআেন বেলেছন 

َكوٰٱ﴿  َّ ََُْووْ ٱلز ََ ََٰوةَٱ ّّ وْ ٱلز وو يُم
َ
�  ]٤٣:ملقري[﴾ةَٱََ

েতামরা সালাত কােয়ম কর ু যাকাত দাু�’’ 19F

20 আ�াহ আেরা 
বেলন- 

                                                            
19 . েমাহা�াদ মু�ািফজুর রহমান, দাির� িবেমাচন ু মানব েসবায় িবআনবজর 
আদশর� 

20 . আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা: ৪৩,৮৩, ১১০, ২৭৭ আয়াত� 
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ذۡٱ﴿ هممٱٱخو ُم �ّ ََ ُو ََ ۡمٱ مهمۡمٱَصَدقَٗةٱ�وَطّهمروهو ۡمَ�ٰز
َ
 ]١٠٣:ملو� [﴾ممۡنٱ�

তােদর স�দ হেত যাকাত (সাদাকা) �হণ করেব, যা  ারা তুিম 
তােদর পিব� করেব এবং পিরেশািধত করেব� ২০F

21 হযরত আবু 
বকর (রা) বেলেছন, েয যাকাত �দােন ছলচাতুরজ করেব, তার 
কাছ েথেক আিম যাকাত এবং স�েদর মেধরক আদায় করব�’’ 21F

22 

আধুিনক কলবাণ রাোর ভাষায় যাকাতেক আথর-সামািজক িনরাপ�া 
িবধান বলা যায়� বলেত ি ধা েনই, যান পা�ােতব িবআ শতেকর 
মাঝামািঝ সমেয় সামািজক িনরাপ�া পিরক�না �ািততািনক ষপ 
পায়, তান সাত শতেক ইসলাম সামািজক িনরাপ�া িবধান তথা 
সমাজকলবাণ নজিতর ফল�সু �েয়াগ কের যথাথর কলবাণ রাোর 
মেডল িবআবাসজেক উপহার িদেয়েছ, যান এ পৃিথবজেত সামািজক 
িনরাপ�া পিরক�নার নাম িনশানাু িছল না� িনঃসেবেহ আ�াহ 
�দ� পূণরাা ু ভারসামবপূণর জজবন িবধান িহেসেব ইসলাম 
িনেদরিশত যাকাত ববব্া মিনবাযর ফল ধারায় এ বা�বতা 
�ািততািনক ষপ লাভ কেরেছ�  

                                                            
21 . আল-কুরআন, সূরা আত-তাুবা:১০৩� 
22 .ড. ইউসুফ আলজ কারযাভজ, মুশিকলাতুল ফাকর ম-কাইফ আলাজাহাল 
ইসলাম, আল মাুয়ািরদজ: আল আহকামুল সুলতািনয়াহ� 
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যিদ বৃেটেনর রাণজ এিলজােবেথর আমেলর ‘‘ poor law-1601”- 
েক সামািজক িনরাপ�া িবধােনর দৃ�াা িহেসেবু ধরা হয় তাহেল 
তারু ১ হাজার বছর পূেবর আর যিদ ১৮৮৩ সােল জামানরজেত 
‘িবসমাকর’ সে�লেন েিমকেদর িনরাপ�ার জনব গৃহজত ‘‘ 
Accisdesital Insurance Act” েক দৃ�াা িহেসেব েনয়া হয় 
তাহেল তারু ১২৫০ বছর পূেবর ইসলাম যাকাত নামক সামািজক 
িনরাপ�া �জম সফলতার সােথ রাো �বতরন কেরেছ�’’ 22F

23 এ 
�সো মুহা�দ াািলদ বেলন, যা েহাক ৬২২ িা�াে� কলবাণ 
রাোর ইিতহােস এক মাইল ফলক� এ বছর মুহা�াদ (স.) 
মিদনায় িহজরত কেরন এবং েসাােন সামব, অাধজনতা ু 
সামািজক সুিবচােরর িভি�েত িলিাত ইিতহােস িবেআর �থম 
কলবাণ রাা �িততা কেরন� েসটা িছল এিরজােবিথয়ান দাির� 
আইন ১৬০১ এর মেনক আেগর�২৩F

24  

 

                                                            
23 . েমাঃ আবুল কােশম ভূইঁয়া, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, (�ব�) 
ইসলািমক ফাউে�শন পি�কা, মে�াবর-িডেস�র, ২০০৬, পৃ. ১২৬�  

24 . Mohammad Khalid, Welfare state- A case study of 
Pakistan. p.07 
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যাকাত এর আিভধািনক পিরচয় 

যাকাত একিট ববাপক �তবয়� এিট আরবজ শ� ةز�و  েথেক 

েগৃহজত� যার মথর পিব�তা বা পিরি�তা� যাকােতর আেরক মথর 
পিরবধরন (Growth)24F

25 িধু তাই নয়, যাকাত একাধাের পিব�তা, 
বিধরত হুয়া, আশরজবাদ (Blessing) এবং �শংসা মেথরু ববব্ত 
হয়, কুরআন ু হািদেস যাকােতর এ সব তাৎপযর িনিহত�২৫F

26 
আ�ামা জুরযানজ বেলন- 26م�ة ي ف م�غا  م�ة�يري F

27 মথরাৎ যাকােতর 
আিভধািনক মথর মিতির�� মাুলানা আ�ুর রহজম বেলন, যাকাত 
শে�র আসল মথর হে� �বৃি� (Growth), �বৃি� লাভ 
(Increa8uuuse), �বৃি�র কারণ (To Cause to grow) 
ইতবািদ যা আ�াহ �দ� বারাকাত (Blessing) েথেক মিজরত 
হয়�২৭F

28 

ইসলাম িবআেকােষ যাকােতর মথর স�েকর আেছ, যাকাত মথর 
পিব�তা ু পির�ার-পির��তা�২৮F

29 

                                                            
25 .ইসলামজ িবআেকাষ (য়াকা: ইসলািমক ফাউে�শন), ২১ া��  
26 .Mirza Mohammad Hussain, Islam and socialism, p. 166. 
27 .আ�ামা জুরজানজ, আত-তা’রজফাত (করাচজ: কািদমজ কুতুবাানা, তা.িব) পৃ. 
৮৩� 

28 . মাুলানা আ�ুর রহজম, যাকাত(য়াকা: াায়গন �কাশনজ, ২০০৪), পৃ. ১৪� 
29 . ইসলামজ িবআেকাষ (ইসলািমক ফাউে�শন), ২১ া��  
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আ�ামা শাুকানজ বেলন, 

ز  م�شةئ مذم عمي  زمر اجل ز  أي زمئ   -ة ء  وو ملميءم�ة ي مأخوذي من م�
  ج جةء ما ملي  ز�وي أ  ز�يري مع أع  عق  مغ  نعاي نرث نر  -مل�

 -تت  نل�  أ  نرث أجر صيحب 

যাকাত শ�িট মূল ز ء এর মথর �বৃি�, বিধরত হুয়া� েকান 
িজিনস বৃি� েপেল এই শ� বলা হয় বৃি��াক হুয়া� াুব েবশজ 
কলবাণকময় হেল তা زك বলা হয়� আর ধন স�েদর একটা 
মংশ েবর কের িদেল তােক যাকাত বা �বৃি� পাুয়া বলা হয়, 
মথচ তােক কেম� তা বলা হয় এ জনব েয যাকাত িদেল তােক 
বরকত েবেড় যায় বা যাকাত দাতা মিধক সুয়ােবর মিধকারজ 
হয়�২৯F

30 

ইবনুল মানযুর বেলন, যাকাত শে�র মথর হেলা পিব�তা, 
ামবৃি� ু আিধকব�৩০F

31 

সাদজ আবু জজব বেলন, যাকাত আদােয়র মাধবেম বািহবকভােব 
স�দ কমেলু �কারাো এর পিরবধরন  েট� এছাড়া এর 

                                                            
30 . আ�ামা শাুকানজ, তাফসজর ফতছল কাদজর, ১ম া� (করাচজ: আল-
মাকতাবাতুল হাবজিবয়বাহ, তা.িব) পৃ. ৬২� 

31 . ইবনুল মানযুর আল আফিরকজ, িলসানুল আরব, ১৪ া�(ৈবগত: দাগল 
িফকর, তা.িব), পৃ. ৩৫৮� 
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মাধবেম স�দ পিব� ু পির�� হয় এবং আ�াহর মস�ি� 
েথেক সমাজ হয় মু� ু পিব��৩১F

32  

আবুল হাসান বেলন, যাকােতর মথর ملراياي  ملميء  مل��   مل ح 
পিব�তা, বৃি�, বরকত ু �শংসা�৩২F

33 

আল মুজামুল মসজেত আেছ, আিভধািনক মথর  ز েয িজিনস 
ামশ বৃি� পায় ু পিরমােণ েবশজ হয়� ز  فالن মমুক ববি� 
যাকাত িদেয়েছ মথর-সু্ ু সুসংব� হেয়েছ� 

মতএব, যাকাত হে� বরকত, পিরমােণ বৃি� পাুয়া, �বৃি� 
লাভ, পিব�তা ু পির��তা, ি�তা- সুসংব�তা�৩৩F

34 

 

                                                            
32 . সা‘দজ আবু জজব, আল-কামূসুল িফকহজ (করাচজ: ইদারাতুল কুরআন, 
তা.িব), পৃ. ১৫৯� 

33 . আবুল হাসান, তানজজমুল আশতাত, ২য় া�( েদুবব: িজয়া বুক িডেপা, 
�থম �কাশ, ১৯৮৫ �জ), পৃ. ২�  

34 . ই�াহজম মাদকুর, আল-মুজামুল মসজত, ১ম া� (কায়েরা: দাগল মাআিরফ, 
২য় সং�ার, ১৯৭২) পৃ. ৩৯৬� 
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যাকাত এর পািরভািষক পিরচয় 

ইসলামজ শরজয়ােতর পিরভাষায় জজবন যা�ার মপিরহাযর �েয়াজন 
পুরেণর পর স�েদ পূণর এক বছরকাল মিতাম করেল া 
স�দ েথেক িনিদর� মংশ আ�াহর িনধরািরত াােত ববয় করােক 
যাকাত বলা হয়�৩৪F

35  

আ�ামা জুরজানজ বেলন: 

م�ة ي ف م�عب عبياي عن ن يا فيئم  من ملي  ف مي  صوو  لي�  
 صوو  

ইউসুফ কারযাভজ বেলন, শরজয়ােতর দৃি�েত যাকাত ববব্ত হয় 
ধন-মােল সুিনিদর� ু ফরযকৃত মংশ েবাঝােনার জনব� েযমন 
পাুয়ার েযাগব মিধকারজ েলাকেদর িনিদর� মংেশর ধন-মাল 
েদুয়ােক যাকাত বলা হয়�৩৫F

36 

                                                            
35 . ড. কালাজজ, মুজামু লুগািতল ফুকাহা (করাচজ: ইদারাতুল কুরআন, তা.িব), 
পৃ. ২৩৩� 

36 . আ�ামা ইউসুফ কারযাভজ, ইসলােমর যাকাত িবধান, মনুবাদ: মাুলানা 
আ: রহজম, ১ম া� (ই.ফা.বা, ২য় �কাশ, ২০০৮) পৃ. ৪৯� 
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ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলন, যাকাত আ�াহ িনেদরিশত মংশ ধন-
মাল েথেক হকদারেদর িদেয় েদয়া, যােত মন-আ�া পিব� হয় 
এবং ধন-মাল পির�� হয় ু বৃি� পায়�৩৬F

37  

িনেজর মথর স�েদর একিট িনিদর� মংশ মভাবজ িমসিকনেদর 
মেধব ব�ন কের েদুয়ােক যাকাত বেল� এটােক যাকাত বলার 
কারণ হল এভােব যাকাত দাতার মথর স�দ এবং তার িনেজর 
আ�া পিব� -পির�� হেয় যায়� যাকােতর শরয়জ মথরই েতা, 
আ�াহর সোাষ লােভর উে�েশব েকান মালদার ববি� কতৃরক 
েকান হকদার ববি�েক তার মােলর িনধরািরত মংশ মপরন করা�  

 

যাকাত ফরয হুয়ার সময়কাল 

ইসলামজ িবআেকাষ এর ভাষবমেত, আল-কুরআেন �তবি ু 
পেরািভােব ৮২ বার যাকােতর কথা বলা হেয়েছ� আল-কুরআেন 
�তবিভােব ৩২ বার যাকাত এর কথা বেলেছন� এর মেধব 
নামায ু যাকােতর কথা একে� বেলেছন ২৮ বার� ফুয়াদ আ�ুল 
বাকজ বণরনা কেরেছন, আল-কুরআেন েমাট ১৯িট সুরায় ২৯িট 

                                                            
37 . ইমাম ইবেন তাইিময়া, মজমুয়ােয় ফতুয়া, ২য় া�, পৃ. ৮�  
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আয়ােত যাকাত শ�িটর উে�া েদাা যায়�৩৭F

38 আল-কুরআেনর 
সূরা আত তাুবার ৬০ নং আয়াত  ারা যাকাত ফরয হয়� 
আয়াতিট হেলা: 

َۡٱ﴿ م ٱز َدَ�ٰتو ّّ َو ٱلز ّّ ۡمٱ�م وو�وهو ََّفةمٱقَو ََ ََلزۡوو َُۡه ٱ ََ ََ ٱ ََ ٰومَم ََ َۡ ََل ٱ َم ِم ٰ ََ ََلزَۡو مٱ َء َرْ ََ فو
ٱ �م ََلَۡٱٱلزّرمٱََ ٱ ٱقَ بم �ٱفَرم�َضٗة لم بُم َّ ٱلز ََلۡۡنم ٱ م ّّ ٱل لم ٱَببُم �م ََ ٱ ََ ٰرممم ۗمٱَٰ ّّ ٱل ٱّممَن

ِمُم ٌمٱَح َُم ََ ٱ و ّّ  ]٦٠:ملو� [ ﴾ََل

ি তজয় িহজরজেত েরাজা ফরয হুয়ার পরপরই শাুয়াল মােস 
যাকাত ফরয হয় এবং নবম িহজরজেত এিট পুণরাাষেপ কাযরকর 
করা হয়� হািফয ইবন হাজর বেলন, যাকাত িহজরেতর ২য় 
বৎসেরই ফরয হেয়েছ, রমযােনর িসয়াম ফরয হুয়ার পূেবর� 
সায়াদ ইবন উবাদাহ বিণরত হাদজস েথেকু তা-ই �মািণত�  

نو ق  ملمرر قبل أن ن�  م�ة�وي ئم عةلت فرضة  ملمرضة  )  (ممرعي ا و  مهللا 
 م�ة�وي

রাসূল(সা) যাকাত সংাাা ছকুম নািযল হুয়ার পূেবর সাদকােয় 
িফতর েদয়ার জনব আমােদর আেদশ কেরিছেলন� যাকাত ফরয 
হুয়ার কথা নািযল হেয়েছ তার পের�৩৮F

39  

                                                            
38 . ফুয়াদ আ�ুল বাকজ, আল-মুজামুল মুফহারাস িল আলফািযল কুরআিনল 
কারজম ( কায়েরা: দাগল হাদজস, ১৯৮৮ �জ), পৃ. ৪২০-৪২১� 
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যাকােতর  গু 

ইসলােমর ৫িট �স বা িভি�র একিট যাকাত� ঈমান ু নামােযর 
পেরই যাকােতর ্ান� আ�াহর কালাম আল কুরআেন যাকােতর 
ববাপাের বারবার  গুােরাপ করা হেয়েছ� আল-কুরআেনর নামায 
কােয়েমর কথা বলার সােথ সােথ মেনক ্ােন যাকাত আদােয়র 
�সািটু এেসেছ� ৩৯F

40 আ�াহর বাণজ 

مۡٱ ﴿ ميَنٱهو َّ وونَٱٱََل مٱَ�ٰعَم َكٰوة َّ َم  ]٤:ملؤمغون[﴾ ز

মথরাৎ যারা যাকাতদােন সিায়�৪০F

41 

যাকাত পূবরবতরজ উ�েতর ুপরু ফরয িছল। 

�তরবব েয, যাকাত ববব্া িধু উ�েত মুহা�দজ (সা.) এর উপর 
নয় বরং মতজেতর সকল নবজেদর উ�েতর ুপরু মপিরহাযর 
পালনজয় ু �চিলত িছল� তেব স�েদর পিরমাণ এবং ববেয়র 

                                                                                                               
39 . আল কুরআন, সূরা তাুবা:  ৬০� 
40 . আ�ামা ইবন হাজর আসকালানজ, ফাতছল বারজ শরিহ বুাারজ, ৩য় া�, পৃ. 
১৭১� 

41 . আল কুরআনুল কারজম, সূরা আল মুিমনুন, আয়াত ৪� 
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াাত িবিভ� সময় িবিভ� িছল� আল কুরআনুল কারজেম এ 
ববাপাের বলা হেয়েছ� েযমন সাইেয়বদুনা ইবরাহজম (আ.) এবং 
তার বংেশর নবজেদর কথা উে�া করার পর আ�াহ রাববুল 
আলামজন বেলন: 

َۡٱ﴿ ََٱَََجَع ٱ ۡمرمنَ 
َ
مأ ٱۡ ََن ٱَ�ۡهدو مّوٗة ِ

َ
ٱ� ۡم ٰهو َۡٱََ

َ
ٱ�قَ َمٱ� َُۡ�ٰتم ٱلۡ�َ ٱفمۡعَل ٱ�مَ�ۡهمۡم ء َُۡن  َح

مٱ َكٰوة َّ ََٱلز ء  ََ ََٰوةمٱ�ي ّّ  ]٧٣:منعبةيء[﴾ لز

এবং তােদরেক কেরিছলাম েনতা� তারা আমার িনেদরশ মনুসাের 
মানুষেক পথ �দশরন করেতা� তােদরেক ুহজ ে�রণ কেরিছলাম 
সৎকমর করেত, সালাত কােয়ম করেত এবং যাকাত �দান 
করেত�৪১F

42  

ইসমাঈল (আ) স�েকর বলা হেয়েছ 

مٱ﴿ ۥٱۡ ۡهََهو
َ
ٱ� رو مو
ۡ
َ�َنٱيَأ ََٰوةمٱٱََ ّّ مٱز َكٰوة َّ  ]٥٥:مر�م[﴾ََلز

েস তার পিরজনবরগেক সালাত ু যাকােতর িনেদরশ িদত�৪২F

43 

মূসা (আ) এর �সো আ�াহ বেলন,  

                                                            
42 . আল কুরআন, সূরা আল আি�য়া: ৭৩� 
43 . আল কুরআন, সূরা মারয়াম: ৫৫� 
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رَۡ�َٱ﴿ َوبوهَٱََ �ۡ
َ
أ ََ �ٱفَ َٖ ٱَ�ۡ ّ ُو َعۡتٱ ََبم ٱ َۡٱِم �و ََ وَنٱ َو َّ ميَنٱَ� ّّ م ٱز َكٰوة ُوونَٱ  َّ ﴾ لز

 ]١٥٦:منعرمف[

َ� আর আিম আমার দয়া তা-েতা �েতবক ববেত ববক� সুতরাং 
আিম তা তােদর জনব িনধরািরত করব, যারা তাকুয়া মবল�ন 
কের, যাকাত েদয় ু আমার িনদশরেন িবআাস কের� ৪৩F

44 

ঈসা (আ.) এর সময়কার মব্া বণরনায় রাববুল আলামজন, 

َب رَٱ﴿ ٱمو �م
�ۡٱَََجَعََ

َ
ٱ� ٱً� ٱدوۡمتو ٱَم  م َكٰوة َّ ََلز ٱ م ََٰوة ّّ مٱز ٱۡ ٰ�م َٰ َۡ َ� ََ ٱ نتو ٱكو ٱَم  َن

 ُّٗ  ].٣١:مر�م[﴾َح

েযাােনই আিম থািক না েকন িতিন আমােক বরকতময় কেরেছন� 
িতিন আমােক িনেদরশ িদেয়েছন, যতিদন জজিবত থািক তেতািদন 
সালাত ু যাকাত আদায় করেত� ৪৪F

45 

েমাটকথা, েস �াচজন যামানা েথেকই সকল নবজ-রাসূলেদর 
উ�েতর ুপর নামায ু যাকাত ফরয িহেসেব পালনজয় িছেলা� 
েকান নবজর সময়কােলই  জন ইসলাম দুেটা ফরয েথেক মু� িছল 
না� তেব উ�েত মুসিলমার বতরমান পযরােয় ধনজেদর স�দ 

                                                            
44 . আল কুরআন, সূরা আল- আরাফ:১৫৬� 
45 . আল কুরআন, সূরা মারয়াম: ৩১� 
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পু�ানুপু�গেপ িহেসব করত: �িতবছর যাকাত আদায় 
বাধবতামূলক করা হেয়েছ�৪৫F

46 যাকাত দির� ু মভাব�্েদর মেধব 
আ�াহ িনধরািরত মবশব কতরবব ু বাধবতামুলক �েদয় িহেসেব 
ে াষণা করা হেয়েছ�  

 

যাকােতর ববাপাের াুলাফােয় রােশদজন ু ইসলামজ িচাািবদেদর 
মিভমত 

যাকােতর ফরিযয়বাত িবষেয় ইসলােমর েসানালজ যুেগর মানবতার 
ব�ু মুহা�দ (সা.) এর সাি�েধব ধনব সাহাবােয় িকরাম িবেশষ 
কের াুলাফােয় িকরামগণ  গুপূণর মতামত িদেয়েছন� পাশাপািশ 
পরবতরজকালজন ইসলামজ িচাািবদগণ তােদর মিভমত বব� 
কেরেছন� েযমন: হযরত আবু বকর (রা) বেলন, ‘যারা যাকাত 
িদেত ছল চাতুরজর আেয় েনেব আিম তােদর কাছ েথেক যাকাত 
এবং স�েদর মেধরক আদায় করেবা�’ ুমর (রা.) বেলন, ‘‘আিম 
যিদ আেগ বুঝেত পারতাম তাহেল িব�শালজেদর মিতির� স�দ 
গরজব ু মুহািজরেদর মােঝ ভাগ কের িদতাম�’’ 46F

47 

                                                            
46 . আ�ুল াােলক, মথরঅনিতক ববব্ায় যাকাত: ইসলােম যাকাত ববব্া 

(য়াকা: ইসলািমক ফাউে�শন ২০০৩ ইং) পৃ. ৬৮� 
47 . েমাহা�াহ ইবন হাজম, উ�ৃত�  
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আলজ (রা.) বেলন, ‘‘মভাব�্েদর মভাব দূরজকরেণ িব�শালজেদর 
ধন-স�েদর ুপর মেনক দািয়ু বতরায়� যিদ িধাতর ু নাাা 
মানুষ থােক তাহেল বুঝেত হেব েয স�দশালজরা তােদর দািয়ু 
পালন করেছ না�’’ 47F

48  

আ�ু�াহ ইবেন উমার (রা.) বেলন, ‘‘েতামােদর স�ি�েত যাকাত 
এবং এর মিতির� আেরা দািব আেছ।’’ 

ইমাম কুরতুবজ িলোেছন, ‘‘মুসিলম জনসমি�র ুপর িবপদ বা 
মভাব েদাা িদেল যাকাত েদয়া এবং মিতির� মথর ববয় করা ধনজ 
েলাকেদর জনব ুয়ািজব�’’48F

49 

ইমাম ইবেন তাইিময়বা বেলন, ‘বুভুিেক াাবার াাুয়ােনা, 
ব�হজনেক পিরেধয় েদুয়া ফরেয িকফায়া িহেসেব জগরজ হেয় 
পেড়�’’ 49F

50 আ�ামা ইউসুফ আল কারযাভজ বেলন, ‘‘যাকাত ববব্ার 
মাধবেম সব মভাব�্ ু দুদশরা�্ মানুেষর মভাব দূর করা ু 

                                                            
48 . Mirza Mohammad Hussain, Islam and socialism. 
49 . ইমাম কুরতুবজ, তাফসজর কুরতবজ� 
50 . ইবন তাইিময়া, মাজমূ‘উল ফেতায়া� 



27 

 

মথরঅনিতকভােব পূণরবাসন করা সসব� যাকাত মভাব�্েক পযরাক 
পিরমােণ িদেত হেব যােত েস আর মভাব�্ না থােক�’’ 50F

51 

মূলত যাকাত ববব্ার  ারা ধনজেদর স�েদ গরজবেদর মিধকার 
�িততার মাধবেম আ�াহ তা‘আলা দাির�মু� সমাজ িবিনমরােণর 
সুবর ববব্া কেরেছন� যাকাত দু্ গরজবেদর �িত ধনজেদর 
েকান দয়া বা মনু�হ নয়, বরং মিধকার বা হক, এটাই �কৃত 
সতব ু শাআত কথা�  

 

যাকাত ব�েনর াাতসমূহ 

যাকাত ব�েনর ববাপাের আল-কুরআেনর �� ে াষণা হে�: 

َۡٱ﴿ م ٱز َدَ�ٰتو ّّ َو ٱلز ّّ ۡمٱ�م وو�وهو ََّفةمٱقَو ََ ََلزۡوو َُۡه ٱ ََ ََ ٱ ََ ٰومَم ََ َۡ ََل ٱ َم ِم ٰ ََ ََلزَۡو مٱ َء َرْ ََ فو
�ٱفَٱ لم بُم َّ ٱلز ََلۡۡنم ٱ م ّّ ٱل لم ٱَببُم �م ََ ٱ ََ ٰرممم َٰ

ََلَۡ ٱ ٱلزّرمقَ بم �م ۗمٱٱرم�َضةٗٱََ ّّ ٱل ٱّممَن
َمٱ ََ ٱ و ّّ ِمُمٞٱََل  ]٦٠:ملو� [﴾ٌُمٱَح

মথরাৎ সাদাকাহ (যাকাত) েতা েকবল িন:অ, মভাব�্ ু 
তৎসংি�� কমরচারজেদর জনব, যােদর িচ� আকষরণ করা হয় 

                                                            
51 . আ�ামা ইউসুফ আল কারযাভজ, িফকছত যাকাত, ইসলােমর যাকাত িবধান, 
মনুবাদ: মাুলানা আ�ুর রহজম, (ই.ফা. ২য় �কাশ ২০০৮), ২য় া��  
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তােদর জনব, দাসমুি�র জনব, ঋণভারাাাােদর, আ�াহর পেথ ু 
মুসািফরেদর জনব� এটা আ�াহর িবধান�৫১F

52 

মহা�� আল-কুরআেনর আেলােক যাকাত ববেয়র াাত ৮িট� যার 
সংিিক িববরণ িনে� েপশ করিছ: 

১. িনঃঅ ফকজর (�ملمق): ফকজহ বলা হয় যার েকান স�দ েনই, 
েনই তার উপেযাগজ হালাল উপাজরন, য ারা তার �েয়াজন পূরণ 
হেত পাের� যার াাুয়া-পরা ু থাকার ্ান েনই� মনবানব িনতব-
�েয়াজনজয় িজিনসপ� েনই� আবার েকউ বেলেছন, ফকজর েস 
যার সামানব স�দ আেছ� তেব জজবন ধারেণর জনব মপেরর 
ুপর িনভরর কের�  

ফকজেরর সংজায় আ�ামা তাবারজ বেলন,   ملاتيا ملتام  مل
 েস মভাব�্ েয িনেজেক সবর�কার লাানা েথেক রিা ال�سأ 

কের চেলেছ, কােরার িনকটই িকছুর �াথরনা কের না�৫২F

53 

ইবেন আববাস, হাসান আল বসরজ, মুজািহদ, ইকরামা ু জছরজর 
মেত: ফকজর এমন ধরেনর িনঃঅ ববি�েক বলা হয়, েয মানুেষর 
                                                            
52 . আল কুরআন, সূরা তাুবা: ৬০�  
53 . ইমাম মুহা�দ ইবন জরজর আত -তাবারজ, তাফসজের জািমউল বায়ান ( 
ৈবগত: দাগ ইহইয়াতুছ তুরািছল আরাবজ, ১৪৩১ িহ/ ২০০১ ি�.), ১০ া�, 
পৃ. ১৭৯� 
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কােছ হাত পােত না� তেব এেিে� ফকজহেদর সংজা িবষয়ক 
ইমাম শািফয়জর দৃি�ভিা িভ�ষপ� িতিন বেলন, ফকজর া 
ববি�েক বলা হয়, েয কমরজজিব নয় , যার েকান স�দ েনই� 
ইমাম আবু হািনফা সহ মনবানব আহলুর রায়গণ বেলন- �ملمق
 িমসকজন মেপিা ফকজেরর أحسن حيال من ملس�   من مليس
মব্া উ�ম�৫৩F

54 

মুলকথা হেলা, এ পযরােয়র েলাকেদরেক যাকােতর াাত েথেক 
সাহাযব করা যােব�  

এ াাতিট মতজব  গুপূণর বেল আ�াহ ৮িট াােতর মেধব সবর 
�থেম উে�া কেরেছন� আর আরবজ বাচিনক রজিত আেছ, 
সবরািধক  গুপূণর িবষেয়র কথা সবর�থম বলা�  

২. মভাব�্ িমসকজন (  �ملس) : িমসকজন বলা হয় যার এমন 
পিরমাণ স�দ আেছ যা ারা তার ুপর িনভররশজল েলাকেদর 
�েয়াজন পূরেণ যেথ� নয়� মুহা�দ আলজ সাবুনজ বেলন, িমসকজন 
েসই যার েকান িকছুই েনই�৫৪F

55 আবার েকউ েকউ বেলন, িমসকজন 

                                                            
54 . আল াািযন, লুবাবুত তা’বজল ফজ মা’আনজত-তানযজল, ২য় া� (ৈবগত: 
দাগল কুতুব আল ইলিময়বাহ, ২০০৪) পৃ. ৩৭৩� 

55 . মুহা�দ আলজ সাবুনজ, সাফাুয়াতুত তাফসজর, ১ম া� (দাগস সাবুনজ: 
মাদজনাতু নাসর, ১১৯৭ াৃ),পৃ. ৫০৫� 
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েস যার িকছু স�দ আেছ িক� ল�া স�ােনর ভেয় কােরা কােছ 
হাত পােত না যারা� তারা জজবন-জজিবকার জনব �ানাাকর 
�েচ�া করার পরু �েয়াজন মত উপাজরন করেত পােরন না� 
এতিকছুর পরু িনেজর কে�র কথা কাউেক বলেত পােরন না� 
হাদজেস িমসকজেনর পিরচেয় বলা হেয়েছ: «  مل  ال    غا ياغة
 েয ববি� তার « ال يمرن   فةو   عغة   ال يقو  فسسأ  مليس

�েয়াজন মনুযায়জ স�দ পায় না আর না তােক বুঝেত বা িচনেত 
পারা যায়, যার জনব েলােকরা তােক আিথরক সাহাযব করেত 
পাের� আর না েস েলাকেদর কােছ িকছু চায়�৫৫F

56 

আল-ফাতুয়া আল-িহিবয়ায় বিণরত আেছ, িমসকজন এমন 
ববি�েক বলা হয়, যার িকছুই েনই, েয মানুেষর কােছ হাত পােত 
েবড়ায় এবং োারাক-েপাশােকর জনব মেনবর মুাােপিজ হয়�৫৬F

57 

এ �সো মুহা�দ (সা.) এর হাদজস উে�ােযাগব, িতিন বেলন, 
েসই েলাক িমসকজন নয়, যােক একিট বা দুিট োজুর মথবা দু-
এক েলাকমা াাবােরর েলাভ  াের  াের েঠেল িনেয় েবড়ায়� বরং 
িমসকজন েস েয কােরা কােছ চায় না� এ স�েকর জানেত হেল 

                                                            
56 . মুহা�দ ইবন ইসমাইল বুাারজ, আসসহজহ িল-বুাারজ, আস-সহজহ িল-
মুসিলম� 

57 .মাুলানা শায়া িনজামুি�ন ু উলামা পিরষদ, আল-ফাতুয়া আল-
িহিবয়াহ, ১ম া� (ৈবগত: দাগল িফকর, ১৯৯১), পৃ. ১৮৯-১৮৮� 



31 

 

কুরআেনর এ আয়াত পাঠ কর, তারা মানুষেক আগেল ধের 
সাহাযব চায় না�৫৭F

58 

েযসব েলাকেদর �েয়াজন মনুযায়জ স�দ যাকােতর াাত েথেক 
িদেত হেব� এ �সো বিণরত আেছ হযরত ুমর (রা) বেলন  نذم
 যান িদেবই, তান ধনজ বািনেয় দাু স�ল বািনেয় أعرةتم فأغغوم
দাু�৫৮F

59 

উপের বিণরত দুিট াাতেক সবরাে� উে�া করােত এ কথাই 
�মািণত হয় েয, আ�াহ সুবহানাছ তা’আলা দাির� দুর করা ু 
ফকজর িমসকজনেদর মথরঅনিতক িনরাপ�া িবধানই যাকাত ববব্ার 
�থম ু �ধান লিব� আর যাকােতর আসল উে�শবই তাই�  

৩. যাকাত িবভােগর কমরচারজ (ملايمل): যারা যাকাত আদায়কারজ, 
সংরিণকারজ, পাহারাদার, েলাক, িহসাব রিক এবং তার 
ব�নকারজ এেদর সবাইেক যাকােতর ফা� েথেক েবতন িদেত 
হেব� তেব এমন েযন না হয় েয, আিমলেদর পািরেিমক িদেত 
িগেয় যাকােতর েকান মথর মবিশ� না থােক, েস েিে� তােদরেক 

                                                            
58 . মুহা�দ ইবন ইসমাইল বুাারজ, আস সহজহ বুাারজ(িরয়াদ: দাগল সালাম, 
১৯৯১ �জ), পৃ. ৭৭২� 

59 .আমুয়াল, ১ম া�, পৃ. ৫৬৫�  
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আদায়কৃত যাকােতর মেধরেকর েবশজ েদয়া যােব না�৫৯F

60 আ�াহ 
তা‘আলা এ ববব্া এজনব কেরেছন, েযন তারা মােলর মািলকেদর 
েথেক মনব িকছু �হণ না কেরন� বরং এটা আসেল রাোর রাাজয় 
দািয়েুর আুতায় পেড়� রাাই এর যাবতজয় ববব্াপনা, গঠন ু 
পিরচালনা করেব� এসব েলাকেক িনেয়াগু িদেব রাা� এ েিে� 
কমরচারজেদর িনযুি�র শতরাবলজ মনবতম হে�: 

ক) তােক মুসিলম হেত হেব; 

া) পূণর বয়� ু সু্ব িবেবকস�� হেত হেব; 

গ) যাকােতর িবধান স�েকর ইলম থাকেত হেব; 

 ) আমানতদারজ ু কােজর যেথ� েযাগবতা থাকেত হেব; 

ঙ) অাধজন মুসিলম িনেয়াগ করেত হেব, াজতদাস নয়�  

 

৪. যােদর িচ� আকষরণ করা হয় তােদর জনব (مؤ لم  ملقغوا) : 
ইসলােমর জনব যােদর মন আকষরণ করা �েয়াজন িকংবা 

                                                            
60 . মাুলানা শায়া িনজামুি�ন ু উলামা পিরষদ, আল-ফাতুয়া আল-
িহিবয়াহ, ১ম া� (ৈবগত: দাগল িফকর, ১৯৯১), পৃ. ১৮৮� 
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ইসলােমর ুপর তােদর সু�িতিতত রাাার জেনব এমন েলাকেদর 
যাকােতর াাত েথেক �দান করা� মুয়া�াফাতুল কুলুব কারা তা 
িনণরেয় ফকজহ ু আিলমেদর মতামত হে�: 

ইমাম যুহরজ বেলন: ملؤلم  من أ غم من ياور  أ  عام   نن كن غغةي 
েয ইয়াছদজ বা াৃ�ান ইসলাম কবুল করেব, েস-ই এর মেধব গণব, 
েস যিদ ধনজ হয় তবুু�৬০F

61 

ইমাম কুরতুবজ বেলন,   وم قو  كعوم   ص ا مإل ال  من يظار مإل ال 
 তােদরেক يتألمون ي فع  ام من م�و ق  ملام �ضا  يقةغام
মুয়া�াফাতুল কুলুব বলা হয়, যারা ইসলামজ যুেগ �কাশবভােব 
ইসলাম �হণ কেরেছ, িক� ইসলােমর �িত তােদর িবআাস দুবরল 
হুয়ায় যাকােতর মথর িদেয় তােদরেক ইসলােমর �িত মনুর� 
করা� ৬১F

62 

মুহা�দ আলজ সাবুনজ বেলন,   وم قو  من أشف ملارا أعريوم ا و
 মুয়া�াফাতুল কুলুব مهللا صهللا مهللا عغة    غم لتأل  قغو�ام ع مإل ال 
হেলন, আরবেদর উউ মযরাদাশজল ববি�ুেদর িবআনবজ মুহা�দ 

                                                            
61 . ইমাম মুহা�দ ইবন জরজর আত তাবারজ, তাফসজর জািমউল-বায়ান( 
ৈবগত: দাগ ইহইয়াতুছ তুরািছল আরাবজ, ২০০১), ১০ া�, পৃ. ১৮০� 

62 . ইমাম আল কুরতুবজ, আল জািমউিল আহকািমল কুরআন, ৮ম া� 
(ৈবগত: আল মাুয়ািকফ, ১৯৯৮�জ) পৃ. ৫০৫ৎ& 
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(সা.) ইসলােমর িদেক তােদর ্দয় জয় করার িনিমে� 
উপেয়ৗকন �দান করেতন�৬২F

63 

এ েেণজর েলাকেদর কেয়কিট পযরােয় আেছ, েযমন: 

ক) এমন েলাক যােক মথর-স�দ িদেল েস বা তার েগা� বা 
বংেশর েলােকরা ইসলাম কবুল করেব বেল আশা করা যায়� 
েযমন এ রকম মেনক  টনা হাদজেস বিণরত হেয়েছ�  

া) নতুন ইসলাম কবুলকারজ েলােকরা, তােদরেক যাকােতর াাত 
েথেক �দান� েয মনব ধেমরর েলাক েস যান ইসলাম কবুল 
করেব, েসই এর মেধব গণব � েস যিদ ধনজ হয় তবুু তােক এ 
ফা� েথেক েদয়া যােব�  

গ) দুবরল ঈমােনর েলােকরা, এমন েলাক যােদরেক মথর �দান 
করেল ঈমান দৃঢ় ু শি�শালজ হেব এবং কািফরেদর সােথ 
িজহােদ তােদর েথেক েবশজ আনুকুলব পাুয়া যােব� মহানবজ (সা) 
এ েেণজর েলাকেদরেক যুে� �াক গণজমােতর মাল েবশজ েবশজ 

                                                            
63 . মুহা�দ আলজ সাবুনজ, সাফাুয়াতুত তাফাসজর, ১ম া� (দাগস সাবুনজ: 
মাদানাতু নাসর, ১৯৯৭ �জ), পৃ. ৫০৫�  
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�দান করেতন� ফেল তারা ইসলামজ আদেশর আেরা দৃঢ়তা ু 
মনুকরণজয় আদেশর পিরণত হেয়িছেলন�৬৩F

64  

 ) কািফর বা মনব ধেমরর েলাক� যােক মথর উপহার িদেল তারা 
েগা� বা বংেশর েলােকরা ইসলাম কবুল করেব বেল আশা করা 
যায়�৬৪F

65 এ �সো হাদজেস বিণরত হেয়েছ, মহানবজ হযরত মুহা�দ 
(সা.) সাফুয়ান ইবন উমায়বাহেক ছনাইন যুে� �াক গণজমােতর 
মাল েথেক �দান কেরিছেলন� মথচ েস সমেয় িতিন মুশিরক 
িছেলন� সাফুয়ান বেলন, মহানবজ (সা.) এষপভােব আমার �িত 
তার দােনর হাত স�সািরত করেত লাগেলন মবেশেষ িতিন 
আমার কােছ সবেচেয় ভাল মানুষ িহেসেব পিরগিণত হেলন� 
পরবতরজেত িতিন মহানবজ (সা.) এর মহানুভবতায় মু� হেয় 
ইসলাম কবুল কেরিছেলন বেল জানা যায়�৬৫F

66 

ঙ) শ  পেির �িতব�কতা ু শ তা েথেক রিা পাুয়ার 
জেনব এমন েেণজর েলাক যার দু�ৃিতর ভয় করা হয়, সজমাো 
মমুসিলম শ  েদেশর আামণ �িতরিা ু মুসিলম সমাজেক 

                                                            
64 . মাুলানা আ�ুর রহজম, যাকাত (য়াকা: াায়গন �কাশনজ, ২০০৪) পৃ. 
১২৪�  

65 . ইবনুল আিবদজন, র�ুল মুহতার, ৩য় া� (ৈবগত: দাগল কুতুব আল 
ইলিময়াহ, ১৯৯৪ �জ), পৃ. ২৮৭� 

66 . ইবনুল কাছজর, তাফসজগল কুরআিনল আিযম, ২য় া� (কায়েরা: 
মুয়াবসাসাতুল মুাতার, ২০০২ �জ) পৃ. ৩৬৫-৩৬৬� 
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রিা করেত পাের এমন েলাক, তােদরেক যাকােতর ফা� েথেক 
মথর �দান করা�৬৬F

67  

৫. দাসমুি�র জনব (م�رقيا) : েয াজতদাস তার মািলকেক মথর 
�দােনর িবিনমেয় মুি�লােভর জনব চুি�ব� হেয়েছ� এাােন এ 
পযরােয় মুসিলম যু�ব�জু এ াােতর আুতায় পড়েব� কাযজ 
ইবনুল আরাবজ বেলন, মুসিলম দাসেক যান মু� করেত 
যাকােতর াাত েথেক েদয়া যােব, িঠক েতমিন মুসিলম ববজেক 
কািফরেদর দাসু শৃঙালা ু লাানা েথেক মু� করার কােজ 
যাকােতর মথর ববয় করা মিধক উ�ম বেল িবেবিচত হেব�৬৭F

68 এ 
িবষেয় িবাবাত তাফসজরকারক সাইেয়বদ রশজদ িরযা বেলন,  ف
 বেল যাকােতর েয ববয় াাতিট িনিদর� করা হেয়েছ তােক م�رقيا
পরাধজন েগা� ু জািতসমূহেক মু� করার কােজ বববহার করা 
যােব�৬৮F

69  

 

                                                            
67 . সাইেয়দ রশজদ ির া, তাফিসগল মানার, ১ম া� (কায়েরা: মুয়াবসালাতুল 
মুাতার, তা.িব), পৃ. ৫৪৭� 

68 . কাযজ ইবনুল আরাবজ, আহকামুল কুরআন, ২য় া�, পৃ. ৯৫৬� 
69 . সাইেয়দ রশজদ ির া, তাফিসগল মানার, ১ম া� ( কায়েরা: মুয়াবসালাতুল 
মুাতার, তা.িব), পৃ. ৫৪৭� 
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৬. ঋণভারাাাােদর জনব (ملايامون) : এমন ববি� েয 

ঋণভারাাাা মব্ায় িনপিতত, তােক যাকােতর ফা� েথেক 
সাহাযব করা� তেব েয েকান মসৎ কােজ বা মপববেয়র কারেণ 
ঋণভারাাাা হেয়েছ তাুবা না করা পযরা যাকােতর ফা� েদয়া 
যােব না� আবার ঋণভারাাাা এর পযরােয় েযমন জজিবত ববি� 
শািমল, েতমিন মৃতুব ববি�ু এর আুতায় পেড়� মৃতববি� িযিন 
ঋণ েরো মারা িগেয়েছন� ইমাম কুরতুবজ (রা.) তাই বেলেছন�৬৯F

70 

ইবনুল ছমাম বেলেছন, গািরমুন হে� েস সম� েলাক যােদর 
উপর ঋেণর েবাঝা েচেপ আেছ মথবা েলাকেদর িনকট পাুনা 
আেছ িক� তারা তা আদায় করেছ না, তােক গািরমুন বলার 
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وۡٱٱ﴿ ََ ٰ مٱّممۡنٱ�مَ�ٍٰهٱَ�ۡ�وهوٱَ� ٱَم ٱََ�و َ ّّ َْ ٱل بودو ۡۡ ٱل  ]٥٩:منعرمف[﴾ مم

মথর েহ আমার স�দায়! আ�াহর ইবাদত কর, িতিন ববিতত 
েতামােদর মনব েকান ইলাহ েনই�৭৬F

77 দাুয়াত ইলা�াহর 
কমরেকৗশল, দাুয়াত �দােনর কািঙাত মান এবং পিরণিত 
স�েকর আ�াহ বেলন: 

ٱلدۡٱٱ﴿ َ ٱ�م ِم
َّ مٱ مٱۡ زۡهو ٰدم ََ ََ َنةم�ٱ ََ َ

ۡۡ ٱل ةم ََ َم ََلزَۡوۡو ٱ َوةم ِۡ م ۡۡ مٱ ٱۡ ََ م ٱَرّ� لم ٱَببُم ٰ
ََ م ٱ� ُو

ََٱ ۡح
َ
ۚٱ� يَنٱٱنو ََدم ۡه مٱزۡوو ٱۡ ََمو َۡ

َ
ٱ� َو ََهو ٱ َمهۦم نٱَببُم ََ ّلٱ ََ مَونٱ ٱۡ ََمو َۡ

َ
ٱ� َو ٱهو ََ �مّنٱَرّ�

 ]١٢٥:ملال[﴾ 

তুিম মানুষেক েতামার �িতপালেকর পেথ আহবান কর িহকমত 
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مٱ َه دمه ٱجم ٧٨:ملج[﴾  ۦۚ ] আ�াহর পেথ েযভােব িজহাদ কর আ�াহর 

পেথ েযভােব িজহাদ করা উিচত�৭৯F

80  

৮. মুসািফরেদর জনব: এমন যার িনজ আবাস্েল স�দ আেছ, 
িক� সফের েস িবপদ�্ ু িন:অ তােক যাকােতর তহিবল েথেক 
সাহাযব করা� তেব েস সফর পােপর কােজর বা মনুষপ পযরােয়র 
েকান সফর হুয়া যােব না�  

আ�ামা তাবারজ মুজািহদ সূে� বণরনা কেরেছন েয, যাকােতর 
স�দ ধনজ হুয়া সে�ু এ ধরেনর িন:অ পিথেকর একিট হক 
রেয়েছ� যিদ েস তার িনেজর ধন-স�দ েথেক িবি�� হেয় 
পেড়�৮০F

81  
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82 . মাুলানা আ�ুর রহজম, যাকাত, �া �, পৃ. ১৫৪� 
83 . ইবনুল আিবদজন, রা�ুল মুহতার, ৩য় া� (ৈবগত: দাগল কুতুব আল 
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পরকালজন শাি� 

যাকাত �দান না করেল তার ভয়াবহ শাি� বণরনায় কুরআেনর 
ভাষব: 

مينَٱ﴿ َّ مٱيَ�ۡٱٱََل ّّ ٱل لم ٱَببُم ٱ م ََّه  و َو ٱيونفم
ََ ََ ٱ َۡفمّضَة ََل ٱ َهَ  َّ ٱل ََن و وم

ٱ �ٖ �م
َ
ٱ� مَعَذٍْب ٱۡ م ۡهو مَه ٱٱمَٱوۡٱيَٱٱ٣فَبَّ�م ٱۡ َوٰى ِۡ َو ٱَ� ٱَجَهّنَم ٱنَ رم ٱ م َُۡه 

ََ ََ ٱ ٰ ََ ۡ ُو
ٱكَٱ ٱَم  ٱَ�َٰذْ ۡمۖ وروهو هو ََظو ٱ ۡم نوو�وهو ََجو ٱ ۡم هو َب هو ٱَم ٱَوۡٱجم َقووْ  ٱفَذو ۡم �و َم نفو

َ
ٱ�م �وۡم

َنَٱ و َوۡمٱَُۡ�وم ن  ]٣٥-٣٤:ملو� [﴾ كو

‘‘আর যারা অণর ু েরৗপব পুলজভুত কের এবং তা আ�াহর পেথ 
ববয় কের না, তােদরেক মমর�দ শাি�র সংবাদ দাু� েয িদন 
জাহা�ােমর মি�েত তা উ�ক করা হেব এবং তা  ারা তােদর 
ললাট, পাআরেদশ ু পৃতেদেশ দাগ েদয়া হেব, েসিদন বলা হেব 
এটাই তা যা েতামরা িনেজেদর জনব পুলজভুত করেত� সুতরাং 
েতামরা যা পুলজভুত কেরিছেল তা আঅাদন কর�৮৩F

84  

ٱَ�بۡٱ﴿ ميَن َّ ٱل و ّّ ٱل مو َََُْٰٰهو ٱ ء ٱَم  وَن َووو �َۡ� ََ ٱ لم ۡۡ و
ۡۡ مٱ ٱۡ ََ ٱلّّ  ََن رو مو

ۡ
�َأ ََ ٱ َووَن َۡ

ۡٗ ٱّمهمُٗن ٱ َذْ ََ ٰفمرم�َنٱ
ََ َۡ م ََۡدنَ ٱز ۡۡ

َ
� ََ ٱ  ]٣٧:ملنسيء[﴾ممنٱفَۡضَمهمۦۗ

                                                            
84 . আল কুরআন, সূরা তাুবা: ৩৪-৩৫� 
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‘‘যারা কৃপণতা কের এবং মানুষেক কৃপণতার িনেদরশ েদয় এবং 
আ�াহর িনজ মনু�েহ তােদরেক যা িদেয়েছন তা েগাপন কের, 
আর আিম আিারােত কািফরেদর জনব লাানাদায়ক শাি� �ব�ত 
কের েরোিছ�’’ 84F

85 

এ ববাপাের শাি�র ভয়াবহতা হাদজেস বিণরত আেছ: 

ُ َ�غُْ ، قَيَ   َّ َ م َِ َ  ُوَر�َْرَي َا
َ
َ َصّهللا مُهللا َعغَةَْ   ََ غّمَ : َ�ْن أ َّ  َمنْ : "قَيَ  اَُ وُ  م

ُ َز�َسبَتَيَن 
َ
قَْرَب  

َ
ً  أ ُ يَْوَ  ملَقةَيَمَ  ُجَجي

ُ
ُ َمي 

َ
، فَغَْم يُؤَره َزَ نَُ  ُم هَل  

 
ُ َميال َّ ُُ م انَي

ُخُل نََغْاَةَمتَةَْ  
ْ
ُُّم يَأ عَي َمي�َُ   -َطْاَ� �ََشْ َ�ةَْ   -ُطَرّوقُُ  يَْوَ  ملَقةَيَمَ ، 

َ
ُُّم َطُقوُ  أ

عَي َتْ�ُكَ 
َ
ُُّم نَالَ أ يَن َطبَْخغُونَ : (،  َ

ّ
ّ مل َّ َْس َِ  

َ
 مآليَ َ ) " ال

আবু ছরায়রা (রা) হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসুলু�াহ (সা.) 
বেলন, আ�াহ যােক ধন-মাল িদেয়েছন, েস যিদ তার যাকাত 
আদায় না কের, তা হেল িকয়ামেতর িদন তা একিট িবশধর 
মজগেরর যার দুেচাোর উপর দুেটা কােলা িচ � রেয়েছ ষপ 
ধারণ করেব� বলেব, আিমই েতামার ধন-মাল, আিমই েতামার 
স�য়� মত:পর রাসূল (সা.) এর আয়াতিট েতলাুয়াত করেলন, 
আর আ�াহ িনজ মনু�েহ যা েতামােদরেক িদেয়েছন তােত যারা 
কৃপণতা কের, তােদর জনব এটা মাল, এটা েযন তারা মেন না 
কের� না এটা তােদর জনব মমাল� যােত তারা কৃপণতা করেব 

                                                            
85 . আল কুরআন, সূরা আন িনসা: ৩৭� 
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িকয়ামেতর িদন েসটাই তােদর গলায় েবড়জ হেব� আসমান ু 
জিমেনর অুািধকারজ একমা� আ�াহরই� েতামরা যা কর আ�াহ 
তা িবেশষভােব মবগত আেছন�৮৫F

86, 86F

87 

সহজহ মুসিলেম বিণরত আেছ: 

عُّ   َ 
َ
َ ُُ ْخَ�َ

َ
َومَن، أ

ْ
نَي َصيَل ذ َذت

َ
ّن أ

َ
ْ غََم، أ

َ
نَي ُوَر�َْرَي، َطُقوُ  َ�ْن َز�َْ  نَْن أ

َ
قَيَ  : َمَع أ

 يُؤَرهي «: اَُ وُ  مَهللا َصّهللا مُهللا َعغَةَْ   ََ غّمَ 
َ
، ال  فَّض ذ

َ
َمي َمْن َصيَحَ  َذَو ذ َ ال

ْحَ�َ َعغَةَْاي 
ُ
، فَأ ُ َصَميئَُ  َمْن عَياذ

َ
َاْت   َقةَيَمَ ، ُصمه

ْ
 َنَذم َكَن يَْوُ  مل

ّ
َمغَْاي َحّقَاي، نَال

ُ، َ  يَْو ذ َ  
َ
َ�ةَ ْ   

ُ
َّمي نََرَرْ  أ ُّ  ،ُُ  عَيَا َجَاّغَم، َكُةْ�َو  نََاي َجغْبُُ   ََجَبسغُُ  َ َرْاُر

  َ
ْ
ل
َ
ُُ َخَْسَ  أ َاَبيَر، َكَ�َ  ] ٦٨١: [َكَن َمْقَ مُا

ْ
ّّ ُطْقَض َ�ْ َ مل ، َح َ غَ ذ

 
َ
َّغَ ، َ نَّمي نَل

ْ
 من

َ
نَُل؟ قَيَ  : َ�ةَل  » مّليا َ َبةغَُ ، نَّمي نَل َ

ْ
 «: يَي اَُ وَ  مَهللا، فَيإل

َ
َ ال
 نََذم َكَن 

ّ
َاي َحغَُبَاي يَْوَ  َ اَْرَوي، َنال  يُؤَرهي َمغَْاي َحّقَاي، َ َمْن َحقه

َ
َصيَحُ  نَنَلذ ال

 َطْمقَ 
َ
ْ فََر َمي َكعَْت، ال

َ
، أ رذ

َقةَيَمَ ، نَُرَ  �ََاي نََقيبذ قَْرقَ
ْ
م، يَْوُ  مل ُ  َمغَْاي فََوةال  َ مَح  

ْخَرمَوي، َ  
ُ
َوي اُّر َعغَةَْ  أ

َ
 ال

ُ
َّمي َمّر َعغَةَْ  أ ُّ فَْومَوَاي، 

َ
ََّاِضُ  نَأ ْخَميفََاي َ 

َ
ُُ نَأ ََّرُؤ

َابَيَر، َكَ�َ  َ َبةغَُ  نَّمي
ْ
ّّ ُطْقَض َ�ْ َ مل ، َح َ  َ غَ ذ

ْ
ل
َ
ُُ َخَْسَ  أ  يَْو ذ َكَن َمْقَ مُا

 مّلياَ 
َ
َّغَ ، َ نَّمي َنل

ْ
 من

َ
 »نَل

                                                            
86 . মুহা�দ ইবন ইসমাঈল বুাারজ, সহজহ বুাারজ, হাদজস নং ১৩১৫ (েদুবব; 
মাকতাবাহ িশরকােয় মুাতার, �কাশ ১৯৮৫ �জ), পৃ. ১৮৮� 

87 . আল কুরআন, সূরা আেল ইমরান: ১৮০� 
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আবু ছরায়রা (রা) হেত বিণরত, রাসূল (সা.) বেলেছন, অণর ু 
েরৗেপবর েয মািলকই তার উপর ধাযর হক আদায় কের েদেব না, 
িকয়ামেতর িদন েস েলােক তার পােআর ঝুলা মব্ায় েরো েদয়া 
হেব� পের তার উপর জাহা�ােমর আ েন তাপ েদয়া হেব, েস 
উ�ক বব�  ারা তার পাআর, ললাট ু পৃেত দাগ েদয়া হেব; েস 
িদন যার সময়কাল ৫০ হাজার বছেরর সমান দজ র� েশষ পযরা 
েলাকেদর মােঝ চূড়াা ফায়সালা করা হেব� পের তােক তার পথ 
েদাােনা হেব� হয় জা�ােতর িদেক নতুবা জাহা�ােমর িদেক� গগ 
বা ছাগেলর মািলকু যিদ তার উপর ধাযর হক আদায় না কের, 
তাহেল িকয়ামেতর িদন তা িনেয় আসা হেব, েস েলা িনেজেদর 
দু‘ভােব িবভ� পােয়র াুর িদেয় মািলকেক লািথ মারেব এবং তার 
িশং  ারা তােক  ঁেতােব যানই তার উপর মপরিট এেস যােব, 
�থমিট �তবাহার করা হেব� েশষ পযরা আ�াহ তা‘আলা 
িকয়ামেতর িদন তার বাবােদর মেধব চূড়াা ফায়সালা করেবন, েয 
িদেনর সময়কাল েতামােদর গণনামেত ৫০ হাজার বছেরর সমান� 
পের তােক তার পথ েদাােনা হেব, হয় জা�ােতর িদেক নতুবা 
জাহা�ােমর িদেক�৮৭F

88  

 

                                                            
88 . সহজহ মুসিলম, হাদজস নং ১৬৪৭� 
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যাকাত না েদয়ার ৈবষিয়ক শাি� 

আ�হার িনেদরিশত এ ছকুম যাকাত না িদেল ৈবষিয়ক শাি�র 
িবষয় বিণরত হেয়েছ: 

মহানবজ মুহা�দ (সা.) বেলন, েয েলােকরা যাকাত িদেত মঅজকার 
করেব, আ�াহ তােদর কিঠন িুধা ু দুিভরেি িনমি�ত কের 
িদেবন�৮৮F

89 

মপর একিট হাদজেস বিণরত আেছ, ুেদর ধন-মােলর যাকাত 
িদেত মঅজকার কের আকাশ েথেক বৃি�পাত ব� কিরেয়েছ মা�� 
েকবল জ� জােনায়ােরর কারেণই তােদর বৃি�পাত হয়�৮৯F

90  

 

                                                            
89 . িতবরানজ িফল আুসাত, হািকম, ইমাম বায়হাকজ হািসদিট উ�ৃত কের 
মিতির� উে�া কের «ال مغع قو  م�ة ي نال حبس مهللا عغام ملقرر » েয জািত 

যাকাত েদয় না, তােদর উপর বৃি�পাত ব� কের েদয়া হয়� হােকম বেলন 
ইমাম মুসিলেমর শতরানুযায়জ হািদসিট সহজহ) আ�ামা ইউসুফ আল 
কারযাভজ, িফকছয যাকাত, বাংলা: ইসলােমর যাকাত িবধান, মনুবাদ: 
মাুলানা আ�ুর রহজম, ১ম া� (ইসলািমক ফাউে�শন, ি তজয় �কাশ, 
২০০৮) পৃ. ৯৮�  

90 . আস সুনান িল ইবন মাজাহ, হাদজস নং- ৪০১৯� 
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শরজয়াতস�ত শাি� 

যাকাত িদেত মঅজকারকারজেদর জনব শরজয়াতস�ত শাি�র কথাু 
হাদজেস বিণরত হেয়েছ� ইসলামজ রাোর রাা�ধান বা �শাসক এ 
শাি� কাযরকর করেবন� রাসূল (সা.) বেলেছন-েয েলাক সাুয়াব 
পাুয়ার আশায় যাকাত িদেব েস তার সাুয়াব মবশবই পােব� 
আর েয তা িদেত নারাজ হেব, আিম তা মবশবই �হণ করব তার 
ধন-মােলর মংশ েথেক� তা হে� আমােদর রব-এর বছ সুিনিদ� 
িস�াোর মনবতম� মুহা�দ (সা) এর বংশধেরর েলাকেদর পেি 
তা েথেক িকছু �হণ করা হালাল নয়�৯০F

91 আবু বকর রাা�ধান 
মব্ায় যাকাত মঅজকারকারজেদর িবগে� যু� ে াষণা কেরন� 
হাদজেস বিণরত হেয়েছ: 

َ  ُوَر�َْرَي، قَيَ  
َ
نُو : َ�ْن أ

َ
َ َصّهللا مُهللا َعغَةَْ   ََ غَّم َ مْ ُتْخَغَ  أ َّ َ اَُ وُ  م

�َّمي نُُو ه
ُُ، َ َ�َمَر َمْن َ�َمَر َمَن ملَاَرَا  َ  نَْررذ نَْررذ َ�ْاَ 

َ
َُّقينَُل : ، قَيَ  ُ�َمُر َن َتةَْ  

َ َصّهللا مُهللا َعغَةَْ   ََ غّمَ  َّ قَينََل مّليَس  «: مّليَس؟ َ قَْ  قَيَ  اَُ وُ  م
ُ
ْن أ

َ
َمْرُ  أ

ُ
أ

ّّ َطُقو�ُوم ، َكَمْن قَيَ  : َح ُ َّ  م
ّ
َ نَال

َ
ُ َعَوَم َم�ه مَ : َال نَ  َّ  م

ّ
َ نَال

َ
ُ َ َ�ْمَسُ ، َال نَ 

َ
ي 

 َ َّ  م
َ   ََحَسينُُ  َعَ َقه َِ  

ّ
قَينَغَّن َمْن فَّرَ  َ�ْ َ م�ّوَاليَ َ م�ّةَكَي، : ، َكَقيَ  »نَال

ُ َ
َ ن َّ َ م

 َ َّ  اَُ وَ  م
َ
 َكعُوم يُؤَِر عَُ  نَل

 
َِ َعَقيال ُاو

َ �َْو َمغَ َّ َصّهللا فَََّن م�ّةَكَي َحِق م�َميَ ، َ م
تُُاْم َعَ َمغَْاَ ، َكَقيَ  ُ�َمرُ 

ْ
يُْت «: مُهللا َعغَةَْ   ََ غَّم لََقينَغ

َ
ْن َاأ

َ
 أ

ّ
َ َمي ُوَو نَال َّ َوم

فَ
عُّ  ملَِق 

َ
َقَتيَ ، َكَاَرفُْت َ

ْ
َ  نَْررذ �َغ

َ
َح َصْ َا أ َ قَْ  َشَ َّ  »م

                                                            
91 . বায়হাকজ, ;আবু দাউদ, নাসাঈ� 
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রাসূল (সা.) বেলন, আিম েলাকেদর িবগে� লড়াই করার জনব 
আিদ� হেয়িছ, যতিণ না তারা লা-ইলাহা ই�া�াছ-এর সািব 
িদেব� তারা যিদ তা কের তাহেল তােদর র� তথা জান ু মাল 
আমার িনকট িনরাপ�া েপেয় েগল� তেব ইসলােমর মিধকার 
আদােয়র জনব িকছু করার �েয়াজন হেল তা তােদর উপর 
বতরােব� হযরত আবু বকর(রা) যাকাত মঅজকারকারজেদর িবগে� 
ছংকার িদেয় বেলন, মবশবই আিম যু�- লড়াই করেবা যিদ েকউ 
সালাত ু যাকােতর ববাপাের পাথরকব সৃি� কের� েকননা যাকাত 
মােলর হক� আ�াহর কসম, যিদ েকউ একিট ছাগল ছানা িদেত 
মঅজকৃিত জানায় যা তারা রাসূল (সা.) এর যামানায় িদত, 
তাহেলু আিম তােদর িবগে� যু� লড়াই করেবা�৯১F

92 

 

েযসব মােল যাকাত ফরয হয় 

১. পি ু জ� স�েদর যাকাত: উোর সংাব ৫-৯ িট হেল =১িট 
ছাগজ, আবার ১০-১৪ িট হেল =২িট ছাগজ এবং ১৪-১৯িট পযরা 
=৩িট ছাগজ� এভােব পযরায়ােম গগ-মিহষ কমপেি ৩০িট হেল ১ 
বছর বয়সজ ১িট বাছুর যাকাত ফরয� তেব শতর মািলকানায় 

                                                            
92 . মুহা�দ ইবন ইসমাঈল বুাারজ, সহজহ বুাারজ, হাদজস নং ১৩১২ (েদুবব; 
মাকতাবাহ িশরকােয় মুাতার, �কাশ ১৯৮৫ �জ), মুসিলম, নাসাঈ� 
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একবছর মিতবািহত হুয়া� ছাগল ু েভড়া কমপেি ৪০িট হেত 
১২০িটেত ১িট ছাগজ, ১২১িট হেত ২০০িট পযরা ২িট ছাগজ এভােব 
বািণিজবক উে�েশব ে াড়া ু উট পালন করেল তার যাকাত 
আদায় করেত হেব�  

২. অণর ু েরৗেপবর যাকাত: সােড় সাত ভির পিরমাণ অণর বা এর 
ৈতির মলংকার, েরৗপব সােড় বায়া� ভির বা এর মলংকার মথবা 
অণর-েরৗপব উভয়ই থাকেল উভেয়রই েমাট মূলব সােড় বায়া� ভির 
েরৗেপবর সমান হেল, তার বাজার মূলব ২.৫% হাের যাকাত িদেত 
হেব�  

৩. বববসায় পেণবর যাকাত: বববসােয়র মজুদ পেণবর মূলব সােড় 
বায়া� ভির েরৗেপবর মূেলবর েবশজ হেল তার উপর ২.৫% হাের 
যাকাত িদেত হেব�  

৪. কৃিষ স�েদর যাকাত: কৃিষর উৎপ� ফসেলর েিে� এ 
যাকাত আদায় করেত হেব তার নাম ুশর� এ েিে� িনসাব 
হেলা, েসচিবহজন জিমর ফসেলর শতকরা ১০ ভাগ এবং 
েসচ�দানকৃত জিমর ফসেলর শতকরা ২০ মংশ� আবার িনসাব 
পিরমাণ ২৬ মন ১০ েসর মতাাের ৩০ মন না হেল ুশর িদেত 
হেব না�  
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৫. মধুর যাকাত: ৫ মসােকর মূলব িহেসেব মধুর িনসাব ধাযর 
হেব� মথরাৎ ৬৫৩ িকেলা�াম হেল তােত ুশর িদেত হেব�  

৬. ািনজ ু সামুি�ক স�েদর যাকাত: ািনজ ু সামুি�ক 
স�েদ এক-প�মাংশ যাকাত িদেত হেব�  

৭. নগদ টাকা ু মজুদ স�েদর যাকাত: নগদ টাকা বা মজুদ 
বববসািয়ক পেণবর মূলব সােড় বায়া� ভির েরৗেপবর মূলবামােনর 
েবশজ হেল তার ুপর শতকরা ২.৫% হাের যাকাত িদেত হেব�  

েয সব স�েদর যাকাত িদেত হয় না 

1. িনসােবর কম পিরমান স�দ, 

2. িনসাব বছেরর মেধবই মিজরত ু ববিয়ত স�দ 

3. বববহাযর সাম�জ 

4. িশিা উপকরণ, 

5.  র-বাড়জ, দালান-েকাঠা যা বসবাস িকংবা কলকারাানা 
িহেসেব ববব্ত 

6. য�পািত ু সাজ সরলাম 
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7. বববহাযর যানবাহন 

8. বববহাযর পি, 

9. ুয়াকফকৃত স�ি� 

10. েপাষা পািা ু হাঁস মুরগজ� 

 

আথর-সামািজক উ�যেন যাকােতর ভূিমকা 

আথর-সামািজক উ�য়েন যাকােতর ভূিমকা মপিরসজম� ড. হা�ুদাহ 
আবদালািত এ �সো বেলন, জগরজ পিরি্িতেত যাকােতর 
েরেটর েকান সজমােরাা েনই� েয যত েবশজ দান করেব সবার 
জনব ততই মালজনক� িবিভ� তহিবল গঠেন েয �চারণা 
চালােনা হয় যাকাত তােদর সব লিবই পুরণ কের�৯২F

93 

মহান রাববুল আলামজন, মানবতার ব�ু মুহা�দ (সা.) াুলাফােয় 
রােশদজনসহ সকল ইমাম ু ইসলামজ িচাািবদ যাকােতর ববাপাের 
বারবার তািগদ িদেয়েছন� যার ফল�িতেত বলা েযেত পাের 
যাকাত আদায় করা আমােদর জনব মপিরহাযর করণজয় কাজ এবং 

                                                            
93 . D. Hammudul Abdalati, Islam is focus. 
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আথর সামািজক উ�য়েনর চািলকা শি� যাকাত� েয ববাপাের েকান 
সেবহ ু সংশেয়র মবকাশ েনই� যাকাত আথর-সামািজক 
উ�য়েনর চািলকা শি�� আথর-সামািজক উ�য়েনর মথর িুধা-
দাির�, স�াস-ৈনরাজব, চাঁদাবাজজ, দুনরজিত, হতাশা, েেণজ ৈবষমব, 
মসহনশজলতা, মঅনকব, দুি�াামু�, পার�ািরক সহেযািগতা 
সহমিমরতা এবং কলবাণ কামনার বুিনয়ােদ সকল সামািজক েেণজ 
ৈবষমব দূর হেয় সামব ৈম�জ �াতৃু কলবাণময়তা িবরাজ কের� 
পর�র এিগেয় আেস এেক মপেরর দুঃা দুদরশা েমাচন করেত� 
ধনজ দিরে�র ৈবষমব দূর কের �াতৃু ু ভারসামবমূলক এই 
সামািজক ববব্ার নাম আথর-সামািজক উ�য়ন� েয সমাজ 
আমােদর কােছ অে�র েসানার হিরণ, আজেকর আধুিনক 
ধনতাি�ক িবআ েয সমােজর কথা ক�নাু করেত পাের না, েস 
সমাজ উপহার িদেয়েছ ইসলাম এান েথেক আেরা �ায় পেনর 
শত বছর আেগ� াুন, রাহাজািন, হতবা-কলহ, সুদ, িুধা, দাির�, 
মনবায়-মিবচার, মঅনিতকতা, েেণজ ৈবষমব, িযনা ববািভচার, হতবা 
ধষরণসহ সব মনবায় মসামািজক কাজ িছল েয সমােজর মলংকার, 
েস শতধািবভ� সমাজেক িবআনবজ মুহা�দ (সা) অে�র েসানালজ 
সমােজ পিরণত কেরিছেলন ইসলাম নামক শািার িনঝররণজয় 
মাধবেম� যাকাত িছল েয সমােজর সকল আথর-সামািজক উ�য়েনর 
ষপকার� িনে� আথর-সামািজক উ�য়েনর যাকােতর উে�ােযাগব 
ভূিমকার িববরণ বণরনা করার �েচ�া করব, ইনশা�াহ�  



54 

 

 

১. দুি�াামু� সমাজ গঠন: এ কথা আজ মিবসংবািদত সতব েয, 
যাকাত ববব্ার মাধবেম জািত স�ূণরগেপ দুি�াামু� হেত পাের� 
একিট সুাজ, সুবর ু উ�ত সামািজক পিরেবশ সৃি�র জনব 
িব�শালজ মুসিলমেদর মবশবই তােদর স�েদর একিট মংশ 
দির� ু মভাব�্েদর দুদরশা েমাচেনর জনব ববয় করেত হেব� 
এর ফেল েয িধু মসহায় এবং দু্ মানবতারই কলবাণ হেব তা 
নয়, সমােজ আয় ব�েনর েিে� ৈবষমব মেনকাািন �াস পােব� 
৯৩F

94 েকান ববি�র কােছ মথর-স�দ েনই; যাকাত তােক মেথরর 
েযাগান েদেব, মৃতুবর পের তার পিরবার পিরজন ু সাানেদর 
লালন-পালন করেব, েবকার, মিম, িবকলাা, গ� ু িবধবােদর 
স�ানজনক জজবন যাপেনর িন�য়তা েদেব� এর সহজ সরল 
সমজকরণ এ েয, আজ এক ববি� িব�বান আেছ িবধায় েস 
মনবেদরেক সাহাযব করেব� কারণ কাল েস যিদ মভাবজ হেড় 
পেড়, তান মনবরা তােক সহেযািগতা করেব� মারা েগেল �জ, 
সাান, সািতর মব্া িক হেব েস িচাারু েকান দরকার েনই� 
কারণ তার দািয়ুু যাকাত ববব্ার সফের টাকা েশষ হেয় েগেল 
িক হেব? এ িচাা েথেকু মুি� েদেব যাকাত� এেিে� সমােজর 
একজন সদেসবর দািয়ু হেলা েস তার স�েদর মিতির� মংশ 

                                                            
94 . শাহ মুহা�দ হািববুর রহমান, মথরনজিত পুিজবাদ ু ইসলাম (য়াকা: 
��েমলা, ২০০৩), পৃ. ১০৯� 
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হেত একট িনিদর� পিরমাণ যাকাত ফাে� িদেয় রাােব যােত এ 
মথর তার দুঃসমেয় রিা করেত পাের� এভােব যিদ েকান ববি�র 
জজবেন মথর িচাা না থােক, িুধার িচাা না থােক, তার �জ, 
সাান-স�িতর দািরে�র ভয় না থােক, তাহেল স�ূণরষেপ 
হতাশামু� সমাজ গিঠত হেব� আর েয সমােজ মথর িচাা থােক 
না, েস সমােজ চুির, ডাকািত, হতবা, লু�ন, চাঁদাবািজ, আ�সাৎ, 
জবরদাল, সুদ- ুষসহ সব মঅনিতক কাজ ব� হেয় েযেত পাের�  

 

২. যাকাত ধনজ দিরে�র ৈবষমব দূরজকরেণ আথর-সামািজক 
েসতুব�ন: �কৃতপেি যাকাত ধনজ দিরে�র ৈবষমব দুর কের 
ভারসামবপূণর সমাজ গঠেন ম�ণজ ভূিমকা পালন কের� ইসলামজ 
ৈনিতকতা ু মথরঅনিতক িবধান েমেন চলেল সমােজ কানু ধনজ 
দিরে�র আকাশ চুি� পাথরকব সৃি� হেত পাের না� বতরমােন েেণজ 
িবভ�, ৈবষমবপূণর সমাজ ববব্ার কারেণ এক েেণজর েলাক সব 
সময় মবেহিলত� একমা� যাকাত ববব্াই পাের েেণজিহন সমাজ 
�িততা করেত� �কৃতপেি যাকাত, সাদকা দান উপেয়ৗকন, 
আপবায়ন, াাদব িবতরন, সালাম িবিনময় এ সকেলর মাধবেম 
স�জিত, াকবেবাধ পার�ািরক সহেযািগতা ু সহমিমরতা এবং 
কলবাণ কামনার বুিনয়ােদর সকল ৈবষমব দুর হেয় সামব ৈম�জ ু 
�াতৃুিভি�ক কলবাণময় সমাজ �িতিতত হয়� তাই ইসলােম 
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সামািজক ৈবষমব দুর কের সামব ৈম�জর সমাজ �িততার েিে� 
যাকাত িবধান এক িব�য়কার ববব্ার নাম�৯৪F

95  

 

৩. যাকাত ববব্ায় ধনজেদর স�েদ দিরে�র মিধকার: যাকাত 
ববব্ার মাধবেম ধনজেদর স�েদ গরজবেদর মিধকার �িততার 
মাধবেম আ�াহ দাির�মু� সমাজ িবিনমরােণর ববব্া কেরেছন� 
যাকাত দু্ দািরে�র �িত ধনজেদর দয়া বা মনুক�া নয় বরং 
মিধকার�৯৫F

96 এ �সো আ�াহ রাববুল আলামজন বেলন,  

مۡٱٱ﴿ 
َ
ءٱ� �م َممٱََ ََلزَۡوۡحرو ٱ ملم

ِء  َّ َم َّ ٱ ٞ َّ مهمۡمٱَح  ]١٩:ملما�ي [﴾  َ�ٰز

 এবং তােদর স�েদ রেয়েছ মভাব�্ ু বি�তেদর হক� ৯৬F

97 
মনব� বলা হেয়েছ ধনজেদর যা �দান করেত বলা হেয়েছ তা 
বদানবতা নয়, বরং গরজবেদর মিধকার حق মিধকার িহেসেবই তা 

                                                            
95 . মাুলানা আবুল কােসম মুহা�দ িছফাতু�াহ, ইসলামজ মথরনজিত ু 
ববাংিকং� 

96 . জয়নুল আেবদজন মজুমদার, হযরত ুমর (রা) শাসনমেল মথর ববব্া� 
97 . আল কুরআন, সূরা আয -যািরয়াত: ১৯� 
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গরজবেদর িনকট েফরত আসা উিচত� বব�ত গরজবরাই তােদর 
েম  ারা জাতজয় স�দ সৃি� কের�৯৭F

98 

 

৪. মভাব, দুদরশা, িুধা ু দাির�মু� সমাজ গঠেন যাকাত: 
যাকােতর সবরেেত উপহার দাির� িবেমাচন, যা সামািজক 
িনরাপ�ার মূল চািলকা শি�� যাকাত ব�েনর ৮িট াােতর মেধব 
৪িট াাতই (ফিকর, িমসিকন, দাসমুি�, ঋণ�্) সবরহারা, 
মসহায়, মভাব�্ জনেগাতজর জনব িনেবিদত� এছাড়া নু 
মুসিলেমর াাতটাু িবিভ� মব্ার ে�িিেত এর মেধব আসেত 
পাের�  

ুমর (রা.) িমসিকেনর াাতিটেকু স�সািরত কের েবকার বা 
কমর-সং্ানহজনেদরেকু এর মাভুর� কেরন� মথচ এর ১২০০ 
বছর পের উইিলয়াম েবভািরজ এটােক কলবাণ নজিতর মাভুর� 
কেরন� এছাড়া ম�ম াাতিটু সামািজক মভােব পিততেদর 
জনব� এর  ারা বুঝা যায় দাির� দূর করাই যাকােতর মূল 
লিব�৯৮F

99 শাহ ুয়ালজ উ�াহ েদহলভজ (রহ) এর কথায় িনা যায় 
তারই �িত�িন� িতিন বেলন, Zakat has been ordained to 
                                                            
98 . জয়নুল আেবদজন মজুমদার, হযরত ুমর (রা) শাসনমেল মথর ববব্া� 
99 . আবুল কােশম ভুইঁয়া, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, ইসলািমক ফাউে�শন 
পি�কা, মে�াবর-িডেস�র ২০০৬� 
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serve two purposes; self discipline and provision 
against social destitution. 99F

100 মথরাৎ যাকাত দুিট লেিব 
িনেবিদত আ�শৃ�লা মজরন ু সামািজক দাির� িনরসন�  

িবংশ শতাি�র িবিশ� ইসলামজ িচাািবদ ু সমাজ িবজানজ ড. 
হা�ুদাহ আ�ালািত বেলন, Zakat mitigates to a minimum 
the suffering of the ready and poor members of 
society. It is a most comforting conslation to the 
less fortunate people. Yet it is a loud appeal to 
everybody to rool up his sulves and improve his 
lot. ১০০F

101  

যাকাত দির� জনেগাতজর দুঃা ক� িনবারণ কের� এিট 
মভাবজেদর জনব অি� ু ভােগবা�য়েনর েেত উপায়� দুঃ্, 
মভাব�্, মানুেষর সমাধােন যাকাতই সবেচেয় বড় হািতয়ার� 
যাকাত মভাব�্েক পযরাক পিরমােণ িদেত হেব যােত েস আর 
মবভা�্ না থােক� েকান েকান ফকজহ মত �কাশ কেরেছন েয, 
যাকাত �হজতােক এক বছেরর �েয়াজন পুরণ কের িদেত হেব� 
েকউ েকউ আবার সারা জজবেনর �েয়াজন পুরণ কের েদুয়ার 

                                                            
100 . Mirza Mohammad Hussain, Islam and Socialism. 
101 . D. Hammudul Abdalati, Islam is focus. 
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কথাু বেলেছন� উমার (রা) বেলেছন যান িদেবই তান অ�ল 
বািনেয় দাু�১০১F

102 

দাির� মানুেষর পয়লা ন�েরর দুশমন� েয েকান সমাজ ু েদেশর 
জনব এটা জিটল ু তজ� সমসবা� সমােজর হতাশা ু ব�নার 
মনুভুিতর সৃি� হয় দািরে�র মাধবেম� পিরণােম েদাা েদয় 
মারা�ক সামািজক সং াত� এ সমসবা সমাধােনর জনব যাকাত 
ইসলােমর মনবতম মুাব হািতয়ার িহেসেব িবেবিচত হেয় আসেছ 
ইসলােমর েসানালজ যুগ েথেক� ১০২F

103 

মহানবজ (সা.) বেলেছন, েতামরা দির� েলােকর সােথ ব�ুু ্াপন 
কেরা� তােদর �িত সাধবমত মনু�হ ু উপকার কেরা� 
আিারােতর পেথ তারা েতামােদর জনব সংগৃহজত ধন এবং �ধান 
স�ল� িকয়ামেতর িদন আ�াহ রাববুল আলািমন দিরে�র �িত 
আেদশ করেবন েয, পৃিথবজেত যারা েতামােদর এক েলাকমা ম� 
এবং এক েয়াক পািন দান কেরেছ, এক �্ ব� দান কেরেছ 
আজ েতামরা তােদর হাত ধের জা�ােত চেল যাু�১০৩F

104 ুমর (রা) 
বেলেছন, আমার রােজব েফারাত নদজর তজের যিদ একিট কুকুরু 

                                                            
102 . আ�ামা ইউসুফ আল কারযাভজ, ইসলােমর যাকাত িবধান, ২য় া��  
103 . শাহ মুহা�দ হািববুর রহমান, ইসলামজ মথরনজিত িনবরািচত �ব��  
104 . ইমাম গা�ালজ(রা). িকিময়ােয় সাআদাত� 
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না োেয় মারা যায় তাহেল তার জনব আিম উমরেক আ�াহর 
কােছ আসািমর কাঠগড়ায় দাঁিড়েয জবাবিদিহ করেত হেব� 

 

৫. যাকাত স�দ পিব� কের সামািজক স�জিত ্াপন কের:  

মুসিলম ববি� আ�াহর আেদশ পালন ু তাঁর স�ি� মজরেনর 
জনব েয যাকাত েদয় তা তার িনেজর জনব পিব�কারজ�১০৪F

105 এ 
কাজিটেক যাকাত বলার কারণ হেলা এভােব যাকাতদাতার 
মথরস�দ এবং তার িনেজর আ�া পিব� ু পির�ার পির�� 
হেয় যায়� েয ববি� আ�াহর েদয়া মথর স�দ েথেক আ�াহর 
বাবােদর মিধকার েবর কের েদয় না, তার মাের িববুমা� 
কৃতজতা েনই� েস সােথ তার আ�া েথেক যায় মপিব�� েকননা 
আ�াহ েয তার �িত মনু�হ কেরেছন এ জনব তার মাের 
িববুমা� কৃতজতা েনই� এ �সো আল কুরআেনর আসেছ 

ذۡٱٱ﴿  هممٱٱخو ُم �ّ ََ ُو ََ ۡمٱ مهمۡمٱَصَدقَٗةٱ�وَطّهمروهو ۡمَ�ٰز
َ
  ﴾ممۡنٱ�

                                                            
105 . আ�ামা ইউসুফ আলজ কারযাভজ, ইসলােমর যাকাত িবধান, ২য় া�� 
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‘তােদর স�দ হেত যাকাত (সাদাকা) �হণ করেব, যা  ারা তুিম 
তােদর পিব� করেব এবং পিরেশািধত করেব�’ 105F

106 

যাকাত ধনজ ববি�েদর স�দেক পিব� কের� েয পিরমাণ মথর 
স�দ যাকাত িহেসেব ধনজেদর উপর ফরয হয় তােত দাতার 
েকান ৈনিতক ু আইনগত মিধকার থােক না� এ মথর স�দ 
�হজতার মিধকার িহেসেবই িচ  ি�ত হয়� দাতা যাকাত িদেত ববথর 
হেল তার মথর এ দাঁড়ায় েয িতিন মেনবর স�দ েবআইনজ েভাগ 
দাল করেছন� এ েবআইনজ স�দেক েভাগ দাল করার কারেণ 
তার সব স�দ মপিব� হেয় যায়� যাকাত েকবল দাতার 
স�দেক পিব� কের না বরং তার ্দয়েক সুিনমরল ু �সািরত 
কের� তার মন-মানস আ�েকি�ক িচাা েচতনামূলক হেয় সমাজ 
েকি�ক সিলিবত হয়� সােথ সােথ স�দ িল�া ু অাথরপরতা 
ইতবািদ দূর হয়� যাকাত �ািকর ফেল �হজতার মন েথেক ধনজেদর 
�িত িহংসা-িবে ষ,  �-সং াত, শ তা ু  ৃণার মানিসকতা দূর 
হেয় যায়�১০৬F

107 যার কারেণ সমােজর সবর�ের স�জিত িবরাজ কের 
সহমিমরতা ু সহনশজলতা বৃি� পায়� 

 

                                                            
106 . আল কুরআন, সূরা আত তাুবা: ১০৩� 
107 . আবুল কােশম ভুঁইয়া, সামািজক িনরাপ�ায় যাকাত, ইসলািমক ফাউে�শন 
পি�কা, মে�াবর-িডেস�র ২০০৬� 
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৬. যাকাত মজুদদারজ ব� কের মথরঅনিতক গিতশজলতা বৃি� কের: 

যাকাত মথর স�দ দির� েেণজর মেধব ব�ন করার মাধবেম িধু 
সুিবচার �িতিতত হয় না বরং মথরঅনিতক গিতশজলতা বৃি� পায়� 
দির� মানুেষর ায় িমতা বৃি�র ফেল উৎপাদন ু কমরসং্ান 
বৃি� পায়� ফল�িতেত বাজাের কাযরকর চািহদার পিরমাণ বৃি� 
পায়�১০৭F

108 গিতশজল হয় মথরনজিত� আমরা েয সমােজ বসবাস কির 
তার কলবাণ ু উ�িতর সােথই আমােদর কলবাণ ু উ�িত 
জিড়ত� এ কথা সতব েয, আপিন যিদ আপনার মথর স�দ হেত 
আপনার মপরাপর ভাইেদর সাহাযব কেরন তেব তা আবিতরত হেয় 
বছ কলবাণ সােথ িনেয় আপনার কােছই িফের আসেব� িক�, যিদ 
সংকজনর দৃি�র বশবতরজ হেয় তা িনেজর কােছই জমা কের রাোন 
িকংবা েকবল িনেজর ববি� অােথর ববয় কেরন তেব েশষ পযরা তা 
িয়�াক হেত বাধব�  

 

আবার মজুদদািরেক ইসলাম িনিষ� কেরেছ� মহানবজ (সা.) 
বেলেছন, েয ববি� তার মথর স�দ চি�শ িদেনর েবশজ জমা 
রাােব েস জাহা�ামজ�১০৮F

109 মজুদদারজর কারেণ বাজাের কৃি�ম 

                                                            
108 . শাহ মুহা�দ হািববুর রহমান, ইসলামজ মথরনজিত িনবরািচত �ব�� 
109 . সহজহ বুাারজ, হাদজস নং ১৩০৮, িতরিমযজ, ২৩৯২ নং হাদজস� 
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সংকট সৃি� হয় এবং �বব মূলব ছছ কের েবেড় যায়� ইসলাম 
মজুদ স�েদর ুপর যাকাত ধাযর করার কারেণ মথর স�দ 
মজুদ করােক িনগৎসািহত কেরেছ�  

 

৭. যাকাত ঋণ��েদর ঋণ পিরেশােধর িন�য়তা েদয় 

�াকৃিতক দুিবরপাক, দু রটনা বা মনব েকান কারেণ েকান ববি� যিদ 
তার মথর স�দ হািরেয় িনঃঅ হেয় যায়, ঋণ�্ হেয় যায় তাহেল 
যাকাত তার ঋণ পিরেশাধ করেব, তার হারােনা বববসা বা মথর 
স�দ িফিরেয় আনার জনব যথাযথ সহেযািগতা করেব� এাােন 
বলা দরকার েয তারা এমন ঋণ�্ েয, িনেজর মথর স�দ িদেয় 
ঋণ পিরেশাধ করেল আর িনসাব পিরমাণ মথর িনেজর কােছ 
থােক না� এমন ববি� উপাজরনশজল েহাক, ফকজর বেল পিরিচত 
েহাক িকংবা ধনজ েহাক সবরাব্ায় তােক যাকাত েথেক সাহাযব 
করা েযেত পাের�১০৯F

110 

এ ববব্ার কারণ হেলা ইসলাম কানু েকান ববি�র ুপর যুলুম 
কের না� ববি� যান ধনজ িছল তান তার মথর েথেক রাা 
উপকৃত হেয়েছ আর েস যান দির� হেয় েগেছ তান তােক 
ইসলাম েফেল েদেব? কােনা নয় বরং তার হারােনা স�দ 
                                                            
110 . �া �� 
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পুনগ�ােরর জনব যাকাত তার দয়ার ভা�ারেক উ�ু� কের 
েদেব�  

যাকাত আদােয়র আটিট াােতর মেধব ঋণমুি� তাইেতা একিট 
মনবতম াাত� এ ববাপাের আ�াহ বেলন: 

َۡٱ﴿  م ٱز َدَ�ٰتو ّّ ٱلز َو  ّّ ََّفةمٱ�م ََ ََلزۡوو ٱ َُۡه  ََ ََ ٱ ََ ٰومَم ََ َۡ ََل ٱ َم ِم ٰ ََ ََلزَۡو ٱ م َء َرْ ََ فو
ٰرمممٱ َٰ

ََلَۡ ٱ ٱلزّرمقَ بم �م ََ ۡمٱ و�وهو
و ََٱقَو مٱ ّّ ٱل لم ٱَببُم �م ََ ٱ �ٱفَرم�َضٗةٱلۡۡٱََ لم بُم َّ ٱلز ّممَنٱنم
ۗمٱ ّّ ِمُٞمٱٱل ٌمٱَح َُم ََ ٱ و ّّ  ]٦٠:ملو� [﴾ََل

‘সাদকা েতা েকবল িনঃঅ, মভাব�্ ু তৎসংি�� কমরচারজেদর 
জনব, যােদর িচ� আকষরণ করা হয় তােদর জনব, দাসমুি�র জনব, 
ঋণভারাাাােদর আ�াহর পেথ ু মুসািফরেদর জনব� এটা 
আ�াহর িবধান� আ�াহ সবরজ, �জাময়�১১০F

111 

 

৮. মমুসিলমেদর ববাপাের যাকােতর নজিত 

মমুসিলমেদর যাকােতর মথর লাভ করেত পারেব িকনা, এ 
ববাপাের আই�ােয় িকরামগণ বেলেছন, তা হেলা যাকােতর মথর 
মমুসিলমেদর েদুয়া যােব না� কারণ হাদজেস বলা হেয়েছ .... 
                                                            
111 . আল কুরআন, সূরা আত তাুবা: ৬০� 
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যাকাত েতামােদর ধনজেদর কাছ েথেক আদায় করা হেব এবং 
েতামােদর গরজবেদর মােঝ ব�ন করা হেব�১১১F

112 

এ ববাপাের ব�বব হেলা যাকাত নয় বরং বাইতুলমাল হেত 
মমুসিলমেদর সামািজক িনরাপ�ার ববব্া করা হয়� হযরত ুমর 
(রা.) এক ইয়াছদজেক িভিা করেত েদো বাইতুলমাল হেত তার 
ভাতার ববব্া কের েদন�  

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তার িকতাবুল াারাজ এর মেধব 
িলোেছন, হযরত ুমর ফাগক (রা.)এর শাসনামেল ইরােকর 
িহরাবাসজ ি��ানেদর সােথ েয চুি� হয় তােত িলিাত িছল েয বৃ� 
কমরিমতা হািরেয় েফেলেছ িকংবা েকান িবপেদ পেড়েছ িকংবা 
পূেবর ধনজ ু অ�ল িছল এান দির� হেয় পেড়েছ আর সমােজর 
েলােকরা তােক িভিা িদেত িগ কেরেছ এষপ ববি� যতিদন 
ইসলামজ রাোর নাগিরক থাকেব ততিদন তার ধাযর িজিযয়া 
�তবাহার হেব এবং মুসিলমেদর বায়তুলমাল হেত তার ু তার 
পিরবােরর জজিবকার ববব্া করা হেব�১১২F

113 আসেল যাকাত েকবল 

                                                            
112 . মুহা�দ ইসমাঈল বুাারজ, সহজহ বুাারজ, যাকাত মধবায়(েদুবব: 
মাকাতাবাহ িশরকােয় মুাতাব, �কাশ ১৯৯৫�জ), পৃ. ১৮৭� 

113 . মাুলানা আ�ুর রহজম, মথরঅনিতক িনরাপ�া ু বজমা� ইমাম আবু ইউসুফ 
তার িকতাবুল াারাজ �� হেত উ�ৃত�  
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মুসিলমেদর হক, মমুসিলমরা যাকাত পােব না� তেব 
মমুসিলমেদরেক সাধারণ দান ায়রাত মবিশবই েদয়া যােব� 

 

৯. িশিা �িশিণ কমরসূচজেত যাকােতর ভূিমকা 

জনশি�েক জনস�েদ পিরণত করার জনব যাকােতর মথর িদেয় 
িশিা ু �িশিণমূলক মেনক কমরসূচজ বা�বায়ন করা সসব� 
যাকােতর মথর িদেয় গরজব মথচ েমধাবজ িশিাথরজেদর বই পু�ক, 
োারাক, েপাশাক, িশিা উপকরণসহ িল�াহেবািডরং এ উ�ততর ু 
 ণগত িশিা �িশিণ �দােনর মাধবেম গরজব মথচ েমধাবজ 
িশিাথরজেদর দি জনশি� িহেসেব গেড় েতােল সমৃ� বাংলােদশ 
গড়া যােব�  

 

১০. উৎপাদন বৃি�েত যাকােতর ভূিমকা 

আ�াহ �দ� ু িনেদরিশত যাকাত ববব্ায় মথরনজিতেত উৎপাদন 
বৃি� পায়� যাকাত িনঃঅ ববি�েদর িভিার হাতেক কমরজর হােত 
ষপাািরত কের� েয েকান উৎপাদন কােজ েেমর সােথ পুিজর 
সংেযাজন মনঅজকাযর� মানুষ তার েেমর মাধবেম িব�য়কর উ�য়ন 
 টােত পাের, কােজ লাগােত পাের মসংাব �কৃিতর স�দেক, 
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পাের মগভূিমেক উবরর জিমেত পিরণত করেত� তেব এর জনব 
�েয়াজন য�পািত ু হািতয়ার যা মথরনজিতর ভাষায় পঁুিজ �বব 
বলা হেয় থােক� পঁুিজর মভােব বছ কমরিম দাির� জনেগাতজ 
েবকারু জজবন যাপন করেছ� যাকােতর মাধবেম মথর �দান কের 
এই সকল দির� জনশি�েক উৎপাদন কমরকাে� বববহার কের 
উৎপাদন বাড়ােনা সসব�১১৩F

114 

 

১১. আথর-সামািজক উ�য়েন যাকােতর আেরা কিতপয় পদেিপ 

এেদেশর তথা সারা পৃিথবজেত মসংাব বৃ�-বৃ�া িনজ পিরবােরর 
গল�হ হেয় মানেবতর জজবন যাপন করেছ� বতরমান সমাজ 
ববব্ার কারেণ পা�াতব পিরবার �থা �ায় িবলুক হুয়ার কারেণ 
বৃ� বয়েস েসাানকার নারজ পুগেষরা তােদর সাান সািত হেত 
িবি�� মব্ায় সরকােরর কগনায় েবঁেচ থােক� মথচ যাকাত 
িদেত পাের তােদর সুবর অ�জল জজবেনর িনরাপ�া� 

  কনবা দায়�্ িপতা মেথরর মভােব কনবা িববাহ িদেত 
পাের না� এ সম� মিম িপতার কনবার িবেয়েত যাকাত 

                                                            
114 . েমাঃ আবুল কালাম আজাদ, মথরঅনিতক উ�য়ন ু সুষম ব�েনর েকৗশল 
িহেসেব যাকাত: তাি�ক িবে�ষণ, দাির� িবেমাচন ইসলাম, নূগল ইসলাম 
মািনক স�ািদত (য়াকা: ইসলািমক ফাউে�শন, ২০০৫�জ), পৃ. ২২৮�  
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তার িনজঅ ফা� েথেক মথরঅনিতক সহেযািগতার মাধবেম 
িদেয় িদেব�  

  মুসািফরেদর সাহাযব �দান, দির� িশিেদর পুি� সাহাযব, 
ইয়াতজম �িতপালেন ববব্া �হণ, শজত বব� িবতরণ, 
অা্ব স�ত েশৗচাগার, নু-মুসিলম পুণরবাসন, ইউিনয়ন 
েমিডেকল েস�ার ্াপন, মসহায় মােয়েদর �সবকালজন 
সাহাযব �দান, ঋণ�্ কৃষকেদর ঋণ পিরেশােধ 
সহায়তাসহ নানামুাজ আথর-সামািজক উ�য়ন কমরকাে� 
যাকাত তার সিায় মংশ�হেণর মাধবেম একিট সুাজ 
সমৃ�শালজ শািার সমাজ কােয়েম ম�ণজ ভূিমকা রাো�  

  এছাড়া  জনজ িশিা মজরেন সহেযািগতা, ছা�-ছা�জেদর 
জনব বৃি�, মিহলােদর আ�কমরসং্ানমূলক �িশিণ, 
�যুি�গত �িশিণ, েবকারেদর আ�কমরসং্ােনর 
ববববহা না করা পযরা ভাতা �দান, দু্ পিরবােরর জনব 
গগ-ছাগলসহ মনবানব পি িকনেত সাহাযব দান, 
গৃহহজনেদর গৃহ ৈতরজ কের েদুয়া, মসহায় গরজব 
মানুেষর গৃহ্ালজ আসবাবপ� ায় করেত সহেযািগতা 
করাসহ সব �কার উ�য়ন কমরসূচজেত যাকােতর সরব 
উপি্িতই সুাজ সমৃ�শালজ েদশ, জািত,িডিজটাল সমাজ 
গড়ার িন�য়তা িদেত পাের�  
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  যাকােতর মূল উে�শবই েতা ক) গরজেবর �েয়াজন পুরণ, 
া) ধনজরা তােদর কে�াপািজরত স�দেক িবিলেয় েদয়ার 
েচতনা ু গ) আ�াহর ৈনকটব লাভ এ টােগরট পুরণ 
করার িনিমে�ই আথর-সামািজক বছিবধ পদেিপ েনয়া 
েযেত পাের�১১৪F

115  

 

বাংলােদেশর আথর-সামািজক উ�য়েন যাকাত ববব্ার সফলতার 
সসাবনা 

যাকাত ববব্া বাংলােদেশর আথর-সামািজক উ�িতেত কাি�ত 
ভূিমকা রাাার সামথর িবষেয় বলা যায়, এেদেশর েমজিরিট পােসর� 
দির� মানুেষর আথর-সামািজক উ�যেনর মাধবেম তােদর আশা-
আকা�ার �িতফলন  টােনার মেতা মথরঅনিতক েযাগান এেদেশর 
িবিভ� াাত থােক যাকাত পযরাক পিরমােণ পােব িকনা বা পাুয়া 
সসব িকনা েসটা আেলাচনার �েয়াজন�  

 

                                                            
115 . আবুল ফাতাহ মুহা�দ ইয়াহইয়া, ইসলামজ মথরনজিতর আধুিনক 
ষপায়ন(য়াকা: জনতা পাবিলেকশন, ২য় �কাশ, ২০০৩ �জ), পৃ. ৫১৮�  
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ববি�র হােত মজুদ নগদ মথর, গৃেহ বা ববাংেক রাাা অণরালংকার 
ু েগাপেন রাাা ডলার/পাউ� বােদ িধু ববাংেক সি�ত েময়ািদ 
আমানত বা িফ্ড িডেপািজেটর কথাই উে�া করা যায় যা 
নূনবতম এক বছেরর জনব রাাা হয়� বাংলােদেশর সরকােরর 
পিরক�না ম�ণালেয়র মিধেন বাংলােদশ বুবেরা মব �বাটাসিটকস 
�কািশত “Statistical yearbook of Bangladesh” এর 
তথবানুসাের ১৯৯৫-৯৬ মথর বছের েদেশ েময়াদজ স�েয়র পিরমাণ 
িছল িন�ষপ: 

ক. তফসজল ববাংকসমূেহর স�য় = ৩১,২৩১.১৭ েকািট টাকা 

া. েপা�াল েসিভংস সমূেহর স�য় = ০৬,৩২১.৪৭ েকািট টাকা  

গ. সকােরর স�য় �কে�  = ৬২,২৮৬.৮০ েকািট টাকা 

সবরেমাট    = ৯৯,৮৩৯.৪৪ েকািট টাকা 

শতকরা ২.৫% যাকাত ধরেল এর যাকাত আেস �ায় ২,৪৯৬ 
েকািট টাকা� মনুষপভােব এেদেশর ছািহেব িনসাব পিরমাণ 
ফসেলর মিধকারজ ববি�েদর কাছ েথেক ুশর আদায় করেল তার 
পিরমাণ দাঁড়ােব আেরা মাত: ১,০০০ েকািট টাকার েবিশ� 
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সবিকছু বাদ িদেলু েদাা যাে� িধু েময়াদজ আমানত এবং 
ফসেল ুশর েথেক �ায় ৩৫০০ েকািট টাকা আসা সসব�১১৫F

116  

এছাড়া এানু মেনক েলা াাত আেছ েযাান েথেক যাকাত 
আসা সসব� আর এই পিরসংাবান হেলা এান েথেক �ায় এক 
যুেগরু আেগর� বতরমােন েতা এই মেথরর পিরমাণ আেরা েবিশ 
আসেত বাধব�  

বাংলােদেশর ১৬ লাা পিরবার রেয়েছ িছ�মূল ু িঠকানাহজন� 
এছাড়া আেরা ৩২ লাা পিরবার রেয়েছ যােদর সামানব আেয় 
থাকেলু েকান জিম জমা েনই� এবার যিদ �িত বছর এেদেশর 
৫,০৩৫ িট ইউিনয়ন ু েপৗর ুয়াডর এর মেধব ৩৫০০ েকািট 
টাকা ভাগ কের েদয়া হয় তাহেল �িতিট ইউিনয়ন ু েপৗর ুয়াডর 
পােব �ায় ৬৯ লি টাকা� এই টাকা হেত ৪০ হাজার কের যিদ 
এেককিট পিরবারেক িদেয় েদুয়া হয় তাহেল উ� পিরবােরর 
অাবল�জ হুয়ার জনব আর েকান সমসবা থােক না� আর �িত 
বছর �িতিট েপৗর ুয়াডর ু ইউিনয়েনর ১৫০ জন ববি� এভােব 
টাকা েপেয় অাবল�জ হেত থাকেল দশ বছের বাংলােদশ দাির�মু� 
হেয় যােব�১১৬F

117 

                                                            
116 . শাহ মুহা�দ হািববুর রহমান, ইসলামজ মথরনজিত িনবরািচত �ব�� 
117 . েমাহা�দ মু�ািফজুর রহমান, দাির� িবেমাচন ু মানব েসবায় িবআ নবজর 
আদশর� 
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�ভুত সসাবনাময় আমােদর এ সুজলা েসানার বাংলােদশ� এাােন 
আেছ �াকৃিতক স�েদর �াচুযরব, বনজ স�দ, পি স�দ, পািন 
স�দ, আর সব চাইেত বড় হেলা ১৫ েকািট মানব স�দ� িক�, 
এ সব স�েদর সুতু বববহার না থাকায় ৈবষমবমূলক ব�ননজিতর 
কারেণ স�েদর মদি বববহােরর ফেল আমরা আে� আে� 
মসজম সসাবনা থাকার পেরু �িতিনয়ত দািরে�র সােথ লড়াই 
করিছ, হাত পাতিছ পা�ােতবর কােছ� আর তারা আমােদরেক 
ই�া মেতা যতটুকু না ঋণ িদে� তার চাইেত েবিশ িদে� 
উপেদশ� যা আমােদর জািতর মি�ুেক সংকেটর মুো দাঁড় 
করাে�� তারা আমােদরেক উপেদশ িদে� আাজরািতক িভিার 
ঝুিল ‘‘মবালথােসর েদশ উ�য়েনর েট� েকস’’ ইতবািদ ইতবািদ�  

িধু তাই নয়, িবআ ববাংেকর িবেশষজরা আমােদরেক আেরা 
বলেছ, Success in solving its (Bangladesh) economics 
problem would be a convincing evidence that no 
other country in the world need face extreme 
poverty. 

মথচ এক সময় এেদশ িছল পৃিথবজর মানুেষর অে�র আবাসভুিম� 
েশানা যায় শােয়�া াাঁর আমেল টাকায় ৮মন চাউল পাুয়া েযত� 
িবেআর িবিভ� েদশেক বাংলােদশ সহেযািগতা করত� আর আজ; 
েয েদেশর মািটেত েসানা ফেল, েয েদেশর গােছ গােছ েদাা যায় 
নানান রকম ফুল-ফেলর সমাহার, েয েদেশর নদজ, াাল 
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িবল েলােত েদাা যায় ষপালজ মােছর সমাহার, েয েদেশ আেছ 
৩০ েকািট হাত; েস েদেশর সংসেদ ৈবেদিশক ঋণ ছাড়া বােজট 
েপশ হয় না� বনবাতরেদর সহেযািগতা করা যায় না, নদজ-াাল-িবল 
ানন হয় না� েস েদেশর মােয়রা মা� দু‘মুেঠা মে�র রালায়, এক 
�্ কাপেড়র জনব, একটুাািন মাথা  ঁজার ঠাই এর জনব মসু্ 
সাান-স�িত, বাবা মােয়র অামজর িচিকৎসার জনব িনেজেদর 
সতজুেক পযরা িবিা কের, িনেজর গভরজাত সাানেক মা� ২০০ 
টাকায় িবিা কের েদয়� মথচ েবিশ িকছু নয় িধুমা� যাকাত 
ববব্ার পু�ানুপু� মনুসরেণর মাধবেম ১০ বছর বা আরু কম 
সমেয়র এেদশেক স�ূণরষেপ িুধা দাির�মু� করা সসব� 
গৃহহজেনর গৃহ, ব�হজনেদর ব�, িধাতরেক ম� েরাগ�্েক 
সু্তা, ঋণ��েক ঋণ পিরেশােধর িন�য়তা, বৃ�, মসহায় বনজ 
আদমেক েবঁেচ থাকার িন�য়তা েদুয়ার মাধবেম এ েদশেক 
আথর-সামািজক উ�িতর অণর িশাের আেরাহন করেত সিম িধু 
ইসলাম �দ� যাকাত ববব্া� চুির-ডাকািত, িছনতাই, চাঁদাবািজ 
াুন-রাহজািন, িযনা-ববিভচার, ধষরণ-লু�ন, েজারদাল, েট�ারবাজজ, 
আ�সাৎ, েেণজ ৈবষমবসহ সকল �কার সমাজ িব�ংসজ কাজ 
িনরসনকে� সুাজ সমৃ�শালজ েদশ-জািত পৃিথবজ গঠেন সিম 
একমা� যাকাত ববব্াই� 
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সমাপনজ 

পেরর সুো হাসব সবাই কাঁদব সবার দুো, 
িনেজর াাবার িবিলেয় িদব মনাহারজর মুো, 

আপনােক লেয় িব�ত রিহেত আেস নাই েকহ মবিন পের 
সকেলর তের সকেল আমরা �েতবেকই আমরা পেরর তের� 

কিবতায় কিব তার মেনর েয মিভববি� বব� কেরেছন, মহান 
রাববুল আলামজন যাকাত ববব্ার মাধবেম �ায় পেনর শত বছর 
পূেবর মানব মেন েস মনুভূিত জা�ত করার কাযরকরজ পথ 
েদিােয়েছন�  

সমাজ িবজানজ ড. হা�ুদাহ আবদালািত তাইেতা যথাথরই বেলেছন, 
কুরআিনক শ� যাকাত েকবল বদানবতা দান, সদয়তা, সরকারজ 
কর, াি�ক দান ইতবািদেকই মাভূর� কের না, উপরা এটা 
এসব কলবাণকামজ মন-মানস এবং ৈনিতক ু আধবাি�ক েচতনার 
সুসমি�তষপ�১১৭F

118 

আর এ েচতনার মূলকথা হেলা মানুষ মানুেষর দুঃো এিগেয় 
আসেব, মেনবর ক�েত িনেজর ক� মেন করেব, পাুনাদার 
েদনাদারেক অত:�ুতরভােব িমা কের েদেব, দির� মভাবজ 
�িতেবশজর দুঃা দুদরশা েমাচেন এিগেয় আসেব� তাহেল �েতবক 
                                                            
118 . D. Hammudah Abdalati, Islam is focus. 
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নাগিরক তার জান-মাল পিরবার পিরজন সাান-স�িতর িনরাপ�া 
িফের পােব, যাকাত ববব্ার মাধবেম সমাজ েথেক দুর হেব েেণজ 
ৈবষমব, েকৗিলনব ইতবািদ�  

একথা সতব েয, মিধকাংশ সামািজক মপরাধ সং িটত হয় 
দির�তার কারেণ� এ সমসবার �িতিবধান করার জনব যাকাত 
ইসলােমর মনবতম হািতয়ার িহেসেব িবেবিচত হেয় আসেছ� 
যাকােতর মথরস�দ �ািকর ফেল দািরে�র জজবন েযমন আনব 
ু িনরাপদ হয় েতমিন কমরসং্ােনরু সুেযাগ হয়�১১৮F

119 

িফের আসেব আবার েসইিদন, েযিদন হযরত ুমর (রা.) 
যাকােতর মথর েদুয়ার েলাক াঁুেজ েপেতন না, গহজন রােত 
সুবরজ মিহলা রা�া িদেয় একাকজ চলেলু েস থাকেতা িনরাপদ, 
�েতবেকই িছল �েতবেকর জজবেনর রিাকতরা, েকউ কােরা জনব 
মান হািনকর িকছু করা েথেক িবরত থাকত� েয িদেনর কথা 
বেলেছন ড. হা�ুদাহ আবদালািত, It is authentically 
reported that there were times in the history of the 
Islamic administration when there was no person 
eligible to receive Zakah. Every subject Muslim, 
Christian and Jew of the vast Islamic empire had 

                                                            
119 . শাহ মুহা�দ হািববুর রহমান, মথরনজিত পুিজবাদ ু ইসলাম ( য়াকা: 
��েমলা, ২০০৩), পৃ. ১১০� 
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enough to satisfy his needs and the rulers had to 
deposit the Zakah collections in the public 
treassury. 119F

120 

ইসলামজ েসানালজ শাসনকােলর ইিতহােস এমন এক সময় িছল 
যান যাকাত েনুয়ার মেতা েলাক িছল না� তান মুসিলম, 
ি��ান, ইয়াছদজ সকল নাগিরক তার মভাব েমাচেন সিম িছল� 
শাসকবগর যাকােতর মথর সরকারজ েকাষাগাের জমা রাাত� 
এানু েস পিরেবশ আসেত পাের, যিদ যাকাতিভি�ক মথরনজিত 
এবং সুষম ব�ননজিত িনি�ত করা যায়� আ�াহ তাুিফক িদন� 
আমজন! 

                                                            
120 . D. Hammudah Abdalati, Islam is focus. 


