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কুরবানীর ইিতহাস, উে�শয ও কিতপয় িবধান 

মহান আ�াহ মানব জািতেক একমা� তাঁর ইবাদেতর জনয সসিি 
কেরেছন। তেব েসেকে� িতিন িকছু ইবাদত তরজ কেরেছন, 
আর িকছুেক ওয়ািজব সাবয্ কেরেছন। মুসিলমমেের উিিত 
একিন�ভােব একমা� তাঁর স�িির উে�েশয েসসেলা স�স 
করা। কুরবানী েস ধরেনর একিট ইবাদত যার িবধান আদম 
(আ.) এর যুম েথেকই িেল আসেছ। িক� এ সুরপ�েূ ইবাদেতর 
সিঠক ইিতহাস ও িবধানাবলী স�েকূ আমরা খুব কমই অবমত 
আিছ। আেলািয িনববিট এ িববেয় আমােদর অেনক সহায়ক হেব 
বেল আমােদর িব�াস। 

 

(ক) কুরবানীর ইিতহাস : 

পসিথবীর সবূ্ থম কুরবানী: 

কুরবানীর ইিতহাস খুবই ্ািীন। েসই আিদ িপতা আদম (আ.) 
এর যুম েথেকই কুরবানীর িবধান িেল আসেছ। আদম (আ.) এর 
দুই েছেল হাবীল ও কাবীেলর কুরবানী েপশ করার কথা আমরা 
মহা�� আল-কুরআন েথেক জানেত পাির। মহান আ�াহ 
সুবহানাহ তা‘আলা বেলন, 
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  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ۞ ﴿
َ
ِ  َءاَدمَ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�َبأ َ�ا إِذۡ  قِّ �َۡ ٱب َّ ََ  َۡ َحِدهَِما ِمنۡ  َ�ُتُقّبَِل  اَ�ا�ٗ َُ

َ
 َولَمۡ  أ

َتَقّبۡل  �ۡ  ََاَل  َخَِ �ٱ ِمنَ  ُُ
َ
ََّكۖ َ� َتَقّبُل  إِّ�َما ََاَل  ُتلَ ُ ٱ َُ ۡ ٱ ِمنَ  َّ  ﴾ ٢ ُمّتقِ�َ ل

  ]٢٧: دة اليئ[

অথূাা, আদেমর দুই পুে�র (হািবল ও কািবেলর) বস�া� তুিম 
তােদরেক যথাযথভােব শিনেয় দাও, যখন তারা উভেয় কুরবানী 
কেরিছল, তখন একজেনর কুরবানী কবুল হেলা এবং অনযজেনর 
কুরবানী কবুল হেলা না। তােদর একজন বলল, ‘আিম েতামােক 
অবশযই হতযা করব। অপরজন বলল, ‘আ�াহ েতা সংযমীেদর 
কুরবানীই কব�ল কের থােকন।[স�রা মািয়দা (৫):২৭]। 

ম�ল ঘটনা হেলা: 

যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পসিথবীেত আমমন কেরন এবং 
তােদর স�ান ্জনন ও বংশ িব্ার আর� হয়, তখন হাওয়া 
(আ.) এর ্িত মভূ েথেক েজাাা েজাাা (জময) অথূাা একসােথ 
একিট পু� ও একিট কনযা এএপ জময স�ান জ��হে করত। 
েকবল শীস (আ.) বযিতেরেক। কারে, িতিন একা ভ� িম� 
হেয়িছেলন। তখন ভাই-েবান ছাাা আদম (আ.) এর আর েকান 
স�ান িছল না। অথি ভাই-েবান পর�র িববাহ ববেন আব� 
হেত পাের না। তাই আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা উপি�ত 
্েয়াজেনর খািতের আদম (আ.) এর শরীয়েত িবেশবভােব এ 
িনেদূশ জাির কেরন েয, একই মভূ েথেক েয যমজ পু� ও কনযা 
জ��হে করেব, তারা পর�র সেহাদর ভাই-েবান িহেসেব মেয 
হেব। তােদর মেধয  ববািহক স�কূ হারাম। িক� পরবতূী মভূ 



 

5 
 

েথেক জ��হনকারী পুে�র জনয ্থম মভূ েথেক 
জ��হেকারীিন কনযা সেহাদরা েবান িহেসেব মেয হেব না। 
তােদর মেধয পর�র িববাহ ববেন আব� হওয়া  বধ। সুতরাং 
েস সময় আদম (আ.) একিট েজাাার েমেয়র সােথ অনয েজাাার 
ে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 ‘িনয়মানুযায়ী হাবীেলর 
সেহাদরা কু� েবান কাবীেলর ভােম পাল। তেল আদম (আ.) 
তাকালীন শরীয়েতর আইেনর পিরে্িক েত কাবীেলর আবদার 
্তযাখযান করেলন এবং তােক তার িনেদূশ মানেত বলেলন। 
িক� েস মানল না। এবার িতিন তােক বকাঝকা করেলন। তবুও 
েস ঐ বকাঝকায় কান িদল না। অবেশেব আদম (আ.) তার এ 
দু‘স্ান হাবীল ও কাবীেলর মতেভদ দ�র করার উে�েশয বলেলন, 
‘েতামরা উভেয় আ�াহর উে�েশয কুরবানী েপশ কর, যার 
কুরবানী মসহীত হেব, তার সােথই আকিলমার িবেয় েদয়া হেব।’ 
েস সময় কুরবানী মসহীত হওয়ার একিট সু�ি িনদশূন িছল েয, 
আকাশ েথেক একিট অি�িশখা এেস েস কুরবানীেক ভ�ীভ� ত 
কের েতলত। আর যার কুরবানী কব�ল হেতা না তারটা পো 
থকত। যােহাক, তােদর কুরবানীর প�িত স�েকূ যা জানা যায় 
তা হেলা- কাবীল িছল িাবী। তাই িতিন মেমর শীব েথেক ভাল 
ভাল মালসেলা েবর কের িনেয় বােজ মালসেলার একিট আিট 
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কুরবানীর জনয েপশ করল। আর হাবীল িছল পশপালনকারী। 
তাই েস তার জ�র মেধয েথেক সবেিেয় েসরা একিট দু�া 
কুরবানীর জনয েপশ করল। এরপর িনয়মানুযায়ী আকাশ েথেক 
অি�িশখা এেস হাবীেলর কুরবানীিট ভ�ীভুত কের িদল। [ততহল 
�াদীেরর বেনূায় পাওয়া যায় েয, হাবীেলর েপশকস ত দু�ািট 
জাসােত উিঠেয় েনয়া হয় এবং তা জাসােত িবিরে করেত থােক। 
অবেশেব ইসমাঈল যািবহ�াহ (আ.) েক ঐ দু�ািট পািঠেয় বাঁিিেয় 
েদয়া হয়।] আর কাবীেলর কুরবানী যথা�ােনই পো থাকল। 
অথূাা হাবীেলরিট মসহীত হেলা আর কাবীেলরিট হেলা না। িক� 
কাবীল এ আসমানী িস�া� েমেন িনেত পারল না। এ 
অকস তকাযূতায় কাবীেলর দুঃখ ও েকাভ আেরা েবো েমল। েস 
আ�সংবরে করেত পারল না এবং ্কােশয তার ভাইেক বলল, 
‘আিম অবশযই েতামােক হতযা করব। হািবল তখন ে�ােধর 
জবােব ে�াধ ্দশূন না কের একিট মািজূত ও নীিতমত বাকয 
উ�ারে করল, এেত কাবীেলর ্িত তার সহানুভ� িত ও শেভভা 
তুেট উেঠিছল। হাবীল বেলিছল, ‘ িতিন মু�া�ীর কমূই �হে 
কেরন। সুতরাং তুিম তা�ওয়ার কমূই �হে কেরা। তুিম তা�ওয়া 
অবল�ন করেল েতামার কুরবানীও মসহীত হেতা। তুিম তা 
কেরািন, তাই েতামার কুরবানী ্তযাখযাত হেয়েছ। এেত আমার 
েদাব েকাথায়?.....তবুও এক পযূােয় কাবীল হাবীল েক হতযা কের 
েতলল। (তাতসীর ইবনু কাসীর, দুরের মনস�র, ততহল বায়ান, 
৩/৪৫ ও ততহল �াদীর, ২/২৮-২৯) 
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কুরআেন বিেূত হাবীল ও কাবীল কতস ূক স�ািদত কুরবানীর এ 
ঘটনা েথেকই ম�লত কুরবানীর ইিতহােসর েমাাাপ�ন হেয়েছ। এ 
ঘটনায় আমরা েদখেত েপলাম েয, কুরবানী দাতা ‘হাবীল’, িযিন 
মেনর ঐকাি�ক আ�হ সহকাের আ�াহর  নকটয ও স�িি লােভর 
জেনয একিট সু�র দু�া কুরবানী িহেসেব েপশ কেরন। তেল তার 
কুরবানী কব�ল হয়। পকা�ের কাবীল, েস অমেনােযামী অব�ায় 
িকছু খাদযশসয কুরবানী িহেসেব েপশ কের। তেল তার কুরবানী 
কব�ল হয়িন। সুতরাং ্মািেত হেলা কুরবানী মেনর ঐকাি�ক 
আ�হ ছাাা কব�ল হয় না। তারপর েথেক িবমত সকল উ�েতর 
উপের এটা জাির িছল। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ّمةٖ  َولُِ�ِّ  ﴿
ُ
َذۡ  َمنَسٗ�  ََاَجَعلۡ  أ ِ�ّ ْ وا َُ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُك َّ  ٰ  ٱ بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

َ
 ِم� َ�ٰ نۡ ۡ�

 ٰ سۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ فَإَِ�
َ
ْۗ أ ِ  لُِموا ۡ ٱ َو�َّ�ِ   ]٣٤: الج[ ﴾ ٣ بِتِ�َ ُمخۡ ل

অথূাা ্েতযক উ�েতর জনয আিম কুরবানীর িবধান েরেখিছলাম, 
যােত তারা উ� পশ যেবহ করার সময় আ�াহর নাম  রে কের 
এ জনয েয, িতিন িতু�দ জ� েথেক তােদর জনয িরিযক িনধূারে 
কেরেছন। [স�রা হা� (২২):৩৪]।  

এ আয়ােতর বযাখযায় আ�ামা নাসাতী ও যামাখশারী বেলন, 
‘আদম (আ.) েথেক মুহা�াদ (সা.) পযূ� ্েতযক জািতেক আ�াহ 
তা‘আলা তার  নকটয লােভর জনয কুরবানীর িবধান িদেয়েছন। 
(তাতসীের নাসাতী ৩/৭৯; কাশশাত, ২/৩৩)। 
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আদম (আ.) এর যুেম তারই পু� কাবীল ও হাবীেলর কুরবানীর 
পর েথেক ইবরাহীম (আ.) পযূ� কুরবানী িলেত থােক। 
্কস তপেক কুরবানীর ইিতহার ততটা ্ািীন যতটা ্ািীন �ীন-
ধমূ অথবা মানবজািতর ইিতহার। মানবজািতর জনয আ�াহর পক 
েথেক যত শরীয়ত নািযল হেয়েছ, ্েতযক শরীয়েতর মেধয 
কুরবানী করার িবধান জাির িছল। ্েতযক উ�েতর ইবাদেতর এ 
িছল একটা অপিরহাযূ অংশ। তেব ঐসব কুরবানীর েকান বেূনা 
েকান �ে� পাওয়া যায় না। ম�লত েসসব কুরবানীর িনয়ম-কানুন 
আমােদরেক জানােনা হয়িন। 

 

 

বতমূান কুরবানীর ইিতহাস : 

পিবএ কুরআেন এেসেছ- 

ٰ ٱ ِمنَ  ِ�  َهۡب  َرّبِ  ﴿ َّ  َمَعهُ  بَلَغَ  افَلَمّ  ١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  هُ َ�ٰ فَََّ�ۡ  ١ لِِح�َ ل
ٓ  ُبَ�ّ َ�ٰ  ََاَل  لّسۡ�َ ٱ َرىٰ  إِّ�ِ

َ
ۡ ٱ ِ�  أ ََامِ ل ٓ  َم ِ�ّ

َ
ذۡ  �

َ
َۡ ٱفَ  َ�َُك أ ىٰۚ  َماَذا نُظ ََ ٰ  ََاَل  تَ بَتِ ََ

َ
� 

ۖ تُؤۡ  َما َعۡل �ۡ ٱ َُ ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َم ُ ٱ ءَ َشا ٰ ٱ ِمنَ  َّ َّ ٓ  ١ ِ�ِ�نَ ل سۡ  فَلَّما
َ
 ۥَوتَّلهُ  لََماأ

ن هُ َ�ٰ َديۡ َوَ�ٰ  ١ َجبِ�ِ لِلۡ 
َ
ٰ  أ ّدَۡ  ََدۡ  ١ هِيمُ َ�ٰ إِبۡ ََ َّءۡ ٱ َت ََ ٓۚ ل  زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنّا يَا

ۡ ٱ ٰ ۡ�َ ٱ لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنّ  ١ ِسنِ�َ ُمحۡ ل ََ ْ ۡ ٱ ُؤا �ۡ  ١ َعِظي�ٖ  ٍح بِِذبۡ  هُ َ�ٰ َوفََديۡ  ١ ُمبِ�ُ ل ََ  ََاَوتَ
ٰ  مٌ َسَ�ٰ  ١ ِخَِ�نَ �ٱ ِ�  هِ َعلَيۡ  ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ١ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َ  ۥإِنّهُ  ١ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ    ]١١١ ،١٠٠: الصيفيت[ ﴾ ١ ِمَِ�َ ُمؤۡ ل
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[ই�াহীম (আ.) যখন আমার কােছ দু‘আ করল] েহ আমার 
্িতপালক! তুিম আমােক এক সাকমূশীল পু� স�ান দান কর। 
অতঃপর আিম তােক এক অিত  ধযূশীল পুে�র সুসংবাদ িদলাম। 
অতঃপর েস যখন তার িপতার সােথ িলািতরা করার বয়েস 
েপৗছল, তখন ইবরাহীম বলল, ‘বাস! আিম �ে� েদেখিছ েয, 
আিম েতামােক যবহ করিছ, এখন বল, েতামার অিভমত কী? েস 
বলল, ‘েহ িপতা! আপনােক যা আেদশ করা হেয়েছ আপিন তাই 
কুন, আ�াহ িাইেল আপিন আমােক  ধযূশীলই পােবন। 
দু‘জেনই যখন আনুমেতয মাথা নুইেয় িদল আর ইবরাহীম তােক 
কাত ক‘ের শইেয় িদল। তখন আিম তােক ডাক িদলাম, ‘েহ 
ইবরাহীম! �ে� েদয়া আেদশ তুিম সেতয পিরেত কেরই ছাােল। 
এভােবই আিম সাকমূশীলেদরেক ্িতদান িদেয় থািক। অবশযই 
এটা িছল একিট সু�ি পরীকা। আিম এক মহান কুরাাণু িরিনমমে 
প�ুিমক  ািিমে িননামম আু আিম  া◌ঁেক পরবতূীেদর মােঝ  রেীয় 
কের রাখলাম। ইবরাহীেমর উপর শাি� বিবূত েহাক! 
সাকমূশীলেদরেক আিম এভােবই ্িতদান িদেয় থািক। েস িছল 
আমার মু‘িমন বা�াহেদর অ�ভুূ�। [স�রা আস- সাততাত:১০০-
১১১]। 

ইবেন কাসীর (রাহ.) বেলন, ‘আ�াহ তা‘আলা আমােদর জানান 
েয, তার ঘিন� ববু ই�াহীম (আ.) যখন তার িপতস ভুিম েথেক 
িহজরত করেলন, তখন িতিন তার ্ভুর কােছ েিেয়িছেলন েয, 
িতিন েযন তােক সাকমূশীল স�ান দান কেরন। তাই আ�াহ 
তা‘আলা তােক একজন  ধযূশীল পু� স�ােনর সুসংবাদ 
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িদেয়িছেলন। এটা িছল ইসমাঈেলর (আ.) বযাপাের, েকননা িতিন 
িছেলন ই�াহীেমর (আ.) ঔরেস জ� েনয়া ্থম স�ান। এ 
বযাপাের িবিভস �ীেনর (ইহদী, ি��ান ও মুসিলম) অনুসারীেদর 
মেধয েকান মতেভদ েনই েয ই�াহীেমর ঘের ইসমাঈলই ্থম 
জ��হে কেরিছেলন। (ইবেন কাসীেরর আল িবদায়া ওয়ান 
িনহায়া, ১/১৫৭-১৫৮) 

لّسۡ�َ ٱ َمَعهُ  بَلَغَ  فَلَّما  অথূাা ‘এবং যখন েস তার সােথ হাটার মত বা 
হেলা’- এর অথূ হেভ, যখন েস বা হেয়িছল এবং তার বাবার 
মতই িনেজই িনেজর েদখােশানা করেত পারত। মুজািহদ (রাহ.) 
বেলন, ‘এবং যখন েস তার সােথ হাঁটার মত বা হেলা’ এর অথ ূ
হেভ, যখন েস বা হেয় উেঠিছল এবং বাহেন িােত পারত, 
হাঁটেত পারত এবং তার বাবার মত কাজ করেত পারত। তারূা 
বেলন, যবেহর সময় ইসমাঈেলর বয়স িছল ১৩ বছর। ইবনু 
আববাস (রা.) বেলন, ঐ সময় িতিন েকবল সাবলকের উপনীত 
হেয়িছেলন। (তাতসীর কুরতুবী, ১৫/৯৯) এ রকম একটা অব�া 
যখন আসল, তখন ই�াহীম (আ.) �ে� েদখেলন েয, তাঁেক তার 
েছেলেক কুরবানী করার আেদশ েদয়া হেভ। নবীেদর �� হেভ 
ওহী। তােদর িকু মুিদত থাকেলও অ�রিকু েখালা থােক। 
সুতরাং আ�াহ তাঁর ঘিন� ববুেক, তার ি্য়পু�েক কুরবানী 
করার আেদশ িদেয় পরীকা করিছেলন, েয পু�েক িতিন তার 
বস�াব�ায় েপেয়িছেলন এবং তারপর িশশ অব�ায় তােক এবং 
তার মােক মুভুিমেত েরেখ আসার আেদশ েপেয়িছেলন, এমন 
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একটা উপতযকায় েযখােন েকান জন্ােীর সাাাশশ িছল না, 
েকান মানুবজন িছল না, েকান বসকরািজ িছল না এবং েকান পাখ-
পাখালী বা পশও িছল না। ই�াহীম (আ.) আ�াহর আেদশ পালন 
করেলন এবং আ�াহর উপর ভরসা কের তােদর েসখােন েরেখ 
আসেলন। আর আ�াহ তােদর জনয অ্তযািশত উাস েথেক 
িরিযক পাঠােলন। এত িকছুর পেরও, তার ঘের ্থম জ� েনয়া 
ও তার একমা� পু�েক কুরবানী করার জনয যখন আেদশ করা 
হেলা, িতিন তখন তাঁর ্ভুর ডােক সাাা িদেলন এবং তার ্ভুর 
আেদশ েমেন, িতিন যা েিেয়িছেলন, তা করেত উদযত হেলন। 
তাই িতিন তার পু�েক বযাপারটা স�েব বলেলন- ে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 জনয কুরবানী করিছ)। তাহেল, 
তুিম িক মেন কর!’  ধযূশীল েছেলিট সােথ সােথই জবাব িদল, 
‘েস বলল, েহ আমার িপতা! আপনােক েয আেদশ করা হেয়েছ, 
আপিন তা-ই কুন। ইনশাআ�াহ আপিন আমােক  ধযূশীলেদর 
মেধয পােবন। েস সবেিেয় উ�ম জবাব িদল, এটাই িছল তার 
িপতার ্িত এবং মানব কুেলর ্ভুর ্িত বাধযতার এক উাকস ি 
উদাহরে।  

 

আ�াহ বেলন,  ٓ سۡ  فَلَّما
َ
 তারপর তারা উভেয়‘  َجبِ�ِ لِلۡ  ۥَوتَّلهُ  لََماأ

িনেজেদরেক (আ�াহর ইভার কােছ) সমপূে করল, এবং েস 



 

12 
 

তােক তার পাে�ূ উপর কাত অব�ায় শইেয় িদল’ এখােন বলা 
হেয়েছ, ‘যখন তারা উভেয় িনেজেদরেক সমপূে করল’- অথূ হেভ 
তারা দু‘জেন যখন িনেজেদরেক আ�াহর আেদেশর কােছ সমপূে 
করল। ‘এবং েস তােক শইেয় িদল’- এর অথূ হেভ িতিন, তােক 
েছেলেক) মািটর িদেক মুখ কের রাখেলন। এখােন বলা হেলা েয, 
িতিন তােক েপছন েথেক যেবহ করেত িাইেলন, েযন িতিন যেবহ 
করার সময় তার মুখটা েদখেত না পান। এটা িছল ইবেন 
আববাস (রা.), মুজািহদ (রাহ.) এর মত। ‘তারা উভেয় িনেজেদর 
সমপূে করল’ এর অথ ূ হেভ ই�াহীম (আ.) বলেলন, 
‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম’ এবং ‘আ�াহ আকবার’ আর 
েছেলিট বলল, ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ - েকননা েস মসতুযবরে করেত 
যািভল। আস সু�ী এবং অনযানযরা বেলন েয, ই�াহীম (আ.) 
েছেলিটর মলেদেশ ছুির িালান, িক� তা তােক কােটিন। এটা বলা 
হেয় থােক েয, ছুির ও তার মলার মাঝখােন একটা তামার পাত 
রাখা হেয়িছল ( এবং আ�াহই সবেিেয় ভাল জােনন।) তারপর 
তা ্তযাহার করা হেয়িছল যখন আ�াহ বলেলন, 

ّدَۡ  دۡ ََ  ﴿ َّءۡ ٱ َت ََ ٓۚ ل  ]١٠٥ :الصيفيت[ ﴾ ١ يَا

‘েহ ই�াহীম! তুিম েতামার �� বা্বায়ন কেরছ!’- এর অথূ হেভ 
উে�শয সািধত হেয়েছ, েতামােক পরীকা করা হেয়েছ এবং 
েতামার ্ভু েতামােক েয আেদশ কেরেছন, তা পালন করার 
বযাপাের েতামার ইভা ও আনুমতয ্মািেত হেয়েছ। েতামার 
পুে�র পিরবেতূ িবকক কুরবানীর বযব�া করা হেব- েযমন ভােব 
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তুিম েতামার িনেজর শরীরেক আসেনর িশখায় সমপূে কেরিছেল 
এবং েতামার অিতিথেদর স�ান জানােত েতামার স�দ খরি 
কেরিছেল, তা  রে েরেখ। তাই আ�াহ বেলন,  

ٰ ۡ�َ ٱ لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنّ  ﴿ ََ ْ ۡ ٱ ُؤا   ]١٠٦: الصيفيت[ ﴾ ١ ُمبِ�ُ ل

‘িন�য় এটা িছল �ি পরীকা’- অথূাা এটা েয একটা পরীকা 
িছল তা পুেরাপুির �ি। িনঃসে�েহ এখােন ম�ল উে�শয যেবহ 
িছল না, বরং উে�শয িছল িপতা-পুে�র আনুমতয ও তা�ওয়ার 
পরীকা েনওয়া। েস পরীকায় উভেয় উ�ীেূ হেয়িছেলন িপতার প�ে ূ
্স�িত এবং পুে�র �তঃঃুতূ স�িত ও আনুমেতযর মাধযেম।  

  ]١٠٧: الصيفيت[ ﴾ ١ َعِظي�ٖ  ٍح بِِذبۡ  هُ َ�ٰ َوفََديۡ  ﴿

‘আমরা তােক একটা বা কুরবানী িদেয় মু� করলাম’- এর অথ ূ
হেভ আমরা তার েছেলর মুি�পেের বযব�া করলাম, তার 
পিরবেতূ যেবহ করার জনয িবকক িহেসেব । েবিশরভাম আিলেমর 
মেত, এটা িছল িশং িবিশি খুব সু�র সাদা একাটা েভাা। ইবেন 
আববাস (রা.) েথেক আস-সাওরী আশু�াহ ইবেন উসমান ইবেন 
খাইসাম, সাঈদ ইবেন জুবােয়র বেূনা কেরন েয, ‘এটা িছল এমন 
একটা েভাা যা িি�শ বছর ধের জাসােত েবিােয়েছ।’ইবেন 
আববাস (রা.) েথেক এ রকম বেূনাও এেসেছ েয, ঐ েভাার 
শকেনা মাথাটা এখনই কা‘বা শরীেতর দােদর [পািন িনমূমেনর] 
পাইপ েথেক ঝুেল রেয়েছ। েকবল এটা েথেক ্মাে 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 সবেিেয় 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 কারেসেলা উপের বেূনা করা 
হেয়েছ। ইবেন কাসীর তার তাতসীর �ে� এ সকল আয়ােতর 
বযাখযা করেত িমেয় েবশ িকছু িববেয়র উে�খ কেরন যা 
িনি�তভােবই ্মাে কের েয, ইসমাঈল (আ.) এরই কুরবানী 
হওয়ার কথা িছল। েসই িববয়সেলা এ রকম:  

• ইসমাঈল (আ.) িছেলন তার ্থম স�ান, যার বযপাের 
ই�াহীম (আ.) - েক সুসংবাদ েদয়া হেয়িছল। মুসিলম ও 
আহেল িকতাবমেের ইজমা (ঐকযমতয) অনুসাের িতিন হেলন 
ইসহা� (আ.)- এর েিেয় বা। আহেল িকতাবমেের 
িকতাবসম�েহ এটা বিেূত হেয়েছ েয, 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। 

• সাধারেত ্থম েছেল অনযেদর েিেয় েবশী ি্য় হেয় থােক, 
আর তাই তােক কুরবানী করা আেদশ পরীকার জনয 
অিধকতর উপেযামী।  
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• এটা উি�িখত রেয়েছ েয, এক  ধযূশীল পুে�র সুসংবাদ েদয়া 
হেয়িছল এবং তােকই কুরবানী করার আেদশ পরীকার জনয 
অিধকতর উপেযামী। 

• এটা উি�িখত রেয়েছ েয, এক  ধযূশীল পুে�র সুসংবাদ েদয়া 
হেয়িছল এবং তােকই কুরবানী করার কথা িছল। এর পের 
একই স�রায় েতেরশতারা ই�াহীেমর (আ.) কােছ ইসহাে�র 

সুসংবাদ িনেয় আসেলন, তারা বলেলন, ﴿  ْ  إِنّا َجۡل تَوۡ  َ�  ََالُوا
ُكَ   আমরা আপনােক একিট‘ ]٥٣: الجر[ ﴾ ٥ �ٖ َعلِي �ٍ بُِغَ�ٰ  نََُّ�ِ

পুে�র সুসংবাদ িদিভ যার অেনক জান ও ্জা থাকেব।’ 
[স�রা িহজর: ৫৩]। 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন, 

تُهُ مۡ ٱوَ  ﴿
َ
� ٓ  ۥََ ٓ  َوِمن قَ َ�ٰ �ِإِسۡ  َهاَ�ٰ فَََّ�ۡ  فََضِحَكۡت  �َِمةٞ ََا عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ءِ َوَرا  ٧ ُقوَب َُ
 ]٧١: هود[ ﴾

আমরা তােক (সারােক) ইসহাে�র সুসংবাদ িদলাম এবং তার 
পের ইয়া‘ক� েবর সুসংবাদ িদলাম।’ [স�রা হদ (১১):৭১] এ 
আয়ােতর অথ ূহেভ, ইয়া‘ক� ব বেল একজন িশশর জ� হেব 
তােদর (সারা এবং ইসহাে�র) জীব�শায় এবং তার েথেক 
অেনক বংশ িব্ার 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 বাসর তখন ইসমাঈল 
িবিব হােজরার মেভূ এবং যখন ৯৯ তখন িবিব সারার মেভূ 
ইসহা� জ��হে কেরন। ইবরাহীম (আ.) সবূেমাট ২০০ 
বছর েবঁেি িছেলন। (তাতসীর ইবেন কাসীর, ৪/১৬, মুয়া�া, 
তাতসীের কুরতুবী, ২/৯৮-৯৯)। 

• এখােন স�রা সাততােত ইসমাঈলেক  ধযূশীল বেল বেূনা করা 
হেয়েছ, যা এই পটভুিমেত যথাথূ। (তাতসীর ইবেন কাসীর, 
৪/১৫) আর আ�াহই সবেিেয় ভাল জােনন। 

রাস�ল (সা.) এর নব�য়যেতর সমসামিয়ক সমেয়র ইয়াহদীরা জানত 
েয, আরব ভুিমেত একজন নবী আসেছন এবং তারা তার 
জনয রীিতমত অেপকা কেরিছল। িক� িতিন েযেহতু ইসহা� 
(আ.) েথেক িব স্ত বেী ইসরােয়েলর বংশধারায় জ��হে না 
কের, ইসমাঈল (আ.) এর বংশধারায় জ��হে করেলন- 
তখন তারা তা সহয করেত পারল না।  

 

(খ) কুরবানীর অথ ূও তার ্িলন: 

আরবী ‘কুরবান’ শশিট তারসী বা ঊদ� ূেত ‘কুরবানী’ এেপ পিরিিত 
হেয়েছ, যার অথূ ‘ নকটয’। আর ‘কুরবান’ শশিট ‘কুরবাতুন’ শশ 
েথেক উাপস। আরবী ‘কুরবাতুন’ এবং ‘কুরবান’ উভয় শেশর 
শািশক অথূ িনকটবতূী হওয়া, কােরা  নকটয লাভ করা ্ভস িত। 
ইসলামী পিরভাবায় ‘কুরবানী’ ঐ মাধযমেক বলা হয়, যার �ারা 
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আ�াহ রাববুল আলামীেনর  নকটয অজূন ও তার ইবাদেতর জনয 
পশ যেবহ করা হয়। (মাজদু�ীন তীেরাযাবাদী, আল-�াম�সুল 
মুহীর, পস. ১৫৮; মুতরাদাত িল ইমাম রািমব ৩/২৮৭; তাতসীের 
কাশশাত, ১/৩৩৩; রায়যাবী, ১/২২২। 

আরবীেত ‘কুরবানী’ শশিট বযববত হয় না। তাই কুরআেন 
‘কুরবানী’র বদেল ‘কুরবান’ শশিট েমাট িতন জায়মায় বযববত 
হেয়েছ েযমন১. নং স�রা আল ‘ইমরােনর ১৮৩ নং আয়াত, ২. নং 
স�রা মািয়দা’র ২৭ নং আয়াত এবং ৩. নং স�রা আহ�ােতর ২৮ 
নং আয়াত। অনুএপভােব হাদীেসও ‘কুরবানী’ শ�িট বযববত না 
হেয় তার পিনবেতূ ‘উযিহয়যাহ’ এবং ‘যািহয়যাহ’ ্ভস িত শশ 
বযববত হেয়েছ। ‘উযিহয়যাহ’ কুরবানীর িদনসম�েহ আ�াহর সািসধয 
লােভর উে�েশয যেবহ েযাময উট, মু, ছামল বা েভাােক বলা 
হয়। এ শশিট ‘যুহা’ শশ েথেক মসহীত যার অথ ূ ‘প�বূাা’। েযেহতু 
কুরবানী যেরহ করার উ�ম সময় হেলা ১০িযলহে�র (ঈেদর 
িদেনর) প�বূাাকাল, তাই ঐ সাম�েসযর জনয তােক ‘উযিহয়যাহ’ 
বলা হেয়েছ। এিটেক আবার ‘যািহয়যাহ’ বা ‘আযহা’ও বলা হয়। 
আর ‘আযহাহ’ এর বহবিন হেলা ‘আযহা’, যার সােথ স�কূ 
জুো ঈেদর নাম হেয়েছ ‘ঈদুল আযহা’। বলা বাহলয, ঈদুযেযাহা 
কথািট িঠক নয়।  

ম�লত তারসী, িহ�ী, উদ� ূ ও বাংলা ভাবায় আরিব ‘কুরবান’ শশিট 
‘কুরবানী’ অেথ ূবযবত হয়। বাংলার মুসিলমরাও ‘কুরবানী’ শশিটর 
সােথ েবশ পিরিিত।  
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বতূমােন আমােদর িনকেট কুরবানীর পশেকই িবেশবভােব 
‘কুরবান’ বলা হয়।  

(তাতসীের আল-মানার, ৬/৩৪২) পিরেশেব ঐ যেবহকস ত পশেকই 
‘কুরবান’ বলা হয়, যা েলােকরা আ�াহর  নকটয লােভর জনয েপশ 
কের থােক। (তাতসীের মাযহারী, ২/১৮৮) 

ভারতীয় উপমাহােদশ তথা ভারত, পািক্ান ও বাংলােদেশ 
কুরবানী বলেত েবাঝায় িযলহ� মােসর ১০ (দশ) েথেক ১২ 
(বােরা) বা ১৩ েতর) তািরখ আসর পযূ� আ�াহর  নকটয লােভর 
উে�েশয উট, মু, বকরী ও েভাা ্ভস িতর মধয হেত েকােনা এক 
পশেক যেবহ করা। 

 

কুরবানীর ্কারেভদ: 

আর আ�াহর উে�েশয পশ যেবহ করা িতন ্কার হেত পাের: 

১. হাদী ২. কুরবানী ৩. আ�ীকাহ 

তাই ঈদুল আযহার িদনসেলােত িনিদূি ্কােরর মসহপািলত পশ 
আ�াহর  নকটয অজূেনর জনয যেবহ করােক কুরবানী বলা হয়।  

ইসলামী শরীয়েত এিট ইবাদত িহেসেব িস�, যা কুরআর, হাদীস 
ও মুসিলম উ�াহর ঐকযমত �ারা ্মািনত। কুরআন মজীেদ 
েযমন এেসেছ 

ّ�َِك  فََصّلِ  ﴿ ََ ِ  ]٢: الكوثر[ ﴾ ٢ َۡ ۡ�َ ٱوَ  ل
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‘েতামার ্িতপালেকর উে�েশয সালাত আদায় কর ও পশ 
কুরবানী কর।’ [স�রা কাওসার (১০৮):২]। 

َ�ِ�  إِنّ  َُۡل  ﴿ ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  ََ ّ  ۥۖ َ�ُ  َ�ِ�َك  َ�  ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َِ
 ٰ َۡ  لَِك َو�َِ� ِم

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ّوُل  َو�

َ
ۡ ٱ أ   ]١٦٣ ،١٦٢: االنعيم[ ﴾ ١ لِِم�َ ُمسۡ ل

‘বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার 
মরে জমাসম�েহর ্িতপালক আ�াহরই উে�েশয। তার েকান 
শিরক েনই এবং আিম এর জনয আিদি হেয়িছ এবং আিমই 
্থম মুসিলম।’ [স�রা আন‘আম: ১৬২-১৬৩]। 

আ�াহর রাস�ল (সা.) েস আেদশ যথাযথভােব পালন কেরেছন। 
সুতরাং িতিন (সা.) িছেলন অিধক সালাত �ােয়মকরী ও অিধক 
কুরবানীদাতা।  

 

হাদীেস এেসেছ- 

من  « :عن البا  نن  رى را اهللا عغه أا اىب ص� اهللا عغيه وسغم قيل
»عد الصةة فقد تم سسكه وأصيى سغة السغم� نذنح   

বারা ইবেন আিযব (রা.) েথেক বিেূত, রাস�লু�াহ (সা.) বেলেছন, 
‘েয ঈেদর সালােতর পর কুরবানীর পশ যেবহ করল তার 
কুরবানী পিরপ�েূ হেলা ও েস মুসিলমেদর আদশূ সিঠকভােব 
পালন করল।’ (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৪৫; সহীহ মুসিলম, হাদীস 
নং ১৯৬১)। 
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ضا اىب ص� اهللا عغيه وسغم « :عن أس  نن ميل  رض اهللا عغه قيل
 »ن أم� أمغح� ذاهمي نيدس وس� و ب ووضر رجغه ع صفياهمي 

আনাস ইবেন মািলক (রা.) েথেক বিেূত, িতিন বেলন, ‘আ�াহর 
রাস�ল (সা.) িনজ হেত দুিট সাদা-কােলা বেেূর দু�া কুরবানী 
কেরেছন। িতিন িবসিম�াহ ও আ�াহ আকবর বেলেছন। িতিন পা 
িদেয় দুেটা কাঁেধর পাশ েিেপ রােখন। (বুখারী-৫৫৬৫, সহীহ 
মুসিলম-১৯৬৬) তেব বুখারীেত ‘সাদা-কােলা’ শেশর প�েবূ 
‘িশংওয়ালা’ কথািট উে�খ আেছ।  

 

রাস�ল (সা.) েকােনা বছর কুরবানী তযাম করেতন না। (যাদুল 
মা‘আদ, ২/৩১৭) ইবনু উমর (রা.) বেলন , ‘নবী (সা.) দশ বছর 
মদীনায় অব�ানকেল কুরবানী কেরেছন। (মুসনাদ আহমাদ, 
িতরিমযী) েযমন িতিন তার কমূ �ারা কুরবান করেত উ�তেক 
অনু্ােীত কেরেছন, েতমিন িতিন তার বাক �ারাও উ�ু� ও 
তাকীদ কেরেছন। 

 

(ম) কুরবানীর উে�শয : 

পশ িনেবদন (বা যেবহ) করা হেব এক আ�াহর ইবাদেতর 
উে�েশয যার েকান শিরক েনই। আ�াহ রাববুল ‘আলামীন মানব 
জািতেক সসিি কেরেছন একমা� তাঁর ইবাদত করার জনয। েযমন 
িতিন বেলেছন- 
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  ]٥٦: الار�يت[ ﴾ ٥ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِّ�  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما ﴿
‘আিম িজন ও মানুবেক এ জনয সসিি কেরিছ েয তারা শধু আমার 
ইবাদত করেব’ [স�রা আয-যািরয়াত (৫১):৫৬]। 

অথূাা আ�াহ তা‘আলা একমা� তাঁর ইবাদেতর জনয মানব 
জািতেক সসিি কেরেছন।  

ইবাদত বলা হয়- 

 لفش ميمل ل  مي ببه اهللا و ررضيس من األقوال واألفعيل الظيهرة واليطغة

-েয সকল কথা ও কাজ আ�াহ রাববুল ‘আলামীন ভােলাবােসন ও 
পছ� কেরন; েহাক েস কাজ ্কােশয বা েমাপেন। (ততহল 
মিজদ: ১৭)। 

আর এ ইবাদেতর ইকিট সুরপ�েূ িববয় হেলা তার উে�েশয পশ 
যেবহ করা। এ কাজিট িতিন শধু তাঁর উে�েশয করার জনয 
িনেদূশ িদেয়েছন। আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘য়ালা বেলন- 

َ�ِ�  إِنّ  َُۡل  ﴿ ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  ََ ّ : االنعيم[ ﴾ ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َِ
١٦٢[  

‘বল,আমার সালাত, আমার কুরবােী, আমার জীবন ও আমার 
মরে জমাসম�েহর ্িতপালক আ�াহরই উে�েশয। তার েকান 
শিরক নাই এবং আিম এর জনয আিদি হেয়িছ এবং আিমই ্থম 
মুসিলম।’ [স�রা-আন‘আম (৬):১৬২-১৬৩]। 
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ইবেন কাসীর (রহ:) বেলন, ‘এ আয়ােত আ�াহ রাববুল ‘আলামীন 
িনেদূশ িদেয়েছন, েয সকল মুশিরক আ�াহ ছাাা অেনযর নােম 
পশ যেবহ কের তােদর েযন জািনেয় েদয়া হয় আমরা তােদর 
িবেরাধী। সালাত, কুরবানী শধু তাঁর নােমই হেব যার েকান শিরক 
নাই। এ কথাই আ�াহ তা‘আলা স�রা কাওসাের কেলেছন- 

ّ�َِك  فََصّلِ  ﴿  ََ ِ   ]٢: الكوثر[ ﴾ ٢ َۡ ۡ�َ ٱوَ  ل

‘েতামার ্িতপালেকর উে�েশয সালাত আদায় কর ও পশ 
কুরবানী কর।’ [স�রা কাওসার (১০৮):২]। 

অথূাা েতামার সালাত ও কুরবানী তাঁরই জনয আদায় কর। 
েকননা, মুশিরকরা ্িতমার উে�েশয ্াথূনা কের ও পশ যেবহ 
কের। আর সকল কােজ ইখলাস অবল�ন করেত হেব। 
ইখলােসর আদেশূ অিবিল থাকেত হেব।  

েয আ�াহ বযতীত অনয কােরা নােম পশ উাসমূ বা যেবহ করেব 
তার বযাপাের কেঠার শাি্র কথা হািদেস এেসেছ- 

আবু েতাতােয়ল েথেক বিেূত িতিন বেলন, ‘আিম আলী ইবেন 
আিব তােলেবর কােছ উপি�ত িছলাম। এক বযি� তার কােছ 
এেস বলল, ‘নবী কারীম (সা:) েমাপেন আপনােক িক বেলিছেল 
?’ বেূনাকারী বেলন, ‘আলী (রা.) এ কথা শেন েরেম েমেলন 
এবং বলেলন; ‘নবী কারীম (সা.) মানুেবর কােছ েমাপন েরেখ 
আমার কােছ একাে� িকছু বেলনিন। তেব িতিন আমােক িারিট 
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কথা বেলেছন। বেূনাকারী বেলন, এরপর েলাকিট বলল, ‘েহ 
আিমুল মু‘িমনীন! েস িারিট কথা িক? িতিন বলেলন,  

من أوى  ولعن اهللا -ولعن اهللا من ذنح لا� اهللا -لعن اهللا من لعن والره« 
 )رواس مسغم(» �دثي ولعن اهللا من غ� مغير األرض 

‘১. েয বযি� তার িপতামাতােক অিভশাপ েদয় আ�াহ তােক 
অিভশাপ েদন। ২. েয বযি� আ�াহ বযতীত অনয কােরা নােম পশ 
যেবহ কের আ�াহ তার উপর লা‘নত কেরন। ৩. ঐ বযি�র উপর 
আ�াহ লা‘নত কেরন েয বযি� েকান িবদ‘আতীেক ্�য় েদয়। 
৪. েয বযি� জিমর সীমানা পিরবতূন কের আ�াহ তােক লা‘নত 
কেরন। (সহীহ মুসিলম, শরেহ নবভী)। 

এ কাজসেলা এমন, েয বযি� তা করল েস ইসলােমর মি� েথেক 
েবর হেয় কুতুিরর সীমানায় ্েবশ করল। 

এ হািদেসর বযাখযায় ইমাম নবভী ( রাহ.) বেলন, ‘আ�াহ বযতীত 
অেনযর নােম পশ যেবহ করার অথূ এমন, েযমন েকান বযি� 
্ি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 বযতীত অেনযর নােম যেবহ করা হয় তা হারাম েঘাবনা 
করা হেয়েছ,  



 

24 
 

َِمۡت  ﴿ َّ ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُح مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  ِ��َِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  َّ هِّل  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ۦبِهِ  َّ

ۡ ٱوَ  َۡ ل ۡ ٱوَ  َخََِقةُ ُم ۡ ٱوَ  َُوَذةُ َموۡ ل ٓ  َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َّدِيَةُ ل َ�َل  َوَما
َ
 َوَما ُتمۡ َذّكيۡ  َما إِّ�  لّسُبعُ ٱ أ

ن َُّصبِ ٱ َ�َ  ُذبِحَ 
َ
ْ َتقۡ �َسۡ  َوأ ِ  ِسُموا  ٱب

َ
ٰ  ِم� َ�ٰ زۡ ۡ�   ]٣: دة اليئ[ ﴾ قٌ فِسۡ  لُِ�مۡ َ�

‘েতামােদর জনয হারাম করা হেয়েছ মসত জ�র র�, শকেরর 
মাংস, আ�াহ বযতীত অপেরর নােম যেবহকস ত পশ, আর �াস 
েরােধ মসত জ�, শসংমাঘােত মসত জ� এবং িহং� পশেত খাওয়া 
জ�ও; তেব যা েতামরা যেবহ করেত েপেরছ তা বযতীত, আর যা 
ম�িতূ প�জার েবদীর উপর বিল েদয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর �ারা 
ভাময িনেূয় করা, এ সব হেলা পাপ-কাযূ। [স�রা মািয়দাহ (৫):৩]। 

ইবেন কাসীর (রাহ.) বেলেছন, যা িকছু আ�াহ ছাাা অেনযর নােম 
যেবহ করা হয় তা েয হারাম এ বযাপাের মুসিলমেদর ঐকযমত 
্িতি�ত।  

েয বযি� আ�াহ বযতীত অেনযর নােম পশ যেবহ কের েস 
জাহাসােম যােব। েযমন হািদেস এেসেছ- সালমান (রা.) েথেক 
বিেূত িতিন বেলন, এক বযি� জাসােত ্েবশ করেব একিট 
মািছর কারেে। এ কথা শনার পর েলােকরা িজেজস করল এটা 
কীভােব হেব? িতিন বলেলন, দু‘বযি� এক সসদােয়র কাছ িদেয় 
যািভল। েস সসদােয়র মেধয ্িিলত িনয়ম িছল, েয বযি� 
তােদর কাছ িদেয় যােব তােক তােদর ্িতমার উে�েশয িকছু 
উাসমূ করেত হেব। েস সসদােয়র েলােকরা এ দু‘জেনর 
একজনেক বলল, আমােদর এ ্িতমার জনয িকছু উাসমূ কর! 
েলাকিট উ�র িদল- আমার কােছ েতা এমন িকছু েনই যা আিম 
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এ ্িতমার জনয উাসমূ করেত পাির। তারা বলল একিট মািছ 
হেলও উাসমূ কর। েস একিট মািছ উাসমূ করল। তারা তােক 
েছো িদল। তেল েস জাহাসােম েমল। তারপর তারা ি�তীয় 
বযি�েক অনুএপ কথা বলল। েস উ�ের বলল আিম আ�াহ ছাাা 
অনয কােরা জনয িকছু উাসমূ (িনেবদন) কির না। তারা তােক 
হতযা করল। তেল েস জাসােত ্েবশ করল। ( আবু নঈম, 
আহমদ) 

 

(ঘ) কুরবানীর িবধান : 

কুরবানী িবেধয় হওয়ার বযাপাের সকল মুসিলম একমত। এ 
বযাপাের কােরা েকান ি�মত েনই। ( মুমনী, ১৩/৩৬০; ততহল 
বারী, ১০/৩) তের, কুরবানীর হকুম িক? ওয়িজব না সুসাত ? এ 
িববেয় ইমাম ও তকীহেদর মােঝ দু‘েটা মত রেয়েছ। 

্থমত মত: কুরবানী ওয়ািজব। ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস, 
ইমাম আবু হানীতা (রাহ.) ্মুেখর মত এটাই। আর ইমাম 
মােলক ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) েথেক একিট মত বিেূত আেছ 
েয তারাও ওয়ািজব বেলেছন। 

 

ি�তীয় মত: কুরবানী সুসােত মুয়া�াদাহ। এটা অিধকাংশ 
উলামােদর মত। এবং ইমাম মােলক ও শােতয়ী (রাহ.) এর 
্িস� মত। িক� এ মেতর ্ব�ারা আবার বেলেছন, ‘সমথূয 
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থাকা অব�ায় কুরবানী পিরতযাম করা মাকএহ। যিদ েকান 
জনপেদর েলােকরা সমথূয থাকা সেসও সি�িলতভেব কুরবানী 
পিরতযাম কের তেব তােদর িবুে� যু� করা হেব। েকননা, 
কুরবানী হেলা ইসলােমর একিট িশয়ার বা মহান িনদশূন।(মহা�দ 
িবন উসাইমীন, আহকামুল উযিহয়যাহ, পস. ২৬) 

 

যারা কুরবানী ওয়ািজব বেলন তােদর দিলল: 

1. আ�াহ তা‘আলা িনেদূশ িদেয়েছন- 

ََ  فََصّلِ  ﴿ ِ  ]٢: الكوثر[ ﴾ ٢ َۡ ۡ�َ ٱوَ  ّ�َِك ل
‘েতামার ্িতপালেকর উে�েশয সালাত আদায় কর ও পশ 
কুরবানী কর ।’ [স�রা কাওসার :২]  

আর আ�াহ রাববুল ‘আলািমেনর িনেদূশ পালন ওয়ািজব হেয় 
থােক।  

2. রাস�েল কারীম (সা.) বেলেছন- 

  » من وجد سعة ولم رضح فة رقر�ن مصةني«

‘েয বযি� সামথূয থাকা সেসও কুরবানী কের না েস েযন 
আমােদর ঈদমােহর ধাের না আেস।’ (মুসনাদ আহমাদ, ২/৩২১; 
হােকম, ২/৩৮৯; ইবেন মাজাহ, হাদীস নং ৩১২৩; হািদসিট 
হাসান) 
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যারা কুরবানী পিরতযাম কের তােদর ্িত এ হািদস একিট 
সতকূবােী। তাই কুরবানী ওয়ািজব।  

3. রাস�েল কারীম (সা.) কেলেছন-  

« »إا ع   أهل نيف ل    م أضحية:ريأرهي اىيس   

‘েহ মানব সকল! ্েতযক পিরবােরর দািয়র হেলা ্িত বছর 
কুরবানী েদয়া। (মুসনাদ আহমাদ, ইবেন মাজাহ, হাদীস নং 
৩১২৫; হািদসিট হাসান) 

 

যারা কুরবানী সুসাত বেলন তােদর দিলল: 

১. রাস�লু�াহ (সা.) বেলেছন- 

« ةل ذ  اجة وأرادا أادمم أا رضح فغيمس  عن معرس إذا رأرتم ه
»وأظفيرس  

‘েতামােদর মােঝ েয কুরবানী করেত িায়,িযলহ� মােসর িাঁদ 
েদখার পর েস েযন কুরবানী স�স করার আেম তার েকান িুল 
ও নাখ না কােট।’ (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৯৭৭)। 

এ হািদেস রাস�ল (সা.) এর ‘েয কুরবানী করেত িায়’ কথা �ারা 
বুঝা যায় এটা ওয়ািজব নয়।  
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২. রাস�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-্মাে উে�খ 
করার পর বেলন, ‘এ সকল দিলল ্মান পর�র িবেরাধী নয়; 
বরং একটা অনযটার স��রক।’ তাছাাা, দু‘ মেতরই দলীল ্ায় 
সমানভােব বিল�। যােত েকান একটার ্িত পকপািতর সহজ 
নয়। এ কারেে িকছু স�ারক ও িি�ািবদ উলামা কুরবানী 
ওয়ািজব হওয়ার পক সমথূন কেরন। তােদর মেধয শায়খুল 
ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়াহ অনযতম। িক� অিধকাংশ সাহাবা, 
তােবঈন এবং তকীহমেের মেত কুরবানী সুসােত মুআ�াদাহ 
(তাকীদ্া� সুসাত)। অবশয মুসিলেমর জনয মধযপযহা হেভ, 
সামথূয থাকেত কুরবানী তযাম না করাই উিিত। উিিত িনেজর ও 
পিরবার-পিরজেনর তরত েথেক কুরবানী করা। যােত আ�াহর 
আেদশ পালেন এবং মহানবী (সা.)- এর অনুকরেে িবরাট 
সওয়ােবর অিধকারী হেত পাের। 

 

(ঙ) কুরবানীর তযীলত: 

(ক) কুরবানী দাতা নবী ই�াহীম (আ.) ও মুহা�দ (সা.)- এর 
আদশূ বা্বায়ন কের থােকন। 
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(খ) পশর র� ্বািহত করার মাধযেম কুরবানী দাতা আ�াহ 
রাববুল ‘আলািমেনর  নকটয অজূন কেরন। েযমন আ�াহ তা‘আলা 
বেলন :- 

ََاَل  لَن ﴿ َ ٱ َُ ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها َّ ََاُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهادَِما  لَِك َكَ�ٰ  ِمَُ�مۚۡ  َوىٰ َّقۡ ٱ َُ
َََها ْ  لَُ�مۡ  َسّخ وا ُ َُكّ�ِ َ ٱ َِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ ِ  ُ�ۡمۗ َهَدٮ ۡ ٱ َو�َّ�ِ : الج[ ﴾ ٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
٣٧[  

‘আ�াহর িনকট েপৗছায় না উহার েমাশত এবং র�, বরং েপৗছায় 
েতামােদর তা�ওয়া। এ ভােব িতিন এসেলােক েতামােদর অধীন 
কের িদেয়েছন যােত েতামরা আ�াহর ে��র েঘাবো কর এজনয 
েয, িতিন েতামােদর পথ-্দশূন কেরেছন; সুতরাং আপিন 
সুসংবাদ িদন সাকমূপরায়নেদরেক।’ [স�রা হ�:৩৭]। 

 

(ম) পিরবার-পিরজন, আ�ীয়-�জন, পাাা-্িতেবশী ও 
অভাবীেদর আন� দান। আর এটা অনয এক ধরেনর আন� যা 
কুরবােীর েমাশেতর পিরমাে টাকা যিদ আপিন তােদর সদকা 
িদেতন তােত অিজূত হত না। কুরবানী না কের তার পিরমাে 
টাকা সদকা কের িদেল কুরবানী আদায় হেব না। 

কুরবানীর তজীলত স�েকূ বিেূত েকান হাদীসই িবশ�ভােব 
্মািেত নয়; বরং এ স�েকূ বিেূত সবসেলা হাদীসই যঈত ও 
জাল। তারপরও কুরবানীর সময় িনকটবতূী হেল বযাপক আকাের 
এ হাদীসসেলার ছাাছিা েদখা যায়। ব�া, েলখক, ্ববকার 
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সমানভােব ঐ যঈত ও জাল হাদীসসেলা িিূা কেরন। েকউ 
েসসিল জুম‘আর খুাবায় মধুর সুের পাঠ কেরন, েকউ তা িনজ 
্বেব পিরেবশন কের ্বেবর েসৗ�যূ বসি� কেরন। আবার 
েকউ ব�স তার মে� পাঠ কের ম� মরম কেরন। আর কুরবানীর 
ঈেদর খুাবার সময় েতা শতকরা ৯৫ ভাম খরীবই ঐ 
হাদীসসেলােক খুাবার ম�ল পঁুিজ িহেসেব �হে কের থােকন। এর 
একমা� কারে হেলা িরম উদাসীনতা ও অজতা। ইমাম মুসিলম 
(রাহ.)- এর ভাবায়, ‘যারা যঈত ও জাল হাদীস েজেন শেন 
(সতকূীকরে ছাাাই) বেল েবাান তারা আেলম উপািধ পাবার 
েিেয় জােহল উপািধ পাবার অিধক হ�দার এবং তারা সাধারে 
মুসিলম সমাজেক েধাঁকাদানকারী বেল মেয হের।’ (সহীহ মুসিলম 
শরীেতর ভ� িমকা �.)। 

 

(ি) কুরবানী িবশ� হওয়ার শতূাবিল: 

কুরবানী করা আ�াহর এক ইবাদত। আর িকতাব ও সুসাহ �ারা 
এ কথা ্মািেত েয, েকান আমল েনক, সােলহ বা ভাল হয় না, 
িকংবা মসহীত ও  কটযদানকারী হয় না; যতকে না তােত 
্াথিমকভােব ( যা অ�েরর সােথ স�স�) দু‘িট শতূ প�রে 
হেয়েছ: 

 

্থমত: ‘ইখলাস’, অথূাা তা েযন খািট আ�াহরই উে�েশয হয়। 
তা না হেল তা আ�াহর িনকেট কব�ল হেব না। েযমন কাবীেলর 
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িনকট েথেক কুরবানী কবুল করা হয়িন এবং তার কারে �এপ 
হাবীল বেলিছেলন,  

َتَقّبُل  إِّ�َما ﴿ ُ ٱ َُ ۡ ٱ ِمنَ  َّ  ]٢٧: ةد اليئ[ ﴾ ٢ ُمّتقِ�َ ل
 অথূাা ‘আ�াহ েতা মু�া�ী (পরেহযমার ও সংযমী)েদর কুরবানীই 
কব�ল কের থােকন। [ স�রা মািয়দা (৫):২৭]। 

এ বযাপাের মহান আ�াহ বেলন,  

ََاَل  لَن ﴿ َ ٱ َُ ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها َّ ََاُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهادَِما  لَِك َكَ�ٰ  ِمَُ�مۚۡ  َوىٰ َّقۡ ٱ َُ
َََها ْ  لَُ�مۡ  َسّخ وا ُ َُكّ�ِ َ ٱ َِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ ِ  ُ�ۡمۗ َهَدٮ ۡ ٱ َو�َّ�ِ : الج[ ﴾ ٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
٣٧[  

অথূাা, ‘আ�াহর কােছ ওসেলার (কুরবানীর পশর) না েমাশত 
েপৗেছ, আর না র� েপৗেছ বরং তার কােছ েপৗেছ েতামােদর 
তাকওয়া। এভােব িতিন ওসেলােক েতামােদর অধীন কের 
িদেয়েছন যােত েতামরা আ�াহর ে��র েঘাবো করেত পার 
এজনয েয, িতিন েতামােদরেক সিঠক পথ েদিখেয়েছন, কােজই 
সাকমূশীলেদরেক তুিম সুসংবাদ দাও। [স�রা হা� (২২):৩৭] 

 

ি�তীয়ত : তা েযন আ�াহ ও তাঁর রাস�ল (সা.)-এর িনেদূিশত 
িবিধ-িবধান অনুযায়ী হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  
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অথূাা, ‘েয বযি� তার ্িতপালেকর সাকাা কামনা কের, েস েযন 
সাকমূ কের এবং তার ্িতপালেকর ইবাদেত কাউেক শরীক না 
কের। [স�রা কাহত:১১০]। 

সুতরাং যারা েকবল েবশী কের েমাশত খাওয়ার উে�েশয কুরবানী 
েদয় অথবা েলাক সমােজ নাম কুাাবার উে�েশয েমাটা-তাজা 
অিতির� ম�েলযর পশ �য় কের এবং তা ্দশূন ও ্িার কের 
থােক তােদর কুরবানী েয ইবাদত নয়- তা বলাই বাহলয। 

 

েমাশত খাওয়ার উে�শয থােক বেলই েলােক একই ম�েলযর একিট 
প�েূ পশ কুরবানী না কের একিট ভাম িদেয় থােক। তেল, একিট 
ছামল িদেল দু‘িদেনই েশব হেয় যােব। েলােকরা েছেল-েমেয়রা 
খােব, আর আমার েছেল-েমেয়রা তািকেয় ও েদখেব? উে�শয 
সু�ি। 

তেব, বািহযকভােব কুরবানী শ� হওয়ার জনয িকছু শতূ রেয়েছ: 

(১) এমন পশ �ারা কুরবানী িদেত হেব যা শরীয়ত িনধূারে কের 
িদেয়েছ। অথূাা কুরবানীর পশ েযন েসই ে�েী বা বয়েসর হয় েয 
ে�নী ও বয়স শরীয়ত িনধূািরত কেরেছ। েসসেলা হেলা উট, মু, 
মিহব, ছামল, েভাা, দু�া।এসেলােক কুরআেনর ভাবায় বলা হয় 
‘বাহীমাতুল আন‘আম।’ েযমন এরশাদ হেয়েছ-  

ّمةٖ  َولُِ�ِّ  ﴿
ُ
َذۡ  َمنَسٗ�  ََاَجَعلۡ  أ ِ�ّ ْ وا َُ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُك َّ  ٰ  ٱ بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

َ
 ِم� َ�ٰ نۡ ۡ�

  ]٣٤: الج[ ﴾
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‘আিম ্েতযক সসদােযর জনয কুরবানীর িনয়ম কের িদেয়িছ; 
িতিন তােদরেক জীবেনাপকরে �এপ েয সকল িতু�দ জ� 
িদেয়েছন, েসসেলার উপর েযন তারা আ�াহর নাম উ�ারে 
কের।’ [স�রা হ�(২২):৩৪]  

হািদেস এেসেছ-  

وا ال تحا«: قيل رسول اهللا ص� اهللا عغيه وسغم :عن جينر را اهللا عغه قيل
»إال مسغه إال أا تع  عغي م فتحاوا جحعة من الضيا  

‘েতামরা অবশযই িনিদূি বয়েসর পশ কুরবানী করেব। তেব তা 
েতামােদর জনয দুুর হেল ছয় মােসর েমব-শাবক কুরবানী করেত 
পার।’ [মুসিলম, হাদীস নং ১৯৬৩]। 

 

আর আ�াহর রাস�ল (সা.) উট, মু, মিহব, ছামল, েভাা, দু�া 
ছাাা অনয েলাক জ� কুরবানী কেরনিন ও কুরবানী করেত 
বেলনিন। তাই কুরবানী শধু এসেলা িদেয়ই করেত হেব। ইমাম 
মািলক (রহ.) এর মেত কুরবানীর জনয সেবূা�ম জ� হেলা 
িশংওয়ালা সাদা-কােলা দু�া। কারে রাস�েল কারীম (সা.) এ 
ধরেনর দু�া কুরবানী কেরেছন বেল সহীহ বুখারী ও মুসিলেমর 
হািদেস এেসেছ। অিধকাংশ উলামােদর মেত, সবেিেয় উাকস ি 
কুরবানীর পশ হেলা উট, অতঃপর মু, তারপর েমব (েভাা), 
তারপর ছামল। আবার নর েমব মাদী েমব অেপকা উ�ম। 
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েযেহতু এ ্সে� দলীল বিেূত হেয়েছ। (আযওয়াউল বায়ান, 
৫/৬৩৪)। 

একিট উট ও মু-মিহেব সাত বযি� কুরবানীর জনয শরীক হেত 
পাের। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৩১৮) অনয এক বেূনামেত, 
উট কুরবানীেতও দশ বযি� শরীক হেত পাের। ইমাম শাওকানী 
বেলন, হে�র কুরবানীেত দশ এবং সাধারে কুরবানীেত সাত 
বযি� শরীক হওয়াটাই সিঠক। (নায়লুল আওরার, ৮/১২৬) েয়মন 
হািদেস এেসেছ-  

ارني نيلدرأية مر اىب ص� اهللا عغيه « : عغه أنه قيلعن جينر را اهللا
 » .وسغم الدنة عن سبعة والقرة عن سبعة

 

‘আমরা হদািবয়ােত রাস�লু�াহ (সা.) এর সােথ িছলাম। তখন 
আমরা উট ও মু �ারা সাত জেনর পক েথেক কুরবানী 
িদেয়িছ।’ (ইবেন মাজা-৩১৩২, হািদসিট সহীহ)। 

িক� েমব বা ছামেল ভামাভািম  বধ নয়। তেব সওয়ােব একািধক 
বযি�েক শরীক করা যােব। সুতরাং একিট পিরবােরর তরত 
েথেক মা� একিট েমব বা ছামল যেথি হেব। তােত েসই 
পিরবােরর সদসয সংখযা যতই েহাক না েকন। এ িবধানিট 
সতেরর অবষথায় ্েযাজয। 

সেমত িদক িদেয় উ�ম হেলা কুরবানীর পশ বিপুি, অিধক 
েমাশত স�স, িনখঁুত, েদখেত সু�র হওয়া।  
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(২) শরীয়েতর দসিিেত কুরবানীর পশর বয়েসর িদকটা েখয়াল 
রাখা জুির। উট পাঁি বছেরর হেত হেব। মু বা মিহব 
দু‘বছেরর হেত হেব। ছামল, েভাা, দু�া হেত হেব এক বছর 
বয়েসর। অবশয অসুিবধার েকে� ছয় মাস বয়সী েমব কুরবানী 
করা যায় । ি্য় নবী (সা.) বেলন, ‘দাতােলা ছাাা যেবহ কেরা 
না। তেব তা দুবূল হেল ছয় মােসর েমব যেবহ কর।’ (সহীহ 
মুসিলম, হাদীস নং ১৯৬৩) িক� উলামামে এ িববেয় একমত েয, 
ছ‘মাস বয়সী েমেবর কুরবানী িস� হেব; তা ছাাা অনয পশ 
পাওয়া যাক অথবা না যাক। অিধকাংশ উলামামে ঐ হাদীেসর 
আেদশেক ‘ইি্হবাব’ (উ�ম) বেল �হে কেরেছন এবং বেলেছন 
েয, ঐ হাদীেসর মমূাথূ এটা নয় েয, অনয কুরবানীর পশ পাওয়া 
েমেল তেবই ছ‘মাস বয়েসর েমশশাবেকর কুরবানী  বধ।েযেহতু 
এমন অনযানয দলীলও রেয়েছ যার �ারা ্মািেত হয় েয, ঐ 
বয়সী েমেবরও কুরবানী  বধ; ্কাশ থােক েয, যিদও 
কুরবানীদাতা অনয দাতােলা পশ েপেয় থােক। েযমন রাস�ল (সা.) 
বেলন, ছ‘মাস বয়সী েমবশাবক উ�ম কুরবানী। (মুসনােদ 
আহমাদ, ২/৪৪৫; িতরিমযী) উ�বা িবন আেমর (রা.) বেলন, 
(একদা) নবী (সা.) কুরবানীর পশ িবতরে করেলন। উ�বার 
ভােম পাল এক ছ‘মােসর েমব। িতিন বলেলন, ‘েহ আ�াহর 
রাস�ল! আমার ভােম ছ‘মােসর েমব হেলা?’ ্তুয�ের িতিন 
বলেলন, ‘এটা িদেয়ই তুিম কুরবানী কর।’ (সহীহ বুখারী , হাদীস 
নং ২১৭৮; সহীহ মুসিলম, ১৯৬৫)। 
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(৩) কুরবানীর পশ যাবতীয় েদাব-�িট মু� হেত হেব। েযমন 
হািদেস এেসেছ- 

قيم فيغي رسول اهللا ص� اهللا  « :وسغم قيل عن البا  نن  رى را اهللا عغيه
أر�ر ال فور ل األضيل العورا  ال� عورهي والر�ضة ال� :وسغم فقيل

  » مرضهي والعرجي  ال� ضغعهي والكس�ة ال  ال تغق

সাহাবী বারা ইবেন আেযব (রা.) েথেক বিেূত িতিন বেলন: 
রাস�লু�াহ (সা.) আমােদর মােঝ দাঁাােলন তারপর বলেলন : িার 
ধরেনর পশ, যা িদেয় কুরবানী জােয়য হেব না। অব. যার অবর 
�ি, েরামা�া�; যার েরাম �ি, প�ু; যার প�ুর �ি এবং 
আহত; যার েকান অংম েভংেম েমেছ। নাসাঈ‘র বেূনায় ‘আহত’ 
শেশর �েল ‘পামল’ উে�খ আেছ। (িতরিমিজ-১৫৪৬; নাসাঈ’-
৪৩৭১; আব�দাউদ; হািদসিট সহীহ)। 

অতএব এ িােরর েকান এক �িটযু� পশ �ারা কুরবানী িস� 
হয় না। ইবেন কুদামাহ বেলন, ‘এ িববেয় েকান মতেভদ আেছ 
িকনা তা আমরা জািন না।’ (মুমনী, ১৩/৩৬৯) 

 

�িটসেলার িব্ািরত বযাখযা হেলা: 

1. �ি কানা (এক িকু অব): েয পশর একিট িকু নি 
হেয় েমেছ অথবা েবিরেয় আেছ । দসিিহীন হেল েতা অিধক �িট 
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হেব। তেব েয পশিটর িকু সাদা হেয় েমেছ, িক� নি হয়িন, 
েসিটর কুরবানী িস� হেব। কারে, তা �ি কানা নয়। 

2. �ি েরােমর েরামা : েয পশর ওপর েরােমর িি � 
্কািশত। েযিট িরেত অথবা েখেত পাের না; যার দুন দুবূলতা 
ও মাংসিবকস িত হেয় থােক। অনুএপভােব, িমূেরামও একিট �িট, 
যার কারেে িিবূ ও মাংস খারাপ হেয় তােক। েতমিট �ি কত 
একিট �িট,যিদ তার তেল পশর ওপর েকান ্ভাব পো থােক। 
তেব, মভূধারে েকান �িট নয়। তেব মভূপাত বা ্সেবর 
িটকটবতূী পশ এক্কার েরাম�সহতা এবং তা একিট �িট। 
েযেহতু মাভীন পশর েমাশত অেনেকর িনকট অুিিকর, েসেহতু 
েজেনশেন তা �য় করা উিিত নয়। অবশয কুরবানীর জনয িনিদূি 
বা �য় করার পর মেভূর কথা জানা েমেল তা কুরবানীএেপ 
যেথি হেব। বা�া মসত হেল যেবহ না কেরই খাওয়া যােব। 
েকননা, মােয়র যেবহেত েসও হালাল হেয় যায়। (আহমাদ, আবু 
দাউদ , িতিরমযী, ইবনু মাজাহ, ইবেন িহববান, হােকম, দাবা 
কুরনী, রাবারীনী, সহীহল জােম‘, হাদীস নং ৩৪৩১)। 

3. দুরােরাময ভ�পদ।  

4. দুবূলতা ও বাধূেকযর কারেে যার িিবূ ও ম�া নি অথবা 
শু হেয় েমেছ।  
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উপের উে�িখত হাদীেস েমাট িারিট �িটযু� পশর কুরবানী িস� 
নয় বেল বিেূত হেয়েছ এবং বাকী অনযানয �িটর কথা বেূনা করা 
হয়িন। িক� অিধকাংশ উলামামেের মেত, যিদ ঐ �িটসম�েহর 
অনুএপ বা তেতািধক ম� �িট েকান পশেত পাওয়া যায় তাহেল 
তােতও কুরবানী িস� হেব না; েযমন- দুই িকু অব বা পা কাটা 
্ভস িত। (শরহন নববী, ১৩/২৮) 

খাসাবী (রাহ.) বেলন, হাদীেস এ কথার দলীল রেয়েছ েয, 
কুরবানীর পশেত �ি খ�।’ অতএব ঐ �িটর সামানয অংশ 
অ�ি হেব এবং তা মাজূনীয় ও অধতবূয হেব। (মাআিলমুস 
সুনান, ৪/১০৬)। 

পকা�ের, এমন কতসেলা �িট আেছ যা থাকেল কুরবানী আদায় 
হয় িক� তা মাকএহ বেল িবেবিিত হয়। তাই এ জাতীয় �িট 
েথেকও কুরবানীর পশেক মু� করা উ�ম। 

 

েয �িটযু� পশর কুরবানী মাকএহ হেব তা হেলা: 

• কান কাটা বা িশং ভাংমা : 

এ �িটযু� পশর কুরবানী মাকএহ। তেব আদায় হেয় যােব। 
কারে, এেত মাংেসর েকান কিত বা কম হয় না এবং সাধারেত 
এমন �িট পশর মেধয েবশী পিরলিকত হেয় থােক। িক� েয 
পশর জ� েথেকই িশং বা কান েনই তার �ারা কুরবানী মাকএহ 
নয়। েযেহতু ভা�া বা কাটােত পশর র�া� ও িিি হয়; যা এক 
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্কার েরােমর মেতা। িক� জ� েথেক না থাকাটা এ ধরেনর 
েকান েরাম নয়। অবশয প�েূা� পশই উ�ম।  

• েলজ কাটা: 

েয পশর প�েূ অথবা িকছু অংশ েলজ কাটা েমেছ তার কুরবানী 
মাকএহ। েভাার পুেভ মাংসিপ� কাটা থাকেল তার কুরবানী িস� 
নয়। েযেহতু তা এক �ি দাম এবং সামানয অংশ। অবশয এমন 
জােতর েভাা যার প�ােত মাংসিপ� হয় না তার �ারা কুরবানী 
শ�।  

• কান িিরা,  দেঘূয িিরা, প�াা েথেক িিরা, স�ুখ েথেক 
্ে� িিরা, কান তাটা ইতািদ।  

• িল� কাটা। অবশয অ�েকাব কাটা মাকএহ নয়। েযেহতু 
খাসীর েদহ বিপুি ও মাংস উাকস ি হয়।  

• দাঁত ভা�া ও িামাার েকান অংশ অমভীর কাটা বা িিরা 
ইতযািদ।  

 

 

(৪) েয পশিট কুরবানী কারা হেব তার উপর কুরবানী দাতার প�েূ 
মািলকানা সস থাকেত হেব। অথূাা কুরবানীদাতা েযন  বধভােব 
ঐ পশর মািলক হয়। সুতরাং িুিরকস ত, আ�সাা কস ত, ববকী পশ, 
কজূ করা পশ বা পেথ পাওয়া, অৈবধ �য়-িব�েয় �ীত পশ 
�ারা কুরবানী আদায় হেব না। একই ভােব অৈবধ ম�লয েযমন 
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সুদ, ঘুব, ্ব�না, েধাঁকা ্ভস িতর অথূ) �ারা �ীত পশর কুরবানী 
জােয়য নয়। েযেহতু কুরবানী এক ইবাদত যার �ারা আ�াহর 
 নকটয লাভ করা হয়। আর কুরবানীর পশর মািলক হওয়ার ঐ 
সকল প�িত হেলা পাপপ�েূ। আর পাপ করার মাধযেম েকান 
্কার  নকটয লাভ স�ব নয়। বরং তােত দ�রর সসিি হয়। রাস�ল 
(সা.) বেলন, ‘আ�াহ পিব�, িতিন পিব� বযতীত িকছু �হে 
কেরন না।’ (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১০১৫)। 

কুরবানীর পশ িনধূারেে মুসিলম সিবেশব য বান হওয়া উিিত, 
যােত পশ সবূসেে স��েূ হয়। েযেহতু এটা আ�াহর িনদশূন ও 
তা‘যীমেযাময �ীিন ্িতক সম�েহর অনযতম যা আ�সংযম ও 
তা�ওয়ার পিরিায়ক। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� َعّظِ ُُ  ٰ ََ ََ َش ِ ِ ٱ �   ]٣٢: الج[ ﴾ ٣ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِّ�َها َّ

অথূাা, ‘এিটই আ�াহর িবধান এবং েকউ আ�াহর িনদশূনাবলীর 
স�ান করেল এেত তার বদেয়র তা�ওয়া স�াত। [স�রা 
হা�:৩২]।  

এেতা সাধারে �ীনী ্তীকসম�েহর কথা। িনিদূিভােব কুরবানীর 
পশ েয এক �ীনী ্তীক এবং তার য  করা েয আ�াহর স�ান 
ও তা‘যীম করার শামীল, েস কথা অনয এক আয়াত আমােদরেক 
িনেদূশ কের। মহান আ�াহ বেলন, অথূাা (কুরবানীর) 

ٰ  ّمِن لَُ�م َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ  ﴿ ََ ِ ٱ �َِِ َش   ]٣٦: الج[ ﴾ لَُ�مۡ  َّ
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উটেক েতামােদর জনয আ�াহর িনদশূনাবলীর অনযতম কেরিছ। 
[স�রা হা�:৩৬] 

এখােন কুরবানী পশর তা‘যীম হেব তা উ�ম িনবূািেনর মাধযেম। 
ইবেন আববাস (রা.) ্থম আয়ােতর বযাখযায় বেলন, ‘কুরবানী 
পশর স�ান করার অথূ হেলা, পুি, মাংস, সু�র ও বা পশ 
িনবূািন করা।’ (তাতসীু ইবনু কাসীর, ৩৬/২২৯)  

রাস�ল (সা.) এর যুেম মুসিলমমে দামী পশ কুরবানীর জনয �য় 
করেতন, েমাটা-তাজা এবং উ�ম পশ বাছাই করেতন; যার �ারা 
আ�াহর িনদশূনাবলীর তা‘যীম েঘাবো করেতন। যা একমা� 
তােদর তা�ওয়া, আ�াহর ্িত ভীিত ও ভালবাসা েথেক উদমত 
হেতা। (ততহল বারী, ১০/০৯) 

অবশয মুসিলমেক এ েকে� েখয়াল করা উিিত েয, েমাটা-তাজা 
পশ কুরবানী করার উে�শয েকবল উ�ম মাংস খাওয়া এবং 
আেপােব ্িতেযািমতা করা না হয়। বরং উে�শয আ�াহর িনদশূন 
ও ধমূীয় এক ্তীেকর তা‘যীম এবং তার মাধযেম আ�াহর 
 নকটয লাভ হয়।  

কােলা রঙ অেপকা ধ�সর রেঙর পশ কুরবানী উ�ম। মহানবী 
(সা.) বেলন, ‘কােলা রেঙর দু‘িট কুরবানী অেপকা ধ�সর রেঙর 
একিট কুরবানী আ�াহর িনকট অিধকতর পছ�নীয়।’ (আহমাদ, 
হািকম, িসলিসলাহ সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৬১) 
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সুতরাং কুরবানীর পশ �েয়র সময় �িটমু� েদখা ও তার 
বয়েসর ্িত েখয়াল রাখা উিিত। েযেহতু পশ যত িনখুত হেব 
তত আ�াহর িনকট ি্য় হেব, সওয়ােবও খুব বা হেব এবং 
কুরবানীদাতার আ�িরক তা�ওয়ার পিরিায়ক হেব।  

কারে আ�াহ বেলন: 

ََاَل  لَن ﴿ َ ٱ َُ ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها َّ ََاُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهادَِما  لَِك َكَ�ٰ  ِمَُ�مۚۡ  َوىٰ َّقۡ ٱ َُ
َََها ْ  لَُ�مۡ  َسّخ وا ُ َُكّ�ِ َ ٱ َِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ ِ  ُ�ۡمۗ َهَدٮ ۡ ٱ َو�َّ�ِ : الج[ ﴾ ٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
٣٧[  

অথূাা আ�াহর কােছ ওসেলার (কুরবানীর পশর) না েমাশত 
েপৗেছ, আর না র� েপৗেছ বরং তার কােছ েপৗেছ েতামােদর 
তাকওয়া। এভােব িতিন ওসেলােক েতামােদর অধীন কের 
িদেয়েছন যােত েতামরা আ�াহর ে��র েঘাবো করেত পার 
এজনয েয, িতিন েতামােদর সিঠক পথ েদিখেয়েছন, কােজই 
সাকমূশীলেদরেক তুিম সুসংবাদ দাও। [স�রা হা�:৩৭]। 

 

(ছ) কুরবানীর িনয়ামাবিল: 

কুরবানীর পশ কুরবানীর জনয িনিদিূ করা 

কুরবানীর জনয পশ প�েবূই িনধূারে করেত হেব। এর জনয 
িনে�া� দু‘েটা প�িতর একিট েনয়া েযেত পাের।  
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(ক) মুেখর উ�ারে �ারা িনিদূি করা েযেত পাের। এভােব বলা 
যায় েয, এ পশিট আমার কুরবানীর জনয িনিদূি করা হেলা।’ তেব 
ভিববযা বািক শশ �ারা িনিদূিূ হেব না । েযমন বলা হেলা- 
‘আিম এ পশিট কুরবানীর জনয েরেখ েদব।’ 

(খ) কােজর মাধযেম িনিদূি করা যায় েযমন কুরবানীর িনয়েত পশ 
�য় করল অথবা কুরবানীর িনয়েত যেবহ করল। যখন পশ 
কুরবানীর জনয িনিদূি। করা হেলা তখন িনে�া� িববয়াবলী 
কাযূকর হেয় যােব।  

্থমত: এ পশ কুরবানী ছাাা অনয েকান কােজ বযবহার করা 
যােব না, দান করা যােব না, িবি� করা যােব না। েযেহতু যা 
আ�াহর জনয িনিদূি হেয়েছ তার �য়-িব�য়  বধ নয়। তেব 
কুরবানী ভালভােব আদায় করার জনয তার েিেয় উ�ম পশ �ারা 
পিরবতূন করা যােব।  

ি�তীয়ত: যিদ পশর মািলক ইে�কাল কেরন তাহেল তার 
ওয়ািরশেদর দািয়র হেলা এ কুরবানী বা্বায়ন করা। বরং তার 
ওয়ািরশমে তা যেবহ কের িনেজরা খােব, দান করেব ও 
উপেঢৗকন িদেব।  

তসতীয়ত: এ পশর েথেক েকান ধরেনর উপকার েভাম করা যােব 
না। েযমন- দুধ িবি� করেত পারেব না, কস িবকােজ বযবহার 
করেত পারেব না, সওয়াির িহেসেব বযবহার করা যােব না, পশম 
িবি� করা যােব না। যিদ পশম আলাদা কের তেব তা সদকা 
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কের িদেত হেব, বা িনেজর েকান কােজ বযবহার করেত পারেব, 
িবি� কের নয়। 

িতুথতূ: কুরবানী দাতার অবেহলা বা অযে র কারেে যিদ পশিট 
েদাবযু� হেয় পো (এমন ধরেনর �িট যােত কুরবানী িস� 
হয়না, েযমন- �ি খ�তা ইতযািদ) বা িুির হেয় যায় অথবা 
হািরেয় যায় তাহেল তার কতূবয হেব অনুএপ বা তার েিেয় ভাল 
একিট পশ �য় করা।  

আর যিদ অবেহলা বা অযে র কারেে েদাবযু� না হেয় অনয 
কারেে হয়, তাহেল েদাবযু� পশ কুরবানী করেল িলেব।  

প�মত: যিদ পশিট হািরেয় যায় অথবা িুির হেয় যায় আর 
কুরবানী দাতার উপর প�বূ েথেকই কুরবানী ওয়ািজব হেয় থােক 
তাহেল েস কুরবানীর দািয়র েথেক অবযাহিত লাভ করেব। আর 
যিদ প�বূ েথেক ওয়ািজব িছল না িক� েস কুরবানীর িনয়েত পশ 
িকেন েতেলেছ তাহেল িুির হেয় েমেল বা মের েমেল অথবা 
হািরেয় েমেল তােক আবার পশ িকেন কুরবানী করেত হেব।  

ব�ত: কুরবনীর পশর েকান অংশ (মাংস, িিবূ, িামাা, দিা 
ইতযািদ) িব�য় করা  বধ হেব না। কারে, তা আ�াহর উে�েশয 
িনেবিদত বস�, তাই েকান ্কার পুনরায় তা িনেজর বযবহাের 
িতিরেয় আনা  বধ নয়। তদনুএপ ঐ পশর েকান অংশ �ারা 
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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অবশয কসাই মরীব হেল দান �এপ অথবা মরীব না হেল হািদয়া 
�এপ তােক কুরবানীর েমাশত ইতযািদ েদওয়া দ�বেীয় নয়। 
েযেহতু তখন তােক অনয হকদারেদর শািমল মেন করা হেব: বরং 
েসই অিধক হকদার হেব। কারে েস ঐ কুরবানীেত কমূেযােম 
শরীক হেয়েছ এবং তার মেন ওর ্িত আশাি�ত হেয়েছ। তেব 
উ�ম হেভ তার মজুরী আেম িমিটেয় েদেব এবং পের িকছু দান 
বা হািদয়া েদেব, যােত েকান সে�হ ও েমালেযামই অবিশি না 
থােক। (ততহল বারী , ৩/৫৫৬)। 

স�মত: পশ �য় করার পর যিদ তার বা�া হয়, তাহেল মােয়র 
সােথ তােকও কুরবানী করেত হেব। (িতরিমযী, হাদীস নং 
১৫০৩) এবং এর প�েবূ ঐ পশর দুধ খাওয়া যােব; তেব শতূ 
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 িনিদূি সমেয়র সােথ স�িকূত একিট ইবাদত। এ 
সমেয়র প�েবূ েযমন কুরবানী আদায় হেব না েতমিন পের করেলও 
আদায় হেব না। অবশয কাজা িহেসেব আদায় করেল অনয কথা।  

যারা ঈেদর সালাত আদায় করেবন তােদর জনয কুরবানীর সময় 
শু হেব ঈেদর সালাত আদায় করার পর েথেক। যিদ ঈেদর 
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সালাত আদােয়র প�েবূ কুরবানীর পশ যেবহ করা হয় তাহেল 
কুরবানী আদায় হেব না। েযমন হািদেস এেসেছ-  

سمعف رسول اهللا ص� اهللا عغيه :عن البا  نن  رى را اهللا عغه قيل
إا أول مي نبدأ نه رومغي هحا أا نص� ثم نرجر فغغحر « : وسغم �طب فقيل

فمن فعل هحا فقد أصيى ستتغي ومغغحر فننمي هو لم قدمه ألهغه لي  من 
 »التس  ل مئ

আল-বারা ইবেন আেযব (রা.) েথেক বিেূত, িতিন বেলন, আিম 
শেনিছ রাস�লু�াহ (সা.) খুতবােত বেলেছন, ‘এ িদনিট আমরা শু 
করব সালাত িদেয়। অত:পর সালাত েথেক িতের আমরা কুরবানী 
করব। েয এমন আমল করেব েস আমােদর আদশূ সিঠকভােব 
অনুসরে করল। আর েয এর প�েবূ যেবহ করল েস তার 
পিরবারবেমূর জনয েমাশেতর বযব�া করল। কুরবানীর িকছু 
আদায় হেলা না। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৬৫,৫২২৬)। 

সালাত েশব হওয়ার সােথ সােথ কুরবানীর পশ যেবহ না কের 
সালােতর খুতবা দু‘িট েশব হওয়ার পর যেবহ করা ভাল। েকননা, 
রাস�লু�াহ (সা.) এ রকম কেরেছন। হািদেস এেসেছ- 

 ص� اهللا عغيه ص� اىب « :قيل جغدى نن سفييا الج  را اهللا عغه 
 »وسغم روم اىحرثم خطب ثم ذنح

সাহািব জুনদাব ইবেন সুিতয়ান আল-বাজালী (রা.) বেলেছন, নবী 
কারীম (সা.) কুরবানীর িদন সালাত আদায় করেলন অত:পর 
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খুতবা িদেলন তারপর পশ যেবহ করেলন। (সহীহ বুখারী, হাদীস 
নং ৯৮৫)। 

من ذنح قبل أا «: مهدت اىب روم اىحر قيل:عن جغدى نن سفييا قيل
 » .رص� فغيعد مكنهي أخرى ومن لم رحنح فغيحنح

জুনদাব ইবেন সুিতয়ান বেলন, আিম কুরবানীর িদন নবী কারীম 
(সা.) এর সােথ িছলাম । িতিন বেলন, েয বযি� সালােতর প�েবূ 
যেবহ কেরেছ েস েযন আবার অনয �ােন যেবহ কের। আর েয 
যেবহ কেরিন েস েযন যেবহ কের। (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬২)  

আর কুরবনীর সময় েশব হেব িযলহ� মােসর েতেরা তািরেখর 
স�যূাে্র সােথ সােথ। অতএর কুরবানীর পশ যেবহ করার সময় 
হেলা িার িদন। িযলহ� মােসর দশ, এমােরা, বােরা ও েতেরা 
তািরেখ। এটাই উলামােয় েকরােমর িনকট সেবূা�ম মত িহেসেব 
্াধানয েপেয়েছ। 

কারে,  

্থমত: আ�াহ রাববুল ‘আলামীন বেলন- 

ْ ّلِيَشۡ  ﴿ ْ َوَ�ذۡ  لَُهمۡ  فِعَ َمَ�ٰ  َهُدوا وا َُ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُك يّا�ٖ  ِ�ٓ  َّ
َ
ٰ  ٍت لُوَ�ٰ ّمعۡ  �  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

 ٱ بَِهيَمةِ 
َ
 ]٢٨: الج[ ﴾ ِم� َ�ٰ نۡ ۡ�

 ‘যােত তারা তােদর কলযােময় �ানসেলােত উপি�ত হেত পাের 
এবং িতিন তােদর িতু�দ জ� হেত যা িরিজক িহেসেব দান 
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কােরেছন তার উপর িনিদূি িদনসেলােত আ�াহর নাম উ�ারে 
করেত পাের।’ [স�রা হ�:২৮] 

এ আয়ােতর বযাখযায় ইমাম বুখারী (রাহ.) বেলন, ইবেন আববাস 
(রা.) বেলেছন: ‘এ আয়ােত িনিদূি িদনসেলা বলেত বুঝায় 
কুরবানীর িদন ও তার পরবতূী িতনিদন।’ (তাতহল বারী, 
২/৫৬১)  

অতএব এ িদনসেলা আ�াহ তা‘আলা কুরবানীর পশ যেবহ করার 
জনয িনধূারে কেরেছন।  

ি�তীয়ত: রাস�লু�াহ (সা.) বেলেছন- 
« »  أريم الرش�ق ذنح   

‘আইয়ােম তাশরীেকর ্িতিদন যেবহ করা যায়।’ (আহমদ- 
৪/৪২, হািদসিট সহীহ)।  

আইয়ােম তাশরীক বলেত কুরবানীর পরবতূী িতন িদনেক বুঝায়।  

 

তসতীয়ত: কুরবানীর পরবতূী িতন িদেন সওম পালন জােয়য নয়। 
এ �ারা বুেঝ েনয়া যায় েয এ িতন িদেন কুরবানী করা যােব।  

 

িতুথতূ: রাস�লু�া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 িদনসেলা আ�াহ খাওয়ার জনয 
িনধূারে কেরেছন েস িদনসেলােত কুরবানীর পশ যেবহ করা 
েযেত পাের। 

 

প�মত: সাহাবােয় েকরােমর আমল �ারা ্মািেত হয়, কুরবানীর 
পরবতূী িতনিদন কুরবানীর পশ যেবহ করা যায়।  

ইবনুল কািয়যম (রাহ.) বেলন, আলী ইবেন আিব তােলব (রা.) 
বেলেছন, ‘কুরবানীর িদন হেলা ঈদুল আযহার িদন ও তার 
পরবতূী িতন িদন।’ অিধকাংশ ইমাম ও আেলমেদর এটাই মত। 
যারা বেলন, কুরবানীর িদন হেলা েমাট িতন িদন-িযলহ� মােসর 
দশ, এমােরা ও বার তািরখ এবং বার তািরেখর পর যেবহ করেল 
কুরবানী হেব না, তােদর কথার সমথূেন েকান ্মাে েনই ও 
মুসিলমেদর ঐকযমত (ইজমা) ্িতি�ত হয়িন। (যাদুল মা‘আদ, 
২/৩১৯) 

 

মসত বযি�র পেক কুরবানী 

ম�লত কুরবানী যথাসমেয় জীিবত বযি�র তরত েথেকই হওয়া 
বা�নীয়। অবশয ইভা করেল তার সওয়ােব জীিবত অথবা মসত 
আ�ীয়-�জনেকও শরীক করেত পাের। েযেহতু আমরা েদিখ 
রাস�লু�াহ (সা.) ও তাঁর সাহাবামে িনেজেদর এবং পিরবার-
পিরজনেদর তরত েথেক কুরবানী করেতন। 
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অেনেকর ধারো কুরবানী শধু মসত বযি�েদর জনয বা তােদর পক 
েথেক করা হেব। এ ধারো েমােটই িঠক নয়। মসত বযি�র তরত 
েথেক পসথক কুরবানী করার েকান দলীল েনই। তেব মসত 
বযি�েদর জনয কুরবানী করা জােয়য ও একিট সওয়ােবর কাজ। 
কুরবানী একিট সাদকা। আর মসত বযি�র নােম েযমন সদকা করা 
যায় েতমিন তার নােম কুরবানীও েদয়া যায়। মসতবযি� এর �ারা 
উপকস ত হেব, ইনশাআ�াহ। উপর�, মসতবযি� এ ধরেনর 
প�েযকেমূর মুখােপকীও থােক। েযমন, মসত বযি�র জনয সাদকার 
িববেয় হাদীেস এেসেছ 

عن  ةمة را اهللا عغهي أا رجة أت ال� ص� اهللا عغيه وسغم فقيل 
وأظغهي لو ت غمف تصدقف  إا أ  اقتتغف نفسهي ولم توص« :  ريرسول اهللا

  -»أفغهي أجر إا تصدقف عغهي قيل نعم

আেয়শা (রা.) েথেক বিেূত, এক বযি� রাস�লু�াহ (রা.) এর কােছ 
এেস িজেজর করল, ‘েহ রাস�ল! আমার মা হাঠাা 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, হযাঁ। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৩৮; সহীহ 
মুসিলম, হাদীস নং ১০০৪)। 

মসত বযি�র জনয এ ধরেনর সদকা ও কলযােম�লক কােজর েযমন 
যেথি ্েয়াজন ও েতমিন তার জনয উপকারী।  
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যিদ েকান কারেে মসত বযি�র জনয কুরবানী ওয়ািজব হেয় থােক 
তাহেল তার জনয প�েূ একিট কুরবানী করেত হেব। অেনক সময় 
েদখা যায় বযি� িনেজেক বাদ িদেয় মসত বযি�র জনয মসত বযি�র 
পেক কুরবানী কেরন। এটা েমােটই িঠক নয়। ভাল কাজ 
িনেজেক িদেয় শু করেত হয় তারপর অনযানয জীিবত ও মসত 
বযি�র পক েথেক করা েযেত পাের । েযমন হািদেস এেসেছ- 

আেয়শা (রা.) ও আবু হরাইরা (রা.) েথেক বিেূত েয, রাস�লু�াহ 
(সা.) যখন কুরবানী িদেত ইভা করেলন তখন দু‘েটা দু�া �য় 
করেলন। যা িছল বা, বিপুি, িশংওয়ালা ,সাদা-কােলা বেেূর 
এবং খািস। একিট িতিন তার ঐ সকল উ�েতর জনয কুরবানী 
করেলন; যারা আ�াহর একরবাদ ও তার রাস�েলর িরসালােতর 
সাকয িদেয়েছ, অনযিট তার িনেজর ও পিরবারবেমূর জনয কুরবানী 
কেরেছন। (ইবেন মাজা, হািদসিট সহীহ) 

মসত বযি� যিদ তার এক তসতীয়াংশ স�দ েথেক কাউেক কুরবানী 
করার অিসয়ত কের যান, অথবা িকছু ওয়াকত কের তার অিজূত 
অথূ েথেক কুরবানীর অিসয়ত কের যায়, তেব তার অসীর জনয 
ঐ মসেতর কুরবানী করা ওয়ািজব হেয় যােব। এেকে� কুরবানী না 
কের ঐ অথূ সাদকাহ খােত বযয় করা  বধ নয়। করে, তা 
সুসাহর পিরপ�ী এবং অিসয়েতর এপা�র। অনযথা, যিদ 
কুরবানীর জনয অিসয়তকস ত অথ ূ সংকুলান না নয়, তাহেল দুই 
অথবা তেতািধক বছেরর অথূ একি�ত কের কুরবানী িদেত হেব। 
অবশয িনেজর তরত েথেক বাকী অথূ প�রে কের কুরবানী করেল 
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তা সেবূা�ম । েমাটকথা, অসীর উিিত, স�� ভােব অসীয়ত 
কাযূকর করা এবং যােত মসত অসীয়তকারীর উপকারও লাভ হয় 
তারই যথাথূ ্য়াস করা। উন◌্েলখয েয, রাস�ল (সা.) কতস ূক আলী 
(রা.) েক কুরবানীর অিসয়ত করার হাদীসিট যঈত। (যঈত আব� 
দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈত িতরিমজী, হাদীস নং ২৫৫; যঈত 
ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; িমশকাত, হাদীস নং ১৪৬২ এর 
টীকা �.)। 

একািধক মসতবযি�েক একিট মা� কুরবানীর সওয়ােব শরীক 
করাও  বধ; যিদ তােদর মেধয কােরা ওপর কুরবানী ওয়ািজব না 
হেয় থােক তেব। রাস�ল (সা.) িনেজর তরত েথেক, পিরবার-
পিরজেনর তরত েথেক এবং তার উ�েতর তরত েথেক কুরবানী 
কেরেছন; যারা আ�াহর জনয তাওহীেদর সাকয িদেয়েছ এবং তার 
জনয িরসালাত বা ্িােরর সাকয িদেয়েছ। (মুসনাদ আহমদ, 
৬/৩৯১-৩৯২) এখােন উে�খয েয, ঐ সাকয ্দানকারী িকছু 
উ�ত তার যুেমই মারা িমেয়িছল। অতএব একই কুরবানীেত 
েকউ িনজ মসত িপতা-মাতা ও দাদা-দাদীেকও সওয়ােব শািমল 
করেত পােব।  

তেব একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, একিট কুরবানীেক িনেজর 
তরত েথেক না িদেয় েকবলমা� মসেতর জনয িনিদূি করা িঠক নয় 
এবং এেত আ�াহ তা‘আলার সীমাহীন কুো েথেক বি�ত হওয়া 
উিিত নয়। বরং উিিত হেভ, িনেজর নােমর সােথ জীিবত-মসত 
অনযানয আ�ীয়-পিরজনেক কুরবানীর িনয়েত শািমল করা। েযমন- 
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আ�াহর নবী (সা.) কুরবানী যেবহ করার সময় বেলেছন, ‘েহ 
আ�াহ! এ (কুরবানী) মুহা�ােদর তরত েথেক এবং মুহা�ােদর 
বংশধেরর তরত েথেক।’ সুতরাং িতিন িনেজর নাম ্থেম 
িনেয়েছন এবং েসই সে� বংশধরেদরেকও তার সওয়ােব শরীক 
কেরেছন।  

 

রাস�ল (সা.)-এর তরত েথেক কুরবানী 

িতরিমযী ও আব� দাউেদ আলী (রা.) বিেূত একিট যঈত হাদীেস 
আেছ েয, িতিন রাস�ল (সা.) এর পক েথেক কুরবানী করেতন। 
তােক এর কারে িজজাসা করা হেল িতিন বেলন েয, তােক 
রাস�ল (সা.) ঐ কুরবানী েদওয়ার জনয অিসয়ত কের েমেছন। 
(যঈত আব� দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈত িতরিমজী, হাদীস নং 
২৫৫; যঈত ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; িমশকাত, হাদীস নং 
১৪৬২ এর টীকা �.) 

রাস�ল (সা.)এর অিসয়ত সং�া� যঈত হাদীসিট বযতীত এ 
পসিথবীর আর েকান হাদীস িকংবা এক লােখরও েবশী সাহাবীর 
জীবনী �ারা এটা জানা যায় না েয, েকান সাহাবী িকংবা তােবঈ‘ 
ও েকান মুসলীম মনীবী নবী (সা.) এর তরত েথেক কুরবানী 
িদেয়েছন। উপেরা� যঈত হাদীেসর িভি�েত যিদ েকউ নবী (সা.) 
এর তরত েথেক কুরবানী িদেত িায় তেব েস িদেত পাের। িক� 
রাস�ল মুহা�াদ (সা.) তার উ�েতর পক েথেক ইসােল-সওয়ােবর 
মুখােপকী নন।  
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অংশীদািরর িভি�েত কুরবানী করা 

অংশীদািরর িভি�েত কুরবানী কারােক ‘ভােম কুরবানী েদয়া’ বলা 
হয়। েভাা, দু�া, ছামল �ারা এক পিরবােরর পক েথেক একটা 
পশ কুরবানী করেত পারেবন। আর উট, মু, মিহব �ারা সাত 
জেনর নােম সাতিট কুরবানী করা যােব। তেব অংশীদাির িভি�েত 
কুরবানী করার দু‘িট প�িত হেত পাের- 

১.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 বযি� একিট বকির িকেন সকেলই মািলকানার 
অংশীদার িহেসেব কুরবানী করল। এ অব�ায় কুরবানী শ� হেব 
না। অবশয উট, মু ও মিহেবর েকে� এ প�িত জােয়য িক 
নাজােয়য অথূাা উট বা মুর এক স�াংশ একিট পিরবােরর 
তরত েথেক যেথি হেব িক? - েস বযাপাের উলামােদর মেধয 
মতিবেরাধ রেয়েছ। েকউ বেলন, যেথি নয়। কারে, তােত ৭ 
জেনর অিধক বযি�র শরীক হওয়া  বধ নয়। তা ছাাা পিরবােরর 
তরত েথেক একিট প�েূ ‘দম’ (জান) যেথি হেব। আর ৭ ভােমর 
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১ ভাম প�েূ ‘দম’ নয়। (তাতাওয়া শায়খ মুহা�দ িবন ইবরাহীম, 
৬/১৪৯)। 

অেনেকর মেত একিট েমব বা ছােমর মতই এক স�াংশ উট বা 
মু যেথি হেব। (শমাইিমরী, মাজািলসু আশির িযলহা�াহ, পস. 
২৬; আল-মুমেত’ ইবেন উসাইমীন, ৭/৪৬২-৪৬৩)। 

 

ম�লত এ িববয়িটেক েক� কের উলামামে দু‘ভােম িবভ� হেয় 
পোেছন:  

১ম পক: মুসািতর ও মু�ীম উভয় অব�ায় ১িট উট বা মু বা 
মিহেব ৭ জন বা ৭িট পিরবােরর পক েথেক কুরবানী করােক 
যেথি মেন কেরন। 

২য় পক: মুসািতর অব�ায় উট বা মু বা মিহেব ৭ জন বা 
৭জেনর পক েথেক কুরবানী করােক যেথি মেন কেরন। িক� এ 
পক মু�ীম উভয় অব�ায় ১িট উট বা মু বা মিহেব ৭িট 
পিরবােরর পক েথেক কুরবানী করােক যেথি মেন কেরন না। 
এেদর মতানুযায়ী, মু�ীম অব�ায় একিট পিরবােরর পক েথেক 
একিট পশই কুরবানী করেত হেব।  

 

কুরবানীেত অংশ�হে ও সাত ভামা ্সংেম ্থম পেকর 
্মাোিদ ও ব�বয : 
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অনযানয ইবাদেতর নযায় কুরবানীেকও আ�াহ িবিভসভােব আদায় 
করার িবধান দান কেরেছন। তেল আমরা উট, মু, ছামল ,েভাা, 
দু�ার েযেকান একটা কুরবানী করেত পাির, আবার সবসেলা 
একসােথও করেত পাির। আবার এককভােব উট, মু, মিহব 
কুরবানী করেত না পারেলও সাত জন অংশ�হে করেত পাির। 
িক� একিট জ�েত সাত জেনর অংশ�হেেক েক� কের 
নানািবধ িবতকূ সসিি হেয়েছ। েযমন বলা হেয় থােক, শধু সতেরর 
অব�ায় সাত জন অংশ�হে করেত পারেব, তেব তােদর একই 
পিরবােরর অ�ভ� ূ� হেত হেব, িবিভস পিরবােরর হেল নয়। এ 
িববয়িটেক িবে�বে করেল আমরা েদখেত পাই- 

ইবনু আববাস (রা.) হেত বিেূত, িতিন বেলন, ‘আমরা রাস�ল 
(সা.)-এর সােথ এক সতের িছলাম । এমতাব�ায় কুরবানীর ঈদ 
উপি�ত হেলা। তখন আমরা সাতজেন একিট মু ও দশজেন 
একিট উেট শরীক হলাম। (িতরিমযী নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)। 

আলী (রা.) েথেক বিেূত, িতিন বেলন, ‘একিট মু সাতজেনর 
পক কুরবানী করা যােব...। (িতরিমযী) 

হাদীেস বিেূত ‘সাতজেন একিট মুেত শরীক হেয়িছলাম’ এ 
সাতজন শেশর অথূ বুঝেতই অেনেক ভ� ল কেরেছন এবং মেন 
কেরেছন একিট পিরবােরর সদসয সংখযা সােতর অিধক হেল েসই 
পিরবােরর জনয একিট মু বা উট যেথি নয়; অথি একিট মু 
বা উট শধু এক পিরবার নয়, বরং সাতিট পিরবােরর জনয যেথি 
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। আর েসই পিরবারসেলার সদসয সংখযা যতই েহাক না েকন। 
কারে হাদীেস সাতজন বলেত সাতজন কতূা বযি�েক বুঝােনা 
হেয়েছ যােদর ্েতযেক এেককটা পিরবােরর মািলক। েযমন- 

আপিন এক পিরবােরর কতূা, সুতরাং আপনার উপরই কুরবানীর 
িবধান বলবা হেব ।আপনার স�ান ও সএীর উপর এ িবধান 
বলবা হেব না। তেব হযাঁ তােদর কােরা নােম যিদ এ পিরমাে 
স�দ থােক েয, তারা কুরবানী েদয়ার সমথূয রােখ। তেব কােরা 
কােরা মেত তােদর উপর কুরবানীর িবধান বলবা হেয় যােব। 
িতরিমযী শরীেত িলিখত আবু আইয়ুব হেত বিেূত সহীহ হাদীস 
�ারা এ কথাই সু�িভােব ্তীয়মান হয়, যা িন�এপ:  

আতা িবন ইয়াসার বেলন, আিম আবু আইয়ুব (রা.) েক ্� 
করলাম েয, নবী (সা.) এর যুেম কুরবানী িকভােব করা হেতা? 
তখন িতিন বলেলন, এক বযি� তার ও তার পিরবােরর পক 
েথেক একিট একিট ছামল কুরবনী করত, েসখান েথেক তারা 
েখত এবং অনযেদর খাওয়াত, আর মানুব এভােব আনি�ত হেতা 
ও মবূেবাধ করত। আর েস ্থা বতূমানকাল পয�ূ িেল আসেছ।  

ইমাম শাওকানী (রাহ.) নায়লুল আওতার �ে� উে�খ কেরেছন 
েয, সিঠক কথা হেভ েয, একিট ছামল একিট পিরবােরর েথেক 
যেথি হেব যিদও তারা ১০০ জেনর পিরবার অথবা ততিধক হয়। 
নবী (সা.) এর সুসােতর এটাই তায়সালা। (তুহতাতুল আহওয়াযী, 
৫/৯২)। 
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ইবনুল কাইিয়ম (রাহ.) বেলন, নবী (সা.) এর তরী�া হেভ েয, 
একিট ছামল এক বযি� ও তার পিরবােরর সকল সদেসযর পক 
েথেক যেথি হেব যিদ তােদর সংখযা অেনক হয়। ( তুহতাতুল 
আহওয়াযী, ৫/৯১)।  

নবী (সা.) এর যুেম এক বযি� েযেহতু একিট ছামেলর 
কুরবানীেত অংশ�হে করত ও সাত বযি� একিট মু িকংবা 
উেট অংশ�হে করত, সুতরাং সাধারে ভােবই বুঝা যায় েয, 
একিট ছামল এক বযি� ও তার পিরবােরর জনয যখন যেথি 
িছল, তখন সাত বযি� ও তােদর পিরবােরর পক েথেক একিট 
মু েকন যেথি হেব না।  

ইবেন আববাস (রা.) এর হাদীেস বিেূত েয সম্ সাহাবােয় 
েকরামমে সাতজন কের একিট মুেত অংশ�হে কেরিছেলন, 
তারা ্েতযেক িভস িভস পিরবােরর েলাক িছেলন।  

জািবর (রা.) হেত বিেূত, নবী করীম (সা.) বেলেছন, ‘মু সাত 
জেনর পক হেত এবং উট সাত জেনর পক হেত কুরবানী করা 
যােব।’ (মুসিলম, আব� দাউদ)। 

ভারতবেবূর মুহাি�স আ�ামা আশুর রহমান মুবারকপুরী (রাহ.) 
বেলন, ‘অবশযই উট এবং মুর কুরবানীেত িবিভস পিরবােরর 
অংশ�হে ্মািেত েযমন ছামেল একই পিরবােরর সদসযেদর 
অংশ�হে ্মািেত। (তুহতাতুল আহওয়াযী, ৫/৯৩)।  
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আ�ামা নবাব িসি�ক হাসান খান ভুপালী (রাহ.) বেলন, উট এবং 
মুর কুরবানীেত সাত বযি�র অংশ�হে সিঠক যিদও তারা 
িবিভস পিরবােরর হেয় থােক। (আর-রওযাতুন নািদয়াহ, পস. 
১২৮)।  

আ�ামা ওবায়দু�াহ রহমানী মুবারকপুরী (রাহ.) বেলন, ‘আর 
কুরবানী ্সে� অিধকাংশ ইমামমেের মত হেভ, কুরবানীেতও 
হাদী তথা হে�র পশর নযায় অংশ �হে  বধ যিদও 
অংশ�হেকারীমে একই পিরবােরর সদসয হয়, িকংবা িবিভস 
পিরবােরর হয় এবং তারা িনেজেদর মেধয আ�ীয় েহাক বা 
অনা�ীয় েহাক। তের ইমাম আবু হানীতা (রাহ.) শতূােরাপ 
কেরেছন েয, একই পশেত িবিভস জেনর অংশ�হে তখনই  বধ 
যখন তারা পর�েরর িনকটা�ীয় হেব। (িমর‘আতুল মাতাতীহ, 
৫/১৭৭)। 

ইমাম িতরিমযী (রাহ.) ম�বয কেরন েয, ১িট জ�েত সাতজেনর 
অংশ�হেের উপর িবজ সাহাবা েকরােমর আমল ্মািেত এবং 
পরবতূীেত ইমাম সুতইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শােতয়ী, 
আহমাদ ও ইসহাক এর উপর আমল কেরেছন। (তুহতাতুল 
আহওয়াযী, পস৮৮)। 

তাছাাা, একিট মু েয সাতিট ছামেলর সমান তা নবী (সা.) এর 
িনে�া� হাদীস �ারাও ্মািেত: 

ইবনু আববাস (রা.) হেত বিেূত, িতিন বেলন, এক বযি� নবী 
(সা.) এর কােছ এেস বলল েয, আমার উপর একিট হে�র পশ 
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কুরবানী করা ওয়ািজব হেয় আেছ িক� আিম তা �য় করেত 
পারিছ না। তখন নবী (সা.) তােক িনেদূশ ্দান করেলন েযন েস 
সাতিট ছমল �য় কের েসসেলােক যেবহ কের। (আহমাদ, ইবনু 
মাজাহ)। 

ইমাম নববী (রাহ.) মুসিলম শরীেতর বযাখযায় বেলন, একিট মু 
সাতজেনর পক যেথি হেব, আর ্িতটা মু সাতিট ছামেলর 
�লািভিব� হেব।  

লকনীয় েয, আ�ামা আশুর রহমান মুবারকপুরী (রাহ.), 
ওবায়দু�াহ রহমানী মুবারকপুরী (রাহ.), নবাব িসি�ক হাসান খান 
(রাহ.) ্মুখ উলামােয় িকরাম েকউই কুরবানীর ভামাভািমেত 
অংশ�হেের সােথ সতেরর েকান শেতূর কথা উে�খ কেরনিন। 

েসৗিদ আরেবর ‘সেবূা� ওেলাা পিরবেদর �ায়ী কিমিট’ নামক 
তাতাওয়া েবাডূ তাতাওয়া ্দান কেরেছ েয, ‘একিট পিরবােরর 
েহাক িকংবা িবিভস পিরবােরর েহাক এবং তারা আ�ীয়ই েহাক 
িকংবা অনা�ীয় েহাক।’ (তাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দােয়মাহ, 
১১/৪০১)।  

আ�ামা ইবনু উসাইমীন বেলন, ‘একিট ছামল একজেনর পেক 
যেথি এবং উট এবং মুর সাত ভােমর এক ভাম ঐ পিরমাে 
যেথি েয পিরমােের জনয একিট ছামল যেথি। (আহকামুল 
উযিহয়যাহ ওয়ায যাকাত, পস. ৭)। 
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ি�তীয় পেকর ্মাোিদ ও ব�বয: 

(ক) িনেজর ও িনজ পিরবােরর পক হেত একিট পশই যেথি: 

• এ িববেয় বিেূত হাদীেস মা আিয়শা (রা.) বেলন, 
রাসুলু�াহ (সা.) একিট িশংওয়ালা সু�র সাদা-কােলা দু�া 
আনেত বলেলন, .. অত:পর এ দু‘আ পােলন- 

« »�سم اهللا ا� تقبل من �مد وأل �مد ومن أمة �مد  

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

• িবদায় হে� আরাতার িদেন সমেবত জনম�লীেক 
উে�শয কের রাস�লু�াহ ( সা.) বেলন, ‘েহ জনমে! 
িন�য়ই ্েতযক পিরবােরর উপের ্িত বছর একিট 
কের কুরবানী ও আতীরাহ।’ ইমাম আবু দাউদ বেলন, 
‘আতীরাহ’ ্দােনর হকুম পের বিহত করা হয়। 
[িতরিমযী, আবু দাউদ ্ভস িত, িমশকাত, হা/১৪৭৮; এ 
হাদীসিটর সনদ ‘শি�শালী’ (ইবনু হাজার, ততহল বারী, 
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 মেধয পিরবার িপছু একিট কের 
বকরী কুরবানী করার েরওয়াজ িছল। েযমন- সাহাবী 
আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বেলন, ‘একজন েলাক 
একিট বকরী �ারা িনেজর ও িনেজর পিরবােরর পক 
হেত কুরবানী িদেতন। অত:পর তা েখেতন ও অনযেক 
খাওয়ােতন এবং এভােব েলােকরা বাাই করত। এ 
িনয়ম রাস�েলর যুম হেত িেল আসেছ েযমন তুিম েদখছ। 
(সহীহ িতরিমযী, হা/১২১৬; সহীহ ইবনু মাজাহ, 
হা/২৫৪৬; িমর‘আত, ২/৩৬৭, ৫/১১৪) । 

• একই মেমূ ধনাঢয সাহাবী আবু সারীহা (রা.) হেত সহীহ 
সনেদ বিেূত ইবনু মাজার একিট হাদীস উ�স ত কের 
ইমাম শাওকানী বেলন,‘সিঠক কথা হেভ, একিট বকির 
একিট পিরবােরর পক হেত যেথি, যিদও েস পিরবােরর 
সদসয সংখযা শতািধক হয় এবং এভােবই িনয়ম িেল 
আসেছ। (সহীহ ইবনু মাজাহ, হ/২৫৪৭; নায়লুল 
আওতার, ৬/১৪৪)।  

• িমশকােতর ভাবযকার ওবায়দু�াহ মুবারকপুরী (রাহ.) 
বেলন, ‘যারা একিট ছামল একজেনর জনয িনিদূি বেলন 
এবং উ� হাদীসসেলােক একক বযি�র কুরবানীেত 
পিরবােরর সওয়ােব অংশীদার হওয়ার ‘তাবীল’ কেরন বা 
খাস হকুম মেন কেরন িকংবা হাদীসসেলােক ‘মানস�খ’ 
বলেত িান, তােদর এ সব দাবী ্কাশয সহীহ হাদীেসর 
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িবেরাধী এবং তা ্তযাখযাত ও িনছক দাবী মা� । 
(িমর‘আত, ২/৩৫১, ৫/৭৬)। 

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

 

(খ) কুরবানীেত শরীক হওয়া: 

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

• জািবর (রা.) বেলন, ‘আমরা আ�াহর রাস�ল (সা.) এর 
সােথ হ� ও উমরার সতের সাথী িছলাম।..... তখন 
আমরা একিট মু ও উেট সাতজন কের শরীক 
হেয়িছলাম। (সহীহ মুসিলম, হা/১৩১৮) সতের সাত বা 
দশজন িমেল একিট পিরবােরর নযায়, যােত মু ও 
উেটর মেতা বা পশ যেবহ ও কুটাবাছা এবং েমাশত 



 

64 
 

ব�ন সহজ হয়। জমহর িব�ানমেের মেত হে�র হাদীর 
নযায় কুরবানীেতও শরীক হওয়া িলেব। (মর‘আত, 
২/৩৫৫, ৫/৮৪)। 

• আনাস (রা.) বেলন, রাস�লু�াহ (সা.) হে�র সতের 
িমনায় িনজ হােত ৭িট উট (অনয বেূনায় এরও অিধক) 
দাাােনা 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 রাস�লু�াহ 
(সা.) তার সতরস�ী �ী ও পিরবােরর পক হেত একিট 
মু কুরবানী কেরন। (বুখারী, ১/২৩১; সহীহ আবু 
দাউদ, হা/১৫৩৯) অবশয ম�ায় (িমনায়) নহরকস ত 
উটসেলা সাহাবীমেের পক েথেকও হেত পাের। 

 

আেলািনা: 

ইবনু আববাস (রা.) এর হাদীসিট নাসাঈ, িতরিমযী ও ইবনু 
মাজাহেত, জািবর (রা.) বিেূত হাদীসিট সহীহ মুসিলম ও 
আবুদাউেদ এবং আনাস (রা.) বিেূত হাদীসিট সহীহ বুখারীেত 
সংকিলত হেয়েছ। সহীহ মুসিলম ও সহীহ বুখারীেত যথা�েম 
‘হ�’ও ‘মানিসক’ অধযােয় এবং সুনােন ‘কুরবানী’ অধযােয় 
হাদীসসেলা এেসেছ। েযমন-(১) িতরিমযী ‘কুরবানীেত শরীক 
হওয়া’ অধযােয় ইবনু আববাস, জািবর ও আলী (রা.) েথেক েমাট 
িতনিট হাদী এেনেছন। (২) ইবনু মাজাহ উ� মেমূর িশেরানােম 
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ইবনু আববাস,জািবর, আব� হরায়রা ও আেয়শা (রা.) হেত েয 
পাঁিিট হাদীস (৩১৩১-৩৪ নং) এেনেছন, তার সবসেলাই সতের 
কুরবানী সং�া�। (৩৬) নাসাঈ েকবলমা� ইবনু আববাস ও 
জািবর (রা.) েথেক প�েবূর দু‘িট হাদীস (২৩৯৭-৯৮ নং) 
এেনেছন। (৪) আবু দাউদ শধুমা� জািবর (রা.) এর প�বূবিেূত 
সতের কুরবানীর হাদীসিট এেনেছন। িতনিট সহীহ সনেদ 
(২৮০৭-৯ নং), যার মেধয ২৮০৮ নং হাদীরিটেত েকান বযাখযা 
েনই। 

 

িব�ােটর কারে: 

িমশকাত শরীেত ইবনু আববাস (রা.) এর সতেরর হাদীসিট 
(১৪৬৯ নং) এবং জািবর (রা.) বিেূত বযাখযাশনয হাদীসিট (১৪৫৮ 
নং ) সংকিলত হেয়েছ। স�বত জািবর (রা.) বিেূত ‘মুরলা�’ বা 
বযাখযাশনয হাদীসিটেক িভি� কেরই মু�ীম অব�ায় মু বা মিহেব 
সাতভামা কুরবানীর িনয়ম িালু হেয়েছ। অথি, ভােমর িববয়িট 
সতেরর সে� স�স�, যা ইবনু আববাস ও জািবর (রা.) বিেূত 
িব্ািরত হাদীেস উে�িখত হেয়েছ। (িমশকাত, হা/১৪৬৯; মুসিলম 
, হা/১৩১৮; বুখারী, ১/২৩১) আর একই রাবীর বিেূত সংিক� 
হাদীেসর �েল িব্ািরত ও বযাখযা স�িলত হাদীস দলীেলর েকে� 
�হে করাই মুহাি�সমেের সবূবাদীস�ত রীিত।  
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তাছাাা, মু�ীম অব�ায় মদীনায় রাস�ল (সা.) বা সাহাবােয় েকরাম 
কখেনা ভােম কুরবানী কেরেছন বেলও জানা যায় না। ইমাম 
মািলক (রাহ.) কুরবানীেত শরীক হওয়ার িববয়িটেক মাকএহ মেন 
করেতন। (মুওয়ারা মােলক, পস. ২৯৯)। 

 

উভয় পেকর ্দানকস ত দলীল সম�েহর পযাূেলািনা: 

মু�ীম অব�ায় সাতিট পিরবােরর সকল সদেসযর পক েথেত 
সাতিট ভাম িদেয় একিট উট বা মু বা মিহব �য় কের কের 
কুরবানী করার বযাপাের উপের উে�িখত উভয় পেকর উপ�ািপত 
্মািেত ্মাোিদেক িবে�বেম�লক পযূেলািনা করেল েয িববয়িট 
আমােদর কােছ সু�ি হয়, তা হেভ, জািবর (রা.) বিেূত আবু 
দাউদেদর বযাখযা শ�নয হাদীসিটর কারেেই মুসািতর ও মু�ীম 
অব�ায় কুরবানীেত ভামাভািম িনেয় সংশেয়র সসিি হেয়েছ।  

্থমত: এ হাদীসিটেত েকবল বলা হেভ, ‘মুেত সাতজন আর 
উেট সাতজন’। এখােন সতর না মু�ীম তা বলা হয়িন। িক� এিট 
েয সতেরর হাদীস তা জািবর (রা.) বিেূত অনযানয হাদীসসেলা 
�ারা ্মািেত। ি�তীয়ত: জািবর (রা.) বিেূত সতেরর হাদীসসেলা 
ইমাম আব� দাউদ েয অধযােয় বেূনা কেরেছন এ বযাখযাশ�নয 
হাদীসিটও েস অধযােয় বেূনা কেরেছন। 
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সেবূাপির, উভয় পেকর মেতর �পেক উপ�ািপত দলীলািদ 
পযূােলািনা করেল আমােদর সামেন িতনিট িববয় সু�িভােব 
্তীয়মান হয়, তা হেল:  

1. সতর ও মু�ীম অব�ায় একিট পিরবােরর পক েথেক একিট 
পশ কুরবানী করার বযাপাের উভয় পকই একমত।  

2. ভােম কুরবানী জােয়য।  

3. সতর ও মু�ীম অব�ায় সাত বযি�র পক েথেক ভােম একিট 
পশ কুরবানী করা যায়। 

একিট সুরপ�েূ িববেয় িকছু কথা না বলেলই নয়, তা হেলা- 
হাদীেস বলা হেয়েছ, ‘‘সাতজেনর পক েথেক’ (মুসিলম, িমশকাত, 
হা/১৪৫৮), িক� আমােদর সমােজ কুরবানী করা হেভ সাত 
পিরবােরর পক েথেক। বলা যায়, সতর অব�ােতও সাত 
পিরবােরর পক েথেক অনুমিত েনই। আেরা �ি হেলা, সাত 
জেনর ে্কাপট েকবল সতর অব�ায় সসিি হয়। মু�ীম অব�ায় 
কুরবানী পিরবােরর সােথ স�স�, েযমন- রাস�ল (সা.) করেতন। 
ম�লত, এেকে� সতেরর হাদীসসেলােক আম িহেসেব ধরা যােভ 
না। কারে, এ হাদীসসেলা রাস�লু�াহ (সা.) ও তার সাহাবীমে 
(রা.) মু�ীম অব�ায় েয ভামা কুরবানী করেতন, েস স�েকূ 
িনিদূি েকান হাদীস েনই। রাস�ল (সা.) ্িত বছর দু‘িট কের খািস 
কুরবানী করেতন। (মু�াতা� আলাইহ, িমশকাত, হা/১৪৫৩) 
অথি, দঃেখর িববয় বতূমােন েকবল সাত বযি�র পক েথেক নয়; 
বরং মু�ীম অব�ায় সাত পিরবােরর বতূমােন েকবল সাত বযি�র 
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পক েথেক নয়; বরং মু�ীম অব�ায় সাত পিরবােরর ৭-এর 
অিধক বযি�র পক েথেক একিট মু কুরবানী েদওয়া হেভ। 

আজকাল পিরবােরর পক েথেক একিট ছামল কুরবানীর সােথ 
একিট মুর ভামা েনওয়া হেভ ম�লত েমাশত েবশী পাবার �ােথূ। 
‘িনয়ত’ যখন েমাশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উে�শয িকভােব 
হািছল হেব? কুরবানী হেলা িপতা ইবরাহীেমর সুসাত, যা িতিন 
পু� ইসমাঈেলর জীবেনর িবিনমেয় কেরিছেলন। আর তা িছল 
আ�াহর পক হেত পাঠােনা একিট পশর জীবন অথাূা দু�া। 
অতএব ইবরাহীম ও মুহা�াদী সুসােতর অনুসরেে িনেজর ও িনজ 
পিরবােরর পক হেত আ�াহর রােহ একিট জীবন তথা একিট 
প�েূা� পশ কুরবানী েদওয়া উিিত, পশর েদেহর েকান খি�ত 
অংশ নয়। 

পিরেশেব, মেন রাখেত হেব কুরবানী হেলা একিট সুরপ�েূ 
ইবাদাত ও আ�াহ রাববুল ‘আলািমেনর  নকটয লােভর উপায়। 
তাই তা আদায় করেত হেব সময়, সংখযা ও প�িতমত িদক িদেয় 
শরীয়ত অনুেমািদত িনয়মাবিল অনুসরে বা শধু সদকা (দান) 
নয়।। কুরবানীর উে�শয শধু েমাশত খাওয়া নয়, শধু মানুেবর 
উপকার করা নয় বা শধু সদকা (দান) নয়। কুরবানীর উে�শয 
হেলা আ�াহ রাববুল ‘আলামীেনর একিট মহান িনদশূন তার 
রাস�েলর িনেদূিশত প�িতেত আদায় করা। 

 

(জ) কুরবানী দাতা েয সকল কাজ েথেক দ�ের থাকেবন 
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সুসাহ �ারা এ কথা ্মািেত েয, িযলহ� মােসর িাঁদ ওঠার পর 
েথেক কুরবানীর পশ যেবহ না করা পয�ূ কুরবানীদাতার শরীেরর 
েকান েলাম বা িুল, নখ ও িমূািদ না কাটা ওয়ািজব। এ িববেয় 
হািদেস এেসেছ- 

إذا رأرتم « : عن أم سغمة را اهللا عغهي أا اىب ص� اهللا عغيه وسغم قيل
 »اد أادمم أا رضح فغيمس  عن معرس وأظفيرسوأر هةل ذى اجة

উ�ু সালামাহ (রা.) বিেূত, রাস�লু�াহ (সা.) বেলেছন: েতামােদর 
মােঝ েয কুরবানী করার ইেভ কের েস েযন িযলহ� মােসর িাঁদ 
েদখার পর েথেক িুল ও নখ কাটা েথেক িবরত থােক। ইমাম 
মুসিলম হািদসিট বেূনা কেরেছন। তার অনয একিট বেূনায় আেছ- 
‘েস েযন িুল ও িামাা েথেক েকান িকছু �শূ না কের। অনয 
বেূনায় আেছ ‘কুরবানীর পশ যেবহ করার প�বূ পযূ� এ অব�ায় 
থাকেব। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৯৭৭; নাসাঈ, িমশকাত, 
হাদীস নং ১৪৫৯)  

বিল� মতানুসাের এখােন এ িনেদূশ ওয়ািজেবর অেথূ এবং 
িনেবধ, হারােমর অেথূ বযবহার হেয়েছ। কারে, তা বযাপক আেদশ 
এবং অিনিদূি িনেবধ, যার েকান ্তযাহারকারীও েনই। (তাতসীর 
আযওয়াইল বায়ান, ৫/৬৪০; আল-মুমিত, ৭/৫২৯) তেব েকউ 
যিদ েজেন-শেন ইিছা কেরই িুল-নখ কােট, তেব তার জনয 
জুরী েয, েস েযন আ�াহর িনকট ইেস�মতার (কমা ্াথূনা) 
কের। আর তার জনয েকান কাততারা েনই। েস �াভািবকভােবই 
কুরবানী করেব। আবার ্েয়াজেন েযমন- নখ েতেট বা েভে� 
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ঝুলেত থাকেল বা মাথায় জখেমর উপর িুল থাকেল এবং কিতর 
আশ�া হেল) েকেট েতলেত েকান েদাব েনই। কারে, েস মুহিরম 
েয হ� বা ওমরার জনয ইহরাম েবেধেছ তার) অেপকা সুরপ�েূ 
নয়, যার জনয অসুিবধার েকে� মাথা মুি�ত করাও  বধ করা 
হেয়েছ।  

কুরবানীদাতা িুল ও নখ না কাটার িনেদূেশ িক িহকমত রেয়েছ এ 
িববেয় উলামােয় েকরাম অেনক কথা বেলেছন। অেনেক বেলেছন, 
কুরবানী দাতা হ� করার জনয যারা ইহরাম অব�ায় বেয়েছন 
তােদর আমেল েযন শিরক হেত পােরন, তােদর সােথ একা�তা 
রাখেত পােরন। 

ইবনুল কািয়যম (রাহ.) বেলেছন, ‘কুরবানী দাতা িুল ও নখ বা 
কের তা েযন পশ কুরবানী করার সােথ সােথ িনেজর িকছু অংশ 
আ�াহ রাববুল ‘আলািমেনর স�িি অজূেনর জনয কুরবানী (তযাম) 
করায় অভয্ হেত পােরন এ জনয এ িনেদূশ েদয়া 
হেয়েছ।’(ইবেন উসাইমীন, আহকামুল উযিহয়যাহ, পস.৭৭)।  

এমন েকান বযি� যার িাঁদ েদখার পর কুরবানী করার ইভা িছল 
না, েস িুল বা নখ েকেট থাকেল এবং তারপর কুরবানী করার 
ইিছা হেল তারপর েথেকই আর তা কাটেব না।  

কুরবানী করার জনয েকউ যিদ কাউেক ভার েদয় বা অসীয়ত 
কের, তেব েসও নখ-িুল কাটেব না। অবশয ভার্া� বযি� বা 
অসী এ িনেবেধর শািমল হেব না। অথূাা তােদর জনয নখ-িুল 
কাটা দ�বেীয় নয়। অনুএপভােব পিরবােরর অিবভাবক কুরবানী 
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করেল এ িনেবধাজা েকবল তার পেক হেব; বাকী অনযানয �ী-
পু� বা আ�ীয়েদরেক শািমল করেব না। তােদর জনয িনিদূি 
কুরবানী না থাকেল তারা িনেজেদর িুল-নখ কাটেত পাের। 
েযেহতু আ�াহর রাস�ল (সা.) িনজ বংশধেরর তরত েথেক 
কুরবানী করেতন অথি িতিন তােদরেক নখ-িুল কাটেত িনেবধ 
কেরেছন বেল েকান বেূনা পাওয়া যায় না। 

 

(ঝ) কুরবানীর পশ যেবহ করার িনয়মাবিল 

কুরবানীদাতা িনেজর কুরবানীর পশ িনেজই যেবহ করেবন, যিদ 
িতিন ভােলাভােব যেবহ করেত পােরন। েকননা, রাস�লু�াহ (সা.) 
িনেজ যেবহ কেরেছন। আর যেবহ করা আ�াহ তা‘আলার  নকটয 
অজূেনর একিট মাধযম । তাই ্েতযেকর িনেজর কুরবানী িনেজ 
যেবহ করার েিিা করা উিিত। 

ইমাম বুখারী (রাহ.) বেলেছন,‘সাহািব আবু মুসা আশআরী (রা.) 
িনেজর েমেয়েদর িনেদূশ িদেয়েছন তারা েযন িনজ হােত 
িনেজেদর কুরবানীর পশ যেবহ কেরন।’ (তাতহল বারী, ১০/১৯) 
তার এ িনেদূশ �ারা ্মািেত হয় েয, েমেয়রা কুরবানীর পশ 
যেবহ করেত পােরন। তেব কুরবানীর পশ যেবহ করার দািয়র 
অনযেক অপূে করা জােয়য আেছ। েকননা, সহীহ মুসিলেমর 
হািদেস এেসেছ রাস�লু�াহ (সা.) েতবি�িট কুরবানীর পশ িনজ 
হােত যেবহ কের বািকসেলা যেবহ করা দািয়র আলী (রা.) েক 
অপূে কেরেছন। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২১৮)। 
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যেবহ করার সময় েয সকল িববয় লকেীয়  

১. পশর ্িত দয়া করা ও অনু�হ ্দশূন করা। আর তা 
িনমেএেপ স�ব: 

• এমন বযব�া িনেয় যেবহ করা,যােত পশর অিধক কি না 
হয় এবং সহেজই ্াে তযাম করেত পাের।  

• যেবহ েযন খুব তী� ধারােলা ছুির �ারা করা হয় এবং 
তা খুবই শী�তা ও শি�র সােথ যেবহ �েল (মলায়) 
েপাঁিােনা হয়।  

ম�লত; পশর িবনা কেি খুবই শী�তার সােথ তার ্াে বধ করাই 
উে�শয নবী (সা:) হাদীেস এেসেছ- 

إا « : عن مداد نن أوس را اهللا عغه أا اىب ص� اهللا عغيه وسغم قيل
اهللا إلتب ا اسيا ع   ء  فنذا قتغتم فأاسغوا القتل وذذا ذاتم 

  »فأاسغوا النح ولحد أادمم مفرته فغ�ح ذنيحته

সাহািব শা�াদ ইবেন আউস (রা.) েথেক বিেূত, নবী কারীম (সা.) 
বেলেছন: আ�াহ রাববুল ‘আলামীন সকল িববেয় সকেলর সােথ 
সু�র ও কলযােকর আিরেের িনেদূশ িদেয়েছন। অতএব, েতামরা 
যখন হতযা করেব তখন সু�রভােব করেব আর যখন যেবহ 
করেব তখনও তা সু�র ভােব করেব। েতামােদর একজন েযন 
ছুির ধারােলা কের েনয় এবং যা যেবহ করা হেব তােক েযন 
্াশাি� েদয়। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৯৫৫) 
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বধয পশর স�ুেখই ছুির শান েদওয়া উিিত নয় (মাকএহ)। 
েযেহতু নবী (সা.) ছুির শান িদেত এবং তা পশ েথেক েমাপন 
করেত আেদশ কেরেছন এবং বলেছন.‘যখন েতামােদর েকউ 
যেবহ করেব, তখন েস েযন তাাাতািা কের।’ 

(মুসনােদ আহমদ, ২/১০৮; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩১৭২; 
সহীহ তারমীব, ১/৫২৯)। 

আর েযেহতু পশর েিােখর সামেনই ছুির ধার েদওয়ায় তােক 
িিকত করা হয়; যা বাি�ত অনু�হ ও দয়াশীলতার ্িতক� ল। 
একইভােব, একিট পশেক অনয একিট পশর সামেন যেবহ করা 
এবং েছিের যেবহ �ােন েটেন িনেয় যাওয়াও মাকএহ।  

 

২. কুরবানীর পশ যিদ উট হয় ( অথবা এমন েকান পশ হয় 
যােক আয়র করা স�ব নয়) তাহেল তােক বাম পা বাধা অব�ায় 
দাঁা কিরেয় নহর করা হেব। েকননা আ�াহ রাববুল ‘আলামীন 
বেলেছন- 

ْ ذۡ ٱفَ  ﴿ وا َُ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُك ٓ  َهاَعلَيۡ  َّ َوا ََ ۖ ]٣٦ :الج[ ﴾ َّ  ‘সুতরাং সািরব�ভােব 
দ�ায়মান অব�ায় তােদর উপর েতামরা আ�াহর নাম উ�ারে 
কর।’ [স�রা হ� (২২):৩৬]।  

ইবেন আববাস (রা.) বেলন, ‘এর অথূ হেলা িতন পােয় দাঁিােয় 
থাকেব আর সামেনর বাম পা বাঁধা থাকেব। (তাতসীর ইবেন 
কািসর)।  
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যিদ উট ছাাা অনযপশ হয় তাহেল তা বামকােত শয়নাব�ায় 
যেবহ করা হেব। েযেহতু তা সহজ এবং ডান কােত ছুির িনেয় 
বাম হাত �ারা মাথায় িাপ িদেয় ধরেত সুিবধা হেব। স�ব হেল 
পশেক ডানকােত শইেয় যেবহ করার েিিা করেত হেব। কারে, 
এ েকে� পশেক আরাম েদওয়াই উে�েশয। 

পশর মদূােনর এক ্াে� পা েরেখ যেবহ করা মু্াহাব। যােত 
পশেক অনায়ােস কাবু করা যায়। িক� মদূােনর িপছনিদেক পা 
মুিো ধরা  বধ নয়। কারে, তােত পশ অিধক কি পায়। েযমন 
ইেতাপ�েবূ আনাস (রা.) বিেূত বুখারীর হািদেস আেলািনা করা 
হেয়েছ। 

 

৩. যেবহকােল পশেক িকবলামুখী কের শয়ন করােত হেব। (আব� 
দাউদ, ইবনু মাজাহ, ২/১০৪৩; তেব এ হাদীসিটর সনদ িনেয় 
সমােলািনা করা হেয়েছ।) অনযমুেখ শইেয়ও যেবহ করা িস� 
হেব। েযেহতু িববলামুখ কের শইেয় যেবহ করা ওয়ািজব হওয়ার 
েকান শ� ্মাে েনই। (আহকামুল উযিহয়যাহ, পস. ৮৮,৯৫)। 

 

৪. যেবহ করার সময় ‘িবসিম�াহ’ বলেত হেব। কারে, এটা বলা 
ওয়ািজব। কারে আ�াহ রাববুল‘আলামীন বেলন- 

﴿  ْ ََ  ِمّما فَُ�ُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ ُذكِ   ]١١٨: االنعيم[ ﴾ هِ َعلَيۡ  َّ
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‘যার উপর আ�াহর নাম (িবসিম�াহ) উ�ারে করা হেয়েছ তা 
েথেক েতামরা আহার কর।’ [স�রা আন‘আম (৬):১১৮]। 

  َوَ�  ﴿
ۡ
ْ تَأ ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكَِ يُذۡ  لَمۡ  ِمّما ُ�لُوا ۗ لَفِسۡ  ۥننّهُ  هِ يۡ َعلَ  َّ   ]١٢١: االنعيم[ ﴾ ٞق

‘এবং যােত আ�াহর নাম েনওয়া হয়িন তা হেত েতামরা আহার 
কােরা না, এটা অবশযই পাপ।’ [স�রা আন‘আম(৬): ১২১]। 

আর নবী (সা.) বেলেছন, ‘যা খুন বহায় এবং যােত আ�াহর নাম 
েনওয়া হয় তা ভকে কেরা।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৫৬; 
সহীহ মুসিলম , হাদীস নং ১৯৬৮)।  

যেবহকালীন সমেয় ‘িবসিম�াহ‘র সােথ ‘আ�াহ আকবার’ যু� 
করা মু্াহাব। অবশয এর সে� কব�ল করার দু‘আ ছাাা অনয 
িকছু অিতির� করা িবেধয় নয়। েযমন হািদেস এেসেছ- 

وأت ن أ  ذاه رسول اهللا ص� اهللا عغيه .« ..عن جينر را اهللا عغه 
 .�سم اهللا و اهللا أببا� هحا ع  وعمن لم رضح من أم :دس وقيلوسغم ني

«  

জািবর (রা.) েথেক বিেূত, ..... একিট দু�া আনা হেলা। রাস�লু�াহ 
(সা.) িনজ হােত যেবহ করেলন এবং বলেলন, 

 .»�سم اهللا و اهللا أببا� هحا ع  وعمن لم رضح من أم  

‘িবসিম�াহ ওয়া আ�াহ আকবর, েহ আ�াহ! এটা আমার পক 
েথেক । এবং আমার উ�েতর মােঝ যারা কুরবানী করেত 
পােরিন তােদর পক েথেক।’ (আবু দাউদ)  



 

76 
 

অনয হািদেস এেসেছ- 

ضا رسول اهللا ص� اهللا عغيه وسغم ن أم� أمغح� أقرن� و�س� »
»  .و� ب  

রাস�লু�াহ (সা.) দুিট িশংওয়ালা েভাা যেবহ করেলন, তখন 
‘িবসিম�াহ’ ও আ�াহ আকবার’ বলেলন। (সুনােন দারামী, হাদীস 
নং ১৯৮৮; হািদসিট সহীহ)। 

যেবহ করার সময় িবসিম�াহ আ�াহ আকবর পােঠর পর – 

« »ا� هحا مغ  ول    

‘েহ আ�াহ এটা েতামার তরত েথেক েতামারই জনয’। বলা েযেত 
পাের। যার পক েথেক কুরবানী করা হেভ তার নাম উে�খ কের 
দু‘আ করা জােয়য আেছ। এ ভােব বলা ‘েহ আ�াহ তুিম অমুেকর 
পক েথেক কব�ল কের নাও।’ েযমন হািদেস এেসেছ আেয়শা 
(রা.) েথেক বিেূত েয, রস�লু�াহ (সা.) কুরবানীর দু�া যেবহ 
করার সময় বলেলন- 

« »ل �مد ومن أمة �مدآ�سم اهللا ا� تقبل من �مد و  

‘আ�াহ নােম, েহ আ�াহ! আপিন েমাহা�দ ও তার পিরবার-
পিরজন এবং তার উ�েতর পক েথেক কব�ল কের িনন।’ (সহীহ 
মুসিলম, হাদীস নং ১৯৬৭)। 

ম�লত কুরবানী েকবল িনেজর তরত েথেক হেল বলেব, 
‘িবসিম�ািহ আ�াহ আকবার, আ�াহ�া ইসা হাযা িমনকা ওয়ালাক 
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, আ�াহ�া তা�াববাল িমসী।’ িনেজর এবং পিরবােরর তরত 
েথেক হেল বলেব, ‘....তা�াবা�াহ িমসী ওয়ািমন আহিল বাইিত।’ 
অপেরর নােম হেল বলেব, ‘...তা�াববাল িমন (এখােন যার তরত 
েথেক কুরবানী তার নাম েনেব। (আলবানী, মানািসকুল হা�, 
পস.৩৬)। 

এ সময় নবী (সা:) এর উপর দএদ পাঠ করা িবেধয় নয়, বরং 
তা িবদ‘আত। (আল-মুমেত, ৭/৪৯২) েয ‘িবসিম�াহ’র সােথ 
‘আর-রাহমািনর রাহীম’ েযাম করাও সুসাত নয়। েযেহতু এ স�েব 
েকান দলীল েনই। েযমন যেবহ করার ল�া দু‘আ ‘ইসী 
ওয়া�াহতু’ এর হাদীস যঈত। (যঈত আব� দাইদ, হাদীস নং 
৫৯৭)। 

যেবেহর িঠক প�েবূ ‘িবসিম�াহ’ পাঠ জুরী। এর পর যিদ ল�া 
বযবধান পো যায়, তাহেল পুনরায় তা িতিরেয় বলেত হেব। তেব 
ছুির ইতযািদ হােত িনেয় ্স�িত েনওয়ায় েযটুকু বযবধান পো 
তােত ‘িবসিম�াহ’ পো অপর পশ যেবহ  বধ নয়। বরং অনয 
পশর জনয পুনরায় ‘িবসিম�াহ’ পরা জুরী। অবশয ‘িবসিম�াহ’ 
বলার পর অ� পিরবতূন করােত আর পুনবায় পােত হয় না। 
উে�খয েয, পশ যেবহর পর পঠনীয় েকান দু‘আ েনই। 

 

৫. যেবহেত র� ্বািহত হওয়া জুরী। আর তা দুই শাহরম 
(ক�রালীর দু‘পােশ দুিট েমাটা আকােরর িশরা) কাটেল 
অিধকএেপ স�র হয়। ি্য় নবী (সা.) বেলন, ‘যা র� ্বািহত 



 

78 
 

কের, যােত আ�াহর নাম েনওয়া হয়, তা েতামরা খাও। তেব েযন 
(যেবহ করার অ�) দাত বা নখ না হয়।’ (আহমাদ, বুখারী, 
মুসিলম ্ভস িত, সহীহল জােম’, হাদীস নং ৫৫৬৫) সুতরাং র� 
্বািহত ও শ� যেবহ হওয়ার জনয িারিট অ� কাটা জুরী; 
�াসনালী, খাদযনালী এবং পা�ূ� দুিট েমাটা িশরা।  

 

৬. ্াে তযাম করার প�েবূ পশর অনয েকান অ� েকেট কি 
েদওয়া হারাম। েযমন- ঘাা মটকােনা, পােয়র িশরা কাটা, িামাা 
ছাাােনা ইতযািদ কাজ জান যাওয়ার আেম  বধ নয়। একইভােব, 
েদহ আাি হেয় এেল িামাা ছাাােত শু করার পর যিদ পুনরায় 
লািতেয় ওেঠ, তাহেল আেরা িকছুকে ্াে তযাম করার কাল 
পযূ� অেপকা করেত হেব। েযেহতু পশেক কি েদয়া আেদৗ  বধ 
নয়।  

 

পশ পািলেয় যাওয়ার ভয় থাকেলও ঘাা মটকােনা যােব না। বরং 
তার বদেল িকছুকে ধের রাখা অথবা (হাঁস-মুরমীেক ঝুিা ইতযািদ 
িদেয়) েিেপ রাখা যায়।  

যেবহ করার সময় পশর মাথা যােত িবিভস না হয় তার েখয়াল 
করা উিিত। তা সেসও যিদ েকেট িবিভস হেয়ই যায়, তাহেল তা 
হালাল হওয়ার বযাপােব েকান সে�হ েনই। 
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যবাই েছো েদওয়ার পর (অস��েূ হওয়ার তেল) েকােনা পশ 
উেঠ পািলেয় েমেল তােক ধের পুনরায় যবাই করা যায়। নইেল 
িকছু পেরই েস এমিনেতই মসতুযর েকােল ঢেল পো। আর তা 
হালাল।  

্কাশ থােক েয, যেবহ করার জনয পিব�তা বা যেবহকারীেক 
পুুব হওয়া শতূ নয়। েযমন-মাথায় টুপী রাখা বা মাথা ঢাকাও 
িবিধব� নয়। অবশয িব�াস ও ঈমােনর পিব�তা জুরী। সুতরাং 
কািতর, মুশিরক ও েবনামাযীর হােত যেবহ শ� নয়।  

েযমন- যেবহ করার আেম কুরবানীর পশেক েমাসল েদওয়া, তার 
খুর ও িশেঙ েতল েদওয়া অথবা তার অনয েকান ্কার েতায়ায 
করা িবদ‘আত।  

উে�খয, যেবহকস ত পশর র� হারাম। অতএব তা েকান তল 
লােভর উে�শ পােয় মাখা, েদওয়ােল ছাপ েদওয়া বা তা িনেয় 
ছুাাছুিা কের েখলা করা  বধ নয়।  

 

(ঞ) কুরবানীর েমাশত ব�ননীিত: 

আ�াহ রাববুল ‘আলামীন বেলন-  

﴿  ْ َۡ  فَُ�ُوا طۡ  َهاِم
َ
ْ َوأ ٓ ۡ�َ ٱ عُِموا   ]٢٨: الج[ ﴾ ٢ َفقِ�َ لۡ ٱ �َِس ا

‘অত:পর েতামরা তা হেত আহার কর এবং দুঃ�, অভাব ��েক 
আহার করাও।’ [স�রা হ�,:২৮]।  
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রাস�লু�াহ (সা.) কুরবানীর েমাশত স�েকূ বেলেছন- 

« »كوا وأطعموا وادخروا  

‘েতামরা িনেজরা খাও ও অনযেক আহার করাও এবং সংরকে 
কর।’ (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬৯; সহীহ মুসিলম, হাদীস নং 
১৯৭১)।  

‘আহার করাও’ বাকয �ারা অভাব��েক দান করা ও ধনীেদর 
উপহার িহেসেব েদয়ােক বুঝায়। কতটুকু িনেজরা খােব, কতটুকু 
দান করেব আর কতটুকু উপহার িহেসেব ্দান করেব এব 
পিরমাে স�েকূ কুরআেনর আয়াত ও হািদেস িকছু বলা হয়িন। 
তাই উলামােয় েকরাম বেলেছ, ‘কুরবানীর েমাশত িতন ভাম কের 
একভাম িনেজরা খাওয়া, এক ভাম দির�েদর দান করা ও এক 
ভাম উপহার িহেসেব আ�ীয়-�জন, ববু-বাবব ও ্িতেবশীেদর 
দান করা মু্াহাব (উ�ম)। 

কুরবানীর েমাশত যতিদন ইভা ততিদন সংরকে কের খাওয়া 
যােব। ‘কুরবানীর েমাশত িতন িদেনর েবিশ সংরকে করা যােব 
না’-বেল েয হািদস বেয়েছ তার হকুম রিহত হেয় েমেছ।  

তেব ইমাম ইবেন তাইিময়া (রাহ.) এ িববেয় একটা সু�র বযাখযা 
িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, ‘সংরকে িনেবধ হওয়ার কারে হেলা 
দুিভূক। দুিভূেকর সময় িতন িদেনর েবিশ কুরবানীর েমাশত 
সংরকে জােয়য হেব না। তখন ‘সংরকে িনেবধ’ স�িকূত 
হািদস অনুযায়ী আমল করেত হেব। আর যিদ দুিভূক না থােক 
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তেব যতিদন ইভা কুরবানী দাতা কুরবানীর েমাশত সংরকে কের 
েখেত পােরন। তখন ‘সংরকে িনেবধ রিহত হওয়া’ স�িকূত 
হািদস অনুযায়ী আমল করা হেব।’ (তাতহল বারী, ১০/২৮; 
ইনসাত, ৪/১০৭)।  

কুরবানীর মাংস যতিদন ইভা ততিদন সংরকে কের রাখা যায়। 
এমনিক ‘এক িযলহ� েথেক আেরক িযলহ� পযূম� সংরকে 
কের রাখা যােব। ( আহমাদ, হাদীস নং ২৬৪৫৮; সনদ হাসান: 
তাতসীের কুরতুবী, হাদীস নং ৪৪১৩)।  

েকউ িাইেল েস তার কুরবানীর স��েূ েমাশতেক িবতরে কের 
িদেত পােব। আর তা করেল উপেরা� আয়ােতর িবেরািধতা হেব 
না। কারে, ঐ আয়ােত খাওয়ার আেদশ হেলা মু্াহাব বা সুসাত। 
েস যুেমর মুশিরকরা তােদর কুরবানীর েমাশত েখত না বেল 
মহান আ�াহ উ� আেদশ িদেয় মুসিলমেদরেক তা খাবার 
অনুমিত িদেয়েছন। অবশয েকউ েকউ খাওয়া ওয়ািজবও 
বেলেছন। (তাতসীর ইবনু কাসীর, ৩/২৯২, ৩০০; মুমনী, 
১৩/৩৮০; মুমেত, ৫২৫) সুতরাং িকছু খাওয়া হেলা উ�ম।  

কুরবানীর েমাশত হেত কােতরেক তার অভাব, আ�ীয়তা, 
্িতেবশী অথবা তােক ইসলােমর ্িত অনুরামী করার জনয 
েদওয়া  বধ। আর তা ইসলােমর এক মহানুভবতা। (মুমনী, 
১৩/৩৮১; তাতহল বারী, ১০/৪৪২)  

আশু�াহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আস (রা.) তার ইহদী ্িতেবশীেক 
িদেয় েমাশত ব�ন শু কেরিছেলন। (বুখারী, আদাবুল মুতরাদ, 
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হাদীস নং ১২৮; সনদ সহীহ) ‘েতামরা মুসিলমেদর কুরবানী েথেক 
মুশিরকেদর আহার কিরও না’- মেমূ েয হাদীস এেসেছ েসটা 
যঈত। (বায়হাকী, শ‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ৯১১৩)।  

কুরবানীর পশর েমাশত, িামাা, িিবূ বা অনয েকান িকছু িবি� 
করা জােয়য নয়। কসাই বা অনয কাউেক পাির�িমক িহেসেব 
কুরবানীর েমাশত েদয়া জােয়য নয়। হািদেস এেসেছ-  

 «وال رعطى جزارتهي ميئي«

‘তার ্�ত করেে তার েথেক িকছু েদয়া হেব না’ (বুখারী- ১৭১৬ 
সহীহ মুসিলম- ১৩১৭) তেব দান বা উপহার িহেসেব কসাইেক 
িকছু িদেল তা নাজােয়য হেব না। 

আ�াহ আমােদর সবাইেক ইখলােসর সােথ একমা� তাঁরই 
স�িির লেকয কুরবানী ও সকল ইবাদাত করার তাওতীক দান 
কুন— আমীন! 


