গরু-ছাগল যেবহ্ করার ছুন্নাহসম্মত পদ্ধিত: শাইখ ইবিন বায ()رحمه هللا
* েকব্ারবানীর পশু যেবহ্ করার আেগ ছুির বা চাকুিট খুব ভােলা কের ধার কের িনেত হেব, যােত সহেজই
যেবহ্ করা যায়। ‘উলামােয় িকরােমর অেনেক একাজিটেক ওয়ািজব বা আবশয্কীয় বেল অিভমত বয্ক্ত
কেরেছন। েকননা, আবূ ইয়া‘লা শাদ্দাদ ইবনু আউছ 3 েথেক বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:حَتُه
َ ح َذِبي
ْ  َوْلُيِر،شْفَرَتُه
َ حُدُكْم
َ حَّد َأ
ِ  َوْلُي،حَة
َ سُنوا الِّذْب
ِح
ْ حُتْم َفَأ
ْ  َوِإَذا َذَب،سُنوا اْلِقْتَلَة
ِح
ْ  َفِإَذا َقَتْلُتْم َفَأ،يٍء
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ ن
َ سا
َح
ْ إل
ِْ ب ا
َ هلل َكَت
ََّ ن ا
َّ إ.

১

অথর্- আল্লাহ 0 সকল িবষেয় ইহ্ছান বা দয়া পর্দশর্ন আবশয্কীয় কের িদেয়েছন। তাই যখন েতামরা
হতয্া করেব তখন উত্তমভােব হতয্াকাযর্ সম্পাদন কেরা, যখন েতামরা যেবহ্ করেব তখন উত্তমভােব যেবহ্
কাযর্ সম্পাদন কেরা এবং েতামােদর পর্েতয্েক েযন িনেজর ছুির-চাকু ধার কের েনয় এবং িনেজর
েকব্ারবানীর পশুেক আরাম েদয়।

২

* েকব্ারবানীর পশু যিদ গরু বা ছাগল হয় তাহেল এেক্ষেতর্ পশুিটেক বামপােশব্র্ িকব্বলাহমুখী কের শুয়ােত
হেব। অথর্াৎ পশুিটর মাথা দিক্ষণ িদেক এবং পা উত্তর িদেক েরেখ তার মুখ িকব্বলাহ্র িদেক করেত হেব।
িকব্বলাহ হেলা সবেচেয় উত্তম ও মযর্াদাসম্পন্ন িদক। রাছূলুল্লাহ 1 ও সাহাবােয় িকরাম (g)
েকব্ারবানীর পশুেক বাম পােশ শুইেয় িদেয় িকব্বলাহমুখী কের যেবহ্ করেতন।
* যেবহ্কারী িনেজর ডান পা পশুিটর ঘােড় েচেপ রাখেব।
আনাছ ইবনু মািলক 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন:حهما
ِ صفا
ِ جَله على
ْ ضَع ِر
َ  وَو،سَّمى وَكَّبَر
َ  و،حهما بَيِده
َ  ذَب،ن
ِ ن أْقَرني
ِ حي
َ ن أمل
ِ هلل عليه وسَّلم بَكبشي
ُ ي صَّلى ا
ُّ حى النب
َّ ض.

৩

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 সামানয্ কােলা িমিশর্ত সাদা রংেয়র িশংওয়ালা দু’িট দুমব্া েকব্ারবানী কেরন। িতিন িনজ
হােত এদু’িটেক যেবহ্ কেরন এবং িতিন (যেবহ্ করার সময়) িবছিমল্লাহ, আল্লাহু আকবার বেলন এবং দুমব্া
দু’িটর ঘােড়র উপর সব্ীয় পা রােখন।

৪

* যেবহ্ করার সময় সময় ছুির, চাকু বা ধারােলা অস্তর্ যা-ই েহাক না েকন অতয্ন্ত শক্তভােব দর্ুততার সােথ
পশুর গলায় চালােত হেব। যােত খুব কম সমেয়র মেধয্ যব্েহর কাজিট সম্পন্ন হেয় যায় এবং পশুিটর কষ্ট
১. سِلٌم
ْ َرَواُه ُم
২. সাহীহ্ মুছিলম
৩. متفق عليه
৪. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম

১
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কম হয়।
* যব্েহর সময় পশুর শব্াসনালী, খাদয্নালী ও শব্াসনালীেক পিরেবষ্টন কের থাকা ঘােড়র দুইপােশর বড়
দু’িট রগ িনিশ্চতভােব কাটেত হেব। তেব যিদ শুধুমাতর্ ঘােড়র দুইপােশর বড় রগ দু’িট কাটা হয় তাহেলও
যেবহ হালাল হেয় যােব। কারণ ঐ রগ দু’িট িদেয় পশুর শরীেরর রক্ত েবিরেয় যায়, যিদও তােত পশুিটর
পর্াণ েবর হেত একটু েবিশ সময় লােগ।
* “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বেল পশু যেবহ্ করেত হেব। পশুর যেবহ্ করার সময় অবশয্ই
“িবছিমল্লাহ” বলেত হেব। েকননা “িবছিমল্লাহ” বলা ওয়ািজব। তেব “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বলা
উত্তম। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:ٌس
ق
ْ عَلْيِه َوِإَّنُه َلِف
َ هلل
َِّ سُم ا
ْ ال َتْأُكُلوا ِمَّما َلْم ُيْذَكِر ا
َ َو.
অথর্াৎ- েযসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চািরত হয় না, েসগুেলা েথেক েখেয়া না।

৫

৬

রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:ما أنهر الدم وُذكر اسم اهلل عليه فُكل.

৭

অথর্- েয (হালাল) জন্তুর রক্ত পর্বািহত করা হেয়েছ এবং েযিটর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চািরত হেয়েছ েসিট
খাও।

৮

আনাছ (3) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন: ضحى النبي صلى اهلل عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر.

৯

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 দু’িট দুমব্া েকব্ারবানী কেরন, িতিন িনজ হােত দুমব্া দু’িট “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার”
বেল যেবহ্ কেরন।

১০

* অতএব “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বেল পশুর গলায় ছুির চালােত হেব এবং সােথ সােথ বলেত হেব
৫. ۱۲۱ – سورة األنعام
৬. ছূরা আল আন‘আম- ১২১
৭. متفق عليه
৮. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
৯. رواه البخاري ومسلم
১০. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
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“আল্লাহুম্মা িমনকা ওয়া লাকা ‘আন্নী” (যিদ েকব্ারবানী িনেজর পক্ষ েথেক হয়। আর যিদ অেনয্র পক্ষ েথেক
হয় তাহেল ‘আন্নী-র পিরবেতর্ -‘আন- বেল যার পক্ষ েথেক হেব তার নাম বলেত হেব)। অতঃপর বলেত
হেব “আল্লাহুম্মা তাকব্াবব্াল িমন্নী” (যিদ েকব্ারবানী িনেজর পক্ষ েথেক হয়। আর যিদ অেনয্র পক্ষ েথেক হয়
তাহেল িমন্নী-র পিরবেতর্ বলেত হেব িমন —- । এখােন “িমন” বেল েসই বয্িক্তর নাম বলেত হেব।
উপেরাক্ত দু‘আিটর অথর্ হেলা- েহ আল্লাহ এই েকব্ারবানীিট আপনার পক্ষ েথেক (আমার জনয্ িন‘মাত) এবং
এিট আমার পক্ষ হেত আপনার জেনয্ই উৎসিগর্ত। েহ আল্লাহ আপিন আমার পক্ষ েথেক কব্বূল করুন।
(এেক্ষেতর্ েকব্ারবানী যিদ অেনয্র পক্ষ েথেক হয় তাহেল দু‘আিটর অথর্ করেত হেব- েহ আল্লাহ এই
েকব্ারবানীিট আপনার পক্ষ েথেক িন‘মাহ এবং এিট অমুেকর পক্ষ হেত আপনার জেনয্ই উৎসিগর্ত। েহ
আল্লাহ আপিন অমুেকর পক্ষ েথেক কব্বূল করুন।
‘আরাবীেত না বলেত পারেল “িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বলার পর উপেরাক্ত দু‘আর অথর্িট বাংলায়
বলা যােব।
তাছাড়া উপেরাক্ত দু‘আিট মুেখ উচ্চারণ না কের যিদ মেন মেন করা হয় িকংবা দু‘আিটর িবষয়-বস্তু েকবল
অন্তেরর মেধয্ থােক, তাহেল তােতও েকান অসুিবধা েনই। তেব মুেখ উচ্চারণ করা উত্তম, েকননা রাছূলুল্লাহ
1 উক্ত দু‘আিট মুেখ উচ্চারণ কেরেছন।
তেব িযিন িনেজ িনজ হােত অথবা পর্িতিনিধর মাধয্েম েকব্ারবানী িদেচ্ছন, অবশয্ই তার এই মেমর্ সুস্পষ্ট
িনয়য্াত থাকেত হেব েয, িতিন তার িকংবা তার ও তার পিরবােরর পক্ষ েথেক একমাতর্ আল্লাহ্র সন্তুিষ্টর
জনয্ এই েকব্ারবানী করেছন।
জািবর ইবনু ‘আিব্দল্লাহ 3 েথেক বিনর্ত একিট হাদীছ েথেক জানা যায়, িতিন বেলেছন েয, রাছূলুল্লাহ
1 ‘ঈেদর িদন দু’িট দুমব্া েকব্ারবানী কেরন। িতিন দুমব্া দু’িটেক যব্েহর উেদ্দেশয্ যখন িকব্বলামুখী কেরন
তখন িতিন বেলন:َ ب اْلَعاَلِمي
ن
ِّ هلل َر
َِّ ي َوَمَماِتي
َ حَيا
ْ سِكي َوَم
ُ الِتي َوُن
َص
َ ن
َّ ن ِإ
َ شِرِكي
ْ ن اْلُم
ْ حِنيًفا َوَما َأَنا ِم
َ ض
َ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَمَوا
َّ طَر ال
َ ي ِلَّلِذي َف
َ جِه
ْ ت َو
ُ جْه
َّ ِإِّني َو
حَّمٍد َوُأَّمِتِه
َ ن ُم
ْع
َ ك
َ ك َوَل
َ ن َهَذا ِمْن
َّ ن الَّلُهَّم ِإ
َ سِلِمي
ْ ل اْلُم
ُ ت َوَأَنا َأَّو
ُ ك ُأِمْر
َ ك َلُه َوِبَذِل
َ شِري
َ ال
َ.

১১

অথর্- “িনশ্চয় আিম আমার মুখমন্ডলেক একিনষ্ঠভােব েসই সব্ত্তব্ািভমুখী কেরিছ িযিন আকাশসমূহ এবং
পৃিথবী সৃিষ্ট কেরেছন আর আিম মুশিরকেদর অন্তভুর্ক্ত নই। িনশ্চয় আমার সালাত, আমার েকব্ারবানী,
আমার জীবন, আমার মৃতুয্ েকবল িবশব্পর্িতপালক আল্লাহ্র জেনয্, তাঁর েকান অংশীদার েনই এবং আিম তাই আিদষ্ট হেয়িছ এবং আিম পর্থম আত্মসমপর্ণকারী। েহ আল্লাহ এই েকব্ারবানী আপনার পক্ষ েথেক আমার
১১. رواه أبو داؤود وصححه األلباني
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জনয্ িন‘মাত এবং এিট েমাহাম্মাদ ও তাঁর উম্মােতর পক্ষ েথেক আপনার জেনয্ উৎসিগর্ত”। অতঃপর িতিন
(রাছূলুল্লাহ 1) আল্লাহ্র নাম িনেয় ও তাকবীর বেল (“িবছিমল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” বেল) যেবহ্
কেরন।

১২

উক্ত হাদীছ সহ কাছাকািছ মমর্ােথর্র আেরা িকছু হাদীেছর িভিত্তেত ‘উলামােয় িকরােমর অিভমত হেলা েয,
েকব্ারবানী করার সময় উপেরাক্ত দু‘আ ও বাকয্গুেলাও পড়া যােব তােত েকান অসুিবধা েনই। তেব েকউ
েকউ বেলেছন েয এেক্ষেতর্ ن
َ سِلِمي
ْ ل اْلُم
ُ ( َوَأَنا َأَّوএবং আিম পর্থম আত্মসমপর্ণকারী) এর স্থেল ن
َ سِلِمي
ْ َوَأَنا من اْلُم
(এবং আিম আত্মসমপর্ণকারীেদর অন্তভুর্ক্ত) বলেত হেব।
সূতর্ঃ- (পর্েয়াজনীয় িকছু সংেযাজন ও িবেয়াজন সহ) মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া মাকব্ালাতুশ্ শাইখ ইবিন বায
o।

১২. ছুনানু আবী দাঊদ o। ইমাম আল আলবানী o হাদীছিটেক সাহীহ্ বেলেছন
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