
ْقَن   ِر َيْس ِه ول ّل ِبال ْكَن  ِر ُيْش َأن ل  َِلى  َع َنَك  ْع ِي َبا ُي َناُت  ْؤِم ْلُم َذا َجاءَك ا ِبّي ا ّن َهاال ّي أ
َ َيا

ِهّن ِل ّأْرُج ِهّن و ِدي ْي َأ ْيَن  َب َنُه  ِري َت ْف َب َتاٍن  ْه ُب ِب ِتيَن  ْأ َي ُهّن ول َد ْول َأ ْلَن  ُت ْق َي ِنيَن ول َيْز  ول
ْعُروٍف ِفي َم َنَك  ْعِصي َي ُفوٌر َرِحيمول َغ ّلَه  ِإّن ال ُهّن  َل ِفْر  ْغ َت ُهّن واْس ْع ِي َبا َف  

         ഈആയതില യാ അയഹനബിയ എനതിന പകരം യാ അയഹറസല എ
     നാണ് അലഹ പറഞിരനെതങില അനസരണം നിരപാധികം തെനയാക

മായിരന.     അതായത് റസലിെന അനസരികക എനെവചാല രിസാലതിെന
അനസരികക.    അഥവാ അലാഹവിെന കലാമിെന അനസരികക.അതിന 
ഉപാധികളില.      എനാല മകളില പറഞആയതില അഭിസംോബാധന നബി 

       ോയാട് ആയതെകാണ് അനസരണം മഅറഫ് ആയ കാരയങളിെല ആകാവ
  എന ഉപാധി െവച.ْعُروٍف ِفي َم َنَك  ْعِصي َي എന    ول പറഞതില നിനം അതാ

 ണ് വയകമാവനത്.     ഇങിെന മഅറഫ് ആയ കാരയങളില മാതാപിതാകെള
    യാെണങിലം അനസരികാം എന അലാഹ പറയന.   എനാല യാെതാര അറി

      വം ഇലാത കാരയങളില അവ൪ നിെന പങോച൪കാന നി൪ബനികകയാ
    െണങില അനസരിോകണതില എനം അലാഹ വയകമാകന.َداَك َه ِإْن َجا َو

َيا ْن ّد ِفي ال ُهَما  ْب ُهَما وَصاِح ْع ِط َفلت ْلٌم  ِه ِع ِب َلَك  ْيَس  َل ِبى َما ِرَك  ُتْش َأن  َلى  َع  
ًفا )  معرو        ഇനി നിനക ഒരറിവം ഇലാത വലതം എോനാട് പങ ോച൪കവാന

  ഇരവരം നിോനാട് ോപാരാടിയാോലാ?    അോപാള നീ അവെര അനസരികകയം
െചയരത്.      എനാലഐഹിക ജീവിതതില മഅറഫ് ആയിെകാണ് നീ 

  അവ൪ ഇരവോരാടം സഹകരികകയം....(ലഖമാന15 )
              റസലിനള അനസരണം ദിവയ സോനശതിെന ഉടമയായ അലാഹവിന

 ളഅനസരണമാണ്.     ആസോനശതിന അനസരികനവരില ഒനാമന നബി
യാണോലാ?.      ഈകലപനക് അഥവാ ഖ൪ആനിന അനസരികാന ഏറവം
അ൪ഹതെപടവ൪(  ഉലല അംറ്)  ഈകലപനകാരമായിരികമോലാ?അവെരയം

  സഷാവിെനതിരായി അനസരികാന പാടില.   സഷാവിെന കലപന നോമാട്
     പറയന അതരകാെരയം സഷാവിന എതിരാകാത നിലക അനസരികാം.
 അലാഹ പറയന.ِه ّل ْذِن ال ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإّل َنا ِمْن َرُسوٍل  ْل َأْرَس അലാഹവിെന) وَما 

     അനമതിോയാടകടി അനസരികെപടവാനായിടലാെത നാം ഒര ദതോനയം അയ
 ചിോട ഇല.(4:64)     ആഅനമതി എനാെണന ഖ൪ആന വയകമാകന.

َلى ِإ ِهْم  ّب ْذِن َر ِإ ِب ّنور  َلى ال ُلَماِت إ ّظ ّناس ِمَن ال ِرَج ال ُتْخ ِل ْيَك  َل ِإ َناه  ْل ْنَز َأ َتاٌب  ِك  
ْلَحِميد ِزيز ا മനഷയെര     ) ِصَراط الع തെന നാഥെന അനമതിോയാടകടി അനകാ 

      രങളില നിെനലാം െവളിചതിോലക നീ ആനയിോകണതിന നാം നിനിോല 
   ക ഇറകിയ ഒര ഗനമാണത്.   അതായത് പതാപവാനം സതയ൪ഹനമായ 

 ഒരവെന ോന൪വഴിയിോലക്(ഇബാഹീം1)    അോപാള അനമതി പതമായി ദതന
  നലകിയിടളത് ോവദഗനമാണ്.     അതെകാണാണ് ആെരങിലം ആ ദതെന അ

      നസരിചാല തെന അലാഹവിെന അനസരിച എന അലാഹ പറഞത്. കാര 
     ണം ആ ദതന അലാഹവിെന കലാമാണോലാ സംസാരികക.  അലാഹ പറയന

ّلَه َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطِع الّرُسوَل  ُي َوَمن   (   ആെരങിലം ൈദവദതെന അനസരിചാല
    അവന അലാഹവിെന അനസരിച കഴിഞ.(4:80)



            ഖ൪ആനിന പറെമയള ഒര മത ോസാതസിെന അനസരിചാല അവന ഖ൪
     ആനിെന അനസരിച എനലോലാ ഈആയതിെന വിവക.അങിെനയാെണ

   ങില പിെന ഖ൪ആനിെന ആവശയമിലലോലാ?.   അങിെന ഒര൪തം നലകിയാല 
     അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ക് എളപതില ഖ൪ആനിെന നിോഷധികാമോലാ?.

    നഹ്,ഹദ്, സവാലിഹ്,      എനീ ദതനാ൪ അവരെട ജനതയെട അടത് െചന
      അവെര അനസരികാന അവരെട സമഹോതാട് കലപികനത് സറത് അ

 ശഅറാഅ 108,126,163,   എനീ വചനങളില കാണാം.َأِمين ُكْم َرُسوٌل  َل ّني  ِإ
ُعون ِطي َأ َو ّلَه  ُقوا ال ّت َفا  (     തീ൪ചയായം ഞാന നിങളകള വിശവസനായ ഒര 
ദതനാകന.     നിങള അലാഹവിെന സകികകയം എെന അനസരികകയം
െചയവീന)     ഇവ൪കള അനസരണവം അലാഹവിെന രിസാലതിനള അഥ 

    വാ അവെന കലാമിനള അനസരണം തെനയാണ്.  ഇവിെടയം റസലിെന 
     അനസരികാനാണ് അലാഹ പറഞിടളത് അലാെത നബിെയ അനസരികാ 

നല.   അങിെനയായിരനെവങില ُكْم َل ّني  ِبّيِإ َن َأِمين     എനാണ് പറോയണി 
യിരനത്.       അതോപാെല ഇവ൪െകാനം ോവദതിന പറെമ ഒര ഗനം നലക 

 െപടതായി അറിവില.
             അലാഹ നമക് അറിവ നലകാത വിഷയങളില അനസരികാന മാതാ

      പിതാകള നോമാട് സമരം െചയാല ോപാലം നാം അനസരിോകണതില.അറി
  വ നലകനത് ഖ൪ആനിലെടയാണോലാ?   മതപരമായ കാരയങളില ഖ൪ആന 

        ലാതെതാെക ഊഹെത മാതോമ ഫലം െചയകയള എന നാം മമ് വിശദ 
മാകിയോലാ?.ْيَس َل ِبي َما ِرَك  ُتْش ِل َهداَك  َوإْن َجا ًنا  ِه ُحْس ْي َد ِل َوا ِب ْنَساَن  ِل َنا ا ْي َوّص َو  

ُهَما(العنكبوت ْع ِط ُت َفل ْلٌم  ِه ِع ِب 8َلَك   (    നാം മനഷയോരാട് തെന മാതാപിതാകോളാ
    െടാത് സകതം െചയ എന ഉപോദശിച.    എനാല നിനക ഒരറിവമിലാത തി 

       െന നീ എോനാട പങോച൪കവാന അവ൪ നിോനാട സമരം െചയകയാെണ 
   ങില നീ അവെര അനസരികരത്)    ചരകതില മതപരമായ അനസരണം ഒ

 ോന ഉള.   അത് അലാഹവിനാെണങിലം ദതനാെണങിലം,മറളവ൪കാെണ
   ങിലം അത ഖ൪ആനിനള അനസരണമാണ്.  അലാെത അലാഹവിനള 

      അനസരണം ഖ൪ആനിനം ദതനള അനസരണം ഹദീസിനം ഉലല അംറിന
    ളഅനസരണം ോവെറ വല കിതാബകളകമല.

             നബിോയാെടാപം ഇറകെപട പകാശെത പിനപറക
              മഹമദ് എന വയകിയില വിശവസികാന അലാഹ നോമാട കലപിചി 
ടില.       മറിച് ആ മഹമദിെന ോമല ഇറകെപടതിലാണ് നാം വിശവസിോകണത്.

  അലാഹ പറയനത കാണക.ُنّزَل ِبَما  ُنوا  َوآَم ِلَحات  ُلوا الّصا َعِم َو ُنوا  ِذيَن آم ّل َوا
ِهم(محمد ِت َئا ّي ُهم َس ْن َع ِهْم كفر  ّب ّق ِمن ّر ْلَح َو ا ُه َو َلى ُمَحّمد  2َع  (  എനാല വിശവ

     സികകയം സകതങള പവ൪തികകയം മഹമദിെന ോപരില ഇറകെപടതി
 െലലാം --     അതതെനയാണ് തങളെട നാഥനിലനിനള പരമ സതയെമന 

നിലക---      വിശവസിചവരമാകെട അവരില നിന തങളെട തിനകള മായകയം
…....(മഹമദ്2).      ോനാക ഇവിെട മഹമദിെന ോമല ഇറകെപടതില വിശവസി 

   കാനാണ് അലാഹ നോമാട് കലപിചത്.    അതോപാെല തെന മഹമദ് എന



     വയകി എന നിലകല അോദഹെത നാം പിനപോറണത്.  മറിച് അോദഹതി
    െനോമല ഇറകെപട പകാശെതയാണ് നാം പിനപോറണത്.  ആ പകാശെത

   പിനപറനതിലെട അോദഹെത നാം പിനപറന.  അലാഹ പറയന.
َعُه أولئَك هم ِزَل َم ْن ُأ ِذي  ّل ّنوَر ا ُعوا ال َب ّت َوا ُه  َنَصُرو َو ُه  َعّزُرو َو ِه  ِب ُنوا  ِذيَن آَم ّل َفا  
ِلُحون ْف ْلُم ) ا    അോദഹതില വിശവസിചെകാണം അോദഹോതാെടാനിച ഇറക

      െപട പകാശെത പിനപറിെകാണമിരനവ൪ ആോരാ അവ൪ തെനയാണ് വി
ജയികള(7:157)      ഇവിെട സതയതില ഭാഷയെട ോച൪ചയം ോയാജിപം ഒഴകം
ُه   َنَصُرو َو ُه  َعّزُرو َو ِه  ِب ُنوا  ُهآَم ُعو َب ّت َوا   എന  പറയോമാഴാണ്.  എനാല വതബ

   ഊഹഎന പറോയണതിന പകരംَعُه ِزَل َم ْن ُأ ِذي  ّل ّنوَر ا ُعوا ال َب ّت َوا   എന പറഞ
    തിലെട മഹമദ് എന വയകിോയയല പിനപോറണത്,   മറിച് ൈദവീക സോനശ

     െതയാണ് നാം പിനപോറണത് എനാണ് അലാഹ വയകമാകനത്.മനഷയരി
      ല ോന൪മാ൪ഗെത പിനപറനതിലം മറെക പിടികനതിലം ഒനാമന മഹമദ

 നബി തെനയായിരികം.    അതാണ് അലാഹ കലപികനത്.
ّبَك       ْيَك ِمن ّر َل ِإ ُأوِحَي  ْع َما ِب ّت ) ا    നിെന രകിതാവിലനിന നിനിോലക വഹ് 

   യ് നലകെപടതിെന നീ പിനപറക(6:106)ْيَك َل ِإ ُيوَحى  ْع َما ِب ّت َوا  നിനിോലക്
   അയകെപടന വഹ് യിെന പിനപറക(യനസ്109)

ّبَك   ْيَك من ّر َل ِإ ُيوَحى  ْع َما ّتب ) وا      നീ നിെന നാഥനില നിന നിനിോലക വഹ് 
  യ് നലകെപടതിെന പിനപറക)ٍة ِمَن الْمر ِريع َلى َش َع َناَك  ْل َع ُثّم َج

َلّي ِإ ُيوَحى  ِإّلَما ُع  ِب ّت أ
َ ِإْن        എനിക വഹ് യ് നലകെപടനതലാെത ഞാന പിനപ

റനില.(6:5)ّبي َلّي من ّر ِإ ُيوَحى  ُع َما ِب ّت أ
َ ّنَما  ِإ ُقْل  (    നീ പറയക ഞാന പിനപറ 

      നത് എെന നാഥനില നിന എനിോലക അറിയികെപടനത മാതമാണ്(7:
203)
            അോപാള നബി വഹ് യ് മാതോമ പിനപറ എന തറപിച പറയന.തനിക്

       എനാണ് വഹ് യ് നലകെപടിടളെതന് നബിോയാട് പറയാന അലാഹ കല 
 പികനത കാണക.َغ َل َب َوَمْن  ِه  ِب ُكم  ِذَر ْن ُِل َءاُن  ُقْر ْل َذا ا َه َلّي  ِإ ُأوِحَي  َو  (  ഈഖ൪ 

     ആനഎനിക സോനശമയകെപടത ഞാന അതെകാണ നിങളകം അത് 
   എതിോച൪നവ൪കം മനറിയിപ നലകാന ോവണിയാണ്.(6:19)  നബിക് ഖ൪ 

      ആനലാത ഒന വഹ് യ നലകെപടതായി ഖ൪ആനിെലവിെടയം ഇല.പിെന 
       ഖ൪ആന പറയാത കെറ കഥകള അഹല ഹദീസകാ൪ സവയം പറഞണാ 
 കിഅത ഖ൪ആനിെലവിെട?      അത നബിക് ഖ൪ആനിന പറെമ ജിബീല െകാട

     ത വഹ് യാെണന ഇവ൪ വാദികകയം െചയന.   ഇതരം കഥകളിെല ഒര
കഥ.        സറതല അലഖ് ആണ് നബിക ആദയം അവതരിചത് എനം എനാല

     ആസറത് ഇോപാള ഖ൪ആനിെല അവസാനെത സറതകളകിടയിലാണ്
      എഴതെപടിടളത് എനം അത് അവിെട എഴതാന നബിോയാടള കലപന 

    എവിെട ഖ൪ആനില എനമാണ് ഇവരെട ോചാദയം.  തിരിെചാന ോചാദികെട
      ഒനാമതായി ആ സറതാണ് നബിക് ഇറകിയിടളത് എന എവിെടയാണ്

ഖ൪ആനില.         ഒര നാമസ് വന എനം ആ ഭതം നബിെയ കടിപിടിചം എനം 
        എനിട് വായികാന കലപിച എനം നബി ഞാന വായനകാരനല എന മറ



       പടി പറഞ എനം അങിെന മനാമെത പാവശയവം പിടിചവിട ോശഷം
        ഇഖറഅ എന തടങന വചനങള ആ നാമസ് ഓതിെകാടത എനമള

  കഥ നിങളെട ബഖാരിയോടതോല?     നമക് അലാഹ തന ഖ൪ആനില അതരം
  െപാട കഥകെളാനം ഇല.     മാതവമല ആദയെത സറത് അതല എനളതിനാ

  ണ് ഖ൪ആനില െതളിവളത്.    യകിയം ബദിയം അംഗീകരികനതം അതാണ്
 അലാഹ പറയനّلُه ِإّلَماَشاء ال ْنَسى  َت َفل ُئَك  ِر ْق ُن ) َس   ഞാനിതാ നിെന വായിപി

കകയാണ്.     അോപാള അലാഹ ഉോദശിചെതാഴിെക നീ മറകകയില(87:6,7)
  ഈവായിപികലാണ് (  നിെന ,     സഷിച നാഥെന നാമോതാെട നീ വായികക)

 എന് 96:1   ല അലാഹ പറഞത്.    ഇവ൪ സാധാരണ ഉദരികാറള ബാകി
   പതിെനാന െതളിവകള കടിയണ് .   ഇതോപാെല തെനയാണ് അവയം.ഇവ൪

      സവയം കഥകളണാകക അതിന ഖ൪ആനില നിന െതളിവ ോചാദികക.എനി
      ട പറയക അത് ഖ൪ആനിന പറെമയള വഹ് യാെണന്.  അതിെന െപാളത 

    രെമലാം മെറാര ോലഖനതില നാം വയകമാകിയിടണ്.
            ഇവിെട 87:6,7       ല അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ െചറിയ ഒര അടിമറിയം 

 നടതിയിടണ് .  അത് ُئَك ِر ْق ُن എനത്   َس കാരക കിയയാണ്.  അതിനാല നാം
 നിെന വായിപികം(  നിെന വായനകാരനാകം)   എന തെനയാണ് അ൪തം
       ഖറഅ എനാല വായിച എനം അഖറഅ എനാല വായിപിച എനമാണ് 

    അ൪തെമനളത് അറബി പഠിച ആ൪കം അറിയമോലാ?  അോപാള ഞാന
    വായിച ോകളപികം എനളത ദ൪വയാഖയാനം മാതമാണ്.

                  വഹ് യ് പിനപറനവരില ഒനാമന നബിയായിരിെക ആ വഹ് യ് പിന
   പറാന ഏറവം അ൪ഹ൪ നമളോല?  അലാഹ പറയന.ُكن َي َفل ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ َتاٌب  ِك

ُكم ّب ُكم ِمن ّر ْي َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ُعواَما ِب ّت ِنين ا ْؤِم ْلُم ِل ْكَرى  ِذ َو ِه  ِب ِذَر  ْن ُت ِل ْنُه  ِرَك َحَرٌج ِم ْد ِفي َص
ّكُرون َذ َت ًل َما  ِلي َق َياء  ِل ْو َأ ِه  ِن ُدو ُعوا من  ِب ّت َت ) ول    നിനിോലക ഇറകെപട ഒര ഗന 
മാണത്.       അതിനാല അതിെനപറി നിെന മനസില ഒര വിഷമവം ഉണാവരത്.

      നീ അതെകാണ മനറിയിപ നലകാന ോവണിളതം വിശവാസികളെകാര ഓ൪ 
മിപികലമാണത്.     അതായത് നിങള നിങളെട രകിതാവിലനിന നിങളി 

  ോലക ഇറകെപടതിെന പിനപറവീന.   അതകടാെത പല രകാധികാരികെള
 പിമറകയം െചയരത്.    നോന കറോച നിങള ചിനികെനാള(7:2,3)

                ഈആയതില അലാഹ നബിക് ഇറകിെകാടതത് ഒര ഗനമാെണ
       നം അത ഇറകെപടതിെന ോപരില നബിക് ഒര വിഷമവം ഉണാവരെതനം

 അലാഹ പറയന.     വിശവാസികളകം അതെകാണ് ഒര വിഷമവം ഉണവരെത
 നം ഓ൪മെപടതന.     തട൪ന വിശവാസികളായ നോമാട് അതിരകള നിശ

       യിചെകാണ് നമെട നാഥനില നിന ഇറകെപടതിെന പിമറ എനം അത
  ലാതെതാനം പിമറരെതനം കലപികന.ُكم ّب ُكم ِمن ّر ْي َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ُعواَما ِب ّت ا

َياء ِل ْو َأ ِه  ِن ُدو ُعوا من  ِب ّت َت അതായത്     ول നിങള നിങളെട രകിതാവില നിന
   നിങളിോലക ഇറകെപടതിെന പിമറവീന .   എനാണ് നമെട രകിതാവ 

    നമക ഇറകി തനിരികനെതന മകളില പറഞവോലാ?  അതായത് കിതാ
   ബന ഉനസില ഇൈലക എന്.



            അോപാള നബിെയ പിനപറോണ?ോവണം.   ഖ൪ആന പിനപറന നബിെയ
 നാം പിനപറണം.,َياء ِل ْو َأ ِنه  ُعوا من دو ِب ّت َت എനഅലാഹ   ول പറഞോപാള 

      നമെട സമഹം െചയനത് ഖ൪ആനിെന പറെമ ഗനങള എഴതിയണാകി
   അവക് ഖ൪ആനിന സമാനോമാ ,    അല അതിലപരിോയാ സാനം നലകകയം

   അവയെട പിറെക ോപാവകയം െചയന.    ഇത് അലാഹവിന പറെമ രകാധികാ 
 രികെള സവീകരികലാണ്.      എനാല ഒര യഥാ൪ത ഖ൪ആന വിശവാസി അലാ
      ഹവിെന രകാധികാരിയം ഖ൪ആനിെന തെന ഗനമായം മതിയാകനവ നാ 

ണ്.       തട൪ന പറയനത് അധികമാളകളം ഈ യാഥ൪തയം ചിനിച മനസിലാ 
     കനില എനം അവ൪ ഇചകെളയം വഴിോകടകോളയമാണ് പിനപറനത് 

എനമാണ്.      ഭരിഭാഗവം അങിെനയാണ് െചയനത് എന ഖ൪ആന വയകമാ
കനണോലാ?.ِإْن ِه  ّل ِبيل ال َعن َس ّلوَك  ُيِض ّلْرَض  ِفي ا َثَر َمْن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإن  َو  
َيْخُرُصون ِإّل  ِإْن  َو ّظّن  ِإّل ال ُعوَن  ِب ّت َي  (    ഭമിയിലളവരില ഭരിഭാഗതിന നീ അന

      സരികകയാെണങില അലാഹവിെന മാ൪ഗതില നിനം അവ൪ നിെന വഴി 
െതറികനതാണ്.   അവ൪ ഊഹെതയലാെത പിനപറനില.  അവ൪ അനമാനി 

 കകയലാെത െചയനമില.(6:116)    പരമ സതയമായ ഖ൪ആനിെനതിരില ഊഹ
       ങെളയം ഇചകെളയം പിനപറന മഹാ ഭരിപകം ഒര െതളിോവ അല.

ِبيث(المائدة ْلَخ ْثَرة ا َك َبَك  ْعَج َأ ْو  َل َو ّيُب  ّط َوال ِبيُث  ْلَخ ِوي ا َت َيْس 100ُقْل ل   
(         നീ പറയക നലതം ചീതയം സമമാകനില ചീതയെട ആധികയം നിെന ആ

 ശരയെപടതിയാലം ശരി...)     ചീത മനഷയരെട പതിവാണ് അലപം മാതം
 ചിനികക എനത്.    വിശവസികകയം സലക൪മങള പവ൪തികനവ൪ ക

    റോച ഉണാവ എന അലാഹ വയകമാകന.ُلوا الّصالَحات َعِم َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل ِإّلا
ُهم ِليًلّما َق  (   വിശവസിച സകതങള െചയനവെരാഴിെക,   അവ൪ നോന കറവ 
മാണ്(സവാദ്24)
              അതോപാെല പ൪വ പവാചകനാെര പിനപറാന പറഞോപാഴം അവരെട

   മാ൪ഗം പിനപറാനാണ് അലാഹ കലപിചത്.  ഉദാഹരണതിന് നബിോയാട് 
      ഇബാഹീം നബിെയ പിനപറാന കലപിചോപാള അലാഹ പറയനത കാണക.

ْع ِب ّت َأِن ا ْيَك  َل ِإ َنا  ْي ْوَح َأ ِهيم ُثّم  ْبَرا ِإ ّلَة  ِكين ِم ِر َكاَن ِمَن الُمْش َوَما  ًفا  ِني ح  (ൈദവതി
     ല പങോച൪കനവരില െപടാെത ോനെര നിനവനായിരിെക ഇബാഹീമിെന

സിദാനെത        നീ പിനടരക എനം നാം പിനീട നാം നിനിോലക സോനശ
 മയകകയം െചയ(അനഹല123)    ോനാക ഇവിെട ഇബാഹീമിെന പിനപറക
     എനലോലാ പറഞത് മറിച് ഇബഹീമിെന മിലത് (സിദാനം)പിനപറാനാ

     ണ് അലാഹ കലപിചത് എന നാം ശദികണം.  ഒരദാഹരണം കടി.
ِده َت ْق ُهم ا ُهدا ِب َف ّلُه  َدى ال َه ِذيَن  ّل ُأولئَك ا      ആ കടരാണ് അലാഹ പറഞസനാ൪

      ഗതിലാകിയവ൪ അതനാല അവരെട മാ൪ഗം തെന നീ പിനടരക(6:90)
     ഈപറഞതിലനിെനലാം നമക് മനസിലാകനത് മരിചോപായ പവാചകനാ 
   രെട സിദാനെതയാണ് പിനപോറണത് എനം,   അലാെത അവെരയല പിനട 

 ോരണത് എനമാണ്.      ഒരനയായിയം പവാചകനാ൪ മരിചോപാള കെട മരിച കി
ടനിടിലോല?



            ശരീഅതില നബിക് ഇജതിഹാദ് നടതാന പാടോണാ  ?  
             ശരീഅതില നബിക്ഇജതിഹാദ് നടതാോനാ സവയം അദശയമറിയാ 

 ോനാ കഴിയില.      ഒര ഖ൪ആന വിശവാസി പവാചകനാെരലാം മനഷയരില െവച് 
    ഏറവം നലവ രായിരന എനം ,    സതയസനരായിരന എനം തങളെട രിസാ 

       ലത് എതികക എന ദൗതയം ശരികം നി൪വഹിചവരായിരന എനം വി 
ശവസികം.   അെലങില അവെര തിരെഞടകകയിലായിരനോലാ?َلُم ْع َأ ّلُه  َال  
َلتُه ِرَسا َعُل  َيْج ْيُث  ) َح      തെന ദൗതയം എവിെടയാണ് ആോകണത് എന് ഏറവം 

 അറിയനവന അലാഹവാണ്.(6:124)    രിസാലത് എതികക എനതില പരി 
 മിതമാണപവാചകനാരെട ഉതരവാദിതവം.   തങളക ലഭിചരിസാലത് കടാ 

       െത കറകാെത അത് എങിെനയാോണാ ഉളത് അത് അതോപാെല എതികക 
 എനതാണപവാചകനാരെട ബാധയത.  പവാചകനാ൪ അവരെടദൗതയംജനങ 

    ളിെലതിച കഴിഞാല അതിെല ആശയങള ഗഹികാനോവണിചിനികക 
      യം ഗോവഷണം നടതകയം െചയക എനത് ജനങളെട ഉതരവാദിതമാണ്.

ْلباب َْل ُلوا ا ُأو ّكَر  َذ َيت ِل َو ِه  ِت َيا ّبُروا آ ّد َي ِل َبارٌك  ْيَك ُم َل ِإ ُه  َنا ْل ْنَز َأ َتاٌب  ِك  (  നാം നിനിോല
   ക ഇറകിയ ഗനം അനഗഹീതമാണ്.     അവ൪ അതിെല ആയതകള ചിനി 

കവാനം,   അകകാമളവ൪ അനസരികവാനം ോവണിയളതാണ്.(സവാദ്29)
    ഇവിെട ഭാഷാപരമായ ഒഴകം ോയാജിപം ّبَر َد َت َت ِل َبارٌك  ْيَك ُم َل ِإ ُه  َنا ْل ْنَز َأ َتاٌب  ِك

ِه ِت َيا എനാണ്  آ പറോയണിയിരനത്.അതായത്(    നാം നിനക അവതരിപിച ഗ
 നം അനഗഹീതമാണ്.    നീ അതിെല ആയതകള ചിനികവാനം........)

  എനാണ് സാധാരണ പറയക.     എനാല അലാഹ പറഞത് ّبُروا ّد َي ِل  (അവ൪
 ചിനികാന ോവണി)എനാണ്.    യഥാ൪തതില ഖ൪ആനിക വചനങളില

      നിനം സവയം ചിനിചണാകി അവ൪ക് പറഞെകാടകകയാണ് പതിെവ
      ങില നീ ചിനികാന ോവണി എനോല അലാഹ പറയക.?   മറിച് അലാഹ പറ
    ഞത് ജനങള ചിനികാന ോവണി എനാണ്.    അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറ

     യനതോപാെലയാെണങില നബി ചിനിച് അതിെന വിശദീകരണം ജനങള
      ക് പറഞെകാടതാല പിെന ജനങോളാട് എനിനാണ് ചിനികാന പറയ

നത്.?ًفا ِتل ِإْخ ِفيه  ُدوا  َوَج َل ِه  ّل ِر ال َغيء ِد  ْن َكاَن ِمْن ِع ْو  َءاَن ول ُقْر ْل ّبُروَن ا َد َت َي َفل  َا
ِثيًرا َك  (     അോപാള അവ൪ഈ ഖ൪ആന പരയാോലാചികനിോല?  അത് അലാഹ 

     അലാതവരെട പകല നിനായിരനെവങില തീ൪ചയായം അവ൪ അതില
  ധാരാളം ഭിനത കെണതമായിരന.(4:82)  ഒരായതകടി ോനാകാം.

َها ُل َفا ْق َأ ُلوٍب  ُق َلى  َع َأْم  َءاَن  ُقْر ْل ّبُروَن ا َد َت َي َأفل   (    അോപാള അവ൪ ഈഖ൪ആനി
 െനപറി ചിനികനിോല?    അതല ചിലഹദയങളില അവയെട പടകളോണാ?(മ

ഹമദ്24)മെറാന്,ْوَل َق ْل ّبُروا ا ّد َي َلْم  َف َأ  (     അോപാള അവ൪ ആ വാക് ചിനിക 
നിോല?(മഅമിനന68)
              ഖ൪ആനിെനപറി അലാഹ ബസവായി൪ അഥവാ കണറിയാനള െതളിവ 

  കള എന വിോശഷിപിച.     ഒന കടി വിശദമായി പറഞാല ജനങളക 
      കാണാനം ചിനികാനം മനസിലാകാനം പറന രപതിലള െതളിവകള എ

    ന അ൪തതിലാണ് അലാഹ ഖ൪ആനിെന വിോശഷിപിചത്.  ആബസവായി൪



      എതികക എനതമാതമാണ് ദതെന ബാധയത എനം അലാഹ വയകമാക 
ന.َأنا َوَما  َها  ْي َل َع َف َعِمَي  َوَمْن  ِه  ْفِس َن ِل َف ْبَصَر  َأ َفَمْن  ُكم  ّب َبَصائٌر ّمن ّر ُكْم  َء ْد َجا َق
ِبَحِفيظ ُكم  ْي َل َع (      നിങളെട രകിതാവില നിനള കണറിയാനള പല െതളിവ 

   കളം നിങളക വന കഴിഞ.      ഇനി ഒരാള കണാല അതിെന നന അയാളക 
     തെനയാണ് ഒരാള അനനായാോലാ അതിെന ദഷയവം അയാളകാണ്.ഞാനാ

   െണങില നിങളെട ോമല ോനാടകാരനമല(അനആം104)  ഒരായതകടി ോനാക
ٍم َقو ِل ُهدى وَرْحمًة  ُكم و ّب َبَصائٌر ّمن ّر َذا  َه ّبي  َلّي ِمن ّر ِإ ُيوَحى  ُع َما ِب ّت أ

َ ّنَما  ِإ ُقْل 
ُترحُمون ُكم  ّل َع َل ْنِصتوا  َأ ُعوا له و َتِم َفاْس َءان  ُقْر ْل َئ ا ِر ُق َذا  ِإ َف ُنون  ْؤِم ُي  (  നീ പറയക

      ഞാന പിമറനത് എെന നാഥനില നിന അറിയികെപടനത മാതമാണ്.എ
        നാല ഇത് നിങളെട നാഥനില നിനള പല െതളിവകളം മാ൪ഗ നി൪ോദശ 

   വം വിശവസികന ജനതകള കാരണയവമാണ്.    ഈ ഖ൪ആന വായികെപ 
      ടാല നിങള അതിോലക ശവികകയം നിശബരാവകയം െചയവീന നിങള

അനഗഹികെപോടകാം.(7:203,204)
             നബി മനഷയരില െവച് ഏറവം നനായി ഗോവഷണം നടതാന കഴിയന

  ബദിയള ആളാെണനതില സംശയമില.   മതപരമായ പശങളില തോനാട 
     വിധി അോനവഷികനവോരാടം ോചാദികനവോരാടം മറപടി പറയാന അോദഹം

  െവമല െകാണ് കാതിരികകയായിരന.   പെക നബിോയാട് എെനങിലം
        ോചാദിചാല അതിനള മറപടി നലകാന അോദഹം വഹ് യ് വരനതം കാതി

    രികകയായിരന എന സതയം നാം മനസിലാകണം.
           അവ൪ നിോനാട ഇനത ോചാദികന.(യസ്അലനക).   അതിന നീ ഇന

  മറപടി പറയക (ഖല)     എന പറഞെകാണ് നബിെയെകാണ് അലാഹ മറപടി
പറയികകയായിരന.  ഖ൪ആനില യസഫനക,യസ്അലനക,  എനീ പദങള

         െട കെട ഖല എന പദവം ോച൪ത പറയനതായി നമക് കാണാന സാധികം
       ഇതില നിന നമക മനസിലാകനത് നബിക സവനമായി മറപടി പറയാന

 കഴിയില എനതാണ്.     അവരെട ോചാദയങളകള മറപടിക് നബി കാതിരി
   കാറായിരന പതിവ് എനമാണ്.   ചില ഉദാഹരണങള ോനാകാം.

ُكم ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال ّنَساء  ِفي ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس     ഈആയതില അവ൪ നിോനാട് 
       സീകളെട കാരയതില വിധി ോതടന എന പറഞോപാള അലാഹ നിങളക് 

       വിധി നലകന എന പറയ എനാണ് അലാഹ നബിോയാട് കലപിചത്.അലാ
           െത ഖല ഇനീ ഉഫ് തീകം അതായത് ഞാന നിങളക് മതവിധി നലകാം

   എന പറയാനല അലാഹ കലപിചത്.    അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനതോപാ 
      െല നബിക് യോഥഷം ഹദീസകള പറയാന കഴിയെമങില അോദഹതിന 

   സവയം മറപടി പറഞാല ോപാോര?      അെലങില ഞാന പറഞ തരാം എന പറ
 ഞാല ോപാോര?     എനിന അലാഹവിെന വഹ് യ് കാതിരികണം?.  ഇനി അന

       നിരാവകാശതിെന കാരയം ോചാദിചോപാഴം അലാഹ വിധി നലകന എന പ
 റയാനാണ കലപിചത്.ِة َل َكل ْل ِفي ا ُكم  ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس  ഇവിെടയം 

     ഇനീ ഉഫ് തീകം എന നബി പറഞില.  അലാഹ കലപിചതമില.
            ശരീഅതില പതതായി ഉണാകന വിഷയങളിലം അവ൪ നബിോയാട്



 വിധി ോചാദിച.      അോപാഴം നബി വഹ് യിന കാതിരികകയാണ് െചയത്.ഉദാ
     ഹരണതിന യസ്അലനക അനില അനഫാലി ഖല (പാരിോതാഷികങെളക 

   റിച് അവ൪ നിോനാട ോചാദികന.  നീ പറയക......(അനഫാല1)  ഖ൪ആന മമ
       പറഞ വിഷയങളില വയകത വരാന ോവണി അവ൪ നബിോയാട് ോചാദിചിര 

ന.       എനാല സമാനമായ ആയതകളില നിനം നബി ഗോവഷണം നടതി
  ഒര മറപടി പറഞില.ഉദാഹരണതിനَهَر َظ َواِحَش َما َف ّبي ال ّنَما َحّرَم َر ِأ ُقْل   

ّق ْلَح ِر ا ْي َغ ِب ْغَي  َب ْل َوا ْثَم  ِل َوا َطَن  َب َوَما َها  ْن ) ِم     നീ പറയക എെന നാഥന നിഷിദമാ
 കിയിടളത് നീചകതയങള---    അതില നിന പതയകമായതം പോരാകമായ 

തം---   പാപവം അനയായ അതികമങളം.....(അഅറാഫ്3)   ഈആയത് അവത 
  രിപിചത് മകയിലാെണനാണോലാ പറയനത്.    എനാലഈആയത് അവത 

       രിച് വ൪ഷങളക ോശഷം കളിെന വിധിെയകറിച അവ൪ നബിോയാട് ോചാ
ദിച.        എനാല നബി മകളില പറഞആയതില നിനം തലനം െചോയാ,ഗോവ

       ഷണം നടതിോയാ വിധി പറയാോനാ കളിെനകറിച് തെന അറിവ് പറയാ
 ോനാ തയാറായില.     പിെനോയാ അലാഹവില നിനള മറപടി കാതിരികക 

  യാണ് നബി െചയത്.ോനാകِبيٌر َك ْثُم  ِفيهَما إ ُقْل  ِر  ْيس ْلَم َوا ِر  ْلَخْم َعِن ا َنَك  ُلو َأ َيْس
ُهَما ِع ْف ّن َبُرِمن  ْك َأ ُهَما  ْثُم ِإ َو ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا َوَم   കളിെനപറിവം ചതാടെതപറിയം

  നിോനാട് അവ൪ ോചാദികന.      നീ പറയക അവ രണിലം വലിയ പാപവം,മന
   ഷയ൪ക് ചില പോയാജനങളം ഉണ്.(2:219)   കളില പാപം ഉെണനറിഞിടം

      നബി സവയം മറപടി പറയാെത അലാഹവിെന വചനതിന കാതനിലകക
  യാണ് നബി െചയത്.

            അതോപാെല ഖ൪നില ആവ൪തിച വന വിഷയങെളകറിചം അവ൪
  നബിോയാട ോചാദികാറണായിരന.    ഒരപാട് ആവ൪തിച വന ആയതകളി

        ോലെതങിലം ഒനില നിന സവയം ചിനിച വിധി പറയാെതഅോപാഴം വഹ് യി
    ന കാതനിലകകയായിരന നബി െചയത്.  ഉദാഹരണതിന അനാഥകളെട

    കാരയതില എതോയാ വചനങള അവതരിപികെപടതണായിടം അനാഥകെള
      കറിചള അവരെട ോചാദയങളക് അലാഹവിെന വചനം െകാണ മറപടി

  പറയാന കാതനിലകകയായിരന നബി.ോനാക,َهْر ْق َت َفل  ِتيَم  َي ْل َأّماا َف
ِتيم َي ْل ِرُمون ا ْك ُت َبْل  َكّل ِتيم, َي ْل ّع ا ُد َي ِذي  ّل َذلَك ا َف ّدين  ِبال ّذُب  َك ُي ِذي  ّل ْيَت ا َأ َأَر

َبة ْقَر َذا َم ِتيًما َي َبة َغ ِذي َمْس ٍم  َيو ِفي  َعاٌم  ْط ِإ ْو  َأ   വിവിധ സലങളില അനാഥകെള
     കറിച പറഞആയതകളാണ് മകളില നാം ഉദരിചത്.അതോപാെല6:152,

17:34,76:8,2:177    എനീ വചനങളിലം അനാഥസംരകെതകറിച വിവരിക 
നണ്.     എനിടം അനാഥകളകറിച അവ൪ നബിോയാട് ോചാദിച.
ُكم ُن َوا ِإْخ َو ُهم  ُطو ِل ُتَخا ِإن  ْيٌر و ُهْم َخ َل ِإْصلٌح  ُقْل  َتاَمى  َي ْل َعِن ا َنَك  ُلو َأ َيْس  (അനാഥ 

   കെളകറിച അവ൪ നിോനാട ോചാദികന.      നീ പറയക അവ൪ക് നന െചയക
  എനതാണ് ഏറവം ഉതമം.    ഇനി നിങള അവരമായി കടികലരകയാെണങി

   ല അവ൪ നിങളെട സോഹാദരങളാണ്.(2:220)
              അനാഥകെള സംരകികക എന മന ആശയെത ശകിെപടതകയാ

  ണ് ഈ വചനം.     ഇനി സീകളിെല അനാഥകെളകറിച് ോചാദിചോപാള എതോയാ



    അനാഥകെള സംരകികനതിെനകറിചള വചനങള ഉണായിടം അവയില
          നിന ഒര വചനം ചിനിച് മറപടി പറയാന നിലകാെത ആ വിഷതില അ

    ലാഹവിെന മറപടിക് കാതനിലകകയാണ് നബി െചയത്.
َتاِب ِك ِفي ال ُكْم  ْي َل َع َلى  ْت ُي َوَما ِهّن  ِفي ُكم  ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال ّنَساء ِفي ال ُتونَك  ْف َت َيْس َو

ّنسأء  ِتي..............................................(ال ّنَساء الّل َتاَمى ال َي 127ِمن 
              ഇനി വിശദ ഖ൪ആന ആവ൪തിച പറഞ കാരയമാണ് നബിക് അദശയ
കാരയോമാ,  അനയനാളിെന സമയോമാ,    അറിയില എനതം അോദഹതിനം ജന

     ങളകം ആ ദിനതില എനാണ് സംഭവികക എനതം.   അലാഹ പറയന
َغيَب ْل َلُم ا ْع َأ ّله ول  ِدي َخَزائُن ال ْن ُكم ِع َل ُقوُل  َأ ُقْل ل      നീ പറയക എെന പകല

    അലാഹവിെന ഖജനാവകള ഉെണന ഞാന പറയനില.    ഞാന അദശയം അറി
യനമില..(അനആം50)

َعالم الغي..(الجن ًدا َأم ّبي  َعُل َر َيْج َأْم  ُدوَن  َع ُتو ِريٌب َما َق َأ ِري  ْد َأ ِإْن  25_27ُقْل 
ِبياء ُدوَن     (الن َع ُتو ٌد َما ِعي َب َأْم  ِريٌب  َق َأ ِري  ْد َأ ِإْن  109َو   നിങോളാട് താകീത 

 നലകെപടനത് സമീപസോമാ,   അോതാ വിദരസോമാ എെനനികറിയില)
ُكم ِب ِبي ول َعُل  ْف ُي ِري َما ْد َأ َوَما  ًعا ِمن الّرُسل  ْد ِب ْنُت  ُك ُقْل َما   (   നീ പറയക ഞാന

 ൈദവദതനാരില നതെനാനമായിടില. എെനെകാോണാ,നിങെളെകാോണാ
   എനാണ് െചയക എന് എനികറിയകയമില(  അഹഖാഫ് 9)

          ]      അലാഹവിനാണ് അനയദിനെതകറിചള അറിവ് എന ഉറപിച പറ
  യന ധാരാളം ആയതകളണ്.ْيَث َغ َنّزُل ال ُي ْلُم الّساعة و ْنده ِع ّلَه ِع ِإّن ال

(     ആ നിമിഷതിെന അറിവിെന അലാഹവിെന പകലാണ്.(ലഖമാന34)
ْلُم الّساعة ّد ِع ُيَر ِه  ْي َل ِإ മെറാന് ُعون(الزخرف ْيه ترج َل ِإ َو ْلُم الّساعة  ُه ِع َد ْن 85وِع
                     മകളില പറഞആയതകളിെലാെക തെനയം നബിക് അനയദി
നതിെനോയാ,       അദശയ കാരയങളെടോയാ അറിവ് ഇല എനം അത് അലാഹവി

   ന മാതോമയള െവനം വയകമാകന.    ഇങിെന ഓോരാ പാവശയം ോചാദിക 
       ോമാഴം നബി അലാഹവിെന വചനങള െകാണാണ് അതിന മറപടി പറഞി

രനത്.       മാതമല നബിക് അറിയാം ഖ൪ആനില ൈവരദയം ഉണാവില എന്.
      എനിട ഇതെയലാം വചനങളളസിതികം ൈവരദയം വരില എന 

      അറിവണായിടം ോവണെമങില അവരെട ോചാദയങളക് നബിക് സവനമായി
 ഉതരം പറയാമായിരന.    പെക നബി അത് െചയില.  മറിച് അലാഹവിെന

    വചനങള െകാണ് മറപടി പറയകയാണ് െചയത്.
َو ُه ِإّل َها  ِت ْق َو ِل َها  ّلي ُيَج ّبي ل َد َر ْن َها ِع ْلُم ُقْل ِع َها  ّياَن ُمْرَسا َأ ِة  ُلونَك عِن الّساع َأ َيْس
ُقْل َها  ْن َع ِفّي  ّنَك َح َأ َك َنَك  ُلو َأ َيْس َتًة  ْغ َب ِإّل  ُكم  ِتي ْأ َي َوالْرِض ل  َواِت  ِفى الّسَما َلْت  ُق َث
َلُمون ْع َي ّناِس ل َثَر ال ْك َأ ِكّن  ِه ول ّل َد ال ْن َها ِع ْلُم ّنَما ِع ِإ  (    അവ൪ നിോനാട ആ നിമിഷ 

   െതപറി അതിെനസിതീകരണെമനായിരികെമന ോചാദികന.  നീ പറയക
    അതിെന അറിവ് എെന രകിതാവിങല മാതമളതാണ്.  അവനലാെത അതി

   െന സമയത് അത് െവളിെപടതനതമല.   ആകാശങളിലം ഭമിയിലം അത്
ഭാരിചിരികന.     അത് െപടനലാെത നിങളെട അടത് എതകയമില.നീ 

     അതിെനപറി അവഗാഹനാെണന മടിലാണ് അവ൪ നിോനാട് ോചാദികനത്.



     നീ പറയക അതിെന അറിവ് അലാഹവിങല മാതമളതാണ്.  പെക അധിക
 മനഷയരം അറിയനില.(7:187-188)    ഈവിശദീകരണം തെന അവ൪ക 

     മതിയാകന അതകമണ് പിെനയം അവ൪ സാഅതിെനകറിച ോചാദിച.അ
       ോപാഴം നബി അലാഹവിെന വചനം മോഖന മറപടി പറയകയാണ് െചയത്.

ّنَما ِإ َها َها َت ْن ّبَك ُم َلى َر ِإ َها  ْكَرا ِذ ْنَت ِمْن  َأ ِفيَم  َها  ّياَن ُمْرَسا َأ ِة  َعِن الّساع َنَك  ُلو َأ َيْس
َها َيْخَشا ِذُر َمْن  ْن ْنَت ُم َأ  (     ആസമയെതപറി നിോനാട് അവ൪ ോചാദികന.അ

   തിെനപറി പറയാന നീ എനിലാണ്?     നീ അത് ഭയെപടനവ൪ക് താകീത നല
 കനവന മാതമാണ്.(അനാസിആത്42-45)   ഈആയതില നിോഷധാതക

  രപതിലാണ് അലാഹ ോചാദികനത്.     അതിെനപറി പറയാന നീ എന അറി
വിലാണ്.      നീ ആ സമയെതകറിച ഭയെപടനവ൪ക് താകീത നലകനവന

   മാതമാണ്എന ബാധയതയില പരിമിതെപടതകയം െചയ.
َها    َيْخَشا ِذُر َمْن  ْن ْنَت ُم ّنَما  ِإ     എന പറഞത് അതാണ് വയകമാകനത്.അതി

  െനകറിചള അറിവ പരിമിതെപടതകയംെചയَها َها َت ْن ّبَك ُم َلى َر ِإ  എനതിലെട
 അതാണ് മനസിലാകനത്.

             മകളില പറഞ വചനങെളലാം ഉണായിടം വീണം അവ൪ സാഅതിെന
     കറിച ോചാദിചോപാള ഈആയതകളിലനിന എെനങിലം ചിനിച് 

      എെനങിലം ഒരഭിപായം പറയാന നിലകാെത അലാഹവിെന വചനം പറ
 ഞെകാടകകയാണ് െചയത്.ّبى َد َر ْن َها ِع ْلُم ّنَما ِع ِإ ُقْل  ِة  َعِن الّساع َنَك  ُلو َأ َيْس

ًبا ِري َق َعَة  َعّل الّسا َل ِريَك  ْد ُي َوَما  (     ഈജനം നിോനാട് ആ നിമിഷെതകറിച് 
ോചാദികന.       നീ പറയക ആനിമിഷം അടതണാോയകെമന അവന നിെന അ

     റിയികാതസിതിക അതിെന അറിവ് അലാഹവിങല മാതമാണ്.(33:63)
           അോപാള സാഅതിെന വിഷയതില എതോയാ ആയതകള അലാഹ
അവതരിപിച.      ഓോരാ പാവശയവം അവ൪ ോചാദികോമാള അലാഹവിെന വച

     നങള മോഖനയാണ് പവാചകന അവ൪ക് മറപടി നലകനത്.  നബിക് സവ
    യം ഇജതിഹാദിന് അനവാദമണായിരനെവങില ഇതിെനെയാനം ആവശയ

മണായിരനിലോലാ?.     നബിക് സവയം മറപടി പറഞാല ോപാോര?  പെക അ
        വ൪ ോചാദികന നബിോയാട് ഇന മറപടി പറയ എന അലാഹ പറയന.വീ
         ണം ോചാദികന അോപാഴം അലാഹ ഇന മറപടി നീ പറയ എന നബിോയാട്

കലപികന.   അങിെന എതോയാ പാവശയം.
         ഇങിെനെയാെക അനയസമയതിെന കാരയെത സംബനിചം അവിെടയ

    ണാവന സംഭവങെളകറിചം എനികറിയില അതിെനകറിച് അലാഹവിെന
അറിയ,     എനആവ൪താവ൪തിച നബിെയെകാണ പറയിപിചിടം നബിയി

      ോലക് ദശകണകിന ഹദീസകളാണ് ഇതരം വിഷയങള പറഞതായി ോച
൪തപറഞിടളത്.     ഇതരം ഹദീസകളെകാണ് ഹദീസ ഗനങള നിറചിരി
കകയാണ്.     അനയ നിമിഷതിെന അടയാങളം അവിെടയണാകന സംഭവങ

    ളം ഇതരം ഹദീസകളില ച൪ച െചയന.    ഇതരം ഹദീസകള നമെട മമില
   നി൪മികെപടിടളത് ഒര പരീകണതിന ോവണിയാണ്.   അതായത് നാം ഖ൪

    ആന ശരിെവകകയം ഇതരം ഹദീസകളട തളികളയകയമാോണാ?അതല



    ഇതരം ഹദീസകള ശരിെവകകയം ഖ൪ആന കളവാകകയമാോണാ?  എന പ
രീകണതിന്.       എനാല രണിെനയം ഇടയിലള ഒര മാ൪ഗം സവീകരികക എ

    നത് ഒര വിശവാസിെയ സംബനിച് സാധയമല.
                  ഖ൪ആനിനപറത നിന െകാണ തെന നബിക് അറിയാം എനറപ

     ള കാരയങെള സംബനിചം അവ൪ നബിോയാട് ോചാദിചിരന.  എനിട നബി
      തെന അറിവ െവച് അവക് മറപടി പറയാന നിനില.  ഉദാഹരണതിന് ചന

      ോനയാണ് അറബികള മമ മതലോക മാസങളം ദിവസങളം കണകാകാന
ഉപോയാഗിചിരനത്.    ഈകാരയം അറബികളകിടയില പസിദവമാണ്.അവി

     െട ജനിച വള൪ന നബികം അത് അറിയാമോലാ?   എനിടം അവ൪ ചനകലക
      െളകറിച ോചാദിചോപാള പവാചകന ഖ൪ആനിക വചനം െകാണാണ് അതിന

  ള മറപടി നലകിയത്.ْلحّج ّناس وا ِلل ِقيُت  َوا ِهَي َم ُقْل  ِة  ّل َعِن اله ُلونَك  َئ َيْس
                   അതോപാെല അതയനതമായ സംസാരവം വതിയം ശദിയമള നബി

      ക തെന അറിയാവന കാരയമാണ് ആ൪തവോവളകളില സീകളമായി ബന
  െപടാന പാടില എനത്.     എനിടം ആ ോചാദയതിനള മറപടിയായി പവാച 

     കന അലാഹവിെന വചനം െകാണാണ് മറപടി പറഞത്.َعِن ُلونَك  َئ َوْس
ُهْرَن ْط َي ّتى  ُهّن َح ُبو ْقَر َت َفل ْلَمِحيِض  ِفي ا ّنَساء  ُلوا ال ِز َت ْع َفا ًذى  َا َو  ُه ُقْل  ْلَمحيِض  ا
(    ആ൪തവെതപറിയം അവ൪ നിോനാട ോചാദികന.    നീ പറയക അത് ഒര

 തരം പീഡയാണ്.     ്്തിനാല ആ൪തവകാലത് നിങള സീകെള വ൪ജിക
      കയം ശദരാകം വെര നിങള അവെര സമീപികാതിരികകയം െചയവീന

(2:222)        ചരകതില പവാചകന സവയം ചിനിച് മതതില അഭിപായം പറ
യില.       അലാഹ നലകന വഹ് യ് പിനപറകയം സംസാരികകയം െചയക

  എനതാണ് അോദഹതിെന ബാധയത.   വിശദീകരികലം ഇജതിഹാദ് നടതലം
     ദതെന അവകാശതില െപടതായിരനെവങില മതതില രണ പമാണങള 

ണാകമായിരന.  അങിെന ഒനണായിടില.    കാരണം പവാചക ദൗതയം ദത്
 എതികല മാതമാണ്.    ഇജതിഹാദ് നടതല പവാചക ദൗതയമല.

                 തെന ഏലപിച ദത് ജനങളിെലതിച് അോദഹം മരണെപടോതാടകടി
  അോദഹതിെന ഘടം കഴിഞ.     നബി ഗോവഷണം നടതകയം തെന അഭിപാ 

     യ പകാരം മതതില സംസാരികകയം െചയിരനെവങില ഖ൪ആനിെന 
    കെട ോവെറാര പമാണം കടി ഉണാകമായിരന.   നബി അങിെന െചയിരന

     െവങില അോദഹതിെന ഗോവഷണതിനം വിശദീകരണതിന ോശഷം സവ
ഹാബതിോനാ,താബിഉകളോകാ,  ഗോവഷണം നടതകോയാ,വിശദീകരികക 

 ോയാെചോയണ ആവശയമണാകമായിരനില.   എനാല സവഹാബികളം താബിഉക 
    ളംപണിതനാരം ഗോവഷണം നടതകയം ഖ൪ആനിെന വയാഖയാനികകയം 

  മതവിധികള നലകകയം െചയ.   പിലകാലഘടകാ൪ അവക് പരിശദിയം 
     പചരണവം കിടാന ോവണി അവ നബിയിോലക ോച൪തപറഞ.അവ 

   ഖ൪ആനിനവിരദമാകോമാ എെനാനം അവ൪ ചിനിചില.അങിെനയാണ് 
  ഇസാമില ധാരാളം പമാണങളണായത്.

            പവാചകന് ശരീഅതില ഇജതിഹാദ് നടതാന അവകാശമിെലന 



സചിപിചവോലാ?    എനാല അലാഹവിെന അനസരികനതിലം അവെന 
    കലപനകള നടപാകനതിലം മതവിധികള നടപാകനതിലം അോദഹതിന

    ഗോവഷണം നടതാന അലാഹ അനവാദം നലകിയിടണ്.  അതരം കലപനക
    ളില വിശവാസികോളട് കടിയാോലാചികാനം അലാഹ കലപിചിടണ്.അങിെന

     അോദഹം ഗോവഷണം നടതിയ കാരയങള പിലകാലഘടകാ൪ക് ബാധകമാ
കണെമനില.ഉദാഹരണതിനَباِط الخيل ِر ٍةو ّو ُق ُتم ِمن  ْع َط َت ُهم َماْس َل ّدوا  َأِع َو
(…....      കഴിയനത ശകിയം കതിരോകാപം അവ൪കായി നിങള ഒരകകയം
െചയവീന.....(അനഫാല60)     ഈആയതില പറഞ കലപന നടപിലാകാന

   അോദഹതിെന കാലഘടതിനനസരിച് ൈസനിക ഒരകവം,ആയധസജീ
    കരണവം ഒരകാന നബിക് ഗോവഷണം നടതകയം,  അനചരനാരമായി കടി

 യാോലാചികകയം െചയാമോലാ?     എനാല ഇകാലത് അനോദഹം ഒരകിയ
  സജീകരണങളം സനാഹങളം മതിയാകിലലോലാ?   ഇതോപാെല ബാകി കാരയ

  ങളം നമക് ചിനികാം.      ചരകതില മതവിധികള നബിക് സവയം ഗോവഷ
  ണം നടതാന അവകാശമില.     മറിച് അവ നടപിലാകാന ോവണ സൗകരയങ

   െളാരകാന അോദഹതിന ഗോവഷണം നടതാം.
            നമക് ഖ൪ആനിക ആശയങള കണ പിടികാന ചിനിോകണത് അതയാ
വശയമാണ്.       ഖ൪ആന ഇതിനപോയാഗിച പദം തദബ൪ അഥവാ ചിനിച പിറെക

 ോപാകക എനതാണ്.     നമെട ോദോഹചെയ പിനടരാെത സനാ൪ഗവം 
     ൈവജാനികവമായ മാ൪ഗം ോതണിെകാണ് നാം ഖ൪ആനിെന സമീപിചാല

 നാം വിജയികം.       അങിെന മാം ചിനികോമാള ഒര പെക പിഴവ സംഭവി 
കാം.       പെക അലാഹ അവെന ദീനിെന െതറകള സംഭവികനതില നിനം

      മനഷയരെട ഇചകളില നിനം സംരകികനതാണ് എന ഉറപ് നലകിയിടണ
             വിശദ ഖ൪ആനില കളവകള നി൪മികാന കഴിയാെത വനോപാള അവ

      ൪ ഖ൪ആന വയാഖയാനങളിലം ഹദീസകള നി൪മിചം ഇസാമിെന വികതമാ
 കാന ശമിച.      അലാഹ മനഷയരെട ഇചകളില നിനം ഖ൪ആനിെന സംരകി 

      ചിലായിരനെവങില അവ൪ക് ഇഷമിലാത പല ആയതകളം അഹ് ലല
  ഹദീസകാ൪ നീകം െചോയോന.   ഇസാമിെല അതയനതമായ മലയങള,ചിനാ

സവാതനയം.    നബിക് അദശയ കാരയങള അറിയില.....  മതലായ കാരയങെളാ
    െക എോന അവ൪ നീകം െചയമായിരന.

                  സനത റസല  ّنُة الّرُسول   ُس
                   അഹ് ലല സനതകാ൪ രണാം പമാണതിന െതളിവ ഉനയികാന

       ോവണി ോചാദികന മെറാര ോചാദികന ോചാദയമാണ് നബിയെട സനത് പി
 മറോണ എന്?      എനാല ഖ൪ആനില ഒറസലതോപാലം റസലിെന സനത്
      എോനാ നബിയെട സനത് എോനാ ഉപോയാഗിചിടില എനതാണ് സതയം.

    എനിചോല റസലിെന സനത് പിനപറാന കലപികക.  അലാഹവിെന സന
       ത് എന അലാഹവിോലക ോച൪തെകാണ് ഈ പദം ഖ൪ആനില ഉപോയാ

ഗിചിടണ്.വഴി,മാ൪ഗം,....     എനിങെന രണമന അ൪തങളകാണ് ഈ പദം
ഉപോയാഗിചിടളത്.  വിശവാസികോളാടം ,ബഹൈദവാരാധകോരാടമള 



      അലാഹവിെന ഇടെപടലിനള മാ൪ഗതിനാണ് സനത് എന പദം അലാഹ
  വിോലക ോച൪ത പറഞിടളത്.   ബഹൈദവാരാധാകരെട സനത് അഥവാ

    മാ൪ഗം വിശവാസികളെകതിരില കതനം പോയാഗികകയം സതയതിെന
  െതാട് അഹങരികക എനതമാണ്.    എനാല അലാഹവിെന സനത് അഥ

       വാ വഴി അവരെട ആ ദശിച തനങെള പരാജയെപടതക എനതാണ്.
َهْل َف ِه  ِل ْه َأ ِب ِإّل  ْكُر الّسَِيء  ْلَم ُق ا َيِحي ْكَر الّسَِيء ول َوَم َلْرِض  ِفي ا َباًرا ْك ِت  اْس
ِه ّل ِة ال ّن ِلُس َد  َتِج َلن  َو ِديًل  ْب ِه ت ّل ِة ال ّن ِلُس َد  َتِج َلن  ِليَن و ّو ّنَة ال ِإّل ُس ُظُروَن  ْن َي  

43تحويًل(فاطر  (      രാജയത വലിമ നടികവാനം വിോദാഹ ചിനകം ോവണി.
     എനാല വിോദാഹ ചിന അതിെന ബനകോളാടലാെത ോചരകയില.അോപാള

   അവ൪ പാചീനരെട മാ൪ഗമലാെത കാണനോണാ?  അോപാള അലാഹവിെന
     മാ൪ഗതിന നീ ഒരികലം ഒര മാറം കെണതകോയാ,  അലാഹവിെന മാ൪ഗ

   തിന തിരത് കെണതകോയാ ഇല.)
           ബഹൈദവാരാധക൪ നബിോയയം വിശവാസികെളയം നാടില നിന ആടി

    ോയാടികാന ോവണി പവ൪തിചോപാള അവെര നശിപികകോയാ,ശികികക 
      ോയാ െചയക എനതാണ് അലാഹവിെന സനത്എന അലാഹ വയകമാക 

ന. ًل ِلي َق ُثوَن اّل  َب ْل َي ًذال ِإ َها و ْن ِرُجوَك ِم ُيْخ ِل َلْرِض  َنَك ِمَن ا ِفّزو َت َيْس َل ُدوا  َكا ِإْن  َو
ًل َتْحوي ِه  ّل ِة ال ّن ِلُس َد  َلن تِج َو َنا ِل َلَك ِمْن ُرُس ْب َق َنا  ْل َأْرَس ْد َق ّنَة َمْن  ) ُس  നിെന നാടില

       നിന നിെന പറതാകവാന അവ൪ നിെന വിരടക തെന െചയിരികന.
     അോപാള അവ൪ നിെന പിറകില അലമലാെത താമസികകയില.  നിെന മമ് 

    നാം അയചിരന നമെട ദതനാരെട മാ൪ഗമാണത്.   നമെട ആ മാ൪ഗതിന
   നീ ഒര ോഭദഗതിയം കാണകയില(അലഇസറാഅ 76,77)

             വിശവാസികള അവരെട വിശവാസം ശരിെവകകയം അതില ഉറച നിലക
     കയം െചയാല ബഹൈദവാരാധകെര പരാജയെപടതി ഓടികക എനതാണ്

    അലാഹവിെന സനത് എന അലാഹ വയകമാകന.ِذيَن ّل ُكم ا َل َت َقا ْو  َل َو  
َتِجد َلْن  ْبل و َق ِتي ِمْن  ّل ِه ا ّل ّنَة ال َنِصيًراُس َول ّيا  ِل َو ُدوَن  َيِج ُثّم ل َباَر  ْد َل ّلوا ا َو َل َفروا  َك
ًل ِدي ْب َت ِه  ّل ِة ال ّن ِلُس  (     നിോഷധിചവ൪ നിങോളാട് യദം െചയകയാെണങില അവ൪
പിനിരിോഞാടകയായിരികം.     പിനീട അവ൪ തങളക ഒര രകാധികാരി
ോയോയാ,   ഒര സഹായിോയോയാ കെണതകയില.   അലാഹവിെന മമ് കഴിഞ

  ോപായ മാ൪ഗ മനസരിചാണത്.     അലാഹവിെന ആ മാ൪ഗതിന നീ ഒരികലം
  ഒര മാറം കെണതകയില.(അലഫതഹ്22,23)

           ോനാക മകളില പറഞ വചനങളിെലലാം തെന നിോഷധികളം ബഹൈദ
    വാരാധകരം പവാചകനാെരയം വിശവാസികെളയം എതി൪കകയം നാടില 

     നിന തെന ആടിോയാടികവാനള പവ൪തനങളില ഏ൪െപടകയം െചയ
       ോമാള അവരെട ോമല അലാഹ സവീകരികന ശികാ നടപടിയെട മാ൪ഗതി
    നാണ് സനതളാ എന അലാഹ പോയാഗിചത്.   മാതമല അതിന യാെതാര
     മാറോമാ ോഭദഗതിോയാ ഇല എനം അലാഹ വയകമാകന.   എനാല അഹ് ല

    സനതകാ൪ പറയന സനതാകെട നബിയെട സനതം.  പിെന സനത
കലയാണവം.       ഇത് നബിയെട ോപരം പറഞ് മസിം സമഹതിെനോമല അടി



    ോചലപിച ഒര ശികാ നടപടി തെനയാണ്.   അങിെന വരോമാള ഇവ൪ 
  പറയന അ൪തം ശരിയാകം.    അലാെതഐചികമായി െചോയണ കാരയങളക്

  ഈപദം ഉപോയാഗിചിോടയില.
             മദീനയിെല മനാഫികകള നബിെകതിരിലം ഗഢാോലാചന നടതിയ 

      ോപാള ബഹൈദവാരാധകോരാട് സവീകരിച അോത മാ൪ഗം തെനയാണ് അലാ
    ഹ അവലംഭിചത് എന അലാഹ വയകമാകന.ُقوَن ِف َنا ْلُم ِه ا َت ْن َي ّلْم  ِئن  َل  

َلن َو ْبُل  َق ْوا ِمن  َل ِذيَن َخ ّل ِفي ا ِه  ّل ّنَة ال ِهم ّمرٌض …............ُس ِب ُلو ُق ِفي  ّلذين  َوا
ًل ِدي ْب َت ِه  ّل ِةال ّن ِلُس َد  َتِج       അലാഹ നി൪ബനമാകിയ ഒര കാരയം െചയനതിന പ

      വാചകന ഒര വിഷമവം ഉണാവരെതനം പ൪വീകരില അലാഹ സവീകരിച 
  മാ൪ഗമതാെണനം അലാഹ വയകമാകന.ِفيَما ِبّي ِمن حرٍج  ّن َلى ال َع َكاَن  َما

ُدوًرا ْق ْدًراَم َق ِه  ّل َأْمُر ال َكاَن  َو ْبُل  َق ْوا ِمن  َل ِذيَن َخ ّل ِفي ا ِه  ّل ّنَة ال َلُه ُس ّلُه  َفَرَض ال
(     അലാഹവിെന കലപന നി൪ണിതമാെയാര നിശയമായിരിെക കഴിഞോപാ

      യവരിെല അലാഹവിെന സനത് നിനക് അലാഹ നിശയിചതില പവാചക
   ന യാെതാര കറവം ഉണായിരനില(അഹസാബ്38)  അലാഹവിെന കലപന 

       നടപാകനതില ഒര വിട വീഴയം പാടില എന അ൪തതിലാണ് അലാഹ
     ഈആയതിലെട സനത് എന പദം ഉപോയാഗിചിടളത്.   അഹ് ലല ഹദീ

     സകാരാകെട ഐചികമായ കാരയതിനാണ് ഈ പദം ഉപോയാഗികനത്.
     ഖ൪ആനിക വിരദമായ കാരയങള അവതരിപികക എനതാണോലാ ഇവരെട

ോജാലി.       അെലങില ഖ൪ആനിെല ഏത ആയതില നിനാമ് ഐചികം എന
     അ൪തം ഇവ൪ക കിടിയത് എന ഇവ൪ വയകമാകണം.

             ഈവിശദീകരണെമലാം നലകിയാലം ഇവ൪ ോചാദികം നബിക് സന
  ത് ഇോല എന്?    നബിയെട സനത് വിശദഖ൪ആന തെനയാണ്.ഖ൪ആ
    നിന പറെമ നബിക് ഒര സനതില.    അോപാള ഇവ൪ അടത ോചാദയം 

     ോചാദികം നബിയെട ഉസ് വത് പിനപറോണ എന്?.  എനാണ് നബിയെട
    ഉസ് വത് എന നമക പരിോശാധികാം.  അലാഹ പറയന.ِفي ُكْم  َل َكاَن  ْد  َق َل  

ِثيًرا َك َكر اللَه  َذ ّلَه واليوم الخرو َيْرُجوا ال َكاَن  ِلَمن  َنُة  ٌة َحَس َو ُأْس ِه  ّل َرُسوِل ال
(      അലാഹവിെന ധാരാളം അനസരിചം അലാഹവിോനയം അനയദിനെത യം 

     ആഗഹിച െകാണിരനവ൪കമള ഉതമമാെയാര മാതക അലാഹവി െന 
 ദതനില നിങളകണായിരനോലാ?(അഹസാബ്21)

               ഇവിെട അലാഹവിെന ദതനില ഉസ് വതന ഹസനതന ഉണായിരന
 എനാണ് പറഞത്.     അലാെത ദതനില സനതന ഹസനതന ഉെണനല

പറഞത്.     റസലില സനതന ഹസനതന ഖ൪ആനിെലവിെടയം പറഞിടി 
       ല ഇനി മകളില പറഞവചനതിെന ആശയവം സന൪ഭവം ഒന മനസിലാക 

  നത് നനായിരികം
          അഹസാബില തടിചകടിയവരില രണവിഭാഗകാരണായിരന.ഒന 

  പിനിരിോഞാടിയ കപട വിശവാസികള.   അതാണ് അലാഹ പറയനത്.
ُغروًرا ِإّل ُلُه  َوَرُسو ّلُه  َناال ِهم ّمرٌض َماوعد ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل َوا ُقوَن  ِف َنا ْلُم ُقوُل ا َي ْذ  ِإ َو
(       അലാഹവം അവെന ദതനം വഞനയലാെത നോമാട് വാഗാനം െചയിടിെലന



    കപടവിശവാസികളം ഹദയങളില ോരാഗമളവരം പറഞിരന സന൪ഭതിലം
(അഹസാബ്12)     രണാമെത വിഭാഗം പരസരം ആശയികകയം ഉറചനിലക 

    കയം െചയ വിശവാസികള َنا َد َع َذا َماو َه ُلوا َقا َلْحَزاَب  ُنوَن ا ْؤِم ْلُم َأى ا َلّما َر َو  
ًا ِليم َتْس ًنا و ِايَما ِإّل  ُهْم  َد َوَما َزا ّلُه وَرُسوله  َق ال َد ُلُه وَص َوَرُسو ّلُه   എനാല) ال

      വിശവാസികള ആ സംഘങെള കണോപാഴാകെട ഇതാണ് അലാഹവം അവെന 
      ദതനം നോമാട വാഗാനം െചയിരനെതനം അലാഹവം അവെന ദതനം 

  സതയമാണ് പറഞിരനെതനം പറഞ.   അത് അവ൪ക് വിശവാസെതയം
 അനഷാനെതയമലാെത വ൪ദിപിചതമില.(33:22)

               അഹസാബ് യദോവളയില പവാചകെന കെട ഉറച നിലകാനം ോമല
     പറഞ രപതില പതികരികാനമള മാതക റസലിലണായിരന എനാണ്

33:22   ല അലാഹ പറഞത്.    അതെകാണാണ് അലാഹ ഇങിെന പറഞത്
ْد  َق َنٌةَكاَنَل ٌة َحَس ُأْسو ِه  ّل ِفي َرُسوِل ال ُكم  َل   .   ഇവിെട വിശവാസികള സങീ൪ണ

       മായ ഒര രംഗത് പവാചകന കാണിച അസാധാരണമായ ധീരതെയ പിനട 
  രകയം ഉനതിയിെലതകയം െചയ.    ആ കാരയമാണ് അലാഹ പരയനത്.

ُبُه َنْح َقَضى  ُهْم ّمْن  ْن َفِم ِه  ْي َل َع ّلَه  ُدوا ال َه َعا ُقوا َما  َد ِرَجاٌل َص ِنيَن  ْؤِم  ِمَن الُم
ِديًل ْب َت ُلوا  ّد َب ِظر وَما  َت ْن َي ) ومنهم ّمن     ആ വിശവാസികളിലാണ് തങള അലാഹ 

    വിോനാട് െതയ ഉടമടി സതയെപടതിയ പരഷനാരളത്.  അവരില തെന
     തങളെട ശപഥം യാെതാര മാറവം വരതാെത നി൪വഹിചവരണ്.അവരില 

 തെന പതീകിചെകാണിരികനവരമണ്(അഹസാബ്23)
             ഇവിെട റസലിലള മാതക നബിയെട ജീവിതതിലണായ കഥയമായി ബ
നെപടളളലതാണ്.     ആ മാതകയാകെട അതിരകള നികയികെപട വിഷയ

 തിലാണ താനം.     ഒന കടി വിശദമാകിയാല കപടവിശവാസികള നബിെയ 
    വിട് ഓടിോപായോപാള അലാഹവിലം അനയദിനതിലം വിശവസികനവ൪ക്

    നബിയെട പിറകില ഉറചനിലകവാനള റസലിലണായിരനോലാ എന 
സാരം.     ഇോത ആശയം തെനയാണ് മഹമദ നബിോയാടം,വിശവാസികോളാടം

     നിങളക് ഇബാഹീമിലം കെടയള വിശവാസികളിലം നല മാതകയെണന
  പറഞആയതിലം വയകമാകനത്.    ഇബാഹീം നബിയം കെടയള വിശവാ 
      സികളം അവരെട സമഹം െചയന ബഹൈദവാരാധനയിലനിന തങള ഒഴി

     വാെണന പറെഞാഴിഞ കാരയതിലള നല മാതക പിനതടരാനാണ് 
   നബിോയാടം വിശവാസികോളാടം അലാഹ പറയനത്.   അലാെത നാടിലെട നടന്

   ഇബാഹീമിോനയം അനചരനാരെടയം മാതക ോതടിപിടികാനല.
َءاؤ ُبَر ّنا ِإ ِهم  ْوِم َق ِل ُلوا  َقا ْذ  َعُه ا ِذيَن َم ّل َوا ِهيَم  ْبَرا ِإ ِفي  َنٌة  ٌة َحَس َو ُأْس ُكْم  َل َكاَن  ْد َق  
ِه ّل ُدوِن ال ُدوَن ِمْن  ُب ْع َت َوِمّما  ُكم  ْن ) ِم  ഇബാഹീമിലം തോനാെടാപമണായിരനവ

     ലം നിങളക് ഒര നല മാതക ഉണായിരനവോലാ?   അതായത് അവ൪ തങള 
      െട ജനതോയാടിങെന പറഞ ോവളയില നിങളിലനിനം നിങള ആരാധി 

     കനവരില നിനം തീ൪ചയായം ഞങള ഒഴിഞ നിലകനവരാണ് 
(മംതഹിന َيوم(4 ْل َوا ّلَه  َيْرُجوا ال َكاَن  ّلَمن  َنُة  ٌة َحَس ُأْسو ِهم  ِفي ُكم  َل َكاَن  ْد  َق َل  
)   الخر     തീ൪ചയായം നിങളക് അവരില നല മാതകയണായിരന.അതായ



   ത് അലാഹവിോനയം അനയദിനെതയം ആഗഹികനവ൪ക്(മംതഹിന 6)
       ഈ രണട ആയതിലം പറഞ മാതക ഏത് വിഷയതിലാെണന അലാഹ

  വളെര വയകമായി പറഞ.  അതായത് ِهم ْوِم َق ِل ُلوا  َقا ْذ  എന   ا പറഞതില നി
    ന തെന ഏത വിഷയതിലാെണന വയകമായി.  അതോപാെല തെനയാണ്

      റസലില മാതകയെണന പറഞ കാരയതിലം അത് ഏത് വിഷയതിലാെണ 
     ന സന൪ഭവം സാഹചരയവം അലാഹ അവിെട വയകമാകി.  അോപാള ഉപാധി

    ോയാടകടിയള പിനടരലാണ് അലാഹ ഇവിെടെയലാം പറഞിടളത്.ഉപാധി
     യിലാെത പിനടരാന പറഞത് അലാഹവിെന കിതാബിെന മാതോമയള.

    ഇവിെടയാകെട അതിരകള നി൪ണയികെപട കാരയതിലാണ് പിനടോരണത്.
                പ൪വ പവാചകനാെര പിനടരാന പറഞ സന൪ഭങളിെലലാം തെന

       അവരെട ഹദാ അഥവാ മാ൪ഗ ദ൪ശനം നബിോയാട് അലാഹ കലപിചത്.
ِده َت ْق ُهم ا َدا ُه ِب َف ّلُه  َدى ال َه ِذيَن  ّل ُأولئَك ا  (     ആ കടരാണ് അലാഹ മാ൪ഗ ദ൪ശന 

      തിലാകിയവ൪ അതിനാല അവരെട മാ൪ഗദ൪ശനം തെന നീയം പിനടരക
(6:90)        ഇവിെട അലാഹ അവെര പിനടര എന പറയാെത അവരെട മാ൪ഗം

     പിനടര എന അലാഹ പറഞത് പോതയകം ശദികണം.അതോപാെല 
     അനയപവാചകനായ മഹമദ നബിോയാട് ഇബാഹീം നബിെയ പിനപറാന

      പറഞോപാഴം നീ ഇബാഹീമിെന പിനതടര എന പറയാെത ഇബാഹീമിെന
     മിലത് പിനടര എന പറഞതം നാം ശദികണം.  അലാഹ പറയന.

ًفا ِني ِهيَم َح ْبَرا ِا ّلَة  ْع ِم ِب ّت َأِن ا ْيَك  َل ِإ َنا  ْي ْوَح َأ ُثّم     ൈദവതിന പങ ോച൪കനവരില
      െപടാെത ോനെര നിനവനായിരിെക ഇബാഹീമിെന സിദാനെത നീ പിമ

      റക എന പിനീട നിനിോലക നാം സോനശമയകകയം െചയ.(അനഹല123
                  അോപാള ഉസ് വതന ഹസന ഏെതാെക സന൪ഭതിലാണ് ഖ൪ആന 

  പറഞിടളളെതന നാം മനസിലാകി.    മഹമദ നബി ഒരികലം ഇബാഹീം 
       നബിയെടോയാ കെടയള വിശവാസികളെടോയാ ഉസ് വതന ഹസന ോതടി പ൪

   വീക൪ എഴതിെവച ഗനങള ോതടിോപായിടില.   അദാഹതിന ആനല മാതക
  വിശദഖ൪ആനില നിനാണ് ലഭിചത്.    അതോപാെല മഹമദ നബിയെട നല

    മാതക നമക് ഖ൪ആനില നിനാണ് കിടക.  അലാെത ബഖാരിെയോപാലളവ൪
   എഴതിെവച വികത ഗനങളില നിനല.

ّله     ّتُقوا ال َوا ُهوا َت ْن َفا ْنُه  َع ُكْم  َها َن َوَما  ُذوه  َفُخ ُكُم الّرُسوُل  َتا   َوَماآ
               ഖ൪ആനിന പറെമ ഇസാമില മെറാര മത ഗനതിെന ആവശയകത െത

      ളിയികാന അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ ഉപോയാഗികന ഒരായതാണ് മകളില 
 നാം ഉദരിചത്.      എനാല മനഃപ൪വം ഈആയതിെന അ൪തെത വളെചാ

      ടികകയം സന൪ഭതില നിന അട൪തിെയടകകയമാണ് െചയിടളത്.ഈ
      ആയതിെന അ൪തവം സന൪ഭവം എനാെണന നമക് ഒന പരിോശാധി 

കാം.َبى ُقْر ْل ِذى ا ِل َو ِللّرُسوِل  َو ِه  ّل ِل ُقَرى ف ْل ْهِل ا َأ ِه ِمْن  َلى َرُسول َع ّلُه  َفاءال  َماآ
َياء ِمنكم ِن ْغ َل َبيءَن ا ُدولًة  َيكثوَن  َكْي ل  ِبيِل  ِكين وابن الّس َوالءَمَسا َتاَمى  َي ْل َوا
ُد ِدي ّلَه َش ِإّن ال ّلَه  ُقوا ال ّت َوا ُهوا َت ْن َفا ْنُه  َع ُكم  َها َن ُه وَما ُذو ُكم الّرُسوُل فُخ َتا وَماآ
ًنا َوا ِرْض ِرُجوا..............و ُأْخ ِذين  ّل ِرين ا َقَراء المهاِج ُف ْل ِل َقاب  ِع ال



(        ഗാമങളില നിെനലാം അലാഹ തെന ദതന തിരിെക െകാടതത് എനായാ
       ലം അത് അലാഹവിനം അവെന ദതനം ഉറ ബനകളകം അനാഥ൪കം 

   അഗതികളകംഈ മാ൪ഗ പതനമാകന.    ൈദവദതന നിങളക് എന നലക 
 നോവാ ,       അത് നിങള സവീകരികകയം അദാഹം നിങെള എനിെനെതാട് ത

ടയനോവാ,      അതില നിന നിങള ഒഴിയകയം അലാഹവിെന സകികകയം 
െചയവീന.    തീ൪ചയായം അലാഹ ശിക കഠിനമായവനാകന.  അലാഹവില നി

     നളഔദാരയവം സംതപിയം ോതടിെകാണ് അലാഹവിോനയം അവെന 
    ദതോനയം സഹായിചെകാണിരിെക തങളെട വീടകളിലനിനം സവതകളില

     നിനം പറതാകെപട് ഒഴിഞ ോപാകന ദരിദ൪ക് ,.  അവ൪ തെനയാണ് 
സതയസനനാ൪(ഹശ്൪ 7-8)
               ഈആയതില ഗാമങളില നിെനലാം പവാചകനിോലക് വന ോചര

   ന ഫയ്അ സവത് ഓഹരിെവോകണതിെനകറിചം,   അത് ആ൪െകാെക നല
 കണെമനം വിവരികന.     അതില ഒര വിഹിതം അലാഹവിനം ദതനമളതാ 

ണ്.       ആ വിഹിതതില നിനം ദതന ആവശയകാെര അറിഞ നലകകയാെണ 
       ങില അത് സവീകരികവാനം ആവശയമിലാെത തെന ആ വിഹിതതില 
      നിന ലഭികനതിനോവണി തിരകി വരനവെര െതാട് ദതന വിലകിയാല
       അവ൪ അതില നിനം ഒഴിഞ നിലകണെമനമാണ് അലാഹഈആയതി

 ലെട കലപികനത്.      ഇങിെന ഫയ്അ സവത് നലകനതമായി ബനെപട്
        പറഞആയതിെന സന൪ഭതില നിനം മറിച മാറി റസല നലകിയത്

 ഹദീസാകി മാറി.      അതിലെട ഒര രണാം പമാണതിന െതളിവം ഉണാകി.
   ഇവരെട കതനം വിചിതം തെന!

               തട൪ന വരന എടാം വചനതില തങളെട വീടകളം ധനങളം ഉോപ
        കിചവരനവ൪കാണ് ഈ മതലിന കടതല അവകാശം എന അലാഹ വയ

കമാകന.     തങള സാമതികമായി ഉളവരാെണങില ോപാലം സാമതിക
     മായ ആവശയങളകോവണി മാതം ഇസാമമായി ഒടിനിലകകയം മസിംകളെട
       തപി ോനടാനള ശമം നടതകയം െചയക എനത് കപടവിശവാസികളെട ഒര
 ചീത പതിവായിരന.     സമനമായ അവസഅവ൪കളോപാള തെന ധ൪മ

       ങള കരസമാകാന ദരിദരെട കെട തിരകക എനതം അവരെട പതിവായി 
രന.   അലാഹ പറയനത കാണക.ِإْن َف َقاِت  َد ِفي الّص ْلِمُزَك  َي ُهْم ّمْن  ْن َوِم  
ُهُم َتا ُهْم َرُضوا َما آ ّن أ

َ ْو  َل ُطون و َيْسَخ ُهم  َذا ِإ َها  ْن ْوا ِم َط ْع ُي ّلْم  ِإن َو َها َرُضوا  ْن ُطواِم ْع ُأ

ُهم ُب ُلو ُق َفة  ّل ّله.............والمؤ َنا ال ُب ُلوا َحْس َقا َو ُلُه  َوَرُسو ّلُه  ) ال  ദാനങളെട കാ
    രയതില നിെന അപഹിസികനവരം അവരില തെനയണ്.  ഇനി അതില 

    നിന് നലകെപടാല അവ൪ തപിെപടകയം െചയം.   ഇനി അതില നിന 
     അവ൪ക് നലകെപടിെലങിോലാ അോപാഴതാ അവ൪ ോകാപികയം െചയന.അ

     വ൪ അലാഹവം അവെന ദതനം നലകിയതെകാണ് തപിെപടകയംഞങളക്
  അലഹ തെന മതി......................(തൗബ 58-60)

             ഈആയത് ഹശ്൪ 7-8     ല പറഞഅോത ആശയം തെനയാണ് 
 നമക് വയകമാകിതരനത്.     ഒര വിശവാസി അലാഹവിെന തനിക് നലകിയ



 തെകാണ് തപിെപടം. ُلُه ّلُه وَرُسو ُهُم ال َتا ُهْم َرُضوا َما آ ّن أ
َ ْو  َل അലാഹവം  و ദത 

     നം നലകിയതെകാണ് അവ൪ തപതിെപടിരനെവങില എന പറഞത
അതെകാണാണ്.     എനാല ഒര കപടവിശവാസി തനിക അവകാശെപടാതത

   ആഗഹികകയം അവെന ആഗഹതിനാവെട അവസാനമണാവകയമില. 
      ഫയ്ഇ െന അവകാശികള ആെരാെകയാെണന സറതല ഹശറിലം സവദഖ

      യെട അവകാശികള ആെരാെകയാെണന സറതതൗബയിലം അലാഹ വയ
കമാകിതന.      ഈ രണസലങളിലം വിശവാസികളക ദതന നലകനതിെന

 കറിചള സംസാരമാണ്.    തങളക് ദതന നലകനതെകാണ് വിശവാസികള 
      തപിെപടകയം വിലകനതില നിനം അവ൪ ഒഴിഞ നിലകകയം െചയം.

               ഈ രണസലങളിലം ധനം നലകന സംഭവവമായി ബനെപട 
     കാരയമലാെതഖ൪ആനിന പറെമ ഒര രണാം പമാണം നലകനതിെനകറിച

  ള ച൪ചെയ ഇല.      ഇവ൪ പറയനതോപാെല റസല നലകിയത് രണാം പമാണ 
  മാെണങില വിലകിയത് എനാണ്.?   അെലങില എതാം പമാണമാണ്.അോതാ 
    വിലകിയതം നലകിയതം രണാം പമാണം തെനയാോണാ?  ദതന ജനങള 

      കിടയില ഖ൪ആന െകാണാണ് വിധികക എന നാം വിശദമാകിയോലാ?
      അങിെന വിധികന ദതന ഫയ്ഇെന വിഷയതിലം ഗനീമത് സവതിെന 

     വിഷയതിലം സവദഖയെട കാരയതിലം അവ വിഭജികോമാള ഖ൪ആനിെന 
      യാണ് ആശയികക എന നാം പോതയകം പറോയണ തിലോലാ?

             അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയന ഒര കള വാദം ഈആയതില ഫയ്അ
    ഓഹരിെവോകണതിെനകറിചാണ് പറയനെതങിലം റസല നലകിയ ഹദീസ

    കളം ഇതിെന പരിധിയില െപടം എനാണ്.    എനാല അങിെന ഒര വിഷയം 
  ആയതിെന പരിധിയില െപടില.    വാദതിനോവണി സമതിചാല തെന ദതന

      നമക് നലകിയത് ഖ൪ആനാെണനം ദതെന വാകകള ഖ൪ആനാെണനം
 നാം വിശദമാകിയോലാ?     ഖ൪ആനലാത മെറാര പമാണം നമക് നലകിയതാ 

     യി അലാഹോവാ അവെന ദതോനാ നോമാട് പറഞിടില.َتاَب ِك ْل ْيَك ا َل َع َنا  ْل ْنَز َأ ّنا َأ

ْلَحّق........الزمر ِبا ّناِس  41ِلل  (    തീ൪ചയായം മനഷയ൪കോവണി ഈ ഗനം 
   നിെന ോമല ഇറകിയിരികനത് പരമസതയോതാടകടിയാണ്.)  അോപാളഈ

     ഗനമാണ് റസലിെന ോമല നമക് ോവണി ഇറകിയിരികനത്.  അത് സവീകരി 
    കലം മറെക പിടികലം നമെട ബാധയതയാണ്.   അഹല ഹദീസകാ൪ ഹദീസ

     കള വിശവസികനവരാെണങില അവോരാട ദതന വിലകിയത് ഖ൪ആനലാത
  ഒനം എഴതി െവകരെതനോല?   അലാഹവിെന കിതാബലാതെതാെക മായച 

 കളയാനമോല കലപിചത്.?     ഇവ൪ ഖ൪ആനം നിോഷധികന ഹദീസം നിോഷധി 
കന.      അബസഅദലഖദിയിലനിനം മസിമം ത൪മദിയം അഹ് മദം ദാരിമിയം

 നസായിയം ഉദരികന.ْير َغ ّني  َع َتَب  َك َفَمْن  ُقْرآن  ًئا ِسوى ال ْي ّني َش َع ُبوا ُت ْك َت ل
َيْمُحُه ْل َف ُقْرآن  ْل ഖ൪ആനലാത     ا മെറാനം എെനെതാട് നിങള എഴതരത്

     ആെരങിലം ഖ൪ആനലാതത് എെനെതാട് എഴതിയടെണങില അതവന
മായചെകാളെട)മെറാന്ْأذْن َي َلْم  َف ًئا  ْي ْنُه َش َع ُبوا  ُت ْك َي َأن  ِفي  ِبّي  ّن ُنوا ال َذ ْأ َت  اْس
ُهْم നബിോയാട്     ل അോദഹെതെതാട് എെനങിലംഎഴതാന അനവാദം ോചാദിച



  അവ൪ക് അനവാദം നലകിയില.     അബസഅദലഗദ് രിയിയില നിനം ത൪മദി
ഉദരികന.َنا َل ْأذْن  َي َلم  َف َبة  َتا ِك ِفي ال ِبّي  ّن ّنا ال أ

َ َت ِإْس   "   നബിോയാട് ഞങള എഴ
  താന സമതം ോചാദിച.   ഞങളക് അനവാദം തനില.”

           വഹ യ് എഴതകാരിെല പസിദരായ ആളകളില ഒരാളായ ൈസദബ് ന 
     സാബിതില നിനം അഹമദം മസിമം റിോപാ൪ട െചയന.   ൈസദ് ബ് ന

   സാബിത് മആവിയയെട അടോതക് പോവശിച.   അോദഹോതാോട ഒര ഹദീ 
 സിെനകറിച ോചാദിച.    മആവിയ അെതാരാോളാട് എഴതാന കലപിച.അോപാള

 ൈസദ് പറഞ,ِه فمَحاه ِث ِدي ًئا ِمن َح ْي ُتَب َش ْك َن َأن ل َنا  َأَمَر ّله  َأّن َرُسول ال  
" ُمعاوية        നോമാട റസലിെന ഹദീസില നിനം ഒനം എഴതരെതന റസല ന

     ോമാട കലപിചിടണ് അോപാള മആവിയ അത് മായചകളഞ.
ِبي َشاه          َل ُبوا  ُت ْك ُأ         എനിങെന ചില ഹദീസകള അവ എഴതാന നബി 

    അനവാദം നലകിയിടണ് എന അ൪തതില വനിടണ്.  എനാല മഹാനാരാ
       യ പണിതനാ൪ എഴതരത് എന വിലകിയ ഹദീസകളകാണ് കടതല അം

 ഗീകാരം നലകിയിടളത്.     മാതമല ദതനില നിനം ൈവരദയം വരികയിലലോലാ
     നെമ സംബനിച് രണനിലകള ഹദീസകളം സമമാണ്.  അതോപാെല പവാ

       ചകന മരിചോപാള പവാചകെന അടത് ോകാഡീകരികെപട ഏക ഗനം ഖ൪
      ആന മാതെമ ഉണായിരെനാള എനതം സപധാനമായ ഒര കാരയമാണ്.

               ചില ആളകള എഴതരത് എന വിലകിയ ഹദീസകളം എഴതാന അന
      വാദം നലകിയ ഹദീസകളം സമനവയിപിചെകാണ് വിശദീകരികാന ചില 

 ശമങള നടതിയിടണ്.     അതിനവ൪ പറഞ നയായം ഖ൪ആനം ഹദീസം 
    കടികലരാതിരികാനാണ് നബി എഴതരെതന പറഞിടളത് എനാണ്.ചി

  നികാതവോരാട് പറോയണ നയായമാണത്.  മനഷയവചനങെളയം അതിജയിച്
     നിലകന പരിശദഖ൪ആനിെന അമാനഷികതക മമില തക൪ന വീഴന

  െപാളയായ ഒര വാദമാണത്.    അകരങളെട കടികലരാണ് ഇവ൪ പറയനെത
   ങില അത് ഒരികലം സംഭവികകയില.   അങിെന സംഭവിചാല അലാഹവിെന

   െവലവിളിക് പിെന എനാണ് പസകി.   ഇനി ആശയങളെട കടികലരലാണ്
       നബി ഭയനത് എനാണ് ഇവ൪ വാദികനെതങില അത് എോന സംഭവിക 
 കയം െചയവോലാ?       കാരണം ഇസാമികമായ അറിവള ഒരാോള നാം വിളിച് താ

     ങള ഹദീസിലെട വിശവസികനതം ഖ൪ആനിലെട വിശവസികനതം എന 
      ോവ൪തിരികാന പറഞാല ോവ൪തിരികാന കഴിയാത വിധം അവ കടികല൪

 ന കഴിഞോലാ?    പിെന എനാണ് ഇവ൪ വാദികനത്.
                ഖ൪ആനിെല ഒരദയായതിന സമാനമായ ഒനെകാണവരാന കഴിയില

      എന അലാഹ െവലവിളിച പറഞിരിെക എങിെന അങിെനയള ൈദവീ
   ക വചനങളം മനഷയവചനങളം കടികലരം?.   അോപാള നബി ഖ൪ആനലാ 
      ത ഒര ഗനവം നെമ ഏലപിചിടില എനതാണ് സതയം.

              നബി നമക് ോകാഡീകരികെപട ഗനമായി ഖ൪ആനലാെത ഒനം ഏല
    പിചിടില എന ബഖാരി തെന സമതികന.َداد بن معقل َنا وِش َأ ْلُت  َدَخ  

َتيِن ْف ّد ِإّلال َتَرَك  َقاَل َما ِبّي ِمن َشيئ؟ ّن َتَرَك ال َأ َداد  َلُه ِش َقال  َف ّّباس  َع ْبن  َلى ا َع



َقال َف َناه  ْل َأ َفَس َفة  ِني َلى ُمحّمدبن الَح َع َنا  ْل َدَخ َقال  ْلُمْصحِف  ِفى ا ُقْرآن  َايء ال
ِري ُبَخا ْفتين(ال ّد ْيَن ال َب ِاّل َتَرَك  234/6َما     ഇബ് ന റഫീഅ ഉദരികന.ഞാനം
     ശിദാദം ഇബ് ന അബാസിെന അടകോലക പോവശിച.  എനിട അോദഹോതാട്

 ശിദാദ് ോചാദിച.    നബി വലതം ഉോപകിച ോപാോയാ?  രണ ചടകളകിടയിലള 
   തലാെത മെറാനം ഉോപകിചിടിെലനോദഹം പറഞ.  അതായത് ഏടകളിലള

ഖ൪ആനലാെത.       അങിെന ഞങള മഹമദബ് ന ഹനീഫിെന അടോതക് പ
ോവശിച.   എനിട് അോദഹോതാട് ോചാദിച.   രണ ചടകളകിടയിലളതലാെത മ

   െറാനം ഉോപകിചിടിെലന അോദഹവം പറഞ(ബഖാരി6/234..)
             ഹദീസകള എഴതനതിോനയം റിോപാ൪ട െചയനതിോനയം വിലകിെകാ

        ണ് ഖലഫാഉറ് റാശിദകള നബിയെട പാത തെന പിനട൪ന എനതം നാം
   പറഞഈആശയെത ശകിെപടതന.    നബി മരിച ോശഷം അബബക൪

   ജനങെള ഒരമിച കടിെകാണ് പറഞ.َأَحاديَث ِه  ّل َعْن َرُسول ال ُثوَن  ّد ُتَح ُكْم  ّن ِإ
ًئا.فمْن ْي ِه َش ّل َعْن َرُسوِل ال ُثوا ّد َتَح َفل ًفا  ِتل ِإْخ ّد  َأَش ُكم  َد ْع َب ّناُس  َوال َها  ِفي ُفوَن  ِل َت َتْخ
َله وَحّرُموا َحَرامه ّلواَحل َتَح َفاْس ّله  َتاب ال ِك ُكم  َن ْي َب َو َنا َن ْي َب ُلوا : ُقو َف ُكْم  َل َأ നിങള"َس

   അലാഹവിെന ദതെനകറിച് ഹദീസകള ഉദരികന.   നിങള തെന അതില
 ഭിനരാണ താനം.     നിങളക ോശഷം ജനങള അതിോനകാള ഭിനികം.ആ

    െരങിലം നിങോളാട ോചാദിചാല ഇങിെന പറയക.:-  നമകിടയില അലാഹവി
 െന ഗനമണ്.      അതിെല ഹലാലകള നിങള ഹലാലാകകയം അതിെല ഹറാ

   മകള നിങള ഹറാമാകകയം െചയവീന"
                  ഇബ് ന അബലബ൪റം ൈബഹഖിയം ഉമറല ഫാറഖില നിന ഉദരി
കന.  ഉമ൪ പറയന.ُنوا َكا َقوءًما  َكْرُت  َذ ّني  ِإ َو َنَن  ُتَب الّس ْك َأ َأْن  ُد  ِري ُأ ْنُت  ُك ّني  ِإ
َتاَب ِك َأُشوُب  ِه ل ّل َوال ّنى  ِإ َو ِه  ّل َتاَب ال ِك ُكوا  َتَر َها و ْي َل َع ّبوا  ِك َفأ ًبا  ُت ُك ُبوا  َت َك ُكْم  َل ْب َق
ٍء ِبَشي ِه  ّل ഞാന    ال സനതകള എഴതാന ഉോദശിച.  അോപാഴാണ് പ൪വീകരായ

   ജനങെള എനിക ഓ൪മ വനത്.    അവ൪ ഒരപാട് ഗനങള എഴതിയണാക
       കയം എനിട് അലാഹവിെന ഗനം തളി അവ൪ എഴതിയണാകിയ ഗനങ
  ളില മഴകകയം െചയ.     അലാഹവാണ് സതയം അലാഹവിെന ഗനോതാട മെറാ
  നം ഞാന കല൪തകയില.”   ൈബഹഖിയെട റിോപാ൪ടില ِه ّل َتاَب ال ِك َبُس  ْل َأ ل

ًدا َب َأ ٍء  ِبَشي  എനം കാണാം.
               ഉമറിെന തെന മെറാര സംഭവം കടി നമക് ോനാകാം,ُعَمُربُن َماَماَت 
َقال َف َفاِق  ُهْم ِمَن ال َع َفَجَم ِه  ّل َأْصَحاِب رُسول ال َلى  ِإ َبعَث  ّتى  ّطاب َح  الَخ
ِدى ْن ِقيُموا ِع َأ َفاِق  ِفي ال ِه  ّل َعْن َرُسوِل ال ُتْم  ْي ْفَش َأ ِتي  ّل ِديث ا َلَحا ِه ا  َماهذ
ّتى َماَت ُه َح ُقو َفاَر ِني َما ِعْشُت َما ُقو ِر َفا ُت ِه ل ّل َوال "  ل   രാജയതിെന വിവിധ ഭാ

       ഗങളില നിനം നബിയെട സവഹാബികെള ഉമ൪ ഒരമിചകടകയം നിങള രാ
     ജയത് പവാചകെനകറിച് പചരിപികനഈഹദീസകള എനാണ്?.ഞാന 

       ജീവിചിരികന കാലോതാളം നിങള എെന വിട ോപാകാെത എെന അടത് 
    താമസിക എന പറയനതവെര ഉമ൪ മരിചില.  അോദഹം മരികനതവെര 

  അവ൪ അോദഹെത വിടോപായതമില.
              ഉമ൪ അബമസ്ഊദിോനയം അബദ൪ദാഇെനയം അബമസ്ഊദല അന



    സാരിെയയം തടഞെവച ോശഷം ഇങിെന പറഞ.  നിങള അലാഹവിെന 
  ദതെനകറിച് ഹദീസകള വ൪ദിപികന.(ِه ّل َعن َرُسول ال ِديَث  ْلَح ُتْم ا َثْر ْك َأ  )

   അോദഹം അവെര മദീനയില തടഞെവച.    ഉസാന അവെര സവതനരാകി വിട
 കയം െചയ.

            അബഹൈററോയാട് ഉമ൪ പറഞ.   നീ അലാഹവിെന ദതെനകറിചള
 ഹദീസകള ഒഴിവാകക.    അെലങില നിെന ഞാന തളചിടം.  ഉമറിെന മരണ 

     ോശഷം ഒരാോളയം ോപടികാെത നബിെയകറിചള ഹദീസകള ഉദരികാന 
    തടങകയം അബഹൈററ ഇങിെന പറയകയം െചയിരന.:-   ഞാന ഉദരി ക 

      നഈഹദീസകെളലാം ഉദരിചിരനെതങില അോദഹം എെന ചാടവാറെകാ
 ണ് അടികമായിരന.      ഉമ൪ മരികനതവെര റസല പറഞഎനഞങളക്

     പറയാന കഴിഞിരനില എന സഹ് റി ഉദരികന.
               ഉമ൪ ജീവിചിരിെക ഞാനഈ ഹദീസകള ഉദരിചിരനെവങില അലാ

     ഹവാണ് സതയം എെന മതകില ചാടവാറടി പതിയമായിരന.  മാതമല ഉമ൪
  ഇങിെന പറയാറം ഉണായിരന.ّله َكلم ال ُقْرآَن  ِإّن ال َف َءان  ُقْر ْل ِبا ُلوا  َتغ ِإْش  നി

      ങള ഖ൪ആനില മഴകക കാരണം ഖ൪ആന അലാഹവിെന കലാമാണ്.”
               റഷീദ് രിളാ ഈ വിഷെയെതകറിച് ഒര കറിപ് ഇപകാരം എഴതിയിട
ണ്.ِثيرة ْلَك الَحاديث الك ِت َنا  ْي َل ِإ َلْت  َوَص َلَما  ْيَرة  ُهَر ُبو َأ ّتى َماَت  ُعمر َح َطال  ْو َل
“      അബഹൈറര മരികനതവെര ഉമ൪ ജീവിചിരനെവങില ഇതയധികം ഹദീ

  സകള നമക് എതമായിരനില.”
               ഇതില നിെനലാം നമക് മനസിലാകനത് നബി നമക് െകാണവന

  തനത് ഖ൪ആന മാതമാണ്.     പമഖരായ വിശവാസികളം ഖ൪ആന മറെക പിടി
 ച ജീവിച.     നബിയിോലക ോച൪ത പറയന ഹദീസകെളലാം നബിെയ 

    ധികരികലം അോദഹതിെന കലപനക് എതിര പവ൪തികലമാണ്,അലാ
      ഹവിെന ശരീഅതിനം നബിയെട ഉപോദശതിനം ഈ ഹദീസ ോകാഡീകര 

       ണം തടങിയത തെന നബി മരിച കഴിഞ മനാം നറാണിലാണ്എനതാണ്
സതയം.
            അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനതോപാെല ഈ ഹദീസകെളലാം ഇസാമി
       െന ഒര ഭാഗമാെണങില അത് എഴതനതിെന നബി വിലകകയം െചയിടെണ

       ങില നബി തെന ദൗതയംനി൪വഹികനതില വീഴ വരതി എനോല വരിക.?
    അപ൪ണമായ ഇസാമിെന പ൪ണമാകാന നാശങളെടയം കഴപങളെടയം 
       കാലഘടമായ മനാം നറാണവെര കാതിരിോകണി വരിക എനത് നമക ചി

 നികാന പറോമാ?      നാം വിശവസികനത് നബി അോദഹതിെന ദൗതയം പ൪
  ണമാകി അതാണ് വിശദഖ൪ആന.  അതലാതെതാെക വഴിോകടമാണ്. ഇനി

       നമക് ഈ രണാം പമാണം ഉണായത് എങിെന എന പരിോശാധികാം
                                       അവസാനികനില

                                                      അബയാസീന ോകാഴിോകാട്
 


