
ইসলােম আকীকা করার িবধানঃ 

কারবানীর গ র সােথ ভােগ আকীকা দয়া িক বধ?  

ভূিমকাঃ  
সম  শংসা আ াহর জন , িযিন আমােদর জন  ীন ইসলামেক পিরপূণ কের িদেয়েছন। দ দ ও শাি র অিবরাম ধারা বিষত হাক 

নবীকলু িশেরামণী মহুা াদ (সাঃ) এবং তাঁর পিব  বংশধর ও স ািনত সাথীেদর উপর। ইসলাম একিট শাি ময় জীবন িবধান। নবী 

মহুা াদ (সাঃ) এর মতৃু  বরণ করার পেূবই আ াহ রা লু আলামীন এই ীনেক মসুলমানেদর জন  পিরপূণ কের িদেয়েছন। একজন 

মানুেষর জ  থেক  কের মতৃু  পয  জীবেনর িতিট ে  ইসলাম সু র সু র িবধান দান কেরেছ। নবজাতক িশ  জ  

হণ করার পর স ােনর িপতা-মাতা বা তার অিভবাবেকর উপর আকীকার িবধান ইসলােমর সৗ যময় িবধান সমূেহর মধ  হেত 

অন তম একিট িবধান। আমরা অ  বে  ইসলােম আকীকার িবধান স েক সংে েপ আেলাচনা করব, ইনশা-আ াহ। 
 

আকীকার অথঃ ইসলােমর পিরভাষায় স ান জ  হণ করার পর আ াহর কিরয়া ও আনে র বিহঃ কাশ িহসােব আ াহর স ি  

অজেনর জন  য প  জবাই করা হয়, তােক আকীকা বলা হয়।  
 

আকীকার কুমঃ حكم  
অিধকাংশ আেলেমর মেত স ােনর আকীকা করা সু ােত মুআ াদাহ। রাসূসু াহ (সাঃ) বেলেছনঃ 

 
  (من أحب منكم أن ینسك عن ولده فلیفعل)

“ য ব ি  তার স ােনর আকীকা করেত চায়, স যন উহা পালন কের”। (আহমাদ ও আবু দাউদ) রাসূলু াহ (সাঃ) আরও বেলনঃ  

 
  (كل غالم رھینة بعقیقتھ)

িতিট স ানই আকীকার িবিনমেয় আটক থােক”। (আহমাদ, িতরিমজী ও অন ান  সুনান ) আকীকার িবিনমেয় স ান আটক 

থাকার ব াপাের আেলমগেণর কেয়ক ধরেণর ব ব  রেয়েছ। এ ব াপাের ইমাম আহমাদ িবন হা ােলর কথািট সবেচেয় সু র ও 

িব । িতিন বেলন, কথািট শাফাআেতর ে  েযাজ । অথাৎ আকীকা দওয়া হয়িন, এমন িশ  স ান যিদ মতৃু  বরণ কের, 
িকয়ামেতর িদেন স িশ র শাফাআত থেক িপতা-মাতা বি ত হেব। আর হাদীেস একথা মািণত আেছ য, মসুলমানেদর য সম  

িশ  বা া া  বয়  হওয়ার পূেবই মৃতু  বরণ করেব, তারা তােদর মসুিলম িপতা-মাতার জন  আ াহর দরবাের সুপািরশ করেব। 

উপেরর আেলাচনা থেক মািণত হেলা য, স ােনর আকীকা সু ােত মআু াদাহ। ওয়ািজব বা ফরজ নয়।  
 

আকীকা করার সময়ঃ وقت العقیقة  আকীকার জন  উ ম সময় হেলা স ান ভুিম  হওয়ার স ম িদবস। স ম িদেন আকীকা িদেত 

না পারেল ১৪ম িদেন, তা করেত না পারেল ২১ম িদেন আকীকা দান করেব। স ম িদেন আকীকা করার সােথ সােথ স ােনর 

সু র নাম রাখা, মাথার চুল কামােনা এবং চুল এর সমপিরমাণ ওজেনর রৗপ  ছাদকাহ করাও মু াহাব। (িতরিমজী) িবনা কারেণ 

আকীকা দওয়ােত িবল  করা সু ােতর িবেরাধীতা করার অ ভু । দাির  বা অন  কান কারেণ যিদ উে িখত িদন েলােত আকীকা 

করেত অ ম হয়, তেব স ান ছাট থাকা অব ায় যখনই অভাব দূর হেব, তখনই আকীকা করেত হেব। অভােবর কারেণ যিদ কান 

লাক তার িশ  ছেল- মেয়েদর আকীকা করেত না পাের, তাহেল স ান বড় হওয়ার পর যিদ তার আিথক অব া ভাল হয়, তখন 

আকীকা করেলও সু াত আদায় হেয় যােব এবং িপতা- মাতা ছাওয়াব পােব, ইনশাআ াহ।  
এমন িক কারও িপতা-মাতা যিদ আকীকা না কের, স ব ি  বড় হেয় িনেজর আকীকা িনেজ করেলও সু াত আদায় হেয় যােব। 

আনাছ (রাঃ) হেত বিণত, 



 
ق نفسھ بعد البعثةصلى اهللا علیھ وسلم ع أن النبي) ) 

“ নবী (সাঃ) নবওুয়াত পাওয়ার পর িনেজর আকীকা িনেজ কেরেছন”। (বায়হাকী) এ হাদীস থেক া  বয়  হওয়ার পর িনেজর 

আকীকা িনেজ দওয়া বধ হওয়ার উপর সু  দলীল পাওয়া যায়।  
কান ধরেণর প  িদেয় আকীকা করেত হেব? সংখ া কয়িট? ة وعددھانوعیة المواشي في العقیق  

 আকীকার ে  সু াত হেলা, ছেল স ান হেল ‘িট া বা ছাগল আর মেয় স ান হেল একিট া বা ছাগল িদেয় আকীকা 

করা। কননা রাসূলু াহ (সাঃ) বেলনঃ 

 
  (عن الغالم شاتان مكافئتان وعن الجاریة شاة)

“ ছেল স ােনর প  থেক ‘িট সমবয়েসর ছাগল এবং মেয় স ােনর প  থেক একিট ছাগল িদেয় আকীকা িদেত হেব। 

(আহমাদ ও িতরিমজী) য ধরেণর ও বয়েসর ছাগল বা া কুরবানীর ে  বধ, তা িদেয় আকীকা করেত হেব। অথাৎ কুরবানীর 

প  যসম  দাষ- িট হেত মু  হওয়া শত, আকীকার ছাগল-খাসী বা াও সসম  দাষ- িট হেত মু  হেত হেব।  
 আিথক অ লতার কারেণ যিদ ছেল স ােনর প  থেক ‘িট ছাগল িদেয় আকীকা িদেত না পাের, তেব একিট িদেয় আকীকা 

িদেলও চলেব। কননা রাসূল (সাঃ) হেত ছেল স ােনর প  থেক একিট কের া িদেয় আকীকা করার কথাও মািণত আেছ। 

ইবেন আ াস (রাঃ) হেত বিণত, 

 
  (أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عق عن الحسن والحسین كبشا كبشا)

রাসূলু াহ (সাঃ) হাসান এবং সাইেসর প  হেত একিট কের া আকীকা কেরেছন। (আব ুদাউদ) তেব সামথবান ব ি র পে  

একিট ছাগল িদেয় ছেল স ােনর আকীকা করা উিচৎ নয়। মাট কথা, ছেল স ােনর আকীকার জন  ‘িট ছাগল বা া হওয়া 

জ রী নয়; বরং মু াহাব।  
আকীকার গাশত িক করেব? لحوم العقیقة  
আকীকার গাশত কুরবানীর গাশেতর মতই। তা িনেজ খােব, আ ীয় জনেক খাওয়ােব এবং গরীব-িমসকীনেক ছাদকা করেব। তেব 

যমনভােব কুরবানীর গাশত িতন ভাগ কের একভাগ িনেজ খাওয়া, একভাগ ছাদকা করা এবং এক ভাগ আ ীয়- জনেক হাদীয়া 

িহসােব দান করা জ রী নয়, িঠক তমিনভােব আকীকার গাশতও উ  িনয়েম িতন ভাগ করা জ রী নয়। আকীকার গাশত যিদ 

স ণূটাই রা া কের এবং আ ীয়- জন ও ব -ুবা ব এবং অন ান  মসুলমানেদরেক দাওয়াত িদেয় খাওয়ায় তােতও যেথ  হেব। 

িক  এে ে  সাবধানতা অবল ন করেত হেব য, কান েমই যােত হাদীয়া ও উপহােরর আশায় ধমুা  ধনী ও স ানী 

লাকেদরেক দাওয়াত িদেয় দির  ও অভাবী ব ি েদরেক ত াখ ান না করা হয়। যা আমােদর দেশ অিধকাংশ সমােজই িবেয় বা 

অন ান  অনু ােন হেয় থােক। তেব স ান জ  হেণর িদন িকছু মানুষ য অনু ান কের থােক বা িত বছর স ােনর জ  িদবস 

পালন কের থােক এবং এ উপলে  িবেশষ অনু ান কের থােক, তা স ণূ িবদআত। এ স েক ইসলামী শরীয়েত কান দলীল নাই। 

রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছনঃ  

 
( دث فى أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردمن أح )  

য ব ি  আমােদর ীেনর মােঝ এমন িবষয় তরী করল, যা আমােদর ীেনর অ ভু  নয়, তা ত াখাত”। (বখুারী) ধু িবদআতই 

নয় বরং তা অমসুিলম ই দী-খৃ ানেদর অনুসরণও বেট। রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছনঃ 

 
  (من تشبھ بقوم فھو منھم) 



" য ব ি  কান জািতর অনু রন করেব, স উ  জািতর অ ভু  বেল গণ  হেব। (আব ুদাউদ)  

গ  িদেয় আকীকা করাঃ البقر في العقیقة  
কান হাদীেসই গ  িদেয় আকীকা করার কথা উে খ হয়িন। অথচ রাসূলু াহ(সাঃ) এর যেুগ সবধরেণর প ই িবদ মান িছল। সুতরাং 

উ ম হে  ছাগল বা া িদেয়ই আকীকা করা। গ  িদেয় আকীকা করা হেল একদল আেলেমর মেত তা জােয়য হেব। তেব শত 

হে  একজন স ােনর প  হেত একিট গ  িদেয় আকীকা করেত হেব।  
অপর পে  কিতপয় আেলম সাত স ােনর প  হেত একিট গ  িদেয় আকীকা িদেলও জােয়য হেব বেল মত িদেয়েছন,। তেব সাত 

স ােনর প  হেত একিট গ  আকীকা করার কথা হাদীেছ পাওয়া যায় না। আকীকা যেহত ুএকিট এবাদত, তাই হাদীেছ যভােব 

বিণত হেয়েছ সভােবই পালন করা উিচত। আর এিট মােটই কিঠন কান িবষয় নয়।  
কারবানীর সােথ ভােগ আকীকা দয়াঃ االشتراك في العقیقة مع األضحیة  

আমােদর দেশ সাতভােগ গ  িদেয় কুরবানী করার ে  আকীকার অংশীদার হওয়ার িনয়ম ব পকভােব চিলত আেছ। এিট হাদীছ 

স ত নয়। একিট গ  িদেয় যিদ একজন স ােনর আকীকা করা যিদ িঠক না হয়, তাহেল কুরবানীর গ র সােথ ভােগ আকীকা করা 

সিঠক হওয়ার ই আেস না। সেবাপির কিতপয় আেলম কারবানীর গ র সােথ ভােগ আকীকা িদেল তা বধ হেব বেল মত 

িদেয়েছন। িক  তা হাদীছ স ত নয়।  
আকীকার ে  িকছু া  িব াসঃ بعض المعتقدات الخاطئة في العقیقة  
িকছু লাক িব াস কের য, স ােনর িপতা-মাতা এবং য স ােনর আকীকা দওয়া হেলা, স স ান আকীকার গাশত খেত 

পারেবনা। এিট একিট া  িব াস। এ মেম কান দলীল- মান নাই। পেূবই বলা হেয়েছ, আকীকার গাশত কুরবানীর গাশেতর 

মতই। পিরবােরই সবাই খেত পারেব।  

আকীকা িদেত অ ম হেলঃ   إذا عجز عن العقیقة بسبب الفقر وغیره

 পেূবই বলা হেয়েছ, দাির তার কারেণ আকীকা িদেত অ ম হেল, আিথক অব ার উ িত হওয়া পয  অেপ া করেব। যখনই 

সামথবান হেব, তখনই আকীকা করেব। আর যিদ আিথক অব ার উ িত না হয় এবং আকীকা িদেত না পাের, তাহেল কান নাহ 

হেবনা। আ াহ তা‘য়ালা বেলনঃ 

 
  الیكلف اهللا نفسا إالوسعھا

“আ াহ তা‘য়ালা কারও উপর সােধ র অিতির  দািয়  চািপেয় দননা। (সূরা বাকারা-২৮৬) আ াহ তা‘য়ালা আরও বেলনঃ  

 
  (وما جعل علیكم فى الدین من حرج)

  

"আ াহ তা‘য়ালা ীেনর ব াপাের তামােদর উপর কান কিঠন িবষয় চািপেয় দনিন। (সূরা হ ঃ৭৮) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ  

 
  (فاتقوا اهللا ما استطعتم)

 " তামরা আ াহেক ভয় কর তামােদর সাধ  অনুযায়ী”। (সূরা তাগাবনু-১৬) রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছনঃ  

 
  إذاأمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم وإذا نھیتكم عن شیئ فاجتنبوه



“যখন আিম তামােদরেক কান কােজর আেদশ দই, তখন সাধ  অনুযায়ী তামরা তা পালন কর। আর যখন কান কাজ হেত িনেষধ 

কির, তখন তা থেক স ণূ েপ িবরত থাক”।  
উপেরা  দলীল েলার মাধ েম মািণত হেলা য, আকীকাসহ য কান আমলই হাক না কন, অ মতার কারেণ পালন করেত না 

পারেল কান নাহ হেবনা। িক  িনিষ  িবষেয়র ে  স ণূ িভ প। সবধরেণর িনেষধ থেক স ণূ েপ িবরত থাকেত হেব। 

কারণ িনেষধ থেক িবরত থাকেত কান ক  হয়না বা আিথক স লতার দরকার পেড় না।  
উপসংহারঃ الختام  
স ােনর আকীকা করা একিট পূণ সু ােত মহুা াদী। তাই এিনেয় অবেহলা করা িঠক নয়। রাসূলু াহ (সাঃ) যভােব ইহা পালন 

কেরেছন, পালন করেত বেলেছন, আমােদরেকও সভােব পালন করেত হেব।  
 পিরেশেষ আ াহর কােছ াথনা, িতিন যন আমােদরেক এ পণূ সু াতিট যথাযথভােব পালন করার তাওফীক দন। আমীন! 

লখক: শাইখ আ ু াহ শােহদ 

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ স ার, সৗদী আরব। 


