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ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাত 

 
যাকাত ইসলাণ্মর অনযতম স্তম্ভ। সালাণ্তর পণ্রই যাকাণ্তর স্থান। ইসলাম ব্যব্সা-ব্ায়নজ্য হালাল কণ্রণ্ে আর 

সুদণ্ক হারাম কণ্রণ্ে। ব্যব্সাণ্ি অয়জ্িত সম্পণ্দর ওপর য়নর্িায়রত হাণ্র যাকাত আদাি করণ্ত হি। য়নণ্ে ককান 

ককান ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্ ও ককান ককান সম্পণ্দ যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্ না এব্াং এর 

পয়রমায কত কস সম্পণ্কি য়ব্স্তায়রত আণ্লাচনা করা হণ্লা।  

যাকাত পয়রয়চয়ত : 

শায়ব্দক অণ্থি যাকাত হণ্লা পয়ব্ত্র হওিা, মযিাদা পাওিা, বৃ্য়ি হওিা, ব্য়র্িত হওিা ও ব্রকতমি হওিা ইতযায়দ। 

পায়রভায়িক অণ্থি: য়নয়দিষ্ট শণ্তির য়ভয়িণ্ত য়নসাব্ পয়রমায সম্পদ কথণ্ক য়নয়দিষ্ট পয়রমায ফরয সম্পদ যাকাণ্তর 

য়নর্িায়রত হকদারণ্ক সাওিাণ্ব্র য়নিতসহ প্রদান করাণ্ক যাকাত ব্ণ্ল।  

ব্যব্সায়িক পযয কী? 

কযসব্ সম্পদ য়ব্ণ্দণ্শ কথণ্ক আমদায়ন ব্া য়ব্ণ্দণ্শ রপ্তায়ন ব্া স্থানীি ব্াজ্াণ্র ব্যব্সার (লাণ্ভর) উণ্েণ্শয ক্রি-য়ব্ক্রি 

করা হি তাণ্ক ব্যব্সায়িক পযয ব্ণ্ল। ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রিকৃত সব্ র্রণ্যর সম্পদই ব্যব্সায়িক সম্পদ হণ্ত 

পাণ্র। কযমন জ্ািগা-জ্য়ম (স্থাব্র সম্পদ), ঘর-ব্ায়ি, খাদযদ্রব্য, কৃয়িপযয, চতুষ্পদ প্রাযী, যন্ত্রপায়ত, গায়ি ইতযায়দ। 

এসব্ সম্পদ একক মায়লকানার্ীন হণ্ত পাণ্র ব্া একায়র্ক মায়লকানাভুক্ত হণ্ত পাণ্র। 

ব্যয়ক্ত ব্যব্হৃত সম্পদ ও ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর মণ্র্য পাথিকয:  

কযসব্ সম্পদ ককাণ্না ব্যয়ক্ত তার ব্যয়ক্তগত সঞ্চি ও ব্যয়ক্তগত ব্যব্হাণ্রর জ্নয প্রস্তুত কণ্র রাণ্খ, ব্যব্সা কণ্র লাণ্ভর 

উণ্েণ্শয ক্রি কণ্র না তা ব্যয়ক্তর ব্যয়ক্তগত ব্যব্হৃত সম্পদ ব্ণ্ল গযয হণ্ব্ এব্াং এণ্ত যাকাত আসণ্ব্ না। এসব্ 

সম্পণ্দর মণ্র্য র্তিব্য হণ্ব্ তার ব্সব্াণ্সর জ্ািগা, ঘর-ব্ায়ি ও ব্যব্সার ব্যব্হৃত মূল য়জ্য়নসপত্র ও যন্ত্রপায়ত। এসব্ 

য়জ্য়নস ব্যব্সায়িক ব্া ফযাক্টয়রর মায়লক তার ব্যব্সার য়জ্য়নসপত্র সাংরক্ষয করার য়নিাণ্ত ক্রি কণ্র থাণ্কন। এগুণ্লা 

উৎপাদণ্নর যন্ত্রপায়ত য়হণ্সণ্ব্ গযয। কযমন, ব্যব্সাি ব্যব্হৃত যন্ত্রপায়ত, ফযাক্টয়রর ভব্ন, কদাকান-পাণ্ের জ্ািগা, গায়ি, 

খাদযদ্রব্য, কযসব্ জ্ািগা ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রি করা হি য়ন, ব্যব্সাি ব্যব্হৃত পাত্র, কগালাঘর, কশা-রুণ্ম ব্যব্হৃত 

কশলফ, কচিার, কেয়ব্ল, ফায়নিচার ইতযায়দ ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ র্তিব্য হণ্ব্ না। এসব্ সম্পদ ব্যব্সাণ্ি ব্যব্হৃত 

য়স্থর মূলসম্পদ, এগুণ্লা যাকাণ্তর সম্পণ্দর মণ্র্য র্রা হণ্ব্ না। তাই এণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্ না।   

অনযয়দণ্ক ব্যব্সায়িক সম্পদ হণ্লা যা ব্যব্সায়িক উণ্েণ্শয য়ব্য়ক্রর জ্নয প্রস্তুত করা হণ্িণ্ে। মূল উণ্েশয য়হণ্সণ্ব্ 

অথব্া প্রচয়লত প্রথা অনুযািী এগুণ্লাণ্ক য়চয়িত করা হণ্ব্। অথিাৎ ব্যব্সািী ব্া ফযাক্টয়রর মায়লক পযযয়ে ক্রি করার 

সমিই ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রি কণ্রণ্েন। কযমন, পযযসামগ্রী, আসব্াব্পত্র, যন্ত্রপায়ত, গায়ি, জ্ািগা-জ্য়ম ইতযায়দ যা 

ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রি করা হণ্িণ্ে। এণ্ত যাকাত ফরয হওিার শতিাব্লী পূযি হণ্ল যাকাত ফরয হণ্ব্।  

ব্যব্সায়িক সম্পণ্দ যাকাত ফরয হওিার দলীল:  



 

 

ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাত 
 2  

অনযানয সম্পণ্দর মায়লণ্কর মণ্তাই ব্যব্সািীর ওপরও যাকাত ফরয হণ্ব্। আল্লাহ তা‘আলা ব্ণ্লণ্েন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نفُِقوا   َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
ٓ  َكَسۡبُتمۡ  َما َطي َِبَِٰت  ِمن أ ا ۡخرَۡجَنا َوِممذ

َ
ِنَ  َلُكم أ ۡرِض   م 

َ
  [  ٧٦٢: ابلقرة] ﴾٢٦٧ ٱۡۡل

“কহ মুয়মনগয, কতামরা ব্যি কর উিম ব্স্তু, কতামরা যা অজ্িন কণ্রে এব্াং আয়ম জ্য়মন কথণ্ক কতামাণ্দর জ্নয যা 

উৎপন্ন কণ্রয়ে তা কথণ্ক”। [সূরা আল-ব্াকারা, আিাত: ২৬৭] এ আিাণ্ত “কতামরা যা অজ্িন কণ্রে” এর ব্যাখযাি 

মুজ্ায়হদ রহ. ব্ণ্লণ্েন, “কতামরা ব্যব্সা-ব্ায়নজ্য কণ্র যা অজ্িন কণ্রে”।1 

আবু্ যার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথণ্ক ব্য়যিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ব্ণ্লণ্েন,  

بيلي » ي
 .«َوِفي الإَبِّ وِف رواية،  َصَدَقتَُها، َوِفي الإَغنَمي َصَدَقتَُها، َوِفي الإُُبِّ َصَدَقتُهُ ِفي اْلإ

“উণ্ে যাকাত ফরয, োগণ্ল যাকাত ফরয, আর গণ্ম যাকাত ফরয। ককাণ্না ককাণ্না ব্যিনাি এণ্সণ্ে, আর 

ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত ফরয”।2 

সামুরা ইব্ন জু্নদুব্ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথণ্ক ব্য়যিত, য়তয়ন ব্ণ্লণ্েন,  

يلإبَيإ » يي ُيَعدُّ ل َن اَّلَّ َدقََة مي َج الصَّ ري
نإ ُُنإ

َ
ُمُرنَا أ

إ
نَّ رَُسوَل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيإهي وََسلََّم ََكَن يَأ

َ
 .«عي أ

“ব্যব্সাণ্ির জ্নয প্রস্তুতকৃত সম্পদ কথণ্ক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম আমাণ্দরণ্ক যাকাত আদাি 

করণ্ত য়নণ্দিশ য়দণ্তন।”3 

ইজ্মা‘: ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত ফরয হওিার ব্যাপাণ্র মুসয়লম উম্মাহর মণ্র্য ইজ্মা সাংঘয়েত হণ্িণ্ে। এ ব্যাপাণ্র 

ককউ য়িমত কপািয কণ্রন য়ন।  

ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত ফরয হওিার শতিাব্য়ল:  

ব্যব্সায়িক পযয হণ্ত হণ্ল দু’য়ে শতি পূযি হণ্ত হণ্ব্:  

প্রথমত: পযযয়েণ্ত ব্যব্সার কাজ্ তথা ক্রি-য়ব্ক্রি সম্পন্ন হওিা। অথিাৎ পযযয়ে নগদ অণ্থি ক্রি করা ব্া প্রয়তদান ব্া 

ক্ষয়তপূরণ্যর মার্যণ্ম ক্রি করা ব্া তাৎক্ষয়যক ঋয ব্া ব্াকী ঋণ্যর য়ব্য়নমণ্ি ক্রি করা, এময়নভাণ্ব্ ককাণ্না ময়হলা 

মাহর ব্া কখালা তালাণ্কর য়ব্য়নমি য়হণ্সণ্ব্ ককাণ্না পযয গ্রহয করণ্ল। য়কন্তু ব্স্তুয়ে উিরায়র্কারসূণ্ত্র ব্া দানসূণ্ত্র ব্া 

ত্রুয়ের কারণ্য কফরত য়দণ্ল ব্া কাণ্রা মায়লকানার্ীন জ্য়মণ্ত চািাব্াদ করণ্ল এণ্ত ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাত ফরয 

হণ্ব্ না।   

                                                           
1 তাফসীণ্র ত্বাব্ারী, ৫/৫৫৮।  

2 মুসতাদরাক হায়কম, হাদীস নাং ১৪৩২; ইমাম হায়কম ব্ণ্লণ্েন, এ হাদীণ্সর উভি সনদই বু্খারী ও মুসয়লণ্মর শণ্তি সহীহ, তারা ককউ 
হাদীসয়ে তাণ্দর সনণ্দ ব্যিনা কণ্রন য়ন। সুনান দারাকুত্বনী, হাদীস নাং ১৯৩২। ককউ ককউ এখাণ্ন ( َِّوِفي الإُُب) ব্ণ্লণ্েন, অথিাৎ গণ্ম 

যাকাত ফরয। আব্ার ককউ এখাণ্ন ( َِّوِفي الإَب) ব্ণ্লণ্েন, এর অথি হণ্ব্ কাপি ব্যব্সািীর সম্পণ্দ যাকাত ফরয, অথিাৎ ব্যব্সায়িক সম্পণ্দ 

যাকাত ফরয। কদখুন, মুসনাণ্দ আহমাদ, হাদীস নাং ২১৫৫৭, তাহকীক, শু‘আইব্ আরনাঊত, পৃষ্ঠা ৩৫/৪৪১; আল-মাজ্মু‘, ইমাম 
নাওিাব্ী, ৬/৪৭।   

3 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ১৫৬২, আলব্ানী রহ. হাদীসয়েণ্ক দ‘ঈফ ব্ণ্লণ্েন; আল-মু‘জ্াম আল-কাব্ীর, তাব্রানী, ৭/২৫৩, হাদীস নাং 
৭০২৯; আস-সুনান আস-সাগীর, ব্াইহাকী, ২/৫৭, হাদীস নাং ১২০৬; আদ-দুররুল মানসূর, ১/৩৪১।  
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য়িতীিত: ব্যব্সার য়নিত তথা লাণ্ভর য়নিত থাকণ্ত হণ্ব্; যয়দও ককাণ্না ককাণ্না অব্স্থাি লাভ নাও হণ্ত পাণ্র।  

অতএব্, ককউ যয়দ ব্সব্াণ্সর জ্নয একয়ে ব্ায়ি ক্রি কণ্র, অতঃপর কস ক্রি মূণ্লযর কচণ্ি কব্য়শ লাণ্ভ কসয়ে য়ব্ক্রি 

কণ্র য়দণ্লা। এমতাব্স্থাি ব্ায়িয়ে ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ গযয হণ্ব্ না। ককননা কক্রতা ব্ায়িয়ে ব্যব্সা এব্াং লাণ্ভর 

উণ্েণ্শয শুরুণ্ত ক্রি কণ্রন য়ন; ব্র াং ব্সব্াণ্সর জ্নয ক্রি কণ্রণ্েন।  

এময়নভাণ্ব্ কাণ্রা কাণ্ে য়নণ্জ্র ব্যব্হাণ্রর জ্নয একয়ে গায়ি থাকণ্ল কসয়ের মূলয কব্ণ্ি যাওিাি য়ব্ক্রি করণ্ল 

এণ্ত লাভব্ান হণ্ল কসয়েও ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ গযয হণ্ব্ না।   

পক্ষান্তণ্র, গায়ি ব্যব্সািী ব্যব্সার জ্নয গায়ি ক্রি করল, অতঃপর য়ব্ক্রণ্ির উণ্েণ্শয ক্রিকৃত গায়ির একয়ে গায়ি 

কস য়নণ্জ্ ব্যব্হার করণ্ল উক্ত গায়িয়ে তার ব্যব্সায়িক পযয কথণ্ক আলাদা হণ্ব্ না; ব্রাং কসয়েও ব্যব্সায়িক পযয 

য়হণ্সণ্ব্ গযয হণ্ব্ এব্াং এণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্।  

আব্ার ককউ ব্যব্সার উণ্েণ্শয মাল ক্রি করণ্ল এণ্ত লাভ না হণ্ল ব্া কলাকসান হণ্লও উক্ত সম্পদ ব্যব্সার সম্পদ 

ব্ণ্লই গযয হণ্ব্ এব্াং এণ্ত ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর যাকাণ্তর য়ব্র্ান প্রণ্যাজ্য হণ্ব্।  

তণ্ব্ ককউ শুরুণ্ত ব্যব্সার উণ্েণ্শয য়কেু ক্রি করণ্ল য়ব্য়ক্র করার পূণ্ব্ি য়নিাত পয়রব্তিন করণ্ল তার য়নিাত র্তিব্য 

হণ্ব্। ককননা কস ব্যব্সায়িক মাণ্লর কথণ্ক ব্যয়ক্তগত মাণ্লর য়নিত কণ্রণ্ে। সুতরাাং তার য়নিত অনুসাণ্র যাকাত 

ফরয হণ্ব্। কতময়নভাণ্ব্ ককউ ব্যয়ক্তগত ব্যব্হাণ্রর জ্নয য়কেু ক্রি কণ্র পণ্র কসয়ে ব্যব্সার জ্নয য়ব্ক্রণ্ির য়নিত 

করণ্ল কসয়ে ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ গযয হণ্ব্।  

এময়নভাণ্ব্ য়নণ্োক্ত কলনণ্দনগুণ্লাও ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ র্তিব্য হণ্ি থাণ্ক:  

ক- লাণ্ভর উণ্েণ্শয কব্চাণ্কনারকৃত সব্ র্রণ্যর পযয। এণ্ত ব্যয়ক্তগত ব্যব্সায়িক প্রকল্প ব্া অাংশীদায়র প্রকল্প, 

একক ককাম্পায়ন ব্া ব্া সময়ষ্টগত ককাম্পায়ন ইতযায়দ অন্তভুিক্ত হণ্ব্।  

খ- দু’পক্ষ ব্যব্সািীর মণ্র্য মর্যস্থতাকারীগণ্যর কলনণ্দন। কযমন, দালাল, আমদায়নকারক ও ব্ািার ইতযায়দ। 

গ- মায়ন একণ্চঞ্জ, য়ব্য়ভন্ন র্রণ্যর য়ব্য়নণ্িাগকারীর কলনণ্দন।   

তৃতীিত: 

উপণ্রাক্ত শতিসমূণ্হর সাণ্থ কসানা-রুপার যাকাত ফরয হওিার কযসব্ শতিাব্লী রণ্িণ্ে কসসব্ শতিাব্লী ব্যব্সায়িক 

সম্পণ্দর মণ্র্য পাওিা কযণ্ত হণ্ব্। আর তা হণ্লা: য়নসাব্ পূযি হণ্ত হণ্ব্। ৮৫ গ্রাম কসানার মূণ্লযর সমান হণ্ত 

হণ্ব্, কস সম্পণ্দ ব্ের অয়তক্রান্ত হণ্ত হণ্ব্, য়নণ্জ্র ও পয়রব্াণ্রর প্রণ্িাজ্ণ্নর অয়তয়রক্ত হণ্ত হণ্ব্ এব্াং ঋযমুক্ত 

হণ্ত হণ্ব্।  
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ব্যব্সায়িক সম্পদ ঋযমুক্ত হওিার য়নিম:  

ব্যব্সািীর ঋণ্যর অথি যয়দ অণ্নযর কাণ্ে থাণ্ক এব্াং কস যখন ইচ্ছা তা আদাি করণ্ত সক্ষম হি তণ্ব্ উক্ত সম্পদ 

তার নগদ অথি ব্া ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর সাণ্থ য়ময়লণ্ি যাকাত আদাি করণ্ব্; যয়দ তাণ্ত একব্ের পূযি হি।  

আব্ার যয়দ ব্যব্সািীর কাণ্ে ঋণ্যর অথি ব্যতীত অনয সম্পদ না থাণ্ক এব্াং ঋণ্যর সম্পদ য়নসাব্ পয়রমায হি এব্াং 

উক্ত অথি কয ককাণ্না সমি আদাি করণ্ত সক্ষম হি তণ্ব্ তা কথণ্কও যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্। 

অনযয়দণ্ক যাকাতদাতার ঋণ্যর অথি যয়দ য়নঃস্ব-দয়রদ্র ব্া ঋয অস্বীকারকারীর কাণ্ে থাণ্ক, সহণ্জ্ উক্ত অথি আদাি 

করণ্ত সক্ষম না হি তণ্ব্ যখন উক্ত অথি আদাি করণ্ত সক্ষম হণ্ব্ তখন শুরু্ কস ব্েণ্রর যাকাত আদাি করণ্ব্। 

য়ব্গত ব্েণ্রর যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্ না। যয়দও অণ্নক ব্ের অয়তব্ায়হত হি।  

অনযয়দণ্ক ব্যব্সািীর যয়দ এমন ঋয থাণ্ক যা তার ব্যব্সার সাণ্থ সমৃ্পক্ততা কনই কযমন, কস যয়দ য়কয়স্তণ্ত স্থাব্র 

সম্পয়ি, ব্ায়ি, কারখানা, জ্য়ম ইতযায়দ ক্রি করল, -যা ব্তিমাণ্ন প্রািই কদখা যাি- এ র্রণ্যর ঋযণ্ক য়ব্য়নণ্িাগ ঋয 

ব্ণ্ল। ককাণ্না ককাণ্না কক্ষণ্ত্র এ র্রণ্যর ঋণ্যর য়কয়স্ত অণ্নক ব্ের চলণ্ত থাণ্ক। আব্ার কদখা যাি, এ জ্াতীি 

ঋণ্যর পয়রমায ব্যব্সািীর ব্যব্সার সব্ সম্পণ্দর কচণ্িও কব্য়শ। এ জ্াতীি ঋয থাকণ্ল কী তাণ্ক যাকাত য়দণ্ত 

হণ্ব্? এ ঋণ্যর সাণ্থ কী তার ব্যব্সার সম্পকি আণ্ে? কস ব্যাপাণ্র আণ্লমগয ‘প্রথম যাকাত সণ্ম্মলন ১৯৮৪’ 

কমাতাণ্ব্ক (১৪০৪ য়হজ্রী) এ একমত হণ্িণ্েন কয, ‘যয়দ ঋণ্যর য়কয়স্ত তাৎক্ষয়যক আদাি করণ্ত হণ্ব্ না এমন হি 

তণ্ব্ এ জ্াতীি ঋয যাকাত ফরয হওিাণ্ত ব্ার্াগ্রস্ত কণ্র না।’4      

ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাণ্তর পয়রমায:  

ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর যাকাণ্তর পয়রমায কসানা-রুপার যাকাণ্তর পয়রমাণ্যর মণ্তাই। কাণ্রা কাণ্ে কসানা ব্া রুপার 

য়নসাণ্ব্র পয়রমায ব্যব্সায়িক সম্পদ থাকণ্ল এব্াং তা একব্ের অয়তব্ায়হত হণ্ল ব্ের কশণ্ি তাণ্ত ২.৫% য়হণ্সণ্ব্ 

যাকাত ফরয হণ্ব্। ব্যব্সািী কসানা ব্া রুপা কয ককাণ্না একয়ের য়হণ্সব্ কণ্র যাকাণ্তর পয়রমায য়নর্িারয করণ্ত 

পারণ্ব্।5 

ব্যব্সািী কীভাণ্ব্ ব্যব্সায়িক পযয কথণ্ক যাকাত য়নর্িারয করণ্ব্? 

ব্যব্সািী কতৃিক য়নর্িায়রত যাকাণ্তর ব্ের পূযি হণ্ল পূণ্ব্িাক্ত য়নিমানুসাণ্র কযগুণ্লা ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ র্তিব্য 

কসগুণ্লার মূলয য়নর্িারয করণ্ব্। অতঃপর এ অথি তার নগদ অণ্থির সাণ্থ একয়ত্রত করণ্ব্ –উক্ত নগদ অথি ব্যব্সাণ্ি 

য়ব্য়নণ্িাগ করুক ব্া না করুক-। এ অণ্থির সাণ্থ ঋণ্যর কয অথি সহণ্জ্ পাওিার সম্ভাব্না রণ্িণ্ে (পূণ্ব্িাক্ত 

য়নিমানুযািী) কস অথি কযাগ করণ্ব্। অতঃপর, ব্যব্সািীর ওপর এক ব্া একায়র্ক ব্যয়ক্তর ঋয থাকণ্ল কস অথি 

য়ব্ণ্িাগ (ব্াদ) করণ্ব্। অতঃপর অব্য়শষ্ট অথি য়নসাব্ পয়রমায ও ব্ের অয়তব্ায়হত হণ্ল ২.৫% হাণ্র যাকাত আদাি 

করণ্ব্।  

                                                           

4  য়ব্স্তায়রত কদখুন, মাউসু‘আতুল কাদাইিাল য়ফকয়হিযাহ আল-মু‘আসারাহ ওিাল ইকয়তসায়দল ইসলামী, ড. আলী সালুস, পৃষ্ঠা ৫২৪।  
5  ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর যাকাত সম্পণ্কি য়ব্স্তায়রত কদখুন, সায়লহ ইব্ন আবু্দল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আণ্ল শাইখ এর 
ওণ্িব্ সাইে (http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=393) ও ড. ইউসুফ কারদাভীর ব্যব্সািী কীভাণ্ব্ তার 
ব্যব্সায়িক পযযর যাকাত য়দণ্ব্?   
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ইমাম আবু্ উব্াইদ রহ. মাইমূন ইব্ন য়মহরান রহ. কথণ্ক ব্যিনা কণ্রন, য়তয়ন ব্ণ্লণ্েন, 

« 
َ
ٍد أ نإ َنقإ نإَدَك مي ََكةُ فَانإُظرإ َما ََكَن عي َرحإ إيَذا َحلَّتإ َعلَيإَك الزَّ بإُه، ُثمَّ اطإ سي نإ َديإٍن ِفي َمََلَءةٍ فَاحإ ، َوَما ََكَن مي دي يَمَة انلَّقإ ُه قي مإ ، َفَقوِّ يلإبَيإعي وإ َعرإٍض ل

 َ ، ُثمَّ زَكِّ َما بَقي يإني َن ادلَّ نإُه َما ََكَن َعلَيإَك مي  «.مي

‘যখন কতামার ওপর যাকাত ফরয হণ্ব্ তখন কতামার কাণ্ে কয নগদ ও ব্যব্সািী পযয আণ্ে কসগুণ্লা কদণ্খা। 

পযযণ্ক নগদ অণ্থির মূণ্লয মূলয য়নর্িারয কণ্রা। এর সাণ্থ আদাি করণ্ত সামথিয কযাগয ঋণ্যর অথি একয়ত্রত কণ্রা। 

অতঃপর কতামার উপর ঋয থাকণ্ল তা য়ব্ণ্িাগ কণ্রা। অতঃপর অব্য়শষ্ট সম্পণ্দ যাকাত আদাি কণ্রা।’6    

ব্যব্সািীর ফরয যাকাণ্তর সহজ্ সূত্র:  

যাকাত = (ব্যব্সায়িক পণ্যযর ব্াজ্ার মূলযমান + নগদ অথি + আদািণ্যাগয ঋয - ব্যব্সািীর উপর অণ্নযর ঋয) × 

যাকাণ্তর পয়রমায ২.৫%।7  

কযমন, কাণ্রা কাণ্ে ব্যব্সায়িক পযয কাপি রণ্িণ্ে যার ব্াজ্ারদর ৫০০০০০ োকা + নগদ অথি ৫০০০০০ + 

আদািণ্যাগয ঋয ২০০০০০, কমাে= ১২০০০০০ োকা - ব্যব্সািীর ওপর অণ্নযর ঋয ৪০০০০০ োকা = ৮০০০০০ 

োকা  × যাকাণ্তর পয়রমায ২.৫%  হাণ্র = ২০০০০ োকা ব্াৎসয়রক যাকাত।      

ব্যব্সািী তার পণ্যযর ককান সমণ্ির মূলয য়নর্িারয করণ্ব্ন?  

ব্যব্সািী তার ব্যব্সার পণ্যযর ব্তিমান ব্াজ্ারদর য়নর্িারয করণ্ব্ন। এণ্ত ব্তিমান ব্াজ্ারদর তার ক্রিমূণ্লযর কব্য়শ 

কহাক ব্া কম কহাক কসো র্তিব্য হণ্ব্ না। ব্তিমান ব্াজ্ারদর ব্লণ্ত যাকাত ফরয হওিার সমি উক্ত পযযয়ের 

ব্াজ্াণ্র য়ব্ক্রিমূলয যণ্তা োকা কসয়ে য়নর্িারয করা। য়কন্তু ব্াজ্াণ্রর য়ব্ক্রিমূলয যয়দ পযযয়ের খরণ্চর (ক্রিমূণ্লযর ও 

পয়রব্হয খরণ্চর) কচণ্ি কম হি তখন যাকাত প্রদানকারীণ্ক কলাকসান কথণ্ক মুক্ত করণ্ত তার পযযয়ের পাইকারী 

মূলয য়নর্িারয করা হণ্ব্; যয়দও উক্ত ব্যব্সািী তার পযযয়ে পাইকারী মূণ্লয য়ব্ক্রি করুক ব্া না করুক। এ মতয়ে 

মক্কার “মাজ্মা‘উল য়ফকহ” গ্রহয কণ্রণ্েন। কযমন, কস পযযয়ে ১০০ োকার য়ব্য়নমণ্ি ক্রি করল; য়কন্তু কসয়ে কণ্ম 

ব্তিমাণ্ন ব্াজ্াণ্র খুচরা মূলয ৭০ োকা হণ্িণ্ে, এব্াং পাইকারী মূলয ৬৫ োকা, তখন কস উক্ত পাইকারী মূলয ৬৫ 

োকা র্ণ্রই যাকাণ্তর য়হণ্সব্ করণ্ব্। পযযয়ে নষ্ট হণ্ি কগণ্ল তার যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্ না।  

সরাসয়র পযযদ্রব্য কথণ্ক নায়ক তার মূলযমান কথণ্ক যাকাত প্রদান করা হণ্ব্? 

ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাণ্তর মূল হণ্লা পযযয়ের ব্াজ্ারদর য়নর্িারয কণ্র তা কথণ্ক যাকাত আদাি করা, ইণ্তাপূণ্ব্ি 

কযভাণ্ব্ আণ্লাচনা করা হণ্িণ্ে। অতএব্, সরাসয়র পযযদ্রব্য কথণ্ক যাকাত না কদওিাই উিম। ককননা উমার ইব্ন 

খািাব্ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথণ্ক ব্য়যিত, য়তয়ন য়হমাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুণ্ক ব্ণ্লণ্েন,  

َاُس » يَك  ،يَا ِحي دِّ َزاَكَة َمال
َ
نإ َمالٍ  ،أ َ مي دإمَ  ،َفُقلإُت: َما ِلي

ُ َعاَب َواألإ ي
بييُع اْلإ

َ
َما أ دِّ َزاَكَتَها ،إينَّ

َ
َها ُثمَّ أ قيمإ

َ
 «.َفَقاَل: أ

                                                           
6 য়কতাবু্ল আমওিাল, আবু্ ‘উব্াইদ আল-কায়সম ইব্ন সাল্লাম, পৃষ্ঠা ৫২১, আসার নাং ১১৮৪;  আল-য়ফকহুল ইসলামী ওিা আয়দল্লাতুহু, ড. 
ওিাহব্া যুহাইলী, ১০/৫৭১।  

7 আল-য়ফকহুল ইসলামী ওিা আয়দল্লাতুহু, ড. ওিাহব্া যুহাইলী, ১০/৫৭১।   
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“উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু য়হমাস রহ. কক ব্লণ্লন, কহ য়হমাস, তুয়ম কতামার সম্পণ্দর যাকাত আদাি কণ্রা। তখন 

য়হমাস রহ. ব্লণ্লন, আমার কতা (ণ্তমন ককাণ্না) সম্পদ কনই। আয়ম তূয (তীর রাখার থণ্ল) ও চামিা য়ব্য়ক্র কয়র। 

উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু ব্লণ্লন, তুয়ম এর মূলয য়নর্িারয কণ্র এর যাকাত দাও।”8 

তাোিা পণ্যযর মূলয িারা যাকাত আদাি করণ্ল গরীণ্ব্র জ্নয কব্য়শ উপকার হণ্ব্। ককননা কস এর িারা তার 

য়ব্য়ভন্ন প্রণ্িাজ্ন কমোণ্ত পারণ্ব্।  

তণ্ব্ সরাসয়র পযযদ্রব্য িারাও যাকাত আদাি করা জ্াণ্িয। ককননা এণ্ত যাকাত প্রদানকারীর জ্নয অণ্নক সমি 

কষ্ট সহজ্ হি এব্াং ব্যব্সািীর কাণ্ে নগদ অথি নাও থাকণ্ত পাণ্র। তাোিা সরাসয়র পযযদ্রব্য িারাও যাকাত 

গ্রহযকারী উপকৃত হণ্ত পাণ্র। 

ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর মণ্তা জ্মাকৃত আণ্রা য়কেু সম্পণ্দর যাকাণ্তর য়ব্র্ান: 

ইসলাম নানা র্রণ্যর য়জ্য়নণ্সর উপর যাকাত ফরয কণ্রণ্ে। মানুি লাণ্ভর উণ্েণ্শয শুরু্ ব্যব্সাই কণ্র না, য়ব্য়ভন্ন 

উপাণ্ি অথি জ্মা কণ্র থাণ্ক। এর মণ্র্য প্রাইজ্ ব্ন্ড, অব্সর ভাতা, কপনশন, কশিার ও স্বত্বায়র্কার ইতযায়দ। য়নণ্ে 

এসব্ মাণ্লর যাকাণ্তর য়ব্র্ান ব্যিনা করা হণ্লা।  

প্রাইজ্ ব্ণ্ন্ডর যাকাত : 

ব্ন্ড হণ্লা এমন একয়ে সনদ যা ইসুযকারী এর ব্াহকণ্ক গাণ্ি কলখা মূলয প্রদান করণ্ত ব্ার্য থাণ্ক যখন কস তার 

হকদার হি। সাণ্থ সাণ্থ ব্ণ্ন্ডর মূণ্লযর সাণ্থ চুয়ক্ত কমাতাণ্ব্ক অয়তয়রক্ত লাভও প্রদান করা হি। এয়ে পয়রষ্কার সুদ 

ও হারাম। কস য়হণ্সণ্ব্ সার্ারযভাণ্ব্ কলনণ্দনকৃত ব্ন্ড অবব্র্; ককননা তা এমন একয়ে র্ার, যার সাণ্থ সরাসয়র 

লাভযুক্ত রণ্িণ্ে। যারা এ র্রণ্নর কলনণ্দণ্নর সাণ্থ যুক্ত রণ্িণ্ে তাণ্দর উয়চত আল্লাহর কাণ্ে তাওব্া করা। ব্ণ্ন্ডর 

যাকাণ্তর হুকুম ঋণ্যর যাকাণ্তর মণ্তাই। য়নসাব্ পয়রমায হণ্ল এণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্। অথব্া ব্ন্ডর্ারী ব্যয়ক্তর 

অনযানয সম্পদ, কযমন োকা-পিসা, ব্যব্সায়িক পযয ইতযায়দ একসাণ্থ য়মণ্ল যয়দ য়নসাব্ পয়রমায হি এব্াং একব্ের 

অয়তব্ায়হত হি, তাহণ্ল তাণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্ এব্াং ২.৫% হাণ্র যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। আর যয়দ ব্ন্ড এমন হি যা 

সুয়নয়দিষ্ট সমণ্ির পূণ্ব্ি ভাঙ্গাণ্না যাণ্ব্ না, এমতাব্স্থািও যাকাত রয়হত হণ্ব্ না, ব্রাং যখন ভাঙ্গাণ্না যাণ্ব্ তখন য়ব্গত 

সব্ ব্েণ্রর যাকাত প্রদান আব্শযক হণ্ব্।  

  

                                                           
8  আল-আমওিাল, ইব্ন যানজু্ওিাই, ৩/৯৪১, হাদীস নাং ১৬৮৭; মুসান্নাফ ইব্ন আবু্দর রাজ্জাক, হাদীস নাং ৭০৯৯; মুসান্নাফ ইব্ন আবু্ 
শাইব্া, হাদীস নাং ১০৪৫৬; সুনান আল-কুব্রা য়লল ব্াইহাকী, ৪/২৪৮, হাদীস নাং ৭৬০৩।   
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চাকয়র কশণ্ি প্রাপয ভাতাসমূহ:  

কব্তন ভাতা: চাকয়রর পূযি কমিাদ কশণ্ি চাকয়রজ্ীব্ীণ্ক প্রদি কব্তনয়ভয়িক কলযাযমূলক ভাতা, যা সরকার ব্া 

ককাণ্না প্রয়তষ্ঠান সুয়নয়দিষ্ট শণ্তির ব্তিমাণ্ন- নীয়তমালা অনুযািী- প্রদান কণ্র থাণ্ক।  

অব্সর ভাতা: সুয়নয়দিষ্ট অাংণ্কর োকা, যা ককাণ্না সরকার ব্া প্রয়তষ্ঠান, কসাশযাল ইনসুযণ্রন্স নীয়তমালার আওতার্ীন 

ককাণ্না চাকয়রজ্ীব্ীণ্ক প্রদান কণ্র থাণ্ক।  

কপনশন কব্তন: একজ্ন সরকারী অথব্া কব্সরকায়র প্রয়তষ্ঠাণ্নর ককাণ্না চাকয়রজ্ীব্ী চাকয়রর পূযি কমিাদ কশণ্ি 

নীয়তমালা অনুযািী সুয়নয়দিষ্ট শণ্তির য়ভয়িণ্ত কয কব্তন কপণ্ি থাণ্ক কসোণ্কই কপনশন কব্তন ব্ণ্ল।  

এগুণ্লার হুকুম হণ্লা, চাকয়রজ্ীব্ী যতয়দন চাকয়ররত থাকণ্ব্ তাণ্ক ককাণ্না যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্ না। ককননা এ 

প্রকৃয়তর অণ্থি ব্যয়ক্তর পূযি মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত নি। আর অথি-সম্পদ ব্যয়ক্তর পূযিাঙ্গ মায়লকানার্ীন থাকা যাকাত 

ফরয হওিার জ্নয শতি। পূযি মায়লকানা না থাকার দয়লল, চাকয়ররত ব্যয়ক্ত ইচ্ছা করণ্লই তা ব্যি করণ্ত পাণ্র না; 

ব্রাং চাকয়রর কমিাদ পূযি হওিার আগ পযিন্ত মায়লকানাসুলভ ককাণ্না অয়র্কারই তাণ্ত খাোণ্ত পাণ্র না। উয়ল্লয়খত 

কব্তন-ভাতায়দ সুয়নয়দিষ্টকরয ও চাকয়রজ্ীব্ীণ্ক প্রদাণ্নর ব্যাপাণ্র যখন য়সিান্ত হণ্ব্ এব্াং তাণ্ক একসাণ্থ অথব্া 

য়ব্য়ভন্ন কমিাণ্দ তা কদওিা হণ্ব্ তখন এণ্ত পূযি মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত হণ্ব্ এব্াং কয পয়রমায হস্তগত হণ্ব্, য়নসাব্ 

পূরয হওিার শণ্তি তা কথণ্ক যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। 

কশিাণ্রর যাকাত:  

কশিার হণ্লা কযসব্ ককাম্পায়ন কশিার গ্রহয কণ্র কসসব্ কশিার কহায়ডাং ককাম্পায়নর মূলর্ণ্নর সম-অাংশসমূণ্হর 

একাাংশ। উদাহরয: একয়ে কশিার কহায়ডাং ককাম্পায়নর মূলর্ন হণ্লা য়ত্রশ লাখ ডলার। ককাম্পায়ন শুরু করার সমি 

মূলর্নণ্ক দশ হাজ্ার ভাণ্গ ভাগ করা হি, প্রয়ত ভাণ্গর মূলয (৩০০) ডলার। এ প্রয়তয়ে অাংশয়েই হণ্লা কশিার। 

আর য়যয়ন কশিাণ্রর মায়লক য়তয়ন তার কশিার অনুযািী ককাম্পায়নর মায়লকানািও শরীক ব্ণ্ল গযয।  

কশিার-য়নভির ককাম্পায়নর কলনণ্দণ্নর হুকুম হণ্লা, এ র্রণ্যর কলনণ্দন বব্র্, যয়দ ককাম্পায়নর কাযিক্রম হারাম-য়নভির 

না হি অথব্া সুদী কলনণ্দন কথণ্ক মুক্ত থাণ্ক। এ র্রণ্যর ককাম্পায়নর অণ্থির পয়রমায যাকাণ্তর য়নসাব্ পয়রমায 

হণ্ল তাণ্ত যাকাত ফরয হি। যয়দ ককাম্পায়ন য়নণ্জ্ যাকাত প্রদান কণ্র কদি তণ্ব্ কশিারর্ারী ব্যয়ক্তর য়জ্ম্মাদায়র 

আদাি হণ্ি যাণ্ব্। আর যয়দ ককাম্পায়ন যাকাত প্রদান না কণ্র, তাহণ্ল কশিাণ্রর ব্াজ্ারদর য়হসাব্ করণ্ত হণ্ব্। 

যয়দ তা য়নসাব্ পয়রমায হি এব্াং এক ব্ের অয়তক্রান্ত হি তণ্ব্ তাণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্। অথিাৎ ব্যব্সায়িক পণ্যযর 

মণ্তা ২.৫% হাণ্র যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। ককননা তা ব্যব্সায়িক সম্পদ য়হণ্সণ্ব্ পয়রগয়যত। উদাহরযস্বূপ: এক 

ব্যয়ক্তর কাণ্ে ১০০০ কশিার রণ্িণ্ে। যাকাত কব্র করার য়দন প্রয়ত কশিাণ্রর মূলয ১০ ডলার। কস য়হণ্সণ্ব্ তার 

কশিাণ্রর কমাে মূলয দাাঁিাণ্ব্ ১০০০০ ডলার। এো য়নসাব্ পয়রমায সম্পদ কথণ্কও কব্য়শ। তাই এক ব্ের অয়তক্রান্ত 

হণ্ল এর যাকাত প্রদান আব্শযক হণ্ব্।  

ব্ায়ি ব্া কদাকান ভািায়েিা ব্যয়ক্তর য়সয়কউয়রয়ে য়হণ্সণ্ব্ মায়লকণ্ক প্রদি অণ্থির যাকাত:  

ব্ায়ি ব্া কদাকান ইতযায়দ ভািায়েিা ব্যয়ক্তর য়সয়কউয়রয়ে য়হণ্সণ্ব্ মায়লকণ্ক প্রদি অণ্থির যাকাণ্তর য়ব্র্ান হণ্লা, 

ভািায়েিা ব্যয়ক্তণ্ক এ জ্াতীি োকার যাকাত প্রদান করণ্ত হণ্ব্ না। ককননা এণ্ত পূযি মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত নি, যা 
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যাকাত ফরয হওিার জ্নয শতি। তণ্ব্ এ অথি যখন কফরত পাণ্ব্ তখন তা য়নসাব্ পয়রমায ও যাকাণ্তর অনযানয 

শতি পূরয হণ্ল তাণ্ত পূণ্ব্ির ব্েণ্রর যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্ না; ব্রাং শুরু্ চলয়ত ব্েণ্রর যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্। 

স্বত্বায়র্কাণ্রর যাকাত:       

স্বত্বায়র্কার-ককয়িক অণ্থির যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। অজ্ি ককাণ্না য়কেুর উপর ব্যয়ক্তর অয়র্কার-স্বত্ব, হণ্ত পাণ্র তা 

ব্যয়ক্তর কমর্াজ্াত ককাণ্না য়ব্িি, কযমন কলখক-স্বত্ব, আয়ব্ষ্কার-স্বত্ব অথব্া ব্যব্সায়িক ককাণ্না কাযিক্রম যা গ্রাহক 

সাংগ্রণ্হর উণ্েণ্শয ব্যব্সািী ব্যয়ক্ত গ্রহয কণ্র থাণ্কন, কযমন  কেড কনইম, কেড মাকি ইতযায়দ। প্রচয়লত য়নিম 

অনুযািী স্বত্বায়র্কাণ্রর একয়ে আয়থিক মূলয রণ্িণ্ে, যা ইসলামী শরী‘আহর দৃয়ষ্টণ্তও কাযিকর। অতএব্, ইসলামী 

শরী‘আহর য়ব্র্ান কমাতাণ্ব্ক তা ব্যব্হাণ্র আনা বব্র্। আর এ অয়র্কার সাংরয়ক্ষত, কাণ্রা পণ্ক্ষই তা লঙ্ঘন করা 

জ্াণ্িয নি। অব্শয মূল কলখক-স্বত্বা অথব্া আয়ব্ষ্কার-স্বত্বাি যাকাত কনই; ককননা তাণ্ত যাকাণ্তর শতি অনুপয়স্থত, 

তণ্ব্ যয়দ স্বত্বায়র্কার সূণ্ত্র প্রাপ্ত অথি হস্তগত হি তণ্ব্ উপকার সার্নণ্যাগয সম্পণ্দর নযাি তার যাকাত প্রদান ফরয 

হণ্ব্। অথিাৎ ২.৫% হাণ্র যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্।  

চাকয়রজ্ীব্ীর কব্তণ্নর যাকাত:  

কাণ্জ্র য়ব্য়নমণ্ি কমিী ব্যয়ক্ত কয অথি কপণ্ি থাণ্ক এণ্ত কসানা-রুপার মণ্তাই যাকাত য়দণ্ত হি। অথিাৎ যখন য়নসাব্ 

পয়রমায হণ্ব্ ও এক ব্ের অয়তক্রান্ত হণ্ব্ তখন তাণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্। আর তাণ্ত যাকাণ্তর পয়রমায হণ্লা 

২.৫%।  

ব্যব্সািীর হারাম সম্পণ্দর যাকাত:  

কয সম্পদ অজ্িন করা অথব্া কয সম্পদ কথণ্ক উপকার লাভ শরী‘আণ্ত য়নয়িি তাই হণ্লা হারাম মাল, কযমন মণ্দর 

ব্যব্সা কথণ্ক প্রাপ্ত অথি অথব্া সুদ ব্া চুয়রকৃত সম্পয়ি ইতযায়দ। কয সম্পদ মূণ্ল হারাম - কযমন মদ অথব্া শূকর 

ইতযায়দর ব্যব্সা কথণ্ক অয়জ্িত সম্পদ, এণ্ত যাকাত কনই। তদ্রূপ কয সম্পদ মূণ্ল হারাম নি, তণ্ব্ অনযণ্কাণ্না 

কারণ্য শরী‘আণ্তর য়ব্র্ান য়ব্য়িত হওিার কারণ্য হারাম হণ্িণ্ে, কযমন চুয়রকৃত সম্পদ, এূপ সম্পণ্দও যাকাত 

কনই; ককননা এ র্রণ্নর সম্পণ্দ ব্যয়ক্তর পূযিাঙ্গ মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত হি না, যা যাকাত ফরয হওিার জ্নয শতি। 

হারাম মাণ্লর কক্ষণ্ত্র করযীি হণ্লা, উপাজ্িন-পিয়তণ্ত সমসযা থাকাি এ সম্পণ্দর অয়র্কারী ব্যয়ক্ত কখণ্না তার 

মায়লক হণ্ব্ না, সমি যণ্তাই গয়িণ্ি যাক না ককন। এ কক্ষণ্ত্র ব্যয়ক্তর ওপর আব্শযক হণ্ব্ মূল মায়লক অথব্া তার 

উিারায়র্কারীণ্ক (যয়দ জ্ানা থাণ্ক) সম্পদ য়ফয়রণ্ি কদওিা। আর যয়দ মূল মায়লক অথব্া তার উিারায়র্কারীণ্ক 

কচনার য়ব্িণ্ি ব্যয়ক্ত য়নরাশ হণ্ি পণ্ি, তণ্ব্ হারাম মাল কথণ্ক য়নষৃ্কয়ত পাওিার জ্নয মায়লণ্কর পক্ষ কথণ্ক সদকা 

য়হণ্সণ্ব্ কলযাযমূলক কাণ্জ্ তা ব্যি কণ্র য়দণ্ত হণ্ব্।  

যয়দ হারাম কাণ্জ্র মজু্য়র য়হণ্সণ্ব্ সম্পদ অজ্িন কণ্র থাণ্ক তাহণ্ল অজ্িনকারী তা কলযাযমূলক কাণ্জ্ ব্যি কণ্র 

য়দণ্ব্। যার কাে কথণ্ক তা য়নণ্িণ্ে তাণ্ক কফরত য়দণ্ব্ না; ককননা কস তা আব্ারও গুনাণ্হর কাণ্জ্ ব্যি করণ্ব্। যার 

কাে কথণ্ক হারাম মাল কনওিা হণ্িণ্ে কস যয়দ অবব্র্ কলনণ্দন পয়রতযাগ না করার ব্যাপাণ্র অনি থাণ্ক, যা তার 

সম্পদ হারাম হওিার কারয হণ্িণ্ে, কযমন সূদী কলণ্নণ্দণ্নর োকা, তাহণ্ল তার সম্পদ তাণ্ক য়ফয়রণ্ি কদওিা হণ্ব্ 

না, ব্রাং তা কলযাযমূলক কাণ্জ্ ব্যব্হার করা হণ্ব্। যয়দ হারাম মাল হস্তগতকারী ব্যয়ক্ত মূল হারাম মাল য়ফয়রণ্ি 
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য়দণ্ত অপারগ হি, তাহণ্ল তার স্থণ্ল সমপয়রমায মাল অথব্া তার মূলয মায়লকণ্ক য়ফয়রণ্ি য়দণ্ব্, যয়দ তাণ্ক খুাঁণ্জ্ 

কব্র করণ্ত পাণ্র, অনযথাি সমপয়রমান মাল ব্া তার মূলয মূল মায়লণ্কর পক্ষ কথণ্ক সদকা করার য়নিণ্ত 

কলযাযমূলক খাণ্ত ব্যি কণ্র য়দণ্ব্।9 

  

                                                           
9 উপণ্রাক্ত মাস’আলাগুণ্লা য়ব্স্তায়রত কদখুন: মাজ্মু‘উল ফাতাওিা ইব্ন ব্ায, ১৪/১৯০; মাজ্মু‘উ ফাতাওিা ইব্ন ‘উসাইমীন, ১৮/১৭৫; 
ফাতাওিা ইসলায়মিা, ২/৮২; ইিাসআলুনাকা ‘আয়নয যাকাত, ৫২; ফাতাওিা আল-লাজ্না আোয়িমা, ৮/১৬০; দুররুল মুখতার: ২/২৯১। 
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