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தமிழில் 

தஷய்க் அப்துல் ஜப்பார் முஹம்மத் மக்தூம் 

ககள்வி: 

நாங்கள் ஷீஆ சமூகத்தின் மத்தியில் வாழ்கிக ாம்; 

அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என தங்களை கூ ிக்தகாண்ட 

கபாதிலும், அல் குர்ஆனுக்கும், சுன்னாவுக்கும் முரண்பட்ட 

அவர்கைின் தகாள்ளககள் பற் ி உங்களுக்குத் ததாியும். 

இந்நிளலயில், அவர்கள் கநர்ச்ளசக்காககவா, மரணித்த 

வர்களுக்காககவா, மண்ணள கைில் உள்ைவர் 

களுக்காககவா, சந்ளதகைில் விற்கப் படுவதற்காககவா, 

கவறு ஏகதனும் காரணங்களுக்காககவா அவர்கள் 

அறுக்கும் பிராணிகளை நாம் உண்ணுவது 

அனுமதிக்கப்பட்டதா? 

பதில்: 

அல் ஹம்து லில்லாஹ், 

http://islamqa.info/ar/60046
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அறுக்கப்படும் பிராணிகளை உண்ண அனுமதிக்கப் 

படுவதற்கு, அறுப்பவர் முஸ்லிமாக அல்லது ஏற்கனகவ 

இள வனால் அறுைப்பட்ட மார்க்கங்களை அதன் 

உண்ளம நிளலயில் பின்பற்றுகி வராக இருத்தல் 

கவண்டும் என்பது நிபந்தளனயாகும். அப்கபாது தான் அது 

உண்ணுவதற்கு அனுமதிக்கப் பட்டதா (ஹலால் ஆ) கும். 

மாற் மாக இள வனுக்கு இளண கட்பிப்பவகனா, 

தநருப்பு வணங்கிகயா அல்லது இஸ்லாத்தில் இருந்து மதம் 

மா ியவகனா அறுத்தவற்ள  உண்ணுவதற்கு (ஹராம்) 

அனுமதிக்கப் பட்டதல்ல. 

ஷீஆக்களைப் தபாறுத்தவளரயில் அவர்கள், இஸ்லாத்தின் 

வட்டத்தில் இருந்து அவர்களை தவைிப்படுத்தி விடும் 

தகாள்ளக ககாட்பாடுகளை நம்பிக்ளகக் 

தகாண்டுள்ைகதாடு, இஸ்லாத்திற்கு முரணான பல 

தசயல்களையும் அவர்கள் தசய்து வருகின் னர். அல் 

குர்ஆன் திாிபு படுத்தப்பட்டுள்ைதாக அவர்கள் 

நம்பியுள்ைளம, அவர்கைின் இமாம்கள் 

மள முகமானவற்ள  அ ிகி ார்கள், மற்றும் அவர்களுக்கு 

எந்த ம திகயா, தவக ா ஏற்படாது என அவர்கள் 

நம்பிக்ளகக் தகாண்டுள்ைளம கபான் வற்ள  இதற்கு 

உதாரணங்கைாக கு ிப்பிடலாம். 

கமலும் ஷீஆக்கள், மரணித்தவர்கைிடம் உதவி 

கதடுகி ார்கள், அல்லாஹ் அல்லாது அவர்களை 

அளழக்கி ார்கள், அவர்கைின் மண்ணள களுக்கு தசன்று 

அவர்களை வணங்குகி ார்கள். நபிமார்கள், ரசூல்மார்கள் 

(ஸல்லல்லாஹு அளலஹிம் வஸல்லம்) ஆகிகயாருக்கு 
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அடுத்து மிக சி ந்த மனிதர்கைாக விைங்கும் இள த் தூதர் 

முஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம்) 

அவர்கைின் கதாழர்களை (ாிள்வானுல்லாஹி அளலஹிம்) 

விமர்சிக்கின் ார்கள், ஏசுகின் ார்கள், அவர்களை 

காஃபிர்கள் என கூறுகி ார்கள்.  

இது கபான்  தகாள்ளகக் ககாட்பாடுகளை நம்புவது 

அல்லது இவ்வா ான தசயற்பாடுகளை புாிவதன் மூலம் 

ஒருவன் இஸ்லாத்ளத விட்டும் மதம் மா ி 

தவைிகய ியவனாக கருதப் படுவான். அவன் அறுக்கும் 

பிராணிகளை உண்பது ஹலால் ஆக மாட்டாது. 

கஷ்டம் மற்றும் தசழிப்பின் கபாது அலி, ஹசன், ஹுளசன், 

இவர்கள் கபான்  ஏளனய தளலவர்களை அளழத்து 

பிரார்த்தித்து வரும் “ஷீஆ” தகாள்ளகளய கசர்ந்த உற் 

பிாிவான “ஜஃபாியா” பிாிளவ கசர்ந்கதார் அறுத்து 

பலியிடும் பிராணிகளை உண்பது ததாடர்பில் சவுதி 

ஃபத்வா சளப அ ிஞர்கைிடம் வினவப்பட்டது.  

இதற்கு அவர்கள், 

أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية  إذا كان األمر كما ذكر السائل من"
يدعون علياً والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن 
اإلسالم والعياذ باهلل ، وال يحل األكل من ذبائحهم ، ألنها ميتة ولو ذكروا 

  .عليها اسم هللا " انتهى

 (2/262فتاوى اللجنة الدائمة" )"

வினா எழுப்பியவர் கூறுவது கபான்று “ஜஃபாியா” பிாிளவ 

கசர்ந்கதார் கஷ்டம் மற்றும் தசழிப்பின் கபாது அலி, 

ஹசன், ஹுளசன், இவர்கள் கபான்  ஏளனய 
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தளலவர்களையும் அளழத்து பிரார்த்தித்து வந்தால் 

அவர்கள் இள  நிராகாிப்பாைர்கள் (முஷ்ாிக்கள்), 

இஸ்லாத்ளத விட்டும் மதம் மா ியவர்கள். (அல்லாஹ் 

எம்ளம காப்பாற்றுவானாக) எனகவ அவர்கள் 

அறுத்தவற்ள  உண்ணுவதற்கு அனுமதி (ஹலால்) 

வழங்கப்பட மாட்டாது. அதன் மீது இள வனின் தபயர் 

கூ ப்பட்ட கபாதிலும், மரணித்ததாககவ கருதப்படும் என 

பதிலைித்தார்கள்.    (ஃபத்வா சளபயின் ஃபத்வாக்கள்: 

பாகம்: 2 பக்கம்: 264) 

 மற்றுதமாருவர் சவுதி ஃபத்வா சளப அ ிஞர்கைிடம் 

பின்வருமாறு வினவினார்,  

நானும் எனது குடும்பமும் நாட்டின் வடக்கு எல்ளலயில் 

வாழ்ந்து வருகின்க ாம், ஈராக் நாட்ளட கசர்ந்கதாரும் 

எம்முடன் கலந்து வாழ்கின் னர். அவர்கள் “ஷீஆ” 

பிாிளவச் கசர்ந்கதார். அவர்கள் சிளல வணக்கம் 

தசய்கின் னர். ஹசன் என்  தபயாிலும், ஹுளசன் என்  

தபயாிலும், அலி என்  தபயாிலும் குவிமாடங்களை 

(குப்பா) க்களை அளமத்து வணங்கி வருகின் னர். யா 

அலி! யா ஹசன்! யா ஹுளசன் என்று அதளன 

அளழக்கின் னர். எங்கள் ககாத்திரத்ளத கசர்ந்த சிலர் 

திருமண ளவபவங்கள் உட்பட அளனத்து நிகழ்வுகைிலும் 

அவர்களுடன் ஒன் ர கலந்து வாழ்கின் னர். பல விடுத்தம் 

அவர்களை எச்சாித்கதன், அவர்கள் உணர்வு 

தபறுகி ார்கள் இல்ளல. அவர்கள் அறுக்கும் பிராணிகளை 

உண்ணக் கூடாது என்று ககள்வி படிருக்கின்க ன், 

ஆனால் எமது ககாத்திரத்தில் சிலர் அவர்கள் அறுப்பளத 
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உண்டு வருகி ார்கள். இது கபான்  நிளலயில் என்ன 

தசய்ய கவண்டும் என ததைிவு படுத்துமாறு தங்களை 

ககட்டுக் தகாள்கிக ன். 

அதற்கு அந்த அ ிஞர்கள் பின்வருமாறு பதில் 

அைித்துள்ைார்கள், 

إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم علّياً والحسين والحسن ونحوهم : "
هم  فهم مشركون شركاً أكبر يخرج من ملة اإلسالم ، فال يحل أن نزوجِّ

نتزوج من نسائهم ، وال يحل لنا أن نأكل من المسلمات ، وال يحل لنا أن 
ذبائحهم ، قال هللا تعالى : )وال تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ وألَمٌة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبٌد مؤمٌن خيٌر من مشرٍك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار وهللا 

يتذكرون("   فرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهميدعو إلى الجنة والمغ
  .انتهى

الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ 
 2فتاوى اللجنة الدائمة " )   "عبد هللا بن غديان ، الشيخ عبد هللا بن قعود

 /262) 

நீங்கள் கூறுவது கபான்று அவர்கள் யா அலி! யா ஹசன்! 

யா ஹுளசன்! என்று அளழத்து வணங்கி வருகி ார்கள் 

என் ால், அவர்கள் இள  நிராகாிப்பாைர்கள் (முஷ்ாிக்கள்) 

ஆவர். அது இஸ்லாத்ளத விட்டும் தவைிப்படுத்தி விடும் 

(மதம் மாற் ி விடும்) தபாிய ஷிர்க் ஆகும். அவர்களுக்கு 

எமது முஸ்லிம் தபண்களை திருமணம் முடித்து தகாடுக்கக் 

கூடாது. அவர்கைின் தபண்களை நாமும் திருமணம் 

முடிக்கக் கூடாது. இள வன் பின்வருமாறு தனது 

திருமள யில் கூறுகின் ான். 
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ُْؤِمنى   ٰ ي َّتى ِت َح وا الُْمْْشََِك ِكُح َكٍة َولَْو  ۚ  َوََل تَن ْْشِ ِن مُّ ٌة َخْْيٌ م  ْؤِمنَ ٌة مُّ َم
َ
َوََل

ْعَجبَتُْكمْ 
َ

وا ۚ  أ ُن ُْؤمِ ٰ ي ُْمْْشِكنَِي َحَّتى وا ال ِكُح ُن ََل ت ِن  ۚ  َو ْؤمٌِن َخْْيٌ م  ٌْد مُّ َولََعب
ْعَجبَُكمْ 

َ
أ َْو  ْْشٍِك َول ٰئَِك يَْدعُ  ۚ  مُّ وَل

ُ
ِ أ ىار َن إََِل انل ةِ  ۚ  و نى َْدُعو إََِل اْْلَ ُ ي َواَّللى

 ِ ْنِه لَْمْغفَِرةِ بِإِذ ُرونَ  ۚ  َوا كى ُهْم َيتََذ لى اِس لََع ِهِ لِلنى َات آي  ُ ِ ُيبنَي  ورة ابلقرة) َو  (222 س

 (அல்லாஹ்வுக்கு) இளணளவக்கும் தபண்களை-அவர்கள் 

நம்பிக்ளக தகாள்ளும் வளர - நீங்கள் திருமணம் தசய்து 

தகாள்ைாதீர்கள்; இளண ளவக்கும் ஒரு தபண், உங்களைக் 

கவரக்கூடியவைாக இருந்தகபாதிலும், அவளைவிட 

முஃமினான ஓர் அடிளமப் தபண் நிச்சயமாக கமலானவள் 

ஆவாள்; அவ்வாக  இளணளவக்கும் ஆண்களுக்கு- 

அவர்கள் நம்பிக்ளக தகாள்ளும் வளர (முஃமினான 

தபண்களுடன்) நீங்கள் திருமணம் தசய்து ளவக்காதீர்கள்; 

இளண ளவக்கும் ஆண் உங்களுக்குக் 

கவர்ச்சியூட்டுபவனாக இருந்த கபாதிலும், ஒரு முஃமினான 

அடிளம அவளனவிட கமலானவன்; (நிராகாிப்கபாராகிய) 

இவர்கள், உங்களை நரக தநருப்பின் பக்கம் 

அளழக்கி ார்கள்; ஆனால் அல்லாஹ்கவா தன் 

கிருளபயால் சுவர்க்கத்தின் பக்கமும், மன்னிப்பின் பக்கமும் 

அளழக்கி ான்; மனிதர்கள் படிப்பிளன தபருவதற்காக தன் 

வசனங்களை அவன் ததைிவாக விைக்குகி ான். (அல் 

குர்ஆன், 2:221) 
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(ஃபத்வா சளபயின் ஃபத்வாக்கள்: பாகம்: 2 பக்கம்: 264) 

ஷீஆக்கைின் மிகவும் கமாசமான “ராஃபிழா” பிாிளவச் 

கசர்ந்கதார் அறுத்தவற்ள  உண்பது ததாடர்ப்பில் 

பிரபலமிக்க அ ிஞரான அஷ் கஷய்க் அப்துல்லாஹ் இப்னு 

ஜப்ாீன் (ஹஃபிழஹுல்லாஹ்) அவாிடம் ககட்கப்பட்டது. 

அதற்கு அவர் பின்வருமாறு பதில் அைித்தார். 

ال حيل ذبح الرافيض وال أكل ذبيحته ، فإن الرافضة اغبلاً مرشكون حيث "
لطواف يدعون يلع بن أيب طالب دائماً يف الشدة والرخاء حىت يف عرفات وا

والسيع ، ويدعون أبناءه وأئمتهم كما سمعنا مراراً ، وهذا رشك أكرب وردة 
عن اإلسالم يستحقون القتل عليها ، كما يغلون يف وصف يلع ريض اهلل 
عنه ويصفونه بأوصاف ال تصلح إال هلل كما سمعناهم يف عرفات، وهم 

لم الغيب بذلك مرتدون حيث جعلوه رّباً وخالقاً ومترصفاً يف الكون ويع
ويملك الرض وانلفع وحنو ذلك ، كما أنهم يطعنون يف القرآن الكريم 
ويزعمون أن الصحابة حرفوه وحذفوا منه أشياء كثرية تتعلق بأهل ابليت 
وأعدائهم فال يقتدون به وال يرونه ديلال ، كما أنهم يطعنون يف أكابر 

ومشاهري الصحابة اكخللفاء اثلالثة وبقية العرشة وأمهات املؤمنني 
الصحابة كأنس وجابر وأيب هريرة وحنوهم ، فال يقبلون أحاديثهم ألنهم 
كفار يف زعمهم ، وال يعملون بأحاديث الصحيحني إال ما اكن عن أهل 
ابليت ، ويتعلقون بأحاديث مكذوبة ، أو ال ديلل فيها ىلع ما يقولون ، 

وخيفون يف  ولكنهم مع ذلك ينافقون فيقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوبهم
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أنفسهم ما ال يبدون لك ، ويقولون : "من ال تقية هل فال دين هل" ، فال تقبل 
دعواهم يف األخوة وحمبة الرشع ... إلخ , فانلفاق عقيدة عندهم ، كىف اهلل 

  .رشهم" انتىه

எமக்காக “ராஃபிழா” பிாிளவச் கசர்ந்கதார் அறுப்பதும் 

கூடாது, அதளன நாம் உண்பதும் கூடாது. “ராஃபிழா” 

க்கள் தபரும் பாலும் முஷ்ாிக்குகைாககவ உள்ைனர். 

அவர்கள் ஹஜ், உம்ராவின் கபாது அரஃபாத், தவாஃப், 

ஸஃயி உட்பட கஷ்டம் மற்றும் தசழிப்பின் கபாததல்லாம் 

அலி (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களை அளழத்து 

பிரார்த்திக்கின் னர். அவாின் பிள்ளைகள் உட்பட 

இமாம்களை அளழத்து பிரார்த்திக்கின் னர். இவ்வாறு 

தசய்வது மிகப்தபாிய “ஷிர்க்” க்கும், அது இஸ்லாத்ளத 

விட்டும் மதம் மாற் ி விடும் “ாித்தத்” தும் ஆகும். இதற்காக 

அவர்களுக்கு மரண தண்டளன வழங்க முடியும்.  

அவர்கள் அலி (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களை 

எல்ளல மீ ி அல்லாஹ்வின் இடத்திற்கு உயர்த்தி 

புகழ்கின் னர். அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் உாிய 

தன்ளமகளை அலி (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) 

அவர்களுக்கும் கற்பிக்கின் னர். நாம் அரபாத்தின் கபாது 

இதளன தசவிமடுத்து உள்கைாம். 

அவர்கள் அலி (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களை 

பளடத்து பாிபாலிக்கும் ரப்பாக, உலகத்ளத இயக்க சக்தி 

தபற் வராக, மள வான வற்ள  அ ியும் 

ஆற் லுளடயவராக, மக்களுக்கு நல்லது மற்றும் துன்பம் 

ஏற்படுத்த சக்தி தபற் வராக கருதி இள வனின் 
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இடத்திற்கு உயர்த்துவதனால் இஸ்லாத்ளத விட்டும் 

தவைிகய ி விட்டவர்கைாக கருதப் படும். 

கமலும் அவர்கள் இள கவதமாகிய அல் குர்ஆளன குள  

கூ ி விமர்சிக்கின் னர். அதளன சகாபாக்கள் திாிபு படுத்தி 

விட்டதாகவும், “அஹ்லுல் ளபத்” (இள த் தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம்) அவர்கைின் 

குடும்பத்தினர்) உடனும், அவர்கைின் எதிாிகளுடனும் 

சம்பந்தப் பட்ட பல அல் குர்ஆன் வசனங்களை 

சகாபாக்கள் நீக்கி விட்டதாகவும் குள  கூறுகின் னர். 

நம்மிடம் உள்ை அல் குர்ஆன் பிரதிளய அவர்கள் 

பின்பற்றுவதும் இல்ளல. அதளன ஆதாரமாக ஏற்றுக் 

தகாள்வதும் இல்ளல. 

இவ்வாக  அவர்கள் முப்தபரும் கலீஃபாக்கைான அபூ 

பக்ர், உமர், உஸ்மான், பிரபல மிக்க சகாபாக்கைான 

அனஸ், ஜாபிர், அபூ ஹுளரரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹும்) 

மற்றும் இவ்வுலகிகலகய சுவர்க்க வாதிகள் என 

நன்மாராயம் கூ ப்பட்ட பத்து சகாபாக்கள், மற்றும் 

முஃமின்கைின் தாய்மார்கைான இள த் தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம்) அவர்கைின் 

மளனவிமார்கள் உள்ைிட்ட பல சகாபாக்களை குள  கூ ி 

விமர்சிக்கின் னர். அவர்கள் மீது பழி சுமத்து கின் னர். 

அவர்கள் அ ிவிக்கும் ஹதீஸ்களை மறுக்கின் னர். 

அவர்களை இள  நிராக ாிப்பாைர் (காஃபிர்)கைாக 

கருதுகின் னர்.  

“அஹ்லுல் ளபத்” (இள த் தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்லல்லாஹு அளலஹி வஸல்லம்) அவர்கைின் 



  
10 

குடும்பத்தினர்) அ ிவிக்கும் ஹதீஸ்களை தவிர்த்து 

அ ிஞர்கள் அளனவரும் ஏககாபித்து ஏற்றுக் தகாண்டுள்ை 

புகாாி மற்றும் முஸ்லிம் கிரதங்கைில் வரும் ஏளனய 

ஹதீஸ்களையும் அவர்கள் ஏற்றுக் தகாள்வதில்ளல. 

அவற்ள  இட்டுக்கட்டப் பட்ட ஹதீஸ்கள் என 

கு ிப்பிடுகின் னர்.  

இது தவிர அவர்கள் முஸ்லிம்களுடன் பழகும் கபாது 

உள்ைத்தில் இருக்கும் அவர்கைின் தகாள்ளககளை 

மள த்து நயவஞ்சகத் தன்ளமயுடன் நடந்து 

தகாள்கின் னர். "من ال تقية له فال دين له" உள்ைத்தில் உள்ை 
தகாள்ளககளை மள த்து மற் வாின் தகாள்ளகளய 

ஒத்தவர் கபான்று நடிக்காத வனுக்கு மார்க்கம் இல்ளல 

என்றும் கூறுகின் னர். 

எனகவ அவர்கள் எங்களுடன் சககாதர பாசத்துடன் 

நடந்தாலும், எங்கைிடம் எமது ஷாீஆளவ விரும்புபர்கள் 

என்று கூ ினாலும் நாம் அவதானத்துடன் தசயல் பட 

கவண்டும். அவர்கைின் இதுகபான்  தபாய்யான 

வாதங்களை ஏற்றுக் தகாள்ைை முடியாது. “நிஃபாக்” 

நயவஞ்சகம் என்பது அவர்கைின் தகாள்ளக 

ககாட்பாடுகைில் ஒன்று. அல்லாஹ் அவர்கைின் 

தீளமகளை விட்டும் எம்ளம காப்பாற்றுவானாக. முற்றும் ... 

அல்லாஹ்கவ நன்க ிந்தவன்  

http://islamqa.info/ar/60046 

 

http://islamqa.info/ar/60046
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