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গবািদপশর যাকাত

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/b
n

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/b
n

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/b
n

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/b
n

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/b
n

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4
https://www.al-feqh.com/bn


216 217

গবামদপশুর	যাকাে
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যাকাত

গবামদপশুর	যাকাে

গবাতদপশুর যাকাতের হুকুম
িরজ; এর প্রোর রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া 

সাল্ামের োদীস, ‘উি, গরু ও  োগমলর োচলক যচদ যাকাত 

না তদয়, তমব চকয়ােমতর চদন এগুমলা বৃেদাকায় ও চবশাল 

তোিা েময় োচজর েমব এবং ওই বষ্যচতিমক তার চশং চদময় ঢুঁ 

োরমব এবং খুর চদময় পাড়ামব। যখনই এর একদল তশষ 

করমব অনষ্যদল এমস োচজর েমব, এভামবই িলমত থাকমব 

োনুমষর োমে সম্পন্ েওয়া পয্মন্ত।’(বর্মনায় েুসচলে) 

গবাতদপশুর যাকাে ফরজ 
িওয়ার শেবে াবলী
১- গবাচদপশুর োচলক েওয়ার পর এক বের অচতক্রান্ত 

েওয়া। রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন,‘ 

সম্পমদ পুমরা এক বের অচতক্রান্ত না েমল তকামনা যাকাত 

তনই।’ 

২- প্রাকৃচতক িাররভূচে তথমক খাদষ্য আেররকারী েমত েমব। 

রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন, ‘সাময়ো 

উমির তক্মত্র প্রচত িচল্শচি উমি একচি তবনমত লাবুন চদমত 

েমব।’ সাময়ো উি েমলা এেন উি যার খাদষ্য েমলা ভূচে 

তথমক প্রাকৃচতভামব উদ্গত রাস।’ 

৩- গবাচদপশু এেন েমত েমব যার দু্ ও গভ্মজাত সন্তান 

দ্ারা উপকার লাভ করা উমদেশষ্য েয় এবং তা এেন েমব না, 

যা চবমশষ তকামনা কামজ বষ্যবোর করা েয়, তযেন োলিাষ 

করা,  তসিকমে্ম বষ্যবোর করা, পরষ্যবেমনর জনষ্য বষ্যবোর 

করা।  

কমে্ম বষ্যবহৃত উমি যাকাত তনই; তকননা তা তখন বষ্যচতির 

তেৌচলক প্রময়াজমনর েম্ষ্য শাচেল বমল চবমবচিত েমব। আর 

যচদ পশু ভাড়া তদয়া েয় তমব এর চবচনেময় লব্ধ অমথ্মর ওপর 

যাকাত িরজ েমব।  

৪- গবাচদপশু চনসাব সংখষ্যক েমত েমব।

গবাতদপশুর যাকাতের তনসাব
প্রথমে: উতের তনসাব ও োতে 
প্রতদয় যাকাে
আনাস রাচয. তথমক বচর্মত, আবু বকর রাচয. তামক চলমখমেন 

তয, ‘এিা েমলা যাকামতর আবচশষ্যক চব্ান, যা রাসূলুল্াে 

সাল্াল্াহু আলাইচে ওয়া সাল্াে েুসলোনমদর উপর িরজ 

কমরমেন, আর এ বষ্যাপামর আল্াে তাআলা তার রাসূলমক 

চনমদ্মশ চদময়মেন। উমির সংখষ্যা িচব্বশ অথবা তার চনমি েমল 

যাকাত চেমসমব বকচর চদমত েমব, প্রচত পাঁি  উমি একচি 

কমর বকচর। আর  উমির সংখষ্যা ২৫ তথমক ৩০ পয্মন্ত েমল 

একচি এক বেমরর স্তীউি, উমির সংখষ্যা ৩৬ তথমক ৪৫ পয্মন্ত 

েমল একচি দু বেমরর স্তীউি, আর উমির সংখষ্যা ৪৬  তথমক 

৬০ পয্মন্ত েমল একচি চতন বেমরর স্তীউি। আর উমির সংখষ্যা 

৬১ তথমক ৭৫ পয্মন্ত েমল একচি িার বেমরর স্তীউি যাকাত 

চেমসমব চদমত েমব। আর যার োত্র িারচি উি রময়মে, তার 

তকামনা যাকাত তনই। চকন্তু যচদ উমির োচলক ঐচচ্কভামব 

তদয়। তমব যখন উমির সংখষ্যা পাঁিচি েময় যামব তখন একচি 

বকচর যাকাত চেমসমব চদমত েমব।’(বর্মনায় বুখারী)

যাকামতর 

পচরোর
উমির সংখষ্যা

৫: ৯ একচি োগল

১০: ১৪ দুচি োগল

১৫:  ১৯ চতনচি োগল

২০: ২৪ িারচি  োগল

২৫: ৩৫
এক বের বয়সী একচি 

স্তীউি

৩৬: ৪৫ দু’বের বয়সীএকচি স্তীউি

৪৬: ৬০ চতন বের বয়সী একচি স্তীউি

৬১: ৭৫
িার বের বয়সী একচি 

স্তীউি

৭৬: ৯০ দু’বের বয়সী দুচি স্তীউি

৯১: ১২০ চতন বের বয়সী দুচি স্তীউি

১২০:....

প্রচত িচল্শ উমি এক বের বয়সী 

একচি স্তীউি, আর প্রচত পঞ্াশ উমি 

চতন বের বয়সী একচি স্তীউি 

৫

�ূ চ ী প ত্র
গবাচদপশুর সংজ্া

গবাচদপশুর যাকামতর হুকুে

গবাচদপশুর যাকামতর শত্ম

গবাচদপশুর যাকামতর চনসাব

উমির চনসাব ও তামত প্রমদয় যাকাত

গরুর চনসাব ও তামত প্রমদয় যাকাত

 োগমলর চনসাব ও তামত প্রমদয় যাকাত

বর্মনায় েুসচলে

বর্মনায় ইবমন োজাে

বর্মনায় নাসায়ী

েৃেীয়ে: ছাগতলর তনসাব ও োতে 
যাকাতের পতরমাণ
েুয়ায ইবমন জাবাল রাচয. বমলন, ‘রাসূলুল্াে সাল্াল্াহু 

আলাইচে ওয়া সাল্াে আোমক ইময়মেমন পাোমলন। চতচন 

আোমক চনমদ্মশ চদমলন, আচে তযন প্রচত চত্রশ গরুমত এক 

বের বয়সী একচি গরু ও প্রচত িচল্শ গরুমত দু’বের বয়সী 

একচি গরু যাকাত চেমসমব চনই।’(বর্মনায় আবু দাউদ)

গরুর	মন�াব	ও	যাকাে

যাকামতর পচরোর উমির সংখষ্যা

40: 120 একচি োগল

121: 200 দু’চি োগল

201: 300
চতনচি োগল (এর অচতচরতি েমল 

প্রচত একশ’তত একচি কমর োগল 

চদমত েমব)

যাকামতর পচরোর উমির সংখষ্যা

30: 39 এক বের বয়সী একচি গরু

40: 59 দু’বের বয়সী একচি গরু

60: 69 একবের বয়সী দুচি গরু

70: 79
একবের বয়সী একচি ও দু’বের  

বয়সী একচি গরু

উতের	মন�াব	ও	যাকাে

গবামদপশু
উি, গরু ও োগল

েৃেীয়ে: ছাগতলর তনসাব ও োতে 
যাকাতের পতরমাণ
আনাস রাচয. তথমক বচর্মত উচল্চখত োদীমস এমসমে, ‘প্রকৃচতক  

িাররভূচেচনভ্মর োগমলর তক্মত্র যচদ একশ চবমশর অচ্ক েয় 

তােমল দু’শ পয্মন্ত দুচি োগল চদমত েমব। আর যচদ দু’শ এর 

অচ্ক েয় তােমল চতনশ পয্মন্ত চতনচি োগল প্রমদয়। আর 

যচদ চতনশ োগমলর অচ্ক েয় তােমল প্রচত একশ’তত একচি 

কমর োগল চদমত েমব। আর যচদ িচল্শচির কে েয় তােমল 

তামত যাকাত তনই, তমব যচদ োগমলর োচলক এেচনমতই 

চদমত িায়।’(বর্মনায় বুখারী)

ছাগতলর	মন�াব	ও	োতে	প্রতদি	
যাকাে
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