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আকীকা এবং এ সং�া� িবধানাবিল 
েয সু�তগেলার তাাৎযয ্েনক িকি আমরা তার �িত যথাযথ গুর 

েদই না আকীকা তার ্নযতমম ইসলাম ৎপবযকাল েথেক চেল আসা এই 

আমেলর সে� রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম একাাতা 

েঘাষণা কেরেছনম িতিন এেক ্নুেমাদন কেরেছন, িনেজ কেরেছন 

এবং ্নযেদর করেত  উুু কেরেছনম িকি এ সু�তিট আজ 

িব�ৃত�ায়ম মুসিলমগণ এর আমল বাদ িদেয় এর �েল চালু কেরেছন 

নানা িবজাতীয়   কুসং�ারা�� রীিতনীিতম  

্থচ ইসলামী মন�� িবেবচনায় আকীকার গুর ্ৎিরসীমম এর 

�িত আমরা  �ািসকতা েদিখেয় িনেজেদরই িবৎদ িনেজরাই েডেক 

আনিছম হাদীেসর ইি�ত েথেক েযমন ্নুিমত হয়, এর সে� িশশর 

ৎািথযব   ্ৎািথযব কলযাণ জি তম আমরা েদিখ নব জাতেকর এটা-

েসটা েরাগ-বালাই েলেগই থােকম েরাজই তার িচিকাসার েৎছেন, ৎথয 

   ষুধ িকনেত িগেয় ্েনক ্থয বযয় করেত হয়ম হাজার হাজার টাকা 

আমরা ্সিি� আর ্িভেযাগ িনেয় িশশর ্সুখ-িবসুেখর েৎছেন বযয় 

করেত ৎাির ্থচ আকীকার মেতা চমাকার একিট আমল করেত ৎাির 
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না, একিট বা দু’িট ছাগল জবাইেয়র মাধযেমম যার মাধযেম ্েনক 

িবৎদাৎদ েথেকই েবঁেচ েযেত ৎাের আমােদর ি�য় আাজম  

সাধারণ মুসিলম েতা নিসয েমাটামুিট দীনদার   ইসলােমর আদশয 

চচযাকারী ভাইেয়রা  এ সু�তিটেক ব  ্যয ্নাদের  েৎপা কেরনম 

হয়েতা গুর   তাাৎযয স�েকয না জানার কারেণ ্থবা যািৎত 

জীবেন হাজােরা সু�েতর �িত  দাসীনতারই ্ংশ িহেসেবম আ�াহ 

আমােদর পমা কুনম 

এ িনবে�র মাধযেম আিম আমােদর ্নাদর    েৎপায় ্নােলািচত   

্চিচযত এই সু�েতর কথাই সবাইেক �রণ কের েদবার �য়াস েৎেত 

চাইম িনেচর িবনযােস আিম এ সং�া� েবশ-িকছু িবষয় তুেল ধরেত 

েচেয়িছম এ েপেষ আিম িবিভ� িনভযরেযাগয গে্র সাহাযয িনেয়িছম 

িবেশষভােব েয িকতাবিটর কথা না বলেল ্কৃতজতার ৎিরচয় েদয়া 

হয়, তা হেলা- ড. িহসামু�ীন আফফানা কতৃযক সংকিলত ‘আহকামুল 

আকীকা’ নামক গ্। এবার চলুন মপল আেলাচনায় �েবশ করা যাক :  
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আকীকা কােক বেল : 

আকীকা শে�র ্থয কাটা, স�ান ভপ িম� হেল েয �াণীেক জবাই করা 

হয় তােক আকীকা বেল। চাই তা েছেল েহাক বা েমেয়। েকননা, এ 

�াণীর হলক তথা গলা কাটা করা হয়।   

�াক-ইসলামী যুেগ আকীকা :  

আকীকার �থা জােহলী যুগ েথেকই চালু িছল। মা য়ারদী বেলন, 

‘আকীকা বলা হয়  ই ছাগলেক ইসলাম ৎপবযযুেগ আরবা যা স�ান 

ভপ িম� হেল জবাই করত।’ 

্লী �াহ েদহলভী রহ. বেলন, ‘েজেন রাখুন, আরবরা তােদর স�ােনর 

আকীকা করেতা। আকীকা তােদর মােঝ একিট গুরৎপণয   

্তযাবশযকীয় িবষয় এবং সু�েত মুয়ায়াদা িছল। এেত িছল ধমযীয়, 

নাগিরক   আিাক ্েনক  ৎকারী িদক। রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম তাই তা ্বযাহত রােখন এবং মানুষেক এেত 

 উুু কেরন। এর �মাণ আমরা েদখেত আ�ু�াহ ইবন বুরাইদা 

রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ বিণযত হাদীেস। আ�ু�াহ ইবন বুরাইদা 
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রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ বেলন, আমার বাবা বুরাইদােক বলেত 

শেনিছ, িতিন বেলন, 

» ُ َّ َ  ا ي ي ف ل ل ّمي ج  َمه  ُ  نَد  ه 
َ
ل خ    ر س ي و و  َدا ي ُالم مذ ب ن    ا  ا 

 
ََ  َأل ا ُو  يَيَلّيَة ََب 

َ
 ُيّغي َل اه

انٍ  ر  َ�ف  اُل ّخُخُ  نَز  ُ  و  ه 
َ
ََلُق ر س

 
َ ي و ف و  ن ُ  ا  َْ  .»نَيسََهم َم ُيّغي ا 

‘জােহলী যুেগ আমােদর িনয়ম িছল, যখন আমােদর কােরা ৎুষ স�ান 

জ� িনেতা, েস একিট ছাগল জবাই করেতা এবং এর র� তার মাথায় 

লািগেয় িদেতা। িকি আ�াহ যখন ইসলাম িনেয় আসেলন, তখন আমরা 

একিট ছাগল জবাই করতাম এবং তার মাথা েনে  করতাম আর তার 

তােক জাফরান িদেয় মািখেয় িদতাম।’ [আবপ দা দ : ২৮৪৩; বাইহাকী : 

১৯৭৬৬; মু�াদরাক : ৭৫৯৪] 

মা আেয়শা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা আকীকা সং�া� েয হাদীস 

বণযনা কেরন, তা েথেক  এমনিট �িতভাত হয়। িতিন বেলন,  

َس «
َ
لَُا ُ  ع   ر س َع   ْ َة و  َقيق  ع 

َ
َم ال َخغ ةو َ  د  ُْ لَُن   َع   ْ  يَيَلي َة 

َ
َيُج اه

 
ن  س ر   و    م 

 
ّ ل أ َِ الّى

 ّ َِ لَُقوي -ص� اهللا علي  وهلم-اّى َم خ  َّ ن  ا ك  ج  م  َع  ُْ َن 
 
 .»س
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‘জােহলী যুেগর েলােকরা আকীকার রে� তুলা েভজােতা এবং তা িশশর 

মাথায় রাখেতা। তাই নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম িনেদযশ িদেলন 

তুলার �েল জাফরান তথা সুগি� রাখা হয়।’ [বাইহাকী, সুনান আল-

কুবরা : ১৯৭৬৭]   

আ�ামা সুয়পতী রহ.  ে�খ কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

দাদা আ�ুল মু�ািলব তাঁর জে�র স�ম িদেন তাঁর আকীকা কেরন। 

িতিন বেলন, ‘ইবন আ�াস রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ েথেক ইবন 

আসািকর বণযনা কেরন, আ�ু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ তা‘আলা 

আনহবেলন,  

طي وَ اىص ص� اهللا علي  و هلم عق عغ  عبد اطخلب وهمي  �مدا لقيج ل مي 

 لل ع سن هميت  �مدا ولم سسم  نيهم بنيه  لقي  سرد  سن ممد  اهللا ل 

  السميَ وممد  اىيس ل األرض

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম যখন জ�গহণ কেরন, আ�ুল 

মু�ািলব তার আকীকা কেরন এবং তার নাম রােখন মুহা�দ। তাঁেক 

িজেজস করা হেলা িকেস আৎনােক তাঁর নাম বাবা-দাদার নােমর সে� 

না িমিলেয় েরেখ মুহা�দ রাখেত? িতিন বলেলন, আিম েচেয়িছ যােত 
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তার �শংসা আ�াহ কেরন আসমােন আর মানুেষ কের যমীেন।’ 

[শাহরহয যারকানী আলা মুয়া�া মােলক, ৎৃ. ৫৫৮; ইবন আি�ল বার, 

আল-ইি�য়াব।]   

েতমিন মপসা আলাইিহমুস সালােমর শরীয়েত  আকীকার �চলন িছল। 

হাদীেস েযমন বিণযত হেয়েছ আবপ হরায়রা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ 

েথেক। িতিন বেলন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ইরশাদ 

কেরন,  

َن « َ�َ و ع 
ي�  ُام َم ا 

َ
َن ال ُعّقَا ع   َ َ َة   يَر

َ
َن اه �  � ُعّق ع  ُام َم و 

َ
َن ال َد  � ُعّق ع   ُه

َ
ََّن ال

ي ذ  َ َة ا   يَر
َ
 »اه

‘ইহদীরা ৎুষ স�ােনর আকীকা করেতা িকি কনযা স�ান হেল তার 

আকীকা করেতা না। ্তএব েতামরা ৎুষ স�ােনর জনয দু’িট ছাগল 

এবং কনযা স�ােনর জনয একিট ছাগল িদেয় আকীকা কেরা।’ 

[বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬০; মুসনাদ বাযযার : ৮৮৫৭।] 
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ইসলােম  আকীকা :  

আকীকার িবধান �বিতযত হেয়েছ নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

কময    ি�-  ভয়�কার হাদীেসর মাধযেম। এ স�েকয ্েনক 

‘আছার’  বিণযত হেয়েছ ্েনক। িনেচ এর িকছু তুেল ধরা হে� :  

�থমত. সু�াহ কা লী বা েমৗিখক হাদীস :  

১. সালমান িবন আেমর দা�ী রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ বেলন, আিম 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন, 

َم « ُام 
َ
ع  ال ب ىم 

 َ
غَُ  األ َميُخَا � 

 
ي و س مو غَُ  د  َيَرَُقَا � 

 
ةذ ل أ َقيق   »ع 

‘ৎুষ স�ােনর সে� আকীকা রেয়েছ। সুতরাং তার ৎেপ র� �বািহত 

কেরা এবং তার েথেক ক� দপর কেরা।’ [বুখারী : ৫০৪৯; িতরিমযী : 

১৫১৫; মুসনাদ আহমদ : ১৭৯০৭।] 

২. সামুরা িবন জুনদুব রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা  েথেক বিণযত, িতিন 

বেলন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

» َّ ُُس  ُمَل ُق و  ينََعَ  و  م  ه  ََ غَُ  ي  ن ُ  �  َْ َتَ  ُُ َقيق  ّ ُالم ٍم ر َييغ ةذ نَع  ُُ« 
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‘�েতযক িশশই তার আকীকা জুরী। জে�র স�ম িদেন তার জনয 

জবাই করা হেব এবং তার মাথা েনে  করা হেব আর নাম রাখা হেব। 

[আবপ দা দ : ২৮৪০; মুসনাদ আহমদ : ২০০৯৫।] 

৩.  ে� কুরয আল-কা‘িবয়া রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা  েথেক বিণযত, 

িতিন বেলন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক আিম বলেত 

শেনিছ,  

لَئ  « يُ يَن ُمك  ُام َم ا 
َ
َن ال ي ذ ع  َ َة ا   يَر

َ
َن اه  .»ت يَن و ع 

‘েছেল স�ােনর ৎেপ সমবয়সী দু’িট ছাগল এবং েমেয় স�ােনর ৎেপ 

একিট ছাগল (িদেয় আকীকা করা যােব)।’ [আবপ দা দ : ২৮৩৬; 

মুসনাদ আহমদ : ২৭৪০৯।]  

৪.  ে� কুরয আল-কা‘িবয়া রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহার ্ৎর এক 

বণযনায় রেয়েছ, িতিন রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক 

আকীকা স�েকয িজেজস কেরন,  �ের িতিন বেলন, 

َم ََا يثوي«
 
ّن س ُُ ااوي  ر 

َ
َم ُبي ُُ ّ ُُ �  ي  َ َة و اَاد  ذ و   يَر

َ
َن اه يُ يَن و ع  ُام َم ا 

َ
َن ال  .»ع 
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‘েছেল স�ােনর ৎেপ সমবয়সী দু’িট ছাগল এবং েমেয় স�ােনর ৎেপ 

একিট ছাগল (িদেয় আকীকা েদয়া যােব) আর  ই ছাগলগেলা ৎাাা 

েহাক বা ৎাা তােত েতামােদর েকােনা ্সুিবধা নাই।’ [িতরিমযী : 

১৫৯৯; মুসনাদ আহমদ : ২৭৩৭৩।]   

৫. হাফসা িবনেত আ�ুর রহমান রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা েথেক 

বিণযত, িতিন বেলন, আেয়শা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা তাঁেক ্বিহত 

কেরেছন েয রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন, 

ي ذ « َ َة ا   يَر
َ
َن اه يُ يَن ف و ع  ُامَم ا 

َ
َن ال  »ع 

‘ৎুষ স�ােনর জনয দু’িট ছাগল এবং কনযা স�ােনর জনয একিট 

ছাগল।’ [ইবন িহ�ান : ৫৩১০; ইবন আবী শাইবা : ২৪৭২৯ম]  

৬. একই হাদীেসর ্ৎর এক বণযনায় রেয়েছ,  

َن « ي ع  لَُي 
 
أ بََد الرَّ  َن ل س   نَغََ  � 

ة  َفى  لَُا ع   ا  ّمُهَم د خ 
 
ل  ف ه يي  َُهن  نََن م  َن يُ  �

ي َ�ه  َخب  
 
ة  س  َ َ ِ  َ ّن 

 
َ�ُهَم س َخب  

 
َة ف ل أ َقيق  ر ُيَم  الع  م 

 
لّم  س ل يََ  و ه  ُ ع  َّ ّ� ا ّن ر ُهَ   اَهللا ص 

 
ف س

َن الُام   ي ذ ع  َ َة ا  َن اه يَر لَئ ت يَن ف و ع  يُ يَن ُمك   .»َم ا 
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‘ই সুফ িবন মাহাক েথেক বিণযত েয, িতিন হাফসা িবনেত আ�ুর 

রহমান রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহার কােছ েগেলন এবং তাঁেক আকীকা 

স�েকয িজেজস করেলন, তখন িতিন আেয়শা রািদয়া�াহ তা‘আলা 

আনহা েথেক জানােলন েয, িতিন তাঁেক এ মেময ্বিহত কেরন, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তােদর েছেল হেল সমবয়সী 

দু’িট ছাগল   েমেয় হেল একিট ছাগল িদেয় আকীকা িদেত িনেদযশ 

িদেয়েছন।’ [িতরিমযী : ১৫১৩।]  

৭. আসমা িবনেত ইয়াযীদ রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা েথেক বিণযত, 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

ُامَم «
َ
َن ال ّق ف ع  ُة ا  َقيق  ع 

َ
َ َة : ال  يَر

َ
َن اه يُ يَن ف و ع  ي ذ : ا   .»ا 

‘ৎুষ স�ােনর ৎপ েথেক �ায় সমবয়সী দু’িট ছাগল হক এবং কনযা 

স�ােনর ৎপ েথেক একিট।’ [আল-আদাদ  য়াল-মাছানী : ৩৩৫৩; 

মুসনাদ আহমদ : ২৭৫৮২।]  

৮. ইয়াযীদ িবন আ�ু�াহ মুযানী তার িৎতা েথেক বণযনা কেরন, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,   



13 

 

مٍ « ُهُ  نَد 
َ
ُّ ر س م  ُُ   � ُام َم ف و 

َ
َن ال ّق ع  ع  ُُ«. 

‘ৎুষ স�ােনর ৎেপ আকীকা করা হেব আর তার মাথায় র� �শয 

করা হেব না।’ [ইবন মাজা : ৩১৬৬; আল-আদাদ  য়াল-মাছানী : 

১১০৮।] 

৯. আমর িবন শয়াইব তার বাবা আর বাবা তার দাদার সপেষ বণযনা 

কেরন েয,  

» ّ َِ ّن اّى
 
غَُ   -ص� اهللا علي  وهلم-س ب ى � 

 
و َضَع األ ينََعَ  و  م  ه  ََ ََد ي  ُ ل ََ م 

َ
ر  نَت َسَمي َة ال م 

 
س

ّق  ع 
َ
ال  .»و 

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম জে�র স�ম িদবেস নবজাতেকর 

নাম রাখা, তার আবজযনা দপর করা (তথা েনে  করা)   আকীকার 

িনেদযশ িদেয়েছন।’ [িতরিমযী : ২৮৩২।]  

১০. ইবন  মর রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েথেক বিণযত, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

َ َبا كن يَم هينع  لأيرَقَا عغ  دمي وسميخَا ع«  .»غ  األبى وهم
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‘যখন তার (নবজাতেকর জে�র) স�ম িদন আসেব, তখন তার ৎেপ 

র� �বািহত কেরা আর তার আবজযনা (মাথার চুল) দপর কেরা এবং 

তার নাম রােখা।’ [তাবরানী, আল-মু‘জামুল আ সাত : ১৮৮৩।] 

১১. আেয়শা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা আকীকা সং�া� েয হাদীস 

বণযনা কেরন, তা েথেক  এমনিট �িতভাত হয়। িতিন বেলন, 

ر  « م 
 
ّ ل أ َِ َس الّى

َ
لَُا ُ  ع   ر س َع   ْ َة و  َقيق  ع 

َ
َم ال َخغ ةو َ  د  ُْ لَُن   َع   ْ  يَيَلي َة 

َ
َيُج اه

 
ن  س و   

 ّ َِ لَُقوي -ص� اهللا علي  وهلم-اّى َم خ  َّ ن  ا ك  ج  م  َع  ُْ َن 
 
 .س

‘জােহলী যুেগর েলােকরা আকীকার রে� তুলা েভজােতা এবং তা িশশর 

মাথায় রাখেতা। তাই নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম িনেদযশ িদেলন 

তুলার �েল জাফরান তথা সুগি� রাখা হয়।’ [বাইহাকী, সুনান আল-

কুবরা : ১৯৭৬৭।]  

১২. হরায়রা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ েথেক বিণযত, িতিন বেলন, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

َن « َ�َ و ع 
ي�  ُام َم ا 

َ
َن ال ُعّقَا ع   َ َ َة   يَر

َ
َن اه �  � ُعّق ع  ُام َم و 

َ
َن ال َد  � ُعّق ع   ُه

َ
ََّن ال

ي ذ  َ َة ا   يَر
َ
 .»اه
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‘ইহদীরা ৎুষ স�ােনর আকীকা করেতা িকি কনযা স�ান হেল তার 

আকীকা করেতা না। ্তএব েতামরা ৎুষ স�ােনর জনয দু’িট ছাগল 

এবং কনযা স�ােনর জনয একিট ছাগল িদেয় আকীকা কেরা।’ 

[বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬০; মুসনাদ বাযযার : ৮৮৫৭।]  

িউতীয়ত. সু�াহ িফ‘লী বা কমযগত হাদীস :  

১. ইবন আ�াস রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েথেক বিণযত, িতিন বেলন,  

 َ�َ  َ بَ َ�َ ي 
 َ بَ َ�َ نَ�  ُس 

َ
َن ف و ال َن الَ س  لّم  ع  ل يََ  و ه  ُ ع  َّ ّ� ا ّق ر ُهَُ  اَهللا ص   �. 

‘রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম হাসান   হসাইন রািদয়া�াহ 

আনহমার জনয দু’িট দু’িট কের েভ া িদেয় আকীকা কেরন।’ [নাসায়ী : 

১২১৯।] 

২. আ�ু�াহ িবন বুরাইদা েথেক বিণযত, িতিন তাঁর িৎতা েথেক বণযনা 

কেরন, িতিন বেলন,  

ي غَُهم   � 
 
يل ُ � ع  َّ ََ  ا َ�َ ر  ُس 

َ
َن و ال َن الَ س  لّم  ع  ل يََ  و ه  ُ ع  َّ ّ� ا َ ص  َّ ّق ر ُهَُ  ا  �. 
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‘রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম হাসান   হসাইন রািদয়া�াহ 

আনহর জনয আকীকা কেরেছন।’ [মু‘জামুল কাবীর : ২৫১০; নাসায়ী : 

৪২১৩; মুসনাদ আহমদ : ২৩০৫১।] 

৩. আেয়শা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা েথেক বিণযত, িতিন বেলন,  

 َ َّ ّق ر ُهَُ  ا م  الّسينََع و   -ص� اهللا علي  وهلم-�  ََ َ�َ ي  ُس 
َ
َن و ال َن الَ س  ي ع  ّميُيم  ه 

ب ى
 
ي األ َهَهم 

َ
َن ر س يط  �  م  ُُ َن 

 
ر  س م 

 
 .و س

‘(জে�র) স�ম িদেন রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম হাসান   

হসাইেনর আকীকা িদেয়েছন, তাঁেদর নাম েরেখেছন এবং তাঁেদর মাথা 

েথেক ক� (চুল) দপর কেরেছন।’ [বাইহাকী : ১৯০৫৫; সহীহ ইবন 

িহ�ান : ৫৩১১ম]  

৪. আেয়শা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহা েথেক বিণযত, িতিন বেলন,  

 َ َّ ّق ر ُهَُ  ا ر   -ص� اهللا علي  وهلم-�  م 
 
م  الّسينََع و س ََ َ�َ ي 

ي�  َ�َ ا  ُس 
َ
َن و ال َن الَ س  ع 

ب ى
 
َهَ  األ

َ
َن ر س يط  �  م  ُُ َن 

 
ق ي   . س ُ  : «و  قَُل َُا ع   اَهَمَ  و   ُ ُ اللُّهّم اَب ب 

َ
ب
 
ُ س َّ ا َ و  َّ َا ّ ا

ُة لُم نٍ  َقيق  َْ َ ع  َل  ي 
 
َِل  و 

 . ل ل 
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‘হাসান   হসাইেনর (জে�র) স�ম িদন রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম দু’িট ছাগল িদেয় আকীকা েদন এবং তার মাথার ক� দপর 

করার িনেদযশ েদন। আর িতিন বেলন, ‘তাঁর (আ�াহর) নােম জবাই 

কেরা এবং বেলা, িবসিম�ািহ  য়া�াহ আকবার, েহ আ�াহ, আৎনার 

কােছ ্মুেকর জনয এ আকীকা।’ [বাইহাকী : ১৯৭৭২; মুসনাদ আবী 

ইয়া‘লা : ৪৫২১।] 

৫. আ�ু�াহ ইবন  মরা রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েথেক বিণযত, 

িতিন বেলন,  

 ُ َّ ّ� ا ّن اّىَصّ ص 
 
ي س اَاٍد َمغَُهم  ّ و  ُُ َن   � َ�َ ُس 

َ
َن و ال َن الَ س  ّق ع  لّم  �  ل يََ  و ه   ع 

لَئ َ�َ  َ�َ ُمت ك 
َ�َ َمَْل 

َ�َ اثََ 
 َ بَ  .ي 

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম হাসান   হসাইন-  ভেয়র 

�েতযেকর জনযই �ায় একইরকম সমবয়সী দুিট কের েভ া িদেয় 

আকীকা েদন।’  [হােকম, মু�াদরাক : ৭৫৯০।] 

৬. আলী িবন আবী তােলব রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ েথেক বিণযত, 

িতিন বেলন,  
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 َ َّ ّق ر ُهَُ  ا ق ي    -ص� اهللا علي  وهلم-�  يٍ  و   َ َ َن � َن الَ س  ُة اَاَلَق  « ع  ي ي ل يَطم 

ةو  َّ َعَر َ لَ َِ نََزا َة ا  ّد ُ ى  ُ  و  ه 
َ
مٍ .  ر س َو � َعض  َدرَي 

 
ي س مو َزاُُ  َدرَي  ن  و  م تَُ  ل ك  ز   َ  .ق ي   ل 

‘রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম একিট ছাগল িদেয় হাসােনর 

আকীকা িদেলন এবং বলেলন, ‘েহ ফােতমা, এর তার মাথার চুল েফেল 

দা  এবং তার চুেলর  জেন ুৎা সদকা কেরা। িতিন বেলন, ্তৎর 

ফােতমা তা ৎিরমাৎ করেলা, এর  জন হেলা এক িদরহাম বা এক 

িদরহােমর িকছু ৎিরমাণ।’ [িতরিমযী : ১৬০২; হােকম, মু�াদরাক : 

৭৫৮৯।] 

েনে  করেত হেব, কাযা‘ করা যােব না  

 ৎেরর হাদীসগেলােত েথেক আমরা েযমন জানলাম, িশশ জে�র স�ম 

িদেন তার মাথা েনে  করেত বলা হেয়েছ। তেব কাযা‘ েথেক িনেষধ 

করা হেয়েছ। আর তা হেলা, ‘বা�ার মাথা এমনভােব েনে  করা েয 

তার মাথার িবিভ� �ান ্মুি�ত থােক’। [ইবনুল আছীর, িনহায়া : 

কাযা‘ ্ধযায়।]   

ইবন  মর রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েথেক বিণযত, িতিন বেলন,  
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» َ َّ  ا
ّن ر ُهَ  

 
ز   -ص� اهللا علي  وهلم-س ق 

َ
َن ال ُع . َع م �  ع  ز  ق 

َ
ي ال م  ُ  َى يلٍَع و 

َ
ق ي   قُل

ََُت ُك � َعضذ  ّ و  َِ َس الّى
َ
 .»ق ي   ُمَل ُق � َعُض ر س

‘রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম কাযা‘ েথেক বারণ কেরেছন। 

িতিন বেলন, নােফ‘েক আিম িজেজস করলাম, কাযা‘ কী? িতিন 

বলেলন, বা�ার মাথার িকছু ্ংশ মু�ােনা আর িকছু ্মুি�ত রাখা’। 

[মুসিলম : ৩৯৫৯; বুখারী : ৫৪৬৫; ইবন মাজা : ৩৬২৭; আহমদ : 

৪৯২৮।] 

 ে�শয, েনে  করেত হেব ৎুেরা মাথা জুে । কারণ, মাথার িকছু ্ংশ 

েনে  করা আর িকছু না করা ইসলামী বযি�েরর ৎিরৎ্ী, যার মাধযেম 

একজন মুসিলম ্নয জািত-েগা�ী েথেক এবং িবজাতীয় সং�ৃিত েথেক 

�াতে�যর ্িধকারী হয়। এই কাযা‘র মাধযেম মপলত কােফরেদর সে� 

সাদৃশয ্বললন হয়। আর তােদর সাদৃশয ধারণ জািয়য নয়।  

হমাইদ িবন আ�ুর রহমান িবন আ ফ েথেক বিণযত, মুয়ািবয়া িবন 

সুিফয়ান রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েয বছর হজ কেরন, িতিন িমলের 

বসেলন, আমার ভৃেতযর হােত থাকা চুল েথেক একগ� চুল িনেলন 

এবং বলেলন,  
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 َ َّ  ا
َمَعُ  ر ُهَ   َم ه  ُُ ُُ ي َُن  ُعل م  َديغ َة س  م 

َ
َيج  ال

 
َن  -ص� اهللا علي  وهلم-ي ي س غَ�  �   ُ

َ ُقَُ   َْ َ و  ْ  « َمََْج ي   
ّ
اَييج  َا�  اَ  ََ ََ َ  � غَُ 

 ْ ل  ي ي  ُُُيمَ  ََّمم  ي َْ َ �َس   .»ي 

েহ মদীনাবাসী, েকাথায় েতামােদর আিলমগণ? (িতিন িক েতামােদর 

বারণ কেরন িন?) আিম রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক 

এমন করা েথেক িনেষধ করেত শেনিছ। িতিন বেলেছন, ‘বনী ইসরাঈল 

�ংস হেয়িছল যখন তােদর নারীরা এটােক (কাযা‘) ধারণ কেরিছল।’ 

[মুসিলম : ৫৭০০; বুখারী : ৩৪৬৮; আবপ দা দ : ৪১৬৯।]   

(এ েথেক বুঝা যায়, মাথার চুল িকছু মু�ােনা আর িকছু েরেখ েদ য়া 

তােদর শরীয়েত হারাম িছল।) 

ইবন  মর রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েথেক বিণযত, িতিন বেলন,  

نّ 
 
ّ�  اّىَصّ  س ُ  ص  َّ ل يَ َ  ا لّم   ع  ى و ه 

 
َبيّ  ر س َر َ  � َعُض  ُاَلق   ق دَ  يص  ع  َُُرك   ا  َُ ُ  و  َع غ �   �   َ 

نَ  ق ي    ب لَل   �  ّ ُ  اَاَلُقَا « : و  وَ  ف ُُ
 
ّ ُ  اَُُرُيَا س ُُ«. 

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম একিট িশশেক েদখেলন তার 

(মাথার) িকছু চুল েনে  করা হেয়েছ আর িকছু ্বিশ� রাখা হেয়েছ। 

তােক েদেখ িতিন এ েথেক বারণ করেলন এবং বলেলন, েতামরা 
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(মাথা) ৎুেরাটাই মু�া  ্থবা ৎুেরাটাই ্মুি�ত রােখা।’ [মুসনাদ 

আহমদ : ৫৬১৫; আ�ুর রাযযাক, মুসা�াফ : ১৯৫৬৪১।]   

েকন এই আকীকার িবধান 

সে�হ েনই আকীকার রেয়েছ নানা তাাৎযয   কলযাণময় িদক। েযমন :  

এক. ্লী �াহ েদহলভী রহ. বেলন, ‘এেত আেছ ধমযীয়, নাগিরক   

আিাক ্েনক  ৎকারী িদক। এজনযই রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম তা বহাল রােখন, এর আমল কেরন এবং মানুষেক এেত 

 উুু কেরন। এসব কলযাণময় িদেকর মেধয রেয়েছ, েযমন :  

ক. ভে�ািচত ৎ্ায় স�ােনর বংশ ৎিরচয় �কাশ করা। কারণ বংশ 

ৎিরচয় �কাশ না করেলই নয়। যােত ্নিভে�ত কথা না শনেত হয়। 

আর এমনিট কখেনা সু�র েদখায় না েয েক  ৎেথ ৎেথ ঘুের মানুষেক 

বেল েব ােবন েয এ আমার স�ান।  

খ. ি��ানেদর যখন েকােনা স�ান হেতা, তারা তােক হলুদ ৎািন িদেয় 

হির�া বািনেয় িদত। তারা এর নাম িদেয়িছল ‘মা‘মুিদয়া’। তারা বলেতা, 
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এর মধয িদেয় িশশিট ি��ান হেয় যােব। এ নােমর সে� সাদৃশয েরেখই 

নািযল হেয়িছল  

ِ ٱ َغةَ ِصبۡ  ﴿ حۡ  َوَمنۡ  َّ
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ ۖ ِصبۡ  َّ ٰ ۥ َ�ُ  نُ َوَ�ۡ  َغٗة  ]١٣٨: قر ان[ ﴾ بُِدونَ َ�

‘(বল,) আমরা আ�াহর রং গহণ করলাম। আর রং এর িদক িদেয় 

আ�াহর েচেয় েক ্িধক সু�র? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী।’ 

{সপরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৩৮} 

্তএব তােদর  ই রীিতর িবৎরীেত হানীফীেদর  েকােনা কাজ থাকা 

বা�নীয়। েয েথেক বুঝা যােব িশশিট হানীফী তথা ইসমাঈল   

ইবরাহীম আলাইিহমাস সালােমর ্নুসারী। আর তাঁেদর স�ানেদর 

মেধয বংশানু�েম আগত কাজগেলার মেধয সবেচ �িসু ৎুষ কুরবানীর 

িবষয়িট। ইবরাহীম আলাইিহস সালাম আৎন ৎুষ ইসমাঈলেক কুরবানী 

কেরন। আর আ�াহ তা‘আলা  তাঁেক িনয়ামেত ভপ িষত কেরন। তাঁর 

স�ানেক মহান যেবেহর মাধযেম মু� কেরন এবং তাঁেদর িবধান হজেক 

েদন িকয়ামতাবিধর জনয �ািয়র, যার মেধয রেয়েছ মাথা েনে  করা 

এবং ৎশ যেবহ করা। ফেল এই আকীকা   মাথা মু�েনর মধয িদেয় 

তাঁেদর সে� সাদৃশয গহণ হেব। হানীফী িম�েতর �িত ইি�ত  হেব 



23 

 

আবার েঘাষণা  হেব েয স�ানিটর সে� এ  �েতর কাজই করা 

হেয়েছ। 

গ. এ কাজ তােক িশশিটর জে�র ৎর মুহপ েতযই তােক এ ককনায় িনেয় 

যােব েয েস তার স�ানেক আ�াহর ৎেথ  াসগয কের িদল, েযমন 

ইবরাহীম আলাইিহস সালাম কেরিছেলন তাঁর ৎুষ ইসমাঈলেক।  

দুই. স�ান েদয়ার জনয আ�াহ তা‘আলার শকিরয়া জাৎন করা। 

েকননা, স�ানই ্নযতম েসরা েনয়ামত। আর এ স�ান হেলা ৎািথযব 

জীবেনর েসৗ�যয। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۡ ٱ ﴿ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةُ  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  َماُل ل ُّ ۖ   ]٤٦: ْهنال[ ﴾ َيا

‘স�দ   স�ান-স�িত দুিনয়ার জীবেনর েশাভা...।’ {সপরা আল-কাহফ, 

আয়াত : ৪৬} 

আ�াহ তা‘আলা মানুষেক এ �কৃিত িদেয় সৃি� কেরেছন েয েস স�ান 

ভপ িম� হেল আনি�ত হয়। তাই মানুেষর কােছ তার ��া   দাতার �িত 

কৃতজতা �কাশই কাময। এ জনযই হসাইন রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  
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েথেক সদয স�ােনর িৎতা হ য়া বযি�েক ্িভবাদন জািনেয় এমন 

বলার কথা বিণযত হেয়েছ,  

َل لل  ل اطَيَب لل واْر   الَايب  و� َ  ساّد  وُرزق  نرل نيرك  ا  .ل

‘েতামােক যা দান করা হেয়েছ আ�াহ তােত বরকত িদন। তুিম 

দানকারীর শকিরয়া আদায় কেরা, েস তার বয়স ৎুেরা কুক এবং 

েতামােক তার ৎুণয �দান করা েহাক।’ [মুসনাদ ইবনুল জা‘দ : ১৪৪৮; 

ইবন আদী, আল-কােমল : ৭/১০১; ইনব আিব�ুনইয়া, আল-ইয়াল : 

১/২০১।]০F

1  

্তএব বুঝা েগল, আকীকা হেলা আ�াহর শকিরয়া আদায়   তাঁর 

ৈনকটয লােভর একিট  �ম  ৎায়।  

                                                            

1.  ে�খয, এর সবগেলা সপষই দুবযল। এিট হাদীস নয়; একিট আছর, যা হাসান 

রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ  েথেক বিণযত হেয়েছ। এটা হাদীস মেন না কের 

েকবল একিট দু‘আ িহেসেব ৎ া যােব। (নাববী, আল-আযকার : ১/৬৪৮)  
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িতন. এেত আেছ স�ােনর মুি� এবং তার িবিনময় �দান। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা ইসমাঈল যবীেহর িবিনমেয় েভ া কুরবানী িদেয় েদন। 

জােহলী যুেগর েলােকরা  এটা করত এবং তারা এটােক আকীকা 

বলত। আর িশশর মাথায় তারা র� লািগেয় িদত। ইসলাম েসই 

িনয়মিটেক সমথযন কের এবং নবজাতেকর মাথায় র� লাগােনা িনিষু 

কের েদয়।  

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম আমােদর জািনেয় েদন েয, 

নবজাতেকর জনয যা-ই যেবহ করা হেব তা হেত হেব কুরবানী   

হেজর হাদীর মেতা ইবাদত িহেসেব। িতিন বেলন,   

َن « ُ يَن و ع 
 
ل أ يُ يَن ُمك  ُام َم ا 

َ
َن ال غَُ  ع  ي ََُسَل � 

َ
َ َ ل ل

 
َ َن و  َُسل  �  َن يَ 

 
ّب س ا 

 
َن س م 

ي ذ  َ َة ا   يَر
َ
 .»اه

‘েয তার স�ােনর জনয েকােনা কুরবানী িদেত চায়, তেব েযন ৎুষ হেল 

দুিট সমবয়সী ছাগল এবং কনযা হেল একিট ছাগল িগেয় ইবাদত (তথা 

আকীকা) কের।’ [নাসায়ী : ৪২২৯; শরহ মা‘আিনল আছার : ১০১৫।]  

্থযাা িতিন এটােক কুরবানী িহেসেব করেত বলেলন, আ�াহ তা‘আলা 

েযটােক ইসমাঈল আলাইিহস সালােমর জনয কুরবানী   িবিনময় 



26 

 

িহেসেব িদেয়িছেলন। আর আ�াহ তা‘আলার ৎেপ ্সঅব নয় েয িতিন 

স�ােনর জনয, তার সাবযপিণক িনরাৎ�া   দীঘযায়ু জনয এ িবধান 

িদেয়েছন। যােত  ই যেবহকৃত ৎশর �িতিট ্� এ িশশর িবিনময় 

হয়।  

চতুথয. এ কথার সংবাদ   েঘাষণা েদয়া েয এ বযি� স�ােনর িৎতা 

হেয়েছ এবং স�ােনর নাম ্মুক েরেখেছ। ফেল তার ৎিরজন, 

�িতেবিশ   ব�-বা�ব এ সংবাদ জানেব এবং তােক েমাকারকবাদ 

িদেত আকীকায়  ৎি�ত হেব। এেত কের মুসিলম ভাইেদর মােঝ 

েসৗহাদযয   ভােলাবাসার ব�ন সুদৃদ হেব।  

ৎ�ম. এেত ইসলােমর সামািজক দািয়রগেলার একিট �কােরর চচযা 

হয়। েকননা, িযিন তার স�ােনর জনয আকীকা িহেসেব ৎশ জবাই 

কেরন এবং তা ব�-বা�ব, �িতেবিশ   গরীব-িমসকীনেদর জনয 

ৎািােয় েদন বা তােদর দা য়াত কেরন। আর এিট গরীবেদর ্ভাব 

েমাচন   দাির� �ােস িকছুটা হেল  ভপ িমকা রােখ।  
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ৎশ যেবহ করা তার মপলয দান করার েচেয়  �ম যিদ  তা েবিশ হয়  

এসব তাাৎযয    ৎকািরতার কারেণই আকীকা িহেসেব ৎশ যেবহ 

করা এর মপলয দান করার েচেয়  �ম যিদ  তা ৎিরমােণ েবিশ হয়। 

কারণ তা একিট সু�ত এবং �বিতযত ইবাদত, যা িৎতামাতার  ৎর 

আ�াহর নতুন িনয়ামেতর  ৎর শকিরয়া ��ৎ করা হেয় থােক। এর 

মেধয ইসমাঈল আলাইিহস সালামেক কুরবানী করার মেতা ্নুৎম 

তাাৎযয িনিহত রেয়েছ, আ�াহ তা‘আলা যার বদেল েভ া কুরবানী কের 

েদন। আকীকা যেবহ করার সময় আ�াহর নাম েনবার মধয িদেয় 

স�ানেক শয়তােনর ্িন� েথেক বাঁচােনার িহকমত  রেয়েছ, েযমন েস 

গেভয আসার সময় (�ামী-�ীর িমলনকােল দু‘আ ৎ ার মাধযেম) 

শয়তােনর দু� �ভাব েথেক িনরাৎদ হয়।  

আকীকা সং�া� করণীয় 

�থম. আকীকার েগাশত বযবহার  

আকীকার ৎশ যেবহ করার ৎর এর বযবহার িাক কুরবানীর ৎশর 

মেতাই। ফেল তা িতন ভােগ ভাগ করা েযেত ৎাের। একভাগ ৎিরবার, 

একভাগ সাদাকা   একভাগ হািদয়ার জনয।   
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ইমাম নাববী রহ. বেলন,  

 ] األضحية ل قلغي يمي وَهدي وَتىدق مغهي يأبج سن وُستحب[ 

‘মু�াহাব হেলা আকীকার েগাশত েথেক (িনেজরা) খা য়া, (গরীবেদর 

মােঝ) সদকা করা এবং (ব�ু-বা�ব   আাীয়�জনেক) হািদয়া 

ৎাাােনা। েযমন আমরা বেলিছ এেসিছ কুরবানীর ৎশর েপেষম’ [নাসায়ী 

: ৪২২৯; শরহ মা‘আিনল আছার : ১০১৫।]  

্িধকাংশ আেলম আবার আকীকার েগাশত কাঁচা সদকা না কের তা 

রা�া কের সদকা করা এবং রা�ার তা গরীবেদর কােছ তা ৎািােয় 

েদয়ােক মু�াহাব বেলেছন। তেব যিদ না ৎািােয় তােদরেক বাি েত 

এেন দা য়াত কের খা য়ােনা তাহেল েসটা আর   �ম। যিদ 

আকীকার েগাশত িদেয় দা য়ােতর আেয়াজন করা হয়, তাহেল তােত 

ধনী-গরীব, আাীয়-ৎিরজন, ব�ু-�িতেবশী সবাইেক শরীক করেত 

যােব। এক কথায় িতিন েযভােব চান এটােক কােজ লাগােবন।  

�খযাত তােবয়ী ইবন সীরীন রহ. বেলন,  

 ] ائ  يين نلحمهي َصغع[ 
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‘আকীকার েগাশত েযভােব ইে� কােজ লাগােত ৎােরন।’ [আল-মাজমপ‘ 

: ৮/৪৩০।]  

ইমাম আহমদ িবন হালল রহ. এর সে� রা�ার কথা  েযাগ কেরন।  

:  قي .  طبخهي عليهم َُتد:  ل قيج.  اعم:  قي  ؟ العقيقة ُخب :  ل يجق لقد[ 
 ]. بلل يتحملَن

তােক িজেজস করা হেলা, আকীকার েগাশত িক রা�া করা হেব? িতিন 

বলেলন, ‘হযা’। তােক বলা হেলা, তােদর জনয এটা রা�া করা কিান 

হেব। িতিন বলেলন, ‘তারা েসটা সহয করেব।’  

এর কারণ বযাখযা করেত িগেয় ইবনুল কািয়যম রহ. বেলন,  

 ل زَيد  ويَ الخب  مؤاة واه�ان اطسيي� يف لقد طبخهي َبا ألا  ويْا[

 يغيئة نهي واطسيي� واألو�د اه�ان وَتمتع ف اىعمة يْ  اْر و� اساسين

 وَور  لرا  كن مخيب لألبج مهيأ مخبَخ لم َل  سيدي من لإن اطؤاة مْفية

 ]. وُعب ُفة َل متيج �َ نلحم لرا  من سُم  ن

‘এটা এজনয েয, িতিন যখন েগাশত রা�া কের েদেবন, গরীব, িমসিকন 

  �িতেবিশেদর আর রা�ার ক�   খরচটুকু বহন করেত হেব না। 

একিট ভােলা কােজ তা নতুন মাষা েযাগ করেব। িনয়ামেতর শকিরয়ায় 
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এিট ্িতির� িহেসেব বিরত হেব। �িতেবিশ, স�ানািদ   ্ভাবীরা 

এর মাধযেম আর  েবিশ আনি�ত হেব। কারণ যিদ কা েক রা�া করা 

এবং খাবােরর জনয এেকবাের ��ত েকােনা েগাশত কা েক েদ য়া হয় 

তেব িতিন  ই েগাশত ৎা য়া েথেক ্বশযই ্িধক খুিশ হেবন, যােত 

ৎাকােনা   রা�ার ক� সহয করার �েয়াজন রেয়েছ।’ [তুহফাতুল 

মা দপদ : ৫৯-৬০।]   

ইমাম মািলক রহ. েথেক বিণযত হেয়েছ েয, িতিন তার স�ােনর আকীকা 

কেরন। িতিন আকীকা কীভােব কেরেছন আমােদর জনয তার িববরণ 

িদেয়েছন। তদীয় ‘মাবসপত’ গে্ িতিন িলেখন,   

 ف طعيمهم وييأ  ف وال�يم َخَا� َل  سدعَ سن سرَد مي وبُ  وَي عن عقق 

 مي ورسوا ف اني  سيج مغهي وسبج ف للج�ان مغهي لأيدي  العقيقة اي  ُ ب ثم

 لمن:  ميلل قي  ف وسبلغي لأبلَا اه�ان َلهي لدعَاي ف لخبخ  عظيمهي من نق

 مغهي ولخعم لأبج ثم عقيقة لليْن  ْد لم ومن يْا يفعج سن ل لأاب هعة وجد

‘আিম আমার স�ােনর আকীকা িদেয়িছ। �থেম েযসব ভাই   ্নযেদর 

দা য়াত িদেয়িছ তােদর যা খা য়াবার ইে� কেরিছ তা জবাই করলাম। 

তারৎর তােদর খাবার ��ত করলাম। এরৎর আকীকার ছাগল জবাই 

করলাম। তা েথেক �িতেবিশেদর হািদয়া িদলাম। ৎিরবােরর েলােকরা 
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েগাশত েখল। হা -হাি� যা ্বিশ� িছল েসগেলা টুকেরা কের রা�া 

করলাম। তারৎর �িতেবিশেদর আবার েসগেলা খা য়ার দা য়াত 

িদলাম। তারা েখল আর আমরা  েখলাম। মািলক রহ. বেলন, ্তএব 

যার ্েথযর �াচুযয রেয়েছ, আিম চাই িতিন এমন করেবন। আর যার 

নাই, িতিন আকীকা জবাই করেবন এবং েসখান েথেক খােবন   

খা য়ােবন।’ [আল-মুনতাকা : ৩/১০৪।]  

িউতীয়. আকীকার চাম া   এর বজযযসং�া� িবধান   

ইমাম আহমদ িবন হালল রহ.-এর মেত আকীকার চাম া, মাথা এবং 

ইতযাকার ্ংশগেলা িবি� করা হেব তারৎর তার মপলয সাদাকা করা 

হেব। আকীকার বজযয স�েকয িজেজস করা হেল িতিন বেলন,  

  ن  وَتىدق يبيع والسقط والرسس اه�

‘চাম া, মাথা এবং বজযয িবি� করা হেব এবং তা সদকা করা হেব।’ 

[তুহফাতুল মা দপদ : ৭০; কাশশাফুল িকনা  : ৩/৩১।] 

এিদেক ইমাম মািলক রহ.-এর েয েকােনা ্ংশ িবি�র িবৎেপ। িতিন 

বেলন,  
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 ج�يي و� شَ لمهي من يبيع و�

‘আকীকার েগাশত বা চাম ার েকােনা ্ংশই িবি� করা হেব না।’ 

[আল-মুয়া�া িবহািমিশল মুনতাকা : ৩/১০৩।]   

ইবন ুশদ বেলন,  

 والىدقة األبج ل الَحييي لم لح�م سجزاههي وهيهر وج�يي لمهي ا�م وسمي

 انيع ومن

‘আকীকার েগাশত, চাম া এবং এর যাবতীয় ্ংেশর িবধান খা য়া, 

সদকা করা   েবচার িদক েথেক কুরবানীর ৎশর মেতাই।’ [িবদায়াতুল 

মুজতািহদ : ১৩৭৭।] 

এককথায় আকীকার েগাশত   এর ্নযানয ্�-�তযে�র বযবহার 

েতমিন েযমন কুরবানীর ৎশর েগাশত   তার ্নযানয ্ংেশর বযবহার 

করেত হয়ম  

আকীকা সং�া� আর  িকছু মাসআলা : 
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# ্িধকাংশ আিলেমর মেত আকীকা সু�তম তেব েক  েক  আকীকা 

 য়ািজব বেলেছনম  

# জে�র স�ম িদেন আকীকা েদয়াটাই সু�েতর ৎপণয আনুগেতযর দাবীম 

তেব এরৎের  েয েকােনা সময় আকীকা েদয়া যােবম কারণ, হাদীেস 

স�ম িদেনর কথা বলা হেয়েছ, তেব তা হেব না- এমন িকছু বলা 

হয়িনম 

# েছেলর আকীকা িহেসেব দুিট এবং েমেয়র জনয একিট ছাগল জবাই 

করা সু�তম তেব ক�সাধয হেল একিট ছাগল িদেয়  েছেলর আকীকা 

েদয়া যােবম কারণ,  ভয় ধরেনর হাদীস বিণযত হেয়েছম  

আ�াহ তা’আলা আমােদর জীবেনর �িতিট ৎবযেক তাঁর রাসপেলর 

সু�েতর রে� রাঙাবার এবং সকল ্ৎসং�ৃিত   কুসং�ার েথেক দপের 

থাকবার তা ফীক িদনম আমীনম   


