പരമ്പര: വ്യതിയാന ചിന്തകൾ

ഹേ കാഫിർ
ശരീഅത്ത് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കാരണം
അവിശ്ാസം ആരരാപിക്കുന്ന പ്രവണത
കാഫിർ വിളിയുടെ അപകെങ്ങൾ

പുസ്തകം

2

1

﷽
പരമ കാരുണികനും കരുണാ വാരിധിയുമായ അല്ാഹുവിന്റെ നാമത്ിൽ
സർവ്വ സ്തുതിയുും ല�ാക രക്ിതാവായ അല്ാഹുവിനാണ്.
അവന്റെ കരുണാ കടാക്ങ്ങൾ പ്രവാചക ലരേഷ്ഠരായ മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുന്ട ലമ�ിലും
അവിടുന്ത് കുടുുംബ മിത്ാദികളുന്ട ലമ�ിലും സദാ വർഷിക്കുമാറാകന്ടെ

ചിന്താ വ്യതിയതാനങ്ങൾ
ഈയിന്ടയായി മുസിുംകൾക്ിടയിൽ പരസ്പരും കാഫിറാക്ൽ വ്ാപകമായി കണ്ടു വരുന്നു.
കുലറ ആളുകൾ ആ വിഷയത്ിന്റെ ഗൗരവും മനസ്ി�ാക്ിയിടെില് തന്നെ. കാഫിർ വിളി,
തന്മൂ�ും ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ പതിവായില്ായിരിക്കുന്നു. ഈ �ാഘവത്ും നിറഞ്ഞ കാഴ്ച്ാട്
കുഴ്ങ്ങൾക്കുും പരസ്പരും ലചാര ചിന്തുനെതിനും വഴിന്വച്ിട്ടുണ്്. മാനഹാനിവരുത്ൽ,
മാതാപിതാക്ന്ള അവലഹളിക്ൽ , കുടുുംബ ബന്ും മുറിക്ൽ തുടങ്ങിയ മത വിരുദ്ധ
പ്രവത്നങ്ങൾ ഇതിന്ന പ്രതി വ്ാപിച്ിരിക്കുന്നു. ഇസാമിക വിശ്ാസും ശരിന്്ടുത്തുക
എനെ �ക്്ത്ി�ാണ് ഇന്തല്ാും നടമാടുനെത്. മതന്ത് ശരിയായി മനസ്ി�ാക്ാത്തുും
മതന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക നിരക്രതയുും ആണ് ഇതിന്റെ മൂ� കാരണങ്ങൾ.

അനവദനീയമല്.
ഹചാദ്യം: ഒരു മുസ്ലിമിന്
തന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്ന
കാഫിന്െന്നു വിളിക്ാഹമാ?

കാരണും നബി (സ്) പറയുന്നു: "ഒരാൾ സഹ�ാദരനെ
കാഫിനെന്നു വിളിച്ാൽ രണ്ിന�ാരാൾ ആ
വിളിയുനെ ശാപം മൂ�ം അഭിശപ്തരായി.
വിളിക്കനപെട്ടവൻ ശാപത്ിെ് അർ�നെങ്ിൽ
അവൻ, അനലെങ്ിൽ വിളിച്വെ് ശാപം തിരിച്ചു
പതിക്കുന്നതാണ്".1
തിരു നബിയുന്ട അനചരൻ അബൂദർ (റ) ഉദ്ധരിക്കുനെ
ഒരു ഹദീസ്: നബി (സ്) പറഞ്ഞു: ഒരാൾ അപരനെ
അവിശ്ാസി (കാഫിർ) എഹന്നാ അലൊഹുവിനറെ
ശത്രു എഹന്നാ വിളിച്ചു, വിളിക്കനപെട്ടവൻ
വിളിക്കർ�െനലെങ്ിൽ കുഫ്ർ (അവിശ്ാസം)
വിളിച്വനറെഹേൽ പതിക്കുന്നതാണ്.2
അബൂ സഈദിൽ ഖുദ്റി (റ) ഉദ്ധരിച്ചു നബി
(സ്) പറഞ്ഞു: ഒരു േനുഷ്യൻ അപരനെ
കാഫിൊക്കുനന്നങ്ിൽ രണ്ിന�ാരുവൻ
കാഫിൊകുന്നതാണ്. അപരൻ
കാഫിൊയിരുനന്നങ്ിൽ അതങ്ങനെത്നന്ന,
അലെങ്ിൽ സഹ�ാദരനെ കാഫിനെന്നു
ആഹരാപിച് കാരണത്ാൽ ആഹരാപിച്വൻ
കാഫിൊകുന്നു3

1 ബുഖാരി മുസിും
2 ബുഖാരി മുസിും
3 ഇബ്നു ഹിബ്ാൻ കിതാബുൽ ഈമാൻ

2

തതറ്റുധതാരണയും ആശയക്കുഴപ്പവും
പഹഷേ, പ്രവർത്തന ദൂഷ്യത്താൽ കാഫിന്െന്നു വിളിന്ക്ന്പെന്െണ്ട
ചിലന്രങ്ിലം മുസ്ലിംകളുന്െ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഹലേ?
അല്ാഹു അല്ാന്ത ആരാധ്നിന്ല്ന്നുും മുഹമ്മദ് നബി (സ്) അല്ാഹുവിന്റെ
ദൂതനാന്ണന്നുും സാക്്ും പറഞ്, നന്മകൾ ഒരാന്ള സല്ാഷി്ിക്കുകയുും തിന്മകൾ
അയാന്ള വിഷമി്ിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ങ്ിൽ അവൻ വിശ്ാസിയാണ്. അമീറുൽ

മുഅമിനീൻ ഉമർ ബിൻ അൽഖത്ാബ് (റ) പറഞ്ഞു തിരു നബി (സ്) പറഞ്ഞു: "െന്മകൾ ഒരാനള
സഹ്ാഷിപെിക്കുകയും തിന്മകൾ അയാനള വിഷേിപെിക്കുകയും നെയ്യുന്നുനണ്ങ്ിൽ അവൻ
വിശ്ാസിയാണ്" - ഒരാൾ സലഹാദരന്ന കാഫിന്റന്നു വിളിച്ാൽ - വിളിക്ന്്ടെവൻ

നന്മകൾ സല്ാഷി്ിക്കുകയുും തിന്മകൾ വിഷമി്ിക്കുകയുും ന്ചയ്യുനെ വ്ക്ി ആന്ണങ്ിൽ
- എ്് ന്കാണ്് അവന്നക്കുറിച്് വിശ്ാസിന്യന്നു വിധി പറയുനെതിലനക്ാൾ
അവിശ്ാസി എനെ് വിധിക്കുനെതിന്റെ ഔചിത്ും എ്് ?1

അബൂ സുഫ്യാൻ (റ) ജാബിർ (റ) ലനാട് ലചാദിച്ചു: "അഹ് ലൽ ഖിബ് �യിൽ
ആന്രന്യങ്ിലും നിങ്ങൾ കാഫിന്റന്നു പറഞ്ഞിരുലനൊ?", "ഇല്", "മുരേിന്ക്ന്നു
പറഞ്ഞിരുലനൊ?" "അല്ാഹു കാക്ന്ടെ" വിഷമലത്ാന്ടയാണ് അലദേഹും ഇത് പറഞ്ഞത്.2
എനൊൽ അലോഹു പെഞ്ിട്ടുണ്ടഹലോ അലോഹു
ഇെക്ിയ വിധി പ്രകാരം അലോന്ത വിധിക്കുനെവർ
കാഫിറുകൾ ആണ് അങ്ങന്ന എങ്ിൽ ശരീഅത്ത്
നെപെിൽ വരുത്താത്ത ഭരണാധികാരികന്ളലോം
കാഫിറുകൾ ആവിഹലേ?

ഇക്ാര്യം ആരാണ്
പെഞ്ിട്ടുള്ളത്?

എനെിട്ടും ചില പണ്ടിതൻമാർ
അെിക്െി അലോഹു
ഇെക്ിയ നിയമം അലോന്ത
വിധിക്കുനെവന്രലോവരും
കാഫിറുകൾ തന്നെ എനെ് പെഞ്ഞു
ന്കാണ്ടിരിക്കുനെഹലോ ?

ഒരിക്ലും ഇല്.
ഇവിന്ട കുഫ്ർ ന്കാണ്് ഉലദേശും
വൻകുറ്ും എനൊണ്. അങ്ങന്ന ന്ചയ്തവർ
ഇസ്�ാമിൽ നിനെ് പുറത്് ലപാകുനെതുും
അല്.

ഇക്ാര്ും ഇബ്നു അബ്ാസ്, ഹുദദഫ,
താഊസ്, മുജാഹിദ്, അഹ്മദ്ിൻ ഹൻബൽ,
ഇബ്നു അബ്ിൽബറ് തുടങ്ങിയ പ്രഗൽഭ ഇമാമുകളുും ഇബ്ൻ ജരീർ,
റാസി, ബഗവി, ഖാസിൻ, ഖുർതുബി തുടങ്ങിയ മുഫസ്ിരുകളുും
ഇലത വ്ാഖ്ാനും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്.3
അങ്ങന്ന പറയുനെവർ ഖവാരിജുകളുന്ട വിശ്ാസും സ്ീകരിച്വർ
ആണ്, അഹ് ലസുനെയുന്ട വിശ്ാസും അല് അവർ
പിന്തുടരുനെത്.ഇമാും ഖുർതുബി മുഫ്ഹിും എനെ ഗ്രന്ഥത്ിൽ
പറഞ്ഞു: അല്ാഹു ഇറക്ിയ വിധി പ്രകാരും അല്ാന്ത
വിധിക്കുനെവർ കാഫിറുകൾ ആണ് എനെ ആയത്ിന്റെ
പ്രത്ക്ാർത്ും സ്ീകരിച്് ന്തറ്് ന്ചയ്തവർ കാഫിർ ആണ്
എനെ് വാദിക്കുനെവർ ഉണ്് അത് ഖവാരിജുകൾ ആണ്.
യഥാർത്ത്ിൽ അവർക്തിൽ ന്തളിവില് തന്നെ4.

ഇമാും സുംആനി ഈ ആയത്ിന്റെ വിശദീകരണത്ിൽ പറയുനെത് ലനാക്കൂ: ഖവാരിജുകൾ ഈ
ആയത്് അല്ാഹുവിന്റെ വിധിപ്രകാരും അല്ാന്ത വിധിക്കുനെവർ കാഫിർ ആന്ണനെ് പറയാൻ
ഉപലയാഗന്്ടുത്തുന്നു.എനൊൽ അഹ് ലസ്സുനെ അങ്ങന്ന വിധിക്ാത്വർ കാഫിർ ആന്ണനെ്
പറയുനെില്.5
1 തുംഹീദ് ഇബ്്അബ്ിൽബർ 17/15-22
2 ibid, റില്ാർടെർമാർ വിശ്സ്തരാന്ണനെ് ദഹസമി മജ്ഉ സവാഇദ്
3 1-ാും പുസ്തകത്ിൽ വിശദമായി വിവരിച്ിട്ടുണ്്

4 അൽ മുഫ്ഹിും ഖുർതുബി 2-116
5 തഫ്ീർ സുംആനി 2-42
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പ്രബ�താധകരുതെ അ�ദ്ധങ്ങൾ
ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പുെത്ത് ഹപാകുനെ വലിയ ശിർക്് (ബഹുദദവ വിശ്ാസം)
പുലർത്തുനെവർ മുസ്ലിംകൾക്ിെയിൽ ഉഹണ്ടാ?
ഇസ്�ാമിൽ നിന്നുും പുറത്് ലപാകുനെ വ�ിയ ശിർക്്(ബഹുദദവ
വിശ്ാസും) പു�ർത്തുനെവർ മുസ്�ിുംകൾക്ിടയിൽ ഇല്.
ഉഖ്ബത് ബിൻ ആമിർ (റ) ഉദ്ധരിക്കുനെ ഹദീസ് ആണ്
ന്തളിവ് : "െിശ്ചയം, അലൊഹുവാഹണ, എനറെ
കാ� ഹശഷം െിങ്ങൾ മുശ്ിക്കായിഹപൊകും
എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നിലെ. പ്രതയുത, െിങ്ങൾ
ഭൗതിക�ാഭങ്ങൾക്ക് േത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയനപെടുന്നു".1
എന്താണ് അതിന് ന്തളിവ് ?

ഈ േദീസിന്ന
പണ്ിതൻമാർ എങ്ങന്നയാണ്
മനസ്സിലാക്ിയിരിക്കുനെത്?

ഇഹല�ാകത്ിന്റെ കാര്ത്ിലള്ള മത്സരും ഈ സമൂഹത്ിന്റെ
നാശകാരണമായി അവർ മനസ്ി�ാക്ി. വൻശിർക്്
(ബഹുദദവ വിശ്ാസും) ഈ സമൂഹത്ിന്റെ കാര്ത്ിൽ
വ്ാപകമാകുും എനെ് അവർ ഭയന്്ടെില്. ഉദാഹരണത്ിന്
ഇമാും ഇബ്നു അബ്ിൽ ബർറ് (റ) യുന്ട തുംഹീദ് എനെ
ഗ്രന്ഥത്ിന്� വരികൾ കാണുക:
"മുേമ്മദ് നബിയുന്െ സമൂേത്തിനുഹമൽ അവിടുനെ് ഭയന്പെൊത്ത
കാര്യം ഭയക്കുനെത് വ്യക്തമായ അവിഹവകം ആണ്.2

"ഇരവം പകലകളും ഹപായിത്തീരുനെതിനു
മുഹമ്പ ലാത്തയും ഉസ്സയും വീണ്ം
ആരാധിക്ന്പെടും എനെ് ഇമാം മുസ്ലിം
ഉദ്ധരിക്കുനെ േദീസിൽ ഉണ്ടഹലോ?

ശരിയാണ്, ഇത് സ്ഹീഹ് ആയ
ഹദീസ് തന്നെയാണ് പലക്,
അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപും സാധാരണ
ഇത് ന്തളിവായിന്ക്ാണ്ടുവരുനെവർ
പറയാറില്. മുസ്�ിുംകന്ള മുശ് രിക്കുകൾ
ആയി ചിത്ീകരിക്ാനള്ള
ദവജ്ാനികമായ ഒരു
ഇത് ശരിയാഹണാ? എന്താണ് േദീസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം?
ചതിയാണിത്.

ആഇശ (റ) ഉദ്ധരിക്കുന്നു: ഞാൻ നബി (സ്) പറയുനെതായിലകട്ടു: "ഇരവും പകലകളുും
ലപായിത്ീരുനെതിന മുലപേ �ാത്യുും ഉസ്യുും വീണ്ടുും ആരാധിക്ന്്ടുും". ഞാൻ
ലചാദിച്ചു "ഖുർആനിൽ അല്ാഹു ഇങ്ങന്ന പറഞ്ഞിലല്, 'സത്യോർഗവം ഹെരിനറെ
േതവോയി തനറെ ദൂതനെ അയച്വൻ ആണ് അലൊഹു. േറ്റുേതങ്ങനള
എലൊം അതിജയിക്കാൻ ഹവണ്ിയാണിത്, ബഹുദദവ വിശ്ാസികൾക്
കിഷ്െനപെട്ടിനലെങ്ിലം ശരി'3. ഈ വാക്ും പൂർണമലല്?" അവിടുനെ് പ്രതിവചിച്ചു:
"അല്ാഹു ഉലദശിച്ന്തല്ാും സുംഭവിക്കുും. അവസാനും അല്ാഹു നന്ല്ാരു കാറ്്
അയക്കുും. ഉടൻ കടുകുമണിലയാളും മനസ്ിൽ വിശ്ാസും ഉള്ളവന്രല്ാും മൃതയുവരിക്കുും.
ലശഷും, ഗുണമില്ാത്വർ അവലശഷിക്കുും. അവർ തങ്ങളുന്ട പൂർവ്വ പിതാക്ളുന്ട
വിശ്ാസത്ില�ക്് തിരിച്ചു ലപാകുും.4
1 ബുഖാരി മുസ്�ിും
2 തുംഹീദ് 264
3 തൗബ - 33
4 സഹീഹ് മുസ്�ിും
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അജ്ാെ കാ�ത്് ആരാധിക്കനപെട്ടിരുന്ന �ാത്യും ഉസ്സയും വീണ്ം
ആരാധിക്കനപെടുന്നത് അവസാെ കാ�ത്് മുഴുവൻ വിശാസികളം
േരണനപെടുന്ന അ്്യ ൊളിനറെ വ�ിയ അെയാളങ്ങൾ നവളിനപെടുഹ്ാൾ
ആനണന്ന് വ്യക്തോയഹലൊ.അത് ഇഹപൊൾ എ്ായാലം സംഭവിച്ിട്ടിലെ.
അലൊഹുവിനറെ അനുഗ്ര�ത്ാൽ വിശ്ാസം ഇഹപൊഴും ഹശഷിക്കുന്നുണ്്.

മുസ്ലിുംകളിൽ തതറ്തായ വിശ്താസും
എങ്ിൽ, ഖബെിന്ന ത്വാഫ് ന്ചയ്യുകയും ആദരിക്കുകയും ന്ചയ്യുനെ ആളുകൾ മുശ്ിക്കുകൾ അഹലേ?
ഖബറിന്ന തവാഫ് ന്ചയ്യൽ ഹറാും ആണ് ശിർക്് അല്. കാരണും, ഖബറിന്ന തവാഫ്
ന്ചയ്യുനെവർ ഖബറിലള്ള വ്ക്ിന്യ ആരാധിക്കുന്നു എനെ് ഉലദേശിക്കുലപോഴാണ്
ശിർക്് വരുനെത്. അതിവിന്ട ഉണ്ാകുനെില്. പ്രതയുത, ഈ തവാഫിലൂന്ട അല്ാഹുലവാട്
അടുക്കുക എനൊണ് അവർ ഉലദേശിക്കുനെത്. ഇത് ഹറാും ആണ്. അല്ാഹു കല്ിച്ത്
കഅബന്യ തവാഫ് ന്ചയ്യാൻ ആണ്. ഖബറിന്ന അല്.
പഹഷേ, മുശ്ിക്കുകളും ഇഹത
അങ്ങന്നയല്, അതിനിടയിൽ അജഗജാ്രും
വാദം തന്നെ അന്ലേ പെഞ്ത്.
ഉണ്്. കാരണും, മുരേിക്കുകൾ സമ്മതിക്കുനെത് അവർ
നാം അവന്ര ആരാധിക്കുനെത്
ബിുംബങ്ങന്ള ആരാധിക്കുനെത് അല്ാഹുവില�ക്്
അലോഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്ാൻ
ഹവണ്ടിയാണ്. (സുമർ 3) ഖബെിന് ചുറ്ം അവന്ര അടു്ിക്ാൻ ലവണ്ിയാണ് എനെലത്. പലക്,
അറിവില്ാത് മുസ്�ിുംകൾ ഖബർ നിവാസിന്യ
ത്വാഫ് ന്ചയ്യുനെവർ മുശ്ിക്കുകന്ള
ആരാധിക്കുനെില്. ഇവിന്ട വ്ത്ാസും വളന്ര
ഹപാന്ലത്തന്നെ അലോഹുഹവാെ്
വ്ക്മാണ്.
അടുക്ാൻ ഹവണ്ടിയഹലേ ന്ചയ്യുനെത്?
ഒരു വസ്തുവിന്ന ത്വാഫ് ന്ചയ്യൽ ആ വസ്തുവിനള്ള
ആരാധനയല്. നമ്മൾ കഅബന്യ ത്വാഫ് ന്ചയ്യുനെത് കഅബക്കുള്ള ആരാധന
അല്ലല്ാ. മറിച്ചു അല്ാഹുവിനള്ള ആരാധനയാണ്. അപ്രകാരും തന്നെ ഖബറിന്ന
ത്വാഫ് ന്ചയ്യുനെവർ അതിന്ന ആരാധിക്കുനെില്. പലക്, അവർ ന്ചയ്യുനെ ന്തറ്്
ഖബറിന്ന ത്വാഫ് ന്ചയ്യുക എനെ ബിദ്അത്് ആണ്. ഇത് ന്തറ്് ആണ്, കാരണും,
നലട പറഞ്ഞത് ലപാന്�, അല്ാഹു ഖബറിന ത്വാഫ് ന്ചയ്യാൻ പറഞ്ഞിടെില് തന്നെ.
കുലറയധികും ന്തളിവകൾ
ഉണ്്. ചി�ത് പറയാും.
ജാബിർ (റ) ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
"ഞാൻ നബി (സ്)
പറയുനെത് ലകട്ടു: "അലറബ്ൻ ഭൂഖ�ത്ിൽ നിസ്കരിക്കുനെവരിൽ, തന്നെ
ആരാധിക്കുനെവർ ഉണ്ാകുനെതിന്ന സുംബന്ിച്് പിശാച് നിരാശനായിരിക്കുന്നു .
പലക്, അവന്റെ പ്രതീക് അവന്ര തമ്മിൽ തല്ിക്കുനെതി�ാണ്.1
മുസ്ലിംകൾ അലോഹു അലോത്തവന്ര ആരാധിക്കുനെതിഹലക്്
മെങ്ങിവരിലേ എനെ് പെയുനെ ഹവന്െയും ന്തളിവകൾ ഉഹണ്ടാ?

നബി (സ് ) പറയുനെതായി ഇബ്നു മസ്ഊദ് (റ) ഉദ്ധരിക്കുന്നു: അറബ് ല�ാകത്്
ബിുംബങ്ങൾ ആരാധിക്ന്്ടുകയിന്ല്ന്നു പിശാചിന് ഉറ്ായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുന്ട
മറ്റു ചി� പ്രവൃത്ികളിൽ അവൻ തൃപതനാലയക്കുും. അത് നിങ്ങളുന്ട തരുംതാണ
ന്ചയ്തികൾ ആണ്. അതായത് വൻപാപങ്ങൾ2
1 സഹീഹുമുസ്�ിും
2 ഹാകിും മുസ്തദ്രക്- ഇമാും ഹകിമുും ദഹബിയുും സ്ീകാര്ന്മനെ് പ്രസ്താവിച്ിരിക്കുന്നു
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ഇങ്ങന്ന ജനങ്ങന്ള മുരേിക്കുകൾ ആക്ി
ചിത്ീകരിക്കുനെവർക്് ന്തറ്ാണു ന്ചയ്യുനെത്. അവന്രക്കുറിച്്
എനെിട്ടും ചില പണ്ിതന്ാരും
ആയിരത്ി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്പ്പുറും നബി (സ്) താക്ീതു
പ്രഹബാധകരും ജനങ്ങളുന്െ ഹപരിൽ
ന്ചയ്തതാണ്.അവിടുനെ് ഇല്ാഴും നലമ്മാലടാ്ും ഉള്ളത്
ശിർക്് ആഹരാപിക്കുകയും കാഫിർ
ലപാ�ിരിക്കുന്നു
ആക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നുണ്ടഹലോ?
ഹുദദഫ (റ) പറഞ്ഞു: "നബി (സ്) അരുളി: ഞാൻ നിങ്ങളുന്ട
കാര്ത്ിൽ ഭയക്കുനെത് ഒരു വ്ക്ിന്യ ആണ്. അവൻ
ഖുർആൻ ഓതുും. അതിന്റെ പ്രഭ അവൻന്റ മുഖത്് ന്വളിന്്ടുും.
അവൻ ഇസ്�ാമിന്റെ സഹായി ആയി രുംഗത്് വരുും. അവൻ
ഇസ്�ാമിന്ന മാറ്ിത്ിരുത്തുും. എനെിടെ് ഇസ്�ാമിൽ നിന്നുും
പതുന്ക് പുറന്ത്ത്തുും. ഇസ്�ാമിന്ന അവൻ വ�ിന്ച്റിയുും,
എനെിടെ് സ്്ും അയൽക്ാരന്റെ ലമൽ ശിർക്് ആലരാപിച്ചു
വാളുമായി അവന്റെ അടുലത്ക്് ഓടുും". ഞാൻ ലചാദിച്ചു നബിലയ,
ആരാണ് ഇതിൽ ശരിയായ മുശ് രിക്്, ആന്രാപിക്കുനെവലനാ
ആലരാപിക്ന്്ടുനെവലനാ? അവിടുനെ് അരുളി: ശിർക്്
ആലരാപിക്കുനെവൻ.1
സുബ്ോനലോേ്!!! കുഫ്റും ശിർക്കും ആഹരാപിച്് നെക്കുനെ ഈ ന്കാലപാതകങ്ങളും
ഹ്ാെനങ്ങളും ഹചാരചിന്തലം എലോം പാെിലോത്തതം നബി (സ്) താക്ീത് ന്ചയ്തതം
ആന്ണഹനൊ?

അന്ത, അങ്ങന്ന ന്ചയ്യുനെവർ വളന്ര അപകടത്ിൽ ആണ്.അവൻ ന്തറ്റുകാരനും
വൻപാപും ന്ചയ്യുനെവനും ആണ്. അവൻ ജനങ്ങന്ള മുഴവൻ ന്കാല്ലുനെവന്നല്ാന്�യാണ്.
"ആയതിൊൽ ൊം ഇസ്ായീൽ സ്തികൾക്ക് െിയേം
െ�്കിയിരിക്കുന്നു: വലെവനും അെ്യായോയി അപരനെ വധിച്ചുനവങ്ിൽ,
അനലെങ്ിൽ ഭൂേിയിൽ കുഴപെം ഉണ്ാക്കുന്നുനവങ്ിൽ, മുഴുവൻ ജെഹത്യും
വധിച്വനെഹപൊന� ആണ്. വലെവനും ഒരാളനെ ജീവൻ സംരക്ിച്ാൽ മുഴുവൻ
ജെത്ിനറെയും ജീവൻ കാത്വനെഹപൊന�യാണ്.അവർക്ക് െമ്മുനെ ദൂതന്മാർ
പാഠങ്ങൾ െ�്കിയിരുന്നു, എന്നിട്ം അവരിൽ അധികഹപരും ഭൂേിയിൽ
അതിക്രേം നെയ്ിരുന്നവർ തനന്ന. 2
നബി (സ്) പറഞ്ഞു: മുസ്�ിമിന്ന ന്തറിപറയൽ ന്തമ്മാടിത്വും അവന്ന വധിക്ൽ
കുഫ്റുും ആണ്.3
നന്മ്മ കുഫ്ർ ആലരാപണും എനെ വൻപാപത്ിൽനിന്നുും മുസ്�ിും സലഹാദരങ്ങന്ള
ശിർക്് ആലരാപിക്കുനെതിൽ നിന്നുും അല്ാഹു കാത്തു രക്ിക്ലടെ അവൻ നമ്മുന്ട
സലഹാദരങ്ങളുന്ട രക്ും കാത്തു ന്കാള്ളന്ടെ. ശിർക്കുും കുഫ്റുും ആലരാപിച്് പിഴച്ചുലപായ
നമ്മുന്ട സലഹാദരങ്ങൾക്് അല്ാഹു ലനർമാർഗും കാണിച്ചു ന്കാടുക്ന്ടെ. അവരുന്ട ഈ
ചി്ാഗതി ന്കാ�പാതകത്ില�ക്കുും ല്ാടനത്ില�ക്കുും നയിച്ിരിക്കുന്നു. ബാഹ്വും
ആ്രികവമായ മുഴവൻ വിപത്ിൽ നിന്നുും മുസ്�ിും ഉമ്മത്ിന്ന അല്ാഹു സുംരക്ിച്ചു
ന്കാള്ളന്ടെ. അവൻ അതിന കഴിവള്ളവനും കരു ണാവാരിധിയുമാകുന്നു.
1 ഇബ്നു ഹിബ്ാൻ (81) ഇമാും ബുഖാരി തരീഖുൽ കബീർ(2907) ബസ്ാർ(2793)
2 ഖുർആൻ, മാഇദ 32
3 ബുഖാരി, മുസ്�ിും
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്രതാ്രികബളതാടുള്ള സമീ്രനും
മുസ്ലിംകന്ള കാഫിൊക്കുനെ വിഷയം നിങ്ങൾ പെയുനെത് ഹപാന്ല അപകെം
നിെഞ്താന്ണന്നു നാം സമ്മതിക്കുകയാന്ണങ്ിൽ, മുസ്ലിംകൾക്ിെയിന്ല
തന്നെ ന്തറ്ായ ബിദ്അത്തുകൾക്കും ശെഈ വിരുദ്ധ ആചാരങ്ങൾക്കുന്മതിന്ര
പണ്ിതൻമാരും പ്രഹബാധകരും മൗനം ദീഷേിക്ണഹമനൊഹണാ നിങ്ങൾ പെയുനെത്?

അല്. പ�ിതന്മാരുും പ്രലബാധകരുും അവരുന്ട ദൗത്ന്മലനൊണും

ജനങ്ങൾക്ിടയിന്� ന്തറ്റുകൾ തിരുത്ിന്ക്ാടുക്ണും. പലക്, അത് താലഴ പറയുനെ
കാര്ങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചു ലവണും.

y

മൃദു�മായുും സമാധാനലത്ാന്ടയുും ആയിരിക്ണും ന്തറ്റുകൾ തിരുത്ിന്കാടുലക്ണ്ത്.
ഇതാണ് തിരു നബി (സ്)യുന്ട രീതി.

y

കൃത്മായി തിരുലമനി (സ്) വ്ക്മാക്ി തനെവർ അല്ാന്ത, മുസ്�ിും ഉമ്മത്്
ന്മാത്ത്ില�ാ അതിന്� ഗണ്മായ വിഭാഗങ്ങലളാ ശിർകില�ാ കുഫ്റില�ാ ആപതിക്കുക
ഇല് തന്നെ.

y

മുസ്�ിും സമൂഹും അവരുന്ട വിശ്ാസത്ില�ാ പ്രവർത്നത്ില�ാ വനെ
ന്തറ്റുമൂ�ും കുഫ്റില�ാ ശിർക്ില�ാ പതിച്വരാണ് എനെ ലദാഷവിചാരും, ന്തറ്്
തിരുത്ിന്ക്ാടുക്കുനെവരുന്ട മനസ്ിൽ ഒരിക്ലും പാടില്. ഈ ന്തറ്റുധാരണ മനസ്ിൽ
ന്വച്് ഉപലദശിച്ാൽ ഉപലദശും ഫ�ും കാണില്.

y

പ�ിതൻമാർ മതവിജ്ാനങ്ങളിൽ കണിശമായ കൃത്ത പു�ർത്ണും. ഹദീസ്
വിജ്ാനും പഠിച്യാൾ ഫിഖ്ഹ് പഠിക്ാന്ത ഫത് വ നൽകാൻ തുനിയരുത്. ഫത്കൾ
ഉദ്ധരിക്ാൻ മാത്ും കഴിയുനെവർ ഫിഖ്ഹ് ആഴത്ിൽ അറിയാന്ത മുഫ്ി ചമയരുത്.

y

ഫിഖ്ഹിൽ ആഴത്ിൽ അറിവ് ലനടാത് മറ്റു പ�ിതൻമാന്രയുും ഇളുംത�മുറലയാട്
സുംവദിക്ാനും ദീനില�ക്് അടു്ിക്ാനും നമുക്് ആവശ്ും തന്നെ. പലക് മതവിധിയുന്ട
അധികാരികൾ അവർ അന്ല്ന്നു മാത്ും.

y

മറ്റുള്ളവന്ര കാഫിറാക്ൽ സ്്ും വിശ്ാസന്ത് തന്നെ നശി്ിക്കുനെ അപകടകരമായ
ഒരു വിധി പ്രസ്താവും ആണ്. സ്്ും വിശ്ാസും സുംരക്ിക്ന്്ടണും എനൊഗ്രഹമുള്ള
വിശ്ാസിക്് അതിൽ നിന്നുും വിട്ടു നില്ക്ക�ാണ് അഭികാമ്ും.
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ചിന്താ വ്യതിയതാനങ്ങൾ
തിരുെബി (സ്) പെഞ്ഞു: ഈ പരിശുദ്ധ വിജ്്ഞാെം വ�ിക്കാൻ
ഓഹരാ പിന്മുെക്കാരിന�യും െീതിോൻോർ ഉണ്ാവം. അവർ
അതിക്രേികളനെ വക്രീകരണത്ിൽ െിന്നും വ്യാജന്മാരുനെ
വഞ്ചെകളിൽ െിന്നും വിഢികളനെ വ്യാഖ്യാെങ്ങളിൽ െിന്നും
അതിനെ പ്രതിഹരാധിക്കും”
(ഇബ്നു അബ്ദിൽ ബർ )
െി� വ്യതിയാെ െി്ാഗതിക്കാർ അലൊഹുവിനറെ
വെെങ്ങളം
തിരുെബി (സ്) യുനെ നോഴികളം സച്രിതരായ പൂർവഗാേികളനെ
ോർഗഹരഖയിലൂനെയലെ േെസ്സി�ാക്കുന്നത്. അലൊഹുവിനറെ വ�്
യിനറെ മൂ�്യങ്ങൾക്കും
െി�വാരത്ിരത്ിനും ഹയാജിക്കാത്
രൂപത്ി�ാണ് അവർകാര്യങ്ങനള െിർദ്ധാരണം നെയ്യുന്നത്
അമുസിംകനളക്കുെിച്് അവതരിച് ആയത്തുകൾ അവർ മുസിംകളനെ
ഹപരിൽ ആഹരാപിക്കുകയാണ്. സാോെ്യേലൊത്
െിയേങ്ങളിൽ
െിന്നും നപാതു തത്ങ്ങൾ െിർമ്ിക്കുന്നു. അലൊഹുവിനറെ വെെങ്ങളം
തിരു െബി(സ്) യുനെ നോഴികളം
വക്രീകരിച്ചു അവർ നപാതു
ജെങ്ങളനെ േെസ്സിൽ അത്യ്ം അപകെകരോയ ആശയങ്ങൾ
സ്ാപിച്ചു നകാണ്ിരിക്കുന്നു. തന്മൂ�ം അവരിൽ െിന്നു േ�ിതോയ
ഇസാം ദീെിനു പരിെയേിലൊത്
സ്ഭാവങ്ങളം ഇെനപെലകളം
ഉണ്ായിനക്കാണ്ിരിക്കുന്നു.
ഈ പര്രയിലൂനെ
ഇത്രം വ്യതിയാെ െി്ാഗതിക്കാർക്ക് സംഭവിച്
ആശയ ദവക�്യനത് വിവരിക്കുകയും
അലൊഹുവിനറെയും തിരു ദൂതരുനെയും
േ�ാന്മാരുനെയും ആശയങ്ങഹളാെ്
അവയ്ക്കുള്ള വിഹയാജിപെ് വ്യക്തോക്കുകയും നെയ്യുന്നു
www.sanad.network
twitter: @sanadnetwork
facebook.com/sanadnetwork
youtube.com/sanadnetwork

