েশােকর মাতেম রাজধানীেত তািজয়া
িমিছল
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রিতবছেরর মত এবােরা ‘হায় েহােসন, হায় েহােসন’ ধ্বিন
তুেল রাজধানীেত েবর হেলা তািজয়া িমিছল। পুরান ঢাকার েহাসাইনী
দালান ইমাম বাড়া েথেক এই িমিছল েবর হয়। শুক্রবার সকাল ১০টায়
আইনশৃঙ্খলা বািহনীর উপস্িথিতেত ব্যাপক িনরাপত্তা ও সতর্কার মধ্য
িদেয় এই িমিছল েবর হয়। পুিলশ ও র্যােবর টহেলর মধ্য িদেয় িমিছলিট
পলািশ, িনউমার্েকেটর রাস্তা হেয় ধানমন্িডেত অস্থায়ী কারবালায়
িগেয় েশষ হেব।
েহাসাইনী দালান ইমামবাড়ার সুপািরনেটনেডন্ট এম এম িফেরাজ েহাসাইন
জানান, ‘বরাবেরর মেতাই এবার তািজয়া িমিছেলর আেয়াজন করা হেয়েছ।
প্রশাসেনর কাছ েথেক িনরাপত্তার িবষেয় ব্যাপক সহেযািগতা েপেয়িছ।
অবশ্য আমােদর িনজস্ব উদ্েযােগ প্রায় ৩০০ জন ভলান্িটয়ার িমিছেলর
িনরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য িনেয়ািজত রেয়েছ । আমােদর চাওয়া খুব
সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভােব এই িমিছল সম্পন্ন করার
প্রত্েযক বছর েয পিরমাণ েলাক তািজয়া িমিছেল অংশ েনন, এবারও
েসরকম, প্রায় হাজার খােনক েলাক তািজয়া িমিছেল অংশ েনন বেল িতিন
জানান।
এিদেক পিবত্র আশুরার তািজয়া িমিছেল প্রেবেশর সময় দা, েছারা,
কািচ, বর্শা, বল্লম, তরবাির ও িটিফনক্যািরয়ার ব্যাগ বহেনর ওপর
ঢাকা মহানগর পুিলশ (িডএমিপ) েয িনেষধাজ্ঞা আেরাপ করা হেয়িছল, তা
সবাইেক মানেত েদখা েগেছ। িমিছেল আতশবািজ ও পট্কা েফাটােনা
িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। এছাড়া িনর্েদশ অনুযায়ী িমিছেল ১২ ফুেটর েবিশ
উচ্চতার িনশান ব্যবহার করা হচ্েছ না।
উল্েলখ্য, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্েযর মধ্য িদেয় আজ শুক্রবার (২১
েসপ্েটম্বর) সারােদেশ পিবত্র আশুরা উদযািপত হচ্েছ। আশুরা মুসিলম
িবশ্েব ত্যাগ ও েশােকর একিট িদন। িহজিরর সাল অনুসাের ১০ মহররম
কারবালায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর েদৗিহত্র ইমাম েহােসেনর মৃত্যুর
িদনিট সারািবশ্েব মুসলমানরা পালন কেরন।
বাংলােদেশও যথােযাগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্েযর মধ্য িদেয়

পািলত হয় আশুরা। িদবসিট উপলক্েষ নানা কর্মসূিচ পািলত হয়। েদেশ
িশয়া সম্প্রদায় মুহররম মােসর প্রথম দশ িদন েশাক স্মরেণ নানা
কর্মসূিচ পালন কেরন। আশুরার িদেন তািজয়া েবর করা হয় েশােকর আবেহ।
মূলত ইমাম েহােসন (রা.) এর সমািধর প্রিতকৃিত িনেয় এই িমিছেল হয়।
আরিব ‘তািজয়া’ শব্দিট েশাক ও সমেবদনা প্রকাশ করেত ব্যবহার করা
হয়।
আশুরা উপলক্েষ বড় আেয়াজন পুরান ঢাকায় েহাসাইনী দালান েথেক তািজয়া
িমিছল হেলও েমাহাম্মদপুর, িমরপুর, বকিশবাজার, লালবাগ, পল্টন,
মগবাজার েথেকও আশুরার িমিছল েবর হেব।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ ২১ েসপ্েটম্বর, ২০১৮

আগামীকাল পিবত্র আশুরা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা
:
ধর্মীয়
ভাবগাম্ভীর্েযর
মধ্য
িদেয়
শুক্রবার
(২১
েসপ্েটম্বর) সারােদেশ পিবত্র আশুরা উদযািপত হেব। আশুরা মুসিলম
িবশ্েব ত্যাগ ও েশােকর একিট িদন। িহজিরর সাল অনুসাের ১০ মহররম
কারবালায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর েদৗিহত্র ইমাম েহােসেনর মৃত্যুর
িদনিট সারািবশ্েব মুসলমানরা পালন কেরন।
বাংলােদেশও যথােযাগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্েযর মধ্য িদেয়
পািলত হয় আশুরা। িদবসিট উপলক্েষ নানা কর্মসূিচ পািলত হয়। েদেশ
িশয়া সম্প্রদায় মুহররম মােসর প্রথম দশ িদন েশাক স্মরেণ নানা
কর্মসূিচ পালন কের। আশুরার িদেন তািজয়া েবর করা হয় েশােকর আবেহ।
মূলত ইমাম েহােসন (রা.) এর সমািধর প্রিতকৃিত িনেয় এই িমিছেল হয়।
আরিব ‘তািজয়া’ শব্দিট েশাক ও সমেবদনা প্রকাশ করেত ব্যবহার করা
হয়।
রাজধানীর েহাসাইনী দালান ইমাম বাড়া েথেক তািজয়া িমিছল েবর হেব।
রাজধানীেত আশুরা উপলক্েষ বড় আেয়াজন পুরান ঢাকায় েহাসাইনী দালান
েথেক তািজয়া িমিছল হেলও েমাহাম্মদপুর, িমরপুর, বকিশবাজার,
লালবাগ, পল্টন, মগবাজার েথেকও আশুরার িমিছল েবর হয়। হাজারও মানুষ

এই েশাক িমিছেল ‘হায় েহােসন-হায় েহােসন’ মাতম তুেল অংশ েনয়।
পিবত্র আশুরা উপলক্েষ সরকাির ছুিট পািলত হেব।
এিদেক পিবত্র আশুরা উপলক্েষ িনরাপত্তা ব্যবস্থা েজারদার করা
হেয়েছ। তািজয়া িমিছেল প্রেবেশর সময় দা, েছারা, কািচ, বর্শা,
বল্লম, তরবাির ও িটিফনক্যাির ব্যাগ বহন িনিষদ্ধ কেরেছন ঢাকা
মহানগর পুিলেশর (িডএমিপ) কিমশনার েমা. আছাদুজ্জামান িময়া।
একইসঙ্েগ িমিছেল আতশবািজ ও পট্কা েফাটােনা িনিষদ্ধ করা হয়।
এছাড়া িনরাপত্তা ব্যবস্থা েজারদার করেত কেয়ক স্তেরর সুদৃঢ়
িনরাপত্তা ও প্রেবেশর চার মুেখ েচকেপাস্েট সাদা েপাশােক
িনরাপত্তা বািহনী থাকেব। আশুরা উপলক্েষ এখনও েকানও জঙ্িগ হামলার
আশঙ্কা েনই।
উল্েলখ্য, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর েদৗিহত্র হযরত ইমাম
েহাসাইন ইবেন আলী (রা.) িহজির ৬১ সেনর ১০ মহররম কারবালার েফারাত
নদীর তীের ইয়ািজদ বািহনীর হােত শাহাদাত বরণ কেরন। এই েশাক ও
স্মৃিতেক স্মরণ কের সারািবশ্েব মুসিলমরা আশুরােক ত্যাগ ও েশােকর
িদন িহেসেব পালন কেরন।
িনউজিবিড৭১/আ/েসপ্েটম্বর ২০, ২০১৮

ইসলােম
উপকািরতা

ওযুর

গুরুত্ব

ও

িনউজিবিড৭১ডটকম
ডাঃ হােফজ মাওলানা েমাঃ সাইফুল্লাহ মানসুর
ইসলািম িবধান মেত অযু হল েদেহর অঙ্গ-প্রতঙ্গ েধৗত করার মাধ্যেম
পিবত্রতা অর্জেনর একিট উত্তম পন্থা। যার মাধ্যেম পিবত্রতা অর্জন
করা যায় এবং এর মাধ্যেম ইসলােমর গুরুত্বপূর্ন ইবাদাত গুেলর মধ্েয
িবেশষ কের নামাজ আদায় ও কুরআন েতলাওয়াত করা হয়। নাযাম ও কুরআন
েতলাওয়াত করার জন্য অবশ্যই পিবত্রতা অর্জন করা প্রেয়াজন । কারণ
পিবত্রতা ছাড়া আল্লাহ তাআলার কােছ নামায গৃহীহ হেব না। এ

সম্পর্েক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম এরশাদ কেরনঃ
َ
َ
ﻻ َ ﻳَﻘْﺒَﻞ ُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺻ َﻼ َﺓ َ ﺃ ﺣ َﺪِﻛ ُﻢْ ﺇِﺫ َﺍ ﺃ ﺣ ْﺪ َﺙَ ﺣ َﺘَّﻰ
َ
“ ﻳَﺘَــﻮَﺿ َّﺄআল্লাহ তাআলা েতামােদর কারও নামায গ্রহণ করেবন না,
যখন েস অপিবত্র হেয় যায়, যতক্ষন না েস অযু কের। (বুখারী ও
মুসিলম)
অন্য এক হািদেসর ভাষ্য অনুযায়ী “নামাজেক বলা হয় জান্নােতর চািব
আর ওযুেক বলা হয় নামােজর চািব” পিবত্র েকারােন আেছ –“িনশ্চই
আল্লাহ্ তওবাকারীেক ভালবােসন এবং যাহারা পিবত্র থােক তােদরেকও
ভালবােসন।” অনুরূপভােব কুরআনন শরীফ পড়েত ও স্পর্শ করেতও অযুর
প্রেয়াজন হয়। পিবত্র েকারােন আেছ -“যাহারা পূত-পিবত্র তাহারা
ব্যতীত অন্য েকহ তাহা স্পর্শ কেরা না।“[১] (সূরা ওয়াক্িকয়াহ্,
আয়াত:৭৯)। েদহ ও পিরেধয় কাপেড়র পিবত্রতা আর্জনেক বলা হয়
তাহারাত্। অযু বা েগাসেলর মাধ্যেম েসই তাহারাত্ আর্জন করা যায়।
হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) বেলন – “পিরষ্কার পিরচ্ছন্নতা ধর্েমর
অর্েধক।“ (সহীহ মুসিলম)। অতএব প্রত্েযকটা মুিমেনর উিচৎ ওযু বা
তাহারাত সম্পর্েক সুস্পষ্ট ধারনা রাখা ও সব সময় ওযু অবস্থায়
থাকা।
অযুর ফরজ ফরজসমূহ : েযমন
১.মুখমন্ডল পিরপূর্ণ েধৗত করা। ২. দুই হাত কনূই পর্যন্ত েধৗত
করা। ৩. মাথার এক চতুর্থাংশ মােসহ করা (েভজা হাত মাথায় বুলােনা)
। ৪. দুই পােয়রর টাকনু পর্যন্ত উত্তম রুেপ েধৗত করা।। (ক্েষত্র
িবেশষ চামড়ার েমাজার উপর মেসহ্ করা যােব যােক খুফস বলা হয়)।
এ ফরজগুিল ছাড়াও আেছ িকছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজ যার মাধ্যেম
সুন্দরভােব ওযু করা সম্ভব। তেব ফরেজর েকান একিট কাজ বাদ পড়েল ওযু
হেব না।
এ সম্পর্েক েকারআেন বর্িনত আেছঃ “েহ মু’িমনগণ! যখন েতামরা
সালােতর জন্য প্রস্তুত হেব তখন েতামরা েতামােদর মুখমন্ডল ও হােতর
কনূই পর্যন্ত েধৗত কেও িনেব এবং েতামােদর মাথা মেসহ্ করেব এবং পা
গ্রন্িথ পর্যন্ত েধৗত করেব; যিদ েতামরা আপিবত্র থাক, তেব
িবেশষভােব পিবত্র হেয় িনেব।তেব েতামরা যিদ অসুস্থ হও অথবা সফের
থাক অথবা েতামােদর েকহ েশৗচস্থান হইেত আগমন কের, অথবা েতামরা
স্ত্রীেদর সিহত সংগম কর এবং পািন না পাও তেব পিবত্র মািটর দ্বারা
তায়াম্মুম করেব এবং তখন েতামােদর মুখমন্ডল ও হাত মেসহ্ করেব।
আল্লাহ্ েতামািদগেক কষ্ট িদেত চান না; বরং িতিন েতামািদগেক

পিবত্র কিরেত চান ও েতামােদর প্রিত তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেত
চান, যাহােত েতামরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।(সূরা মািয়দা, আয়াত:৬)।
অযু ভঙ্েগর কারণসমুহঃ
েকান ব্যক্িত অযু করার পর িকছু িনর্িদষ্ট কাজ না করেল তার অযু
বলবৎ থােক। িকন্তু ঐ কাজগুেলা যখনই করা হয় তখনই অযু অকার্যকর হেয়
যায় যা অযু েভঙ্েগ হওয়াও বেল।
উযু ভঙ্েগর কারণ ৭িটঃ
১. পায়খানা-েপশােবর রাস্তা িদেয় েকান িকছু েবর হওয়া।
২. অযু অবস্থায় মুখ ভের বিম হেল।
৩. শরীেরর ক্ষতস্থান হেত রক্ত, পুঁজ বা পািন েবর হেয় গিড়েয় পড়েল।
৪. থুথুর সঙ্েগ রক্েতর ভাগ সমান বা েবিশ হেল।
৫. িচৎ, কাৎ বা েহলান িদেয় ঘুিমেয় েগেল।
৬. পাগল, মাতাল বা অেচতন হেল ।
৭. নামােয উচ্চ আওয়ােজ কের হাসেল।
েয পািন িদেয় অযু করা যােবঃ েযমন১.বৃষ্িটর পািন ২.কূয়ার পািন যা ডাকা থােক ৩. ঝর্ণার, সাগর, নদীর
পািন ৪. বরফ গলা পািন ৫. বড় পুকুর বা েটঙ্েকর পািন
েয পািন িদেয় অযু হেব নাঃ েযমন১.অপিরচ্ছন্ন বা অপিবত্র পািন ২. ফল বা গাছ িনসৃতঃ পািন ৩. েকান
িকছু িমশােনার কারেণ েয পািনর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এবং গারত্ব
পিরবর্িতত হেয়েছ। ৪. অল্প পিরমাণ পািন: যােত অপিবত্র িজিনস িমেশ
েগেছ (েযমনঃ মূত্র, রক্ত, মল বা মদ)। ৫. অযু বা েগাসেলর জন্য
ব্যবহৃত পািন। ৬. অপিবত্র (হারাম) প্রাণী, েযমনঃ শূকর, কুকুর ও
আন্যান্য িহংস্র প্রানীর পানকৃত পািনর আবিশষ্ট।
ওযুর উপকারীতা
ওযুেত চারিট উপকাির রেয়েছদুিট উপকার ধর্মীয় যথা- ১.পিবত্রতা অর্জন যা মেন প্রশান্িত আেন
২. শয়তােনর প্রেরাচনা দূর হয় যা মন েথেক অশান্িত দুর কের
প্রফুল্লতা িফের আেন।
অন্ন দুিট উপকার শারীিরক যথা-৩. অন্তকরন সুদৃঢ়
মজবুত কের।।
মস্িতষ্েকর সােথ েযেহতু অন্তেরর সুগিভর সম্পর্ক
মাদ্ধেম মস্িতষ্কেক শক্িতশালী করা হয় অর্থাৎ শরীর
হয়। এর মাধ্যেম অন্তকরন মজবুত ও পদসমূহ সুদৃঢ়

কের ৪. পদসমূহ
রেয়েছ তাই ওযুর
ও মন শক্িতশালী
করা যায়। েযমন

পিবত্র েকারআেন আল্লাহ পাক ইরশাদ কেরেছনেহ নবী স্বরন কর েসই সমেয়র কথা যখন আল্লাহ েতামােদও উপর তন্দ্রা
স্থাপন কেরিছেলন স্বীয় সান্িনধান হেত েতামােদর উপর শান্িত
স্থাপেনর জন্ন । আর আসমান হেত েতামােদর উপর পািন বর্ষণ কেরিছেলন
যােত েস পািন েতামােদরেক পিবত্র কের। এবং েতামােদর েথেক শয়তােনর
প্রেরাচনা দূর কেরন এবং েতামােদর অন্তর সমূহ সুদৃঢ় কেরন এবং
েতামােদর পদসমূহ সুপ্রিতষ্িঠত কেরন। (সুরা আনফাল)
আর ক্েরাধ দমেন রাসুল (সা) বেলেছন — ক্েরাধ প্রকাশ করা শয়তােনর
কাজ এবং শয়তান আগুন হেত সৃষ্িট হেয়েছ। আগুন পািন দারা িনেভ যায়।
অতএব েতামােদর মধ্েয েকউ রাগান্িনত হেল েস েযন ওযু কের েনয়
এ ছাড়াও কুরআন ও হাদীেসর আেলােক ওযুর িকছু ফিজলত আেলাকপাত করা
হেলা ◌ঃ
১)ওযু কািরেক আল্লাহ তাআলার ভালবােসন :
অযু /ওযু হল পিবত্রতা, আর পিবত্রতা অর্জনকারীেক আল্লাহ তাআলা
ভালবােসন। এরশাদ হচ্েছ:
ـــﻮَّﺍﺑِﻴﻦ َ ﻭَﻳُﺤ ِـ
ـــﺐ ُّ ﺍﻟﺘَّـ
ـــﻪَ ﻳُﺤ ِـ
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّـ
ُّ ـــﺐ
َ ﺍﻟْﻤُﺘَﻄ َﻬ ِّﺮ ِﻳﻦ
“িনশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবাকারীেদর এবং পিবত্রা অর্জন কারীেদরেক
ভালবােসন।” (সূরা বাকারাঃ ২২২)
২) পিবত্রতা ঈমােনর অঙ্গঃ রাসুল (সঃ) বেলেছনঃ ُ ﺍﻟﻄ ُّﻬ ُﻮﺭُ ﺷ َﻄ ْﺮ
ِ “ ﺍﻹ ِﻳﻤَﺎﻥপিবত্রতা ঈমােনর অঙ্গ।” (মুসিলম)
৩) ওযু কারীর জন্য জান্নােতর আটিট দরজা খুেল েদয়া হয়ঃ
েযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছনঃ “েয
ব্যক্িত সুন্দর ভােব অযু করেব অত:পর অযুর েশেষ িনম্ন বর্িণত দুআ
পাঠ করেব তার জন্েয
জান্নােতর আটিট দরজাই খুেল েদয়া হেব, েস েয দরজা িদেয় ইচ্ছা
প্রেবশ করেত পারেব।” দু’আিটর বাংলা উচ্চারণ◌ঃ “আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া
রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজআলনী িমনাত্ তাওয়্যাবীনা ওয়াজআলনী িমনাল
মুতাত্বহিহরীন।” (িতরিমযী)
৪) ওযু কারীর জন্য জান্নােতর সুসংবাদ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলন :
“েয েকান ব্যক্িত সুন্দর ভােব অযু কের, একিনষ্ঠতার সােথ দুরাকাআত
নামায আদায় কের তার জন্েয জান্নাত অবধািরত হেয় যায়।” (মুসিলম)
৫) অযু এক নামায হেত অন্য নামােযর মধ্েয সংঘিঠত গুনােহর কাফফারাহ
স্বরূপঃ
রাসুল (সঃ) এরশাদ কেরনঃ
َ
َ
ﻣَـﻦ ْ ﺃ ﺗَـﻢَّ ﺍﻟْﻮُﺿ ُـﻮﺀَ ﻛ َﻤَـﺎ ﺃ ﻣَـﺮ َﻩ ُ ﺍﻟﻠَّـﻪُ ﺗَﻌَـﺎﻟَﻰ
ُﻓ َﺎﻟﺼ َّﻠﻮَﺍﺕ
َّ ﺍﻟْﻤَﻜ ْﺘُﻮﺑ َﺎﺕُ ﻛ َﻔَّﺎﺭَﺍﺕٌ ﻟِﻤَﺎ ﺑ َﻴ ْﻨَﻬ ُﻦ
“েয ব্যক্িত মহান আল্লাহর িনর্েদশ অনুযায়ী পিরপূর্ণ ভােব অযু
সম্পাদন কের, (তার জন্য) ফরয নামাযগুেলার মধ্যবর্তী সমেয় সংঘিঠত
গুনােহর কাফ্ফারা হেয় যায়।” (মুসিলম)
৬) ওযুর মাধ্যেম গুনাহ দূর হয় ◌ঃ
আবু হুরায়রা (রাঃ) হেত বর্িণত, িতিন বেলন: রাসূল (সঃ) বেলেছন:
“যখন একজন মুসিলম বা মু’িমন ব্যক্িত অযু কের, েস যখন তার েচহারা
েধৗত কের পািনর সােথ বা পািনর েশষ িবন্দুর সােথ তার েচহারার
গুনাহ সমূহ দূর হেয় যায় যা তার দৃষ্িট দ্বারা হেয়েছ। এমিনভােব েস
যখন তার দুহাত েধৗত কের তার হােতর গুনাহ সমূহ যা হাত িদেয় ধরার
মাধ্যেম কেরেছ তা পািনর সােথ বা পািনর েশষ িবন্দুর সােথ দূর হেয়
যায়। আবার যখন দু’পা েধৗত কেও পােয়র গুনাহ সমূহ যা পা িদেয় চলার
মাধ্যেম হেয়েছ তা পািনর সােথ বা পািনর েশষ িবন্দুর সােথ দূর হেয়
যায়। েশষ পর্যন- েস গুনাহ হেত সম্পূর্ণ পিবত্র হেয় যায়। (মুসিলম)
৭) অযুর অংগ প্রত্যংগ গুেলা িকয়ামেতর িদন আেলািকত হেবঃ
আবু হুরায়রা হেত বর্িণত িতিন বেলন, সাহাবাগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম েক িজজ্ঞাসা করেলন, আপনার উম্মত যারা আপনার
পের আসেব তােদরেক আপিন িকভােক পিরচয় পােবন? িতিন বলেলন” “আমার
উম্মতগণ িকয়ামেতর িদন অযুর স্থানগুেলা আেলাকীত অবস্থায় উপস্িতত
হেব।” (মুসিলম)
৮) ঘূমােনার পূর্েব অযু করা দুআ কবুল হওয়ার কারণঃ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন, “েকান মুসিলম
ব্যক্িত যখন অযু কের িনদ্রায় যায়, রাত্িরেত েজেগ দুিনয়া এবং
আেখরােতর েকান কল্যােণর দুআ করেল দুআ কবুল করা হয়।” (নাসাঈ)
িনউজিবিড৭১/আ/েসপ্েটম্বর ০৬ ,২০১৮

আর মাত্র কেয়ক
েপাহােলই ঈদ

ঘণ্টা;

রাত

িনউজ েডস্ক
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: আর মাত্র কেয়ক ঘণ্টা; রাত েপাহােলই (বুধবার, ২২ আগস্ট)
েদশজুেড় উদযািপত হেব আত্মত্যােগর মিহমায় উজ্জ্বল পিবত্র ঈদুল
আজহা।
এিট
আমােদর
কােছ
‘েকারবািনর
ঈদ’
িহেসেবও
পিরিচত।
মুসলমানেদর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসবিট যুগ যুগ ধের ত্যােগর
মিহমায় ভাস্বর হেয় আেছ।
ঈেদর নামাজ েশেষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্িট লােভর উদ্েদশ্েয পশু
েকারবািন করেবন সামর্থ্যবান মুসলমানরা। ঈদুল আজহার সঙ্েগ পিবত্র
হেজর সম্পর্ক রেয়েছ। েসামবার (২০ আগস্ট) মক্কার অদূের আরাফােতর
ময়দােন সমেবত হওয়ার মধ্য িদেয় পিবত্র হজ পালন কেরেছন ধর্মপ্রাণ
মুসল্িলরা।
িহজির সেনর গণনা অনুযায়ী মঙ্গলবার (২১ আগস্ট)
েসৗিদ আরেব ঈদুল
আজহা উদযািপত হচ্েছ। সকােল মুজদািলফা েথেক িফের হাজীরা িমনায়
অবস্থান কের পশু েকারবািনসহ হেজর অন্য কার্যািদ সম্পাদন কেরেছন।
বাংলােদেশও মুসিলম জািতর িপতা হজরত ইবরািহম (আ.)-এর সুন্নত
অনুসাের ত্যােগর মিহমা ও উৎসর্েগর আনন্দ িনেয় বুধবার এই ধর্মীয়
উৎসব উদযািপত হেব।
‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু
আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া িলল্লািহল হামদ’ তাকিবর ধ্বিন িদেত িদেত
ঈদ জামােত হািজর হেবন মুসল্িলরা।
ঈদগাহ, েখালা মাঠ বা মসিজেদ ঈেদর দুই রাকাত ওয়ািজব নামাজ আদায়
েশেষ সামর্থ্যবান নর-নারী মহান আল্লাহর সন্তুষ্িটলােভর জন্য যার
যার সাধ্যমেতা পশু েকারবািন করেবন।

রাজধানীেত এবারও িনর্িদষ্ট স্থােন পশু েকারবািনর উদ্েযাগ েনওয়া
হেয়েছ। ঈদ জামাত উপলক্েষ রাজধানীসহ েদশব্যাপী েনওয়া হেয়েছ কেঠার
িনরাপত্তা।
ঈদ উপলক্েষ সারা েদশ েমেত উেঠেছ উৎসেবর আনন্েদ। পিরবার-পিরজেনর
সঙ্েগ ঈেদর উৎসেব শািমল হেত পেথর ক্লান্িত ভুেল রাজধানীর মানুষ
ছুেটেছন গ্রােমর বািড়েত।
েকারবািনর
পশুর
হাটগুেলাও
ক্েরতা-িবক্েরতার
িভেড়
ইেতামধ্েয ঈদ উদযাপেনর সব প্রস্তুিত সম্পন্ন হেয়েছ।

জমজমাট।

ঈদুল আজহা হজরত ইব্রািহম (আ.) ও তার পুত্র হজরত ইসমাইেলর (আ.)
সঙ্েগ সম্পর্িকত। হজরত ইব্রািহম (আ.) স্বপ্েন মহান আল্লােহর
আেদেশ
পুত্র
ইসমাইলেক
আল্লাহর
উদ্েদশ্েয
েকারবািন
করেত
িগেয়িছেলন। আল্লাহর পক্ষ েথেক এই আেদশ িছেলা হজরত ইব্রািহেমর
জন্য পরীক্ষা।
িতিন পুত্রেক আল্লাহর িনর্েদেশ জবাই করার সব প্রস্তুিত িনেয় েসই
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইসলােম বর্িণত আেছ, িনেজর েচাখ েবঁেধ
পুত্র ইসমাইলেক েভেব যখন জেবহ সম্পন্ন কেরন তখন েচাখ খুেল েদেখন
ইসমাইেলর পিরবর্েত পশু েকারবািন হেয়েছ, যা এেসিছল আল্লাহর তরফ
েথেক।
েসই

ঐিতহািসক

সুন্নত
ইসলামী

ঘটনার

স্মৃিত

ধারণ

কেরই

হজরত

ইব্রািহেমর

(আ.)

িহেসেব পশু জবাইেয়র মধ্য িদেয় েকারবািনর িবধান এেসেছ
শিরয়েত। েসই েমাতােবক প্রত্েযক সামর্থ্যবান মুসলমােনর

জন্য পশু েকারবািন করা ওয়ািজব।
মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নত িহেসেব েকারবািনর েগাশেতর
িতন ভােগর এক ভাগ গিরেবর হক ও এক ভাগ আত্মীেয়র হক িহেসেব বণ্টন
করা হয়। বািক এক ভাগ িনেজেদর জন্য রাখা হয়।
িজলহেজ ১০, ১১ ও ১২ তািরেখর েয েকােনা িদন পশু েকারবািন করা যায়।
তেব মহানবী (সা.) ১০ িজলহজ ঈদুল আজহার িদন েকারবািন করােকই উত্তম
েঘাষণা কেরেছন।
রাজধানীর জাতীয় ঈদগােহ ঈেদর প্রধান জামাত হেব সকাল ৮টায়। জাতীয়
মসিজদ বায়তুল েমাকাররেম হেব ঈেদর পাঁচিট জামাত। এখােন প্রথম
জামাত হেব সকাল ৭টায়। এবারও েদেশর বৃহত্তম ঈদ জামাত হেব

িকেশারগঞ্েজর েশালািকয়া ঈদগােহ।
রাজধানীসহ েদেশর সব িবভাগীয়, েজলা, উপেজলা শহর ও প্রিতিট গ্রাম ও
মহল্লায় ঈদ জামােতর প্রস্তুিত চলেছ। পিবত্র ঈদুল আজহা উপলক্েষ আজ
মঙ্গলবার িতন িদন সরকাির ও দুই িদন সাপ্তািহক— এই পাঁচ িদেনর
ছুিট শুরু হেয়েছ।
এিদেক ঈদ উপলক্েষ পৃথক বাণীেত
রাষ্ট্রপিত েমা. আবদুল হািমদ,
িবেরাধীদলীয় েনতা রওশন এরশাদ।

েদশবাসীেক শুেভচ্ছা
প্রধানমন্ত্রী েশখ

জািনেয়েছন
হািসনা ও

ঈেদর িদন কারাগার, হাসপাতাল, ভবঘুের েকন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রম,
িশশুসদেন উন্নতমােনর খাবার পিরেবশন করা হেব। ঈদ আনন্েদর অংশ
িহেসেব েরিডও-েটিলিভশন চ্যােনলগুেলা সপ্তাহব্যাপী িবেশষ ঈদ
অনুষ্ঠানমালার আেয়াজন কেরেছ।
িনউজিবিড৭১/এ এল/২১ আগস্ট, ২০১৮

ঈদুল আজহা উদযািপত হচ্েছ েসৗিদ
আরেব
িনউজ েডস্ক
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েসৗিদ আরেব পিবত্র ঈদুল আজহা উদযািপত হচ্েছ। আজ মঙ্গলবার
মুজদািলফায় ফজেরর নামাজ আদায় কের িমনায় িনজ িনজ তাঁবুেত িফরেছন
হািজরা।
িমনায় শয়তানেক পাথর মারার পর পশু েকারবািন েশেষ মাথার চুল েছঁেট
েগাসল কের স্বাভািবক েপাশাক পের িমনা েথেক মক্কায় িগেয় পিবত্র
কাবা শিরফ তাওয়াফ করেবন। কাবার সামেনর দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ায়
‘সাঈ’ েশেষ আবার িমনায় যােবন। সবেশেষ মক্কায় িবদায়ী তাওয়াফ কের
িনজ িনজ েদেশ িফরেবন।

এিদেক িফিলস্িতন, ইন্েদােনিশয়া, মালেয়িশয়া, ইরাক,
ইউেরােপর িবিভন্ন েদেশও ঈদুল আজহা পািলত হচ্েছ আজ।

িমসর

ও

গতকাল েসামবার লােখা ধর্মপ্রাণ মুসল্িল তাঁবুর নগরী িমনা েথেক
ফজেরর নামাজ আদায় কেরই আরাফােতর উদ্েদেশ রওনা েদন। মুসল্িলেদর
আগমেন কানায় কানায় পিরপূর্ণ হেয় ওেঠ আরাফাত ময়দান ও এর আশপােশর
এলাকা। ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ তালিবয়ার ধ্বিনেত মুখর
েগাটা আরাফােতর ময়দান।
গতকাল হেজর িদন িনয়ম অনুযায়ী সারাক্ষণ আরাফােত অবস্থান কেরন
হািজরা। সূর্েযাদয় েথেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমেবত ধর্মপ্রাণ
মুসল্িল েসখােনই েকারআন পাঠ, নামাজ ও েদায়ায় মশগুল থােকন।
আরাফাত ময়দােন িবশ্েবর সবেচেয় বড় মসিজদ, মসিজেদ নািমরাহেত খুতবা
েদন মসিজেদ নববীর ইমাম ও খিতব িবচারপিত েশখ হুেসইন িবন আবদুল
আিজজ।
আগামীকাল বুধবার বাংলােদেশ পিবত্র ঈদুল আজহা উদযািপত হেব। সূত্রএনিটিভ
িনউজিবিড৭১/এম েক/২১ আগস্ট, ২০১৮

কুরবািন সংক্রান্ত িকছু জরুরী
মাসআলা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঈদুল আযহা বা ঈদুল আজহা ইসলাম ধর্মাবলম্িবেদর সবেচেয় বড়
দুেটা ধর্মীয় উৎসেবর একিট। বাংলােদেশ এই উৎসবিট কুরবািনর ঈদ নােম
পিরিচত। ঈদুল আযহা মূলত আরবী বাক্যাংশ। এর অর্থ হেলা ত্যােগর
উৎসব। আসেল এিটর মূল প্রিতপাদ্য িবষয় হচ্েছ ত্যাগ করা। এ িদনিটেত
মুসলমােনরা তােদর সাধ্যমত ধর্মীয় িনয়মানুযায়ী উট, গরু, দুম্বা
িকংবা ছাগল েকারবািন বা জবাই েদয়। কুরবািন একিট গুরুত্বপূর্ণ

ইবাদত।
হািদস শিরেফ এ ইবাদেতর প্রিত উদ্বুদ্ধ করা হেয়েছ। নবী কািরম
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম হজরত ফােতমা (রা.) েক তার
কুরবািনর িনকট উপস্িথত থাকেত বলেন এবং ইরশাদ কেরন, এই কুরবািনর
প্রথম রক্তিবন্দু প্রবািহত হওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ আল্লাহ তাআলা
েতামার গুনাহসমূহ ক্ষমা কের েদেবন। িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, ইয়া
রাসূল্লাহ- এটা িক শুধু আহেলবায়েতর জন্য, নািক সকল মুসিলেমর
জন্য? উত্তের নবীজী বলেলন, এই ফিজলত সকল মুসিলেমর জন্য। (মুসনােদ
বাযযার ২/১৫৪)
কার উপর কুরবানী ওয়ািজব
মাসআলা : ১. প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্িতষ্ক সম্পন্ন প্রত্েযক
মুসিলম নর-নারী, েয ১০ িযলহজ্ব ফজর েথেক ১২ িযলহজ্ব সূর্যাস্ত
পর্যন্ত সমেয়র মধ্েয প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত েনসাব পিরমাণ সম্পেদর
মািলক হেব তার উপর কুরবানী করা ওয়ািজব। টাকা-পয়সা, েসানা-রূপা,
অলঙ্কার, বসবাস ও েখারািকর প্রেয়াজন আেস না এমন জিম, প্রেয়াজন
অিতিরক্ত বািড়, ব্যবসািয়ক পণ্য ও অপ্রেয়াজনীয়
কুরবানীর েনসােবর ক্েষত্ের িহসাবেযাগ্য।
আর িনসাব হল স্বর্েণর ক্েষত্ের সােড়
ক্েষত্ের সােড় বায়ান্ন (৫২.৫) ভির,

সকল

আসবাবপত্র

সাত (৭.৫) ভির, রূপার
টাকা-পয়সা ও অন্যান্য

বস্ত্তর ক্েষত্ের িনসাব হল এর মূল্য সােড় বায়ান্ন েতালা রূপার
মূল্েযর সমপিরমাণ হওয়া। আর েসানা বা রূপা িকংবা টাকা-পয়সা
এগুেলার েকােনা একিট যিদ পৃথকভােব েনসাব পিরমাণ না থােক িকন্তু
প্রেয়াজন অিতিরক্ত একািধক বস্ত্ত িমেল সােড় বায়ান্ন েতালা রূপার
মূল্েযর সমপিরমাণ হেয় যায় তাহেলও তার উপর কুরবানী করা ওয়ািজব।আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখািনয়া ১৭/৪০৫
েনসােবর েময়াদ
মাসআলা ২. কুরবানীর েনসাব পুেরা বছর থাকা জরুির নয়; বরং কুরবানীর
িতন িদেনর মধ্েয েয েকােনা িদন থাকেলই কুরবানী ওয়ািজব হেব।বাদােয়উস সানােয় ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২
কুরবানীর সময়
মাসআলা : ৩. েমাট িতনিদন কুরবানী করা যায়। িযলহজ্েবর ১০, ১১ ও ১২

তািরখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তেব সম্ভব হেল িযলহজ্েবর ১০ তািরেখই
কুরবানী করা উত্তম। -মুয়াত্তা মােলক ১৮৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/১৯৮,
২৩, ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/২৯৫
নাবােলেগর কুরবানী
মাসআলা : ৪. নাবােলগ িশশু-িকেশার তদ্রূপ েয সুস্থমস্িতষ্কসম্পন্ন
নয়, েনসােবর মািলক হেলও তােদর উপর কুরবানী ওয়ািজব নয়। অবশ্য তার
অিভভাবক িনজ সম্পদ দ্বারা তােদর পক্েষ কুরবানী করেল তা সহীহ
হেব।-বাদােয়উস সানােয় ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬
মুসািফেরর জন্য কুরবানী
মাসআলা : ৫. েয ব্যক্িত কুরবানীর িদনগুেলােত মুসািফর থাকেব
(অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ িকেলািমটার দূের যাওয়ার িনয়েত িনজ
এলাকা ত্যাগ কেরেছ) তার উপর কুরবানী ওয়ািজব নয়। -ফাতাওয়া কাযীখান
৩/৩৪৪, বাদােয়উস সানােয় ৪/১৯৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫
নাবােলেগর পক্ষ েথেক কুরবানী
মাসআলা : ৬. নাবােলেগর পক্ষ েথেক কুরবানী েদওয়া অিভভাবেকর উপর
ওয়ািজব নয়; বরং মুস্তাহাব।-রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫; ফাতাওয়া কাযীখান
৩/৩৪৫
দিরদ্র ব্যক্িতর কুরবানীর হুকুম
মাসআলা : ৭. দিরদ্র ব্যক্িতর উপর কুরবানী করা ওয়ািজব নয়; িকন্তু
েস যিদ কুরবানীর িনয়েত েকােনা পশু িকেন তাহেল তা কুরবানী করা
ওয়ািজব হেয় যায়। -বাদােয়উস সানােয় ৪/১৯২
কুরবানী করেত না পারেল
মাসআলা : ৮. েকউ যিদ কুরবানীর িদনগুেলােত ওয়ািজব কুরবানী িদেত না
পাের তাহেল কুরবানীর পশু ক্রয় না কের থাকেল তার উপর কুরবানীর
উপযুক্ত একিট ছাগেলর মূল্য সদকা করা ওয়ািজব। আর যিদ পশু ক্রয় কের
িছল, িকন্তু েকােনা কারেণ কুরবানী েদওয়া হয়িন তাহেল ঐ পশু জীিবত
সদকা কের িদেব।-বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৪, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫
প্রথম িদন কখন েথেক কুরবানী করা যােব
মাসআলা : ৯. েযসব এলাকার েলাকেদর উপর জুমা ও ঈেদর নামায ওয়ািজব

তােদর জন্য ঈেদর নামােযর আেগ কুরবানী করা জােয়য নয়। অবশ্য
বৃষ্িটবাদল বা অন্য েকােনা ওজের যিদ প্রথম িদন ঈেদর নামায না হয়
তাহেল ঈেদর নামােযর সময় অিতক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম িদেনও কুরবানী
করা জােয়য।-সহীহ বুখারী ২/৮৩২, কাযীখান ৩/৩৪৪, আদ্দুররুল মুখতার
৬/৩১৮
রােত কুরবানী করা
মাসআলা : ১০. ১০ ও ১১ তািরখ িদবাগত রােতও কুরবানী করা জােয়য। তেব
িদেন কুরবানী করাই ভােলা। -মুসনােদ আহমাদ, হাদীস : ১৪৯২৭;
মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২২, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০, কাযীখান ৩/৩৪৫,
বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৩
কুরবানীর উদ্েদশ্েয ক্রয়কৃত পশু সমেয়র পর যবাই করেল
মাসআলা : ১১. কুরবানীর িদনগুেলােত যিদ জবাই করেত না পাের তাহেল
খিরদকৃত পশুই সদকা কের িদেত হেব। তেব যিদ (সমেয়র পের) জবাই কের
েফেল তাহেল পুেরা েগাশত সদকা কের িদেত হেব। এক্েষত্ের েগাশেতর
মূল্য যিদ জীিবত পশুর েচেয় কেম যায় তাহেল েয পিরমাণ মূল্য হ্রাস
েপল তা-ও সদকা করেত
মুখতার ৬/৩২০-৩২১

হেব।-বাদােয়উস

সানােয়

৪/২০২,

আদ্দুররুল

েকান েকান পশু দ্বারা কুরবানী করা যােব
মাসআলা

:

১২.

উট,

গরু,

মিহষ,

ছাগল,

েভড়া

ও

দুম্বা

দ্বারা

কুরবানী করা জােয়য। এসব গৃহপািলত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু েযমন
হিরণ, বন্যগরু ইত্যািদ দ্বারা কুরবানী করা জােয়য নয়। -কাযীখান
৩/৩৪৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৫
নর ও মাদা পশুর কুরবানী
মাসআলা : ১৩. েযসব পশু কুরবানী করা জােয়য েসগুেলার নর-মাদা
দুেটাই কুরবানী করা যায়। -কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৫
কুরবানীর পশুর বয়সসীমা
মাসআলা : ১৪. উট কমপক্েষ ৫ বছেরর হেত হেব। গরু ও মিহষ কমপক্েষ ২
বছেরর হেত হেব। আর ছাগল, েভড়া ও দুম্বা কমপক্েষ ১ বছেরর হেত
হেব। তেব েভড়া ও দুম্বা যিদ ১ বছেরর িকছু কমও হয়, িকন্তু এমন
হৃষ্টপুষ্ট হয় েয, েদখেত ১ বছেরর মেতা মেন হয় তাহেল তা দ্বারাও

কুরবানী করা জােয়য। অবশ্য এক্েষত্ের কমপক্েষ ৬ মাস বয়েসর হেত
হেব।
উল্েলখ্য, ছাগেলর বয়স ১ বছেরর কম হেল েকােনা অবস্থােতই তা দ্বারা
কুরবানী জােয়য হেব না। -কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৫২০৬
এক পশুেত শরীেকর সংখ্যা
মাসআলা : ১৫. একিট ছাগল, েভড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই
কুরবানী িদেত পারেব। এমন একিট পশু কেয়কজন িমেল কুরবানী করেল
কােরাটাই সহীহ হেব না। আর উট, গরু, মিহেষ সর্েবাচ্চ সাত জন শরীক
হেত পারেব। সােতর অিধক শরীক হেল কােরা কুরবানী সহীহ হেব না। সহীহ মুসিলম ১৩১৮, মুয়াত্তা মােলক ১/৩১৯, কাযীখান ৩/৩৪৯,
বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৭-২০৮
সাত শরীেকর কুরবানী
মাসআলা : ১৬. সাতজেন িমেল কুরবানী করেল সবার অংশ সমান হেত হেব।
কােরা অংশ এক সপ্তমাংেশর কম হেত পারেব না। েযমন কােরা আধা ভাগ,
কােরা েদড় ভাগ। এমন হেল েকােনা শরীেকর কুরবানীই সহীহ হেব না। বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৭
মাসআলা : ১৭. উট, গরু, মিহষ সাত ভােগ এবং সােতর কেম েযেকােনা
সংখ্যা েযমন দুই, িতন, চার, পাঁচ ও ছয় ভােগ কুরবানী করা জােয়য। সহীহ মুসিলম ১৩১৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৭
েকােনা অংশীদােরর গলদ িনয়ত হেল
মাসআলা : ১৮. যিদ েকউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালেনর উদ্েদশ্েয
কুরবানী না কের শুধু েগাশত খাওয়ার িনয়েত কুরবানী কের তাহেল তার
কুরবানী সহীহ হেব না। তােক অংশীদার বানােল শরীকেদর কােরা কুরবানী
হেব না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সােথ শরীক িনর্বাচন করেত হেব। বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯
কুরবানীর পশুেত আকীকার অংশ
মাসআলা : ১৯. কুরবানীর গরু, মিহষ ও উেট আকীকার িনয়েত শরীক হেত
পারেব। এেত কুরবানী ও আকীকা দুেটাই সহীহ হেব।-তাহতাবী আলাদ্দুর
৪/১৬৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬২

মাসআলা : ২০. শরীকেদর কােরা পুেরা বা অিধকাংশ উপার্জন যিদ হারাম
হয় তাহেল কােরা কুরবানী সহীহ হেব না।
মাসআলা : ২১. যিদ েকউ গরু, মিহষ বা উট একা কুরবানী েদওয়ার িনয়েত
িকেন আর েস ধনী হয় তাহেল ইচ্ছা করেল অন্যেক শরীক করেত পারেব। তেব
এক্েষত্ের একা কুরবানী করাই শ্েরয়। শরীক করেল েস টাকা সদকা কের
েদওয়া উত্তম। আর যিদ ওই ব্যক্িত এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানী
করা ওয়ািজব নয়, তাহেল েস অন্যেক শরীক করেত পারেব না। এমন গরীব
ব্যক্িত যিদ কাউেক শরীক করেত চায় তাহেল পশু ক্রেয়র সময়ই িনয়ত কের
িনেব।-কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১, বাদােয়উস সানােয় ৪/২১০
কুরবানীর উত্তম পশু
মাসআলা : ২২. কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম।-মুসনােদ আহমদ
৬/১৩৬, আলমগীরী ৫/৩০০, বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৩
েখাড়া পশুর কুরবানী
মাসআলা : ২৩. েয পশু িতন পােয় চেল, এক পা মািটেত রাখেত পাের না
বা ভর করেত পাের না এমন পশুর কুরবানী জােয়য নয়। -জােম িতরিমযী
১/২৭৫, সুনােন আবু দাউদ ৩৮৭,
মুহতার ৬/৩২৩, আলমগীরী ৫/২৯৭

বাদােয়উস

সানােয়

৪/২১৪,

রদ্দুল

রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানী
মাসআলা : ২৪. এমন শুকেনা দুর্বল পশু, যা জবাইেয়র স্থান পর্যন্ত
েহঁেট েযেত পাের না তা দ্বারা কুরবানী করা জােয়য নয়।
িতরিমযী ১/২৭৫, আলমগীরী ৫/২৯৭, বাদােয়উস সানােয় ৪/২১৪

-জােম

দাঁত েনই এমন পশুর কুরবানী
মাসআলা : ২৫. েয পশুর একিট দাঁতও েনই বা এত েবিশ দাঁত পেড় েগেছ
েয, ঘাস বা খাদ্য িচবােত পাের না এমন পশু দ্বারাও কুরবানী করা
জােয়য নয়। -বাদােয়উস সানােয় ৪/২১৫, আলমগীরী ৫/২৯৮
েয পশুর িশং েভঙ্েগ বা েফেট েগেছ
মাসআলা : ২৬. েয পশুর িশং এেকবাের েগাড়া েথেক েভঙ্েগ েগেছ, েয
কারেণ
মস্িতষ্ক

ক্ষিতগ্রস্ত

হেয়েছ

েস

পশুর

কুরবানী

জােয়য

নয়।

পক্ষান্তের েয পশুর অর্েধক িশং বা িকছু িশং েফেট বা েভঙ্েগ েগেছ
বা িশং এেকবাের উেঠইিন েস পশু কুরবানী করা জােয়য। -জােম িতরিমযী
১/২৭৬, সুনােন আবু দাউদ ৩৮৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/২১৬, রদ্দুল
মুহতার ৬/৩২৪, আলমগীরী ৫/২৯৭
কান বা েলজ কাটা পশুর কুরবানী
মাসআলা : ২৭. েয পশুর েলজ বা েকােনা কান অর্েধক বা তারও েবিশ
কাটা েস পশুর কুরবানী জােয়য নয়। আর যিদ অর্েধেকর েবিশ থােক তাহেল
তার কুরবানী জােয়য। তেব জন্মগতভােবই যিদ কান েছাট হয় তাহেল
অসুিবধা েনই। -জােম িতরিমযী ১/২৭৫, মুসনােদ আহমদ ১/৬১০, ইলাউস
সুনান ১৭/২৩৮, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ৫/২৯৭-২৯৮
অন্ধ পশুর কুরবানী
মাসআলা : ২৮. েয পশুর দুিট েচাখই অন্ধ বা এক েচাখ পুেরা নষ্ট েস
পশু কুরবানী করা জােয়য নয়। -জােম িতরিমযী ১/২৭৫, কাযীখান ৩/৩৫২,
আলমগীরী ২৯৭, বাদােয়উস সানােয় ৪/২১৪
নতুন পশু ক্রেয়র পর হারােনাটা পাওয়া েগেল
মাসআলা : ২৯. কুরবানীর পশু হািরেয় যাওয়ার পের যিদ আেরকিট েকনা হয়
এবং পের হারােনািটও পাওয়া যায় তাহেল কুরবানীদাতা গরীব হেল (যার
উপর কুরবানী ওয়ািজব নয়) দুিট পশুই কুরবানী করা ওয়ািজব। আর ধনী
হেল েকােনা একিট কুরবানী করেলই হেব। তেব দুিট কুরবানী করাই
উত্তম। -সুনােন বায়হাকী ৫/২৪৪,
সানােয় ৪/১৯৯, কাযীখান ৩/৩৪৭

ইলাউস

সুনান

১৭/২৮০,

বাদােয়উস

গর্ভবতী পশুর কুরবানী
মাসআলা : ৩০. গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জােয়য। জবাইেয়র পর যিদ
বাচ্চা জীিবত পাওয়া যায় তাহেল েসটাও জবাই করেত হেব। তেব প্রসেবর
সময় আসন্ন হেল েস পশু কুরবানী করা মাকরূহ। -কাযীখান ৩/৩৫০
পশু েকনার পর েদাষ েদখা িদেল
মাসআলা : ৩১. কুরবানীর িনয়েত ভােলা পশু েকনার পর
েকােনা েদাষ েদখা েদয় েয কারেণ কুরবানী জােয়য হয়
পশুর কুরবানী সহীহ হেব না। এর স্থেল আেরকিট পশু
হেব। তেব ক্েরতা গরীব হেল ত্রুিটযুক্ত পশু দ্বারাই

যিদ তােত এমন
না তাহেল ওই
কুরবানী করেত
কুরবানী করেত

পারেব। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯, বাদােয়উস
ফাতাওয়া নাওয়ােযল ২৩৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫

সানােয়

৪/২১৬,

পশুর বয়েসর ব্যাপাের িবক্েরতার কথা
মাসআলা : ৩২. যিদ িবক্েরতা কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হেয়েছ বেল
স্বীকার কের আর পশুর শরীেরর অবস্থা েদেখও তাই মেন হয় তাহেল
িবক্েরতার কথার উপর িনর্ভর কের পশু েকনা এবং তা দ্বারা কুরবানী
করা যােব। -আহকােম ঈদুল আযহা, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. ৫
বন্ধ্যা পশুর কুরবানী
মাসআলা : ৩৩. বন্ধ্যা পশুর কুরবানী জােয়য। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫
িনেজর কুরবানীর পশু িনেজ জবাই করা
মাসআলা : ৩৪. কুরবানীর পশু িনেজ জবাই করা উত্তম। িনেজ না পারেল
অন্যেক িদেয়ও জবাই করােত পারেব। এক্েষত্ের কুরবানীদাতা পুরুষ হেল
জবাইস্থেল তার উপস্িথত থাকা ভােলা। -মুসনােদ আহমদ ২২৬৫৭,
বাদােয়উস সানােয় ৪/২২২-২২৩, আলমগীরী ৫/৩০০, ইলাউস সুনান ১৭/২৭১২৭৪
জবাইেয় একািধক ব্যক্িত শরীক হেল
মাসআলা : ৩৫. অেনক সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই
বা অন্য েকউ জবাই সম্পন্ন কের থােক। এক্েষত্ের অবশ্যই উভয়েকই িনজ
িনজ যবাইেয়র আেগ ‘িবসিমল্লািহ আল্লাহু আকবার’ পড়েত হেব। যিদ
েকােনা একজন না পেড় তেব ওই কুরবানী সহীহ হেব না এবং জবাইকৃত
পশুও হালাল হেব না। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪
কুরবানীর পশু েথেক জবাইেয়র আেগ উপকৃত হওয়া
মাসআলা : ৩৬. কুরবানীর পশু েকনার পর বা িনর্িদষ্ট করার পর তা
েথেক উপকৃত হওয়া জােয়য নয়। েযমন হালচাষ করা, আেরাহণ করা, পশম
কাটা ইত্যািদ।সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যােব না। যিদ
কের তেব পশেমর মূল্য, হালচােষর মূল্য ইত্যািদ সদকা কের িদেব।মুসনােদ আহমদ ২/১৪৬, নায়লুল আওতার ৩/১৭২, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭,
কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০০
কুরবানীর পশুর দুধ পান করা

মাসআলা : ৩৭. কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যােব না। যিদ জবাইেয়র
সময় আসন্ন হয় আর দুধ েদাহন না করেল পশুর
কষ্ট হেব না বেল মেন হয় তাহেল েদাহন করেব না। প্রেয়াজেন ওলােন
ঠান্ডা পািন িছিটেয় েদেব। এেত দুেধর চাপ কেম যােব। যিদ দুধ েদাহন
কের েফেল তাহেল তা সদকা কের িদেত হেব। িনেজ পান কের থাকেল মূল্য
সদকা কের িদেব। -মুসনােদ আহমদ ২/১৪৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭,
রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১
েকােনা শরীেকর মৃত্যু ঘটেল
মাসআলা : ৩৮. কেয়কজন িমেল কুরবানী করার ক্েষত্ের জবাইেয়র আেগ
েকােনা শরীেকর মৃত্যু হেল তার ওয়ািরসরা যিদ মৃেতর পক্ষ েথেক
কুরবানী করার অনুমিত েদয় তেব তা জােয়য হেব। নতুবা ওই শরীেকর টাকা
েফরত িদেত হেব। অবশ্য তার
স্থেল অন্যেক শরীক করা যােব। -বাদােয়উস সানােয় ৪/২০৯, আদ্দুররুল
মুখতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫১
কুরবানীর পশুর বাচ্চা হেল
মাসআলা : ৩৯. কুরবানীর পশু বাচ্চা িদেল ওই বাচ্চা জবাই না কের
জীিবত সদকা কের েদওয়া উত্তম। যিদ সদকা না কের তেব কুরবানীর পশুর
সােথ বাচ্চােকও জবাই করেব এবং েগাশত সদকা
৩/৩৪৯, আলমগীরী ৫/৩০১, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩

কের

িদেব।-কাযীখান

মৃেতর পক্ষ েথেক কুরবানী
মাসআলা : ৪০. মৃেতর পক্ষ েথেক কুরবানী করা জােয়য। মৃত ব্যক্িত
যিদ ওিসয়ত না কের থােক তেব েসিট নফল কুরবানী িহেসেব গণ্য হেব।
কুরবানীর স্বাভািবক েগাশেতর মেতা তা িনেজরাও েখেত পারেব এবং
আত্মীয়-স্বজনেকও িদেত পারেব। আর যিদ মৃত ব্যক্িত কুরবানীর ওিসয়ত
কের িগেয় থােক তেব এর েগাশত িনেজরা েখেত পারেব না। গরীবিমসকীনেদর মােঝ সদকা কের িদেত হেব। -মুসনােদ আহমদ ১/১০৭, হাদীস
৮৪৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২
কুরবানীর েগাশত জিমেয় রাখা
মাসআলা : ৪১. কুরবানীর েগাশত িতনিদেনরও অিধক জিমেয় েরেখ খাওয়া

জােয়য।-বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৪, সহীহ
মােলক ১/৩১৮, ইলাউস সুনান ১৭/২৭০

মুসিলম

২/১৫৯,

মুয়াত্তা

কুরবানীর েগাশত বণ্টন
মাসআলা : ৪২. শরীেক কুরবানী করেল ওজন কের েগাশত বণ্টন করেত হেব।
অনুমান কের ভাগ করা জােয়য নয়।-আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান
৩/৩৫১
মাসআলা : ৪৩. কুরবানীর েগাশেতর এক তৃতীয়াংশ গরীব-িমসকীনেক এবং এক
তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রিতেবশীেক েদওয়া উত্তম। অবশ্য
পুেরা েগাশত যিদ িনেজ েরেখ েদয় তােতও েকােনা অসুিবধা েনই। বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৪, আলমগীরী ৫/৩০০
েগাশত, চর্িব িবক্ির করা
মাসআলা : ৪৪. কুরবানীর েগাশত, চর্িব ইত্যািদ িবক্ির করা জােয়য
নয়। িবক্ির করেল পূর্ণ মূল্য সদকা কের িদেত হেব। -ইলাউস সুনান
১৭/২৫৯, বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১
জবাইকারীেক চামড়া, েগাশত েদওয়া
মাসআলা : ৪৫. জবাইকারী, কসাই বা কােজ সহেযািগতাকারীেক চামড়া,
েগাশত বা কুরবানীর পশুর েকােনা িকছু পািরশ্রিমক িহেসেব েদওয়া
জােয়য হেব না। অবশ্য পূর্ণ পািরশ্রিমক েদওয়ার পর পূর্বচুক্িত
ছাড়া হািদয়া িহসােব েগাশত বা তরকারী েদওয়া যােব।
জবাইেয়র অস্ত্র
মাসআলা : ৪৬. ধারােলা অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উত্তম।-বাদােয়উস
সানােয় ৪/২২৩
পশু িনস্েতজ হওয়া পর্যন্ত অেপক্ষা করা
মাসআলা : ৪৭. জবাইেয়র পর পশু
িনস্েতজ হওয়ার আেগ চামড়া খসােনা
মাকরূহ। -বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৩
অন্য পশুর সামেন জবাই করা

বা

অন্য

েকােনা

অঙ্গ

কাটা

মাসআলা : ৪৮. এক পশুেক অন্য পশুর সামেন জবাই করেব না। জবাইেয়র
সময় প্রাণীেক অিধক কষ্ট না েদওয়া।
কুরবানীর েগাশত িবধর্মীেক েদওয়া
মাসআলা : ৪৯. কুরবানীর েগাশত িহন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীেক েদওয়া
জােয়য।-ইলাউস সুনান ৭/২৮৩, ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/৩০০
অন্য কােরা ওয়ািজব কুরবানী আদায় করেত চাইেল
মাসআলা : ৫০. অন্েযর ওয়ািজব কুরবানী িদেত চাইেল ওই ব্যক্িতর
অনুমিত িনেত হেব। নতুবা ওই ব্যক্িতর কুরবানী আদায় হেব না। অবশ্য
স্বামী বা িপতা যিদ স্ত্রী বা সন্তােনর িবনা অনুমিতেত তার পক্ষ
েথেক কুরবানী কের তাহেল তােদর কুরবানী আদায় হেয় যােব। তেব অনুমিত
িনেয় আদায় করা ভােলা।
কুরবানীর পশু চুির হেয় েগেল বা মের েগেল
মাসআলা : ৫১. কুরবানীর পশু যিদ চুির হেয় যায় বা মের যায় আর
কুরবানীদাতার উপর পূর্ব েথেক কুরবানী ওয়ািজব থােক তাহেল আেরকিট
পশু কুরবানী করেত হেব। গরীব হেল (যার উপর কুরবানী ওয়ািজব নয়) তার
জন্য আেরকিট পশু কুরবানী করা ওয়ািজব নয়।-বাদােয়উস সানােয় ৪/২১৬,
খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯
পাগল পশুর কুরবানী
মাসআলা : ৫২. পাগল পশু কুরবানী করা জােয়য। তেব যিদ এমন পাগল হয়
েয, ঘাস পািন িদেল খায় না এবং মােঠও চের না তাহেল েসটার কুরবানী
জােয়য হেব না। -আনিনহায়া ফী গরীিবল হাদীস ১/২৩০, বাদােয়উস সানােয়
৪/২১৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৫২
িনেজর কুরবানীর েগাশত খাওয়া
মাসআলা : ৫৩. কুরবানীদাতার জন্য িনজ কুরবানীর েগাশত খাওয়া
মুস্তাহাব। -সূরা হজ্ব ২৮, সহীহ মুসিলম ২২/১৫৯, মুসনােদ আহমদ,
হাদীস ৯০৭৮, বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৪
ঋণ কের কুরবানী করা
মাসআলা : ৫৪. কুরবানী ওয়ািজব এমন ব্যক্িতও ঋেণর টাকা
কুরবানী করেল ওয়ািজব আদায় হেয় যােব। তেব সুেদর উপর ঋণ

িদেয়
িনেয়

কুরবানী করা যােব না।
হাজীেদর উপর ঈদুল আযহার কুরবানী
মাসআলা : ৫৫. েযসকল হাজী কুরবানীর িদনগুেলােত মুসািফর থাকেব
তােদর উপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়ািজব নয়। িকন্তু েয হাজী
কুরবানীর েকােনা িদন মুকীম থাকেব সামর্থ্যবান হেল তার উপর ঈদুল
আযহার কুরবানী করা জরুির হেব। -ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/২৯৩,
আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫, বাদােয়উস সানােয় ৪/১৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া
২/১৬৬
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পক্ষ েথেক কুরবানী
করা
মাসআলা

:

৫৬.

সামর্থ্যবান

ব্যক্িতর

রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পক্ষ েথেক কুরবানী করা উত্তম। এিট বড়
েসৗভাগ্েযর িবষয়ও বেট। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
আলী রা.েক তার পক্ষ েথেক কুরবানী করার ওিসয়্যত কেরিছেলন। তাই
িতিন প্রিত বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
পক্ষ েথেকও কুরবানী িদেতন। -সুনােন আবু দাউদ ২/২৯, জােম িতরিমযী
১/২৭৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, িমশকাত ৩/৩০৯
েকান িদন কুরবানী করা উত্তম
মাসআলা : ৫৭. ১০, ১১ ও ১২ এ িতন িদেনর মধ্েয প্রথম িদন কুরবানী
করা অিধক উত্তম। এরপর দ্িবতীয় িদন, এরপর তৃতীয় িদন। -রদ্দুল
মুহতার ৬/৩১৬
খাসীকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী
মাসআলা : ৫৮. খািসকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী করা উত্তম। -ফাতহুল
কাদীর ৮/৪৯৮, মাজমাউল আনহুর ৪/২২৪, ইলাউস সুনান ১৭/৪৫৩
জীিবত ব্যক্িতর নােম কুরবানী
মাসআলা : ৫৯. েযমিনভােব মৃেতর পক্ষ েথেক ঈসােল সওয়ােবর উদ্েদশ্েয
কুরবানী করা জােয়য তদ্রূপ জীিবত ব্যক্িতর পক্ষ েথেক তার ইসােল
সওয়ােবর জন্য নফল কুরবানী করা জােয়য। এ কুরবানীর েগাশত দাতা ও
তার পিরবারও েখেত পারেব।

িবেদেশ অবস্থানরত ব্যক্িতর কুরবানী অন্যত্ের করা
মাসআলা : ৬০. িবেদেশ অবস্থানরত ব্যক্িতর জন্য িনজ েদেশ বা অন্য
েকাথাও কুরবানী করা জােয়য।
কুরবানীদাতা িভন্ন স্থােন থাকেল কখন জবাই করেব
মাসআলা : ৬১. কুরবানীদাতা এক স্থােন আর কুরবানীর পশু িভন্ন
স্থােন থাকেল কুরবানীদাতার ঈেদর নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য
নয়; বরং পশু েয এলাকায় আেছ ওই এলাকায় ঈেদর জামাত হেয় েগেল পশু
জবাই করা যােব। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮
কুরবানীর চামড়া িবক্িরর অর্থ সাদকা করা
মাসআলা : ৬২. কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা িনেজও ব্যবহার করেত
পারেব। তেব েকউ যিদ িনেজ ব্যবহার না কের িবক্ির কের তেব
িবক্িরলব্ধ মূল্য পুেরাটা সদকা করা জরুির। -আদ্দুররুল মুখতার,
ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/৩০১
কুরবানীর চামড়া িবক্িরর িনয়ত
মাসআলা : ৬৩. কুরবানীর পশুর চামড়া িবক্ির করেল মূল্য সদকা কের
েদওয়ার িনয়েত িবক্ির করেব। সদকার িনয়ত না কের িনেজর খরেচর িনয়ত
করা নাজােয়য ও গুনাহ। িনয়ত যা-ই েহাক িবক্িরলব্ধ অর্থ পুেরাটাই
সদকা কের েদওয়া জরুির। -ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/৩০১, কাযীখান ৩/৩৫৪
কুরবানীর েশষ সমেয় মুকীম হেল
মাসআলা : ৬৪. কুরবানীর সমেয়র প্রথম িদেক মুসািফর থাকার পের ৩য়
িদন কুরবানীর সময় েশষ হওয়ার পূর্েব মুকীম হেয় েগেল তার উপর
কুরবানী ওয়ািজব হেব। পক্ষান্তের প্রথম িদেন মুকীম িছল অতপর তৃতীয়
িদেন মুসািফর হেয় েগেছ তাহেলও তার উপর কুরবানী ওয়ািজব থাকেব না।
অর্থাৎ েস কুরবানী না িদেল গুনাহগার হেব না। -বাদােয়উস সানােয়
৪/১৯৬, ফাতাওয়া খািনয়া ৩/৩৪৬, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৯
কুরবানীর পশুেত িভন্ন ইবাদেতর িনয়েত শরীক হওয়া
মাসআলা : ৬৫. এক কুরবানীর পশুেত আকীকা, হজ্েবর কুরবানীর িনয়ত করা
যােব। এেত প্রত্েযেকর িনয়তকৃত ইবাদত আদায় হেয় যােব।-বাদােয়উস
সানােয় ৪/২০৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, আলমাবসূত সারাখছী ৪/১৪৪,

আলইনায়া ৮/৪৩৫-৩৪৬, আলমুগনী ৫/৪৫৯
কুরবানীর েগাশত িদেয় খানা শুরু করা
মাসআলা : ৬৬. ঈদুল আযহার িদন সর্বপ্রথম িনজ কুরবানীর েগাশত িদেয়
খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ সকাল েথেক িকছু না েখেয় প্রথেম
কুরবানীর েগাশত খাওয়া সুন্নত। এই সুন্নত শুধু ১০ িযলহজ্েবর জন্য।
১১ বা ১২ তািরেখর েগাশত িদেয় খানা শুরু করা সুন্নত নয়। -জােম
িতরিমযী ১/১২০, শরহুল মুনয়া ৫৬৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬,
আলবাহরুর রােয়ক ২/১৬৩
কুরবানীর পশুর হাড় িবক্ির
মাসআলা : ৬৭. কুরবানীর েমৗসুেম অেনক মহাজন কুরবানীর হাড় ক্রয়
কের থােক। েটাকাইরা বািড় বািড় েথেক হাড় সংগ্রহ কের তােদর কােছ
িবক্ির কের। এেদর ক্রয়-িবক্রয় জােয়য। এেত েকােনা অসুিবধা েনই।
িকন্তু েকােনা কুরবানীদাতার জন্য িনজ কুরবানীর েকােনা িকছু এমনিক
হাড়ও িবক্ির করা জােয়য হেব না। করেল মূল্য সদকা কের িদেত হেব।
আর েজেন শুেন মহাজনেদর জন্য এেদর কাছ েথেক ক্রয় করাও ৈবধ হেব না।
-বাদােয়উস সানােয় ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/৩০১
রােত কুরবানী করা
মাসআলা : ৬৮. ১০ ও ১১ তািরখ িদবাগত রােত কুরবানী করা জােয়য। তেব
রােত আেলাস্বল্পতার দরুণ জবাইেয় ত্রুিট হেত পাের িবধায় রােত জবাই
করা অনুত্তম। অবশ্য পর্যাপ্ত আেলার ব্যবস্থা থাকেল রােত জবাই
করেত েকােনা অসুিবধা েনই। -ফাতাওয়া খািনয়া ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল
মুখতার ৬/৩২০, ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/২৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১০
কােজর েলাকেক কুরবানীর েগাশত খাওয়ােনা
মাসআলা : ৬৯. কুরবানীর পশুর েকােনা িকছু পািরশ্রিমক িহসােব েদওয়া
জােয়য নয়। েগাশতও পািরশ্রিমক িহেসেব কােজর েলাকেক েদওয়া যােব না।
অবশ্য এ সময় ঘেরর অন্যান্য সদস্যেদর মেতা কােজর েলাকেদরেকও েগাশত
খাওয়ােনা যােব।-আহকামুল কুরআন জাস্সাস ৩/২৩৭, বাদােয়উস সানােয়
৪/২২৪, আলবাহরুর রােয়ক ৮/৩২৬, ইমদাদুল মুফতীন
জবাইকারীেক পািরশ্রিমক েদওয়া
মাসআলা

:

৭০.

কুরবানী

পশু

জবাই

কের

পািরশ্রিমক

েদওয়া-েনওয়া

জােয়য। তেব কুরবানীর পশুর েকােনা িকছু পািরশ্রিমক িহসােব েদওয়া
যােব না। -িকফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫
েমারগ কুরবানী করা
মাসআলা : ৭১. েকােনা েকােনা এলাকায় দিরদ্রেদর মােঝ েমারগ কুরবানী
করার প্রচলন আেছ। এিট না জােয়য। কুরবানীর িদেন েমারগ জবাই করা
িনেষধ নয়, তেব কুরবানীর িনয়েত করা যােব না। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া
৪/৩১৪, ফাতাওয়া বাযযািযয়া ৬/২৯০, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩,
ফাতাওয়া িহন্িদয়া ৫/২০০ ষ
ইসলােমর িবিভন্ন বর্ননা অনুযায়ী, মহান আল্লাহ তাআলা ইসলােমর নবী
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) েক স্বপ্েন তার সবেচেয় প্িরয় বস্তুিট কুরবািন
করার িনর্েদশ েদন। এই আেদশ অনুযায়ী হযরত ইব্রািহম (আঃ) তার
সবেচেয় প্িরয় পুত্র ইসমাইলেক কুরবািন করার জন্য প্রস্তুত হেল
স্রষ্টা তােক তা করেত বাধা েদন এবং পুত্েরর পিরবর্েত পশু
কুরবানীর িনর্েদশ েদন।
এই ঘটনােক স্মরণ কের সারা িবশ্েবর মুসিলম ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহ
তাআলার সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য প্রিত বছর এই িদবসিট পালন কের।
িহজির বর্ষপঞ্জী িহসােব িজলহজ্জ্ব মােসর ১০ তািরখ েথেক শুরু কের
১২ তািরখ পর্যন্ত ৩ িদন ধের ঈদুল আজহা চেল। িহজির চান্দ্র বছেরর
গণনা অনুযায়ী ঈদুল িফতর এবং ঈদুল আজহার মােঝ ২ মাস ১০ িদন
ব্যবধান থােক। িদেনর িহেসেব যা সেবার্চ্চ ৭০ িদন হেত পাের। তথ্যসূত্র: ইন্টারেনট
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১৯ , ২০১৮

‘আহলান সাহলান’বেল িবেদশীেদর
স্বাগত জানাচ্েছন েসৗিদরা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবশ্েবর িবিভন্ন েদশ েথেক লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান

পিবত্র হজব্রত পালেনর লক্ষ্েয েসৗিদ আরেবর মক্কা নগরীেত সমেবত
হচ্েছন। েসৗিদ আরেবর স্থানীয় েলােকরা িবেদশী েমহমানেদর ‘আহলান
সাহলান’ বেল স্বাগত জানাচ্েছন।
হেজর আনুষ্ঠািনকতা শুরু না হেলও ইিতমধ্েয অেনেকই পিবত্র কাবা
শিরফ তওয়াফ করেছন। েকউ েকউ পালন করেছন ওমরাহ। তওয়ােফর জন্েয কাবা
শরীেফর চারিদেক সাতবার প্রদক্িষণ করেছন। হাজের আসওয়ােদ চুমু
খাচ্েছন।
িভেড়র কারেণ যারা হাজের আসওয়ােদর কােছ েযেত পারেছন না তারা দূের
েথেক হাত উঁচু কের ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বিন িদেয় হােতই চুম্বন
করেছন। জমজম কূেপর পািন পান করেছন।
তারপর সাফা ও মারওয়া পাহােড়র মােঝ প্রদক্িষণ করেছন। মাথার চুল
েছেট মুণ্ডু করেছন। এভােব ওমরাহ পালন কের িদনরাত েদায়ায় মশগুল
অেনেক। হজ পালেনর উদ্েদশ্েয আসা লাখ লাখ মুসলমােনর পদচারণায় এখনই
মুখিরত মক্কা নগরী।
হজ পালেনর উদ্েদশ্েয িবিভন্ন েদশ েথেক মানুষ এখনও আসেছন। তােদর
েবিশরভাগই এহরাম েবঁেধই রওনা িদেয়েছন।
িবমান আকােশ এহরাম েজােন প্রেবেশর ২০ িমিনট আেগ েঘাষণা িদচ্েছ
এহরাম যা দুই টুকরা সাদা কাপেড় ৈতির পড়ার জন্েয। এহরাম েজােন
প্রেবেশর পর তালিবয়া তথা ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ পাঠ
করার েঘাষণা িদচ্েছ। তখন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তালিবয়া পাঠ করেছন।
মুসলমানরা

পিবত্র

কাবা

শিরফেক

আল্লাহর

ঘর

িহসােব

মােনন।

তার

চারপােশ প্রদক্িষণ কের িবিভন্ন ইচ্ছা পূরেনর জন্েয েদায়া করেছন।
মক্কা নগরী এখন িদনরাত সব সমেয়ই মানুেষর পদভাের মুখিরত। েজদ্দায়
িবমান অবতরেণর পর সবাই মক্কার িদেক ছুটেছন।
প্রিত ওয়াক্ত নামাজ কাবা শরীেফ আদায় করার জন্েয কাবা শিরেফ
প্রেবেশর েচষ্টা কেরন। তেব কাবা শিরফ েলােক পিরপূর্ণ হেয় েগেল
িনরাপত্তারক্ষীরা
কাউেক
েসখােন
ঢুকেত
িদচ্েছন
না।
অগত্য
মুসলমানরা কাবা শরীেফর বাইেরর খািল জায়গায় নামােজর জন্েয দাঁিড়েয়
যাচ্েছন।
মক্কা নগরীেত েহােটলগুিল ইিতমধ্েযই ভের যাচ্েছ। যারা আেগ েথেকই
বুিকং িদেয় েরেখেছন তারা েসখােন ঠাঁই পাচ্েছন।

েমায়াল্েলেমর মাধ্যেম দল েবঁেধ হজ করেত আসা মুসলমানেদর অেনেকই
আবার আেগ েথেকই বািড় ভাড়া কের েসখােন উঠেছন। তেব সবার েচষ্টা
থােক কাবা শরীেফর আেশপােশর েহােটেল ঠাঁই পাওয়ার জন্েয যােত সব
সময় তারা কাবা শরীেফ নামাজ আদায় ও ইবাদত করেত পােরন।
কাবা শরীেফর আেশপােশ গেড় ওঠা েসলুনগুিলর এখন ব্যবসার েমৗসুম।
ওমরাহ পালন েশেষ েকউ েবর হেল েসলুেনর েলােকরা মাথা মুণ্ডুপ করার
জন্েয আমন্ত্রণ জানায়।
তওয়ােফর মােঝই কাবা শিরেফ কর্মরত কর্মীরা িকছু অংশ িফতা িদেয়
আটেক িদেয় েধায়ােমাছার কাজও করেছন।
হেজর সময় িকছুটা বািক থাকায় অেনেক আবার এই সুেযােগ মদীনা
মেনায়ারায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) রওজা শিরফ িজয়ারত করেছন।
আরাফাত ময়দানও ৈতির হচ্েছ। েসখােনই হেব মূল হজ। মহানবী হজরত
মুহাম্মদ (সা.) আরাফাত ময়দােনই িবদায় হেজর ভাষণ িদেয়িছেলন।
পৃিথবীেত প্রথম মানব হজরত আদম (আ.) ও িবিব হাওয়া আরাফােতই প্রথম
িমিলত হন।
ইসলাম ধর্মমেত, পৃিথবীেত মানবজািতর আগমন েসখান েথেকই। আরাফাত
ময়দােন লােখা মুসলমান ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ অর্থাৎ
‘আিম হািজর আিম হািজর’ বেল ধ্বিন েদেবন। হেজর সমেয় ওই সময়দােন
মানুেষর সমাগম ঘটেব।
হজেক সুষ্ঠুভােব সম্পাদেনর লক্ষ্েয পর্যাপ্ত িনরাপত্তা ব্যবস্থা
গ্রহণ কেরেছ েসৗিদ কর্তৃপক্ষ। এবােরর হজ কভার করার জন্েয অেনক
িবেদশী সাংবািদকেক আমন্ত্রণ জািনেয়েছ েসৗিদ তথ্য মন্ত্রণালয়।
তােদর জন্েয েজদ্দা, মক্কা ও মদীনায় িনর্ধািরত েহােটেলর ব্যবস্থা
রেয়েছ। ওই সব েহােটেল িমিডয়া েসন্টার েখালা হেয়েছ।
েসৗিদ
কর্তৃপক্েষর
আমন্ত্রেণ
হজ
পালেনর
জন্েযও
িবেদশী
সাংবািদকেদর জন্েয ব্যবস্থা রাখা হেয়েছ। িবেদশী সাংবািদকেদর
েজদ্দায় স্বাগত জানােনার ব্যবস্থা েথেক শুরু কের সব ধরেনর
সহেযািগতার লক্ষ্েয কাজ করেছন মন্ত্রণালেয়র কর্মকর্তারা।
ইিতমধ্েযই হজ পালন ও হজ কভার করার জন্েয বাংলােদশ, মরক্েকা,
িমসর, ব্রুনাই, িজবুিত, কমেরাসসহ িবিভন্ন েদশ েথেক সাংবািদকরা
েসৗিদ আরেব েপৗঁেছ েগেছন।

িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১২ , ২০১৮

হাজের আসওয়ােদ চুম্বনরতেদর িভড়
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রিত বছেরর ন্যায় এবােরা সুরক্ষার জন্য কাবাগৃহ েমাটা
কােলা কাপেড় েঢেক েদওয়া হেয়েছ। হাজের আসওয়ােদর সুরক্ষার িবষেয়
উদ্িবগ্ন েসৗিদ কর্তৃপক্ষ েসখােন সার্বক্ষিণকভােব রক্ষী েমাতােয়ন
কেরেছ।
প্রহরীরা িনিবড়ভােব পর্যেবক্ষেণ রােখন হাজের আসওয়াদ ও এর আশপােশ
সমেবত হওয়া অগিণত মুসিলেমর িদেক। েসই সােথ হাজের আসওয়ােদ
সিঠকভােব চুমু েখেত হেব িকভােব তাও েদিখেয় েদন। যারা হাজের
আসওয়ােদ চুমু েখেত চান তােদরেক লাইেন দাঁড় কিরেয় েদওয়ার
দািয়ত্বও তােদর।
হাজের আসওয়ােদ চুম্বনরতেদর সামাল িদেত িহমিশম খাচ্েছন িনরাপত্তা
রক্ষীরা। রক্ষী হজযাত্রীেদর উদ্েদশ্েয বারবার বলেছন, আপনারা জটলা
পািকেয় িনেজেদর িবপদ েডেক িনেয় আসেবন না। সাবধানতা অবলম্বন করুন।
ধীরস্থীরভােব হাজাের আসওয়ােদ চুম্বন কের চেল যান। কাবাগৃেহর
েদয়ােল কাপড় েবঁেধ সামেনর িদেক খািনকটা ঝুঁেক হজযাত্রীেদর সতর্ক
করেছন এক ব্যক্িত। জানা েগেছ, প্রিত ঘণ্টায় েসই দািয়ত্েব থাকা
ব্যক্িতেক পিরবর্তন করা হচ্েছ। পালাক্রেম েসখােন িভড় িনয়ন্ত্রণ
করা হচ্েছ।
কাবাঘেরর পূর্ব েকােণ লাগােনা েবেহশিত পাথর হাজের আসওয়ােদ চুমু
খাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা েপাষণ কেরন হজযাত্রীরা। হজ পালেনর সময়
হাজের আসওয়ােদর (কােলা পাথের) িদেক িবেশষ আগ্রহ থােক সবার।
হাজের আসওয়াদ পিবত্র কাবা ঘেরর দক্িষণ-পূর্ব েকােণ, মািট েথেক
১.১০
িমটার
উচ্চতায়
স্থািপত।
হাজের
আসওয়াদ
ৈদর্ঘ্েয
২৫
েসন্িটিমটার ও প্রস্েথ ১৭ েসন্িটিমটার। এর চারপােশ রুপার েবষ্টনী

েদওয়া রেয়েছ। েসই েবষ্টনীর েভতের মাথা ঢুিকেয় এ পাথের চুেমা িদেত
হয়।
কাবা পুনর্িনর্মােণর পর হাজের আসওয়াদেক আেগর জায়গায় েক বসােবনএটা িনেয় কুরাইশেদর মধ্েয দ্বন্দ্ব েবেধিছল। তখন মহানবী হজরত
মুহাম্মদ (সা.) িনেজর গােয়র চাদর খুেল তােত হাজের আসওয়াদ েরেখ সব
েগাত্রপ্রধানেক চাদর ধরেত বেলন, েগাত্র প্রধানরা চাদরিট ধের কাবা
চত্বর পর্যন্ত িনেয় েগেল নবী কিরম (সা.) িনজ হােত তা কাবার
েদয়ােল স্থাপন কেরন এবং দ্বন্দ্েবর পিরসমাপ্িত ঘটান।
িতরিমিজ শরীেফ আেছ- হজরত ইবেন আব্বাস (রা.) েথেক বর্িণত,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলন, ‘হাজের আসওয়াদ জান্নাত েথেক েনেম এেসেছ।
আর এর রঙ দুেধর েচেয় সাদা িছেলা। অন্য বর্ণনায়, বরেফর েচেয়ও সাদা
িছেলা। পের আদম সন্তােনর পাপ তােক কােলা কের েদয়।’
আেগ হাজের আসওয়াদ একখণ্ড িছেলা। কারামাতা সম্প্রদায় ৩১৯ িহজিরেত
পাথরিট উিঠেয় িনেজেদর অঞ্চেল িনেয় যায়। ওই সময় পাথরিট েভেঙ ৮
টুকেরা হেয় যায়। এ টুকেরাগুেলার সবেচেয় বড়িট েখজুেরর মেতা।
টুকেরাগুেলা বর্তমােন অন্য আেরকিট পাথের প্রিতস্থাপন করা হেয়েছ।
যার চারপােশ েদওয়া হেয়েছ রুপার েবষ্টনী। তাই রুপার বর্ডারিবিশষ্ট
পাথরিট চুম্বন নয় বরং তােত স্থািপত হাজের আসওয়ােদর টুকেরাগুেলা
চুম্বন বা স্পর্শ করেত পারেলই শুধু হাজের আসওয়াদ চুম্বন বা
স্পর্শ করা হেয়েছ বেল ধরা হয়।
ইবেন আব্বাস (রা.) েথেক বর্িণত, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাজের আসওয়াদ
সম্পর্েক বেলন, ‘আল্লাহর কসম, হাজের আসওয়াদেক আল্লাহ েকয়ামেতর
িদন পুনরুত্থান করেবন।
তার থাকেব দু’িট েচাখ যা িদেয় েস েদখেব, আর থাকেব একিট িজহ্বা,
যা িদেয় েস কথা বলেব। েয তােক চুম্বন বা স্পর্শ করেব, তার পক্েষ
েস েকয়ামেতর িদন সাক্ষী েদেব।’
সাহাবােয় েকরাম হাজের আসওয়াদেক স্পর্শ ও চুম্বন কেরেছন। উমর
ফারুক (রা.) হাজের আসওয়াদেক লক্ষ্য কের বেলিছেলন, ‘আিম জািন,
তুিম একখানা পাথর, েতামার উপকার ও ক্ষিতসাধন করার েকােনা ক্ষমতা
েনই। যিদ আিম রাসূলুল্লাহেক (সা.) েতামার গােয় চুমু িদেত না
েদখতাম, তাহেল আিম কখেনা েতামােক চুমু িদতাম না।’

িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১১ , ২০১৮

হেজ েয ভুলগুেলা হেয় থােক
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ হজই একমাত্র ইবাদত, যার িনয়ত করার সময়ই আল্লাহ তাআলার কােছ
কবুেলর েদায়া করা হয়। অন্যান্য ইবাদত েথেক হেজর আমলিট েয কিঠন তা
এ েথেকই স্পষ্ট। হেজর সিঠক মাসআলার জ্ঞান েযমন জরুির, েতমিন তা
আদােয়র েকৗশল এবং পূর্ব অিভজ্ঞতার আেলােক করণীয় িবষয়গুেলার প্রিত
পূর্ণ েখয়াল রাখাও জরুির। হেজ েয সকল ভুল হেত েদখা যায় তা
সাধারণত উদাসীনতার কারেণই হেয় থােক। তাই সাধারণত ঘেট থােক এমন
িকছু ভুল উল্েলখ করা হচ্েছ।
১. ইহরােমর দুই রাকাত নামােজর জন্য ইহরাম িবলম্িবত করা
ইহরাম বাঁধার আেগ দুই রাকাত নামাজা আদায় করার িনয়ম আেছ। তাই
অেনকেক েদখা যায়, এই দুই রাকাত নামােজর সুেযাগ না পাওয়ার কারেণ
ইহরাম িবলম্িবত করেত থােক। এমনিক এ নামাজ পড়েত না পারার কারেণ
েকউ েকউ ইহরাম ছাড়াই িমকােতর েভতর পর্যন্ত চেল যায় অথচ ইহরাম
ছাড়া িমকাত অিতক্রম করা জােয়জ নয়। তারা েযেহতু ইহরােমর আেগ দুই
রাকাত নামাজ আদায়েক জরুির মেন কের তাই এমনিট কের থােক। অথচ
ইহরােমর আেগ নামাজ পড়া সকল মাজহােবই মুস্তাহাব, জরুির িকছু নয়।
পক্ষান্তের ইহরাম ছাড়া িমকাত অিতক্রম করা নাজােয়জ। সুতরাং
ইহরােমর আেগ নামােজর সুেযাগ েপেল েতা তা আদায় করা চাই, িকন্তু
সুেযাগ না েপেল েস কারেণ ইহরাম বাঁধােক িবলম্ব করেব না।(মুসিলম
শরীফ,১/৩৭৬; মুসান্নােফ ইবেন আবী শায়বা,হািদস:১২৯০০)
২. ইহরাম বাঁধার িনয়ম িনেয় ভুলগুেলা
অেনেক মেন কের থােকন েয, ইহরােমর কাপড় পের নামাজ পড়ার পর িনয়ত
করেলই ইহরাম সম্পন্ন হেয় যায়। এ ধারণা ভুল। এগুেলা দ্বারা ইহরাম
সম্পন্ন হয় না। িনয়ত আরিবেত করা েহাক বা বাংলায়, স্বশব্েদ করা
েহাক বা মেন মেন করা েহাক এর দ্বারা ইহরাম সম্পন্ন হয় না, বরং

িনয়েতর পর তালিবয়া পড়েল ইহরাম পূর্ণ হয়। অতএব েবাঝা েগল, ইহরাম
সম্পন্ন হয় দুই বস্তুর সমন্বেয়, এক. হজ বা উমরার িনয়ত করা। দুই.
তালিবয়া পড়া।(িতরিমিজ শরীফ ১/১০২)
৩. মক্কাগামীেদর জন্য েজদ্দায় ইহরাম বাঁধা
েকউ েকউ আেগ েথেকই ইহরাম বাঁধা ঝােমলা মেন কের এবং ভােব েয,
ইহরাম েবঁেধ িনেলই েতা ইহরােমর িনেষধজ্ঞা আেরািপত হেয় যােব।
িবমান েযেহতু েজদ্দায় অবতরণ করেব তাই েজদ্দায় ইহরাম বাঁধার
ইচ্ছায় ইহরামেক িবলম্িবত কের। অথচ িমকােতর বাইেরর হািজেদর জন্য
ইহরাম ব্যতীত িমকাত অিতক্রম করা জােয়জ েনই।
৪. উপমহােদশ েথেক গমনকারী হািজেদর জন্য িমকাত হল কারনুল-মানািযল
ও যাতু ইরাক। যা অিতক্রম কেরই েজদ্দায় েযেত হয়। যিদ েকউ িবনা
ইহরােম িমকাত অিতক্রম কের তেব তার জন্য পুনরায় িমকােত িফের এেস
ইহরাম েবঁেধ যাওয়া জরুির। যিদ তা না কের তেব দম ওয়ািজব হেব।
েযেহতু িবমােন থাকা অবস্থায় িমকােতর জায়গা িনর্ধারণ করা কিঠন বা
ঐ সময় ঘুিমেয় পড়া, অন্যমনষ্ক থাকা ইত্যািদ হেত পাের। তাই িবমােন
চড়ার আেগ িকংবা িবমােন উেঠই ইহরাম েবঁেধ েনওয়ার কথা বলা হয়।
(মুসান্নােফ ইবেন আবী শায়বা,হািদস:১৫৭০২; ফাতওয়ােয় আলমগীরী
১/২২১)
িনউজিবিড৭১/এ এল/আগস্ট ১০ ,২০১৮

েকারবানী পশু েকনার আেগ আমােদর
েকারবানী সম্পর্েক খুব ভােলা
ভােব জানা উিচৎ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েকারবানী পশু েকনার আেগ- আর িকছু িদন পেরই ঈদ-উল-আযহা।
সবাই ঈেদর েকনাকাটা করেত অেনক ব্যস্ত। তাও আবার ঈদ-উল-আযহা, আর

ঈদ-উল-আযহা মােনই েতা েকারবানী। েকারবানী জন্যই েতা এই ঈদটা
এেতাটা আনন্েদর একটা িদন। এই িদনটা শুধু আমােদর কােছই েসরা িদন
না মহান আল্লাহ্র কােছও। আব্দুল্লাহ ইবেন কুত (রা.) েথেক বর্িণত
েয, প্িরয় নবী (সাঃ) বেলেছনঃ আল্লাহ্র িনকট িদবস সমূেহর মােঝ
সবেচেয় শ্েরষ্ঠ িদন হল েকারবানীর িদন, তারপর পরবর্তী িতনিদন।
তাই েকনাকাটার সকল ব্যস্ততার মােঝও আমােদর েকারবানী পশু িকনেত
হেব। েকারবানী পশু েকনার আেগ এবং েকারবানী েদবার আেগ আমােদর
েকারবানী সম্পর্েক খুব ভােলা ভােব জানা উিচৎ। তাই েকারবানী
সম্পর্েক আপনােদর সামান্য ধারনা েদবার জন্য আজেকর এই আেয়াজন। আশা
কির এই েলখািট সামান্য হেলও আপনােদর েকারবানী সম্পর্েক ধারনা
েদেব ।
কখনই আল্লাহর িনকট েপৗঁছায় না এগুেলার েগাশত ও রক্ত, বরং েপৗঁছায়
েতামােদর তাকওয়া। এভােব িতিন এগুেলােক েতামােদর অধীন কের িদেয়েছন
যােত েতামরা আল্লাহ্র শ্েরষ্ঠত্ব েঘাষণা কেরা এজন্য েয, িতিন
েতামােদর
পথ-প্রদর্শন
কেরেছ;
সুতরাং
আপিন
সুসংবাদ
িদন
সৎকর্মপরায়ণেদরেক।
অতএব েতামরা রেবর উদ্েদশ্েযই সালাত পড় এবং নহর কর। (কাউসার : ২)
আর েকারবানীর উটেক আিম েতামােদর জন্য আল্লাহর অন্যতম িনদর্শন
বািনেয়িছ। (হজ : ৩৬)
প্িরয় নবী (সাঃ) বেলেছনঃ েয ব্যক্িত সঙ্গিত
েকারবানী করল না েস েযন আমার ঈদগােহ না আেস।

থাকা

সত্ত্েবও

েকারবানীর পিরচয় :
েকারবানী আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্েছ অিতশয় িনকটবর্তী হওয়া। ইসলামী
শরীয়েতর পিরভাষায় েকারবানী বলা হয় ঐ িনর্িদষ্ট জন্তুেক যা
একমাত্র আল্লাহপােকর ৈনকট্য ও সন্তুষ্িট লােভর উদ্েদেশ িনর্িদষ্ট
সমেয় একমাত্র আল্লাহর নােম জেবহ করা হয়।
ঐিতহািসক পটভূিম :
আল্লাহতায়ালা মুসিলম জািতর িপতা হযরত ইব্রািহম (আঃ) েক অেনকবার
পরীক্ষা কেরেছন। সকল পরীক্ষায় িতিন অত্যন্ত সফলতার সােথ উত্তীর্ণ
হেয়েছন। একরােত িতিন স্বপ্েন েদখেলন, আল্লাহপাক তােক ইঙ্িগত
কেরেছন প্রাণিধক পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) েক েকারবানী করেত। বৃদ্ধ

বয়েসর একমাত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অেপক্ষা অিধকতর প্িরয়
আর িক হেত পাের।
িতিন আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য িসদ্ধান্েত েপৗঁছেলন েয,
হযরত ইসমাঈল (আঃ) েক েকারবানী করেবন। তখন িতিন হযরত ইসমাঈল (আঃ)
বলেলন, যা পিবত্র েকারআেন এভােব বর্িণত হেয়েছঃ “েহ বৎস! আিম
স্বপ্েন েদেখিছ েয, েতামােক আিম জবাই করিছ। এখন েতামার অিভমত
িক?” েস (হযরত ইসমাঈল (আঃ)) বলল, “েহ িপতা! আপিন যা আিদষ্ট
হেয়েছন তাই করুন। আল্লাহ চাইেলেতা আপিন আমােক ৈধর্যশীলেদর
অন্তর্ভুক্ত পােবন।” (সূরা সফফাত আয়াত-১০২)।
েছেলর সাহিসকতাপূর্ণ জবাব েপেয়
হেলন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্িট
চালান। তখন হযরত িজব্রাইল (আঃ)
দুম্বা িনেয় রওয়ানা হেলন। তার

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত খুিশ
লােভর উদ্েদশ্েয েছেলর গলায় ছুির
আল্লাহর িনর্েদেশ েবেহশত হেত একটা
মেন সংশয় িছল পৃিথবীেত পদার্পেণর

পূর্েবই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেবহ কাজ সম্পূর্ণ কের েফলেবন।
তাই িজবরাইল (আঃ) আকাশ হেত উচ্ৈচস্বের ধ্বিন িদেত থােকন “আল্লাহু
আকবার”। আওয়াজ শুেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বতঃস্ফূর্তভােব বেল
উঠেলন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার”। িপতার মুেখ
তাওহীেদর বাণী শুনেত েপেয় হযরত ইসমাঈল (আঃ) বেল উঠেলন আল্লাহু
আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ািলল্লািহলহামদ”।
আল্লাহর
আল্লাহর

প্িরয় দুই নবী এবং হযরত িজবরাইল (আঃ)-এর কালামগুেলা
দরবাের এতই পছন্দনীয় হেলা েয, িকয়ামত পর্যন্ত এই

কথাগুেলা ৯ই িজলহজ্ব ফজর েথেক আসর পর্যন্ত িবেশষ কের ঈদুল আযহার
িদেন িবশ্ব মুসিলেমর কণ্েঠ উচ্চািরত হেত থাকেব।
আল্লাহপােকর অসীম কুদরেত হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পিরবর্েত েকারবানী
হেয় েগল একিট েবেহস্তী দুম্বা। কিঠন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেলন হযরত
ইব্রাহীম (আঃ)। এ সম্পর্েক মহান আল্লাহ পিবত্র কালােম েঘাষণা
কেরনঃ “তখন আিম তােক েডেক বললাম, েহ ইব্রাহীম! তুিম েতা স্বপ্নেক
সত্েয পিরণত কেরছ। আিম এভােবই সৎকর্মশীলেদর প্রিতদান িদেয় থািক।
িনশ্চয় এটা একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আিম তার (ইসমাঈল (আঃ)-এর
পিরবর্েত িদলাম জেবহ করার জন্য এক মহান জন্তু।” (সূরা সাফফাত
আয়াত-১০৪-১০৭)। বর্িণত আেছ েয, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উপেরাক্ত
গােয়বী আওয়াজ শুেন হযরত িজবরাইল (আঃ)েক একিট েবেহস্তী দুম্বাসহ
েদখেত পান।

এ জান্নাতী দুম্বা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) েক েদয়া হেল িতিন আল্লাহর
িনর্েদেশ পুত্েরর পিরবর্েত েসিট েকারবানী করেলন। আর তখন েথেকই
শুরু হেলা েকারবানীর মহান িবস্ময়কর ইিতহাস। যা অন্ততকাল ধের
সুন্নেত ইব্রাহীম িহেসেব িবশ্েবর সকল মুসলমােনর কােছ আজও স্মরণীয়
হেয় আেছ এবং িকয়ামত পর্যন্ত থাকেব।
েকারবানীর তাৎপর্য ও ফিজলত :
েকারবানীর তাৎপর্য ও ফিজলত সম্পর্েক বহু হাদীস পাওয়া যায়। হযরত
যােয়দ ইবেন আরকাম (রাঃ) বর্িণত। িতিন বেলন, একদা কিতপয় সাহাবী
প্িরয় নবী (সাঃ) েক িজজ্ঞাসা করেলন, েহ আল্লাহর রাসূল!, েকারবানী
িক? প্িরয় নবী (সাঃ) বলেলন, েতামােদর (জািতর) িপতা হযরত ইব্রাহীম
(আঃ)-এর সুন্নত।
পুনরায় প্রশ্ন করা হেলা, এেত আমােদর জন্য িক আেছ? রাসূেল পাক
(সাঃ) বলেলন, েকারবানী গরু ও বকরীর প্রিতিট পশেম েনকী রেয়েছ। তখন
সাহাবােয় েকরাম আবার িজজ্েঞস করেলন, তাহেল েভড়া ও দুম্বার
ব্যাপাের আপনার অিভমত িক? িতিন উত্তের বলেলন, েভড়া ও দুম্বার
পশেমও ছওয়াব আেছ। (আহমাদ, ইবেন মাযাহ, িমশকাত-১২৯)।
অন্য এক হাদীেস বর্িণত আেছ েয, েকারবানীর পশু পুলসীরােতর উপর
েতামােদর বাহন হেব। তাই েতামরা েমাটা তাজা পশু েকারবানী কর।
তারগীব নামক গ্রন্েথ উল্েলখ আেছ একবার হযরত নবী কিরম (সাঃ) স্বীয়
কন্যা ফােতমােক (রাঃ) েডেক বলেলন “েহ ফােতমা! তুিম েতামার
েকারবানীর জন্তুর িনকট যাও েকন না েকারবানীর জন্তু জেবহ করার পর
রক্েতর েফাঁটা মািটেত পড়ার সােথ সােথ েতামার যাবতীয় েগানাহ মাফ
হেয় যােব।” হযরত ফােতমা (রাঃ) িজজ্েঞস করেলন, ইয়া রসূলাল্লাহ!
এটা িক শুধু আমার জন্য? প্িরয় নবী (সাঃ) জবাব িদেলন “এটা সকল
মুসলমােনর জন্য”।
হযরত আেয়শা িসদ্িদকা (রাঃ) েথেক বর্িণত। িতিন বেলন, প্িরয় নবী
(সাঃ) এরশাদ কেরেছন, আদম সন্তান েকারবানীর িদন েযসব েনকীর কাজ
কের থােক তন্মধ্েয আল্লাহতায়ালার িনকট সবেচেয় পছন্দীয় আমল হেলা
েকারবানী করা। েকয়ামেতর িদন েকারবানীর পশু তার িশং, পশম ও খুরসহ
উপস্িথত হেব এবং েকারবানীর রক্ত জিমেন পড়ার পূর্েবই তা আল্লাহর
িনকট কবুল হেয় যায়। অতএব, েতামরা এ পুরস্কাের আন্তিরকভােব খুশী
হও। (িতরিমযী, ইবেন মাযাহ্, িমশকাত-পৃ-১২৮)।

েকারবানীর পশু :
উঠ, গরু, বকরী, মিহষ, ছাগল, েভরা, দুম্বা ছাড়া কুরবানী শুদ্ধ নয়।
এগুেলােক েকারআেনর ভাষায় বলা হয় “বাহীমাতুল আনআম”।
শিরয়েতর দৃস্িটেত েকারবানীর পশুর বয়েসর িদকটা েখয়াল রাখা জরুরী ।
উট পাঁচ বছেরর, গরু বা মিহষ দু বছেরর এবং , ছাগল, েভড়া, দুম্বা
এক বছর বা এর েবিশ।
আনাস রািদআল্লাহু আনহুর হাদীেস রেয়েছ, যা বুখারী ও মুসিলম বর্ণনা
কেরেছন। তারা বেলন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তরতাজা ও িশং ওয়ালা
দুিট েমষ িনজ হােত যেবহ কেরেছন এবং িতিন তােত িবসিমল্লাহ ও
তাকবীর বেলেছন।
হযরত আলী (রাঃ) েথেক বর্িণত আেছ েয, প্িরয় নবী (সাঃ) আমােদরেক
িনর্েদশ কেরেছন েয, আমরা েকারবানীর পশুর েচাখ ও কান ভালভােব
পরীক্ষা কের েনই এবং এমন পশু েকারবানী না কির যার কােন িছদ্র আেছ
(িতরিমযী শরীফ)।
েকারবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য ত্রুিট মুক্ত পশু হওয়া জরুরী :
রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইহ

ওয়াসাল্লাম

বেলেছন,

েকারবানীর

পশুেত চারিট েদাষ সহনীয় নয় : স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট অসুস্থ্য,
হাড্িডসার ও ল্যাংড়া পশু। (িতরিমযী : িকতাবুল হজ : ৩৪)
যেবহ করার সময় :ঈেদর সালােতর পর েকারবানীর সময়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলািহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন :

শুরু

হয়।

েয সালােতর পূর্েব যেবহ করল, েস িনেজর জন্য যেবহ করল। আর েয
খুতবা ও ঈেদর সালােতর পর েকারবানী করল, েস তার েকারবানী ও সুন্নত
পূর্ণ করল। (বুখারী ও মুসিলম)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন :
েয ব্যক্িত ঈেদর আেগ যেবহ করল, তার উিচত তার জায়গায় আেরকিট
েকারবানী করা। আর েয এখেনা েকারবানী কেরিন, তার উিচত এখন
েকারবানী করা। (বুখারী ও মুসিলম)
েয সুন্দর কের যেবহ করার ক্ষমতা রােখ তার উিচত িনজ হােত েকারবানী

করা। েকারবানীর সময় বলেব :
েকারবানীকারী িনেজর নাম বলেব অথবা যার পক্ষ েথেক েকারবানী করা
হচ্েছ তার নাম বলেব । েযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন :
িবসিমল্লািহ আল্লাহু আকবার; েহ আল্লাহ, এটা আমার পক্ষ েথেক এবং
আমার উম্মেতর মধ্েয যারা েকারবানী কেরিন, তােদর পক্ষ েথেক।
(আবূদাউদ ও িতরিমযী)
েকারবানীর েগাস্ত বণ্টন করা :
েকারবানী েপশকারী ব্যক্িতর জন্য সুন্নত হচ্েছ েকারবানীর েগাস্ত
িনেজ খাওয়া, আত্মীয় ও প্র্রিতেবশীেদর হািদয়া েদয়া এবং গরীবেদর
সদকা করা। আল্লাহ তাআলা বেলন :
অতঃপর েতামরা তা েথেক খাও এবং দুস্থ-দিরদ্রেক দাও। (হজ : ২৮)
িতিন আেরা বেলন : তখন তা েথেক খাও। েয অভাবী, মানুেষর কােছ হাত
পােত না এবং েয অভাবী েচেয় েবড়ায়-তােদরেক েখেত দাও। (হজ : ৩৬)
উলামােয়

েকরাম

বেলেছন,

েকারবানীর

েগাস্ত

িতনভােগ

ভাগ

কের

এক

তৃতীয়াংশ িনেজর জন্য রাখা। এক তৃতীয়াংশ দিরদ্রেদর দান করা। এক
তৃতীয়াংশ উপহার িহেসেব বন্ধু-বান্ধব,আত্মীয়-স্বজন ও প্রিতেবশীেদর
দান করা েমাস্তাহাব।
পািরশ্রিমক িহেসেব এখান েথেক কসাই বা মজদুরেদর েকান অংশ প্রদান
করা যােব না।
েকারবানীর েগাস্ত ভক্ষণ করা :
ঈদুল আজহার িদন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম খানা
েখেতন না, যতক্ষণ না িতিন ঈদগাহ েথেক িফের আসেতন, অতঃপর িতিন
েকারবানী েগাস্ত েথেক ভক্ষণ করেতন।
েকারবানীর েগাশত যতিদন ইচ্েছ ততিদন সংরক্ষণ কের খাওয়া যােব।
েকারবানীর েগাশত িতন িদেনর েবিশ সংরক্ষণ করা যােব না; বেল েয
হািদস রেয়েছ তাঁর হুকুম রিহত হেয় েগেছ। তাই যতিদন ইচ্ছা ততিদন
সংরক্ষণ কের রাখা যায় ।
কুরবানী েপশকারী যা েথেক িবরত থাকেব :

যখন েকউ েকারবানী েপশ করার ইচ্ছা কের আর িজলহজ মাস প্রেবশ কের,
তার জন্য চুল, নখ অথবা চামড়ার েকান অংশ কাটা হারাম, যতক্ষণ না
কুরবানী
কের।
উম্েম
সালমার
হাদীেস
রেয়েছ,
রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছনযখন িজলহজ মােসর দশ িদন প্রেবশ কের এবং েতামােদর েকউ েকারবানী
করার ইচ্ছা কের, েস তখন েথেক চুল ও নখ কর্তন েথেক িবরত থাকেব।
ইিতপূর্েব যা কর্তন কেরেছ, েস জন্য তার েকান গুনা হেব না।
েকারবানী দাতার পিরবােরর েলাক জেনর নখ, চুল ইত্যািদ কাঁটােত েকান
সমস্যা েনই।
েকান েকারবানী দাতা যিদ তার চুল, নখ অথবা চামড়ার েকান অংশ েকঁেট
েফেল, তার জন্য উিচত তাওবা করা, পুনরাবৃত্িত না করা, তেব এ জন্য
েকান কাফ্ফারা েনই এবং এ জন্য েকারবানীেত েকান সমস্যা হেব না। আর
যিদ ভুেল, অথবা না জানার কারেণ অথবা অিনচ্ছাসত্েব েকান চুল পেড়
যায়, তার েকান গুনা হেব না।
আর যিদ েস েকান কারেণ তা করেত বাধ্য হয়, তাও তার জন্য জােয়য, এ
জন্য তার েকান িকছু প্রদান করেত হেব না। েযমন নখ েভঙ্েগ েগল,
ভাঙ্গা নখ তােক কষ্ট িদচ্েছ, েস তা কর্তন করেত পারেব, তদ্রূপ
কােরা চুল েবশী লম্বা হেয় েচােখর উপর চেল আসেছ, েসও চুল কাঁটেত
পারেব অথবা েকান িচিকৎসার জন্যও চুল েফলেত পারেব।
আল্লাহ্ তুিম আমােদর সকেলর েকারবানী কবুল কেরা (আমীন)।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ৬ , ২০১৮

বদিল হজ িক ও েকন?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হজ ইসলােমর পঞ্চ স্তম্েভর একিট। এিট মুসিলম উম্মাহর
অন্যতম ইবাদতও বেট। তেব এ ইবাদেতর জন্য রেয়েছ িবেশষ দু’িট শর্ত।
একিট হেলা সম্পদশালী হওয়া আর অন্যিট হেলা শারীিরকভােব সক্ষম

হওয়া। িকন্তু বদিল হেজর কারণ িক? এ হজ আদায় করেব করা? এ সব
প্রশ্েনর রেয়েছ সুস্পষ্ট সমাধানবদিল হজ
েকােনা ব্যক্িতর হজ ফরজ হওয়ার পর তা আদায় করার আেগই মারা যায়
িকংবা স্বাস্থ্যগত কারেণ হজ সম্পাদেন অক্ষম হন তেব উভয় অবস্থায়
অন্েযর দ্বারা হজ করােনা যায়। আর অন্েযর দ্বারা হজ করােনােকই
বদিল হজ বেল।
হজরত ইবেন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বর্িণত জুহায়না
েগাত্েরর এক নারী প্িরয়নিব সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম-এর
কােছ এেস বলল, আমার মা হেজর মানত কেরিছেলন, িকন্তু তা আদায় করার
আেগই িতিন মারা েগেছন। আিম িক তার পক্ষ েথেক হজ করেবা?
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন, ‘হ্যাঁ’,
তার পক্ষ েথেক তুিম হজ করেব। যিদ তার েকােনা ঋণ থােক তেব িক তুিম
তার ঋণ পিরেশাধ করেত না? সুতরাং আল্লাহর ঋণ পিরেশাধ কর। েকননা
আল্লাহ তাআলাই পাওনা পাওয়ার সর্বািধক হকদার।’ (বুখাির)
প্িরয়নিব েযখােন মান্নেতর হজ আদােয়র ব্যাপাের গুরুত্বােরাপ
কেরেছন েসখােন ফরজ হেজর ব্যাপারিটেতা আেরা গুরুত্বপূর্ণ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ২ ,২০১৮

কাবা শরীেফর িগলাফ ৩ িমটার
উঁচু কের েদয়া হেলা (িভিডও)
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কাবা শরীেফর িগলাফ িনেচর িদক েথেক ৩িমটার পর্যন্ত উঁচু
কের েদয়া হেয়েছ । এই পদ্ধিতেত প্রিতবছর পিবত্র হজ েমৗসুেম কাবার
িগলাফ তুেল েদয়া হয়।

কর্তৃপক্ষ
জািনেয়েছ,
হজপালন
করেত
আসা
মুসুল্িলেদর
যােত
েকানপ্রকার সমস্যা না হয়- এ জন্য কাবা শিরেফর িগলাফ তুেল েদয়া
হয়। তাছাড়া অিতআেবেগ েকউ েযন কাবার িগলােফর অংশ েকেট েনয়ার
েচষ্টা না কের েসজন্য এই ব্যবস্থা েনয় েসৗিদ হজ কর্তৃপক্ষ।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১ , ২০১৮

