
                      നസ് ഖ് ഖ൪ആനില  (  َءان ْلُقر ِفى ا (  النسخ 
             അലാഹവിേനയം അവെന ഖ൪ആനിേനയം പവാചകേനയം ബഖാരിെയ 

      േപാെല അവേഹളിച ഒര മനഷയന േവെറയണാവം എെനനിക േതാനനില.
     നാം ഇത് പറയനത്ഏെനങിലം ശതത അയാേളാട നമകളതെകാണല.അത 

     േപാെല ഏെതങിലം സംഘടനെയ െപാളികാേനാ ഏെതങിലം സംഘടനയിേലക 
  ആെള േച൪കാേനാ അല.    ഖ൪ആനിെന ഒര സതയെമങിലം ജനങെളേബാധയെപട 

തക,       നിലവില നാം നിലകന സംഘടനയില നിന െകാണ തെനഖ൪ആനിെന 
  ആസംസാരം ഉളെകാളക.      അഹ് ലസനതകാ൪ ഖ൪ആനിേനാട കാണിച അ 

          തികമതിെന ഒര മഖം തറന കാടക എനീ കാരയങളാണ് ഇവിെട നാം ഉേദ 
 ശികനത് .       അതായത് മാനവരാശിയെട നനകം രകകം അവ൪ക് കാരണയ മാ 

      യം അവതരി പിച ഖ൪ആനിെല ചില വിധികള ദ൪ബലെപടതകയം,െവടിമാറ 
        കയം െചയക എന കരതയാണ് അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ േലാകേതാട കാണിചി 

രികനത്.        അത് ഏെതാെകയാെണന നസ് ഖ് എന പദം വന ആയതകള 
   ച൪ച െചയ േശഷം വിശദീകരികാം.

                 നസ് ഖ് ഖ൪ആനില എനഈ ച൪ച നാം ൈപതകമായി പറഞംവിശവസി 
     ചം വരന വലിയ ഒര കളവിെന തടകനതിനേവണിയാണ്.    ഖ൪ആനിലഈ പ
  ദം കളയകയം ദ൪ബലെപടതകയം(َغاء ْل ْذُف وال ْلَح (ا   െചയക എന അ൪തതിനാ 
      ണ് എനതാണ് ഇവ൪ പറയന ആ മഹാ കളതരം.  ഇതിനേവണി നലവരലാത 

    സലഫകള എഴതികടിയ ഏടകള ആയിരേതാളം വരം.  സാധാരണ ഇവരിലണാ 
        കന ഭിനത പതിവേപാെല ഈ വിഷയതിലം ഉണാവകയം ഇസാമിെന യാഥാ൪ 

       തയങേളാട ഒര ബനവമിലാത ഒര വിഷയം ച൪ച െചയനതിനേവണി നറാ 
  ണകള പാഴാകകയം െചയ.

        ഖ൪ആനിലഈ പദതിെന അ൪തം എഴതകയം, സിരെപടതകയം(َبُة َتا ِك ْل ا
َبات ْث ِل َوا )   എന അ൪തതിനാണ് ഉപേയാഗിചിടളത്.   സാധാരണ നാം സംസാരി

   കാറളതം ഈ അ൪തതിന തെനയാണ്.ഉദാഹരണതിന്"  ّكرة َذ ْلُم َنَسَخ ا "
     എന പറഞാല അത് എഴതി എന അ൪തതിനാണ്.  അതേപാെല ِلي ْع  اطب

ُنْسخة َألف  َتاب  ِك َذا ال َه       എന പറഞാല എനിക് ഈ പസകതിെന ആയിരം
    േകാപി എടത തര എനാണ് അ൪തം.ْنسخ َل َتب النسخ  ْك َلى َم ِإ َهبُت  َذ "എനം

ِبالخط النسخ“ ِلى  "انَسْخ     എെനലാം സാധാരണ അറബിയില പേയാഗികാറണ
േലാ?      അതേപാെല വിദയാ൪തികേളാട ഞങള േബാഡിലളത് പക൪തി എഴതാ 

    ന പറയേമാള ഇനസഖ് എനാണ് പറയാറളത്.    ചരകതില നസ് ഖിന നമക 
   സപരിചിതമായ അ൪തം എഴതക ,    സിര െപടതക േകാപിെയടകക എെനാ 

 െകയാണ് .     അലാെത എടതകളയക ദ൪ബലെപടതക എന അ൪തതിനല 
.         ഖ൪ആന ഇറങിയ അറബി ഭാഷയില ഈഅ൪തതിനാണ് ഇനവെര നാം 
ഉപേയാഗിചത്.
                   നസ് ഖ് എന പദവം അതില നിന പിടിെചടകന പദങളം കടി നാല 

  സലങളിലാണ് ഖ൪ആനില പേയാഗിചിടളത്.   ഈസലങളിെലലാം എഴതക, 
സിരെപടതക,  േകാപിെയടകക ,   എനീ അ൪തങളകാണ് ഉപേയാഗിചിടള 



ത്.  അലാഹ പറയന.
ُكّل  َلى  َع ّلَه  َأّن ال َلم  ْع َألم ت َها  َل ْث ْو ِم َأ َها  ْن ٍر ِم ْي ِبَخ ْأِت  َن َها  ْنِِس ُن ْو  َأ ٍة  َي ْنَسْخ ِمن آ َن  َما 

106َشيء َقدير(البقرة  )
(2) ِفى َطاُن  َقى الّش ْل َأ ّنى  َتَم َذا  ِإ ِإّل ِبّي  َن ِلَك ِمن َرُسوٍل ول  ْب َق َنا ِمن  ْل َأْرَس  وَما 

ِه(الحج ِت َيا ّلُه آ َيحكُم ال ُثّم  َطاُن  ْي ْلِقى الّش ُي ّلُه َما ْنَسُخ ال َي َف ِته  ّي ِن 52ُأْم
(3) ُلون ْعَم َت ُتم  ْن ُك ْنسُخ َما َت َنْس ّنا ُك ّق ان  ْلَح ِبا ُق  ِط ْن َي َنا ُب َتا ِك َذا  َه
(4) ُهْم ِذيَن  ّل ِل َوَرْحمة َها هدى  ِت ُنْسَخ ِفى  َواح و ْل َل َذا َأَخ َغَضُب  َكَت ُموَسى ال َلّماَس َو  

ُبون(العَراف َه َيْر ِهم  ّب 154ِلَر
       നമക് ആദയം പറഞ 2:106     ാാം വചനതിെന ആശയെമനാെണന പരിേശാ 
ധികാം.       മകയിെല മശ് രികകള നബിേയാട് തങള വിശവസികണെമങില െവറം 

          ൈദവീക വചനങള മാതം േപാര മറിച് ഞങളക മറ ചില െതളിവകള കടി നീ 
     െകാണവന തനാേല ഞങള വിശവസികകയള എന പറഞ.ْؤِمَن ُن َلن  ُلوا  َقا َو  

َفّجر ُت َف َنٍب  َوِع ّنٌة ِمن نِخيٍل  َلَك َج ُكون  َت ْو  َأ ًعا  ُبو ْن َي َناِمن الرض  َل ْفُجَر  َت ّتى  َلَك َح  
ًل َبَشًرا َرُسو ِإّل ْنُت  ُك َهْل  ّبي  ْبَحاَن َر ُقْل ُس ْفِجيًرا....................... َت َها  َل  النهاُر ِخل
ًل َبَشًرا رُسو ّلُه  َعَث ال َب َأ ُلوا َقا َأن  ِإّل  ُهدى  ْل ُهُم ا ْذ َجاء ِإ ُنوا  ْؤِم ُي َأن  ّناس  َع ال َن َوَماَم  
( 94-90السراء  (   അവ൪ പറയകയം െചയ.      ഞങളകഈ ഭമിയില നിന ഒര

       ഉറവ െപാടിച തരനതവെര ഞങള നിനക ഒരികലം വിശവസിച തരില........
…........  ഞാെനാര മനഷയദതനലാതായിടേണാ?)   തങളക അനഭവിചറിയാവന 

       െതളിവകള നീ െകാണവനാേല ഞങള വിശവസിക എന അവരെട ആവശയം 
 അലാഹ തളികളയകയാണെചയത്. َيُة من ِه آ ْي َل َع ِزَل  ْن ُأ ْول  َل َفُروا  َك ِذيَن  ّل ُقوُل ا َي َو  

َناَب(الرعد َأ ِه مْن  ْي َل ِإ ِدي  ْه َي َو َيَشاء  ُيِضّل من  ّلَه  ِإّن ال ُقْل  ِه  ّب 27ّر  (നിേഷധിചിര 
 നവ൪ പറയന:        അവെന േപരില തെന നാഥനില നിന വല ദഷാനവം അവതരി 

പികെപടകെട?       നീ പറയക ഉേദശികനവെര തീ൪ചയായം അലാഹ വഴി പിഴപി 
      കകയം മടങനവെര അവനിേലക താന വഴി െതളികകയം െചയനണ്13:27) 

    ഇതിന സമാനമായ ആശയം റഅദ്7  അനആം 37  അമിയാഅ 5,6  എനീ വചന 
 ങളിലം വിശദീകരികനണ്.

                        എത തെന വചനങള െകാണവനാലം ശരി അവ൪ വിശവസികക 
  യില എന യനസ്96,97  വചനങളിലം അനആം7   ലം അലാഹ വയകമാകന.

     ഈഅതികമകാരികളായ മശ് രികകള ആകാശേതക കയറിേപാകകയം 
      അവിെടയള കാഴകള കണവനാലം അവ൪ സനാ൪ഗം സവീകരികനതല എനം 

      ഞങള മാരണം ബാധിചവരാെണന പറഞ ഒഴിഞ മാറെമനം സറത് 
ഹിജ്൪ 14,16  വചനങളില വിശദീകരികന.   അലാഹ നലകിയ ഖ൪ആനില 

      വിശവസികാതതിെന േപരിലം ആകാശത നിനം അേദഹതിന ഒര നിധി 
     എനെകാണ ഇറകെപടനില എനിങെനയള അവരെട േചാദയങളിലം നബി 

 വിഷമിചതിെനകറിചം ഹദ്12   ലം അലാഹ വിവരികന.    നീ എത തെന വചന
        ങള െകാണവനാലം ശരി േവദം നലകെപടവ൪ നിെന ഖിബ് ലെയ പിനടനത

   ല എനം സറത ബഖറ 145   ലം അലാഹ വയകമാകന.  ചരകതില മകയിെല
       മശ് രികകള തങളക അനഭവിചറിയാന പറന വല ദഷാനങളം െകാണവരാ



      ന ആവശയെപടതേപാെല േവദകാരം അതരം ദഷാനങള െകാണവരാന നബി
        േയാട ആവശയെപടകയം മശ് രികകളെട അേത നിലപാട തെന അവരം സവീകരി

 കകയം െചയ.
                 ഖ൪ആന നബിക ഇറകെപടതില അസയെപട േവദകാ൪ നബിക അതയ 

    തമമായ വചനങെളാനം അവതരിപികെപടരെതന ആഗഹികകയം െച
  യതായി അലാഹ പറയന.َأن ِكيَن  ِر ْلُمْش َول ا َتاِب  ِك ْل ْهِل ا َأ َفُروا ِمْن  َك ِذيَن  ّل ّد ا َو َي َما

َفْضل ُذوال ّلُه  َيَشاء وال ِه َمن  ِت ِبَرْحَم َتّص  َيْخ ّلُه  ُكْم وال ّب ٍر من ّر ْي ُكم ّمن َخ ْي َل َع َنّزَل  ُي  
ِظيم(البقرة َع ْل 105ا  (     േവദകാരില നിനള നിേഷധിചവരം ബഹൈദവ വിശവാ 

സികളം ٌ       നിങളെട നാഥനില നിന നിങളിേലക വല നനയം ഇറകെപടനത് 
ഇഷെപടനില.      എനാല ൈദവം തെന കാരണയം െകാണ് ഉേദശികനവെര 
പേതയകികനവനാണ്.   ൈദവം വമിച ഉദാരമതിയാണേലാ?2:105)  ഈആയതി 

   ന േശഷമാണ് അലാഹ പറയനത്.
ُكّل  َلى  َع ّلَه  َأّن ال َلم  ْع َألم ت َها  َل ْث ْو ِم َأ َها  ْن ٍر ِم ْي ِبَخ ْأِت  َن َها  ْنِس ُن ْو  َأ ٍة  َي ْنَسْخ ِمن آ َن  َما 

106َشيء َقدير(البقرة  (    വല ദഷാനവം നാം േരഖെപടതകേയാ,മറപികകേയാ 
   െചയേമാെഴലാം അതിേനകാള ഉതമമായേതാ ,   അതിന തലയമായേതാ െകാണ

വരനണ്.    ൈദവം സ൪േവാേദശയതിനം ശകനാെണന നീഅറിഞിടിേല?2:106 
       അതായത് നാം വല ആയേതാ ദഷാനേമാ സിരെപട തകേയാ േരഖെപടത 

 കേയാ ,      സമയബനിതമായി മന പവാചകനാ൪ക നലകിയിരന വല ദഷാനങ 
      ളം മറപികകേയാ െചയിടെണങില അവക സമാനമായേതാ അതിേനകാള ഉത 

     മമായേതാ ആയ ആയതകള അലാഹ െകാണവരം.  അതിന േവദകാേരാ,  മശ് രി 
    കകേളാ എത തെന അസയകാണിചിടം കാരയമില.   വിവിധ വചനങള അവനി 
    ഷെപടന പവാചകനാ൪ക് ഇറകി െകാടകാന അവനകഴിവളവനാണ്.അവ൪ 

    കാണികന അസയെയകറിച് അലാഹ സറതല ബഖറ 109   ല വയകമാക ന. 
 അേപാള َها ْنِس ُن ْو  َأ ٍة  َي ْنَسْخ ِمن آ َن എന    َما  പറഞതെകാണ് പ൪വ പവാചകനാ൪ 

   ക നലകിയ ദഷാനങളാണ ഉേദശം.    മഹമദ നബികനലകിയ വചനങള ജന 
     ങളകേവണി ഏറവം ഉതമമായ ഒന പകരം നലകിയിരികകയാണ്.അതാണ് 

 അലാഹ വയകമാകനത്. ُلوا َقا َنّزُل  ُي ِبَما  َلُم  ْع َأ ّلُه  َوال ٍة  َي َكاَن آ َيًة م َنا آ ْل ّد َب َذا  ِإ َو  
َلُمون (النحل ْع ِي ُهم ل ْكثر َأ َبْل  ٍر  َت ْف ْنَت ُم َأ ّنَما 101ِإ  (  താന അവതരിപികനതിെന
        കറിച് ഏറവം അറിയനവന അലാഹ ആയിരിെക നാം ഒര ദഷാനെത മെറാ

     ര ദഷാനതിെനസാനേതക മാറിയാല അവ൪ പറയം:   നീ കളം ചമകനവന
തെനയാണ്.    എനാല അവരിെല ബഹഭരിഭാഗവം അറിയനില.16:101)
      അതായത് അനഭവിചറിയാവന ദഷാനങളക് പകരം ബദിപരമായ വചനങ

     ള ആണ് മഹമദ നബിക് അലാഹ നലകിയിരികനത്.    പെക മഹമദ അത് ച
  മചണാകിയതാെണന അവ൪ ആേകപിച.   വിശവാസികെള ഉറപിച നി൪താന

      ശദാതാവ് ഇറകിെകാടത ആയതാണ് ഖ൪ആന എന അടത വചനതില 
 അലാഹ പറയന.     അേതാെടാപം ഖ൪ആനിെല ഓേരാ ഖണികയം അതിെന 

 അസിതവെമടകേമാള ആയതാണ്.    പ൪വ പവാചകനാ൪ക് ഒേനാ രേണാ 
    അനഭവിചറിയാവന ദഷാനങളാണ് നലകിയിടളെതങില മഹമദ നബിക് 



   ആയിരകണകിന വചനങളാണ് െതളിവകളായി നലകിയിടളത്..
                    അതായത് നസ് ഖ് എന പദം َها ْنِس ُن ْو  َأ ٍة  َي ْنَسْخ ِمن آ َن  എനആയ  َما 

  തില േരഖെപടതക ,    സിരെപടതക എന അ൪തതിലാണ് ഉപേയാഗിചിട 
ളത്.   അലാെത ദ൪ബലെപടതക ,   െവടിമാറക എന അ൪തതിനല.  അഹ് ലല 

      കിതാബകാരെടയം ബഹൈദവ വിശവാസികളെടയം കഥ ഖ൪ആന പറയേമാള 
      അവ൪ ഖ൪ആനിേനാടം അതിെന അമാനഷികതേയാടം കാണികന പകയം അ 
       സയയം വിവരിച േശഷമാണ് നാം വിശദീകരിച ഈആയത് പറയനത്. അതില 

     നിന തെന ആയതിെന സന൪ഭം നമക മനസിലാകാമേലാ?  ഇനി നമക് 
  അടതആയത് പരിേശാധികാം.َذا ِإ ِإّل ِبّي  َن ِلَك ِمن َرُسوٍل ول  ْب َق َنا ِمن  ْل َأْرَس  وَما 

ِته  ّي ِن ُأْم ِفى  َطاُن  َقى الّش ْل َأ ّنى  ْنَسُخَتَم َي ِهَف ِت َيا ّلُه آ َيحكُم ال ُثّم  َطاُن  ْي ْلِقى الّش ُي ّلُه َما   ال
ِهْم َمَرٌض(الحج ِب ُلو ُق ِفى  ِذين  ّل ِل َنًة  ْت ِف َطاُن  ْلِقي الّشي ُي َعَل َما  َيْج ِل ِكيم  ِليم َح َع ّلُه  َوال ,
52  (      താന ആഗഹികകയം തെന ആഗഹതില പിശാച് അവതരിപികകയം 

     പിശാച് അവതരിപികനതിെന അലാഹ േരഖെപടതകയം പിനീട് അലാഹ 
      അവെന വചനങെള ദഢമാകകയം െചയെകാണലാെത ഒറ ദതേനേയാ പവാചക 
    േനേയാ നിെന മമ നാം അയചിടമില.   അലാഹ സ൪വജനം നയായാധിപനമാ 

ണേലാ?(22:52)       ഏെതാര ദതെനയം പവാചകെനയം േമല അലാഹ ഇറകിെകാ 
      ടകന വഹ് യില ആശയകഴപം ഉണാകാന പിശാച് സദാശമിചെകാണിരികം 

  എനാണ് അലാഹ വയകമാകനത്.    യഥാ൪തമായ വഹ് യിന വിരദമാകന 
      വയാജ ഹദീസകള ദതനിേലക േച൪ത പറഞെകാണാണ് പിശാചൈക കടത 
 ലകള നടതനത്.     ഇങിെന പിശാചകള അവതരിപികന ഹദീസകെള അലാഹ 

    എടതകളയാെത സതയമായ വഹ് യിേനാെടാപം നിലനി൪തന.അതായത് 
       സതയമായ വഹ് യം നിലനി൪തന പിശാച് അവതരിപികനതം നില നി൪ത 

ന.      അലാഹ ഇറകന ഏറവം നല ഹദീസം നിലനി൪തന,   പിശാച് ഇടന േമാശ
    മായ ഹദീസകള േരഖെപടതി േകാപികെളടതെവകന.  എനിന് ? ആരാണ് 

       അലാഹ നലകിയ ആയതകളെട പിറെക േപാകന എനം ആരാണ് ൈപശാചി 
       ക വചനങളെട പിനാെല േപാകന എനം പരീകികാന േവണി. 

               ഒര മശ് രിക് പിശാചിെനഈ പിഴച വഹ് യില വഞിതനാവകയം അതിെന
    അവലംബിച് അതിെന പിറെക േപാകകയം െചയന.   എനാല സതയവാനായ ഒര 

      വിശവാസി അലാഹവിെന ഖ൪ആന മറെക പിടികകയം അവനില വിശവാസം 
 വ൪ദികകയം െചയന.    ആയിരണകിന ഏടകളില എഴതെപടതം േകാപിെയടത

       െവകെപടതമായ പിഴച ഹദീസകളല മറിച് ഖ൪ആനാണ് ഉറച സതയം എന് 
  അവന അറിയകയം െചയന.      ഈആയതില പറഞഈ കാരയതിെന സതയം
      നമക േബാധയെപടണെമങില നമക ചറം നലവരലാത സലഫകള എഴതിെവച
    പിഴച ഹദീസകളിേലക ഒന കേണാടിചാല മതി.    ഇെതാനം തെന നബിയെട വ

     ഹ് യല നബിയെട കാലത് അവെയകറിച് അറിയില.  നറാണകളക േശഷമലാ 
   െത അവയെട രചന പ൪തിയായിടമില.    അതിെനെയലാം ഉതവം പിശാചില നി 

നാണ്.      ഇതിെന ആയിരകണകിന േകാപികള എടകാന അലാഹ അനവദിചിരി 
കകയാണ്.അതാണ്َطاُن ْي ْلِقى الّش ُي ّلُه َما ْنَسُخ ال َي َف    എന പറഞതിെന സാരം.എ



      നാല അവന അവെന ഖ൪ആനിെന മഹകമാകി സദഢമാകിെവകകയം െചയ.
     എനിട് മനഷയന ഖ൪ആനിക യാഥാ൪തയങെള െതരെഞടകാനം അതെകാണ

     മതിയാകവാനം അെലങില ൈപശാചിക വചനങെള െതരെഞടകകയം അവ
     ക് കീഴെപട് ജീവികാനള പ൪ണ സവാതനയവം നലകി.  സേഹാദരങെള നമക
  ഏത േവണെമങിലം െതരെഞടകാം.

            ഏെതാര പവാചകനം ,     ദതനം തെന ജനതെയ മഴവന അലാഹവിെന 
     സേനശം െകാണ് സനാ൪ഗതിലാകാന ആഗഹികകയം േമാഹികകയം െചയ

       േമാള പിശാച് ഈ ആഗഹെത തലിെകടതാന ശമികകയം അവന അവെന
    വഹ് യ് ജനങളില അവതരിപികകയം െചയന.  പവാചകനാെര പിനടരനവ൪

    നയനപകവം പിശാചിെന പിനട൪ചകാ൪ ഭരിപകവമാെണന നമകറിയാമേലാ.
     പിഴച സേനശങള അവതരിപിചെകാണ് പവാചകനാെര േതാലപികക എനത്

 പിശാചിെന രീതായാണേലാ?.      മസാ നബി തെന രകിതാവിെന കാണാന േപായി
     തിരിചവനേപാേഴകം ഇസായീല൪ ഒര കിടാവിന വണങനതായി കണ.ഇത്

       പിശാച് സാമിരി എന വയകിയിേലക് അവതരിപിച സേനശതിെനഫലമാ യി 
രന.     അവ൪ മസേയാട് കാരണം പറയനത േനാക.َنا ْف َل َأْخ ُلوا َما  َقا
َقى ْل َأ َكذلَك  َف َها  َنى ْف َذ َق َف َقوم  ْل ِة ا ِزين ْوَزاًرا ِمْن  َأ َنا  ْل ّنا ُحّم ِك َول َنا  ِك ْل ِبَم ْوِعدَك   َم

ّي (طه ِر 87الّساِم  (  അവന പറഞ;      ഞങളെട ധനം കണ നിെന വാഗത സമയം 
ലംഘിചിടില.        എനാലഈ ജനതിെന ആഭരണമായി ഞങളില കെറ ഭാരം ചമ 
തെപടിരന.       അേപാള ഞങള അത് വലിെചറിയകയം അങിെന സാമിരി അത് 

 അവതരിപികകയം െചയ. 20:87).       തെന ൈപശാചിക വഹ് യിെനകറിചാണ് 
,  സാമിരി ഇപകാരംപറയനത്.َقبضًة ِمن َبضُت  َق َف ِه  ِب ْبصُروا  َي َلْم  ِبَما َبصرُت  َقاَل   

ْفسى (طه َن َلْت لي  ّو َذلَك َس َك َو َها ُت َبذ َن َف ِر الّرُسول  96َأث  (  അവന പറഞ:-  അവന
  കാണാതിരനെതാന ഞാന കണിരന.     അേപാള ദതെന പിനില നിന ഞാെനാ 

   ര വാരല വാരി .   അതേപാള വലിെചറിയകയം െചയ.   അപകാരം എെന മനസ 
    എനിക ചിതീകരിച തരികയം െചയ.20:96)   ഇതാണ് പിശാചിെന അവതരണ 
        തിെന രീതി പിശാച് അവെന വഴി പിഴച സേനശങള അവതരിപിച െകാണ് 

    പവാചകെന എലാവെരയം വിശവസിപികണെമനളആഗഹതില നിനം 
  ജനങെള തടഞ നി൪തന.   പവാചകെന ആഗഹങെള യാഥാ൪തയമാകാന 

 പിശാച് അനവദികില.     അലാഹ പിശാചിെന ആശയങെള എഴതിെവകാന അന 
വദികന.        ഇങിെന പിശാച് എഴതിെവകന വഹ് യകളക് എതിരില ഒര െതളി 

    വാകനതിനഅലാഹ അവെന വചനങെള യകിഭദവം സദഢമാകിെവകകയം 
െചയന.ِته َيا ّلُه آ ُكم ال ُثّم يْح      എന പറഞതില നിനം അതാണ് വയകമാകനത്.
               എനിനാണ് പിശാച് അവതരിപികന വഹ് യിെന അലാഹ ഇവിെട നില 

    നി൪തനത് എനതിെന കാരണവം അലാഹ വയകമാകന.ْلِقي ُي َعَل َما  َيْج ِل  
ِهم مرٌض ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل ِل َنًة  ْت ِف َطاُن  )الّشي    ഹദയങളില േരാഗമളവ൪കം ഹദയം

    കടതവ൪കം പിശാച അവതരിപികനത ഒര പരീകണമാകവാനാണത്.22:53) 
     അേപാള പിശാച് അവതരിപികനത് ഇവിെട നിലനി൪തകയാണ് െചയനത്. 
 അലാെത കളയകയല.      എങിലേല മനസില േരാഗമളവ൪ക ആൈപശാചിക വച



    ങളെട പിറെക േപാകവാന സാധികകയള.    ഇവ൪ പറയനതേപാെല ദ൪ബ ല 
      െപടതകയം മായചകളയകയം െചയാല അവയെട പിറെക എങിെനയാണ് മന 

    സില േരാഗമളവരം ഹദയം കടതവരം േപാവക.?  എനാലഎതതെന ഗനങ 
       ള ൈപശാചിക വചനങള െകാണ് നിറകെപട് ഒര വിശവാസിയെട മമിലെണ 

     ങിലംഖ൪ആനിലള അവെന വിശവാസം വ൪ദികകയം െചയന.  അതാണ് അലാ 
 ഹ പറയനത്َلُه ِبَت  َفتْخ ِه  ِب ُنوا  ْؤِم ُي َف ّبَك  ّق من ر ْلَح ّنُه ا َأ ِعلَم  ُتواال ُأو ِذيَن  ّل َلَم ا ْع َي ِل َو  

ُبهم ُلو ُق (       അറിവ നലകെപടവ൪ അത നിെന നാഥനില നിനള സതയമാെണന 
       അറിയകയം അ ങിെന അവ൪ അതില വിശവസികകയം അങിെന അവരെട 

  ഹദയങള അവകേവണി വിനയികകയം....22:54)   തട൪നലാഹ പറയനത് 
     ൈപശാചിക വഹ് യകള അനയനാള വെരയം നിലനിലെമനാണ്.ِذيَن ّل َيَزاُل ا  ول

َعِقيم(الحج ٍم  َيو َعذاب  ُهم  ِتي َيأ ْو َأ َتًة ْغ َب َعة  َيهم الّسا ِت ْأ َت ّتى  ْنُه َح ٍة ِم َي ِفي ِمْر َفُروا  َك
55(        എനാല നിേഷധിചിരനവ൪ തങളക െപെടന ആ നിമിഷം വരകേയാ , 

       ഒര വനയാദിനം തങളക വരകേയാ െചയംവെര അതിെനപറി ഒര സംശയ 
  തില ആയിെകാണിരികകയം െചയം22:55)   വഴിപിഴച ൈപശാചിക സേനശങ 

     ള ഇവിെട എഴതിെവകെപടകയംേകാഡീകരികെപടകയം അവ മേഖന അനയനാ 
      ള വെരയം ജനങെള വഴിെതറികെപടകയം അങിെന പിശാച് വിജയികകയം 

െചയന.
   സറത് ഹജിെലയം അനആമിെലയം വചനങളെടതാരതമയം  .  

            അലാഹവിെന സേനശങേളാടം പവാചകനാേരാടം ൈപശാചിക സേനശങ
        ള യദം നടതന എനആശയമാണ് ഈ വചനതിലെട അലാഹ വയകമാകന 

ത്.ْعٍض َب َلى  ِإ ُهم  ْعُص َب ُيوِحي  َوالِجّن  ْنِس  ِل ِطين ا َيا ّوا َش ُد َع ِبّي  َن ُكّل  ِل َنا  ْل َع َذلَك َج َك َو
ُه ُلو َع َف ّبَك َما  ْو َشاء َر َل َو ُغُروًرا  َقوِل  ) ُزْخرف ال    അപകാരം തെന എലാ പവാചക 

     നാ൪കം മനഷയരിലനിനം ജിനകളിലനിനം വഞനാ൪തം പരസരം ചകരവാ 
    ക സേനശമയകന പിശാചകെള നാം ശതവാകിയിരികന.   നിെന നാഥന ഉേദ 

  ശിചിരനെവങില അവരത് െചയമായിരനില.    അതിനാല അവെരയം അവ൪ ച 
   മകനതിേനയം നീ ഉേപകികക 6:112)    അലാഹവിെന അറിേവാടകടി തെന അ

       തരം ൈപശാചിക വഹ് യകെള എഴതകയം അചടികകയം ഗനങള ആകി
 െവകകയം െചയന.    അലാഹ ഉേദശിചിരനെവങില അവരത് െചയമായിരനില.

       പെക ഇടകിെട വന അലാഹവിന ഇവരെട ൈക പിടിേകണആവശയമിലലേലാ?
ُنوَن ْؤِم ُي ِذيَن ل ّل ِئدة ا ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغى  ِلتْص َتُرون و ْف َي ُهْم وَما َذْر َف ُه  ُلو َع َف ّبَك َما  ْو َشاء َر َل َو  

َعام ُفون(الن ُهم مقتر ُفوا ما ِليقتر 112ِبالِخرة و     ഈആയതം ഹജിെല 52ാാം 
  വചനവം കടി വായികക.   എഴതെപടതം േകാഡീകരികെപടതമായ ൈപശാചിക 

        വഹ് യകള െകാണ് അവ൪ തപിെപടകയം മറെക പിടികകയം അവരെട ഭരണ 
    ഘടനയാകകയം അവരെട ഹദയങെളയം ചിനകെളയം സവാധീനികകയം

െചയന.     ആ ഒര സചനയാണ് അലാഹ പറയനത്.َنًة ْت ِف َطاُن  ْلِقي الّشي ُي َعَل َما َيْج ِل
ُهْم ُب ُلو ُق َقاِسيُة  ْل ِهم مرٌض وا ِب ُلو ُق ِفى  ِذيَن  ّل ِل  .    എനാല ഒര വിശവാസി ആയിരകണ

        കിന ൈപശാചിക ഗനങള ഉെണങിലം അവന അവെന രകിതാവിെന ഗന
   മായ ഖ൪ആനിെന മാതെമ ആശയിക.  അലാഹ പറയന.ِكًما ِغي َح َت ْب ِه أ ّل َغيَر ال َف َأ



ًل(النعام َفّص َتاَب ُم ِك ْل ُكم ا ْي َل ِإ ْنَزل  َأ ِذى  ّل ُهوا 114و (   ഈ േവദെത വിശദീകതമായി
     നിങളിേലക ഇറകിയവന അവനായിരിെക ആ അലാഹവലാെതാര വിധിക൪ 

  താവിേനയാേണാ ഞാന അേനവഷികനത്6:114)  ഈആയതിേനാടസമാനമായ
      ഒര വചനം തെനയാണ് സറതല ഹജിലം അലാഹ പറയനത്.ِذيَن ّل ْعلم ا َي ِل َو

ُهم ُب ُلو ُق َلُه  ِبَت  ِه فتخ ِب ُنوا  ْؤم َفلي ّبَك  ّق من َر ْلَح ّنُه ا َأ ِعلَم  ُتوا ال ُأو     ഈ രണ സറത 
     കളിെലയം വചനങള കടിവായിചാല നമക നസിന എഴതക,േരഖെപടതക 

     എനീ അ൪തങളാണളത് എന ഒന കടി േബാധയെപടം.
         ഖ൪ആന എഴതെപടതം േരഖെപടതെപടതമാണ്.   അതെപെല പിഴച റിേപാ൪ 

  ടകളം എഴതെപടതം േരഖെപടതെപടതമാണ്.    ഓേരാ മനഷയനം ഇഷമളത തിര 
െഞടകാം.    അനയനാളിെല വിചാരണ വരനെണന ഓ൪കക.
            ഇനി മനാമെത വചനം പരിേശാധികാം.ّنا ّق ا ْلَح ِبا ُق  ِط ْن َي َنا ُب َتا ِك َذا  َه  

ّنا ْنسُخُك َت ِثيةَنْس ُلون (الَجا ْعَم َت ُتم  ْن ُك 29 َما (   സതയപകാരം നിങള പവ൪തിചിര 
  നെതലാം നാം പക൪പികകയായിരന45:29)    എഴേനലിന നാളിെനകറിച് 

     ച൪ച െചയന സന൪ഭതിലാണ് ഈ വചനം വനിടളത്. ശദികക.ُقوُم َت ْوَم  َي َو  
َها ِب َتا ِك َلى  ِإ َعى  ْد ُت ٍة  ُأّم ُكّل  ِثية  ٍة َجا ُأّم ُكّل  َتَرى  َو ُلون  ِط ْب ْلُم َيْخَسُر ا ٍذ  ِئ ْوَم َي َعُة   الّسا

ّنا ُك ّنا  ِإ ّق  ِبالح ْيكم  َل َع ُق  ِط ْن َي َنا  ُب َتا ِك َذا  َه ُلون  ُتْم تعم ْن ُك ُتْجَزوَن َما  َيوم  ْل ْنِسُخا َت َنْس   
ُلون ْعَم َت ُتم  ْن വിചാരണ       َماك െചയെപടന നാളില എലാവരം മടകതി നിലകന 

 വരായിരികം .      എലാവെരയം തങളെട കാലത് േരഖെപടതെപട തങളെട ഗന 
 തിേലക വിളികെപടം.   ഓേരാ സമദായതിെനയം പവ൪തനങെളകറിച് 

   സതയസനമായി ആ കിതാബ് സംസാരികം. ّنا ُك ّنا  ْنِسُخِإ َت َنْس ُلون  ْعَم َت ُتم  ْن   َماك
    അതായത് പവ൪തനങള എഴതെപടന എന സാരം.  ഇങിെന മനഷയരെട 

      പവ൪തനങള മലകകള േരഖെപടതിെവകനണ് എന പറയന ഒരപാട 
 വചനങള ഖ൪ആനിലണ്.َنا ُل َلى وُرُس َب ُهم  َوا َنْج َو ُهْم  ُع ِسّر َنْسَم ّنا ل َأ ُبوَن  َيْحَس َأْم   

ِهْم ْي َد ُبونَل ُت ْك َي   (      അവരെട രഹസയവം രഹസയമായ കടിയാേലാചനയം നാം േകളക 
  നിെലന അവ൪ ധരികനേണാ?     അെത എനാല നമെട ദതനാ൪ അവരെട 

 പകല എഴതകയാണ്.43:80)
             ചില മശ് രികകെളകറിച് അലാഹ പറയന. ُتُبَكّل ْك َن َلُهَس ّد َنُم ُقوُل و َي   َما

ّدا(مريم َذاِب َم َع 79ِمَن ال  (      േവണാ അവന പറയനത നാം അടത േരഖെപടത 
       കയം അവനേവണി ശികയില നിന ഒര നീളം നീടകയം െചയം.19:79) അതാ 

       യത് മലകകള അവരെട കറകരമായ വാകകള എഴതനണ് എന സാരം. മനാ 
   ഫിഖകെളകറിച് അലാഹ പറയനത് േനാക.

ّلُه ُقوُل وال َت ِذى  ّل ْيَر ا َغ ُهم  ْن َفٌةّم ّيت طائ َب ْندَك  َبَرُزوا ِمْن ِع َذا  ِإ َف َطاعٌة  ُلوَن  ُقو َي َو  
ُتُب ْك ُتون(النساءَي ّي َب ُي 80 َما  (      അവ൪ അനസരണം എന പറയകയം എനിട് അവ൪ 

        നിെന പകലനിന െവളിയില േപായാല അവരില ഒര വിഭാഗമതാ നീ പറയാത 
      ത് പാടെകടകയായി അലാഹ ആകെട അവ൪ പാടെകടനത് േരഖെപടതകയം 

െചയന.4:80)      അതായത് അവ൪ എത രഹസയമാകിയാലം അവരെട പവ൪തന 
   ങള േരഖെപടതനണ് എന വയകം.   അേപാള ജാസിയ 29  ല പറഞ 

     നസനസിഖ എന പദതിെന അ൪തവം എഴതക ,   േരഖെപടതക എന തെന 



   യാണ് അലാെത എടത കളഞ,  ദ൪ബലെപടതി എെനാനമല.
               ഇനി നമക് നാലാമെത വചനം പരിേശാധികാം.  അലാഹ പറയന.

ِفي َو َواح  ْل َل َذا َأَخ َغَضُب  ْل َكَت عن ُموس ا َلّماَس َهاَو ِت ُنْسَخ ُهم  ِذيَن  ّل ِل َوَرْحمًة ُهدى   
ُبون(العراف َه َيْر ِهم  ّب 154ِلَر   (      മസയില നിന തെന േകാപം തണതേപാള അ 
   േദഹം ആ പലകകെളടത .      ആ പക൪പിലാണ് തങളെട നാഥെന മാതം ഭയെപ 

   ടനവ൪കള മാ൪ഗനി൪ദാശവം കാരണയവമളത് 7:154)   ഈആയതില മസാ 
      തിരിചവനേപാള തെന ജനത കിടാവിന വണങനതായി കണേപാള േദഷയെപ 

ടകയം,      സങടെപടകയം െചയകയം പലകകള താെഴ ഇടകയം െചയ.  േകാപം അട 
      ങിയേപാള ആ എഴതി തയാറാകിയ പലകകള എടകകയം െചയ.അങിെന 

    എഴതി തയാറാകിയ ആ േകാപിയില മാ൪ഗദ൪ശനവം,  കാരണയവം ഉണായിരന 
.        എഴതെപട േകാപി എനഅ൪തതിലാണ് നസ് ഖത് എന പദം ഇവിെടയം 
ഉപേയാഗിചിടളത്. َن ْب َت َك ُكّلَو ِل ْفِصيًل  َت َو َظًة  ْوِع ُكّل َشيء وَم َواح ِمن  ْل َل ِفى ا ا لُه   
ഖ൪ആനില         َشيء പരസര ൈവരദയേമാ ആശയ വകതേയാ ഇല എങിലേല 

  എടതകളേയണ ആവശയമള കഹഫ്1,2.സമ൪ 28    എനീ വചനങള ഒന പരി 
േശാധികക.     ഇേപാള ഖ൪ആനിെല നാലായതം നാം പരിേശാധിച.ഭാഷയിെല 

 പേയാഗവം പരിേശാധിച.
              ഇനി നമക് ഇവരെട പാരമരയ ഗനങളിലം ഹദീസ ഗനങളിലം പരി
േശാധികാം.     ബഖാരി തെന മസഹഫ് എഴേതണതിേനകറിച് പറഞേപാള 

   ഉസാന അത് എഴതിെവകാന "  നസഖ "    എന വാക തെനയാണ് ഉപേയാഗിചത്.
ِبالصحف  َنا  ْي َل ِإ ِلى  َاْرِس َأن  ْفَصة  َلى َح ِإ ْثَمان  ُع َأْرَسَل  َهاَف ْنَسُخ ْلَمَصاحفن ِفي ا  

 വീണം പറയന. ْثَمان...... ُع َلى  ِإ ْفصة  َها َح ِب َلْت  َأْرَس ِفى المَصاحفَفنَسُخوَف َها 
  മെറാര റിേപാ൪ടില َذ ِإ ّتى  ُلوا َح َع َف َنَسُخواَف ْفَصةا  َلى َح ِإ   الصْحَف …....
  ൈസദ് പറയന َناَلّم َنَسْخ ِفي الَمَصاحفا .   الصحف    അേപാളഈ റിേപാ൪ടിെല 

       ലാം തെന എഴതക േകാപിെയടകകസിരെപടതക എന അ൪തങള തെന 
യാണ്.    എടതകളക ദ൪ബലെപടതക എന അ൪തമല.

     നസ് ഖിെന േപരില ഖ൪ആനിെല വിധികള എടതകളയനവേരാട്
           ബഖാരി െചയ അേത െതറ തെനയാണ് മകയിെല മശ് രികകള നബിേയാട് 
ആവശയെപടിരനത്.     അതായത് നബിക് അവതരിപിച ഖ൪ആനിേനാട് അവ൪ 

   െവറപ പകടിപികകയം അതലാത ഒേനാ,   അെലങില അതിന േഭദഗതിേയാ 
    െകാണ വരാന അവ൪ നബിേയാട് ആവശയെപട.    അതിന നബി പറഞ മറപടി 
        എനിക സവനമായി അതിന കഴിയിെലനം ഞാന വഹ് യ് പിനപറനവന മാത 

     മാെണനം മഹതായ ദിനതിെല ശികെയ ഞാന ഭയകനെവനമാണ്. 
(  യനസ് 15)   (ഇസറാഅ 73-75)(  അനആം 115)  കഹഫ്27)  (അനആം34)എനീ

  ആയതകളില അലാഹ വിവരികനത്.
                     ഖ൪ആന യകിഭദവം സദഢമാകിെവകകയം െചയ േശഷം പിെന എ

     ങിെനയാണ് ഖ൪ആനില ദ൪ബലെപടതലം എടതമാറലം ഉണാവക ഇങിെന
എടതമാറക,  ദ൪ബലെപടതക ,     പകരം െകാണവരിക എനആശയം ഇസായീല 

  രെട പവ൪തനതിെന ഭാഗമായിരന. .   അവരായിരന അലാഹവിേനാട ഉടമ 



       ടിയം കരാറെമടത േശഷം േവദതിെല ചില ഭാഗങളില വിശവസികകയം ചിലത് 
    അവിശവസികകയം െചയക എനകറം െചയത് .     ആ ഒര കറം തെനയാണ് നസ് 

    ഖിെന േപരം പറഞ് നാം െചയെകാണിരികനത്.َتاب ِك ْل ْعِض ا َب ِب ُنوَن  ْؤِم ُت َف َأ  
ْوَم َي َو َيا  ْن ّد َياة ال ْلَح ِفي ا ٌي  ِإّل ِخْز ُكم  ْن ِلَك ِم َذ َعُل  ْف َي َفَماَجَزاء َمن  ْعِض  َب ِب ُفُروَن  ْك َت َو  
ُلون ْغَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّلُه  َذاب وَما ال َع ْل ّد ا َأَش َلى  ِإ ّدوَن  ُيَر َيامة  ِق ْل ബഖറ)ا 84,85) 

      അതായത്അവ൪ ചില ആയതകള വിശവസികകയം ചില വചനങളെട പവ൪ 
  തനങള ഇലാതാകകയം െചയ.

           നസ് ഖിെന വാദതാല ദ൪ബലെപടതിയ ഖ൪ആനിക വിധികള

       ഇബ് ന ഹസിെന "   അനാസിഖ വല മനസഖ"   എന ഗനതില ഖ൪ആനിെല
   വിധികള ദ൪ബലെപടതനതില വലാെത അതിരകവിഞിടണ്.സയതവിെയേപാ 

     ലളവ൪ ആകാരയതില കറെചാെക മിതമായ നിലപാട് സവീകരിചിടണ്.ചില 
      ആളകള പറയനത് ഇങിെന ദ൪ബലെപടതെപട വിധികള ഏകേദശം 565ആ 

യതകളഉെണനാണ്.    അത് അേങ അറെത അതിരകവിയലാണ്.  കാരണം ഖ൪ 
    ആനിെല വിധികള ആെക ഇരനറിനടേത വര.

               നസ് ഖിെന േപരം പറഞ് ഇവ൪ രണ രപതിലാണ് ഖ൪ആനിക 
 വിധികള ദ൪ബലെപടതിയിടളത്.

 ഒന്     ഒര ആയതിെന വിധിെയ മെറാരായതെകാണ് ദ൪ബലെപടതക.
രണ്       ഒര ആയതിെന വിധിെയ ഹദീസെകാേണാ ക൪മശാസ അഭിപായം െകാ

 േണാ ദ൪ബലെപടതക.
1.    ആയതിെന ആയതെകാണ് ദ൪ബലെപടതല  :-  
          പരസരം സദശങളായ വചനങളെട ആശയങള തങളക മനസിലായില എ

        ന ഒെരാറ കാരണതാല നസ് ഖിെന േപരില ഖ൪ആനിെല കെറ ആയതകള 
   ദ൪ബലെപടതാന ഇവ൪ ധതി കാണിചിടണ്.   വിഷയം ഒനാണ് പറയനെതങിലം

     ആആയതകളിെല സകമായ വയതയാസങള ഇവ൪ മനസിലാകിയില.അവയെട
      വിധികളില മഴവന ജനങളകം ആവശയമായ വിശദീകരണങള നലകിയത് ആ

യികെട?    ചില ഉദാഹരണങള നമക് പരിേശാധികാം.
ِهم  ْي َل ِإ ُعوا  َف ْد َفا ًدا ُهم ُرْش ْن ُتم ِم َنْس ِإن آ َكاح ف ّن ُغوا ال َل َب َذا  ِإ ّتى  َتاَمى َح َي ْل ُلوا ا َت ْب َوا  
َكان َومن  ِفْف  ْع َت َيْس َفل ّيا  ِن َغ َكاَن  َومن  ْكبُروا َي َأن  َداًرا  ِب َو ًفا  ِإْسَرا َها  ُلو ُك ْأ َأْموالهْم ولـ  
ِه ّل ِبال َفى  َك ِهم و ْي َل َع ُدوا  َه َفاْش ُهم  َل َوا َأْم ِهم  ْي َل ِإ ُتم  ْع َف َد ِإذا َف ْعُروِف  ْلَم ِبا ُكْل  ْأ َي ْل َف ِقيًرا َف  
ّنَساء  ًبا.(ال 6َحِسي  (  അനാഥകടികെള പരീകികകയം,   അങിെന അവ൪ വിവാഹ

       തിനായാല അവരില നിന സനാ൪ഗം കാണകയം െചയാല അവ൪ക് അവരെട 
     സവതകള വിടെകാടകകയം െചയവീന അവ൪ വലതായിേപാകെമന ഭയന് 

     അവ നിങള അമിതമായം തവരിതമായം തിനകയം അരത്.  ഒരാള ധനവാനാെണ 
  ങില അയാള സവാശയാകനാകെട.    ഒരാള ദരിദനാെണങില അയാള മരയാദപകാ 

  രം തിനകയം െചയെട.      അങിെന അവ൪ക അവരെട സവതകള വിടെകാട 
     താല അവെരപറി സാകയെപടതകയം െചയവീന കണകേനാടകാരനായി അ 

 ലാഹ മതിയായവനമാണ്4:6)      ഈആയതിെല വിധിെയ താെഴ പറയന വചനം 



  ദ൪ബലെപടതിയിരികന എനാണ് ഇവ൪പറയനത്
َلون َيْص َوَس َناًرا  ِهم  ِن ُطو ُب ِفى  ُلوَن  ُك ْأ َي ّنَما  ِإ ُظلًما  َتاَمى  َي ْل َواَل ا َأْم ُلوَن  ُك ْأ َي ِذيَن  ّل ِإّن ا  

ّنَساء ِعيًرا(ال 10َس  (     തീ൪ചയായം അനാഥരെട സവതകള അതികമമായി തിന
 നവ൪ ,     തങളെട വയറകളില തീ നിറകക മാതമാണ്.   അവ൪ അടത ഭാവിയില 

    െപാടിെപാരിയന അഗിയിേലക െചന് േചരകയം െചയം4: 10)  ഇവിെടُكْل ْأ َي ْل َف  
ْعُروِف ْلَم ِبا  എനതിെനُظلًما َتاَمى  َي ْل َواَل ا َأْم ُلوَن  ُك ْأ َي ِذيَن  ّل ِإّن ا    എന താകീതെകാ 

   ണ് ദ൪ബലെപടതിയടെണനാണ് ഇവ൪ പറയനത്.   ഇങിെന പറയനത് തിക 
 ചം വിവരേകടാണ്.      അതായത് ആദയെത വചനതില അനാഥകളെട മതല ഏെറ 

  ടത് േനാകാനം ,     സംരകികാനം ഉപേദശികെപടവന ദരിദനാെണങില നല 
      നിലക് അതിലനിനം തിനനതിന കഴപമില എനാണ് അലാഹപറയനത് . 

ْعُروِف ْلَم ِبا ُكْل  ْأ َي ْل َف َفِقيًرا َكان  َومن      എന പറയനതിലെട അതാണ് വയകമാകന 
ത്.       ഈവിധിേയാട് േച൪തെകാണ് അങിെന തിനേമാള അത് അകമപരമായി 

    തിനരെതനം അലാഹ പറഞ ُظلًما     എന പറഞതിലെട അതാണ് വയകമാ 
കനത്.അേപാള" മഅറഫായി"  തിനാെമനം "  ളലേമാടകടി "  തിനരെതനം പറ 

  ഞതില എനാണ് ൈവരദയമളത്?  എനാണ ദ൪ബലെപടതാനളത്?
                 ഇനി നമക് അടതആയത് പരിേശാധികാം.   ഇവ൪ പറയനത് വിധവ

       യായ സീയെട കാരയതില രണ ആയതകള ഇറങിയടെണനം അവയില ഒ
    ന മേറ ആയതിെന ദ൪ബലെപടതന എനമാണ്.ْنكثم ّفوَن ِم َو َت ُي ِذيَن  ّل َوا  

ِإْخَراٍج(البقرة ْيَر  َغ ْلَحول  َلى ا ِإ ًعا  َتا ِهْم َم َواِج َلْز ّيًة  َوِص َواًجا  َأْز َذُرون  َي 240َو  
(       നിങളെട കടതില നിന ഭാരയമാെര ഒഴിചിടെകാണ് മരണെപടനവ൪ ആേരാ 

       അവരെട ഭാരയമാ൪ക ഒര െകാലം വെര പറതാകാെത ജീവിതവിഭവം നി൪േദ 
 ശികവീന .      എനിട അവ൪ സവയം പറതിറങിയാല അവരെട സവകാരയങളില 

     വല മരയാദയം പവ൪തികനതില നിങളക് ഒര കറവമില.2:240)    ഈ
ആയത്ٍر ُه َأْش َعة  َب َأْر ِهّن  ُفِس ْن َأ ِب ّبْصَن  َتَر َي َواًجا  َأْز َذُروَن  َي َو ُكْم  ْن ّفوَن ِم َو َت ُي ِذيَن  ّل َوا

234َوعَشًرا(البقرة  (     നിങളെട കടതില നിന ഭാരയമാെര ഉേപകിചിടെകാണ് 
      മരണെപടനവരെട ഭാരയമാ൪ നാല മാസവം പത് ദിവസവം തനതാനകാതിരി 

കെട.2:234)     എന ദ൪ബലെപടതിയിരികന എനാണ് ഇവ൪ പറയനത്.അതി 
       ന ഇവ൪ പറയന വാദം ഈആയതകള പരസരം ൈവരദയമളവയാെണനാ 

ണ്.        ഇവ൪ വിചാരിചിരികനത് ഒനാമെതആയതില ഒര വിധവയെട ഒര വ൪ 
      ഷെത ഇദയം രണാമെതആയതില നാലമാസവം പതദിവസേതയം ഇദയ 

  മാണ് പറയനത് എനാണ്.     വാസവതില ഭ൪താവ മരിച വിധവയായ സീക് 
       പറതാകാെത ഒര വ൪ഷം മതാഅ അഥവാ ജീവികാനള വിഭവം നലകണെമ 

നാണ്.ْلَحول َلى ا ِإ ًعا  َتا ِهْم َم َواِج َلْز ّيًة  َوِص َواًجا  َأْز َذُرون  َي َو ْنكثم  ّفوَن ِم َو َت ُي ِذيَن  ّل َوا  
ْعُروٍف ِهّن ِمن َم ُفِس ْن َأ ِفي  ْلَن  َع َف ِفيَما  ُكم  ْي َل َع َناَح  َفلُج ِإْن َخَرْجَن  َف ِإْخَراٍج  ْيَر  َغ  
ّتِقين ْلُم َعلى ا ّقا  ْعُروِف ح ِبالم ًعا  َتا َقاِت َم ّل َط ْلُم ِل َو ِكيم  ِزيٌز ح َع ّله  وال
        ഈ രണആയതകളില വിധവയെട മതാഉം വിവാഹേമാചിതയെട മതാഉമാണ്
പറയനത്.   ഒര വിധവ ,      മരിച തെന ഭ൪താവിെന വീടില തെന താമസികണെമ 
നം,        അതിന മമ് അവെള അവിെട നിനം പറതാകാന ആ൪കം അവകാശമി 



  െലനമാണ് അലാഹ പറയനത്.   അവളക് കിേടണ ജീവിതവിഭവവം,അനനിരാവ 
  കാശവം തമില എതിരാകനില.     എനാല വിവാഹ േമാചിതക് മരയാദ നിലകള
  ജീവിത വിഭവവമാണ് നലേകണത്.     അേപാളഈ രണആയതിെനയം വിഷയം
     മതാഅ അഥവാ ജീവിത വിഭവം നലേകണതിെനകറിചാണ് .  അലാെത ഇദെയക

റിചല. 
        എനാല നാല മാസവം പത് ദിവസവം എന പറയന ആയതിലാണ് ഭ൪താവ 

     മറിച വിധവകള ഇദയെട കാലാവധി പറയനത്. َذُروَن َي َو ُكْم  ْن ّفوَن ِم َو َت ُي ِذيَن  ّل َوا  
َعشًرا ٍر و ُه َأْش َعة  َب َأْر ِهّن  ُفِس ْن َأ ِب ّبْصَن  َتَر َي َواًجا  َأْز     ഈആയതില ഇദയാണ് ഉേദശം

  എനതിെന െതളിവാണ് ّبص" ّتر അതായത്    "ال അവള കാതിരികണം എന 
പറഞത്.      അേപാള വിധവകള നാല മാസവം പത ദിവസവം,  വിവാഹ േമാചിതക

   ള മന ആ൪തവകാലവം കാതിരികണം.   അതിനാല ബഖറ 234 ഉം240  തമില
  ഒര ൈവരദയവം ഇല.   ഒന വിധവയെട മതാഇെനകറിചം,  രണാമെതആയത്

   വിധവയെട ഇദയെട കാരയവമാണ് പറയനത്.  ദ൪ബലെപടേതണ ഒരാവശയവം
 നാം കാണനില.   എനാ ഇവ൪ ചിനികാതത്?

                    അടത വാദം മകിയാ സറതകളില കമികാന നേമാട കലപിച ആ
     യതകള മദനിയാ സറതകളിെല യദതിെന ആയതകള ദ൪ബലെപടതിയി 

 രികന എനതാണ്.     എനാല മസിംകള ശകരാകെട ദ൪ബലരാകെട പേബാധന
   രംഗത് ആളകെള നി൪ബനിച് മതംമാറാേനാ,   പരഷമായി െപരമാറാേനാ ഇസാം

അനവദികനില.       ഇവ൪ പറയന രപതില മകിയാ സറതകളം മദനിയാ സറ 
       തകളം എന േവ൪തിരിവ് ഖ൪ആനിലണ് എന അംഗീകരിചാല തെന മകിയാ 

   സറതില അലാഹ പറയനത കാണക.ِهم ْي َل َع َلْسَت  ّكر  َذ ْنَت ُم َأ ّنَما  ِإ ّكْر  َذ َف  
ِطر(الغاِشية ْي 21,22ِبُمَس (      അേപാള നീ ഉലേബാധിപികക നീ ഒര ഉല

     േബാധകന മാതമാണ് നീ അവരെട േമല ഒരധികാരിയമല 88:21-22) അതേപാെല
ّبار(ق ِبَج ْيهم  َل َع َأنَت  ُلوَن وَما ُقو َي ِبَما َلُم  ْع َأ 45نحُن       ഇേത ആശയം തെന മസിം 
    കള ശകരായിടം മദനിയാ സറതില ആവ൪തികന:-ّديِن ِفي ال َه  ْكَرا ِإ  ل
َغّي(البقرة ْل ُد ِمَن ا ّيَن الّرش َب َت 256قد (    ഈ മതതില യാെതാര ബലാലകരണവ 

മില.    ദ൪മാ൪ഗതില നിന സനാ൪ഗം വയതിരികമായികഴിഞ2:256)
                   ഇസാമിക പേബാധനതിെന തടകതില മസിംകള വളെര നയനപക 

      വം ശതകള അകമകാരികളമായേപാള അവേരാട കമികാന അലാഹ കലപിച.
َهْجًرا َجِميًل(المّزّمل ُهْم  ْهُجْر َوا ُلوَن  ُقو َي َلى َما  َع ِبْر  10َواْص   ഇങിെന കമികാന

   തെന മദനിയാ സറതിലം കലപികന.:-ِبُروا َوَصا ِبُروا  ُنوااْص ِذيَن آَم ّل َهاا ّي أ
َ َيا

ِلُحون(آل عمَران  ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ّلَه  ُقوا ال ّت ُطوا وا ِب 200َوَرا  (  വിശവസിചവെര ,നിങള
      കമികകയം കമിച് ജയികകയം െചയവീന നിങള വിജയിേകണതിന് അലാ

  ഹവിെന സകികകയം െചയവീന3:200)    ഖ൪ആന വിവരികന ബഹൈദവ 
  വിശവാസികളം നിേഷധികളം ,  അതികമകാരികളം കറവാളികളമായിരന. എനാല 

      മസിംകളം മഅമിനകളമായ ആളകള സമാധാന പിയരം അതികമം കാണികാ 
തരം,    മതതില നി൪ബനിച ആെള േച൪കാതവരമായിരന.  ചില ആളകള 

       മനസിലാകിയതേപാെല ജിഹാദ് മദീനാ കാലഘടതില മാതമല ഇവ൪ മകിയാ 



    സറതാെണന പറയന ഫ൪ഖാനില അലാഹ പറയന.
ِبيًرا ِك ًدا  َها ِه ِج ِب ُهم  ْد ِه َوَجا ِريَن  ِف َكا ْل ِطِع ا ُت َفل      അേപാള ഖ൪ആന െകാണള ജിഹാ 

     ദം പേബാധനവം ശരീരം െകാണം സമതെകാണമള പരിശമവെമാെകയാണ്
  ഇവിെട ജിഹാദ െകാണേദശം.    ജിഹാദ് യദേതകാള വിശാലമായ ഒര൪തമാണ്.

 ചരകതില കമയം,ജിഹാദം,  മതതില നി൪ബനമിലായയം,  മകിയാ സറതക
   ളിലം മദനിയാ സറതകളിലം വരനണ്.    അതെകാണ് തെന ഇവിെട ൈവരദയം

വരനില.   ഇവ൪ എനാ ചിനികാതത്?
     ഖ൪ആന --    മസിംകള ശകരാെണങിലം അെലങിലം -  അവരെട സസാരതിന

  അനേയാജയമായ വിധികളാണ് പറയനത്.  മസിംകള നയനപകവം,ദ൪ബലരം
   പീഡിതരമാെണങില യദം നയികാന ആവശയെപടനില.   കാരണം അത് ആത 

 ഹതയ െചയലാണേലാ?.     ഇനി മസിംകള ശകരാെണങിേലാ മറളവെര ഉപദവികാ
  േനാ മ൪ദികാേനാ അനവദികനമില.    മറിച് ബഹൈദവ വിശവാസികള എലാവരം

     ഒനിച് എതി൪കകയാെണങില അതിനനസതമായി ആ ശതതെയ തടകാേന
 ഖ൪ആന കലപികെനാള.

         മസിംകളം അവെര എതി൪കനവരം തമില ഏറവം നല ബനമായിരികണം
  എനാണ് ഖ൪ആന നി൪േദശികനത്.    അടിസാന സവഭാവ ഗണങളായ സലസവ

ഭാവം,വിടവീഴ,  ഉപദവികെപടേമാള കമികക,  വിവരമിലാതവരില നിനം 
പിനിരിയക,    ചീതെയ നലത െകാണ് േനരിടക,  അയലവാസിെയ സംരകികക

    യം അയലവാസിയെട അവകാശങള സംരകികകയം െചയക,തതവജാനം 
െകാണം,   സദപേദശങള െകാണമള പേബാധനം,   ജനങേളാട നലത പറയക,എ

    നിവ ഒരികലം മസിംകള ൈകവിടാന പാടില.  മസിംകള മ൪ദികെപടേമാള
    തങള ദ൪ബലരാെണനെവച് യദം െചയല നി൪ബനമില.  മറിച് സഹികകയം 

കമികകയം,     കഴിയെമങില ഹിജറ േപാകകയമാണ് അവരെട ബാധയത.
            ഇനി മസിംകളക് അധികാരം കിടിയാേലാ,    ഇസാമിക രാഷം ഇസാമിെന മ

   ഹതായ അടിസാന മലയങളസാപികകയം,  നടപാകകയം െചയനേതാെടാ
      പം വിശവാസരംഗതള പ൪ണ സവാതനയം അനവദികകയം മതതില നി൪ബ 

  നിച േച൪കനതിെന വിലകകയം,  നീതി നടപാകകയം,  എലാ ജനങളകിട 
     യിലം സമതവം നിലനി൪തകയം പശങള കടിയാേലാചനയിലെട പരിഹരികക 
   എന ജനാധിപതയരീതി ൈകെകാളകയം ,    പജകളെട അഥവാ ജനങളെട അവകാ 

       ശങള സംരകികകയം െചയകഈ വിേശഷണങെളലാം ഉളെകാളന ഒര 
      ഇസാമിക രാജയതിന ഒരികലം മറ ജനങെളേയാമറ രാഷങേളേയാ അകമികാ 

    ന കഴിയില എനതാണ് യാഥാ൪തയം.
              ഖ൪ആനിെന മെറാര രീതിയാണ് ആദയം ചരകി വിധികള പറയകയംപിനീ 
    ട് അതിെന വിശദീകരണവം പറയക എനളത്.    എനാല നസ് ഖിന ദ൪ബലെപ
ടതക,        െവടിമാറക എന അ൪തം പറയന പാരമരയ വാദികള ഇതരം ആയത

    കെള ദ൪ബലെപടതെപട പടികയില ആണ് ഉളെപടതിയിടളത്.  ഇതിെനാര ഉ
   ദാഹരണമാണ് കളിെനകറിച് പറയന ആയതകള.  അലാഹ പറയന.

ّق( ْلح ِر ا ْي َغ ِب ْغي  َب ْل َوا ْثَم  ِل َوا َطَن  َب َوَما َها  ْن َهَر ِم َظ َواِحَش َما َف ْل ّبي ا ّنَما َحّرَم َر ِإ ُقْل 



7:33) (  നീ പറയക:-   എെന രകിതാവ് നിഷിദമാകിയിടളത്,നീചകതയങള--
    അതില നിന പതയകമായതം പേരാകമായതം --   പാപവം അനയായമായ അതിക 

 …മങളം ...... 7:33) ٌ      ഈആയതില പതയകമായം പേരാകമായമള എലാ നീ
  ചകതയങെളയം അലാഹ വിലകി.  പിനീട്അലാഹ പറയന.ِر ْلَخم َعِن ا َنَك  ُلو َأ َيْس  

ِهَما( ِع ْف ّن َبُر ِمن  ْك َأ ُهَما  ْثُم ِإ َو ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا َوَم ِبيٌر  َك ْثٌم  ِإ ِهَما  ِفي ُقْل  ْيسر  ْلَم 2:219َوا
 (     കളിെനപറിയം ചതാടെതപറിയം അവ൪ നിേനാട േചാദികന.  നീ പറയക 

       അവ രണിലം വലിയ പാപവം മനഷയ൪ക ചില പേയാജനങളമണ് .എനാല 
    അവയെട പാപങള പേയാജനേതകാള വലതാണ് 2:219)   കളില വലിയ പാ 

     പമള കാലേതാളം കള് നിഷിദമാെണന പറേയണതിലേലാ?  കാരണം പാപം 
    അലെമ ഉളെവങിലം അത് നിഷിദമാെണന 7:33   ല അലാഹ പറഞ 

വേലാ? .       പിനീട് കളിെന ശകമായി വിലകിെകാണ് അലാഹവിെന കലപന 
വന.ِرْجٌس َلْزلُم  َوا ْنَصاُب  ّل َوا ْيِسُر  ْلَم َوا ْلَخْمُر  ّنَما ا ِإ ُنوا  ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ َيا
( ْلَمائدة ِلُحون(ا ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ُه  ُبو ِن َت َفاْج َطاِن  ْي َعَمِل الّش 90ّمْن   (വിശവസിചവേര, മദയ 

   വം ചതാടവം നാടകളം ,   അസകാണങളെമലാം പിശാചിെന പവ൪തനങളെട 
േമചമാകന.      അതിനാല നിങള വിജയികാന േവണി അതിെന വ൪ജികവീന) 

      അേപാള കള് ആദയം അനവദികകയം പിനീട നിഷിദമാകകയമല െചയിടള 
ത്.        കള കടികനത് കറകരമല എന മദ സമീപനം ഖ൪ആന സവീകരികകേയാ 

      പിനീട് ആ വിടവീഴാ സമീപനം തിരേതണആവശയേമാ വനിടില.ഖ൪ആനില 
     കളില ഉപകാരേതകാള കടതല പാപമാെണനത തിരതി പാപേതകാള 
   കടതല ഉപകാരമാെണന് എവിെടയം പറഞിടില.    പിെന ഏത് ആയതാണ് ഇ

   വ൪ ദ൪ബലെപടതി എന പറയനത്.   അലാഹവിെന വചനങള ദ൪ബലെപട 
    താന എനാ ഇവ൪ക് ഇത വാശി.

      എനാല َلُموا ْع َت ّتى  َكاَرى َح ُتْم ُس ْن َأ َو َة  ُبوا الّصل ْقَر َت ُنوا ل ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا  

ّنَساء  ُلون (ال ُقو َت 43َما         ഈആയതിലം ഖ൪ആനിെല മറ സലങളില ഉപേയാ 
 ഗിച َكر എന  َس പദവംَكاَرى എന     ُس പദവം കളിെനകറിേചാ കളിെന ലഹരി

  െയകറിേചാ അല ഉപേയാഗിചിടളത്.     മശ് രികിെന അശദെയകറിച് ഈ പദം
ഉപേയാഗിചിടണ് ُهون(الحجر   ْعَم َي ِهْم  ِت ْكَر َلِفي َس ُهْم  ّن ِإ َعْمُرَك  72َل  (  നിെന ആയസ
തെനയാണ്!    അവ൪ തങളെട ഉനതതയില അലയകയായിരന.15:72) അനയ 

     നാളിെല ഭയാനകമായ അവസെയകറിചം േവദനെയകറിച സചിപികാനഈ 
 പദം വനിടണ്. َكاَرى(الحج ِبُس ُهْم  َوَما َكاَرى  ّناَس ُس َتَرى ال 2َو (മനഷയെരെയലാം

   ഉനതരായി നീ കാണകയം െചയം.   അവ൪ ഉനതേര ആയിരികകയമില 22:2) 
   അതേപാെല മരണേവളയിലണാകന അേബാധാവസെയകറിച സചിപികാന 

  ഈപദം ഉപേയാഗിചിടണ്. ّق ِبألح ْلموِت  ْكرة ا َوَجاءْت َس    താന പറയനെതനാ 
    െണന അറിയാെത അശദനായിെകാണ് സവലാതിെന സമീപികരത്എനാണ് 

4:43   ല അലാഹ പറയനത്.   അലാെത കളിെന ലഹരിയല.
   മനഷയവചനംെകാണ് ൈദവീകവചനതിെല വിധിെയ ദ൪ബലെപടതല

             ദതന ഖ൪ആനിന എതിരാകന സംസാരം സംസാരിച എന പറഞാല അ
        േദഹം ധികാരം കാണിച എനം അലാഹവിെന േമല കളവ െകടിചമച എനമാ



 ണ് വരിക.        അലാഹവിെന ദീനില അേദഹം ഒനം സവയം പറയില എനതിെന േപ
   രില അലാഹ അേദഹെത സതികന.ْنُه َنا ِم ْذ َلَخ َقاويل. َل ْعَض ا َب َنا  ْي َل ّوَل ع َق َت ْو  َل َو

ِزين(الحاقة ْنُه َحاِج َع ٍد  َأَح ُكم ّمن  ْن َفَماِم ِتين.  ْلو ْنُه ا َنا ِم ْع َط َق َل ُثّم  َيِمين. 47-44ِبال
      പവാചകനിലള വിശവാസം എന പറഞാല ഖ൪ആനിന എതിരാകന ഇതരം

   ഹദീസകളിലനിനം അേദഹം മകനാെണന വിശവസികലാണ്.  റസല അേദഹം 
      ജീവിചിരികന കാലത് അലാഹവിെന വഹ് യ് പിനപറാന കലപികെപടയാ

ളായിരന.      ഖ൪ആനിക വിധികെള അേദഹതിേലക േച൪കെപട കള ഹദീസക
      ളെകാണ് ദ൪ബലെപടതനതില നിനം പവാചകെന മാറി നി൪േതണആവ

  ശയം തീ൪ചയായം നമകണ്.
          അബാസിയാ കാലഘടതില ഖ൪ആനിക വിധികളക് എതിരാകന ഒരപാട്

     മതനിയമങള ഉണാകകയം അവക് െതളിവിനായി റസലിേലക് ഹദീസകള 
    േച൪തപറയകയം ഇസാമിെന അടിസാന മലയങെള തക൪കകയം,അതിന

     ഖ൪ആനിക നിയമങെള മനഷയവചനങളെകാണ് ദ൪ബലെപടതകയം ആ ആ
        യത് ഇന ഹദീസ െകാണ് മനസഖ് അഥവാ ദ൪ബലെപടതെപടതാെണന പറ 
 യകയം െചയ.

      ഖ൪ആന വിവാഹം കഴികാന അനവദിചവെര ദ൪ബലെപടതല
         ഖ൪ആന മാറി നിറതിയ സീകെള ഒഴിച് ബാകിയള എലാ സീകെളയം വിവാ

  ഹികാന ഖ൪ആന അനവദിചിടണ്.(   പിതാവ് വിവാഹം കഴിചത്,ഉമ,അമായി.എ
േളമ,സേഹാദരപതി,  സേഹാദരീ പതി,  മലയടിയ മാതാവ്,  മലകടി ബനതിലള
സേഹാദരി,ഭാരയാമാതാവ്,  മകെന ഭാരയ,  ഭാരയാ സേഹാദരി)   ഇതയം വിവാഹം കഴി

      കല നിഷിദമാകിയവെര കറിച് പറഞ േശഷം അലാഹ പറയന.
ّنَساء ِفِحيَن(ال ْيَر ُمَسا َغ ِنيَن  ُكم مْحِص ِل َوا َأْم ِب ُغوا  َت ْب َت َأن  ُكْم  َذل َوَراء  ُكْم َما َل ُأِحّل  24َو

(   അതിനപറെമയളത നിങളക അനവദികെപടകയം........................4:24) 
      ഖ൪ആന ഒനം വിടകളയാെത മഴവനായം ആെരെയാെക വിവാഹം കഴികാന 

  പാടില എന വിശദീകരിച.      ഈനിഷിദമാകിയവരില നിനം ഒരാെള എടത 
    മാറാേനാ ഒരാെള കടിേച൪കാേനാ നമക പാടില.   മകളില വിവരിച ഒരാളിലനിന 
 വിവാഹം കഴികാേനാ,    പറെമയളവരിലനിനം വിവാഹം കഴികനതില നിനം 
  തടയാേനാ ആ൪കം അധികാരമില.

            ഒരാള തെന ഭാരയയെട അമായിെയ വിവാഹം കഴികാന ഉേദശികകയാെണ
   ങില ഖ൪ആന അത് വിലകനില.ُكْم َذل َوَراء  ُكْم َما َل ُأِحّل  َو   എന പറഞതിലെട

     ഭാരയയെട അമായിെയേയാ എേളമാെനേയാ വിവാഹം കഴികനതിെന ഖ൪ആന
   വിലകനില എനത് വളെര വയകമാണ്.     ഖ൪ആന ജാമിഉം മാനിഉം ആയം അഥവാ 

     വയകമായം വിശദീകമായം ഒര കാരയം പറഞകഴിഞാല ഹദീസകളേകാ,ക൪ 
    മ ശാസതിേനാ അത ദ൪ബലെപടതാന അധികാരമില.  ഇവ൪ക് ഇഷമിലാത 

      ഏത വിധിെയയം ദ൪ബലെപടതാന ഒരകിെവച ആയധമാണേലാ നസ് ഖ് 
എനത്.
               അനനിരാവകാശികള വസവിയതിെന ദ൪ബലെപടതല  
         ഖ൪ആന അനനിരാവകാശികളക് അനവദിച വസവിയത് എന വിധിെയ



َوارٍث“ ِل ّيَة  َوِص )"ل   അനനിരാവകാശിക് വസവിയത് ഇല)    എന കള ഹദീസ െകാ 
  ണ് ഇവ൪ ദ൪ബലെപടതി.   യഥാ൪തതില ഇെതാര അനവാദംമാതമല.ഖ൪ആന

   ഒരാളെട മരളേവളയില നി൪ബനമാകിയ കാരയമാണ്.  അലാഹ പറയന.
ِبيَن ْقَر َل ِلديِِن وا َوا ْل ِل ّية  َوِص ْل ْيًرا ا َتَرَك َخ ِإْن  ْوُت  ْلَم ُكُم ا َأَحد َذا َحَضَر  ِإ ُكْم  ْي َل َع ِتَب  ُك  

ّتِقين(البقرة ْلُم َلى ا َع ّقا  ْعُروِف َح ْلَم 180ِبا  (    നിങളെട കടതില നിന ഒരാളക് 
  മരണം ആസനമായാല ,     അയാള വല ധനവം ഉേപകിചിടെണങില ,സകാല 
       കളെട േപരിലള ഒര ബാധയതെയന നിലക് തെന മാതാപിതാകളകം ഉറവ൪

  കം മരയാദ നി൪േദശം(വസിയത്)   നിങളെട േമല വിധികെപടിരികന.2:180) 
   ഈവചനം മരണേവളയില മാതാപിതാകളകം,   അടത ബനകളകം അവ൪ 

   അനനിരാവകാശികളാെണങിലം അെലങിലം വസവിയത് നി൪ബനമാകന. 
     വസവിയതിന പറെമ മാതാപിതാകളക് പേതയക വിഹിതവം നലകണം.മനഷയ 

      കലതിെന നനകായി ൈദവം സമദായതിെന േമല വിധിച സസിരമാെയാര 
വിധിയാണത്.      മരണം ആസനമായ വയകിയെട മാതാപിതാകളം ഉറവരം എലാ 

   യ് േപാഴം ഒേര അവസയിലായിരികില.    അവരെട കടതില അനാഥരം ദ൪ബല 
   രം ധനാഡയരം ദരിദരം ,നിതയേരാഗികളം,    മറമായ വിവിധ തരകാ൪ ഉണാവക 

സവാഭാവികമാണ്.    അതിനാല ഓേരാരത൪കം അനേയാജയമായ വിഹിതങള 
     മരയാദപകാരം നി൪േദശികാനള അവകാശം സമതിെന ഉടമയായ വയകികാ 

  ണ് ൈദവം നലകിയത്.       എനാല തെന പകല വല അപാകതയം കണാല അത 
    തിരേതണ രീതിയം തട൪ന അലാഹ വിവരികനണ്.  നി൪േദശേവളയില രണ
    സാകികള േവണെമനം മറം ഖ൪ആന 5:106   ലം തട൪നം വിവരികനണ്.ഇ

 തരം നി൪േദശവം,      കടബാധയതയം കഴിച് ബാകി വല ധനവം േശഷിപെണങില
     മാതെമ ൈദവം അനനിരാവകാശികളക വിഹിതങളായി അലാഹ പങെവച 

െകാടതിടള.     എനിട ഈ വിധിെയ അഹസനതകാ൪ ദ൪ബലെപടതിരികക
യാണെത!    അഹസനതകാരെട വിഡിതതിനം േവദനിേഷധതിനം പവാചക 

   നിേഷധതിനം െതളിവകള െവേവെറ േവേണാ?.   എെന സമഹേമ അവരേല 
 നിങളെട േനതാകനാ൪?  അവെരതെന പിമറിെകാളവീന,  േവദതിേലക േനാ

കിേപാകരേത.!..     മാതാപിതാകളെട അനനിരാവകാശെതകറിച് അലാഹ 
 പറയനത് കാണക.ِإْن َتَرَك  ُدُس ِمّما  ُهَما الّس ْن ٍد ِم َواِح ُكّل  ِل ِه  ْي َو َب َِل َو

ُدُس ِه الّس ُِلّم َف ِإْخوة  َلُه  َكاَن  ِإْن  َف ُه  َوا َب َأ َثُه  ِر َو ٌد و َل َو ّلُه  ُكن  َي ّلْم  ِإن  َف ٌد  َل َو َلُه  َكاَن 
    അേപാള മാതാപിതാകളക അനനിരാവകാശമായം വിഹിതം ലഭികം,വസവിയ

 തം ലഭികം.
         അലാഹ ُكم ْي َل َع ِتَب  ُك എനംّتِقين ْلُم َلى ا َع ّقا എനം    َح തറപിച പറഞ കാരയ
    െത എവിെട നിേനാ െപറകി െകാണവന"    ലാ വസവിയത ലി വാരിസിന"എന

   കള ഹദീസെകാണ എങിെന ദ൪ബലെപടതം,   ആ൪കാണ് അതിനള അവകാ 
ശം.     അങിെന അലാഹവിെന വസവിയതിെന മാറിമറികനവ൪ക് അലാഹവില

     നം മഹതായ ശികയായിരികം എനലാഹ താകീത നലകന.ْعدَما َب َلُه  ّد َب َفمْن 
ِليم َع ٌع  ّلَه َسِمي ِإّن ال َنُه  ُلو ّد َب ُي ِذيَن  ّل َلى ا َع ْثُمُه  ِإ ّنَما  ِإ َف َعُه  വസവിയതില   َسِم അകമ

      പരമായ വല നി൪േദശവം ഉെണങില അത് േനെരയാകാനള അവകാശവം 



    അലാഹ നി൪േദശികനതായി തട൪നള വചനങളില പറയന.  വസവിയതം ക
       ടവം നലകിയതിന േശഷം മാതേമ സവത് ഭാഗികാന ഖ൪ആന കലപികെനാ

ള.َديٍن ْو  َأ َها  ِب ُيوِصيَن  ٍة  ّي َوِص ِد  ْع َب ِمن 
         വസവിയതിലം അനനിരാവകാശതിലമള ഖ൪ആനിക വിധിയെട യകിയം

  തതവജാനവം നാം മനസിലാകണം.   അനനിരാവകാശം കതയമായ ചില 
  ഓഹരികള മാതേമ ലഭിക.    അതില മാറ തിരതലകള പാടില.  എനാല വസവിയ

       തെകാണാണ് പേതയകം നാം പരിഗണിേകണ ചില പശങള വരേമാള നാം
 പരിഹാരം കാേണണത്.     അങിെനയള ഒന രണ ഉദാഹരണങള പറയാം.ഒര

       ക൪ഷകനായ മനഷയന തെന മത മകെന സഹായേതാടകടി കഷി െചയാനാവ
        ശയമായ ചില യനങള വാങകയം അതില നിന കിടന വരമാനം െകാണ് 

    രണാമെത മകെന പഠിപിച് വലിയ നിലയിെലതിച.  അവന വിേദശതേപായി
        ഒരപാട സമാദികകയം നാടില ഒരപാട് ഭമി വാങകയം കറന െകടിടങള പ

 ണിയകയം െചയ.    പിതാവിെനയം മാതാവിെനയം അവന ശദിചില.  എനാല മത
    മകനാകെട പിതാവിേനയം മാതാവിേനയം പരിചരികകയം അവ൪കേവണി 

       തെന അധവാനതിെന നല ഒര ഭാഗം ചിലവഴികകയം കാരയമായി സമാദികാന
  കഴിയാെത വരികയം െചയ.      തെന ഇളയ മകന തെന തളിപറഞതിെന ഫലമാ

       യി അതിെനകറിച് പല പണിതനാേരാടം അഭിപായം േചാദിചേപാള മത മക
       നേവണി പേതയകം വസവിയത് െചയാന യാെതാര മാ൪ഗവം ഇസാമിലില എന

  വ൪ പറയകയം െചയ.       നിരാശനായ ആ പിതാവ് ഒര ഖ൪ആന വിശവാസിയെട അ
        ടത വന പരിഹാരം േചാദിചേപാള ഖ൪ആനില ആ മകന പേതയകം വസവിയ

        ത െചയാന കലപികനണ് എന പറഞേപാള ആ പിതാവ് സേനാഷേതാട 
  കടി തിരിചേപാകകയം െചയ.

            ഇനി ഒരാളക രണ മകളെണന വിചാരികക.   ഒരാള നല ആേരാഗയവാനം
  നല േജാലിയളവനം സമാദയമളവനം.    മെറാര മകന ശാരീരിക ൈവകലയമളവ

 നമാെണന വിചാരികക.    രണേപ൪കം തലയമായ അനനിരാവകാശം കിടിയാല
േപാരേലാ?       ഈശാരീരിക ൈവകലയമള അധവാനികാന േപാകാന കഴിയാത മ

   കനേവണി അനനിരാവകാശതിനപറെമ വസവിയതകടി ആവശയമാണ്.ഇങിെന
       നമക നമെട ജീവിതതില നിനം ഒരപാട ഉദാഹരണങള പറയാന കഴിയം.
  നമക ഓേരാരത൪കം ചിനികാം.

        വയഭിചാരതിന ഖ൪ആന പറഞ വിധിെയ ദ൪ബലെപടതല  
         വയഭിചരിചവേനയം വയഭിചരിചവേളയം എറിഞെകാലണെമന വിധി ഖ൪ആ 
നിലില.      ഇേപാള നമെട അടതള തൗറാതില ഇതരം വിധിയണാകാം.അത്

        മസിംകെള സവാധീനികകയം അങിെന വിവാഹം കഴിഞ പരഷനം സീയം വയ
     ഭിചരിചാല എറിഞെകാലണെമന വിധി മസിംകള നടപാകകയം െചയ.

          വയഭിചരിചവനം വയഭിചരിചവളകം ഖ൪ആന വിധികന ശിക നറ് അടി ജന
  ങളകമമില െവച് നടപാകണെമനതാണ്.َنا ْل ْنَز َأ َو َها  َنا َفَرْض َها و َنا ْل ْنَز َأ ٌة  ُسور

ّكُرون َذ َت ُكْم  ّل َع َل َناٍت  ّي َب َياٍت  َها آ ِفي      ഈആയതിന േശഷമാണ് അലാഹ പറയനത്.
ِديِن ِفى  َفًة   ِهَما َرأ ِب ُكم  ُذ ْأُخ َت ٍة ول َد ْل َئة َج ُهَما ِم ْن ٍد ِم َواِج ُكّل  ُدوا  ِل َفاْج ِنى  َوالّزا َيُة  ِن  الّزا



ِنين ْؤِم َفةمن الم ِئ َطا ُهَما  َب َذا َع ْد  َه َيْش َول ِر  َيوم الخ ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإْن  ِه  ّل ال
(        വയഭിചാരിണിയം വയഭിചാരിയം അവരില ഓേരാരതെരയം നറ അടി വീതം അടി

     കവീന നിങള അലാഹവിലം അനയദിനതിലം വിശവസികനവരാെണങില
       അലാഹവിെന ദീനില അവേരാട് ഒര ദയവം നിങെള പിടികടകയം അരത്.ഇവ
     രെടശികക് വിശവാസികളില നിെനാര സംഘം സനിഹിതരാകകയം െചയെട)

     വയഭിചാരതിന നാല സാകികളെണങില അവ൪ക് ശിക നടപാകണം.കാര 
       ണം നാല സാകികള കാണന രപതില സമഹതില വയഭിചാര അരാജകതവം 

     നടതകഎന പറഞാല അവ൪ ശികക് അ൪ഹ൪ തെനയാണേലാ?.  എനി പ൪ 
       ണമായെതളിവ് ഇലാത നിലകാെണങില വീടില മരണം വെര അവെള തടഞ 

െവകകേയാ,   അെലങില അവള പശാതപികക.,   അതമെലങില പന൪ വിവാഹം 
 കഴികക .  നിസാഅ 15-   ാാമെത വചനം േനാകക.

              ഒര യജമാനന തെന കീഴിലള സീെയ വയഭിചാരതിന നി൪ബനിചാല അ
 വളക ശികയില.   കാരണം അവ൪ സവതനയലേലാ?.  അലാഹ പറയന.

ُهّن ِره ْك ُي َومن  ْنيا ّد َعَرَض ال ُغوا  َت ْب َت ِل ًنا  َتَحّص ْدَن  َأَر ِإْن  َغاء  ِب ْل َلى ا َع ُكْم  ِت َيا َت َف ُهوا  ِر ْك ُت ول
ّنور ُفوٌر رِحيم(ال َغ ِههّن  ْكَرا ِإ ِد  ْع َب ّلَه ِمن  ِإّن ال 33َف  (   നിങളെട ൈകവശമള യവതി 
       കള സംരകണമേദശിചാല നിങള അവെരഐഹിക ജീവിത വ൪ണം ഉേദശി

   ച വയഭിചാരതിന നി൪ബനികകയം െചയരത്.   വലവരം അവെര നി൪ബനിക 
      നെവങില അവരെട നി൪ബനതിന േശഷം അലാഹ വളെര െപാറകനവനം

 പരമകാരണികനം തെനയാണ്.) 
          ഇനി ആ ൈകവശമള യവതികള വിവാഹിതരാവകയം യജമാനെന അധികാര 

       തില നിന അവ൪ േമാചിതയാവകയം െചയ േശഷം അവ൪ വയഭിചാരിണികളാ 
      വകയം െചയാല സവതനകളായ സീകളകള പകതി ശികയാണ് അവ൪ക് 
 അലാഹ വിധിചിരികനത്.      അതായത് നറ് അടിയെട പകതി ശികയായ അനപ 

  ത് അടിഅടികണം.   അതാണ് അലാഹ പറയനത്.ٍة َفاِحَش ِب ْيَن  َت َأ ِإْن  َف ُأْحِصّن  َذا  ِإ َف  
َذاب َع ْل َناِت ِمَن ا ْلُمْحَص َلى ا َع ِنْصُف َما  ِهّن  ْي َل َع 4:25َف

            ഇനി വിവാഹ േമാചിതയായ ഒര സീ ഇദയെട കാലത് ഭ൪താവിെന ഭ൪താ
     വിെന വീടില കഴിയക എനളത് അവളെട അവകാശമാണ്.  എനാല അവള 

      വയകമായ അഥവാ ഭ൪താവ നണയാണ് പറയനത് എനആേരാപികെപടാന
       കഴിയാത രപതിലള അതകം വയകമായ വല നീച കതയവം െകാണവനാല

      അവെള വീടില നിന പറഞ വിടനതിന ഭ൪താവിന അവകാശമണ്.  നറ് അടി
   യെട കെട േച൪േകണ ശികയാണത്.

ُدودالله ْلَك ُح ِت َو ٍة  َن ّي َب ٍة ُم َفاِحَش ِب ِتيَن  ْأ َي َأن  ِإّل  َيْخُرْجَن  َول  ِهّن  ِت ُيو ُب ُهّن ِمن  ِرُجو ُتْخ  ل
                ഇനി ആ വിവാഹ േമാചിതയായ സീ വിവാഹ േമാചനതിന േശഷം നീചക

      തയങള വലതം െകാണവനാല അഥവാ പവ൪തിചാലഭ൪താവ നലകിയ വിവാ
       ഹ മലയതിലനിന തിരിച നലകനതവെര അവെള വിവാഹതില നിനം തടയ 
   ക എനതാണ് അവളകള ശിക.     ഇതം നറ് അടിയെട കെട േച൪േകണതാണ് 

     ഇങിെനവിവാഹതില നിന അവെള തടയണെമങില നീചകതയം വയകമായതാ 
യിരികണം. ُهّن ُلو ْعُض َت َول ًها َكر ّنَساء  ُثوا ال ِر َت َأْن  ُكْم  َل َيِحّل  ُنوا ل ِذيَن آَم ّل َهاا ّي أ

َ َيا  



ٍة(النساء َن ّي َب ٍة ُم َفاِحَش ِب ِتيَن  ْأ َي َأن  ِإّل ُهّن  ُتُمو ْي َت ِببعِض َماآ ُبوا  َه ْذ َت 19ِل  (  ഓ വിശവസിച 
   വെര ബലാലകാരമായി നിങള സീകെളപിനട൪ചെയടകനേതാ,  നിങള അവ
     ൪ക് നലകിയതിെന ഒരംശം െകാണേപകനതിനേവണി അവെര മടകനേതാ,വയ

     കമായ ഒര നീചകതയം െചയാലലാെത നിങളക് അനവദനീയമല.)  ഇവിെട 
َعضل        എനതെകാണ ഉേദശം വിവാഹതില നിനം സീകെള തടയക എനതാ 
ണ്.      വിവാഹേമാചിതയായ വയഭിചാരിണിെയ അലാെത വിവാഹതില നിന തട 

 ഞെവകാന അധികാരമില.      ഭ൪താവ നലകിയ വിവഹ മലയതില നിനം എ 
     െനങിലം തിരിചനലകനതവെര അവെള വിവാഹതില നിന തടയാം.

           മകളില നാം വിശദമാകിയ സന൪ഭങളിെലലാം തെന വയഭിചാരിണിയായ
      സീെയ അവള പശാതപികനവെര വിശവാസി വിവാഹം െചയാന പാടില.അതം

  അവളകള ഒര ശികയാണ്.َها ِكُح ْن َي َية ل ِن َوالّزا َكًة ِر ْو ُمْش َأ َيًة  ِن ِإّلَزا ِكُح  ْن َي ِني ل الّزا
ّنور ِنين(ال ْؤِم َعلى الم َذلَك  ِرٍك وُحّرَم  ْو ُمْش َأ 3ِإّل َزاٍن 

             എനാല നബിയെട ഭാരയമാ൪ ഈ കറം െചയാല ഇരനറ് അടിയാണ് അടിേക 
ണത്.       അതായത് സവതന സീകളക നലകന ശികേയകാള ഇരടി നലകണം.

    അതേപാെല സലക൪മങളക് ഇരടി പതിഫലവം അവ൪കണ്.അലാഹപറയന
َكاَن َفين و ْع َذاب ِض َع ُيَضاعف لها ال ّينة  َب ٍة َم َفاِحَش ِب ُكّن  ْأِت ِمن ِبّي َمن ي ّن ِنَساءال َيا  
َها َأْجر َها  ِت ْؤ ُن ِلًحا  ْعمْل َصا َت َو َوَرُسوله  ِه  ّل ِل ُكّن  ُنْت ِمن ْق َي َومن  َيِسيًرا  ِه  ّل َذلَك على ال

ِريًما(الحَزاب َك ًقا  ِرْز َها  َل َنا  ْد َت ْع َوا َتيِن  31-30َمّر   
          വയഭിചാരതിനള ശികക് ഖ൪ആന അദാബ് എനാണ് പേയാഗിചിടളത്

       അതായത് കറവാളി ജീവിചിരനാെല ശിക നടപാകാന കഴിയ എന സാരം.ശി 
  കക് വിേധയരായ വയഭിചാരിണികളം,   വയഭിചാരികളം വിവാഹിതെരേനാ അവിവാ

  ഹിതെരേനാ ഖ൪ആന േവ൪തിരിചിടില.    വയഭിചാരിണിെയ ആദയം പറഞ എന
  ലാെത േവെറ പേതയകതയില.   കളവിെനകറിച് പറഞേപാള പരഷനാെരയാണ്
     ആദയം എടത പറഞത് എന നാം ഓ൪കണം.

        നിരപാധികമായി വയഭിചാരതിന അലാഹ വിധിച ശിക അടിതെനയാണ്.
   ഈശികക് അലാഹ അദാബ്(َذاب َع )   എന തെനയാണ് ُهَما) َب َذا َع ْد  َه َيْش ْل പ(و

റഞിടളത്.       അതേപാെല അടിമ സീ വിവാഹതിന േശഷം വയഭിചരിചാല അവള 
        കള ശിക പകതിയാണ് അലാഹ വിധിചിടളത് ഇവിെടയം അദാബ് എന പദം

  തെനയാണ് അലാഹ പേയാഗിചിടളത്. َناِت ِمن َعلى الُمْحَص ِنْصُف َما ِهّن  ْي َل َع َف
َذاب َع ْل എറിഞ       ا െകാലലാണ് ശികെയങില നാം എങിെനയാണ് അത് വിഭജി 
കക?.   പകതി മരണം എെനാനേണാ?    അടിയാണ് ശികെയങില അമത് അടി
അടികാം.
           നബിയെട ഭാരയമാ൪കള ശിക പറഞേപാഴം അദാബ് എന പദം തെനയാ

 ണ് പേയാഗിചിടളത്.     ഇവിെട അവ൪ക് ഇരടി ശികയാണ് വിധിചിടളത്.അതാ
   യത് ഇരനറ് അടിയാണ് ശിക.    അഹലല ഹദീസകാ൪ പറയനതേപാെല എറി
        ഞെകാലലാണ് ശികെയങില ഒരാെള എങിെന രണ പാവശയം എറിഞ െകാ

ലം?    അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ക സാധികമായിരികം.    അവ൪കള ശിക േവെറ 
    യാണ് എന അവകാശെപടാനം ഇവ൪ക് കഴിയില.   കാരണം എലാ സലതം 



    അദാബ് എന പദം തെനയാണ് ഉപേയാഗിചിടളത്.
        തെന ഇണയെട വയഭിചാരെതസാപികാന ഭ൪താവ അശകനാകേമാള

       സവയം നാല പാവശയം സാകിയാവകയം അഞാമത് താന കളവാണ് പറയനെത
         ങില ൈദവേകാപം എെന േമല ഉണാകെട എനം പറയാനാണ് ഖ൪ആന കല

പികനത്.       അവളില നിന ശികെയ അകറാന അവളം ഈ പറഞതേപാെല 
    െചയണം ഇവിെടയം ഉപേയാഗിച പദം അദാബ്(َذاب َع ْل َها ا ْن َع ُؤا  ْدر َي َو )  എന പദം 

 തെനയാണ് പേയാഗിചിടളത്.   ഇവ൪ ഭാരയാ ഭ൪താകനാരാണേലാ?.  ഈആയ 
     തിന െതാട മമ് പറഞ ശിക അടിയാണേലാ?  എറിഞെകാലല അവിെട 

 ച൪ചെയ െചയിടില.       പിെന എവിെട നിന കിടി ഇവ൪ക് ഇത് വിവാഹിതരെട 
    ശിക ദ൪ബലെപടതി എന പറയാന െതളിവ്? 

         വയഭിചാരിണി എനം വയഭിചാരി എനം അറിയെപടവെര വിശവാസിേകാ വിശവാ
         സിനിേകാ വിവാഹം െചയാന വിവാഹം െചയാന പാടില എന പറയേമാള അ

 വ൪ ജീവിചിരിേകേണ?      വയഭിചാര കറം െതളിഞവെര എറിഞ െകാലകയാണ്
      േവണെതങില അവെരകറിച് പിെന എനിനാണ് ഖ൪ആനില വിധികള പറയ 

നത്.?       വിവാഹ േമാചിതയം വയഭിചാരിണിയമായ സീെയ വീടില നിന പറതാ 
കലം,        വിവാഹ മലയതില അലം അവള തിരിച നലകനതവെര മെറാര വിവാഹ 

  തില നിന തടയലം,    ഒെക എനിനാണ് അലാഹ പറയനത്.?  കാരണം അവെള 
  എറിഞെകാലണെമനേല ഇവ൪ പറയനത്.?

         അലാഹ വയഭിചാരികനവ൪ക് ഇരടി ശിക നലകെമനം അനയദിനതില
    ആ ശികയില ശാശവതരാകെമനം താകീത െചയന.   എനാല അവ൪ പശാത

     പികകയം സലക൪മങള പവ൪തികകയം െചയാല അവരെട തിനകെള
   അലാഹ നനകളാകി മാറെമനം പറയന.   എറിഞ െകാനാല പശാതപികാനം

      സലക൪മങള െചയാനം പിെന ആെള എവിെട നിന െകാണവരം.
َعِمًل َعِمَل  َو َوآَمَن  َتاَب  ِإّل َمْن  ًنا. َها ِه ُم ِفي ُد  ُل َيْخ َو ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي َذاُب  َع ْل َلُه ا َعُف  ُيَضا

َقان ُفوٌر ّرِحيم(الفر َغ ّلُه  َكاَن ال َو َناٍت  ِهْم َحَس ِت َئا ّي ّلُه َس ّدُل ال َب ُي ِئَك  ُأول َف ِلًحا  69َصا
(        അതായത് അവ൪ക ശിക ഇരടികകയം അവ൪ നിനയരായി അതില ശാശവത 

 രാവകയം െചയം.     മടങകയം വിശവസികകയം സകതം പവ൪തികകയം െചയ
വെരാഴിെക.  അവരാകെട .    അലാഹ വളെര െപാറകനവനം പരമകാരണികനമായി 

     രിെക അവരെട തിനകെള അലാഹ നനകളാകി മാറനതാണ്.25:69-70)
            ചരകതില ഖ൪ആനിലിലാത ഒര വിധിയാണ് വയഭിചരിചവെര എറിഞ 

 െകാലക എനത്.       എനാല ഇങിെന ഒര വിധി െകാണവരാന എത ആയതകള
  ഇവ൪ക ദ൪ബലെപടേതണി വന.     അത തെന ഒര നണകഥ െകാണ്.അതായത്

       ഖ൪ആനിക വചനം അലാഹ മകളിേലക ഉയ൪തകയം അതിെല വിധിയായ എറി 
     ഞെകാലക എനത് ഇവിെട നിലനി൪തി എനം പറഞെകാണ്.

          ഇങിെന ഖ൪ആനിക വിരദ വിധിയണാകി ആയിരകണകിന മനഷയെര
  ഇവ൪ എറിഞ െകാന.    ഇനിയം എത ആയിരം െകാലാനിരികന.ഇതിെനെയ

    ലാം പാപം എങിെന തീരം?       അലാഹ ഒര െതളിവം ഇറകാത ഒര വിധി െകാ
    ണേലഈ െകാലെയലാം െചയ കടനത്.?  അലാഹ പറയന. ْفَس ّن ُلوا ال ُت ْق َت ول



َعام ْن ّق(ال ْلَح ِبا ِإّل  ّلُه  ِتي َحّرَم ال ّل 151ا  (   അലാഹ ആദരിച ജീവെന 
  അ൪ഹതേയാടകടിയലാെത നിങള െകാലരെതനം...(7:151)    വീണം പറയന.

َول ّق  ْلَح ِبا ِإّل  ّلُه  ِتي َحّرَم ال ّل ْفَس ا ّن ُلوَن ال ُت ْق َي ًها آَخَر ول ِإل ِه  ّل َع ال ُعوَن َم ْد َي ِذيَن ل ّل َوا  
َقان َثاًما (الفر ُأ

َ
َق  ْل َي َذلَك  َعْل  ْف َي َوَمن  ُنوَن  68َيْز (   അലാഹവിേനാടകടി മെറാര ൈദ 

     വേതയം വിളികാതവരം അന൪ഹമായി ഒരാെളയം വധികാതവരം വയഭിച 
രികാതവരമായിരികം25:68).     ഏറവം വലിയ പാപമേല സേഹാദരങെള 

       അലാഹ ഒര െതളിവം ഇറകാത ഒര കാരയം പറഞെകാണ് നിരപരാധികെള 
    െകാെനാടകല അലാഹവാണേലാ ഈ മനഷയെന സഷിചത്.  അവെന െകാലണ 
 െമങിലംഅവന പറയേണ?

          അതിലം വലിയ കറമേല നിരപരാധിയായ ഒര മനഷയെന െകാലകയം എനിട് 
    അത് അലാഹവിേലക േച൪കകയം െചയക എനത്.  ചിനിക സേഹദരങെള!

ِرُمون ْلُمْج ِلُح ا ْف ُي ّنُه ل ِإ ِه  ِت َيا ِبآ ّذَب  َك ْو  َأ ًبا  ِذ َك ِه  ّل َلى ال َع َتَرى  ْف َلُم ِمّمِن ا ْظ َأ َفَمْن   
ِه ّل َد ال ْن َنا ِع ُؤ َعا َف ُلوَن هؤلء ُش ُقو َي َو ُهم  ُع َف ْن َي َول ُهْم  َيُضّر ِه َمال ّل ُدوِن ال ُدوَن ِمْن  ُب ْع َي َو
َعّما َلى  َعا َت َنُه و ْبَحا ِفي الْرِض ُس َواِت ول  ِفي الّسَما َلُم  ْع َي ِبَما ل ّلَه  ُئوَن ال ّب َن ُت َأ ُقْل 

ُيونس  ُكون ( ِر 18-17ُيْش (      അേപാള അലാഹവിെന േപരില ഒര കളം ചമകക 
േയാ,       തെന വചനങെള കളമാകകേയാ െചയവേനകാള കടത അകമി ആര
ണ്?   നിശയം അകമികള വിജയികനില.    തങളക ഉപകാരേമാ ഉപദവേമാ െച

      യാതതം അലാഹ അലാതതമായതിന അവ൪ വണങകയം അവ അലാഹവി 
    ങല ഞങളെട ശിപാ൪ശകരാെണന പറയകയം െചയന.  നീ പറയക: ആകാശ 

      ങളിേലാ ഭമിയിേലാ അവനറിയാതതിെനകറിച് നിങള അവന അറിയിച െകാ
ടകകയാേണാ?)
       അലാഹവിെന വചനങെള ദ൪ബലെപടതാനലാെത ഇവ൪ ഖ൪ആനിെല വചന

       ങളെട നല ആശയങള എനെകാണ് േലാകതിന പഠിപികനില.?ഖ൪ആ
      നിെല വചനങള ദ൪ബലെപടതാനം ആശയങള അടിമറികാനം ഇവ൪ കാണി 
      കനആേവശം എനെകാണ് ഹദീസകള ദ൪ബലെപടതാേനാ അതിെല ആശ

    യ ൈവകലയങള കണപിടികാേനാ ഇവ൪ െചലവഴികനില?  ഇനിേപാള അഹ്
     ലസനതകാ൪ ഖ൪ആനില മപതിനാേലാളം ഭാഷാ െതറകള ഖ൪ആനിലെണ

     ന കണപിടിച തിരതി പതിയ മസഹഫ് ഇറകിയിരികന.  ഈആേവശം
       എനെകാണ് ഹദീസിെല െതറകള കണപിടികാേനാ തിരതാേനാ ഇവ൪ തയാ

റാകനില.        സേഹദങെള ഖ൪ആന പഠികക ചിനികക പിനടരക എങില നമ
 ക രകെപടാം.

                                               അബയാസീന േകാഴിേകാട്


