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সূরিপত্র 
 

 

ক্রম রবষয় পৃষ্ঠা 
1.  অধ্যায়: যাকাত  
2.  যাকাত আবশযক হওয়ার শততাবলী কী কী?  
3.  প্ররতমালস প্রাপয ববতলনর যাকাত কীভালব প্রদান করলত হলব?  
4.  রশশু ও পাগললর সম্পলদ রক যাকাত ওয়ারিব হলব?  
5.  প্রদত্ব ঋলের যাকাত আদায় করার রবধ্ান কী?  
6.  মৃত বযরির ঋে রক যাকাত বেলক পররলশাধ্ করা যালব?  
7.  ঋেগ্রস্ত বযরির সাদকা করা রক রিক হলব? ...   
8.  িননক বযরি িার বছর যাকাত আদায় কলর রন। এখন তার করেীয় কী?  
9.  বছলরর অলধ্তক সময় পশু িারে ভূরমলত িলর বখলল তালত রক যাকাত রদলত 

হলব? 
 

10.  বাড়ী-ঘলরর আলশপালশ ফলদার বৃলের ফলল যাকাত   
11.  স্বেত ও বরৌলপযর যাকালতর রনসাব কী? সা‘ এর পররমাে কত?  
12.  বমলয়লদরলক বদওয়া স্বেত একরত্রত করলল রনসাব পররমাে হয়। একরত্রত না 

করলল রনসাব হয় না। করেীয় কী? 
 

13.  রনলির প্রদত্ব যাকাত বেলক গ্রহীতা যরদ উপহারস্বরূপ রকছু প্রদান কলর, 
তাহলল রক তা গ্রহে করা যালব? 

 

14.  সম্পলদর যাকালতর পররবলতত কাপড় ইতযারদ প্রদান করা রক িালয়য হলব?  
15.  স্বলেতর সালে মূলযবান ধ্াতু হীরা প্রভৃরত োকলল কীভালব স্বলেতর যাকাত রদলব?  
16.  যাকালতর অেত দ্বারা মসরিদ রনমতাে করার রবধ্ান কী?...  
17.  ভাড়া বা বযরিগত কালি বযবহৃত গাড়ীলত রক যাকাত আবশযক?  
18.  ভাড়া বদওয়া হলয়লছ এমন বাড়ীর যাকাত বদওয়ার রবধ্ান কী?  
19.  বসবালসর উলেলশয যমীন খররদ করার পর তা দ্বারা বযবসা করার ইচ্ছা  
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করলল তার যাকাত। 
20.  রামাযালনর প্রেম দশলক রফতরা আদায় করার রবধ্ান কী?  
21.  সাদকার রনয়লত ববরশ কলর রফতরা আদায় করা িালয়য হলব রক?  
22.  িাউল দ্বারা রফতরা আদায় করা  
23.  মৃত বযরির অসীয়তকৃত সম্পলদ এবাং ইয়াতীলমর সম্পলদ যাকাত  
24.  বযরিগত গাড়ীলত রক যাকাত রদলত হলব?  
25.  যাকাত বদওয়ার সময় রক বলল রদলত হলব বয, এটা যাকাত?  
26.  এক স্থান বেলক অনয স্থালন যাকাত স্থানান্তর করার রবধ্ান কী?  
27.  অনয স্থালন বসবাসকারী পররবালরর বলাকলদর রফতরা আদায় করা  
28.  ঋেগ্রলস্তর হালত যাকাত বদওয়া উত্তম নারক পাওনাদালরর রনকট রগলয় তার 

পে বেলক ঋে পররলশাধ্ করা? 
 

29.  যারাই যাকাত গ্রহলের িনয হাত বাড়ায় তারাই রক তার হকদার?  
30.  যাকাত বন্টলনর কালি রনযুি বযরি যাকালতর হকদার নয়।  
31.  দুবতল ঈমালনর মানুষলক ঈমান শরিশালী করার িনয যাকাত বদওয়া যালব 

কী? 
 

32.  ইসলামী জ্ঞান রশোয় রনলয়ারিত ছাত্রলক যাকাত বদওয়ার রবধ্ান কী?  
33.  মুিারহদলদরলক যাকাত প্রদান করা রক িালয়য?  
34.  মসরিদ রনমতালের কালি যাকাত প্রদান করার রবধ্ান কী?  
35.  রনকটাত্মীয়লদর যাকাত প্রদান করার রবধ্ান কী?  
36.  যাকাত-সাদকা আদায় করা রক শুধু্ রামাদান মালসর িনযই রবলশষ?  
37.  সাদকালয় িাররয়া কালক বলল?   
38.  স্বামীর সম্পদ বেলক তার রবনা অনুমরতলত স্ত্রীর দান করা িালয়য নয়   
39.  বন্টলনর িনয যাকাত রনলয় এলস রনলির কালছই বরলখ বদওয়া   
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ভূরমকা 
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني وىلع آهل 
 :بعد أما تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين،وصحبه أمجعني ومن 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, “রনশ্চয় আল্লাহর রনকট মলনারনত দীন হলচ্ছ 
ইসলাম।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ১৯] 
রতরন আলরা বললন, “বয বযরি ইসলাম ছাড়া অনয বকালনা দীন অনুসন্ধান 
করলব, তা তার রনকট বেলক গ্রহে করা হলব না। আর বস পরকালল 
েরতগ্রস্তলদর অন্তভুতি হলব।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “দীন ইসলালমর রভরত্ত 
হলচ্ছ পাাঁিরট রবষলয়র ওপর: 
১) এ কোর স্বােয বদওয়া বয, আল্লাহ বযতীত প্রকৃত বকালনা উপাসয বনই, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। 
২) সালাত প্ররতষ্ঠা করা। 
৩) যাকাত প্রদান করা। 
৪) মালহ রামাযালনর রসয়াম পালন করা এবাং  
৫) সাধ্য োকবল আল্লাহর ঘলরর হি পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও 
মুসরলম) 
ইসলালমর এ পাাঁিরট রভরত্ত সম্পলকত মানুলষর প্রলের অন্ত বনই, রিজ্ঞাসার 
বশষ বনই। তাই রনভতরলযাগয প্রখযাত আলললম দীন, যুলগর অনযতম বসরা 
গলবষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ 
সকল রিজ্ঞাসার দলীল রভরত্তক রনভতরলযাগয িবাব প্রদান কলরলছন। 
প্ররতরট িবাব পরবত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
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ওয়াসাল্লালমর রবশুদ্ধ হাদীস ও পূবতসূরী রনভতরলযাগয উলামালদর মতামত 
বেলক বদওয়া হলয়লছ। বসই িবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর 
রবনযস্ত কলরলছন িনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-
সুলাইমান’। নাম রদলয়লছন ‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’। ইসলামী 
জ্ঞালনর িগলত বইরট অতযন্ত মূলযবান হওয়ায় বাাংলা ভাষায় আমরা তা 
অনুবাদ করার প্রলয়ািন অনুভব করর। তাছাড়া বাাংলা ভাষী মুসরলমলদর 
িনয এধ্রলের দলীল রনভতর পুস্তলকর খুবই অভাব। তাই বইরটলক 
সম্মারনত পািক-পারিকালদর হালত তুলল রদলত বপলর আমরা আল্লাহর 
শুকররয়া আদায় কররছ। ধ্নযবাদ জ্ঞাপন কররছ িুবাইল দা‘ওয়া 
বসন্টালরর দা‘ওয়া রবভালগর পররিালক শাইখ খাললদ নালসর আল-
উমাইররর। রতরন বইরট প্রকাশ করার বযাপালর যাবতীয় রনলদতশনা প্রদান 
কলরলছন।  
সুরবজ্ঞ পািক সমালির প্ররত রবলশষ রনলবদন, বকালনা প্রকার ভুল-ত্রুরট 
নিলর আসলল আমালদরলক িারনলয় বারধ্ত করলবন। যালত কলর 
পরবততী সাংস্করলে তা সাংলশাধ্ন করা যায়। বহ আল্লাহ এ বইলয়র 
বলখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপালনার কালি সহলযারগতাকারী, 
তত্বাবধ্ানকারী এবাং পািক-পারিকালদর সবাইলক উত্তম রবরনময় দান 
কর। সকললক মািতনা কর এবাং এ কািরটলক বতামার সন্তুরির উলেলশয 
কবূল কর। 
  
আবু্দল্লাহ শালহদ আল-মাদানী  
মুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ আল-কাফী 
 

الزاكة كتاب  
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যাকাত অধ্যায় 

প্রে: (৩৫৪) যাকাত ফরয হওয়ার শততাবলী কী কী? 

উত্তর: যাকাত ফরয হওয়ার শততাবলী রনম্নরূপ: 

ক) ইসলাম 

খ) স্বাধ্ীন 

গ) রনসালবর মারলক হওয়া ও তা স্থীরতশীল োকা। 

ঘ) বছর পূেত হওয়া। 

ইসলাম  : কারফলরর ওপর যাকাত ফরয নয়। যাকালতর নালম বস প্রদান 

করললও আল্লাহ তা কবুল করলবন না। আল্লাহ বললন,  

ن َمَنَعُهم   َوَما﴿
َ
َبَل  أ َنُهم   إَِّلا  َنَفَقَُٰتُهم   ِمن ُهم   ُتق 

َ
تُونَ  َوَّل  َوبَِرُسوِِلِۦ بِٱّلَلِ  َكَفُروا   أ

 
 يَأ

ةَ   [  ٤٥: اتلوبة] ﴾٥٤ َكَٰرُِهونَ  َوُهم   إَِّل  يُنفُِقونَ  َوَّل  ُكَساَلَٰ  َوُهم   إَِّل  ٱلَصلَوَٰ

“তালদর সম্পদ বযয় শুধু্ মাত্র এ কারলে গ্রহে করা হলব না বয, তারা 

আল্লাহ ও তার রাসূললর সালে কুফুরী কলরলছ। অলসভরিলত ছাড়া তারা 

সালালত আলস না এবাং মলনর অসন্তুরি রনলয় খরি কলর।” [সূরা আত-

তাওবা, আয়াত: ৫৪]  

কারফলরর ওপর যাকাত ফরয নয় এবাং আদায় করললও গ্রহে করা হলব 
না একোর অেত এটা নয় বয, পরকাললও তালক েমা কলর বদওয়া হলব; 
বরাং তালক এিনয শারস্ত বদওয়া হলব। আল্লাহ বললন, 
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ِۢس ُكل ﴿ َحََٰب  إَِّلا  ٣٨ رَهِيَنة   َكَسَبت   بَِما َنف  ص 
َ
َِميِ  أ اَءلُونَ  َجَنَٰت   ِف  ٣٩ ٱۡل   ٤٠ يَتََسا

رِِميَ  َعنِ   نَُك  َولَم   ٤٣ ٱل ُمَصل ِيَ  ِمنَ  نَُك  لَم   قَالُوا   ٤٢ َسَقرَ  ِف  َسلََكُكم   َما ٤١ ٱل ُمج 
عِمُ  ِكيَ  ُنط  ائِِضيَ  َمعَ  ََنُوُض  َوُكَنا ٤٤ ٱل ِمس  َا ُب  َوُكَنا ٤٥ ٱۡل  ِ ِينِ  بَِيو مِ  نَُكذ   َحَّتى  ٤٦ ٱل 
ََٰنا تَى

َ
َقِيُ  أ  [ ٥٤  ،٨٣: املدثر] ﴾ ٤٧ ٱۡل 

“প্রলতযক বযরি তার কৃতকলমতর িনয দায়ী; রকন্তু ডান রদকস্থরা। তারা 

োকলব িান্নালত এবাং পরস্পলর রিজ্ঞাসাবাদ করলব অপরাধ্ীলদর 

সম্পলকত। বললব, বতামালদরলক রকলস িাহান্নালম প্রলবশ কররলয়লছ? তারা 

বললব, আমরা সালাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তলক আহাযত রদতাম না। 

আমরা সমাললািকলদর সালে সমাললািনা করতাম এবাং আমরা প্ররতফল 

রদবসলক অস্বীকার করতাম। এমনরক আমালদর মৃতুয এলস বগলছ।” [সূরা 

মুোসরসর: ৩৮-৪৭] এ বেলক বুঝা যায় ইসলালমর রবরধ্-রবধ্ান না বমলন 

িলার কারলে কারফরলদরলক শারস্ত বদওয়া হলব। 

স্বাধ্ীনতা: ক্রীতদালসর বকালনা সম্পদ বনই। বকালনা সম্পদ োকললও তা 

তার মারললকর সম্পদ রহলসলব গেয হলব। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,   ي َفَماهُلُ  َعبًْدا اْبتَاعَ  َمن نْ  إ ّلذ  بَاَعهُ  ل َّلذ 
َ
 يَْشََت َط  أ

 ,সম্পলদর অরধ্কারী বকালনা ক্রীতদাস যরদ বকউ রবক্রয় কলর“ الُْمبْتَاع

তলব উি সম্পলদর মারলকানা রবলক্রতার োকলব। রকন্তু যরদ বক্রতা উি 

সম্পলদর শততালরাপ কলর োলক তলব রভন্ন কো।”1  

                                                           
1 সহীহ বুখারী, রকতাবুল মুসাক্বাত, অনুলচ্ছদ: বখিুলরর বাগালন কালরা যরদ িলার পে 
োলক বা পারনর বযবস্থা োলক সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: ববিা-বকনা, অনুলচ্ছদ: ফল 
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রনসালবর মারলক হওয়া: অেতাৎ তার কালছ এমন পররমাে সম্পদ োকলব, 

শরী‘আত যা রনসাব রহলসলব রনধ্তারে কলরলছ। সম্পলদর প্রকারলভদ 

অনুযায়ী এর পররমাে রবরভন্নরূপ হলয় োলক। অতএব, মানুলষর কালছ 

রনসাব পররমাে সম্পদ না োকলল বা বনসালবর কম সম্পদ োকলল 

তালত যাকাত রদলত হলব না। বকননা তার সম্পদ কম। আর অল্প সম্পদ 

দ্বারা অলনযর কলযাে করা সম্ভব নয়। 

িতুষ্পদ িন্তুর রনসালব শুরু এবাং বশষ সাংখযার বখয়াল রাখলত হলব। 

রকন্তু অনযানয সম্পলদ শুধু্ প্রেলম কত রছল তার রহসাব ধ্ততবয। পলর যা 

অরতররি হলব তার রহসাব কলর যাকাত রদলত হলব। 

বছর অরতক্রান্ত হওয়া: বকননা বছর পূেত না হওয়া সলত্বও যাকাত 

আবশযক কলর বদওয়ার মাধ্যলম সম্পদশালীর প্ররত কলিারতা আলরাপ 

করা হয়। বছর পূরতত হওয়ার পরও যাকাত ববর না করলল যাকালতর 

হকদারলদর প্ররত অরবিার করা হয়; তালদর েরত করা হয়। এ কারলে 

প্রজ্ঞাপূেত শরী‘আত এর িনয একরট সীমালরখা রনধ্তারে কলরলছ এবাং এর 

মলধ্য যাকালতর আবশযকতা রনধ্তারে কলরলছ। আর তা হলচ্ছ বছরপূরতত। 

অতএব, এর মলধ্য সম্পদশালী ও যাকালতর হকদারলদর মলধ্য একরট 

সামঞ্জসযতা রবধ্ান করা হলয়লছ। 

                                                                                                                  

সমৃদ্ধ বয বযরি বখিুর গাছ রবক্রয় কলর । 
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এ কারলে বছর পূেত হওয়ার পূলবত বকালনা মানুষ যরদ মারা যায় বা তার 

সম্পদ রবনি হলয় যায়, তলব যাকাত ররহত হলয় যালব। অবশয রতনরট 

রিরনস এ রবধ্ালনর বযরতক্রম:  

১) বযবসার লভযাাংশ ২) িতুষ্পদ িন্তুর বাচ্চা ৩) উশর। 

বযবসার লভযাাংলশ বযবসার মূল সম্পলদর সালে বযাগ কলর যাকাত রদলত 

হলব। আর িতুস্পদ িন্তুর ভুরমি বাচ্চার যাকাত তার মালয়র সালে 

রমরলত কলর রদলত হলব। আর উশর অেতাৎ যমীলন উৎপারদত ফসল ঘলর 

উিাললই যাকাত রদলত হলব। 

প্রে: (৩৫৫) প্ররতমালস প্রাপয ববতলনর যাকাত কীভালব প্রদান করলত 

হলব? 

উত্তর: এলেলত্র সুন্দর পন্থা হলচ্ছ, প্রেম ববতলনর যরদ এক বছরপূরতত 

হয়; তলব তার সালে সাংরিি কলর সবগুললার যাকাত আদায় কলর রদলব। 

বয ববতলন বছর পূেত হলয়লছ তার যাকাত সমলয়র মলধ্যই আদায় করা 

হল। আর যালত বছর পূেত হয় রন তার যাকাত অগ্রীম আদায় হলয় বগল। 

প্ররতমালসর ববতন আলাদা রহসাব রাখার িাইলত এটাই হলচ্ছ সহি 

পন্থা। রকন্তু রদ্বতীয় মালসর ববতন আসার আলগই যরদ প্রেম মালসর 

ববতন খরি হলয় যায়, তলব তার উপর বকালনা যাকাত বনই। বকননা 

যাকাত ওয়ারিব হওয়ার শতত হলচ্ছ বছর পূেত হওয়া। 

প্রে: (৩৫৬) রশশু ও পাগললর সম্পলদ রক যাকাত ওয়ারিব হলব? 
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উত্তর: রবষয়রট রবদ্বানলদর মলধ্য মতরবলরাধ্পূেত। বকউ বললন, নাবাললগ 

ও পাগললর সম্পলদ যাকাত ওয়ারিব নয়। বকননা এরা বতা শরী‘আলতর 

রবরধ্-রনলষধ্ বমলন িলার বাধ্যবাধ্কতার বাইলর। অতএব, তালদর 

সম্পলদ যাকাত আবশযক হলব না। 

বকালনা বকালনা রবদ্বান বললন, বরাং তালদর সম্পলদ যাকাত আবশযক 

হলব। আর এটাই রবশুদ্ধ মত। বকননা যাকাত সম্পলদর অরধ্কার। 

মারলক বক তা বদখার রবষয় নয়। আল্লাহ বললন, ﴿  َٰلِِهم   ِمن   ُخذ َو م 
َ
 ﴾َصَدقَة   أ

[  ٣٠٨: اتلوبة] “তালদর সম্পদ বেলক যাকাত গ্রহে করুন।” [সূরা আত-

তাওবাহ, আয়াত: ১০৩] এখালন আবশযকতার রনলদতশ সম্পলদ করা 

হলয়লছ। তাছাড়া মু‘আয ইবন িাবাল রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইয়ামান বপ্ররে কলর বললরছললন,  

ْعل ْمُهمْ »
َ
نذ  أ

َ
َ  أ مْ  اْفََتََض  اّللذ مْ  يف   َصَدقَةً  َعلَيْه  ْمَوال ه 

َ
نْ  تُؤَْخذُ  أ مْ  م  ْغن يَائ ه 

َ
 ىلَعَ  َوتَُرد   أ

مْ   «ُفَقَرائ ه 
“তালদরলক িারনলয় রদলব আল্লাহ তালদর সম্পলদ যাকাত ফরয 

কলরলছন। ধ্নীলদর বেলক যাকাত গ্রহে কলর তালদর মলধ্য অভাবীলদর 

মালঝ রবতরে করা হলব।”2 অতএব, এ রভরত্তলত নাবাললগ ও পাগললর 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: যাকাত আবশযক হওয়া সহীহ মুসরলম, 
অধ্যায়: ঈমান, অনুলচ্ছদ: কাললমালয় শাহাদাত ও ইসলামী শরীয়লতর প্ররত আহবান 
করা। 
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সম্পলদ যাকাত আবশযক হলব। তালদর অরভভাবক এ যাকাত ববর 

করার দারয়ত্ব পালন করলবন। 

প্রে: (৩৫৭) প্রদত্ত ঋলের যাকাত আদায় করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: সম্পদ যরদ ঋে রহলসলব অলনযর কালছ োলক, তলব রফররলয় না 

পাওয়া পযতন্ত তালত যাকাত আবশযক নয়। বকননা তা তার হালত বনই। 

রকন্তু ঋনগ্রস্ত বযরি যরদ সম্পদশালী বলাক হয়, তলব প্ররত বছর তালক 

(ঋেদাতালক) যাকাত ববর করলত হলব। রনলির অনযানয সম্পলদর সালে 

তার যাকাত আদায় কলর রদলল রযম্মামুি হলয় যালব। অনযোয় তা 

বফরত পাওয়ার পর রহলসব কলর রবগত প্রলতযক বছলরর যাকাত আদায় 

করলত হলব। বকননা তা সম্পদশালী বলালকর হালত রছল। আর তা তলব 

করাও সম্ভব রছল। সুতরাাং ঋেদাতার ইচ্ছালতই িাইলত বদরী করা 

হলয়লছ। 

রকন্তু ঋে যরদ অভাবী বলালকর হালত োলক। অেবা এমন ধ্নী বলালকর 

হালত যার রনকট বেলক উদ্ধার করা কিকর, তলব তার উপর প্ররত বছর 

যাকাত আবশযক হলব না। বকননা তা হালত পাওয়া তার িনয অসম্ভব। 

কারে আল্লাহ বললন,  

ة   ُذو ََكنَ  ِإَون﴿ َ ة    إَِلَٰ  َفَنِظَرة   ُعۡس   [٠٣٠: ابلقرة] ﴾َمي َۡسَ

“যরদ অভাবী হয় তলব তালক সচ্ছলতা পযতন্ত অবকাশ রদলব।” [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮০] অতএব, তার িনয সম্ভব নয় এসম্পদ 

পূেরুদ্ধার করা এবাং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। রকন্তু পূেরুদ্ধার করলত 
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পারলল রবদ্বানলদর মলধ্য বকউ বললন, তখন বেলক নতুন কলর বছর 

গেনা শুরু করলব। আবার বকউ বললন, রবগত এক বছলরর যাকাত ববর 

করলব এবাং পরবততী বছর আসলল আবার যাকাত আদায় করলব। এটাই 

অতযরধ্ক সতকত অরভমত।  

প্রে: (৩৫৮) মৃত বযরির ঋে রক যাকাত বেলক পররলশাধ্ করা যালব? 

উত্তর: ইবন আবদুল বার ও আবু উবাইদা বললন, রবদ্বানলদর ইিমা‘ বা 

ঐকমতয হলচ্ছ, বকালনা সম্পদ বরলখ যায় রন এমন অভাবী ঋেগ্রস্ত মৃত 

বযরির ঋে যাকাত দ্বারা পররলশাধ্ করা যালব না। রকন্তু আসলল রবষয়রট 

মতরবলরাধ্পূেত। অবশয অরধ্কাাংশ আরলম বলল োলকন, যাকাত দ্বারা 

মৃলতর ঋে পররলশাধ্ করা যালব না। বকননা মৃত বযরি বতা আরখরালত 

পারড় িরমলয়লছ। ঋলের কারলে িীরবত বযরি বয ধ্রলের লাঞ্ছনা ও 

অবমাননার স্বীকার হয় মৃত বযরি এরূপ হয় না। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মৃলতর ঋে যাকাত বেলক আদায় করলতন না; বরাং 

গনীমলতর সম্পদ বেলক উি ঋে পররলশাধ্ করলতন। এলেলক বুঝা যায় 

যাকাত বেলক মৃলতর ঋে পররলশাধ্ করা রবশুদ্ধ নয়। 

বলা হয়, মৃত বযরি যরদ পররলশাধ্ করার রনয়ত বরলখ ঋে কলর োলক, 

তলব আল্লাহ তাাঁর দয়া ও অনুগ্রলহ তার পে বেলক তা আদায় কলর 

রদলবন। রকন্তু গ্রহে করার সময় পররলশালধ্র রনয়ত না োকলল, অপরাধ্ী 

রহলসলব তার রিম্মায় তা অবরশি োকলব এবাং রক্বয়ামত রদবলস তা 

পররলশাধ্ করলব। আমার মলত যাকাত বেলক তার ঋে পররলশাধ্ করার 

মলতর বিলয় এ মতরটই অরধ্ক পছন্দনীয়। 
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এমনও বলা হয়, প্রলয়ািনীয়তার রদলক লেয বরলখ িীরবত ও মৃলতর 

মলধ্য পােতকয করলত হলব। িীরবত বলাকলদর অভাব, ঋে, রিহাদ প্রভৃরত 

বেলত্র যরদ যাকালতর অরধ্ক প্রলয়ািনীয়তা োলক, তলব তালদর রবষয়রট 

অগ্রগেয। রকন্তু তালদর এধ্রলের বকালনা প্রলয়ািনীয়তা না োকলল, 

সহায়-সম্বলহীন মৃত বযরির বরলখ যাওয়া ঋে যাকাত দ্বারা পররলশাধ্ 

করলত বকালনা অসুরবধ্া বনই। সম্ভবতঃ এরট মধ্যমপন্থী মত।  

প্রে: (৩৫৯) ঋেগ্রস্ত বযরির সাদকা করা রক রিক হলব? ঋেগ্রস্ত বযরি 

বকান ধ্রলের শরী‘আলতর দাবী বেলক মুরি পালব? 

উত্তর: শরী‘আত রনলদতরশত একরট খরি হলচ্ছ দান-সাদকা। সাদকা 

িায়গা মত বদওয়া হলল তা হলব আল্লাহর বান্দালদর উপর অনুগ্রহ। 

সাদকাকারী ছাওয়াব পালব, রকয়ামত রদবলস সদকার ছায়ার রনলি 

অবস্থান করলব। সাদকা কবূল হওয়ার শতত পূেত কলর যালকই দান করা 

বহাক তার দান গ্রহে করা হলব। িাই দানকারী ঋেগ্রস্ত বহাক বা না 

বহাক। ইখলাস বা একরনষ্ঠতার সালে, হালাল উপািতন বেলক িায়গা মত 

দান করললই শরী‘আলতর দলীল অনুযায়ী তার দান কবূল হলব। 

দানকারী ঋেমুি হলত হলব এমন বকালনা শতত বনই। রকন্তু বকালনা বযরি 

যরদ এমন ঋলে ডুলব োলক যা পররলশাধ্ করার িনয তার সমস্ত সম্পরত্ত 

দরকার, তলব এটা বকালনা যুরিসাংগত ও রবলবকসম্মত কো নয় বয, 

িরুরর ও আবশযক ঋে পররলশাধ্ না কলর বস নফল দান-সাদকা 

করলব! অতএব, তার উপর আবশযক হলচ্ছ, প্রেলম ফরয কাি করা 

তারপর নফল কাি করা। তারপরও ঐ অবস্থায় দান করলল তার 
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বযাপালর আরলমগে মতলভদ কলরলছন। বকউ বললন, এরূপ করা িালয়য 

নয়। বকননা এলত পাওনাদালরর েরত করা হয় এবাং রনলির রিম্মায় 

আবরশযক ঋলের ববাঝা বহন কলর রাখা হয়। আবার বকউ বললন, দান 

করা িালয়য আলছ রকন্তু উত্তমতার রবপরীত। 

বমাটকো, বয বযরির আপাদমস্তক ঋলে িিতররত আর পররলশাধ্ করার 

িনয রনলির সমস্ত সম্পরত্ত দরকার, তার পলে দান-সাদকা করা উরিৎ 

নয়। বকননা নফল কালির িাইলত ওয়ারিব কালির গুরুত্ব ববরশ এবাং 

তা অগ্রগেয। 

আর ঋেগ্রস্ত বযরি ঋে মুি হওয়া পযতন্ত বকান ধ্রলের শরী‘আলতর 

দাবী বেলক মুরি পালব?  

তার মলধ্য একরট হলচ্ছ হি। ঋে পররলশাধ্ করা পযতন্ত ঋেগ্রস্ত বযরির 

ওপর হলির দারয়ত্ব বনই বা হি ফরয নয়। 

রকন্তু যাকালতর বযাপালর রবদ্বানগে মতলভদ কলরলছন। ঋেগ্রলস্তর উপর 

বেলক যাকালতর আবশযকতা ররহত হলব রক হলব না? 

একদল আরলম বলললছন, ঋে পররমাে সম্পলদ যাকালতর আবশযকতা 

ররহত হলব। িাই উি সম্পদ প্রকাশয বহাক বা অপ্রকাশয। 

আলরক দল আরলম বললন, তার উপর বকালনা সময় যাকালতর আবশযকতা 

ররহত হলব না। হালত বয সম্পদই োক না বকন রহলসব কলর তার যাকাত 

ববর করলত হলব। যরদও তার উপর এমন ঋে োলক যা পররলশাধ্ কলর 

রদলল অবরশি সম্পদ রনসাব পররমাে হয় না। 
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অনযদল আরলম বললন, রবষয়রট বযাখযা সালপে। তার সম্পদ যরদ 

অপ্রকাশয ধ্রলের হয় যা প্রতযে নয় বগাপন োলক। বযমন, টাকা-পয়সা 

এবাং বযবসারয়ক পেয, তলব তালত ঋে পররমাে সম্পলদ যাকাত ররহত 

হলব। আর সম্পদ যরদ প্রকাশয ধ্রলের হয়। বযমন, পশু, যমীন বেলক 

উৎপারদত ফসল ইতযারদ, তলব তালত যাকাত ররহত হলব না। 

আমার মলত রবশুদ্ধ কো হলচ্ছ: বকালনা সময়ই যাকাত ররহত হলব না। 

িাই সম্পদ প্রকাশয বহাক বা অপ্রকাশয। তার হালত বয সম্পদ আলছ তা 

যরদ যাকালতর অন্তভুতি হয় এবাং রনসাব পররমাে হয়, তলব তার যাকাত 

রদলত হলব। যরদও তার উপর ঋে োলক। বকননা যাকাত হলচ্ছ 

সম্পলদর অরধ্কার। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

َٰلِِهم   ِمن   ُخذ  ﴿ َو م 
َ
ُِرُهم   َصَدقَة   أ ِيِهم ُتَطه  ِ  بَِها َوتَُزك  تََك  إِنَ  َعلَي ِهم    َوَصل   لَُهم    َسَكن   َصلَوَٰ

 [ ٣٠٨: اتلوبة] ﴾ ١٠٣ َعلِيم   َسِميع   َوٱّلَلُ 

“(বহ নবী) আপরন তালদর ধ্ন-সম্পদ বেলক যাকাত গ্রহে করুন, যা 

দ্বারা আপরন তালদরলক পরবত্র ও পররশুদ্ধ করলবন, আর তালদর িনয 

বদা‘আ করুন। রনঃসলন্দলহ আপনার বদা‘আ হলচ্ছ তালদর িনয শারন্তর 

কারে। আর আল্লাহ খুব বশালনন, খুব িালনন।” [সূরা আত-তাওবাহ, 

আয়াত: ১০৩] তাছাড়া মু‘আয ইবন িাবাল রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইয়ামান বপ্ররে কলর বললরছললন,  

ْعل ْمُهمْ »
َ
نذ  أ

َ
َ  أ مْ  اْفََتََض  اّللذ مْ  يف   َصَدقَةً  َعلَيْه  ْمَوال ه 

َ
نْ  تُؤَْخذُ  أ مْ  م  ْغن يَائ ه 

َ
 ىلَعَ  َوتَُرد   أ

مْ   «ُفَقَرائ ه 
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“তালদরলক িারনলয় রদলব আল্লাহ তালদর সম্পলদ যাকাত ফরয 

কলরলছন। ধ্নীলদর বেলক যাকাত গ্রহে কলর তালদর মলধ্য অভাবীলদর 

মালঝ রবতরে করা হলব।”3 কুরআন-সুন্নাহর এ দলীললর রভরত্তলত রবষয় 

দু’রট আলাদা হলয় বগল। অতএব, যাকাত ও ঋলের মালঝ বকালনা দ্বন্দ্ব 

োকল না। বকননা ঋে হলচ্ছ বযরির রযম্মায় আবশযক। আর যাকাত 

সম্পলদ আবশযক। প্রলতযকরট রবষয় তার রনরদতি স্থালন আবশযক হলব। 

বকউ কালরা স্থলারভরষি হলব না। অতএব, ঋে বযরির রযম্মায় বাকী 

োকলব। আর সময় হলল শতত পূেত হলল অবশযই যাকাত ববর কলর 

রদলব। 

প্রে: (৩৬০) িননক বযরি িার বছর যাকাত আদায় কলর রন। এখন তার 

করেীয় কী? 

উত্তর: যাকাত আদালয় রবলম্ব করার কারলে এ বলাক গুনাহ্গার। বকননা 

মানুলষর ওপর ওয়ারিব হলচ্ছ যাকাত ওয়ারিব হওয়ার সালে সালে বদরী 

না কলর যাকাত আদায় কলর বদওয়া। আবরশযক রবষলয়র মূল হলচ্ছ, 

সময় হওয়ার সালে সালে বদরী না কলর তা সম্পাদন কলর বফলা। এ 

বলালকর উরিৎ আল্লাহর কালছ েমা প্রােতনা করা, তওবা করা। তার 

ওপর আবশযক হলচ্ছ, বছরগুললার রহলসব কলর যাকাত আদায় কলর 

বদওয়া। উি যাকালতর বকালনা রকছুই তার বেলক ররহত হলব না। তালক 
                                                           
3 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: যাকাত আবশযক হওয়া সহীহ মুসরলম, 
অধ্যায়: ঈমান, অনুলচ্ছদ: কাললমালয় শাহাদাত ও ইসলামী শরী‘আলতর প্ররত আহ্বান 
করা। 
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তওবা করলত হলব এবাং দ্রুত যাকাত আদায় কলর রদলত হলব। যালত 

কলর বদরী করার কারলে গুনাহ আলরা বাড়লত না োলক। 

প্রে: (৩৬১) বছলরর অলধ্তক সময় পশু িারে ভূরমলত িলর বখলল তালত 

রক যাকাত রদলত হলব? 

উত্তর: বয পশু বছলরর পূেত অলধ্তক সময় িারে ভূরমলত িলর খায় তালত 

যাকাত রদলত হলব না। বকননা পশু সালয়মা না হলল তালত যাকাত 

ওয়ারিব হয় না। সালয়মা বসই পশুলক বলা হয়, যা বছলরর পূেত সময় বা 

বছলরর অরধ্কাাংশ সময় মালি-ঘালট িলর ববড়ায় ও তৃে-লতা বখলয় বড় 

হয়। রকন্তু বছলরর রকছু সময় বা অলধ্তক সময় িলর বখলল তালত যাকাত 

আবশযক নয়। অবশয যরদ উহা বযবসার িনয হলয় োলক, তখন তার 

রবধ্ান রভন্ন। বযবসারয়ক পেয রহলসলব যাকাত ববর করলত হলব। তখন 

বছর পূেত হলল মূলয রনধ্তারে কলর ২.৫% (আড়াই শতাাংশ) হালর যাকাত 

ববর করলব।  
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বাড়ী-ঘলরর আলশপালশ ফলদার বৃলের ফললর যাকাত 

প্রে: (২৬২) রতন বছর আলগ আরম বাড়ী ক্রয় কলররছ। (আল-হামদু 

রলল্লাহ) বাড়ীর সীমানার মলধ্য রতনরট বখিুর গাছ আলছ। প্রলতযক গালছ 

প্রিুর পররমালে বখিুর পাওয়া যায়। এ বখিুলর রক যাকাত রদলত হলব? 

যাকাত বদওয়া ওয়ারিব হলয় োকলল বতা এ সম্পলকত অরধ্কাাংশ মানুষই 

অজ্ঞ। এখন আমার প্রে হলচ্ছ:  

১) বখিুরগুললা রনসাব পররমাে হললা রক না তা িানার উপায় কী? আরম 

বতা রবরভন্ন সময় বখিুর বপলড় োরক?  

২) কীভালব যাকালতর পররমাে রনধ্তারে করলত হলব? প্রলতযক প্রকার 

বখিুলরর যাকাত রক আলাদাভালব ববর করলত হলব? নারক সবগুললা 

একরত্রত কলর বয বকালনা এক প্রকার বেলক যাকাত রদললই িললব? 

৩) বখিুর বেলক যাকাত না রদলয় এর রবরনময় মূলয রদলল িললব কী? 

৪) রবগত বছরগুললালত বতা যাকাত ববর করররন। এখন আরম রক করব? 

উত্তর: বারড়র আলশ পালশ বখিুর গালছ প্রাপ্ত বখিুর বেলক বয যাকাত 

আবশযক হলত পালর এ বযাপালর অরধ্কাাংশ মানুষ জ্ঞান রালখ না 

প্রেকারীর এ কো সতয ও সরিক। কালরা বারড়লত সাতরট কালরা দশরট 

কালরা কম বা ববরশ সাংখযার গাছ োলক। এগুললার ফল রনসাব পররমােও 

হলয় যায়। রকন্তু অরধ্কাাংশ বলাক িালন না বয এলতও যাকাত রদলত 

হলব। তালদর ধ্ারো বয, বাগালনর বখিুলরই শুধু্ যাকাত বদওয়া লাগলব। 

অেি বখিুর বৃে বাগালন বহাক বা বাড়ীলত বহাক, উৎপারদত ফসল 



 

 

 
 ১  

রনসাব পররমাে হললই তালত যাকাত রদলত হলব। এ রভরত্তলত অরভজ্ঞতা 

সম্পন্ন একিন মানুষ অনুমান করলব, এ গাছগুললালত যাকালতর রনসাব 

পররমাে বখিুর আলছ রক না? যরদ রনসাব পররমাে হয় তলব কীভালব 

যাকাত রদলব; রকন্তু প্রে হলচ্ছ কীভালব বস যাকাত রদলব বস বতা রবরভন্ন 

সময় ফল বপলড় বখলয় োলক? বযমনরট প্রেকততা বলললছ।  

আরম মলন করর, এ অবস্থায় বখিুলরর মূলয রনধ্তারে করলব এবাং পূেত 

মূললযর এক রবশমাাংশ যাকাত রহলসলব ববর করলব। বকননা এ পদ্ধরত 

মারললকর িনয বযমন সহি বতমরন অভাবীলদর িনযও উপকারী। এলত 

যাকলতর পররমাে হলব ৫% (শতকরা পাাঁি) টাকা। বকননা তা হলচ্ছ 

ফসললর যাকাত; বযবসারয়ক পলেযর যাকাত নয়। রকন্তু অনযানয সম্পদ 

যরদ হয় বযমন- স্বেত-বরৌপয, টাকা-পয়সা, তলব তালত যাকালতর পররমাে 

হলচ্ছ ২.৫% (শতকরা আড়াই) টাকা।  

আর অজ্ঞতাবশতঃ রবগত বয কয় বছলরর যাকাত আদায় কলর রন, তার 

িনয অনুমাে কলর সবতলমাট একটা পররমাে রনধ্তারে করলব, তারপর 

তার যাকাত এখনই আদায় কলর রদলব। আর যাকাত আদায় করলত এ 

বদরীর কারলে তার বকালনা গুনাহ হলব না। বকননা বস রছল অজ্ঞ। রকন্তু 

রবগত বছরগুললার যাকাত অবশযই আদায় করলত হলব। 

প্রে: (৩৬৩) স্বেত ও বরৌলপযর যাকালতর রনসাব কী? আর রকললাগ্রাম 

রহলসলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সা‘ এর পররমাে কত? 

উত্তর: স্বলেতর রনসাব হলচ্ছ, রবশ রমসক্বাল তো ৮৫ পাঁিারশ গ্রাম। 
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আর বরৌলপযর রনসাব হলচ্ছ ১৪০ (একশ িরল্লশ) রমসক্বাল তো বসৌদী 

আরলবর বরৌলপযর রদরহাম অনুযায়ী ৫৬ ররয়াল অেতাৎ ৫৯৫ গ্রাম। 

আর রকললাগ্রাম রহলসলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সা‘ এর 

পররমাে হলচ্ছ, দু’রকললা িরল্লশ গ্রাম (২.৪০ বকরি) পাকা পুি গম। 

প্রে: (৩৬৪) বমলয়লদরলক বদওয়া স্বেত একরত্রত করলল রনসাব পররমাে 

হয়। একরত্রত না করলল রনসাব হয় না। এ অবস্থায় করেীয় কী? 

উত্তর: বকালনা মানুষ যরদ গয়নাগুললা তার বমলয়লদরলক ধ্ারস্বরূপ 

শুধু্মাত্র পররধ্ান করার িনয রদলয় োলক, তলব বসই তার মারলক। 

সবগুললা একরত্রত কলর যরদ রনসাব পররমাে হয় তলব যাকাত প্রদান 

করলব। রকন্তু যরদ তালদরলক বসগুললা দানস্বরূপ প্রদান কলর োলক অেতাৎ 

বমলয়রাই বসগুললার মারলক, আর তখন গয়নাগুললা একরত্রত করা 

আবশযক নয়। বকননা প্রলতযলকই আলাদাভালব স্বেতগুললার মারলক। 

অতএব, তালদর একিলনর স্বেত যরদ রনসাব পররমাে হয়, তলবই যাকাত 

প্রদান করলব। অনযোয় নয়। 

প্রে: (৩৬৫) রনলির প্রদত্ব যাকাত বেলক গ্রহীতা যরদ উপহারস্বরূপ রকছু 

প্রদান কলর, তলব তা রক গ্রহে করা যালব?  

উত্তর: যাকালতর হকদার বকালনা বযরি যরদ প্রাপ্ত যাকাত বেলক 

প্রদানকারীলক রকছু হারদয়া বা উপহারস্বরূপ বদয়, তলব তা রনলত বকালনা 

বাধ্া বনই। রকন্তু তালদর মালঝ যরদ পূবত বেলক বকালনা বগাপন সমলঝাতা 
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হলয় োলক তলব তা হারাম। এ কারলে তার উি হারদয়া বা উপহার 

গ্রহে না করাই উত্তম।  

প্রে: (৩৬৬) সম্পলদর যাকালতর পররবলতত কাপড় ইতযারদ প্রদান করা রক 

িালয়য হলব? 

উত্তর: না, তা িালয়য হলব না। 

প্রে: (৩৬৭) স্বলেতর সালে মূলযবান ধ্াতু হীরা প্রভৃরত োকলল কীভালব 

স্বলেতর যাকাত রদলব? 

উত্তর: অরভজ্ঞ বযরিগে তা রনধ্তারে করলব। স্বেত বযবসায়ী বা স্বেতকালরর 

কালছ রগলয় পররমাে বিলন রনলব। এখালন বয পররমাে স্বেত আলছ তা 

রনসাব পররমাে হয় রক না? রনসাব পররমাে না হলল যাকাত বনই। তলব 

তার কালছ অনয স্বেত োকলল তা দ্বারা রনসাব পূেত কলর রহরা প্রভৃরত 

রমরিত স্বলেতর মূলয রনধ্তারে কলর তা বেলক ২.৫% (আড়াই শতাাংশ) 

হালর যাকাত আদায় করলব। 

প্রে: (৩৬৮) যাকালতর অেত দ্বারা মসরিদ রনমতাে করার রবধ্ান কী? ফক্বীর 

বা অভাবী কালক বলল? 

উত্তর: যাকালতর িনয আল্লাহ তা‘আলা বয আট বিরের কো কুরআলন 

উলল্লখ কলরলছন, তা ছাড়া অনয বকালনা খালত যাকাত প্রদান করা িালয়য 

নয়। বকননা আল্লাহ তা‘আলা আয়ালত إ نذَما অবযয় দ্বারা যাকাত প্রদালনর 

খাতলক আট বিরের মলধ্যই সীমাবদ্ধ কলরলছন। রতরন বললন,  
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َُٰت  إَِنَما﴿ اءِ  ٱلَصَدَق ِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهم   َوٱل ُمَؤَلَفةِ َعلَي َها َوٱل َعَِٰملِيَ  َوٱل َمَسَِٰكيِ  لِل ُفَقَرا  ٱلر 
ِنَ  فَرِيَضة   ٱلَسبِيِل   َوٱب نِ  ٱّلَلِ  َسبِيلِ  َوِف  َوٱل َغَٰرِِميَ   ﴾٦٠ َحِكيم   َعلِيم   َوٱّلَلُ  ٱّلَلِ   م 

 [٠٠: اتلوبة]

“যাকাত বতা হলচ্ছ শুধু্মাত্র গরীবলদর এবাং অভাবগ্রস্তলদর আর এ 

যাকাত আদালয়র িনয রনযুি কমতিারীলদর এবাং ইসলালমর প্ররত তালদর 

(কারফরলদর) হৃদয় আকৃি করলত, ঋে পররলশালধ্, আল্লাহর পলে 

রিহালদ, আর মুসারফরলদর সাহালযয। এ রবধ্ান আল্লাহর পে বেলক 

রনধ্তাররত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অরত প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, 

আয়াত: ৬০] 

সুতরাাং তা মসরিদ রনমতালের কালি বা জ্ঞানািতলনর কালি খরি করা 

িালয়য হলব না। আর নফল সাদকাসমূলহর বেলত্র উত্তম হলচ্ছ বযখালন 

ববরশ উপকার পাওয়া যালব বসখালন প্রদান করা। 

ফকীলরর সাংজ্ঞা হলচ্ছ: স্থান ও কাল বভলদ যার কালছ পূেত এক বছলরর 

রনলির ও পররবালরর খরি পররমাে অেত না োকলব তালক বলা হয় 

ফক্বীর। স্থান-কাল বভলদ এ িনয বলা হলয়লছ, হয়লতা বকালনা কালল বা 

বকালনা স্থালন এক হািার ররয়াললর অরধ্কারীলক ধ্নী বলা হয়। আবার 

বকালনা কালল বা বকালনা স্থালন এটা বকালনা সম্পদই নয়। বকননা বস 

সময় বা স্থালন িীবন ধ্ারলের উপকরে খুবই িড়া মূললযর। 

প্রে: (৩৬৯) ভাড়া বা বযরিগত কালি বযবহৃত গাড়ীলত রক যাকাত 

আবশযক? 
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উত্তর: ভাড়ার কালি মানুষ বয গাড়ী বযবহার কলর অেবা রনলির 

বযরিগত কালি বয গাড়ী বযবহার করা হয় তার বকানটালতই যাকাত 

বনই। তলব প্রাপ্ত ভাড়া যরদ রনসাব পররমাে হয় বা তা অনয অলেতর সালে 

রমরলত কলর তা রনসাব পররমাে বপৌঁলছ এবাং এক বছর অরতক্রান্ত হয় 

তলব তালত যাকাত রদলত হলব। অনুরূপভালব ভাড়ায় বযবহৃত িরম বা 

ভূরমলত যাকাত বনই। তার প্রাপ্ত ভাড়া বেলক যাকাত রদলত হলব। 

প্রে: (৩৭০) ভাড়া বদওয়া হলয়লছ এমন বাড়ীর যাকাত বদওয়ার রবধ্ান 

কী? 

উত্তর: ভাড়া বদওয়া হলয়লছ এমন বাড়ী যরদ ভাড়ার িনযই রনমতাে করা 

হলয় োলক তলব বাড়ীর মূললয বকালনা যাকাত বনই। তলব বাড়ী বেলক 

প্রাপ্ত ভাড়ার যাকাত রদলত হলব, যরদ ভাড়া বদওয়ার রদন বেলক প্রাপ্ত 

অলেতর উপর বছর পূেত হয়। ভাড়ার িুরিনামা স্বাের করার রদন বেলক 

যরদ বছর পূেত না হয় তলব তালত যাকাত বনই। বযমন বছলর ১০,০০০ 

(দশ হািার) টাকা প্রদালনর িুরিলত ঘর ভাড়া বদওয়া হল। িুরির 

শুরুলত পাাঁি হািার টাকা গ্রহে কলর তা খরি হলয় বগল। অবরশি পাাঁি 

হািার টাকা বছলরর মধ্যবততী সমলয় গ্রহে কলর তাও বছর পূেত হওয়ার 

আলগই খরি হলয় বগল, তলব এক বছলর প্রাপ্ত দশ হািার টাকার এ 

ভাড়ার মলধ্য বকালনা যাকাত রদলত হলব না। বকননা এ অলেত বছর পূেত 

হয় রন।  

রকন্তু বাড়ীরট যরদ বযবসার িনয রনমতাে কলর মূলয বৃরদ্ধ বা লালভর 

অলপোয় োলক এবাং রবরক্র হওয়ার পূবত পযতন্ত ভাড়া আদায় কলর, তলব 
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উি বাড়ীর মূললয বযমন যাকাত রদলত হলব বতমরন তার ভাড়ারও যাকাত 

রদলত হলব যখন তালত বছর পূেত হলব। বকননা তা বযবসার িনয রনমতাে 

করা হলয়লছ। রনি মারলকানায় বেলক যাওয়া বা তা বেলক উপকৃত 

হওয়ার উলেলশয নয়। আর এমন প্রলতযক বস্তু যা বযবসা বা উপািতলনর 

উলেলশয প্রস্তুত করা হয় তালতই যাকাত রলয়লছ। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “প্রলতযকরট কমত রনয়লতর উপর রনভতরশীল। 

আর মানুষ যা রনয়ত কলর তাই রলয়লছ তার িনয।”4 

এই বযরির রনকট বয সম্পদ রলয়লছ তার উলেশয হলচ্ছ উপািতন করা। 

তার লেয বতা বস্তুরটর মূললযর প্ররত -মূল বস্তু নয়। আর তার মূলয হলচ্ছ 

রদরহাম বা টাকা বা নগদ অেত। আর িানা কো বয, নগদ অলেত বা 

টাকা-পয়সায় যাকাত ওয়ারিব। অতএব, বয গৃহ বযবসার উলেলশয করা 

হলয়লছ বছর বশলষ তার মূলয রনধ্তারে কলর তালত এবাং তা যরদ ভাড়ায় 

োলক তলব ভাড়ার িুরির রদন বেলক বছর পূেত হলল তারও যাকাত 

রদলত হলব। 

  

                                                           
4 সহীহ বুখারী ও মুসরলম। 
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বসবালসর উলেলশয যমীন খররদ করার পর তা দ্বারা বযবসা করার ইচ্ছা 

করলল তার যাকাত 

প্রে: (৩৭১) িননক বযরি বসবালসর উলেলশয একরট যমীন খররদ 

কলরলছ। রতন বছর পর বস তা দ্বারা বযবসা করার ইচ্ছা করল। এখন 

উি রতন বছলরর রক যাকাত রদলত হলব? 

উত্তর: রবগত বছরগুললার িনয বকালনা যাকাত ওয়ারিব হলবনা। বকননা 

বস বতা বসবালসর িনয তা খররদ কলররছল। রকন্তু বযবসা ও উপািতলনর 

রনয়ত করার সময় বেলকই বছলরর রহসাব শুরু করলত হলব। যখন বছর 

পূেত হলব তখনই তালত যাকাত আবশযক হলব। 

প্রে: (৩৭২) রামাযালনর প্রেম দশলক যাকাতুল রফতর (রফতরা) আদায় 

করার রবধ্ান কী?  

উত্তর: যাকাতুল রফতর শব্দরটর নামকরে করা হলয়লছ সাওম ভিলক 

বকন্দ্র কলর। সাওম ভি বা বশষ করার কারলেই উি যাকাত প্রদান 

করা আবশযক। সুতরাাং উি রনরদতি কারলের সালেই সাংরিি রাখলত 

হলব, অগ্রীম করা িললব না। একারলে রফতরা ববর করার সলবতাত্তম 

সময় হলচ্ছ ঈলদর রদন সালালতর পূলবত। রকন্তু ঈলদর একরদন বা দু’রদন 

আলগ তা আদায় করা িালয়য। বকননা এলত প্রদানকারী ও গ্রহেকারীর 

িনয সহিতা রলয়লছ। রকন্তু এরও আলগ ববর করার বযাপালর রবদ্বানলদর 

প্রাধ্ানযলযাগয মত হলচ্ছ তা িালয়য নয়। এ রভরত্তলত রফতরা আদায় 

করার সময় দু’রট:  
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১) িালয়য বা ববধ্ সময়। তা হলচ্ছ ঈলদর একরদন বা দু’রদন পূলবত। ২) 

ফযীলতপূেত উত্তম সময়। তা হলচ্ছ ঈলদর রদন - ঈলদর সালালতর পূলবত। 

রকন্তু সালালতর পর পযতন্ত বদরী কলর আদায় করা হারাম। রফতরা 

রহলসলব কবূল হলবনা। ইবন আব্বালসর হাদীলস বরেতত হলয়লছ:  

اَها َمنْ » دذ
َ
اَلة   َقبَْل  أ َ  الصذ اَها َوَمنْ  َمْقبُولَة   َزاَكة   فَه  دذ

َ
اَلة   َبْعدَ  أ َ  الصذ نَ  َصَدقَة   فَه   م 

َدقَات    «الصذ

“সালালতর পূলবত বয উহা আদায় কলর তার যাকাত গ্রহেলযাগয। আর বয 

বযরি সালালতর পর আদায় করলব তার িনয তা একরট সাধ্ারে সাদকা 

রহলসলব গেয হলব।”5 

তলব বকালনা বলাক যরদ িিল বা মরুভূরম বা এ ধ্রলের িনমানবহীন 

বকালনা স্থালন োকার কারলে ঈলদর রদন সম্পলকত অজ্ঞ োলক এবাং ঈলদর 

সালাত বশষ হওয়ার পর বস সম্পলকত অবগত হয়, তলব ঈলদর পর 

রফতরা আদায় করললও তার বকালনা অসুরবধ্া হলব না। 

প্রে: (৩৭৩) সাদ্কার রনয়লত ববরশ কলর রফতরা আদায় করা িালয়য 

হলব কী? 

উত্তর: হযাাঁ, ববরশ কলর রফতরা আদায় করা িালয়য। রফতরার অরতররি 

বস্তু সাদকার রনয়লত প্রদান করলব। বযমন, আিকাল বহু বলাক এরূপ 

                                                           
5 আবু দাউদ, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: যাকাতুল রফতর, ইবন মািাহ, অধ্যায়: 
যাকাত, অনুলচ্ছদ: সাদাকা রফতর। 
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কলর োলক। মলন করুন একিন বলাক দশ িলনর রফতরা আদায় 

করলব। এ উলেলশয বস এক বস্তা িাউল খররদ কলর, যালত দশ িলনর 

অরধ্ক বযরির রফতরা আদায় করা যালব। অতঃপর তা রনলির পে 

বেলক এবাং রনি পররবালরর পে বেলক আদায় কলর। এটা িালয়য; যরদ 

রনরশ্চতভালব িানা যায় বয, রনরদতি পররমাে বা তার িাইলত ববরশ িাউল 

আলছ। বস্তার মলধ্য রনরদতি রফতরার পররমাপ যরদ িানা যায় তলব তা 

আদায় করালত বকালনা বদাষ বনই। 
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িাউল দ্বারা রফতরা আদায় করা 

প্রে: (৩৭৪) করতপয় রবদ্বান মলন কলরন, বয সমস্ত বস্তু দ্বারা রফতরা 

বদওয়ার কো হাদীলস বরেতত হলয়লছ, তা বযলহতু বততমালন পাওয়া যায়, 

তাই িাউল দ্বারা রফতরা বদওয়া রবরধ্সম্মত নয়। এ সম্পলকত আপনার 

মতামত িানলত িাই?  

উত্তর: একদল আরলম বললন, হাদীলস উরল্লরখত পাাঁি প্রকার বস্তু: গম, 

বখিুর, যব, রকসরমস এবাং পনীর- এগুললা যরদ োলক, তলব অনয বস্তু দ্বারা 

রফতরা আদায় করা িালয়য হলব না।  

অনয একরট মত হলচ্ছ উরল্লরখত বস্তু এবাং অনয বয বকালনা বস্তু এমনরক 

টাকা-পয়সা দ্বারাও রফতরা আদায় করা ববধ্। এ হলচ্ছ পরস্পর রবলরাধ্ী 

দু’রট মত।  

রবশুদ্ধ কো হলচ্ছ:- মানুলষর সাধ্ারে খাদয বেলক রফতরা আদায় করা 

ববধ্। বকননা সহীহ বুখারীলত আবু সাঈদ খুদরী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বেলক বরেতত হলয়লছ। রতরন বললন,  

ْطر   زاكة وََسلذمَ  َعلَيْه   اّللذ  َصّلذ  اّللذ   رَُسول   َعْهد   يف   ُُنْر جُ  ُكنذا» نْ  َصاًع  الْف  وْ  َطَعام   م 
َ
 أ

نْ  َصاًع  ي   م  وْ  َشع 
َ
نْ  َصاًع  أ وْ  َتْمر   م 

َ
نْ  َصاًع  أ ق ط   م 

َ
وْ  أ

َ
نْ  َصاًع  أ  «َزب يب   م 

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ এক সা‘ 

পররমাে খাদয রফতরা রহলসলব ববর করতাম, এক সা‘ বখিুর, এক সা‘ 
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যব, এক সা‘ রকসরমস বা এক সা‘ পনীর।”6 এ হাদীলস গলমর কো 

উলল্লখ বনই। তাছাড়া যাকাতুল রফতলর গম বদওয়া যালব এরকম সুস্পি 

ও রবশুদ্ধ বকালনা হাদীস আমার িানা বনই। রকন্তু তারপরও রনঃসলন্দলহ 

গম দ্বারা রফতরা আদায় ববধ্। 

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলক বরেতত, রতরন বললন:  

ْطر   َزاَكةَ  وََسلذمَ  َعلَيْه   اّللذ  َصّلذ  اّللذ   رَُسوُل  فََرَض » ائ م   ُطْهَرةً  الْف  فَث   اللذْغو   م نَ  ل لصذ  َوُطْعَمةً  َوالرذ
 «ل لَْمَساك ني  

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যাকাতুল রফতর ফরয 

কলরলছন বরাযাদ্বারলক অনেতক কো ও অিীলতা বেলক পরবত্র করার 

িনয ও রমসকীনলদর িনয খাদযস্বরূপ।”7 অতএব, মানুলষর প্রিরলত খাদয 

বেলক রফতরা ববর করাই যলেি; যরদও তা রফকাহরবদলদর উরিলত 

উরল্লরখত পাাঁি প্রকালরর অন্তভুতি না হয়। বকননা এ প্রকারসমূহ -বযমন 

পূলবত উলল্লখ করা হলয়লছ- িাররট রছল। যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর যুলগ মানুলষর সাধ্ারে খাদয রহলসলব প্রিরলত রছল। 

অতএব, িাউল দ্বারা রফতরা আদায় করা িালয়য; বরাং আরম মলন করর 

বততমান যুলগ রফতরা রহলসলব িাউল-ই উত্তম। বকননা তা সহিলভয ও 

মানুলষর অরধ্ক পছন্দনীয় বস্তু। তাছাড়া রবষয়রট স্থানলভলদ রবরভন্ন রকম 

                                                           
6 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: রফতরা হলচ্ছ এক সা‘ পররমাে খাদয। 
7 আবু দাউদ, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: যাকাতুল রফতর, ইবন মািাহ, অধ্যায়: 
যাকাত, অনুলচ্ছদ: সাদাকাতুল রফতর। 
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হলত পালর। হলত পালর গ্রামাঞ্চলল বকালনা বকালনা বগারষ্ঠর রনকট বখিুর 

অরধ্ক রপ্রয় খাদয। তারা বখিুর দ্বারা রফতরা আদায় করলব। বকালনা 

এলাকায় রকসরমস, বকালনা এলাকায় পনীর রপ্রয় খাদয হলত পালর তারা 

তা রদলয়ই রফতরা আদায় করলব। প্রলতযক এলাকা ও সম্প্রদালয়র িনয 

বসটাই উত্তম বযটালত রলয়লছ তালদর িনয অরধ্ক উপকার। 
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মৃত বযরির অসীয়তকৃত সম্পলদ এবাং ইয়াতীলমর সম্পলদ যাকাত 

প্রে: (৩৭৫) কালরা রনকট যরদ মৃত বযরির অসীয়তকৃত সম্পলদর এক 

তৃতীয়াাংশ োলক এবাং ইয়াতীলমর রকছু সম্পদ োলক, তালত রক যাকাত 

রদলত হলব?  

উত্তর: মৃত বযরির বছলড় যাওয়া সম্পলদর উি এক তৃতীয়াাংলশ বকালনা 

যাকাত বনই। বকননা তার বকালনা মারলক বনই। তা বতা অসীয়ত 

অনুযায়ী িনকলযােমূলক কালি বযবহার করা হলব। রকন্তু ইয়াতীলমর 

অেত যরদ রনসাব পররমাে হয় এবাং বছর পূেত হয় তলব তালত যাকাত 

ওয়ারিব হলব। ইয়াতীলমর অরভভাবক বসই যাকাত ববর করলব। 

রবদ্বানলদর মতসমূলহর মলধ্য রবশুদ্ধ মত হলচ্ছ যাকাত ওয়ারিব হওয়ার 

িনয প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া বা রবলবকবান হওয়া শতত নয়; বকননা যাকাত 

সম্পলদ ওয়ারিব হয়। 

প্রে: (৩৭৬) বযরিগত গাড়ীলত রক যাকাত রদলত হলব?  

উত্তর: এলত বকালনা যাকাত বনই। স্বর্ণ-বরৌপয ছাড়া মানুলষর বযবহৃত 

বকালনা বস্তুলত যাকাত বনই। বযমন, গাড়ী, উট, বঘাড়া, ঘর-বাড়ী 

ইতযারদ। বকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

ِ  ِف  الُْمْسلِمِ  ََعَ  لَيَْس »  «َصَدقَة   فَرَِسهِ  َوَل  َعْبِده
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“মুসরলম বযরির ক্রীতদাস, বঘাড়ায় বকালনা যাকাত বনই।”8  

প্রে: (৩৭৭) যাকাত বদওয়ার সময় রক বলল রদলত হলব বয, এটা 

যাকাত?  

উত্তর: যালক যাকাত প্রদান করা হলব বস যরদ যাকালতর হকদার হয় রকন্তু 

সাধ্ারেত: বস যাকাত গ্রহে কলর না, তাহলল যাকাত বদওয়ার সময় 

তালক বলল রদলত হলব বয, এটা যাকাত। যালত কলর রবষয়রট তার রনকট 

সুস্পি হয়; ফলল বস ইচ্ছা হলল যাকাত গ্রহে করলব ইচ্ছা হলল 

প্রতযাখযান করলব। আর বয বলাক যাকাত গ্রহলে অভযস্ত তালক যাকাত 

বদওয়ার সময় বকালনা রকছু না বলাই উরিৎ। বকননা এলত তার প্ররত দয়া 

প্রদশতলনর বখাাঁটা বদওয়া হয়। আল্লাহ বললন,  

َها﴿ يل
َ
أ َٰتُِكم ُتب ِطلُوا   َّل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيى ذَىَٰ  بِٱل َمن ِ  َصَدَق

َ  [ ٠٠٥: ابلقرة] ﴾َوٱۡل 

“বহ ঈমানদারগে বখাাঁটা রদলয় ও কি রদলয় বতামরা বতামালদর সাদ্কা বা 

দানসমূহলক রবনি কলর রদও না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৪] 

প্রে: (৩৭৮) এক স্থান বেলক অনয স্থালন যাকাত স্থানান্তর করার রবধ্ান 

কী?  

                                                           
8 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: মুসরলম বযরির ক্রীতদালস যাকাত বনই 
সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: মুসরলম বযরির ক্রীতদাস ও বঘাড়ার 
যাকাত বনই। 
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উত্তর: এক শহর বেলক অনয শহলর যাকাত স্থানান্তর করলল যরদ কলযাে 

োলক তলব তা িালয়য। যাকাত প্রদানকারীর বকালনা রনকটাত্মীয় 

যাকালতর হকদার অনয শহলর োলক তলব তার রনকট যাকাত বপ্ররে 

করলল বকালনা অসুরবধ্া বনই। 

অনুরূপভালব িীবন যাত্রার মান উাঁিু এমন বদলশ বসবাস কলর এবাং 

তুলনামূলক অভাবী বদলশ যরদ যাকাত বপ্ররে কলর তলবও বকালনা 

অসুরবধ্া বনই। রকন্তু যরদ অনয শহলর বা বদলশ যাকাত বপ্ররে করালত 

বতমন বকালনা কলযাে না োলক তলব তা স্থানান্তর করা যালব না। 
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অনয স্থালন বসবাসকারী পররবালরর বলাকলদর রফতরা আদায় করা 

প্রে: (৩৭৯) িননক বযরি মক্কায় োলক আর তার পররবার ররয়ালদ। বস 

রক রনি পররবালরর বলাকলদর রফতরা মক্কায় আদায় করলত পারলব?  

উত্তর: রনি পররবালরর পে বেলক রফতরা আদায় করা িালয়য যরদও 

তারা তার সালে তার শহলর না োলক। অতএব, বস মক্কায় আর তার 

পররবার ররয়ালদ, বস মক্কালতই তার ও তার পররবালরর রফতরা আদায় 

করলত পালর। রকন্তু উত্তম হলচ্ছ বয স্থালন রফতরা আদায় করার সময় 

হলব বস স্থালনই তা আদায় করা। রফতরা আদায় করার সময় বস যরদ 

মক্কায় োলক তলব মক্কালতই আদায় করলব। ররয়ালদ োকলল ররয়ালদ। 

পররবালরর রকছু বলাক মক্কায় রকছু ররয়ালদ োকলল যারা মক্কায় আলছ 

তারা মক্কায়, যারা ররয়ালদ আলছ তারা ররয়ালদ রফতরা আদায় করলব। 

বকননা রফতরা শরীলরর সালে সম্পরকতত। সাওম আদায়কারী বযখালন 

তার রফতরাও বসখালন। 

প্রে: (৩৮০) ঋেগ্রলস্তর হালত যাকাত বদওয়া উত্তম? না রক তার 

পাওনাদালরর রনকট রগলয় তার পে বেলক ঋে পররলশাধ্ করা উত্তম? 

উত্তর: রবষয়রটর রবধ্ান অবস্থালভলদ রবরভন্ন রকম হলত পালর। ঋেগ্রস্ত 

বযরি যরদ দায়মুরি ও ঋে পররলশাধ্ করার বযাপালর আগ্রহী হয়। অেত 

হালত এলল ঋে পররলশাধ্ করলব এ রকম রবশ্বস্ত হয় তলব যাকালতর অেত 

তার হালতই প্রদান করা উরিৎ। যালত কলর তা পররলশাধ্ করলত পালর। 

তার বযাপারটা বগাপন োলক। দাবীদারলদর সামলন লরিত হওয়া বেলক 

রো পায়। 
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রকন্তু ঋেগ্রস্ত বযরি যরদ ববরহসাবী অপবযয়ী হয়। তার হালত অেত আসলল 

ঋে পররলশালধ্র পররবলতত অপ্রলয়ািনীয় খালত তা খরি কলর, তলব 

যাকালতর অেত তালক না রদলয় সরাসরর পাওনাদালরর রনকট রগলয়, প্রাপয 

বিলন রনলয়- তা পররলশাধ্ কলর রদলব অেবা সাধ্যানুযায়ী তার ঋে 

হালকা কলর রদলব।  

প্রে: (৩৮১) যারাই যাকাত গ্রহলের িনয হাত বাড়ায় তারাই রক তার 

হকদার?  

উত্তর: যাকালতর িনয বয বকউ হাত বাড়াললই তালক যাকাত বদওয়া 

উরিৎ নয়। বকননা সম্পদশালী হওয়া সলত্বও অলনক মানুষ পয়সার 

বলালভ হাত বাড়ায়। এসমস্ত বলাক রকয়ামত রদবলস এমন অবস্থায় 

আসলব বয তার মুখমন্ডলল এক টুকরা বগাশতও োকলব না 

(নাউযুরবল্লাহ) সমস্ত মানুলষর সাোলত রকয়ামত রদবলস তার মুখ 

মন্ডললর শুধু্মাত্র হাড়-হারি ছাড়া আর রকছুই বদখা যালব না। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

َل  َمنْ »
َ
ْمَوالَُهمْ  انلذاَس  َسأ

َ
ا أ ً ُل  فَإ نذَما تََكُّث 

َ
لذ  مَجًْرا يَْسأ وْ  فَلْيَْستَق 

َ
ْ  أ  «ل يَْستَْكُّث 

“বয বযরি সম্পদ বৃরদ্ধর উলেলশয মানুলষর কালছ হাত পালত বস বযন 

িাহান্নালমর আগুন িাইল। অতএব, ববরশ িাইলল িাইলত পালর বা কম 

িাইলল িাইলত পালর।”9  

                                                           
9 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: মানুলষর কালছ রভো িাওয়া নািালয়য। 
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এ সুলযালগ আরম সততক কররছ বসই বলাকলদরলক যারা রভো বৃরত্ত িিতা 

কলর। সততক কররছ বসই বলাকলদরলক যারা যাকালতর হকদার না হওয়া 

সলত্বও যাকাত গ্রহে কলর। সাবধ্ান! যাকালতর হকদার না হলয়ও 

আপরন যরদ যাকাত গ্রহে কলরন, তলব আপরন হারাম বখললন। 

(নাউযুরবল্লাহ) আল্লাহলক ভয় করুন। অেি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বললন,  

ُ  ُيْغن ه   يَْستَْغن   َوَمنْ » هُ  يَْستَْعف ْف  َوَمنْ  اّللذ فذ ُ  يُع   «اّللذ

“বয বযরি অভাব মুি োকলত িায় আল্লাহ তালক অভাবমুি কলরন। বয 

বযরি পরবত্র োকলত িায় আল্লাহ তালক পরবত্র কলর বদন।”10  

তলব বকালনা বলাক যরদ আপনার কালছ হাত পালত, আর তার বারহযক 

অবস্থা বদলখ আপরন মলন কলরন বস যাকালতর হকদার, তলব তালক 

যাকাত রদলল আদায় হলয় যালব এবাং আপরন দায় মুি হলবন। 

পরবততীলত যরদ িানা যায় বয, বস যাকালতর হকদার রছল না তলব 

পুনরায় যাকাত রদলত হলব না। দলীল: 

َقنذ » تََصدذ
َ
ْصبَُحوا  قَاَل رَُجل  أَل

َ
الليلة ب َصَدقَة  فََخَرَج ب َصَدقَت ه  فَوََضَعَها يف  يَد  َسار ق  فَأ

تََصدذ 
َ
َق ىلَعَ َسار ق  َفَقاَل اللذُهمذ لََك احْلَْمُد أَل ثُوَن تُُصدِّ َقنذ ب َصَدقَة  فََخَرَج ب َصَدقَت ه  َيتََحدذ

َق اللذيْلََة ىلَعَ زَان يَة  َفَقاَل اللذُهمذ لََك احْلَ  ثُوَن تُُصدِّ ْصبَُحوا َيتََحدذ
َ
ْمُد فَوََضَعَها يف  يََدْي َزان يَة  فَأ

                                                           
10 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: সম্পলদর প্ররত বলাভমুি না হলয় সাদকা 
হয় না সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: পরবত্র োকা ও বধ্যতাবলম্বন করার 
ফযীলত। 
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َقنذ ب َصَدقَة  فََخَرَج ب َصَدقَت ه  فَوََضَعَها يف  يَ  تََصدذ
َ
ثُوَن ىلَعَ َزان يَة  أَل ْصبَُحوا َيتََحدذ

َ
ٍّ فَأ َدْي َغِن 

يَل هَلُ  َ فَق  ِت 
ُ
ٍّ فَأ ٍّ َفَقاَل اللذُهمذ لََك احْلَْمُد ىلَعَ َسار ق  وىلََعَ َزان يَة  وىلََعَ َغِن  َق ىلَعَ َغِن  ا تُُصدِّ مذ

َ
 أ

ا  مذ
َ
قَت ه  َوأ ْن يَْستَع فذ َعْن ََس 

َ
ْن تَْستَع فذ َعْن َصَدَقتَُك ىلَعَ َسار ق  فَلََعلذُه أ

َ
ان يَُة فَلََعلذَها أ الزذ

 ُ ْعَطاهُ اّللذ
َ
ا أ مذ ُق م  ُ َفيُنْف  ا الَْغِن   فَلََعلذُه َيْعتَِب  مذ

َ
 «ز نَاَها َوأ

“একদা (বনী ইসরাঈললর) িননক বযরি বলল, অবশযই আরম এ রালত্র 

রকছু দান করব। এ উলেলশয বস স্বীয় দান রনলয় ববর হললা এবাং 

(লগাপনীয়তার কারলে রনলির অিালন্ত) এক বিালরর হালত তা বরলখ 

রদল। সকালল মানুলষ বলাবরল করলত লাগল, রক আশ্চযত! আি রালত 

এক বিারলক দান করা হলয়লছ! বস বলল, বহ আল্লাহ বিালরর হালত 

আমার দান যাওয়ার কারলে সকল প্রশাংসা বতামার িনয। অবশযই 

(আবার) দান করব। অতঃপর বস তার দান রনলয় ববর হললা এবাং এক 

বযরভিাররনীর হালত বরলখ রদল। সকালল মানুষ বলাবরল করলত লাগল, 

রক আশ্চযত! গত রালত একিন বযরভিাররনীলক দান করা হলয়লছ। বস 

বলল, বহ আল্লাহ বযরভিাররনীলক দান করার কারলে সমসত প্রশাংসা 

বতামারই প্রাপয। অবশযই (আবার) সাদকা করব। বস তার দান রনলয় 

ববর হললা অতঃপর এক ধ্নী বলালকর হালত রদলয় রদল। সকালল মানুষ 

বললত লাগল, আশ্চযত বযাপার! আি রালত একিন ধ্নী মানুষলক দান 

করা হলয়লছ। বস বললঃ বহ আল্লাহ যাবতীয় প্রশাংসা বতামারই প্রাপয। 

বিার বযরভিাররনী এবাং ধ্নী বলাকলক দান করার কারলে।  

তার রনকট আসা হললা (লকান ঐশী দূত হলত পালর), অতঃপর তালক 

বলা হললা, বতামার দান বিালরর হালত যাওয়ার কারলে- হলত পালর বস 
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িুরর বেলক রবরত োকলব। আর বযরভিাররনী, হলত পালর বস এ দালনর 

কারলে বযরভিার বেলক রবরত হলব। আর ধ্নী বযরি এ বেলক রশো 

গ্রহে কলর হলত পালর বসও তার সম্পদ বেলক দান করলব।”11 

বদখুন সৎ রনয়লতর রকরূপ প্রভাব হয়। অতএব, বয বযরি আপনার 

কালছ হাত বপলতলছ আপরন তালক ফকীর বা অভাবী মলন কলর দান 

কলরলছন রকন্তু পলর িানা বগল বস অভাবী নয় সম্পদশালী তলব 

আপনার যাকাত হলয় যালব। পুনরায় আদায় করলত হলব না।  

  

                                                           
11 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: ধ্নী মানুলষর অিালন্ত তালক দান করা 
সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: যাকাত, অনুলচ্ছদ: দানকারীর প্ররতদালনর আবশযকতা যরদও 
তা অপালত্র বদওয়া হয়। 
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যাকাত বন্টলনর কালি রনযুি বযরি যাকালতর হকদার নয় 

প্রে: ৩৮২) িননক ধ্নী বযরি একিন বলাকলক বলল আপরন যালদরলক 

হকদার মলন কলরন তালদর কালছ আমার এ যাকাত বন্টন কলর রদন। 

এখন এ বযরি রক যাকালতর কালি রনযুি রহলসলব গেয হলব এবাং 

কুরআলনর রনলদতশ অনুযায়ী যাকালতর হকদার হলব?  

উত্তর: না, এ বলাক যাকালতর কালি রনযুি বলল গেয হলব না। ফলল বস 

যাকালতরও হকদার হলব না। বকননা বস রনরদতি ভালব এক বযরির 

যাকাত বন্টন করার দারয়ত্ব রনলয়লছ। (আল্লাহই ভাললা িালনন) পরবত্র 

কুরআলনর বাকয ভরির বগাপন উলেশয হলচ্ছ এটাই- আল্লাহ বললন, 

عليها والعاملني  এখালন يلع অবযয় দ্বারা এক প্রকার কতৃতত্ব বুঝা যায়। 

অেতাৎ যাকাত আদায় ও বন্টলনর কালি সরকালরর পে বেলক রনযুি 

কমতিারী। এ িনয রনরদতি ভালব একক বযরির পে বেলক রনযুি কমতিারী 

কুরআলন বরেতত উি প্রকালরর অন্তভুতি হলব না।  

প্রে: (৩৮৩) দুবতল ঈমালনর অরধ্কারী বকালনা বযরিলক ঈমান শরিশালী 

করার িনয যাকাত বদওয়া যালব কী? বস রকন্তু বকালনা এলাকার বনতা 

বা সরদার নয়।  

উত্তর: মাসআলারট রবদ্বানলদর মালঝ মতরবলরাধ্পূেত। আমার মলত 

ইসলালমর প্ররত ধ্ারবত করলত ঈমান শরিশালী করার িনয তালক 

যাকাত রদলল বকালনা অসুরবধ্া বনই। যরদও বস বকালনা কবীলা বা 

এলাকায় সরদার বা বনতা না হয়। যরদও একান্ত বযরিগতভালব উি 
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উলেলশয বদওয়া হয়। বকননা আল্লাহ বললন, “তালদর হৃদয়গুললা 

ইসলালমর রদলক ধ্ারবত করার িনয।” যখন ফকীর ও অভাবীলক যাকাত 

বদওয়া ববধ্ তখন দুবতল ঈমালনর অরধ্কারী বযরিলক তা প্রদান করা বতা 

আলরা অরধ্ক ববধ্। বকননা বকালনা বযরির শরীর শরিশালী করার বিলয় 

তার ঈমানলক শরিশালী করা অরধ্ক গুরুত্বপূেত। 

প্রে: (৩৮৪) ইসলামী জ্ঞান রশোয় রনলয়ারিত ছাত্রলক যাকাত বদওয়ার 

রবধ্ান কী?  

উত্তর: ইসলামী জ্ঞান রশোর কালি সমূ্পেতরূলপ রনলয়ারিত ছাত্রলদরলক 

যাকাত বদওয়া িালয়য, যরদও তারা কামাই বরািগার করার সামেত 

রালখ। বকননা ইসলামী জ্ঞান রশো করা এক প্রকার রিহাদ। আর 

আল্লাহর পলে রিহাদ হলচ্ছ যাকালতর একরট খাত। আল্লাহ বললন,  

َُٰت  إَِنَما﴿ اءِ  ٱلَصَدَق ِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهم   َوٱل ُمَؤَلَفةِ َعلَي َها َوٱل َعَِٰملِيَ  َوٱل َمَسَِٰكيِ  لِل ُفَقَرا  ٱلر 
ِنَ  فَرِيَضة   ٱلَسبِيِل   َوٱب نِ  ٱّلَلِ  َسبِيلِ  َوِف  َوٱل َغَٰرِِميَ   ﴾٦٠ َحِكيم   َعلِيم   َوٱّلَلُ  ٱّلَلِ   م 

 [٠٠: اتلوبة]

“যাকাত বতা হলচ্ছ শুধু্মাত্র গরীবলদর এবাং অভাবগ্রস্তলদর আর এ যাকাত 

আদালয়র িনয রনযুি কমতিারীলদর এবাং ইসলালমর প্ররত যালদর হৃদয় 

আকৃি করলত হয়, বগালাম আযাদ করার িনয, ঋে পররলশালধ্, আল্লাহর 

পলে রিহালদ আর মুসারফরলদর সাহালযয। এ রবধ্ান আল্লাহর পে বেলক 

রনধ্তাররত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অরতপ্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, 

আয়াত: ৬০] 
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রকন্তু রশোেতী যরদ শুধু্মাত্র দুরনয়াবী রশোয় সমূ্পেতরূলপ ব্রতী োলক তলব 

তালক যাকাত বদওয়া যালব না। আমরা তালক বলব তুরম বতা দুরনয়ার 

কলমতই বযস্ত আছ। অতএব, িাকরী করার মাধ্যলম বতা দুরনয়া অিতন 

করলত পার। তাই বতামালক যাকাত বদওয়া যালব না। 

রকন্তু আমরা যরদ এমন বলাক পাই বয রনি পানাহার ও বাসস্থালনর িনয 

বরািগার করলত সেম রকন্তু তার রনকট এমন সম্পদ বনই যা দ্বারা বস 

রববাহ করলত পালর, তলব যাকালতর অেত রদলয় রক এ বযরির রববালহর 

বযবস্থা করা যালব? 

উত্তর: হযাাঁ, রববালহর িনয তালক যাকাত বদওয়া যালব। যাকাত বেলক 

তার পূেত মাহর আদায় করা যালব। 

যরদ প্রে করা হয় রববালহ অপরাগ বযরিলক যাকাত বদওয়া কীভালব 

িালয়য হলত পালর? 

িবালব আমরা বলব: বকননা মানুলষর রববালহর প্রলয়ািনীয়তা অতযরধ্ক। 

কখলনা খানা রপনার মতই এর প্রলয়ািনীয়তা মানুলষর িীবলন প্রকট 

হলয় বদখা যায়। এ িনয রবদ্বানগে বললন, কালরা ভরে-বপাষলের অেত 

বহন করা যার ওপর আবশযক োলক তার উপর ওয়ারিব হলচ্ছ তার 

রববালহরও বযবস্থা কলর বদওয়া- যরদ তার কালছ প্রলয়ািনীয় সম্পদ 

োলক। অতএব, পুত্র যরদ রববাহ উপযুি হয় এবাং রববালহর দরকার 

মলন কলর তলব রপতার উপর ওয়ারিব হলচ্ছ পুলত্রর রববালহর বযবস্থা 

কলর বদওয়া। রকন্তু আরম শুলনরছ পুত্র যরদ রববালহর কো উত্থাপন কলর 

তলব বকালনা বকালনা রপতা রনলিলদর বযৌবনকাললর কো ভুলল রগলয় 
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পুত্রলক ধ্মক বদন আর বললন, রনলির মাোর ঘাম পালয় বফলল পররিম 

কলর উপািতন কর তারপর রববাহ কর। এটা বমালটও িালয়য নয়। রপতা 

সামেতবান োকলল পুলত্রর সালে এরকম বযবহার করা হারাম। রপতার 

সামেত োকা সলত্বও পুলত্রর রববালহর বযবস্থা না করলল বস অবশযই 

রকয়ামত রদবলস রপতার রবরুলদ্ধ অরভলযাগ দালয়র করলব। 

একরট মাসাআলা: িননক বযরির কলয়করট পুত্র সন্তান আলছ। বস যরদ 

উপযুি বড় বছললর রববাহ রনলির খরলি প্রদান কলর, তলব মৃতুযর পূলবত 

বছাট বছলললদর িনয রক রনি সম্পরত্ত বেলক বড় বছললর মাহলরর 

অনুরূপ প্রদান করার ওরছয়ত কলর বযলত পালর? 

উত্তর: না এরূপ করা িালয়য হলব না। তলব রপতার িীবেশালতই যরদ 

বছাট বছললরা রববালহর উপযুি হয় এবাং বড় বছললর নযায় তালদর রনি 

খরলি রববাহ রদলয় বদয় তলব তা িালয়য। রকন্তু তারা এখনও বছাট তাই 

মৃতুযর পর তালদর িনয আলাদা অরছয়ত কলর যালব তা হারাম। এর 

দলীল হলচ্ছ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

َ  إ نذ » ْعَطى قَدْ  اّللذ
َ
هُ  َحقٍّ  ذ ي ل ُكِّ  أ يذةَ  فَاَل  َحقذ  «ل َوار ث   وَص 

“রনশ্চয় আল্লাহ প্রলতযক অরধ্কারীলক তার রনরদতি অরধ্কার প্রদান 

কলরলছন। অতএব, উত্তরারধ্কালরর িনয বকালনা অরছয়ত বনই।”12 

                                                           
12 আবু দাঊদ, অধ্যায়: ববিা-বকনা, অনুলচ্ছদ: উত্তরারধ্কারলক ওছীয়ত করার বেতনা। 
রতররমযী, ওছীয়ত করার বেতনা, 
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প্রে: (৩৮৫) মুিারহদলদরলক যাকাত প্রদান করা রক িালয়য? 

উত্তর: যাকাত প্রদালনর খাতসমূলহর মলধ্য আল্লাহ তা‘আলা মুিারহদলদর 

কো উলল্লখ কলরলছন। অতএব, আল্লাহর পলের মুিারহলদরলক যাকাত 

প্রদান করা িালয়য। রকন্তু আল্লাহর পলে মুিারহদ বক? িননক বযরি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক লড়াইকারী সম্পতলক প্রে 

করললন, একিন বীরত্ব প্রকাশ করার িনয লড়াই কলর, একিন 

বগাত্রীয় সম্প্রীরত রোর িনয লড়াই কলর, একিন রনলির শরি 

প্রদশতলনর িনয যুদ্ধ কলর, এলদর মলধ্য বক প্রকৃত পলে আল্লাহর পলে? 

এর িবালব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদর ইনসাফপূেত 

মূলযবান একরট মাপকারি প্রদান কলরলছন, রতরন বললন,  

َُكونَ  قَاتََل  َمنْ » َ  اّللذ   ََك َمةُ  تل   «وََجلذ  َعزذ  اّللذ   َسب يل   يف   َفُهوَ  الُْعلْيَا ه 

“বয বযরি লড়াই করলব আল্লাহর বােীলক সমুন্নত করার উলেলশয বসই 

প্রকৃত পলে আল্লাহর পলে যুদ্ধকারী।”13 অতএব, প্রলতযক বয বযরি 

আল্লাহর বােীলক সমুন্নত করার িনয যুদ্ধ করলব- লড়াই করলব আল্লাহর 

শরী‘আতলক প্ররতরষ্ঠত করার িলনয, কারফর রালে আল্লাহর দীনলক 

কালয়ম করার িনয বস-ই আল্লাহর পলে, বসই মুিারহদ। তালক যাকাত 

প্রদান করা যালব। তালক নগদ অেত প্রদান করলব, যালত রিহালদর পলে 

তা বযয় করলত পালর অেবা যাকালতর অেত দ্বারা যুলদ্ধর সরঞ্জাম ক্রয় 

                                                           
13 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রিহাদ, অনুলচ্ছদ: বয বযরি আল্লাহর বােীলক সমুন্নত করার 
িনয লড়াই কলর। 
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কলর রদলব। 

প্রে: (৩৮৬) মসরিদ রনমতালের কালি যাকাত প্রদান করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: মসরিদ রনমতালের কাি কুরআলনর বােী ‘রফ সারবরলল্লার’ অন্তভুতি 

নয়। বকননা তাফসীররবদগে ‘রফ সারবরলল্লার’ তাফসীলর উলল্লখ 

কলরলছন: এ দ্বারা উলেশয হলচ্ছ আল্লাহর পলে রিহাদ।  

মসরিদ রনমতােসহ অনযানয িনকলযােমূলক কালি যাকাত বযয় করা 

প্রকৃত কলযালের পেলক রবনি করারই নামান্তর। বকননা কৃপেতা ও 

বলাভ অলনক বলালকর মলধ্য স্বভাবিাত প্রকৃরত। যখন তারা বদখলব 

মসরিদ রনমতাে এবাং অনযানয সব ধ্রলের কলযােমূলক বেলত্র যাকাত 

বদওয়া হলচ্ছ, তখন তারা সমস্ত যাকাত বস সকল কালিই বযবহার করা 

শুরু করলব। ফলল দুঃস্থ অভাবী মানুষ তালদর অভাব অনটলনর মলধ্যই 

রলয় যালব।  

প্রে: (৩৮৭) রনকটাত্মীয়লদর যাকাত প্রদান করার রবধ্ান কী?  

উত্তর: রনকটাত্মীলয়র বযাপালর মূলনীরত হলচ্ছ: রনকটাত্মীলয়র বযয়ভার 

বহন করা যরদ যাকাত প্রদানকারীর উপর ওয়ারিব বা আবশযক হলয় 

োলক, তলব তালক (উি রনকটাত্মীয়লক) যাকাত বদওয়া িালয়য নয়। 

রকন্তু বস যরদ এমন বযরি হয় যার খরি বহন করা যাকাত প্রদানকারীর 

উপর আবশযক নয়, তলব তালক যাকাত প্রদান করা িালয়য বযমন 

সহলদার ভাই। যরদ ভাইলয়র পুত্র সন্তান োলক, তলব তার বযয়ভার বহন 

করা অনয ভাইলয়র উপর আবশযক নয়। বকননা তার পুত্র সন্তান োকার 
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কারলে দু’ভাই পরষ্পর মীরাছ (উত্তরারধ্কার) পালব না। এ অবস্থায় উি 

ভাই যরদ যাকালতর হকদার হয় তলব তালক যাকাত বদওয়া যালব।  

অনুরূপভালব রনকটাত্মীলয়র বকালনা বযরি ভরে-বপাষলের বেলত্র যরদ 

অভাবী না হয়, রকন্তু বস ঋেগ্রস্ত, তলব ঋে পররলশাধ্ করার িনয তালক 

যাকাত প্রদান করা যালব। যরদও উি রনকটাত্মীয় রনলির রপতা মাতা 

বছলল বা বমলয় বহাক। যখন এ ঋে ভরে-বপাষলে ত্রুরটর কারলে নয়।  

উদাহরে: িননক বযরির পুত্র গারড় দুঘতটনা কবরলত হওয়ার কারলে বড় 

একরট িররমানার সমু্মরখন হলয়লছ। অেি তার রনকট িররমানা আদায় 

করার মত বকালনা অেত বনই। এ অবস্থায় তার রপতা রনলির যাকালতর 

অেত পুলত্রর ঋে পররলশাধ্ করার িনয প্রদান করলল তা ববধ্ হলব। 

বকননা এ ঋে ভরে-বপাষলের কারলে নয়। এমরনভালব বকালনা মানুষ 

যাকালতর কারে ছাড়া অনয কারলে যরদ বকালনা আত্মীয়লক যাকাত বেলক 

প্রদান কলর, তলব তা িালয়য। 

প্রে: (৩৮৮) যাকাত-সাদকা আদায় করা রক শুধু্ রামাযান মালসর িনযই 

রবরশি?  

উত্তর: দান-সাদকা রামাযান মালসর সালে রনরদতি নয়; বরাং তা সবতাবস্থায় 

প্রদান করা মুস্তাহাব। আর রনসাব পররমাে সম্পলদ বছর পূেত হললই 

যাকাত বদওয়া ওয়ারিব। রামাযালনর অলপো করলব না; হযাাঁ রামাযান 

যরদ রনকটবততী হয় বযমন শাবান মালস বছর পূেত হলচ্ছ- তলব রামাযান 

পযতন্ত রবলম্ব কলর যাকাত ববর করলল বকালনা অসুরবধ্া বনই। 
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রকন্তু যাকাত যরদ উদাহরেস্বরূপ মুহাররলম আবশযক হয়, তলব রামাযান 

পযতন্ত অলপো করা িালয়য হলব না। অবশয যরদ পূবতবততী রামাযালন 

অগ্রীম যাকাত ববর কলর তলব তা িালয়য। রকন্তু ওয়ারিব হওয়ার পর 

রবলম্ব করা িালয়য নয়। বকননা রনরদতি কারলের সালে সাংরিি 

ওয়ারিবসমূহ উি কারে পাওয়া বগললই আদায় করলত হলব। রবলম্ব 

করা িালয়য হলব না। তাছাড়া মানুলষর িীবলনর এমন বতা বকালনা 

গযারারন্ট বনই বয রবলরম্বত সময় পযতন্ত বস ববাঁলি োকলব। যরদ যাকাত 

প্রদান করার পূলবতই মারা যায় তলব তার রযম্মায় যাকাত রলয়ই বগল। 

হলত পালর উত্তরারধ্কারীগে রবষয়রট না িানার কারলে তার পে বেলক 

যাকাত আদায় করলব না অেবা হলত পালর সম্পলদর বলালভ ও বমালহ 

পলড় তারা তা করলব না। 

রকন্তু দান-সাদকার িনয রনধ্তাররত বকালনা সময় বনই। বছলরর প্ররতরদনই 

তার সময়। রকন্তু বলালকরা রামাযান মালস দান সাদকা ও যাকাত প্রদান 

পছন্দ কলর। বকননা সময়রট ফযীলত পূেত। দান ও বদানযতার সময়। 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রছললন সবতারধ্ক দানশীল। রামাযান 

মালস রতরন আলরা ববরশ দানশীল হলতন, যখন রিবরীল আলাইরহস 

সালাম তাাঁর সালে সাোত করলতন এবাং তাাঁলক কুরআন পড়ালতন।  

রকন্তু িানা আবশযক বয রামাযান মালস যাকাত প্রদান বা দান সাদকার 

ফযীলত রনরদতি সমলয়র (শুধু্ এক মাস) ফযীললতর সালে সাংরিি। এর 

িাইলত ফযীলতপূেত অনয বকালনা সময় বা অবস্থা যরদ পাওয়া যায়, তলব 

বস সময়ই দান করা বা যাকাত প্রদান করা উত্তম। বযমন রামাযান ছাড়া 
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অনয সময় যরদ ফকীর রমসকীনলদর অভাব প্রকট আকার ধ্ারে কলর বা 

বদলশ দুরভতে বদখা যায়, তলব বস সময় দান করার ছাওয়াব রামাযান 

মালস দান করার িাইলত রনঃসলন্দলহ ববরশ।  

অরধ্কাাংশ বেলত্র ফকীর রমসকীনলদর অবস্থা রামাযান ছাড়া অনযানয 

মালস ববরশ বশািনীয় োলক। রামাযান মালস দান সাদকা বা যাকালতর 

বযাপকতার কারলে তারা বস সময় অলনকটা অভাবমুি হয়। রকন্তু 

বছলরর অবরশি সমলয় তারা প্রিণ্ড অভাব ও অনটলনর মালঝ রদন 

কাটায়। সুতরাাং রবষয়রটর প্ররত লেয করা উরিৎ।  
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সাদকালয় িাররয়া কালক বলল?  

প্রে: (৩৮৯) মানুষ তার িীবেশায় যা দান কলর তালকই রক সাদকালয় 

িাররয়া বলল? নারক মৃতুযর পর আত্মীয়-স্বিলনর দানলক সাদকালয় 

িাররয়া বলল? 

উত্তর: হাদীলস এলসলছ: মানুষ মারা বগলল রতনরট আমল ছাড়া সব আমল 

বন্ধ হলয় যায়।  

১) সাদকালয় িাররয়া  

২) ইসলামী জ্ঞান, উপকারী রবদযা রলরপবদ্ধ কলর যাওয়া  

৩) সৎ সন্তানলদর বদা‘আ।14  

এ হাদীলসর বারহযক অলেত বুঝা যায়, িীরবত অবস্থায় বযরির দানলকই 

সাদকা িাররয়া বলা হয়। মৃতুযর পর তার সন্তানলদর দানলক নয়। 

বকননা মৃতুযর পর সন্তানলদর বেলক যা হলব তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বেতনা কলর রদলয়লছন। রতরন বললন, ‘অেবা সৎ 

সন্তান বয তার িনয বদা‘আ করলব।’  

অতএব, বকালনা বযরি যরদ মৃতুযর পূলবত রকছু দান করার অসীয়ত কলর 

যায় অেবা ওয়াক্ফ্ কলর যায়, তলব তা সাদকা িাররয়া রহসালব গেয 

হলব। মৃতুযর পর কবলর বস তা বেলক উপকৃত হলব। অনুরূপভালব 
                                                           
14 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: অসীয়ত, অনুলচ্ছদ: মুতুযর পর মানুষ যার সাওয়াব বপলয় 
োলক তার বনতনা। 
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ইসলামী জ্ঞান, তার উপািতন বেলক হলত হলব। এমরনভালব সন্তান, যরদ 

রপতার িনয বদা‘আ কলর। 

এ িনয বকউ যরদ প্রে কলর আরম রক রপতার িনয দু’রাকাত সালাত 

পড়ব? নারক রনলির িনয দু’রাকাত সালাত আদায় কলর এর মলধ্য রপতার 

িনয বদা‘আ করব? আরম বলব: উত্তম হলচ্ছ রনলির িনয দু’রাকাত সালাত 

আদায় করলবন এবাং এর মলধ্য রপতার িনয বদা‘আ করলবন। 

বকননা এ রদলকই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনলদতশনা প্রদান 

কলরলছন। রতরন বললন, অেবা ‘সৎ সন্তান’ বয তার িনয বদা‘আ করলব, 

এরূপ বললন রন বয তার িনয সালাত আদায় করলব বা অনয বকালনা 

বনক আমল করলব। 
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স্বামীর সম্পদ বেলক তার রবনা অনুমরতলত স্ত্রীর দান করা িালয়য নয়  

প্রে: ৩৯০) স্ত্রী যরদ স্বামীর সম্পদ বেলক রনলির িনয দান কলর বা তা 

মৃত রনকটাত্মীলয়র িনয দান কলর, তলব তা িালয়য হলব কী?  

উত্তর: একো রনরশ্চত িানা বয, স্বামীর সম্পদ স্বামীরই। অনুমরত ছাড়া 

কালরা সম্পদ দান করা কালরা িনয ববধ্ নয়।  

স্বামী যরদ অনুমরত প্রদান কলর তলব স্ত্রীর রনলির িনয বা তার মৃত 

আত্মীলয়র িনয দান করা িালয়য, বকালনা অসুরবধ্া বনই। অনুমরত না বপলল 

এরূপ করা হালাল নয়। বকননা এটা তার সম্পদ। কালরা সম্পদ তার 

আত্মার সন্তুরিলত প্রদান করা ছাড়া অলনযর দ্বারা খরি করা ববধ্ নয়।  

বন্টলনর িনয যাকাত রনলয় এলস রনলির কালছই বরলখ বদওয়া 

প্রে: (৩৯১) িননক ফক্বীর এক ধ্নী বলালকর যাকাত রনলয় আলস এ 

কো বলল বয, তার পে েলক বস তা রবতরে কলর রদলব। তারপর তা 

বস রনলির কালছই বরলখ বদয়। তার এ কালির রবধ্ান কী? 

উত্তর: এটা হারাম। ইহা আমানলতর রখয়ানত। বকননা মারলক বতা 

দারয়ত্বশীল রহলসলব তালক যাকাত রদলয়লছ। যালত কলর তা বন্টন কলর 

বদয়। অেি বস রনলিই তা বরলখ বদয়। রবদ্বানগে উলল্লখ কলরলছন, 

বকালনা বস্তুর রিম্মাদারপ্রাপ্ত বযরি উি বস্তু বেলক রনলির িনয বকালনা 

রকছু রনলত পারলব না। অতএব, এ বযরির ওপর আবশযক হলচ্ছ 

যাকালতর মারলকলক একো বলল বদওয়া বয, ইলতাপূলবত যা বস রনলয়রছল 

তা রনলির কালছ বরলখ রদলয়লছ। মারলক যরদ তালত অনুমরত রদলয় বদয় 
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বতা ভাললা, অনযো যা বস রনলয়লছ তার রিম্মাদার হলব এবাং তালক তা 

আদায় করলত হলব। 

এ উপললে একরট রবষলয় আরম মানুষলক সতকত করলত িাই। তা হলচ্ছ, 

বকালনা বযরি ফক্বীর োকাবস্থায় যাকাত রনলয় োলক। তারপর আল্লাহ 

তালক সম্পদশালী কলরন। রকন্তু তখনও মানুষ তালক যাকাত রদলত 

োলক আর বসও রনলত োলক। বলল, আরম বতা িাইরন। আল্লাহর পে 

বেলক আমার কালছ এ রররযক এলসলছ..। এটা রকন্তু হারাম। বকননা 

আল্লাহ যালক অভাবমুি কলরন, যাকাত গ্রহে করা তার িনয হারাম। 

আবার বকউ বকউ যাকাত রনলয় রনলি খায় না, অনয মানুষলক বদয়। 
রকন্তু যাকালতর মারলক রবষয়রট িালননা বা তালক এ বযাপালর দারয়ত্বও 
বদওয়া হয় রন। এরূপ করাও তার িনয হরাম। যরদও এ বলালকর 
রবষয়রট আলগর িলনর িাইলত রকছুটা হালকা। রকন্তু তারপরও 
নািালয়য। বস যাকালতর মারলকলক রবষয়রট অবরহত কলর অনুমরত রনলয় 
রনলব। অনুমরত না রদলল তার ঘালড় রযম্মাদারী রলয় যালব। (আল্লাহই 
অরধ্ক জ্ঞান রালখন)  
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দীন ইসলালমর রভরত্ত হলচ্ছ পাাঁিরট রবষলয়র ওপর। এ পাাঁিরট রভরত্ত 

সম্পলকত মানুলষর প্রলের অন্ত বনই, রিজ্ঞাসার বশষ বনই। তাই 

রনভতরলযাগয প্রখযাত আরললম দীন, যুলগর অনযতম বসরা গলবষক আল্লামা 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল রিজ্ঞাসার 

দলীল রভরত্তক রনভতরলযাগয িবাব প্রদান কলরলছন উি বইরটলত। প্ররতরট 

িবাব পরবত্র কুরআন-সুন্নাহ ও পূবতসূরী রনভতরলযাগয উলামালদর মতামত 

বেলক বদওয়া হলয়লছ। বসই িবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর 

রবনযস্ত কলরলছন িনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-

সুলাইমান’। নাম রদলয়লছন ‘ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম’। 
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