
ല     ص ل و                              നിനള കിയകള  
           ഖ൪ആനില ഈ പദതിലനിനം വന എലാ വാകകളംനമെട ച൪ചയെട 

   കീഴില െകാണവരനതിന േവണി എന   ص ل و മലഅകരങളില നിനം 
       വന കിയകള ഏെതലാം ആെണന േവ൪തിരിച് പഠികല നമക അതയാവ 

ശയമാണ്.      എനിട േവണം ഈ പദങള എവിെടെയലാം ഉപേയാഗിചിടെണന 
 പരിേശാധികാന .       എങിെല ഒര പഠിതാവിന അയാളെട ഭാവിയിലള േജാലി 

 കള സഗമമാവകയള.       ഈ ധാതവില നിനം വന കിയകളാണ് താെഴ പറയ 
നവ:-

ُيصلى    ,സവലാ  صلى    യസവലീ,        ُيصلون  യസവലന,  ُيصلوا  
യസവല,
.തസവലി  تصل       ,സവല صلوا    ,സവലി صل  

എന         ص ل و        ധാതവില നിനം വന കിയകളം നാമങളം നാം മമ് വി
  ശദീകരിചതില നിനം "     ഏെതങിലം ഒനിെനേയാ ഒരാളെടേയാ പിറെക 

േപാകനതിനാണ്"     ഈപദം ഉപേയാഗികക എന ആശയം ഗഹിചിടണായി 
രികം.       നാം ൈദവീക കലപനകളെട പിറെകയാണ് േപാകനെതങില അത 

  നാം വിശദീകരിച കഴിഞ.     അതെകാണ തെന സവലാത് എന പദതിെന 
     വയവസകള അംഗീകരിപികക എനതല നാം ഇവിെട െചയനത്.   മറിച്  ص

എന        ل و ധാതവില നിനം ലഭികന പദങെളകറിചള ച൪ചയാണ് നാം 
ഉേദശികനത്.
          ഉദാഹരണതിന ഒര ൈസനികെന കറിച മലയാളതില നാം ഒര പസകം 

   എഴതകയാെണങില ഒര സലത് "  ഉണ "    എന വനിടെണങില അത "
“bullet”  എന അ൪തതിലായിരികം.    പെക ഇേത പസകതില തെന
“          അയാള തെന വീടിേലക തിരിച േപായി തെന മകന ഒര ഉണ നലകി" എ

      ന പറഞാല അതിന൪തം ബളറ് നലകി എനലലേലാ വരിക.വതതിേലാ,
        വടതിേലാ ഒെകയള ഒര വസ സമാനമായി െകാടതതാണ് എന നമക്

മനസിലാകാം.      ഇയാള ഒര ഓപേറഷന നടതി എന പറഞാലം,  ഒര േഡാ
    ക൪ ഓപേറഷന നടതി എന പറഞാലം,    ഒര േപാലീസ് ഓപേറഷന നടതി

 എന പറഞാലം,      ഒര െമകാനിക് ഓപേറഷന നടതി എന പറഞാലം
    ഒേര അ൪തതിനല എന നമക അറിയാമേലാ?   പദം ഓപേറഷന തനയാ 

െണങിലം
           ഇവിെട നാം സവലാത് എന വാകിെനകറിചല ച൪ച നടതനത്.പിെന 

 േയാ എന      ص ل و തില നിനം ഉരതിരഞണായ കിയയാണ് പരിഗണി 
കനത്."   പിറെക നടകക "     എനതാണ് ഈ പദതിെന അടിസാന അ൪തം.

     നമക സവലാ എന പദെതകറിച് ച൪ച െചയാം.
                                                  സവലാ
              സവലാ എന കിയ മനാമെന സചിപികന പദമാണ്.ഏകവചനമാണ്



പലിംഗമാണ്.      ഈ കിയ ഖ൪ആനില മന സലങളില വനിടണ്.സറതല
  ഖിയാമ നമ൪ 31,  സറത് അല-   അഅലാ നമ൪ 15,  സറത അല-അലഖ്

നമ൪ 10,
          ഇതില ആദയെത സാഹചരയമായ സറത അല-  ഖിയാമയില അലാഹ
പറയന.
ّلى         َو َت َو ّذَب   َك ِكْن  َل َو ّلى   َول َص َق  ّد َل َص َف
"             ഫലാ സവദഖ വലാ സവലാ വലാകിന കദബ വ തവലാ"
  “      അവന വിശവസിചതമില പിനട൪നതമില പെക അവന കളവാകകയം

 പിനിരിഞേപാകകയം െചയ"

        ഇവിെട ഒര വയകി എങിെനയാണ് ൈദവീക കലപനകേളാട െപറമാറനത്
 എനാണ് വയകമാകനത്.     അതായത് അവന ൈദവീക കലപനകളിലം നി൪

     േദശങളിലം വിശവസികേയാ പിനടരകേയാെചയനില എന മാതമല അവന 
       അവെയ കളവാകകയം അവയില നിന മഖം തിരിച പിനിരിയകയം െചയ 

ന.     ഇവിെട ഒര കാരയം പേതയകം ശദികണം.   അതായത് സവലാ എനതിെന
  അ൪തം നമസരികക എനതല.     നമസാരം എന അ൪തംവരാന ഇവിെട ഒര 

  സാഹചരയവം ഇല.       കാരണം അലാഹ ഇവിെട രണ വിപരീത പദങളാണ് ഉപ 
      േയാഗിചിടളത് അലാഹ അവെന ഗനതിെന ആശയം സംരകികാന പല 

 മാ൪ഗങളം സവീകരിചിടണ്.      അതിെല ഒര മാ൪ഗമാണ് വിപരീത പദങള ഒേര 
   വചനതില തെന പേയാഗികക എനത്.

             പരമ കാരണികന ഇവിെട സവലാ എന പദതിെന ശരിയായ അ൪തം വി
വരികന.       സവദഖ എന പദതിെന വിപരീത പദമായിടാണ് കദബ എന 

 അലാഹ പറഞിരികനത്.    അതാണ് അവന വിശവസികകയം ശരിെവകകയ
        മല മറിച് അവന കളവാകകയം നിേഷധികകയമാണ് െചയക എന പറഞ

  തില നിനം വയകമാകനത്.     ഖ൪ആന മഴവന നാം പരിേശാധിചാല നമക്
      മനസിലാകനത് കദബ എന പറഞാല സാധാരണ സംസാരങെള കളവാ 

 കനതിനല .     മറിച് ൈദവീക കലപനകെള കളവാകകയം നിേഷധികകയം 
  െചയനതിനാണ് ഉപേയാഗിചിടളത്.    ഒര മനഷയന ൈദവീക കലപനകെള 
     വിശവസികകയല കളവാകകയാണ് െചയക എനാണ് ഇവിെട പറഞത്.

             അേപാള സവദഖ എനതിന വിപരീതമായിടാണ് കദബ എന പറഞിട
       ളത് അതേപാെല സവലാ എനതിന വിപരീതമായിടാണ് തവലാ എന ഉപ

േയാഗിചിടളത്.      തവലാ എന പറഞാല മഖം തിരികകയം പിനിരിഞേപാ
 കകയം െചയക.        ഈ വാചകം ഇവിെട പറഞതില നിനം സവലാ എന പറ

     ഞതെകാണ അ൪തമാകനത് ഒനിെന പിറെക േപാകക എനളതാണ്
     തവലാ എന പറഞാല തിരിഞേപാകക എനമാണ് അ൪തം.  ഒന കടി

     വയകമാകിയാല നിരനരമായി ൈദവീക കലപനകളെട പിറെക േപാകക
 അതാമ് സവലാ.      അവയില നിനം മഖം തിരിച് പിനിരിഞ േപാകകയാണ് 

തവലാ.    അലാെത ആചാര നമസാരമല.



           ഇനി രണാമെത വചനമായ അല അഅലാ15,   ല പരമകാരണികന പറ
യന.ّلى َفَص ّبه  َكَر اْسَم َر َذ َو  (        വ ദകറ ഇസ റബിഹീ ഫ സവലാ)

    ഈ വചനം ഒന പരിേശാധികാം. 
                ഒര പശസനായ വയകിയെട നാമം നാം പറഞാല െപെടന ആ വയകി 

    യെട വയകിതവം നമെട മനില െവളിവാകന.  അയാളെട ശീലങള, പകടന 
 ങള ,  സവഭാവങള എനിവ..    ഉദാഹരണതിന് ഗാനിജിെയകറിച് നാം പറ 

       യേമാള അേദഹതിെന േവഷം കണട കയിെലാര വടി അേദഹതിെന േതാ
ളമണ്. െചരപ്.      പിെന അേദഹതിെന ഏറവം വലിയ പേതയകതയായ ഇനയ

   ക സവാതനയം വാങി തനത്.     ഇങിെന ധാരാളം കാരയങള നമെട മനസി 
 േലക ഓ൪മവരന.     പിനീട് അേദഹതിെന േപര പറയാെത വിേശഷണം

      പറഞാല തെന നാം വിധികന അത് മഹാതാ ഗാനിയാെണന്.
         ഇതിേനാട സമാനമായിടതെനയാണ് നാം ഈ പപഞതിെന നാഥെന

 നാം വിളികനതം.    അലാഹ എനാണേലാ നാം വിളികനത്.യഥാ൪തതില 
    സഷാവ് നമെട വിശദീകരങളെകലാം എതേയാ അകെലയാണ്.അതാണ് 

  അവന അവെനകറിച് പറഞത്.ْبَصار َل ُكُه ا ِر ْد ُي ) ل    ലാ യദ് രികഹ അല 
അബസവാ൪)    അതായത് അവെന ബദിെകാണ് ചിനിചതെകാേണാ,കണിെന

   കാഴ െകാേണാ കാണാന കഴിയില.   അവെന അസിതവെതകറിചള ചില
 ധാരണകളാണ് നമകളത്.   ചിലേപാള അത് െതറാകാം.  അവെന അസിതവ

     െതകറിച നമക വിവരികണെമങില ൈദവീക വചനങളിലെട മാതെമ
സാധിക.      അവെന കലപനകള അവെന അസാഉകെളകറിചാണ് നമക മാ൪ഗ 

 നി൪േദശം നലകിയിടളത്.    അത തെനയാണ് അവെന ഗണങളം.  ആ മാധയമ
    തിലെടയാണ് നമക അവെന അവതരിപികവാന കഴിയകയള.

            അവന അവെന റബ് എന വിളിച.   കാരണം അവനാണേലാ േലാകെത
 മഴവന േപാഷിപികനവന.   അവെന വള൪തലം േപാഷിപികലമാണേലാ 
   മഴവന വയാപിചകിടകനതം സ൪വശകിയായി നിലെകാളനതം.  എലാ ജീവ

      ചാലങളകം അവ൪ േതടനത് ഈ ശകിയില നിനാണേലാ ലഭികനത്.
      അവെന ഈ സംരകണം കരണ നിറഞതാണ് കാരണം അവനാണേലാ

സഷാവ്.     അവന അവെന അലാഹ എന വിളിച.(   വയതയസ ജനങളെട സാം 
      സാരിക വയതയാസതിനനസരിച അവെന എന േപര വിളിചാലം ശരി).അവ

       ന സംരകിച വള൪തിെകാണവരനവനാെണന നിലക റബ് എന വിളിച 
.      ദയാലആയതെകാണ റഹീം എനം കാരണയവാനായതെകാണ് റഹാന എനം 

  അവന അവെന വിളിച.    ആ കാരയമാണ് ഖ൪ആന െവളിവാകനത്.
 
َنى    ْلُحس َلُه الْسَماء ا َف ُعوا  ْد َت ُعوا الرْحَمان ايا ما  ْد ّلَه او ا ُعوا ال ْد ُقل ا
 (           ഖല ഉദ്ഉലാഹ ഔ ഉദ്ഉ റ് റഹാന അയമാ തദ്ഊ ഫലഹല അസാഉല ഹസാ) 
 "      നീ അവെന അലാഹ എന േപര വിളിേചാള,    അെലങില അ൪റഹ് മാന എന
വിളിക.         നിങള എന േപര വിളിചാലം എലാ നല േപരകളം അവനള താ 
ണ്"



              ഇനി നമക് സറതല അഅലിെല വചനതിെന ച൪ചയിേലക തിരിച
േപാകാം.  പരമകാരണികന പറയന.
ّلى َفَص ِه  ّب َكَر اْسم َر َذ َو ّكى- َتَز َلَح َمْن  ْف َأ ْد  َق

      വിജയവം പേരാഗതിയം ൈകവരണെമങില ഒരാള സവയം സംസാരം ഉളെകാ
       ണ വളരകയം തെന വീകണതില ൈദവീക നി൪േദശങെള കാത സകി

    കകയം അവെയ നിരനരമായി പിനടരകയം െചയണം.
         ഈ വചനങളില സവലാ എനത മാതമല വിവരികനത്.  തെന ബദിെയ

      യം മനസിെനയം ൈദവീക കലപനകളിലെട വള൪തിെകാണവരാനം തസിയ
  എനതിലെട ഖ൪ആന െവളിവാകനണ്.

         ഇനി മനാമെത വചനമായ സറത അല-   അലഖിെല പതാം വചനം 
  നമക ഒന പരിേശാധികാം.

َأَمَر ْو  َأ َدى   ُه ْل َلى ا َع َكاَن  ِإْن  ْيَت  َأَرء ّلى    َذا َص ِإ ًدا  ْب َع َهى     ْن َي ِذي  ّل ْيَت ا َء َأَر  
َوى ْق ّت ِبال
“           അറഅയലദീ യനഹാ അബന ഇദാ സവലാ അറഅയ ഇനകാന അലലഹദാഔ അമറ ബിതഖ് വാ"
(        ൈദവീക കലപനകെള പിനട൪ന ഒര ദാസെന തടഞവെന നീ കണേവാ?

     അവന സനാ൪ഗതിലാവകേയാ തഖ് വ കലപികകേയാ െചയിരെനങില
  എന നീ കേണാ?)

            ദയവ െചയ് ഈ വചനങള ഒന ശദിച േനാകക,  രണ വയകികെള
    പരസരം താരതമയം െചയകയാണ് ഈ വചനങളില.   ഒരാള ൈദവീക കലപന

  കെള പിനതടരനവന .     അലാഹ അവെന അവെന മാ൪ഗതില ആയിതീ൪ന 
    വനായം തഖ് വെയ േപാലസാഹിപികനവനായം വിവരികന.രണാമെത

  ആള ഒനാമെന തടഞെവകന.     അതാണ് അടത വചനതില അലാഹ പ
റയനത്.
ّلى      َو َت ّذَب و َك ِإْن  ْيَت  َء َأَر

 “     അറഅയ ഇന കദബ വ തവലാ"(     കളവാകി പിനിരിഞ േപായവെന നീ കണിെല 
േയാ?)
             ഇവിെടയം തവലാ എന പദവം അതിെന വിപരീത പദമായ സവലാ എന 

  പദവം ഖ൪ആന െകാണവന.      ഇത് സവലാ എനതിന് ൈദവീക കലനകെള പി
        നടരക എന അ൪തമാണ് ഉളത് എന് ഒനകടി ഉറപികന .   തഖ് വ െയ 

 േപാലസാഹിപികകയം െചയന.    ഇതിെന േനെര വിപരീത സവഭാവമാണ് 
   കളവാകി പിനിരിഞ േപാകക എനത്.    തൗബ എന അദയായതില 84,

103     വചനങളം അഹസാബ് എന അധയയതില 43,56,വചനങളം,അലബഖ
റയില156,157  വചനങളം വിവരിചവേലാ?.    തൗബയില ഈ പദം െനഗറീവ് 

     ആയം േപാസിറീവ് ആയം വനത് നാം പഠിച.  അഹസാബില യസവല(ഏകവച
നം,മനാമന,പലിംഗം,വ൪തമാനകാലം)  യസവലന (മനാമന,ബഹവചനം,പ
ലിംഗം,)     എനിവയം അവ വിവരികനിടത് നാം പഠിച.  സേഹാദരങെള വി

   ശദ ഖ൪ആന പഠികക ചിനികക


