েকব্ারবানীর তাৎপযর্ ও িবধান
আল্লাহ্র (0) ৈনকটয্ ও সন্তুিষ্ট অজর্েনর জনয্ পর্ায় সকল উম্মােতর মেধয্ই েকব্ারবানীর পর্চলন িছল। এটা
আেগকার নাবীগেণরও ছুন্নাত িছল। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১

ألْنَعاِم
َْ عَلى َما َرَزَقُهم ِّمن َبِهيَمِة ا
َ هلل
َِّ سَم ا
ْ سًكا ِلَيْذُكُروا ا
َ جَعْلَنا َمن
َ ل ُأَّمٍة
ِّ َوِلُك

অথর্াৎ- আিম পর্েতয্ক উম্মােতর জনয্ েকব্ারবানীর িনয়ম িনধর্ারণ কের িদেয়িছ, যােত জীবেনাপকরণ সব্রূপ
আল্লাহ তােদরেক েযসব চতুষ্পদ জন্তু দান কেরেছন েসগুেলার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কের।
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উক্ত আয়ােত চতুষ্পদ জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার অথর্ হেলা- আল্লাহ্র নােম যেবহ্ করা।
আমােদর দব্ীেন ইছলােম েকব্ারবানী, একিনষ্ঠ ও একতব্বাদীগেণর ইমাম; মুছিলম জািতর িপতা ইবরাহীম
5 এর ছুন্নাত িহেসেব গৃহীত।
ইবরাহীম 5 এর পর্াণিপর্য় পুতর্ ‘আরব জািতর িপতা ইছমা‘য়ীল-েক (5) যেবহ্ করার পিরবেতর্
তাঁর স্থেল আল্লাহ 7 এক মহান েভড়া েকব্ারবানীর জনয্ পািঠেয় িদেয়িছেলন। অতঃপর আল্লাহ্র (0)
িনেদর্েশ ইবরাহীম 5 ইছমা‘য়ীল-েক (5) েকব্ারবানী েদয়ার পিরবেতর্ েসই েভড়া েকব্ারবানী
িদেয়িছেলন। এ িছেলা আল্লাহ্র (0) এক অপিরসীম দয়া ও অনুকম্পা।
এ কারেণই ইমাম ইবনুল কব্ািয়য্ম ও অনয্ানয্ ‘উলামােয় িকরাম (p) বেলেছন েয, “হাদ্ইয়ু (হাজ্জ বা
‘উমরাহ পালনকারী আল্লাহ্র ৈনকটয্ ও সন্তুিষ্ট লােভর জনয্ মাক্কাহ্েত েয পশু জবাই কের থােকন, েসটােক
হাদইয়ু বলা হয়) বা ‘ঈদুল আয্হা উপলেক্ষ িযলহাজ্জ মােসর ১০ তািরখ েথেক ১৩ তািরখ (অথর্াৎ
ইয়াওমুন্ নাহ্র এর এক িদন এবং তাশ্রীেকব্র িতন িদন) পযর্ন্ত িনিদর্ষ্ট পশু যেবহ করা, মূলত: এিট হেলা
পর্ােণর িবিনময়”।
আল্লাহ 0 যিদ ইবরাহীম ও ইছমা‘য়ীল (n) এর পর্িত এই অনুগর্হটুকু না করেতন, তাহেল আজ
হয়েতা পর্িত বছর মুছলমানেদর হাদইয়ু বা ‘ঈদুল আয্হা উপলেক্ষ শত সহসর্ মানুষ জবাই করেত হেতা।
েকব্ারবানীর িবধান:- িফকব্হ্ িবেশষজ্ঞ অেনক ‘উলামা ও আিয়ময্ােয় িকরােমর মেত আিথর্ক িদক েথেক
সামথর্বান (যার িনকট েমৗিলক পর্েয়াজেনর অিতিরক্ত সম্পদ রেয়েছ, যিদও তা িনসাব পিরমাণ না হয়)

১. ٣٤ -سورة الحج
২. ছূরা আল হাজ্জ- ৩৪
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পর্াপ্তবয়স্ক মুছলমােনর জনয্ েকব্ারবানী পর্দান করা ছুন্নােত মুআক্কাদাহ তথা অতীব জরুরী পালনীয় ছুন্নাত।
ইমাম আবূ হানীফাহ, ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল, এক বণর্নামেত ইমাম মািলক, ইমাম ইবনু তাইিময়াহ
(p) পর্মুখ ‘উলামােয় িকরােমর মেত পর্াপ্তবয়স্ক, সামথর্বান (ইমাম আবূ হানীফাহ o– এর মেত
এেক্ষেতর্ সামথর্বান বলেত যার িনকট িনসাব পিরমাণ অথর্-সম্পদ রেয়েছ তােক বুঝায়), মুকব্ীম (সব্ীয়
আবাসস্থেল অবস্থানকারী) মুছলমােনর উপর েকব্ারবানী করা ওয়ািজব।
তেব যাই েহাক, েকব্ারবানী করা শারী‘য়ােত ইছলািময়াহ্র অতীব গুরুতব্পূণর্ ও জরুরী পালনীয় িবধান, তােত
কােরা েকান িদব্মত েনই। েকউ যিদ েকব্ারবানী করেব বেল মানত কের, তাহেল তার উপর েকব্ারবানী করা
ওয়ািজব- এ িবষেয়ও কােরা েকান িদব্মত েনই। এমিনভােব েকউ যিদ একিট পশু কর্য় করার পর বেল েয,
“এ পশুিট আিম েকব্ারবানী েদয়ার জনয্ কর্য় কেরিছ” িকংবা “এিট আমার েকব্ারবানীর পশু” তাহেল
িনধর্ািরত েসই পশুিট েকব্ারবানী করা তার উপর ওয়ািজব- এ িবষেয়ও আিয়ম্মােয় িকরােমর কােরা েকান
িদব্মত েনই।
রাছূলুল্লাহ 1 আল্লাহ্র (0) ৈনকটয্ কামনায় মুকব্ীম এবং মুছািফর সবর্াবস্থায় পর্েতয্ক বছর (মাদানী
জীবেনর দশ বছর) েকব্ারবানী কেরেছন।
েকব্ারবানী িবশুদ্ধ হওয়ার শতর্াবলী:েকব্ারবানী সিঠক-শুদ্ধ হওয়ার জনয্ ৬িট শতর্ রেয়েছ। তন্মেধয্ যিদ একিট শতর্ও না পাওয়া যায়, তাহেল
েকব্ারবানী সিঠক ও িবশুদ্ধ হেব না বা েকব্ারবানী আদা হেব না।
শতর্ ৬িট হেলা, যথা:১) িনম্নিলিখত েয েকান পর্কার গবািদপশু হেত হেব :- (ক) উট (খ) গরু (গ) ছাগল (ঘ) েভড়া বা দুমব্া।
এগুেলার নর বা মািদ।
২) েকব্ারবানীর পশুিট শারী‘য়াত িনধর্ািরত বয়সী হেত হেব। আর তা হেলা:- ছাগল, েভড়া বা দুমব্া- এক
বছর পূণর্কারী এবং ২য় বছের পদাপর্ণকারী হেত হেব।
গরু- দুই বছর পূণর্কারী এবং ৩য় বছের পদাপর্ণকারী হেত হেব।
উট- পাঁচ বছর পূণর্কারী এবং ষষ্ঠ বছের পদাপর্ণকারী হেত হেব।
েমাটকথা, উট েহাক িকংবা গরু, ছাগল, েভড়া বা দুমব্া- এগুেলার নর বা মািদ যা-ই েহাক না েকন, অবশয্ই
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েসটােক কমপেক্ষ মূল (দুধ দাঁত নয়) দুই দাঁত িবিশষ্ট হেত হেব। আর সাধারণত উপের উেল্লিখত বয়স
হেলই এই দাঁত দু’িট গজায়।
তেব েকব্ারবানীর বয়স পূণর্ হওয়ার পেরও যিদ পশুিটর দাঁত না গজায় এবং তার েকব্ারবানীর বয়স পূণর্
হেয়েছ বেল িনিশ্চত হওয়া যায়, তাহেল এেক্ষেতর্ ঐরূপ পশু িদেয় েকব্ারবানী আদা করা জািয়য, তােত
আল্লাহ 0 চােহেতা েকান অসুিবধা েনই।
৩) েকব্ারবানীর পশুিট িনেম্নাক্ত তর্ুিটসমূহ হেত মুক্ত হেত হেব :(ক) স্পষ্ট কানা। আর তা দুই েচাঁখ েহাক বা এক েচাঁখ, বাহয্ত: েচাঁখ থাকুক বা না-ই থাকুক। েমাটকথা,
পশুিটর অন্ধতব্ যিদ স্পষ্ট হয়, তাহেল এমন পশু িদেয় েকব্ারবানী জািয়য হেব না। িকন্তু যিদ স্পষ্ট কানা না
হয়, েযমন েচাঁেখর যৎসামানয্ অংশ (চার বা িতনভােগর একভাগ) যিদ সাদা হেয় যায় িকংবা তার অন্ধতব্
পর্কাশ না পায়, পশুিট যিদ সব্াভািবকভােব চলােফরা করেত পাের, তাহেল এরূপ পশু েকব্ারবানী করা
জািয়য।
(খ) স্পষ্ট েরাগী। অথর্াৎ েয পশুিটর মেধয্ েরােগর ছাঁপ স্পষ্ট, েদেখই বুঝা যায় েয পশুিট েরাগাকর্ান্ত।
েযমন- পর্চন্ড দুবর্ল, িনেস্তজ, পর্চন্ড জব্ের বা কািশেত আকর্ান্ত, যদ্দরুণ চেল-িফের েখেত পারেছনা িকংবা
খাওয়ার রুিচ হািরেয় েফেলেছ অথবা শরীের এমন ঘা, পচন বা চমর্েরাগ েদখা িদেয়েছ যা তার েগাশ্তেক
আকর্ান্ত কের েফেলেছ অথবা তার শরীর-সব্াস্থয্েক মারাত্মকভােব ক্ষিতগর্স্থ কের েফেলেছ। এরকম পশু দব্ারা
েকব্ারবানী জািয়য নয়। তেব যিদ তার েরাগ স্পষ্ট বা পর্কািশত না হয়, েযমন- বািহয্কভােব পশুিটেক েদেখ
েরাগগর্স্থ বেল মেন না হয় িকংবা সাধারণ এমন েকান েরাগ হয় েযিট পশুর শরীর বা সব্ােস্থয্র জনয্ েতমন
ক্ষিতকর নয়, তাহেল এরকম পশু দব্ারা েকব্ারবানী করা জািয়য।
(গ) স্পষ্ট েখাঁড়া বা েলংড়া। অথর্াৎ েয পশুিট সব্াভািবকভােব চলােফরা করেত পাের না। মােঠ-পেথ তার
সব্জািত অনয্ানয্ সুস্থ পশুেদর সেঙ্গ একসােথ হাটা-চলা করেত অক্ষম- এমন পশু েকব্ারবানী করা জািয়য
নয়। তেব হয্াঁ, েখাঁড়ামী যিদ স্পষ্ট না হয়; তা যিদ পর্কাশ না পায়, েযমন- পশুিট তার পােয় িকছুটা সমসয্া
থাকা সেত্তব্ও েমাটামুিট সব্াভািবকভােক সব্জািত অনয্ানয্ সুস্থ পশুেদর সােথ হাটা-চলা করেত পাের, তােদর
সােথ ঘুের-িফের েখেত পাের, তাহেল এরূপ পশু েকব্ারবানী করা জািয়য।
(ঘ) পর্চন্ড জীণর্শীণর্ হািড্ডসার। অথর্াৎ েয পশুিট অিতশয় জীণর্শীণর্, শরীের েগাশ্ত েনই বলেলই চেল।
এরকম পশু দব্ারা েকব্ারবানী জািয়য নয়।
উপেরাক্ত চার পর্কােরর েয েকান পর্কার তর্ুিটযুক্ত পশু দব্ারা েকব্ারবানী জািয়য নয়। এর পর্মাণ হেলা- বারা
ইবনু ‘আিযব 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- একদা রাছূলুল্লাহ 1 খুতবাহ্ িদেত আমােদর মােঝ
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দাঁড়ােলন, অতঃপর িতিন বলেলন:৩

.ال ُتْنِقي
َ جَفاُء اَّلِتي
ْ ظْلُعَها َواْلَع
َ ن
ُ جاُء اْلَبِّي
َ  َواْلَعْر، ضَها
ُ ن َمَر
ُ ضُة اْلَبِّي
َ  َواْلَمِري، عَوُرَها
َ ن
ُ ي ; اْلَعْوَراُء اْلَبِّي
ِّ ح
ِ ضا
َ أل
َْ جوُز ِفي ا
ُ ال َت
َ َأْرَبٌع

অথর্- েকব্ারবানীর েক্ষেতর্ চার পর্কার পশু দব্ারা েকব্ারবানী জািয়য নয়- স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট েরাগগর্স্থ, স্পষ্ট েখাঁড়া
এবং অিতশয় জীণর্শীণর্; হািড্ডসার।

৪

মুআত্তা ইমাম মািলক গর্েন্থও বারা ইবনু ‘আিযব 3 েথেক অনুরূপ হাদীছ বিণর্ত রেয়েছ।
েযেহতু এসকল হাদীেছ উেল্লিখত চার পর্কার তর্ুিটযুক্ত পশু েকব্ারবানী করা িনিষদ্ধ েঘাষণা করা হেয়েছ,
সুতরাং এর েচেয় মারাত্মক ও েবিশ তর্ুিটযুক্ত পশু েকব্ারবানী করা েয িনিষদ্ধ তা আর বলার অেপক্ষা রােখ
না। েযমন- েখাঁড়ার স্থেল যিদ পশুিটর এক হাত অথবা এক পা কাটা হয় বা ভাঙ্গা হয় িকংবা েকামর ভাঙ্গা
হয় েয িপছন িদক উঠােত পাের না, তাহেল এরূপ পশু দব্ারা েকব্ারবানী জািয়য হেব না। এ বয্াপাের
আিয়ম্মােয় িকরােমর কােরা েকান িদব্মত েনই। অেনক ‘উলামােয় িকরােমর মেত, উেল্লিখত চার পর্কার
তর্ুিটর সমান তথা সমপযর্ােয়র অনয্ানয্ তর্ুিটযুক্ত পশু দব্ারাও েকব্ারবানী জািয়য নয়। পক্ষান্তের এই চার
পর্কার তর্ুিটর অন্তভুর্ক্ত নয় এমন েছাটখাঁেটা তর্ুিট বা খুঁত েযিট পশুর শরীর-সব্ােস্থয্র জনয্ ক্ষিতকর নয়
িকংবা তার েমাটা-তাজা হওয়ার পেথ অন্তরায় নয় িকংবা তার মূলয্ হর্ােসর কারণ নয়, এরূপ েকান েদাষতর্ুিটযুক্ত পশু েকব্ারবানী করা জািয়য। এ িবষেয় আিয়ম্মাহ্ ও ‘উলামােয় িকরােমর কােরা েকান িদব্মত েনই।
েযমন- কােনর সামানয্ অংশ কাটা বা িছদর্যুক্ত পশু, কম েলাম িবিশষ্ট পশু, িশংেয়র উপেরর েখাসা উেঠ
যাওয়া পশু, িশংেয়র অগর্ভােগর সামানয্ বা এক-চতুথর্াংশ পিরমাণ েভেঙ্গ যাওয়া পশু দব্ারা েকব্ারবানী আদা
করা জািয়য তথা ৈবধ রেয়েছ। তেব পর্েতয্ক েকব্ারবানী দাতােক এ কথা স্মরণ রাখেত হেব েয, সুন্দর,
সুঠাম, হৃষ্টপুষ্ট ও িনখুঁত পশু েকব্ারবানী করাই হেলা সবেচেয় উত্তম।
অেনক পশুর গােয় েছাট েছাট গ্লান্ড েদখা যায়, এটা আসেল ধতর্বয্ েকান েরাগ বা তর্ুিট নয়, এরূপ পশু
েকব্ারবানী করা জািয়য তথা ৈবধ রেয়েছ। তেব হয্াঁ, গ্লােন্ডর কারেণ যিদ পশুর শরীর-সব্ােস্থয্র েকানরূপ ক্ষিত
হেয় থােক, িকংবা গ্লােন্ডর কারেণ পশুিটর েগাশ্ত যিদ মারাত্মকভােব আকর্ান্ত হেয় থােক, তাহেল এরূপ
পশু দব্ারা েকব্ারবানী জািয়য নয়। আর যিদ সাধারণ েকান িটউমার হেয় থােক, তাহেল এরূপ পশু িদেয়
েকব্ারবানী েদয়া যিদও জািয়য রেয়েছ, তেব তা মাকরূহ্।
মল-মূতর্ বন্ধ হেয় েয পশুিটর েপঠ ফুেল বা েফঁেপ েগেছ এমন পশুর েপশাব-পায়খানা হেয় শঙ্কামুক্ত না
হওয়া পযর্ন্ত তদব্ারা েকব্ারবানী করা জািয়য নয়।
৩. ٣١٤٤ - وابن ماجة. ٢٨٠٢ - وأبو داؤد.١٤٩٧-رواه الترمذي
৪. িতরিমযী- ১৪৯৭। আবূ দাঊদ- ২৮০২। ইবনু মাজাহ্- ৩১৪৪
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উপর েথেক পেড় িগেয় িকংবা অনয্ েকান কারেণ েয পশুিটর মরণাপন্ন অবস্থা, এমন পশু িদেয় েকব্ারবানী
জািয়য নয় যতক্ষণ না েসিট শঙ্কামুক্ত হেব।
৪) েকব্ারবানী সিঠক-শুদ্ধ হওয়ার জনয্ চতুথর্ শতর্ হেলা- েকব্ারবানী দাতােক অবশয্ই েকব্ারবানীর জনয্
িনধর্ািরত পশুিটর ৈবধ মািলক হেত হেব অথবা ৈবধ মািলেকর িকংবা শারী‘য়ােতর পক্ষ হেত যথাযথ
অনুমিতপর্াপ্ত হেত হেব। সুতরাং চুির করা, িছনতাই করা, অনয্ায় বা িমথয্া দািবর মাধয্েম গৃহীত পশুর দব্ারা
েকব্ারবানী জািয়য হেব না। েকননা আল্লাহ্র (0) নাফরমানীর মাধয্েম েতা তাঁর ৈনকটয্ বা সন্তুিষ্ট লাভ
করা যায় না।
েকান ইয়াতীম যিদ পযর্াপ্ত সম্পেদর মািলক হেয় থােক এবং েকব্ারবানী না িদেল যিদ তার মন েভেঙ পেড়
অথর্াৎ দুঃখেবাধ কের, তাহেল এমতাবস্থায় ইয়াতীেমর অিভভাবক তার অনুমিত সব্ােপক্ষ েকব্ারবানী িদেত
পারেবন।
৫) েকব্ারবানীর পশুিটর মেধয্ অনয্ েলােকর অিধকার েযন সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত না থােক। অথর্াৎ পশুিট েযন
কােরা কােছ দায়বদ্ধ িকংবা কােরা কাছ েথেক বন্ধক েনয়া অথবা কােরা িনকট বন্ধক েদয়া না হয়।
উপেরাক্ত ৫িট শতর্ েকবল েকব্ারবানীর পশুর েক্ষেতর্ই নয়; হােজ্জ তামাত্তু‘ বা হােজ্জ িকব্রােনর হাদইয়ু এবং
‘আকব্ীকব্ার পশুর েক্ষেতর্ও পর্েযাজয্।
৬) েকব্ারবানীর পশু অবশয্ই শারী‘য়াত িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই েকব্ারবানী করেত হেব। অথর্াৎ ১০ই
িযলহাজ্জ ‘ঈেদর সালােতর পর েথেক (েয শহের বা এলাকায় একািধক ‘ঈেদর সালােতর জামা‘আত
অনুিষ্ঠত হেয় থােক, েসখােন পর্থম জামা‘আত সম্পন্ন হেয় যাওয়ার পর েথেক) আিয়ম্মাহ ও ‘উলামােয়
িকরােমর অেনেকর মেত ১২ই িযলহাজ্জ সূযর্াস্ত পযর্ন্ত আর কােরা কােরা মেত ১৩ই িযলহাজ্জ সূযর্াস্ত পযর্ন্ত
সমেয়র মেধয্ েকব্ারবানী করেত হেব। এই সমেয়র আেগ বা পের েকব্ারবানী করেল েকব্ারবানী আদা হেব না।
সাহীহ্ বুখারীেত বারা ইবনু ‘আিযব 3 হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫

.يٍء
ْ ش
َ ك ِفي
ِ س
ُ ن الُّن
َ س ِم
َ ألْهِلِه َلْي
َِ حٌم َقَّدَمُه
ْ ح َقْبل الصلوة َفِإَّنَما ُهَو َل
َ ن َذَب
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত ‘ঈেদর সালােতর পূেবর্ যেবহ্ করেব, তাহেল েসটা হেব িনেজর পিরবােরর খাবােরর জনয্
েপশকৃত েগাশ্ত। এেত েকব্ারবানীর আেদৗ িকছু েনই (অথর্াৎ এটা আেদৗ েকব্ারবানী িহেসেব গণয্ হেব না)।
সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলেম জুনদুব ইবনু ছুফইয়ান আল বুজালী 3 েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ,
৫. ١٩٦١ - و مسلم.٥٥٤٥ -رواه البخاري
৬. সাহীহ্ বুখারী- ৫৫৪৫। সাহীহ্ মুছিলম- ১৯৬১
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৬

রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭

خَرى
ْ ي َفْلُيِعْد َمَكاَنَها ُأ
َ صِّل
َ ن ُي
ْ ل َأ
َ ح َقْب
َ ن َذَب
ْ َم

অথর্- সালােতর (‘ঈেদর সালােতর) পূেবর্ েয বয্িক্ত যেবহ্ করেব, েস েযন তদস্থেল অনয্ একিট পশু
েকব্ারবানী কের।

৮

আনাছ ইবনু মািলক 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৯

.ن
َ سِلِمي
ْ سَّنَة اْلُم
ُ ب
َ صا
َ سُكُه َوَأ
ُ  َفَقْد َتَّم ُن، الِة
َص
َّ ح َبْعَد ال
َ ن َذَب
ْ  َوَم، سِه
ِ ح ِلَنْف
َ  َفِإَّنَما َذَب، الِة
َص
َّ ل ال
َ ح َقْب
َ ن َذَب
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত নামােযর পূেবর্ (‘ঈেদর নামােযর পূেবর্) যােবহ্ করল, েস তা িনেজর জনয্ যেবহ্ করল। আর
েয বয্িক্ত নামােযর পের যেবহ্ করল, তার েকব্ারবানী পূণর্ হেলা এবং েস মুছলমানেদর পথ সিঠকভােব
অনুসরণ করল।

১০

উপেরাক্ত হাদীছসমূহ দব্ারা সেন্দহাতীতভােব পর্মািণত হয় েয, ‘ঈেদর সালােতর আেগ েকব্ারবানী করেল তা
আদা হেব না বরং পুনরায় েকব্ারবানী করেত হেব। তেব পর্তয্ন্ত গর্ামাঞ্চল েযখােন ‘ঈেদর জামা‘আেতর েকান
বয্বস্থা েনই, েসসব এলাকায় সূযর্ উদেয়র পর ‘ঈেদর সালাত আদায় করা যায় এই পিরমাণ সময়
অিতবািহত হেয় যাওয়ার পর েকব্ারবানী করা জািয়য।
েকব্ারবানীর েশষ সময় ১২ই িযলহাজ্জ সূযর্াস্ত পযর্ন্ত েমাট িতন িদন না ১৩ই িযলহাজ্জ সূযর্াস্ত পযর্ন্ত েমাট
চার িদন, এ িবষেয় যিদও ‘উলামােয় িকরােমর মেধয্ মতিবেরাধ রেয়েছ, তেব েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র দলীলপর্মােণর িভিত্তেত ৪ িদেনর পেক্ষর মতিটই অিধকতর শিক্তশালী ও িবশুদ্ধ বেল পর্মািণত। েকননা েকব্ারআেন
কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১১

অথর্াৎ- এবং িনধর্ািরত িদনসমূেহ আল্লাহ্েক স্মরণ কেরা।

ٍ هلل ِفي َأَّياٍم َّمْعُدوَدا
ت
َّ َواْذُكُروْا ا

১২

৭. ١٩٦٠ - و مسلم.٢٥٦٢ -رواه البخاري
৮. সাহীহ্ বুখারী- ২৫৬২। সাহীহ্ মুছিলম- ১৯৬০
৯. ٥٥٤٦,٥٥٤٥ -رواه البخاري
১০. সাহীহ্ বুখারী- ৫৫৪৫, ৫৫৪৬
১১. ٢٠٣ -سورة البقرة
১২. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২০৩
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অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ:৩১

.ألْنَعاِم
َْ عَلى َما َرَزَقُهم ِّمن َبِهيَمِة ا
َ ت
ٍ هلل ِفي َأَّياٍم َّمْعُلوَما
َِّ سَم ا
ْ شَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا ا
ْ ِلَي

অথর্াৎ- যােত তারা তােদর কলয্াণময় স্থানগুিলেত উপিস্থত হেত পাের এবং িতিন তােদরেক চতুষ্পদ পশু
হেত যা িরয্কব্ িহেসেব দান কেরেছন, েসগুেলার উপর িনিদর্ষ্ট িদনগুেলােত আল্লাহ্র নাম স্মরণ করেত
পাের।

১৪

নুবাইশাহ আল হুযালী 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫১

.هلل تعالى
َِّ ب َوِذْكِر ا
ٍ شْر
ُ ل َو
ٍ ق َأَّياُم َأْك
ِ شِري
ْ َأَّياُم الَّت

অথর্- তাশরীেকব্র িদনগুেলা হেলা খানা-িপনা ও আল্লাহ্র িযক্র তথা আল্লাহ্েক স্মরণ করার িদন।

১৬

উপেরাক্ত আয়াতদব্য় ও হাদীেছ আল্লাহ্েক স্মরণ করার মেধয্ পশু জবাইকালীন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা
তথা আল্লাহ্র নােম পশু যেবহ্ করাও অন্তভুর্ক্ত। তাছাড়া েযেহতু রাছূলুল্লাহ 1 এর উপেরাক্ত হাদীেছর
িভিত্তেত সকল আিয়ম্মােয় িকরাম এ িবষেয় একমত েয, আইয়য্ােম তাশরীেকব্র িদনগুেলােত েরাযা রাখা
হারাম। তাই এ িবষয়িটও ৪ িদনবয্াপী েকব্ারবানী জািয়য হওয়ার মতামতেক েজারােলাভােব সমথর্ন কের।
তেব পর্থম িদন অথর্াৎ ১০ই িযলহাজ্জ ‘ঈেদর সালাত খুতবাহ্সহ সম্পন্ন হওয়ার পর েকব্ারবানী করাই েয
সবেচেয় উত্তম এবং তৎপরবতর্ী িদনগুেলার পযর্ায়কর্েম পেরর িদেনর েচেয় আেগর িদন (েযমন- ১২
তািরেখর েচেয় ১১ তািরখ) েকব্ারবানী করা উত্তম, এ িবষেয় আিয়ম্মােয় িকরােমর কােরা েকান িদব্মত েনই।
এমিনভােব রােতর েচেয় িদেনর েবলা েকব্ারবানী করাটাই েয উত্তম এবং ৯ই িযলহাজ্জ িদবাগত রােত এবং
১৩ই িযলহাজ্জ িদবাগত রােত েকব্ারবানী করেল তা েয আদা হেব না, এতিদব্ষেয়ও আিয়ময্ােয় িকরােমর
কােরা েকান িদব্মত েনই।
যাই েহাক, িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ েকব্ারবানী েদয়ার এই শতর্িট েকবল েকব্ারবানীর েক্ষেতর্ই পর্েযাজয্,
‘আকব্ীকব্াহ বা হাদ্ইয়ু ইতয্ািদর েক্ষেতর্ পর্েযাজয্ নয়।
েকব্ারবানীর জনয্ সবেচেয় উত্তম হেলা উট, এরপর গরু, এরপর েভড়া-দুমব্া বা ছাগল। তারপর উেটর একসপ্তমাংশ, এরপর গরুর এক-সপ্তমাংশ। আর এসেবর নারী পর্জািত েথেক পুরুষ পর্জািত হেলা উত্তম। সাহীহ্
১৩. ٢٨ -سورة الحج
১৪. ছূরা আল হাজ্জ- ২৮
১৫. ١١٤١ -رواه مسلم
১৬. সাহীহ্ মুছিলম- ১১৪১
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বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলেম বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, জুমু‘আর সালােতর জনয্ দর্ুত গমনকারীেদর সম্পেকর্
রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন: َفَكَأَّنَما،عِة الَّثاِلَثِة
َ سا
َّ ح ِفي ال
َ ن َرا
ْ  َوَم،ب َبَقَرًة
َ  َفَكَأَّنَما َقَّر،عِة الَّثاِنَيِة
َ سا
َّ ح ِفي ال
َ ن َرا
ْ ب َبَدَنًة َوَم
َ  َفَكَأَّنَما َقَّر،ألوَلى
ُْ عِة ا
َ سا
َّ ح ِفي ال
َ ن َرا
ْ َم
৭১

.شا
ً ب َكْب
َ َقَّر

অথর্- েয বয্িক্ত জুমু‘আর পর্থম মূহুেতর্ গমন করল েস েযন একিট উষ্টর্ী েকব্ারবানী করল, েয বয্িক্ত জুমু‘আর
িদব্তীয় মূহুেতর্ গমন করল েস েযন একিট গাভী েকব্ারবানী করল, আর েয বয্িক্ত জুমু‘আর তৃতীয় মূহুেতর্ তথা
তৃতীয় ভােগ গমন করল েস েযন একিট ছাগল েকব্ারবানী করল।

১৮

এই হাদীছ দব্ারা স্পষ্টতই বুঝা যায় েয, গরু েথেক উট উত্তম এবং ছাগল েথেক গরু উত্তম। আর েযেহতু
গরু েথেক উট উত্তম সুতরাং গরুর এক-সপ্তমাংশ েথেক উেটর এক-সপ্তমাংশ উত্তম হেব, এটাই সব্াভািবক।
উট, গরু, ছাগল- এই িতন পর্জািতর মেধয্ েযিট েবিশ দামী, েমাটা-তাজা, েদখেত সুন্দর ও িনখুঁত হেব, ঐ
পর্জািতর মেধয্ েসিটই হেব সবেচেয় উত্তম। েযমন- েয উটিট েবিশ দামী, েমাটা-তাজা ও িনখুঁত হেব- উেটর
মেধয্ েসিটই হেব সবেচেয় উত্তম। এমিনভােব গরু-ছাগল-েভড়ী বা দুমব্ার মেধয্ েযিট েবিশ দামী, েমাটাতাজা ও িনখুঁত হেব- এ পর্জািতর পশুর মেধয্ েসিটই হেব েকব্ারবানীর জনয্ সবেচেয় উত্তম। আবূ রােফ‘
3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছন:৯১

.ن
ِ سِميَنْي
َ ن
ِ شْي
َ شَتَرى َكْب
ْ حى ا
َّ ض
َ ن ِإَذا
َ سَّلَم َكا
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
َ سو
ُ ن َر
َّ َأ

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 যখন েকব্ারবানী করেত েযেতন, তখন িতিন দু’িট েমাটা-তাজা েমষ (দুমব্া) কর্য়
করেতন।

২০

েকব্ারবানী সংকর্ান্ত অতয্ন্ত জরুরী কেয়কিট মাছািয়ল:১) েবিশ মূেলয্ েকব্ারবানীর জনয্ একিট পশু েকনার েচেয় সম্ভব হেল ঐ একই দােম একই পর্জািতর
একািধক পশু েকব্ারবানী করা উত্তম। েকননা একািধক েকব্ারবানীর দব্ারা অিধক এবং একািধক বার রক্ত
পর্বািহত করা হেয় থােক। তেব সাতিট ছাগল-েভড়া বা দুমব্া েকব্ারবানীর েচেয় একিট উট বা গরু েকব্ারবানী
করা উত্তম। েকননা এগুেলার সাতিট হেলা একিট উট বা গরুর সমান, আর পূেবর্ই আেলাচনা করা হেয়েছ
১৭. ٨٥٠ - و مسلم. ٨٨١ -رواه البخاري
১৮. সাহীহ্ বুখারী- ৮৮১। সাহীহ্ মুছিলম- ৮৫০
১৯. ٣١٢٢ - وابن ماجة.٦/ ٢٢٠ -رواه أحمد
২০. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ- ৬/২২০। ইবনু মাজাহ- ৩১২২
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েয, েকব্ারবানীর জনয্ সবেচেয় উত্তম হেলা- উট, এরপর গরু, তারপর দুমব্া-ছাগল ও েভড়া। সবর্াবস্থায়
েখয়াল রাখেত হেব- পশুিট েযন তর্ুিটমুক্ত হয়।
এমিনভােব পর্েতয্ক পর্জািতর পশুর মেধয্ উত্তম জােতর পশু েকব্ারবানী করা হেলা- সেবর্াত্তম। েযমন- উেটর
মেধয্ দামী ভােলা জােতর উট, তদর্ুপ গরু-ছাগল-েভড়া-দুমব্া ইতয্ািদর মেধয্ও ভােলা জােতর দামী পশু
েকব্ারবানী করা সবেচেয় উত্তম।
২) েকব্ারবানীর জনয্ িনখুঁত ও িনেদর্াষ পশু েকনার পর যিদ তােত এমন েকান তর্ুিট বা েদাষ েদখা েদয়, েয
েদাষ বা তর্ুিট সমব্িলত পশু েকব্ারবানী করা জািয়য নয়, েমাটকথা যিদ পশুিট েকব্ারবানীর অনুপেযাগী হেয়
যায়, েযমন- একিট ভােলা উট, গরু, দুমব্া, ছাগল বা েভড়া েকনার পর যিদ েসিট অন্ধ, েখাঁড়া বা অচল হেয়
যায় িকংবা পা েভেঙ যায়, তাহেল এেক্ষেতর্ এর কারণ খুঁেজ েদখেত হেব। যিদ েদখা যায় েয, েকব্ারবানী
দাতার উদাসীনতা বা গাফলিতর কারেণ িকংবা তার সুস্পষ্ট ভুেলর কারেণ এমনিট হেয়েছ, তাহেল উক্ত পশু
দব্ারা েকব্ারবানী আদা হেব না, বরং এর স্থেল তােক একই পর্জািতর সমমূেলয্র অনয্ একিট পশু েকব্ারবানী
করেত হেব। েকননা েকব্ারবানীর পশু কর্য় করার পর েকর্তা তথা েকব্ারবানী দাতা েসিটর আমানতদার ও
িযম্মাহ্দার হেয় যান, সুতরাং তার িযম্মায় থাকাকালীন যিদ পশুিট তার অবেহলা বা ভুেলর কারেণ তর্ুিটযুক্ত
হেয় পেড় তাহেল অবশয্ই তােক এর ক্ষিতপূরণ িদেত হেব। তেব এ িবধানিট েকবল ওয়ািজব েকব্ারবানীর
েক্ষেতর্ িবেশষভােব পর্েযাজয্। আর যিদ মুছ্তাহাব েকব্ারবানীর পশুর েক্ষেতর্ এরূপ ঘেট থােক, তাহেল এরকম
পশুর স্থেল অনয্ একিট পশু েকব্ারবানী করা যিদও ওয়ািজব নয়, তেব তা মুছ্তাহাব তথা উত্তম।
আর যিদ েকর্তা তথা েকব্ারবানী দাতার অবেহলা বা সুস্পষ্ট ভুেলর কারেণ এরূপ না হেয় থােক, বরং অনয্
েকান কারেণ িকংবা এমিনেত হেয় থােক, তাহেল েকব্ারবানী ওয়ািজব েহাক বা মুছ্তাহাব েহাক সবর্াবস্থায়
এরূপ পশু দব্ারা েকব্ারবানী আদা করা জািয়য রেয়েছ। েকননা েকর্তা পশুিট কর্য় করার সময় িনখুঁত ও
তর্ুিটমুক্ত েদেখই িকেনেছ, আর পরবতর্ীেত যা হেয়েছ তােত েকর্তার েকান হাত েনই, সুতরাং তজ্জনয্
েকর্তােক দায়ী করা যােব না এবং তার উপর েকান দায়ভার বতর্ােব না। শারী‘য়ােতর িবধান হেলাআমানতদােরর েকানরূপ হস্তেক্ষপ বয্তীত যিদ আমানত নষ্ট হেয় যায়, তাহেল তজ্জনয্ আমানতদারেক দায়ী
করা যােব না।
৩) েকব্ারবানীর জনয্ পশু িনধর্ারণ করেত হেব। আর এই িনধর্ারণ দু’ভােব করা যায়- (ক) কথা দব্ারা। েযমনেকউ যিদ একিট পশু কর্য় করার পর এরূপ বেল েয, “এিট হেলা আমার েকব্ারবানীর পশু” আর এ কথা
দব্ারা যিদ তার উেদ্দশয্ হয় পশুিটেক েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ািরত ও সুিনিদর্ষ্ট করা, তাহেল এরূপ কথা ও
িনয়য্ােতর দব্ারা পশুিট েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ািরত ও সুিনিদর্ষ্ট হেয় যায় এবং তখন েথেক পশুিট েকব্ারবানীর
পশু বেল গণয্ হয়। তেব যিদ “এিট হেলা েকব্ারবানীর পশু” বেল এিটেক েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ারণ বা
সুিনিদর্ষ্ট করা উেদ্দশয্ না হয় বরং শুধুমাতর্ এই মেমর্ অবগত করা উেদ্দশয্ হয় েয, ভিবষয্েত আিম পশুিট
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েকব্ারবানী েদয়ার ইচ্ছা রািখ, তাহেল এরূপ িনয়য্াত ও কথা দব্ারা পশুিট েকব্ারবানীর জনয্ সুিনিদর্ষ্ট বা
সুিনধর্ািরত হেব না িকংবা েকব্ারবানীর পশু বেল গণয্ হেব না।
(খ) কােজর দব্ারা সুিনিদর্ষ্টকরণ। এিট দু’ভােব করা েযেত পাের- (এক) েকব্ারবানীর িনয়য্ােত পশুিট যেবহ্
করা। যখন েকউ েকব্ারবানীর েযাগয্ েকান পশুেক েকব্ারবানীর িনয়য্ােত যেবহ্ কের িনেব, তখন যেবহ্কৃত
পশুিট েকব্ারবানীর পশু বেল গণয্ হেব এবং তার উপর েকব্ারবানীর পশুর যাবতীয় িবিধ-িবধান পর্েযাজয্ হেব।
(দুই) েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ািরত পশুর স্থেল েকব্ারবানী েদয়ার উেদ্দেশয্ অনয্ একিট পশু কর্য় করা। েযমনেকব্ারবানীর জনয্ একিট পশু িনধর্ারণ করার পর পশুিট েকব্ারবানী দাতার অবেহলা বা ভুেলর দরুণ হািরেয়
যাওয়ার িকংবা েকব্ারবানীর অেযাগয্ হেয় পড়ার কারেণ যিদ তদস্থেল বা তার পিরবেতর্ অনয্ একিট পশু কর্য়
করা হয়, তাহেল হািরেয় যাওয়া বা অেযাগয্ হেয় যাওয়া পূবর্বতর্ী পশুিটর স্থলবতর্ী িহেসেব কর্য়কৃত পশুিট
েকব্ারবানীর পশু বেল গণয্ ও িনধর্ািরত হেয় যায়। েকননা পিরবিতর্ত িবষয় বা বস্তুর উপর েয িবধান পর্েযাজয্
িছল, তার স্থলািভিষক্ত িবষয় বা বস্তুর উপর েসই একই িবধান পর্েযাজয্ হেয় থােক।
েযেহতু হািরেয় যাওয়া বা অেযাগয্ হেয় পড়া পশুিট েকব্ারবানীর পশু বেল িনধর্ািরত িছল এবং তার উপর
েকব্ারবানীর পশুর িবধান পর্েযাজয্ িছল, অতএব তার স্থলািভিষক্ত তথা তার পিরবেতর্ কর্য়কৃত পশুিট
েকব্ারবানীর পশু বেলই গণয্ হেব এবং ঐ পশুিটর েক্ষেতর্ েযসব িবধান পর্েযাজয্ িছল তার স্থলািভিষক্ত এই
পশুিটর েক্ষেতর্ও েসইসব িবধান পর্েযাজয্ হেব।
তেব এছাড়া (েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ািরত ও সুিনিদর্ষ্ট পশুর স্থেল বা পিরবেতর্ কর্য়কৃত পশু বয্তীত) অনয্ানয্
েক্ষেতর্ সাধারণভােব েকব্ারবানীর িনয়য্ােত েকান পশু েকবল কর্য় করেলই েসিট েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ািরত
হেব না এবং েসিট েকব্ারবানীর পশু বেল গণয্ হেব না, যতক্ষণ না িনধর্ারণ করার উপেরািল্লিখত িনয়মাবিলর
েয েকান একিট িনয়ম অনুসরণ করা হেব।
েযমন- একজন দাসেক মুক্ত করার উেদ্দেশয্ েকবল কর্য় করেলই েসই দাস মুক্ত দাস বেল গণয্ হয় না
এবং তার উপর মুক্ত দােসর িবধান পর্েযাজয্ হয় না, যতক্ষণ না তােক মুক্ত করা হয় িকংবা তার মুক্ত
হওয়ার িবষয়িট সুস্পষ্ট ও সুিনধর্ািরত হয়।
এমিনভােব েকান িকছু ওয়াকব্ফ্ করার উেদ্দেশয্ েকবল কর্য় করেলই তা ওয়াকব্ফ্কৃত বেল গণয্ হয় না এবং
তার উপর ওয়াকব্েফর িবধান পর্েযাজয্ হয় না, যতক্ষণ না সুিনিদর্ষ্ট ও সুিনধর্ািরতভােব তা ওয়াকব্ফ্ করা হয়।
তদর্ুপ একিট পশু েকবল েকব্ারবানীর িনয়য্ােত কর্য় করেলই েসিট েকব্ারবানীর পশু বেল গণয্ হেব না,
যতক্ষণ না েসিটেক সুিবিধত িনয়েম েকব্ারবানীর জনয্ সুিনিদর্ষ্ট ও সুিনধর্ািরত করা হেব।
যখন একিট পশু েকব্ারবানীর জনয্ িনধর্ািরত হেয় যােব এবং েকব্ারবানীর পশু বেল গণয্ হেয় যােব, তখন
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পশুিটর েক্ষেতর্ িনেম্নাক্ত িবধানগুেলা পর্েযাজয্ হেব:১) পশুিটেক েকব্ারবানীর পিরপিন্থ েকান কােজ বয্বহার করা যােব না। েযমন- এিটেক দান বা িবিকর্ করা
যােব না িকংবা বন্ধক রাখা যােব না। েমাটকথা, িনেজর বয্িক্তগত সব্ােথর্ পশুিটেক বয্বহার িকংবা পশুিটর
িবষেয় েকানরূপ হস্তেক্ষপ করা যােব না।
েযমন- েকউ যিদ েকব্ারবানীর জনয্ একিট উট, গরু বা ছাগল িনধর্ারণ কের েনয়ার পর িনধর্ািরত ঐ পশুিটর
পর্িত েয েকান কারেণ তার মন আকৃষ্ট হেয় যায় এবং েস এই পশুিটেক েকব্ারবানী না িদেয় এিটেক িনেজর
জনয্ েরেখ িদেত চায় এবং পিরবেতর্ এর েচেয় উত্তম অনয্ একিট পশু েকব্ারবানী িদেত চায়, তাহেল এরূপ
করা তার জনয্ জািয়য নয়। েকননা এটা হেলা আল্লাহ্র (0) জেনয্ িনধর্ারণকৃত বস্তুেক িনেজর জনয্
িফিরেয় িনেয় আসা।
তেব হয্াঁ, আেদৗ িনেজর বয্িক্তগত েকান কারেণ বা সব্ােথর্ নয় বরং িনছ্ক েকব্ারবানীর সব্ােথর্ এবং একমাতর্
আল্লাহ্র (7) সন্তুিষ্টর িনিমত্ত যিদ িনধর্ািরত পশুিটর পিরবেতর্ এর েথেক উত্তম েকান পশু েনয়া হয়,
তাহেল তােত েকান অসুিবধা েনই।
২) েকব্ারবানীর জনয্ একিট পশু িনধর্ারণ করার পর যিদ িনধর্ারণকারী মৃতুয্বরণ কেরন, তাহেল তার
উত্তরািধকারীেদর জনয্ আবশয্ক হেলা িনধর্ািরত পশুিট েকব্ারবানী করা। আর যিদ িনধর্ারণ করার পূেবর্
মৃতুয্বরণ কেরন, তাহেল উত্তরািধকারীগণ পশুিটেক তােদর ইচ্ছানুযায়ী েভাগ-বয্বহার করেত পারেবন।
৩) েকব্ারবানীর জনয্ েকান পশু িনধর্ারণ করার পর েসই পশু েথেক েকানরূপ ফায়দা েনয়া যােব না এবং
পশুিটেক একমাতর্ েকব্ারবানী বয্তীত অনয্ েকান কােজ বয্বহার করা যােব না। েযমন- পশুিট দব্ারা হাল-চাষ
করা যােব না, তার দুধ েদায়ােনা যােব না যিদ তােত তার িকংবা বাচ্চার েকান ক্ষিত হয়। তার েলাম বা
পশম কাটা যােব না। তেব যিদ পশুিটর েকান উপকার হয় তাহেল তার েলাম কাটা যােব, তার দুধ েদায়ােনা
যােব। তেব এেক্ষেতর্ শতর্ হেলা- দুধ বা েলাম িবকর্য়লব্ধ টাকা অবশয্ই সাদাকব্াহ্ বা হাদ্ইয়াহ্ িহেসেব িদেয়
িদেত হেব, তদব্ারা িনেজ উপকৃত হওয়া যােব না।
৪) েকব্ারবানীর জনয্ পশু িনধর্ারণ করার পর যিদ েসিট মারা যায় বা চুির হেয় যায়, তাহেল এেক্ষেতর্ দুই
অবস্থা:(ক) যিদ েকব্ারবানী দাতার অবেহলা বা ভুল ইতয্ািদ কারেণ, েমাটকথা েকব্ারবানী দাতার েকান কমর্কােন্ডর
কারেণ যিদ মের যায় িকংবা হািরেয় যায় বা চুির হেয় যায়, তাহেল সমমােনর-সমমূেলয্র িকংবা এর েথেক
উত্তম অনয্ একিট পশু েকব্ারবানী করা ওয়ািজব। পরবতর্ীেত হািরেয় যাওয়া বা চুির হেয় যাওয়া পশুিট যিদ
পাওয়া যায়, তাহেল এর মািলক হেবন- েকব্ারবানীদাতা। িতিন এিটেক দান, িবিকর্, সাদাকব্াহ্ ইতয্ািদ যা
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ইচ্ছা তা-ই করেত পারেবন।
(খ) যিদ েকব্ারবানী দাতার অবেহলা বা ভুেলর কারেণ নয় িকংবা তার েকান িকর্য়া-কেমর্র দরুণ নয় বরং
অনয্ েকান কারেণ এরূপ িকছু ঘেট থােক, তাহেল তােক উক্ত পশুিটর স্থেল অনয্ আেরকিট পশু েকব্ারবানী
করেত হেব না। েকননা পশুিট তার কােছ আমানত সব্রূপ িছল। আর আমানত যিদ এমিনেত নষ্ট হেয় যায়,
তাহেল যার কােছ বস্তুিট আমানত থােক তার উপর েকান জামানত তথা ক্ষিতপূরণ বতর্ায় না। তেব
পরবতর্ীেত যিদ পশুিট েকানভােব িফের পাওয়া যায়, তাহেল েকব্ারবানীর সময় চেল েগেলও পাওয়ার সােথ
সােথ েসিট েকব্ারবানীর িনয়েম যেবহ্ কের েদয়া ওয়ািজব।
আর যিদ েকব্ারবানীর জনয্ পশু সুিনিদর্ষ্ট ও সুিনধর্ািরত করার আেগই কােরা উপর েকব্ারবানী ওয়ািজব হেয়
থােক, েযমন েকউ যিদ মানত কের থােক েয, “এ বছর আিম েকব্ারবানী করব” আর এমতাবস্থায় তার
কর্য়কৃত পশুিট যিদ তার কারেণ নয় বরং অনয্ এমন েকান কারেণ মের যায় বা চুির হেয় যায় বা হািরেয়
যায়; েয কারেণর িপছেন তার েকান হাত েনই বা তার িকছু করার সাধয্ েনই, তাহেল এমতাবস্থায়ও তার
উপর ওয়ািজব হেলা- অনয্ একিট পশু েকব্ারবানী করা। পরবতর্ীেত যিদ েস তার এই হািরেয় যাওয়া বা চুির
হেয় যাওয়া পশুিট েকানভােব িফের পায়, তাহেল েস মািলক হেব পশুিটর এবং ইচ্ছানুযায়ী েস এিট েভাগবয্বহার করেত পারেব। তেব এর স্থেল েয পশুিট েকব্ারবানী কেরিছল েসিটর মূলয্ যিদ পূেবর্র হািরেয় যাওয়া
পশুিটর মূলয্ েথেক কম হেয় থােক, তাহেল েয পিরমাণ কম হেব েসই পিরমাণ মূলয্ সাদাকব্াহ কের িদেত
হেব।
সূতর্:- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন সংকিলত “আহ্কামুল উযিহয়াহ ওয়ায্ যাকাত”।
শাইখ সািলহ্ ইবনু ‘আিব্দল ‘আযীয আ-ল আশ্ শাইখ সংকিলত “আহ্কামুল হাদিয় ওয়াল আযা-হী”।
িব: দর্: যেবহ্ করার িনয়ম-পদ্ধিতসহ েকব্ারবানী সংকর্ান্ত আেরা েবশ িকছু জরুরী মাছািয়ল ইন-শা-আল্লাহ
আগামী ‘ঈদুল আযহা সংখয্ায় পর্কােশর আশা রািখ। এই সংখয্ািট সযেত্ন সংগর্েহ রাখুন!
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