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সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত 

 

যবসযমল্লাযহর রাহমাযনর রাহীম 

আল্লাহ তা‘আলা সব মানুষরক ধনী ও সম্পদশালী বাযনরে মদন যন। আসরল যবত্তশালীরা যবত্তহীনরদর সারে মকমন 

আচরণ করর আল্লাহ তা‘আলা তা মদখরত চান।  

বাস্তবতার আরলারক বলরত হে আজ যবরের বহু মুসযলম আল্লাহর যবধান িোেথভারব পালন কররছ না। মুসযলম 

সমাজ িযদ িাকাত, সদকা প্রদারন মহান আল্লাহর যনরদথশ পালন করত তরব সারা যবরের মুসযলম সমাজ আজরকর 

মত দাযররযের িাাঁতাকরল যপষ্ট হত না।  

  ,সদাকাতুন, আরযব শব্দ। িার বাাংলা অেথ হরে- দান। আর এ দান প্রধানত: দুই প্রকার - صدقة  

এক. ওোযজব িা বাস্তবােন করা অপযরহািথ ও বাধেতামূলক। মিমন,  

(ক) যনসারবর মাযলক (শরী‘আত যনধথাযরত যনযদথষ্ট পযরমাণ মারলর মাযলক) হরল প্রযত বছর অরেথর িাকাত ও 

শসোযদর ওশর প্রদান করা।  

এ মেণীর দানগুরলা সাধারণতঃ একযি যনযদথষ্ট সমেসীমার মরধেই প্রদান কররত হে। িো সযিত অরেথর উপর িখন 

এক বছর পূণথ হরব তখন তারত িাকাত ফরি হরব এবাং তা মেরক যনধথাযরত হারর িাকাত যদরত হরব। আর 

উৎপাযদত শসোযদ মাড়াই  মশরষ িখন ঘরর উঠরব,  তখন তা মেরক ওশর মবর কররত হরব। উরল্লখে, শসোযদর 

মেরে বছর পূণথ হওো শতথ নে। তাই এ ওশর প্রদান শসে মাড়াই করার সাংখো মভরদ বছরর একাযধকবারও হরত 

পারর। মিমন ইযর ধারনর মমৌসুম মশরষ িযদ আমন ধানও যনসাব পযরমাণ হে, তরব তা মেরকও একই বছরর 

পুনরাে ওশর মদো অপযরহািথ। এ মেরে ইযর ধারনর ওশর মদো হরেরছ বরল আমরনর ওশর মদো মেরক যবরত 

োকা চলরব না। অনেোে ওশর অনাদারের শাযস্ত বরণ ছাড়া গতেন্তর োকরব না। লেণীে মি এ জাতীে 

বাধেতামূলক দান, সকরলর জনে সমভারব প্ররিাজে নে। মকবল যবত্তশালী ও ধনীরদর মেরে প্ররিাজে।  

(খ) সামেথে োকরল - ইমামরদর কাররা কাররা মরত - প্রযত বছর কুরবানী করা।  

(গ) রমিারন সাওম পালন মশরষ যফতরা প্রদান করা। 

(ঘ) নির বা মানত পূণথ করা।  

মশরষাক্ত দুই প্রকার দান মকবলমাে যবত্তশালীই নে বরাং ধনী দযরয সকরলর জনে সমভারব প্ররিাজে এবাং এগুরলাও 

পূরবথাক্ত দারনর নোে একিা যনধথাযরত সমেসীমার মরধে প্রদান কররত হে। যফতরা ঈদুল যফতররর সালারতর পূরবথ 

এবাং মানত তার সমেসীমার মরধেই পূণথ করা জরুযর। অনেোে তা িোিেভারব আদাে বরল গণে হরব না। তাই 

সাংযিষ্ট সকরলর এ বোপারর সতকথ োকা প্ররোজন।  



 

 

সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত  2  

দুই. নফল সদকা িা বাধেতামূলক নে তরব অরনক সাওোরবর কাজ। এ যিতীে প্রকাররর দান যনজ যনজ সামেথে 

অনুিােী আল্লাহর সন্তুযষ্ট অজথরনর লরেে সৎপরে বেে করা। মিমন: মসযজদ, মাদরাসা, গরীব, এতীম, কাঙ্গাল, 

যভেুকরদর মারে সাধেমত দান করা; এছাড়াও আত্মীে, অনাত্মীে, মুসাযফর, যবপন ও ও গণরস্স্তরক সাহািে করা 

ইতোযদ। এ জাতীে দারন অযধকাাংশ মেরে পূরবথাক্ত দারনর নোে সমরের মকারনা বাধেবধকতা মনই। স্থান, কাল, 

পাে ও প্ররোজনরভরদ কম মবযশ করা মিরত পারর। দারনর রকমও পযরবতথন হরত পারর। মমািকো অবস্থা অনুিােী 

বেবস্থা মনোর অযধকার দানকারীর োরক। তাছাড়া যদবারাযের মি মকারনা সমে, মি মকারনা স্থারন এবাং মগাপরন ও 

প্রকারশে এ দান করার সুরিাগ ররেরছ। সুতরাাং দাতা তার ইো ও সামেথে অনুিােী  মি মকারনা সমে মনক পরে 

দান করর উপকৃত হরত পাররন।  

মসই সারে সকলরক স্মরণ রাখরত হরব মি, সবথ প্রকার দানই মকবলমাে আল্লাহ তাআলার সন্তুযষ্ট অজথরনর লরেে 

হরত হরব, অনে মকারনা উরিরশে নে। অনেোে সব দানই যবফরল িারব এবাং তার জনে চরম মূলে যদরত হরব। 

তখন শত আফরসাস কররও মকারনা লাভ হরব না।  

স্মরণরিাগে মি, ববধ উপাজথন মেরক মনক যনেরত প্রদত্ত সবথ প্রকার দান-খেরাতই যনঃসরেরহ আল্লাহ তাআলার 

সন্তুযষ্ট অজথরনর অনেতম মাধেম। তাই দান-খেরাত কবুল হবার যবপরীত সব যচন্তা-মচতনা ও ধোন ধারণা মেরক  

যনরজরক মুক্ত রাখার জনে আপ্রাণ মচষ্টা করা প্রযতযি িীনদার ও সরচতন মুসলমারনর পযবে দাযেত্ব। আর এ লেে 

অজথরন আল্লাহ আমারদররক সমু্মখপারন অরস্সর হওোর তাওফীক দান করুন। আমীন!  

িাকাত বা ওশর প্রসঙ্গ 

  এর শাযব্দক অেথ হরে বৃযি ও পযবেতা। -(িাকাত)  زاكة

শরী‘আরতর পযরভাষাে এর অেথ হরে, শরী‘আরতর যনরদথশ অনুিােী যনজ সম্পরদর একিা যনধথাযরত অাংশ গরীব 

প্রাপকরদর মারে বন্টন করা এবাং তার লাভালাভ হরত যনরজরক সমূ্পণথ মুক্ত রাখা।  

ْشر   এর অেথ হরে, উৎপন ও শরসের এক দশমাাংশ বন্টন করা। অেথাৎ বৃযষ্টর পাযনরত ও যবনা যসিরন -(ওশর) ع 

উৎপাযদত শরসের দশ ভারগর এক ভাগ বা যবশ মরণ দুই মণ, আর যসিরনর মাধেরম উৎপাযদত হরল যবশ মরণ 

এক মণ বযণথত যনেমানুসারর বন্টন করর মদো।  

উরল্লখে মি, যহজরী ২ে সরন সাওম ফরি হওোর পূরবথ মযদনাে িাকাত যবস্তাযরত যববরণসহ ফরি হে।  

বলাবাহুলে, িাকাত প্রদারনর মাধেরম মাল বৃযি পাে ও পযবে হে। পাশাপাযশ কৃপণতার কলুষ-কাযলমা হরত 

িাকাতদাতা পযবেতা লারভ ধনে হে। বস্তুত: িাকাত হরে ইসলারমর ৩ে স্তম্ভ।  

মিমন হাদীরস বলা হরেরছ, আবু্দল্লাহ ইবন ওমর রাযদোল্লাহু ‘আনহু মেরক বযণথত, যতযন বরলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওোসাল্লাম বরলরছন, 

م   ب ِني » ي  اْْلِْسالي ْس   َعي ةِ : َخي ادي هي نْ  شي
ي
ي  لي  أ نَ  الل   إَِل  إِلي

ي
يَمًدا ويأ ول   ُم  إِقيامِ  الِل، ريس  ِة، وي إِيتياءِ  الَصالي ِة، وي ، الَزَكي ْومِ  وياْْليجِّ اني  ويصي ضي مي  .«ري
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“ইসলাম পাাঁচযি স্তরম্ভর উপর স্থাযপত। এক. আল্লাহ বেতীত মকারনা সতে ইলাহ মনই এবাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওো সাল্লাম তাাঁর রাসূল এ সােে মদো। দুই. সালাত কারেম করা। যতন. িাকাত প্রদান করা। চার. হজ 

সম্পাদন করা। পাাঁচ. রমিারনর সাওম পালন করা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৮) 

লেেণীে মি, উক্ত হাদীরস িাকাতরক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওোসাল্লাম ৩ে স্তম্ভ বরল মঘাষণা করররছন। তাই 

িাকারতর গুরুত্ব অপযরসীম। এর উপকাযরতা বণথনা করর মশষ করার মত নে। প্রাে জােগারতই সালারতর 

পাশাপাযশ আল্লাহ রাবু্বল আলামীন িাকাত প্রদারনর যনরদথশ যদরে সালারতর মতই গুরুত্বাররাপ করররছন। পােথকে 

শুধু এতিুকু মি, সালাত কারেম করা ধনী-দযরয যনযবথরশরষ সকরলর জনে বাধেতামূলক। আর িাকাত আদাে করা 

মকবল ধনীরদর জনে ফরি। এছাড়া সালারতর হুকুম বদযনক পাাঁচবার পালনীে। আর িাকাত প্রযত বছর মাে 

একবার আদাে করা কতথবে।  বস্তুত: সালাত হরে ইবাদরত বদযন বা শারীযরক ইবাদত, িা শরীররর যবযভন ও অঙ্গ 

প্রতেরঙ্গর মাধেরম সম্পন ও কররত হে। আর িাকাত হরে, ইবাদরত মালী বা আযেথক ইবাদত। িা সাধারণতঃ অেথ ও 

সম্পদ বেে ও দারনর মাধেরম আদাে কররত হে।  

িাকাত প্রদারনর যনরদথশ অবশে প্রযতপালনীে হওোর বোপারর আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আলকুরআনুল কাযররম 

অরনক আোত নাযিল করররছন। যবরশষতঃ সালারতর যনরদথরশর পরপরই িাকারতর যনরদথশ যদরেরছন। তাই 

িাকারতর গুরুত্বরক মকারনাক্ররমই খারিা করর মদখার সুরিাগ মনই। বলার অরপো রারখ না মি, আবযশেক বা 

বাধেতামূলক দানসমূরহর মরধে িাকাতই হরে সবথাযধক গুরুত্বপূণথ এবাং প্রাপকরদর অভাব পূররণ প্রধানতম সহােক 

দান। তাই এখারন িাকারতর গুরুত্ব ও ফযিলত এবাং িাকাত আদাে না করার পযরণযত সম্পরকথ সামানে আরলাচনা 

করা হরলা: 

সালারতর পাশাপাযশ িাকাত আদারের যনরদথশ যদরে আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

قِيُموا   ﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ   َوَءاتُوا   ٱلصَّ ُموا   َوَما ٱلزَّ ِ نُفِسُكم ُتَقد 

َ
ِن   ِِل ر  م  ِه  ِعندَ  ََتُِدوهُ  َخي  َ  إِنَّ  ٱللَّ َملُونَ  بَِما ٱللَّ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾ ١١٠ بَِصير  َتع 

“আর মতামরা সালাত কারেম কর ও িাকাত দাও। এবাং যনরজরদর জনে মতামরা মি সৎকমথ অররস্ মপ্ররণ কররব 

তাই মতামরা আল্লাহর যনকি পারব”। [সূরা আল-বাকারা, আোত : ১১০] 

িাকাত আদারের যনরদথশ যদরে আল্লাহ তা‘আলা তার নবীরক বরলন,  

َوٰلِِهم   ِمن   ُخذ   ﴿ م 
َ
ُِرُهم   َصَدقَة   أ ِيِهم ُتَطه     .[١١١: اتلوبة] ﴾ ١٠٣ بَِها َوتَُزك 

“তুযম তারদর সম্পদ হরত সাদাকাহ অেথাৎ িাকাত রস্হণ কর। িা িারা তুযম তারদররক পযবে কররব”। [সূরা 

আততাওবা, আোত : ১০৩]  

িাকাত ও ওশর রস্হণ এবাং উত্তম বস্তু বেরের যনরদথশ যদরে আল্লাহ অনেে বরলন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نفُِقوا   َءاَمُنٓوا   ٱَّلَّ

َ
ٓ  َكَسب ُتم   َما َطي َِبِٰت  ِمن أ ا َنا َوِممَّ رَج  خ 

َ
ِنَ  لَُكم أ ۡرِض   م 

َ ُموا   َوَل  ٱِل  َبِيَث  َتَيمَّ ُتم تُنِفُقونَ  ِمن هُ  ٱۡل   ِخِذيهِ أَِب َولَس 
 ٓ ن إِلَّ

َ
ِمُضوا   أ لَُمٓوا   فِيهِ   ُتغ  نَّ  َوٱع 

َ
َ  أ  .[٧٦٢: ابلقرة] ﴾ ٢٦٧ ََحِيد   َغِني  ٱللَّ



 

 

সদকার গুরুত্ব ও ফযিলত  4  

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা মতামারদর উপাজথন মেরক এবাং আমরা িা মতামারদর জনে ভূযম হরত উৎপন ও কররযছ তা 

মেরক উৎকৃষ্ট বস্তু বেে কর এবাং তা মেরক যনকৃষ্ট যজযনস বেে কররত মনস্থ কররা না, মকননা তা মতামরা কখরনা 

রস্হণ কররব না, তরব িযদ মতামরা মচাখ বন্ধ করর যনরে নাও। মজরন মররখা, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশাংযসত”। [সূরা 

আল-বাকারা, আোত: ২৬৭] 

িাকাত ফরি হওো সম্বরন্ধ হাদীরস পাওো িাে মি, আবু বকর রাযদোল্লাহু ‘আনহু িখন আনাস ইবন মাযলক 

রাযদোল্লাহু ‘আনহুরক বাহরাইন (-এর শাসনকতথা যনিুক্ত করর) পাঠান তখন তার জনে এ যচযঠযি যলরখন, 

ِذهِ  الَرِحيمِ  الرَْْحيِن  اللِ  ِمْسِب» ة   هي قيةِ  فيِريضي ول   فيريضي  الَِت  الَصدي َّل  اللِ  ريس  لييْهِ  الل   صي لَمي  عي ي  ويسي ْسِلِميي  َعي ري  ويالَِت  الْم  مي
ي
ا الل   أ  بِهي

ولي   نْ  ريس  مي ا في ئِليهي ْسِلِميي  ِمنْ  س  ي  الْم  ا َعي ا ويْجِههي نْ  فيلْي ْعِطهي مي ئِلي  وي ا س  هي ْعِط  فيالي  فيْوقي  .«ي 

“যবসযমল্লাযহর রাহমাযনর রাহীম। এিা ফরি সদকা বা িাকাত িা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইযহ ওোসাল্লাম 

মুসযলমরদর প্রযত ফরি করর যদরেরছন এবাং িার যনরদথশ আল্লাহ তার রাসূলরক যদরেরছন। মি মকারনা মুসলমারনর 

যনকি এিা যনযদথষ্ট যনেরম চাওো হরব, মস মিন তা যদরে মদে। আর িার যনকি এর অযধক চাওো হরব মস মিন না 

মদে ...”। (সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৫৪) 

একই যবষরে অপর এক হাদীরস এরসরছ, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাযদোল্লাহু ‘আনহুমা বরলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওোসাল্লাম মুোি যবন জাবালরক ইরেরমরনর উরিরশে পাঠারনার সমে বলরলন, 

ِت  إِنَكي »
ْ
تيأ ْهلي  قيْوًما سي

ي
مْ  فيإِذيا ِكتياب   أ مْ  ِجئْتيه  ه  نْ  إِلي  فياْدع 

ي
وا أ د  يْشهي نْ  ي

ي
ي  لي  أ نَ  الل   إَِل  إِلي

ي
يَمًدا ويأ ول   ُم  مْ  فيإِنْ  اللِ  ريس  وا ه  اع  طي

ي
يكي  أ  ل

لِكي  مْ  بِذي ْخِِبْه 
ي
نَ  فيأ

ي
لييِْهمْ  فيريضي  قيدْ  اللي  أ ْسي  عي ليويات   َخي ِّ  ِف  صي ْلية   ييْوم   ك  َلي مْ  فيإِنْ  وي وا ه  اع  طي

ي
يكي  أ لِكي  ل مْ  بِذي ْخِِبْه 

ي
نَ  فيأ

ي
 قيدْ  اللي  أ

لييِْهمْ  فيريضي  قيةً  عي دي ذ   صي ْغِنييائِِهمْ  ِمنْ  ت ؤْخي
ي
يد   أ ُت  ي  في ائِِهمْ  َعي ري قي مْ  فيإِنْ  ف  وا ه  اع  طي

ي
يكي  أ لِكي  ل ائِمي  فيإِيَاكي  بِذي ري كي الِِهمْ  وي ْموي

ي
ةي  وياتَِق  أ ْعوي  دي

ْظل ومِ  بيْيي  بييْنيه   لييْسي  فيإِنَه   الْمي ابر  اللِ  وي  .«ِحجي

“তুযম আহরল যকতাবরদর যনকি িাে। প্রেরম তারদররক এ সােে যদরত আহবান জানারব- আল্লাহ ছাড়া মকারনা 

সতে উপাসে মনই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। িযদ তারা মতামার এ কো মমরন 

মনে, তরব তারদররক বলরব মি, আল্লাহ তা‘আলা তারদর উপর যদরন ও রারত পাাঁচ ওোক্ত সালাত ফরি করররছন। 

অতঃপর তারা িযদ এিাও মমরন মনে, তখন তারদররক বলরব মি, আল্লাহ তারদর উপর সদকা বা িাকাত ফরি 

করররছন, িা তারদর ধনীরদর যনকি হরত রস্হণ করর তারদর দযরযরদর মরধে বন্টন করা হরব। িযদ তারা মতামার 

এ কো মমরন মনে, তরব সাবধান! িাকাত রস্হরণর সমে তুযম মবরছ মবরছ তারদর শুধু উত্তম যজযনসসমূহ যনরব না। 

আর মবাঁরচ োকরব মািলুরমর বদ দুআ হরত। মকননা মািলুরমর বদ দুআ এবাং আল্লাহর মরধে মকারনা আড়াল মনই। 

(সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৯৬)  

বাধেতামূলক দানসমূরহর মরধে িাকাত বা ওশর প্রদারনর হুকুম মি অবশে পালনীে, তার প্রমারণ আল্লাহর পযবে 
কালাম আলকুরআনুল মাযজরদর পাশাপাযশ উপররর দুযি হাদীসও যবরশষভারব লেেণীে। িারত যদবারলারকর 
নোে সুস্পষ্টভারব িাকারতর ফরযিোত যববৃত হরেরছ। ফরল িাকাত ফরি হওোর বোপারর সরেরহর মকারনা 
অবকাশ মনই। 
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