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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

എലലാ മഹത്വങ്ങളുമുള്ളവനുും, ആദരണീയമായ അർശിന്റെ 

(സിുംഹാസനത്തിന്റെ) െബ്ബുമായ അലലാഹുവിനനാട് ഞാൻ 

ന ാദിക്കുന്നു; നിന്റെ രക്ഷ അവനനറെടുക്കറെറയന്നുും, നീ 

എവിറടയായിരുന്നാലുും അവൻ നിറന്ന 

അനുഗ്രഹീത്നാക്കറെറയന്നുും. നന്മ ലഭിച്ചാൽ നന്ദി 

കാണിക്കുകയുും, പരീക്ഷിക്കറെൊൽ ക്ഷമിക്കുകയുും, 

റത്െുപെിയാൽ പാപനമാ നും നത്ടുകയുും റ യ്യുന്നവരിൽ 

അവൻ നിറന്ന ഉൾറെടുത്തറെറയന്നുും ഞാൻ ഗ്പാർത്ഥിക്കുന്നു. 

കാരണും, ഈ മൂന്നു കാരയങ്ങൾ സൗഭാരയത്തിന്റെ 

അടയാളമാകുന്നു. 

നീ അെിയുക! - നിറന്ന അലലാഹു അവറന 
അനുസരിക്കുന്നത്ിനലക്ക് വഴിനടത്തറെ - ഹനീഫിയ്യത്് അഥവാ 

ഇബ് ൊഹീും നബിയുറട മാർരും എന്നാൽ നീ എലലാ ത്ാഴ്മയുും 

അലലാഹുവിന് മാഗ്ത്മാക്കിറക്കാണ്ട് അവറന മാഗ്ത്ും 

ആരാധിക്കലാണ്. അലലാഹു പെഞ്ഞത്ു നപാറല:  

نَس إَِّلَّ ِِلَْعُبُدوِن"  ِنَّ َواْْلِ
ْ

 ( 56)اذلاريات:  "َوَما َخلَْقُت اْل

“ജിന്നുകറളയുും മനുഷ്യറരയുും എറന്ന (മാഗ്ത്ും) ആരാധിക്കുവാൻ 

നവണ്ടിയലലാറത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിെിലല.” (അദ്ദാരിയാത്്:56) 

അലലാഹു അവറന ഇബാദത്് റ യ്യുവാൻ നവണ്ടിയാണ് 

നിറന്ന പടച്ചറത്ന്ന് നീ മനസിലാക്കിറയങ്കിൽ അെിയുക: ത്ൗഹീദ് 

ഉണ്റടങ്കിലലലാറത് ഇബാദത്തിറന ഇബാദത്് എന്ന് പെയുക 
സാധയമലല. ശുദ്ധിയുണ്റടങ്കിലലലാറത് നിസ്കാരും 
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നിസ്കാരമാവുകയിലല എന്നത്ുനപാറല. ആരാധനയിൽ ശിർക്ക് 

കലർന്നാൽ അത്് നിഷ്ഫലമാകുും. വുദൂഅ് മുെിയുന്ന കാരയും 

വലലത്ുും സുംഭവിച്ചാൽ ശുദ്ധിയിലലാത്ാകുും എന്നത്ുനപാറല. 

ഇബാദത്തിൽ ശിർക്ക് കലർന്നാൽ ഇബാദത്് 

ഫലശൂനയമായിത്തീരുും. ശിർക്ക് റ യ്ത്യാളുറട 

സൽകർമങ്ങറളലലാും റപാളിഞ്ഞുനപാവുകയുും, അയാൾ 

നരകത്തിൽ ശാശവത്വാസിയായിത്തീരുന്നത്ുമാണ്. ഇക്കാരയും 

മനസ്സിലായാൽ ശിർക്കിറനക്കുെിച്ച് പഠിക്കുകറയന്നത്ാണ് 

നിൻ്്റെ ഏെവുും ഗ്പധാനറെെ ബാധയത്റയന്ന കാരയും നിനക്ക് 

നബാധയറെടുും. ശിർറക്കന്ന ഈ റകണിയിൽ നിന്ന് അലലാഹു 

നിറന്ന രക്ഷറെടുത്തിനയക്കാും. അലലാഹു ശിർക്കിറനക്കുെിച്ച് 

പെഞ്ഞത്ിങ്ങറനയാണ്: 

َك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  ْن يُْْشَ
َ
َ ََّل َيْغِفُر أ  (116:  النساء)" …"إِنَّ اَّللَّ

"അലലാഹു അവനിൽ പങ്കുന ർക്കറെടുന്നത്് 

റപാെുക്കുകയിലല. എന്നാൽ അത്ലലാത്തത്് 

അവനുനദ്ദശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ റപാെുത്തുറകാടുക്കുന്നത്ാണ്”  

(നിസാഅ്: 116) 

അലലാഹു അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിച്ച നാല് 

അടിസ്ഥാന കാരയങ്ങൾ മനസിലാക്കിയാലാണ് ശിർക്കിറനക്കുെിച്ച് 

പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക. 

ഒന്നാമറത്ത അടിസ്ഥാന കാരയും:  
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ഏറത്ാരു നിനഷ്ധികനളാടാനണാ മുഹമ്മദ് നബി ملسو هيلع هللا ىلص യുദ്ധും 

റ യ്ത്ത്്, അവർ അലലാഹുവാണ് ഗ്സഷ്ടാവുും നിയന്താവുറമന്ന് 

അുംരീകരിച്ചിരുന്നു. പറക്ഷ ആ വിശവാസും റകാണ്ടുമാഗ്ത്ും അവർ 

മുസ്ിുംകളായിലല. അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നും ഇത്ിനുള്ള 
റത്ളിവാണ്. 

َماءِ   السَّ ِمْن  يَْرُزُقُكْم  َمْن  ُُيِْرُج قُْل  َوَمْن  بَْصاَر 
َ
َواْْل ْمَع  السَّ َيْملُِك  ْن  مَّ

َ
أ ْرِض 

َ
َواْْل

َفَل 
َ
أ َفُقْل   ُ اَّللَّ َفَسَيُقولُوَن  ْمَر 

َ
اْْل يَُدبُِّر  َوَمْن  الََْحِّ  ِمْن  الَْميَِّت  َوُُيِْرُج  الَْميِِّت  ِمْن   الََْحَّ 

 [ .31َتتَُّقوَن ]يونس:

പെയുക: ആരാണ് ആകാശത്തുനിന്നുും ഭൂമിയിൽ നിന്നുും 

നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനും നൽകുന്നത്്? അറലലങ്കിൽ, നകൾവിയുും 

കാഴ് കളുും ഉടമറെടുത്തുന്നവനാരാണ്? ആരാണ് 

ജീവനിലലാത്തത്ിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളത്ിറന 

പുെത്തുറകാണ്ടുവരുന്നത്ുും, ജീവനുള്ളത്ിൽ നിന്ന് 

ജീവനിലലാത്തത്ിറന പുെത്തുറകാണ്ടുവരുന്നത്ുും? ആരാണ് 

കാരയങ്ങൾ നിയഗ്ന്തിക്കുന്നത്്? അവർ പെയുും അലലാഹു എന്ന്. 

പെയുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ (അവറന) സൂക്ഷിക്കുന്നിനലല?” 

(സൂെത്തു യൂനുസ്: 31) 
രണ്ടാമറത്ത അടിസ്ഥാന കാരയും: മുശ് രിക്കുകൾ 

പെഞ്ഞത്ിങ്ങറനയാണ്: ഞങ്ങൾ ഈ ഇലാഹുകറള വിളിച്ചു 

ഗ്പാർത്ഥിക്കുന്നത്ുും അവരിനലക്ക് ത്ിരിയുന്നത്ുും, അലലാഹുവിനലക്ക് 

അവർ ഞങ്ങറള അടുെിക്കാനുും അവനനാട് ഞങ്ങൾക്ക് നവണ്ടി 

അവർ ശുപാർശ പെയാനുും ആവശയറെെുറകാണ്ട് മാഗ്ത്മാണ്.  
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അലലാഹുവിനലക്ക് അടുക്കാൻ നവണ്ടിയാണ് 

അവരത്ുറ യ്ത്ത്് എന്നത്ിനുള്ള  റത്ളിവാണ് അലലാഹുവിന്റെ 
ഈ വ നും: 

ِينَ  َ    "َواَّلَّ اَّللَّ إِنَّ  ُزلََْف   ِ اَّللَّ إََِل  ُبونَا  ِِلَُقرِّ إَِّلَّ  َنْعُبُدُهْم  َما  ْوِِلَاَء 
َ
أ ُدونِِه  ِمْن  َُذوا  اَّتَّ

اٌر" ]الزمر: َ ََّل َيْهِدي َمْن ُهَو ََكِذٌب َكفَّ  [3ََيُْكُم بَيَْنُهْم ِِف َما ُهْم فِيِه َُيَْتلُِفوَن إِنَّ اَّللَّ

"അവന്നു (അലലാഹുവിനു) പുെറമ  ില രക്ഷാധികാരികറള 

സവീകരിച്ചവർ (പെയുന്നു:) അലലാഹുവിനലക്ക് ഞങ്ങറള കൂടുത്ൽ 

അടുെിച്ചുത്രാൻ നവണ്ടിമാഗ്ത്മാകുന്നു ഞങ്ങൾ അവറര 

ആരാധിക്കുന്നത്്. അവർ ഏറത്ാരു കാരയത്തിൽ ഭിന്നത് 

പുലർത്തുന്നുനവാ അത്ിൽ അലലാഹു അവർക്കിടയിൽ 

വിധികൽപിക്കുക ത്റന്നറ യ്യുും. നുണയനുും കടുത്ത 

നിനഷ്ധിയുമായവറന അലലാഹു നനർവഴിയിലാക്കുകയിലല; ത്ീർച്ച.” 

(സൂെത്തു സുമർ: 3) 

മുശ് രിക്കുകൾ അവരുറട ഇലാഹുകറള വിളിച്ചത്് 

ശഫാഅത്തിന് (ശുപാർശ) നവണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത്ിനുള്ള 

റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നമാണ്. 

ُهْم َوََّل َيْنَفُعُهْم َويَُقولُوَن َهُؤََّلءِ ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد   َويَْعُبُدونَ "  ِ َما ََّل يَُُضُّ ِمْن ُدوِن اَّللَّ
 ِ  [ 18:يونس" ]…اَّللَّ

 “അലലാഹുവിനു പുെറമ ത്ങ്ങൾക്ക് ഉപഗ്ദവനമാ ഉപകാരനമാ റ യ്യാൻ 

കഴിയാത്തവറര അവർ ആരാധിക്കുന്നു. അവർ പെയുന്നു: ഇവർ അലലാഹുവിങ്കൽ 

ഞങ്ങളുറട ശുപാർശക്കാരാകുന്നു.” (സൂെത്തു യൂനുസ്: 18) 

ശഫാഅത്് അഥവാ, ശുപാർശ രണ്ടുത്രമുണ്ട്: 



  

 
7 

ഒന്ന്: ഇലലാറയന്ന് നിനഷ്ധിക്കറെെ  ശുപാർശ.  

രണ്ട്: ഉണ്റടന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കറെെ ശുപാർശ.  

അലലാഹുവിനലലാറത് മൊർക്കുും കഴിയാത്ത ഒരു കാരയത്തിന്  

അലലാഹുവലലാത്തവനരാട് നത്ടുന്ന ശുപാർശയാണ്, ഇലലാറയന്ന് 

നിനഷ്ധിക്കറെെ  ശുപാർശ. റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ ഈ 

വ നമാണ്: 

ِِتَ يَْوٌم ََّل َبْيٌع فِيِه َوََّل ُخلَّةٌ 
ْ
ْن يَأ

َ
ا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أ نِفُقوا ِممَّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ يَُّها اَّلَّ

َ
 "يَا أ

الُِموَن" ]ابلقرة:َوََّل َشَفاَعٌة وَ   [ 254الََْكفُِروَن ُهْم الظَّ

 “(അലലാഹുവിലുും അവന്റെ ദീനിലുും) വിശവസിച്ചവനര, കച്ചവടനമാ 

ഉെസ്നനഹബന്ധനമാ ശുപാർശനയാ ഇലലാത്ത ഒരു ദിവസും വരുന്നത്ിനു മുൻപായി, 

നിങ്ങൾക്ക് നാും നൽകിയത്ിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ റ ലവഴിക്കുക. 

(അലലാഹുവിറനയുും അവന്റെ ദീനിറനയുും) നിനഷ്ധിച്ചവർ ത്റന്നയാണ് അഗ്കമികൾ” 

(സൂെത്തുൽ ബകവെ: 254) 

 ഉണ്റടന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കറെെ ശഫാഅത്് എന്നാൽ അത്് 

അലലാഹുവിനനാട് മാഗ്ത്ും ന ാദിക്കുന്ന ശഫാഅത്താണ്. ശുപാർശ 

പെയുന്നയാൾ അത്ിനുള്ള അവസരും ലഭിക്കുന്നത്ിലൂറട 

ആദരിക്കറെടുന്നു. ആരുറട വാക്കുും ഗ്പവർത്തിയുമാനണാ 

അലലാഹു ത്ൃപ്ത്ിറെെത്്  അവരുറട കാരയത്തിൽ മാഗ്ത്മാണ് 

ശഫാഅത്് സവീകരിക്കറെടുക. അലലാഹുവിന്റെ അനുമത്ിക്കു 
നശഷ്ും മാഗ്ത്മാണത്്. അലലാഹു പെഞ്ഞത്ുനപാറല: 

ِي يَْشَفُع ِعْنَدهُ إَِّلَّ بِإِْذنِِه.." ]ابلقرة: "َمْن َذا  [ 255اَّلَّ
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 “അലലാഹുവിന്റെ അനുമത്ിയിലലാറത് അവന്റെയരികിൽ ശുപാർശ 

റ യ്യാനാരുണ്ട്?” (സൂെത്തുൽ ബകവെ: 255)” 

മൂന്നാമറത്ത അടിസ്ഥാന കാരയും: ത്ങ്ങളുറട ആരാധനയുറട 

കാരയത്തിൽ വിഭിന്ന നിലപാടുകാരായ ഒരു കൂെരിനലക്കാണ് 

നബി ملسو هيلع هللا ىلص നിനയാരിത്നായത്്. അവരിൽ  ിലർ മലക്കുകറള 

ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. നബിമാറരയുും സവാലിഹുകറളയുും 

ആരാധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു മെു  ിലർ. കലലു കറളയുും 

മരങ്ങറളയുും ആരാധിച്ചിരുന്നവരുും അവരിലുണ്ടായിരുന്നു. നവറെ 

 ിലർ ആരാധിച്ചത്് സൂരയറനയുും  ഗ്ന്ദറനയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 

നബി ملسو هيلع هللا ىلص അവനരാറടലലാും യുദ്ധും റ യ്ത്ു. അവർക്കിടയിൽ 

അവിടുന്ന് ملسو هيلع هللا ىلص ഒരു വയത്യാസവുും കൽെിച്ചിലല. 

ഇത്ിനുള്ള റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നമാകുന്നു: 

ِ  "َوَقاتِلُوُهمْ  يُن َّلِلَّ  [ 193:ابلقرة" ]…َحَّتَّ ََّل تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن ادلِّ

 “ഫിത്ന ഇലലാത്ാവുകയുും ദീൻ അലലാഹുവിനുള്ളത്ാവുകയുും റ യ്യുന്നത്ുവറര 

നീ അവനരാട് യുദ്ധും റ യ്യുക.” 

സൂരയറനയുും  ഗ്ന്ദറനയുും ആരാധിച്ചവർ 

അവരിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്ിനുള്ള  റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ 
ഈ വ നമാകുന്നു: 

لِلَْقَمِر"  َوََّل  ْمِس  لِلشَّ تَْسُجُدوا  ََّل  َوالَْقَمُر  ْمُس  َوالشَّ َوانلََّهاُر  اللَّْيُل  آيَاتِِه  "َوِمْن 
 [ 37]فصلت:

 “അവന്റെ (അലലാഹുവിന്റെ) ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ റപെത്ാകുന്നു രാവുും പകലുും 

സൂരയനുും  ഗ്ന്ദനുും. സൂരയനനാ  ഗ്ന്ദനനാ നിങ്ങൾ സുജൂദ് റ യ്യരുത്്.” 
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മലക്കുകറള ആരാധിച്ചവർ അവരിലുണ്ടായിരുന്നു 

എന്നത്ിനുള്ള  റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നമാകുന്നു: 

ْرَبابًا..." ]آل عمران:
َ
ْن َتتَِّخُذوا الَْمَلئَِكَة َوانلَّبِيِّنَي أ

َ
ُمَرُكْم أ

ْ
 [80"َوََّل يَأ

 “മലക്കുകറളയുും നബിമാറരയുും െബ്ബുകളായി സവീകരിക്കണറമന്നുും 

(നബിമാരാരുും) നിങ്ങനളാട് കൽപിക്കുകയിലല.” 

നബിമാറര ആരാധിച്ചവർ അവരിലുണ്ടായിരുന്നു 

എന്നത്ിനുള്ള  റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നമാകുന്നു: 

ُِذوِِن   نَت قُلَْت لِلنَّاِس اَّتَّ
َ
أ
َ
أ ُ يَا ِعيََس اْبَن َمْريََم  ِّمِّ إِلََهنْيِ ِمْن ُدوِن "َوإِْذ َقاَل اَّللَّ

ُ
وَأ

َعلِْمَتُه  َفَقْد  قُلُْتُه  ُكنُت  إِْن  ِِبَقٍّ  ِِل  لَيَْس  َما  قُوَل 
َ
أ ْن 

َ
أ ِِل  يَُكوُن  َما  ُسْبَحانََك  َقاَل   ِ اَّللَّ

ُم الُْغُيوِب" ]املائدة: نَْت َعلَّ
َ
ْعلَُم َما ِِف َنْفِسَك إِنََّك أ

َ
 [ 116َتْعلَُم َما ِِف َنْفِِس َوََّل أ

"അലലാഹു പെയുന്ന സന്ദർഭും: ഓ മർയമിന്റെ മകൻ 

ഈസാ! നീയാനണാ ജനങ്ങനളാടു പെഞ്ഞത്്; എറന്നയുും എന്റെ 

മാത്ാവിറനയുും ആരാധയരായി നിങ്ങൾ സവീകരിക്കൂ എന്ന്? 

അനദ്ദഹും പെയുും: നീറയഗ്ത് പരിശുദ്ധൻ! എനിക്ക് 

അർഹത്യിലലാത്തത്് പെയാൻ എനിക്ക് പാടുള്ളത്ലല. ഞാൻ 

എന്താണ് പെഞ്ഞിരുന്നറത്ന്ന് നിനക്കെിയാും. എന്റെ മനസിലുള്ളത്് 
നീയെിയുന്നു. നിന്റെ നഫ് സിലുള്ളത്് എനിക്കെിയുകയിലല. നീ 

അദൃശയങ്ങറളലലാും നന്നായി അെിയുന്നവനാകുന്നു.”  

സവാലിഹുകറള ആരാധിച്ചവർ അവരിലുണ്ടായിരുന്നു 

എന്നത്ിനുള്ള  റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നമാകുന്നു: 
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رَْْحََتُه  " َويَرُْجوَن  ْقَرُب 
َ
أ يُُّهْم 

َ
أ الْوَِسيلََة  َربِِّهْم  إََِل  يَبَْتُغوَن  يَْدُعوَن  ِيَن  اَّلَّ ْوََلَِك 

ُ
أ

 [ 57َوَُيَافُوَن َعَذابَُه" ]اْلرساء:

 “അവർ വിളിച്ചുഗ്പാർത്ഥിക്കുന്ന (അവരുറട ആരാധയരായ)വർ ത്റന്ന 

ത്ങ്ങളിലാരാണ് ത്ങ്ങളുറട െബ്ബിനലക്ക് ഏെവുും അടുത്തവർ എന്ന നിലയിൽ 

(മത്സരിച്ചുറകാണ്ട്) അവങ്കനലക്ക് സാമീപയും നത്ടുകയാകുന്നു. അവന്റെ കാരുണയും 

അവർ ഗ്പത്ീക്ഷിക്കുകയുും അവന്റെ ശിക്ഷറയ അവർ ഭയറെടുകയുും റ യ്യുന്നു…”  

കലലുകറളയുും മരങ്ങറളയുും ആരാധിച്ചവർ 

അവരിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്ിനുള്ള  റത്ളിവ് അലലാഹുവിന്റെ 
ഈ വ നമാകുന്നു: 

َت َوالُْعزَّى  ْيُتْم اللَّ
َ
َفرَأ

َ
ْخَرى  اثلَّاثِلَةَ  َوَمَناةَ  "أ

ُ
 [ 20-19:انلجم " ]اْْل

"ലാത്തറയയുും ഉസ്സറയയുും നിങ്ങൾ കണ്ടുനവാ? 

മൂന്നാമത്ുള്ള മറൊരു മനാത്തറയയുും?” 

അബൂ വാഖിദ് അറലലയ്ഥി (ريض الل عنه) യുറട ഹദീഥുും 
ഇത്ിനുള്ള റത്ളിവാണ്. അനദ്ദഹും പെയുന്നു: 

 

إَل ُحنني وحنُن حدثاء عهٍد بكفر،   -صىل اهلل عليه وسلم -مع انليب    خرجنا" 
وللمْشكني سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال هلا: ذات أنواط، فمررنا 

أنواط أنواط كما هلم ذات   َصىلَّ   انلَّيِبُّ   َفَقالَ    بسدرة فقلنا: يا رسول اهلل اجعل نلا ذات 
 ُ لَُهْم آلَِهٌة{ وََسلَّمَ   َعلَْيهِ   اَّللَّ َكَما  إِلًَها  نَلَا  َقْوُم ُموََس }اْجَعْل  َقاَل  َكَما  َهَذا   ِ ُسْبَحاَن اَّللَّ  "  :

َكُُبَّ ُسنََّة َمْن ََكَن َقْبلَُكْم " ِي َنْفِِس بَِيِدهِ لَََتْ  َواَّلَّ
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ഞങ്ങൾ നബിملسو هيلع هللا ىلصയുറട കൂറട ഹുനനനിനലക്ക് (യുദ്ധത്തിന്) 

പുെറെെു. അന്ന് ഞങ്ങൾ കുഫ് െിൽ നിന്ന് ഇസ് ലാമിനലക്ക് 

വന്നിെ് കുെച്ചു കാലനമ ആയിെുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ‘ദാത്ു 

അൻവാത്വ്’ എന്ന നപരിൽ മുശ് രിക്കുകൾക്ക് ഒരു 

മരമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അത്ിനടുത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയുും 

അത്ിൽ അവരുറട ആയുധങ്ങൾ ത്ൂക്കിയിടുകയുും 

റ യ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങറന ഒരു മരത്തിനരികിലൂറട 

കടന്നുനപാകുനപാൾ ഞങ്ങൾ പെഞ്ഞു: അലലാഹുവിന്റെ െസൂനല! 

ആയുധങ്ങൾ ത്ൂക്കിയിടാൻ അവർക്ക് ഒരു മരും ഉള്ളത്ുനപാറല 

ഞങ്ങൾക്കുും ഒരു ദാത്ു അൻവാത്വ് ഏർറെടുത്തിത്തന്നാലുും. 

അനൊൾ നബി ملسو هيلع هللا ىلص പെഞ്ഞു: സുബ്ഹാനലലാഹ്! മൂസാ നബിയുറട 

ജനത് (മുശ് രിക്കുകളുറട ഒരു ബിുംബറത്ത കണ്ടനൊൾ) ‘അവർക്ക് 

ഒരു ആരാധയനുള്ളത്ുനപാറല ഞങ്ങൾക്കുും ഒരു ഇലാഹിറന 

ഏർറെടുത്തിത്തന്നാലുും’ എന്നു പെഞ്ഞത്ുനപാറലത്തറന്നയാണിത്്. 

എന്റെ ആത്മാവ് ആരുറട കയ്യിലാനണാ അവൻ ത്റന്ന സത്യും; 

നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുപുള്ളവരുറട (ദുഷ്ിച്ച)  രയ പിൻപെുക 

ത്റന്ന റ യ്യുും.” 

നാലാമറത്ത അടിസ്ഥാന കാരയും: 

നമ്മുറട കാലറത്ത മുശ് രിക്കുകൾ പഴയകാലറത്ത 

മുശ് രിക്കുകറളക്കാൾ കടുത്ത ശിർക്കുള്ളവരാണ്. കാരണും, 

പഴയകാലത്തുള്ളവർ സുഖസൗകരയങ്ങളിലായിരിറക്ക 

അലലാഹുവിൽ പങ്കുന ർക്കുന്നവരുും, ഗ്പത്ിസന്ധിഘെങ്ങളിൽ 
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അലലാഹുവിറന മാഗ്ത്ും ആരാധിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 

നമ്മുറട സമകാലികരായ മുശ് രിക്കുകളുറട ശിർക്ക്  സൗഖയറമനന്നാ 

ഗ്പത്ിസന്ധിറയനന്നാ വയത്യാസമിലലാറത് സ്ഥിരമായുള്ളത്ാണ്. 
അലലാഹുവിന്റെ ഈ വ നും ഇത്ിനുള്ള റത്ളിവാണ്: 

ََلُ  "* ُُمْلِِصنَي   َ اَّللَّ َدَعْوا  الُْفلِْك  ِِف  َركُِبوا  ُهْم َفإَِذا  إَِذا  الََْبِّ  إََِل  ََنَّاُهْم  ا  َفلَمَّ يَن  ادلِّ
 ( 65)العنكبوت:    "يُْْشُِكونَ 

“അവർ കെലിൽ സഞ് രിക്കുകയാറണങ്കിൽ കീഴ് വണക്കും അലലാഹുവിന് 

മാഗ്ത്ും നിഷ്കളങ്കമാക്കിറക്കാണ്ട് അവർ അവറന വിളിച്ചുഗ്പാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ 

അവൻ അവറര കരയിനലക്ക് രക്ഷറെടുത്തിയാൽ അവരത്ാ (അവനുള്ള  

ആരാധനയിൽ മെുള്ളവറര) പങ്കുന ർക്കുന്നു.” 
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 منت القواعد اَّلربعة
 مليالم

 

 ِلف تأ

 بن عبد الوهاب حممد


