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কুরবানীর মাসােয়ল 

সংকলক: আখতা ল আমান িবন আ ুস সালাম 

স াদক: আ ু ািহল হাদী িবন আ ুল জলীল 

কুরবানীর শাি ক ও পািরভািষক অথ: 

কুরবানী শ িট আরবী কুরবান হেত উৎপ قربان  । যার অথ হল, িনকটবতী হওয়া বা নকট  লাভ করা। আর শরীয়েতর পিরভাষায় 

কুরবানী বলেত য প   ঈেদর িদন যেবহ করা হয় তােকই বঝুােনা হয়।  

এটােক আবরীেত উযিহয়াও বলা হয়। এই  أضحیة  আরবী শ أضحیة   িটেক চার ভােব পড়া যায়।  

(১ ( أضحیة)  উযিহয় াহ)  

(২ ( إضحیة)  ইযিহয় াহ) এ িট শে র ব বচন আেস   أضاحي 

(৩ ( ضحیة)   যিহয় া ) ব বচেন:   যাহায়া ضحایا 

(৪ ( أضحاه)  আযহা ন) ব  বচেনঃ । এ থেক কুরবানীর িদন ক আরবী ভাষায় أضحى   ( یوم األضحى  ইয়ামলু আযহা) বলা হয়। 

( লসানলু আরােবর বরােত িফক ল উযিহয় াহ ৭ পঃৃ) 

ইমাম ছানআনী বেলন :কুরবানীেক আরবী পিরভাষা বলা হয় أضحیة   আযাহী যা أضاحي,   শে র ব বচন। আর এই শ িটর 

হামযায় যর িদেয়ও পড়া যায় আবার হামযা বাদ িদেয় )ضحیة(  এ যবর িদেয় ض  ও পড়া যায়। (এর শাি ক অথ অপরা ) ইহা 

যন স সমেয়র নাম থেকই নয়া হেয়েছ য সময় উ  করুবানীর প েক যেবহ করা িবেধয়। (আর তা হল, অপরা )। আর এ 

দিৃ েকাণ থেক কুরবানীর িদনিটেক বলা হয়। (সবুুল ুসালােমর (৪/১৬০) এর বরােত িফক األضحى یوم  ল উযিহয় া ঃ ৭) 

কুরবানীর সংি  ইিতহাস : 

কুরবানীর িবধানিট অতীব াচীন িবধান। আ াহ বেলন  : 

  َمْنَسًكا﴾ َجَعْلَنا ُأمٍَّة ﴿َوِلُكلِّ

 “আিম েত ক উ েতর জন  কুরবানীর ব ব া কেরিছ।” ( সরূা হা ঃ ৩৪) 

আদম (আঃ) এর ই পু  হাবীল ও কাবীেলর দয়া কুরবানী থেকই কুরবানীর ইিতহােসর গাড়া প ন হেয়েছ। আ াহ বেলন : 

  اْلُمتَِّقیَن ِمَن اللَُّھ َیَتَقبَُّل ِإنََّما َقاَل َلَأْقُتَلنََّك َقاَل اْلَآَخِر ِمَن  ُیَتَقبَّْل َوَلْم َأَحِدِھَما ِمْن َفُتُقبَِّل ُقْرَباًنا َقرََّبا ِإْذ ِباْلَحقِّ َآَدَم اْبَنْي َنَبَأ َعَلْیِھْم َواْتُل﴿

 َوِإْثِمَك ِبِإْثِمي َتُبوَء َأْن ُأِریُد ِإنِّي � اْلَعاَلِمیَن َربَّ اللََّھ َأَخاُف ِإنِّي ِلَأْقُتَلَك ِإَلْیَك َیِدَي ِبَباِسٍط َأَنا َما ُتَلِنيِلَتْق َیَدَك ِإَليَّ َبَسْطَت َلِئْن �

  النَّاِر﴾ َأْصَحاِب ِمْن َفَتُكوَن

 “( হ রাসলূ!) আপিন তােদরেক সিঠক ভােব পেড় িনেয় িদন আদেমর পু েয়র সংবাদ। যখন তারা কুরবানী িদল িক  তােদর 

একজেনরটা গহৃীত হল অপেররটা গহৃীত হল না। তখন (যার কুরবানী গহৃীত হলনা স যার কুরবান গহৃীত হল তােক ল  কের) 

বলল, আিম তামােক হত া করব। (উ ের) স বলল, আ াহ তা ধ ুপরেহজগারেদর থেকই (কুরবানী) কবলু কেরন। আমােক 

হত া করার জন  তিুম হাত সািরত করেলও আিম তামােক হত া করার জন  আপন হাত সার করবনা। আিম চাই তিুম আমার 

নাহ এবং তামার নাহ বহন কের জাহা ামীেদর দলভু  হও”। (সরূা মােয়দাহঃ ২৭ ও ২) 

তেব আমােদর উপর যভােব কুরবানী িবধান রেয়েছ তা ইবরাহীম (আঃ) এর কুরবানী থেক এেসেছ। আ াহ তায়ালা বেলন : 
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  َعِظیٍم﴾ ِبِذْبٍح ﴿َوَفَدْیَناُه

 “আিম তারঁ (ইসমাইল) পিরবেত িদলাম যেবহ করার জেন  এক মহান জ ।” (সরূা সাফফাতঃ ১০৭) 

কুরবানী শরীয়ত স ত হওয়ার দলীল: 

ইবন ু কুদামা (রহঃ) আল মগুনী ে  (৯/৩৪) বেলন: “ইসলামী শরীয়েত কুরআন, সু াহ ও ইজমার মাধ েম কুরবানীর িবধান 

সাব  হেয়েছ।“ 

কুরআন থেক দলীল: আ াহ তায়ালার বাণী: 

  َواْنَحْر﴾ ِلَربَِّك ﴿َفَصلِّ

 “অতএব আপিন আপনার িতপালেকর উে েশ  নামায আদায় ক ন এবং কুরবানী ক ন।” (সরূা কাওসারঃ ২) কান কান 

তাফসীর কারেকর মেত এ আয়াত ারা ঈেদর নামােযর পর কুরবানী করা উে শ । (িফকক ল উযিহয় াহ) অনু পভােব কুরবানীর 

সপে  িনে া  আয়াতিট িবেশষ ভােব উে খ যাগ । আ াহ তায়ালা বেলন: 

 اْلَآِخِریَن﴾ ِفي َعَلْیِھ ﴿َوَتَرْكَنا

 “আিম এটা (তারঁ আদশ) পরবতীেদর মেধ  রেখিছ।” (আছ ছা ফাতঃ ১০৮) অথাৎ আ াহ তায়ালা প  কুরবানীর িবধানিট 

ইবরাহীম (আঃ) এর পরবতী মানেুষর জন  রেখ িদেয়েছন। 

সু াহ (হাদীছ) থেক দলীল: 

 আনাস (রা:) বণনা কেরন : 

  )  علیھ تفقم( صفاحھا على رجلھ ووضع وكبر وسمى بیده ذبحھما أقرنین أملحین بكبشین وسلم علیھ اهللا صلى النبي ضحى

 “নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সাদা-কােলা রং িমি ত িট িশং ওয়ালা ভড়া কুরবানী িকের িছেলন। িনজ হােত 

উভয়িটেক যেবহ কের িছেলন এবং যেবহ করার সময় আ াহর নাম এবং তাকবীর বেলিছেলন তথা িবসিম ােহ আ া  আকবার 

বেল যেবহ কেরিছেলন। এবং (যেবহ করার সময়)  িতিন ঐ প েয়র কােঁধ পা রেখিছেলন।” (বুখারী ও মসুিলম) 

ইজমাঃ কুরবানী শরীয়ত স ত হওয়ার ে  মুসিলমগণ সকেল ঐকমত  পাষণ কেরেছন।  

কুরবানীর  ফযীলত এবং তৎ সং া  বিণত হাদীছ িলর অব া: 

িনঃসে েহ কুরবানী একিট ইবাদত এবং এর মাধ েম আ াহর নকট  অজন কারা যায়। এবং তােত ইবরাহীম (আঃ) এর সু াত 

আদায় করা হয়। সই সােথ আমােদর ি য় নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  এর সু তও  িতপািলত হয়। কারণ, এ কুরবানী 

য়ং নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  িদেয়েছন। এিট একিট পণূ ইবাদত। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  

বেলন অথ: “কুরবানী দয়ার সমথ থাকার পরও য ব  مصالنا یقربن فال یضح ولم سعة بھ كان من:   ি  কুরবানী দয় না স 

যন আমােদর ঈদগােহর িনকেট না আেস।” (আহমাদ, ইবন ুমাজা ) 

তেব এিটেক অেনক মহুাি স মাওকুফ বা সাহাবীর উি  বেলেছন, অবশ   মহুাি স আলবানী হাদীছিটেক মারফ ু তথা নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর বানী িহসােব হাসান বেলেছন। ( ঃ ছহীহ ইবনু মাজাহ) হােফজ ইবনু হাজার হাদীছিট স েক 

বেলন, “কুরবানী করার ফযীলেত অেনক িল হাদীছ বিণত হেয়েছ স েলার একিটও িব  সনেদ মািণত হয়িন। বরং তার 

সব েলাই যঈফ ( বল) অথবা মউয ূ(জাল)। মািলকী মাযহােবর িবিশ  মহুাি স ইমাম ইবনুল আরাবী (রহঃ) বেলন: 

 عارضة)) (الجنة إلى مطایاكم إنھا((منھا تصح لم عجائب فیھا الناس روى وقد صحیح حدیث األضحیة فضل في لیس

  )                             ৬/২৮৮ مذيالتر جامع شرح األحوذي
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“কুরবানীর ফযীলেত একিটও ছহীহ হাদীছ নই। তেব মানুষ এ স েক অেনক আজ বী হাদীছ বণনা কেরেছ যা মােটও ছহীহ 

নয়। স সব  আজ বী হাদীেসর মেধ  অন তম হল এই কথািট  : 

  ))الجنة إلى   مطایاكم إنھا(( 

 “উহা তামােদর জা ােত যাওয়ার বাহন প”। ( ঃ িতরিমযীর ব াখ া  আেরযাতলু আহওয়াযী ৬/২৮৮) 

িনে  কুরবানীর ফযীলত সং া  হাদীছ িল পযােলাচনা সহ পিরেবিশত হল: 

 ১নং হাদীছঃ 

 یأتي وإنھ دم، ھراقة من وجل عز اهللا إلى أحب عمال النحر یوم آدم ابن ماعمل: قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن عائشة عن

 ابن أخرجھ( نفسا بھا فطیبوا األرض على یقع أن قبل بمكان اهللا من لیقع الدم وإن وأشعارھا وأظالفھا بقرونھا القیامة یوم

  ) األضحیة فقھ وانظر  ৪/ ২২১-২২২( والحاكم ১৪৯৩ برقم والترمذي ৩১২৬ برقم ماجة

 “আেয়শা (রা:) হেত বিণত, নবী বেলন, “কুরবানীর িদেন কান আদম স ান কুরবানীর প র খুন ঝরােনার চেয় মহান আ াহর 

িনকট অিধক পছ নীয় আমল কেরনা। স িকয়ামত িদবেস উ  প র িশং, খরু, লাম ভিৃত িনেয় উপি ত হেব। এবং তার খুন 

জিমেন পড়ার পূেবই আ াহর িনধািরত মযাদার ােন পিতত হয়। অতএব, তামরা ফু  িচে  কুরবানীকর।” (ইবন ু মাজাহ, 

হা/৩১২৬, িতরিমযী, হা/১৪৯৩, হােকম৪ /২২১-২২২ ঃ িফক ল উযিহয় াহঃ) 

ম ব : হাদীছিট যঈফ। কারণ, হাদীছিটর সনেদ কেয়কিট দাষ আেছ: 

১) উ  হাদীেছর সনেদ আ ু াহ িবন নােফ নােম একজন বণনাকারী রেয়েছ। তার িৃত শি েত বলতা িছল। 

২)  হাদীসিটর সনেদ আবুল মসুা া নামক আেরকজন রাবী রেয়েছ তার আসল নাম হল সলুাইমান িবন ইয়ািজদ। িতিন অত  

বল ও বােজ। ( ঃ িফক ল উযিহয় া) 

৩) উ  হাদীেছর ায় অনু প হাদীছ ইমাম আ রু বাযযাক তার মছুা াফ ে  বণনা কেরেছন। (হা/৮১৬৭) উ  হাদীসিটর 

সনেদও আব ুসাঈদ শামী নামক একজন বণনাকারী রেয়েছ িতিন একজন ‘পিরত ’ রাবী। ( ঃ া ) 

২নং হাদীছঃ 

 فیھا؟ لنا فما: قالوا(( إبراھیم أبیكم سنة:))قال األضاحي؟ ماھذه اهللا یارسول: اهللا رسول أصحاب قال قال أرقم بن زید عن 

  ((حسنة الصوف من شعرة بكل)) قال! اهللا؟ یارسول فالصوف: الواق ،((حسنة شعرة بكل:))قال

 “যােয়দিবন আরকাম (রা:) হেত বিণত। িতিন বেলন: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ছাহাবীগণ িজ াসা করেলন: হ 

আ াহর রাসূল! এই কুরবানীর প িলর তাৎপয িক? ( কন আমরা এ েলা যেবহ কের থািক?) িতিন বলেলন: “ইহা তামােদর 

িপতা ইবরাহীম (আঃ)  এর সু ত।” তারঁা িজ াসা করেলন, এেত আমােদর কী সওয়াব রেয়েছ? িতিন (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বলেলন, “ েত কিট পশেমর িবিনমেয় একিট কের নকী রেয়েছ।” তারঁা িজ াসা করেলন, পশেমর মেধ  য ছাট ছাট 

লাম রেয়েছ ও েলারও িক িবিনময় তাই? নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন, “ ছাট ছাট িতিট লােমর িবিনমেয় 

একিট কের নকী রেয়েছ।” (ইবনু মাজা , হা/৩১২৭, আহমাদ (৪/৩৬৮), ইবন ুিহ ান িফল মাজ হীন (৩/৫৫)) 

ম ব : হাদীছিট যঈফ। কারণ, এ হাদীসিটর সনেদ আব ুদাউদ আল আ ী নােম একজন বণনাকারী রেয়েছ। তার কৃত নাম হল, 

নফুাই ইবনুল হািরস। স মহুাি সগেণর িনকট ‘পিরত ’ রাবী। এেত আরও একজন রাবী রেয়েছ তার নাম হল  আেয়যু াহ, স 

‘যঈফ’ রাবী। 

৩নং হাদীছঃ  
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 فاشھدیھا أضحیتك إلى قومي!)) السالمو الصالة علیھا لفاطمة وسلم علیھ اهللا صلى رسواهللا قال قال الخدري سعید أبي عن 

 وللمسلمین لنا أو خاصة البیت أھل لنا ھذا! اهللا یارسول: قالت ،((ذنوب من ماسلف لك یغفر دمھا من تقطر قطرة بأول لك فإن

  ) األستار كشف مع ২/ ৫৯ والبزار ৪/২২২ الحاكم رواه(( ( عامة وللمسلمین لنا:))قال  عامة؟

আব ুসাঈদ খদুরী (রা:) হেত বিণত। িতিন বেলন, রাসলূু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  ফােতমা (রা:) ক বলেলন, “( হ 

ফােতমা!) তিুম তামার কুরবানীর প র িনকট (যেবহ কালীন) দাড়ঁাও এবং উপি ত থাক, কারণ তার থম ফাটা খুন (জিমেন) 

পড়ার সােথ সােথ তামার অতীেতর নাহ েলা মাফ কের দয়া হেব।” ফােতমা (রা:) বলেলন, হ আ াহর রাসূল! এটা িক 

আমরা আহললু বায়ত তথা নবী পিরবােরর জন ই খাস নািক তা আমােদর জন  এবং সাধারণভােব সকল মুসিলেমর জন  েযাজ ? 

িতিন (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন, “আমােদর জন  এবং সাধারণভােব সকল মসুিলেমর জন  েযাজ ।” (হােকম 

৪/২২২) বাযযার ২/৫৯ কাশফুল আসতার( 

ম ব : হাদীছিট যঈফ। কারণ, এর সনেদ আ লু হামীদ  নােম একজন রাবী রেয়েছ য যঈফ। আেরকিট কারণ হল, এর সনেদ 

আিতয়া আল আওফী নােম আেরকজন রাবী রেয়েছ সও যঈফ এবং মদুাি স। আব ু হািতম তার ইলাল ) علل(  ে  (হা/৩৮) 

বেলন, “এিট একিট ‘মনুকার’ হাদীছ।” ( ঃ িফক ল উযিহয় াহঃ ১০) 

৪নং হাদীছঃ 

 من قطرة بأول لك إن أما أضحیتك فاشھدي فاطمة یا  :لفاطمة قال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن عنھ اهللا رضى ليع عن

  میزانك في وضعت حتى ضعفا سبعین ودمائھا بلحومھا القیامة یوم بھا یجاء إنھ أما ذنب لكل مغفرة دمھا

আলী (রা:) হেত বিণত িতিন বেলন: “ হ ফােতমা! তিুম তামার কুরবানীর প র িনকট যেবহ করার  সময় উপি ত থািকও। জেন 

রখ, ঐ প র রে র থম ফাটা (মািটেত) পড়ার সােথ সােথ তামার সম  নাহ মা কের দয়া হেব। জেন রখ! িকয়ামত 

িদবেস কুরবানীর ঐ প িলেক র , মাংস সহ স র ণ বিৃ  কের িনেয় আসা হেব এবং তামার দািঁড়পা ায় তা রাখা হেব।” 

(বাইহাকী (৯/২৮৩) আব বনু মাইদ (৭/৮ )  

ম ব : এ হাদীেছর সনেদ আমর িবন খািলদ ওয়ােসতী রেয়েছ স একজন ‘পিরত ’ রাবী। অনু প হাদীছ ইমাম আ রু রাযযাক 

যহুরী হেত ‘মরুসাল’ সেূ  বণনা কেরেছন। এই হাদীসিটর সনেদ আ ু াহ িবন মহুাররার নামক একজন রাবী রেয়েছ, িতিনও 

অত  যঈফ। অনু প হাদীছ ইমরান িবন সাইন হেত বায়হাকী (৯/২৮৩), হািকম (৪/২২২) এবং তাবারানী (১৮/২৩৯) মখুগণ 

তােদর   িকতােব বণনা কেরেছন)। উ  হািদছিটেক ইমাম তায়ািলসী (মসুনাদ তায়ািলসী, হা/২৫৩০) ও ইবন ু আদী 

(৭/২৪৯২) বণনা কেরেছন। তেব তার সনেদও জন যঈফ রাবী রেয়েছ তারা হেলন, নাযর িবন ইসমাইল এবং আবু হামযা  

শমালী। ( ঃ িফক ল উযিহয় া ) 

৫নং হাদীছঃ  

 في یقع فإنھ  األرض في وقع وإن الدم وإن بدمائھا واحتسبوا ضحوا  الناس یاأیھا: )) وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن على عن

 العقیلي الحصین بن وعمرو زكریا بن موسى وفیھ  األوسط في ،والطبراني ৮৩১৫ برقم الطیالسي رواه(( جل عزو اهللا حرز

  )৪/১৭ الزوائد ومجمع األضحیة فقھ: انظر ، متروكان وھما

 আলী (রা:) হেত বিণত। িতিন নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক বণনা কেরন, (িতিন বেলন) “ হ মানব ম লী! তামরা 

কুরবানী কর এবং তার খুনেক সওয়াব লােভর মাধ ম মেন কর। িন য়ই কুরবানীর প র খুন জিমেন পিতত হেল তা আ াহর 

হফাজেত চেল যায়।” [আব ুদাউদ তায়ােলসী (হা ৮৩১৫)।]  

ম ব : হাদীসিটর সনেদ মসুা িবন যাকািরযা এবং আমর ইবনলু সাইন রেয়েছ। তারা উভেয় ‘পিরত ’ রাবী।  

৬ নং হাদীছ: 
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 من اهللا إلى أحب شیئ في الورق ماأنفقت  :وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال عنھما اهللا رضى عباس ابن اهللا عبد عن

 بن إبراھیم إسناده وفي( ২/৭৯-৮০) األمالي في والشجري( ৪/২৮২) والدارقطني)  ১১/১৭(الطبراني رواه( عید یوم ینحر نحر

  )األضحي فقھ: انظر ، متروك وھو الخوزي یزید

অথ: “আ ু াহ ইবন ুআ াস (রা:) হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসুলু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  বেলেছন: “চািঁদ (টাকা-

পয়সা) যসব ে  খরচ করা হয় তার মেধ  আ াহর িনকট বিশ ি য় হল কুরবানী যা ঈেদর িদেন  যেবহ করা (তাবারানী 

১১/১৭) দারাকুতনী ৪/২৮২ ভিৃত।  

হাদীসিটর সনেদ ইবরাহীম িবন ইয়ািজদ আল খাযী নামক একজন পিরত  রাবী রেয়েছ। 

৭নং হাদীছ: 

 من حجابا لھ كانت ألضحیتھ محتسبا نفسھ بھا طیبة ضحى من: ((وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال علي بن الحسین عن

   كذاب وھو عمرو بن سلیمان( النخعي داود أبو:  إسناده وفي ،৩/ ৮৪ الطبراني رواه(  النار

 অথ: সাইন ইবন ুআলী হেত বিণত, িতিন বেলন: রাসলুু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: “ য ব ি  কুরবানীর 

প েক খশুী মেন ও নকীর আশায় যেবহ করেব তার এই কুরবানীর প  জাহা াম থেক র া পাওয়ার জন  পদা বা অ রায় হেয় 

যােব।“ 

ম ব : এিট একিট মওয ূবা জাল হাদীস। এর সনেদ আবু দাউদ নাখঈ (যার কৃত নাম সলুাইমান িবন আমর) নামক একজন মহা 

িমথু ক রাবী রেয়েছ।  

৮নং হাদীছঃ 

 دم من أفضل الیوم ھذا في آدم ابن ماعمل)) أضحى یوم في: (( وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال عباس بن عبداهللا عن

 وھو الخشني یحى بن الحسن إسناده وفي( ১১)/ ৩২ الطبراني رواه(( (لتوص مقطوعة رحما یكون أن إال اهللا سبیل في یھراق

    األضحیة فقھ: انظر ضعیف، وكالھما عیاش بن وإسماعیل سلیم  أبي ابن لیث وفیھ الغلط كثیر صدوق

অথ: আ ু াহ িবন আ াস (রা:) হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসলূু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  কুরবানীর িদন বলেলন, 

“ কান অদম স ান এই িদেন (কুরবানীর) খুন বািহত করার চেয় অিধক সৎ আমল কের না। তেব িছ  আ ীয়তা স কেক 

আবার অিবি  করার কথা িভ । (তাবারানী ১১/৩২) 

ম ব : হাদীছিট যঈফ। এর সনেদ হাসান িবন ইয়াহয়া আল খাশানী নামক একজন বণনাকারী রেয়েছ। িতিন সত বাদী তেব চুর 

ভলু করেতন। আেরকজন বণনাকারী রেয়েছ তার নাম লাইস িবন আবী সুলাইম িতিনও একজন যঈফ রাবী। এেত ইসমাইল িবন 

আয় াশ নামক অপর এক জন  রাবী রেয়েছ। িতিন যখন িতিন শামবাসী  ছাড়া অন  এলাকার মহুাি স গেনর িনকট থেক হাদীস 

বণনা করেবন তখন তার হাদীস যঈফ বেল িবেবিচত হেব। আর এখােন িতিন শামবাসী ছাড়া অন েদর থেক হাদীসিট বণনা করায় 

তা যঈেফর অ ভু । 

অনু প হাদীছ ইবন ুআ ুল বার তার ইে যকার (৫/১৬৪) ও তামহীদ (২৩/১৯২) ে  ইবন ুআ ােসর সেূ  বণনা কের সটােক 

‘গারীব’ হাদীছ বেল আখ ািয়ত কেরেছন। এিটর সনেদ সাঈদ িবন যায়দ নামক যঈফ বারী রেয়েছ। িতিন ইমাম মািলক (রহঃ) হেত 

মনুকার বা অ হণীয় অেনক িকছ ুবণনা করেতন। ( ঃ িফক ল উযিহয় াহঃ ১১) 

৯ নং হাদীছঃ   

( ১/৮৫) سالفردو مسند في الدیلمي رواه(( (الصراط على مطایاكم فإنھا ضحایاكم استفرھوا: ))قال  النبي عن ھریرة أبي عن

  ) األضحیة فقھ:  انظر ، جدا ضعیف وھوحدیث
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অথ: আব ু রাইরা (রা:) নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) হেত বণনা কেরন। িতিন বেলন, “ তামরা তামােদর কুরবানীর 

প েলা শি শালী ও মাটা-তাজা দেখ িনবাচন কর। কারণ এ েলা তামােদর পুলিসরােতর উপর চেড় যাওয়ার বাহন হেব।” 

(দাইলামী-মসুনা ল িফরদাউস ১/৮৫) 

ম ব : হাদীছিট অত  যঈফ। হােফয ইবন ুহাজার তালখীছলু হাবীর ে  (৪/১৩৮) বেলন: “হাদীছিট মুসনা ল িফরদাউস ে র 

কার ইবনলু মবুারক এর সেূ  ইয়াহয় া িবন ওবায় া  িবন মাওহাব বণনা কেরেছন তার িপতা থেক। িতিন আব ু হারায়রা 

হেত মারফ ু িহসােব বণনা কেরেছন .....। তেব সনেদ বিণত ইয়াহয় া অত  যঈফ। হাদীছিট ইমাম আলবানীও যঈফ বেলেছন। 

( ঃ যঈফলু জােম হা/৯২৪) 

১০ নং হাদীছঃ  

 لم إن أرأیت: الرجل لقا(( األمة لھذه اهللا جعلھ عیدا األضحى بیوم أمرت:)) قال  النبي أن العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن

 أضحیتك تمام فتلك عانتك وتحلق شاربك وتقص وأظفارك شعرك من تأخذ ولكن ال،:))قال بھا؟ أفأضحي أنثى منیحة إال أجد

  )  ضعیف حدیث وھو ২৭৮৮ برقم داود أبو أخرجھ(( ( عنداهللا

অথ: আমর ইবনলু ’আস হেত বিণত। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  বেলেছন: “আিম কুরবানীর িদনেক ঈদ িহসােব হণ 

করার িনেদশ া  হেয়িছ যা আ াহ এই উ েতর জন  িনধারণ কের িদেয়েছন। এক ব ি  বলল: আপনার িক মত এ ব াপাের-

আিম যিদ একমা  দান কৃত ধাল বকির ছাড়া আর িকছ ুনা পাই তেব িক আিম ওটা জবাই (কুরবানী) করব? নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)  বলেলন: “না (তা করেব না) বরং তিুম তামার চুল, নখ, গাফঁ ও নািভর িন েদেশর লাম কাটেব। ইহাই 

আ াহর দরবাের তামার পূণা  কুরবানী বেল গণ  হেব।” (আবু দাউদ, কুরবানীর অধ ায়, হা/২৭৮৮, নাসায়ী হােকম ( ব ত) 

৪/২২৩ সনদ যঈফ। ( ঃ যঈফ আবু দাউদ হা/৫৯৫, যঈফ নাসায়ী হা/২৯৪।। হাদীছিটেক ইমাম হােকমও উ  যঈফ সনেদ বণনা 

কেরেছন।)  

১১ নং হাদীছঃ  

  مامن:  ))یقول  وسلم علیھ  اهللا صلى اهللا رسول سمعت فإني أنفسا بھا وطیبوا ضحوا الناس أیھا عنھا اهللا رضى عائشة عن

 في وقع إن الدم فإن القیامة، یوم میزانھ في محضرات حسنات وصوفھا وقرنھا دمھا كان إال القبلة ألى بأضحیتھ توجھ عبد

 تفسیر: انظر ، التمھید كتاب في البر عبد بن عمر أبو ذكره(( (القیامة یوم صاحبھ یوفیھ حتى اهللا حرز في یقع فإنما التراب

  )  القرطبي

অথ: আেয়শা (রা:) হেত বিণত, িতিন বেলন: “ হ লাক সকল! আপনারা কুরবানী ক ন এবং তা খশুী মেন ক ন। কারণ আিম 

রাসলূু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক বলেত েনিছ য, যিদ কান ব ি  তার করুবানীর প  সহ িকবলা মুখী হয় (এবং 

যেবহ কের) তাহেল তার র , িশং এবং লাম নকীেত পিরণত কের িকয়ামত িদবেস তার দািঁড়পা ায় উপি ত করা হেব। 

কুরবানীর প র খুন যিদও তা মািটেত পেড় িক  তা কৃত অেথ আ াহর িহফাজেত পেড়। িতিনই এর িতদান তােক িকয়ামত 

িদবেস দান করেবন। (িকতাবুত তামহীদ এর বরােত তাফসী ল কুরতবুী) 

 উ  হাদীছিটর সনদও যঈফ। 

  

১২নং হাদীছঃ  

 إھراق من عنداهللا أفضل الرحم صلة بعد نفقة مامن: ))وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال نھماع اهللا رضى عباس ابن عن

  )القرطبي تفسیر: انظر مالك، حدیث من غریب حدیث وھو: البر عبد ابن عمر أبو قال(( (الدم
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ইবন ুআ াস (রা:) হেত বিণত, িতিন বেলন, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  এরশাদ কেরেছন: “আ ীয়তার স ক বজায় 

রাখার িবষয়িট ছাড়া এমন কান খরচ নই যা আ াহর িনকট কুরবানীর প র খুন ঝরােনার চেয় উ ম হেত পাের।” (তাফসী ল 

কুরতবুী)।  

আব ুওমার ইবেন আ ুল বার বেলন: “এ হাদীসিট ইমাম মােলেকর সেূ  বিণত একিট ‘গারীব’ হাদীছ” ( : া )। 

 কুরবানীর ফযীলেত খাছ কান ছহীহ বা হাসান হাদীছ না থাকেলও িন  বিণত হাদীছ ারা পেরা ভােব তার িকছু ফযীলত মািণত 

হয়। হাদীছিট হল  : 

 زع اهللا إلى أحب فیھا الصالح  العمل أیام من ما: ((وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنھما اهللا رضى عباس ابن عن
 رجال إال اهللا سبیل في الجھاد وال: قال ؟ اهللا سبیل في الجھاد وال اهللا یاررسول: قالوا العشر أیام یعني األیام ھذه من وجل

 )  البخاري رواه( بشیئ ذلك من یرجع لم ثم ومالھ بنفسھ خرج

ইবন ুআ াস (রা:) হেত বিণত, িতিন বেলন: রাসলূুলাহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  এরশাদ কেরন “িযলহ  মােসর থম 

দশেকর নক আমেলর চেয়  আ াহর কােছ অিধকতর ি য় কান আমল নই।” ছাহাবীগণ বলেলন: হ আ াহর রাসলূ! আ াহর 

পেথ িজহাদও িক নয়? রাসলূু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  বলেলন: “িজহাদও নয়। তেব ঔ ব ি র কথা িভ  য িনেজর 

জান ও মাল িনেয় (িজহােদ) বিরেয়েছ এবং আর স িকছইু িনেয় িফের আেসিন (বুখারী) 

 অন  হাদীেছ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  বেলন: “আরাফার িদেনর িছয়াম পালন করেল (যারা হ ত পালনকারী নয় 

তােদর জন ) পূববতী এবং পরবতী একবছেরর নাহর কাফফারা হেয় যায়।” (ছহীহ মসুিলম) 

যেহত ুকুরবানী করা ১০ িযলহাে র অন তম একিট করণীয় কােজই সাধারণভােব কুরবানীরও ফযীলত এ হাদীছ থেক মািণত 

হয়।   

কুরবানী  করার িবধান : 

কুরবানী করা ওয়ািজব না সু াত এ িবষেয় ওলামােয় করােমর মােঝ িবতক রেয়েছ। যমনঃ 

- ইমাম আব ুহানীফা (রহঃ) এর িনকট ধনী ণীর উপর কুরবানী দয়া ওয়ািজব। তার িনকট ধনী বলেত তােক বুঝায় য 

যাকােতর নছােবর মািলক। 

- জম র তথা অিধকাংশ িব ােনর মেত কুরবানী দয়া সু াত বা মু াহাব। আব ুবকর (রা:), উমর (রা:), আব ুসাঈদ (রা:), 

আব ুমাসউদ বাদারী (রা:), িবলাল (রা:) মুখ ছাহাবীগণ এই মতই কাশ করেতন। (তাফসীর কুরতবু) 

দলীল  : 

   شیئا وبشره شعره من یمس فال یضحي أن أحدكم وأراد العشر دخلت إذا: قال النبي أن سلمة أم عن

উে  সালামা (রা:) হেত বিণত। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: “িযলহে র ( থম) দশক েবশ করেল 

তামােদর মেধ  য করুবানী িদেত ই কু স যন তার চুল এবং (শরীেরর) চম হেত িকছইু শ না কের (অথাৎ না কােট)”। ( 

ছহীহ মসুিলম) 

ইমাম শােফয়ী (রহঃ) বেলন: উ  হাদীেছর মেধ  এ ব াপাের মাণ পাওয়া যায় য, কুরবানী দয়া ওয়ািজব নয়। কারণ রসূলু াহ 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: “ তামােদর কউ যিদ কুরবানী করেত ই া কের তাহেল স যন ....... না কের।” যিদ 

কুরবানী করা ওয়ািজব হত তাহেল এভােব বলা হত: তাহেল স যন কুরবানী না দয়া পয  িনেজর চুল ভিৃত শ না কের।” 

(বায়হাকী িফস সুনান (৭/২৬৩) িফক ল উযিহয়া  ১২-১৩) 

- ইমাম িতরিমিয বেলন: (৪/৯২) 
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 بھا یعمل أن یستحب وسلم علیھ اهللا صلى النبي سنن من سنة ولكنھا واجبة لیست األضحیة أن العلم أھل من ھذا على العمل

  المبارك وابن الثوري سفیان قول وھو

 “এর উপরই আহেল ইলমেদর আমল রেয়েছ য, কুরবানী দয়া ওয়ািজব নয়। তেব উহা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

এর অন তম সু াত যার উপর আমল করা মু াহাব। ইহা সিুফয়ান সাওরী ও আ ু াহ িবনুল মবুারক মুখেদর কথা অিভমত।” 

(সুনান িতরিমযী ৪/৯২ )  

সালােফ ছােলহীেনর অিধকাংেশর এটাই অিভমত য কুরবানী দয়া ওয়ািজব নয় বরং সু ােত ময়ুা াদাহ। 

হাজীেদর কুরবানী স  : 

হাজীগণ হে র মােঠ য প  কুরবানী দয় তােক আরবীেত ‘হািদ’ বলা হয়; কুরবানী বলা হয় না। যারা তামা ু ও রান হ  

কেরন তােদর উপর এ ‘হািদ’ যেবহ করা ওয়ািজব। অবশ  হািজগণ আলাদা ভােব কুরবানীও করেত পাের। তেব এটা তােদর উপর 

ওয়ািজব নয়। ( ঃ আল মুগণী িফ িফ িহল হাে  ওয়াল উমরাহ) 

িন  সালােফ ছােলহীেনর কুরবানী স েক কিতপয় ব ব  ও কমনীিত পিরেবিশত হল যা ারা মািণত হয় য কুরবানী দয়া 

ওয়ািজব নয় বরং সু েত ময়ুা াদাহ।   

১মঃ 

- صحیح بإسناد مصنفھ في الرزاق عبد أخرجھ((  یضحیان اوم وعمر أبابكر رأیت: قال سریحة أبي عن الشعبي عن -   

  األضحیة فقھ: انظر ৮১৩৯ برقم عبدالرزاق مصنف

ইমাম শাবী সুরাইহা হেত বণনা কেরন িতিন বেলন: “আিম আবু বকর ও ওমার (রা:) ক দেখিছ তারঁা কুরবানী িদেতন না।”  

(মসুা াফ আ রু রাযযাক হা/৮১৩৯ সনদ ছহীহ। ঃ িফক ল উযিহয় াহঃ ১৫) 

২য়ঃ 

 رواه( على حتم أنھ جیراني یرى أن مخافة لموسر وإني األضحى ألدع إني: األنصاري مسعود أبو قال: قال وائل أبي عن  

    األضحیة فقھ: انظر صحیح، وإسناده ৮১৪১ برقم عبدالرزاق

আব ুওয়াইল হেত বিণত। িতিন বেলন, আব ুমাসউদ আনসারী বেলন: “আিম স ল হওয়ার পেরও কুরবানী করা পিরত াগ কির 

এজন  য, যােত আমার িতেবশীরা মেন না কের য তা আমার উপর ওয়ািজব।” (মছুা াফ আ রু রাযযাক (৮১৪৯) 

অেলাচ  হাদীেছর আ’মাশ ‘মদুাে স’ হেলও যেহত ুমানসরূ তার ‘মতুাবাআত’ কেরেছ তাই ওটা আর ধতব  নয়। ( মুছা াফ আ রু 

রাযযাকঃ ৮১৪৮) 

৩য়ঃ ইবনু ওমার (রা:) হেত বিণত, িতিন কুরবানী স েক বেলন অথ: “উহা সু  ومعروف سنة ھى:  াত ও সাওয়ােবর কাজ।” 

(তালীেক বুখারী, ফাত লবারী ১০/৬)) 

৪থঃ 

   سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول ذبح وقد ال،: قال الناس؟ على األضحیة أواجبة: لعطاء قال جریج ابن أن

ইবন ুজরুাইজ বেলন: আিম আ ােক  করলাম, কুরবানী করা িক মানেুষর উপর ওয়ািজব? িতিন বলেলন: “না, ওয়ািজব নয়। 

তেব রাসলূু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কুরবানী কেরেছন।” (মছুা াফ আ ুর রাযযাক (৮১৩৪)সনদ ছহী ঃ িফক ল 

উযিহয় াহঃ ১৭) 
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কুরবানী ওয়ািজব হওয়ার পে  হানাফীগণ য সব দলীল পশ কেরন তা হয় বল নতবুা দাবীর সােথ িমল নই। ( ঃ িফক ল 

উযিহয়া পৃঃ ১৯) 

কুরবানীর প র বয়স: 

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 

   وغیرھم والنسائي مسلم رواه( الضأن من جذعة فتذبحوا یعسرعلیكم أن إال مسنة إال التذبحوا

 “ তামরা েধর দাতঁ ভে  নতনু দাতঁ উঠা (মিুস া) প  ব তীত যেবহ কর না। তেব ক  হেল ভড়ার জাযআ তথা ছয়মাস বয়েসর 

ভড়া যেবহ করেত পার।” (ছহীহ মসুিলম, নাসায়ী ভিৃত) অ  হাদীছ থেক মািণত হল য, মিুস া তথা উট, গ , ছাগেলর 

নতুন দাত উঠা পয  কুরবানীর জন  উপযু  হেব না। তেব ক কর  হেল ভড়ার জাযআ বা ছয় মাস বয়েসর বা া যেবহ করা 

যােব।  

িনে  বয়স ভেদ কুরবানীর জন  উপযু  প র তািলকা দয়া হল: 

 উট: পাচঁ বছর বা তদূ  

 গ : ই বছর বা তদূ  

 ছাগল: এক বছর বা তদূ  

 ভড়া: ছয় মাস বা তদূ  

উপেরা  হাদীেছর উপর িভি  কের ইমাম নাওয়াভী (রহঃ) বেলন: “অ  হাদীেস সু  য, ভড়া ছাড়া অন  কান প র জাযআ 

তথা ছয়মােসর বা া কুরবানী করা কান অব ােতই জােয়জ হেব না। কাজী ইয়ােজর ভাষ মেত এ বপাের সম  উলামা একমত। 

তেব আমােদর সাথীেদর মধ  হেত আবদারী মখু আওযাঈ থেক বণনা কেরন য, িতিন উট, গ , বকরী, ভড়া সব িকছরু 

জাযআ  ারা কুরবানী হেব বেল ম ব  কেরেছন। ইহা আ া হেতও বিণত। তেব ভড়ার জাযআ স েক আমােদর ও সম  

উলামােদর অিভমত এই য, ইহা কুরবানীেত চলেব- চাই অন  প  পাওয়া যাক বা না যাক। তারঁা  ইবেন ওমার ও যহুরী মখু হেত 

বণনা কেরন য, তারা বেলেছন: ভড়ার জাযআও চলেব না। তােদর পে  হাদীেছর বািহ ক অথ দলীল প নয়া যেত পাের।  

তেব অিধকাংশ িব ান বেলন: হাদীছিটর িনেদশ ভড়ার জাযআর ে  মা াহােবর উপর েযাজ । অথাৎ উ  হাদীেছর ব াখ া 

মলূক ভাষা এই হেব, তামােদর জন  মু াহাব হল: তামরা মিুস া ব তীত অন  প  ারা যেবহ করেব না। তেব যিদ তা না পাও 

তেব ভড়ার জাযআহ যেবহ করেব। এেত ভােব বাঝা যায়না য,  ভড়ার জাযআহ কুরবানী করা িনিষ  এবং কান অব ায় 

তা জােয়জ হেবনা। তাছাড়া সম  িব ান এ বপাের একমত য, উ  হাদীসিট ব িহ ক অেথ নয়। কননা, অিধকাংশ িব ােনর মত 

হল, ভড়ার জাযআহ কুরবানী করা জােয়জ চাই অন  প  পাক বা না পাক। আর ইবেন উমর ও যু রী বেলন, সবাব ায় তা না 

জােয়জ চাই অন  প  থাকুক আর না থাকুক। তাহেল িনি তভােব এটাই মািণত হে  য, হাদীসিটেত মিুস া না পাওয়া গেল 

ভড়ার জাযআ ারা কুরবানী করা মু াহাব অেথ ধতব  হেব যমনিট আমরা আেগই উে খ কেরিছ। আ াহই সবেচেয় বশী 

জােনন।” (শরহ মসুিলম ১৩/ ১১৭) 

মুিস া প  থাকেতও ভড়ার জাযআ  ারা কুরবানী করা বধ হওয়ার কিতপয় দলীল: 

১নং হাদীছঃ 

 صحیحھ في مسلم رواه( بھ ضح: فقال جذع فأصابني الضحایا فینا اهللا رسول قسم: ،قال الجھني عامر بن عقبة عن

  ১২৫৫: برقم األلباني بتحقیق للمنذري مسلم صحیح انظرمختصر:
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"উকবা িবন আেমর জহুানী হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূলু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  আমােদর মােঝ কুরবানীর প  

ব ন করেলন। আমার ভােগ জাযআ পড়েল িতিন বলেলন: “ওটা িদেয়ই তিুম কুরবানী কর”। (ছহীহ মুসিলম, মখুতাছার ছহীহ 

মসুিলম (আলবানীর তাহকীক কৃত) হা/১২৫৫( 

 

অন  বণনায় উকবা িবন আেমর বেলন : 

  ) األلباني قالھ كما جید بسند النسائي أخرجھ( الضأن من بجذع اهللا رسول مع ضحینا

 “আমরা রাসূলু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর সােথ ভড়ার জাযআ ারা কুরবানী কেরিছ”। (নাসাঈ, সনদ ভাল) 

 فنادى منادیا فأمر الغنم ،فعزت سلیم بني من مجاشع لھ یقال النبي أصحاب من رجل مع كنا: قال أبیھ عن كلیب بن عاصم عن

 من مایستحب باب الضحایا، كتاب ،২৭৯৯ برقم أبوداود أخرجھ( الثني منھ یوفي مما یوفي الجذع إن: یقول كان اهللا رسول أن

  الضحایا

অথ: আিছম িবন কুলাইব হেত বিণত, িতিন তারঁ িপতা হেত বণনা কেরন, িতিন বেলন: আমরা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর এক ছাহাবীর সােথ িছলাম, তারঁ নাম হল মুজািশ’। িতিন সলুাইম িছেলন গাে র । ছাগল সংকট দখা িদল। তখন 

িতিন এক ব ি েক ঘাষণা করার জন  িনেদশ িদেল। স এ মেম ঘাষণা িদল য, রাসূলু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বলেতন: “িন য় ভড়ার জাযআহ স ে  যেথ  য ে  দাতঁ ওয়ালা প  যেথ ।” (আবু দাউদ,হা/২৭৯৯, কুরবানীর অধ ায়। 

অনেু দ: য প  ারা কুরবানী করা মু াহাব) 

ভড়ার জাযআহ ারা কুরবানী করা বধ হওয়ার পে  ছাহাবােয় করাম ও তােবঈনগেণর বানী ও আমল: 

  المعز من بمسنة أضحى أن من إلى أحب الضأن من بجذع أضحى ألن: قالت النبي زوج سلمة أم عن-

উে  সালামা হেত বিণত িতিন বেলন, “আমার িনকট ছাগেলর মিুস া ারা  কুরবানী করার চেয় ভড়ার জাযআ  ারা কুরবানী 

করাই বিশ ি য়।” (বায়হাকী, সনদ হাসান। ঃ িফক ল উিহয় াহঃ ৩৩) 

 ھذا؟ أتفعل: فقلُت الضأن من بجذع یضح یساف ابن ھالل رأیت قال -الرحمن عبد ابن ھو حصین أخبرنا: قال ھشیم عن 

  ) ৩৩: األضحیة فقھ انظر:  صحیح وإسناده سننھ في منصور بن سعید رواه(   الضأن من بجذع یضح أباھریرة رأیت: فقال

শাইম বেলন, আমােক সাইন িবন আ ুর রহমান সংবাদ িদেয়েছন। িতিন বেলন: আিম হলাল িবন ইয়াসাফােক ভড়ার জাযআহ 

ারা  কুরবানী করেত দেখ বললাম, আপিন এটা করেছন? ত ের িতিন বলেলন: “আিম আবু রায়রােক ভড়ার জাযআহ ারা 

কুরবানী করেত দেখিছ।” (সুনান সাঈদ িবন মানসূর, সনদ ছহীহ। ঃ িফক ল উযিহয় াহঃ ৩৩) 

তেব ছাগল ভিৃতর জাযআ ারা কুরবানী দয়া যােব না বা বধ হেব না। দলীল: পূেব বিণত এ হাদীছিটঃ  

  )  وغیرھما والنسائي مسلم رواه( الضأن من جذعة فتذبحوا علیكم  یعسر أن إال مسنة إال التذبحوا

 “ তামরা মিুস া অথাৎ য প র নতনু দাতঁ গিজেয়েছ এ রকম প   ছাড়া অন  কন কান প  কুরবানীেত যেবহ কর না । তেব এ 

রাকম প  সং হ করা ক কর হেল ভড়ার জাযআ তথা ভড়ার এমন বা া যেবহ করেত পার যার বয়স ছয়মাস পূণ হেয়েছ।” 

(মসুিলম, নাসাঈ মুখ) 

ি তীয় হাদীছঃ বারা িবন আিযেবর হাদীছ, িতিন বেলন: আমার মামা আবু বুরদা ঈেদর ছালােতর পূেবই কুরবানী কের ফেলন। নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এ খবর েন বলেলন, “এটােতা গাে র ছাগল।” (অথাৎ িনছক গা  খাওয়ার ছাগল, কুরবানী 

নয়)। িতিন বলেলন, হ আ াহর রাসূল! আমার িনকট ছাগেলর জাযআহ রেয়েছ।  িতিন (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  

বলেলন: 
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   لغیر والتصلح أنت بھا ضح: 

"ওটাই কুরবানী কর। তেব তিুম ব তীত আর কােরা জন  তা চলেব না। অপর বণনায়:  

 بعدك أحد عن یجزئ ولن اذبحھا 

"ওটােকই তুিম কুরবানী কের দাও তেব তামার পর আর কােরা প  থেক ঐ রকম প  কুরবানী জােয়জ হেব না  বা চলেব না । 
(মসুিলম)  

ইমাম বুখারীও ায় অনু প হাদীস উে খ কেরেছন। 

الثمانیة إالباألزواج ضحیةاأل التصح  

ধু আট কার প  ারা কুরবানী দয়া বধ: 

আট কার প  ারা কুরবানী সবস িত েম জােয়জ। তা হল:  (১) ভড়া বা া (২) ছাগল (৩) গ  (৪) উট। এ েলার 

েত কিটর নর ও মািদ। (আল আনআম: ১৪৪ ও ১৪) 

ইবনু আ লু বার (রহঃ) বেলন:  

 عند القرطبي تفسیر انظر( ....والبقر والمعزواإلبل الضأن: وھى الثمانیة، األزواج المسلمین، بإجماع بھ یضحى والذي

  ) عظیم بذبح وفدیناه: لآلیة تقسیره

 মসুিলমেদর ঐকমেত  আট কার প  ারা কুরবানী করা যােব। তা হল: ভড়া বা া, ছাগল, উট,এবং গ  (এ েলা নর ও 

মািদ)। তেব ইবনুল মুনিযর বেলন, হাসান িবন ছােলহ হেত বিণত আেছ, িতিন বেলন: “নীল গাভী ারা সাতজেনর প  থেক 

কুরবানী করা যােব।” ( তাফসীর কুরতবুী, সরূা সা ফােতর ১০৭ নং আয়ােতর তাফসীর) 

ইমাম শীরাযী বেলন : 

চতু দ জ  ছাড়া কুরবানী আদায় হেব না। আর চতু দ জ  হল: উট, গ , ছাগল ও ভড়া। কারণ আ াহ তায়ালা বেলন : 

  اْلَأْنَعاِم﴾ َبِھیَمِة ِمْن َرَزَقُھْم َما َعَلى اللَِّھ اْسَم ﴿ِلَیْذُكُروا

 “তারা যন আ াহর নাম উ ারণ কের ঐ সম  চতু দ জ র উপর (যেবহ করার সময়) যা আ াহ তােদর ক িরিজক িহসােব 

দান কেরেছন।” (আল আনআমঃ ১৪৪) { ঃ আল মহুাযযা (৮/৩৯২) 

গ র ন ায় মিহেষর যাকােতর উপর িকয়াস কের অেনেক মিহষ ারা কুরবানী জােয়জ বেলেছন। (িমরআত (২/৩৫৩-৫৪) এছাড়া 

হযরত আসমা (রা:) থেক ঘাড়া কুরবানী, আবু হারায়রা (রা:) থেক মারগ কুরবানী, হাসান িবন ছােলহ থেক জংিল গাভী ও 

হিরণ কুরবানী ইত ািদ কথাও বিণত হেয়েছ। সুবুলসু সালাম (কায়েরা থেক কািশত) ১৯৮৭, ৪/১৮৫) (যিদও বুখারী-মীরাটঃ 

১৩২৮ িহ:) ৮২৮ পৃ ায় বিণত আসমা (রা:) এর রওয়ায়াত ব তীত অন  িলর বণনা সে হ মু  নয়। িক  এসেবর কানিট 

রাসলূু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর সু াত িহসােব মািণত নয়। ( ঃ মসােয়েল কুরবানীঃ ৫) 

বুখারীর আসমা বিণত হাদীেছ ঘাড়া ারা কুরবানী কথা আেসিন বরং সাধারণ যেবহ করার কথা এেসেছ। যমনঃ   

 والنسائي ১৯৪২ برقم ومسلم ،৫৫১০ برقم البخاري رواه(  فأكلناه � اهللا رسول عھد على فرسا نحرنا: قالت أسماء عن

৭/২২৭(  

 আসমা হেত বিণত, িতিন বেলন, “আমরা রাসলুু াহ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) জামানায় একিট ঘাড়া জবহ কের 

খেয়িছলাম।” (বখুারী হা/ ৫৫১০, মসুিলম হা/ ১৯৪২, নাসায়ী (৭/২২৭), ভিৃত  )  
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মাট কথা: আট কার প  ারা কুরবানী করা বধ। এেত কান মতিবেরাধ নই  এবং এ েলা  ারা কুরবানী করা রাসলুূ াহ 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এবং ছাহাবােদর থেকও মািণত। ঐ আট কার প  হল: (১) ভড়া বা া (২) ছাগল (৩) 

গ  (৪) উট। এ েলা নর ও মািদ।  অতএব কুরবানী িদেত হেল এ েলা ারাই কুরবানী দয়া উিচত। 

www.salafibd.wordpress.com 


