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যাকাত

যাকা ত ত১

যাকাতের অবস্ান
যাকাত ইসলামের িরজকে্মসেূমের একচি এবং ইসলামের 

তৃতীয় রুকন। আল্াে তাআলা বমলন:  

لَٰوةَ َوَءاتُواْ (   ]النور:65[ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
)َوأ

{ততােরা নাোজ প্রচতষ্া কমরা ও যাকাত প্রদান কমরা।}[ সূরা 

আন-নূর:৫৬] 

নবী সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন,‘ইসলাে 

পাঁিচি চবষময়র ওপর চনচে্মত: এ সাক্ষ্য তদয়া তয আল্াে 

বষ্যতীত তকামনা ইলাে তনই এবং েুোম্াদ সাল্াল্াহু আলাইচে 

ওয়া সাল্াে আল্াের বান্া ও রাসূল। নাোজ প্রচতষ্া করা। 

যাকাত প্রদান করা। বায়তুল্াের েজ্ব করা ও রেজামনর তরাজা 

রাখা।’(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে)

যাকাে অনাদায়কারীর  হুকুম
যাকাত অনাদায়কারী েয়মতা অস্ীকৃচতবশত অথবা কৃপরতা 

তেতু যাকাত প্রদান কমর না।

১ - অস্ীকৃতেবশে যাকাে 
অনাদায়কারী
 তয বষ্যচতি তজমনশুমন যাকাত অস্ীকার করল তস সব্মসম্চতক্রমে 

কুিচর করল; তকননা তস আল্াে ও তাঁর রাসূমলর চনমদ্মশ 

অোনষ্য করল। 

যাকাত আদাময় অীকৃচতজ্াপনকারীমদর উমদেমশ আবু বকর 

চসদেীক রাচয. বমলচেমলন,‘আল্াের কসে, যারা নাোজ ও 

যাকামতর েম্ষ্য পাথ্মকষ্য করল তামদর চবরুমধে আচে অবশষ্যই 

লড়াই করব। কারর যাকাত েমলা সম্পমদর ওপর আমরাচপত 

অচ্কার। আল্াের কসে, তারা যচদ আোমক একচি রচশ 

অপ্মর করমতও অস্ীকার কমর, যা তারা রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু 

আলাইচে ওয়া সাল্ােমক অপ্মর করত, তমব আচে এর জনষ্য 

তামদর চবরুমধে অবশষ্যই লড়াই করব।’(বর্মনায় বুখারী)

২ - কৃপণোবশে যাকাে 
অনাদায়কারী  
তয বষ্যচতি কৃপরতাবশত যাকাত প্রদান করল না, তার কাে 

তথমক শচতিপ্রময়াগ কমর েমলও যাকাত আদায় করা েমব। 

তমব এ আিরমরর কারমর তামক কামির বলা েমব না। যচদও 

তস তস্চ্ায় যাকাত আদায় না কমর একচি বড় অনষ্যায় ও 

পাপকে্ম কমর তিমলমে। এর প্রোর, যাকাত অনাদায়কারীর 

বষ্যাপামর রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্ামের 

বারী,,‘তসানা-রুপার োচলক যচদ এ সমবর েক আদায় না 

কমর, তমব তা চদময় চকয়ােমতর চদন আগুমনর পাত ততচর 

করা েমব, অতঃপর তা আগুমন গরে করা েমব এবং তা চদময় 

তার পার্্মমদমশ, কপামল ও চপমে তেঁকা তদয়া েমব। পাত োন্া 

েময় তগমল আবারও তা গরে কমর  আনা েমব। আর এিা 

েমব এেন এক চদমন, যা েমব পঞ্াশ োজার বেমরর পচরোর 

দীর্ম। বান্ামদর োমে তশষ িয়সালা েওয়া পয্মন্ত এ প্রচক্রয়া 

িলোন থাকমব। িয়সালা তশষ েমল তামদর একদলমক 

জন্ামতর ও অপর দলমক জাোন্ামের পথ তদচখময় তদয়া 

েমব।’(বর্মনায় েুসচলে )

আর যচদ োনুমষরা যাকাত না তদয়ার উমদেমশষ্য লড়াইময় চলপ্ত 

েয় তমব তামদর চবরুমধে লড়াই কমর তযমত েমব যতক্র না 

তারা আল্াের চনমদ্মশ োনমত সম্ত েয়। আল্াে তাআলা 

বমলন: 
 َ َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
)فَإِن تَابُواْ َوأ

َغُفورٞ رَِّحيٞم( ]التوبة:5[
{তমব যচদ তারা তাওবা কমর এবং সালাত কাময়ে কমর, 

আর যাকাত তদয়, তােমল তামদর পথ তেমড় দাও। চনশ্চয় 

আল্াে বড়ই ক্োশীল, পরে দয়ালু।} [সূরা আত-তাওবা:৫]  

োদীমস এমসমে, রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে 

বমলমেন, ‘আোমক োনুমষর চবরুমধে লড়াই করার চনমদ্মশ 

তদয়া েময়মে যতক্র না তারা সাক্ষ্য তদমব তয, আল্াে বষ্যতীত 

তকামনা ইলাে তনই এবং েুোম্াদ আল্াের রাসূল। যচদ তারা 

এরূপ কমর তমব আোর পক্ তথমক তামদর জান-োমলর 

চনরাপত্া রময়মে, তমব ইসলামের েক বষ্যতীত। আর তামদর 

চেসাব আল্াের কামে।’(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে) 

যাকাে ফরজ করার তিকমে
১- কৃপরতা, পাপ ও অনষ্যায় তথমক োনব-অন্তর পচবত্র করা। 

আল্াে তাআলা বমলন:

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها ( ]التوبة:301[. 
َ
)ُخۡذ ِمۡن أ

{তামদর সম্পদ তথমক সদকা নাও। এর ো্ষ্যমে তামদরমক 

তুচে পচবত্র ও পচরশুধে করমব।}[সূরা আত-তাওবা:১০৩]

২- সম্পদ পচবত্র ও বৃচধে করা এবং তামত বরকত আকৃষ্ট 

করা।  রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলন, 

‘সদকা তকামনা সম্পদমক কচেময় তদয়চন।’(বর্মনায় েুসচলে)

৩- আল্াে তাআলার চনমদ্মশ বাস্তবায়মনর তক্মত্র োনুষ 

আনুগতষ্য প্রকাশ কমর চক না, আল্াের ভামলাবাসামক 

সম্পমদর ভামলাবাসার ওপর প্রা্ানষ্য তদয় চক না, এ বষ্যাপামর 

পরীক্া কমর তদখা।  

৪- দচরদ্রমদর প্রচত সেেচে্মতা প্রদশ্মন ও অভাবীমদর প্রময়াজন 

পূরর করা। এর ো্ষ্যমে েুসলোনমদর পরস্পমরর োমে 

েেব্বত বৃচধে পায় এবং েুসচলে সোমজর সদসষ্যমদর োমে 

সমব্মাচ্চ পয্মাময়র সাোচজক সেমযাচগতা কাময়ে েয়।

৫- আল্াের পমথ দান-খয়রাত ও সম্পদ বষ্যময়র অভষ্যাস গমড় 

ততালা।

যাকাতের ফতজলে
১- যাকাত আল্াের রেেত লামভর কারর। আল্াে তাআলা 

বমলন : 
ِيَن َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن  ۡكُتُبَها لِلَّ

َ
ءٖۚ فََسأ )َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

َكٰوةَ ( ]األعراف:651[ ٱلزَّ
 {আর আোর রেেত সব বস্তুমক পচরবষ্যাপ্ত কমরমে। সুতরাং 

আচে তা চলমখ তদব তামদর জনষ্য যারা তাকওয়া অবলম্বন 

কমর এবং যাকাত প্রদান কমর।} [সূরা আল আরাি:১৫৬] 
া া যাকাত

চনচদ্মষ্ট পচরোন সম্পদ যা সুচনচদ্মষ্ট সেয় চবমশষ 

োনবমগাচষ্মক প্রদান করা েয়।

যাকামতর সংজ্া

যাকামতর অবস্ান

যাকাত অনাদায়কারীর হুকুে

যাকাত িরজ করার চেকেত

তযসব সম্পমদ যাকাত িরজ েয়

যাকাত িরজ েওয়ার শত্ম

যাকাত আদায় 

া ক যাকাত
বৃচধে পাওয়া, বচ্্মত েওয়া
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যাকাত

া তা
ক. চনসাব পচরোর সম্পদ বষ্যচতির অবশষ্য প্রময়াজনীয় 

সম্পমদর বাইমর েমত েমব, তযেন খাদষ্য, পচরম্য় তপাশাক, 

থাকার রর ইতষ্যাচদ; তকননা যাকাত িরজ েয় গরীবমদর 

প্রচত সেেচে্মতা প্রকামশর উমদেমশ। তাই সম্পমদর োচলকমক 

অবশষ্যই অেুখামপক্ী েমত েমব।

খ. চনসাব পচরোর সম্পদ বষ্যচতিোচলকানা্ীন েমত েমব, 

অতএব এেন সম্পমদ যাকাত িরজ েমব না যা সুচনচদ্মষ্ট 

তকামনা বষ্যচতির োচলকানা্ীন নয়, তযেন েসচজমদর জনষ্য 

জোকৃত িাকা অথবা জনস্ামথ্ম বষ্যময়র জনষ্য বরাদেকৃত িাকা 

অথবা তয সম্পদ তসবােূলক সংস্ার িামন্ জো রময়মে।

৪. সম্পতদর উপর এক বছর 
অতেক্ান্ত িওয়া।

২- যাকাত প্রদান আল্াের সাোযষ্য লামভর শত্ম। আল্াে 

তাআলা বমলন:
ِيَن إِن  َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ٤٠ ٱلَّ ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ُ َمن يَنُصُ نَّ ٱللَّ )َوَلَنُصَ

لَٰوةَ َوَءاتَُواْ( ]الحج:14-04[ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
ۡرِض أ

َ
ُٰهۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ مَّ

 {আর আল্াে অবশষ্যই তামক সাোযষ্য কমরন, তয তামক 

সাোযষ্য কমর। চনশ্চয় আল্াে শচতিোন, পরাক্রেশালী। 

তারা এেন যামদরমক আচে জচেমন ক্েতা দান করমল 

তারা সালাত কাময়ে করমব এবং যাকাত তদমব...।} 
[সূরা আল োজ্জ: ৪০-৪১]   

৩- যাকাত প্রদান গুনাে োি েওয়ার কারর। নবী সাল্াল্াহু 

আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলন, ‘সদকা গুনােমক চনচভময় তদয় 

তযভামব পাচন আগুন তনভায়।’(বর্মনায় বুখারী)

এখামন আল্াে তাআলা অনুজ্াসূিক চক্রয়াপদ বষ্যবোর 

কমরমেন, যার দাচব েমলা অনচতচবলমম্ব বাস্তবায়ন করা।

সময় আসার পূতববেই যাকাে আদায় 
প্রসঙ্গ
েুসলোনমদর চবমশষ প্রময়াজন তদখা চদমল সেয় আসার 

পূমব্মই যাকাত আদায় কমর তদয়া তব্ রময়মে।  ইবমন 

আব্বাস রাচয. তথমক বচর্মত, রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে 

ওয়া সাল্াে যখন উের রাচয. তক যাকাত সংগ্রমের জনষ্য 

পাোন, চতচন  চিমর এমস আব্বাস রচয. এর চবরুমধে অচভমযাগ 

কমর বমলন, ‘আব্বাস আোমক তার যাকাত প্রদান কমরচন’। 

রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়াসাল্াে বলমলন,‘তে উের, 

আব্বামসর কাে তথমক আেরা দু বেমরর যাকাত অগ্রীে চনময় 

চনময়চে।’(বর্মনায় দারাকুতনী)

যাকাে বণ্টতনর জায়গা
উত্ে েমলা তয তদমশ সম্পদ তস তদশবাসীর েম্ষ্যই যাকাত 

বণ্টন কমর তদয়া, তমব প্রময়াজন তদখা চদমল কামের অথবা 

দূমরর তযমকামনা তদমশ যাকামতর িাকা পাচেময় তদয়া িমল। 

উদােররস্রূপ দূরবত্মী তদশ অচ্ক দচরদ্র অথবা দূরবত্মী 

তদমশ যাকাত প্রদানকারীর আত্ীয়-স্জন রময়মে, যারা 

যাকাত প্রদানকারীর তদমশর দচরদ্রমদর েমতাই দচরদ্র, 

এেতাবস্ায় আত্ীয়-স্জনমক প্রদান করািা অচ্ক উপকারী 

বমল চবমবচিত েমব; তকননা এমক্মত্র একচদমক আত্ীয়তা-

সম্পক্ম রক্া েমব, অনষ্যচদমক যাকাতও আদায় েময় যামব।

ক
চেজরী বমষ্মর পূর্ম এক বের

যাকাত া া
ক া ক

যাকাত পাওয়ার তবচশ েকদার ও অচ্ক 

প্রময়াজনগ্রস্ত তক, তা অনুসন্ান কমর তবর করমত 

যাকাত প্রদানকারীমক শ্রে চদমত েমব। যাকাত 

পাওয়ার েকদাচরর গুর যার েম্ষ্য তবচশ পাওয়া 

যামব তামক যাকাত প্রদান করা অচ্ক উত্ে েমব, 

তযেন চনকিবত্মী গরীব অথবা তামলমব ইলে 

ইতষ্যাচদ।

যাকাে ফরজ িওয়ার শেবে াবলী
১ - ইসলাম
অতএব অেুসচলমের পক্ তথমক যাকাত প্রদান শুধে েমব না; 

তকননা আল্াে তাআলা অেুসচলেমদর আেল কবুল কমরন 

না।

২- স্াধীনো
অতএব দামসর ওপর যাকাত িরজ েমব না; তকননা দামসর 

সম্পমদর োচলক তার েচনব।

৩- তনসাব পতরমাণ সম্পতদর 
মাতলক িওয়া

য যাকাত

ক া া
া

া ক া

া া
সুচনচদ্মষ্ট পচরোর সম্পদ যা অচজ্মত েমল যাকাত িরজ 

েয়।

অথ্মাৎ চনসাব পচরোর সম্পদ বষ্যচতির োচলকানায় িান্দ্রোস 

চেসামব বামরা োস অচতক্রান্ত েমত েমব। অবশষ্য এ শত্ম 

তসানা-রুপা, বষ্যবসাচয়ক সম্পদ, গবাচদপশুর তক্মত্র প্রমযাজষ্য। 

পক্ান্তমর িসল, িলিলাচদ, খচনজদ্রবষ্য ও গুপ্ত্মনর তক্মত্র 

এক বের অচতক্রান্ত েওয়া শত্ম নয়।

যাকাে আদায়
যাকাে আদায় করার সময়
যাকাত প্রদামন সক্ে বষ্যচতির যাকাত িরজ েওয়ার সামথ 

সামথ তা আদায় কমর তদয়া িরজ। চবমশষ তকামনা সেসষ্যা 

বষ্যতীত যাকাত িরজ েওয়ার েুেূত্ম তথমক আদায়প্রচক্রয়া 

চবলচম্বত করা তব্ নয়, তযেন সম্পদ চবমদমশ থাকা অথবা 

আিককৃত অবস্ায় থাকা। 

এর দচলল আল্াে তাআলার বারী :

(   ]األنعام:141[ ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ )َوَءاتُواْ َحقَّ
{এবং িল কািার চদমনই তার েক চদময় দাও।} 

 [সূরা আল আনআে: ১৪১] 

َكٰوةَ (   ]النور:65[ )َوَءاتُواْ ٱلزَّ
{আর ততােরা যাকাত আদায় কমরা}[ সূরা আন-নূর:৫৬]
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