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শিয়াদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়ার শেধান 

প্রশ্ন:  
আমরা শিয়া সমাদজ েসোস কশর, যশেও তারা শনদজদের মুসশেম োশে কদর, তদে আপনারা অেিযই তাদের 
কুরআন ও সুন্নাহ শেদরাধী আকীো-শেশ্বাস সম্পদকে জাদনন। এখন প্রশ্ন তাদের শনজ হাদত যদেহ করা জন্তু তার 
ওপর যশে আল্লাহর নাম ননওয়া হয়, তাহদে তা আমাদের জনয খাওয়া বেধ হদে শক না?। যখন তারা োজাদর 
শেশির জনয, মাজাদরর উদেদিয, মান্নত পােন এেং মৃতদের উদেদিয যদেহ কদর থাদক।  
উত্তর: 
আেহামেু শেল্লাহ।  
যদেহকৃত জন্তু হাোে হওয়ার জনয িতে হদো, যদেহকারী মুসশেম অথো আহদে শকতাে হদত হদে। সুতরাং 
মুিশরক, অশিপূজক ও মুরতােদের হাদত যদেহকৃত জন্তু খাওয়া হাোে নয়। আর শিয়াদের এমন শকছু আকীো ও 
আমে রদয়দছ যা তাদেরদক ইসোদমর গণ্ড নথদক নের কদর নেয়। নযমন, তাদের শেশ্বাস কুরআন শেকৃত,  তাদের 
ইমামগণ গাদয়ে জাদনন এেং তাদের ইমামগণ শনষ্পাপ, তাদের নকাদনা ভুে ত্রুশি হয় না ইতযাশে।   
তারা মৃতদের শনকি ফশরয়াে কদর, আল্লাহদক োে শেদয় শেপদে তাদেরদক ডাদক, তাদের কাদছ সাহাযয চায়, কেদর 
সাজোহ কদর এেং নেী ও রাসূেদের পর সদেোত্তম মানে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইশহ ওয়াসাল্লাম-এর সাহােীদের 
গাশেদেয়, তাদের কাশফর েদে। যারা এ ধরদনর আকীো নপাষণ কদর ো এ ধরদনর নকাদনা কমে কদর তারা 
অেিযই ইসোদমর েন্ধন নথদক নের হদয় যাদে। তারা কাশফর, তাদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া মুসশেদমর জনয হাোে 
নয়। এ শেষয়শি ‘ইসোম শকউ এ’ এর ১১৪৮, ১০২৭২ ও ২১৫০০ নং প্রদশ্নর উত্তদর শেস্তাশরত আদোচনা করা 
হদয়দছ।   
শিয়া জাফরীয়া তথা ইমাশময়া শিয়াদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া সম্পদকে ‘ফদতায়া শেষয়ক স্থায়ী উোমা পশরষে’নক  
এ েদে শজজ্ঞাসা করা হয় নয, তারা আেী ও হাসান-হুসাইন রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুম এেং তাদের অনযানয ইমামদেরদক 
শেপদের সময় ও আনদের সময় ডাদক। তাদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া হাোে হদে শক? তারা উত্তর নেন,  
প্রশ্নকারী নযভাদে উদল্লখ কদরদছন অথোত তাদের পাদি নযসে শিয়া জাফরীয়াহ (ইমাশময়া ইসনা আিাশরয়া শিয়া) 
রদয়দছ তারা আেী, হাসান ও হুসাইন রাশেয়াল্লাহু আনহুম এেং তাদের অনযানয ইমামদেরদক শেপদের সময় ও 
আনদের সময় ডাদক, তাহদে তারা অেিযই মুিশরক ও মুরতাে। (নাউযু শেল্লাহ)। তাদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া 
হাোে হদে না। কারণ, তাদের হাদত যদেহকৃত জন্তুশি মৃত, যশেও তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়।  
‘ফাদতায়া শেষয়ক স্থায়ী উোমা পশরষে’ (ফাতওয়া আে-োজনাতুে োদয়মাহ শেে-ইফতা: ২৬৪/২)  
অনুরূপভাদে ‘ফদতায়া শেষয়ক স্থায়ী উোমা পশরষে’নক আরও শজজ্ঞাসা করা হয় নয, আশম উত্তর সীমাদে েসোস 
কশর। আমাদের সাদথ ইরাদকর কদয়কশি নগাদের নোক রদয়দছ যারা শিয়া মতোদের অনুসারী। তারা কতক কের 
পূজা কদর, যাদেরদক তারা হাসান, হুসাইন ও আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুম েদে আখযাশয়ত কদরন। যখন তারা তাদের 
সামদন োাঁড়ায় তখন তারা েদে, নহ আেী, নহ হুসাইন ইতযাশে। আমাদের নগাদের শকছু নোক তাদের সাদথ শেোহ-
সােীদতও আেদ্ধ হদয় পদড়দছ। তাদের অদনক েুঝাদনার পরও তারা নিাদন শন। আশম শুদনশছ তাদের যদেহকৃত জন্তু 
খাওয়া যাদে না, তা হাোে নয়। শকন্তু তারা তাদের যদেহ করা জন্তু নকাদনা প্রকার িতে ছাড়াই খায়। উশল্লশখত 
শেষদয় আমাদের করনীয় সম্পদকে স্পষ্টভাদে জানদত চাই।  
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এ প্রদশ্নর উত্তদর ‘ফদতায়া শেষয়ক স্থায়ী উোমা পশরষে’ েদেন,  
প্রদশ্ন উশল্লশখত শেষয়গুদো নযমন, আেী, হুসাইন ও হাসান রাশেয়াল্লাহু আনহুমদক উপাসয শহদসদে ডাকা যশে োস্তে 
হয়, তাহদে তারা অেিযই মুিশরক, ইসোম নথদক েশহষৃ্কত। তাদের শনকি মুসশেম নারীদের শেোহ নেওয়া ো 
তাদের নারীদের শেোহ করা, তাদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া কখদনাই হাোে নয়। আল্লাহ তা‘আো েদেন,  

َمة اايُۡؤِمَن ااَحَّتَٰااٱلُۡمۡۡشَِكَِٰتااتَنِكُحوا ااَوَلا﴿
َ
ۡؤِمَنة ااَوََل ِناَخۡي اامُّ ۡۡشَِكة اام  ۡعَجَبۡتُكۡم ااَولَوۡاامُّ

َ
ۡؤمِن ااَولََعۡبد اايُۡؤِمُنوا  ااَحَّتَٰااٱلُۡمۡۡشِكِيَااتُنِكُحوا ااَوَلااأ امُّ

ِناَخۡي ا ۡۡشِك اام  ۡعَجَبُكۡم ااَولَوۡاامُّ
َ
َلَٰٓئَِكااأ و 

ُ
ااَوٱلَۡمۡغفَِرةِااٱۡۡلََنةِاإَِلاايَۡدُعٓوا ااَوٱّلَلُااٱنلَارِ ااإَِلاايَۡدُعونَااأ ُاابِإِۡذنِهِۦ  ِ َٰااَوُيبَي  اَيَتَذَكُرونَاالََعَلُهمۡاالِلَناِسااتِهِۦَءاَي

 [  ٢٢٢: ابلقرة] ﴾٢٢١
“আর নতামরা মুিশরক নারীদের শেদয় কদরা না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আদন এেং মুশমন োসী মুিশরক নারীর 
নচদয় শনশ্চয় উত্তম, যশেও নস নতামাদেরদক মুগ্ধ কদর। আর মুিশরক পুরুষদের সাদথ শেদয় শেদয়া না, যতক্ষণ না 
তারা ঈমান আদন। আর একজন মুশমন োস একজন মুিশরক পুরুদষর নচদয় উত্তম, যশেও নস নতামাদেরদক মুগ্ধ 
কদর। তারা নতামাদেরদক আগুদনর শেদক আহ্বান কদর, আর আল্লাহ তাাঁর অনুমশতদত নতামাদেরদক জান্নাত ও 
ক্ষমার শেদক আহ্বান কদরন এেং মানুদষর জনয তাাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূদপ েণেনা কদরন, যাদত তারা উপদেি 
গ্রহণ করদত পাদর”। [সূরা আে-োকারাহ, আয়াত: ২২১]  
িাইখ আবু্দে আযীয ইেন আেেুল্লাহ ইেন োয, িাইখ আেেুর রাযযাক আফীফী, িাইখ আেেুল্লাহ গুোইয়ান, 
িাইখ আেেুল্লাহ ইেন কু‘ঊে। ‘ফাতাওয়া োজনাতুে োদয়মাহ’ (২/২৬৪)। 
অনুরূপভাদে িাইখ আবু্দল্লাহ ইেন জােরীন রহ. নক রাদফযীদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া সম্পদকে প্রশ্ন করা হদে, 
শতশন তার উত্তদর েদেন, রাদফযীদের যদেহ করা ও তাদের যদেহকৃত জন্তু খাওয়া হাোে নয়। কারণ, রাদফযীরা 
অশধকাংিই মুিশরক। তারা সে সময় তাদের মুশসেত ও খুশিদত আেী ইেদন আেী তাদেে রাশেয়াল্লাহু আনহুদক 
ডাদক। এমনশক আরাফার মাদে, তাওয়াদফ ও সা‘ঈদত আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুদক এেং তার নছদেদেরদক ডাদক। 
আমরা একাশধকোর তাদেরদক এভাদে ডাকদত শুদনশছ। এশি শনিঃসদেদহ শিকে েড় শিকে এেং ইসোম নথদক 
মুরতাে হওয়া। এ ধরদনর কাজ যারা কদর তারা হতযা নযাগয। 
তারা নযমশনভাদে আেী রাশেয়াল্লাহু আনহুর প্রিংসায় োড়াোশড় কদর নতমশনভাদে তারা আেী রাশেয়াল্লাহু আনহুর 

জনয এমন সে গুণাগুণ সােযস্ত কদর, যা একমাে আল্লাহ ছাড়া নকাদনা মাখেুদকর নক্ষদে প্রদযাজয নয়। এ ধরদনর 

কথা তাদের মুখ নথদক সরাসশর আমরা আরাফার মাদে শুদনশছ। তারা আেী রাশেয়াল্লাহু আনহুদক রে েদে, স্রষ্টা 

েদে এেং জগদতর পশরচােক েদে োশে কদর। তারা আরও োশে কদর নয, আেী রাশেয়াল্লাহু আনহু গাদয়ে জাদনন, 

শতশন ক্ষশত ও উপকাদরর মাশেক। অনুরূপভাদে তারা কুরআন সম্পদকে আপশত্ত তুদে। তারা েদে সাহােীরা 

কুরআনদক পশরেতেন ও শেকৃশত করদছ। কুরআদনর শকছু অংিদক সাহােীরা োে শেদয় শেদয়দছ যাদত আহদে োইত 

ও তাদের েুিমনদের সম্পদকে আদোচনা করা হদয়দছ। এ কারদণ তারা কুরআদনর অনুসরণ কদর না এেং 

কুরআনদক েেীে শহদসদে মাদন না। তাছাড়া তারা েড় েড় সাহােীদের গাশে নেয়। নযমন প্রথম শতন খশেফা ও সু-

সংোে প্রাপ্ত ১০ জন সাহােী সম্পদকে তারা শেশভন্ন ধরদনর অদিাভন মেেয কদর।  আদয়িা রাশেয়াল্লাহু আনহাসহ 

অনযানয উমু্মহাতুে মুশমনীন সম্পদকে তারা শেশভন্ন ধরদনর জঘনয মেেয কদর ও তাদের গাশে নেয়। তারা প্রশসদ্ধ 

সাহােী আেু হুরাইরা, আনাস ও জাশের রাশেয়াল্লাহু আনহুমদের গাশে নেয় এেং তাদের নথদক েশণেত হােীসগুদোদক 

গ্রহণ কদর না। তারা তাদেরদক কাশফর েদে আখযাশয়ত কদর। তারা েুখারী ও মুসশেদমর হােীসদক মাদন না। 

শুধুমাে ঐ সে হােীস মাদন যাদত আহদে োইদতর আদোচনা রদয়দছ। তারা শমথযা ও োদনায়াি হােীদসর সাদথ 

শনদজদের সমৃ্পক্ত কদর, অথো তাদের োেীর সমথেদন এমন সে হােীস শনদয় আদস যা মূেত তাদের োেী সােযস্ত 
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কদর না। এতেসদেও  তারা মুনাশফকী তথা কপিতার আশ্রয় ননয়। তারা মুদখ এমন সে কথা েদে যা তাদের 

অেদর নাই। আর তারা অেদর এমন শকছু নগাপন কদর যা তারা কখদনা নতামার সামদন প্রকাি করদে না। তারা 

েদে, هل دين فال هل تقية ال من  (যার মদধয কপিতা ননই তার নকাদনা েীন ননই) সুতরাং তারা যতই ভ্রাতৃত্ব শকংো 

িরী‘আত অনুসরদণর োেী করুক না নকন তাদের োশেদক কখদনাই শেশ্বাস ও গ্রহণ করা যাদে না। শনফাকীই হদো 

তাদের  শেশ্বাস। তাদের অশনষ্টতার েেো নেওয়ার জনয আল্লাহই যদথষ্ট। আল্লাহই ভাদো জাদনন। 


