মছজিদৰ ইমাম-মুৱাজিনক যাকাতৰ ধন
জদয়া যাবনন?
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ


অনু বাদঃ ৰজিকুল ইছলাম জবন হাজববুৰ ৰহমান দৰঙী
জনৰীক্ষক ইছলাম হাউছ অসমীয়া জবভাগ জৰয়াদ, ছছৌজদ আৰব

هل جيوز إعطاء إمام املسجد أو مؤذنه من مال الزاكة؟
[ آسامي – ] অসমীয়া – Assamese

القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب

ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن

بسم اهلل الرمحن الرحيم
প্ৰশ্ন: মছজিদৰ ইমাম-মুৱাজিন যজদ আজথিকভানৱ সচ্ছল নহয় ছতননহ’ছল
ছতওঁনলাকক যাকাতৰ পৰা এটা অংশ জদব পাজৰনন?
উত্তৰ:
সকনলা প্ৰশংসা ছকৱল মহান আল্লাহ ৰাব্বু ল আলামীনৰ বানব।
যাকাত প্ৰদানৰ জশতান আঠ টা। আল্লাহছ

ছতওঁৰ এই বাণীত এই

জশতানসমূ হ উনল্লখ কজৰনছۡ
َ
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ِ ِني وٱلع َٰ ِمل ِني عليها وٱلمؤلفةِ قلوبهم و ِِف ٱلرِق
ۡ
َ
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َ
َّ
َ َوٱلغَٰرم
َّ ِني َوِف َسبيل ٱَّللِ َوٱبۡن
ُ ٱلسبيل فريضة م َِن ٱَّللِ َو
ٌ ٱَّلل َعل
٦٠ ِيم َحكِيم
ِۗ
ِ ِۖ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
“ছাদাক্বা ছকৱল িকীৰ, জমছকীন আৰু ছাদাক্বা আদায়ৰ কামত জনযু ক্ত

কমিচাৰীসকলৰ বানব, আৰু যাৰ অন্তৰ (সতযৰ প্ৰজত) আকৃষ্ট কৰাৰ আৱশযক
তাৰ বানব, দায়মুজক্তৰ বানব, ঋণগ্ৰস্তসকলৰ বানব, আল্লাহৰ পথৰ বানব
লগনত মুছাজিৰসকলৰ বানব। এইনটা আল্লাহৰ তৰিৰ পৰা জনধিাজৰত। আৰু
আল্লাহ সবিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়।”। [ছু ৰা তাওবা, আয়াত: ৬০]
মছজিদৰ ইমাম বা মুৱাজিন ছকাননাবাই যজদ এই ছেণীৰ অন্তভুিক্ত হয় ছযননযজদ িকীৰ হয় বা জমছকীন হয় বা ঋণগ্ৰস্ত হয়... ছতননহ’ছল ছতওঁনলাকক
যাকাতৰ ধন জদয়া িানয়য। বৰং ছতওঁনলাক আন ছলাকতককনয়া ছবজছ
হকদাৰ। জকয়ননা ইয়াৰ দ্বাৰা ছতওঁনলাকৰ প্ৰনয়ািন পূ ৰণ হ’ব আৰু দাজয়ত্ব
পালনত এইনটা ছতওঁনলাকৰ বানব সহায়ক হ’ব, এই শূ ণযতানটা পূ ৰণ হ’ব।
জকন্তু ছতওঁনলাক যজদ যাকাতৰ হকদাৰৰ অন্তগিত নহয় ছতননহ’ছল ছকৱল
ইমামজত কৰা বা আিান জদয়াৰ বানব ছতওঁনলাকক যাকাতৰ ধন জদয়া িানয়য
নহ’ব।
িনতাৱা জবষয়ক স্থায়ী কজমজটক প্ৰশ্ন কৰা হহজছল:
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যাকাতৰ সম্পদত িানম মছজিদৰ ইমামৰ ছকাননা অংশ আনছ ছনজক?
অনু ৰূপভানৱ ছাদাকাতুল জিতৰৰ মািনতা ছতওঁনলাকৰ বানব ছকাননা অংশ
আনছ ছনজক?
উত্তৰত ছতওঁনলানক হকনছ:
আল্লাহ তাআলাই ছতওঁৰ জকতাবত যাকাত বণ্টনৰ খাতসমূ হ উনল্লখ কজৰনছ।
আল্লাহ তাআলাই হকনছ:
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َ َوٱلغَٰرم
َّ ِني َوِف َسبيل ٱَّللِ َوٱبۡن
ُ ٱلسبيل فريضة م َِن ٱَّللِ َو
ٌ ٱَّلل عل
٦٠ ِيم َحكِيم
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“ছাদাক্বা ছকৱল িকীৰ, জমছকীন আৰু ছাদাক্বা আদায়ৰ কামত জনযু ক্ত

কমিচাৰীসকলৰ বানব, আৰু যাৰ অন্তৰ (সতযৰ প্ৰজত) আকৃষ্ট কৰাৰ আৱশযক
তাৰ বানব, দায়মুজক্তৰ বানব, ঋণগ্ৰস্তসকলৰ বানব, আল্লাহৰ পথৰ বানব
লগনত মুছাজিৰসকলৰ বানব। এইনটা আল্লাহৰ তৰিৰ পৰা জনধিাজৰত। আৰু
আল্লাহ সবিজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়।”। [ছু ৰা তাওবা, আয়াত: ৬০] এনতনক যজদ িানম
মছজিদৰ ইমাম এই ছেণীৰ জযনকাননা এটাৰ অন্তভুিক্ত হয় ছতননহ’ছল ছতওঁক
যাকাত জদয়া িানয়য হব; অনযথা িানয়য নহ’ব। [স্থায়ী কজমজটৰ িনতাৱাসমগ্ৰ
(৯/৩৮১)ৰ পৰা সংগৃহীত। সমাপ্ত]
শ্বাইখ ইবনন জিব্ৰীনন হকনছ:
যাকাতৰ সম্পদৰ দ্বাৰা ইমাম-মুৱাজিনৰ ছবতন িানয়য নহয়। জকন্তু যজদ
ইমাম-মুৱাজিন িকীৰ বা জমছকীন হয় ছতওঁৰ দজৰদ্ৰতা আৰু প্ৰনয়ািনৰ
কাৰনণ ছতওঁক যাকাত জদয়া যাব পানৰ; জকন্তু ইমাম বা মুৱাজিন জহচানপ
দাজয়ত্ব পালন কৰাৰ কাৰনণ পাজৰেজমক জহচানপ নহয়। শ্বাইখৰ ওনৱব ছাইটৰ
পৰা সংগৃহীত। সমাপ্ত]
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-8727-.html
আল্লানহই সবিজ্ঞ।
ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ ওনৱব ছাইট
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