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যাকাত 
 

পববত্র যাকাত উনার ফাযাবি-ফযীত 

১) যাকাত দ্বীন ইাম উনার ৫ স্তম্ভের ১বি: 

 ÛĈǃä ćüɀćȅĆî ăäǼŉȶĆćƮ ŉþĆàĆĀ ćǃä ŉɍĈâ Ćȼȱâ Ćɍ ĊþĆà ĈæĆìǠĆȾĆȉ :ąȄĊĆƦ ɂĆȲĆȝ ćýĆɎĊȅĈɋä ĆĈƗćǣ ĈÞǠĆǪĊøɅâĆĀ ÛĈæĆɎŉȎȱä ĈýǠĆȩâĆĀ
 ĆþǠĆȒĆȵĆî ĈýĊɀĆȍĆĀ ÛĈǨĊɆĆøǤĊȱä ōǰĆǵĆĀ ÛĈæǠĆȭŉȂȱä 

২) ঈমাম্ভনর াম্ভে ম্পবকিত : 

 ĆǼĊȺĈȝ ĊȴćȽćȀĊǱĆä ĊȴćĆƬ  ĆæɀėȭŉȂȱä ä ćɀĆøǩėäĆĀ  ĆæɀėȲŉȎȱä äĊɀćȵǠĆȩĆäĆĀ  ĈǨėǶĈȲėĉȎȱä äɀćȲĈȶĆȝĆĀ äĊɀćøȺĆȵėä  ĆȸĊɅĈǾŉȱä ŉþĈä.ĊȴĈōŏĆî  

“বনশ্চিই যারা ঈমান এম্ভনম্ভে, আমম্ভ েম্ভ কম্ভরম্ভে, নামায কাবিম কম্ভরম্ভে এবং যাকাত আদাি কম্ভরম্ভে, 

তাম্ভদর জনয তাম্ভদর রব মান আল্লা পাক উনার বনকি প্রবতদান রম্ভিম্ভে।” (পববত্র ূরা বাক্বারা লরীফ 0 

পববত্র আিাত লরীফ ২৭৭)  

৩) যাকাত গ্রম্ভের বনম্ভদিল: ফরয: 

 ĆĀ  ĆæĆɎŉȎȱä äĊɀćȶĊɆĈȩĆàĆĀ ĈȎĆǣ ĆþĊɀćȲĆȶĊȞĆøǩ ǠĆĈƞ  Ćǃä ŉþĈä Ĉǃä ĆǼȺĈȝ ćȻĊĀćǼĈĆƟ ąĊƘĆǹ Ċȸōȵ ĊȴćȮĈȆćȦĊøȹĆĈɉ  äĊɀćȵōǼĆȪćøǩ ǠĆȵĆĀ ĆæǠĆȭŉȂȱä äĊɀćøǩėä ĄƘ  

“ততামরা নামায কাবিম কম্ভরা, যাকাত আদাি কম্ভরা। আর ততামরা বনম্ভজম্ভদর জনয তয উত্তম আম কম্ভর 

োম্ভকা তার প্রবদদান মান আল্লা পাক উনার বনকি পাম্ভব। বনশ্চিই মান আল্লা পাক বতবন ততামরা তয 

মস্ত তনক আম কম্ভর োম্ভকা তা তদম্ভেন।” (পববত্র ূরা বাক্বারা লরীফ 0 পববত্র আিাত লরীফ ১১০)  

 

যাকাত না বদম্ভ বক ি/যাকাত বদম্ভ বক ি 

 ĈȼĊɆĆȲĆȝ  ćǃä  ɂŉȲĆȍ Ĉǃä  ćüĊɀćȅĆî ĆüǠĆȩ  ćýĆɎŉȆȱä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćȀĆȶćȝ ĊçĆȀĊȒĆǵ  ĆüǠĆȩ ŉɍĈä ąȀĊĆƜ ĆɍĆĀ ŖȀĆøǣ  ĊɂøĈȥ ĄüǠĆȵ  ĆȤĆȲĆøǩ ǠĆȵ" ĆȴŉȲĆȅĆĀ
(ȔȅĀɉä ȴǲȞȶøȱä ż  ƅäƎȖȱä ȻäĀî) ."ĈæǠĆȭŉȂȱä ĈȄĊǤĆĈƜ 

¶ যরত উমর ইবনু েত্ত্বাব আাইব াাম বতবন বেিনা কম্ভরন, নূম্ভর মুজাাম, াবীবুল্লা হুযূর 

পাক েল্লাল্লাহু আাইব ওযশা াল্লাম বতবন ইরলাদ মবুারক কম্ভরন, স্থম্ভ এবং পাবনম্ভত তযোম্ভনই 

তকান ম্পদ ধ্বং যশ, তা যশ তকব যাকাত আদাযশ না করার কারম্ভে।” (পববত্র তবারানী লরীফ) 

¶ পববত্র াদীে লরীফ উনার মম্ভযয আম্ভরা ইরলাদ মুবারক ম্ভযশম্ভে, “তয বযবি যাকাত প্রদান কম্ভরনা, 

তার নামায কবু যশনা।” (পববত্র বুোরী লরীফ) 

¶ ারাম ম্ভত ববযিত এক িুকরা ত ালতও জান্নাম্ভত যাম্ভব না, জাান্নাম্ভম যাম্ভব  

¶ মান আল্লা পাক বতবন স্বিং ম্পদ বফাযত কম্ভরন।  

¶ াইবিযদু মুরাীন, ইমামু মুরাীন, নূম্ভর মুজাাম াবীবুল্লা হুযূর পাক েল্লাল্লাহু আাইব 

ওিা াল্লাম উনাম্ভদর দুআ ও ন্তুবি পাওিা যাি, পববত্র কাামুল্লা লরীফ উনার মম্ভযয ইরলাদ 

মুবারক ফরমান- “আপবন তাম্ভদর ম্পদ ম্ভত েদক্বা (যাকাত) গ্রে করম্ভবন। এর দ্বারা আপবন 

তাম্ভদরম্ভক পববত্র ও ইো করম্ভবন। আপবন তাম্ভদর জনয দুআ করুন। বনশ্চযশই আপনার দুআ তাম্ভদর 

জনয পরম প্রলাবির কারে।” (পববত্র ূরা তওবা লরীফ, পববত্র আিাত লরীফ ১০৩) 

Á পববত্রতা0 ারাম তেম্ভক তবেঁম্ভে োকা, মা-ম্পদ ারাম তেম্ভক পববত্র ি  

Á ইোী0 আল্লাওিাা ওিা  

Á তদািা0 তবম্ভমো বযা রাবর  

Á প্রলাবি ও াফয0 দুবনিা ও আবেরাম্ভত  
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কাম্ভদরম্ভক যাকাত বদম্ভ তববল ফযীত 

¶  রীব আত্মীি, প্রবতম্ভবলী 

¶ ত্ববম্ভব ইম- ক্ষ তকাবি তবলী ফযীত (মুজাবিম্ভদ আম্ভফ ানী রমতুল্লাব আাইব) 

 

কাম্ভদরম্ভক যাকাত বদম্ভ যাকাত আদাি ম্ভব না 

¶ আক্বীদা ত শুদ্ধ না ম্ভ: আম্ভ  ঈমান এর ববশুদ্ধতা, পম্ভর আম  

¶ দ্বীন ইাম উনার ক্ষবতাযন করম্ভে: রতা, ংমােি, ন্ত্রাম্ভ জবিত, দ্বীন ইাম উনার নাম্ভম 

তন্ত্র-মন্ত্র কর  

¶ ফাম্ভক ফুজ্জার প্রাপ্ত অম্ভেি লরীিম্ভতর বোফ আম করম্ভব: তয ম্ভযাব তা করম্ভব ত দািী 

োকম্ভব।  

 “তনকী ও পরম্ভজ ারীম্ভত ম্ভযা ীতা কর, বদী ও পাম্ভপ না” 
 

¶ যাকাত ংগ্রকারী: ফরয ইবাদম্ভতর ফযীত পাি বনম্ভজর অেি েরে না কম্ভরই।  

১. যাকাত আদাি করা ম্ভে োে ুন্নত, তদািা পাম্ভে: ( ȴƬĆä ɂȲȍ ȼɆȲȝ) 
২. যত াত ঘুম্ভর আম্ভ প্রম্ভতযম্ভকই ফযীত াভ করম্ভব। 

৩. বনম্ভজর অেি েরে না কম্ভরও যাকাত দাতার মান ফযীত পাম্ভে  

৪. মস্ত প্রকার লরীিত উনার বোফ/জুুম্ভমর প্রবতবাদ  

¶ ংম্ভকাম্ভের তকান কারে তনই: যাকাত আদাম্ভির জম্ভনয অতযি তজারাম্ভা বনম্ভদিল রম্ভিম্ভে:  নামাজ ও 

যাকাত অস্বীকারকারীর ববরুম্ভদ্ধ বজাদ: 

üǠȩ çȀȒǵ ɀǣä ȀȮǣ ȨɅǼȍ ɂȑî ǃä ƂǠȞǩ ȼȺȝ ǃäĀ ɍ ȸȲǩǠȩ ȸȵ Ǽǩîä ȸȝ æɀȭȂȱä 
“যরত আবু বকর বেিীক আাইব াাম বতবন বম্ভন, তয বযাবি যাকাত বদম্ভত অস্বীকার করম্ভব তিা যবদ 

একবি উম্ভির রবলও ি, মান আল্লা পাক উনার কেম! তার ববরুম্ভদ্ধ আবম বজাদ তঘাো করম্ভবা।”    
 

বতবন আম্ভরা বম্ভন, “মান আল্লা পাক উনার কেম! অবলযই অবলযই আবম তাম্ভদর ববরুম্ভদ্ধ বজাদ তঘাো 

করম্ভবা যারা নামায এবং যাকাম্ভতর মম্ভযয পােিকয কম্ভর োম্ভক। অেিাৎ যাকাত বদম্ভত অস্বীকার কম্ভর।” 

¶ লিভাম্ভব বম্ভত ম্ভব  

¶ ারাম তেম্ভক বােঁোম্ভনা 

¶ যবদ যাকাত না বনতাম ারাম বমবিত ম্ভি তযত, জাান্নামী ম্ভি তযত  

¶ আমরা তয কি কম্ভর এম্ভবে ক্ব পম্ভে যাকাত তদিার ুম্ভযা  তপম্ভিম্ভো 

 

যাকাতদাতাম্ভক বুঝাম্ভনা 0 
 

১. যাকাম্ভতর গুরুত্ব 

১) দ্বীন ইাম উনার স্তে 

 ÛĈǃä ćüɀćȅĆî ăäǼŉȶĆćƮ ŉþĆàĆĀ ćǃä ŉɍĈâ Ćȼȱâ Ćɍ ĊþĆà ĈæĆìǠĆȾĆȉ :ąȄĊĆƦ ɂĆȲĆȝ ćýĆɎĊȅĈɋä ĆĈƗćǣ ōǰĆǵĆĀ ÛĈæǠĆȭŉȂȱä ĈÞǠĆǪĊøɅâĆĀ ÛĈæĆɎŉȎȱä ĈýǠĆȩâĆĀ
 ĆþǠĆȒĆȵĆî ĈýĊɀĆȍĆĀ ÛĈǨĊɆĆøǤĊȱä 

অেি : াইবিযদু মুরাীন, ইমামু মুরাীন, নূম্ভর মুজাাম, াবীবুল্লা হুযূর পাক েল্লাল্লাহু আাইব 

ওিা াল্লাম বতবন ইরলাদ মুবারক কম্ভরন পববত্র ইাম উনার বভবত্ত পােঁেবি যো- (১) মান আল্লা পাক 

উনার একাত্ববাদ ও াইবিযদু মুরাীন, ইমামু মুরাীন, নূম্ভর মুজাাম, াবীবুল্লা হুযূর পাক 

েল্লাল্লাহু আাইব ওিা াল্লাম উনার বরাত উনাম্ভক অিম্ভর দৃঢ়ভাম্ভব ববশ্বা করা ও মুম্ভে উচ্চারে করা। 

(২) নামায কাবিম করা (৩) যাকাত তদিা (৪) জ্জ করা (৫) এবং রমাদ্বান লরীফ উনার তরাযা রাো। (বুোরী 

লরীফ)  



hvKvZ 

 

3  

২) ঈমান উনার অংল  

 ŉþĈä  ĆȸĊɅĈǾŉȱä  äĊɀćøȺĆȵėä äɀćȲĈȶĆȝĆĀ  ĈǨėǶĈȲėĉȎȱä  äĊɀćȵǠĆȩĆäĆĀ  ĆæɀėȲŉȎȱä   ćɀĆøǩėäĆĀ ä  ĆæɀėȭŉȂȱä   ĊȴćĆƬ  ĊȴćȽćȀĊǱĆä  ĆǼĊȺĈȝ  ĊȴĈōŏĆî.  

“বনশ্চিই যারা ঈমান এম্ভনম্ভে, আমম্ভ েম্ভ কম্ভরম্ভে, নামায কাবিম কম্ভরম্ভে এবং যাকাত আদাি কম্ভরম্ভে, 

তাম্ভদর জনয তাম্ভদর রব মান আল্লা পাক উনার বনকি প্রবতদান রম্ভিম্ভে।” (পববত্র ূরা বাক্বারা লরীফ 0 

পববত্র আিাত লরীফ ২৭৭)  

৩) ফরয  

৪) বোফত উনার লতি 0 অেিননবতক মুবি  

 

২. যাকাত না বদম্ভ 
 

১) মা-ম্পদ ববনি ি, ২) নামায কবু ি না, ৩) ারাম বমবিত ি, ৪) মান আল্লা পাক ও নূম্ভর 

মুজাাম, াবীবুল্লা হুযূর পাক েল্লাল্লাহু আাইব ওিা াল্লাম বতবন অন্তুি ন ও বজাদ তঘাো কম্ভরন।  

 ĆüǠĆȩ  ćüĊɀćȅĆî  Ĉǃä ɂŉȲĆȍ  ćǃä  ĈȼĊɆĆȲĆȝ  ĆȴŉȲĆȅĆĀ  ćçĊȀĈȵćä  ĊþĆä  ĆȰĈǩǠĆȩćä  ĆðǠŉȺȱä  ėĉƓĆǵ äĊĀćǼĆȾĊȊĆɅ  ĊþĆä  ŉɍ  ĆȼėȱĈä  ŉɍĈä  ćǃä  ăʊŉþĆäĆĀ äăǼŉȶĆćƮ  ćüĊɀćȅŉî 
 Ĉǃä ɂŉȲĆȍ  ćǃä  ĈȼĊɆĆȲĆȝ  ĆȴŉȲĆȅĆĀ äɀćȶĊɆĈȪćɅĆĀ  ĆæɀėȲŉȎȱä äɀćǩĊǘćøɅĆĀ  ĆæɀėȭŉȂȱä .  

“নূম্ভর মুজাাম, াবীবুল্লা হুযূর পাক েল্লাল্লাহু আাইব ওিা াল্লাম বতবন ইরলাদ মুবারক কম্ভরন, “মান 

আল্লা পাক বতবন আমাম্ভক আম্ভদল কম্ভরম্ভেন, ওই মস্ত মানুম্ভর ববরুম্ভদ্ধ বজাদ তঘাো করার জনয, 

তাম্ভদরম্ভক কত কম্ভর তদিার জনয, যারা এিা তঘাো করম্ভব না, স্বীকার করম্ভব না, মান আল্লা পাক বতবন 

এক এবং নূম্ভর মুজাাম, াবীবুল্লা হুযূর পাক েল্লাল্লাহু আাইব ওিা াল্লাম বতবন উনার াবীব এবং 

রূ। এবং নামায কাবিম করম্ভব না, যাকাত আদাি করম্ভব না।” (পববত্র বমলকাত লরীফ)  

 

৩. যাকাত বদম্ভ 

১) মান আল্লা পাক প্রবতদান দান কম্ভরন, মা বৃবদ্ধ ও বরকত ি, ২) মা-ম্পদ বফাযত ি, ৩) 

পববত্রতা রক্ষা ি, ৪) ইোী অজিন ি, ৫) তদািা ও কামীিাবব  

 

ফরয আদাি0 

মান আল্লা পাক বতবন পববত্র কাামুল্লা লরীফ উনার মম্ভযয ইরলাদ মুবারক কম্ভরন-  

 ĊǾćǹ  ĊȸĈȵ  ĊȴĈĈƬäĆɀĊȵĆà  ăǦĆȩĆǼĆȍ  ĊȴćȽćȀōȾĆȖćǩ ȴĈȾɆōȭĆȂćøǩĆĀ ǠĆĈŏ  ōȰĆȍĆĀ  ĊȴĈȾĊɆĆȲĆȝ  Ṙ  ŉþĈâ  ĆȬĆǩĆɎĆȍ  ĄȸĆȮĆȅ  ĊȴćŉƬ  ṙ  ćȼøŉȲȱäĆĀ  ĄȜɆĈĆƧ  ĄȴɆĈȲĆȝ  

অেি 0 “আপবন তাম্ভদর ম্পদ ম্ভত েদক্বা (যাকাত) গ্রে করম্ভবন। এর দ্বারা আপবন তাম্ভদরম্ভক পববত্র ও 

ইো করম্ভবন। আপবন তাম্ভদর জনয দুআ করুন। বনশ্চযশই আপনার দুআ তাম্ভদর জনয পরম প্রলাবির 

কারে।” (পববত্র ূরা তওবা লরীফ, পববত্র আিাত লরীফ ১০৩) 

 

পববত্রতা0 ারাম তেম্ভক তবেঁম্ভে োকা, মা-ম্পদ ারাম তেম্ভক পববত্র ি ইোী0 আল্লাওিাা ওিা               

তদািা0 তবম্ভমো বযা রাবর প্রলাবি ও াফয0 দুবনিা ও আবেরাম্ভত  

 

৪. যাকাত দাতাম্ভক ববম্ভলভাম্ভব বুঝাম্ভনা 

১) যাকাত তদিা ফরয, গ্রে করা ফরয না, তাযীম্ভমর াম্ভে ম্মাম্ভনর াম্ভে বদম্ভত ম্ভব। মুমানমাত্রই 

যাকাত বদম্ভত ম্ভব। 

২) ৪০ ভাম্ভ র ১ ভা  0 ৩৯ ভা  বদম্ভি মান আল্লা পাক বক ৪০ ভাম্ভ র কাজ কম্ভর বদম্ভত পাম্ভরন না- 

অবলযই পাম্ভরন বরং ৪০ ভা  বদম্ভি ১০০ ভাম্ভ র কাজ কম্ভর বদম্ভবন ও তদন।  

৩) রামাদ্বান লরীফ এ ১িা ফরয = ৭০িা ফরয।  ১ বেম্ভরর যাকাত = ৭০ বেম্ভরর যাকাত  

৪) ১ এ          ৭০০  
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মান আল্লা পাক বতবন পববত্র কাামুল্লা লরীফ উনার মম্ভযয ইরলাদ মুবারক কম্ভরন,  

 ćȰĆǮŉȵ  ĆȸɅĈǾŉȱä  ĆþɀćȪĈȦȺćɅ  ĊȴćĆƬäĆɀĊȵĆà  ĈŽ  ĈȰɆĈǤĆȅ  ĈȼøŉȲȱä  ĈȰĆǮĆȶĆȭ  ąǦŉǤĆǵ  ĊǨĆǪĆǤȹĆà  ĆȜĊǤĆȅ  ĆȰĈǣǠĆȺĆȅ  ĈŽ  ōȰćȭ  ąǦĆȲćøǤȺćȅ  ćǦĆǝǠōȵ  ąǦŉǤĆǵ  ṙ  ćȼøŉȲȱäĆĀ 
ǀčđČǁ  ĄȴɆĈȲĆȝ  ĄȜĈȅäĆĀ  ćȼøŉȲȱäĆĀ  ṙ  ćÞǠĆȊĆɅ ȸĆȶĈȱ  ćȤĈȝǠĆȒćɅ 

অেি : যারা মান আল্লা পাক উনার রাস্তাি স্বীি যন ম্পদ বযি কম্ভর, তাম্ভদর উদারে একবি বীম্ভজর মত, 

যা তেম্ভক াতবি লী জন্মাি। প্রম্ভতযকবি লীম্ভ একল কম্ভর দানা োম্ভক। মান আল্লা পাক বতবন অবত 

দানলী, বিজ্ঞ। (পববত্র ূরা বাক্বারা লরীফ : পববত্র আিাত লরীফ ২৬১) 

 

৫. যাকাত তদিার তক্ষম্ভত্র তেিা রােম্ভত ম্ভব যাম্ভক তদিা ম্ভব তার 

 

যাকাত তকব ফবকর, বমবকন ও যাকাত আদাযশকারী কমিোরীম্ভদর জনয, নও মুবম, দা মুবির জনয, 

ঋম্ভে জজিবরত বযবিম্ভদর ঋেমুবির জনয, মান আল্লা পাক উনার রাস্তাযশ বজাদকারী এবং মুাবফরম্ভদর 

জনয।  

ইমাম্ভম আযম যরত আবু াবনফা রমতুল্লাব আাইব বতবন বম্ভন ৮বি োত পাওিা না ত ম্ভ তয তকান 

একবি োম্ভত পাওিা ত ম্ভ তাম্ভত যাকাত বদম্ভই তা আদাি ম্ভব। 

 

¶ তম্ভব আফয বা উত্তম ম্ভে, বনম্ন ববেত ৩বি োম্ভত যাকাত তদিা0 

ক)  বরব আত্মীি-স্বজন, ে)  বরব প্রবতম্ভবলী,  )  রীব ত্বববু ইম  

যরত মুজাবিম্ভদ আম্ভফ োনী রমতুল্লাব আাইব বতবন বম্ভন  রীব ত্বববু ইমম্ভদর পববত্র যাকাত 

তদিা ক্ষ-তকাবি গুে ফযীম্ভতর কারে। 

 

¶ অবলযই তেিা রােম্ভত ম্ভব0  

১) ঈমান আক্বীদা ববশুদ্ধ বকনা 0 ৭২ বফরকা  

২) দ্বীন ইাম উনার নাম্ভম লরীিম্ভতর বোফ কাজ কম্ভর বকনা  

৩) ফাবক-ফুজ্জার, ারাম কাজ কম্ভর বকনা  

৪) তাক তদোম্ভনা/বরিা ম্ভে বকনা (মুে রক্ষা)  

৫) যাকাম্ভতর কাপি নাম্ভম যাকাত উনাম্ভক তি, তুে, তাবেল্ল কম্ভর বকনা  
 

 

ওলর ংগ্র 
 

১) আনজুমান বভবত্তক ওলর ংগ্র করম্ভত ম্ভব। যাকাম্ভতর মতই ওলর ফরয।  

 

২) উলর আদাি না করম্ভ মস্ত ফ-ফাবদ নি ম্ভি যাম্ভব। 

 

মান আল্লা পাক বতবন পববত্র কাামুল্লা লরীফ উনার মম্ভযয ইরলাদ মুবারক কম্ভরন0 

ǠĆɅ ǠĆȾŊøɅĆà  ĆȸɅĈǾŉȱä äɀćȺĆȵß äɀćȪĈȦȹĆà ȸĈȵ  ĈçǠĆǤōɆĆȕ ǠĆȵ  ĊȴćǪĊǤĆȆĆȭ ǠŉĈưĆĀ ǠĆȺĊǱĆȀĊǹĆà ȴćȮĆȱ  Ćȸōȵ  ĈóĊîĆĊɉä  Ṙ  ĆɍĆĀ äɀćȶŉȶĆɆĆøǩ  ĆǬɆĈǤĆĊƪä  ćȼĊȺĈȵ 
ǀčđĒǁ  ĄǼɆĈĆƥ  ŌĈƗĆȡ  ĆȼøŉȲȱä  ŉþĆà äɀćȶĆȲĊȝäĆĀ  Ṝ  ĈȼɆĈȥ äɀćȒĈȶĊȢćøǩ þĆà  ŉɍĈâ  ĈȼɅĈǾĈǹǔĈǣ ȴćǪĊȆĆȱĆĀ  ĆþɀćȪĈȦȺćǩ 

অেি : ত ঈমানদার ে! ততামরা স্বীি উপাজিন তেম্ভক এবং যা আবম ততামাম্ভদর জম্ভনয ভূবম তেম্ভক 

উৎপন্ন কম্ভরবে, তা তেম্ভক উৎকৃি বস্তু বযি কর এবং তা তেম্ভক বনকৃি বজবন বযি করম্ভত মনস্থ কম্ভরা 

না। তকননা, তা ততামরা কেনও গ্রে করম্ভব না1 তম্ভব যবদ ততামরা তোে বন্ধ কম্ভর বনম্ভি নাও। তজম্ভন 

তরম্ভো, মান আল্লা পাক বতবন অভাব মুি, প্রলংবত।  

http://tanzil.net/
http://tanzil.net/

