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প্রশ্ন: আহম জাহন কয, মুসহলম হবশ্বাস মলে নবী ইবরাহীম আলাইহহস সালাম োর কেলল নবী ইসমাঈল আলাইহহস 
সালামল   ুরবানী  রলে কেলেহেললন। হ ন্তু এ জন অমুসহলম, যার সলে আমার  থাবােতা হলেলে, হেহন উলেখ 
 রললন কয, বযাপারাটা  ুরআলন বলা কনই।  

বযাপারটা হনলে গলবষণা  রলে হগলে মলন হললা কয, ক ান কেললল   ুরবানী  রার জনয হনর্তারণ  রা হলেহেল 
কস বযাপালর  ুরআলনর ৩৭ নম্বর সূরার বণতনাে অস্পষ্টো রলেলে (আমার  ালে কয ইংলরহজ অনুবািটা আলে, 
কসটা অনযােী)।  

িো  লর নবী ইবরাহীম আলাইহহস সালাম এবং হেহন কয  ুরবানী  রলে কেলেহেললন, কস বযাপালর মুসহলমলির 
অবস্থান িলীল-প্রমাণ সহ ালর বযাখযা  রুন।  

উত্তর: আলহামিুহলোহ। আোহ োাঁর বান্দা ও ঘহনষ্ঠ বনু্ধ ইবরাহীম আলাইহহস সালাম সম্বলন্ধ বললন, 

َََوقَاَلَ﴿ ََإِّنِ ََإَِلَىََذاهِب  ىلِِحيَََِمنَََِلَََهۡبَََرّب٩٩ََََِسَيۡهِدينَََِرّبِ َنىهَ ١٠٠ََٱلص  ۡ َلىمَ َفَبََّش  ا١٠١َََحلِيمَ َبِغ  ۡعََََمَعهَ َبَلَغَََفَلَم  ىب َنَ ََقاَلََٱلس  َيََي َإِّنِ
َرىَى
َ
َيَٱلَۡمَنامََِِفََأ ّنِ

َ
ۡذََب َكََأ

َ
رََۡأ َ ََماَذاَفَٱنظ  بَِتََقَاَلََتََرىى

َ
أ ِنَيَت ۡؤَمر  َََماَٱۡفَعۡلَََيَٰٓ يءَََإِنََسَتِجد  َ ََشا ىِِبِينَََِمنَََٱّلل  ي١٠٢َََٱلص  ا ۡسلََماَفَلَم 

َ
ۥَأ ََوتَل ه 

نََوَنىَديَۡنىهَ ١٠٣ََلِۡلَجبِيَِ
َ
ىهِيمَ َأ إِبَۡر ۡقَتََقَد١٠٤ََََۡيَٰٓ ي َََصد  ۡحِسنِيَََََنۡزِيََكَذىلَِكََإِن اَٱلرُّۡءيَا وََََهىَذاَإِنَ ١٠٥ََٱلۡم  ا ََلَه  بِيَ َٱۡۡلََلَٰٓؤ  َبِِذبۡح َََوفََديَۡنىهَ ١٠٦ََٱلۡم 

ََََٰٓسَلىمَ ١٠٨ََٱٓأۡلِخرِينَََِفَََعَلۡيهَََِوتََرۡكَنا١٠٧َََعِظيمَ  ىهِيمَََََعَ ۡحِسنِيَََََنۡزِيََكَذىلَِك١٠٩َََإِبَۡر ۥ١١٠ََٱلۡم  ۡؤِمنِيَََِعبَادِنَاَِمنََۡإِن ه  َنىهَ ١١١ََٱلۡم  ۡ ََوبََّش 
اَبِإِۡسَحىقََ ىلِِحيَََّمِنَََنَبِّيّٗ ََََٰٓعَلۡيهَََِرۡكَناَوَبى١١٢َََٱلص  ِۡسنَ َذ ّرِي تِِهَماََوِمنَإِۡسَحىَق َََوََعَ َۡفِسهِۦََوَظالِمَ َُم  بِيَ َّّلِ  [١١١  ،٩٩: الصافات] ﴾١١٣َم 

“আর কস বলল (আগুন কথল  োর উদ্ধার হওোর পলর): হনশ্চে আহম আমার রলবর  ালে যাহি। হেহনই আমাল  

হি হনলিতশনা কিলবন। কহ আমার রব! আমাল  সৎ মতশীল সন্তান িান  রুন। সুেরাং আমরা োল  সহনশীল 

পুত্রসন্তালনর সুসংবাি হিলাম এবং যখন কস (লেললহট) োর সালথ হাাঁটার মলো বড় হললা, েখন কস বলললা, কহ 

আমার পুত্র! আহম এ টা স্বলে কিলখহে কয, আহম কোমাল  জবাই  রহে (আহম কোমাল  আোহর জনয  ুরবানী 

 রহে)। োহলল েুহম হ  মলন  র! কস বলল, কহ আমার হপো! আপনাল  কয আলিশ  রা হলেলে, আপহন ো-

ই  রুন। ইনশাআোহ, আপহন আমাল  ধর্যতশীললির মলর্য পালবন। োরপর োরা উভলে হনলজলিরল  (আোহর 

ইিার  ালে) সমপতণ  রল এবং কস োল  োর  পাললর উপর সাজিারে অবস্থাে শুইলে হিল (অথবা  াে 

 লর পালশর উপর শুইলে হিল)। আমরা োল  বললাম, কহ ইবরাহীম! েুহম কোমার স্বে বাস্তবােন  লরলো! 

হনশ্চে এভালবই আমরা মুহহসন (সৎ মতশীল) বান্দালির পুরসৃ্কে  হর। হনশ্চে ওটা হেল স্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমরা 

োল  এ টা বড়  ুরবানী হিলে (অথতাৎ এ টা কভড়া হিলে) মুত ক  লরহে এবং এটা আমরা পরবেতী প্রজন্মগুললার 

স্মরলণ করলখহে। ইবরাহীলমর প্রহে শাহন্ত বহষতে কহা । এভালবই আমরা মুহহসন বান্দালির পুরসৃ্কে  লর থাহ । 

হনশ্চে কস আমালির হবশ্বাসী বান্দালির এ জন হেল এবং আমরা োল  ইসহাল র বযাপালর সুসংবাি হিলাম 

সৎ মতশীললির মালে কথল  এ জন নবী হহলসলব। আমরা োল  এবং ইসহা ল  বর ে িান  রলাম এবং 
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োলির বংশর্রলির মলর্য  ে  সৎ মতপরােণ এবং  ে  হনলজলির মলর্য স্পষ্ট যুলুম ারী। [সূরা আস-সাফফাে, 

আোে: ৯৯-১১৩] 

আোেসমূলহর োফসীলর ইমাম ইবন  াসীর বললন: আোহ আমালির বললন কয, োাঁর ঘহনষ্ঠ বনু্ধ ইবরাহীম 

আলাইহহস সালাম যখন োর হপেৃভূহম কথল  হহজরে  রললন, েখন হেহন োর রলবর  ালে কেলেহেললন কয, 

হেহন কযন োল  সৎ মতশীল সন্তান িান  লরন। োই আোহ োল  এ জন ধর্যতশীল পুত্রসন্তালনর সুসংবাি 

হিলেহেললন। এটা হেল ইসমাঈল আলাইহহস সালালমর বযাপালর। ক ননা হেহন হেললন ইবরাহীম আলাইহহস 

সালালমর ঔরলস জন্ম কনওো প্রথম সন্তান। এ বযাপালর হবহভন্ন িীলনর (ইোহূিী, হিষ্টান ও মুসহলম) অনুসারীলির 

মলর্য ক ালনা মেলভি কনই কয, ইবরাহীলমর ঘলর ইসমাঈলই প্রথম জন্মগ্রহণ  লরহেললন। 

“এবং যখন কস োর সালথ হাাঁটার মলো বড় হললা” এর অথত হলি, যখন কস বড় হলেহেল এবং োর বাবার 

মলোই হনলজই হনলজর কিখালশানা  রলে পারে। মুজাহহি রহ. বললন, “এবং যখন কস োর সালথ হাাঁটার মলো 
বড় হললা” এর অথত হলি, যখন কস বড় হলে উলেহেল এবং বাহলন েড়লে পারে, হাাঁটলে পারে এবং োর বাবার 

মলো  াজ  রলে পারে। এর ম এ টা অবস্থা যখন আসল, েখন ইবরাহীম আলাইহহস সালাম স্বলে কিখললন 

কয, োল  োর কেললল   ুরবানী  রার আলিশ কিওো হলি। ইবন আব্বাস রাহিোোহু আনহু কথল  বহণতে এ  

মারফূ‘ হািীলস এলসলে,  

نِْبيَاءِ  ُرْؤَيا»
َ
 «َوْحي  األ

“নবীলির স্বে হলি ওহী”। (হেরহমযী, হািীস নং ৩৬৮৯)  

সুেরাং আোহ োাঁর ঘহনষ্ঠ বনু্ধল , োর হপ্রেপুত্রল   ুরবানী  রার আলিশ হিলে পরীক্ষা  রহেললন, কয পুত্রল  

হেহন োর বৃদ্ধাবস্থাে কপলেহেললন এবং োরপর হশশু অবস্থাে োল  এবং োর মাল  মরুভূহমলে করলখ আসার 

আলিশ কপলেহেললন, এমন এ টা উপেয াে কযখালন ক ালনা জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ হেল না, ক ালনা মানুষজন, 

ক ালনা বৃক্ষরাহজ এবং ক ালনা পশু-পাহখও হেল না। ইবরাহীম আলাইহহস সালাম আোহর আলিশ পালন  রললন 

এবং আোহর ওপর ভরসা  লর োলিরল  কসখালন করলখ আসললন। আর আোহ োলির জনয অপ্রেযাহশে উৎস 

কথল  হরহয  পাোললন। এে হ েুর পলরও োর ঘলর প্রথম জন্ম কনওো ও োর এ মাত্র পুত্রল   ুরবানী  রার 

জনয যখন আলিশ  রা হললা, হেহন েখন োর প্রভুর ডাল  সাড়া হিললন এবং োর রলবর আলিশ কমলন, হেহন 

যা কেলেহেললন, ো  রলে উিযে হললন। োই হেহন োর পুত্রল  বযাপারটা সম্বলন্ধ বলললন কযন কস শান্ত থাল  

এবং কজার  লর োল   ুরবানী  রলে না হে। হেহন বলললন, “কহ আমার পুত্র!  আহম এ হট স্বে কিলখহে কয, 

আহম কোমাল  জবাই  রহে (আহম কোমাল  আোহর জনয  ুরবানী  রহে)। োহলল, েুহম হ  মলন  র!”  

ধর্যতশীল কেললহট সালথ সালথই জবাব হিল: “কস বলল, কহ আমার হপো! আপনাল  কয আলিশ  রা হলেলে, 

আপহন ো-ই  রুন। ইনশাআোহ আপহন আমাল  ধর্যতশীললির মলর্য পালবন”। কস সবলেলে উত্তম জবাবহটই 

হিলেহেল োর হপোর প্রহে এবং মানব ুললর রলবর প্রহে বার্যোর ো এ  উিাহরণ। আোহ ো‘আলা বলললন: 

“োরপর োরা উভলে হনলজলিরল  (আোহর ইিার  ালে) সমপতণ  রল, এবং কস োল  োর  পাললর উপর 

সাজিারে অবস্থাে শুইলে হিল (অথবা োর  পাললর পালশর উপর শুইলে হিল)”  
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এখালন বলা হলেলে, “যখন োরা উভলে হনলজলিরল  সমপতণ  রল” এর অথত হলি োরা িু’জলন যখন হনলজলির 

আোহর আলিলশর  ালে সমপতণ  রল। “এবং কস োল  শুইলে হিল” এর অথত হলি হেহন, োল  (লেললল ) 

মাহটর হিল  মুখ  লর রাখললন। এখালন বলা হল কয, হেহন োল  কপেন কথল  যলবহ  রলে োইললন, কযন 

হেহন যলবহ  রার সমে োর মুখটা কিখলে না পান। এটা হেল ইবন আব্বাস রাহিোোহু আনহুমা, মুজাহহি, 

সাঈি ইবন জুবালের,  াোিা এবং আি-িাহহা  রহ.-এর মে।  

“োরা উভলে হনলজলির সমপতণ  রল” এর অথত হলি ইবরাহীম আলাইহহস সালাম বলললন, “হবসহমোহহর 
রাহমাহনর রাহীম” এবং “আোহু আ বার” আর কেললহট বলললা, “লা ইলাহা ইোোহ” ক ননা কস মৃেুযবরণ 
 রলে যাহিল। আস-সুদ্দী এবং অনযানযরা বললন কয, ইবরাহীম আলাইহহস সালাম কেললহটর গললিলশ েুহর োলান, 

হ ন্তু ো োল   ালট হন। এটা বলা হলে থাল  কয, এ টা োমার পাে েুহর ও োর গলার মােখালন রাখা 

হলেহেল, আোহই সবলেলে ভাললা জালনন।  

আর েখনই আোহ োল  কডল  বলললন, “কহ ইবরাহীম! েুহম কোমার স্বে বাস্তবােন  লরলো!” এর অথত হলি, 

উলদ্দশয সাহর্ে হলেলে, কোমাল  পরীক্ষা  রা হলেলে এবং কোমার রব কোমাল  কয আলিশ  লরলেন, ো পালন 

 রার বযাপালর কোমার ইিা ও আনুগেয প্রমাহণে হলেলে। কোমার পুলত্রর পহরবলেত হব ল্প  ুরবানীর বযবস্থা  রা 

হলব -কযমনভালব েুহম কোমার হনলজর শরীরল  আগুলনর হশখাে সমপতণ  লরহেলল এবং কোমার অহেহথলির 

সম্মান জানালে কোমার সম্পি খরে  লরহেলল, ো স্মরণ করলখ। োই আোহ বললন: “হনশ্চে এটা হেল স্পষ্ট 

পরীক্ষা” অথতাৎ এটা কয এ টা পরীক্ষা হেল ো এ িম পহরষ্কার। 

আর আোহর বাণী “আমরা োল  এ টা বড়  ুরবানী হিলে মুত ক  রলাম” এর অথত হলি আমরা োর কেললর 

মুহত কপলণর বযবস্থা  রলাম, োর পহরবলেত যলবহ  রার জনয হব ল্প হহলসলব যা সহজ হেহন  লরহেললন। কবহশরভাগ 

স্কলালরর মলে এটা হেল হশং হবহশষ্ট খুব সুন্দর সািা এ টা কভড়া। আস-সাওরী আবু্দোহ ইবন উসমান ইবন 

খাইসাম, সাঈি ইবন জুবালের হলে ইবন আব্বাস রাহিোোহু আনহু কথল  বণতনা  লরন কয, “এটা হেল এমন 

এ টা কভড়া যা েহেশ বের র্লর জান্নালে কবহড়লেলে।” 

ইবন আব্বাস রাহিোোহু আনহুমা কথল  এর ম বণতনাও এলসলে কয ঐ কভড়ার শু লনা মাথাটা এখন  া‘বা 

শরীলফর োলির (পাহন হনগতমলনর) পাইপ কথল  েুলল রলেলে। ক বল এটা কথল  প্রমাণ পাওো যাে কয, যাল  

 ুরবানী  রার  থা হেল, হেহন হেললন ইসমাঈল আলাইহহস সালাম। ক ননা হেহন মক্কাে বসবাস  রলেন এবং 

আমরা এমন  খলনা শুহন হন কয ইসহা  আলাইহহস সালাম োর কেলললবলাে  খলনা মক্কাে এলসহেললন, আর 

আোহই সবলেলে ভাললা জালনন। 

(কিখুন: ইবন  াসীলরর আল-হবিাো ওোন-হনহাো: ১/১৫৭-১৫৮) 

সুেরাং স্পষ্ট হললা কয, যাল   ুরবানী  রার  থা হেল হেহন ইসহা  নন বরং হেহন হেললন ইসমা‘ঈল, োর 

 ারণগুললা আমরা উপলর বণতনা  লরহে। ইবন  াসীর োর োফসীলর এই স ল আোলের বযাখযা  রলে হগলে 

কবশ হ েু পলেন্ট উলেখ  লরন, যা প্রমাণ  লর কয, ইসমাঈল আলাইহহস সালালমরই  ুরবানী হওোর  থা হেল। 

কসই পলেন্টগুললা এর ম: 
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 ইসমাঈল আলাইহহস সালাম হেললন োর প্রথম সন্তান, যার বযাপালর ইবরাহীম আলাইহহস সালামল  

সুসংবাি কিওো হলেহেল। মুসহলম ও আহলল হ োবগলণর ইজমা (ঐ যমেয) অনুসালর হেহন হললন 

ইসহা  আলাইহহস সালালমর কেলে বড়। আহলল হ োবগলণর হ োবসমূলহ এটা বহণতে হলেলে কয, 

আোহ ইবরাহীম আলাইহহস সালামল  োর এ মাত্র পুত্র  ুরবানী হিলে আলিশ হিলেহেললন এবং 

ক ালনা ক ালনা  হপলে আলে কয, োল  োর প্রথম জন্ম কনওো কেললল   ুরবানী হিলে বলা হলেহেল। 

 সার্ারণেঃ প্রথম কেলল অনযলির কেলে কবহশ হপ্রে হলে থাল , আর োই োল   ুরবানী  রার আলিশ 

পরীক্ষার জনয অহর্ ের উপলযাগী।  

 এটা উলেখ রলেলে কয, এ  ধর্যতশীল পুলত্রর সুসংবাি কিওো হলেহেল এবং োল ই  ুরবানী  রার 

 থা হেল। এর পলর এ ই অর্যালে বলা হলেলে: “এবং আমরা োল  ইসহাল র সুসংবাি হিলাম...” 

যখন হফহরশোরা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালালমর  ালে ইসহাল র সুসংবাি হনলে আসললন, োরা 

বলললন, َلىمَ َن بََّّشِ كَََإِن اَ﴿  [  ٣١: احلجر] ﴾٥٣َََعلِيمَ َبِغ  “আমরা আপনাল  এ হট জ্ঞানী পুলত্রর সুসংবাি হিহি”। 

[সূরা আল-হহজর, আোে: ৫৩] 

 আোহ আলরা বললন: “হ ন্তু আমরা োল  (সারাল ) ইসহাল র সুসংবাি হিলাম এবং োর পলর 

ইো ুলবর সুসংবাি হিলাম”। [সূরা হূি, আোে: ৭১] এর অথত হলি, ইো ূব বলল এ জন হশশুর জন্ম 

হলব োলির (সারা এবং ইসহাল র) জীবদ্দশাে এবং োর কথল  অলন  বংশ হবস্তার লাভ  রলব এবং 

এটা সহে  কশানাে না কয, ইবরাহীমল  কসই ইসহা ল ই  ুরবানী  রলে বলা হলব যখন হেহন কোট 
হেললন েখন। ক ননা আোহ অেী ার  লরলেন কয োর অলন  বংশর্র থা লব। 

 এখালন সূরা আস-সাফফালে ইসমাঈলল  ধর্যতশীল বলল বণতনা  রা হলেলে, যা হ না এই পটভূহমলে 

যথাথত। (োফসীর ইবন  াসীর ৪/১৫) আর আোহই সবলেলে ভাললা জালনন।  
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