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সদকাতয় তফের আদাতয়র সময়

ত

তা েমলা রেজানামন্ত তরাজা ভঙ্মকচন্ত্রক রাসূলুল্াে
সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে কতৃ্মক আমরাচপত
সদকা।
তযমেতু রেজনামন্ত চিতর তথা তরাজা ভঙ্ করা েয়, তাই এ
সদকামক সদকাময় চিতর বলা েয়।

সদকাতয় তফেতরর হুকুম
ঈমদর চদন ও রামত তয বষ্যচতি তার চনমজর ও পচরবামরর
খাবামরর অচতচরতি এক সা’ পচরোর খামদষ্যর োচলক েমব
তার ওপর সদকাময় চিতর ওয়াচজব েমব।
সদকাময় চিতরদাতা চনমজর, তার স্তীর ও যামদর বষ্যয়ভার
বেমনর দাচয়ত্ব রময়মে, তামদর সবার পক্ তথমক সদকাময়
চিতর আদায় করমব।
সদকাময় চিতর ওয়াচজব েওয়ার দচলল ইবমন উোর রাচয.
তথমক বচর্মত োদীস, চতচন বমলন,‘রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু
আলাইচে ওয়া সাল্াে সদকাময় চিতর ওয়াচজব কমরমেন
তখজুমরর এক সা’অথবা যমবর এক সা’েুসচলে দাস ও
স্া্ীন, নারী ও পুরুষ, তোি ও বড় সবার ওপর। আর চতচন
সদকা আদাময়র চনমদ্মশ চদময়মেন োনুষ নাোমজর জনষ্য তবর
েওয়ার পূমব্মই।’(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে)
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সদকাময় চিতমরর সংজ্া
সদকাময় চিতমরর হুকুে
সদকাময় চিতর আদাময়র সেয়
সদকাময় চিতমরর পচরোর
সদকাময় চিতমরর খাত
সদকাময় চিতমরর চেকেত
চকেু গুরুত্বপূর্ম তথষ্য

সদকাময় চিতর আদাময়র িচজলতপূর্ম সেয় েমলা ঈমদর চদন সূময্মাদময়র পর ও ঈমদর নাোমজর পূমব্ম। ঈমদর দু একচদন
পূমব্মও সদকাময় চিতর আদায় করা জাময়য; তকননা সাোবাময় তকরাে এরূপ কমরমেন। ঈমদর নাোমজর পর সদকাময় চিতর
আদায় করা জাময়য নয়। এর প্রোর উচল্চখত োদীস :‘আর চতচন সদকা আদাময়র চনমদ্মশ চদময়মেন োনুষ নাোমজর জনষ্য
তবর েওয়ার পূমব্মই।’
ইবমন আব্বাস রাচয. তথমক বচর্মত এক োদীমস এমসমে,‘তয বষ্যচতি নাোমজর আমগ তা আদায় কমর তদমব তমব তার সদকা
গ্রেরমযাগষ্য েমব, আর তয নাোমজর পর আদায় করমব তার সদকা সা্ারর দান বমল গরষ্য েমব।’(বর্মনায় আবু দাউদ)

সদকাতয় তফেতরর পতরমাণ
প্রমতষ্যক বষ্যচতির পক্ েমত এক সা’ কমর সদকাময় চিতর আদায় করমত েমব। আর তা েমত েমব োনব-খাদষ্য তথমক, তযেন
িাউল, তখজুর, গে। আবু সাঈদ খুদরী রাচয. বমলন,‘ঈমদর চদন রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে আোমদরমক খাদষ্য
তথমক এক সা’ পচরোর আদায় করার চনমদ্মশ চদমতন।’ আবু সাঈদ রাচয. বমলন,‘আর আোমদর খাদষ্য চেল যব, চকশচেশ ও
পনীর।’(বর্মনায় বুখারী)
অথবা

৪×

সদকাতয় তফেতরর খাে
যাকামতর তয আি খাত উচল্চখত েময়মে, তস আি খামত সদকাময় চিতরও বণ্টন করা েমব। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত
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এ তক্মত্রও প্রমজাযষ্য।
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সদকাতয় তফেতরর তিকমাে
তরাজাদারমক অশ্ীল ও অমেতুক কথা তথমক পচবত্র করা। ইবমন আব্বাস রাচয. তথমক বচর্মত, চতচন বমলন: ‘রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু
আলাইচে ওয়া সাল্াে সদকাময় চিতর িরজ কমরমেন তরাজাদারমক অমেতুক ও অশ্ীল কথা তথমক পচবত্র করার উমদেমশ ও
চেসকীনমদর খাবার দান স্রূপ।’(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে)
এিা এ কারমর তয তরাজাদার বষ্যচতি অমেতুক ও বাচতল কথাবাত্মা তথমক েুতি থামক না। তস চেমসমব এ সদকা তরাজাদারমক
োরাে ও োকরুে কথাবাত্মা, যা তরাজার োওয়াব কচেময় তদয় ও তরাজার পচরপূর্মতায় চবঘ্ন রিায়, এ সব তথমক তরাজাদারমক
পচবত্র কমর তদয়।
দচরদ্রমদর প্রচত প্রশচস্ত আনা ও ঈমদর চদন তামদরমক অভাবেুতি কমর তদয়া যামত অমনষ্যর কামে সওয়াল করমত না েয়;
তকননা এমত ঈমদর চদন তামদরমক েীন ও অপদস্ত েময় থাকমত েয়। পক্ান্তমর ঈদ েমলা আনন্ ও খুচশর চদন। সবাই যামত
এ চদমনর আনমন্ অংশ চনমত পামর তস জমনষ্যই সদকাময় চিতমরর এ বষ্যবস্া।
য

228

mwPÎ wdKûj Bev`vZ

mwPÎ wdKûj Bev`vZ

229

https://www.al-feqh.com/bn
যাকাত

কা

যাকাে-তবেতয় তকছু গুরুত্পূণবে েথ্য।
যাকাতে মূল্য তনধবোরণ ও ো প্রদান করা প্রসংগ
আসল েল তয চজচনমস যাকাত িরজ েময়মে সরাসচর তস চজচনসমকই যাকাত চেমসমব তদয়া। তমব প্রময়াজন অথবা প্রা্ানষ্যপ্রাপ্ত
তকামনা স্ামথ্মর চনচরমখ েূলষ্য চন্ারর কমর তা যাকাত চেমসমব তদয়া তব্ রময়মে।
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যাকাতের সাতথ রাত্রের সম্পকবে
যাকামতর সম্পদ উসুল করা েূলত সরকামরর দাচয়ত্ব। তা যাকাতদাতা ও তামদর চনজস্ অনুোমনর ওপর তেমড় তদয়া উচিত
নয়। চকন্তু যচদ সরকার এ চবষয়ক দাচয়ত্ব পালমন অবমেলা তদখায়, তােমল প্রমতষ্যক েুসলোমনর রামড়ই তা বষ্যচতিগত দাচয়ত্ব
চেমসমব বত্মামব।

যাকাতের িকদারতদর স্াতথবে যাকাতের অথবে

তবতনতয়াগ করা

যাকামতর েকদারমদর উপকামর আসমব এেন প্রকল্পসেূমে যাকামতর অথ্ম চবচনময়াগ করা তব্, যচদ এেন তকামনা খাত না
থামক, তযখামন তাৎক্চরকভামব যাকামতর অথ্মবণ্টন প্রময়াজন েময় পমড় ।
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সম্পতদ তক যাকাে ব্যেীে
অন্যতকাতনা অতধকার রতয়তছ, সযমন
ে্যাক্স?
যাকাত েমলা চনচদ্মষ্ট সেয় অন্তর-অন্তর তখাদ সম্পমদ
চন্্মাচরত েক, যা ক্েতাবানমদর ওপর িরমজ আইন চেমসমব
আমরাচপত।
- সম্পমদ যাকাত বষ্যতীত অনষ্যানষ্য অচ্কারও রময়মে, যা
সম্পমদ তেৌচলকভামব ও সুচনচদ্মষ্ট অংমক চন্্মাচরত নয়। এ
অচ্কারগুমলা তখাদ সম্পমদর কারমর আমরাচপত েয় না,
বরং আকচমিক তকামনা কারমর তা প্রচতচষ্ত েয়, যার জনষ্য
সম্পদ থাকা শত্ম, তযেন োতা-চপতা, আত্ীয়-স্জন ও স্তীর
ভররমপাষর, আপদ-চবপদ ও সেসষ্যা দূর করর। এসব তক্মত্র
যচদ সরকাচর তকাষাগার তথমক অথ্মবষ্যয় না করা েয় তমব চনজ
অথ্মবষ্যময়ই তা করমত েমব।
- িষ্যাক্স, নষ্যায়ানুগ েমলও তা যাকামতর স্লাচভচষতি েমব না।
কারর যাকাত েমলা একচি ইবাদত। আর িষ্যাক্স েমলা একচি
নাগচরক দাচয়ত্ব। তাই একচি অনষ্যচির স্লাচভচষতি েমব না।
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