
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার
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যাকাত

আিতল	যাকাে	ও	যাকাে	
প্রদান	প্র�ঙ্গ

৭

আিতল যাকাে:
যাকামতর েকদারমদরমক আেমল যাকাত বমল। আল্াে 

তআলা আল কুরআমন আেমল যাকাতমক আি প্রকামর সীচেত 

কমর উমল্খ কমরমেন। ইরশাদ েময়মে: 
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ   )۞إِنََّما ٱلصَّ
بِيِلۖ فَرِيَضٗة  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱللَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٞم ٦٠ (   ]التوبة:06[ ِۗ َوٱللَّ ّمَِن ٱللَّ
{চনশ্চয় সদকা েমচ্ িকীর ও চেসকীনমদর জনষ্য এবং এমত 

চনময়াচজত কে্মিারীমদর জনষ্য, আর যামদর অন্তর আকৃষ্ট 

করমত েয় তামদর জনষ্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ 

করার তক্মত্র, ঋরগ্রস্তমদর েম্ষ্য, আল্াের রাস্তায় এবং 

েুসাচিরমদর েম্ষ্য। এচি আল্াের পক্ তথমক চন্্মাচরত, আর 

আল্াে েোজ্ানী, প্রজ্ােয়।} [ সূরা আত-তাওবা:৬০]

ফকীর

ফকীর
িকীর েমলা যার চনমজর ও পচরবামরর অবশষ্য প্রময়াজনীয় চবষয়-আশময়র অভাব রময়মে, তযেন খাদষ্য,পানীয়,কাপড় 

ও বাসস্ামনর অভাব থাকা।

মম�কীন
চেসকীন েমলা এেন বষ্যচতি যার তোি প্রময়াজমনর তুলনায় অম্্মক অথবা অম্্মমকর চকেু তবচশ সম্পদ রময়মে, তযেন এক 

বষ্যচতির কামে একশ িাকা আমে, চকন্তু তার প্রময়াজন দুশ িাকার, এেতাবস্ায় তার ও তার পচরবামরর প্রময়াজন পূরর 

েমত বাচক যা িাকা লামগ তা যাকাত তথমক তদয়া েমব।

�ূ চ ী প ত্র
আেমল যাকাত

১ - িকীর

২ - চেসকীন

৩ - যাকামত চনময়াচজত কে্মিারী

৪ - দীমনর জনষ্য যামদর অন্তর আকৃষ্ট করা উমদেশষ্য 

৫ - তগালাে

৬ - ঋরগ্রস্ত বষ্যচতি

৭ - আল্াের রাস্তায়

৮ -  েুসাচির

তমসকীন

এেন বষ্যচতিমক তার চনমজর ও তার পচরবামর এক বেমরর প্রময়াজন পূরর েওয়ার েমতা যাকাত তদয়া েমব।
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যাকাত

224

যাকাতে তনতয়াতজে কমবেচাররী

যাকাতে	মনতিামজে	কম্তচারী
যারা কতৃ্মপমক্র চনমদ্মমশ যাকাত জো কমরন ও অভাবগ্রস্তমদর োমে বণ্টন কমরন।

দীতনর	 জন্য	 যাতদর	 অন্তর	 আকৃষ্ট	
করা	উতদেশ্য
চনজমগামত্র সম্ান ও আনুগমতষ্যর পাত্র এেন তনতৃবগ্ম 

যামদরমক অথ্মদান করমল ইসলাে গ্রের করার অথবা 

েুসলোনমদরমক চনয্মাতন করা তথমক চবরত থাকার 

অথবা তামদর ঈোমন েজবুচত সৃচষ্ট েওয়ার অথবা 

েুসলোনমদর তকামনা শত্রুর চবরুমধে রুমখ দাঁড়ামনার 

আশা করা যায়।

সগালাম

সগালাম
দাস ও েুকাচতব

দীতনর জন্য যাতদর অন্তর আকৃষ্ট 
করা উতদেশ্য

তয পচরোর সম্পদ চদমল এমদর অন্তর আকৃষ্ট েমব বমল আশা 

করা যায়, যাকামতর সম্পদ তথমক এমদরমক তস পচরোর 

সম্পদ তদয়া েমব।

সগালাম
দাস ও েুকাচতব

ঋরগ্রস্ত বষ্যচতি দু প্রকার

প্রথে প্রকার েমলা: তয চনমজর 

প্রময়াজমন ঋরগ্রস্ত। এেন বষ্যচতি 

দচরদ্র েমল তামক যাকামতর িাকা 

তথমক তদয়া েমব, যামত তস ঋমরর 

দায় তথমক েুতি েমত পামর।

ঋণগ্রস্ত ব্যততি

যামত এমদর প্রমতষ্যমকই স্া্ীনস্ত্বার অচ্কাচর েমত পামর 

এবং সোমজর জনষ্য একজন কলষ্যারকর সদমসষ্য পচররত 

েমত পামর। পূর্মাঙ্রূমপ আল্াের ইবাদত-বমন্গী িি্মা করমত 

সক্ে েয়। েুসলোন যুধেবচন্রাও এর েম্ষ্য শাচেল।
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যাকাত
২- মাো-তপো, সছতল-সন্তান, স্তী 
যাতদর ব্যয়ভার বিন করা কেবে ব্য
েুসচলে বষ্যচতির উপর যামদর বষ্যয়ভার বেন করা কত্মবষ্য, 

তযেন চপতা-োতা, দাদা-দাদী, (এবং এর ঊ্্মবত্মী বষ্যচতিরা) 

সন্তান, নাচত-নাতচন (এবং এর চনম্নবত্মী বষ্যচতিরা) এমদরমক 

যাকাত তদয়া তব্ নয়। তকননা এমদরমক যাকাত তদয়ার অথ্ম 

েমব বষ্যয়ভামরর কত্মবষ্য তথমক এমদরমক অেুখামপক্ী কমর 

তদয়া এবং বষ্যচতির রার তথমক এমদর বষ্যয়ভামরর দাচয়ত্ব 

সমর যাওয়া। তােমল যাকাত প্রদামনর উপকাচরতা পচরমশমষ 

যাকাতদাতার ভামগই আসল, তযন তস চনমজমকই যাকাত 

চদল।

৩- এমন অমসুতলম, যার অন্তর 
আকৃষ্ট করা
 উতদেশ্য িতব না
অেুসচলে বষ্যচতি যার অন্তর আকৃষ্ট করা উমদেশষ্য নয়, এেন 

বষ্যচতিমক যাকামতর িাকা তদয়া তব্ েমব না। োদীমস এমসমে, 

‘যাকাত তামদর ্নীমদর কাে তথমক তনয়া েমব এবং তামদর 

িকীরমদরমক চিচরময় তদয়া েমব।’(বর্মনায় বুখারী)

‘তামদর’ বলমত এখামন েুসলোনমদরমক বুোমনা েময়মে। 

অনষ্যমদরমক বুোমনা েয়চন। উপরন্তু যাকামতর উমদেশষ্যসেূমের 

একচি েমলা, েুসলোনমদর েম্ষ্য যারা দচরদ্র, তামদর 

অভাবেুতি কমর তদয়া এবং েুসচলে সোমজর সদসষ্যমদর 

েম্ষ্য চেল-েেব্বত-ভ্াতৃত্বমবা্ বাচড়ময় তদয়া। আর এরূপ 

করা অেুসচলেমদর তক্মত্র তব্ নয়।

৪- নবী পতরবার (নবী পচরবার: তারা েমলন বনী 

োচশে তগামত্রর সদসষ্যবগ্ম)

নবী সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্ামের পচরবারভুতি 

বষ্যচতিমদরমক যাকাত তদয়া তব্ নয়। এর উমদেশষ্য তাঁমদর 

সম্ান-শ্রধো যথাস্ামন বজায় রাখা। োদীমস এমসমে, 

রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন, ‘এ 

যাকাত েমলা োনুমষর েয়লা-আবজ্মনা, অতএব তা েুোম্াদ 

ও েুোম্াদ পচরবামরর জনষ্য োলাল নয়।’(বর্মনায় েুসচলে)

৫- আতল নবীর আযাদকৃে 
সগালামগণ
তযসব দাস-দাসীমক নবী সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্ামের 

পচরবামরর সদসষ্যগর আযাদ কমরমেন তামদরমকও যাকাত 

তদয়া তব্ েমব না। োদীমস এমসমে, রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু 

আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন: ‘চনশ্চয় যাকাত আোমদর 

জনষ্য োলাল নয়, আর তকামনা সম্প্রদাময়র আযাদকৃতরাও 

তামদর েম্ষ্য শাচেল।’(বর্মনায় চতরচেযী)

‘তামদর েম্ষ্য শাচেল’ এর অথ্ম তামদর হুকুে েূল তগামত্ররই 

হুকুে, অতএব বনী োচশে তগামত্রর আযাদকৃতমদরমক যাকাত 

তদয়া োরাে েমব।

৬- মাতলকানাধীন দাস
দাসমদরমক যাকাত তদয়া শুধে েমব না; তকননা দামসর সকল 

অথ্মসম্পমদর োচলক তার েচনব। তস চেমসমব দাসমক যাকাত 

চদমল তা তার েচনমবর োচলকানায় িমল যামব; উপরন্তু 

দামসর যাবতীয় বষ্যয়ভামরর দাচয়ত্ব েচনবমকই বেন করমত 

েয়। বষ্যচতক্রে েমলা শু্ু েুকাচতব দাস,- তয চনচদ্মষ্ট অংমকর 

িাকার চবচনেময় স্া্ীনতা অজ্মমনর বষ্যাপামর েুচনমবর সামথ 

িুচতিবধে েময়মে - েুকাচতব দাসমক যাকাতপ্রদান তব্ রময়মে, 

যামত তস ঋর আদায় কমর স্া্ীনতা অজ্মমন সক্ে েমত 

পামর। আর যচদ েুকাচতব দাস যাকামত চনময়াচজত কে্মিাচর 

েময় থামক তমব তামকও যাকাত তদয়া শুধে েমব। আর দাসমক 

তার েচনমবর অনুেচত সামপমক্ ভাড়া তনয়া তব্ রময়মে।

�েক্ত ো
১- উপমরাচল্খত আি খাত বষ্যতীত অনষ্যমকামনা খামত 

যাকামতর িাকা বষ্যয় করা শুধে েমব না,  তা ভামলা 

কাজ বমল চবমবচিত েমলও, তযেন েসচজদ, োদ্রাসা 

ও োসপাতাল ইতষ্যাচদ চনে্মার।  এ সব তক্মত্র যাকাত 

বষ্যতীত সা্ারর দামনর িাকা বষ্যবোর করা তযমত পামর।

২ - যাকাত প্রদামনর সেয় উচল্চখত আি খামতর 

সবগুমলামকই শাচেল করমত েমব ততেন  তকামনা কথা 

তনই। বরং আি খামতর তযমকামনা একচিমত প্রদান 

করমলই যাকাত আদায় েময় যামব।

যাকাতে	মনতিামজে	কম্তচারী		
যাকামত চনময়াচজত কে্মিাচর এবং ঋরগ্রস্ত বষ্যচতিমক, ্নী 

েমলও যাকাত তথমক তদয়া েমব। আর উপাজ্মমন সক্ে 

বষ্যচতি যচদ দীনী জ্ানাজ্মমনর জনষ্য চনমজমক িামরগ কমর 

তনয় এবং তার তকামনা অথ্মসম্পদ না থামক, তােমল 

তামকও যাকাত তদয়া তব্; তকননা ইলে তলব করা এক 

অমথ্ম আল্াের পমথ চজোদ। তদ্রুপভামব আল্াের পমথর 

েুজাচেদ ও যামদর অন্তর আকৃষ্ট করা উমদেশষ্য এমদর দচরদ্র 

েওয়া যাকাত প্রদামনর জনষ্য শত্ম নয়। আর যচদ উপাজ্মমন 

সক্ে বষ্যচতি এেন ইবাদতগুজার েয় তয কাজকে্ম বাদ 

চদময় নিল ইবাদমতর জনষ্য চনমজমক িামরগ কমর চনময়মে, 

তােমল এেন বষ্যচতিমক যাকাত তদয়া তব্ েমব না; তকননা 

এ জাতীয় আেল দ্ারা তকবল বষ্যচতি চনমজই উপকৃত েয়।  

অতএব ইলে তলমবর সামথ এর তকামনা তুলনা েয় না।

আল্াির রাস্তায়|

যাতদরতক যাকাে সদয়া িতব না
১- ধনী ও উপাজবে তন সষেম 
ব্যততিতদরতক যাকাে সদয়া িতব না
োদীমস এমসমে, রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাচে ওয়া সাল্াে 

বমলমেন,‘্নী ও উপায্মমন সক্ে বষ্যচতির জনষ্য যাকামত 

তকামনা চেসসা তনই।’(বর্মনায় আবু দাউদ)

এরূপ বষ্যচতিমক চনজ তদমশ তপৌঁমে তদওয়ার জনষ্য যাকাত তথমক 

যমথষ্ট পচরোর িাকা তদয়া েমব, স্মদমশ তস ্নী েমলও।

মসুাতফর

আল্াির	রাস্াি
যারা আল্াের রাস্তায় চজোদরত

ম�ুামফর
সির অবস্ায় তয চনঃস্ ও অথ্মশূনষ্য েময় পমড়মে।

এমদরমক আল্াের রাস্তায় চজোদ িাচলময় যাওয়ার েমতা 

যমথষ্ট পচরোর অথ্ম যাকাত তথমক তদয়া েমব।

ইসলােপ্রিারেূলক বহু কায্মক্রেও এ খামতর আওতাভুতি 

েমব, যা আল্াের রাস্তায় চজোদ চেমসমব পচরগচরত, চবমশষ 

কমর যচদ তা েুসলোনমদর সা্ারর দান তথমক যমথষ্ট 

পচরোর অমথ্মর তজাগান চদমত না পামর।
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