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সংয়িপ্ত ব্যথনা............. 
এ প্রব্ণ্ে ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাত সম্পণ্কথ 
আণ্লািনা করা হণ্িণ্ছ। পাঠক এণ্ত জানণ্ত পারণ্ব্ 
ব্যব্সায়িক পযয, ব্যয়ি ব্যব্হৃত সম্পদ ও ব্যব্সায়িক 
সম্পণ্দর মণ্যয পার্থকয, ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত 
ফরয হওিার শতথাব্লী, ব্যব্সায়িক সম্পদ ঋযমুি 
হওিার য়নিম, ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাণ্তর পয়রমায 
কত, ব্যব্সািী কীভাণ্ব্ ব্যব্সায়িক পযয থর্ণ্ক যাকাত 
য়নযথারয করণ্ব্, ব্যব্সািী তার পণ্যযর থকান সমণ্ির 
মূলয য়নযথারয করণ্ব্ন, সরাসয়র পযযদ্রব্য থর্ণ্ক নায়ক 
তার মূলযমান থর্ণ্ক যাকাত প্রদান করা হণ্ব্ এব্ং 
ব্যব্সায়ির হারাম মাণ্লর যাকাত কীভাণ্ব্ য়দণ্ব্? 
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ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাত 

যাকাত ইসলাণ্মর অনযতম স্তম্ভ। সালাণ্তর পণ্রই 
যাকাণ্তর স্থান। ইসলাম ব্যব্সা-ব্ায়নজয হালাল কণ্রণ্ছ 
আর সুদণ্ক হারাম কণ্রণ্ছ। ব্যব্সাণ্ি অয়জথত সম্পণ্দর 
ওপর য়নযথায়রত হাণ্র যাকাত আদাি করণ্ত হি। য়নণ্ে 
থকান থকান ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্ 
ও থকান থকান সম্পণ্দ যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্ না 
এব্ং এর পয়রমায কত থস সম্পণ্কথ য়ব্স্তায়রত আণ্লািনা 
করা হণ্লা।  

যাকাত পয়রয়িয়ত: 

শায়ব্দক অণ্র্থ যাকাত হণ্লা পয়ব্ত্র হওিা, মযথাদা পাওিা, 
বৃ্য়ি হওিা, ব্য়যথত হওিা ও ব্রকতমি হওিা ইতযায়দ। 

পায়রভায়েক অণ্র্থ: য়নয়দথষ্ট শণ্তথর য়ভয়ত্তণ্ত য়নসাব্ পয়রমায 
সম্পদ থর্ণ্ক য়নয়দথষ্ট পয়রমায ফরয সম্পদ যাকাণ্তর 
য়নযথায়রত হকদারণ্ক সাওিাণ্ব্র য়নিতসহ প্রদান করাণ্ক 
যাকাত ব্ণ্ল।  
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ব্যব্সায়িক পযয কী? 

থযসব্ সম্পদ য়ব্ণ্দণ্শ থর্ণ্ক আমদায়ন ব্া য়ব্ণ্দণ্শ রপ্তায়ন 
ব্া স্থানীি ব্াজাণ্র ব্যব্সার (লাণ্ভর) উণ্েণ্শয ক্রি-য়ব্ক্রি 
করা হি তাণ্ক ব্যব্সায়িক পযয ব্ণ্ল। ব্যব্সার উণ্েণ্শয 
ক্রিকৃত সব্ যরণ্যর সম্পদই ব্যব্সায়িক সম্পদ হণ্ত 
পাণ্র। থযমন জািগা-জয়ম (স্থাব্র সম্পদ), ঘর-ব্ায়ি, 
খাদযদ্রব্য, কৃয়েপযয, িতুষ্পদ প্রাযী, যন্ত্রপায়ত, গায়ি 
ইতযায়দ। এসব্ সম্পদ একক মায়লকানাযীন হণ্ত পাণ্র ব্া 
একায়যক মায়লকানাভুি হণ্ত পাণ্র। 

ব্যয়ি ব্যব্হৃত সম্পদ ও ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর মণ্যয পার্থকয:  

থযসব্ সম্পদ থকাণ্না ব্যয়ি তার ব্যয়িগত সঞ্চি ও 
ব্যয়িগত ব্যব্হাণ্রর জনয প্রস্তুত কণ্র রাণ্খ, ব্যব্সা কণ্র 
লাণ্ভর উণ্েণ্শয ক্রি কণ্র না তা ব্যয়ির ব্যয়িগত 
ব্যব্হৃত সম্পদ ব্ণ্ল গযয হণ্ব্ এব্ং এণ্ত যাকাত আসণ্ব্ 
না। এসব্ সম্পণ্দর মণ্যয যতথব্য হণ্ব্ তার ব্সব্াণ্সর 
জািগা, ঘর-ব্ায়ি ও ব্যব্সার ব্যব্হৃত মূল য়জয়নসপত্র ও 
যন্ত্রপায়ত। এসব্ য়জয়নস ব্যব্সায়িক ব্া ফযাক্টয়রর মায়লক 
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তার ব্যব্সার য়জয়নসপত্র সংরিয করার য়নিণ্ত ক্রি কণ্র 
র্াণ্কন। এগুণ্লা উৎপাদণ্নর যন্ত্রপায়ত য়হণ্সণ্ব্ গযয। 
থযমন, ব্যব্সাি ব্যব্হৃত যন্ত্রপায়ত, ফযাক্টয়রর ভব্ন, 
থদাকান-পাণ্ির জািগা, গায়ি, খাদযদ্রব্য, থযসব্ জািগা 
ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রি করা হি য়ন, ব্যব্সাি ব্যব্হৃত পাত্র, 
থগালাঘর, থশা-রুণ্ম ব্যব্হৃত থশলফ, থিিার, থিয়ব্ল, 
ফায়নথিার ইতযায়দ ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ যতথব্য হণ্ব্ না। 
এসব্ সম্পদ ব্যব্সাণ্ি ব্যব্হৃত য়স্থর মূলসম্পদ, এগুণ্লা 
যাকাণ্তর সম্পণ্দর মণ্যয যরা হণ্ব্ না। তাই এণ্ত যাকাত 
ফরয হণ্ব্ না।   

অনযয়দণ্ক ব্যব্সায়িক সম্পদ হণ্লা যা ব্যব্সায়িক উণ্েণ্শয 
য়ব্য়ক্রর জনয প্রস্তুত করা হণ্িণ্ছ। মূল উণ্েশয য়হণ্সণ্ব্ 
অর্ব্া প্রিয়লত প্রর্া অনুযািী এগুণ্লাণ্ক য়িয়িত করা 
হণ্ব্। অর্থাৎ ব্যব্সািী ব্া ফযাক্টয়রর মায়লক পযযয়ি ক্রি 
করার সমিই ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রি কণ্রণ্ছন। থযমন, 
পযযসামগ্রী, আসব্াব্পত্র, যন্ত্রপায়ত, গায়ি, জািগা-জয়ম 
ইতযায়দ যা ব্যব্সার উণ্েণ্শয ক্রি করা হণ্িণ্ছ। এণ্ত 
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যাকাত ফরয হওিার শতথাব্লী পূযথ হণ্ল যাকাত ফরয 
হণ্ব্।  

ব্যব্সায়িক সম্পণ্দ যাকাত ফরয হওিার দলীল:  

অনযানয সম্পণ্দর মায়লণ্কর মণ্তাই ব্যব্সািীর ওপরও 
যাকাত ফরয হণ্ব্। আল্লাহ তা‘আলা ব্ণ্লণ্ছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نفُِقوا   َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
ٓ  َكَسۡبُتمۡ  َما َطي َِبَِٰت  ِمن أ ا ۡخرَۡجَنا َوِممذ

َ
 أ

ِنَ  لَُكم ۡرِض   م 
َ
  [  ٢٦٧: ابلقرة] ﴾٢٦٧ ٱۡۡل

“থহ মুয়মনগয, থতামরা ব্যি কর উত্তম ব্স্তু, থতামরা যা 
অজথন কণ্রছ এব্ং আমরা জয়মন থর্ণ্ক থতামাণ্দর জনয 
যা উৎপন্ন কণ্রয়ছ তা থর্ণ্ক”। [সূরা আল-ব্াকারাহ, 
আিাত: ২৬৭] এ আিাণ্ত “থতামরা যা অজথন কণ্রছ” 
এর ব্যাখযাি মুজায়হদ রহ. ব্ণ্লণ্ছন, “থতামরা ব্যব্সা-
ব্ায়নজয কণ্র যা অজথন কণ্রছ”।1 

                                                           
1 তাফসীণ্র ত্বাব্ারী, ৫/৫৫৮।  
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আবূ্ যার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু থর্ণ্ক ব্য়যথত, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ব্ণ্লণ্ছন,  

بيلي َصَدَقتَُها، َوِفي الإَغنَمي َصَدَقتَُها، َوِفي الإُُبِّ َصَدَقتُهُ » ي
وِف رواية،  ِفي اْلإ

 .«َوِفي الإَبِّ 

“উণ্ি যাকাত ফরয, ছাগণ্ল যাকাত ফরয, আর গণ্ম 
যাকাত ফরয। থকাণ্না থকাণ্না ব্যথনাি এণ্সণ্ছ, আর 
ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত ফরয”।2 

                                                           
2 মুসতাদরাক হায়কম, হাদীস নং ১৪৩২; ইমাম হায়কম ব্ণ্লণ্ছন, এ 
হাদীণ্সর উভি সনদই বু্খারী ও মুসয়লণ্মর শণ্তথ সহীহ, তারা থকউ 
হাদীসয়ি তাণ্দর সনণ্দ ব্যথনা কণ্রন য়ন। সুনান দারাকুত্বনী, হাদীস 
নং ১৯৩২। থকউ থকউ এখাণ্ন ( َِّوِفي الإُُب) ব্ণ্লণ্ছন, অর্থাৎ গণ্ম 

যাকাত ফরয। আব্ার থকউ এখাণ্ন ( الإَبِّ  َوِفي) ব্ণ্লণ্ছন, এর অর্থ 

হণ্ব্ কাপি ব্যব্সািীর সম্পণ্দ যাকাত ফরয, অর্থাৎ ব্যব্সায়িক 
সম্পণ্দ যাকাত ফরয। থদখুন, মুসনাণ্দ আহমাদ, হাদীস নং 
২১৫৫৭, তাহকীক, শু‘আইব্ আরনাঊত, পৃষ্ঠা ৩৫/৪৪১; আল-
মাজমু‘, ইমাম নাওিাব্ী, ৬/৪৭।   
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সামুরা ইব্ন জুনদুব্ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু থর্ণ্ক ব্য়যথত, 
য়তয়ন ব্ণ্লণ্ছন,  

َدقََة » َج الصَّ ري
نإ ُُنإ

َ
ُمُرنَا أ

إ
نَّ رَُسوَل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيإهي وََسلََّم ََكَن يَأ

َ
أ

َن ا يلإبَيإعي مي ي ُيَعدُّ ل ي  .«َّلَّ

“ব্যব্সাণ্ির জনয প্রস্তুতকৃত সম্পদ থর্ণ্ক রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম আমাণ্দরণ্ক যাকাত আদাি 
করণ্ত য়নণ্দথশ য়দণ্তন।”3 

ইজমা‘: ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত ফরয হওিার ব্যাপাণ্র 
মুসয়লম উম্মাহর মণ্যয ইজমা সংঘয়িত হণ্িণ্ছ। এ 
ব্যাপাণ্র থকউ য়িমত থপােয কণ্রন য়ন।  

ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাত ফরয হওিার শতথাব্য়ল:  

ব্যব্সায়িক পযয হণ্ত হণ্ল দু’য়ি শতথ পূযথ হণ্ত হণ্ব্:  
                                                           
3 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ১৫৬২, আলব্ানী রহ. হাদীসয়িণ্ক দ‘ঈফ 
ব্ণ্লণ্ছন; আল-মু‘জাম আল-কাব্ীর, তাব্রানী, ৭/২৫৩, হাদীস নং 
৭০২৯; আস-সুনান আস-সাগীর, ব্াইহাকী, ২/৫৭, হাদীস নং 
১২০৬; আদ-দুররুল মানসূর, ১/৩৪১।  
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প্রর্মত: পযযয়িণ্ত ব্যব্সার কাজ তর্া ক্রি-য়ব্ক্রি সম্পন্ন 
হওিা। অর্থাৎ পযযয়ি নগদ অণ্র্থ ক্রি করা ব্া প্রয়তদান ব্া 
িয়তপূরণ্যর মাযযণ্ম ক্রি করা ব্া তাৎিয়যক ঋয ব্া 
ব্াকী ঋণ্যর য়ব্য়নমণ্ি ক্রি করা, এময়নভাণ্ব্ থকাণ্না 
ময়হলা মাহর ব্া থখালা তালাণ্কর য়ব্য়নমি য়হণ্সণ্ব্ থকাণ্না 
পযয গ্রহয করণ্ল। য়কন্তু ব্স্তুয়ি উত্তরায়যকারসূণ্ত্র ব্া 
দানসূণ্ত্র ব্া ত্রুয়ির কারণ্য থফরত য়দণ্ল ব্া কাণ্রা 
মায়লকানাযীন জয়মণ্ত িাোব্াদ করণ্ল এণ্ত ব্যব্সায়িক 
পণ্যযর যাকাত ফরয হণ্ব্ না।   

য়িতীিত: ব্যব্সার য়নিত তর্া লাণ্ভর য়নিত র্াকণ্ত হণ্ব্; 
যয়দও থকাণ্না থকাণ্না অব্স্থাি লাভ নাও হণ্ত পাণ্র।  

অতএব্, থকউ যয়দ ব্সব্াণ্সর জনয একয়ি ব্ায়ি ক্রি 
কণ্র, অতঃপর থস ক্রি মূণ্লযর থিণ্ি থব্য়শ লাণ্ভ থসয়ি 
য়ব্ক্রি কণ্র য়দণ্লা। এমতাব্স্থাি ব্ায়িয়ি ব্যব্সায়িক পযয 
য়হণ্সণ্ব্ গযয হণ্ব্ না। থকননা থক্রতা ব্ায়িয়ি ব্যব্সা এব্ং 
লাণ্ভর উণ্েণ্শয শুরুণ্ত ক্রি কণ্রন য়ন; ব্র ং ব্সব্াণ্সর 
জনয ক্রি কণ্রণ্ছন।  
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এময়নভাণ্ব্ কাণ্রা কাণ্ছ য়নণ্জর ব্যব্হাণ্রর জনয একয়ি 
গায়ি র্াকণ্ল থসয়ির মূলয থব্ণ্ি যাওিাি য়ব্ক্রি করণ্ল 
এণ্ত লাভব্ান হণ্ল থসয়িও ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ গযয 
হণ্ব্ না।   

পিান্তণ্র, গায়ি ব্যব্সািী ব্যব্সার জনয গায়ি ক্রি করল, 
অতঃপর য়ব্ক্রণ্ির উণ্েণ্শয ক্রিকৃত গায়ির একয়ি গায়ি 
থস য়নণ্জ ব্যব্হার করণ্ল উি গায়িয়ি তার ব্যব্সায়িক 
পযয থর্ণ্ক আলাদা হণ্ব্ না; ব্রং থসয়িও ব্যব্সায়িক পযয 
য়হণ্সণ্ব্ গযয হণ্ব্ এব্ং এণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্।  

আব্ার থকউ ব্যব্সার উণ্েণ্শয মাল ক্রি করণ্ল এণ্ত 
লাভ না হণ্ল ব্া থলাকসান হণ্লও উি সম্পদ ব্যব্সার 
সম্পদ ব্ণ্লই গযয হণ্ব্ এব্ং এণ্ত ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর 
যাকাণ্তর য়ব্যান প্রণ্যাজয হণ্ব্।  

তণ্ব্ থকউ শুরুণ্ত ব্যব্সার উণ্েণ্শয য়কছু ক্রি করণ্ল 
য়ব্য়ক্র করার পূণ্ব্থ য়নিত পয়রব্তথন করণ্ল তার য়নিত 
যতথব্য হণ্ব্। থকননা থস ব্যব্সায়িক মাণ্লর থর্ণ্ক 
ব্যয়িগত মাণ্লর য়নিত কণ্রণ্ছ। সুতরাং তার য়নিত 
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অনুসাণ্র যাকাত ফরয হণ্ব্। থতময়নভাণ্ব্ থকউ ব্যয়িগত 
ব্যব্হাণ্রর জনয য়কছু ক্রি কণ্র পণ্র থসয়ি ব্যব্সার জনয 
য়ব্ক্রণ্ির য়নিত করণ্ল থসয়ি ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ গযয 
হণ্ব্।  

এময়নভাণ্ব্ য়নণ্োি থলনণ্দনগুণ্লাও ব্যব্সায়িক পযয 
য়হণ্সণ্ব্ যতথব্য হণ্ি র্াণ্ক:  

ক- লাণ্ভর উণ্েণ্শয থব্িাণ্কনারকৃত সব্ যরণ্যর পযয। 

এণ্ত ব্যয়িগত ব্যব্সায়িক প্রকল্প ব্া অংশীদায়র প্রকল্প, 
একক থকাম্পায়ন ব্া ব্া সময়ষ্টগত থকাম্পায়ন ইতযায়দ 
অন্তভুথি হণ্ব্।  

খ- দু’পি ব্যব্সািীর মণ্যয মযযস্থতাকারীগণ্যর থলনণ্দন। 
থযমন, দালাল, আমদায়নকারক ও ব্ািার ইতযায়দ। 

গ- মায়ন একণ্িঞ্জ, য়ব্য়ভন্ন যরণ্নর য়ব্য়নণ্িাগকারীর 
থলনণ্দন।   

তৃতীিত: উপণ্রাি শতথসমূণ্হর সাণ্র্ থসানা-রুপার 
যাকাত ফরয হওিার থযসব্ শতথাব্লী রণ্িণ্ছ থসসব্ 
শতথাব্লী ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর মণ্যয পাওিা থযণ্ত হণ্ব্। 
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আর তা হণ্লা: য়নসাব্ পূযথ হণ্ত হণ্ব্। ৮৫ গ্রাম থসানার 
মূণ্লযর সমান হণ্ত হণ্ব্, থস সম্পণ্দ ব্ছর অয়তক্রান্ত হণ্ত 
হণ্ব্, য়নণ্জর ও পয়রব্াণ্রর প্রণ্িাজণ্নর অয়তয়রি হণ্ত 
হণ্ব্ এব্ং ঋযমুি হণ্ত হণ্ব্।  
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ব্যব্সায়িক সম্পদ ঋযমুি হওিার য়নিম:  

ব্যব্সািীর ঋণ্যর অর্থ যয়দ অণ্নযর কাণ্ছ র্াণ্ক এব্ং থস 
যখন ইচ্ছা তা আদাি করণ্ত সিম হি তণ্ব্ উি সম্পদ 
তার নগদ অর্থ ব্া ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর সাণ্র্ য়ময়লণ্ি 
যাকাত আদাি করণ্ব্; যয়দ তাণ্ত একব্ছর পূযথ হি।  

আব্ার যয়দ ব্যব্সািীর কাণ্ছ ঋণ্যর অর্থ ব্যতীত অনয 
সম্পদ না র্াণ্ক এব্ং ঋণ্যর সম্পদ য়নসাব্ পয়রমায হি 
এব্ং উি অর্থ থয থকাণ্না সমি আদাি করণ্ত সিম হি 
তণ্ব্ তা থর্ণ্কও যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্। 

অনযয়দণ্ক যাকাতদাতার ঋণ্যর অর্থ যয়দ য়নঃস্ব-দয়রদ্র ব্া 
ঋয অস্বীকারকারীর কাণ্ছ র্াণ্ক, সহণ্জ উি অর্থ আদাি 
করণ্ত সিম না হি তণ্ব্ যখন উি অর্থ আদাি করণ্ত 
সিম হণ্ব্ তখন শুযু থস ব্ছণ্রর যাকাত আদাি করণ্ব্। 
য়ব্গত ব্ছণ্রর যাকাত আদাি করণ্ত হণ্ব্ না। যয়দও 
অণ্নক ব্ছর অয়তব্ায়হত হি।  

অনযয়দণ্ক ব্যব্সািীর যয়দ এমন ঋয র্াণ্ক যা তার 
ব্যব্সার সাণ্র্ সমৃ্পিতা থনই থযমন, থস যয়দ য়কয়স্তণ্ত 
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স্থাব্র সম্পয়ত্ত, ব্ায়ি, কারখানা, জয়ম ইতযায়দ ক্রি করল, 
-যা ব্তথমাণ্ন প্রািই থদখা যাি- এ যরণ্নর ঋযণ্ক 
য়ব্য়নণ্িাগ ঋয ব্ণ্ল। থকাণ্না থকাণ্না থিণ্ত্র এ যরণ্যর 
ঋণ্যর য়কয়স্ত অণ্নক ব্ছর িলণ্ত র্াণ্ক। আব্ার থদখা 
যাি, এ জাতীি ঋণ্যর পয়রমায ব্যব্সািীর ব্যব্সার সব্ 
সম্পণ্দর থিণ্িও থব্য়শ। এ জাতীি ঋয র্াকণ্ল কী তাণ্ক 
যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্? এ ঋণ্যর সাণ্র্ কী তার ব্যব্সার 
সম্পকথ আণ্ছ? থস ব্যাপাণ্র আণ্লমগয ‘প্রর্ম যাকাত 
সণ্ম্মলন ১৯৮৪’ থমাতাণ্ব্ক (১৪০৪ য়হজরী) এ একমত 
হণ্িণ্ছন থয, ‘যয়দ ঋণ্যর য়কয়স্ত তাৎিয়যক আদাি করণ্ত 
হণ্ব্ না এমন হি তণ্ব্ এ জাতীি ঋয যাকাত ফরয 
হওিাণ্ত ব্াযাগ্রস্ত কণ্র না।’4      

ব্যব্সায়িক পণ্যয যাকাণ্তর পয়রমায:  

                                                           
4 য়ব্স্তায়রত থদখুন, মাউসু‘আতুল কাদাইিাল য়ফকয়হিযাহ আল-
মু‘আসারাহ ওিাল ইকয়তসায়দল ইসলামী, ড. আলী সালুস, পৃষ্ঠা 
৫২৪।  
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ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর যাকাণ্তর পয়রমায থসানা-রুপার 
যাকাণ্তর পয়রমাণ্যর মণ্তাই। কাণ্রা কাণ্ছ থসানা ব্া 
রুপার য়নসাণ্ব্র পয়রমায ব্যব্সায়িক সম্পদ র্াকণ্ল এব্ং 
তা একব্ছর অয়তব্ায়হত হণ্ল ব্ছর থশণ্ে তাণ্ত ২.৫% 
য়হণ্সণ্ব্ যাকাত ফরয হণ্ব্। ব্যব্সািী থসানা ব্া রুপা থয 
থকাণ্না একয়ির য়হণ্সব্ কণ্র যাকাণ্তর পয়রমায য়নযথারয 
করণ্ত পারণ্ব্।5 

ব্যব্সািী কীভাণ্ব্ ব্যব্সায়িক পযয থর্ণ্ক যাকাত য়নযথারয 

করণ্ব্? 

ব্যব্সািী কতৃথক য়নযথায়রত যাকাণ্তর ব্ছর পূযথ হণ্ল 
পূণ্ব্থাি য়নিমানুসাণ্র থযগুণ্লা ব্যব্সায়িক পযয য়হণ্সণ্ব্ 
যতথব্য থসগুণ্লার মূলয য়নযথারয করণ্ব্। অতঃপর এ অর্থ 
                                                           
5 ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর যাকাত সম্পণ্কথ য়ব্স্তায়রত থদখুন, সায়লহ ইব্ন 
আবু্দল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আণ্ল শাইখ-এর ওণ্িব্ 
সাইি (http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=393) ও 
ড. ইউসুফ কারদাভীর ব্যব্সািী কীভাণ্ব্ তার ব্যব্সায়িক পযযর যাকাত 
য়দণ্ব্?   
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তার নগদ অণ্র্থর সাণ্র্ একয়ত্রত করণ্ব্ (উি নগদ অর্থ 
ব্যব্সাণ্ি য়ব্য়নণ্িাগ করুক ব্া না করুক)। এ অণ্র্থর 
সাণ্র্ ঋণ্যর থয অর্থ সহণ্জ পাওিার সম্ভাব্না রণ্িণ্ছ 
(পূণ্ব্থাি য়নিমানুযািী) থস অর্থ থযাগ করণ্ব্। অতঃপর, 
ব্যব্সািীর ওপর এক ব্া একায়যক ব্যয়ির ঋয র্াকণ্ল 
থস অর্থ য়ব্ণ্িাগ (ব্াদ) করণ্ব্। অতঃপর অব্য়শষ্ট অর্থ 
য়নসাব্ পয়রমায ও ব্ছর অয়তব্ায়হত হণ্ল ২.৫% হাণ্র 
যাকাত আদাি করণ্ব্।  

ইমাম আবূ্ উব্াইদ রহ. মাইমূন ইব্ন য়মহরান রহ. থর্ণ্ক 
ব্যথনা কণ্রন, য়তয়ন ব্ণ্লণ্ছন, 

وإ َعرإٍض »
َ
ٍد أ نإ َنقإ نإَدَك مي ََكُة فَانإُظرإ َما ََكَن عي إيَذا َحلَّتإ َعلَيإَك الزَّ

بإُه، ُثمَّ  سي نإ َديإٍن ِفي َمََلَءٍة فَاحإ ، َوَما ََكَن مي دي يَمَة انلَّقإ ُه قي مإ ، َفَقوِّ يلإبَيإعي ل
 َ ، ُثمَّ زَكِّ َما بَقي يإني َن ادلَّ نإُه َما ََكَن َعلَيإَك مي َرحإ مي  «.اطإ

“যখন থতামার ওপর যাকাত ফরয হণ্ব্ তখন থতামার 
কাণ্ছ থয নগদ ও ব্যব্সািী পযয আণ্ছ থসগুণ্লা থদণ্খা। 
পযযণ্ক নগদ অণ্র্থর মূণ্লয মূলয য়নযথারয কণ্রা। এর সাণ্র্ 
আদাি করণ্ত সামর্থয থযাগয ঋণ্যর অর্থ একয়ত্রত কণ্রা। 
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অতঃপর থতামার ওপর ঋয র্াকণ্ল তা য়ব্ণ্িাগ কণ্রা। 
অতঃপর অব্য়শষ্ট সম্পণ্দ যাকাত আদাি কণ্রা।”6    

ব্যব্সািীর ফরয যাকাণ্তর সহজ সূত্র:  

যাকাত = (ব্যব্সায়িক পণ্যযর ব্াজার মূলযমান + নগদ অর্থ 
+ আদািণ্যাগয ঋয - ব্যব্সািীর ওপর অণ্নযর ঋয) × 
যাকাণ্তর পয়রমায ২.৫%।7  

থযমন, কাণ্রা কাণ্ছ ব্যব্সায়িক পযয কাপি রণ্িণ্ছ যার 
ব্াজারদর ৫০০০০০ িাকা + নগদ অর্থ ৫০০০০০ + 
আদািণ্যাগয ঋয ২০০০০০, থমাি= ১২০০০০০ িাকা - 
ব্যব্সািীর ওপর অণ্নযর ঋয ৪০০০০০ িাকা = 
৮০০০০০ িাকা × যাকাণ্তর পয়রমায ২.৫%  হাণ্র = 
২০০০০ িাকা ব্াৎসয়রক যাকাত।      
                                                           
6 য়কতাবু্ল আমওিাল, আবু্ ‘উব্াইদ আল-কায়সম ইব্ন সাল্লাম, পৃষ্ঠা 
৫২১, আসার নং ১১৮৪;  আল-য়ফকহুল ইসলামী ওিা আয়দল্লাতুহু, 
ড. ওিাহব্া যুহাইলী, ১০/৫৭১।  

7 আল-য়ফকহুল ইসলামী ওিা আয়দল্লাতুহু, ড. ওিাহব্া যুহাইলী, 
১০/৫৭১।   
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ব্যব্সািী তার পণ্যযর থকান সমণ্ির মূলয য়নযথারয 

করণ্ব্ন?  

ব্যব্সািী তার ব্যব্সার পণ্যযর ব্তথমান ব্াজারদর য়নযথারয 
করণ্ব্ন। এণ্ত ব্তথমান ব্াজারদর তার ক্রিমূণ্লযর থব্য়শ 
থহাক ব্া কম থহাক থসিা যতথব্য হণ্ব্ না। ব্তথমান 
ব্াজারদর ব্লণ্ত যাকাত ফরয হওিার সমি উি 
পযযয়ির ব্াজাণ্র য়ব্ক্রিমূলয যণ্তা িাকা থসয়ি য়নযথারয 
করা। য়কন্তু ব্াজাণ্রর য়ব্ক্রিমূলয যয়দ পযযয়ির খরণ্ির 
(ক্রিমূণ্লযর ও পয়রব্হয খরণ্ির) থিণ্ি কম হি তখন 
যাকাত প্রদানকারীণ্ক থলাকসান থর্ণ্ক মুি করণ্ত তার 
পযযয়ির পাইকারী মূলয য়নযথারয করা হণ্ব্; যয়দও উি 
ব্যব্সািী তার পযযয়ি পাইকারী মূণ্লয য়ব্ক্রি করুক ব্া না 
করুক। এ মতয়ি মক্কার “মাজমা‘উল য়ফকহ” গ্রহয 
কণ্রণ্ছন। থযমন, থস পযযয়ি ১০০ িাকার য়ব্য়নমণ্ি ক্রি 
করল; য়কন্তু থসয়ি কণ্ম ব্তথমাণ্ন ব্াজাণ্র খুিরা মূলয ৭০ 
িাকা হণ্িণ্ছ, এব্ং পাইকারী মূলয ৬৫ িাকা, তখন থস 
উি পাইকারী মূলয ৬৫ িাকা যণ্রই যাকাণ্তর য়হণ্সব্ 
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করণ্ব্। পযযয়ি নষ্ট হণ্ি থগণ্ল তার যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্ 
না।  

সরাসয়র পযযদ্রব্য থর্ণ্ক নায়ক তার মূলযমান থর্ণ্ক যাকাত 

প্রদান করা হণ্ব্? 

ব্যব্সায়িক পণ্যযর যাকাণ্তর মূল হণ্লা পযযয়ির ব্াজারদর 
য়নযথারয কণ্র তা থর্ণ্ক যাকাত আদাি করা, ইণ্তাপূণ্ব্থ 
থযভাণ্ব্ আণ্লািনা করা হণ্িণ্ছ। অতএব্, সরাসয়র 
পযযদ্রব্য থর্ণ্ক যাকাত না থদওিাই উত্তম। থকননা উমার 
ইব্নুল খাত্তাব্ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু থর্ণ্ক ব্য়যথত, য়তয়ন 
য়হমাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুণ্ক ব্ণ্লণ্ছন,  

َاُس » يَك  ،يَا ِحي دِّ َزََكَة َمال
َ
نإ َمالٍ  ،أ َ مي َعاَب  ،َفُقلإُت: َما ِلي ي

بييُع اْلإ
َ
َما أ إينَّ

دإمَ 
ُ دِّ َزََكَتَها ،َواألإ

َ
َها ُثمَّ أ قيمإ

َ
 «.َفَقاَل: أ

“উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু য়হমাস রহ.-থক ব্লণ্লন, থহ য়হমাস, 
তুয়ম থতামার সম্পণ্দর যাকাত আদাি কণ্রা। তখন য়হমাস রহ. 
ব্লণ্লন, আমার থতা (ণ্তমন থকাণ্না) সম্পদ থনই। আয়ম তূয 
(তীর রাখার র্ণ্ল) ও িামিা য়ব্য়ক্র কয়র। উমার রায়দিাল্লাহু 
‘আনহু ব্লণ্লন, তুয়ম এর মূলয য়নযথারয কণ্র এর যাকাত 
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দাও।”8 

তাছািা পণ্যযর মূলয িারা যাকাত আদাি করণ্ল গরীণ্ব্র 
জনয থব্য়শ উপকার হণ্ব্। থকননা থস এর িারা তার 
য়ব্য়ভন্ন প্রণ্িাজন থমিাণ্ত পারণ্ব্।  

তণ্ব্ সরাসয়র পযযদ্রব্য িারাও যাকাত আদাি করা 
জাণ্িয। থকননা এণ্ত যাকাত প্রদানকারীর জনয অণ্নক 
সমি কষ্ট সহজ হি এব্ং ব্যব্সািীর কাণ্ছ নগদ অর্থ 
নাও র্াকণ্ত পাণ্র। তাছািা সরাসয়র পযযদ্রব্য িারাও 
যাকাত গ্রহযকারী উপকৃত হণ্ত পাণ্র। 

ব্যব্সায়িক সম্পণ্দর মণ্তা জমাকৃত আণ্রা য়কছু সম্পণ্দর 

যাকাণ্তর য়ব্যান: 

ইসলাম নানা যরণ্যর য়জয়নণ্সর ওপর যাকাত ফরয 

                                                           
8  আল-আমওিাল, ইব্ন যানজুওিাই, ৩/৯৪১, হাদীস নং ১৬৮৭; 
মুসান্নাফ ইব্ন আবু্দর রায যাক, হাদীস নং ৭০৯৯; মুসান্নাফ ইব্ন 
আবূ্ শাইব্াহ, হাদীস নং ১০৪৫৬; সুনান আল-কুব্রা য়লল 
ব্াইহাকী, ৪/২৪৮, হাদীস নং ৭৬০৩।   
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কণ্রণ্ছ। মানুে লাণ্ভর উণ্েণ্শয শুযু ব্যব্সাই কণ্র না, 
য়ব্য়ভন্ন উপাণ্ি অর্থ জমা কণ্র র্াণ্ক। এর মণ্যয প্রাইজ 
ব্ে, অব্সর ভাতা, থপনশন, থশিার ও স্বত্বায়যকার 
ইতযায়দ। য়নণ্ে এসব্ মাণ্লর যাকাণ্তর য়ব্যান ব্যথনা করা 
হণ্লা।  

প্রাইজ ব্ণ্ের যাকাত: 

ব্ে হণ্লা এমন একয়ি সনদ যা ইসুযকারী এর ব্াহকণ্ক 
গাণ্ি থলখা মূলয প্রদান করণ্ত ব্াযয র্াণ্ক যখন থস তার 
হকদার হি। সাণ্র্ সাণ্র্ ব্ণ্ের মূণ্লযর সাণ্র্ িুয়ি 
থমাতাণ্ব্ক অয়তয়রি লাভও প্রদান করা হি। এয়ি 
পয়রষ্কার সুদ ও হারাম। থস য়হণ্সণ্ব্ সাযারযভাণ্ব্ 
থলনণ্দনকৃত ব্ে অবব্য; থকননা তা এমন একয়ি যার, 
যার সাণ্র্ সরাসয়র লাভযুি রণ্িণ্ছ। যারা এ যরণ্নর 
থলনণ্দণ্নর সাণ্র্ যুি রণ্িণ্ছ তাণ্দর উয়িৎ আল্লাহর 
কাণ্ছ তাওব্া করা। ব্ণ্ের যাকাণ্তর হুকুম ঋণ্যর 
যাকাণ্তর মণ্তাই। য়নসাব্ পয়রমায হণ্ল এণ্ত যাকাত 
ফরয হণ্ব্। অর্ব্া ব্েযারী ব্যয়ির অনযানয সম্পদ, থযমন 
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িাকা-পিসা, ব্যব্সায়িক পযয ইতযায়দ একসাণ্র্ য়মণ্ল যয়দ 
য়নসাব্ পয়রমায হি এব্ং একব্ছর অয়তব্ায়হত হি, 
তাহণ্ল তাণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্ এব্ং ২.৫% হাণ্র 
যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। আর যয়দ ব্ে এমন হি যা সুয়নয়দথষ্ট 
সমণ্ির পূণ্ব্থ ভাঙ্গাণ্না যাণ্ব্ না, এমতাব্স্থািও যাকাত 
রয়হত হণ্ব্ না, ব্রং যখন ভাঙ্গাণ্না যাণ্ব্ তখন য়ব্গত সব্ 
ব্ছণ্রর যাকাত প্রদান আব্শযক হণ্ব্। 

িাকয়র থশণ্ে প্রাপয ভাতাসমূহ:  

থব্তন ভাতা: িাকয়রর পূযথ থমিাদ থশণ্ে িাকয়রজীব্ীণ্ক 
প্রদত্ত থব্তনয়ভয়ত্তক কলযাযমূলক ভাতা, যা সরকার ব্া 
থকাণ্না প্রয়তষ্ঠান সুয়নয়দথষ্ট শণ্তথর ব্তথমাণ্ন- নীয়তমালা 
অনুযািী- প্রদান কণ্র র্াণ্ক।  

অব্সর ভাতা: সুয়নয়দথষ্ট অংণ্কর িাকা, যা থকাণ্না সরকার 
ব্া প্রয়তষ্ঠান, থসাশযাল ইনসুযণ্রন্স নীয়তমালার আওতাযীন 
থকাণ্না িাকয়রজীব্ীণ্ক প্রদান কণ্র র্াণ্ক।  

থপনশন থব্তন: একজন সরকারী অর্ব্া থব্সরকায়র 
প্রয়তষ্ঠাণ্নর থকাণ্না িাকয়রজীব্ী িাকয়রর পূযথ থমিাদ থশণ্ে 
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নীয়তমালা অনুযািী সুয়নয়দথষ্ট শণ্তথর য়ভয়ত্তণ্ত থয থব্তন 
থপণ্ি র্াণ্ক থসিাণ্কই থপনশন থব্তন ব্ণ্ল।  

এগুণ্লার হুকুম হণ্লা, িাকয়রজীব্ী যতয়দন িাকয়ররত 
র্াকণ্ব্ তাণ্ক থকাণ্না যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্ না। থকননা এ 
প্রকৃয়তর অণ্র্থ ব্যয়ির পূযথ মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত নি। আর 
অর্থ-সম্পদ ব্যয়ির পূযথাঙ্গ মায়লকানাযীন র্াকা যাকাত 
ফরয হওিার জনয শতথ। পূযথ মায়লকানা না র্াকার দলীল, 
িাকয়ররত ব্যয়ি ইচ্ছা করণ্লই তা ব্যি করণ্ত পাণ্র না; 
ব্রং িাকয়রর থমিাদ পূযথ হওিার আগ পযথন্ত 
মায়লকানাসুলভ থকাণ্না অয়যকারই তাণ্ত খািাণ্ত পাণ্র 
না। উয়ল্লয়খত থব্তন-ভাতায়দ সুয়নয়দথষ্টকরয ও 
িাকয়রজীব্ীণ্ক প্রদাণ্নর ব্যাপাণ্র যখন য়সিান্ত হণ্ব্ এব্ং 
তাণ্ক একসাণ্র্ অর্ব্া য়ব্য়ভন্ন থমিাণ্দ তা থদওিা হণ্ব্ 
তখন এণ্ত পূযথ মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত হণ্ব্ এব্ং থয 
পয়রমায হস্তগত হণ্ব্, য়নসাব্ পূরয হওিার শণ্তথ তা 
থর্ণ্ক যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। 

থশিাণ্রর যাকাত:  
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থশিার হণ্লা থযসব্ থকাম্পায়ন থশিার গ্রহয কণ্র থসসব্ 
থশিার থহায়ডং থকাম্পায়নর মূলযণ্নর সম-অংশসমূণ্হর 
একাংশ।  

উদাহরয: একয়ি থশিার থহায়ডং থকাম্পায়নর মূলযন হণ্লা 
য়ত্রশ লাখ ডলার। থকাম্পায়ন শুরু করার সমি মূলযনণ্ক 
দশ হাজার ভাণ্গ ভাগ করা হি, প্রয়ত ভাণ্গর মূলয 
(৩০০) ডলার। এ প্রয়তয়ি অংশয়িই হণ্লা থশিার। আর 
য়যয়ন থশিাণ্রর মায়লক য়তয়ন তার থশিার অনুযািী 
থকাম্পায়নর মায়লকানািও শরীক ব্ণ্ল গযয।  

থশিার-য়নভথর থকাম্পায়নর থলনণ্দণ্নর হুকুম হণ্লা, এ 
যরণ্যর থলনণ্দন বব্য, যয়দ থকাম্পায়নর কাযথক্রম হারাম-
য়নভথর না হি অর্ব্া সুদী থলনণ্দন থর্ণ্ক মুি র্াণ্ক। এ 
যরণ্নর থকাম্পায়নর অণ্র্থর পয়রমায যাকাণ্তর য়নসাব্ 
পয়রমায হণ্ল তাণ্ত যাকাত ফরয হি। যয়দ থকাম্পায়ন 
য়নণ্জ যাকাত প্রদান কণ্র থদি তণ্ব্ থশিারযারী ব্যয়ির 
য়জম্মাদায়র আদাি হণ্ি যাণ্ব্। আর যয়দ থকাম্পায়ন যাকাত 
প্রদান না কণ্র, তাহণ্ল থশিাণ্রর ব্াজারদর য়হসাব্ করণ্ত 
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হণ্ব্। যয়দ তা য়নসাব্ পয়রমায হি এব্ং এক ব্ছর 
অয়তক্রান্ত হি তণ্ব্ তাণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্। অর্থাৎ 
ব্যব্সায়িক পণ্যযর মণ্তা ২.৫% হাণ্র যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। 
থকননা তা ব্যব্সায়িক সম্পদ য়হণ্সণ্ব্ পয়রগয়যত। 
উদাহরযস্বরূপ: এক ব্যয়ির কাণ্ছ ১০০০ থশিার রণ্িণ্ছ। 
যাকাত থব্র করার য়দন প্রয়ত থশিাণ্রর মূলয ১০ ডলার। 
থস য়হণ্সণ্ব্ তার থশিাণ্রর থমাি মূলয দাাঁিাণ্ব্ ১০০০০ 
ডলার। এিা য়নসাব্ পয়রমায সম্পদ থর্ণ্কও থব্য়শ। তাই 
এক ব্ছর অয়তক্রান্ত হণ্ল এর যাকাত প্রদান আব্শযক 
হণ্ব্।  

ব্ায়ি ব্া থদাকান ভািায়িিা ব্যয়ির য়সয়কউয়রয়ি য়হণ্সণ্ব্ 

মায়লকণ্ক প্রদত্ত অণ্র্থর যাকাত:  

ব্ায়ি ব্া থদাকান ইতযায়দ ভািায়িিা ব্যয়ির য়সয়কউয়রয়ি 
য়হণ্সণ্ব্ মায়লকণ্ক প্রদত্ত অণ্র্থর যাকাণ্তর য়ব্যান হণ্লা, 
ভািায়িিা ব্যয়িণ্ক এ জাতীি িাকার যাকাত প্রদান 
করণ্ত হণ্ব্ না। থকননা এণ্ত পূযথ মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত 
নি, যা যাকাত ফরয হওিার জনয শতথ। তণ্ব্ এ অর্থ 
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যখন থফরত পাণ্ব্ তখন তা য়নসাব্ পয়রমায ও যাকাণ্তর 
অনযানয শতথ পূরয হণ্ল তাণ্ত পূণ্ব্থর ব্ছণ্রর যাকাত 
য়দণ্ত হণ্ব্ না; ব্রং শুযু িলয়ত ব্ছণ্রর যাকাত আদাি 
করণ্ত হণ্ব্। 

স্বত্বায়যকাণ্রর যাকাত:       

স্বত্বায়যকার-থকয়িক অণ্র্থর যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্। অজি 
থকাণ্না য়কছুর ওপর ব্যয়ির অয়যকার-স্বত্ব, হণ্ত পাণ্র তা 
ব্যয়ির থমযাজাত থকাণ্না য়ব্েি, থযমন থলখক-স্বত্ব, 
আয়ব্ষ্কার-স্বত্ব অর্ব্া ব্যব্সায়িক থকাণ্না কাযথক্রম যা 
গ্রাহক সংগ্রণ্হর উণ্েণ্শয ব্যব্সািী ব্যয়ি গ্রহয কণ্র 
র্াণ্কন, থযমন  থেড থনইম, থেড মাকথ ইতযায়দ। প্রিয়লত 
য়নিম অনুযািী স্বত্বায়যকাণ্রর একয়ি আয়র্থক মূলয রণ্িণ্ছ, 
যা ইসলামী শরী‘আহর দৃয়ষ্টণ্তও কাযথকর। অতএব্, 
ইসলামী শরী‘আহ’র য়ব্যান থমাতাণ্ব্ক তা ব্যব্হাণ্র আনা 
বব্য। আর এ অয়যকার সংরয়িত, কাণ্রা পণ্িই তা 
লঙ্ঘন করা জাণ্িয নি। অব্শয মূল থলখক-স্বত্বা অর্ব্া 
আয়ব্ষ্কার-স্বত্বাি যাকাত থনই; থকননা তাণ্ত যাকাণ্তর শতথ 
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অনুপয়স্থত, তণ্ব্ যয়দ স্বত্বায়যকার সূণ্ত্র প্রাপ্ত অর্থ হস্তগত 
হি তণ্ব্ উপকার সাযনণ্যাগয সম্পণ্দর নযাি তার যাকাত 
প্রদান ফরয হণ্ব্ অর্থাৎ ২.৫% হাণ্র যাকাত য়দণ্ত হণ্ব্।  

িাকয়রজীব্ীর থব্তণ্নর যাকাত:  

কাণ্জর য়ব্য়নমণ্ি কমথী ব্যয়ি থয অর্থ থপণ্ি র্াণ্ক এণ্ত 
থসানা-রুপার মণ্তাই যাকাত য়দণ্ত হি। অর্থাৎ যখন 
য়নসাব্ পয়রমায হণ্ব্ ও এক ব্ছর অয়তক্রান্ত হণ্ব্ তখন 
তাণ্ত যাকাত ফরয হণ্ব্। আর তাণ্ত যাকাণ্তর পয়রমায 
হণ্লা ২.৫%।  

ব্যব্সািীর হারাম সম্পণ্দর যাকাত:  

থয সম্পদ অজথন করা অর্ব্া থয সম্পদ থর্ণ্ক উপকার 
লাভ শরী‘আণ্ত য়নয়েি তাই হণ্লা হারাম মাল, থযমন 
মণ্দর ব্যব্সা থর্ণ্ক প্রাপ্ত অর্থ অর্ব্া সুদ ব্া িুয়রকৃত 
সম্পয়ত্ত ইতযায়দ। থয সম্পদ মূণ্ল হারাম -থযমন মদ 
অর্ব্া শূকর ইতযায়দর ব্যব্সা থর্ণ্ক অয়জথত সম্পদ, এণ্ত 
যাকাত থনই। তদ্রূপ থয সম্পদ মূণ্ল হারাম নি, তণ্ব্ 
অনযণ্কাণ্না কারণ্য শরী‘আণ্তর য়ব্যান য়ব্য়িত হওিার 
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কারণ্য হারাম হণ্িণ্ছ, থযমন িুয়রকৃত সম্পদ, এরূপ 
সম্পণ্দও যাকাত থনই; থকননা এ যরণ্নর সম্পণ্দ ব্যয়ির 
পূযথাঙ্গ মায়লকানা প্রয়তয়ষ্ঠত হি না, যা যাকাত ফরয 
হওিার জনয শতথ। হারাম মাণ্লর থিণ্ত্র করযীি হণ্লা, 
উপাজথন-পিয়তণ্ত সমসযা র্াকাি এ সম্পণ্দর অয়যকারী 
ব্যয়ি কখণ্না তার মায়লক হণ্ব্ না, সমি যণ্তাই গয়িণ্ি 
যাক না থকন। এ থিণ্ত্র ব্যয়ির ওপর আব্শযক হণ্ব্ মূল 
মায়লক অর্ব্া তার উত্তারায়যকারীণ্ক (যয়দ জানা র্াণ্ক) 
সম্পদ য়ফয়রণ্ি থদওিা। আর যয়দ মূল মায়লক অর্ব্া তার 
উত্তারায়যকারীণ্ক থিনার য়ব্েণ্ি ব্যয়ি য়নরাশ হণ্ি পণ্ি, 
তণ্ব্ হারাম মাল থর্ণ্ক য়নষৃ্কয়ত পাওিার জনয মায়লণ্কর 
পি থর্ণ্ক সদকা য়হণ্সণ্ব্ কলযাযমূলক কাণ্জ তা ব্যি 
কণ্র য়দণ্ত হণ্ব্।  

যয়দ হারাম কাণ্জর মজুয়র য়হণ্সণ্ব্ সম্পদ অজথন কণ্র 
র্াণ্ক তাহণ্ল অজথনকারী তা কলযাযমূলক কাণ্জ ব্যি কণ্র 
য়দণ্ব্। যার কাছ থর্ণ্ক তা য়নণ্িণ্ছ তাণ্ক থফরত য়দণ্ব্ 
না; থকননা থস তা আব্ারও গুনাণ্হর কাণ্জ ব্যি করণ্ব্। 
যার কাছ থর্ণ্ক হারাম মাল থনওিা হণ্িণ্ছ থস যয়দ 
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অবব্য থলনণ্দন পয়রতযাগ না করার ব্যাপাণ্র অনি র্াণ্ক, 
যা তার সম্পদ হারাম হওিার কারয হণ্িণ্ছ, থযমন সূদী 
থলণ্নণ্দণ্নর িাকা, তাহণ্ল তার সম্পদ তাণ্ক য়ফয়রণ্ি 
থদওিা হণ্ব্ না, ব্রং তা কলযাযমূলক কাণ্জ ব্যব্হার করা 
হণ্ব্। যয়দ হারাম মাল হস্তগতকারী ব্যয়ি মূল হারাম মাল 
য়ফয়রণ্ি য়দণ্ত অপারগ হি, তাহণ্ল তার স্থণ্ল সমপয়রমায 
মাল অর্ব্া তার মূলয মায়লকণ্ক য়ফয়রণ্ি য়দণ্ব্, যয়দ তাণ্ক 
খুাঁণ্জ থব্র করণ্ত পাণ্র, অনযর্াি সমপয়রমায মাল ব্া 
তার মূলয মূল মায়লণ্কর পি থর্ণ্ক সদকা করার য়নিণ্ত 
কলযাযমূলক খাণ্ত ব্যি কণ্র য়দণ্ব্।9 

                                                           
9 উপণ্রাি মাসআলাগুণ্লা য়ব্স্তায়রত থদখুন: মাজমু‘উল ফাতাওিা 
ইব্ন ব্ায, ১৪/১৯০; মাজমু‘ ফাতাওিা ইব্ন ‘উসাইমীন, ১৮/১৭৫; 
ফাতাওিা ইসলায়মিা, ২/৮২; ইিাসআলুনাকা ‘আয়নয যাকাত, ৫২; 
ফাতাওিা আল-লাজনা আোয়িমা, ৮/১৬০; দুররুল মুখতার: 
২/২৯১। 


