
  ഖ൪ആ൯ മാതം മതിയാകിേല  ?  
                     ഒൊരാറ രകിതാവ് ഒൊരാറ ഗനം  -    ഏക ഗനംപരിശദ ഖ൪ആ൯   
ഒ        ര മനഷയന് മസിമായി ജീവികണൊമങിലആൊരഅവന ഇലാഹായി സവീകരികണം? ആരൊട 

    ഗനംഅവന പമാണമായി സവീകരികണം ?     എനീ കാരയങള നമൊകാന ച൪ച ൊചയാം. ഇവിൊട 
         അലാഹവിൊന മാതേമ ഇലാഹായി സവീകരികാവ എന് വാക ൊകാണ്മാതം ഇനൊത മസിംകള 

സമതികന.        പിൊന നമക് ച൪ച ൊചയാനളത് ആരൊട ഗനമാണ് നാം സവീകരിേകണത് 
എനതാണ്.അലാഹപറയ     ന ِبٌت َثا َها ُل َأْص ٍة  َب ّي َط ٍة  َكَشَجَر َبًة ّي َط ِلَمًة َك ًل َث ّلُه َم ْيَف َضَرَب ال َك َتَر َلْم  َأ  
َثُل َوَم ّكُرون  َذ َت ّي ُهم  ّل َع ّناِس ل ِلل َثاَل  ّله الْم ِرُب ال َيْض َو َها ّب ْذِن َر ُكّل ِحيٍن بإ َها َل ُك ُأ ِتي  ُتؤ ِفى الّسَماء َها ُع َفْر َو  

َقَرار َها ِمن  َل ْوِق الْرض َما َف ّثْت ِمن  ُت ٍةاْج َث ِبي ٍة َخ َكَشَجَر ٍة  َث ِبي ٍة َخ ِلَم 14:25,26َك  (  അലാഹ നൊലാര 
   വചനൊത ഉപമിചൊതങിൊനൊയന നീ കണിേല?    ഉറച മരടളതം ആകാശത് ശാഖേയാടംകടിയ

 നൊലാര വകൊതേപാൊലയൊത.      അത അതിൊന നാഥൊന അനമതിേയാൊട സദാസമയം അതിൊന 
 കനി നലകിൊകാണിരികന.       അലാഹഈ ഉപമകള അലങരികനത് മന ഷയ൪ ചിനികവാന 

േവണിയാണ്.       ഒര ചീതവചനതിൊന ഉപമ ഭമിയിലനിനം പിഴൊതറിയൊപട യാൊതാര സിരത 
    യമിലാത ഒര ചീത വകൊതേപാൊലയൊമൊത 14:24-     26)     ഇവിൊട ഭമിയില േവരറചതംഅന 
        രീകതില പട൪ന പനലിച നിലകനതം സദാ കനികള നലകനതമായ ഒര വകേതാടാണ് 

    ഏറവം നല വചനൊത അലാഹ ഉപമിചിരികനത്.    ഇതാണ് അലാഹവിൊന ആശയം .അതായത്
  അവൊന ഖ൪ആന .      ഏത് പതികലമായ സാഹചരയതിലം അത് ഭമിയില ഉറചനിലകം.  എനാല

     ഭമിയിലനിനം പിഴൊതറിയൊപടതം സവയം നിലകണൊമങിലതൊന ഒര താങിൊന(സനദ്)ആവശയ
    മളതമായ വകേതാടാണ് ചീതവചനൊത അലാഹ ഉപമിചിരികനത്.   മകളില പറഞസിര 
      വചനതില വിശവസികനവൊര അലാഹഈ േലാകതം അനിമജീവിതതിലം സിരമാനസരാക

    ൊമനാണ് അടത വചനതില അലാഹ വിവരികനത്.     ഒര കാറിലം േകാളിലം ൊപട് ഉലയാത 
       ഭമഖത് ഉറച നിലകന അവൊന ഖ൪ആനിൊനയാണ് നാം പമാണമാേകണത്.  എനാല .ഇന് 

        മസിംകളില ഭരിഭാഗവം അലാഹ അലാത ഒരപാട് ഇലാഹകളില വിശവസികനതേപാൊല 
       ഖ൪ആ൯ അലാത ഒരപാട് ഗനങൊളയം നാടനടപകൊളയം േകടേകളവികൊളയം പമാണമാ കന 

 വരാണ് .       ഖ൪ആനിന പറൊമയളള ഇതരം ഗനങൊളയം ആചാരങൊളയം തങളൊട പമാണമാകക 
    എനത് അവൊര സംബനിച് നിസാരമായ കാരയമാണ്.  ഖ൪ആനിന സമാനമാേയാ,  അല അധിലധി 

         കേമാ പരിശദിയം സാനവം ഇതരം ഗനങളക നലക എനത് ഇവൊര സംബനിച് വലിയ 
പശമില.         പല പണിതനാരം സവയം ഗനങള രചികകയം എനിട് അവ നബിയിേലക് േച൪ത് 

        പറയകയം അവയ് ഖ൪ആനിേനകാള മഹതവം നലകകയം അവ തങളൊട പമാണങളായി വിശവ 
  സികകയം ജനങൊള വിശവസിപികകയംൊചയന.     എനാല ഇസാം എന ജീവിത വയവസക് 
     ഒനിലധികം രകിതാകൊള അംഗീകരികാനം വിശവസികാനം കഴിയാതതേപാൊല ഖ൪ആേനാ 

       വികലമാകാത ൈദവീക ഗനങേളാ അലാൊത പമാണങളായി അംഗീകരികാനം കഴിയില എന 
 താണ് സതയം.     േലാകത് വന നബിമാൊരലാം ഇതാണ് ൊചയത്.   അഥവാ അലാഹവിൊന റബായം 

       തങളക കിടിയ ഗനങൊള പമാണമായം സവീകരികക എന കാരയം .    ഖ൪ആന നാം ഒന് പഠിക 
        കയാൊണങില ഖ൪ആനലാൊത നമക് ആശയികാന പറിയ മൊറാര ഗനമിൊലനം ഖ൪ആന മന 

       സിലാകാനം ഗഹികാനം മൊറാര ഗനതിൊന ആവശയമിൊലനം നമക് ഉറച വിശവസികാനം 
 കഴിയം .         ഖ൪ആന മനസിലാകാന നാം ആശയികണം എന് പറയൊപടന ഗനങള എങിൊന 

      വായികണം എന ത൪കം േപാലം പണിതനാ൪കിടയില ഇനവൊര പരിഹരികൊപടിടിൊലന 
   സതയം നാം മനസിലാകണം.       ഉറവ വറാത ആശയങളള പരിശദ ഖ൪ആനിൊന ശരിയം ൊതറം 

     കടികല൪നതം നി൪ജീവമായതം യകിരഹിതവമായ ആശയങളള ഗനങളൊകാണ് വിശദീ 
    കരികണം എന പറയനതിേനകാള വിവരേകട് േവൊറനണ്?.     ഒനം വിട കളയാൊത എലാ കാരയ 
          ങളൊടയം വിശദീകരമായിടാണ് ഖ൪ആന അവതരിപികൊപടിടളൊതന സതയം നാംമനസിലാ 

കണം.      വഴിയറിയാൊത നിലകന മനഷയന് േനരായ വഴി َتِقىم) ْلُمْس ,യം( ِصَرا ُط ا  ഇരടില തപി 



    തടഞ നടകന മനഷയന് ൊവളിച ُنوٌر)  )    വം അവയകമായ കാരയങളക് വയകത(َيان ْب ِت )  യം ,ത 
       നിക് ആവശയമായ കാരയങളില ഒനം കടാൊതയം കറകാൊതയം താന   ( ِميَزان) വിശവസികക യം 

    പവ൪തികകയം ൊചയന കാരയങളിൊല യകിജാന ْكَمة) വം   ( ِح ലഭികന.  എനാല ഖ൪ആന 
          തിബ് യാന അഥവാ വിശദീകതമാൊണന പറഞാല അല എനം അത് ൊചാവായ വഴി അഥവാ 

        സിറാതലമസകീം കാണിച തരൊമന പറഞാല തരില എനം ശരിയായ വഴി കാണണൊമങില 
  ഖ൪ആന അലാത കളവകളം,     അ൪ദസതയങളം ഉളൊകാളന ഒരപാട് ഗനങൊള ആശയിക 

       ണം എനം ഖ൪ആന നിേഷധികള വാദികകയം ജനങൊള പഠിപികകയം ൊചയന.  മാതമല ഖ൪ 
        ആന വായിചാല ജനങളില ഭിനതയണാവകയാണ് ൊചയക എനം അത് തീ൪കണൊമങില ഇ 
       തരം മനഷയനി൪മിത ഗനങൊള ആശയികാൊത രകയില എനം ഇവ൪ ജലപികന. ഇതേല 
   ഏറവം വലിയ ഖ൪ആന നിേഷധം?.       ഇവിൊട നാം മനസിലാേകണ സപധാനമായ കാരയം ഒര 

        മസിമിന് വിശവസികാനം ആശയികാനം അലാഹ അലാത മൊറാര ഇലാഹ് ഇലാതതേപാൊല 
      ആഅലാഹവിൊന കിതാബായ ഖ൪ആനലാൊത മൊറാര ഗനവമില എനതാണ്.   ആ കാരയമാണ് ഈ 

  ആയതിലൊട അലാഹ വയകമാകനത്.
ّدَل َب ّبَكۖ  َل ُم َتاب َر ِك ْيَك ِمْن   َل ِإ ُأوِحَي  ْتُل َما  َوا ًدا َأَح ِه  ْكِم ِفي ُح ِرُك  ُيْش َوَل  ِلّي  َو ِه ِمْن  ِن ُدو ُهْم ِمْن  َل  َما 

َتَحدا ْل ِه ُم ِن ُدو َد ِمْن  َتِج َلْن  َو ِه  ِت ِلَما َك അവനലാൊത    ِل ആ൪കം ഒര രകകനില.   അവന തൊന വിധിയില 
 ഒരാൊളയം പങേച൪കനമില.     നിൊന നാഥൊന ഗനതിലനിന നിനിേലക േബാധനം 

   നലകൊപടത നീ വായികകയം ൊചയക.      അവൊന വചനങളക ഒര േഭദഗതി വരതനവനം ഇല 
തൊന.      അവൊനാഴിൊക ഒര അവംലബവം നീ ഒരികലം കൊണതകയമില.(അലകഹഫ്26;27

               ഇവിൊട നബിക് വഹ് യ് നലകിയത് റബിലനിനള കിതാബാൊണനം അത് ഒരപാട് 
         കിതാബകളില എനം അവൊന വചനങളക പകരം മൊറാനില എനം അതേപാൊല നബിക് 
      ആശയികാന അലാഹവം അവൊന കിതാബമലലാൊത മൊറാനില എനം വയകമാകന.      

              എനാല ഖ൪ആന നിേഷധികളായ അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ റബിൊന കിതാബ മാതമല നബിക് 
           വഹ് യ് നലകിയിടള എനം അതിന പറൊമ ബഖാരി േപാൊലയള ഒരപാട് ഗനങള നലകിയി 

         ടൊണനം ഖ൪ആനിക കലപനകൊള ഈ ഗനങളിൊല വാകകള േഭദഗതി ൊചയൊമനം നമക് ആ 
       ശയികാന അലാഹവം അവൊന കിതാബം മാതമല ഉളൊതനം ഇവ൪ വാദികന.

                          എനിക് ആശയികാന റബായം ഇലാഹായം അലാഹവലാൊത മറാരമിൊലന പറയാന 
  നബിേയാട് അലാഹ കലപികന.           ِه ِن ُدو َد ِمْن  َأِج َلْن  َو ٌد  َأَح ِه  ّل ِني ِمَن ال ُيِجيَر َلْن  ّني  ِإ ُقْل   

ًدا َتَح ْل ''  ُم         അലാഹവിൊന കടാൊത എൊന രകിക നവന ആരമിൊലനം അവൊനാഴിൊക ഒര അവ 
    ലംബവം ഞാന കൊണതകയിൊലനം നീ പറയക.(അലജിന്22)

                  തനിക് അവലംബമായി അലാഹവം അവൊന ഖ൪ആനം മതി എന് നബി പറഞൊവങില ന 
   മകം എനൊകാണ് അത് മതിയാകികട?.     അലാഹവിൊന മാതം തൊന രകിതാവായി മതിയാകനവ 
   നാണ് അവൊന യഥാ൪ത അടിമ.       അവന് അലാഹ േപാേര എന് ഖ൪ആനിലൊട അലാഹ േചാദിക 

ന.   ഈ േചാദയമാകൊട നിേഷധാതക(ِري َا ْنك ِل َهام ا ْف ِت ِلْس ( ا  രപതിലാണ് താനം. َُكاٍف ِب ّلُه  ْيَس  ال َل َا  
َده ْب َع (അസമ൪ 36)“    അലാഹ തൊന ദാസന മതിയായവനലേയാ?”   മതിയായവനല എനാണ് അഹ് 

     ലല ഹദീസകാ൪ പറയനൊതങില അവ൪ ഖ൪നിൊന നിേഷധിചൊകാളൊട.   പൊക ഒര മസിമിന് 
 അത മതി. തനിക്ُق ِز ُقഉംَرا ِل മായി        َخا അലാഹ മതി എന് ഒര വിശവാസി അംഗീകരികം എനാണ് 

 ഖ൪ആന പറയനത്.ّنى َأ َف َوۖ   ُه ِإّل  َلَه  ِإ ۖ  َل  َْلْرِض َوا ِء  ُكْم ِمَن الّسَما ُق َيْرُز ِه  ّل ْيُر ال َغ  ٍ ِلٍق ْ َخا َهْل  ِمن  
ُكوَن َف ْؤ ُت   “        അലാഹ അലാൊത ആകാശതനിനം ഭമിയിലനിനം നലകന വല സഷാവമ േണാ?” 
(അലഫാതവി൪ 3)
                   എലാ വസകളൊടയം സഷാവം രകിതാവമായ അലാഹവിൊനയലാൊത മൊറാരാൊള ഞാന 

   അേനവഷികകയിൊലന പറയാന അലാഹ കലപികനُكّل َو َرب  ُه َو ّبا ِغي َر ْب َا ِه  ّل ْيَرال َغ َأ ُقْل   
ْيىء ''َش   നീ പറയക ,      അവന എലാ വസകളൊടയം രകിതാവായിരിൊക അലാഹവലാത ഒര 

  രകിതാവിൊനയാേണാ ഞാന അേനവഷികനത്?” (അലഅനആം164).   േനാക സ൪വ വസകളൊട 
 യം രകിതാവായ( ْيىء ُكّل َش (َرب        അലാഹവിൊന കടാൊത മറാര രകിതാവിൊന ഒര മസിം അേനവ 



    ഷികാതതേപാൊല സ൪വ വസകളൊടയം വിശദീകരണമായ ْيىء) ُكّل َش ِل ًنا  َيا ْب ِت )  ഖ൪ആനിൊന കടാ 
   ൊത മറഗനങൊള അവന അേനവഷികനതമല.    അലാഹവിൊന റബായി മതിയാകന കാലേതാളം 

      ഖ൪ആനിൊന തൊന കിതാബായി മതിയകനവനാണ് ഒര യഥാ൪ത മസിം. َنا ْل ْنَز َأ ّنا  َأ ِهْم  ِف ْك َي َلْم  َو َأ  
ُنوَن ْؤِم ُي ٍم  ْو َق ِل ْكَرى  ِذ َو َلَرْحَمًة  ِلَك      َذ ِفي  ِإّن  ِهْمۖ   ْي َل َع َلى  ْت ُي َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع “  അവേരാട് പാരായണം 

        ൊചയൊപടന േവദം നാം തൊന നിൊനേമല ഇറകിയത് അവ൪ ക് മതിയാടിേല? (അലഅനകബ 
ത്51)
               മകളില പറഞആയതകളിൊലാൊകതൊനയം അലാഹവലാത ഒര റബിൊന േതടനതി 

      ൊനയംഖ൪ആനിൊന കടാൊതയള ഒര ഗനൊത സവീകരികനതിൊനയം എതി൪കന നിേഷധാത 
   ക േചാദയരപതിലാണ് അലാഹ േചാദികനത്. 

            ഒര വിശവസിേയാട് അലാഹ മതിയായവനലേയാ?     എന് േചാദിചാല മതി എനം അലാഹവി 
  ൊന കിതാബ് േപാേര?      എന് േചാദിചാല മതിഎനം അലാഹവലാൊത ഇലാഹായി മറാൊരങിലമ 
േണാ?     എന േചാദിചാല ഇല എനമായിരികം ഉതരം.     തൊനയമല ഖ൪ആന മാതം മതിയകന 

        തിലം തപിൊപടനതിലം അവന് കാരണയവം ഉപേദശവം ഉൊണന് അലാഹ വയകമാകന.ِفي ِإّن   
ُنوَن ْؤِم ُي ٍم  ْو َق ِل ْكَرى  ِذ َو َلَرْحَمًة  ِلك    َذ     (അലഅനകബത്51) “     വിശവസികന ജനതയ് ഒര കാര 

  ണയവം ഉപേദശവം അതിലതൊനയണ്"
                   പഠികാനം മനസിലാകാനം കഴിയനതം വളൊര വയകമായതം ൊതറകളില നിനം സംര 

        കികൊപടതമായ ഏകഗനം മാതേമ മഹമദ നബിയിലൊട അലാഹ നമക് നലകിയിടള എനത് 
   അവൊന അനഗഹമായി നാം മനസിലാകണം.      ആ ഗനതിന് ഒര തടകവം ഒടകവമണ്. മറവിയം 
        ഇചകൊള പിനപറനവരം ൊതറകള സംഭവികനവരമായ മനഷയരാല എഴതിയണാകൊപട മറ പല 

         ഗനങൊള ആശയിേകണ ഒര അവസയിേലക അലാഹ നൊമ തളി വിടില എനത് അവൊന 
  അനഗഹമായി നാം കാണണം.    ഇങിൊന എഴതിയണാകനവ൪ ഭിനാഭിപായകാരം അവരൊടഗന 

    ങളിലാകൊട ആശയതിലം വായനയില േപാലം ഭിനതയളവയമാണ്.
    സംശയമിലാത സതയം ഖ൪ആന മാതം അതലാതൊതാൊക  ഊഹങള 

മാതം  അവ പിമേറണതില. :- 
                   സംശയങളക് ഇട നലകാതതം വിശവസികണൊമങില ഉപാധികളിലാതതമായ ഏക 

  ഗനം ഖ൪ആന മാതമാണ്ِقيَن ّت ْلُم ِل ًدى  ُه ِهۖ   ِفي   ۖ ْيَب َتاُب َل َر ِك ْل ِلَك ا َذ  (  അലബഖറ 2)     “അതാണ് 
   സാകാല ഗനം യാൊതാര സംശയവമില.    സ൪വ സകാലകളകമള മാ൪ഗ നി൪േദശവം 

അതിലാണളത്.”
                  ഖ൪ആനലാത ഗനങള സതയവം അസതയവം കതികല൪നതം അവ വിശവസികണൊമ 

   ങില ആര പറഞ?    അവന കളവ പറയനവനാേണാ? അേല?   അങിൊന പല ഉപാധികേളാടംകടി 
       മാതേമ കഴിയ എന് ഈ ഗനങള എഴതിയവ൪ തൊന സമതികന.    മാതവമല ഇങിൊന 

       സതയങളം അസതയങളം കടികല൪നവൊയ ഊഹങളൊട ഗണതില മാതൊമ ഉളൊപടതാന പറ 
    കയള എനം ഇവ൪ തൊന സമതികന.    എനാല അലാഹവിൊനതിരില അനയദിനതില മന 
         ഷയ൪ക് ഒര നയായവം പറഞ് രകൊപടാന പറാത രപതിലള ഉറച സതയങള ഉളൊകാളന 

  ഗനങമായിരികം അലാഹ നലകനത്.     ആ ഗനമാകൊട ൊതറകളിലനിനം തിരത ലകളില 
     നിനം മകമായതം അലാഹവിനാല സംരകികൊപടതമായ ഗനമായിരികകയം ൊചയംَنْحُن ّنا ِإ   

ُظون ِف َلَحا َلُه  ّنا ِإ َو ْكَر  ّذ َناال ْل َنّز     “   നാം തൊനയാണ് ആ ْكر ِذ   ൊന ഇറകിയത്. അതിൊന 
  സംരകികനവനം നാം തൊനയാണ്.”(  അലഹിജ്൪ ِطُل ِمن بيِن(9 َبا ِه ال ِتي َيأ ِزيٌز ل َع َتاٌب  ِك َل ّنُه   َوإ  

ٍم حِميد ِكي ِزيل ِمن ح ْن َت ْلِفه  َول ِمن َخ ْيه  َد َي
( 41فصلت -)    “     അതാൊണങില തീ൪ചയായം അജയമായ ഒര ഗനം.   അതിൊന മമിലൊടേയാ 

  പിമിപിലൊടേയാ മിഥയകൊളാനം പേവശികകയില.   നയായാധിപനം സതയ൪ഹനമായവൊന പകല 
  നിനള ഒര അവതരണമാണ്.” (  ഫസവിലത് 41-42) .

             അേപാള ൊതറകള വരാതതം അലാഹവിനാല സംരകികൊപടതമായ ഏകഗനം ഖ൪ആന 



മാതമാണ്.   മറഗനങളൊകാനം ഈ വിേഷശണങളില.   മനഷയനി൪മിത ഗനങളിലം മതങ 
   ളിലം സംശയങളകം ഊഹങളകം സാധയതകടതലളവയാണ്.  അതൊകാണാണ് ഊഹങളിലം 

      സംശയങളിലമധിഷിതമായ വിശവാസങളില നിന പിനിരിയാനം സംശയമിലാത ഉറച സതയങ 
      ള ഉളൊകാളനഗനൊതയം ദീനിൊനയം പിനപറാനം അലാഹ നേമാട് കലപികനത്.
َيْخُرُصوَن ِإّل  ُهْم  ِإْن  َو ّظّن  ِإّل ال ُعوَن  ِب ّت َي ِإْن  َءۖ   َكا ِه ُشَر ّل ُدوِن ال ُعوَن ِمْن  ْد َي ِذيَن  ّل ُع ا ِب ّت َي َوَما    ؕۖ           

“      അലാഹ അലാതവൊര വിളികനവ൪ ചില പങാളികൊള പിനപറകയിൊലനം, അവ൪ 
      ഊഹൊതയലാൊത പിനപറനിൊലനം അവ൪ അനമാനികക മാതമാണ് ൊചയനൊത നം 

അറിയവീന(യനസ്66)
               വീണം അലാഹ പറയന َوَل       -: َنا  ُؤ َبا َوَل آ َنا  ْك َأْشَر ّلُه َما  َء ال ْو َشا َل ُكوا  َأْشَر ِذيَن  ّل ُقوُل ا َي  َس
ٍم ْل ُكْم ِمْن ِع َد ْن َهْل ِع ُقْل  َناۖ   ْأَس َب ُقوا  َذا ّتى  ِهْم َح ِل ْب َق ِذيَن ِمْن  ّل ّذَب ا َك ِلَك  َذ َك   ۖ ٍء َنا ِمْن َشْي َحّرْم  
َتْخُرُصوَن ِإّل  ُتْم  ْن َأ ِإْن  َو ّظّن  ِإّل ال ُعوَن  ِب ّت َت ِإْن  َناۖ   َل ُه  ِرُجو ُتْخ َف
 "         ബഹൈദവ വിശവാസികള ഉടൊന പറയം അലാഹ ഉേദശികനൊവങില ഞങേളാ ,ഞങളൊട 
പിതാകനമാേരാ,  പങേച൪കകേയാ ,   ഒനിൊനയം നിഷിദമാകകേയാ ൊചയമായിരനില. അപകാ 

   രമായിരന അവരൊട മനപണായിരനവ൪ വയാജമാകകയം,    നമൊട ശിക രചികകയം ൊചയത്.നീ 
     പറയക ഞങളക് ൊവളിൊപടതിതരവാനവല അറിവം നിങളൊട പകലേണാ?.  ഊഹൊത യലാ 

  ൊത നിങള പിനപറനില.     നിങള അനമാനികകയലാൊത ഒനം ൊചയനില.(അലഅനആം148)
                അേപാള വിരലിൊലണാവന ഹദീസകള ഒഴിൊകയളവൊയലാം ഊഹൊത(ظن) മാതേമ 

     ഫലം ൊചയകയളൊവന് ഹദീസ് പണിതനാൊരലാം ഏേകാപിച് സമതികന.   അതൊകാണ് അത 
    രം ഹദീസകൊള നാം എനിന സവീകരികണം?.    സതയം മാതം പിനപറിയാല േപാേര?.

                സതയൊത പിനപറനവൊരകറിചം ഊഹങൊള പിനപറനവൊരകറിചം അലാഹ പറയനത് 
  നാം ഒന് കാണക:- ًئا ْي ّق َش ْلَح ِني ِمَن ا ْغ ُي ّظّن َل  ِإّن ال ّناۖ   َظ ِإّل  ُهْم  َثُر ْك َأ ُع  ِب ّت َي َوَما   "  അവരില അധിക 

  േപരം ഊഹൊതയലാൊത പിനപറനില.     തീ൪ചയായം ഊഹം സതയതിലനിന് യാൊതാനിനം 
  ഒര പേയാജനവം ൊചയനില"(യനസ്36)

             ജനങളിൊല മഹാഭരിഭാഗവം സതയൊത തളികളയകയം ഊഹങൊള പിനപറകയമാണ് 
  ൊചയനൊതന് ഖ൪ആന വയകമാകന. :-

َيْخُرُصوَن ِإّل  ُهْم  ِإْن  َو ّظّن  ِإّل ال ُعوَن  ِب ّت َي ِإْن  ِهۖ   ّل ِبيِل ال َعْن َس ّلوَك  ُيِض َْلْرِض  ِفي ا َثَر َمْن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإْن  َو  
(അലഅനആം116)“     ഭമിയിലളവരില ഭരിഭാഗതിന നീ അനസരികകയാൊണങില അലാഹവിൊന 

     മാ൪ഗതിലനിനം അവ൪ നിൊന വഴി ൊതറികനതാണ്.   അവ൪ ഊഹൊതയലാൊത പിനപറനില. 
  അവ൪ അനമാനികകയലാൊത ൊചയനമില.”(അലഅനആം116)    ഇന് നമൊട ഒര സംശയമാണ് 

    ഖ൪ആന വിശവാസികള കറച് േപ൪ മാേതമയള.    എനാല ഹദീസ് വിശവാസികളാണ് മഹാഭരിഭാഗ 
 വം എനത്.     ഈആയതില അലാഹ വയകമാകനത് നിങള ഭരിപകതിന്അനസരികാണതില. 

   മറിച് പരമമായ സതയതിന ّق ْلَح .അനസരിചാലമതി ا   കാരണം മഹാഭരിഭാഗവം ഊഹങൊളയം 
സങലപങൊളയം,    അനമാനങൊളയമലാൊത പിമറനില എന കാരയമാണ്.
              ഇന് മസിംകള വിശവസികന ഹദീസകളിൊല മഹാഭരിഭാഗവം ഒറയാനമാരൊട(َبر آَحاد  ( َخ

        വാ൪തകളാൊണനം അവ ഊഹൊത മാതൊമ ഫലം ൊചയകയളൊവനം ഉറചതം സതയമായത മായ 
അറിവി(َيِقين ْلُم ال (ِع      ൊന പേയാജനം ൊചയകയിൊലനം ഹദീസ പണിതനമാ൪ തൊനഏേകാപിച് 
സമതികന.       എനിടം സതയതിലനിന് യാൊതാനിനം ഒര പേയാജനവം ൊചയാത അതരം 

     ഊഹങൊള പിനപറാന അവ൪ നേമാട് കലപികകയം ൊചയന.   മാതമല സതയേതാടകടി ഇറ 
      ങിയതം ഇറകൊപടതമായ ഖ൪ ആനിൊന തളികളയാനം അവ൪ പറയന.  ّق ْلَح ِبا َو ُه  َنا ْل ْنَز َأ ّق  ْلَح ِبا َو  

105(السراءَنَزَل )“        സതയേതാടകടി അതിൊന നാം ഇറകകയം സതയേതാടകടി അത് ഇറങകയം 
ൊചയിരികന.”(അലഇസറാഅ്്105)       ഇങിൊന അലാഹ ഇറകിയ പരമമായ സതയതനപറം വഴി 

 േകടലാൊത മൊറനണ്.       ഈവിഷയതിലള ചില ഖ൪ആനിക വചനങളകടി നമൊകാന് പരിേശാ 
ധികാം:-ّق ْلَح َو ا ُه َتاِب  ِك ْل ْيَك ِمَن ا َل ِإ َنا  ْي ْوَح َأ ِذي  ّل َوا  "     ഈ േവദമായിട നാം നിനിേലക് അറിയിചത് 

    എേനാ അത് തൊനയാണ് സാകാല സതയം.”(ഫാതവി൪ 31)     അേപാള നബിക് അലാഹ വഹ് യ് 



      നലകിയത് കിതാബാൊണനം അത് ഖ൪ആനലാൊത ഒനിലധികം കിതാബകളിൊലനം വയകമാകന 
.      അങിൊനയളഈ പരമ സതയങളകപറം വഴിേകടലാൊത മൊറനണ്?.  അലാഹ േചാദികന.

ِإّل الّضَلُل ّق  ْلَح َد ا ْع َب َذا  َفَما ّقۖ   ْلَح ُكُم ا ّب ّلُه َر ُكُم ال ِل َذ َف  ۖ
“      അേപാള ആ അലാഹവാണ് നിങളൊട സതയമായ രകിതാവ്.   ഈസതയതിന േശഷം 
ദ൪മാ൪ഗമലാൊതമൊറനണ്?ِإّل الّضَلُل ّق  ْلَح َد ا ْع َب َذا  َفَما ّقۖ   ْلَح ُكُم ا ّب ّلُه َر ُكُم ال ِل َذ َف   ۖ(യനസ്32)

ِطُل(لقمان َبا ْل ِه ا ِن ُدو ُعوَن ِمْن  ْد َي َأّن َما  َو ّق  ْلَح َو ا ُه ّلَه  َأّن ال ِب ِلَك  َذ   30(
“.........        അൊതനൊകാൊണനാല അലാഹ സതയം തൊനയാൊണനതിനാലം അവൊനയലാ ൊത അവ൪ 

 വിളികനൊതലാം മിഥയയാൊണനതിനാലം.......(ലഖമാന30)
ّق (ال عمران ْلَح َقَصُص ا ْل َو ا ُه َل َذا  َه )62ِإّن 

“    ഇത തൊനയാണ് സാകാലസതയമായ കഥാകഥനം"(ആലഇംറാന62)
َيِقيِن  ْل ّق ا َو َح ُه َل َذا  َه )95 (الواقعهِإّن 

“)   തീ൪ചയായം ഇതതൊനയാണ് ദഢമായ സതയം.”(അലവാഖിഅ 9
ِقيِن   َي ْل ّق ا َلَح ّنُه  ِإ   )51(الحاقهَو

“     തീ൪ചയായം അത് ദഢമായ സതയം തൊനയാണ്"(  അലഹാഖ 51) 
                 ഇവിൊട അലഹവിൊനകറിചം അവൊന ഗനൊതകറിചം അതിൊല വചനങൊളകറിചമാണ് 
الحق  എന് പറഞത്. ,  ഖ൪ആന        വളൊര ശകവം ഉറചതമായ ൈശലിയിലാണ് അലാ ഹ ഇവിൊട പ 
റഞിടളത്.          അതൊകാണ് ഇതരം ഉറച സതയങള ഉളൊകാളന ഒര ഗനം അലഹ നമക് നല 

        കി ആദരിചിരിൊക പിൊന എനിനാണ് ഊഹങളം സംശയങളം അസതയങളം ഉളൊകാളന ഗ 
  നളൊട പിനാൊല േപാകണം?       ഊഹങളക് സതയദീനില ഒരസാനേമാ പസകിേയാ ഇല താനം.

                       വിശവസിേകണ ഏക ഹദീസ് ഖ൪ആന   മാതം       
                     ഹദീസ് എന പദം ഖ൪ആനില അലഹ തൊന ഗനതിന വിേശഷണതിനാണ് ഉപേയാ 
ഗിചിചളത്.         എനിട് ആ ഖ൪ആന േപാൊലയള ഒര ഹദീസ് ൊകാണവരാന ബഹൈദവ വിശവാസി 

    കൊള അലാഹ ൊവലവിളികകയം ൊചയ. 
ِقيََن ِد ُنوا َصا َكا ِإْن  ِه  ِل ْث ِديٍث ِم ِبَح ُتوا  ْأ َي ْل َف ُنون   ْؤِم ُي َبْل َل  َلُهۖ   ّو َق َت ُلوَن  ُقو َي )33-34 (الطورَأْم 

“     ഇത് അവന ൊകടിചമചതാൊണന് അവ൪ പറയനേണാ?  ഇല പിൊനേയാ?  അവ൪ വിശവസികനില 
.       എങില അവ൪ സതയസനരാൊണങില അതേപാലള ഒര ഹദീസ് ൊകാണവരൊട......”(അത൪ 33-
34)        എൊനാര വിചിതൊമന പറയൊട ബഹൈദവ വിശവാസികേളാടള ൊവലവിളി അഹലല ഹദീസ 

        കാ൪ ഏൊറടകകയം കൊറ വാേറാലകള എഴതിയണാകകയം അവക് ഖ൪ആനിന അലാഹ നലകി 
      യ നാമമായ ഹദീസ്എന േപര് ഇവ൪നലകകയം ൊചയ .  അവയാകൊട "  അഹസനല ഹദീസ്:എന് 

     വിേശഷിപികൊപട ഖ൪ആനിൊന അടത േപാലം ൊവകാന പറാതതം.    അലാഹ പറയന :-
ِليُن َت ُثّم  ُهْم  ّب ْوَن َر َيْخَش ِذيَن  ّل ُد ا ُلو ْنُه ُج ِعّر ِم ْقَش َت ِنَي  َثا ًها َم ِب َتَشا ًبا ُم َتا ِك ِديِث  ْلَح َأْحَسَن ا َنّزَل  ّلُه   ال

ُء (الزمر َيَشا ِه َمْن  ِب ِدي  ْه َي ِه  ّل َدى ال ُه ِلَك  َذ ِهۖ   ّل ِر ال ْك ِذ َلى  ِإ ُهْم  ُب ُلو ُق َو ُهْم    ُد ُلو ) 23ُج
“    അതയതമ ഹദീസിൊന പരസര സദശവം ആവ൪തിതവമായ  ഒരഗനമായി   അലാഹ അവതരി പി 
ചിരികന.       അത നിമിതം തങളൊട നാഥൊന ഭയൊപടനവരൊട ച൪മങള േരാമാഞിതമാവകയം 

        പിനീട് അവരൊട ച൪മങളം ഹദയങളം അലാഹവിൊന അനസരണതിന മദലമാവകയം ൊചയ 
 ന .       അതാണ് ഉേദശികനവ൪ക് മാ൪ഗനി൪േദശം നലകനതിനള അലാഹവിൊന മാ൪ഗനി൪േദ ശം 

.”(അസമ൪ 23) 
            അതയതമ ഹദീസ് ഒരഗനമായി(كتابا)    എന പേയാഗതില നിനം ഒരഗനമാകാേന 
പറകയള)  ഏറവം നലത്(أْحَسن )        അലാഹ നമക് നലകിയിരിൊക എനിന ഏറവം ചീതയായ (
ഹദീസകള     ( أقبح നാം േതടി േപാകണം?     ഹദീസ് എന് വിേശഷിപികൊപട ഖ൪ആനിലാണ് സതയം 

    മഴവന എന് അലാഹ വയകമാകന.    ( ًثا (النساء ِدي ِه َح ّل ُق ِمَن ال َد َأْص 87َوَمْن 
                   ഖ൪ആനാകനഈഹദീസിൊന നിേഷധികനവൊര അലഹ ഭീഷണിൊപടത കയം താകിത 

 ൊചയകയം ൊചയന.َلُموَن  (القلم ْع َي ْيُث َل  ُهْم ِمْن َح ِرُج ْد َت َنْس ِديِثۖ  َس ْلَح َذا ا َه ِب ّذُب  َك ُي َوَمْن  ِني  َذْر َف
44)  “        അതിനാല എൊനയം ഈ ഹദീസിൊന വയാജമാകനവൊരയം നീ വിേടകക. അവരറിയാത 



    വിധതില അവൊര നാം ഇതാ അടപികകയാണ്.(അലഖലം44)   ഖ൪ആനാകന അലാഹവിൊന ഹദീ 
    സലാത പറൊമയളവയില വിശവസി േകണതിൊലന് അലഹവയകമാകന:-

ُنوَن ْؤِم ُي ُه  َد ْع َب ِديٍث  ّي َح َأ ِب ) 50(المرسلتَف
“       അേപാള അതിന േശഷം ഏൊതാര ഹദീസിലാണ് അവ൪ വിശവസികനത്? ”(അലമ൪സലാത്50)

      ഇേത ആശയം തൊന ഖ൪ആനിൊല പല വചനങളിലം വയകമാകനണ്
ُنوَن ْؤِم ُي ُه  َد ْع َب ِديٍث  ّي َح َأ ِب َف ) 185 (العراف 

ُنون (ا                   ْؤِم ُي ِه  ِت َيا َوآ ِه  ّل َد ال ْع َب ِديٍث  ّي َح َأ ِب َف )6لجاثىة 
     “       അേപാള അലാഹവിനം അവൊന അടയാളവാകയങളകം േശഷം ഏൊതാര ഹദീസിലാണ് 

 അവ൪ വിശവസികനത്?(അലജാസിയ 6)     അലാഹവിൊനയലാൊത ഇലാഹായി സവീകരിേകണ തി 
      ലാതതേപാൊല ഖ൪ആന എന ഹദീസില മാതമലാൊത നാം വിശവസിേകണതമില.അലഹവിൊന 

     ഇലാഹായം റബായം മതിയാകകഖ൪ആനാക ന ഹദീസൊകാണം മതിയാകക. ِه ّل َياُت ال ْلَك آ ِت  
ٍم َ ِثي َأ ّفاٍك  َأ ُكّل  ِل ْيٌل  َو ُنون   ْؤِم ُي ِه  ِت َيا َوآ ِه  ّل َد ال ْع َب ِديٍث  ّي َح َأ ِب َف ّقۖ   ْلَح ِبا ْيَك  َل َع َها  ُلو ْت 7(الجاثىةَن )    അവ 

     സതയേതാടകടി നിനക നാം ഓതിതരന അലാഹവിൊന അടയാളവാകയങളാകന. അേപാള" 
       അലാഹവിനം അവൊന അടയാളവാകയങള കം േശഷം ഏൊതാര ഹദീസിലാണ് അവ൪ 

വിശവസികനത്?     പാപികളായ സ൪വനണയനാ ൪കം മഹാനാശം ഭവികൊട..”(അലജാസിയ 7)
              ഖ൪ആനിന പറൊമയള ഹദീസകൊള "വാ൪താവിേനാദം"(ِدىث ْلَح َوا ْه َل )  എനാണ് ഖ൪ആന 
വിേശഷിപിചിടളത്.:- ٍم  ْللل ِر ِع ْيلل َغ ِب ِه  ّللل ِبيِل ال َعلْن َسلل ُيِضللّل  ِل ِديِث  ْلَحلل َو ا ْهلل َل ِري  َت َيْش ّناِس َمْن  َوِمَن ال  

ِهيلللٌن َذاٌب ُم َعللل ُهلللْم  َل ِئَك  َل ُأو ًواۖ   ُهلللُز َها  َذ ّتِخللل َي 6-7(لقملللانَو )-   എനാല യാൊതാര അറിവമിലാൊത 
     അലാഹവിൊന മാ൪ഗതിലനിനം വയതിചലിപികാനം അതിൊന പരിഹാസമാകാനം േവണി 

  വാ൪താവിേനാദം (لهوالحدىث)       വിലകവാങന ചില൪ മനഷയരില തൊനയണ് അകട൪ ആേരാ 
  അവ൪ക തൊനയാണനിനികന ശിക.     അവ൪ക് നമൊട അടയാളവാകയങള ഓതിൊകാടതാല 
      തങളൊട ഇര ൊചവികളിലംവല അടപമളതേപാൊല അത േകടിടിലാതമടില അഹങാരികളായി 

തിരിഞേപാകം.       അതിനാല അവ൪ക നീ കഠിനമായ ശികൊയകറിച് സേനാഷം അറിയകക.
(ലഖമാന6-7) 

  ദതൊനേമല      ഇറകൊപട എഴതൊപേടണ വഹ് യ് ഖ൪ആനിൊല സറതകളം
 ആയതകളം മാതം:-     ബഹൈദവ വിശവാസികൊള ഖ൪ആനിൊല സറതകളേകാ സകങള 

    േകാ തലയമായൊതാന ൊകാണവരാന അലാഹ ൊവലവിളികന. َلى َع َنا  ْل َنّز ْيٍب ِمّما  ِفي َر ُتْم  ْن ُك ِإْن  َو  
ِقيَن(البقرة ِد ُتْم َصا ْن ُك ِإْن  ِه  ّل ُدوِن ال ُكْم ِمْن  َء َدا َه ُعوا ُش ْد َوا ِه  ِل ْث ٍة ِمْن ِم ِبُسوَر ُتوا  ْأ َف َنا  ِد ْب 23َع ) 

“        നമൊട ദാസൊനേമല നാം ഇറകിയതിൊനകറിച് നിങള വല സംശയതിലമായാല നിങള 
    സതയസനരാൊണങില അതേപാലളതിലനിന് ഒര സറത് ൊകാണവരികയം...........(അലബഖറ 

23)        ഖ൪ആനിൊല ഒര സറതിൊന മാതിരിയില നിനേപാലം ആ൪കം ൊകാണവരാന കഴിയിൊല 
          നിരിൊക പിൊന നബി എങിൊന അതേപാലള ഒന് എനിക നലകൊപടിരി കന എന് പറയം?

   ഖ൪ആനില ഖ൪ആനിന ْثل ِم        ൊകാണവരാന കഴിയിൊലന് നബി വായിച േകളപികക യം അൊത 
  നബി തൊന "     എനിക് ഖ൪ആനം അതേപാൊല യള ഒനം(َُعه ْثلُه َم َوِم )നലകൊപടിരികന"എനം 

പറയക.  എൊനാര ൈവരദയം?    വീണം അലഹ പറയന . 
ِه ِل ْث ٍة ِم ِبُسوَر ُتوا  ْأ َف ُقْل  ُهۖ   َتَرا ْف ُلوَن ا ُقو َي )38(ىونسَأْم 

“       അതല അവന അത് കളം ചമചതാൊണന അവ൪ പറയകയാേണാ?   നീ പറയക ,  എങില ഒരദയാ 
 യംനിങള ൊകാണവരികയം.........(യനസ്38)

              േമല പറഞതം അതേപാൊലയള ഒരപാട് ആയതകളിലനിനം നമക് മനസിലാകാന 
    കഴിയനത് നബിയൊടേമല അവതരിപികൊപടിരനത് സറതകളം ,ആയതകളമാൊണനതാണ്. 

    ആസറതകളം ആയതകളമാകൊട ഖ൪ആനിനളിലാണ താനം.   അതല നബിക് ഇറകൊപടതില 
      അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ വിശവസികന ഹദീസകളമൊണങില അതേപാലള ആയിരകണകിന് 

   ഹദീസകള മനഷയ൪ക് നി൪മികാനംൊകാണവരാനം കഴിയമേലാ?   കഴിയം എനതിന ഇവ൪കള 



        ൊതളിവേല പത് ലകം ഹദീസകളിലനിനം ഒനപത് ലകതി ൊതാണറി ഏഴായിരേതാളം വയാജ 
   ഹദീസകള ബഖാരി തളികളഞഎനത്.

              മനഷയരൊടയം ജിനകളൊടയം എഴേനലപിൊന നാളില ദതനാരൊടേമല ഇറ കൊപട 
  ആയതകൊളകറിചം അവ വിശവസിചതിൊനകറിചം,   നിേഷധിചതിൊനകറിചം മാതൊമ േചാദയം 

ൊചയൊപടകയള.     അലാൊത ഖ൪ആനിന പറൊമയള ഏൊതങിലൊമാര ഹദീസ് 
  നിേഷധിചതിൊനകറിച് േചാദയം ൊചയൊപടകേയാ,   ശികികൊപടകേയാ ഇല തൊന. അലാഹ 

 പറയനത് േനാകക:-
َذا َه ُكْم  ْوِم َي َء  َقا ِل ُكْم  َن ِذُرو ْن ُي َو ِتي  َيا ُكْم آ ْي َل َع ُقّصوَن  َي ُكْم  ْن ُكْم ُرُسٌل ِم ِت ْأ َي َلْم  َأ ْنِس  ِْل َوا ْلِجّن  ْعَشَر ا  َيا َم

േഹ      )  “130(النعام ജിനിനേറയം മനഷയരൊടയം കടേമ നിങളക നമൊട അടയാളവാകയങള 
      വിവരിചൊകാണം നിങളൊട ഈദിനതിൊല കടികാഴചൊയകറിച് മനറിയിപ നലകി ൊകാണം 

    നിങളക നിങളിലനിന തൊന ദതനാ൪ വനിരനിേല?....(അലഅനആം130(
                 ദതനാ൪ ജനങലക് എതിച ൊകാടകന ആയതകള നിേഷധിചതിൊന േപരില നരകതി 

          ല േപായതിൊനകറിചലാൊത അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയന ഹദീ സ് നിേഷധിചതിൊന േപരില 
   നരകതില േപാകൊമന് എവിൊടയം പറഞിടില.     അലാഹ പറയനത് ഒന് േനാക:-

ُكْم ِت ْأ َي َلْم  َأ َها  ُت َن ُهْم َخَز َل َقاَل  َو َها  ُب َوا ْب َأ ِتَحْت  ُف َها  ُءو َذا َجا ِإ ّتى  ّنَم ُزَمًراۖ  َح َه َلى َج ِإ َفُروا  َك ِذيَن  ّل َق ا  َوِسي
ُكْم ّب َياِت َر ُكْم آ ْي َل َع ُلوَن  ْت َي ُكْم  ْن നിേഷധിചിരനവൊര   )“71 (الزمرُرُسٌل ِم പല കടങളായി നരക 

       കണതിേലക നയികപടയം അങിൊന അവ൪ അതിൊന അടൊതതിയാല അതിൊന കവാടങള 
     തറകൊപടകയം അതിൊന സകിപകാ൪ അവേരാട് പറയകയംൊചയം .  നിങളൊട നാഥൊന 

    ആയതകള നിങള ക് വായിച തനൊകാണം,    നിങളൊട ഇനൊത കടികാഴൊയപറി നിങേളാട് 
        താകീത നലകിൊകാണം നിങളിലനിനള ചില ദതനാ൪ നിങളൊട അടത് വനിരനിേല?

(അസമ൪ 71)       അതായത് ദതനാ൪ അവ൪ക് വായിച േകളപിചിരനത് ആയതകളം
 സറതകളമാൊണന് വയകം.       അതേപാൊല നബിക് അലാഹ അവതരിപിച ൊകാടതിര നത് മന 

      ഷയരംജിനകളം ഒരമിച ശമിചാല േപാലം ൊകാണവരാനകഴിയാത ഖ൪ആ നാൊണനംവയകം. 
       ആ ഖ൪ആന മനസിലാകാേതയം അതനസരിച് ജീവികാതവൊര യം അനരായി എഴേനലപിക 

 കയംൊചയൊമന് ഖ൪ആനവയകമാകന.
ْنَسى ُت ْوَم  َي ْل ِلَك ا َذ َك َو َهاۖ   َت َنِسي َف َنا  ُت َيا ْتَك آ َت َأ ِلَك  َذ َك َقاَل  َبِصيًر ا ْنُت  ُك ْد  َق َو ْعَمى  َأ ِني  َت ِلَم َحَشْر َقاَل َرّب    

ِه ّب َياِت َر ِبآ ْؤِمْن  ُي َلْم  َو َأْسَرَف  ِزي َمْن  َنْج ِلَك  َذ َك )127-125 (:-طهَو
“         അവ൪ പറയം എൊന നാഥാ ഞാൊനാര കാഴയളവനായിരിൊക എനിനാണ് നീ എൊന 
അനനായിഒരമിചകടിയത്?   അവന പറയം ,       നമൊട ആയതകള അപകാര മാ ണ് നീ മറനത്. 

  അതേപാൊലയാണിേപാള നീ മറകൊപടനത്.     തൊന നാഥൊന ആയത കള വിശവസികാൊത 
    അമിതംപവ൪തികനവ൪ക് അങിൊനയം നാം പതിഫലം നലകനണ്.(തവാഹാ125-127)ഈ 

      ആയതകളിലനിൊനലാം നമക് മനസിലാകനത് ദതൊനേമല ഇറകൊപടിരനത് ആയതകളം 
    സറതകളമാൊണനം അവയാകൊട ഖ൪ആനിനളിലാണ താനം .പറതല.     ആ ഖ൪ആന മതി ഒര 

വിശവാസിക്.   നബി ഉേപകിചേപായി َتَرَك) )      എന പറയൊപടന ഹദീസകള മാനി പറേതക് ( ُ
ِرى ُبَخا َاْخَرَجه  )  എടേകണആവശയമില.

      അലഹവിന തലയനായി ഒരാളം ഇലാതതേപാൊല ഖ൪ആനിന തലയമായി മൊറാനില     
.            തൊന അതയനതമായ അസിതവൊതകറിച് അലാഹ പറയനത് കാണക:-                              

ِليم ) َع َو الّسِمىيع ال ُه َو ْيىء  ِله َش ْث َكِم ْيَس  َل ".........      അവൊന മാതക േപാൊല ഒര വസവം ഇല......
(അശറാ11)        ഖ൪ആനിൊന മാതകക് േപാലം തലയമായി ഒര വസവമില എനിരിൊകഅവൊന 

     ഖ൪ആനിന തലയമായി ഒനമില എനം അവന വയകമാകന.   പിൊന എങിൊനയാണ് ഖ൪ആനിന 
      തലയമായ ഒനം എനിക് നലകപടിരികന എന് നബി പറയക?:-

ِه ِل ْث ِبِم ُتوَن  ْأ َي ُقْرآِن َل  ْل َذا ا َه ْثِل  ِبِم ُتوا  ْأ َي َأْن  َلى  َع ْلِجّن  َوا ْنُس  ِْل َعِت ا َتَم ِئِن اْج َل ُقْل 
 "          നീ പറയകഈ ഖ൪ആനിന തലയമായത ൊകാണവരനതിൊന േപരില മനഷയരം ജിനം സേമ 

         ളിച എനിരികൊട അവരില ചില൪ ചില൪ക് സഹായിയായാല േപാലം അവ൪ അതിന് തലയമായത് 



 ൊകാണ വരനതല.”(  അല ഇസറാഅ്്88)     അലാഹവിൊന മാതകക് തലയമായ ഒര വസവമിലാത 
   തേപാൊല ഖ൪ആനിന തലയമായി ഒനമില.    മാതമല ഖ൪അനിൊല ഒരധയായതിന തലയമായിടേപാലം 

ഒനമില.  ൊകാണവരാനം സാധയമല.
ِله ْث ِبُسوَرة ِمن ِم ُتوا  َفأ           ഇതരം ധാരാളം വചനങള വായിച നബി പറയാത കാരയങള പറഞ 

      എന് പറഞ് അേദഹതിൊന േപരില പചകളം ചമചണാകിയിരിക കയാണ്.   ഇത് പചരിപി ക 
         നവ൪ സവ൪ഗാവകാശികളം ഖ൪ആന മാതം മതി എന് പറയനവ൪ നരകാവകാശികളം എൊനാര 

വിേരാധാഭാസം?
    പരിശദ ഖ൪ആനില യാൊതാനം വിട കളഞിടില  .  

                ഖ൪ആനിൊന വിശദീകരണം ഖ൪ആനിനകത തൊനയാണ് അലാൊത വിശദീകരണം നബി 
  നാടില ഉേപകിച് َتَرَك) )  േപായി .      എനിട് അവ മാനിൊയടകാന ഇരനറിലധികം വ൪ഷം കഴിഞ് 

      റഷയയില നിൊനാര ആൊള ൊകാണവേരണ ഗതിേകടിേലക് ഖ൪ആനിൊന ,  അലഹവം അവൊന 
  ദതനം ഉേപകിചേപാകില എനറപാണ്.       ദതൊനേമല ഒര ഉതരവാദിതവം ഉള വയകി എന 
     നിലക് അേദഹൊത ഏലപിച ദൗതയം പ൪ണമായം നി൪വഹികമേലാ?  അേപാള ഖ൪ആനിൊന 

   വിശദീകരണം ഖ൪ആനില തൊനയാൊണന് സാരം.    അലാഹ പറയന
(159 َتاِب     ِك ْل ِفي ا ّناِس  ِلل ُه  ّنا ّي َب ِد َما  ْع َب َدى ِمْن  ُه ْل َوا َناِت  ّي َب ْل َنا ِمَن ا ْل ْنَز َأ ُتُموَن َما  ْك َي ِذيَن  ّل ِإّن ا  
“ قرة        മനഷയ൪ക േവണി നാം േവദഗനതില വയകമാകിയ േശഷം , ൊതളിവകളം 

    മാ൪ഗനി൪േദശവമായിനാം ഇറകിയതിൊന തീ൪ചയായം മറചൊവകനവ൪ ആേരാ,  അവൊര അലാഹ 
ശപികന.    ശപികനവൊരലാം അവൊര ശപികകയം ൊചയന. പശാതപികകയം, പരിഷരികകയം 
,  ൊവളൊപടതകയം ൊചയിരനവൊരാഴിൊക.   അവൊര ഞാന അനഗഹികനതാണ്.  ഞാന വളൊര 

  അനഗഹികനവനം അതികാരണികന മേല? (  അലബഖറ 159)   ഖ൪ആന വയകമാകന َتاٌب) ِك  
ِبين .ഗനമാണ് ( ُم   അതിൊല വചനങള വിശദീകതവമാണ്(َنات ّي َب َياٌت  .( آ   ഖ൪ആന സവയം തൊന 
വിശദീകതമാണ്(َىان ْب ِت  )        അങി ൊനയള ഗനൊത ജനങളക് മടിൊവകാൊത വായിചേകളപി ക 

   ക എന േജാലിയാണ് നബികളത്.       അലാൊത ഇതിന് തഫ് സീ൪ എടകാന നബിേയാട് പറഞി 
ടില.        കാരണം ഖ൪ആനിൊന വിശദമാകന ഗനമാകിയതം അതിൊലആയതകൊള വിശദീകത മാ 

   കിയതം അലാഹവാൊണനാണ് അലാഹ പറയനത്.”    ഗനതില നാം വിശദമാകിയ േശഷം". ِمْن 
َتاِب ِك ْل ِفي ا ّناِس  ِلل ُه  ّنا ّي َب ِد َما  ْع َب       നബിക് ഇറകൊപടന ഖ൪ആന അേദഹം മടിൊവകാൊത നമക് 

        വായിച തരികയം നാം അവ ചിനികകയം മനസിലാകകയം അതനസരിച് ജീവികകയം ൊചയാല 
മതി.     ഖ൪ആന അലാഹ വളൊര എളപമാകിയിടാണേലാ അവതരിപിചിടിളത്.  അലാഹ പറയനത് 
കാണക:-ّكر ّذ َهْل ِمن ُم َف ِر  ْك ّذ ُقْرآن لل ْل َنا ا َيّسْر ْد  َق َل َو “     അേപാള നാം അത് നിൊന ഭാഷയില 

        ലളിതമാകിയത് നീ അതൊകാണ് സകാലകള ക് സേനാഷം അറിയികാനം എതി൪ കകികളായ 
        ജനതയ് നീ അതൊകാണ് താകീത നലവാനം േവണി മാതമാണ്(  മ൪യം ِنَك  (99 ِلَسا ِب ُه  َنا َيّسْر ّنَما  ِإ َف  

ّد ُل ْوًما  َق ِه  ِب ِذَر  ْن ُت َو ِقيَن  ّت ْلُم ِه ا ِب َبّشَر  ُت 58 (الدخانا ِل  )   “    അത് നിൊന ഭാഷയില ലളിതമാകിയത് 
    അവ൪ ഒരേവള ചിനികാന േവണി മാതമാണ്(അദഖാന58)

                     വിശദീകതമായ അവൊന വചനങള നാം വായിചാല അവ നേമാട് സംസാരി കം. അവ 
       നാം ചിനികകയം മടിൊവകാൊത ജനങളക് ൊവളവാകിൊകാടകകയം ൊചയക എനതാണ് 

നമൊടബാധയത.   വയകമാകക അഥവാ ൊവളിവാകക(ّين َب   )    എന പദതിൊന വിപരീത പദമാണ് 
മടിൊവകക(َتَم َك ) എനത്.  2:159     ല വയകമാകൊപടതം വിശദീകരികൊപടതമായ അവൊന വചന 

     ങൊള മടിൊവകനതിൊനയാണ് അലാഹ താകീത ൊചയത്.    മാതമല അവ മടിൊവകാൊത ജനങള 
    ക് ൊവളിവാകി ൊകാടകണ ൊമനം പറയന.     േവദം നലകൊപടവരൊട ബാധയത അത തൊനയാൊണ 
  നം അലാഹ വയകമാകന.  ( 187آل عمران  )

“         േവദം നലകൊപടവരില നിനം തീ൪ചയായം നിങള അത് മടിൊവകാൊത മനഷയ൪ക് ൊവളിൊപട 
    തി ൊകാടകണൊമന് അലാഹ ഉറപ് വാങകയം............”(  ആലഇംറാന 187 )  കത് മാന 

(മടിൊവകക)      എന പദതിൊന വിപരീത പദമാണ് തിബ് യാന(ൊവളിവാകക)   എന് ഈആയതി 



 ലം വയകമാകന.
                      നാം ഖ൪ആനിക വചനങള എേപാള വായികനേവാ അേപാള ആ വിശദീ കത വചന 

   ങള ചിനികാന ഉേദശികനവേരാട് സംസാരികനതാണ്.    നമക് ആവശയമായ കാരയങള വയക 
 മാകനഗനമാണ് ഖ൪ആന.        എനാല അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനത് ഖ൪ആന വിശദീ കത 

 ഗനമല എനാണ്.       മറിച് അത് അവയകമാണ് അത് വായിചാല ഭിനതയണാകം .   ആ ഭിനത തീ൪ 
 കാനാൊണൊത ഹദീസകള.      ഒര വയാഖയാതാവിൊന ആവശയം ആ ഭിനത തീ൪കാനാൊണൊത. 

     എനാല അലാഹ അവൊന ഖ൪ആനിൊനകറിച് പറയനത് േനാക:-  َناَك ْئ ّل ِح َثٍل إ ِبَم َنَك  ُتو َيأ َول   
ْفسيًرا (الفرقان َت ّق وأحَسُن  33ِبالح  )“       പരമ സതയവം ഏറവം നല വയാഖയാനവം നാം നിനക 

        ൊകാണവന തനിടിലാത യാൊതാര രീതിയം അവ൪ നിൊന പകല ൊകാണവരനമില.
(  അലഫ൪ഖാന 33)    അേപാള ഖ൪ആനിൊന ഏറവംനല വയാഖയാനം(ْفِسير َت  അതിനളില( أْحَسُن 
തൊനയാണ്.   നമക് അത മതി. ْفِسير َت നമൊകടകാം  أْحَسُن  ْفِسير َت َبُح  ْق അതായത്   أ ഏറവം 

       ചീതയായ വയാഖയാനം അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ മാനി പറൊതടത് വിശവസികൊട.
                       ഖ൪ആന ഒനം വിടകളഞിടിൊലനം എലാ കാരയങളൊടയം വിശദീകരണ മായിടാണ് 

    അത് ഇറകപടത് എനംഅലാഹ വയകമാകന َتاِب ِمْن َشيء  ( ِك ِفي ال َنا  ْط َفّر النعام38َما    ) 
“       ഈഗനതില ഒര വസവം നാം കറവ വരതിയിടില.(അനആം38)
ِلِميَن  ْلُمْس ِل ُبْشَرى  َو َوَرْحَمًة  ًدى  ُه َو ٍء  ُكّل َشْي ِل ًنا  َيا ْب ِت َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع َنا  ْل َنّز 89 (   النحل َو ) 
“...........       നിൊന േമല എലാ സംഗതികമള വിശദീകരണമായം അനസരികനവ൪ക് ഒര 

   സേനാഷവാ൪തയമായം ഈ ഗനം അവതരിപികകയം.................”(അനഹല89)  ًثاما ِدي َكاَن َح  
ُنوَن ْؤِم ُي ٍم       ْو َق ِل َوَرْحَمًة  ًدى  ُه َو ٍء  ُكّل َشْي ْفِصيَل  َت َو ِه  ْي َد َي ْيَن  َب ِذي  ّل َق ا ِدي َتْص ِكْن  َل َو َتَرى  ْف    (يوسفُي

111                “    അത് കളം ചമയന വാ൪തയായിരനില.  പതയത അതിൊനമനപളതിൊന 
      സതയൊപടതലം വിശവസികന ജനതകള സ൪വ സംഗതികളൊട വിശദീകരണവം മാ൪ഗനി൪േദ 

 ശവം കാരണയവമായിരന.”(യസഫ്111) 
                      അേപാള ഒര ഖ൪ആന വിശവാസി ഒരികലം അലാഹവിൊന ഗനം വിശദീകരണം ആവശയ 

   മള രപതില അവയകവം ,      വയാഖയാനം ആവശയമള രപതില ൊമാതതിലം ഇറകപട ഗന 
 മാൊണന് പറയില.       മറിച ഖ൪ആന എലാ സംഗതിക ളൊടയം വയാഖയാനമളതം ُكّل َشىىء) ِل ْفِصيل  َت  

)   മഴവന കാരയങളൊടയം വിശദീകരണമളതം( ٍء ُكّل شْي ِل ًنا  َيا ْب ِت  )    ഏറവം നല വയാഖയാനം ഉളൊകാ 
ളനതം(ْفِسير َت ( أْحَسن    ഗനമാൊണനാണ് അവ൪ വിശവസികക.  ഖ൪ആനില അൊതവിൊട?
ഇൊതവിൊട?മൊറതിവിൊട?     എനിങിൊനയള ഖ൪ആന നിേഷധികളൊട േചാദയങളക മനപിലപകച 

 നിലകേയാ ,    ഖ൪ആനിൊന സമ൪ണതൊയ നിേഷധികകേയാ ഇല.    ഖ൪ആനില പല കാരയങളം വിട 
          കളഞിരികന എന നാം വിശവസികനതിന മനപ് ഖ൪ആന എനൊകാണ് ആ കാരയം ആ രപ 

       തില പറഞില എനതിൊന നീതി ശാസം നാം മനസിലാകകയാണ് േവണത്.ഉദാഹരണതിന് 
          ധനം നലേകണ ശതമാനം എന ൊകാണ് പറഞില എന നാം വിശവസികനതിന മനപ് അങി 

        ൊന പറയാതതിലള നീതി ശാസവം മനഷയ സമഹതിനണാവന നനൊയകറിചം മനസിലാക 
 കയാണ് േവണത്.        ഇങിൊന ഖ൪ആന വിശദീകരിചിടില എന് നമക േതാനന ഏൊതാര കാരയവം 

  നമള ഒന് ചിനികക.        അേപാള മനസിലാവം ഖ൪ആന പറഞതാേണാ ശരി അതല ഹദീസ് 
  പറഞതാേണാ ശരി എന്.         നമക് അതയാവശയം അറിേയണ ഒര കാരയവം ഖ൪ആന വിടകളഞി 

ടില.          എന േവണ പതയകതില നമക് ആവശയമി ൊല ന േതാനന കാരയങള േപാലംഖ൪ആന 
വിശദീകരിചിടണ്.       ഒര നായ കിടകന രപം വൊര വിവരിച ഖ൪ആന,  മസിംകള അതയാവശയം 

         ൊചേയണ സജദിനേറയം റകഇൊനയം രപം വിവരിചിടിൊലങില എനൊകാണ് എന് നാം ചിനി 
  കകയാണ് േവണത് .     അത േപാൊല അനനിരാവകാശം വീതികേമാള 

1/3,1/2,2/3 ,  ........       ഇങിൊന കണിശമായി കണക പറഞ ഖ൪ആന മസിംകള അതയാവശയം 
 നലേകണ സകാതിൊന(  ധനം നലകലാൊണങില)     കണക് പറഞിടി ൊലങില എനൊകാണ് 

         എന്നാം ചിനികകയം അതിൊന നീതി ശാസം കൊണത ക യമാണ് േവണത്.  അലാൊത മനഷയ 
         സമഹതിന് ഒര ഗണവം ൊചയാത രണര ശതമാനം എന മനഷയ നി൪മിത കണകിൊന 



  പിനാൊല േപാകകയല േവണത്.   ഇങിൊന ധാരാളം ഉദാഹരണങള.  ചരകതില ِفى َنا  ْط َفّر  َما
َتاِب ِمن َشيىء ِك ْال    എനആയത് നമക് വിശവസികാം
                    ഭാവിയം ഭതവം വ൪തമാനവം ഒരേപാൊല അറിയന അലാഹവിന് തൊന സഷികള 

  േനരിടനപശങള എൊനാൊകയാൊണന് അറിയിേല?      ആവശയമള കാരയങ ള അലാഹ തൊന 
 ദാസനാ൪ക് നലകാതിരികില.       നീതിമാനായ അലാഹ ഒനം കടാൊതയം കറകാൊതയം ഒര 

    താസായിടാണ് ഖ൪ആന അവതരിപിചിടളത് .   അലാഹ പറയനത് േനാക.ْنَزَل َأ ِذي  ّل ّلُه ا  ال
ْلِميَزاَن َوا ّق  ْلَح ِبا َتاَب  ِك ْل 17(الشورىا   )“     അലാഹഈ േവദഗനൊത സതയേതാടം താേസാടക 

   ടിയം അവതരിപിചവനാ കന .”(അശറാ17)        ഒര അണ അളവ് കടാൊതയം കറകാൊതയം താസക 
       ണൊകയാണ് അവന ഖ൪ആന അവതരിപിചിടളത് എന് സാരം.  അതേപാൊല അവൊന 

  ഗനതില കളിവാക് ഉണാവകയമില. َهْزل ْل ِبا َو  ُه َوَما  َفْصٌل  ْوٌل  َق َل ّنُه  14 ,13(الطارقِإ   ) 
“     തീ൪ചയായം ഇത് തരം തിരികന വാകാകന,  അൊതാര കളിവാകല.”(  അതവാരിക് 13-14) 

   സവയം തിബ് യാനായ (  വിശദീകരികൊപടതം വയകമാകൊപടതം)    ഗനൊത വീണം വിശദീകരി 
    കക എനത് അനാവശയമായ സംസാരവം കളിയാകലമാണ്.    അലാഹ അതില നിൊനലാം ഉനത 

നാണേലാ?     വിശദീ കരണം ആവശയമായ കാരയങളൊട വിശദീകരണൊമലാംഖ൪ആനിലണ്. വിശദീക 
 രണം ആവശയമിലാതേതാ,  പിൊന വിശദീകരിേകണതമിലേലാ?. ഖ൪ആനിൊനവിശദീകരണം 

      ൊകാണ് മതിയാകനതില മസിംകളക് കാരണയവം സവിേശഷവം മാ൪ഗനി൪േദശവം ഉൊണന് 
 അലാഹ വയകമാകനണ്. ِلِميَن ْلُمْس ِل ُبْشَرى  َو َوَرْحَمًة  ًدى  ُه 89(النحلَو  )    അതായത് അവയകത 

      കളില നിനം ആശയകഴപങളില നിനം രകൊപടാനള മാ൪ഗമേനവഷിച നടകനവ൪കള 
َدى ُه        യായം അവയകതകളിലനിനം േമാചനം കിടിയതം അലാഹവിൊന കാരണയതിൊനയം 

    സരകിതതവതിൊനയം തീരേതക് താന എതിൊപടത് ആയം   َرْحَمة ഇങിൊന َدى ُه  യംَرْحَمة 
  ഉം കിടിയത് ُبْشَرى     യായം ഒര മസിം കാണം.

               വിശവസികന ജനതക് ഖ൪ആനിക വിശദീകരണം َدى ُه   യം  മാൊണന് َرْحَمة
ഖ൪ആനവയകമാകന. ُنوَن ْؤِم ُي ٍم  ْو َق ِل َوَرْحَمًة  ًدى  ُه ٍم  ْل َلى ِع َع ُه  َنا ْل َفّص َتاٍب  ِك ِب ُهْم  َنا ْئ ْد ِج َق َل  (العرافَو
52 )    “        അറിവിൊന അടിസാനതില വിശദീകരിചതം വിശവസി കന ജനതകള മാ൪ഗനി൪േദ 
ശവം(هدى ) കാരണയവമായി(رحمة )       ഒര േവദം നാം അവരൊടഅടത് ൊകാണ ൊചനിരന. (അല 
അഅ്്റാഫ്52)     ഖ൪ആനില വിശവസികാ തവ൪ക് ഖ൪ആനിൊനവിശദീകരണം هدى  യാേയാ  رحمة

  ആേയാ അംഗീകരികാന കഴിയില.     അവ൪ക് അലാഹവിൊന ഗനം മാതം മതിയാകില.  അവ൪ നാട 
  വ൪തമാനങള അേനവഷിച ൊപാൊയാളൊട.

           അലാഹവിൊന കലാം(സംസാരം)    മനഷയരൊട സംസാരം േപാൊലയല.  അത് അനാവശയമായ 
     വിശദീകരണങളില നിനം ആവ൪തനങളില നിനം മകമായിരികം .   വളൊര ദഢമായ അറിവ 

   മായി ബനൊപടതാണ് ഖ൪ആനിൊന വിശദീകരണംٍم ِكي ُدْن َح َل َلْت ِمْن  ُفّص ُثّم  ُتُه  َيا ِكَمْت آ ُأْح َتاٌب  ِك  
ٍر ِبي 1.(هودَخ  )  “      നയായാധിപനം സകജന മായവൊന പകലനിനള അടയാള വാകയങള 

      സദഢമാകൊപടതം പിൊന വിശദീക രി കൊപടതമായ ഒര ഗനമാണ്"ഹദ്1)
        അറിവള(علم)      ജനം ഖ൪ആനിൊന വിശദീകരണം അംഗീകരികനവരം അതൊകാണ് മാതം 

   മതിയാകനവരമാണ് َلُموَن ْع َي ٍم  ْو َق ِل َياِت  َفّصُل اْل ُن ِلَك  َذ َك    ”   അറിയന ജനതക് അപകാരമാണ് 
   നാം ആയതകള വിവരിച ൊകാടകനത്..........”(   അല അഅ്്റാഫ് 32)  ചിനികന ജനങളകം 

  ഖ൪ആനിക വിശദീകരണം മതി.                                                            ٍم ْو َق ِل َياِت  َفّصُل اْل ُن ِلَك  َذ  ك
ّكرن َف َت َي ”        ചിനികന ജനതക് അപകാരമാണ് നാം ആയത കള വിവരിച ൊകാടകനത്"(യനസ് 
24) ُلوَن ِق ْع َي ٍم  ْو َق ِل َياِت  َفّصُل اْل ُن ِلَك  َذ 28                (الرومَك  ) “   അറിയന ജനതക് അപകാരമാണ് 

    നാം ആയതകള വിവരിചൊകാട ക നത്(  അറ് റം28)َلُموَن ْع َي ٍم  ْو َق ِل ّيا  ِب َعَر ًنا  ُقْرآ ُتُه  َيا َلْت آ ُفّص َتاٌب  ِك  
3(فصلت  )    “        അറിയന ഏൊതാര ജനതകം േവണി തൊന അടയാളവാകയങള അറബി വായന 

    യായി വിശദീകരികൊപട ഒര മഹല ഗനം.(ഫസിലത്3)  അറിവളവരം ചിനികനവരമായ 
     ജനങളക് ഖ൪ആനില തൊന വിശദീ കരണമൊണന്അലാഹ പറയന.  അറിയാനം മനസിലാകാ 

        നം ശമികാൊത ഖ൪ആനി േനാട് അനത കാണികനവ൪ മനഷയ നി൪മിത വാ൪തകളൊടപിറൊക 



േപാകൊട.       ഇതരം ആളകള ഖ൪ആനിൊന സമ൪ണതൊയയം വിവരണൊതയം നിേഷധികകയം 
    എനിട് ഖ൪ആനില സവലാതിൊന സമയൊമവിൊട?  റകഅതകളൊട എണൊമവിൊട?  രപം എവിൊട?

   നാം എങിൊന ഹജ് ൊചയം?ഉംറൊചയം?  കൊലറിയം ?ൊമാടയടികം?..........?  എനിങൊനയള പല 
        തരം േചാദയങളം പരിഹാസ രേപണ േചാദികകയം ഖ൪ആനിൊന ആശയ വിശാലതൊയ 

       തളിപറയകയം ഖ൪ആനില കാരയമായി ഒനം വിശദീകരിചിടില എന് വാദികകയംൊചയന. 
       ഖ൪ആനിൊന വിശദീകരണം മതിയാകാൊത വായനയില േപാലം ത൪കം തീരാത ബഖാരിയൊട 

     വളൊര േമചമായ വാകകളക് പിനാൊല േപാവകയം ൊചയന.    ഈരപതില അലാഹവിൊന വച 
      നങൊള േതാലപി കവാന േവണി പയതികനവൊരകറിച് അലാഹ പറയന.ِفي ْوا  َع ِذيَن َس ّل َوا  

ِليٌم َأ ٍز  ِرْج َذاٌب ِمْن  َع ُهْم  َل ِئَك  َل ُأو ِزيَن  َعاِج َنا ُم ِت َيا 5                                                        (سبأآ  
)“     നമൊട ദഷാനങൊള േതാലപികനവരായിൊകാണ് പയതിചിരനവരാകൊട അവ൪ക് 

   തൊനയായിരികം േവദനാജനകമായ പീഡ ശിക.(സബഅ്്5)   ഇവിൊട മനപ് പയതിചിരനവൊര 
       കറിചാണ് പറയനത് എനാണ് വാദൊമങില ഭാവിയില പയതികന വൊരകറിചം അലാഹ 

പറയനണ്.                          َذاِب ُمْحَضُروَن َع ْل ِفي ا ِئَك  َل ُأو ِزيَن  َعاِج َنا ُم ِت َيا ِفي آ ْوَن  َع َيْس ِذيَن  ّل (سبأَوا
38 “     എനാല നമൊട ആയതകൊള േതാലപികനവരായിൊകാണ് പയതികനവരാേരാ, അവ൪ 

  ശികയില ഹാജറാകൊപടനവരായിരികം (സബഅ്്38)   അലാഹവിൊന ഖ൪ആന മതിയാകില. 
 അത് വയകമല.   എലാ കാരയങളം അതിലില.    അത് പണയതിന വായികാേന പറ.  അത് വായിചാല 

 ഭിനതയണാവകയാണ് ൊചയക.      ആ ഭിനത തീ൪കണൊമങില ഒര വിഷയതിലം േയാജിപിലാത 
  ഹദീസകള േവണം . ..............     ഇതരം വാദങളം പവ൪തനങളൊമാൊകതൊനയേല ഖ൪ആനിൊന 

േതാലികല.                                                                                                      
  നബിക് ഇറകപട  "   അദിക്൪  "(  الذكر     )   ഖ൪ആന മാതമാണ്  
َلُموَن با                   ْع َت ُتْم َل  ْن ُك ِإْن  ِر  ْك ّذ ْهَل ال َأ ُلوا  َأ َفاْس ِهْمۖ   ْي َل ِإ ُنوِحي  ِرَجاًل  ِإّل  ِلَك  ْب َق َنا ِمْن  ْل َأْرَس َوَما   
ّكُروَن َف َت َي ُهْم  ّل َع َل َو ِهْم  ْي َل ِإ ُنّزَل  ّناِس َما  ِلل ّيَن  َب ُت ِل ْكَر  ّذ ْيَك ال َل ِإ َنا  ْل ْنَز َأ َو ِرۖ     ُب َوالّز َناِت    ّي َب ل   “  നാം അവരി 

        േലക് വഹ് യ് നലകമായിരന ചില പരഷനാൊരയലാൊത നിൊന മനപ് ദതിനയചിേടയില. നിങള 
        അറിയാതവരാൊണങില േവദകാേരാട് േചാദി കവീന ൊതളിവകളം പമാണങളം ൊകാണ് തങളി 

         േലക് ഇറകപടൊതേനാ അത് നീ ജനങളക് ൊവളിവാകകയം അവ൪ ചിനികകയം ൊചേയണ 
      തിന നാം ഈ അദിക്൪ നിനിേലക ഇറകകയം ൊചയിരികന.(  അനഹല 43-44)  ഈആയതി 

  ൊല ِهْم ْي َل ِإ ُنّزَل  ّناِس َما  ِلل ّيَن  َب ُت ِل ْكَر  ّذ ْيَك ال َل ِإ َنا  ْل ْنَز َأ َو     എന ഭാഗം അട൪തിൊയടത് ഖ൪ആനിന പറൊമ 
     മൊറര പമാണം നബികണ് എനതിന ൊതളിവായി ഉദരികാറണ്.   എനാല ആയതിൊന പ൪ണ 
       രപം ശദിച വായികേമാഴാണ് ഇതിൊന ശരിയായ ആശയം നമക് മനസിലാകക. ُهْم ّل َع َل َو  

ّكُروَن َف َت َي   അവ൪ ചിനികാന േവണി)       എന പറഞതില നിന തൊന ഒര രണാം പമാണതിൊന 
 ആവശയൊതകറിചല പറയനത്.     കാരണം നബി വിശദീകരിചാലപിൊന നമക് ചിനിേകണ 

ആവശയമിലേലാ.
             േവദകാ൪ക് ൊതളിവകളം പമാണങളം ൊകാണ് ,     പ൪വ പവാചകനാൊര അയച എന് അലാ 

          ഹ പറഞ േശഷം അഭിസംേബാധന നബിയിലാക് മാറകയം എനിട് നിനക് ഈ "ദിക്൪" ഇറ 
       കിതനിരികനത് പസത േവദകാ൪ക് ൊതളിവകളം പമാ ണങളമായി ഇറകിയിരനത് എനാ 

       ൊണന് നീ വയകമാകി ൊകാടകവാന േവണിയാ ൊണനം പറയന.   കാരണം അവ൪ക് ഇറകൊപട 
     ൊതളിവകളം പമാണങളൊമലാം അവ൪ മാറിമറികകയം തിരതലകള വരതകയംഭിനികകയം 

ൊചയിരികകയാണേലാ?  ഇവിൊട ّناِس ِلل ّيَن  َب ُت ِل   എനതിൊല ّناس എന   ال പദം ,   മഴവന മനഷയൊരയം 
 ഉേദശിചല പറയനത്.   മറിച് േവദകാൊരയാണ് ഉേദശികനത്.   ഇങിൊന الناس   എന പദം ഏൊതങി 

       ലം പേതയക ജനവിഭാഗൊത ഉേദശിച ൊകാണ് ഖ൪ആനില പലസലതംവനിടണ് 
.ഉദാഹരണതിന്::- ًناا ِإيَما ُهْم  َد َفَزا ُهْم  ْو َفاْخَش ُكْم  َل ُعوا  ْد َجَم َق ّناَس  ِإّن ال ّناُس  ُهُم ال َل َقاَل  ِذيَن  ّل  
.    “    അതായത് ജനങള നിങളകേവണി സംഘടിപിചിരികന.   അതിനാല നിങള അവൊര 

    ഭയൊപടവീന എന് ജനങള അവേരാട് പറഞേപാള.........”  ഈആയതിൊലالناس  എനത ൊകാ 
        ണ് മഴവന മനഷയൊരയല ഉേദശം അൊതേപാൊല َلُموَن ْع َي ُهْم  ّل َع َل ّناِس  َلى ال ِإ ُع  َأْرِج ّلي  َع (ىوسفَل



46 )“        ജനങള അറിയവാന തക വിധം ഞാന അവരിേലക മടങി ൊചലവാന..........(യസഫ് 
46)     എനആയതിലം മഴവന മനഷയരല ഉേദശം.    അതേപാൊല ഹജിൊന കലന പറഞിടൊതലാം 
എനാണ്  الناس ഉപേയാഗിചിടളത്.     കഅബതിേലക് ഹജിന് മഴവന മനഷയേരയം പേവശി 
പികേമാ?   അേതാ മസിംകൊള മാതേമാ?
                പ൪വ പവാചകനാൊരകറിചം അവ൪ക് നലകൊപട ൊതളിവകൊളകറിചം പറയനതിനിടയി 

   ല പറഞ ( لتبىن للناس)        അനാസ് എന പദം അഹ് ലല കിതാബ കാൊരകറിചാണ് ഉേദശികന 
  ൊതന് വളൊര വയകമാണ്.          അവ൪ക് നലകൊപട േവദ തിൊല പലതം മറചൊവചം മടിൊവചം തിര 

     തലകള വരതിയതമായ കാരയങള വയകമാകിൊകാടകകയം ൊവളിവാകിൊകാടകകയം ൊചയ 
    ക എനതാണഖ൪ആനിന അവേരാട് നി൪വഹികാനള േജാലി.    അതാണ് അലാഹ പറയനത്.َيا  

ْد َق ٍرۖ   ِثي َك َعْن  ُفو  ْع َي َو َتاِب  ِك ْل ُفوَن ِمَن ا ُتْخ ُتْم  ْن ُك ِثيًرا ِمّما  َك ُكْم  َل ّيُن  َب ُي َنا  ُل ُكْم َرُسو َء ْد َجا َق َتاِب  ِك ْل ْهَل ا َأ  
ِبيٌن َتاٌب ُم ِك َو ُنوٌر  ِه  ّل ُكْم ِمَن ال َء 15(المايدة َجا  )“   േഹ േവദകാേര ,   േവദതില നിനം നിങള 

     മറചൊവചിരനതിൊല ധാരാളം നിങളക് ൊവളിൊപടതിതനൊകാണം ധാരാളം കാരയങൊളപറി 
   മാപാകിൊകാണംനമൊട ദതന നിങളക് എതികഴിഞ.   അതായത് അലാഹവിലനിനള ഒര 

  പകാശവം വയകമാ കന(ِبين ഒര     (ُم ഗനവം നിങളക് വന കഴിഞ"(  അലമാഇദ 15)
                    േവദകാരായ ഇസറാഈല സനതികള ഭിനിച കാരയങളിൊല സതയം ൊവളി ൊപടതിൊകാ 

      ടകക എനതാണ് ഖ൪ആനിന നി൪വഹികാനള മൊറാര ഉതരവാദി തവം.  അലാഹ പറയന.ِإّن  
ُفوَن ِل َت َيْخ ِه  ِفي ُهْم  ِذي  ّل َثَر ا ْك َأ ِئيَل  ِإْسَرا ِني  َب َلى  َع ُقّص  َي ُقْرآَن  ْل َذا ا 76(النمل َه )   “  ഈഖ൪ആന 

     ഇസറാഈല സനതികളക തങള ഭിനിച ൊകാണിരനതിലബഹഭരിഭാഗവം വിവരിചൊകാടകക 
 തൊനയാണ് ൊചയനത്.” (അനംല്76)    ഖ൪ആന േവദകാരിൊലഭിനത തീ൪കാന പരയാപമായ 

     ഗനമാൊണനിരിൊക മസിംകളിൊല ഭിനത തീ൪കാന അത് മതിയാകിൊലനാേണാ?  അഹ് ലല 
 ഹദീസകാ൪ പറയനത്.     നാം മകളില വിവരിച അനഹ് ല43-44  വചനങളിലടങിയ ആശയം 

    ഒനകടി വിവരികകയാണ് ഇേത അദയാതിൊല 63-64               വചനങളില
ِليٌم َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل َو ْوَم  َي ْل ُهُم ا ّي ِل َو َو  ُه َف ُهْم  َل ْعَما َأ َطاُن  ْي ُهُم الّش َل ّيَن  َفَز ِلَك  ْب َق ٍم ِمْن  ُأَم َلى  ِإ َنا  ْل َأْرَس ْد  َق َل ّله   ال
ِفيه ُفوا  َل َت ِذي اْخ ّل ُهُم ا َل ّيَن  َب ُت ِل ِإّل  َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع َنا  ْل ْنَز َأ َوَما    “    അലാഹവാണ് സതയം നിനക മനപ് 

     ഞാന പല സമദായങളിേലകം ദൗതയം അയ ചിരന.    അനനരം പിശാച് അവ൪ക് അവരൊട 
 പവ൪തനങള സനരമാകിൊകാടത.    അങിൊന അവനിേപാള അവരൊട രകാധികാരിയാണ്. 

  അവ൪കാകൊട േവദനാജനകമായ ശികയമണ്.     നീ അവ൪ക അവ൪ ഭിനിചിരനത് വയകമാേക 
 ണതിനം ,   വിശവസികന ജനതകള മാ൪ഗനി൪േദശതിനം,  ഒര കാരണയതിനംേവണിയലാൊത 

     നാം നിൊന േപരില ഈ ഗനം അവതരിപിചിടമില.(  അനഹല 63-64) 
                 ഇവിൊടُهم َل ّيَن  َب ُت ِل ِاّل  "  എന് 63-64ലംّناِس ِلل ّين  َب ُت ِل   എന് 43-44    ലം ഒേര ആശയം തൊന 

  യാണ് വയകമാകനത് .       ഖ൪ആനിൊന വിശദീകരണം മൊറാര ഗനതി ലൊട നലകം എനല. ഇവി 
  ൊട ഖ൪ആനിൊനയാണ് ْكر" ّذ "  ال     എന പദം ൊകാണ് അ൪ത മാകനത്.   േവദകാ൪ ഏൊതലാം 

        കാരയങളിലാണ് ഭിനിചിരനത് എന് വയകമാകാ നാണ് ഖ൪ആന (അദിക്൪)  ഇറകിയത് എനം 
           നബിക് ഒേര ഒര ഗനം മാതേമ ഇറ കൊപടിൊടാള എനം അത് തൊനയാണ് ദികറം ,  ഖ൪ആ നം 

............. ,    എനം അതിന തലയമായി ഒനമിൊലനം,     അതിൊന കൊട േവൊറാര ഗനമിൊലനം നമക് 
മനസിലായി.
              ഇവിൊട വാദതിനേവണി അനാസ് എന പദം,      മഴവന ജനങൊളയമാണ് ഉേദ ശികനൊത 

   ന് സമതിചാല േപാലം "   അദിക്൪ "    ഖ൪ആനിന പറൊമയാൊണന് ഒരികലം കിടില.  മറിച് അത് 
    ഖ൪ആന തൊനയാൊണന് അലാഹ വയകമാകന..     ചില ആയതകൊളാന് പരിേശാധികാം ّنانحن  إ

ٌظوَن    (الحجر ِف َلَحا َلُه  ّنا ْكَر وإ ّذ ْلناال 9نّز   )    
َلِميَن  َعا ْل ِل ْكٌر  ِذ ِإّل  َو  ُه 104 (   يوسف ِإْن     )   
ُه  َنا ْل ْنَز َأ َباَرٌك  ْكٌر ُم ِذ َذا  َه 50 (النبياء َو  )      ഇവിൊട മനസിലാേകണ ഒര കാരയം നബിക് 
ഖ൪ആന(ദിക്൪)     ഇറകൊപടത് ജനങളക് എനാണ് ഇറകൊപടിരികനത് ِهم) ْي ِإل ُنّزِل   എന്(  َما 
വയകമാകാനാണ്.   നബിക് എനാണ് ഇറകപടിരികനത്?  ഖ൪ആന തൊന.  ഇനി ഞാൊനാന് 



 േചാദികൊട .       ഖ൪ആന വിശദീകരികാനാൊണങില സറതല ഫാതിഹ മതല സറതനാസവ ൊര 
       യള ഖ൪ആനിക വചനങളൊട നബിയേടതാൊണന് ഉറപള വിശദീകരണങള ആ൪ ൊകങിലം 

 ൊകാണവരാന സാധികേമാ?  എനിനധികം പറയന.  ഒര ) الم  അലിഫ് ലാമീം)എനതിൊന 
     അ൪തൊമങിലം നബിയേടതാൊണന് ഉറപളളത് ൊകാണവരാന കഴി യേമാ?  ഇങിൊന ആയിരകണ 

         കിന ആയതകള ഞാന േചാദിചേപാള ചില പണിതനാ൪ എേനാട് മറപടി പറഞത് ക൪മ 
      പരമായ കാരയങള മാതേമ നബി വിശദീകരി ചിൊടാള എനാണ്.   ഞാന േചാദികൊട ഇങിൊനചില 

         ആയതകള മാതം വിശദീകരി ചാല മതി എന് ഏത് ആയതില നിനാണ് കിടക?.
                അലാഹവിൊനകറിച് പസാവികകയം പഠിപികകയം ൊചേയണത് ഖ൪ആ നില ൊട 

  മാതമാൊണനം അലാഹ പറയന.ُنوَن ْؤِم ُي ِذيَن َل  ّل ْيَن ا َب َو َنَك  ْي َب َنا  ْل َع ُقْرآَن َج ْل ْأَت ا َقَر َذا  ِإ َو  
ِفي ّبَك  َكْرَت َر َذ َذا ِإ َو ْقًراۖ   َو ِهْم  ِن َذا ِفي آ َو ُه  ُهو َق ْف َي َأْن  ّنًة  ِك َأ ِهْم  ِب ُلو ُق َلى  َع َنا  ْل َع ُتوًراو َج ًبا َمْس ِةِحَجا ِباْلِخَر  

ُفوًر ُن ِهْم  ِر َبا ْد َأ َلى  َع ْوا  ّل َو ُه  َد َوْح ُقْرآِن  ْل 46-45 (السراء ا   “     ഈഖ൪ആന നീ വായിചാല നിൊനയം 
       അനിമ ജീവിതതില വിശവസികാതവരൊടയം ഇടയില നാം ഒര വിരി മറയണാകനതാണ് 

.        അവരത് ഗഹികനതിൊനതിരായി അവ രൊടഹദയങളക് ചില മടികളം അവരൊട ൊചവികളില 
   ഒര ബാധിരയവം ഉണാകക യായി.       ഇനി നീ നിൊന നാഥൊന ഖ൪ആനില മാതം പസാവികകയാ 

     ൊണങില അവ൪ ൈവമനസയേതാൊട പിനിരിഞ േപാവകയം ൊചയം.(അലഇസറാഅ്്45-46)
             ഈആയതില നിനം ,       നബി അവ൪ക് വായിച ൊകാടതിരനത് ഖ൪ആനാ ൊണനം ആ 

       ഖ൪ആനിലൊട മാതം അലാഹവിൊനകറിച പസാവികേമാള അനിമ ജീവിതതില വിശവാസ മി 
   ലാതവ൪ പിനിരിഞ േപാകൊമനം വയകമാകന.   നബിക് ഖ൪ആനലാത ഗനേമാ,ഗനങേളാ 

     നലകൊപടതായി ഖ൪ആനിൊല ഒരായതിലം നമക് കാണാന കഴിഞിടില.  അലാഹവിൊനയം അവ 
          ൊന ഗനൊതയം കറിച പറയ േമാള അലാഹവിേനയം അവൊന കിതാബിൊനയം ഉേദശികാന 

        പറന രപതില ഏകവചനതില പലസലങളിലം വനതായി നമക് കാണാന കഴിയം. 
    അങിൊനയള ഒര ൈശലിയാണ് ഇവിൊട പേയാഗിചിടളത്.“  വഹദഹ (وحده)"  എനതിൊല "ഹ" 

   എന തൊകാണ് അലാഹവിൊനകറിച് "   ഖ൪ആനിലൊട മാതം "  എനാണ് ഉേദശികനത്. "  വഹദഹ " 
      എനതിൊന ൊതാടമനപള നാമം ഖ൪ആനാൊണങിലം അലാഹവിൊനയം ഉേദശികാവനതാണ് 

.         അങിൊന വരേമാള അലാഹവിൊനപറി മാതം ഖ൪ആനിലൊട മാതം പസാവിചാല എനം മന 
സിലാകാം.        മകളില ഞാന ഉനയിച ഒര സംശയം ഞാന ഇവിൊട േചാദികൊട.  അതായത് ഈ 

 ആയതിൊല "ഹ"   എനതൊകാണ് അലാഹവാേണാ , കിതാബാേണാ,  അതല രണംഉേദശികനേണാ? 
     എന് നബി വിശദീകരിച വല ഹദീസമേണാ?.     ചരകതില ഒര വിശവാസിക് അലാഹവം അവൊന 

 ഖ൪ആനം മതി.     നിേഷധികളേകാ ഒരപാട് ഇലാഹകളം ഗനങളം ഉണങിേലമതിയാക.!അലാ 
   ഹവിേനാട് നമക് സനാ൪ഗം േചാദികാം. 
    ഖ൪ആന സമ൪ണമാണ് കൊട മൊറാനിൊന ആവശയമില.

            അലാഹ പറയനത് േനാക ُع َو الّسِمي ُه َو ِهۖ   ِت ِلَما َك ِل ّدَل  َب ۖ  َل ُم ْدًل َع َو ًقا  ْد ّبَك ِص ِلَمُت َر َك َتّمْت  َو  
ِليُم َع ْل 115   (النعام ا  )   “        എനാല നിൊന നാഥൊന വചനം സതയംൊകാണംനീതി ൊകാണം പരിപ൪ 

ണമായിരികന.     അവൊന വചനങള േഭതഗതി വരതന ഒരവനമില.   അവന സ൪വം േകളകന 
 വനം സ൪വജനമാകന.”  (  അല അനആം115)     അേപാള അലാഹവിൊന വചനങള സതയതാ 

        ലം നീതിയാലം പരിപ൪ണമായിരികന എന പറഞാല അത് േകവലം അകരതിലള പ൪ണത 
മാതമല.       മറിച് അകരതി ലം ആശയതിലം അതിന് പ൪ണതയണ്.  അലാൊത അകരങളൊട 

  വളിപളികള മാറനതിേലാ ,     അവയൊട കടലിേലാ കറകിലിേലാ മാതമല പ൪ണത.  ഈആയ 
          തില അവൊന വചനം പരിപ൪ണമായിരികന എന പറഞ േശഷം അലാഹ അവൊന രണ 

  വിേശഷണങള കാരണമായി പറഞ.    അതായത് അവന എലാം "   േകള കനവനം സ൪വജനം" 
മായവനാൊമൊണന്.        അങിൊനയള അലാഹവിന് തൊന ദാസനാ൪ക് അവരൊട രകിതാവിന് 

        വഴിൊപട് ജീവികാന പറന രപതിലള പരിപ൪ണമായ ഒര ഗനം നലകാന കഴിയിേല? 
         അതിൊന പ൪ണമാകാന നബി മരിച് ഇരനറിലധികം വ൪ഷം കഴിഞ് റഷയയില നിനം സമീപ 

          പേദശങളില നിനം കറച് ആളകള പറ ൊപട് നബി വലിൊചറിഞ് േപായി എന് പറയൊപടന 



   ഹദീസകള മാനിൊയടേകണ ഗതിേകടേണാ ഇസാമിന്?
             എലാം േകളകനവനം സ൪വജനമായ അലാഹ തൊന ദാസനാ൪ ഭാവിയില അവ൪ 
എൊനലാം        പശങളാണ് അഭിമഖീകരികാന േപാകനത് എന് മനസിലാകി അതിനാവശയമായ 

     രപതില അവ൪ക് അവരൊട മതം പ൪തിയാകി ൊകാടത.ْتَمْمُت َأ َو ُكْم  َن ِدي ُكْم  َل ْلُت  ْكَم َأ ْوَم  َي ْل  ا
ًنا  ِدي ِْلْسَلَم  ُكُم ا َل َوَرِضيُت  ِتي  ْعَم ِن ُكْم  ْي َل 3(الماىدةَع  )          “    ഇേപാള ഞാന നിങളക് നിങഴൊട 

      ദീന പ൪തീകരികകയം നിങളക് എൊന അനഗഹൊത സമ൪ണമാകകയം അതനസരികല 
      ഒര ദീനായി നിങളക് തപി ൊപ ടകയം ൊചയിരികന.(  അലമാഇദ 3)       അലാഹ അവൊന വചന 
 വം ദീനം(تمام )          പ൪ തിയാകി തന എന പറഞാല പിൊന നാം എനിന മറളവ൪ പ൪തി 

  യാകന തി ൊനേതടിേപാകണം?     ഒരികലം മനഷയ൪ക് കൊണതാന കഴിയാതത വചനങളാണ് 
      അലാഹവിൊന അടകലളത് അൊതാനം നലകി അവന നൊമ ബദിമടിചില.  നമക് ഉളൊകാളാനം 

        മനസിലാകാനം കഴിയന വചനം തരികയം അത് പ൪തിയാകി ത രകയം ൊചയ.അലാഹ 
 പറയനത് കാണക.ٍر َما ْبُح َأ َعُة  ْب ِه َس ِد ْع َب ُه ِمْن  ّد َيُم َبْحُر  ْل َوا ْقَلٌم  َأ ٍة  َْلْرِض ِمْن َشَجَر ِفي ا ّنَما  َأ ْو  َل َو  

ِه ّل ِلَماُت ال َك َدْت  ِف َن “       ഭമിയില വകമായളൊതലാം േപനകളം അതിൊന േശഷം സമദമാകൊട ഏഴ 
  സമദ ങ ളാവകയം,     അത് മഷിയാവകയമാൊണനിരിൊക അലാഹവിൊന വചനങള ഒടങകയില 

.............(ലഖമാന27)
                         ഖ൪ആനിൊല ചില വചനങള സവയം വിശദീകരികനവയം(َكَمات മററ  ( ُمْح ചില 

  വചനങള അവയ് സദശമായ(  َهات ِب َتَشا വചനങളിലൊട   (  ُم ആശയങള വിശദീകരികനവയം 
        േവൊറ ചില വചനങള അവ ആവ൪തിച പറഞൊകാണ് ആശ യം വയകമാകനവയമാണ്. 

           ചിലേപാള ഒരികല പറഞ കാരയം തൊന ഒനകടി ഉറ പികാന േവണി നബിേയാട് പറയ(ُقْل  )
     എന് കലപിചൊകാണ് ആശയം വയകമാ കം .     അങിൊന പവാചകേനാട് ഇടകിൊട നീ പറയ(ُقْل  )
    എന് കലിച ൊകാണ് പറയികം .     അങിൊന പറയന ഖ൪ആനാണ് ദതൊന വാകകള. ആ 

   വാകകള ഖ൪ആനിനക താ ണ്.    അലാൊത നബി വലിൊചറിഞ േപായിരികകയല. ബഖാരിക് 
മാനിൊയടകാന. 
                      അലാഹ അവൊന ഒരികലം തീരാത വചനങള നമക് നലകാൊത ഒൊരാറ ഗനം 

     നലകിയതിലൊട അവൊന കാരണയം നമൊട േമല വ൪ഷിചിരികകയാണ്.   ആ ഗനതിനാകൊട ഒര 
 തടകവം ഒടകവമണ്.     അത് സമ൪ണവം വയകവം വിശദീകതവ മാണ്.   ആ ഒൊരാറ ഗനംൊകാണ് 

   മതിയാകാനം തപിൊപടാനം അലാഹ കലപികന.ِهْم ْي َل َع َلى  ْت ُي َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع َنا  ْل ْنَز َأ ّنا  َأ ِهْم  ِف ْك َي َلْم  َو َأ  
ُنوَن ْؤِم ُي ٍم  ْو َق ِل ْكَرى  ِذ َو َلَرْحَمًة  ِلَك  َذ ِفي  ِإّن    ۖ "   നിശയം നാം തൊന,    അവേരാട് പാരായണം ൊചയ 

       പടന ഒര ഗനം നിൊന േമല ഇറകിയത് അവ൪ക് മതിയായിടിേല?  കാരണയവം വിശവസികന 
      ജനതകള ഒര ഉപേദശവം തീ൪ചയായം അതില തൊനയണ്.”   വീണം അലാഹ പറയന. ُقْل  

ِه ّل ِبال َفُروا  َك َو ِطِل  َبا ْل ِبا ُنوا  ِذيَن آَم ّل َوا َْلْرِضۖ   َوا َواِت  ِفي الّسَما َلُم َما  ْع َي   ۖ ًدا ِهي ُكْم َش َن ْي َب َو ِني  ْي َب ِه  ّل ِبال َفى  َك  
ْلَخاِسُروَن ُهُم ا ِئَك  َل ُأو          നീ പറയക എൊനയം നിങളൊടയം ഇടക് ഒര സാകിയായിട അലാഹ 

 തൊന മതി.     ആകാശങളിലം ഭമിയിലളതൊമലാം അവന അറി യനണ്.  മിഥയയില വിശവസിക 
       കയം അലാഹവില അവിശവസികകയം ൊചയിരനവ൪ ആേരാ അവ൪ തൊനയാണ് പരാജിത൪.

(അനകബത്51-52)
          അലാഹവിൊന സാകിയാകിൊകാണ് നബിേയാട് അത് മതി എന പറയാന പറഞസിതിക് 

  നമകം അത് മതി.     ഈആയതില പറഞ ِطل َبا     ല വിശവസിച് പരാജയൊപടനവരൊട 
   കടതില നാം ഉളൊപടാതിരികാന ശമികാം.

"   സവിറാതലമസകീം ഖ൪ആന തൊന  യാണ്  .”:-    പരംഭ തിൊല അദയായതില ൊചാവായ 
മാ൪ഗംനി൪േദശിച(َتِقيم ْلُمْس തരവാന     (ِصَراُط ا നാം അലാഹവിേനാട് ആവശയപടന.  ആ  ِصَراُط
َتِقيم ْلُمْس ആണ്  ا പരിശദഖ൪ആന.    അലാഹ പറയനത് േനാക.

ّكُروَن ّذ َي ٍم  ْو َق ِل َياِت  َنا اْل ْل َفّص ْد  َق ِقيًماۖ   َت ّبَك ُمْس َذا ِصَراُط َر َه َو
“       ഇതാണ് ൊചാവായി നിലകന നിലകള നിൊന നാഥൊന മാ൪ഗം.   പാഠം ഉളൊകാളന ജനതക 

   നാം വചനങള വിവരിച കഴിഞ.(അലഅനആം126)     ആ േനരായ മാ൪ഗ  صراط)



(المستقيم      മായഖ൪ആനിൊന പിനപറാനം മൊറാനിേനയം പിനപറരൊതനം അലാഹ നേമാട് 
കലപികന.
ِه ِب ُكْم  َوّصا ُكْم  ِل َذ ِهۖ   ِل ِبي َعْن َس ُكْم  ِب َق  َفّر َت َف ُبَل  ُعوا الّس ِب ّت َت َوَل    ۖ ُه ُعو ِب ّت َفا ِقيًما  َت ِطي ُمْس َذا ِصَرا َه َأّن  َو  
ُقوَن ّت َت ُكْم  ّل َع َل    "      ഇത തൊനയാണ് എൊന േനരായ മാ൪ഗം .    അതിനാല നിങള മറള മാ൪ഗങൊള 

  പിമറാൊത ഇതിൊന പിമറവീന.       കാരണം അേപാള അവ നിങൊള അവൊന മാ൪ഗതില നിനം 
വിടപിരികനതാണ്.       അവന തൊന നിങേളാട് ഉപേദശിചിരികനത് നിങള സകികാന 
േവണിയാണ്(അനആം153)
                   മസിംകള ഭിനികാതിരികവാനം അലാഹവിൊന മാ൪ഗതിലനിനം അകലാതിരികവാ 

         നം അവൊന സവിറാതല മസകീമായ ഖ൪ആനിൊന പിമറാനം അലാഹഈ വചനതിലൊട നൊമ 
ഉപേദശികന.          എനാല അഹ് ലല ഹദീസകാരൊട േജാലി അലാഹ എന് ൊചയരത് എന് പറ 

    ഞേവാ അത തൊന ൊചയക എനതാണ്.     ഇവിൊട അലാഹ നിങള വയതയസ വഴികളിലൊട( ( ُسبلُ
   േപാകരൊതനം പിമറരൊതനം കലപിച .     എനാല ഇവ൪ ഒരപാട് ഹദിസകള നബിയിേലക് 

         േച൪ത പറയകയം അവക് സനദക ള എന േപരില വിവിധ വഴികള ُطُرق)    )  ഉണാകകയം 
         അവയില ഇവ൪ ഭിനിക കയം ൊചയേപാളആ ഭിനത തീ൪കാന ഹദീസിന് ഒര നിദാനശാസവം(

ഉണാകി.  ഇവിൊട(   أٌصوُل الَحديث അലാഹ  ۖ  ُۖبَل ُعوا الّس ِب ّت َت َوَل      എന് പറഞേപാള ആ "സബല് 
"    എന പദതിൊന േനൊര പരയായപദമായ"ُطُرق "     ഉണാകകയം ആ വഴികളിലൊട േപാവകയം ൊചയ 
.    ഒര ഹദീസിൊനകറിച് ഇത് ഈവഴിയിലൊട(طريق )     വനതാണ് അത് ആ വഴിയിലൊട വനതാണ് 

  എനാണ് എഴതാറളതം പറയാറളതം.      ഇതരം ഭിനതയണാ കനആളകളില നിനം മാറി 
   നിലകാനാണ് അലാഹ നബിേയാട് കലപികനത്.

ٍء  ِفي َشْي ُهْم  ْن َلْسَت ِم ًعا  َي ُنوا ِش َكا َو ُهْم  َن ِدي ُقوا  َفّر ِذيَن  ّل ِإّن ا  "   തീ൪ചയായം തങളൊട മതൊത 
        വിഭജികകയം വിവിധ കകികളായിതീരയം ൊചയവ൪ ആേരാ താങള അവ രില ഒനിലമില.

(അലഅനആം159)      അലാഹ ഒര ൊതളിവം അവതരിപികാത വിശവാ സങളൊടയം 
        പമാണങളൊടയംപിറൊക േപാവകയം അവൊന ഗനൊത പിറേകാട് വ ലിൊചറിയകയം ൊചയവരില 

      നിനം ദതന തൊന നിരപരാധിതവം പറഞ് ഒഴിഞമാറ നതാണ്.ْوِمي َق ِإّن  َيا َرّب  َقاَل الّرُسوُل  َو  
ْهُجوًرا ُقْرآَن َم ْل َذا ا َه ُذوا  ّتَخ “ا         ദിവയ ദതന പറയകയം ൊചയ രകിതാേവ എൊന ജനതഈ ഖ൪ആ 

  നിൊന ഉേപകികൊപടതാകകയം ൊചയ. (അലഫ൪ഖാന30)   മാ൪ഗ ദ൪ശകനായം സഹായിയായം 
    അലാഹ മതി എനം തട൪ന് പറയന.    സിറാതലമസകീം ഖ൪ആന മാതമാണ് .  കാരണം രണ 

         ബിനകളകിടയില ഒര േന൪േരഖ മാതേമ വരകാന കഴിയ എനത് ഒര ഗണിതശാസ സതയമാ 
ണ്.    ഒനിലധികം േരഖകള വരകാന കഴിയില.     അതൊകാണ് തതവ പ൪ണവം സമ൪ണവം യകിഭദ 

      വമായ അലാഹവിൊന ഖ൪ആനലാൊത സിറാതല മസകീമായി േവൊറ ഗനങളണാവകയില.
              ൊചാവായ മാ൪ഗം കാണിചതരവാന അലാഹവിേനട് നാം ആവശയൊപടേമാള തൊന നാം അതി 

 ൊനൊതാട് അശദരാണ്.        കാരണം പിശാച് നൊമ സിറാതലമസ കീ മില നിനം ൊതറികാനം 
       അകറാനം വിവിധങളായ പമാണങളിേലകം മാ൪ഗങ ളി േലകം നൊമ ൊകാൊണതികാനം 

പയതിചൊകാണിരികകയാണ്.   അത് അവൊന ഉതരവാദിതവമാണേലാ?.
َتِقيَم ْلُمْس َطَك ا ُهْم ِصَرا َل َدّن  ُع ْق ََل ِني  َت ْي َو ْغ َأ ِبَما  َف َقاَل 

“        അവന പറഞഅേപാള നീ എൊന വഴിൊതറകാരനാകിയതൊകാണ് തീ൪ചയായം നിൊന 
   േന൪മാ൪ഗതില ഞാന അവൊര കാതിരികം.”(അലഅഅ്്റാഫ്16)   നമക് അലാഹവിൊന  ِصَراُط

َتِقيم ْلُمْس ആയ   ا ഖ൪ആനിലൊട േപാകാം.    പിശാചകളൊട വഴികള നമക് േവണ.
                                   ഖ൪ആന അതതൊനയാണ് ഹിക് മതം  

ْكَمَة     ْلِح َوا َتاَب  ِك ْل ُهُم ا ّلُم َع ُي َو ِهْم  ّكي ُيَز َو ِه  ِت َيا ِهْم آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهْم  ْن ّييَن َرُسوًل ِم ُْلّم ِفي ا َعَث  َب ِذي  ّل َو ا ُه
       ഖ൪ആന നിേഷധികള മസിംകൊള രണാംപമാണം സവീകരികാന േപരിപികാന േവണി ഉപേയാ 

  ഗികന ഒര വചനമാണിത്.  ഇവിൊട ْكَمَة ْلِح َوا َتاَب  ِك ْل ا   എന പറഞതില നിനം"കിതാബം 
 ഹികതം " ഒനല,   അവ രണാൊണനം അതൊകാണാണ്َو    എന അകരം അവകിടയില ഉപേയാഗി 

   ചിരികനത് എനാണ് ഇവരൊട വാദം.   എനാല ഖ൪ആനില "വ"   എന അകരം ഉപേയാഗിച 



         എലാ സലങളിലം അവ രണം വയതയസങ ളാൊണന് ഇവ൪ക് വാദികാന കഴിയില.  ഒര വയകി 
യിേലാ,        വസവിേലാ തൊനയള പധാനൊപട കാരയൊത ഒന് എടതപറയാന േവണി ഇങിൊന 
"വ"   എന അകരം ഉപേയാഗികന.  ഉദാഹരണതിന് َوُمحّمد ْوُم  َءالق എന   َجا പറഞാല ജനങളം 

       മഹമദം വന എന പറഞാല ആ ജനങളില തൊനയേല മഹമദ്?   ഇത് ഭാഷായില നിനള 
    ഉദാഹരണമാൊണങിലഇനി ഖ൪ആനിലനിനം നമക് പരിേശാധികാം .  അലാഹ പറയന:-

ِقيَن ّت ْلُم ِل ْكًرا  ِذ َو ًء  َيا َوِض َقاَن  ُفْر ْل َهاُروَن ا َو َنا ُموَسى  ْي َت ْد آ َق َل َو
 “     മസാകം ഹാറനിനം നാം സതയാസതയ വിേവചനവം,പഭയം,   സകാലകളകള അന സരണവം(
ْكرا ِذ  )  നലകകയം ൊചയിരനേലാ?”(അലഅമിയാഅ്്48)  ഇവിൊട ْكر ِذ َياء,  َقان, ِض ُفْر ,  എനീ മന് 

  പദങളൊടയം ഇടയില "വ"         എന അകരം ഉപേയാഗിചത ൊകാ ണ് അത മനം മന് ഗനമാൊണന് 
വാദികാനപറേമാ?.     മറിച്സതയാസതയവിേവചന മായം മനഷയ൪ക് ൊവളിചമായം സകാലകളക് 

    ഉപേദശമായം നലകപട തൗറാതത ൊനയേല ഉേദശം?
ِبيَن  (الصافات )       َت ْلُمْس َتاَب ا ِك ْل ُهَما ا َنا ْي َت 117َوآ          ഈപറഞ"   കിതാബല മസ ബീന 
"  തൊനയേല തൗറാതം?.     ഈസാ നബിേയാട് അലാഹ പറയനത് കാണക.َتاَب ِك ْل ُتَك ا ّلْم َع ْذ  ِإ َو  

ْكَمَة َو ْلِح َة َوا ْوَرا ّت ْنِجيَلَوال ِْل ا “.........       ഞാന നിനക േവദവം നയായവം തൗറാതം ഇഞീലം പഠിപിച 
തനേപാഴം.......”(അലമാഇദ 110)

ْنِجيَل ِْل َوا َة  ْوَرا ّت َوال ْكَمَة  ْلِح َوا َتاَب  ِك ْل ّلُمُه ا َع ُي َو
  അവന അേദഹതിന് '      േവദവം നയായവം തൗറാതം ഇഞീലം പഠിപിചൊകാണം.........(ആലഇംറാന 

48)      േമല പറഞആയതകളില ഓേരാ പദങളകിടയിലം "വ"   ഉപേയാ ഗിചതൊകാണ് ഈസാ 
        നബിക് നാല് ഗനങള നലകപടിരന എന് ഇവ൪ക് വാദി കാന കഴിയേമാ?  ഇവിൊട പറഞ 

 ഇഞീലം ,കിതാബം,    ഹികതം ഒൊക ഒനതൊനയ േല.?”വ"     എന അകരം േവൊറ ഒന് ഉേദശി 
     കാന മാതമല മറിച വിശദീകരണതിനം അത ഉപേയാഗികം.    ഒര വസവിൊല മഖയമായ കാരയം 

     എനാേണാ അത് വയകമാകി തരാനാണ്ഇങിൊന അലഹ ഉപേയാഗികനത്.  ഖ൪ആനിൊല ഒര 

   മഖയ ഭാഗമാണ് അതിൊല നയായവം,യകിയം.(  ഹിക് മത്).    അതേപാൊല മൊറാനാണ് ഏറകറവില (
ْلِميَزانഎനത്.അതൊകാണാണ്( ِميَزان َوا َتاب  ِك ْل എന്അലാഹ    ا ഖ൪ആനില പറഞ ത്.അലാൊത 

      ഗനവം പിൊന ഒര താസം നബിക് ൊകാടത എനല.    മമില ഇരട്മടി വഴിയറിയാൊതനിലകന 

 മനഷയന് ൊവളിചവം(ٌنور  )       പഠിച മനസിലാകി അലാഹവി ൊന അനസരികാനള ഗനമായത ൊകാ 
 ണ് "അദിക്൪"     എനം വായികൊപടന ഗനമായതൊകാണ് ഖ൪ആന എനം..........  ഇങിൊന പല 

    വിേശഷണങളം വിശദീകരണങളം ഖ൪ആനിന് അലാഹ നലകിയിടണ്.   ഇൊതലാം ഓേരാ ഗനങ 

ളല.    മറിച് ഒറ ഗനേമ ഉള.
           അനയപവാചകനായ മഹമദ് നബിയമായി ബനൊപട് സറത് ഇസറാഇല ഒരപാട് കലപനകള 

  തട൪ചയായി വനത കാണാം.َكاَن ُهْم    َل ْت َق ِإّن  ُكْمۖ   ّيا ِإ َو ُهْم  ُق َنْرُز َنْحُن    ۖ ِإْمَلٍق َيَة  ُكْم َخْش َد ْوَل َأ ُلوا  ُت ْق َت َوَل   
ّقۖ  ْلَح ِبا ِإّل  ّلُه  ِتي َحّرَم ال ّل ْفَس ا ّن ُلوا ال ُت ْق َت َوَل  ِبيًل َء َس َوَسا َفاِحَشًة  َكاَن  ّنُه  ِإ َنا  ُبوا الّز ْقَر َت َوَل  ِبيًرا َك ًئا  ْط ِخ  

ِه  ّي ِل َو ِل َنا  ْل َع ْد َج َق َف ُلوًما  ْظ ِتَل َم ُق ْنُصوًراَوَمْن  َكاَن َم ّنُه  ِإ ْتِلۖ   َق ْل ِفي ا ِرْف  ُيْس َفَل  ًنا  َطا ْل ُس  
                  ഇതരം കലപനകളക േശഷം അലാഹ പറയനّبَك ِمَن ْيَك َر َل ِإ ْوَحى  َأ ِلَك ِمّما  َذ  
ِة ْكَم ْلِح ................“ا           അത് നിൊന നാഥന ഹികതില നിന് നിനിേലകയച രഹ സയ സേനശ (
َوْحى )  തില നിനളതാകന. (”  അല ഇസറാഅ 39)  ഇവിൊട എന്   ذلك ചണിൊകാണ് പറഞത് 

       മകളില പറഞ ഖ൪ആനിക വചനങളിേലകലാൊത പറത ള ഒര ഗനതിേലകാകാന 
പറിലേലാ?.        ഖ൪ആനിക വചനൊതയാണ് ഉേദശം എനളതൊകാണ് തൊന ഹികത് ഖ൪ആന 

 തൊനയാണ് .       ഇവിൊട ഹികത് എന് പറയാന മൊറാര കാരണവം കടിയണ്.  അത് ഓേരാ 
      കലപനകള പറഞ േശഷവം അൊതനൊകാണ് ൊചയരത് എന നയായവം(ْكَمة അവിൊട  (ِح തൊന 



   അലാഹ വയക മാ കന.     ഉദാഹരതിന് വയഭിചാരേതാട് അടകരത് എന് പറഞ 

    േശഷംഎനൊകാണ് എന നയായവം അലാഹ വയകമാകി.അതായത്ِبيًلا َء َس َوَسا َفاِحَشًة  َكاَن  ّنُه  ِإ  

"     അത് ഒര ദഷിയയം നീചമാ൪ഗവം തൊനയാണ്.”    ഇങിൊന ഓേരാ കലപനകളകം േശഷമള 
   കാരണങള പറയനത് ഒന് പരിേശാധികക.  അേപാള ِكيم  ِبيرഉംَح ഉം    َخ ِزيز َع   മായ അലാഹ 

  അവൊന കലാമിൊന "  കിതാബന മഹകമ്"   ആകിയിരികന എന് സാരം.
ٍر ِبي ٍم َخ ِكي ُدْن َح َل َلْت ِمْن  ُفّص ُثّم  ُتُه  َيا ِكَمْت آ ُأْح َتاٌب  ِك "    നയായാധിപനം സകജനമാ യ വൊന 

       പകലനിനള അടയാള വാകയങള സദഢമാകൊപടതം പിൊന വിശദീകരി കൊപടതമായ ഒര 
ഗനമാണ്"َ
                   ചരകതിലഖ൪ആന തനയാണ് ഹികതം,നറം,  ഫ൪ഖാനം ,,.......  ൊമലാം .ഖ൪ആന 

“  “      നിേഷധികളൊട വ എന അകരതിൊന പശം തീ൪നിരികം എന വിചാരികന.ءاتيناك ْ َقد َل َو  
എനആയതിൊല     سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني  എനത്  والقرآن العظيم

    ല ൊപടതല എന് ഇവ൪ വാദികേമാ?  കാരണം "വ"     എന അകരം അതിൊന നടവില ഉളതൊകാണ് 
 ഇവ൪ വാദിചാേലാ?.

                   ഖ൪ആനം ഹികതം ഒന തൊനയാൊണന് വയകമാകന ഒരായത കടി പരിേശാധികാം.
ِه ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِة  ْكَم ْلِح َوا َتاِب  ِك ْل ُكْم ِمَن ا ْي َل َع ْنَزَل  َأ َوَما  ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل ْعَمَت ال ِن ُكُروا  ْذ َوا

“.................       അവന നിങൊള ഗണേദാഷിചൊകാണ് കിതാബംഹികതം നിങളൊട േപരില ഇറകി 
യതം.........”(അലബഖറ 231)       ഈആയതിൊല കിതാബ് എനത് ഒര സംഗതിയം ഹിക് മത് 

   ൊകാണ് മൊറാര സംഗതിയമാണ്ഉേദശികനൊതങില ِه ِب ُكْم  ُظ ِع َي    എനല മറിച് ِِهَما ِب ُكْم  ُظ ِع َي  
 എനാണ് പറയക.  ഒരായതകടി പരിേശാധികാം. 

സാധാരണُقْرآن ْل ُة ا َو ِتل   എനലാൊത ِديث ْلَح ُة ا َو ِتل   എന് പറയാറിലേലാ?.  അതായത് ഖ൪ആന 
   ഓതലാൊത ഹദീസ് ഓത് ഉണാകാറേണാ?     നബിയൊട കാലത് നബിയൊട ഭാരയമാ൪ക് ഇരന് 

     ഓതാന പാകതില ഹദീസകളഎഴതൊപടകയം േകാഡീകരി കൊപടകയം ൊചയിരേനാ?ُكْرَن ْذ َوا  
ِبيًرا ًفا َخ ِطي َل َكاَن  ّلَه  ِإّن ال ِةۖ   ْكَم ْلِح َوا ِه  ّل َياِت ال ُكّن ِمْن آ ِت ُيو ُب ِفي  َلى  ْت ُي َما   "  അലാഹവിൊന വചനങളം 

       ഹികതമായി നിങളൊട വീടകളില പാരായണം ൊചയനത നിങള ഓ൪മികകയം ൊചയവീന 
.......(  അലഅഹസാബ് 34)       അേപാളഈആയതിലം ഹിക് മതൊകാണ് ഹദീസല ഉേദശം.
                                                        ഭാഗം2   
                                 പവാചകനം ദതനം  َوَرُسول ِبي    َن
         ആരാണ് റസല?  ആരാണ് നബി?  റസലിൊന പിനപറക,അനസരികക.  എനാല എനാണ്? 

        റസലിൊന അനസരികക എനതാണ് ഖ൪ആന നിേഷധികള രണാം പമാ ണതിന് ൊതളിവായി 
 പറയന കാരയം.  റസലിൊന അനസരികക,      പിനപറക എനീ കലനകള നാം േവണ വിധതില 

      മനസിലാകാതേതാ അൊലങില മനസിലാകിയതില വന പിഴേവാ ആകാം കാരണം.ആരാണ് 
 നബി ,          ആരാണ് റസല എന മനസിലായാേല ദതൊന പിമറ അനസരിക എനീ കലപനകള 

      ൊകാണ് എനാണ് ഉേദശികനൊതന് നമക് പ൪ണമായം മനസിലാകകയള .  തൊന സേനശമറി 
      യികാന േവണി മനഷയരിലനിനം തിരൊഞടകന വയകിയാണ് നബി.   അേദഹതിന് ഒര മനഷയ 

    ന എന നിലക് ഭാരയമാേരാടം ,  കടംബങേളാടം ,  സഹതകേളാടം,  സമഹേതാടം ബനങളം 
,സംസാരങളം,ഇടൊപടലകളമണാകം.      േമല പറഞവേരാൊടലാം മനഷയരായ നമകം തമാശ പറയ 

 ലം സംസാരവം,    ബനങളം ഇട പാടകളൊമലാം ഉണാകമേലാ?.   ഇങിൊനയണാകന നബിയൊട ഇട 
       പാടകളിലം സംസാര ങളിലം വല പിഴവം സംഭവികകയാൊണങില അേദഹം തിരതൊപടകയം 

ൊചയം.      ഈനബിൊയ അനസരികാന ഖ൪ആനിൊലവിൊടയം അലാഹ പറഞിടില.ഖ൪ആനില 
   നബിൊയ അലാഹ തിരതനത് ഒനേനാക.ِغي َمْرَضاَت َت ْب َت َلَكۖ   ّلُه  َأَحّل ال ُتَحّرُم َما  ِلَم  ِبّي  ّن َها ال ّي أ

َ َيا   
َواِجَك َأْز      "  ഓ പവാചകാ,       അലാഹ താങളകായി അനവദിച തനിട ളതിൊന നിൊന ഭാരയമാരൊട 

    പീതി േതടിൊകാണ് എനിന നീ നിഷിദമാകന?.
     ഇനി ബനികളൊട വിഷയതില അലാഹ പറയനത് േനാക.ّتى َأْسَرى َح َلُه  ُكوَن  َي َأْن  ِبّي  َن ِل َكاَن   َما 



َة ُد اْلِخَر ِري ُي ّلُه  َوال َيا  ْن ّد َعَرَض ال ُدوَن  ِري ُت َْلْرِضۖ   ِفي ا ْثِخَن  ُي     "   ഭമിയില അതിലംഘികമാ൪ തനിക 
  കൊറ ബനികളണാകവാന    ഒര പവാചകനം പാടണായിര നില.(   അല അനഫാല َكاَن(67 َوَما   

ِة َياَم ِق ْل ْوَم ا َي َغّل  ِبَما  ْأِت  َي ُلْل  ْغ َي َوَمْن  ُغّلۖ   َي َأْن  ِبّي  َن ِل   "     ഒര നബികം ചഷണം ൊചയാവതല .ആൊരങി 
        ലം ചഷണം ൊചയാല എഴേനലപ് ദിനതില താന ചഷണം ൊചയത് ൊകാണവരികയം...........

(  ആലഇംറാന 161)
ُهْم  َل ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب َبى ِمْن  ُقْر ِلي  ُأو ُنوا  َكا ْو  َل َو ِكيَن  ِر ْلُمْش ِل ِفُروا  ْغ َت َيْس َأْن  ُنوا  ِذيَن آَم ّل َوا ِبّي  ّن ِلل َكاَن   َما 
ِم ْلَجِحي َأْصَحاُب ا ُهْم  ّن أ

َ    "     ഉറബനകാരായാല േപാലം ബഹൈദവവിശവാസിക ളക് അവ൪ 
  നരകകാരാൊണന് വയകമായേശഷം   പാപൊപാറതികേവണി പവാചക േനാ,വിശവാസികളേകാ 

പാ൪തികാവതല. (അതൗബ ُه(113 ُعو َب ّت ِذيَن ا ّل ِر ا ْنَصا َْل َوا ِريَن  َهاِج ْلُم َوا ِبّي  ّن َلى ال َع ّلُه  َتاَب ال ْد  َق  
ُهْم ْن ِريٍق ِم َف ُلوُب  ُق ُغ  ِزي َي َد  َكا ِد َما  ْع َب ِة ِمْن  ُعْسَر ْل ِة ا َع ِفي َسا “പവാചകനം,  ഒഴിചേപായവരില നിനം 

       സഹായികളിലനിനം ഒര വിഭാഗതില ഹദ യങള വയതിചലികാറായ േശഷം അേദഹൊത 
   പിമറിയവ൪കം അലാഹ അനഗഹി ചിരനതാണ്.(അതൗബ 117).

              മകളില വിവരിച ആയതകളിൊലലാം തൊന തിരതനതം,  നി൪േദശങള ൊകാടകനതം 
,   ൊതറരു ൊപാറത് അനഗഹികനതം,        എനിന നീ അത ൊചയ എന േചാ ദികനതം നബിേയാടാണ് 
.റസലിേനാടല.റസലിേനയമല.   ഇനി അലാഹവിൊന സകികവാനം,    വഹ് യ് പിനപറാനം അലാഹ 

  വില ഭരേമലപികവാനം ,    ബഹൈദവവിശവാസി കൊള അനസരികരൊതന കലപികനതൊമലാം 
നബിേയാടാണ്.റസലിേനാടല.

ِليًماَي َع َكاَن  ّلَه  ِإّن ال ِقيَنۖ   ِف َنا ْلُم َوا ِريَن  ِف َكا ْل ِطِع ا ُت َوَل  ّلَه  ّتِق ال ِبّي ا ّن َها ال ّي أ
َ ْيَك ا  َل ِإ ُيوَحى  ْع َما  ِب ّت َوا ِكيًما َح  

ّبَك ّلَه ِإّنۖ ۖ  ِمْن َر ِهال ّل َلى ال َع ّكْل  َو َت َو ِبيًرا ُلوَن َخ ْعَم َت ِبَما  َكاَن    ۖ
      തൊന ഭാരയമാേരാടള ബനങളം ഇടപാടകളം പരാമ൪ശികേമാഴം നബിേയാടാണ് 

അഭിസംേബാധന.ُكّن ْع ّت ُأَم ْيَن  َل َعا َت َف َها  َت َن ِزي َو َيا  ْن ّد َة ال َيا ْلَح ْدَن ا ِر ُت ُتّن  ْن ُك ِإْن  َواِجَك  َِلْز ُقْل  ِبّي  ّن َها ال ّي أ
َ  يا 

ُكّن َسَراًحا َجِميًل ُأَسّرْح َو “      േഹ പവാചകാ നീ നിൊന ഭാരയമാേരാട പറയക.  നിങളഐഹിക 
       ജീവിതൊതയം അ തിൊന അലങാരൊതയം ഉേദശികനവരാൊണങില നിങള വരവീന നിങളക് 

      ജീ വിതവിഭവം നലകി സനരമായ േമാചനം േമാചിപിച തരാം(അലഅഹസാബ്28) ِبّي ّن َأَسّر ال ْذ  ِإ َو  
ًثا ِدي ِه َح َواِج َأْز ْعِض  َب َلى  ِإ
                 വിശവാസികളൊട മാതാകളായ നബിയൊട ഭാരയമാൊര വിളികേമാഴം ഖ൪ആന  يا نساء النبي
എനലാൊത
يا نساء الّرُسول  എന വിളിചിേടയില.ٍة َن ّي َب ٍة ُم َفاِحَش ِب ُكّن  ْن ْأِت ِم َي ِبّي َمْن  ّن َء ال ِنَسا َيا 

ِء ّنَسا ٍد ِمَن ال َأَح َك ُتّن  َلْس ِبّي  ّن َء ال ِنَسا َيا 
          ഇനി നബിയമായി ബനമള മറളവേരാട് പറയ എന് പറയേമാഴം ഓ പവാചകാ എന 

  തൊനയാണ്അലാഹ അഭിസംേബാധന ൊചയനത്.ِء ِنَسا َو ِتَك  َنا َب َو َواِجَك  َِلْز ُقْل  ِبّي  ّن َها ال ّي أ
َ َيا   

ِهّن ِب ِبي ِهّن ِمْن َجَل ْي َل َع ِنيَن  ْد ُي ِنيَن  ْؤِم ْلُم “ا   േഹ പവാചകാ ,    അലാഹ വളൊര ൊപാറകനവനം പരമകാര 
       ണികനമായിരിൊക നിൊന ഭാരയമാേരാടം നിൊന പതിമാേരാടം വിശവാസികളൊട ഭാരയമാേരാടം തങ 

     ളൊട തടങളില നിന് തങളൊടേമല താഴവാന പറയക...(അഹസാബ്59)ِنيَن ْؤِم ْلُم ِبا َلى  ْو َأ ِبّي  ّن  ال
ُهْم ُت َها ُأّم َواُجُه  َأْز َو ِهْمۖ   ُفِس ْن َأ ِمْن     "    പവാചകന വിശവാസികേളാട് അവരൊട സവാതാകേളകാള 

   ഉറവനം അേദഹതിൊന ഭാരയമാ൪ അവരൊടമാതാകളമാകന(    അല അഹസാ ബ് 6)
ُكْم َل َذَن  ْؤ ُي َأْن  ِإّل  ِبّي  ّن ُيوَت ال ُب ُلوا  ْدُخ َت ُنوا َل  ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ َيا 
“  േഹ വിശവസിചവൊര,     നിങളക് അനവാദം ലഭികനതവൊര പവാചകൊന ഭവനങളില 
പേവശികരത്(അഹസാബ്53)
                   ഇതയം ആയതകള ഞാന പറഞതില നിനം നബിയൊട ഭാരയമാ൪ ,മകള, വീടകള 
. ....    എനിങൊനയലാൊത റസലിൊന ഭാരയമാ൪ ,മകള,വീടകള.....    എന് എവിൊട യം പറഞതായി 

  നമക് കാണാന കഴിയില.
َذُن َفريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة ْأ َت َيْس َو    "     അവരില നിന് മൊറാര കട൪ തങളൊട 

     വീടകള അഭംഗരമാൊണന പറഞൊകാണ് നബിേയാട് അനവാദം േചാദികകയായിരന.”



           ചരകതില ഒര ഭ൪താവ്, പിതാവ്, കടംബനാഥന,അയലവാസി,..   എനീ നിലക ളിലം 
       ജീവിതതിൊന വിവിധ രംഗങളിലള തൊന ഇടപാടകളിലം മനഷയനായ മഹമദ് എന 

 വയകിയാണ് നബി.      അേദഹേതാട് വഹ് യ് പിനപറാന നി൪േദശികൊപടം ,   മാ൪ ഗ നി൪േദശങള 
നലകൊപടം,  ൊതറകള തിരതൊപടം.
             താന പിനപറാന കലപികപട വഹ് യ് പിനപറകയം ആ,   സേനശം അേദഹം ജനങേളാട് 

   സംസാരികകയം ൊചയേമാഴാണ് അേദഹം ദതനാകനത്.    അങിൊന ആ ദത് സംസാരികന 
  ദതൊനയാണ് നാം അനസരിേകണത്.      ആ ദതൊന അനസരികലാ കൊട അലാഹവിൊന അനസരിക 

ലാണ്.    കാരണം ആറസല സംസാരികന രിസാലത്അലാഹവിേനതാണേലാ?.  അലാഹ പറയന.
ّلَه َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطِع الّرُسوَل  ُي "  َمْن      ആൊരങിലം ൈദവദതൊന അനസരിചാല അവന അലാഹവിൊന 

  അനസരിച കഴിഞ .....”(അനിസാഅ്്80)
ِه ّل ْذِن ال ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإّل  َنا ِمْن َرُسوٍل  ْل َأْرَس َوَما 

“       അലാഹവിൊന അനമതിേയാടകടി അനസരികൊപടവാനായിടലാൊത നാം ഒര ദതേന യം 
അയചിേടയില.”(അനിസാഅ്്64)     അലാഹവിൊന ആ അനമതി പരിശദ ഖ൪ആനാൊണന് 

 അലാഹ വയകമാകന.
ِزيز َع ْل َلى ِصَراِط ا ِإ ِهم  ّب ْذِن َر ِبإ ِر  ّنو َلى ال ُلَمات إ ّظ ّناَس مَن ال ِرَج ال ُتْخ ِل ْيَك  َل ِا ُه  َنا ْل ْنَز َأ َتاٌب  ِك  
ْلَحِميد “ا        മനഷയ വംശൊത തങളൊട നാഥൊന അനമതിേയാടകടി അനകാരങളില നി ൊനലാം 

      ൊവളിചതിേലക് നീ ആനയിേകണതിന നാം നിനിേലക് അവതരിപിൊചര ഗനമാണത് 
.     അതായത് പതാപവാനം സതയ൪ഹനമായ ഒരവൊന വഴിയിേലക്.(ഇബാഹീം1)
                    മാനഷികമായ വിേശഷണങളക് അ൪ഹനായ മഹമദ് എന നബിയാണ് ഖ൪ആന 

   ആദയം പിനപറനവനം അനസരിച് ജീവികനവനം.      താന പിനപറാന കല പികപട വഹ് യാകന 
       ഖ൪ആന അേദഹം ജനങേളാട് സംസാരികേമാള ആ ദതൊന അനസരികല അവരൊട 

ബാധയതയാണ്.ُعوا الّرُسوَل ِطي َأ َو ّلَه  ُعوا ال ِطي َأ ُقْل    .    എനാല ِبّي ّن ُعو ا ال ِطي َأ َو ّلَه  ُعوا ال ِطي َأ  എന് 
  എവിൊടയം അലാഹ പറഞിടില.        പിൊന എനിനാ ണ് നാം നബിൊയ അനസരികണം എന് അഹ് 

 ലസനതകാ൪ വാദികനത്?       നബിൊയ അനസരികണം എന് പറയാതിരികാനള കാരണം അന 
  സരണം ഒര വയകികല.    മറിച് റിസാലതിനാണ് അഥവാ റസലിനാണ്.   ഒന കടി വയകമാകിയാല 

     നബിയൊട േമല ഇറകൊപട അലാഹവിൊന കലാമിൊനയാണ് അനസരിേകണത്.   ആ കലാം നബി 
  സംസാരികേമാള അേദഹൊത അനസരികണം.    അതൊകാണാണ് ആ ദതൊന അനസരിചവന 

      അലാഹവിൊന അനസരിച കഴിഞ എന് അലാഹ പറഞത് .    ഖ൪ആന നിേഷധികളൊട വാദ പകാ 
      രം അലാഹവിൊന അനസരികക എന് പറഞാല ഖ൪ആന അനസരികക.  ദതൊന അനസരികക 

   എനാല ഹദീസ് അനസരികകഅേപാള 4-80     പകാരം ഒരാള ഹദീസ് അനസരിചാല ഖ൪ആന 
    അനസരിച കഴിഞ എന വരം അ൪തം.       അഹ് ലല ഹദീസകാരൊട ലകയവം അത തൊനയാ ണ 

േലാ?      ഖ൪ആനിൊന സമഹതില നിനം മാറി നി൪തക എനത്.    നബി എന വിേശഷണൊത 
      പിഴവകള വരേമാള അലാഹ തിരതകയം ആേകപികകയം ൊചയിടണ്.   എനാല റസല എന 

 വിേശഷണൊതആേകപിചിേടയില.
                         തൊന സേനശമറിയികാനം നലകാനം േവണി മനഷയരിലനിനം അലാഹ ൊതരൊഞ 

        ടകന വയകി എന പരിമിതമായ ഒര൪തമാണ് നബി എന പദതിനളത് .   എനാല റസല എന 
   പദതിന് ഖ൪ആനില ധാരാളം അ൪തങളണ്.     ജിബ് രീല എ ന അ൪തതിന്ْول َرُسول َق َل ّنُه  ِإ  

ِريم َك         മനഷയരൊട പവ൪തനങള േരഖപടതന മലകകള എന അ൪തതിനം റസല എന 
  പദം ഖ൪ആന ഉപേയാഗിചിടണ്.ِهْم ْي َد َل َنا  ُل َوُرُس َلى  َب ُهْمۖ   َوا َنْج َو ُهْم  ُع ِسّر َنْسَم ّنا َل  َأ ُبوَن  َيْحَس َأْم   

ُبوَن ُت ْك َي “       അവരൊട രഹസയവം രഹസയമായ കടിയാേലാചനയം നാം േകളകനിൊലന അവ൪ 
ധരികനേണാ?      അൊത നമൊട ദതനാ൪ അവരൊട പകല എഴതകയാണ്(  അസഖറഫ് 80) 

     മരിപികന മലകകള എന അ൪തതിനം വനിടണ് ْيَن. َأ ُلوا  َقا ُهْم  َن ْو ّف َو َت َي َنا  ُل ُهْم ُرُس ْت َء َذا َجا ِإ ّتى   َح
ِه ّل ُدوِن ال َنِمْن  ُعو ْد َت ُتْم  ْن ُك "   َما   അങിൊന അവരൊട     അടത് അവൊര മരിപിചൊകാണ് നമൊട ദത 

      നാ൪ ൊചനാല പറയം അലാഹവിൊനകടാൊത നിങള പാ൪തിചൊകാണിരനവൊരാൊക എവിൊട?



(അലഅഅ്്റാഫ്37)    ഏൊതങിലൊമാര സേനശവമായി ഒരാൊള മൊറാരാളിേലക് 
    അയകകയാൊണങില അയാൊളകറിചം റസല എന് പറയാം.ُه َء َلّما َجا َف ِهۖ   ِب ِني  ُتو ْئ ِلُك ا ْلَم َقاَل ا َو  

ّبَك َلى َر ِإ ْع  َقاَل اْرِج “الّرُسوُل     ആ രാജാവ പറയകയം ൊചയ.     നിങള അവൊന എൊന അടത് ൊകാണ 
      വരികയം ൊചയവീന അങിൊന ആദതന അവൊന അടത് ൊചനേപാള...........(യസഫ്)

                      ഖ൪ആന എന അ൪തതിനം റസല എന പദം ഖ൪ആനില വനതായി നമക് കാണാം.
َلى ِصَراٍط ِإ َي  ِد ُه ْد  َق َف ِه  ّل ِبال َتِصْم  ْع َي َوَمْن  ُله  ُكْم َرُسو ِفي َو ِه  ّل َياُت ال ُكْم آ ْي َل َع َلى  ْت ُت ُتْم  ْن َأ َو ُفُروَن  ْك َت ْيَف  َك َو  
ٍم َتِقي “ُمْس       നിങളൊട കടതില തങളൊട ദതനണായിരിൊക അലാഹവിൊന വചനങള നിങളക് 

    ഓതിേകളപികൊപടകയം ൊചയേമാള നിങള എങിൊനയാണ് നിേഷധികക?ആൊരങിലം 
     അലാഹവിൊന അവലംഭിചാല അവന േന൪മാ൪ഗതിേലക് വഴിതിരികപട കഴിഞ.(ആലഇംറാന 

101)
             അേപാള നമക് അലാഹവിൊന വചനങള ഓതിേകളപികൊപടന കാലേതാളം നമകിട 

          യില ഖ൪ആന ഒര ദതനായി നിലനിലകകയം അവ മറൊക പിടിച് ജീവിക നിടേതാളം നാം 
     േനരായ മാ൪ഗതിേലക് വഴിതിരികപടകയം ൊചയിരികന എന് സാരം.  ഖ൪ആന സംരകിക 

  പടന കാലതം,     പേദശതംഈ സതയം യാഥാ൪തയമാവം .   പരേലാകത് ൊവച് മനഷയ൪ക് 
      അലാഹവിൊനതിരില ഒര നയായവം പറയാതിരികാന അത് സംരകികൊപടകയം ൊചയമേലാ? 

 മൊറാരായതകടി പരിേശാധികാം.ْوُت ْلَم ْكُه ا ِر ْد ُي ُثّم  ِه  ِل َوَرُسو ِه  ّل َلى ال ِإ َهاِجًرا  ِه ُم ِت ْي َب َيْخُرْج ِمْن  َوَمْن   
ِه ّل َلى ال َع ُه  َأْجُر َع  َق َو ْد  َق َف “        ഒരാള തൊന വീടില നിനം അലാഹവിേലകം തൊന ദതനിേലകം ൊവടി 

       ഞൊകാണ് പറൊപടകയം എനിട് മരണം അയാൊള പിടികടകയമാൊണങില അവൊന പതിഫലം 
  അലാഹവിൊന ബാധയതയായി കഴിഞ.(അനിസാഅ്്100)

  ഒരായതകടി േനാകാം َأِصيًل َو ًة ْكَر ُب ُه  ّبُحو ُتَس َو ُه  ّقُرو َو ُت َو ُه  َعّزُرو ُت َو ِه  ِل َوَرُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤِم ُت ِل
“....         അത് എനിനാൊണനാല നിങള അലാഹവിലം അവൊന ദതനിലം വിശവസികവാ നം അവൊന 

   നിങള മാതമലാൊത ൊചയാനം പറിലേലാ?.    അലാഹവിേനയം അവൊന കലാമിേനയം രണായി 
   കാണാൊത ഒനായി കണൊകാണ് ُه ّبُحو ُتَس َو ُه  ّقُرو َو ُت َو ُه  َعّزُرو ُت    എന ഏകവചനതിലൊട അലാഹ 

 വിശദീകരികകയാണ് ൊചയിരികനത്.   ചരകതില ُهَما ّبُحو ُتَس ُهَما  ّقُرو َو ُت ُهَما و َعّزٌرو ُت  എന 
   ദവിവചന രപതിലല ഖ൪ആനിലളത് എനതൊകാണം,     തസബീഹ് അലാഹവിന് മാതൊമ പാടള 

   എനത ൊകാണം ഈആയതിൊലَرٌسول     എന പദം ൊകാണ് മഹമദ്   എന വയകിയല ഉേദശം 
   മറിച് ഖ൪ആനാൊണന് വയകമായി .   ഒരായ തകടി േനാകാം

ُه ُيْرُضو َأْن  ّق  َأَح ُلُه  َوَرُسو ّلُه  َوال ُكْم  ُيْرُضو ِل ُكْم  َل ِه  ّل ِبال ُفوَن  ِل َيْح
“............     തപിപടതാന ഏറവം അവകാശപടത്അലാഹവം അവൊന ദതനമായിരിൊക 
..........”(അതൗബ 62)       ഈആയതിലം റസല എന പദം ൊകാണ് ഖ൪ആനിൊനയാണ് 
ഉേദശികനത്.     കാരണം മഹമദ് നബിൊയയാണ് ഉേദശൊമങില ُهَما َيْرُضو َاْن    എനാണ് പറേയ 
ണിയിരനത്.    കാരണം അലാഹവംറസലം രണ് വയകിതവങളാണേലാ?.   അേപാ ള ُه ُيْرُضو َأْن   എന് 

       ഏകവചനതില പറഞത് അലാഹവിൊനയം അവൊന വിേശഷ ണം തൊനയായ ഖ൪ആനിൊനയം 
 ഒനായി കണൊകാണാണ്.

      ഭാരയമാേരാട്,മകേളാട്, സഹതകേളാട്,സമഹേതാട്......   എന േവണ ജീവിതതിൊന 
       വിവിധ രംഗങളില താന ബനൊപടനവേരാട് സംസാരങളം ഇടപാട കളം തമാശപറയലം 

 വിവരങള അേനവഷികലം......     ഒൊകയള ഒര വയകിതവതിൊന ഉടമയാണ് നബി.എനാല 
        റസലിനാകൊട തനിക കിടിയ വഹ് യ് ജനങേളാട് പറയലംഅത് മറചൊവകാൊത ജനങളിേലക് 

    എതികക എന ബാധയതയം മാതേമയള .  അലാഹ പറയന.
ّبك ْيَك ِمْن َر َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ْغ َما  ّل َب َها الّرُسوُل  ّي أ

َ َيا      "  േഹ ദതാ,   നിൊന നാഥനിലനിന് ഇറ 
കൊപടൊതേനാ?   അത് നീ എതിചൊകാടകക.(അലമാഇദ 67)  റസലിേനാട് റിസാലത് 

  എതികാനാണ് അലാഹ കലപികനത്.     നബി ആജനങളകിടയില ഒരപാട് വ൪ഷം ജീവിചിടം 
        ഒരികല േപാലം അവേരാട് നബിൊയ അനസരികാന അലാഹ കലപിചില എനത് നാം 

       മനസിലാകണം മറിച് റസലിൊന അഥവാ റിസാലതിൊന അനസരികാ നാണ് അവേരാട് 



കലപിചത്.         റസലിൊന ബാധയത റിസാലത് എതികലലാൊത മൊറാ നമില എന് അലാഹ തറപിച 
പറയന.ُغ َبَل ْل ِإّل ا َلى الّرُسوِل  َع "  َما     ദതൊനേമല എതിചൊകാടകലലാൊത ബാധയത ഇല.
(അലമാഇദ 99)
ِإّل എന   َما...............  പറഞാല "  അതലാൊത ഇല "      എനാണ് നമക് അത് വിശവ സികാം
       റസലിൊന     സംസാരവം     ദതൊന     സംസാരവം  
        ഒരഭ൪താവായം,പിതാവായം,അയലവാസിയായം,  അദയാപകനായം ഭരണാധി 
കാരിയായം................................       ചിനയം വികാരവമള ഒര മനഷയന എന നിലകം അപേപാള 

         ഉണാകന പശങേളാട് പതികരികന വയകി എന നിലകമള സംസാ രമാണ് മഹമദ് എന 
വയകിയേടത്.       എനാല ജനങളിേലക് എതികാന േവണി തൊനേമല ഇറകൊപട സേനശമാണ് 

    അേദഹം സംസാരികനൊതങില അതാണ് ദതൊന സംസാരം.    ഒന കടി വിശദമാകിയാല നബി 
    തൊന ഭാരയേയാട് വീടാവശയങൊളകറിച് ച൪ച ൊചയകേയാ? അേനവഷികകേയാ?  തൊന കിടപ 

   മറിയില ൊവചണാകന സംസാര ങേളാ?     അതേപാൊല മകളൊട ആവശയങള േചാദിചറിയകേയാ, 
   പഠന കാരയങള അ േനവഷികേലാ,     േസഹേതാടകടി ഒന ൊകാഞകേയാ തേലാടകേയാ ൊചയക 

       േപാൊലയ ള അേദഹതിൊന സംസാരങളാണ് മഹമദ് എന നബിയേടത്.   എനാല ഇേത ഭാരയ 
          തൊന അനാഥ സംരകണവമായി ബനൊപട് ഒര സംശയം േചാദിചാല ഖ൪ആനി ല നിന് ഒര 
      വചനം അേദഹം ഭാരയേയാട് പറഞാല ആസംസാരമാണ് റസലിേനത് .  േചാദിച വിഷയവമായി 

         ബനൊപട് അേദഹതിന് ഒനമറിയിൊലങില നബി സവന മാ യി ൊമനഞണാകി ഒനം പറയില 
.       മറിച് ആ വിഷയതിലള അലാഹവിൊന വചനം വരനതവൊര കാതിരികം.
                  ദതന എന നിലകള മഹമദ നബിയൊട സംസാരൊതയാണ് നിേഷധികളം ബഹൈദവ 

 വിശവാസികളം എതി൪തതം,      േഭദഗതി വരതാന ആവശയൊപടതം പകരം ൊകാണവരാന ആവശയ 
ൊപടതൊമലാം.       എനാല നബിക് അലാഹവിലനിനണാകന ശികൊയകറിചള ഭയം അവരൊട ഈ 

   ആവശയൊത തളികളയാന േപരകമായി .      മാതമല എനിക് സവയം ഒനം ആകാരയതില ൊചയാന 
    കഴിയില എനം അേദഹം മറപടി പറഞ.    കാരണം ഖ൪ആന അേദഹതിൊന സവനമായ 

സംസാരമലേലാ?.ْو َأ َذا  َه ِر  ْي َغ ُقْرآٍن  ِب ْئِت  َنا ا َء َقا ِل َيْرُجوَن  ِذيَن َل  ّل َقاَل ا َناٍتۖ   ّي َب َنا  ُت َيا ِهْم آ ْي َل َع َلى  ْت ُت َذا  ِإ َو  
ْيُت َعَص ِإْن  َأَخاُف  ّني  ِإ َلّيۖ   ِإ ُيوَحى  ِإّل َما  ُع  ِب ّت أ

َ ِإْن    ۖ ْفِسي َن ِء  َقا ْل ِت َلُه ِمْن  ّد َب ُأ َأْن  ِلي  ُكوُن  َي ُقْل َما    ۖ ْلُه ّد َب  
ُعُمًرا ِمْن ُكْم  ِفي ْثُت  ِب َل ْد  َق َف ِهۖ   ِب ُكْم  ْدَرا َأ َوَل  ُكْم  ْي َل َع ُتُه  ْو َل َت ّلُه َما  َء ال ْو َشا َل ُقْل  ٍم   ِظي َع ٍم  ْو َي َذاَب  َع ّبي  َر  
ُلوَن ِق ْع َت َفَل  َأ ِهۖ   ْبل َق    "       പലൊതളിവകളായി നമൊട വാകയങള അവ ൪ക് ഓതിൊകാടതാല നമൊട 

          കടികാഴ പതീകികാതവ൪ പറയം നീ ഇതലാൊതാ ര ഖ൪ആന ൊകാണ വരികേയാ അത് മാറ 
  കേയാ ൊചയക എന്.  നീ പറയക:-    എനിക അത് സവേമധയാ മാറവാനാവില.എനിേലകിറകപടന 

  സേനശൊതയലാൊത ഞാന പിനപറനില.       ഞാന എൊന നാഥൊന ധികരിചാല ഒര മഹാ ദിനതി 
    ൊല ശികൊയ തീ൪ചയായം ഞാന ഭയൊപടകയാണ്.  നീ പറയക:-   അലാഹ ഉേദശിചാല ഞാനത് 

       നിങ ളക് ഓതിതരികേയാ നിങളക് അതിൊനപറി ഞാന അറിയികകേയാ ൊചയമായിരനില 
.         ഞാന ഇതിന മമ് നിങളകിടയിലഒര നീണ കാലഘടം കഴിച കടിയിടണ േലാ?അേപാള 

 നിങള വിേവചികനിേല?(  യനസ് 15-16)      ഈേമല പറഞ വചന ങളാണ് ദതൊന സംസാരവം 
വാകകളം.   ഒനകടി വിശദമാകിയാല ِه ْي َل َع ٌق  َف ّت യായ    ُم ഹദീസ്.  അതായത് അലാഹവംറസലം 

  ഒരമിച പറഞ വചനം.      അലാൊത ബഖാരിയം മസിമം ഒരമിച പറഞ പചകളമല.
               എനാല മശ് രികകളഈ മറപടിയില നിരാശൊപടില.   അവ൪ പവാചകൊന ചതിയില 

       ൊപടതാനം വഞികാനം അവരൊട പേലാഭനതിന കീഴില ൊകാണവരാനം ശമം തടങി.അത് 
     സകികണൊമന് നബിക് അലാഹ മനറിയിപ് നലകി.     ആ കാരയം കടി ഖ൪ആന പറഞ.ِإْن َو  

ْد َق َل َناَك  ْت ّب َث َأْن  ْوَل  َل َو ِليًل ُذوَك َخ ّتَخ ًذا َل ِإ َو ُهۖ   ْيَر َغ َنا  ْي َل َع َي  ِر َت ْف َت ِل ْيَك  َل ِإ َنا  ْي ْوَح َأ ِذي  ّل َعِن ا َنَك  ُنو ِت ْف َي َل ُدوا  َكا  
َنِصيًرا َنا  ْي َل َع َلَك  ُد  َتِج ُثّم َل  ْلَمَماِت  ْعَف ا َوِض ِة  َيا ْلَح ْعَف ا َناَك ِض ْق َذ ََل ًذا  ِإ ِليًل َق ًئا  ْي ِهْم َش ْي َل ِإ َكُن  َتْر ْدَت  ِك  
"           നാം നിനിേലകയച സേനശ തില നിനം അവ൪ നിൊന തിരികവാന േവണി നീ അതലാതത 

          കളം ചമയവാനം അേനരം അവ൪ നിൊന ഒര സഹതാകവാനം തയാറാവക തൊന ൊചയിരി 
കന.       നാം നിൊനസിരൊപടതിയിലായിരനൊവങില നീ അവരിേലക കറൊചാൊക ചായവാന 



  തയാറാവക തൊന ൊചയിരന.      അേനരം നാം നിനക ജീവിതതിൊന ഇരടിയം മരണതിൊന 
       ഇരടിയം ആസവദിപികകയം പിനീട നമൊകതിരില നിനൊകാര സഹായി ൊയയം കിടാതാവകയം 

ൊചേയൊന.(  അല ഇസറാഅ്്73-75)ُنون ِه ُيد َف ِهُن  ْد ُت ْو  َل ّدوا  َو ِبيَن  ّذ َك ْلُم ِطِع ا ُت َفل   മകളില പറഞ 
        ആയതകളിലടങിയ ആശയം തൊനയാണ് ഇനൊത അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ ഖ൪ആന വിശവാസി 

കേളാടാവശയൊപടനത്.      അതായത് ഖ൪ആനലാത മൊറൊനങിലം പറയകയാൊണങില അവ൪ നൊമ 
സഹതകളാകം, അംഗീകരികം.     ഖ൪ആനിന പറൊമയള കാരയങള മതതിനേവണി സംസാരി 

       കാന േവണി നബിൊയ േപരിപിചതിൊന ആഴം എതമാതമണായിരനൊവന് നാം മനസിലാകി 
.      ഇതതൊനയാണ് ഇനൊത അഹ് ലല ഹദീസകാരൊട ആവശയവം.    വീട് വിലകിയം ബഹിഷ രണ 

       ങള നടതിയം വാഗാനങളനലകിയം ഖ൪ആനലാതത് വിശവസിപി കാ നം പറയിപികാനം 
    വധഭീഷണി മഴകിയം ഇവ൪ നൊമ േപരിപികന.      എനാല ഖ൪ ആനലാതത് ഒനം മതതിന 

   േവണി ഞാന പറയകയിൊലനം ,     പതതായി ഒനം ഞാന ഉണാകകയിൊലനം നബിൊയൊകാണ് 
      അലാഹ പറയിപിചൊകാണ് ബഹൈദവ വിശവാ സികളൊട തനങളൊകതിരില ഖ൪ആനിൊന 

സംരകികകയം,    നബിൊയ ഉറപിച നി൪തകയം ൊചയ.َنا ْي َل َع ّوَل  َق َت ْو  َل َو َلِميَن    َعا ْل ِزيٌل ِمْن َرّب ا ْن َت  
َيِميِن ْل ِبا ْنُه  َنا ِم ْذ َأَخ  َ ِويِل   ل َقا َْل ْعَض ا َب   "     സ൪വ േലാക പരിപാലകനിലനിനള അവതരണ മാകന 
.          വാകയങളില ചിലത അേദഹം നമൊട േപരില കളം ചമചാല തീ൪ചയായം അേദഹതിൊന വലം 

          ൈക നാം പിടികകയം പിനീട അേദഹതില നിന തൊന ജീവനാഡി നാം മറികക തൊന 
ൊചേയൊന"(അലഹാഖ 43-44)
                     അലാഹ പറയാത എൊനങിലം ദതന പറഞിരനൊവങില അതിനള ശിക അേദഹ 

 തിന കിേടണതായിരന.      പൊക അങിൊന ഉണായതായി എവിൊടയം അലാഹ പറഞിടില 
.      അതൊകാണ തൊന ഖ൪ആനലാത ഒന് ദതൊന വാകായി(ْوُل َرٌسول َق  )ഉണാവില.   തനിക കിടി 

           യ സേനശതില ഒനം കടാൊത കറയാൊത ജനങ ളിേലക് എതികക എന േജാലിയാണ് 
അേദഹതിനളത്.69:43-47        ല അലാഹ വി ൊന മതതില മനഷയ വചനങള േച൪കനതില 

     നിനം നബിൊയ അലാഹ തടയന താണ്.     ഖ൪ആനലാത ഒന് മതതിൊന േപരിലപറയരത് എന 
     വിലക് നിലനില കേമാള തൊന നീ പറയ(ُقْل  )    എന് പറഞൊകാണ് നബിൊയൊകാണ് അലാഹ 

322  സലങളില പറയിപികന.      ഈവാകയങളാണ് അലാഹവം റസലം ഒരമിച് പറഞ വചന 
ങള.       വിവിധങളായ കാരയങള വയതയസ ജനങേളാട് പറയാന േവണി ُقْل    എന പദം ഖ൪ആനില 
വനിടണ്.    ചില ഉദാഹരണങള മാതം പറയാം.َبُة ِق َعا َكاَن    ْيَف  َك ُظٌروا  ْن َفا ِفي الْرِض  ُقْل ِسيٌروا   

ِذيَن ِمن َقبل...........( الّروم   ّل 42ا     ഇനി േവദകാേരാട്:- َنا َن ْي َب ٌء  َوا ٍة َس ِلَم َك َلي  َلوا إ َعا َت ُقْل   
ُكْم.........(. آل ِعْمَران َن ْي َب 64َو   )   മനാഫികകേളാട് പറയാന കലപികന(,َعٌة َطا ْقِسُموا  ُت ُقْل ل   

ّنور ْعٌرَفة   .................  (  ال َم
   ഇനി വിശവാസികേളാട് ُكم           151  ) ّب ْتُل َماَحّرَم َر َا َلوا  َعا َت ُقْل    

ُكم   .......................................( النعا م ْي َل َع  
 എലാ ജനങേളാടം( ُكم ْي َل ِه ا ّل ّني َرُسوُل ال ِإ ّناس  َهاال ّي أ

َ َيا ُقْل   
ْعراف  َجِميعا                 ................................( ال
േചാദയതിനതരമായി:-ُقل ُقوَن  ْنِف ُي َذا  َنَك َما ٌلو َيْسأ  
َبَقَرة ْفَو                            ...............................(.ال َع ال

  വിശവാസവം പാ൪തനയം ِبَرّب ُذ  ٌعو ُقْل ا ّلُه أحد........, َو ال ُه ُقْل   
َلق                        ................... (الفلق َف ال
ّبي الى ِصَراٍط ِني َر َهدا ّني  ُقْل ا  

ٍم.                       ..................................................(النعام َتِقي 161ُمْس
َاْن ُاٍمْرُت  ّني  ُقْل إ ّيا..............                                                    ِل َو ُذ  ّتِخ ّله ا ْير ال َغ ُقْل أ  
َلَم َاْس ّوُل َمْن  ٌكوَن ا َا                                  

      ഒരായതില ഒരാശയം പറയകയം പിനീട് അൊതാന് ശകിൊപടതാന േവണി.
ْوًما  َي َوْخَشوا ُكم  ّب ُقوا َر ّت ّناس ا ّيهاال َياا



َها إّل ِت ْق َو ِل َها ّلي ُيَج ّبي ل َد َر ْن َها ِع ْلُم ّنَما ِع ِا ُقْل  َها  ّياَن ُمْرَسا ِة أ َع َعِن الّسا َنَك  ٌلو َيْسأ  
ُهَو            ..................العراف

   ഇങിൊന നീളന ഇതിൊന പടിക.       ഇതയം സചിപിചത് സമഹതിൊല എലാവേരാടം "നീ 
പറയ"      എന് പറഞ കലപിചിടണ് എന് മനസിലാകാന േവണിയാണ്.
ُقْل                            എന പദം വന ആയതകള നാം ഓേരാനം പരിേശാധികകയാൊണങില ഖ൪ 

         ആന നബിയൊട പിറൊക നടന് ആവശയമായ സന൪ഭങളിൊലലാം നബിേയാട് നീ പറയ എന് 
       കലപിച് പറയികകയം നബിക് സവയം എൊനങിലം നി൪മികാനള അനവാദേമാ അവസരേമാ 

   നലകാതിരികകയം ൊചയനതായി നമക് കാണാം.     അഹ് ല ല ഹദീസകാ൪ പറയനതേപാൊല 
       നബിയൊട വായയില യേഥഷം ഹദീസകളാൊണങില ആവശയാനസരണം നബിക് സവയം തൊന 
 പറഞാല േപാൊര?       നീപറയ എന് അലാഹ പറഞ നബിൊയൊകാണ് പറയിേകണആവശയം 

ഇലേലാ?  അേപാള ُقْل         എന ൈദവി ക കലപനയളത ൊകാണ് മതപരമായി നബിയൊട സംസാര 
   ങളം വാകകളൊമലാം ഖ൪ആനില തൊനയാണളത്.   നാടിലൊട കഴിചനടേകണ ഗതിേകടില. 

    നബികം മസിംകളകം ആവശയമായൊതലാം ഖ൪ആനില തൊനയണ്.  റസല ജനങളക് 
      മനറിയിപ് നലകിയിരനത് ഖ൪ആന ൊകാണ തൊനയായിരനഎന നമക് കാണാം.ِه ِب ِذْر  ْن َوأ  

َعام ْن ّبِهم ....................... ( ال َلى َر َاْن يْحَشُروا إ ٌفوَن  َيَخا ِذيَن  ّل 51ا
“         ഇത ൊകാണ് തങള തങളൊട രകിതാവിങേലക ഒരമിച കടൊപടൊമന ഭയൊപടനവേരാട് അവ൪ 

    സകികാന േവണി നീ മനറിയിപ് നലകക.(   അല അനആം 51)  ഇവിൊടയം ِه ِب    എേന ഉള ِهَما ِب  
എനില.
                ഉതേബാധനവം ഖ൪ആന ൊകാണ് തൊന;(-َيَخاُف ُقْر آِن َمْن  ْل ِبا ّكْر  َذ َف  

45َوِعيد   .................. (ق “       എൊന ഭീഷണിൊയ ഭയൊപടനവേരാട് ഈ ഖ൪ആന ൊകാണ് ഉപേദ 
ശികക.(  കാഫ് 45)  ഇവിൊടയം َوالحديث ُقْر آِن  ْل ِبا   എനില .   നരകൊത കറിചം ഖബറിൊനകറിചം 

    അവിടങളിലണാകന കാരയങൊളകറിച് ഭയൊപേടണതഖ൪ആന പറഞ കാരയങളില 
മാതം.   അവിൊട പച വരം,    ദണകള ൊകാണ് മലകകള വരം..............................,  എനീ കാരയങള 

 ഖ൪ആനിലൊണങില വിശവസികാം.
                      സേനാഷ വാ൪ത അറിയിേകണതം ഖ൪ആന ൊകാണ തൊന ِنَك ِلَسا ِب ُه  َنا َيّسْر ّنَما َفا  
ِه ِب َبّشَر  ُت ِل       

َيم ّدا .........................  ( َمْر ُل ْوًما  َق ِه  ِب ِذَر ْن ُت ِل َو ّتِقيَن  ْلُم 9  7ا          
“         അേപാള അത് നാം നിൊന ഭാഷയില ലളിതമാകിത നീ അതൊകാണ് സകാലകളക് 

       സേനാഷമറിയികാനം എതി൪ കകികളായ ജനതക നീഅതൊകാണ് താകീത നല കാനം 
േവണിയാണ്"(മ൪യം97)  ഇവിൊടയം ِه ِب    എേന ഉള എന് ശദികേണ!
                ജിഹാദം ഖ൪ആന ൊകാണ തൊന( ..... ِبيًرا َك ًدا  َها ِه ِج ِب ُهم  ْد ِه َوَجا ِريَن  ِف َكا ْل ِطِع ا ُت َفل   

َقان ُفْر 52( ال “    അതിനാല നിേഷധികളക നീ വഴങരത്.      ഇത മേഖന അവേരാട് നീ വലിയ ഒര 
 സമരവം ൊചയക"(ഫ൪ഖാന52)

               റസലിൊന സവവഭാവവം ഖ൪ആന തൊനُلٍٍق َلى ُخ َع َل ّنَك  َوإ    രിസാലത് എന 
  ൊഫയിനപറമള നബിയൊട സംസാരങള,ഇടൊപടലകള,  നി൪േദശങള ഇവൊയാൊക

              മതതിൊന ഭാഗമാേണാ?അേല?അതരംസംസാരങളിലംഇടൊപടലകളിലം, 
      നി൪േദശങളിലൊമലാം അേദഹതിൊന ബദി ൈവഭവംൊകാണം വിേവചന കഴിവൊകാണം അേദഹം 

   വിജയിചതായി നമക് കാണാന കഴിയം.    ഇങിൊനൊചയ ചില കാരയങളില അലാഹ 
       പശംസികകയം മറ ചില കാരയങളില നീ എനിന അങിൊന പറഞ?   അൊലങില ൊചയ?എന് 

   അലാഹ േചാദയം ൊചയകയം ൊചയിടണ്.     ഉദാഹരണതിന് ഒര സമരതിന് വളൊര കറച് 
      ആളകൊളയം ൊകാണ് നബി പറൊപടേപാള സവഹാബികളകത് ഇഷൊപടില.  എനാല നബിയൊട 

തീരമാനൊത
 അലാഹ സതിച. .  . .  ِلين ِز ْن ِة ُم َك ْلَمل ئ ِة ءالٍف ِمَن ا َث َثل ِب ُكم  ّب ُكم َر ّد ُيِم ُكم اْن  ِفي ْك َي َلْن   ا

124آل عمران  



                            യാതാ സൗകരയങളിലാത ദരിദരായ മസിംകള നബിേയാട് സമരതില നിന് 
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.        ഇങിൊന കാലികവം പാേദശികവമായ പശങളില നബി പറഞഅഭിപായങൊള അലാഹ 
  അംഗീകരിചം എതി൪തം പറഞിടണ്.

                                                                               19
َبة ْو ّت ُقون      ( ال ْنِف ُي َفاء..............................َما َلى الّضَع َع ْيَس  92-91َل

ِبين............................... ِذ ْلكا َلَم ا ْع َت َو ٌقوا  َد ِذيَن َص ّل ّيَن لَك ا َب َت َي ّتى  ُهم َح َل ْنَت  ِذ َأ ِلَم  ْنَك  َع ّله  َفاال َع
َبة ْو ّت 43(.ال “   നിനക് അലാഹ മാപാകിയിരികന.    സതയം പറഞവൊര നിനക വയകമാകകയം 

         കളം പറഞവൊര നീ തിരിചറിയകയം ൊചയംവൊര അവ൪ക് എനിന നീ അനവാദം നലകി?
(അതൗബ 43)
                 ഇതരം ധാരാളം സംഭവങളണ്.   അൊതലാം ഇവിൊട ഉദരികനില.  ഇങിൊന ഏൊതാര 

       മനഷയനം തൊന ജീവിതകാലത് ബനൊപടന ആളകേളാട് സംസാരികക യം ,കാലികവം 
    പാേദശികവമായ പശങളില ഇടൊപടകയംഅഭിപായങള പറയകയം ,  നി൪േദശങള നലകകയം 

 ൊചയം .  അതില ഗണപാഠങളം,ഉപേദശങളമണാകം.
  അതരം ചരിതങളിലസതയവം അസതയവമണാവാം.   അവൊയാനം അലാഹവിൊന ദീനില 

പേവശിപികൊപേടണകാരയങളല.     അതരം ചരിതങളക് ഒര ചരിതതിൊനസാനം 
 എനതിലപരി ഒനമില.    അലാഹവിൊനദീനഅസതയങള കടികലരാത പരമവം ഉറചതമായ 

സതയമായിരികണം.       നബിയൊട വാകകള ഖ൪ആനിക വഹ് യിൊന അപറതാണ്.നബിയൊട 
       മരണതിന േശഷം നബിയൊട വാകകള എന് പറയൊപടന വ ചരിതകാരനാ൪ 

എഴതിയണാകിയതാണ്.    അതില ശരിയം ൊതറം വരാം.    അത് ദീനി ൊന ഭാഗമല.
                  എനാല റസലിൊന വാക് അതാണ് രിസാലത് അഥവാ ഖ൪ആന.  അതാണ് അലാഹവിൊന 
ദീന.       അത് കടാൊത കറകാൊത നബി നമക് എതിച തന.    അലാഹ അതിൊന സംരകണവം ഉറപ 
തന.    അതില വിശദീകരണമണ് വയാഖയാനമണ് ,  വയക തയണ്.   അത് ആദയമായി അനസരികനവന 

 നബിയാണ താനം.
           റസലിന്     രിസാലത്     എതികലലാൊത      മൊറാര ബാധയതയമില  .  
َبلغ“           ْل ّلا َلى الّرُسوِل ا َع " َما      എന ഖ൪ആനിക വചനം ഭാഷാ പണിതനാ൪ َقْصر,َحْصر  
(ചരകക, പരിമിതപടതക)       എനിവക് ഉദാഹരണമായി ഉപേയാഗിക ന തിലപറം ആരം ഈ 

 ആയതിൊന കാണാറില.        എനാണ് ദതൊന ബാധയത അഥവാ ഉ തരവാദിതവം എന് വയകമാ 
  കകയാണ് അലാഹഈആയതിലൊടൊചയനത്.      (  ُغ َبل َناال ِل َلى َرُسو َع ّنَما  َلُموا ا ْع َفا ُتْم  ْي ّل َو َت َفاْن   

ِبين              (  المائدة 92الُم “................    ഇനി നിങള പിനിരിയകയാൊണങില നമൊട 
         റസലിൊന ബാധയത വയകമാകന എതികല മാതമാൊണന് നിങള അറിയകയം ൊചയവീന 

(  അതൗ ബ َدة “)           (92 َبلغ......(الَمائ َلى الّرُسوِل الال َع 99َما  
“     ദതൊന േമല എതിച ൊകാടകലലാൊത ബാധയതയില.”അലമാഇദ َبلغ(99 ّلال ْيَك ا َل  എതിച" اْن ع

  ൊകാടകലലാൊത നിനേമല ബാധയതയില.”
                   തൊന ദതൊന ബാധയത എനാൊണന് അലാഹ േമല പറഞആയതകളിലൊട നമക് 

 വിവരിച തന.
ّل എനീ       َما...........ا പേയാഗതിലൊട ദതൊന ഉതരവാദിതം ഈസേനശം എതിച ൊകാടകക 

   എനതില പരിമിതമാൊണന് അലാഹ വയകമാകന.    പിനീട് ഇവ൪ േചാദികാറളത് നബി 
   ഇതിൊന പേയാകാവ് ആേകണതിൊല എനതാണ്.   അതിന നമ ,   ക് പറയാനളത് ഖ൪ആനിൊന 

  പേയാകാവൊല നബി ആവക?   എനാണ് അലാൊത ഹദീസിേനതലേലാ?   നബിക് ൊചയാന പറന 
       കാരയങളില ഒനാമതായി ൊചയക നബിയായിരികം എനതില ആ൪കം സംശയമില .ഇേപാള 

       മാതാപിതാകളക് നന ൊചയണം എന കലപന നബി എങിൊനപേയാഗിച കാണികം?സീകള 
          അവരൊട ശിേരാവസം മാറിലൊട താഴിൊകാളൊട എന കലപന നബി ഒര പ൪ദൊകാണ വന് ധരിച 

കാണികേണാ?      വിവാഹ േമാചിതകളായ സീകളക് നലേകണ അവകാശങൊള കറിച്പറയന 



      കാരയങള പേയാഗവലകരികാന നബി ഭാരയൊയ വിവാഹ േമാചനം നടതേണാ? “നിങളൊട 
 സീകളനിങളൊട വിളനിലമാണ്.      അതൊകാണ് നിങളൊട വിള നിലത് നിങള യേഥഷം 

ൊചലകയം........”        എന കലപന എങിൊനയാണ് നബി പ േയാഗിച കാണിച ൊകാടകക?ഇങിൊന 
 ധാരാളം ഉദാഹരണങള.     ചരകതില ഖ൪ആനവായിച േകളപിചാല തൊന മതി 

 അനസരികനവ൪ക് .     ധികാരികളകം അഹങാരികളകം എന് കാണിച ൊകാടതിടം 
കാരയമില.    അവ൪ ഖ൪ആനിക ൊവളിചം കാണില. 
             ഖ൪ആനിനകതള ൊവളിചവം ,സേനാഷവം, താകീതം,   മാ൪ഗ ദ൪ശനവൊമലാം ജനങലക 

    എതിച ൊകാടകക എനതാണ് നബിയൊട ബാധയത.ِذيًرا َن َو َبّشًرا  َوُم ًدا  ِه َنأَك َشأ ْل ّنأ أْرَس ِبّي ا ّن َهاال ّي َا َيا  
ِنيًرا   ( الْحَزاب َوِسَراًجاُم ِه  ِن ْذ ِبإ ِه  ّل ًيا الى ال َدأِع 46-  45و   “  േഹ പവാചകാ,  തീ൪ചയായം നിൊന 

      നാം അയചിരികനത് ഒര സാകിയായം ഒര സേനാഷമറിയികനവനായം ,മനറിയിപകാര 
നായം,      തൊന അനവാദേതാടകടി അലാഹവിേലക് കണികനവനായം ഒര ദീപവമായിടമാണ്.
(അലഅഹസാബ്45-46)  “ഇവിൊട 'ശഹീദ്"”ِهيد (َش  അൊലങില "  ശാഹിദ് "  എൊനാൊക നബിൊയകറി 

  ച് പറയനത് ,       തനിക ലഭിച സേനശം ജനങളക് ഞാന എതിച എനം,   പിനീട്അതി ൊന അവ൪ 
അവഗണിചേതാ,   തളികളഞേതാ തനികറിയില എനം,   അനയനാളില അലാഹവിൊന േകാടതി 

    യില ജനങളൊകതിരില സാകി പറയനതിൊനകറിചാണ് .  കാരണം َلى" َع َد  ِه  " َش
  എനാലഎതി൪ സാകിയാവക എനാണ്.    അനകലമായി സാകി പറയനതിന് َد َل" ِه  എനാണ് "َش

പറയക.      അേപാള നബി അലാഹവിൊന വചങളക് എതി൪ പവ൪തിചവ൪ൊകതിരിലള 
സാകിയായിരികം.  അലാഹ പറയന.

ًل.......(المّزّمل ْوَن َرُسو َع ِفْر َنا إلى  ْل َكَما اْرَس ُكْم  ْي َل َع ًدا  ِه ًل َشا ُكْم َرُسو ْي َل َنا إ ْل ّنا اْرَس 15ا
“        ഫി൪ഔനിൊന അടേതക നാം ഒര ദതൊന അയചതേപാൊലതൊന നിങളൊകതിരില ഒര 

      സാകിയായി നിങളൊട അടേതക നാം ഒര ദതൊന അയചിരികകയാണ്(അലമസമില15)
                                                                                       

ّنَساء ًدا ....(ال ِهي َلى هؤلء َش َع ِبَك  َنا ْئ َوِج ٍد  ِهي ِبَش ٍة  ُأّم ُكّل  َناِمْن  ْئ َذا َج ْيَف ا َك 41َف
“         അേപാളഎലാ സമദായതില നിനം ഓേരാ സാകിൊയ നാം ൊകാണ വരികയം നിൊന 

     ഇകട൪ൊകതിരിലസാകിയായി ൊകാണ വരികയം ൊചയാല എങിൊനയണായിരികം സിതി?
(അനിസാഅ 41)
َتاَب“ ِك ْل ْيَك ا َل َع ْلنا َنّز َو ِء َلى هؤل َع ًدا ِهي ِبَك َش َنا ْئ َوِج ِهْم  ُفِس ْن ِهْم ّمْن أ ْي َل َع ًدا  ِهي ٍة َش ُكّل أّم ِفي  َعُث  ْب َن ْوَم  َي َو  
ُكّل َشْيء ِل ًنا  َيا ْب ِت “       ഈകട൪ൊകതിരിലഒര സാകിയായി നിൊന ഞാന ൊകാണ വന. നിൊനേമല 

      എലാ സംഗതികമള വിശദീകരണവം അനസരികനവ൪ക സേനാഷവാ൪തയായം ഒര ഗനം 
      അവതരിപികകയം ൊചയിരിൊകഎലാ സമദായതിലം തങളൊകതിരില തങളില നിന തൊന 

    ഓേരാ സാകിൊയ എഴേനലപികന നാളിലം തഥാ"(അനഹല89)
                     മനഷയ വചനങളൊട സഹായമിലാൊത ഖ൪ആന മനസിലാവകയില എന പറയനത തൊന 

 ഖ൪ആനിൊനൊവടിയലം അവഗണികലമാണ്.     എലാ കാരയങളൊടയം വിശദീകരണമായി വന ഖ൪ആ 
     നിൊന മനനിറതിൊകാണ്നബിൊയ അവ൪ൊകതിരില സാകിയായി എഴേനലപിൊന നാളില 
  ൊകാണ വരൊമനാണ് 16:89   ല അലാഹ വയകമാകിയത്.

                    ഈസേനശം എതികക എനത് നബിയൊട ബാധയതയം ആ സേനശമനസരിചള 
    വിചാരണ അലാഹവിൊന ഉതരവാദിതവമാൊണന് അലാഹ വയകമാകന.َبلغ ْيك ال َل َع ّنَما  َفإ  

ْعد َنا الِحَساب   (الّر ْي َل َع 40َو “    നിൊന ബാധയത എതികല മാതമാണ്.   കണക േനാകല നമൊട 
ബാധയതയമാണ്"(  റഅദ് 40)

َبلغ  (الّشورى ّلال ِا ْيَك  َل َع ِاْن  ًظا  ِفي ِهم َح ْي َل َع َناَك  ْل َفَماأْرَس ْعَرُضوا  48َفإْن أ “   ഇനി അവ൪ പിനിരി 
        ൊഞനിരികൊട അേപാള നിൊന നാം അവരൊട േമലിലള ഒര സംരകകനായി അയചിടില.

   എതികല മാതമലാൊത നിൊന ബാധയതയമില......”(അശറാ48)
ُهْم ( الغاِشية ُب ِطر............................ِحَسا ْي ِبُمَس ِهْم  ْي َل َع َلْسَت  ّكْر  َذ ْنَت ُم ّنَماأ ِا ّكْر  َذ 26-24َف

“    അേപാള നീ ഉലേബാധനം നടതക.   നീഒര ഉലേബാധകന മാതമാണ്.  നീ അവരൊടേമല 



ഒരധികാരിയമല.      എനാലപിനിരിയകയം നിേഷധികകയം ൊചയവരാകൊട അവൊര അലാഹ ഏറവം 
  വലിയ ശിക ശികികനതാണ്.     തീ൪ചയായം അവരൊട മടകം നമൊട അടേതകാണ്. പിനീട 

     അവരൊട കണക േനാടം നമൊട തൊന ബാധയതയാണ്"    റസല അേദഹതിൊന ദൗതയം നി൪വഹിച.
      ഖ൪ആന ൊകാണ മാതൊമ റസല വിധിക  :  -
                 നബി ഒര രാജയതിൊന ഉതരവാദൊപട ഭരണാധിതകാരിയം തൊന ജനതയൊട നായകനമായി 

          രന എന നിലക് ആ ജനത അവരൊട പശങളില വിധി േതടി വനിരനത് നബിയിേലകായിര 
ന.        അലാഹവിൊന വിധികള എപകാരമാേണാ അതനസിച മാതം നബി അവ൪കിടയില വിധിക 

 കയം ൊചയം.       ത൪ക പശങളില വിധികള അലാഹവിനാൊണനം ആവിധിയില എലാവരം തപിൊപ 
   ടണൊമനതം ഖ൪ആനിൊന അടിസാന തതവമാണ്.

 അലാഹ പറയന.

ِفي ٌق  ِري ِه ف ِفي ْيَب  ْوَم الَجْمِع ل َر َي ْنذَر  ُت َو َها  َل ْو َوَمْن َح ُقَرى  ِذَر أّم ال ْن ُت ِل ّيأ  ِب َعَر ًنا  ُقْرآ ْيَك  َل َنا إ ْي ْوَح َا ِلَك  َذ َك َو  
ِفي الّسعير ٌق  ِري َف َو ّنة  "الَج     ഗാമ മാതാവിനം അതിന ചറപാടമളവ൪കം താകീത 
നലേകണതിനം...............................................      അറബി ബനതമായ ഒര ഖ൪ആന നിനിേലക നാം 

 സേനശമയകകയം ൊചയിതികന.”(അശറാ7) 
     ഈആയതിന േശഷം അലാഹ പറയനത് കാണക:-ّله َلى ال ِا ْكُمُه  َفُح ِه ِمْن َشيء ِفي ُتم  ْف َل َت َوَمااْخ  

ِنيب ِه أ ْي َل ِا َو ْلُت  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ّبي  ّله َر ُكُم ال ِل َذ  "      നിങള വല സംഗതിയിലം ഭിനിചാല അതിൊന വിധി 
 മടകൊപടനത് അലാഹവിേലകാണ്.    ആഅലാഹവാണ് എൊന നാഥന.  അവൊനതൊനയാണ് ഞാന 

   അവലംഭികനതം അവനിേലക തൊനയാണ് ഞാനമടങനതം.”(  അശറാ 10)  അലാഹ പറയന 
  ഒരായത കടി കാണക.ْنعام ًل     ( ال َفّص َتاَب ُم ِك ُكْم      ال ْي َل ِا ْنَزَل  َا ِذي  ّل َوا ُه َو َكًما؟ ِغي َح َت ْب ّله أ ْيَرال َغ َف َا

114   “        ഈ േവദൊത വിശദീകതമായി ഇറകിയവന അവനായിരിൊക ആ അലാഹ അലാൊതാര 
  വിധിക൪താവിൊനയാേണാ ഞാന അേനവഷികനത്?(  അലഅനആം 114)   അേപാള അലാഹവി ൊന 

     വിധി അവൊന വിശദീകതമായ ഗനതിലാണ് എനാണ് അലാഹവയകമാകിയത്.ആഗനതിലള 
  വിധികളജനങളിേലക് എതികനതം ,  സംസാരികനതം ദതനാണ്.  ആകാരയമാണ് അലാഹ 

 വയകമായി പറഞത്.
ّنَساء َوالّرُسول...........................(.ال ّله  ِإلى ال ّدوه  َفُر ِفي شْيء  ُتم  ْع َناَز َت ِإْن  َف
59   ...............................”“........      നിങള വല സംഗതിയിലം ഭിനിചാല അത് അലാഹവിേലകം 

   ഈ ദതനിേലകം മടകകയം ൊചയവീന............”(അനിസാഅ 59)
                   പവാചകന മരിചതിന േശഷം നമക് വിധി േതടിേപാകാന അലാഹവിൊന ഖ൪ആനലാൊത 

  മൊറാനം നൊമ ഏലപിചതമില.     സനാ൪ഗതിനം വിധി േതടിേപാകാനം ആഖ൪ആന ഇേപാഴം 
 നമകിടയില നിലനിലകന.     അതിൊന സംരകണം അലാഹ ഉറപ് നലകിയിടമണ്.  ഇത് പറ 

        ഞേപാള ചില അഹ് ലല ഹദീസകാരായ പണിതനാ൪ വാദികനത് ഖ൪ആനിൊന സംരകണം 
 ഹദീസ മേഖനയാൊണനാണ്.      പരമമായ സതയങള മാതം ഉളൊകാളന ഗനൊതഅസതയങള 

   ഉളൊകാളന ഗനങള ൊകാണ് ,       സംരകികക എന വാദം ഏറവം വലിയ തമാശയാൊയ എനിക 
േതാനിൊയാള.                                                                                                            
                          കപട വിശവാസികള സതയം അവരൊട ഭാഗതാൊണങില നബിയൊട അടേതക് 

   ഖ൪ആനിൊന വിധിേതടി വരം .      ദതനാൊരലാം അവ൪ക് ഇറകപട േവദം ൊകാേണ വിധിക.സതയം 
     അവരൊട ഭാഗത് അൊലങിലഅവ൪ പിനിരിഞ േപാവകയം ൊചയം.,ِه ِل َوَرُسو ِه  ّل ُعوا إلى ال َذا د ِا َو  

ِنين ْذِع ِه ُم ْي ُتوا إل َيأ ّق  ُهُم الَح ُكن ل َي ِاْن  َو ِرُضون  ْع ُهْم ُم ْن ٌق ِم ِري َف َذا  ُهْم ا َن ْي َب ُكَم  َيْح ِل    "തങളകിടയില 
       വിധികവാന േവണി അലാഹവിേലകം തൊന ദതനിേലകം വിളികൊപടാല ഉടൊന അവരില 

  നിൊനാര വിഭാഗം പിനിരിയനവരായിരികം.    ഇനി അവകാശം തങളകാൊണങിേലാ അതിേലക 
   വ൪ വിേധയരായി വരകയം ൊചയം"(അന൪ 48-49)     അവ൪ പിനിരിഞ േപാകാനകാരണം ദതന 

     ഖ൪ആന ൊകാണ് മാതേമ വിധിക എനളത ൊകാണാണ്.
ًدا ُدو ْنَك ُص َع ّدوَن  َيُص ِفِقين  َنا ْلُم ْيَت ا َأ َوإلى الّرُسوِل َر ّلُه  ْنَزَل ال َأ ْوا الى َما  َل َعا َت ُهم  ِقيَل ل َذا  ِا َو



“         അവേരാട് നിങള അലാഹ ഇറകിയതിേലകം ൈദവ ദതനിേലകം വരവീന എന പറയൊപടാല 
     കപടവിശവാസികള നിനിലനിന് പല തടവകളം തടകനതായി നിനക് 

കാണാവനതാണ്.”(അനിസാഅ 61) 
                   ഇവിൊട അലാഹ ഇറകിയ ഖ൪ആനാണ് നബി സംസാരികനതം അത ൊകാണാണ് അേദഹം 
വിധികനതം.  ഇവിൊട എനത്    الى الّرُسوِل വിധികാനള േവൊറാര േസാതസല.  ദതന വിധികക 

        തനിക് അലാഹ അവതരിപിച തന േവദഗനം ൊകാണ മാതമായിരികം അലാഹ പറയനത 
കാണക.ِلُمون ّظا ُهُم ال َفألئَك  ّلُه  ْنَزل ال ِبَما أ ُكم  َيْح ّلم  َوَمْن      ആ൪ അലാഹ ഇറകിയത ൊകാണ് 

   വിധിചിലേയാ അവ൪ തൊനയാണ് അകമകാരികള"(മാഇദ 45)
ِفُرون َكا ُهُم ال َفألئَك  ّلُه  ْنَزل ال ِبَما أ ُكم  َيْح ّلم  َوَمْن       ആ൪ അലാഹ ഇറകിയത ൊകാണ് വിധിചിലേയാ 

  അവ൪ തൊനയാണ് നിേഷധികള(മാഇദ ُقون (44 َفاِس ُهُم ال َفألئَك  ّلُه  ْنَزل ال ِبَما أ ُكم  َيْح ّلم  َوَمْن   
        ആ൪ അലാഹ ഇറകിയത ൊകാണ് വിധിചിലേയാ അവ൪ തൊനയാണ് അധ൪മകാരികള (മാഇദ) 

  അേപാള ദതന ِزَل" ْن "ماأ  ൊകാേണ വിധിക.    കാരണം അേദഹതിന് ഒരികലം നിേഷധിേയാ, അക 
മകാരിേയാ,   അധ൪മകാരിേയാ ആകാന കഴിയില.    മാ൪ഗ നി൪േദശതിന േവണി ഖ൪ആനലാൊത 

  മൊറാനം അലാഹ ഇറകിയിടില.
          സറതനറിൊല ഒരായത് ശദികക.”ٌق ِري َف َذا  ُهم إ َن ْي َب ُكم  َيْح ِل ِله  َوَرُسو ّله  ُعوا إلى ال ُد َذا  َوإ  
ِرُضون ْع ُهم ّم ْن ّم       തങളകിടയില താന വിധികവാന േവണി അലാഹവിേലകം അവൊന 

      ദതനിേലകം അവ൪ വിളികൊപടാലഉടൊന അവരില നിൊനാര വിഭഗം പിനിരിയനവരായിരികം 
(  അന൪ 48)       ഇവിൊട അലാഹവിൊന കലാമായ ഖ൪ആനിന പറൊമയാണ് റസലിൊന വിധിൊയങില 

   ദവിവചന രപതില കിയ പറേയണതായിരന. അതായത്
ِله َوَرُسو ّله  ُعوا إلى ال ُد َذا  ُكَماإ َيْح ِل ُهم  َن ْي َب      എനായിരികം അേപാള പറയക.  ഇങിൊന ധാരാളം 

       ഉദാഹരണങള അലാഹവിേനയം അവൊന ദതേനയം ഒനായി കണൊകാണ് പറഞത് നമക് 
 ഉദരികാന കഴിയം.      മാതവമല അലാഹവിേനയം അവൊന ദതനാേരയം തമില േവ൪പിരികാന 
  ശമികനത് നിേഷധതിൊന ലകണമാൊണന്4:150   ല അലാഹ വയകമാകനമണ്.

              മനാഫികകളായ ചില ആളകള നബിൊയ ചതികാന ശമികൊമനം അതരം 
         ചതിയനാരൊടയം വഞകനാരൊടയം ചതിയില നീ ൊപടരൊതനം നീ നിനക് അലാഹ ഇറകി തന 

    അവൊന കിതാബ് ൊകാണ് വിധികണൊമനംഅലാഹ കലപിച.ّق ِبا الَح َتاَب  ِك ْيَك ال َل ِا َنا  ْل ْنَز ّنا أ  إ
ّنَساء  ِنيَن َخِصيًما (ال ْلَخائ ُكن ل َت َول  ّلُه  ِبَما أَراَك ال ّناس  ْيَن ال َب ُكَم  َتْح 105ِل  “   തീ൪ചയായം നാം നിനി 
        േലക് ഈ സതയാതക ഗനം അവതരിപിചിരികനത് അലാഹ നിനക് കാണിച തനതൊകാണ് 

   ജനങളകിടയില നീ വിധി കലപികവാനാണ്.     വഞകനാ൪ക് നീ ഒര കകിയാവകയം േവണ.
(അനിസാഅ 105)        അേപാള അലാഹ നബിക് ഇറകി ൊകാടത ഗനം സംമ൪ണ സതയേതാട 

       കടിയാൊണനം അതില അലാഹ നബിക് കാണിചൊകാടകനത ൊകാണ് വിധിചാല മതിൊയനം 
      വിധി േതടി േപാേകണത് ആഗനതിേലകാൊണനം ചതിയനാരേടയം വഞകനാരൊടയം ൊകണി 
      യില ൊപട് അവരൊടകകികാരനാകരൊതനംഈആയതിലൊട അലാഹ വയകമാകന.മൊറാര 

  വചനം കടി ശദികക.
ّناس , ُفون ِمن ال َتْخ َيْس ِثيًما  ًنا ا ّوا َكاَن َخ ُيِحّب َمْن  ّلَه ل ّنال ُهم ا ُفَس ْن ُنون ا َتا َيْخ ّلذيَن  َعِن ا ُتَجادْل  َول  
ًطا ُلون ُمِحي ْعَم َت ِبَما  ّله  َكا َن ال َو ْوِل  َق َيْرَضى ِمَن ال ُتوَن َمال  ّي َب ُي ْذ  ُهم ا َع َو َم ُه َو ِه  ّل ُفوَن ِمَن  ال َتْخ َيْس َول  

ّنَساء 108-107(ال  “     ആത വഞക൪ക് േവണി നീ ത൪കികകയമരത്.  തീ൪ചയായം അലാഹ 
  വഞകനായ പാപിൊയ ഇഷപടനില.      താന തപിൊപടാത വാക ൊകാണ് അവ൪ കവിത 

    രചികേമാള ജനങളില നിന് അവ൪ ഒളികന.   എനാല താന അവേരാൊടാനിചണായിരിൊക 
  അലാഹവിലനിന് അവ൪ ഒളികനമില..     എനാല അവ൪ പവ൪തികനൊതലാം അലാഹ പ൪ണ 

 മായി അറിയനവനാകന.(അനിസാഅ 107-108)
              ചരകതില മനാഫിഖകളൊട ചതിയില ൊപട് അവരൊട കകിയാകാൊത ഖ൪ആന അനസരിച് 

      വിധികാനം വല വീഴേയാ മറവിേയാ സംഭവിചാല അലാഹവിേനാട് ൊപാറകലിൊനേതടാനം 
4ല106   ്ാം വചനതിലഅലാഹ പറയന.    നബി ഖ൪ആന ൊകാേണ വിധിക. 



             അലാഹവിൊന അനസരികക  ,    ൈദവദതൊന അനസരികക  
َأ ُتْرَحُمونَو ُكم  ّل َع َل َوالّرُسوَل  ّلَه  ُعوا ال ِطي  "     നിങളക് കരണ ൊചയൊപടവാന അലാഹവിനം തൊന 

   ദതനം അനസരികകയം ൊചയവീന (  ആലഇംറാന 132)

ّنَساء   ُكم    (ال ْن ِر ِم ِلي الْم ُأو َو ُعوا الّرُسوَل  ِطي َوأ ّلَه  ُعوا ال ِطي ُتوا أ ِذيَن آَم ّل َهاا ّي 59َيا ا ”  “േഹ 
വിശവസിചവേര,   നിങളഅലാഹവിൊന അനസരികകയം ,    തൊന ദതേനയം നിങളൊട കടതില 

  നിനളഈകലപനകാേരയം അനസരികകയം...........”(അനിസാഅ 59)
                മതപരമായ കാരയതില അനസരണം ഒരാളേകാ അതല ഒനിലധികം േപ൪േകാ?മതപരമായ 

     കാരയതിലഅനസരികൊപേടണവന ഒരാള മാതേമയള അത് അലാഹവാണ് .ദതനജീവിചിരികന 
         കാലത് അേദഹം അലാഹവിൊന കലാം സംസാരികേമാള ആ ദതേനയം അേദഹതിൊന മരണ 

    േശഷം ഈ കലപനയില നിലൊകാളനവേരയം (    അവ൪ ഖ൪ആന സംസാരികകയാൊണങില )
അനസരികണം.  ഈകലപന(الْمر)    ൊകാണ് ഉേദശം ഖ൪ആനാണ് .   സഷാവിന് എതിരായി ഒര 

 സഷികം അനസരണമില.   എനതാണ് ഖ൪ആനിക നിയമം.   നബിൊയ അനസരികാന ഖ൪ആനില 
കലപനയില.       മറിച് ദതൊന അനസരികാനാണ് ഖ൪ആന നേമാട് കലപികനത്അതില നിനം 

       നമക് മനസിലാകനത് ദതിന് അഥവാ അലാഹവിൊന കലാമിനാണ് നാം അനസരിേകണത് 
എനാണ്.   നല കാരയങളില ْعُروف) (َم      നബിൊയ ധികരികരത് എന് നബിയൊട ഭാരയമാേരാട് 

    ഉടമടി വാങന ഒര വചനമണ് ഖ൪ആനില.    ഭ൪താവ് എന നിലക് ْعُروف ആയ  َم കാരയങൊളന 
   ഉപാധിേയാടകടി ധികരികാതിരികാനാണ് ഇവിൊട കലന.  അലാഹ പറയന.

ْلَن ُت ْق َي َول ِنيَن  َيْز َول ْقَن  ِر َيْس َول ِه  ّل ِبال ْكَن  ِر ُيْش َلى اْن ل  َع َنَك  ْع ِي َبا ُي َناُت  ْؤِم ْلُم َءَك ا َذا َجا ِا ِبّي  ّن َها ال ّي َيأ  
ِهّن  ِل َواْرُج ِهّن  ِدي ْي َا ْيَن  َب ِرينُه  َت ْف َي َتان  ْه ُب ِب ِتيَن  َيأ َول  ُهّن  َد ْول َنَك في أ ْعِصي َي ْعُروٍف  َول ِفْر  َم ْغ َت ُهّن واْس ْع ِي َبا َف   

ُفوٌرّرِحيم َغ ّلَه  ُهّن إّن ال َل
  ഈആയതില ِبّي ّن َها ال ّي َيأ    എനതിന പകരം َهاالّرُسول ّي َيأ   എനാണ് അലാഹ പറഞിരനൊതങില 

  അനസരണം നിരപാധികം തൊനയാകമായിരന.   അതായത് റസലിൊന അനസരികകഎനാല 
    രിസാലതിൊന അഥവാ അലാഹവിൊന കലാമിൊന അനസരികക.  അതിന് ഉപാധികളില.എനാല 

       മകളില പറഞആയതില അഭിസംേബാധന നബിൊയ ആയതൊകാണ് അനസരണം ْعُروف  َم
     ആയ കാരയങളിേല ആകാവ എന് ഉപാധി ൊവച.

ْعُروٍف“ ِفي َم َنَك  ْعِصي َي َول  "       എന പറഞതില നിനം ആ കാരയമാണ് അലാഹ വയകമാകനത്.
                  ഇങിൊന ْعُروف َم    ആയ കാരയങളില മാതാപിതാകൊളയാൊണങിലം അനസരികാം 

   എന് അലാഹ പറയന .       എനാല യാൊതാര അറിവമിലാത കാരയങളില അവ൪ നിൊന പങ 
    േച൪കാന നി൪ബനികകയാൊണങില അനസരിേകണതിൊലനം അലാഹ വയകമാകന.َواْن  

ًفا ْعُرو َا َم ْني ّد ِفي ال ُهَما  ْب َوَصاِح ُهَما  ْع ِط ُت َفل ِه ِعلٌم  ِب َلَك  ْيَس  َل ِبي َما  ِرَك  ُتْش َلى اْن  َع َهداَك   ഇനി َجا
         നിനക ഒരറിവമിലാത വലതം എേനാട് പങ േച൪കവാന ഇരവരം നിേനാട് േപാരാടിയാേലാ ? 
     അേപാള നീ അവൊര അനസരികകയം ൊചയരത് .    എനാലഐഹിക ജീവിതതില ْعُروف َم

     ആയിൊകാണ് നീ അവ൪ ഇരവേരാടം സഹവസികകയം...................”(   ലക് മാന 15)
                    റസലിനള അനസരണം ദിവയ സനശതിൊന ഉടമയായ അലാഹവിനള 
അനസരണമാണ്.     ആസേനശതിന് അനസരികനവരില ഒനാമന നബിയാണേലാ? ഈകലനക് 

    അഥവാ ഖ൪ആനിന് അനസരികാന ഏറവം അ൪ഹതൊപടവ൪( ُلو الْمر  ഈ (أو
കലപനകാരമായിരികമേലാ?    അവ൪കം സഷാവിൊനതിരായി അനസരികാന പാടില.സഷാവിൊന 

      കലപന നേമാട് പറയന അതരകാൊരയം സഷാവിന് എരിരാകാത നിലക്നമക് 
അനസരികാം.  അലാഹ പറയന.ّله ْذِن ال ِبإ َع  َطا ُي ِل ّل ِرُسوٍل ا َنا ِمْن  ْل َاْرَس َوَما    "അലാഹവിൊന 

       അനമതിേയാട കടി അനസരികൊപടവാനായിടലാൊത നാം ഒര ദതേനയം അയചിേട ഇല.
(അനിസാഅ 64)

    ആഅനമതി എനാൊണന് ഖ൪ആന വയകമാകന.ُلَماِت ّظ ّناس ِمَن ال ِرَج ال ُتْخ ِل ْيَك  َل َناه إ ْل ْنَز َتاٌب أ ِك  



ِز الَحميد ِزي َع ِهم الى ِصَراِط ال ّب ْذِن َر ِبإ ِر  ّنو മനഷയൊര     ”'  الى ال തൊന നാഥൊന അനമതിേയാടകടി 
       അനകാരങളില നിൊനലാം ൊവളിചതിേലക നീ ആന യിേകണതിന നാം നിനിേലക 

  ഇറകിയ ഒര ഗനമാണത്.     അതായത് പതാപവാനം സതയ൪ഹനമായ ഒരവൊന േന൪വഴിയിേലക്.
(ഇബാഹീം1)     അേപാള അനമതിപതമായി ദതന് നലകിയിടളത് േവദഗനമാണ്. അതൊകാണാണ് 

        ആൊരങിലം ആ ദതൊനഅനസ രിചാലതൊന അവന അലാഹവിൊന അനസരിച എന് അലാഹ 
     പറഞത് കാരണം ആദതന അലാഹവിൊന കലാമാണേലാ സംസാരികക.

ّلَه   َع ال َطا ْد أ َق ِطِع الّرُسوَل ف ُي َوَمن    "     ആൊരങിലം ൈദവദതൊന അനസരിചാല അവന അലാഹ 
  വിൊന അനസരിച കഴിഞ.(അനിസാഅ 80)      ഖ൪അനിന പറൊമയള ഒര മത േസാതസിൊന അന 

         സരിചാല അവന ഖ൪ആനിൊന അനസരിച എനലേലാ ഈആയതിൊന വിവക അങിൊനയാ 
   ൊണങില പിൊന ഖ൪ആനിൊന ആവശയമിലേലാ?      അങി ൊന ഒര൪തം നലകിയാല അഹ് ലല 

   ഹദീസകാ൪ക് ഖ൪ആനിൊന നിേഷധികല എളപമായേലാ?
         നഹ്, ഹദ്,സവാലിഹ്,        എനീ ദതനാ൪ അവരൊട ജനതയൊട അടത് ൊചന് അവൊര അനസരി 

      കാന അവരൊട സമഹേതാട് കലപികനത് സറത് ശഅറാഅ 108,126,163,  എനീ വചനങളില 
കാണാം.
ُعون ِطي َوأ ّله  ُقوا ال ّت َفا َاِمين  ُكم َرُسوٌل  َل ّني  ِا   "      തീ൪ചയായം ഞാന നിങളകള വിശവ സനായ ഒര 
ദതനാകന.      നിങള അലാഹവിൊന സകികകയം എൊന അനസരികകയം ൊചയവീന 
(അശറാഅ 108, 126, 163)      ഇവ൪കള അനസരണം അലാഹവിൊന രിസാലതിന് അഥവാ അവൊന 

  കലാമിനളലള അനസരണം തൊനയാണേലാ?     ഇവിൊട യം റസലിൊന അനസരികാനാണ് അലാഹ 
   പറഞത് അലാൊത നബിൊയ അല.  അങിൊന യായിരനൊവങില
ُكم َل ّني  ِبّي إ َن أِمين    എനാണ് പറേയണിയിരനത്.

                          അലാഹ നമക് അറിവ നലകാത വിഷയങളില അനസരികാന മാതാ പിതാകള 
     നേമാട് സമരം ൊചയാല േപാലം നാം അനസരിേകണതില.   അറിവ് നലകനത് ഖ൪ആനിലൊടയാ 

ണേലാ?       മതപരമായ കാരയങളില അതലാതൊതാൊകഊഹൊത മാതൊമ ഫലം ൊചയകയള എന് 
  നാം മമ് വിശദമാകിയേലാ?

ِبي  ِرَك  ُتْش ِل َهداَك  ِاْن َجا َو ًنا  ِه ُحْس ْي َد ِل َوا ِب ْنَساَن  َنا ال ْي َوّص ْلٌمَو ِه ِع ِب َلَك  ْيَس  َل ُهَماَما  ْع ِط ُت َفل    
8( العنكبوت  “    നാം മനഷയേനാട് തൊന  മാതാപിതാകേളാൊടാത്    സകതം ൊചയ എന് ഉപേദശിച 

.          എനാല നിനക് ഒരറിവമിലാതതിൊന നീ എേനാട് പങേച൪കവാന അവ൪ നിേനാ ട് സമരം 
  ൊചയകയാൊണങില നീ അവൊരഅനസരികരത്(അനകബത്8)

                   ചരകതില മതപരമായ കാരയതില അനസരണം ഒേന ഉള.  അത് അലാഹവിനാൊണ 
      ങിലം ദതനാൊണങിലം മറളവ൪കാൊണങിലം ്്അത് ഖ൪ആനിനള അന സരണമാണ്.  ആ റസല 

        അഥവാ ഖ൪ആന ഇേപാഴം നമകിടയില സജീവമായി നില നിലന .
                         നബിേയാൊടാപം ഇറകൊപട പകാശൊത പിനപറക  
                       മഹമദ് എന വയകിയില വിശവസികാന അലാഹ നേമാട് കലപിചിടില.  മറിച് ആ 

    മഹമദിൊന േമല ഇറകൊപടതിലാണ് വിശവസിേകണത് .   അലാഹ പറയനത് കാണക.   , ِذيَن ّل َوا  
ِهم(ُمَحّمد ِت َئا ّي ُهم َس ْن َع ِهم كفر  ّب ّق من ّر ُهو الَح َو َلى مَحّمد  َع ُنّزَل  ِبَما  ُنوا  َوآم ِلَحاِت  ُلوا الّصا َعِم َو ُنوا  آَم
2         എനാലവിശവസികകയം സകതങള പവ൪തിക കയം മഹമദിൊന േപരില ഇറകപട തിൊല 
ലാം--        —അത തൊനയാണ് തങളൊട നാഥനില നിനള പരമ സതയൊമന നിലക് വിശവസിചവരമാ 

      കൊട അവരില നിന തങളൊട തിനകള അവന മായകയം.............”(  മഹമദ് 2)  േനാക ഇവിൊട 
       മഹമദിന് ഇറക ൊപ ടതില വിശവസികാനാണ് അലാഹ നേമാട് കലപിചത്.  അതേപാൊല തൊന 

       മഹമദ് എന വയകി എന നിലകല അേദഹൊത നാം പിനപേറണത്.   മറിച് അേദഹതിൊന േമല 
   ഇറകപട പകാശൊതയാണ് നാം പിനപേറണത്.     ആ പകാശൊത പിനപറന തിലൊട അേദഹൊത 

 നാം പിനപറന.
ِلُحون ُهم الُمف ُألئَك  َعُه  ِزَل َم ْن ِذي أ ّل ّنوَر ا ُعوا ال َب ّت َوا ُه  َنَصُرو َو ُه  َعّزُرو َو ِه  ِب ُنوا  ِذيَن آَم ّل َفا  
"     അേദഹതില വിശവസിചൊകാണംഅേദഹേതാൊടാനിച് ഇറകൊപട പകാശൊത പിനപറി 



    ൊകാണമിരനവ൪ ആേരാ അവ൪ തൊനയാണ് വിജയികള.........(   അഅ്്റാഫ് 157) ഇവിൊട 
   സതയതില ഭാഷാപരമായ േച൪ചയം ഒഴകം

ُه  َنَصُرو َو ُه  َعّزُرو َو ِه  ِب ُنوا  ُهآَم ُعو َب ّت وا   എ  ന് പറയേമാഴാണ്.  എനാല ُه ُعو َب ّت َوا   എന പറേയണതിന 
പകരംَعُه ِزَل م ْن ُأ ِذي  ّل ّنوَرا ُعوا ال َب ّت َوا       എന പറഞതിലൊട മഹമദ് എന വയകിൊയയല പിനപേറ 

       ണത് മറിച് ൈദവീക സേനശൊതയാണ് നാം പിനപേറണത് എന് വയകമായി.മനഷയരില 
       േന൪മാ൪ഗൊത പിനടരനതിലം ൈദവീക മാ൪ഗൊത മറൊക പിടികനതിലം ഒനാമന മഹമദ് 

    നബി തൊനയായിരികം അതാണ് അലാഹ കലപികനത്
ّبك ْيَك ِمن ّر َل ُاوِحَي إ ْع َما  ِب ّت "ا        നിൊന രകിതാവില നിന് നിനിേലക് വഹ് യ് നലകൊപടതിൊന നീ 
പിനപറക"(അനആം106)ْيَك َل ُيوَحى إ ْع َما ِب ّت ......." وا    നീനിനിേലക് അയകൊപടന വഹ് യിൊന 
പിനപറക"(  യനസ് 109)
ّبَك ْيَك ِمْن َر َل ُيوَحى إ ْع َما  ِب ّت َوا  "          നീ നിൊന നാഥനില നിന് നിനിേലക് വഹ് യ് നല കൊപടതിൊന 
പിനപറക"

ٍة ّمَن الْمِر       (الجاثية َع ِري َلى َش َع َناَك  ْل َع 18ُثّم َج
َلّي.......(النعام ُيوَحى إ ّل َما  ُع ا ِب ّت 5ِاْن أ      എനിക് വഹ് യ് നലകൊപടനതലാൊത ഞാന 

പിനപറനില...(അനആം5)
ِبي ُيوحى إلّي ِمن ّر ُع َما  ِب ّت ّنَما أ ُقْل ا  "       നീ പറയക ഞാന പിനപറനത് എന നാഥനില നിന് 

  എനിേലക് അറിേയകപടനത് മാതമാണ്(  അഅറാഫ് 203)      അേപാള നബി വഹ് യ് മാതേമ 
   പിനപറ എന് ഉറപിച പറയന.       തനിക് എനാണ് വഹ് യ് ലഭിചിടളത് എന് നബിേയാട് 
  അലാഹ പറയാന കലപികന.

َغ َل َب َوَمْن  ِه  ِب ُكم  ِذَر ْن ُل ُقْرآُن  َهذاال َلّي  ُأوِحَي إ َو       ഈഖ൪ആന എനിക സേനശമയകൊപട ത് ഞാന 
      അതൊകാണ നിങളകം അത് എതിേച൪നവ൪കം മനറിയിപ് നലകവാന േവണിയാണ്.

(അനആം19)        നബിക് വഹ് യ് നലകപടത് ഖ൪ആനലാൊത മൊറാനള തായി ഖ൪ആനിൊലവിൊടയം 
പറഞിടില.        പിൊന ഖ൪ആന പറയാത കൊറ കഥകള പറഞണാകി അത് ഖ൪ആനിൊലവിൊട? 

         എന് നേമാട് േചാദികകയം അതൊകാണ് അത് ഖ൪ആനിന പറൊമയള വഹ് യാൊണനം അഹ് 
  ലല ഹദീസകാ൪ വാദികന.    ഒര ഉദാഹരണം പറയാം .     നബിക് ആദയമായി വഹ് യ് കിടിയത് 

സറത"العلق        ൊല ഏതാ നം വചനങളാൊണനം ആവചനങള ഖ൪ആനിൊന അവസാനൊത 
        അധയായങളൊട കടതില എഴതാനള വഹ് യ് എവിൊട ഖ൪ആനില എനാണ് ഇവ൪ 

        േചാദികനത് നമക് ആകാരയതില പറയാനളത് േമലപറഞ വചനങളാമണ് നബിക് ആദയം 
  ഇറകൊപടത് എന് ഖ൪ആനിൊലവിൊട?    മാതവമല ആവചനങളല ആദയം അവതരിചത് 
  എനതിനാണ് ഖ൪ആനില ൊതളിവളതം,    യകിയം ബദിയം അംഗീകരികനതം അതാണ് 

.         അലാൊത ഒര നാമസ് വന് ഭയാനകമായ രപതില കടിപിടിച് വായികാനറിയാത പവാചക 
         േനാട് വായികാന പറയകയം നബി ഞാന വായനകാരനല എന മറപടി പറയകയം ൊചയക. 

      ആരപതിലള ഒര വഹ് യ് നലകനതിൊനകറിച് ഖ൪ആനിൊലവിൊടയം ൊതളിവില.
ّلُه ّل َماَشاءال ْنَسى  ا َت َفل  ُئَك  ِر ْق ُن "َس      ഞാനിതാ നിൊന വായിപികകയാണ് അേപാള അലാഹ 

  ഉേദശിചൊതാഴിൊക നീ മറകകയില.”(87:6-7)   ഈവായിപികലാണ് "    നിൊന സഷിച നാഥൊന 
  നാമേതാൊട നീ വായികക"  എന് 96:1    ല അലാഹ പറഞത് .    അലാൊത ആദയം തൊന കടിപിടിച് 

 വായികാന പറഞതല.     ഇതേപാൊലതൊനയാണ് ഇവ൪ ഉദരികാറള ബാകി പതിൊനാന 
 ൊതളിവകളം .        ഖ൪ആനിലിലാത ൊതളിവകള പറയക എനിട് അതിന് ഖ൪ആനില നിന് ൊതളിവ് 

േചാദികക.     ഈൊതളിവകൊളലാം ഞാന േവൊറാര േലഖനതില വിവരിചിടണ്.
ُئَك ِر ْق ُن എനത്  َس കാരകകിയയാണ്.    അതിനാല നാം നിൊന വായിപികം(   നിൊന വായ നകാരനാക

്ۖ ം )  എന തൊനയാണ൪തം.     വായിച േകളപികം എനത ദ൪വയാഖയാനം മാതമാണ്.
         അേപാള നബി തൊന വഹ് യ് പിനപറനവരില ഒനാമനായിരിൊക ആവഹ് യ് പിനപറാന 

   ജനങളില ഏറവംഅ൪ഹ൪ നാം തൊനയാണേലാ?.    നബിേയാട് അലാഹ പറയനത കാണക. َتاٌب ِك  
ُكم ّب ُكم ِمن ّر ْل ِزَل إ ْن ُعوا َما أ ِب ّت ِنين ا ْؤِم ْلُم ْكَرى ل ِذ َو ِه  ِب ِذَر  ْن ُت ِل ْنُه  ِرَك َحَرٌج ِم ْد ِفي َص ُكن  َي َفل  ْيَك  َل ِزَل إ ْن  أ



ّكُرون َذ َت ًل ّما  ِلي َق َياء  ِل ْو ِه ا ِن ُعوا ِمن دو ِب ّت َت َول  “   നിനിേലക ഇറകൊപട   ഒര ഗനമാണത് അതിനാല 
     നിൊന മനസില അതിൊനപറി ഒര വിഷമവം ഉണാവരത്.    നീ അതൊകാണ് മനറിയിപ് നലകാന 

  േവണിയളതംവിശവാ സികളൊകാര ഓ൪മിപികലമാണത്.   അതായത് നിങള നിങളൊട 
   രകിതാവിലനിന് നിങളിേലക ഇറകൊപടതിൊന പിമറവീന.   അതകടാൊത പല രകാധികാരിക 

   ൊള പി മറകയം ൊചയരത്.    നേന കറേച നിങള ചിനികനള(അലഅഅറാഫ്2-3) ഈ 
         ആയതില അലാഹ നബിക് ഇറകി ൊകാടതത് ഒര ഗനമാൊണനം അത് ഇറകൊപ ടതിൊന 

      േപരില നബിക് ഒര വിഷമവം ഉണാവരൊതനം അലാഹ കലപികന. വിശവാസികളകം 
    അതൊകാണ് ഒര വിഷമവം ഉണാവരൊതന് ഓ൪മൊപടതന.   തട൪ന് വിശവാസികളായ നേമാട് 

         അതിരകള നിശയിചൊകാണ് നമൊട നാഥനില നിന് ഇറകൊപടതിൊന പിമറ എനം 
      അതലാതൊതാന പിമറരൊതനം കലപിച ِه ِن ُعوا ِمن دو ِب ّت َت َول ُكم  ّب ُكم ِمن ّر ْل ِزَل إ ْن ُعوا َما أ ِب ّت  ا

َياء ِل ْو അതായത്       ا നിങള നിങളൊട രകിതാവിലനിന് നിങളിേലക ഇറകൊപടതിൊന പിമറവീന 
"       എനാണ് നമൊട രകിതാവ് നമക് ഇറകിതനിരികനൊതന് മകളില പറഞവേലാ?َتاٌب ِك  
ْيَك َل ِزَل إ ْن       أ
  നബിൊയ പിനപറേണ?       േവണം ഖ൪ആന പിനപറന നബിൊയ നാം പിമറ ണം.   അഥവാ ദതൊന
َياء ِل ْو ِه ا ِن ُعوا ِمن دو ِب ّت َت َول       എന്അലാഹ പറഞേപാള നമൊട സമഹം ൊചയനത് ഖ൪ആനിന പറൊമ 

       ഗനങള എഴതിയണാകി അവയ് ഖ൪ആനിന സമാനേമാ അല അതിലധികേമാ സാനം 
    നലകകയം അവയൊട പിറൊക േപാവകയം ൊചയന.     ഇത് അ ലാഹവിന പറൊമ രകാധികാരികൊള 

 സവീകരികനതിന തലയമാണ്.        എനാല ഒര യഥാ ൪ത ഖ൪ആന വിശവാസി അലാഹവിൊന രകാധി 
     കാരിയായം ഖ൪ആനിൊന തൊന ഗന മായം മതിയാകനാണ്.

ّكُرون  َذ َت ًل ّما  ِلي َق     എന് പറഞതില നിനം മനസിലാകനത്,    മകളില പറഞ കാരയം അധികമാള 
       കളം ചിനികനില എനം അവ൪ ഇചകൊളയം വഴിേകടകൊളയമാണ് പിന പറനത് 

എനമാണ്.        ഭരിഭാഗവം അങിൊനയാണ് ൊചയനത് എന് ഖ൪ആന വയക മാ കന.
َيْخُرُصوَن ِإّل  ُهْم  ِإْن  َو ّظّن  ِإّل ال ُعوَن  ِب ّت َي ِإْن  ِهۖ   ّل ِبيِل ال َعْن َس ّلوَك  ُيِض َْلْرِض  ِفي ا َثَر َمْن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإْن  َو
“      ഭമിയിലളവരില ഭരിഭാഗതിന നീ അനസരികകയാൊണങില അലാഹവിൊന മാ൪ 

 ഗതിലനിനം     അവ൪ നിൊന വഴി ൊതറികനതാണ്.   അവ൪ ഊഹൊതയലാൊത പിനപറനില. 
  അവ൪ അനമാനികകയലാൊത ൊചയനമില.”(അലഅനആം116)  പരമ സതയമായ 

       ഖ൪ആനിൊനതിരില ഇചകൊളയം ഊഹങൊളയ പിമറന മഹാഭരിപകം ഒര ൊതളിേവ അല.ُقْل ل  
ِبيث   (المائدة ْلَخ َة ا ْثَر َك َبَك  ْعَج ْو أ َل َو ّيُب  ّط ِبيُث وال َتوي الَخ 100َيْس

“     നീ പറയക നലതം ചീതയം സമമാകനില.      ചീതയൊട ആധികയം നിൊന ആശരയ ൊപടതിയാലം 
ശരി...(മാഇദ 100)     ചീതമനഷയരൊട പതിവാണ് അലപം മാതംചിനികക എനത്.വിശവസികകയം 

       സലക൪മങള പവ൪തികകയം ൊചയനവ൪ കറേച ഉണാക എന് അലാഹ വയകമാകന.
ُهم ًل ّما  َقلي ِلَحاِت   ُلوا الّصا َعِم َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل ّلا വിശവസിച     ا സകതം ൊചയനവൊരാഴിൊക അവ൪ നേന 
കറവമാണ്(  സവാദ് 24)
                  അതേപാൊല പ൪വ പവാചകനാൊര പിനപറാന പറഞേപാഴം അവരൊട മാ൪ഗം പിനപറാ 

       നാണ് അലാഹ കലിചത് ഉദാഹരണതിന് നബിേയാട് ഇബാഹീം നബിൊയ പിനപറാന 
   കലിചേപാള അലാഹ പറയനത് കാണക

ْع  ِب ّت ْيَك أِن ا َل َنا إ ْي ْوَح ِهيمُثّم أ ْبَرا ِإ ّلة  ِكينِم ِر ْلُمْش َكاَن ِمَن ا َوَما  ًفا  ِني " َح   ൈദവതില പങ േച൪കനവ 
   രില ൊപടാൊതേനൊര നിനവനായിരിൊക  ഇബാഹീമിൊന സിദാനൊത    നീ പിനടരക എന നാം 

   പിനീട് നിനിേലക സേനശമയകകയം ൊചയ.(അനഹല123)   േനാക ഇവിൊട ഇബാഹീമിൊന 
       പിനപറക എനലമറിച് ഇബാഹീമിൊന സിദാനംപിനപറാനാണ് അലാഹ കലപിചത് എന് നാം 

ശദികണം.     ഒരദാഹരണം കടി പഠി കാം
َتده ْق ُهم ا َدا ُه ِب َف ّلُه  َدى ال َه ِذيَن  ّل ِئَك ا ُأل      ആ കടരാണ് അലാഹ സനാ൪ഗതിലാകിയവ൪ .അതിനാല 

    അവരൊട മാ൪ഗം തൊന നീ പിനടരക...(  അനആം 90)     ഈപറഞതില നിൊനലാം നമക് 
      മനസിലായത് പവാചകനാൊര പിനടരകഎന് പറഞാല അവരൊട സിദാനൊത അഥവാ 



 മാ൪ഗൊതയാണ് പിനടേരണത്.
                            ശരീഅതില നബിക് ഇജതിഹാദ്      നടതാന പാടേണാ  ?  
               ശരീഅതില നബിക് ഇജതിഹാദ് നടതാേനാ സവയം അദശയമറിയാേനാ കഴിയില. ഒര 

 ഖ൪ആന വിശവാസി,       പവാചകനാൊരലാം മനഷയരില ൊവച് ഏറവം നല വരായിരന എനം 
        സതയസനരായിരന എനം തങളൊട രിസാലത് എതികക എന ദൗതയം ശരികം നി൪വഹി 

  ചവരായിരന എനം വിശവസികം.    അൊലങില അവൊര തിരൊഞടകകയിലായിരനേലാ َلُم ْع ّلُه ا  ال
َتُه َل ِرَسا َعُل  തൊന       حيُث يْج ദൗതയം എവിൊട യാണ് ആേകണൊതന് ഏറവം അറിയനവന 
അലാഹവാണ്.(അനആം124)     രിസാലത് എതികക എനതില പരിമിതമാണ് പവാചകനാരൊട 
ഉതരവാദിതംَبلغ ّلال َلى  الّرُسول ا َع തങളക     َما  ലഭിച രിസാലത് കടാൊത കറകാൊത 

       അത്എങിൊനയാ േണാ ഉളത് അത് അതേപാൊല എതികക എനതാണ് പവാചകനാരൊട 
 ബാധയത .       പവാചകനാ൪ അവരൊട ദൗതയം ജനങളിൊലതിച കഴിഞാല അരിൊല ആശയങള 

       ഗഹികാന േവണി ചിനികകയം ഗേവഷണം നടതകയം ൊചയക എനത് ജനങളൊട 
ഉതരവാദിതമാണ്.ِه ِت ُّبُروا آيا ّد َي ِل َباَرٌك  ْيَك ُم َل ِإ ُه  َنا ْل ْنَز َأ َتاٌب  ِك
َباب ْل ُلواال ُأو ّكَر  َذ َت َي ِل َو  "     നാം നിനിേലക് ഇറകിയ ഗനം അനഗഹീതമാണ്.  അവ൪ അതിൊല 

     ആയതകൊള ചിനികവാനം അകകാമളവ൪ അനസരികവാനം േവണിയ ളതാണ്(സവാദ് 
29)     ഇവിൊട ഭാഷാപരമായ ഒര േയാജിപ് َباَرٌك ْيَك ُم َل ِإ ُه  َنا ْل ْنَز َأ َتاٌب  ّبَرِك َد َت َت ِل َياته   എനാണ്   آ
പറയക. “      അതായത് നാം നിനക് അവതരിപിച ഗനം അനഗ ഹീതമാണ്.  നീ അതിൊല 

  ആയതകള ചിനികവാനം .......”     എനാണ് സാധാരണ രപ തില പറേയണിയിരനത്.എനാല 
  അലാഹ പറഞത് ُّبُروا ّد َي ِل  (   അവ൪ ചിനികാന േവണി)   എനാണ് യഥാ൪തതില ഖ൪ആനിക 

      വചനങളില നിനം നബി സവയം ചിനിചണാകി അവ൪ക് പറഞ 
      ൊകാടകാനണായിരനൊവങില നീ ചിനികവാന േവണി എനേല അലാഹ പറയക.  മറിച് അലാഹ 

    പറഞത് ജനങള ചിനികാന േവണി എനാണ്.   അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ 
      പറയനതേപാൊലയാൊണങില നബി ചിനിച് അതിൊന വിശദീകരണം ജനങളക് പറഞ 

      ൊകാടതാല പിൊന ജനങേളാട്എനിനാ ണ് ചിനികാന അലാഹ പറയനത്.ഒരായതകടി 
േനാകാം.  ِثيًرا َك ًفا  ِفيه اختل ُدوا  َوج َل ِه  ّل ِرال ْي َغ ِد  ْن َولوكاَن ِمْن ِع ُقْرآَن  ْل ّبروَن ا َد َت َي َفل   അേപാള“ ا

   അവ൪ഈഖ൪ആന പരയാേലാചികനിേല ?    അത് അലാഹ അലാതവരൊട പകല 
      നിനായിരനൊവങില തീ൪ചയായം അവ൪ അതില ൊപരത് ഭിനത കൊണതമായിരന.

(അനിസാഅ 82)
ഒരായതകടിَها َفال ْق ُلوٍب أ ُق َعلى  ُقْرآَن اْم  ْل ّبروَن ا َد َت َي َفل  "ا     അേപാള അവ൪ഈ ഖ൪ ആനിൊനപറി 
ചിനികനിേല?     അതല ചില ഹദയങളില അവയൊട പടകളേണാ?(  മഹമദ് ْوَل(24 َق ْل ّبُروا ا ّد َلْم ي َف َا  
"    അേപാള അവ൪ ആവാക് ചിനികനിേല?(  മഅ്്മി നന68)
          ഖ൪ആനിൊനപറി അലാഹ َبَصائٌر  (  കണറിയാനള ൊതളവകള)എനവിേശഷിപിച, ഒനകടി 

        വിശദമായി പറഞാല ജനങളക് കാണാനം ചിനികാനം മനസിലാകാനം പറന രപതിലള 
     ൊതളിവകള എന അ൪തതിലാണ് ഖ൪ആനിൊന അലാഹ വിേശഷിപിചത്. ആ َبَصائٌر  എതികക 

      എനത മാതമാണ് ദതൊന ബാധയത എനം അലാഹ വയകമാകന.َفَمْن ُكم  ّب ِئٌر ّمْن ّر َبَصا ُكم  َء ْد َجا  ق
ِبَحِفيظ ُكم  ْي َل َع َنا  َها وَما أ ْي َل َع َف َعِمَي  َومْن  ِه  ْفِس َن ِل َف ْبَصَر  " أ   നിങളൊട രകിതാവില നിനള 

      കണറിയാനള പല ൊതളിവകളം നിങളക് വന കഴിഞ.    ഇനി ഒരാള അറിഞാല അതിൊന 
  നന അയാളക തൊനയാണ്.     ഒരാള അനനായാേലാ അതിൊന ദഷയവം അയാളകാണ്. 

  ഞാനാൊണങില നിങളൊട േമലേനാടകാരനല. (അനആം104)   ഈവിഷയവമായി ബനൊപട് 
   ഒരായതകടി നമക് പരിേശാധികാം ُكم ّب ِئٌر ّمن ّر َبَصا َهذا ّبي  َلّي ِمن ّر ُيوَحى إ ُع ما  ِب ّت ّنَما ا ُقْل إ  

ٍم ْو َق ِل َوَرْحمًة   ًدى  ُه َو
ُتْرَحُمون ُكم  ّل َع َل ُتوا  ْنِص َلُه وا ُعوا  َتِم َفاْس ُقْرآُن  ِرئ ال ُق َفإذا  ُنون   ْؤِم ّي   .....   നീപറയക ഞാന പിമറനത് 

    എൊന നാഥനിലനിന് അറിയികൊപടനത് മാതമാണ്.    എനാല ഇത് നിങളൊട നാഥനില 
       നിനള പല ൊതളിവകളം മാ൪ഗനി൪േദശവം വിശവസികന ജന തകള കാരണയവമാണ്.ഈ 



        ഖ൪ആന വായികൊപടാല നിങള അതിേലക് ശവിക കയം നിശബരാവകയം ൊചയവീന നിങള 
അനഗഹികൊപേടകാം(  അഅറാഫ് 203-204)  
                   നബി മനഷയരില ൊവച് ഏറവം നനായി ഗേവഷണം നടതാന കഴിയന ബദി യള 

 ആളാൊണനതില സംശയമില.      മതപരമായ പശങളില തേനാട് വിധി അേനവഷി കനവേരാടം 
       േചാദികനവേരാടം മറപടി പറയാന അേദഹം ൊവമല ൊകാണ് കാതി രികകയായിരന. പൊക 

         നബിേയാട് എൊനങിലം േചാദിചാല അേദഹം അതിനള മറപടി നലകാന വഹ് യ് വരനതം 
     കാതിരികകയായിരന എന സതയം നാം മന സിലാകണം.

             അവ൪ നിേനാട് ഇനത് േചാദികന(َذا َك َنَك  ُلو َيْسأ )     അതിന നീ ഇങിൊന മറപടി പറയക(ُقْل  
َذا َك )         എന പറഞ ൊകാണ് നബിൊയൊകാണ് അലാഹ മറപടി പറയിക ക യായിരന.ഖ൪ആനില 
َنَك ُتو َتْف َيْس َنَك ,  ُلو َيْسأ    എനീ പദങളൊട കൊട ُقْل      എന പദവം േച൪ത പറയനതായി നമക് 

 കാണാന കഴിയം.          ഇതില നിന തൊന നമക് മനസി ലാകാമേലാ റസലിന് ഇത് എതികലലാൊത 
  േവൊറ ബാധയതയില എന്.  ചില ഉദാഹരണങളേനാകാം.ُكم ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال ّنَساء  ِفي ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس  

         ഈആയതില അവ൪ നിേനാട് സീകളൊട കാരയതില വിധി േതടന എന പറഞേപാള 
          അലാഹ നിങളക് വിധി നലകന എന നീ പറയ എനാണ് അലാഹ നബിേയാടകലപി ചത്. 

അലാൊതُكم ِتي ْف ّني أ ِا ُقْل           ഞാന നിങളക് മതവിധി നലകാം എന പറയ എന് അലാഹ 
കലപിചില.         അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനത േപാൊല നബിക് യേഥഷം ഹദീസകള പറയാന 

   കഴിയൊമങില നബിക്സവയം പറഞാല േപാേര?     അൊലങില ഞാന പറഞ തരാം എന 
 പറഞാല േപാേരാ?.     എനിന അലാഹവിൊന വഹ് യ് കാതിരികണം.ഇനി 

      അനനിരാവകാശതിൊന കാരയതില വിധി േചാദിചേപാഴം അലാഹ വിധി നലകനഎന് 
  പറയാനാണ് അലാഹ കലപിചത്.ِة َكلل ِفي ال ُكم  ِتي ْف ُي ُكم  ِتي ْف ُي ّلُه  ُقِل ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس    ഇവിൊടയം ّني ِا  

ُكم ِتي ْف أ   എന് നബി പറഞില.  അലാഹ കലപിചതമില.
                ശരീഅതില പതതായി ഉണാകന വിഷയങളിലം അവ൪ നബിേയാട് മതവിധി 
േചാദിച.     അേപാഴം നബിവഹ് യിന കാതിരികകയാണ് ൊചയത്.  ഉദാഹരണതിന് ........................ 
ُقل َفال  ْن ْل َعن ا َنَك  ُلو َيْسأ   "    പാരിേതാഷികങൊളകറിച് അവ൪നിേനാ ട് േചാദികന.നീ 
പറയക....................(അനഫാല1)         ഖ൪ആന മമ് പറഞ വിഷയ ങളില വയകത വരാന േവണി 

  അവ൪ നബിേയാട് േചാദിചിരന.  എനാല സമാനമായ
       ആയതകളില നിനം ഗേവഷണം നടതി ഒര മറപടി സവയംകൊണതി പറഞില 

.ഉദാഹരണതിന്.
ّق ِر الَح ْي َغ ِب َْغَي  َب ْثَم وال َطن وال َب َوَما  َها  ْن َهَر ِم َظ َفواِحَش َما  ّبي ال ّنَماَحّرَم َر ُقْل ا  "   നീ പറയക എൊന 

   നാഥന നിഷിദമാകിയിടളത് നീചകതയങള ---    അതില നിന് പതയകമാതം പേരാകമായതം----
  പാപവം അനയായമായ അതികമങളം..............(അഅറാഫ്3)   ഈആയത് അവതരിപിചത് 

  മകയിലാൊണനാണേലാ പറയനത് .     എനാലഈആയത് അവതരിച് വ൪ഷങളക േശഷം 
    കളിൊന വിധിൊയകറിച് അവ൪ നബിേയാട് േചാദിച.  എനാല നബി

     മകളില പറഞആയതില നിനം തലനം ൊചേയാ,    ഗേവഷണം നടതിേയാ വിധി പറയാേനാ 
,     കളിൊനകറിച്തൊന അറിവ് പറയാേനാ നബി തയാറായില.    മറിച് അലാഹ വില നിനള 

    അതിൊന മറപടി കാതിരികകയാണ് നബി ൊചയത്.ْثٌم ِهَما إ ِفي ُقْل  ِر  ْيس ْلَم َوا ِر  ْلَخْم َعِن ا َنَك  ُلو َيْسأ  
ِهَما.....(البقرة ِع ْف ّن َبُر ِمن  ْك ُهَما أ ْثُم ِا َو ّناِس  ُع لل ِف َنا َوَم ِبيٌر  َك

    കളിൊനപറിയം ചതാടൊതപറിയം നിേനാട് അവ൪ േചാദികന.      നീ പറയക അവ രണിലം വലിയ 
   പാപവം മനഷയ൪ക് ചില പേയാജനങളമണ്.........(  അലബഖറ 219)  കളില പാപം 

           ഉൊണനറിഞിടം നബി ആ ആയതൊകാണ് മറപടി പറയാൊത അലാ ഹ വിൊന വഹ് യിന കാത 
 നിലകകയാണ് ൊചയത്.

                 അതേപാൊല ഖ൪ആനില ആവ൪തിച വന വിഷയങളിലം അവ൪ നബിേയാട് 
േചാദികാറണായിരന.       ഒരപാട് ആവ൪തിച വന ഏൊതങിലം ആയതകളില നിന് ചിനിച് 

         ഗേവഷണം നടതി നബി മറപടി പറയാന നിലകാൊത അേപാഴം വഹ് യിന കാതനിലകകയാണ് 



ൊചയത്.      ഉദാഹരണതിന് അനാഥകളൊട കാരയതില എതേയാ വചനങള അവതരിപിചിടം 
       അനാഥകൊളകറിചള അവരൊട േചാദയങളക് അലാഹ വിൊന വഹ് യിലൊടമറപടി പറയാന 
  കാതനിലകകയാണ് നബി ൊചയത്, َهْر     (الضحى ْق َت َفل  ِتيَم  َي 9َفاّماال  

ِتيم        (الماعون َي ْل ّع ا ِذي يد ّل ِلَك ا َفذا ّدين   ِبال ّذُب  َك ُي ِذي  ّل ْيَت ا 2-1أَرأ  
ِتيم   ( الفجر  ِرُمون الي ْك ُت َبْل  ّل  َك َبة   (البلد17(  ْقَر َذا م ِتيًما  َبة ي َغ ٍم ذي مْس ْو َي َعام في  ْط 15 ) ,او ا  

 ഇങിൊന (6ല152) (17ല34) (76ല8) (2ല177)   ധാരാളം വചനങളില അനാഥ 
     സംരകണൊതകറിച് പറഞിടണ് എനിടം അനാഥകൊളകറിച് അവ൪ േചാദിച.

ُكم    (البقرة ُن َوا َواْخ ُهم  ُطو ِل ُتَخا َواْن  ْيٌر ُهْم َخ ُقْل إْصلح ل َتاَمى  َي َعِن ال َنَك  ُلو َئ 220َيْس
“    അനാഥകൊളകറിചം അവ൪ നിേനാട് േചാദികന.      നീ പറയക അവ൪ക് നന ൊചയക എനതാണ് 

       ഏറവം ഉതമം ഇനി നിങള അവരമായി കടികലരകയാൊണങില അവ൪ നിങളൊട 
സേഹാദരനാരാണ്"(2-220)
          അനാഥകൊള സംരകികക എന മന ആശയൊത ശകിൊപടതകയാണ് ഈ വചനം. ഇനി 

     സീകളിൊല അനാഥകൊള കറിച് േചാദിചേപാള എതേയാ അനാഥകൊള 
  സംരകകനതിൊനകറിചള വചനങള ഉണായിടം 

           അവയില നിനം ഒര വചനൊമടത് മറപടി പറയാന നിലകാൊത അലാഹ ആ വിഷയ വമായി 
      ബനൊപട് വഹ് യ് ഇറകിയേപാള ആമറപടിയാണ് ദതന പറഞത്.ُقل ّنَساء  ِفي ال َنَك  ُتو ْف َت َيْس َو  

ّنساء ِتي....................(ال ّل ّنَساء ال َتاَمى ال َي َتاِب ِمْن  ِك ِفي ال ُكم  ْي َل َع َلى  ْت ُي َوَما  ِهّن  ِفي ُكم  ِتي ْف ُي ّلُه   ال
127
                      വിശദ ഖ൪ആന ആവ൪തിച പറഞ ഒര കാരയമാണ് നബിക് അദശയ കാരയ േമാ, 

   അനയനാളിൊന സമയേമാ അറിയില എനതം,     അേദഹതിനം ജനങളകം ആ ദിനതില എനാണ് 
 സംഭവികക എനതം. അലാഹ

പറയന. ْيَب ....(النعام َغ َلُم ال ّله ول أع ْندي َخَزائُن ال ُكم ِع َل ُقوُل  50ُقْل لا  “    നീ പറ യക എൊന 
     പകല അലാഹവിൊന ഖജനാവകള ഉൊണന ഞാന പറയനില.  ഞാന അദശയം 

അറിയനമില,..........(അനആം50)
ّل ًدا ا ِه اح ِب ْي َغ َلى  َع ِهُر  ْظ ُي َفل  ْيِب  َغ ِلُم ال َعا ًدا  ّبي ام َعُل ر َيْج ُدوَن اْم  َع ُتو ِريٌب ما  َق ِري أ ُقْل إْن أد  

َتَضى من رُسوٍل ........(الجن 27-25َمن[ اْر  
ُدون (النبياء َع ُتو ٌد ما  َبعي ِريٌب اْم  َق ِري أ 109َواْن اد      നിങേളാട് താകീത നലകൊപട നത് 

സമീപസേമാ,  അേതാവിദരസേമാ എൊനനികറിയില.(അമിയാഅ 109)
ُكم ِب َعُل بي ول ْف ْدري ما ي َوَما ا َنالّرُسل  ًعا ِم ِبد ْنُت  ُك ُقْل ما        നീ പറയക ഞാന ൈദവദ തനാരില 
നതൊനാനമായിടിലഎൊനൊകാേണാ,     നിങൊളൊകാേണാ എനാണ് ൊചയക എന് എനിക് 
അറിയകയമില.(അഹഖാഫ്9)
                        അലാഹവിനാണ് അനയദിനൊതകറിചള അറിവ് എന് ഉറപിച പറയന ധാരാളം 
ആയതകളണ്.

ْيَث ............................... (لقمان َع َنّزُل ال ُي َو ْلم الّساعة  ْنده ِع ّله ِع 34اّن ال ) 
“.....................     ആ നിമിഷതിൊന അറിവ് അലാഹവിൊന പകലാണ്..........(ലഖമാന34)
ْلُم الّساعة.............(فصلت  ّد ِع ُيَر ِه  ْي َل إ

ُعون   (الزْخُرف  ُتْرَج ِه  ْي َل َعة  وإ ْلم الّسا ُه ِع َد ْن 85وِع  
                      മകളില പറഞആയതകളിൊലാൊകതൊനയം നബിക് അനയ ദിനതി ൊനേയാ 

        അദശയ കാരയങളൊടേയാ അറിവ് ഇല എനം അത് അലാഹവിനമാതൊമയള എനം വയകമാക 
ന.          ഇങിൊന ഓേരാ പാവശയം അവ൪ േചാദികേമാഴം നബി അലാ ഹവിൊന വചനങള ൊകാണാ 

   ണ് അതിനള മറപടി പറഞിരനത്.      മാതമല നബിക് അറിയാം ഖ൪ആനില ൈവരദയം ഉണാവി 
ലഎന്.     അതൊകാണ് ഇതൊയലാം വചനങ ളളസിതികം,    ൈവരദയം വരില എനറിവ് ഉളത 

      ൊകാണം േവണൊമങില അവരൊട േചാദയങളക് നബിക്സവനമായി ഉതരം പറയാമായിരന 
.     പൊക നബി അത് ൊചയി ല.     മറിച് അലാഹവിൊന വചനങള ൊകാണ് മറപടിപറയകയാണ് 



ൊചയത്.ِفي َلْت  ُق َث َو  ُه ّل  َها ا ِت ْق ِلو َها  ّلي ُيَج ّبي ل  َد َر ْن َها ِع ْلُم ُقْل ع َها  ّياَن ُمْرَسا َعِن الّساعة ا َنَك  ُلو َيْسأ  
َولكّن اكثر ّله  ْند ال َها ِع ْلُم ّنَما ِع ُقْل إ َها  ْن َع ِفّي  ّنَك َح َكا َنَك  ُلو َيْسأ َتًة   ْغ َب ّل  ُكم ا ِتي َتأ َوالْرِض ل َوات   الّسَما
ْعلُمون َي ّناس ل “ال      അവ൪ നിേനാട് ആ നിമിഷൊതപറി അതിൊനസിരീകരണൊമനായിരികൊമന് 
േചാദികന.  നീ പറയക,     അതിൊന അറിവ് എൊന രകിതാവിങല മാതമളതാണ്. അവനലാൊത 

    അതിൊന സമയത് അത് ൊവളിൊപടത നതല.   ആകാശങളിലം ഭമിയിലം അത് 
ഭാരിചിരികന.    അത് ൊപൊടനലാൊത നിങളൊട അടൊതതകയമില.  നീ അതിൊനപറി 

    അവഗാഹനാൊണന മടിലാണ് അവ൪ നിേനാട് േചാദികനത്.    നീ പറയക അതിൊന അറിവ് 
 അലാഹവിങല മാതമളതാണ്.    പൊക അധിക മനഷയരം അറിയനില.(  അഅ്്റാഫ് 187-188) ഈ 

   വിശദീകരണം തൊന അവ൪ക് മതിയാവനതകമണ്.    എനിട പിൊനയം അവ൪ َعة  ൊനകറിച് الّسا
േചാദിച.       അേപാഴംനബി അലാഹവിൊന വചനം മേഖന മറപടി പറയകയാണ് ൊചയത്. َعِن َنَك  ُلو َيْسأ  
َها َيْخَشى ِذُر َمن  ْن ْنَت ُم ّنَما أ َها إ َها َت ْن ّبَك ُم َلى َر َها إ ْكرا ِذ ْنَت ِمْن  ِفيَم ا َها  ّياَن ُمْرَسا ِة أ َع  الّسا

َعات  ِز ّنا 45-42(ال      ആസമയൊതപറി നിേനാട് അവ൪ േചാദികന.    അതിൊന പറി പറയാന നീ 
എനിലാണ്?      നീ അത് ഭയപടനവ൪ക് താകീത നലകനവന മാതമാണ്.(  അനിസാആത് 42-
45)       ഈആയതില നിേഷധാതക രപതിലാണ് അലാഹ നബിേയാട് േചാദികനത്.അതിൊനപറി 

   പറയാന നീ എന് അറിവിലാണ്.      നീ ആ സമയൊത ഭയൊപടനവ൪ക് താകീത നലകനവ൪ 
മാതമാണ്.    എന ബാധയതയില പരിമിതൊപടതകയം ൊചയ.  َها َيْخَشى ِذُر َمْن  ْن ْنَت ُم ّنَما ا  إ
.      അതിൊനകറിചള അറിവ് അലാഹവിേലക് പരിമിതൊപടതകയം ൊചയ് ത.َهاها َت ْن ّبَك ُم َلى َر إ
                    മകളില പറഞ വചനങൊളലാം ഉണായിടം വീണം അവ൪ ൊനകറി   الّساعة ച് 

       േചാദിചേപാള ഈആയതകളില നിന് ചിനിച് എൊനങിലൊമാര അഭിപായം പറയാന 
       നിലകാൊത അലാഹവിൊന വചനം പറഞ ൊകാടകകയാണ് നബി ൊചയത് .േനാക.َعِن َنَك  ُلو َيْسأ  

ًبا ِري َق َعة  َعّل الّسا َل ِريَك  ْد ُي َوَما  ّبي  َد َر ْن َها ِع ْلُم ّنَما ِع ُقْل ا ِة  َع الّسا
“      ഈജനം നിേനാട് ആ നിമിഷൊതകറിച് േചാദികന.   നീ പറയക അനയനിമിഷം 

       അടതണാേയകൊമന് അവനനിൊന അറിയികാതസിതിക അതിൊനഅറിവ് അലാഹവിങല 
മാതമാകന.(അഹസാബ്63)
          അേപാള َعة ൊന       الّسا വിഷയതില എതേയാ ആയതകള അലാഹ അവതരി പിച.ഓേരാ 

      പാവശയവം അവ൪േചാദികേമാള അലാഹവിൊന വചനങള മേഖനയാണ് പവാചകന അവ൪ക് 
 മറപടി നലകനത്.      നബിക് സവയംഇജദിഹാദിന് അവകാശമ ണാ യിരിനൊവങില ഇതിൊനൊയാനം 

ആവശയമണായിരനിലേലാ?   നബിക് സവയം മറപടി
 പറഞാല േപാേര?    പൊക ഇവിൊട അവ൪ േചാദികന.    അലാഹ മറപടി പറയാന പറയന.വീണം 

 േചാദയം ആവ൪തികന.      വീണം നബിേയാട് മറപടി പറയാന പറയന .  ഇങിൊന എതേയാ 
പാവശയം.
              ഇങിൊനൊയാൊക അനയസമയതിൊന കാരയൊത സംബനിചം അവിൊടയണാ കന 

 സംഭവങൊളകറിചം എനികറിയില.   അതിൊനകറിച് അലാഹവിൊന അറിയ,എന് 
     ആവ൪തിചാവ൪തിച് നബിൊയൊകാണ് പറയിപിചിടം നബിയിേലക് ദശകണകിന് ഹദീസകള 

 േച൪ത പറഞിടണ്.      ഇതരം ഹദീസകള ൊകാണ് ഹദീസ ഗനങള നിറചിരികകയാണ്.അനയ 
       നിമിഷതിൊന അടയാളങളം അവിൊടയണാകന സംഭവങളം ഇതരം ഹദീസകളില ച൪ച 

ൊചയന.       ഇതരം ഹദീസകള നമൊട മമില നി൪മികൊപടിടളത് ഒര പരീകണതിന 
േവണിയാണ്.       നാം ഖ൪ആന ശരിൊവക കയം ഇതരം ഹദീസകള കളവാകകയമാേണാ? അതല 

     ഇതരം ഹദീസകള ശരിൊവ കകയം ഖ൪ആന കളവാകകയമാേണാ? എന 
പരീകണതിന്.        എനാല രണിൊനയം ഇടയിലള ഒര മാ൪ഗം സവീകരികക എനത് ഒര 

   വിശവാസിൊയ സംബനിച് സാധയമ ല.
                          ഖ൪ആനിനപറത നിനൊകാണ തൊന നബിക് അറിയാം എനറപള കാരയങൊള 

  സംബനിചംഅവ൪ നബിേയാട് േചാദിചിരന.       എനിടം നബി തൊന അറിവ് ൊവച് അവയ് മറപടി 
 പറയാന നിനില.      ഉദാഹരണതിന് അേറബയയില ചനൊനയാണ് മമ മതലേക മാസങളം 



  ദിവസങളം കണകാകാന ഉപേയാഗിചിരനത്.     ഇത് അേറ ബയയില പസിദമായ ഒര 
കാരയമാണ്.       അവിൊട ജനിച വള൪ന നബികം അതിൊനകറി ച് അറിയാമേലാ?  എനിടം അവ൪ 

     ചനകലകൊളകറച് നബിേയാട് േചാദിചേപാള പവാചകന അലാഹവിൊന വചനംൊകാണാണ് 
 മറപടി പറഞത്. َوالحّج..........(البقرة  ّناِس  ِقيُت لل َوا ِهَي َم ُقْل  ّلة  ِه َعِن ال َنَك  ُلو َئ 189َيْس  

                            അതേപാൊല അതയനതമായ സംസാരവം വതിയം ശദിയമള നബിക് തൊന 
      അറിയാവന ഒരകാരയമാണ് ആ൪തവ േവളകളില സീകളമായി ബനൊപടാന പാടില 

എനത്.        എനിടം ആ കാരയൊതകറിചള േചാദയതിനള ഉതരമായി പവാച കന അലാഹവിൊന 
   വചനങള മേഖനയാണ് മറപടി പറഞത്.

ّتى ُهّن َح ُبو ْقَر َت ِفي الَمِحيِض فل ّنَساء  ُلوا ال ِز َت ْع َفا ًذى  َو أ ُه ُقْل  َعِن الَمِحيِض  َنَك  ُلو َئ َيْس َو  
ُهْرَن ........(البقرة ْط 222َي

“    ആ൪തവൊതപറിയം അവ൪ നിേനാട് േചാദികന.  നീ പറയക.    അത് ഒരതരം പീഡ യാണ്. 
        അതിനാല ആ൪തവകാലത് നിങള സീകൊള വ൪ജികകയം ശദരാകം വൊര നിങള അവ൪ 

 സമീപികാതിരികകയം ൊചയവീന"
                 ചരകതില പവാചകന സവയം ചിനിച് മതതില അഭിപായം പറയില.   അലാ ഹ 

        നലകന വഹ് യ് സംസാരികകയം പിനപറകയം ൊചയക എനതാണ് അേദഹതി ൊന 
ബാധയത.       വിശദീകരികലം ഇജതിഹാദ് നടതലം ദതൊന അവകാശതില ൊപട താൊണങില 

  മതതില രണ പമാണങളണാകമായിരന.  അങിൊന ഒനണായിടില.   കാരണം പവാചക ദൗതയം 
  ദത് എതികല മാതമാണ്.    ഇജതിഹാദ് നടതല പവാചക ദൗതയമല.

                      തൊന ഏലിച ദത് ജനങളിൊലതിച് അേദഹം മരണൊപടേതാടകടി അേദഹ തിൊന 
 ഘടം കഴിഞ.        നബി ഗേവഷണം നടതകയം തൊനഅഭിപായ പകാരം മത തില സംസാരികകയം 

     ൊചയിരനൊവങില ഖ൪ആനിൊന കൊട േവൊറാര പമാണംകടി ഉണാകമായിരന.  നബി അങിൊന 
      ൊചയിരനൊവങില അേദഹതിൊന ഗേവഷണതി നം വിശദീകരണതിനം േശഷം 

സവഹാബതിേനാ,    താബിഉകളേകാ ഗേവഷണം നട തകേയാ,  വിശദീകരികകേയാ ൊചേയണ 
ആവശയമണാകമായിരനില.      എനാല സവഹാ ബികളം താബിഉകളം മഹാനാരായ പണിതനാരം 

      ഗേവഷണം നടതകയം ഖ൪ആനി ൊന വയാഖയാനികകയം മതവിധികള നലകകയംൊചയ. 
      പിലകാലഘടകാ൪ അവയ് പരിശദിയം പചാരണവം കിടാനേവണി അവൊയ നബിയിേലക് 

േച൪തപറഞ.      അവ ഖ൪ആനിന വിരദമാകേമാ എൊനാനം അവ൪ ചിനിചില.അങിൊനയാണ് 
     ഖ൪ആനി ന പറൊമ ധാരാളം പമാണങള ഉണായയത്.

                     പവാചകന് ശരീഅതില ഇജതിഹാദ് നടതാന അവകാശമില എന് സചിപി ചവേലാ?
       എനാല അലാഹവിൊന അനസരികനതിലം അവൊന കലപനകള നടപാക നതിലം മതവിധികള 

      നടപാകനതിലം അേദഹതിന് ഇജതിഹാദ് നടതാന അലാഹ അനവാദം നലകിയിടണ്. 
     അതരം കലനകളില വിശവാസികേളാട് കടിയാേലാചികാനം അലാഹ കലപിചിടണ്.അങിൊന 
     അേദഹം ഗേവഷണം നടതിയ കാരയങള പിലകാ ലഘടത് 

ബാധകമാകണൊമനില.ഉദാഹരണതിന്ْيِل    (النفال َباِط الَخ ِر َو ٍة  ّو ُق ُتم ِمْن  ْع َط َت ُهم َمااْس َل ّدوا  َوأِع
60)...................       കഴിയനത ശകിയം കതിരേകാപം അവ൪ കായി നിങള ഒരകകയം 
ൊചയവീന.............(അനഫാല60)      ഈആയതില പറഞ കലപന നടപിലാകാന അേദഹതിൊന 

     കാലഘടതിനനസരിച് ൈസനിക ഒരകവം ആയധസജഅജീകരണവം ഒരകാന നബിക് 
     ഗേവഷണം നടതകയം സവഹാബികള മായി കടിയാേലാചികകയം ൊചയമേലാ? എനാല 
     ഇകാലത് അനേദഹം ഒരകിയ സജീകരണങളം സനാഹങളം മതിയാകിലേലാ? ഇതേപാൊല 

   ബാകി കാരയങളം നമക് ചിനികാം.     ചരകതില മതവിധികള സവയം നബിക് ഇജദിഹാദ് 
 നടതാന അവകാശമില.       പൊക അവ നടപിലാകാന േവണ സൗകരയങൊളാരകാന അേദഹ തി 

  ന് ഗേവഷണം നടതാം.
               നമക് ഖ൪ആനിക ആശയങള ഗഹികാന ഇജതിഹാദ് നടതല നി൪ബനമാ ണ്. എനാല 

    ഖ൪ആന ഇതിനപേയാഗിച പദം ഇജതിഹാദ് എനല. മറിച്ّبر َد َت    ചിനികക എന പദമാണ്. 



      ഒനകടി വിശദമാകിയാലഖ൪ആനിക ആശയം ഗഹികാന അതിൊല വചനങളൊട പിറൊക 
  ചിനിചൊകാണ് േപാവക .      നമൊട േദേഹചൊയ പിനട രാൊത സനാ൪ഗവം ൈവജാനികമായ 

       മാ൪ഗവം േതടിൊകാണ് നാം ഖ൪ആനിൊന സമീ പിചാല നാം വിജയികം.അങിൊന 
         നാംചിനികേമാള ഒരപൊക നമക് പിഴവ് സംഭ വികാം പൊക അലാഹ അവൊന ദീനിൊന 

       ൊതറകള സംഭവികനതിലനിനം മനഷയ ര ൊട ഇചകളിലനിനം സംരകികനതാണ്എന ഉറപ് 
  എലാഹ നമക് നലകിയിടണ്.

                       വിശദഖ൪ആനില കളവ് ഉണാകാന സാധികാൊത വനേപാള അവ൪ ഖ൪ ആന 
     വയാഖയാനങളിലം ഹദീസകള നി൪മിചം ഇസാമിൊന വികതമാകാന ശമിച.  അലാഹ മനഷയരൊട 

     ഇചകളിലനിനം ഖ൪ആനിൊന സംരകിചിലായിരനൊവങില അവ൪ക് ഇഷമിലാത പല 
    ആയതകളം അഹല ഹദീസകാ൪ നീകം ൊചേയൊന.    ഇസാ മിൊല അതയനതമായ മലയങള, ചിനാ 

 സവാതനയം ,          നബിക് അദശയ കാരയങള അറിയില മതലായ കാരയങൊളാൊക അവ൪ എേന നീകം 
ൊചയമായിരന.
                            സനത റസല  ّنُةالّرُسول    ُس
                        നബിയൊട സനത് പിനപറേണ എന േചാദയം ഉനയിചൊകാണാണ് അഹ് ലല 

   ഹദീസകാ൪ രണാം പമാണതിന് ൊതളിവണാകാറളത്.   എനാലവിശദഖ൪ആന ഒരികല േപാലം 
   റസലിൊന സനത് എന് ഉപേയാഗിചിടില.      എനിടേല നബിയൊട സ നത് പിനപറാന ഖ൪ആന 

കലപികക.      അലാഹവിൊന സനത്എന് അലാഹവിേലക് േച൪തൊകാണാണ് ഈപദം ഖ൪ആന 
ഉപേയാഗിചത്. വഴി,     മാ൪ഗം എനീ അ൪തങളാണസനത് എന പദതിനളത്.വിശവാസികേളാടം 

      ബഹൈദവാ രാധകേരാടം അലാഹവിൊനഇടൊപടലിനള മാ൪ഗതിനാണ് സനത് എന പദംഅലാ 
  ഹവിേലക് േച൪ത് പറഞിടളത്.   ബഹൈദവാരാധകരൊട സനത്അഥവാ മാ൪ഗം 

     വിശവാസികളൊകതിരില കതനം പേയാഗികകയം സതയതിൊനൊതാട് അഹങരിക ക 
എനതമാണ്.          എനാല സനത് അഥവാ വഴി അവരൊട ആ ദശിച തനങൊള പരാ ജയപടതക 
എനതാണ്.
. ُظُروَن ال ْن َي َهْل  َف ِله  ْه ّل بأ ّيىءا ْكُر الّس ُق الَم َيِحي َول ّيىء ْكر الّس َوَم ِفي الْرِض  َباًرا  ْك ِت ِليَناْس ّو ّنة ال ّاُس  

َتِجد  َلْن  ّلهَو ِةال ّن َدِلُس َتِج َلْن  َو ًل  ْبدي َت ِة  ّن ِلُس ِطر  ًل(فا ِوي َتْح ِه  ّل 43 ال . “   രാജയത വലിമ നടികവാനം 
   വിേദാഹ ചിനകം േവണി .     എനാല വിേദാഹ ചിന അതിൊന ബനകേളാടലാൊത 

േചരകയില.    അേപാള അവ൪ പാചീനരൊട മാ൪ഗമലാൊത
കാണനേണാ?.        അേപാള അലാഹവിൊന മാ൪ഗതിന നീ ഒരികലം ഒര മാറംകൊണത കേയാ 

     അലാഹവിൊന മാ൪ഗതിന ഒര തിരതല കൊണതകേയാ ഇല.(ഫാതവി൪ 43)
        ബഹൈദവാരാധക൪ നബിൊയയം വിശവാസികൊളയം നാടിലനിന് ആടിേയാടികാന േവണി 

      പവ൪തിചേപാളഅവൊര നശിപികകേയാ ശികികകേയാ ൊചയക എനതാ ണ് അലാഹവിൊന 
   സനത് അഥവാ മാ൪ഗംഎന്അലാഹ വയകമാകനِرُجوَك ُيْخ ِل َلْرِض  َنَك ِمَن ا ِفّزو َت َيْس َل ُدوا  َكا  ِاْن  َو  

ًل  ِلي َق ّل  َفَك ا ُثوَن ِخل َب ْل َي ًذا ل َوا َها  ْن ّنة َمْنم َنا  ُس ْل ْداْرَس َد َق َتِج َلْن  َو َنا ِل َلَك ِمْن ُرُس ْب ِهق ّل ِة ال ّن ًلِلُس ِوي َتْح   
"           നിൊന നാടില നിന് നിൊന പറതാക വാന േവണി അവ൪നിൊന വിരടവാന ഒരങക തൊന 
ൊചയിരികന.      അേപാള അവ൪ നിൊന പിറകില അലമലാൊത താമസികകയില.   നിൊന മമ് നാം 

   അയചിരന നമൊട ദതനാരൊട മാ൪ഗമാണത്.      നമൊട ആ മാ൪ഗതിന നീ ഒര േഭദഗതിയം 
 കാണകയില (അലഇസറാഅ 76-77)

             വിശവാസികള അവരൊട വിശവാസം ശരിൊവകകയം അതില ഉറചനിലകകയം ൊചയാല 
    ബഹൈദവാരാധകൊരപരാജയൊപടതി ഓടികക എനതാണ് അലാഹവിൊന സനത്എന് 

 അലാഹ വയകമാകന.
َنِصيًرا  َول  ّيا  ِل ُدوَن و ُثّم ليِج َباَر  ْد ّلوا ال َفُروا لو َك ّلذيَن  ُكم ا َتل َقا ْو  َل ِهَو ّل ّنَة ال َدُس َتِج َلْن  َو ْبُل  َق ِتي ِمْن  ّل   ا

ّله ّنةال ْبديًلِلُس നിേഷധിചവ൪     ت നിങേളാട് യദം ൊചയകയാൊണങില അവ൪ 
പിനിരിേഞാടകയായിരികം.     പിനീട അവ൪ തങളക് ഒര രകാധികാരിേയേയാ,  ഒര സഹായി 

 േയേയാ കൊണതകയില.     അലാഹവിൊന മമ് കഴിഞേപായ മാ൪ഗ മനസരിചാണത്.അലാഹവിൊന 



        ആ മാ൪ഗതിന നീ ഒരികലം ഒര മാറം കൊണതകയി ല .(അലഫതഹ്22-23)  േനാക മകളില 
      പറഞ വചനങളിലാം തൊന നിേഷധികളം ബഹൈദവാരാധകരം പവാചകനാൊരയം വിശവാസി 
       കൊളയം എതി൪കകയം നാടില നിന തൊന ആടിേയാടികവാനള പവ൪തനങളില ഏ൪ൊപ 

        ടകയം ൊചയേമാള അവരൊട േമല അലാഹ സവീകരികന ശികാ നടപടിയൊട മാ൪ഗതിനാണ് 
     സനതളാ എന് അലാഹ പേയാഗിചത് .      മാതമല അതിന യാൊതാര മാറേമാ േഭദഗതിേയാ ഇല 

  എനം അലാഹ വയകമാകന.       എനാല അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനസനതാ കൊട നബിയൊട 
       സനതം പിൊന സനത കലയാണവംഇത് നബിയൊട േപരില ഈ സമഹതിനേമല 

           അടിേചലപിച ഒര ശികാ നടപടി തൊനയാണ് അങിൊന വരേമാ ള ഇവ൪ പറയന അ൪തം 
ശരിയാകം.       അലാൊതഐചികമായി ൊചേയണ കാരയങളക് ഖ൪ആനിലഈപദം ഉപേയാഗിചിടില. 
           മദീനയിൊല മനാഫിഖകള നബിൊകതിരിലം മസിംകളൊകതിരിലം ഗഢാേലാചന 

 നടതിയേപാള ,    ബഹൈദവാരാധകേരാട് സവീകരിച അേത മാ൪ഗംതൊനയാണ്അലാഹ 
   അവംലംഭിചത് എന് അലാഹ വയകമാകന.

ِهم ِب ُلو ُق ِذين في  ّل َوا ِفُقون  َنا ِه الم َت ْن َي ّلم  ِئن  َل  
َتِجد  َلْن  َو ْبُل  َق َلوا ِمن  ِذين َخ ّل ِفي ا ّله  ّنَةال ّلهّمرٌض.................................................ُس ّنة ال ِلُس  

ْبديًل  ت
                  അലാഹ നി൪ബനമാകിയ ഒര കാരയം ൊചയനതിന പവാചകന ഒര വിഷമവം 

       ഉണാവരൊതനം പ൪വീകരില അലാഹ സവീകരിച മാ൪ഗമതാൊണനം അലാഹ വയക മാകന.َما 
ْدًرا َق ِه  ّل َكاَن اْمُرال ْبُل و َق ْوا ِمْن  َل ِذيَن َخ ّل ِفي ا ِه  ّل ّنَةال ّلُه لُه ُس َفَرَض ال ِبّي ِمن َحَرٍج فيَما  ّن َعلى ال َكاَن   
ُدوًرا ْق "   م      അലാഹവിൊന കലന നി൪ണിതമായഒര നിശയമാ യിരിൊക കഴിഞേപായവരിൊല 

        അലാഹവിൊന സനത് നിനക് അലാഹ നിശയിച തില പവാചകന് യാൊതാര കറവം 
ഉണായിരനില.(  അഹഅസാബ് 38)       അലാഹവിൊന കലന നടപാകനതില ഒര വിട വീഴയം പാടില 

        എന അ൪തതിലാണ് അലാഹ ഊആയതിലൊട സനത് എന പദം ഉപേയാഗിചിടളത്എന് 
വയകമാകന.       അഹ് ലല ഹദീസകാരാകൊട ഐചികമായ കാരയതിനമാണ് ഈ പദം 

 ഉപേയാഗികനത് .        ഖ൪ആ നിക വിരദമായ കാരയങള അവതരിപികക എനതാണേലാ ഇവരൊട 
 േജാലി .          അൊല ങില ഖ൪ആനിൊല ഏത ആയതില നിനാണ് ഐചികം എന അ൪തം ഇവ൪ക് 

   കിടിയത് എന് ഇവ൪ വയകമാകണം.
                         ഈവിശദീകരണൊമലാം നലകിയാലം ഇവ൪ േചാദികം നബിക് സനതി േല എന് ? 

    നബിയൊട സനത് വിശദ ഖ൪ആന തൊനയാണ്.      ഖ൪ആനിന പറൊമ ന ബിക് ഒര സനതില. 
      അേപാള അവ൪ അടത േചാദയം േചാദികം നബിയൊട  പിനപറേണാ? എന്.എനാണ് أْسوة
       റസലിൊന ഉസ് വത് എന് നമക് ഒന പരിേശാധി കാംٌة َو ّله أْس ِفي َرُسول ال ُكم  َكاَن ل ْد  َق َل  

ّله كثيًرا َكَر ال َذ َو ْوَم الخر  َي َوال ّله  َيْرُجوا ال َكاَن  ِلَمْن  َنة  അ“حَس   ലാഹവിൊന ധാരാളം അനസരിചം 
     അലാഹവിേനയം അനയദിനൊത യം ആഗഹിചൊകാണിരനവ൪കമള ഉതമമാൊയാര മാതക 

   അലാഹവിൊന ദതനില തീ൪ചയായം നിങളകണായിരനേലാ?(അഹസാബ്21)
                   ഇവിൊട അലാഹവിൊന ദതനില َنة ٌة حَس َو أْس     ഉൊണനാണ് അലാഹ പറഞ ത് .അലാൊത 
ّنة حَسنة ഉൊണനല   ُس ഖ൪ആന പറഞത്. ّنة حَسنة ُس    ഉൊണന് ഖ൪ആ നില എവിൊടയം 
പറഞിടില.        മകളില പറഞ വചനതിൊന സന൪ഭവം ആശയവം നാ ൊമാന് മനസിലാകനത് 

 വളൊര പേയാജനൊപടം.
             അഹസാബില തടിചകടിയവരില രണ വിഭാഗകാരണായിരന.   ഒന് പിനിരി േഞാടിയ 
കപടവിശവാസികള.
ُغُروًرا     (الحزاب ّل  َوَرُسولُه ا ّلُه  َنا ال َد َع َو ِهم ّمرٌض َما  ِب ُلو ُق ِفي  ِذين  ّل َوا ُقوَن  ِف َنا ُقوُل الُم َي ْذ  َوا
12)“        അലാഹവം അവൊന ദതനം വഞനയലാൊത നേമാട് വാഗാനം ൊച യിടിൊലന 

 കപടവിശവാസികളം ,     ഹദയങളില േരാഗമളവരം പറഞിരന സന൪ഭതി ലം 
(അഹസാബ്12)     രണാമൊത വിഭാഗം പരസരം ആശയികകയം ,  ഉറചനിലകകയം ൊചയ 

 വിശവാസികള َوَرُسوله ّلُه  َق ال َوَصد ّله وَرُسوله  َنا ال َد َع َو َذا َما  ُلوا ه َقا ُنون الْحَزاَب  َأى الُمؤِم َلّما َر َو  



ِليًما   (الْحَزاب َتْس ًنا و ّل ايَما ُهم ا 22َوَما َزاد        എനാല വിശവാസി കള ആ സംഘങൊള 
      കണേപാഴാകൊട ഇതാണ് അലാഹവം അവൊന ദതനം നേമാട വാഗാനം 

ൊചയിരനൊതനം,       അലാഹവം അവൊന ദതനം സതയമാണ് പറഞിരനൊത നം പറഞ. അത് 
    അവ൪ക് വിശവാസൊതയം അനഷാനൊതയനലാൊത വ൪ദിപിചത മില(33-22)

              അഹസാബ് യദ േവളയില പവാചകൊന കൊട ഉറച നിലകാനം േമല പറഞ രപതില 
    പതികരികാനമള മാതക റസലിലണായിരന എനാണ് 33ല21    ്ാം വചന തിലൊട അലാഹ 

വയകമാകനത്.   അതൊകാണാണ്അലാഹ ഇങിൊന പറഞത്. ٌة َو ّله أْس ِفي َرُسول ال ُكم  َكاَن ل ْد  َق َل  
َنة വിശവാസികള  حَس ,       സങീ൪ണമായ ഒര രംഗത് പവാചകന കാണിച അസാധാരണമായ 

   ധീരതൊയ പിനടരകയം ഉനതിയിൊലതകയം ൊചയ.    ആ കാരയമാണ് അലാഹ വയകമാകനത്
ُلوا ّد َب َوَما  ُظُر  ْن َي ُهم ّمْن  ْن َوِم َبُه  َنْح َقَضى  ُهم ّمْن  ْن َفِم ِه  ْي َل ّلَه ع ُدوا ال َه َعا ُقوا َما  َد ِرَجاٌل َص ِنيَن  ْؤِم  ِمَن الم
ًل ْبدي َت “        ആ വിശവാസികളിലാണ് തങള അലാഹവിേനാട് ൊചയ ഉടമടി സതയൊപടതിയ പരഷനാ 
രളത്.         അവരില തൊന തങളൊട ശപഥം യാൊതാര മാറവം വരതാൊത നി൪വഹിചവരണ് .അവ 

   രില തൊന പതീകിച ൊകാണിരികനവരമണ്.(അഹസാബ്23)
                      ഇവിൊട റസലിലള മാതക നബിയൊട ജീവിതതിലണായ കഥയമായി ബനൊപടളതാ 
ണ്.      ആ മാതകയാകൊട അതിരകള നിശയികൊപട വിഷയതിലാണ താനം.  ഒനകടി വിശദമാകി 

       യാല കപടവിശവാസികള നബിൊയ വിട് ഓടിയേപാളഅലാ ഹവിലം അനയദിനതിലം വിശവസിക 
        നവ൪ക നബിയൊട പിറകില ഉറചനിലകാന ള മാതക റസലിലണായിരനൊവേലാ എന സാരം.

                  ഇൊത ആശയം തൊനയാണ് മഹമദ നബിേയാടം ,    വിശവാസികേളാടം ഇബാഹീ മിലം ,കൊട 
       യള വിശവാസികളിലം നല മാതകയൊണന പറഞആയതിലംവയകമാക നത്. ഇബാഹീം 

    നബിയം തൊന കൊടയള വിശവാസികളം ,     അവരൊട സമഹം ൊചയന ബഹൈദവാരാധനയില നിന് 
       തങള ഒഴിവാൊണന് പറഞ്ഒഴിഞ കാരയതിലള നല മാതകയാണ് മഹമദ നബിേയാടം 

  വിശവാസികേളാടം പിനടരാന പറഞത്.
ُدوَن ُب ْع َت َوِمّما  ُكم  ْن ٌؤ ِم ُبَرءا ّنا ِإ ِهْم  ْوِم َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعُه  ِذيَن َم ّل َوا ِهيَم  ْبَرا ِإ ِفي  َنٌة  ٌة َحَس َو ُأْس ُكْم  َل َنْت  َكا ْد  َق  
ّله ُدوِن ال “ِمْن        ഇബാഹീമിലം തേനാൊടാപമണായിരനവരിലം നിങള ക് നല ഒര മാതക 
ഉണായിരനേലാ?      അതായത് അവ൪ തങളൊട ജനതേയാടിങൊന പറഞേവളയില "നിങളില 

     നിനം നിങള ആരാധികനതില നിനം തീ൪ചയായംഞങള ഒഴിഞനിലകനവരാണ്.
(മംതഹിന 4)   ഒരായത് കടി ശദിക.
ْوَم الِخَر َي ْل َوا ّلَه  َكاَن يْرُجوا ال ّلَمْن  َنٌة  ٌة َحَس ُأْسو ِهْم  ِفي ُكْم  َل َكاَن  ْد  َق َل   "  തീ൪ചയായം നിങളക് 

  അവരില നല ഒരമാതകയണായിരന.    അതായത് അലാഹവിേനയം അനയ ദിനൊതയം 
ആഗഹികനവ൪ക്.(മംതഹിന 6)      ഈ രണ്ആയതിലം പറഞ മാതക ഏത് വിഷയതിലാൊണന് 

   അലാഹ വളൊര വയകമാകി പറഞ.അതായത്
ِهْم ْوِم َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ       എന് പറഞതിലനിന തൊന ഏത വിഷയതിലാൊണന് വയകമായി . 

       അതേപാൊലതൊനയാണ് മഹമദ നബിയില മാതകയൊണന് പറഞ കാരയതിലം അത് ഏത് 
      വിഷയതിലാൊണന സന൪ഭവം സാഹചരയവം അലാഹ അവിൊട വയകമാകി .അേപാള 
     ഉപാധിേയാടകടിയള പിനടരലാണ് അലാഹ ഇവിൊടൊയലാം പറഞിടള ത്.ഉപാധിയിലാൊത 

     പിനടരാന പറഞത് അലാഹവിൊന കിതാബിൊന കാരയതില മാതേമയള.ഇവിൊടയാകൊട 
    അതിരകള നി൪ണയികൊപട കാരയതിലാണ് പിനടരാന കലപിചത്.

                 പ൪വ പവാചകനാൊര പിനടരാന പറഞ സന൪ഭങളിൊലലാം തൊന അവരൊട َدى ُه  അഥവാ 
   മാ൪ഗദ൪ശനംപിനപറാനാണ് നബിേയാട് അലാഹ കലപിചത്.  ُهُم َدا ُه ِب َف ّلُه  َهدى ال ِذيَن  ّل  أولئَك ا

َتده ْق " ا      ആ കടരാണ് അലാഹ മാ൪ഗദ൪ശനതിലാകിയ വ൪ ,   അതിനാല അവരൊട മാ൪ഗദ൪ശനം 
  തൊന നീയം പിനടരക.(  അനആം 90)     ഇവിൊട അലാഹ അവൊര പിനടരക(ِده َت ْق ِهُم ا ِب َف )എന 

   പറയാൊത َتده ْق ُهُم ا َدا ُه ِب َف         അവരൊട മാ൪ഗം പിനടരക എന പറഞത് നാം പേതയകം ശദി 
കണം.       അതേപാൊല അനയപ വാചകനായ മഹമദനബിേയാട് ഇബാഹീം നബിൊയ പിനപറാന 

       പറഞേപാഴം നീ ഇബാഹീമിൊന പിനപറ എന പറയാൊത ഇബാഹീമിൊന സിദാനം(മിലത



്്)       പിമറാ നാണ് അലാഹ കലപിചത് എനതം നാം മനസിലാകണം.ّلَة ْع ِم ِب ّت َاِن ا ْيَك  َل َنا إ ْي ْوَح َا ٌثّم   
ًفا ِني ِهيَم َح ْبَرا ൈദവതിന     " ا പങേച൪കനവരില ൊപടാൊത േനൊര നിനവനായിരിൊക 

         ഇബാഹീമിൊന സിദാനൊത നീ പിമറക എന പിനീട് നിനിേലക നാം സേനശമ യകകയം 
ൊചയ.(അനഹല123)
                 അേപാള َنة ٌة حَس َو ഏൊതാൊക     أْس സന൪ഭതിലാണ് പറഞൊതന് നാം മനസിലാകി 
.      മഹമദ നബി ഒരികലം ഇബാഹീം നബിയൊടയം ,    കൊടയള വിശവാസിക ളൊടയം ٌة َو  أْس
َنة حَس          േതടി പ൪വീക൪ എഴതിൊവച ഏൊതങിലം ഗനങള േപായിടില എന നാം മനസിലാകണം 
.       അേദഹതിന ആ നല മാതക വിശദഖ൪ആനിലനിനാ ണ് ലഭിചത്.  അതേപാൊല മഹമദനബി 

     യൊട നലമാതക നമക് വിശദഖ൪ആനില നിനാണ് കിടക. അലാൊതബഖാരിൊയേപാൊലയളവ൪ 
    എഴതിൊവച വികതമായ ഗനങളില നിനല.

ّله ُقوا ال ّت ُهوا وا َت َفان ْنُه  َع ُكْم  َها َن َوَما  ُه  ُذو َفُخ ُكُم الّرُسوُل  َتا َءا َوَما                
                       ഖ൪ആനിന പറൊമ ഇസാമില മൊറാര മതഗനതിൊന ആവശയകത ൊതളിയി കാന അഹ് 

     ലല ഹദീസകാ൪ ഉപേയാഗികന ഒരായതാണ് മകളില പറഞത്.     എനാ ല ഇവ൪ മന:പ൪വം 
      ഈആയതിൊന അ൪തൊത വളൊചാടികകയം സന൪ഭതില നിന് അട൪തിൊയടകകയമാണ് 

ൊചയിടളത്.       ഈആയതിൊന ശരിയായ അ൪തൊമനാൊണന നമക് ഒന പരിേശാധികാം.ഈ 
     ആയതിൊന ആദയം മതല നമക് ഒന പരിേശാധികാം.

ْبِن ِكين وا ْلَمَسا َوا َتاَمى  َي َوال َبى  ُقْر ْل ِذى ا ِل َو ِللّرُسوِل  ِه و ّل ِل َف ُقَرى  ْل ْهِل ا ِه ِمْن أ ِل َلى َرُسو َع ّلُه  َءال َأفآ  َما 
ُكم  ْن ِء ِم َيا ِن ْغ ْيَن ال َب َلًة  ُدو ُكوَن  َكْي ل ي ُكُم الّرُسوُل الّسبيِل  َتا َءا ُهوا  َوَما  َت َفان ْنُه  َع ُكْم  َها َن َوَما  ُه  ُذو    َفُخ

ّله ُقوا ال ّت وا
ًنا(الحشر َوا ِرْض َو ِرُجوا.......................... ِذين أْخ ّل ِرين ا َهاِج ْلُم َقراءا ُف ْل ِل َقاب  ِع ّله َشديد ال 8-7إّن ال

            ഗാമങളില നിൊനലാം അലാഹ തൊന ദതന് തിരിൊക ൊകാടതൊതനായാലം അത് 
     അലാഹവിനം അവൊന ദതനം ഉറബനകളകം അനാഥ൪കം അഗതികളകം,ഈ 

മാ൪ഗപതനമാകന.    ൈദവദതന നിങളക് എന നലകനേവാ,    അത് നിങള സവീക രികകയം 
        അേദഹം നിങൊള എനിലനിന തടയനേവാ അതിലനിന നിങള ഒഴി യകയം അലാഹവിൊന 

 സകികകയം ൊചയവീന.     തീ൪ചയായം അലാഹ ശിക കഠിന മായവനാകന. അലാഹവിലനിനള 
       ഔദാരയവം സംതപിയം േതടിൊകാണ് അലാഹ വിേനയം അവൊന ദതേനയം സഹായിച 

     ൊകാണിരിൊക തങളൊട വീടകളിലനിനം സവതകളിലനിനം പറതാകൊപട് ഒഴിഞേപാകന 
ദരിദ൪ക്.     അവ൪ തൊനയാണ് സതയ സനനാ൪(അലഹശ്൪ 7-8)
                  ഈആയതില ഗാമങളിലനിൊനലാം പവാചകനിേലക് വനേചരന "ൈഫഅ്്" 

      സവത് ഓഹരിൊവേകണതിൊനകറിചം അത് ആ൪ൊകാൊക നലകണൊമ നം വിവരികന.അതില 
     ഒര വിഹിതം അലാഹവിനം അവൊന ദതനമളതാണ് .    ആ വിഹിതതിലനിന് ദതന ആവശയ 

         കാൊര അറിഞ നലകകയാൊണങില അത് സവീകരി കവാനം ആവശയമിലാൊത തൊന ആ വിഹിത 
        തിലനിന ലഭികനതിന േവണി തിര കിവരനവൊരൊതാട് ദതന വിലകിയാല അവ൪ അതില 

      നിന ഒഴിഞനിലകണൊമ നമാണ് അലാഹഈആയതിലൊട കലപികനത്.  ഇങിൊന സവത് 
       നലകനതമായി ബനൊപട് പറഞആയതിൊന സന൪ഭതിലനിനം മറിചമാറി റസല നലകിയ 

         ഹദീ സാകി മാറി അതിലൊട രണാം പമാണതിന ൊതളിവണാകന േജാലി വളൊര വിചിതം 
തൊനയാണ്.
                       തട൪ന വരന എടാമൊത വചനതില തങളൊട വീടകളം ധനങളം ഉേപ കിചവര 

        നവ൪കാണ് ഈ മതലിന് കടതല അവകാശം എനം അലാഹ വയകമാക ന.   തങള സാമ തി 
        കമായി ഉളവരാൊണങില േപാലം സാമതികമായ ആവശയങള ക േവണി മാതം ഇസാമമായി 

         ഒടിനിലകയം മസിംകളൊട തപി േനടാനള ശമംനടത കയം ൊചയക എനത് കപടവിശവാസിക 
   ളൊട ഒര ചീത പതിവായിരന.     സമനമായ അവസഅവ൪കളേപാള തൊന ധ൪മങള 

       കരസമാകാന ദരിദരൊട കൊട തിരക ക എനതം അവരൊട പതിവായിരന.അലാഹപറയനത 
കാണക.  ُهْم َذا  َها إ ْن ْوا ِم َط ْع ُي ّلْم  َوإن  َها َرُضوا  ْن ُطوا ِم ْع ُأ َفإْن  َقاِت  َد ِفى الّص ِزَك  ْلِم َي ُهم ّمْن  ْن َوِم  



ُطون َيْسَخ
ّلَفة َؤ َوالُم ّله................................. ُبنا ال ُلوا َحْس َقا َو ُلُه  َوَرُسو ّلُه  ُهُم ال َتا ُهْم َرُضوا َماءا ّن أ

َ ْو  َل َو  
ُهم ُب ُلو ُق “       ദാനങളൊട കാരയതില നിൊന അപ ഹസികനവരം അവരില തൊനയണ്.ഇനി 

     അതിലനിന് അവ൪ക് നലകൊപടാല അവ൪ തപിൊപടകയം ൊചയം.    ഇനി അതിലനിന് അവ൪ക് 
    നലകൊപടിൊലങിേലാ അേപാഴതാ അവ൪ േകാപികകയം ൊചയന.   അവ൪ അലാഹവം അവൊന 

     ദതനം അവ൪ ക് നലകിയത തപിൊപടകയം ,  ഞങളക്അലാഹ തൊന 
മതി..................................... .....................................................................( അതൗബ 58-60)ഈ 
ആയത്
ُه  ُذو َفُخ ُكُم الّرُسوُل  َتا َءا َوَما   എ     നആയതിൊന ആശയം നമക് വയകമാകിതരന .  ഒര വിശവാസി 

      അലാഹവിൊന ദതന തനിക് നലകിയത് ൊകാണ് തപിൊപടം ّلُه. ُهُم ال َتا ُهْم َرُضوا َماءا ّن أ
َ ْو  َل َو  

ُلُه َوَرُسو        അലാഹവം ദതനം നലകിയതൊകാണ് അവ൪ തപതിൊപ ടിരൊനങില എന പറഞത 
 അത ൊകാണാണ്.      എനാല ഒര കപടവിശവാസി തനിക് അവകാശൊപടാതത ആഗഹികകയം 

   അവൊന ആഗഹതിനാവൊട അവസാനമണാവ കയമില.ഫയ്ഇൊന(َفيىء  )  അവകാശികള ആൊരാ 
      ൊകയാൊണന് സറതല ഹശറിലം സവദഖയൊട അവകാശികള ആൊരാൊകയാൊണന് സറത 

   തൗബയിലം അലാഹ വയക മാകിതന.    ഈ രണ് സലങളിലം വിശവാസികളക് 
 നലകനതിൊനകറിചള സംസാരമാണ്.     തങളക് ദതന നലകനതൊകാണ് വിശവാസികള തപി 

     ൊപടകയം വിലകനതിലനിനം അവ൪ ഒഴിഞ നിലകകയം ൊചയം.
                        ഈ രണസലങളിലം ധനം നലകന സംഭവവമായി ബനൊപട കാരയമലാൊത ഖ൪ആ 

        നിന പറൊമ ഒര രണാം പമാണം നലകനതിൊനകറിചള ച൪ചൊയ അല .  ഇവ൪ പറയനതേപാൊല 
     റസല നലകിയത് രണാം പമാണമാൊണങില വിലകിയത് എനാണ്?   അൊലങില എതാം പമാണ 

മാണ്?     അേതാ വിലകിയതം നലകയതം രണാംപമാണം തൊനയാേണാ?
                   ദതന ജനങളകിടയില ഖ൪ആന ൊകാണാണ് വിധികക എന നാം വിശദ മാകിയേലാ?

        അങിൊന വിധികന ദതന ഫയ്ഇൊന വിഷയതിലം ഗനീമത് സവതി ൊന വിഷയതിലം 
       സവദഖയൊട കാരയതിലം അവ വിഭജികേമാള ഖ൪ആനിൊനയാണ് ആശയികക എന നാം 

 പേതയകം പറേയണിതിലേലാ?.
               അഹ് ലലഹദീസകാ൪ പറയന ഒരകള വാദം ,    ഈആയതില ഫയ്അ്് ഓഹരിൊവേക 

      ണതിൊനകറിചാണ് പറയനൊതങിലം റസല നലകിയ ഹദീസകളം ഈആയതിൊന 
 പരിധിയിലൊപടം എനാണ്.        എനാല അങിൊന ഒര വിഷയം ഈആയതിൊന പരിധിയില 

ൊപടില.         വാദതിനേവണി സമതിചാല തൊന ദതന നമക്നല കിയത് ഖ൪ആനാൊണനം ദതൊന 
      വാകകള ഖ൪ആനാൊണനം നാം മമ് വിശദമ കി യേലാ?.    ഖ൪ആനലാത മൊറാര പമാണം നമക് 

    നലകിയതായി അലാഹേവാ അവൊന ദതേനാ നേമാടപറഞിടില.ّناِس ِلل َتاَب  ِك ْيَك ال َل َع َنا  ْل ْنَز ّنا أ َا  
ْلَحّق.......................................................(الزمر 41ِبا

       തീ൪ചയായം മനഷയ൪കേവണി ഈഗനം നിൊന േമല ഇറകിയിരികനത് പരമസ തയേതാടകടി 
യാണ്(അസമ൪ 41)      അേപാളഈഗനമാണ് റസലിൊനേമല നമക് േവണി ഇറകിയിരികനത്അത് 

   സവീകരികലം മറൊകപിടികലം നമൊട ബാധയതയാണ്.
                     അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ ഹദീസകള വിശവസികനവരാൊണങില അവേരാട് ദതന വിലകി 

  യത് ഖ൪ആനലാതൊതാനം എഴതരൊതനേല?   അലാഹവിൊന കിതാബലാതൊതാൊക മായാനമേല 
കലപിചത്.   ഇവ൪ ഖ൪ആനം നിേഷധികന.  ഹദീസം നിേഷധികന.   ഒര ഹദീസ് േനാക. 

 അബസഅദലഗദ് രിയിലനിനം, മസിമം,ത൪മദിയം,   അഹ് മദം ,ദാരിമിയം, നസായിയൊമലാം 
ഉദരികന.”َيْمُحُه ْل َف ُقْرآن  ْل ْيَرا َغ ّني  َع َتَب  َك َفَمْن  ُقْرآن  ْل َوى ا ًئا ِس ْي ّني َش َع ُبوا  ُت ْك َت  ഖ൪ആനലാത"ل

  മൊറാനം എൊനൊതാട്നിങള എഴതരത്.   ആൊരങിലം ഖ൪ആനലാതത് എൊനൊതാട്എഴതി 
  യിടൊണങില അതവന മായചകളയൊട"

                 ബഖാരിയൊട ഗരവായ ദാരിമി റിേപാ൪ട് ൊചയന.”ًئا ْي ْنُه َش َع ُبوا  ُت ْك َي ِفي ان  ِبّي  ّن َذنوا ال َتأ  اْس
ُهم َل َذْن  ْأ َي َلْم  َف  “      നബിേയാട് അേദഹൊതൊതാട് എൊനങിലം എഴതാന അനവാദം േചാദിച. അേദഹം 



  അവ൪ക് അനവാദം നലകിയില.”    അബസഅദലഗദ് രിൊയൊതാട് ത൪മദി ഉദരികന.ِبّي ّن ّنا ال َذ ْأ َت  اْس
َنا َل َذْن  َيأ َلْم  َف ِة  َب َتا ِك ِفي ال “     നബിേയാട് ഞങള എഴതാന സമതം േചാദിച.  ഞങളക് അനവാദം 
തനില.”
                   വഹ് യ് എഴതകാരില പസിദരായ ആളകളില ഒരാളായ ൈസദബ് ന സാബിതില നിനം 

  അഹമദംമസിമം റിേപാ൪ട് ൊചയന.     ൈസദബ് ന സാബിത് മആവിയയൊട അടേതക് 
പേവശിച.    അേദഹേതാട് ഒര ഹദീസിൊനകറിച് േചാദിച.   മആവിയ അൊതാരാേളാട് എഴതാന 
കലിച.   അേപാള ൈസദ് പറഞ.
َية ِو َعا َفَمَحاه ُم ِثه  ِدي ًئا ِمْن َح ْي ُتَب َش ْك َن َنا ان ل  ّله أَمَر നേമാട്    أّن َرُسول ال റസലിൊന ഹദീസില 

     നിനം ഒനം എഴതരൊതന് റസല നേമാട് കലപിചിടണ്.    അേപാള മആവിയ അത് മായചകളഞ.
ِبي َشاه             ُبوا ل ُت ْك േപാൊലയള        أ ചില ഹദീസകള എഴതാന അനവാദം നലകി ൊകാണ് 
വനിടണ്.       എനാല മഹാനാരായ പണിതനാ൪ എഴതരത് എന് വിലകിയ ഹദീസകളകാണ് 

  കടതല അംഗീകാരം നലകിയിടളത്.    മാതവമല ദതനിലനിനം ൈവരദയം വരികയമിലേലാ?.
(      നൊമ സംബനിച് രണ നിലകള ഹദീസകളം സമമാണ്)   അതേപാൊല പവാചകന മരിചേപാള 

       സവഹാബികളൊട അടത് േകാഡീകരി കൊപട ഏക ഗനം ഖ൪ആന മാതേമഉണായിരൊനാള 
   എനതം സപധാനമായ ഒര കാരയമാണ്.

                    ചില ആളകള എഴതരത് എന് വിലകിയ ഹദീസകളം എഴതാന അനവാദം നലകിയ ഹദീ 
    സകളം തമിലേയാജിപികാന ചില ശമം നടതിയിടണ്.    അതിനവ൪ പറഞ കാരണം ഖ൪ആനം 
        ഹദീസം തമില കലികലരാതിരികവാനാണ് നബി എഴ തരത് എന് പറഞത് എനാണ്. മനഷയ 

       വചനങൊളയം അതിജയിച് നിലകന പരി ശദഖ൪ആനിൊന അമാനഷികതക മമില നിലനില 
     കാത ൊപാളയായ ഒര വാദ മാ ണത്.    അകരങളൊട കടികലരലാണ് ഇവ൪ പറയനൊതങില 

   അത് ഒരികലം സംഭവി കകയില.     ഇനി ആശയങളൊടകടികലരലാണ് നബി ഭയനത് എനാണ് 
      ഇവ൪ പറയ നൊതങില അത് സംഭവികകയം ൊചയവേലാ?   കാരണം ഇസാമികമായ അറിവള 

      ഏൊതാരാേളാടം താങള വിശവസികനതിലം പവ൪തികനതിലം ഖ൪ആനില പറയന കാരയങളം 
       ഹദീസില പറയന കാരയങളം തമില േവ൪തിരികാന പറഞാല സാധികില എനത് 

സതയമാണ്.     അേപാള ഇവരൊട ഈ വാദം ശരിയല.
                     ഖ൪ആനിൊല ഒരദയായതിന് സമാനമായ ഒന് ൊകാണ് വരാന കഴിയില എന് അലാഹ 

 ൊവലവിളിച് പറഞിടണ്.      അങിൊനയള അമാനഷിക വചനങലം മനഷയ വചനങലം എങിൊന 
കടികലരം?.  അത് അസാധയമാണ്.      ഖ൪ആനിൊല ഒരദയായതിന തലയമായ ഒന ൊകാണ വരാന 

     കഴിയാതസിതിക് ഖ൪ആനം ഹദീസകളം എങിൊന കടികലരം.?   അേപാള നബി ഖ൪ആന 
   ലാത ഒര ഗനവം നൊമഏലപിചിടില.

                      നബി നമക് േകാഡീകരികൊപട ഗനമായി ഖ൪ആനലാൊത ഒനം ഏലപി ചി ടില എന് 
 ബഖാരി തൊനസമതിചിടണ്.َتَرَك َأ َداد  َلُه ِش َقال  َف ّباس  َع ْبن  َعلى ا َقل  ْع ْبن َم َداد َوِش َنا  ْلُت ا َدَخ  

َعلى ُمَحّمد بن ْلنا  َدَخ َقاَل  ْلُمْصَحِف  ِفي ا ُقْرآُن  ْي ال ْيِن ا َت ْف ّد ْيَن ال َب ّل  َتَرَك إ َقاَل َما  ْيىئ؟ ِبّي ِمن َش ّن  ال
ْيِن(البخاري َت ْف ّد ْين ال َب ّل  َتَرَك ا َقال َما  َف َناه  ْل َفَسأ ِنيفة  ْلَح 234/6ا      ഇബ റഫീഅ്് ഉദരികന. 

  ഞാനം ശിദാദം ,     ഇബ് ന അബാസിൊന അടകേലക് പേവശിച.   എനിട് അേദഹേതാട് ശിദാദ് 
േചാദിച.   നബി വലതം ഉേപകിചേപാേയാ?    രണ ചടകളകിടയിലളതലാൊത മൊറാനം ഉേപകിചി 

 ടിൊലനേദഹം പറഞ.   അതായത് ഏടകളിലള ഖ൪ആനലാൊത.   അങിൊന ഞങള
       മഹമദബ് ന ഹനീഫിൊന അടേതക പേവശിച എനിട് അേദഹേതാട് േചാദിച. രണ 

   ചടകളകിടയിലളതലാൊതമൊറാനം ഉേപകിചിടിൊലന് അേദഹവം പറഞ.(ബഖാരി6/234.......)
                         ഹദീസകള എഴതനതിേനയം റിേപാ൪ട് ൊചയനതിേനയം വിലകിൊകാണ് 

          ഖലഫാഉറ് റാശിദകള നബിയൊട പാത തൊന പിനട൪ന എനതം നാം പറഞഈആശയൊത 
ശകിൊപടതന.       നബി മരിചതിന േശഷം അബബക൪ ജനങൊള ഒരമിചകടിൊകാണ പറഞ. 
َعْن ُثوا  ّد َفلتَح ًفا  ِتل ِاْخ ّد  َاَش ُكم  َد ْع َب ّناُس  َوال َها  ِفي ُفوَن  ِل َت َتْخ ِديَث  َاَحا ّله  َعْن َرُسوِل ال ُثون  ّد ُتَح ُكْم  ّن  إ
ّلوا َتَح َفاْس ّله  َتاب ال ِك ُكْم  َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب ُلوا : ُقو َف ُكْم  َل َفَمْن َسأ ًئا . ْي ِه َش ّل َرُسوِل ال



َوَحّرُموا َحرامه "َحللُه      നിങള അലാഹവിൊന ദതൊനകറിച് ഹദീസകള ഉദരികന. നിങള 
  തൊന അതില ഭിനരാണതാനം.     നിങലക േശഷം ജനങല അതിേനകാള ഭിനികം.ആൊരങിലം 

   നിങേലാട േചാദിചാല ഇങിൊന പറയക:-   നമകിടയില അലാഹവിൊന ഗനമണ്.അതിൊല 
      ഹലാലകള നിങല ഹലാലാകകയം അതിൊലഹറാമകള നിങല ഹറാമാകകയം ൊചയവീന"

                       ഇബ് ന അബല ബ൪റം ൈബഹഖിയം ഉമറലഫാറഖിൊനൊതാട് ഉദരികന.ഉമ൪ 
പറഞ:-
َتاَب ِك ُكوا  َتَر َو َها  ْي َل َع ّبوا  ِك َفأ ًبا  ُت ُك ُبوا  َت َك ُكْم  َل ْب َق ُنوا  َكا ْوًما  َق َكْرُت  َذ ّني  َوإ ُتَب الّسنَن  ْك َا ُد اْن  ِري ُا ْنُت  ُك ّني  ِإ  
ًدا َب ٍء ا ِبَشْي ّله  َتاَب ال ِك ِه لاشوُب  ّل َوال ّني  َوإ ِه  ّل ഞാന     ال സനതകള എഴതാന ഉേദശിച. 

     അേപാഴാണ് പ൪വീകരായ ജനങൊല എനിക് ഓ൪മ വനത്.   അവ൪ ഒരപാട് ഗനങള 
       എഴതിയണാകകയം എനിട് അലാഹവിൊന ഗനം തളി അവ൪ എഴതിയണാകിയ ഗനങളില 

 മഴകകയം ൊചയ.      അലാഹവാണ് സതയം അലാഹവിൊന ഗനതിേനാട് മൊറാനം ഞാന 
കല൪തകയില.”    ൈബഹഖിയൊട റിേപാ൪ടില ًد ا َب ٍء ا ِبَشي ّله  َتاَب ال ِك َبُس  ْل ل ا  എനം കാണാം

     ഉമറിൊന തൊന മൊറാര സംഭവവംകടി നമക് കാണാം.
ِذه“     َه َقاَل َما َف َفاِق  ُهْم ِمَن ال َع َفَجَم ّله  َعَث إلى اْصَحاِب رُسوِل ال َب ّتى  ّطاب َح ْبُن الَخ ُعمُر  َماَماَت 
َفَما ِني َما ِعْشُت . ُقو ِر ُتَفا ِه ل ّل َوال َدي ل  ْن ِقيُموا ِع َفاِق أ ِفي ال ّله  َعْن رُسول ال ُتْم  ْي ْفَش ِتي ا  الَحاديث ال
ّتى َماَت ُقوه َح َفاَر “       രാജയതിൊന വിവിധ ഭാഗങളിലനിനം നബിയൊട സവഹാബികൊള ഉമ൪ ഒരമിച 

  കട കയം ,        നിങള രാജയത് പവാചകൊനകറിച് പചരിപികനഈഹദീസകള എനാ ണ്?
   നിങള എൊന അടത് താമസിക.       എൊന വിട േപാകരത് എന പറയനതവൊര അേദഹം മരിചില.. 
     അേദഹം മരികനതവൊര അവ൪ അേദഹൊത വിട േപായതമില. 

                  ഉമ൪ അബമസ്ഊദിേനയം ,     അബദ൪ദാഇൊനയം അബമസ്ഊദല അനസാ രി ൊയയം 
    തടഞ ൊവച േശഷം ഇങിൊന പറഞ:-    നിങള അലാഹവിൊന ദതൊനകറിച് ഹദീസകള 

വ൪ദിപികന.(ّله َعن َرُسول ال ُتم الَحديَث  ْكثْر (ا     അേദഹം അവൊര മദീന യില തടഞൊവച.ഉസാന 
  അവൊരസവതനരാകി വിടകയം ൊചയ.  അബഹൈററേയാട്

      ഉമ൪ പറഞ നീ അലാഹവിൊന ദതൊനകറിചള ഹദീസകള ഒഴിവാകക.   അൊലങില നിൊന ഞാന 
തളചിടം.          ഉമറിൊന മരണ േശഷം ഒരാേളയം േപടികാൊത നബിൊയക റി ചള ഹദീസകള ഉദരി 

 കാന തടങി.    അബഹൈററ ഇങിൊന പറയകയം ൊചയിരന.:-    ഞാന ഉദരികനഈഹദീസ 
          കൊളലാം ഉമറിൊന കാലതാണ് ഞാന ഉദരിചിര ന ൊതങില അേദഹം എൊന ചാടവാറൊകാണ് 

അടികമായിരന.       ഉമ൪ മരികനതവൊര റസല പറഞഎന് ഞങളക് പറയാന കഴിഞിര 
നില.    എന സഹ് രി ഉദരികന.
                         ഉമ൪ ജീവിചിരിൊക ഞാനഈ ഹദീസകള ഉദരിചിരനൊവങില അലാഹ വാണ് സതയം 

  എൊന മതകിലചാടവാറടി പതിയമായിരന.    മാതമല ഉമ൪ ഇങിൊന പറയാറമണായിരന.ُلوا َتغ  اْش
ّله َكلم ال ُقْرآن  َفإّن ال ُقْرآن  ِبال “      നിങള ഖ൪ആനില മഴകക കാരണം ഖ൪ആന അലാഹവിൊന 
കലാമാണ്.'”
                    റഷീദ് രിളാ ഇതിൊനകറിച് ഒര കറിപ് ഇങിൊന എഴതിയിടണ്.ّتى َماَت ُعَمر َح َطاَل  ْو  َل  
ِثيَرة َك ْلك الَحاديُث ال ِت َنا ْي َل َلْت إ َوَص َلَما  ْيَرة  ُهَر ُبو അബഹൈററ      [ا മരികന ത വൊര ഉമ൪ ജീവിചിര 

  നൊവങിലഇതയധികം ഹദീസകളനമക് എതമായിരനില.”
                      ഇതില നിൊനലാം നമക് മനസിലാകനത് നബി നമക് ൊകാണവന തനത് ഖ൪ആന 
മാതമാണ്.      പമഖരായ സവഹാബികളം ഖ൪ആന മറൊക പിടിച ജീവിച.   നബിയി േലക് േച൪ത 

       പറയന ഹദീസകൊളലാം നബിൊയ ധികരികലം അേദഹതിൊന കല പനക് എതിര് 
പവ൪തികലമാണ്.       അലാഹവിൊന ശരീഅതിനം നബിയൊട ഉപേദ ശതിനം എതിരാകനഈ 

         ഹദീസ് േകാഡീകരണം തടങിയത തൊന നബി മരിച കഴിഞ് മനാം നറാണിലാണ് എനതാണ് 
സതയം.
                    അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനതേപാൊല ഈ ഹദീസകൊളലാം ഇസാമിൊന ഒര ഭാഗമാ 

 ൊണങില ,        അത് എഴതനതിൊന നബി വിലകകയം ൊചയിടൊണങില നബി തൊന ദൗതയം 



    നി൪വഹികനതില വീഴ വരതി എനേല വരിക?   അപ൪ണമായ ഇസാമിൊന പ൪ണമാകാന 
       നാശങളൊടയം കഴപങളൊടയം കാലഘടമായ മനാം നറാണവൊരകാതിരിേകണി വരിക എനത് 

  നമക് ചിനികാന പറേമാ?      നാം വിശവസികനത് നബി അേദഹതിൊന ദൗതയം പ൪ണമാകി 
   അതാണ് വിശദഖ൪ആന അലാതൊതലാം വഴിേകടമാണ്.

                                                  അധയായം 3
                                                 എങിൊനയാണ് രണാംപമാണം ഉണായത്?

 













                                                                           



 











  
























































