েকব্ারবানী িবষয়ক কিতপয় পর্শ্ন-উত্তর: শাইখ ‘উছাইমীন ()رحمه هللا/শাইখ ইবনু বায ()رحمه هللا
পর্শ্নঃ- কেয়কজন িমেল অংশীদািরেতব্র িভিত্তেত একিট পশু েকব্ারবানী করা িক জা-ইয?
উত্তরঃ- একিট উট অথবা একিট গরু সেবর্াচ্চ সাতজন মুছিলম িমেল অংশীদািরেতব্র িভিত্তেত েকব্ারবানী করা
জা-ইয। আর এটাই হেলা অিধকাংশ আিয়ম্মােয় িকরাম ও ‘উলামােয় িকরােমর (o) অিভমত।
(তেব এক অংেশর ভগ্নাংশ করা যােব না। েয কারেণ দুইজন িমেল এক অংশ িকংবা িতনজন িমেল দুই
অংশ এরূপ করা যােব না, অনুরূপ ছাগল, দুমব্া িকংবা েভিড় অংশীদািরেতব্র িভিত্তেত েকব্ারবানী করা যােব
না, েসটা যত বড় িকংবা যত দামী েহাক না েকন।)
পর্থমতঃ েকব্ারআেন কারীম েথেক এর পর্মাণ হেলা- আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:ِ ن اْلَهْد
ي
َ سَر ِم
َ سَتْي
ْ ج َفَما ا
ِّ ح
َ ن َتَمَّتَع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْل
ْ َفَم.

১

অথর্াৎ- েয বয্িক্ত হাজ্জ ও ‘উমরাহ একেতর্ পালন করেব েস েকব্ারবানীর পশু েথেক যতটুকু সহজ ততটুকু
েকব্ারবানী করেব।

২

এখােন “েকব্ারবানীর পশু েথেক” বলা হেয়েছ। একথািট েকব্ারবানীর পশুর অংশিবেশষেকও বুঝায়।
িদব্তীয়তঃ ছুন্নাহ েথেক এর পর্মাণ হেলা- জািবর ইবনু ‘আিব্দল্লাহ (h) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন:سْبَعٍة
َ ن
ْع
َ سْبَعٍة َواْلَبَقَرَة
َ ن
ْع
َ حَدْيِبَيِة اْلَبَدَنَة
ُ عاَم اْل
َ سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ِ سو
ُ حْرَنا َمَع َر
َ َن.

৩

অথর্- হুদায়িবয়ার িদন আমরা রাছূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়া ছাল্লােমর সােথ েকব্ারবানী কেরিছ একিট
উট সাতজেনর পক্ষ েথেক, একিট গরু সাতজেনর পক্ষ েথেক।

৪

জািবর ইবনু ‘আিব্দল্লাহ (h) েথেক আেরা বিণর্ত, িতিন বেলেছন:شَرَكُه في َهْدِيِه
ْ  َوَأ،غَبَر
َ حَر ما
َ  َفَن،عِلًّيا
َ طى
َع
ْ  ُثَّم َأ،ن بَيِدِه
َ سِّتي
ِ الًثا َو
َ حَر َث
َ  َفَن،حِر
َ ف إلى الَمْن
َ صَر
َ ُثَّم اْن.

৫

অথর্- অতঃপর (হাজ্জ সম্পাদনকালীন জামরােয় ‘আকব্াবাহ্েত পাথর িনেক্ষেপর পর) রাছূলুল্লাহ 1 িমনােত
েযখােন হাদ-িয় তথা হািজগণ পশু েকব্ারবানী কের থােকন, েসখােন িফের এেস িনজ হােত েতষিট্টিট (৬৩)
১. ١٩٦ -سورة البقرة
২. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১৯৬
৩. صحيح مسلم
৪. সাহীহ্ মুছিলম
৫. صحيح مسلم
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পশু েকব্ারবানী কেরন, অতঃপর ‘আলী রািযয়াল্লাহু ‘আনহুেক েদন, িতিন অবিশষ্টগুেলা (৩০/৩৭িট পশু)
েকব্ারবানী কেরন এবং রাছূলুল্লাহ 1 সব্ীয় হাদ-িয় এর মেধয্ তােকও (‘আলী রািযয়াল্লাহু ‘আনহুেকও)
শরীক কেরন।

৬

আবূ জামরাহ 3েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন- আিম ইবনু ‘আবব্াছ h-েক হােজ্জ তামাত্তু‘ সম্পেকর্
িজেজ্ঞস কেরিছলাম, িতিন আমােক তা সম্পাদন করার িনেদর্শ েদন, আিম তাঁেক হাদ-িয় সম্পেকর্ িজেজ্ঞস
কেরিছলাম, িতিন বেলেছন- হাদিয় হেলা একিট উট অথবা একিট গরু িকংবা একিট ছাগল অথবা একিট
পশুেত অংশীদার হেয় েকব্ারবানী করা।
তৃতীয়তঃ সাহাবােয় িকরােমর (g) একিট বড়দল উপেরাক্ত অিভমত বয্ক্ত কেরেছন। যােদর মেধয্
রেয়েছন ‘আলী, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ, আনাছ ইবনু মািলক g এবং ‘আিয়শাহ (f) পর্মুখ।
‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার h; িতিনও পরবতর্ীেত উপেরাক্ত অিভমেতর িদেক পর্তয্াবতর্ন কেরন।
চতুথর্তঃ িকব্য়াছ। েযেহতু একিট পশুেত একই পিরবােরর অেনক েলাক অংশগর্হণ করেত পাের, অথর্াৎ একিট
পশু (গরু অথবা উট) িদেয় একই পিরবােরর অেনক সদেসয্র পক্ষ েথেক েকব্ারবানী সম্পন্ন করা যায়,
তাহেল একিট পশুেত িভন্ন িভন্ন পিরবােরর িনিদর্ষ্ট সংখয্ক েলাক অংশগর্হণ করেত পারেব এবং একিট পশু
িদেয় িভন্ন িভন্ন পিরবােরর িনিদর্ষ্ট সংখয্ক েলােকর পক্ষ েথেক েকব্ারবানী সম্পন্ন করা যােব, এটাই হেলা
িকব্য়াছ বা যুিক্তর দািব।
আংশীদািরেতব্র িভিত্তেত েকব্ারবানী েদয়ার িবধান সম্পেকর্ েসৗদী ‘আরেবর স্থায়ী ফাতওয়া কিমিটেক িজেজ্ঞস
করা হেল তারা পর্িতউত্তের বেলনঃ- “একিট উট বা একিট গরু সাতজেনর পক্ষ েথেক েকব্ারবানী েদয়া
যােব। এই সাতজন বয্িক্ত একই ঘেরর একই পিরবােরর েহান বা িভন্ন িভন্ন ঘেরর িভন্ন পিরবােরর এবং
তােদর পরস্পেরর মেধয্ আত্মীয়তার সম্পকর্ থাকুক বা না থাকুক। েকননা রাছূলুল্লাহ 1 একিট উট বা
একিট গরু েকব্ারবানীেত সাতজন কের সাহাবী-েক (g) অংশগর্হন করার অথর্াৎ সাতজন িমেল একিট
উট বা একিট গরু েকব্ারবানী েদয়ার অনুমিত িদেয়েছন। এেক্ষেতর্ িতিন েকানরূপ বয্াখয্া েদনিন বরং
সাধারণভােব অনুমিত িদেয়েছন।
এসম্পেকর্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন (o) বেলেছন:একিট ছাগল একজন েলােকর পক্ষ েথেক েকব্ারবানীর জনয্ যেথষ্ট হেব। আর একিট ছাগল েযমন একজন
েলােকর পক্ষ েথেক েকব্ারবানীর জনয্ যেথষ্ট হেয় থােক েতমিন, গরু বা উেটর সাত ভােগর এক ভাগ
একজন েলােকর পক্ষ েথেক েকব্ারবানীর জনয্ যেথষ্ট হেব।

৬. সাহীহ্ মুছিলম
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সূতর্ঃ- আহ্কামুল উযিহয়াহ িলশ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন (o)।
—————————————–
পর্শ্নঃ- েকব্ারবানীর পশুর েগাশত িনেজ খাওয়া এবং পরবতর্ী সমেয় খাওয়ার জনয্ সংরক্ষণ করা িক
শারী‘আত সম্মত?
উত্তরঃ- েকব্ারবানীর পশুর েগাশত িনেজ খাওয়া যােব, অনয্েক খাওয়ােনা যােব এবং পরবতর্ী সমেয় খাওয়ার
জনয্ সংরক্ষণ কের রাখা যােব। এিটই সকল আিয়ম্মােয় িকরােমর অিভমত।
েকব্ারআেন কারীম েথেক এর পর্মাণ হেলা- আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন:س اْلَفِقيَر
َ طِعُموا اْلَباِئ
ْ َفُكُلوا ِمْنَها َوَأ.
অথর্াৎ- েতামরা তা েথেক আহার কেরা এবং দূদর্শাগর্স্থ-অভাবগর্স্থেদর আহার করাও।

৭

৮

ছুন্নাহ েথেক এর পর্মাণ হেলা- (এক) আবূ হুরাইরাহ রািযয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত,
রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:حَّيِته
ِض
ْ ن ُأ
ْ ل ِم
ْ حُدكم فْلَيْأُك
َ حى أ
َّ إذا ض.
অথর্- যখন েতামােদর েকউ েকব্ারবানী করেব, েস েযন িনেজর েকব্ারবানীর েগাশত েথেক খায়।

৯

১০

(দুই) জািবর ইবনু ‘আিব্দল্লাহ 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন- রাছূলুল্লাহ 1 েকব্ারবানীর পশুর েগাশত
িতন িদেনর পর েখেত (অথর্াৎ িতন িদেনর েবিশ সময় ধের েখেত পর্থমতঃ) িনেষধ কেরিছেলন। অতঃপর
িতিন (1) বেলন:خروا
ِ  واَّد، وَتَزَّودوا،ُكُلوا.

১১

১২

সাহীহ্ মুছিলেমর অনয্ বণর্নায় রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন :-

৭. ٢٧ -سورة الحج
৮. ছূরা আল হাজ্জ- ২৭
৯. أخرجه أحمد وصححه األلباني
১০. মুছনাদুল ইমাম আহ্মাদ। ইমাম আল আলবানী o হাদীছিটেক সাহীহ বেলেছন।
১১. صحيح مسلم
১২. সাহীহ্ মুছিলম
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.صَّدُقوا
َ خُروا َوَت
ِ َفُكُلوا َواَّد
অথর্- অতএব েতামরা (েকব্ারবানীর পশুর েগাশত) খাও, সংরক্ষণ কেরা এবং সাদাকব্াহ কেরা।

১৩

সাহীহ্ বুখারীর বণর্নায় েকব্ারবানীর পশুর েগাশত সম্পেকর্ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:خُروا
ِ طِعُموا َواَّد
ْ ُكُلوا َوَأ.
অথর্- েতামরা (েকব্ারবানীর পশুর েগাশত) খাও, অপরেক খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কেরা।

১৪

১৫

উপেরাক্ত দালীল সমূহ দব্ারা স্পষ্টভােব পর্মািণত েয, েকব্ারবানীর পশুর েগাশত িনেজ খাওয়া, অভাবগর্স্থেদর
খাওয়ােনা এবং সংরক্ষণ করা জা-ইয।
পর্শ্নঃ- েকউ যিদ েকব্ারবানীর েগাশ্ত একটুও সাদাকব্া না কের অথর্াৎ গরীব-িমছকীনেক না িদেয় পুেরাটা
িনেজ বা িনেজর পিরবারেক িনেয় েখেয় েফেল তাহেল এেক্ষেতর্ ইছলােমর িবধান িক?
উত্তরঃ- অবশয্ই তােক বাজার েথেক িকেন এেন হেলও কমপেক্ষ এই পিরমাণ েগাশত সাদাকব্াহ করেত হেব
েযটুকু কাউেক িদেল পের েসই বয্িক্ত “েগাশ্ত েপেয়েছ” বা তােক “েগাশ্ত সাদাকব্াহ করা হেয়েছ” বলা
যােব।
(েকননা, েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা িনেদর্শ িদেয়েছন:س اْلَفِقيَر
َ طِعُموا اْلَباِئ
ْ َفُكُلوا ِمْنَها َوَأ.
অথর্াৎ- েতামরা তা েথেক খাও এবং দূদর্শাগর্স্থ-অভাবগর্স্থেদর খাওয়াও।

১৬

১৭

সূতর্ঃ- আশ্ শারহুল মুমিত‘ ‘আলা যািদল মুছতাকব্িন‘ িলশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ আল ‘উছাইমীন।
————————————————পর্শ্নঃ- েকব্ারবানী দাতা যিদ েকব্ারবানী েদয়ার আেগ (িযলহাজ্জ মােসর চাঁদ েদখার পের) িনেজর নখ, চুল বা
চামড়া কতর্ন কেরন, তাহেল তার েকব্ারবানী কব্বূল হেব িক?
উত্তরঃ- হয্াঁ, তার েকব্ারবানী কব্বূল হেব, েকননা নখ, চুল বা চামড়া কাটার সােথ উযিহয়য্াহ তথা েকব্ারবানীর

১৩. সাহীহ্ মুছিলম
১৪. صحيح اليخاري
১৫. সাহীহ্ বুখারী
১৬. ٢٧ -سورة الحج
১৭. ছূরা আল হাজ্জ- ২৭
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সিঠক-শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার েকান সম্পকর্ েনই। তেব এেক্ষেতর্ ছুন্নাহ অনুসরণ না করার জনয্ েস বয্িক্ত
েগানাহগার হেব।
(তজ্জনয্ তােক তাওবাহ ও ইছিতগফার করেত হেব। তেব ভুলবশতঃ অথবা িবধান না জানার কারেণ িকংবা
িবেশষ পর্েয়াজেন কতর্ন করেল বয্িক্ত েগানাহগার হেব না।)
সূতর্ঃ আশ্ শারহুল মুমিত‘ ‘আলা যািদল মুছতাকব্িন‘ িলশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ আল ‘উছাইমীন
(o)।
————————————–
পর্শ্নঃ- েকান মুছিলম যিদ অমুছিলম এমন েকান েদেশ অবস্থান কের, েযখােন েকব্ারবানী িদেল পের েস হয়ত
অভাবগর্স্থ এমন কাউেক পােব না যােক েকব্ারবানীর েগাশত েদয়া যায় বা খাওয়ােনা যায়, এমতাবস্থায় েস
িক েকব্ারবানীর জনয্ টাকা এমন েকাথাও পাঠেত পাের েযখােন েকব্ারবানী িদেল অভাবগর্স্থ মুছিলমরা েগাশত
েখেত পারেব, এটা িক তার জনয্ জা-ইয?
উত্তরঃ- এেত েকান অসুিবধা েনই। েস তার েকব্ারবানীর পশু বা পশুর মূলয্ অনয্ েকাথাও পািঠেয় িদেয় িবশব্স্থ
কােরা মাধয্েম েকব্ারবানী িদেয় িদেত পারেব, েযখােন অভাবগর্স্থ মুছিলমগণ েগাশত েখেত পারেব এবং
তদব্ারা উপকৃত হেত পারেব।
সূতর্ঃ ফাতাওয়াশ্ শাইখ ইবনু বায o।
—————————————পর্শ্নঃ- েকব্ারবানীর জনয্ িক িনয়য্াত আবশয্ক?
উত্তরঃ- েকব্ারবানীর জনয্ িনয়য্াত হেলা শতর্। েকব্ারবানী দাতােক অবশয্ই েকব্ারবানীর িনয়য্াত কের িনধর্ািরত
পশু যেবহ করেত হেব। আর এই িনয়য্াত িতন ভােব সম্পাদন হেত পাের- (এক) েকব্ারবানীর জনয্ পশুিট
কর্য় িকংবা কথা দব্ারা েকব্ারবানীর জনয্ পশুিট িনধর্ারেণর মাধয্েম। (দুই) যবেহর মুহূেতর্ মেন মেন পশুিট
েকবল আল্লাহ্র জেনয্ েকব্ারবানী েদয়ার মনস্থ করার মাধয্েম। (৩) িবশব্স্থ কাউেক িনেজর পক্ষ েথেক
েকব্ারবানী েদয়ার দািয়তব্ পর্দােনর মাধয্েম।
েকউ যিদ পশুিট কর্য় করার সময় আল্লাহ্র জেনয্ েকব্ারবানী েদয়ার িনয়য্ােত কর্য় কের থােক এবং
পরবতর্ীেত যেবহ কাযর্ সম্পািদত হওয়ার পূেবর্ েস যিদ তার এই িনয়য্াত ভঙ্গঁ না কের থােক িকংবা ঐ
িনয়য্ােতর পিরপিন্থ েকান িনয়য্াত না কের থােক, তাহেল েস যিদ যবেহর সময় িনয়য্াত না-ও কের িকংবা
েস েয বয্িক্তেক েকব্ারবানী কাযর্ সম্পাদন করার দািয়তব্ িদেয়েছ েসই বয্িক্ত যিদ িনয়য্াত ছাড়াই েকবল
“িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বেল যেবহ কের েনয়, তাহেলও তার েকব্ারবানী িবশুদ্ধ হেব।
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িকন্তু েকউ যিদ উক্ত িতন পর্কার িনয়য্ােতর েকান পর্কার িনয়য্াত বয্তীত েকব্ারবানী কের তাহেল তার
েকব্ারবানী সাহীহ-শুদ্ধ হেব না। আবার েকউ যিদ উপেরাক্ত েকান পর্কার িনয়য্াত না কের েকবল যেবহ
করার সময় “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বেল “আল্লাহুম্মা িমনকা ওয়া লাকা ‘আন্নী, আল্লাহুম্মা
তাকব্াবব্াল িমন্নী” বেল যেবহ কের েনয়, তাহেলও তার েকব্ারবানী সাহীহ-শুদ্ধ বেল গণয্ হেব।
তেব সবর্াবস্থায় উত্তম হেলা পূবর্ েথেকই িনয়য্াত করা এবং যব্েহর সময় “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার”
বেল “আল্লাহুম্মা িমনকা ওয়া লাকা ‘আন্নী” (যিদ েকব্ারবানী িনেজর হােত িনেজর পক্ষ েথেক হয়, আর যিদ
অেনয্র পক্ষ েথেক হয় তাহেল ‘আন্নী-র পিরবেতর্ -‘আন- বেল যার পক্ষ েথেক হেব তার নাম বলা)।
অতঃপর “আল্লাহুম্মা তাকব্াবব্াল িমন্নী” (যিদ েকব্ারবানী িনেজর পক্ষ েথেক হয়। আর যিদ অেনয্র পক্ষ েথেক
হয় তাহেল িমন্নী-র পিরবেতর্ “িমন” বেল েসই বয্িক্তর নাম বলা। েকননা রাছূলুল্লাহ 1 এভােবই বেলেছন
মেমর্ একািধক িবশুদ্ধ হাদীছ দব্ারা পর্মািণত।
সূতর্ঃ- মূল- ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ্ দারব িলশ্ শাইখ েমাহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন
o।(পর্েয়াজনীয় িবেশ্লষণ সংেযািজত)
——————————————————
পর্শ্নঃ- রােতর েবলা েকব্ারবানী করা িক জা-ইয?
উত্তরঃ- হয্াঁ, রােতর েবলা েকব্ারবানী করা জা-ইয। েকব্ারআেন কারীম েথেক এর পর্মাণ হেলা- আল্লাহ
bইরশাদ কেরেছন:ألْنَعاِم
َْ عَلى َما َرَزَقُهْم ِمن َبِهيَمِة ا
َ ت
ٍ هلل ِفي َأَّياٍم َمْعُلوَما
َِّ سَم ا
ْ َوَيْذُكُروا ا.

১৮

অথর্াৎ- এবং তারা সুিনিদর্ষ্ট িদনগুেলােত আল্লাহ্র নাম স্মরণ করেব েসইসব চতুষ্পদ জন্তুর উপর েযগুেলা
িতিন তােদরেক িরয্কব্ িহেসেব দান কেরেছন।

১৯

এই আয়ােত িনিদর্ষ্ট িদেনর কথা বলা হেয়েছ। আর আিভধািনক অেথর্ রাত-ও “িদন” এর মেধয্ অন্তভুর্ক্ত।
ছুন্নাহ েথেক এর পর্মাণ হেলা- (এক) জুবাইর ইবনু মুত‘িয়ম (3) েথেক বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1
বেলেছন:ٌ ق ذْب
ح
ِ ل أَّياِم الَّتشري
ُّ  وك.
অথর্- এবং আইয়য্ােম তাশরীেকব্র সবগুেলা িদনই হেলা যেবহ (অথর্াৎ েকব্ারবানী) করার িদন।

২০

২১

১৮. ٢۸ -سورة الحج
১৯. ছূরা আল হাজ্জ- ২৮
২০. أخرجه أحمد وصححه األلباني
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এই হাদীেছও তাশরীেকব্র আইয়য্াম বা িদনগুেলার কথা বলা হেয়েছ। আর আইয়য্াম বা িদন বলেত
রাতেকও বুঝায়। এছাড়া উক্ত হাদীেছ েকব্ারবানীর সময়-সীমা বলা হেয়েছ। এই সময়-সীমার মেধয্ রাত
যিদ অন্তভুর্ক্ত না হেতা তাহেল েকবল “িদেনর েবলা”-র কথা পৃথক ভােব বলা হেতা।
তাছাড়া িদেনর েবলা বা রািতর্েবলা েয েকান সময়ই পশু যেবহ করা আল্লাহ b ৈবধ কের িদেয়েছন।
“রােতর েবলা েকব্ারবানী করা মাকরূহ” সাবয্স্থ করেত হেল এর পেক্ষ সুস্পষ্ট দালীল থাকেত হেব। অথচ
এই মেমর্ স্পষ্ট েকান দালীল েনই। অতএব দালীল বয্তীত এরকম েকান িবষয়েক হারাম েতা দূেরর কথা
মাকরূহও সাবয্স্থ করা যােব না।
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন o বেলেছন:- রােতর েচেয় িদেনর েবলা েকব্ারবানী করা
উত্তম। ২য়, ৩য় ও ৪থর্ িদেনর েচেয় পর্থম িদন েকব্ারবানী করা উত্তম। ‘ঈেদর সালােতর পরপরই েকব্ারবানী
করা জা-ইয, তেব সালাত এবং খুতবাহ দু’িট েশষ হওয়ার পর দর্ুত েকব্ারবানী করা উত্তম।
(সূতর্ঃ- আহ্কামুল উযিহয়য্াহ িলশ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবিন সািলহ আল ‘উছাইমীন (o)
———————————–
পর্শ্নঃ- মৃত বয্িক্তর পক্ষ হেত েকব্ারবানী করা িক জা-ইয?
উত্তরঃ- হয্াঁ, মৃত বয্িক্ত যিদ যিদ তার েরেখ যাওয়া এক তৃতীয়াংশ সম্পেদর মেধয্ ওসীয়য্াত কের থােকন
অথবা েকব্ারবানী করার জনয্ িতিন যিদ তার েকান সম্পদ ওয়াকব্ফ বা িনধর্ারণ কের যান, তাহেল েসই
সম্পদ হেত তার পক্ষ েথেক েকব্ারবানী করা এবং তার ওসীয়য্াত বাস্তবায়ন করা ওয়ািজব। আর মৃত বয্িক্ত
যিদ এরূপ িকছু কের না যান, বরং েকউ যিদ িনেজ েথেক চায় তার মৃত বাবা, মা এর পক্ষ হেত অথবা
এদু’জন বয্িতত মৃত অনয্ েকান আত্মীয় সব্জেনর পক্ষ হেত েকব্ারবানী করেত, তাহেল েসটাও করা যােব।
এিট একিট উত্তম কাজ। েকননা তা মৃত বয্িক্তর পক্ষ হেত সাদাকব্াহ করার পযর্ায়ভুক্ত। আর মৃত বয্িক্তর
পক্ষ হেত সাদাকব্াহ করা ৈবধ ও উত্তম কাজ। এিট আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর সকেলরই কথা। তেব
এেক্ষেতর্ েকউ চাইেল মািয়য্েতর পক্ষ হেত েকব্ারবানীর পিরবেতর্ এর সমপিরমাণ মূলয্ও সাদাকব্াহ কের
িদেত পারেব।
সূতর্ঃ- মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া মাকব্ালাতুশ্ শাইখ ইবিন বায। ভিলয়ম ১৮, পৃষ্ঠা নং ৪০।
ফাতওয়া নূরুন ‘আলাদ দার্ব- হুকমুল উযিহয়য্াহ ‘আিনল হািয়য্ ওয়াল মািয়য্ত।
(উেল্লখয্ েয, েকউ যিদ সাধারণতঃ তার মৃত বাবা, মা বা অনয্ েকান মািয়য্েতর জনয্ নগদ টাকা-পয়সা
সাদাকব্াহ কের থােকন, তাহেল েকব্ারবানীর সময় তার জনয্ তােদর পক্ষ হেত েকব্ারবানী সাদাকব্াহ করা হেব
২১. মুছনাদুল ইমাম আহ্মাদ। ইমাম আল আলবানী o হাদীছিটেক সাহীহ্ বেলেছন
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উত্তম। কারণ, এক ধরেনর সাদাকব্াহ করার েচেয় শারী‘আত সম্মত পন্থায় িবিভন্ন ধরেনর সাদাকব্াহ করা
উত্তম।)
———————————–
পর্শ্নঃ- েকব্ারবানীর পশু যেবহ্ করার সময় মিহলারা িক পুরুষেক সাহাযয্ করেত পাের, েযমন মা তার
েছেলেক, েমেয় তার বাবােক িকংবা স্তর্ী তাঁর সব্ামীেক যেবহ্ এর কােজ সাহাযয্ করেত পাের?
উত্তরঃ- হয্াঁ, অবশয্ই করেত পাের। েকননা f হেত বিণর্ত:َ  َفقا،ي به
ل
َح
ِّ ض
َ ي به ِلُي
َ  َفُأِت،سَواٍد
َ ظُر في
ُ  َوَيْن،سَواٍد
َ ك في
ُ  َوَيْبُر،سَواٍد
َ طُأ في
َ ن َي
َ ش َأْقَر
ٍ هلل عليه وسَّلَم َأَمَر بَكْب
َُّ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
َ ن َرسو
َّ أ
 الَّلُهَّم،هلل
ِ سِم ا
ْ  با:ل
َ  ُثَّم قا،حُه
َ  ُثَّم َذَب،جَعُه
َض
ْ ش فأ
َ خَذ الَكْب
َ  َوَأ،خَذَها
َ  ُثَّم َأ:ت
ْ  َفَفَعَل،جٍر
َح
َ حِذيَها ب
َش
ْ  ا:ل
َ  ُثَّم قا، َهُلِّمي الُمْدَيَة،شُة
َ عاِئ
َ  يا:َلَها
حى بِه
َّ ض
َ  ُثَّم،حَّمٍد
َ ن ُأَّمِة ُم
ْ  َوِم،حَّمٍد
َ ل ُم
ِ  َوآ،حَّمٍد
َ ل ِمن ُم
ْ َتَقَّب.

২২

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1– িশংওয়ালা, কােলা পা, কােলা েপট ও কােলা চক্ষু িবিশষ্ট একিট েভড়া িনেয় আসার
িনেদর্শ েদন। তাই তা িনেয় আসা হেলা তাঁর েকব্ারবানীর জেনয্। অতঃপর রাছূলুল্লাহ 1 ‘আ-ইশাহ
f-েক ছুির িনেয় আসেত বলেলন, তারপর তাঁেক বলেলন
েসিটেক পাথর িদেয় ধার কের িনেত। িতিন (‘আ-ইশাহ f) তা করেলন, অতঃপর িতিন েভড়ািটেক
ধরেলন এবং রাছূলুল্লাহ সা◌্ল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়া ছাল্লামও েভড়ািটেক ধের কাত কের শুইেয় িদেলন।
তারপর িতিন েসিটেক “িবছিমল্লাহ” বেল যেবহ্ করেলন, এবং বলেলন “আল্লাহুম্মা তাকব্াবব্াল িমন মুহাম্মাদ
ওয়া আ-িল মুহাম্মাদ ওয়া িমন উম্মািত মুহাম্মাদ” আর এভােবই িতিন (রাছূলুল্লাহ 1) তাঁর েকব্ারবানী
সম্পাদন কেরন।

২৩

এই হাদীছ েথেক একথা স্পষ্টভােব পর্মািণত েয, মিহলারাও পুরুষেক েকব্ারবানীর কােজ সহেযািগতা করেত
পােরন।

পর্শ্নঃ- েকান মুছিলমাহ নারী িক েকব্ারবানীর পশু যেবহ্ করেত পােরন, এিট িক শারী‘আেত জা-ইয তথা
ৈবধ?
উত্তরঃ- হয্াঁ, অবশয্ই সুন্দরভােব যেবহ করেত সক্ষম হেল মিহলা তার িনেজর েকব্ারবানীর পশু িনজ হােত
যেবহ্ করেত পােরন।
২২. صحيح مسلم
২৩. সাহীহ্ মুছিলম
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এর পর্মাণ হেলা- কা‘ব ইবনু মািলক3েথেক বিণর্ত, একদা একজন মিহলা একিট ছাগলেক (ধারােলা)
পাথর দব্ারা যেবহ কেরন। অতঃপর এিবষেয় (যেবহকৃত এ পশুিটর েগাশত খাওয়া যােব িক-না) 1-েক
িজেজ্ঞস করা হেল িতিন েসিট খাওয়ার িনেদর্শ েদন।

২৪

এখােন রাছূলুল্লাহ 1 একথাও জানেত চানিন েয, যেবহ্ করার সময় মিহলা পিবতর্ অবস্থায় িছেলন িক-না।
তাই এই হাদীছ েথেক একথা স্পষ্টভােব পর্মািণত েয, মিহলারা েয অবস্থায় থাকুন না েকন (যিদ যেবহ্
হালাল হওয়ার অনয্ানয্ শতর্গুেলা িবদয্মান থােক), তারা উট, গরু, ছাগল, দুমব্া, েভড়া সহ অনয্ানয্ হালাল
েয েকান পশু-পািখ যেবহ্ করেত পারেবন- শারী‘আেতর দৃিষ্টেত তা জা-ইয এবং পুরুষেদর যেবহ্কৃত পশু
েযমন ৈবধ েতমিন নারীেদরও।
পর্শ্নঃ- মিহষ দব্ারা েকব্ারবানী করা জা-ইয িক-না?
উত্তরঃ- হয্াঁ, জা-ইয। েকননা মিহষ হেলা গরু েগাতর্ীয় জন্তু। তাই গরুর েক্ষেতর্ েয হুক্ম, মিহেষর েক্ষেতর্ও
েসই হুক্ম পর্েযাজয্। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 গরুর কথা উেলর্খ কেরেছন, মিহেষর কথা উেল্লখ
কেরনিন, এটা এ কারেণ েয, তখনকার সমেয় ‘আরাবেদর কােছ গরু িছল েবিশ পিরিচত জন্তু, মিহষ তারা
খুব একটা িচনেতন না।
সূতর্ঃ- মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাছাইলুশ্ শাইখ ‘উছাইমীন (o)।

২৪. সাহীহ্ বুখারী
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