
                                   ദതന നമെട കെടയോണോ ?

പിയെപട സോഹോദരങെള ,

നബി എന പദവം റസല എന പദവം വലിയ വയതയോസമണ് .അലോഹ 
ഉോദശികന കോലോതോളം നമെട കെട നിലനിലകന അലോഹവി  
െന റസലോണ് വിശദ ഖ൪ആന എന മനസിലോകിയോല നമക ഒര 
പോട്  നനകള ലഭികകയം നമക അവയകമോയ പല കോരയങളം വയ  
കമോവകയം െചയം .

ْد       َق ُنوا َءاَم الِذين ْلباب َل ا ِلى ُأو يا ّتُقوالله ْنَزل فا ُكْم   َأ َلي ِإ ْكًراالله ِذ  
ًل ُنوا          َرُسو َءام ّلِذين ا ُيْخِرج ِل َناٍت ّي َب م اللِه َياِت َءا عليكم ُلوا ْت ّي  

ّنوِر      ال ِإلى ُلَماِت ّظ ال من الّصالحاِت ُلوا  َوَعِم

ഇവിെട അലോഹ ഇറകിയ ദികറം റസലമോയ ആള ഖ൪ആനോണ് എ 
ന കോരയതില സംശയമില .എനോല നമെട പോരമരയവയോഖയോതോ 
കള ഈ ആശയെത അടിമറികോന ോവണി പല കളികളം ഖ൪ആനി 
ല കളിചിടണ് .അതോയത് ദികറന (ْكًرا  എന പറഞ സലത് (ِذ
ആയതിെന മറിച മോറി .പിെന ദികറിെന അവതരിപികക(ْنَزَل َأ ) 
യംെചയ എന അ൪തോതോട  മനഷയനോയ ഒര ദതെന അഥവോ മഹ 
മദ നബിെയ അയകകയം (َأْرَسل )െചയ എന സവനം വകയോയി 
എഴതി ോച൪കകയം െചയ .അ നസല (ഇറകി) എന കിയെയ മോറി 
അ൪സല (അയച) എന ഒര കിയെയ സവയം സങലപിച . നെമ സം 
ബനിച റസലോയ അഥവോ ദതനോയ ഒര ദികറിെന അവതരിപിച (അ 
നസല) തന എന ഒെരോറ കിയ മോതെമ  ഈ ആയതില അലോഹ 
പറഞ തനിെടോള എനതോണ് .അത സവീകരികോോന നമക നിവ 
തിെയോള .  അയകകയം (വ അ൪സല ) എനത ഇവരെട ോപോകറില 
നിനം എടത കിയയോണ് . അതെകോണോണ് പല ഖ൪ആന വയഖയോ 
തോകളം അയച എനത് ബോകറിലിടിരികനത് . ഇവ൪ക വിശദ 
ഖ൪ആനിെന ഒര ദതനോയി മനസിലോകനതിന എനോണ് ഇത പയോ 
സം?അങിെന െചെയങില ോല നബിയിോലക ോച൪ത പറഞരണോം 
പമോണതിന മോ൪കറണോക 

 ഒരികലും മരി     കാത എനും നമുെട കൂെട നിലനിലകുന  
     ഒരു ദൂതെന മനുഷയരിേലകു അയചുെകാണ് അലാഹു മനുഷയ  

  െര അനുഗഹിചിരികുകയാണ് .     എലാ ദൂതനാരും അവ൪ മനു
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     ഷയരാെണന കാരണം െകാണു തെന അവെരലാവരും മരിചു  
േപാകുനവരാണ് .     ൈദവീക വചനങള നമുകു വായിചു േകള  

     പിചു തരുന മനുഷയ൪കാകമാനമുള ഒരു ദൂതനാണ് വിശുദ  
 ഖു൪ആന .     മുഹമദു നബി മരികുന ദൂതനാണ് .  എനാല അ  

      േദഹതിെന മനസില വഹിചു െകാണു വന മരികാത ദൂത  
     നും എനും ജീവിചിരികുന ൈദവീക വചനവുമാണ് വിശുദ  

 ഖു൪ആന .        താെഴ പറയുന വചനം ഒനു ശദികൂ .  
الله        ))) ايات عليكم تتلى وانتم تكفرون رسوله وكيف وفيكم  

عمران        )))   ال مستقيم صراط الى هدي فقد بالله يعتصم  ومن
101

  നമുകിടയില ൈദവതിെന ദൂതനുണ് .  എനാല നമുകിടയി  
   ല എവിെട ഒരു ദൂതന?   മുഹമദു നബിയാെണങില മരിചു  

േപായി .     ഈആയത് മുഹമദു നബിയുെട കാലഘടകാ൪കു  
      മാതെമ ബാധകമുളൂ അതല എലാ കാലതും എലാ പേദശ  
 േതകും ബാധകമാേണാ?    എനാല നമുെട കൂെട ജീവിചിരി  

      കുന ആ ദൂതന വിശുദ ഖു൪ആനാെണനു നാം മനസിലാകു  
      കയാെണങില ഈ വചനം ഏതു കാലതും വിശദീകരികാന  

 ബുദിമുടുവരില .     അേപാള ദൂതനാകുന ഖു൪ആന ഇേപാഴും  
  നമുെട കൂെടയുണ് .   പിെനെയങിെനയാണ് നാം നിേഷധികളാ  

 യിതീരുക .      കാരണം ആ ഖു൪ആന ഇനും നമുെട െചവികളില  
   അതിെല വചനങള വായിചുേകളപികുനുണേലാ?അതെല  

    ങില ഒരാള നമുകിടയില ദൂതനുണായിരിെക ( َرُسوله   (َوِفيكم
    എങിെനെയയാണ് നിങള നിേഷധികളാവുക എനാണ് അലാ  

     ഹു പറയുനെതങില ദൂതനിലാതിരിെക എനികു നിേഷധി  
യായികൂെട?     എനു േചാദിചാല നമുകു എനു ഉതരമാണ്  

 അതിനു പറയാനുളത് . ?   ഇവിെടയുള വ എന   َو അകരം അവ  
  സാ വിവരണതിേനതാെണനു ത൪കമിലേലാ? മെറാരായത്  

േനാകൂ ولو          به َذاُعوا ا الخوف او المن من َأمر َجاءهم َذا ِإ ّدوه َو ر  
الرسوِل  ِبطونه       إلى َتن يْس الِذين لعلمه منهم المر اولى ِإلى و  

ًل          قلي اّل الشيطان لتبعتم ورحمته عليكم الله فضل ولول منهم

      ഇവിെട ഈ ദൂതെനെകാണു മുഹമദു നബി മാതമാണ് ഉേദശ  
      െമങില നാം എങിെനയാണ് ആ ദൂതനിേലകു നമുെട പശങ  

      ള മടകുക മറിചു ഖു൪ആനാെണങില ഇനു നമുകു െചറുതും  
     വലുതുമായി വല പശവുമുെണങില അതു ഖു൪ആനാകുന ദൂ  

   തനിേലകു തിരിചു വിടാം .   നമുകു മനസിലാകത പശമുെണ  
      ങില അറിവില അടിയുറചവ൪ അതു ഗേവഷണം നടതി നമു  

      കു പറഞു തരാന േവണി അവരിേലകും തിരിചു വിടാം .
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      എനാല നമുെട കൂെട അവസാന കാലം വെരയും നിലനില്  
     കുന ദൂതന അതു ഖു൪ആന മാതമാണ് .കാലേദശങളകു  

       അതീതമായ ഏക ദൂതന ആ അല ഖു൪ആന മാതമാണ് .അെല  
      ങില ഖു൪ആനിെല പല ആയതുകളും സ൪വ കാലതിനും പേദ  

  ശതിനും അനുേയാജയമലാതതാെണനു പറേയണിവരും

((( ومن            وسعة كثيرا الرضمراغما في يجد الله سبيل في يهاجر  ومن
بيته    من الى يخرج وقع     ورسولهالله  مهاجرا فقد الموت يدركه ثم  

رحيما        غفورا الله وكان الله على 100النساء ))) اجره
      ഈആയതില പറയുന ദൂതന മുഹമദു നബി മാതമാെണങില് 

     ഇനു എങിെനയാണ് ൈദവതിെന ദൂതനിേലകു ഹിജറ േപാവു 
      കഅതലഹിജറയും അതിെന പതിഫലവും പവാചകെന കാലഘട 

 കാ൪കു മാതമാേണാ?     അങിെന ഒരു കാലഘടകാെര മാതം പ 
   തിഫലതിനു പരിഗണികുനത് ൈദവതിെന നീതിയാേണാ?

     എനാലഇവിെടയും വിശുദഖു൪ആനിെനആ ദൂതനായി പരിഗ 
    ണികുകയാെണങിലഅകമികളായ ജനങളില നിനും േമാചനം 

      േതടി ഏതു കാലെതജനങളകും ഏതു പേദശെതജനങള 
      കും ഹിജറ േപാകാം ൈദവതിെന ഖു൪ആനിേലകു ഹിജറ േപാ 

    കാം ൈദവതിെന ഇഷവും പതിഫലം േനടാം.

       ഇതു പറഞേപാള ചിലആളുകള ഒരു സംശയം ഉനയിചു അങി 
   െനയാെണങിലവിശുദ ഖു൪ആനാകുന ദൂതെനഅനുസരിചാല 

 മതിയാകിേല എേന?     മതി എനു തെനയാണ് ഖു൪ആന പറയുന 
     ത് അലാഹു പറയുനതു േനാകൂ

اللَه      َع َطا َأ ْد َق َف الّرُسوَل ِطِع ُي ومن
     ആെരങിലും ദൂതെനഅനുസരിചാലഅവനഅലാഹുവിെനഅ 

      നുസരിചു എനു പറഞാലഹദീസു അനുസരിചാല ഖു൪ആന 
 അനുസരിചു എനലേലാ?     മറിചു ൈദവതിെനസേനശ മായ വി 

      ശുദ ഖു൪ആനഅനുസരിചാലഅതു െകാടുതയചഅ ലാഹു 
    വിെനഅനുസരികുനതിനു തുലയം തെനയാണ് .  റസൂലിെനഅഥ 

     വാ ഖു൪ആനിെനയും അലാഹുവിേനയും ഒനായി ഉപേയാഗിച ത് 
    നമുകു ഖു൪ആനില കാണാനസാധികും .  ചുരുകതിലഎനും 
       നമുെട കൂെട ജീവികുനഎലാ കാലവും നിലനിലകുനഏതു പ 

     േദശതും കാണാവുന മരികാതനമുെട കൂെടയുള ദൂതനാണ് 
  വിശുദ ഖു൪ആന .     അതിെനഅനുസരികുകആപകാശെതപി 

 നുടരുക !     അതിെനഈ ഭൂമിയിലസാപിെചടുകുക !!

  ഷംസുദീന ഹുദവി


