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যাকাত

কা৯

এ সংজ্ার দ্ারা সদকার বলয় তথমক োচদয়া ও উপমঢৌকন 

তবর েময় যামচ্, যা চেল-েেব্বত ্মর রাখা ও বাড়ামনার 

উমদেমশ এমক অপরমক চদময় থামক। এিা সদকার অন্তভু্মতি 

নয় যার সামথ চকেু শরয়ী চবচ্োলার সম্পক্ম রময়মে।

নফল সদকার হুকুম
নিল সদকা সবসেয় তদয়া উত্ে। চবমশষ কমর যখন 

প্রময়াজন তদখা তদয়। এ বষ্যাপামর পচবত্র কুরআন ও সুন্মত 

রাসূমল অমনক উৎসােমবঞ্ক বারী এমসমে। পচবত্র কুরআমন 

আল্াে তাআলা বমলন: 
ۡضَعاٗفا 

َ
ۥٓ أ َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضٰعَِفُهۥ َلُ ِي ُيۡقرُِض ٱللَّ ن َذا ٱلَّ )مَّ

َكثرَِيٗةۚ (   ]البقرة:542[
{তক আমে, তয আল্েমক উত্ে ঋর তদমব, িমল চতচন তার 

জনষ্য বহুগুমর বাচড়ময় তদমবন?} [সূরা আল বাকারা:২৪৫] 

আবু হুরায়রা বাচয. তথমক বচর্মত, চতচন বমলন, রাসূলুল্াল্াে 

সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন,‘তয বষ্যচতি োলাল 

উপাজ্মন তথমক একচি তখজুর পচরোর সদকা কমর - আর 

আল্াে োলাল বষ্যতীত অনষ্যচকেু গ্রের কমরন না - আল্াে 

তাআলা তা তাঁর ডান োমত গ্রের কমরন এরপর চতচন তা 

লালন কমরন, তযেন ততাোমদর তকউ তার তরাড়ার বাচ্চামক 

লালন কমর, এেনচক একসেয় তস সদকা পাোড়তুলষ্য েময় 

যায়।’(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে)

তয বষ্যচতি তগাপমন সদকা তদয় তামক রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু 

আলাইচে ওয়া সাল্াে ওই সাত জমনর েম্ষ্য চেসাব কমরমেন 

যামদরমক আল্াে তাআলা তার োয়ায় োয়া চদমবন তযচদন 

তাঁর োয়া বষ্যতীত অনষ্যমকামনা োয়া থাকমব না। রাসূলুল্াে 

সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন,‘এবং এেন 

বষ্যচতি তয সদকা করল, অতঃপর তা তগাপন করল, এেনচক 

তার বাে োত জানল না, তার ডান োত চক দান করমে।’ 

(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে)

কা
যা বা্ষ্যতােূলক যাকাত ও ওয়াচজব সদকা বষ্যতীত আল্াের 

তনকিষ্য অজ্মমনর উমদেমশ প্রদান করা েয়।

নফল সদকার আদব
ওয়াতজব আদব
ক.  আল্াের জনষ্য ইখলাস ঐকাচন্তকতা। তাই সদকা তদয়া 

েমব একোত্র আল্াে তাআলার সন্তুচষ্টর উমদেমশ, যামত 

থাকমব না তকামনা চরয়া ও সুনাে অজ্মমনর ইচ্া।

খ. সদকাগ্রেীতামক তখাঁিা ও কষ্ট তদয়া তথমক চবরত থাকা, 

ইরশাদ েময়মে:

َذٰى (  
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم بِٱلَۡمّنِ َوٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
)أ

]البقرة:262[

 {তে েুচেনগর, ততােরা তখাঁিা ও কষ্ট  তদয়ার ো্ষ্যমে 

ততাোমদর সদকা বাচতল কমরা না।} [সূরা আল বাকারা:২৬৪]

মসু্তািাব আদব
ক. তয সকল আত্ীয়-স্জমনর বষ্যয়ভার বেন করমত েয় না, 

তস সকল আত্ীয়-স্জনমদর েম্ষ্য যারা অভাবী, তামদরমক 

সদকা তদয়া একজন েুসলোমনর জনষ্য েুস্তাোব, তযেন 

িািা, োো, স্তী কতৃ্মক দচরদ্র স্ােীমক সদকা প্রদান ইতষ্যাচদ। 

অনষ্যমদরমক সদকা তদয়ার তিময় এমদরমক সদকা তদয়া 

উত্ে। পচবত্র কুরআমন ইরশাদ েময়মে:

)يَتِيٗما َذا َمۡقَرَبٍة ١٥ (   ]البلد:15[
{ইয়াতীে আত্ীয়স্জনমক} [ সূরা আলবালাদ:১৫] 

োদীমস এমসমে, রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে 

বমলমেন,‘চনশ্চয় চেসকীনমক সদকাদান একচি সদকা, আর 

আত্ীয়মক দামন রময়মে দুচি: সদকা ও আত্ীয়তা-বন্ন 

রক্া। 

খ. সদকার জনষ্য সম্পমদর োলাল ও ভামলা অংশ এবং 

বষ্যচতির কামে যা চপ্রয় তা তবমে তনয়া। ইরশাদ েময়মে :

ا ُتِبُّوَنۚ (   ]آل عمران:92[ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ  )لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
 {ততােরা কখমনা োওয়াব অজ্মন করমত পারমব না, 

যতর না বষ্যয় করমব তা তথমক, যা ততােরা ভালবাস।} 
[সূরা আমল ইেরান:৯২]

 গ. সংমগাপমন সদকা প্রদান করা; তকননা এ প্রচক্রয়া 

ইখলামসর চনকিতে এবং চরয়া ও সুনাে কুড়ামনা তথমক 

দূরতে। উপরন্তু তা দচরদ্র বষ্যচতিমক সম্ান করার তক্মত্রও 

একচি উত্ে পন্া। আল্াে তাআলা বমলন:

ۖ ِإَون ُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو  ا ِهَ َدَقِٰت فَنِعِمَّ )إِن ُتۡبُدواْ ٱلصَّ
َخرۡيٞ لَُّكۡمۚ (   ]البقرة:171[

 {ততােরা যচদ সদাকা প্রকাশ কর, তমব তা উত্ে। আর যচদ 

তা তগাপন কর এবং িকীরমদরমক তা দাও, তােমল তাও 

ততাোমদর জনষ্য উত্ে} [সূরা আল বাকারা:২৭১] 

যচদ সদকা প্রকাশ করায় তকামনা দীনী স্াথ্ম থামক, তযেন 

অনষ্যমদরমক উৎসাচেত করা, তােমল প্রকামশষ্য সদকা করাই 

উত্ে। তমব এ বষ্যাপামর চনমজর চনয়মতর বষ্যাপামর সজাগ 

থাকমত েমব এবং চনয়ত যামত কলুষেুতি থামক তস বষ্যাপামর 

যত্নবান েমত েমব। 

র. সােথ্মষ্যানুযায়ী সদকা করা, তোক তা সাোনষ্য। রাসূলুল্াে 

সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন, ‘ততােরা তখজুমরর 

একাংশ দান কমর েমলও আগুন তথমক বাঁমিা।’(বর্মনায় বুখারী)

নফল সদকার উপকাতরো
প্রথমে: ব্যততিগে উপকাতরো
১- আত্ার পচরশুচধে। ইরশাদ েময়মে, আল্াে তাআলা বমলন: 

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم (   ]التوبة:103[
َ
)ُخۡذ ِمۡن أ

{তামদর সম্পদ তথমক সদকা নাও। এর ো্ষ্যমে তামদরমক 

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

২ - নবী কারীে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্ামের অনুসরর 

; তকননা তাঁর একচি অচবমচ্দষ্য গুর চেল দান-খয়রাত করা। 

আর চতচন এেন দান করমতন যারপর আর দাচরমদ্রষ্যর ভয় 

থাকত না। চতচন চবলাল রাচয. তক বমলমেন, ‘তে চবলাল তুচে 

সদকা কমরা, আরমশর োচলক ততাোর সম্পদ কচেময় তদমবন 

এ আশঙ্া কমরানা।’(বর্মনায় বাযযার)

৩ - বষ্যচতি যা বষ্যয় করমব আল্াে তামক এর পচরবমত্ম চরযক 

তদমবন। আর সদকা দ্ারা োনুমষর আমত্ান্চত রমি। আল্াে 

তাআলা বমলন :

ٰزِقنَِي ٣٩ ( ۥۖ َوُهَو َخرۡيُ ٱلرَّ ءٖ َفُهَو ُيۡلُِفُه نَفۡقُتم ّمِن َشۡ
َ
 )َوَمآ أ

]سبأ:39[

 {আর ততােরা যা চকেু আল্াের জনষ্য বষ্যয় কর চতচন তার 

চবচনেয় তদমবন এবং চতচনই উত্ে চরযকদাতা।}[সূরা সাবা:৩৯] 

৪ - তবিা- তকনার ভুল তথমক সম্পদমক পচবত্র করা। কাময়স 

ইবমন আচব গারাযা রচয. তথমক বচর্মত, চতচন বমলন, ‘রাসূলুল্াে 

সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্ামের যুমগ আোমদরমক দালাল 

বলা েমতা। একচদন রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া 

নিল সদকার সংজ্া

নিল সদকার হুকুে

নিল সদকার আদব

ওয়াচজব আদবসেূে

েুস্তাোব আদবসেূে

নিল সদকার উপকাচরতা

বষ্যচতিজীবমন নিল সদকার উপকাচরতা

সাোচজক জীবমন নিল সদকার উপকাচরতা

কাআব ইবমন উজরা রাচয. তথমক বচর্মত, নবী সাল্াল্াহু 

আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন, ‘সদকা পাপ চনচভময় তদয় 

তযভামব পাচন আগুন তনভায়।’(বর্মনায় চতরচেযী) 
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যাকাত

সাল্াে আোমদর পাশ চদময় তগমলন এবং এর তথমকও উত্ে নামে আোমদরমক সমম্বা্ন করমলন। চতচন বলমলন, ‘তে 

বষ্যবসায়ী সম্প্রদায়, চনশ্চয় বষ্যবসায় অমেতুক কথা ও কসে এমস যায়, অতঃপর ততােরা তা সদকা দ্ারা চেচশ্রত কমরা [অথ্মাৎ 

তার কািিরা প্রদান কমরা]’(বর্মনায় আবু দাউদ)

৫ - োওয়াব অজ্মন  ও গুনামের কািিারা

রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন,‘তয বষ্যচতি োলাল উপাজ্মন তথমক একচি তখজুর পচরোর সদকা কমর - 

আর আল্াে োলাল বষ্যতীত অনষ্যচকেু গ্রের কমরন না - আল্াে তাআলা তা তাঁর ডান োমত গ্রের কমরন এরপর চতচন তা লালন 

কমরন, তযেন ততাোমদর তকউ তার তরাড়ার বাচ্চামক লালন কমর, এেনচক একসেয় তস সদকা পাোড়তুলষ্য েময় যায়।’(বর্মনায় 

বুখারী ও েুসচলে)

৬ - েৃতুষ্যর পর সদকাময় জাচরয়ার দ্ারা েুসলোমনর উপকার লাভ

আবু হুরায়রা রাচয. বর্মনা কমরন, রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন, ‘যখন োনুষ েমর যায় তখন তার 

আোল বন্ েময় যায়, তমব চতন প্রকার বষ্যতীত: সদকাময় জাচরয়া অথবা এেন ইলে যার দ্ারা োনুষ উপকৃত েয় অথবা সৎ 

সন্তান তয তার জনষ্য দুআ কমর।’(বর্মনায় েুসচলে)

তবিেীয়ে: সামাতজক উপকার
১- সদকা যাকামতর সাোচজক চেশনমক পূর্মতা দান কমর।

২- সোমজ পাচরস্পচরক সোয়তা, সেমযাচগতা, চস্চতশীলতা ও চেল-েেব্বত কাময়ে কমর।
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