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পানাহায়রর বিিান: যযসি খাদ্য, পানীয় িা যপাশাক-আশায়কর েয়িয আত্মা িা শরীয়রর উপকাবরতা রয়য়য়ে,
আল্লাহ তা হালাল কয়র বদ্য়য়য়েন। যায়ত িান্দা এর দ্বারা শবি সঞ্চয় কয়র তার ইিাদ্য়ত ব্রতী হয়ত সক্ষে হয়।
আল্লাহ তা‘আলা িয়লন,
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“যহ োনু ষ, িবেয়ন যা রয়য়য়ে, তা যেয়ক হালাল পবিত্র িস্তু আহার কর এিং শয়তায়নর পদ্াঙ্ক অনু সরণ কয়রা
না। বনশ্চয় যস যতাোয়দ্র িনয সু স্পষ্ট শত্রু।” [সূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬৮]
* যযসি িস্তুর েয়িয ক্ষবতকর উপাদ্ান রয়য়য়ে অেিা যার েয়িয ক্ষবতর যেয়য় উপকায়রর বিষয়বি খুিই য ৌণ,
আল্লাহ তা হারাে কয়র বদ্য়য়য়েন।
েুদ্দাকো: আল্লাহ তা‘আলা প্রয়তযক িস্তু যেয়ক পবিত্র বিবনসগুয়লা হালাল কয়র বদ্য়য়য়েন আর অপবিত্র
বিবনসগুয়লা কয়রয়েন হারাে। যযেন আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে সম্পয়কে িয়লন,
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“যস তায়দ্র িনয পবিত্র িস্তু হালাল কয়র আর অপবিত্র িস্তু হারাে কয়র।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]
খায়দ্যর প্রভাি: োনু ষ িীবিকা বনিোয়হর িনয খায়দ্যর ওপর বনভেরশীল, আর এ খায়দ্যর প্রভািই তার স্বভাি ও
েবরয়ত্রর ওপর বিয়শষভায়ি বিয়াশীল হয়। পবিত্র খাদ্য আহার করয়ল োনু য়ষর ওপর ভায়লা প্রভাি পয়ে আর
অপবিত্র খাদ্য আহার করয়ল োনু য়ষর ওপর তার বিরূপ প্রভাি পয়ে। এ িনযই আল্লাহ তা‘আলা োনিিাবতয়ক
পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার বনয়দ্শে বদ্য়য়য়েন, িারণ কয়রয়েন অপবিত্র খাদ্য যেয়ক।
খাদ্য ও পানীয়য়র স্বভাি: েূ লত খাদ্য ও পানীয় পবিত্র ও হালাল, যবদ্ তায়ত যকায়না ক্ষবতকর উপাদ্ান না
োয়ক। যযেন, য াশত, শষয, ফল, েিু , দ্ু ি, যখিুর ও এ িাতীয় অনযানয হালাল খাদ্য।
নাপাক খাদ্য ও পানীয় হারাে। যযেন, েৃত িায়নায়ার, প্রিাবহত রি এিং যসসি িস্তু যার েয়িয যকায়না উপকার
যনই, যযেন বিষ, েদ্, খেকুিা, োদ্কদ্রিয, তাোক ইতযাবদ্। কারণ, এগুয়লা অপবিত্র, এয়ত রয়য়য়ে শরীয়রর ক্ষবত,
সম্পয়দ্র অপেয় ও বিয়িয়কর বিলু বতি।
যকউ বকেু যখয়ত িলয়ল করণীয়:
১. যকান েুসবলে বকেু যখয়ত িলয়ল িা কায়রা িাবেয়ত যেহোন হয়ল, যেিিান যা পবরয়িশন কয়র তা যখয়য়
যনওয়াই হয়ে সু ন্নত। তদ্রূপ যকান পানীয় যপশ করয়ল তা পান কয়র যনওয়াই হয়ে সু ন্নত -এ িযাপায়র তায়ক
যকায়না প্রশ্ন না করা।
২. হযাাঁ, যারা যলাক যদ্খায়না, প্রশংসা কুোয়না ও অহবেকা প্রদ্শেন করার িনয যেহোনদ্ারী করয়ে, তায়দ্র
দ্াওয়াত গ্রহণ না করা এিং তায়দ্র খাদ্য না খাওয়াই যেয়।
যখিুয়রর ফযীলত: সি যেয়য় উত্তে খাদ্য হয়ে যখিুর। যয ঘয়র যখিুর যনই যস ঘয়রর যলাকিন ক্ষুিাতে। যখিুর
বিষ ও িাদ্ু যেয়ক প্রবতরক্ষার কাি কয়র। আর সি যেয়য় উত্তে যখিুর েবদ্নার যখিুর, বিয়শষ কয়র আিওয়া
যখিুর।
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সা‘দ্ ইিন আবি ওয়াক্কাস রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু যেয়ক িবণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িয়লন, “যয
িযবি সকাল যিলা সাতবি যখিুর খায় সারাবদ্ন তায়ক বিষ বকংিা িাদ্ু যকায়না ক্ষবত করয়ত পারয়ি না।” (সহীহ
িুখারী ও েুসবলে)
যখিুয়রর উপকাবরতা: যখিুর যকৃৎ শবিশালী কয়র, প্রকৃবতয়ত যকােলতা আয়ন ও যপ্রসার কোয়। যখিুর
অনযানয ফয়লর তুলনায় শরীয়র সি যেয়য় যিবশ খাদ্য সরিরাহ কয়র। যখিুয়র বেবষ্ট িাতীয় যকায়না উপাদ্ান
বেশায়নার প্রয়য়ািন যনই, যস বনয়িই বেষ্ট, যখিুর েুয়খর িীিাণু ধ্বংস কয়র। যখিুর একই সায়ে ফল, খাদ্য, ওষু ি ও
বেষ্টায়ন্নর কাি কয়র1।
যযসি প্রাণী খাওয়া হারাে, তা নাপাক, তয়ি বতন প্রকার প্রাণী খাওয়া হারাে হয়লও পাক। যযেন,
১. োনু ষ।
২. যযসি যপাকাোকয়ের প্রিাবহত রি যনই, তয়ি নাপাক িস্তু যেয়ক সৃ ষ্ট যপাকাোকে নাপাক, যযেন আরয়সালা
ইতযাবদ্। এগুয়লা িীবিত অেিা েৃত উভয় অিস্থায়তই নাপাক।
৩. যযসি প্রাণী যেয়ক সািিানতা অিলম্বন করা খুি কবিন তা পাক। যযেন বিোল, ািা, তয়ি কুকুর নাপাক।
হারাে পশু ও পাবখ:
: ইসলােী শরী‘আত কতৃেক হারাে কৃত েতুষ্পদ্ িন্তু। যযেন ৃ হপাবলত ািা ও শূ কর।
: ইসলােী শরী‘আত কতৃেক হারােকৃত পাখ-পাখাবল ও বহংস্র প্রাণী। যযেন বেয়ে-যফয়ে ভক্ষণকারী পশু ও পাঞ্জা
বদ্য়য় বশকারকারী পাবখ।
: সািারণত যযসি প্রাণী নাপাক। যযেন ইদ্ু র ও কীিপতঙ্গ।
: সােবয়ক ভায়ি নাপাক প্রাণীও সােবয়ক ভায়ি হারাে। যযেন সদ্য নাপাক ভক্ষণকারী েুরব ।
: ইসলাে যযসি প্রাণী হতযা করার বনয়দ্েশ বদ্য়য়য়ে। যযেন, সাপ, বিেু।
: ইসলাে কতৃেক বনবষদ্ধ প্রাণী। যযেন, হুদ্হুদ্, িযঙ্গ, বপাঁপো ও েিু োবক্ষ ইতযাবদ্।
: েৃত িন্তু যখয়ত অভযস্ত পাবখ। যযেন, ঈ ল, শকুন ও কাক।
: হালাল-হারাে উভয় প্রকার পশুর বেলয়ন িন্মা প্রাণী। যযেন, খের। োবদ্ য াো ও নর ািার বেলয়নর ফয়ল
যার িন্ম।
: েৃত পশু িা আল্লাহর নাে িযতীত অনয নায়ে িয়িহ কৃত িানায়য়ার। এ সি প্রাণী হারাে, এগুয়লার য াশত
নাপাক।
বিবভন্ন প্রকার বনবষদ্ধ প্রাণী:
দ্াাঁত বদ্য়য় বশকারকারী পশু হারাে। যযেন, িাঘ-বসংহ, যনকয়ে িাঘ, বেতা িাঘ, হাবত, কুকুর, বশয়াল, শূ কর,
বিোল, কুেীর, কেপ, শিারু ও িানর ইতযাবদ্।
হারাে পাখপাখাবল:
নখ বদ্য়য় বশকারকারী পাবখ হারাে। যযেন, ঈ ল, শযান, িাি, শাহীন পাবখ, যপাঁো ইতযাবদ্। েৃত িীি িন্তু ও
পশুেল ভক্ষণকারী পাবখ হারাে। যযেন, শকুন, কাক, িািপাবখ, হুদ্হুদ্ ও যদ্ায়য়ল ইতযাবদ্।
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বনয়ে হয়ে, পুরায়না যখিুর যিয়ে খাওয়া এিং কীিদ্ু ষ্ট অংশ যফয়ল যদ্ওয়া।
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হালাল পশু ও প্রাণী:
১. উবল্লবখত িীিিন্তু িা যযসি িীিিন্তুর স্বভাি প্রকৃবত উবল্লবখত িীিিন্তুর নযায় তা িযতীত স্থয়লর সি
েতুষ্পদ্ িন্তু হালাল। যযেন, উি, রু, িকবর। তদ্রুপ িঙ্গলী ািা, যঘাো, ষাণ্ডা, িঙ্গলী রু, হবরণ, খরয় াশ, বিরাফ;
তয়ি দ্াাঁত বদ্য়য় বশকারকারী িঙ্গলী িায়নায়ার হারাে।
২. উবল্লবখত পাখপাখালী িা তার নযায় অনযানয পাখ-পাখালী িযতীত সি পাবখই হালাল। যযেন, েুরব , হাস,
রািহাাঁস, কিুতর, উিপাবখ, েেুই, িুলিুল, েয়ূ র, ঘুঘু ইতযাবদ্।
ইিয়ন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু িয়লন, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে দ্াাঁত বদ্য়য় বশকারকারী
বহংস্র পশু ও নখ বদ্য়য় বশকারকারী বহংস্র পাবখ যখয়ত বনয়ষি কয়রয়েন।” (েুসবলে)
৩. সেুয়দ্র িাস কয়র যোি িে সি প্রাণীই হালাল। আল্লাহ তা‘আলা িয়লন,

أ
َ َّ
]٦٦ :﴿أحِل لك أم َص أيد ٱۡلَ أح ِر َو َط َعامه﴾ [املائدة

“যতাোয়দ্র িনয হালাল করা হয়য়য়ে সেুয়দ্রর বশকার ও তার খাদ্য।” [সূ রা আল-োয়য়দ্া, আায়াত: ৯৬]

হারাে খাদ্য: আল্লাহ তা‘আলা িয়লন,
َ أ
َ َ
َ َ َ َّ َّ
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]٨٢٨ : ﴾ [االنعام١٢١ ۡشكون
ِ لم
“আর যতােরা তা যেয়ক আহার কয়রা না, যার ওপর আল্লাহর নাে উচ্চারণ করা হয়বন এিং বনশ্চয় তা
সীোলঙ্গন।” [সূ রা আল-আন‘আে, আয়াত: ১২১]
আল্লাহ তা‘আলা আয়রা িয়লন,
أ َ أ َ َ َّ َ َ أ أ
َ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ أ أ َ َ َ أ َ أ َ َ أ
َّ َ َ ٓ َّ َ أ
َٱلسبع إ َّل ما
َّ ك َل
َ أ َ َأ
ي ٱّللِ بِهِۦ وٱلمنخن ِقة وٱلموقوذة وٱلمَتدِية وٱنل ِطيحة وما أ
ِ
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ٱۡلسلم دِينا فم ِن ٱضطر ِف
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]٣
“যতাোয়দ্র িনয হারাে করা হয়য়য়ে েৃত প্রাণী, রি ও শূ কয়রর য াশত এিং যা আল্লাহ বভন্ন কায়রা নায়ে
যয়িহ করা হয়য়য়ে, লা বেয়প োরা িন্তু, প্রহায়র েরা িন্তু, উাঁেু যেয়ক পয়ে েরা িন্তু, অনয প্রাণীর বশয়ের আঘায়ত
েরা িন্তু এিং যয িন্তুয়ক, বহংস্র প্রাণী যখয়য়য়ে, তয়ি যা যতােরা যয়িহ কয়র বনয়য়ে তা োো, আর যা েূ বতে পূ িার
যিবদ্য়ত িবল যদ্ওয়া হয়য়য়ে এিং িুয়ার তীর দ্বারা িণ্টন করা হয়, এগুয়লা গুনাহ।” [সূ রা আল-োয়য়দ্া, আয়াত: ৩]
িীবিত প্রাণী যেয়ক আলাদ্া করা য াশত হারাে, তা েৃত প্রাণীর নযায়।
হালাল েৃত প্রাণী ও রি:
দ্ু ’প্রকার েৃত প্রাণী ও প্রিাবহত রি িযতীত, সি েৃত প্রাণী ও রি হারাে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাে িয়লন, “আোয়দ্র িনয দ্ু 'প্রকার েৃত প্রাণী ও দ্ু 'প্রকার রি হালাল করা হয়য়য়ে :
(ক) েৃত প্রাণী : োে ও পঙ্গপাল িা বিবি। (খ) রি। কবলিা ও প্লীহা। (আহেদ্, বসলবসলা সহীহা ও ইিন
োিাহ)
খানার সয়ঙ্গ ততল বেশায়নার বিিান:
িয়তুন িা অনযানয ততল যা উবিত যেয়ক সং ৃ বহত, খাদ্য-বেবষ্টদ্রিয িা এ িাতীয় যকায়না বকেু র সয়ঙ্গ বেশায়না
তিি ও হালাল। যতক্ষণ-না তা যকায়না নাপাক বিবনয়সর সয়ঙ্গ বেবেত হয়। হযাাঁ, যযসি ততল হারাে িায়নায়ার যেয়ক
যনওয়া। যযেন, শূ কর িা েৃত প্রাণী, তা হারাে।
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হালাল প্রাণীর ততল তখনই হালাল, যখন তা শরী‘আতসম্মতভায়ি যয়িহ করা হয় ও তার েয়িয যকায়না নাপাক
িস্তুর বেেণ না ঘয়ি।
নাপাক িস্তু যখয়ত অভযস্ত প্রাণীর বিিান:
যযসি পশু িা পাবখর অবিকাংশ খাদ্যই নাপাক, তার ওপর আয়রাহন করা, তার য াস্ত খাওয়া, তার দ্ু ি পান করা
ও বডে খাওয়া বনয়ষি; হযাাঁ, তা আিদ্ধ কয়র রাখার পর, যখন হালাল খাদ্য যখয়ত অভযস্ত হয় এিং িারণা হয় যয, তার
য াশত পাক হয়য়য়ে, তখনই তা হালাল।
হারাে খাদ্য কখন তিি:
যয িযবি এেন খাদ্য সঙ্কয়ি পবতত হল যয হারাে না যখয়ল োরা যায়ি, তার িনয িীবিত োকার পবরোণ হারাে
খাদ্য গ্রহণ করা তিি, যবদ্ তা বিষ না হয়। আল্লাহ তা‘আলা িয়লন,
أ َ أ َ َ َ َّ َ َ َ أ َ أ
َ َ َّ َّ أ َّ َ أ َ َ َ َ َ َ َ ٓ أ َ َ َ أ
َّ ٓ َ َ
َ َّ َ أ
َّ َ َ َّ َ َ َ أ
ٱّلل غفور
ي ٱّللِ ف َم ِن ٱضطر غي باغ ول َعد فل إِثم عليهِ إِن
ِ ير وما أهِل بِهِۦ ل ِغ
ِ ﴿ إِنما حرم عليكم ٱلميتة وٱدلم وَلم ٱۡل
ِ ِزن
َّرح ن
]٨١٣ : ﴾ [ابلقرة١٧٣ ِيم
“বনশ্চয় বতবন যতাোয়দ্র ওপর হারাে কয়রয়েন েৃত িন্তু, রি, শূ কয়রর য াশত এিং যা ায়রুল্লাহর নায়ে
যয়িহ করা হয়য়য়ে। সু তরাং যয িািয হয়ি, অিািয িা সীোলঙ্গনকারী না হয়য়, তাহয়ল তার যকায়না পাপ যনই। বনশ্চয়
আল্লাহ ক্ষোশীল, পরে দ্য়ালু ।” [সূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৭৩]
েয়দ্র বিিান: (১) ইিন উোর রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু যেয়ক িবণেত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িয়লন,
“প্রয়তযক যনশা দ্রিযই োদ্ক, আর প্রয়তযক যনশা দ্রিযই হারাে।” (সহীহ েুসবলে)
(২) ইিন উোর রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু যেয়ক িবণেত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িয়লন, “যয িযবি
আল্লাহ এিং বকয়ােত বদ্িয়সর ওপর ঈোন রায়খ, যস যযন কখনই যস দ্স্তরখায়ন না িয়স, যায়ত োদ্ক পবরয়িশন
করা হয়।” (সহীহ সূ য়ত্র আহেদ্ ও বতরবেযী)
োদ্কদ্রিয গ্রহণকারীর শাবস্ত: ১. ইিন উোর রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু যেয়ক িবণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাে িয়লন, “প্রয়তযক যনশাদ্রিয োদ্ক আর প্রয়তযক যনশাদ্রিয হারাে। যয িযবি দ্ু বনয়ায় েদ্ পান কয়র
অতঃপর যস তওিা না কয়র োরা যায়, পরকায়ল যস েদ্ পান করয়ত পারয়ি না।” (সহীহ িুখারী ও েুসবলে)
২. িাবির রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু যেয়ক িবণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িয়লন, “প্রয়তযক যনশাদ্রিয
হারাে। আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদ্া, যয িযবি যনশাদ্রিয পান করয়ি, আল্লাহ অিশযই তায়ক বতনাতুল খািাল পান
করায়িন। তারা বিজ্ঞাসা করল, যহ আল্লাহর রাসূ ল, বতনাতুল খািাল কী? বতবন িলয়লন, িাহান্নােীয়দ্র ঘাে অেিা
িাহান্নােীয়দ্র পূ াঁি।” (সহীহ েুসবলে)
োদ্য়কর সয়ঙ্গ সংবিষ্টরাও অবভশতি:
আনাস রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু িয়লন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে োদ্য়কর িযাপায়র দ্শ িযবিয়ক
অবভসম্পাত কয়রয়েন: যার োদ্ক ততবর করার যপশা িা যয বনয়ির িনয োদ্ক ততবর কয়র, যয োদ্ক পান কয়র, যয
িহন কয়র ও যার িনয িহন করা হয়, যয পবরয়িশন কয়র, যয োদ্ক বিবি কয়র, যয োদ্য়কর েূ লয খায়, যয োদ্ক
িয় কয়র ও যার িনয িয় করা হয়।” (বতরবেযী, ইিন োিাহ)
যখিুর, বকসবেস অেিা এ িাতীয় যকায়না বকেু যভিায়না পাবন পান করা তিি। এ পাবনর নাে নািীয। পাবনয়ত
বেবষ্ট স্বাদ্ অেিা পাবনর লিণািতা দ্ূ র করার িনয নাবিয িানায়না হয়। বকন্তু যবদ্ তা ফুিায়না হয় বকংিা বতন
বদ্য়নর যিবশ রাখা হয়, তয়ি তা হারাে।
অয়নযর সম্পদ্ ভক্ষণ করার বিিান: ক্ষুিাতে িযবি যবদ্ যকায়না ফলিান িা ান বদ্য়য় যায় অেিা এেন িা ান
বদ্য়য় যায় যার ফল বনয়ে পয়ে আয়ে, যার োরপায়শ যকায়না যদ্য়াল যনই িা তা যদ্খায়শানার যকায়না োবল যনই, যস
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িা ায়নর ফল খাওয়া তার িনয তিি, তয়ি িহন কয়র বকেু বনয়য় যযয়ত পারয়ি না। যবদ্ বনয়য় যায় তয়ি তায়ক েূ লয
যফরত বদ্য়ত হয়ি এিং এর শাবস্তও যভা করয়ত হয়ি।
হারাে পায়ত্র পানাহার করার বিিান: স্বণে, রূপা অেিা যসানা-রূপা বদ্য়য় প্রয়লপ যদ্ওয়া পায়ত্র পানাহার করা
নারী-পুরুষ উভয়য়র িনয হারাে। যস শরীর িান্নায়ত প্রয়িশ করয়ি না, যয হারাে ভক্ষণ কয়রয়ে এিং তার যদ্া‘আও
কিুল হয়ি না।
যকায়না পায়ত্র োবে পয়ে য য়ল করণীয়: আিু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু যেয়ক িবণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িয়লন, “যতাোয়দ্র কায়রা পায়ত্র োবে পয়ে য য়ল তার উবেত পুয়রা োবেই ডুবিয়য় যদ্ওয়া
অতঃপর তা িাইয়র যফয়ল যদ্ওয়া, কারণ তার এক পাখায় রয়য়য়ে যরা ও অনয পাখায় রয়য়য়ে প্রবতয়ষিক।” (সহীহ
িুখারী)
পশু যয়িহ করা: হালাল িন্তু িা প্রাণী খাওয়ার পদ্ধবত হয়ে যয়িহ কয়র িা নহর কয়র খাওয়া। অেোৎ বনবদ্েষ্ট
বনয়য়ে খাদ্যনালী ও ঘায়রর দ্ু পায়শর র যকয়ি যফলা।
যয়িহ করার পদ্ধবত:
উয়ির িযপায়র সু ন্নত হয়ে িাাঁ হাত যিাঁয়ি দ্াাঁোয়না অিস্থায় িারায়লা েু বর বদ্য়য় দ্োন ও িুয়কর োঝখায়ন আঘাত
করা, এিায়ক িলা হয় নহর। রু, িকবরর িযাপায়র সু ন্নত হয়ে িাে পায়শ যশায়াইয়য় িারায়লা েু বর বদ্য়য় যয়িহ
করা। েয়ন রাখা প্রয়য়ািন যয, িীিিন্তু তীর িনু য়কর বনশানা িানায়না হারাে।
ভেিতী প্রাণীর যয়িহ দ্বারা যপয়ির িাচ্চারও যয়িহ হয়য় যায়; হযাাঁ, যপয়ির িাচ্চা যবদ্ িীবিত যির হয়য় আয়স,
তয়ি তায়কও যয়িহ করা িরুবর।
যয়িহ শুদ্ধ হওয়ার শতোিলী:
১. যয়িহকারীয়ক যয়িহকরার উপযু ি হওয়া। অেোৎ যয়িহকারী পুরুষ বকংিা নারীয়ক িুবদ্ধোন, েুসবলে িা
আহয়ল বকতায়ির যকউ হয়ত হয়ি। অতএি যনশাগ্রস্ত িযবি, পা ল ও আহয়ল বকতাি িযতীত অনযানয কায়ফরয়দ্র
যয়িহ হারাে।
২. িারায়লা অস্ত্র বদ্য়য় যয়িহ করা, অতএি দ্াাঁত িা নখ বদ্য়য় যয়িহ করা পশু হারাে।
৩. খাদ্য নালী ও দ্ু ’পায়শর র কািার োিযয়ে রি প্রিাবহত করা।
৪. যয়িহ করার সেয় বিসবেল্লাহ িলা। বিসবেল্লাহ িলয়ত ভুয়ল য য়ল যকায়না সেসযা যনই, তয়ি ইোকৃতভায়ি
বিসবেল্লাহ তযা করয়ল পশু হালাল হয়ি না।
৫. বশকার িা বশকারীর িযাপায়র আল্লাহ কতৃেক যকায়না বনয়ষিাজ্ঞা না োকা। যযেন হারাে শরীয়ফ বশকার না
করা বকংিা ইহরাে অিস্থায় বশকার না করা।
েৃত প্রাণীর বিবভন্ন প্রকার: লা োপার কারয়ণ, োোয় আঘায়তর কারয়ণ, বিদ্ু যয়তর শয়িের কারয়ণ, রে পাবনয়ত
ডুবিয়য় যদ্ওয়ার কারয়ণ অেিা অনয যকায়না

যায়সর কারয়ণ যযসি প্রাণী োরা যায় তা খাওয়া হারাে। কারণ,

এেতািস্থায় রি য াশয়তর সয়ঙ্গ বেয়শ যায়, যা োনু য়ষর িনয খুিই ক্ষবতকর। বদ্বতীয়ত এ পশুর রুহ সু ন্নয়তর
বিপরীত পদ্ধবতয়ত যির করা হয়য়য়ে, তাই এগুয়লা েৃত প্রাণীর নযায়।
আহয়ল বকতাবিয়দ্র যয়িহকৃত য াশয়তর বিিান:
১. আহয়ল বকতাি তো ইয়াহূ দ্ী, নাসারায়দ্র যয়িহ-করা য াশত হালাল। আল্লাহ তা‘আলা িয়লন,
َّ
َّ
َّ ﴿ أٱَلَ أو َم أح َِّل لَكم
َ َِٰين أوتوا أٱلك َِت
َ ٱلطي َبَٰت َو َط َعام َّٱَّل
]٥ :ب حِل لك أم َو َط َعامك أم حِل له أم ﴾ [املائدة
ِ
“আি যতাোয়দ্র িনয তিি করা হয়লা সি হালাল িস্তু এিং যায়দ্রয়ক বকতাি প্রদ্ান করা হয়য়য়ে, তায়দ্র
খািার যতাোয়দ্র িনয তিি এিং যতাোয়দ্র খািার তায়দ্র িনয তিি।” [সূ রা আল-োয়য়দ্া, আয়াত: ৫]
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২. যবদ্ িানা যায় যয, আহয়ল বকতাি তিি পন্থায় যয়িহ কয়র বন; িরং লা যেয়প বকংিা তিদ্ু যবতক শয়িের
োিযয়ে হতযা কয়রয়ে, তয়ি তা খাওয়া হালাল নয়। অিশয তায়দ্র িযতীত অনয কায়ফরয়দ্র য াশত যকায়না অিস্থায়
খাওয়া হালাল নয়।
আহয়ল বকতািয়দ্র যয়িহ-করা য াশত েুসবলে কখন খায়ি:
আহয়ল বকতাি যবদ্ আল্লাহর নাে বনয়য় পশু যয়িহ কয়র, তয়ি তা হালাল, অনযোয় তা হারাে। আর যবদ্ বকেু
িানা না যায় তিুও হালাল। যয়িহ করার পদ্ধবতর িযাপায়র প্রশ্ন করা িরুরী নয়; িরং প্রশ্ন না করাই ভায়লা।
হালাল পশু যয়িহ করা িযতীত শুদ্ধ নয়, তয়ি পয়তঙ্গা ও োে এর িযবতিে। আিার যযসি প্রাণী শুিু পাবনয়ত
িাস কয়র তাও যয়িহ োো হালাল।
বশকারী খাওয়ার বিিান: স্থয়লর পশু ও পাবখ হালাল হওয়ার িনয দ্ু ’বি শতে:
(ক) যয়িহ করা ও (খ) আল্লাহর নাে যনওয়া।
কায়রা িনয পশু যয়িহ করা:
েৃত িযবিয়ক সওয়াি যপৌঁোয়নার িনয পশু যয়িহ করা এিং তার য াশত সদ্কা করায়ত যকায়না সেসযা যনই।
হযাাঁ, এর দ্বারা যবদ্ েৃত িযবির তনকিয অিেন করা উয়দ্দশয হয়, তাহয়ল এিা হয়ি িে বশকে এিং তা খাওয়াও হারাে।
সু ন্দরভায়ি হতযা িা যয়িহ করা:
১. িারায়লা েু বর বদ্য়য় যয়িহ করা, এক পশুর সােয়ন অপর পশু যয়িহ না করা, পশু সােয়ন যরয়খ েু বর িার না
যদ্ওয়া এিং রুহ যির না হওয়া পযেন্ত ঘাে না ভাো, োেো না বেলা ও তার যকায়না অংশ না কািা।
সাদ্দাদ্ ইিন আউস িয়লন, আবে দ্ু ’বি বিবনস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যেয়ক েুখস্থ কয়রবে।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িয়লয়েন, “আল্লাহ তা‘আলা প্রয়তযক িস্তুর িযাপায়র ইহসান বনিোবরত কয়র
বদ্য়য়য়েন, যতােরা যখন হতযা করয়ি, তখন সু ন্দরভায়ি হতযা করয়ি আর যখন যতােরা যয়িহ করয়ি, তখন
সু ন্দরভায়ি যয়িহ করয়ি, যতাোয়দ্র উবেত েু বর িার বদ্য়য় যনয়া এিং পশু বনয়স্তি হয়ত যদ্ওয়া।” (সহীহ েুসবলে)
২. যয়িহ করার সেয় পশু যকিলােুবখ কয়র যনয়া ও বিসবেল্লার সয়ঙ্গ আল্লাহু আকিার বেবলয়য় পো। (আিু
দ্াউদ্ ও বতরবেযী)
বশকার: কায়রা োবলকানা িযতীত িঙ্গলী যকায়না িায়নায়ার ইোকৃতভায়ি বশকার করা।
বশকার করার হুকুে: বশকার করা তিি এিং বশকার করা পশু হালাল, তয়ি হারাে শবরয়ফ বশকার করা হারাে,
তদ্রুপ যয ইহরাে অিস্থায় রয়য়য়ে, তার িনযও স্থয়লর পশু বশকার করা হারাে। আল্লাহ তা‘আলা িয়লন,
أ
َ
َّ ﴿أح َِّل لَك أم َص أيد أٱۡلَ أحر َو َط َعامهۥ َم َتَٰ ٗعا َّلك أم َول
َ ِلس َّي
]٦٦ :ارة ِ َوحرِ َم َعل أيك أم َص أيد ٱل َبِ َما د أمت أم حر ٗما ﴾ [املائدة
ِ

“যতাোয়দ্র িনয হালাল করা হয়য়য়ে সেুয়দ্রর বশকার ও তার খাদ্য, যতাোয়দ্র ও েুসাবফরয়দ্র যভায় র িনয।

আর স্থয়লর বশকার যতাোয়দ্র উপর হারাে করা হয়য়য়ে যতক্ষণ যতােরা ইহরাে অিস্থায় োক।” [সূ রা আল-োয়য়দ্া:
৯৬]
বশকায়রর বিবভন্ন অিস্থা: বশকারকৃত পশু হস্ত ত করার দ্ু ’বি অিস্থা। যযেন,
১. পূ ণে িীবিত অিস্থায় িরা। এ প্রকার বশকার বনিোবরত পদ্ধবতয়ত যয়িহ করা িরুরী।
২. েৃত অিস্থায় িরা অেিা সাোনয িীবিত অিস্থায় িরা। এ প্রকার বশকার হালাল হওয়ার িনয বকেু শতে
রয়য়য়ে। বনয়ে তা তুয়ল িরা হল:
হালাল বশকায়রর শতেসেূ হ:
১. বশকারী িযবির েুসবলে িা আহয়ল বকতাি হওয়া এিং সািালক িা তার কাোকাবে িয়য়সর হওয়া।
২. বশকার করা পশুর যয়িহ দ্ু ’প্রকার :
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ক. দ্াাঁত ও নখ িযতীত িারায়লা অস্ত্র বদ্য়য় যয়িহ করা।
খ. প্রবশক্ষণপ্রাতি বশকারী কুকুর িা বশকারী পাবখর িখে কয়র যফলা। যযেন, কুকুর ও িািপাবখ। প্রবশক্ষণপ্রাতি
না হয়ল বশকার হালাল হয়ি না।
৩. বশকারী কুকুর িা পাবখ বশকায়রর উয়দ্দয়শয যপ্ররণ করা।
৪. তীর বনয়ক্ষপ করার সেয় িা বশকারী প্রাণী যপ্ররণ করার সেয় বিসবেল্লাহ িলা। বিসবেল্লাহ ভুয়ল য য়ল
সেসযা যনই। তয়ি ইোকৃত যেয়ে বদ্য়ল বশকার হালাল হয়ি না।
৫. বশকায়রর িনয উপযু ি স্থান ও উপযু ি িযবি হওয়া। কারণ, ইহরাে অিস্থায় বশকার করা হারাে, তদ্রূপ
হারায়ে এলাকায় বশকার করাও হারাে।
কুকুর যপাষয িানায়নার বিিান:
কুকুর যপাষয িানায়না হারাে। যযয়হতু কুকুর োনু য়ষর ভীবতগ্রস্ত কয়র এিং এর কারয়ণ বফবরশতারা ঘয়র প্রয়িশ
কয়র না, এর েয়িয নাপাবক ও যনাংরাবে যতা রয়য়য়েই, উপরন্তু কুকুর যপাষযকারীর সওয়াি প্রবতবদ্ন দ্ু ই বকরাত কয়র
কয়ে যায়। হযাাঁ, যকউ যবদ্ বশকায়রর িনয, েোয়নার িনয অেিা যক্ষত পাহারা যদ্ওয়ার প্রয়য়ািয়ন কুকুর যপাষয
িানায় তার কো বভন্ন।
কুকুর যকায়না বশকার করয়ল অেিা যকায়না বশকার তার েুয়খ আিয়ক রাখয়ল, তা সাত িার যিায়া িরুবর নয়;
কারণ োনু য়ষর সু বিিার িনযই কুকুয়রর বশকার তিি করা হয়য়য়ে।
যবদ্ যকায়না িযবি লাবি িা এ িাতীয় বকেু র দ্বারা বশকার কয়র আর িারায়লা বদ্ক যবদ্ বশকায়রর ায়য় আঘাত
কয়র, তয়ি তা হালাল, অনযোয় হালাল নয়, িয়র যনওয়া হয়ি তা আঘায়তর কারয়ণ োরা য য়ে।
বশকার বনয়য় যখলা করা: যখলতাোশার িনয বশকার করা ও যেয়ে যদ্ওয়া এিং তার দ্বারা যকায়নাভায়ি উপকৃত
না হওয়া হারাে।
বশকায়রর সেয় অেিা যয়িহ করার সেয় রুহ যির হওয়ার পূ য়িে পশু যেয়ক যয রি যির হয় তা নাপাক, এর
দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাে।
লু বিত অেিা েুবরকৃত অস্ত্র বদ্য়য় বশকার করা হালাল বকন্তু বশকারকারী গুনাহ ার হয়ি।
সালাত তযা কারীর বশকার িা যয়িহ করা পশু হালাল নয়, কারণ যস কায়ফর।
পাবখ দ্বারা িাচ্চায়দ্র শান্ত্বনা যদ্ওয়ার বিিান:
িাচ্চায়দ্র শান্ত্বনা যদ্ওয়ার িনয পাবখ বশকার করা তিি; বকন্তু িাচ্চায়দ্র যদ্য়খ রাখয়ত হয়ি, যায়ত যস বশকারয়ক
যকায়না কষ্ট না যদ্য় বকংিা ক্ষুিাতে না রায়খ।
বনরাপরাি িযবির বদ্য়ক অস্ত্র তাক করা িা অস্ত্র বদ্য়য় তার বদ্য়ক ইশারা করা েসকরা িা সবতয সবতয উভয়
অিস্থায়তই হারাে।
সোতি
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