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Spørsmål relatert til qurbani i forbindelse med Eid-ul-Adha 

 

1. Velsignelsen/ belønningen av å ofre  

a) I følge en Hadith som er nevnt i Musad Ahmed (RA), har Zain Ibn 

Arqam (RA) fortalt at en sahabi r.a. av profeten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص spurte: 

«Hva er denne ofringen for?», og til dette svarte profeten ملسو هيلع هللا ىلص: «Å ofre er 

en sunna av din far (Ibrahim Alaihi-Salaam)». Sahabien spurte 

videre:“Hvilken belønning ligger i det for oss?», og profeten 

Muhammed ملسو هيلع هللا ىلص svarte: “En belønning i bytte for (hvert eneste) hårstrå 

(på dyret)” (Mishkaat P.129). 

b) Det er nevnt følgende i en hadith: «I løpet av perioden av qurbani er 

det ingenting som er mer kjær til Allah enn dyreofferet og hver dråpe av 

ofring er erkjent av Allah før den dråpen når bakken»  

2. For hvem er qurbani wajib (obligatorisk)?  

a) Å ofre er wajib for enhver muslim som er mentalt tilregnelig, voksen, 

fastboende/som har et sted å bo, er selvforsørgende I forhold til mat, 

klær og andre daglige produkter, og som i tillegg til dette har 52.5 tola 

(1 tola tilsvare ca 11gm) sølv (612,36 gram sølv) eller 7.5 tola gull (87,48 

gram), om det er i form av smykker, salgsprodukter eller det som er 

mer enn hans bruksbehov.  

Det er viktig å huske at målestokken for når man må ofre er den sanne 

for når man skal gi Zakaat (obligatorisk almisse) – forskjellen er at mens 

det kreves at man har hatt verdi i ett år før man må gi Zakaat, så er det 

ingen slik tidskrav før qurbani blir wajib.  

b) Det er wajib ovenfor alle de som har lovet å utføre et offer for at 

deres Dua skal bli akseptert. 
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c) Det er ikke wajib for den som er mentalt tilbakestående og for barn, 

uavhengig av deres rikdom.   

3. Tidspunktet for når man skal ofre: 

a) Tiden for når qurbani er gyldig (i forbindelse med Eid ul Adha), starter 

fra den 10. av Dhul Hijjah og varer til solnedgang av den 12. i samme 

måned. En kan ofre når en ønsker disse dagene, men det er anbefalt å 

ofre den 10., dernest den 11. og til slutt 12. Selv om det er tillatt å ofre 

om natten, er det foretrukket at det skjer på dagtid.  

b) Det er ikke passende å utføre ofringen i en by før Eid ul Adha 

bønnen. Hvis det er utført før bønnen, så vil den ikke være gyldig som 

ofring i forhold til Eid ul Adha, og må derfor repeteres etter bønn. Om 

man ofrer på vegne av noen, så bør man utvise enda mer forsiktighet. 

Om det ikke utføres bønn i en landsby, så kan dens beboere utføre 

ofringen fra soloppgang på dagen av Eid.  

c) Hvis en reisende returnerer på den 12. Dhul Hijjah, eller en reiser til 

et sted der denne skal være i 15 dager eller mer (ifølge Hanafi fiqh vil en 

da ikke lenger være å betrakte som reisende), så må denne personen i 

begge tilfeller utføre ofringen, om kravene til hvem qurbani er wajib for, 

er oppfylt. En reisende er den som reiser lenger enn 78 km og opptil 15 

dager fra dennes by, ifølge Hanafi lovskole) 

d) For en person som oppfyller krav til at qurbani er wajib, så må denne 

utføre den i løpet av de tre dagene som er beregnet for det. Den kan 

ikke utføres etter dette, og hvis denne ikke utfører det i løpet av denne 

tiden, bør denne gjøre tawbah og gi bort tilsvarende penger til de 

trengende.  

e) Å gi Sadaqah istedenfor å ofre dyr, selv om dette tilsvarer beløpet 

man hadde brukt på å anskaffe dyret etc, er ikke nok til å dekke ens 

obligasjon. Man vil tvert imot være syndig om man erstatter Qurbani 

med Sadaqah.  
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f) Hvis en har et dyr som man har med intensjon om å ofre dyret under 

Eid ul Adha, men av en eller annen grunn ikke klarer dette, så må denne 

personen gi bort dyret som sadaqah. Om denne skulle slakte det 

utenfor offerdagene av Eid ul Adha, så kan han kun gi det bort til de 

trengende.  

g) Det er foretrukket og anbefalt (mustahab) å ofre dyret selv, hvis en er 

i stand til det. Om en ikke kan gjøre det selv, er det bedre å la noen 

andre slakte mens man er tilstedet, selv om dette ikke er nødvendig for 

aksept.  

4. Å gjøre intensjon på vegne av andre 

a) Hvis noen er pålagt å ofre et dyr (at det er blitt wajib), og en annen 

person, med den førstes tillatelse, ofrer på dennes vegne, så er det 

fullstendig tillatt. Det er ikke tillatt/vil ikke frigjøre den første fra sin 

obligasjon uten at det er blitt spurt om tillatelse først.  

b) Hvis en persons barn er voksne og dekker krav som stilles til at ofring 

blir obligatorisk (Sahib Nisab etter kriteriene nevnt tidligere), så må de 

ofre sine egne offerdyr. Det samme gjelder for en kvinne, hvis hun 

oppfyller kravene til å måtte ofre og hun må dekke utgiftene selv (en 

kvinne kan likevel spørre sin ektefelle om at denne ofrer på hennes 

vegne).  

5. Dyr som er tillatt å ofre  

a) Geit, sau, ku, okse, bison og kamel er de dyrene som er tillatt som 

ofring (for Eid ul Adha). Ingen andre dyr enn dette kan ofres for å 

frigjøre en fra ens obligasjon.  

b) Hvis syv personer deler en ku, bison eller kamel, så er dette tillatt så 

lenge følgende to punkter er oppfylt:  
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1. Det kan ikke være mindre enn syv personer som deler på offeret. 

Hvis det er mindre enn 7 personer som deler på utgiftene/intensjonen, 

så vil ingen av deres ofring være akseptert. 

2. Intensjonen skal være enten for Qurbani eller Aqeeqah (offer i 

forbindelse med nyfødt familiemedlem). Det er ikke tillatt å ta del i 

slaktegruppe kun for å få kjøtt. Om en av de syv har feil i sin intensjon, 

vil ingen av de øvriges ofring være akseptert og frigjort dem fra sin 

obligasjon.  

c) Geiteofferet må være over ett år. Om denne er så mye som en dag 

mindre, vil ikke obligasjonen være dekket. Tilsvarende skal storfe og 

bison være minst to år gamle, mens en kamel må være minst fem år 

gammel den dagen den blir slaktet (gjelder offer i forbindelse med Eid 

ul Adha).  

d) Dyr som er blinde eller døve, eller dyr som har 1/3 eller mer av dets 

syn er uklart, eller 1/3 eller mer av dyrets øre er revet, så kan ikke det 

dyret ofres i denne settingen. Dette indikerer at dyr med defekter ikke 

kan ofres.  

e) Dyr som har problemer med å stå på alle fire bein kan ikke ofres. Det 

betyr at hvis den går på tre bein eller halter veldig, så kan denne ikke 

ofres. Om dyret kan lene sin vekt på det fjerde benet, så er det godt nok 

til å kunne ofres.  

f) Hvis et dyr er for svak eller ikke har nok kjøtt på kroppen, så kan den 

ikke bli ofret. Hvis et dyr ikke er for svak, så kan den ofres. Beste er å 

ofre dyr som er friske og fete.  

g) Dyr som mangler mesteparten av sine tenner, kan ikke ofres.  

h) Om et dyr skader seg i forbindelse med slakting og derfor blir 

«defekt», så kan denne fortsatt ofres i og med at skaden er oppstått i 

forbindelse med slaktingen selv. Dyr som skader seg utenfor dette, kan 

ikke slaktes som offer under Eid ul Adha.  
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 7. Korrigering av visse vanlige feil  

a) Mange ofrer dyr for å få kjøttet. Hvis intensjonen om at dette er en 

form for tilbedelse (ofring for Allahs skyld), så vil man ikke få belønning 

for dette, og man vil heller ikke ha oppfylt sin obligasjon.  

b) Mange tror at det holder med et offer for hvert hjem, og at dette 

dekker obligasjonen til alle. Det er viktig å huske at for hver person som 

er pliktig å ofre fordi denne er sahib nisab, må ofre sitt eget dyr (eller 

være en del av en 7’er gruppe). At mannen ofrer, fritar ikke kvinnen for 

hennes offer.  

c) Det er ikke riktig å dra nytte av melk eller ull fra det dyret som er 

slaktet, og bruke det. Hvis man skulle tjene på å selge melk, skinn eller 

ull fra slaktedyret, så bør en gi pengene til fattige som Sadaqah.  

Note: Dette er en samling av noen emner relatert til Qurbani. Ikke alle aspekter 

er diskutert. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale imam.  

 

(Shaykh) Tehsin Abo Barirah 

(Imam, Limerick Islamic Cultural Centre, 7th March, år 2000) 

 

Oversatt av bror Qamar Ali (Må Allah bevare ham og hans familie) 
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Denne artikkelen er utgitt av Abo Barirah Institute.  

Abo Barirah Institute (ABI) sitt mål er tilgjengeliggjøring av 

Islamsk litteratur, kurs og hjelp med religiøse spørsmål etc. 

 

Hvorfor ikke være en del av disse prosjektene ved å donere 

mot kostnadene? 

 

Ved å donere, vil du automatisk være en del av hvert prosjekt 

og etter døden få store belønninger in'sha'Allah.  

Hadith: "Penger reduseres ikke ved donasjoner" 

Merk betalingen med "ABInstitute" 

 

PayPal: tehsinh@gmail.com  

Konto: 9355 31 34658 

Vipps: 41 27 96 95   
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