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সংরিপ্ত বণণনা............ 

কুরবানী ইসলাদ্দমর একরি গুরুত্বপূণণ 
রনদশ্ণন। কুরবানীর ইরতহাস ও রবরি-রবিান 
জানা না থাকদ্দল গয গকাদ্দনা প্রকার ভুদ্দল 
পরতত হদ্দত পাদ্দর। আদ্দলািয প্রবদ্দে 
কুরবানীর ফযীলত ও রবরি-রবিান সম্পদ্দকণ 
দলীল-প্রমাণসহ আদ্দলািনা করা হদ্দয়দ্দে। 
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কুরবানী: ফযীলত ও আমল 
إن احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل 

 وىلع آهل وصحبه أمجعني أما بعد

কুরবানী আল্লাহ রাবু্বল আলামীদ্দনর পি 
গথদ্দক এক রবদ্দশ্ষ অনুগ্রহ। গকননা বান্দা 
কুরবানীর মািযদ্দম আল্লাহর রনকিবতণী হদ্দত 
পাদ্দর। কুরবান শ্ব্দরি ‘কুরবুন’ শ্ব্দ গথদ্দক 
উৎকরলত। অথণাৎ রনকিবতণী হওয়া, সারিিয 
লাভ করা। গযদ্দহতু আল্লাহর ননকিয লাভ 
করার মািযম হদ্দলা কুরবানী তাই এর নাম 
কুরবানীর ঈদ। এই রদদ্দন ঈদ পালন করা 
হদ্দয় থাদ্দক এজনয এদ্দক কুরবানীর ঈদ 
বদ্দল। এ ঈদ্দদর অপর নাম ঈদুল আদ্বহা। 
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আররব শ্ব্দ আদ্বহা অথণ কুরবানীর পশু, 
গযদ্দহতু এই রদদ্দন কুরবানীর পশু যদ্দবহ 
করা হয়, তাই এদ্দক ঈদুল আদ্বহা বলা 
হয়। 
কুরবানীর গুরুত্ব 

কুরবানী হদ্দলা ইসলাদ্দমর একরি রশ্‘য়ার বা 
মহান রনদশ্ণন। কুরআন মাজীদ্দদ আল্লাহ 
তা‘আলা রনদ্দদণশ্ রদদ্দয়দ্দেন: 

َِّك وَ ﴿ َِّرب  ِّ ل
 [  ٢]الكوثر:  ﴾٢ رۡ ۡنَ ٱفََصل 

“গতামার রদ্দবর উদ্দেদ্দশ্য সালাত আদায় 
কর ও পশু কুরবানী কর।” [সূরা আল-
কাউসার, আয়াত: ২] আবূ হুরায়রা 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু গথদ্দক বরণণত, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্দলদ্দেন, 
نَا»  «َمْن وََجَد َسَعًة فَلَْم يَُضحِّ فَاَل َيْقَرَبنَّ ُمَصالَّ

“গয বযরি সামথণয থাকা সদ্দেও কুরবারন 
কদ্দর না গস গযন আমাদ্দদর ঈদ াদ্দহর িাদ্দর 
না আদ্দস।”1  
যারা কুরবানী পররতযা  কদ্দর তাদ্দদর প্ররত 
এ হাদীস একরি সতকণবাণী।  
অনুরূপভাদ্দব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার রনদ্দদণশ্ রদদ্দয় 
বদ্দলন, 
                                                           
1 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৮২৭৩; ইবন মাজাহ, 
হাদীস নং ৩১২৩, হাদীসরি হাসান। 
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ْهِل َبيٍْت ِِف ُُكِّ »
َ
َها انلَّاُس ىلَعَ ُُكِّ أ يُّ

َ
 ََعٍم يَا أ

ْضِحيَّة
ُ
 «أ

“গহ গলাক সকল, প্রদ্দতযক পররবাদ্দরর ওপর 
কুরবানী গদওয়া অপররহাযণ।”2  
উরল্লরিত আদ্দলািনা গথদ্দক প্রমারণত হয় গয, 
কুরবানী করা ওয়ারজব। তদ্দব অদ্দনক 
উলামাদ্দয় রকরাম কুরবানী করা সুিাদ্দত 
মুয়াক্কাদাহ বদ্দলদ্দেন। 

                                                           
2 সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩১২৫, হাদীসরি 
হাসান। 
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কুরবানীর ইরতহাস 

কুরবানী আল্লাহ তা‘আলার একরি রবিান। 
আদম আলাইরহস সালাম গথদ্দক প্রদ্দতযক 
নবীর যুদ্দ  কুরবানী করার বযবস্থা রেল। 
গযদ্দহতু প্রদ্দতযক নবীর যুদ্দ  এর রবিান রেল 
গসদ্দহতু এর গুরুত্ব অতযারিক। গযমন, 
আল্লাহ তা‘আলা বদ্দলন, 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِّ أ

َذۡ َنا َمنَسٗك َجَعلۡ  َولُِّك  ِّ ى ٱَم سۡ ٱُكُرواْ  ّل  ِّ ََعَ  َّللَّ
ِّن    ٱهِّيَمةِّ بَ  َما َرزََقُهم م 

َ
 [ ٣٤]احلج:  ﴾ مِّ  َعى نۡ ۡل

“আমরা প্রদ্দতযক সম্প্রদাদ্দয়র জনয 
কুরবানীর রনয়ম কদ্দর রদদ্দয়রে; রতরন 
তাদ্দদরদ্দক জীবদ্দনাপকরণ স্বরূপ গয সকল 
িতুষ্পদ জন্তু রদদ্দয়দ্দেন, গসগুদ্দলার ওপর 



8 

 

গযন তারা আল্লাহর নাম স্মরণ কদ্দর”। 

[সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩৪] 
  هِّمۡ ُل َعلَيۡ تۡ ٱوَ ﴿

َ
ِّ  َنۡ بۡ ٱَنَبأ ِّ إِّذۡ لَۡ ٱَءاَدَم ب َبا قُرۡ  ق  ا َبانٗ قَرَّ

َِّل مِّنۡ  هَِّما َولَمۡ  َفُتُقب  َحدِّ
َ
 ﴾َخرِّ ٓأۡلٱمَِّن  ُيَتَقبَّۡل  أ

 [  ٢٧دة: ]املائ

“আর তুরম তাদ্দদর রনকি আদদ্দমর দুই 
পুদ্দত্রর সংবাদ যথাযথভাদ্দব বণণনা কর, 
যিন তারা উভদ্দয় কুরবানী গপশ্ করল। 
অতঃপর একজন গথদ্দক গ্রহণ করা হদ্দলা 
আর অপরজদ্দনর গথদ্দক গ্রহণ করা হদ্দলা 
না”। [সূরা আল-মাদ্দয়দাহ, আয়াত: ৩৪] 
আল্লাহ তা‘আলা তার রপ্রয় বেু ইবরাহীম 
আলাইরহস সালামদ্দক রবরভি পরীিায় 
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অবতীণণ কদ্দরদ্দেন এবং ইবরাহীম 
আলাইরহস সালাম সকল পরীিায় উত্তীণণ 
হদ্দয়দ্দেন। আল্লাহ তা‘আলা বদ্দলন,  

َِّكلَِّمىت   َربُُّهۥ مَ  ۧإِّبَۡرىهِّ  ٱۡبَتَلى  ِإَوذِّ ﴿ ُهنَّ   ب َتمَّ
َ
 قَاَل  فَأ

ِّلنَّاسِّ  َجاعِّلَُك  إِّن ِّ   [  ١٢٤: ابلقرة] ﴾إَِّماٗما   ل

“আর স্মরণ কর, যিন ইবরাহীমদ্দক তার 
রদ্দবর কদ্দয়করি বাণী রদদ্দয় পরীিা 
করদ্দলন, অতঃপর গস তা পূণণ করল। রতরন 
বলদ্দলন, আরম গতামাদ্দক গনতা বানাদ্দবা”। 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৪] রনজ 
পুত্র যদ্দবহ করার মদ্দতা করিন পরীিার 
সমু্মিীন হদ্দয়রেদ্দলন ইবরাহীম আলাইরহস 
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সালাম। এ রবষদ্দয় সূরা আস-সাফ ফাদ্দতর 
১০০ গথদ্দক ১০৯ আয়াদ্দত বলা হদ্দয়দ্দে,  

ِّ َهۡب ﴿ ى ٱِلِّ مَِّن  َرب  نَي لصَّ ۡ  ١٠٠لِّحِّ ى َنى فَبَّشَّ ُِّغَل ٍم ُه ب
ا بَلََغ َمَعُه  ١٠١ َحلِّيم   ۡعَ ٱفَلَمَّ ي بُ  َقاَل َيى لسَّ َرىى  َنَّ إِّن ِّ

َ
 أ

ۡ ٱِفِّ  ي ل ن ِّ
َ
ذۡ  َمَنامِّ أ

َ
بَتِّ قَاَل َيى  َماَذا تََرىى   نُظرۡ ٱََبَُك فَ أ

َ
أ

ي  َمُر  َما تُؤۡ  َعۡل فۡ ٱ ُدنِّ ي  َسَتجِّ ُ مَِّن ٱءَ إِّن َشا ى ٱَّللَّ ِّيَن لصَّ ِبِّ
ي  ١٠٢ ا سۡ  فَلَمَّ

َ
ِّلۡ  ۥلََما َوتَلَّهُ أ ن َنى َديۡ َوَنى  ١٠٣َجبِّنيِّ ل

َ
ُه أ

ى إِّبۡ َيى  قۡ  قَدۡ  ١٠٤ هِّيمُ َر ي  لرُّءۡ ٱَت َصدَّ َِّك َنۡ إِّنَّا َكَذى  يَا زِّي ل
ۡ ٱ ِّنَي ُمحۡ ل ن ْ َلى ۡلَ ٱَذا لَُهَو إِّنَّ َهى  ١٠٥سِّ ۡ ٱُؤا  ١٠٦ُمبِّنُي ل

بۡ َنى َوفََديۡ  ِّذِّ يم  ُه ب رِّيَن ٓأۡلٱهِّ ِفِّ َنا َعَليۡ َوتََركۡ  ١٠٧ ٍح َعظِّ خِّ
ى َسَلى  ١٠٨ ى إِّبۡ  ٌم ََعَ  [  ١٠٩،  ١٠٠]الصافات:  ﴾١٠٩هِّيَم َر
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“রতরন বলদ্দলন, গহ আমার রব! আমাদ্দক 
গনক সন্তান দান করুন। অতঃপর আমরা 
তাদ্দক সুসংবাদ রদলাম এক অতীব নিযণশ্ীল 
সন্তাদ্দনর। পদ্দর যিন গস সন্তান তার সাদ্দথ 
গদৌড়াদ্দদৌরড় কদ্দর গবড়াদ্দনার বয়দ্দস 
গপৌঁেদ্দলা তিন রতরন (ইবরাহীম আলাইরহস 
সালাম) একরদন বলদ্দলন, গহ বৎস! আরম 
স্বদ্দে গদদ্দিরে গয, আরম আল্লাহর হুকুদ্দম 
গতামাদ্দক যদ্দবহ কররে এিন তুরম রিন্তা-
ভাবনা কদ্দর গদি এবং গতামার অরভমত 
কী? রতরন (ইসমাঈল) বলদ্দলন, গহ রপতা 
আপরন তাই করুন যা করদ্দত আপরন 
আরদষ্ট হদ্দয়দ্দেন। ইনশ্াআল্লাহ আপরন 
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আমাদ্দক নিযণশ্ীলদ্দদর মদ্দিয পাদ্দবন। 
অতঃপর যিন দু’জনই আল্লাহর আদ্দদশ্ 
মানদ্দত রারজ হদ্দলন, তিন রতরন (ইবরাহীম 
আলাইরহস সালাম) পুত্রদ্দক যদ্দবহ করার 
জনয শুইদ্দয় রদদ্দলন। আমরা তাদ্দক গডদ্দক 
বললাম, গহ ইবরাহীম! তুরম স্বেদ্দক সদ্দতয 
পররণত কদ্দরে। আমরা এভাদ্দবই গনক 
বান্দাদ্দদরদ্দক পুরসৃ্কত কদ্দর থারক। রনশ্চয় 
এরি বড় পরীিা। আর আমরা তাদ্দক 
রবরনময় কদ্দর রদলাম এক বড় কুরবানীর 
দ্বারা এবং তা পরবতণীর জনয দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করলাম। শ্ারন্ত বরষণত গহাক ইবরাহীদ্দমর 
ওপর।” [সূরা আস-সাফ ফাত, আয়াত: 
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১০০-১০৯] একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার 
ননকিয লাদ্দভর প্রতযাশ্ায় এবং আল্লাহ 
প্রদত্ত করিনতম পরীিায় সাফলযজনকভাদ্দব 
উত্তীণণ হওয়ার উদ্দেদ্দশ্য এক মহান রপতার 
প্রাণারিক পুত্রদ্দক কুরবানী করার মিয রদদ্দয় 
নিযণশ্ীলতার উত্তম নমুনা গপশ্ পৃরথবীর 
ইরতহাদ্দস এক রবরল ঘিনা। কুরআন 
মাজীদ্দদ উরল্লরিত আয়াতসমূদ্দহ ইবরাহীম ও 
ইসমাঈল আলাইরহমাস সালাদ্দমর আত্মতযা  
এবং আল্লাহর প্ররত সীমাহীন আনু দ্দতযর 
সাবলীল রবদ্দেষণ তুদ্দল িরা হদ্দয়দ্দে। 
উরল্লরিত আয়াত দ্বারা প্রমারণত হয় গয, 
স্বীয় পুত্র যদ্দবহ না হদ্দয় দুম্বা যদ্দবহ হওয়ার 
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মািযদ্দম উম্মদ্দত মুহাম্মাদীর ওপর কুরবানী 
ওয়ারজব হয়।  
কুরবানীর উদ্দেশ্য 
কুরবানী একরি গুরুত্বপূণণ ইবাদত। আল্লাহ 
রাবু্বল আলারমন মানব জারতদ্দক সৃরষ্ট 
কদ্দরদ্দেন শুিু তার ইবাদত করার জনয। 
তাই আল্লাহ তা‘আলার রবিান তাাঁর 
রনদ্দদণরশ্ত পদ্দথ পালন করদ্দত হদ্দব। রতরন 
বদ্দলন, 

َعۡ ۡلِّ ٱنَّ وَ ۡلِّ ٱُت َوَما َخلَقۡ ﴿  ﴾٥٦ُبُدونِّ نَس إَِّّلَّ ّلِّ
 [  ٥٦]اذلاريات: 
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“আরম রজি ও মানুষদ্দক এ জনয সৃরষ্ট 
কদ্দররে গয, তারা শুিু আমার ইবাদত 
করদ্দব।” [সূরা আয-যাররয়াত, আয়াত: ৫৬]  
আল্লাহ তা‘আলার পি গথদ্দক কুরবানীর 
রবিান আমাদ্দদর ওপর আসার গবশ্ রকেু 
উদ্দেশ্যও রদ্দয়দ্দে: 
১. শ্তণহীন আনু তয   
আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাহদ্দক গয গকাদ্দনা 
আদ্দদশ্ গদওয়ার ইিরতয়ার রাদ্দিন এবং 
বান্দা তা পালন করদ্দত বািয। তাই তার 
আনু তয হদ্দব শ্তণহীন। আল্লাহর আদ্দদশ্ 
সহজ গহাক আর করিন গহাক তা পালন 
করার রবষদ্দয় একই মন-মানরসকতা 



16 

 

থাকদ্দত হদ্দব এবং আল্লাহর হুকুম মানার 
রবষদ্দয় মায়া-মমতা প্ররতবেক হদ্দত পাদ্দর 
না। ইবরাহীম আলাইরহস সালাদ্দমর 
আনু তয রেল শ্তণহীন। এ জনয মহান 
আল্লাহ গযভাদ্দব রবশ্ব মানবমণ্ডলীদ্দক রবরভি 
জারতদ্দত রবভি কদ্দরদ্দেন রিক গসভাদ্দব 
সবণদ্দশ্ষ জারত রহদ্দসদ্দব মুসরলম জারতর 
রপতাও মদ্দনানয়ন রদদ্দয়দ্দেন। কুরআদ্দন 
এদ্দসদ্দে:  

بِّيُكمۡ ﴿
َ
ِّلََّة أ ى إِّبۡ  م  ى  هِّيَم  َر ى ۡ ٱُكُم ُهَو َسمَّ  ﴾لِّمِّنيَ ُمسۡ ل
 [  ٧٨]احلج: 

“এিা গতামাদ্দদর রপতা ইবরাহীদ্দমর রমল্লাত; 
রতরন পূদ্দবণ গতামাদ্দদর নামকরণ কদ্দরদ্দেন 
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মুসরলম”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত : ৭৮] 
২. তাকওয়া অজণন   
তাকওয়া অজণন োড়া আল্লাহর ননকিয লাভ 
করা যায় না। একজন মুসরলদ্দমর অনযতম 
িাওয়া হদ্দলা আল্লাহ তা‘আলার ননকিয 
অজণন। পশুর রি প্রবারহত করার মািযদ্দম 
কুরবানী দাতা আল্লাহ রাবু্বল আলামীদ্দনর 
ননকিয অজণন কদ্দরন। গযমন, আল্লাহ 
তা‘আলা বদ্দলন, 

ي ٱلَن َيَناَل ﴿ َ ُلُوُمَها َوََّل دَِّما ن َيَناُلُ ؤَُها َوَلى َّللَّ  كِّ
َرَها لَُكمۡ َكَذى  مِّنُكۡم   َوىى تلَّقۡ ٱ َِّك َسخَّ ُواْ  ل ِّ َُكِب  َ ٱتلِّ َّللَّ

ى  ى  ََعَ ِّ  ُكۡم  َما َهَدى ِّ ۡ ٱَوبَّش  ِّنَي ُمحۡ ل ن  [ ٣٧]احلج:  ﴾٣٧سِّ
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“আল্লাহর রনকি গপৌঁোয় না তাদ্দদর গ াশ্ত 
এবং রি, বরং গপৌঁোয় গতামাদ্দদর 
তাকওয়া। এভাদ্দব রতরন এগুদ্দলাদ্দক 
গতামাদ্দদর অিীন কদ্দর রদদ্দয়দ্দেন যাদ্দত 
গতামরা আল্লাহর গেষ্ঠত্ব গঘাষণা কর এজনয 
গয, রতরন গতামাদ্দদর পথ-প্রদশ্ণন কদ্দরদ্দেন। 
সুতরাং আপরন সুসংবাদ রদন 
সৎকমণপরায়ণদ্দদরদ্দক”। [সূরা আল-হাজ, 
আয়াত: ৩৭] 
৩. আল্লাহর গেষ্ঠত্ব গঘাষণা করা  
প্রদ্দতযক ইবাদতই আল্লাহর গেষ্ঠদ্দত্বর প্রমাণ 
বহন কদ্দর। তাই কুরবানীর মািযদ্দম 
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আল্লাহর গেষ্ঠত্ব গঘাষণা করা হয়। গযমন, 
আল্লাহ তা‘আলা বদ্দলন, 

َرَها لَُكمۡ َكَذى ﴿ َِّك َسخَّ ْ  ل وا ُ ِّ َُكِب  ى ٱتلِّ َ ََعَ َما  َّللَّ
ى  ِّ  ُكۡم  َهَدى ِّ ۡ ٱَوبَّش  ِّنَي ُمحۡ ل ن  [  ٣٧]احلج:  ﴾٣٧سِّ

“এভাদ্দব রতরন এগুদ্দলাদ্দক গতামাদ্দদর অিীন 
কদ্দর রদদ্দয়দ্দেন যাদ্দত গতামরা আল্লাহর 
গেষ্ঠত্ব গঘাষণা কর এজনয গয, রতরন 
গতামাদ্দদর পথপ্রদশ্ণন কদ্দরদ্দেন। সুতরাং 
আপরন সুসংবাদ রদন 
সৎকমণপরায়ণদ্দদরদ্দক”। [সূরা আল-হাজ্জ, 
আয়াত: ৩৭] 
৪. তযা  করার মহান পরীিা 
কুরবানীর অনযতম উদ্দেশ্য হদ্দলা তযা  
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করার মানরসকতা নতরর করা। আল্লাহর 
রবিান পালদ্দন জান-মাদ্দলর তযা  স্বীকার 
করদ্দত হদ্দব। কুরবানীর ঈদদ্দক গ াশ্ত 
িাওয়ার অনুষ্ঠাদ্দন পররণত করা নয়, বরং 
রনদ্দজদ্দদর মিযকার পশুসুলভ আিরণ তযা  
করার জনয প্রস্তুত থাকদ্দত হদ্দব। নফদ্দসর 
আনু তয তযা  কদ্দর আল্লাহর একান্ত 
অনু ত হওয়াই কুরবানীর উদ্দেশ্য। 

َِّشۡ َوََلَبۡ ﴿ َِّن  ء  لَُونَُّكم ب  ص  وعِّ َوَنقۡ لُۡ ٱفِّ وَ وۡ لَۡ ٱم 
 ِّ  ٱَن م 

َ
ى مۡ ۡل  ٱلِّ وَ َو

َ
ى ٱنُفسِّ وَ ۡل ِّ  تِّ  ثلََّمَر ِّ ى ٱَوبَّش  ِّيَن لصَّ ِبِّ

 [  ١٥٥]ابلقرة:  ﴾١٥٥

“আমরা গতামাদ্দদরদ্দক অবশ্যই ভয়, দাররদ্র্য, 
সম্পদ ও জীবদ্দনর িয়িরত করার মািযদ্দম 
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পরীিা করদ্দবা”। [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ১৫৫] 
কুরবানীর ফযীলত 

১. কুরবানীদাতা কুরবানীর পশুর জবাই 
এর মািযদ্দম ইবরাহীম আলাইরহস সালাম ও 
গশ্ষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ্দমর 
সুিাদ্দতর বাস্তবায়ন করদ্দত পাদ্দর। আল-
কুরআদ্দন আল্লাহ তা‘আলা বদ্দলন, 

بۡ َنى َوفََديۡ ﴿ ِّذِّ يم  ُه ب  [ ١٠٧]الصافات:  ﴾١٠٧ ٍح َعظِّ

“আর আমরা মহা কুরবানীর রবরনমদ্দয় 
তাদ্দক মুি কদ্দররে।” [সূরা আস-সাফফাত, 
আয়াত: ১০৭] এ আয়াদ্দতর তাফসীদ্দর 
তাফসীর রবশ্ারদ ণ উদ্দল্লি কদ্দরদ্দেন, 
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সকল কুরবানী এ মহাকুরবানীর অন্তভুণি। 
এ জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম যাদ্দয়দ ইবন আরকাম বরণণত 
হাদীদ্দসও কুরবানীদ্দক ইবরাহীম আলাইরহস 
সালাম এর সুিাত রহদ্দসদ্দব উদ্দল্লি 
কদ্দরদ্দেন।  
২. কুরবানীর রি প্রবারহত করার মািযদ্দম 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীদ্দনর ননকিয অরজণত 
হয়। আল্লাহ তা‘আলা বদ্দলন,  

ي ٱلَن َيَناَل ﴿ َ ُلُوُمَها َوََّل دَِّما ن َيَناُلُ ؤَُها َوَلى َّللَّ كِّ
َرَها لَُكمۡ َكَذى  مِّنُكۡم   َوىى تلَّقۡ ٱ َِّك َسخَّ ُواْ  ل ِّ َُكِب  َ ٱتلِّ َّللَّ

ى  ى  ََعَ َ  ُكۡم  َما َهَدى ِّ َوب ِّ ۡ ٱّش  ِّنَي ُمحۡ ل ن [ ٣٧]احلج:  ﴾٣٧سِّ
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“আল্লাহর রনকি গপৌঁোয় না তাদ্দদর গ াশ্ত 
এবং রি, গপৌঁোয় গতামাদ্দদর তাকওয়া। 
এভাদ্দব রতরন এগুদ্দলাদ্দক গতামাদ্দদর অিীন 
কদ্দর রদদ্দয়দ্দেন যাদ্দত গতামরা আল্লাহর 
গেষ্ঠত্ব গঘাষণা কর এজনয গয, রতরন 
গতামাদ্দদর পথপ্রদশ্ণন কদ্দরদ্দেন। সুতরাং 
আপরন সুসংবাদ রদন সৎকমণ 
পরায়ণদ্দদরদ্দক।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: 
৩৭] 
৩. কুরবানী আল্লাহ তা‘আলার অনযতম 
রনদশ্ণন। সূরা আল-হাদ্দজর ৩৬ নং আয়াদ্দত 
আল্লাহ বদ্দলন,   
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ِّن َشَعى َنى َن َجَعلۡ دۡ ۡلُ ٱوَ ﴿ ِّ لَُكمۡ ٱئِّرِّ َها لَُكم م   َّللَّ
ْ ذۡ ٱفَ  فِّيَها َخۡيۡ   ِّ َعلَيۡ ٱَم سۡ ٱُكُروا ي َّللَّ إَِّذا فَ  فَّ  َها َصَوا

ۡط ُجُنوُبَها فَُُكُواْ مِّنۡ  وََجَبۡت 
َ
َِّع وَ لۡ ٱعُِّمواْ َها َوأ ۡ ٱَقان  َتَّ  ُمعۡ ل

رۡ َكَذى  َِّك َسخَّ  ﴾٣٦ُكُروَن تَشۡ  لََعلَُّكمۡ  َها لَُكمۡ َنى ل
 [  ٣٦]احلج: 

“কুরবানীর উিসমূহদ্দক আমরা গতামাদ্দদর 
জনয আল্লাহর রনদশ্ণদ্দনর অনযতম কদ্দররে। 
গতামাদ্দদর জনয যাদ্দত কলযাণ রদ্দয়দ্দে। 
সুতরাং সাররবদ্ধভাদ্দব দণ্ডায়মান অবস্থা 
এগুদ্দলার উপর গতামরা আল্লাহর নাম স্মরণ 
কদ্দরা আর যিন কাত হদ্দয় পদ্দড় যায় তিন 
গসগুদ্দলা হদ্দত িাও। আর আহার করাও 
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নিযণযশ্ীল অভাবী ও রভিাকারী 
অভাবগ্রস্তদ্দক এভাদ্দব আমরা তাদ্দদরদ্দক 
গতামাদ্দদর অিীন কদ্দর রদদ্দয়রে, যাদ্দত 
গতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ কর।” [সূরা 
আল-হাজ, আয়াত: ৩৬] এ আয়াদ্দত 
কুরবানীর ফযীলত সুস্পষ্টভাদ্দব তুদ্দল িরা 
হদ্দয়দ্দে এবং কুরবানীর পশুদ্দক আল্লাহর 
অনযতম রনদশ্ণন রহদ্দসদ্দব তুদ্দল িরা 
হদ্দয়দ্দে।  
৪. পশু দ্বারা কুরবানীর মািযদ্দম আল্লাহর 
রযরকর বা স্মরদ্দণর বাস্তবায়ন কদ্দর থাদ্দকন। 
এ প্রসদ্দে পরবত্র কুরআদ্দন বরণণত হদ্দয়দ্দে:   



26 

 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِّ أ

َذۡ َنا َمنَسٗك َجَعلۡ  َولُِّك  ِّ ى ٱَم سۡ ٱُكُرواْ  ّل  ِّ ََعَ  َّللَّ
ِّن    ٱبَهِّيَمةِّ  َما َرزََقُهم م 

َ
 [ ٣٤]احلج:  ﴾مِّ  َعى نۡ ۡل

“আমরা প্রদ্দতযক সম্প্রদাদ্দয়র জনয 
কুরবানীর রনয়ম কদ্দর রদদ্দয়রে; রতরন 
তাদ্দদরদ্দক জীবদ্দনাপকরণ স্বরূপ গয সকল 
িতুষ্পদ জন্তু রদদ্দয়দ্দেন, গসগুদ্দলার ওপর 
গযন তারা আল্লাহর নাম স্মরণ কদ্দর। [সূরা 
আল-হাজ, আয়াত: ৩৪] 
৫. কুরবানীর প্রবারহত রি আল্লাহ 
তা‘আলার কাদ্দে দু’রি কুিকুদ্দি কাদ্দলা 
ো দ্দলর গিদ্দয় রপ্রয় ও পরবত্র। এ প্রসদ্দে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
গথদ্দক আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু 
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বণণনা কদ্দরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বদ্দলদ্দেন, 

َحبُّ إىل اهلل ِمْن َدِم َسوَْداَويِْن »
َ
 .«َدُم َعْفَراَء أ

“কুরবানীর প্রবারহত রি আল্লাহ তা‘আলার 
কাদ্দে দু’রি কুিকুাঁদ্দি কাদ্দলা ো দ্দলর গিদ্দয় 
অরিক রপ্রয়”।3 
৬. ইসলাদ্দম হজ একরি গুরুত্বপূণণ গমৌরলক 
ইবাদত। হদ্দজর সাদ্দথ কুরবানীর অদ্দনক 
রবষয় জরড়ত। হাজী ণ এ রদদ্দন তাদ্দদর 
পশু যদ্দবহ কদ্দর হজদ্দক পূণণ কদ্দরন। এ 

                                                           
3 সুনানুল কুবরা রলল বায়হাকী, হাদীস নং ১৯০৯০। 
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জনয এর নাম হল ( ِْكَب
َ
 বা গেষ্ঠ (يَْوُم احْلَجِّ اْْل

হদ্দজর রদন। হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, ইবন উমার 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বদ্দলন,  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَقَف » ِ َصَّلَّ اَّللَّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
يَْوَم أ

يُّ 
َ
ِة الَِِّت َحجَّ َفَقاَل أ انلَّْحِر َبنْيَ اْْلََمَراِت ِِف احْلَجَّ

ْكَبِ 
َ
 «يَْوٍم َهَذا قَالُوا يَْوُم انلَّْحِر قَاَل َهَذا يَْوُم احْلَجِّ اْْل

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
কুরবানীর রদন রজদ্দজ্ঞস করদ্দলন এিা গকান 
রদন? সাহাবী ণ উত্তর রদদ্দলন এিা 
ইয়াওমুিাহর বা কুরবানীর রদন। রাসূদ্দল 
কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
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বলদ্দলন, এিা  হদ্দলা ইয়াওমুল হারজ্জল 
আকবার বা গেষ্ঠ হদ্দজর রদন”।4 
৭. কুরবানীর মািযদ্দম সামারজক ও 
পাররবাররক ঐকয প্ররতষ্ঠা করার রবদ্দশ্ষ 
সুদ্দযা  সৃরষ্ট হয়। সমাদ্দজ আল্লাহর রবিান 
প্ররতষ্ঠার জনয ঐকযবদ্ধভাদ্দব কাজ করার 
গপ্ররণা নতরর হয়। আল্লাহ তা‘আলা বদ্দলন, 

َبۡ عۡ ٱوَ ﴿ ْ َبِّ ُموا ِّ ََجِّيعٗ ٱلِّ َتصِّ ْ  َّللَّ قُوا ]ال  ﴾ا َوََّل َتَفرَّ
 [  ١٠٣عمران: 

                                                           
4 সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৪৫। 
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“গতামারা আল্লাহর রজু্জদ্দক ঐকযবদ্ধভাদ্দব 
আাঁকদ্দড় ির এবং পরস্পর রবরিি হদ্দয়া 
না”। [সূরা আদ্দল ইমরান, আয়াত: ১০৩] 
৮. কুরবানীদ্দত  রীব মানুদ্দষর অদ্দনক 
উপকার হয়। যারা বেদ্দর একবারও 
গ াশ্ত গিদ্দত পাদ্দর না, তারাও গ াশ্ত 
িাবার সুদ্দযা  পায়। দাররদ্র্ রবদ্দমািদ্দনও 
এর গুরুত্ব রদ্দয়দ্দে। কুরবানীর িামড়ার 
িাকা  রীদ্দবর মাদ্দে বণ্টন করার মািযদ্দম 
 রীব-দুিী মানুদ্দষর প্রদ্দয়াজন গমিাদ্দনা 
সম্ভব। অপররদদ্দক কুরবানীর িামড়া 
অথণনীরতদ্দত একরি রবরাি ভূরমকা পালন 
কদ্দর থাদ্দক। 
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কুরবানীর পশু  
১. কুরবানীর পশু উৎস ণ করা হদ্দব গকবল 
এক আল্লাহর উদ্দেদ্দশ্য, অনয কদ্দরা জনয 
নয়, গকননা কুরবানী হদ্দি ইবাদত। রতরন 
বদ্দলন, 

ِّ إِّنَّ َصََلِتِّ َونُُسِكِّ َوَمۡ  قُۡل ﴿ ِّ َرب  َّ َياَي َوَمَماِتِّ َّللِّ
َِّذى  ۥ  ََّل ََشِّيَك َلُ  ١٦٢ لَمِّنيَ َعى لۡ ٱ مِّرۡ َوب

ُ
َِّك أ نَا  ل

َ
ُل  ُت َوأ وَّ

َ
أ

ۡ ٱ  [  ١٦٣،  ١٦٢]االنعام:  ﴾١٦٣لِّمِّنَي ُمسۡ ل

“বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবানী, 
আমার জীবন ও আমার মরণ জ ৎসমূদ্দহর 
রব আল্লাহরই উদ্দেদ্দশ্য, তাাঁর গকাদ্দনা শ্রীক 
গনই, আর আরম এর জনযই আরদষ্ট হদ্দয়রে 
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এবং আরমই প্রথম মুসরলম”। [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩] 
২. আল্লাহ বযতীত অনয কাদ্দরা নাদ্দম 
কুরবানীর পশু উৎস ণ বা যদ্দবহ করা যাদ্দব 
না, বরং এ প্রকার কাজ রশ্কণ। এ বযাপাদ্দর 
কদ্দিার শ্ারস্তর রবষদ্দয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্দলন, 

« ِ ُ َمْن َذبََح ِلَغْْيِ اَّللَّ  «لََعَن اَّللَّ

“গয বযরি আল্লাহ বযতীত অনয কাদ্দরা নাদ্দম 
পশু যদ্দবহ কদ্দর আল্লাহ তার ওপর লা‘নত 
কদ্দরন”।5  
                                                           
5 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৯৭৮। 
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৩. এমন পশু দ্বারা কুরবানী রদদ্দত হদ্দব যা 
শ্রী‘আত রনিণারণ কদ্দর রদদ্দয়দ্দে। গসগুদ্দলা 
হদ্দলা উি,  রু, মরহষ, ো ল, গভড়া, দুম্বা। 
এগুদ্দলাদ্দক কুরআদ্দনর ভাষায় বলা হয় 
‘বাহীমাতুল আন‘আম’। গযমন, বরণণত 
হদ্দয়দ্দে: 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِّ أ

َذۡ َنا َمنَسٗك َجَعلۡ  َولُِّك  ِّ ى ٱَم سۡ ٱُكُرواْ  ّل  ِّ ََعَ  َّللَّ
ِّن    ٱبَهِّيَمةِّ  َما َرزََقُهم م 

َ
 [ ٣٤]احلج:  ﴾ مِّ  َعى نۡ ۡل

“আমরা প্রদ্দতযক সম্প্রদাদ্দয়র জনয 
কুরবানীর রনয়ম কদ্দর রদদ্দয়রে; রতরন 
তাদ্দদরদ্দক জীবদ্দনাপকরণ স্বরূপ গয সকল 
িতুষ্পদ জন্তু রদদ্দয়দ্দেন, গসগুদ্দলার ওপর 
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গযন তারা আল্লাহর নাম স্মরণ কদ্দর”। 

[সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩৪] 
৪. শ্রী‘আদ্দতর দৃরষ্টদ্দত কুরবানীর পশুর 
বয়দ্দসর রদকিা গিয়াল রািা জরুরী। উি 
পাাঁি বেদ্দরর হদ্দত হদ্দব।  রু বা মরহষ দু’ 
বেদ্দরর হদ্দত হদ্দব। ো ল, গভড়া, দুম্বা হদ্দত 
হদ্দব এক বের বয়দ্দসর। হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, 
জাদ্দবর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু গথদ্দক বরণণত, 
রতরন বদ্দলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বদ্দলদ্দেন,  

ْن َيْعُُسَ َعلَيُْكْم »
َ
اَل تَْذََبُوا إاِلَّ ُمِسنًَّة إاِلَّ أ

نِ 
ْ
أ  «َفتَْذََبُوا َجَذَعًة ِمْن الضَّ
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“গতামরা অবশ্যই মুরসিা (রনরদণষ্ট বয়দ্দসর 
পশু) কুরবানী করদ্দব। তদ্দব তা গতামাদ্দদর 
জনয দুষ্কর হদ্দল েয় মাদ্দসর গমষ-শ্াবক 
কুরবানী করদ্দত পার”।6 
৫. গুণ ত রদক রদদ্দয় উত্তম হদ্দলা 
কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট, অরিক গ াশ্ত 
সম্পি, রনিুাঁত, গদিদ্দত সুন্দর হওয়া। 
কুরবানীর পশু যাবতীয় গদাষ-ত্রুরি মুি 
হদ্দত হদ্দব। গযমন, হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, বারা 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু গথদ্দক বরণণত,  

                                                           
6 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৯৬৩। 
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قََْصُ »
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَيِدي أ ِ َصَّلَّ اَّللَّ قَاَم رَُسوُل اَّللَّ

ُ َعَورَُها  ْربٌَع اَل ََيُْزَن الَْعْوَراُء ابْلَنيِّ
َ
ِمْن يَِدهِ َفَقاَل أ

ُ َظلُْعَها  ُ َمَرُضَها َوالَْعرَْجاُء ابْلَنيِّ َوالَْمِريَضُة ابْلَنيِّ
 «لَِِّت اَل ُتنِْق َوالَْكِسَْيُة ا

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমাদ্দদর মাদ্দে দাাঁড়াদ্দলন আর আমার হাত 
তার হাদ্দতর গিদ্দয়ও গোি; তারপর বলদ্দলন, 
িার িরদ্দনর পশু, যা রদদ্দয় কুরবানী জাদ্দয়য 
হদ্দব না। (অনয বণণনায় বলা হদ্দয়দ্দে: 
পররপূণণ হদ্দব না) অে; যার অেত্ব স্পষ্ট, 
গরা াক্রান্ত; যার গরা  স্পষ্ট, পেু; যার 
পেুত্ব স্পষ্ট এবং আহত; যার গকাদ্দনা অে 
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গভংদ্দ  গ দ্দে”। নাসাঈ’র বণণনায় ‘আহত’ 
শ্দ্দব্দর স্থদ্দল ‘পা ল’ উদ্দল্লি আদ্দে।7 
৬. উি ও  রু-মরহদ্দষ সাত ভাদ্দ  কুরবানী 
গদওয়া যায়। গযমন হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, 
জাদ্দবর ইবন আবদুল্লাহ গথদ্দক বরণণত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বদ্দলদ্দেন,  

 .«ابْلََقَرُة َعْن َسبَْعٍة َوابْلََدنَُة َعْن َسبَْعةٍ »

“উি ও  রু দ্বারা সাতজদ্দনর পি গথদ্দক 
কুরবানী করা নবি।”8 
                                                           
7 রতররমযী, হাদীস নং ১৫৪৬; সুনান নাসাঈ, হাদীস 
নং ৪৩৭১, হাদীসরি সহীহ। 
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৭. মৃত বযরির পি গথদ্দক কুরবানী করা 
জাদ্দয়য: প্রকৃতপদ্দি কুরবানীর প্রিলন 
জীরবত বযরিদ্দদর জনয। গযমন, আমরা 
গদরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবী ণ রনদ্দজদ্দদর 
পদ্দি কুরবানী কদ্দরদ্দেন। অদ্দনদ্দকর িারণা 
কুরবানী শুিু মৃত বযরিদ্দদর জনয করা 
হদ্দব। এ িারণা গমাদ্দিই রিক নয়। তদ্দব 
মৃত বযরিদ্দদর পি হদ্দত কুরবানী করা 
জাদ্দয়য আদ্দে। কুরবানী এক প্রকার 
সদকা। আর মৃত বযরির নাদ্দম গযমন 
                                                                     
8 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩১৩২। 
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সদকা করা যায় গতমরন তার পি গথদ্দক 
কুরবানীও গদওয়া যায়। 
কুরবানীর পশু যদ্দবহ 

১. কুরবানীদাতা রনদ্দজর কুরবানীর পশু 
রনদ্দজই যদ্দবহ করদ্দবন, যরদ রতরন 
ভাদ্দলাভাদ্দব যদ্দবহ করদ্দত পাদ্দরন। গকননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
রনদ্দজ যদ্দবহ কদ্দরদ্দেন। আর যদ্দবহ করা 
আল্লাহ তা‘আলার ননকিয অজণদ্দনর একরি 
মািযম। তাই প্রদ্দতযদ্দকর রনদ্দজর কুরবানী 
রনদ্দজ যদ্দবহ করার গিষ্টা করা উরিৎ। ইমাম 
বুিারী রহ. বদ্দলদ্দেন: ‘আবূ মুসা আশ্আরী 
রারদয়াল্লাহু আনহু রনদ্দজর গমদ্দয়দ্দদর রনদ্দদণশ্ 
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রদদ্দয়দ্দেন, তারা গযন রনজ হাদ্দত রনদ্দজদ্দদর 
কুরবানীর পশু যদ্দবহ কদ্দরন’।9 
২. কুরবানীর পশু যদ্দবহ করার দারয়ত্ব 
রনদ্দজ না পারদ্দল অনযদ্দক অপণণ করা 
জাদ্দয়য আদ্দে। গকননা সহীহ মুসরলদ্দমর 
হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গতষরিরি কুরবানীর 
পশু রনজ হাদ্দত যদ্দবহ কদ্দর বারকগুদ্দলা 
যদ্দবহ করার দারয়ত্ব আলী রারদয়াল্লাহু 
আনহুদ্দক অপণণ কদ্দরদ্দেন।10 
                                                           
9 ফাতহুল বারী ১০/২১। 
10 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১২১৮। 
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৩. কুরবানীর পশু যদ্দবহ করার সময় তার 
সাদ্দথ সুন্দর আিরণ করদ্দত হদ্দব, তাদ্দক 
আরাম রদদ্দত হদ্দব। যাদ্দত পশু কষ্ট না পায় 
গসরদদ্দক লিয রািদ্দত হদ্দব। হাদীদ্দস 
এদ্দসদ্দে, শ্াোদ ইবন আউস রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু গথদ্দক বরণণত, রতরন বদ্দলন,   

ُ َعلَيِْه » ِ َصَّلَّ اَّللَّ ثِنْتَاِن َحِفْظتُُهَما َعْن رَُسوِل اَّللَّ
ءٍ فَإَِذا وَسَ  َ َكتََب اْْلِْحَساَن ىلَعَ ُُكِّ ََشْ لََّم قَاَل إِنَّ اَّللَّ

بَْح  ْحِسنُوا اذلَّ
َ
ْحِسنُوا الِْقتْلََة َوإَِذا َذََبْتُْم فَأ

َ
َقتَلْتُم فَأ

ْح َذبِيَحتَهُ  َحُدُكْم َشْفَرتَُه فَلُْْيِ
َ
 «َوْْلُِحدَّ أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম গথদ্দক 
দু’রি রবষয় আরম মুিস্থ কদ্দররে; রতরন 
বদ্দলদ্দেন, আল্লাহ রাবু্বল আলারমন সকল 
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রবষদ্দয় সকদ্দলর সাদ্দথ সুন্দর ও কলযাণকর 
আিরদ্দণর রনদ্দদণশ্ রদদ্দয়দ্দেন। অতএব, 
গতামরা যিন হতযা করদ্দব তিন সুন্দরভাদ্দব 
করদ্দব আর যিন যদ্দবহ করদ্দব তিনও তা 
সুন্দরভাদ্দব করদ্দব। গতামাদ্দদর একজন গযন 
েুরর িারাদ্দলা কদ্দর গনয় এবং যা যদ্দবহ 
করা হদ্দব তাদ্দক গযন প্রশ্ারন্ত গদয়”।11  
৪. যদ্দবহ করার সময় তাকবীর ও 
রবসরমল্লাহ বলা। গযমন, হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, 
জাদ্দবর রারদয়াল্লাহু আনহু গথদ্দক বরণণত...  

                                                           
11 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৯৫৫। 
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« ِ ِِتَ بَِكبٍْش فََذََبَُه رَُسوُل اَّللَّ
ُ
صَّل اهلل عليه -َوأ

ْكَبُ » بِيَِدهِ َوقَاَل  -وسلم
َ
ُ أ ِ َواَّللَّ  َهَذا َعِّنِّ ِمْسِب اَّللَّ

ِت  مَّ
ُ
ْن لَْم يَُضحِّ ِمْن أ  «َوَعمَّ

“আর তার কাদ্দে একরি দুম্বা আনা হদ্দলা। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
রনজ হাদ্দত যদ্দবহ করদ্দলন এবং বলদ্দলন 
‘রবসরমল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবার, গহ 
আল্লাহ! এিা আমার পি গথদ্দক এবং 
আমার উম্মদ্দতর মাদ্দে যারা কুরবানী 
করদ্দত পাদ্দর রন তাদ্দদর পি গথদ্দক”।12 

                                                           
12 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২৮১০। 
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অনয হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, আনাস রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু গথদ্দক বরণণত, রতরন বদ্দলন, 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَِكبَْشنْيِ » َضَّحَّ انلَِِّبُّ َصَّلَّ اَّللَّ
َ َووََضَع  قَْرَننْيِ َذََبَُهَما بِيَِدهِ وََسَّمَّ َوَكبَّ

َ
ْملََحنْيِ أ

َ
أ

 «ِصَفاِحِهَمارِْجلَُه ىلَعَ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
দু’রি রশ্ংওয়ালা গভড়া যদ্দবহ করদ্দলন, 
তিন রবসরমল্লাহ ও আল্লাহু আকবার 
বলদ্দলন”।13 

                                                           
13 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ৫৫৬৫। 
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৫. যদ্দবহ করার সময় যার পি গথদ্দক 
কুরবানী করা হদ্দি তার নাম উদ্দল্লি কদ্দর 
গদা‘আ করা জাদ্দয়য আদ্দে। এভাদ্দব বলা, 
‘গহ আল্লাহ তুরম অমুদ্দকর পি গথদ্দক কবুল 
কদ্দর নাও।’ গযমন হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, 
আদ্দয়শ্া রারদয়াল্লাহু আনহা গথদ্দক বরণণত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
কুরবানীর দুম্বা যদ্দবহ করার সময় বলদ্দলন, 

ٍد، َوِمْن » ٍد، َوآِل حُمَمَّ ِمْسِب اهلِل، اَللُّهمَّ َتَقبَّْل ِمْن حُمَمَّ
دٍ  ِة حُمَمَّ مَّ

ُ
  «أ

“আল্লাহর নাদ্দম, গহ আল্লাহ! আপরন 
মুহাম্মাদ ও তার পররবার-পররজন এবং 
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তার উম্মদ্দতর পি গথদ্দক কবুল কদ্দর 
রনন”।14 
৬. ঈদ্দদর সালাত আদায় ও িুতবা গশ্ষ 
হওয়ার পর পশু যদ্দবহ করা। গকননা 
হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, জুনদুব রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
গথদ্দক বরণণত, রতরন বদ্দলন,  

« ُ  َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم انلَّْحِر ُثمَّ َصَّلَّ انلَِِّبُّ َصَّلَّ اَّللَّ
 «َخَطَب ُثمَّ َذبَحَ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
কুরবানীর রদন সালাত আদায় করদ্দলন 

                                                           
14 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৯৬৭। 
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অতঃপর িুতবা রদদ্দলন তারপর পশু যদ্দবহ 
করদ্দলন।” 15 
কুরবানীর গ াশ্ত  
১. কুরবানীর গ াশ্ত কুরবানীদাতা ও তার 
পররবাদ্দরর সদসযরা গিদ্দত পারদ্দব, আল্লাহ 
রাবু্বল আলারমন বদ্দলন : 

ۡط فَُُكُواْ مِّنۡ ﴿
َ
ي ۡلَ ٱعُِّمواْ َها َوأ َِّس ا ]احلج:  ﴾٢٨َفقَِّي لۡ ٱئ

٢٨  ] 

                                                           
15 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ৯৮৫। 
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“অতঃপর গতামরা তা গথদ্দক আহার কর 
এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তদ্দক আহার করাও”। 
[সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৮]  
২. উলামাদ্দয় রকরাম বদ্দলদ্দেন, কুরবানীর 
গ াশ্ত রতন ভা  কদ্দর একভা  রনদ্দজরা 
িাওয়া, এক ভা  দররদ্র্দ্দদর দান করা ও 
এক ভা  উপহার রহদ্দসদ্দব আত্মীয়-স্বজন, 
বেু-বােব ও প্ররতদ্দবশ্ীদ্দদর দান করা 
মুস্তাহাব। 
৩. কুরবানীর গ াশ্ত যতরদন ইিা ততরদন 
সংরিণ কদ্দর িাওয়া যাদ্দব। কুরবানীর 
গ াশ্ত সম্পদ্দকণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্দলদ্দেন, 
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ِخُرواُُكُوا وَ » ْطِعُموا َوادَّ
َ
 «أ

“গতামরা রনদ্দজরা িাও ও অনযদ্দক আহার 
করাও এবং সংরিণ কর।”16 
৪. কুরবানীর পশুর গ াশ্ত, িামড়া, িরবণ বা 
অনয গকাদ্দনা রকেু রবরক্র করা জাদ্দয়য গনই। 
কসাই বা অনয কাউদ্দক পাররেরমক রহদ্দসদ্দব 
কুরবানীর গ াশ্ত গদওয়া জাদ্দয়য নয়। 
হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে: 

 «ِجَزاَرتَِها َشيْئًا َواَل ُيْعِطَي ِِف »

“আর তা প্রস্তুতকরদ্দণ তা গথদ্দক রকেু 

                                                           
16 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ৫৫৬৯। 
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গদওয়া হদ্দব না”।17 তদ্দব দান বা উপহার 
রহদ্দসদ্দব কসাইদ্দক রকেু রদদ্দল তা না-জাদ্দয়য 
হদ্দব না। 
কুরবানীর সময়কাল  
কুরবানীর গশ্ষ সময় হদ্দি রযলহজ মাদ্দসর 
গতর তাররদ্দির সূযণাদ্দস্তর সাদ্দথ সাদ্দথ। 
অতএব, কুরবানীর পশু যদ্দবহ করার সময় 
হদ্দলা িার রদন। কুরবানী ঈদ্দদর রদন এবং 
ঈদ্দদর পরবতণী রতনরদন অথণাৎ রযলহজ 
মাদ্দসর দশ্, এ ার, বার ও গতর তাররি। 
এিাই উলামাদ্দয় রকরাদ্দমর রনকি সদ্দবণাত্তম 
                                                           
17 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ১৭১৬। 
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মত রহদ্দসদ্দব প্রািানয গপদ্দয়দ্দে। কারণ, 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বদ্দলন  

ِّيَشۡ ﴿ ِّ ٱَم سۡ ٱُكُرواْ َوَيذۡ  فَِّع لَُهمۡ َهُدواْ َمَنى ل  ي  َّللَّ يَّام   ِفِّ
َ
 أ

عۡ  ى لُوَمى مَّ ِّن   ٍت ََعَ  ٱبَهِّيَمةِّ  َما َرزََقُهم م 
َ
 ﴾مِّ َعى نۡ ۡل

 [  ٢٨]احلج: 

“যাদ্দত তারা তাদ্দদর কলযাণময় স্থানগুদ্দলাদ্দত 
উপরস্থত হদ্দত পাদ্দর এবং রতরন তাদ্দদর 
িতুষ্পদ জন্তু হদ্দত যা রররযক রহদ্দসদ্দব দান 
কদ্দরদ্দেন তার ওপর রনরদণষ্ট রদনগুদ্দলাদ্দত 
আল্লাহর নাম স্মরণ করদ্দত পাদ্দর”। [সূরা 
আল-হাজ, আয়াত: ২৮] 
এ আয়াদ্দতর বযািযায় ইমাম বুিারী রহ. 
বদ্দলন, ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা 
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বদ্দলদ্দেন, “এ আয়াদ্দত রনরদণষ্ট রদনগুদ্দলা 
বলদ্দত বুোয়, কুরবানীর রদন ও তার 
পরবতণী রতন রদন”।18 অতএব, এ 
রদনগুদ্দলা আল্লাহ তা‘আলা কুরবানীর পশু 
যদ্দবহ করার জনয রনিণারণ কদ্দরদ্দেন। এ 
বযাপাদ্দর জুবাইর ইবন মুত‘ইম রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বদ্দলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্দলদ্দেন, 

يِق َذبْحٌ » يَّاِم التَّْْشِ
َ
 . «ُُكُّ أ

                                                           
18 ফাতহুল বারী, ২য় িণ্ড, পৃ. ৫৬১। 
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“আইয়াদ্দম তাশ্রীদ্দকর প্ররতরদন যদ্দবহ করা 
যায়”।19 
আর আইয়াদ্দম তাশ্রীক সম্পদ্দকণ বলা হয়,   

ادي عْش واثلاين عْش أيام التْشيق يه اْلوم احل
 واثلالث عْش من شهر ذي احلجة

“আইয়াদ্দম তাশ্রীক বলদ্দত এ ার, বার ও 
গতর রযলহজদ্দক বুোয়”।20 
তদ্দব কাদ্দরা কাদ্দরা মদ্দত, কুরবানী ঈদ্দদর 
রদন এবং ঈদ্দদর পরবতণী দুই রদন করা 
যায়।  
                                                           
19 মুসনাদ আহমদ ৪/৮২, হাদীসরি সহীহ। 
20 ফাতওয়া ইসলাম রকউ এ। 
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কার ওপর কুরবানী আবশ্যক? 

কুরবানীর পশু যদ্দবহ করদ্দত আরথণকভাদ্দব 
সামথণবান বযরির ওপর কুরবানী ওয়ারজব। 
সামথণবান কাদ্দক বলা হদ্দব এ রবষদ্দয় 
ওলামাদ্দয় রকরাদ্দমর মতপাথণকয রদ্দয়দ্দে।  
১. হানাফী মাযহাদ্দবর আদ্দলমদ্দদর মদ্দত, 
বযরি ত আসবাব পত্র ও ঈদ্দদর 
রদনগুদ্দলার মদ্দিয িাওয়া-দাওয়ার অরতররি 
যাকাদ্দতর রনসাব পররমাণ সম্পদ্দদর 
মারলদ্দকর ওপর কুরবানী ওয়ারজব হদ্দব। 
২. একদল আদ্দলদ্দমর মদ্দত, ঈদ্দদর 
রদনগুদ্দলাদ্দত কুরবানীর পশু িররদ করার 
মদ্দতা অথণ যার কাদ্দে রদ্দয়দ্দে গস কুরবানী 
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আদায় করদ্দব।21  
এ প্রসদ্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদ্দমর হাদীস রদ্বতীয় মতরিদ্দক 
শ্রিশ্ালী কদ্দর। হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে: 

نَ »  «اَمْن وََجَد َسَعًة فَلَْم يَُضحِّ فَاَل َيْقَرَبنَّ ُمَصالَّ

“গয কুরবানী করার মদ্দতা আরথণক স্বিলতা 
লাভ কদ্দর গস যরদ কুরবানী না কদ্দর তদ্দব 
গস গযন আমাদ্দদর ইদ াদ্দহ না আদ্দস”। 
এদ্দত প্রমারণত হদ্দয়দ্দে কুরবানীর পশু যদ্দবহ 

                                                           
21 তাবয়ীনুল হাক্বাইক ৩/৬; শ্ারহ আর-ররসালাহ, 
পৃ. ৩৬৭; হারশ্য়াতুল বাজুরী ২/৩০৪; কাশ শ্াফুল 
রকনা ৩/১৮। 
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করার স্বিলতাই এর জনয অনযতম শ্তণ। 
কুরবানীর জনয রনসাব পররমাণ সম্পদ্দদর 
মারলক হওয়া শ্তণ নয়। 
কুরবানী দাতার করণীয় 

১. শুিু কুরবানীর গ াশ্ত িাওয়ার জনয 
কুরবানীর পশু যদ্দবহ করা নয়, বরং 
আল্লাহর ননকিয লাভ করার কুরবানী 
করদ্দবন। এ প্রসদ্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্দলন,  

ْهِلِه، »
َ
َمُه ِْل اَلِة فَإِنََّما ُهَو حَلٌْم قَدَّ َوَمْن ََنََر َقبَْل الصَّ

ءٍ لَيَْس ِمَن النُّ   «ْسِك ِِف ََشْ
“আর গয গকউ সালাদ্দতর পূদ্দবণ যদ্দবহ 
করদ্দব, গস গতা তার পররবারবদ্দ ণর জনয 
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গ াশ্দ্দতর বযবস্থা করল, কুরবানীর রকেু 
আদায় হদ্দলা না”।22 
২. কুরবানীদাতা ঈদ্দদর িাাঁদ গদিার পর 
স্বীয় িুল ও নি কািা গথদ্দক কুরবানী করা 
পযণন্ত রবরত থাকদ্দবন। হাদীদ্দস এদ্দসদ্দে, 
উদ্দম্ম সালামাহ রারদয়াল্লাহু ‘আনহা গথদ্দক 
বরণণত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বদ্দলদ্দেন,  

ْن »
َ
َحُدُكْم أ

َ
َراَد أ

َ
ِة َوأ ْيتُْم ِهاَلَل ِذي احْلِجَّ

َ
إَِذا َرأ

ْظَفارِهِ 
َ
َ فَلْيُْمِسْك َعْن َشْعرِهِ َوأ  «يَُضِّحِّ

                                                           
22 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ৯৬৫। 
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“গতামাদ্দদর মাদ্দে গয কুরবানী করার ইদ্দি 
কদ্দর গস গযন রযলহজ মাদ্দসর িাাঁদ গদিার 
পর গথদ্দক িুল ও নি কািা গথদ্দক রবরত 
থাদ্দক”।23 
৩. কুরবানীর দ্বারা পররদ্দবশ্ দূরষত হয় 
এমন গকাদ্দনা কাজ করা গথদ্দক রবরত 
থাকদ্দত হদ্দব। সুতরাং পশুর রি মারি দ্বারা 
গেদ্দক গদওয়া, ময়লা, আবজণনা সররদ্দয় 
গফলা একান্ত প্রদ্দয়াজন । 

                                                           
23 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৯৭৭। 
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আল্লাহ তা‘আলা আমাদ্দদরদ্দক কুরাবানীর 
মািযদ্দম আল্লাহর ননকিয লাভ করার 
তাওফীক রদন । আমীন! 
وصَّل اهلل ىلع نبينا حممد ويلع اهل وأصحابه ومن 

وأخر دعوانا أن  تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين
 احلمد هلل رب العاملني


