যাকাতের গুরুত্ব, ফযীলে ও জরুরী মাসাইল
যাকাতের আভিধাভিক অর্থ
যাকাে শতের আভিধাভিক অর্থ হতলা পভিত্র করা, িৃভি পাওয়া (িস্তুে যাকাে ভিতল মাল পভিত্র হয় এিং িৃভি পায়।)
পাভরিাভিক অর্থ
ককাি অসচ্ছল গরীি মুসলমািতক িা মুসলমািতিরতক ককাি প্রকার ভিভিময় ও শেথ ছাড়া কয সকল মাতলর উপর যাকাে প্রতযাজয ঐ মাতলর
(িেথমাি িাজাতরর ভিক্রয় মূতলযর) চভিশ িাতগর এক অংতশর মাভলক িািাতিা। (আদ্দুরুল মুখোর ২:২৫৬)
যাকাে আিাতয়র হুকুম ও েরককারীর পভরণভে
যাকাে ইসলাতমর একভি অিযেম রুকি, ভিভিথষ্ট পভরমাণ ভিভিথষ্ট সম্পতির মাভলতকর জিয যাকাে আিায় করা ফরয। যাকাে অস্বীকার করতল
ঈমাি চতল যায়। যাকাতের ফরভযয়যাে স্বীকার কতর আিায় িা করা হারাম ও কিীরা গুিাহ।
যারা যাকাে আিায় করতি িা োতির সম্পতকথ কুরআি হািীতস অতিক কত ার শাভির কর্া িভণথে হতয়তছ। কযমি সূরা োওিায় আিাহ
ো‘আলা িতলি (েরজমা) “যারা স্বণথ রূপা (ধি-সম্পি) জমা কতর রাতখ এিং আিাহর পতর্ খরচ কতর িা (অর্থাৎ, যাকাে কিয় িা) োতিরতক
কত ার শাভির সংিাি ভিি। কস ভিি জাহান্নাতমর আগুতি োতির সম্পি উত্তপ্ত করা হতি এিং কস গুতলার দ্বারা োতির ললাি, পার্শ্থতিশও
পৃষ্ঠতিশতক িগ্ধ করা হতি।”
কসভিি িলা হতি এগুতলা কসই সম্পি যার যাকাে িা ভিতয় কোমরা ভিতজতির জিয জমা কতর করতখভছতল, সুেরাং এখি োর স্বাি আস্বািি
কর। (সূরা োওিা-৩৪/৩৫)
হযরে আেুিাহ ইিতি মাসউি রাভয. হতে িভণথে এক হািীতস রাসূল সািািাহু ‘আলাইভহ ওয়াসািাম িতলিঃ কয িযভি োর মাতলর যাকাে
আিায় কতর িা ভকয়ামতের ভিি আিাহ ো‘আলা োর গলায় কসই মালতক সাপ িাভিতয় ঝুভলতয় ভিতিি। অিয এক হািীতস আতছ কয, সাপ োর
দুই কচায়াতল িংশি করতে র্াকতি এিং িলতি আভম কোমার মাল, আভম কোমার সঞ্চয়। (ভেরভমযী হাঃ িং ২৪৪১, ইিতি মাজাহ হািীস িং ১৭৮৪)
এছাড়াও ভিভিন্ন হািীতস আতরা অতিক শাভির কর্া উতিখ রতয়তছ।
যাকাে কযাগয সম্পি ও যাকাতের ভিসাি
ঋণ ও কমৌভলক প্রতয়াজতির অভেভরি সাতড় সাে কোলা স্বণথ ভকংিা সাতড় িায়ান্ন কোলা করৌপয, অর্িা ৫২.৫ কোলার রূপার মূলয সমপভরমাণ
িগি িাকা িা িযিসাতয়র মাতলর মাভলক হতল চভিশ িাতগর এক িাগ িা শেকরা আড়াই িাকা হাতর যাকাে আিায় করতে হয়। (আলমগীরী
১:১৮৭-১৯২)

উতিখয কয, ককাি প্রকার সম্পি স্বেন্ত্রিাতি কিসাি পভরমাণ িা হতয় একাভধক প্রকাতরর অল্প অল্প হতয় সমভষ্টগেিাতি মূলয ভহসাতি ৫২.৫
কোলার মূলয সমপভরমাণ হতলও যাকাে প্রতযাজয হতি। (আল িাহরুল রাতয়ক ২:৪০০,৪০১)
যাকাে যার উপর ফরয হয়
সািালক সজ্ঞাি মুসলমাি কিসাি পভরমাণ মাতলর মাভলক হওয়ার পর চন্দ্র মাস ভহতসতি এক িছর অভেিাভহে হতল োর উপর যাকাে আিায়
করা ফরয হয়।
একই পভরিাতর একাভধক িযভি (কযমি, স্বামী, স্ত্রী, কছতল, কমতয়) কিসাতির মাভলক হতল প্রতেযকতকই স্বেন্ত্রিাতি যাকাে আিায় করতে হতি।
কিসাতির মাভলক প্রতেযতকর উপরই যাকাে আিায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাে স্বামীর উপর িেথায় িা, কেমভিিাতি সন্তািতির যাকাে ভপোর
উপর িেথায় িা। েতি ককউ যভি অতিযর অিুমভেক্রতম োর পক্ষ কর্তক যাকাে ভিতয় কিয় োহতল যাকাে আিায় হতয় যাতি।
যাকাে কাতক ভিতিি?
যাতির সাতর্ িাোর জন্মগে সম্পকথ আতছ কযমিঃ োর ভপো মাো, িািা, িািী, িািা, িািী, প্রমুখ এিং িাোর সাতর্ যাতির জন্মগে সম্পকথ
আতছ কযমিঃ োর কছতল, কমতয়, িাভে, িােিী ইেযাভি োতিরতক যাকাে ভফেরা কিওয়া যায় িা।
অিুরূপ িাতি স্বামী োর স্ত্রীতক, স্ত্রী োর স্বামীতক যাকাে ভফেরা ভিতে পারতি িা। অমুসভলম ও ধিী িযভি (কিসাি পভরমাণ মাতলর মাভলক)
ভকংিা ধিীর িািাতলগ সন্তািতক িাি করতলও যাকাে ভফেরা আিায় হতি িা। িরং যাকাে ভফেরা ভিতে হতি এমি গরীি ও ফকীর
ভমসকীিতক যাতির ভিকি ভিসাি পভরমাণ মাল কিই।
ধমথীয় ভখিমতে রে ভিঃস্ব িভরদ্র িযভিিগথতক যাকাে ভফেরা িাি করতল ধমথীয় ভখিমতের সহতযাভগো ভহতসতি অভধক সওয়াতির অভধকারী
হওয়া যায়। (সূরা িাকারাঃ ২৭৩)
যাকাে কখি আিায় করতে হয়?
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যাকাে ওয়াভজি হওয়ার সময় যভি রমাযাি মাস িা হতয় অিয ককাি মাস হয় োহতল কস মাতসই যর্া োভরতখ সমুিয় মাতলর ভহসাি ভিকাশ
কতর যাকাতের পভরমাণ কির করা জরুরী। আিাতয়র কক্ষতত্রও রমাযাতির অতপক্ষা িা কতর সাতর্ সাতর্ আিায় কতর কিওয়া জরুরী। যাতে
রমাযাতির পূতিথ ইতন্তকাল হতয় কগতল ফরয ভজম্মায় িাকী িা কর্তক যায়। কিভর কতর আিায় করতল যভিও যাকাে আিায় হতয় যায়। ভকন্তু
ওয়াভজি েরক করার িরুি গুিাহগার হতে হয়। েতি ভিসাি পভরমাণ মাতলর মাভলক হওয়ার পর িৎসর অভেক্রান্ত হওয়ার পূতিথই যভি যাকাে
আিায় কতর কিয় োহতল ককাি অসুভিধা কিই। যাকাে আিায় হতয় যাতি। (ভকফায়ােুল মুফেী ৪:২৬২, আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)
যাকাে সংক্রান্ত ভকছু মাসাতয়ল
১। শুধু স্বণথ িা করৌপয র্াকতল োর যাকাে আিতয়র পিভে
ককাি িযভি যভি সাতড় সাে কোলা স্বণথ ভকংিা সাতড় িায়ান্ন কোলা রূপার মাভলক হয় চাই ো িযিহার করুক িা িাই করুক ঋণ মুি অিস্থায়
োর ভিকি এক িৎসর কাল র্াকতল োর উপর যাকাে কিওয়া ফরয। যভি োর ভিকি অিয ককাি মাল িা র্াতক োহতল উি মাতলর চভিশ
িাতগর এক িাগ ভকংিা োর সমপভরমাণ মূলয আিায় করতে হতি। প্রতয়াজতি উি স্বণথ িা রূপা কর্তক ভকছু অংশ ভিভক্র কতর হতলও যাকাে
আিায় করা জরুরী। (আিদুররুল মুখোর ২:২৯৫)
২। যভি িযাংতক িা অিয ককাি েহভিতল কাতরা িাকা জমা র্াতক আর ঐ িাকাগুতলা ঋণমুি অিস্থায় ভিসাি পভরমাণ হয় োহতল চন্দ্র মাস
ভহতসতি এক িছর অভেক্রান্ত হতল োর যাকাে ভিতে হতি। (আলমগীরী ১:৭২, ফাোওয়া মাহমুভিয়া ৩:৫৭)
৩। কিাকাি/িাড়ী িাড়ার জিয প্রিত্ত এডিান্স িাকায় যাকাে
যভি ককাি সাভহতি ভিসাি িযভি কিাকাি ভকংিা িাড়ী িাড়া কিয় আর মাভলতকর ভিকি ভসভকউভরভি ভহসাতি জমা রাতখ যা পরিেথীতে
কফরেতযাগয োহতল উি িাকার যাকাে কিয়া ফরয। কারণ, উি িাকা োর মাভলকািায়ই রতয়তছ । জমা রাখার িরুি োর মাভলকািা কশি
হয়ভি, সুেরাং অিযািয মাতলর সাতর্ ভহসাি কতর োর এ িাকার যাকােও আিায় করতে হতি। (আিদুররুল মুখোর ২:৩০৫, িারুল উলূম ৬:৭৭
আহসািুল ফাোওয়া ৪:২৫১)

েতি উি িাকা যভি এডিান্স িাড়া হয় যা কর্তক মাতস মাতস ভকছু ভকছু কািা যায় োহতল উি িাকার যাকাে ভিতে হতি িা।
৪। িাকা ও স্বণথ রূপা ভমতল ভিসাি পভরমাণ হতল োর যাকাতের হুকুম
স্বণথ িা রূপার মতধয কয ককাি একভির গহিা আতছ, ভকন্তু ভিসাি পভরমাণ িয়, ভকন্তু োহার সাতর্ িগি িাকা (চাই পাাঁচ/িশ িাকাই কহাক িা
ককি) সারা িৎসর হাতে আতছ। যভি উি স্বণথ িা রূপার সাতর্ িাকা একত্র করতল সাতড় িায়ান্ন কোলা রূপার িাতমর সমাি হয় োহতল োর
উপর যাকাে ফরয হতি। (রদ্দুল মুহোর ২:২৯৬, ফাোওয়া িারুল উলূম, ৬:৫০)
৫। করয কিয়া িাকার উপর যাকাে
করয কিয়া িাকা উসূল হওয়ার পর উি িাকার যাকাে ভিতে হতি এিং ভিগে িছর সমূতহ উি িাকার যাকাে িা ভিতয় র্াকতল কসই িতকয়া
যাকােও ভিতে হতি। েতি ককউ যভি করতযর িাকা উসূল হওয়ার পূতিথ প্রভে িছর উি িাকার যাকাে ভিতয় কিয়, োহতলও যাকাে আিায় হতয়
যাতি। (আদ্দুররুল মুখোর ২:২৬৬, িারুল উলূম ৬:৪৫,৭৭)
কয করতযর িাকা পাওয়ার ককাি আশা কিই কস িাকার যাকাে ভিতে হতি িা। আর যভি কখতিা উসূল হয় োহতল কস িছর কর্তক যাকাে ভিতি।
অেীতের যাকাে ভিতে হতি িা। (ভকোিুল ভফকহ ১:৫৪৮, িূরতর মুখোর ও রদ্দুলমুহোর খণ্ড-২ পৃ-২৬৬)
৬। যাকাতের ভিয়তে ঋণ মাফ কতর কিওয়া
যাকাতের ভিয়যতে ঋণ মাফ কতর ভিতল যাকাে আিায় হতি িা। যাকাে আিায় হওয়ার জিয োমলীক ের্া অিযতক খাতলছ িাতি যাকাতের
মাতলর মাভলক িাভিতয় কিওয়া শেথ। আর যাকাতের ভিয়যতে ঋণ মাফ কতর ভিতল গরীিতক যাকাতের িাকার মাভলক িািাতিা হতচ্ছ িা । োই এ
পিভেতে যাকাে আিায় হতি িা।
েতি এরূপ কক্ষতত্র যাকাে আিাতয়র সভ ক পন্থা হতলা, ঋণ িাো প্রর্তম ভিতজর পক্ষ কর্তক গরীি ঋণ গ্রহীোতক ভিঃশেথিাতি যাকাতের িাকার
মাভলক িাভিতয় ভিতি। োরপর োর কর্তক পাওিা ঋতণর িাকা উসূল কতি ভিতি, এতে যাকাে আিায় হতয় যাতি এিং ঋণও উসূল হতয় যাতি।
(আিদুররুল মুখোর ২:২৭০, ফাোওয়া আলমগীরী ১:১৭১, রহীভময়া ২:১২)

৭। রাজনিভেক িলতক যাকাে কিওয়ার ভিধাি
যভি ককাি রাজনিভেক িল যাকাতের িাকা কুরিািীর চামড়া ইেযাভি সাংগ ভিক প্রভক্রয়ায় ভচভকৎসা কসিার িাতম সংগ্রহ কতর আর কসগুতলাতক
ইতলকশতি ও রাজনিভেক কমথকাতণ্ডও িযয় কতর এিং রাজনিভেক কমথীতির িাো ভহতসতি প্রিাি কতর োহতল োতিরতক এ জােীয় সিকা
(অর্থাৎ, সিকাতয় ওয়াভজিাহ) প্রিাি করা জাভয়য িয়। এিং এতে যাকাে িাোর যাকাে আিায় হতি িা। (খাইরুল ফাোওয়া ৩:৩৯৭)
৮। মসভজি মািরাসার কাতজ যাকাতের িাকা িযয় করা

www.islamijindegi.com

মসভজি, মািরাসা, এেীমখািা, হাসপাোল ইেযাভির ভিমথাণ কাতজ যাকাতের িাকা িযয় করতল যাকাে আিায় হতি িা। যাকাে আিায়
হওয়ার জিয শেথ হতলা, যাকাতের প্রকৃে হকিারতক ভিভিময়হীি িাতি উি মাতলর মাভলক িাভিতয় কিয়া। ভিমথাণ কাতজ িযয় করতল কযতহেু
ককাি হকিার িযভিতক মাভলক িািাতিা হয় িা োই এ সুরতে যাকাে আিায় হতি িা। সুেরাং এসি ভিমথাণ কাতজ ককউ যাকাে ভিতয় র্াকতল
ঐ পভরমাণ িাকার যাকাে ভদ্বেীয়িার আিায় করতে হতি। উতিভখে কারতণই যাকাতের মাল জিকলযাণমূলক কাতজ কযমি, রািাঘাি,
কালিািথ, ইেযাভির জিয িযয় করা িা জাভয়য। অিুরূপিাতি ইসলাতমর িাতম ভিভি চযাতিল িা পত্র-পভত্রকার কাতজ যাকাে ভিতল কস যাকাে
আিায় হতি িা। (আলমগীরী ১:১৮৮, আহসািুল ফাোওয়া ৪:২৮২)
৯। ভহসাি কতর যাকাে কিয়া জরুরী
িহু কলাক যাকাে-ই কিয় িা। আর ভকছু কলাক এমিও রতয়তছ যারা যাকাে কিয় ভ ক ভকন্তু যাকাে কিয়ার সভ ক পিভে োরা অিলম্বি কতর
িা।
শরী‘আতে যখি শেকরা আড়াই িাগ যাকাে ভিতে িলা হতয়তছ েখি উহার িািী হতলা যাকােতযাগয সমি সম্পি হতে ভহসাি কতর শেকরা
আড়াই িাগ কির কতর যাকাে কিয়া। যভি ককউ ভহসাি িা কতর যাকাে আিায় কতর আর এই িাকাও ভিভিথষ্ট পভরমাণ হতে কম আিায় কতর
োহতল োর জিযও আভখরাতে োতক শাভি কিাগ করতে হতি। (সূরা োওিা ৩৪/৩৫)
ভহসাি করার সময় যাকােতযাগয মাতলর িেথমাি িাজার ির ভহতসতি ভহতসি কির করতি। কয িাতম খভরি করা হতয়তছ িা িভিিযতে কয িাতম
কিচা যাতি ো ধেথিয িয়। (ফাোওয়াতয় শামী ২:২৮৬)
উতিখয কয, গরীি আত্মীয়-স্বজিতকও যাকাতের মাল কিয়া যায় িরং োতিরতকই আতগ কিওয়া উভচে। অিশয োতিরতক হাভিয়া িতল কিয়া
িাতলা যাতে োরা মতি কষ্ট িা পায়। েতি কমহমাতি রাসূল োভলতি ইলতমর কর্া িুতল কগতল চলতি িা। োতিরতক যাকাতের িড় অংশ কিয়া
উভচৎ োতে যাকাে কো আিায় হতিই কসই সাতর্ কুরআিী ো‘লীতমর সহতযাভগো করার িরুি ছিকাতয় জাভরয়ার সাওয়ািও হাভসল হতি।
(সূরাতয় িাকারা ২৭৩)
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