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অেুিাদ: সাোউল্লাহ েবির আহিদ 
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৩ যাকাত ফরয হওয়ার িতথসিূহ  
৪ প্রর্ি: অলঙ্কানরর যাকাত  
৫ স্বণথ ও রূপার যাকানতর বেসাি  
৬ বিতীয়: ি্াংক দোনের যাকাত  
৭ ঋনণর যাকাত  
৮ তৃতীয়: ি্িসায়ী পনণ্র যাকাত  
৯ চতুর্থ: গুপ্তধনের যাকাত  
১০ পঞ্চি: চতুষ্পদ প্রাণীর যাকাত  
১ ষষ্ঠ: ফল ও ফসনলর যাকাত  
১২ খারাবি িবিনের যাকাত  
১৩ যাকানতর হকদার  
১৪ যাকাতুল বফতর  
১৫ ‘সা’-এর পবরিাণ  
১৬ েফল সদকার প্রবত উৎসাহ প্রদাে  
১৭ কবতপয় দলানকর িে্ েফল ও ফরয সদকা হারাি  
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যাকানতর অর্থ: 

আরিী الزاكة ‘যাকাত’ িনের আবিধাবেক অর্থ িৃবি ও উন্নবত। যাকাত 

িনের আবিধাবেক আনরকবে অর্থ হয় اتلطهري (তাতবহর), যার িাংলা 

অেুিাদ পবিত্র করা। দযিে, আল্লাহ তা‘আলা িনলনেে: 

ىَٰها قَۡد ﴿ ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
 [9لشمس: ا] ﴾٩أ

“দস বেবিত সফল হনয়নে দয তানক (েফসনক) পবিত্র কনরনে”। 

[সূরা আি-িািস, আয়াত: ৯] 

যাকানতর কারনণ সম্পদ িৃবি পায়, তাই যাকাতনক যাকাত িলা হয়। 

যাকানতর কারনণ দেবকও িবধথত হয়। আনরকবে কারণ হনলা, যাকাত 

েফসনক কৃপণতার ে্ায় িদ অি্াস দর্নক পবিত্র কনর, তাই 

অবিধানের বিতীয় অর্থও িরঈ‘ যাকানত পাওয়া যায়। 

ইসলািী পবরিাষায়, বেবদথষ্ট সম্পনদর দিতর িরী‘আত কতৃথক বেধথাবরত 

পবরিাণনক যাকাত িলা হয়, যা বিনিষ দেবণ ও বেবদথষ্ট খানত ি্য় 

করনত হয়। জ্ঞাতি্ দয, কুরআে, সুন্নাহ ও িুসবলি উম্মাহর ঐকিনত্ 

যাকাত ফরয, এনত কারও বিিত দেই। 
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যাকানতর প্রবত উৎসাহ প্রদাে ও যাকাত ো দদওয়ার পবরণবত: 

১. আল্লাহ তা‘আলা িনলে: 

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَة  ﴿
َ
ِيِهم بَِها وَ  ُخۡذ ِمۡن أ ِرُُهۡم َوتَُزك  ِ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَٰوتََك ُتَطه 

َُّهۡمۗۡ  َسَكن  َصل  ل
ُ َسِميٌع َعلِيٌم َوٱ  [301تلوبة: ا] ﴾١٠٣َّللَّ

“তানদর সম্পদ দর্নক সদকা োও, এর িাধ্নি তানদরনক তুবি পবিত্র 

ও পবরশুি করনি এিং তানদর িে্ দদা‘আ কর, বেিয় দতািার দদা‘আ 

তানদর িে্ প্রিাবিদায়ক”। [সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৩]  

অপর আয়ানত বতবে িনলে: 

ٰٖت وَُعُيوٍن ﴿ َءاِخِذيَن َمآ َءاتَىُٰهۡم َربُُّهۡمۚۡ إِنَُّهۡم ََكنُواْ َقۡبَل َذٰلَِك  ١٥إِنَّ ٱلُۡمتَّقِنَي ِِف َجنَّ
ِۡل َما َيۡهَجُعوَن  ١٦ُُمِۡسننَِي  َِن ٱَّلَّ ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن  ١٧ََكنُواْ قَلِيٗل  م 

َ
َوِِفٓ  ١٨َوبِٱۡۡل

 ِ ۡمَوٰلِِهۡم َحق   ل 
َ
آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم أ  [39-31ذلاريات: ا] ﴾١٩لسَّ

“বেিয় িুত্তাবকরা র্াকনি িান্নাতসিূনহ ও ঝণথাধারায়, তানদর রি তানদর 

যা বদনিে তা তারা খুিীনত গ্রহণকারী হনি। ইনতাপূনিথ এরাই বেল 

সৎকিথিীল। রানতর সািাে্ অংিই এরা ঘুবিনয় কাোনতা। আর রানতর 

দিষ প্রহনর এরা েিা চাওয়ায় রত র্াকত। আর তানদর সম্পনদ রনয়নে 

প্রার্থী ও িবঞ্চনতর হক”। [সূরা আয-যাবরয়াত, আয়াত: ১৫-১৯] 

অপর আয়ানত বতবে িনলে: 

َِّلمٖ ﴿
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ ِ فَبَّش  َة َوََل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱَّلَّ ِيَن يَۡكِِنُ  َوٱَّلَّ

 [13تلوبة:ا] ﴾٣٤
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“যারা দসাো ও রূপা পুঞ্জীিূত কনর রানখ এিং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ 

কনর ো, তুবি তানদরনক দিদোদায়ক আযানির সুসংিাদ দাও”। [সূরা 

আত-তাওিাহ, আয়াত: ৩৪] 

অপর আয়ানত বতবে িনলে: 

ۦ ُهَو َخۡي  َوََل ََيَۡسََبَّ ﴿ ُ ِمن فَۡضلِهِ ِيَن َيۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَىُٰهُم ٱَّللَّ َُّهمۖ ٱَّلَّ َُّهۡمۖۡ  بَۡل ُهَو َش   ا ل ل
 [380آل عمران:] ﴾١٨٠قُوَن َما ََبِلُواْ بِهِۦ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِِۗ َسُيَطوَّ 

“আল্লাহ যানদরনক তার অেুগ্রহ দর্নক যা দাে কনরনেে তা বেনয় যারা 

কৃপণতা কনর তারা দযে ধারণা ো কনর দয, তা তানদর িে্ কল্াণকর, 

িরং তা তানদর িে্ অকল্াণকর, যা বেনয় তারা কৃপণতা কনরবেল, 

বকয়ািত বদিনস তা বদনয় তানদর দিবি পরানো হনি”। [সূরা আনল 

ইিরাে, আয়াত: ১৮] 

২. ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আেহু দর্নক িবণথত, িু‘আয ইিে িািাল 

রাবদয়াল্লাহু ‘আেহুনক ইয়ািাে পাঠানোর সিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাি তানক িনলে: 

شهادة أْن ال هلإ إال اهلل، وأين رسول  ماً من أهل الكتاب، فاْدُعُهم إىلإنك تأيت قو»
فإْن هم أطاعوا ذللك، فأْعِلْمُهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف لك يوم  اهلل،

ويللة، فإْن هم أطاعوا ذللك، فأْعِلْمُهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تُؤَخذ ِمن 
)يعين ال  ، فإيَّاَك َوَكَرائُِم أمواهلمفرُتَّد يف فقرائهم، فإْن هم أطاُعوا ذللك أغنيائهم

، واتِق دعوة املظلوم، فإنه هلم وأَحّبَها إيلهم كما سيأيت(تأخذ الزاكة ِمن أفضل أموا
 .«ليس بينها وبني اهلل ِحجاب
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“তুবি বকতাবিনদর এক কওনির বেকে যাচ্ছ, অতএি, তানদরনক ‘লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আবি আল্লাহর রাসূল’ সােীর বদনক আহ্বাে কর, 

যবদ তারা এনত আেুগত্ প্রকাি কনর, তানদরনক িাবেনয় দাও দয, 

প্রনত্ক বদে ও রানত আল্লাহ তানদর ওপর পাাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয 
কনরনেে। যবদ তারা এনত আেুগত্ প্রকাি কনর, তানদরনক িাবেনয় 

দাও দয, আল্লাহ তানদর ওপর সদকা ফরয কনরনেে, যা তানদর 

ধেীনদর দর্নক গ্রহণ কনর তানদরই গরীিনদর িানঝ িণ্টে করা হনি, 

যবদ তারা এনত আেুগত্ প্রকাি কনর, তুবি তানদর দািী সম্পদ গ্রহণ 

করা পবরহার কর, (অর্থাৎ দয সম্পদ তানদর বেকে অবত উত্তি ও 

অবধক পেন্দেীয় যাকাত বহনসনি দসখাে দর্নক তুবি গ্রহণ করনি ো, 

সািনে এ সম্পনকথ আনলাচো আসনে), আর িিলুনির দদা‘আ দর্নক 
িাাঁচ। কারণ, তার িানঝ ও আল্লাহর িানঝ দকানো পদথা দেই”।

1 

  

                                                           
1 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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যাকাত প্রত্াখ্ােকারীর হুকুি 

যাকাত ইসলানির একবে ফরয ও রুকে, যর্াসম্ভি সম্পনদর যাকাত 

দ্রুত দির করা ওয়াবিি। সকল আবলি একিত দয, যাকাত ত্াগ করা 

কবিরা গুোহ। যবদ দকউ িানে যাকাত ফরয, তারপরও যাকাত ফরয 

হওয়ানক অস্বীকার কনর যাকাত প্রদাে দর্নক বিরত র্ানক, দস কাবফর 

ও ইসলাি দর্নক িবহষৃ্কত। িুসবলি িাসনকর দাবয়ত্ব কুফবরর কারনণ 
তানক হত্া করা। আর যবদ দস েতুে িুসবলি হয় অর্িা ইলি ও 

ইসলািী জ্ঞানের িহর দর্নক দূনর অিস্থাে কনর, ো-িাোর কারনণ 

তানক অিকাি বদনি, যবদ দস িুসবলিনদর পানি দর্নক ো িাোর দাবি 

কনর, তার কর্ায় কণথপাত করা হনি ো। কারণ, যাকাত ইসলানির 

অপবরহাযথ বিধাে, িুসবলি িাত্র সিাই তা িানে। 

অতএি, যবদ দকউ যাকাত ত্াগ কনর, িাসক দিারপূিথক তার দর্নক 
যাকাত আদায় করনি এিং তানক িাসানি ও িাবস্ত বদনি। িাবস্তর একবে 

উদাহরণ: যাকাত আদায় দিনষ িাবস্তস্বরূপ তার অনধথক সম্পদ বেনয় 

বেনি, আর অনধথক সম্পদ িারা উনেি্ দয সম্পনদর যাকাত দদয় বে 
তার অনধথক। এবেই আবলিনদর বিশুি িত। উদাহরণত, কারও ওপর 

স্বণথ ও ফসল দু’বে িস্তুর যাকাত ফরয, দস ফসনলর যাকাত বদনয়নে 

স্বনণথর যাকাত দদয় বে, িরং কৃপণতা কনরনে, তার দেনত্র শুধু স্বনণথর 

ওপর িাবস্ত হনি, দযিে তার দর্নক দিারপূিথক প্রর্ি স্বনণথর যাকাত দির 

করনি, অতঃপর অিবিষ্ট স্বনণথর অনধথক গ্রহণ করনি। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 
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َوَمن منعها فإنا آِخُذوها، وََشْطَر ماِِلِ )يعين وآِخذوا نصف ماِل أيضاً بعد الزاكة(، »... 
َعزَمة ِمن َعَزمات ربنا تبارك وتعاىل )يعين أنَّ هذا أمٌر أوَْجبَُه اهلُل تعاىل ىلع 

 .«احلاكم(

“আর দয যাকাত বদনত অস্বীকার করনি, আিরা দসবে গ্রহণ করি এিং 

আরও গ্রহণ করি তার সম্পনদর অনধথক। (অর্থাৎ যাকাত দিনষ অিবিষ্ট 
সম্পদ দর্নক অনধথক গ্রহণ করি)। এবে আিানদর রনির কিা বেনদথি 

দর্নক একবে বেনদথি। (অর্থাৎ িাসনকর ওপর বিধােবে আল্লাহ ওয়াবিি 

কনর বদনয়নেে)”।2 

  

                                                           
2 সহীহুল িানি‘, হাদীস েং ৪২৬৫। 
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বিবিন্ন প্রকার যাকাত: 

বিবিন্ন প্রকার যাকাত রনয়নে, দযিে স্বনণথর যাকাত, দচক ও ি্াংক 

দোনের যাকাত, যাকাতুল বফতর, ি্িসায়ী পনণ্র যাকাত, গুপ্তধনের 

যাকাত, িীি-িন্তুর যাকাত এিং ফল ও ফসনলর যাকাত। 

যাকাত ফরয হওয়ার িতথসিূহ: 

১ি িতথ: ি্বক্তর স্বাধীে হওয়া: যাকাত ফরয হওয়ার িে্ ি্বক্তর স্বাধীে 

হওয়া িরুবর, কারণ দগালাি-দানসর ওপর যাকাত ফরয েয়, তনি 

তানদর পে দর্নক যাকাতুল বফতর আদায় করা িরুবর, যার িণথো 

সািনে আসনে। 

২য় িতথ: িুসবলি হওয়া 

জ্ঞাতি্ দয, যাকাত ফরয হওয়ার িে্ ি্বক্তর সািাবলগ ও বিনিক 
সম্পন্ন হওয়ার িরুবর েয়। এবেই আবলিনদর বিশুি িত। অতএি, 

োিালক ও পাগনলর সম্পনদ যাকাত ফরয। অবিিািকগণ তানদর 
সম্পদ দর্নক যাকাত দির করনিে।

3 

৩য় িতথ: সম্পদ বেসাি পবরিাণ হওয়া: িরী‘আত কতৃথক সম্পনদর 

বেবদথষ্ট পবরিাণনক বেসাি িলা হয়। সম্পদ বেবদথষ্ট পবরিাণ িা তার দচনয় 
দিবি হনল তানত যাকাত ওয়াবিি। বিবিন্ন প্রকার সম্পদ দযিে স্বণথ, 

                                                           
3 আি-িারহুল িুিবত: (৬/২০২-৩)। 
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রূপা, ফসল ও িতুষ্পদ প্রাণীর যাকানতর বেসাি বক, সািনে তার 

আনলাচো আসনে। 

৪র্থ িতথ: বেসাি পবরিাণ সম্পনদ বহিরী এক িের পূণথ হওয়া: কারণ, 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

 .«ال زاكة يف ماٍل، حىت ََيُول عليه احلَْول»

“দকানো সম্পনদই যাকাত দেই, যতেণ ো তার ওপর এক িের পূণথ 
হনি”।

4 

সম্পদ দযবদে বেসাি পবরিাণ হনি দসবদে দর্নক বহিরী িের গণো 

শুরু করনি, তনি িতথ হনচ্ছ িের দিষ পযথি বেসাি পবরিাণ সম্পদ 

বস্থর র্াকা অর্িা ক্রিান্বনয় িবধথত হওয়া। যবদ িেনরর িধ্িতথী সম্পদ 

বেসাি দর্নক কনি যায়, অতঃপর একই িের পুেরায় বেসাি পবরিাণ 

হয়, তাহনল বিশুি িনত বিতীয়িার যখে সম্পদ বেসাি পবরিাণ হনি, 

তখে দর্নক িের গণো শুরু করনি, প্রর্ি তাবরখ গ্রহণনযাগ্ েয়, 

কারণ বেসাি দর্নক সম্পদ কনি যাওয়ার কারনণ িের দিষ হনয় দগনে। 
অবধকাংি আবলনির িাযহাি এবে। 

তনি কতক সম্পদ রনয়নে, যার যাকাত ওয়াবিি হওয়ার িে্ এক 

িের পূণথ হওয়া িরুবর েয়। দযিে, িবি দর্নক উৎপন্ন ফল ও ফসল। 

                                                           
4 দদখুে :সহীহুল িানি‘: হাদীস েং ৭৪৯৭।  
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কারণ িবি দর্নক দয বদে উৎপন্ন ফল ও ফসল কাো হয় দসবদে তার 

ওপর যাকাত ওয়াবিি হয়। আল্লাহ তা‘আলা িনলনেে: 

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۖۦِۡ ﴿  [333ألنعام: ا] ﴾١٤١َوَءاتُواْ َحقَّ

“আর তার (অর্থাৎ ফল ও ফসনলর) হক বদনয় দাও, দয বদে তা কাো 

হয়”। [সূরা আল-আে‘আি, আয়াত: ১৪১] 

অেুরূপ িতুষ্পদ প্রাণীর িাচ্চার যাকাত, অর্থাৎ বহিরী িেনরর িধ্িতথী 

যবদ দকাে পশু িাচ্চা িন্ম দদয়, দসই িাচ্চা বেসানির সানর্ দযাগ হনি। 

সািনে তার আনলাচো আসনে। অেুরূপ ি্িসায়ী পনণ্র িুোফা, অর্থাৎ 

িেনরর িাঝখানে অবিথত িুোফা িূলধনের সানর্ দযাগ হনি, যবদও 

িুোফার ওপর এক িের পূণথ ো হয়। অেুরূপ গুপ্তধে, তার ওপরও 

বহিরী এক িের পূণথ হওয়া িরুবর েয়, সািনে তার িণথো আসনে। 

উনল্লখ্, যাকাত ওয়াবিি হওয়ার িে্ দযসি সম্পনদ বহিরী এক িের 

পূণথ হওয়া িরুবর েয়, তার বিস্তাবরত িণথো বেবদথষ্ট স্থানে আসনে। 
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বিবিন্ন প্রকার যাকানতর বিস্তাবরত িণথো 

প্রর্ি: অলঙ্কানরর যাকাত  

অলঙ্কার দু’প্রকার: 

প্রর্ি প্রকার: দু’বে েগদ িুদ্রা, অর্থাৎ স্বণথ ও রূপা। স্বণথ ও রূপার 

যাকাত সম্পনকথ আহনল ইলিগণ একাবধক িত দপাষণ কনরনেে। দকউ 

ি্াখ্া বদনয় িনলনেে দদখনত হনি: স্বণথ-রূপা সাি-সজ্জা ও দসৌন্দযথ 

গ্রহণ করার িে্, ো সঞ্চয় কনর রাখার িে্, ো ি্িসা িা অে্ দকানো 
কানির িে্। অবধক বিশুি িত হনচ্ছ: বেসাি পবরিাণ স্বণথ-রূপার ওপর 

বহিরী এক িের পূণথ হনল যাকাত ওয়াবিি হনি, দয উনেনি্ই তা 

সংগ্রহ করুক। কারণ যাকাত ওয়াবিি হওয়ার দলীল সিপ্রকার স্বণথ-

রূপানক িাবিল কনর, দকানো প্রকার স্বণথ-রূপা যাকাত দর্নক িাদ দদওয়া 

হয় বে। তাই িনল যারা িনলে ি্িহার করার স্বণথ-রূপার ওপর যাকাত 

ফরয েয়, তানদর কর্ানক িূল্হীে জ্ঞাে করবে ো, দযনহতু এবে 

আবলিনদর িানঝ বিনরাধপূণথ িাসআলা, তানত বিিত করার সুনযাগ 

আনে। 

জ্ঞাতি্: োরীর িাবলকাোধীে স্বণথ-রূপার ওপর বহিরী এক িের পূণথ 

হনল যাকাত ওয়াবিি হনি, যবদ তার বেকে যাকাত দদওয়ার অর্থ ো 

র্ানক, যাকাত পবরিাণ অলঙ্কার বিবক্র যাকাত বদনি। দকউ যবদ তানক 

যাকানতর দেনত্র সাহায্ কনর, দযিে স্বািী িা বেকে আত্মীয় তনি তানত 

দকানোও সিস্া দেই। 
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বিতীয় প্রকার: স্বণথ-রূপা ি্তীত অে্াে্ িস্তু দযিে হীরা, িুক্তা, ইয়াকুত, 

দিাবত, িুনক্তাদাো, দগানিদ-পীতিণথ িবণবিনিষ ইত্াবদ িস্তুর দিতর 

যাকাত ওয়াবিি হয় ো; তার িূল্ যাই দহাক, তনি ি্িসার িে্ হনল 

ি্িসায়ী পণ্ বহনসনি তার ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি। এ প্রসনে 

বিস্তাবরত িণথো সািনে আসনে। 
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স্বণথ ও রূপার যাকানতর বেসাি 

স্বনণথর বেসাি: স্বনণথর বেসাি বিি বদরহাি স্বণথ, যা ওিে করনল ৮৫ গ্রাি 

স্বণথ হয়। কারও িাবলকাোধীে যবদ ৮৫ গ্রাি িা তনতাবধক স্বণথ র্ানক, 

ক্ানরে যাই দহাক, তার ওপর বহিরী এক িের পূণথ হনল যাকাত 

ওয়াবিি হনি। যাকানতর পবরিাণ এক-দিিাংনির এক চতুর্থাংি, অর্থাৎ 
দিাে স্বনণথর ২.৫ পানসথন্ট। 

যাকাত দদওয়ার বেয়ি: ি্বক্তর িাবলকাোয় দয ক্ানরে স্বণথ রনয়নে দসই 

ক্ানরনের একগ্রাি স্বনণথর িািার দর িােনি প্রর্ি। যবদ একাবধক 

ক্ানরনের স্বণথ র্ানক, দয ক্ানরে স্বণথ দিবি আনে তার িািার দর 

িােনি, অতঃপর একগ্রাি স্বনণথর িূল্নক তার বেকে দয ক’গ্রাি স্বণথ 

রনয়নে তার সংখ্া বদনয় পূরণ বদনি। এিানি স্বনণথর গ্রািনক িুদ্রায় 

পবরণত করনি, অতঃপর ক্ালকুনলের বদনয় দিাে িূল্ দর্নক ২.৫% 
দির করনি, দয অংক আসনি তাই স্বনণথর যাকাত। 

উদাহরণ: দকউ ২১ ক্ানরে ১০০ গ্রাি স্বনণথর িাবলক, দস তার যাকাত 

দির করার িে্ প্রর্ি ২১ ক্ানরে স্বনণথর িািার দর িােনি, যবদ 

একগ্রাি স্বনণথর দাি হয় ১০,০০০ োকা, যাকানতর বহনসি হনি বেম্নরূপ: 

১০০ (গ্রাি-স্বণথ)* ১০,০০০ (োকা, যা একগ্রাি স্বনণথর িূল্)* ২.৫% 
(যাকাত) অর্থাৎ ১০০* ১০,০০০* ২.৫%=২৫০০০ োকা। 

রূপার বেসাি: ২০০ বদরহাি রূপা, যা ওিে করনল ৫৯৫ গ্রাি হয়। 

কারও িাবলকাোয় যবদ ২০০ বদরহাি িা তার দচনয় দিবি রূপা র্ানক 

এিং তার ওপর বহিরী এক িের পূণথ হয়, তনিই তানত যাকাত ফরয 
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হনি। যাকানতর পবরিাণ: এক-দিিাংনির এক-চতুর্থাংি, অর্থাৎ দিাে 

রূপার ২.৫%। 

যাকাত দির করার বেয়ি: দয ক্ানরে রূপা তার কানে রনয়নে, প্রর্ি 

তার িািার দর িােনি, আর যবদ একাবধক ক্ানরনের রূপা র্ানক, দয 

ক্ানরে রূপা দিবি রনয়নে তার িািার দর িােনি। অতঃপর যত গ্রাি 

রূপা তার িাবলকাোয় রনয়নে তার সংখ্া বদনয় একগ্রাি রূপার িািার 

দরনক গুণ বদনি, গুণফল দর্নক ২.৫% যাকাত দির করনি, দয অংক 

দির হনি দসবে ৫৯৫ গ্রাি রূপার যাকাত। 

উদাহরণ: দকউ ৬০০ গ্রাি রূপার িাবলক, দস যখে তার যাকাত দির 

করার ইচ্ছা করনি প্রর্ি একগ্রাি ৮০ ক্ানরে রূপার িািার দর 

িােনি। যবদ িনে কবর একগ্রাি রূপার িূল্ ১০০ োকা, বেনম্নর বেয়নি 

যাকাত দির করনি: ৬০০ (গ্রাি-রূপা)* ১০০ (োকা, যা একগ্রাি-রূপার 
িূল্)* ২.৫% = ১৫০০ োকা। অর্থাৎ একগ্রাি রূপার িূল্ যবদ হয় ১০০ 

োকা, ৬০০ গ্রাি রূপার যাকাত আসনি ১৫০০ োকা। 

জ্ঞাতি্: স্বণথ-রূপা িারা উনেি্ খাবলস স্বণথ-রূপা, দসবে িুদ্রা হনত পানর, 

দযিে স্বনণথর িুোই িা পবরনিাবধত স্বণথও হনত পানর, যা বদনয় এখনো 

গহো ততবর করা হয় বে। অেুরূপ আকবরক অর্থাৎ অনিাবধত স্বণথ-রূপার 

বিধাে। 

িাসআলা: দকউ স্বণথ-রূপা দু’বে িস্তুর িাবলক, একবেও বেসাি িরাির 

েয়, দস বক স্বণথ-রূপা িিা করনি? অর্থাৎ স্বণথ ও রূপার িািার দর 
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দযাগ কনর যবদ দদনখ শুধু স্বণথ িা শুধু রূপার বেসাি িরাির হয়, তার 

বক যাকাত দদওয়া ওয়াবিি? 

আহনল ইলিনদর বিশুি িত দিাতানিক এই অিস্থায় স্বনণথর সানর্ রূপা 

দযাগ করা িরুবর েয়, স্বণথ িা রূপা কারও ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি 

ো, যতেণ ো স্বতন্ত্রিানি স্বণথ িা রূপা যাকানতর বেসাি িরাির হনি। 

দকেো বিশুিতি অবিিত হনচ্ছ, স্বণথ ও রূপা স্বতন্ত্র দু’বে িস্তু, একবের 

সানর্ অপরবে দযাগ কনর বেসাি পূণথ করার দকােও দলীল দেই। 

এ কর্া েগদ অনর্থর দেনত্র প্রনযাি্ েয়, অর্থাৎ দকউ যবদ েগদ অনর্থর 

িাবলক হয়, যাকানতর বেসাি পূণথ করার িে্ স্বণথ িা রূপা িা ি্িসায়ী 

পনণ্র সানর্ েগদ অর্থ দযাগ করা িরুবর। কারণ, যাকানতর সম্পদ 

িলনত যা িুঝানো হয়, অলঙ্কার, েগদ অর্থ ও ি্িসায়ী পণ্ তার 
অিিুথক্ত। এ কর্ার অর্থ স্বনণথর যাকাত োকা বদনয়, োকার যাকাত স্বণথ 

বদনয় আদায় করা তিধ। কারণ, একবে অপরবের প্রবতবেবধত্ব কনর। 

অতএি, কারও বেকে যবদ েগদ অর্থ ও স্বণথ র্ানক, একবের সানর্ 

অপরবে দযাগ করা িরুবর। অর্থাৎ স্বণথনক োকার অংনক বেনয় আসনি, 

অতঃপর েগদ অর্থ ও স্বনণথর িূল্ বহনসি করনি, যবদ বেসাি পবরিাণ 

হয় উিনয়র যাকাত বদনি, অর্থাৎ দযৌর্িানি স্বণথ ও েগদ অনর্থর যাকাত 

বদনি, যবদ তার ওপর বহিরী এক িের পূণথ হয়। অেুরূপ কারও বেকে 

যবদ েগদ অর্থ ও রূপা র্ানক অর্িা েগদ অর্থ, স্বণথ ও রূপা র্ানক, দস 

স্বণথ-রূপার িূল্ ও েগদ অর্থ দযাগ কনর যাকাত বদনি, তনি একবে 
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বিষয় স্মরণ রাখনি দয, এক িস্তু দর্নক একই িের দু’িার যাকাত গ্রহণ 

করা যানি ো। 

বিতীয়: ি্াংক দোনের যাকাত 

ি্াংক দোে দযিে ডলার, িুোই, বরয়াল ও অে্াে্ িুদ্রা, যা েগদ অর্থ 

বহনসনি পবরবচত। অেুরূপ অনর্থর বিবিন্ন দলীল, দযিে দচক, বিল, 

বিবেনয়াগ সাবেথবফনকে ও অে্াে্ কাগিপত্র, যার তিষবয়ক িূল্ রনয়নে। 

জ্ঞাতি্ দয, ি্াংক দোে ও দচক িূলত তার িূনল্র দলীলস্বরূপ, 

অতএি, তার িূল্ যবদ বেসাি পবরিাণ হয়, তার ওপর বহিরী এক 
িের পূণথ হনল যাকাত ওয়াবিি হনি। প্রবত হািানর পাঁবচি োকা যাকাত 

আসনি। 

আনরকবে বিজ্ঞাসা, োকার বেসানির িােদণ্ড বক, স্বণথ, ো-রূপার িূল্? 

উত্তর: রূপার বেসানির িূল্নক োকার বেসানির িােদণ্ড করাই উত্তি, 

অর্থাৎ ি্াংক দোে, দচক ও অে্াে্ ডকুনিনন্টর িূল্ যবদ ৫৯৫ গ্রাি 

রূপার িূল্ িরাির হয় তার ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি। এিানি 

যাকাত দদওয়া উত্তি কনয়কবে কারনণ: 

প্রর্িত: এনত রনয়নে সতকথতা ও দায়-িুবক্ত, দকেো হনত পানর 

আল্লাহর বেকে রূপার িূনল্র বিবত্তনত যাকাত ওয়াবিি হনয়নে। কারণ, 

বেসাি পবরিাণ রূপার িূল্ বেসাি পবরিাণ স্বণথ অনপো অনেক কি। 
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বিতীয়ত: বেসাি পবরিাণ রূপার িূল্নক োকার যাকানতর িােদণ্ড 

বেধথারণ করা হনল গরীিনদর উপকার হয়। কারণ স্বণথ অনপো রূপার 

িূল্ কি। তাই রূপার বেসানি দয পবরিাণ দলানকর ওপর যাকাত 

ওয়াবিি হয়, স্বনণথর বেসানি দস পবরিাণ দলানকর ওপর যাকাত ওয়াবিি 

হয় ো। অতএি, রূপার বেসানি যাকাত দােকারীর সংখ্া িািনি, ফনল 

গরীিরা উপকৃত হনি। তিুও আিরা তানদরনক বতরস্কার কবর ো, যারা 

বিতীয় িতনক গ্রহণ কনর স্বনণথর িূল্ বহনসি কনর যাকাত বদনিে। 

কারণ, িাসআলাবে আবলিনদর িানঝ বিনরাধপূণথ। 

অতএি, িাবলক যবদ রূপার বেসানির বিবত্তনত যাকাত দদয়, প্রর্ি 

রূপার িািার দর িােনি। উদাহরণত ৮০ ক্ানরে রূপার িািার দর 

িােনি। কারণ, ৮০ ক্ানরে রূপা িােুনষর িানঝ প্রচবলত ও সচরাচর 

আদাে-প্রদাে করা হয়, অতঃপর এক গ্রাি রূপার িূল্নক ৫৯৫ বদনয় 

গুণ বদনি, দয অংক আসনি দসবে রূপার বেসানির িূল্। এিার দদখনি 

রূপার বেসানির িূল্ ও যাকাত দােকারীর স্বণথ-রূপার িূল্ ও েগদ অর্থ 

িরাির বক ো, যবদ িরাির িা তার দচনয় দিবি হয়, তার ওপর যাকাত 

ওয়াবিি, অর্থাৎ প্রনত্ক হািার দর্নক পাঁবচি োকা যাকাত বদনি, যা 
যাকাত দােকারীর দিাে সম্পনদর ২.৫%। উদাহরণত দকউ ১০০০০০ 

এক লে োকার িাবলক, তার যাকাত হনি: ১০০০০০* ২.৫%= ২৫০০ 

োকা। যবদ রূপার িূল্নক িােদণ্ড িাো হয়। 

আর যবদ স্বণথ-রূপা ও েগদ অনর্থর যাকাত দির করার সিয় বিতীয় 

ফনতায়া দিাতানিক স্বনণথর িূল্নক যাকানতর িােদণ্ড িাো হয়, প্রর্ি ২১ 
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ক্ানরে স্বনণথর িািার দর িােনি। কারণ, এই ক্ানরে স্বণথ সিার বেকে 

পবরবচত ও সচরাচর আদাে-প্রদাে করা হয়, অতঃপর একগ্রাি স্বনণথর 

িূল্নক ৮৫ বদনয় গুণ বদনি, গুণফল ৮৫ গ্রাি স্বনণথর িািার িূল্, যা 

স্বনণথর বেসাি। যবদ কারও স্বণথ-রূপার িূল্ ও েগদ অর্থ এই পবরিাণ িা 

তার দচনয় দিবি হয়, তার ওপর বিতীয় ফনতায়া দিাতানিকও যাকাত 

ওয়াবিি হনি, অর্থাৎ প্রবত হািার দর্নক পাঁবচি োকা যাকাত বদনি, 

দযিে পূনিথ িনলবে। 

ঋনণর যাকাত: 

আবলিগণ বিিত দপাষণ কনরনেে দয, িােুনষর বেকে যার যাকানতর 

বেসাি পবরিাণ ঋণ িা পাওো আনে এিং দস ঋনণর ওপর বহিরী এক 

িেরও পূণথ হনয়নে, তার যাকাত দির করা বক ওয়াবিি? 

আবলিনদর বিশুি িত হনচ্ছ, ঋনণর ওপর যাকাত দেই, ঋণ দফরত 

পাওয়া বেবিত িা অবেবিত যাই দহাক। ঋণ দফরত পাওয়া বেবিত 

দযিে দদোদার ঋণ স্বীকার কনর, িবিষ্নত অস্বীকার করনি ো এিং 
তার দর্নক উসুল করাও সম্ভি। ঋণ দফরত পাওয়া অবেবিত দযিে 

দদোদার ঋণ অস্বীকার কনর অর্িা গরীি-ঋণ পবরনিাধ করার সাির্থ্ 

তার দেই অর্িা ঋণ বেনয় োলিাহাোকারী। এসি দেনত্র যাকাত দেই। 

কারণ, ঋণ তার পূণথ আয়নত্ত দেই, দস তানত কতৃথত্ব করার েিতা রানখ 

ো, দযনহতু তার কানে দেই, তিুও যারা িনলে, ঋনণর ওপর যাকাত 

ফরয তানদর িতনক িূল্হীে িবল ো। 

কনয়কবে জ্ঞাতি্: 
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১. িােুনষর বেকে যানদর িনকয়া রনয়নে, দসই িনকয়ার সানর্ যুক্ত হনি 

িনকয়া িাহর। অর্থাৎ িনকয়া িাহর স্বািীর ওপর স্ত্রীর ঋণ বহনসনি গণ্ 

হনি। অেুরূপ ঋণ গণ্ হনি কাস্টিানরর বেকে র্াকা দদাকাবের অিবিষ্ট 
বকবস্ত। এতদ বিন্ন অে্াে্ ঋনণর ওপরও যাকাত দেই, যতেণ ো 

িাবলক তা হস্তগত করনি। হানত পাওয়ার পর দর্নক যখে এক িের 

পূণথ হনি তার ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি। এবেই আবলিনদর বিশুি 
িত। অেুরূপ কারও যবদ সম্পদ র্ানক, আর দস সম্পদ চুবর িা েবতগ্রস্ত 

হয়, তানতও যাকাত ওয়াবিি হনি ো। কারণ, তার ওপর িাবলনকর 

পুনরাপুবর কতৃথত্ব দেই, যবদ সম্পদ দফরত পায় তিুও তানত যাকাত 

ওয়াবিি হনি ো, যতেণ ো হানত পাওয়ার পর দর্নক তার ওপর এক 

িের পূণথ হনি। এবেই বিশুি িত, দযিে ঋণ দফরত পাওয়ার 
িাসআলায় িনলবে। 

২. ঋণী ি্বক্তর িাসআলা: অর্থাৎ যার বেকে িােুনষর ঋণ আনে, তার 

ঋনণর ওপর যবদ এক িের পূণথ হয় যাকাত বদনি বক ো? উত্তর: হ্াাঁ, 

যাকাত বদনি, তনি ঋনণর সম্পদ তার আয়নত্ত ও কতৃথনত্ব র্াকা িতথ। 

৩. ঋণগ্রস্ত ি্বক্তর ওপর যবদ যাকাত ফরয হয়, দযিে দস বেসাি 

পবরিাণ স্বণথ অর্িা রূপা অর্িা ি্িসায়ী পনণ্র িাবলক, দস যাকাত 

বদনি, ঋনণর কারনণ তার যাকাত িওকুফ হনি ো। এবে আবলিনদর 

বিশুিতি িত। দস তার বেনির সম্পনদর সানর্ (যার ওপর যাকাত 

ফরয হনয়নে), ঋণ দর্নক প্রাপ্ত অর্থ দযাগ করনি, অতঃপর সমূ্পণথ 
সম্পদ দর্নক ২.৫% যাকাত দির করনি। কারণ, তার আয়নত্ত র্াকা 
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সকল সম্পনদর ওপর যাকাত ওয়াবিি, যার অিিুথক্ত ঋণ দর্নক প্রাপ্ত 
অর্থও। 

৪. যবদ যাকাত দির করার সিয় ঋণ পবরনিাধ করার বেবদথষ্ট দিয়াদ 

চনল আনস, আনগ ঋণ পবরনিাধ করনি। ঋণ পবরনিাধ করার পর যবদ 

যাকানতর বেসাি দর্নক সম্পদ কনি যায়, তার ওপর যাকাত দেই, 

কারণ বেসাি পবরিাণ সম্পদ দেই। অেুরূপ কারও ওপর িান্নত 

ওয়াবিি অর্িা কাফফারা ওয়াবিি, দযিে বযহার িা কসনির 

কাফফারা। যবদ কাফফারা আদায় িা িান্নত পুনরা করার পর বেসাি 

দর্নক সম্পদ কনি যায়, তার ওপরও যাকাত দেই, যবদও তার ওপর 

এক িের পূণথ হনয়নে। পুেরায় যখে বেসাি পবরিাণ হনি সনে-সনে 

যাকাত বদনি, বহিরী এক িের পূণথ হওয়ার অনপো করনি ো। কারণ, 

আনগই তানত িের পূণথ হনয়নে। আহনল ইলিনদর এবেই বিশুি িত। 

৫. একবে প্রশ্ন: দকােও ফবকনরর বেকে কারও পাওো আনে, দস পাওো 

িওকুফ কনর যাকাত গণ্ করা যানি বক? 

আবলিগণ এ িাসআলায় দু’বে িত দপাষণ কনরনেে: 

এক. ফবকনরর ঋণ িওকুফ কনর যাকাত গণ্ করা যানি ো। 

দুই. ফবকনরর ঋণ িওকুফ কনর যাকাত গণ্ করা যানি। এবেই 
আবলিনদর বিশুি অবিিত। হাসাে িসবর রহ. এনত একবে িতথ 

বদনয়নেে: “দয ঋণ দস িওকুফ করনি, তার দর্নক কিথ দেওয়া ঋণ 
হনত হনি”। বিতীয়ত ঋণী ি্বক্তর যাকানতর হকদার হওয়া িরুবর। 
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যাকানতর হকদার কারা সািনে তার িণথো আসনে। অতএি, ি্িসায়ী 

যবদ কাস্টিানরর ঋণ িওকুফ কনর যাকাত গণ্ কনর তনি তানত 

যাকাত আদায় হনি ো। 

৬. যবদ পাওোদার ঋণগ্রস্ত ফকীরনক এই িনতথ যাকাত দদয় দয, 

যাকানতর োকা বদনয় দস তার পাওো পবরনিাধ করনি, তাহনল কারও 

িনতই যাকাত আদায় হনি ো। কারণ দস দফরত িা বরোেথ করার 

িতথানরাপ কনরনে। যবদ ঋণগ্রস্ত বেয়ত কনর যাকানতর োকা বদনয় ঋণ 

পবরনিাধ বদনি, আর যাকাত দােকারী এই বেয়নত যাকাত দদয় দয, 

যাকানতর োকা বেনয় দস আিার ঋণ পবরনিাধ করনি, তনি দকউ িুনখ 

প্রকাি কনরবে, তাহনল তার যাকাত আদায় হনি এিং ঋণগ্রস্ত ফকীরও 
ঋণ দর্নক িুক্ত হনি, যবদ ঋণ পবরনিাধ কনর। 

৭. যবদ িাবি বেিথাণ অর্িা হি অর্িা বিিাহ অর্িা দকােও উনেনি্ 

োকা িিা কনর, যা বেসাি পবরিাণ এিং তার ওপর বহিরী এক িের 

পূণথ হয়, তানত যাকাত ওয়াবিি হনি। 

৮. ‘ঋণ’ িারা উনেি্ কারও বেকে সাি্স্ত পাওো, দযিে কিথ করা 

ঋণ, আসিাি-পত্র ক্রয় করার বকবস্ত, িনকয়া িািা, স্বািীর বিম্মায় স্ত্রীর 

িাহর ও স্ত্রীর বিম্মায় স্বািী দর্নক দখালা করার বিবেিয় (অর্থ িা দকােও 

বকেুর বিবেিনয় স্বািী দর্নক স্ত্রীর বিনচ্ছদ গ্রহণনক দখালা িলা হয়)। 

এসি দেনত্র পাওোদানরর ওপর যাকাত দেই। আবলিনদর এবেই বিশুি 

িত। 
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৯. যবদ বেসাি পবরিাণ সম্পনদর ওপর বহিরী এক িের পূণথ হয়, 

িাবলক এখনো যার যাকাত আদায় কনরবে, ইনতািনধ্ যবদ বেসাি দর্নক 

সম্পদ কনি যায়, দযিে চুবর িা ধ্বংস হয় অর্িা পুনি যায় অর্িা পশু 

িনর বেসাি দর্নক কনি যায় অর্িা দয িে্ই দহাক বেসাি দর্নক সম্পদ 

হ্রাস হয়, এই অিস্থায় যাকাত বদনত হনি বকো আহনল ইলিগণ বিিত 
কনরনেে। দকউ িনলনেে: যাকাত দদওয়া ওয়াবিি। দকউ িনলনেে: 

সম্পদ হ্রানসর দেনত্র যবদ িাবলনকর সীিালঙ্ঘে অর্িা অিনহলা দায়ী ো 

হয় যাকাত দদওয়া ওয়াবিি েয়।  

দু’বে িত দর্নক প্রর্ি িতবে অবধক বিশুি, সম্পদ ধ্বংনসর দেনত্র 

িাবলক দায়ী দহাক িা ো-দহাক, যাকাত দদওয়া ওয়াবিি। কারণ, যাকাত 

আল্লাহর হক ও একবে ঋণ, বেসানির ওপর এক িের পূণথ হওয়ার 

সানর্ই িাবলনকর ওপর আল্লাহর হক সাি্স্ত হনয় দগনে, যা আদায় করা 

ি্তীত িওকুফ হনি ো। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে:  

 .«فَديْن اهلِل أَحقُّ أْن يُقَض »

“আল্লাহর ঋণ আদায় করার দাবি দিবি”।
5 

১০. যবদ দকউ এক প্রকার সম্পদ একই দেবণর বিতীয় প্রকার সম্পদ 

িারা বিবেিয় কনর, দযিে ২১ ক্ানরে স্বণথ ২২ ক্ানরে স্বণথ িারা 

বিবেিয় কনর অর্িা োকানক ডলার কনর অর্িা পণ্ বদনয় স্বণথ বকনে 

                                                           
5 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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বকংিা স্বণথ বদনয় পণ্ বকনে, এই অিস্থায় আনগর পণ্ িা স্বনণথর বহিরী 

িের অি্াহত র্াকনি, বিবেিয় করার কারনণ িের িােনি ো। আর 

যবদ এক দেবণর সম্পদ আনরক দেবণর সম্পদ বদনয় বিবেিয় কনর, 

তাহনল আনগর সম্পনদর িের অি্াহত র্াকনি ো, েতুে সম্পনদর িে্ 

েতুে িের শুরু হনি। দযিে, দকউ দিষ িা িকবরর িাবলক, দস যবদ 

এক িানতর দিষ িা িকবর বদনয় আনরক িানতর দিষ িা িকবর 

বিবেিয় কনর, যার িূল্ বেসাি িরাির িা তার দচনয় দিবি, তাহনল 

পূনিথর িের চলিাে র্াকনি। আর যবদ িকবর িা দিষ িারা গরু িা 

িবহষ বিবেিয় কনর, তখে পূনিথর িের অি্াহত র্াকনি ো, িরং গরু 

িা িবহষ দর্নক েতুে িের শুরু হনি। 

এই েীবত দর্নক ি্িসায়ী পণ্ িাদ যানি, সািনে তার আনলাচো 

আসনে। ি্িসার এক পণ্ অপর পণ্ বদনয় বিবেিয় করনল িের 

অি্াহত র্াকনি। যবদ পূনিথর পনণ্র ি্িসা ত্াগ কনর েতুে পনণ্র 

ি্িসা আরম্ভ কনর, তিুও বিশুি িত দিাতানিক িের অি্াহত র্াকনি। 

কারণ, ি্িসার উনেি্ পণ্ বিবেিয় কনর সম্পদ িৃবি করা বেবদথষ্ট পণ্ 

িুখ্ উনেি্ েয়। 

আনরকবে জ্ঞাতি্, স্বণথ ও রূপা দু’িানতর দু’বে িুদ্রা গণ্ করা হয়। 

আবলিনদর বিশুি িত এবে। অতএি, িেনরর িানঝ দকউ যবদ স্বণথ 

বদনয় রূপা খবরদ কনর অর্িা রূপা বদনয় স্বণথ খবরদ কনর িের দিনে 

যানি এিং বিবেিয় করার পর দর্নক েতুে িের শুরু করনি। 
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এক পণ্ বদনয় অপর পণ্ বিবেিয় করার উনেি্ যবদ হয় যাকাত 

দর্নক অি্াহবত ও যাকাত ফাাঁবক দদওয়া, তনি দস পাপী ও িাবস্তর 
উপযুক্ত হনি। 
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তৃতীয়: ি্িসায়ী পনণ্র যাকাত: 

অর্থাৎ দযসি িস্তু বদনয় ি্িসা করা হয়, দযিে ি্িসার োো পণ্, িবি, 

গাবি ও ি্িসার অে্াে্ সািগ্রী। অবধকাংি আবলি িনলে: ি্িসায়ী 

পনণ্ যাকাত ওয়াবিি। এবেই বিশুি িত। 

ি্িসায়ী পনণ্ যাকাত ওয়াবিি হওয়ার িতথসিূহ: 

ক. িাবলকাো পিবত অেুসরণ কনর ি্িসায়ী পনণ্র পূণথ িাবলক হওয়া, 

দযিে ক্রয় িা দহিা িা বিরাস িা অে্ দকানোিানি ি্িসায়ী পনণ্র পূণথ 
িাবলক হওয়া। এবেই বিশুি িত। অতএি, দকউ যবদ ি্িসায়ী পনণ্র 

আিােতদার িা রেণানিেণকারী িা বিম্মাদার হয় তার ওপর যাকাত 

ফরয হনি ো। 

খ. ি্িসায়ী পনণ্র উনেি্ ি্িসা হওয়া, যবদ িিা ও ি্িহার করার 

উনেনি্ সম্পনদর িাবলক হয়, ি্িসায়ী পণ্ বহনসনি গণ্ হনি ো। 

গ. ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ স্বণথ িা রূপার বেসাি সিপবরিাণ হওয়া, অর্থাৎ 

দস যবদ যাকানতর িে্ স্বনণথর বেসািনক গ্রহণ কনর, তাহনল দদখনি তার 

ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ স্বনণথর বেসানির িূল্ িরাির বক-ো। আর যবদ 

রূপার বহনসি আিনল দেয়, তাহনল দদখনি তার ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ 

রূপার বেসানির িূল্ িরাির বক-ো। 

ঘ. ি্িসায়ী পনণ্র ওপর বহিরী এক িের পূণথ হওয়া। 
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কনয়কবে িরুবর বিষয়: 

১. উদাহরণত দকউ যবদ গাবি অর্িা বেনির ি্িহানরর িে্ িবি 

অর্িা িাবি বেিথাণ করার িে্ খবরদ কনর, যা বদনয় তার ি্িসার বেয়ত 

বেল ো, অতঃপর প্রনয়ািে ো র্াকায় অর্িা অবধক িুোফার উনেনি্ 

দসবে বিবক্র কনর দদয়, এনত উক্ত গাবি ও িবি ি্িসায়ী পণ্ হনি ো। 

কারণ, এগুনলা ি্িসার িে্ খবরদ করা হয় বে। অতএি, তানত যাকাত 

দেই। আর যবদ বেনির সংগ্রনহ রাখার িে্ দকােও িস্তু খবরদ কনর 

অতঃপর দসবে বদনয় ি্িসা করার বসিাি দেয়, যখে দর্নক ি্িসার 
বসিাি বেনি তখে দর্নক ি্িসায়ী পণ্ হনি। তার বেসাি পবরিাণ 

িূনল্র ওপর যবদ বহিরী এক িের পূণথ হয় যাকাত ওয়াবিি হনি। 

২. ি্িসায়ী পণ্ যবদ বেসাি পবরিাণ হয়, প্রবত বহিরী িের তানত 
যাকাত ওয়াবিি হনি। অবধকাংি আবলি এ কর্া িনলনেে, এবেই 

বিশুি। 

৩. যবদ ি্িসায়ী পনণ্ যাকাত ওয়াবিি হয়, বেনম্নর বেয়নি যাকাত দির 

করনি: 

প্রর্িত: বহিরী এক িের পূণথ হনল ি্িসার পণ্ পৃর্ক করনি, দযিে 

যাকাত দােকারীর বেকে যত িাল আনে সি িানলর িতথিাে পাইকাবর 

দর িােনি, অর্থাৎ দয িূল্ বদনয় বকনেনে িা দয দানি বিবক্র করনি দসই 

দাি েয়, িরং িতথিাে দাি বহনসি করনি। 
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বিতীয়ত: যাকানতর িে্ বেনির তরলিাবে িা েগদ-ক্াি বহনসি 

করনি। দযিে, স্বণথ, রূপ ও েগদ অর্থ, তনি যার যাকাত বদনয়নে একই 

িের তার ওপর বিতীয়িার যাকাত ওয়াবিি হনি ো। অতঃপর তার 

সানর্ ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ দযাগ করনি, উদাহরণস্বরূপ যবদ স্বণথ, রূপা 

ও েগদ অর্থ র্ানক, স্বণথ ও রূপার িূল্ বহনসি করনি বেনম্নর পিবতনত: 

একগ্রাি স্বনণথর িািার দরনক তার বেকে যত গ্রাি স্বণথ রনয়নে, দসই 

সংখ্া বদনয় পূরণ বদনি; একই পিবত অেুসরণ করনি রূপার দেনত্র, 

অতঃপর স্বণথ ও রূপার িূনল্র সানর্ দযাগ করনি েগদ অর্থ, অতঃপর 

স্বণথ-রূপার িূল্, েগদ অর্থ ও ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ দযাগ করনি। 

এিানি পুনরা সম্পনদর যাকাত দির করনি, এক হািার োকা দর্নক ২৫ 

োকা, অর্থাৎ স্বণথ ও রূপার িূল্, েগদ অর্থ ও ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ 

দর্নক ২.৫ পানসথন্ট যাকাত বদনি। 

দকউ যবদ স্বণথ ও রূপার ি্িসা কনর, দস স্বণথ-রূপার যাকাত বদনি 

ি্িসায়ী পণ্ বহনসনি, যবদ তার িতথ পূরণ হয়। এ িাসআলায় 

ি্িহানরর অলঙ্কার দযাগ হনি ো, কারণ দসবে ি্িসায়ী পণ্ েয়, 

অতএি, তানত যাকাত ওয়াবিি হনি ো। 

গুরুত্বপূণথ কনয়কবে জ্ঞাতি্: 

ক. যবদ কারও বেকে ঋণ র্ানক তার ওপর যাকাত দেই। এবে বিশুি 

িত। 

খ. দকউ যবদ ঋণগ্রস্ত হয়, আর িের দিনষ ঋণ পবরনিাধ করার সিয় 

হয়, তনি আনগ ঋণ বদনি, ঋনণর যাকাত তার ওপর দেই। যবদ ঋণ 
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পবরনিাধ করার সিয় ো হয়, তাহনল ঋণ এিং ঋণ দর্নক প্রাপ্ত িুোফা 

ও ি্িসায়ী পনণ্র িূল্ দযাগ কনর যাকাত বদনি, কারণ তার 

িাবলকাোয় র্াকা সকল সম্পনদর যাকাত দদওয়া তার ওপর ওয়াবিি। 

গ. চলবত িের ে্াক্স, কাস্টিস, কিথচারীনদর দিতে, ঘর িািা, 

ি্বক্তগত ও সংসার খরচ িািদ যা ি্য় হনয়নে তার ওপর যাকাত দেই। 

৪. জ্ঞাতি্ দয, ি্িহানরর আসিাি-পনত্র যাকাত দেই, অর্থাৎ দয ঘনর 

ি্িসায়ী পণ্ রাখা হয় দস ঘনরর যাকাত দেই। কারণ যাকাত ওয়াবিি 

হয় ি্িসায়ী পনণ্র ওপর। হ্াাঁ, দকউ যবদ ঘনরর ি্িসা কনর এিং এক 

িা একাবধক ঘনরর িূল্ যাকানতর বেসাি পবরিাণ হয়, তাহনল তার 

ওপর যাকাত ফরয হনি, যবদ বহিরী এক িের পূণথ হয়। 

অেুরূপ দযসি আসিাি-পত্র িূলধে, দযিে উৎপাদে যন্ত্র, দিবিে ও 

পবরিহে গাবি ইত্াবদর ওপর যাকাত দেই। অেুরূপ িািায় চাবলত 

ে্াবক্সর ওপর যাকাত দেই, তনি তার িুোফায় যাকাত ওয়াবিি, যবদ 

তার বেসাি পবরিাণ িুোফার ওপর বহিরী এক িের পূণথ হয়। 

৫. দকউ এক পনণ্র ি্িসা কনর, অতঃপর যবদ বিতীয় পনণ্র ি্িসা 

শুরু কনর, দকাে পণ্ দর্নক িের গুেনি? 

এ িাসআলায় বিশুি িত ও উত্তি পন্থা হনচ্ছ প্রর্ি পণ্ দর্নক িের 

গণো করা। কারণ, ি্িসার দেনত্র পনণ্র িূল্ই আসল, পণ্ আসল 

েয়। 
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৬. ইিে তাইবিয়াহ রহ. িনলনেে: ি্িসায়ী পনণ্র যাকাত ি্িসায়ী 

পণ্ বদনয় দদওয়া তিধ, অেুরূপ তার িূল্ বদনয় দদওয়াও তিধ। 

৭. দু’িে ি্বক্ত এক পনণ্র ি্িসা কনর, তানদর কারও অংিই বেসাি 

পবরিাণ েয়, বকন্তু দু’িনের অংি দযৌর্িানি বেসাি পবরিাণ হনয় যায়, 

এিতািস্থায় তানদর কারও ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি ো, যতেণ ো 

তানদর প্রনত্নকর অংি যাকানতর বেসাি সিপবরিাণ হনি। হ্াাঁ, দু’িে 

দর্নক যার অংি বেসাি পবরিাণ হনি, তার ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি, 

অপনরর ওপর েয়। 

িেনরর িধ্িতথী উপাবিথত অনর্থর হুকুি: 

আিরা পূনিথ দিনেবে দয, যার সম্পদ যাকাত পবরিাণ েয়, তার ওপর 

যাকাত ওয়াবিি হনি ো, তনি যবদ সম্পদ িৃবি পায়, দযিে ি্িসায় 

িুোফা হল িা পশু িাচ্চা িন্ম বদল ইত্াবদ, যা পূনিথর সম্পনদর সানর্ 

দযাগ করনল বেসাি পবরিাণ হয়, ইনতাপূনিথ যা বেসাি পবরিাণ বেল ো, 

তনি বেসাি পবরিাণ হওয়ার পর দর্নক বহিরী িের গণো শুরু করনি, 

যবদ িের দিষ হয় ও সম্পদ ো কনি তনি তার ওপর যাকাত ওয়াবিি 

হনি। 

আর যবদ িেনরর িধ্িতথী িৃবি পাওয়া সম্পদ োিাই শুরু দর্নক বেসাি 

পবরিাণ র্ানক, অতঃপর িেনরর িানঝ িুোফা হয় িা পশু িাচ্চা দদয়, 

তনি এই িবধথত সম্পনদর যাকাত কীিানি বদনি এ ি্াপানর আহনল 

ইলিগণ িতনিদ কনরনেে। অবধকাংি আবলি িনলনেে, (তানদর কর্াই 

বিশুি) িবধথত সম্পদনক বতে িাগ করনি: 
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১. িবধথত সম্পদ হয় িূল সম্পদ দর্নক উৎপন্ন হনি, দযিে ি্িসায়ী 
পনণ্র িুোফা িা িেনরর িাঝখানে পশুর িন্ম দদওয়া িাচ্চা ইত্াবদ। এ 

িাতীয় সম্পদ িূল সম্পনদর সানর্ দযাগ হনি এিং িের দিনষ সকল 

সম্পনদর যাকাত বদনি। অর্থাৎ িূল সম্পদ এিং তার দর্নক অবিথত 

িুোফার যাকাত বদনি, িেনরর িাঝখানে অবিথত সম্পনদর ওপর বহিরী 

এক িের পূণথ হওয়া িরুবর েয়, দয বদে িবধথত হনি দস বদে দর্নক িূল 

সম্পনদর সানর্ যুক্ত হনি এিং িূল সম্পনদর ওপর বহিরী এক িের 
পূণথ হওয়াই যনর্ষ্ট। 

২. অর্িা িবধথত সম্পদ অে্ খাত দর্নক হাবসল হনি, দয খাত আনগ 

তার িাবলকাোয় বেল ো। দযিে, দস বেসাি পবরিাণ স্বনণথর িাবলক 

বেল, অতঃপর িেনরর িানঝ রূপার িাবলক হনয়নে, এই রূপা স্বনণথর 

সানর্ দযাগ করনি ো, কারণ স্বণথ ও রূপা পৃর্ক দু’বে িুদ্রা। এবেই বিশুি 

িত। যবদ এই রূপা শুরু দর্নক বেসাি পবরিাণ হয়, তার িে্ পৃর্ক 

িের গণো করনি, আর যবদ বেসাি পবরিাণ ো হয় তার ওপর যাকাত 

দেই। 

৩. অর্িা দকউ ৪০বে িকবরর িাবলক, যার ওপর বহিরী এক িের পূণথ 

হনয়নে, অতঃপর দস আরও এক দিা িকবর খবরদ করল িা দকউ তানক 

দহিা করল, তনি দহিা িা ক্রয় করা িকবরর ওপর যাকাত ওয়াবিি 

হনি ো, যতেণ ো তার ওপর বহিরী এক িের পূণথ হনি। অর্থাৎ 

চবল্লিবে িকবরর ওপর িের পূণথ হনল যাকাত বদনি, ক্রয় িা দহিা সূনত্র 

িাবলক হওয়া িকবরর িে্ পৃর্ক িের বহনসি করনি এিং দস বহনসনি 
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তার যাকাত বদনি। এবে হাম্বলী ও িানফঈ িতািলম্বীনদর অবিিত। আিু 

হাবেফা িনলে: ক্রয় িা দহিা সূনত্র প্রাপ্ত সম্পদ পূনিথর সম্পনদর সানর্ 

দযাগ করনি, অতঃপর সি সম্পনদর যাকাত বদনি, দযিে আিরা পূনিথ 

িনলবে। 

িবধথত সম্পনদর উদাহরণ: 

১. যবদ কারও বেসাি পবরিাণ স্বণথ র্ানক, আর িেনরর িানঝ স্বনণথর 

ওপর ি্িসায়ী পণ্ বকনে, তাহনল পণ্ িুোফার অিিুথক্ত হনি, অর্থাৎ 

যখে স্বনণথর ওপর বহিরী এক িের পূণথ হনি, তখে স্বণথ ও ি্িসায়ী 

পণ্ উিয় দর্নক যাকাত দির করনি। প্রবত িেরই এরূপ করনি। 

অেুরূপিানি কারও বেকে যবদ বেসাি পবরিাণ স্বণথ র্ানক, অতঃপর 

িেনরর িানঝ েগদ অর্থ হাবসল কনর, তনি স্বণথ ও েগদ অনর্থর যাকাত 

বদনি। পূনিথর হালতসিূনহ অর্থাৎ বেসাি পবরিাণ স্বণথ-রূপা ও েগদ অর্থ 

যাই র্াক, যার িের পূণথ হনি, তার যাকাত দির করনি এিং িাঝখানে 

উপািথে করা পণ্নক তার িুোফা জ্ঞাে করনি। 

২. যবদ দু’িে ি্বক্ত িুদারািার বিবত্তনত ি্িসায় িরীক হয়, দযিে 

একিে বেসাি পবরিাণ সম্পদ বদল এই িনতথ দয, বিতীয় ি্বক্ত তা 

বদনয় প্রর্ি ি্বক্তর স্বানর্থ ি্িসা করনি, অতঃপর উিনয় ি্িসায় িুোফা 

অিথে কনর। যখে িূলধনের ওপর বহিরী এক িের পূণথ হনি, 

িূলধনের িাবলক িা প্রর্ি পনের ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি, দস 

িূলধে ও িুোফার যাকাত বদনি, কারণ বেসাি পবরিাণ িূলধনের ওপর 

বহিরী এক িের পূণথ হনয়নে, তার িুোফার ওপর বহিরী এক িের পূণথ 
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হওয়া িতথ েয়, তাই িূলধনের সানর্ িুোফা দযাগ কনর িুোফার যাকাত 

বদনি। আর বিতীয় ি্বক্ত, দয প্রর্ি ি্বক্তর সম্পদ বদনয় িুদারািার 

বিবত্তনত ি্িসা করনে, তার িুোফার ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি ো, 

যবদ তানত যাকানতর বেসাি পবরিাণ ো হয়। 
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চতুর্থ: গুপ্তধনের যাকাত 

প্রর্িত: গুপ্তধনের সংজ্ঞা: অবধকাংি আবলি িনলনেে, —আর তানদর 

সংজ্ঞাবেই বিশুি: গুপ্তধে িলনত িবিনে পুনত রাখা সকল সম্পদনক 

িুঝানো হয়, দযিে প্রত্নতত্ত্ব, স্বণথ, রূপা, সীসা, বপতল, িাসে-দকাসে ও 

অে্াে্ আসিাি-পত্র, তনি িাবহবল যুনগর হওয়া িতথ, অর্থাৎ বেবিত 

হনত হনি দয, গুপ্তধে ইসলানির পূিথযুনগ িাবেনত পুনত রাখা হনয়নে, 

(গুপ্তধনের গানয়র তাবরখ ও অে্াে্ বেদিথে দদনখ যা িুঝা যায়) 

অতঃপর দকউ বেনির িবি খেে করনত বগনয় তার সন্ধাে পায়। দযিে, 

ঘনরর খুাঁবে অর্িা কুপ অর্িা দকােও খেে কানি দিবরনয় আনস। আর 

যবদ গুপ্তধে দির করনত োকা-পয়সা ি্য় হয় তখে দসবে গুপ্তধে 

র্াকনি ো, যাকানতর সম্পনদর ে্ায় সাধারণ সম্পদ গণ্ হনি, দযিে 

পূনিথ িনলবে। 

একবে বিষয় লেণীয় দয, যবদ এই িবি, (দযখানে গুপ্তধে পাওয়া দগনে) 

কারও দর্নক ক্রয় করা হয়, আর গুপ্তধনে প্রিাণ র্ানক দয, যার দর্নক 

িবি ক্রয় করা হনয়নে তারই এই সম্পদ, তখে বিনক্রতানক সম্পদ 

দফরত দদওয়া িরুবর, আর তখে দস ি্বক্তই তার যাকাত বদনি। 

অেুরূপ িবি যবদ রানের িাবলকাোধীে হয়, আর রাে কাউনক বলি িা 

িািা দদয়, তাহনল রােনক গুপ্তধে দফরত দদওয়া িরুবর, রাে তার 
যাকাত বদনি। 

আর যবদ িাো যায় গুপ্তধে ইসলাি বিকাি লাি করার পর িাবেনত 

পুনত রাখা হনয়নে, তাহনল এই প্রাপ্তধে গুপ্তধে হনি ো, িরং কুবিনয় 
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পাওয়া সম্পদ হনি, অর্থাৎ কুবিনয় পাওয়া সম্পনদর ে্ায় গণিাধ্নি 

তার এক িের দঘাষণা বদনি, (অিুক সম্পদ অিুক িায়গায় পাওয়া 

দগনে) দযে িাবলক পযথি দঘাষণা দপৌঁনে যায়, যবদ বেদিথে িারা 

িাবলনকর পবরচয় পাওয়া যায় তনি তানক দফরত দদওয়া ওয়াবিি, 

অে্র্ায় দস বেনিই তার িাবলক হনি এিং বেসাি িরাির হনল তার 
যাকাত বদনি, কারণ এবে িাবহবল যুনগর গুপ্তধে েয়।

6 

বিতীয়ত: গুপ্তধে দর্নক যাকাত দদওয়ার পবরিাণ: েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: ََكز: اخلُمس  গুপ্তধনের যাকাত এক“ ويف الرِّ

পঞ্চিাংি”।7 অর্থাৎ দয গুপ্তধে পানি দস গুপ্তধে দর্নক এক-পঞ্চিাংি 

যাকাত বদনি। অবধকাংি আবলি িনলনেে: দয গুপ্তধে পানি তার দাবয়ত্ব 

এক পঞ্চিাংি যাকাত দির করা, দস িুসবলি দহাক িা িুসবলি দদনি 
িসিাসকারী বযবম্ম দহাক। গুপ্তধে প্রাপকনক িুসবলি িাসক িাধ্ 

করনিে, দযে রানের বেকে এক পঞ্চিাংি যাকাত হস্তাির কনর, দস 

দোে, িি, সুস্থ িা পাগল যাই দহাক। এবে বিশুি িত, কারণ েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানির িাণী ََكز: اخلُمس -ি্াপক: দোে ويف الرِّ

িি-সুস্থ-পাগল সিাইনক অিিুথক্ত কনর। আনরকবে বিষয় িাো প্রনয়ািে 

দয, হাদীস দর্নক প্রিাবণত হয় পাাঁচিাগ দর্নক অিবিষ্ট চার িাগ 

প্রাপনকর হক। 

                                                           
6 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/৯৬-৯৭)। 
7 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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তৃতীয়ত: গুপ্তধনের বেসাি: হাদীনসর িাবহ্ক অর্থ িনল, গুপ্তধনে যাকাত 

ওয়াবিি হওয়ার িে্ বেবদথষ্ট বেসাি িতথ েয়। অবধকাংি আবলি এ কর্া 

িনলনেে। অতএি, দয িাবহবল যুনগর গুপ্তধে পানি, দস তার এক 

পঞ্চিাংি যাকাত বদনি, তার পবরিাণ কি দহাক িা দিবি দহাক। 

চতুর্থত: এক পঞ্চিাংি গুপ্তধনের হকদার: গুপ্তধনের খাত হাদীনস বেণথয় 

করা হয়বে, তাই ফবকহগণ ইখবতলাফ কনরনেে: গুপ্তধে দর্নক এক 

পঞ্চিাংি যাকানতর আে খানত ি্য় করনি, ো গবণিনতর ে্ায় িেস্বানর্থ 

ি্য় করনি? 

বিশুি িত হনচ্ছ, এক পঞ্চিাংি িেস্বানর্থ ি্য় করনি, অর্থাৎ িুসবলি 

িাসক তার খাত বেণথয় করনি, দযখানে স্বার্থ দদখনি দসখানে ি্য় 

করনি।8 

পঞ্চিত: গুপ্তধে দর্নক এক পঞ্চিাংি দির করার সিয়: হাদীনসর 

িাবহ্ক অর্থ িলনে দয, গুপ্তধে দর্নক এক পঞ্চিাংি দির করার িে্ 

িের পূণথ হওয়া িরুবর েয়, িরং যখে পানি তখে তার এক পঞ্চিাংি 

যাকাত বদনি, এনত কারও বিিত দেই। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলনেে: ََكز: اخلُمس  গুপ্তধনে এক-পঞ্চিাংি ওয়াবিি।  ويف الرِّ

এনত বতবে িের পূণথ হওয়ার িতথানরাপ কনরে বে। 

                                                           
8 তািািুল বিন্নাহ বফত-তাবলক আলা বফকবহস-সুন্নাহ: (পৃ. ২৭৮)। 
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পঞ্চি: চতুষ্পদ প্রাণীর যাকাত 

এ অধ্ায় িারা উনেি্ উে, গরু ও িকবরর যাকাত। কারণ, এসি প্রাণী 

ি্তীত অে্াে্ প্রাণীর যাকানতর কর্া হাদীনস উনল্লখ দেই। অতএি, 

সাধারণ পাবখ, িুরবগ, দঘািা, গাধা, খরনগাি ও অে্াে্ প্রাণীনত যাকাত 

দেই, তার সংখ্া যত দিবি দহাক, তনি দকােও প্রাণী ি্িসার িে্ 
বেধথাবরত হনল ি্িসায়ী পণ্ বহনসনি তানত যাকাত ওয়াবিি হনি। 

চতুষ্পদ প্রাণীর যাকানতর িে্ িতথসিূহ: 

১. বেসাি পবরিাণ হওয়া, যার ি্াখ্া সািনে আসনে। 

২. বহিরী এক িের পূণথ হওয়া। 

৩. যাকানতর পশু সানয়িা হওয়া। (সানয়িার সংজ্ঞা বেনম্নর প্ারানত 

আসনে) 

পশু যবদ িাবলনকর দকনে আো ঘাস খায়, তানত যাকাত ওয়াবিি হনি 

ো, অবধকাংি আনলনির িত এবে। আর যবদ ি্িসার িে্ পশু লালে-

পালে করা হয় ি্িসার পণ্ হনি, তানদর লালে-পালে দযিানিই দহাক 

ো দকে। তনি লেণীয় দয, দকউ যবদ বেনির িবি চাষ করার িে্ পশু 

পালে কনর তানত যাকাত দেই, কারণ এগুনলা সানয়িা েয়, গৃহপাবলত 

পশুও ি্িহানরর আসিাি-পনত্রর ে্ায়। আবলিনদর বিশুি িত এবে। 

কারণ সানয়িা পশুর ওপর যাকাত ওয়াবিি, অর্থাৎ দযসি পশু িানঠ-

িেনল ও পাহানি চনর দিিায় এিং িেনরর অবধকাংি বদে প্রাকৃবতক 
ঘাস ও তৃণলতা খায় দসসি পশুই দকিল ‘সানয়িা’। 
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বেনম্ন উে, গরু ও িকবরর যাকানতর বেসাি ও তার পবরিাণ দদওয়া হল: 

ক. সানয়িা উনে যাকানতর বেসাি ও তার পবরিাণ িরী‘আত বেধথারণ 

কনর বদনয়নে, েীনচর চানেথ দদখুে: 

ক্র. উনের সংখ্া যাকানতর পবরিাণ 
১. ১-৪ যাকাত দেই, চাইনল েফল সদকা করনি। 
২. ৫-৯ একবে িকবর: োগল িা দিষ 
৩. ১০-১৪ দু’বে িকবর 
৪. ১৫-১৯ বতেবে িকবর 
৫. ২০-২৪ চারবে িকবর, িাবলনকর সুবিধা হনল চারবে 

িকবরর স্থানে একবে উে বদনি। 
৬. ২৫-৩৫ বিেতু িাখাধ িাদী: বিতীয় িেনরর উেেী। 
৭. ৩৬-৪৫ বিেতু লািুে িাদী: তৃতীয় িেনরর উেেী। 
৮. ৪৬-৬০ একবে বহক্কাহ: চতুর্থ িেনরর উেেী। 
৯. ৬১-৭৫ একবে বিয‘আহ: পঞ্চি িেনরর উেেী। 
১০. ৭৬-৯০ দু’বে বিেতু লািুে। 
১১. ৯১-১২০ দু’বে বহককাহ। 

জ্ঞাতি্: উনের সংখ্া যবদ (১২০) দর্নক দিবি হয়, তখে প্রনত্ক ৪০ 

অংনকর িে্ একবে বিেতু লািুে এিং প্রনত্ক পঞ্চাি অংনকর িে্ 

একবে বহক্কাহ যাকাত বদনি। উে যত দিবি দহাক এিানি (৪০ ও ৫০) 

দু’বে সংখ্ায় িাগ করনি, দযিে: 

উে সংখ্া ৪০ ও ৫০ সংখ্া যাকানতর পবরিাণ 
১৩০ ১৩০=(২*৪০)+(৫০)= ২ বিেতু লািুে ও ১ বহককাহ 
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১৪০ ১৪০=(২*৫০)+(৪০)= ২ বহককাহ ও ১ বিেতু লািুে 
১৫০ ১৫০=(৩*৫০)= ৩ বহককাহ 
১৬০ ১৬০=(৪*৪০)= ৪ বিেতু লািুে 
১৭০ ১৭০=(৩*৪০)+(৫০)= ৩ বিেতু লািুে ও ১ বহককাহ 
১৮০ ১৮০=(২*৫০)+(২*৪০)= ২ বহককাহ ও ২ বিেতু লািুে 
১৯০ ১৯০=(৩*৫০)+(৪০)= ৩ বহককাহ ও ১ বিেতু লািুে 
২০০ ২০০=(৪*৫০)= অর্িা 

২০০=(৫*৪০)= 
৪ বহককাহ অর্িা 
৫ বিেতু লািুে 

২. যবদ বেবদথষ্ট িেনরর উে িাবলনকর ওপর ওয়াবিি হয়, দযিে চানেথ 

আিরা স্পষ্ট কনরবে, আর দস িয়নসর উে ো র্ানক, িরং কি িয়নসর 

উে র্ানক, দযিে একবে বিয‘আহ (চার িেনরর উে) যাকাত ওয়াবিি 

হনয়নে বকন্তু তার বেকে বিয‘আহ দেই, আনে বিেতু লািুে অর্থাৎ দুই 

িেনরর উে, অর্িা কারও ওপর দুই িেনরর বিেতু লািুে ওয়াবিি, 

বকন্তু তার বেকে বিেতু লািুে দেই, আনে বিেতু িাখাধ অর্থাৎ এক 

িেনরর উে, এই অিস্থায় তার দর্নক কি িয়নসর উে এিং তার সানর্ 

দু’বে িকবর অর্িা দু’বে িকবরর িািার দর গ্রহণ করা হনি, দয দকানো 

একবে গ্রহণ করনল সিস্া দেই।9 এোনক িলা হয় )ُجرَبان( অর্থাৎ 

েবতপূরণ। 

৩. উপনরর অিস্থার বিপরীত, িাবলনকর ওপর কি িয়নসর উে 

ওয়াবিি, বকন্তু দসই িয়নসর উে দেই, তার দচনয় দিবি িয়নসর উে 

                                                           
9 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/৬০)। 
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আনে, দযিে বিেতু িাখাধ ওয়াবিি, বকন্তু বিেতু িাখাধ দেই, বিেতু 
লািুে আনে। অর্িা বিেতু লািুে ওয়াবিি, বকন্তু বিেতু লািুে দেই, তার 

দচনয় দিবি িয়নসর বহককাহ আনে। অর্িা বহককাহ ওয়াবিি, বকন্তু 

বহককাহ দেই, তার দচনয় দিবি িয়নসর বিয‘আহ আনে। এসি অিস্থায় 

দিবি িয়নসর উে গ্রহণ করনি, আর দিবির বিবেিয় যাকাত উসুলকারী 

দর্নক িাবলক দু’বে িকবর অর্িা তার িূল্ গ্রহণ করনি, যাকাত 

উসুলকারী যা-ই বদনি গ্রহণ করনি। যাকাত উসুলকারী িতথিাে যুনগ 
অনেকো ে্াক্স উসুলকারীর ে্ায়। 

৪. দয প্রকার উে যাকাত দাতার ওপর ওয়াবিি, যবদ দস প্রকার দর্নক 

সরাসবর বেনচর স্তর অর্িা সরাসবর তার উপনরর স্তনরর উে পাওয়া ো 

যায়, িরং এক স্তর দর্নক েীনচর উে অর্িা এক স্তর দর্নক উপনরর 

উে পাওয়া যায়, তাহনল িাবলকনক বেবদথষ্ট প্রকার উে হাবযর করনত 

িাধ্ করা হনি। দযিে কারও ওপর বিয‘আহ ওয়াবিি, বকন্তু বিয‘আহ 

দেই এিং সরাসবর তার েীনচর স্তনরর উে, অর্থাৎ বহককাহও দেই, তনি 
এক স্তর দর্নক েীনচর উে অর্থাৎ বিেতু লািুে আনে। এই অিস্থায় 

িাবলক দর্নক বিেতু লািুে গ্রহণ করা হনি ো, িরং বেধথাবরত উে হাবযর 

করনত তানক িাধ্ করনি। অেুরূপ কারও ওপর বিেতু িাখাধ ওয়াবিি, 

বকন্তু বিেতু িাখাধ দেই এিং সরাসবর তার উপনরর স্তনরর উে, অর্থাৎ 

বিেতু লািুেও দেই, তনি এক স্তর দর্নক উপনরর উে, অর্থাৎ বহককাহ 

িা বিয‘আহ আনে। এই অিস্থায় তার দর্নক উে গ্রহণ করা হনি ো, 

িরং বেবদথষ্ট প্রকার উে হাবির করনত তানক িাধ্ করা হনি, তনি 
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িাবলক যবদ বেনির ইচ্ছায় এক স্তর দর্নক উপনরর উে প্রদাে কনর, 

তখে তা গ্রহণ করনত সিস্া দেই। 

৫. যাকাত বহনসনি যার ওপর উে ওয়াবিি, দস উপনরর িণথো 

দিাতানিক উে বদনি, উনের িূল্ পবরনিাধ করা যনর্ষ্ট েয়। 

অেুরূপিানি যা ওয়াবিি হয় তার পবরিনতথ অে্ িস্তু প্রদাে করা যনর্ষ্ট 

েয়, দযিে উনের পবরিনতথ গরু দদওয়া যনর্ষ্ট েয়। 

ইিে তাইবিয়াহ রহ. িনে কনরে, িুসবলিনদর উপকার ও প্রনয়ািে 

হনল িূল্ বদনয় যাকাত দদওয়া তিধ। দযিে, কারও ওপর উনের যাকাত 

িকবর ওয়াবিি, তার বেকে িকবর দেই, দস তার িূল্ বদনল যনর্ষ্ট 

হনি। িকবর ক্রয় করার িে্ তানক সফর করনত িাধ্ করনি ো অর্িা 

তার ঘবেষ্ঠ দকউ যাকানতর হকদার, দস পশুর যাকানতর িূল্ চায়, িূল্ই 

তার িে্ উপকারী, এিে হনল তানক িূল্ দদওয়া তিধ।10 

িাইখ আবদল আয্াযী িনলে: “ইখবতলাফ দর্নক িাচার িে্ বিবর্লতা 
ত্াগ কনর বেবদথষ্ট িস্তু বদনয় যাকাত দদওয়াই উত্তি”। অেুরূপ ফসনলর 

যাকাত, প্রনয়ািে ি্তীত িূল্ বদনয় পবরনিাধ ো করাই দেয়। 

খ. িকবরর যাকাত: িকবরর বেসাি ের িা িাদী ৪০বে িকবর। িকবর 

দিষনকও িাবিল কনর। অতএি, িকবর ও দিনষর যাকাত বেম্নরূপ: 

ক্র. িকবর / দিনষর সংখ্া যাকানতর পবরিাণ 

                                                           
10 দদখুে: আল-ইখবতয়ারাতুল বফকবহয়্াহ: (পৃ. ১৮৪)। 
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১. ১-৩৯ যাকাত দেই, চাইনল সদকা করনি। 
২. ৪০-১২০ ১ িকবর। 
 ১২১-২০০ ২ িকবর। 
 ২০১-৩০০ ৩ িকবর। 
িকবর যবদ ৩০০ দর্নক অবধক হয়, প্রবত একনিা দর্নক একবে িকবর 

যাকাত বদনি। অর্থাৎ িকবর ৪০০ হওয়ার আনগ চারবে িকবর ওয়াবিি 

হনি ো, অতএি, ৩৯৯বে িকবর পযথি বতেবে িকবর ওয়াবিি হনি, 

িকবরর সংখ্া যখে ৪০০ হনি ৪বে িকবর ওয়াবিি হনি ৪৯৯বে পযথি। 

এিানি উপনরর বদনক অগ্রসর হনি। 

লেণীয় দয, সানয়িা িা স্বাধীেিানি বিচরণকারী পশুর ওপর বহিরী এক 

িের পূণথ হনল যাকাত ফরয হয়। আনরকবে বিষয়, ইনতাপূনিথ িকবরর 

দয বেসাি িনলবে দস বেসাি িরাির হনল যাকাত ফরয হনি। পানলর 

সি িকবর দহাক, িা পানলর সি দিষ দহাক, িা পানলর কতক িকবর ও 

কতক দিষ দযিানি বেসাি পূণথ হনি, তার ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি। 

যাকাত বহনসনি দয িকবর ওয়াবিি হয়, তার অিি্ই বিতীয় িেনর 

পদাপথণ করা িরুবর। এক িের পূণথ হয়বে এরূপ দিষনক ‘বিয‘আহ’ 

িলা হয়, আিার দকউ েয় িাস িা দকউ আে িানসর দিষনক বিয‘আহ 

িনলনেে।  

আনরকবে িরুবর বিষয়, যাকাত বহনসনি যা ওয়াবিি হয় দসবে দিষ িা 

িকবর আিার ের িা িাদী যাই পবরনিাধ করা দহাক দকানো সিস্া 

দেই। যাকানতর িকবর বেনির পাল িা অে্ত্র দর্নক সংগ্রহ কনর 
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দদওয়ার অেুিবত আনে, দসবে খবরদ িা ঋণ কনর দযিানি দহাক। অবধক 

িয়স্ক অর্িা ত্রুবেযুক্ত অর্িা পাঠা যাকাত বহনসনি বদনি ো, তনি 
যাকাত উসুলকারী চাইনল দসবে গ্রহণ করনত সিস্া দেই। 

যাকাত উসুলকারী সনিথাত্তি ও সিনচনয় সুন্দর পশু উসুল করনি ো, 

দযিে দিবি িাচ্চাদােকারী অর্িা দিবি দিাো-তািা অর্িা গিথিতী 

পশু। অেুরূপ ের-োগল বেনি ো, তনি িাবলক বদনত চাইনল গ্রহণ 

করনত সিস্া দেই। যাকাত বহনসনি দু’িেনরর িকবর অর্িা আে-েয় 

িানসর দিষ উসুল করনি। 

গ. গরুর যাকাত: গরুর যাকানতর বেসাি ৩০বে গরু। ের-িাদী উিয় 

প্রকার বকংিা শুধু িাদী িা শুধু ের যাই দহাক ৩০বে গরু হনল তানত 

যাকাত ওয়াবিি হনি। বেসাি পবরিাণ গরুর ওপর বহিরী এক িের 

পূণথ হনল একবে তাবি িা তাবি‘আহ অর্থাৎ এক িেনরর ের িা িাদী 

গরু যাকাত বদনি। তারপর প্রবত ৪০বে গরু দর্নক একবে িুবসন্নাহ 

অর্থাৎ দুই িেনরর গরু যাকাত বদনি। অবধকাংি আবলি এ কর্া 
িনলনেে। গরু যত দিবি দহাক ৩০ ও ৪০ দু’বে সংখ্ায় অর্থাৎ বতে 

দিক ও চার দিক কনর িাগ করনি: 

ক্র. গরুর সংখ্া যাকানতর পবরিাণ 
১. ১-২৯ যাকাত দেই 
২. ৩০-৩৯ ১বে তাবি িা তাবিআহ (১ িেনরর গরু) 
৩. ৪০-৫৯ ১বে িুবসন্নাহ (২-িেনরর গরু) 
৪. ৬০ ৬০=(৩০*২)= দু’বে তাবি/তাবিআহ (ের-িাদী) 
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৫. ৭০ ৭০=(৩০+৪০)= ১বে তাবিআহ ও ১বে িুবসন্নাহ 
৬. ১০০ ১০০=(৩০*২)+৪০= ২বে তাবিআহ ও ১বে িুবসন্নাহ 
আনরকবে িাসআলা িাো িরুবর দয, যবদ িনে কবর কারও ৬৫ বে গরু 

আনে, দস ৬০বে গরুর যাকাত বদনি, পূনিথ িনলবে, ষানের অবতবরক্ত ৫বে 

গরুর যাকাত দেই। 

কনয়কবে িরুবর জ্ঞাতি্: 

১. গরুর দেনত্র সানয়িাহ হওয়া িতথ বক ো, আহনল ইলিগণ বিিত 
দপাষণ কনরনেে। বিশুি িনত অে্াে্ পশুর িত গরুরও সানয়িাহ 

হওয়া িরুবর। 

২. উনের ে্ায় গরুর দেনত্র ُجربان তর্া েবতপূরণ দেই, দয গরু 

ওয়াবিি যবদ দসবে তার কানে ো র্ানক, ক্রয় কনর িা ঋণ কনর 

দযিানি দহাক হাবির করনি, কি িা দিবি িয়সী গরু গ্রহণ করা হনি 

ো, তনি িাবলক দিবি িয়নসর গরু দস্বচ্ছায় বদনল যাকাত উসুলকারীর 

তা বেনত সিস্া দেই। 

৩. তাবি‘ অর্থাৎ এক িেনরর গরু অর্িা িুবসন্নাহ অর্থাৎ দু’িেনরর গরু 

ের-িাদী উিয় গ্রহণ করা তিধ। 

৪. লেণীয় দয, িবহষও এক প্রকার গরু। যবদ গরু ও িবহনষর িাবলক 

হয় গণোর সিয় একবের সানর্ অপরবে দযাগ করনি, দযিেবে িকবর ও 

দিনষর দেনত্র দযাগ করা হয়, অতঃপর বহিরী এক িের হনল যাকাত 

বদনি। 
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৫. িােুর ও উনের িাচ্চার দু’বে অিস্থা: 

ক. দকউ যবদ বেসাি পবরিাণ উে িা গরু িা িকবরর িাবলক হয়, 

অতঃপর বহিরী িেনরর িানঝ কবতপয় পশু িাচ্চা দদয়, অবধকাংি 

আবলি িনলে: িাচ্চা তানদর িানয়র সানর্ গণো করা হনি, তনি যাকাত 

দোে িাচ্চা বদনয় বদনি ো, িি পশু বদনয়ই বদনি। 

খ. যবদ দোে পশু বেসাি পবরিাণ র্ানক এিং তার ওপর বহিরী এক 

িের পূণথ হয়, একদল আবলি িনলে: এনত যাকাত দেই, বকন্তু 

অবধকাংি আবলি িনলে: তানত যাকাত ওয়াবিি, তনি দোে পশু বদনয়ই 

যাকাত বদনি। এবেই বিশুি িত। 

ইিে তাইবিয়াহ রহ. এসি অবিিত উনল্লখ কনর িনলে: “... যবদ 

সিপশু দোে হয়, দকউ িনলনেে: দোে পশু বদনি। আর দকউ িনলনেে: 
িি পশু বকনে বদনি”।

11 

৬. আবলিনদর প্রবসি িনত, দযৌর্ িাবলকাো পশুর যাকানত িূবিকা 

রানখ, অর্থাৎ দযৌর্ িাবলকাোর কারনণ পশুর যাকাত হ্রাস-িৃবি হয়, 

দযিে বতে িে প্রবতনিিী প্রনত্নক ৪০বে কনর িকবরর িাবলক, সিাই 

একবে কনর িকবর যাকাত বদনি এবেই স্বািাবিক, অর্থাৎ বতেিে বতেবে 
িকবর যাকাত বদনি। বকন্তু যাকাত উসুলকারী আসার পর যবদ বতেিনের 

িকবর এক িায়গায় কনর দপি কনর ১২০বে িকবর হয়, যার যাকাত 

                                                           
11 দদখুে: আল-ফাতাওয়া: (২৫/৩৭)। 
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িাত্র একবে িকবর। িকবরর যাকানতর চােথ দদখুে। অর্িা দু’িে িরীক 

দযৌর্িানি ৪০বে িকবরর িাবলক, বকন্তু যাকাত উসুলকারী আসার পর 

যবদ তারা িাগ কনর দেয়, একিে ২০বে কনর পায়, ফনল তানত যাকাত 

ওয়াবিি হয় ো, অর্চ তানদর ওপর একবে িকবর ওয়াবিি, দযিে চানেথ 

িনলবে। যাকাত দর্নক বেষৃ্কবতর িে্ এরূপ িাহাো করা হারাি। 

অতএি, পশু দযাগ িা িাগ করার উনেি্ যবদ হয় যাকাত হ্রাস িা 

রবহত করা, তাহনল এরূপ করা হারাি এিং অবিযুক্তরা িাবস্তর উপযুক্ত। 

কনয়কবে িরুবর বিষয়: 

১. িাইখ ইিে উসাইিীে রহ. িনলে: পশু ি্তীত অে্াে্ সম্পদ দযাগ 

করনল যাকানত প্রিাি পনি ো। অতঃপর বতবে একবে উদাহরণ 

বদনয়নেে: দু’িে ি্বক্ত ফসবল িবি অর্িা ি্িসা প্রবতষ্ঠানের িাবলক, 

উিনয়র সম্পদ দযৌর্িানি বেসাি পবরিাণ, বকন্তু পৃর্কিানি প্রনত্নকর 

সম্পদ বেসাি পবরিাণ েয়। অতএি, তানদর ওপর যাকাত দেই।12 

২. জ্ঞাতি্, পশুর যাকাত পশুর স্থাে দর্নক গ্রহণ করনি, দযিে যাকাত 

উসুলকারী পশুর িায়গায় চনল যানি, িাবলকনক উসুলকারীর িায়গায় 

পশু হাবির করনত িাধ্ করনি ো। 

  

                                                           
12 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/৭০)। 



 

 

 
 46  

 ষষ্ঠ: ফল ও ফসনলর যাকাত 

১. দকাে দকাে ফসনলর ওপর যাকাত ওয়াবিি? 

হাদীনস দযসি ফসনলর োি উনল্লখ কনর যাকাত বেধথারণ করা হনয়নে 

দসগুনলা চার প্রকার: ক. احِلنطة িা গি, খ. الشعري  িা যি, গ. اتلمر িা 
দখিুর, ও ঘ. الزبيب িা বকিবিি। 

জ্ঞাতি্ দয, এই চার প্রকার ি্তীত অে্াে্ ফল ও ফসনল যাকাত 

ওয়াবিি হনি বক ো আহনল ইলিগণ বিিত দপাষণ কনরনেে, বিশুি 

িত হনচ্ছ, (আল্লাহ িানলা িানেে) দযসি ফল ও ফসল খাদ্ ও সঞ্চয় 

করার উপযুক্ত তানত যাকাত ওয়াবিি, অর্থাৎ িবিষ্নতর িে্ সঞ্চয় 

করনল েষ্ট হয় ো, দযিে িুট্টা, চাল ও অে্াে্ খাদ্িস্। অতএি, 

িাক-সিবি, িয়তুে ও ফনলর দিতর যাকাত দেই, কাাঁচা দখিুর ি্তীত 

[কারণ তা সঞ্চয় করা যায়], অেুরূপ আেুর ি্তীত। কারণ, আেুর 

সঞ্চয় [করা যায়, তা সঞ্চয়] করনল বকিবিি হয়। 

ফল ও ফসনলর যাকানতর বেসাি: অবধকাংি আবলি িনলনেে: ফল ও 

ফসনলর বেসাি পাাঁচ ওসাক13, যা সাধারণত ৬৪৭ দকবি হয়। লেণীয় 

                                                           
13 এক ওসাক ৬০ ‘সা’, তাই ৫ ওসাক ৩০০ ‘সা’ হয়, অর্িা অবধকাংি আনলনির 
দৃবষ্টনত ৩০০ ‘সা’ ৬৫৩ দকবি, যবদ এক ‘সা’-দক ২১৭৫ গ্রাি ধরা হয়। দকউ এক 
‘সা’-র পবরিাণ কনরনেে ২.৫ দকবি, িা ২৫০০ গ্রাি। দস বহনসনি ৩০০ ‘সা’ ৭৫০ 
দকবি হয়, অর্থাৎ ১৮ িে ৩০ দকবি। এক ‘সা’ এর প্রকৃত বহনসনি আিরা ০০ েং 
পৃষ্ঠায় কনর এনসবে, অর্থাৎ িাঝাবর সাইনির িােুনষর দুই হানতর চার 
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দয, এই পবরিাপ করনি িস্ দখাসা দর্নক পবরস্কার করার পর। অেুরূপ 
ফল শুকানোর পর। উদাহরণত কারও ১০ ওসাক আেুর আনে, 

শুকানোর পর যবদ পাাঁচ ওসাক দর্নক কি হয়, তানত যাকাত ওয়াবিি 

হনি ো, কারণ বেসাি পযথি দপৌঁনেবে, অর্থাৎ পাাঁচ ওসাক।14 

যবদ ফল ও ফসল দখাসাসহ গুদািিাত করা হয়, বিশুি িনত অবিজ্ঞগণ 

বচিা কনর িলনিে দখাসা দর্নক পবরস্কার করা হনল বক পবরিাণ ফসল 

বেকনি, যবদ পাাঁচ ওসাক িা তার দচনয় দিবি বেনক তানত যাকাত 

ওয়াবিি হনি।15 

ফসনল যাকানতর পবরিাণ: দি িানগর একিাগ ফসল যাকাত দদওয়া 

ওয়াবিি, অর্থাৎ দিাে ফল ও ফসনলর ১০% যাকাত বদনি, যবদ 

প্রাকৃবতক দসচ বদনয় বিো খরনচ ফসল উৎপন্ন হয়, দযিে েদী-খাল ও 

িৃবষ্টর পাবের ফসল। অেুরূপ দয গােগাোবল লম্বা বিকি বদনয় দূর দর্নক 

পাবে চুনষ দেয়, দসচ করার প্রনয়ািে হয় ো তার হুকুিও এক, দযিে 

                                                                                                                  

খািবর/আাঁিলা/অঞ্জবল হনচ্ছ এক ‘সা’। এই বহনসনি বিবিন্ন িনস্র এক ‘সা’ এর 
ওিে কি-দিিী হয়। কারণ চার খািবর চাউল ও িুট্টার ওিে এক েয়। দকউ যবদ 
বেনির ফসনলর যর্াযর্ পাাঁচ ওসাক বদনত চায়, দস সংবিষ্ট ফসল দর্নক চার খািবর 
বেনয় আনগ এক ‘সা’ বেণথয় করনি, দযই ওিে হনি তার ষাে গুণ এক ওসাক, এিানি 
পাাঁচ ওসাক হনল যাকাত বদনি। এই েীবত িনে রাখনল ফল ও ফসনলর যাকানতর িে্ 
কারও িারস্থ হওয়ার প্রনয়ািে হনি ো, এিং পবরিাপ বেনয় সংিয়ও র্াকনি ো। -
অেুিাদক। 

14 দদখুে: আল-িুগবে: (২/৬৯৬)। 
15 দদখুে: আল-িুগবে: (২/৬৯৬)। 
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দখিুর গাে। আর যবদ ফল ও ফসনলর িবি োকা খরচ কনর দসচ করা 

হয়, দযিে দিবিে বদনয় দসচ করা হয়, তার ৫% অর্থাৎ এক দিিাংনির 

অনধথক িা বিি িানগর এক িাগ যাকাত বদনি। চার ইিানির িাযহাি 

এবে, এনত দকউ বিিত কনরে বে। 

ফল ও ফসনলর যাকাত দদওয়ার সিয়: বিশুি িনত, ফল যখে ি্িহার 

উপনযাগী হয় ও দপনক যায়, দযিে ফনলর আাঁবে িক্ত িা দখিুর লাল 

হয়, তখে তার ওপর যাকাত ওয়াবিি হয়, তনি যখে ফসল দখাসা 

দর্নক পবরস্কার করনি িা তানত দিবিে লাগানি, তখে আদায় করনি, 

অেুরূপ দখিুর শুকানোর পর তার যাকাত বদনি। 

জ্ঞাতি্ দয, ফসল বেসাি পবরিাণ হওয়ার পর িাবলক দযিানি ইচ্ছা 

তানত কতৃথত্ব করনত পারনি, দযিে দিচা ও দহিা করা ইত্াবদ। যবদ 

ফল উপযুক্ত হওয়ার পর িাবলক দসখাে দর্নক দিনচ িা কাউনক দহিা 

কনর, বিশুি িনত তার যাকাত িাবলনকর ওপর ওয়াবিি হনি, অর্থাৎ 

বিনক্রতার ওপর। কারণ, যখে দস ফল/ফসনলর িাবলক বেল, তখে 
যাকাত ওয়াবিি হনয়নে। এখে চাইনল ফসল বকনে যাকাত বদনি িা 

সহিতার িে্ োকাও বদনত পারনি। আর যবদ ফল উপযুক্ত হওয়ার 

পূনিথ দিনচ দদয় বকংিা দহিা কনর, অতঃপর দক্রতা বকংিা দাে গ্রহীতার 

কানে ফল িা ফসল উপযুক্ত হয়, দক্রতা িা দাে গ্রহীতার ওপর যাকাত 

ওয়াবিি হনি, যবদ যাকাত পবরিাণ হয়।16 

                                                           
16 দদখুে: আল-িুগবে: (২/৭০৪)। 
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জ্ঞাতি্ দয, িাবলনকর হস্তনেপ িা সীিালঙ্ঘে োিা যবদ ফল িা ফসল 

ধ্বংস হয় তানত যাকাত ওয়াবিি হনি ো। যবদ যাকাত ওয়াবিি হওয়ার 

পর িাবলক বেনি ধ্বংস কনর, তনি তার ওপর দর্নক যাকাত িওকুফ 

হনি ো। যবদ দস দাবি কনর সীিালঙ্ঘে োিা েষ্ট হনয়নে, বিশুি িনত 

তার কর্া গ্রহণনযাগ্ হনি, কসি দেওয়ার প্রনয়ািে দেই। ইিাি 

আহিদ িনলনেে: সদকার িে্ কসি গ্রহণ করা যানি ো। 

ফল ও ফসনলর যাকাত সংক্রাি বিবিন্ন িাসআলা: 

১. ফসনলর িাবলনকর ওপর যাকাত ওয়াবিি হনি, চাবষ িবির িাবলক 

দহাক িা তিধ চুবক্তনত অপনরর িবি চাষ করুক, দযিে িািা িা দহিা 

অর্িা অবিধিানি তানত চাষ করুক দযিে িিরদখল। যবদ িবির 

িাবলক ও চাবষর িানঝ চাষিানসর চুবক্ত হয়, দযিে চুবক্ত করল: িবির 

িাবলক িবি বদনি, চাবষ চাষ করার যািতীয় খরচ িহে করনি, দযিে 

চাষ করা, পাবে দদওয়া, কাাঁো ও সংগ্রহ করা ইত্াবদ, তারপর চুবক্ত 

দিাতানিক উিয় ফসল িাগ করনি। যবদ িণ্টে দিনষ দু’িনের অংি 

যাকানতর বেসাি পবরিাণ ো হয় যাকাত ওয়াবিি হনি ো, কারণ 

ফসনলর যাকানত দযৌর্ িাবলকাোর প্রিাি দেই, পশুর বিষয়বে ি্বতক্রি, 

দযিে পূনিথ িনলবে, এবেই বিশুি িত। 

২. দয ফল ও ফসনল যাকাত ওয়াবিি হয়, দসই ফল ও ফসল যবদ পাাঁচ 

ওসাক হয় যাকাত ওয়াবিি হনি। পাাঁচ ওসাক পূণথ করার িে্ এক 

ফসল অপর ফসনলর সানর্ দযাগ করনি ো। অতএি, দখিুনরর সানর্ 

বকিবিি বকংিা যনির সানর্ গি দযাগ করনি ো। যখে দযই প্রকার 
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বেসাি পবরিাণ হনি তখে দসই প্রকানরর যাকাত বদনি। যবদ একই 

প্রকার ফসল বিবিন্ন িানতর হয়, তখে এক িাত অপর িানতর দযাগ 

করনি, দযিে কাাঁচা, আধা পাকা ও পাকা দখিুর, একবে অপরবের সানর্ 

দযাগ কনর বহনসি করনি। 

৩. এক প্রকার ফসল পাাঁচ ওসাক হনল যাকাত ওয়াবিি হনি। যবদ 

িাবলক একিে হয় এক িা একাবধক দেনতর ফসল দযাগ করনি, 

দেনতর িধ্িতথী দূরত্ব যাই দহাক, যবদ পাাঁচ ওসাক হয় যাকাত বদনি। 

অেুরূপ দকউ গ্রীষ্মকানল ফসল কনরনে, যা বেসাি পবরিাণ হয় বে, 

আিার িসিকানল একই ফসল কনরনে, উিয় দিৌসুনির ফসল যবদ 

দযৌর্িানি বেসাি পবরিাণ হয় এক-দিিাংি যাকাত বদনি, কারণ িের 

এক। 

৪. িবি চাষ করনত দয অর্থ ি্য় হয়, দযিে চাষ করা, ফসল কাো, 

সংগ্রহ করা, দিবিে লাগানো, পাবের কুপ খেে ও প্রণাবল ততবর করা 

ইত্াবদ যাকাত দর্নক বেনি বক ো? 

আহনল ইলিনদর বিশুি িাযহাি, -অবধকাংি আবলিও িনলনেে- যবদ 

চাবষ চাষ করার িে্ ঋণ কনর, তাহনল ঋনণর পবরিাণ যাকাত দর্নক 

পবরনিাধ করনি। চাবষ যবদ বেি দর্নক খরচ কনর এিং দস ঋণগ্রস্ত 

েয়, চানষর খরচ যাকাত দর্নক বেনি ো। এবে একবে বিষয়।  

ইিাি খাত্তািী রহ. িনলনেে: “চাবষ যবদ বেবদথষ্ট খরচ বদনয় কুপ খেে ও 

োলা-প্রণালা ততবর কনর, অতঃপর তা েষ্ট হয় ও পাবে কনি যায় এিং 

পুেরায় েতুে খরনচ কুপ খেে করা িরুবর হয়, তনি চাবষ এক-
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দিিাংনির অনধথক অর্থাৎ বিি িানগর এক িাগ যাকাত বদনি। এবে 
িাবলনকর প্রবত এক প্রকার সহােুিূবত।

17 

৫. ফসল সংগ্রহ ও িাপার সিয় চাবষ, চাবষর পবরিার ও চতুষ্পদ িন্তু 

যা খায় িা দুিথলরা দেয় িা কাোর সিয় সদকা কনর দসগুনলা চাবষর 

দর্নক গুেনি ো। 

৬. ইিে কুদািাহ রহ. িনলনেে: যবদ োকার বিবেিনয় দসচ কনর িেনরর 
প্রর্ি অনধথনক একবে ফসল তুনল, যা বেসাি পবরিাণ েয়। অতঃপর 

িেনরর বিতীয়ানধথ বিো খরনচ একই ফসল কনর এিং দুই িানরর ফসল 

দযৌর্িানি বেসাি পবরিাণ হয়, তাহনল যাকাত ওয়াবিি হনি। যাকানতর 

পবরিাণ: এক-দিিাংনির বতে চতুর্থাংি।18 অর্থাৎ দিাে ফসনলর ৭.৫% 
যাকাত বদনি।

19 

৭. কারও দু’বে িাগাে একবে অর্থ বদনয় অপরবে অর্থ োিা দসচ কনর, 

বেসাি বহনসি করার সিয় দুই িাগানের ফসল দযাগ করনি, অতঃপর 

দয িাগাে বিো অনর্থ দসচ কনর তার এক-দিিাংি যাকাত বদনি, অর্থাৎ 

ফসনলর ১০%, আর দয িাগাে অর্থ বদনয় দসচ কনর তার এক 

                                                           
17 িাআবলিুস সুোে: (২/৭০২)। 
18 একি‘ দকবির একদিিাংস ১০ দকবি, এই ১০ দকবির বতে চতুর্থাংি ৭.৫ দকবি। 
অতএি এরূপ ফসল দর্নক একি‘ দকবি দর্নক ৭.৫ দকবি যাকাত বদনি। -
অেুিাদক। 

19 আল-িুগবে: (২/৬৯৯)। 
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দিিাংনির অনধথক অর্থাৎ বিি িানগর এক িাগ যাকাত বদনি, যা দিাে 

ফসনলর ৫%। 

৮. এক ফসনল যখে একিার উির তর্া এক-দিিাংি যাকাত ওয়াবিি 

হয়, দসই ফসনল বিতীয়িার উির ওয়াবিি হনি ো, তার ওপর বদনয় 

যত িের অবতক্রি করুক, তার উদাহরণ: িবেক চাবষর এক িের 

দর্নকও অবধক সিয় ধনর একবে ফসল আনে, যার যাকাত দস একিার 

বদনয়নে, বকন্তু তার বেসাি কনি বে, বিতীয়িার এই ফসনল যাকাত 

ওয়াবিি হনি ো, তনি ফসনলর দকানো অংি যবদ ি্িসার িে্ 

বেধথাবরত কনর, দস অংি ি্িসায়ী পনণ্র অিিুথক্ত হনি। তার ওপর 

িের পূণথ হনল ি্িসায়ী পণ্ বহনসনি যাকাত বদনি, দযিে পূনিথ 

আনলাচো কনরবে।20 

৯. ইিে উসাইিীে রহ. িনলে: “কাউনক িলা হল, এই দেনতর ফসল 

তুনলা, বিবেিনয় তুবি এক তৃতীয়াংি বেনি, আর দতািার িাবলক বেনি 

দুই-তৃতীয়াংি। যবদ এই িনতথ দস ফসল দতানল তার এক-তৃতীয়াংনি 

যাকাত ওয়াবিি হনি ো, যবদও তা পাাঁচ ওসাক অর্থাৎ বেসাি পবরিাণ 

হয়। কারণ, যখে যাকাত ওয়াবিি হনয়নে তখে দস ফসনলর িাবলক 

বেল ো, িাবলক হনয়নে ফসল দতালার পর।21 

  

                                                           
20 আল-িুগবে: (২/৭০২)। 
21 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/৭৯)। 
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খারাবি িবিনের যাকাত: 

আহনল-ইলিগণ িবিেনক দু’িাগ কনরনেে: উিবর ও খারাবি। 

উিবর িবিে বেম্নরূপ: 

ক. দকানো দদনির দলানকরা যবদ বেনিরাই বেনির দদনি ইসলািনক 

দাবখল কনর, অর্থাৎ বেি দর্নক তারা ইসলাি গ্রহণ কনর, তানদর িবির 

িাবলক তারাই হনি। এরূপ িবি এক প্রকার উিবর িবি। 

খ. দয িবি িল প্রনয়াগ কনর দখল করা হয়, দযিে যুনি িয় করা হয়, 

তনি তা ইিাি িা িুসবলি রাে প্রধাে ফায় অর্থাৎ রানের সম্পদ বহনসনি 

দঘাষণা দদে বে, িরং গবণিত দঘাষণা বদনয়নেে। দযিে, িুিাবহদনদর 
িানঝ িণ্টে কনর তানদরনক িাবলক িাবেনয় বদনয়নেে। এরূপ িবিও 

এক প্রকার উিবর িবি। 

গ. দয িবির দকউ িাবলক েয়, তনি ইিাি কতক প্রিানক তানদর 

অিাি ও প্রনয়ািে দদনখ অর্িা দকানো িনতথ বদনয়নেে। এরূপ িবিও 
এক প্রকার উিবর িবি। 

ঘ. িৃত ও অোিাবদ িবি, যার িাবলক দকউ েয়, দকােও িুসবলি যবদ 

রানের অেুিবত িা সাবেথবফনকে বেনয় দসচ কনর ও িস্ িুনে িীবিত 

কনর, দসবেও এক প্রকার উিবর িবি। 
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জ্ঞাতি্ দয, উিবর িবির ফসনল যাকাত ওয়াবিি হয় এনত আবলিনদর 

দকােও বিিত দেই, অর্থাৎ বেসাি পবরিাণ হনল এক-দিিাংি যাকাত 

বদনি, দযিে আিরা পূনিথ িনলবে। 

খারাবি িবি, দয িবি কাবফরনদর দর্নক িুিাবহদরা সবন্ধর িাধ্নি িয় 

কনরনে, অতঃপর তার িাবলক তানদরনকই িাবেনয় বদনয়নে অর্িা 

িুসবলিরা িল প্রনয়াগ কনর দকাে দদি িয় কনরনে, বকন্তু ইিাি দসই 

িবি ফায় অর্থাৎ রােীয় সম্পদ দঘাষণা কনর, িতথ দিাতানিক পূনিথর 

িাবলকনদর বেকে দরনখ বদনয়নে, তনি তানদরনক িবির িাবলক দঘাষণা 

কনর বে। 

এসি িবির িাবলনকর ওপর দয বেধথাবরত ফসল ধাযথ করা হয় 

িরী‘আনতর পবরিাষায় তার োি খারাি। খারাি হনচ্ছ িবির এক 

প্রকার িািা। পূনিথর িাবলকরা িতথিােও তানদর িবি দর্নক ফায়দা 

হাবসল করনে তার বিবেিয় এই িািা িা খারাি বদনি। এই খারানির 
পবরিাণ িা িািা হনি ইিানির বসিাি দিাতানিক। 

খারাবি িবির ি্াপানর ইিািগণ বিিত দপাষণ কনরনেে, অর্থাৎ খারাবি 

িবি দর্নক খারানির সানর্ উিরও আদায় করা িরুবর বক ো? 

অবধকাংি আবলি িনলনেে: উিনরর সানর্ খারািও পবরনিাধ করা 

িরুবর। এবেই বিশুি িত। 
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অেুিাে িারা দখিুর ও আেুনরর বেসাি বেধথারণ করা: 

অেুিাে িা খারস হনচ্ছ যাকাত উসুলকারী আিােতদানরর অবিজ্ঞতা 

লব্ধ ধারণা, বযবে িাবলক দর্নক যাকাত উসুল কনরে, দযিে দখিুর ও 

আেুনরর িাগাে দদনখ ওিে ি্তীত একবে পবরিাণ িনলে, যা অবিজ্ঞ 

ও বেিথরনযাগ্ ি্বক্ত ি্তীত সম্ভি েয়। অবিজ্ঞ ি্বক্ত অেুিাে কনর 

শুকনো দখিুর িা বকিবিনির পবরিাণ িলনিে, অর্থাৎ গানের ি্িহার 

উপনযাগী দখিুর িা আেুর দদনখ িলনিে: এই িাগানের দখিুর িা 

আেুর শুকানল এই পবরিাণ দখিুর িা বকিবিি হনি। অেুিাে করার 

উনেি্, গানে র্াকািস্থায় ি্িহার উপনযাগী ফনলর পবরিাণ দিনে 

খাওয়ার পূনিথ তার যাকাত বেণথয় করা। 

অেুিাে করার সিয় লেণীয়: 

১. ফল ি্িহার উপনযাগী হওয়ার পর অেুিাে করনি, অর্থাৎ যখে 

ফনলর রঙ লাল, হলুদ িা আেুনর বিষ্টতা শুরু হয়। 

২. অেুিােকারী একাবধক হওয়া িরুবর েয়, একিে যনর্ষ্ট, তনি 

আিােতদার হওয়া ও অেুিাে করার অবিজ্ঞতা র্াকা িরুবর। 

৩. িাবলনকর খাওয়ার অংি অেুিােকারী বহনসি দর্নক িাদ বদনি, অর্থাৎ 

বেসাি বেণথয় কনর িলনি এই পবরিাণ খািানরর িে্ িাদ বদলাি। 

কতক আবলি িনলনেে খাওয়ার পবরিাণ এক তৃতীয়াংি, যবদ এক 

তৃতীয়াংি ো রানখ এক-চতুর্থাংি অিি্ই রাখনি। কারণ, তারা খানি ও 
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দিহিােনক খাওয়ানি এিং তানদর প্রবতনিিী ও িনু্ধনদর দখনত বদনি। 

খািানরর অংি দরনখ অিবিষ্ট অংি দর্নক যাকাত বদনি। 

৪. ইিে কুদািাহ রহ. িনলনেে: যবদ িাবলক িনলে দয, অেুিােকারী 

অেুিাে করনত িুল কনরনেে, তার দাবি যুবক্তসেত হনল গ্রহণ করা 

হনি, কসনির প্রনয়ািে দেই। আর যবদ তার দাবি যুবক্ত সেত ো হয়, 

দযিে িলল অনধথক িুল কনরনে, িা অেুরূপ বকেু িলল, তার কর্া 

গ্রহণ করা হনি ো। আর যবদ িনল: অেুিানের িাইনর বকেুই র্াকনি ো, 

তার কর্া গ্রহণ করা হনি কসি ি্তীত। কারণ, অনেক ফল বিপদাপনদ 

েষ্ট হনি, যার কারণ আিরা িাবে ো।22 

৫. যবদ ইিাি কাউনক অেুিাে করার িে্ বেধথারণ ো কনরে, দযিে 

িতথিানে করা হয় ো। তাহনল ইিে কুদািাহ রহ. িনলনেে: ফসনলর 

িাবলক অেুিােকারী বঠক করনি। আিার িাবলনকর বেনির অেুিাে 

করাও তিধ, তনি সতকথতা অিলম্বে করা িরুবর, দয খানত যা প্রনযাি্ 

তার দচনয় দিবি বেনি ো, যর্া খািানরর িে্ এক-তৃতীয়াংি িা এক 

চতুর্থাংি দর্নক দিবি বেনি ো, দযিে পূনিথ িনলবে।23 

৬. অেুিাে শুধু দখিুনরর িে্ প্রনযাি্, তার সানর্ দযাগ হনি আেুর। 

অে্াে্ দাো িাতীয় িস্ অেুিাে কনর িলা যনর্ষ্ট েয়, িাপা িরুবর। 

                                                           
22 আল-িুগবে: (২/৭০৮) 
23 আল-িুগবে: (২/৭০৯) 
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৭. অেুিাে করার পিবত: অেুিােকারী ঘুনরঘুনর িাগানের ফল দদখনি 

ও িলনি: এই গানে এনতা দকবি দখিুর হনি, শুকানল এত দকবি 

দখিুর বেকনি, একই িানি আেুর দর্নক উৎপাবদত বকিবিি অেুিাে 

করনি। 

িরুবর জ্ঞাতি্: 

অবধকাংি আবলি িনলে িধুর দিতর যাকাত দেই, তনি িধু যবদ 

ি্িসায়ী পণ্ হয়, ি্িসার পনণ্র ে্ায় তানত যাকাত ওয়াবিি হনি, 

দযিে পূনিথ িনলবে। 

-----  
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যাকানতর হকদার: 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে: 

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها ﴿ ِقَاِب إِنََّما ٱلصَّ َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِِف ٱلر 
بِيِلۖ فَرِيَضة   ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ ُ َعلِيٌم َحِكيم   َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ِۗۡ َوٱَّللَّ َِن ٱَّللَّ  ﴾٦٠ م 

 [00تلوبة: ا]

“বেিয় সদকা হনচ্ছ ফকীর ও বিসকীেনদর িে্ এিং এনত বেনয়াবিত 

কিথচারীনদর িে্, আর যানদর অির আকৃষ্ট করনত হয় তানদর িে্, 

(তা আরও িণ্টে করা যায়) দাস আযাদ করার দেনত্র, ঋণগ্রস্তনদর 

িনধ্, আল্লাহর রাস্তায় এিং িুসাবফরনদর িনধ্। এবে আল্লাহর পে 

দর্নক বেধথাবরত, আর আল্লাহ িহাজ্ঞােী, প্রজ্ঞািয়”।[সূরা আত-তাওিাহ, 

আয়াত: ৬] এ আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা যাকানতর হকদার আে প্রকার 

বেবদথষ্ট কনর বদনয়নেে, বেনম্ন তার বিস্তাবরত িণথো দদখুে: 

যাকানতর প্রর্ি ও বিতীয় হকদার: 

ফকীর ও বিসকীে: ফকীর ও বিসকীে িে দু’বের পার্থক্ বেণথয় করনত 

বগনয় আহনল ইলিগণ বিিত দপাষণ কনরেে, সংজ্ঞা যাই িলা দহাক 

তারা অর্থাৎ ফকীর ও বিসকীে যাকানতর হকদার। সারকর্া হনচ্ছ, 

ফকীর ও বিসকীে তানদরনক িলা হয়, যানদর সম্পদ ও সম্পদ উপািথে 

করার উপায় দেই। অেুরূপ কারও সম্পদ ও সম্পদ উপািথে করার 

েিতা আনে, বকন্তু তা বদনয় তার বেনির ও পবরিানরর সদস্নদর 

িরুবর প্রনয়ািে পূরণ হয় ো, দযিে খািার, দপািাক, িাবি-িািা, 
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বচবকৎসা খরচ, অপানরিে, বিদু্ৎ-গ্াস-পাবের বিল ইত্াবদ তার সম্পদ 

বদনয় যনর্ষ্ট হয় ো। 

িাইখ উসাইিীে রহ. িনলে: “দয বেনিনক পবিত্র রাখার িে্ বিনয় 

করনত চায়, বকন্তু তার বেকে দিাহর ও বিিানহর খরচ দেই, আিরা 

তানক যাকাত বদি, যা বদনয় দস বিনয় করনি, যবদও তার পবরিাণ দিবি 

হয়। অর্থাৎ দস ফকীর ও বিসকীেনদর একিে, যানদরনক যাকাত 

দদওয়া তিধ, যবদও তার পাোহার, পবরধাে ও িসিানসর ি্িস্থা 

রনয়নে।24 

কনয়কবে িরুবর জ্ঞাতি্: 

১. িনে দরখ দয, প্রবতনিিী, বেকে আত্মীয় ও দেককার ফকীররা অে্াে্ 

ফকীর দর্নক যাকানতর দিবি হকদার, কারণ তানদর সম্পনকথ তুবি িাে, 

তাই তারা দিবি হকদার। 

২. িনে দরখ দয, ধেীনদর যাকাত দদওয়া িানয়য েয়, বকন্তু আহনল 

ইলিগণ ধেীনদর দু’বে িাগ কনরনেে:  

ক. কতক ধেী আনেে, তানদর িে্ সদকা খাওয়া িানয়য দেই।  

খ. আিার কতক ধেী আনেে, তানদর বেনির সম্পদ দর্নক যাকাত দির 
করা ওয়াবিি। বিতীয় প্রকার ধেীরা সিার বেকে পবরবচত, অর্থাৎ যারা 

বেসাি পবরিাণ সম্পনদর িাবলক তানদর ওপর যাকাত ওয়াবিি, দযিে 
                                                           

24 আি-িারহুল িুিবত‘: যাকাত অধ্ায়। 
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পূনিথ িনলবে। আর দযসি ধেী বেনির ও পবরিানরর সদস্নদর িরণ-

দপাষণ ও িরুবর খরচ িািদ প্রনয়ািেীয় সম্পদ রানখে, তানদরনক 

যাকাত দদওয়া িানয়য দেই, দযিে পূনিথ িনলবে, তারা বেসানির িাবলক 

দহাক িা ো দহাক। 

৩. দকউ বেনির ও পবরিানরর প্রনয়ািে দিাতানিক অর্থ উপািথে কনর 

িীবিকা বেিথাহ করনে, যা তার ি্বক্তগত, সািাবিক ও দীবে অিস্থাে 

দিাতানিক িাোেসই, দযিে আবলি িা বেনির কওনির দিতর িযথাদার 

অবধকারী ি্বক্ত, অতঃপর তার আবর্থক সংকে দদখা দদয়, যার ফনল দস 

উপযুক্ত দপিা ো দপনয় বেম্নিানের হালাল দপিা দিনে বেনত িাধ্ হয়, 

দয কারনণ দস প্রবতনিিীর বেকে লবজ্জত। এ িাতীয় ধেীনক বেম্নিানের 

দপিা ত্াগ করার িে্ যাকাত দদওয়া তিধ, যতেণ ো দস বেনির 

িযথাদা দিাতানিক দপিায় দযাগ দদয়। যবদ তার িযথাদা ও অিস্থাে 

দিাতানিক হালাল কিথসংস্থাে হয় এিং তা বদনয় তার বেনির ও 

পবরিানরর িরুবর খরচ বিনে যায়, তখে তার দিকারনত্ব িনস র্াকা ও 

যাকাত গ্রহণ করা তিধ েয়। 

৪. িনে করুে কারও উপযুক্ত িাবি রনয়নে, দয িাবিনত র্াকা তার িে্ 

দসৌবখেতা ও অপচয় েয় অর্িা অর্থ উপািথে করার উপায় বকংিা িানলা 

দিতনের চাকুরী রনয়নে, তনি এই দপিা িা চাকুবর বদনয় তার ও তার 

পবরিানরর সদস্নদর সািাবিক িযথাদা দিাতানিক প্রনয়ািে দিোনো 

সম্ভি েয়, দযিে পূনিথ িনলবে, এিে হালনত তানক যাকাত দদওয়া তিধ, 
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দযে দস সািাবিক িযথাদা দিাতানিক বদে-যাপে করনত সেি হয়।25 

ইিে হাযি রহ. িনলনেে: “... যার িাবি ও খাবদি আনে তানকও 

ওয়াবিি সদকা দদওয়া তিধ যবদ দস িুখানপেী হয়”।26 

৫. িাইখ ইিে উসাইিীে একবে গুরুত্বপূণথ িাসআলা উপস্থাপে 

কনরনেে: দকােও ি্বক্ত উপািথে সেি, দস ইলি অিথে করার িে্ 

অিসর হনত চায়, বকন্তু তার সম্পদ দেই। বতবে িনলে: এরূপ ি্বক্তনক 

যাকাত দদওয়া উবচৎ। অতঃপর বতবে িনলে: দকােও ি্বক্ত কাি করনত 

সেি, তনি দস ইিাদত করনত পেন্দ কনর, এরূপ ি্বক্তনক শুধু 

ইিাদত করার িে্ যাকাত দদওয়া তিধ েয়। কারণ, ইিাদনতর ফায়দা 

ি্বক্তর দিতর সীিািি র্ানক, পোিনর ইলনির ফায়দা অপর পযথি 

দপৌঁনে।27 

৬. ফকীরনক যাকাত দদওয়ার পবরিাণ: ফকীরনক কী পবরিাণ যাকাত 

বদনি তার দকানো সীিা িরী‘আত বেধথারণ কনর দদয় বে, তনি যতেুকু 

প্রদাে করনল দস অিাি িুক্ত হয় ও বেনির প্রনয়ািে দপনয় যায়, দস 

পবরিাণ দদওয়াই দেয়, কি িা দিবি বেবদথষ্ট সীিা দেই। খাত্তাবি রহ. 

িনলে: “... যাকানতর পবরিাণ যাকাত গ্রহীণকারীর অিস্থা ও িীবিকার 

                                                           
25 দদখুে: আল-িািিু‘: (৬/১৯২)। 
26 দদখুে: আল-িুহাল্লা: (৬/২২৩) 
27 আি-িারহুল িুিবত‘: (১/২২১-২২২)। 
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ওপর বেিথর কনর, সিার িে্ ধাযথ করা বেবদথষ্ট দকানো সীিা দেই, 
কারণ যাকাত গ্রহণকারী সিার অিস্থা সিাে েয়।

28 

দিি কনয়কিে ইিাি দযিে ইিাি েিবি প্রিুখগণ ফকীরনক যাকাত 

দদওয়ার পবরিাণ িণথো কনরনেে, এখানে তার সারসংনেপ উনল্লখ 

করবে: 

ক. ফবকনরর যবদ দকােও দপিা র্ানক, তার দপিা দিাতানিক তানক 

যাকাত বদনি, দযে যাকাত বদনয় দস বেনির দপিায় উন্নবত লাি কনর 

স্বািলম্বী হয়, দযিে তার দপিার আসিাি-পত্র বকনে বদনি, িূল্ যাই 

দহাক। অেুরূপ যাকাত গ্রহণকারী ফবকনরর যবদ ি্িসা র্ানক, তার 

ি্িসার িূলধে পবরিাণ তানক যাকাত বদনি, অর্থাৎ তার ি্িসা 

সম্প্রসারণ করার িত িাল-পত্র বকনে বদনি, দযে ধীনরধীনর দস পুনরা 

িীিনের িনে্ স্বািলম্বী হয়। এিানি একিে গরীি ফকীর দর্নক 

ধেীনত পবরণত হনি, অর্থাৎ যাকানতর কারনণ সারা িীিনের িে্ দস 

অিাি িুক্ত হনি। 

খ. যাকাত গ্রহণকারী ফকীর যবদ দকােও দপিাদার ো হয় অর্িা হালাল 

িাল বদনয় সািাবিক িযথাদা দিাতানিক দপিা গ্রহণ করার সাির্থ্ তার 

ো র্ানক, তানক তার বেনির ও তার পবরিানরর সদস্নদর এক িেনরর 

খািার বদনি, দযে পূণথ িেনরর িে্ তারা অিাি িুক্ত হয়। িাগ কনর 

প্রবত িানস বেবদথষ্ট পবরিাণ যাকাত বদনি এক িের পযথি, বিনিষিানি 

                                                           
28 িা‘আবলিুস সুোে: (১/২৩৯)। 
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যবদ এিে হয় দয, পুনরা যাকাত একসানর্ বদনল সারা িের ি্য় বেিথাহ 

করা তার পনে অসম্ভি হনি। উনল্লখ্ দয, ফকীরনক যবদ দকােও বিবেস 

দদওয়া হয়, যা বদনয় তার প্রনয়ািে বিনে তানতও দকানো সিস্া দেই, 

দযিে একবে ঘর বকনে বদল, তার িািা বদনয় দস িীবিকা বেিথাহ 

করনি। 

যাকানতর তৃতীয় হকদার: 

যাকানতর কানি বেনয়াবিত ি্বক্তিগথ:  যাকানতর কানি বেনয়াবিত 

ি্বক্তিগথ িারা উনেি্ যাকাত উসুলকারীগণ। অর্থাৎ বিত্তিালীনদর বেকে 

দর্নক যাকাত উসুল করার িে্ খবলফা িা তার প্রবতবেবধ যানদরনক 

বেনয়াগ দদে তারাই যাকাত উসুলকারী। অেুরূপ যাকাত সংরেণকারী, 

অর্থাৎ যারা গুদানি সংরবেত যাকাত রেণা-দিেণ কনরে। অেুরূপ 

যারা গরীিনদর িানঝ যাকাত িণ্টে করার দাবয়নত্ব বেনয়াবিত তানদরনক 

যাকাত দর্নক দদওয়া তিধ, যবদও তারা ধেী হয়। এবে তানদর তিধ হক, 

যা িরী‘আত তানদর িে্ বেধথারণ কনর বদনয়নে, তারা যবদ এই হক 

ত্াগ কনর সিস্া দেই। 

কনয়কবে জ্ঞাতি্: 

১. যাকাত উসুল করার কানি যারা বেনয়াগ পানি, তারা িােুনষর বেকে 

দর্নক যাই গ্রহণ করনি িায়তুলিাল এনে িিা বদনি, যাকাত দাতানদর 

পে দর্নক তানদর বেনির িে্ হাবদয়া িা উপহার গ্রহণ করা তিধ েয়। 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি ‘আযদ’ দগানত্রর সদকা উসুল করার 

িে্ িবেক ি্বক্তনক পাবঠনয় বেনলে, দস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
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ওয়াসাল্লানির বেকে এনস কতক িাল বেনির কানে দরনখ বদল এিং 

িলল: এগুনলা আপোনদর িে্ আর এগুনলা আিার িে্ হাবদয়া। েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি দরনগ বগনয় িলনলে: 

ثم  .«أاَل جلسَت يف بيِت أبيَك وبيِت أمك حىت تأتيك هديتك إن كنَت صادقا؟»
ما يل أستعمُل الرجَل منكم فيقول: هذا لكم، وهذا يل هدية؟ أالَ جلَس يف »قال: 

بيت أمه يلُهَدى ِل، واذلي نفيس بيده، ال يأخذ أحٌد منكم شيئاً بغري حق إال أىت 
)يعين أنه سيَلىق اهلَل تعاىل يوم القيامة وهو َيمل هذا اليشء اذلي - «اهلَل ََيِْملُه

  .(أخذه

“দতািার িািা-িানয়র ঘনর দকে তুবি িনস র্াকবে, দতািার হাবদয়া 

দতািার বেকে চনল আসত, যবদ তুবি সত্িাদী হও? অতঃপর বতবে 

িলনলে: এিে দকে হয়, আবি দতািানদর কাউনক দকােও কানি পাঠাই 

আর দস এনস িনল: এগুনলা আপোনদর িে্ আর এগুনলা আিার িে্ 

হাবদয়া? দকে দস তার িানয়র ঘনর িনস র্ানক বে, দযে তার হাবদয়া 

তার কানেই চনল আনস! দস সত্ত্বার কসি, যার হানত আিার েফস, 

দতািানদর দয দকউ অবিধিানি যাই গ্রহণ করনি, আল্লাহর সিীনপ তা 

বেনয় উপবস্থত হনি”।29 অর্থাৎ বকয়ািনতর বদে আল্লাহর সািনে 

অবিধিানি গ্রহণ করা সম্পদ বেনয় হাবির হনি। অপর হাদীনস বতবে 

িনলে: 

                                                           
29 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ৭১৯৭। 
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فما أَخَذُه بعد ذلك  -يعين َمنحناُه راتباً  -َمن استعملناه ىلع عمٍل،  فرزقناه رزقا »
 .«فهو ُغلول

“আিরা যানক দকাে কানির দাবয়ত্ব দদই এিং তার প্রাপ্ও তানক প্রদাে 

কবর, (অর্থাৎ তানক তার দিতে দদই), তারপর দস যা গ্রহণ করনি তাই 

বখয়ােত”।30 অর্থাৎ দসবে হারাি সম্পদ। 

আিানদর িতথিাে যুনগ দক্রতার পে দর্নক দস্বচ্ছায় দদাকানের দলিারনক 

দয িখবিি দদওয়া হয়, এই িকবিনির কারনণ যবদ বিনক্রতা তর্া 

দদাকাে িাবলক েবতগ্রস্ত হয় িা তার িযথাদা েুণ্ণ হয় তনি দসবে গ্রহণ 

করা তিধ েয়, অে্র্ায় দলিানরর িে্ দসো গ্রহণ করা তিধ। 

২. যাকাত উসুলকারীনদর গুণািবল: 

ক. বিশুি িত দিাতানিক যাকাত উসুলকারীর িুসবলি হওয়া িরুবর, 

কারণ িুসবলিনদর দর্নক যাকাত উসুল করার অর্থ তানদর ওপর 

একপ্রকার কতৃথত্ব করা, দযিে এনত প্রিাি খাোনো, কতৃথত্ব করা ও িল 

প্রনয়াগ করার ইখবতয়ার র্ানক। অতএি, দকােও অিুসবলিনক তানদর 

ওপর কতৃথত্ব করার সুনযাগ দদওয়া যায় ো। 

খ. সািালক ও বিনিকী হওয়া। 

গ. আিােতদার হওয়া। 

                                                           
30 সবহহুল িানি‘ হাদীস েং ৬০২৩। 
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ঘ. যাকাত উসুল করার দযাগ্তা সম্পন্ন হওয়া। দযিে, সত্িাদী ও 
দেককার। 

ঙ. যাকানতর বিধাে সম্পনকথ ইলি র্াকা। 

যাকানতর চতুর্থ হকদার: 

যানদর অির ইসলানির বদনক আকৃষ্ট করা িরুবর, তানদরনক যাকাত 

দদওয়া তিধ। যানদরনক যাকাত বদনল ইসলাি গ্রহণ করনি অর্িা 

যানদরনক যাকাত বদনল ঈিাে িবক্তিালী হনি অর্িা যানদরনক যাকাত 

বদনল িুসবলিনদর েবত করা দর্নক বিরত র্াকনি, তানদরনক যাকাত 

দদওয়া তিধ, তারা সিাই এই খানতর অিিুথক্ত। উনল্লখ্ দয, ইয়াহূবদ-

বিস্টাে ধিথ দর্নক যারা ইসলাি গ্রহণ করনি তারাও এই খানতর 

অিিুথক্ত। ইিাি যুহবর রহ.নক:  َْوالُْمَؤلََّفِة قُلُوُبُهم সম্পনকথ বিনজ্ঞস করা 

হনয়বেল, বতবে িলনলে: “ইয়াহূদী-বিস্টাে ধিথ দর্নক ইসলাি 

গ্রহণকারীগণ। তানক প্রশ্ন করা হল: যবদ তারা ধেী হয়? বতবে িলনলে: 

যবদও ধেী হয়”।31 

উনল্লখ্ দয, এই খানতর উনেি্ ইসলানির িবক্ত িৃবি ও তার িযথাদা 

রো করা। আনরকবে বিষয়, এই খাত দর্নক কানক ও কী পবরিাণ 

যাকাত দদওয়া হনি দসবে বেিথর কনর খবলফার ওপর, বতবে কখনো এই 

খানতর প্রনয়ািে িনে করনত পানরে, আিার কখনো োও করনত 

                                                           
31 ইিে আবি িায়িাহ: (৩/২২৩) 
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পানরে। যখে বতবে দদখনিে দয, ইসলানির িবক্ত ও সাির্থ্ যনর্ষ্ট 

হনয়নে, এখে দতাষানিাদ কনর কাউনক ইসলানি দাবখল করা িা যাকাত 

বদনয় কারও অবেষ্ট দর্নক সুরো লাি করার প্রনয়ািে দেই। 

িাইখ আবদল আয্াযী িনলে: “এই যুনগ যারা ইসলাি গ্রহণ করনত চায় 

তানদর অির ধাবিত করার িে্ অর্িা িুসবলিনদর ওপর দর্নক অবেষ্ট 

দূর করার িে্ অর্িা সংখ্ালঘু িুসবলিনদর সুরো ও তানদর দীেনক 

বেরাপদ রাখার িে্ অর্িা এ িাতীয় আরও খাত যাকানতর িে্ খুাঁনি 

দির করা িরুবর। কারণ, িত্রুরা িতথিাে িুসবলিনদর ওপর একযুনগ 

ঝাাঁবপনয় পিনে। 

যাকানতর পঞ্চি হকদার: 

দগালাি িুক্ত করা: আরবি رقاب িেবে িহুিচে, একিচে رقبة যার অর্থ 

দাস-দাসী। আর আল্লাহ তা‘আলার িাণী "ويف الرقاب" িারা উনেি্ দাস-

দাসীনক দাসত্ব দর্নক িুক্ত করা। আয়ানতর উনেি্ দাস-দাসীনক সম্পদ 
দদওয়া েয়, িরং তানদরনক দাসত্ব দর্নক িুক্ত করা উনেি্। এই খাত 

বেনম্নর বিষয়গুনলানক অিিুথক্ত কনর। দযিে, 

১. চুবক্তিি দাস-দাসী: দযসি দাস-দাসী বেবদথষ্ট পবরিাণ োকা বকবস্ত 

বহনসনি পবরনিাধ করার িনতথ বেনিনদরনক তানদর িবেি দর্নক খবরদ 

কনর বেনয়নে, তানদর বকবস্ত পবরনিাধ করার িে্ যাকাত বদনয় সাহায্ 

করা তিধ। যাকানতর অর্থ তানদরনক অর্িা তানদর পে দর্নক িবেিনক 
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সরাসবর দদওয়া তিধ। তানদর িাো িরুবর েয়, দাসত্ব দর্নক িুক্ত 

হওয়াই যনর্ষ্ট। 

২. দাস-দাসী খবরদ কনর িুক্ত করা ويف الرقاب এর অিিুথক্ত। 

৩. বিশুি িত দিাতানিক িুসবলি িন্দীনদর িুক্ত করার িে্ যাকাত 

দর্নক ি্য় করা যানি, যারা িত্রুনদর হানত িন্দী। কারণ, দাস িুক্ত 

করার িে্ যবদ যাকাত তিধ হয়, িুসবলি িন্দীনদর িুক্ত করার িে্ 

যাকাত তিধ হনি িলার অনপো রানখ ো। কারণ, তানদর িুবসিত িি। 

যাকানতর ষষ্ঠ হকদার: 

ঋণগ্রস্ত ি্বক্ত: আরিী اغرمون িহুিচে, একিচে হনচ্ছ اغرم অর্থাৎ 

ঋণগ্রস্ত িুসবলি। ঋণগ্রস্ত ি্বক্ত দু’প্রকার: 

এক. িােুনষর িানঝ সুসম্পকথ পুণঃপ্রবতষ্ঠার িে্ খরচ কনর বযবে 

ঋণগ্রস্ত হনয়নেে। দযিে দকউ বিবিন্ন দগাষ্ঠী ও সম্প্রদানয়র িনধ্ ঝগিা 

বিিানদর িীিাংসার িে্ বেনির বিম্মাদারীনত বকেু সম্পনদর দাবয়ত্ব 

গ্রহণ কনর যানত সম্পদ প্রদাে করনত হয়। দযিে এক পেনক বকেু 

োকা বদনয় তানদর িনধ্ িীিাংসা কনর দদওয়া। অর্িা যবদ এিে 

দকানো েগদ োকা ি্য় কনর খািানরর আনয়ািে কনর যানত উিয় 

বিিদিাে পেনক বেিন্ত্রণ কনর তানদর িানঝ িীিাংসা করার ি্িস্থা 

করা হয়। অর্িা উিয় বিিদিাে দগাষ্ঠীর িে্ হাদীয়া ক্রয় ও তা 

প্রদানের িাধ্নি সম্প্রীবতর ি্িস্থা কনর দদওয়া। সুতরাং যারা এ কাি 
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করার িে্ ঋণ করনি তারা ধেী হনলও তানদরনক যাকানতর সম্পদ 

দদওয়া যানি এ কািনক যর্াযর্িানি আঞ্জাি দদওয়ার িে্।  

দুই. ঋণগ্রস্ত ি্বক্ত: অর্থাৎ দয বেনির প্রনয়ািনে ঋণ কনরনে, দযিে 

অিাি অর্িা বচবকৎসা অর্িা দপািাক-পবরচ্ছদ অর্িা বিিাহ অর্িা 

ঘনরর আসিাি-পত্র দকোর িে্ ঋণ কনরনে, (পুরনো ফাবেথচার েতুে 
করার িে্ ঋণ করনল এই খানতর অিিুথক্ত হনি ো)। অেুরূপ যার 

সম্পদ ধ্বংস হনয় দগনে দসও এই খানতর অিিুথক্ত, দযিে অবিকাণ্ড 
অর্িা িনলাচ্ছ্বাস অর্িা িাবেনত ধনস যাওয়া ইত্াবদ। এই খানতর িে্ 

কনয়কবে িতথ: 

১. ঋণগ্রস্ত ি্বক্ত ঋণ পবরনিাধ করনত সাির্থ্ েয়, যবদও তার বেনির 

ও পবরিানরর প্রনয়ািেীয় সম্পদ তার রনয়নে। অর্িা তার ি্িসা 

রনয়নে, যার উপািথে বদনয় তার ও পবরিানরর খরচ বিনে, বকন্তু িরুবর 

প্রনয়ািে দিনষ ঋণ পবরনিাধ করার দকােও অর্থ র্ানক ো, এরূপ 

ি্বক্তনদর ঋণ যাকানতর অর্থ দর্নক পবরনিাধ করা তিধ। যবদ দস ঋনণর 

একাংি পবরনিাধ করনত সেি হয় অিবিষ্টাংি ঋণ পবরনিাধ করার 

িে্ তানক যাকাত বদনি। 

২. তিধ কানি ঋণীরাই যাকানতর হকদার, দয পানপর কানি ঋণী হনি 

দস যাকাত পানি ো। যবদ দস তওিা কনর এিং সবত্কার তাওিার 

আলািত তার দিতর স্পষ্ট হয়, তনি তানক যাকাত দদওয়া যানি। 

অেুরূপ দকউ যবদ তিধ কানি ইসরাফ কনর অর্থাৎ প্রনয়ািনের দিবি 
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খরচ কনর ঋণগ্রস্ত হয় তানকও যাকানতর অর্থ দদওয়া যানি ো। কারণ, 

আল্লাহ তা‘আলা িনলনেে:  

ُبواْ ﴿ ْۚۡ َوََل تُۡۡسِفُوٓ َوُُكُواْ َوٱۡشَ  [13ألعراف: ا] ﴾٣١ا

“খাও এিং পাে কর, তনি অপচয় কর ো”। [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: ৩১] 

জ্ঞাতি্ দয, ঋনণর োকা ঋণগ্রস্ত অর্িা পাওোদার যানকই বদনি যাকাত 

আদায় হনি। যবদ আিঙ্কা হয়, ঋণগ্রস্ত ঋণ পবরনিাধ ো কনর যাকানতর 

োকা েষ্ট কনর দফলনি, তাহনল সরাসবর পাওোদারনক দদওয়াই উত্তি। 

যাকানতর সপ্তি হকদার: 

ফী সািীবল্লাহ িা আল্লাহর রাস্তার যাত্রীগণ:  আল্লাহর রাস্তা িারা উনেি্ 

বিহাদ। অতএি, িুিাবহদ ও িুিাবহদনদর অস্ত্র-িনস্ত্রর িে্ যাকাত খরচ 

করনি, যবদও তারা ধেী হয়। অতএি, দগালািারুদ ও অস্ত্র-িস্ত্র খবরদ 

করা, যুনির বিিাে ঘাবে ততবর করা, িত্রুনদর সন্ধাে দাতার দিতে 
ইত্াবদ এই খানতর অিিুথক্ত। এবে িানফঈ, িানলকী ও হাম্বলীনদর 

িাযহাি, তনি িানফঈ ও হাম্বলীগণ িতথ কনরনেে: িুিাবহদনদর 

দস্বচ্ছানসিক হওয়া িরুবর, অর্থাৎ যানদর িে্ সরকাবর দিতে-িাতা 

িরাে দেই। আর হাোফীরা يف سبيل اهلل এর দেনত্র অনেক ি্াপকতা 

আনরাপ কনরনে, তানদর বেকে কল্াণকর প্রনত্ক খানত যাকাত 

ি্িহার করা তিধ, তানদর িাযহািবে খুি দুিথল। অবধকাংি আবলনির 
িাযহাি-ই বিশুি। 
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আনরকবে প্রসে: ইিে উিার ও ইিে আব্বাস এিং ইিাি আহিদ, 

হাসাে, ইসহাক ও িাইখুল ইসলাি ইিে তাইবিয়া প্রিুখগণ িনলে: হি 
এই খানতর অিিুথক্ত। কারণ, হি আল্লাহর রাস্তায় এক প্রকার বিহাদ, 

দযিে হাদীনস প্রিাবণত:  

 .«أفضَل اجلهاد َحجٌّ مربور»

“সনিথাত্তি বিহাদ িািরুর হি”।32 

ইিে তাইবিয়াহ রহ. িনলনেে: “দয ি্বক্ত ইসলানির ফরয হি কনর বে 

অিানির কারনণ, তানক হি করার পবরিাণ যাকাত দদওয়া তিধ”। 

‘বফ সাবিবলল্লাহ’ দযনহতু বিশুি িনত দকিল আল্লাহর রাস্তায় বিহাদনকই 

িুঝায়, দসনহতু িসবিদ ততবর, রাস্তা সংস্কার ও বকতাি োপানোর িে্ 

যাকাত খরচ করা তিধ েয়, িরং তার িে্ অে্াে্ খাত দর্নক খরচ 

করনি, দযিে ওয়াকফ, দহিা, ওবসয়ত ও সদকা ইত্াবদ। 

যাকানতর অষ্টি হকদার: 

ইিেুস সাবিল িা িুসাবফর: ইিেুস সাবিল অর্থ িুসাবফর, অর্থাৎ যার রাহ 

খরচ দেই। রাহ খরচ হাবরনয় দগনে অর্িা ফুবরনয় দগনে অর্িা দকােও 

বিপনদর কারনণ তার অর্থ প্রনয়ািে। এরূপ ি্বক্তনক সফর পূণথ কনর 

দদনি বফরার িে্ যাকাত দদওয়া তিধ, যবদও দস বেি দদনি ধেী। 

                                                           
32 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ১৫২০। 
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বেনম্নর বিষয়গুনলা লেণীয়: 

১. যাকানতর হকদার হওয়ার িে্ িুসাবফনরর সফর ির‘ঈ অর্িা তিধ 

হওয়া িরুবর, যবদ পানপর সফর হয়, যাকানতর হকদার হনি ো, যবদ 

তাওিা কনর অিবিষ্ট সফনরর িে্ প্রনয়ািে দিাতানিক তানক যাকাত 
দদওয়া তিধ। কারণ, তাওিা দঘাষণার পর দর্নক তার সফর তিধ। 

২. সফনরর ইচ্ছা দপাষণকারীনক যাকানতর অর্থ দদওয়া যানি বক ো, 

আহনল ইলিগণ বিিত দপাষণ কনরনেে। দযিে, দকউ কানির সন্ধানে 

অর্িা তিধ কারনণ সফর করনত চায়, বকন্তু তার অর্থ দেই। িানফ‘ঈ 

িতািলম্বীরা িনলে তানক যাকাত দদওয়া তিধ, অে্াে্ আবলিগণ িনলে: 

তানক যাকাত দদওয়া যানি ো, কারণ ‘ইিনে সাবিল’ িা িুসাবফর 

বিেনদিী ি্তীত কাউনক িুঝায় ো। এবে বিশুি িত। এখানে একবে 

কর্া িলা যায়, ফকীর ও বিসকীেনদর অংি দর্নক তানক যাকাত দদওয়া 

তিধ, যবদ দস গরীি হয়, যা যাকানতর একবে খাত। 

৩. বিশুি িনত ইিে সাবিল িা িুসাবফরনক যবদ ঋণ দদওয়ার িনতা 

দলাক র্ানক, তিুও তানক যাকাত দদওয়া তিধ, তার িে্ও যাকাত 

দেওয়া তিধ, যবদ আনগই ঋণ বেনয় দেয়, যাকাত বেনয় দস তার ঋণ 

পবরনিাধ করনি। 

িরুবর জ্ঞাতি্: 

দযসি িুসবলি অত্াচারী িাসনকর িয় িা দকােও কারনণ বেি দদি 

দর্নক অপর দদনি িরণার্থী হয়, তানদরনক যাকাত বদনয় সাহায্ করা 
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িরুবর, যবদ তানদর প্রনয়ািে হয়। তারা ফকীর-বিসবকে িা ইিে 
সাবিল িা ঋণগ্রস্ত ইত্াবদ খানতর অিিুথক্ত। 
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যাকাতুল বফতর  

প্রনত্ক িুসবলনির ওপর যাকাতুল বফতর ওয়াবিি, দোে, িি, োরী, 

পুরুষ, স্বাধীে িা পরাধীে যাই দহাক, কারণ হাদীনস এনসনে: 

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم فرض زاكة الِفطر صااعً ِمن تمر، أو صااعً ِمن شعري، »
 .«ىلع العبد واحلر، واذلكر واألنىث، والصغري والكبري من املسلمني

“েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি স্বাধীে-পরাধীে, োরী-পুরুষ ও 

দোে-িি সকল িুসবলনির ওপর এক ‘সা’ দখিুর অর্িা এক ‘সা’ গি 

ধাযথ কনরনেে”।33 সািনে ‘সা’-এর সংজ্ঞা আসনে। 

যাকাতুল বফতর ধাযথ করার বহকিত 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আেহু িনলে, 

زاكة الِفطر: ُطْهَرًة للصائم من اللَّغو » صىل اهلل عليه وسلم -فرَض رسول اهلل »
 .«، َوُطْعَمة للمساكني (وهو الُفحش ِمن الالكم) -والَرفَث 

“বসয়াি পালেকারীর দিহুদা আচরণ ও িানি কর্ািাতথা দর্নক পবিত্রতা 

এিং ফকীরনদর খািারস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি 
যাকাতুল বফতর ফরয কনরনেে”।

34 

                                                           
33 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
34 আিু দাউদ, হাদীস েং ১০০৯। হাদীসবে হাসাে। 



 

 

 
 75  

যাকাতুল বফতর আদায় করার বিম্মাদার: িাবির অবিিািক বেনির ও 

পবরিানরর সিার পনে যাকাতুল বফতর আদায় করনিে, যানদর িরণ-

দপাষণ তার দাবয়নত্ব রনয়নে, যবদ দস বেনির ও পবরিানরর দিৌবলক 

প্রনয়ািে অবধক সম্পনদর িাবলক হয়, দযিে বদে-রানতর স্বািাবিক 

খািার, দপািাক, ঘর-িািা, বিদু্ৎ বিল ও অে্াে্ িরুবর খরচ দিৌবলক 

প্রনয়ািনের অিিুথক্ত, যা পবরনিাধ ো করনল েবতগ্রস্ত হনি।  

যাকাতুল বফতর সংক্রাি কনয়কবে িাসআলা: 

১. স্ত্রীর যাকাতুল বফতর: কতক আবলি িনলনেে: স্ত্রী যবদ সম্পনদর 

িাবলক হয়, বেনির বফতরাহ বেনিই বদনি, কারণ তার বফতরাহ তার 

ওপর ওয়াবিি। অবধকাংি আবলি িনলনেে: স্ত্রীর বফতরাহ িা যাকাতুল 

বফতর স্বািীর ওপর ওয়াবিি, কারণ স্ত্রীর খরচ তার বিম্মায়। িাইখ 

উসাইিীে রহ. প্রর্ি ি্ক্তনক প্রাধাে্ বদনয়নেে, অতঃপর বতবে িনলে: 

“তনি োরীর অেুিবত সানপনে তার অবিিািক আদায় করনল যনর্ষ্ট 

হনি, এনত দকানো পাপ ও সিস্া দেই”।35 অেুরূপ কিথঠ ও দাবয়ত্বিীল 

দেনল যবদ বেনির বপতা-িাতা এিং অে্াে্ দাবয়ত্বিীলনদর পে দর্নক 

যাকাতুল বফতর আদায় কনর তাহনল তা িানয়য আনে। 

িাইখ আবদল আযযাযী িনলনেে: “দাস-দাসীর যাকাতুল বফতর 

িাবলনকর সম্পনদ ওয়াবিি হনি, এবে ঐবচ্ছক েয় আিবি্ক। েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

                                                           
35 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/১৫৬)। 
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 .«إال صدقة الِفطر -أي: ىلع سيده  -ليَس يف العبِد صدقة »

“দাস-দাসীর ওপর, অর্থাৎ তানদর িবেনির ওপর দকানো সদকা দেই, 

তনি সদকাতুল বফতর ি্তীত”।36 

২. দোে িাচ্চার যাকাতুল বফতর: বিশুি িত দিাতানিক দোে িাচ্চার 

ওপর যাকাতুল বফতর ওয়াবিি, কারণ েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি "والصغري والكبري" (দোে-িি) দু’বে িে উনল্লখ কনরনেে। 

অতএি, দোে িাচ্চা যবদ সম্পনদর িাবলক হয়, তার বফতরাহ তার 

সম্পদ দর্নক বদনি। আর দস যবদ সম্পনদর িাবলক ো হয়, যার ওপর 

তার িরণ-দপাষনণর দাবয়ত্ব দসই তার বফতরাহ বদনি। এবে অবধকাংি 

আবলনির িত। 

৩. দপনের িাচ্চার যাকাতুল বফতর: অবধকাংি আবলি িনলনেে দপনের 

িাচ্চার ওপর যাকাতুল বফতর ওয়াবিি েয়। এবে বিশুিতি িত। 

৪. যাকাতুল বফতনরর বেসাি কত? অর্থাৎ যাকাতুল বফতর ওয়াবিি 

হওয়ার িে্ বেবদথষ্ট পবরিাণ সম্পদ র্াকা িরুবর বক, যা র্াকনল 

ওয়াবিি হনি, অে্র্ায় হনি ো? 

পূনিথর হাদীনস এনসনে দয, যাকাতুল বফতর (স্বাধীে-পরাধীে) সিার 

ওপর ওয়াবিি। ধেী িা ফকীর দকােও িতথ দেই। অবধকাংি আবলি 

যাকাতুল বফতর ওয়াবিি হওয়ার িে্ ইসলাি ি্তীত দকানো িতথানরাপ 

                                                           
36 বসলবসলাহ সহীহাহ: (৫/২২০)। 
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কনরে বে, িরং ঈনদর বদে-রানতর ি্য়, িরুবর খরচ ও পবরিানরর 

দিৌবলক প্রনয়ািে দর্নক সম্পদ দিবি হনলই যাকাতুল বফতর ওয়াবিি, 

যার আনলাচো পূনিথ কনরবে। িস্তুত সদকাতুল বফতর দির করার িে্ 

বেবদথষ্ট অর্থ অর্িা বেবদথষ্ট পবরিাণ খািার র্াকা িরুবর েয়। 

আনরকবে বিষয় িাো উবচৎ দয, যার পে দর্নক যাকাতুল বফতর দির 

করা হনচ্ছ তার রিযানের বসয়াি রাখা িরুবর েয়। কারণ, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি দোে-িি িনলনেে। দোেনদর ওপর 
বসয়াি ওয়াবিি েয় সিাই িাবে। অতএি, োরী যবদ পুনরা রিযাে িাস 

বেফানসর হালনত র্ানক তার ওপর যাকাতুল বফতর ওয়াবিি হনি, দস 

বেনির সম্পদ দর্নক বদনি বকংিা স্বািীর সম্পদ দর্নক বদনি, পূনিথ 

দযরূপ আনলাচো কনরবে। 

৫. যাকাতুল বফতনরর পবরিাণ: রিযাে দিনষ বেি বেি দদনির এক 

‘সা’ সাধারণ খািার যাকাতুল বফতর বহনসনি সদকা করা ওয়াবিি। 

অতএি, যবদ দদনির প্রধাে িা সাধারণ খািার গি হয় এক ‘সা’ গি 

সদকা করনি। অর্িা এক ‘সা’ বকিবিি সদকা করনি, যবদ দদনির 

প্রধাে খাদ্ বকিবিি হয়। অর্িা এক ‘সা’ দখিুর সদকা করনি, যবদ 

দদনির প্রধাে খাদ্ দখিুর হয়। অর্িা এক ‘সা’ অে্ খািার সদকা 

করনি, যা দদনির প্রধাে ও দিৌবলক খািার, দযিে চাল, গি ও িুট্টা 

ইত্াবদ। 

‘সা’-এর পবরিাণ: 
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িাঝাবর দদনহর অবধকারী িােুনষর হানতর চার আিলা এক ‘সা’ হয়। 

(অর্থাৎ দুই হানতর কবি একত্র কনর চার খািবরনত দয পবরিাণ খািার 
উনঠ তাই এক ‘সা’।) আরবিনত صاع ‘সা’ বেবদথষ্ট পবরিানপর একবে 

পাত্রনক িলা হয়, যার িারা দাো িাতীয় িস্ িাপা হয়। একাবধক িস্ 

যবদ এক-‘সা’ এক-‘সা’ দিনপ বক.গ্রাি বদনয় ওিে করা হয়, তাহনল 

এক িনস্র ওিে অপর িনস্র ওিে দর্নক কি-দিিী হনি। 

িস্ দিনদ এক ‘সা’-এর পবরিাণ কি-দিবি হয় িূলত বিবিন্ন প্রকার 

িনস্র ওিেনক বিবত্ত কনর, দযিে এক ‘সা’ চাউল ও এক ‘সা’ 

ি্াকারুোর ওিে িরাির েয়। কারণ, চাউল ি্াকারুো অনপো ওিনে 

হালকা, তাই দয পবরিাণ চাইল এক ‘সা’-দত ধনর দস পবরিাণ 

ি্াকারুো তানত ধনর ো। অতএি, দাো িাতীয় এক দেবণর িনস্র 

এক ‘সা’, অপর দেবণর িনস্র এক ‘সা’ অনপো কি-দিবি হনি, যবদ 

ওিে করা হয়। 

দিােকর্া: এিানি িলা যানি দয, কত দকবি িনষ্ এ সা‘বে পূণথ হনি? 

কত দকবি চানল এ সা‘বে পূণথ হনি? কত দকবি দখিুনর এ সা‘বে পূণথ 

হনি? এিানি।  

কতক আহনল ইলি কবতপয় িনস্র ‘সা’-দক দকবি বদনয় বেনম্নাক্তিানি 

প্রকাি কনরনেে। দযিে, চাউল বদনয় সা‘ পূণথ হনত ২.৩ দকবি পবরিাণ 

লানগ। দখিুর বদনয় ‘সা’ পূণথ হনত ৩ দকবি পবরিাণ লানগ। িরিবের 

‘সা‘ পূণথ হনত ২ দকবি পবরিাণ লানগ। বকিবিনির সা‘ পূণথ হনত ১.৬ 

দকবি পবরিাণ লানগ। ফাসুবলয়ার এক সা‘ পূণথ হনত ২.৬৫ দকবি 
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পবরিাণ লানগ। িসুর ডানলর সা‘ পূণথ হনত ৩ দকবি পবরিাণ ডাল 

লানগ। হলুদ ডানলর দকবি পূণথ হনত ২ দকবি পবরিাণ লানগ। 

যবদ দকউ অে্াে্ িনস্র িারা যাকাতুল বফতর দির করনত চায়, যার 

এক ‘সা’ কত দকবি হয় এখানে উনল্লখ করা হয় বে, দযিে ি্াকারুো, 

গি, িেরশুবে ও িুট্টা ইত্াবদ, তাহনল বতবে িাঝাবর দদনহর কারও 

হানতর চার আিলা িস্ উবঠনয় ওিে বদনয় দিনে বেে, এক ‘সা’-এর 

সংজ্ঞায় দযরূপ িনলবে। আর যাকানতর দেনত্র সতকথতা অিলম্বে কনর 

প্রনত্নকর উবচৎ একিনের পে দর্নক ২.৫ দর্নক ৩ দকবি যাকাতুল 

বফতর দির করা। আল্লাহ তা‘আলা সিনচনয় িানলা িানেে। 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি একিনের ওপর এক ‘সা’ যাকাতুল 

বফতর বেধথারণ কনরনেে, তাই ি্বক্ত বেনির ও পবরিানরর সিার পে 

দর্নক এক-‘সা’ কনর যাকাতুল বফতর দকবির বহসানি দির করনি। 

এবেই সহি পিবত। উদাহরণত: দকউ বেনির, স্ত্রীর, এক-দেনল ও 

এক-দিনয়র যাকাতুল বফতর দির করনি, তার যাকাতুল বফতর ৪ ‘সা’ 
চাউল। পূনিথ িনলবে এক ‘সা’ চাউল ২.৩ দকবি হয়। অতএি, যবদ ২.৩ 

দকবিনক ৪ সংখ্া বদনয় গুণ দদই, গুণফল চারিনের যাকাতুল বফতর। 

দযিে, ২.৩*৪=৯.২, তনি বকেু দিবি দদওয়া িানলা। 

৬. যাকাতুল বফতর িূল্ বদনয় আদায় করার বিধাে: ইিাি িাবলক, 

িানফ‘ঈ ও আহিদ প্রিুখগণ িনলে, খািানরর িূল্ বদনয় সদকাতুল 

বফতর আদায় করা তিধ েয়। অে্বদনক ইিাি আিু হাবেফা িনলে, 

তিধ। অবধকাংি আবলি িনলে, িূল্ বদনয় যাকাতুল বফতর আদায় 
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করনল বফতরাহ আদায় হনি ো, তানদর কর্াই সবঠক। দলীল তানদর 
কর্াই িনল। বিতীয়ত যাকাতুল বফতর একবে ইিাদত, দয ইিাদত 

দযিানি আদায় করার বেনদথি দসিানি আদায় করাই িরুবর, অে্র্ায় 

শুি হনি ো। 

িস্তুত ইখবতলাফ দর্নক দিাঁনচ র্াকা ও বিবর্লতা ত্াগ কনর যাকাতুল 

বফতর খািার বদনয় আদায় করাই উত্তি। বকন্তু দকউ যবদ সহি দিনি ও 

িুসবলিনদর প্রনয়ািে দদনখ োকা বদনয় যাকাতুল বফতর আদায় কনর 

আিরা তানক িৎথসো কবর ো। কারণ, এনত আবলিনদর ইখবতলাফ 

বিদ্িাে। িুসবলিনদর পরস্পর বিনরাধ ত্াগ করার এবেই পর্। হ্াাঁ, 

দকউ যবদ যাকাতুল বফতর দির করার পূনিথ আপোনক বিনজ্ঞস কনর, 

বফতরাহ বক বদনয় বদনি, খািার ো োকা? তানক িলুে: সুন্ননতর 

অেুসরণ কনর খািার বদনয় আদায় করুে। আরও সুন্দর হয়, যবদ তানক 

িনলে: খািানরর সানর্ োকাও বদে, দু’বে িনতর ওপর আিল হনি। 

আল্লাহই সাহায্কারী, তার বেকে প্রার্থো কবর, বতবে আিানদর 

সদকাসিূহ কিুল কনর বেে। 

যাকাতুল বফতর আদায় করার সিয়: যাকাতুল বফতর কখে ওয়াবিি 

হয়, আবলিগণ দু’বে িত িনলনেে: 

এক. বিশুি িনত রিযানের সিথনিষ বদনে সূযথাস্ত দর্নক যাকাতুল বফতর 

ওয়াবিি হয়। 

দুই. ঈনদর বদে ফির উবদত হওয়া দর্নক ওয়াবিি হয়। 
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অতএি, যবদ রিযানের দিষ বদে দকানো িাচ্চা িন্ম দেয় তার ওপর 

যাকাতুল বফতর ওয়াবিি, সিাই িনলে। কারণ, দস সূযথাস্ত দপনয়নে। 

আর যবদ সূযথাস্ত দিনষ ও ঈনদর বদে ফির উবদত হওয়ার আনগ িন্ম 

দেয়, তাহনল যারা বিতীয় িত গ্রহণ কনরে তানদর বেকে যাকাত 

ওয়াবিি, প্রর্ি িত গ্রহণকারীনদর বেকে ওয়াবিি হনি ো, তনি যাকাত 

ওয়াবিি ো হওয়ার িত অবধক বিশুি। অেুরূপ সূযথানস্তর পূনিথ দয 
ইসলাি গ্রহণ করনি তার ওপর যাকাতুল বফতর ওয়াবিি হনি। আর দয 

সূযথানস্তর পর ও ফির উবদত হওয়ার আনগ ইসলাি গ্রহণ করনি তার 

ওপর যাকাতুল বফতর ওয়াবিি হনি ো। এবেই বিশুি িত। 

যাকাতুল বফতনরর সিথনিষ সিয়: ঈনদর সালাত শুরু হনল যাকাতুল 

বফতনরর সিয় দিষ হয়। অতএি, যাকাতুল বফতর সালানতর পর পযথি 

বিলম্ব করা তিধ েয়। যবদ ঈনদর বদে দর্নকও সদকা বপবেনয় দদয় 

কবঠে পাপ হনি। ইিে কুদািাহ রহ. ‘আল-িুগেী’ গ্রনন্থ িনলে: 

“সদকাতুল বফতর যবদ ঈনদর বদে দর্নকও বপবেনয় প্রদাে কনর তনি 

তানত গুোহ হনি এিং তার কাযা আদায় করা িরুবর”। এখানে কাযার 

অর্থ তওিার একবে েিূো দপি করা, হয়ত আল্লাহ তানক িাফ 

করনিে। এনত সদকাতুল বফতর আদায় হয় ো, সাধারণ সদকা হয়, 

দযিে কুরিাবের সালানতর পূনিথ পশু যনিহ করনল সাধারণ যনিহ হয়, 

কুরিাবে হয় ো। 

একবে বিজ্ঞাসা: সিয় হওয়ার পূনিথ সদকাতুল বফতর আদায় করা বক 

তিধ? এ প্রনশ্নর উত্তনর আহনল ইলিগণ িতনিদ কনরনেে, বিশুি িনত 
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এক বদে িা দু’বদে পূনিথ আদায় করা তিধ, দকউ যবদ প্রনয়ািে িুনঝ 

দু’বদে পূনিথও আদায় কনর, দসবেও আিানদর দৃবষ্টনত তিধ। দীেনক সহি 

রাখার দাবি এবে। 

কনয়কবে জ্ঞাতি্: 

১. যাকাতুল বফতর আদায় করার িে্ প্রবতবেবধ করা তিধ। দযিে, 

কাউনক যাকাতুল বফতনরর েগদ অর্থ বদনয় বদনি, দস অর্থ িারা খািার 

বকনে তার পে দর্নক খািার িণ্টে করনি। সদকাতুল বফতনরর অর্থ 

দদওয়ার বেয়ি হনচ্ছ, আনগ এক ‘সা’ অর্থাৎ ২.৩ দকবি চাউনলর িািার 

দর িােনি, দযিে পূনিথ িনলবে। অতঃপর িািার দর বহনসি কনর 

প্রবতবেবধনক োকা বদনি, প্রবতবেবধ চাউল বকনে তার পনে যাকাতুল 

বফতর িণ্টে করনি। উদাহরণত দকউ যবদ বেনির ও পবরিানরর পনে 

চার ‘সা’ আদায় করার ইচ্ছা কনর, দস ৪*২.৩=৯.২ দকবি চাউলনক এক 

দকবি চাউনলর িািার দর বদনয় গুণ বদনি, দয অংক আসনি তাই 

প্রবতবেবধর হানত দসাপদথ করনি। 

২. িুসবলি িাসক, দেতৃস্থােীয় ি্বক্ত িা তার প্রবতবেবধর িে্ তিধ 

ঈনদর পূনিথ যাকাতুল বফতর সংগ্রহ কনর গুদািিাত কনর রাখা, দযে 

ঈনদর সালানতর পর সুষু্ঠিানি ফকীরনদর িানঝ িণ্টে করা সহি হয়। 

৩. যবদ অপারগতার কারনণ যাকাতুল বফতর আদায় করনত দদবর হয়, 

দযিে িাওয়ানলর চাাঁদ সম্পনকথ সফর অিস্থায় দিনেনে অর্িা সবঠক 

সিনয় যাকাত গ্রহণকারী কাউনক পায়বে, তাহনল দস অপরাধী সাি্স্ত 
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হনি ো, তনি তার ওপর যাকাত ওয়াবিি র্াকনি, যখে সুনযাগ হনি 

তখে আদায় করনি। 

৪. বেনির ও পবরিানরর একাবধক সদনস্র যাকাতুল বফতর একিে 

ফকীরনক দদওয়া তিধ। অেুরূপিানি একবে যাকাতুর বফতর একাবধক 
ফকীরনক িাগ কনর দদওয়াও তিধ। 
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েফল সদকার প্রবত উৎসাহ প্রদাে 

আল্লাহ তা‘আলা েফল সদকার প্রবত উিুি কনর িনলে: 

ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِِف ﴿
َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱَّلَّ ِ  مَّ

ُك 
ِاْئَُة َحبَّةِٖۗ  ُسۢنُبلَةٖ  ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم َوٱ م  ۚۡ َوٱَّللَّ ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُء  [103بلقرة: ا] ﴾٢٦١َّللَّ

“যারা আল্লাহর পনর্ তানদর সম্পদ ি্য় কনর, তানদর উপিা একবে 

িীনির িত, যা উৎপন্ন করল সাতবে িীষ, প্রবতবে িীনষ রনয়নে একি‘ 

দাো। আর আল্লাহ যানক চাে তার িে্ িাবিনয় দদে। আল্লাহ প্রাচুযথিয়, 

সিথজ্ঞ”। [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৬১]  

অপর আয়ানত বতবে িনলে: 

ِسًيا َوُيۡطعُِموَن ﴿
َ
ا َوأ ا َوَيتِيم  ٰ ُحب ِهِۦ ِمۡسِكين  َعاَم لََعَ  [8دلهر: ا] ﴾٨ٱلطَّ

“তারা খানদ্র প্রবত আসবক্ত র্াকা সনত্ত্বও বিসকীে, ইয়াতীি ও িন্দীনক 

খাদ্ দাে কনর”। [সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ৮] 

হাদীস দর্নক সদকার প্রবত উৎসাহ প্রদাে: 

প্রর্ি হাদীস: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

َق بَِعْدل » َتْمَرةٍ ِمن َكْسٍب َطيِّب َوال يقبُل اهلُل  -)يعين بمقدار أو بقيمة(  -َمْن تََصدَّ
إال الَطيِّب فإنَّ اهلل يتقبلها بيميِنه، ثم يُْربيها لصاحبها )يعين يَزيُدها( كما يَُرِّبِّ 

 .«ِمثُل اجلبلأَحُدُكم فلُوَّه، حىت تكوَن 
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“দয ি্বক্ত হালাল উপািথে দর্নক দখিুর পবরিাণ (অর্থাৎ দখিুর িা তার 

িূল্) সদকা করল, (আল্লাহ হালাল ি্তীত গ্রহণ কনরে ো) বতবে 

অিি্ই দসবে ডাে হাত বদনয় গ্রহণ কনরে। অতঃপর বতবে দসবে তার 

িাবলনকর িে্ প্রবতপালে কনরে। (অর্থাৎ িািানত র্ানকে) দযিে, 

দতািানদর দকউ উনের িাচ্চানক প্রবতপালে কনর, অিনিনষ তা উহুদ 

পবরিাণ হয়”।
37 আরিীনত  َّفلُو িলা হয় উনের দস িাচ্চানক, সনিিাত্র 

যার দর্নক িানয়র দুধ োিানো হনয়নে। 

বিতীয় হাদীস: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

ثالث: ما أَكَل فأفََن، أو لَِبَس فأبىَْل، أو يقول العبد: مايِل مايِل، إنما ِل ِمن ماِِلِ »
َخَر نلفسه حسناٍت يوم القيامة( ، وما ِسَوى ذلك  -أعَطى فاقتََن  ق فادَّ )يعين تصدَّ

 .«فهو ذاِهٌب وتارُكُه للناس

“িান্দা িনল: আিার সম্পদ, আিার সম্পদ, অর্চ দস িাত্র বতেবে িস্তুর 

িাবলক: যা দখনয় হিি কনরনে অর্িা যা পবরধাে কনর পুরাে কনরনে 

অর্িা যা সদকা কনর সঞ্চয় কনরনে। (অর্থাৎ সদকা কনর বকয়ািনতর 
বদনের িে্ বেনির দেবক উপািথে কনরনে)। এ োিা িাবকসি ধ্বংস 

হনি ও তা িােুনষর িে্ দরনখ যানি”।38 

                                                           
37 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
38 সহীহ িুসবলি, হাদীস েং ৩৯৫৯। 
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তৃতীয় হাদীস: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

َسيََُكُِّمُه اهلل، ليس بينه وبينه تُرمُْجَان، فينظُر أْيَمَن منه، فال ما منكم ِمن أحٍد إال »
َم، وينظُر بني يديه فال يرى إال  َم، فينظُر أشأَم منه فال يرى إال ما قَدَّ يرى إال ما قَدَّ
انلاَر تِلقاَء وَجِهه، فاتقوا انلاَر َولَو بِِشّق تَمرة "، ويف رواية: َمن استطاَع منكم أْن 

 .«رِتَ ِمن انلار َولَو بِِشّق تَمرة فْليَفَعْل يَْستَ 

“দতািানদর এিে দকউ দেই, আল্লাহ যার সানর্ দদািাষী োিা কর্া 

িলনিে ো, দস তার ডানে তাকানি অনগ্র যা পাবঠনয়নে তা ি্তীত বকেুই 

দদখনি ো, অতঃপর তার িাাঁনয় দদখনি, অনগ্র যা পাবঠনয়নে তা ি্তীত 

বকেুই দদখনি ো, সািনে তাকানি দচহারার সিীনপ আগুে ি্তীত বকেুই 

দদখনি ো। অতএি, দতািরা আগুে দর্নক িাচ, যবদও এক েুকনরা 

দখিুর বদনয় হয়”। অপর িণথোয় এনসনে: “দতািানদর দকউ যবদ একবে 

দখিুর বদনয় আগুে দর্নক আিাল হনত পানর, দস দযে তাই কনর”।39 

চতুর্থ হাদীস: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

إنَّ الصدقة تَلُْطِفُئ »وقال أيضاً:  «لُكُّ اْمِرٍئ يف ِظلَّ َصَدقَِته حىت يُقَض بني انلاس»
   .«عن أهلها َحّر القبور، وإنما يَْستَظل املؤمن يوم القيامة يف ِظلِّ َصَدقَتِه

                                                           
39 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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“প্রনত্ক িােুষ তার সদকার োয়ার বেনচ অিস্থাে করনি, যতেণ ো 
িােুনষর িানঝ ফয়সালা করা হনি”।

40  

বতবে আরও িনলে: “বেিয় সদকা কিনরর গরি দর্নক ি্বক্তনক িুবক্ত 
দদয়। বকয়ািনতর বদে িুবিে তার সদকার োয়ার বেনচ আেয় বেনি”।

41 

পঞ্চি হাদীস: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

 .«والصدقة تُطِفُئ اخلَطيئة كما يُطِفُئ املاُء انلار»

“সদকা পাপ িুনে দদয়, দযিে পাবে আগুে বেবিনয় দদয়”।
42 

  

                                                           
40 সহীহুল িানি‘, হাদীস েং ৪৫১০। 
41 বসলবসলাহ সহীহাহ: খণ্ড ৭। 
42 সবহহুল িাবি: হাদীস েং ৫১৩৬। 



 

 

 
 88  

সদকা সংবিষ্ট িাসআলা ও বিবধ-বিধাে 

১. দগাপে সদকা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলে, দস 

বদে আল্লাহ সাত ি্বক্তনক বেনির োয়ার বেনচ োয়া বদনিে, দয বদে 

তার োয়া ি্তীত দকানো োয়া র্াকনি ো, তানদর দিতর বতবে উনল্লখ 

কনরে: 

 .«َورَُجٌل تصدق بصدقة فأخفاها، حىت ال تعلَم شماُِلُ ما ُتنِْفُق يَِميِنه»

“এিং ঐ ি্বক্ত, দয দকােও সদকা কনর দগাপে করল, দযে তার িাি 
হাত িােনত ো পানর ডাে হাত বক সদকা কনরনে”।

43 

অত্র হাদীস িনল, সদকা প্রকাি করা অনপো দগাপে করাই উত্তি, 

কারণ এনত বরয়া িা দলাক দদখানোর আিঙ্কা দেই, তনি যবদ দকাে 

ফায়দা র্ানক, যার দাবি সদকা প্রকাি করা, তাহনল প্রকাি করা তিধ, 
দযিে অে্নদর উিুি করার িে্ দকউ প্রকানি্ সদকা করল। আল্লাহ 

তা‘আলা িনলে: 

﴿ ْ ۖۡ ِإَون ُُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو َخۡي  إِن ُتۡبُدوا ا ِهَ َدَقِٰت فَنِعِمَّ لَُّكۡمۚۡ  ٱلصَّ
ِن  ُِر َعنُكم م  ِ َوُيَكف   [173بلقرة: ا] ﴾٢٧١اتُِكۡمۗۡ َسي 

“যবদ দতািরা সদকা প্রকাি কর, তনি তা উত্তি। আর যবদ তা দগাপে 

কর ও ফকীরনক দাও, তাহনল তাও দতািানদর িে্ উত্তি এিং বতবে 

দতািানদর পাপসিূহ িুনে বদনিে”। [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৭১] 
                                                           

43 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 



 

 

 
 89  

২. সনিথাত্তি সদকা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

خرٌي ِمن ايلَِد الُسفىَل، وابدأ بَمْن َتُعول،  وخرُي الصدقة ما َكَن َعن َظهر ايلَُد الُعليَا »
ُه اهلل، َوَمن يَستَغَن يُغِنِه اهلل  .«ِغََن، َوَمن يستعِفف يُِعفُّ

“উপনরর হাত েীনচর হাত দর্নক উত্তি, যার িরণ-দপাষণ দতািার ওপর 

রনয়নে তার দর্নক দতািরা সদকা শুরু কর। স্বািলবম্বতা দর্নক দয 

সদকা করা হয় তাই উত্তি। আর দয পবিত্র র্াকনত চায়, আল্লাহ তানক 

পবিত্র রানখে, আর দয অিুখানপেী হনত চায়, আল্লাহ তানক অিুখানপেী  
কনরে”।

44 

এ হাদীস িনল, বেনির ও পবরিানরর হক এিং ঋণ পবরনিাধ ও 

অে্াে্ িরুবর খরচ দিনষ দয সদকা করা হয় তাই উত্তি, অর্থাৎ সদকা 

করার পর স্বািলম্বী র্াকনি, বেঃস্ব হনি ো, বেনির ও পবরিানরর 

প্রনয়ািে দিাতানিক িরুবর সম্পদ কানে রাখনি, কারও িুখানপেী হনি 

ো। সহীহ হাদীনস এনসনে: 

إنك إْن تََذرْ َوَرَثتََك أغنياء، خرٌي لك ِمن أْن تََذرَُهم اعلَة يتكففون انلاس أي فقراء »
 .«يسألون انلاس

“তুবি যবদ দতািার ওয়াবরিনদর ধেী দরনখ যাও, তাই দতািার িে্ 
উত্তি, তানদর গরীি রাখা অনপো দয, িােুনষর ধানরধানর ঘুরনি”।

45 

                                                           
44 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ১৪২৭। 
45 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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৩. সদকার দিবি হকদার:  বেনির ওপর, বেনির পবরিার ও সিানের 

ওপর ি্য় করানক ইসলাি সদকা িনলনে। অতএি, যানদর িরণ-

দপাষনণর দাবয়ত্ব ি্বক্তর ওপর রনয়নে সিথানগ্র উবচৎ তানদর িে্ খরচ 

করা। তারাই সদকার দিবি হকদার। তানদরনক এিেিানি দরনখ যানি 
ো দয, তারা িােুনষর ধানরধানর ঘুরনি। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

 .«كىف باملرِء إثماً أن يَُضيَِّع َمن يَقوت»

“একিে িােুনষর পাপ বহনসনি এতেুকু যনর্ষ্ট দয, যার িরণ-দপাষনণর 

দাবয়ত্ব তার ওপর রনয়নে তানক বিেষ্ট করনি”।46  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি আরও িনলনেে: 

ديناٌر أنفقتَُه يف سبيل اهلل، وديناٌر أنفقتَُه يف رقبة )أي: يف ِعتق رقبة(، وديناٌر »
أنفقتَُه ىلع تصدقَت به ىلع مسكني، وديناٌر أنفقتَُه ىلع أهِلك، أعظُمها أجراً: اذلي 

 .«أهِلك

“এক বদোর তুবি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কনরনে, অপর বদোর তুবি 

দগালাি আিাদ করনত বগনয় খরচ কনরনে, অপর বদোর তুবি 

বিসবকনের ওপর খরচ কনরে এিং অপর বদোর দতািার পবরিানরর 

                                                           
46 সহীহ আিু দাউদ, হাদীস েং ১৬৯২; সহীহ িুসবলি, হাদীস েং ৯৯৬। 
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ওপর খরচ কনরে, অনপোকৃত দিবি সাওয়াি: দতািার পবরিানরর ওপর 
যা খরচ কনরে তানতই”।

47 

৪. স্বািীর সম্পদ দর্নক স্ত্রীর সদকা করার বিধাে:  দিনে রাখ দয, 

(আল্লাহ দতািার ওপর রহি করুে) স্বািীর অেুিবত ি্তীত তার সম্পদ 

দর্নক স্ত্রীর সদকা করা তিধ েয়, যবদ স্বািী গরীি অর্িা কৃপণ হয় 

অর্িা স্ত্রী অেুিবত ি্তীত সদকা কনরনে স্বািী িােনল অসন্তুষ্ট হয়। 

আর যবদ স্বািী গরীি িা কৃপণ ো হয় অর্িা স্ত্রী অেুিবত ি্তীত সদকা 

কনরনে িােনল অসন্তুষ্ট ো হয়, তনি স্ত্রীর িে্ তার সম্পদ দর্নক 

সদকা করা তিধ। এই অিস্থায় স্ত্রী সদকার অনধথক সাওয়াি পানি, 

কারণ স্বািীর অেুিবত দেই, তনি স্বািীর সম্পদ অপচয় কনর তানক 

আবর্থকিানি েবতগ্রস্ত করা যানি ো। আর স্বািীর অেুিবত বেনয় যবদ স্ত্রী 

সদকা কনর, দস সদকার পূণথ সাওয়াি পানি। আল্লাহ িানলা িানেে। 

আিরা আরও িলনত পাবর, স্বািী স্ত্রীনক দযসি সম্পনদ কতৃথত্ব করার পূণথ 

ইখবতয়ার বদনয়নে দসখাে দর্নক যবদ দস সদকা কনর পূণথ সাওয়াি 
পানি, দযিে খািার। এ িাতীয় সম্পদ স্বািীর অেুিবত ি্তীত খরচ 

করনল দদাষ দেই, তনি িতথ হনচ্ছ সদকার কারনণ দযে িাবির ি্য়-

বেিথাহ েবতগ্রস্ত ো হয় এিং স্ত্রীনক িুঝনত হনি দয, সদকার ফনল স্বািী 

অিাি িা সংকীণথতা দিাধ করনিে ো। আনরকবে বিষয়, স্ত্রী বেনির 

                                                           
47 সহীহ িুসবলি, হাদীস েং ২৩৫৮ 
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সম্পদ স্বািীর অেুিবত োিা খরচ করনত পারনি। এবে অবধকাংি 
আনলনির কর্া এিং সিথানপো বিশুি। 

৫. ডাে হানত সদকা করা িুস্তাহাি:  েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি 

িনলনেে বকয়ািনতর বদে আল্লাহ সাত ি্বক্তনক বেনির োয়ার বেনচ 

োয়া বদনিে, তানদর দিতর: 

 .«ورجٌل تصدق بصدقٍة فأخفاها، حىت ال تَعلَم ِشماُِلُ ما أنفقْت يمينه»

“এিং ঐ ি্বক্ত দয দকােও সদকা কনর দগাপে কনরনে দয, তার িাি 
হাত িােনত পানরবে ডাে হাত বক খরচ কনরনে”। এ কর্ার অর্থ িাি 

হানত সদকা করা বেনষধ তা েয়। তনি সাদকা ডাে হানত হওয়াই 

িুস্তাহাি।  

৬. সদকার দখাো দদওয়া বেনষধ: আল্লাহ তা‘আলা িনলে: 

ِيَن ءَ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ذَٰى َيَٰٓ

َ
ِ َوٱۡۡل  [103بلقرة: ا] ﴾٢٦٤اَمُنواْ ََل ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم بِٱلَۡمن 

“দহ িুবিেগণ, দতািরা দখাাঁো ও কষ্ট দদওয়ার িাধ্নি দতািানদর সদকা 

িাবতল কর ো”। [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৬৪]  

আিু যর রাবদয়াল্লাহু ‘আেহু দর্নক িবণথত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

 «ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إيلهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أيلم»
رَها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالث مرات،  -قال أبو ذر: فقرأها  أي: فَكرَّ
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عن  الُمْسِبل )وهو اذلي يُِطيُل إزارَهُ »فقال أبو ذر: خابوا يا رسول اهلل، َمن هم؟ قال: 
 .«الَكعب(، والَمنَّان، والُمنِفق ِسلَْعتَُه باحلَِلف الاكذب

“বকয়ািনতর বদে আল্লাহ বতে ি্বক্তর সানর্ কর্া িলনিে ো, তানদর 

বদনক তাকানিে ো এিং তানদরনক পবিত্রও করনিে ো, িরং তানদর 

িে্ র্াকনি কবঠে িাবস্ত। আিু যর িলনলে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাি কর্াগুনলা বতেিার িলনলে। আিু যর িলনলে: দহ 

আল্লাহর রাসূল, তারা ধ্বংস হনয়নে, তারা দক? বতবে িলনলে: োখেুর 

বেনচ কাপি পবরধােকারী, দখাাঁো দাতা ও বির্্া কসি কনর সম্পদ 
বিক্রয়কারী”।

48 

৭. কি িা দিবি সদকা করা: আল্লাহ তা‘আলা কারও সদকা তুচ্ছ জ্ঞাে 

কনরে ো, যবদও সদকার পবরিাণ কি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

 .«اتقوا انلار ولو بِِشّق تمرة»

“একবে দখিুর বদনয় হনলও িাহান্নাি দর্নক িাাঁচ”।49  

অেুরূপ সদকার পবরিাণ কি হনল কাউনক বতরস্কার করা তিধ েয়। 

আিার দকউ দিবি সদকা করনল তানক বরয়ার দদানষ দুষ্ট জ্ঞাে করা 

যানি ো। 

                                                           
48 সহীহ িুসবলি, হাদীস েং ১০৬। 
49 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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৮. হালাল ও পবিত্র সম্পদ দর্নক সদকা করা:  সদকা যবদ হালাল িাল 

দর্নক হয়, আিা করা যায় আল্লাহ গ্রহণ করনিে। কারণ, বতবে হারাি 

িানলর সদকা গ্রহণ করনে ো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি 

িনলনেে: 

 .«إنَّ اهلل َطيٌِّب ال يقبُل إال طيباً »

“বেিয় আল্লাহ পবিত্র, বতবে পবিত্র ি্তীত গ্রহণ কনরে ো”।50 

৯. ওয়াকফ বলল্লাহ: দাতার িে্ তিধ আল্লাহর রাস্তায় সদকার িূল 

সম্পদ বিবক্র ো কনর তার দর্নক উৎপন্ন িুোফা সদকা করা। 

িরী‘আনতর পবরিাষায় এ িাতীয় সদকানক ওয়াকফ বলল্লাহ িলা হয়। 

দযিে, দাতার বেবদথষ্ট িবি আনে, দস িবি িািা দদয় ও তার িািার 

োকা সদকা কনর। এই িবি আল্লাহর িে্ ওয়াকফ। অর্িা কারও 

দুনধল গািী রনয়নে, দস গািী দরনখ তার দুধ আল্লাহর রাস্তায় সদকা 

কনর। এই গািী আল্লাহর িে্ ওয়াকফ। অেুরূপ িৃত ি্বক্তর পনে 

সদকা করা তিধ, যবদও বতবে ওবসয়ত ো কনরে। 

১০. বিবিন্ন প্রকার সদকার উদাহরণ: কতক সদকা এিেও রনয়নে, যা 

সকল দেবণর িােুষ করনত পানর, দযিে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

                                                           
50 সহীহ িুসবলি, হাদীস েং ২৩৯৩। 
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يعمل بيده، فينفع »فقالوا: يا نيب اهلل، فَمن لم جيد؟، قال:  «ىلع لك مسلم صدقة»
)وهو املحتاج احتياجاً  «يُِعنُي ذا احلاجة امللهوف»قالوا: فإن لم جيد؟، قال:  «ويتصدق

فليعمل باملعروف، ويلُمسك عن الرش فإنَّ ِل »شديداً(، قالوا فإن لم جيد؟، قال: 
 .«صدقة

“প্রনত্ক িুসবলনির ওপর সদকা করা িরুবর, তারা িলল: দহ আল্লাহর 

েিী, যার সদকা করার িত বকেু দেই? বতবে িলনলে: বেনির হাত 

বদনয় কাি কনর উপকৃত হনি ও সদকা করনি। তারা িলল: যার এই 

েিতা দেই? বতবে িলনলে: কনষ্ট র্াকা দলাকনক সাহায্ করনি। তারা 

িলল: যার এই েিতা দেই? বতবে িলনলে: তার উবচৎ িানলা কাি 

করা ও অবেষ্ট দর্নক দূনর র্াকা। কারণ, এবেও তার িে্ সদকা”।51 

قلُت: يا رسول اهلل  «ىلع لك نفٍس ىف لك يوٍم َطلََعْت فيه الشمس صدقة ىلع نفسه»
ألن ِمن أبواب الصدقة: اتلكبري، وسبحان »ِمن أيَن أتصدق وليس نلا أموال؟، قال: 

وتأمُر باملعروف، وتنََه عن املنكر، اهلل، واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل، وأستغفُر اهلل، 
وَتْعِزُل الشوكة عن طريق انلاس، والعْظمة، واحلََجر، وتَهِدي األعىم، َوتُسِمُع األَصّم 
واألبَْكم حىت يَفقه، َوتَُدّل املستدل ىلع حاجٍة َِلُ قد َعِلْمَت ماكنها، وتسََع بشدة 

الضعيف، لك ذلك من  ساقيْك إيل اللهفان املستغيث، وترفع بشدة ذراعيْك مع
  .«أبواب الصدقة منك ىلع نفسك، َولََك يف مِجَاِعَك زوجِتَك أجر

“প্রনত্ক ি্বক্তর িে্ সূযথ উঠা প্রবত বদে বেনির েফনসর ওপর সদকা 

করা ওয়াবিি। আবি িললাি, দহ আল্লাহর রাসূল দকানেনক সদকা 
                                                           

51 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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করি, অর্চ আিানদর সম্পদ দেই? বতবে িলনলে: সদকার বিবিন্ন িাখা 

রনয়নে: আল্লাহু আকিার, সুিহাোল্লাহ, আল-হািদুবলল্লাহ, লা-ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ, আস্তাগবফরুল্লাহ এিং সৎ কানির আনদি ও অসৎ কাি দর্নক 

বেনষধ করা, িােুনষর রাস্তা দর্নক কাাঁো, হাবি ও পার্র দূর করা, 

অন্ধনক রাস্তা দদখানো, িবধর ও দিািানক েিণ করানো, দযে তারা 

িুঝনত সেি হয়। সন্ধাে প্রার্থীনক সন্ধাে দাও, যবদ তার সবঠক স্থাে 

িাে। দতািার িক্ত পা বদনয় সাহায্প্রার্থীর সাহানয্ এবগনয় যাও, 
দুিথনলর সাহানয্ দতািার িাহুনক দৃঢ়িানি উনত্তালে কর। এসি দতািার 

েফনসর ওপর দতািার সদকার িাখা-প্রিাখা। দতািার স্ত্রীর সানর্ 

সহিানসও রনয়নে সাওয়াি”।
52 

সদকার আরও কবতপয় িাখা-প্রিাখা 

পাবে ও ফসল সদকা করা, দুগ্ধদােকারী পশু সদকা করা। অর্থাৎ 

ফকীরনক দুনধল পশু সদকা করা, দস তার দুধ দদাহে কনর (খানি, 

দিচনি, পবের ও বঘ ততবর কনর) পশুবে িাবলকনক দফরত বদনি। এবেও 
এক প্রকার সদকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

ما ِمن مسلم يَغرُس غرساً، أو يزرع زراعً، فيأكُل منه طري أو إنسان أو بهيمة، إال »
 .«َكَن ِل به صدقة

                                                           
52 বসলবসলাহ সহীহাহ ৫৭৫ 
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“যখবে দকানো িুসবলি দকানো গাে দরাপণ কনর অর্িা ফসল িুনে 

অতঃপর দসখাে দর্নক পাবখ অর্িা িােুষ অর্িা চতুষ্পদ িন্তু খায়, এবে 

অিি্ই তার িে্ সদকা বহনসনি বিনিবচত হনি”।53  

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি একবে হাদীনস িনলনেে: 

)يعين : َمنِيَحة الَعْْن أربعون َخصلة )يعين من ِخصال اخلري(، أعالُهنَّ أي يف األجر »
الَعْنة يُعطيها صاحبها لرجل فقري يِلأخذ َحلْبَها(، ما ِمن اعمٍل يَعَمُل خبصلٍة منها 
)أي من األربعني خصلة( رجاَء ثوابها، وتصديق َموُْعوِدها، إال أدخله اهلل بها 

  .«اجلنة

“চবল্লিবে স্বিাি রনয়নে, (অর্থাৎ িানলা স্বিাি) তন্মনধ্ সিনচনয় উত্তি 

স্বিাি: দুনধল োগল দাে করা, (অর্থাৎ ফকীরনক দুনধল োগী বদনি, দযে 

তার দুধ দদাহে কনর দস লািিাে হয়) দয দকউ সাওয়ানির আিা বেনয় 

ও সদকার ওয়াদানক সত্ দিনে চবল্লিবে স্বিাি দর্নক দকােও স্বিানির 

ওপর আিল করনি, আল্লাহ অিি্ই তানক িান্নানত প্রনিি করানিে”।54  

                                                           
53 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
54 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ২৬৩১। 
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কবতপয় দলানকর িে্ েফল ও ফরয সদকা হারাি: 

১. সম্পদিালী: ধেী ও বিত্তিােনদর িে্ সদকা হারাি। ধেী িারা 

উনেি্, যার বেনির ও পবরিানরর সদস্নদর প্রনয়ািেীয় িাসস্থাে, 

দপািাক-পবরচ্ছদ ও খািার ইত্াবদ রনয়নে। সম্পদিালী হওয়ার িে্ 

বেসাি পবরিাণ সম্পনদর িাবলক হওয়া িরুবর েয়, প্রনয়ািে দিাতানিক 

সম্পদ র্াকাই যনর্ষ্ট। 

২. উপািথে সেি: উপািথে সেি ি্বক্তর িে্ সদকা হারাি, তনি দস 

যবদ অপারগ হয়, দযিে তার িাোেসই দপিা বদনয় তার বেনির ও 

পবরিানরর প্রনয়ািে পূরণ করা সম্ভি হনচ্ছ ো। তারা ফকীর ও 

বিসকীেনদর খাত দর্নক যাকাত পানি, কনয়কবে িনতথ, যার আনলাচো 

পূনিথ কনরবে। 

৩. িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানির পবরিার ও তানদর 

বখদিাত আঞ্জািদােকারী দাস-দাসী ও দস্বচ্ছানসিকনদর িে্ সদকা 
হারাি: েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানির পবরিার, দযিে িেু হাবিি, 

িেু আেুল িুত্তাবলি, তারা গবণিত দর্নক এক পঞ্চিাংি পানি। 

৪. কাবফর অর্িা িুিবরকনক যাকাত দদওয়া হারাি: যানদর অির 

ইসলানির বদনক আকৃষ্ট করা িরুবর, তারা এই বেনষধাজ্ঞার িাইনর, 

তনি তানদরনক েফল সদকা দদওয়া তিধ। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 
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 .«تصدقوا ىلع أهل األديان»

“দতািরা অে্াে্ ধিথািলম্বীনদর ওপর সদকা কর”।55 

আসিা বিেনত উিাইনসর হাদীনস রনয়নে, িুিবরক অিস্থায় তার িা 

তানক দদখনত এনসবেল: বতবে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লািনক 

যত্ন-আবত্তর ি্াপানর বিনজ্ঞস কনরে, বতবে িনলে: ِصِِل أمك “দতািার 

িানয়র আত্মীয়তার হক রো কর”।56 

কনয়কবে িরুবর বিষয়: 

১. গরীি স্ত্রী প্রসে: স্বািী যবদ ধেী হয়, গরীি স্ত্রীনক যাকাত দদওয়া তিধ 

েয়, যবদ স্বািী স্ত্রী ও স্ত্রীর সিােনদর ি্াপানর কৃপণতা ো কনর। কারণ 

স্বািীর িে্ স্ত্রী ধেী, তার িরণ-দপাষনণর দাবয়ত্ব স্বািীর ওপর। অেুরূপ 

স্বািীর বেনির সিােরাও তার কারনণ ধেী, যািত তার অধীে র্াকনি। 

হ্াাঁ, যবদ স্বািী কৃপণ হয়, তনি িাইখ উসাইিীে রহ. িনলনেে: “যবদ 

দকানো স্ত্রীর স্বািী ধেী হয়, বকন্তু দস চরি কৃপণ, এই অিস্থায় স্ত্রীনক 

যাকাত দদওয়া তিধ, কারণ দস ফকীর”।57 

২. পাাঁচ প্রকার সম্পদিালীর িে্ যাকাত তিধ, যবদও তারা ধেী: 

                                                           
55 বসলবসলাহ সহীহাহ: (৬/৬২৮)। 
56 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
57 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/২৪২)। 
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ক. যাকানতর কানি বেনয়াবিত ি্বক্তিগথ: যবদও তারা বেনির ও 

পবরিানরর প্রনয়ািেীয় সম্পনদর িাবলক, তিুও তানদরনক যাকাত বদনি, 

কারণ যাকাত িণ্টনের আয়াত তানদরনক হকদার দঘাষণা কনরনে। 

খ. ঋণগ্রস্ত ধেী: যবদও তার বেনির ও পবরিানরর প্রনয়ািেীয় সম্পদ 

রনয়নে, তনি ঋণ পবরনিাধ করার সাির্থ্ তার দেই, তানক যাকাত 

দদওয়া তিধ, দযিে পূনিথ আনলাচো কনরবে। 

গ. আল্লাহর রাস্তায় বিহাদকারী, যবদও দস ধেী, তার বিহানদর খরচ 

যাকাত দর্নক িহে করা তিধ। 

ঘ. দকােও বিসকীে যাকাত গ্রহণ কনর যবদ দকােও ধেীনক হাবদয়া দদয়, 

তাহনল ধেীর িে্ যাকানতর হাবদয়া গ্রহণ করা তিধ। 

ঙ. ফকীর দর্নক যবদ ধেী ি্বক্ত বেনির অর্থ বদনয় যাকাত খবরদ কনর 

দসই যাকাত তার িে্ তিধ। উদাহরণত দকােও ফকীর ফল িা চতুষ্পদ 

িন্তু যাকাত দপনয়নে, দস তার যাকাত দকােও ধেীর বেকে বিবক্র কনর 

বদল, ধেীর িে্ এই যাকাত হালাল। এ দর্নক আনরকবে বিবেস প্রিাণ 

হয় দয, যাকানতর হকদার যাকাত বদনয় ি্িসা করনত পারনি এিং তার 

দর্নক ধেী-গবরি সিার িে্ই ক্রয়-বিক্রয় করা তিধ, তনি ফকীরনক 

সদকা কনর দসই সদকা দােকারীর ক্রয় করা পেন্দেীয় েয়, িাকরুহ। 

যাকাত সংক্রাি কনয়কবে িাসআলা: 

১. স্ত্রী যবদ ধেী হয় এিং তার বেকে বেসাি পবরিাণ সম্পদ র্ানক, দস 

বক ফকীর স্বািীনক যাকাত বদনি? 
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উত্তর: হ্াাঁ, স্ত্রীর িে্ তার গরীি স্বািীনক সদকা দদওয়া তিধ, দসবে 
যাকানতর ে্ায় ওয়াবিি সদকা দহাক িা েফল সদকা। আবলিনদর 

এবেই বিশুি িত, িরং স্বািীনক সদকা দদওয়া অপরনক সদকা দদওয়া 

অনপো উত্তি, কারণ দস দু’বে সাওয়াি পানি: আত্মীয়তা রো ও 

সদকার সাওয়াি। 

২. বপতা-িাতা, সিাে ও স্ত্রীনক যাকাত দদওয়ার বিধাে: বেনির স্ত্রীনক 

স্বািীর যাকাত দদওয়া তিধ েয়, যবদও দস গরীি হয়। কারণ, স্ত্রীর 

িরণ-দপাষনণর দাবয়ত্ব স্বািীর ওপর, তাই স্বািীর কারনণ স্ত্রী যাকানতর 

িুখানপেী েয়। অেুরূপ স্ত্রীর িতই বপতা-িাতা, সিাে, দাদা-দাদী ও 

োবত-োতবে, তারা ফকীর হনলও তানদর যাকাত দদওয়া তিধ েয়। তারা 

যবদ ঋণী অর্িা আল্লাহর রাস্তায় িুিাবহদ অর্িা িুসাবফর হয় তানদরনক 

যাকাত দদওয়া তিধ, তারা তখে যাকানতর হকদার অে্ কারনণ, 

আত্মীয়তা তানত িাাঁধ সাধনি ো। কারণ, তানদরনক যুনি পাঠানোর 

ি্িস্থা করা তার ওপর িরুবর েয় অর্িা তানদর ঋণ পবরনিাধ করা 

বকংিা তানদর অে্াে্ খরচ িহে করা তার দাবয়ত্ব েয়। তার দাবয়ত্ব শুধু 

তানদর িরণ-দপাষণ করা, যর্া অর্থবেবতক সাির্থ্ দিাতানিক খািার, 

িাসস্থাে ও দপািাক-পবরচ্ছনদর ি্িস্থা করা। আল্লাহ তা‘আলা িনলে: 

﴿ ۡۚ ُ َنۡفًسا إَِلَّ َمآ َءاتَىَٰها  [7لطالق: ا] ﴾٧ََل يَُكل ُِف ٱَّللَّ

“আল্লাহ কাউনক যা বদনয়নেে দসোর আওতার িাইনর দাবয়ত্ব দদে ো”। 

[সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৭] 
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এ োিা অে্াে্ আত্মীয় দযিে িাই, দিাে, চাচা, িািা এিং বিিাবহত 

দেনল, যার সংসার বপতার সংসার দর্নক পৃর্ক, যবদ তানদর উপািথে 

তানদর বেনির ও পবরিানরর সদস্নদর িে্ যনর্ষ্ট ো হয় তানদরনক 

যাকাত দদওয়া তিধ। অেুরূপ যার িরণ-দপাষনণর দাবয়ত্ব তার ওপর 

রনয়নে দস যবদ যাকানতর আে খাত দর্নক দকােও এক-খানতর অিিুথক্ত 

হয়, তানক যাকাত দদওয়া তিধ, কারণ দস যাকানতর হকদার, িরং 

অে্নদর অনপো তানক যাকাত দদওয়া উত্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

 .«ة ذي الرَِحم ىلع ذي الرَِحم: صدقة وَِصلَةصدق»

“আত্মীনয়র িে্ আত্মীনয়র সদকা: সদকা ও আত্মীয়তার সুরো 
দু’বে”।

58 

আনরকবে বিষয়, দকউ যবদ বেনির যাকাত িরী‘আতসম্মতিানি 

হকদারনদর িানঝ িণ্টে করার িে্ কাউনক প্রদাে কনর, অতঃপর দস 

সুষু্ঠিানি িণ্টে কনর দদয়, তার দর্নক বকেু অংি যবদ যাকাত দাতার 

পবরিানরর দকউ পায়, যার িরণ-দপাষনণর দাবয়নত্ব তার ওপর রনয়নে 

তানত দকােও সিস্া দেই। 

৩. কাবফরনদর যাকাত দদওয়ার বিধাে: ইসলানির সানর্ বিনিষ 

দপাষণকারী কাবফরনদর যাকাত দদওয়া তিধ েয়, অেুরূপ বিবম্মনদরনকও 

                                                           
58 সহীহুল িানি‘ হাদীস েং ৩৭৬৩। 
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যাকাত দদওয়া তিধ েয়, অর্থাৎ দযসি অিুসবলি বেরাপত্তার চুবক্ত বেনয় 

িুসবলি দদনি িাস কনর, বিশুি িনত তানদরনক যাকাত দদওয়া তিধ 

েয়, তনি সদকা ও অে্াে্ দাে দদওয়া তিধ। 

জ্ঞাতি্, যার ওপর যাকাত ফরয তার উবচৎ যাকাত িণ্টনের িে্ 

দেককার ও আহনল ইলিনদর প্রাধাে্ দদওয়া, দযে তারা আল্লাহর 

আেুগত্ ও ইলি চচথা করনত সেি হয়। দয পাপ ও গুোনহর কানি 

যাকাত খরচ করনি তানক যাকাত দদওয়া তিধ েয়। কারণ, তানক 

যাকাত ো দদওয়া পাপ িন্ধ করার একবে উপায়। আল্লাহ তা‘আলা 

িনলনেে: 

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰنِۚ ﴿  ٱۡۡلِ
 [1ملائدة: ا] ﴾٢َوََل َتَعاَونُواْ لََعَ

“দতািরা পাপ ও গুোনহর দেনত্র এনক অপরনক সাহায্ কর ো”। [সূরা 

আল-িানয়দাহ্, আয়াত: ২]  

যার সম্পনকথ িানলা-িন্দ িাো দেই, তানক যাকাত বদনত সিস্া দেই। 

কারণ, অপর সম্পনকথ িানলা ধারণা করাই ইসলানির েীবত, যবদ তার 

বিপরীত স্পষ্ট ো হয়। অেুরূপ কারও সম্পনকথ যবদ িাো যায় দস 

ফাবসক, তানক িানলা করার িে্ যাকাত বদনত িাধা দেই। কারণ, 

দীনের প্রবত আকৃষ্ট করার িনে্ আল্লাহ যাকানত অংি দরনখনেে, যা 

পূনিথ িণথো কনরবে। 

ইিে তাইবিয়াহ রহ. িনলে: “যাকাত দাতার উবচৎ যাকানতর িে্ 

িরী‘আনতর পািন্দ ফকীর, বিসকীে, ঋণগ্রস্ত ও অে্াে্ হকদার 
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অনন্বষণ করা, বিদ‘আতী ও পানপ বলপ্তনদর যাকাত ো দদওয়া। কারণ, 

তারা িাবস্তর উপযুক্ত, তানদরনক সাহায্ করা তিধ েয়, িরং যাকাত ো 

বদনয় িাবস্ত দদওয়া উবচৎ”।59 বতবে আরও িনলে: “দয সালাত পনি ো 

তানক যাকাত বদনি ো, যতেণ ো দস তাওিা কনর সালাত পিা আরম্ভ 
কনর”।

60 

৪. উপযুক্ত হকদারনক যাকাত দদওয়ার দচষ্টা করার পরও যবদ কারও 

যাকাত এিে দলানকর হানত যায়, দয তার হকদার েয়, তার বিধাে কী? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: িবেক ি্বক্ত 

িলল: ألتصدقنَّ بصدقة (আি আবি অিি্ই সদকা করি), অতঃপর দস 

তার সদকা বেনয় দির হনলা, তার সদকা পিল িবেক দচানরর হানত, 

সকাল দিলা দলানকরা িলািবল করল: আি রানত দচারনক সদকা করা 

হনয়নে। দস িলল: امهلل لك احلمد، ألتصدقنَّ بصدقة (নহ আল্লাহ দতািার 

িে্ই সকল প্রিংসা, আবি অিি্ই সদকা করি)। দস তার সদকা বেনয় 

দির হল, তার সদকা পিল িবেক ি্বিচারীর হানত। িােুনষরা সকাল 

দিলা িলািবল করল: আি রাত ি্বিচারীনক সদকা করা হনয়নে। দস 

আিার িলল: امهلل لك احلمد: ىلع زانية!، ألتصدقنَّ بصدقة (নহ আল্লাহ, 

দতািার িে্ সকল প্রিংসা, ি্বিচারী সদকা দপল! আবি অিি্ই 
সদকা করি)। দস তার সদকা বেনয় দির হল, তার সদকা পিল িবেক 

                                                           
59 িািিুউ ফাতাওয়া: ২৫/৮৭। 
60 আল-ইখবতয়ারাত আল-বফকবহয়্াহ: (পৃ.৬১) 
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ধেীর হানত, তারা সকাল দিলা িলািবল করল: আিনক ধেীনক সদকা 

করা হনয়নে। অতঃপর দস িলল: 

   .«امهلل لك احلمد: ىلع سارق، وىلع زانية، وىلع غين!!»

“দহ আল্লাহ, দতািার িে্ই সকল প্রিংসা, দচানরর হানত সদকা, 

ি্বিচারীর হানত সদকা ও ধেীনর হানত সদকা। তানক (স্বনে) হাবযর 

কনর িলা হল: দচানরর ওপর দতািার সদকার কারণ হয়নতা দস চুবর 

দর্নক বিরত র্াকনি। ি্বিচাবরণীর ওপর দতািার সদকার কারণ হয়নতা 

দস ি্বিচার দর্নক বিরত র্াকনি, আর ধেীর ওপর দতািার সদকার 

কারণ হয়নতা দস উপনদি বেনয় আল্লাহর দদওয়া সম্পদ দর্নক সদকা 
করনি”।

61 

অত্র হাদীস প্রিাণ কনর, সদকা বদনত দকউ িুল করনল সদকা 
গ্রহণনযাগ্। গ্রহণনযাগ্ অর্থ বক? এনত আবলিগণ ইখবতলাফ কনরনেে, 

বিশুি িত হনচ্ছ, দকউ যবদ সবঠক স্থানে যাকাত দদওয়ার দচষ্টা কনরও 

িুল কনর দস অপারগ, পুেরায় তানক যাকাত বদনত হনি ো। কারণ, 

আল্লাহ কাউনক তার সানধ্র িাইনর েি বদনত িনলে বে। আর যবদ 

অিনহলা অর্িা ভ্রূনেপহীেতা দর্নক িুল হয়, তনি যাকাত সবঠক স্থানে 

ো দদওয়ার কারনণ পুেরায় তানক যাকাত বদনত হনি। আল্লাহ িানলা 

িানেে। 

                                                           
61 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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৫. দকউ যবদ যাকাত চায়, অর্চ দস দদখনত স্বাস্থ্িাে ও িবক্তিালী, 

কাি করার তধযথ ও সেিতার অবধকারী, তানক বক যাকাত দদি? 

িাইখ ইিে উসাইবিে রহ. িনলে: আনগ তানক উপনদি বদে, দযরূপ 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি উপনদি বদনয়নেে, যখে তার বেকে 

দু’িে স্বাস্থ্িাে ি্বক্ত প্রার্থো কনরবেল: 

، وال » ، وال نصيَب يف الصدقة( لَِغيِنّ إن شئتُما أعطيتكما، َوالَ َحظَّ فيها )أي: ال َحقَّ
 .«ِلَقوِيٍّ ُمْكتَِسب

“যবদ চাও দতািানদরনক বদি, তনি এনত (অর্থাৎ সদকায়) ধেীনদর 
দকানো অংি দেই, আর ো আনে কিথ সেি িবক্তিালী ি্বক্তর িে্”।

62  

উপনদি দপনয়ও যবদ সদকা গ্রহণ কনর, অর্চ দস সদকার হকদার েয়, 

তাহনল দসই পাপী হনি, সদকা দােকারীর পাপ হনি ো। 

৬. কাউনক যাকাত দদওয়ার সিয় যাকাত িলা বক িরুবর? এনত আহনল 

ইলিগণ ইখবতলাফ কনরনেে: যাকাত িলা িরুবর েয় িতবে অবধক 

বিশুি; যখে এো স্পষ্ট হনি দয দলাকবে যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত। 

৭. কারও সম্পদ যবদ িেনরর িাঝখানে ধ্বংস হয়। দযিে, েবতগ্রস্ত হল 

অর্িা দকউ আত্মসাৎ করল অর্িা দকউ তার িানঝ ও তার সম্পনদর 

িানঝ প্রবতিন্ধক হনয় দাাঁিাল, এই অিস্থায় তার ওপর যাকাত দেই। 

কারণ, আত্মসাৎ করা, ধ্বংস হওয়া িা বেবেনয় দেওয়া সম্পনদর যাকাত 

                                                           
62 সহীহুল িানি‘, হাদীস েং (১৪১৯)। 



 

 

 
 107  

দদওয়ার েিতা তার দেই, এই অিস্থায় যবদ তানক যাকাত বদনত িলা 

হয় তার িে্ কবঠে দঠকনি, যা আল্লাহ দূর কনর বদনয়নেে, বতবে 

িনলনেে: 

ِيِن ِمۡن َحَرٖجِۚ َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِِف ﴿  [78حلج: ا] ﴾٧٨ ٱل 

“আর বতবে দীনের বিতর দকানো সংকীণথতা িা সিস্া রানখে বে”। 

[সূরা আল-হাি, আয়াত: ৭৮]  

৮. িূল সম্পদ দর্নক পৃর্ক করার পর যাকাত ধ্বংস হনল করণীয় বক? 

যবদ যাকাত ওয়াবিি হওয়ার পর িূল সম্পদ দর্নক পৃর্ক করা রাখা 

হয়, অতঃপর তা ধ্বংস িা চুবর হয়, যবদও তা হয় যাকাত িণ্টনের িে্ 

বেনয় সাওয়ার পনর্, পুেরায় তানক যাকাত বদনি হনি, কারণ তার 

বিম্মায় যাকাত িাবক আনে। এবে আবলিনদর বিশুি িত। ইিে হাযি 

িাবহবরর িাযহািও এবে। বতবে িনলনেে: “কারণ, যাকাত তার বিম্মায় 

রনয় দগনে, আল্লাহ যানক যাকাত দদওয়ার বেনদথি বদনয়নেে তার বেকে 

দস দপৌঁনে বদনি”। 

৯. যাকাত িারা যবদ ফকীরনদর প্রনয়ািে পূরণ ো হয়, তানদরনক েফল 

সদকা দদওয়া ধেীনদর ওপর ওয়াবিি, দযিে খাদ্-িস্, দপািাক-
পবরচ্ছদ ও িাসস্থাে ইত্াবদ। এ কর্ার সপনে ইিে হাযি রহ. 
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একাবধক দলীল দপি কনরনেে63, যর্া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাি িনলে: 

  .«أطِعُموا اجلائع، وَُعُدوا املريض، وفكوا العاين )أي: األسري(»

“দতািরা েুধাতথনক খািার দাও, দরাগীনক দদখনত যাও এিং িন্দীনক 
িুক্ত কর”।

64 

১০. কারও ওপর যাকাত ফরয, দস যবদ যাকাত ো বদনয় িারা যায়, 

বিরাস িণ্টে করার পূনিথ তার যাকাত দদওয়া িরুবর, ঋনণর িনতা 

ওবসয়নতর আনগ যাকাত আদায় করনি। 

১১. বেবদথষ্ট সিয় দর্নক যাকাত বিলম্ব করার বিধাে: যাকাত ওয়াবিি 

হওয়ার সানর্-সানর্ই যাকাত আদায় করার বেয়ি, তনি দকানো ওির-

অপারগতা অর্িা েবতর আিঙ্কা হনল বিলম্ব করা তিধ। ওিনরর 

উদাহরণ, দযিে সম্পদ কানে দেই তাই যাকাত বদনত পানরবে। েবতর 

উদাহরণ, দযিে ফকীরনদর দিতর অনেক দচার আনে, যবদ তারা দের 

পায় বতবে যাকাত বদনিে, তারা দিনে যানি বতবে বিত্তিালী, তাই দয 

দকানো িুহূনতথ তার ওপর তারা ঝাাঁবপনয় পিনত পানর। 

আনরকবে বিষয়: দকােও উপকানরর স্বানর্থ যাকাত দদবরনত দদওয়া তিধ, 
যবদ েবতর আিঙ্কা ো র্ানক। িাইখ ইিে উসাইিীে রহ. িনলনেে: 

                                                           
63 দদখুে: িুহাল্লা: (৬/২২৪)। 
64 সহীহ িুখারী, হাদীস েং ৫৩৭৩। 
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“উপকানরর স্বানর্থ বিলনম্ব যাকাত দদওয়া তিধ, তনি িূল সম্পদ দর্নক 

পৃর্ক স্থানে িা দকার্াও বলনখ রাখা িরুবর। দযিে, ‘এই যাকাত 

ওয়াবিি হনয়নে রিযানে গরীিনদর স্বানর্থ িীতকানলর অনপো করবে’ 
এরূপ বলনখ রাখা। অর্থাৎ তার যাকাত হনচ্ছ িীত বেিারনণর দপািাক, যা 

িীতকানল িণ্টে করাই দেয়। এরপর যবদ যাকাত ো বদনয় িারা যায় 
ওয়াবরিনদর বিষয়বে িাো র্াকনি”।

65 

১২. সম্পদ বেসাি পবরিাণ হনল িের পূণথ হওয়ার আনগই যাকাত 

দদওয়া তিধ, বিনিষিানি যবদ তানত গরীিনদর উপকার হয়। দযিে, 

িাো দগল যাকানতর িবেক হকদার অর্থাৎ আে প্রকার দর্নক দকউ 

হঠাৎ সিস্ার সমু্মখীে িা অনর্থর িুখানপেী, তানক সিয় হওয়ার আনগ 

যাকাত দদওয়া তিধ। আর যবদ যাকাত দােকারী বেসাি পবরিাণ 

সম্পনদর িাবলক ো হয়, তনি এই আিায় যাকাত বদল দয, িবিষ্নত 

বেসাি পবরিাণ সম্পনদর িাবলক হনি, তার এই দাে সাধারণ সদকা 

হনি, যাকাত হনি ো। 

উনল্লখ্, আিরা িনে কবর, দকউ আনেে বযবে বেবদথষ্ট পবরিাণ সম্পনদর 

িাবলক, যার িূল্ ৬০ হািার োকা, অতঃপর দস পাাঁচ িের যাকাত 

দর্নক বিরত র্াকল। তনি এই পাাঁচ িের তার সম্পদ যাকানতর বেসাি 

দর্নক কনিবে। এিতািস্থায় বিশুি িনত দস এক িেনরর যাকানতর 

পবরিাণনক পাাঁচ বদনয় গুণ বদনয় পাাঁচ িেনরর যাকাত একসানর্ পবরনিাধ 

                                                           
65 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/১৮৯)। 
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করনি, দযিে এক িেনরর যাকাত ৬০,০০০*২.৫%= ১৫০০ োকা, পাাঁচ 
িেনরর যাকাত হনি ১৫০০*৫= ৭৫০০ োকা। একসনে এই যাকাত 

দদওয়ার সাির্থ্ ো র্াকনল ধীনর ধীনর বদনি। 

১৩. আয়ানত উবল্লবখত আেবে খানতই যাকাত দদওয়া উত্তি, তনি দকউ 

যবদ এক খানত যাকাত দদয় তানতও সিস্া দেই। অবধকাংি আবলি 

িনলনেে এ কর্া, এবেই সিথানপো বিশুি। 

১৪. যাকাত বেনি িণ্টে করা িা িণ্টে করার দাবয়ত্ব অপরনক দদওয়া 

উিয়ই তিধ, তনি ইিাদনতর সাওয়াি হাবসল করার িে্ বেনির যাকাত 

বেনি িণ্টে করাই উত্তি, দযে সবঠক স্থানে আদায় করার বেবিয়তা 

হাবসল হয়। বিনিষিানি তার পনে যাকাত আদায়কারী প্রবতবেবধ 

সম্পনকথ যবদ সি্ক ধারণা ো র্ানক। অেুরূপ একই হুকুি রানখ যবদ 
ি্াংক কতৃথপনের বেকে কুরিাবে করার িনতথ োকা িিা দদওয়া হয়। 

এসি দেনত্র বেনির কুরিাবে বেনি দদওয়াই উত্তি, তনিই দাবয়ত্ব দর্নক 

অি্াহবতর বেিয়তা হাবসল হয়। 

১৫. যাকাত দির করার সিয় অিনর বেয়ত করা ওয়াবিি: 

বেনির সম্পদ দর্নক যাকাত দির করার বেয়ত করনি, দস বেনি দির 

করুক িা তার উবকল দির করুক। যবদ তার যাকাত এিে দকউ দির 

কনর, যানক দস প্রবতবেবধ কনর বে, তনি যাকাত দির করার পর তার 

কিথনক তিধতা দদয়, এই অিস্থায় যাকাত আদায় হনি, ো পুেরায় 

আদায় করনি? 
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এনত আবলিনদর দু’বে িত রনয়নে: বিশুি িনত যাকাত আদায় হনি, 
তনি আদায় ো হওয়ার িনতর িনধ্ সতকথতা দিবি।

66 

১৬. আবলিনদর বিশুি িনত দদনির িাইনরর গরীিনদর িে্ যাকাত 

দপ্ররণ করা তিধ, বিনিষিানি যবদ তার ধারণা হয় তার বেনির দদনির 

গরীি অনপো িাইনরর গরীিরা যাকাত িারা দিবি উপকৃত হনি। দযিে, 

তারা দিবি গরীি অর্িা তার আত্মীয়নদর দর্নক দিবি গরীি অর্িা 
তানদর যাকাত বদনল দেবক দিবি হনি, দযিে তারা ইলি হাবসল করনি। 

যবদ অপর দদনি যাকাত দপ্ররণ করায় বিনিষ ফায়দা ো র্ানক কানের 

দলাকনদর দদওয়াই উত্তি। কারণ, তানদর হকনক প্রাধাে্ দদওয়ার দাবি 
পূরণ হয়। বিতীয়ত যাকাত অে্ িায়গায় দপ্ররণ করা অনপো বেনির 

দদনি দদওয়া অবত সহি ও বেরাপদ, অবধকন্তু তার যাকানতর সানর্ 

প্রবতনিিী গরীিনদর অির সমৃ্পক্ত, বিনিষিানি যবদ যাকাত প্রকাি্ 

হয়, অতএি, তারা যাকাত দপনল তানদর িহব্বত িৃবি পানি ও তানদর 

অির আকৃষ্ট হনি। 

উনল্লখ্ দয, যাকাত স্থাোির করার খরচ যাকাত দর্নক দদওয়া যানি ো, 

িরং যাকাত দােকারী বেনির পে দর্নক িহে করনি।67 

১৭. সরকারনক প্রনদয় বফ িা কর, দযিে ে্াক্স, বিদু্ৎ বিল, পাবের বিল 

িা অে্াে্ বিল, দযিানিই দপি করা দহাক, ফরয যাকাত দর্নক গণ্ 

                                                           
66 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/২০৫)। 
67 আি-িারহুল িুিবত‘: (৬/২১৩)। 
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করা যানি ো, িরং এ িাতীয় বিল দদওয়ার পর দয সম্পদ িাবক 

র্াকনি তার যাকাত দদওয়া ওয়াবিি। এসি বিল তিধ িা অবিধ 

দযিানি গ্রহণ করা দহাক তার প্রিাি যাকানত পিনি ো। 

১৮. প্রনয়ািে হনল িুসবলি িাসকগণ গরীিনদর িে্ ঋণ বেনিে, 

অতঃপর যখে যাকাত উসুল কনর দসই ঋণ পবরনিাধ করনিে। তানদর 

িে্ এরূপ করা তিধ। 

১৯. যানদর ওপর কাফফারা ওয়াবিি, তানদরনক যাকাত দদওয়া িানয়য, 

যবদ তারা যাকানতর হকদার হয়। অেুরূপ যার ওপর হত্ার বদয়াত 

ওয়াবিি, যবদ হত্াকারী বচবিত ো হয়, তানকও যাকাত দদওয়া তিধ। 
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বিো ও বিোর িাে দর্নক বিরত র্াকা প্রসনে 

আিরা পূনিথ আনলাচো কনরবে দয, ফকীর ও বিসকীে যাকানতর 

হকদার, তনি িরী‘আত উিুি কনরনে বিো ও বিোর িাে দর্নক 
পবিত্র র্াকার বিষনয়। সহীহ সেনদ সাি্স্ত হনয়নে, কনয়কিে আেসাবর 

সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানির বেকে যাচ্ঞা করল, 

বতবে তানদরনক বদনলে, তারা আিার চাইনল বতবে আিারও তানদর 

বদনলে, যখে সিনিষ হল, তখে বতবে িলনলে: 

ِخَرُه عنكم، َوَمن يَستعِفف يُِعفُه اهلل، َوَمن » ما يَُكْن عندي ِمن خرٍي فلن أدَّ
ْهُ اهلل، وما أعِطَي أحٌد ِمن َعَطاٍء خرياً وأوَْسَع ِمن يَستغَن يُغِنِه اهلل، َوَمن يتصرب  يَُصربِّ

 .«الصرب

“আিার বেকে দয কল্াণ (সম্পদ) র্াকনি, দসগুনলা আবি দতািানদরনক 

ো বদনয় িিা কনর রাখি ো, তনি দয পাক র্াকনত চায় আল্লাহ তানক 

পাক রানখে, দয অিুখানপেী র্াকনত চায় আল্লাহ তানক অিুখানপেী 

রানখে। দয তধযথ ধারণ কনর আল্লাহ তানক তধযথ ধরার তাওফীক দদে, 

তনি কাউনক তধযথ দর্নক উত্তি ও প্রিস্ত কল্াণ দাে করা হয় বে”।68  

অপর হাদীনস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

ق أِلْن يَغُدو أحُدُكم فيَْحتَِطب ىلع ظهره )يعين ََيِمل احلََطب ىلع ظهره(، فيتصد»
به )يعين يتصدق بهذا املال ىلع نفسه، بأن يكيف حاجاتِه وحاجة َمن يَعول(، 

                                                           
68 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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ويستغيِن عن انلاس خرٌي ِل ِمن أن يسأل رجالً أعطاهُ أو َمنََعُه، ذلك بأنَّ ايلَد الُعليا 
  .«أفضل ِمن ايلَِد الُسفىَل، وابدأ بَمن َتُعول

“দতািানদর দকউ দিানর দির হনি ও বেনির বপনঠ লাকবি িহে করনি, 

অতঃপর তার উপািথে দর্নক সদকা করনি, (অর্থাৎ বেনির প্রনয়ািে ও 

পবরিানরর প্রনয়ািে পুরণ করনি, যা সদকার অিিুথক্ত) এিং িােুষ 

দর্নক অিুখানপেী হনি, এবে তার িে্ যাচ্ঞা করা অনপো অনেক 

িানলা, তানক দদওয়া দহাক িা ো দহাক। কারণ, উপনরর হাত বেনচর 

হাত দর্নক উত্তি এিং তুবি যার দাবয়ত্বিীল তানক দাে করার িাধ্নি 

সদকা প্রদাে আরম্ভ কর”।69  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি আরও িনলে: 

 ليس الِغََن عن كرثةِ الَعَرض )والَعَرض هو متاع ادلنيا وُحَطاُمها(، إنما الِغََن: ِغََن »
      .«انلفس

“অবধক সম্পদ হনলই ধেী হয় ো, আসল ধোঢ্্তা হনচ্ছ েফনসর 
ধোঢ্্তা”।

70 

বিো করা হারাি:  িােুনষর বেকে বিো ও যাচ্ঞা করানক িরী‘আত 

কনঠারিানি বেনষধ কনরনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি 

িনলে: 

                                                           
69 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
70 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
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القيامة وليس يف وجهه ُمزَعة حلم )يعين ما يَزال الرجل يسأل انلاس حىت يأيت يوم »
  «قطعة حلم(

“ি্বক্ত িােুনষর বেকে চাইনত র্ানক, চাইনত র্ানক, অিনিনষ 

বকয়ািনতর বদে উঠনি দয, তার দচহারায় দগািনতর েুকনরা র্াকনি 

ো”।71 বকয়ািনতর বদে দচহারায় দগািনতর েুকনরা র্াকনি ো প্রসনে 

কুরতুিী রহ. িনলে: এনত দু’বে িত রনয়নে: 

এক. যার দপিা ও অি্াস িােুনষর বেকে অবিধ যাচ্ঞা করা, দস যখে 

বকয়ািনতর বদে উঠনি তার দচহারার দগািত দকনে দেওয়া হনি, ফনল 

তার দচহারা দগািতহীে কুৎবসত র্াকনি। 

দুই. বকয়ািনতর বদে দস যখে উঠনি আল্লাহর বেকে তার িযথাদা ও 
সম্মাে র্াকনি ো।72 

অতএি, অপারগ ো হনল কারও িে্ িােুনষর বেকে চাওয়া তিধ েয়। 

ইিাি আহিদনক বিনজ্ঞস করা হনয়বেল: িােুষ যবদ বিো করনত িা 

যাচ্ঞা করনত িাধ্ হয় তনি কী করনি? বতবে িলনলে: চাইনত িাধ্ 

হনল চাওয়া তিধ। তানক পুেরায় বিনজ্ঞস করা হল: দস যবদ ো দচনয় 

পবিত্রতা অিলম্বে কনর। বতবে িলনলে: এবে তার িে্ উত্তি, আল্লাহ 

তার বরযক বেনয় আসনিে। অতঃপর বতবে িনলে: আিার িনে হনয় ো 

দকউ ো দখনয় িারা যানি, আল্লাহ অিি্ই তার বরবযক বেনয় আসনিে। 
                                                           

71 সহীহ িুখারী ও সহীহ িুসবলি। 
72 কািহুল বহরস(১৯.পৃ) :বলল কুরতুবি , 
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অতএি, অপারগতার সংজ্ঞা বক, কখে চাওয়া তিধ, িােুষ কখে প্রশ্ন 

করনত িাধ্ হয় এসি প্রনশ্নর উত্তনর আহনল ইলিগণ ইখবতলাফ 

কনরনেে, তার সারকর্া হনচ্ছ: 

১. কারও বেকে যবদ তার অিস্থা দিাতানিক এক বদে ও এক রানতর 

খািার র্ানক, যাচ্ঞা কনর দিিানো তার িে্ তিধ েয়। 

২. যাচ্ঞা ো করার অর্থ এই েয় দয, দকউ যবদ চাওয়া োিা সদকা দদয় 

দসবে গ্রহণ করা তিধ েয়, িরং দসবে গ্রহণ করা তিধ, কারণ দস 

িুখানপেী। যবদ দকউ চাইনত িাধ্ হয় তনি তার চাওয়া তিধ, কারণ 

তার প্রনয়ািে র্াকনত পানর, তাোিা এিে কািও র্াকনত পানর অর্থ 

োিা যা সম্ভি েয়, এই অিস্থায় চাওয়া তার িে্ তিধ। 

৩. অিস্থা যাই দহাক, ো চাওয়া উত্তি এনত সনন্দহ দেই, দযিে পূনিথ 

আিরা ইিাি আহিনদর কর্া উনল্লখ কনরবে। সাওিাে রাবদয়াল্লাহু 

‘আেহু দর্নক িবণথত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িনলনেে: 

فقال ثوبان: أنا، فقال  «َمن يَتكفل يل أن ال يسأل انلاس شيئاً، فأتكفل ِل باجلنة؟ »
فاكن ثوبان ريض اهلل عنه »زاَد ابن ماجة:  «ال تسأْل شيئاً »صىل اهلل عليه وسلم:  -

  «)ناونْلِيه(، حىت يْنل فيأخذهيقع َسْوُطُه وهو راكب، فال يقول ألحد: 

“িােুনষর বেকে ো চাওয়ার বিম্মাদাবর আিানক দক বদনি, আবি তার 

িে্ িান্নানতর বিম্মাদার হি? সাওিাে িলনলে: আবি; রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িলনলে: বকেু দচনয়া ো। ইিে িািাহ 

িাবিনয়নেে: সাওিাে রাবদয়াল্লাহু আেহুর অি্াস বেল, বতবে িাহনে 
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র্াকািস্থায় তার চািুক পনি দযত, বকন্তু কাউনক িলনতে ো ‘চািুকবে 
উবঠনয় দাও’। বতবে দেনি বেনিই উবঠনয় বেনতে দসবে।73 

 

  

                                                           
73 সহীহ আিু দাউদ (১৬৩৯)। 
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সংনেপ করার দায়িার বলখনকর 

এই বকতাি িূলত িাইখ ‘আবদল ‘আয্াযী বলবখত  تمام الِمّنة يف فِقه(
 গ্রনন্থর সারসংনেপ, বযবে আরও দলীল ও িতািত الكتاب وصحيح الُسّنة(

িােনত চাে, বতবে িূল বকতাি দদখুে। 

সিাপ্ত  
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এবে িূলত িাইখ ‘আবদল ‘আয্াযী বলবখত (  فِقه يف الِمّنة تمام
الُسّنة وصحيح الكتاب ( গ্রনন্থর সারসংনেপ। দলখক এনত খুি 

সংনেনপ যাকানতর অবধকাংি বিবধ-বিধাে বলবপিি কনরনেে 

ও দকাে দকাে সম্পনদর কী পবরিাে যাকাত বদনত হনি তা 

সবিস্তানর িণথো কনরনেে, যা পাঠ কনর সকল দেবণর 

পাঠকিগথ উপকৃত হনিে ইেিা-আল্লাহ। 
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