വളവിെന സംബനിച സതയം
സറത അനിസാഇല 43 ാാം വചനതില അലാഹ പറയന.

യാ അയഹല ദീന ആമന ലാ തഖറബ അസവലാത വ അനതം സകാറാ ഹതാ തഅലമ മാ തഖലന
വലാ ജനബന ഇലാ ആബിരീ സബീലിന ഹതാ തഗതസില വ ഇന കനതം മ൪ളാ അവ് അലാ സഫരിന
ഔ ജാഅ അഹദന മിനല ഗായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ ഫലം തജിദ മാഅന ഫതയമമ സവഈദന
തവയിബന ഫം സഹ ബി വജഹികം വഅയദിയകം ഇനലാഹ കാന അഫവന ഗഫറാ)(ഓ വിശവസി

ചിരനവെര ,നിങള ഉനതരായിരിെക നിങള പറയനെതെനന നിങള
അറിയനതവെരയം മലീമസരായിെകാണ്--വഴി താണനവ െരാഴിച്--കളിക
നതവേരയം,നമസാരേതാട അടകരത്.ഇനി നിങള േരാഗികളാവകേയാ, യാത
യിലാവകേയാ,നിങളില നിന ആെരങിലം മലമത വിസ൪ജന സലത നിന
വരികേയാ,സീകളമായി പരസരം സ൪ശികകേയാ െചയാല അനനരം നിങളക്
െവളം കിടിയതമിെലങില നെലാര ഭപേദശം ആരായകയം ,എനിട് നിങളെട
മഖങളം ൈകകളം തടകകയം െചയവീന. തീ൪ചയായം അലാഹ വളെര
മാപാകനവനം,വളെര െപാറകനവനമാകന.)(െചറിയ വയതയാസേതാട കടി യാെണങിലം
നിലവിലള പരിഭാഷക൪ പറഞ േപാരന അ൪തമാണിത്.)
ഇവ൪ ഈ ആയതിെന വിശദീകരണതില പറയനത് ഈ ആയതിെന പരാ
മ൪ശ വിഷയം വളവം ആചാര നമസാരവമാെണനാണ് .വളവിെന ഒര സാധാരണ
രപമാണ് ഇവിെട പറയനത് എനാണ് ഇവ൪ അവകാശെപടന മെറാര കാരയം..
കനിഞം(റകഅ) സാംഷാഗം െചയം(സജദ്)നമസരികക എന സങലപതില
നിനാണ് അവ൪ വള െതളിയികനത്.പെക ഈ വചനതിെന സന൪ഭം ഒന
നാം സക പഠനം നടതിയാല ഈ ആയതില നിനം നമസാരവം കാണാന
കഴിയില.വളവം കാണാന കഴിയില.മറ വല ആയതില നിനം നമസാരം നമക
ലഭിചാലം ഈ ആയതില നിനം കിടനില.

െതളിവ ഒന്:-

ദയവ െചയ "ലാ തഖറബ അ-സവലാത വ അനം സകാറാ ഹതാ തഅലമ
മാ തഖലന"എന ൈദവീക വചനം ഒന ശദികക.(നിങള കള കടിച െകാ
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ണ് നിങള പറയനെതെനന് വയകമാകനതവെര സവലാതിേനാട് നിങള
അടകരത്.)
ഇവിെട നമസരികനവന ഒരികലം കളകടികകയിലേലാ? എന നാം
േചാദിചാല ഉടെന അത് മമ് അനവദിചിരന എനം പിനീട് ആ അനവാദം
ദ൪ബലെപടതകയമാണ് െചയത് എനമായിരികം ഇവ൪ മറപടി പറയക.
ൈദവതിെന വചനങള ഓേരാനം ദിനം പതി ദ൪ബലെപടതക എനത്
വളെര അതിശയം തെന.കാരണം അലാഹ പറയന.”ലാ യബദല അല-ഖൗല
ലദയ വമാ അന ബി ളലാമിന ലില അബീദ്"ഒര വചനവം മാറെപടകയില
എനാണ് അലാഹ പറയനത്. രണ് അനെത അറബികളക െകാടത ആ
അനവാദം എനെകാണ് ഇനെത അവിശവാസികളക ഇവ൪ നലകനില.?

െതളിവ രണ്:-

അലാഹവിെന വചനം എതാണ്? അത് എതയണ് ?എന തീരമാനികാനള
അവകാശം ആ൪കാണ്.നറാണകള കഴിഞവന ചില ആളകളേകാ ?അേതാ
ഇത് അവതരിപിച അലാഹവിേനാ? ദ൪ബലെപടതെപട വചനങളെട ചരിതം
നാം പരിേശാധിചാല ഇവ ദ൪ബലെപടതെപടിരികനത് ഏതാണ് ഒേര സമയ
താണ് എന നമക് കാണാന സാധികം.മെറാരാള േവെറാര അവസരതില
വരിക എനിട് വീണം ദ൪ബലെപടതക.അവെന വചനങള ഒരികലം ദ൪ബല
െപടതാന ആ൪കം അവകാശമില .മാതമല ഇവ൪ ൈദവീക വചനങെള തരം
തിരിചതിലമണ് ആെക ഒര െപാരതേകട് .ഒന കടി ചിനിചാല അലാഹവി
െന സംസാരങളില ശരിയം െതറം ഉണ് എന പറയനതിന തലയമാണിത്.
എനാ അലാഹ േഹാം വ൪ക െചയന വിദയാ൪തിയാേണാ?. കടതലറിയാന
നസ് ഖ൪ആനില എന േലഖനം വായികക

െതളിവ മന്: -

ഈ വചനതിെല "തഖലന" എന പദം അറബി വയാകരണപകാരം ബഹവച
നവം രണാമേനാട പറയനതമാണ്.ഇത് ()ق و لഎന കിയയില നിനം ഉണായ
താണ്. സാധാരണ സംസാരതിനാണ് ഈ വാക് ഉപേയാഗികനത്. ആചാര
നമസാരതില സാധാരണ സംസാരം അനവദനീയമലേലാ?.പിെന നമസാരതി
ല കതയമായ പദങള മാതേമ അനവദിക.അതില അധികവം ഖ൪ആനിക വചന
ങളെട പാരായണമാണ താനം അതിന "തഖറഊന"قَرؤون
ْ َ )تഎനം "തത് ലന(
 )تت ُْلونഎനമാണ് പറയക.പാ൪തികനത് എെനന അറിയനവെര എനാണ്
ഉേദശികനെതങില "ഹതാ തഅലമ മാ തദ് ഊന" എനാണ് പറേയണിയി
രനത്. ഇനി ഇമാമം ജമാഅതമായി (കണെപാടെന പാമ കടിചാലം ജമാഅ
തായി നമസരികണമേലാ?) നമസരികേമാള ഇമാമ് ഓതനത് ശദികാനാ
െണങില ഹതാ തസഊന(مُعون
َ سَتمُعو
ْ َ ) تഎേനാ തസമിഊന (ن
ْ َ )تഎേനാ
َ س

ആണ് പറയക.

െതളിവ് നാല്:-
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പിെന പറഞ "വലാ ജനബന ഇലാ ആബിരീ സബീല ഹതാ തഅതസി ല"
നമസരികേമാള ഇവ൪ പറയന ജനാബതകരന ആകാന ഒരാള േപാകില
േലാ? അതേപാെല യാതെചയാനം അനവാദം ഇലേലാ?ഒരാള ജനാബതകാ
രനാെണങില കളികാെത നമസരികാന പാടില.എനാല യാതകാരന് കളിേക
ണതമില.യാതകാരന എനിനാണ് െവളം?കളികാനാെണങില എനിനാണ്
യാതകാരന കളികനത്? വള ഉണാകാനാെണങില അങിെന ഒര വിഷയം
തെന ഇവിെട പറഞിടിലേലാ? "ഹതാ തഅതസില"എന പറഞാല വള
ഉണാകലല കളികലാണ് എന് ആ൪കാണ് അറിയാതത്? ഇനി വള ഉണാക
ലാണ് െവളതിെന ആവശയെമങില താെഴ പറയന സീകളമായി ബനെപടാല
വള ഉണാകിയാല മതിേയാ?സീകളമായി ബനെപടാല കളികകയേല േവണ
ത്.?ഇവിെട യാതകാരന എനിനാ കളികനത് എന േചാദിചാല അതിന ഇവ
൪ പറയന നയായം പളിയിലെട മറിചകടകനതിന കറമില എനാണ്. നബിക്
ഭമി മഴവന പളിയാകിയ വിവരം ഇവ൪കറിയിേല? ഇതരം ആനകലയങള
ഓ൪ത് നമക സവയം അതതെപടാം.
െതളിവ് അഞ്:പിെന അലാഹ പറയനത് "വ ഇന കനതം മ൪ളാ ഔ അലാ സഫരിന
ഔ ജാഅ അഹദന മിനല ഖായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ ഫഇലം തജിദ
മാഅന ഫതയമമ സവഈദന തവയിബന "
അതായത് നീ േരാഗിയാവകേയാ,അെലങില യാതയിലാവകേയാ,കകസില
നിന തിരിച വരികേയാ ,സീകെള സ൪ശികകേയാ,െചയിട െവളം കിടിയി
െലങില ശദമായ മണെകാണ് തയമം െചയക അതായ മണെകാണ് ൈകക
ളം മഖവം തടവക ഈ വചനങള ഒന ശദിച വായിചാല നമെട മമില
َ
വലിയ ഒര േചാദയം ഉയരം.ദയവ െചയ് ഈ വചനം ഒന ശദികക.جاء
َ ْأو
َ
ُ ْ من
ن ال َْغاِئط
ِ كم
ِ ٌ حد
َ  أഅതായത് കകസില േപായി വന െവളം കിടിയി
َ م
െലങില തയമം െചയക.
ഇന നിലവിലള പരിഭാഷകളിെലാെകതെനയം നിങളില ആെരങിലം
കകസില േപായി വന് െവളം കിടിയിെലങില തയമം െചയക എന തെന
യാണ് എഴതിയിടളത്.നിങളില ഒരവനാണ് വരനത്.
അേപാള തയമം െചയാന നാല നിബനനകളാണ െവകനത്.
1) ضى
َ مْر
ّ م
ْ ُ  إن ك ُن ْتനിങള േരാഗികളാെണങില
2) ر
َ س
َ  ع ََلىനിങള യാതയിലാെണങില
ٍ ف
َ
3) ط
ِ ِ ن ال َْغائ
ِ ٌ حد
َ جاءأ
َ നിങളില ഒരവന കകസില േപായി വനാല
َ م
4)ساء
َ ّ م الن
ْ م
ُ ُ ست
َ  لനിങള സീകെള സ൪ശിചാല

ഇതിെല ഓേരാ പദങളം നമക ച൪ച െചയാം.
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ريض
َ "മരീള്" (േരാഗി)
ِ م

ഈ പദം ശാരീരിക അസഖെതകറിച മാതമല ഉപേയാഗിചിടളത്.മറിച്
മാനസിക,ധാ൪മിക,വിദയഭയാസ നയനതെയകറിചം ഉപേയാഗിചിടണ്. ഖ൪
ആന ശാരീരിക േരാഗെതകറിചാേണാ? അതല ഉനമായ മലയങെളകറിേചാ
കലപനകെളകറിേചാ അറിയാത ഒരാളെട അവസയാേണാ ഇവിെട ഉേദശിക
നത്.? ഈ രണാമത പറഞതാണ് ഉേദശികനെതങില ഖ൪ആന ആ സമഹ
തില നടതിയ വിപവേതയാണ് നാം കാതസകികനത്.അതേപാെല
ഖ൪ആന ആ സമഹതില താെഴ തടില നിനം ഉയ൪തിെകാണവന മനഷയ
തവവം ഉനത മലയങളമാണ് നമക െതളിഞ കിടനതം നാം സംരകികന
തം . അേപാള ഇവിെട ഒരാള േരാഗിയായാല എനതെകാണ് ഉേദശികന് മാ
നസികവം ആശയപരവമായ േരാഗമാണ്.ശാരീരിക അസഖമാെണങില എനിനാ
അയാള കളികനത്?നമസരികാന േരാഗി കളികേണാ?"ഹതാ തഅത സില"
എന പറഞാല വള ഉണാകാനലേലാ?അലാഹ മകളിേലാ താെഴേയാ പറയാത
വള എന വിഷയം നമക് എവിെട നിന കിടി.?നിങളക് െവളം കിടിയിെല
ങില എന പറഞത് മഴെവളമാെണങില എനിനാണ് അത്? കളികാേനാ ,
കടികാേനാ വള ഉണാകാേനാ?േരാഗിക് കളികാന പറാത േരാഗമാെണങി
േലാ?.

سَفر
َ "സഫ൪"യാത

ഒര സലത നിന മെറാര സലേതക േപാവക, പഭാതതിെല െവളിചം
മഖെത െതളിചം,വിശദ ഗനം(ഇതിെന ബഹവചനമാണ് അസാ൪) എെനാ
െകയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.ഇേതപദതില നിനണായതാണ് സഫീ൪
(ambassador) എന പദവം.
ഇവിടെത സഫ൪ എന പദം ഭമിയിലെടയള യാതയല.മറിച് തെന നില
പാടില നിേനാ ആശയതില നിേനാ ഉള മാറതിനാണ് "സഫ൪ "എന ഉപ
േയാഗിചിടളത് ഒര പദവില നിന വിവിധ രംഗങളിേലകള യാതകം സഫ൪
എന വാക തെനയാണ് ഉപേയാഗികക.ഖ൪ആന ഒര ആതീയ സേനശം എന
നിലക എടകേമാള തീ൪ചയായം ഇവിെട ഒര ആശയപരമായ യാതയാണ്
ഉേദശം.അലാെത ഒര സലത നിനം മെറാര സലേതകള യാതയാകാന
തരമില.കാരണം േരാഗിയെട കാരയം പറഞതേപാെല യാതകാരന എനിനാണ്
കളികനത്?നമസരികാന േരാഗി കളികേണാ?.

" ا َل َْغاِئطഅലഗായിത്"താഴ നില
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 غ و طഎനതില നിനാണ് ഈ പദം ഉണായിടളത് ഊളിയിടക,മതിന േവ
ണി കടലിനടിയിേലക മങിതപക.താഴ നിരപില നിേനാ,വിഷമതിലനിേനാ
േമേലാട വരിക.അറിവിനേവണിമങക,പശങള പരിഹരികക എെനാെകയാ
ണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.
"ഗായ്" എനതിന് താഴ നിലയില നിേനാ ,താഴ താഴരയില നിേനാ മകളി
േലാടവരിക,എെനാെകയാണ് അ൪തം.ഈ വചനതില "ഗായി"തിന് കക
സില നിന തിരിച വരിക എന അ൪തമാണ് ഇവ൪ നലകിയിടളത്.മമ കാ
ലത് പിേനാകകാ൪ ,ചിലെരാെക ഇേപാഴം,മലമത വിസ൪ജനതിന താഴ
രകളിേലക ഇറങി േപാകാറായിരന പതിവ്.അതെകാണ് തെന നമെട പരിഭാ
ഷകാ൪ ഈ പിേനാക പവ൪തി പരിഭാഷകളില എഴതിെവച.ഖ൪ആന ഒര
പേതയക കാലെത പേതയക നടപടികമങള മാതം വിശദീകരികന ഗനമല
.അതിെല വാകകള അനശവരവം കാലതിന അതീതവമാണ്.അതെകാണ തെന
അത അടിസാന തതവങെളകറിചാണ് സംസാരികക.തതവാധിഷിതമായ ഒര
ഗനം ഏെതങിലം കാലെത കറചാളകള മലമത വിസ൪ജനതിന് താഴരയി
േലക് കയറി ഇറങനതിെനകറിച് സംസാരികില. സംസാരേമാ വിദയാഭയാസ
േമാ എതാത പാകത സമഹതില വെര മലമത വിസ൪ ജനം നടതിയാല
വതിയാകണം എനറിയാം .എനിടേപാലം ഇതയം പരിഷത സമഹതില
മലമത വിസ൪ജനം നടതിയാല െവളം കിടിയിെലങില അവിെട വതിയാ
കാെത മണെകാണ കയം മഖവം തടചാല മതി എന അലാഹവിെന ഗനം
സംസാരികനണ് എന പറയനത് നാം എങിെന ഉളെകാളം.? മലയങള
വിശദീകരികന ഒര ഗനമാണ് ഖ൪ആന.ഏെതങിലം കാലെത ഒര പേതയക
ജനങളെട വിസ൪ജന രീതിയല ഖ൪ആനിെന സംസാര വിഷയം.
അേതാെടാപം തെന കകസകള സലകാലങളക അനേയാജയമായതാ
ണ ഉണാകക.മഹമദ നബിയെട മമള ജനങള വെര മലകള തരനം മരങ
ള മറിചം വീടകളം മറം നി൪മിചവരായിരന.പെക മഹമദ നബിയെട ആ സമ
ഹം എതമാതം സാസാരികമായി താഴ നിലയിലായിരന ജീവിചിരനത് എനാ
ണ് അലാഹ നമക പറഞ തരനത്.അനെത പരിഭാഷകരെട ഈ െതറായ
വയാഖയാനതില നിന തെന അവരെട ചിനയെട െഫയിം എതമാതമാെണന
നമക ഊഹികാവതേലയള.ഇവിടെത( الഅല)എന േച൪ത് അല-ഗായി
ത് എന പറഞതില നിനതെന അത സാധാരണ കഴിയല ഉേദശികനത്
എന വയകമാണേലാ?.അത് ഒര പേതയക "ഗായിത്" ആണ് ഇവിെട ഉേദശിക
നത്.ഒരാളെട ഒര ൈക െകാണ, അബജാഹിലിെനയം അബലഹബിെനയം
അബസഫ് യാെനയം െകാടാരങളെട മേനാഹാരയത വിവരികകയം,മേറ ൈക
െകാണ് ഇസാമിക സ൪കാറിെന െവറം യാചകരാല ഭരികെപടനതായംചിതീ
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കരിച.പവാചകെന ഒര ജദനില നിനം കടം േമടിചവനായം ചിതീകരിച.ആ
ജദന നബിയെട അവസാന കാലത് പവാചകെന കളിയാകകയം അവേഹളി
കകയം െചയകയായിരന എനം മറമള കഥകള ഇവ൪ എഴതി െവച. ഇത
രം നണകള എഴതിെവച പരിഭാഷകളാണ് നമെട മനിലളത് എനത െകാണ
തെന സതയം മനസിലാകാന നമക കഴിയനില.ഇതെകാണ തെന അല- ഗാ
യിത് എന പദം താെഴ കിടകന ഒര തണ ഭമിയാണ് എനാണ് നാം വിചാ
രിചിരനത്.എനാല ബദിപരമായ ഒര താഴ അവസ അെലങില ആശയപര
മായ ഒര അവയകതെയകറിചാണ് ഈ പദം ഉേദശികനത് എന നാം ഇേപാള
തിരിചറിയന.

ساء
َ ّ  َالنഅല-നിസാ

 ن س وഎനതില നിനാണ് "നിസാഅ "എന പദം ഉണായിടളത്. ഇതിന൪
തം "ദൗ൪ബലയം" എനാണ്.ഇവിെട  الേച൪തെകാണ് "അ-നിസാഅ "എന
പറഞതില നിനം സാധാരണ സീ എന അ൪തതിനല എന വയകമാണ്.
മറിച് പേതയകം എടത പറഞ നിസാഅ ആണ് ഉേദശം.അതെകാണ തെന
ഇവിെട ആശയ ദൗ൪ബലയവം ബലഹീനതയമാണ് ഉേദശം എന വയകമാകന.

مم
ّ َ " ت َيതയമം"

ഇതാണ് അഞാമെത പദം  ي م مഎനതാണ് ഇതിെന മലപദം. ഉേദശം, ല
കയം ,എെനാെകയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം.പേയാജനപദമായ ഒര ആശ
യമാണ് ഈ പദം െകാണ് അ൪തമാകനത്.അലാെത ആെക അഴക പരണ
ഒര വയകിയെട ഏെതങിലം ഒേനാ രേണാ ശരീരഭാഗങള മണെകാണ തടകാ
നല.തയമം െചയാനള കലപന പാപതിെനയം തിനയെടയം അഴക് കഴകി
കളയാന െവളം കിടാെത വരേമാള മാതം െചയാനളതാണ് .ആ സന൪ഭതി
ലാണ് നാം "സവഈദന തവയിബന" േതടിേപേകണത്.അതായത് ഇവ൪ പറയന
ശദിയള മണ്.

دا ط َي ًّبا
ً صِعي
َ "സവഈദന തവയിബന"

" സവഈദ്" എന പദം െകാണ് അ൪തമാകനത് ഉയ൪ന(hight)എനാണ്
."തവയിബ്" പിെന എലാവ൪കം നലവണം അറിയാവന പദമാണേലാ.ശദി,
വതി,അനേയാജയം എെനാെകയാണേലാ ഈ പദതിന അ൪തം.അേപാള
"സവഈദന തവയിബന" എന പറഞാല വതിയം,ശദിയം,അനജയമായതമായ
ഒര ഉയരം ലകയം െവകക.

ماء
َ "മാഅ"
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ഖ൪ആനിെന വിഷയവം ലകയവം മനഷയെന വയകിതവം വള൪തിെകാണവ
രലം അതിെന ശദീകരണവമാണേലാ?.ഈ ആവശയാ൪തം സക ജാനിയാ
യ അലാഹ ദതനാ൪ മേഖന ൈദവീക നി൪േദശങള നമക എതിച തന.
ശരീരങെള നാം േനാകി കാണകയാെണങില െവളം നമെട ശരീരം വതിയാ
കാനം കഴകാനമാണേലാ?എനാല ചിനയെടയം ആശയതിെനയം േലാകതി
േലക നാം കടനാല അവിടം വതിയാേകണത വളെര പരിശദമായ അറിവ
െകാണാണ്. അതായത് െതറായ ചിനകളില നിനം ധാരണകളില നിനമള
ശദീകരണം.ഇവിെട െവളം ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪േദശങളായിടാ(വഹ് യ്) ണ്
നമക നലകിയിടളത്.അതായത് നമെട സവയം വള൪ചക്. ഉദാഹരണതിന
െവളം ആകാശത നിന ഇറകിയിരികനത് മരിച ഭമിെയ ജീവിപികാനാണ
േലാ?.ആകാശതനിന െവളം ഇറങനേതാടകടി മരിച ഭമി പചയായിതീര
ന.അതിന സമാനമായ ഒര വള൪ചെയകറിചാണ്
സറത അനഫാല പതിെനാനാം വചനതില അലാഹ പറയനത്
ُ ْ ب ع َن
ُ ماًء ل ِي ُط َهَّر
ُ ْ ل ع َل َي
ُ وَي ُن َّز
ّ جَز ال
ن
ِ ْ شي
ْ ِكم ر
َ ِ كم ب ِهِ وَي ُذ ْه
ّ ن ال
َ ماء
َ س
ّ كم
ِ طا
َ م
َ
َ ِ ( وَل ِي َْربവയനസില അൈലകം മിന സമായി മാഅന ലി
ُ ِ ط ع ََلى قُُلوب
دام
َ ْت ب ِهِ الق
َ ّ كم وَي ُث َب
യതവഹഹിറകം ബിഹീ വ യദഹിബ അനകം രിജസ ൈശതാനിവ ലിയ൪ബിതവ അലാ ഖലീബികം വ
യസബിത ബിഹീ അല അഖദാം)

ഇവിെട ആകാശത നിനം ഇറകിയ െവളം എനതിെന അ൪തം ദിവയമായ
െവളതിനാണ്.മനഷയരെട മനസകെളയം ഹദയങെളയം കടിയിണകക എ
നത് മഴെവളം െകാണ് സാധയമല.ഈ മഴെവളതിന് അവെന തീരമാനങെള
സവാധീനികാേനാ,ൈപശാചിക േപരണകളില നിന തടകാേനാ സാധയമല.ഇ
തിെനാെക ൈദവീകമായ നി൪േദശങളക മാതേമ സാധികകയള. അെലങില
ഖ൪ആനിെനേയാ മേറെതങിലം ൈദവീക ഗനങളെടേയാ അടിസാനതിലള
ഉനതമായ മലയങളെട പഠനം െകാണ മാതേമ സാധികകയള.
ഈ വളവിെനകറിേചാ കളിെയകറിേചാ പറഞ ആയതകളെട സന൪
ഭം ഒന കടി വയകമാവണെമങില അവക മകളിലം താെഴയമായി വന ചില
ആയതകള കടി ഒന നാം പരിേശാധികണം.അലാഹ പറയന.

َ
َ
ഇതിന േശഷമാണ് അലാഹ م
ْ َ مُنوا لت
ِ ّ َياأي َّها ال
ْ ُ صلة َ وَأن ْت
َ ن َءا
ّ قَرُبوا ال
َ ذي

َ س
ن
ُ َ مات
َ قوُلو
َ كاَرى
ُ എന പറയനത്.
َ موا
ُ َ حّتى ت َعْل
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ഈ പറഞതെകാണ ഉേദശികനത്.എേപാഴേണാ നാം അതയനതമായ
അറിവം ൈദവിക കലപനകളം നി൪േദശങളം പ൪ണമായി ഉളെകാളാനം
മനസിലാകാനം കഴിയനത് അെപാേഴ അതയനത നിലയിലള ഒര ച൪ചയില
മലസരികാനം ശദ പിടിച പറാനം കഴിയകയള. മകളില പറഞ കാരയങ
ളെടെയലാം നടപാകാലിന അതിെന പിറകില ഒര ബദിയം ചിനയം കടി
ആവശയമാണ്.
سُلوا
َ جن ًُبا إ ِّل
ِ َ حّتى ت َغْت
َ ل
ُ َول
َ ري
ٍ سِبي
ِ ِ عاب
ആരാണ് ൈദവീക കലപനയില നിനം ഒര ഭാഗേതക മാതം േച൪ന
നിലകന അെലങില അപരിചിതനായി മാറിനിലകന,, "ആബിരീ സബീല"
അഥവാ പതയയശാസപരമായ യാത നടതനവന ഒഴിച് "ആബിരീ സബീല"
എനത് ഒന കടി വയകമാകിയാല പതയയശാസപരമായി ചിനികാനള ക
ഴിവ് ആ൪കേണാ അവെനയാണ് ഉേദശികനത്. ൈദവതാല സാപിതമായ
ആശയങെളയം മലയങെളയം പിനടരനവന ആരാേണാ അവെനയാണ്
“ഇബ സബീല"എന പറയനത്.ഒന കടി വയകമാകിയാല ഒരാളക് ൈദവീക
കലപനകെളകറിേചാ നി൪േദശങെളകറിേചാ േവണത പരിചയമിെലങിലം
ചില വിഷയങളിലള അയാളെട പേതയകമായ കഴിവം അറിവം െവച് ൈദവീക
കലപനകളിെല ചില ദ൪ശനങെള കറിച് അയാളക് ചില അഭിപായങള ര
പീകരികാന സാധികം.എങിലം ൈദവീക കലപനകെളകറിച് പ൪ണമായ
അജതയളതെകാണ് ആദയമായി അയാള അയാളെട മനസം ചിനയം ശദി
യാകി െവകണം. അതാണ് ഈ ആയതില പറഞത്.
ൈദവീക നി൪േദശങളെടയം കലപനകളെടയം അഭാവം െകാണണാകന
അവസകള മാതമല മറ ചില അവസകളകടി ഇവിെട വിവരികനണ്.അത്
ഒരവന സാമാനയേബാധമിലായെകാണ വയസനികനവന(വ ഇന കനം മരീ
ളന)ഒരവന മറ വല ആശയവം പിനടരനവനാെണങില(ഔ അലാ സഫ രിന)
നിങളില ഒരവന വളെര താഴ നിലയി(lower level)ലള ആശയതില
നിനം ൈദവീക നി൪േദശങളിേലക ഇേപാള വനിെടാള,അവനം (ഔ ജാഅ
അഹദന മിനകം മിനല ഗായിതി)ൈദവീക നി൪േദശങെളകറിച േവണത
ജാനമിലാതതിനാല അതിെന ആവശയതെകാണ േവദനികനവനം ,(ഔ
ലാമസമനിസാഅ)എനാല ൈദവീക സേനശതിെന പഠനതിേലക എതി
യിടമില(ഫ ഇലം തജിദ മാഅന)അേപാള നിെന പശ പരിഹാരങളം ലകയവം
ഉനതവം പരിശദവമായിരികണം.(ഫ തയമമ സവഈദന തവയി ബന) അങി
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െന അവസാനം നിെന വീകണങളകം ക൪മേശഷികളകം ശകിപകരക
യം,വിലമതികകയം െചയക.(ഫംസഹ ബി വജഹികം വ അയ് ദിയകം). അ
േപാള ൈദവീക െവളം െകാണ് കഴകാന കഴിയിെലങില ഉനതവം പരിശദ
വമായ ഒനെകാണ തടച മിനകക. ൈദവീക നി൪േദശങളെട അറിവമായി
മനഷയ൪കണാകന വയതയസ സാഹചരയങളാണ് മകളിെല ആയതില വിവ
രികനത്.തട൪നള വചനങളില മന സമദായങെളേപാെല നിങള പവ൪
തികരെതന െതളിവകള സഹിതം താകീത െചയകയം െചയന.

(അലം തറ ഇല അലദീന ഊത നസവീബന മിനല കിതാബി യശതറന അളലാലത വ യരീദ അന തളില
അസബീല)

ഇതിന൪തം 43ാാം വചനതില അലാഹ നമക നലകിയ മാ൪ഗ നി൪േദ
ശം നെമ അവെന വഴിയില നിനം െതറി േപാകനതില നിനം നെമ സംര
കികന എന വിവരികന.എനിട പരമകാരണികന പറയന.
(വലാഹ അഅലമ ബി അഅദാഇകം വ കഫാ ബിലാഹി വലിയന വ കഫാ ബിലാഹി നസവീറാ)

“അലാഹവിനറിയാം ആരാണ് നിങളെട ശതകെളന്.പെക സഹായിയാ
യം സഹതായം അലാഹ മതി.”)
യഥാ൪ത വിഷയമായ അലാഹവിെന മാ൪ഗ നി൪േദശതില നിനം അവ൪
ച൪ച, വഴി തിരിചവിടനതിെനകറിചാണ് അടത വചനതില പറയനത്.
ജദനാരില ചില൪ ൈദവതിെന വാകകള അതിെന ശരിയായ സാനങളില
നിനം നീകികളയകയം "ഞങള േകളകകയം ധികരികകയം"െചയിരിക
ന എന പറയകയം െചയ.(മിനലദീന ഹാദ യഹര് രിഫനല കലിമ അന മവാ
ളിഇഹീ വ യഖലന സമിഅാ്നാ വ അസവയാ) ഞങള എനേകേടാ ഞങള
അതേകളകാത മടിലാണ്.ദീനിെന ആേകപിചെകാണം തറതല പറഞെകാ
ണം ഇളവെചയണെമന അവ൪ ആവശയെപടകയമാണ്.
ഇതാണ് ജദനാരില ചില൪ ൈദവീക കലപനകേളാട െവച ഉപാധികള പെക
അവ൪ അവരെട വാകകള മാറിയിരെനങില അതായിരന അവ൪ക് ഏറവം
നലത്.സമഹതിനം അത തെനയായിരന ഏറവം നലത്.പെക അവ൪ ആ
ഉതരവാദിതവം ഏെറടതില.അവ൪ േകളകകയം അനസരികകയം െചയ് ത
െകാളാം(ലൗ അനഹം ഖാല സമിഅനാ വ അതഅാ്നാ)എന പറഞിരന
െവങിലം ഞങള പറയനത് േകളക ഞങെള നീ േനാക(വസഅവനള൪നാ)
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എനം പറഞിരെനങില അതായിരന അവ൪ക് നലതം ,െചാവായ ഒര
നിലപാട് ഉണാകനതിനം(ല കാന ൈഖറന ലഹം വ അഖ് വമ) പറിയ മാ൪ഗം
എനാണ് ഖ൪ആന വിവരികനത്.പെക ആ ശരിയായ രീതി അവ൪ െതരെഞ
ടതില.അവ൪ അത് തിരസരിച കാരണം അലാഹ അവെര അപമാനികകയം
കറച േപരലാതവെര വിശവാസികളില നിന മാറി നിറതകയം െചയ.
കഴിഞ വചനങളില ജദവിഭാഗതിെന ൈദവീക കലപനേകാടള മേനാഭാവ
മാണ് െവളിവാകനത്. ൈദവീക കലപനകെളകറിചം ആ കലപനകളെട പവ൪
തനെതകറിചം മഴവന അറിവം ഉണാകനതവെര ൈദവീക കലപനകളെട
വിഷയങളില നാം മഴകരെതനാണ് അലാഹ ഉപേദശികനത്.കാരണം ൈദവീ
ക കലപനകെളകറിച് അജനം അവഗണികനവനം അവെന ആശയശദീ
കരണം പ൪ണമാകനതിന മമ് ൈദവീക കലപനകെളകറിച സംസാരികം
എനതിനാലാണ്.എനാല ഇതില നിനം ,ചില േമഖലകളില ബദിപരമായം
ൈവജാനികമായം േയാഗയനായവെന ഒഴിവാകിയിടണ്.
ഇവിെട പതയശാസപരമായം ബദിപരമായം കഴിവ കറവളവെരയം
(മരീള്)അെലങില മറ വല പമാണങെളയം പിനടരനവെരയം(സഫ൪), അ
െലങില വിദയാഭയാസപരമായം ആശയപരമായം താഴ നിലയില നിനം വന
വേനയം.(ജാഅ മിനല ഗായിതി)അെലങില ൈദവീക നി൪േദശങെളകറിച
േവണത ജാനമിലാതതിനാല അതിെന ആവശയകതെകാണ ദഖമനഭവിക
നവെനയം ൈദവതിെന െവളം കിടിയിെലങില തെന ഉേദശവം ലകയവം
അതയനതവം ശദവമായ ഒനിേലക് ആകവാനം എനിട് അതെകാണ തെന
വീകണങെളയം ക൪മങെളയം തടച മിനകി ശകിെപടതാനമാണ് അലാ
ഹ ഉപേദശികനത്.
ഈ ആയതകള വിവരിച േശഷമാണ് ജദനാ൪ എങിെനയാണ് ൈദവീ
ക നി൪േദശങളം കലപനകളം വളെചാടിചിരനത് എനം അവേയാട് അവര
െട മേനാഭാവം എനായിരനെവനമാണ് നമക വരച കാണിച തരനത്.
ഇനി നമക മാഇദ ആറാം വചനതില പറയന വള എനാെണന േനാകാം.

സറത അല-മാഇദ

സറതല അല മാഇദ 6ാാം വചനതില ഇതിന സമാനമായ ഒര കലന ൈദ
വീക മാ൪ഗ നി൪േദശങള പറയനിടത് നമക കാണാന കഴിയം.ഈ വചന
വം വളവമായി ബനെപടതിെകാണാണ് നമെട സമഹം മനസിലാകിയിട
ളത്.നമെട സമഹതിെന വീകണതില വിശദ ഖ൪ആന െവറം ക൪മ
ശാസപരമായ കാരയങള മാതം വിശദീകരികന ഒര ഗനമാകി മാറിയിരിക
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കയാണ്.എങിെന കകസില േപാകണം,കളികണം,എന തടങി ആ൪തവം
വെരയള കാരയങള വിശദീകരികന ഗനമായിടാണ് നമെട സമഹം ഖ൪ആ
നിെന കണിടളത്.
ഈ ആയതിെനകറിചള ച൪ച ആരംഭിസറത അനിസാഇ
െല 43ാാം വചനതില ഒരാളെട, ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪േദശങെളകറിചള
േബാധമിലാത അവസെയകറിച പറഞ കാരയെമാന മനസിലാകക. എ
നാല സറത് അല-മാഇദയില ആ കലനവീണം പറയനത് ഒരാള ൈദവീക
മാ൪ഗ നി൪േദശെതകറിചള അറിവ േനടകയം അതിെന പാേയാഗികവല
കരണതിനേവണി എഴേനറാലണാകന അവസെയകറിചമാണ് വിവരി
കനത്.സറത അനിസാഇല അലാഹ പറയന. “ലാ തഖറബ അ-സവലാത
…...ഹതാ തഅലമ മാ തഖലന" നീ പറയനതിെനകറിച വയകമായി അ
റിയാെത ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪േദശങെളകറിച ഊഹിച പയകേയാ അതി േനാട
അടകകേയാ െചയരത്. എനാല സറത അല്-മാഇദയില "ഇദാ ഖം തം ഇലാ
അ-സവലാത "നിങള സവലാതിന ഒരങിയാല" എന പറഞ
െകാണാണ് വചനം തടങനത്.അലാഹ പറയനത് കാണക:

“യാ അയഹലദീന ആമന ഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-സവലാതി ഫഗസില വജഹകം വ അ൪ജലകം ഇലാ
അല-കഅൈബനി വ ഇന കനതം ജനബന ഫതവഹഹറ വഇന കനതം മ൪ളാ ഔ അലാ സഫരിന ഔ
ജാഅ അഹദന മിനകം മിനല ഗായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ ഫലം തജിദ മാഅന ഫതയമമസവഈദന
തവയിബന ഫംസഹ ബി വജഹികം വ അയദിയകം മിനഹം മായരീദലാഹ ലിയജ്അല അൈലകം മിന
ഹറജിന വലാകിന യരീദ ലിയതവ ഹഹിറകം വലിയതിമ നിഅമതഹ അൈലകം ലഅലകം തശകറന"

“അലേയാ വിശവാസികെള നിങള നമസാരതിന എഴേനലകേമാള,നിങള
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െട മഖങളം ൈകകള മടവെരയം കഴകകയം നിങളെട ശിരസകെള (െവളം
െകാണ് )തടവകയം െചയക. നിങളെട കാലകള രണ െനരിയാണിവെരയം
(കഴകക)നിങള(ക് ശരീരം)അശദിയിലാെണങില അേപാള ശദിെപടക
യം െചയവീന,എനാല നിങള േരാഗികള ആണ് അെലങില യാതയിലാണ്
അെലങില നിങളില െപട ഒരാള (മലമത)വിസ൪ജനം (കഴിഞ)വന അ
െലങില നിങള സീകെള സ൪ശിച-അേപാള നിങള െവളം കെണതിയിട
മില. എങില നിങള ശദമായ മണതലെത ലകയമാകി െചലകയം നിങളെട
യം മഖങെളയം നിങളെട ൈകകെളയം അതെകാണ് തടവകയം െചയക നിങ
ളെട േമല െഞരകെത െവകനതിന് അലാഹ ആഗഹികനില.പെക നി
ങെള ശദീകരികനതിനം അവെന അനഗഹെത നിങളില പ൪തീകരി
കനതിനം അവന ഉേദശികന .നിങള നനി കാടനതിനേവണി.”
ഇതാണ് നിലവിലള പരിഭാഷ."നിങള നമസാരതിന എണീറാല "എന്
അ൪തം നലകാന കാരണം നമെട മനസില നമസാരം എന ഒര ധാരണ
ഉളതെകാണാണ്.എനാല നമക ഈ ൈദവീക കലപനകളെട പിറെക ഒന
േപായി േനാകാം.
َ
َ ِ مُنوا إ
ة
ِ صلو
ِ ّ َيا أي َّها ال
ْ ُ مت
ْ ُذا ق
َ ن َءا
ّ م إ َِلى ال
َ ذي
“യാ അയഹലദീന ആമന ഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-സവലാതി"
“ഓ വിശവാസികെള നിങള സവലാതിന എണീറാല"
ൈദവീക കലപനകള വയകമായി അറിയനതവെരയം,എനാണ് താന നി൪േദ
ശികനത് എന വയകമായി അറിയനതവെരയം ൈദവീക കലപനകെളകറി
ചള സംസാരം നി൪തണം എന മാതമല ഇവിടെത സാഹചരയം.ഇവിെട സറ
ത മാഇദയില വിശവാസികെള അഭിസംേബാധന െചയനത് "നിങള ൈദവീക
കലപനകളക േവണി ഒരങി കഴിഞാല "ഫഅസില വജഹകം വഅയദി
യകം ഇലല മറാഫിഖി"അേപാള നിങള നിങളെട വീകണങളം കഴിവക
ളെമലാം "മറാഫിഖ് " ആയിതീരനതിന േവണി കഴകി ശദമാകണം.അതാ
യത് ചില സഹതകെളകറിച രണ ശരീരവം ഒര മനസമാെണന പറയാറണ
േലാ?."മറാഫിഖ്" എനത് "മ൪ഫഖ്" എന പദതിെന ബഹവചനമാണ്. ഈ
പദതിെന മല അകരങള ر ف قഎനിവയാണ്. ഈ അകരങളില നിനാ
ണ് "റഫീഖ് "എന പദം ഉണായത്. അതായത് ഇതിെന അ൪തം രണ ശരീര
ങളാെണങിലം ഒറ ആതാകെളേപാെല കഴിയന സഹത് എനാണ് .ൈകമട്
എന അ൪തതിലം ഈ പദം ഉപേയാഗികാറണ് .കാരണം കയിെന മകള
ഭാഗവം താഴഭാഗവം തമില േയാജിപികന ഭാഗമായതെകാണാണ് അങിെന
അ൪തം വനത്.മ൪ഫഖ് എന പദം ഇസലആല(മാധയമം/ഉപകരണെത
സചിപികന നാമം) ആണ് അതായത് "മഫ്അല "എന അളവ േകാലിലവരന
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പദമാണ് ഇെതന സാരം. ഇതിന൪തം ഒര വയകിേയാ,ഒര സംഗതിേയാ ജന
ങെള പരസരം അടപികാന കാരണമാകനെവങില അതിന ഉപേയാഗികന
പദമാണ് ഇത്. ജനങെള അത് അടപികന. ഇേത പദം തെന സറത അലകഹഫ് 16ാാം വചനതില ഉപേയാഗിചിടണ്.ഈ പദ തിെന അടിസാന
അ൪തം ൈകമട് എനല.ഇതിെന മല അകരങളി ()ر ف قല നിനാണ്
ഇതിെന അടിസാന അ൪തമായി ഉരതിരിയനത്.ആ൪ദത ഭകിയെട മേനാ
ഭാവം,എളപതില നലകക,സൗഹദതിലാവക,ലാഭം േനടക എെനാെകയാണ്
ഈ പദതിെന അടിസാന അ൪തങള. ചരകതില മനഷയ൪കിടയില
സൗഹദവം േസഹവം ഉണാകിതീ൪കാനള ഉപകരണ മാകനതിന നമെട
കഴിവകളം ചിനകളം ശദിയാകക എന സാരം.ഇനി "വംസഹ ബിറഊസികം
വഅ൪ജലകം ഇലല കഅൈബനി" അതായത് നിങളെട മതി൪നവ൪കം
താഴവ൪കം പരമാധി ആദരവം ബഹമാനവം േനടി െകാടകതക രപതില
അവെര ബദിപരമായി ശദിയാകക. "മസഹ" എന പറഞാല ഒരാെള ബദി
പരമായി ശദിയാകക എനാണ് അ൪തം.
"വഇനകനം ജനബന "ഇനി നിങള അപരിചിതനായി െകാണ് ൈദവീക ആ
ശയതിെന ഒര ഭാഗത് നിലകനവനാെണങില "ഫതവഹഹറ "അേപാള
നിങള ശദിയാവക. അതിന൪തം വിശവാസികളക ൈദവീക കലപന
കെളകറിച മഴവന അറിവം ഉെണങില അേപാള അവരെട ചിനകളം കഴി
വകളം/പവ൪തനങളം ൈദവീക കലപനകളില േകനീകരികണെമനാണ്
കലപിചത്.അതല ഒരാളക ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪േദശെതകറിച് േവണത
ജാനമിലാതതം, അതിെന മഴവന ദൗതയവം ഉളെകാളാതതമായ അവ
സയിലമാെണങില കറങളില നിനം വിപരീത ചിനകളില നിനം ശദിയാ
വക എന കതയം നി൪വഹികെട എന സാരം.
അതിന േശഷം മനാമെത സാഹചരയം വിവരികന.
َ
َ
َ َ وإن ك ُنتم مرضى أ َو ع ََلى س
م
ِ ِ ن ال َْغائ
َ جاَء أ
َ ْفرٍ أو
َ ْ ّ ْ ُْ ْ َِ
ْ م
َ
ُ ُ ست
َ ط أوْ ل
ّ م
ْ ُ من ْك
ّ ٌ حد
َ م
ْ
َ
ه
ِ ْ م وَأي
ُ ُ حوا ب
ُ س
ً صِعي
ُ ج
َ م
َ ّ الن
ُ ْ من
ّ م
ْ ُ ديك
ْ ُ جوه ِك
ْ دا ط َي ًّبا َفا
ُ م
ّ َ ماءً فَت َي
َ دوا
ِ َم ت
ْ َ ساء فَل
َ موا

വ ഇന കനതം മ൪ളാ അവ് അലാ സഫരിന ഔ ജാഅ അഹദന മിനല ഗായിതി ഔ ലാമസമനിസാഅ
ഫലം തജിദ മാഅന ഫതയമമ സവഈദന തവയിബന ഫം സഹ ബി വജഹികം വഅയദിയകം മിനഹ"

ഒര േവള നീ േരാഗിയാവകേയാ,ഇേപാള തെന മറവല കലപനകളം പിനടര
കേയാ,ബദിപരമായ താഴ നിലവാരതില നിനം കയറിവരികേയാ, ബദിപര
മായ വല ചാപലയവം അനഭവികകേയാ െചയകയം ,എനിട് ൈദവീക മാ൪ഗ
ദ൪ശനം നിനക കെണതിയതമിെലങില അേപാള നിെന ലകയവം ഉേദശ വം
ഉലകഷവം ഉനതവമായിരികണം.എനിട് ഈ ഉനതവം ഉലകഷവമായ
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ലകയതിെന സഹായേതാടകടി നിെന ചിനാപരവം ക൪മപരവമായ പേരാ
ഗതികേവണിയള നിെന ക൪തവയം നീ നി൪വഹികണം.
കാരണം ൈദവം നിനക് പയാസെത ഉേദശികനില.മറിച് അവന ആഗഹി
കനത് നിെന ശദീകരികാനം,അവെന അനഗഹം പ൪തിയാകി തരവാ
നമാണ്.അതേപാെല നീ അവേനാട നനിയളവനായിതീരനേണാ എന അ
റിയനതിനേവണിയമാണ്. അലാഹ പറയന.
َ َجع
م
َ ن
ْ َ ه ل ِي
ْ ُ ه عل َي ْك
ُ َ مت
َ ْم ن ِع
ّ ِ م وَل ِي ُت
ْ ُ ريد ُ ل ِي ُط َهَّرك
ّ م
ْ ُ ل ع َل َي ْك
ُ ّ ريد ُ الل
َ
ْ ِ ج وَل َك
ْ م
ِ ُن ي
ِ ُ ما ي
ٍ حَر
ْ َم ت
ن
َ شك ُُرو
ْ ُ ل َعَل ّك
“മാ യരീദലാഹ ലിയജ്അല അൈലകം മിന ഹറജിന വലാകിന യരീദ ലിയതവഹഹറകം വലിയതിമ
നിഅമതഹ അൈലകം ലഅലകം തശകറന"

ൈദവം നിെന പയാസെപടതാന ഉേദശികനില.മറിച് അവന ഉേദശിക നത്
നിെന ശദീകരികനതിനം നിനക അവെന അനഗഹം മഴവനായം നലക
നതിനം അങിെന നീ നനിയളവനായിതീരനതിനം േവണിയാണ്.
എനാണ് അലാഹ മകളില വിവരിചിരികനത് എന നമക ഒന േനാകാം.
പയാസം വരനത് അവസാനിപികാനം,അലാഹവിെന അനഗഹങള ധാരാ
ളമായി നലകവാനം േവണിയാണ് എനാണ് പറഞിരികനത്.അലാഹ നമ ക
നലകിയതിെന നമക അനകലമായി ഉപേയാഗികാം എനാണ് നാം മനസിലാ
േകണത്. ഇവിെട നമക "ശക്൪ "എന പദം വിശദീകരികനതിലെട അത
എങിെനയാണ് പേയാജന പദമാേകണത് എന മനസിലാകാം.
നമെട പ൪വീകരായ ആളകള എലാ കാരയങെളയം ഒര ക൪മ ശാസ പണി
തെന കാഴപാടിലം,ആചാര അനഷാന രപതിലമാണ് നമക ൈകമാറം െച
യ തനിടളത്.ഈ കാഴപാടില നിന തെനയാണ് ഈ പദതിെന അ൪ത
െത" അലാഹവിന നനി “എന പറയനതില ഒതകിയത്. എനാല ഒര വ
സവിെന ഗണം മഴവനായം നമക അനകലമായി ഉപേയാഗികക എനാണ് ഇ
തെകാണ ഉേദശികനത് എന നാം അറിയണം.ഒനകടി വയകമായി പറഞാല
നാം ഒര ടവല ഒരാളക് സമാനമായി നലകി എന വിചാരികക.അത െകാടത
സമയതം കാണേമാെഴാെകയം നനി വാക് പറയകയം പിനീട് നാം കറച
ദിവസം കഴിഞ് അയാെള സന൪ശിചേപാള അത തടപ തണിയായി ഉപേയാ
ഗികനതായി നാം കാണകയം െചയാല എങിെനയണാവം?
ഇതിന വിപരീതെമേനാണം മെറാരാളക് നാം ഇേതേപാെല ഒര ക൪ചീഫ്
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സമാനികകയം അത് െകാടതേവളയില ഒര നനിവാക് പറയകയം പിനീട്
നാം അയാെള കാണേമാെഴലാം അയാളെട േപാകറില അത് വതിയിലം ന
നായി ഉപേയാഗികനതായം കാണകയം കാണന.അേപാള നാം നലകിയ
സമാനെത ഏറവം നനായി ഉപേയാഗിചവന ആരാെണന നമക മനസി
ലാകാമേലാ?
അേപാള ശക്൪ എന പദതിെന അ൪തം തനിക കിടിയ വസവായാലം ആ
തീയമായ അറിവായാലം അത് നനായി ഉപേയാഗികക എനതാണ്. അത
േപാെല അലാഹവിന നനി കാണികക എന പറഞാല അവന നമക നല
കിയ കാരയങെള നനായി ഉപേയാഗികക അലാെത അത നശിപികകയം മ
ലിനമാകകയം െചയിട ഇടകിെട അവെന അേനവഷിചേപായി ഒര നനി പറഞ
േപാരലല.മകളില നാം പറഞ അല-മാഇദയിെല ആയതകള ഒന പ
രിേശാധിചാല അവെന ദാനങെളയം അനഗഹങെളയം നമക അനകലമായി
എങിെനയാണ് ഉപേയാഗിേകണത് എന നമക പഠിപിച തരനതായി മന
സിലാകാം.
1) ഒനാമെത അവസ ൈദവീക കലപനകെളകറിചള പ൪ണമായ
അറിവ്.അേപാള അവന അത് സാപികാന പവ൪തികണം.ഇതാണ്
َ ِ  " "إഇദാ ഖംതം ഇലാ അ-സവലാതി "എന
ة
ِ صلو
ْ ُ مت
ْ ُذا ق
ّ م إ َِلى ال
വാകകളിലെട സചിപികനത്.ൈദവിക നിയമങളെട പരമാധികാരെത
നീ സാപികാന ഒരങിയാല.
2) രണാമെത അവസ ൈദവീക കലപനകെളകറിചള അജതയം ൈദ
വീകമാ൪ഗ നി൪േദശതകറിചള സംമ൪ണമായ പരിചയമിലായയം.
അതിെനകറിചാണ് "جن ًُبا
ُ م
ْ ِ  "وَإവ ഇന കനതം ജനബന" എന
ْ ُ ن ك ُن ْت
പറഞത്.
3) മനാമെത അവസ ഒര മനഷയന് ൈദവീക കലപനകെളകറിചള
ജാനം സവനമാകിയിടില.പെക ൈദവീക മാ൪ഗ നി൪േദശങള അ
യാളെട പശപരിഹാരങളിലം ,ക൪മങളിലം വനേചരന.പെക അയാള
പല തരതിലള കറവകള േനരിേടണിവരന,അെലങില മറ
വല കലപനകെളയം നിലവില പിനടരന,അെലങില ബദിപരമായി താഴ
നിലവാരതിലള പഠനങെള ഉള,അതമെലങില ചില മാനസിക
മായ ചാപലയങളാല ശിക അനഭവിചെകാണിരികകയാണ്. പെക
ഈ പറഞ അവസയിലളവ൪െകാനം തെന ൈദവീക കലപനകളെട
സത പ൪ണമായം ഉളെകാളാനം മനസിലാകാനം കഴിഞിടില
അല-മാഇദ ആറാം വചനതില എലാവ൪കമള മാ൪ഗ നി൪േദശങളായി പ
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റയന പവ൪തനങളാണ്.എലാ ഓേരാരത൪കം,എലാ നിലവാരതിലള
വിദയാഭയാസമളവ൪കം. ഈ വചനതിെന മമള വചനങളില മമ നാം
വിശദീകരിച സറതനിസാഇെല43 ാാം വചനതിെന തട൪ചയാണ്. ഈ ര
ണസലങളിലം معَْنا وَأ َط َعَْنا
ِ س
َ (ഞങള േകട,ഞങള അനസരിച)എന
പറയനത് നമസാരെതയല മറിച ൈദവീക കലപനകെളകറിചാെണനളത്
വയകമായി കാണാന കഴിയം.അവിെട ജദരെട സവഭാവം എടത പറയനെണ
ങിലം അേത കാരയം തെന വയതയസ ൈശലിയില ഇവിെടയം അവതരിപിക
നത്.
നാം ഇേപാള ച൪ച െചയെകാണിരികന സറത് അല-മാഇദയിെല വചനങ
ള അവസാനികനത് ഇപകാരമാണ്.
ْ َم ت
شك ُُرون
ْ ُ م ل َعَل ّك
ْ ُ ه ع َل َي ْك
ُ َ مت
َ ْم ن ِع
ّ ِ وَل ِي ُت
“വലിയതിമ നിഅമതഹ അൈലകം ലഅലകം തശകറന “
“ൈദവതിെന

അനഗഹങള നിങളക പ൪തിയാകനതിന േവണിയം
നല വഴിയിലെട അതിെന ഉപകാരം ലഭികാന േവണിയം"
ഇവിെട മമ സറത അ-നിസാഇെല 43-47 ാാം വചനളില ജദരെട സവഭാവം
വിവരിച െകാണ വിശവാസികെള ഓ൪മിപികകയാണ് െചയനത്. അെതാന
േനാക:معَْنا وَأ َط َعَْنا
َ َ ذي َواث
َ م
ِ س
ِ ّ ه ال
ِ َم و
َ م
ْ ُ م ب ِهِ إ ِذ ْ قُل ْت
ْ ُ قك
ُ َميَثاق
ْ ُ ة الل ّهِ ع َل َي ْك
َ َْواذ ْك ُُروا ن ِع
“വദകറ നിഅമതലാഹി അൈലകം വമീസാഖഹലദീ വാസഖകം ബിഹീ ഇദ് ഖലതം സമിഅനാ
വഅതവഅനാ “
“ൈദവം നിങളക് െചയ അനഗഹവം ഞങള േകളകകയം അനസരികക

യം െചയെവന്(معَْنا وَأ َط َعَْنا
ِ س
َ )നിങള പറഞേപാള അവന നിങേളാട െചയ
ഉടമടിയം ഓ൪മികകയം... “
ൈദവതിെന കലപനകള വിശവാസികള േകളകകയം അത് അപടി അനസ
രികകയം െചയേമാഴാണ് അവെന അനഗഹം ലഭികക.അലാഹവിെന ഗനം
ശദികകയം അതനസരിച് പവ൪തികകയം െചയേമാള മാതമാ ണ്
അവെന അനഗഹം ലഭികക.ഈ ഒര ആശയമാണ് 6ാാം വചനതില
വിവരികനത്.ഈ ആശയം വിവരിച േശഷം അതിേലകള െതളിവിനായി
“ه
ُ َ مت
َ ْم ن ِع
ّ ِ ("ل ِي ُتഅവെന അനഗഹതിെന പ൪ണതകേവണി)എന പറയകയം
െചയ.ഈ ഒര സാഹചരയം തെനയാണ് സറത അ-നിസാഇല ജദരെട സവ
ഭാവം വിവരിചെകാണ് പറയനത്:
ه
َ م
ِ ِضع
ِ وا
َ حّرُفو
َ ُي
ّ عن
َ ِ ن ال ْك َل
َ م
“യഹര് രിഫനല കലിമ അനമവാളിഇഹീ വയഖലന സമിഅനാ വഅസവയാ “
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“അവ൪ വാകകള അതിെന സാനത നിന െതറികകയം,പരിഹസിചെകാ
ണ് ഞങള േകളകകയം ധികരികകയം …...”
എനാല സറത് അല്-മാഇദയില വിശവാസികെള അഭിസംേബാധന െചയെകാ
ണ് പറയനത് ജദെരേപാെല ആകരെത എനാണ്.വിശവാസികള ൈദവീക മാ
൪ഗ ദ൪ശനം േകളകകയം എനിട് അതിെന നശിപികാനള പവ൪തനം ഒ
രികലം അവരില നിനണാകിെലനാണ് അലാഹ പറയനത്. മറിച് അവ പാവ
൪തികമാകാന ആരംഭികകയം അങിെന ൈദവീക അനഗഹം അവ൪ക്
പ൪ണമായം നലകെപടകയം െചയനതാണ് എനാണ് അലാഹ വിവരികനത്.
ഖ൪ആന പഠികക! പിനടരക! അതിെന സാപിെചടകക!!

