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1. Inleiding:
Het offeren (Qurbani) op Eid-ul-Adha is in navolging van de Sunnat van Hazrat-eIbrahim عليه السالم. Hij droomde dat Allah جل جاللهhem opdroeg zijn dierbaarste te offeren.
Hazrat-e-Ibrahim عليه السالم, die rijk aan bezittingen was, maar slechts één zoon had,
van wie hij zielsveel hield, begreep dat hij zijn zoon moest offeren, want die was hem
het liefst. Hij begreep ook dat het Allah  جل جاللهis die beschikking heeft over leven en
dood en dat hij hem niet iets zou vragen dat zondig is om te doen. Echter, vlak voordat
Hazrat-e-Ismail  عليه السالمgeofferd zou worden, verscheen de engel Jibril met een ram
 السالم عليه. Hazrat Jibril  عليه السالمvertelde aan Hazrat Ibrahim  عليه السالمdat zijn offer
geaccepteerd was, omdat hij bereid was zijn zoon te offeren en dat hij de beproeving
had doorstaan. De ram werd in de plaats van de zoon Hazrat Ismail  عليه السالمgeofferd.
Zo maakte Allah  جل جاللهaan Hazrat-e-Ibrahim  عليه السالمduidelijk dat hij geen
mensenoffers wil, maar gehoorzaamheid. Vanaf die dag, elke Eid-ul-Adha, slachten
moslims over de hele wereld één keer per jaar een dier om het offer van Hazrat-eIbrahim  عليه السالمte herdenken en zich te herinneren aan zelfopoffering in de weg van
Allah جل جالله
2. Wanneer is Qurbani Waajib (verplicht)?
De algemene regel is dat Qurbani geldt voor volwassenen met gezond verstand en
betaalbare middelen. De Hanafi Ulema heeft bekrachtigd dat Qurbani waajib (verplicht)
is voor degene die het zich kan veroorloven (Saheb-e-Nisaab).
Onder Saheb-e-Nisaab, “vermogen”, wordt hier verstaan, dat de persoon, behalve
bezittingen en zaken die benodigd zijn voor de eerste levensbehoeften, minstens
611,62 gram zilver of 87,37 gram goud bezit, of andere goederen en/of geld bezit die
gelijk zijn aan de waarde daarvan.
Let op!
Voor het waajib worden van Qurbani is al voldoende dat U “Saheb-e-Nisaab” bent op de
ochtend van Eid-ul-Adha (10 Dhul-Hijjah) of op de ochtend van een van de andere 2
volgende dagen (11 en 12 Dhul-Hijjah), terwijl voor het verplicht worden van zakaat
moet U de waarde het gehele (volle) islamitische jaar hebben.
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3. Op wie is Qurbani Waajib (verplicht)?
Het verrichten van de Qurbani is onder een aantal voorwaarden “Waajib” (verplicht).
Wanneer onderstaande voorwaarden bij iemand aanwezig zijn, is de persoon verplicht
Qurbani te verrichten. Bij het niet verrichten van Qurbani nadat het op de persoon
Waajib (verplicht) is geworden, begaat de persoon “grote zonde”.
De voorwaarden zijn:
1) De persoon dient een moslim te zijn.
- Op non-moslims is Qurbani niet verplicht.
2) De persoon moet in vrijheid leven (geen slaaf).
- Dit fenomeen (slavernij) doet zich in huidige tijdperk niet meer voor.
3) De persoon is geen reiziger.
- Op reizigers is Qurbani niet verplicht.
Reiziger is de persoon die van zijn stad/dorp vertrekt en legt minstens 92
kilometer af. Zodra de persoon de grenzen van zijn stad of dorp heeft
overschreden en minder dan 15 dagen op één plek blijft, is hij een “reiziger”.
4) De persoon moet Saheb-e-Nisaab zijn.
- Saheb-e-Nisaab is de persoon die, naast bezittingen en zaken die benodigd zijn
voor zijn eerste levensbehoeften, tenminste 611,62 gram zilver of 87,37 gram
goud of goederen/geld bezit met een waarde daaraan gelijk.
- Voor het Waajib (verplicht) worden van Qurbani is NIET noodzakelijk dat uw
vermogen/bezitting (zoals boven is aangegeven) een jaarlang in bezit moet
hebben. Zie punt 2(wanneer is Qurbani waajib).
5) De persoon moet volwassen (islamitisch) zijn.
- De volwassenheid bij een manspersoon (jongen) is vastgesteld op:
1. Als hij in de periode van tussen 12 en 15 jaar natte droom krijgt;
2. Anders als hij de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
- De volwassenheid bij een vrouwpersoon (meisje) is vastgesteld op:
1. Als zij in de periode van tussen 9 en 15 jaar ongesteld wordt;
2. Anders als zij de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
6) De persoon moet mentaal en geestelijk gezond zijn.
- De persoon is geestelijk en mentaal gezond (niet geestelijk gehandicapt).
4. Welke dieren mogen opgeofferd worden?
De dieren die geschikt zijn voor de Qurbani zijn:
-

Geiten en schapen (moeten minstens 1 jaar oud zijn);
Koeien, stieren en buffels (moeten minstens 2 jaar oud zijn);
Kamelen (moet minstens 5 jaar oud zijn).
Boven genoemde dieren mogen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn en in goede
gezondheid, vrij van handicap of ziekte.
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5. Hoeveel dieren kan of moet ik offeren?
Het verschilt per dier, schapen en geiten hebben maar één deel en kunnen maar door
één persoon geofferd worden. Kamelen, Buffels en vee (koeien of stieren) hebben
zeven delen en kunnen door zeven personen geofferd worden.
 1 klein dier (schapen of geiten)
 1 groot dier (Kamelen, Buffels of vee)

= 1 Qurbani;
= 7 Qurbanis.

Men kan zo veel Qurbanis doen als men wil, bijvoorbeeld twee of drie delen van een
vee (koeien stieren, buffels en kamelen) - en namens zoveel mogelijk individuen als
men wil, inclusief degenen die zijn overleden.
6. Wanneer vindt Qurbani plaats?
De Qurbani vindt plaats vanaf de 10e dag van Dhul-Hijjah tot en met de 12e dag van
Dhul-Hijjah. Het beste tijdstip om Qurbani uit te verrichten is onmiddellijk na de
voltooiing van het gebed van Eid-ul-Adha.
7. Wat doe je met het Qurbani vlees?
Het Qurbani vlees van een geslacht dier mag je zelf consumeren of verdelen aan je
familie, kennissen of vrienden.
Let op! Qurbani vlees mag niet aan non-moslims verdeeld worden.
8. Slachten van een dier
- De kop van het dier dient in de richting van Qibla gericht te worden;
- Neem een vlijmscherp mes en lees de volgende Du’a:

Daarna leest men:

Snij de hals door (Minimaal 3 aderen van de 4 aderen)
Vervolgens leest men de volgende Du’a namelijk,
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Boven genoemde Du’a is alleen als je voor je zelf slacht of laat slachten. Wordt het
offerdier voor een andere persoon geslacht dient op de plek van miennie, mien
gereciteerd te worden, daarna de naam van de persoon gevolg door binte/ibn
(dochter/zoon van) en vader naam en vervolgens wordt de Du’a verder
gereciteerd.
9. Algemene opmerking
- Qurbani verrichten in de buiteland:
Afgelopen jaren is een trend ontstaan dat Qurbani vaker in het buitenland wordt
verricht dan in het land waar je woont. Maar, als deze trend zo verder doorzet,
dan zullen onze kinderen van de Eid-ul-Adha geen zoete herinneringen hebben
zoals wij die hebben. De gehele sfeer die wij voelden bij het slachten, in stukjes
kappen/hakken, in porties delen, aan de familieleden, kennissen, vrienden of
broeders, is gaandeweg verdwenen. Er zijn nog enkelen mensen die deze traditie
in stand heeft gehouden. Wij laten het nu aan andere mensen over.
Daarom is het noodzakelijk om in Nederland te slachten of laten slachten.
Hierdoor zullen wij bereiken dat onze kinderen niet alleen aan de verplichting
zullen voldoen, maar dat zij ook deze belangrijke dag als een ware “grote
feestdag” zullen ervaren.

Ons advies is:
De religieuze aangelegenheid en de traditie in stand te houden door Qurbani in
Nederland te verrichten. Voorts bereik je hiermee dat je gezin zelf Qurbani vlees
kan nuttigen.
-

Moet elk jaar Qurbani verricht worden?

Voldoet u aan de voorwaarde (zie punt 3), dan is Qurbani Waajib (verplicht) anders
niet.
=========================

=========================

Moge Allah  جل جاللهons Qurbani accepteren en de kracht geven, de religieuze
aangelegenheid en de traditie in stand te houden in het land waar je woont.

Wij wensen u en uw gezin alvast Eid Mubarek.
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