কুরবানীর ফযীলত ও জরুরী মাসাইল
কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ কররন, (তরজমা) “আপনন আপনার প্রনতপালরকর জনয নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।” (সূরা কাউছার-২)
হাদীস শরীরফ ইরশাদ হরেরছেঃ “যয বযনি সামর্থ্য র্থাকা সরেও কুরবানী করল না, যস যযন আমারদর ঈদগারহর ননকরেও না আরস।” (ইবরন
মাজাহ হােঃ নং ৩১২৩)

কুরবানীর ফযীলত বর্্না প্রসরে ইরশাদ হরেরছ, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওোসাল্লাম বরলনেঃ কুরবানীকৃত পশুরক তার নশং, পশম, খুর,
ইতযানদসহ নকোমরতর মেদারন হানজর করা হরব এবং যনকীর পাল্লাে তা ওজন করা হরব। আর কুরবানীর পশু যরবহ করার সারর্থ সারর্থ তার
রি মানেরত পড়ার আরগই আল্লাহ পারকর দরবারর তা কবুল হরে যাে। সুতরাং যতামরা সন্তুষ্ট নিরে কুরবানী কর।” (নতরনমযী শরীফ হােঃ নং
১৪৯৭)

কুরবানীর হুকুম
নযলহজ্ব মারসর ১০ তানরখ সূরয্াদে হরত ১২ তানরখ সূযা্ রের পূব্ পয্ন্ত যনদ যকান সুস্থ মনেষ্ক,প্রাপ্ত বেস্ক মুকীম বযনি যনসাব পনরমার্
সম্পরদর মানলক হে, অর্থ্াৎ ঋর্মুি র্থাকা অবস্থাে সারড় সাত যতালা স্বর্্ বা সারড় বাোন্ন (৫২.৫০) যতালা রূপা অর্থবা সারড় বাোন্ন যতালা
রূপার মূলয সমপনরমার্ নগদ োকা বা বযবসারের মাল নকংবা সমমূরলযর ননতযপ্ররোজরনর অনতনরি যয যকান সম্পদ র্থারক তাহরল তার উপর
ননরজর পক্ষ যর্থরক কুরবানী করা ওোনজব। নকন্তু পুত্র, কনযা ও স্ত্রীর পক্ষ যর্থরক তার কুরবানী করা ওোনজব নে। বরং তারা ননসারবর মানলক
হরল ননরজরাই ননরজর কুরবানী আদাে কররব। অর্থবা তারদর অনুমনতক্ররম গৃহকত্া তারদর পক্ষ যর্থরক কুরবানী নদরব। (শামী-৬/৩১২, আল
নফকহুল ইসলামী-৪/২৭১১, ২৭০৮)

কাররা পক্ষ হরত তার অনুমনত বযতীত ওোনজব কুরবানী করা হরল যস ওোনজব আদাে হরব না। অবশয একই পনরবারভুি যকান সদসয অনয
সদরসযর পক্ষ হরত তার জ্ঞাতসারর ননেনমত কুরবানী করর আসরল যস যক্ষরত্র ওোনজব আদাে হরে যারব, তরব এরক্ষরত্র উেম হল প্রকারশয
তার যর্থরকও অনুমনত ননরে যনো। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩১৫)
কুরবানীর পশু
িান্দ্র মাস নহসারব পূর্্ এক বৎসর বেরসর ছাগল, যভড়া, দুম্বা ও পূর্্ দুই বৎসর বেরসর গরু, মনহষ এবং পূর্্ পাাঁি বৎসর বেরসর উে-এ ছে
প্রকাররর জন্তু দ্বারা কুরবানী করা যাে। প্রর্থম নতননে মাত্র এক বযনির পক্ষ যর্থরক এবং পররর নতননে সরব্াচ্চ সাত বযনির পক্ষ যর্থরক কুরবানী
করা যাে। তরব শত্ হল,সকরলর ননেত খাাঁনে ভারব সওোরবর জনয হরত হরব। সাত শরীরকর যকান একজরনর ননেতও যনদ শুধু যগাশত
খাওোর জনয হে তাহরল কাররা কুরবানীই আদাে হরব না। (শামী-৬/৩১৫)
যতমননভারব যকান শরীরকর মাল হারাম হরল বা অনুমনত না ননরে কাউরক শরীক কররল যসরক্ষরত্র সকরলর কুরবানী বানতল হরে যাে। (শামী৬/৩২৬)

উরল্লখয যয, যভড়া ও দুম্বা যনদ এমন হৃষ্ট-পুষ্ট হে যয, ছে মারসর বেরসরনেও যদখরত এক বৎসর বেস্ক মরন হে তরব এর দ্বারাও কুরবানী
জানেয আরছ। নকন্তু বকরী বা ছাগরলর জনয এ হুকুম প্ররযাজয নে। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩২১)
অন্ধ, কানা ও লযাংড়া জন্তু বা এমন রুগ্ন ও দুব্ল জন্তু কুরবানীর স্থান পয্ন্ত যার যহাঁরে যাওোর শনি যনই, অনুরূপভারব এক তৃতীোংরশর যিরে
যবশী যলজ ও কান কাো নকংবা যলজ ও কান নবহীন পশুর কুরবানী সহীহ হরব না। এবং অনধকাংশ দাাঁত পরড় যাওো পশু দ্বারাও কুরবানী সহীহ
হরব না। (শামী:৬/৩২৩, আল বাহরুর রানেক:৮/৩২৪)
যবাইরের মাসাইল
১. ননরজর কুরবানীর পশু ননজ হারত যবাই করা মুোহাব, ননরজ সক্ষম না হরল অনয যলাক দ্বারা করারনা যাে।নকন্তু যসরক্ষরত্রও ননরজ উপনস্থত
র্থাকা উেম। মনহলাগর্ও সম্পূর্্ পদ্ার আড়ারল যর্থরক অবরলাকন কররত পাররল কররবন। (ফাতাওোরে শামী:৬/৩২৮, আল বাহরুর রানেক:৮/২৩৮)
২. কুরবানী ননেত শুধু মানলক কতৃ্ক মরন মরন করাই যরর্থষ্ট, মুরখ নকছু বলার আবশযকতা যনই। অনুরূপভারব মানলক ননেত করার পর
যবাইকারী কতৃ্ক নারমর নলস্ট পড়ারও জরুরত যনই। তরব “নবসনমল্লানহ আল্লাহু আকবার” অবশযই বলরত হরব। (শামী:৬/২৯৭-৩০১, আল নফকহুল
ইসলামী ৪/২৭৩১)

৩. কুরবানীর দু‘আ সশরে পড়া জরুরী নে, মরন মরন পড়াই যরর্থষ্ট। দু‘আ না পড়রলও কুরবানীর যকান অসুনবধা হরব না। (শামী:৬/২৯৭)
৪. হলক এবং করের মধযখারন যরবহ কররত হরব। নতুবা জারনাোরনে হালাল হরব না। (বাদানেেুস সানারে:৫/৪১)
৫. গলার ৪নে রগ তর্থা: খাদযনালী, শ্বাসনালী, দুনে রিনালী হরত কমপরক্ষ ৩নে রগ না কােরল পশু হালাল হরব না। (বাদানেেুস সানারে:৫/৪১)
৬. কুরবানীর পশুরক মার্থা দনক্ষর্ নদরক নদরে নকবলামুখী করর শুইরে প্রর্থরম এ দু‘আনে পড়রত পাররল পড়রব:
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الشريك له وبذلك أمرت وأنا أول،إن صاليت ونسكي وحمياى وممايت لله رب العلمني،اللهم إين وجهت وجهي للذى فطرالسموات واألرض حنيفا وما أنامن املشركني
.املسلمني

অত:পর “নবসনমল্লানহ আল্লাহু আকবর ” বরল যবাই কররব। যবাই করার পর এ দু‘আনে পড়া ভাল:
اللهم تقبل مين كما تقبلت من حبيبك حممد و خليلك إبراهيم عليهما الصالة والسالم
(বাদানেেুস সানারে:৫/৬০, জাওোনহরুল নফকহ:১/৪৫০)

কুরবানীর যগাশত
১. কুরবানী শরীকানা হরল যগাশত ওজন করর সমানভারগ বণ্টন করা জরুরী। অনুমান করর বণ্টন করা নাজানেয। (আল বাহরুর রানেক:৮/৩২৭)
২. মুোহাব বা উেম হরে, কুরবানীর যগাশত নতন ভারগ ভাগ করর এক ভাগ ননরজরা রাখরব, এক ভাগ আত্মীে-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরদর নদরব
এবং এক ভাগ গরীব নমসকীনরদর দান কররব। তরব এো ওোনজব নে, বরং মুোহাব। তাই যনদ যকউ কুরবানীর সমে যগাশত প্ররোজরন
ননরজরা খাে তারতও গুনাহগার হরব না।
কুরবানীর িামড়া
১. কুরবানীর িামড়া নবনক্র না করর পনররশাধন করর ননরজ বযবহার করা যাে। কুরবানীর িামড়া কুরবানী দাতার জনয নবনক্র না করা উেম।
এতদসরেও যকউ নবনক্র কররল নবক্রে মূলয সদকা করর যদো ওোনজব। যারদররক যাকাত যদো জানেয তারাই এর উপযুি পাত্র। যারদররক
যাকাত যদো জানেয যনই তারদররক কুরবানীর িামড়ার মূলয যদওোও জানেয যনই। (নহদাো:৪/৪৫০)
২. কুরবানীর িামড়ার বযাপারর উেম পন্থা হল: তা গরীব আত্মীে-স্বজন বা দীনী নশক্ষাে অধযেনরত গরীব ও এতীম ছাত্ররদররক সরাসনর দান
করর যদো। তানলরব ইলমরদর দান কররল একনদরক যযমন দান করার সওোব পাওো যাে, অপরনদরক ইলরম দীন িি্ার মহান কারজ
সহরযানগতাও করা হে এবং এরত সদকারে জানরোরও সওোব পাওো যাে। কুরবানীর িামড়া যকান দীনী প্রনতষ্ঠারনর গরীব ছাত্ররদর দান করর
প্রনতষ্ঠারনর মাধযরম নবনক্র করারনা উেম। যকননা এরত অনধক মূলয অনজ্ত হরে গরীরবর যবশী উপকার হে এবং দাতার সওোবও যবশী হে।
(জাওোনহরুল নফকহ:১/৪৫৬)

৩. কুরবানীর যগাশত বা অনয অংরশর নবননমরে, অনুরূপভারব িামড়া বা িামড়া নবনক্রত োকা দ্বারা যবাই করারনা বা যগাশত কাোরনার
পানরশ্রনমক যদো জানেয যনই। নদরল তার উপযুি মূলয সদকা করা ওোনজব। (শামী:৬/৩২০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭)
যনদ যকান কাররর্ কুরবানীর নদনগুরলারত কুরবানী করা সম্ভব না হে তাহরল কুরবানীর পশুর মূলয গরীবরদর মারে সদকা করর যদওো জরুরী।
(শামী-৬/৩২০)

৪. কুরবানীর যগাশত, িামড়া বা িামড়ার মূলয ইমাম, মুআযনযন, মাদরাসার নশক্ষক বা অনয কাউরক পানরশ্রনমক নহসারব যদো যারব না।
যতমননভারব মসনজদ মাদরাসার ননম্ার্ কারজও লাগারনা যারব না। (শামী: ৬/৩২৮, ফাতহুল কাদীর:৮/৪৩৭)
তাকবীরর তাশরীক
নযলহজ্ব মারসর ৯ তানরখ ফজর হরত ১৩ তানরখ আসর পয্ন্ত প্ররতযক ফরয নামারযর পর সকল সাবালক পুরুষ,মনহলার নজম্মাে উি
তাকবীর একবার বলা ওোনজব। নতনবার বলা ওোনজব নে। পুরুষগর্ উচ্চস্বরর আর মনহলাগর্ ননম্নস্বরর পড়রব। তাকবীরর তাশরীক এই :
آلإله إالالله والله أكربالله أكربولله احلمد،الله أكرب الله أكرب.
(আদ্দুররুল মুখতার:২/১৭৭-১৮০)

ঈরদর নামায সম্পনক্ত জরুরী দুনে মাসআলা
১. যনদ যকউ ঈরদর নামারযর প্রর্থম রাকা‘আরত রুকুর পূব্ মুহূরত্ ইমারমর সারর্থ শরীক হে তাহরল যনদ তার ধারনানুযােী তাকবীরর তাহরীমা
পড়ার পর অনতনরি নতন তাকবীর বলরলও রুকু পাওোর আশা র্থারক তাহরল ননেমানুযােী অনতনরি নতন তাকবীর বরল রুকু কররব। আর
যনদ অনতনরি তাকবীর নতননে বলরল রুকু পারব না বরল ধারনা হে তাহরল রুকুরত নগরে অনতনরি নতন তাকবীর বলরব। যনদ প্রর্থম
রাকা‘আতই না পাে তাহরল ইমাম সারহরবর সালাম নফরারনার পর ছুরে যাওো নামারযর জনয দাাঁনড়রে সানা পড়ার পর অনতনরি ৩ তাকবীর
বলরব। (আদ্দুররুল মুখতার:১/১৫০, আল বাহরুর রানেক:২/২৮২)
২. বত্মারন ঈরদর খুতবার শুরুরত ও মারে মারে খতীব সারহবগর্ যয তাকবীরর তাশরীক বরল র্থারকন; ননভ্ররযাগয নকতাবসমূরহ তার যকান
প্রমার্ পাওো যাে না। বরং এ বযাপারর সনিক মাসআলা হল: প্রর্থম খুতবার শুরুরত ৯বার, নদ্বতীে খুতবার শুরুরত ৭বার এবং নদ্বতীে খুতবার
যশরষ নমম্বর যর্থরক নামার পূরব্ ১৪বার শুধু “আল্লাহু আকবার” বলরব। এবং এোই মুোহাব। খুতবার সমে তাকবীরর তাশরীক বলরব না। হযাাঁ!
ঈরদর নামায যশরষ সালাম নফনররে তাকবীরর তাশরীক একবার বলরব। (মুসান্নারফ ইবরন আবী শাইবা-৪/২৫২, মুসান্নারফ আেুর রাজ্জাক-৩/২৯০,
বাইহাকী সুনানুল কুবরা-৩/৪২০, ফাতাওোরে শামী:২/১৭৫, আহসানুল ফাতাওো:৪/১২৭)

www.islamijindegi.com

