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মুহাদ শামসুল হক িসিক

েসানা-রু�পার যাকাত
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যাকাত

৩

স�ানা-রুপার	যাকাে

সসানা-রুপার যাকাতের হুকুম
তসানা-রুপার যাকাত তদয়া িরজ; ইরশাদ েময়মে:  

 ِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ )َوٱلَّ
ِلٖم ٣٤ (   ]التوبة:43[

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ فَبَّشِ

{এবং যারা তসানা ও রূপা পুঞ্ীভূত কমর রামখ, আর তা 

আল্াের রাস্তায় খরি কমর না, তুচে তামদর তবদনাদায়ক 

আযামবর সুসংবাদ দাও।} [সূরা তাওবা:৩৪]

রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন: 

‘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 

জান্ামতর ও অপর দলমক জাোন্ামের পথ তদচখময় তদয়া েমব।’ 

(বর্মনায় েুসচলে)

সসানা-রুপার ওপর যাকাে 
ফরজ িওয়ার শেবে াবলী
১ -এক বের  অচতক্রান্ত েওয়া

২ - পূর্ম োচলকানা

৩ - চনসাব পূচত্ম

রুপা

স�ানা

�ূ চ ী প ত্র
তসানা-রুপার সংজ্া

তসানা-রুপার ওপর যাকামতর হুকুে

তসানা-রুপার ওপর যাকাত িরজ েওয়ার 

শত্মাবলী তসানা-রুপার চনসাব

তসানা-রুপার ওপর িরজ েওয়া যাকামতর 

পচরোর

অলংকামরর যাকাত

তসানা-রুপার অলংকার 

তসানা-রুপা বষ্যতীত অনষ্যমকামনা অলংকামরর 

যাকাত

অে্তকমড়

সসান-রুপায় যাকাতের পতরমাণ
তসানা-রুপা ও িাকাকচড়মত িরজ েওয়া যাকামতর পচরোর 

েমলা রুবউল উশর অথ্মাৎ (২.৫%)। তস চেমসমব প্রচত চবশ 

চদনামর যাকাত েমব অ্্ম চদনার। আর যা এর অচতচরতি 

েমব, তা কে তোক বা তবচশ তোক, এ অনুপামতই চেসাব 

কমর যাকাত চদমত েমব। 

রুপার তক্মত্র প্রচত দু’শ চদরোমে পাঁি চদরোে যাকাত 

চেমসমব তবর করমত েমব। আর যা এর অচতচরতি েমব তা 

এ অনুপামত চেসাব কমর যাকাত চদমত েমব। এর প্রোর 

রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্ামের বারী, ‘যচদ 

তুচে দু’শ চদরোমের োচলক েও এবং এর উপর এক বের 

পার েময় যায়, তমব তামত পাঁি চদরোে চদমত েমব। আর 

তসানার তক্মত্র যতক্র তুচে চবশ চদনামরর োচলক না েমব 

ততাোমক চকেু চদমত েমব না। তাই যখন ততাোর কামে চবশ 

চদনার েময় যামব এবং এর ওপর এক বের অচতক্রান্ত েমব 

তামত অ্্ম চদনার যাকাত চদমত েমব। আর যা এর অচতচরতি 

েমব, তা তস অনুপামত চেসাব কমর যাকাত চদমত েমব।’ 

[বর্মনায় আবু দাউদ] 

সসানা-রুপার তনসাব
১ - তসানার চনসাব চবশ চদনার তথা (৮৫) গ্রাে। একচদনার 

পচরোর = ৪.২৫ গ্রাে। অতএব যাকামতর চনসাব েমব: 

৪.২৫*২০=৮৫ গ্রাে চনমরি তসানা। 

রুপার চনসাব েমলা দু’শ চদরোে অথ্মাৎ (৫৯৫) গ্রাে। রুপার 

এক চদরোমের পচরোর েমলা ২.৯৭৫ গ্রাে, তাই রুপার 

চনসাব েমব ২.৯৭৫*২০০= ৫৯৫ গ্রাে চনমরি রুপা।

৩ -িাকাকচড়র যাকাত আদাময়র েুহুমত্ম, তসানা অথবা রুপার 

েূমলষ্যর চভচত্মত চনর্ময় করমত েমব। যচদ িাকাকচড় এ দুচির 

তযমকামনা একচির চনসামবর সোন েয় তােমল যাকাত িরজ 

েমব। 

উদােররত: যচদ এক গ্রাে তসানার েূলষ্য ৩০ ডলার েয়, 

এবং তকামনা বষ্যচতির কামে অবশষ্য প্রময়াজনীয় খরমির বাইমর 

(৮৫*৩০=২৫৫০) দু োজার পাঁিশ পঞ্াশ ডলার জো 

থামক এবং এর ওপর এক বের অচতক্রান্ত েয়, তমব তামত 

যাকাত িরজ েমব।

	স�ানা-রুপা
তসানা-রুপা এবং যা চকেু এর স্লাচভচষতি, তযেন 

বত্মোনযুমগ প্রিচলত কাগুমজ িাকা।
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যাকাত

২- সসানা-রুপা ব্যেীে অন্যতকাতনা 
অলংকাতর যাকাে
তযেন ত্াঞ্, েচত-েুতিা ইতষ্যাচদর তক্মত্র যাকাত প্রমযাজষ্য 

েমব না, এসমবর েূলষ্য যমতাই তোক না তকন। তমব যচদ 

বষ্যবসাচয়ক উমদেমশ বষ্যবহৃত েয় তােমল বষ্যবসাচয়ক পরষ্য 

চেমসমব তামত যাকাত আমরাচপত েমব।

রুপার অলংকার

তসানার অলংকার

মতুিা

ইিাকুে	পাের

স্াঞ্জ

তােমল উচল্চখত বষ্যচতির সম্পমদ প্রমদয় যাকামতর পচরোর 

েমলা ২৫৫ ডলার।

অলংকাতরর যাকাে
অলংকার দু’প্রকার: তসানা-রুপার অলংকার। তসানা-রুপা 

বষ্যতীত অনষ্যমকামনা ্াতুর অলংকার।

১- সসানা-রুপার অলংকার
প্রথে প্রকার: সঞ্য় ও সংরক্মরর জনষ্য ততচরকৃত অলংকার 

অথবা এেন অলংকার যা বষ্যবসার উমদেমশ বষ্যবহৃত েমচ্। এ 

্রমনর অলংকামর যাকাত চদমত েমব। 

বষ্যবোমরর জনষ্য ততচরকৃত অলংকার। এ প্রকৃচতর অলংকামরও 

চজম্াদাচর তথমক েুতি েওয়ার জনষ্য যাকাত প্রদান করা 

উত্ে। জননক নারী রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া 

সাল্ামের কামে এমলন। সামথ চেল তার তেময়। তেময়র োমত 

তসানার দুচি পুমরা িুচড় চেল। রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে 

ওয়া সাল্াে তামক বলমলন,‘তুচে চক এর যাকাত দাও? তস 

বলল,‘না।’ চতচন বলমলন,‘ততাোর চক ভামলা লাগমব, যচদ 

আল্াে তাআলা এ দুচির পচরবমত্ম পরকামল ততাোমক দুচি 

আগুমনর িুচড় পচরময় তদন?’ বর্মনাকারী বমলন ‘অতঃপর  

তেময়চি িুচড় দুচি খুমল তিলল এবং রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু 

একটি প্রাতয়াতগক উদািরণ
এক বষ্যচতির কামে (৯০০০) নয় োজার ডলার রময়মে এবং 

তা তার োচলকানায় থাকাবস্ায় এক বের পার েময়মে। 

এেতাবস্ায় চক তার উপর যাকাত িরজ েমব? 

এ তক্মত্র প্রথমে আেরা তসানা অথবা রুপার আমলামক চনসাব 

চেসাব করব। আর তা েমব চনম্নরূপ:

চনসাব : পঁিাচশ গ্রাে চনমরি তসানা

= ৮৫* যাকাত িরজ েওয়ার চদন এক গ্রাে তসানার েূলষ্য। 

্মর চনলাে তয তা ৩০ ডলার। 

= ৮৫*৩০= ২৫৫০ ডলার।

তােমল চনসাব েমলা ২৫৫০ ডলার। অতএব উচল্চখত বষ্যচতির 

সম্পদ তনসাব পচরোর েময়মে এবং এর ওপর এক বের 

অচতক্রান্তও েময়মে। অতঃপর তার ওপর যাকাত িরজ 

েময়মে। 

চদ্তীয়ত: প্রমদয় যাকামতর পচরোর তবর করব চনম্নবচর্মতভামব: 

প্রমদয় যাকামতর পচরোর : ২.৫% 

=৯০০০*২.৫স্ট১০০ = ২৫৫ ডলার. 

আলাইচে ওয়া সাল্ামের কামে তসাপদ্ম করল ও বলল,‘এ 

দুচি আল্াে ও তাঁর রাসূমলর জনষ্য।’ (বর্মনায় আবু দাউদ) 

আমলেমদর তকউ তকউ অলংকামর যাকাত তনই বমল 

েন্তবষ্য কমরমেন; তামদর যুচতি অলংকার এেন সম্পদ নয় 

যা (লামভর আশায়) পচরবচ্্মত করার জনষ্য সংরক্র করা 

েয়। বরং তা তকবল বষ্যচতিগত বষ্যবোমরর জনষ্য রাখা েয়, 

তপাশাক, িাচন্মিার ও রমরর আসবাপমত্রর েমতাই। উপরন্তু 

অলংকার েমলা তসৌন্য্ম অজ্মনামথ্ম নারীর প্রময়াজনীয় চবষয়। 

আর যাকামতর তক্মত্র েূল চবমবিনার চবষয় েমলা সম্পমদর 

ব্্মনশীলতা, যা যাকাত প্রময়ামগর জনষ্য জরুচর।

তমব সতক্মতার দাচব েমলা তসৌন্য্মলাভ ও তব্ বষ্যবোমরর 

জনষ্য ততচরকৃত অলংকামরর যাকাত তদয়া। যাকামতর 

চজম্াদাচর তথমক েুতি েওয়ার জনষ্য এিাই উত্ে। রাসূলুল্াে 

সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন,‘যামত ততাোর 

সমন্ে লামগ তা পচরতষ্যাগ কমর যা ততাোর কামে চনঃসমন্ে 

েমন েয় তা ্মরা।’(বর্মনায় বুখারী)
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