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 పదినాల్గవ పాఠం              شرع رابعلالدرس ا
షిర్క్ (బహుదైవారాధన), దాని రకాలు              الشرك وأنواعه  

 షిర్క్ అంటే: మనిషి అల్లాహ్ యొక్్ రుబూబియత్ లో, లేదా ఉలూహియత్ లో లేదా అస్మా వ సిఫాత్ 
లో ఇతరులను భాగస్మామి చేయుట.  
  షిర్క్ రండు రకాలు: పెద్ద షిర్క్, చిన్న షిర్క్. 
మొద్టిది: పెద్ద షిర్క్: ఆరాధన్ యొక్్ ఏ ఒక్్ రక్మైనా అల్లాహ్ యేతరుల కొరకు చేయుట పెద్ద షిర్క్ 
అవుతంది. ఈ షిర్క్ చేసిన్ వయక్తి తౌబా చేయకుండా (పశ్చత్తిప పడి, క్షమాభిక్ష కోరకుండా) చనిపోతే 
శాశ్ాతంగా న్రక్ంలో ఉంటాడు. ఇంకా ఇది సరా సత్త్రాయలను నాశ్న్ం చేసేస్ింది. అంటే ప్రళయదినాన్ 
సతఫలితం లభించదు. అల్లాహ్ ఆదేశ్ం చద్వండిిః {ఒకవేళ వారు షిర్క్ చేసి ఉండినట్లయితే, వారు చేసిన 
సమసతం నాశనం అయివండేది}. (సూరె అన్ఆమ్ 6: 88).  
పెద్ద షిర్క్ ను అల్లాహ్ సాచఛమైన్ తౌబా చేయనిదే క్షమించడు. చద్వండి ఖుర్కఆన్ స్మక్షయం:  
{అల్లలహ్ క్షమంచనిది కేవలం షిర్క్ మాత్రమే. అది తప్ప ఏ పాపానిి అయినా ఆయన తాను ఇష్టప్డిన వారి 
కొరకు క్షమస్తతడు. ఇతరులను అల్లలహ్ కు భాగస్తాములుగా చేసేవాడు, వాసతవానికి మహా పాప్ం 
చేసినవాడు}. (సూరె నిస్త 4: 48). 
పెద్ద షిర్క్ లోని కొనిన రకాలు: అల్లాహ్ యేతరులతో దుఆ, అల్లాహ్ యేతరుల కొరకు మొకు్బడి, జిబహ్ 
వగైరాలు చేయుట. అల్లాహ్ తో ఇతరులిన స్మటి క్లిపి అల్లాహ్ పటా ఉండవలసిన్ ప్రేమ వారి పటా ఉంచుట.  
{కొందరు అల్లలహ్ ను కాదని ఇతరులను ఆయనకు సమానులుగా, ప్రతయరుులుగా భావిస్తతరు. వారు అల్లలహ్ 
ప్ట్ల కలిగి ఉండవలసిన ప్రేమతో వారిని ప్రేమస్తతరు}. (సూరె బఖర 2: 165).  
రండవదిిః చిన్న షిర్క్: అంటే: ఖుర్కఆను, హదీస్లో ఏ పనుల కొరకు షిర్క్ అనే పేరు వచిచందో కాని అవి 
పెద్ద షిర్క్ వరకు చేరవో వాటినే చిన్న షిర్క్ అంటారు. ఈ రక్ం ధరాభ్రష్టతకు కారణం కాదు. కానీ దీని 
వలా తౌహీదులో మాత్రం క్ళంక్ం, కొరత ఏరపడుతంది. ఉదా: ప్రద్రశనాబుదిితో ఏదైనా సత్త్రయం 
చేయుట. లేదా పెద్ద షిర్క్ కు తోడపడే ఏదైనా కారయం. ఉదా: అల్లాహ్ కొరకు చేసే న్మాజు ఏదైనా సమాధి 
వద్ద చేయుట. అల్లాహ్ యేతరులు ల్లభన్ష్టటనిక్త అధికారులు కారని న్మిా కూడా వారి మీద్ ప్రమాణం 
చేయుట. ఇంకా అల్లాహ్ మరియు ఫల్లన్ వయక్తి తలచిన్ట్లా అని పలుకుట. ప్రవక్ి సలలా్లాహు అలైహి వసలాం 
చెప్పపరుిః "మీ పట్ల  నాకు అధికంగా భయం కలిగంచేదేమిట్ంటే మీరు చిన్న షిర్క్ కు పాల్పడతారని". చిన్న 
షిర్క్ అంటేమిటి? ప్రవకా్త అని అడిగారు అక్డున్నవారు. అప్పపడు ప్రవక ాచెపాపరు: "ప్రదరశనాబుధిి" అని. 
(ముస్నద్ అహ్మద్. దీని స్న్ద్ ప్రమాణికమైన్ది). మరో హదీస్లో ఉంది: "ఎవరైనా అల్లల హ్ తపప ఏదాని 
ప్రమాణం చేసినా అతడు షిర్క్ చేసిన్ట్లల ". (అబూ దావూద్ 2829). 
 త్తయతిలు వేస్కొనుట. రోగాలు, ఆపద్లు రాకుండా లేదా వచిచనా తొలిగిపోవుటకు క్డియాలు, 
రింగులు స్మధన్ం అని వేస్కొనుట ల్లంటి పనులు చిన్న షిర్క్ కు సంబంధించిన్వే. ఇక్ అవి స్మధన్మే కాదు, 
అందులో ల్లభన్ష్టటలు ఉనానయి, అంటే అవి వేస్కున్నప్పపడు ల్లభం ఉంట్లంది వేస్కోకుంటే న్ష్టం 
ఉంట్లంది అని  విశ్ాసిసేి అది పెద్ద షిరు్లో వస్ింది. (అందుకు చాల్ల జాగ్రతిగా ఉండాలి).  


