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কুরবানীর ইিতহাস, উে�শয ও কিতপয় িবধান
মহান আ�াহ মানব জািতেক একমা� তাঁর ইবাদেতর জনয্ স ৃি�
কেরেছন। তেব েসেক্ষে� িতিন িকছু ইবাদ ত ফর কেরেছন,
আর িকছু েক ওয়ািজব সাবয্� কেরেছন। মুসিলমগেণর উিচত
একিন�ভােব একমা� তাঁর স�ি�র উে�েশয্ েসগুেলা স�
করা। কুরবানী েস ধরেনর একিট ইবাদত যার িবধান আদম
(আ.) এর যু গ েথেকই চেল আসেছ। িক� এ গুরু� পূণর্ ইবাদে
সিঠক ইিতহাস ও িবধানাবলী স�েকর আমরা খুব কমই অবগত
আিছ। আেলাচয্ িনব�িট এ িবষেয় আমােদর অেনক সহায়ক হেব
বেল আমােদর িব�াস।
(ক) কুরবানীর ইিতহাস :
পৃিথবীর সবর্�থম কুরবান:
কুরবানীর ইিতহাস খুবই �াচীন। েসই আিদ িপতা আদম (আ.)
এর যু গ েথেকই কুরবানীর িবধান চেল আসেছ। আদম (আ.) এর
দু ই েছেল হাবীল ও কাবীেলর কুরবানী েপশ করার কথা আমরা
মহা�� আল-কুরআন েথেক জানেত পাির। মহান আ�াহ
সু বহানাহু ত‘আলা বেলন,
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অথর্া, আদেমর দু ই পুে�র (হািবল ও কািবেলর) বৃ �া� তুিম
তােদরেক যথাযথভােব শুিনেয় দা, যখন তারা উভেয় কুরবানী
কেরিছল, তখন একজেনর কুরবানী কবুল হেলা এবং অনয্জেনর
কুরবানী কবুল হেলা না। তােদর একজন বলল, ‘আিম েতামােক
অবশয্ই হতয্া করব। অপরজন ব, ‘আ�াহ েতা সংযমীেদর
কুরবানীই কবূল কের থােকন।[সূরা মািয়দা (৫):২৭]।
মূ ল ঘটনা হেলা:
যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃিথবীেত আগমন কেরন এবং
তােদর স�ান �জনন ও বংশ িব�ার আর� হয়, তখন হাওয়া
(আ.) এর �িত গভর্ েথেক েজাড়া েজাড়া(জময) অথর্াৎ একসােথ
একিট পু� ও একিট কনয্া এরূপ জময�ান জ��হণ করত।
েকবল শীস (আ.) বয্িতেরেক। কার, িতিন একা ভূিম�
হেয়িছেলন। তখন ভাই-েবান ছাড়া আদম (আ.) এর আর েকান
স�ান িছল না। অথচ ভাই-েবান পর�র িববাহ ব�েন আব�
হেত পাের না। তাই আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা উপি�ত
�েয়াজেনর খািতের আদম (আ.) এর শরীয়েত িবেশষভােব এ
িনেদর্শ জাির কেরন ে, একই গভর্ েথেক েয যমজ পু� ও কনয
জ��হণ করেব, তারা পর�র সেহাদর ভাই-েবান িহেসেব গণয্
হেব। তােদর মেধয্ ৈববািহক স�কর্ হারাম। ি পরবতর্ী গভর
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েথেক জ��হনকারী পুে�র জনয �থম গভর্ েথে
জ��হণকারীিন কনয্া সেহাদরা েবান িহেসেব গণয্ হেব না
তােদর মেধয্ পর�র িববাহ ব�ে আব� হওয়া ৈবধ। সু তরাং
েস সময় আদম (আ.) একিট েজাড়ার েমেয়র সােথ অনয্ েজাড়ার
েছেলর িবেয় িদেতন। ঘটনা�েম কাবীেলর সােথ েয সেহাদরা
জ� িনেয়িছল েস িছল পরমা সু �রী। তার নাম িছল আকিলমা।
িক� হািবেলর সােথ েয সেহাদরা জ� িনেয়িছল েস েদখেত
অতটা সু �রী িছল না। েস িছল কু� ও কদাকার। তার নাম িছল
িলওযা। িববােহর সময় হেল শরয়ী ‘িনয়মানু যায়ী হাবীেলর
সেহাদরা কু� েবান কাবীেলর ভােগ পড়ল। ফেল আদম (আ.)
তৎকালীন শরীয়েতর আইেনর পিরে�িক েত কাবীেলর আবদার
�তয্াখয্ান করেলন এবং তােক তার িনেদর্শ মানেত বলেল
িক� েস মানল না। এবার িতিন তােক বকাঝকা করেলন। তবুও
েস ঐ বকাঝকায় কান িদল না। অবেশেষ আদম (আ.) তার এ
দু ‘স�ান হাবীল ও কাবীেলর মতেভদ দূর করার উে�েশয্ বলেল,
‘েতামরা উভেয় আ�াহর উে�েশয্ কুরবানী েপশ ক, যার
কুরবানী গৃহীত হেব, তার সােথই আকিলমার িবেয় েদয়া হেব।’
েস সময় কুরবানী গৃহীত হওয়ার একিট সু �� িনদশর্ন িছল ে,
আকাশ েথেক একিট অি�িশখা এেস েস কুরবানীেক ভ�ীভূত
কের েফলত। আর যার কুরবানী কবূল হেতা না তারটা পেড়
থকত। যােহাক, তােদর কুরবানীর প�িত স�েকর্ যা জানা যায়
তা হেলা- কাবীল িছল চাষী। তাই িতিন গেমর শীষ েথেক ভাল
ভাল মালগুেলা েবর কের িনেয় বােজ মালগুেলার একিট আি
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কুরবানীর জনয্ েপশ করল। আর হাবীল িছল পশুপালনকারী
তাই েস তার জ�র মেধয্ েেক সবেচেয় েসরা একিট দু �া
কুরবানীর জনয্ েপশ করল। এরপর িনয়মানুযায়ী আকাশ েথেক
অি�িশখা এেস হাবীেলর কুরবানীিট ভ�ীভুত কের িদল। [ফতহুল
�াদীেরর বণর্নায় পাওয়া যায় ে, হাবীেলর েপশকৃত দু �ািট
জা�ােত উিঠেয় েনয়া হয় এবং তা জা�ােত িবচরণ করেত থােক।
অবেশেষ ইসমাঈল যািবহু�াহ(আ.) েক ঐ দু �ািট পািঠেয় বাঁিচেয়
েদয়া হয়।] আর কাবীেলর কুরবানী যথা�ােনই পেড় থাকল।
অথর্াৎ হাবীেলরিট গৃহীত হেলা আর কাবীেলরিট হেলা না। িক�
কাবীল এ আসমানী িস�া� েমেন িনেত পারল না। এ
অকৃতকাযর্তায় কাবীেলর দুঃখ ও েক্ভ আেরা েবেড় েগল। েস
আ�সংবরণ করেত পারল না এবং �কােশয্ তার ভােক বলল,
‘আিম অবশয্ই েতামােক হতয্া করব। হািবল তখন ে�ােধ
জবােব ে�াধ �দশর্ন না কের একিট মািজর্ত ও নীিতগত বাক
উ�ারণ করল, এেত কাবীেলর �িত তার সহানু ভূিত ও শুেভ�া
ফুেট উেঠিছল। হাবীল বেলিছল, ‘ িতিন মু�া�ীর কমরই �হণ
কেরন। সু তরাং তুিম তা�ওয়ার কমর্ই �হণ কেরা। তুিম তা�ওয়া
অবল�ন করেল েতামার কুরবানীও গৃহীত হেতা। তুিম তা
কেরািন, তাই েতামার কুরবানী �তয্াখয্াত হেয়েছ। এেত আমা
েদাষ েকাথায়?.....তবুও এক পযর্ােয় কাবীল হাবীল েক হতয্া কে
েফলল। (তাফসীর ইবনু কাসীর, দু রের মনসূ র, ফতহুল বায়া,
৩/৪৫ ও ফতহুল �াদী, ২/২৮-২৯)
6

কুরআেন বিণর্ত হাবীল ও কাবীল কতৃর্ক স�ািদত কুরবানীর
ঘটনা েথেকই মূলত কুরবানীর ইিতহােসর েগাড়াপ�ন হেয়েছ। এ
ঘটনায় আমরা েদখেত েপলাম েয, কুরবানী দাতা ‘হাবীল’, িযিন
মেনর ঐকাি�ক আ�হ সহকাের আ�াহর ৈনকটয ও স�ি� লােভর
জেনয্ একিট সু�র দু�া কুরবানী িহেসেব েপশ কেরন। ফেল তার
কুরবানী কবূল হয়। পক্ষা�ে কাবীল, েস অমেনােযাগী অব�ায়
িকছু খাদয্শসয্ কুরবানী িহেসেব েপশ কের। ফেল তার কুরবান
কবূল হয়িন। সু তরাং �মািণত হেলা কুরবানী মেনর ঐকাি�ক
আ�হ ছাড়া কবূল হয় না। তারপর েথেক িবগত সকল উ�েতর
উপের এটা জাির িছল। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ َ َ َ َ َٰ َ ّ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ ّ ٗ َ َ َ ۡ َ َ ّ ّ ُ َ
َِِ� ُمَةٖ جعلنا منس� ِ�ذكروا ٱسم ٱ
�� ما رز�هم ِم ۢن ب ِهيمةِ ٱ�ن� ٰ ِم
ِ ﴿ ول
ۡ ُ ۡ ّ َ َ ْ ُ ۡ َ ٓ ُ َ َ ٞ ٰ َ ٞ َٰ ۡ ُ ُ َٰ َ
َ
[٣٤ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ �ِ � ٱلمخبِت
ِ ِ �فإِ�ه�م إِ�ه �حِد فلهۥ أسل ِم ۗوا و
অথর্াৎ �েতয্ক উ�েতর জনয্ আিম কুরবানীর িবধান েরেখিছ,
যােত তারা উ� পশু যেবহ করার সময় আ�াহর নাম �রণ কের
এ জনয্ ে, িতিন চতু�দ জ� েথেক তােদর জনয্ িরিযক িনধর্ার
কেরেছন। [সূরা হা� (২২):৩৪]।
এ আয়ােতর বয্াখয্া আ�ামা নাসাফী ও যামাখশারী বেলন,
‘আদম (আ.) েথেক মুহা�াদ (সা.) পযর� �েতয্ক জািেক আ�াহ
তা‘আলা তার ৈনকটয্ লােভর জনয্ কুরবানীর িবধান িদেয়েছন
(তাফসীের নাসাফী ৩/৭৯; কাশশাফ, ২/৩৩)।
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আদম (আ.) এর যু েগ তারই পু� কাবীল ও হাবীেলর কুরবানীর
পর েথেক ইবরাহীম (আ.) পযর� কুরবানী চলেত থােক।
�কৃতপেক কুরবানীর ইিতহার ততটা �াচীন যতটা �াচীন �ীনধমর্ অথবা মানবজািতর ইিতহার। মানবজািতর জনয্ আ�াহরক
েথেক যত শরীয়ত নািযল হেয়েছ, �েতয্ক শরীয়েতর মেধয
কুরবানী করার িবধান জাির িছল। �েতয্ক উ�েতর ইবাদেতর এ
িছল একটা অপিরহাযর্ অংশ। তেব ঐসব কুরবানীর েকান বণর্ন
েকান �ে� পাওয়া যায় না। মূলত েসসব কুরবানীর িনয়ম-কানু ন
আমােদরেক জানােনা হয়িন।

বতর্মান কুরবানীর ইিতহা :
পিবএ কুরআেন এেসেছَ ُ َ ۡ ّ َب
ّ َ
ََ ّ
َ �َ ٰلِح
ۡ ﴿ َر ّب َه
َلَمَا بَلغ َم َع ُه
١ �ِي
َ�َ�ٰ ُه بِغ� ٰ ٍ� َحل
١�
ب ِ� مِن ٱ
ِ
ٖ
ِ
ََ ٓ َ َ
َ
َ
َ
ّ َّ َ َ َ َۡ ّ
َ َ َ ۡ ُ َ َ َُ ۡ ّٓ ِ ََۡ
َ
َ
ٓ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ت
ِ ى قال َ�ب
ۚ ٱسَ� قال �ُ�َ إ ِ ِ� أرى ِ� ٱلمنام � ِ� أذ�ك فٱنظر ماذا تر
ّ
ّ َ ُّ َٓ َ
َُتَلَهۥ
ّ ١ �ن
ََلَمَا ٓ أ َ ۡسلَما
َ �ٰ َ�
ٓ ُ ِ ٱ ۡ� َع ۡل َما تُ ۡؤ َم ُر ۖ َس َت
ِ ِ جد َ ِ� إِن شاء ٱَ مِن ٱ
ٓ
َۡ َ َ َ ّ ٓ
ّ َ  قَ ۡد١ ِيم
َ ۡ
ُ َۡ َ ََ
َ ۡدَق
ُ َإبۡ َ� ٰه
ت ٱ ّرُ ۡءيَا ۚ ِنَا ك� ٰل ِك � ِزي
ِ ِ ل ِلجب
ِ ٰ  و�ٰدي�ٰه أن١ �
ۡ َ
ّ
َ ۡ ُ َۡ َََ
َ ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
ُ ُ ۡ ْ ُ ٰ ٓ َ�ۡ ِنَ َ�ٰ َذا ل َ ُه َو ٱ
 َوت َر� َنا١ �ي
١ �ِ
ٖ ِ وفدي�ٰه بِذِب ٍح عظ١ �َِؤا ٱلمب
ّ
َۡ َ َ َ
َ �زي ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َۡ َ
َ َۡ َٰٓ ٌ َ َ
َ
 ِنَ ُهۥ١ �ِ
ِ  ك� ٰل ِك١  س� ٰم َ إِب� ٰهِيم١ عليهِ ِ� ٱ� ۡخ ِِر�ن
َ م ِۡن ع َِبادِنَا ٱل ُم ۡؤ ِمن
[١١١ ،١٠٠ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ �ِ
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[ই�াহীম (আ.) যখন আমার কােছ দু ‘আ করল] েহ আমার
�িতপালক! তুিম আমােক এক সৎকমর্শীল পু� �ান দান কর।
অতঃপর আিম তােক এক অিত ৈধযর্শীল পে�র সু সংবাদ িদলাম।
অতঃপর েস যখন তার িপতার সােথ চলািফরা করার বয়েস
েপৗছল, তখন ইবরাহীম বলল, ‘বৎস! আিম �ে� েদেখিছ েয,
আিম েতামােক যবহ করিছ, এখন বল, েতামার অিভমত কী? েস
বলল, ‘েহ িপতা! আপনােক যা আেদশ করা হেয়েছ আপিন তাই
করন, আ�াহ চাইেল আপিন আমােক ৈধযর্শীই পােবন।
দু ‘জেনই যখন আনু গেতয্ মাথা নুইেয় িদল আর ইবরাহীম তােক
কাত ক‘ের শুইেয় িদল। তখন আিম তােক ডাক িদলা, ‘েহ
ইবরাহীম! �ে� েদয়া আেদশ তুিম সেতয্ পিরণত কেরই ছাড়েল।
এভােবই আিম সৎকমর্শীলেদরেক �িতদান িদেয় থািক। অবশয্
এটা িছল একিট সু �� পরীক্। আিম এক মহান কুরবাণীর িবিনমেয়
পু�িটেক ছািড়েয় িনলাম। আর আিম ত◌ঁেক পরবতর্ীেদর মােঝ �রণীয়
কের রাখলাম। ইবরাহীেমর উপর শাি� বিষরত েহাক!
সৎকমর্শীলেদরেক আিম এভােবই �িতদান িদেয় থািক। েস িছল
আমার মু‘িমন বা�াহেদর অ�ভুর্�। [সূরা আস- সাফফাত:১০০১১১]।
ইবেন কাসীর (রাহ.) বেলন, ‘আ�াহ তা‘আলা আমােদর জানান
েয, তার ঘিন� ব�ু ই�াহীম (আ.) যখন তার িপতৃভুিম েথেক
িহজরত করেলন, তখন িতিন তার �ভুর কােছ েচেয়িছেলন েয,
িতিন েযন তােক সৎকমর্শীল �ান দান কেরন। তাই আ�াহ
তা‘আলা তােক একজন ৈধযর্শীল পু স�ােনর সু সংবাদ
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িদেয়িছেলন। এটা িছল ইসমাঈেলর (আ.) বয্াপাে, েকননা িতিন
িছেলন ই�াহীেমর (আ.) ঔরেস জ� েনয়া �থম স�ান। এ
বয্াপাের িবিভ� �ীেনর (ইহুদ, ি��ান ও মুসিলম) অনু সারীেদর
মেধয্ েকান মতেভদ েনই েয ই�াহীেমর ঘের ইসমাঈলই �থম
জ��হণ কেরিছেলন। (ইবেন কাসীেরর আল িবদায়া ওয়ান
িনহায়া, ১/১৫৭-১৫৮)
ّ َلَمَا بَلَ َغ َم َع ُه ٱ
ّ অথর্াৎ‘এবং যখন েস তার সােথ হাটার মত বড়
َ ۡ َس
�

হেলা’- এর অথর্ হে, যখন েস বড় হেয়িছল এবং তার বাবার
মতই িনেজই িনেজর েদখােশানা করেত পারত। মুজািহদ (রাহ.)
বেলন, ‘এবং যখন েস তার সােথ হাঁটার মত বড় হেলা’ এর অথর
হে�, যখন েস বড় হেয় উেঠিছল এবং বাহেন চড়েত পারত,
হাঁটেত পারত এবং তার বাবার মত কাজ করেত পারত। ফারর্া
বেলন, যবেহর সময় ইসমাঈেলর বয়স িছল ১৩ বছর। ইবনু
আববাস (রা.) বেলন, ঐ সময় িতিন েকবল সাবলকে� উপনীত
হেয়িছেলন। (তাফসীর কুরতুবী, ১৫/৯৯) এ রকম একটা অব�া
যখন আসল, তখন ই�াহীম (আ.) �ে� েদখেলন েয, তাঁেক তার
েছেলেক কুরবানী করার আেদশ েদয়া হে�। নবীেদর �� হে�
ওহী। তােদর চক্ মুিদত থাকেলও অ�রচক্ েখালা থােক।
সু তরাং আ�াহ তাঁর ঘিন� ব�ুেক, তার ি�য়পু�েক কুরবানী
করার আেদশ িদেয় পরীক্ করিছেলন, েয পু�েক িতিন তার
বৃ�াব�ায় েপেয়িছেলন এবং তারপর িশশু অব�ায় তােক এবং
তার মােক মরভুিমেত েরেখ আসার আেদশ েপেয়িছেলন, এমন
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একটা উপতয্কায় েযখােন েকান জন�াণীর সাড়াশ� িছল ন,
েকান মানু ষজন িছল না, েকান বৃ করািজ িছল না এবং েকান পাখপাখালী বা পশুও িছল না। ই�াহীম(আ.) আ�াহর আেদশ পালন
করেলন এবং আ�াহর উপর ভরসা কের তােদর েসখােন েরেখ
আসেলন। আর আ�াহ তােদর জনয্ অ�তয্ািশত উৎস েথে
িরিযক পাঠােলন। এত িকছু র পেরও, তার ঘের �থম জ� েনয়া
ও তার একমা� পু�েক কুরবানী করার জনয্ যখন আেদশ করা
হেলা, িতিন তখন তাঁর �ভুর ডােক সাড়া িদেলন এবং তার �ভুর
আেদশ েমেন, িতিন যা েচেয়িছেলন, তা করেত উদয্ত হেলন।
তাই িতিন তার পু�েক বয্াপারটা স�ে� বলেল- েযন েস শা�
থােক এবং েজার কের তােক কুরবানী করেত না হয়।
‘েহ আমার পু�! আিম �ে� েদেখিছ েয, আিম েতামােক জবাই
করিছ (আিম েতামােক আ�াহর জনয্ কুরবানী করি)। তাহেল,
তুিম িক মেন কর!’ ৈধযর্শীল েছেলিট সােথ সােথই জবাব িদ,
‘েস বলল, েহ আমার িপতা! আপনােক েয আেদশ করা হেয়েছ,
আপিন তা-ই করন। ইনশাআ�াহ আপিন আমােক ৈধযর্শীলেদর
মেধয্ পােবন। েস সবেচেয় উ� জবাব িদল, এটাই িছল তার
িপতার �িত এবং মানব কুেলর �ভুর �িত বাধয্তার এক উৎকৃ�
উদাহরণ।
َ ۡ ُّ
ََ َۡ ّٓ
আ�াহ বেলন, �
ِ ِ ‘ َلَمَا أسلما َتَلَهۥ ل ِلجبতারপর তারা উভেয়
িনেজেদরেক (আ�াহর ই�ার কােছ) সমপর্ণ কর, এবং েস
11

তােক তার পাে�র্ উপর কাত অব�ায় শুইেয় ি’ এখােন বলা
হেয়েছ, ‘যখন তারা উভেয় িনেজেদরেক সমপর্ণ কর’- অথর্ হে�
তারা দু ‘জেন যখন িনেজেদরেক আ�াহর আেদেশর কােছ সমপর্ণ
করল। ‘এবং েস তােক শুইেয় িদ’- এর অথর্ হে� িতি, তােক
েছেলেক) মািটর িদেক মুখ কের রাখেলন। এখােন বলা হেলা েয,
িতিন তােক েপছন েথেক যেবহ করেত চাইেলন, েযন িতিন যেবহ
করার সময় তার মুখটা েদখেত না পান। এটা িছল ইবেন
আববাস (রা.), মুজািহদ (রাহ.) এর মত। ‘তারা উভেয় িনেজেদর
সমপর্ণ কর’ এর অথর্ হে� ই�াহীম (আ.) বলেলন,
‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম’ এবং ‘আ�াহু আকবা’ আর
েছেলিট বলল, ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ - েকননা েস মৃতুয্বরণ করেত
যাি�ল। আস সু �ী এবং অনয্ানয্রা বেলন , ই�াহীম (আ.)
েছেলিটর গলেদেশ ছু ির চালান, িক� তা তােক কােটিন। এটা বলা
হেয় থােক েয, ছু ির ও তার গলার মাঝখােন একটা তামার পাত
রাখা হেয়িছল ( এবং আ�াহই সবেচেয় ভাল জােনন।) তারপর
তা �তয্াহার করা হেয়িছল যখন আ�াহ বলেল,
ٓ
ّ َ ﴿ قَ ۡد
َ ۡدَق
[١٠٥ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ ۚ ت ٱ ّرُ ۡءيَا
‘েহ ই�াহীম! তুিম েতামার �� বা�বায়ন কেরছ!’- এর অথর্ হে�
উে�শয্ সািধত হেয়ে, েতামােক পরীক্ করা হেয়েছ এবং
েতামার �ভু েতামােক েয আেদশ কেরেছন, তা পালন করার
বয্াপাের েতামার �া ও আনু গতয্ �মািণত হেয়েছ েতামার
পুে�র পিরবেতর্ িবক� কুরবানীর বয্ব�া করা হ- েযমন ভােব
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তুিম েতামার িনেজর শরীরেক আগুেনর িশখায় সমপর্ণ কেরিছে
এবং েতামার অিতিথেদর স�ান জানােত েতামার স�দ খরচ
কেরিছেল, তা �রণ েরেখ। তাই আ�াহ বেলন,
ۡ َ
ّ
ُ َ ُؤا ْ ٱل ۡ ُمب
ٰ ٓ َ�ِنَ َ�ٰ َذا ل ُه َو ٱ
[١٠٦ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ �
﴿
ِ
‘িন�য় এটা িছল �� পরীক্’- অথর্াৎ এটা েয একটা পরক্
িছল তা পুেরাপুির ��। িনঃসে�েহ এখােন মূল উে�শয্ যেবহ
িছল না, বরং উে�শয্ িছল িপত-পুে�র আনু গতয্ ও তা�ওয়ার
পরীক্ েনওয়া। েস পরীক্য় উভেয় উ�ীণর্ হেয়িছেলন িপতা পূণর্
�স্�িত এবং পুে�র �তঃ�তর্ স�িত ও আনুগেতয্র মাধয্ে
َ ۡ ُ َۡ َََ
[١٠٧ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ �ي
ٖ ﴿ وفدي�ٰه بِذِب ٍح ع ِظ
‘আমরা তােক একটা বড় কুরবানী িদেয় মু� করলাম’- এর অথর্
হে� আমরা তার েছেলর মুি�পেণর বয্ব�া করলা, তার
পিরবেতর্ যেবহ করার জন িবক� িহেসেব । েবিশরভাগ আিলেমর
মেত, এটা িছল িশং িবিশ� খুব সু �র সাদা একাটা েভড়া। ইবেন
আববাস (রা.) েথেক আস-সাওরী আ�ু �াহ ইবেন উসমান ইবেন
খাইসাম, সাঈদ ইবেন জুবােয়র বণর্না কেরন ে, ‘এটা িছল এমন
একটা েভড়া যা চি�শ বছর ধের জা�ােত েবিড়েয়েছ।’ইবেন
আববাস (রা.) েথেক এ রকম বণর্নাও এেসেছ ে, ঐ েভড়ার
শুকেনা মাথাটা এখনই ক‘বা শরীেফর দােদর [পািন িনগর্মেন]
পাইপ েথেক ঝুেল রেয়েছ। েকবল এটা েথেক �মাণ পাওয়া যায়
েয, যােক কুরবানী করার কথা িছল, িতিন িছেলন ইসমাঈল
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(আ.)- েকননা িতিন ম�ায় বসবাস করেতন এবং আমরা এমন
কখেনা শিনিন েয ইসহাক (আ.) তার েছেলেবলায় কখেনা ম�ায়
এেসিছেলন, আর আ�াহই সবেচেয় ভাল জােন। (ইবেন কাসীেরর
আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া, ১/১৫৭-১৫৮)।
যােক কুরবানী করার কথা িছল িতিন ইসহা� (আ.) নন; বরং
িতিন িছেলন ইসমাঈল (আ.), তার কারণগুেলা উপের বণর্না কর
হেয়েছ। ইবেন কাসীর তার তাফসীর �ে� এ সকল আয়ােতর
বয্াখয্া করেত িগেয় েবশ িকছু িবষেয়র উখ কেরন যা
িনি�তভােবই �মাণ কের েয, ইসমাঈল (আ.) এরই কুরবানী
হওয়ার কথা িছল। েসই িবষয়গুেলা এ রক:
•

ইসমাঈল (আ.) িছেলন তার �থম স�ান, যার বযপাের
ই�াহীম (আ.) - েক সু সংবাদ েদয়া হেয়িছল। মুসিলম ও
আহেল িকতাবগেণর ইজমা (ঐকয্মত) অনু সাের িতিন হেলন
ইসহা� (আ.)- এর েচেয় বড়। আহেল িকতাবগেণর
িকতাবসমূেহ এটা বিণর্ত হেয়েছ ে, আ�াহ তা‘আলা
ই�াহীমেক (আ.) তার একমা� পু� কুরবানী িদেত আেদশ
িদেয়িছেলন। এবং েকান েকান নিথেত আেছ েয, তােক তার
�থম জ� েনয়া েছেলেক কুরবানী িদেত বলা হেয়িছল।

•

সাধারণত �থম েছেল অনয্েদর েচেয় েবশী ি�য় হেয় থাে,
আর তাই তােক কুরবানী করা আেদশ পরীক্র জনয্
অিধকতর উপেযাগী।
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•

এটা উি�িখত রেয়েছ েয, এক ৈধযর্শীল পুে�র সুসংবাদ েদয়া
হেয়িছল এবং তােকই কুরবানী করার আেদশ পরীক্র জনয্
অিধকতর উপেযাগী।

এটা উি�িখত রেয়েছ েয, এক ৈধযর্শীল পুে�র সুসংবাদ েদয়া
হেয়িছল এবং তােকই কুরবানী করার কথা িছল। এর পের
একই সূ রায় েফেরশতারা ই�াহীেমর (আ.) কােছ ইসহাে�র
ّ ۡ َ َ ْ ُ َ
﴿ قالوا � ت ۡو َجل ِنَاসু সংবাদ িনেয় আসেলন, তারা বলেলন,
َ ُ ُ ّ َُ
‘আমরা আপনােক একিট [٥٣ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٥ �ٖ � َك بِغ� ٰ ٍ� َعل ِي
ِ نب
পুে�র সু সংবাদ িদি� যার অেনক জ্ঞান ও �জ্ঞা থা’
[সূরা িহজর: ৫৩]।

•

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,
َ َ َ ٞ َ َٓ ََُُ ۡ َ
َ �ٰ َق َومِن َو َرا ٓءِ إ ۡس
َ َ�َ َ�ٰ َها �إ ۡس
ۡ ك
َ �ٰ َق َ� ۡع ُق
ۡ ّ ت َب
٧ وب
ح
ِ ﴿ وٱمر�تهۥ قا�ِمة فض
ِ
ِِ
[٧١ :﴾ ]ﻫﻮد
আমরা তােক (সারােক) ইসহাে�র সু সংবাদ িদলাম এবং তার
পের ইয়া‘কূেবর সু সংবাদ িদলাম।’ [সূরা হুদ (১১):৭১] এ
আয়ােতর অথর্ হে, ইয়া‘কূব বেল একজন িশশুর জ� হেব
তােদর (সারা এবং ইসহাে�র) জীব�শায় এবং তার েথেক
অেনক বংশ িব�ার লাভ করেব এবং এটা সিঠক েশানায় না
েয, ই�াহীমেক েসই ইসহা�েকই কুরবানী করেত বলা হেব
যখন িতিন েছাট িছেলন তখন, েকননা আ�াহ অ�ীকার
কেরেছন েয তার অেনক বংশধর থাকেব।
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•

ইবরাহীম (আ.) এর বয়স যখন ৮৬ বৎসর তখন ইসমাঈল
িবিব হােজরার গেভর্ এবং যখ ৯৯ তখন িবিব সারার গেভর্
ইসহা� জ��হণ কেরন। ইবরাহীম (আ.) সবরেমাট ২০০
বছর েবঁেচ িছেলন। (তাফসীর ইবেন কাসীর, ৪/১৬, মুয়া�া,
তাফসীের কুরতুবী, ২/৯৮-৯৯)।

•

এখােন সূরা সাফফােত ইসমাঈলেক ৈধযর্শীল বেল বণর্না কর
হেয়েছ, যা এই পটভুিমেত যথাথর্। (তাফসীর ইবেন কাসীর,
৪/১৫) আর আ�াহই সবেচেয় ভাল জােনন।

রাসূ ল (সা.) এর নবূ য়য্েতরসমসামিয়ক সমেয়র ইয়াহুদীরা জানত
েয, আরব ভুিমেত একজন নবী আসেছন এবং তারা তার
জনয্ রীিতমত অেক্ কেরিছল। িক� িতিন েযেহতু ইসহা�
(আ.) েথেক িব�ৃ ত বণী ইসরােয়েলর বংশধারায় জ��হণ না
কের, ইসমাঈল (আ.) এর বংশধারায় জ��হণ করেলনতখন তারা তা সহয্ করেত পারল না।
(খ) কুরবানীর অথর্ ও তার �চল:
আরবী ‘কুরবান’ শ�িট ফারসী বা ঊদূর্েত‘কুরবানী’ রূেপ পিরিচত
হেয়েছ, যার অথর্‘ৈনকটয’। আর ‘কুরবান’ শ�িট ‘কুরবাতুন’ শ�
েথেক উৎপ�। আরবী ‘কুরবাতুন’ এবং ‘কুরবান’ উভয় শে�র
শাি�ক অথর্ িনকটবতর্ী হও, কােরা ৈনকটয্ লাভ করা ভৃিত।
ইসলামী পিরভাষায় ‘কুরবানী’ ঐ মাধয্মেক বলা হ, যার �ারা
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আ�াহ রাববুল আলামীেনর ৈনকটয্ অজর্ন ও তার ইবাদেতর জন
পশু যেবহ করা হয়। (মাজদু �ীন ফীেরাযাবাদী, আল-�ামূসুল
মুহী�, পৃ. ১৫৮; মুফরাদাত িল ইমাম রািগব ৩/২৮৭; তাফসীের
কাশশাফ, ১/৩৩৩; রায়যাবী, ১/২২২।
আরবীেত ‘কুরবানী’ শ�িট বয্বহৃত হয় না। তাই কুরআে
‘কুরবানী’র বদেল ‘কুরবান’ শ�িট েমাট িতন জায়গায় বয্বহৃ
হেয়েছ েযমন১. নং সূ রা আল ‘ইমরােনর ১৮৩ নং আয়াত, ২. নং
সূরা মািয়দা’র ২৭ নং আয়াত এবং ৩. নং সূ রা আহ�ােফর ২৮
নং আয়াত। অনু রূপভােব হাদেসও ‘কুরবানী’ শ�িট বয্বহৃত ন
হেয় তার পিনবেতর্ ‘উযিহয়য্া’ এবং ‘যািহয়য্া’ �ভৃিত শ�
বয্বহৃত হেয়েছ‘উযিহয়য্া’ কুরবানীর িদনসমূেহ আ�াহর সাি�ধয্
লােভর উে�েশয্ যেব েযাগয উট, গর, ছাগল বা েভড়ােক বলা
হয়। এ শ�িট ‘যু হা’ শ� েথেক গৃহীত যার অথর্‘পূবর্া’। েযেহতু
কুরবানী যেরহ করার উ�ম সময় হেলা ১০িযলহে�র (ঈেদর
িদেনর) পূবর্া�কা, তাই ঐ সাম�েসয্র জনয্ তাে ‘উযিহয়য্া’
বলা হেয়েছ। এিটেক আবার ‘যািহয়য্া’ বা ‘আযহা’ও বলা হয়।
আর ‘আযহাহ’ এর বহুবচন হেলা ‘আযহা’, যার সােথ স�কর্
জুেড় ঈেদর নাম হেয়েছ ‘ঈদু ল আযহা’। বলা বাহুল, ঈদু যেযাহা
কথািট িঠক নয়।
মূ লত ফারসী, িহ�ী, উদূর্ ও বাংলা ভাষায় আিব ‘কুরবান’ শ�িট
‘কুরবানী’ অেথর্ বয্হৃত হয়। বাংলার মুসিলমর‘কুরবানী’ শ�িটর
সােথ েবশ পিরিচত।
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বতর্মােন আমােদর িনকেট কুরবানীর পশুেকই িবেশষভাে
‘কুরবান’ বলা হয়।
(তাফসীের আল-মানার, ৬/৩৪২) পিরেশেষ ঐ যেবহকৃত পশুেকই
‘কুরবান’ বলা হয়, যা েলােকরা আ�াহর ৈনকটয্ লােভর জনয্ েপ
কের থােক। (তাফসীের মাযহারী, ২/১৮৮)
ভারতীয় উপমাহােদশ তথা ভারত, পািক�ান ও বাংলােদেশ
কুরবানী বলেত েবাঝায় িযলহ� মােসর ১০ (দশ) েথেক ১২
(বােরা) বা ১৩ েতর) তািরখ আসর পযর� আ�াহর ৈনকটয্ লােভর
উে�েশয্ উ, গর, বকরী ও েভড়া �ভৃিতর মধয হেত েকােনা এক
পশুেক যেবহ করা
কুরবানীর �কারেভদ:
আর আ�াহর উে�েশয্ পশু যেবহ করা িতন �কার হেত পা:
১. হাদী ২. কুরবানী ৩. আ�ীকাহ
তাই ঈদু ল আযহার িদনগুেলােত িনিদর্� �কােরর গৃহপািলত প
আ�াহর ৈনকটয্ অজর্েনর জনয্ যেবহ করােক কুরবানী বলা হ
ইসলামী শরীয়েত এিট ইবাদত িহেসেব িস�, যা কুরআর, হাদীস
ও মুসিলম উ�াহর ঐকয্মত �ারা �মািনত। কুরআন মজীেদ
েযমন এেসেছ
ۡ َ
ّ َ
[٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ ف َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر
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‘েতামার �িতপালেকর উে�েশয্ সালাত দায় কর ও পশু
কুরবানী কর।’ [সূরা কাওসার (১০৮):২]।
َ َ َ َ
َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ َ َ ۡ ّ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر
َ � َي
��ك ُ� ۖۥ
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ � ١ �ب ٱل� ٰل ِم
ُ َو� َ� ٰل َِك أُم ِۡر
َ ت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٦٣ ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ
ِ
‘বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার
মরণ জগৎসমূ েহর �িতপালক আ�াহরই উে�েশয্। তার েকান
শিরক েনই এবং আিম এর জনয্ আিদ� হেয়িছ এবং আিমই
�থম মুসিলম।’ [সূ রা আন‘আম: ১৬২-১৬৩]।
আ�াহর রাসূ ল (সা.) েস আেদশ যথাযথভােব পালন কেরেছন।
সু তরাং িতিন (সা.) িছেলন অিধক সালাত �ােয়মকরী ও অিধক
কুরবানীদাতা।
হাদীেস এেসেছ » ﻣﻦ:ﺮﺒاء ﺑﻦ ﺎﻋزب رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻰﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
« �ذﺑﺢ ﺑﺪ الﺼﻼة ﻓﻘﺪ ﺗﻢ �ﺴﻜﻪ وأﺻﺎب ﺳﻨﺔ اﻤﻟﺴﻠﻤ
বারা ইবেন আিযব (রা.) েথেক বিণর্, রাসূলু�াহ (সা.) বেলেছন,
‘েয ঈেদর সালােতর পর কুরবানীর পশু যেবহ করল তার
কুরবানী পিরপূণর্ হেলা ও েস মুসিলমেদর আদশর্ সিঠকভাে
পালন করল।’ (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৪৫; সহীহ মুসিলম, হাদীস
নং ১৯৬১)।
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 » ا ﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
« � أمﻠﺤ� ذﺤﺑﻬﻤﺎ ﺑﻴﺪه وﺳ� و�ﺮﺒ ووﺿﻊ رﺟﻠﻪ ﻰﻠﻋ ﺻﻔﺎﺣﻬﻤﺎ
আনাস ইবেন মািলক (রা.) েথেক বিণর্, িতিন বেলন, ‘আ�াহর
রাসূ ল (সা.) িনজ হেত দু িট সাদা-কােলা বেণর্র দু�া কুরবানী
কেরেছন। িতিন িবসিম�াহ ও আ�াহু আকবর বেলেছন। িতিন পা
িদেয় দু েটা কাঁেধর পাশ েচেপ রােখন। (বুখারী-৫৫৬৫, সহীহ
মুসিলম-১৯৬৬) তেব বুখারীেত ‘সাদা-কােলা’ শে�র পূেবর্
‘িশংওয়ালা’ কথািট উে�খ আেছ।
রাসূ ল (সা.) েকােনা বছর কুরবানী তয্াগ করেতন না। (যাদু ল
মা‘আদ, ২/৩১৭) ইবনু উমর (রা.) বেলন , ‘নবী (সা.) দশ বছর
মদীনায় অব�ানকেল কুরবানী কেরেছন। (মুসনাদ আহমাদ,
িতরিমযী) েযমন িতিন তার কমর্ �ারা কুরবান করেত উ�তেক
অনু �াণীত কেরেছন, েতমিন িতিন তার বাক �ারাও উ�ু � ও
তাকীদ কেরেছন।
(গ) কুরবানীর উে�শয্:
পশু িনেবদন (বা যেবহ) করা হেব এক আ�াহর ইবাদেতর
উে�েশয্ যার েকান শিরক েন। আ�াহ রাববুল ‘আলামীন মানব
জািতেক সৃি� কেরেছন একমা� তাঁর ইবাদত করার জনয্। েযমন
িতিন বেলেছন20

ُ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ّ ۡ تٱ
ُ ﴿ َو َما َخلَ ۡق
[٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ ون
ِ �َ وٱ ِ��س ِ�َ ِ�َعبد
ِ
‘আিম িজন ও মানু ষেক এ জনয্ স ৃি� কেরিছ েয তারা শু ধু আমা
ইবাদত করেব’ [সূ রা আয-যািরয়াত (৫১):৫৬]।
অথর্াৎ আ�াহ ত‘আলা একমা� তাঁর ইবাদেতর জনয্ মানব
জািতেক সৃি� কেরেছন।
ইবাদত বলা হয়ﻆ ﺷﺎمﻞ لﻞﻜ ﻣﺎ �ﺒﻪ اﷲ و ﻳﺮﺿﺎه ﻣﻦ اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮة واﺒﻟﺎﻃﻨﺔ
-েয সকল কথা ও কাজ আ�াহ রাববুল ‘আলামীন ভােলাবােসন ও
পছ� কেরন; েহাক েস কাজ �কােশয্ বা েগাপেন। (ফতহুল
মিজদ: ১৭)।
আর এ ইবাদেতর ইকিট গর�পূণর্ িবষয় হেলা তার উে�েশয্ প
যেবহ করা। এ কাজিট িতিন শুধু তার উে�েশয্ করার জনয
িনেদর্শ িদেয়েছন। আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ‘য়ালা বেলনَ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
َ � َي
: ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ
[١٦٢
‘বল,আমার সালাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও আমার
মরণ জগৎসমূেহর �িতপালক আ�াহরই উে�েশয্। তার েকান
শিরক নাই এবং আিম এর জনয্ আিদ� হেয়িছ এবং আিমই �থম
মুসিলম।’ [সূ রা-আন‘আম (৬):১৬২-১৬৩]।
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ইবেন কাসীর (রহ:) বেলন, ‘এ আয়ােত আ�াহ রাববুল ‘আলামীন
িনেদর্শ িদেয়েছ, েয সকল মুশিরক আ�াহ ছাড়া অেনয্র নােম
পশু যেবহ ের তােদর েযন জািনেয় েদয়া হয় আমরা তােদর
িবেরাধী। সালাত, কুরবানী শুধু তার নােমই হেব যার েকান শিরক
নাই। এ কথাই আ�াহ তা‘আলা সূরা কাওসাের কেলেছনۡ َ
ّ َ
[٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ ف َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر
‘েতামার �িতপালেকর উে�েশয্ সালাত আদায় ক ও পশু
কুরবানী কর।’ [সূ রা কাওসার (১০৮):২]।
অথর্াৎ েতামার সালাত ও কুরবানী তারই জনয্ আদায় কর।
েকননা, মুশিরকরা �িতমার উে�েশয্ �াথর্না কের ও পশু যে
কের। আর সকল কােজ ইখলাস অবল�ন করেত হেব।
ইখলােসর আদেশর্ অিবচল থাকেত হেব।
েয আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা নােম পশু উৎসগর্ বা যেবহ 
তার বয্াপাের কেঠার শাির কথা হািদেস এেসেছআবু েতাফােয়ল েথেক বিণর্ত িতিন বেল, ‘আিম আলী ইবেন
আিব তােলেবর কােছ উপি�ত িছলাম। এক বয্ি� তার কােছ
এেস বলল, ‘নবী কারীম (সা:) েগাপেন আপনােক িক বেলিছেল
?’ বণর্নাকারী বেল, ‘আলী (রা.) এ কথা শুেন েরেগ েগেলন
এবং বলেলন; ‘নবী কারীম (সা.) মানু েষর কােছ েগাপন েরেখ
আমার কােছ একাে� িকছু বেলনিন। তেব িতিন আমােক চারিট
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কথা বেলেছন। বণর্নাকারী বেল, এরপর েলাকিট বলল, ‘েহ
আিমরল মু‘িমনীন! েস চারিট কথা িক? িতিন বলেলন,
 وﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ أوى- وﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ذﺑﺢ ﻟﻐ� اﷲ-» ﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ واﺪﻟﻳﻪ
(�ﺪﺛﺎ وﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ﻏ� ﻣﻨﺎر اﻷرض « )رواه مﺴﻠﻢ
‘১. েয বয্ি� তার িপতামাতােক অিভশাপ েদয় আ�াহ তােক
অিভশাপ েদন। ২. েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা নােম
যেবহ কের আ�াহ তার উপর লা‘নত কেরন। ৩. ঐ বয্ি�র উপর
আ�াহ লা‘নত কেরন েয বয্ি� েকান িদ‘আতীেক ��য় েদয়।
৪. েয বয্ি� জিমর সীমানা পিরবতর্ন কের আ�াহ তােক ‘নত
কেরন। (সহীহ মুসিলম, শরেহ নবভী)।
এ কাজগুেলা এম, েয বয্ি� তা করল েস ইসলােমর ি� েথেক
েবর হেয় কুফুিরর সীমানায় �েবশ করল।
এ হািদেসর বয্াখয্ায় ইমাম নবভ( রাহ.) বেলন, ‘আ�াহ বযতীত
অেনয্র নােম পশু যেবহ করার অথর্ , েযমন েকান বয্ি�
�িতমার নােম যেবহ করল অথবা েকান নবীর নােম যেবহ করল
বা কাবার নােম যেবহ করল। এ ধরেনর যত যেবহ সব নাজােয়য
ও তা খাওয়া হারাম। যেবহকারী মুসলীম েহাক বা অমুসিলম।
যা আ�াহ বয্তীত অেনয্র নােম যেবহ করা হয় তা রাম েঘাষনা
করা হেয়েছ,
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ۡ ُ َۡ َ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ ُ
ّ َۡ ّ ََٓ
� ٱَِ بِهِۦ
�
ِ �ر وما ُهِلَ ل ِغ
ِ َ ِ�﴿ ح ِرمت علي�م ٱلميتة وٱَم و�م ٱ
ِ
ّ
ّ
َ ٓ ََ ُ َ ّ َ َََُُّۡ َ َُ ُۡ َۡ َ ُ َ َ ُۡۡ َ
ّ � َل ٱ
سَ ُب ُع ِ�َ َما َكَ ۡي ُت ۡم َو َما
وٱلمنخن ِقة وٱلموقوذة وٱلم�دِية وٱَ ِطيحة وما أ
َۡ َ َ
ُ َ َ َۡ ْ
ۡ
ُ ّ ََ َ ُ
ٌ
ۡ
[٣ :س ُموا ب ِٱ� ۡز� ٰ ِ �م � ٰل ِ�م ف ِسق ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ب َوأن � ۡستق
ِ ذبِح � ٱُص
‘েতামােদর জনয্ হারাম করা হেয়েছ মৃত �র র�, শুকেরর
মাংস, আ�াহ বয্তীত অপেরর নােম যেবহকৃ পশ, আর �াস
েরােধ মৃত জ�, শৃ ংগাঘােত মৃত জ� এবং িহং� পশুেত খাওয়া
জ�ও; তেব যা েতামরা যেবহ করেত েপেরছ তা বয্তী, আর যা
মূিতর্ পূজার েবদীর উপর বিল েদয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর �ারা
ভাগয্ িনণর্য় ক, এ সব হেলা পাপ-কাযর্।[সূরা মািয়দাহ (৫):৩]।
ইবেন কাসীর (রাহ.) বেলেছন, যা িকছু আ�াহ ছাড়া অেনয্র নােম
যেবহ করা হয় তা েয হারাম এ বয্পাের মুসিলমেদর ঐকয্মত
�িতি�ত।
েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অেনয্র নােম পশু যেবহ কের
জাহা�ােম যােব। েযমন হািদেস এেসেছ- সালমান (রা.) েথেক
বিণর্ত িতিন বেল, এক বয্ি� জা�ােত �েবশ করেব একিট
মািছর কারেণ। এ কথা শুনার পর েলােকরা িজেজ্ঞস করল এ
কীভােব হেব? িতিন বলেলন, দু ‘বয্ি� এক স�দােয়র কাছ িদেয়
যাি�ল। েস স�দােয়র মেধয্ �চিলত িনয়ম িছ, েয বয্ি�
তােদর কাছ িদেয় যােব তােক তােদর �িতমার উে�েশয্ িকছু
উৎসগর্ করেত হেব। েস স�দােয়র েলােকরা এ দ‘জেনর
একজনেক বলল, আমােদর এ �িতমার জনয্ িকছু উৎসগর্ ক!
েলাকিট উ�র িদল- আমার কােছ েতা এমন িকছু েনই যা আিম
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এ �িতমার জনয্ উৎসগর্ করেত পাির। তারা বলল একিট মাি
হেলও উৎসগর্ কর। েস একিট মািছ উৎসগর্ করল। তারা তাে
েছেড় িদল। ফেল েস জাহা�ােম েগল। তারপর তারা ি�তীয়
বয্ি�েক অনুরূপ কথা বলল। েস উ�ের ব আিম আ�াহ ছাড়া
অনয্ কােরা জনয্ িকছু উৎস (িনেবদন) কির না। তারা তােক
হতয্া করল। ফেল েস জা�ােত �েবশ করল। ( আবু নঈম,
আহমদ)
(ঘ) কুরবানীর িবধান :
কুরবানী িবেধয় হওয়ার বয্াপাের সকল মুসিলম একমত। এ
বয্াপাের কােরা েকান ি�মত েনই। ( মুগনী, ১৩/৩৬০; ফতহুল
বারী, ১০/৩) তের, কুরবানীর হুকুম ি? ওয়িজব না সু �াত ? এ
িবষেয় ইমাম ও ফকীহেদর মােঝ দু ‘েটা মত রেয়েছ।
�থমত মত: কুরবানী ওয়ািজব। ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস,
ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) �মুেখর মত এটাই। আর ইমাম
মােলক ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) েথেক একিট মত বিণর্ত আেছ
েয তারাও ওয়ািজব বেলেছন।
ি�তীয় মত: কুরবানী সু �ােত মুয়া�াদাহ। এটা অিধকাংশ
উলামােদর মত। এবং ইমাম মােলক ও শােফয়ী (রাহ.) এর
�িস� মত। িক� এ মেতর �ব�ারা আবার বেলেছন, ‘সমথর্য
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থাকা অব�ায় কুরবানী পিরতয্াগ করা মাকরূহ। যিদ েকা
জনপেদর েলােকরা সমথর্য্ থাকা সও সি�িলতভেব কুরবানী
পিরতয্াগ কের তেব তােদর িবে� যু � করা হেব। েকননা,
কুরবানী হেলা ইসলােমর একিট িশয়ার বা মহান িনদশর্ন(মহা�দ
িবন উসাইমীন, আহকামুল উযিহয়য্া, পৃ. ২৬)
যারা কুরবানী ওয়ািজব বেলন তােদর দিলল:
1. আ�াহ তা‘আলা িনেদর্ িদেয়েছন-

ۡ َ
ّ َ
[٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ ف َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر

‘েতামার �িতপালেকর উে�েশয্ সালাত আদায় কর ও পশ
কুরবানী কর ।’ [সূরা কাওসার :২]
আর আ�াহ রাববুল ‘আলািমেনর িনেদর্শ পালন ওয়ািজব হেয়
থােক।
2. রাসূ েল কারীম (সা.) বেলেছন« »ﻣﻦ وﺟﺪ ﺳﻌﺔ ولﻢ ﻳﻀﺢ ﻓﻼ ﻳﻘﺮ�ﻦ مﺼﻼﻧﺎ
‘েয বয্ি� সামথর থাকা সে�ও কুরবানী কের না েস েযন
আমােদর ঈদগােহর ধাের না আেস।’ (মুসনাদ আহমাদ, ২/৩২১;
হােকম, ২/৩৮৯; ইবেন মাজাহ, হাদীস নং ৩১২৩; হািদসিট
হাসান)
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যারা কুরবানী পিরতয্াগ কের তােদর �িত এ হািদস একিট
সতকর্বাণী। তাই কুরবানী ওয়ািজব।
3. রাসূ েল কারীম (সা.) কেলেছন«« ﻞﻛ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻲﻓ ﻞﻛ ﺎﻋم أﺿﺤﻴﺔ: ﺎأﻳﻬﺎ اﻨﻟﺎس
‘েহ মানব সকল! �েতয্ক পিরবােরর দািয়� হেলা �িত বছর
কুরবানী েদয়া। (মুসনাদ আহমাদ, ইবেন মাজাহ, হাদীস নং
৩১২৫; হািদসিট হাসান)
যারা কুরবানী সু �াত বেলন তােদর দিলল:
১. রাসূলু�াহ (সা.) বেলেছন« إذا رأﻳﺘﻢ ﻫل ذي ﺣﺠﺔ وأرادا أﺣﺪ�ﻢ أن ﻳﻀﻲﺤ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮه
«وأﻇﻔﺎره
‘েতামােদর মােঝ েয কুরবানী করেত চায়,িযলহ� মােসর চাঁদ
েদখার পর েস েযন কুরবানী স�� করার আেগ তার েকান চুল
ও নাখ না কােট।’ (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৯৭৭)।
এ হািদেস রাসূল (সা.) এর ‘েয কুরবানী করেত চায়’ কথা �ারা
বুঝা যায় এটা ওয়ািজব নয়।
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২. রাসূ ল (সা.) তার উ�েতর মােঝ যারা কুরবানী কেরিন তােদর
পক েথেক কুরবানী কেরেছন। তার এ কাজ �ারা বুেঝ েনয়া যায়
েয, কুরবানী ওয়ািজব নয়।
শাইখ ইবেন উসাইমীন (রাহ.) উভয় পেকর দিলল-�মাণ উে�খ
করার পর বেলন, ‘এ সকল দিলল �মান পর�র িবেরাধী নয়;
বরং একটা অনয্টার স� ূরক’ তাছাড়া, দু ‘ মেতরই দলীল �ায়
সমানভােব বিল�। যােত েকান একটার �িত পকপািত� সহজ
নয়। এ কারেণ িকছু স�ারক ও িচ�ািবদ উলামা কুরবানী
ওয়ািজব হওয়ার পক সমথর্ন কেরন। তােদর মেধয্ শায়খু
ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়াহ অনয্তম। িক� অিধকাংশ সাহাব,
তােবঈন এবং ফকীহগেণর মেত কুরবানী সু �ােত মুআ�াদাহ
(তাকীদ�া� সু �াত)। অবশয্ মুসিলেমর জনয্ মধয্প হে�,
সামথর্য্ থাকেত কুরবানী তয্াগ না করাই উিচত। উিচত িনেজর
পিরবার-পিরজেনর তরফ েথেক কুরবানী করা। যােত আ�াহর
আেদশ পালেন এবং মহানবী (সা.)- এর অনু করেণ িবরাট
সওয়ােবর অিধকারী হেত পাের।
(ঙ) কুরবানীর ফযীলত:
(ক) কুরবানী দাতা নবী ই�াহীম (আ.) ও মুহা�দ (সা.)- এর
আদশর্ বাবায়ন কের থােকন।
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(খ) পশুর র� �বািহত করার মাধয্েম কুরবানী দাতা আ�া
রাববুল ‘আলািমেনর ৈনকটয্ অজন কেরন। েযমন আ�াহ তা‘আলা
বেলন :َ َ َ ُ
ُ �
َ ّ ﴿ لَن َ� َن َال ٱ
ّ ا� ٱ
ُ ُ وم َها َو َ� د َِما ٓ ُؤ َها َو َ� ٰ�ِن َ� َن
ُُ َ
ٰ َ ۡق َو
ى مِن� ۡ ۚم ك� ٰل ِك
ُ ٰ َ َ َ َٰ َ َ ّ ْ ُ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ
َ � ۡم َو� َ ّ� ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
: ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ �ِ
ِ ِ ۗ َخَرها ل�م ِ�ك ِ�وا ٱَ � ما هدٮ
[٣٧
‘আ�াহর িনকট েপৗছায় না উহার েগাশত এবং র�, বরং েপৗছায়
েতামােদর তা�ওয়া। এ ভােব িতিন এগুেলােক েতামােদর অধীন
কের িদেয়েছন যােত েতামরা আ�াহর ে��� েঘাষণা কর এজনয্
েয, িতিন েতামােদর পথ-�দশর্ন কেরেছ; সু তরাং আপিন
সু সংবাদ িদন সৎকমর্পরায়নেদরেক’ [সূ রা হ�:৩৭]।
(গ) পিরবার-পিরজন, আ�ীয়-�জন, পাড়া-�িতেবশী ও
অভাবীেদর আন� দান। আর এটা অনয্ এক ধরেনর আন� যা
কুরবাণীর েগাশেতর পিরমাণ টাকা যিদ আপিন তােদর সদকা
িদেতন তােত অিজর্ত হত না। কুরবানী না কের তার পিরমাণ
টাকা সদকা কের িদেল কুরবানী আদায় হেব না।
কুরবানীর ফজীলত স�েকর্ বিণত েকান হাদীসই িবশুভােব
�মািণত নয়; বরং এ স�েকর্ বিণর্ত সবগুেলা হাদীসই যঈফ
জাল। তারপরও কুরবানীর সময় িনকটবতর্ী হেল বয্াপক আকা
এ হাদীসগুেলার ছড়াছিড় েদখা যায়। ব�, েলখক, �ব�কার
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সমানভােব ঐ যঈফ ও জাল হাদীসগুেলা চচর্া কেরন। েক
েসগুিল জু‘আর খুৎবায় মধু র সু ের পাঠ কেরন, েকউ তা িনজ
�বে� পিরেবশন কের �বে�র েসৗ�যর্ বৃি� কেরন। আবার
েকউ ব�ৃতার মে� পাঠ কের ম� গরম কেরন। আর কুরবানীর
ঈেদর খুৎবার সময় েতা শতকরা ৯৫ ভাগ খ�ীবই ঐ
হাদীসগুেলােক খুৎবার মূল পুিজ িহেসেব �হণ কের থােকন। এর
একমা� কারণ হেলা চরম উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। ইমাম মুসিল
(রাহ.)- এর ভাষায়, ‘যারা যঈফ ও জাল হাদীস েজেন শুেন
(সতকর্ীকরণ ছাড়া) বেল েবড়ান তারা আেলম উপািধ পাবার
েচেয় জােহল উপািধ পাবার অিধক হ�দার এবং তারা সাধারণ
মুসিলম সমাজেক েধাঁকাদানকারী বেল গণয্ হের’ (সহীহ মুসিলম
শরীেফর ভূ িমকা �.)।
(চ) কুরবানী িবশু� হওয়ার শতর্াব:
কুরবানী করা আ�াহর এক ইবাদত। আর িকতাব ও সু �াহ �ারা
এ কথা �মািণত েয, েকান আমল েনক, সােলহ বা ভাল হয় না,
িকংবা গৃহীত ও ৈকটয্দানকারী হয় ন; যতকণ না তােত
�াথিমকভােব ( যা অ�েরর সােথ স�ৃ�) দু ‘িট শতর্ পরণ
হেয়েছ:
�থমত: ‘ইখলাস’, অথর্াৎ তা েযন খািট আ�াহরই উে�েশয্ হয়
তা না হেল তা আ�াহর িনকেট কবূল হেব না। েযমন কাবীেলর
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িনকট েথেক কুরবানী কবুল করা হয়িন এবং তার কারণ �রূপ
হাবীল বেলিছেলন,
ّ ۡ َ م َِن ٱل
َ ُتَق
ّ ﴿ ِّ�َ َما
ُ ّ َتَقَبَ ُل ٱ
[٢٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ �ِ
অথর্াৎ‘আ�াহ েতা মু�া�ী (পরেহযগার ও সংযমী)েদর কুরবানীই
কবূল কের থােকন। [ সূরা মািয়দা (৫):২৭]।
এ বয্াপাের মহান আ�াহ বেল,
َ َ َ ُ
ُ �
َ ّ ﴿ لَن َ� َن َال ٱ
ّ ا� ٱ
ُ ُ وم َها َو َ� د َِما ٓ ُؤ َها َو َ� ٰ�ِن َ� َن
ُُ َ
ٰ َ ۡق َو
ى مِن� ۡ ۚم ك� ٰل ِك
ُ ٰ َ َ َ َٰ َ َ ّ ْ ُ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ
َ � ۡم َو� َ ّ� ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
: ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ �ِ
ِ ِ ۗ َخَرها ل�م ِ�ك ِ�وا ٱَ � ما هدٮ
[٣٧
অথর্া, ‘আ�াহর কােছ ওগুেলার (কুরবানীর পশু) না েগাশত
েপৗেছ, আর না র� েপৗেছ বরং তার কােছ েপৗেছ েতামােদর
তাকওয়া। এভােব িতিন ওগুেলােক েতামােদর অধীন কের
িদেয়েছন যােত েতামরা আ�াহর ে��� েঘাষণা করেত পার
এজনয্ ে, িতিন েতামােদরেক সিঠক পথ েদিখেয়েছন, কােজই
সৎকমর্শীলেদরেক তুিম সুসংবাদ দাও।[সূরা হা� (২২):৩৭]
ি�তীয়ত : তা েযন আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল (সা.)-এর িনেদর্িশত
িবিধ-িবধান অনু যায়ী হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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অথর্া, ‘েয বয্ি তার �িতপালেকর সাক্ৎ কামনা কের, েস েযন
সৎকমর্ কের এবং তার �িতপালেকর ইবাদেত কাউেক শরীক না
কের। [সূরা কাহফ:১১০]।
সু তরাং যারা েকবল েবশী কের েগাশত খাওয়ার উে�েশয্ কুরবানী
েদয় অথবা েলাক সমােজ নাম কুড়াবার উে�েশয্ েমাট-তাজা
অিতির� মূেলয্র পশু �য় কেএবং তা �দশর্ন ও �চার কের
থােক তােদর কুরবানী েয ইবাদত নয়- তা বলাই বাহুলয
েগাশত খাওয়ার উে�শয্ থােক বেলই েলাে একই মূ েলয্রএকিট
পূণর্ পশু কুরবানী না কের একিট গ িদেয় থােক। ফেল, একিট
ছাগল িদেল দু ‘িদেনই েশষ হেয় যােব। েলােকরা েছেল-েমেয়রা
খােব, আর আমার েছেল-েমেয়রা তািকেয় ও েদখেব? উে�শয্
সু ��।
তেব, বািহয্কভােব কুরবানী শু� হওয়ার জনয্ িকছু শতর্ র:
(১) এমন পশু �ারা কুরবানী িদেত হেব যা শরীয়ত িনধর্ারণ কে
িদেয়েছ। অথর্াৎ কুরবানীর প েযন েসই ে�ণী বা বয়েসর হয় েয
ে�নী ও বয়স শরীয়ত িনধর্ািরত কেরেছ। েগুেলা হেলা উ, গর,
মিহষ, ছাগল, েভড়া, দু �া।এগুেলােক কুরআেনর ভাষায় বলা হয়
‘বাহীমাতুল আন‘আম।’ েযমন এরশাদ হেয়েছَ ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ َ َ َ َ َٰ َ ّ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ ّ ٗ َ َ َ ۡ َ َ ّ ّ ُ َ
َِِ� ُمَ ٖة جعلنا منس� ِ�ذكروا ٱسم ٱ
�� ما رز�هم ِم ۢن ب ِهيمةِ ٱ�ن� ٰ ِم
ِ ﴿ ول
[٣٤ :﴾ ]ﺤﻟﺞ
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‘আিম �েতযক স�দােযর জনয্ কুরবানীর িনয়ম কের িদেয়ি;
িতিন তােদরেক জীবেনাপকরণ �রূপ েয সকল চতু�দ �
িদেয়েছন, েসগুেলার উপর েযন তারা আ�াহর নাম উ�ারণ
কের।’ [সূ রা হ�(২২):৩৪]
হািদেস এেসেছ » ﺗﺬﺤﺑﻮا: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
« مﺴﻨﻪ إﻻ أن ﺗﻌﺮﺴ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻓﺘﺬﺤﺑﻮا ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ الﻀﺎن
‘েতামরা অবশয্ই িনিদর্� বয়েসর পশু কুরবানী করেব। তেব
েতামােদর জনয্ দু�র হেল ছয় মােসর েম-শাবক কুরবানী করেত
পার।’ [মুসিলম, হাদীস নং ১৯৬৩]।
আর আ�াহর রাসূ ল (সা.) উট, গর, মিহষ, ছাগল, েভড়া, দু �া
ছাড়া অনয্ েলাক জ� কুরবানী কেরনিন ও কুরবানী করেত
বেলনিন। তাই কুরবানী শুধু এগুেলা িদেয়ই করেত হেব। ইমা
মািলক (রহ.) এর মেত কুরবানীর জনয্ সেবর্া�ম জ� হেল
িশংওয়ালা সাদা-কােলা দু �া। কারণ রাসূেল কারীম (সা.) এ
ধরেনর দু �া কুরবানী কেরেছন বেল সহীহ বুখারী ও মুসিলেমর
হািদেস এেসেছ। অিধকাংশ উলামােদর মেত, সবেচেয় উৎকৃ�
কুরবানীর পশু হেলা উ, অতঃপর গর, তারপর েমষ (েভড়া),
তারপর ছাগল। আবার নর েমষ মাদী েমষ অেপক্ উ�ম।
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েযেহতু এ �সে� দলীল বিণরত হেয়েছ। (আযওয়াউল বায়ান,
৫/৬৩৪)।
একিট উট ও গর-মিহেষ সাত বয্ি� কুরবানীর নয্ শরীক হেত
পাের। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৩১৮) অনয্ এক বণর্নাম,
উট কুরবানীেতও দশ বয্ি� শরীক হেত পাের। ইমাম শাওকানী
বেলন, হে�র কুরবানীেত দশ এবং সাধারণ কুরবানীেত সাত
বয্ি� শরীক হওয়াটাই সিঠক।(নায়লু ল আও�ার, ৮/১২৬) েয়মন
হািদেস এেসেছ »ﺎ ﺑﺎﺤﻟﺪﻳبﻴﺔ ﻣﻊ اﻨﻟﻰﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ:ﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل
« .ﻠﻢ اﺒﻟﺪﻧﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ واﺒﻟﻘﺮة ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ
‘আমরা হুদািবয়ােত রাসূলু�াহ (সা.) এর সােথ িছলাম। তখন
আমরা উট ও গর �ারা সাত জেনর পক েথেক কুরবানী
িদেয়িছ।’ (ইবেন মাজা-৩১৩২, হািদসিট সহীহ)।
িক� েমষ বা ছাগেল ভাগাভািগ ৈবধ নয়। তেব সওয়ােব একািধক
বয্ি�েক শরীক করা যােব। সুতরাং একিট পিরবােরর তরফ
েথেক মা� একিট েমষ বা ছাগল যেথ� হেব। তােত েসই
পিরবােরর সদসয সংখয্া যতই েহাক না েকন। এ িবধানিট
সফেরর অবষ্থায় �েযাজয
গুণগত িদক িদেয় উ�ম হেলা কুরবানীর পশু হৃ�, অিধক
েগাশত স��, িনখুঁত, েদখেত সু �র হওয়া।
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(২) শরীয়েতর দৃি�েত কুরবানীর পশুর বয়েসর িদকটা েখয়াল
রাখা জরির। উট পাঁচ বছেরর হেত হেব। গর বা মিহষ
দু ‘বছেরর হেত হেব। ছাগল, েভড়া, দু �া হেত হেব এক বছর
বয়েসর। অবশয্ অসুিবধার েকে� ছয় মাস বয়সী েমষ কুরবানী
করা যায় । ি�য় নবী (সা.) বেলন, ‘দাতােলা ছাড়া যেবহ কেরা
না। তেব তা দু বর্ হেল ছয় মােসর েমষ যেবহ কর।’ (সহীহ
মুসিলম, হাদীস নং ১৯৬৩) িক� উলামাগণ এ িবষেয় একমত েয,
ছ‘মাস বয়সী েমেষর কুরবানী িস� হেব; তা ছাড়া অনয্ পশ
পাওয়া যাক অথবা না যাক। অিধকাংশ উলামাগণ ঐ হাদীেসর
আেদশেক ‘ইি�হবাব’ (উ�ম) বেল �হণ কেরেছন এবং বেলেছন
েয, ঐ হাদীেসর মমর্াথর্ এটা নয় , অনয্ কুরবানীর পশু পাওয়
েগেল তেবই ছ‘মাস বয়েসর েমশশাবেকর কুরবানী ৈবধ।েযেহতু
এমন অনয্ানয্ দলীলও রেয়েছ যার �ারা �মািণত হয় , ঐ
বয়সী েমেষরও কুরবানী ৈবধ; �কাশ থােক েয, যিদও
কুরবানীদাতা অনয্ দাতােলা পশু েপেয় থােক। েযমন রাসূ(সা.)
বেলন, ছ‘মাস বয়সী েমষশাবক উ�ম কুরবানী। (মুসনােদ
আহমাদ, ২/৪৪৫; িতরিমযী) উ�বা িবন আেমর (রা.) বেলন,
(একদা) নবী (সা.) কুরবানীর পশু িবতরণ করেলন। উ�বার
ভােগ পড়ল এক ছ‘মােসর েমষ। িতিন বলেলন, ‘েহ আ�াহর
রাসূল! আমার ভােগ ছ‘মােসর েমষ হেলা?’ �তুয্�ের িতিন
বলেলন, ‘এটা িদেয়ই তুিম কুরবানী কর।’ (সহীহ বুখারী , হাদীস
নং ২১৭৮; সহীহ মুসিলম, ১৯৬৫)।
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(৩) কুরবানীর পশু যাবতীয় েদা-�িট মু� হেত হেব। েযমন
হািদেস এেসেছ » ﻗﺎم ﻓﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ:اﻟﺮﺒاء ﺑﻦ ﺎﻋزب رﻰﺿ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
� ﺠﺗﻮز ﻲﻓ اﻷﺿﺎﻲﺣ اﻟ ﻌﻮراء اﺒﻟ� ﻋﻮرﻫﺎ واﻤﻟﺮ�ﻀﺔ اﺒﻟ:وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
« ﻬﺎ واﻟﻌﺮﺟﺎء اﺒﻟ� ﺿﻠﻌﻬﺎ والﻜﺴ�ة اﻟﻲﺘ ﻻ ﺗﻨﻰﻘ
সাহাবী বারা ইবেন আেযব (রা.) েথেক বিণর্ত িতিন বেল:
রাসূলু�াহ (সা.) আমােদর মােঝ দাঁড়ােলন তারপর বলেলন : চার
ধরেনর পশ, যা িদেয় কুরবানী জােয়য হেব না। অ�. যার অ��
��, েরাগা�া�; যার েরাগ ��, প�ু; যার প�ু� �� এবং
আহত; যার েকান অংগ েভংেগ েগেছ। নাসাঈ‘র বণর্নায়‘আহত’
শে�র �েল ‘পাগল’ উে�খ আেছ। (িতরিমিজ-১৫৪৬; নাসাঈ’৪৩৭১; আবূদাউদ; হািদসিট সহীহ)।
অতএব এ চােরর েকান এক �িটযু � পশু �ারা কুরবানী িস�
হয় না। ইবেন কুদামাহ বেলন, ‘এ িবষেয় েকান মতেভদ আেছ
িকনা তা আমরা জািন না।’ (মুগনী, ১৩/৩৬৯)
�িটগুেলার িব�িরত বয্াখয্া হে:
1.
�� কানা (এক চক্ অ�): েয পশুর একিট ক্ ন�
হেয় েগেছ অথবা েবিরেয় আেছ । দৃ ি�হীন হেল েতা অিধক �িট
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হেব। তেব েয পশুিটর ক্ সাদা হেয় েগেছ, িক� ন� হয়িন,
েসিটর কুরবানী িস� হেব। কারণ, তা �� কানা নয়।
2.
�� েরােগর েরাগা : েয পশুর ওপর েরােগর ি�
�কািশত। েযিট চরেত অথবা েখেত পাের না; যার দরন দু বর্লতা
ও মাংসিবকৃিত হেয় থােক। অনু রূপভাে, চমর্েরাগও একিট িট,
যার কারেণ চিবর্ ও মাংস খারাপ হেয় তােক। েতমিট ��কত
একিট �িট,যিদ তার ফেল পশুর ওপর েকান �ভাব পেড় থােক।
তেব, গভর্ধারণ েকান িট নয়। তেব গভর্পাত বা �সেবর
িটকটবতর্ী পশু এক�কার েরাস্তা এবং তা একিট �িট।
েযেহতু গাভীন পশুর েগাশত অেনেকর িনকট অিচকর, েসেহতু
েজেনশুেন তা �য় করা উিচত নয়। অবশয্ কুরবানীর জনয্ িনিদ
বা �য় করার পর গেভর্র কথা জানা েগেল তা কুরবানীরূে
যেথ� হেব। বা�া মৃত হেল যেবহ না কেরই খাওয়া যােব।
েকননা, মােয়র যেবহেত েসও হালাল হেয় যায়। (আহমাদ, আবু
দাউদ , িতিরমযী, ইবনু মাজাহ, ইবেন িহববান, হােকম, দাবা
কু�নী, �াবারীনী, সহীহুল জাে‘, হাদীস নং ৩৪৩১)।
3.

দু রােরাগয্ ভ�পদ।

4.
দু বর্লতা ও বাধর্েকয্র কারেণ যার চিবর্ ও ম�া ন� অ
শু� হেয় েগেছ।
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উপের উে�িখত হাদীেস েমাট চারিট �িটযু � পশুর কুরবানী িস�
নয় বেল বিণর্ত হেয়েছ এবং বাকী অনয্ানযিটর কথা বণর্না করা
হয়িন। িক� অিধকাংশ উলামাগেণর মেত, যিদ ঐ �িটসমূেহর
অনু রূপ বা তেতািধক ম� িট েকান পশুেত পাওয়া যায় তাহেল
তােতও কুরবানী িস� হেব না; েযমন- দু ই চক্ অ� বা পা কাটা
�ভৃিত। (শরহুন নবব, ১৩/২৮)
খা�াবী (রাহ.) বেলন, হাদীেস এ কথার দলীল রেয়েছ েয,
কুরবানীর পশুেত �� খ�’ অতএব ঐ �িটর সামানয্ অংশ
অ�� হেব এবং তা মাজর্নীয় ও অধতর্বয্ হে (মাআিলমুস
সু নান, ৪/১০৬)।
পক্ষের, এমন কতগুেলা �িট আে যা থাকেল কুরবানী আদায়
হয় িক� তা মাকরূহ বেল িবেবিচত হয়। তাই এ জাতীয় িট
েথেকও কুরবানীর পশুেক মু� করা উ�ম
েয �িটযু � পশুর কুরবানী মাকরূহ হেব তা হে:
•

কান কাটা বা িশং ভাংগা :

এ �িটযু � পশুর কুরবানী মাকরূহ। তেব আদায় হেয় যােব
কারণ, এেত মাংেসর েকান কিত বা কম হয় না এবং সাধারণত
এমন �িট পশুর মেধয্ েবশী পিিকত হেয় থােক। িক� েয
পশুর জ� েথেকই িশং বা কান েনই তার �ারা কুরবানী মাকরূ
নয়। েযেহতু ভা�া বা কাটােত পশুর র�া� ও ি�� হ; যা এক
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�কার েরােগর মেতা। িক� জ� েথেক না থাকাটা এ ধরেনর
েকান েরাগ নয়। অবশয্ পূণর্া� পশুই উ�
•

েলজ কাটা:

েয পশুর পূণর্ অথবা িকছু অংশ েলজ কাটা েগেছ তার কুরবান
মাকরূহ। েভড়ার পুে� মাংসি� কাটা থাকেল তার কুরবানী িস�
নয়। েযেহতু তা এক �� দাগ এবং সামানয্ অংশ। অবশয্ এম
জােতর েভড়া যার প�ােত মাংসিপ� হয় না তার �ারা কুরবানী
শু�।
•

কান িচরা, ৈদেঘর্য্ িচ, প�াৎ েথেক িচরা, স�ু খ েথেক
�ে� িচরা, কান ফাটা ইতািদ।

•

িল� কাটা। অবশয্ �েকাষ কাটা মাকরূহ নয়। েযেহতু
খাসীর েদহ হ�পু� ও মাংস উৎকৃ� হয়।

•

দাঁত ভা�া ও চামড়ার েকান অংশ অগভীর কাটা বা িচরা
ইতয্ািদ।

(৪) েয পশুিট কুরবানী কারা হেব তার উপর কুরবান দাতার পূণর্
মািলকানা স� থাকেত হেব। অথর্াৎ কুরবানীদাতা েযন ৈবধভােব
ঐ পশুর মািলক হয়। সুতরাং চুিরকৃ, আ�সাৎ কৃত, ব�কী পশ,
কজর্ করা পশু বা পেথ পাও, অৈবধ �য়-িব�েয় �ীত পশু
�ারা কুরবানী আদায় হেব না। একই ভােব অৈবধ মূলয্ েযমন
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সু দ, ঘুষ, �ব�না, েধাঁকা �ভৃিতর অথর) �ারা �ীত পশুর কুরবানী
জােয়য নয়। েযেহতু কুরবানী এক ইবাদত যার �ারা আ�াহর
ৈনকটয্ লাভ করা হয়। আর কুরবানীর পশুর মািলক হওয়ার
সকল প�িত হেলা পাপপূণর্। আর পাপ করার মধয্েম েকান
�কার ৈনকটয্ লাভ স�ব নয়। বরং তােত দূর� স ৃি� হয়। রাসূল
(সা.) বেলন, ‘আ�াহ পিব�, িতিন পিব� বয্তীত িকছু �হণ
কেরন না।’ (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১০১৫)।
কুরবানীর পশু িনধর্ারেণ মুসিলম সিবেশষ য�বান হওয়া উি,
যােত পশু সবর্গুেণ স�ূণর্ েযেহতু এটা আ�াহর িনদশর্ন ও
তা‘যীমেযাগয্ �ীিন �িতক সমূেহর অনয্তম যা আ�সংযম
তা�ওয়ার পিরচায়ক। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ ُۡ َ َۡ
َ ّ ّ َ ٰ ٓ �َ ﴿ َ� ٰل َِك َو َمن ُ� َع ّظ ِۡم
[٣٢ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ وب
ۖ
ِ َ�ِر ٱَِ َإِ�َها مِن �قوى ٱلقل
অথর্া, ‘এিটই আ�াহর িবধান এবং েকউ আ�াহর িনদশর্নাবলীর
স�ান করেল এেত তার হৃদেয়র তা�ওয় স�াত। [সূরা
হা�:৩২]।
এেতা সাধারণ �ীনী �তীকসমূেহর কথা। িনিদর্�ভােব কুরবানীর
পশু েয এক �ীনী �তীক এবং তার য� করা েয আ�াহর স�ান
ও তা‘যীম করার শামীল, েস কথা অনয্ এক আয়াত আমােদরেক
িনেদরশ কের। মহান আ�াহ বেলন, অথর্াৎ(কুরবানীর)
ُ َ ّ
ُ َ ََٰ ۡ َ َ َ ۡ ُۡ َ
ٰ ٓ �َ �م ّمِن
[٣٦ :َ� ِ ِر ٱَِ ل� ۡم ﴾ ]ﺤﻟﺞ
﴿ وٱ�دن جعل�ها ل
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উটেক েতামােদর জনয্ আ�াহর িনদশর্নাবলীর অনয্তম কেরি
[সূরা হা�:৩৬]
এখােন কুরবানী পশুর ত‘যীম হেব তা উ�ম িনবর্াচেনর মাধয্েম
ইবেন আববাস (রা.) �থম আয়ােতর বয্াখয্ায় বে, ‘কুরবানী
পশুর স�ান করার অথর্ হে, পু�, মাংস, সু �র ও বড় পশু
িনবর্াচন করা’ (তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩৬/২২৯)
রাসূ ল (সা.) এর যু েগ মুসিলমগণ দামী পশু কুরবানীর জনয্ �
করেতন, েমাটা-তাজা এবং উ�ম পশু বাছাই করেত; যার �ারা
আ�াহর িনদশর্নাবলীর ত‘যীম েঘাষণা করেতন। যা একমা�
তােদর তা�ওয়া, আ�াহর �িত ভীিত ও ভালবাসা েথেক উদগত
হেতা। (ফতহুল বার, ১০/০৯)
অবশয্ মুসিলমেক এ েকে� েখয়াল করা উিচত েয, েমাটা-তাজা
পশু কুরবানী করার উে�শয্ েকবল উ� ম মাংস খাওয়া এব
আেপােষ �িতেযািগতা করা না হয়। বরং উে�শয্ আ�াহর িনদশর্
ও ধমর্ীয় এক �তীেকর ত‘যীম এবং তার মাধয্েম আ�াহর
ৈনকটয্ লাভ হয়।
কােলা রঙ অেপক্ ধূসর রেঙর পশু কুরবানী উ�ম। মহানবী
(সা.) বেলন, ‘কােলা রেঙর দু ‘িট কুরবানী অেপক্ ধূ সর রেঙর
একিট কুরবানী আ�াহর িনকট অিধকতর পছ�নীয়।’ (আহমাদ,
হািকম, িসলিসলাহ সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৬১)
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সু তরাং কুরবানীর পশু �েয়র সময় িটমু� েদখা ও তার
বয়েসর �িত েখয়াল রাখা উিচত। েযেহতু পশু যত িনখুত হেব
তত আ�াহর িনকট ি�য় হেব, সওয়ােবও খুব বড় হেব এবং
কুরবানীদাতার আ�িরক তা�ওয়ার পিরচায়ক হেব।
কারণ আ�াহ বেলন:
َ َ َ ُ
ُ �
َ ّ ﴿ لَن َ� َن َال ٱ
ّ ا� ٱ
ُ ُ وم َها َو َ� د َِما ٓ ُؤ َها َو َ� ٰ�ِن َ� َن
ُُ َ
ٰ َ ۡق َو
ى مِن� ۡ ۚم ك� ٰل ِك
ُ ٰ َ َ َ َٰ َ َ ّ ْ ُ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ
َ � ۡم َو� َ ّ� ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
: ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ �ِ
ِ ِ ۗ َخَرها ل�م ِ�ك ِ�وا ٱَ � ما هدٮ
[٣٧
অথর্ৎ আ�াহর কােছ ওগুেলার (কুরবানীর পশু) না েগাশত
েপৗেছ, আর না র� েপৗেছ বরং তার কােছ েপৗেছ েতামােদর
তাকওয়া। এভােব িতিন ওগুেলােক েতামােদর অধীন কের
িদেয়েছন যােত েতামরা আ�াহর ে��� েঘাষণা করেত পার
এজনয্ ে, িতিন েতামােদর সিঠক পথ েদিখেয়েছন, কােজই
সৎকমর্শীলেদেক তুিম সু সংবাদ দাও। [সূরা হা�:৩৭]।
(ছ) কুরবানীর িনয়ামাবিল:
কুরবানীর পশু কুরবানীর জনয্ িনিদর্� 
কুরবানীর জনয্ পশু পূেবর্ই িনধর্ারণ করেত হেব। এর
িনে�া� দু ‘েটা প�িতর একিট েনয়া েযেত পাের।
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(ক) মুেখর উ�ারণ �ারা িনিদর্� করা েযেত পাের। এভেব বলা
যায় েয, এ পশুিট আমার কুরবানীর জনয্ িনিদর্� করা হে’ তেব
ভিবষয্ৎ বাচক শ� �ারা িিদ�র
র হেব না । েযমন বলা হেলা‘আিম এ পশুিট কুরবানীর জনয্ েরেখ েদ’
(খ) কােজর মাধয্েম িনিদর্� করা যায় েযমন কুরবানীর িনয়েত প
�য় করল অথবা কুরবানীর িনয়েত যেবহ করল। যখন পশু
কুরবানীর জনয্ িনিদর্�। করা হেলা তখন িনে�া� িবষয়াবল
কাযর্কর হেয় যােব।
�থমত: এ পশু কুরবানী ছাড়া অনয্ েকান কােজ বয্বহার ক
যােব না, দান করা যােব না, িবি� করা যােব না। েযেহতু যা
আ�াহর জনয্ িনিদ� হেয়েছ তার �য়-িব�য় ৈবধ নয়। তেব
কুরবানী ভালভােব আদায় করার জনয্ তার েচেয় উ�ম পশু �ার
পিরবতর্ন করা যােব।
ি�তীয়ত: যিদ পশুর মািলক ে�কাল কেরন তাহেল তার
ওয়ািরশেদর দািয়� হেলা এ কুরবানী বা�বায়ন করা। বরং তার
ওয়ািরশগণ তা যেবহ কের িনেজরা খােব, দান করেব ও
উপেঢৗকন িদেব।
তৃতীয়ত: এ পশুর েেক েকান ধরেনর উপকার েভাগ করা যােব
না। েযমন- দু ধ িবি� করেত পারেব না, কৃিষকােজ বয্বহার
করেত পারেব না, সওয়াির িহেসেব বয্বহার করা যােব ন, পশম
িবি� করা যােব না। যিদ পশম আলাদা কের তেব তা সদকা
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কের িদেত হেব, বা িনেজর েকান কােজ বয্বহার করেত পরেব,
িবি� কের নয়।
চতুথর্: কুরবানী দাতার অবেহলা বা অযে�র কারেণ যিদ পশুিট
েদাষযু � হেয় পেড় (এমন ধরেনর �িট যােত কুরবানী িস�
হয়না, েযমন- �� খ�তা ইতয্াি) বা চুির হেয় যায় অথবা
হািরেয় যায় তাহেল তার কতর্বয্ হেব অনুরূপ বা তার েচেয় ভ
একিট পশু �য় করা
আর যিদ অবেহলা বা অযে�র কারেণ েদাষযু � না হেয় অনয্
কারেণ হয়, তাহেল েদাষযু � পশু কুরবানীকরেল চলেব।
প�মত: যিদ পশুিট হািরেয় যায় অথবা চুির হেয় যায় আর
কুরবানী দাতার উপর পূবর্ েথেকই কুরবানী ওয়ািজব হেয় থােক
তাহেল েস কুরবানীর দািয়� েথেক অবয্াহিত লাভ করেব। আর
যিদ পূবর্েথেক ওয়ািজব িছল না িক� েস কুরবানীর িনয়েত পশু
িকেন েফেলেছ তাহেল চুির হেয় েগেল বা মের েগেল অথবা
হািরেয় েগেল তােক আবার পশু িকেন কুরবানী করেত হেব।
ষ�ত: কুরবনীর পশুর েকান অংশ (মাংস, চিবর, চামড়া, দিড়
ইতয্াি) িব�য় করা ৈবধ হেব না। কারণ, তা আ�াহর উে�েশয
িনেবিদত বস্, তাই েকান �কার পুনরায় তা িনেজর বয্বহাের
িফিরেয় আনা ৈবধ নয়। তদনু রূপ ঐ পশুর েকান অংশ �ার
কসাইেক পাির�িমক েদওয়া ৈবধ নয়। েযেহতু েসটাও এক
�কার িবিনময় যা �য়-িব�েয়র মেতা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং
১৬৩০; সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৩১৭)
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অবশয্ সাই গরীব হেল দান �রূপ অথবা গরীব না হেল হািদয়া
�রূপ তােক কুরবানীর েগাশত ইতয্ািদ েদওয়া দূষণীয় নয়
েযেহতু তখন তােক অনয্ হকদারেদর শািমল মেন করা হে: বরং
েসই অিধক হকদার হেব। কারণ েস ঐ কুরবানীেত কমর্েযােগ
শরীক হেয়েছ এবং তার মেন ওর �িত আশাি�ত হেয়েছ। তেব
উ�ম হে� তার মজুরী আেগ িমিটেয় েদেব এবং পের িকছু দান
বা হািদয়া েদেব, যােত েকান সে�হ ও েগালেযাগই অবিশ� না
থােক। (ফতহুল বারী, ৩/৫৫৬)।
স�মত: পশু �য় করার পর যিদ তার বা�া হ, তাহেল মােয়র
সােথ তােকও কুরবানী করেত হেব। (িতরিমযী, হাদীস নং
১৫০৩) এবং এর পূেবর ঐ পশুর দুধ খাওয়া যাে; তেব শতর্
হেলা, েযন ঐ বা�া কিত�� না হয় এবং তার �েয়াজেনর
অিতির� না হয়। (বাইহা�ী, ৯/২৮৮; আল-মুমেত, ৭/৫১০)।
কুরবানীর ওয়া� বা সময়
কুরবানী িনিদর্� সমেয়র সােথ স�িকর্ত একিট ইবাদত।
সমেয়র পূ েবর্ েযমন কুরবানী আদায় হেব নােতমিন পের করেলও
আদায় হেব না। অবশয্ কাজা িহেসেব আদায় করেল অনয্ কথা
যারা ঈেদর সালাত আদায় করেবন তােদর জনয্ কুরবানীর সময়
শু হেব ঈেদর সালাত আদায় করার পর েথেক। যিদ ঈেদর
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সালাত আদােয়র পূেবর্ কুরবানীর পশু যেবহ করা হয় তাহে
কুরবানী আদায় হেব না। েযমন হািদেস এেসেছﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ:اﻟﺮﺒاء ﺑﻦ ﺎﻋزب رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 » إن أول ﻣﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا أن ﻧﺼ� ﺛﻢ ﻧﺮﺟﻊ ﻓﻨﻨﺤﺮ:وﺳﻠﻢ �ﻄﺐ ﻓﻘﺎل
ﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ أﺻﺎب ﺳنﺘﻨﺎ وﻣﻨﻨﺤﺮ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺤﻟﻢ ﻗﺪﻣﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﻟيﺲ ﻣﻦ
«نﺴﻚ ﻲﻓ ﺷﻲﺌ
আল-বারা ইবেন আেযব (রা.) েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম
শুেনিছ রাসূলু�াহ(সা.) খুতবােত বেলেছন, ‘এ িদনিট আমরা শু
করব সালাত িদেয়। অত:পর সালাত েথেক িফের আমরা কুরবানী
করব। েয এমন আমল করেব েস আমােদর আদশর্ সিঠকভােব
অনু সরণ করল। আর েয এর পূেবর্ যেবহ করল েস তার
পিরবারবেগর্র জনয্ েগাশেতর বয্ব�া করল। কুরবর িকছু
আদায় হেলা না। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৬৫,৫২২৬)।
সালাত েশষ হওয়ার সােথ সােথ কুরবানীর পশু যেবহ না কের
সালােতর খুতবা দু ‘িট েশষ হওয়ার পর যেবহ করা ভাল। েকননা,
রাসূলু�াহ (সা.) এ রকম কেরেছন। হািদেস এেসেছ »  اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ل ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﺒﻟﺠ� رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
«ﺳﻠﻢ ﻳﻮم اﻨﻟﺤﺮﺛﻢ ﺧﻄﺐ ﺛﻢ ذﺑﺢ
সাহািব জুনদাব ইবেন সু িফয়ান আল-বাজালী (রা.) বেলেছন, নবী
কারীম (সা.) কুরবানীর িদন সালাত আদায় করেলন অত:পর
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খুতবা িদেলন তারপর পশু যেবহ করেলন।(সহীহ বুখারী, হাদীস
নং ৯৮৫)।
 »ﻣﻦ ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ أن:ت اﻨﻟﻲﺒ ﻳﻮم اﻨﻟﺤﺮ ﻗﺎل:ﻋﻦ ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﻗﺎل
« .ﺼ� ﻓﻠﻴﻌﺪ مﺎﻜﻧﻬﺎ أﺧﺮى وﻣﻦ لﻢ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻠﻴﺬﺑﺢ
জুনদাব ইবেন সু িফয়ান বেলন, আিম কুরবানীর িদন নবী কারীম
(সা.) এর সােথ িছলাম । িতিন বেলন, েয বয্ি� সালােতর পূেবর
যেবহ কেরেছ েস েযন আবার অনয্ �ােন যেবহ কের। আর েয
যেবহ কেরিন েস েযন যেবহ কের। (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬২)
আর কুরবনীর সময় েশষ হেব িযলহ� মােসর েতেরা তািরেখর
সূ যর্াের সােথ সােথ। অতএর কুরবানীর পশু যেবহ করার সময়
হেলা চার িদন। িযলহ� মােসর দশ, এগােরা, বােরা ও েতেরা
তািরেখ। এটাই উলামােয় েকরােমর িনকট সেবর্া�ম মত িহেসেব
�াধানয্ েপেয়েছ
কারণ,
�থমত: আ�াহ রাববুল ‘আলামীন বেলনَ
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ ّ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َُ َ َٰ َ ْ ُ َ ۡ َ ّ
َٰ َ ت
� َما َر َز� ُهم ّ ِم ۢن
ٍ ٰ �� َيَا ٖ� َعلو
ِ َِ﴿ ل ِيشه َدوا م�فِع لهم و�ذكروا ٱسم ٱ
َۡ ۡ َ َ
[٢٨ :يمةِ ٱ�ن� ٰ ِم� ﴾ ]ﺤﻟﺞ
ب ِه
‘যােত তারা তােদর কলয্াণময় �ানগুেলােত উপি�ত হেত পাে
এবং িতিন তােদর চতু�দ জ� হেত যা িরিজক িহেসেব দান

47

কােরেছন তার উপর িনিদর্� িদনগুেলােত আ�াহর নাম উ�ার
করেত পাের।’ [সূ রা হ�:২৮]
এ আয়ােতর বয্াখয্ায় ইমাম বুখার(রাহ.) বেলন, ইবেন আববাস
(রা.) বেলেছন: ‘এ আয়ােত িনিদর্� িদনগুেলা বলেত বুঝা
কুরবানীর িদন ও তার পরবতর্ী িতনিদন’ (ফাতহুল বার,
২/৫৬১)
অতএব এ িদনগুেলা আ�হ তা‘আলা কুরবানীর পশু যেবহ করার
জনয্ িনধর্ারণ কেরেছন
ি�তীয়ত: রাসূলু�াহ (সা.) বেলেছন««أﻳﺎم اﻟتﺮﺸ�ﻖ ذﺑﺢ
‘আইয়ােম তাশরীেকর �িতিদন যেবহ করা যায়।’ (আহমদ৪/৪২, হািদসিট সহীহ)।
আইয়ােম তাশরীক বলেত কুরবানীর পরবতর্ী িতন িদনেক বুঝায়।
তৃতীয়ত: কুরবানীর পরবতর্ী িতন িদেন সওম পালন জােয নয়।
এ �ারা বুেঝ েনয়া যায় েয এ িতন িদেন কুরবানী করা যােব।
চতুথর্: রাসূলু�াহ (সা.) বেলেছন, ‘আইয়ােম তাশরীক হেলা
খাওয়া, পান করা ও আ�াহর িযকর করার িদন।’
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এ �ারা বুেঝ িনেত পাির েয, েয িদনগুেলা আ�াহ খাওয়ার জনয
িনধর্ারণ কেরেছন েস িদনগুেলােত কুরবানীর পশু যেবহ ক
েযেত পাের।
প�মত: সাহাবােয় েকরােমর আমল �ারা �মািণত হয়, কুরবানীর
পরবতর্ী িতনিদন কুরবানীর পশু যেবহ করা যায়
ইবনু ল কািয়য্ম (রাহ.) বেলন, আলী ইবেন আিব তােলব (রা.)
বেলেছন, ‘কুরবানীর িদন হেলা ঈদু ল আযহার িদন ও তার
পরবতর্ী িতন িদন’ অিধকাংশ ইমাম ও আেলমেদর এটাই মত।
যারা বেলন, কুরবানীর িদন হেলা েমাট িতন িদন-িযলহ� মােসর
দশ, এগােরা ও বার তািরখ এবং বার তািরেখর পর যেবহ করেল
কুরবানী হেব না, তােদর কথার সমথর্েন েকান �মাণ েই ও
মুসিলমেদর ঐকয্মত (ইজমা) �িতি�ত হয়িন। (যাদু ল মা‘আদ,
২/৩১৯)
মৃত বয্ি�র েক কুরবানী
মূ লত কুরবানী যথাসমেয় জীিবত বয্ি�র তরফ েথেকই হওয়া
বা�নীয়। অবশয্ ই�া করেল তার সওয়েব জীিবত অথবা মৃত
আ�ীয়-�জনেকও শরীক করেত পাের। েযেহতু আমরা েদিখ
রাসূ লু�াহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ িনেজেদর এবং পিরবারপিরজনেদর তরফ েথেক কুরবানী করেতন।
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অেনেকর ধারণা কুরবানী শুধু মৃত বয্ি�েদর জনয্ বা তােদক
েথেক করা হেব। এ ধারণা েমােটই িঠক নয়। মৃত বয্ি�র তরফ
েথেক পৃথক কুরবানী করার েকান দলীল েনই। তেব মৃত
বয্ি�েদর জনয্ কুরনী করা জােয়য ও একিট সওয়ােবর কাজ।
কুরবানী একিট সাদকা। আর মৃত বয্ি�র নােম েযমন সদকা করা
যায় েতমিন তার নােম কুরবানীও েদয়া যায়। মৃতবয্ি� এর �ারা
উপকৃত হেব, ইনশাআ�াহ। উপর�, মৃতবয্ি� এ ধরেনর
পূণয্কেমর্র মুখাক্ও থােক। েযমন, মৃত বয্ির জনয্ সাকার
িবষেয় হাদীেস এেসেছ
ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن رﺟﻼ أﻰﺗ اﻟ� ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 » ن أ� اﻗﺘﺘﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ولﻢ ﺗﻮﻰﺻ وأﻇﻨﻬﺎ لﻮ ﺗ�ﻠﻤﺖ ﺗﺼﺪﻗﺖ: ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ
-«أﻓﻠﻬﺎ أﺟﺮ إن ﺗﺼﺪﻗﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ
আেয়শা (রা.) েথেক বিণর্, এক বয্ি� রাসূলু�াহ(রা.) এর কােছ
এেস িজেজ্ঞর ক, ‘েহ রাসূল! আমার মা হাঠাৎ ইেম�কাল
কেরেছন। েকান অিসয়ত কের েযেত পােরনিন। আমার মেন হয়
িতিন েকান কথা বলেত পারেল অিসয়ত কের েযেতন। আিম যিদ
এখন তার পক েথেক সদকা কির তােত িক তার সওয়াব হেব?
িতিন উ�র িদেলন, হয্াঁ।(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৩৮; সহীহ
মুসিলম, হাদীস নং ১০০৪)।
মৃত বয্ি�র জনয্ এ ধরেনর সদকা ও কলয্াণমূলক কােজর েয
যেথ� �েয়াজন ও েতমিন তার জনয্ উপকারী।
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যিদ েকান কারেণ মৃত বয্ি�র জনয্ কুরবানী ওয়ািজব হেয় থাে
তাহেল তার জনয্ পূণর্ একিট কুরবানী করেত হেব। অেনক সম
েদখা যায় বয্ি� িনেজেক বাদ িেয় মৃত বয্ি�র জনয্ মৃত বয্ি
পেক কুরবানী কেরন। এটা েমােটই িঠক নয়। ভাল কাজ
িনেজেক িদেয় শু করেত হয় তারপর অনয্ানয্ জীিবত ও মৃ
বয্ির পক েথেক করা েযেত পাের । েযমন হািদেস এেসেছআেয়শা (রা.) ও আবু হুরাইরা (রা.) েথেক বিণর্ত ে, রাসূলু�াহ
(সা.) যখন কুরবানী িদেত ই�া করেলন তখন দু ‘েটা দু �া �য়
করেলন। যা িছল বড়, হৃ�পু, িশংওয়ালা ,সাদা-কােলা বেণর্র
এবং খািস। একিট িতিন তার ঐ সকল উ�েতর জনয্ কুরবানী
করেলন; যারা আ�াহর এক�বাদ ও তার রাসূেলর িরসালােতর
সাক্ িদেয়েছ, অনয্িট তার িনেজর ও পিরবারবেগর্জনয্ কুরবানী
কেরেছন। (ইবেন মাজা, হািদসিট সহীহ)
মৃত বয্ি� যিদ তার এক তৃতীয়াংশ স�দ েথেক কাউেক কুরবানী
করার অিসয়ত কের যান, অথবা িকছু ওয়াকফ কের তার অিজর্ত
অথর্ েথেক কুরবানীর অিসয়ত কের যা, তেব তার অসীর জনয্
ঐ মৃেতর কুরবানী করা ওয়ািজব হেয় যােব। এেকে� কুরবানী না
কের ঐ অথর্ সাদকাহ খােত বয্য় করা ৈবধ নয়। ক, তা
সু �াহর পিরপ�ী এবং অিসয়েতর রূপ�র। অনয্থ, যিদ
কুরবানীর জনয্ অিসয়তকৃত অথর্ সংকুলা ন না , তাহেল দু ই
অথবা তেতািধক বছেরর অথর্ একি�ত কের কুরবানী িদেত হেব।
অবশয্ িনেজর তরফ েথেক বাকী অথর্ পূরণ কের  রবানী করেল
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তা সেবর্া�ম । েমাটকথ, অসীর উিচত, সূ � ভােব অসীয়ত
কাযর্কর করা এবং যােত মৃত অসীয়তকারীর উপকারও লাভ হয়
তারই যথাথর্ �য়াস কর। উল◌্েলখয্ ে, রাসূল (সা.) কতৃর্ক আলী
(রা.) েক কুরবানীর অিসয়ত করার হাদীসিট যঈফ। (যঈফ আবূ
দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈফ িতরিমজী, হাদীস নং ২৫৫; যঈফ
ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; িমশকাত, হাদীস নং ১৪৬২ এর
টীকা �.)।
একািধক মৃতবয্ি�েক একিট মা� কুরবানীর সওয়ােব শরীক
করাও ৈবধ; যিদ তােদর মেধয্ কােরা ওপর কুরবানী ওয়ািজব না
হেয় থােক তেব। রাসূল (সা.) িনেজর তরফ েথেক, পিরবারপিরজেনর তরফ েথেক এবং তার উ�েতর তরফ েথেক কুরবানী
কেরেছন; যারা আ�াহর জনয্ তাওহীেদর সক্ িদেয়েছ এবং তার
জনয্ িরসালাত বা �চােরর সক্ িদেয়েছ। (মুসনাদ আহমদ,
৬/৩৯১-৩৯২) এখােন উে�খয্ ে, ঐ সাক্ �দানকারী িকছু
উ�ত তার যু েগই মারা িগেয়িছল। অতএব একই কুরবানীেত
েকউ িনজ মৃত িপতা-মাতা ও দাদা-দাদীেকও সওয়ােব শািমল
করেত পােব।
তেব একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, একিট কুরবানীেক িনেজর
তরফ েথেক না িদেয় েকবলমা� মৃেতর জনয্ িনিদর্� করা িঠক ন
এবং এেত আ�াহ তা‘আলার সীমাহীন করণা েথেক বি�ত হওয়া
উিচত নয়। বরং উিচত হে�, িনেজর নােমর সােথ জীিবত-মৃত
অনয্ানয্ আ�-পিরজনেক কুরবানীর িনয়েত শািমল করা। েযমন52

আ�াহর নবী (সা.) কুরবানী যেবহ করার সময় বেলেছন, ‘েহ
আ�াহ! এ (কুরবানী) মুহা�ােদর তরফ েথেক এবং মুহা�ােদর
বংশধেরর তরফ েথেক।’ সু তরাং িতিন িনেজর নাম �থেম
িনেয়েছন এবং েসই সে� বংশধরেদরেকও তার সওয়ােব শরীক
কেরেছন।
রাসূ ল (সা.)-এর তরফ েথেক কুরবানী
িতরিমযী ও আবূ দাউেদ আলী (রা.) বিণর্ত একিট যঈফ হাদীেস
আেছ েয, িতিন রাসূল (সা.) এর পক েথেক কুরবানী করেতন।
তােক এর কারণ িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বেলন , তােক
রাসূ ল (সা.) ঐ কুরবানী েদওয়ার জনয্ অিয়ত কের েগেছন।
(যঈফ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈফ িতরিমজী, হাদীস নং
২৫৫; যঈফ ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; িমশকাত, হাদীস নং
১৪৬২ এর টীকা �.)
রাসূ ল (সা.)এর অিসয়ত সং�া� যঈফ হাদীসিট বয্তীত এ
পৃিথবীর আর েকান হাদীস িকংবা এক লােখরও েবশী সাহাবীর
জীবনী �ারা এটা জানা যায় না েয, েকান সাহাবী িকংবা তােবঈ‘
ও েকান মুসলীম মনীষী নবী (সা.) এর তরফ েথেক কুরবানী
িদেয়েছন। উপেরা� যঈফ হাদীেসর িভি�েত যিদ েকউ নবী (সা.)
এর তরফ েথেক কুরবানী িদেত চায় তেব েস িদেত পাের। িক�
রাসূল মুহা�াদ (সা.) তার উ�েতর পক েথেক ইসােল-সওয়ােবর
মুখােপক্ নন।
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অংশীদািরর িভি�েত কুরবানী করা
অংশীদািরর িভি�েত কুরবানী কারােক ‘ভােগ কুরবানী েদয়া’ বলা
হয়। েভড়া, দু �া, ছাগল �ারা এক পিরবােরর পক েথেক একটা
পশু কুরবানী করেত পারেবন। আর উ, গর, মিহষ �ারা সাত
জেনর নােম সাতিট কুরবানী করা যােব। তেব অংশীদাির িভি�েত
কুরবানী করার দু ‘িট প�িত হেত পাের১.সওয়ােবর েকে� অংশীদার হওয়া। েযমন-কেয়ক জন মুসিলম
িমেল একিট বকির �য় করল। অত:পর একজনেক ঐ বকিরর
মািলক বািনেয় িদল। বকিরর মািলক বকিরিট কুরবানী করল। েয
ক‘জন িমেল বকির খিরদ কেরিছল সকেল সওয়ােবর অংশীদার
হেলা।
২. মািলকানার অংশীদািরর িভি�েত কুরবানী। দু ‘জন বা
তেতািধক বয্ি� একিট বকির িকেন সকেলই মািলকানার
অংশীদার িহেসেব কুরবানী করল। এ অব�ায় কুরবানী শু� হেব
না। অবশয্ উ, গর ও মিহেষর েকে� এ প�িত জােয়য িক
নাজােয়য অথর্াৎ উট বা গর এক স�াংশ একিট পিরবােরর
তরফ েথেক যেথ� হেব িক? - েস বয্াপাের উলামােদর মেধয
মতিবেরাধ রেয়েছ। েকউ বেলন, যেথ� নয়। কারণ, তােত ৭
জেনর অিধক বয্ি�র শরীক হওয়া ৈবধ নয়। তা ছাড়া পিরবােরর
তরফ েথেক একিট পূণর্‘দম’ (জান) যেথ� হেব। আর ৭ ভােগর
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১ ভাগ পূণর্ ‘দম’ নয়। (ফাতাওয়া শায়খ মুহা�দ িবন ইবরাহীম,
৬/১৪৯)।
অেনেকর মেত একিট েমষ বা ছােগর মতই এক স�াংশ উট বা
গর যেথ� হেব। (শুমাইিমর, মাজািলসু আশির িযলহা�াহ, পৃ.
২৬; আল-মুমেত’ ইবেন উসাইমীন, ৭/৪৬২-৪৬৩)।
মূলত এ িবষয়িটেক েক� কের উলামাগণ দু ‘ভােগ িবভ� হেয়
পেড়েছন:
১ম পক: মুসািফর ও মু�ীম উভয় অব�ায় ১িট উট বা গর বা
মিহেষ ৭ জন বা ৭িট পিরবােরর পক েথেক কুরবানী করােক
যেথ� মেন কেরন।
২য় পক: মুসািফর অব�ায় উট বা গর বা মিহেষ ৭ জন বা
৭জেনর পক েথেক কুরবানী করােক যেথ� মেন কেরন। িক� এ
পক মু�ীম উভয় অব�ায় ১িট উট বা গর বা মিহেষ ৭িট
পিরবােরর পক েথেক কুরবানী করােক যেথ� মেন কেরন না।
এেদর মতানু যায়ী, মু�ীম অব�ায় একিট পিরবােরর পক েথেক
একিট পশুই কুরবানী করেত হেব।
কুরবানীেত অংশ�হণ ও সাত ভাগা �সংেগ �থম পেকর
�মাণািদ ও ব�বয্:
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অনয্ানয্ ইবাদেতর নয্ায় কুরবানীেকও হ িবিভ�ভােব আদায়
করার িবধান দান কেরেছন। ফেল আমরা উট, গর, ছাগল ,েভড়া,
দু �ার েযেকান একটা কুরবানী করেত পাির, আবার সবগুেলা
একসােথও করেত পাির। আবার এককভােব উট, গর, মিহষ
কুরবানী করেত না পারেলও সাত জন অংশ�হণ করেত পাির।
িক� একিট জ�েত সাত জেনর অংশ�হণেক েক� কের
নানািবধ িবতকর্ স ৃি� হেয়েছ। েযমন বল হেয় থােক, শুধু সফেরর
অব�ায় সাত জন অংশ�হণ করেত পারেব, তেব তােদর একই
পিরবােরর অ�ভূর্� হেত হে, িবিভ� পিরবােরর হেল নয়। এ
িবষয়িটেক িবে�ষণ করেল আমরা েদখেত পাইইবনু আববাস (রা.) হেত বিণর্, িতিন বেলন, ‘আমরা রাসূ ল
(সা.)-এর সােথ এক সফের িছলাম । এমতাব�ায় কুরবানীর ঈদ
উপি�ত হেলা। তখন আমরা সাতজেন একিট গর ও দশজেন
একিট উেট শরীক হলাম। (িতরিমযী নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)।
আলী (রা.) েথেক বিণর্, িতিন বেলন, ‘একিট গর সাতজেনর
পক কুরবানী করা যােব...। (িতরিমযী)
হাদীেস বিণর্ত ‘সাতজেন একিট গরেত শরীক হেয়িছলাম’ এ
সাতজন শে�র অথর্ বুঝেতই অেনেক ভূল কেরেছন এবং মেন
কেরেছন একিট পিরবােরর সদসয্ সংখয্া সােতর অিধক হেল েস
পিরবােরর জনয্ একিট গ বা উট যেথ� নয়; অথচ একিট গর
বা উট শুধু এক পিরবার ন, বরং সাতিট পিরবােরর জনয্ যেথ
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। আর েসই পিরবারগুেলার সদসয্ সংখয্া যতই েহাক না েক
কারণ হাদীেস সাতজন বলেত সাতজন কতর্া বি�েক বুঝােনা
হেয়েছ যােদর �েতয্েক এেককটা পিরবােরর মািলক। েযমআপিন এক পিরবােরর কতর্, সু তরাং আপনার উপরই কুরবানীর
িবধান বলবৎ হেব ।আপনার স�ান ও স্এীর উপর এ িবধান
বলবৎ হেব না। তেব হয্া তােদর কােরা নােম যিদ এ পিরমাণ
স�দ থােক েয, তারা কুরবানী েদয়ার সমথর্যরােখ। তেব কােরা
কােরা মেত তােদর উপর কুরবানীর িবধান বলবৎ হেয় যােব।
িতরিমযী শরীেফ িলিখত আবু আইয়ু ব হেত বিণর্ত সহীহ হাদীস
�ারা এ কথাই সু ��ভােব �তীয়মান হয়, যা িন�রূ:
আতা িবন ইয়াসার বেলন, আিম আবু আইয়ু ব (রা.) েক ��
করলাম েয, নবী (সা.) এর যু েগ কুরবানী িকভােব করা হেতা?
তখন িতিন বলেলন, এক বয্ি� তার ও তার পিরবােরর ক
েথেক একিট একিট ছাগল কুরবনী করত, েসখান েথেক তারা
েখত এবং অনয্েদর খাওয়া, আর মানু ষ এভােব আনি�ত হেতা
ও গবর্েবাধকরত। আর েস �থা বতর্মানকাল পয� চেল আসেছ।
ইমাম শাওকানী (রাহ.) নায়লু ল আওতার �ে� উে�খ কেরেছন
েয, সিঠক কথা হে� েয, একিট ছাগল একিট পিরবােরর েথেক
যেথ� হেব যিদও তারা ১০০ জেনর পিরবার অথবা ততিধক হয়।
নবী (সা.) এর সু �ােতর এটাই ফায়সালা। (তুহফাতুল আহওয়াযী,
৫/৯২)।
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ইবনু ল কাইিয়ম (রাহ.) বেলন, নবী (সা.) এর তরী�া হে� েয,
একিট ছাগল এক বয্ি� ও তার পিরবােরর সকল সদেসয্রক
েথেক যেথ� হেব যিদ তােদর সংখয্া অেনক হয়। ( তুহফাতুল
আহওয়াযী, ৫/৯১)।
নবী (সা.) এর যু েগ এক বয্ি� েযেহতু একিট ছাগেল
কুরবানীেত অংশ�হণ করত ও সাত বয্ি� একিট র িকংবা
উেট অংশ�হণ করত, সু তরাং সাধারণ ভােবই বুঝা যায় েয,
একিট ছাগল এক বয্ি� ও তার পিরবােরর জনয্ যখন যেথ
িছল, তখন সাত বয্ি� ও তােদর পিরবােরর ক েথেক একিট
গর েকন যেথ� হেব না।
ইবেন আববাস (রা.) এর হাদীেস বিণর্ত েয সম সাহাবােয়
েকরামগণ সাতজন কের একিট গরেত অংশ�হণ কেরিছেলন,
তারা �েতয্েক িভ� িভ� পিরবােরর েলাক িছেলন।
জািবর (রা.) হেত বিণর্, নবী করীম (সা.) বেলেছন, ‘গর সাত
জেনর পক হেত এবং উট সাত জেনর পক হেত কুরবানী করা
যােব।’ (মুসিলম, আবূ দাউদ)।
ভারতবেষর্র মুহাি�স আ�ামা আ�ুর রহমান মুবারকপুরী (রাহ.)
বেলন, ‘অবশয্ই উট এবং গর কুরবানীেত িবিভ� পিরবােরর
অংশ�হণ �মািণত েযমন ছাগেল একই পিরবােরর সদসয্েদর
অংশ�হণ �মািণত। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৯৩)।
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আ�ামা নবাব িসি�ক হাসান খান ভুপালী (রাহ.) বেলন, উট এবং
গরর কুরবানীেত সাত বয্ি�র অংশ�হণ সিঠক যিদও তার
িবিভ� পিরবােরর হেয় থােক। (আর-রওযাতুন নািদয়াহ, পৃ.
১২৮)।
আ�ামা ওবায়দু �াহ রহমানী মুবারকপুরী (রাহ.) বেলন, ‘আর
কুরবানী �সে� অিধকাংশ ইমামগেণর মত হে�, কুরবানীেতও
হাদী তথা হে�র পশু নয্ায় অংশ �হণ ৈবধ যিদও
অংশ�হণকারীগণ একই পিরবােরর সদসয্ হ, িকংবা িবিভ�
পিরবােরর হয় এবং তারা িনেজেদর মেধয্ আ�ীয় েহাক বা
অনা�ীয় েহাক। তের ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) শতর্ােরাপ
কেরেছন েয, একই পশুেত িবিভ� জেনর অংশ�হ তখনই ৈবধ
যখন তারা পর�েরর িনকটা�ীয় হেব। (িমর‘আতুল মাফাতীহ,
৫/১৭৭)।
ইমাম িতরিমযী (রাহ.) ম�বয্ কেরন ে, ১িট জ�েত সাতজেনর
অংশ�হেণর উপর িবজ্ঞ সাহাবা েকরােমর আমল �মািণত এব
পরবতর্ীেত ইমাম সুফইয়ান সাওর, ইবনু ল মুবারাক, শােফয়ী,
আহমাদ ও ইসহাক এর উপর আমল কেরেছন। (তুহফাতুল
আহওয়াযী, পৃ৮৮)।
তাছাড়া, একিট গর েয সাতিট ছাগেলর সমান তা নবী (সা.) এর
িনে�া� হাদীস �ারাও �মািণত:
ইবনু আববাস (রা.) হেত বিণর্, িতিন বেলন, এক বয্ি� নবী
(সা.) এর কােছ এেস বলল েয, আমার উপর একিট হে�র পশু
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কুরবানী করা ওয়ািজব হেয় আেছ িক� আিম তা �য় করেত
পারিছ না। তখন নবী (সা.) তােক িনেদর্শ �দান করেলন েযন েস
সাতিট ছগল �য় কের েসগুেলােক যেবহ কের।(আহমাদ, ইবনু
মাজাহ)।
ইমাম নববী (রাহ.) মুসিলম শরীেফর বয্াখয্ায় বে, একিট গর
সাতজেনর পক যেথ� হেব, আর �িতটা গর সাতিট ছাগেলর
�লািভিষ� হেব।
লক্ষয় েয, আ�ামা আ�ু র রহমান মুবারকপুরী (রাহ.),
ওবায়দু �াহ রহমানী মুবারকপুরী (রাহ.), নবাব িসি�ক হাসান খান
(রাহ.) �মুখ উলামােয় িকরাম েকউই কুরবানীর ভাগাভািগেত
অংশ�হেণর সােথ সফেরর েকান শেতর্র কথা উেখ কেরনিন।
েসৗিদ আরেবর ‘সেবর্া� ওেলা পিরষেদর �ায়ী কিমিট’ নামক
ফাতাওয়া েবাডর্ ফাতাওয়া �দান কেরেছ ে, ‘একিট পিরবােরর
েহাক িকংবা িবিভ� পিরবােরর েহাক এবং তারা আ�ীয়ই েহাক
িকংবা অনা�ীয় েহাক।’ (ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দােয়মাহ,
১১/৪০১)।
আ�ামা ইবনু উসাইমীন বেলন, ‘একিট ছাগল একজেনর পেক
যেথ� এবং উট এবং গরর সাত ভােগর এক ভাগ ঐ পিরমাণ
যেথ� েয পিরমােণর জনয্ একিট ছাগল যেথ�। (আহকামুল
উযিহয়য্াহ ওয়ায যাকা, পৃ. ৭)।
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ি�তীয় পেকর �মাণািদ ও ব�বয:
(ক) িনেজর ও িনজ পিরবােরর পক হেত একিট পশুই যেথ:
•

এ িবষেয় বিণর্ত হাদীে মা আিয়শা (রা.) বেলন,
রাসু লু�াহ (সা.) একিট িশংওয়ালা সু �র সাদা-কােলা দু �া
আনেত বলেলন, .. অত:পর এ দু ‘আ পড়েলন««�ﺴﻢ اﷲ ا� ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ �ﻤﺪ وأل �ﻤﺪ وﻣﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ

(‘আ�াহ নােম, েহ আ�াহ! আপিন মুহা�াদ ও তার পিরবারপিরজন এবং তার উ�েতর পক েথেক কবূল কের িনন।’ এরপর
উ� দু �া কুরবানী করেলন। (সহীহ মুসলীম, হাদীস নং ১৯৬৭)।
•

িবদায় হে� আরাফার িদেন সমেবত জনম�লীেক
উে�শয্ কের রাসূলু�াহ ( সা.) বেলন, ‘েহ জনগণ!
িন�য়ই �েতয্ক পিরবােরর উপের �িত বছর একিট
কের কুরবানী ও আতীরাহ।’ ইমাম আবু দাউদ বেলন,
‘আতীরাহ’ �দােনর হুকুম পের বিহত করা হয়।
[িতরিমযী, আবু দাউদ �ভৃিত, িমশকাত, হা/১৪৭৮; এ
হাদীসিটর সনদ ‘শি�শালী’ (ইবনু হাজার, ফতহুল বার,
১০/৬); সনদ হাসান, আলবানী, সহীহ নাসাঈ, হ/৩৯৪০;
সহীহ আবু দাউদ, হা/২৪২১; সহীহ িতরিমযী, হা/১২২৫;
সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩৩]।
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•

সাহাবােয় েকরােমর মেধয্ পিরবার িপছু একিট কের
বকরী কুরবানী করার েরওয়াজ িছল। েযমন- সাহাবী
আবু আইয়ু ব আনসারী (রা.) বেলন, ‘একজন েলাক
একিট বকরী �ারা িনেজর ও িনেজর পিরবােরর পক
হেত কুরবানী িদেতন। অত:পর তা েখেতন ও অনয্েক
খাওয়ােতন এবং এভােব েলােকরা বড়াই করত। এ
িনয়ম রাসূেলর যু গ হেত চেল আসেছ েযমন তুিম েদখছ।
(সহীহ িতরিমযী, হা/১২১৬; সহীহ ইবনু মাজাহ,
হা/২৫৪৬; িমর‘আত, ২/৩৬৭, ৫/১১৪) ।

•

একই মেমর্ ধনাঢয্ সাহাবী আবু সারীহ(রা.) হেত সহীহ
সনেদ বিণর্ত ইবনু মাজার একিট হাদীস উ�ৃত কের
ইমাম শাওকানী বেলন,‘সিঠক কথা হে�, একিট বকির
একিট পিরবােরর পক হেত যেথ�, যিদও েস পিরবােরর
সদসয্ সংখয্া শিধক হয় এবং এভােবই িনয়ম চেল
আসেছ। (সহীহ ইবনু মাজাহ, হ/২৫৪৭; নায়লু ল
আওতার, ৬/১৪৪)।

•

িমশকােতর ভাষয্কার ওবায়দু�াহ মুবারকপুরী (রাহ.)
বেলন, ‘যারা একিট ছাগল একজেনর জনয্ িনিদর্� বেল
এবং উ� হাদীসগুেলােক একক বয্ি�র কুরবানীে
পিরবােরর সওয়ােব অংশীদার হওয়ার ‘তাবীল’ কেরন বা
খাস হুকুম মেন কেরন িকংবা হাদীসগুেলাে ‘মানসূখ’
বলেত চান, তােদর এ সব দাবী �কাশয্ সহীহ হাদীেসর
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িবেরাধী এবং তা �তয্াখয্াত ও িনছক দাবী মা�
(িমর‘আত, ২/৩৫১, ৫/৭৬)।
•

রাসূ ল (সা.) মদীনায় মু�ীম অব�ায় িনজ পিরবার ও
উ�েতর পক হেত দু ‘িট কের খািস এবং হে�র সফের
িমনায় গর ও উট কুরবানী কেরেছন। (মু�াফা�ুন
আলাইহ, িমশকাত, হা/১৪৫৩; বুখারী, ১/২৩১; সহীহ
আবূ দাউদ, হা/১৫৩৯)।

(খ) কুরবানীেত শরীক হওয়া:
•

আ�ু �াহ ইবনু আববাস (রা.) বেলন, ‘আমরা রাসূল
(সা.)-এর সােথ এক সফের িছলাম। এমতাব�ায়
কুরবানীর ঈদ উপি�ত হেলা। তখন আমরা সাতজেন
একিট গর ও দশজেন একিট উেট শরীক হলাম।
(িতরিমযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, িমশকাত, হা/১৪৬৯;
সনদ সহীহ)।

•

জািবর (রা.) বেলন, ‘আমরা আ�াহর রাসূ ল (সা.) এর
সােথ হ� ও উমরার সফের সাথী িছলাম।..... তখন
আমরা একিট গর ও উেট সাতজন কের শরীক
হেয়িছলাম। (সহীহ মুসিলম, হা/১৩১৮) সফের সাত বা
দশজন িমেল একিট পিরবােরর নয্া, যােত গর ও
উেটর মেতা বড় পশু যেবহ ও কুটাবাছা এবং েগাশত
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ব�ন সহজ হয়। জমহুর িব�ানগেণর মেত হে�র হাদীর
নয্ায় কুরবানীেতও শরীক হওয়া চলেব। (মর‘আত,
২/৩৫৫, ৫/৮৪)।
•

আনাস (রা.) বেলন, রাসূলু�াহ (সা.) হে�র সফের
িমনায় িনজ হােত ৭িট উট (অনয্ বণর্নায় এরও অি)
দাড়ােনা অব�ায় ‘নহর’ কেরেছন এবং মদীনায় (মু�ীম
অব�ায়) দু ‘িট সু �র িশংওয়ালা খািস কুরবানী কেরেছন।
আেয়শা (রা.) বেলন, িবদায় হে�র সময় রাসূলু�াহ
(সা.) তার সফরস�ী �ী ও পিরবােরর পক হেত একিট
গর কুরবানী কেরন। (বুখারী, ১/২৩১; সহীহ আবু
দাউদ, হা/১৫৩৯) অবশয্ ম�ায় (িমনায়) নহরকৃত
উটগুেলা সাহাবীগেণর ক েথেকও হেত পাের।

আেলাচনা:
ইবনু আববাস (রা.) এর হাদীসিট নাসাঈ, িতরিমযী ও ইবনু
মাজাহেত, জািবর (রা.) বিণর্ত হাদীসিট সহীহ মুসিলম ও
আবুদাউেদ এবং আনাস (রা.) বিণর্ত হাদীসিট সহীহ বুখারীেত
সংকিলত হেয়েছ। সহীহ মুসিলম ও সহীহ বুখারীেত যথা�েম
‘হ�’ও ‘মানিসক’ অধয্ােয় এবং সুনােন ‘কুরবানী’ অধয্ােয়
হাদীসগুেলা এেসেছ। েযম-(১) িতরিমযী ‘কুরবানীেত শরীক
হওয়া’ অধয্ােয় ইবনু আববা, জািবর ও আলী (রা.) েথেক েমাট
িতনিট হাদী এেনেছন। (২) ইবনু মাজাহ উ� মেমর্র িশেরানােম
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ইবনু আববাস,জািবর, আবূ হুরায়রা ও আেয়শা (রা.) হেত েয
পাঁচিট হাদীস (৩১৩১-৩৪ নং) এেনেছন, তার সবগুেলাই সফের
কুরবানী সং�া�। (৩৬) নাসাঈ েকবলমা� ইবনু আববাস ও
জািবর (রা.) েথেক পূেবর্র দ‘িট হাদীস (২৩৯৭-৯৮ নং)
এেনেছন। (৪) আবু দাউদ শুধুমা� জািবর (রা.) এর পূ বর্বিণর্
সফের কুরবানীর হাদীসিট এেনেছন। িতনিট সহীহ সনেদ
(২৮০৭-৯ নং), যার মেধয্ ২৮০৮ নং হাদীরিটেত েকান বয্াখয্
েনই।
িব�ােটর কারণ:
িমশকাত শরীেফ ইবনু আববাস (রা.) এর সফেরর হাদীসিট
(১৪৬৯ নং) এবং জািবর (রা.) বিণর্ত বয্াখযনয্ হাদীসিট(১৪৫৮
নং ) সংকিলত হেয়েছ। স�বত জািবর (রা.) বিণর্ত‘মু�লা�’ বা
বয্াখয্াশুনয্ হাদীসিটেক িভি� কেরই মু�ীম অব�া বা মিহেষ
সাতভাগা কুরবানীর িনয়ম চালু হেয়েছ। অথচ, ভােগর িবষয়িট
সফেরর সে� স�ৃ�, যা ইবনু আববাস ও জািবর (রা.) বিণর্ত
িব�ািরত হাদীেস উে�িখত হেয়েছ। (িমশকাত, হা/১৪৬৯; মুসিলম
, হা/১৩১৮; বুখারী, ১/২৩১) আর একই রাবীর বিণর্ত সিক�
হাদীেসর �েল িব�ািরত ও বয্াখয্া স�িলত হাদীস দলীেলেকে�
�হণ করাই মুহাি�সগেণর সবর্বাদীস�ত রীিত।
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তাছাড়া, মু�ীম অব�ায় মদীনায় রাসূ ল (সা.) বা সাহাবােয় েকরাম
কখেনা ভােগ কুরবানী কেরেছন বেলও জানা যায় না। ইমাম
মািলক (রাহ.) কুরবানীেত শরীক হওয়ার িবষয়িটেক মাকরূহ মেন
করেতন। (মুওয়া�া মােলক, পৃ. ২৯৯)।
উভয় পেকর �দানকৃত দলীল সমূ েহর পযর্ােলাচন:
মু�ীম অব�ায় সাতিট পিরবােরর সকল সদেসয্র ক েথেত
সাতিট ভাগ িদেয় একিট উট বা গর বা মিহষ �য় কের কের
কুরবানী করার বয্াপাের উপের উেিখত উভয় পেকর উপ�ািপত
�মািণত �মাণািদেক িবে�ষণমূলক পযর্েলাচনা করেল েয িবষয়িট
আমােদর কােছ সু �� হয়, তা হে�, জািবর (রা.) বিণর্ত আবু
দাউদেদর বয্াখয্া শূন হাদীসিটর কারেণই মুসািফর ও মু�ীম
অব�ায় কুরবানীেত ভাগাভািগ িনেয় সংশেয়র সৃ ি� হেয়েছ।
�থমত: এ হাদীসিটেত েকবল বলা হে�, ‘গরেত সাতজন আর
উেট সাতজন’। এখােন সফর না মু�ীম তা বলা হয়িন। িক� এিট
েয সফেরর হাদীস তা জািবর (রা.) বিণর্ত অনয্ানয্ হাদীসগু
�ারা �মািণত। ি�তীয়ত: জািবর (রা.) বিণর্ত সফেরর হাদীসগুেল
ইমাম আবূ দাউদ েয অধয্ােয় বণর্না কেরেছন এ বয্াখয্াশ
হাদীসিটও েস অধয্ােয় বণর্না কেরেছ
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সেবর্াপি, উভয় পেকর মেতর �পেক উপ�ািপত দলীলািদ
পযর্ােলাচনা করেল আমােদর সামেন িতনিট িবষয় সু��ভােব
�তীয়মান হয়, তা হেল:
1. সফর ও মু�ীম অব�ায় একিট পিরবােরর পক েথেক একিট
পশু কুরবানী করার বয্াপাের উভয়কই একমত।
2. ভােগ কুরবানী জােয়য।
3. সফর ও মু�ীম অব�ায় সাত বয্ি�র ক েথেক ভােগ একিট
পশু কুরবানী করা যায়
একিট গু�পূণর্ িবষেয় িকছু কথা না বলেলই য়, তা হেলাহাদীেস বলা হেয়েছ, ‘‘সাতজেনর পক েথেক’ (মুসিলম, িমশকাত,
হা/১৪৫৮), িক� আমােদর সমােজ কুরবানী করা হে� সাত
পিরবােরর পক েথেক। বলা যায়, সফর অব�ােতও সাত
পিরবােরর পক েথেক অনু মিত েনই। আেরা �� হেলা, সাত
জেনর ে�ক্পট েকবল সফর অব�ায় সৃি� হয়। মু�ীম অব�ায়
কুরবানী পিরবােরর সােথ স�ৃ�, েযমন- রাসূ ল (সা.) করেতন।
মূ লত, এেকে� সফেরর হাদীসগুেলােক আম িহেসেব ধরা যাে�
না। কারণ, এ হাদীসগুেলা রাসূলু�াহ (সা.) ও তার সাহাবীগণ
(রা.) মু�ীম অব�ায় েয ভাগা কুরবানী করেতন, েস স�েকর্
িনিদর্� েকন হাদীস েনই। রাসূ ল (সা.) �িত বছর দু ‘িট কের খািস
কুরবানী করেতন। (মু�াফা� আলাইহ, িমশকাত, হা/১৪৫৩)
অথচ, দঃেখর িবষয় বতর্মােন েকবল সাত বয্ি�রক েথেক নয়;
বরং মু�ীম অব�ায় সাত পিরবােরর বতর্মােন েকবল সাত বয্ি�
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পক েথেক নয়; বরং মু�ীম অব�ায় সাত পিরবােরর ৭-এর
অিধক বয্ি�র ক েথেক একিট গর কুরবানী েদওয়া হে�।
আজকাল পিরবােরর পক েথেক একিট ছাগল কুরবানীর সােথ
একিট গরর ভাগা েনওয়া হে� মূলত েগাশত েবশী পাবার �ােথর।
‘িনয়ত’ যখন েগাশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উে�শয্ িকভােব
হািছল হেব? কুরবানী হেলা িপতা ইবরাহীেমর সু �াত, যা িতিন
পু� ইসমাঈেলর জীবেনর িবিনমেয় কেরিছেলন। আর তা িছল
আ�াহর পক হেত পাঠােনা একিট পশুর জীবন অথর্াৎ দু�া
অতএব ইবরাহীম ও মুহা�াদী সু �ােতর অনু সরেণ িনেজর ও িনজ
পিরবােরর পক হেত আ�াহর রােহ একিট জীবন তথা একিট
পূণর্া� পশু কুরনী েদওয়া উিচত, পশুর েদেহর েকান ি�ত
অংশ নয়।
পিরেশেষ, মেন রাখেত হেব কুরবানী হেলা একিট গু�পূণর্
ইবাদাত ও আ�াহ রাববুল ‘আলািমেনর ৈনকটয্ লােভর উপায়।
তাই তা আদায় করেত হেব সময়, সংখয্া ও প�িতগত িদক িদেয়
শরীয়ত অনু েমািদত িনয়মাবিল অনু সরণ বা শুধু সদকা (দান)
নয়।। কুরবানীর উে�শয্ শু ধু েগাশত খাওয়া , শুধু মানুেষর
উপকার করা নয় বা শুধু সদকা (দান) নয়। কুরবানীর উে�শয্
হেলা আ�াহ রাববুল ‘আলামীেনর একিট মহান িনদশর্ন তার
রাসূেলর িনেদর্িশত প�িতেত আদায় করা
(জ) কুরবানী দাতা েয সকল কাজ েথেক দূের থাকেবন
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সু �াহ �ারা এ কথা �মািণত েয, িযলহ� মােসর চাঁদ ওঠার পর
েথেক কুরবানীর পশু যেবহ না করা পয� কুরবানীদাতার শরীেরর
েকান েলাম বা চুল, নখ ও চমর্ািদ না কাটা ওয়ািজব। এ িবষেয়
হািদেস এেসেছ » إذا رأﻳﺘﻢ:أم ﺳﻠﻤﺔ رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻰﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
«ﻫﻼل ذى ﺣﺠﺔ وأرد أﺣﺪ�ﻢ أن ﻳﻀﻲﺤ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره
উ�ু সালামাহ (রা.) বিণর্, রাসূ লু�াহ (সা.) বেলেছন: েতামােদর
মােঝ েয কুরবানী করার ইে� কের েস েযন িযলহ� মােসর চাঁদ
েদখার পর েথেক চুল ও নখ কাটা েথেক িবরত থােক। ইমাম
মুসিলম হািদসিট বণর্না কেরেছন। তার অনয্ একিট বনায় আেছ‘েস েযন চুল ও চামড়া েথেক েকান িকছু �শর্ না কের। অনয
বণর্নায় আেছ‘কুরবানীর পশু যেবহ করার পূবর্ প� এ অব�ায়
থাকেব। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৯৭৭; নাসাঈ, িমশকাত,
হাদীস নং ১৪৫৯)
বিল� মতানু সাের এখােন এ িনেদর্শ ওয়ািজেবর অেথর্ এব
িনেষধ, হারােমর অেথর্ বয্বহার হেয়েছ। কা, তা বয্াপক আেদশ
এবং অিনিদর্� িনেষ, যার েকান �তয্াহারকারীও েনই।(তাফসীর
আযওয়াইল বায়ান, ৫/৬৪০; আল-মুমিত, ৭/৫২৯) তেব েকউ
যিদ েজেন-শুেন ইচছা কেরই চু-নখ কােট, তেব তার জনয্
জররী েয, েস েযন আ�াহর িনকট ইেস�গফার (কমা �াথর্ন)
কের। আর তার জনয্ েকান কাফফারা েনই। েস �াভািবকভােবই
কুরবানী করেব। আবার �েয়াজেন েযমন- নখ েফেট বা েভে�
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ঝুলেত থাকেল বা মাথায় জখেমর উপর চুল থাকেল এবং কিতর
আশ�া হেল) েকেট েফলেত েকান েদাষ েনই। কারণ, েস মুহিরম
েয হ� বা ওমরার জনয্ ইহরাম েবেধেছ তা) অেপক্ গু�পূণর্
নয়, যার জনয্ অসুিবধার েকে� মাথা মুি�ত করাও ৈবধ করা
হেয়েছ।
কুরবানীদাতা চুল ও নখ না কাটার িনেদর্েশ িক িহকমত রেয়েছ এ
িবষেয় উলামােয় েকরাম অেনক কথা বেলেছন। অেনেক বেলেছন,
কুরবানী দাতা হ� করার জনয্ যারা ইহরাম অব�ায় বেয়েছন
তােদর আমেল েযন শিরক হেত পােরন, তােদর সােথ একা�তা
রাখেত পােরন।
ইবনু ল কািয়য্ম (রাহ.) বেলেছন, ‘কুরবানী দাতা চুল ও নখ বড়
কের তা েযন পশু কুরবানী করার সােথ সােথ িনেজর িকছু অংশ
আ�াহ রাববুল ‘আলািমেনর স�ি� অজর্েনর জনয্ কুরবান(তয্া)
করায় অভয্ হেত পােরন এ জনয্ এ িনেদশ েদয়া
হেয়েছ।’(ইবেন উসাইমীন, আহকামুল উযিহয়য্া, পৃ.৭৭)।
এমন েকান বয্ি� যার চাঁদ েদখার পর কুরবানী করার ই�া িছল
না, েস চুল বা নখ েকেট থাকেল এবং তারপর কুরবানী করার
ইচছা হেল তারপর েথেকই আর তা কাটেব না।
কুরবানী করার জনয্ েকউ যিদ কাউেক ভার েদয় বা অসীয়ত
কের, তেব েসও নখ-চুল কাটেব না। অবশয্ ভার�� বয্ি� বা
অসী এ িনেষেধর শািমল হেব না। অথর্াৎ তােদর জনয্ -চুল
কাটা দূষণীয় নয়। অনু রূপভােব পিরবােরর অিবভাবক কুরবানী
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করেল এ িনেষধাজ্ঞা েকবল তারেক হেব; বাকী অনয্ানয্ পু� বা আ�ীয়েদরেক শািমল করেব না। তােদর জনয্ িনিদর্
কুরবানী না থাকেল তারা িনেজেদর চুল-নখ কাটেত পাের।
েযেহতু আ�াহর রাসূ ল (সা.) িনজ বংশধেরর তরফ েথেক
কুরবানী করেতন অথচ িতিন তােদরেক নখ-চুল কাটেত িনেষধ
কেরেছন বেল েকান বণর্না পাওয়া যায় না
(ঝ) কুরবানীর পশু যেবহ করার িনয়মাবি
কুরবানীদাতা িনেজর কুরবানীর পশু িনেজই যেবহ করেব, যিদ
িতিন ভােলাভােব যেবহ করেত পােরন। েকননা, রাসূলু�াহ (সা.)
িনেজ যেবহ কেরেছন। আর যেবহ করা আ�াহ তা‘আলার ৈনকটয্
অজর্েনর একিট মাধয্ম । তাই �েতয্েকর িনেজর কুরবানী িন
যেবহ করার েচ�া করা উিচত।
ইমাম বুখারী (রাহ.) বেলেছন,‘সাহািব আবু মুসা আশআরী (রা.)
িনেজর েমেয়েদর িনেদর্শ িদেয়েছন তারা েযন িনজ হােত
িনেজেদর কুরবানীর পশু যেবহ কেরন’ (ফাতহুল বার, ১০/১৯)
তার এ িনেদর্শ �ারা �মািণত হয় ে, েমেয়রা কুরবানীর পশু
যেবহ করেত পােরন। তেব কুরবানীর পশু যেবহ করার দািয়�
অনয্েক অপর্ণ ক জােয়য আেছ। েকননা, সহীহ মুসিলেমর
হািদেস এেসেছ রাসূলু�াহ (সা.) েতষি�িট কুরবানীর পশু িনজ
হােত যেবহ কের বািকগুেলা যেবহ করা দািয়� আলী (রা.) েক
অপর্ণ কেরেছন।(সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২১৮)।
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যেবহ করার সময় েয সকল িবষয় লকণীয়
১. পশুর �িত দয়া কর ও অনু �হ �দশর্ন করা। আর তা
িনমণরূেপ স�:
•

এমন বয্ব�া িনেয় যেবহ কর,যােত পশুর অিধক ক� না
হয় এবং সহেজই �াণ তয্াগ করেত পাের।

•

যেবহ েযন খুব তী� ধারােলা ছু ির �ারা করা হয় এবং
তা খুবই শী�তা ও শি�র সােথ যেবহ �েল (গলায়)
েপাঁচােনা হয়।

মূ লত; পশুর িবনা কে খুবই শী�তার সােথ তার �াণ বধ করাই
উে�শয নবী (সা:) হাদীেস এেসেছ » إن:ﺷﺪاد ﺑﻦ أوس رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻰﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻞ و�ذا ذﺤﺑﺘﻢ
«ﺣﺴﻨﻮا اﺬﻟﺑﺢ وﻴﻟﺤﺪ أﺣﺪ�ﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ ﻓﻠ�ح ذﺑﻴﺤﺘﻪ
সাহািব শা�াদ ইবেন আউস (রা.) েথেক বিণর্, নবী কারীম (সা.)
বেলেছন: আ�াহ রাববুল ‘আলামীন সকল িবষেয় সকেলর সােথ
সু �র ও কলয্াণকর আচরেণর িনেদর্শ িদেয়েছন। অত, েতামরা
যখন হতয্া করেব তখন সু�রভােব করেব আর যখন যেবহ
করেব তখনও তা সু �র ভােব করেব। েতামােদর একজন েযন
ছু ির ধারােলা কের েনয় এবং যা যেবহ করা হেব তােক েযন
�াশাি� েদয়। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৯৫৫)
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বধয্ পশুর স�ুেখই ছুির শান েদওয়া উিচত ন (মাকরূ)।
েযেহতু নবী (সা.) ছু ির শান িদেত এবং তা পশু েথেক েগাপন
করেত আেদশ কেরেছন এবং বলেছন.‘যখন েতামােদর েকউ
যেবহ করেব, তখন েস েযন তাড়াতািড় কের।’
(মুসনােদ আহমদ, ২/১০৮; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩১৭২;
সহীহ তারগীব, ১/৫২৯)।
আর েযেহতু পশুর েচােখর সামেনই ছির ধার েদওয়ায় তােক
চিকত করা হয়; যা বাি�ত অনু �হ ও দয়াশীলতার �িতকূল।
একইভােব, একিট পশুেক অনয্ একিট পশুর সামেন যেবহ ক
এবং েছচের যেবহ �ােন েটেন িনেয় যাওয়াও মাকরূহ।
২. কুরবানীর পশু যিদ উট হয় ( অথবা এমন েকান পশু হয়
যােক আয়� করা স�ব নয়) তাহেল তােক বাম পা বাধা অব�ায়
দাঁড় কিরেয় নহর করা হেব। েকননা আ�াহ রাববুল ‘আলামীন
বেলেছনْ ُ ۡ َ
َ
ّٓ
ّ
[٣٦ :‘ ﴿ فٱذك ُروا ٱ ۡس َم ٱَِ َعل ۡي َها َص َواَۖ ﴾ ]ﺤﻟﺞসু তরাং সািরব�ভােব
দ�ায়মান অব�ায় তােদর উপর েতামরা আ�াহর নাম উ�ারণ
কর।’ [সূ রা হ� (২২):৩৬]।
ইবেন আববাস (রা.) বেলন, ‘এর অথর্ হেলা িতন পােয় দািড়েয়
থাকেব আর সামেনর বাম পা বাঁধা থাকেব। (তাফসীর ইবেন
কািসর)।
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যিদ উট ছাড়া অনয্পশু হয় তাহেল তা বামকা শয়নাব�ায়
যেবহ করা হেব। েযেহতু তা সহজ এবং ডান কােত ছু ির িনেয়
বাম হাত �ারা মাথায় চাপ িদেয় ধরেত সু িবধা হেব। স�ব হেল
পশুেক ডানকােত শুইেয় যেবহ করার েচ�া করেত হেব। কা,
এ েকে� পশুেক আরাম েদওয়াই উে�েশয
পশুর গদর্ােনর এক ে� পা েরেখ যেবহ করা মু�াহাব। যােত
পশুেক অনায়ােস কাবু করা যায়। িক� গদর্ােনর িপছনিদেক প
মুচেড় ধরা ৈবধ নয়। কারণ, তােত পশু অিধক ক� পায়। েযমন
ইেতাপূেবর্ আনাস (রা.) বিণর্ত বুখারীর হািদেস আেলাচনা করা
হেয়েছ।
৩. যেবহকােল পশুেক িকবলামুখী কের শয়ন করােত হেব।(আবূ
দাউদ, ইবনু মাজাহ, ২/১০৪৩; তেব এ হাদীসিটর সনদ িনেয়
সমােলাচনা করা হেয়েছ।) অনয্মুেখ শুইেয়ও যেবহ করা িস
হেব। েযেহতু িববলামুখ কের শুইেয় যেবহ করা ওয়ািজব হওয়ার
েকান শু� �মাণ েনই।(আহকামুল উযিহয়য্া, পৃ. ৮৮,৯৫)।
৪. যেবহ করার সময় ‘িবসিম�াহ’ বলেত হেব। কারণ, এটা বলা
ওয়ািজব। কারণ আ�াহ রাববুল‘আলামীন বেলনَ ّ
ُ ّ ْ َُُ
[١١٨ :ِمَا ذك َِر ٱ ۡس ُم ٱَِ َعل ۡيهِ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
﴿ ف�وا
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‘যার উপর আ�াহর নাম (িবসিম�াহ) উ�ারণ করা হেয়েছ তা
েথেক েতামরা আহার কর।’ [সূ রা আন‘আম (৬):১১৮]।
َ ۡ َ ّ ْ ُ ُ َۡ ََ
َ ّ
َ ّ
[١٢١ :ق ۗ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎمٞ ِمَا ل ۡم يُذك ِر ٱ ۡس ُم ٱَِ َعل ۡيهِ نَ ُهۥ لف ِۡس
﴿ و� تأ�لوا
‘এবং যােত আ�াহর নাম েনওয়া হয়িন তা হেত েতামরা আহার
কােরা না, এটা অবশয্ই পাপ’ [সূ রা আন‘আম(৬): ১২১]।
আর নবী (সা.) বেলেছন, ‘যা খুন বহায় এবং যােত আ�াহর নাম
েনওয়া হয় তা ভকণ কেরা।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৫৬;
সহীহ মুসিলম , হাদীস নং ১৯৬৮)।
যেবহকালীন সমেয় ‘িবসিম�াহ‘র সােথ ‘আ�াহু আকবা’ যু �
করা মু�াহাব। অবশয্ এর সে� কবূল করার দ‘আ ছাড়া অনয্
িকছু অিতির� করা িবেধয় নয়। েযমন হািদেস এেসেছﻰﺗ ﺑ�بﺶ ذﺤﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ.» .. ﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
.ﻢ اﷲ و اﷲ أ�ﺮﺒا� ﻫﺬا ﻋ� وﻋﻤﻦ لﻢ ﻳﻀﺢ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ:وﺳﻠﻢ ﺑﻴﺪه وﻗﺎل
«
জািবর (রা.) েথেক বিণর্, ..... একিট দু �া আনা হেলা। রাসূলু�াহ
(সা.) িনজ হােত যেবহ করেলন এবং বলেলন,
.«ﻢ اﷲ و اﷲ أ�ﺮﺒا� ﻫﺬا ﻋ� وﻋﻤﻦ لﻢ ﻳﻀﺢ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ
‘িবসিম�াহ ওয়া আ�াহু আকব, েহ আ�াহ! এটা আমার পক
েথেক । এবং আমার উ�েতর মােঝ যারা কুরবানী করেত
পােরিন তােদর পক েথেক।’ (আবু দাউদ)
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অনয্ হািদেস এেসে« �ﻰﺤ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑ�بﺸ� أمﻠﺤ� أﻗﺮﻧ� و�ﺴ
« .��ﺮﺒ
রাসূলু�াহ (সা.) দু িট িশংওয়ালা েভড়া যেবহ করেলন, তখন
‘িবসিম�াহ’ ও আ�াহু আকবা’ বলেলন। (সু নােন দারামী, হাদীস
নং ১৯৮৮; হািদসিট সহীহ)।
যেবহ করার সময় িবসিম�াহ আ�াহু আকবর পােঠ পর –
««ا� ﻫﺬا ﻣﻨﻚ ولﻚ
‘েহ আ�াহ এটা েতামার তরফ েথেক েতামারই জনয’। বলা েযেত
পাের। যার পক েথেক কুরবানী করা হে� তার নাম উে�খ কের
দু ‘আ করা জােয়য আেছ। এ ভােব বলা ‘েহ আ�াহ তুিম অমুেকর
পক েথেক কবূল কের নাও।’ েযমন হািদেস এেসেছ আেয়শা
(রা.) েথেক বিণর্ত ে, রসূলু�াহ (সা.) কুরবানীর দু �া যেবহ
করার সময় বলেলন««�ﺴﻢ اﷲ ا� ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ �ﻤﺪ وآل �ﻤﺪ وﻣﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ
‘আ�াহ নােম, েহ আ�াহ! আপিন েমাহা�দ ও তার পিরবারপিরজন এবং তার উ�েতর পক েথেক কবূল কের িনন।’ (সহীহ
মুসিলম, হাদীস নং ১৯৬৭)।
মূ লত কুরবানী েকবল িনেজর তরফ েথেক হেল বলেব,
‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবা, আ�াহু�া ই�া হাযা িমনকা ওয়ালাক
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, আ�াহু�া তা�াববাল িম�ী’ িনেজর এবং পিরবােরর তরফ
েথেক হেল বলেব, ‘....তা�াবা�াহ িম�ী ওয়ািমন আহিল বাইিত।’
অপেরর নােম হেল বলেব, ‘...তা�াববাল িমন (এখােন যার তরফ
েথেক কুরবানী তার নাম েনেব। (আলবানী, মানািসকুল হা�,
পৃ.৩৬)।
এ সময় নবী (সা:) এর উপর দরূদ পাঠ করা িবেধয় ন, বরং
তা িবদ‘আত। (আল-মুমেত, ৭/৪৯২) েয ‘িবসিম�াহ’র সােথ
‘আর-রাহমািনর রাহীম’ েযাগ করাও সু �াত নয়। েযেহতু এ স�ে�
েকান দলীল েনই। েযমন যেবহ করার ল�া দু ‘আ ‘ই�ী
ওয়া�াহতু’ এর হাদীস যঈফ। (যঈফ আবূ দাইদ, হাদীস নং
৫৯৭)।
যেবেহর িঠক পূেবর্ ‘িবসিম�াহ’ পাঠ জররী। এর পর যিদ ল�া
বযবধান পেড় যায়, তাহেল পুনরায় তা িফিরেয় বলেত হেব। তেব
ছু ির ইতয্ািদ হােত িনেয় �স্�িত েনওয়ায় েযটুকু বয্বধান প
তােত ‘িবসিম�াহ’ পেড় অপর পশু যেবহ ৈবধ নয়। বরং অনয
পশুর জনয্ পুনরা ‘িবসিম�াহ’ পরা জররী। অবশয্ ‘িবসিম�াহ’
বলার পর অ� পিরবতর্ন করােত র পুনবায় পড়েত হয় না।
উে�খয্ ে, পশু যেবহর পর পঠনীয় েকান দ‘আ েনই।
৫. যেবহেত র� �বািহত হওয়া জররী। আর তা দু ই শাহরগ
(ক�রালীর দু ‘পােশ দু িট েমাটা আকােরর িশরা) কাটেল
অিধকরূেপ স�র হয়। ি�য় নবী(সা.) বেলন, ‘যা র� �বািহত
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কের, যােত আ�াহর নাম েনওয়া হয়, তা েতামরা খাও। তেব েযন
(যেবহ করার অ�) দাত বা নখ না হয়।’ (আহমাদ, বুখারী,
মুসিলম �ভৃিত, সহীহুল জােম’, হাদীস নং ৫৫৬৫) সু তরাং র�
�বািহত ও শু� যেবহ হওয়ার জনয্ চারিট অ� কাটা রী;
�াসনালী, খাদয্নালী এবং পা�র্� দু েমাটা িশরা।
৬. �াণ তয্গ করার পূেবর্ পশুর অনয্ েকান অ� েকেট
েদওয়া হারাম। েযমন- ঘাড় মটকােনা, পােয়র িশরা কাটা, চামড়া
ছাড়ােনা ইতয্ািদ কাজ জান যাওয়ার আেগ ৈবধ নয়। একইভাে,
েদহ আড়� হেয় এেল চামড়া ছাড়ােত শু করার পর যিদ পুনরায়
লািফেয় ওেঠ, তাহেল আেরা িকছু কণ �াণ তয্াগ করার কা
পযর� অেপক্ করেত হেব। েযেহতু পশুেক ক� েদয়া আেদৗ ৈবধ
নয়।
পশু পািলেয় যাওয়ার ভয় থাকেলও ঘাড় মটকােনা যােব না। বরং
তার বদেল িকছু কণ ধের রাখা অথবা (হাঁস-মুরগীেক ঝুিড় ইতয্ািদ
িদেয়) েচেপ রাখা যায়।
যেবহ করার সময় পশুর মাথা যােত িবি�� না হয় তার েখয়াল
করা উিচত। তা সে�ও যিদ েকেট িবি�� হেয়ই যায়, তাহেল তা
হালাল হওয়ার বয্াপােব েকান সে�হ েনই
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যবাই েছেড় েদওয়ার পর (অস�ূণর্ হওয়ার ফে) েকােনা পশু
উেঠ পািলেয় েগেল তােক ধের পুনরায় যবাই করা যায়। নইেল
িকছু পেরই েস এমিনেতই মৃতুয্র েকােল ঢেল পেড়। আর তা
হালাল।
�কাশ থােক েয, যেবহ করার জনয্ পিব�তা বা যেবহকারীেক
পুরষ হওয়া শতর্ নয়। েযম-মাথায় টুপী রাখা বা মাথা ঢাকাও
িবিধব� নয়। অবশয্ িব�াস ও ঈমােনর পিব�তা ররী। সু তরাং
কািফর, মুশিরক ও েবনামাযীর হােত যেবহ শু� নয়।
েযমন- যেবহ করার আেগ কুরবানীর পশুেক েগাসল েদওয়, তার
খুর ও িশেঙ েতল েদওয়া অথবা তার অনয্ েকান �কার েতায়ায
করা িবদ‘আত।
উে�খয, যেবহকৃত পশুর র� হারাম। অতএব তা েকান ফল
লােভর উে�শ পােয় মাখা, েদওয়ােল ছাপ েদওয়া বা তা িনেয়
ছু ড়াছু িড় কের েখলা করা ৈবধ নয়।
(ঞ) কুরবানীর েগাশত ব�ননীিত:
আ�াহ রাববুল ‘আলামীন বেলন-

َ ﴿ فَ ُ�ُوا ْ م ِۡن َها َوأَ ۡطع ُِموا ْ ٱ ۡ�َا ٓ� َس ٱ ۡل َفق
[٢٨ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ �ِ
ِ

‘অত:পর েতামরা তা হেত আহার কর এবং দু ঃ�, অভাব ��েক
আহার করাও।’ [সূ রা হ�,:২৮]।
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রাসূলু�াহ (সা.) কুরবানীর েগাশত স�েকর্ বেেছন««ﻛﻮا وأﻃﻌﻤﻮا وادﺧﺮوا
‘েতামরা িনেজরা খাও ও অনয্েক আহার করাও এবং সংকণ
কর।’ (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬৯; সহীহ মুসিলম, হাদীস নং
১৯৭১)।
‘আহার করাও’ বাকয্ �ারা অভাব��েক দান করা ও ধনীেদর
উপহার িহেসেব েদয়ােক বুঝায়। কতটুকু িনেজরা খােব, কতটুকু
দান করেব আর কতটুকু উপহার িহেসেব �দান করেব এব
পিরমাণ স�েকর্ কুরআেনর আয়াত ও হািদেস িকছ বলা হয়িন।
তাই উলামােয় েকরাম বেলেছ, ‘কুরবানীর েগাশত িতন ভাগ কের
একভাগ িনেজরা খাওয়া, এক ভাগ দির�েদর দান করা ও এক
ভাগ উপহার িহেসেব আ�ীয়-�জন, ব�ু-বা�ব ও �িতেবশীেদর
দান করা মু�াহাব (উ�ম)।
কুরবানীর েগাশত যতিদন ই�া ততিদন সংরকণ কের খাওয়া
যােব। ‘কুরবানীর েগাশত িতন িদেনর েবিশ সংরকণ করা যােব
না’-বেল েয হািদস বেয়েছ তার হুকুম রিহত হেয় েগেছ।
তেব ইমাম ইবেন তাইিময়া (রাহ.) এ িবষেয় একটা সু �র বয্াখয্
িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, ‘সংরকণ িনেষধ হওয়ার কারণ হেলা
দু িভরক। দু িভরেকর সময় িতন িদেনর েবিশ কুরবানীর েগাশত
সংরকণ জােয়য হেব না। তখন ‘সংরকণ িনেষধ’ স�িকর্ত
হািদস অনু যায়ী আমল করেত হেব। আর যিদ দু িভরক না থােক
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তেব যতিদন ই�া কুরবানী দাতা কুরবানীর েগাশত সংরকণ কের
েখেত পােরন। তখন ‘সংরকণ িনেষধ রিহত হওয়া’ স�িকর্ত
হািদস অনু যায়ী আমল করা হেব।’ (ফাতহুল বার, ১০/২৮;
ইনসাফ, ৪/১০৭)।
কুরবানীর মাংস যতিদন ই�া ততিদন সংরকণ কের রাখা যায়।
এমনিক ‘এক িযলহ� েথেক আেরক িযলহ� পযর্ম� সংকণ
কের রাখা যােব। ( আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৫৮; সনদ হাসান:
তাফসীের কুরতুবী, হাদীস নং ৪৪১৩)।
েকউ চাইেল েস তার কুরবানীর স�ূণর্ েগাশতেক িবতরণ কের
িদেত পােব। আর তা করেল উপেরা� আয়ােতর িবেরািধতা হেব
না। কারণ, ঐ আয়ােত খাওয়ার আেদশ হেলা মু�াহাব বা সু �াত।
েস যু েগর মুশিরকরা তােদর কুরবানীর েগাশত েখত না বেল
মহান আ�াহ উ� আেদশ িদেয় মুসিলমেদরেক তা খাবার
অনু মিত িদেয়েছন। অবশয্ েকউ েকউ খাওয়া ওয়ািজবও
বেলেছন। (তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩/২৯২, ৩০০; মুগনী,
১৩/৩৮০; মুমেত, ৫২৫) সু তরাং িকছু খাওয়া হেলা উ�ম।
কুরবানীর েগাশত হেত কােফরেক তার অভাব, আ�ীয়তা,
�িতেবশী অথবা তােক ইসলােমর �িত অনু রাগী করার জনয্
েদওয়া ৈবধ। আর তা ইসলােমর এক মহানু ভবতা। (মুগনী,
১৩/৩৮১; ফাতহুল বার, ১০/৪৪২)
আ�ু �াহ ইবনু আমর ইবনু ল ‘আস (রা.) তার ইহুদী �িতেবশীেক
িদেয় েগাশত ব�ন শু কেরিছেলন। (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ,
81

হাদীস নং ১২৮; সনদ সহীহ) ‘েতামরা মুসিলমেদর কুরবানী েথেক
মুশিরকেদর আহার কিরও না’- মেমর্ েয হাদীস এেসেছ েসটা
যঈফ। (বায়হাকী, শ‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ৯১১৩)।
কুরবানীর পশুর েগাশ, চামড়া, চিবর্ বা অনয্ েকান িকছু িবি
করা জােয়য নয়। কসাই বা অনয্ কাউেক পাির�িমক িেসেব
কুরবানীর েগাশত েদয়া জােয়য নয়। হািদেস এেসেছ»»وﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺟﺰارﺗﻬﺎ ﺷيﺌﺎ
‘তার ��ত করেণ তার েথেক িকছু েদয়া হেব না’ (বুখারী- ১৭১৬
সহীহ মুসিলম- ১৩১৭) তেব দান বা উপহার িহেসেব কসাইেক
িকছু িদেল তা নাজােয়য হেব না।
আ�াহ্ আমােদর সবাইেক ইখলােসর সােথ একমা� তাঁরই
স�ি�র লেক্ষয্ কুরবানী ও সকল ইবাদাত করার তাওফীক দ
করু— আমীন!
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