
  

  

 

 

 

ഇസ്ലാം  

ഇസ്ലാം; ഒരു ചെറുവിവരണാം (ഖുർആനില ും 

നബിെരയയിലുാം വന്നതുപ ലചല) 

ഇസ്ലമിചന കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു സാംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പ്. ഇസ്ലമിചല സുപ് ധലന അടിസ്ഥലനങ്ങൾ, ഇസ്ലമിക 

അദ്ധ്യല നങ്ങൾ, ഇസ്ലമിൻ് റെ നന്മകൾ എന്നിവ ഖുർആനിൻ  ്റെയ ും സുന്നത്തിൻ  ്റെയ ും 

 ിൻബലത്തോറെ ഈ പ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. മുസ്ിാംകള ാം അലലലത്തവരുമലയ സർവ്വ ജനങ്ങചളയുാം 

അഭിസാംപബലധന ചെയ്തു ചകലണ്ട് എഴുതചപ്പട്ട ഈ പ്രന്ഥാം ഭലഷയുചടപയല പ് പേശത്തിൻ  ്റെത്യോ അന്തരമിലലലചത 

ഏതു കലലഘട്ടത്തിലുാം സന്ദർഭതില ും നൽകറെെോൻ അനുപയലജയമലണ്. 

ഖുർആനിൽ നിന്നുാം ഹേീഥിൽ നിന്നുമുള്ള ചതളിവുകൾ ഉൾറെെ തിയ പകലപ്പി. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

1- പലലകങ്ങള ചട പ്സഷ്ടലവലയ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് സർവ്വ മനുഷയരിപലക്കുമുള്ള സപന്ദശമലണ് 

ഇസ്ലാം . എചന്നപന്നക്കുമുള്ള  പ്  ഞ്െപ്സഷ്ടലവിൻ് റെ ദേവികസപന്ദശമലകുന്നു  അത് . 

കലലലകലലങ്ങളിൽ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് വചന്നത്തിയ സപന്ദശങ്ങളിൽ അവസലനപത്തതുമലണ് 

ഇസ്ലാം. 

അലലലഹുവിൽ നിന്ന ്  ജനങ്ങൾറെല്ലോമ ള്ള സപന്ദശമലണ്  ഇസ്ലാം  ഉൾറെോള്ള ന്നത . അലലലഹു  

 റയുന്നു:"നിചന്ന നലാം മനുഷയർെോകമോനും സപന്തലഷവലർത അറിയിക്കുവലനുാം തലക്കീത് നൽക വോന ും 

ആയിചക്കലണ്ട് തചന്നയലണ് അയച്ചിട്ട ള്ളത്.  ചക്ഷ, മനുഷയരിൽ അധികപ രുാം അറിയുന്നിലല."(സബഅ്: 28)അലലലഹു 

 റയുന്നു:"(നബിപയ)  റയുക! മനുഷയചര തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ നിങ്ങളിപലചക്കലലലമുള്ള അലലലഹുവിന്ചറ 

േൂതനലകുന്നു."(അഅ്റലഫ്:158)അലലലഹു  റയുന്നു:"ജനങ്ങപള, നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്നുള്ള സതയവുമലയി 

നിങ്ങള ചട അടുക്കലിതല റസൂൽ (അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതൻ) വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ (അലലലഹുവിലുാം 

റസൂലിലുാം) വിശവസിക്കുക; അതലണ് നിങ്ങൾെ  നലലത്. നിങ്ങൾ നിപഷധിക്കുകയലചണങ്കിപലല, ആകലശങ്ങളിലുാം 

ഭൂമിയിലുമുള്ളചതലലലാം  അലലലഹുവിന്ചറതലണ് . (എന്ന്  നിങ്ങൾ ഓർത  ചകലള്ള ക .) അലലലഹു  എലലലാം  

അറിയുന്നവനുാം അപങ്ങയറ്റാം യുക്തിമലനുമലകുന്നു."(നിസലഅ്:170)അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശലശവത സപന്ദശമലണ് 

ഇസ്ലാം . മനുഷയരിപലക്കുള്ള  ദേവീകസപന്ദശങ്ങൾ ഇപതലചട  അവസലനിച്ചിരിക്കുന്നു ."മുഹമ്മേ്  നിങ്ങള ചട  

 ുരുഷന്മലരിൽ ഒരലള ചടയുാം   ിതലവലയിട്ടിലല . ചക്ഷ , അപേഹാം  അലലലഹുവിന്ചറ  േൂതനുാം  നബിമലരിൽ 

അന്തിമനുമലകുന്നു. അലലലഹു ഏത് കലരയചത്തപ്പറ്റിയുാം അറിവുള്ളവനലകുന്നു."(അഹ്സലബ്: 40) 

2- ഏചതങ്കിലുാം വിഭലരത്തിപനല പ് പതയക പേശക്കലർക്കോ മലപ്തമലയി നിശ്ചയിക്കചപ്പട്ടതലല ഇസ്ലാം 

മതാം. മറിച്ച് സർവ്വ ജനങ്ങൾക മോയി അലലലഹു നൽകിയ മതമലകുന്നു അത്. 

ഏചതങ്കിലുാം വിഭലരത്തിപനല പ് പതയക പേശക്കലർത്െോ മലപ്തമലയി നിശ്ചയിക്കചപ്പട്ടതലല ഇസ്ലാം മതാം. മറിച്ച് സർവ്വ 

ജനങ്ങൾെ മോയി അലലലഹു നൽകിയ മതമലകുന്നു അത്. വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറല ആേയചത്ത കൽെന 

ഇപ് കലരമലണ്: 

'ജനങ്ങപള, നിങ്ങചളയുാം നിങ്ങള ചട മുൻഗോമികറെയ ും സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങള ചട റബ്ബിചന (രക്ഷിതലവ്) മലപ്താം നിങ്ങൾ 

ആരലധിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ധർമ്മനിഷ്ഠയ ള്ളവരോകോനറരത അത്." 

(ബഖറ:21) 

അലലലഹു  റഞ്ഞു: 

"മനുഷയപര, നിങ്ങചള ഒപര ആത്മലവിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, അതിൽ നിന്നുതചന്ന അതിൻ് റെ ഇണചയയുാം 

സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, അവർ ഇരുവരിൽ നിന്നുമലയി ധലരലളാം  ുരുഷന്മലചരയുാം സ്തപ്തീകചളയുാം വയല ിപ്പിക്കുകയുാം 

ചെയ്തവനലയ നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിചന നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവിൻ!" 

(നിസലഅ്:1) 

ഇബ്നു ഉമർ (റമ) നിപവേനാം: മക്കല വിജയത്തിൻ് റെ േിവസാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ജനങ്ങചള അഭിസാംപബലധന ചെയ്തു 

ചകലണ്ട്  റഞ്ഞു: 

"ജനങ്ങപള ! (ഇസ്ലമിന ്  മുൻപ ള്ള അജ്ഞതയുചട  കലലഘട്ടമലയ ) ജലഹിലിയ്യതിൻ് റെ അഹങ്കലരവുാം  

തൻത്പോരിമയ ും അലലലഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലലലചതയലക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ രണ്ടലചലലരു വയക്തിയലണ്. 

 ുണയവലനുാം ധർമ്മിഷ്ഠന ും അലലലഹുവിങ്കൽ ആേരണീയനുമലയ ഒരലള ാം, ചതമ്മലടിയുാം േൗർഭോഗയവോന ും 

അലലലഹുവിങ്കൽ യലചതലരു വിലയുമിലലലത്തവനുമലയ മചറ്റലരലള ാം. ജനങ്ങചളലലലാം ആേമിൻ് റെ സന്തതികളലണ്; 

ആേമിചന അലലലഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നുമലണ്. അലലലഹു  റഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "പഹ; മനുഷയപര! തീർച്ചയോയ ും 

നിങ്ങചള  നലാം  ഒരു  ആണിൽ നിന്നുാം  ഒരു  ച ണ്ണിൽ നിന്നുമലയി  സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു . നിങ്ങൾ അപനയലനയാം  

അറിപയണ്ടതിന് നിങ്ങചള നലാം വിവിധ സമുേലയങ്ങള ാം പരലപ്തങ്ങള ാം ആക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയോയ ും 

അല ല ലഹുവിൻ് റെ  അടുത്ത്  നിങ്ങളിൽ  ഏറ്റവുാം  ആേരണീയൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം  ധർമ്മനിഷ്ഠ  

 ലലിക്കുന്നവനലകുന്നു." (ഹുജുറലത്: 13) 

(തിർമിദി: 3270) 



  

  

ഏ ച ത ങ്ക ി ല ു ാം  ഒ ര ു  പ്  പ ത യ ക  വർഗറതത്യോ , ന ി റ ത്ത ിൻ് റെത്യോ  പ ര ല പ് ത ത്ത ിൻ് റെത്യോ  

രലജയത്തിൻ് റെത്യോ പ രിൽ തരാംതിരിക്കചപ്പട്ട ഒരു പ് പതയക വിഭലരചത്തപയല മലപ്തമലയി അഭിസാംപബലധന 

ചെയ്യ ന്ന  ഒരു  വിധിവിലക്കുാം  അലലലഹുവിൻ് റെ ഖുർആനിത്ലോ നബി യുചട -ملسو هيلع هللا ىلص-   ഹേീഥിപലല  നിനക്ക്  

കണ്ചടത്തലൻ സലധിക്കിലല. 

3- മുൻപ  കഴിഞ്ഞു പ ലയ ദേവിക  േൂതന്മലരുാം  പ് വലെകന്മലരുാം  (നബിമലരുാം  

റ സ ൂ ല ു ക ള  ാം ) ത ങ്ങ ള  ച ട  ജ ന ങ്ങൾക  നൽകിയ  സ പ ന്ദ ശ ത്ത ിൻ് റെ  

 ൂർത്തീകരണമോയി അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച മതമലകുന്നു ഇസ്ലാം. 

മുൻപ  കഴിഞ്ഞു പ ലയ ദേവിക േൂതന്മലരുാം പ് വലെകന്മലരുാം (നബിമലരുാം റസൂലുകള ാം) തങ്ങള ചട ജനങ്ങൾെ  

നൽകിയ സപന്ദശത്തിൻ് റെ  ൂർതീകരണമോയി അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച മതമലകുന്നു ഇസ്ലാം. അലലലഹു 

 റയുന്നു: 

"(നബിപയ,) നൂഹിനുാം അപേഹത്തിന്ചറ പശഷമുള്ള പ് വലെകന്മലർെ ും നലാം സപന്ദശാം നല്കിയത് പ ലചല തചന്ന 

നിനക്കുാം നലാം സപന്ദശാം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്ബലഹീാം, ഇസ്തമലഈൽ, ഇസ്തഹലഖ്, യഅ്ഖൂബ്. യഅ്ഖൂബിൻ് റെ 

സന്തതികളിചല നബിമലർ, ഈസല, അയ്യൂബ്, യൂനുസ്, ഹലറൂൻ, സുദലമലൻ എന്നിവർെ ും നലാം സപന്ദശാം 

നല്കിയിരിക്കുന്നു. േലവൂേിന് നലാം സബൂറുാം (സങ്കീർതനും) നൽക കയ ണ്ടോയി." 

(നിസലഅ്:163) 

അല ല ലഹു  മ ുഹമ്മേ ്  നബി ക്ക് -ملسو هيلع هللا ىلص-   അവതരിപ്പിച്ച  നൽകിയ ഇപത  മതാം  തചന്നയലണ ്  മ ുൻകഴിഞ്ഞ 

നബിമലർറെല്ലോും അലലലഹു  അവതരിപ്പിച്ച  ചകലട ുത്തതുാം , അവപരലചടല ല ലാം   ിൻപറ്റോൻ അലലലഹു  

കൽെിച്ചത ും. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിങ്ങൾെ  അലലലഹു മതമലയി നിശ്ചയിച്ച  നൽകിയത  നൂഹിപനലട് നലാം കൽെിെ കയ ും, നിനക്ക് നലാം 

പബലധനാം നൽക കയ ും, ഇപ്ബലഹീാം, മൂസല, ഈസല എന്നിവപരലട് നലാം കല് ിച്ചതുമലയ അപത കലരയമലണ്; നിങ്ങൾ 

(ഇസ്ലമലകുന്ന) മതാം പനരലാംവണ്ണാം നിലനിർത കയ ും, അതിൽ ഭിന്നിക്കലതിരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക (എന്നതലണ് 

അക്കലരയാം). നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്ന  ഇക്കലരയാം  ബഹുദേവലരലധകർെ  വളചര  ഭയങ്കരമലയി  

പതലന്നിയിരിക്കുന്നു. അലലലഹു തലൻ ഉപേശിക്കുന്നവചര അവന് പവണ്ടി ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നു. അലലലഹുവിപലക്ക് 

തലഴ്മപയലചട മടങ്ങുന്നവചര അവൻ തന്നിപലക്ക് നയിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു." 

(ശൂറല: 13) 

അലലലഹു അവൻ  ്റെ േൂതനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് അവതരിപ്പിച്ച  നൽകിയ ഈ ഖുർആൻ അതിന് മുൻപ  

അവതരിച്ച  പവേ പ്രന്ഥങ്ങളലയ  തൗറലതിലുാം  ഇഞ്െീലിലുാം  -അവ  മലറ്റിത്തിര ുത്തചപ്പടുന്നതിന ്  മുൻപ - 

ഉൾറെോണ്ടിര ന്ന കലരയാം സതയചപ്പടുത്തുകയലണ് ചെയ്യ ന്നത്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിനക്ക് നലാം പബലധനാം നല്കിയ ഈ പ്രന്ഥാം (ഖുർആൻ); അത് തചന്നയലകുന്നു യഥലർത്ഥ സതയാം. അതിന് മുമ്പുള്ള 

(പവേങ്ങചള ) സതയചപ്പടുത്തുന്നതലയലണ്  (ഈ  പ്രന്ഥാം  നലാം  നിനക്ക്  പബലധനാം  നൽകിയിരിെ ന്നത ). 

തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു  തൻ് റെ േലസന്മലചരപ്പറ്റി  സൂക്ഷ്മമലയി  അറിയുന്നവനുാം  അവചര  നന്നലയി  

കലണുന്നവനുമലകുന്നു." 

(ഫലതവിർ:31) 

4- എ ല ല ല  ദ േ വ േ ൂ ത ന്മ ല ര ു ച ടയ ു ാം  (ന ബ ി മ ലർ ) ആ െ ല ര ല ന ുഷ് ഠ ല നങ്ങള ിൽ 

വയതയലസങ്ങള ണ്ടലയിരുചന്നങ്കിലുാം അവരുചട മതാം ഒന്നലകുന്നു. 

എ ല ല ല  നബ ി മ ല ര ു ച ടയ ു ാം  മത ാം  ഒന്ന ലക ുന്ന ു . എ ന്നലൽ  അവര ു ച ട  മതത്തി ചല  വ ിധ ിവ ി ലക്ക ുകള ിൽ 

വിഭിന്നതകള ണ്ടലയിരുന്നു എന്നു മലപ്താം. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,) നിനക്കിതല സതയപ് കലരാം പവേപ്രന്ഥാം 

(ഖുർആൻ) നലാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ  ്റെ മുമ്പിലുള്ള പവേപ്രന്ഥങ്ങചള ശരിചവക്കുന്നതുാം അവചയ 

കലത്തുരക്ഷിക്കുന്നതുമച പ്ത  അത ് . അതിനലൽ ന ീ  അവർെിെയിൽ  നലാം  അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച ്  

വിധികൽപിെ ക. നിനക്ക് വന്നുകിട്ടിയ സതയചത്ത വിട്ട് നീ അവരുചട തന്നിഷ്ടങ്ങചള  ിൻപറ്റര ത . നിങ്ങളിൽ 



  

  

ഓപരല വിഭലരത്തിനുാം  ഓപരല നിയമപ്കമവുാം  കർമ്മമോർഗവ ും നലാം നിശ്ചയിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു . അലലലഹു 

ഉപേശിച്ചിര ുചന്നങ്കിൽ നിങ്ങചള  അവൻ ഒചരലറ്റ  സമുേലയമലക്കുമലയിര ുന്നു .  ചക്ഷ  നിങ്ങൾെവൻ 

നൽകിയിട്ട ള്ളതിൽ നിങ്ങചള  രീക്ഷിക്കുവലൻ (അവൻ ഉപേശിക്കുന്നു.) അതിനലൽ നലല കലരയങ്ങളിപലക്ക് 

നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച്  മുപന്നറുക . അലലലഹുവിങ്കപലക്കചപ്ത  നിങ്ങള ചടചയല ലലാം  മടക്കാം . നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചിരുന്ന  

വ ി ഷ യ ങ്ങ ച ള പ്പ റ്റ ി  അ പ പ്പ ല ള വൻ  ന ി ങ്ങൾെ  അ റ ി യ ി ച്ച ്  ത ര ു ന്ന ത ല ണ ് ."(മ ല ഇ േ ഃ : 48)ന ബ ി  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞിരിക്കുന്നു:"ഇഹപലലകത്തുാം  രപലലകത്തുാം ഈസ ബ്നു മർയമിത്നോെ  ഏറ്റവുാം അടുപ്പമുള്ളത് എനിക്കചപ്ത. 

നബിമലചരല ല ല ാം  സപഹലേരങ്ങളലണ് ; അവരുചട  മലതലക്കൾ വയതയസ്തതചരങ്കിലുാം  അവരുചടചയല ല ല ാം  മതാം  

ഒന്നലകുന്നു."(ബുഖലരി: 3443) 

5- നൂഹ് (പനലഹല), ഇപ്ബലഹീാം (അപ്ബഹലാം), മൂസല (പമലചശ), സുദലമലൻ (പസലളമൻ), 

േലവൂേ് (േലവീേ്), ഈസല (പയശു) തുടങ്ങി എലലല ദേവേൂതന്മലരുാം (നബിമലർ) ക്ഷണിച്ച 

അപത  ആേർശത്തിക്ലക  തചന്നയലണ്  ഇസ്ലമുാം  ക്ഷണിക്കുന്നത ് . അതലയത ്  

സർവ്വതിൻ് റെയ ും രക്ഷിതലവുാം ആരലധയനുമലയുള്ളവൻ അലലലഹുവലകുന്നു എന്ന 

സപന്ദശാം. അവനലകുന്നു സർവ്വതിറനയ ും സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ഏവർക ും ഉ ജീവനാം 

നൽക ന്നവന ും , എ ല ല ല വർക ും  ജ ീ വൻ  നൽക ന്നവന ും , 

മ ര ി പ്പ ിക്ക ു ന്ന വ ന ു ാം  അ വൻ  ത ച ന്ന . സർവ്വതിൻ് റെയ ും  ഉ ട മ സ്ഥന ു ാം , 

രലജലക്കന്മലരുചട രലജലവുമലയുള്ളവനലണ് അവൻ. അവനലണ് സർവ്വതിറനയ ും 

നിയപ്ന്തിക്കുന്നവൻ. അപങ്ങയറ്റാം കരുണകടലക്ഷങ്ങൾ ചെലരിയുന്നവനുാം സൃഷ്ടികപളലട് 

േയലവലയ് ുള്ളവനുമലണവൻ. 

നൂഹ് (പനലഹല), ഇപ്ബലഹീാം (അപ്ബഹലാം), മൂസല (പമലചശ), സുദലമലൻ (പസലളമൻ), േലവൂേ് (േലവീേ്), ഈസല (പയശു) 

തുടങ്ങി  എലലല  ദേവേൂതന്മലരുാം  (നബിമലർ) ക്ഷണിച്ച  അപത  ആേർശതിത്ലെ  തചന്നയലണ്  ഇസ്ലമുാം  

ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതലയത് സർവ്വതിൻ് റെയ ും രക്ഷിതലവുാം ആരലധയനുമലയുള്ളവൻ അലലലഹുവലകുന്നു എന്ന 

സപന്ദശാം . അവനലകുന്നു  സർവ്വതിറനയ ും സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ഏവർെ ും ഉ ജീവനാം  നൽക ന്നവന ും, 

എലലലവർെ ും ജീവൻ നൽക ന്നവന ും, മരിപ്പിക്കുന്നവനുാം  അവൻ തചന്ന . സർവ്വതിൻ് റെയ ും 

ഉടമസ്ഥനുാം, രലജലക്കന്മലരുചട രലജലവുമലയുള്ളവനലണ് അവൻ. അവനലണ് സർവ്വതിറനയ ും നിയപ്ന്തിക്കുന്നവൻ. 

അപങ്ങയറ്റാം കരുണകടലക്ഷങ്ങൾ ചെലരിയുന്നവനുാം സൃഷ്ടികപളലട് േയലവലയ് ുള്ളവനുമലണവൻ."മനുഷയപര, അലലലഹു 

നിങ്ങൾെ  ചെയ്ത അനുപ്രഹാം നിങ്ങൾ ഓർമിെ ക. ആകലശത്ത് നിന്നുാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുാം നിങ്ങൾെ  

ഉ ജീവനാം നൽകോൻ അലലലഹുവലലലത്ത വലല പ്സഷ്ടലവുമുണ്പടല? അവനലലലചത യലചതലരുവനുാം ആരലധനക്ക് 

അർഹതയ ള്ളവനോയില്ല. അപപ്പലൾ നിങ്ങൾ എങ്ങചനയലണ് ചതറ്റിക്കചപ്പടുന്നത്?  "(ഫലതവിർ: 3)അലലലഹു 

 റഞ്ഞിരിക്കുന്നു:" റയുക: ആകലശത്തുനിന്നുാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുാം നിങ്ങൾെ  ഉ ജീവനാം നല്കുന്നത് ആരലണ്? 

അതചലലങ്കിൽ പകൾവിയ ും കലഴ്െകള ാം അധീനചപ്പടുത്തുന്നത് ആരലണ്? ജീവനിലലലത്തതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതുാം, 

ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് ജീവനിലലലത്തതുാം  ുറത്തു ചകലണ്ടുവരുന്നത് ആരലണ്? കലരയങ്ങൾ നിയപ്ന്തിക്കുന്നതുാം ആരലണ്? 

അ വർ   റ യ ു ാം : അ ല ല ല ഹ ു  എ ന്ന ് . അ പ പ്പ ലൾ   റ യ ു ക : എ ന്ന ി ട്ട  ാം  ന ി ങ്ങൾ  (അ ല ല ല ഹ ു വ ി ച ന ) 

സൂക്ഷിക്കുന്നിപലല?!"(യൂനുസ ് :31)അല ല ലഹു   റയുന്നു :അഥവല , സൃഷ്ടി  ആരാംഭിക്കുകയുാം   ിന്നീട ്  അത്  

ആവർതിെ കയ ും, ആകലശത്തു നിന്നുാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുാം നിങ്ങൾെ  ഉ ജീവനാം നൽക കയ ും 

ചെയ്യ ന്നവപനല? (അതലല, അവരുചട ആരലധയന്മലപരല?) അലലലഹുപവലചടലപ്പാം പവചറ വലല ആരലധയനുമുണ്പടല? 

(നബിപയ,)  റയുക: നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ നിങ്ങൾെ ള്ള ചതളിവ് നിങ്ങൾ ചകലണ്ട് വരിക."(നാംല്: 

64)അലലലഹുവിചന മലപ്തപമ ആരലധിക്കലവൂ എന്ന കലരയത്തിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനലയലണ്  എലലല നബിമലരുാം 

റസൂലുകള ാം (ദേവേൂതന്മലർ) നിപയലരിക്കചപ്പട്ടത്. അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും ഓപരല സമുേലയത്തിലുാം 

നലാം േൂതചന നിപയലരിച്ചിട്ട ണ്ട്. നിങ്ങൾ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുകയുാം, (അവന്  ുറചമ ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന 

സർവ്വ) തലരൂതുകചളയുാം ചവടിയുകയുാം ചെയ്യണാം എന്ന് (പ് പബലധനാം ചെയ്യ ന്നതിന് പവണ്ടി.) എന്നിട്ട് അവരിൽ 

െിലചര അലലലഹു പനർവഴിയിലോെി. അവരിൽ െിലരുചട പമൽ വഴിപകട് സ്ഥിരചപ്പടുകയുാം ചെയ്തു. ആകയലൽ 

നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂചട  നടന്നിട്ട ്  നിപഷധിച്ച  തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുചട   രയവസലനാം  എപ് കലരമലയിരുന്നു  എന്ന്  

പനലക്കുക."(നഹ്ൽ: 36)അലലലഹു  റഞ്ഞു:"ഞലനലലലചത (ആരലധനക്ക് അർഹനോയി) ഒരു ആരലധയനുമിലല; 

അതിനലൽ എചന്ന മലപ്താം നിങ്ങൾ ആരലധിക്കൂ' എന്ന സപന്ദശാം നല്കിചക്കലണ്ടലലലചത നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു റസൂലിചനയുാം 



  

  

നലാം അയച്ചിട്ടിലല."(അൻബിയോഅ :25)(ആേയചത്ത പ് വലെകനലയ) നൂഹ് - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - തൻ് റെ ജനതപയലട്  റഞ്ഞ 

വലക്കുകൾ അലലലഹു  അറിയിച്ച  തന്നിരിക്കുന്നു . അതിപ് കലരമലയിരുന്നു :"എൻ് റെ ജനങ്ങപള , നിങ്ങൾ 

അലലലഹുവിചന  മലപ്താം  ആരലധിക്കുക ! അവന്   ുറചമ  (ആരലധനക്ക്  അർഹതയ ള്ള) ഒരു  ആരലധയനുാം  

നിങ്ങൾെില്ല. തീർച്ചയോയ ും ഭയങ്കരമലയ ഒരു േിവസചത്ത ശിക്ഷ നിങ്ങൾെ  (വന്നുഭവിക്കുചമന്ന്) ഞലൻ 

ഭയചപ്പടുന്നു."(അഅ്'റലഫ്: 59)ഇപ്ബലഹീാം - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - ചന കുറിച്ച് -അപേഹാം തൻ് റെ ജനതപയലട്  റഞ്ഞതിചന 

കുറിച്ച്- അലലലഹു ഇപ് കലരമലണ് അറിയിച്ചത്."ഇപ്ബലഹീമിചനയുാം (നലാം അയച്ച ;) അപേഹാം തന്ചറ ജനതപയലട് 

ഇപ് കലരാം  റഞ്ഞ സന്ദർഭും: നിങ്ങൾ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുകയുാം, അവചന സൂക്ഷിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക. 

അതലണ് നിങ്ങൾെ  ഉത്തമാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലലക്കുന്നുചവങ്കിൽ."(അൻകബൂത : 16)അലലലഹുവിൻ് റെ 

േൂതനലയ  സവലലിഹ്  - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞതിചന  കുറിച്ച ാം  അലലലഹു  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു :"സവലലിഹ്   റഞ്ഞു : 

എൻ് റെ ജനങ്ങപള ! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിചന  മല പ്താം  ആരലധിക്കുക ! അവനല ലലചത  (ആരലധിക്കചപ്പടലൻ 

അർഹതയ ള്ള) ഒരു ആരലധയനുാം നിങ്ങൾെില്ല. നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്നു വയക്തമലയ ഒരു ചതളിവ് 

നിങ്ങൾെ  വചന്നത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾറെോര  േൃഷ്ടലന്തമലയിട്ട് അലലലഹുവിൻ  ്റെ ഒട്ടകമലണിത്. അതിനലൽ 

അലലലഹുവിൻ് റെ ഭൂമിയിൽ (നടന്നു) തിന്നുവലൻ നിങ്ങൾ അതിചന വിപട്ടക്കുക. നിങ്ങളതിന് ഒരു ഉ പ്േവവുാം 

ചെയ്യരുത്. എങ്കിൽ പവേനപയറിയ ശിക്ഷ നിങ്ങചള  ിടികൂടുാം."(അഅ്റലഫ്:73)അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലയ 

ശുഐബ് - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞതിചന കുറിച്ച ാം അലലലഹു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു:"ശുഐബ് - ََلمِ السَِّ َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞു: എൻ  ്റെ 

ജനങ്ങപള! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുക. അവനലലലചത (ആരലധിക്കചപ്പടലൻ അർഹതയ ള്ള) ഒരു 

ആരലധയനുാം നിങ്ങൾെില്ല. നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് വയക്തമലയ ചതളിവ് വന്നിട്ട ണ്ട്. 

അതിനലൽ നിങ്ങൾ അളവുാം തൂക്കവുാം തികച്ച ചകലടുക്കണാം. ജനങ്ങൾെ  അവരുചട സലധനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ 

കമ്മിവരുത്തരുത് . ഭൂമിയിൽ നന്മവരുത്തിയതിന്  പശഷാം  നിങ്ങൾ അവിചട  നലശമുണ്ടലക്കരുത് . നിങ്ങൾ 

(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിക്കുന്നവരലചണങ്കിൽ അതലണ് നിങ്ങൾെ  ഉത്തമാം."(അഅ്റലഫ്: 85)മൂസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - 

പയലട് സാംസലരിച്ചപപ്പലൾ അലലലഹു അപേഹപത്തലട് ആേയാം  റഞ്ഞ വലക്കുകൾ പനലക്കൂ:"(മൂസല!) ഞലൻ നിചന്ന 

ച ത ര ച ഞ്ഞ ട ു ത്ത ി ര ി ക്ക ു ന്ന ു . അ ത ി ന ലൽ  (ന ി ന ക്ക ് ) സ പ ന്ദ ശ ാം  ന ല് ക ച പ്പ ട ു ന്ന  ക ല ര യ ാം  ന ീ  പ് ശ ദ്ധ് ി ച്ച ്  

പകൾെ ക.തീർച്ചയോയ ും ഞലനലകുന്നു അലലലഹു. ഞലനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. 

അതിനലൽ എചന്ന  മല പ്ത ാം  ന ീ  ആരലധിക്കുകയുാം , എചന്ന  സ്തമരിക്കുന്നതിനലയി  നിസ്തകലരാം  മ ുറപ ലചല  

നിർവഹിെ കയ ും ചെയ്യ ക."(തവലഹല:13-14)അലലലഹുവിപനലട് രക്ഷ പതടിചക്കലണ്ട് മൂസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞ 

വലക്കുകൾ അലലലഹു നമുക്ക് അറിയിച്ച  തന്നിട്ട ണ്ട്. അതിപ് കലരമലണ്:"മൂസല  റഞ്ഞു: എൻ് റെ രക്ഷിതലവുാം 

നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവുമലയിട്ട ള്ളവപനലട്, വിെലരണയുചട േിവസത്തിൽ വിശവസിക്കലത്ത എലലല അഹങ്കലരികളിൽ 

ന ി ന്ന ു ാം  ഞ ലൻ  ശ ര ണ ാം  പ ത ട ു ന്ന ു ."(ര ല ഫ ിർ :27)മ സ ീ ഹ ്  ഈ സ ല  - لَْيهِ  سَََّلمِ  َع ل ا -  റ ഞ്ഞ ത ല യ ി  അ ല ല ല ഹ ു  

അറിയിക്കുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു എൻ് റെയ ും നിങ്ങള ചടയുാം രക്ഷിതലവലകുന്നു. അതിനലൽ അവചന 

മലപ്താം നിങ്ങൾ ആരലധിക്കുക. ഇതലകുന്നു പനരലയ മലർഗും."(ആലു ഇാംറലൻ 51)മസീഹ് ഈസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞ 

മചറ്റലരു വലക്കുാം അലലലഹു അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്. അതിപ് കലരമലണ്:"ഇപ്സലയീൽ സന്തതികപള! എൻ് റെയ ും 

നിങ്ങള ചടയുാം  രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിചന  മലപ്താം നിങ്ങൾ ആരലധിക്കുവിൻ. അലലലഹുപവലട്  വലലവനുാം  

 ങ്കുപെർെ ന്ന  ക്ഷാം തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു അവന്ന് സവർഗും നിഷിദ്ധ്മലക്കുന്നതലണ്. നരകാം അവൻ് റെ 

വലസസ്ഥലമലയിരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ാം. അപ്കമികൾെ  സഹലയികളലയി ആരുാം തചന്നയിലല."(മലഇേ:72)എന്തിനധികാം! 

തൗറലതിലുാം ഇഞ്െീലിലുാം അടക്കാം അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കണചമന്ന കലരയാം ശക്തമലയി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട്. 

പതലറലയിചല  നിയമലവർതന പ് രന്ഥത്തിൽ മൂസലയുചട  വലക്ക്  ഇപ് കലരാം  പരഖചപ്പട ുത്തചപ്പട്ടതലയി  

കലണല ാം ."യി പ്സ ല പയപല , പകൾെ ക ; യപഹലവ  നമ്മു ച ട  ദേവമലക ുന്ന ു ; യപഹലവ  ഏകൻ  തചന്ന ." 

(നിയമലവർതനും: 6:4)അലലലഹുവിചന  ഏകനലക്കണചമന്ന കലരയാം ശക്തമലയി ഊന്നിപ്പറയുന്ന  വലക്കുകൾ 

ദബബിളിചല മലർത്കോസിൻ് റെ സുവിപശഷത്തിലുമുണ്ട്.“എലലലറ്റിലുാം മുഖയമലയ കൽെന ഇതലകുന്നു: 

“യ ി പ്സ ല പയ പല , പകൾെ ക ; നമ്മ ു ച ട  ദേവമ ലയ  കർതോവ  ഏകകർതോവ ." (മ ലർത്കോസ : 

12/29)സർവ്വര റെയ ും പ്സഷ്ടലവലയ അലലലഹുവിചന ഏകനലക്കുക എന്നതിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന മഹത്തരമലയ 

ഈ േൗതയവുമലയലണ് എലലല നബിമലരുാം നിപയലരിക്കചപ്പട്ടത് എന്ന് അലലലഹു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു."തീർച്ചയോയ ും 

ഓപരല സമുേലയത്തിലുാം  നലാം റസൂലിചന (നമ്മുചട േൂതചന) നിപയലരിച്ചിട്ട ണ്ട് . നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ മലപ്താം 

ആരലധിക്കുകയുാം, (അവന്  ുറചമ ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന സർവ്വ) തലരൂതുകചളയുാം ചവടിയുകയുാം ചെയ്യണാം എന്ന് 

(പ് പബലധനാം ചെയ്യ ന്നതിന് പവണ്ടി.) എന്നിട്ട് അവരിൽ െിലചര അലലലഹു പനർവഴിയിലോെി. അവരിൽ 

െിലരുചട പമൽ വഴിപകട് സ്ഥിരചപ്പടുകയുാം ചെയ്തു."(നഹ്ൽ: 36)അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: 

അലലലഹുവിന്  ുറചമ നിങ്ങൾ വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിെ ന്നതിറന  റ്റി നിങ്ങൾ െിന്തിച്ച  പനലക്കിയിട്ട ണ്പടല? 

ഭൂമിയിൽ അവർ എന്തലണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ളചതന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കലണിച്ച  തരൂ. അതലല ആകലശങ്ങള ചട സൃഷ്ടിയിൽ 



  

  

വലല  ങ്കുാം അവർെ ത്ണ്ടോ? നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏചതങ്കിലുാം പവേപ്രന്ഥപമല, 

അറിവിൻ  ്റെ വലല അാംശപമല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചകലണ്ടു വന്നു തരൂ."(അഹ്ഖലഫ്: 4)(ഈ ആയത്തിചന വിശേീകരിച്ച  

ചകലണ്ട്) ദശഖ് നലസവിർ അസ്സഅ്േി - َمه ِ ِ  َرح  ّللاَّ -  റയുന്നു:"ബഹുദേവലരലധകർ അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ളവചര 

 ങ്കുപെർെ ന്നത  എചന്തങ്കിലുാം ചതളിവിൻ് റെത്യോ പ് മലണത്തിൻ് റെത്യോ അടിസ്ഥലനത്തിലലല എന്ന് ഈ 

ആയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലലക്കലാം. അസതയാം നിറഞ്ഞ ഊഹങ്ങള ാം, നിലവലരമിലലലത്ത െിന്തകള ാം, അർത്ഥമില്ലോത 

ബുദ്ധ്ിനയലയങ്ങള ാം മലപ്തമലണ് തങ്ങള ചട വിശവലസത്തിൻ് റെ അടിത്തറയലയി അവർ സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ബഹുദേവലരലധകരുചട  സലഹെരയങ്ങചള  ൂർണ്ണമോയി വിലയിരുത്തുകയുാം , അവരുചട വിജ്ഞലനങ്ങള ാം 

പ് വർതനങ്ങെ ും നിരീക്ഷണത്തിന് വിപധയമലക്കുകയുാം, തങ്ങള ചട ജീവിതകലലാം മുഴുവൻ അലലലഹുവിന് 

 ുറചമയുള്ള  ആരലധയവസ്തതുക്കചള  പസവിച്ച  ചകലണ്ട്  കഴിഞ്ഞുകൂടിയവചര  പ്ശദ്ധ്ിക്കുകയുാം  ചെയ്തലൽ 

അവയുചടചയലലലാം നിരർത്ഥകത നിനക്ക് പബലധയചപ്പടുാം! അലലലഹുവിന്  ുറചമ അവർ ആരലധിച്ച  ചകലണ്ടിരുന്ന 

ആരലധയവസ്തതുക്കളിൽ ഒന്നു പ ലലുാം ഇഹപലലകപത്തല വരലനിരിക്കുന്ന  രപലലകപത്തല അവർെ  എചന്തങ്കിലുചമലരു 

ഉ കലരാം ചെയ്തുപവല?!"(തയ്സീറുൽ കരീമിൽ മന്നലൻ:779) 

6- അലലലഹുവലകുന്നു സർവ്വതിൻ് ്ചറയുാം പ്സഷ്ടലവ് . എലലല ആരലധനകൾക്കുാം 

അർഹതയുള്ളവൻ അവൻ മലപ്തമലകുന്നു. അവപനലചടലപ്പാം മചറ്റലരലള ാം ആരലധിക്കചപ്പട്ട  
കൂടല. 

അലലലഹു മലപ്തമലകുന്നു ആരലധിക്കചപ്പടലൻ അർഹതയ ള്ള ഒപരചയലരുവൻ. അവപനലചടലപ്പാം മചറ്റലരലള ാം 

ആരലധിക്കചപ്പട്ട  കൂടല ; അവർറെോന്ന ും അതിനുള്ള  അർഹതയില്ല. അലലലഹു   റയുന്നു :'ജനങ്ങപള , 

നിങ്ങചളയുാം നിങ്ങള ചട മുൻഗോമികറെയ ും സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിചന നിങ്ങൾ ആരലധിക്കുവിൻ. 

നിങ്ങൾ പേലഷബലധചയ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവലൻ പവണ്ടിയചപ്ത അത്.നിങ്ങൾെ  പവണ്ടി ഭൂമിചയ ചമത്തയുാം 

ആകലശചത്ത പമൽപ രയ മോെിതരികയ ും ആകലശത്തത്തനിന്ന് ചവള്ളാം ചെലരിഞ്ഞുതന്നിട്ട് അതു മുപഖന 

നിങ്ങൾെ  ഭക്ഷിക്കുവലനുള്ള കലയ്കനികൾ ഉല് ലേിപ്പിച്ച  തരികയുാം ചെയ്തവചന; (അലലലഹുവിചന). അതിനലൽ 

അറിഞ്ഞു  ചകലണ്ട്  നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന്  സമൻമോറര ഉണ്ടലക്കരുത് .''(ബഖറ : 21-22)നചമ്മയുാം നമുക്ക്  

മുൻപ ള്ള തലമുറകചളയുാം സൃഷ്ടിച്ച, ഭൂമിചയ നമുക്കലയി വിരിപ്പ  പ ലചല സാംവിധലനിച്ച, ആകലശത്ത് നിന്ന് 

നമുക്കലയി ചവള്ളാം ഇറക്കി നൽകിയ, അതിലൂചട നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ ഉ ജീവനമലയി നൽകിയവൻ; അവൻ 

മലപ്തമലണ് ആരലധനകൾറെല്ലോും അർഹതയ ള്ളവൻ. അലലലഹു  റയുന്നു:"മനുഷയപര! നിങ്ങൾെ  പമലുള്ള 

അലലലഹുവിൻ് റെ അനുപ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർെ ക. ആകലശത്ത് നിന്നുാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുാം നിങ്ങൾെ  

ഉ ജീവനാം നൽക ന്ന ഒരു പ്സഷ്ടലവുണ്പടല; അലലലഹുവലലലചത?! അവനലലലചത യലചതലരുവനുാം ആരലധനക്ക് 

അർഹതയ ള്ളവനോയില്ല. അപപ്പലൾ നിങ്ങൾ എങ്ങചനയലണ് ചതറ്റിക്കചപ്പടുന്നത്?"(ഫലതവിർ: 3)സൃഷ്ടിക്കുകയുാം 

ഉ ജ ീവനാം  നൽക കയ ും  ചെയ്യ ന്നവൻ ; അവനലണ ്  ആരലധനകൾറെല്ലോും  അർഹതയ ള്ള  

ഒപരചയലരുവൻ. അലലലഹു  റയുന്നു:"അങ്ങചനയുള്ളവനലണ് നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവലയ അലലലഹു. അവനലലലചത 

ആരലധനക്ക് അർഹനോയി ഒരലള മിലല. സർവ്വതിൻ് റെയ ും പ്സഷ്ടലവലകുന്നു അവൻ. അതിനലൽ അവചന 

മലപ്താം നിങ്ങൾ ആരലധിക്കുക. അവൻ എലലല കലരയങ്ങള ാം ഏചറ്റടുത്തവനലകുന്നു."(അൻആും:102)അലലലഹുവിന് 

 ുറചമ ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന ഒരലൾെ ും -ഒന്നിനുാം- ആരലധിക്കചപ്പടലനുള്ള യലചതലരു അർഹതയ മില്ല. കലരണാം 

ആകലശങ്ങളിപലല ഭൂമിയിപലല ഒരു അണുമണിത്തൂക്കാം പ ലലുാം അവരലരുാം ഉടമചപ്പടുത്തുന്നിലല. എചന്തങ്കിലുചമലരു 

കലരയത്തിൽ അവരലരുാം അലലലഹുവിപനലചടലപ്പാം   ങ്കലളികളലയിട്ട മിലല . അവചന അവർ സഹലയിക്കുകപയല, 

 ിന്തുണക്കുകപയല ചെയ്തിട്ട മിലല. എന്നിരിചക്ക എങ്ങചനയലണ് അവചര അലലലഹുവിപനലചടലപ്പാം ആരലധയനലക്കുക?! 

അചലലങ്കിൽ അലലലഹുവിൻ  ്റെ  ങ്കലളികളലയി അവചര നിശ്ചയിക്കുക?! അലലലഹു  റയുന്നു:" റയുക: അലലലഹുവിന് 

 ുറചമ നിങ്ങൾ ജല് ിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്നവചര നിങ്ങൾ വിളിച്ച  പനലക്കുക! ആകലശത്തിലലകചട്ട ഭൂമിയിലലകചട്ട -ഒരു 

ഉറുമ്പിൻ് റെ കലലടിപ്പലടിപനലളാം പ ലലുാം- അവർ ഉടമചപ്പടുത്തുന്നിലല. അവയുചട അധികലരത്തിൽ യലചതലരു  ങ്കുാം 

അവർെില്ല. അവരുചട കൂട്ടത്തിൽ അവന്ന് സഹലയിയലയി ആരുമിലല."(സബഅ്:22)ഈ സൃഷ്ടികചളചയലലലാം 

 ടക്കുകയുാം, ശൂനയതയിൽ നിന്ന് അവചയചയലലലാം ഉണ്ടലക്കുകയുാം ചെയ്തവൻ അലലലഹു മലപ്തമലണ്. അവയുചട 

സലന്നിധയാം അലലലഹുവിൻ് റെ അസ്തതിതവചത്ത കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. അവൻ സർവ്വതിൻ് റെയ ും പ്സഷ്ടലവുാം 

 ര ി ലലകന ു മ ല ചണന്നു ാം , ആരലധനകൾെ  അർഹതയ ള്ളവൻ  അവൻ  മ ല പ് ത മ ല ചണന്നു ാം  അവ 

പബലധയചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങചള അവൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, പശഷാം 

നിങ്ങൾ (പലലകമലചക ) വയല ിച്ച  മനുഷയവർഗമോയി തീരുകയുാം  ചെയ്തു  എന്നത്  അലലലഹുവിൻ് റെ 

േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ച ട്ടതചപ്ത.നിങ്ങൾെ  സമലധലന ൂർവ്വും ഒത്തുപെപരണ്ടതിനലയി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തചന്ന 



  

  

നിങ്ങൾെ  ഇണകചള സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, നിങ്ങൾെിെയിൽ സ്തപനഹവുാം കലരുണയവുാം ഉണ്ടലക്കുകയുാം ചെയ്തതുാം 

അ വൻ് റെ  േ ൃ ഷ്ട ല ന്ത ങ്ങ ള ിൽ  ച  ട്ട ത ച പ് ത . ത ീർച്ചയോയ ും  അ ത ിൽ  െ ി ന്ത ി ക്ക ു ന്ന  ജ ന ങ്ങൾെ  

േൃഷ്ടലന്തങ്ങള ണ്ട്.ആകലശഭൂമികള ചട സൃഷ്ടിയുാം, നിങ്ങള ചട ഭലഷകളിലുാം വർണ്ണങ്ങെില മ ള്ള അന്തരങ്ങള ാം 

അവൻ  ്റെ േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ച ട്ടതചപ്ത. തീർച്ചയോയ ും അതിൽ വിജ്ഞലനികൾെ  േൃഷ്ടലന്തങ്ങള ണ്ട്.രലപ്തിയുാം 

 കലുാം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതുാം, അവൻ് റെ അനുപ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉ ജീവനാം പതടുന്നതുാം അവൻ് റെ 

േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ച ട്ടതചപ്ത. തീർച്ചയോയ ും അതിൽ പകട്ട മനസ്സിലലക്കുന്ന ജനങ്ങൾെ  േൃഷ്ടലന്തങ്ങള ണ്ട്.ഭയവുാം 

ആശയുാം ഉളവലക്കിചക്കലണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾെ  മിന്നൽ കലണിച്ച  തരുന്നു; ആകലശത്ത് നിന്ന് അവൻ ചവള്ളാം 

ചെലരിയുകയുാം അത് മൂലാം നിർജ്ജീവമോയി കിടന്ന ഭൂമിചയ അവൻ ജീവനുള്ളതലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു; അവൻ് റെ 

േ ൃഷ്ട ലന്തങ്ങളിൽ  ച ട്ടതച പ്ത  അവ . ത ീർച്ചയോയ ും  അതിൽ  െിന്തിച്ച ്  മനസ്സില ലക്കുന്ന  ജനങ്ങൾെ  

േൃഷ്ടലന്തങ്ങള ണ്ട് .അവൻ് റെ കല് നപ് കലരാം  ആകലശവുാം  ഭൂമിയുാം  നിലനിന്ന്  വരുന്നതുാം  അവൻ് റെ 

േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ച ട്ടതചപ്ത.  ിചന്ന, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള അവൻ ഒന്നു വിളിച്ചലൽ നിങ്ങളതല  ുറത്ത് 

വരുന്നു .ആകലശങ്ങളിലുാം  ഭൂമിയിലുാം  ഉള്ളവചരല ലലാം  അവൻ് റെ അധീനത്തിലചപ്ത . എലലലവരുാം  അവന്ന്  

കീഴടങ്ങുന്നവരലകുന്നു.അവനലകുന്നു സൃഷ്ടി ആരാംഭിക്കുന്നവൻ.  ിചന്ന അവൻ അത് ആവർതിെ ന്ന . അത് 

അവചന സാംബന്ധിച്ചിടപത്തലളാം കൂടുതൽ എള പ്പമുള്ളതലകുന്നു."(റൂാം:20-27)നാംറൂേ് എന്ന രലജലവ് അലലലഹുവിൻ  ്റെ 

അസ്തതിതവചത്ത നിപഷധിച്ച . ഇപ്ബലഹീാം - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - അവന് നൽകിയ മറു ടി അലലലഹു വിശുദ്ധ് ഖുർആനിൽ 

അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്."ഇപ്ബലഹീാം  റഞ്ഞു: അലലലഹു സൂരയചന കിഴക്കു നിന്ന് ചകലണ്ടു വരുന്നു. നീയതിചന  ടിഞ്ഞലറ് നിന്ന് 

ചകലണ്ടു വരിക. അപപ്പലൾ ആ സതയനിപഷധിയുചട വലയ അടഞ്ഞു പ ലയി. അപ്കമികളലയ ജനതചയ അലലലഹു 

പനർവഴിയിലോെ കയില്ല."(ബഖറ :258)ഇപ്ബലഹീാം  - لَْيهِ  السَََّلمِ  َع - അലലലഹുവിചന  കുറിച്ച ്  തൻ് റെ 

ജനങ്ങൾെ  വിവര ിച്ച  ചകല ട ുത്ത  െരി പ്തവു ാം  വിശ ുദ്ധ്  ഖുർആനില ണ്ട . അല ല ലഹുവലണ ്  തചന്ന  

സന്മലർഗതിത്ലെ  നയിക്കുകയുാം, തനിക്ക് ഭക്ഷണ ലനീയങ്ങൾ നൽക കയ ും, പരലരമലയലൽ തചന്ന 

സുഖചപ്പടുത്തുകയുാം, തചന്ന മരിപ്പിക്കുകയുാം ജീവിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നചതന്നുാം അപേഹാം അവർെ  വിവരിച്ച  

ചകലടുത്തു. അലലലഹു ഖുർആനിൽ പ് സ്തതുത സാംഭവാം ഇപ് കലരാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:"എചന്ന സൃഷ്ടിച്ചവൻ; 

(അവചന മലപ്തപമ ഞലൻ ആരലധിക്കുകയുള്ളൂ). അവനലണ് എനിക്ക് മലർഗദർശനും നൽക ന്നവൻ.എനിക്ക് 

ആഹലരാം  തരികയുാം  കുടിനീര ്  തരികയുാം  ചെയ്യ ന്നവൻ.എനിക്ക്  പരലരാം  ബലധിച്ചലൽ അവനലണ്  എചന്ന  

സുഖചപ്പടുത്തുന്നത്.എചന്ന മരിപ്പിക്കുകയുാം  ിന്നീട് ജീവിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവൻ.(ശുഅറലഅ്:78-81)മൂസല -  َعلَْيهِ 

- യുാം ഫിർഔന മോയ ള്ള സാംഭലഷണവുാം അലലലഹു ഖുർആനിൽ വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. മൂസല -السَََّلمِ  السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - 

തൻ് റെ രക്ഷിതലവിചന  കുറിച്ച ്  ഫിർഔനിത്നോെ   റഞ്ഞു :"എലലലത്തിനുാം  അതിൻ് റെ സൃഷ്ടിപ്പ ്  

നൽക കയ ും , പ ശ ഷ ാം  അ വ ച ക്ക ല ല ല ാം  മ ലർഗദർശനും  നൽക കയ ും  ച െ യ് ത വ ന ല ണ ്  

അവൻ."(തവലഹല:50)ആകലശങ്ങളിലുാം ഭൂമിയിലുമുള്ള സർവ്വത ും അലലലഹു മനുഷയന് പവണ്ടി സൗകരയചപ്പടുത്തി 

ചകലടുക്കുകയുാം, അവചന അനുപ്രഹങ്ങൾ ചകലണ്ട് മൂടുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവൻ അലലലഹുവിചന മലപ്താം 

ആരലധിക്കുകയുാം, അലലലഹുവിപനലട് നന്ദിപകടുാം നിപഷധവുാം  ുലർതോതിരിെ ന്നതിന മറരത അത്. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകലശങ്ങളിലുള്ളതുാം ഭൂമിയിലുള്ളതുാം അലലലഹു നിങ്ങൾെ  സൗകരയചപ്പടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു 

എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിപലല? പ് തയക്ഷവുാം  പരലക്ഷവുമലയ അവൻ് റെ അനുപ്രഹങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾെ  

നിറപവറ്റിത്തരികയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യലചതലരു അറിപവല മലർഗദർശനത്മോ, ചവളിച്ചാം നല്കുന്ന പവേപ്രന്ഥപമല 

ഇ ല ല ല ച ത  അ ല ല ല ഹ ു വ ിൻ്  റെ  ക ല ര യ ത്ത ിൽ  ത ർെിച്ച   ച ക ല ണ് ട ി ര ി ക്ക ു ന്ന  െ ി ല ർ 

മനുഷയരിലുണ്ട്."(ലുഖ്മലൻ:20)ആകലശങ്ങളിലുാം ഭൂമിയിലുാം ഉള്ളചതലലലാം അലലലഹു മനുഷയനലയി സാംവിധലനിച്ച  

നൽകിയിരിെ ന്ന  എന്നതിപനലചടലപ്പാം അവൻ മനുഷയചന സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, അവന് ഉ കലരപ് േമലയ വിജ്ഞലനാം 

പനടിചയടുക്കലനുാം, അവൻ് റെ രക്ഷലധികലരിയുാം പ്സഷ്ടലവുമലയ അലലലഹുവിപലക്ക്  അവചന എത്തിക്കലനുാം 

ആ വ ശ യ മ ല യ ച ത ല ല ല ാം  -പ കൾവിയ ും  ക ല ഴ് െയ ു ാം  ഹ ൃ േ യ വ ു ാം - അ വൻ  ഒ ര ു ക്ക ി  നൽക കയ ും  

ചെയ്തിരിക്കുന്നു."നിങ്ങള ചട മലതലക്കള ചട ഉേരങ്ങളിൽ നിന്ന് അലലലഹു നിങ്ങചള  ുറത്ത് ചകലണ്ട് വന്നു. നിങ്ങൾെ  

(അപപ്പലൾ) യലചതലന്നുാം അറിയിലലലയിരുന്നു. അവൻ നിങ്ങൾെ  പകൾവിയ ും കലഴ്െകള ാം ഹൃേയങ്ങള ാം 

നല്കുകയുാം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ നന്ദി കലണിക്കുന്നതിന് പവണ്ടിയചപ്ത അത്."(നഹ്ൽ:78) 

എലലല പലലകങ്ങചളയുാം സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, മനുഷയചന  ടക്കുകയുാം ചെയ്തവൻ അലലലഹുവലണ്. മനുഷയന് പവണ്ട 

അവയവങ്ങള ാം ശക്തിയുാം അവനവർെ  നൽകിയിരിെ ന്ന . അലലലഹുവിചന ആരലധിക്കലനുാം ഭൂമിയിൽ 

ജീവിക്കുവലനുാം  സഹലയകമലയചതലലലാം  അവർെവൻ അനുപ്രഹമലയി  നൽകിയിരിെ ന്ന . പശഷാം  

ആകലശങ്ങളിലുാം ഭൂമിയിലുമുള്ളചതലലലാം അവന് സൗകരയചപ്പടുത്തി ചകലടുക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 



  

  

നലമീ കലണുന്ന മഹത്തരമലയ സൃഷ്ടിപലലകചത്ത മുൻനിർതി ചകലണ്ട് ഇവചയലലലാം അലലലഹുവലണ് അവയുചട 

പ്സഷ്ടലവുാം രക്ഷലധികലരിയുചമന്നുാം, അതിനലൽ അവൻ മലപ്തമലണ് ആരലധനകൾെ  അർഹതയ ള്ളവറനന്ന ും 

പബലധയചപ്പടുത്തുന്നു എന്ന കലരയാം അലലലഹു ഓർമ്മറെെ തിയിട്ട ണ്ട ." റയുക: ആകലശത്തുനിന്നുാം ഭൂമിയിൽ 

നിന്നുാം നിങ്ങൾെ  ആഹലരാം നല്കുന്നത് ആരലണ്? അതചലലങ്കിൽ പകൾവിയ ും കലഴ്െകള ാം അധീനചപ്പടുത്തുന്നത് 

ആരലണ്? ജീവനിലലലത്തതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതുാം, ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് ജീവനിലലലത്തതുാം  ുറചപ്പടുവിക്കുന്നതുാം 

ആരലണ്? കലരയങ്ങൾ നിയപ്ന്തിക്കുന്നതുാം ആരലണ്? അവർ  റയുാം: അലലലഹു എന്ന്. അപപ്പലൾ  റയുക: എന്നിട്ട ാം 

നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത  ലലിക്കുന്നിപലല?"(യൂനുസ്:31)അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: അലലലഹുവിന്  ുറചമ 

നിങ്ങൾ വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിെ ന്നതിറന  റ്റി നിങ്ങൾ െിന്തിച്ച  പനലക്കിയിട്ട ണ്പടല? ഭൂമിയിൽ അവർ 

എന്തലണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ളചതന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കലണിച്ച  തരൂ. അതലല ആകലശങ്ങള ചട സൃഷ്ടിയിൽ വലല  ങ്കുാം 

അവർെ ത്ണ്ടോ? നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏചതങ്കിലുാം പവേപ്രന്ഥപമല, അറിവിൻ  ്റെ 

വലല അാംശപമല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചകലണ്ടു വന്നു തരൂ."(അഹ്ഖലഫ്: 4)അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾെ  കലണലവുന്ന 

തൂണുകചളലന്നുാം കൂടലചത ആകലശങ്ങചള അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി നിങ്ങചളയുാം ചകലണ്ട് ഇളകലതിരിക്കുവലനലയി 

അതിൽ അവൻ ഉറച്ച  ർവ്വതങ്ങൾ സ്ഥല ിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എലലലതരാം ജന്തുക്കചളയുാം അവൻ 

അതിൽ വയല ിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകലശത്ത് നിന്ന് നലാം ചവള്ളാം ചെലരിയുകയുാം, എന്നിട്ട് വിശിഷ്ടമലയ 

എലലല (സസയ) പജലടികചളയുാം നലാം അതിൽ മുളപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തു. ഇചതലലലാം അലലലഹുവിൻ് റെ സൃഷ്ടിയലകുന്നു! 

എന്നലൽ അവന്നു   ുറചമയുള്ളവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ളത്  എചന്തങ്കിലുാം  നിങ്ങൾ എനിക്ക്  കലണിച്ച തരൂ . അലല , 

അപ്കമകലരികൾ വയക്തമലയ വഴിപകടിലലകുന്നു ."(ലുഖ്മലൻ: 10,11)അലലലഹു  റയുന്നു :"അതലല, യലചതലരു 

വസ്തതുവിൽ നിന്നുമലലലചത അവർ സൃഷ്ടിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുകയലപണല? അതലല, അവർ തചന്നയലപണല പ്സഷ്ടലക്കൾ?അതലല, 

അവരലപണല ആകലശങ്ങള ാം ഭൂമിയുാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അലല, അവർ േൃഢമലയി വിശവസിക്കുന്നിലല.അതലല, അവരുചട 

 ക്കലലപണല നിൻ് റെ രക്ഷിതലവിൻ് റെ ഖജനലവുകൾ! അതലല, അവരലപണല അധികലരാം നടത്തുന്നവർ?"(തവൂർ: 

35-37)(ഈ ആയത്തിചന വിശേീകരിച്ച  ചകലണ്ട്) ദശഖ് നലസവിർ അസ്സഅ്േി - َمه ِ ِ  َرح  ّللاَّ -  റയുന്നു:"അലലലഹുവിചന 

നിപഷധിക്കുന്നവർറെതിറരയ ള്ള ശക്തമലയ ചതളിവലണിത്. ഈ പെലേയത്തിന് മുൻപിൽ രണ്ടലചലലരു വഴിയലലലചത 

അവർെില്ല. ഒന്നചല ലങ്കിൽ സതയത്തിന്  കീചഴലതുങ്ങുക . അതചലലങ്കിൽ ബുദ്ധ്ിയുാം  മതവുാം  ഒരു  പ ലചല  

ആവശയചപ്പടുന്നതിചന നിരലകരിക്കുക."(തഫ്സീർ ഇബ്നി സഅ്േി:816) 

7- പ്  ഞ്െത്തിലുള്ള  -നമുക്ക്  േൃശയമലയതുാം  അേൃശയമലയതുമലയ - എലലലാം  സൃഷ്ടിച്ചത്  

അലലലഹുവലകുന്നു . അവന്   ുറചമയുള്ളചതല ല ല ാം  അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ ച ട്ടവ 

മലപ്തമലകുന്നു. ആകലശങ്ങചളയുാം ഭൂമിചയയുാം ആറു േിവസങ്ങളിലലയി അലലലഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്  ഞ്െത്തിലുള്ള -നമുക്ക് േൃശയമലയതുാം അേൃശയമലയതുമലയ- എലലലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അലലലഹുവലകുന്നു. അവന് 

 ുറചമയുള്ളചതലലലാം അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ ച ട്ടവ മലപ്തമലകുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,) പെലേിക്കുക: 

ആരലണ് ആകലശങ്ങള ചടയുാം ഭൂമിയുചടയുാം രക്ഷിതലവ്? അലലലഹുവലചണന്ന്  റയുക. പെലേിക്കുക: എന്നിട്ട ാം 

സവന്തത്തിന് തചന്ന ഉ കലരപമല ഉ പ്േവപമല ചെയ്യലൻ സവലധീനമിലലലത്ത െില രക്ഷലധികലരികചള അലലലഹുവിന്  ുറചമ 

നിങ്ങൾ സവീകരിച്ചിരിക്കുകയലപണല?  റയുക: അന്ധനുാം കലഴ്െയുള്ളവനുാം തുലയരലകുപമല? അഥവല ഇരുട്ട കള ാം 

ചവളിച്ചവുാം തുലയമലകുപമല? അതലല, അലലലഹുവിന്  ുറചമ അവർ  ങ്കലളികളലക്കി ചവച്ചവർ, അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 

പ ലചലത്തചന്ന സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ട് (ഇരു വിഭലരത്തിൻ  ്റെയ ും) സൃഷ്ടികൾ അവർെ  തിരിച്ചറിയലതലവുകയലപണല 

ഉണ്ടലയത്? (നബിപയ!) അലലലഹുവലകുന്നു എലലല വസ്തതുക്കള ചടയുാം പ്സഷ്ടലവ് എന്ന്  റയുക. അവൻ ഏകനുാം 

സർവ്വോധിപതിയ മോക ന്ന ."(റഅ്േ്:16) അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾെ  അറിവിലലലത്തതുാം അവൻ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു ."(നഹ്ൽ: 8)ആകലശ  ഭൂമികചള  ആറു  േിവസങ്ങളിലലയലണ്  അലലലഹു  സൃഷ്ടിച്ചത ് . അവൻ 

 റയുന്നു :"ആകലശങ്ങള ാം  ഭൂമിയുാം  ആറുേിവസങ്ങളിലലയി  സൃഷ്ടിച്ചവനലണ്  അവൻ.  ിന്നീട ്  അവൻ 

സിാംഹലസനസ്ഥനലയി . ഭൂമിയിൽ പ് പവശിക്കുന്നതുാം  അതിൽ നിന്ന്   ുറത്തു  വരുന്നതുാം , ആകലശത്ത്  നിന്ന്  

ഇറങ്ങുന്നതുാം അതിപലക്ക് കയറിചച്ചലല ന്നതുാം അവൻ അറിഞ്ഞ് ചകലണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എവിചടയലയിരുന്നലലുാം 

അ വൻ  ന ി ങ്ങ ള  ച ട  ക ൂ ച ട യ ു ണ് ട ്  ത ല ന ു ാം . അ ല ല ല ഹ ു  ന ി ങ്ങൾ  പ്  വർതിെ ന്നതിറനെറ്റി  

കണ്ടറിയുന്നവനലകുന്നു."(ഹേീേ്: 4)അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകലശങ്ങള ാം ഭൂമിയുാം അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതുാം നലാം ആറു 

േിവസങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. യലചതലരു ക്ഷീണവുാം നചമ്മ ബലധിച്ചിട്ട മിലല."(ഖലഫ്:38) 

 



  

  

8- തൻ് റെ സർവ്വോധികോരത്തില ും സൃഷ്ടിപ്പിലുാം നിയപ്ന്തണത്തിലുാം ഒരു  ങ്കലളിയുാം 

അലലലഹുവിനിലല. ആരലധിക്കചപ്പടലൻ അർഹതയ ള്ള ഒരലള ാം അവന്  ുറചമയിലല. 

അലലലഹുവലകുന്നു  സർവ്വോധികോരതിൻ് റെ ഉടമസ്ഥൻ. അവൻ് റെ സൃഷ്ടിപ്പിപലല , അവൻ് റെ 

അധികലരത്തിപലല, സർവ്വതിറനയ ും അവൻ നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിപലല  ഒരു  ങ്കലളിയുാം അവനിലല. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: അലലലഹുവിന്  ുറചമ നിങ്ങൾ വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിെ ന്നതിറന  റ്റി നിങ്ങൾ 

െിന്തിച്ച  പനലക്കിയിട്ട ണ്പടല? ഭൂമിയിൽ അവർ എന്തലണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ളചതന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കലണിച്ച  തരൂ. 

അതലല ആകലശങ്ങള ചട സൃഷ്ടിയിൽ വലല  ങ്കുാം അവർെ ത്ണ്ടോ? നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ ഇതിന് 

മുമ്പുള്ള  ഏചതങ്കിലുാം  പവേപ്രന്ഥപമല , അറിവിൻ് റെ വലല  അാംശപമല  നിങ്ങൾ എനിക്ക്  ചകലണ്ടു  വന്നു  

തരൂ ."(അഹ്ഖലഫ ് : 4)(ഈ  ആയത്തിചന  വിശേ ീകര ിച്ച  ചകലണ്ട ് ) ദശഖ ്  നലസവ ിർ  അസ്സഅ്േ ി  - َمه ِ ح  ِ  َر ّللاَّ - 

 റയുന്നു:"യലചതലരു ഉ കലരപമല ഉ പ്േവപമല ചെയ്യലൻ പശഷിയിലലലത്തവരുാം, മരണപമല ജീവിതപമല നിയപ്ന്തിക്കലൻ 

കഴിയലത്തവരുമലയ  സൃഷ്ടികചള  -വിപ്രഹങ്ങചളയുാം  മറ്റ്  ആരലധയവസ്തതുക്കചളയുാം - അലലലഹുവിന്   ുറചമ  

 ങ്കലളികളലക്കിയിരിക്കുന്ന ബഹുദേവലരലധകപരലട് പെലേിക്കലൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് കൽെിെ കയോണ  അലലലഹു 

ഈ  ആയത്തിലൂചട . അവരുചട  വിപ്രഹങ്ങള ചട  കഴിവുപകടുാം , അവക്ക്  ആരലധനയുചട  യലചതലരു   ങ്കുാം  

അവകലശമിചലലന്നതുാം പബലധയചപ്പടുത്തി നൽകിറെോണ്ട  അവപരലട്  റഞ്ഞു ചകലടുക്കൂ നബിപയ! "ഭൂമിയിൽ 

അവർ എന്തലണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ളചതന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കലണിച്ച  തരൂ!" ആകലശഭൂമികള ചട വിശലലമലയ ഈ 

അസ്തതിതവത്തിൽ എചന്തങ്കിലുചമലന്ന് അവർ  ടച്ചതലയുണ്പടല?!  ർവ്വതങ്ങറെ അവരലപണല സൃഷ്ടിച്ചത്?! 

അവചരലഴുക്കിയ നേികപളചതങ്കിലുമുണ്പടല?! അവർ ജീവൻ നൽകിയ ഏചതങ്കിലുചമലരു ജീവിവർഗും?! 

അതുമചലലങ്കിൽ അവർ മുളപ്പിച്ച ഏചതങ്കിലുാം വൃക്ഷങ്ങൾ?! ഇവയിപലചതങ്കിലുാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അവർ 

എചന്തങ്കിലുാം സഹലയപമകിയിട്ട ണ്പടല?! തങ്ങൾെ  പ ലലുാം ഇചതലന്നുാം സലധിക്കിചലലന്നത് അവർ അാംരീകരിക്കുന്നു 

എന്നിരിചക്ക അവചരങ്ങചന മറ്റ ള്ളവർെ  അത് സലധിക്കുചമന്ന് വിശവസിക്കുാം?! അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ള 

ആചരയലകചട്ട , അവചര  ആരലധിക്കുന്നത്  തീർത ും നിരർത്ഥകമോറണന്നതിന ള്ള ബുദ്ധ്ി രമലയ 

ചതളിവലണിത്.ബുദ്ധ്ി രമലയ ചതളിവ് ഓർമ്മറെെ തിയ പശഷാം, അലലലഹുവിന്  ുറചമ ഒരു  ങ്കലളിയുണ്ട് 

എന്നതിന്  മത രമലയ  യലചതലരു  പ് ലമലണികതയുമിചലലന്നുാം  അലലലഹു  ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . "നിങ്ങൾ 

സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏചതങ്കിലുാം പവേപ്രന്ഥാം നിങ്ങൾ ചകലണ്ടു വരൂ!" എന്ന വലക്കിൽ 

അതിപലക്കുള്ള സൂെനയലണുള്ളത്. ബഹുദേവലരലധനയിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പവേപ്രന്ഥചമങ്കിലുാം ചകലണ്ടു 

വരലനുള്ള ചവലല വിളിയലണത്. "അറിവിൻ  ്റെ വലല അാംശവുാം" എന്നത് ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത് പ് വലെകന്മലരിൽ 

നിന്ന് ദകമലറിക്കിട്ടിയ വിജ്ഞലനമലണ്. ഏചതങ്കിലുചമലരു പ് വലെകൻ ബഹുദേവലരലധനയിപലക്ക് ക്ഷണിച്ചതലയി 

അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചതളിവുാം അവർെ  ചകലണ്ടു വരലൻ സലധിക്കിചലലന്നതിൽ യലചതലരു സാംശയത്തിനുാം ഇടയിലല. 

അലല! എലലല നബിമലരുാം റസൂലുകള ാം അവരുചട രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിചന ഏകനലക്കുന്നതിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുാം, 

അവനിൽ  ങ്കുപെർെ ന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയുമലണ് ചെയ്തചതന്ന കലരയാം നമുക്ക് േൃഢപബലധയപത്തലചട ഉറപ്പിച്ച  

 റയലൻ കഴിയുാം! എലലല നബിമലരിൽ നിന്നുാം വചന്നത്തിയ വിജ്ഞലനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം പ് ധലനചപ്പട്ട അറിവുാം അത് 

തചന്നയലണ്."(തഫ്സീർ ഇബ്നി സഅ്േി:779)അലലലഹുവലകുന്നു സർവ്വ അധികലരത്തിൻ് റെയ ും ഉടമസ്ഥൻ. 

അവൻ് റെ അധികലരത്തിൽ അവന് ഒരു  ങ്കലളിയുമിലല. അലലലഹു  റയുന്നു:" റയുക: ആധി തയത്തിൻ് റെ 

ഉടമസ്ഥനലയ അലലലഹുപവ! നീ ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നീ ആധി തയാം നല്കുന്നു. നീ ഉപേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നീ 

ആധി തയാം എടുത്തുനീക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നീ ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നീ പ് തല ാം നല്കുന്നു. നീ ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നീ 

നിന്ദയത വരുത്തുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നിൻ് റെ ദകവശമചപ്ത നന്മയുള്ളത്. നിശ്ചയമലയുാം നീ എലലല കലരയത്തിനുാം 

കഴിവുള്ളവനലകുന്നു."(ആലു ഇാംറലൻ 26)അന്തയനലളിൽ അലലലഹുവിന് മലപ്തമലയിരിക്കുാം സമ്പൂർണ്ണ അധികലരാം 

എന്ന് പബലധയചപ്പടുത്തി ചകലണ്ട് അലലലഹു  റയുന്നു:"അവർ ചവളിക്കു വരുന്ന േിവസമചപ്ത അത്. അവചര സാംബന്ധിച്ച് 

യലചതലരു കലരയവുാം അലലലഹുവിന്ന് പരല യമലയിരിക്കുകയിലല. ഈ േിവസാം ആർെോണ  രലജലധികലരാം? ഏകനുാം 

സർവ്വോധിപതിയ മോയ അലലലഹുവിന് മലപ്താം."(രലഫിർ:16)8- തൻ് റെ സർവ്വോധികോരതില ും 

സൃഷ്ടിപ്പിലുാം നിയപ്ന്തണത്തിലുാം ഒരു  ങ്കലളിയുാം അലലലഹുവിനിലല. ആരലധിക്കചപ്പടലൻ അർഹതയ ള്ള ഒരലള ാം 

അവന്  ുറചമയിലല."സന്തലനചത്ത സവീകരിച്ചിട്ടിലലലത്തവനുാം, ആധി തയത്തിൽ  ങ്കലളിയിലലലത്തവനുാം നിന്ദയതയിൽ 

നിന്ന് രക്ഷിക്കലൻ ഒരു രക്ഷകൻ ആവശയമിലലലത്തവനുമലയ അലലലഹുവിന് സ്തതുതി! എന്ന് നീ  റയുക, അവചന 

ശരിയലാംവണ്ണാം മഹതവചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്യ ക."(ഇസ്തറലഅ്:111)അലലലഹു  റഞ്ഞു:"ആകലശങ്ങള ചടയുാം ഭൂമിയുചടയുാം 

ആധി തയാം ആർെോത്ണോ അവനചപ്ത (അലലലഹു)! അവൻ സന്തലനചത്ത സവീകരിച്ചിട്ടിലല. ആധി തയത്തിൽ അവന്ന് 

യലചതലരു  ങ്കലളിയുാം ഉണ്ടലയിട്ട മിലല. ഓപരല വസ്തതുചവയുാം അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയുാം, അതിചന അവൻ ശരിയലാംവണ്ണാം 

വയവസ്ഥചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു."(ഫുർഖോൻ: 2)അലലലഹുവലകുന്നു സർവ്വോധികോരിയോയ ള്ളവൻ. 



  

  

അവൻ  ുറചമയുള്ളചതലലലാം അലലലഹുവിൻ് റെ അധീനത്തിലുള്ളവയചപ്ത . അവനലകുന്നു പ്സഷ്ടലവ്; അവൻ 

 ുറചമയുള്ളചതലലലാം സൃഷ്ടികളലണ്. അവനലകുന്നു എലലലാം നിയപ്ന്തിക്കുന്നവൻ. ഇങ്ങചനയുള്ള സർവ്വ പലലകങ്ങള ചടയുാം 

രക്ഷിതലവിചന ആരലധിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമോക ന്ന . അവന്  ുറചമയുള്ള ആചരചയങ്കിലുാം ആരലധിക്കുക 

എന്നതലകചട്ട, മനുഷയന് നൽകറെട്ട പകവലബുദ്ധ്ിചയ നിരലകരിക്കലുാം, ഇഹ- രപലലകങ്ങചള നശിപ്പിക്കുന്ന 

ബഹുദേവലരലധനയുമലകുന്നു."നിങ്ങൾ യഹൂേപരല ദപ്കസ്തതവപരല ആയലപല പനർവഴിയിലോകൂ എന്നലണവർ 

 റയുന്നത്. എന്നലൽ നീ  റയുക: അതലല, ബഹുദേവലരലധനചയ അകറ്റിനിർതിയ, അലലലഹുവിചന ഏകനലക്കിയ 

ഇ പ് ബ ല ഹ ീ മ ിൻ്  റെ  മ ലർഗമോണ  ( ിൻപത്റ്റണ്ടത .) അ പ േ ഹ ാം  ബ ഹ ു ദ േ വ ല ര ല ധ ക ര ിൽ 

ച ട്ടവനലയിരുന്നിലല ."(ബഖറ :135)അലലലഹു   റയുന്നു :"അലലലഹുവിന്  സവന്തചത്ത  സമർെിെ കയ ും, -

സേ്'വൃത്തനലയി ചകലണ്ട്- ഇപ്ബലഹീമിന്ചറ മലർഗറത  ിന്തുടരുകയുാം ചെയ്തവപനക്കലൾ ഉത്തമമലയി (ഇസ്ലാം) 

മ ത ാം  ന ി ല ന ിർത ന്ന  മ റ്റ ല ര ു ണ് ട ് ? അ ല ല ല ഹ ു  ഇ പ് ബ ല ഹ ീ മ ി ച ന  അ വൻ്  റെ  സ ു ഹ ൃ ത്ത ല യ ി  

സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ."(നിസലഅ്: 125)ആചരങ്കിലുാം ഇപ്ബലഹീാം നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - ൻ് ത്െതല്ലോത മലർഗും 

 ിൻപറ്റിയോൽ അവൻ സവന്തചത്ത വിഡ്ഢിയലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുാം അലലലഹു വയക്തമലക്കിയിട്ട ണ്ട്. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"സവയാം മൂഢമലക്കിയവനലലലചത മറ്റലരലണ് ഇപ്ബലഹീമിൻ് റെ മലർഗത്തോെ  വിമുഖത കലണിക്കുക? 

ഇഹപലലകത്തിൽ അപേഹചത്ത നലാം വിശിഷ്ടനലയി ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.  രപലലകത്ത് അപേഹാം സജ്ജനങ്ങള ചട 

കൂട്ടത്തിൽ തചന്നയലയിരിക്കുാം."(ബഖറ:130) 

9- അലലലഹു ഒരു സന്തലനത്തിന് ജന്മാം നൽകിയിട്ടില്ല. അവൻ ആരുചടയുാം സന്തലനമലയി 

ജനിച്ചിട്ട മിലല. അവപനലട് കിടചയലത്തവപനല, അവപനലട് സമലനതയുള്ളവപനല അലല. 

അലലലഹു ഒരു സന്തലനത്തിന് ജന്മാം നൽകിയിട്ടില്ല. അവൻ ആരുചടയുാം സന്തലനമലയി ജനിച്ചിട്ട മിലല. അവപനലട് 

കിടചയലത്തവപനല, അവപനലട് സമലനതയുള്ളവപനല അലല. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: കലരയാം അലലലഹു 

ഏകനലണ് എന്നതലകുന്നു.അലലലഹു സർവ്വര റെയ ും ആപ്ശയമലയ, എന്നലൽ സവയാം നിരലപ്ശയനലയ (സവമേ്) 

ആകുന്നു.അവൻ (ആർെ ും) ജന്മാം നല്കിയിട്ടിലല. (ആരുചടയുാം സന്തതിയലയി) ജനിച്ചിട്ട മിലല.അവന്ന് തുലയനലയി 

ആ ര ു ാം  ഇ ല ല ത ല ന ു ാം (ഇ ഖ ് 'ല ല സ ് :1-4)അ ല ല ല ഹ ു   റ ഞ്ഞ ു :"ആ ക ല ശ ങ്ങ ള  ച ട യ ു ാം  ഭ ൂ മ ി യ ു ച ട യ ു ാം  

അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതിന്ചറയുാം രക്ഷിതലവചപ്ത അവൻ. അതിനലൽ അവചന മലപ്താം തലങ്കൾ ആരലധിക്കുകയുാം 

അവന്നുള്ള  ആരലധനയിൽ ക്ഷമപയലചട  ഉറച്ച നില്ക്കുകയുാം  ചെയ്യ ക . അവന്ന്  പ ചരലത്ത  ആചരചയങ്കിലുാം  

തലങ്കൾെെിയോത്മോ?"(മർയും:65)അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകലശങ്ങള ചടയുാം ഭൂമിയുചടയുാം പ്സഷ്ടലവലകുന്നു 

(അവൻ.) നിങ്ങൾെ  പവണ്ടി നിങ്ങള ചട വർഗതിൽ നിന്നു തചന്ന അവൻ ഇണകചള (ഉണ്ടലക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു.) 

അതിലൂചട നിങ്ങചള അവൻ സൃഷ്ടിച്ച് വർദ്ധിെിെ ന്ന . അവന് തുലയമലയി യലചതലന്നുമിലല. അവൻ എലലലാം 

കലണുന്നവനുാം എലലലാം പകൾെ ന്നവന മോക ന്ന ."(ശൂറല:11) 

10- അലലലഹു  അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ വിലയാം  പ് ല ിക്കുകയിലല . അവൻ് റെ 

സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിലുാം അലലലഹുവിൻ് റെ അസ്തതിതവാം കൂടിപച്ചർന്നിട്ട മില്ല. 

അലലലഹു  ഏചതങ്കിലുാം  വസ്തതുവിൽ ഇറങ്ങുകപയല , അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആരുചടചയങ്കിലുാം  പമൽ 

അവതരിക്കുകപയല  ഇലല . അവൻ ഒരു  വസ്തതുവിപനലട ു ാം  വിലയാം  പ് ല ിക്കുന്നതലല . കലരണാം  അലലലഹു  

സർവ്വതിൻ് റെയ ും പ്സഷ്ടലവലണ്; ബലക്കിചയലലലാം അവൻ് റെ സൃഷ്ടികൾ മലപ്തമലണ്. അവൻ മലപ്തമലണ് 

എചന്നന്നുാം നിലനിൽെ ന്നവൻ; അവന്  ുറചമയുള്ളചതലലലാം അവസലനാം നശിച്ച  പ ലകലനിരിക്കുന്നവയലണ്. 

സർവ്വത ും അവൻ് റെ അധീനതയിൽ ച ട്ടതചപ്ത; അവയുചടചയലലലാം ഉടമസ്ഥൻ അലലലഹുവലണ്. അലലലഹു 

അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏതിചലങ്കിലുാം വിലയാം പ് ല ിക്കുകപയല, അവൻ് റെ സൃഷ്ടികൾ അലലലഹുവിൽ 

വിലയാം പ് ല ിക്കുകപയല ഇലല. അതിൽ നിചന്നലലലാം അപങ്ങയറ്റാം  രിശുദ്ധ്നുാം മഹതവമുള്ളവനുമലണ് അലലലഹു. മസീഹ് 

ഈസയിൽ അലലലഹു അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്  റഞ്ഞവർെ  മറു ടിയലയി ചകലണ്ട് അലലലഹു  റഞ്ഞത് 

ഇപ് കലരമലണ് :"മർയമിൻ് റെ മകൻ മസീഹ്  തചന്നയലണ്  അലലലഹു എന്ന്  റഞ്ഞവർ തീർച്ചയോയ ും 

(അലലലഹുവിചന ) നിപഷധിച്ചിര ിക്കുന്നു . (നബിപയ ,)  റയുക : മർയമിൻ് റെ  മകൻ മസീഹിചനയുാം  

അപേഹത്തിൻ് റെ  മ ലത ലവ ി ചനയ ു ാം , ഭ ൂ മ ിയ ില ുള്ള  മ ു ഴ ുവൻ  പ ചരയ ു ാം  അല ല ലഹ ു  നശ ിപ്പ ിക്കലൻ 

ഉപേശിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവൻ് റെ വലല നട ടിയിലുാം സവലധീനാം ചെലുത്തലൻ ആർെോണ  കഴിയുക? 

ആകലശങ്ങള ചടയുാം, ഭൂമിയുചടയുാം, അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതിന്ചറയുാം എലലലാം ആധി തയാം അലലലഹുവിന്നചപ്ത. അവൻ 

ഉപേശിക്കുന്നത്  അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു . അലലലഹു ഏത് കലരയത്തിനുാം  കഴിവുള്ളവനചപ്ത ."(മലഇേ:17)അലലലഹു 

 റയുന്നു:"കിഴക്കുാം  ടിഞ്ഞലറുാം അലലലഹുവിൻ് ത്െത  മലപ്തമലകുന്നു. നിങ്ങൾ എവിപടക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് 



  

  

പ് ലർത്ഥിച്ചോല ും അവിചട അലലലഹുവിൻ് റെ മുഖമുണ്ട്. അലലലഹു വി ുലമലയ കഴിവുകള ള്ളവനുാം 

സർവ്വജ്ഞന മോക ന്ന .അവർ  റയുന്നു: അലലലഹു സന്തലനചത്ത സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു  എന്ന്. അവചനപ്ത 

 രിശുദ്ധ്ൻ! അങ്ങചനയലല, ആകലശഭൂമികളിലുള്ളചതലലലാം തചന്ന അവൻ് ത്െതോക ന്ന . എലലലവരുാം അവന്ന് 

കീഴ്ച ട്ടിരിക്കുന്നവരലകുന്നു .ആകലശങ്ങചളയുാം ഭൂമിചയയുാം മുൻ മലതൃകയിലലലചത സൃഷ്ടിച്ചവനചപ്ത അവൻ. 

അ വ ച ന ല ര ു  ക ല ര യ ാം  ത ീ ര ു മ ല ന ി ച്ച ലൽ  ഉ ണ് ട ല ക ൂ  എ ന്ന ്   റ യ ു ക  മ ല പ് ത പ മ  പ വ ണ് ട ത ു ള്ള ൂ . ഉ ട ച ന  

അതുണ്ടലകുന്നു ."(ബഖറ :115-117)അലലലഹു   റയുന്നു :" രമകലരുണികനലയ  അലലലഹു  ഒരു  സന്തലനചത്ത  

സവീകരിച്ചിട്ട ണ്ചടന്ന ്  അവർ  റഞ്ഞിരിക്കുന്നു .(അപ് കലരാം   റയുന്നവപര ,) തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങൾ 

ചെയ്തിരിക്കുന്നത്  രുരുതരമലയ ഒരു കലരയമലകുന്നു.അത് നിമിത്താം ആകലശങ്ങൾ ച ലട്ടിപ്പിളരുകയുാം , ഭൂമി 

വിണ്ടുകീറുകയുാം ,  ർവ്വതങ്ങൾ തകർന്ന  വീഴുകയുാം  ചെയ്യ മലറലകുാം .(അചത ,)  രമകലരുണികനലയ 

അലലലഹുവിന് സന്തലനമുണ്ചടന്ന് അവർ വലേിച്ചത് നിമിത്താം.സന്തലനചത്ത സവീകരിക്കുക എന്നത്  രമകലരുണികനലയ 

അലലലഹുവിന് പയലജിച്ചതലല.ആകലശങ്ങളിലുാം ഭൂമിയിലുമുള്ള ഏചതലരലള ാം അടിമകളലയി  രമകലരുണികനലയ 

അലലലഹുവിൻ് റെ അടുത്ത് വരുന്നവൻ മലപ്തമലയിരിക്കുാം.തീർച്ചയോയ ും അവചര അവൻ തിട്ടചപ്പടുത്തുകയുാം 

എണ്ണികണക്കലക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.അവപരലപരലരുത്തരുാം ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ നലളിൽ 

ഏകലകിയലയിചക്കലണ്ട് അവൻ് റെ അടുക്കൽ വരുന്നതലണ്."(മർയും:88-95)(അലലലഹു)  റയുന്നു:അലലലഹു - 

അവനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. എചന്നന്നുാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ. എലലലാം നിയപ്ന്തിക്കുന്നവൻ. 

മയക്കപമല  ഉറക്കപമല  അവചന  ബലധിക്കുകയിലല . അവൻ് ത്െതോണ  ആകലശഭൂമ ികള ില ുള്ളചതല ല ല ാം . 

അലലലഹുവിൻ് റെ അനുവലേപ് കലരമലലലചത അവൻ് റെയെ െൽ ശു ലർശ നടത്തലനലരുണ്ട്? അവരുചട 

മുമ്പിലുള്ളതുാം  അവർെ   ിന്നിലുള്ളതുാം  അവൻ അറിയുന്നു . അവൻ് റെ അറിവിൽ നിന്ന്  അവൻ 

ഇച്ഛിക്കുന്നതല ലലചത  (മചറ്റലന്നുാം ) അവർെ  സൂക്ഷ്മമലയി  അറിയലൻ കഴിയിലല . അവൻ് റെ  ലേ ീഠാം  

ആകലശഭൂമികചള മുഴുവൻ ഉൾറെോള്ള ന്നതോക ന്ന . അവയുചട സാംരക്ഷണാം അവന്ന് ഒട്ട ാം ഭലരമുള്ളതലല. 

അവൻ അതയുന്നതനുാം അതിമഹലനുമചപ്ത."(ബഖറ: 255)അലലലഹുവിൻ് റെ മഹതവാം ഇപ് കലരമലചണന്നിരിചക്ക, 

അവൻ് റെ സൃഷ്ടികള ചട നിസ്സലരത ഈ  റയചപ്പട്ടതു പ ലചലയലചണന്നിരിചക്ക എങ്ങചനയലണ് പ്സഷ്ടലവ് സൃഷ്ടിയിൽ 

വിലയാം പ് ല ിക്കുക?! അതുമചലലങ്കിൽ അവചനലരു സന്തലനചത്ത സവീകരിക്കുക?! അതുമചലലങ്കിൽ അവപനലചടലപ്പാം 

മചറ്റലരു ആരലധയനുണ്ടലവുക?! 

11-തൻ് റെ സൃഷ്ടികപളലട് അപങ്ങയറ്റാം േയലവലയ് ുള്ളവനുാം, അവപരലട് അപങ്ങയറ്റാം കലരുണയാം 

ചെലരിയുന്നവനുമലണ് അലലലഹു. അതിനലലലണ് അവൻ നബിമലചര (ദേവേൂതന്മലർ) അയച്ചതുാം, 

പവേപ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതുാം. 

തൻ് റെ സൃഷ്ടികപളലട് അപങ്ങയറ്റാം േയലവലയ് ുള്ളവനുാം, തൻ് റെ േലസന്മലപരലട് അപങ്ങയറ്റാം കലരുണയാം 

ചെയ്യ ന്നവനുമലണ് അലലലഹു. മനുഷയരിപലക്ക് അലലലഹു തൻ് റെ േൂതന്മലചര (റസൂലുകൾ) അയച്ച ചവന്നതുാം, 

അവർെ  അവൻ തൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി നൽകി എന്നതുാം അവൻ് റെ കലരുണയത്തിൽ ച ട്ടതലണ്. 

ജനങ്ങചള  നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും ബഹുദേവലരലധനയുചടയുാം  ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന ്  അലലലഹുവിചന  

ഏകനലക്കുന്നതിൻ് റെയ ും സന്മലർഗതിൻ് റെയ ും ചവളിച്ചത്തിപലക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനചപ്ത അചതലലലാം. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങചള ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് പ് കലശത്തിപലക്ക് ചകലണ്ടുവരലൻ പവണ്ടി തൻ  ്റെ േലസൻ  ്റെ 

പമൽ (മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-) വയക്തമലയ (ഖുർആനിറല) വെനങ്ങൾ ഇറക്കിചകലടുക്കുന്നവനലണ്  അവൻ. 

തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു നിങ്ങപളലട് വളചരയധികാം േയലവലയ് ുള്ളവനുാം, അപങ്ങയറ്റാം കലരുണയാം ചെലരിയുന്നവനുാം 

തചന്നയലകുന്നു.(ഹേീേ്:9)അലലലഹു  റയുന്നു:"സർവ്വത്ലോകർെ ും കലരുണയമലയിചക്കലണ്ടലലലചത തലങ്കചള നലാം 

അയച്ചിട്ടിലല."(അൻബിയോഅ : 107)അലലലഹു അപങ്ങയറ്റാം ച ലറുക്കുന്നവനുാം (രഫൂർ) അപങ്ങയറ്റാം കരുണ 

ചെലരിയുന്നവനുമലചണന്ന്  ജനങ്ങചള അറിയിക്കലൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് അലലലഹു കൽെിച്ചിട്ട ണ്ട . അലലലഹു 

 റയുന്നു:"(നബിപയ,) ഞലൻ ഏചറ ച ലറുക്കുന്നവനുാം അപങ്ങയറ്റാം കരുണ ചെലരിയുന്നവനുമലണ് എന്ന് എൻ് റെ 

േലസന്മലചര വിവരമറിയിക്കുക."(ഹിജ്ർ:49)തൻ് റെ അടിമകൾെ  പ് യലസങ്ങൾ ബലധിക്കുപമ്പലൾ അത് 

നീക്കിനൽക കയ ും, അവരുചട പമൽ നന്മകൾ വർഷിെ കയ ും ചെയ്യ ന്നത്  അലലലഹുവിൻ് റെ 

കലരുണയത്തിൻ് റെയ ും അനുകമ്പയുചടയുാം ഭലരമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"നിനക്ക് അലലലഹു വലല പേലഷവുാം 

ഏല് ിക്കുന്ന  ക്ഷാം അവചനലഴിചക അത് നീക്കാം ചെയ്യലൻ ഒരലള മിലല. അവൻ നിനക്ക് വലല രുണവുാം ഉപേശിക്കുന്ന 

 ക്ഷാം അവൻ് റെ അനുപ്രഹാം തട്ടിമലറ്റലൻ ഒരലള മിലല. തൻ് റെ േലസന്മലരിൽ നിന്ന് തലൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർെ  

അത്  (അനു പ്രഹാം ) അവൻ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു . അവൻ ഏചറ  ച ലറ ുക്കുന്നവനുാം  അപങ്ങയറ്റാം  കരുണ 

ചെലരിയുന്നവനുമചപ്ത."(യൂനുസ്: 107) 



  

  

12- സർവ്വതിൻ് റെയ ും രക്ഷലധികലരിയുാം അപങ്ങയറ്റാം കലരുണയാം ചെലരിയുന്നവനുമലണ് 

അലലലഹു. തൻ് റെ സൃഷ്ടികചള മുഴുവൻ അന്തയനലളിൽ അവൻ വിെലരണ ചെയ്യ ന്നതലണ്. 

അ ത ി ന ്  മ ുൻപോയി  അ വ ര ു ച ട  ഖ ബ റ ു ക ള ിൽ  ന ി ന്ന ്  അ വൻ  അ വ ച ര  

ഉയിർറത്തഴ ക്ന്നൽപ്പിക ന്നതോണ . ഓപരല വയക്തിക്കുാം അവൻ ചെയ്ത ഓപരല 

നന്മയുചടയുാം തിന്മയുചടയുാം പ് തിഫലാം അവൻ നൽക ും. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിൽ 

വിശവസിച്ച  ചകലണ്ട് സൽകർമ്മങ്ങൾ പ് വർത്തിച്ച റവങ്കിൽ അവന് ശലശവതമലയ 

സുഖലനുപ്രഹങ്ങള ണ്ടലയിരിക്കുാം. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിചന നിപഷധിക്കുകയുാം, തിന്മകൾ 

പ് വർത്തിക കയ ും ചെയ്തുചവങ്കിൽ അവന് കഠിനമലയ ശിക്ഷയലയിരിക്കുാം  രപലലകത്ത് 

ലഭിക്കുക. 

സർവ്വതിൻ് റെയ ും രക്ഷലധികലരിയുാം അപങ്ങയറ്റാം കലരുണയാം ചെലരിയുന്നവനുമലണ് അലലലഹു. തൻ് റെ 

സൃഷ്ടികചള  മുഴുവൻ അന്തയനലളിൽ അവൻ വിെലരണ  ചെയ്യ ന്നതലണ് . അതിന്  മുൻപോയി അവരുചട  

ഖബറുകളിൽ നിന്ന് അവൻ അവചര ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെ ന്നതോണ . ഓപരല വയക്തിക്കുാം അവൻ ചെയ്ത 

ഓപരല നന്മയുചടയുാം തിന്മയുചടയുാം പ് തിഫലാം അവൻ നൽക ും. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ച  

ചകലണ്ട് സൽകർമ്മങ്ങൾ പ് വർതിച്ച റവങ്കിൽ അവന് ശലശവതമലയ സുഖലനുപ്രഹങ്ങള ണ്ടലയിരിക്കുാം. 

ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിചന നിപഷധിക്കുകയുാം, തിന്മകൾ പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്തുചവങ്കിൽ അവന് 

കഠിനമലയ  ശിക്ഷയലയിരിക്കുാം   രപലലകത്ത്  ലഭിക്കുക . ഇഹപലലകാം  പ് വർതിെോന ള്ള ഭവനമലണ് ; 

പ് തിഫലവുാം വിെലരണയുാം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടലമചതലരു പലലകാം പവചറയുണ്ട്. ഇപ് കലരാം ജീവിതചത്ത പ്കമചപ്പടുത്തി 

എന്നത് അലലലഹുവിൻ് റെ നീതിയുചട  ൂർണ്ണതയ ും, അവൻ് റെ മഹത്തരമലയ യുക്തിയുാം, സൃഷ്ടികപളലടുള്ള 

അവൻ് റെ അ ലരമലയ കലരുണയവുമചപ്ത. നന്മ ചെയ്തവർെ  തൻ് റെ നന്മയുചട പ് തിഫലാം അവിചടയലണ് 

ലഭ ിക്കുക . തിന്മയു ാം  അനീത ിയ ു ാം  അതി പ്കമവു ാം  പ് വർതിച്ചവർെ  അവൻ് റെ  അതിര ുവ ി ട്ട  

പ് വർതനങ്ങെ റെ ശിക്ഷയുാം അവിചട ലഭിക്കുന്നതലണ്. ഇങ്ങചനചയലരു പ് തിഫലത്തിൻ് റെ പവേിചയ കുറിച്ച് 

െിലർറെങ്കില ും സാംശയവുാം ആശ്ചരയവുാം ഉടചലടുപത്തക്കലാം എന്നതിനലൽ മരണ പശഷാം വരലനിരിക്കുന്ന ആ 

പലലകാം -യലചതലരു സാംശയത്തിനുാം ഇടയിലലലത്ത വിധാം- സതയമലചണന്ന് അറിയിക്കുന്ന അപനകാം ചതളിവുകൾ അലലലഹു 

സ്ഥല ിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"നീ ഭൂമിചയ വരണ്ടുണങ്ങിയതലയി കലണുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൽ നലാം ചവള്ളാം 

വർഷിച്ചോൽ അതിന് െലനമുണ്ടലവുകയുാം അത് വളരുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. ഇതുാം അവൻ് റെ േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ 

ച ട്ടതചപ്ത . അതിന്  ജീവൻ നല്കിയവൻ തീർച്ചയോയ ും മരിച്ചവർെ ും ജീവൻ നല്കുന്നവനലകുന്നു . 

തീർച്ചയോയ ും അവൻ ഏതുകലരയത്തിനുാം കഴിവുള്ളവനലകുന്നു."(ഫുസ്സവിലത്:39)അലലലഹു  റയുന്നു:"മനുഷയപര, 

ഉയിർറതഴ ത്ന്നല്പിറന  റ്റി നിങ്ങൾ സാംശയത്തിലലചണങ്കിൽ (ആപലലെിച്ച് പനലക്കുക:) തീർച്ചയോയ ും 

നലമലണ് നിങ്ങചള മണ്ണിൽ നിന്നുാം,  ിന്നീട് ബീജത്തിൽ നിന്നുാം,  ിന്നീട് പ്ഭൂണത്തിൽ നിന്നുാം, അനന്തരാം രൂ ാം 

നല്കചപ്പട്ടതുാം രൂ ാം നല്കചപ്പടലത്തതുമലയ മലാംസ ിണ്ഡത്തിൽ നിന്നുാം സൃഷ്ടിച്ചത്. നലാം നിങ്ങൾെ  കലരയങ്ങൾ 

വിശേമലക്കിത്തരലൻ പവണ്ടി ( റയുകയലകുന്നു.) നലാം ഉപേശിക്കുന്നതിചന നിശ്ചിതമലയ ഒരു അവധിവചര നലാം 

രർഭോശയങ്ങെിൽ തലമസിപ്പിക്കുന്നു.  ിന്നീട് നിങ്ങചള നലാം ശിശുക്കളലയി  ുറത്ത് ചകലണ്ടു വരുന്നു. അനന്തരാം 

നിങ്ങൾ നിങ്ങള ചട  ൂർണ്ണ ശക്തി പ് ല ിക്കുന്നതു വചര (നലാം നിങ്ങചള വളർത ന്ന .) (പനരചത്ത) ജീവിതാം 

അവസലനിപ്പിക്കചപ്പടുന്നവരുാം നിങ്ങള ചട കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അറിവുണ്ടലയിരുന്നതിന് പശഷാം യലചതലന്നുാം അറിയലതലകുാം 

വിധാം  ഏറ്റവുാം  അവശമലയ  പ് ലയത്തിപലക്ക്  മടക്കചപ്പടുന്നവരുാം  നിങ്ങള ചട  കൂട്ടത്തിലുണ്ട് . ഭൂമി  വരണ്ടു  

നിർജീവമോയി കിടക്കുന്നതലയി നിനക്ക് കലണലാം. എന്നിട്ട് അതിന്പമൽ നലാം ചവള്ളാം ചെലരിഞ്ഞലൽ അത് 

ഇളക ുകയ ു ാം  വികസ ിക്ക ുകയ ു ാം , കൗത ുക മ ുള്ള  എല ല ല ത ര ാം  ചെ ട ി ക പ ളയ ു ാം  അത ്  മ ു ളപ്പ ിക്ക ുക യ ു ാം  

ചെയ്യ ന്നു."(ഹജ്ജ്:5) ുനരുത്ഥലനത്തിൻ് റെ സാംഭവയത പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന മൂന്ന് ബുദ്ധ്ി രമലയ ചതളിവുകൾ ഈ 

ആയത്തിൽ അലലലഹു ഓർമ്മറെെ തിയിരിെ ന്ന . അവ: 

1- ആേയചത്ത തവണ മണ്ണിൽ നിന്ന് അലലലഹുവലണ് അവചന സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരു തവണ മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷയചന 

സൃഷ്ടിച്ചവന് രണ്ടലമചതലരു തവണ -അവൻ മണ്ണലയിതീർന്നതിന  പശഷാം- അവന് വീണ്ടുാം ജീവൻ തിരിച്ച  

നൽക ക എന്നത് തീർത ും സലധയമലണ്. 

2- ഒരു ബീജകണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷയചന സൃഷ്ടിച്ചവന് മരണപശഷാം അവചന വീണ്ടുാം ജീവിതത്തിപലക്ക് തിരിച്ച  

ചകലണ്ടുവരലൻ എന്തു ചകലണ്ടുാം സലധിക്കുന്നതലണ്. 



  

  

3- ഭൂമി നിർജീവമോയതിന  പശഷാം മഴ വർഷിെിച്ചതിലൂറെ അതിന് ജീവൻ നൽകിയവന  ജനങ്ങചള 

അവരുചട  മരണപശഷാം  ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെോന ും  സലധിക്കുന്നതലണ ് . സലന്ദർഭികമോയി  

ഓർമ്മറെെ തറട്ട; വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ അലലലഹുവിൻ് റെ  ക്കൽ നിന്നുള്ളതലചണന്ന് പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന 

മഹത്തരമലയ മചറ്റലരു ചതളിവുാം ഈ ആയത്ത് ഉൾറെോണ്ടിരിെ ന്ന . വളചര ദേർഘ്യമില്ലോത ഈ 

ആയത്തിൽ, വളചര  പ് ധലനചപ്പട്ട  ഒരു  വിഷയാം  ചതളിയിക്കുന്ന  മൂന്ന്  ബുദ്ധ്ി രമലയ  ചതളിവുകൾ അലലലഹു  

ഉൾറെോള്ളിച്ചിരിെ ന്ന . 

അലലലഹു  റയുന്നു:"പ്രന്ഥങ്ങള ചട ഏടുകൾ െുരുട്ട ന്ന പ് കലരാം ആകലശചത്ത നലാം െുരുട്ടിക്കളയുന്ന േിവസാം! ആേയമലയി 

സൃഷ്ടി ആരാംഭിച്ചത് പ ലചലത്തചന്ന നലാം അത് ആവർതിെ ന്നത മോണ . നലാം ബലധയതപയറ്റ ഒരു വലഗ്േലനമചപ്ത 

അത്. നലാം (അത്) നടപ്പിലലക്കുക തചന്ന ചെയ്യ ന്നതലണ്."(അൻബിയോഅ :104)അലലലഹു  റയുന്നു:"അവൻ നപമ്മലട് 

ഒരു ഉ മ  റയുന്നു; തൻ് റെ സൃഷ്ടിപ്പിചന കുറിച്ച് അവൻ മറന്നു കളയുകയുാം ചെയ്തു! അവൻ  റയുന്നു: 

എലല കൾ പ് േവിച്ച്  പ ലയിരിചക്ക  ആരലണ്  അവയ്ക്ക്  ജീവൻ നല്കുന്നത്? റയുക : ആേയതവണ  അവചയ  

ഉണ്ടലക്കിയവനലപരല അവൻ തചന്ന അവയ്ക്ക് ജീവൻ നല്കുന്നതലണ്. അവൻ എലലലതരാം സൃഷ്ടിപ്പിചനപ്പറ്റിയുാം 

അറിവുള്ളവനചപ്ത."(യലസീൻ: 78)അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങളലപണല സൃഷ്ടിക്കചപ്പടലൻ കൂടുതൽ പ് യലസമുള്ളവർ. 

അതലല ; ആകലശമല പണല? അതിചന  അവൻ  ന ിർമ്മിച്ചിരിെ ന്ന .അതിൻ് റെ  വിതലനാം  അവൻ 

ഉയർത കയ ും, അതിചന അവൻ വയവസ്ഥചപ്പടുത്തുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു.അതിചല രലപ്തിചയ അവൻ 

ഇരുട്ടലക്കുകയുാം, അതിചല  കലിചന അവൻ പ് തയക്ഷചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.അതിനു പശഷാം ഭൂമിചയ 

അവൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .അതിൽ നിന്ന ്  അതിചല  ചവള്ളവുാം  സസയജലലങ്ങള ാം  അവൻ  ുറത്തു  

ചകലണ്ടുവരികയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ർവ്വതങ്ങറെ അവൻ ഉറപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.(നലസിആത്: 27-

32)ആകലശങ്ങചളയുാം ഭൂമിചയയുാം അവയിലുള്ളതിചനയുാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിപനക്കലൾ പ് യലസകരമലല മനുഷയചന 

സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ഈ ആയത്തുകളിൽ അലലലഹു വിവരിക്കുന്നു. ആകലശങ്ങചളയുാം ഭൂമിചയയുാം സൃഷ്ടിക്കലൻ 

കഴിവുള്ളവന് മനുഷയചര രണ്ടലമചതലരു തവണ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് അസലധയമലയ കലരയപമയലല. 

13- അലലലഹു ആേമിചന മണ്ണിൽ നിന്നലണ് സൃഷ്ടിച്ചത് . അപേഹത്തിൻ് റെ പശഷാം 

ആേമിൻ് റെ സന്തതികളലയ  മന ുഷയർ ച റ്റ ച രുകി . മന ുഷയചരല ല ല ാം  ഒപര  

 ിതലവിൻ് റെയ ും മലതലവിൻ് റെയ ും സന്തലനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 

തുലലയ്രലണ്. ഒരു വിഭലരത്തിനുാം മചറ്റലരു കൂട്ടപരക്കലൾ യലചതലരു പപ്ശഷ്ഠതയുമിലല; ഒരു 

ജനതക്കുാം  മചറ്റലര ു  ജനതയുചട  പമല ുാം  യലചതലരു  പ് പതയകതയുമിലല ; അവരുചട  

ധർമ്മനിഷ്ഠയ റെ അടിസ്ഥലനത്തിലലലലചത. 

അലലലഹു ആേമിചന മണ്ണിൽ നിന്നലണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപേഹത്തിൻ് റെ പശഷാം ആേമിൻ് റെ സന്തതികളലയ മനുഷയർ 

ച റ്റ ച രുകി . മനുഷയചരല ല ല ാം  ഒപര   ിതലവിൻ് റെയ ും മലതലവിൻ് റെയ ും സന്തലനങ്ങൾ എന്ന  

അർത്ഥതിൽ തുലലയ്രലണ്. ഒരു വിഭലരത്തിനുാം മചറ്റലരു കൂട്ടപരക്കലൾ യലചതലരു പപ്ശഷ്ഠതയുമിലല; ഒരു ജനതക്കുാം 

മചറ്റലരു ജനതയുചട പമലുാം യലചതലരു പ് പതയകതയുമിലല; അവരുചട ധർമ്മനിഷ്ഠയ റെ അടിസ്ഥലനത്തിലലലലചത. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"പഹ; മനുഷയപര, തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങചള നലാം ഒരു ആണിൽ നിന്നുാം ഒരു ച ണ്ണിൽ നിന്നുമലയി 

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അപനയലനയാം അറിപയണ്ടതിന് നിങ്ങചള നലാം വിവിധ സമുേലയങ്ങള ാം പരലപ്തങ്ങള ാം 

ആക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹുവിൻ് റെ അടുത്ത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം ആേരണീയൻ 

നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം  ധർമ്മനിഷ്ഠ   ലലിക്കുന്നവനലകുന്നു . തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു  സർവ്വജ്ഞന ും 

സൂക്ഷ്മജ്ഞലനിയുമലകുന്നു."(ഹുജുറലത്: 13)അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹു നിങ്ങചള മണ്ണിൽ നിന്നുാം  ിന്നീട് 

ബീജകണത്തിൽ നിന്നുാം സൃഷ്ടിച്ച .  ിചന്ന അവൻ നിങ്ങചള ഇണകളലക്കി. അവൻ് റെ അറിവനുസരിച്ചലലലചത ഒരു 

സ്തപ്തീയുാം രർഭും ധരിക്കുന്നിലല, പ് സവിക്കുന്നുമിലല. ഒരു േീർഘ്ോയ സ്സ  നൽകറെട്ട ആൾെ ും ആയുസ്സ് 

നീട്ടിചകലടുക്കചപ്പടുന്നപതല അയലള ചട ആയുസ്സിൽ കുറവ് വരുത്തചപ്പടുന്നപതല ഒരു പരഖയിൽ ഉള്ളത് അനുസരിച്ചലലലചത 

നടക്കുന്നിലല. തീർച്ചയോയ ും അത് അലലലഹുവിന് എള പ്പമുള്ളതലകുന്നു."(ഫലതവിർ: 11)അലലലഹു  റയുന്നു:"മണ്ണിൽ 

നിന്നുാം,  ിചന്ന ബീജകണത്തിൽ നിന്നുാം,  ിചന്ന പ്ഭൂണത്തിൽ നിന്നുാം നിങ്ങചള സൃഷ്ടിച്ചത് അവനലകുന്നു.  ിന്നീട് ഒരു 

ശിശുവലയി  നിങ്ങചള  അവൻ  ുറത്തു  ചകലണ്ട ്  വരുന്നു .  ിന്നീട ്  നിങ്ങൾ നിങ്ങള ചട   ൂർണ്ണശക്തി 

പ് ല ിക്കുവലനുാം  ിന്നീട് നിങ്ങൾ വൃദ്ധ്രലയിത്തീരുവലനുാം പവണ്ടി. നിങ്ങളിൽ െിലർ മുപമ്പതചന്ന മരണമടയുന്നു. 

നിർണിതമോയ ഒരു  അവധിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിപച്ചരുവലനുാം  നിങ്ങൾ ഒരു  പവള  െിന്തിക്കുന്നതിനുാം  



  

  

പവണ്ടി."(രലഫിർ:67)അലലലഹു അവൻ  ്റെ പ് ല ഞ്െിക നട ടിയുചട ഭലരമലയി ആേമിചന മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ; 

അതു പ ലചല അവൻ് റെ പ് ല ഞ്െിക കൽെനയിലൂറെയോണ  ഈസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - ചയയുാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന 

കലരയാം അലലലഹു വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്."അലലലഹുചവ സാംബന്ധിച്ചിടപത്തലളാം ഈസലചയ ഉ മിക്കലവുന്നത് ആേമിപനലടലകുന്നു. 

അപേഹചത്ത  (അവൻ് റെ രൂ ാം) മണ്ണിൽ നിന്നുാം  അവൻ സൃഷ്ടിച്ച .  ിന്നീട ്  അതിപനലട ്  ഉണ്ടലകൂ  എന്ന്  

 റഞ്ഞപപ്പലൾ അപേഹാം (ആോം) അതല ഉണ്ടലകുന്നു."(ആലു ഇാംറലൻ:59)മനുഷയർ ഏവരുാം ഒരു പ ലചലയലചണന്നുാം, 

അവർെിെയിൽ അലലലഹുവിപനലടുള്ള സൂക്ഷ്മതയുചട പ രിലലലലചത ഒരലൾെ ും മചറ്റലരലള ചടയുാം പമൽ 

പപ്ശഷ്ഠതയിചലലന്നുാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- വയക്തമലക്കിയിട്ട ണ്ട്. ഈ പലഖനത്തിചല 2്ِല്ാം നമ്പർ കുറിപ്പിൽ അക്കലരയാം ഞലൻ 

മുൻപ  വിശേീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

14- എലലല കുഞ്ഞുങ്ങള ാം ജനിച്ച  വീഴുന്നത് ശുദ്ധ്പ് കൃതിയിലലണ്. 

എലലല  കുഞ്ഞുങ്ങള ാം  ജനിച്ച  വീഴുന്നത്  ശുദ്ധ്പ് കൃതിയിലലണ് . അലലലഹു   റയുന്നു :"ആകയലൽ 'ഹനീഫ് ' 

(ബഹുദേവലരലധനയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽെ ന്നവൻ) ആയി ചകലണ്ട് നിൻ് റെ മുഖചത്ത നീ മതത്തിപലക്ക് 

(ഇസ്ലമിപലക്ക്) തിരിച്ച് നിർത ക. അലലലഹു മനുഷയചര ഏചതലരു പ് കൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുപവല ആ 

പ് കൃതിയലകുന്നു ഇസ്ലമിൻ് റെ പ് കൃതി. അലലലഹുവിൻ് റെ സൃഷ്ടി വയവസ്ഥയ്ക്ക് യലചതലരു മലറ്റവുമിലല. 

അതചപ്ത വപ്കതയിലലലത്ത മതാം.  ചക്ഷ മനുഷയരിൽ അധിക പ രുാം മനസ്സിലലക്കുന്നിലല."(റൂാം:30) ഇപ്ബലഹീാം നബി -  َعلَْيهِ 

യുചട മലർഗും  ിന്തുടരുന്നവചനയലണ് -السَََّلمِ   ആയത്തിൽ ഹനീഫ് എന്നത് ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത്. അലലലഹു 

 റയുന്നു:" ിന്നീട്, ഹനീഫലയി (വയതിെലിക്കലചത) നിലചകലള്ള ന്നവനലയിരുന്ന ഇപ്ബലഹീമിന്ചറ മലർഗറത 

 ിന്തു ടരണാം  എന്ന്  ന ിനക്ക ്  ഇതല  പബലധനാം  നല്കിയ ിര ിക്കുന്ന ു . അപേഹാം  ബഹുദേവലര ലധകര ിൽ 

ച ട്ടവനലയിരുന്നിലല."(നഹ്ൽ:123)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:“ശുദ്ധ്പ് കൃതിയിൽ ആയലലലചത ഒരു 

കുഞ്ഞുാം ജനിച്ച  വീഴുന്നിലല. അവന്ചറ മലതല ിതലക്കളലണ് അവചന യഹൂേനുാം നസ്ത്റലനിയുാം മജൂസിയുചമലലലാം 

ആക്കുന്നത്. (അവയവാം മുറിഞ്ഞ) ഒട്ടകാം  ൂർണ്ണ ശരീരമുള്ള ഒട്ടകത്തിന് ജന്മാം നൽകോെ ള്ളത  പ ലചല; ജനിച്ച 

ഒട്ടകത്തിൽ (അതിൻ് റെ മലതലവിനുള്ളത് പ ലചല) എചന്തങ്കിലുാം മുറിഞ്ഞതലയി നിങ്ങൾ കലണുന്നുണ്പടല?!”പശഷാം 

അബൂ ഹുദററ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ -  റഞ്ഞു:"അലലലഹു മനുഷയചര ഏചതലരു പ് കൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുപവല ആ 

പ് കൃതിയലകുന്നു ഇസ്ലമിൻ് റെ പ് കൃതി. അലലലഹുവിൻ് റെ സൃഷ്ടി വയവസ്ഥയ്ക്ക് യലചതലരു മലറ്റവുമിലല. 

അ ത ച പ് ത  വ പ് ക ത യ ി ല ല ല ത്ത  മ ത ാം .  ച ക്ഷ  മ ന ു ഷ യ ര ിൽ  അ ധ ി ക  പ  ര ു ാം  മ ന സ്സ ി ല ല ക്ക ു ന്ന ി ലല ."(റ ൂ ാം : 

30)(ബുഖലരി :4775)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു :“എന്ചറ  റബ്ബ്  നിങ്ങൾെ  അറിവിലലലത്തത്  

 ഠിപ്പിച്ച  നല്കലൻ എപന്നലട് കല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് എന്ചറ റബ്ബ് എചന്ന  ഠിപ്പിച്ചവയിൽ ച ട്ടതലണ് ഇക്കലരയാം: 

(അലലലഹു  റഞ്ഞിരിക്കുന്നു) എൻ് റെ അടിമക്ക് ഞലൻ നൽകിയ എലലല സമ്പത്തുാം അനുവേനീയമലണ്. ഞലൻ 

എന്ചറ അടിമകചള എലലലവചരയുാം ഹനീഫുകളലയലണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.  ിന്നീട്  ിശലെുക്കൾ അവരുചട അടുക്കൽ ചെന്ന് 

അവചര തങ്ങള ചട േീനിൽ നിന്ന് റലഞ്െിചയടുക്കുകയലണ് ചെയ്തത്. ഞലൻ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കിയവചയ 

അവർ നിഷിദ്ധ്മലക്കി. ഞലൻ ഒരു ചതളിവുാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടിലലലത്തവചര എനിക്ക്  ങ്കലളികളലക്കലൻ (ശിർെ  

ചെയ്യലൻ) അവപരലട് ( ിശലെുക്കൾ) കല്പ്പിച്ച .”(മുസ്ിാം: 2865) 

15- ഒരു മനുഷയനുാം  ല ിപയല മചറ്റലരലള ചട  ല ഫലാം പ റുന്നവനലപയല ജനിച്ച  വീഴുന്നിലല. 

ഒരു മനുഷയനുാം  ല ിപയല മചറ്റലരലള ചട  ല ഫലാം പ റുന്നവനലപയല ജനിച്ച  വീഴുന്നിലല. മനുഷയ ിതലവലയ ആോം -

السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - അലലലഹുവിൻ് റെ കൽെനെ  എതിര് പ് വർതിെ കയ ും, അപേഹവുാം ഇണയലയ ഹവ്വലഉാം 

വിലക്കചപ്പട്ട  വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്  ഭക്ഷിക്കുകയുാം  ചെയ്തതിന ്  പശഷാം  അപേഹാം  അതിൽ പഖേിക്കുകയുാം , 

അലലലഹുവിപനലട്  ശ്ചലത്ത ിച്ച  മടങ്ങുകയുാം ചെയ്തിട്ട ണ്ട് എന്ന കലരയാം അലലലഹു നചമ്മ അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

 ശ്ചലത്തല ത്തിൻ് റെ വലക്കുകൾ അലലലഹു അവർെ  പബലധനാം നൽക കയ ും, അവരത്  റഞ്ഞപപ്പലൾ 

അവൻ അവർെ  ച ലറുത്തു നൽക കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"ആേപമ, നീയുാം നിൻ് റെ 

ഇണയുാം സവർഗതിൽ തലമസിക്കുകയുാം അതിൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് സുഭിക്ഷമലയി ഇരുവരുാം 

ഭക്ഷിച്ച ചകലള്ള കയുാം ചെയ്യ ക. എന്നലൽ ഈ വൃക്ഷചത്ത നിങ്ങൾ സമീ ിച്ച പ ലകരുത് . എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 

ഇരുവരുാം അതിപ്കമകലരികളലയിത്തീരുാം  എന്നു നലാം ആജ്ഞല ിച്ച .എന്നലൽ  ിശലെ് അവചര അതിൽ നിന്ന് 

വയതിെലിപ്പിച്ച . അവർ ഇരുവരുാം അനുഭവിച്ചിരുന്നതിൽ (സൗഭലരയാം) നിന്ന് അവചര  ുറാം തള്ള കയുാം ചെയ്തു. 

നലാം (അവപരലട്)  റഞ്ഞു: നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപപ്പലകൂ. നിങ്ങളിൽ െിലർ െിലർെ  ശപ്തുക്കളലകുന്നു. നിങ്ങൾെ  

ഭൂമിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കലലാം വപരക്കുാം വലസസ്ഥലവുാം ജീവിതവിഭവങ്ങള മുണ്ടലയിരിക്കുാം.അനന്തരാം ആോം 

തൻ് റെ രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് െില വെനങ്ങൾ സവീകരിച്ച . (ആ വെനങ്ങൾ മുപഖന  ശ്ചലത്ത ിച്ച) ആേമിന് 



  

  

അലലലഹു   ല പമലെനാം  നല്കി . അവൻ  ശ്ചലത്തല ാം  ഏചറ  സവ ീകരിക്കുന്നവനുാം  അപങ്ങയറ്റാം  കരുണ 

ചെലരിയുന്നവനുമചപ്ത.നലാം  റഞ്ഞു: നിങ്ങചളലലലവരുാം അവിചട നിന്ന് ഇറങ്ങിപപ്പലകുക. എന്നിട്ട് എൻ് റെ  ക്കൽ 

ന ി ന്ന ു ള്ള  മ ലർഗദർശനും  ന ി ങ്ങൾെ  വ ച ന്ന ത്ത ു പ മ്പ ലൾ  എൻ്  റെ  ആ  മ ലർഗദർശനും  

 ിൻപറ്റ ന്നവരോത്രോ അവർെ  ഭയചപ്പപടണ്ടതിലല. അവർ േുഃഖിപക്കണ്ടിവരികയുമിലല."(ബഖറ:35-38)ആോം -

السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - ന് അലലലഹു ച ലറുത്തു നൽകിയിരിെ ന്ന  എന്നതിനലൽ അപേഹചത്ത ഒരു  ല വലഹകനലയി 

കണക്കലക്കുക എന്നത് ശരിയലല. അതിനലൽ തചന്ന - ശ്ചലത്തല ത്തലൽ നീങ്ങിപപ്പലയ ഒരു തിന്മ- അപേഹത്തിൻ് റെ 

സന്തലനങ്ങൾ അനന്തരമലയി വഹിക്കുന്നു എന്നുാം  റയുക സലധയമലല. അപതലചടലപ്പാം ഒരലള ാം മചറ്റലരലള ചട തിന്മ 

വഹിപക്കണ്ടതിലല  എന്നതലകചട്ട  ഇസ്ലമിചല  അടിസ്ഥലനവുമലണ് . അലലലഹു  റയുന്നു :"ഏചതലരലള ാം ചെയ്ത്  

ചവക്കുന്നതിൻ് റെ ഉത്തരവലേിത്താം അയലൾെ  മലപ്തമലയിരിക്കുാം. ഒരലള ാം മചറ്റലരലള ചടയുാം  ല ഭലരാം 

െുമക്കുന്നതലല . അനന്തരാം  നിങ്ങള ചട  റബ്ബിപലക്കലണ്  നിങ്ങള ചട  മടക്കാം . ഏചതലരു  കലരയത്തിൽ നിങ്ങൾ 

അ ഭ ി പ്  ല യ ഭ ി ന്ന ത   ു ലർതിയിര ന്ന ത്വോ  അ ത ി ച ന പ്പ റ്റ ി  അ പ പ്പ ലൾ  അ വൻ  ന ി ങ്ങ ച ള  

അറിയിക്കുന്നതലണ് ."(അൻആും: 164)അലലലഹു  റയുന്നു:"വലലവനുാം പനർമോർഗും സവീകരിക്കുന്ന   ക്ഷാം 

സവന്തത്തിന് പവണ്ടി മലപ്തമലണ് അവൻ പനർമോർഗും സവീകരിക്കുന്നത്. വലലവനുാം വഴി ിഴച്ച് പ ലകുന്ന  ക്ഷാം 

തനിക്ക് പേലഷത്തിനലയി തചന്നയലണ് അവൻ വഴി ിഴച്ച  പ ലകുന്നത്. ഒരലള ാം മചറ്റലരലള ചടയുാം  ല ഭലരാം 

െുമക്കുന്നതലല. ഒരു േൂതചന അയക്കുന്നത് വചര നലാം (ആചരയുാം) ശിക്ഷിക്കുന്നതുമലല."(ഇസ്തറലഅ്:15)അലലലഹു 

 റയുന്നു:" ല ഭലരാം വഹിക്കുന്ന യലചതലരലള ാം മചറ്റലരലള ചട  ല ഭലരാം ഏചറ്റടുക്കുകയിലല. ഭലരാം ചകലണ്ട് 

ചഞരുങ്ങുന്ന ഒരലൾ തൻ് റെ െുമട് തലങ്ങുവലൻ (ആചരചയങ്കിലുാം) വിളിക്കുന്ന  ക്ഷാം അതിൽ നിന്ന് ഒട്ട ാം തചന്ന 

(മചറ്റലരലൾ) വഹിക്കുന്നതലല; അത് അടുത്ത ബന്ധുവിചനയലണ് (അവൻ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ) പ ലലുാം. തങ്ങള ചട 

രക്ഷിതലവിചന അേൃശയമലയ വിധത്തിൽ തചന്ന ഭയചപ്പടുകയുാം നിസ്തകലരാം മുറപ ലചല നിർവഹിെ കയ ും 

ചെയ്യ ന്നവർെ  മലപ്തപമ നിൻ് റെ തലക്കീത് ഫലചപ്പടുകയുള്ളൂ. വലലവനുാം വിശുദ്ധ്ി  ലലിക്കുന്ന  ക്ഷാം തൻ് റെ 

സവന്താം നന്മക്കലയി തചന്നയലണ് അവൻ വിശുദ്ധ്ി  ലലിക്കുന്നത്. അലലലഹുവിങ്കപലക്കലണ് (സർവ്വര റെയ ും) 

മടക്കാം."(ഫലതവിർ:18) 

16- മനുഷയചരചയലലലാം  സൃഷ്ടിച്ചതിൻ് റെ  ിന്നിലുള്ള  ലക്ഷയ്ാം  അലലലഹുവിചന  മലപ്താം  

ആരലധിക്കുക എന്നതലണ്. 

മനുഷയചരചയലലലാം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ് റെ  ിന്നിലുള്ള ലക്ഷയ്ാം അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുക എന്നതലണ്. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"ജിന്നുകചളയുാം മനുഷയചരയുാം എചന്ന ആരലധിക്കുവലൻ പവണ്ടിയലലലചത ഞലൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടിലല."(േലരിയലത്: 

56) 

17- ഇസ്ലാം മനുഷയചന - ുരുഷചനയുാം സ്തപ്തീചയയുാം- ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുചട അവകലശങ്ങൾ 

ഇസ്ലാം   ൂർണ്ണമോയി  അവർക  നൽക ന്ന . അപതലച ട ലപ്പാം  തലൻ  നടത്തുന്ന  

തിരചഞ്ഞടുപ്പ കള ചടയുാം തൻ് റെ ചെയ്തികള ചടയുാം ഇട ലടുകള ചടയുാം ഉത്തരവലേിത്താം 

അവൻ് റെ പമൽ നിശ്ചയിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവൻ് റെ സവന്തത്തിപനല, അവന് 

െുറ്റ മുള്ളവർക്കോ ഉ പ്േവപമൽപ്പിക ന്ന ഏചതലരു പ് വർത്തിയ റെയ ും 

ബലധയത അവൻ് റെ പമൽ തചന്നയലയിരിക്കുചമന്ന് അത്  ഠിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. 

ഇസ്ലാം മനുഷയചന - ുരുഷചനയുാം സ്തപ്തീചയയുാം- ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു മനുഷയചന സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയിചല 

(തലമുറകൾ ദകമലറിവരുന്ന) അധികലരിയലയി അവൻ തീരുന്നതിനലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"ഞലനിതല ഭൂമിയിൽ 

ഒരു  ഖലീഫചയ  നിപയലരിക്കലൻ പ ലകുകയലണ്  എന്ന്  നിൻ് റെ നലഥൻ മലക്കുകപളലട ്   റഞ്ഞ സന്ദർഭും 

(പ്ശദ്ധ്ിക്കുക)."(ബഖറ :30)ഈ  ആേരവ്  എലലല  ആോം  സന്തതികചളയുാം  ഉൾറെോള്ള ന്നതോണ . അലലലഹു  

 റയുന്നു :"തീർച്ചയോയ ും ആോം  സന്തതികചള  നലാം  ആേരിക്കുകയുാം , കടലിലുാം  കരയിലുാം  അവചര  നലാം  

(വലഹനങ്ങളിൽ) വഹിക്കുകയുാം, വിശിഷ്ടമലയ വസ്തതുക്കളിൽ നിന്ന് നലാം അവർെ  ഉ ജീവനാം നല്കുകയുാം, നലാം 

സൃഷ്ട ിച്ച ി ട്ട  ള്ളവര ിൽ  മ ിക്കവചരക്കലള  ാം  അവർെ  ന ല ാം  സവി പശഷമ ലയ  പ പ് ശഷ്ഠത  നല്ക ുകയ ു ാം  

ചെയ്തിരിക്കുന്നു."(ഇസ്തറലഅ്:70)അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും മനുഷയചന നലാം ഏറ്റവുാം നലല ഘടനപയലടു 

കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു."(തീൻ: 4)മനുഷയർ അലലലഹുവിന്  ുറചമ മറ്റലചരചയങ്കിലുാം തൻ് റെ ആരലധയനലയി 

നിശ്ചയിക്കുകപയല, സർവ്വ കലരയങ്ങളിലുാം  ിന്തുടരചപ്പടുന്നവപനല അനുസരിക്കചപ്പടുന്നവപനല ആയി നിശ്ചയിക്കുകപയല 

ചെയ്തു കൂടല; അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ളവചര അടിമകചള പ ലചല അനുസരിക്കുകയുാം, അവചര വണങ്ങുകയുാം 



  

  

ചെയ്യ ന്നതിൽ നിന്ന് അലലലഹു മനുഷയചന വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ളവചര 

അവന്  സമന്മലരലക്കുന്ന  െില  ആള കള ണ്ട ് . അലലലഹുചവ  സ്തപനഹിക്കുന്നത്  പ ലചല  ഇവർ അവചരയുാം  

സ്തപനഹിക്കുന്നു. എന്നലൽ (അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവർ അലലലഹുപവലട് അതിശക്തമലയ സ്തപനഹമുള്ളവരചപ്ത. ഈ 

അപ്കമികൾ  രപലലകശിക്ഷ കണ്മുമ്പിൽ കലണുന്ന സമയത്ത് ശക്തി മുഴുവൻ അലലലഹുവിനലചണന്നുാം അലലലഹു 

ക ഠ ി ന മ ല യ ി  ശ ി ക്ഷ ി ക്ക ു ന്ന വ ന ല ച ണ ന്ന ു ാം  അ വർ  ക ണ് ട റ ി ഞ്ഞ ി ര ു ന്ന ു ച വ ങ്ക ിൽ  (അ ത വർെ  എ പ് ത  

രുണകരമലകുമലയിരുന്നു!)  ിന്തുടരചപ്പട്ടവർ (പനതലക്കൾ)  ിന്തുടർന്നവറര (അനുയലയികചള) വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് 

മലറുകയുാം, ശിക്ഷ പനരിൽ കലണുകയുാം, അവർ (ഇരുവിഭലരവുാം) തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അറ്റ പ ലകുകയുാം ചെയ്യ ന്ന 

സന്ദർഭമറരത (അത്.)"(ബഖറ:165-166)അന്തയനലളിൽ അസതയത്തിന് പനതൃതവാം നൽകിയവര റെയ ും, 

അതിലവചര  ിൻപറ്റിയവര റെയ ും അവസ്ഥ പബലധയചപ്പടുത്തി ചകലണ്ട് അലലലഹു  റയുന്നു:"ഔന്നതയാം 

നടിച്ചവർ (പനതലക്കൾ) ബലഹീനരലയി രണിക്കചപ്പട്ടവപരലട്  റയുാം: മലർഗദർശനും നിങ്ങൾെ  വചന്നത്തിയതിന് 

പശഷാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള തടഞ്ഞത് ഞങ്ങളലപണല? അലല, നിങ്ങൾ കുറ്റവലളികൾ തചന്നയലയിരുന്നു."ബലഹീനരലയി 

രണിക്കചപ്പട്ടവർ (അനുയലയികൾ) ഔന്നതയാം നടിച്ചവപരലട്  റയുാം: അലല, അലലലഹുവിചന നിപഷധിക്കലനുാം, അവന്ന് 

സമന്മലചര സ്ഥല ിക്കുവലനുാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച  ചകലണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭതിൽ (നിങ്ങൾ) രലവുാം 

 കലുാം നടത്തിയ കുതപ്ന്തത്തിൻ് റെ ഫലമലണത്. ശിക്ഷ കലണുപമ്പലൾ അവർ പഖോം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിക്കുാം. 

സ ത യ ന ി പ ഷ ധ ി ക ള  ച ട  ക ഴ ു ത്ത ു ക ള ിൽ  ന ല ാം  െ ങ്ങ ല കൾ  ച വ ക്ക ു ക യ ു ാം  ച െ യ്യ  ാം . ത ങ്ങൾ 

പ് വർതിച്ചിര ന്നതിൻ് റെ ഫലമലലലചത അവർെ  നല്കചപ്പടുപമല?"(സബഅ്:32-33)വഴിപകടിപലക്ക് 

ക്ഷണിച്ച  പ് പബലധകരുചടയുാം  പനതലക്കള ചടയുാം  പമൽ അവരുചട  തിന്മകള ചട  ഭലരവുാം , അവർ യലചതലരു  

അറിവിൻ് റെയ ും അടിസ്ഥലനത്തിലലലലചത വഴി ിഴപ്പിച്ചവരുചട  ല ഭലരവുാം അലലലഹു െുമത്തുന്നതലണ്. 

അവൻ് റെ നീതിയുചട  ൂർണ്ണതയിൽ ച ട്ടതലണ് അക്കലരയാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"തങ്ങള ചട  ല ഭലരങ്ങൾ 

മുഴുവനലയിട്ട ാം, യലചതലരു വിവരവുമിലലലചത തങ്ങൾ ആചരചയലലലാം വഴി ിഴപ്പിച്ച് ചകലണ്ടിരിക്കുന്നുപവല അവരുചട 

 ല ഭലരങ്ങളിൽ ഒരു ഭലരവുാം ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ നലളിൽ അവർ വഹിക്കുവലനചപ്ത (അത് 

ഇടയലക്കുക.) പ്ശദ്ധ്ിക്കുക: അവർ പ റുന്ന ആ ഭലരാം എപ്ത പമലശാം!"(നഹ്ൽ:25)ഇഹപലലകത്തുാം  രപലലകത്തുാം 

മനുഷയരുചട  സർവ്വ അവകലശങ്ങള ാം  അതിൻ് റെ  ൂർണ്ണതത്യോറെ ഇസ്ലാം  അവർെ  നൽക ന്ന . 

ഇസ്ലമിൽ വിശേീകരിക്കചപ്പട്ട അവകലശങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം മഹത്തരമലയത് അലലലഹുവിന് മനുഷയരുചട പമലുള്ള 

അവകലശമലണ്; (അവരത് നിറപവറ്റിയലൽ) അലലലഹുവിൻ് റെ പമൽ മനുഷയർെ ള്ള അവകലശവുാം.മുആേു 

ബ്നു ജബല് നിപവേനാം:ِ“ഞലൻ നബി-ملسو هيلع هللا ىلص-യുചട  ിറകില് (ഒരു കഴുതപ്പ റത്തിരുന്ന്) യലപ്ത ചെയ്യ കയലയിരുന്നു. 

അപപ്പലൾ അവിടുന്ന് എപന്നലട്  റഞ്ഞു:ِ“പഹ മുആേ്!" ഞലൻ  റഞ്ഞു: "ഞലനിതല തലങ്കള ചട വിളി പകട്ടിരിക്കുന്നു." 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- മൂന്നു തവണ കൂടി അപ് കലരാം എചന്ന വിളിച്ച . പശഷാം അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിന് അവന്ചറ 

അടിമകള ചട പമലുള്ള അവകലശാം എന്തലചണന്ന് നിനക്കറിയുപമല?!" ഞലൻ  റഞ്ഞു: "ഇലല." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

അലലലഹുവിന് അവന്ചറ അടിമകള ചട പമലുള്ള അവകലശാം അവചന മലപ്തപമ അവർ ആരലധിക്കലവൂ എന്നതുാം, 

അവനിൽ അവർ  ങ്കുപെർെര ത  എന്നതുമലണ്.: പശഷാം കുറച്ച  പനരാം കടന്നു പ ലയി.  ിന്നീട് അവിടുന്ന് 

വിളിച്ച :ِ“പഹ മുആേ്!" ഞലൻ  റഞ്ഞു: "ഞലനിതല തലങ്കള ചട വിളി പകട്ടിരിക്കുന്നു." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അവർ അത് 

പ് ലവർതികമോെിയോൽ അടിമകൾെ  അലലലഹു (സവയാം നിശ്ചയിച്ച  നല്കിയ) അവൻ് റെ പമലുള്ള 

അവരുചട അവകലശാം എന്തലചണന്ന് നിനക്ക് അറിയുപമല? അവചര അവൻ ശിക്ഷിക്കലതിരിക്കുക എന്നതലണത്.”(ബുഖലരി: 

6840)ഇസ്ലാം  മനുഷയന്  അവൻ് റെ സതയമതാം  നിലനിർതോന ള്ള ഉറപ്പ്  നൽക ന്ന . അവൻ് റെ 

സന്തലനങ്ങചളയുാം സമ്പത്തിചനയുാം അഭിമലനചത്തയുാം അത് സുരക്ഷിതമലക്കുന്നു.നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും 

അലലലഹു നിങ്ങള ചട രക്തവുാം സമ്പലേയവുാം അഭിമലനവുാം നിങ്ങള ചട പമൽ  വിപ്തമലക്കിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള ചട ഈ 

േിവസത്തിനുള്ള  വിപ്തത പ ലചല. നിങ്ങള ചട ഈ മലസത്തിചല  വിപ്തത പ ലചല; നിങ്ങള ചട ഈ നലട്ടിൻ് റെ 

 വിപ്തത പ ലചല."(ബുഖലരി: 6501)ഒരു ലക്ഷത്തിലധികാം സവഹലബികൾ ഒരുമിച്ച  കൂടിയ ഹജ്ജതുൽ വേലഇൽ 

ചവച്ച  ചകലണ്ടലണ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഈ മഹത്തരമലയ കരലറിൻ് റെ പ് ഖയല നാം നടത്തിയത്. ഇസ്ലമിൽ  വിപ്തത 

കൽെിെറെട്ട ബലിയർെണതിൻ് റെ  -വലിയ  ച രുന്നലൾ േ ിവസാം - ഈ  ആശയാം  നബി  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

ഊന്നിപ്പറയുകയു ാം  ആവർതിെ കയ ും  ചെയ്ത ു .തൻ് റെ  സർവ്വ  ത ിരചഞ്ഞട ുപ്പ കള  ച ടയ ു ാം  

പ് വർതനങ്ങെ റെയ ും ഇട ഴകലുകള ചടയുാം  ഉത്തരവലേിത്താം  ഏചറ്റടുക്കലൻ ഇസ്ലാം  മനുഷയചന  

ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . അലലലഹു  റയുന്നു:"ഓപരല മനുഷയന്നുാം അവൻ് റെ ശകുനാം അവൻ് റെ കഴുത്തിൽ 

തചന്ന  നലാം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു . ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ നലളിൽ ഒരു  പ്രന്ഥാം  നലമവന്ന്  പവണ്ടി  

 ുറചത്തടുക്കുന്നതലണ് . അത്  തുറന്നു  ചവക്കചപ്പട്ട  നിലയിൽ അവന്  കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുാം . 'നിൻ് റെ 

(പ് വർതനങ്ങൾ പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ട) പ്രന്ഥാം വലയിച്ച  പനലക്കുക; നിചന്ന വിെലരണ ചെയ്യലൻ ഇപന്ന േിവസാം നീ 



  

  

തചന്ന മതിയലയതലണ്."(ഇസ്തറലഅ്:13)ഓപരല മനുഷയനുാം പ് വർതിെ ന്ന എലലല പ് വർതനങ്ങെ ും -അത് 

നന്മപയല  തിന്മപയല  ആകചട്ട-; അവചയലലലാം  അലലലഹു അവനിപലക്ക്  പെർത ന്ന . അത് അവനിൽ നിന്ന്  

മചറ്റലരലളിപലക്ക് മറികടക്കുകയിലല. ഒരലള ാം അവനലലലത്ത മചറ്റലരലള ചട പ് വർതനതിൻ് റെ പ രിൽ 

വിെലരണ ചെയ്യചപ്പപടണ്ടി വരികയിലല. അലലലഹു  റയുന്നു:"പഹ, മനുഷയല, നീ നിൻ് റെ രക്ഷിതലവിങ്കപലക്ക് കടുത്ത 

അ ദ്ധ് വ ല ന ാം  ന ട ത്ത ി  ച െ ല ല  ന്ന വ ന ു ാം , അ ങ്ങ ച ന  അ വ ന ു മ ല യ ി  

കണ്ടുമ ുട്ട  ന്നവനുമലകുന്നു ."(ഇൻശിഖോഖ :6)അതയുന്നതനലയ  (അലലലഹു )  റഞ്ഞു :"വല ലവനുാം  നല ലത ്  

പ് വർതിച്ചോൽ അതിൻ് റെ രുണാം അവന് തചന്നയലകുന്നു. വലലവനുാം തിന്മചെയ്തലൽ അതിൻ് റെ 

പേലഷവുാം  അവന്  തചന്ന . നിൻ് റെ രക്ഷിതലവ ്  (തൻ് റെ) അടിമകപളലട ്  അനീതി  കലണിക്കുന്നവപന  

അലല."(ഫുസ്സവിലത്:46)സവന്തത്തിപനല അനയർത്െോ പ് യലസാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏചതലരു പ് വർതിയ റെയ ും 

ഉത്തരവലേിത്താം അവരവർെ  തചന്നയലയിരിക്കുചമന്ന് ഇസ്ലാം  ഠിപ്പിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"വലലവനുാം  ല ാം 

സമ്പലേിച്ച് ചവക്കുന്ന  ക്ഷാം അവൻ് റെ തചന്ന പേലഷത്തിനലയിട്ടലണ് അവനത് സമ്പലേിച്ച് ചവക്കുന്നത്. അലലലഹു 

സർവ്വജ്ഞന ും യുക്തിമലനുമലകുന്നു ."(നിസലഅ്:111)അലലലഹു  റയുന്നു:"അക്കലരണത്തലൽ ഇപ്സലയീൽ 

സന്തതികള ചട പമൽ നലാം ഇപ് കലരാം വിധിനല്കുകയുണ്ടലയി: മചറ്റലരലചള ചകലന്നതിന്  കരമലപയല, ഭൂമിയിൽ 

കുഴപ്പമുണ്ടലക്കിയതിൻ  ്റെ പ രിപലല അലലലചത വലലവനുാം ഒരലചള ചകലലചപ്പടുത്തിയലൽ, അത് മനുഷയചര മുഴുവൻ 

ചകലലചപ്പടുത്തിയതിന് തുലയമലകുന്നു. ഒരലള ചട ജീവൻ വലലവനുാം രക്ഷിച്ചലൽ, അത് മനുഷയരുചട മുഴുവൻ ജീവൻ 

രക്ഷിച്ചതിന് തുലയമലകുന്നു."(മലഇേഃ:32)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"ഏചതലരു മനുഷയലത്മലവ് 

അനയലയമലയി ചകലലലചപ്പട്ടലലുാം ആേമിൻ  ്റെ ആേയസന്തതിക്ക് പമൽ ആ രക്തത്തിൽ നിചന്നലരു  ങ്ക് ഉണ്ടലയിരിക്കുാം. 

കലരണാം ചകലല ലതകാം എന്ന വഴിതുറന്നത് അയലളലണ്."(മുസ്ിാം:5150) 

18- തങ്ങള ചട പമലുള്ള ഉത്തരവലേിത്തങ്ങള ചടയുാം , തങ്ങൾ പ് വർത്തിക ന്ന 

നന്മകൾക  ലഭിക്കുന്ന  പ് തിഫലത്തിൻ് റെയ ും, തിന്മകൾക  ലഭിക്കുന്ന  

ശിക്ഷയുചടയുാം  കലരയത്തിൽ  ുരുഷന്മലരുാം  സ്തപ്തീകള ാം  തുല ലയ്രലചണന്ന്  ഇസ്ലാം  

ഓർമ്മറപ്പെ ത്ത ന്ന . 

തങ്ങള ചട  പമലുള്ള  ഉത്തരവലേിത്തങ്ങള ചടയുാം , തങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്ന നന്മകൾെ  ലഭിക്കുന്ന  

പ് തിഫലത്തിൻ് റെയ ും, തിന്മകൾെ  ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയുചടയുാം കലരയത്തിൽ  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം 

തുലലയ്രലചണന്ന് ഇസ്ലാം ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . അലലലഹു  റയുന്നു:" ുരുഷനലകചട്ട സ്തപ്തീയലകചട്ട, (അലലലഹുവിലുാം 

അവൻ് റെ േൂതനിലുാം അന്തയനലളിലുാം) വിശവലസമുള്ളവനലയി  ചകലണ്ട്  സൽരപവർതനങ്ങൾ ആര് 

ചെയ്തുചവന്നലല ു ാം  അവർ  സവർഗതിൽ  പ് പവശിക്കുന്നതലണ ് . അവപരല ട ്  ഒര ു  തര ിമ്പ ു ാം  അനീത ി  

കലണിക്കചപ്പടുന്നതലല"(നിസലഅ്:124)അലലലഹു  റയുന്നു:"ഏചതലരു  ുരുഷനലകചട്ട സ്തപ്തീയലകചട്ട, (അലലലഹുവിലുാം 

അവൻ് റെ  േ ൂതന ില ു ാം  അന്തയനലള ില ു ാം ) വിശ വ ലസമ ുള്ളവനലയ ി  ചക ലണ്ട ്  അവർ  സൽകർമ്മും  

പ് വർതിെ ന്ന  ക്ഷാം അവർെ  നലാം  രിശുദ്ധ്മലയ ഒരു ജീവിതാം തീർച്ചയോയ ും നല്കുന്നതലണ്. അവർ 

പ് വർതിച്ച  ചകലണ്ടിരുന്നതിന് ഏറ്റവുാം ഉത്തമമലയ പ് തിഫലാം തീർച്ചയോയ ും നലാം അവർെ  നല്കുകയുാം 

ചെയ്യ ാം ."(നഹ്ൽ:97)അലലലഹു   റയുന്നു :"ആചരങ്കിലുാം  ഒരു  തിന്മ  പ് വർതിച്ചോൽ തത്തുലയമലയ 

പ് തിഫലമല ലലചത  അവന്  നല്കചപ്പടുകയിലല . (അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ േൂതനിലുാം  അന്തയനലളിലുാം ) 

വിശവലസമുള്ളവനലയി ചകലണ്ട് സൽകർമ്മും പ് വർതിെ ന്നതോത്രോ - ുരുഷപനല സ്തപ്തീപയല ആകചട്ട- 

അവർ  സവർഗതിൽ  പ്  പവശ ിക്ക ുന്നതലണ ് . കണക്കു പന ലക്കലചത  അവർെ  അവിച ട  ഉ ജ ീവന ാം  

നല്കചപ്പട്ട ചകലണ്ടിരിക്കുാം."(രലഫിർ:40)അലലലഹു  റയുന്നു:"ഇസ്ലാം (അലലലഹുവിന് സവന്തചത്ത സമർെിെ ക) 

സവീകരിച്ച  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം, (അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ േൂതനിലുാം  രപലലകത്തിലുാം വിശവസിച്ച) 

മുഅ്മിനീങ്ങളലയ  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം, ഭക്തിയുള്ളവരലയ  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം, (അലലലഹുവിചനയുാം 

റസൂലിചനയുാം സതയചപ്പടുത്തുന്ന) സിദ്ധ്ീഖുകളലയ  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം, ക്ഷമലശീലരലയ  ുരുഷന്മലരുാം 

സ്തപ്തീകള ാം, അലലലഹുവിപനലട് ഭയഭക്തിയുള്ള  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം, േലനധർമ്മികെോയ  ുരുഷന്മലരുാം 

സ്തപ്ത ീകള  ാം , പ്വതമന ുഷ്ഠ ിക്കുന്നവരലയ   ുര ുഷന്മലര ു ാം  സ്തപ്ത ീകള  ാം , തങ്ങള ച ട  ര ുഹയലവയവങ്ങൾ 

കലത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരലയ  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം, ധലരലളമലയി അലലലഹുചവ സ്തമരിക്കുന്നവരലയ  ുരുഷന്മലരുാം 

സ്ത പ് ത ീ ക ള  ാം ; ഇ വർെ  ത ീർച്ചയോയ ും  അ ല ല ല ഹ ു   ല  പ മ ല െ ന വ ു ാം  മ ഹ ത്ത ല യ  പ്  ത ി ഫ ല വ ു ാം  

ഒരുക്കിചവച്ചിരിക്കുന്നു."(അഹ്സലബ്: 35) 



  

  

19- സ്തപ്തീചയ ഇസ്ലാം ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ുരുഷന്മലരുചട നലല  കുതിയലയലണ് അവചര ഇസ്ലാം 

 രിരണിച്ചിട്ട  ള്ളത ് . അവള ചട  െിലവുകൾ  ുര ുഷൻ് റെ ബലധയതയലയി  ഇസ്ലാം  

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന് സലധയമലകുന്നിടപത്തലളാം അതിൽ ഇളവിലല. മകള ചട െിലവുകൾ 

 ിതലവിൻ് റെ പമലുാം, ഉമ്മയുചട െിലവുകൾ -പ് ലയ ൂർത്തിയ ും പശഷിയുചമത്തിയ- 

മകൻ് റെ പമലുാം, ഭലരയയുചട െിലവുകൾ ഭർത്തോവിൻ് റെ പമലുമുള്ള ബലധയതയലണ്. 

ഇസ്ലാം  ുരുഷന്മലരുചട നലല  കുതിയലയലണ് സ്തപ്തീകചള  രിരണിച്ചിട്ട ള്ളത്.നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"തീർച്ചയോയ ും 

സ്തപ്തീകൾ  ുരുഷന്മലരുചട നലല കുതിയലണ്."(തിർമിദി: 113)മലതലവിൻ് റെ െിലവുകൾ പനലക്കിനടത്തുക 

എന്നത്  -പശഷിയുള്ളവനലചണങ്കിൽ- മകൻ് റെ നിർബന്ധ ബലധയതയലചണന്ന്  ഇസ്ലാം   ഠിപ്പിക്കുന്നു ; 

സ്തപ്ത ീകപള ല ട ുള്ള  ഈ  മതത്തിൻ് റെ  ആേരവലണത ് .നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"(േ ലന ാം ) നൽക ന്ന  കയ്യലണ ്  

ഉന്നതമലയിട്ട ള്ളത് . നിൻ് റെ മലതലവിനുാം   ിതലവിനുാം  സപഹലേരിക്കുാം  സപഹലേരനുാം  പശഷാം  നിപന്നലട ്  

അടുത്തവർെ ും അതിന് പശഷാം അടുപ്പമുള്ളവർെ മോയി (നൽക ക)."(അഹ്മേ്)മലതല ിതലക്കൾെ  

ഇസ്ലമിലുള്ള സ്ഥലനാം 29്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിക്കുന്നതലണ്.ഭലരയയുചട െിലവുകൾ -പശഷിയുണ്ചടങ്കിൽ- 

ഭർതോവിൻ് റെ നിർബന്ധ ബലധയതയലചണന്നുാം ഇസ്ലാം  ഠിപ്പിക്കുന്നു; സ്തപ്തീകൾെ  ഇസ്ലാം നൽകിയ 

 രിരണനയുചട മചറ്റലരു അടയലളമലണത്."കഴിവുള്ളവൻ തൻ് റെ കഴിവിൽ നിന്ന് ചെലവിനു ചകലടുക്കചട്ട. 

വലലവന്നുാം തൻ് റെ ഉ ജീവനാം ഇടുങ്ങിയതലയലൽ അലലലഹു അവന്നു ചകലടുത്തതിൽ നിന്ന് അവൻ ചെലവിന് 

ചകലടുക്കചട്ട. ഒരലപളലടുാം അലലലഹു അയലൾെ  ചകലടുത്തതലലലചത (നൽകോൻ) നിർബന്ധിെ കയില്ല. 

അലലലഹു ചഞരുക്കത്തിനു പശഷാം സൗകരയാം ഏർറപെ തി ചകലടുക്കുന്നതലണ്."(തവലലഖ്:7)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് 

ഒരിക്കൽ ഒരലൾ പെലേിച്ച : "ഭർതോവിൻ് റെ പമൽ ഭലരയക്കുള്ള അവകലശങ്ങൾ എന്തലണ്?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു: "നീ ഭക്ഷിക്കുചന്നങ്കിൽ അവൾെ ും ഭക്ഷണാം നൽക ക. നീ വസ്തപ്താം ധരിക്കുചന്നങ്കിൽ അവചളയുാം 

ധരിപ്പിക്കുക. അവള ചട മുഖത്ത് നീ അടിക്കരുത്. അവചള നീ പമലശാം  റയരുത്."(അഹ്മേ്)ഭർതോെന്മോരിൽ 

നിന്ന് ഭലരയമലർെ ള്ള അവകലശങ്ങൾ വിവരിച്ച  ചകലണ്ട് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"അവർെ  (സ്തപ്തീകൾെ ) 

ന ി ങ്ങ ള  ച ട  പ മൽ  -ന ലല  ര ൂ  ത്ത ിൽ - അ വ ര ു ച ട  ഭ ക്ഷ ണ വ ു ാം  വ സ്ത പ് ത വ ു ാം  ല ഭ ി ച്ച ി ര ി ക്ക ണ ാം  എ ന്ന  

അവകലശമുണ്ട്."(മുസ്ിാം)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"തൻ് റെ കീഴിലുള്ളവരുചട ഭക്ഷണാം അവരണിക്കുക എന്നത് മതി 

ഒ ര ലൾെ  ത ി ന് മ യ ല യ ി ."(അ ഹ്മ േ ് )ഈ  ഹ േ ീ ഥ ി ച ന  വ ി ശ േ ീ ക ര ി ച്ച   ച ക ല ണ് ട ്  ഖ ത്ത ല ബ ി  (റ ഹ ി ) 

 റയുന്നു :"ഓപരലരുത്തരുചടയുാം  കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവചരയലണ് ഈ ഹേീഥിൽ ഉപേശിക്കുന്നത് . നിൻ് റെ 

വീട്ട കലർെ  ഭക്ഷണാം  ബലക്കി  വരലത്ത  രൂ ത്തിൽ നിൻ് റെ സമ്പത്ത്  േലനാം  നൽകര ത  എന്ന്  േലനാം  

നൽക ന്നവത്രോെ  നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഉ പേശിച്ചതു പ ലചലയലണ് ഈ ഹേീഥിൽ നിന്ന് മനസ്സിലലകുന്നത്. കലരണാം അങ്ങചന 

ഒരലൾ േലനാം ചെയ്യ കയുാം, അയലള ചട കീഴിലുള്ളവർ പ് യലസത്തിലലവുകയുാം ചെയ്തലൽ അത് അയലൾെ  ഒരു 

തിന്മയലയി തീരുന്നതലണ്."മകള ചട െിലവുകൾ  ിതലവിൻ് റെ നിർബന്ധ ബലധയതയലയി നിശ്ചയിച്ച  എന്നതുാം 

സ്തപ്തീകപളലട് ഇസ്ലാം  ുലർതിയ ആേരവിൻ് റെ മചറ്റലരു ഉേലഹരണമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"മലതലക്കൾ 

തങ്ങള ചട സന്തലനങ്ങൾെ   ൂർണ്ണമോയ രണ്ടു ചകലലലാം മുലപ്പലൽ ചകലടുപക്കണ്ടതലണ്. (കുട്ടിയുചട) മുലകുടി 

 ൂർണ്ണമോെണും എന്ന്  ഉപേശിക്കുന്നവർെറരത ഇത് . അവർെ  (മുലചകലടുക്കുന്ന  മലതലക്കൾെ ) 

മരയലേയനുസരിച്ച് ഭക്ഷണവുാം വസ്തപ്തവുാം നല്പകണ്ടത് കുട്ടിയുചട  ിതലവിൻ് റെ ബലധയതയലകുന്നു."(ബഖറ: 

233)കുട്ട ി  ജനിച്ചലൽ  ിതലവിൻ് റെ പമലലണ്  അവർെ  -നലട്ടിചല  ച ലതുമരയലേ  പ് കലരാം - ഭക്ഷണാം  

നൽക കയ ും , വസ്തപ്താം  നൽക കയ ും  ചെപയ്യണ്ട  ബലധയതചയന്ന ്  ഈ  ആയത്തിലൂച ട  അല ല ലഹു  

വിവരിക്കുന്നു."ഇനി അവർ (ഭലരയ) നിങ്ങൾെ  പവണ്ടി (കുഞ്ഞിന്) മുലചകലടുക്കുന്ന  ക്ഷാം അവർെ  നിങ്ങൾ 

അവരുചട  പ് തിഫലാം  ചകലടുക്കുക ."(തവലലഖ് : 6)ജനിച്ച  കുട്ടിക്ക്  മുലപ്പലൽ നൽക ന്നതിന  സലമ്പത്തിക 

ബലധയതയുണ്ചടങ്കിൽ അത്   ിതലവിൻ് റെ പമചലയലണുള്ളത് . ഇതിൽ നിന്ന്  കുട്ടിയുചട  െിലവുാം  -അത്  

ആൺക ട്ടിത്യോ ച ൺക ട്ടിത്യോ ആയലലുാം -  ിതലവിൻ് റെ ബലധയതയലചണന്ന്  മനസ്സിലലക്കലാം . 

ഭലരയയുചടയുാം  കുട്ടികള ചടയുാം  െിലവ്  ഭർതോവിൻ് റെയ ും  ിതലവിൻ് റെയ ും പമചലയലണ്  

നിർബന്ധമോയിട്ട ള്ളത  എന്ന  സൂെന  തലചഴ  നൽക ന്ന ഹേീഥിലുമുണ്ട ് .ആഇശ  (റഹ ) നിപവേനാം : 

(അബൂസുഫയലൻ് റെ ഭലരയയലയ) ഹിന്ദ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട്  റഞ്ഞു: "അബൂ സുഫയലൻ കടുത്ത  ിശുക്കുള്ള ഒരലളലണ്. 

അ ത ി ന ലൽ  അ പ േ ഹ ത്ത ിൻ്  റെ  സ മ്പ ത്ത ിൽ  ന ി ന്ന ്  എ ന ി ക്ക ്  എ ട ു പ ക്ക ണ് ട ി  വ ര ു ന്ന ു ." ന ബ ി  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു:"അപേഹത്തിൻ് റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കുാം നിൻ് റെ കുഞ്ഞിനുാം -നലട്ടിചല മരയലേയനുസരിച്ച്- 

പവണ്ടത് എടുത്തു ചകലള്ള ക."(ബുഖലരി)ച ണ്മക്കള ചടയുാം സപഹലേരിമലരുചടയുാം െിലവുകൾ ചെയ്യ ന്നതിൻ് റെ 

പ പ്ശഷ്ഠത  നബി വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട -ملسو هيلع هللا ىلص-  ് . അവിട ുന്ന ്   റഞ്ഞു :"ആചരങ്കിലുാം  രണ്പടല  അതചല ലങ്കിൽ മൂപന്നല  



  

  

ച ൺക ട്ടികെ റെ -അചലലങ്കിൽ രണ്പടല മൂപന്നല സപഹലേരിമലരുചട- െിലവ് അവർ (വിവലഹിതരലയി) വീടു 

കൂടുന്നത് വചരപയല അവർ മരണചപ്പടുന്നത് വചരപയല ഏചറ്റടുത്തലൽ ഞലനുാം അവനുാം ഇതു പ ലചലയലയിരിക്കുാം." 

അവിടുന്ന് തൻ  ്റെ െൂണ്ടുവിരലുാം നടുവിരലുാം പെർത  ചവച്ച  കലണിച്ച .(സവഹീഹഃ:296) 

20- മരണാം ജീവിതത്തിൻ് റെ ശലശവതമലയ അന്തയമലല. മറിച്ച് പ് വർത്തനങ്ങള റെ 

പലലകത്തു നിന്ന് പ് തിഫലത്തിൻ് റെ പലലകപത്തക്കുള്ള യലപ്ത മലപ്തമലണത്. മരണാം ശരീരചത്തയുാം 

ആത്മലവിചനയുാം ബലധിക്കുന്നു. ആത്മലവിൻ് റെ മരണചമന്നലൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള 

അ ത ിൻ്  റെ  പ വ ർപ്പോെോണ . അ ന്ത യ ന ല ള ിൽ  ഖ ബ റ ു ക ള ിൽ  ന ി ന്ന ്  

ഉ യ ിർറത്തഴ ക്ന്നൽപ്പികറപ്പെ ക്പോൾ  ആ ത്മ ല വ ു കൾ  അ വ യ ു ച ട  

ശരീരങ്ങളിപലക്ക് തിരിച്ച  വരുന്നതലണ്. മരണ പശഷാം ഒരലള ചടയുാം ആത്മലവ് മചറ്റലരലള ചട 

ശരീരത്തിപലക്ക്  പ് പവശിക്കുകയിലല . മപറ്റചതങ്കിലുാം  ജീവിയിൽ ഒരലള ചടയുാം  ആത്മലവ്  

 ുനർജനിക കയ മില്ല. 

മരണാം ജീവിതത്തിൻ് റെ ശലശവതമലയ അന്തയമലല. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: നിങ്ങള ചട കലരയത്തിൽ 

ഏല് ിക്കചപ്പട്ട മരണത്തിൻ് റെ മലക്ക് നിങ്ങചള മരിപ്പിക്കുന്നതലണ്.  ിന്നീട് നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കപലക്ക് 

മടക്കചപ്പടുന്നതുമലണ്."(സജ്േഃ:11)മരണാം ശരീരചത്തയുാം ആത്മലവിചനയുാം ബലധിക്കുന്നതലണ്. ആത്മലവിചന മരണാം 

ബ ല ധ ി ക്ക ു ക  അ ത ്  ശ ര ീ ര വ ു മ ല യ ി  പ വ ർപി ര ിയ  ന്നത ില ൂ റ െയ ോണ .  ി ന്ന ീ ട ്  

ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ േിവസാം ആത്മലവ് ശരീരത്തിപലക്ക് തചന്ന മടക്കചപ്പടുന്നതലണ്."ആത്മലവുകചള 

അവയുചട മരണപവളയിൽ അലലലഹു  ൂർണ്ണമോയി ഏചറ്റടുക്കുന്നു. മരണചപ്പടലത്തവചയ അവയുചട ഉറക്കത്തിലുാം. 

എന്നിട്ട് ഏചതലചക്ക ആത്മലവിന് അവൻ മരണാം വിധിച്ചിരിക്കുന്നുപവല അവചയ അവൻ  ിടിച്ച  ചവയ്ക്കുന്നു. 

മറ്റ ള്ളവചയ  നിശ്ചിതമലയ  ഒരു  അവധിവചര  അവൻ വിട്ടയക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു . തീർച്ചയോയ ും അതിൽ 

െ ി ന്ത ി ക്ക ു ന്ന  ജ ന ങ്ങൾെ  േ ൃ ഷ്ട ല ന്ത ങ്ങ ള  ണ് ട ് ."(സ ു മർ :42)അ ല ല ല ഹ ു വ ിൻ്  റെ  റ സ ൂൽ  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു:"തീർച്ചയോയ ും ആത്മലവ്  ിടികൂടചപ്പട്ടലൽ കലഴ്െ അതിചന  ിന്തുടരുന്നതലണ്."(മുസ്ിാം: 920)മരണ പശഷാം 

മനുഷയൻ പ് വർതിെോന ള്ള പവേിയലയ  ഇഹപലലകത്ത്  നിന്ന്  പ് തിഫലത്തിൻ് റെ പവേിയലയ 

 രപലലകപത്തക്ക് യലപ്തയലകുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അവങ്കപലക്കലണ് നിങ്ങള ചടചയലലലാം മടക്കാം. അലലലഹുവിൻ  ്റെ 

സതയവലഗ്േലനമചപ്ത അത്. തീർച്ചയോയ ും അവൻ സൃഷ്ടി ആരാംഭിക്കുന്നു;  ിന്നീട് അത് ആവർതിെ കയ ും 

ചെയ്യ ന്നു. (അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ റസൂലിലുാം അന്തയനലളിലുാം) വിശവസിക്കുകയുാം സൽകർമ്മങ്ങൾ 

പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്തവർെ  നീതി ൂർവ്വും പ് തിഫലാം നൽക വോൻ പവണ്ടിയലകുന്നു അത്. 

എന്നലൽ (അലലലഹുവിചനയുാം  അവൻ് റെ േൂതചനയുാം  അന്തയനലളിചനയുാം) നിപഷധിച്ചതലപരല  അവർെ  

െുട്ട തിളയ്ക്കുന്ന  ലനീയവുാം പവേനപയറിയ ശിക്ഷയുാം ഉണ്ടലയിരിക്കുാം. അവർ നിപഷധിച്ചിരുന്നതിൻ് റെ ഫലമചപ്ത 

അത്."(യൂനുസ്:4) 

മരണ പശഷാം ഒരലള ചടയുാം ആത്മലവ് മചറ്റലരലള ചട ശരീരത്തിപലക്ക് പ് പവശിക്കുകയിലല. മപറ്റചതങ്കിലുാം ജീവിയിൽ 

ഒരലള ചടയുാം ആത്മലവ്  ുനർജനിെ കയ മില്ല. ബുദ്ധ്ിപയല യലഥലർത്ഥയത്മോ  ുനർജന്മ സിദ്ധ്ലന്തചത്ത 

അാംരീകരിക്കുകയിലല. ഈ വിശവലസാം സ്ഥിരചപ്പടുത്തുന്ന ഒരു പ് മലണവുാം മുൻകഴിഞ്ഞ നബിമലരിൽ നിന്നുാം 

സ്ഥിരചപ്പട്ടതലയുാം കലണലൻ കഴിയിലല. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

21- വിശവലസ രമലയ ആറ് സുപ് ധലനമലയ അടിസ്ഥലനങ്ങൾ ഉൾറകോള്ളോൻ ഇസ്ലാം 

ക്ഷണിക്കുന്നു. (1) അലലലഹുവിലുള്ള വിശവലസാം. (2) അലലലഹുവിൻ് റെ മലക്കുകളിലുള്ള 

വിശവലസാം. (3) പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശവലസാം. തൗറലത്, ഇഞ്െീൽ, സബൂർ പ ലലുള്ളവ -

അ വ യ ിൽ  മ ന ു ഷ യ ര ു ച ട  ദ ക ക ട ത്ത ല ു കൾ  ഉൾറപ്പെ ന്നതിന  മ ുൻപ - 

അലലലഹുവിൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളലയിരുചന്നന്നുാം, വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ അലലലഹു അവതരിപ്പിച്ച 

അവൻ് റെ സാംസലരമലചണന്നുാം വിശവസിക്കുന്നത് അതിൽ ച ട്ടതലണ്. (4) അലലലഹുവിൻ് റെ 

േൂതന്മലരലയ നബിമലരിലുാം റസൂലുകളിലുമുള്ള വിശവലസാം. നബിമലരിൽ അന്തിമനലയ മുഹമ്മേ് 

നബി യിലുള്ള -ملسو هيلع هللا ىلص-   വിശവലസവുാം  അതിൽ ച ട്ടതലണ് . (5) അന്തയനലളിലുള്ള  വിശവലസാം . 

ഐഹികജീവിതമലയിരുന്നു  എലലലത്തിൻ് റെയ ും അവസലനചമങ്കിൽ ഈ  ജീവിതവുാം  

സർവ്വത ും തീർത്ത ും അനലവശയവുാം അർത്ഥശൂനയവ മോക മോയിര ന്ന . (6) 

അലലലഹുവിൻ് റെ വിധിനിർണ്ണയത്തില ള്ള വിശവലസാം. 

എലലല നബിമലരുാം റസൂലുകള ാം ക്ഷണിച്ച സുപ് ധലനമലയ വിശവലസത്തിൻ് റെ അടിത്തറകളിപലചക്കലലലാം ഇസ്ലമുാം 

ക്ഷണിക്കുന്നു. തലചഴ  റയുന്നവയലണ് അവ: 

ഒന്ന് : അലലലഹുവലണ്  ഈ  പ്  ഞ്െചത്ത  മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയുാം  അതിലുള്ളവർറെല്ലോും ഉ ജീവനാം  

നൽക കയ ും അവചര നിയപ്ന്തിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്ന റബ്ബ് (രക്ഷിതലവ്) എന്ന് വിശവസിക്കുക. അപതലചടലപ്പാം അവൻ 

മലപ്തമലണ് ആരലധനകൾെ  അർഹതയ ള്ള ഏകആരലധയചനന്നുാം, അവന്  ുറചമയുള്ളവചര ആരലധിക്കുക 

എന്നത്  തനിച്ച  നിരർത്ഥകതയോറണന്ന ും വിശവസിക്കുക . അലലലഹുവിന്   ുറചമ  ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന  

സർവ്വത ും നിരർത്ഥകും തചന്ന. ആരലധനകൾ അലലലഹുവിനലലലചത മറ്റലർെ ും നൽകോൻ  ലടിലല, അവന് 

 ുറചമയുള്ളവർെ  നൽകറെെ ന്ന ആരലധനകൾ ശരിയുമലല. ഈ വിഷയാം 8്ِലമചത്ത ഖണ്ഡികയിൽ നലാം 

മുൻപ  വിശേീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

ഈ  റയചപ്പട്ട വിശവലസ രമലയ അടിസ്ഥലനങ്ങൾ വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറല അപനകാം ആയത്തുകളിൽ അലലലഹു 

ഓർമ്മറെെ തിയിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതിൽ 

റസൂൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. (അതിചന തുടർന്ന ) സതയവിശവലസികള ാം (അതിൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു). അവചരലലലാം 

അലലലഹുവിലുാം, അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം അവൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുാം, അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം 

വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു . അവൻ് റെ േൂതന്മലരിൽ ആർെ മിെയിൽ ഒരു  വിപവെനവുാം  ഞങ്ങൾ 

കല് ിക്കുന്നിലല. (എന്നതലണ് അവരുചട നില ലട്.) അവർ  റയുകയുാം ചെയ്തു: ഞങ്ങളിതല പകൾെ കയ ും 

അനുസരിക്കുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ഞങ്ങള ചട  റപബ്ബ ! ഞങ്ങൾ നിപന്നലട ്  ച ലറുക്കൽ പെലേിക്കുന്നു . 

നിന്നിപലക്കലകുന്നു (ഞങ്ങള ചട) മടക്കാം."(ബഖറ:285)അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങള ചട മുഖങ്ങൾ കിഴപക്കലപട്ടല 

 ടിഞ്ഞലപറലപട്ടല തിരിക്കുക എന്നതലല  ുണയാം. എന്നലൽ അലലലഹുവിലുാം, അന്തയേിനത്തിലുാം, മലക്കുകളിലുാം, 

പവേപ്രന്ഥത്തിലുാം, നബിമലരിലുാം വിശവസിക്കുകയുാം, സവത്തിപനലട് പ് ിയമുണ്ടലയിട്ട ാം അത് ബന്ധുക്കൾെ ും, 

അനലഥകൾെ ും, അരതികൾെ ും, വഴിപ ലക്കന്നുാം, പെലേിച്ച  വരുന്നവർെ ും, അടിമപമലെനത്തിന്നുാം 

നല്കുകയുാം, നിസ്തകലരാം മുറപ് കലരാം നിർവഹിെ കയ ും, സകലത്ത് നല്കുകയുാം, കരലറിൽ ഏർറെട്ടോൽ 

അത് നിറപവറ്റ കയുാം, വിഷമതകള ാം േുരിതങ്ങള ാം പനരിടുപമ്പലഴുാം, യുദ്ധ്രാംരത്തുാം ക്ഷമ ദകചക്കലള്ള കയുാം 

ചെയ്തവരലപരല  അവരലകുന്നു   ുണയവലന്മലർ. അവരലകുന്നു  സതയാം   ലലിച്ചവർ. അവർ തചന്നയലകുന്നു  

(പേലഷബലധചയ) സൂക്ഷിച്ചവർ."(ബഖറ:177)ഈ  റയചപ്പട്ട അടിസ്ഥലനങ്ങളിൽ വിശവസിക്കലൻ അലലലഹു സർവ്വ 

മനുഷയചരയുാം ക്ഷണിക്കുന്നു. അപതലചടലപ്പാം ആചരങ്കിലുാം അവ നിപഷധിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവൻ വളചര വിേൂരാം 

വഴിപകടിലലയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു."അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചവപര! അലലലഹുവിലുാം, 

അവൻ് റെ േൂതനിലുാം, അവൻ് റെ േൂതന്ന് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥത്തിലുാം മുമ്പ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച 

പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം നിങ്ങൾ വിശവസിക്കുവിൻ. അലലലഹുവിലുാം, അവൻ  ്റെ മലക്കുകളിലുാം, അവൻ  ്റെ പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം 

അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം, അന്തയേിനത്തിലുാം വലലവനുാം അവിശവസിക്കുന്ന  ക്ഷാം തീർച്ചയോയ ും അവൻ 

ബഹുേൂരാം  ിഴച്ച  പ ലയിരിക്കുന്നു."(നിസലഅ്:136)ഉമർ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം ചെയ്ത ഹേീഥിൽ ഇപ് കലരാം 

വന്നിട്ട ണ്ട്. അപേഹാം  റയുന്നു:"ഒരു േിവസാം ഞങ്ങൾ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന പവളയിൽ ച ചട്ടന്ന് 

ഒരു വയക്തി അവിചട ആസന്നനലയി. നലലവണ്ണാം ചവള ത്ത വസ്തപ്തവുാം, കറുകറുത്ത മുടിയുമലയിരുന്നു അയലൾെ  

ഉണ്ടലയിരുന്നത്. അപേഹത്തിൻ് റെ പമൽ യലപ്തയുചട അടയലളാം ഒന്നുമുണ്ടലയിരുന്നിലല. ഞങ്ങളിൽ ആർെ ും 



  

  

അയലചള അറിയുകയുമിലല. അങ്ങചന അപേഹാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ വന്നിരിക്കുകയുാം, തൻ് റെ കലൽമ ട്ട  

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട കലൽമ ട്ട കത്െോെ  പെർത  ചവക്കുകയുാം, തൻ് റെ ദകപ്പത്തി തുടയുചട പമൽ ചവക്കുകയുാം 

ചെയ്തു. പശഷാം അപേഹാം പെലേിച്ച : 'പഹ മുഹമ്മേ്! എനിക്ക് ഇസ്ലമിചന കുറിച്ച് അറിയിച്ച  തരിക?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു: "ഇസ്ലചമന്നലൽ അലലലഹുവലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നുാം, മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലചണന്നുാം  നീ  സലക്ഷയ്ാം  വഹിക്കലുാം , നിസ്തകലരാം  നിലനിർതല ും, സകലത്ത്  

നൽകല ും , റ മ േ ലൻ  മ ല സ ത്ത ിൽ  പ ന ല മ്പ ന ു ഷ് ഠ ി ക്ക ല ു ാം , -ന ി ന ക്ക ്  സ ല ധ യ മ ല ച ണ ങ്ക ിൽ - ഹ ജ്ജ ്  

നിർവ്വഹിെല മോണ ." പെലേയകർതോവ   റഞ്ഞു : "തലങ്കൾ  റഞ്ഞത്  ശരിയലണ് ." അയലൾ തചന്ന  

പെലേിക്കുകയുാം, അയലൾ തചന്ന (ഉത്തരാം) ശരിയലചണന്ന്  റയുകയുാം ചെയ്യ ന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതചപ്പട്ട . അപേഹാം 

വീണ്ടുാം പെലേിച്ച : "എനിക്ക് ഈമലനിചന കുറിച്ച് അറിയിച്ച  തരിക?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "നീ അലലലഹുവിലുാം 

അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം  അവൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുാം  അവൻ് റെ നബിമലരിലുാം  അന്തയനലളിലുാം  

വിശവസിക്കലുാം , അലലലഹുവിൻ് റെ വിധിനിർണ്ണയതില ും അതിൻ് റെ നന്മയിലുാം  തിന്മയിലുാം  

വിശവസിക്കലുമലണ്." അപേഹാം  റഞ്ഞു: "തലങ്കൾ  റഞ്ഞത് ശരിയലണ്." പശഷാം അപേഹാം പെലേിച്ച : "എനിക്ക് 

ഇഹ്സലനിചന കുറിച്ച് അറിയിച്ച  തരിക?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിചന (മുൻപിൽ) കലണുന്നത് പ ലചല നീ 

അവചന ആരലധിക്കലലണ് ഇഹ്സലൻ. നീ അവചന കലണുന്നിചലലങ്കിലുാം അവൻ നിചന്ന കലണുന്നുണ്ട്."(മുസ്ിാം:8)ഈ 

ഹേീഥിൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ വന്ന്  പെലേയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്  മലക്കലയ ജിപ്ബീൽ - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - യലണ്. 

േീനിൻ് റെ മൂന്ന്  ടികചള - േവികചള- കുറിച്ചലണ് അതിൽ അപേഹാം പെലേിച്ചിട്ട ള്ളത്. ഇസ്ലാം, ഈമലൻ, 

ഇഹ്സലൻ എന്നിവയലണവ . നബി ഈ -ملسو هيلع هللا ىلص-   പെലേയങ്ങൾറെല്ലോും മറു ടി  നൽക കയ ും, പശഷാം  ഈ 

പെലേയകർതോവ  ജിപ്ബീലലയിരുന്നു എന്നുാം, അപേഹാം സവഹലബികൾെ  അവരുചട േീൻ  ഠിപ്പിക്കുന്നതിന് 

പവണ്ടിയലണ് വന്നത് എന്ന് അവചര അറിയിക്കുകയുാം ചെയ്തു. ഈ ഇസ്ലാം; ഇത് സർവ്വര റെയ ും പ്സഷ്ടലവലയ 

അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശമലണത്. ജിപ്ബീൽ - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - അലലലഹുവിൽ നിന്ന് അത് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് എത്തിച്ച  

ചകലടുക്കുകയുാം, മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അത് ജനങ്ങൾെ  അറിയിച്ച  ചകലടുക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ േീൻ 

ഏറ്റ വലങ്ങിയ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അനുെരന്മലരലയ സവഹലബിമലർ അത് അവിടുചത്ത പശഷമുള്ള ജനങ്ങൾെ  

ദകമലറുകയുാം ചെയ്തു.രണ്ട്: മലക്കുകളിലുള്ള വിശവലസാം. മനുഷയർെ  അേൃശയമലയ പലലകമലണ് മലക്കുകള ചട 

പലലകാം. അലലലഹു അവചര പ് പതയകമലയ രൂ ത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹത്തരവുാം ഭീമവുമലയ അപനകാം 

ഉത്തരവലേിത്തങ്ങൾ അലലലഹു  അവചര  ഏൽെിെ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു . അവർെ  ലഭിക്കലവുന്ന  

ഉത്തരവലേിത്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം മഹത്തരമലയത് അലലലഹുവിൻ് റെ സപന്ദശാം അവൻ് റെ നബിമലർെ ും 

േൂതന്മലർെ ും എത്തിച്ച  നൽക ക എന്നതലണ്. മലക്കുകളിൽ ഏറ്റവുാം പപ്ശഷ്ഠതയുള്ളവർ ജിപ്ബീൽ - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - 

യലണ് . ജി പ്ബീലലണ്  അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലർെ  സപന്ദശവുമലയി  വചന്നത്തുക  എന്നറിയിക്കുന്ന  

അലലലഹുവിൻ  ്റെ വെനാം പ്ശദ്ധ്ിക്കുക:"തൻ  ്റെ േലസന്മലരിൽ നിന്ന് തലൻ ഉപേശിക്കുന്നവരുചട പമൽ തൻ  ്റെ 

കൽപനരപകോരും (ആത്മലവിന് ജീവൻ നൽക ന്ന) സപന്ദശവുാം ചകലണ്ട് മലക്കുകചള അവൻ ഇറക്കുന്നു. 

ഞലനലലലചത യലചതലരു ആരലധയനുമിലല. അതിനലൽ നിങ്ങചളചന്ന സൂക്ഷിച്ച് ചകലള്ള വിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തലക്കീത് 

നൽക ക (എന്നചപ്ത  ആ  സപന്ദശാം)."(നഹ്ൽ:2)അലലലഹു   റയുന്നു :"തീർച്ചയോയ ും ഇത്  (ഖുർആൻ) 

പലലകങ്ങള ചട  രക്ഷിതലവ്  അവതരിപ്പിച്ചത്  തചന്നയലകുന്നു ."വിശവസ്തതലത്മലവ്  (ജിപ്ബീൽ) അതുാം  ചകലണ്ട്  

ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.നിൻ് റെ ഹൃേയത്തിൽ നീ തലക്കീത് നല്കുന്നവരുചട കൂട്ടത്തിലലയിരിക്കുവലൻ പവണ്ടിയചപ്ത 

അത്.സ്ത ഷ്ടമലയ അറബി ഭലഷയിലലണ് (അത് അവതരിപ്പിച്ചത്).തീർച്ചയോയ ും അത് മുൻഗോമികെ റെ 

പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്."(ശുഅറലഅ്: 192-196)മൂന്ന്: അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള പവേപ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശവസിക്കുക. 

തൗറലത്, ഇഞ്െീൽ, സബൂർ പ ലലുള്ളവ -ഇവയിൽ മലറ്റത്തിരുത്തലുകൾ സാംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ - ഉേലഹരണാം. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചവപര! അലലലഹുവിലുാം, അവൻ  ്റെ േൂതനിലുാം, അവൻ  ്റെ േൂതന്ന് 

അവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥത്തിലുാം മുമ്പ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം നിങ്ങൾ വിശവസിക്കുവിൻ. 

അലലലഹുവിലുാം , അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം , അവൻ് റെ പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം  അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം , 

അന്തയേ ിനത്തില ു ാം  വല ലവന ു ാം  അവിശവസിക്കുന്ന   ക്ഷാം  ത ീർച്ചയോയ ും  അവൻ  ബഹുേ ൂര ാം   ിഴച്ച  

പ ലയിര ിക്കുന്നു ."(നിസലഅ ് :136)അല ല ലഹു   റയുന്നു :"അവൻ ഈ  പവേ പ്രന്ഥചത്ത  മ ുൻത്വദങ്ങറെ  

ശരിചവക്കുന്നതലയിചക്കലണ്ട് സതയവുമലയി നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ച  തന്നിരിക്കുന്നു. തൗറലത്തുാം ഇൻജീല ും അവൻ 

അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതിനു മുമ്പ്; മനുഷയർെ  മലർഗദർശനതിനോയിട്ട  സതയലസതയവിപവെനത്തിനുള്ള 

പ് മലണവുാം (ഖുർആൻ) അവൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹുവിൻ് റെ േൃഷ്ടലന്തങ്ങൾ 

നിപഷധിച്ചവരലപരല  അവർെ  കഠിനമലയ  ശിക്ഷയലണുള്ളത് . അലലലഹു  മഹലപ് തല ിയുാം  ശിക്ഷലനട ടി  

സവ ീകര ിക്കുന്നവനുമലകുന്നു ."(ആലു  ഇാംറലൻ:3-4)അല ല ലഹു   റയുന്നു :"അല ല ലഹുവിൽ നിന്ന ്  തനിക്ക്  



  

  

അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതിൽ റസൂൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. (അതിചന തുടർന്ന ) സതയവിശവലസികള ാം (അതിൽ 

വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു). അവചരലലലാം അലലലഹുവിലുാം, അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം അവൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുാം, 

അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു . അവൻ് റെ േൂതന്മലരിൽ ആർെ മിെയിൽ ഒരു 

വിപവെനവുാം ഞങ്ങൾ കല് ിക്കുന്നിലല. (എന്നതലണ് അവരുചട നില ലട്.) അവർ  റയുകയുാം ചെയ്തു: ഞങ്ങളിതല 

പകൾെ കയ ും അനുസരിക്കുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ഞങ്ങള ചട റപബ്ബ! ഞങ്ങൾ നിപന്നലട്  ച ലറുക്കൽ 

പെലേിക്കുന്നു. നിന്നിപലക്കലകുന്നു (ഞങ്ങള ചട) മടക്കാം."(ബഖറ:285)അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു:"(നബിപയ!) 

 റയുക : അലലലഹുവിലുാം , അവങ്കൽ നിന്ന്  ഞങ്ങൾെ  അവതരിപ്പിച്ച  കിട്ടിയതിലുാം , ഇപ്ബലഹീമിനുാം  

ഇസ്തമലഈലിനുാം ഇസ്തഹലഖിനുാം യഅ്ഖൂബിനുാം ഇപ്സലഈലയരിചല നബിമലർെ  അവതരിപ്പിച്ച് ചകലടുത്തതിലുാം, 

മൂസല, ഈസല എന്നിവർെ  നൽകറെട്ടതില ും, സർവ്വ നബിമലർെ ും അവരുചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് 

നൽകറെട്ടതി (സപന്ദശങ്ങളി) ലുാം ഞങ്ങൾ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ആർെിെയില ും ഞങ്ങൾ 

വിപവെനാം കൽെിെ ന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവന്ന് (അലലലഹുവിന്ന്) സമർെിച്ചവർ (മുസ്ിാംകൾ) ആകുന്നു."(ആലു 

ഇാംറലൻ 84)നലല്: എലലല നബിമലരിലുാം റസൂലുകളിലുാം വിശവസിക്കുക. അലലലഹു നിപയലരിച്ച സർവ്വ നബിമലരിലുാം 

വിശവസിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമോണ . അവചരലലലാം അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള േൂതന്മലരലയിരുന്നുചവന്നുാം, തങ്ങള ചട 

ജനങ്ങൾെ  അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശവുാം അവൻ് റെ മതവുാം വിധിവിലക്കുകള ാം അവർ എത്തിച്ച  

നൽകിയിട്ട ണ്ട  എന്നുാം വിശവസിപക്കണ്ടതുണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾ  റയുക: അലലലഹുവിലുാം, 

അവങ്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾെ  അവതരിപ്പിച്ച  കിട്ടിയതിലുാം, ഇപ്ബലഹീമിനുാം ഇസ്തമലഈലിനുാം ഇസ്തഹലഖിനുാം 

യഅ്ഖൂബിനുാം യഅ്ഖൂബ് സന്തതികൾെ ും അവതരിപ്പിച്ച് ചകലടുത്തതിലുാം, മൂസല, ഈസല എന്നിവർെ  

നല്കചപ്പട്ടതിലുാം, സർവ്വ നബിമലർെ ും അവരുചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് നൽകറെട്ടതി (സപന്ദശങ്ങളി) ലുാം 

ഞങ്ങൾ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ആർെിെയില ും ഞങ്ങൾ വിപവെനാം കല് ിക്കുന്നിലല. ഞങ്ങൾ 

അവന്ന് (അലലലഹുവിന്ന്) കീഴ്ച ട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമലകുന്നു."(ബഖറ:136)അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവിൽ നിന്ന് 

തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതിൽ റസൂൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. (അതിചന തുടർന്ന ) സതയവിശവലസികള ാം (അതിൽ 

വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു). അവചരലലലാം അലലലഹുവിലുാം, അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം അവൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുാം, 

അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു . അവൻ് റെ േൂതന്മലരിൽ ആർെ മിെയിൽ ഒരു 

വിപവെനവുാം ഞങ്ങൾ കല് ിക്കുന്നിലല. (എന്നതലണ് അവരുചട നില ലട്.) അവർ  റയുകയുാം ചെയ്തു: ഞങ്ങളിതല 

പകൾെ കയ ും അനുസരിക്കുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ഞങ്ങള ചട റപബ്ബ! ഞങ്ങൾ നിപന്നലട്  ച ലറുക്കൽ 

പെലേിക്കുന്നു. നിന്നിപലക്കലകുന്നു (ഞങ്ങള ചട) മടക്കാം."(ബഖറ:285)അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: 

അലലലഹുവിലുാം ഞങ്ങൾെ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതി (ഖുർആൻ) ലുാം, ഇപ്ബലഹീാം, ഇസ്തമലഈൽ, ഇസ്തഹലഖ്, 

യഅ്ഖൂബ്, യഅ്ഖൂബ് സന്തതികളിചല നബിമലർ എന്നിവർെ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതിലുാം, മൂസലയ്ക്കുാം ഈസലയ്ക്കുാം 

മറ്റ  നബിമലർെ ും തങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് നല്കചപ്പട്ടതിലുാം ഞങ്ങൾ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ 

ആർെിെയില ും ഞങ്ങൾ വിപവെനാം കല് ിക്കുന്നിലല. ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിന് കീഴ്ച ട്ടവരലകുന്നു."(ആലു 

ഇാംറലൻ: 84)അപതലചടലപ്പാം നബിമലരിൽ അന്തിമനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യിലുാം വിശവസിക്കണാം. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"അലലലഹു നബിമലപരലട് ഇപ് കലരാം കരലർ വലങ്ങിയ സന്ദർഭും (പ്ശദ്ധ്ിക്കുക) : ഞലൻ നിങ്ങൾെ  

പവേപ്രന്ഥവുാം വിജ്ഞലനവുാം നൽക കയ ും, അനന്തരാം നിങ്ങള ചട  ക്കലുള്ളതിചന ശരിചവച്ച ചകലണ്ട് ഒരു റസൂൽ 

നിങ്ങള ചട അടുത്ത് വരികയുമലചണങ്കിൽ തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, അപേഹചത്ത 

സഹലയിക്കുകയുാം ചെപയ്യണ്ടതലണ് എന്ന്. (തുടർന്ന ) അവൻ (അവപരലട്) പെലേിച്ച : നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കുകയുാം 

അക്കലരയത്തിൽ എപന്നലടുള്ള  ബലധയത  ഏചറ്റടുക്കുകയുാം  ചെയ്തുപവല? അവർ  റഞ്ഞു : അചത , ഞങ്ങൾ 

സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ  റഞ്ഞു: എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സലക്ഷികളലയിരിക്കുക. ഞലനുാം നിങ്ങപളലചടലപ്പാം 

സലക്ഷിയലയിരിക്കുന്നതലണ്."(ആലു ഇാംറലൻ: 81)എലലല നബിമലരിലുാം റസൂലുകളിലുാം -മുഴുവനലയുാം- വിശവസിക്കുക 

എന്നത്  ഇസ്ലമിൽ നിർബന്ധമോണ . അപതലചടലപ്പാം  മുഹമ്മേ്  നബി യിൽ വിശവസിക്കുക -ملسو هيلع هللا ىلص-   എന്നതുാം  

നിർബന്ധമറരത." റയുക: പവേക്കലപര, തൗറലത്തുാം ഇൻജീല ും നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് 

അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട  സപന്ദശങ്ങള ാം  നിങ്ങൾ (പനരലാംവണ്ണാം) നിലനിർത ന്നത  വചര  നിങ്ങൾ യലചതലരു  

അടിസ്ഥലനത്തിലുമലല ."(മലഇേഃ :68)അലലലഹു   റയുന്നു :"(നബിപയ ,)  റയുക : പവേക്കലപര ! ഞങ്ങൾെ ും 

നിങ്ങൾെ മിെയിൽ നീതി ൂർവ്വകമോയ ഒരു വലകയത്തിപലക്ക് നിങ്ങൾ വരുവിൻ. അതലയത് അലലലഹുചവ 

മലപ്താം നലാം ആരലധിക്കുകയുാം, അവപനലട് യലചതലന്നിചനയുാം  ങ്കുപെർെോതിരിെ കയ ും നമ്മളിൽ െിലർ 

െിലചര  അലലലഹുവിനു   ുറചമ  രക്ഷിതലക്കളലക്കലതിരിക്കുകയുാം  ചെയ്യ ക  (എന്നതിപലക്ക്) . എന്നിട്ട്  അവർ 

 ിന്തിരിഞ്ഞുകളയുന്ന  ക്ഷാം നിങ്ങൾ  റയുക: ഞങ്ങൾ (അലലലഹുവിന്ന്) കീഴ്ച ട്ടവരലണ് എന്നതിന്ന് നിങ്ങൾ 

സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ച  ചകലള്ള ക."(ആലു ഇാംറലൻ: 64)ആചരങ്കിലുാം ഏചതങ്കിലുാം ഒരു നബിചയ നിപഷധിച്ചലൽ അവൻ 



  

  

അപതലചട സർവ്വ നബിമലചരയുാം റസൂലുകചളയുാം നിപഷധിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂഹ് നബി - السَََّلمِ  لَْيهِ عَِ - യുചട ജനതചയ കുറിച്ച് 

അലലലഹു  അറിയിച്ച  വലക്കിൽ നിന്ന്  അക്കലരയാം  മനസ്സിലലക്കലാം ."നൂഹിന്ചറ  ജനത  റസൂലുകചള  നിപഷധിച്ച  

തള്ളി."(ശുഅറലഅ്:105)നൂഹ് നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - ക്ക് മുൻപ  മചറ്റലരു റസൂൽ വന്നിട്ടിലല എന്ന കലരയാം അറിയചപ്പട്ടതലണ്. 

എന്നലൽ അപേഹത്തിൻ് റെ  ജനത  നൂഹ ്  നബിചയ  നി പഷധിച്ചപതലചട  അവർ  സർവ്വ നബിമലചരയുാം  

നിപഷധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നലണ് അലലലഹു അറിയിച്ചത്. എലലല നബിമലരുചടയുാം റസൂലുകള ചടയുാം പ് പബലധനവിഷയവുാം 

ലക്ഷയ്വുാം ഒപര കലരയമലണ് എന്നതചപ്ത ഇതിൻ് റെ കലരണാം.അഞ്െ്: അന്തയനലളിലുള്ള വിശവലസാം. ഐഹിക 

ജീവിതത്തിചല അവസലനചത്ത േിവസമലണ് അന്തയനലൾ -ഖിയലമത് നലൾ- എന്നത് ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത്. അലലലഹു 

അപന്ന േിവസാം ഇപ്സലഫീൽ എന്ന മലക്കിപനലട് കലഹളത്തിൽ ഊതലൻ  റയുകയുാം, അപേഹാം കലഹളത്തിൽ 

ഊതുപമ്പലൾ എലലല മനുഷയരുാം നിലാം തിക്കുകയുാം, അലലലഹു ഉപേശിച്ചവചരലലലാം മരിച്ച  വീഴുകയുാം ചെയ്യ ാം. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"കലഹളത്തിൽ ഊതചപ്പടുാം. അപപ്പലൾ ആകലശങ്ങളിലുള്ളവരുാം ഭൂമിയിലുള്ളവരുാം െലനമറ്റവരലയിത്തീരുാം; 

അലലലഹു ഉപേശിച്ചവചരലഴിചക.  ിന്നീട് അതിൽ (കലഹളത്തിൽ) മചറ്റലരിക്കൽ ഊതചപ്പടുാം. അപപ്പലഴതല അവർ 

എഴുപന്നറ്റ് പനലക്കുന്നു."(സുമർ:68)അലലലഹു ഉപേശിച്ചവചരലഴിചക -ആകലശങ്ങളിലുാം ഭൂമിയിലുമുള്ള മചറ്റലലലവരുാം- 

മരണചപ്പട്ടലൽ അലലലഹു ആകലശങ്ങചളയുാം ഭൂമിചയയുാം െുരുട്ടിചയടുക്കുന്നതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"പ്രന്ഥങ്ങള ചട 

ഏടുകൾ െുരുട്ട ന്ന പ് കലരാം ആകലശചത്ത നലാം െുരുട്ടിക്കളയുന്ന േിവസാം! ആേയമലയി സൃഷ്ടി ആരാംഭിച്ചത് പ ലചലത്തചന്ന 

നലാം അത് ആവർതിെ ന്നത മോണ . നലാം ബലധയതപയറ്റ ഒരു വലഗ്േലനമചപ്ത അത്. നലാം (അത്) നടപ്പിലലക്കുക തചന്ന 

ചെയ്യ ന്നതലണ്."(അൻബിയോഅ :104)അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുചവ കണക്കലപക്കണ്ട നിലയിൽ അവർ 

കണക്കലക്കിയിട്ടിലല. ഉയിർറതഴ ത്ന്നല്പിന റെ നലളിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ അവന്ചറ ഒരു ദക ിടിയിൽ 

ഒതുങ്ങുന്നതലയിരിക്കുാം. ആകലശങ്ങൾ അവന്ചറ വലതുദകയ്യിൽ െുരുട്ടി ിടിക്കചപ്പട്ടവയുമലയിരിക്കുാം. അവചനപ്ത 

 രിശുദ്ധ്ൻ! അവർ  ങ്കുപെർെ ന്നതിറനല്ലോും അവൻ അതീതനലയിരിക്കുന്നു ."(സുമർ: 67)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു:"അലലലഹു ആകലശങ്ങചള അന്തയനലളിൽ െുരുട്ട ാം.  ിന്നീട് തന്ചറ വലത് ദകചകലണ്ട് അവചയ എടുക്കുാം. 

പശഷാം  റയുാം: ഞലനലണ് രലജലവ്. പസവച്ഛലധി തികൾ എവിചട? അഹങ്കലരികൾ എവിചട?  ിന്നീട് ഏഴ് ഭൂമികപളയുാം 

അവൻ് റെ മറുദക  ചകലണ്ട്  െുരുട്ട ാം. പശഷാം  റയുാം: ഞലനലണ് രലജലവ് . പസവച്ഛലധി തികൾ എവിചട? 

അഹങ്കലരികൾ എവിചട?"(മുസ്ിാം )പശഷാം  അലലലഹു  മലക്കിപനലട ്  രണ്ടലമതുാം  കലഹളത്തിൽ ഊതലൻ 

കൽെിെ ത്പോൾ അപേഹാം കലഹളത്തിൽ ഊതുന്നതലണ്. അപപ്പലഴതല മനുഷയചരലലലാം എഴുപന്നറ്റ് പനലക്കുന്നു. 

അലലലഹു   റയുന്നു :"കലഹളത്തിൽ ഊതചപ്പടുാം . അപപ്പലൾ ആകലശങ്ങളിലുള്ളവരുാം  ഭൂമിയിലുള്ളവരുാം  

െലനമറ്റവരലയിത്തീരുാം; അലലലഹു ഉപേശിച്ചവചരലഴിചക.  ിന്നീട് അതിൽ (കലഹളത്തിൽ) മചറ്റലരിക്കൽ ഊതചപ്പടുാം. 

അ പ പ്പ ല ഴ ത ല  അ വർ  എ ഴ ു പ ന്ന റ്റ ്  പ ന ല ക്ക ു ന്ന ു ."(സ ു മർ :68)അ ങ്ങ ച ന  അ ല ല ല ഹ ു  സ ൃ ഷ്ട ി ക ച ള ച യ ല ല ല ാം  

ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിച്ചോൽ  ിന്നീട് വിെലരണക്കലയി അവചരചയലലലാം അവൻ ഒരുമിച്ച  കൂട്ട ന്നതലണ്. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"അവചര വിട്ട  ഭൂമി  ിളർന്ന  മലറിയിട്ട് അവർ അതിപവരാം വരുന്ന േിവസാം! അത് നചമ്മ 

സാംബന്ധിച്ചിടപത്തലളാം എള പ്പമുള്ള ഒരു ഒരുമിച്ച കൂട്ടലലകുന്നു."(ഖലഫ്:44)അലലലഹു  റയുന്നു:"അവർ ചവളിക്കു 

വരുന്ന േിവസമചപ്ത അത്. അവചര സാംബന്ധിച്ച് യലചതലരു കലരയവുാം അലലലഹുവിന്ന് പരല യമലയിരിക്കുകയിലല. ഈ 

േ ി വ സ ാം  ആർെോണ  ര ല ജ ല ധ ി ക ല ര ാം ? ഏ ക ന ു ാം  സർവ്വോധിപതിയ മോയ  അ ല ല ല ഹ ു വ ി ന ്  

മലപ്താം."(രലഫിർ:16)അപന്ന േിവസാം അലലലഹു സർവ്വ ജനങ്ങചളയുാം വിെലരണ ചെയ്യ ന്നതലണ്. അതിപ്കമിക്കചപ്പട്ട ഓപരല 

വ യ ക്ത ി ക്ക ു ാം  അ വ പ ന ല ട ്  അ ന ീ ത ി  പ്  വർതിച്ചവനിൽ  ന ി ന്ന ്  ന ീ ത ി  നൽകറെെ ും . ത ലൻ 

പ്  വർതിച്ചതിൻ് റെ  അ ട ി സ്ഥ ല ന ത്ത ിൽ  എ ല ല ല  മ ന ു ഷ യർെ ും  അ പ ന്ന  േ ി വ സ ാം  പ്  ത ി ഫ ല ാം  

നൽകറെെ കയ ും ചെയ്യ ാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"ഈ േിവസാം ഓപരല വയക്തിക്കുാം തലൻ സമ്പലേിച്ചതിനുള്ള 

പ്  ത ിഫലാം  നല്കചപ്പട ു ാം . ഈ  േ ിവസാം  അനീത ിയ ിലല . ത ീർച്ചയോയ ും  അല ല ലഹു  അതിപവരാം  കണക്കു  

പനലക്കുന്നവനലകുന്നു ."(രലഫിർ:17)അലലലഹു   റയുന്നു :"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു  ഒരു  ഉറുമ്പിൻ് റെ 

കലലടിപ്പലടിപനലളാം അനീതി കലണിക്കുകയിലല. വലല നന്മയുമലണുള്ളചതങ്കിൽ അതവൻ ഇരട്ടിച്ച് ചകലടുക്കുകയുാം, 

അവൻ് റെ  ക്കൽ നിന്നുള്ള വമ്പിച്ച പ് തിഫലാം നല്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നതലണ്."(നിസലഅ്:40)അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ആചരങ്കിലുാം ഒരു ഉറുമ്പിൻ് റെ കലലടിപ്പലടിപനലളാം നന്മ ചെയ്തലൽ അവനത് കലണുന്നതലണ്.ആചരങ്കിലുാം ഒരു 

ഉറുമ്പിൻ് റെ കലലടിപ്പലടിപനലളാം തിന്മ ചെയ്തലൽ അവനതുാം കലണുന്നതലണ്."(സൽസല:7-8)അലലലഹു 

 റയുന്നു:"ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ നലളിൽ നീതി ൂർണ്ണമോയ തുലലസുകൾ നലാം സ്ഥല ിക്കുന്നതലണ്. 

അപപ്പലൾ ഒരലപളലടുാം ഒട്ട ാം അനീതി കലണിക്കചപ്പടുകയിലല. അത് (കർമ്മും) ഒരു കടുക്മണിത്തൂക്കമുള്ളതലചണങ്കിലുാം 

ന ലമത ്  ചക ലണ്ട ്  വര ുന്നതലണ ് . കണക്ക ്  പ ന ലക്ക ുവലൻ  ന ല ാം  തചന്ന  മത ി ."(അമ്പിയലഅ ് :47)സൃഷ്ട ികൾ 

ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെ കയ ും, അവരുചട വിെലരണ അവസലനിക്കുകയുാം ചെയ്തലൽ  ിന്നീട് പ് തിഫലാം 

നൽകറെെ കയോണ  ചെയ്യ ക . ആചരങ്കിലുാം  നന്മയലണ്  പ് വർതിച്ചിട്ട ള്ളത  എങ്കിൽ അവന്  



  

  

അവസലനിക്കലത്ത സുഖലനുപ്രഹങ്ങള ണ്ട്. അത് ഒരിക്കലുാം ഇലലലചതയലകുന്നതലല. എന്നലൽ ആചരങ്കിലുാം തിന്മയലണ് 

പ് വർതിച്ച  കൂട്ടിയിട്ട ള്ളചതങ്കിൽ അവന്  ശിക്ഷയുമുണ്ട് . അലലലഹു   റയുന്നു :"അപന്നേിവസാം  സർവ്വ 

ആധി തയവുാം അലലലഹുവിനലയിരിക്കുാം. അവൻ അവർെിെയിൽ വിധികല് ിക്കുാം. എന്നലൽ (അലലലഹുവിൽ) 

വിശവസിക്കുകയുാം സൽകർമ്മങ്ങൾ പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്തവരലപരല അവർ സുഖലനുഭവത്തിൻ  ്റെ 

സവർഗത്തോെ കെിലോയിരിെ ും.(നചമ്മ) നിപഷധിക്കുകയുാം, നമ്മുചട േൃഷ്ടലന്തങ്ങചള നിപഷധിച്ച് തള്ള കയുാം 

ചെയ്തവരലപരല അവർെോണ  അ മലനകരമലയ ശിക്ഷയുള്ളത്.(ഹജ്ജ്:56-57)ഇഹപലലക ജീവിതമലയിരുന്നു 

എല ല ലത്ത ിൻ് റെയ ും  അവസലന ച മങ്ക ിൽ  ഈ  ജ ീവ ി തവ ു ാം  ഇവി ച ടയ ുള്ളത ു ച മല ല ല ാം  ത ീർത ും  

അർത്ഥമില്ലോതതോക മോയിര ന്ന  എന്ന് നമുക്കറിയലാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"അപപ്പലൾ നലാം നിങ്ങചള വൃഥല 

സ ൃ ഷ്ട ി ച്ച ത ല ച ണ ന്ന ു ാം , ന മ്മ ു ച ട  അ ട ു ക്ക പ ല ക്ക ്  ന ി ങ്ങൾ  മ ട ക്ക ച പ്പ ട ു ക യ ി ച ലല ന്ന ു ാം  ന ി ങ്ങൾ 

കണക്കലക്കിയിരിക്കുകയലപണല?"(മുഅ്മിനൂൻ:115)ആറ് : ഖേവലഇലുാം  ഖേറിലുമുള്ള  (അലലലഹുവിൻ് റെ 

വിധിനിർണ്ണയതില ള്ള) വിശവലസാം. അതലയത് അലലലഹു ഈ പ്  ഞ്െത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പ ലയതുാം നടന്നു 

ചകലണ്ടിരിക്കുന്നതുാം  വരലനിരിക്കുന്നതുമലയ  സർവ്വ കലരയങ്ങള ാം അറിഞ്ഞിട്ട ണ്ചടന്നുാം , ആകലശഭൂമികചള  

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ  അവചയലലലാം അവൻ പരഖചപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട് എന്നുാം വിശവസിക്കുക; ഇതലണ് ഖേറിലുള്ള 

വിശവലസാം എന്നത് ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത്. അലലലഹു  റയുന്നു:"അവൻ  ്റെ  ക്കലലകുന്നു അേൃശയകലരയത്തിൻ് റെ 

ഖജനലവുകൾ. അവനലലലചത അവ അറിയുകയിലല. കരയിലുാം കടലിലുമുള്ളത് അവൻ അറിയുന്നു. അവനറിയലചത ഒരു 

ഇല പ ലലുാം വീഴുന്നിലല. ഭൂമിയിചല ഇരുട്ട കൾെ ള്ളിലിരിെ ന്ന ഒരു ധലനയമണിയലകചട്ട ,  ച്ചപയല, 

ഉ ണ ങ്ങ ി യ പ ത ല  ആ യ  ഏ ച ത ല ര ു  വ സ്ത ത ു വ ല ക ച ട്ട , വ യ ക്ത മ ല യ  ഒ ര ു  പ ര ഖ യ ി ൽ 

എഴുതചപ്പട്ടതലയിട്ടലലലചതയിലല."(അൻആും:59)അലലലഹു എലലല കലരയങ്ങചളയുാം വിശലലമലയി െൂഴ്ന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവലകുന്നു ഏഴ് ആകലശങ്ങള ാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവയ്ക്ക് തുലയമലയതുാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ. 

അവയ്ക്കിടയിൽ (അവൻ  ്റെ) കല് ന ഇറങ്ങുന്നു. അലലലഹു ഏത് കലരയത്തിനുാം കഴിവുള്ളവനലകുന്നു എന്നുാം ഏതു 

വസ്തതുചവയുാം  െൂഴ്ന്ന്  അറിയുന്നവനലയിരിക്കുന്നു  എന്നുാം  നിങ്ങൾ മനസ്സിലലക്കുവലൻ പവണ്ടിയലകുന്നു  

അത് ."(തവലലഖ ് :12)അലലലഹു  ഉപേശിക്കുകപയല  തീര ുമലനിക്കുകപയല  അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകപയല  വഴികൾ 

എള പ്പമലക്കുകപയല ചെയ്യലത്ത ഒരു കലരയവുാം ഈ പ്  ഞ്െത്തിൽ സാംഭവിക്കുകയിലല എന്നുാം അവൻ വിശവസിക്കണാം. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകലശങ്ങള ചടയുാം ഭൂമിയുചടയുാം ആധി തയാം ആർെോത്ണോ അവനചപ്ത (ഖുർആൻ 

അവതരിപ്പിച്ചവൻ.) അവൻ സന്തലനചത്ത  സവീകരിച്ചിട്ടിലല . ആധി തയത്തിൽ അവന്ന്  യലചതലരു  ങ്കലളിയുാം 

ഉണ്ട ലയ ി ട്ട  മ ിലല . ഓപരല  വസ്തതു ചവയ ു ാം  അവൻ  സൃഷ്ട ിക്കുകയ ു ാം , അതിചന  അവൻ  ശര ിയല ാംവണ്ണാം  

വയവസ്ഥചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു."(ഫുർഖോൻ: 2)അലലലഹുവിൻ് റെ ഓപരല വിധിനിർണ്ണയതിന ും 

 ിന്നിൽ അവന് മഹത്തരവുാം മപഹലന്നതവുമലയ ഉപേശങ്ങള ാം യുക്തിയുമുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ െൂഴ്ന്നറിയലൻ 

മനുഷയർെ  സലധിക്കുകയിലല. അലലലഹു  റയുന്നു:"അചത,  രി ൂർണ്ണമോയ യുക്തി. എന്നിട്ട ാം തലക്കീതുകൾ 

 രയലപ്തമലകുന്നിലല."(ഖമർ:5)അലലലഹു  റയുന്നു:"അവനലകുന്നു സൃഷ്ടി ആരാംഭിക്കുന്നവൻ.  ിചന്ന അവൻ അത് 

ആവർതിെ ന്ന . അത് അവചന സാംബന്ധിച്ചിടപത്തലളാം കൂടുതൽ എള പ്പമുള്ളതലകുന്നു. ആകലശങ്ങളിലുാം 

ഭ ൂ മ ി യ ി ല ു ാം  ഏ റ്റ വ ു ാം  ഉ ന്ന ത മ ല യ  വ ി പ ശ ഷ ണ മ ു ള്ള ത ്  അ വ ന്ന ല ക ു ന്ന ു . അ വൻ  മ ഹ ല പ്  ത ല  ി യ ു ാം  

യുക്തിമലനുമചപ്ത."(റൂാം:27)അലലലഹു യുക്തിയുള്ളവനലചണന്നുാം, അതിമഹത്തലയ യുക്തിയുള്ളവൻ എന്നർത്ഥമ ള്ള 

അൽ-ഹകീാം  എന്ന  നലമാം  അവനുണ്ചടന്നുാം  ഈ  ആയത്തിലൂചട  അവൻ അറിയിച്ചിര ിക്കുന്നു . അല ലലഹു  

 റയുന്നു:"തലനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നതിന് അലലലഹു സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മലക്കുകള ാം അറിവുള്ളവരുാം (അതിന്ന് സലക്ഷികളലകുന്നു.) അവൻ നീതി നിലനിർത ന്നവനറരത. അവനലലലചത 

ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. പ് തല ിയുാം യുക്തിമലനുമചപ്ത അവൻ."(ആലു ഇാംറലൻ 18)അന്തയനലളിൽ 

ഈസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - അലലലഹുവിപനലട്  റയുന്ന വലക്കുകചള കുറിച്ച് അവൻ ഇപ് കലരാം നചമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു:"നീ 

അവചര  ശിക്ഷിക്കുകയലചണങ്കിൽ തീർച്ചയോയ ും അവർ നിൻ് റെ േലസന്മലരലണപലലല . നീ  അവർെ  

ച ലറുത്തുചകലടുക്കുകയലചണങ്കിൽ നീ തചന്നയലണപലലല മഹലപ് തല ിയുാം അതീവയുക്തിമലനുാം."(മലഇേ:118)തവൂർ 

മലയുചട  അരികിൽ ചവച്ച ്  മൂസല  - لَْيهِ  سَََّلمِ  َع ل ا - പയലട ്  അലലലഹു   റഞ്ഞത്  ഇപ് കലരമലണ ് :"പഹ ; മൂസല , 

തീർച്ചയോയ ും മഹലപ് തല ിയുാം അതീവയുക്തിമലനുമലയ അലലലഹുവലണ് ഞലൻ."(നാംല്:9)അലലലഹുവിൻ് റെ 

സാംസലരമലയ വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ മഹത്തരമലയ യുക്തി ഉൾറെോള്ള ന്ന  എന്നുാം അലലലഹു അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

അവൻ  റയുന്നു:"അലിഫ് ലലാം റല. അതിചല വെനങ്ങൾ യുക്തിഭപ്േമലക്കചപ്പട്ട പ്രന്ഥമലകുന്നു ഇത്.  ിന്നീടത് 

വിശേീകരിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. യുക്തിമലനുാം സൂക്ഷ്മജ്ഞലനിയുമലയ അലലലഹുവിന്ചറ അടുക്കൽ നിന്നുള്ളതചപ്ത 

അത്."(ഹൂേ്:1)അലലലഹു  റയുന്നു:"നിന്ചറ രക്ഷിതലവ് നിനക്ക് സപന്ദശാം നല്കിയ ജ്ഞലനത്തിൽ ച ട്ടതചപ്ത അത്. 



  

  

അലലലഹുപവലചടലപ്പാം  മചറ്റലരു  ആരലധയചനയുാം  നീ  സ്ഥല ിക്കരുത് . എങ്കിൽ ആപക്ഷ ിക്കചപ്പട്ടവനുാം   ുറാം  

തള്ളചപ്പട്ടവനുമലയി നീ നരകത്തിൽ എറിയചപ്പടുന്നതലണ്."(ഇസ്തറലഅ്:39) 

22- അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലരലയ നബിമലർ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക  എത്തിച്ച  

നൽക ന്ന സപന്ദശത്തിൻ് റെ  കലരയത്തിൽ അബദ്ധ്ാം  സാംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന ്  

 ൂർണ്ണമോയ ും  സ ു രക്ഷ ിതര ലണ ് . സലമ ല ന യബ ുദ്ധ് ി പയ ല  സൽസ്വഭോവക്മോ  

അാംര ീക ര ിക്ക ലത്ത  ക ല ര യ ങ്ങള  ാം  അവര ിൽ  ന ിന്ന ്  ഒ ര ിക്കല ു ാം  സാം ഭവ ിക്ക ുകയ ിലല . 

അ ല ല ല ഹ ു വ ിൻ്  റെ  കൽപ്പനകൾ  ജ ന ങ്ങൾക  എ ത്ത ി ച്ച   നൽകോൻ 

ഏൽപ്പികറപ്പട്ടവരോണ  നബിമലർ. എന്നലൽ അവർക  േിവയതവപമല ദേവീകപമല ആയ 

യലചതലരു കഴിവുകള മിലല. മറിച്ച് മചറ്റലലല മനുഷയചരയുാം പ ലചലയുള്ള മനുഷയർ മലപ്തമലകുന്നു 

അവർ; അലലലഹു അവൻ് റെ സപന്ദശാം അവർക  നൽക ന്ന  (എന്നതലണ് അവരുചട 

പ് പതയകത). 

അലലലഹുവിൽ നിന്ന് തങ്ങള ചട ജനതകൾെ  എത്തിച്ച  നൽക ന്ന സപന്ദശത്തിൻ് റെ കലരയത്തിൽ നബിമലർ 

 ല സുരക്ഷിതരലണ്. കലരണാം അലലലഹു അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുാം ഉത്തമരുണമുള്ളവചരയലണ് 

ന ബ ി മ ല ര ല യ ി  -തൻ് റെ  സ പ ന്ദ ശ ാം  എ ത്ത ി ച്ച   നൽകോൻ  പ വ ണ് ട ി - ത ി ര ച ഞ്ഞ ട ു ക്ക ു ക . അ ല ല ല ഹ ു  

 റയുന്നു:"മലക്കുകളിൽ നിന്നുാം മനുഷയരിൽ നിന്നുാം അലലലഹു േൂതന്മലചര ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നു. തീർച്ചയോയ ും 

അലലലഹു  എലലലാം  പകൾെ ന്നവന ും എലലലാം  കലണുന്നവനുമചപ്ത ."(ഹജ്ജ് :75)അതയുന്നതനലയ  (അലലലഹു) 

 റഞ്ഞു:"തീർച്ചയോയ ും ആേമിചനയുാം നൂഹിചനയുാം ഇപ്ബലഹീാം കുടുാംബപത്തയുാം ഇാംറലൻ കുടുാംബപത്തയുാം 

പലലകരിൽ ഉൽകൃഷ്ടരോയി അലലലഹു ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു."(ആലു ഇാംറലൻ 33)അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു) 

 റഞ്ഞു:"അവൻ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: പഹ; മൂസല, എൻ് റെ സപന്ദശങ്ങൾ ചകലണ്ടുാം, ഞലൻ (നിപന്നലട് പനരിട്ട്) 

സാംസലരിച്ച  ചകലണ്ടുാം തീർച്ചയോയ ും നിചന്ന ജനങ്ങളിൽ ഉല്കൃഷ്ടനലയി ഞലൻ ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനലൽ 

ഞ ലൻ  ന ി ന ക്ക ്  ന ല് ക ി യ ത ്  സ വ ീ ക ര ി ക്ക ു ക യ ു ാം  ന ന്ദ ി യ ു ള്ള വ ര ു ച ട  ക ൂ ട്ട ത്ത ി ല ല യ ി ര ി ക്ക ു ക യ ു ാം  

ചെയ്യ ക."(അഅ്റലഫ്:144)തങ്ങൾെ  പമൽ ഇറങ്ങുന്ന സപന്ദശാം അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള േിവയസപന്ദശമലചണന്ന് 

നബിമലർെ  അറിയലാം. അലലലഹുവിൻ് റെ സപന്ദശവുമലയി വചന്നത്തുന്ന മലക്കുകചള അവർെ  വീക്ഷിക്കലനുാം 

സലധിക്കുാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"അവൻ അേൃശയാം അറിയുന്നവനലണ്. എന്നലൽ അവൻ തൻ് റെ അേൃശയജ്ഞലനാം 

യലചതലരലൾെ ും ചവളിചപ്പടുത്തി ചകലടുക്കുകയിലല.അവൻ തൃപ്തിചപ്പട്ട വലല റസൂലിനുമലലലചത . എന്നലൽ 

അപേഹത്തിൻ് റെ (േൂതൻ് റെ) മുന്നിലുാം   ിന്നിലുാം  അവൻ കലവല്ക്കലചര  ഏർറെെ ത ക തചന്ന  

ചെയ്യ ന്നതലണ്.അവർ (േൂതന്മലർ) തങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിൻ  ്റെ േൗതയങ്ങൾ എത്തിച്ച ചകലടുത്തിട്ട ണ്ട് എന്ന് അവന് 

(അലലലഹു) അറിയലൻ പവണ്ടി. അവരുചട  ക്കലുള്ളതിചന അവൻ  രി ൂർണ്ണമോയി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എലലല 

വസ്തതുവിൻ് റെയ ും എണ്ണാം  അവൻ തിട്ടചപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു ."(ജിന്ന് :26-28)തൻ് റെ സപന്ദശങ്ങൾ 

ജ ന ങ്ങൾെ  എ ത്ത ി ച്ച   നൽകോൻ  അ ല ല ല ഹ ു  ന ബ ി മ ല പ ര ല ട ്  കൽെിെ കയ  ും  

ചെയ്തിരിക്കുന്നു."അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! തലങ്കള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് തലങ്കൾെ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടത് 

(ജനങ്ങൾെ ) എത്തിച്ച ചകലടുക്കുക. അങ്ങചന ചെയ്യലത്ത  ക്ഷാം തലങ്കൾ അവൻ് റെ േൗതയാം നിറപവറ്റിയിട്ടിലല. 

ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അലലലഹു നിചന്ന സാംരക്ഷിക്കുന്നതലണ്. (അലലലഹുവിചന) നിപഷധിച്ചവചര തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു 

പനർവഴിയിലോെ കയില്ല ."(മലഇേ :67)അതയുന്നതനലയ  (അല ല ലഹു )  റഞ്ഞു :"സപന്തലഷവലർത 

അറിയിക്കുന്നവരു ാം , തലക്കീത ്  നല്കുന്നവരുമലയ  േ ൂതന്മലർ . ആ  േ ൂതന്മലർെ  പശഷാം  ജനങ്ങൾെ  

അലലലഹുവിചനതിരിൽ ഒരു നയലയവുാം ഇലലലതിരിക്കലൻ പവണ്ടിയലണത്. അലലലഹു മഹലപ് തല ിയുാം അപങ്ങയറ്റാം 

യുക്തിമലനുമലകുന്നു."(നിസലഅ്:165)റസൂലുകൾ (അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലർ) അലലലഹുവിചന അപങ്ങയറ്റാം 

ഭയക്കുന്നവരലണ്; അവപനലട് ഏറ്റവുാം ഭയഭക്തി  ുലർത ന്നവരോണ  അവർ. അതിനലൽ അലലലഹുവിൻ  ്റെ 

സപന്ദശത്തിൽ അവർ എചന്തങ്കിലുചമലന്ന ്  വർദ്ധിെിെ കത്യോ കുറക്കുകപയല  ചെയ്യിലല . അലലലഹു  

 റയുന്നു:"നമ്മുചട പ രിൽ അപേഹാം (മുഹമ്മേ് നബി) വലല വലക്കുാം ചകട്ടിച്ചമച്ച   റഞ്ഞിരുചന്നങ്കിൽ,അപേഹചത്ത 

നലാം  വലതുദക  ചകലണ്ട ്   ിടികൂടുകയുാം ,എന്നിട്ട ്  അപേഹത്തിന്ചറ  ജീവനലഡി  നലാം  മുറിച്ച കളയുകയുാം  

ചെയ്യ മലയിരുന്നു.അപപ്പലൾ നിങ്ങളിൽ ആർെ ും അപേഹത്തിൽ നിന്ന് (ശിക്ഷചയ) തടയലനലവിലല."(ഹലഖഃ:44-

47)ഇബ്നു കഥീർ - َمه ِ ّللاَّ ِ َرح  - ഈ ആയത്തിചന വിശേീകരിച്ച  ചകലണ്ട്  റയുന്നു:"മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എങ്ങലനുാം നമ്മുചട 

പമൽ വലലതുാം  ചകട്ടിച്ചമച്ചലൽ -അവർ വലേിക്കുന്നത ്  പ ലചല  അപേഹചമങ്ങലനുാം  നമ്മുചട  പമൽ കള്ളാം  

ചകട്ടിച്ചമക്കുകപയല, നമ്മുചട സപന്ദശത്തിൽ വലലതുാം വർദ്ധിെിെ കത്യോ കുറക്കുകപയല, അതചലലങ്കിൽ സവന്താം 



  

  

നിലക്ക് എചന്തങ്കിലുാം  റയുകയുാം അത് അലലലഹുവിപലക്ക് പെർത കത്യോ മപറ്റല ചെയ്തിരുചന്നങ്കിൽ- ഉടനടി നലാം 

അപേഹചത്ത ശിക്ഷിക്കുമലയിരുന്നു. അതു ചകലണ്ടലണ് അലലലഹു  റഞ്ഞത്: "അപേഹചത്ത വലതു ദക ചകലണ്ട് നലാം 

 ിട ികൂട ുമലയിര ുന്നു "; അതലയത ്  നമ്മുചട  വലതു  ദക  ചകലണ്ട ്  അപേഹത്തിൽ നിന്ന ്  നലാം  പ് തികലരാം  

എടുക്കുമലയിരുന്നു. കലരണാം വലതു ദക ചകലണ്ടലണ് കൂടുതൽ ശക്തമലയി  ിടികൂടുക. അപേഹത്തിൻ് റെ വലതു 

ദക ചകലണ്ട് നലാം  ിടികൂടുമലയിരുന്നു എന്നുാം ഈ വലക്കിന് വിശേീകരണാം  റയചപ്പട്ടിട്ട ണ്ട്."അതയുന്നതനലയ 

(അലലലഹു)  റഞ്ഞു:"അലലലഹു  റയുന്ന സന്ദർഭവ ും (പ്ശദ്ധ്ിക്കുക.) 'മർയമിൻ് റെ മകൻ ഈസല! അലലലഹുവിന് 

 ുറചമ എചന്നയുാം, എൻ  ്റെ മലതലവിചനയുാം നിങ്ങൾ ആരലധിച്ച  ചകലള്ളൂ' എന്ന് നീയലപണല ജനങ്ങപളലട്  റഞ്ഞത്? 

അപേഹാം   റയുാം : നീചയപ്ത   രിശുദ്ധ്ൻ! എനിക്ക്  ( റയലൻ) യലചതലരു  അവകലശവുമില ല ലത്തത്  ഞലൻ 

 റയലവതലലപലലല? ഞലനത്   റഞ്ഞിരുചന്നങ്കിൽ തീർച്ചയോയ ും നീയത്  അറിഞ്ഞിരിക്കുമപലലല . എൻ് റെ 

മനസ്സിലുള്ളത ്  ന ീ  അറിയുാം . നിൻ് റെ മനസ്സിലുള്ളത ്  ഞലനറിയിലല . തീർച്ചയോയ ും  ന ീ  തചന്നയലണ ്  

അേൃശയകലരയങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ. നീ എപന്നലട് കല് ിച്ച കലരയാം -അഥവല എൻ് റെയ ും നിങ്ങള ചടയുാം  

രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുചവ നിങ്ങൾ ആരലധിക്കണാം- എന്ന കലരയാം മലപ്തപമ ഞലനവപരലട്  റഞ്ഞിട്ട ള്ളൂ. ഞലൻ 

അവർെിെയിൽ ഉണ്ടലയിരുന്നപപ്പലചഴലചക്ക ഞലൻ അവരുചട പമൽ സലക്ഷിയലയിരുന്നു.  ിന്നീട് നീ എചന്ന 

 ൂർണ്ണമോയി ഏചറ്റടുത്തപപ്പലൾ നീ തചന്നയലയിരുന്നു അവചര നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നവൻ. നീ എലലലകലരയത്തിനുാം 

സലക്ഷിയലകുന്നു ."(മലഇേ :116-117)അലലലഹുവിൻ് റെ മതാം  ജനങ്ങൾെ  എത്തിച്ച  ചകലടുക്കുന്നതിൽ 

നബിമലചരയുാം റസൂലുകചളയുാം അവൻ ഉറപ്പിച്ച  നിർത ന്നതോണ ; അവർെ ള്ള അലലലഹുവിൻ് റെ 

അനുപ്രഹത്തിൽ ച ട്ടതലണത്."ഹൂേ്  റഞ്ഞു: നിങ്ങൾ  ങ്കലളികളലയി പെർെ ന്ന യലചതലന്നുമലയുാം എനിക്ക് 

ബന്ധമിലല എന്നതിന്  ഞലൻ അലലലഹുചവ സലക്ഷി  നിർത ന്ന . (നിങ്ങള ാം) അതിന്ന്  സലക്ഷികളലയിരിക്കുക 

അലലലഹുവിന്  ുറചമ. അതുചകലണ്ട് നിങ്ങചളലലലവരുാം കൂടി എനിചക്കതിരിൽ തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച് ചകലള്ള ക. എന്നിട്ട് 

നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇടതരികയുാം പവണ്ട.എൻ് റെയ ും നിങ്ങള ചടയുാം രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിൻ് റെ പമൽ 

ഞലനിതല ഭരപമല് ിച്ചിരിക്കുന്നു. യലചതലരു ജന്തുവുാം അവൻ അതിൻ് റെ ചനറുകയിൽ  ിടിക്കുന്ന (നിയപ്ന്തിക്കുന്ന) 

തലയിട്ടിലലലചതയിലല. തീർച്ചയോയ ും എൻ് റെ രക്ഷിതലവ് പനരലയ  ലതയിലലകുന്നു."(ഹൂേ്:54-56)അലലലഹു 

 റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും നലാം നിനക്ക് സപന്ദശാം നല്കിയിട്ട ള്ളതിൽ നിന്ന് അവർ നിചന്ന ചതറ്റിച്ച കളയലൻ 

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നീ നമ്മുചട പമൽ അതലലലത്ത വലലതുാം ചകട്ടിച്ചമയ്ക്കുവലനലണ് (അവർ ആപ്രഹിക്കുന്നത്). 

അപപ്പലൾ (അവചര നീ അനുസരിചച്ചങ്കിൽ) അവർ നിചന്ന മിപ്തമലയി സവീകരിക്കുക തചന്ന ചെയ്യ ാം.നിചന്ന നലാം ഉറപ്പിച്ച  

ന ിർതിയിട്ടില്ലോയിര ന്ന റവങ്കിൽ  ത ീർച്ചയോയ ും  ന ീ  അ വ ര ി പ ല ക്ക ്  അ ല്  ച മ ല ച ക്ക  

െലഞ്ഞുപ ലപയക്കുമലയിരുന്നു.എങ്കിൽ ജീവിതത്തിലുാം ഇരട്ടി ശിക്ഷ, മരണത്തിലുാം ഇരട്ടി ശിക്ഷ; അതലയിരിക്കുാം നലാം 

നിനക്ക്  ആസവേിപ്പിക്കുന്നത് .  ിന്നീട ്  നമുചക്കതിരിൽ നിനക്ക്  സഹലയാം  നൽകോൻ യലചതലരലചളയുാം  നീ  

കണ്ചടത്തുകയിലല."(ഇസ്തറലഅ്:73-75)വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറല ഈ ആയതുകള ാം അതിന് മുൻപ ള്ള ആയതുകള ാം 

വിശുദ്ധ്  ഖുർആൻ അലലലഹുവിൽ നിന്ന്  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതലണ്  എന്നതിനുള്ള സലക്ഷയ്മലണ് . കലരണാം  

ഖുർആൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എഴുതിയതലയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലുാം സവന്തചത്ത അഭിസാംപബലധന ചെയ്തു ചകലണ്ട് ഇതു 

പ ലലുള്ള വലക്കുകൾ അതിൽ അപേഹാം ഉൾറെെ തില്ലോയിര ന്ന .അലലലഹു അവൻ് റെ േൂതന്മലചര 

ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാംരക്ഷിക്കുന്നതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"പഹ റസൂപല! നിൻ് റെ രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് നിനക്ക് 

അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടത് നീ (ജനങ്ങൾെ ) എത്തിച്ച ചകലടുക്കുക. അങ്ങചന ചെയ്യലത്ത  ക്ഷാം നീ അവൻ് റെ േൗതയാം 

നിറപവറ്റിയിട്ടിലല . ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്  അലലലഹു  നിചന്ന  രക്ഷിക്കുന്നതലണ് . (അലലലഹുവിചന ) നിപഷധിച്ചവചര  

തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു പനർവഴിയിലോെ കയില്ല."(മലഇേ:67)അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,) നീ 

അവർെ  നൂഹിചനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരാം ഓതിപകൾെിെ ക. അപേഹാം തന്ചറ ജനതപയലട്  റഞ്ഞ സന്ദർഭും: 

എൻ് റെ ജനങ്ങപള , എൻ് റെ സലന്നിദ്ധ്യവുാം  അലലലഹുവിൻ് റെ േൃഷ്ടലന്തങ്ങചളപ്പറ്റിയുള്ള  എൻ് റെ 

ഉൽത്ബോധനവ ും നിങ്ങൾെ  ഒരു വലിയ ഭലരമലയിത്തീർന്നിട്ട റണ്ടങ്കിൽ അലലലഹുവിൻ് റെ പമൽ 

ഞലനിതല ഭരപമല് ിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നലൽ നിങ്ങള ചട കലരയാം നിങ്ങള ാം നിങ്ങൾ  ങ്കലളികളലക്കിയവരുാം കൂടി 

തീരുമലനിച്ച റപ്പിച്ച  ചകലള്ളൂ.  ിചന്ന നിങ്ങള ചട കലരയത്തിൽ (തീരുമലനത്തിൽ) നിങ്ങൾെ  ഒരു അവയക്തതയുാം 

ഉണ്ടലയിരിക്കരുത്. എന്നിട്ട് എൻ് റെ പനചര നിങ്ങൾ (ആ തീരുമലനാം) നടപ്പിൽ വരുത്തൂ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ 

ഇടതരികപയ പവണ്ട."(യൂനുസ്:71)മൂസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - യുചട വലക്ക് ഇപ് കലരാം അലലലഹു അറിയിക്കുന്നു:"അവർ 

രണ്ടുപ രുാം (മൂസയുാം ഹലറൂനുാം)  റഞ്ഞു: ഞങ്ങള ചട രക്ഷിതലപവ! അവൻ (ഫിർഔൻ) ഞങ്ങള ചട പനർെ  

എടുത്തുെലടുകപയല, അതിപ്കമാം കലണിക്കുകപയല ചെയ്യ ചമന്ന് ഞലൻ ഭയചപ്പടുന്നു. അവൻ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: 

നിങ്ങൾ ഭയചപ്പപടണ്ട. തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ നിങ്ങള ചട കൂചടയുണ്ട്. ഞലൻ പകൾെ കയ ും കലണുകയുാം 

ച െ യ്യ  ന്ന ു ണ് ട ് ."(ത വ ല ഹ ല :45-46)അ ല ല ല ഹ ു  തൻ് റെ  േ ൂ ത ന് മ ല ച ര  അ വ ര ു ച ട  ശ പ് ത ു ക്ക ള ിൽ  ന ി ന്ന ്  



  

  

കലത്തുസാംരക്ഷിക്കുന്നതലചണന്ന് അവൻ വയക്തമലക്കുന്നു. അവർെ  ഒരു പ്േവവുാം നബിമലചര ഏൽെിെോൻ 

കഴിയുന്നതലല . അപതലചടലപ്പാം  അലലലഹു  തൻ് റെ സപന്ദശമലയ  ഖുർആന ും സാംരക്ഷിക്കുന്നതലചണന്ന്  

അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്; അതിൽ എചന്തങ്കിലുാം വർദ്ധിെിെോത്നോ കുറക്കലപനല സലധിക്കുന്നതലല."തീർച്ചയോയ ും 

ന ല മ ല ണ ്  ആ  ഉൽത്ബോധന ും  അ വ ത ര ി പ്പ ി ച്ച ത ് . ത ീ ർച്ചയ ോയ  ും  ന ല ാം  അ ത ി ച ന  

കലത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമലണ് ."(ഹിജ ്ർ:9)സലമലനയ  ബുദ്ധ്ിപക്കല  മലനയമലയ  സൽസവഭോവങ്ങൾത്െോ 

വിരുദ്ധ്മലയചതലന്നുാം നബിമലരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടലകുന്നതലല. അലലലഹു മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ചയ  ുകഴ്ത്തിചക്കലണ്ട് 

 റഞ്ഞതുപനലക്കൂ:"തീർച്ചയോയ ും നീ മഹത്തലയ സവഭലവത്തിലലകുന്നു."(ഖലാം:4)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ചയ കുറിച്ച് അലലലഹു 

വ ീണ്ട ു ാം   റയ ുന്ന ു :"ന ിങ്ങള  ച ട  ക ൂ ട്ട  ക ല രൻ  (അല ല ലഹ ുവ ിൻ് റെ  റസ ൂൽ ഒര (-ملسو هيلع هللا ىلص-  ു  പ് ഭ ലന്ത നലല  

തചന്ന ."(തകവ ീർ :22)അല ല ലഹുവിൻ് റെ  സപന്ദശാം  ഏറ്റവുാം  നലല  രൂ ത്തിൽ ജനങ്ങളിപലക്ക്  എത്തിച്ച  

നൽക ന്നതിന  പവണ്ടിയലണത്. അലലലഹുവിൻ് റെ കൽെനകൾ അവൻ് റെ േലസന്മലർെ  എത്തിച്ച  

നൽക ക എന്ന ബലധയത ഏൽെിെറെട്ടവരോണ  നബിമലർ. അവർെ  പ്സഷ്ടലവലയ അലലലഹുവിൻ് റെ 

ഏചതങ്കിലുാം  വിപശഷണങ്ങപളല , ആരലധിക്കചപ്പടലനുള്ള  എചന്തങ്കിലുാം  അർഹതത്യോ ഇലല . മറിച്ച്  അവർ 

മചറ്റലലലവചരയുാം പ ലചല മനുഷയർ തചന്നയലണ്; അവർെ  അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശാം വചന്നത്തുന്നു എന്നു 

മലപ്താം. അലലലഹു  റയുന്നു:"അവരുചട േൂതന്മലർ അവപരലട്  റഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ നിങ്ങചളപപ്പലചലയുള്ള മനുഷയന്മലർ 

തചന്നയലണ്. എങ്കിലുാം, അലലലഹു തൻ് റെ േലസന്മലരിൽ നിന്ന് തലൻ ഉപേശിക്കുന്നവപരലട് ഔേലരയാം കലണിക്കുന്നു. 

അലലലഹുവിൻ് റെ അനുമതി  പ് കലരമല ലലചത  നിങ്ങൾെ  യലചതലരു  ചതളിവുാം  ചകലണ്ട ്  വന്ന്  തരലൻ 

ഞ ങ്ങ ൾെോവി ല്ല . അ ല ല ല ഹ ു വ ി ൻ ്  റ െ  പ മ ല ല ണ ്  (അ വ ന ിൽ ) വ ി ശ വ സ ി ച്ച വ ർ 

ഭരപമല് ിപക്കണ്ടത്."(ഇപ്ബലഹീാം:11)തൻ  ്റെ ജനതപയലട്  റയുന്നതിനലയി അലലലഹു നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് കൽെിച്ചത  

പനലക്കൂ."നബിപയ,  റയുക: ഞലൻ നിങ്ങചളപപ്പലചലയുള്ള ഒരു മനുഷയൻ മലപ്തമലകുന്നു. നിങ്ങള ചട ആരലധയൻ 

ഏകആരലധയനലയ അലലലഹു മലപ്തമലചണന്ന് എനിക്ക് സപന്ദശാം നൽകറെെ ന്ന . അതിനലൽ വലലവനുാം തൻ് റെ 

റബ്ബിചന കണ്ടുമുട്ടണചമന്ന് ആപ്രഹിക്കുന്നുചവങ്കിൽ അവൻ സൽകർമ്മും പ് വർതിെ കയ ും, തൻ് റെ 

രക്ഷിതലവിനുള്ള ആരലധനയിൽ യലചതലന്നിപനയുാം  ങ്കുപെർെോതിരിെ കയ ും ചെയ്തുചകലള്ളചട്ട."(കഹ്ഫ്: 

110) 

23- അല ല ലഹുവ ി ചന  മ ല പ് ത ാം  ആരലധ ിക്കുക  എന്നതി പലക്കലണ ്  ഇസ്ലാം  ക്ഷണിക്കുന്നത ് . 

അടിസ്ഥലന രമലയ െില ഇബലേതുകൾ (ആരലധനകൾ) അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 1- നിസ്തകലരാം. 

(അലലലഹുവിനുള്ള സ്തതുതികീർത്തനങ്ങക്ളോറെ) നിൽക കയ ും, വണങ്ങുകയുാം 

(റുകൂഅ്), സലഷ്ടലാംരാം ചെയ്യ കയുാം (സുജൂേ്), അലലലഹുവിചന സ്തമരിക്കുകയുാം,  ുകഴ്ത്തുകയുാം, 

അവപനലട് പ് ലർത്ഥിക കയ ും ചെയ്യ ന്ന ആരലധനലകർമ്മമോണ  നിസ്തകലരാം. ഓപരല 

േിവസവുാം അഞ്െു തവണ നിർബന്ധമോയ ും നിസ്തകരിക്കണാം. നിസ്തകലരത്തിൻ് റെ 

പവളയിൽ എലലല ഭൗതിക പവർതിരിവ കള ും മലഞ്ഞു പ ലകുന്നു. ധനികനുാം േരിപ്േനുാം 

പ ന ത ല വ ു ാം  അ ന ു യ ല യ ി യ ു ാം  ഒ പ ര  ന ി ര യ ിൽ  ന ി ന്ന ു  ച ക ല ണ് ട ല ണ ്  ന ി സ്ത ക ല ര ാം  

നിർവ്വഹികറപ്പെ ന്നത . 2- സകലത്ത് . അലലലഹു  നിശ്ചയിച്ച  നിബന്ധനകള ചടയുാം  

കണക്കുകള ചടയുാം അടിസ്ഥലനത്തിൽ സമ്പന്നരുചട സവത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് െിലവഴിക്കചപ്പപടണ്ട, 

വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നൽകറപ്പെ ന്ന, കുറച്ച് സമ്പലേയമലണത്. േരിപ്േർക ും 

മറ്റ മലണ് സകലത്ത് നൽകറപ്പെ ക. 3- പനലമ്പ്: പ്വതാം മുറിക്കുന്ന കലരയങ്ങളിൽ നിന്ന് 

റമേലനിൻ് റെ  കലിൽ സവന്തചത്ത  ിടിച്ച  ചവക്കുന്നതിനലണ്  പനലമ്പ് എന്നു  റയുക. 

േൃഢനിശ്ചയവുാം ക്ഷമയുാം വളർത്തോൻ സഹലയകമലണ് പനലമ്പ്. 4- ഹജ്ജ്:  രിശുദ്ധ് മക്കയിചല 

അലലലഹുവിൻ് റെ ഭവനാം ലക്ഷയ്ാം ചവച്ച  ചകലണ്ട് സലധിക്കുന്നവർ തങ്ങള ചട ജീവിതത്തിൽ 

ഒരിക്കൽ നടപത്തണ്ട തീർത്ഥോെനമോണ  ഹജ്ജ്. പ്സഷ്ടലവലയ അലലലഹുവിപലക്ക് എലലലവരുാം 

ഒരു പ ലചല അഭയാം പതടുന്ന ഈ ആരലധനലകർമ്മത്തിൽ  ചങ്കടുക്കുന്ന എലലല മുസ്ിാംകള ാം 

തുലലയ്രലകുന്നു. അവർകിെയിൽ നിന്ന് എലലല നിലക്കുള്ള പവർതിരിവ കള ും 

അതിർവരപ കള ും ഹജ്ജിലൂചട നീങ്ങിപപ്പലകുന്നു. 



  

  

മഹത്തരവുാം ഉൽകൃഷ്ടവ മോയ ആരലധനലകർമ്മങ്ങെിലൂറെ അലലലഹുവിചന ആരലധിക്കണചമന്നലണ് ഇസ്ലാം 

കൽെിെ ന്നത . ഈ  ആരലധനകള ിൽ  ഏറ്റവു ാം  സു പ് ധലനമ ലയവ  എല ല ല  നബിമ ലർെ ും  പ മൽ 

നിർബന്ധവ മോയിര ന്ന . ഇസ്ലമിചല ആരലധനലകർമ്മങ്ങെിൽ ഏറ്റവുാം പ് ധലനചപ്പട്ടവ തലചഴ  റയലാം: 

ഒന്ന് : നിസ്തകലരാം . എലലല  നബിമലർെ ും റസൂലുകൾെ ും പമൽ നിർബന്ധമോെറെട്ടത  പ ലചല  

മുസ്ിമീങ്ങൾെ  പമലുാം നിസ്തകലരാം നിർബന്ധമോെറെട്ടിരിെ ന്ന . അലലലഹു അവൻ് റെ ഖലീലലയ 

(കൂട്ട കലരൻ) ഇപ്ബലഹീാം - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - പയലട് തൻ് റെ ഭവനാം പ് േക്ഷിണാം ചെയ്യലനുാം അവിചട റുകൂഉാം (പ് ണലമാം) 

സുജൂേുാം (സലഷ്ടലാംരാം) ചെയ്തു ചകലണ്ട് നിസ്തകരിക്കലനുാം വരുന്നവർെോയി ശുദ്ധ്ീകരിക്കലൻ കൽെിച്ചത  

ഖുർആനിൽ കലണലാം."ആ ഭവനചത്ത (കഅ്ബചയ) ജനങ്ങൾ സപമ്മളിക്കുന്ന സ്ഥലവുാം ഒരു സുരക്ഷിത പകപ്ന്ദവുമലയി 

നലാം നിശ്ചയിച്ചതുാം (ഓർെ ക.) ഇപ്ബലഹീാം നിന്ന് പ് ലർത്ഥിച്ച സ്ഥലനചത്ത നിങ്ങള ാം നിസ്തകലരസ്ഥലമലയി 

സവീകരിക്കുക. ഇപ്ബലഹീമിന്നുാം ഇസ്തമലഈലിന്നുാം, നലാം കല് ന നല്കിയത്, തവവലഫ് (പ് േക്ഷിണാം) ചെയ്യ ന്നവർെ ും, 

ഇഅ്തികലഫ് (ഭജന) ഇരിക്കുന്നവർെ ും തലകുനിച്ച ാം സലഷ്ടലാംരാം ചെയ്തുാം നിസ്തകരിക്കുന്നവർെ ും പവണ്ടി 

എൻ് റെ ഭവനചത്ത നിങ്ങൾ ഇരുവരുാം ശുദ്ധ്മലക്കിചവക്കുക എന്നലയിരുന്നു."(ബഖറ:125)മൂസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - 

പ യ ല ട ു ള്ള  ആ േ യ കൽെനകെിൽ  ത ച ന്ന  ന ി സ്ത ക ല ര ാം  അ ല ല ല ഹ ു  അ പ േ ഹ ത്ത ിൻ്  റെ  പ മൽ 

നിർബന്ധമോെിയിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും ഞലനലണ് നിൻ  ്റെ രക്ഷിതലവ്. അതിനലൽ 

നീ നിൻ് റെ ചെരിപ്പ കൾ അഴിച്ച് ചവക്കുക. നീ തവുവല എന്ന  രിശുദ്ധ് തലഴ്വരയിലലകുന്നു.(മൂസല!) ഞലൻ നിചന്ന 

ച ത ര ച ഞ്ഞ ട ു ത്ത ി ര ി ക്ക ു ന്ന ു . അ ത ി ന ലൽ  (ന ി ന ക്ക ് ) സ പ ന്ദ ശ ാം  ന ല് ക ച പ്പ ട ു ന്ന  ക ല ര യ ാം  ന ീ  പ് ശ ദ്ധ് ി ച്ച ്  

പകൾെ ക.തീർച്ചയോയ ും ഞലനലകുന്നു അലലലഹു. ഞലനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. 

അതിനലൽ എചന്ന  മല പ്ത ാം  ന ീ  ആരലധിക്കുകയുാം , എചന്ന  സ്തമരിക്കുന്നതിനലയി  നിസ്തകലരാം  മ ുറപ ലചല  

നിർവഹിെ കയ ും ചെയ്യ ക."(തവലഹല:12-14)നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിെോന ും സകലത്ത് നൽകോന ും 

എൻ് റെ രക്ഷിതലവ് എപന്നലട് കൽെിച്ചിരിെ ന്ന  എന്ന് ഈസല - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - യുാം അറിയിച്ചതലയി കലണലാം. 

അലലലഹു അതിചന കുറിച്ച്  റയുന്നു:"ഞലൻ എവിചടയലയിരുന്നലലുാം എചന്ന അവൻ അനുരൃഹീതനലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഞലൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കലലമപ്തയുാം നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിെോന ും സകലത്ത് നല്കുവലനുാം അവൻ എപന്നലട് 

അനുശലസിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു."(മർയും:31)ഇസ്ലമിചല നിസ്തകലരത്തിൽ (പ് ലർത്ഥനകത്െോറെ) 

നിൽെ കയ ും, റുകൂഅ്  (തലകുനിക്കൽ), സുജൂേ്  (സലഷ്ടലാംരാം) എന്നിവ  ചെയ്യ കയുാം , അലലലഹുവിചന  

സ്തമരിക്കുകയുാം അവചന പ് കീർതിെ കയ ും അവപനലട് പ് ലർത്ഥിെ കയ മോണ  പവണ്ടത്. ഓപരല 

മുസ്ിമുാം  നിതയവുാം  അഞ്െു  പനരമലണ്  നിസ്തകരിപക്കണ്ടത് . അലലലഹു   റയുന്നു :"നിങ്ങൾ നിസ്തകലരങ്ങൾ 

സൂക്ഷ്മതപയലചട നിർവഹിച്ച  പ ലപരണ്ടതലണ്. പ് പതയകിച്ച ാം ഉല്കൃഷ്ടമലയ നിസ്തകലരാം [അസവർ നിസ്തകലരാം]. 

അ ല ല ല ഹ ു വ ിൻ്  റെ  മ ു മ്പ ിൽ  ഭ യ ഭ ക്ത ി പ യ ല ട ു  ക ൂ ട ി  ന ി ന്ന ു ച ക ല ണ് ട ല ക ണ ാം  ന ി ങ്ങൾ 

പ് ലർത്ഥിെ ന്നത ."(ബഖറ:238)അലലലഹു  റയുന്നു:"സൂരയൻ (ആകലശമദ്ധ്യത്തിൽ നിന്ന്) ചതറ്റിയത് മുതൽ 

രലപ്തി ഇരുട്ട ന്നത് വചര (നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ) നീ നിസ്തകലരാം മുറപ് കലരാം നിർവ്വഹിെ ക. ഖുർആൻ 

 ലരലയണാം ചെയ്തുചകലണ്ടുള്ള പ് ഭലത നിസ്തകലരവുാം (നിലനിർത ക). തീർച്ചയോയ ും പ് ഭലതനമസ്തകലരത്തിചല 

ഖുർആൻ  ലരലയണാം സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കചപ്പടുന്നതലകുന്നു."(ഇസ്തറലഅ്:78)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"... എന്നലൽ 

റുകൂഇൽ നിങ്ങൾ അലലലഹുവിൻ് റെ മഹതവാം വലഴ്ത്തുക. എന്നലൽ സുജൂേിലലകചട്ട, നിങ്ങൾ പ് ലർത്ഥന 

ശ ക്ത മ ല ക്ക ു ക . (ആ  സ ന്ദ ർ ഭതിൽ ) ന ി ങ്ങൾെ  ഉ ത്ത ര ാം  നൽകറെെ ോൻ  വ ള ച ര  

സലധയതയുള്ളതലണ് ."(മുസ്ിാം )രണ്ട് : സകലത് . മുൻകഴിഞ്ഞ നബിമലർെ ും റസൂലുകൾെ ും പമൽ 

ന ി ർബന്ധമ ോെ റ െ ട്ട ത   പ  ല ച ല  ത ച ന്ന  സ ക ല ത ു ാം  മ ു സ് ി ാം ക ൾെ  പ മ ൽ 

നിർബന്ധമോെറെട്ടിരിെ ന്ന . -അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച നിബന്ധനകള ാം  രിധികള ാം  ലലിച്ച  ചകലണ്ട്- 

സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നൽകറെത്െണ്ട വളചര ചെറിയ അളവ് മലപ്താം വരുന്ന േലനമലണത്. സമ്പന്നരുചട പമൽ -

വർഷതിറലോരിെൽ- നിർബന്ധമോയ ഈ േലനാം േരിപ്േർെ  നൽകറെെ കയോണ  പവണ്ടത്. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"അവചര ശുദ്ധ്ീകരിക്കുകയുാം , അവചര സാംസ്തകരിക്കുകയുാം ചെയ്യലനുതകുന്ന േലനാം അവരുചട 

സവത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നീ വലങ്ങുകയുാം, അവർെ  പവണ്ടി (അനുപ്രഹത്തിന്നലയി) പ് ലർത്ഥിെ കയ ും ചെയ്യ ക. 

തീർച്ചയോയ ും നിൻ  ്റെ പ് ലർത്ഥന അവർെ  ശലന്തി നല്കുന്നതചപ്ത. അലലലഹു എലലലാം പകൾെ ന്നവന ും 

എലലലാം അറിയുന്നവനുമലകുന്നു ."(തൗബ:103)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- മുആേ് ബ്നു ജബൽ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - വിചന യമനിപലക്ക്  

നിപയലരിച്ചപപ്പലൾ അപേഹപത്തലട്  റഞ്ഞു:"പവേക്കലരിൽ ച ട്ട ഒരു ജനതയിപലക്കലണ് നീ പ ലകുന്നത്. അതിനലൽ 

അവചര നീ 'ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ് ' (അലലലഹുവലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല), മുഹമ്മേുൻ 

റസൂലുലലലഹ് (മുഹമ്മേ് നബി അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലകുന്നു) എന്ന സലക്ഷയ്വെനത്തിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുക! അവർ 

അക്കലരയത്തിൽ നിചന്ന അനുസരിച്ചലൽ അലലലഹു അവരുചട പമൽ രലവിചലയുാം രലപ്തിയുമലയി എലലല േിവസവുാം 



  

  

അഞ്െു പനരചത്ത നിസ്തകലരാം നിർബന്ധമോെിയിരിെ ന്ന  എന്ന് അവചര അറിയിക്കുക. അക്കലരയത്തിൽ 

അവർ നിചന്ന അനുസരിച്ചലൽ അവരിചല സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവരിചല േരിപ്േരിപലക്ക് നൽത്കണ്ടതോയ 

ഒരു  േലനധർമ്മും അലലലഹു  അവരുചട  പമൽ നിർബന്ധമോെിയിട്ട ണ്ട  എന്ന്  അവചര  അറിയിക്കുക . 

അക്കലരയത്തിൽ അവർ നിചന്ന  അനുസരിച്ചലൽ അവരുചട  (സകലത്  പശഖരിക്കുപമ്പലൾ) ഏറ്റവുാം  വിലചപ്പട്ട  

സവത്തുക്കൾ നീ (എടുക്കലചത) സൂക്ഷിക്കുക. അതിപ്കമിക്കചപ്പട്ടവൻ് റെ പ് ലർത്ഥനറയ നീ ഭയചപ്പട്ട  ചകലള്ള ക! 

തീർച്ചയോയ ും അതിനുാം അലലലഹുവിനുാം ഇടയിൽ യലചതലരു മറയുമിലല."(തിർമിദി: 625)മൂന്ന്: പനലമ്പ്. 

മുൻകോല നബിമലർെ  പമൽ അലലലഹു പനലമ്പ് നിർബന്ധമോെിയത  പ ലചല മുസ്ിാംകൾെ  പമലുാം അത് 

നിർബന്ധമോെിയിരിെ ന്ന . അലലലഹു   റയുന്നു :"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര ! നിങ്ങള ചട  

മുമ്പുള്ളവപരലട് കല് ിച്ചിരുന്നത് പ ലചലത്തചന്ന നിങ്ങൾെ ും പനലമ്പ് നിർബന്ധമോയി കല് ിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങൾ (അലലലഹുവിചന) സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പവണ്ടിയചപ്ത അത്."(ബഖറ:183)റമേലൻ മലസത്തിചല  കലുകളിൽ 

പനലമ്പ് മുറിക്കുന്ന കലരയങ്ങളിൽ നിന്ന് സവന്തചത്ത  ിടിച്ച  ചവക്കലലണ് പനലമ്പ് എന്നത് ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത്. 

ഇഛലശക്തിയുാം  ക്ഷമയുാം  വളർത ന്ന ആരലധനകളിചലലന്നലണ്  പനലമ്പ് .സവലലള്ളലഹു  അദലഹിവസലലാം  

 റഞ്ഞു:"അലലലഹു  റയുന്നു: "പനലമ്പ് എനിക്കുള്ളതലണ്. ഞലൻ മലപ്തമലണ് അതിന് പ് തിഫലാം നൽക ക. അവൻ 

തൻ് റെ ആപ്രഹങ്ങള ാം ഭക്ഷണവുാം ചവള്ളവുാം എൻ് റെ കലരണാം ഉപ ക്ഷിക്കുന്നു. പനലമ്പ് ഒരു  രിെയലണ്. 

പനലമ്പുകലരന് രണ്ട് സപന്തലഷപവളകള ണ്ട്. പനലമ്പ് മുറിക്കുപമ്പലഴുള്ള സപന്തലഷമലണ് ഒന്ന്. തൻ് റെ റബ്ബിചന 

കണ്ടുമുട്ട പമ്പലഴുള്ള  സപന്തലഷമലണ്  രണ്ടലമപത്തത് ."(ബുഖലരി :7492)നലല് : ഹജ്ജ്  കർമ്മും. മുൻകോല 

ന ബ ി മ ലർെ  പ മൽ  ന ിർബന്ധമോെിയത  പ  ല ച ല  മ ു സ് ി ാം കൾെ  പ മ ല ു ാം  അ ല ല ല ഹ ു  ഹ ജ്ജ ്  

നിർബന്ധമോെിയിട്ട ണ്ട . ഹജ്ജിന് പവണ്ടി ജനങ്ങൾെിെയിൽ വിളാംബരാം നടത്തലൻ ഇപ്ബലഹീാം നബി -

السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - പയലട് അലലലഹു കൽെിച്ചതോയി കലണലാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നലാം ഇപ്ബലഹീമിപനലട്  റഞ്ഞു:) 

ജനങ്ങൾെിെയിൽ നീ  ഹജ്ജിചന  കുറിച്ച ്  വിളാംബരാം  ചെയ്യ ക . നടന്നുചകലണ്ടുാം , വിേൂരമലയ  സകല 

മലമ്പലതകളിലൂചടയുാം വരുന്ന എലലല വിധ ചമലിഞ്ഞ ഒട്ടകങ്ങള ചട  ുറത്ത് കയറിയുാം അവർ നിൻ് റെയെ ത  

വരുന്നതലണ്."(ഹജ്ജ്:27)ഹജ്ജിന് വരുന്നവർെോയി കഅ്ബ ശുദ്ധ്ീകരിക്കലൻ അലലലഹു ഇപ്ബലഹീാം നബി -  َعلَْيهِ 

 പയലട് കൽെിെ കയ ും ചെയ്തിട്ട ണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു:"ഇപ്ബലഹീമിന് ആ ഭവനത്തിൻ് റെ -السَََّلمِ 

(കഅ്ബയുചട) സ്ഥലനാം നലാം സൗകരയചപ്പടുത്തി ചകലടുത്ത സന്ദർഭും (പ്ശപദ്ധ്യമചപ്ത.) യലചതലരു വസ്തതുചവയുാം എപന്നലട് 

നീ  ങ്കുപെർെര ത  എന്നുാം, തവവലഫ് (പ് േക്ഷിണാം) ചെയ്യ ന്നവർെ  പവണ്ടിയുാം, നിന്നുാം റുകൂഉാം സുജൂേുാം 

ചെയ്തു ചകലണ്ടുാം പ് ലർത്ഥിെ ന്നവർെോയ ും എൻ് റെ ഭവനാം ശുദ്ധ്മലക്കിചവക്കണാം എന്നുാം (നലാം 

അപേഹപത്തലട് നിർത്ദശിച്ച .)"(ഹജ്ജ്:26)ഹജ്ജ് എന്നലൽ  രിശുദ്ധ് മക്കയിചല അലലലഹുവിൻ് റെ ഭവനമലയ 

കഅ്ബ ലക്ഷയ്ാം ചവച്ച  ചകലണ്ട് യലപ്ത ചെയ്യലലണ്. അതിന് സലധയമലകുന്ന, പശഷിയുള്ളവർ ജീവിതത്തിചലലരിക്കൽ 

ഹജ്ജ് നിർവ്വഹിെ ക എന്നതലണ് നിർബന്ധമോയിട്ട ള്ളത ."ആ മന്ദിരത്തിൽ (കഅ്ബ) എത്തിപച്ചരലൻ 

കഴിവുള്ള മനുഷയർ അതിപലക്ക് ഹജ്ജ് തീർത്ഥോെനും നടത്തൽ അവർെ  അലലലഹുപവലടുള്ള ബലധയതയലകുന്നു. 

വ ല ല വ ന ു ാം  അ വ ി ശ വ സ ി ക്ക ു ന്ന  ക്ഷ ാം  അ ല ല ല ഹ ു  പ ല ല ക ര ു ച ട  ആ പ് ശ യ ാം  ഇ ല ല ല ത്ത വ ന ല ക ു ന്ന ു ."(ആ ല ു  

ഇാംറലൻ:97)ഹജ്ജിൻ് റെ പവളയിൽ മുസ്ിാംകളലയ ഹജ്ജലജിമലർ മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച  കൂടുകയുാം, 

അലലലഹുവിന് പവണ്ടി നിഷ്കളങ്കമലയ ആരലധനകൾ നിർവ്വഹിെ കയ ും ചെയ്യ ന്നു. എലലല ഹജ്ജലജിമലരുാം ഒരു 

പ  ല ച ല യ ല ണ ്  ഹ ജ്ജ ിൻ്  റെ  കർമ്മങ്ങൾ  ന ിർവ്വഹിത്െണ്ടത . ര ല ജ യ ത്ത ിൻ്  റെത്യോ  

സാംസ്തകലരത്തിൻ് റെത്യോ സലമ്പത്തിപകല സലമൂഹികപമല ആയ സ്ഥലനമലനങ്ങള ചടപയല പവർതിരിവ കൾ 

അവിചട അലിഞ്ഞിലലലചതയലകുന്നു! 

24- ഇസ്ലമിചല ആരലധനലകർമ്മങ്ങറള പവർതിരിക ന്ന പ് ധലന ഘടകങ്ങളിചലലന്ന്: 

അവയുചട രൂ വുാം സമയവുാം നിബന്ധനകള ചമലലലാം നിശ്ചയിച്ചത് അലലലഹുവലണ് എന്നതലണ്. നബി 

അവ -ملسو هيلع هللا ىلص-  നമുക്ക്  എത്തിച്ച  തരിക  മലപ്തമലണ്  ചെയ്തത് . അതിൽ -ഇക്കലലാം  വചര - ഒരു  

മനുഷയൻ് റെ കൂട്ടപലല കുറക്കപലല കടന്നുകൂടിയിട്ടിലല. പമൽ  റഞ്ഞ അടിസ്ഥലന രമലയ 

ഇബലേതുകൾ എലലല നബിമലരുാം  ഠിപ്പിച്ചവയിൽ ച ട്ടതലണ്. 

ഇസ്ലമിചല ആരലധനലകർമ്മങ്ങറെ പവർതിരിെ ന്ന പ് ധലന ഘടകങ്ങളിചലലന്ന്: അവയുചട രൂ വുാം സമയവുാം 

നിബന്ധനകള ചമലലലാം നിശ്ചയിച്ചത് അലലലഹുവലണ് എന്നതലണ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അവ നമുക്ക് എത്തിച്ച  തരിക മലപ്തമലണ് 

ചെയ്തത്. അതിൽ -ഇക്കലലാം വചര- ഒരു മനുഷയൻ് റെ കൂട്ടപലല കുറക്കപലല കടന്നുകൂടിയിട്ടിലല . അലലലഹു 

 റയുന്നു:"ഇന്ന് ഞലൻ നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട മതാം  ൂർതിയോെി തന്നിരിക്കുന്നു. എൻ് റെ അനുപ്രഹാം 

നിങ്ങൾെ  ഞലൻ നിറപവറ്റിത്തരികയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മതമലയി ഇസ്ലമിചന ഞലൻ നിങ്ങൾെ  തൃപ്തിചപ്പട്ട് 



  

  

തന്നിരിക്കുന്നു."(മലഇേഃ: 3)അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകയലൽ നിനക്ക് സപന്ദശാം നല്കചപ്പട്ടതിചന നീ മുറുചക ിടിക്കുക. 

തീർച്ചയോയ ും നീ  പനരലയ   ലതയിലലകുന്നു ."(സുഖ്റുഫ് :43)നിസ്തകലരചത്ത  കുറിച്ച്  അലലലഹു   റഞ്ഞത്  

പനലക്കൂ:"അങ്ങചന നിങ്ങൾ നിസ്തകലരാം നിർവഹിച്ച  കഴിഞ്ഞലൽ നിങ്ങൾ നിന്നു ചകലണ്ടുാം ഇരുന്ന് ചകലണ്ടുാം 

കിടന്ന് ചകലണ്ടുാം അലലലഹുചവ സ്തമരിക്കുക. സമലധലനലവസ്ഥയിലലയലൽ നിങ്ങൾ നിസ്തകലരാം മുറപ് കലരാം തചന്ന 

നിർവ്വഹിെ ക . തീർച്ചയോയ ും  നിസ്തകലരാം  (അല ല ലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവർെ  പമൽ സമയാം  

നിർണയിെറെട്ട ഒരു  നിർബന്ധബോധയതയോക ന്ന ."(നിസലഅ് :103)സകലത്  െിലവഴിപക്കണ്ട  

മലർഗങ്ങൾ വിവരിച്ച  ചകലണ്ട് അലലലഹു  റയുന്നു:"േലനധർമ്മങ്ങൾ (നൽത്കണ്ടത ) േരിപ്േർെ ും, 

അരതികൾെ ും, സകലതിൻ് റെ കലരയത്തിൽ പ് വർതിെ ന്നവർെ ും, (ഇസ്ലമുമലയി) മനസ്സ കൾ 

ഇണക്കചപ്പട്ടവർെ ും, അടിമകള ചട (പമലെനത്തിൻ് റെ) കലരയത്തിലുാം, കടാം ചകലണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർെ ും, 

അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതില ും (യുദ്ധ്കലരയങ്ങൾ), വഴിപ ലക്കന്നുാം മലപ്തമലണ്. അലലലഹുവിങ്കൽ നിന്ന് 

നിശ്ചയിക്കചപ്പട്ടതചപ്ത ഇത്. അലലലഹു എലലലാം അറിയുന്നവനുാം അതീവയുക്തിമലനുമലണ്."(തൗബ:60)പനലമ്പിചന കുറിച്ച് 

അലലലഹു   റയുന്നു :"ജനങ്ങൾെ  മലർഗദർശനമോയിറെോണ്ട ും, പനർവഴി കലട്ട ന്നതുാം  സതയവുാം  

അസതയവുാം പവർതിരിച്ച  കലണിക്കുന്നതുമലയ സുവയക്ത ചതളിവുകളലയിചക്കലണ്ടുാം വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ 

അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട മലസമലകുന്നു റമളലൻ. അതു ചകലണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആര് ആ മലസത്തിൽ സന്നിഹിതരലപണല അവർ 

ആ മലസാം പ്വതമനുഷ്ഠിപക്കണ്ടതലണ്. ആചരങ്കിലുാം പരലരിയലവുകപയല, യലപ്തയിലലവുകപയല ചെയ്തലൽ  കരാം 

അപ്തയുാം എണ്ണാം (പനലചമ്പടുപക്കണ്ടതലണ് .) നിങ്ങൾെ  ആശവലസാം വരുത്തലനലണ്  അലലലഹു ഉപേശിക്കുന്നത് . 

നിങ്ങൾെ  ചഞരുക്കാം ഉണ്ടലക്കലൻ അവൻ ഉപേശിക്കുന്നിലല. നിങ്ങൾ ആ എണ്ണാം  ൂർതിയോെ വോന ും, 

ന ിങ്ങൾെ  പ നർവഴി  കലണ ിച്ച  തന്നത ിൻ് റെ  പ ര ിൽ  അല ല ലഹ ുവ ിൻ് റെ  മഹത വ ാം  ന ിങ്ങൾ 

പ്  ക ീർതിെ വോന ും  ന ി ങ്ങൾ  ന ന്ദ ി യ ു ള്ള വ ര ല യ ി ര ി ക്ക ു വ ല ന ു ാം  പ വ ണ് ട ി യ ച പ് ത  (ഇ ങ്ങ ച ന  

കല് ിച്ചിട്ട ള്ളത് .)"(ബഖറ :185)ഹജ്ജിചന  കുറിച്ച്  അലലലഹു   റഞ്ഞത്  പനലക്കൂ :"ഹജ്ജ്  കലലാം  അറിയചപ്പട്ട  

മലസങ്ങളിലലകുന്നു. ആ മലസങ്ങളിൽ ആചരങ്കിലുാം ഹജ്ജ് കർമ്മതിൽ പ് പവശിച്ചലൽ  ിന്നീട് സ്തപ്തീ- ുരുഷ 

സാംസർഗത്മോ േുർവൃതിത്യോ വഴപക്കല ഹജ്ജിനിടയിൽ  ലടുള്ളതലല. നിങ്ങൾ ഏചതലരു സൽരപവൃതി 

ചെയ്തിരുന്നലലുാം അലലലഹു അതറിയുന്നതലണ്. (ഹജ്ജിനു പ ലകുപമ്പലൾ) നിങ്ങൾ യലപ്തയ്ക്കുപവണ്ട വിഭവങ്ങൾ 

ഒരുക്കിപപ്പലകുക. എന്നലൽ യലപ്തയ്ക്കു പവണ്ട വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം ഉത്തമമലയത് അലലലഹുവിപനലടുള്ള 

സൂക്ഷ്മതയലകുന്നു. അതിനലൽ ബുദ്ധ്ിശലലികപള ! നിങ്ങചളചന്ന സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക."(ബഖറ:197)മുഴുവൻ 

നബിമലരുാം ഈ  റയചപ്പട്ട മഹത്തരമലയ ആരലധനലകർമ്മങ്ങറെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

25. ഇസ്ലമിൻ് റെ പ് വലെകനലണ് അബ്ദ ലലയുചട മകൻ മുഹമ്മേ് -ملسو هيلع هللا ىلص-. ഇപ്ബലഹീമിൻ് റെ 

മകനലയ ഇസ്തമലഈലിൻ് റെ സന്തതി രമ്പരയിൽ, പ്കിസ്തതലബ്ദാം 571 ൽ മക്കചയന്ന നലട്ടിലലണ് 

അവിട ുന്ന ്  ജനിച്ചത ് . മക്കയിലലയിരിചക്ക  അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലയി  അവിട ുന്ന ്  

നിപയലരിക്കചപ്പട്ട .  ിന്നീട് മേീനയിപലക്ക് അവിടുന്ന്  ലലയനാം ചെയ്തു. (പ് വലെകനലയി 

ന ി പയ ലര ിക്കചപ്പട ുന്നത ിന ്  മ ുൻപ  തചന്ന ) തൻ് റെ  ജനങ്ങൾ  ന ില ചക ലണ്ട ി ര ുന്ന  

വിപ്രഹലരലധനല രമലയ ആെലരങ്ങളിചലലന്നുാം അവിടുന്ന്  ങ്കുപെരലറിലലലയിരുന്നു. എന്നലൽ 

അവരുചട മലനയവുാം മഹത്തരവുമലയ എലലല നട ടികളിലുാം അവിടുന്ന് സഹകരിക്കുമലയിരുന്നു. 

നബിയലയി നിപയലരിക്കചപ്പടുന്നതിന് മുൻപ  തചന്ന അതിമഹത്തരമലയ സവഭലവത്തിൻ് റെ 

ഉടമയലയിരുന്നു മുഹമ്മേ് നബി. അവിടുചത്ത ജനത 'അൽ അമീൻ' (വിശവസ്തതൻ) എന്നലയിരുന്നു 

അപേഹചത്ത സ്തപനഹപത്തലചട വിളിച്ചിരുന്നത്. നലൽപ്പത  വയസ്സലയപപ്പലൾ അലലലഹു അവിടുചത്ത 

നബിയലയി നിപയലരിച്ച . അവിടുചത്ത  സതയസന്ധത പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന  അതിമഹത്തരമലയ 

േൃഷ്ടലന്തങ്ങൾ ചകലണ്ട് അലലലഹു അപേഹത്തിന്  ിൻബലും നൽകി. അവയിൽ ഏറ്റവുാം 

മഹത്തരമലയ  േ ൃഷ്ടലന്താം  ഖുർആനോണ . എല ല ല  നബിമ ലർക ും  നൽകറപ്പട്ട  

േ ൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം  വലുത ്  ഖുർആനോണ . നബിമലർക  നൽകറപ്പട്ട  

േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ഇന്നുാം നിലനിൽക ന്ന ഏകേൃഷ്ടലന്തവുാം അത് തചന്ന. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് അലലലഹു 

മതാം  ൂർണ്ണമോകി നൽക കയ ും, അവിടുന്ന് അത് ഏറ്റവുാം നലല രൂ ത്തിൽ ജനങ്ങൾക  

എത്തിച്ച  നൽക കയ ും ചെയ്തപപ്പലൾ -63 വയസ്സലയിരിചക്ക- അവിടുന്ന് വഫലതലയി 

(മരണമടഞ്ഞു). മേീനയിലലണ് അവിടുന്ന് മറവു ചെയ്യചപ്പട്ടത്. നബിമലരുചടയുാം േൂതന്മലരുചടയുാം 



  

  

 രമ്പരയിൽ അന്തിമനലണ് അവിടുന്ന്. ഉ കലരപ് േമലയ വിജ്ഞലനമുള്ള സന്മലർഗവ ും, 

സൽകർമ്മങ്ങളിക്ലക  നയിക്കുന്ന സതയമതവുാം ചകലണ്ടലണ് അലലലഹു അവിടുചത്ത 

നിപയലരിച്ചത്. ജനങ്ങചള വിപ്രഹലരലധനയുചടയുാം നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും അജ്ഞതയുചടയുാം 

ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് ഏകനലയ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുന്നതിൻ് റെയ ും അവനിൽ 

വിശവസിക്കുന്നതിൻ് റെയ ും പ് കലശത്തിപലക്ക് നയിക്കുന്നതിനലയിരുന്നു അത്. അലലലഹു 

തൻ് റെ അനുമതിപയലചട നിപയലരിച്ച, അലലലഹുവിപലക്കുള്ള പ് പബലധകനലണ് എന്ന് അലലലഹു 

തചന്ന അവിടുചത്ത കുറിച്ച് സലക്ഷയ്ചപ്പടുത്തി. 

ഇസ്ലമ ിൻ് റെ  പ്  വലെകനലണ ്  അബ്ദ ല ലയ ു ച ട  മകൻ  മ ുഹമ്മേ ് ഇപ്ബലഹീമ .-ملسو هيلع هللا ىلص-  ിൻ് റെ  മകനലയ 

ഇസ്തമലഈലിൻ് റെ സന്തതി രമ്പരയിൽ, പ്കിസ്തതലബ്ദാം 571 ൽ മക്കചയന്ന നലട്ടിലലണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്. 

മക്കയിലലയിരിചക്ക അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലയി അവിടുന്ന് നിപയലരിക്കചപ്പട്ട .  ിന്നീട് മേീനയിപലക്ക് അവിടുന്ന് 

 ലലയനാം ചെയ്തു. (പ് വലെകനലയി നിപയലരിക്കചപ്പടുന്നതിന് മുൻപ  തചന്ന) തൻ് റെ ജനങ്ങൾ നിലചകലണ്ടിരുന്ന 

വിപ്രഹലരലധനല രമലയ ആെലരങ്ങളിചലലന്നുാം അവിടുന്ന്  ങ്കുപെരലറിലലലയിരുന്നു. എന്നലൽ അവരുചട മലനയവുാം 

മഹത്തരവുമലയ എലലല നട ടികളിലുാം അവിടുന്ന് സഹകരിക്കുമലയിരുന്നു. നബിയലയി നിപയലരിക്കചപ്പടുന്നതിന് മുൻപ  

തചന്ന അതിമഹത്തരമലയ സവഭലവത്തിൻ് റെ ഉടമയലയിരുന്നു മുഹമ്മേ് നബി."തീർച്ചയോയ ും നീ മഹത്തലയ 

സവഭലവത്തിലലകുന്നു."(ഖലാം:4)നലൽെത  വയസ്സലയപപ്പലൾ അലലലഹു അവിടുചത്ത നബിയലയി നിപയലരിച്ച . 

അവിടുചത്ത സതയസന്ധത പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന അതിമഹത്തരമലയ േൃഷ്ടലന്തങ്ങൾ ചകലണ്ട് അലലലഹു അപേഹത്തിന് 

 ിൻബലും  നൽകി .നബി  (സ )  റഞ്ഞു :"മന ുഷ യർ  വിശ വസ ിക്കലൻ  തക്കവണ്ണമ ുള്ള  ഒര ു  േ ൃഷ്ട ലന്താം  

നൽകറെെോത ഒരു നബിയുമിലല. എനിക്ക് നൽകറെട്ടത  അലലലഹു എനിക്ക് നൽകിയ സപന്ദശമലണ്. 

അതിനലൽ അന്തയനലളിൽ ഏറ്റവുാം  കൂടുതൽ അനുയലയികൾ ഉള്ള  നബി  ഞലനലയിരിക്കുചമന്ന്  ഞലൻ 

പ് തീക്ഷിക്കുന്നു."(ബുഖലരി)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ (സ) ക്ക് ലഭിച്ച സപന്ദശാം ഖുർആനോക ന്ന . അലലലഹു 

അതിചന കുറിച്ച്  റഞ്ഞു:"ഇതലകുന്നു പ്രന്ഥാം. അതിൽ സാംശയപമയിലല. സൂക്ഷ്മത  ലലിക്കുന്നവർെ  പനർവഴി 

കലണിക്കുന്നതചപ്ത അത്."(ബഖറ:2)ഖുർആനിറന കുറിച്ച് അലലലഹു  റയുന്നു:"അവർ ഖുർആനിറനെറ്റി 

െിന്തിക്കുന്നിപലല? അത് അലലലഹു അലലലത്തവരുചട  ക്കൽ നിന്നുള്ളതലയിരുചന്നങ്കിൽ അവരതിൽ ധലരലളാം ദവരുദ്ധ്യാം 

കണ്ചടത്തുമലയിരുന്നു."(നിസലഅ്:82)ഖുർആനിന  സമലനമലയ മചറ്റലരു പ്രന്ഥാം ചകലണ്ടുവരലൻ അലലലഹു ജിന്നുകചളയുാം 

മനുഷയചരയുാം ചവലല വിളിക്കുകയുാം ചെയ്തിട്ട ണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: ഈ ഖുർആൻ 

പ ലചലലന്ന് ചകലണ്ട് വരുന്നതിന്നലയി മനുഷയരുാം ജിന്നുകള ാം ഒന്നിച്ച പെർന്നോല ും തീർച്ചയോയ ും അതുപ ലചലലന്ന് 

അ വർ  ച ക ല ണ് ട ്  വ ര ി ക യ ി ലല . അ വ ര ിൽ  െ ി ലർ  െ ി ലർെ   ി ന്ത ു ണ  നൽക ന്നതോയോൽ 

പ ലലുാം."(ഇസ്തറലഅ്:88)ഖുർആനിറല  ത്ത് അദ്ധ്യലയങ്ങൾെ  സമലനമലയത് ചകലണ്ടുവരലനുാം അലലലഹു 

അവചര ചവലല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അതലല, അപേഹാം അത് ചകട്ടിച്ചമച്ച  എന്നലപണല അവർ 

 റയുന്നത്?  റയുക: എന്നലൽ ഇതുപ ചലയുള്ള  ത്ത് അദ്ധ്യലയങ്ങൾ െമച്ച ണ്ടലക്കിയത് നിങ്ങൾ ചകലണ്ട് വരൂ. 

അലലലഹുവിന്  ുറചമ നിങ്ങൾെ  സലധിക്കുന്നവചരചയലലലാം നിങ്ങൾ വിളിച്ച ചകലള്ള കയുാം ചെയ്യ ക. നിങ്ങൾ 

സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ."(ഹൂേ് :13)എന്തിനധികാം ! ഖുർആനിറല ഒരു  അദ്ധ്യലയത്തിന്  സമലനമലയത്  

ചകലണ്ടുവരലൻ കഴിയുപമല എന്ന് വചര അലലലഹു അവചര ചവലല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"നമ്മുചട 

േലസന് നലാം അവതരിപ്പിച്ച ചകലടുത്തതിചന  (വിശുദ്ധ് ഖുർആറന)  റ്റി നിങ്ങൾ സാംശയലലുക്കളലചണങ്കിൽ 

അതിൻ് ത്െത  പ ലലുള്ള ഒരു അദ്ധ്യലയചമങ്കിലുാം നിങ്ങൾ ചകലണ്ടുവരിക. അലലലഹുവിന്  ുറചമ നിങ്ങൾെ ള്ള 

സഹലയികപളയുാം വിളിച്ച ചകലള്ള ക. നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരചണങ്കിൽ (അതലണപലലല പവണ്ടത്)."(ബഖറ:23) 

(ഇസ്തറലഅ്:88) 

ഖുർആനിറല  ത്ത് അദ്ധ്യലയങ്ങൾെ  സമലനമലയത് ചകലണ്ടുവരലനുാം അലലലഹു അവചര ചവലല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അതലല, അപേഹാം അത് ചകട്ടിച്ചമച്ച  എന്നലപണല അവർ  റയുന്നത്?  റയുക: എന്നലൽ ഇതുപ ചലയുള്ള  ത്ത് 

അദ്ധ്യ ലയങ്ങൾ  െമച്ച  ണ്ട ലക്ക ിയത ്  ന ിങ്ങൾ  ചക ലണ്ട ്  വര ൂ . അല ല ലഹ ുവ ി ന ്   ു റ ച മ  ന ിങ്ങൾെ  

സലധിക്കുന്നവചരചയലലലാം നിങ്ങൾ വിളിച്ച ചകലള്ള കയുാം ചെയ്യ ക. നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരലചണങ്കിൽ." 

(ഹൂേ്:13) 



  

  

എന്തിനധികാം! ഖുർആനിറല ഒരു അദ്ധ്യലയത്തിന് സമലനമലയത് ചകലണ്ടുവരലൻ കഴിയുപമല എന്ന് വചര അലലലഹു 

അവചര ചവലല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നമ്മുചട േലസന് നലാം അവതരിപ്പിച്ച ചകലടുത്തതിചന (വിശുദ്ധ് ഖുർആറന)  റ്റി നിങ്ങൾ സാംശയലലുക്കളലചണങ്കിൽ 

അതിൻ് ത്െത  പ ലലുള്ള ഒരു അദ്ധ്യലയചമങ്കിലുാം നിങ്ങൾ ചകലണ്ടുവരിക. അലലലഹുവിന്  ുറചമ നിങ്ങൾെ ള്ള 

സഹലയികപളയുാം വിളിച്ച ചകലള്ള ക. നിങ്ങൾ സതയവലന്മലരചണങ്കിൽ (അതലണപലലല പവണ്ടത്)." 

(ബഖറ:23) 

നബിമലർെ  നൽകറെട്ടതില ും ഇന്നുാം  നിലനിൽെ ന്ന ഏകേൃഷ്ടലന്താം  ഖുർആൻ മല പ്തമലണ് . 

അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ (സ) യുചട ദകകളിലൂചട േീൻ അലലലഹു  ൂർണ്ണമോയി അവതരിപ്പിക്കുകയുാം, 

അവിടുന്ന്  അത്  ഏറ്റവുാം  നലല  രൂ ത്തിൽ ജനങ്ങൾെ  എത്തിച്ച  നൽക കയ ും ചെയ്തതിന ്  പശഷാം  -

അറു ത്തിമൂന്നലാം വയസ്സിൽ- നബി (സ) മരണചപ്പട്ട . മേീനയിലലണ് നബി (സ) മറമലടചപ്പട്ടത്. 

നബിമലരുചടയുാം റസൂലുകള ചടയുാം  രമ്പരയിൽ അവസലനചത്ത വയക്തിയലണ് മുഹമ്മേ് നബി (സ). അലലലഹു 

 റയുന്നു:"മുഹമ്മേ് നിങ്ങള ചട  ുരുഷന്മലരിൽ ഒരലള ചടയുാം  ിതലവലയിട്ടിലല. ചക്ഷ, അപേഹാം അലലലഹുവിന്ചറ 

േൂതനുാം നബിമലരിൽ അന്തിമനുമലകുന്നു. അലലലഹു ഏത് കലരയചത്തപ്പറ്റിയുാം അറിവുള്ളവനലകുന്നു."(അഹ്സലബ്: 

40)അബൂഹുറയ്റ (റ) നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"എൻ് റെയ ും മറ്റ  നബിമലരുചടയുാം ഉ മ ഒരു വീട് 

നിർമ്മിച്ച മനുഷയൻ് റെ ഉ മയലണ്. അപേഹാം തൻ് റെ വീട് ഏറ്റവുാം നന്നലക്കുകയുാം മപനലഹരമലക്കുകയുാം 

ചെയ്തു; വീടിൻ് റെ ഒരു വശത്തിചല, ഒരു കലലിൻ് റെ ഭലരചമലഴിചക. അങ്ങചന ജനങ്ങൾ ആ വീടിന് െുറ്റ ാം 

നടക്കുകയുാം അതിൻ് റെ (നിർമ്മിതിയിൽ) അത്ഭുതചപ്പടുകയുാം ചെയ്യലൻ തുടങ്ങി. അവർ  റഞ്ഞു: ഈചയലരു 

കലല ്  കൂടി  അവിചട  ചവച്ചിരുചന്നങ്കിൽ?! നബി  (സ )  റഞ്ഞു : "ഞലനലകുന്നു  ആ  കലല ് . ഞലൻ നബിമലരിൽ 

അന്തിമനലകുന്നു ."(ബുഖലരി)നബി (സ) ചയ കുറിച്ച ള്ള സപന്തലഷവലർത അറിയിച്ച  ചകലണ്ട്  ഈസല (അ) 

 റഞ്ഞതലയി  ദബബിളിൽ ഇപ് കലരാം  വലയിക്കലാം .“വീടു ണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ  കലല  മൂലക്കലലലയി  

തീർന്നിരിെ ന്ന . ഇതു കർതോവിനോൽ സാംഭവിച്ച  നമ്മുചട േൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചരയവുമലയിരിക്കുന്നു' എന്നു 

നിങ്ങൾ തിരുചവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലുാം വലയിച്ചിട്ടിലലപയല?" (മത്തലയി: 24/42) ഇന്നുാം ലഭയമലയ തൗറലതിൻ് റെ 

 തിപ്പിൽ അലലലഹു മൂസല (അ) പയലട്  റഞ്ഞതലയി ഇപ് കലരവുാം വലയിക്കലാം: "നിചന്നപപ്പലചല ഒരു പ് വലെകചന 

ഞലൻ അവർെ  അവരുചട സപഹലേരന്മലരുചട ഇടയിൽനിന്ന  എഴുപന്നല് ിച്ച  എന്ചറ വെനങ്ങചള അവന്ചറ 

നലവിന്പമൽ ആക്കുാം; ഞലൻ അവപനലടു കല് ിക്കുന്നചതലചക്കയുാം അവൻ അവപരലടു  റയുാം." (ആവർതനും 

18/18)മുഹമ്മേ് നബി (സ) ചയ അലലലഹു സന്മലർഗവ ും സതയമതവുാം ചകലണ്ട് നിപയലരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപേഹാം 

സതയമലർഗതിലോണ  നിലചകലള്ള ന്നചതന്നതിന്  അലലലഹു  സലക്ഷയ്ാം  വഹിക്കുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു . 

അലലലഹുവിൻ് റെ അനുമതിപ് കലരാം അവനിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പ് പബലധകനലണ് മുഹമ്മേ് നബി എന്ന് അലലലഹു 

അറിയിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"എന്നലൽ അലലലഹു നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ച  തന്നതിൻ് റെ 

കലരയത്തിൽ അവൻ തചന്ന സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു. അവൻ് റെ അറിവിൻ് റെ അടിസ്ഥലനത്തിൽ തചന്നയലണ് 

അവനത്  അവതരിപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത് . മലക്കുകള ാം  (അതിന ് ) സലക്ഷയ്ാം  വഹിക്കുന്നു . സലക്ഷിയലയി  അലലലഹു  

മതി."(നിസലഅ്:166)അലലലഹു  റയുന്നു:"സന്മലർഗവ ും സതയമതവുമലയി തൻ് റെ റസൂലിചന നിപയലരിച്ചത് 

അവനലകുന്നു. അതിചന എലലല മതത്തിനുാം മീചത വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി. സലക്ഷിയലയിട്ട് അലലലഹു തചന്ന 

മതി."(ഫത്തഹ്:28)വിപ്രഹലരലധനയുചടയുാം നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും അജ്ഞതയുചടയുാം ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് ഏകനലയ 

അലലലഹുവിചന ആരലധിക്കുകയുാം, അവനിൽ വിശവസിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക എന്ന പ് കലശത്തിപലക്ക്  ജനങ്ങചള  

നയിക്കുന്നതിനലയലണ് അലലലഹു മുഹമ്മേ് നബി (സ) ചയ നിപയലരിച്ചത്. അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹു തൻ് റെ 

ച ലരുത്താം പതടിയവചര അത് മുപഖന സമലധലനത്തിൻ് റെ വഴികളിപലക്ക് നയിക്കുന്നു. തൻ് റെ അനുമതിപ് കലരാം 

അവചര അന്ധകലരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പ് കലശത്തിപലക്ക് ചകലണ്ടുവരുകയുാം, പനരലയ  ലതയിപലക്ക് അവചര 

നയിക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു ."(മലഇേ : 16)അല ല ലഹു   റയുന്നു :"അലിഫ ്  ലലാം  റല . മനുഷയചര  അവൻ് റെ  

രക്ഷിതലവിൻ് റെ അനുമതി പ് കലരാം ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് ചവളിച്ചത്തിപലക്ക് ചകലണ്ടുവരുവലൻ പവണ്ടി നിനക്ക് 

അവതരിപ്പിച്ച  തന്നിട്ട ള്ള പ്രന്ഥമലണിത്. അതലയത്, മഹലപ് തല ിയുാം സ്തതുതയർഹന ും ആയിട്ട ള്ളവൻ് റെ 

മലർഗതിത്ലെ ."(ഇപ്ബലഹീാം: 1) 

"മുഹമ്മേ് നിങ്ങള ചട  ുരുഷന്മലരിൽ ഒരലള ചടയുാം  ിതലവലയിട്ടിലല. ചക്ഷ, അപേഹാം അലലലഹുവിന്ചറ േൂതനുാം 

നബിമലരിൽ അന്തിമനുമലകുന്നു. അലലലഹു ഏത് കലരയചത്തപ്പറ്റിയുാം അറിവുള്ളവനലകുന്നു." 

(അഹ്സലബ്: 40) 



  

  

അബൂഹുറയ്റ (റ) നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"എൻ് റെയ ും മറ്റ  നബിമലരുചടയുാം ഉ മ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച മനുഷയൻ് റെ ഉ മയലണ്. അപേഹാം തൻ് റെ 

വീട് ഏറ്റവുാം നന്നലക്കുകയുാം മപനലഹരമലക്കുകയുാം ചെയ്തു; വീടിൻ് റെ ഒരു വശത്തിചല, ഒരു കലലിൻ് റെ 

ഭലരചമലഴിചക . അങ്ങചന  ജനങ്ങൾ ആ  വീട ിന ്  െുറ്റ ാം  നടക്കുകയുാം  അതിൻ് റെ (നിർമ്മിതിയിൽ) 

അത്ഭുതചപ്പടുകയുാം ചെയ്യലൻ തുടങ്ങി. അവർ  റഞ്ഞു: ഈചയലരു കലല് കൂടി അവിചട ചവച്ചിരുചന്നങ്കിൽ?! നബി (സ) 

 റഞ്ഞു: "ഞലനലകുന്നു ആ കലല്. ഞലൻ നബിമലരിൽ അന്തിമനലകുന്നു." 

(ബുഖലരി) 

നബി (സ) ചയ കുറിച്ച ള്ള സപന്തലഷവലർത അറിയിച്ച  ചകലണ്ട് ഈസല (അ)  റഞ്ഞതലയി ദബബിളിൽ ഇപ് കലരാം 

വലയിക്കലാം. 

“വീടു ണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കലല  മൂലക്കലലലയി തീർന്നിരിെ ന്ന . ഇതു കർതോവിനോൽ സാംഭവിച്ച  

നമ്മുചട േൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചരയവുമലയിരിക്കുന്നു' എന്നു നിങ്ങൾ തിരുചവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലുാം വലയിച്ചിട്ടിലലപയല?" 

(മത്തലയി : 24/42) ഇന്നുാം  ലഭയമലയ  തൗറലതിൻ് റെ  തിപ്പിൽ അലലലഹു  മൂസല  (അ) പയലട ്   റഞ്ഞതലയി  

ഇപ് കലരവുാം വലയിക്കലാം: "നിചന്നപപ്പലചല ഒരു പ് വലെകചന ഞലൻ അവർെ  അവരുചട സപഹലേരന്മലരുചട 

ഇടയിൽനിന്ന  എഴുപന്നല് ിച്ച  എന്ചറ വെനങ്ങചള അവന്ചറ നലവിന്പമൽ ആക്കുാം; ഞലൻ അവപനലടു 

കല് ിക്കുന്നചതലചക്കയുാം അവൻ അവപരലടു  റയുാം." (ആവർതനും 18/18) 

മുഹമ്മേ്  നബി  (സ) ചയ  അലലലഹു  സന്മലർഗവ ും സതയമതവുാം  ചകലണ്ട്  നിപയലരിച്ചിരിക്കുന്നു . അപേഹാം  

സതയമലർഗതിലോണ  നിലചകലള്ള ന്നചതന്നതിന്  അലലലഹു  സലക്ഷയ്ാം  വഹിക്കുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു . 

അലലലഹുവിൻ് റെ അനുമതിപ് കലരാം അവനിപലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പ് പബലധകനലണ് മുഹമ്മേ് നബി എന്ന് അലലലഹു 

അറിയിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"എന്നലൽ അലലലഹു നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ച  തന്നതിൻ് റെ കലരയത്തിൽ അവൻ തചന്ന സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു. 

അവൻ് റെ അറിവിൻ് റെ അടിസ്ഥലനത്തിൽ തചന്നയലണ് അവനത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത്. മലക്കുകള ാം (അതിന്) 

സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു. സലക്ഷിയലയി അലലലഹു മതി." 

(നിസലഅ്:166) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"സന്മലർഗവ ും സതയമതവുമലയി തൻ് റെ റസൂലിചന നിപയലരിച്ചത് അവനലകുന്നു. അതിചന എലലല മതത്തിനുാം 

മീചത വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി. സലക്ഷിയലയിട്ട് അലലലഹു തചന്ന മതി." 

(ഫത്തഹ്:28) 

വിപ്രഹലരലധനയുചടയുാം നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും അജ്ഞതയുചടയുാം ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് ഏകനലയ അലലലഹുവിചന 

ആരലധിക്കുകയുാം, അവനിൽ വിശവസിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക എന്ന പ് കലശത്തിപലക്ക് ജനങ്ങചള നയിക്കുന്നതിനലയലണ് 

അലലലഹു മുഹമ്മേ് നബി (സ) ചയ നിപയലരിച്ചത്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹു തൻ് റെ ച ലരുത്താം പതടിയവചര അത് മുപഖന സമലധലനത്തിൻ് റെ വഴികളിപലക്ക് നയിക്കുന്നു. 

തൻ് റെ അനുമതിപ് കലരാം അവചര അന്ധകലരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പ് കലശത്തിപലക്ക് ചകലണ്ടുവരുകയുാം, പനരലയ 

 ലതയിപലക്ക് അവചര നയിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു." 

(മലഇേ: 16) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലിഫ്  ലലാം  റല . മനുഷയചര  അവൻ് റെ രക്ഷിതലവിൻ് റെ അനുമതി  പ് കലരാം  ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന്  

ചവളിച്ചത്തിപലക്ക്  ചകലണ്ടുവരുവലൻ പവണ്ടി  നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ച  തന്നിട്ട ള്ള പ്രന്ഥമലണിത് . അതലയത്, 

മഹലപ് തല ിയുാം സ്തതുതയർഹന ും ആയിട്ട ള്ളവൻ  ്റെ മലർഗതിത്ലെ ." 

(ഇപ്ബലഹീാം: 1) 



  

  

26- മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എത്തിച്ച  നൽകിയ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ് റെ വിധിവിലക്കുകൾ 

അലലലഹുവിൽ നിന്ന് മനുഷയരലശിക്ക് നൽകറപ്പട്ട അവസലനചത്ത സപന്ദശമലണ്. അതിചല 

നിയമങ്ങൾ  ൂർണ്ണമോണ . ജനങ്ങള ചട  മത രവുാം  ഭൗതികവുമലയ  എലലല  നന്മകള ാം  

അതിലുണ്ട്. ജനങ്ങള ചട മതവിശവലസങ്ങള ാം, ജീവനുാം, സമ്പലേയവുാം, ബുദ്ധ്ിപശഷിയുാം, അവരുചട 

സന്തലനങ്ങചളയുാം  സാംരക്ഷിക്കുക  എന്നത്  ഇസ്ലമിക  നിയമങ്ങള ചട  പ് ഥമ  ലക്ഷയ്ങ്ങളിൽ 

ച ട്ടതലണ്. മുൻപ ള്ള മതനിയമങ്ങൾ അവക്ക് മുൻപ ള്ളതിറന അസലധുവലക്കി ചകലണ്ട് 

വന്നത് പ ലചല, ഇസ്ലമിൻ് റെ നിയമങ്ങൾ മുൻകഴിഞ്ഞ എലലല നിയമസാംഹിതകചളയുാം 

അസലധുവലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

മുഹമ്മേ്  നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എത്തിച്ച  നൽകിയ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ് റെ വിധിവിലക്കുകൾ അലലലഹുവിൽ നിന്ന്  

മനുഷയരലശിക്ക്  നൽകറെട്ട അവസലനചത്ത  സപന്ദശമലണ് . ഇസ്ലമിലൂചട  അലലലഹു  അവൻ് റെ മതാം  

 ൂർതീകരിെ കയ ും, മുഹമ്മേ്  നബി  (സ) യുചട  നിപയലരമനത്തിലൂചട  അവൻ് റെ അനുപ്രഹാം  

സമ്പൂർണ്ണമോവ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"ഇന്ന് ഞലൻ നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട മതാം 

 ൂർതിയോെിതന്നിരിെ ന്ന . എന്ചറ  അനുപ്രഹാം  നിങ്ങൾെ  ഞലൻ നിറപവറ്റിത്തരികയുാം  

ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മതമലയി ഇസ്ലമിചന ഞലൻ നിങ്ങൾെ  തൃപ്തിചപ്പട്ട  തന്നിരിക്കുന്നു."(മലഇേഃ: 3)അതിചല 

നിയമങ്ങൾ  ൂർണ്ണമോണ . ജനങ്ങള ചട മത രവുാം ഭൗതികവുമലയ എലലല നന്മകള ാം അതിലുണ്ട്. കലരണാം 

മുൻപ ള്ള നബിമലർെ  നൽകറെട്ട മതങ്ങളിചല നിയമങ്ങചളലലലാം അത് ഒരുമിപ്പിക്കുകയുാം, അവചയലലലാം 

 ൂർണ്ണമോെ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും ഈ ഖുർആൻ ഏറ്റവുാം 

ശരിയലയതിപലക്ക് വഴി കലണിക്കുകയുാം, സൽകർമ്മങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്ന സതയവിശവലസികൾെ  വലിയ 

പ് തിഫലമുണ്ട് എന്ന സപന്തലഷവലർത അറിയിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു."(ഇസ്തറലഅ്:9)അപതലചടലപ്പാം മുൻകോല 

മതസമൂഹങ്ങൾ അവർെ  പമൽ എടുത്തു ചവച്ച ഭലരങ്ങൾ ഇസ്ലാം എടുത്തു നീക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"(അതലയത്) തങ്ങള ചട  ക്കലുള്ള തൗറലത്തിലുാം ഇഞ്െീലിലുാം പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലയി അവർെ  

കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുന്ന  ആ  അക്ഷരജ്ഞലനമില ല ലത്ത  പ് വലെകനലയ  ദേവേൂതചന  (മുഹമ്മേ ്  നബിചയ ) 

 ിൻപറ്റ ന്നവർെ  (ആ കലരുണയാം പരഖചപ്പടുത്തുന്നതലണ്.) അവപരലട് അപേഹാം സേലെലരാം കല് ിക്കുകയുാം, 

േുരലെലരത്തിൽ നിന്ന് അവചര വിലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നലല വസ്തതുക്കൾ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കുകയുാം, 

െീത്ത വസ്തതുക്കൾ അവരുചട പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അവരുചട ഭലരങ്ങള ാം അവരുചട പമലുണ്ടലയിരുന്ന 

വിലങ്ങുകള ാം അപേഹാം ഇറക്കിചവക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അപപ്പലൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം അപേഹചത്ത 
 ിന്തുണക്കുകയുാം  സഹലയിക്കുകയുാം  അപേഹപത്തലചടലപ്പാം  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടിട്ട  ള്ള  ആ  പ് കലശചത്ത  

 ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തവരലപരല, അവർ തചന്നയലണ് വിജയികൾ."(അഅ്റലഫ്:157)മുൻപ  കഴിഞ്ഞു പ ലയ 

എലലല മതനിയമങ്ങള ാം ഇസ്ലമിൻ് റെ വരപവലചട േുർബലമോെറെെ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"(നബിപയ,) തലങ്കൾെിതോ സതയപ് കലരാം പവേപ്രന്ഥാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്ചറ മുമ്പിലുള്ള 

പവേപ്രന്ഥങ്ങചള ശരിചവക്കുന്നതുാം അവചയ കലത്തുരക്ഷിക്കുന്നതുമചപ്ത അത്. അതിനലൽ തലങ്കൾ അവർെിെയിൽ 

നലാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതനുസരിച്ച് വിധികല് ിക്കുക. നിനക്ക് വന്നുകിട്ടിയ സതയചത്ത വിട്ട് നീ അവരുചട തന്നിഷ്ടങ്ങചള 

 ിൻപറ്റിത്പോകര ത . നിങ്ങളിൽ ഓപരല വിഭലരത്തിനുാം ഓപരല നിയമപ്കമവുാം കർമ്മമോർഗവ ും നലാം നിശ്ചയിച്ച് 

തന്നിരിക്കുന്നു . അലലലഹു ഉപേശിച്ചിരുചന്നങ്കിൽ നിങ്ങചള  അവൻ ഒചരലറ്റ സമുേലയമലക്കുമലയിരുന്നു .  ചക്ഷ 

നിങ്ങൾെവൻ നൽകിയിട്ട ള്ളതിൽ നിങ്ങചള  രീക്ഷിക്കുവലൻ (അവൻ ഉപേശിക്കുന്നു.) അതിനലൽ നലല 

കലരയങ്ങളിപലക്ക്  നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് മുപന്നറുക. അലലലഹുവിങ്കപലക്കചപ്ത  നിങ്ങള ചടചയലലലാം മടക്കാം. നിങ്ങൾ 

ഭിന്നിച്ചിരുന്ന  വിഷയങ്ങചളപ്പറ്റി  അപപ്പലളവൻ നിങ്ങൾെ  അറിയിച്ച്  തരുന്നതലണ് ."(മലഇേഃ : 48)മുൻപ  

അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട  പവേ പ്രന്ഥങ്ങചള  ശരിചവക്കുകയുാം , അവയുചട  പമൽ വിധി റയുകയുാം , അവചയ  

േ ുർബലറെെ ത കയ ും  ചെയ്ത ു  ചക ലണ്ട ലണ ്  വിശ ുദ്ധ്  ഖുർആൻ  അവതര ിച്ച ിര ിക്ക ുന്നത ് . 

ഖുർആനോകറട്ട, ഇസ്ലമിക മതനിയമങ്ങള ചട മൂലപപ്സലതസ്സ മലണ്. 

"ഇന്ന്  ഞലൻ നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട  മതാം   ൂർതിയോെിതന്നിരിെ ന്ന . എന്ചറ  അനുപ്രഹാം  

നിങ്ങൾെ  ഞലൻ നിറപവറ്റിത്തരികയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മതമലയി ഇസ്ലമിചന ഞലൻ നിങ്ങൾെ  തൃപ്തിചപ്പട്ട  

തന്നിരിക്കുന്നു." 

(മലഇേഃ: 3) 



  

  

അതിചല നിയമങ്ങൾ  ൂർണ്ണമോണ . ജനങ്ങള ചട മത രവുാം ഭൗതികവുമലയ എലലല നന്മകള ാം അതിലുണ്ട്. കലരണാം 

മുൻപ ള്ള നബിമലർെ  നൽകറെട്ട മതങ്ങളിചല നിയമങ്ങചളലലലാം അത് ഒരുമിപ്പിക്കുകയുാം, അവചയലലലാം 

 ൂർണ്ണമോെ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും ഈ  ഖുർആൻ ഏറ്റവുാം  ശരിയലയതിപലക്ക്  വഴി  കലണിക്കുകയുാം , സൽകർമ്മങ്ങൾ 

പ് വർതിെ ന്ന സതയവിശവലസികൾെ  വലിയ പ് തിഫലമുണ്ട് എന്ന സപന്തലഷവലർത അറിയിക്കുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നു." 

(ഇസ്തറലഅ്:9) 

അപതലചടലപ്പാം മുൻകോല മതസമൂഹങ്ങൾ അവർെ  പമൽ എടുത്തു ചവച്ച ഭലരങ്ങൾ ഇസ്ലാം എടുത്തു നീക്കുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അതലയത്) തങ്ങള ചട  ക്കലുള്ള തൗറലത്തിലുാം ഇഞ്െീലിലുാം പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലയി അവർെ  കണ്ചടത്തലൻ 

കഴിയുന്ന ആ അക്ഷരജ്ഞലനമിലലലത്ത പ് വലെകനലയ ദേവേൂതചന (മുഹമ്മേ് നബിചയ)  ിൻപറ്റ ന്നവർെ  (ആ 

കലരുണയാം പരഖചപ്പടുത്തുന്നതലണ്.) അവപരലട് അപേഹാം സേലെലരാം കല് ിക്കുകയുാം, േുരലെലരത്തിൽ നിന്ന് അവചര 

വിലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നലല വസ്തതുക്കൾ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കുകയുാം, െീത്ത വസ്തതുക്കൾ അവരുചട പമൽ 

നിഷിദ്ധ്മലക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു . അവരുചട  ഭലരങ്ങള ാം  അവരുചട പമലുണ്ടലയിരുന്ന  വിലങ്ങുകള ാം  അപേഹാം  

ഇറക്കിചവക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അപപ്പലൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം അപേഹചത്ത  ിന്തുണക്കുകയുാം 

സഹലയിക്കുകയുാം അപേഹപത്തലചടലപ്പാം അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടിട്ട ള്ള ആ പ് കലശചത്ത  ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തവരലപരല, 

അവർ തചന്നയലണ് വിജയികൾ." 

(അഅ്റലഫ്:157) 

മുൻപ  കഴിഞ്ഞു പ ലയ എലലല മതനിയമങ്ങള ാം ഇസ്ലമിൻ് റെ വരപവലചട േുർബലമോെറെെ കയ ും 

ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(നബിപയ,) തലങ്കൾെിതോ സതയപ് കലരാം പവേപ്രന്ഥാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്ചറ മുമ്പിലുള്ള 

പവേപ്രന്ഥങ്ങചള ശരിചവക്കുന്നതുാം അവചയ കലത്തുരക്ഷിക്കുന്നതുമചപ്ത അത്. അതിനലൽ തലങ്കൾ അവർെിെയിൽ 

നലാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതനുസരിച്ച് വിധികല് ിക്കുക. നിനക്ക് വന്നുകിട്ടിയ സതയചത്ത വിട്ട് നീ അവരുചട തന്നിഷ്ടങ്ങചള 

 ിൻപറ്റിത്പോകര ത . നിങ്ങളിൽ ഓപരല വിഭലരത്തിനുാം ഓപരല നിയമപ്കമവുാം കർമ്മമോർഗവ ും നലാം നിശ്ചയിച്ച് 

തന്നിരിക്കുന്നു . അലലലഹു ഉപേശിച്ചിരുചന്നങ്കിൽ നിങ്ങചള  അവൻ ഒചരലറ്റ സമുേലയമലക്കുമലയിരുന്നു .  ചക്ഷ 

നിങ്ങൾെവൻ നൽകിയിട്ട ള്ളതിൽ നിങ്ങചള  രീക്ഷിക്കുവലൻ (അവൻ ഉപേശിക്കുന്നു.) അതിനലൽ നലല 

കലരയങ്ങളിപലക്ക്  നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് മുപന്നറുക. അലലലഹുവിങ്കപലക്കചപ്ത  നിങ്ങള ചടചയലലലാം മടക്കാം. നിങ്ങൾ 

ഭിന്നിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങചളപ്പറ്റി അപപ്പലളവൻ നിങ്ങൾെ  അറിയിച്ച് തരുന്നതലണ്." 

(മലഇേഃ: 48) 

മുൻപ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട പവേപ്രന്ഥങ്ങചള ശരിചവക്കുകയുാം, അവയുചട പമൽ വിധി റയുകയുാം, അവചയ 

േ ുർബലറെെ ത കയ ും  ചെയ്ത ു  ചക ലണ്ട ലണ ്  വിശ ുദ്ധ്  ഖുർആൻ  അവതര ിച്ച ിര ിക്ക ുന്നത ് . 

ഖുർആനോകറട്ട, ഇസ്ലമിക മതനിയമങ്ങള ചട മൂലപപ്സലതസ്സ മലണ്. 

27- അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

എത്തിച്ച  നൽകിയ ഇസ്ലാം മതമലലലത്ത മചറ്റലരു മതവുാം 

അലലലഹുവിങ്കൽ സവീകലരയമലല. അതിനലൽ ആചരങ്കിലുാം 
ഇസ്ലമലലലത്ത മപറ്റതു മതാം സവീകരിക്കുചന്നങ്കിലുാം  അത് 

അവനിൽ നിന്ന് സവീകരിക്കചപ്പടുന്നതലല. 



  

  

മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട നിപയലരമനപശഷാം ഇസ്ലാം മതമലലലത്ത മചറ്റലരു മതവുാം അലലലഹു സവീകരിക്കുന്നതലല. 

അതിനലൽ  ആചരങ്കില ു ാം  ഇസ്ലമല ല ലത്ത  മ പറ്റത ു  മതാം  അപനവഷ ിക്കുചന്നങ്ക ില ു ാം  അത ്  അവനിൽ  ന ിന്ന ്  

സവീകരിക്കചപ്പടുന്നതലല.അലലലഹു  റയുന്നു:"ഇസ്ലാം അലലലത്തതിചന ആചരങ്കിലുാം മതമലയി ആപ്രഹിക്കുന്ന  ക്ഷാം അത് 

അ വ ന ിൽ  ന ി ന്ന ്  ഒ ര ി ക്ക ല ു ാം  സ വ ീ ക ര ി ക്ക ച പ്പ ട ു ന്ന ത ലല .  ര പ ല ല ക ത്ത ിൽ  അ വൻ  ന ഷ്ട ക്ക ല ര ിൽ 

ച ട്ടവനുമലയിരിക്കുാം."(ആലു ഇാംറലൻ: 85)അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹുവിങ്കൽ മതാം എന്നലൽ 

ഇസ്ലമലകുന്നു. പവേപ്രന്ഥാം നൽകറെട്ടവർ തങ്ങൾെ  (മത രമലയ) അറിവ് വന്നുകിട്ടിയ പശഷാം തചന്നയലണ് 

ഭിന്നിച്ചത്. അവർ തമ്മിലുള്ള കക്ഷിമലത്സരയാം നിമിത്തമചപ്ത അത്. വലലവരുാം അലലലഹുവിൻ് റെ ചതളിവുകൾ 

നിപഷധിക്കുന്നുചവങ്കിൽ അലലലഹു അതിപവരാം കണക്ക് പെലേിക്കുന്നവനലകുന്നു."(ആലു ഇാംറലൻ: 19)ഈ ഇസ്ലാം 

തചന്നയലണ് ഇപ്ബലഹീാം നബി (അ)  ിന്തുടർന്ന മലർഗവ ും. അലലലഹു  റയുന്നു:"സവന്തചത്ത മൂഢമലക്കിയവനലലലചത 

മറ്റലരലണ് ഇപ്ബലഹീമിൻ് റെ മലർഗത്തോെ  വിമുഖത കലണിക്കുക? ഇഹപലലകത്തിൽ അപേഹചത്ത നലാം 

വ ി ശ ി ഷ്ട ന ല യ ി  ച ത ര ച ഞ്ഞ ട ു ത്ത ി ര ി ക്ക ു ന്ന ു .  ര പ ല ല ക ത്ത ്  അ പ േ ഹ ാം  സ ജ്ജ ന ങ്ങ ള  ച ട  ക ൂ ട്ട ത്ത ിൽ 

തചന്നയലയിരിക്കുാം ."(ബഖറ :130)അലലലഹു   റയുന്നു :"അലലലഹുവിന ്  സവന്തചത്ത  സമർെിെ കയ ും, -

സേ്'വൃത്തനലയി ചകലണ്ട്- ഇപ്ബലഹീമിന്ചറ മലർഗറത  ിന്തുടരുകയുാം ചെയ്തവപനക്കലൾ ഉത്തമമലയി (ഇസ്ലാം) 

മ ത ാം  ന ി ല ന ിർത ന്ന  മ റ്റ ല ര ു ണ് ട ് ? അ ല ല ല ഹ ു  ഇ പ് ബ ല ഹ ീ മ ി ച ന  അ വൻ്  റെ  സ ു ഹ ൃ ത്ത ല യ ി  

സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു."(നിസലഅ്: 125_അലലലഹു നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് കൽെിച്ചത  പനലക്കൂ:" റയുക: തീർച്ചയോയ ും 

എന്ചറ  രക്ഷിതലവ ്  എചന്ന  പനരലയ   ലതയി പലക്ക ്  നയിച്ച ിര ിക്കുന്നു . വപ്കതയില ല ലത്ത  മതത്തിപലക്ക ് . 

പനർമോർഗതിൽ നിലചകലണ്ട ഇപ്ബലഹീമിൻ  ്റെ ആേർശതിത്ലെ . അപേഹാം ബഹുദേവലരലധകരിൽ 

ച ട്ടവനലയിരുന്നിലല."(അൻആും:161) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ഇസ്ലാം  അലലലത്തതിചന  ആചരങ്കിലുാം  മതമലയി  ആപ്രഹിക്കുന്ന   ക്ഷാം  അത്  അവനിൽ നിന്ന ്  ഒരിക്കലുാം  

സവീകരിക്കചപ്പടുന്നതലല.  രപലലകത്തിൽ അവൻ നഷ്ടക്കലരിൽ ച ട്ടവനുമലയിരിക്കുാം." 

(ആലു ഇാംറലൻ: 85) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹുവിങ്കൽ മതാം എന്നലൽ ഇസ്ലമലകുന്നു. പവേപ്രന്ഥാം നൽകറെട്ടവർ തങ്ങൾെ  

(മത രമലയ) അറിവ് വന്നുകിട്ടിയ പശഷാം തചന്നയലണ് ഭിന്നിച്ചത്. അവർ തമ്മിലുള്ള കക്ഷിമലത്സരയാം നിമിത്തമചപ്ത അത്. 

വല ലവരുാം  അലലലഹുവിൻ് റെ ചതളിവുകൾ നിപഷധിക്കുന്നുചവങ്കിൽ അലലലഹു  അതിപവരാം  കണക്ക്  

പെലേിക്കുന്നവനലകുന്നു." 

(ആലു ഇാംറലൻ: 19) 

ഈ ഇസ്ലാം തചന്നയലണ് ഇപ്ബലഹീാം നബി (അ)  ിന്തുടർന്ന മലർഗവ ും. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"സവന്തചത്ത മൂഢമലക്കിയവനലലലചത  മറ്റലരലണ് ഇപ്ബലഹീമിൻ് റെ മലർഗത്തോെ  വിമുഖത കലണിക്കുക? 

ഇഹപലലകത്തിൽ അപേഹചത്ത നലാം വിശിഷ്ടനലയി ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.  രപലലകത്ത് അപേഹാം സജ്ജനങ്ങള ചട 

കൂട്ടത്തിൽ തചന്നയലയിരിക്കുാം." 

(ബഖറ:130) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുവിന് സവന്തചത്ത സമർെിെ കയ ും, -സേ് 'വൃത്തനലയി ചകലണ്ട്- ഇപ്ബലഹീമിന്ചറ മലർഗറത 

 ിന്തുടരുകയുാം ചെയ്തവപനക്കലൾ ഉത്തമമലയി (ഇസ്ലാം) മതാം നിലനിർത ന്ന മറ്റലരുണ്ട്? അലലലഹു ഇപ്ബലഹീമിചന 

അവൻ  ്റെ സുഹൃത്തലയി സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു." 

(നിസലഅ്: 125_ 

അലലലഹു നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് കൽെിച്ചത  പനലക്കൂ: 



  

  

" റയുക: തീർച്ചയോയ ും എന്ചറ രക്ഷിതലവ് എചന്ന പനരലയ  ലതയിപലക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നു. വപ്കതയിലലലത്ത 

മതത്തിപലക്ക് . പനർമോർഗതിൽ നിലചകലണ്ട  ഇപ്ബലഹീമിൻ് റെ ആേർശതിത്ലെ . അപേഹാം  

ബഹുദേവലരലധകരിൽ ച ട്ടവനലയിരുന്നിലല." 

(അൻആും:161) 

28- മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് അലലലഹു സപന്ദശമലയി നൽകിയ പ്രന്ഥമലണ് വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ. 

പലലകങ്ങള ചട രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിൻ് റെ സാംസലരമലണത്. ഖുർആനിന  സമലനമലയ 

ഒരു പ്രന്ഥപമല, അതിചല ഒരു അദ്ധ്യലയത്തിന് സമലനമലയ ഒരു അദ്ധ്യലയപമല ചകലണ്ടുവരലൻ 

അലലലഹു മനുഷയചരയുാം ജിന്നുകചളയുാം ചവലല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചവലല വിളി ഇപപ്പലഴുാം 

( ര ല ജ ി ത മ ല ക ല ച ത ) ന ി ല ന ിൽക ന്ന . ല ക്ഷ ക്ക ണ ക്ക ി ന ്  ജ ന ങ്ങ ച ള  

 രിപ്ഭലന്തിയിലലക്കിയിരിക്കുന്ന അപനകാം സുപ് ധലനമലയ പെലേയങ്ങൾക  ഖുർആൻ ഉത്തരാം 

നൽക ന്ന . ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക  മുൻപ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട അപത 

രൂ ത്തിൽ -അറബി ഭലഷയിൽ തചന്ന- ഖുർആൻ ഇന്നുാം സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ 

നിചന്നലരു അക്ഷരാം പ ലലുാം കുറയുകയുണ്ടലയിട്ടിലല. ആർക ും ലഭയമലയ നിലയിൽ വിശുദ്ധ് 

ഖുർആനിൻ് റെ  തിപ്പ കൾ ലഭയമലണ് . തീർച്ചയോയ ും വലയിച്ചിരിപക്കണ്ട  

അതിമഹത്തരവുാം അതയത്ഭുതകരവുമലയ പ്രന്ഥമലണ് ഖുർആൻ. അറബ്നിയിൽ വലയിക്കലൻ 

കഴിയിചലലങ്കിൽ അതിൻ് റെ  രിഭലഷചയങ്കിലുാം വലയിച്ചിരിപക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതു പ ലചല 

മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അദ്ധ്യല നങ്ങള ാം െരിപ്തവുാം സതയസന്ധരലയ നിപവേക രമ്പരകളലൽ 

സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിട്ട ണ്ട്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- സാംസലരിച്ച അറബി ഭലഷയിൽ തചന്ന അതുാം വലയിക്കലൻ 

ലഭയമലണ്. മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട വലക്കുകള ാം അപനകാം ഭലഷകളിപലക്ക് വിവർത്തനും 

ചെയ്യചപ്പട്ടിട്ട ണ്ട്. വിശുദ്ധ് ഖുർആന ും, നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട ഹേീഥുമലണ് ഇസ്ലമിൻ് റെ 

വിധിവിലക്കുകൾക ും നിയമങ്ങൾക മ ള്ള അടിസ്ഥലനപ് മലണങ്ങൾ. മുസ്ിാംകളലചണന്ന് 

അവകലശചപ്പടുന്ന ആരുചടചയങ്കിലുാം പ് വർത്തികളിൽ നിന്നലല ഇസ്ലമിചന അറിപയണ്ടത്. 

മറിച്ച് അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശമലയ ഖുർആനിൻ് റെയ ും നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട 

െരയയലയ സുന്നത്തിൻ് റെയ ും അടിസ്ഥലനത്തിലലണ് ഇസ്ലാം  ഠനവിപധയമലപക്കണ്ടത്. 

അറബികളിൽ ച ട്ട മുഹമ്മേ് നബി (സ) ക്ക് അലലലഹു അറബി ഭലഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ച  നൽകിയ പ്രന്ഥമലണ് 

വിശുദ്ധ്  ഖുർആൻ. പലലകങ്ങള ചട  രക്ഷിതലവലയ  അലലലഹുവിൻ് റെ സാംസലരമലകുന്നു  അത് . അലലലഹു  

 റ യ ു ന്ന ു :"ത ീർച്ചയോയ ും  ഇ ത ്  (ഖ ുർആൻ ) പ ല ല ക ങ്ങ ള  ച ട  ര ക്ഷ ി ത ല വ ്  അ വ ത ര ി പ്പ ി ച്ച ത ്  

തചന്നയലകുന്നു.""വിശവസ്തതലത്മലവ് (ജിപ്ബീൽ) അതുാം ചകലണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.നിൻ് റെ ഹൃേയത്തിൽ നീ 

തലക്കീത് നല്കുന്നവരുചട കൂട്ടത്തിലലയിരിക്കുവലൻ പവണ്ടിയചപ്ത അത്.സ്ത ഷ്ടമലയ അറബി ഭലഷയിലലണ് (അത് 

അവതരിപ്പിച്ചത ് ).(ശുഅറലഅ ് : 192-195)അല ല ലഹു   റയുന്നു :"ത ീർച്ചയോയ ും  അതീവ  യുക്തിമലന ു ാം  

സ ർവ്വജ്ഞന മ ോയ ി ട്ട  ള്ളവൻ്  റ െ   ക്കൽ  ന ി ന്ന ല ക ു ന്ന ു  ന ി ന ക്ക ്  ഖ ു ർആൻ 

നല്കചപ്പടുന്നത്."(നാംല്:6)അലലലഹു ഇറക്കി നൽകിയ വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട 

മുൻത്വദങ്ങെിൽ വന്നതിചന സതയചപ്പടുത്തുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവിന്  ുറചമ (മറ്റലരലലുാം) ഈ 

ഖുർആൻ ചകട്ടിച്ചമയ്ക്കചപ്പടലവുന്നതലല. പ് തയുത അതിന്ചറ മുമ്പുള്ള േിവയസപന്ദശചത്ത സതയചപ്പടുത്തുന്നതുാം, 

ഖുർആനിൻ് റെ വിശേീകരണവുമചപ്ത അത്. അതിൽ യലചതലരു സാംശയവുമിലല. പലലകങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ 

ന ിന്ന ുള്ളതലണത ് ."(യൂന ുസ ് :37)യഹൂേര ു ാം  നസ വ ല റ ലക്കള  ാം  തങ്ങള  ച ട  േ ീ ന ിൻ് റെ  വിഷയത്തിൽ 

അഭിപ് ലയഭിന്നതയിലലയിരുന്ന ഭൂരി ക്ഷാം വിഷയങ്ങളിലുാം വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ വയക്തമലയ വിധി പ് സ്തതലവിക്കുന്നു. 

അല ല ലഹു   റയുന്നു :"ഇപ്സലയീൽ സന്തതികൾ അഭി പ് ലയഭിന്നത   ുലർതിറെോണ്ടിരിെ ന്ന  

വിഷയങ്ങളിൽ മിക്കതുാം ഈ ഖുർആൻ അവർെ  വിവരിച്ച ചകലടുക്കുന്നു."(നാംല്:76)അലലലഹുവിചന കുറിച്ച ാം 

അവൻ് റെ മതചത്ത കുറിച്ച ാം അവൻ് റെ പ് തിഫലനലളിചന കുറിച്ച മുള്ള യലഥലർത്ഥയങ്ങൾ യലചതലരു 

സാംശയത്തിനുാം ഇടനൽകോറത -ജനങ്ങൾറെല്ലോും പബലധയചപ്പടുത്തി നൽക ന്ന രൂ ത്തിൽ- ചതളിയിക്കുന്ന 

വയക്തമലയ പ് മലണങ്ങള ാം വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ ഉൾറെോള്ള ന്ന . അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും ഈ 



  

  

ഖുർആനിൽ ജനങ്ങൾെ  പവണ്ടി നലാം എലലലവിധത്തിലുമുള്ള ഉ മകള ാം വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്; അവർ ആപലലെിച്ച് 

മനസ്സ ില ലക്ക ുവലൻ  പവണ്ട ി ."(സുമർ :27)അതയ ുന്നതനലയ  (അല ല ലഹ ു )  റഞ്ഞു :"എല ല ലക ലര യത്തിന ു ാം  

വിശേീകരണമലയിചക്കലണ്ടുാം , മലർഗദർശനവ ും കലരുണയവുാം  (അലലലഹുവിന്  കീചഴലതുങ്ങിയവരലയ) 

മ ു സ് ി മ ീ ങ്ങൾെ  സ പ ന്ത ല ഷ വ ലർതയ മോയി  ച ക ല ണ് ട ു മ ല ണ ്  ന ി ന ക്ക ്  ന ല ാം  പ വ േ പ് ര ന്ഥ ാം  

അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്."(നഹ്ല്:89)ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷയചര  രിപ്ഭലന്തിയിലലഴ്ത്തുന്ന അപനകാം സുപ് ധലനമലയ 

പെലേയങ്ങൾെ  ഖുർആൻ ഉത്തരാം നൽക ന്ന ണ്ട . (ഉേലഹരണത്തിന്) ആകലശഭൂമികചള അലലലഹു എങ്ങചന 

സൃഷ്ടിച്ച  എന്നത് അലലലഹു ഖുർആനിലൂറെ വിവരിക്കുന്നു:"ആകലശങ്ങള ാം ഭൂമിയുാം ഒട്ടിപച്ചർന്നതോയിര ന്ന  

ചവന്നുാം, എന്നിട്ട് നലാം അവചയ പവർറപെ ത കയോണ ണ്ടോയറതന്ന ും (അലലലഹുവിചന) നിപഷധിക്കുന്നവർ 

കണ്ടിപലല? ചവള്ളത്തിൽ നിന്ന്  എലലല  ജീവവസ്തതുക്കള ാം  നലാം  ഉണ്ടലക്കുകയുാം  ചെയ്തു . എന്നിട്ട ാം  അവർ 

വിശവസിക്കുന്നിപലല?"(അമ്പിയലഅ്: 30)എങ്ങചനയലണ് അലലലഹു മനുഷയചന സൃഷ്ടിച്ചചതന്ന പെലേയത്തിന് ഖുർആൻ 

നൽകിയ മറു ടി ഇപ് കലരമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"മനുഷയപര, ഉയിർറതഴ ത്ന്നല്പിറന  റ്റി നിങ്ങൾ 

സാംശയത്തിലലചണങ്കിൽ (ആപലലെിച്ച് പനലക്കുക:) തീർച്ചയോയ ും നലമലണ് നിങ്ങചള മണ്ണിൽ നിന്നുാം,  ിന്നീട് 

ബീജത്തിൽ നിന്നുാം,  ിന്നീട് പ്ഭൂണത്തിൽ നിന്നുാം, അനന്തരാം രൂ ാം നല്കചപ്പട്ടതുാം രൂ ാം നല്കചപ്പടലത്തതുമലയ 

മല ാംസ ിണ്ഡത്തിൽ ന ിന്നു ാം  സൃഷ്ടിച്ചത ് . നല ാം  ന ിങ്ങൾെ  കലരയങ്ങൾ  വിശേമലക്കിത്തരലൻ പവണ്ട ി  

( റയുകയലകുന്നു .) നലാം  ഉപേശിക്കുന്നതിചന  നിശ്ചിതമലയ  ഒരു  അവധിവചര  നലാം  രർഭോശയങ്ങെിൽ 

തലമസിപ്പിക്കുന്നു.  ിന്നീട് നിങ്ങചള നലാം ശിശുക്കളലയി  ുറത്ത് ചകലണ്ടു വരുന്നു. അനന്തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങള ചട 

 ൂർണ്ണ  ശ ക്ത ി  പ്  ല  ി ക്ക ു ന്ന ത ു  വ ച ര  (ന ല ാം  ന ി ങ്ങ ച ള  വ ളർത ന്ന .) (പ ന ര ച ത്ത ) ജ ീ വ ി ത ാം  

അവസലനിപ്പിക്കചപ്പടുന്നവരുാം നിങ്ങള ചട കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അറിവുണ്ടലയിരുന്നതിന് പശഷാം യലചതലന്നുാം അറിയലതലകുാം 

വിധാം  ഏറ്റവുാം  അവശമലയ  പ് ലയത്തിപലക്ക്  മടക്കചപ്പടുന്നവരുാം  നിങ്ങള ചട  കൂട്ടത്തിലുണ്ട് . ഭൂമി  വരണ്ടു  

നിർജീവമോയി കിടക്കുന്നതലയി നിനക്ക് കലണലാം. എന്നിട്ട് അതിന്പമൽ നലാം ചവള്ളാം ചെലരിഞ്ഞലൽ അത് 

ഇളകുകയുാം വികസിക്കുകയുാം, കൗതുകമുള്ള എലലലതരാം ചെടികപളയുാം അത് മുളപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു."(ഹജ്ജ്:5) 

മനുഷയൻ് റെ യല പ്ത  എവിചടയലണ ്  അവസലനിക്കുകചയന്നുാം , ഇഹപലലക  ജ ീവിതത്തിന ്  പശഷാം  നന്മ  

ചെയ്തവർെ ള്ള പ് തിഫലവുാം തിന്മ ചെയ്തവർെ ള്ള പ് തിഫലവുാം എന്തലയിരിക്കുചമന്നുാം ഖുർആൻ 

വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 20്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇക്കലരയാം നലാം മുൻപ  വിശേീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. ഈ കലണുന്ന പ്  ഞ്ൊം 

ചവറുചതയങ്ങ് ഉണ്ടലയതലപണല, അതലല അതിന്  ിന്നിൽ മഹത്തരമലയ എചന്തങ്കിലുാം ഉപേശലക്ഷയ്ങ്ങള ണ്പടല?! - ഈ 

പെലേ യത്തിന ുള്ള  ഉത്തരവുാം  ഖുർആൻ  നൽക ന്ന ണ്ട .അല ല ലഹു   റയുന്നു :"ആകലശഭൂമ ികള  ച ട  

ആധി തയരഹസയചത്തപ്പറ്റിയുാം , അല ല ലഹു  സൃഷ്ടിച്ച  ഏചതലര ു  വസ്തതുചവപ്പറ്റിയുാം , അവരുചട  അവധി  

അടുത്തിട്ട ണ്ടലയിരിക്കലാം എന്നതിചനപ്പറ്റിയുാം അവർ െിന്തിച്ച് പനലക്കിയിപലല? ഇനി ഇതിന് (ഖുർആന്ന ) പശഷാം 

ഏചതലരു വൃത്തലന്തത്തിലലണ് അവർ വിശവസിക്കലൻ പ ലകുന്നത്?"(അഅ്'റലഫ്:185)അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു) 

 റഞ്ഞു:"അപപ്പലൾ നലാം നിങ്ങചള വൃഥല സൃഷ്ടിച്ചതലചണന്നുാം, നമ്മുചട അടുക്കപലക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കചപ്പടുകയിചലലന്നുാം 

നിങ്ങൾ കണക്കലക്കിയിരിക്കുകയലപണല?"(മുഅ്മിനൂൻ:115)അലലലഹു ഏചതലരു ഭലഷയിൽ എപ് കലരമലപണല 

അവതര ിപ്പ ിച്ചത ് , അപത  ന ിലയ ിൽ  തചന്ന  ഖുർആൻ  ഇന്നു ാം  സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ട ിര ിക്ക ുന്ന ു . അല ല ലഹു  

 റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും നലമലണ് ആ ഉൽത്ബോധനും (ഖുർആൻ) അവതരിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയോയ ും നലാം 

അതിചന കലത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമലണ്."(ഹിജ്ർ:9)അതിൽ നിന്ന് ഏചതങ്കിലുചമലരു അക്ഷരാം കുറഞ്ഞു പ ലയിട്ടിലല. 

എചന്തങ്കിലുാം  ദവരുദ്ധ്യപമല  നയൂനതപയല  മലറ്റത്തിരുത്തലുകപളല  അതിൽ സാംഭവിക്കുക  എന്നത്  തീർത ും 

അസലധയവുമലണ് . അലലലഹു   റയുന്നു :"അവർ ഖുർആനിറനെറ്റി െിന്തിക്കുന്നിപലല? അത്  അലലലഹു  

അ ല ല ല ത്ത വ ര ു ച ട   ക്കൽ  ന ി ന്ന ു ള്ള ത ല യ ി ര ു ച ന്ന ങ്ക ിൽ  അ വ ര ത ിൽ  ധ ല ര ല ള ാം  ദ വ ര ു ദ്ധ് യ ാം  

കണ്ചടത്തുമലയിരുന്നു."(നിസലഅ്:82)ജനങ്ങൾെിെയിൽ വയല കമലയി പ് െരിച്ച പ്രന്ഥമലണ് ഖുർആൻ. 

മഹത്തരമലയ ഈ പ്രന്ഥാം ഓപരല മനുഷയനുാം നിർബന്ധമോയ ും വലയിച്ചിരിപക്കണ്ടതുണ്ട്; അതുമചലലങ്കിൽ 

ഖുർആനിൻ് റെ  ലരലയണാം  പകൾെ കത്യോ അതിചല  ആശയലർത്ഥങ്ങെ റെ വിവർതനും 

വലയിക്കുകപയല ചെപയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇതു പ ലചല തചന്നയലണ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട െരയയുാം അദ്ധ്യല നങ്ങള ാം െരിപ്തവുാം 

ഉൾറെോള്ള ന്ന സുന്നത്തിൻ് റെ കലരയവുാം. അതുാം സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിശവസ്തതരലയ അപനകാം 

നിപവേക രമ്പരകളിലൂചട ദകമലറ്റാം ചെയ്യചപ്പട്ടതലണ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട സുന്നത്ത്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- സാംസലരിച്ച ഭലഷയലയ 

അ റ ബ ി യ ിൽ  അ ത ്  ല ഭ യ മ ല ണ ് . അ റ ബ ി യ ല ല ല ത്ത  അ പ ന ക ാം  ഭ ല ഷ ക ള ി പ ല ക്ക ്  അ ത ്  വ ി വർതനും  

ചെയ്യചപ്പടുകയുമുണ്ടലയിട്ട ണ്ട്. ഖുർആന ും നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട സുന്നത്തുമലണ് ഇസ്ലമിൻ് റെ വിധിവിലക്കുകള ാം 

നിയമങ്ങള ാം  മനസ്സിലലക്കലന ുള്ള  ഏകപ പ്സലതസ്സ ് . മ ുസ്ി ാംകളലചണന്ന ്  അവകലശചപ്പട ുന്ന  വയക്തികള ചട  

പ് വർതനങ്ങെിൽ നിന്നലല ഇസ്ലമിചന കുറിച്ച് അറിപയണ്ടത്. മറിച്ച് അലലലഹുവിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച 

അവൻ് റെ സപന്ദശത്തിൽ നിന്ന് -ഖുർആനിൽ നിന്നുാം സുന്നത്തിൽ നിന്നുമലണ്- അതിചന  ഠിപക്കണ്ടത്. 



  

  

വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറന കുറിച്ച് അലലലഹു  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ:"തീർച്ചയോയ ും ഈ ഉല്പബലധനാം തങ്ങൾെ  

വന്നുകിട്ടിയപപ്പലൾ അതിൽ അവിശവസിച്ചവർ (നഷ്ടാം  റ്റിയവർ തചന്ന). തീർച്ചയോയ ും അത് പ് തല മുള്ള ഒരു 

പ്രന്ഥാം  തചന്നയലകുന്നു . അതിൻ് റെ മുന്നിലൂചടപയല ,  ിന്നിലൂചടപയല  അതിൽ അസതയാം  വചന്നത്തുകയിലല . 

യ ുക്തി മ ല ന ു ാം  സ്തത ുത യർഹന മോയിട്ട ള്ളവൻ് റെ   ക്കൽ  ന ിന്ന ്  അവതര ിപ്പ ിക്കചപ്പ ട്ടത ച പ് ത  

അത്."(ഫുസ്സവിലത്:41-42)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട സുന്നത്തിചന കുറിച്ച് -അത് അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശാം തചന്നയലണ് 

എന്ന്- വയക്തമലക്കി ചകലണ്ട് അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾെ  അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ നല്കിയചതപന്തല അത് 

നിങ്ങൾ സവീകരിക്കുക. എചന്തലന്നിൽ നിന്ന് അപേഹാം നിങ്ങചള വിലക്കിപയല അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് 

നിൽെ കയ ും ചെയ്യ ക. നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ സൂക്ഷിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു കഠിനമലയി 

ശിക്ഷിക്കുന്നവനലണ്."(ഹശ്ർ:7) 

"തീർച്ചയോയ ും ഇത് (ഖുർആൻ) പലലകങ്ങള ചട രക്ഷിതലവ് അവതരിപ്പിച്ചത് തചന്നയലകുന്നു." 

"വിശവസ്തതലത്മലവ് (ജിപ്ബീൽ) അതുാം ചകലണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

നിൻ  ്റെ ഹൃേയത്തിൽ നീ തലക്കീത് നല്കുന്നവരുചട കൂട്ടത്തിലലയിരിക്കുവലൻ പവണ്ടിയചപ്ത അത്. 

സ്ത ഷ്ടമലയ അറബി ഭലഷയിലലണ് (അത് അവതരിപ്പിച്ചത്). 

(ശുഅറലഅ്: 192-195) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും അതീവ യുക്തിമലനുാം സർവ്വജ്ഞന മോയിട്ട ള്ളവൻ് റെ  ക്കൽ നിന്നലകുന്നു നിനക്ക് 

ഖുർആൻ നല്കചപ്പടുന്നത്." 

(നാംല്:6) 

അലലലഹു ഇറക്കി നൽകിയ വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട മുൻത്വദങ്ങെിൽ 

വന്നതിചന സതയചപ്പടുത്തുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുവിന്  ുറചമ (മറ്റലരലലുാം) ഈ ഖുർആൻ ചകട്ടിച്ചമയ്ക്കചപ്പടലവുന്നതലല. പ് തയുത അതിന്ചറ മുമ്പുള്ള 

േിവയസപന്ദശചത്ത സതയചപ്പടുത്തുന്നതുാം, ഖുർആനിൻ് റെ വിശേീകരണവുമചപ്ത അത്. അതിൽ യലചതലരു 

സാംശയവുമിലല. പലലകങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്നുള്ളതലണത്." 

(യൂനുസ്:37) 

യഹൂേരുാം നസവലറലക്കള ാം തങ്ങള ചട േീനിൻ് റെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ് ലയഭിന്നതയിലലയിരുന്ന  ഭൂരി ക്ഷാം 

വിഷയങ്ങളിലുാം വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ വയക്തമലയ വിധി പ് സ്തതലവിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ഇപ്സലയീൽ സന്തതികൾ അഭിപ് ലയഭിന്നത  ുലർതിറെോണ്ടിരിെ ന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മിക്കതുാം ഈ 

ഖുർആൻ അവർെ  വിവരിച്ച ചകലടുക്കുന്നു." 

(നാംല്:76) 

അലലലഹുവിചന  കുറിച്ച ാം  അവൻ് റെ മതചത്ത  കുറിച്ച ാം  അവൻ് റെ പ് തിഫലനലളിചന  കുറിച്ച മുള്ള  

യലഥലർത്ഥയങ്ങൾ യലചതലരു  സാംശയത്തിനുാം  ഇടനൽകോറത -ജനങ്ങൾറെല്ലോും പബലധയചപ്പടുത്തി  

നൽക ന്ന രൂ ത്തിൽ- ചതളിയിക്കുന്ന വയക്തമലയ പ് മലണങ്ങള ാം വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ ഉൾറെോള്ള ന്ന . 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും ഈ ഖുർആനിൽ ജനങ്ങൾെ  പവണ്ടി നലാം എലലലവിധത്തിലുമുള്ള ഉ മകള ാം വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്; 

അവർ ആപലലെിച്ച് മനസ്സിലലക്കുവലൻ പവണ്ടി." 

(സുമർ:27) 

അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: 



  

  

"എലലലകലരയത്തിനുാം  വിശേീകരണമലയിചക്കലണ്ടുാം , മലർഗദർശനവ ും കലരുണയവുാം  (അലലലഹുവിന ്  

കീചഴലതുങ്ങിയവരലയ) മുസ്ിമീങ്ങൾെ  സപന്തലഷവലർതയ മോയി ചകലണ്ടുമലണ് നിനക്ക് നലാം പവേപ്രന്ഥാം 

അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്." 

(നഹ്ല്:89) 

ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷയചര  രിപ്ഭലന്തിയിലലഴ്ത്തുന്ന അപനകാം സുപ് ധലനമലയ പെലേയങ്ങൾെ  ഖുർആൻ ഉത്തരാം 

നൽക ന്ന ണ്ട . (ഉേലഹരണത്തിന ് ) ആകലശഭൂമികചള  അലലലഹു  എങ്ങചന  സൃഷ്ടിച്ച  എന്നത്  അലലലഹു  

ഖുർആനിലൂറെ വിവരിക്കുന്നു: 

"ആ ക ല ശ ങ്ങ ള  ാം  ഭ ൂ മ ി യ ു ാം  ഒ ട്ട ി പ ച്ച ർന്നതോയിര  ന്ന  ച വ ന്ന ു ാം , എ ന്ന ി ട്ട ്  ന ല ാം  അ വ ച യ  

പവർറപെ ത കയോണ ണ്ടോയറതന്ന ും (അലലലഹുവിചന) നിപഷധിക്കുന്നവർ കണ്ടിപലല? ചവള്ളത്തിൽ 

നിന്ന് എലലല ജീവവസ്തതുക്കള ാം നലാം ഉണ്ടലക്കുകയുാം ചെയ്തു. എന്നിട്ട ാം അവർ വിശവസിക്കുന്നിപലല?" 

(അമ്പിയലഅ്: 30) 

എങ്ങചനയലണ് അലലലഹു മനുഷയചന സൃഷ്ടിച്ചചതന്ന പെലേയത്തിന് ഖുർആൻ നൽകിയ മറു ടി ഇപ് കലരമലണ്. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"മനുഷയപര , ഉയിർറതഴ ത്ന്നല്പിറന  റ്റി  നിങ്ങൾ സാംശയത്തിലലചണങ്കിൽ (ആപലലെിച്ച്  പനലക്കുക :) 

തീർച്ചയോയ ും നലമലണ് നിങ്ങചള മണ്ണിൽ നിന്നുാം,  ിന്നീട് ബീജത്തിൽ നിന്നുാം,  ിന്നീട് പ്ഭൂണത്തിൽ നിന്നുാം, 

അനന്തരാം രൂ ാം നല്കചപ്പട്ടതുാം രൂ ാം നല്കചപ്പടലത്തതുമലയ മലാംസ ിണ്ഡത്തിൽ നിന്നുാം സൃഷ്ടിച്ചത്. നലാം നിങ്ങൾെ  

കലരയങ്ങൾ വിശേമലക്കിത്തരലൻ പവണ്ടി ( റയുകയലകുന്നു.) നലാം ഉപേശിക്കുന്നതിചന നിശ്ചിതമലയ ഒരു അവധിവചര 

നലാം രർഭോശയങ്ങെിൽ തലമസിപ്പിക്കുന്നു.  ിന്നീട് നിങ്ങചള നലാം ശിശുക്കളലയി  ുറത്ത് ചകലണ്ടു വരുന്നു. 

അനന്തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങള ചട  ൂർണ്ണ ശക്തി പ് ല ിക്കുന്നതു വചര (നലാം നിങ്ങചള വളർത ന്ന .) (പനരചത്ത) 

ജീവിതാം അവസലനിപ്പിക്കചപ്പടുന്നവരുാം നിങ്ങള ചട കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അറിവുണ്ടലയിരുന്നതിന് പശഷാം യലചതലന്നുാം 

അറിയലതലകുാം വിധാം ഏറ്റവുാം അവശമലയ പ് ലയത്തിപലക്ക് മടക്കചപ്പടുന്നവരുാം നിങ്ങള ചട കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഭൂമി 

വരണ്ടു നിർജീവമോയി കിടക്കുന്നതലയി നിനക്ക് കലണലാം. എന്നിട്ട് അതിന്പമൽ നലാം ചവള്ളാം ചെലരിഞ്ഞലൽ അത് 

ഇളകുകയുാം വികസിക്കുകയുാം, കൗതുകമുള്ള എലലലതരാം ചെടികപളയുാം അത് മുളപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു." 

(ഹജ്ജ്:5) മനുഷയൻ് റെ യലപ്ത എവിചടയലണ് അവസലനിക്കുകചയന്നുാം, ഇഹപലലക ജീവിതത്തിന് പശഷാം നന്മ 

ചെയ്തവർെ ള്ള പ് തിഫലവുാം തിന്മ ചെയ്തവർെ ള്ള പ് തിഫലവുാം എന്തലയിരിക്കുചമന്നുാം ഖുർആൻ 

വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 20്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇക്കലരയാം നലാം മുൻപ  വിശേീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. ഈ കലണുന്ന പ്  ഞ്ൊം 

ചവറുചതയങ്ങ് ഉണ്ടലയതലപണല, അതലല അതിന്  ിന്നിൽ മഹത്തരമലയ എചന്തങ്കിലുാം ഉപേശലക്ഷയ്ങ്ങള ണ്പടല?! - ഈ 

പെലേയത്തിനുള്ള ഉത്തരവുാം ഖുർആൻ നൽക ന്ന ണ്ട . 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ആകലശഭൂമികള ചട ആധി തയരഹസയചത്തപ്പറ്റിയുാം, അലലലഹു സൃഷ്ടിച്ച ഏചതലരു വസ്തതുചവപ്പറ്റിയുാം, അവരുചട 

അവധി അടുത്തിട്ട ണ്ടലയിരിക്കലാം എന്നതിചനപ്പറ്റിയുാം അവർ െിന്തിച്ച് പനലക്കിയിപലല? ഇനി ഇതിന് (ഖുർആന്ന ) 

പശഷാം ഏചതലരു വൃത്തലന്തത്തിലലണ് അവർ വിശവസിക്കലൻ പ ലകുന്നത്?" 

(അഅ്'റലഫ്:185) 

അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: 

"അപപ്പലൾ നലാം നിങ്ങചള വൃഥല സൃഷ്ടിച്ചതലചണന്നുാം, നമ്മുചട അടുക്കപലക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കചപ്പടുകയിചലലന്നുാം നിങ്ങൾ 

കണക്കലക്കിയിരിക്കുകയലപണല?" 

(മുഅ്മിനൂൻ:115) 

അലലലഹു ഏചതലരു ഭലഷയിൽ എപ് കലരമലപണല അവതരിപ്പിച്ചത്, അപത നിലയിൽ തചന്ന ഖുർആൻ ഇന്നുാം 

സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും നലമലണ് ആ ഉൽത്ബോധനും (ഖുർആൻ) അവതരിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയോയ ും നലാം അതിചന 

കലത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമലണ്." 



  

  

(ഹിജ്ർ:9) 

അതിൽ നിന്ന്  ഏചതങ്കിലുചമലരു  അക്ഷരാം  കുറഞ്ഞു  പ ലയിട്ടിലല . എചന്തങ്കിലുാം  ദവരുദ്ധ്യപമല  നയൂനതപയല  

മലറ്റത്തിരുത്തലുകപളല അതിൽ സാംഭവിക്കുക എന്നത് തീർത ും അസലധയവുമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അവർ ഖുർആനിറനെറ്റി െിന്തിക്കുന്നിപലല? അത് അലലലഹു അലലലത്തവരുചട  ക്കൽ നിന്നുള്ളതലയിരുചന്നങ്കിൽ 

അവരതിൽ ധലരലളാം ദവരുദ്ധ്യാം കണ്ചടത്തുമലയിരുന്നു." 

(നിസലഅ്:82) 

ജനങ്ങൾെിെയിൽ വയല കമലയി പ് െരിച്ച പ്രന്ഥമലണ് ഖുർആൻ. മഹത്തരമലയ ഈ പ്രന്ഥാം ഓപരല മനുഷയനുാം 

നിർബന്ധമോയ ും  വലയിച്ചിര ി പക്കണ്ടതുണ്ട ് ; അതുമചല ലങ്ക ിൽ ഖുർആനിൻ് റെ   ലരലയണാം  

പകൾെ കത്യോ അതിചല ആശയലർത്ഥങ്ങെ റെ വിവർതനും വലയിക്കുകപയല ചെപയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇതു 

പ ലചല തചന്നയലണ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട െരയയുാം അദ്ധ്യല നങ്ങള ാം െരിപ്തവുാം ഉൾറെോള്ള ന്ന സുന്നത്തിൻ് റെ 

കലരയവുാം . അതുാം സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിശവസ്തതരലയ  അപനകാം നിപവേക രമ്പരകളിലൂചട  ദകമലറ്റാം 

ചെയ്യചപ്പട്ടതലണ്  നബി യുചട -ملسو هيلع هللا ىلص-   സുന്നത്ത് . നബി സാംസലരിച്ച -ملسو هيلع هللا ىلص-   ഭലഷയലയ  അറബിയിൽ അത്  ലഭയമലണ് . 

അറബിയലലലത്ത അപനകാം ഭലഷകളിപലക്ക് അത് വിവർതനും ചെയ്യചപ്പടുകയുമുണ്ടലയിട്ട ണ്ട്. ഖുർആന ും നബി 

 .യുചട സുന്നത്തുമലണ് ഇസ്ലമിൻ് റെ വിധിവിലക്കുകള ാം നിയമങ്ങള ാം മനസ്സിലലക്കലനുള്ള ഏകപപ്സലതസ്സ് -ملسو هيلع هللا ىلص-

മുസ്ിാംകളലചണന്ന് അവകലശചപ്പടുന്ന വയക്തികള ചട പ് വർതനങ്ങെിൽ നിന്നലല ഇസ്ലമിചന കുറിച്ച് അറിപയണ്ടത്. 

മറിച്ച് അലലലഹുവിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച അവൻ് റെ സപന്ദശത്തിൽ നിന്ന് -ഖുർആനിൽ നിന്നുാം സുന്നത്തിൽ 

നിന്നുമലണ്- അതിചന  ഠിപക്കണ്ടത്. വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറന കുറിച്ച് അലലലഹു  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ: 

"തീർച്ചയോയ ും ഈ ഉല്പബലധനാം തങ്ങൾെ  വന്നുകിട്ടിയപപ്പലൾ അതിൽ അവിശവസിച്ചവർ (നഷ്ടാം  റ്റിയവർ 

തചന്ന). തീർച്ചയോയ ും അത് പ് തല മുള്ള ഒരു പ്രന്ഥാം തചന്നയലകുന്നു. അതിൻ  ്റെ മുന്നിലൂചടപയല,  ിന്നിലൂചടപയല 

അതിൽ അസതയാം വചന്നത്തുകയിലല. യുക്തിമലനുാം സ്തതുതയർഹന മോയിട്ട ള്ളവൻ് റെ  ക്കൽ നിന്ന് 

അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതചപ്ത അത്." 

(ഫുസ്സവിലത്:41-42) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട സുന്നത്തിചന കുറിച്ച് -അത് അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശാം തചന്നയലണ് എന്ന്- വയക്തമലക്കി ചകലണ്ട് 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിങ്ങൾെ  അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ നല്കിയചതപന്തല അത് നിങ്ങൾ സവീകരിക്കുക. എചന്തലന്നിൽ നിന്ന് 

അപേഹാം നിങ്ങചള വിലക്കിപയല അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽെ കയ ും ചെയ്യ ക. നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ 

സൂക്ഷിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു കഠിനമലയി ശിക്ഷിക്കുന്നവനലണ്." 

(ഹശ്ർ:7) 

29- മലതല ിതലക്കപളലട ്  ഏറ്റവുാം  നലല  രൂ ത്തിൽ വർത്തികണറമന്ന  ഇസ്ലാം  

കൽപ്പിക ന്ന ; അവർ മുസ്ിാംകളചലലങ്കിൽ പ ലലുാം അതിൽ മലറ്റമിലല. അപതലചടലപ്പാം 

സന്തലനങ്ങചള പ്ശദ്ധ്ിക്കണചമന്നുാം ഇസ്ലാം ഓർമ്മറപ്പെ ത്ത ന്ന . 

മലതല ിതലക്കപളലട് നന്മയിൽ വർതിെോൻ ഇസ്ലാം കൽെിെ ന്ന . അലലലഹു  റയുന്നു:"തചന്നയലലലചത 

നിങ്ങൾ ആരലധിക്കരുചതന്നുാം, മലതല ിതലക്കൾെ  നന്മചെയ്യണചമന്നുാം നിൻ് റെ രക്ഷിതലവ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവരിൽ (മലതല ിതലക്കളിൽ) ഒരലപളല അവർ രണ്ട് പ രുാം തചന്നപയല നിൻ  ്റെ അടുക്കൽ ചവച്ച് വലർദ്ധകയും 

പ് ല ിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവപരലട് നീ ചഛ എന്ന്  റയുകപയല, അവപരലട് കയർെ കത്യോ ചെയ്യരുത്. അവപരലട് 

നീ മലനയമലയ വലക്ക്  റയുക."(ഇസ്തറലഅ്:23)അലലലഹു  റയുന്നു:"മനുഷയന് തൻ് റെ മലതല ിതലക്കള ചട  

കലരയത്തിൽ നലാം അനുശലസനാം നല്കിയിരിക്കുന്നു -ക്ഷീണത്തിനു പമൽ ക്ഷീണവുമലയിട്ടലണ് മലതലവ് അവചന രർഭും 

െുമന്ന് നടന്നത്. അവൻ് റെ മുലകുടി നിർത ന്നതോകറട്ട രണ്ടുവർഷും ചകലണ്ടുമലണ്- എപന്നലടുാം 

ന ിൻ് റെ  മ ല ത ല  ി ത ല ക്ക പ ള ല ട ു ാം  ന ീ  ന ന്ദ ി ക ല ണ ി ക്ക ൂ . എൻ് റെ  അ ട ു പ ത്ത ക്ക ല ണ ്  (ന ിൻ് റെ ) 

മടക്കാം."(ലുഖ്മലൻ:14)അലലലഹു  റയുന്നു:"തൻ് റെ മലതല ിതലക്കപളലട് നലലനിലയിൽ വർതിെണറമന്ന  

നലാം മനുഷയപനലട് അനുശലസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ  ്റെ മലതലവ് പ് യലസചപ്പട്ട ചകലണ്ട് അവചന രർഭും ധരിക്കുകയുാം, 



  

  

പ് യലസചപ്പട്ട ചകലണ്ട് അവചന പ് സവിക്കുകയുാം ചെയ്തു. അവൻ് റെ രർഭകോലവ ും മുലകുടിനിർതല ും 

കൂടി  മുപ്പത്  മലസക്കലലമലകുന്നു . അങ്ങചന  അവൻ തൻ് റെ  ൂർണ്ണശക്തി പ് ല ിക്കുകയുാം  നലല് ത്  

വയസ്സിചലത്തുകയുാം  ചെയ്തലൽ ഇപ് കലരാം   റയുാം : എൻ് റെ രക്ഷിതലപവ , എനിക്കുാം  എൻ് റെ  

മലതല ിതലക്കൾെ ും നീ  ചെയ്തു  തന്നിട്ട ള്ള  അനുപ്രഹത്തിന്  നന്ദികലണിക്കുവലനുാം  നീ  തൃപ്തിചപ്പടുന്ന  

സൽകർമ്മും പ് വർതിെ വോന ും നീ എനിക്ക് പ് പെലേനാം നൽത്കണത്മ. എൻ  ്റെ സന്തതികളിൽ നീ 

എനിക്ക് നന്മയുണ്ടലക്കിത്തരികയുാം ചെപയ്യണപമ. തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ നിന്നിപലക്ക് പഖേിച്ച മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ മുസ്ിാംകള ചട (അലലലഹുവിന് കീഴ്ചപ്പടുന്നവരുചട) കൂട്ടത്തിലലകുന്നു."(അഹ്ഖലഫ്:15)അബൂ 

ഹുദററ  - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം : ഒരിക്കൽ നബി യുചട -ملسو هيلع هللا ىلص-   അരികിൽ ഒരലൾ വന്നു . അയലൾ പെലേിച്ച : 

"അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! എൻ് റെ നലല  രിെരണത്തിന് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം അർഹതയ ള്ളത  

ആർെോണ ?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "നിൻ് റെ ഉമ്മയലണ്." അയലൾ പെലേിച്ച : "പശഷാം ആരലണ്?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു: "പശഷാം നിൻ് റെ ഉമ്മയലണ് ." അയലൾ പെലേിച്ച : "പശഷാം ആരലണ്?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "പശഷാം 

നിൻ് റെ ഉമ്മയലണ ് ." അയലൾ പെലേ ിച്ച : "പശഷാം  ആരലണ ്?" നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  : "പശഷാം  നിൻ് റെ 

 ിത ലവലണ ് ."(മ ുസ് ി ാം )മ ലത ല ിത ലക്കപള ല ട ്  നന്മയ ിൽ  വർതിെണറമന്ന  കൽെന  അവർ 

മുസ്ിമീങ്ങളലചണങ്കിലുാം അചലലങ്കിലുാം ഒരു പ ലചല ബലധകമലണ്.അസ്തമലഅ് ബിൻത  അബീബക്ർ - يَِ ِ  َرض  َعْنَهِا ّللاَّ - 

നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുാം ബഹുദേവലരലധകരുാം തമ്മിൽ സമലധലന കരലർ നിലവിലുണ്ടലയിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ 

ബഹുദേവലരലധകയലയിരുന്ന  എൻ് റെ ഉമ്മ -അവരുചട മകചനയുാം കൂട്ടി- എൻ് റെയരികിൽ വന്നു. 

അപപ്പലൾ ഞലൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് പെലേിച്ച : "എൻ് റെ ഉമ്മ തലൽെരയത്തോറെ എൻ് റെയരികിൽ 

വന്നിരിക്കുന്നു. ഞലൻ അവപരലട് ബന്ധാം പെർത  ചകലള്ളചട്ടപയല?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അചത! നീ ഉമ്മയുമലയി 

ബന്ധാം പെർെ ക."(ബുഖലരി)എന്തിനധികാം! മലതല ിതലക്കൾ തങ്ങള ചട മക്കചള ഇസ്ലമിൽ നിന്ന് നിപഷധത്തിപലക്ക് 

ചകലണ്ടുവരലൻ പ്ശമിക്കുകയലചണങ്കിൽ അക്കലരയത്തിൽ അവചര അനുസരിക്കരുചതങ്കിലുാം -അവൻ മുസ്ിമലയി 

തുടരുന്നപതലചടലപ്പാം- അവപരലട് നന്മ ചെയ്യ കയുാം, ച ലതുമരയലേകൾ  ലലിച്ച  ചകലണ്ട് അവപരലട് ഇട ഴകുകയുാം 

പവണചമന്നലണ് ഇസ്ലമിൻ് റെ കൽെന. അലലലഹു  റയുന്നു:"നിനക്ക് യലചതലരു അറിവുമിലലലത്ത വലലതിചനയുാം 

എപന്നലട് നീ  ങ്കുപെർെ ന്ന കലരയത്തിൽ അവർ ഇരുവരുാം (മലതലവുാം  ിതലവുാം) നിൻ  ്റെ പമൽ നിർബന്ധും 

ചെലുത്തുന്ന  ക്ഷാം അവചര നീ അനുസരിക്കരുത്. ഇഹപലലകത്ത് നീ അവപരലട് നലലനിലയിൽ സഹവസിക്കുകയുാം, 

എന്നിപലക്ക് മടങ്ങിയവരുചട മലർഗും നീ  ിന്തുടരുകയുാം ചെയ്യ ക.  ിചന്ന എൻ് റെ അടുപത്തക്കലകുന്നു നിങ്ങള ചട 

മ ട ക്ക ാം . അ പ പ്പ ല ൾ  ന ി ങ്ങ ൾ  പ്  വ ർതിച്ച ി ര  ന്നത ി റനെ റ്റ ി  ഞ ല ൻ  ന ി ങ്ങ ച ള  

വിവരമറിയിക്കുന്നതലണ്."(ലുഖ്മലൻ:15)ബഹുദേവലരലധകരലയ തൻ് റെ കുടുാംബക്കലർത്െോ കുടുാംബത്തിൽ 

ച ടലത്തവർത്െോ -അവർ മുസ്ിാംകപളലട് യുദ്ധ്ത്തിൽ ഏർറെട്ടവരറല്ലങ്കിൽ- നന്മ ചെയ്യ ന്നതിൽ നിന്ന് 

ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നിലല. അലലലഹു  റയുന്നു:"മതകലരയത്തിൽ നിങ്ങപളലട് യുദ്ധ്ാം ചെയ്യലതിരിക്കുകയുാം, നിങ്ങള ചട 

വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള  ുറത്തലക്കലതിരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവചര സാംബന്ധിച്ചിടപത്തലളാം നിങ്ങളവർെ  നന്മ 

ചെയ്യ ന്നതുാം നിങ്ങളവപരലട് നീതി കലണിക്കുന്നതുാം അലലലഹു നിങ്ങപളലട് നിപരലധിക്കുന്നിലല. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു 

നീതി  ലലിക്കുന്നവചര ഇഷ്ടചപ്പടുന്നു."(മുാംതഹനഃ:8)കുട്ടികള ചട കലരയത്തിൽ ഇസ്ലാം വളചര പ്ശദ്ധ് ചവക്കുന്നു. തങ്ങള ചട 

പ്സഷ്ടലവലയ അലലലഹുവിപനലടുള്ള കടമകൾ കുട്ടികചള  ഠിപ്പിക്കണചമന്നതലണ് മലതല ിതലക്കപളലടുള്ള ഇസ്ലമിൻ  ്റെ 

ഏറ്റവുാം രൗരവചപ്പട്ട നിർത്ദശും. തൻ  ്റെ  ിതൃവയ ുപ്തനലയ ഇബ്നു അബ്ബലസ് (റമ) പയലട് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- നൽകിയ 

ഉ പേശങ്ങൾ അതിൻ് റെ ഉേലഹരണമലണ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അപേഹപത്തലട്  റഞ്ഞു:"ച ലന്നു മകപന! നിനക്ക് ഞലൻ െില 

വലക്കുകൾ  ഠിപ്പിച്ച  തരചട്ടപയല; അലലലഹു അത് മൂലാം നിനക്ക് നന്മ ചെയ്പതക്കലാം." ഞലൻ (ഇബ്നു അബ്ബലസ്) 

 റഞ്ഞു: "അചത!" അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു: "നീ അലലലഹുവിചന സൂക്ഷിക്കുക; അവൻ നിചന്ന സാംരക്ഷിക്കുന്നതലണ്. നീ 

അലലലഹുവിചന  സൂക്ഷിക്കുക ; എങ്കിൽ അവചന  നിൻ് റെ മുൻപിൽ നിനക്ക്  കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുാം . 

സപന്തലഷപവളയിൽ നീ അലലലഹുവിചന അറിയുക; എങ്കിൽ കഠിനതകളിൽ അവൻ നിചന്ന അറിയുന്നതലണ്. നീ 

പെലേിക്കുകയലചണങ്കിൽ അലലലഹുവിപനലട് പെലേിക്കുക! നീ സഹലയാം പതടുന്നുചവങ്കിൽ അലലലഹുവിപനലട് സഹലയാം 

പതടുക ."(അഹ്മേ് :4/287)മക്കൾെ  ഉ കലരപ് േമലയ , മത രവുാം  ഭൗതികവുമലയ  വിജ്ഞലനാം   കർന്ന  

നൽകണറമന്ന ും മലതല ിതലക്കപളലട ്  ഇസ്ലാം  കൽെിെ ന്ന . അലലലഹു   റയുന്നു :"അലലലഹുവിൽ 

വിശവസിച്ചവപര! സവപേഹങ്ങചളയുാം നിങ്ങള ചട ബന്ധുക്കചളയുാം മനുഷയരുാം കലല കള ാം ഇന്ധനമലയിട്ട ള്ള നരകലഗ്നിയിൽ 

ന ിന്ന ്  ന ിങ്ങൾ  ക ലത്തുരക്ഷിക്ക ുക . അത ിൻ് റെ  പ മൽത്നോട്ടതിന   ര ുഷസ വ ഭ ലവമ ുള്ളവര ു ാം  

അതിശക്തന്മലരുമലയ  മലക്കുകള ണ്ടലയിരിക്കുാം . അലലലഹു അവപരലട് കല് ിച്ചകലരയത്തിൽ അവപനലടവർ 

അനുസരണപക്കട്  കലണിക്കുകയിലല. അവപരലട് കല് ിക്കചപ്പടുന്നത് എന്തുാം അവർ പ് വർതിെ കയ ും 

ചെയ്യ ാം ."(തപ്ഹീാം :6)ഈ  ആയത്തിൻ് റെ വിശേീകരണത്തിൽ അലി  - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - ഇപ് കലരാം   റഞ്ഞതലയി  



  

  

കലണലാം:"സവപേഹങ്ങചളയുാം നിങ്ങള ചട ബന്ധുക്കചളയുാം നരകലഗ്നിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കലത്തുരക്ഷിക്കുക.""അതലയത് 

അവർെ  നലലമരയലേകൾ  കർന്ന  ചകലടുക്കുകയുാം, അവചര  ഠിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക."മക്കൾ നിസ്തകലരാം 

ശീലമുള്ളവരലയി തീരുന്ന രൂ ത്തിൽ അവർെ  നിസ്തകലരാം  ഠിപ്പിച്ച  ചകലടുക്കണചമന്ന് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- മലതല ിതലക്കപളലട് 

കൽെിച്ചിട്ട ണ്ട . അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു:"നിങ്ങള ചട മക്കപളലട് -അവർെ  ഏഴു വയസ്സ ള്ളപപ്പലൾ- നിസ്തകരിക്കലൻ 

കൽെിെ ക."(അബൂേലവൂേ ്)നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"നിങ്ങചളലലലാം  പമൽത്നോട്ടെോരോണ ; നിങ്ങൾെ  

കീഴിലുള്ളവചര കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതുമലണ്.  ുരുഷൻ പമൽത്നോട്ടെോരനോണ ; തൻ് റെ 

വീട്ട കലരുചട  കലരയത്തിൽ അയലൾ പെലേയാം  ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ് . സ്തപ്തീ  അവള ചട  ഭർതൃവീട്ടിറല 

പമൽത്നോട്ടെോരിയോണ ; അവള ചട കീഴിലുള്ളവചര കുറിച്ച് അവൾ പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ്. പവലക്കലരൻ 

തൻ് റെ ഉടമസ്ഥൻ് റെ സവത്തിൻ് റെ പമൽത്നോട്ടെോരനോണ ; അയലൾെ  കീഴിലുള്ളതിചന കുറിച്ച് 

അയലള ാം പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ്. നിങ്ങചളലലലാം പമൽത്നോട്ടെോർ തചന്ന; നിങ്ങള ചട കീഴിലുള്ളതിചന കുറിച്ച് 

നിങ്ങൾ പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നവരുമലണ്."(ഇബ്നു ഹിബ്ബലൻ:4490)തൻ  ്റെ മക്കള ചടയുാം വീട്ട കലരുചടയുാം ചെലവ് 

പനലക്കുക എന്നത്  ിതലവിൻ  ്റെ ബലധയതയലചണന്ന് ഇസ്ലാം അറിയിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള െില  ലഠങ്ങൾ 18 

്ല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ  രലമർശിെറെട്ടിട്ട ണ്ട . മക്കൾെ  പവണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ് റെ പപ്ശഷ്ഠത നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു:"ഒരലൾ ചെലവഴിക്കുന്ന േീനലറുകളിൽ ഏറ്റവുാം പപ്ശഷ്ഠമലയിട്ട ള്ളത് തൻ  ്റെ 

കുടുാംബത്തിന് പവണ്ടി െിലവഴിക്കുന്ന േീനലറുാം, അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ (യുദ്ധ്ത്തിനലയി മലറ്റിചവച്ച) 

മൃരത്തിന് പവണ്ടി െിലവഴിക്കുന്ന േീനലറുാം, അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ  ടച ലരുതുന്ന തൻ് റെ 

സപഹലേരങ്ങൾെോയി െിലവഴിക്കുന്ന േീനലറുമലകുന്നു ." അബൂ ഖിലലബ - َمه ِ ِ  َرح  ّللاَّ -  റയുന്നു: "അവിടുന്ന്  

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആേയാം  റഞ്ഞത്  കുടുാംബത്തിൻ് റെ കലരയമലണ് ." പശഷാം അപേഹാം  റഞ്ഞു: "ചെറിയ ഒരു  

കുടുാംബത്തിൻ് റെ ചെലവ് നടത്തുകയുാം, അവർെ  അതു മൂലാം (മറ്റ ള്ളവപരലട് പെലേിപക്കണ്ടി വരലത്തവിധാം) 

അഭിമലനാം കലത്തു സൂക്ഷിക്കലൻ സലധിക്കുകപയല, അചലലങ്കിൽ അലലലഹു അതിൽ പ് പയലജനാം ചവക്കുകയുാം അവർ 

ധനികരലവുകയുാം ചെയ്യ ന്ന സ്ഥിതിക്ക് കലരണമലകുകപയല ചെയ്യ ന്ന വയക്തിചയക്കലൾ പപ്ശഷ്ഠമലയ പ് തിഫലാം ലഭിക്കുന്ന 

മറ്റലരുണ്ട്?!"(മുസ്ിാം:994) 

"തചന്നയലലലചത നിങ്ങൾ ആരലധിക്കരുചതന്നുാം, മലതല ിതലക്കൾെ  നന്മചെയ്യണചമന്നുാം നിൻ് റെ രക്ഷിതലവ് 

വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ (മലതല ിതലക്കളിൽ) ഒരലപളല അവർ രണ്ട് പ രുാം തചന്നപയല നിൻ് റെ അടുക്കൽ 

ചവച്ച് വലർദ്ധകയും പ് ല ിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവപരലട് നീ ചഛ എന്ന്  റയുകപയല, അവപരലട് കയർെ കത്യോ 

ചെയ്യരുത്. അവപരലട് നീ മലനയമലയ വലക്ക്  റയുക." 

(ഇസ്തറലഅ്:23) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"മനുഷയന് തൻ് റെ മലതല ിതലക്കള ചട കലരയത്തിൽ നലാം അനുശലസനാം നല്കിയിരിക്കുന്നു -ക്ഷീണത്തിനു പമൽ 

ക്ഷീണവുമലയിട്ടലണ് മലതലവ് അവചന രർഭും െുമന്ന് നടന്നത്. അവൻ് റെ മുലകുടി നിർത ന്നതോകറട്ട 

രണ്ടുവർഷും ചകലണ്ടുമലണ്- എപന്നലടുാം നിൻ് റെ മലതല ിതലക്കപളലടുാം  നീ നന്ദികലണിക്കൂ . എൻ് റെ 

അടുപത്തക്കലണ് (നിൻ  ്റെ) മടക്കാം." 

(ലുഖ്മലൻ:14) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തൻ് റെ മലതല ിതലക്കപളലട് നലലനിലയിൽ വർതിെണറമന്ന  നലാം മനുഷയപനലട് അനുശലസിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവൻ് റെ മലതലവ് പ് യലസചപ്പട്ട ചകലണ്ട്  അവചന രർഭും ധരിക്കുകയുാം, പ് യലസചപ്പട്ട ചകലണ്ട്  അവചന 

പ് സവിക്കുകയുാം ചെയ്തു. അവൻ് റെ രർഭകോലവ ും മുലകുടിനിർതല ും കൂടി മുപ്പത് മലസക്കലലമലകുന്നു. 

അങ്ങചന അവൻ തൻ  ്റെ  ൂർണ്ണശക്തി പ് ല ിക്കുകയുാം നലല് ത് വയസ്സിചലത്തുകയുാം ചെയ്തലൽ ഇപ് കലരാം 

 റയുാം : എൻ് റെ രക്ഷിതലപവ , എനിക്കുാം  എൻ് റെ മലതല ിതലക്കൾെ ും നീ  ചെയ്തു  തന്നിട്ട ള്ള  

അനുപ്രഹത്തിന് നന്ദികലണിക്കുവലനുാം നീ തൃപ്തിചപ്പടുന്ന സൽകർമ്മും പ് വർതിെ വോന ും നീ എനിക്ക് 

പ് പെലേനാം നൽത്കണത്മ. എൻ് റെ സന്തതികളിൽ നീ എനിക്ക് നന്മയുണ്ടലക്കിത്തരികയുാം ചെപയ്യണപമ. 

തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ നിന്നിപലക്ക് പഖേിച്ച മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ മുസ്ിാംകള ചട (അലലലഹുവിന് 

കീഴ്ചപ്പടുന്നവരുചട) കൂട്ടത്തിലലകുന്നു." 

(അഹ്ഖലഫ്:15) 



  

  

അബൂ ഹുദററ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം: ഒരിക്കൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ ഒരലൾ വന്നു. അയലൾ പെലേിച്ച : 

"അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! എൻ് റെ നലല  രിെരണത്തിന് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം അർഹതയ ള്ളത  

ആർെോണ ?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "നിൻ് റെ ഉമ്മയലണ്." അയലൾ പെലേിച്ച : "പശഷാം ആരലണ്?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു: "പശഷാം നിൻ് റെ ഉമ്മയലണ് ." അയലൾ പെലേിച്ച : "പശഷാം ആരലണ്?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "പശഷാം 

നിൻ  ്റെ ഉമ്മയലണ്." അയലൾ പെലേിച്ച : "പശഷാം ആരലണ്?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "പശഷാം നിൻ  ്റെ  ിതലവലണ്." 

(മുസ്ിാം) 

മലതല ിതലക്കപളലട് നന്മയിൽ വർതിെണറമന്ന കൽെന അവർ മുസ്ിമീങ്ങളലചണങ്കിലുാം അചലലങ്കിലുാം 

ഒരു പ ലചല ബലധകമലണ്. 

അസ്തമലഅ് ബിൻത  അബീബക്ർ - يَِ َعْنَها ّللاَّ ِ َرض  - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുാം ബഹുദേവലരലധകരുാം തമ്മിൽ സമലധലന 

കരലർ നിലവിലുണ്ടലയിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബഹുദേവലരലധകയലയിരുന്ന എൻ് റെ ഉമ്മ -അവരുചട മകചനയുാം കൂട്ടി- 

എൻ്  റെയരികിൽ  വ ന്ന ു . അ പ പ്പ ലൾ  ഞ ലൻ  ന ബ ി പ -ملسو هيلع هللا ىلص-  യ ല ട ്  പ െ ല േ ി ച്ച  : "എൻ്  റെ  ഉ മ്മ  

തലൽെരയത്തോറെ  എൻ് റെയരികിൽ  വന്നിര ിക്കുന്നു . ഞലൻ അവപരലട ്  ബന്ധാം  പെർത  

ചകലള്ളചട്ടപയല?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അചത! നീ ഉമ്മയുമലയി ബന്ധാം പെർെ ക." 

(ബുഖലരി) 

എന്തിനധികാം ! മലതല ിതലക്കൾ തങ്ങള ചട  മക്കചള  ഇസ്ലമിൽ നിന്ന്  നിപഷധത്തിപലക്ക്  ചകലണ്ടുവരലൻ 

പ്ശമിക്കുകയലചണങ്കിൽ അക്കലരയത്തിൽ അവചര അനുസരിക്കരുചതങ്കിലുാം -അവൻ മുസ്ിമലയി തുടരുന്നപതലചടലപ്പാം- 

അവപരലട് നന്മ ചെയ്യ കയുാം, ച ലതുമരയലേകൾ  ലലിച്ച  ചകലണ്ട് അവപരലട് ഇട ഴകുകയുാം പവണചമന്നലണ് 

ഇസ്ലമിൻ  ്റെ കൽെന. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിനക്ക് യലചതലരു അറിവുമിലലലത്ത വലലതിചനയുാം എപന്നലട് നീ  ങ്കുപെർെ ന്ന കലരയത്തിൽ അവർ ഇരുവരുാം 

(മലതലവുാം  ിതലവുാം) നിൻ  ്റെ പമൽ നിർബന്ധും ചെലുത്തുന്ന  ക്ഷാം അവചര നീ അനുസരിക്കരുത്. ഇഹപലലകത്ത് 

നീ അവപരലട് നലലനിലയിൽ സഹവസിക്കുകയുാം, എന്നിപലക്ക് മടങ്ങിയവരുചട മലർഗും നീ  ിന്തുടരുകയുാം ചെയ്യ ക. 

 ിചന്ന എൻ് റെ അടുപത്തക്കലകുന്നു നിങ്ങള ചട മടക്കാം. അപപ്പലൾ നിങ്ങൾ പ് വർതിച്ചിര ന്നതിറനെറ്റി 

ഞലൻ നിങ്ങചള വിവരമറിയിക്കുന്നതലണ്." 

(ലുഖ്മലൻ:15) 

ബഹുദേവലരലധകരലയ തൻ് റെ കുടുാംബക്കലർത്െോ കുടുാംബത്തിൽ ച ടലത്തവർത്െോ -അവർ മുസ്ിാംകപളലട് 

യുദ്ധ്ത്തിൽ ഏർറെട്ടവരറല്ലങ്കിൽ- നന്മ ചെയ്യ ന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നിലല. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"മതകലര യത്തിൽ  ന ിങ്ങപളല ട ്  യുദ്ധ്ാം  ചെയ്യലത ിര ിക്കുകയു ാം , ന ിങ്ങള ച ട  വീട ുകള ിൽ  ന ിന്ന ്  ന ിങ്ങചള  

 ുറത്തലക്കലതിരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവചര സാംബന്ധിച്ചിടപത്തലളാം നിങ്ങളവർെ  നന്മ ചെയ്യ ന്നതുാം നിങ്ങളവപരലട് 

നീതി കലണിക്കുന്നതുാം അലലലഹു നിങ്ങപളലട് നിപരലധിക്കുന്നിലല. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു നീതി  ലലിക്കുന്നവചര 

ഇഷ്ടചപ്പടുന്നു." 

(മുാംതഹനഃ:8) 

കുട്ടികള ചട കലരയത്തിൽ ഇസ്ലാം വളചര പ്ശദ്ധ് ചവക്കുന്നു. തങ്ങള ചട പ്സഷ്ടലവലയ അലലലഹുവിപനലടുള്ള കടമകൾ 

കുട്ടികചള  ഠിപ്പിക്കണചമന്നതലണ് മലതല ിതലക്കപളലടുള്ള ഇസ്ലമിൻ് റെ ഏറ്റവുാം രൗരവചപ്പട്ട നിർത്ദശും. 

തൻ് റെ  ിതൃവയ ുപ്തനലയ ഇബ്നു അബ്ബലസ് (റമ) പയലട് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- നൽകിയ ഉ പേശങ്ങൾ അതിൻ് റെ 

ഉേലഹരണമലണ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അപേഹപത്തലട്  റഞ്ഞു: 

"ച ലന്നു മകപന! നിനക്ക് ഞലൻ െില വലക്കുകൾ  ഠിപ്പിച്ച  തരചട്ടപയല; അലലലഹു അത് മൂലാം നിനക്ക് നന്മ 

ചെയ്പതക്കലാം." ഞലൻ (ഇബ്നു അബ്ബലസ്)  റഞ്ഞു: "അചത!" അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു: "നീ അലലലഹുവിചന സൂക്ഷിക്കുക; 

അവൻ നിചന്ന സാംരക്ഷിക്കുന്നതലണ്. നീ അലലലഹുവിചന സൂക്ഷിക്കുക; എങ്കിൽ അവചന നിൻ് റെ മുൻപിൽ 

നിനക്ക് കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുാം. സപന്തലഷപവളയിൽ നീ അലലലഹുവിചന അറിയുക; എങ്കിൽ കഠിനതകളിൽ അവൻ 

നിചന്ന അറിയുന്നതലണ്. നീ പെലേിക്കുകയലചണങ്കിൽ അലലലഹുവിപനലട് പെലേിക്കുക! നീ സഹലയാം പതടുന്നുചവങ്കിൽ 

അലലലഹുവിപനലട് സഹലയാം പതടുക." 



  

  

(അഹ്മേ്:4/287) 

മക്കൾെ  ഉ കലര പ് േമലയ , മത രവുാം  ഭൗതികവുമലയ  വിജ്ഞലനാം   കർന്ന  നൽകണറമന്ന ും 

മലതല ിതലക്കപളലട് ഇസ്ലാം കൽെിെ ന്ന . അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചവപര! സവപേഹങ്ങചളയുാം നിങ്ങള ചട ബന്ധുക്കചളയുാം മനുഷയരുാം കലല കള ാം ഇന്ധനമലയിട്ട ള്ള 

നരകലഗ്നിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കലത്തുരക്ഷിക്കുക. അതിൻ് റെ പമൽത്നോട്ടതിന   രുഷസവഭലവമുള്ളവരുാം 

അതിശക്തന്മലരുമലയ  മലക്കുകള ണ്ടലയിരിക്കുാം . അലലലഹു അവപരലട് കല് ിച്ചകലരയത്തിൽ അവപനലടവർ 

അനുസരണപക്കട് കലണിക്കുകയിലല. അവപരലട് കല് ിക്കചപ്പടുന്നത് എന്തുാം അവർ പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്യ ാം." 

(തപ്ഹീാം:6) 

ഈ ആയത്തിൻ  ്റെ വിശേീകരണത്തിൽ അലി - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  - ഇപ് കലരാം  റഞ്ഞതലയി കലണലാം: 

"സവപേഹങ്ങചളയുാം നിങ്ങള ചട ബന്ധുക്കചളയുാം നരകലഗ്നിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കലത്തുരക്ഷിക്കുക." 

"അതലയത് അവർെ  നലലമരയലേകൾ  കർന്ന  ചകലടുക്കുകയുാം, അവചര  ഠിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക." 

മക്കൾ നിസ്തകലരാം ശീലമുള്ളവരലയി തീരുന്ന രൂ ത്തിൽ അവർെ  നിസ്തകലരാം  ഠിപ്പിച്ച  ചകലടുക്കണചമന്ന് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

മലതല ിതലക്കപളലട് കൽെിച്ചിട്ട ണ്ട . അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങള ചട മക്കപളലട് -അവർെ  ഏഴു വയസ്സ ള്ളപപ്പലൾ- നിസ്തകരിക്കലൻ കൽെിെ ക." 

(അബൂേലവൂേ്) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങചളലലലാം പമൽത്നോട്ടെോരോണ ; നിങ്ങൾെ  കീഴിലുള്ളവചര കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതുമലണ്. 

 ുരുഷൻ പമൽത്നോട്ടെോരനോണ ; തൻ് റെ വീട്ട കലരുചട കലരയത്തിൽ അയലൾ പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ്. 

സ്തപ്തീ അവള ചട ഭർതൃവീട്ടിറല പമൽത്നോട്ടെോരിയോണ ; അവള ചട കീഴിലുള്ളവചര കുറിച്ച് അവൾ 

പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ്. പവലക്കലരൻ തൻ് റെ ഉടമസ്ഥൻ് റെ സവത്തിൻ് റെ പമൽത്നോട്ടെോരനോണ ; 

അയലൾെ  കീഴിലുള്ളതിചന കുറിച്ച് അയലള ാം പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ്. നിങ്ങചളലലലാം പമൽത്നോട്ടെോർ തചന്ന; 

നിങ്ങള ചട കീഴിലുള്ളതിചന കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നവരുമലണ്." 

(ഇബ്നു ഹിബ്ബലൻ:4490) 

തൻ് റെ മക്കള ചടയുാം വീട്ട കലരുചടയുാം ചെലവ് പനലക്കുക എന്നത്  ിതലവിൻ് റെ ബലധയതയലചണന്ന് ഇസ്ലാം 

അറിയിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള െില  ലഠങ്ങൾ 18്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ  രലമർശിെറെട്ടിട്ട ണ്ട . 

മക്കൾെ  പവണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ  ്റെ പപ്ശഷ്ഠത നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു: 

"ഒരലൾ ചെലവഴിക്കുന്ന േീനലറുകളിൽ ഏറ്റവുാം പപ്ശഷ്ഠമലയിട്ട ള്ളത് തൻ  ്റെ കുടുാംബത്തിന് പവണ്ടി െിലവഴിക്കുന്ന 

േീനലറുാം, അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ (യുദ്ധ്ത്തിനലയി മലറ്റിചവച്ച) മൃരത്തിന് പവണ്ടി െിലവഴിക്കുന്ന 

േീനലറുാം, അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ  ടച ലരുതുന്ന തൻ് റെ സപഹലേരങ്ങൾെോയി െിലവഴിക്കുന്ന 

േീനലറുമലകുന്നു." അബൂ ഖിലലബ - َمه ِ ّللاَّ ِ َرح  -  റയുന്നു: "അവിടുന്ന് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആേയാം  റഞ്ഞത് കുടുാംബത്തിൻ  ്റെ 

കലരയമലണ്." പശഷാം അപേഹാം  റഞ്ഞു: "ചെറിയ ഒരു കുടുാംബത്തിൻ് റെ ചെലവ് നടത്തുകയുാം, അവർെ  അതു 

മൂലാം (മറ്റ ള്ളവപരലട് പെലേിപക്കണ്ടി വരലത്തവിധാം) അഭിമലനാം കലത്തു സൂക്ഷിക്കലൻ സലധിക്കുകപയല, അചലലങ്കിൽ 

അലലലഹു അതിൽ പ് പയലജനാം ചവക്കുകയുാം അവർ ധനികരലവുകയുാം ചെയ്യ ന്ന സ്ഥിതിക്ക് കലരണമലകുകപയല ചെയ്യ ന്ന 

വയക്തിചയക്കലൾ പപ്ശഷ്ഠമലയ പ് തിഫലാം ലഭിക്കുന്ന മറ്റലരുണ്ട്?!" 

(മുസ്ിാം:994) 

 

 



  

  

30- ശ പ് ത ു ക്ക പ ള ല ട ല ചണ ങ്ക ിൽ  പ  ല ല ു ാം  വ ല ക്ക ി ല ു ാം  പ്  വ ൃ ത്ത ി യ ി ല ു ാം  ന ീ ത ി യ ിൽ 

വർത്തികണറമന്ന ും ഇസ്ലാം കൽപ്പിക ന്ന . 

അലലലഹു നീതിയുള്ളവനലണ്. അവൻ് റെ പ് വൃത്തികള ാം അടിമകചള അവൻ നിയപ്ന്തിക്കുന്നതുാം  രി ൂർണ്ണ 

നീതിയുചട  അടിസ്ഥലനത്തിലചപ്ത . അവൻ കൽെിച്ച കലരയങ്ങളിലുാം , വിലക്കിയ  കലരയങ്ങളിലുാം , അവൻ 

സൃഷ്ട ിക്ക ുക പ യ ല  വ ിധ ിക്ക ുക പ യ ല  ചെയ്ത  ക ല ര യങ്ങള ി ല ു ാം  ഏറ്റവ ു ാം  ന ീ ത ി ൂർണ്ണമോയ  പ ന ര ലയ 

മലർഗതിലോക ന്ന  അവനുള്ളത ് . അല ല ലഹു   റയുന്നു :"തലനല ല ല ചത  ആരലധനക്ക്  അർഹനോയി  

മറ്റലരുമിചലലന്നതിന് അലലലഹു സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മലക്കുകള ാം അറിവുള്ളവരുാം (അതിന്ന് സലക്ഷികളലകുന്നു.) 

അവൻ നീതി നിലനിർത ന്നവനറരത. അവനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. പ് തല ിയുാം 

യുക്തിമലനുമചപ്ത അവൻ."(ആലു ഇാംറലൻ 18)നീതി  ുലർതണറമന്നോണ  അലലലഹു കൽെിെ ന്നത . 

അവൻ  റയുന്നു:" റയുക: എൻ  ്റെ രക്ഷിതലവ് നീതി ലലിക്കലനലണ് കല് ിച്ചിട്ട ള്ളത്."(അഅ്റലഫ്:29)നബിമലരുാം 

റസൂലുകള ചമലലലാം നീതിയലണ്  ഠിപ്പിച്ചത്. അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും നലാം നമ്മുചട േൂതന്മലചര വയക്തമലയ 

േൃഷ്ടലന്തങ്ങള ാം ചകലണ്ട് അയക്കുകയുണ്ടലയി. ജനങ്ങൾ നീതി ൂർവ്വും നിലചകലള്ള വലൻ പവണ്ടി അവപരലചടലപ്പാം 

പവേപ്രന്ഥവുാം നീതിയുാം ഇറക്കിചകലടുക്കുകയുാം ചെയ്തു."(ഹേീേ്: 25)ആയത്തിൽ  രലമർശിെറെട്ട മീസലൻ 

എന്നത് ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത് വലക്കുകളിലുാം പ് വർതനങ്ങെില ും നീതി  ലലിക്കുക എന്നതലണ്.ഇസ്ലാം 

ശപ്തുക്കപളലട് പ ലലുാം വലക്കിലുാം പ് വൃത്തിയിലുാം നീതിപയലചട വർതിെണറമന്നോണ  കൽെിെ ന്നത . 

അലലലഹു  റയുന്നു:"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന് പവണ്ടി സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നവചരന്ന 

നിലയിൽ കണിശമലയി നീതി നിലനിർത ന്നവരോയിരിെണും. അത് നിങ്ങൾെ  തചന്നപയല, നിങ്ങള ചട 

മലതല ിതലക്കൾ, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർത്െോ പ് തികൂലമലയിത്തീർന്നോല ും ശരി. (കക്ഷി) ധനികപനല, 

േരിപ്േപനല ആകചട്ട, ആ രണ്ട് വിഭലരപത്തലടുാം കൂടുതൽ ബന്ധചപ്പട്ടവൻ അലലലഹുവലകുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ നീതി 

 ലലിക്കലചത തന്നിഷ്ടങ്ങചള  ിൻപറ്റര ത . നിങ്ങൾ വളചച്ചലടിക്കുകപയല ഒഴിഞ്ഞ് മലറുകപയല ചെയ്യ ന്ന  ക്ഷാം 

തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്നതിറനെറ്റിറയല്ലോും സൂക്ഷ്മമലയി അറിയുന്നവനലകുന്നു 

അലലലഹു."(നിസലഅ്:135)അലലലഹു  റയുന്നു:"മസ്തജിേുൽ ഹറലമിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള തടഞ്ഞു എന്നതിൻ് റെ 

പ രിൽ ഒരു  ജനവിഭലരപത്തലട ്  നിങ്ങൾെ ള്ള അമർഷും അതി പ്കമാം  പ് വർതിെ ന്നതിന്ന  

നിങ്ങൾറെോരിെല ും പപ് രകമലകരുത് .  ുണയത്തിലുാം  ധർമ്മനിഷ്ഠയില ും നിങ്ങൾ അപനയലനയാം  

സഹലയിക്കുക .  ല ത്തിലുാം അതിപ്കമത്തിലുാം നിങ്ങൾ അപനയലനയാം സഹലയിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ 

സൂക്ഷിക്കുക . ത ീർച്ചയോയ ും  അല ല ലഹ ു  കഠ ിനമ ലയ ി  ശ ിക്ഷിക്കുന്നവനലക ുന്ന ു ."(മ ലഇേ :2)അല ല ലഹ ു  

 റയുന്നു:"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന്ന് പവണ്ടി നിലചകലള്ള ന്നവരുാം, നീതിക്ക് 

സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നവരുമലയിരിക്കുക. ഒരു ജനതപയലടുള്ള അമർഷും നീതി  ലലിക്കലതിരിക്കലൻ നിങ്ങൾെ  

പപ് രകമലകരുത്. നിങ്ങൾ നീതി  ലലിക്കുക. അതലണ് ധർമ്മനിഷ്ഠത്യോെ  ഏറ്റവുാം അടുത്തത്."(മലഇേ:8)ഇപ് കലരാം 

സവന്തത്തിനുാം സവന്താം മലതല ിതലക്കൾെ ും അടുത്ത ബന്ധുമിപ്തലേികൾെ ും എതിരലചണങ്കിൽ പ ലലുാം സതയാം 

മലപ്തപമ  റയലവൂ എന്നുാം, സതയത്തിന് മലപ്തപമ സലക്ഷി നിൽെോവൂ എന്നുാം, ശപ്തുവിപനലടുാം കൂട്ട കലരപനലടുാം 

നീതിപയലചട മലപ്തപമ വർതിെോവൂ എന്നുാം കൽെിെ ന്ന ഇസ്ലമിൻ  ്റെ നിർത്ദശങ്ങൾെ  സമലനമലയ 

വിധിവിലക്കുകൾ ആധുനിക സമൂഹാം സവീകരിക്കുന്ന നിയമസാംഹിതകളിപലല, ജനങ്ങൾ സവീകരിച്ചിട്ട ള്ള ഏചതങ്കിലുാം 

മതേർശനങ്ങെിത്ലോ നിനക്ക് കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുപമല?!മക്കൾെിെയിൽ നീതി  ലലിക്കണചമന്ന നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

യുചട കൽെനയ ും ഈ  റഞ്ഞതിപനലട് കൂട്ടിവലയിക്കലാം.ആമിർ നിപവേനാം: നുഅ്മലനു ബ്നു ബഷീർ - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  - 

മിമ്പറിന് മുകളിൽ ഇപ് കലരാം  റയുന്നത് ഞലൻ പകട്ടിട്ട ണ്ട്. അപേഹാം  റഞ്ഞു: "എൻ് റെ  ിതലവ് എനിക്ക് ഒരു 

സമ്മലനാം  തന്നു . അപപ്പലൾ അാംറതു  ബിൻത  റവലഹഃ   റഞ്ഞു : "നിങ്ങൾ അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂലിചന  

ഇക്കലരയത്തിന് സലക്ഷി നിർത ന്നത  വചര എനിക്കിതിൽ തൃപ്തിയുണ്ടലവിലല." അങ്ങചന അപേഹാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

യുചട അരികിൽ ചെന്ന പശഷാം  റഞ്ഞു: "അാംറഃ ബിൻത  റവലഹഃയുചട മകന് ഞലൻ ഒരു സമ്മലനാം നൽകി. 

അപപ്പലൾ -അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂപല!- അങ്ങചയ ഇക്കലരയത്തിന് ഞലൻ സലക്ഷി നിർതണറമന്നോണ  അവൾ 

എ പ ന്ന ല ട ്   റ യ ു ന്ന ത ് ." ന ബ ി പ -ملسو هيلع هللا ىلص-  െ ല േ ി ച്ച  : "ന ിൻ് റെ  എ ല ല ല  മ ക്കൾെ ും  ഇ ത ു  പ  ല ച ല  ന ീ  

നൽകിയിട്ട ത്ണ്ടോ?!" അപേഹാം  റഞ്ഞു: "ഇലല." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട മറു ടി: "എങ്കിൽ അലലലഹുവിചന സൂക്ഷിച്ച  

ചകലള്ള ക; നിങ്ങള ചട മക്കൾെിെയിൽ നിങ്ങൾ നീതി  ലലിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക." അങ്ങചന അപേഹാം തിരിച്ച  

പ ലവുകയുാം, തൻ് റെ സമ്മലനാം തിരിചച്ചടുക്കുകയുാം ചെയ്തു.(ബുഖലരി:2587) 



  

  

"തലനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നതിന് അലലലഹു സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മലക്കുകള ാം 

അറിവുള്ളവരുാം (അതിന്ന് സലക്ഷികളലകുന്നു.) അവൻ നീതി നിലനിർത ന്നവനറരത. അവനലലലചത ആരലധനക്ക് 

അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. പ് തല ിയുാം യുക്തിമലനുമചപ്ത അവൻ." 

(ആലു ഇാംറലൻ 18) 

നീതി  ുലർതണറമന്നോണ  അലലലഹു കൽെിെ ന്നത . അവൻ  റയുന്നു: 

" റയുക: എൻ  ്റെ രക്ഷിതലവ് നീതി ലലിക്കലനലണ് കല് ിച്ചിട്ട ള്ളത്." 

(അഅ്റലഫ്:29) 

നബിമലരുാം റസൂലുകള ചമലലലാം നീതിയലണ്  ഠിപ്പിച്ചത്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും നലാം നമ്മുചട േൂതന്മലചര വയക്തമലയ േൃഷ്ടലന്തങ്ങള ാം ചകലണ്ട് അയക്കുകയുണ്ടലയി. ജനങ്ങൾ 

നീതി ൂർവ്വും നിലചകലള്ള വലൻ പവണ്ടി അവപരലചടലപ്പാം പവേപ്രന്ഥവുാം നീതിയുാം ഇറക്കിചകലടുക്കുകയുാം ചെയ്തു." 

(ഹേീേ്: 25) 

ആ യ ത്ത ിൽ   ര ല മർശിെറെട്ട  മ ീ സ ലൻ  എ ന്ന ത ്  ച ക ല ണ് ട ്  ഉ പ േ ശ ി ക്ക ു ന്ന ത ്  വ ല ക്ക ു ക ള ി ല ു ാം  

പ് വർതനങ്ങെില ും നീതി  ലലിക്കുക എന്നതലണ്. 

ഇസ്ലാം  ശപ്തുക്കപളലട ്  പ ലലുാം  വലക്കിലുാം  പ് വൃത്തിയിലുാം  നീതിപയലചട  വർതിെണറമന്നോണ  

കൽെിെ ന്നത . അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന് പവണ്ടി സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നവചരന്ന നിലയിൽ 

കണിശമലയി നീതി നിലനിർത ന്നവരോയിരിെണും. അത് നിങ്ങൾെ  തചന്നപയല, നിങ്ങള ചട മലതല ിതലക്കൾ, 

അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർത്െോ പ് തികൂലമലയിത്തീർന്നോല ും ശരി. (കക്ഷി) ധനികപനല, േരിപ്േപനല ആകചട്ട, ആ 

രണ്ട് വിഭലരപത്തലടുാം കൂടുതൽ ബന്ധചപ്പട്ടവൻ അലലലഹുവലകുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ നീതി  ലലിക്കലചത 

തന്നിഷ്ടങ്ങചള  ിൻപറ്റര ത . നിങ്ങൾ വളചച്ചലടിക്കുകപയല ഒഴിഞ്ഞ് മലറുകപയല ചെയ്യ ന്ന  ക്ഷാം തീർച്ചയോയ ും 

നിങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്നതിറനെറ്റിറയല്ലോും സൂക്ഷ്മമലയി അറിയുന്നവനലകുന്നു അലലലഹു." 

(നിസലഅ്:135) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"മസ്തജിേുൽ ഹറലമിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള തടഞ്ഞു എന്നതിൻ് റെ പ രിൽ ഒരു ജനവിഭലരപത്തലട് നിങ്ങൾെ ള്ള 

അമർഷും അതിപ്കമാം പ് വർതിെ ന്നതിന്ന  നിങ്ങൾറെോരിെല ും പപ് രകമലകരുത്.  ുണയത്തിലുാം 

ധർമ്മനിഷ്ഠയില ും നിങ്ങൾ അപനയലനയാം സഹലയിക്കുക.  ല ത്തിലുാം അതിപ്കമത്തിലുാം നിങ്ങൾ അപനയലനയാം 

സഹലയിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ സൂക്ഷിക്കുക. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു കഠിനമലയി ശിക്ഷിക്കുന്നവനലകുന്നു." 

(മലഇേ:2) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന്ന് പവണ്ടി നിലചകലള്ള ന്നവരുാം, നീതിക്ക് സലക്ഷയ്ാം 

വഹിക്കുന്നവരുമലയിരിക്കുക . ഒരു  ജനതപയലടുള്ള  അമർഷും നീതി   ലലിക്കലതിരിക്കലൻ നിങ്ങൾെ  

പപ് രകമലകരുത്. നിങ്ങൾ നീതി  ലലിക്കുക. അതലണ് ധർമ്മനിഷ്ഠത്യോെ  ഏറ്റവുാം അടുത്തത്." 

(മലഇേ:8) 

ഇപ് കലരാം സവന്തത്തിനുാം സവന്താം മലതല ിതലക്കൾെ ും അടുത്ത ബന്ധുമിപ്തലേികൾെ ും എതിരലചണങ്കിൽ പ ലലുാം 

സതയാം മലപ്തപമ  റയലവൂ എന്നുാം, സതയത്തിന് മലപ്തപമ സലക്ഷി നിൽെോവൂ എന്നുാം, ശപ്തുവിപനലടുാം കൂട്ട കലരപനലടുാം 

നീതിപയലചട  മലപ്തപമ  വർതിെോവൂ എന്നുാം  കൽെിെ ന്ന ഇസ്ലമിൻ് റെ നിർത്ദശങ്ങൾെ  

സമലനമലയ വിധിവിലക്കുകൾ ആധുനിക സമൂഹാം സവീകരിക്കുന്ന നിയമസാംഹിതകളിപലല, ജനങ്ങൾ സവീകരിച്ചിട്ട ള്ള 

ഏചതങ്കിലുാം മതേർശനങ്ങെിത്ലോ നിനക്ക് കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുപമല?! 



  

  

മക്കൾെിെയിൽ നീതി  ലലിക്കണചമന്ന നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട കൽെനയ ും ഈ  റഞ്ഞതിപനലട് കൂട്ടിവലയിക്കലാം. 

ആമിർ നിപവേനാം: നുഅ്മലനു ബ്നു ബഷീർ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - മിമ്പറിന് മുകളിൽ ഇപ് കലരാം   റയുന്നത്  ഞലൻ 

പകട്ടിട്ട ണ്ട്. അപേഹാം  റഞ്ഞു: "എൻ് റെ  ിതലവ് എനിക്ക് ഒരു സമ്മലനാം തന്നു. അപപ്പലൾ അാംറതു ബിൻത  

റവലഹഃ   റഞ്ഞു : "നിങ്ങൾ അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂലിചന  ഇക്കലരയത്തിന്  സലക്ഷി  നിർത ന്നത  വചര  

എനിക്കിതിൽ തൃപ്തിയുണ്ടലവിലല." അങ്ങചന അപേഹാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ ചെന്ന പശഷാം  റഞ്ഞു: "അാംറഃ 

ബിൻത  റവലഹഃയുചട മകന് ഞലൻ ഒരു സമ്മലനാം നൽകി. അപപ്പലൾ -അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല!- അങ്ങചയ 

ഇക്കലരയത്തിന്  ഞലൻ സലക്ഷി നിർതണറമന്നോണ  അവൾ എപന്നലട്  റയുന്നത്." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പെലേിച്ച : 

"നിൻ് റെ എലലല മക്കൾെ ും ഇതു പ ലചല നീ നൽകിയിട്ട ത്ണ്ടോ?!" അപേഹാം  റഞ്ഞു: "ഇലല." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

യുചട മറു ടി: "എങ്കിൽ അലലലഹുവിചന സൂക്ഷിച്ച  ചകലള്ള ക; നിങ്ങള ചട മക്കൾെിെയിൽ നിങ്ങൾ നീതി 

 ലലിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക." അങ്ങചന അപേഹാം തിരിച്ച  പ ലവുകയുാം, തൻ  ്റെ സമ്മലനാം തിരിചച്ചടുക്കുകയുാം ചെയ്തു. 

(ബുഖലരി:2587) 

എന്തു  ചകലണ്ടലണ ്  ഇസ്ലാം  ഇപ് കലരാം  ന ീത ിക്ക ്  പ് ലധലനയാം  നൽകിയത !? കലരണാം  ജനങ്ങൾത്െോ  

രലജയങ്ങൾത്െോ നീതി കൂടലചത നിലനിൽെോനോവില്ല; ജനങ്ങൾെ  അവരുചട മതവിശവലസചത്തയുാം ജീവചനയുാം 

അവരുചട സന്തലനങ്ങചളയുാം അഭിമലനചത്തയുാം സമ്പത്തിചനയുാം തങ്ങള ചട നലടിചനയുാം നിർഭയതവത്തോറെ 

നിലനിർതോൻ കഴിയണചമങ്കിൽ നീതി കൂടിപയ തീരൂ. ഇതു ചകലണ്ട് തചന്നയലണ് മക്കയിചല മുപ്ശിക്കുകൾ 

മുസ്ിാംകൾെ  കടുത്ത പ് യലസങ്ങൾ ഏൽെിച്ചത്െോൾ അബ്സീനിയയിപലക്ക്  ലലയനാം ചെയ്യലൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

അവപരലട് കൽെിച്ചത ; അതിൻ് റെ കലരണമലയി അവിടുന്ന്  റഞ്ഞു: "അവിചട നീതിമലനലയ ഒരു രലജലവുണ്ട്; 

അപേഹത്തിൻ  ്റെ അടുക്കൽ ഒരലള ാം അനീതിക്ക് വിപധയനലക്കചപ്പടിലല." 

31- സർവ്വ സൃഷ്ടികപളലടുാം  ഏറ്റവുാം  നലല  രൂ ത്തിൽ വർത്തികണറമന്നോണ  

ഇ സ് ല മ ി ൻ ്  റ െ  ക ൽപ്പന . സ ൽസ് വ ഭ ോ വങ്ങള ി ക് ലക  ും  

സൽപ്പവൃത്തികളിക്ലക മോണ  അത് ക്ഷണിക്കുന്നത്. 

സർവ്വ  സ ൃ ഷ്ട ി ക പ ള ല ട ു ാം  ന ന് മ യ ിൽ  വർതിെോൻ  ഇ സ് ല ാം  കൽെിെ ന്ന . അ ല ല ല ഹ ു  

 റയ ുന്ന ു :"ത ീർച്ചയോയ ും  അല ല ലഹ ു  കല് ിക്ക ുന്നത ്  ന ീ ത ി   ലല ിക്ക ുവലന ു ാം  നന്മ ചെയ്യ  വലന ു ാം  

കുടുാംബബന്ധമുള്ളവർെ  (സഹലയാം) നൽക വോന മോണ ."(നഹ്ല്:90)അലലലഹു   റയുന്നു :"(അതലയത്) 

സപന്തലഷലവസ്ഥയിലുാം  വിഷമലവസ്ഥയിലുാം  േലനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യ കയുാം , പകല ാം  ഒതുക്കിചവക്കുകയുാം , 

മനുഷയർെ  മലപ്പ നല്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവർെ  പവണ്ടി. (അത്തരാം) സൽകർമ്മകോരികറെ അലലലഹു 

സ്തപനഹിക്കുന്നു ."(ആലു  ഇാംറലൻ: 134)മുഹമ്മേ്  നബി റയുന്നു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"എലലല  കലരയത്തിലുാം  അലലലഹു  നന്മ  

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു . അതിനലൽ നിങ്ങൾ വധിക്കുപമ്പലൾ നലല രൂ ത്തിൽ വധിക്കുക . നിങ്ങൾ (മൃരചത്ത) 

അറുക്കുപമ്പലൾ അറവ് നന്നലക്കുക. തൻ് റെ കത്തി അവൻ മൂർച്ചകൂട്ട കയ ും, അറവ് മൃരത്തിന് ആശവലസാം 

നൽക കയ ും  ച െ യ്യ ച ട്ട ."(മ ു സ് ി ാം :1955)ഇ സ് ല ാം  എ ല ല ല  മ ല ന യ മ ല യ  സ വ ഭ ല വ ങ്ങ ള ി പ ല ക്ക ു ാം  

സൽരപവൃതികെിത്ലെ ും മനുഷയചര ക്ഷണിക്കുന്നു. മുൻത്വദരഗന്ഥങ്ങെിൽ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

യുചട വിപശഷണമലയി വന്ന കലരയങ്ങൾ വിശേീകരിച്ച  ചകലണ്ട് അലലലഹു  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ:"(അതലയത്) തങ്ങള ചട 

 ക്കലുള്ള  തൗറലത്തിലുാം  ഇഞ്െീലിലുാം  പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലയി  അവർെ  കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുന്ന  ആ 

അക്ഷരജ്ഞലനമിലലലത്ത പ് വലെകനലയ ദേവേൂതചന (മുഹമ്മേ് നബിചയ)  ിൻപറ്റ ന്നവർെ  (ആ കലരുണയാം 

പരഖചപ്പടുത്തുന്നതലണ്.) അവപരലട് അപേഹാം സേലെലരാം കല് ിക്കുകയുാം, േുരലെലരത്തിൽ നിന്ന് അവചര വിലക്കുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നു . നലല  വസ്തതുക്കൾ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കുകയുാം , െീത്ത  വസ്തതുക്കൾ അവരുചട  പമൽ 

നിഷിദ്ധ്മലക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു . അവരുചട  ഭലരങ്ങള ാം  അവരുചട പമലുണ്ടലയിരുന്ന  വിലങ്ങുകള ാം  അപേഹാം  

ഇറക്കിചവക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അപപ്പലൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം അപേഹചത്ത  ിന്തുണക്കുകയുാം 

സഹലയിക്കുകയുാം അപേഹപത്തലചടലപ്പാം അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടിട്ട ള്ള ആ പ് കലശചത്ത  ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തവരലപരല, 

അവർ തചന്നയലണ്  വിജയികൾ."(അഅ്റലഫ് :157)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു :"പഹ  ആഇശ ! 

തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു സൗമയതയുള്ളവനലണ്; അവൻ സൗമയതചയ ഇഷ്ടചപ്പടുന്നു. സൗമയതക്ക്  രുഷതപയക്കലള ാം 

മചറ്റന്തിപനക്കലള ാം കൂടുതൽ അവൻ (പ് തിഫലാം) നൽക ന്നതോണ ."(മുസ്ിാം:2593)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ 

  റഞ്ഞു:"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു മലതലക്കചള ധിക്കരിക്കുന്നതുാം, ച ൺമെറെ ജീവപനലചട കുഴിച്ച  -ملسو هيلع هللا ىلص-

മൂടുന്നതുാം, മറ്റ ള്ളവർെ  അവകലശചപ്പട്ടത് നൽകോറത തടഞ്ഞു ചവക്കുന്നതുാം, അർഹതയില്ലോതത  



  

  

പെലേിച്ച  വലങ്ങുന്നതുാം നിങ്ങൾെ  പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു. പകട്ട പകൾവികൾ (വിശവസിക്കുന്നതുാം 

പ് െരിപ്പിക്കുന്നതുാം), പെലേയങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതുാം, സമ്പത്ത്  ലഴലക്കുന്നതുാം അവൻ നിങ്ങളിൽ ചവറുക്കുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നു."(ബുഖലരി: 2408)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:“നിങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളലകുന്നത് വചര 

ന ിങ്ങൾ  സവർഗതിൽ  പ്  പവശ ിക്കുകയ ിലല . ന ിങ്ങൾ   രസ്ത രാം  സ്തപനഹിക്കുന്നത ്  വചര  ന ിങ്ങൾ 

മുഅ്മിനുകള മലകിലല. നിങ്ങൾെ  ഞലൻ ഒരു പ് വർതനും അറിയിച്ച  തരചട്ടപയല; അത് ചെയ്തലൽ നിങ്ങൾ 

 രസ്ത രാം സ്തപനഹിക്കുാം. നിങ്ങൾെിെയിൽ സലലാം വർദ്ധിെിെ ക.”(മുസ്ിാം:54) 

"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു കല് ിക്കുന്നത് നീതി  ലലിക്കുവലനുാം നന്മചെയ്യ വലനുാം കുടുാംബബന്ധമുള്ളവർെ  

(സഹലയാം) നൽക വോന മോണ ." 

(നഹ്ല്:90) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അതലയത്) സപന്തലഷലവസ്ഥയിലുാം വിഷമലവസ്ഥയിലുാം േലനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യ കയുാം, പകല ാം ഒതുക്കിചവക്കുകയുാം, 

മനുഷയർെ  മലപ്പ നല്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവർെ  പവണ്ടി. (അത്തരാം) സൽകർമ്മകോരികറെ അലലലഹു 

സ്തപനഹിക്കുന്നു." 

(ആലു ഇാംറലൻ: 134) 

മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റയുന്നു: 

"എലലല കലരയത്തിലുാം അലലലഹു നന്മ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ വധിക്കുപമ്പലൾ നലല രൂ ത്തിൽ 

വധിക്കുക. നിങ്ങൾ (മൃരചത്ത) അറുക്കുപമ്പലൾ അറവ് നന്നലക്കുക. തൻ  ്റെ കത്തി അവൻ മൂർച്ചകൂട്ട കയ ും, 

അറവ് മൃരത്തിന് ആശവലസാം നൽക കയ ും ചെയ്യചട്ട." 

(മുസ്ിാം:1955) 

ഇസ്ലാം എലലല മലനയമലയ സവഭലവങ്ങളിപലക്കുാം  സൽരപവൃതികെിത്ലെ ും മനുഷയചര  ക്ഷണിക്കുന്നു. 

മുൻത്വദരഗന്ഥങ്ങെിൽ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട വിപശഷണമലയി വന്ന കലരയങ്ങൾ വിശേീകരിച്ച  ചകലണ്ട് 

അലലലഹു  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ: 

"(അതലയത്) തങ്ങള ചട  ക്കലുള്ള തൗറലത്തിലുാം ഇഞ്െീലിലുാം പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലയി അവർെ  കണ്ചടത്തലൻ 

കഴിയുന്ന ആ അക്ഷരജ്ഞലനമിലലലത്ത പ് വലെകനലയ ദേവേൂതചന (മുഹമ്മേ് നബിചയ)  ിൻപറ്റ ന്നവർെ  (ആ 

കലരുണയാം പരഖചപ്പടുത്തുന്നതലണ്.) അവപരലട് അപേഹാം സേലെലരാം കല് ിക്കുകയുാം, േുരലെലരത്തിൽ നിന്ന് അവചര 

വിലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നലല വസ്തതുക്കൾ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കുകയുാം, െീത്ത വസ്തതുക്കൾ അവരുചട പമൽ 

നിഷിദ്ധ്മലക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു . അവരുചട  ഭലരങ്ങള ാം  അവരുചട പമലുണ്ടലയിരുന്ന  വിലങ്ങുകള ാം  അപേഹാം  

ഇറക്കിചവക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അപപ്പലൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം അപേഹചത്ത  ിന്തുണക്കുകയുാം 

സഹലയിക്കുകയുാം അപേഹപത്തലചടലപ്പാം അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടിട്ട ള്ള ആ പ് കലശചത്ത  ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തവരലപരല, 

അവർ തചന്നയലണ് വിജയികൾ." 

(അഅ്റലഫ്:157) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"പഹ ആഇശ! തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു സൗമയതയുള്ളവനലണ്; അവൻ സൗമയതചയ ഇഷ്ടചപ്പടുന്നു. സൗമയതക്ക് 

 രുഷതപയക്കലള ാം മചറ്റന്തിപനക്കലള ാം കൂടുതൽ അവൻ (പ് തിഫലാം) നൽക ന്നതോണ ." 

(മുസ്ിാം:2593) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു മലതലക്കചള ധിക്കരിക്കുന്നതുാം, ച ൺമെറെ ജീവപനലചട കുഴിച്ച  മൂടുന്നതുാം, 

മറ്റ ള്ളവർെ  അവകലശചപ്പട്ടത്  നൽകോറത തടഞ്ഞു ചവക്കുന്നതുാം, അർഹതയില്ലോതത  പെലേിച്ച  

വലങ്ങുന്നതുാം  നിങ്ങൾെ  പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു . പകട്ട പകൾവികൾ (വിശവസിക്കുന്നതുാം  



  

  

പ് െരിപ്പിക്കുന്നതുാം), പെലേയങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതുാം, സമ്പത്ത്  ലഴലക്കുന്നതുാം അവൻ നിങ്ങളിൽ ചവറുക്കുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നു." 

(ബുഖലരി: 2408) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

“നിങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളലകുന്നത്  വചര  നിങ്ങൾ സവർഗതിൽ പ് പവശിക്കുകയിലല . നിങ്ങൾ  രസ്ത രാം  

സ്തപനഹിക്കുന്നത് വചര നിങ്ങൾ മുഅ്മിനുകള മലകിലല . നിങ്ങൾെ  ഞലൻ ഒരു പ് വർതനും അറിയിച്ച  

തരചട്ടപയല; അത് ചെയ്തലൽ നിങ്ങൾ  രസ്ത രാം സ്തപനഹിക്കുാം. നിങ്ങൾെിെയിൽ സലലാം വർദ്ധിെിെ ക.” 

(മുസ്ിാം:54) 

32- സതയസന്ധത, വലഗ്േത്ത ലലനാം , ജീവിതവിശുദ്ധ്ി, ലജ്ജ, ദധരയാം, േലനസന്നദ്ധ്ത, മലനയത 

കലത്തുസൂക്ഷിക്കൽ, ആവശയക്കലരചന  സഹലയിക്കൽ, പ് യലസത്തിൽ അകചപ്പട്ടവന ്  

ദകത്തലപങ്ങകൽ, വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണാം നൽകൽ, അയൽവോസ്ിക്യോെ  നന്മയിൽ 

വർത്തികൽ, കുടുാംബബന്ധാം പെർകൽ, മൃരങ്ങപളലട് കലരുണയാം കലണിക്കൽ; ഇസ്ലാം 

ക്ഷണിക്കുകയുാം പപ് ലത്സലഹിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്ന മപനലഹരമലയ െില സവഭലവരുണങ്ങളലണിവ. 

സൽസവഭോവങ്ങൾ  ുലർതണറമന്ന  ഇസ്ലാം കൽെിെ ന്ന . അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞതു പനലക്കൂ:"നലല സവഭലവരുണങ്ങൾ  ൂർണ്ണമോെ ന്നതിനറരത ഞലൻ നിപയലരിക്കചപ്പട്ടത്."(സവഹീഹ് 

അേബുൽ മുഫ്റേ്: 207)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം ഇഷ്ടമുള്ളതുാം, 

അ ന്ത യ ന ല ള ിൽ  ന ി ങ്ങ ള ിൽ  എ പ ന്ന ല ട ്  ഏ റ്റ വ ു ാം  അ ട ു ത്ത  സ്ഥ ല ന മ ു ള്ള ത ു ാം  ന ി ങ്ങ ള ിൽ  ഏ റ്റ വ ു ാം  ന ലല  

സവഭലവമുള്ളയലൾെോണ . നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം പേഷയമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുാം 

വിേൂരത്തലവുകയുാം ചെയ്യ ന്നത് വലയലടിയുാം,  രിഹലസിയുാം, 'മുതഫയ്ഹിഖു'കള മലയവരലണ്. സവഹലബികൾ 

പെലേിച്ച : "വലയലടികചളയുാം  രിഹലസികചളയുാം ഞങ്ങൾെ  മനസ്സിലലയി; എന്നലൽ ആരലണ് മുതഫയ്ഹിഖ്?!" 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അഹങ്കലരികൾ."(സവഹീഹഃ:791)അബ്ദ ലലലഹി ബ്നു അാംറിബ്നിൽ ആസവ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه مِا ّللاَّ - 

നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- മരയലേയിലലലത്തവപരല, പമലശത്തരാം കലണിക്കുന്നവപരല ആയിരുന്നിലല. അവിടുന്ന്  റയുമലയിരുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലലവർ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലല സവഭലവമുള്ളവരലണ്."(ബുഖലരി:3559)നലല 

സവഭലവാം  ലലിക്കണചമന്നുാം, സൽസവഭോവങ്ങൾ  ുലർതണറമന്ന ും ച ലതുചവ കൽെിെ ന്ന 

ഇ ത ല ല ല ത്ത  അ പ ന ക ാം  ആ യ ത്ത ു ക ള  ാം  ഹ േ ീ ഥ ു ക ള  ാം  പ വ ച റ യ ു മ ു ണ് ട ് .ഇ സ് ല ാം  കൽെിച്ച  

സൽസവഭോവങ്ങെിറലോന്നോണ  സതയസന്ധത. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"നിങ്ങൾ സതയസന്ധത  ുലർത ക; 

കലരണാം തീർച്ചയോയ ും സതയാം  ുണയത്തിപലക്ക് നയിക്കുാം;  ുണയാം ഉറപ്പലയുാം സവർഗതിത്ലെ ും നയിക്കുാം. 

ഒരലൾ സതയാം  റഞ്ഞു ചകലണ്പടയിരിക്കുകയുാം, സതയാം  റയലൻ പ്ശദ്ധ്  ുലർതി ചകലണ്ടിരിക്കുകയുാം ചെയ്തലൽ 

അലലലഹുവിങ്കൽ സതയവലൻ എന്ന് അവൻ പരഖചപ്പടുത്തചപ്പടുന്നതലണ് ."(മുസ്ിാം :2607)വിശവസ്തതത ; ഇസ്ലാം  

കൽെിച്ച സൽസവഭോവങ്ങെിറലോന്നോണത ും. അലലലഹു  റയുന്നു:"വിശവസിപച്ചല് ിക്കചപ്പട്ട അനലമത്തുകൾ 

(ഉത്തരവലേിത്തങ്ങൾ) അവയുചട അവകലശികൾെ  നിങ്ങൾ ചകലടുത്തു വീട്ടണചമന്ന്  അലലലഹു നിങ്ങപളലട്  

കൽെിെ ന്ന ."(നിസലഅ്:58)ഇസ്ലാം കൽെിച്ച മചറ്റലരു സവഭലവാം ജീവിതവിശുദ്ധ്ി കലത്തുസൂക്ഷിക്കലലണ്. നബി 

  റഞ്ഞു:"മൂന്നു പ ചര സഹലയിക്കൽ അലലലഹുവിൻ് റെ പമലുള്ള ബലധയതയലണ്." ജീവിതവിശുദ്ധ്ി ഉപേശിച്ച  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ചകലണ്ട് വിവലഹാം കഴിച്ച വയക്തിചയ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അക്കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണ കയുാം ചെയ്തു.(തിർമിദി:1655)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

യുചട പ് ലർത്ഥനകെിറലോന്ന  ഇപ് കലരമലയിരുന്നു:"അലലലഹുപവ! സന്മലർഗവ ും ധർമ്മനിഷ്ഠയ ും 

ജീവിതവിശുദ്ധ്ിയുാം ധനയതയുാം ഞലൻ നിപന്നലട് പെലേിക്കുന്നു."(മുസ്ിാം:2721)ലജ്ജയുാം ഇസ്ലാം കൽെിച്ച നന്മകളിൽ 

ച ട്ടത ലണ ് . അല ല ലഹ ുവ ിൻ് റെ  റസ ൂൽ റയ  -ملسو هيلع هللا ىلص-  ുന്ന ു :"ലജ്ജ  നന്മയല ല ല ചത  മ ചറ്റ ലന്ന ു ാം  ചക ലണ്ട ു  

വരിലല ."(ബുഖലരി :6117)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു :"എലലല  മതത്തിനുാം  ഒരു  സവഭലവമുണ്ട് ; 

ഇസ്ലമിൻ് റെ സവഭലവാം ലജ്ജയലണ്."(ബയ്ഹഖി:6/2619)ദധരയാം കലത്തുസൂക്ഷിക്കലനുാം ഇസ്ലാം കൽെിെ ന്ന . 

അനസ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം:"നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലലവരുാം, ഏറ്റവുാം ദധരയമുള്ളവരുാം, ഏറ്റവുാം 

ഔേലരയശീലമുള്ളവരുമലയിരുന്നു. (ഒരിക്കൽ) മേീനക്കലർ പ ടിച്ചരണ്ട സന്ദർഭതിൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അവർെ  

മുൻത്പ കുതിരപ്പ റത്ത് കുതിച്ചിട്ട ണ്ട്."(ബുഖലരി:2820)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഭീരുതവാം ബലധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അലലലഹുവിപനലട് 

രക്ഷ  പെലേിക്കലറുണ്ടലയിരുന്നു . അവിടുന്ന്  ഇപ് കലരാം  പ് ലർത്ഥിെ ും."അലലലഹുപവ ! ഞലൻ ഭീരുതവാം  

ബലധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിപന്നലട് രക്ഷ പെലേിക്കുന്നു."(ബുഖലരി:6374)േലനശീലവുാം ഔേലരയ മപനലഭലവവുാം ഇസ്ലാം 



  

  

കൽെിച്ച സൽസവഭോവങ്ങെിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ 

തങ്ങള ചട  ധനാം ചെലവഴിക്കുന്നവചര  ഉ മിക്കലവുന്നത്  ഒരു ധലനയമണിപയലടലകുന്നു . അത് ഏഴ് കതിരുകൾ 

ഉല് ലേിപ്പിച്ച . ഓപരല കതിരിലുാം നൂറ് ധലനയമണിയുാം. അലലലഹു തലൻ ഉപേശിക്കുന്നവർെ  ഇരട്ടിയലയി നല്കുന്നു. 

അല ല ലഹ ു  വി ുലമ ലയ  കഴ ിവ ുകള  ള്ളവന ു ാം  (എല ല ല ാം ) അറ ിയ ുന്നവന ു മ ലണ ് ."(ബഖറ :261)ഔേലര യ  

മപനലഭലവമുള്ളവരലയിരുന്നു അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-. ഇബ്നു അബ്ബലസ് - يَِ ِ  َرض  َما ّللاَّ َعْنه  - നിപവേനാം:"നബി -

 ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം േലനശീലമുള്ളയലളലയിരുന്നു. റമേലനിൽ -ജിപ്ബീലിചന കണ്ടുമുട്ട ന്ന പവളയിലലണ്- അവിടുന്ന് -ملسو هيلع هللا ىلص

ഏറ്റവുാം കൂടുതൽ േലനാം ചെയ്യ ക. ജിപ്ബീൽ (അ) റമേലനിൽ എലലല രലപ്തിയിലുാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ചയ കണ്ടുമുട്ട കയുാം, നബി 

 .ജിപ്ബീലിന് ഖുർആൻ പകൾെിച്ച  നൽക കയ ും ചെയ്യ ാം; (ഇത് റമേലൻ) കഴിയുന്നത് വചര തുടരുാം -ملسو هيلع هللا ىلص-

ജ ി പ്ബ ീൽ  (അ ) ചന  കണ്ട ുമ ു ട്ട  പമ്പലൾ  അട ിച്ച   വീശ ുന്ന  കലറ്റ ി പനക്കലൾ  നബി ഔേലര -ملسو هيلع هللا ىلص-  യവലനലയ ി  

മലറുമലയിരുന്നു."(ബുഖലരി:1902)ആവശയക്കലരചന സഹലയിക്കുകയുാം, പ് യലസാം ബലധിച്ചവന് ദകത്തലപങ്ങകുകയുാം, 

വിശക്കുന്നവന്  ഭക്ഷണാം  നൽക കയ ും, നലല  അയൽബന്ധും കലത്തു  സൂക്ഷിക്കുകയുാം , കുടുാംബബന്ധാം  

പ െർെ കയ ും , മ ൃ ര ങ്ങ പ ള ല ട ്  സ ഹ ല ന ു ഭ ൂ ത ി   ു ലർത കയ ും  ച െ യ്യ ണ ച മ ന്ന ്  ഇ സ് ല ാം  

ഓർമ്മറെെ ത ന്ന .അബ്ദ ലലലഹി ബ്നു അാംറ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് ഒരലൾ പെലേിച്ച : 

"ഇസ്ലമിൻ് റെ എന്തലണ്  ഏറ്റവുാം  ഉത്തമമലയിട്ട ള്ളത്?!" നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  : "ഭക്ഷണാം  നൽക ക; നീ  

അറിയുന്നവപരലടുാം അലലലത്തവപരലടുാം സലലാം  റയുകയുാം ചെയ്യ ക."(ബുഖലരി:12)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു:"ഒരലൾ ഒരു വഴിയിലൂചട സഞ്െരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയലൾെ  േലഹാം കഠിനമലയി. അങ്ങചന ഒരു കിണർ 

കണ്ടപപ്പലൾ അയലളതിൽ ഇറങ്ങുകയുാം, ചവള്ളാം കുടിക്കുകയുാം,  ുറപത്തക്ക് വരുകയുാം ചെയ്തു. അപപ്പലഴതല, ഒരു 

നലയ അതിൻ് റെ നലവ്  ുറപത്തക്കിട്ട് -േലഹാം കലരണത്തലൽ- ച ലടി തിന്നുന്നു. അപപ്പലൾ ആ മനുഷയൻ  റഞ്ഞു: 

"എനിക്ക് ബലധിച്ചതു പ ലലുള്ള േലഹാം ഈ നലയക്കുാം ബലധിച്ചിരിക്കുന്നു." അയലൾ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങുകയുാം, 

തൻ് റെ ഖുഫ്ഫയിൽ (ഒരു തരാം  ലേരക്ഷ) ചവള്ളാം നിറക്കുകയുാം, ആ നലയചയ ചവള്ളാം കുടിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തു. 

അലലലഹു അയലള ചട പ് വർതി നന്ദിപയലചട സവീകരിക്കുകയുാം, അയലൾെ  ച ലറുത്തു ചകലടുക്കുകയുാം ചെയ്തു." 

(ഇത് പകട്ടപപ്പലൾ) സവഹലബികൾ പെലേിച്ച : "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! മൃരങ്ങള ചട കലരയത്തിൽ ഞങ്ങൾെ  

പ്  ത ിഫലമ ുണ്പ ട ല ?!" നബ ി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  : "അചത !  ച്ചക്കരള  ള്ള  എല ല ല  ജ ീവ ികള  ച ട  കലര യത്തില ു ാം  

പ് തിഫലമുണ്ട ് ."(ഇബ്നു  ഹിബ്ബലൻ:544)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു :"വിധവയുചടയുാം  

േരിപ്േൻ് റെയ ും കലരയത്തിൽ  രിപ്ശമിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ യുദ്ധ്ാം 

ചെയ്യ ന്നവചന പ ലചലയലണ്. അചലലങ്കിൽ രലപ്തി മുഴുവൻ നിന്നു നിസ്തകരിക്കുകയുാം,  കൽ മുഴുവൻ പനലമ്പ് 

പനലൽെ കയ ും ചെയ്യ ന്ന വയക്തിചയ പ ലചല."(ബുഖലരി:5353)കുടുാംബ ബന്ധത്തിലുള്ളവപരലടുള്ള ബലധയതകൾ 

ഇസ്ലാം ഊന്നിപ്പറയുകയുാം, അവപരലട് ബന്ധാം  ുലർത ക എന്നത് നിർബന്ധമോറണന്ന   ഠിപ്പിക്കുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നു . അലലലഹു   റയുന്നു :"വിശവലസികപളലട ്  സവപേഹങ്ങചളക്കലള ാം  അടുത്തവരലകുന്നു  നബി  .-ملسو هيلع هللا ىلص- 

അപേഹത്തിൻ് റെ ഭലരയമലർ അവരുചട മലതലക്കള മലകുന്നു. രക്തബന്ധമുള്ളവർ അപനയലനയാം അലലലഹുവിൻ് റെ 

നിയമത്തിൽ മറ്റ  വിശവലസികചളക്കലള ാം മുഹലജിറുകചളക്കലള ാം കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവരലകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങള ചട 

മിപ്തങ്ങൾെ  വലല ഉ കലരവുാം ചെയ്യ ന്നുചവങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവലകുന്നു. അക്കലരയാം പവേപ്രന്ഥത്തിൽ 

പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലകുന്നു ."(അഹ്സലബ്:6)കുടുാംബബന്ധാം മുറിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ശക്തമലയി തലക്കീത് 

ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടലക്കുന്നതിചനലപ്പമലണ് ഈ  ല ചത്ത അലലലഹു എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത്. അലലലഹു 

 റയുന്നു :"എന്നലൽ നിങ്ങൾ ദകകലരയകർതൃതവും ഏചറ്റടുക്കുകയലചണങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ 

കുഴപ്പമുണ്ടലക്കുകയുാം, നിങ്ങള ചട കുടുാംബബന്ധങ്ങൾ ചവട്ടിമുറിക്കുകയുാം ചെയ്പതക്കുപമല?അത്തരക്കലചരയലണ് 

അലലലഹു ശ ിച്ചിട്ട ള്ളത്. അങ്ങചന അവർെ  ബധിരത നല്കുകയുാം, അവരുചട കണ്ണ കൾെ  അന്ധത വരുത്തുകയുാം 

ചെയ്തിരിക്കുന്നു ."(മുഹമ്മേ് :22-23)നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  : "കുടുാംബബന്ധാം  മുറിക്കുന്നവൻ സവർഗതിൽ 

പ് പവശിക്കുന്നതലല."(മുസ്ിാം:2556)മലതല ിതലക്കൾ, സപഹലേരങ്ങള ാം സപഹലേരിമലരുാം,  ിതൃസപഹലേരങ്ങള ാം 

സപഹലേരിമലരുാം , മലതൃസപഹലേരങ്ങള ാം  സപഹലേരിമലരുാം ; ഇവപരലടലണ്  കുട ുാംബബന്ധാം  പെർെൽ 

നിർബന്ധമോയിട്ട ള്ളത .ഇപതലചടലപ്പാം -അമുസ്ിമലചണങ്കിൽ പ ലലുാം- അയൽവോസികത്െോെ ള്ള 

ബലധയതകൾ  ലലിക്കണചമന്നുാം ഇസ്ലാം ശക്തമലയി ഓർമ്മറെെ ത ന്ന ; അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ 

മലപ്താം ആരലധിക്കുകയുാം അവപനലട് യലചതലന്നുാം  ങ്കുപെർെോതിരിെ കയ ും മലതല ിതലക്കപളലട് നലല 

നിലയിൽ വർതിെ കയ ും ചെയ്യ ക. ബന്ധുക്കപളലടുാം അനലഥകപളലടുാം  ലവങ്ങപളലടുാം കുടുാംബബന്ധമുള്ള 

അയൽെോത്രോെ ും അനയരലയ അയൽെോത്രോെ ും സഹവലസിപയലടുാം വഴിപ ലക്കപനലടുാം നിങ്ങള ചട 

വലതുദകകൾ ഉടമചപ്പടുത്തിയ  അടിമകപളലട ു ാം  നല ലന ിലയിൽ വർതിെ ക. ച ലങ്ങച്ചക്കലരനുാം  

േുരഭിമലനിയുമലയിട്ട ള്ള ആചരയുാം അലലലഹു ഒരിക്കലുാം ഇഷ്ടചപ്പടുകയിലല."(നിസലഅ്:36)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ 



  

  

റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص- :"അയൽവോസിെ  അനന്തരലവകലശാം  ലഭ ിക്കുചമന്ന ്  ഞലൻ  ധര ിച്ച  പ ലക ുന്നത ്  വചര  

അയൽവോസികെ റെ കലരയാം ജിപ്ബീൽ എപന്നലട് ഉ പേശിച്ച  ചകലണ്പടയിരുന്നു."(സവഹീഹ് അബീ േലവൂേ്:5152) 

"നലല സവഭലവരുണങ്ങൾ  ൂർണ്ണമോെ ന്നതിനറരത ഞലൻ നിപയലരിക്കചപ്പട്ടത്." 

(സവഹീഹ് അേബുൽ മുഫ്റേ്: 207) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം ഇഷ്ടമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ നിങ്ങളിൽ എപന്നലട് ഏറ്റവുാം അടുത്ത സ്ഥലനമുള്ളതുാം 

നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലല സവഭലവമുള്ളയലൾെോണ . നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം പേഷയമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ 

എ ന്ന ിൽ  ന ി ന്ന ്  ഏ റ്റ വ ു ാം  വ ി േ ൂ ര ത്ത ല വ ു ക യ ു ാം  ച െ യ്യ  ന്ന ത ്  വ ല യ ല ട ി യ ു ാം ,  ര ി ഹ ല സ ി യ ു ാം , 

'മുതഫയ്ഹിഖു'കള മലയവരലണ്. സവഹലബികൾ പെലേിച്ച : "വലയലടികചളയുാം  രിഹലസികചളയുാം ഞങ്ങൾെ  

മനസ്സിലലയി; എന്നലൽ ആരലണ് മുതഫയ്ഹിഖ്?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അഹങ്കലരികൾ." 

(സവഹീഹഃ:791) 

അബ്ദ ലലലഹി ബ്നു അാംറിബ്നിൽ ആസവ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ما ّللاَّ - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- മരയലേയിലലലത്തവപരല, പമലശത്തരാം 

കലണിക്കുന്നവപരല ആയിരുന്നിലല. അവിടുന്ന്  റയുമലയിരുന്നു: "തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലലവർ 

നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലല സവഭലവമുള്ളവരലണ്." 

(ബുഖലരി:3559) 

നലല സവഭലവാം  ലലിക്കണചമന്നുാം, സൽസവഭോവങ്ങൾ  ുലർതണറമന്ന ും ച ലതുചവ കൽെിെ ന്ന 

ഇതലലലത്ത അപനകാം ആയത്തുകള ാം ഹേീഥുകള ാം പവചറയുമുണ്ട്. 

ഇസ്ലാം കൽെിച്ച സൽസവഭോവങ്ങെിറലോന്നോണ  സതയസന്ധത. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങൾ സതയസന്ധത  ുലർത ക; കലരണാം തീർച്ചയോയ ും സതയാം  ുണയത്തിപലക്ക്  നയിക്കുാം;  ുണയാം 

ഉറപ്പലയുാം സവർഗതിത്ലെ ും നയിക്കുാം. ഒരലൾ സതയാം  റഞ്ഞു ചകലണ്പടയിരിക്കുകയുാം, സതയാം  റയലൻ പ്ശദ്ധ് 

 ു ലർതി  ച ക ല ണ് ട ി ര ി ക്ക ു ക യ ു ാം  ച െ യ് ത ലൽ  അ ല ല ല ഹ ു വ ി ങ്കൽ  സ ത യ വ ലൻ  എ ന്ന ്  അ വൻ 

പരഖചപ്പടുത്തചപ്പടുന്നതലണ്." 

(മുസ്ിാം:2607) 

വിശവസ്തതത; ഇസ്ലാം കൽെിച്ച സൽസവഭോവങ്ങെിറലോന്നോണത ും. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"വിശവസിപച്ചല് ിക്കചപ്പട്ട അനലമത്തുകൾ (ഉത്തരവലേിത്തങ്ങൾ) അവയുചട അവകലശികൾെ  നിങ്ങൾ ചകലടുത്തു 

വീട്ടണചമന്ന് അലലലഹു നിങ്ങപളലട് കൽെിെ ന്ന ." 

(നിസലഅ്:58) 

ഇസ്ലാം കൽെിച്ച മചറ്റലരു സവഭലവാം ജീവിതവിശുദ്ധ്ി കലത്തുസൂക്ഷിക്കലലണ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"മൂന്നു പ ചര സഹലയിക്കൽ അലലലഹുവിൻ് റെ പമലുള്ള ബലധയതയലണ്." ജീവിതവിശുദ്ധ്ി ഉപേശിച്ച  ചകലണ്ട് 

വിവലഹാം കഴിച്ച വയക്തിചയ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അക്കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണ കയുാം ചെയ്തു. 

(തിർമിദി:1655) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട പ് ലർത്ഥനകെിറലോന്ന  ഇപ് കലരമലയിരുന്നു: 

"അലലലഹുപവ! സന്മലർഗവ ും ധർമ്മനിഷ്ഠയ ും ജീവിതവിശുദ്ധ്ിയുാം ധനയതയുാം ഞലൻ നിപന്നലട് പെലേിക്കുന്നു." 

(മുസ്ിാം:2721) 

ലജ്ജയുാം ഇസ്ലാം കൽെിച്ച നന്മകളിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റയുന്നു: 

"ലജ്ജ നന്മയലലലചത മചറ്റലന്നുാം ചകലണ്ടു വരിലല." 



  

  

(ബുഖലരി:6117) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"എലലല മതത്തിനുാം ഒരു സവഭലവമുണ്ട്; ഇസ്ലമിൻ  ്റെ സവഭലവാം ലജ്ജയലണ്." 

(ബയ്ഹഖി:6/2619) 

ദധരയാം കലത്തുസൂക്ഷിക്കലനുാം ഇസ്ലാം കൽെിെ ന്ന . അനസ് - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  - നിപവേനാം: 

"നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലലവരുാം, ഏറ്റവുാം ദധരയമുള്ളവരുാം, ഏറ്റവുാം ഔേലരയശീലമുള്ളവരുമലയിരുന്നു. 

(ഒരിക്കൽ) മേ ീനക്കലർ പ ട ിച്ചരണ്ട  സന്ദർഭതിൽ നബി അവർെ  മ -ملسو هيلع هللا ىلص-  ുൻത്പ കുതിരപ്പ റത്ത്  

കുതിച്ചിട്ട ണ്ട്." 

(ബുഖലരി:2820) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഭീരുതവാം ബലധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അലലലഹുവിപനലട് രക്ഷ പെലേിക്കലറുണ്ടലയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഇപ് കലരാം 

പ് ലർത്ഥിെ ും. 

"അലലലഹുപവ! ഞലൻ ഭീരുതവാം ബലധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിപന്നലട് രക്ഷ പെലേിക്കുന്നു." 

(ബുഖലരി:6374) 

േലനശീലവുാം ഔേലരയ മപനലഭലവവുാം ഇസ്ലാം കൽെിച്ച സൽസവഭോവങ്ങെിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അല ല ലഹുവ ിൻ് റെ  മ ലർഗതിൽ  തങ്ങള ച ട  ധനാം  ചെലവഴ ിക്കുന്നവചര  ഉ മ ിക്കലവുന്നത ്  ഒര ു  

ധലനയമണിപയലടലകുന്നു. അത് ഏഴ് കതിരുകൾ ഉല് ലേിപ്പിച്ച . ഓപരല കതിരിലുാം നൂറ് ധലനയമണിയുാം. അലലലഹു തലൻ 

ഉപേശ ിക്കുന്നവർെ  ഇരട്ട ിയലയി  നല്കുന്നു . അല ല ലഹു  വി ുലമലയ  കഴിവുകള  ള്ളവനു ാം  (എല ല ല ാം ) 

അറിയുന്നവനുമലണ്." 

(ബഖറ:261) 

ഔേലരയ മപനലഭലവമുള്ളവരലയിരുന്നു അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-. ഇബ്നു അബ്ബലസ് - يَِ َما ّللاَّ ِ َرض  َعْنه  - നിപവേനാം: 

"നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം േലനശീലമുള്ളയലളലയിരുന്നു. റമേലനിൽ -ജിപ്ബീലിചന കണ്ടുമുട്ട ന്ന പവളയിലലണ്- 

അവിടുന്ന്  ഏറ്റവുാം  കൂടുതൽ േലനാം  ചെയ്യ ക . ജിപ്ബീൽ (അ) റമേലനിൽ എലലല  രലപ്തിയിലുാം  നബി  ചയ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

കണ്ടുമുട്ട കയുാം , നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ജിപ്ബീലിന് ഖുർആൻ പകൾെിച്ച  നൽക കയ ും ചെയ്യ ാം; (ഇത് റമേലൻ) 

കഴിയുന്നത്  വചര  തുടരുാം . ജിപ്ബീൽ (അ) ചന  കണ്ടുമുട്ട പമ്പലൾ അടിച്ച  വീശുന്ന  കലറ്റിപനക്കലൾ നബി  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

ഔേലരയവലനലയി മലറുമലയിരുന്നു." 

(ബുഖലരി:1902) 

ആവശയക്കലരചന  സഹലയിക്കുകയുാം , പ് യലസാം ബലധിച്ചവന്  ദകത്തലപങ്ങകുകയുാം , വിശക്കുന്നവന്  ഭക്ഷണാം 

നൽക കയ ും, നലല അയൽബന്ധും കലത്തു സൂക്ഷിക്കുകയുാം, കുടുാംബബന്ധാം പെർെ കയ ും, മൃരങ്ങപളലട് 

സഹലനുഭൂതി  ുലർത കയ ും ചെയ്യണചമന്ന് ഇസ്ലാം ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . 

അബ്ദ ലലലഹി ബ്നു അാംറ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട് ഒരലൾ പെലേിച്ച : "ഇസ്ലമിൻ് റെ എന്തലണ് 

ഏറ്റവുാം ഉത്തമമലയിട്ട ള്ളത്?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "ഭക്ഷണാം നൽക ക; നീ അറിയുന്നവപരലടുാം അലലലത്തവപരലടുാം 

സലലാം  റയുകയുാം ചെയ്യ ക." 

(ബുഖലരി:12) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ഒരലൾ ഒരു വഴിയിലൂചട സഞ്െരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയലൾെ  േലഹാം കഠിനമലയി. അങ്ങചന ഒരു കിണർ 

കണ്ടപപ്പലൾ അയലളതിൽ ഇറങ്ങുകയുാം, ചവള്ളാം കുടിക്കുകയുാം,  ുറപത്തക്ക് വരുകയുാം ചെയ്തു. അപപ്പലഴതല, ഒരു 

നലയ അതിൻ് റെ നലവ്  ുറപത്തക്കിട്ട് -േലഹാം കലരണത്തലൽ- ച ലടി തിന്നുന്നു. അപപ്പലൾ ആ മനുഷയൻ  റഞ്ഞു: 

"എനിക്ക് ബലധിച്ചതു പ ലലുള്ള േലഹാം ഈ നലയക്കുാം ബലധിച്ചിരിക്കുന്നു." അയലൾ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങുകയുാം, 



  

  

തൻ് റെ ഖുഫ്ഫയിൽ (ഒരു തരാം  ലേരക്ഷ) ചവള്ളാം നിറക്കുകയുാം, ആ നലയചയ ചവള്ളാം കുടിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തു. 

അലലലഹു അയലള ചട പ് വർതി നന്ദിപയലചട സവീകരിക്കുകയുാം, അയലൾെ  ച ലറുത്തു ചകലടുക്കുകയുാം ചെയ്തു." 

(ഇത് പകട്ടപപ്പലൾ) സവഹലബികൾ പെലേിച്ച : "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! മൃരങ്ങള ചട കലരയത്തിൽ ഞങ്ങൾെ  

പ് തിഫലമുണ്പടല?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അചത!  ച്ചക്കരള ള്ള എലലല ജീവികള ചട കലരയത്തിലുാം പ് തിഫലമുണ്ട്." 

(ഇബ്നു ഹിബ്ബലൻ:544) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"വിധവയുചടയുാം േരിപ്േൻ് റെയ ും കലരയത്തിൽ  രിപ്ശമിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അലലലഹുവിൻ് റെ 

മലർഗതിൽ യുദ്ധ്ാം ചെയ്യ ന്നവചന പ ലചലയലണ്. അചലലങ്കിൽ രലപ്തി മുഴുവൻ നിന്നു നിസ്തകരിക്കുകയുാം,  കൽ 

മുഴുവൻ പനലമ്പ് പനലൽെ കയ ും ചെയ്യ ന്ന വയക്തിചയ പ ലചല." 

(ബുഖലരി:5353) 

കുടുാംബ ബന്ധത്തിലുള്ളവപരലടുള്ള ബലധയതകൾ ഇസ്ലാം ഊന്നിപ്പറയുകയുാം, അവപരലട് ബന്ധാം  ുലർത ക എന്നത് 

നിർബന്ധമോറണന്ന   ഠിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"വിശവലസികപളലട് സവപേഹങ്ങചളക്കലള ാം അടുത്തവരലകുന്നു നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-. അപേഹത്തിൻ് റെ ഭലരയമലർ അവരുചട 

മലതലക്കള മലകുന്നു. രക്തബന്ധമുള്ളവർ അപനയലനയാം അലലലഹുവിൻ് റെ നിയമത്തിൽ മറ്റ  വിശവലസികചളക്കലള ാം 

മുഹലജിറുകചളക്കലള ാം കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവരലകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങള ചട മിപ്തങ്ങൾെ  വലല ഉ കലരവുാം 

ചെയ്യ ന്നുചവങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവലകുന്നു. അക്കലരയാം പവേപ്രന്ഥത്തിൽ പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലകുന്നു." 

(അഹ്സലബ്:6) 

ക ു ട ു ാംബബന്ധാം  മ ു റ ിക്ക ുന്നത ിൽ  ന ിന്ന ്  ഇസ്ല ാം  ശക്തമലയ ി  തലക്ക ീത ്  ചെയ്ത ിര ിക്ക ുന്ന ു . ഭ ൂ മ ിയ ിൽ 

കുഴപ്പമുണ്ടലക്കുന്നതിചനലപ്പമലണ് ഈ  ല ചത്ത അലലലഹു എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"എന്നലൽ നിങ്ങൾ ദകകലരയകർതൃതവും ഏചറ്റടുക്കുകയലചണങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടലക്കുകയുാം, 

നിങ്ങള ചട കുടുാംബബന്ധങ്ങൾ ചവട്ടിമുറിക്കുകയുാം ചെയ്പതക്കുപമല? 

അത്തരക്കലചരയലണ് അലലലഹു ശ ിച്ചിട്ട ള്ളത്. അങ്ങചന അവർെ  ബധിരത നല്കുകയുാം, അവരുചട കണ്ണ കൾെ  

അന്ധത വരുത്തുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു." 

(മുഹമ്മേ്:22-23) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "കുടുാംബബന്ധാം മുറിക്കുന്നവൻ സവർഗതിൽ പ് പവശിക്കുന്നതലല." 

(മുസ്ിാം:2556) 

മലതല ിതലക്കൾ, സപഹലേരങ്ങള ാം സപഹലേരിമലരുാം,  ിതൃസപഹലേരങ്ങള ാം സപഹലേരിമലരുാം, മലതൃസപഹലേരങ്ങള ാം 

സപഹലേരിമലരുാം; ഇവപരലടലണ് കുടുാംബബന്ധാം പെർെൽ നിർബന്ധമോയിട്ട ള്ളത . 

ഇപതലചടലപ്പാം -അമുസ്ിമലചണങ്കിൽ പ ലലുാം- അയൽവോസികത്െോെ ള്ള ബലധയതകൾ  ലലിക്കണചമന്നുാം ഇസ്ലാം 

ശക്തമലയി ഓർമ്മറെെ ത ന്ന ; അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ മലപ്താം ആരലധിക്കുകയുാം അവപനലട് യലചതലന്നുാം  ങ്കുപെർെോതിരിെ കയ ും 

മലതല ിതലക്കപളലട് നലല നിലയിൽ വർതിെ കയ ും ചെയ്യ ക. ബന്ധുക്കപളലടുാം അനലഥകപളലടുാം  ലവങ്ങപളലടുാം 

കുടുാംബബന്ധമുള്ള അയൽെോത്രോെ ും അനയരലയ അയൽെോത്രോെ ും സഹവലസിപയലടുാം വഴിപ ലക്കപനലടുാം 

നിങ്ങള ചട വലതുദകകൾ ഉടമചപ്പടുത്തിയ അടിമകപളലടുാം നലലനിലയിൽ വർതിെ ക. ച ലങ്ങച്ചക്കലരനുാം 

േുരഭിമലനിയുമലയിട്ട ള്ള ആചരയുാം അലലലഹു ഒരിക്കലുാം ഇഷ്ടചപ്പടുകയിലല." 

(നിസലഅ്:36) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 



  

  

"അയൽവോസിെ  അനന്തരലവകലശാം ലഭിക്കുചമന്ന് ഞലൻ ധരിച്ച  പ ലകുന്നത് വചര അയൽവോസികെ റെ 

കലരയാം ജിപ്ബീൽ എപന്നലട് ഉ പേശിച്ച  ചകലണ്പടയിരുന്നു." 

(സവഹീഹ് അബീ േലവൂേ്:5152) 

33-  രിശുദ്ധ്മലയ ഭക്ഷണ ലനീയങ്ങചളലലലാം ഇസ്ലാം അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃേയവുാം ശരീരവുാം 

ഭവനവുചമലലലാം  ശുദ്ധ്ിയലയിരിക്കണചമന്നുാം  ഈ  മതാം  കൽപ്പിക ന്ന . ഇപ് കലരാം  നലല 

ആസവലേനങ്ങൾ അനുവേിച്ചതു ചകലണ്ടലണ് വിവലഹാം ഇസ്ലാം അനുവേിച്ചത്. നബിമലപരലചടലലലാം 

കൽപ്പികറപ്പട്ട കലരയങ്ങളിചലലന്നലണ് ഈ  റഞ്ഞതപ്തയുാം. അവർ തങ്ങള ചട ജനതപയലടുാം 

ഏറ്റവുാം  രിശുദ്ധ്മലയത് തചന്നയലയിരുന്നു കൽപ്പിച്ചിര ന്നത . 

 രിശുദ്ധ്മലയ ഭക്ഷണ ലനീയങ്ങചളലലലാം ഇസ്ലാം അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റയുന്നു:"ജനങ്ങപള! തീർച്ചയോയ ും 

അലലലഹു അതീവ രിശുദ്ധ്ിയുള്ളവൻ (അതവയ്യിബ്) ആകുന്നു. അവൻ  രിശുദ്ധ്മലയതലലലചത സവീകരിക്കുകയിലല. 

അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലപരലട ്  അവൻ കൽെിച്ച അപത  കലരയാം  എലലല  വിശവലസികപളലടുാം  അവൻ 

കൽെിച്ചിരിെ ന്ന . (േൂതന്മലപരലട്) അലലലഹു  റഞ്ഞു: "പഹ; േൂതന്മലപര, വിശിഷ്ടവസ്തതുക്കളിൽ നിന്ന് 

നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയുാം, സൽകർമ്മും പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്യ വിൻ. തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ നിങ്ങൾ 

പ്  വർതിെ ന്നതിറനെറ്റി  അറിയ ുന്നവനലക ുന്ന ു ." (മ ുഅ ് മ ി ന ൂൻ : 51) അല ല ലഹ ു   റയുന്ന ു : 

"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾെ  നലാം നല്കിയ വസ്തതുക്കളിൽ നിന്ന് വിശിഷ്ടമലയത് ഭക്ഷിച്ച  

ചകലള്ള ക. അലലലഹുപവലട് നിങ്ങൾ നന്ദികലണിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക; നിങ്ങൾ അവചന മലപ്തമലണ് ആരലധിക്കുന്നചതങ്കിൽ 

(അപ് കലരാം ചെയ്യ ക)." (ബഖറ: 172) പശഷാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഒരു വയക്തിചയ കുറിച്ച്  റഞ്ഞു. അയലൾ േീർഘ്ദൂരും 

യലപ്ത ചെയ്തിരിക്കുന്നു; അയലള ചട മുടി ജഢ കുത്തുകയുാം, (ശരീരമലസകലാം) ച ലടി ുരള കയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

ആകലശപത്തക്ക് ദകകള യർതി ചകലണ്ട് അയലൾ "എൻ് റെ രക്ഷിതലപവ! എൻ് റെ രക്ഷിതലപവ!" എന്ന് 

അയലൾ  റയുന്നുണ്ട്. അവൻ് റെ ഭക്ഷിച്ചത് നിഷിദ്ധ്മലണ്, അവൻ് റെ വസ്തപ്തവുാം നിഷിദ്ധ്മലണ്; അവൻ് റെ 

 ലനീയവുാം നിഷിദ്ധ്മലണ്. അവൻ നിഷിദ്ധ്ത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപപ്പലൾ എങ്ങചനയലണ് ആ പ് ലർത്ഥനെ  

ഉത്തരാം നൽകറെെ ക?!"(മുസ്ിാം:1015)അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: അലലലഹു അവൻ് റെ 

േലസന്മലർെ  പവണ്ടി ഉല് ലേിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള അലങ്കലര വസ്തതുക്കള ാം വിശിഷ്ടമലയ ആഹലര േലർത്ഥങ്ങെ ും 

നിഷിദ്ധ്മലക്കിയതലരലണ്?  റയുക: അവ ഐഹികജീവിതത്തിൽ സതയവിശവലസികൾെ  അവകലശചപ്പട്ടതലണ്. 

ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ നലളിൽ അവർെ  മലപ്തമുള്ളതുമലണ്. മനസ്സിലലക്കുന്ന ആള കൾെ  പവണ്ടി 

അപ് കലരാം നലാം ചതളിവുകൾ വിശേീകരിക്കുന്നു."(അഅ്റലഫ്:32)ഹൃേയവുാം ശരീരവുാം തലമസസ്ഥലവുാം വൃത്തിയലയി 

സൂക്ഷിക്കലൻ ഇസ്ലാം  കൽെിെ ന്ന . അതു  ചകലണ്ടലണ്  അലലലഹു  വിവലഹാം  അനുവേിച്ചത് . എലലല  നലല  

കലരയങ്ങള ാം കൽെിെ ന്നവരോയ നബിമലരുാം റസൂലുകള ചമലലലാം വിവലഹാം കഴിക്കലൻ കൽെിച്ചിട്ട ണ്ട . 

അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹു നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തചന്ന ഇണകചള ഉണ്ടലക്കുകയുാം, നിങ്ങള ചട 

ഇണകളിലൂചട അവൻ നിങ്ങൾെ   ുപ്തന്മലചരയുാം  ൗപ്തന്മലചരയുാം ഉണ്ടലക്കിത്തരികയുാം, വിശിഷ്ട വസ്തതുക്കളിൽ 

നിന്നുാം  അവൻ നിങ്ങൾെ  ഉ ജീവനാം  നല്കുകയുാം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു . എന്നിട്ട ാം  അവർ അസതയത്തിൽ 

വിശവസിക്കുകയുാം, അലലലഹുവിൻ് റെ അനുപ്രഹചത്ത നിപഷധിക്കുകയുമലപണല ചെയ്യ ന്നത്?"(നഹ്ല്:72)അലലലഹു 

 റയുന്നു :"തലങ്കള ച ട  വസ്തപ്താം  തലങ്കൾ  ശുദ്ധ് ീകര ിക്കുക . ല ാം  ചവട ിയ ുകയു ാം  ചെയ്യ ക ."(മ ു േഥ ിർ:4-

5)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു :"ഒരു  ഉറുമ്പിൻ് റെ കലലടിപ്പലടിപനലളചമങ്കിലുാം  അഹങ്കലരാം  

ഹൃേയത്തിലുള്ളവൻ സവർഗതിൽ പ് പവശിക്കുകയിലല." ഒരലൾ പെലേിച്ച : "തൻ് റെ വസ്തപ്താം നലലതലകലനുാം, 

തൻ് റെ ചെരുപ്പ കൾ നലലതലകലനുാം ഒരലൾ ആപ്രഹിക്കുമപലലല?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു 

ഭാംരിയുള്ളവനലണ്. അവൻ ഭാംരിചയ ഇഷ്ടചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അഹങ്കലരചമന്നലൽ സതയചത്ത നിരസിക്കലുാം, 

ജനങ്ങചള തരാംതലഴ്ത്തലുമലണ്."(മുസ്ിാം:91) 

"ജനങ്ങപള ! ത ീർച്ചയോയ ും  അല ല ലഹ ു  അതീവ ര ിശ ുദ്ധ് ിയ ുള്ളവൻ  (അതവയ്യ ിബ ് ) ആകുന്നു . അവൻ 

 രിശുദ്ധ്മലയതലലലചത സവീകരിക്കുകയിലല. അലലലഹുവിൻ  ്റെ േൂതന്മലപരലട് അവൻ കൽെിച്ച അപത കലരയാം എലലല 

വിശവലസികപളലടുാം അവൻ കൽെിച്ചിരിെ ന്ന . (േൂതന്മലപരലട്) അലലലഹു  റഞ്ഞു: "പഹ; േൂതന്മലപര, 

വിശിഷ്ടവസ്തതുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയുാം, സൽകർമ്മും പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്യ വിൻ. 

തീർച്ചയോയ ും ഞലൻ നിങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്നതിറനെറ്റി അറിയുന്നവനലകുന്നു." (മുഅ്മിനൂൻ: 51) അലലലഹു 

 റയുന്നു: "(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾെ  നലാം നല്കിയ വസ്തതുക്കളിൽ നിന്ന് വിശിഷ്ടമലയത് 

ഭക്ഷിച്ച  ചകലള്ള ക . അലലലഹുപവലട ്  നിങ്ങൾ നന്ദികലണിക്കുകയുാം  ചെയ്യ ക ; നിങ്ങൾ അവചന  മലപ്തമലണ്  



  

  

ആരലധിക്കുന്നചതങ്കിൽ (അപ് കലരാം ചെയ്യ ക)." (ബഖറ: 172) പശഷാം നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഒരു വയക്തിചയ കുറിച്ച്  റഞ്ഞു. 

അയലൾ േ ീർഘ്ദൂരും യലപ്ത  ചെയ്തിരിക്കുന്നു ; അയലള ചട  മുട ി  ജഢ  കുത്തുകയുാം , (ശരീരമലസകലാം ) 

ച ലടി ുരള കയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകലശപത്തക്ക് ദകകള യർതി ചകലണ്ട് അയലൾ "എൻ  ്റെ രക്ഷിതലപവ! 

എൻ് റെ രക്ഷിതലപവ!" എന്ന് അയലൾ  റയുന്നുണ്ട് . അവൻ് റെ ഭക്ഷിച്ചത് നിഷിദ്ധ്മലണ് , അവൻ് റെ 

വസ്തപ്തവുാം നിഷിദ്ധ്മലണ്; അവൻ് റെ  ലനീയവുാം നിഷിദ്ധ്മലണ്. അവൻ നിഷിദ്ധ്ത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

അപപ്പലൾ എങ്ങചനയലണ് ആ പ് ലർത്ഥനെ  ഉത്തരാം നൽകറെെ ക?!" 

(മുസ്ിാം:1015) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(നബിപയ,)  റയുക: അലലലഹു അവൻ് റെ േലസന്മലർെ  പവണ്ടി ഉല് ലേിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള അലങ്കലര വസ്തതുക്കള ാം 

വിശിഷ്ടമലയ ആഹലര േലർത്ഥങ്ങെ ും നിഷിദ്ധ്മലക്കിയതലരലണ്?  റയുക: അവ ഐഹികജീവിതത്തിൽ 

സതയവിശവലസികൾെ  അവകലശചപ്പട്ടതലണ് . ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ നലളിൽ അവർെ  

മലപ്തമുള്ളതുമലണ്. മനസ്സിലലക്കുന്ന ആള കൾെ  പവണ്ടി അപ് കലരാം നലാം ചതളിവുകൾ വിശേീകരിക്കുന്നു." 

(അഅ്റലഫ്:32) 

ഹൃേയവുാം ശരീരവുാം തലമസസ്ഥലവുാം വൃത്തിയലയി സൂക്ഷിക്കലൻ ഇസ്ലാം കൽെിെ ന്ന . അതു ചകലണ്ടലണ് 

അലലലഹു വിവലഹാം അനുവേിച്ചത്. എലലല നലല കലരയങ്ങള ാം കൽെിെ ന്നവരോയ നബിമലരുാം റസൂലുകള ചമലലലാം 

വിവലഹാം കഴിക്കലൻ കൽെിച്ചിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹു നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തചന്ന ഇണകചള ഉണ്ടലക്കുകയുാം, നിങ്ങള ചട ഇണകളിലൂചട 

അവൻ നിങ്ങൾെ   ുപ്തന്മലചരയുാം  ൗപ്തന്മലചരയുാം ഉണ്ടലക്കിത്തരികയുാം, വിശിഷ്ട വസ്തതുക്കളിൽ നിന്നുാം 

അവൻ നിങ്ങൾെ  ഉ ജീവനാം നല്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട ാം അവർ അസതയത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ അനുപ്രഹചത്ത നിപഷധിക്കുകയുമലപണല ചെയ്യ ന്നത്?" 

(നഹ്ല്:72) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തലങ്കള ചട വസ്തപ്താം തലങ്കൾ ശുദ്ധ്ീകരിക്കുക. 

 ല ാം ചവടിയുകയുാം ചെയ്യ ക." 

(മുേഥിർ:4-5) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ഒര ു  ഉറുമ്പിൻ് റെ  കലലട ിപ്പലട ി പനലളചമങ്കില ു ാം  അഹങ്കലരാം  ഹൃേയത്തിലുള്ളവൻ സവർഗതിൽ 

പ് പവശിക്കുകയിലല." ഒരലൾ പെലേിച്ച : "തൻ് റെ വസ്തപ്താം നലലതലകലനുാം, തൻ് റെ ചെരുപ്പ കൾ നലലതലകലനുാം 

ഒരലൾ ആപ്രഹിക്കുമപലലല?" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു ഭാംരിയുള്ളവനലണ്. അവൻ ഭാംരിചയ 

ഇഷ്ടചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അഹങ്കലരചമന്നലൽ സതയചത്ത നിരസിക്കലുാം, ജനങ്ങചള തരാംതലഴ്ത്തലുമലണ്." 

(മുസ്ിാം:91) 

34- നിഷിദ്ധ്വൃത്തികള ചട അടിപവരുകൾ എന്ന് വിപശഷിപ്പിക്കലവുന്ന തിന്മകചളചയലലലാം ഇസ്ലാം 

വിലക്കിയിരിക്കുന്നു . അലലലഹുവിൽ  ങ്കുപെർക ക, അലലലഹുവിചന  നിപഷധിക്കുക , 

വിപ്രഹങ്ങചള ആരലധിക്കുക, അലലലഹുവിൻ് റെ പ രിൽ അറിവിലലലചത സാംസലരിക്കുക, 

(േലരി പ്േയഭയത്തലൽ) മക്കചള  ചകലലചപ്പടുത്തുക , നിര രലധിചയ  വധിക്കുക , ഭൂമിയിൽ 

കുഴപ്പമുണ്ടലക്കുക, മലരണാം ചെയ്യ ക പ ലലുള്ളവ അവയുചട ഉേലഹരണങ്ങളലണ്. ഇതു പ ലചല -

പ് കടവുാം പരല യവുമലയ- എലലല പേഛവൃത്തികചളയുാം ഇസ്ലാം നിപരലധിച്ചിരിക്കുന്നു. വയഭിെലരവുാം 

സവവർഗരതിയ ും പ ലലുള്ളവ ഇസ്ലമിൽ ശക്തമലയി നിപരലധിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  ലിശയുാം, 

ശ വ പ ഭ ല ജ ന വ ു ാം , വ ി പ് ര ഹ ങ്ങൾക ും  പ്  ത ി ഷ് ഠ കൾക ും  പ വ ണ് ട ി  



  

  

ബലിയർപ്പികറപ്പട്ടത ും,  ന്നിമലാംസവുാം, മചറ്റലലല മലലിനയങ്ങള ാം വൃത്തിപകടുകള ാം ഈ 

േീനിൽ നിപരലധിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അനലഥൻ് റെ സമ്പത്ത് ഭക്ഷിക്കുക, അളവുതൂക്കത്തിൽ 

കൃപ്തിമാം  കലണിക്കുക , കുട ുാംബബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുക  പ ലലുള്ളവചയല ലലാം  ഇസ്ലമിൽ 

നിപരലധിക്കചപ്പട്ട കലരയങ്ങളലണ്. ഈ  റഞ്ഞ നിഷിദ്ധ്വൃത്തികചളലലലാം എലലല നബിമലരുാം നിപരലധിച്ച 

കലരയങ്ങൾ തചന്ന. 

നിഷിദ്ധ്വൃത്തികള ചട അടിപവരുകൾ എന്ന് വിപശഷിപ്പിക്കലവുന്ന തിന്മകചളചയലലലാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അലലലഹുവിൽ  ങ്കുപെർെ ക, അലലലഹുവിചന നിപഷധിക്കുക, വിപ്രഹങ്ങചള ആരലധിക്കുക, അലലലഹുവിൻ് റെ 

പ രിൽ അറിവിലലലചത സാംസലരിക്കുക, (േലരിപ്േയഭയത്തലൽ) മക്കചള ചകലലചപ്പടുത്തുക  പ ലലുള്ളവചയലലലാം  

ഉേലഹരണാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: നിങ്ങൾ വരൂ! നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവ് നിങ്ങള ചട പമൽ 

നിഷിദ്ധ്മലക്കിയത ്  നിങ്ങൾെ  ഞലൻ  റഞ്ഞ്  പകൾെിെോും. അവപനലട ്  യലചതലന്നിചനയുാം  നിങ്ങൾ 

 ങ്കുപെർെര ത . മലതല ിതലക്കൾെ  നന്മചെയ്യണാം . േലരി പ്േയാം  കലരണമലയി  സവന്താം  മക്കചള  നിങ്ങൾ 

ചകലന്നുകളയരുത് . നലമലണ് നിങ്ങൾെ ും അവർെ ും ആഹലരാം തരുന്നത്. പ് തയക്ഷവുാം  പരലക്ഷവുമലയ 

നീെവൃത്തികചള നിങ്ങൾ സമീ ിച്ച് പ ലകരുത്. അലലലഹു  രി ലവനമലക്കിയ ജീവചന നയലയപ് കലരമലലലചത നിങ്ങൾ 

ഹനിച്ച കളയരുത ് . നിങ്ങൾ െിന്തിച്ച ്  മനസ്സിലലക്കുവലൻ പവണ്ടി . അലലലഹു  നിങ്ങൾെ  നൽകിയ 

ഉ പേശമലണത്.ഏറ്റവുാം ഉത്തമമലയ മലർഗതിലൂറെയല്ലോറത നിങ്ങൾ അനലഥയുചട സവത്തിചന സമീ ിച്ച  

പ ലകരുത്. അവന്ന് കലരയപ് ലപ്തി എത്തുന്നത് വചര (നിങ്ങൾ അവൻ് റെ രക്ഷലകർതൃതവും ഏചറ്റടുക്കണാം.) 

നിങ്ങൾ നീതി ൂർവ്വും അളവുാം തൂക്കവുാം തികച്ച ചകലടുക്കണാം. ഒരലൾെ ും അയലള ചട കഴിവിലു രിയലയി നലാം 

ബലധയത െുമത്തുന്നതലല. നിങ്ങൾ സാംസലരിക്കുകയലചണങ്കിൽ നീതി  ലലിക്കുക. അചതലരു ബന്ധുവിൻ് റെ 

കലരയത്തിലലയിര ുന്നലൽ പ ലലുാം . അലലലഹുപവലട ുള്ള  കരലർ നിങ്ങൾ നിറപവറ്റ ക . നിങ്ങൾ പ്ശദ്ധ്ിച്ച ്  

മനസ്സിലലക്കുവലൻ പവണ്ടി അലലലഹു നിങ്ങൾെ  നൽകിയ ഉ പേശമലണത്."(അൻആും: 151-152)അലലലഹു 

 റയുന്നു:" റയുക: എൻ് റെ രക്ഷിതലവ് നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിട്ട ള്ളത്  പ് തയക്ഷമലയതുാം  പരലക്ഷമലയതുമലയ 

നീെവൃത്തികള ാം , അധർമ്മവ ും, നയലയാം  കൂടലചതയുള്ള  കപയ്യറ്റവുാം , യലചതലരു  പ് മലണവുാം  അലലലഹു  

ഇറക്കിത്തന്നിട്ടിലലലത്തതിചന അവപനലട് നിങ്ങൾ  ങ്കുപെർെ ന്നത ും, അലലലഹുവിൻ് റെ പ രിൽ നിങ്ങൾെ  

വിവരമില ല ലത്തത്  നിങ്ങൾ  റഞ്ഞുണ്ടലക്കുന്നതുാം  മല പ്തമലണ് ."(അഅ്റലഫ് :33)അനയലയമലയി  ഒരലള ചട  

ജീവചനടുക്കുന്നത്  ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അലലലഹു  വിപ്തത നൽകിയിട്ട ള്ള ജീവചന 

നയലയപ് കലരമലലലചത നിങ്ങൾ ഹനിക്കരുത്. അപ്കമത്തിനു വിപധയനലയി വലലവനുാം ചകലലലചപ്പടുന്ന  ക്ഷാം അവൻ് റെ 

അവകലശിക്ക് നലാം (പ് തികലരാം ചെയ്യലൻ) അധികലരാം ചവച്ച് ചകലടുത്തിട്ട ണ്ട്. എന്നലൽ അവൻ ചകലലയിൽ 

അതിരുകവിയരുത ് . തീർച്ചയോയ ും അവൻ സഹലയിക്കചപ്പടുന്നവനലകുന്നു ."(ഇസ്തറലഅ് :33)അലലലഹു  

 റയുന്നു:"അലലലഹുപവലചടലപ്പാം മറ്റലചരയുാം വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിെോതവര ും, അലലലഹു  വിപ്തമലക്കി 

ചവച്ചിട്ട ള്ള ജീവചന നയലയമലയ കലരണത്തലലലലലചത ഹനിച്ച  കളയലത്തവരുാം, വയഭിെരിക്കലത്തവരുമലകുന്നു അവർ. 

ആ കലരയങ്ങൾ വലലവനുാം ചെയ്യ ന്ന  ക്ഷാം അവൻ  ല ഫലാം കണ്ചടത്തുക തചന്ന ചെയ്യ ാം."(ഫുർഖോൻ:68)ഭൂമിയിൽ 

കുഴപ്പങ്ങൾ വിതക്കുന്നതുാം ഇസ്ലാം കഠിനമലയി വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"ഭൂമിയിൽ നന്മവരുത്തിയതിനു 

പശഷാം നിങ്ങൾ അവിചട നലശമുണ്ടലക്കരുത്."(അഅ്റലഫ്: 56)ശുഐബ് നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - തൻ് റെ ജനങ്ങപളലട് 

 റഞ്ഞ വലക്കുകൾ അലലലഹു ഇപ് കലരാം അറിയിച്ചതലയി കലണലാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"ശുഐബ് - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞു: 

എൻ് റെ ജനങ്ങപള ! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിചന  മല പ്താം  ആരലധിക്കുക . അവനല ലലചത  (ആരലധിക്കചപ്പടലൻ 

അർഹതയ ള്ള) ഒരു ആരലധയനുാം നിങ്ങൾെില്ല. നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്ന് വയക്തമലയ 

ചതളിവ് വന്നിട്ട ണ്ട് . അതിനലൽ നിങ്ങൾ അളവുാം തൂക്കവുാം തികച്ച ചകലടുക്കണാം . ജനങ്ങൾെ  അവരുചട 

സലധനങ്ങളിൽ നിങ്ങള് കമ്മിവരുത്തരുത്. ഭൂമിയിൽ നന്മവരുത്തിയതിന് പശഷാം നിങ്ങൾ അവിചട നലശമുണ്ടലക്കരുത്. 

നിങ്ങൾ (അലലലഹുവിൽ) വിശവസിക്കുന്നവരലചണങ്കിൽ അതലണ് നിങ്ങൾെ  ഉത്തമാം."(അഅ്റലഫ്: 85)മലരണാം 

ചെയ്യ ന്നതുാം ഇസ്ലാം ശക്തമലയി വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"നിൻ് റെ വലതുകയ്യിലുള്ളത് (വടി) നീ ഇപട്ടക്കുക. 

അവർ ഉണ്ടലക്കിയചതലലലാം അത് വിഴുങ്ങിചക്കലള്ള ാം. അവരുണ്ടലക്കിയത് മലരണക്കലരൻ് റെ തപ്ന്താം മലപ്തമലണ്. 

മലരണക്കലരൻ എവിചടചച്ചന്നലലുാം  വിജയിയലവുകയിലല ."(തവലഹല :69)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു :"ഏഴു  നലശകരങ്ങളലയ   ല ങ്ങചള  നിങ്ങൾ ഉപ ക്ഷിക്കുക !" അവർ - സവഹലബികൾ - പെലേിച്ച : 

"അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! ഏചതലലലമലണ് അവ?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൽ  ങ്കുപെർെൽ 

(ശിർെ ), മലരണാം ചെയ്യൽ (സിഹ്ർ), അലലലഹു ആേരണീയമലക്കിയ മനുഷയലത്മലവിചന അനയലയമലയി വധിക്കൽ, 

 ലിശ ഭക്ഷിക്കൽ, അനലഥൻ് റെ സവത്ത് ഭക്ഷിക്കൽ, യുദ്ധ്ത്തിൽ നിന്ന്  ിന്തിരിപഞ്ഞലടൽ,  രിശുദ്ധ്കള ാം 



  

  

(പ േ ഛ വ ൃ ത്ത ി കൾ ) െ ി ന്ത ി ക്ക ല ത്ത വ ര ു മ ല യ  വ ി ശ വ ല സ ി ന ി ക ച ള പ്പ റ്റ ി  അ  വ ല േ ാം  പ്  െ ര ി പ്പ ി ക്കൽ ; 

(എന്നിവയലണവ )."(ബുഖലര ി :6857)പ് കടവു ാം  പരല യവുമ ലയ  സർവ്വ  പേഛവൃത്തികചളയു ാം  ഇസ്ലാം  

നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു . വയഭിെലരവുാം  സവവർഗരതിയ ും അതിൽ ച ട്ടത്  തചന്ന . ഈ  ഖണ്ഡികയുചട  

ആരാംഭത്തിൽ അതറിയിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ നലാം  രലമർശിച്ചിട്ട ണ്ട . ഇതു പ ലചല ഇസ്ലാം  ലിശചയയുാം 

നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിട്ട ണ്ട ് . അലലലഹു   റയുന്നു :"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര ! നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ  

സൂക്ഷിക്കുകയുാം,  ലിശവകയിൽ ബലക്കി കിട്ടലനുള്ളത് വിട്ട കളയുകയുാം ചെപയ്യണ്ടതലണ്. നിങ്ങൾ (യഥലർത്ഥ) 

വിശവലസികളലചണങ്കിൽ.നിങ്ങൾ അങ്ങചന ചെയ്യ ന്നിചലലങ്കിൽ അലലലഹുവിൻ് ത്െയ ും റസൂലിൻ് ത്െയ ും 

 ക്ഷത്തു നിന്ന് (നിങ്ങൾറെതിരില ള്ള) യുദ്ധ് പ് ഖയല നചത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുചകലള്ള ക. നിങ്ങൾ  ശ്ചലത്ത ിച്ച  

മടങ്ങുകയലചണങ്കിൽ നിങ്ങള ചട മൂലധനാം നിങ്ങൾെ  തചന്ന കിട്ട ന്നതലണ്. നിങ്ങൾ അപ്കമാം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ 

അപ്കമിക്കചപ്പടുകയുാം അരുത്."(ബഖറ:278-279) ലിശ വലങ്ങുന്നവപനലട് അലലലഹു യുദ്ധ്പ് ഖയല നാം നടത്തിയത് 

പ ലചല ഒരു തിന്മ ചെയ്തവപരലടുാം അലലലഹു തലക്കീത് നൽകിയിട്ടില്ല. കലരണാം  ലിശ സർവ്വതിറനയ ും -

മതചത്തയുാം രലജയങ്ങചളയുാം സമ്പത്തിചനയുാം ജീവചനയുാം- തകർറതെിയ ന്നതോണ .ശവാം ഭക്ഷിക്കുന്നതുാം, 

വിപ്രഹങ്ങൾെ ും ആരലധയവസ്തതുക്കൾെ ും പവണ്ടി ബലി നൽകറെട്ടത ും,  ന്നിമലാംസവുാം ഭക്ഷിക്കുന്നത് 

ഇസ്ലാം  നിപരലധിച്ച  കലരയങ്ങളിൽ ച ട്ടതലണ് . അലലലഹു   റയുന്നു :"ശവാം , രക്താം ,  ന്നിമലാംസാം , അലലലഹു  

അലലലത്തവരുചട പ രിൽ അറുക്കചപ്പട്ടത്, ശവലസാം മുട്ടി െത്തത്, അടിച്ച ചകലന്നത്, വീണുെത്തത്, കുപത്തറ്റ് െത്തത്, 

വനയമൃരാം കടിച്ച തിന്നത് എന്നിവ നിങ്ങൾെ  നിഷിദ്ധ്മലക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നലൽ (ജീവപനലചട) നിങ്ങൾ അറുത്തത് 

ഇതിൽ നിചന്നലഴിവലകുന്നു. പ് തിഷ്ഠകൾെ  മുമ്പിൽ ബലിയർെിെറെട്ടത ും (നിങ്ങൾെ ) നിഷിദ്ധ്മലകുന്നു. 

അമ്പുകള   പയ ലര ിച്ച ്  ഭ ലര യ ാം  പ ന ലക്കല ു ാം  (ന ിങ്ങൾെ  ന ിഷ ിദ്ധ്മ ലക്കചപ്പട്ട ി ര ിക്ക ുന്ന ു .) അചതല ചക്ക  

അധർമ്മമോക ന്ന ."(മലഇേഃ: 3)മേയ ലനവുാം മചറ്റലലല പേഛതകള ാം മലലിനയങ്ങള ാം ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"സതയവിശവലസികപള, മേയവുാം െൂതലട്ടവുാം പ് തിഷ്ഠകള ാം പ് ശ്നാം ചവച്ച് പനലക്കലനുള്ള അമ്പുകള ാം 

ദ ശലെികമലയ പേച്ഛവൃത്തി മലപ്തമലകുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ അചതലചക്ക വർജ്ജിെ ക. നിങ്ങൾെ  വിജയാം 

പ് ല ിക്കലാം. ിശലെ് ഉപേശിക്കുന്നത് മേയത്തിലൂചടയുാം, െൂതലട്ടത്തിലൂചടയുാം നിങ്ങൾെിെയിൽ ശപ്തുതയുാം 

വിപേവഷവുാം ഉളവലക്കുവലനുാം, അലലലഹുചവ ഓർമ്മിെ ന്നതിൽ നിന്നുാം നിസ്തകലരത്തിൽ നിന്നുാം നിങ്ങചള 

തടയുവലനുാം മലപ്തമലകുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ (അവയിൽ നിന്ന്) വിരമിക്കുവലചനലരുക്കമുണ്പടല?"(മലഇേ:90-

91)31്ِല്ാം നമ്പർ ഖണ്ഡികയിൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട വിപശഷണങ്ങൾ വിവരിക്കചവ, അവിടുന്ന് പേഛവൃത്തികൾ 

ന ിഷ ിദ്ധ്മ ലക്കുന്ന ു  എന്നറിയ ിക്കുന്ന  അല ല ലഹ ുവ ിൻ് റെ  വലക്ക ്  നല ാം  നൽകിയിട്ട ണ്ട . അല ല ലഹു  

 റയുന്നു:"(അതലയത്) തങ്ങള ചട  ക്കലുള്ള തൗറലത്തിലുാം ഇഞ്െീലിലുാം പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലയി അവർെ  

കണ്ചടത്തലൻ കഴിയുന്ന, ആ അക്ഷരജ്ഞലനമിലലലത്ത നബിയുാം റസൂലുമലയ (മുഹമ്മേ് നബിചയ)  ിൻപറ്റ ന്നവർെ  

(ആ കലരുണയാം പരഖചപ്പടുത്തുന്നതലണ്.) അവപരലട് അപേഹാം സേലെലരാം കല് ിക്കുകയുാം, േുരലെലരത്തിൽ നിന്ന് 

അവചര വിലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നലല വസ്തതുക്കൾ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കുകയുാം, െീത്ത വസ്തതുക്കൾ 

അവരുചട പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. അവരുചട ഭലരങ്ങള ാം അവരുചട പമലുണ്ടലയിരുന്ന വിലങ്ങുകള ാം 

അപേഹാം ഇറക്കിചവക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു."(അഅ്റലഫ്:157)അനലഥരുചട സമ്പത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയ 

കലരയങ്ങളിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"അനലഥകൾെ  അവരുചട സവത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വിട്ട ചകലടുക്കുക. 

നലലതിനു  കരാം േുഷിച്ചത് നിങ്ങൾ മലറ്റിചയടുക്കരുത്. നിങ്ങള ചട ധനപത്തലട് കൂട്ടിപെർത  അവരുചട ധനാം നിങ്ങൾ 

തിന്നുകളയുകയുമര ുത ് . ത ീർച്ചയോയ ും  അത ്  ഒര ു  ചകലട ു ാം   ലതകമലക ുന്നു ."(നിസലഅ ് :2)അല ല ലഹു  

 റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും അനലഥകള ചട സവത്തുക്കൾ അനയലയമലയി തിന്നുന്നവർ അവരുചട വയറുകളിൽ തിന്നു 

(നിറക്കു) ന്നത് തീ മലപ്തമലകുന്നു.  ിന്നീട് അവർ നരകത്തിൽ കത്തിഎരിയുന്നതുമലണ്."(നിസലഅ്:10)അളവിലുാം 

തൂക്കത്തിലുാം  കൃ പ്തിമാം  കലണിക്കുന്നതുാം  ഇസ്ലാം  വിലക്കിയിരിക്കുന്നു . അലലലഹു   റയുന്നു :"അളവിൽ 

കുറക്കുന്നവർെ  മഹലനലശാം.അതലയത് ജനങ്ങപളലട് അളന്നുവലങ്ങുകയലചണങ്കിൽ തികചച്ചടുക്കുകയുാം,ജനങ്ങൾെ  

അളന്നുചകലടുക്കുകപയല തൂക്കിചകലടുക്കുകപയല ആചണങ്കിൽ നഷ്ടാം വരുത്തുകയുാം ചെയ്യ ന്നവർെ .അക്കൂട്ടർ 

വിെലരിക്കുന്നിപലല; തങ്ങൾ ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെറെെ ന്നവരോറണന്ന ?"(മുതവഫ്ഫിഫീൻ:1-4) 

"(നബിപയ,)  റയുക: നിങ്ങൾ വരൂ! നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവ് നിങ്ങള ചട പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കിയത് നിങ്ങൾെ  ഞലൻ 

 റഞ്ഞ്  പകൾെിെോും. അവപനലട്  യലചതലന്നിചനയുാം  നിങ്ങൾ  ങ്കുപെർെര ത . മലതല ിതലക്കൾെ  

നന്മചെയ്യണാം. േലരിപ്േയാം കലരണമലയി സവന്താം മക്കചള നിങ്ങൾ ചകലന്നുകളയരുത്. നലമലണ് നിങ്ങൾെ ും അവർെ ും 

ആഹലരാം തരുന്നത്. പ് തയക്ഷവുാം  പരലക്ഷവുമലയ നീെവൃത്തികചള നിങ്ങൾ സമീ ിച്ച് പ ലകരുത്. അലലലഹു 

 രി ലവനമലക്കിയ ജീവചന നയലയപ് കലരമലലലചത നിങ്ങൾ ഹനിച്ച കളയരുത്. നിങ്ങൾ െിന്തിച്ച് മനസ്സിലലക്കുവലൻ 

പവണ്ടി. അലലലഹു നിങ്ങൾെ  നൽകിയ ഉ പേശമലണത്. 



  

  

ഏറ്റവുാം ഉത്തമമലയ മലർഗതിലൂറെയല്ലോറത നിങ്ങൾ അനലഥയുചട സവത്തിചന സമീ ിച്ച  പ ലകരുത്. അവന്ന് 

കലരയ പ് ലപ്തി  എത്തുന്നത്  വചര  (നിങ്ങൾ അവൻ് റെ രക്ഷലകർതൃതവും ഏചറ്റടുക്കണാം .) നിങ്ങൾ 

നീതി ൂർവ്വും അളവുാം തൂക്കവുാം തികച്ച ചകലടുക്കണാം. ഒരലൾെ ും അയലള ചട കഴിവിലു രിയലയി നലാം ബലധയത 

െുമത്തുന്നതലല . ന ിങ്ങൾ  സാംസലര ിക്കുകയലചണങ്കിൽ  ന ീത ി   ലല ിക്കുക . അചതലര ു  ബന്ധുവിൻ് റെ  

കലരയത്തിലലയിര ുന്നലൽ പ ലലുാം . അലലലഹുപവലട ുള്ള  കരലർ നിങ്ങൾ നിറപവറ്റ ക . നിങ്ങൾ പ്ശദ്ധ്ിച്ച ്  

മനസ്സിലലക്കുവലൻ പവണ്ടി അലലലഹു നിങ്ങൾെ  നൽകിയ ഉ പേശമലണത്." 

(അൻആും: 151-152) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

" റയുക: എൻ് റെ രക്ഷിതലവ് നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിട്ട ള്ളത് പ് തയക്ഷമലയതുാം  പരലക്ഷമലയതുമലയ നീെവൃത്തികള ാം, 

അധർമ്മവ ും, നയലയാം കൂടലചതയുള്ള കപയ്യറ്റവുാം, യലചതലരു പ് മലണവുാം അലലലഹു ഇറക്കിത്തന്നിട്ടിലലലത്തതിചന 

അവപനലട് നിങ്ങൾ  ങ്കുപെർെ ന്നത ും, അലലലഹുവിൻ് റെ പ രിൽ നിങ്ങൾെ  വിവരമിലലലത്തത് നിങ്ങൾ 

 റഞ്ഞുണ്ടലക്കുന്നതുാം മലപ്തമലണ്." 

(അഅ്റലഫ്:33) 

അനയലയമലയി ഒരലള ചട ജീവചനടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹു  വിപ്തത നൽകിയിട്ട ള്ള ജീവചന നയലയപ് കലരമലലലചത  നിങ്ങൾ ഹനിക്കരുത്. അപ്കമത്തിനു  

വിപധയനലയി വലലവനുാം ചകലലലചപ്പടുന്ന  ക്ഷാം അവൻ് റെ അവകലശിക്ക് നലാം (പ് തികലരാം ചെയ്യലൻ) അധികലരാം 

ചവച്ച ്  ചകലട ുത്തിട്ട ണ്ട ് . എന്നലൽ അവൻ ചകലലയിൽ അതിരുകവിയരുത ് . തീർച്ചയോയ ും അവൻ 

സഹലയിക്കചപ്പടുന്നവനലകുന്നു." 

(ഇസ്തറലഅ്:33) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുപവലചടലപ്പാം മറ്റലചരയുാം വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിെോതവര ും, അലലലഹു  വിപ്തമലക്കി ചവച്ചിട്ട ള്ള ജീവചന 

നയലയമലയ കലരണത്തലലലലലചത ഹനിച്ച  കളയലത്തവരുാം, വയഭിെരിക്കലത്തവരുമലകുന്നു അവർ. ആ കലരയങ്ങൾ 

വലലവനുാം ചെയ്യ ന്ന  ക്ഷാം അവൻ  ല ഫലാം കണ്ചടത്തുക തചന്ന ചെയ്യ ാം." 

(ഫുർഖോൻ:68) 

ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വിതക്കുന്നതുാം ഇസ്ലാം കഠിനമലയി വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ഭൂമിയിൽ നന്മവരുത്തിയതിനു പശഷാം നിങ്ങൾ അവിചട നലശമുണ്ടലക്കരുത്." 

(അഅ്റലഫ്: 56) 

ശുഐബ് നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - തൻ് റെ ജനങ്ങപളലട്  റഞ്ഞ വലക്കുകൾ അലലലഹു ഇപ് കലരാം അറിയിച്ചതലയി കലണലാം. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ശുഐബ് - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  റഞ്ഞു: എൻ് റെ ജനങ്ങപള! നിങ്ങൾ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുക. അവനലലലചത 

(ആരലധിക്കചപ്പടലൻ അർഹതയ ള്ള) ഒരു ആരലധയനുാം നിങ്ങൾെില്ല. നിങ്ങൾെ  നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ 

നിന്ന് വയക്തമലയ ചതളിവ് വന്നിട്ട ണ്ട്. അതിനലൽ നിങ്ങൾ അളവുാം തൂക്കവുാം തികച്ച ചകലടുക്കണാം. ജനങ്ങൾെ  

അവരുചട സലധനങ്ങളിൽ നിങ്ങള് കമ്മിവരുത്തരുത്. ഭൂമിയിൽ നന്മവരുത്തിയതിന് പശഷാം നിങ്ങൾ അവിചട 

നലശമുണ്ടലക്കരുത്. നിങ്ങൾ (അലലലഹുവിൽ) വിശവസിക്കുന്നവരലചണങ്കിൽ അതലണ് നിങ്ങൾെ  ഉത്തമാം." 

(അഅ്റലഫ്: 85) 

മലരണാം ചെയ്യ ന്നതുാം ഇസ്ലാം ശക്തമലയി വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിൻ് റെ വലതുകയ്യിലുള്ളത്  (വടി) നീ  ഇപട്ടക്കുക . അവർ ഉണ്ടലക്കിയചതലലലാം  അത്  വിഴുങ്ങിചക്കലള്ള ാം . 

അവരുണ്ടലക്കിയത് മലരണക്കലരൻ  ്റെ തപ്ന്താം മലപ്തമലണ്. മലരണക്കലരൻ എവിചടചച്ചന്നലലുാം വിജയിയലവുകയിലല." 



  

  

(തവലഹല:69) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ഏഴ ു  ന ലശകരങ്ങളലയ   ല ങ്ങചള  ന ിങ്ങൾ  ഉ പ ക്ഷിക്ക ുക !" അവർ  - സവഹലബ ികൾ  - പെ ല േ ിച്ച  : 

"അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! ഏചതലലലമലണ് അവ?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൽ  ങ്കുപെർെൽ 

(ശിർെ ), മലരണാം ചെയ്യൽ (സിഹ്ർ), അലലലഹു ആേരണീയമലക്കിയ മനുഷയലത്മലവിചന അനയലയമലയി വധിക്കൽ, 

 ലിശ ഭക്ഷിക്കൽ, അനലഥൻ് റെ സവത്ത് ഭക്ഷിക്കൽ, യുദ്ധ്ത്തിൽ നിന്ന്  ിന്തിരിപഞ്ഞലടൽ,  രിശുദ്ധ്കള ാം 

(പേഛവൃത്തികൾ) െിന്തിക്കലത്തവരുമലയ വിശവലസിനികചളപ്പറ്റി അ വലോം പ് െരിപ്പിക്കൽ; (എന്നിവയലണവ)." 

(ബുഖലരി:6857) 

പ് കടവുാം  പരല യവുമലയ സർവ്വ പേഛവൃത്തികചളയുാം  ഇസ്ലാം  നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു . വയഭിെലരവുാം  

സവവർഗരതിയ ും അതിൽ ച ട്ടത് തചന്ന. ഈ ഖണ്ഡികയുചട ആരാംഭത്തിൽ അതറിയിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ നലാം 

 രലമർശിച്ചിട്ട ണ്ട . ഇതു പ ലചല ഇസ്ലാം  ലിശചയയുാം നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിട്ട ണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾ അലലലഹുചവ സൂക്ഷിക്കുകയുാം,  ലിശവകയിൽ ബലക്കി കിട്ടലനുള്ളത് 

വിട്ട കളയുകയുാം ചെപയ്യണ്ടതലണ്. നിങ്ങൾ (യഥലർത്ഥ) വിശവലസികളലചണങ്കിൽ. 

നിങ്ങൾ അങ്ങചന  ചെയ്യ ന്നിചല ലങ്ക ിൽ അല ല ലഹുവിൻ് ത്െയ ും  റസൂലിൻ് ത്െയ ും   ക്ഷത്തു  നിന്ന ്  

(നിങ്ങൾറെതിരില ള്ള) യുദ്ധ്  പ് ഖയല നചത്തപ്പറ്റി  അറിഞ്ഞുചകലള്ള ക . നിങ്ങൾ  ശ്ചലത്ത ിച്ച  

മടങ്ങുകയലചണങ്കിൽ നിങ്ങള ചട മൂലധനാം നിങ്ങൾെ  തചന്ന കിട്ട ന്നതലണ്. നിങ്ങൾ അപ്കമാം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ 

അപ്കമിക്കചപ്പടുകയുാം അരുത്." 

(ബഖറ:278-279) 

 ലിശ വലങ്ങുന്നവപനലട് അലലലഹു യുദ്ധ്പ് ഖയല നാം നടത്തിയത് പ ലചല ഒരു തിന്മ ചെയ്തവപരലടുാം അലലലഹു തലക്കീത് 

നൽകിയിട്ടില്ല. കലരണാം  ലിശ സർവ്വതിറനയ ും -മതചത്തയുാം രലജയങ്ങചളയുാം സമ്പത്തിചനയുാം ജീവചനയുാം- 

തകർറതെിയ ന്നതോണ . 

ശവാം  ഭക്ഷിക്കുന്നതുാം , വിപ്രഹങ്ങൾെ ും ആരലധയവസ്തതുക്കൾെ ും പവണ്ടി  ബലി  നൽകറെട്ടത ും, 

 ന്നിമലാംസവുാം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നിപരലധിച്ച കലരയങ്ങളിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ശവാം, രക്താം,  ന്നിമലാംസാം, അലലലഹു അലലലത്തവരുചട പ രിൽ അറുക്കചപ്പട്ടത്, ശവലസാം മുട്ടി െത്തത്, അടിച്ച ചകലന്നത്, 

വീണുെത്തത്, കുപത്തറ്റ് െത്തത്, വനയമൃരാം കടിച്ച തിന്നത് എന്നിവ നിങ്ങൾെ  നിഷിദ്ധ്മലക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നലൽ 

(ജീവപനലചട) നിങ്ങൾ അറുത്തത് ഇതിൽ നിചന്നലഴിവലകുന്നു. പ് തിഷ്ഠകൾെ  മുമ്പിൽ ബലിയർെിെറെട്ടത ും 

(നിങ്ങൾെ ) നിഷിദ്ധ്മലകുന്നു. അമ്പുകള  പയലരിച്ച് ഭലരയാം പനലക്കലുാം (നിങ്ങൾെ  നിഷിദ്ധ്മലക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.) 

അചതലചക്ക അധർമ്മമോക ന്ന ." 

(മലഇേഃ: 3) 

മേയ ലനവുാം മചറ്റലലല പേഛതകള ാം മലലിനയങ്ങള ാം ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"സതയവിശവലസികപള, മേയവുാം െൂതലട്ടവുാം പ് തിഷ്ഠകള ാം പ് ശ്നാം ചവച്ച് പനലക്കലനുള്ള അമ്പുകള ാം ദ ശലെികമലയ 

പേച്ഛവൃത്തി മലപ്തമലകുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ അചതലചക്ക വർജ്ജിെ ക. നിങ്ങൾെ  വിജയാം പ് ല ിക്കലാം. 

 ിശലെ് ഉപേശിക്കുന്നത് മേയത്തിലൂചടയുാം, െൂതലട്ടത്തിലൂചടയുാം നിങ്ങൾെിെയിൽ ശപ്തുതയുാം വിപേവഷവുാം 

ഉളവലക്കുവലനുാം, അലലലഹുചവ ഓർമ്മിെ ന്നതിൽ നിന്നുാം നിസ്തകലരത്തിൽ നിന്നുാം നിങ്ങചള തടയുവലനുാം 

മലപ്തമലകുന്നു. അതിനലൽ നിങ്ങൾ (അവയിൽ നിന്ന്) വിരമിക്കുവലചനലരുക്കമുണ്പടല?" 

(മലഇേ:90-91) 

31്ِല്ാം നമ്പർ ഖണ്ഡികയിൽ നബി യുചട -ملسو هيلع هللا ىلص-   വിപശഷണങ്ങൾ വിവരിക്കചവ , അവിടുന്ന്  പേഛവൃത്തികൾ 

നിഷിദ്ധ്മലക്കുന്നു എന്നറിയിക്കുന്ന അലലലഹുവിൻ  ്റെ വലക്ക് നലാം നൽകിയിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നു: 



  

  

"(അതലയത്) തങ്ങള ചട  ക്കലുള്ള തൗറലത്തിലുാം ഇഞ്െീലിലുാം പരഖചപ്പടുത്തചപ്പട്ടതലയി അവർെ  കണ്ചടത്തലൻ 

കഴിയുന്ന, ആ അക്ഷരജ്ഞലനമിലലലത്ത നബിയുാം റസൂലുമലയ (മുഹമ്മേ് നബിചയ)  ിൻപറ്റ ന്നവർെ  (ആ 

കലരുണയാം പരഖചപ്പടുത്തുന്നതലണ്.) അവപരലട് അപേഹാം സേലെലരാം കല് ിക്കുകയുാം, േുരലെലരത്തിൽ നിന്ന് അവചര 

വിലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നലല വസ്തതുക്കൾ അവർെ  അനുവേനീയമലക്കുകയുാം, െീത്ത വസ്തതുക്കൾ അവരുചട പമൽ 

നിഷിദ്ധ്മലക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു . അവരുചട  ഭലരങ്ങള ാം  അവരുചട പമലുണ്ടലയിരുന്ന  വിലങ്ങുകള ാം  അപേഹാം  

ഇറക്കിചവക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു." 

(അഅ്റലഫ്:157) 

അനലഥരുചട സമ്പത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയ കലരയങ്ങളിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അനലഥകൾെ  അവരുചട  സവത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വിട്ട ചകലടുക്കുക . നല ലതിനു   കരാം  േുഷിച്ചത ്  നിങ്ങൾ 

മലറ്റിചയടുക്കരുത് . നിങ്ങള ചട  ധനപത്തലട്  കൂട്ടിപെർത  അവരുചട  ധനാം  നിങ്ങൾ തിന്നുകളയുകയുമരുത് . 

തീർച്ചയോയ ും അത് ഒരു ചകലടുാം  ലതകമലകുന്നു." 

(നിസലഅ്:2) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും അനലഥകള ചട സവത്തുക്കൾ അനയലയമലയി തിന്നുന്നവർ അവരുചട വയറുകളിൽ തിന്നു (നിറക്കു) 

ന്നത് തീ മലപ്തമലകുന്നു.  ിന്നീട് അവർ നരകത്തിൽ കത്തിഎരിയുന്നതുമലണ്." 

(നിസലഅ്:10) 

അളവിലുാം തൂക്കത്തിലുാം കൃപ്തിമാം കലണിക്കുന്നതുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അളവിൽ കുറക്കുന്നവർെ  മഹലനലശാം. 

അതലയത് ജനങ്ങപളലട് അളന്നുവലങ്ങുകയലചണങ്കിൽ തികചച്ചടുക്കുകയുാം, 

ജനങ്ങൾെ  അളന്നുചകലടുക്കുകപയല തൂക്കിചകലടുക്കുകപയല ആചണങ്കിൽ നഷ്ടാം വരുത്തുകയുാം ചെയ്യ ന്നവർെ . 

അക്കൂട്ടർ വിെലരിക്കുന്നിപലല; തങ്ങൾ ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെറെെ ന്നവരോറണന്ന ?" 

(മുതവഫ്ഫിഫീൻ:1-4) 

കുടുാംബബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയാം  രലമർശിെ ന്ന ആയതുകള ാം 

ഹേീഥുകള ാം 31്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ നലാം വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. പമൽ  റയചപ്പട്ട പ് വൃത്തികൾ നിഷിദ്ധ്മലണ് എന്നതിൽ 

എലലല നബിമലരുാം റസൂലുകള ാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

35- പമലശാം സവഭലവരുണങ്ങൾ  ുലർത്ത ക എന്നത് ഇസ്ലാം ശക്തമലയി നിപരലധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കളവ്, െതി, വഞ്െന, കുതപ്ന്താം, അസൂയ, പമലഷണാം, അതിപ്കമാം, അനീതി എന്നിവചയലലലാം ഇസ്ലാം 

വിലക്കിയിരിക്കുന്നു . ഏചതല ല ല ാം  പേഛസവഭലവങ്ങള ണ്പടല , അവചയല ല ല ാം  ഇസ്ലമിൽ 

വിപരലധിക്കചപ്പട്ടവയലണ്. 

ച ലതുചവ പമലശാം സവഭലവരുണങ്ങളലയി  രിരണിക്കചപ്പടുന്ന എലലലത്തിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നു. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"നീ (അഹങ്കലരപത്തലചട) മനുഷയരുചട പനർെ  നിൻ് റെ കവിൾ തിരിച്ച കളയരുത്. ഭൂമിയിലൂചട നീ 

ച ലങ്ങച്ചാം  കലട്ടി  നടക്കുകയുാം  അരുത് . േുരഭിമലനിയുാം  ച ലങ്ങച്ചക്കലരനുമലയ  യലചതലരലചളയുാം  അലലലഹു  

ഇഷ്ടചപ്പടുകയിലല."(ലുഖ്മലൻ:18)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം ഇഷ്ടമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ 

നിങ്ങളിൽ എപന്നലട് ഏറ്റവുാം അടുത്ത സ്ഥലനമുള്ളതുാം നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലല സവഭലവമുള്ളയലൾെോണ . 

നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം പേഷയമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുാം വിേൂരത്തലവുകയുാം ചെയ്യ ന്നത് 

വലയലടിയുാം,  രിഹലസിയുാം, 'മുതഫയ്ഹിഖു 'കള മലയവരലണ്. സവഹലബികൾ പെലേിച്ച : "വലയലടികചളയുാം 

 രിഹലസികചളയുാം  ഞങ്ങൾെ  മനസ്സിലലയി ; എന്നലൽ ആരലണ്  മുതഫയ്ഹിഖ്?!" നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  : 

"അഹങ്കലരികൾ."(സിൽസിലത സ സവഹീഹഃ:791)കളവ് ഇസ്ലാം വിലക്കിയ സവഭലവത്തിൽ ച ട്ടതലണ്. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"അതിപ്കമകലരിയുാം വയലജവലേിയുമലയിട്ട ള്ള ഒരലചളയുാം അലലലഹു പനർവ'ഴിയിലലക്കുകയിലല; 



  

  

തീർച്ച."(രലഫിർ:28)നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"നിങ്ങൾ കളവിചന  സൂക്ഷിക്കുക ; കലരണാം  തീർച്ചയോയ ും കളവ്  

തിന്മകളിപലക്ക്  നയിക്കുാം ; തിന്മകൾ ഉറപ്പലയുാം  നരകത്തിപലക്കുാം  നയിക്കുാം . ഒരലൾ കളവ്   റഞ്ഞു  

ചകലണ്പടയിരിക്കുകയുാം, കളവ്  റയലൻ  രിപ്ശമിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുകയുാം ചെയ്തലൽ അലലലഹുവിങ്കൽ കള്ളൻ 

എന്ന്  അവചന  കുറിച്ച്  പരഖചപ്പടുത്തചപ്പടുന്നതലണ് ."(മുസ്ിാം :2607)നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"ക ടവിശവലസിയുചട  

ലക്ഷണങ്ങൾ മൂചന്നണ്ണമലണ് . സാംസലരിച്ചലൽ അവൻ കളവു   റയുാം . വലഗ്േലനാം  ചെയ്തലൽ ലാംഘിക്കുാം . 

വിശ വസ ിക്കചപ്പട്ട ലൽ  വഞ്െിക്കു ാം ."(ബുഖലര ി :6095)വഞ്െന   ുലർത ന്നതിൽ  ന ിന്ന ു ാം  ഇസ്ലാം  

വിലക്കുന്നു.ഹേീഥിൽ വന്ന ഒരു സാംഭവാം ഇപ് കലരമലണ്. ഒരിക്കൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഒരു ഭക്ഷണക്കൂമ്പലരത്തിന് അരികിലൂചട 

നടന്നു പ ലയി. അപപ്പലൾ അവിടുന്ന് തൻ് റെ ദകകൾ അതിനുള്ളിൽ കടത്തി പനലക്കി. അതിൻ് റെ ഉള്ളിൽ 

അവിടുപത്തക്ക്  നനവുണ്ട്  എന്ന്  അനുഭവചപ്പട്ടപപ്പലൾ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പെലേിച്ച : "ഭക്ഷണത്തിൻ് റെ ഉടമസ്ഥപര ! 

ഇചതന്തലണ്?!" അയലൾ  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! അത് മഴചവള്ളാം തട്ടിയതലണ്." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"എങ്കിൽ ജനങ്ങൾെ  കലണലവുന്ന രൂ ത്തിൽ നിനക്കത് മുകളിൽ ചവച്ച കൂടലയിരുപന്നല?! ആചരങ്കിലുാം വഞ്െന 

കലണ ിച്ചലൽ  അവൻ  നമ്മിൽ  ച ട്ടവനലല ."(മ ുസ് ി ാം :102)െത ിയ ു ാം  ക ുത പ്ന്തവ ു ാം  വഞ്െനയ ു ാം  ഇസ്ലാം  

വിപരലധിച്ചിരിക്കുന്നു . അലലലഹു   റയുന്നു :"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര ! നിങ്ങൾ അലലലഹുപവലടുാം  

റസൂലിപനലടുാം വഞ്െന കലണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വിശവസിപച്ചല് ിക്കചപ്പട്ട കലരയങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞ് ചകലണ്ട് വഞ്െന 

കലണിക്കുകയുാം ചെയ്യരുത്."(അൻഫോൽ:27)അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു:"അലലലഹുപവലടുള്ള ബലധയത 

ന ി റ പ വ റ്റ  ക യ ു ാം  ക ര ലർ  ല ാം ഘ ി ക്ക ല ത ി ര ി ക്ക ു ക യ ു ാം  ച െ യ്യ  ന്ന വ ര ച പ് ത  അ വർ  (വ ി ശ വ ല സ ി ക ള ല യ 

ബുദ്ധ്ിമലന്മലർ)."(റഅ്േ ് :20)നബി തൻ് റെ ദസനയപത്തലട -ملسو هيلع هللا ىلص-  ്  അവർ  ുറചപ്പട ുപമ്പലൾ ഇപ് കലരാം  

 റയലറുണ്ടലയിരുന്നു:"നിങ്ങൾ യുദ്ധ്ാം ചെയ്യ ക; എന്നലൽ (യുദ്ധ്ലർജ്ജിത സവത്തിൽ) കളവ് കലണിക്കുകപയല, 

(കരലറുകൾ ലാംഘിച്ച  ചകലണ്ട്) വഞ്െന കലണിക്കുകപയല ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ അാംരവിപഛേനാം നടത്തുകപയല, 

കുട്ടികചള വധിക്കുകപയല ചെയ്യരുത്."(മുസ്ിാം:1731)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"നലല് കലരയങ്ങൾ ഒരലളിലുണ്ടലയലൽ അവൻ 

തനിച്ച ക ടവിശവലസി തചന്ന. അതിൽ ഏചതങ്കിലുാം ഒരു കലരയമലണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ -അത് ഉപ ക്ഷിക്കുന്നത് വചര- 

അവൻ് റെയെ െൽ അപ്തയുാം ക ടതയുണ്ട്. വിശവസിച്ചലൽ െതിക്കുക,  രസ്ത രാം കരലർ ചെയ്തലൽ 

വ ഞ് െ ി ക്ക ു ക ,  ര സ്ത  ര ാം  ത ർെിച്ചോൽ  അ ത ിൽ  മ ര യ ല േ കൾ  ക ല റ്റ ിൽപെത ക 

എന്നതലണവ."(ബുഖലരി:34)അസൂയയിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം മനുഷയചര വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അതലല, 

അലലലഹു അവന്ചറ ഔേലരയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ  മനുഷയർെ  നൽകിയിട്ട ള്ളതിന റെ പ രിൽ അവർ 

അസൂയചപ്പടുകയലപണല? എന്നലൽ ഇപ്ബലഹീാം കുടുാംബത്തിന് നലാം പവേവുാം ജ്ഞലനവുാം നൽകിയിട്ട ണ്ട . 

അവർെ  നലാം മഹത്തലയ ആധി തയവുാം  നൽകിയിട്ട ണ്ട ."(നിസലഅ് :54)അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾ 

സതയവിശവലസാം (ഇസ്ലാം) സവീകരിച്ച പശഷാം നിങ്ങചള അവിശവലസികളലക്കി മലറ്റിചയടുക്കുവലനലണ് പവേക്കലരിൽ 

ധലരലളാം പ ർ ആപ്രഹിക്കുന്നത്. സതയാം വയക്തമലയി പബലധയചപ്പട്ടിട്ട ാം സവലർത്ഥപരമോയ അസൂയ നിമിത്തമലണ് 

(അവരല  നില ലട ്  സവീകരിക്കുന്നത് .) എന്നലൽ (അവരുചട  കലരയത്തിൽ) അലലലഹു  അവന്ചറ  കൽപന 

ചകലണ്ടുവരുന്നത് വചര നിങ്ങൾ ച ലറുക്കുകയുാം ക്ഷമിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക. നിസ്സാംശയാം അലലലഹു ഏത് കലരയത്തിനുാം 

കഴിവുള്ളവനചപ്ത ."(ബഖറ :109)നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"നിങ്ങൾെ  മുൻപ ള്ള ജനതകചള  ബലധിച്ച  അസുഖാം  

നിങ്ങളിപലക്കുാം അരിചച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു. അസൂയയുാം  രസ്ത ര വിപേവഷവുമലണത്. അത് തചന്നയലണ് മുണ്ഡനാം 

ചെയ്യ ന്ന സവഭലവാം; മുടി മുണ്ഡനാം ചെയ്യ ചമന്നലല ഞലൻ  റയുന്നത്. മറിച്ച് േീനിചന അത് മുണ്ഡനാം ചെയ്തു കളയുാം. 

എൻ് റെ ആത്മലവ് ആരുചട കയ്യിലലപണല, അവൻ തചന്ന സതയാം! നിങ്ങൾ വിശവലസികളലകുന്നത് വചര നിങ്ങൾ 

സവർഗതിൽ പ് പവശിക്കുകയിലല. നിങ്ങൾ  രസ്ത രാം സ്തപനഹിക്കുന്നത് വചര നിങ്ങൾ വിശവലസികള മലകിലല. 

എങ്കിൽ നിങ്ങൾെ  അക്കലരയാം  പനട ിചയട ുക്കലൻ സലധിക്കുന്ന  ഒരു  വഴി  ഞലൻ  റഞ്ഞു  തരചട്ടപയല?! 

നിങ്ങൾെിെയിൽ സലലാം വയല ിപ്പിക്കുക!"(തിർമിദി:2510)കുതപ്ന്തവുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയ സവഭലവങ്ങളിൽ 

ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"അപത പ് കലരാം തചന്ന ഓപരല നലട്ടിലുാം കുതപ്ന്തങ്ങള ണ്ടലക്കുവലൻ അവിടചത്ത 

കുറ്റവലളികള ചട തലവന്മലചര നലാം ഏർറപെ തിയിട്ട ണ്ട . എന്നലൽ അവർ കുതപ്ന്താം പ് പയലരിക്കുന്നത് 

അവർറെതിരിൽ തചന്നയലണ്. അവർ (അതിചനപ്പറ്റി) പബലധവലന്മലരലകുന്നിലല."(അൻആും:123)മസീഹ് 

ഈസല - مِ السَََّلِ َعلَْيهِ  - ചക്കതിചര കുതപ്ന്താം ചമനഞ്ഞ യഹൂേരുചട െരിപ്താം അലലലഹു ഖുർആനിൽ വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

അവർ തപ്ന്തങ്ങൾ ചമനഞ്ഞുണ്ടലക്കിചയങ്കിലുാം അലലലഹു അവർറെതിറര ഒരു തപ്ന്തചമലരുക്കി. കുതപ്ന്തങ്ങൾ 

അതിൻ് റെ വക്തലക്കളിപലക്ക് തചന്ന തിരിചച്ചത്തുചമന്ന കലരയാം അവൻ വയക്തമലയി പബലധയചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്തു. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"എന്നിട്ട് ഈസലയ്ക്ക് അവരുചട നിപഷധസവഭലവാം പബലധയമലയപപ്പലൾ അപേഹാം  റഞ്ഞു: 

അലലലഹുവിങ്കപലക്ക് എൻ് റെ സഹലയികളലയി ആരുണ്ട്? ഹവലരികൾ  റഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിന്ചറ 

സഹലയികളലകുന്നു. ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ (അലലലഹുവിന്ന്) കീഴ്ച ട്ടവരലണ് 



  

  

എന്നതിന് തലങ്കൾ സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുക.(തുടർന്ന  അവർ പ് ലർത്ഥിച്ച :) ഞങ്ങള ചട റപബ്ബ! നീ അവതരിപ്പിച്ച  

തന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുകയുാം, (നിന്ചറ) േൂതചന ഞങ്ങൾ  ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയലൽ 

സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചവപരലചടലപ്പാം ഞങ്ങചള നീ പരഖചപ്പടുപത്തണപമ.അവർ (യഹൂേർ) തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . അലലലഹുവുാം 

തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . അലലലഹു ഏറ്റവുാം നന്നലയി തപ്ന്താം പ് പയലരിക്കുന്നവനലകുന്നു.അലലലഹു  റഞ്ഞ സന്ദർഭും 

(പ്ശദ്ധ്ിക്കുക:) പഹ; ഈസല, തീർച്ചയോയ ും നിചന്ന നലാം  ൂർണ്ണമോയി ഏചറ്റടുക്കുകയുാം, എൻ് റെ അടുക്കപലക്ക് 

നിചന്ന ഉയർത കയ ും, സതയനിപഷധികളിൽ നിന്ന് നിചന്ന നലാം ശുദ്ധ്മലക്കുകയുാം, നിചന്ന  ിന്തുടർന്നവറര 

ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ  ്റെ നലൾ വപരക്കുാം സതയനിപഷധികചളക്കലൾ ഉന്നതന്മലരലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നതലണ്. 

 ിചന്ന എൻ് റെ അടുപത്തക്കലണ് നിങ്ങള ചട മടക്കാം. നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്ന കലരയത്തിൽ അപപ്പലൾ 

ഞലൻ നിങ്ങൾെിെയിൽ തീർെ  കൽെിെ ന്നതോണ ."(ആലു ഇാംറലൻ:52-55)സവലലിഹ് നബി -  َعلَْيهِ 

- യുചട െരിപ്തവുാം സമലനമലണ്. അപേഹത്തിൻ് റെ ജനങ്ങൾ സവലലിഹിചന -السَََّلمِ  السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - ചകലലചപ്പടുത്തലൻ 

ഉപേശിക്കുകയുാം, അതിനലയി വലിയ തപ്ന്തങ്ങൾ ചമനയുകയുാം ചെയ്തു. എന്നലൽ അലലലഹു അവർറെതിറര 

തപ്ന്താം പ് പയലരിക്കുകയുാം, അവചരയുാം അവരുചട ജനങ്ങചളയുാം തകർത  തരിപ്പണമലക്കുകയുാം ചെയ്തു. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"അവചന (സവലലിഹിചന) യുാം അവൻ് റെ ആള കചളയുാം നമുക്ക് രലപ്തിയിൽ ചകലന്നുകളയണചമന്നുാം 

 ിന്നീട് അവൻ് റെ അവകലശിപയലട് , തൻ് റെ ആള കള ചട നലശത്തിന് ഞങ്ങൾ സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിട്ടിലല, 

തീർച്ചയോയ ും ഞങ്ങൾ സതയാം  റയുന്നവരലകുന്നു എന്ന് നലാം  റയണചമന്നുാം നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന്ചറ പ രിൽ 

സതയാം ചെയ്യണാം എന്ന് അവർ തമ്മിൽ  റഞ്ഞുറച്ച .അവർ ഒരു തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . അവർ ഓർെോതിരിറെ 

നലമുാം ഒരു തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച .എന്നിട്ട് അവരുചട തപ്ന്തത്തിൻ  ്റെ  രയവസലനാം എങ്ങചനയലയിരുന്നു എന്ന് പനലക്കുക. 

അചത, അവചരയുാം അവരുചട ജനങ്ങചളയുാം മുഴുവൻ നലാം തകർത  കളഞ്ഞു."(നാംൽ:49-51)ഇസ്ലാം വിലക്കിയ 

മചറ്റലരു  േുഷിച്ച  സവഭലവമലണ്  പമലഷണാം . അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞതു  പനലക്കൂ :"( ൂർണ്ണ) 

മുഅ്മിനലയി ചകലണ്ട് ഒരു വയഭിെലരി വയഭിെരിക്കുകയിലല. ( ൂർണ്ണ) മുഅ്മിനലയി ചകലണ്ട് അവൻ പമലഷണാം 

ന ടത്തുകയ ുമ ി ലല . ( ൂർണ്ണ) മ ുഅ ് മ ി ന ലയ ി  ചക ലണ്ട ്  അവൻ  മ േ യ ലന ാം  ന ടത്തുകയ ുമ ി ലല . എന്നലൽ 

 ശ്ചലത്തല ത്തിൻ് റെ വഴി അപപ്പലഴുാം തുറന്നു കിടക്കുന്നു."(ബുഖലരി:6810)അതിപ്കമത്തിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം 

ശക്തമലയി തലക്കീത് ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു കല് ിക്കുന്നത് നീതി  ലലിക്കുവലനുാം 

നന്മചെയ്യ വലനുാം  കുടുാംബബന്ധമുള്ളവർെ  (സഹലയാം) നൽക വോന മോണ  . അവൻ വിലക്കുന്നത്  

നീെവൃത്തിയിൽ നിന്നുാം േുരലെലരത്തിൽ നിന്നുാം അതിപ്കമത്തിൽ നിന്നുമലണ്. നിങ്ങൾ െിന്തിച്ച  പ്രഹിക്കുവലൻ 

പവണ്ടി അവൻ നിങ്ങൾെ  ഉ പേശാം നല്കുന്നു."(നഹ്ല്:90)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"ഒരലള ാം മചറ്റലരലപളലടുാം അതിപ്കമാം 

കലണിക്കുകപയല, ഒരു വയക്തിയുാം മചറ്റലരലള ചട പമൽ ച ലങ്ങച്ചാം നടിക്കുകപയല ചെയ്യലത്ത രൂ ത്തിൽ നിങ്ങൾ 

വിനയമ ുള്ളവരലക ൂ  എന്ന്  അല ല ലഹ ു  എനിക്ക ്  സപന്ദശാം  നൽകിയിരിെ ന്ന ."(സവഹീഹ ്  അബീ  

േലവൂേ് :4895)അതിപ്കമവുാം  ഇസ്ലാം  വിലക്കിയ  സവഭലവത്തിൽ ച ട്ടതലണ് . അലലലഹു   റയുന്നു :"അതിപ്കമാം  

പ് വർതിെ ന്നവറര അലലലഹു  ഇഷ്ടച ടുകയിലല ."(ആലു  ഇാംറലൻ: 57)അതയുന്നതനലയ  (അലലലഹു ) 

 റഞ്ഞു :"അപ്കമ ികൾ  വിജയാം  വരിക്കുകയിലല ; ത ീർച്ച ."(അൻആും :21)അതയ ുന്നതനലയ  (അല ല ലഹു ) 

 റഞ്ഞു:"അതിപ്കമികൾെ  അലലലഹു പവേന നിറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഒരുക്കി ചവച്ചിരിക്കുന്നു."(ഇൻസോൻ:31)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു:"മൂന്ന് പ രുചട പ് ലർത്ഥനകൾ തള്ളചപ്പടുന്നതലല. നീതിമലനലയ ഭരണലധികലരിയുാം, പനലമ്പുകലരൻ പനലമ്പ് 

തുറക്കുന്നത് വചരയുാം. അതിപ്കമിക്കചപ്പട്ടവൻ് റെ പ് ലർത്ഥന പമഘങ്ങൾെ  പമൽ വഹിക്കചപ്പടുകയുാം, 

അതിനലയി ആകലശകവലടങ്ങൾ തുറക്കചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ന്നതലണ്. അലലലഹു  റയുാം: എൻ് റെ പ് തല ാം തചന്ന 

സതയാം! നിചന്ന ഞലൻ സഹലയിക്കുന്നതലണ്; അത് കുറച്ച  കഴിഞ്ഞലചണങ്കിലുാം."(മുസ്ിാം:2749 [നിപവേനത്തിൽ െില 

വയത യ ലസങ്ങള ണ്ട ് ], ത ിർമിദി : 2526, അഹ്മേ ് : 8043, പ മ ചല  നൽകിയ   േങ്ങൾ  അഹ്മേ ിൻ് റെ  

മുസ്തനേിപലതലണ്.)യമനിപലക്ക് പ് പബലധന േൗതയവുമലയി മുആേ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - വിചന നിപയലരിക്കുപമ്പലൾ മുഹമ്മേ് 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞ വലക്കുകളിചലലന്ന് ഇപ് കലരമലണ്:"അതിപ്കമിക്കചപ്പട്ടവൻ് റെ പ് ലർത്ഥനറയ നീ സൂക്ഷിക്കുക! 

അതിനുാം അലലലഹുവിനുമിടയിൽ മറയിലല."(ബുഖലരി:1496)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"ആചരങ്കിലുാം കരലറിപലർറെട്ട 

അമുസ്ിമിപനലട് അതിപ്കമാം കലണിക്കുകപയല, അവചന തരാംതലഴ്ത്തുകപയല, സലധിക്കുന്നതിനപ്പ റാം അവൻ് റെ പമൽ 

ബലധയതയലക്കുകപയല, മനസാംതൃപ്തിയിലലലചത അവൻ് റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വലലതുാം എടുക്കുകപയല ചെയ്തലൽ 

അന്തയനലളിൽ അവന് പവണ്ടി ഞലൻ വലേിക്കുന്നതലയിരിക്കുാം."(അബൂേലവൂേ്: 3052)െുരുക്കത്തിൽ എലലല പമലശാം 

സവഭലവങ്ങളിൽ നിന്നുാം, െതിപയല വഞ്െനപയല ഉൾറെെ ന്ന എലലല ഇട ലടുകളിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം മനുഷയചര 

വിലക്കിയതലയി നിനക്ക് കലണലൻ കഴിയുാം. 

"നീ (അഹങ്കലരപത്തലചട) മനുഷയരുചട പനർെ  നിൻ  ്റെ കവിൾ തിരിച്ച കളയരുത്. ഭൂമിയിലൂചട നീ ച ലങ്ങച്ചാം കലട്ടി 

നടക്കുകയുാം അരുത്. േുരഭിമലനിയുാം ച ലങ്ങച്ചക്കലരനുമലയ യലചതലരലചളയുാം അലലലഹു ഇഷ്ടചപ്പടുകയിലല." 



  

  

(ലുഖ്മലൻ:18) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം ഇഷ്ടമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ നിങ്ങളിൽ എപന്നലട് ഏറ്റവുാം അടുത്ത സ്ഥലനമുള്ളതുാം 

നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം നലല സവഭലവമുള്ളയലൾെോണ . നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവുാം പേഷയമുള്ളതുാം, അന്തയനലളിൽ 

എ ന്ന ിൽ  ന ി ന്ന ്  ഏ റ്റ വ ു ാം  വ ി േ ൂ ര ത്ത ല വ ു ക യ ു ാം  ച െ യ്യ  ന്ന ത ്  വ ല യ ല ട ി യ ു ാം ,  ര ി ഹ ല സ ി യ ു ാം , 

'മുതഫയ്ഹിഖു'കള മലയവരലണ്. സവഹലബികൾ പെലേിച്ച : "വലയലടികചളയുാം  രിഹലസികചളയുാം ഞങ്ങൾെ  

മനസ്സിലലയി; എന്നലൽ ആരലണ് മുതഫയ്ഹിഖ്?!" നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "അഹങ്കലരികൾ." 

(സിൽസിലത സ സവഹീഹഃ:791) 

കളവ് ഇസ്ലാം വിലക്കിയ സവഭലവത്തിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അതിപ്കമകലരിയുാം വയലജവലേിയുമലയിട്ട ള്ള ഒരലചളയുാം അലലലഹു പനർവ'ഴിയിലലക്കുകയിലല; തീർച്ച." 

(രലഫിർ:28) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങൾ കളവിചന സൂക്ഷിക്കുക; കലരണാം തീർച്ചയോയ ും കളവ് തിന്മകളിപലക്ക് നയിക്കുാം; തിന്മകൾ ഉറപ്പലയുാം 

നരകത്തിപലക്കുാം  നയിക്കുാം . ഒരലൾ കളവ്  റഞ്ഞു  ചകലണ്പടയിരിക്കുകയുാം , കളവ്   റയലൻ  രിപ്ശമിച്ച  

ചകലണ്ടിരിക്കുകയുാം ചെയ്തലൽ അലലലഹുവിങ്കൽ കള്ളൻ എന്ന് അവചന കുറിച്ച് പരഖചപ്പടുത്തചപ്പടുന്നതലണ്." 

(മുസ്ിാം:2607) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ക ടവിശവലസിയുചട ലക്ഷണങ്ങൾ മൂചന്നണ്ണമലണ്. സാംസലരിച്ചലൽ അവൻ കളവു  റയുാം. വലഗ്േലനാം ചെയ്തലൽ 

ലാംഘിക്കുാം. വിശവസിക്കചപ്പട്ടലൽ വഞ്െിക്കുാം." 

(ബുഖലരി:6095) 

വഞ്െന  ുലർത ന്നതിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നു. 

ഹേീഥിൽ വന്ന ഒരു സാംഭവാം ഇപ് കലരമലണ്. ഒരിക്കൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഒരു ഭക്ഷണക്കൂമ്പലരത്തിന് അരികിലൂചട നടന്നു 

പ ലയി . അപപ്പലൾ അവിടുന്ന്  തൻ് റെ ദകകൾ അതിനുള്ളിൽ കടത്തി  പനലക്കി . അതിൻ് റെ ഉള്ളിൽ 

അവിടുപത്തക്ക്  നനവുണ്ട്  എന്ന്  അനുഭവചപ്പട്ടപപ്പലൾ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- പെലേിച്ച : "ഭക്ഷണത്തിൻ് റെ ഉടമസ്ഥപര ! 

ഇചതന്തലണ്?!" അയലൾ  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! അത് മഴചവള്ളാം തട്ടിയതലണ്." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"എങ്കിൽ ജനങ്ങൾെ  കലണലവുന്ന രൂ ത്തിൽ നിനക്കത് മുകളിൽ ചവച്ച കൂടലയിരുപന്നല?! ആചരങ്കിലുാം വഞ്െന 

കലണിച്ചലൽ അവൻ നമ്മിൽ ച ട്ടവനലല." 

(മുസ്ിാം:102) 

െതിയുാം കുതപ്ന്തവുാം വഞ്െനയുാം ഇസ്ലാം വിപരലധിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ചവപര! നിങ്ങൾ അലലലഹുപവലടുാം റസൂലിപനലടുാം വഞ്െന കലണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ 

വിശവസിപച്ചല് ിക്കചപ്പട്ട കലരയങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞ് ചകലണ്ട് വഞ്െന കലണിക്കുകയുാം ചെയ്യരുത്." 

(അൻഫോൽ:27) 

അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: 

"അലലലഹുപവലടുള്ള  ബലധയത  നിറപവറ്റ കയുാം  കരലർ ലാംഘിക്കലതിരിക്കുകയുാം  ചെയ്യ ന്നവരചപ്ത  അവർ 

(വിശവലസികളലയ ബുദ്ധ്ിമലന്മലർ)." 

(റഅ്േ്:20) 



  

  

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- തൻ  ്റെ ദസനയപത്തലട് അവർ  ുറചപ്പടുപമ്പലൾ ഇപ് കലരാം  റയലറുണ്ടലയിരുന്നു: 

"നിങ്ങൾ യുദ്ധ്ാം ചെയ്യ ക; എന്നലൽ (യുദ്ധ്ലർജ്ജിത സവത്തിൽ) കളവ് കലണിക്കുകപയല, (കരലറുകൾ ലാംഘിച്ച  

ചകലണ്ട്) വഞ്െന കലണിക്കുകപയല ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ അാംരവിപഛേനാം നടത്തുകപയല, കുട്ടികചള വധിക്കുകപയല 

ചെയ്യരുത്." 

(മുസ്ിാം:1731) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നലല് കലരയങ്ങൾ ഒരലളിലുണ്ടലയലൽ അവൻ തനിച്ച ക ടവിശവലസി തചന്ന. അതിൽ ഏചതങ്കിലുാം ഒരു കലരയമലണ് 

ഉള്ളത് എങ്കിൽ -അത് ഉപ ക്ഷിക്കുന്നത് വചര- അവൻ് റെയെ െൽ അപ്തയുാം ക ടതയുണ്ട്. വിശവസിച്ചലൽ 

െതിക്കുക ,  രസ്ത രാം  കരലർ ചെയ്തലൽ വഞ്െിക്കുക ,  രസ്ത രാം  തർെിച്ചോൽ അതിൽ മരയലേകൾ 

കലറ്റിൽപെത ക എന്നതലണവ." 

(ബുഖലരി:34) 

അസൂയയിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം മനുഷയചര വിലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അതലല, അലലലഹു അവന്ചറ ഔേലരയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ  മനുഷയർെ  നൽകിയിട്ട ള്ളതിന റെ പ രിൽ അവർ 

അസൂയചപ്പടുകയലപണല? എന്നലൽ ഇപ്ബലഹീാം കുടുാംബത്തിന് നലാം പവേവുാം ജ്ഞലനവുാം നൽകിയിട്ട ണ്ട . 

അവർെ  നലാം മഹത്തലയ ആധി തയവുാം നൽകിയിട്ട ണ്ട ." 

(നിസലഅ്:54) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിങ്ങൾ സതയവിശവലസാം  (ഇസ്ലാം) സവീകരിച്ച  പശഷാം നിങ്ങചള  അവിശവലസികളലക്കി  മലറ്റിചയടുക്കുവലനലണ്  

പവേക്കലരിൽ ധലരലളാം പ ർ ആപ്രഹിക്കുന്നത്. സതയാം വയക്തമലയി പബലധയചപ്പട്ടിട്ട ാം സവലർത്ഥപരമോയ അസൂയ 

നിമിത്തമലണ് (അവരല നില ലട് സവീകരിക്കുന്നത്.) എന്നലൽ (അവരുചട കലരയത്തിൽ) അലലലഹു അവന്ചറ കൽപന 

ചകലണ്ടുവരുന്നത് വചര നിങ്ങൾ ച ലറുക്കുകയുാം ക്ഷമിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക. നിസ്സാംശയാം അലലലഹു ഏത് കലരയത്തിനുാം 

കഴിവുള്ളവനചപ്ത." 

(ബഖറ:109) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നിങ്ങൾെ  മുൻപ ള്ള ജനതകചള ബലധിച്ച അസുഖാം നിങ്ങളിപലക്കുാം അരിചച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു. അസൂയയുാം 

 രസ്ത ര വിപേവഷവുമലണത്. അത് തചന്നയലണ് മുണ്ഡനാം ചെയ്യ ന്ന സവഭലവാം; മുടി മുണ്ഡനാം ചെയ്യ ചമന്നലല ഞലൻ 

 റയുന്നത്. മറിച്ച് േീനിചന അത് മുണ്ഡനാം ചെയ്തു കളയുാം. എൻ് റെ ആത്മലവ് ആരുചട കയ്യിലലപണല, അവൻ തചന്ന 

സതയാം! നിങ്ങൾ വിശവലസികളലകുന്നത് വചര നിങ്ങൾ സവർഗതിൽ പ് പവശിക്കുകയിലല. നിങ്ങൾ  രസ്ത രാം 

സ്തപനഹിക്കുന്നത് വചര നിങ്ങൾ വിശവലസികള മലകിലല. എങ്കിൽ നിങ്ങൾെ  അക്കലരയാം പനടിചയടുക്കലൻ സലധിക്കുന്ന 

ഒരു വഴി ഞലൻ  റഞ്ഞു തരചട്ടപയല?! നിങ്ങൾെിെയിൽ സലലാം വയല ിപ്പിക്കുക!" 

(തിർമിദി:2510) 

കുതപ്ന്തവുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയ സവഭലവങ്ങളിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അപത പ് കലരാം തചന്ന ഓപരല നലട്ടിലുാം കുതപ്ന്തങ്ങള ണ്ടലക്കുവലൻ അവിടചത്ത കുറ്റവലളികള ചട തലവന്മലചര നലാം 

ഏർറപെ തിയിട്ട ണ്ട . എന്നലൽ അവർ കുതപ്ന്താം പ് പയലരിക്കുന്നത് അവർറെതിരിൽ തചന്നയലണ്. 

അവർ (അതിചനപ്പറ്റി) പബലധവലന്മലരലകുന്നിലല." 

(അൻആും:123) 

മസീഹ്  ഈസല  - لَْيهِ  لسَََّلمِ  َع ا - ചക്കതിചര  കുതപ്ന്താം  ചമനഞ്ഞ  യഹൂേരുചട  െരി പ്താം  അലലലഹു  ഖുർആനിൽ 

വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. അവർ തപ്ന്തങ്ങൾ ചമനഞ്ഞുണ്ടലക്കിചയങ്കിലുാം അലലലഹു അവർറെതിറര ഒരു തപ്ന്തചമലരുക്കി. 



  

  

കുത പ്ന്തങ്ങൾ  അതിൻ് റെ  വക്തലക്കളി പലക്ക ്  തചന്ന  തിര ി ചച്ചത്തുചമന്ന  കലരയ ാം  അവൻ  വയക്തമലയ ി  

പബലധയചപ്പടുത്തുകയുാം ചെയ്തു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"എന്നിട്ട് ഈസലയ്ക്ക് അവരുചട നിപഷധസവഭലവാം പബലധയമലയപപ്പലൾ അപേഹാം  റഞ്ഞു: അലലലഹുവിങ്കപലക്ക് 

എൻ് റെ സഹലയികളലയി ആരുണ്ട്? ഹവലരികൾ  റഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിന്ചറ സഹലയികളലകുന്നു. 

ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ (അലലലഹുവിന്ന്) കീഴ്ച ട്ടവരലണ് എന്നതിന് തലങ്കൾ 

സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുക. 

(തുടർന്ന  അവർ പ് ലർത്ഥിച്ച :) ഞങ്ങള ചട റപബ്ബ! നീ അവതരിപ്പിച്ച  തന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുകയുാം, 

(നിന്ചറ) േൂതചന ഞങ്ങൾ  ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയലൽ സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചവപരലചടലപ്പാം ഞങ്ങചള 

നീ പരഖചപ്പടുപത്തണപമ. 

അവർ (യഹൂേർ) തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . അലലലഹുവുാം തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . അലലലഹു ഏറ്റവുാം നന്നലയി തപ്ന്താം 

പ് പയലരിക്കുന്നവനലകുന്നു. 

അല ല ലഹു   റഞ്ഞ  സന്ദർഭും  (പ് ശദ്ധ് ിക്കുക :) പഹ ; ഈസല , ത ീർച്ചയോയ ും  ന ി ചന്ന  നല ാം   ൂർണ്ണമോയി  

ഏചറ്റടുക്കുകയുാം, എൻ് റെ അടുക്കപലക്ക് നിചന്ന ഉയർത കയ ും, സതയനിപഷധികളിൽ നിന്ന് നിചന്ന നലാം 

ശ ുദ്ധ്മലക്കുകയ ു ാം , ന ി ചന്ന   ിന്ത ു ടർന്നവറര  ഉയ ിർറതഴ ത്ന്നൽെിൻ് റെ  നലൾ  വപരക്കു ാം  

സതയനിപഷധികചളക്കലൾ ഉന്നതന്മലരലക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നതലണ്.  ിചന്ന എൻ് റെ അടുപത്തക്കലണ് നിങ്ങള ചട മടക്കാം. 

ന ിങ്ങൾ  ഭ ിന്ന ിച്ച   ചക ലണ്ട ി ര ിക്ക ുന്ന  കലര യത്തിൽ  അപപ്പലൾ  ഞലൻ  ന ിങ്ങൾെിെയിൽ  ത ീർെ  

കൽെിെ ന്നതോണ ." 

(ആലു ഇാംറലൻ:52-55) 

സവലലിഹ് നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - യുചട െരിപ്തവുാം സമലനമലണ്. അപേഹത്തിൻ് റെ ജനങ്ങൾ സവലലിഹിചന - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - 

ചകലലചപ്പടുത്തലൻ ഉപേശിക്കുകയുാം, അതിനലയി വലിയ തപ്ന്തങ്ങൾ ചമനയുകയുാം ചെയ്തു. എന്നലൽ അലലലഹു 

അവർറെതിറര തപ്ന്താം പ് പയലരിക്കുകയുാം, അവചരയുാം അവരുചട ജനങ്ങചളയുാം തകർത  തരിപ്പണമലക്കുകയുാം 

ചെയ്തു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അവചന (സവലലിഹിചന) യുാം അവൻ് റെ ആള കചളയുാം നമുക്ക് രലപ്തിയിൽ ചകലന്നുകളയണചമന്നുാം  ിന്നീട് 

അവൻ  ്റെ അവകലശിപയലട്, തൻ  ്റെ ആള കള ചട നലശത്തിന് ഞങ്ങൾ സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിട്ടിലല, തീർച്ചയോയ ും 

ഞങ്ങൾ സതയാം  റയുന്നവരലകുന്നു എന്ന് നലാം  റയണചമന്നുാം നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന്ചറ പ രിൽ സതയാം ചെയ്യണാം 

എന്ന് അവർ തമ്മിൽ  റഞ്ഞുറച്ച . 

അവർ ഒരു തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . അവർ ഓർെോതിരിറെ നലമുാം ഒരു തപ്ന്താം പ് പയലരിച്ച . 

എന്നിട്ട് അവരുചട തപ്ന്തത്തിൻ് റെ  രയവസലനാം എങ്ങചനയലയിരുന്നു എന്ന് പനലക്കുക. അചത, അവചരയുാം അവരുചട 

ജനങ്ങചളയുാം മുഴുവൻ നലാം തകർത  കളഞ്ഞു." 

(നാംൽ:49-51) 

ഇസ്ലാം വിലക്കിയ മചറ്റലരു േുഷിച്ച സവഭലവമലണ് പമലഷണാം. അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ: 

"( ൂർണ്ണ) മുഅ്മിനലയി ചകലണ്ട് ഒരു വയഭിെലരി വയഭിെരിക്കുകയിലല. ( ൂർണ്ണ) മുഅ്മിനലയി ചകലണ്ട് അവൻ 

പമലഷണാം നടത്തുകയുമിലല . ( ൂർണ്ണ) മുഅ്മിനലയി  ചകലണ്ട്  അവൻ മേയ ലനാം നടത്തുകയുമിലല . എന്നലൽ 

 ശ്ചലത്തല ത്തിൻ  ്റെ വഴി അപപ്പലഴുാം തുറന്നു കിടക്കുന്നു." 

(ബുഖലരി:6810) 

അതിപ്കമത്തിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം ശക്തമലയി തലക്കീത് ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു കല് ിക്കുന്നത് നീതി  ലലിക്കുവലനുാം നന്മചെയ്യ വലനുാം കുടുാംബബന്ധമുള്ളവർെ  

(സഹലയാം) നൽക വോന മോണ  . അവൻ വിലക്കുന്നത് നീെവൃത്തിയിൽ നിന്നുാം േുരലെലരത്തിൽ നിന്നുാം 

അതിപ്കമത്തിൽ നിന്നുമലണ്. നിങ്ങൾ െിന്തിച്ച  പ്രഹിക്കുവലൻ പവണ്ടി അവൻ നിങ്ങൾെ  ഉ പേശാം നല്കുന്നു." 



  

  

(നഹ്ല്:90) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ഒരലള ാം മചറ്റലരലപളലടുാം അതിപ്കമാം കലണിക്കുകപയല, ഒരു വയക്തിയുാം മചറ്റലരലള ചട പമൽ ച ലങ്ങച്ചാം നടിക്കുകപയല 

ചെയ്യലത്ത രൂ ത്തിൽ നിങ്ങൾ വിനയമുള്ളവരലകൂ എന്ന് അലലലഹു എനിക്ക് സപന്ദശാം നൽകിയിരിെ ന്ന ." 

(സവഹീഹ് അബീ േലവൂേ്:4895) 

അതിപ്കമവുാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയ സവഭലവത്തിൽ ച ട്ടതലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അതിപ്കമാം പ് വർതിെ ന്നവറര അലലലഹു ഇഷ്ടച ടുകയിലല." 

(ആലു ഇാംറലൻ: 57) 

അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: 

"അപ്കമികൾ വിജയാം വരിക്കുകയിലല; തീർച്ച." 

(അൻആും:21) 

അതയുന്നതനലയ (അലലലഹു)  റഞ്ഞു: 

"അതിപ്കമികൾെ  അലലലഹു പവേന നിറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഒരുക്കി ചവച്ചിരിക്കുന്നു." 

(ഇൻസോൻ:31) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"മൂന്ന് പ രുചട പ് ലർത്ഥനകൾ തള്ളചപ്പടുന്നതലല. നീതിമലനലയ ഭരണലധികലരിയുാം, പനലമ്പുകലരൻ പനലമ്പ്  

തുറക്കുന്നത് വചരയുാം. അതിപ്കമിക്കചപ്പട്ടവൻ് റെ പ് ലർത്ഥന പമഘങ്ങൾെ  പമൽ വഹിക്കചപ്പടുകയുാം, 

അതിനലയി ആകലശകവലടങ്ങൾ തുറക്കചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ന്നതലണ്. അലലലഹു  റയുാം: എൻ് റെ പ് തല ാം തചന്ന 

സതയാം! നിചന്ന ഞലൻ സഹലയിക്കുന്നതലണ്; അത് കുറച്ച  കഴിഞ്ഞലചണങ്കിലുാം." 

(മുസ്ിാം:2749 [നിപവേനത്തിൽ െില വയതയലസങ്ങള ണ്ട്], തിർമിദി: 2526, അഹ്മേ്: 8043, പമചല നൽകിയ 

 േങ്ങൾ അഹ്മേിൻ  ്റെ മുസ്തനേിപലതലണ്.) 

യമനിപലക്ക് പ് പബലധന േൗതയവുമലയി മുആേ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - വിചന നിപയലരിക്കുപമ്പലൾ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞ 

വലക്കുകളിചലലന്ന് ഇപ് കലരമലണ്: 

"അതിപ്കമിക്കചപ്പട്ടവൻ  ്റെ പ് ലർത്ഥനറയ നീ സൂക്ഷിക്കുക! അതിനുാം അലലലഹുവിനുമിടയിൽ മറയിലല." 

(ബുഖലരി:1496) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ആചരങ്കിലുാം  കരലറിപലർറെട്ട അമുസ്ിമിപനലട്  അതിപ്കമാം കലണിക്കുകപയല , അവചന തരാംതലഴ്ത്തുകപയല , 

സലധിക്കുന്നതിനപ്പ റാം അവൻ് റെ പമൽ ബലധയതയലക്കുകപയല, മനസാംതൃപ്തിയിലലലചത അവൻ് റെ അടുക്കൽ 

നിന്ന് വലലതുാം എടുക്കുകപയല ചെയ്തലൽ അന്തയനലളിൽ അവന് പവണ്ടി ഞലൻ വലേിക്കുന്നതലയിരിക്കുാം." 

(അബൂേലവൂേ്: 3052) 

െുരുക്കത്തിൽ എലലല പമലശാം സവഭലവങ്ങളിൽ നിന്നുാം, െതിപയല വഞ്െനപയല ഉൾറെെ ന്ന എലലല ഇട ലടുകളിൽ 

നിന്നുാം ഇസ്ലാം മനുഷയചര വിലക്കിയതലയി നിനക്ക് കലണലൻ കഴിയുാം. 

 

 



  

  

36-  ലിശ  അടങ്ങിയപതല , മറ്റ ള്ളവർക  ഉ പ്േവകരമലയപതല , െതിപയല  അതിപ്കമപമല  

വഞ്െനപയല അടങ്ങിയപതല ആയ എലലല സലമ്പത്തിക ഇട ലടുകള ാം ഇസ്ലാം നിപരലധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സമൂഹത്തിപനല  രലജയത്തിപനല  വയക്തികൾക്കോ ചമലത്തത്തിൽ പ് യലസാം  സൃഷ്ടിക്കുന്ന  

സലമ്പത്തിക ഇട ലടുകളലചണങ്കിലുാം അവ  ലടിലല. 

 ലിശ അടങ്ങിയപതല, മറ്റ ള്ളവർെ  ഉ പ്േവകരമലയപതല, െതിപയല അതിപ്കമപമല വഞ്െനപയല അടങ്ങിയപതല ആയ 

എലലല സലമ്പത്തിക ഇട ലടുകള ാം ഇസ്ലാം നിപരലധിച്ചിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിപനല രലജയത്തിപനല വയക്തികൾത്െോ 

ചമലത്തത്തിൽ പ് യലസാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സലമ്പത്തിക ഇട ലടുകളലചണങ്കിലുാം അവ  ലടിലല. ലിശ, അനീതി, െതി, 

ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പാം സൃഷ്ടിക്കൽ പ ലലുള്ള കലരയങ്ങൾ വിപരലധിക്കുന്ന അപനകാം ആയതുകള ാം ഹേീഥുകള ാം 

മുൻപ ള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ  രലർമർശിെറെട്ടിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നത് പനലക്കൂ:"(അലലലഹുവിൽ) 

വിശവസിച്ച  ുരുഷന്മലചരയുാം സ്തപ്തീകചളയുാം അവർ (ചതറ്റലയ) യലചതലന്നുാം ചെയ്യലതിരിചക്ക ശലയചപ്പടുത്തുന്നവരലപരല 

അവർ അ വലേവുാം പ് തയക്ഷമലയ  ല വുാം പ റിയിരിക്കയലണ്."(അഹ്സലബ്:58)അലലലഹു  റയുന്നു:"വലലവനുാം 

നലലത് പ് വർതിച്ചോൽ അതിൻ് റെ രുണാം അവന് തചന്നയലകുന്നു. വലലവനുാം തിന്മചെയ്തലൽ അതിൻ് റെ 

പേലഷവുാം അവന് തചന്ന. നിൻ  ്റെ രക്ഷിതലവ് (തൻ  ്റെ) അടിമകപളലട് അനീതി കലണിക്കുന്നവപന അലല."(ഫുസ്സവിലത്: 

46)ഒരലചള ഉ പ്േവിക്കുകപയല,  രസ്ത രാം ഉ പ്േവപമൽെിെ കത്യോ ചെയ്യരുചതന്ന് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- വിധിച്ചതലയി 

ഹേീഥുകളിൽ വന്നിട്ട ണ്ട് .(അബൂേലവൂേ ് )നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"ആചരങ്കിലുാം  അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ 

അന്തയനലളിലുാം വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ അയൽവോസിറയ ഉ പ്േവിക്കലതിരിക്കചട്ട. 

ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ അതിഥിചയ 

ആേരിച്ച  ചകലള്ളചട്ട. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ 

നലലത്  റയചട്ട; അചലലങ്കിൽ മിണ്ടലതിരിക്കചട്ട." മറ്റ  െില നിപവേനങ്ങളിലുള്ളത് ഇപ് കലരമലണ്: "അവൻ തൻ് റെ 

അയൽവോസിത്യോെ  നന്മയിൽ വർതിെറട്ട."(മുസ്ിാം :47)നബി റഞ്ഞു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"ഒരു   ൂച്ചയുചട  

കലരയത്തിൽ ഒരു സ്തപ്തീ ശിക്ഷിക്കചപ്പട്ടിട്ട ണ്ട്. അവളതിചന തടവിൽ ചവക്കുകയുാം, അതവസലനാം െത്തു പ ലവുകയുാം 

ചെയ്തു. അക്കലരണത്തലൽ അവൾ നരകത്തിൽ പ് പവശിക്കുകയുാം ചെയ്തു. അതിചന തടവിലിട്ടപപ്പലൾ അവളതിന് 

തിന്നലനുാം കുടിക്കലനുാം നൽകിയില്ല. ഭൂമിയിചല പ് ലണികചള ഭക്ഷിക്കലൻ കഴിക്കുന്ന രൂ ത്തിൽ അവളതിചന 

ചവറുചത വിടുകയുാം ചെയ്തിലല."(ബുഖലരി:3482)ഒരു  ൂച്ചചയ ഉ പ്േവിച്ച വയക്തിയുചട കലരയമലണിത്! അപപ്പലൾ 

മനുഷയചര ഉ പ്േവിക്കുന്നവരുചട കലരയചമന്തലയിരിക്കുാം?! ഇബ്നു ഉമർ - يَِ َما ّللاَّ ِ َرض  َعْنه  - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഒരിക്കൽ 

മിമ്പറിൽ കയറി നിന്നു ചകലണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഇപ് കലരാം വിളിച്ച   റഞ്ഞു:"നലവ് ചകലണ്ട് മലപ്താം വിശവസിക്കുകയുാം, 

ഹൃേയത്തിൽ വിശവലസാം കടക്കുകയുാം ചെയ്തിട്ടിലലലത്ത കൂട്ടപര! നിങ്ങൾ മുസ്ിമീങ്ങചള ഉ പ്േവിക്കലതിരിക്കൂ! അവചര 

നിങ്ങൾ െീത്ത  റയുകപയല, അവരുചട നയൂനതകൾ അപനവഷിച്ച  നടക്കുകപയല ചെയ്യരുത്. ആചരങ്കിലുാം തൻ് റെ 

സപഹലേരനലയ മുസ്ിമിൻ  ്റെ നയൂനത അപനവഷിച്ച  നടന്നലൽ അലലലഹു അവൻ  ്റെ നയൂനതകൾ  ിന്തുടരുന്നതലണ്. 

ആരുചടചയങ്കിലുാം നയൂനതകചള അലലലഹു  ിന്തുടർന്നോൽ അവൻ തൻ  ്റെ വീട്ടിൻ  ്റെ അകത്തളത്തിലിരുന്നലലുാം 

അലലലഹു അവചന വഷളലക്കുന്നതലണ്." ഒരിക്കൽ ഇബ്നു ഉമർ മസ്തജിേുൽ ഹറമിപലപക്കല കഅ്ബയിപലപക്കല പനലക്കി 

ചകലണ്ട് ഇപ് കലരാം  റഞ്ഞു: "എപ്ത മഹത്തരമലണ് നിൻ് റെ  രിശുദ്ധ്ി! എന്നലൽ അലലലഹുവിങ്കൽ നിപന്നക്കലൾ 

 വിപ്തമലണ്  ഒരു  മുഅ്മിൻ!"(തിർമിദി:2032, ഇബ്നു  ഹിബ്ബലൻ: 5763)അലലലഹുവിൻറെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു:"ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ 

അയൽവോസിറയ ഉ പ്േവിക്കലതിരിക്കചട്ട . ആചരങ്കിലുാം  അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം  

വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ അതിഥിചയ ആേരിച്ച  ചകലള്ളചട്ട. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിലുാം 

അ വൻ് റെ  അ ന്ത യ ന ല ള ി ല ു ാം  വ ി ശ വ സ ി ക്ക ു ന്ന ു ണ് ച ട ങ്ക ിൽ  അ വൻ  ന ല ല ത ്   റ യ ച ട്ട ; അ ച ല ല ങ്ക ിൽ 

മിണ്ടലതിരിക്കചട്ട."(ബുഖലരി:6018)അബൂ ഹുദററ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: " ലപ്പരലയവർ 

ആരലചണന്ന ്  ന ിങ്ങൾെ  അറ ിയ ു പ മ ല ?!" സവഹലബ ികൾ   റഞ്ഞു : "അല ല ലഹ ുവ ിൻ് റെ  റസ ൂ പല ! 

ഞങ്ങൾെിെയിൽ  ലപ്പരലയവൻ എന്ന്  റഞ്ഞലൽ േിർഹമ കത്െോ, സമ്പലേയപമല ഇലലലത്തവനലണ്." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു: "എൻ് റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന്  ലപ്പരലയവർ അന്തയനലളിൽ പനലമ്പുാം നിസ്തകലരവുാം  സകലതുമലയി 

വരുന്നതലണ്. എന്നലൽ ഇന്നയലള ചട അഭിമലനചത്ത അവൻ പ്വണചപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു , മചറ്റലരലചള അവൻ 

ശലരീരികമലയി ഉ പ്േവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനിയുചമലരലള ചട സമ്പത്ത് അവൻ (അനയലയമലയി) ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങചന 

അവർെ  ഇവൻ് റെ നന്മകളിൽ നിന്ന്   കരാം  നൽകറെെ ും. അവൻ് റെ പമലുള്ള  തിന്മകള ചട  

ബലധയതകൾ അവസലനിക്കുന്നതിന്  മുൻപ  അവൻ് റെ നന്മകൾ അവസലനിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവരുചട 

തിന്മകൾ എടുത്ത് അവൻ് റെ പമൽ ചവക്കചപ്പടുന്നതലണ്. പശഷാം അവൻ നരകത്തിപലക്ക് വലിചച്ചറിയചപ്പടുകയുാം 



  

  

ചെയ്യ ാം."(മുസ്ിാം:2581, തിർമിദി: 2418, അഹ്മേ്: 8029, ഹേീഥിൻ് റെ  ോം അഹ്മേിപലതലണ്)അലലലഹുവിന്ചറ 

റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"ഒരു വഴിയിൽ ജനങ്ങൾെ  ഉ പ്േവമലകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മരചക്കലമ്പ് കിടന്നിരുന്നു. ഒരലൾ 

അ ത ്  എ ട ു ത്ത ു  ന ീ ക്ക ി ; അ ക്ക ല ര ണ ത്ത ലൽ  അ യ ലൾ  സ വർഗതിൽ  പ്  പ വ ശ ി പ്പ ി ക്ക ച പ്പ ട ു ക യ ു ാം  

ചെയ്തു."(ബുഖലരി:652, മുസ്ിാം: 1914, ഇബ്നു മലജ: 3682, അഹ്മേ്: 10432, അഹ്മേിലുാം ഇബ്നു മലജയിലുാം വന്ന 

ഹേീഥിൻ് റെ  േങ്ങളലണ് പമചല നൽകിയിട്ട ള്ളത ). ഒരു വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉ പ്േവാം എടുത്തു നീക്കുന്നത് 

സ വർഗതിൽ  പ്  പ വ ശ ി പ്പ ി ക്ക ു ച മ ങ്ക ിൽ  ജ ന ങ്ങ ച ള  ഉ  പ് േ വ ി ക്ക ു ക യ ു ാം  അ വ ര ു ച ട  ജ ീ വ ി ത ാം  

േുരിത ൂർണ്ണമോെ കയ ും ചെയ്യ ന്നവരുചട അവസ്ഥ എന്തലയിരിക്കുാം?! 

 ലിശ, അനീതി, െതി, ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പാം സൃഷ്ടിക്കൽ പ ലലുള്ള കലരയങ്ങൾ വിപരലധിക്കുന്ന അപനകാം ആയതുകള ാം 

ഹേീഥുകള ാം മുൻപ ള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ  രലർമർശിെറെട്ടിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നത് പനലക്കൂ: 

"(അലലലഹുവിൽ) വിശവസിച്ച  ുരുഷന്മലചരയുാം സ്തപ്തീകചളയുാം അവർ (ചതറ്റലയ) യലചതലന്നുാം ചെയ്യലതിരിചക്ക 

ശലയചപ്പടുത്തുന്നവരലപരല അവർ അ വലേവുാം പ് തയക്ഷമലയ  ല വുാം പ റിയിരിക്കയലണ്." 

(അഹ്സലബ്:58) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"വലലവനുാം നലലത് പ് വർതിച്ചോൽ അതിൻ് റെ രുണാം അവന് തചന്നയലകുന്നു. വലലവനുാം തിന്മചെയ്തലൽ 

അതിൻ് റെ പേലഷവുാം അവന് തചന്ന. നിൻ് റെ രക്ഷിതലവ് (തൻ് റെ) അടിമകപളലട് അനീതി കലണിക്കുന്നവപന 

അലല." 

(ഫുസ്സവിലത്: 46) 

ഒരലചള ഉ പ്േവിക്കുകപയല,  രസ്ത രാം ഉ പ്േവപമൽെിെ കത്യോ ചെയ്യരുചതന്ന് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- വിധിച്ചതലയി 

ഹേീഥുകളിൽ വന്നിട്ട ണ്ട്. 

(അബൂേലവൂേ്) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ആചരങ്കിലുാം  അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം  വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ 

അയൽവോസിറയ ഉ പ്േവിക്കലതിരിക്കചട്ട . ആചരങ്കിലുാം  അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം  

വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ അതിഥിചയ ആേരിച്ച  ചകലള്ളചട്ട. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിലുാം 

അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ നലലത്  റയചട്ട; അചലലങ്കിൽ മിണ്ടലതിരിക്കചട്ട." മറ്റ  

െില  നി പവേനങ്ങളില ുള്ളത ്  ഇപ് കലരമലണ ് : "അവൻ തൻ് റെ  അയൽവോസിത്യോെ  നന്മയിൽ 

വർതിെറട്ട." 

(മുസ്ിാം:47) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ഒരു  ൂച്ചയുചട കലരയത്തിൽ ഒരു സ്തപ്തീ ശിക്ഷിക്കചപ്പട്ടിട്ട ണ്ട്. അവളതിചന തടവിൽ ചവക്കുകയുാം, അതവസലനാം 

െത്തു പ ലവുകയുാം  ചെയ്തു. അക്കലരണത്തലൽ അവൾ നരകത്തിൽ പ് പവശിക്കുകയുാം  ചെയ്തു. അതിചന 

തടവിലിട്ടപപ്പലൾ അവളതിന് തിന്നലനുാം കുടിക്കലനുാം നൽകിയില്ല. ഭൂമിയിചല പ് ലണികചള ഭക്ഷിക്കലൻ കഴിക്കുന്ന 

രൂ ത്തിൽ അവളതിചന ചവറുചത വിടുകയുാം ചെയ്തിലല." 

(ബുഖലരി:3482) 

ഒര ു   ൂച്ചചയ  ഉ പ് േവ ിച്ച  വയക്തിയ ു ച ട  കലര യമ ലണിത ് ! അപപ്പലൾ  മന ുഷയചര  ഉ പ് േവ ിക്കുന്നവര ുച ട  

കലരയചമന്തലയിരിക്കുാം?! ഇബ്നു ഉമർ - يَِ َما ّللاَّ ِ َرض  َعْنه  - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഒരിക്കൽ മിമ്പറിൽ കയറി നിന്നു ചകലണ്ട് 

ഉച്ചത്തിൽ ഇപ് കലരാം വിളിച്ച   റഞ്ഞു: 

"നലവ് ചകലണ്ട് മലപ്താം വിശവസിക്കുകയുാം, ഹൃേയത്തിൽ വിശവലസാം കടക്കുകയുാം ചെയ്തിട്ടിലലലത്ത കൂട്ടപര! നിങ്ങൾ 

മുസ്ിമീങ്ങചള ഉ പ്േവിക്കലതിരിക്കൂ! അവചര നിങ്ങൾ െീത്ത  റയുകപയല, അവരുചട നയൂനതകൾ അപനവഷിച്ച  

നടക്കുകപയല ചെയ്യരുത്. ആചരങ്കിലുാം തൻ് റെ സപഹലേരനലയ മുസ്ിമിൻ് റെ നയൂനത അപനവഷിച്ച  നടന്നലൽ 



  

  

അലലലഹു അവൻ് റെ നയൂനതകൾ  ിന്തുടരുന്നതലണ്. ആരുചടചയങ്കിലുാം നയൂനതകചള അലലലഹു  ിന്തുടർന്നോൽ 

അവൻ തൻ് റെ വീട്ടിൻ് റെ അകത്തളത്തിലിരുന്നലലുാം അലലലഹു അവചന വഷളലക്കുന്നതലണ്." ഒരിക്കൽ ഇബ്നു 

ഉമർ മസ്തജിേുൽ ഹറമിപലപക്കല കഅ്ബയിപലപക്കല പനലക്കി ചകലണ്ട് ഇപ് കലരാം  റഞ്ഞു: "എപ്ത മഹത്തരമലണ് 

നിൻ  ്റെ  രിശുദ്ധ്ി! എന്നലൽ അലലലഹുവിങ്കൽ നിപന്നക്കലൾ  വിപ്തമലണ് ഒരു മുഅ്മിൻ!" 

(തിർമിദി:2032, ഇബ്നു ഹിബ്ബലൻ: 5763) 

അലലലഹുവിൻറെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ആചരങ്കിലുാം  അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം  വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ 

അയൽവോസിറയ ഉ പ്േവിക്കലതിരിക്കചട്ട . ആചരങ്കിലുാം  അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ അന്തയനലളിലുാം  

വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ തൻ് റെ അതിഥിചയ ആേരിച്ച  ചകലള്ളചട്ട. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിലുാം 

അവൻ  ്റെ അന്തയനലളിലുാം വിശവസിക്കുന്നുണ്ചടങ്കിൽ അവൻ നലലത്  റയചട്ട; അചലലങ്കിൽ മിണ്ടലതിരിക്കചട്ട." 

(ബുഖലരി:6018) 

അബൂ ഹുദററ - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: " ലപ്പരലയവർ ആരലചണന്ന് നിങ്ങൾെ  അറിയുപമല?!" 

സവഹലബികൾ  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! ഞങ്ങൾെിെയിൽ  ലപ്പരലയവൻ എന്ന്  റഞ്ഞലൽ 

േിർഹമ കത്െോ, സമ്പലേയപമല ഇലലലത്തവനലണ്." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: "എൻ് റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന്  ലപ്പരലയവർ 

അന്തയനലളിൽ പനലമ്പുാം നിസ്തകലരവുാം സകലതുമലയി വരുന്നതലണ്. എന്നലൽ ഇന്നയലള ചട അഭിമലനചത്ത അവൻ 

പ്വണചപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു, മചറ്റലരലചള അവൻ ശലരീരികമലയി ഉ പ്േവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനിയുചമലരലള ചട സമ്പത്ത് 

അവൻ (അനയലയമലയി ) ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . അങ്ങചന  അവർെ  ഇവൻ് റെ നന്മകളിൽ നിന്ന്   കരാം  

നൽകറെെ ും. അവൻ് റെ പമലുള്ള തിന്മകള ചട ബലധയതകൾ അവസലനിക്കുന്നതിന് മുൻപ  അവൻ് റെ 

നന്മകൾ അവസലനിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവരുചട തിന്മകൾ എടുത്ത് അവൻ് റെ പമൽ ചവക്കചപ്പടുന്നതലണ്. 

പശഷാം അവൻ നരകത്തിപലക്ക് വലിചച്ചറിയചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ാം." 

(മുസ്ിാം:2581, തിർമിദി: 2418, അഹ്മേ്: 8029, ഹേീഥിൻ  ്റെ  ോം അഹ്മേിപലതലണ്) 

അലലലഹുവിന്ചറ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"ഒരു വഴിയിൽ ജനങ്ങൾെ  ഉ പ്േവമലകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മരചക്കലമ്പ് കിടന്നിരുന്നു. ഒരലൾ അത് എടുത്തു നീക്കി; 

അക്കലരണത്തലൽ അയലൾ സവർഗതിൽ പ് പവശിപ്പിക്കചപ്പടുകയുാം ചെയ്തു." 

(ബുഖലരി :652, മുസ്ിാം : 1914, ഇബ്നു  മലജ : 3682, അഹ്മേ് : 10432, അഹ്മേിലുാം  ഇബ്നു  മലജയിലുാം  വന്ന  

ഹേീഥിൻ് റെ  േങ്ങളലണ് പമചല നൽകിയിട്ട ള്ളത ). ഒരു വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉ പ്േവാം എടുത്തു നീക്കുന്നത് 

സ വർഗതിൽ  പ്  പ വ ശ ി പ്പ ി ക്ക ു ച മ ങ്ക ിൽ  ജ ന ങ്ങ ച ള  ഉ  പ് േ വ ി ക്ക ു ക യ ു ാം  അ വ ര ു ച ട  ജ ീ വ ി ത ാം  

േുരിത ൂർണ്ണമോെ കയ ും ചെയ്യ ന്നവരുചട അവസ്ഥ എന്തലയിരിക്കുാം?! 

37- മനുഷയബുദ്ധ്ിചയ  സാംരക്ഷിക്കുന്നതലണ്  ഇസ്ലമിക  നിയമങ്ങൾ. അതിനലൽ ബുദ്ധ്ിചയ  

നശിപ്പിക്കുന്നചതലലലാം ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധ്മലക്കിയിരിക്കുന്നു. മേയാം നിഷിദ്ധ്മലക്കിയത് ഒരു ഉേലഹരണാം. 

ബുദ്ധ് ിക്ക ്  ഇസ്ല ാം  ഉന്നതമ ലയ  സ്ഥലനാം  നൽകിയിരിക ന്ന ; ഒര ല ള  ച ട  പ മൽ 

മ ത ന ി യ മ ങ്ങൾ  ബ ല ധ ക മ ല ക ല ന ു ള്ള  അ ട ി സ്ഥ ല ന  ന ി ബ ന്ധ ന യ ല ണ ്  അ യ ലൾക  

ബുദ്ധ്ിയുണ്ടലയിരിക്കുക എന്നത്. അതിനലൽ ബുദ്ധ്ിചയ  രിഹസിക്കുന്ന അന്ധവിശവലസങ്ങളിൽ 

നിന്നുാം, വിപ്രഹ ൂജയിൽ നിന്നുാം ഇസ്ലാം ബുദ്ധ്ിചയ പമലെിപ്പിക്കുകയലണ് ചെയ്തത്. ഏചതങ്കിലുാം 

ഒരു പ് പതയക വിഭലരത്തിന് മലപ്താം ബലധകമലയ രഹസയങ്ങപളല വിധിവിലക്കുകപളല ഇസ്ലമിൽ 

കണ്ചടത്തലൻ സലധിക്കിലല. അതിചല എലലല വിധിവിലക്കുകള ാം മതനിയമങ്ങള ാം എലലലവരുചടയുാം 

ശരിയലയ ബുദ്ധ്ിക്ക് പയലജിക്കുന്നതലണ്. നീതിയുചടയുാം മഹത്തരമലയ യുക്തിയുചടയുാം പതട്ടമലണ് 

ഇസ്ലമിചല ഓപരല വിധിവിലക്കുകള ാം. 

ഇസ്ലാം ബുദ്ധ്ിചയ സാംരക്ഷിക്കുകയുാം  അതിൻ് റെ പ് ലധലനയാം വലുതലയി  കലണുകയുാം  ചെയ്യ ന്നു. അലലലഹു 

 റ യ ു ന്ന ു :"ത ീർച്ചയോയ ും  പ കൾവി , ക ല ഴ് െ , ഹ ൃ േ യ ാം  എ ന്ന ി വ ച യ പ്പ റ്റ ി ച യ ല ല ല ാം  പ െ ല േ യ ാം  



  

  

ചെയ്യചപ്പട ുന്നതലണ ് ."(ഇസ്തറലഅ ് :36)ഓപരല  മന ുഷ യന ു ാം  തൻ് റെ  ബുദ്ധ് ി ചയ  സാംരക്ഷിക്കുക  എന്നത ്  

നിർബന്ധമോണ . ഇക്കലരണത്തലലലണ് മേയവുാം ലഹരിവസ്തതുക്കള ചമലലലാം  ഇസ്ലാം നിപരലധിച്ചത്. 34്ِല്ാം 

ഖണ്ഡികയിൽ ഈ വിഷയാം  രലമർശിെറെട്ടിട്ട ണ്ട . (ബുദ്ധ്ിയുചട പ് ലധലനയാം പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന മചറ്റലരു 

കലരയാം) വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറല എപ്തപയല ആയത്തുകൾ അവസലനിക്കുന്ന രൂ മലണ്."നിങ്ങൾ ബുദ്ധ്ി ചകലടുത്ത് 

െിന്തിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി."(ബഖറ:242)അലലലഹു  റയുന്നു:"ഐഹികജീവിതചമന്നത് കളിയുാം വിപനലേവുമലലലചത 

മചറ്റലന്നുമലല.  ലരപ്തിക പലലകമലണ് സൂക്ഷ്മത  ലലിക്കുന്നവർെ  ഉത്തമമലയിട്ട ള്ളത്. നിങ്ങചളന്തലണ് ബുദ്ധ്ി ചകലണ്ട് 

െിന്തിക്കലത്തത്?"(അൻആും:32)അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾ ബുദ്ധ്ി ചകലടുത്ത് െിന്തിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി അത് 

അറബിഭലഷയിൽ വലയിക്കചപ്പടുന്ന ഒരു ഖുർആനോയി നലാം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു."(യൂസുഫ്:2)സന്മലർഗവ ും 

യുക്തിയുാം ബുദ്ധ്ിയുള്ളവർെല്ലോറത പ് പയലജനാം ചെയ്യിചലലന്നുാം അലലലഹു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥലർത്ഥ 

ബുദ്ധ്ിമലന്മലർ അവർ മലപ്തമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"തലൻ ഉപേശിക്കുന്നവർെ  അലലലഹു (യഥലർത്ഥ) 

യുക്തിജ്ഞലനാം  നൽക ന്ന . ഏചതലരുവന്ന്  (യഥലർത്ഥ) ജ്ഞലനാം  നല്കചപ്പടുന്നുപവല  അവന്ന്  (അതു വഴി) 

അ ത യ ധ ി ക മ ല യ  പ ന ട്ട മ ല ണ ്  ന ല് ക ച പ്പ ട ു ന്ന ത ് . എ ന്ന ലൽ  ബ ു ദ്ധ് ി ശ ല ല ി കൾ  മ ല പ് ത പ മ  പ് ശ ദ്ധ് ി ച്ച ്  

മനസ്സിലലക്കുകയുള്ളൂ."(ബഖറ:269)ഇത് ചകലണ്ട് തചന്ന മതവിധികൾ ബലധകമലകലനുള്ള അടിസ്ഥലന പയലരയതയലയി 

ബുദ്ധ്ിചയ  ഇസ്ലാം  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു . നബി റയുന്നു  -ملسو هيلع هللا ىلص-  :"മൂന്ന്  വിഭലരത്തിൽ നിന്ന്  (നന്മതിന്മകൾ 

പരഖചപ്പടുത്തുന്ന ) പ ന  ഉയർതറെട്ടിരിെ ന്ന . ഉറങ്ങുന്നവൻ എഴുപന്നൽെ ന്നത  വചര , കുട്ടി  

പ് ലയ ൂർതിയോക ന്നത  വചര, പ്ഭലന്തന് ബുദ്ധ്ിയുണ്ടലകുന്നത് വചര."(ബുഖലരി [മുഅലലഖലയി സനേിലലലചത]: 

5269, അ ബ ൂ േ ല വ ൂ േ ് : 4402, ത ി ർമിദ ി : 1423, ന സ ല ഈ : 7346, അ ഹ്മ േ ് : 956, ഇ ബ് ന ു  മ ല ജ : 

2042)അന്ധവിശവലസങ്ങള ചടയുാം  വി പ്രഹ ൂജയുചടയുാം  െങ്ങലചക്കട്ട കളിൽ നിന്ന ്  മനുഷയബുദ്ധ്ിചയ  

പമലെിപ്പിക്കുകയലണ് ഇസ്ലാം. മുൻകോല സമൂഹാം അടിസ്ഥലനമിലലലത്ത അന്ധവിശവലസങ്ങൾ സവീകരിക്കുകയുാം, 

അലലലഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന വയക്തമലയ സതയചത്ത തള്ളിക്കളയുകയുാം ചെയ്തതിചന കുറിച്ച് അലലലഹു  റയുന്നു:"അത് 
പ ലചലത്തചന്ന നിനക്ക് മുമ്പ് ഏചതലരു രലജയത്ത് നലാം തലക്കീതുകലരചന അയച്ചപപ്പലഴുാം ഞങ്ങള ചട  ിതലക്കചള ഒരു 

മലർഗതിൽ നിലചകലള്ള ന്നവരലയി ഞങ്ങൾ കണ്ചടത്തിയിരിക്കുന്നു; തീർച്ചയോയ ും ഞങ്ങൾ അവരുചട 

ക ല ല്  ല ട ു ക ച ള  അ ന ു ര മ ി ക്ക ു ന്ന വ ര ല ക ു ന്ന ു  എ ന്ന ്  അ വ ി ച ട യ ു ള്ള  സ ു ഖ പ ല ല ല ു  ന് മ ല ർ 

 റയലതിരുന്നിട്ടിലല."(സുഖ്റുഫ്:23)ഇപ്ബലഹീാം നബി - ََلمِ السَِّ َعلَْيهِ  - തൻ് റെ ജനങ്ങപളലട്  റഞ്ഞ വലക്കുകൾ അലലലഹു 

ഇപ് കലരാം അറിയിച്ചതലയി കലണലാം. അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങൾ  ൂജിച്ച  ചകലണ്പടയിരിക്കുന്ന ഈ പ് തിമകൾ 

എന്തലകുന്നു?അവർ   റഞ്ഞു : ഞങ്ങള ചട   ിതലക്കൾ ഇവചയ  ആരലധിച്ച ്  വരുന്നതലയി ട്ട ലണ ്  ഞങ്ങൾ 

കണ്ടത്."(അമ്പിയലഅ്:52,53)വിപ്രഹങ്ങചള ആരലധിക്കുന്നത് ഉപ ക്ഷിക്കുകയുാം, തലമുറകളലയി ദകമലറിവന്ന സർവ്വ 

അന്ധവിശവലസങ്ങള ാം വലിചച്ചറിയലനുാം, അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലരുചട കലൽെോെ കറെ  ിന്തുടരലനുമലണ് 

ഇസ്ലാം കൽെിച്ചത .ഏചതങ്കിലുാം ഒരു വിഭലരത്തിന് മലപ്താം ബലധകമലകുന്ന വിധികപളല പ് പതയക രഹസയങ്ങപളല 

ഇസ്ലമിലിലല.നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട  ിതൃവയ ുപ്തനുാം അവിടുചത്ത മകള ചട ഭർതോവ മോയ അലി - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  - വിപനലട് 

ഒരിക്കൽ പെലേിക്കചപ്പട്ട : "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- നിങ്ങൾെ  മലപ്താം പ് പതയകമലയി എചന്തങ്കിലുാം 

 റഞ്ഞു തന്നിട്ട ണ്പടല?!" അപേഹാം  റഞ്ഞു: "ജനങ്ങൾറെല്ലോും  റഞ്ഞു നൽകോത ഏചതങ്കിലുചമലരു കലരയാം 

ഞങ്ങൾെ  പ് പതയകമലയി  നബി അറിയിച്ച  തന്നിട്ട -ملسو هيلع هللا ىلص-  ിലല ; എൻ് റെ വലള ിൻ് റെ ഉറയിലുള്ള  ഈ 

കലരയചമലഴിചക." പശഷാം അപേഹാം അതിൽ നിചന്നലരു ഏട്  ുറചത്തടുത്തു. അതിൽ ഇപ് കലരാം എഴുതിയിരുന്നു: 

"അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ളവർെ  പവണ്ടി ബലിയർെിെ ന്നവറര അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിചല 

അടയലളപക്കലലുകൾ പമലഷ്ടിക്കുന്നവചരയുാം അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. തൻ് റെ മലതല ിതലക്കചള ശ ിച്ചവചനയുാം 

അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഹ്േിഥിന് (േീനിൽ  ുതുതുണ്ടലക്കിയവൻ / കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവൻ) അഭയാം 

നൽകിയവറനയ ും അലലലഹു  ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു ."(മുസ്ിാം :1978)ഇസ്ലമിചല  എലലല  വിധിവിലക്കുകള ാം  

മതനിയമങ്ങള ാം ശരിയലയ ബുദ്ധ്ിപയലട് പയലജിക്കുന്നതലണ്. നീതിയുചടയുാം യുക്തിയുചടയുാം പതട്ടമലണ് അവയിചലലലലാം 

കലണലനലവുക. 

"തീർച്ചയോയ ും പകൾവി, കലഴ്െ, ഹൃേയാം എന്നിവചയപ്പറ്റിചയലലലാം പെലേയാം ചെയ്യചപ്പടുന്നതലണ്." 

(ഇസ്തറലഅ്:36) 

ഓപരല മനുഷയനുാം തൻ് റെ ബുദ്ധ്ിചയ സാംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമോണ . ഇക്കലരണത്തലലലണ് മേയവുാം 

ലഹരിവസ്തതുക്കള ചമലലലാം ഇസ്ലാം നിപരലധിച്ചത്. 34്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഈ വിഷയാം  രലമർശിെറെട്ടിട്ട ണ്ട . 

(ബുദ്ധ്ിയുചട പ് ലധലനയാം പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന മചറ്റലരു കലരയാം) വിശുദ്ധ് ഖുർആനിറല എപ്തപയല ആയത്തുകൾ 

അവസലനിക്കുന്ന രൂ മലണ്. 



  

  

"നിങ്ങൾ ബുദ്ധ്ി ചകലടുത്ത് െിന്തിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി." 

(ബഖറ:242) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ഐഹികജീവിതചമന്നത് കളിയുാം വിപനലേവുമലലലചത മചറ്റലന്നുമലല.  ലരപ്തിക പലലകമലണ് സൂക്ഷ്മത  ലലിക്കുന്നവർെ  

ഉത്തമമലയിട്ട ള്ളത്. നിങ്ങചളന്തലണ് ബുദ്ധ്ി ചകലണ്ട് െിന്തിക്കലത്തത്?" 

(അൻആും:32) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിങ്ങൾ ബുദ്ധ്ി ചകലടുത്ത് െിന്തിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി അത് അറബിഭലഷയിൽ വലയിക്കചപ്പടുന്ന ഒരു ഖുർആനോയി 

നലാം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു." 

(യൂസുഫ്:2) 

സന്മലർഗവ ും യുക്തിയുാം ബുദ്ധ്ിയുള്ളവർെല്ലോറത പ് പയലജനാം ചെയ്യിചലലന്നുാം അലലലഹു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

യഥലർത്ഥ ബുദ്ധ്ിമലന്മലർ അവർ മലപ്തമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തലൻ ഉപേശിക്കുന്നവർെ  അലലലഹു (യഥലർത്ഥ) യുക്തിജ്ഞലനാം നൽക ന്ന . ഏചതലരുവന്ന് (യഥലർത്ഥ) 

ജ്ഞലനാം നല്കചപ്പടുന്നുപവല അവന്ന് (അതു വഴി) അതയധികമലയ പനട്ടമലണ് നല്കചപ്പടുന്നത്. എന്നലൽ ബുദ്ധ്ിശലലികൾ 

മലപ്തപമ പ്ശദ്ധ്ിച്ച് മനസ്സിലലക്കുകയുള്ളൂ." 

(ബഖറ:269) 

ഇത് ചകലണ്ട് തചന്ന മതവിധികൾ ബലധകമലകലനുള്ള അടിസ്ഥലന പയലരയതയലയി ബുദ്ധ്ിചയ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റയുന്നു: 

"മൂന്ന് വിഭലരത്തിൽ നിന്ന് (നന്മതിന്മകൾ പരഖചപ്പടുത്തുന്ന) പ ന ഉയർതറെട്ടിരിെ ന്ന . ഉറങ്ങുന്നവൻ 

എഴുപന്നൽെ ന്നത  വചര, കുട്ടി പ് ലയ ൂർതിയോക ന്നത  വചര, പ്ഭലന്തന് ബുദ്ധ്ിയുണ്ടലകുന്നത് വചര." 

(ബുഖലരി [മുഅലലഖലയി സനേിലലലചത]: 5269, അബൂേലവൂേ്: 4402, തിർമിദി: 1423, നസലഈ: 7346, അഹ്മേ്: 956, 

ഇബ്നു മലജ: 2042) 

അന്ധവിശവലസങ്ങള ചടയുാം വിപ്രഹ ൂജയുചടയുാം െങ്ങലചക്കട്ട കളിൽ നിന്ന് മനുഷയബുദ്ധ്ിചയ പമലെിപ്പിക്കുകയലണ് 

ഇസ്ലാം. മുൻകോല സമൂഹാം അടിസ്ഥലനമിലലലത്ത അന്ധവിശവലസങ്ങൾ സവീകരിക്കുകയുാം, അലലലഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന 

വയക്തമലയ സതയചത്ത തള്ളിക്കളയുകയുാം ചെയ്തതിചന കുറിച്ച് അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അത് പ ലചലത്തചന്ന നിനക്ക് മുമ്പ് ഏചതലരു രലജയത്ത് നലാം തലക്കീതുകലരചന അയച്ചപപ്പലഴുാം ഞങ്ങള ചട  ിതലക്കചള ഒരു 

മലർഗതിൽ നിലചകലള്ള ന്നവരലയി ഞങ്ങൾ കണ്ചടത്തിയിരിക്കുന്നു; തീർച്ചയോയ ും ഞങ്ങൾ അവരുചട 

കലല് ലടുകചള അനുരമിക്കുന്നവരലകുന്നു എന്ന് അവിചടയുള്ള സുഖപലലലു ന്മലർ  റയലതിരുന്നിട്ടിലല." 

(സുഖ്റുഫ്:23) 

ഇപ്ബലഹീാം നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  - തൻ  ്റെ ജനങ്ങപളലട്  റഞ്ഞ വലക്കുകൾ അലലലഹു ഇപ് കലരാം അറിയിച്ചതലയി കലണലാം. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"നിങ്ങൾ  ൂജിച്ച  ചകലണ്പടയിരിക്കുന്ന ഈ പ് തിമകൾ എന്തലകുന്നു? 

അവർ  റഞ്ഞു: ഞങ്ങള ചട  ിതലക്കൾ ഇവചയ ആരലധിച്ച് വരുന്നതലയിട്ടലണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്." 

(അമ്പിയലഅ്:52,53) 

വിപ്രഹങ്ങചള ആരലധിക്കുന്നത് ഉപ ക്ഷിക്കുകയുാം, തലമുറകളലയി ദകമലറിവന്ന സർവ്വ അന്ധവിശവലസങ്ങള ാം 

വലിചച്ചറിയലനുാം, അലലലഹുവിൻ  ്റെ േൂതന്മലരുചട കലൽെോെ കറെ  ിന്തുടരലനുമലണ് ഇസ്ലാം കൽെിച്ചത . 

ഏചതങ്കിലുാം ഒരു വിഭലരത്തിന് മലപ്താം ബലധകമലകുന്ന വിധികപളല പ് പതയക രഹസയങ്ങപളല ഇസ്ലമിലിലല. 



  

  

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട  ിതൃവയ ുപ്തനുാം അവിടുചത്ത മകള ചട ഭർതോവ മോയ അലി - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - വിപനലട് ഒരിക്കൽ 

പെലേിക്കചപ്പട്ട : "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- നിങ്ങൾെ  മലപ്താം പ് പതയകമലയി  എചന്തങ്കിലുാം  റഞ്ഞു 

തന്നിട്ട ണ്പടല?!" അപേഹാം   റഞ്ഞു : "ജനങ്ങൾറെല്ലോും  റഞ്ഞു  നൽകോത ഏചതങ്കിലുചമലരു  കലരയാം  

ഞങ്ങൾെ  പ് പതയകമലയി  നബി അറിയിച്ച  തന്നിട്ട -ملسو هيلع هللا ىلص-  ിലല ; എൻ് റെ വലള ിൻ് റെ ഉറയിലുള്ള  ഈ 

കലരയചമലഴിചക." പശഷാം അപേഹാം അതിൽ നിചന്നലരു ഏട്  ുറചത്തടുത്തു. അതിൽ ഇപ് കലരാം എഴുതിയിരുന്നു: 

"അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ളവർെ  പവണ്ടി ബലിയർെിെ ന്നവറര അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിചല 

അടയലളപക്കലലുകൾ പമലഷ്ടിക്കുന്നവചരയുാം അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. തൻ് റെ മലതല ിതലക്കചള ശ ിച്ചവചനയുാം 

അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഹ്േിഥിന് (േീനിൽ  ുതുതുണ്ടലക്കിയവൻ / കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവൻ) അഭയാം 

നൽകിയവറനയ ും അലലലഹു ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു." 

(മുസ്ിാം:1978) 

ഇസ്ലമിചല എലലല വിധിവിലക്കുകള ാം മതനിയമങ്ങള ാം ശരിയലയ ബുദ്ധ്ിപയലട് പയലജിക്കുന്നതലണ്. നീതിയുചടയുാം 

യുക്തിയുചടയുാം പതട്ടമലണ് അവയിചലലലലാം കലണലനലവുക. 

38- ഇസ്ലമിതര മതങ്ങൾ തങ്ങള ചട അനുയലയികചള  റഞ്ഞു  ഠിപ്പിക്കുന്നത് മതാം മനുഷയബുദ്ധ്ിക്ക് 

മുകളിലലചണന്നലണ്. പകവല ബുദ്ധ്ി പ ലലുാം നിരസിക്കുന്ന ദവരുദ്ധ്യങ്ങചള കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ 

സാംശയത്തിലലയലൽ ഇതലണ് അവർക  നൽകോനോക ന്ന ഏകമറു ടി. എന്നലൽ അപത 

സമയാം മനുഷയബുദ്ധ്ിക്ക് വഴികലട്ട ന്ന പ് കലശമലണ് മതചമന്നലണ് ഇസ്ലമിക അദ്ധ്യല നാം. മനുഷയൻ 

തൻ് റെ ബുദ്ധ്ി  വലിചച്ചറിയുകയുാം , തങ്ങചള   ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്യണചമന്നലണ്  

അ സ ത യ വ ല േ ി കൾ  ആ പ് ര ഹ ി ക്ക ു ന്ന ച ത ങ്ക ിൽ  അ വർ  ത ങ്ങ ള  ച ട  ബ ു ദ്ധ് ി ച യ  

ചതലട്ട ണർത്ത കയ ും, എലലല  കലരയങ്ങള ാം  അതിൻ് റെ യഥലർത്ഥ രൂ ത്തിൽ 

മനസ്സിലലക്കുകയുാം ചെയ്യണചമന്നലണ് ഇസ്ലാം ആപ്രഹിക്കുന്നത്. 

ഇസ്ലമിതര മതങ്ങൾ തങ്ങള ചട അനുയലയികചള  റഞ്ഞു  ഠിപ്പിക്കുന്നത് മതാം മനുഷയബുദ്ധ്ിക്ക് മുകളിലലചണന്നലണ്. 

പകവല ബുദ്ധ്ി പ ലലുാം നിരസിക്കുന്ന ദവരുദ്ധ്യങ്ങചള കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ സാംശയത്തിലലയലൽ ഇതലണ് അവർെ  

നൽകോനോക ന്ന ഏകമറു ടി. എന്നലൽ അപത സമയാം മനുഷയബുദ്ധ്ിക്ക് വഴികലട്ട ന്ന പ് കലശമലണ് മതചമന്നലണ് 

ഇസ്ലമിക അദ്ധ്യല നാം. മനുഷയൻ തൻ  ്റെ ബുദ്ധ്ി വലിചച്ചറിയുകയുാം, തങ്ങചള  ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്യണചമന്നലണ് 

അസതയവലേികൾ ആപ്രഹിക്കുന്നചതങ്കിൽ അവർ തങ്ങള ചട ബുദ്ധ്ിചയ ചതലട്ട ണർത കയ ും, എലലല കലരയങ്ങള ാം 

അതിൻ് റെ യഥലർത്ഥ രൂ ത്തിൽ മനസ്സിലലക്കുകയുാം ചെയ്യണചമന്നലണ് ഇസ്ലാം ആപ്രഹിക്കുന്നത്. അലലലഹു 

 റയുന്നു :"അപ് കലരാം  തചന്ന  നിനക്ക്  നലാം നമ്മുചട  കല് നയലൽ ഒരു  ദെതനയവത്തലയ  സപന്ദശാം  പബലധനാം  

ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പവേപ്രന്ഥപമല സതയവിശവലസപമല എചന്തന്ന് നിനക്കറിയുമലയിരുന്നിലല.  ചക്ഷ, നലാം അതിചന ഒരു 

പ് കലശമലക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുമുപഖന നമ്മുചട േലസന്മലരിൽ നിന്ന് നലാം ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നലാം വഴി കലണിക്കുന്നു. 

തീർച്ചയോയ ും നീ പനരലയ  ലതയിപലക്കലകുന്നു മലർഗദർശനും നൽക ന്നത ."(ശൂറല:52)ശരിയലയ ബുദ്ധ്ി 

പതടിചക്കലണ്ടിരിക്കുന്ന -അത് വിശവലസമർെിെോൻ ആപ്രഹിക്കുന്ന- യലഥലർഥ്യങ്ങെിത്ലെ  നയിക്കുന്ന 

ചതളിവുകള ാം പ് മലണങ്ങള മലണ് അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശങ്ങൾ ഉൾറെോള്ള ന്നത ."മനുഷയപര, 

നിങ്ങൾെിതോ നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്നുള്ള നയലയപ് മലണാം വന്നുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. വയക്തമലയ ഒരു 

പ് കലശാം  നലമ ിതല  നിങ്ങൾെ  ഇറക്കിത്തന്നിര ിക്കുന്നു ."(നിസലഅ ് :174)സന്മലർഗതിൻ് റെയ ും  

വിജ്ഞലനത്തിൻ് റെയ ും യഥലർത്ഥയത്ബോധതിൻ് റെയ ും പ് കലശത്തിൽ മനുഷയർ ജീവിതാം  

നയിക്കണചമന്നലണ്  ഇസ്ലാം  ആപ്രഹിക്കുന്നത് . എന്നലൽ േുർമൂർതികെ ും ദ ശലെിക  ശക്തികള ാം  

ആപ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷയർ നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും അജ്ഞതയുചടയുാം വഴിപകടിൻ് റെയ ും ഇരുട്ട കളിൽ തചന്ന 

കഴിഞ്ഞു കൂടണചമന്നലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"(അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ റസൂലിലുാം  രപലലകത്തിലുാം) 

വിശവസിച്ചവരുചട രക്ഷലധികലരിയലകുന്നു അലലലഹു. അവൻ അവചര ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് ചവളിച്ചത്തിപലക്ക് ചകലണ്ടു 

വരുന്നു. എന്നലൽ സതയനിപഷധികള ചട രക്ഷലധികലരികൾ േുർമൂർതികെോക ന്ന . ചവളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് 

ഇരുട്ട കളിപലക്കലണ് ആ േുർമൂർതികൾ അവചര നയിക്കുന്നത്."(ബഖറ:257) 

"അപ് കലരാം തചന്ന നിനക്ക് നലാം നമ്മുചട കല് നയലൽ ഒരു ദെതനയവത്തലയ സപന്ദശാം പബലധനാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

പവേ പ് രന്ഥപമ ല  സതയവ ിശ വ ലസ പ മ ല  എചന്തന്ന ്  ന ി നക്കറ ിയ ു മ ലയ ി ര ുന്ന ിലല .  ചക്ഷ , ന ല ാം  അതി ചന  ഒര ു  



  

  

പ് കലശമലക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുമുപഖന നമ്മുചട േലസന്മലരിൽ നിന്ന് നലാം ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നലാം വഴി കലണിക്കുന്നു. 

തീർച്ചയോയ ും നീ പനരലയ  ലതയിപലക്കലകുന്നു മലർഗദർശനും നൽക ന്നത ." 

(ശൂറല:52) 

ശരിയലയ ബുദ്ധ്ി പതടിചക്കലണ്ടിരിക്കുന്ന -അത് വിശവലസമർെിെോൻ ആപ്രഹിക്കുന്ന- യലഥലർഥ്യങ്ങെിത്ലെ  

നയിക്കുന്ന ചതളിവുകള ാം പ് മലണങ്ങള മലണ് അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശങ്ങൾ ഉൾറെോള്ള ന്നത . 

"മനുഷയപര, നിങ്ങൾെിതോ നിങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കൽ നിന്നുള്ള നയലയപ് മലണാം വന്നുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. വയക്തമലയ 

ഒരു പ് കലശാം നലമിതല നിങ്ങൾെ  ഇറക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു." 

(നിസലഅ്:174) 

സന്മലർഗതിൻ് റെയ ും  വിജ്ഞലനത്തിൻ് റെയ ും  യഥലർത്ഥയത്ബോധതിൻ് റെയ ും  

പ് കലശത്തിൽ മനുഷയർ ജീവിതാം നയിക്കണചമന്നലണ് ഇസ്ലാം ആപ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നലൽ േുർമൂർതികെ ും 

ദ ശലെ ിക  ശക്തികള  ാം  ആപ്രഹിക്ക ുന്നത ്  മന ുഷ യർ  ന ി പഷധത്തിൻ് റെയ ും  അജ്ഞതയു ച ടയ ു ാം  

വഴിപകടിൻ  ്റെയ ും ഇരുട്ട കളിൽ തചന്ന കഴിഞ്ഞു കൂടണചമന്നലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(അലലലഹുവിലുാം അവൻ് റെ റസൂലിലുാം  രപലലകത്തിലുാം) വിശവസിച്ചവരുചട രക്ഷലധികലരിയലകുന്നു അലലലഹു. 

അവൻ അവചര  ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന്  ചവളിച്ചത്തിപലക്ക്  ചകലണ്ടു  വരുന്നു . എന്നലൽ സതയനിപഷധികള ചട  

രക്ഷലധ ിക ല ര ി കൾ  േ ുർമൂർതികെോക ന്ന . ചവള ിച്ചത്തിൽ  ന ിന്ന ്  ഇര ു ട്ട  ക ള ി പ ലക്കലണ ്  ആ 

േുർമൂർതികൾ അവചര നയിക്കുന്നത്." 

(ബഖറ:257) 

39- ശരിയലയ  വിജ്ഞലനത്തിന ്  ഇസ്ലാം  വലിയ  പ് ലധലനയാം  കൽപ്പിച്ചിരിക ന്ന . 

പ േ പഹഛകളിൽ നിന്ന ്  മ ുക്തമലയ  ശലസ്തപ്ത ീയ   ഠനങ്ങൾക  ഇസ്ലാം  പ പ് ലത്സലഹനാം  

നൽക കയോണ  ചെയ്യ ന്നത്. കണ്ണ  തുറന്നു കലണുവലനുാം, സവന്തചത്ത കുറിച്ച ാം തൻ് റെ 

െുറ്റ  ലടുകചള കുറിച്ച ാം െിന്തിക്കലനുാം ഇസ്ലാം ഓപരല മനുഷയചനയുാം ക്ഷണിക്കുന്നു. ശരിയലയ 

ശലസ്തപ്ത   ഠനങ്ങളിലൂചട  ലഭിക്കുന്ന  ഒര ു  പ്  ഞ്െയലഥലർത്ഥയത്തിന ും  ഇസ്ലാം  

എതിരലവുന്നിലല. 

ശരിയലയ വിജ്ഞലനത്തിന് ഇസ്ലാം വലിയ പ് ലധലനയാം കൽെിച്ചിരിെ ന്ന . അലലലഹു  റയുന്നു:"നിങ്ങളിൽ നിന്ന് 

വിശവസിച്ചവചരയുാം വിജ്ഞലനാം നല്കചപ്പട്ടവചരയുാം അലലലഹു  ല  ടികൾ ഉയർത ന്നതോണ . അലലലഹു 

നിങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്നതിറന  റ്റി സൂക്ഷ്മമലയി അറിയുന്നവനലകുന്നു."(മുജലേിലഃ: 11)വിജ്ഞലനാം 

നൽകറെട്ട  ണ്ഡിതന്മലരുചട  സലക്ഷയ്ചത്ത  അലലലഹുവിൻ് റെ സലക്ഷയ്ത്തിപനലടുാം , മലക്കുകള ചട  

സലക്ഷയ്ത്തിപനലടുാം  പെർത  ചകലണ്ടലണ്  വിശുദ്ധ്  ഖുർആനിൽ എടുത്തു   റഞ്ഞിട്ട ള്ളത് . അവരുചട  

സലക്ഷയ്മലകചട്ട, പലലകചത്ത ഏറ്റവുാം രൗരവചപ്പട്ട കലരയചത്ത കുറിച്ച മലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു:"തലനലലലചത ആരലധനക്ക് 

അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നതിന് അലലലഹു സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മലക്കുകള ാം അറിവുള്ളവരുാം (അതിന്ന് 

സലക്ഷികളലകുന്നു .) അവൻ നീതി  നിലനിർത ന്നവനറരത. അവനലലലചത  ആരലധനക്ക്  അർഹനോയി 

മറ്റലരുമിലല. പ് തല ിയുാം യുക്തിമലനുമചപ്ത അവൻ."(ആലു ഇാംറലൻ 18)ഇസ്ലമിൽ  ണ്ഡിതന്മലർെ ള്ള സ്ഥലനാം 

പബലധയചപ്പടുത്തുന്നു  ഈ  ആയത്ത് . അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- പയലട ്  ഇഹപലലകത്ത്  വർദ്ധിെിച്ച  

നൽകോനോയി പ് ലർത്ഥിെോൻ അലലലഹു കൽെിച്ചത  ഒപരചയലരു കലരയാം -വിജ്ഞലനാം- മലപ്തമലണ്. അലലലഹു 

 റ യ ു ന്ന ു :"(ന ബ ി പ യ )  റ യ ു ക : എൻ്  റെ  റ പ ബ്ബ ! എ ന ി ക്ക ്  ന ീ  വ ി ജ്ഞ ല ന ാം  വർദ്ധിെിച്ച  

നൽത്കണത്മ!"(തവലഹല:114)നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"ആചരങ്കിലുാം വിജ്ഞലനാം അപനവഷിച്ച  ചകലണ്ട് ഏചതങ്കിലുാം 

മ ലർഗതിൽ  പ്  പ വ ശ ിച്ച ലൽ  അ ല ല ല ഹ ു  സ വർഗതിത്ലെ ള്ള  വ ഴ ി  അ വ ന ്  എ ള  പ്പമ ലക്ക ി  

നൽക ന്നതോണ . തീർച്ചയോയ ും മലക്കുകൾ മതവിേയലർത്ഥിത്യോെ ള്ള തൃപ്തി കലരണത്തലൽ അവരുചട 

െിറകുകൾ തലഴ്ത്തി ചകലടുക്കുന്നതലണ്. വിജ്ഞലനാം അപനവഷിക്കുന്നവന് പവണ്ടി ആകലശത്തുാം ഭൂമിയിലുമുള്ളവർ -

സമുപ്േത്തിചല മത്സയാം വചര-  ല പമലെനാം പതടുന്നതലണ്. തീർച്ചയോയ ും ഒരു പകവല ഭക്തന് പമൽ ഒരു  ണ്ഡിതനുള്ള 

പപ്ശഷ്ഠത െപ്ന്ദന് മചറ്റലലല നക്ഷപ്തങ്ങള ചടയുാം പമലുള്ള പപ്ശഷ്ഠത പ ലചലയലണ്. തീർച്ചയോയ ും  ണ്ഡിതന്മലർ 

നബിമലരുചട അനന്തരലവകലശികളലണ്. നബിമലരലകചട്ട, േീനലറുകപളല േിർഹമ കത്െോ അലല അനന്തരമലയി വിപട്ടച്ചത്. 



  

  

അവർ അനന്തരാം വിപട്ടച്ചിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞലനമലണ്. ആചരങ്കിലുാം അത് പനടിയലൽ അവൻ സമൃദ്ധ്മലയ വിഭവാം തചന്ന 

പ ന ട ി യ ി ര ി ക്ക ു ന്ന ു ."(അ ബ ൂ േ ല വ ൂ േ ് :3641, ത ി ർമിദ ി : 2682, ഇ ബ് ന ു  മ ല ജ ഃ : 223, അ ഹ്മ േ ് : 

21715)വയക്തിതലൽപരയങ്ങെിൽ നിന്ന് തീർത ും അകന്നു ചകലണ്ട് ദവജ്ഞലനികമലയ അപനവഷണത്തിൽ 

ഏർറെെോൻ ഇസ്ലാം പപ് ലത്സലഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുചട സവന്താം ശരീരങ്ങചള കുറിച്ച ാം, നമ്മുചട െുറ്റ  ലടുമുള്ള 

പ്  ഞ്െചത്ത കുറിച്ച ാം െിന്തിക്കുകയുാം ഉറ്റലപലലെിക്കുകയുാം ചെയ്യലൻ ഇസ്ലാം ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . അലലലഹു 

 റയുന്നു:"ഇത് (ഖുർആൻ) സതയമലചണന്ന് അവർെ  വയക്തമലകത്തക്കവണ്ണാം വിവിധ േിക്കുകളിലുാം അവരിൽ 

തചന്നയുാം നമ്മുചട േൃഷ്ടലന്തങ്ങൾ വഴിചയ നലാം അവർെ  കലണിച്ച ചകലടുക്കുന്നതലണ്. നിൻ് റെ രക്ഷിതലവ് ഏത് 

കലരയത്തിനുാം സലക്ഷിയലണ് എന്നതു തചന്ന മതിയലയതപലല?"(ഫുസ്സവിലത്:53)അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകലശഭൂമികള ചട 

ആധി തയരഹസയചത്തപ്പറ്റിയുാം , അല ല ലഹു  സൃഷ്ടിച്ച  ഏചതലര ു  വസ്തതുചവപ്പറ്റിയുാം , അവരുചട  അവധി  

അടുത്തിട്ട ണ്ടലയിരിക്കലാം എന്നതിചനപ്പറ്റിയുാം അവർ െിന്തിച്ച് പനലക്കിയിപലല? ഇനി ഇതിന് (ഖുർആന്ന ) പശഷാം 

ഏചതലരു വൃത്തലന്തത്തിലലണ് അവർ വിശവസിക്കലൻ പ ലകുന്നത്?"(അഅ്റലഫ്:185)അലലലഹു  റയുന്നു:"അവർ 

ഭൂമിയിലൂചട സഞ്െരിച്ചിട്ട് തങ്ങള ചട മുമ്പുള്ളവരുചട  രയവസലനാം എങ്ങചനയലയിരുന്നു എന്ന് പനലക്കുന്നിപലല? അവർ 

ഇ വ പ ര ക്ക ലൾ  ക ൂ ട ു തൽ  ശ ക്ത ി യ ു ള്ള വ ര ല യ ി ര ു ന്ന ു . അ വർ  ഭ ൂ മ ി  ഉ ഴ ു ത ു മ റ ി ക്ക ു ക യ ു ാം , ഇ വർ 

അധിവലസമുറപ്പിച്ചതിചനക്കലൾ കൂടുതൽ അതിൽ അധിവലസമുറപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തു. നമ്മുചട േൂതന്മലർ 

വയക്തമലയ ചതളിവുകള ാം ചകലണ്ട് അവരുചട അടുത്ത് ചെലല കയുണ്ടലയി. എന്നലൽ അലലലഹു അവപരലട് അപ്കമാം 

ചെയ്യ കയുണ്ടലയിട്ടിലല.  ചക്ഷ, അവർ തങ്ങപളലട് തചന്ന അപ്കമാം ചെയ്യ കയലയിരുന്നു."(റൂാം:9)ശരിയലയ ശലസ്തപ്തീയ 

 ഠനങ്ങളിലൂചട  കണ്ചടത്തചപ്പട്ട  ഒരു  യലഥലർത്ഥയതിന ും ഇസ്ലാം  എതിരലകുന്നിലല . ആയിരത്തിനലന്നൂറ്  

വർഷങ്ങൾെ  മുൻപ  ഇസ്ലാം തീർത ും സൂക്ഷ്മമലയി വിവരിച്ച ഒരു കലരയാം, അടുത്ത കലലഘട്ടത്തിൽ മലപ്താം 

ശലസ്തപ്താം  കണ്ചടത്തിയ  ഒരു  യലഥലർത്ഥയും -ഉേലഹരണചമപന്നലണാം - ഇവിചട   റയലാം . മലതലവിൻ് റെ 

രർഭപോരതതിൽ കുഞ്ഞ് രൂ ചപ്പടുന്നതിചന  കുറിച്ച ള്ള ഖുർആനിക  രലമർശങ്ങൾ ശലസ്തപ്തീയ 

 ഠനങ്ങപളലട്  ൂർണ്ണമോയ ും പയലജിച്ച  നിൽെ ന്നതോണ . അലലലഹു  റയുന്നു:"തീർച്ചയോയ ും മനുഷയചന 

കളിമണ്ണിൻ് റെ സത്തിൽ നിന്ന് നലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ിന്നീട് ഒരു ബീജമലയിചക്കലണ്ട് അവചന നലാം ഭപ്േമലയ ഒരു 

സ്ഥലനത്ത് ചവച്ച . ിചന്ന ആ ബീജചത്ത നലാം ഒരു പ്ഭൂണമലയി രൂ ചപ്പടുത്തി. അനന്തരാം ആ പ്ഭൂണചത്ത നലാം ഒരു 

മലാംസ ിണ്ഡമലയി രൂ ചപ്പടുത്തി. തുടർന്ന  നലാം ആ മലാംസ ിണ്ഡചത്ത അസ്ഥികൂടമലയി രൂ ചപ്പടുത്തി. എന്നിട്ട് നലാം 

അസ്ഥികൂടചത്ത മലാംസാം ചകലണ്ട് ച ലതിഞ്ഞു.  ിന്നീട് മചറ്റലരു സൃഷ്ടിയലയി നലാം അവചന വളർതിറയെ ത . 

അപപ്പലൾ ഏറ്റവുാം നലല സൃഷ്ടികർതോവോയ അലലലഹു അനുപ്രഹ ൂർണ്ണനോയിരിെ ന്ന ."(മുഅ്മിനൂൻ:12-

14) 

"നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശവസിച്ചവചരയുാം വിജ്ഞലനാം നല്കചപ്പട്ടവചരയുാം അലലലഹു  ല  ടികൾ ഉയർത ന്നതോണ . 

അലലലഹു നിങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്നതിറന  റ്റി സൂക്ഷ്മമലയി അറിയുന്നവനലകുന്നു." 

(മുജലേിലഃ: 11) 

വിജ്ഞലനാം നൽകറെട്ട  ണ്ഡിതന്മലരുചട സലക്ഷയ്ചത്ത അലലലഹുവിൻ് റെ സലക്ഷയ്ത്തിപനലടുാം, മലക്കുകള ചട 

സലക്ഷയ്ത്തിപനലടുാം  പെർത  ചകലണ്ടലണ്  വിശുദ്ധ്  ഖുർആനിൽ എടുത്തു   റഞ്ഞിട്ട ള്ളത് . അവരുചട  

സലക്ഷയ്മലകചട്ട, പലലകചത്ത ഏറ്റവുാം രൗരവചപ്പട്ട കലരയചത്ത കുറിച്ച മലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തലനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നതിന് അലലലഹു സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മലക്കുകള ാം 

അറിവുള്ളവരുാം (അതിന്ന് സലക്ഷികളലകുന്നു.) അവൻ നീതി നിലനിർത ന്നവനറരത. അവനലലലചത ആരലധനക്ക് 

അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. പ് തല ിയുാം യുക്തിമലനുമചപ്ത അവൻ." 

(ആലു ഇാംറലൻ 18) 

ഇസ്ലമിൽ  ണ്ഡിതന്മലർെ ള്ള സ്ഥലനാം പബലധയചപ്പടുത്തുന്നു ഈ ആയത്ത്. അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

പയലട് ഇഹപലലകത്ത് വർദ്ധിെിച്ച  നൽകോനോയി പ് ലർത്ഥിെോൻ അലലലഹു കൽെിച്ചത  ഒപരചയലരു 

കലരയാം -വിജ്ഞലനാം- മലപ്തമലണ്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"(നബിപയ)  റയുക: എൻ  ്റെ റപബ്ബ! എനിക്ക് നീ വിജ്ഞലനാം വർദ്ധിെിച്ച  നൽത്കണത്മ!" 

(തവലഹല:114) 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 



  

  

"ആചരങ്കിലുാം  വിജ്ഞലനാം  അപനവഷിച്ച  ചകലണ്ട ്  ഏചതങ്കിലുാം  മലർഗതിൽ പ് പവശിച്ചലൽ അലലലഹു  

സവർഗതിത്ലെ ള്ള വഴി  അവന്  എള പ്പമലക്കി  നൽക ന്നതോണ . തീർച്ചയോയ ും മലക്കുകൾ 

മതവിേയലർത്ഥിത്യോെ ള്ള തൃപ്തി കലരണത്തലൽ അവരുചട െിറകുകൾ തലഴ്ത്തി ചകലടുക്കുന്നതലണ്. വിജ്ഞലനാം 

അപനവഷിക്കുന്നവന് പവണ്ടി ആകലശത്തുാം ഭൂമിയിലുമുള്ളവർ -സമുപ്േത്തിചല മത്സയാം വചര-  ല പമലെനാം പതടുന്നതലണ്. 

തീർച്ചയോയ ും ഒരു പകവല ഭക്തന് പമൽ ഒരു  ണ്ഡിതനുള്ള പപ്ശഷ്ഠത െപ്ന്ദന് മചറ്റലലല നക്ഷപ്തങ്ങള ചടയുാം പമലുള്ള 

പപ്ശഷ്ഠത പ ലചലയലണ്. തീർച്ചയോയ ും  ണ്ഡിതന്മലർ നബിമലരുചട അനന്തരലവകലശികളലണ്. നബിമലരലകചട്ട, 

േീനലറുകപളല േിർഹമ കത്െോ അലല അനന്തരമലയി വിപട്ടച്ചത്. അവർ അനന്തരാം വിപട്ടച്ചിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞലനമലണ്. 

ആചരങ്കിലുാം അത് പനടിയലൽ അവൻ സമൃദ്ധ്മലയ വിഭവാം തചന്ന പനടിയിരിക്കുന്നു." 

(അബൂേലവൂേ്:3641, തിർമിദി: 2682, ഇബ്നു മലജഃ: 223, അഹ്മേ്: 21715) 

വയക്തിതലൽപരയങ്ങെിൽ നിന്ന്  തീർത ും അകന്നു  ചകലണ്ട ്  ദവജ്ഞലനികമലയ  അപനവഷണത്തിൽ 

ഏർറെെോൻ ഇസ്ലാം പപ് ലത്സലഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുചട സവന്താം ശരീരങ്ങചള കുറിച്ച ാം, നമ്മുചട െുറ്റ  ലടുമുള്ള 

പ്  ഞ്െചത്ത കുറിച്ച ാം െിന്തിക്കുകയുാം ഉറ്റലപലലെിക്കുകയുാം ചെയ്യലൻ ഇസ്ലാം ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . അലലലഹു 

 റയുന്നു: 

"ഇത് (ഖുർആൻ) സതയമലചണന്ന് അവർെ  വയക്തമലകത്തക്കവണ്ണാം വിവിധ േിക്കുകളിലുാം അവരിൽ തചന്നയുാം 

നമ്മുചട േൃഷ്ടലന്തങ്ങൾ വഴിചയ നലാം അവർെ  കലണിച്ച ചകലടുക്കുന്നതലണ്. നിൻ  ്റെ രക്ഷിതലവ് ഏത് കലരയത്തിനുാം 

സലക്ഷിയലണ് എന്നതു തചന്ന മതിയലയതപലല?" 

(ഫുസ്സവിലത്:53) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ആകലശഭൂമികള ചട ആധി തയരഹസയചത്തപ്പറ്റിയുാം, അലലലഹു സൃഷ്ടിച്ച ഏചതലരു വസ്തതുചവപ്പറ്റിയുാം, അവരുചട 

അവധി അടുത്തിട്ട ണ്ടലയിരിക്കലാം എന്നതിചനപ്പറ്റിയുാം അവർ െിന്തിച്ച് പനലക്കിയിപലല? ഇനി ഇതിന് (ഖുർആന്ന ) 

പശഷാം ഏചതലരു വൃത്തലന്തത്തിലലണ് അവർ വിശവസിക്കലൻ പ ലകുന്നത്?" 

(അഅ്റലഫ്:185) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അവർ ഭൂമിയിലൂചട സഞ്െരിച്ചിട്ട് തങ്ങള ചട മുമ്പുള്ളവരുചട  രയവസലനാം എങ്ങചനയലയിരുന്നു എന്ന് പനലക്കുന്നിപലല? 

അവർ  ഇവപരക്കലൾ  കൂട ുതൽ ശക്തിയുള്ളവരലയിര ുന്നു . അവർ  ഭൂമ ി  ഉഴുത ുമറ ിക്കുകയുാം , ഇവർ 

അധിവലസമുറപ്പിച്ചതിചനക്കലൾ കൂടുതൽ അതിൽ അധിവലസമുറപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്തു. നമ്മുചട േൂതന്മലർ 

വയക്തമലയ ചതളിവുകള ാം ചകലണ്ട് അവരുചട അടുത്ത് ചെലല കയുണ്ടലയി. എന്നലൽ അലലലഹു അവപരലട് അപ്കമാം 

ചെയ്യ കയുണ്ടലയിട്ടിലല.  ചക്ഷ, അവർ തങ്ങപളലട് തചന്ന അപ്കമാം ചെയ്യ കയലയിരുന്നു." 

(റൂാം:9) 

ശരിയലയ ശലസ്തപ്തീയ  ഠനങ്ങളിലൂചട കണ്ചടത്തചപ്പട്ട ഒരു യലഥലർത്ഥയതിന ും ഇസ്ലാം എതിരലകുന്നിലല . 

ആയിരത്തിനലന്നൂറ് വർഷങ്ങൾെ  മുൻപ  ഇസ്ലാം തീർത ും സൂക്ഷ്മമലയി വിവരിച്ച ഒരു കലരയാം, അടുത്ത 

കലലഘട്ടത്തിൽ മലപ്താം ശലസ്തപ്താം കണ്ചടത്തിയ ഒരു യലഥലർത്ഥയും -ഉേലഹരണചമപന്നലണാം- ഇവിചട  റയലാം. 

മലതലവിൻ് റെ രർഭപോരതതിൽ കുഞ്ഞ് രൂ ചപ്പടുന്നതിചന കുറിച്ച ള്ള ഖുർആനിക  രലമർശങ്ങൾ 

ശലസ്തപ്തീയ  ഠനങ്ങപളലട്  ൂർണ്ണമോയ ും പയലജിച്ച  നിൽെ ന്നതോണ . അലലലഹു  റയുന്നു: 

"തീർച്ചയോയ ും മനുഷയചന കളിമണ്ണിൻ  ്റെ സത്തിൽ നിന്ന് നലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ിന്നീട് ഒരു ബീജമലയിചക്കലണ്ട് അവചന നലാം ഭപ്േമലയ ഒരു സ്ഥലനത്ത് ചവച്ച . 

 ിചന്ന ആ ബീജചത്ത നലാം ഒരു പ്ഭൂണമലയി രൂ ചപ്പടുത്തി. അനന്തരാം ആ പ്ഭൂണചത്ത നലാം ഒരു മലാംസ ിണ്ഡമലയി 

രൂ ചപ്പടുത്തി. തുടർന്ന  നലാം ആ മലാംസ ിണ്ഡചത്ത അസ്ഥികൂടമലയി രൂ ചപ്പടുത്തി. എന്നിട്ട് നലാം അസ്ഥികൂടചത്ത 

മലാംസാം ചകലണ്ട് ച ലതിഞ്ഞു.  ിന്നീട് മചറ്റലരു സൃഷ്ടിയലയി നലാം അവചന വളർതിറയെ ത . അപപ്പലൾ ഏറ്റവുാം 

നലല സൃഷ്ടികർതോവോയ അലലലഹു അനുപ്രഹ ൂർണ്ണനോയിരിെ ന്ന ." 



  

  

(മുഅ്മിനൂൻ:12-14) 

40- അലലലഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, അവചന അനുസരിക്കുകയുാം, അവൻ് റെ േൂതന്മലചര 

സതയ ചപ്പട ുത്തുകയ ു ാം  ചെയ്തവര ിൽ  ന ിന്നല ല ല ചത  അല ല ലഹ ു  പ്  വർത്തനങ്ങൾ 

സവീകരിക്കുകപയല  അവക്ക് പ് തിഫലാം  നൽക കക്യോ ഇലല. ആരലധനലകർമ്മങ്ങൾ 

അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച രൂ ത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചോലല്ലോറത അവൻ  രിരണിക്കുകയുമിലല. 

അലലലഹുവിചന നിപഷധിച്ച ഒരലൾക  എങ്ങചനയലണ് തൻ് റെ പ് വർത്തനങ്ങൾക  

അലലലഹു പ് തിഫലാം നൽകണറമന്ന  ആവശയചപ്പടലൻ കഴിയുക?! അലലലഹുവിൻ് റെ 

േൂതന്മലരിലുാം , അവൻ് റെ പ് വലെകനലയ  മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യിലുാം വിശവസിക്കലചത  

ഒരലള ചടയുാം വിശവലസവുാം അലലലഹു സവീകരിക്കുകയിലല. 

അലലലഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, അവചന അനുസരിക്കുകയുാം, അവൻ് റെ േൂതന്മലചര സതയചപ്പടുത്തുകയുാം 

ചെയ്യലത്ത ഒരലള ചടയുാം പ് വർതനങ്ങൾ അലലലഹു  രപലലകത്ത് സവീകരിക്കുന്നതലല. അവചക്കലന്നുാം അവൻ 

പ് തിഫലാം നൽക ന്നത മല്ല. അലലലഹു  റയുന്നു:"ക്ഷണികമലയതിചന (ഇഹപലലകചത്ത) യലണ് വലലവരുാം 

ഉപേശിക്കുന്നചതങ്കിൽ അവർെ  അഥവല (അവരിൽ നിന്ന്) നലാം ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നലാം ഉപേശിക്കുന്നത് ഇവിചട 

ചവച്ച് തചന്ന പവരത്തിൽ നൽക ന്നതോണ .  ിചന്ന നലാം അങ്ങചനയുള്ളവന്ന് നല്കുന്നത് നരകമലയിരിക്കുാം. 

അ മലനിതനുാം  ുറന്തള്ളചപ്പട്ടവനുമലയിചക്കലണ്ട് അവൻ അതിൽ കടചന്നരിയുന്നതലണ്.ആചരങ്കിലുാം  രപലലകാം 

ഉപേശിക്കുകയുാം , (അലലലഹുവിലുാം  അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം ) വിശവസിച്ച  ചകലണ്ട്  അതിന്നു  പവണ്ടി  

അ ത ിൻ്  ത്െതോയ   ര ി പ് ശ മ ാം  ന ട ത്ത ു ക യ ു ാം  ച െ യ്യ  ന്ന   ക്ഷ ാം  അ ത്ത ര ക്ക ല ര ു ച ട   ര ി പ് ശ മ ാം  

പ് തിഫലലർഹമോയിരിെ ും."(ഇസ്തറലഅ്:18-19)അലലലഹു  റയുന്നു:"ആചരങ്കിലുാം സതയവിശവലസിയലയിചക്കലണ്ട് 

വലല സൽകർമ്മവ ും ചെയ്യ ന്ന  ക്ഷാം അവൻ് റെ പ് യത്തനത്തിൻ് റെ ഫലാം നിപഷധിക്കചപ്പടുകപയയിലല. 

തീർച്ചയോയ ും നലാം അത് എഴുതിചവക്കുന്നതലണ്."(അമ്പിയലഅ്:94)അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച  നിയമമലക്കിയതലലലത്ത ഒരു 

ആരലധനയുാം അലലലഹു സവീകരിക്കുന്നതലല. അവൻ  റയുന്നു:'വലലവനുാം തൻ് റെ രക്ഷിതലവിചന കണ്്മുട്ടലൻ 

ആപ്രഹിക്കുന്നുചവങ്കിൽ അവൻ സൽെർമ്മും  പ് വർതിെ കയ ും, തന്ചറ  രക്ഷിതലവിനുള്ള  

ആരലധനയിൽ യലചതലന്നിചനയുാം  ങ്ക് പെർെോതിരിെ കയ ും ചെയ്ത് ചകലള്ളചട്ട.''വി. കവു. 18: 110ഒരു 

പ് വർതനും സൽകർമ്മമോയി  രിരണിക്കചപ്പടണചമങ്കിൽ അത്  അലലലഹു  നിയമമലക്കുകയുാം , ആ 

പ്  വർതനും  ച െ യ്യ  ന്ന വൻ  അ ത ്  ഇ ഖ ് 'ല ല പ സ ല ച ട  (അ ല ല ല ഹ ു വ ി ന ്  പ വ ണ് ട ി  ന ി ഷ് ക ള ങ്ക മ ല യ ി ) 

നിർവ്വഹിെ കയ ും പവണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ അലലലഹു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപതലചടലപ്പാം അവൻ 

അലലലഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുാം , അവൻ് റെ നബിമലചരയുാം  റസൂലുകചളയുാം  സതയചപ്പടുത്തുകയുാം  

ചെപയ്യണ്ടതുണ്ട്. എന്നലൽ ഇങ്ങചനയലലലചത ആചരങ്കിലുാം എചന്തങ്കിലുാം പ് വർതിെ റന്നങ്കിൽ അതിചന 

കുറിച്ച് അലലലഹു  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ:"അവർ പ് വർതിച്ച കർമ്മങ്ങെ റെ പനചര നലാം തിരിയുകയുാം, നലമതിചന 

െിതറിയ ധൂളിപ ലചല ആക്കിത്തീർെ കയ ും ചെയ്യ ാം."(ഫുർഖോൻ:23)അലലലഹു  റയുന്നു:"അപന്ന േിവസാം െില 

മുഖങ്ങൾ തലഴ്മകലണിക്കുന്നതുാം ണിചയടുത്ത്  ക്ഷീണിച്ചതുമലയിരിക്കുാം .െൂപടറ ിയ  അഗ്നിയിൽ അവ 

പ് പവശിക്കുന്നതലണ്."(രലശിയഃ:2-4)അവരുചട മുഖങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ് വർതനങ്ങെ റെ ആധികയാം 

കലരണത്തലലലണ് . അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള  സന്മലർഗതിൻ് റെ ചവളിച്ചത്തിലലയിരുന്നിലല  അവരുചട  

പ് വർതനങ്ങൾ. അതിനലൽ അവയുചട  രയവസലനാം അലലലഹു നരകത്തിപലക്കലണ് ചകലണ്ടുചെചന്നത്തിച്ചത്. 

കലരണാം  അല ല ലഹു  നിശ്ചയിച്ച  രൂ ത്തിലലല  ആ  പ് വർതനങ്ങൾ  നിർവ്വഹിെറെട്ടത . മറ ിച്ച ്  

അട ിസ്ഥലനമ ില ല ലത്ത  ആരലധനലകർമ്മങ്ങൾ  ചെയ്യ കയ ു ാം , അർത്ഥമില്ലോത  മതവിശ വ ലസങ്ങൾ 

നിർമ്മിച്ച ണ്ടോെ കയ ും ചെയ്യ ന്ന വഴിപകടിൻ് റെ പനതലക്കന്മലചര   ിൻപറ്റ കയോണ  അവൻ 

ചെയ്തത്. െുരുക്കത്തിൽ, അലലലഹുവിങ്കൽ സവീകരിക്കചപ്പടുന്ന സൽകർമ്മും എന്നു ഒരു പ് വർതനറത 

കുറിച്ച്  റയലനലവുക അത് അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- ചകലണ്ടു വന്ന മലർഗത്തോെ  പയലജിക്കുപമ്പലൾ 

മലപ്തമലണ്. അതചലലങ്കിൽ എങ്ങചനയലണ് അലലലഹുവിൽ നിപഷധിച്ച ഒരലൾ അയലള ചട പ് വർതനങ്ങൾെ  

അലലലഹു പ് തിഫലാം നൽകണറമന്ന  പ് തീക്ഷിക്കുക?!എലലല നബിമലരിലുാം അന്തിമ േൂതനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

യുചട പ് വലെകതവത്തിലുാം വിശവസിക്കുന്നത് വചര അലലലഹു ജനങ്ങളിൽ ഒരലള ചടയുാം വിശവലസാം സവീകരിക്കുന്നതലല. 20 

്ല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇക്കലരയാം  വിശേ ീകരിക്കുന്ന  ചതള ിവുകൾ നലാം  മ ുൻപ   റഞ്ഞിട്ട ണ്ട ് . അല ല ലഹു  

 റയുന്നു:"അലലലഹുവിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതിൽ റസൂൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. (അതിചന തുടർന്ന ) 

സതയവിശവലസികള ാം (അതിൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു). അവചരലലലാം അലലലഹുവിലുാം, അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം 



  

  

അവൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുാം, അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ് റെ േൂതന്മലരിൽ 

ആർെ മിെയിൽ ഒരു വിപവെനവുാം ഞങ്ങൾ കല് ിക്കുന്നിലല. (എന്നതലണ് അവരുചട നില ലട്.) അവർ 

 റയുകയുാം ചെയ്തു: ഞങ്ങളിതല പകൾെ കയ ും അനുസരിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള ചട റപബ്ബ! 

ഞങ്ങൾ നിപന്നലട് ച ലറുക്കൽ പെലേിക്കുന്നു. നിന്നിപലക്കലകുന്നു (ഞങ്ങള ചട) മടക്കാം."(ബഖറ:285)അലലലഹു 

 റയുന്നു:"അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചവപര! അലലലഹുവിലുാം, അവൻ് റെ േൂതനിലുാം, അവൻ് റെ േൂതന്ന് അവൻ 

അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥത്തിലുാം മുമ്പ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം നിങ്ങൾ വിശവസിക്കുവിൻ. അലലലഹുവിലുാം, 

അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം, അവൻ് റെ പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം, അന്തയേിനത്തിലുാം വലലവനുാം 

അവിശവസിക്കുന്ന  ക്ഷാം തീർച്ചയോയ ും അവൻ ബഹുേൂരാം  ിഴച്ച  പ ലയിരിക്കുന്നു."(നിസലഅ്:136)അലലലഹു 

 റയുന്നു:"അലലലഹു നബിമലരിൽ നിന്ന് കരലർ വലങ്ങിയ സന്ദർഭും (പ്ശദ്ധ്ിക്കുക) : ഞലൻ നിങ്ങൾെ  പവേപ്രന്ഥവുാം 

വിജ്ഞലനവുാം നല്കുകയുാം, അനന്തരാം നിങ്ങള ചട  ക്കലുള്ളതിചന ശരിചവച്ച ചകലണ്ട് ഒരു േൂതൻ നിങ്ങള ചട അടുത്ത് 

വരികയുമലചണങ്കിൽ തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, അപേഹചത്ത സഹലയിക്കുകയുാം 

ചെപയ്യണ്ടതലണ് എന്ന്. (തുടർന്ന ) അവൻ (അവപരലട്) പെലേിച്ച : നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കുകയുാം അക്കലരയത്തിൽ 

എപന്നലടുള്ള ബലധയത ഏചറ്റടുക്കുകയുാം ചെയ്തുപവല? അവർ  റഞ്ഞു: അചത, ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ 

 റഞ്ഞു: എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സലക്ഷികളലയിരിക്കുക. ഞലനുാം നിങ്ങപളലചടലപ്പാം സലക്ഷിയലയിരിക്കുന്നതലണ്."(ആലു 

ഇാംറലൻ:81) 

"ക്ഷണികമലയതിചന (ഇഹപലലകചത്ത) യലണ് വലലവരുാം ഉപേശിക്കുന്നചതങ്കിൽ അവർെ  അഥവല (അവരിൽ നിന്ന്) 

നലാം ഉപേശിക്കുന്നവർെ  നലാം ഉപേശിക്കുന്നത് ഇവിചട ചവച്ച് തചന്ന പവരത്തിൽ നൽക ന്നതോണ .  ിചന്ന നലാം 

അങ്ങചനയുള്ളവന്ന് നല്കുന്നത് നരകമലയിരിക്കുാം. അ മലനിതനുാം  ുറന്തള്ളചപ്പട്ടവനുമലയിചക്കലണ്ട് അവൻ അതിൽ 

കടചന്നരിയുന്നതലണ്. 

ആചരങ്കിലുാം  രപലലകാം ഉപേശിക്കുകയുാം, (അലലലഹുവിലുാം അവൻ  ്റെ േൂതന്മലരിലുാം) വിശവസിച്ച  ചകലണ്ട് അതിന്നു 

പവണ്ട ി  അതിൻ് ത്െതോയ   ര ി പ് ശ മ ാം  ന ടത്തുകയ ു ാം  ചെയ്യ  ന്ന   ക്ഷാം  അത്തരക്കലര ു ച ട   ര ി പ് ശമ ാം  

പ് തിഫലലർഹമോയിരിെ ും." 

(ഇസ്തറലഅ്:18-19) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ആചരങ്കില ു ാം  സതയവിശ വ ലസ ിയലയിചക്കലണ്ട ്  വലല  സൽകർമ്മവ ും  ചെയ്യ ന്ന   ക്ഷാം  അവൻ് റെ  

പ് യത്തനത്തിൻ  ്റെ ഫലാം നിപഷധിക്കചപ്പടുകപയയിലല. തീർച്ചയോയ ും നലാം അത് എഴുതിചവക്കുന്നതലണ്." 

(അമ്പിയലഅ്:94) 

അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച  നിയമമലക്കിയതലലലത്ത ഒരു ആരലധനയുാം അലലലഹു സവീകരിക്കുന്നതലല. അവൻ  റയുന്നു: 

'വല ലവനുാം  തൻ് റെ രക്ഷിതലവിചന  കണ്്മുട്ടലൻ ആപ്രഹിക്കുന്നുചവങ്കിൽ അവൻ സൽെർമ്മും 

പ്  വർതിെ കയ ും , ത ന് ച റ  ര ക്ഷ ി ത ല വ ി ന ു ള്ള  ആ ര ല ധ ന യ ിൽ  യ ല ച ത ല ന്ന ി ച ന യ ു ാം   ങ്ക ്  

പെർെോതിരിെ കയ ും ചെയ്ത് ചകലള്ളചട്ട.'' 

വി. കവു. 18: 110 

ഒരു പ് വർതനും സൽകർമ്മമോയി  രിരണിക്കചപ്പടണചമങ്കിൽ അത് അലലലഹു നിയമമലക്കുകയുാം, ആ 

പ്  വർതനും  ച െ യ്യ  ന്ന വൻ  അ ത ്  ഇ ഖ ് 'ല ല പ സ ല ച ട  (അ ല ല ല ഹ ു വ ി ന ്  പ വ ണ് ട ി  ന ി ഷ് ക ള ങ്ക മ ല യ ി ) 

നിർവ്വഹിെ കയ ും പവണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ അലലലഹു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപതലചടലപ്പാം അവൻ 

അലലലഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുാം , അവൻ് റെ നബിമലചരയുാം  റസൂലുകചളയുാം  സതയചപ്പടുത്തുകയുാം  

ചെപയ്യണ്ടതുണ്ട്. എന്നലൽ ഇങ്ങചനയലലലചത ആചരങ്കിലുാം എചന്തങ്കിലുാം പ് വർതിെ റന്നങ്കിൽ അതിചന 

കുറിച്ച് അലലലഹു  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ: 

"അവർ പ് വർതിച്ച കർമ്മങ്ങെ റെ പനചര  നലാം  തിരിയുകയുാം , നലമതിചന  െിതറിയ  ധൂളിപ ലചല  

ആക്കിത്തീർെ കയ ും ചെയ്യ ാം." 

(ഫുർഖോൻ:23) 



  

  

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അപന്ന േിവസാം െില മുഖങ്ങൾ തലഴ്മകലണിക്കുന്നതുാം 

 ണിചയടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചതുമലയിരിക്കുാം. 

െൂപടറിയ അഗ്നിയിൽ അവ പ് പവശിക്കുന്നതലണ്." 

(രലശിയഃ:2-4) 

അവരുചട മുഖങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ് വർതനങ്ങെ റെ ആധികയാം കലരണത്തലലലണ്. അലലലഹുവിൽ 

നിന്നുള്ള സന്മലർഗതിൻ് റെ ചവളിച്ചത്തിലലയിരുന്നിലല അവരുചട പ് വർതനങ്ങൾ. അതിനലൽ അവയുചട 

 രയവസലനാം അലലലഹു നരകത്തിപലക്കലണ് ചകലണ്ടുചെചന്നത്തിച്ചത്. കലരണാം അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച രൂ ത്തിലലല ആ 

പ് വർതനങ്ങൾ നിർവ്വഹിെറെട്ടത . മറിച്ച് അടിസ്ഥലനമിലലലത്ത ആരലധനലകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യ കയുാം, 

അർത്ഥമില്ലോത  മതവിശ വ ലസങ്ങൾ  ന ിർമ്മിച്ച ണ്ടോെ കയ ും  ചെയ്യ ന്ന  വഴി പകട ിൻ് റെ  

പനതലക്കന്മലചര  ിൻപറ്റ കയോണ  അവൻ ചെയ്തത്. െുരുക്കത്തിൽ, അലലലഹുവിങ്കൽ സവീകരിക്കചപ്പടുന്ന 

സൽകർമ്മും എന്നു ഒരു പ് വർതനറത കുറിച്ച്  റയലനലവുക അത് അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص- 

ചകലണ്ടു വന്ന മലർഗത്തോെ  പയലജിക്കുപമ്പലൾ മലപ്തമലണ്. അതചലലങ്കിൽ എങ്ങചനയലണ് അലലലഹുവിൽ നിപഷധിച്ച 

ഒരലൾ അയലള ചട പ് വർതനങ്ങൾെ  അലലലഹു പ് തിഫലാം നൽകണറമന്ന  പ് തീക്ഷിക്കുക?! 

എലലല നബിമലരിലുാം അന്തിമ േൂതനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട പ് വലെകതവത്തിലുാം വിശവസിക്കുന്നത് വചര അലലലഹു 

ജനങ്ങളിൽ ഒരലള ചടയുാം വിശവലസാം സവീകരിക്കുന്നതലല. 20്ِല്ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇക്കലരയാം വിശേീകരിക്കുന്ന 

ചതളിവുകൾ നലാം മുൻപ   റഞ്ഞിട്ട ണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുവിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ടതിൽ റസൂൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു . (അതിചന തുടർന്ന ) 

സതയവിശവലസികള ാം (അതിൽ വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു). അവചരലലലാം അലലലഹുവിലുാം, അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം 

അവൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുാം, അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം വിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ് റെ േൂതന്മലരിൽ 

ആർെ മിെയിൽ ഒരു വിപവെനവുാം ഞങ്ങൾ കല് ിക്കുന്നിലല. (എന്നതലണ് അവരുചട നില ലട്.) അവർ 

 റയുകയുാം ചെയ്തു: ഞങ്ങളിതല പകൾെ കയ ും അനുസരിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള ചട റപബ്ബ! 

ഞങ്ങൾ നിപന്നലട് ച ലറുക്കൽ പെലേിക്കുന്നു. നിന്നിപലക്കലകുന്നു (ഞങ്ങള ചട) മടക്കാം." 

(ബഖറ:285) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ചവപര ! അലലലഹുവിലുാം , അവൻ് റെ േൂതനിലുാം , അവൻ് റെ േൂതന്ന്  അവൻ 

അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥത്തിലുാം മുമ്പ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം നിങ്ങൾ വിശവസിക്കുവിൻ. അലലലഹുവിലുാം, 

അവൻ് റെ മലക്കുകളിലുാം, അവൻ് റെ പ്രന്ഥങ്ങളിലുാം അവൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം, അന്തയേിനത്തിലുാം വലലവനുാം 

അവിശവസിക്കുന്ന  ക്ഷാം തീർച്ചയോയ ും അവൻ ബഹുേൂരാം  ിഴച്ച  പ ലയിരിക്കുന്നു." 

(നിസലഅ്:136) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹു നബിമലരിൽ നിന്ന് കരലർ വലങ്ങിയ സന്ദർഭും (പ്ശദ്ധ്ിക്കുക) : ഞലൻ നിങ്ങൾെ  പവേപ്രന്ഥവുാം  

വിജ്ഞലനവുാം നല്കുകയുാം, അനന്തരാം നിങ്ങള ചട  ക്കലുള്ളതിചന ശരിചവച്ച ചകലണ്ട് ഒരു േൂതൻ നിങ്ങള ചട അടുത്ത് 

വരികയുമലചണങ്കിൽ തീർച്ചയോയ ും നിങ്ങൾ അപേഹത്തിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, അപേഹചത്ത സഹലയിക്കുകയുാം 

ചെപയ്യണ്ടതലണ് എന്ന്. (തുടർന്ന ) അവൻ (അവപരലട്) പെലേിച്ച : നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കുകയുാം അക്കലരയത്തിൽ 

എപന്നലടുള്ള ബലധയത ഏചറ്റടുക്കുകയുാം ചെയ്തുപവല? അവർ  റഞ്ഞു: അചത, ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ 

 റഞ്ഞു: എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സലക്ഷികളലയിരിക്കുക. ഞലനുാം നിങ്ങപളലചടലപ്പാം സലക്ഷിയലയിരിക്കുന്നതലണ്." 

(ആലു ഇാംറലൻ:81) 

41- അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശങ്ങള ചടചയലലലാം ലക്ഷയ്ാം ഒന്നലണ്: മതവുാം മനുഷയനുാം ഒരു 

പ ലചല ഉണർന്ന യര കയ ും, മനുഷയൻ അലലലഹുവിൻ് റെ മലപ്താം അടിമയലവുകയുാം 



  

  

ചെയ്യ ക . മന ുഷയൻ അവചന  പ ലല ുള്ള  മറ്റ   മന ുഷയര ുച ട പയല , ഭൗതികതയുചട പയല , 

അന്തവിശവലസങ്ങള ചടപയല അടിമതവത്തിൽ ച ട്ട ഴപറണ്ടവനലല. അതിനലൽ -നിനക്ക് വയക്തമലയി 

കലണലവുന്നത് പ ലചല- ഇസ്ലമിൽ വയക്തികചള േിവയതവവൽകരികക്ലോ, അവർക  

അർഹതറപ്പട്ട സ്ഥലനത്തിനപ്പ റാം അവചര ഉയർത്തക്ലോ ഇലല. അവചര അലലലഹുവിന് 

 ുറചമയുള്ള ആരലധയന്മലപരല രക്ഷിതലക്കപളല ആക്കുക എന്ന രീതിയുമിലല. 

അല ല ലഹുവിൽ നിന്നുള്ള  സപന്ദശങ്ങള ചടചയല ല ല ാം  ലക്ഷയ് ാം  ഒന്നലണ ് : മതവുാം  മനുഷയന ു ാം  ഒര ു  പ ലചല  

ഉണർന്ന യര കയ ും, മനുഷയൻ അലലലഹുവിൻ് റെ മലപ്താം അടിമലയലവുകയുാം ചെയ്യ ക. ഭൗതികതയുചടപയല, 

അന്ധവിശവലസങ്ങള ചടപയല  അടിമയലകുന്നതിൽ നിന്ന ്  ഇസ്ലാം  മനുഷയചന  സവത പ്ന്തനലക്കുന്നു . നബി  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

 റഞ്ഞു :"േ ീനലറിൻ് റെ അടിമ  നശിക്കചട്ട ! േ ിർഹമിൻ് റെയ ും  മുന്തിയ  വസ്തപ്തത്തിൻ് റെയ ും 

 ുതപ്പ ിൻ് റെയ ും  അട ി മ  നശ ിക്കച ട്ട ! അവന ്  നൽകറെട്ടോൽ  അവൻ  ത ൃപ്തന ലക ു ാം . അവന ്  

നൽകറെട്ടിറല്ലങ്കിൽ അവൻ തൃപ്തിയടയുകയുമിലല ."(ബുഖലരി :6435)ശരിയലയ  ഒരു  മനുഷയൻ 

അലലലഹുവിനലലലചത കീചഴലതുങ്ങുകയിലല. സമ്പപത്തല സ്ഥലനമലനങ്ങപളല പരലപ്തങ്ങപളല കുടുാംബമഹിമപയല അവചന 

അടിമയലക്കുകയിലല. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട നിപയലരമനത്തിന് മുൻപ ള്ള ജനങ്ങള ചട അവസ്ഥയുാം അതിന് പശഷമുള്ള 

അവസ്ഥയുാം  പബലധയചപ്പടുത്തി  നൽക ന്ന ഒരു  െരി പ്ത  സാംഭവാം  വലയിക്കുക .ആേയകലല  മുസ്ിമ ീങ്ങൾ 

അബ്സീനിയയിപലക്ക്  ലലയനാം ചെയ്തപപ്പലൾ അന്നചത്ത രലജലവലയ നജലശീ അവപരലട് പെലേിച്ച :"നിങ്ങള ചട 

ജനങ്ങള ചട മതത്തിൽ നിന്ന് പവറിട്ട  നിൽെോന ും, എൻ  ്റെ മതത്തിപലല നിലവിലുള്ള മപറ്റചതങ്കിലുാം ജനങ്ങള ചട 

മതത്തിപലല പ് പവശിക്കലചത മലറിനിൽെോന ും നിങ്ങചള പപ് രിപ്പിക്കുന്ന ഈ മതചമന്തലണ്?!"അപേഹത്തിന് 

മറു ടിയലയി ജഅ്ഫറു ബ്നു അബീ തവലലിബ് - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  -  റഞ്ഞു:"അലലപയല രലജലപവ! ഞങ്ങൾ വിവരമിലലലത്ത ഒരു 

ജനതയലയിരുന്നു. വിപ്രഹങ്ങചള ആരലധിക്കുകയുാം, ശവാം ഭക്ഷിക്കുകയുാം, വൃത്തിപകടുകൾ പ് വർതിെ കയ ും, 

കുടുാംബബന്ധങ്ങൾ വിപഛേിക്കുകയുാം, അയൽവോസികറെ ഉ പ്േവിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവരലയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. 

ഞങ്ങളിചല ശക്തർ േുർബലറര തകർത കെയ ന്നവരോയിര ന്ന . ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കചവ 

അലലലഹു ഞങ്ങളിപലക്ക് -ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തചന്നയുള്ള- ഒരു േൂതചന അയച്ച . അവിടുചത്ത കുടുാംബവുാം സതയസന്ധതയുാം 

വിശവസ്തതതയുാം ജീവിതവിശുദ്ധ്ിയുാം ഞങ്ങൾെ  പബലധയമുള്ള കലരയമലണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങചള അലലലഹുവിപലക്ക് 

ക്ഷണിച്ച . അവചന ഏകനലക്കുവലനുാം അവചന മലപ്താം ആരലധിക്കുവലനുാം, ഞങ്ങള ാം ഞങ്ങള ചട  ൂർവ്വപിതോെെ ും 

ആരലധിച്ച  ചകലണ്ടിരുന്ന  കലല കള ാം  വിപ്രഹങ്ങള ാം  ഉപ ക്ഷിക്കലനുാം  ഞങ്ങപളലട ്  അവിടുന്ന്  കൽെിച്ച . 

സാംസലരത്തിൽ സതയസന്ധത  ുലർതോന ും, വിശവസ്തതത കലത്തുസൂക്ഷിക്കലനുാം, കുടുാംബബന്ധാം പെർെോന ും, നലല 

അയൽെെബന്ധും നിലനിർതോന ും, നിഷിദ്ധ്വൃത്തികളിൽ നിന്നുാം  ചകലല ലതകങ്ങളിൽ നിന്നുാം  

മലറിനിൽെോന ും അവിടുന്ന് ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച . എലലല പേഛവൃത്തികൾ ചെയ്യ ന്നതുാം, കള്ളസലക്ഷയ്ാം 

 റയുന്നതുാം, അനലഥൻ് റെ സമ്പത്ത് അനയലയമലയി ഭക്ഷിക്കുന്നതുാം, െലരിപ്തയവതികളലയ സ്തപ്തീകചള കുറിച്ച് പമലശാം 

 റയുന്നതുാം അവിടുന്ന് ഞങ്ങപളലട് വിലക്കി. അലലലഹുവിചന മലപ്താം ഞങ്ങൾ ആരലധിക്കണചമന്നുാം, അവനിൽ 

ഒന്നിചനയുാം  ങ്കുപെർെര റതന്ന ും അവിടുന്ന് ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച . നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിെോന ും, 

സകലത്ത് നൽക വോന ും പനലമ്പ് പനലൽെ വോന ും നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച ." ഇസ്ലമിചല  ല 

കലരയങ്ങള ാം ജഅ്ഫർ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ പശഷാം അപേഹാം തുടർന്ന : "അപപ്പലൾ ഞങ്ങൾ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ചയ 

സതയചപ്പടുത്തുകയുാം , അവിടുചത്ത  പ് വലെകതവാം  അാംരീകരിക്കുകയുാം , അപേഹാം  ചകലണ്ടു  വന്ന  ആേർശും 

 ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തു. അങ്ങചന ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കലൻ തുടങ്ങി. അവനിൽ ഞങ്ങൾ 

ഒന്നിചനയുാം  ിന്നീട്  ങ്കുപെർതില്ല. അലലലഹു ഞങ്ങൾെ  പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കിയവ ഞങ്ങൾ നിഷിദ്ധ്മലയി 

കലണുകയുാം, അവൻ ഞങ്ങൾെ  അനുവേിച്ചവ ഞങ്ങൾ അനുവേനീയമലയി കലണുകയുാം ചെയ്തു..."(അഹ്മേ്:1740 -

ചെറിയ വയതയലസങ്ങപളലചട-, ഹിൽയഃ / അബൂ നുഐാം: 1/115 -െുരുക്കരൂ ത്തിൽ)ഇപ്തയുാം  റഞ്ഞതിൽ നിന്ന് 

ഇസ്ലാം  വയക്തികചളയലല  ആരലധിക്കുന്നചതന്നുാം , അവർെ  നൽത്കണ്ട സ്ഥലനത്തിനപ്പ റാം  അവചര  അത്  

ഉ യർതിെോണിെ ന്നിറല്ലന്ന ും , അ വ ച ര  ദ േ വ ങ്ങ പ ള ല  ആ ര ല ധ യ ന് മ ല പ ര ല  ആ യ ി  ഇ സ് ല ാം  

നിശ്ചയിക്കുന്നിചലലന്നുാം നിനക്ക് മനസ്സിലലയിട്ട ണ്ടലകുാം.അലലലഹു  റയുന്നു:"(നബിപയ,)  റയുക: പവേക്കലപര! 

ഞങ്ങൾെ ും നിങ്ങൾെ മിെയിൽ നീതി ൂർവ്വകമോയ ഒരു വലകയത്തിപലക്ക് നിങ്ങൾ വരുവിൻ. അതലയത് 

അലലലഹുചവ മലപ്താം നലാം ആരലധിക്കുകയുാം, അവപനലട് യലചതലന്നിചനയുാം  ങ്കുപെർെോതിരിെ കയ ും 

നമ്മളിൽ െിലർ െിലചര അലലലഹുവിനു  ുറചമ രക്ഷിതലക്കളലക്കലതിരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക (എന്നതിപലക്ക്) . എന്നിട്ട് 

അവർ  ിന്തിരിഞ്ഞുകളയുന്ന  ക്ഷാം നിങ്ങൾ  റയുക: ഞങ്ങൾ (അലലലഹുവിന്ന്) കീഴ്ച ട്ടവരലണ് എന്നതിന്ന് നിങ്ങൾ 

സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ച  ചകലള്ള ക."(ആലു ഇാംറലൻ 64)അലലലഹു  റയുന്നു:"മലക്കുകചളയുാം പ് വലെകന്മലചരയുാം 



  

  

ന ിങ്ങൾ  രക്ഷിത ലക്കള ലയ ി  സവ ീ ക ര ിക്കണചമന്ന ്  അപേഹാം  ന ിങ്ങപള ല ട ്  കല് ക്കുകയ ു മ ി ലല . ന ിങ്ങൾ 

മുസ്ിാംകളലയിക്കഴിഞ്ഞതിന് പശഷാം അവിശവലസാം സവീകരിക്കലൻ അപേഹാം നിങ്ങപളലട് കല് ിക്കുകപയല?!"(ആലു 

ഇാംറലൻ: 80)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു:"നസവലറലക്കൾ മർയമിൻ് റെ മകചന അമിതമലയി 

 ുകഴ്ത്തിയതു പ ലചല നിങ്ങൾ എചന്ന അമിതമലയി  ുകഴ്ത്തരുത്. ഞലൻ അലലലഹുവിൻ് റെ അടിമ മലപ്തമലണ്. 

അതിനലൽ അലലലഹുവിൻ  ്റെ അടിമയുാം അവൻ് റെ േൂതനുമലണ് എന്ന്  റഞ്ഞു ചകലള്ള ക."(ബുഖലരി:3445) 

"േീനലറിൻ് റെ അടിമ നശിക്കചട്ട! േിർഹമിൻ് റെയ ും മുന്തിയ വസ്തപ്തത്തിൻ് റെയ ും  ുതപ്പിൻ് റെയ ും 

അടിമ നശിക്കചട്ട! അവന് നൽകറെട്ടോൽ അവൻ തൃപ്തനലകുാം. അവന് നൽകറെട്ടിറല്ലങ്കിൽ അവൻ 

തൃപ്തിയടയുകയുമിലല." 

(ബുഖലരി:6435) 

ശരിയലയ ഒരു മനുഷയൻ അലലലഹുവിനലലലചത കീചഴലതുങ്ങുകയിലല. സമ്പപത്തല സ്ഥലനമലനങ്ങപളല പരലപ്തങ്ങപളല 

കുടുാംബമഹിമപയല അവചന അടിമയലക്കുകയിലല. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട നിപയലരമനത്തിന് മുൻപ ള്ള ജനങ്ങള ചട 

അവസ്ഥയുാം അതിന് പശഷമുള്ള അവസ്ഥയുാം പബലധയചപ്പടുത്തി നൽക ന്ന ഒരു െരിപ്ത സാംഭവാം വലയിക്കുക. 

ആേയകലല മുസ്ിമീങ്ങൾ അബ്സീനിയയിപലക്ക്  ലലയനാം ചെയ്തപപ്പലൾ അന്നചത്ത രലജലവലയ നജലശീ അവപരലട് 

പെലേിച്ച : 

"നിങ്ങള ചട ജനങ്ങള ചട മതത്തിൽ നിന്ന് പവറിട്ട  നിൽെോന ും, എൻ  ്റെ മതത്തിപലല നിലവിലുള്ള മപറ്റചതങ്കിലുാം 

ജനങ്ങള ചട മതത്തിപലല പ് പവശിക്കലചത മലറിനിൽെോന ും നിങ്ങചള പപ് രിപ്പിക്കുന്ന ഈ മതചമന്തലണ്?!" 

അപേഹത്തിന് മറു ടിയലയി ജഅ്ഫറു ബ്നു അബീ തവലലിബ് - يَِ َعْنه ِ ّللاَّ ِ َرض  -  റഞ്ഞു: 

"അലലപയല രലജലപവ! ഞങ്ങൾ വിവരമിലലലത്ത  ഒരു ജനതയലയിരുന്നു . വിപ്രഹങ്ങചള ആരലധിക്കുകയുാം, ശവാം 

ഭക്ഷിക്കുകയുാം , വൃത്തിപകട ുകൾ പ് വർതിെ കയ ും , കുട ു ാംബബന്ധങ്ങൾ വിപഛേിക്കുകയുാം , 

അയൽവോസികറെ ഉ പ്േവിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നവരലയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളിചല ശക്തർ േുർബലറര 

തകർത കെയ ന്നവരോയിര ന്ന . ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കചവ അലലലഹു ഞങ്ങളിപലക്ക് -

ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തചന്നയുള്ള- ഒരു േൂതചന അയച്ച . അവിടുചത്ത കുടുാംബവുാം സതയസന്ധതയുാം വിശവസ്തതതയുാം 

ജീവിതവിശുദ്ധ്ിയുാം ഞങ്ങൾെ  പബലധയമുള്ള കലരയമലണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങചള അലലലഹുവിപലക്ക് ക്ഷണിച്ച . അവചന 

ഏകനലക്കുവലനുാം അവചന മലപ്താം ആരലധിക്കുവലനുാം, ഞങ്ങള ാം ഞങ്ങള ചട  ൂർവ്വപിതോെെ ും ആരലധിച്ച  

ചകലണ്ടിരുന്ന കലല കള ാം വിപ്രഹങ്ങള ാം ഉപ ക്ഷിക്കലനുാം ഞങ്ങപളലട് അവിടുന്ന് കൽെിച്ച . സാംസലരത്തിൽ 

സതയസന്ധത   ുലർതോന ും, വിശവസ്തതത  കലത്തുസൂക്ഷിക്കലനുാം , കുട ുാംബബന്ധാം  പെർെോന ും, നലല  

അയൽെെബന്ധും നിലനിർതോന ും, നിഷിദ്ധ്വൃത്തികളിൽ നിന്നുാം  ചകലല ലതകങ്ങളിൽ നിന്നുാം  

മലറിനിൽെോന ും അവിടുന്ന് ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച . എലലല പേഛവൃത്തികൾ ചെയ്യ ന്നതുാം, കള്ളസലക്ഷയ്ാം 

 റയുന്നതുാം, അനലഥൻ് റെ സമ്പത്ത് അനയലയമലയി ഭക്ഷിക്കുന്നതുാം, െലരിപ്തയവതികളലയ സ്തപ്തീകചള കുറിച്ച് പമലശാം 

 റയുന്നതുാം അവിടുന്ന് ഞങ്ങപളലട് വിലക്കി. അലലലഹുവിചന മലപ്താം ഞങ്ങൾ ആരലധിക്കണചമന്നുാം, അവനിൽ 

ഒന്നിചനയുാം  ങ്കുപെർെര റതന്ന ും അവിടുന്ന് ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച . നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിെോന ും, 

സകലത്ത് നൽക വോന ും പനലമ്പ് പനലൽെ വോന ും നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ഞങ്ങപളലട് കൽെിച്ച ." ഇസ്ലമിചല  ല 

കലരയങ്ങള ാം ജഅ്ഫർ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ പശഷാം അപേഹാം തുടർന്ന : "അപപ്പലൾ ഞങ്ങൾ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ചയ 

സതയചപ്പടുത്തുകയുാം , അവിടുചത്ത  പ് വലെകതവാം  അാംരീകരിക്കുകയുാം , അപേഹാം  ചകലണ്ടു  വന്ന  ആേർശും 

 ിൻപറ്റ കയ ും ചെയ്തു. അങ്ങചന ഞങ്ങൾ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കലൻ തുടങ്ങി. അവനിൽ ഞങ്ങൾ 

ഒന്നിചനയുാം  ിന്നീട്  ങ്കുപെർതില്ല. അലലലഹു ഞങ്ങൾെ  പമൽ നിഷിദ്ധ്മലക്കിയവ ഞങ്ങൾ നിഷിദ്ധ്മലയി 

കലണുകയുാം, അവൻ ഞങ്ങൾെ  അനുവേിച്ചവ ഞങ്ങൾ അനുവേനീയമലയി കലണുകയുാം ചെയ്തു..." 

(അഹ്മേ്:1740 -ചെറിയ വയതയലസങ്ങപളലചട-, ഹിൽയഃ / അബൂ നുഐാം: 1/115 -െുരുക്കരൂ ത്തിൽ) 

ഇപ്തയുാം   റഞ്ഞതിൽ നിന്ന ്  ഇസ്ലാം  വയക്തികചളയലല  ആരലധിക്കുന്നചതന്നുാം , അവർെ  നൽത്കണ്ട  

സ്ഥലനത്തിനപ്പ റാം അവചര അത് ഉയർതിെോണിെ ന്നിറല്ലന്ന ും, അവചര ദേവങ്ങപളല ആരലധയന്മലപരല ആയി ഇസ്ലാം 

നിശ്ചയിക്കുന്നിചലലന്നുാം നിനക്ക് മനസ്സിലലയിട്ട ണ്ടലകുാം. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 



  

  

"(നബിപയ ,)  റയുക : പവേക്കലപര ! ഞങ്ങൾെ ും നിങ്ങൾെ മിെയിൽ നീതി ൂർവ്വകമോയ ഒരു  

വലകയത്തിപലക്ക്  നിങ്ങൾ വരുവിൻ. അതലയത്  അലലലഹുചവ  മല പ്താം  നലാം  ആരലധിക്കുകയുാം , അവപനലട ്  

യലചതലന്നിചനയുാം   ങ്കുപെർെോതിരിെ കയ ും നമ്മളിൽ െിലർ െിലചര  അലലലഹുവിനു   ുറചമ  

രക്ഷിതലക്കളലക്കലതിരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക (എന്നതിപലക്ക്) . എന്നിട്ട് അവർ  ിന്തിരിഞ്ഞുകളയുന്ന  ക്ഷാം നിങ്ങൾ 

 റയുക: ഞങ്ങൾ (അലലലഹുവിന്ന്) കീഴ്ച ട്ടവരലണ് എന്നതിന്ന് നിങ്ങൾ സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ച  ചകലള്ള ക." 

(ആലു ഇാംറലൻ 64) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"മലക്കുകചളയുാം  പ് വലെകന്മലചരയുാം  നിങ്ങൾ രക്ഷിതലക്കളലയി  സവീകരിക്കണചമന്ന്  അപേഹാം  നിങ്ങപളലട ്  

കല് ക്കുകയുമിലല. നിങ്ങൾ മുസ്ിാംകളലയിക്കഴിഞ്ഞതിന് പശഷാം അവിശവലസാം സവീകരിക്കലൻ അപേഹാം നിങ്ങപളലട് 

കല് ിക്കുകപയല?!" 

(ആലു ഇാംറലൻ: 80) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"നസവലറലക്കൾ മർയമിൻ് റെ മകചന അമിതമലയി   ുകഴ്ത്തിയതു  പ ലചല നിങ്ങൾ എചന്ന അമിതമലയി  

 ുകഴ്ത്തരുത് . ഞലൻ അലലലഹുവിൻ് റെ അടിമ  മലപ്തമലണ് . അതിനലൽ അലലലഹുവിൻ് റെ അടിമയുാം  

അവൻ  ്റെ േൂതനുമലണ് എന്ന്  റഞ്ഞു ചകലള്ള ക." 

(ബുഖലരി:3445) 

42- അലലലഹു ഇസ്ലമിൽ നിശ്ചയിച്ച കലരയങ്ങളിചലലന്നലണ് തൗബഃ ( ശ്ചലത്തല ാം). മനുഷയൻ 

തിന്മകൾ ഉപ ക്ഷിച്ച  ചകലണ്ട് തൻ് റെ രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിപലക്ക് മടങ്ങലലണ് തൗബഃ 

എന്നതു  ചകലണ്ട്  ഉപേശിക്കുന്നത് . ഇസ്ലാം  സവീകരിക്കുക  എന്നത്  മുൻകഴിഞ്ഞ എലലല  

തിന്മകചളയുാം  ഇലലലചതയലക്കുന്നതലണ് . സാംഭവിച്ച  പ ലയ  ചതറ്റ കൾ മലയ്ച്ച  കളയുന്ന  

പ് വൃത്തിയലണ് തൗബഃ. മനുഷയൻ തനിക്ക് സാംഭവിച്ച  പ ലയ ചതറ്റ കൾ -അലലലഹുവിൻ് റെ 

മുൻപിലല്ലോറത- ഒരു മനുഷയൻ് റെ മുൻപില ും ഏറ്റ   റഞ്ഞു കുമ്പസരിക്കണചമന്ന് 

ഇസ്ലാം  ഠിപ്പിക്കുന്നിലല. 

അലലലഹു ഇസ്ലമിൽ നിശ്ചയിച്ച കലരയങ്ങളിചലലന്നലണ് തൗബഃ ( ശ്ചലത്തല ാം). മനുഷയൻ തിന്മകൾ ഉപ ക്ഷിച്ച  

ചകലണ്ട് തൻ് റെ രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിപലക്ക് മടങ്ങലലണ് തൗബഃ എന്നതു ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത്. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"സതയവിശവലസികപള, നിങ്ങചളലലലവരുാം അലലലഹുവിങ്കപലക്ക് തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങുക! നിങ്ങൾ വിജയാം 

പ് ല ിപച്ചക്കലാം ."(നൂർ: 31)അലലലഹു   റയുന്നു :"അലലലഹു  മലപ്തമലണ്  തന്ചറ  േലസന്മലരുചട   ശ്ചലത്തല ാം  

സവീകരിക്കുകയുാം, േലനധർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റ വലങ്ങുകയുാം ചെയ്യ ന്നചതന്നുാം അലലലഹു തചന്നയലണ്  ശ്ചലത്തല ാം ഏചറ 

സവ ീകര ിക്ക ുന്നവന ു ാം  കര ുണലന ിധ ിയ ു ച മന്ന ു ാം  അവർ  മനസ്സ ില ലക്കിയ ി ട്ട ി പ ലല ?"(തൗബ :104)അല ല ലഹ ു  

 റയുന്നു:"അലലലഹുവലകുന്നു തന്ചറ േലസന്മലരിൽ നിന്ന്  ശ്ചലത്തല ാം സവീകരിക്കുന്നവൻ. അവൻ തിന്മകൾെ  

മലപ്പ നല്കുകയു ാം  ചെയ്യ ന്നു . ന ിങ്ങൾ  പ് വർതിെ ന്നറതത്തോ  അത ്  അവൻ  അറിയുകയു ാം  

ചെയ്യ ന്നു ."(ശൂറല :25)അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു :"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു  തൻ് റെ 

വിശവലസിയലയ  അടിമയുചട തൗബയിൽ അപങ്ങയറ്റാം സപന്തലഷമുള്ളവനലണ് . മരണാം വചര സാംഭവിപച്ചക്കലൻ 

സലധയതയുള്ള ഒരു വിജനപ് പേശത്ത് ചവച്ച് തൻ് റെ ഭക്ഷണവുാം ചവള്ളവുാം െുമക്കുന്ന മൃരപത്തലചടലപ്പാം ഒരലൾ 

ഉറങ്ങിപപ്പലയി. ഉണർന്നത്െോൾ തൻ് റെ മൃരചത്ത കലണലനിലല. അങ്ങചന അയലളതിചന അപനവഷിക്കുകയുാം, 

അവസലനാം അവചന കടുത്ത േലഹാം ബലധിക്കുകയുാം ചെയ്തു. അപപ്പലൾ അവൻ  റഞ്ഞു: "ഞലൻ മുൻപ  കിടന്നിരുന്ന 

സ്ഥലത്ത് തചന്ന തിരിച്ച  ചെലല കയുാം, അവിചട കിടന്നുറങ്ങുകയുാം ചെയ്യചട്ട. മരണാം സാംഭവിക്കുന്നത് വചര ഞലനവിചട 

കിടന്നുറങ്ങചട്ട. അങ്ങചന അയലൾ തൻ് റെ ദകത്തണ്ടയിൽ തല ചവച്ച് മരണാം കലത്തു കിടന്നു. ഉണർന്നത്െോൾ 

അയലള ചട അടുക്കലതല അവൻ് റെ വലഹനാം വന്നു നിൽെ ന്ന . അതിൻ് റെ മുകളിൽ അവൻ് റെ 

ഭക്ഷണവുാം ചവള്ളവുമുണ്ട്. തൻ് റെ വലഹനവുാം വിഭവങ്ങള ാം കണ്ടപപ്പലൾ ഈ മനുഷയനുണ്ടലയതിപനക്കലൾ 

അലലലഹു  തൻ് റെ വിശവലസിയലയ  അടിമയുചട  തൗബയിൽ സപന്തലഷിക്കുന്നു ."(മുസ്ിാം :2744)ഇസ്ലാം  

സവീകരിക്കുന്നതിന് അതിന് മുൻപ ള്ള  ല ങ്ങചളചയലലലാം ഇലലലചതയലക്കുന്നു. ഇതു പ ലചല തൗബ ( ശ്ചലത്തല ാം) 



  

  

അവൻ് റെ മുൻപ ള്ള  ല ങ്ങചളചയലലലാം ഇലലലചതയലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"സതയനിപഷധികപളലട്, അവർ 

വിരമിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവർ മുമ്പ് ചെയ്തുപ ലയിട്ട ള്ളത് അവർെ  ച ലറുത്തു ചകലടുക്കചപ്പടുന്നതലണ് എന്ന് നീ 

 റയുക . ഇനി  അവർ (നിപഷധത്തിപലക്കു  തചന്ന) മടങ്ങുകയലചണങ്കിപലല , ആേയകലലക്കലരുചട  കലരയത്തിൽ 

(അലലലഹുവിൻ് റെ) നട ടി  കഴിഞ്ഞുപ ലയിട്ട ണ്ടപല ല ല?!"(അൻഫോൽ:38) ശ്ചലത്ത ിച്ച  മടങ്ങലൻ 

ദപ്കസ്തതവചര അലലലഹു ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു:"അവർ അലലലഹുവിപലക്ക് പഖേിച്ച മടങ്ങുകയുാം, 

അവപനലട്   ല പമലെനാം പതടുകയുാം  ചെയ്യ ന്നിപലല? അലലലഹു ഏചറ ച ലറുക്കുന്നവനുാം  അപങ്ങയറ്റാം കരുണ 

ചെലരിയുന്നവനുമചപ്ത ."(മലഇേ :74)തിന്മകൾ പ് വർതിെ കയ ും ചതറ്റ കൾ ചെയ്തു  പ ലവുകയുാം  

ചെയ്തവപരലട്  ശ്ചലത്ത ിക്കലൻ അലലലഹു പപ് ലത്സലഹനാം നൽകിയിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നു:" റയുക: 

സവന്താം ആത്മലക്കപളലട് അതിപ്കമാം പ് വർതിച്ച  പ ലയ എന്ചറ േലസന്മലപര, അലലലഹുവിന്ചറ കലരുണയചത്തപ്പറ്റി 

നിങ്ങൾ നിരലശചപ്പടരുത്. തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു  ല ങ്ങചളലലലാം ച ലറുക്കുന്നതലണ്. തീർച്ചയോയ ും അവൻ 

തചന്നയലകുന്നു ഏചറ ച ലറുക്കുന്നവനുാം കരുണലനിധിയുാം."(സുമർ: 53)അാംറു ബ്നുൽ ആസവ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - ഇസ്ലാം 

സവീകരിക്കലൻ തുനിഞ്ഞപപ്പലൾ അപേഹത്തിൻ് റെ മനസ്സിൽ അതിന്  മുൻപ  തലൻ ചെയ്ത  തിന്മകൾ 

ച ലറുക്കചപ്പപട്ടക്കിലല എന്ന ഭയമുണ്ടലയി. അപേഹാം തചന്ന തൻ  ്റെ അവസ്ഥചയ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്."എൻ് റെ 

മനസ്സിൽ അലലലഹു ഇസ്ലാം സവീകരിക്കണചമന്ന െിന്ത ഇട്ടപപ്പലൾ ഞലൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ ബയ്അത് 

(അനുസരണക്കരലർ) ചെയ്യ ന്നതിന് പവണ്ടി ചെന്നു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് പനചര (കരലർ ചെയ്യ ന്നതിനലയി) ദക 

നീട്ടിയപപ്പലൾ ഞലൻ  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! എനിക്ക് മുൻപ  സാംഭവിച്ച തിന്മകൾ തലങ്കൾ 

ച ലറുത്തു നൽക ന്നത  വചര ഞലൻ തലങ്കപളലട് ബയ്അത് ചെയ്യ കയിലല." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എപന്നലട്  റഞ്ഞു: "അലലപയല 

അാംറ്! (ശിർകിൻ് റെ നലട്ടിൽ നിന്ന് ഇസ്ലമിക നലട്ടിപലക്ക്)  ലലലയനാം ചെയ്യ ന്നത് മുൻപ ള്ള തിന്മകൾ 

ഇലലലചതയലക്കുചമന്ന് തലങ്കൾെ  അറിയിപലല?! പഹ അാംറ്! ഇസ്ലാം സവീകരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ ള്ള തിന്മകൾ 

മലയ്ച്ച  കളയുചമന്നുാം തലങ്കൾെ  അറിയിപലല?!"(മുസ്ിാം -സുേീർഘ്മോയി ഈ സാംഭവാം നിപവേനാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു-

: 121, അഹ്മേ്: 17827, ഇത് അഹ്മേിചല  േങ്ങളലണ്) 

"സതയവിശവലസികപള, നിങ്ങചളലലലവരുാം അലലലഹുവിങ്കപലക്ക് തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങുക! നിങ്ങൾ വിജയാം പ് ല ിപച്ചക്കലാം." 

(നൂർ: 31) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹു മലപ്തമലണ് തന്ചറ േലസന്മലരുചട  ശ്ചലത്തല ാം സവീകരിക്കുകയുാം, േലനധർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റ വലങ്ങുകയുാം 

ചെയ്യ ന്നചതന്നുാം അലലലഹു തചന്നയലണ്  ശ്ചലത്തല ാം ഏചറ സവീകരിക്കുന്നവനുാം കരുണലനിധിയുചമന്നുാം അവർ 

മനസ്സിലലക്കിയിട്ടിപലല?" 

(തൗബ:104) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അലലലഹുവലകുന്നു  തന്ചറ  േലസന്മലരിൽ നിന്ന്   ശ്ചലത്തല ാം  സവീകരിക്കുന്നവൻ. അവൻ തിന്മകൾെ  

മലപ്പ നല്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. നിങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്നറതത്തോ അത് അവൻ അറിയുകയുാം ചെയ്യ ന്നു." 

(ശൂറല:25) 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ റസൂൽ -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞു: 

"തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു തൻ് റെ വിശവലസിയലയ അടിമയുചട തൗബയിൽ അപങ്ങയറ്റാം സപന്തലഷമുള്ളവനലണ്. 

മരണാം വചര സാംഭവിപച്ചക്കലൻ സലധയതയുള്ള ഒരു വിജനപ് പേശത്ത് ചവച്ച് തൻ  ്റെ ഭക്ഷണവുാം ചവള്ളവുാം െുമക്കുന്ന 

മൃരപത്തലചടലപ്പാം ഒരലൾ ഉറങ്ങിപപ്പലയി. ഉണർന്നത്െോൾ തൻ് റെ മൃരചത്ത കലണലനിലല. അങ്ങചന അയലളതിചന 

അപനവഷിക്കുകയുാം, അവസലനാം അവചന കടുത്ത േലഹാം ബലധിക്കുകയുാം ചെയ്തു. അപപ്പലൾ അവൻ  റഞ്ഞു: "ഞലൻ 

മുൻപ  കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തചന്ന തിരിച്ച  ചെലല കയുാം, അവിചട കിടന്നുറങ്ങുകയുാം ചെയ്യചട്ട. മരണാം സാംഭവിക്കുന്നത് 

വചര ഞലനവിചട കിടന്നുറങ്ങചട്ട. അങ്ങചന അയലൾ തൻ് റെ ദകത്തണ്ടയിൽ തല ചവച്ച് മരണാം കലത്തു കിടന്നു. 

ഉണർന്നത്െോൾ അയലള ചട അടുക്കലതല അവൻ് റെ വലഹനാം വന്നു നിൽെ ന്ന . അതിൻ് റെ മുകളിൽ 

അവൻ് റെ  ഭക്ഷണവു ാം  ചവള്ളവുമ ുണ്ട ് . തൻ് റെ  വലഹനവ ു ാം  വിഭവങ്ങള  ാം  കണ്ട പപ്പലൾ  ഈ 

മനുഷയനുണ്ടലയതിപനക്കലൾ അലലലഹു തൻ  ്റെ വിശവലസിയലയ അടിമയുചട തൗബയിൽ സപന്തലഷിക്കുന്നു." 



  

  

(മുസ്ിാം:2744) 

ഇസ്ലാം  സവീകരിക്കുന്നതിന്  അതിന്  മുൻപ ള്ള  ല ങ്ങചളചയലലലാം  ഇലലലചതയലക്കുന്നു . ഇതു പ ലചല  തൗബ 

( ശ്ചലത്തല ാം) അവൻ  ്റെ മുൻപ ള്ള  ല ങ്ങചളചയലലലാം ഇലലലചതയലക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"സതയനിപഷധികപളലട്, അവർ വിരമിക്കുകയലചണങ്കിൽ അവർ മുമ്പ് ചെയ്തുപ ലയിട്ട ള്ളത് അവർെ  ച ലറുത്തു 

ചകലടുക്കചപ്പടുന്നതലണ്  എന്ന്  നീ   റയുക . ഇനി  അവർ (നിപഷധത്തിപലക്കു  തചന്ന) മടങ്ങുകയലചണങ്കിപലല , 

ആേയകലലക്കലരുചട കലരയത്തിൽ (അലലലഹുവിൻ  ്റെ) നട ടി കഴിഞ്ഞുപ ലയിട്ട ണ്ടപലലല?!" 

(അൻഫോൽ:38) 

 ശ്ചലത്ത ിച്ച  മടങ്ങലൻ ദപ്കസ്തതവചര അലലലഹു ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അവർ അലലലഹുവിപലക്ക് പഖേിച്ച മടങ്ങുകയുാം, അവപനലട്  ല പമലെനാം പതടുകയുാം ചെയ്യ ന്നിപലല? അലലലഹു ഏചറ 

ച ലറുക്കുന്നവനുാം അപങ്ങയറ്റാം കരുണ ചെലരിയുന്നവനുമചപ്ത." 

(മലഇേ:74) 

തിന്മകൾ പ് വർതിെ കയ ും ചതറ്റ കൾ ചെയ്തു പ ലവുകയുാം ചെയ്തവപരലട്  ശ്ചലത്ത ിക്കലൻ അലലലഹു 

പപ് ലത്സലഹനാം നൽകിയിട്ട ണ്ട . അലലലഹു  റയുന്നു: 

" റയുക : സവന്താം ആത്മലക്കപളലട്  അതിപ്കമാം  പ് വർതിച്ച  പ ലയ എന്ചറ േലസന്മലപര , അലലലഹുവിന്ചറ  

കലരുണയചത്തപ്പറ്റി  നിങ്ങൾ നിരലശചപ്പടരുത് . തീർച്ചയോയ ും അലലലഹു  ല ങ്ങചളലലലാം ച ലറുക്കുന്നതലണ്. 

തീർച്ചയോയ ും അവൻ തചന്നയലകുന്നു ഏചറ ച ലറുക്കുന്നവനുാം കരുണലനിധിയുാം." 

(സുമർ: 53) 

അാംറു ബ്നുൽ ആസവ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - ഇസ്ലാം സവീകരിക്കലൻ തുനിഞ്ഞപപ്പലൾ അപേഹത്തിൻ് റെ മനസ്സിൽ അതിന് 

മുൻപ  തലൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ ച ലറുക്കചപ്പപട്ടക്കിലല എന്ന ഭയമുണ്ടലയി. അപേഹാം തചന്ന തൻ് റെ അവസ്ഥചയ 

കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ട ണ്ട്. 

"എൻ് റെ മനസ്സിൽ അലലലഹു ഇസ്ലാം സവീകരിക്കണചമന്ന െിന്ത ഇട്ടപപ്പലൾ ഞലൻ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട അരികിൽ 

ബയ്അത് (അനുസരണക്കരലർ) ചെയ്യ ന്നതിന് പവണ്ടി ചെന്നു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് പനചര (കരലർ ചെയ്യ ന്നതിനലയി) 

ദക നീട്ടിയപപ്പലൾ ഞലൻ  റഞ്ഞു: "അലലലഹുവിൻ് റെ റസൂപല! എനിക്ക് മുൻപ  സാംഭവിച്ച തിന്മകൾ തലങ്കൾ 

ച ലറുത്തു നൽക ന്നത  വചര ഞലൻ തലങ്കപളലട് ബയ്അത് ചെയ്യ കയിലല." നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എപന്നലട്  റഞ്ഞു: "അലലപയല 

അാംറ്! (ശിർകിൻ് റെ നലട്ടിൽ നിന്ന് ഇസ്ലമിക നലട്ടിപലക്ക്)  ലലലയനാം ചെയ്യ ന്നത് മുൻപ ള്ള തിന്മകൾ 

ഇലലലചതയലക്കുചമന്ന് തലങ്കൾെ  അറിയിപലല?! പഹ അാംറ്! ഇസ്ലാം സവീകരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ ള്ള തിന്മകൾ 

മലയ്ച്ച  കളയുചമന്നുാം തലങ്കൾെ  അറിയിപലല?!" 

(മുസ്ിാം -സുേീർഘ്മോയി ഈ സാംഭവാം നിപവേനാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു-: 121, അഹ്മേ്: 17827, ഇത് അഹ്മേിചല 

 േങ്ങളലണ്) 

43- ഇസ്ലമിൽ മനുഷയനുാം  അവൻ് റെ രക്ഷിതലവലയ  അലലലഹുവുാം  തമ്മിലുള്ള  ബന്ധാം  

തീർത്ത ും ലളിതമലണ്. നിനക്കുാം അലലലഹുവിനുാം ഇടയിൽ ഒരു ഇടയലളൻ് റെ ആവശയമിലല. 

സൃഷ്ടികർതൃതവത്തിക്ലോ ആരലധനയിപലല അലലലഹുവിൻ് റെ  ങ്കലളികളലക്കി മനുഷയചന 

പ് തിഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം ശക്തമലയി വിലക്കുന്നു. 

മനുഷയൻ തൻ് റെ സവന്താം ജീവിതത്തിൽ സാംഭവിച്ച  പ ലയ ചതറ്റ കൾ ഏചതങ്കിലുചമലരു വയക്തിയുചട മുൻപിൽ 

ഏറ്റ  റയുക  എചന്നലര ു  കലരയപമ  ഇസ്ലമ ില ിലല . അല ല ലഹുവു ാം  മന ുഷയന ുമലയുള്ള  ബന്ധാം  ഇസ്ലമ ിൽ 

പനർെ ത്നറരയോണ . നിനക്കുാം അലലലഹുവിനുമിടയിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ് റെ ആവശയപമയിലല. 36്ِല്ാം 

ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിച്ചതു പ ലചല, അലലലഹു സർവ്വ മനുഷയചരയുാം അവനിപലക്ക്  ശ്ചലത്ത ിച്ച  മടങ്ങുവലനുാം, 

അവചന ആരലധിക്കലനുമലണ്  ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപതലചടലപ്പാം നബിമലചരപയല മലക്കുകചളപയല അലലലഹുവിനുാം  

തനിക്കുമിടയിലുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥന്മലരലക്കുന്നതിചനയുാം ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നുണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു:"മലക്കുകചളയുാം 

പ് വലെകന്മലചരയുാം നിങ്ങൾ രക്ഷിതലക്കളലയി സവീകരിക്കണചമന്ന് അപേഹാം നിങ്ങപളലട് കല് ക്കുകയുമിലല. നിങ്ങൾ 



  

  

മുസ്ിാംകളലയിക്കഴിഞ്ഞതിന് പശഷാം അവിശവലസാം സവീകരിക്കലൻ അപേഹാം നിങ്ങപളലട് കല് ിക്കുകപയല?!"(ആലു 

ഇാംറലൻ: 80)മനുഷയചര  ആരലധയന്മലരലക്കുകപയല , അവചര  അലലലഹുവിൻ് റെ  ങ്കലളികളലക്കുകപയല , 

സൃഷ്ടികർതൃതവതിത്ലോ ആരലധനക്കുള്ള അർഹതയിത്ലോ അവചര അലലലഹുവിൻ  ്റെ തുലലയ്രലക്കുകപയല 

ചെയ്യ ന്നതിൽ നിന്ന്  ഇസ്ലാം  ശക്തമലയി  വിലക്കുന്നുണ്ട ്  എന്ന  കലരയാം  നീ  മനസ്സിലലക്കി  കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട ് . 

നസവലറലക്കൾെ  സാംഭവിച്ച  ിഴവ് അതലണ്. അവചര കുറിച്ച് അലലലഹു  റയുന്നു:"അവരുചട  ണ്ഡിതന്മലചരയുാം 

 ുപരലഹിതന്മലചരയുാം മർയമിന റെ മകനലയ മസീഹിചനയുാം അലലലഹുവിന്  ുറചമ അവർ രക്ഷിതലക്കളലയി 

സവീകരിച്ച . എന്നലൽ ഏകനലയ അലലലഹുവിചന ആരലധിക്കലൻ മലപ്തമലയിരുന്നു അവർ കല് ിക്കചപ്പട്ടിരുന്നത്. 

അവനലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല. അവർ  ങ്കുപെർെ ന്നതിൽ നിന്ന് അവചനപ്തപയല 

 രിശുദ്ധ്ൻ!"(തൗബ: 31)അലലലഹുവിനുാം മനുഷയർെ ും ഇടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലചര ചവക്കുന്ന ബഹുദേവലരലധകചര 

അലലലഹു  ശക്തമലയി  തലക്കീത ്  ചെയ്തിട്ട  ണ്ട ് . അലലലഹു   റയുന്നു :"അറിയുക : അലലലഹുവിന ്  മല പ്താം  

അവകലശചപ്പട്ടതലകുന്നു നിഷ്കളങ്കമലയ കീഴ്വണക്കാം. അവന്നു  ുറചമ രക്ഷലധികലരികചള സവീകരിച്ചവർ ( റയുന്നു:) 

അലലലഹുവിങ്കപലക്ക് ഞങ്ങൾെ  കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടലക്കിത്തരലൻ പവണ്ടിമലപ്തമലകുന്നു ഞങ്ങൾ അവചര 

ആരലധ ിക്ക ുന്നത ് . അവർ  ഏചതലര ു  കലര യത്തിൽ  ഭ ിന്നത   ുലർത ന്ന ത്വോ  അതിൽ  അല ല ലഹ ു  

അവർെിെയിൽ വിധികല് ിക്കുക തചന്ന ചെയ്യ ാം. നുണയനുാം നന്ദിചകട്ടവനുമലയിട്ട ള്ളവനലപരല അവചന അലലലഹു 

പനർവഴിയിലോെ കയില്ല; തീർച്ച."(സുമർ: 3)നബി യുചട -ملسو هيلع هللا ىلص-   ആരമനത്തിന ്  മുൻപ , ജലഹിലിയ്യ  

കലലഘട്ടത്തിചല വിപ്രഹലരലധകർ അലലലഹുവിനുാം തങ്ങൾെ മിെയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലചര നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നുാം, 

ഈ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലർ തങ്ങചള അലലലഹുവിപലക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതലണ് എന്ന് അവകലശചപ്പട്ടിരുന്നു എന്നുാം അലലലഹു 

വയക്തമലക്കിയിരിക്കുന്നു .നബിമലചരയുാം  മലക്കുകചളയുാം  വചര  അലലലഹുവിനുാം  മനുഷയർെ മിെയിൽ 

മദ്ധ്യസ്ഥന്മലരലക്കുന്നതിചന അലലലഹു ശക്തമലയി വിലക്കിയിട്ട ണ്ചടങ്കിൽ അവർെ   ുറചമയുള്ളവരുചട കലരയത്തിൽ 

അത ്  കൂട ുതൽ വയക്തമലണ ് . അപതലചട ലപ്പാം  എങ്ങചനയലണ ്  ഒരലൾ  നബിമലചരയു ാം  റസൂല ുകചളയു ാം  

അലലലഹുവിപനലചടലപ്പാം ആരലധിക്കുക?! അവർ തചന്നയുാം അലലലഹുവിപലക്ക് സലമീ യാം ലഭിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി 

അപങ്ങയറ്റാം  രിപ്ശമിക്കുന്നവരലണ്. അലലലഹു നബിമലരുചടയുാം റസൂലുകള ചടയുാം അവസ്ഥ വിവരിച്ച  ചകലണ്ട് 

 റഞ്ഞതു പനലക്കൂ!'തീർച്ചയോയ ും അവർ (പ് വലെകൻമോർ) ഉത്തമകലരയങ്ങൾെ  ധൃതി കലണിക്കുകയുാം,ആശിച്ച് 

ചകലണ്ടുാം പ ടിച്ചച്കലണ്ടുാം നപമ്മലട് പ് ലർത്ഥിെ കയ ും ചെയ്യ ന്നവരലയിരുന്നു. അവർ നപമ്മലട് തലഴ്മ 

കലണിക്കുന്നവരുമലയിരുന്നു.''(അമ്പിയലഅ്:90)അലലലഹു  റയുന്നു:"അവർ വിളിച്ച് പ് ലർത്ഥിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്നത് 

ആചരയലപണല അവർ തചന്ന തങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കപലക്ക് സമീ നമലർഗും പതടിചക്കലണ്ടിരിക്കുകയലണ്. അചത, 

അവരുചട കൂട്ടത്തിൽ അലലലഹുപവലട് ഏറ്റവുാം അടുത്തവർ തചന്ന (അപ് കലരാം പതടുന്നു.) അവർ അവന്ചറ കലരുണയാം 

ആപ്രഹിക്കുകയുാം അവന്ചറ ശിക്ഷ ഭയചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ന്നു, നിന്ചറ രക്ഷിതലവിന്ചറ ശിക്ഷ തീർച്ചയോയ ും 

ഭയചപ്പപടണ്ടതലകുന്നു."(ഇസ്തറലഅ്: 57)ഈ ആയത്തിൻ് റെ ഉപേശാം ഇപ് കലരമലണ്: നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന്  ുറചമ 

വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്ന നബിമലരുാം മറ്റ  സച്ചരിതരലയ വയക്തികള ാം അലലലഹുവിപലക്ക് സലമീ യാം 

പതടിചക്കലണ്ടിരിക്കുന്നവരലണ്. അലലലഹുവിൻ് റെ കലരുണയാം പ് തീക്ഷിച്ച  ചകലണ്ടുാം, അവൻ് റെ ശിക്ഷചയ 

ഭയചപ്പട്ട  ചകലണ്ടുമലണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്; ഇതലണ് അവരുചട തചന്ന അവസ്ഥചയന്നിരിചക്ക എങ്ങചനയലണ് നിങ്ങൾ 

അവചര വിളിച്ച് ആരലധിക്കുക?! 

"മലക്കുകചളയുാം  പ് വലെകന്മലചരയുാം നിങ്ങൾ രക്ഷിതലക്കളലയി  സവീകരിക്കണചമന്ന്  അപേഹാം  നിങ്ങപളലട ്  

കല് ക്കുകയുമിലല. നിങ്ങൾ മുസ്ിാംകളലയിക്കഴിഞ്ഞതിന് പശഷാം അവിശവലസാം സവീകരിക്കലൻ അപേഹാം നിങ്ങപളലട് 

കല് ിക്കുകപയല?!" 

(ആലു ഇാംറലൻ: 80) 

മ ന ു ഷ യ ച ര  ആ ര ല ധ യ ന് മ ല ര ല ക്ക ു ക പ യ ല , അ വ ച ര  അ ല ല ല ഹ ു വ ിൻ് റെ   ങ്ക ല ള ി ക ള ല ക്ക ു ക പ യ ല , 

സൃഷ്ടികർതൃതവതിത്ലോ ആരലധനക്കുള്ള അർഹതയിത്ലോ അവചര അലലലഹുവിൻ  ്റെ തുലലയ്രലക്കുകപയല 

ചെയ്യ ന്നതിൽ നിന്ന്  ഇസ്ലാം  ശക്തമലയി  വിലക്കുന്നുണ്ട ്  എന്ന  കലരയാം  നീ  മനസ്സിലലക്കി  കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട ് . 

നസവലറലക്കൾെ  സാംഭവിച്ച  ിഴവ് അതലണ്. അവചര കുറിച്ച് അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അവരുചട  ണ്ഡിതന്മലചരയുാം  ുപരലഹിതന്മലചരയുാം മർയമിന റെ മകനലയ മസീഹിചനയുാം അലലലഹുവിന് 

 ുറചമ അവർ രക്ഷിതലക്കളലയി സവീകരിച്ച . എന്നലൽ ഏകനലയ അലലലഹുവിചന ആരലധിക്കലൻ മലപ്തമലയിരുന്നു 

അ വർ  ക ല്  ി ക്ക ച പ്പ ട്ട ി ര ു ന്ന ത ് . അ വ ന ല ല ല ച ത  ആ ര ല ധ ന ക്ക ്  അർഹനോയി  മ റ്റ ല ര ു മ ി ലല . അ വർ 

 ങ്കുപെർെ ന്നതിൽ നിന്ന് അവചനപ്തപയല  രിശുദ്ധ്ൻ!" 



  

  

(തൗബ: 31) 

അലലലഹുവിനുാം മനുഷയർെ ും ഇടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലചര ചവക്കുന്ന ബഹുദേവലരലധകചര അലലലഹു ശക്തമലയി 

തലക്കീത് ചെയ്തിട്ട ണ്ട്. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അറിയുക : അലലലഹുവിന ്  മലപ്താം  അവകലശചപ്പട്ടതലകുന്നു  നിഷ്കളങ്കമലയ  കീഴ്വണക്കാം . അവന്നു   ുറചമ  

രക്ഷലധികലരികചള സവീകരിച്ചവർ ( റയുന്നു:) അലലലഹുവിങ്കപലക്ക് ഞങ്ങൾെ  കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടലക്കിത്തരലൻ 

പവണ്ടിമലപ്തമലകുന്നു ഞങ്ങൾ അവചര ആരലധിക്കുന്നത്. അവർ ഏചതലരു കലരയത്തിൽ ഭിന്നത  ുലർത ന്ന ത്വോ 

അതിൽ അലലലഹു അവർെിെയിൽ വിധികല് ിക്കുക തചന്ന ചെയ്യ ാം. നുണയനുാം നന്ദിചകട്ടവനുമലയിട്ട ള്ളവനലപരല 

അവചന അലലലഹു പനർവഴിയിലോെ കയില്ല; തീർച്ച." 

(സുമർ: 3) 

നബി യുചട -ملسو هيلع هللا ىلص-   ആരമനത്തിന ്  മുൻപ , ജലഹിലിയ്യ  കലലഘട്ടത്തിചല  വി പ്രഹലരലധകർ അലലലഹുവിനുാം  

തങ്ങൾെ മിെയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലചര നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നുാം, ഈ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലർ തങ്ങചള അലലലഹുവിപലക്ക് 

അടുപ്പിക്കുന്നതലണ് എന്ന് അവകലശചപ്പട്ടിരുന്നു എന്നുാം അലലലഹു വയക്തമലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

നബിമലചരയുാം മലക്കുകചളയുാം വചര അലലലഹുവിനുാം മനുഷയർെ മിെയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മലരലക്കുന്നതിചന അലലലഹു 

ശക്തമലയി വിലക്കിയിട്ട ണ്ചടങ്കിൽ അവർെ   ുറചമയുള്ളവരുചട കലരയത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വയക്തമലണ്. 

അപതലചടലപ്പാം എങ്ങചനയലണ് ഒരലൾ നബിമലചരയുാം റസൂലുകചളയുാം അലലലഹുവിപനലചടലപ്പാം ആരലധിക്കുക?! അവർ 

തചന്നയുാം അലലലഹുവിപലക്ക് സലമീ യാം ലഭിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി അപങ്ങയറ്റാം  രിപ്ശമിക്കുന്നവരലണ്. അലലലഹു 

നബിമലരുചടയുാം റസൂലുകള ചടയുാം അവസ്ഥ വിവരിച്ച  ചകലണ്ട്  റഞ്ഞതു പനലക്കൂ! 

'തീർച്ചയോയ ും അവർ (പ് വലെകൻമോർ) ഉത്തമകലരയങ്ങൾെ  ധൃതി കലണിക്കുകയുാം,ആശിച്ച് ചകലണ്ടുാം 

പ ട ിച്ചച്കലണ്ടുാം  നപമ്മലട ്  പ് ലർത്ഥിെ കയ ും ചെയ്യ ന്നവരലയിര ുന്നു . അവർ നപമ്മലട ്  തലഴ്മ  

കലണിക്കുന്നവരുമലയിരുന്നു.'' 

(അമ്പിയലഅ്:90) 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അവർ വിളിച്ച് പ് ലർത്ഥിച്ച  ചകലണ്ടിരിക്കുന്നത് ആചരയലപണല അവർ തചന്ന തങ്ങള ചട രക്ഷിതലവിങ്കപലക്ക് 

സമീ നമലർഗും പതടിചക്കലണ്ടിരിക്കുകയലണ്. അചത, അവരുചട കൂട്ടത്തിൽ അലലലഹുപവലട് ഏറ്റവുാം അടുത്തവർ 

തചന്ന (അപ് കലരാം പതടുന്നു.) അവർ അവന്ചറ കലരുണയാം ആപ്രഹിക്കുകയുാം അവന്ചറ ശിക്ഷ ഭയചപ്പടുകയുാം ചെയ്യ ന്നു, 

നിന്ചറ രക്ഷിതലവിന്ചറ ശിക്ഷ തീർച്ചയോയ ും ഭയചപ്പപടണ്ടതലകുന്നു." 

(ഇസ്തറലഅ്: 57) 

ഈ  ആയത്തിൻ് റെ ഉപേശാം  ഇപ് കലരമലണ് : നിങ്ങൾ അലലലഹുവിന ്   ുറചമ  വിളിച്ച  പ് ലർത്ഥിച്ച  
ച ക ല ണ് ട ി ര ി ക്ക ു ന്ന  ന ബ ി മ ല ര ു ാം  മ റ്റ   സ ച്ച ര ി ത ര ല യ  വ യ ക്ത ി ക ള  ാം  അ ല ല ല ഹ ു വ ി പ ല ക്ക ്  സ ല മ ീ  യ ാം  

പതടിചക്കലണ്ടിരിക്കുന്നവരലണ്. അലലലഹുവിൻ് റെ കലരുണയാം പ് തീക്ഷിച്ച  ചകലണ്ടുാം, അവൻ് റെ ശിക്ഷചയ 

ഭയചപ്പട്ട  ചകലണ്ടുമലണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്; ഇതലണ് അവരുചട തചന്ന അവസ്ഥചയന്നിരിചക്ക എങ്ങചനയലണ് നിങ്ങൾ 

അവചര വിളിച്ച് ആരലധിക്കുക?! 

44- ഈ  പ ല ഖ ന ത്ത ിൻ്  റെ   ര ി സ മ ല പ് ത ി യ ിൽ  ന ല ാം  െ ി ല  ക ല ര യ ങ്ങൾ 

ഓർമ്മറപ്പെ ത്തറട്ട: കലലഘട്ടവു ാം  സലമ ൂഹിക  െുറ്റ   ല ട ുകള  ാം  രലജ യങ്ങള ാം  
വയതയലസചപ്പടുന്നതിന ്  അനുസരിച്ച ്  മനുഷയരുചട  െിന്തകളിലുാം  ഉപേശലക്ഷയ്ങ്ങളിലുാം  

വയതയലസങ്ങൾ സവലഭലവികമലണ് . മനുഷയസമൂഹത്തിൻ് റെ ചമലത്താം  പ് കൃതിയിൽ 

ച ട്ടതലണത്. അവൻ് റെ പ് വർത്തനങ്ങള ും രീതികള ാം  രസ്ത രവിഭിന്നമലയിരിക്കുാം. 

അതിനലൽ അവർക  വഴികലട്ട ന്ന ഒരു മലർഗദർശി എപപ്പലഴുാം അനിവലരയമലണ്. അവചര 

ഒരുമിച്ച  നിർത്ത ന്ന ഒരു വിശവലസസാംഹിത നിർബന്ധമോയ ും പവണ്ടതുണ്ട്. അവചര 

സാംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധികർത്തോറവക്ന്നോണും നിലചകലള്ള ന്ന ഒരലൾ. അലലലഹുവിൽ 

നിന്നുള്ള  സപന്ദശത്തിൻ് റെ അടിസ്ഥലനത്തിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ നബിമലർ അക്കലരയാം  



  

  

നിറപവറ്റിയിരുന്നു. അവർ നന്മയുചടയുാം വിപവകത്തിൻ് റെയ ും വഴിയിപലക്ക് മനുഷയചര 

നയിച്ചവരലയിരുന്നു. അലലലഹുവിൻ് റെ മതനിയമങ്ങൾക  പമൽ അവർ ജനങ്ങചള ഒരുമിച്ച  

കൂട്ടി. അവർകിെയിൽ സതയവുാം നീതിയുാം പ് കലരാം വിധികൽപ്പിച്ച . നബിമലർക  

ഉത്തരാം നൽക ന്നതിറല ശുഷ്കലന്തിയുചടയുാം, പ് വലെകന്മലരുചട കലലഘട്ടപത്തലടുള്ള 

സലമീ യത്തിൻ് റെയ ും പതലതനുസരിച്ച് അവരുചട കലരയങ്ങൾ ശരിയലയി നിലചകലണ്ടു. 

എന്നലൽ  മ ുഹമ്മേ ്  നബി യുച -ملسو هيلع هللا ىلص-  ട  ന ി പയ ലരമനപത്തലച ട  അല ല ലഹ ുവ ിൽ  ന ിന്ന ുള്ള  

സപന്ദശങ്ങൾക  അവൻ അന്തയാം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു . എന്നലൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് നൽകിയ 

സപന്ദശാം അവൻ നിലനിർത്ത കയ ും, ജനങ്ങൾക  സന്മലർഗമോയി അതിചന അവൻ 

ഇവിച ട  ബലക്കി  ന ിർത്ത കയ ും  ചെയ്തിര ിക്കുന്ന ു . മന ുഷയർക  പ് കലശവു ാം , 

അലലലഹുവിപലക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴിയിപലക്ക് മലർഗദർശനും നൽക ന്നത മോക ന്ന  

അത്. 

ഈ പലഖനത്തിൻ  ്റെ  രിസമലപ്തിയിൽ നലാം െില കലരയങ്ങൾ ഓർമ്മറെെ തറട്ട: കലലഘട്ടവുാം സലമൂഹിക 
െുറ്റ  ലടുകള ാം രലജയങ്ങള ാം വയതയലസചപ്പടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മനുഷയരുചട െിന്തകളിലുാം ഉപേശലക്ഷയ്ങ്ങളിലുാം 

വയതയലസങ്ങൾ സവലഭലവികമലണ്. മനുഷയസമൂഹത്തിൻ് റെ ചമലത്താം പ് കൃതിയിൽ ച ട്ടതലണത്. അവൻ് റെ 

പ് വർതനങ്ങെ ും രീതികള ാം  രസ്ത രവിഭിന്നമലയിരിക്കുാം . അതിനലൽ അവർെ  വഴികലട്ട ന്ന ഒരു 

മലർഗദർശി  എപപ്പലഴുാം  അനിവലരയമലണ ് . അവചര  ഒര ുമ ിച്ച  നിർത ന്ന ഒര ു  വിശവലസസാംഹിത 

നിർബന്ധമോയ ും പവണ്ടതുണ്ട്. അവചര സാംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധികർതോറവത്ന്നോണും നിലചകലള്ള ന്ന 

ഒരലൾ. അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശത്തിൻ് റെ അടിസ്ഥലനത്തിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ നബിമലർ അക്കലരയാം 

നിറപവറ്റിയിരുന്നു. അവർ നന്മയുചടയുാം വിപവകത്തിൻ് റെയ ും വഴിയിപലക്ക് മനുഷയചര നയിച്ചവരലയിരുന്നു. 

അലലലഹുവിൻ് റെ മതനിയമങ്ങൾെ  പമൽ അവർ ജനങ്ങചള ഒരുമിച്ച  കൂട്ടി. അവർെിെയിൽ സതയവുാം 

നീതിയുാം  പ് കലരാം  വിധികൽെിച്ച . നബിമലർെ  ഉത്തരാം  നൽക ന്നതിറല ശുഷ്കലന്തിയുചടയുാം , 

പ് വലെകന്മലരുചട കലലഘട്ടപത്തലടുള്ള സലമീ യത്തിൻ് റെയ ും പതലതനുസരിച്ച് അവരുചട കലരയങ്ങൾ ശരിയലയി 

നിലചകലണ്ടു. എന്നലൽ വഴി ിഴപ്പിക്കുന്നവർ അധികരിക്കുകയുാം, അജ്ഞത വയല ിക്കുകയുാം വിപ്രഹങ്ങൾ 

ആരലധിക്കചപ്പടുകയുാം ചെയ്തപപ്പലൾ അലലലഹു അവൻ് റെ േൂതനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ചയ നിപയലരിച്ച . 

സന്മലർഗവ ും സതയമതമലയ ഇസ്ലമുാം ചകലണ്ടലണ് അപേഹാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങചള നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും 

അജ്ഞതയുചടയുാം വിപ്രഹലരലധനയുചടയുാം ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് അലലലഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുാം അവൻ് റെ 

സന്മലർഗും സവീകരിക്കുകയുാം ചെയ്യ ക എന്ന പ് കലശത്തിപലക്ക് അവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു. 

45- അതിനലൽ -പഹ സുഹൃപത്ത!-! നിചന്ന ഞലനിതല ക്ഷണിക്കുന്നു. അന്ധമലയ അനുകരണവുാം 

നലട്ടലെലരങ്ങള ാം മലറ്റിചവച്ച  ചകലണ്ട് നിചന്ന സൃഷ്ടിച്ച അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗത്തിൽ 

സതയസന്ധതപയലചട  എഴുപന്നറ്റ  നിൽക ക. നിൻ് റെ മരണപശഷാം  നീ  നിൻ് റെ 

രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിപലക്കലണ് മടങ്ങലനിരിക്കുന്നത് എന്ന കലരയാം ഓർക ക. നിൻ് റെ 

സവന്താം ശരീരത്തിപലക്കുാം, നിനക്ക് െുറ്റ  ലടുമുള്ള പ്  ഞ്െത്തിൻ് റെ െപ്കവലളസീമയിപലക്കുാം 

പനലക്കുക! രുണ ലഠാം ഉൾറകോള്ള ക! അതിനലൽ നീ മുസ്ിമലവുക; എങ്കിൽ നിനക്ക് 

നിൻ് റെ ഈ ജീവിതത്തിലുാം, മരണ പശഷമുള്ള നിൻ് റെ  ലരപ്തിക ജീവിതത്തിലുാം മഹത്തലയ 

സൗഭലരയാം നുകരലാം! ഇസ്ലാം സവീകരിക്കുന്നതിന് നീ ഇപ്ത മലപ്തപമ ചെപയ്യണ്ടതുള്ളൂ: "അശ്ഹേു 

അൻ ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ്, വ അശ്ഹേു അന്ന മുഹമ്മേൻ റസൂലുലലലഹ്" (അലലലഹുവലലലചത 

ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നുാം , മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അലലലഹുവിൻ് റെ 

േൂതനലചണന്നുാം ഞലൻ സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു) എന്ന് സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുക. അലലലഹുവിന്  ുറചമ 

ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന സർവ്വതിൽ നിന്നുാം നീ ബന്ധവിപഛേനാം നടത്തുക. മരണചപ്പട്ടവചര അലലലഹു 

ഉയിർറത്തഴ ക്ന്നൽപ്പിക ന്നതോറണന്ന ും, അലലലഹുവിൻ് റെ വിെലരണയുാം, 

അവൻ ഒരുക്കി ചവച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയുാം പ് തിഫലവുാം സതയമലചണന്നുാം വിശവസിക്കുക. ഈ 

 റഞ്ഞ സലക്ഷയ്വെനാം നീ ഉച്ചരിക്കുകയുാം, ഇക്കലരയങ്ങൾ നീ വിശവസിക്കുകയുാം ചെയ്തലൽ 



  

  

അപതലചട നീ മുസ്ിമലയിരിക്കുന്നു. മുസ്ിമലകുന്നപതലചട അലലലഹു കൽപ്പിച്ച മതനിയമങ്ങൾ നീ 

 ലലിക്കണാം. അഞ്െു പനരാം നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിക ക, സകലത് നൽക ക, റമേലൻ 

മലസത്തിൽ പനലമ്പ്  അനുഷ്ഠിക്കുക , സലധിക്കുചമങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യ ക എന്നിങ്ങചനയുള്ള  

കലരയങ്ങൾ ഉേലഹരണാം. 

അതിനലൽ അലലലഹുവിന് പവണ്ടി നീ പനചര -സതയസന്ധതപയലചട- നിലചകലള്ള ക. അന്ധമലയ അനുകരണവുാം, 

നലട്ടലെലരങ്ങള ാം  ിൻപറ്റ ന്നത  ഇപതലചട ഉപ ക്ഷിക്കുക! അലലലഹു നിചന്ന അതിപലക്കലണപലലല ക്ഷണിച്ചിട്ട ള്ളത്. 

അലലലഹു  റയുന്നു:"നീ  റയുക: ഞലൻ നിങ്ങപളലട് ഒരു കലരയാം മലപ്തപമ ഉ പേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അലലലഹുവിന് പവണ്ടി 

നിങ്ങൾ ഈരണ്ടു പ രലപയല ഒറ്റയലപയല നില്ക്കുകയുാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ െിന്തിക്കുകയുാം ചെയ്യണചമന്ന്. നിങ്ങള ചട 

കൂട്ട കലരന്ന് (മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക്) യലചതലരു പ്ഭലന്തുമിലല. ഭയങ്കരമലയ ശിക്ഷയുചട മുൻപ  നിങ്ങൾെ  തലക്കീത് 

നല്കുന്ന വയക്തി മലപ്തമലകുന്നു അപേഹാം."(സബഅ്:46)നിൻ് റെ മരണപശഷാം അലലലഹുവിപലക്ക് -നിൻ് റെ 

പ്സഷ്ടലവിപലക്കലണ്- നീ മടങ്ങിചച്ചലല ന്നത് എന്ന കലരയാം നീ മനസ്സിലലക്കുക. അലലലഹു  റയുന്നു:"മനുഷയന്ന് തലൻ 

പ് യത്തനിച്ചതലലലചത മചറ്റലന്നുമിലല എന്നുാം.അവൻ് റെ പ് യത്തനഫലാം വഴിചയ കലണിച്ച ചകലടുക്കചപ്പടുാം എന്നുമുള്ള 

കലരയവുാം . ിന്നീട ്  അവന്  അതിന ്  ഏറ്റവുാം   ൂർണ്ണമോയ പ് തിഫലാം  നല്കചപ്പടുന്നതലചണന്നുാം ,നിന്ചറ  

രക്ഷിതലവിങ്കപലക്കലണ് എലലലാം ചെന്ന് അവസലനിക്കുന്നചതന്നുാം."(നജ്മ്:39-42)സവന്താം ശരീരത്തിപലക്ക് നീ പനലക്കുക! 

െപ്കവലളസീമകളിപലക്ക്  നിൻ് റെ കപണ്ണലടിക്കുക . അലലലഹു   റഞ്ഞതു  പ ലചല :"ആകലശഭൂമികള ചട  

ആധി തയരഹസയചത്തപ്പറ്റിയുാം , അല ല ലഹു  സൃഷ്ടിച്ച  ഏചതലര ു  വസ്തതുചവപ്പറ്റിയുാം , അവരുചട  അവധി  

അടുത്തിട്ട ണ്ടലയിരിക്കലാം എന്നതിചനപ്പറ്റിയുാം അവർ െിന്തിച്ച് പനലക്കിയിപലല? ഇനി ഇതിന് (ഖുർആന്ന ) പശഷാം 

ഏചതലരു വൃത്തലന്തത്തിലലണ് അവർ വിശവസിക്കലൻ പ ലകുന്നത്?"(അഅ്റലഫ്:185)അതിനലൽ നീ മുസ്ിമലവുക! ഈ 

പലലകജീവിതത്തിലുാം , മരണപശഷമുള്ള  രപലലകത്തിലുാം നിനക്ക് സൗഭലരയങ്ങൾ പനടിചയടുക്കലാം. ഇസ്ലമിൽ 

പ് പവശിക്കലൻ നീ ഉപേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ 'അശ്ഹേു അൻ ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ്, വ അന്ന മുഹമ്മേൻ റസൂലുലലലഹ്' 

(അർത്ഥും : അല ല ലഹ ുവല ല ല ചത  ആരലധനക്ക ്  അർഹനോയി  മറ്റ ലര ു മ ി ചല ലന്ന ു ാം , മ ുഹമ്മേ ്  നബി  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

അലലലഹുവിൻ  ്റെ േൂതനലചണന്നുാം ഞലൻ സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു) എന്ന്  റയുക മലപ്തപമ പവണ്ടതുള്ളൂ.യമനിപലക്ക് 

പ് പബലധന  േൗതയവുമലയി  മുആേ ്  - يَِ ِ  َرض  ْنه ِ ّللاَّ َع - വിചന  നിപയലരിക്കുപമ്പലൾ മുഹമ്മേ ്  നബി റഞ്ഞ  -ملسو هيلع هللا ىلص-   

വലക്കുകളിചലലന്ന് ഇപ് കലരമലണ്:ഇബ്നു അബ്ബലസ് - يَِ ِ  َرض  َما ّللاَّ َعْنه  - നിപവേനാം: നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- മുആേ് ബ്നു ജബൽ -َِي  َرض 

َعْنه ِ ّللاَّ ِ - വിചന യമനിപലക്ക് നിപയലരിച്ചപപ്പലൾ അപേഹപത്തലട്  റഞ്ഞു: "പവേക്കലരിൽ ച ട്ട ഒരു ജനതയിപലക്കലണ് നീ 

പ ലകുന്നത്. അതിനലൽ അവചര നീ ആേയാം ക്ഷണിക്കുന്നത് 'ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ്' (അലലലഹുവലലലചത ആരലധനക്ക് 

അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല) എന്ന്  സലക്ഷയ്ാം  വഹിക്കുന്നതിപലക്കലയിരിക്കചട്ട !" -മചറ്റലരു  നിപവേനത്തിൽ 

ഇപ് കലരമലണുള്ളത് : അലലലഹുവിചന  ഏകനലക്കുന്നതിപലക്കലയിരിക്കചട്ട .- "അവർ അക്കലരയത്തിൽ നിചന്ന  

അനുസരിച്ചലൽ അലലലഹു അവരുചട പമൽ രലവിചലയുാം രലപ്തിയുമലയി എലലല േിവസവുാം അഞ്െു പനരചത്ത നിസ്തകലരാം 

നിർബന്ധമോെിയിരിെ ന്ന  എന്ന് അവചര അറിയിക്കുക. അക്കലരയത്തിൽ അവർ നിചന്ന അനുസരിച്ചലൽ 

അവരിചല സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവരിചല േരിപ്േരിപലക്ക് നൽത്കണ്ടതോയ ഒരു േലനധർമ്മും അലലലഹു 

അവരുചട  പമൽ നിർബന്ധമോെിയിട്ട ണ്ട  എന്ന്  അവചര  അറിയിക്കുക ."(മുസ്ിാം :19)അപതലചടലപ്പാം  

അലലലഹുവിന്  ുറചമ ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന സർവ്വതിൽ നിന്നുാം നീ ബന്ധവിപഛേനാം പ് ഖയല ിക്കുക! അപ് കലരാം 

ചെയ്യ ക എന്നത് ഇപ്ബലഹീാം നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  ിന്തുടർന്ന ഹനീഫിയ്യതിൻ് റെ (പനരലയ) വഴിയലണ്. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"നിങ്ങൾ ഇപ്ബലഹീമിലുാം അപേഹത്തിന്ചറ കൂചടയുള്ളവരിലുാം ഉത്തമമലയ ഒരു മലതൃക ഉണ്ടലയിട്ട ണ്ട്. 

അവർ തങ്ങള ചട ജനതപയലട്  ഇപ് കലരാം  റഞ്ഞ സന്ദർഭും: നിങ്ങള മലയുാം  അലലലഹുവിന്   ുറചമ നിങ്ങൾ 

ആരലധിക്കുന്നവയുമലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നു തീർച്ചയോയ ും ഞങ്ങൾ ഒഴിവലയവരലകുന്നു. നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ 

അവിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അലലലഹുവിൽ മലപ്താം വിശവസിക്കുന്നത് വചര എചന്നപന്നക്കുമലയി ഞങ്ങള ാം നിങ്ങള ാം 

തമ്മിൽ ശ പ്ത ുതയു ാം  വിപേ വഷവുാം  പ് കടമലവുകയു ാം  ചെയ്തിര ിക്കുന്നു ."(മ ു ാംതഹന :4)അപതലച ട ലപ്പാം  

ഖബറുകളിലുള്ളവചര അലലലഹു ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെ ന്നതോണ  എന്നുാം നീ വിശവസിക്കുക. അലലലഹു 

 റയുന്നു:"അചതന്തുചകലണ്ചടന്നലൽ അലലലഹു തചന്നയലണ് സതയമലയുള്ളവൻ. അവൻ മരിച്ചവചര ജീവിപ്പിക്കുാം. 

അവൻ ഏത് കലരയത്തിനുാം കഴിവുള്ളവനലണ്.അന്തയസമയാം വരിക തചന്നചെയ്യ ാം. അതിൽ യലചതലരു സാംശയവുമിലല. 

ഖബ്റുകളിലുള്ളവചര  അലലലഹു  ഉയിർറതഴ ത്ന്നല്പിെ കയ ും ചെയ്യ ാം ."(ഹജ്ജ് :6-7)അപതലചടലപ്പാം  

 രപലലകത്ത് അലലലഹു മനുഷയചര  വിെലരണ  ചെയ്യ ചമന്നുാം , അവരുചട പ് വർതനങ്ങൾെ  പ് തിഫലാം 

നൽക ന്നതോറണന്ന ും നീ വിശവസിക്കുക. അലലലഹു  റയുന്നു:"ആകലശങ്ങള ാം ഭൂമിയുാം അലലലഹു ശരിയലയ 



  

  

ലക്ഷയ്പത്തലചട സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓപരല ആൾെ ും തലൻ പ് വർതിച്ചതിന ള്ള പ് തിഫലാം നല്കചപ്പടലൻ 

പവണ്ടിയുമലണ് അത്. അവപരലട് അനീതി കലണിക്കചപ്പടുന്നതലല."(ജലഥിയഃ:22) 

"നീ  റയുക: ഞലൻ നിങ്ങപളലട് ഒരു കലരയാം മലപ്തപമ ഉ പേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അലലലഹുവിന് പവണ്ടി നിങ്ങൾ ഈരണ്ടു 

പ രലപയല ഒറ്റയലപയല നില്ക്കുകയുാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ െിന്തിക്കുകയുാം ചെയ്യണചമന്ന്. നിങ്ങള ചട കൂട്ട കലരന്ന് (മുഹമ്മേ് 

നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക്) യലചതലരു പ്ഭലന്തുമിലല. ഭയങ്കരമലയ ശിക്ഷയുചട മുൻപ  നിങ്ങൾെ  തലക്കീത് നല്കുന്ന വയക്തി 

മലപ്തമലകുന്നു അപേഹാം." 

(സബഅ്:46) 

നിൻ് റെ മരണപശഷാം അലലലഹുവിപലക്ക് -നിൻ് റെ പ്സഷ്ടലവിപലക്കലണ്- നീ മടങ്ങിചച്ചലല ന്നത് എന്ന കലരയാം നീ 

മനസ്സിലലക്കുക. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"മനുഷയന്ന് തലൻ പ് യത്തനിച്ചതലലലചത മചറ്റലന്നുമിലല എന്നുാം. 

അവൻ  ്റെ പ് യത്തനഫലാം വഴിചയ കലണിച്ച ചകലടുക്കചപ്പടുാം എന്നുമുള്ള കലരയവുാം. 

 ിന്നീട് അവന് അതിന് ഏറ്റവുാം  ൂർണ്ണമോയ പ് തിഫലാം നല്കചപ്പടുന്നതലചണന്നുാം, 

നിന്ചറ രക്ഷിതലവിങ്കപലക്കലണ് എലലലാം ചെന്ന് അവസലനിക്കുന്നചതന്നുാം." 

(നജ്മ്:39-42) 

സവന്താം ശരീരത്തിപലക്ക് നീ പനലക്കുക! െപ്കവലളസീമകളിപലക്ക് നിൻ  ്റെ കപണ്ണലടിക്കുക. അലലലഹു  റഞ്ഞതു പ ലചല: 

"ആകലശഭൂമികള ചട ആധി തയരഹസയചത്തപ്പറ്റിയുാം, അലലലഹു സൃഷ്ടിച്ച ഏചതലരു വസ്തതുചവപ്പറ്റിയുാം, അവരുചട 

അവധി അടുത്തിട്ട ണ്ടലയിരിക്കലാം എന്നതിചനപ്പറ്റിയുാം അവർ െിന്തിച്ച് പനലക്കിയിപലല? ഇനി ഇതിന് (ഖുർആന്ന ) 

പശഷാം ഏചതലരു വൃത്തലന്തത്തിലലണ് അവർ വിശവസിക്കലൻ പ ലകുന്നത്?" 

(അഅ്റലഫ്:185) 

അതിനലൽ നീ മുസ്ിമലവുക! ഈ പലലകജീവിതത്തിലുാം, മരണപശഷമുള്ള  രപലലകത്തിലുാം നിനക്ക് സൗഭലരയങ്ങൾ 

പനടിചയടുക്കലാം. ഇസ്ലമിൽ പ് പവശിക്കലൻ നീ ഉപേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ 'അശ്ഹേു അൻ ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ്, വ 

അന്ന മുഹമ്മേൻ റസൂലുലലലഹ് ' (അർത്ഥും: അലലലഹുവലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നുാം, 

മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലചണന്നുാം ഞലൻ സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു) എന്ന്  റയുക മലപ്തപമ 

പവണ്ടതുള്ളൂ. 

യമനിപലക്ക് പ് പബലധന േൗതയവുമലയി മുആേ് - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - വിചന നിപയലരിക്കുപമ്പലൾ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص-  റഞ്ഞ 

വലക്കുകളിചലലന്ന് ഇപ് കലരമലണ്: 

ഇബ്നു  അബ്ബലസ്  - يَِ ِ  َرض  َما ّللاَّ َعْنه  - നിപവേനാം : നബി മുആേ് -ملسو هيلع هللا ىلص-   ബ്നു  ജബൽ - يَِ ِ  َرض  َعْنه ِ ّللاَّ - വിചന  യമനിപലക്ക്  

നിപയലരിച്ചപപ്പലൾ അപേഹപത്തലട്  റഞ്ഞു: "പവേക്കലരിൽ ച ട്ട ഒരു ജനതയിപലക്കലണ് നീ പ ലകുന്നത്. അതിനലൽ 

അവചര നീ ആേയാം ക്ഷണിക്കുന്നത് 'ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ്' (അലലലഹുവലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിലല) 

എന്ന് സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നതിപലക്കലയിരിക്കചട്ട!" -മചറ്റലരു നിപവേനത്തിൽ ഇപ് കലരമലണുള്ളത്: അലലലഹുവിചന 

ഏകനലക്കുന്നതിപലക്കലയിരിക്കചട്ട.- "അവർ അക്കലരയത്തിൽ നിചന്ന അനുസരിച്ചലൽ അലലലഹു അവരുചട പമൽ 

രലവിചലയുാം രലപ്തിയുമലയി എലലല േിവസവുാം അഞ്െു പനരചത്ത നിസ്തകലരാം നിർബന്ധമോെിയിരിെ ന്ന  

എന്ന് അവചര അറിയിക്കുക. അക്കലരയത്തിൽ അവർ നിചന്ന അനുസരിച്ചലൽ അവരിചല സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 

അ വ ര ി ച ല  േ ര ി പ് േ ര ി പ ല ക്ക ്  നൽത്കണ്ടതോയ  ഒ ര ു  േ ല ന ധർമ്മും  അ ല ല ല ഹ ു  അ വ ര ു ച ട  പ മൽ 

നിർബന്ധമോെിയിട്ട ണ്ട  എന്ന് അവചര അറിയിക്കുക." 

(മുസ്ിാം:19) 

അപതലചടലപ്പാം അലലലഹുവിന്  ുറചമ ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന സർവ്വതിൽ നിന്നുാം നീ ബന്ധവിപഛേനാം പ് ഖയല ിക്കുക! 

അപ് കലരാം ചെയ്യ ക എന്നത് ഇപ്ബലഹീാം നബി - السَََّلمِ  َعلَْيهِ  -  ിന്തുടർന്ന ഹനീഫിയ്യതിൻ് റെ (പനരലയ) വഴിയലണ്. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 



  

  

"നിങ്ങൾ ഇപ്ബലഹീമിലുാം അപേഹത്തിന്ചറ കൂചടയുള്ളവരിലുാം ഉത്തമമലയ ഒരു മലതൃക ഉണ്ടലയിട്ട ണ്ട്. അവർ 

തങ്ങള ചട  ജനതപയലട ്  ഇപ് കലരാം   റഞ്ഞ  സന്ദർഭും: നിങ്ങള മലയു ാം  അല ല ലഹുവിന ്   ുറചമ  നിങ്ങൾ 

ആരലധിക്കുന്നവയുമലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നു തീർച്ചയോയ ും ഞങ്ങൾ ഒഴിവലയവരലകുന്നു. നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ 

അവിശവസിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അലലലഹുവിൽ മലപ്താം വിശവസിക്കുന്നത് വചര എചന്നപന്നക്കുമലയി ഞങ്ങള ാം നിങ്ങള ാം 

തമ്മിൽ ശപ്തുതയുാം വിപേവഷവുാം പ് കടമലവുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു." 

(മുാംതഹന:4) 

അപതലചടലപ്പാം ഖബറുകളിലുള്ളവചര അലലലഹു ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെ ന്നതോണ  എന്നുാം നീ വിശവസിക്കുക. 

അലലലഹു  റയുന്നു: 

"അചതന്തുചകലണ്ചടന്നലൽ അലലലഹു തചന്നയലണ് സതയമലയുള്ളവൻ. അവൻ മരിച്ചവചര ജീവിപ്പിക്കുാം. അവൻ ഏത് 

കലരയത്തിനുാം കഴിവുള്ളവനലണ്. 

അന്തയസമയാം  വരിക  തചന്നചെയ്യ ാം . അതിൽ യലചതലരു  സാംശയവുമിലല . ഖബ്റുകളിലുള്ളവചര  അലലലഹു  

ഉയിർറതഴ ത്ന്നല്പിെ കയ ും ചെയ്യ ാം." 

(ഹജ്ജ്:6-7) 

അപതലചടലപ്പാം  രപലലകത്ത് അലലലഹു മനുഷയചര വിെലരണ ചെയ്യ ചമന്നുാം, അവരുചട പ് വർതനങ്ങൾെ  

പ് തിഫലാം നൽക ന്നതോറണന്ന ും നീ വിശവസിക്കുക. അലലലഹു  റയുന്നു: 

"ആകലശങ്ങള ാം  ഭൂമിയുാം അലലലഹു ശരിയലയ  ലക്ഷയ്പത്തലചട  സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു . ഓപരല ആൾെ ും തലൻ 

പ് വർതിച്ചതിന ള്ള പ് തിഫലാം നല്കചപ്പടലൻ പവണ്ടിയുമലണ് അത്. അവപരലട് അനീതി കലണിക്കചപ്പടുന്നതലല." 

(ജലഥിയഃ:22) 

ഈ  റഞ്ഞചതലലലാം നീ സലക്ഷയ്ാം വഹിച്ചലൽ നീ മുസ്ിമലയി തീർന്നിരിെ ന്ന . അതിനലൽ -ഇതിന് പശഷാം- നീ 

അലലലഹുവിചന മലപ്തപമ ആരലധിക്കലവൂ. അവൻ  ഠിപ്പിച്ച  തന്ന രൂ ത്തിൽ നിസ്തകലരവുാം സകലത്തുാം പനലമ്പുാം -

സലധിക്കുചമങ്കിൽ- ഹജ്ജുാം  നീ  നിർവ്വഹിെണും. അതലലലത്ത  ആരലധനലകർമ്മങ്ങെ ും നീ  ചെയ്യലൻ 

 രിപ്ശമിക്കണാം. 

പ് ിൻ  ്െിുംഗ  തിയ്യതി: 19 - 11 - 1441 (ഹിജ്റ) 

പ്രന്ഥകർതോവ : പഡല. മുഹമ്മേ് ബ്നു അബ്ദിലലലഹ് അസ്സ ദഹാം 

ഇസ്ലമിക് തിപയലളജി, മുൻ ചപ് ലഫസർ. 

കുലലിയതു തർബിയ, ജലമിഅതുൽ മലിക് സഊേ് 

രിയലേവ്, സൗേി അപറബയ 
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10- അലലലഹു അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ വിലയാം പ് ല ിക്കുകയിലല . അവൻ് റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിലുാം  

അലലലഹുവിൻ് റെ അസ്തതിതവാം കൂടിപച്ചർന്നിട്ട മില്ല. .............................................................................. 10 

11-തൻ് റെ  സൃഷ്ടികപള ല ട ്  അപങ്ങയറ്റാം  േയലവലയ് ുള്ളവന ു ാം , അവപരല ട ്  അപങ്ങയറ്റാം  കലര ുണയ ാം  

ചെലരിയുന്നവനുമലണ് അലലലഹു. അതിനലലലണ് അവൻ നബിമലചര (ദേവേൂതന്മലർ) അയച്ചതുാം, പവേപ്രന്ഥങ്ങൾ 

അവതരിപ്പിച്ചതുാം. ..................................................................................................................................... 11 

12- സർവ്വതിൻ് റെയ ും രക്ഷലധികലരിയുാം അപങ്ങയറ്റാം കലരുണയാം ചെലരിയുന്നവനുമലണ് അലലലഹു. തൻ് റെ 

സൃഷ്ടികചള  മുഴുവൻ അന്തയനലളിൽ അവൻ വിെലരണ  ചെയ്യ ന്നതലണ് . അതിന്  മുൻപോയി അവരുചട  

ഖബറുകളിൽ നിന്ന് അവൻ അവചര ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെ ന്നതോണ . ഓപരല വയക്തിക്കുാം അവൻ 

ചെയ്ത ഓപരല നന്മയുചടയുാം തിന്മയുചടയുാം പ് തിഫലാം അവൻ നൽക ും. ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിൽ വിശവസിച്ച  

ചകലണ്ട് സൽകർമ്മങ്ങൾ പ് വർതിച്ച റവങ്കിൽ അവന് ശലശവതമലയ സുഖലനുപ്രഹങ്ങള ണ്ടലയിരിക്കുാം. 

ആചരങ്കിലുാം അലലലഹുവിചന നിപഷധിക്കുകയുാം, തിന്മകൾ പ് വർതിെ കയ ും ചെയ്തുചവങ്കിൽ അവന് 

കഠിനമലയ ശിക്ഷയലയിരിക്കുാം  രപലലകത്ത് ലഭിക്കുക. .................................................................................... 12 



  

  

13- അലലലഹു ആേമിചന മണ്ണിൽ നിന്നലണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപേഹത്തിൻ് റെ പശഷാം ആേമിൻ് റെ സന്തതികളലയ 

മനുഷയർ ച റ്റ ച രുകി. മനുഷയചരലലലാം ഒപര  ിതലവിൻ് റെയ ും മലതലവിൻ് റെയ ും സന്തലനങ്ങൾ എന്ന 

അർത്ഥതിൽ തുലലയ്രലണ്. ഒരു വിഭലരത്തിനുാം മചറ്റലരു കൂട്ടപരക്കലൾ യലചതലരു പപ്ശഷ്ഠതയുമിലല; ഒരു ജനതക്കുാം 

മചറ്റലരു ജനതയുചട പമലുാം യലചതലരു പ് പതയകതയുമിലല; അവരുചട ധർമ്മനിഷ്ഠയ റെ അടിസ്ഥലനത്തിലലലലചത. .... 13 

14- എലലല കുഞ്ഞുങ്ങള ാം ജനിച്ച  വീഴുന്നത് ശുദ്ധ്പ് കൃതിയിലലണ്. .................................................................... 14 

15- ഒരു മനുഷയനുാം  ല ിപയല മചറ്റലരലള ചട  ല ഫലാം പ റുന്നവനലപയല ജനിച്ച  വീഴുന്നിലല. ............................... 14 

16- മനുഷയചരചയലലലാം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ  ്റെ  ിന്നിലുള്ള ലക്ഷയ്ാം അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുക എന്നതലണ്. ..... 15 

17- ഇസ്ലാം  മനുഷയചന  - ുരുഷചനയുാം  സ്തപ്തീചയയുാം- ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു . അവരുചട  അവകലശങ്ങൾ ഇസ്ലാം  

 ൂർണ്ണമോയി അവർെ  നൽക ന്ന . അപതലചടലപ്പാം തലൻ നടത്തുന്ന തിരചഞ്ഞടുപ്പ കള ചടയുാം തൻ് റെ 

ചെയ്തികള ചടയുാം ഇട ലടുകള ചടയുാം ഉത്തരവലേിത്താം അവൻ് റെ പമൽ നിശ്ചയിക്കുകയുാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

അ വൻ് റെ  സ വ ന്ത ത്ത ി പ ന ല , അ വ ന ്  െ ു റ്റ  മ ു ള്ള വർത്െോ  ഉ  പ് േ വ പ മൽെിെ ന്ന  ഏ ച ത ല ര ു  

പ് വർതിയ റെയ ും ബലധയത അവൻ  ്റെ പമൽ തചന്നയലയിരിക്കുചമന്ന് അത്  ഠിപ്പിക്കുകയുാം ചെയ്യ ന്നു. .. 15 

18- തങ്ങള ചട  പമലുള്ള  ഉത്തരവലേിത്തങ്ങള ചടയുാം , തങ്ങൾ പ് വർതിെ ന്ന നന്മകൾെ  ലഭിക്കുന്ന  

പ് തിഫലത്തിൻ് റെയ ും, തിന്മകൾെ  ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയുചടയുാം കലരയത്തിൽ  ുരുഷന്മലരുാം സ്തപ്തീകള ാം 

തുലലയ്രലചണന്ന് ഇസ്ലാം ഓർമ്മറെെ ത ന്ന . ........................................................................................ 17 

19- സ്തപ്തീചയ ഇസ്ലാം ആേരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ുരുഷന്മലരുചട നലല  കുതിയലയലണ് അവചര ഇസ്ലാം  രിരണിച്ചിട്ട ള്ളത്. 

അവള ചട െിലവുകൾ  ുരുഷൻ് റെ ബലധയതയലയി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന് സലധയമലകുന്നിടപത്തലളാം 

അതിൽ ഇളവിലല. മകള ചട െിലവുകൾ  ിതലവിൻ് റെ പമലുാം, ഉമ്മയുചട െിലവുകൾ -പ് ലയ ൂർതിയ ും 

പശഷിയുചമത്തിയ- മകൻ  ്റെ പമലുാം, ഭലരയയുചട െിലവുകൾ ഭർതോവിൻ് റെ പമലുമുള്ള ബലധയതയലണ്. ... 18 

20- മരണാം  ജീവിതത്തിൻ് റെ ശലശവതമലയ  അന്തയമലല . മറിച്ച്  പ് വർതനങ്ങെ റെ പലലകത്തു  നിന്ന്  

പ് തിഫലത്തിൻ് റെ പലലകപത്തക്കുള്ള യലപ്ത മലപ്തമലണത്. മരണാം ശരീരചത്തയുാം ആത്മലവിചനയുാം ബലധിക്കുന്നു. 

ആത്മലവിൻ് റെ മരണചമന്നലൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള  അതിൻ് റെ പവർെോെോണ . അന്തയനലളിൽ 

ഖബറുകളിൽ നിന്ന് ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെറെെ ത്പോൾ ആത്മലവുകൾ അവയുചട ശരീരങ്ങളിപലക്ക് 

തിരിച്ച  വരുന്നതലണ്. മരണ പശഷാം ഒരലള ചടയുാം ആത്മലവ് മചറ്റലരലള ചട ശരീരത്തിപലക്ക് പ് പവശിക്കുകയിലല. 

മപറ്റചതങ്കിലുാം ജീവിയിൽ ഒരലള ചടയുാം ആത്മലവ്  ുനർജനിെ കയ മില്ല. .............................................. 19 

21- വിശവലസ രമലയ  ആറ്  സുപ് ധലനമലയ  അടിസ്ഥലനങ്ങൾ ഉൾറെോള്ളോൻ ഇസ്ലാം  ക്ഷണിക്കുന്നു . (1) 

അലലലഹുവിലുള്ള വിശവലസാം. (2) അലലലഹുവിൻ് റെ മലക്കുകളിലുള്ള വിശവലസാം. (3) പവേപ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള 

വിശ വ ലസാം . തൗറ ലത ് , ഇഞ്െീൽ , സബൂർ  പ ലല ുള്ളവ  -അവയിൽ  മന ുഷ യര ു ച ട  ദകകടത്തലുകൾ 

ഉൾറെെ ന്നതിന  മുൻപ - അലലലഹുവിൻ് റെ പവേപ്രന്ഥങ്ങളലയിരുചന്നന്നുാം, വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ അലലലഹു 

അവതരിപ്പിച്ച അവൻ് റെ സാംസലരമലചണന്നുാം വിശവസിക്കുന്നത് അതിൽ ച ട്ടതലണ്. (4) അലലലഹുവിൻ് റെ 

േൂതന്മലരലയ നബിമലരിലുാം റസൂലുകളിലുമുള്ള വിശവലസാം. നബിമലരിൽ അന്തിമനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യിലുള്ള 

വിശവലസവുാം അതിൽ ച ട്ടതലണ്. (5) അന്തയനലളിലുള്ള വിശവലസാം. ഐഹികജീവിതമലയിരുന്നു എലലലത്തിൻ  ്റെയ ും 

അ വ സ ല ന ച മ ങ്ക ി ൽ  ഈ  ജ ീ വ ി ത വ ു ാം  സ ർ വ്വത  ും  ത ീ ർത  ും  അ ന ല വ ശ യ വ ു ാം  

അർത്ഥശൂനയവ മോക മോയിര ന്ന . (6) അലലലഹുവിൻ  ്റെ വിധിനിർണ്ണയതില ള്ള വിശവലസാം. . 20 

22- അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലരലയ നബിമലർ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾെ  എത്തിച്ച  നൽക ന്ന 

സപന്ദശത്തിൻ് റെ കലരയത്തിൽ അബദ്ധ്ാം  സാംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്   ൂർണ്ണമോയ ും സുരക്ഷിതരലണ് . 

സലമലനയബുദ്ധ്ിപയല  സൽസവഭോവത്മോ അാംരീകരിക്കലത്ത  കലരയങ്ങള ാം  അവരിൽ നിന്ന ്  ഒരിക്കലുാം  

സ ാം ഭ വ ി ക്ക ു ക യ ി ലല . അ ല ല ല ഹ ു വ ിൻ്  റെ  കൽെനകൾ  ജ ന ങ്ങൾെ  എ ത്ത ി ച്ച   നൽകോൻ 

ഏൽെിെറെട്ടവരോണ  നബിമലർ. എന്നലൽ അവർെ  േിവയതവപമല  ദേവീകപമല  ആയ  യലചതലരു  

കഴിവുകള മിലല. മറിച്ച് മചറ്റലലല മനുഷയചരയുാം പ ലചലയുള്ള മനുഷയർ മലപ്തമലകുന്നു അവർ; അലലലഹു അവൻ് റെ 

സപന്ദശാം അവർെ  നൽക ന്ന  (എന്നതലണ് അവരുചട പ് പതയകത). .............................................................. 25 



  

  

23- അലലലഹുവിചന  മലപ്താം  ആരലധിക്കുക  എന്നതിപലക്കലണ്  ഇസ്ലാം  ക്ഷണിക്കുന്നത് . അടിസ്ഥലന രമലയ  െില 

ഇബലേതുകൾ (ആരലധനകൾ) അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 1- നിസ്തകലരാം. (അലലലഹുവിനുള്ള സ്തതുതികീർതനങ്ങത്െോറെ) 

നിൽെ കയ ും, വണങ്ങുകയുാം (റുകൂഅ്), സലഷ്ടലാംരാം ചെയ്യ കയുാം (സുജൂേ്), അലലലഹുവിചന സ്തമരിക്കുകയുാം, 

 ുകഴ്ത്തുകയുാം, അവപനലട് പ് ലർത്ഥിെ കയ ും ചെയ്യ ന്ന ആരലധനലകർമ്മമോണ  നിസ്തകലരാം. ഓപരല 

േിവസവുാം അഞ്െു തവണ നിർബന്ധമോയ ും നിസ്തകരിക്കണാം. നിസ്തകലരത്തിൻ് റെ പവളയിൽ എലലല ഭൗതിക 

പവർതിരിവ കെ ും മലഞ്ഞു പ ലകുന്നു. ധനികനുാം േരിപ്േനുാം പനതലവുാം അനുയലയിയുാം ഒപര നിരയിൽ നിന്നു 

ചകലണ്ടലണ് നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിെറെെ ന്നത . 2- സകലത്ത്. അലലലഹു നിശ്ചയിച്ച നിബന്ധനകള ചടയുാം 

കണക്കുകള ചടയുാം അടിസ്ഥലനത്തിൽ സമ്പന്നരുചട സവത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് െിലവഴിക്കചപ്പപടണ്ട, വർഷതിൽ 

ഒരിക്കൽ നൽകറെെ ന്ന, കുറച്ച് സമ്പലേയമലണത്. േരിപ്േർെ ും മറ്റ മലണ് സകലത്ത് നൽകറെെ ക. 3- 

പനലമ്പ്: പ്വതാം മുറിക്കുന്ന കലരയങ്ങളിൽ നിന്ന് റമേലനിൻ് റെ  കലിൽ സവന്തചത്ത  ിടിച്ച  ചവക്കുന്നതിനലണ് പനലമ്പ് 

എന്നു  റയുക. േൃഢനിശ്ചയവുാം ക്ഷമയുാം വളർതോൻ സഹലയകമലണ് പനലമ്പ്. 4- ഹജ്ജ്:  രിശുദ്ധ് മക്കയിചല 

അലലലഹുവിൻ് റെ ഭവനാം ലക്ഷയ്ാം ചവച്ച  ചകലണ്ട് സലധിക്കുന്നവർ തങ്ങള ചട ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടപത്തണ്ട 

തീർത്ഥോെനമോണ  ഹജ്ജ് . പ്സഷ്ടലവലയ  അലലലഹുവിപലക്ക്  എലലലവരുാം  ഒരു  പ ലചല  അഭയാം  പതടുന്ന  ഈ 

ആരലധനലകർമ്മതിൽ  ചങ്കടുക്കുന്ന എലലല മുസ്ിാംകള ാം തുലലയ്രലകുന്നു. അവർെിെയിൽ നിന്ന് എലലല 

നിലക്കുള്ള പവർതിരിവ കെ ും അതിർവരപ കെ ും ഹജ്ജിലൂചട നീങ്ങിപപ്പലകുന്നു. ................................ 27 

24- ഇസ്ലമിചല ആരലധനലകർമ്മങ്ങറെ പവർതിരിെ ന്ന പ് ധലന ഘടകങ്ങളിചലലന്ന്: അവയുചട രൂ വുാം 

സമയവുാം നിബന്ധനകള ചമലലലാം നിശ്ചയിച്ചത് അലലലഹുവലണ് എന്നതലണ്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- അവ നമുക്ക് എത്തിച്ച  തരിക 

മലപ്തമലണ് ചെയ്തത്. അതിൽ -ഇക്കലലാം വചര- ഒരു മനുഷയൻ് റെ കൂട്ടപലല കുറക്കപലല കടന്നുകൂടിയിട്ടിലല. പമൽ 

 റഞ്ഞ അടിസ്ഥലന രമലയ ഇബലേതുകൾ എലലല നബിമലരുാം  ഠിപ്പിച്ചവയിൽ ച ട്ടതലണ്. .................................. 29 

25. ഇസ്ലമിൻ് റെ പ് വലെകനലണ്  അബ്ദ ല ലയുചട  മകൻ മുഹമ്മേ ്  ഇപ്ബലഹീമിൻ് റെ മകനലയ .-ملسو هيلع هللا ىلص- 

ഇസ്തമലഈലിൻ് റെ സന്തതി രമ്പരയിൽ, പ്കിസ്തതലബ്ദാം 571 ൽ മക്കചയന്ന നലട്ടിലലണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്. 

മക്കയിലലയിരിചക്ക അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലയി അവിടുന്ന് നിപയലരിക്കചപ്പട്ട .  ിന്നീട് മേീനയിപലക്ക് അവിടുന്ന് 

 ലലയനാം ചെയ്തു. (പ് വലെകനലയി നിപയലരിക്കചപ്പടുന്നതിന് മുൻപ  തചന്ന) തൻ് റെ ജനങ്ങൾ നിലചകലണ്ടിരുന്ന 

വിപ്രഹലരലധനല രമലയ ആെലരങ്ങളിചലലന്നുാം അവിടുന്ന്  ങ്കുപെരലറിലലലയിരുന്നു. എന്നലൽ അവരുചട മലനയവുാം 

മഹത്തരവുമലയ എലലല നട ടികളിലുാം അവിടുന്ന് സഹകരിക്കുമലയിരുന്നു. നബിയലയി നിപയലരിക്കചപ്പടുന്നതിന് മുൻപ  

തചന്ന അതിമഹത്തരമലയ സവഭലവത്തിൻ് റെ ഉടമയലയിരുന്നു മുഹമ്മേ് നബി. അവിടുചത്ത ജനത 'അൽ അമീൻ' 

(വിശവസ്തതൻ) എന്നലയിരുന്നു അപേഹചത്ത സ്തപനഹപത്തലചട വിളിച്ചിരുന്നത്. നലൽെത  വയസ്സലയപപ്പലൾ അലലലഹു 

അവിടുചത്ത നബിയലയി നിപയലരിച്ച . അവിടുചത്ത സതയസന്ധത പബലധയചപ്പടുത്തുന്ന അതിമഹത്തരമലയ േൃഷ്ടലന്തങ്ങൾ 

ചകലണ്ട ്  അലലലഹു  അപേഹത്തിന ്   ിൻബലും നൽകി. അവയിൽ ഏറ്റവുാം  മഹത്തരമലയ  േൃഷ്ടലന്താം  

ഖുർആനോണ . എലലല നബിമലർെ ും നൽകറെട്ട േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവുാം വലുത് ഖുർആനോണ . 

നബിമലർെ  നൽകറെട്ട േൃഷ്ടലന്തങ്ങളിൽ ഇന്നുാം നിലനിൽെ ന്ന ഏകേൃഷ്ടലന്തവുാം അത് തചന്ന. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് 

അലലലഹു മതാം  ൂർണ്ണമോെി നൽക കയ ും, അവിടുന്ന് അത് ഏറ്റവുാം നലല രൂ ത്തിൽ ജനങ്ങൾെ  എത്തിച്ച  

നൽക കയ ും ചെയ്തപപ്പലൾ -63 വയസ്സലയിരിചക്ക- അവിടുന്ന് വഫലതലയി (മരണമടഞ്ഞു). മേീനയിലലണ് 

അവിടുന്ന്  മറവു  ചെയ്യചപ്പട്ടത് . നബിമലരുചടയുാം  േൂതന്മലരുചടയുാം   രമ്പരയിൽ അന്തിമനലണ്  അവിടുന്ന് . 

ഉ കലരപ് േമലയ  വിജ്ഞലനമുള്ള  സന്മലർഗവ ും, സൽകർമ്മങ്ങെിത്ലെ  നയിക്കുന്ന  സതയമതവുാം  

ചകലണ്ടലണ് അലലലഹു അവിടുചത്ത നിപയലരിച്ചത്. ജനങ്ങചള വിപ്രഹലരലധനയുചടയുാം നിപഷധത്തിൻ് റെയ ും 

അജ്ഞതയുചടയുാം ഇരുട്ട കളിൽ നിന്ന് ഏകനലയ അലലലഹുവിചന മലപ്താം ആരലധിക്കുന്നതിൻ് റെയ ും അവനിൽ 

വിശവസിക്കുന്നതിൻ് റെയ ും പ് കലശത്തിപലക്ക് നയിക്കുന്നതിനലയിരുന്നു അത്. അലലലഹു തൻ് റെ അനുമതിപയലചട 

നിപയലരിച്ച, അലലലഹുവിപലക്കുള്ള പ് പബലധകനലണ് എന്ന് അലലലഹു തചന്ന അവിടുചത്ത കുറിച്ച് സലക്ഷയ്ചപ്പടുത്തി. ... 30 

26- മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എത്തിച്ച  നൽകിയ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ് റെ വിധിവിലക്കുകൾ അലലലഹുവിൽ നിന്ന് 

മനുഷയരലശിക്ക് നൽകറെട്ട അവസലനചത്ത സപന്ദശമലണ്. അതിചല നിയമങ്ങൾ  ൂർണ്ണമോണ . ജനങ്ങള ചട 

മത രവുാം ഭൗതികവുമലയ എലലല നന്മകള ാം അതിലുണ്ട്. ജനങ്ങള ചട മതവിശവലസങ്ങള ാം, ജീവനുാം, സമ്പലേയവുാം, 

ബുദ്ധ്ിപശഷിയുാം, അവരുചട സന്തലനങ്ങചളയുാം സാംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലമിക നിയമങ്ങള ചട പ് ഥമ ലക്ഷയ്ങ്ങളിൽ 

ച ട്ടതലണ്. മുൻപ ള്ള മതനിയമങ്ങൾ അവക്ക് മുൻപ ള്ളതിറന അസലധുവലക്കി ചകലണ്ട് വന്നത് പ ലചല, 

ഇസ്ലമിൻ  ്റെ നിയമങ്ങൾ മുൻകഴിഞ്ഞ എലലല നിയമസാംഹിതകചളയുാം അസലധുവലക്കിയിരിക്കുന്നു. ............ 34 



  

  

27- അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- എത്തിച്ച  നൽകിയ ഇസ്ലാം മതമലലലത്ത മചറ്റലരു മതവുാം 

അലലലഹുവിങ്കൽ സവീകലരയമലല. അതിനലൽ ആചരങ്കിലുാം ഇസ്ലമലലലത്ത മപറ്റതു മതാം സവീകരിക്കുചന്നങ്കിലുാം അത് 

അവനിൽ നിന്ന് സവീകരിക്കചപ്പടുന്നതലല. ........................................................................................................ 35 

28- മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് അലലലഹു സപന്ദശമലയി നൽകിയ പ്രന്ഥമലണ് വിശുദ്ധ് ഖുർആൻ. പലലകങ്ങള ചട 

രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിൻ് റെ സാംസലരമലണത്. ഖുർആനിന  സമലനമലയ ഒരു പ്രന്ഥപമല, അതിചല ഒരു 

അദ്ധ്യലയത്തിന്  സമലനമലയ  ഒരു  അദ്ധ്യലയപമല  ചകലണ്ടുവരലൻ അലലലഹു  മനുഷയചരയുാം  ജിന്നുകചളയുാം  

ചവലല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചവലല വിളി ഇപപ്പലഴുാം ( രലജിതമലകലചത) നിലനിൽെ ന്ന . ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങചള 

 രിപ്ഭലന്തിയിലലക്കിയിരിക്കുന്ന അപനകാം സുപ് ധലനമലയ പെലേയങ്ങൾെ  ഖുർആൻ ഉത്തരാം നൽക ന്ന . 

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾെ  മുൻപ  അവതരിപ്പിക്കചപ്പട്ട അപത രൂ ത്തിൽ -അറബി ഭലഷയിൽ തചന്ന- 

ഖുർആൻ ഇന്നുാം സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിചന്നലരു അക്ഷരാം പ ലലുാം കുറയുകയുണ്ടലയിട്ടിലല. 

ആർെ ും ലഭയമലയ  നിലയിൽ വിശുദ്ധ്  ഖുർആനിൻ് റെ  തിപ്പ കൾ ലഭയമലണ് . തീർച്ചയോയ ും 

വലയിച്ചിരിപക്കണ്ട അതിമഹത്തരവുാം അതയത്ഭുതകരവുമലയ പ്രന്ഥമലണ് ഖുർആൻ. അറബ്നിയിൽ വലയിക്കലൻ 

കഴിയിചലലങ്കിൽ അതിൻ് റെ  രിഭലഷചയങ്കിലുാം വലയിച്ചിരിപക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതു പ ലചല മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട 

അദ്ധ്യല നങ്ങള ാം െരിപ്തവുാം സതയസന്ധരലയ നിപവേക രമ്പരകളലൽ സാംരക്ഷിക്കചപ്പട്ടിട്ട ണ്ട്. നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- സാംസലരിച്ച 
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40- അലലലഹുവിൽ വിശവസിക്കുകയുാം, അവചന അനുസരിക്കുകയുാം, അവൻ് റെ േൂതന്മലചര സതയചപ്പടുത്തുകയുാം 

ചെയ്തവരിൽ നിന്നലലലചത അലലലഹു പ് വർതനങ്ങൾ സവീകരിക്കുകപയല അവക്ക് പ് തിഫലാം നൽക കത്യോ 

ഇലല . ആരലധന ലകർമ്മങ്ങൾ  അല ല ലഹ ു  ന ിശ്ചയിച്ച  ര ൂ ത്തിൽ  ന ിർവ്വഹിച്ചോലല്ലോറത  അവൻ 

 രിരണിക്കുകയുമിലല. അലലലഹുവിചന നിപഷധിച്ച ഒരലൾെ  എങ്ങചനയലണ് തൻ് റെ പ് വർതനങ്ങൾെ  

അലലലഹു പ് തിഫലാം നൽകണറമന്ന  ആവശയചപ്പടലൻ കഴിയുക?! അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതന്മലരിലുാം , 

അവൻ് റെ പ് വലെകനലയ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യിലുാം വിശവസിക്കലചത ഒരലള ചടയുാം വിശവലസവുാം അലലലഹു 

സവീകരിക്കുകയിലല. ..................................................................................................................................... 77 

41- അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള  സപന്ദശങ്ങള ചടചയല ലലാം  ലക്ഷയ്ാം  ഒന്നലണ് : മതവുാം  മനുഷയനുാം  ഒരു  പ ലചല  

ഉണർന്ന യര കയ ും, മനുഷയൻ അലലലഹുവിൻ് റെ മലപ്താം അടിമയലവുകയുാം ചെയ്യ ക. മനുഷയൻ അവചന 

പ ലലുള്ള മറ്റ  മനുഷയരുചടപയല, ഭൗതികതയുചടപയല, അന്തവിശവലസങ്ങള ചടപയല അടിമതവത്തിൽ ച ട്ട ഴപറണ്ടവനലല. 

അതിനലൽ -നിനക്ക് വയക്തമലയി കലണലവുന്നത് പ ലചല- ഇസ്ലമിൽ വയക്തികചള േിവയതവവൽെരിെത്ലോ, 

അവർെ  അർഹതറെട്ട സ്ഥലനത്തിനപ്പ റാം അവചര ഉയർതത്ലോ ഇലല. അവചര അലലലഹുവിന്  ുറചമയുള്ള 

ആരലധയന്മലപരല രക്ഷിതലക്കപളല ആക്കുക എന്ന രീതിയുമിലല. ............................................................................ 79 

42- അലലലഹു ഇസ്ലമിൽ നിശ്ചയിച്ച കലരയങ്ങളിചലലന്നലണ് തൗബഃ ( ശ്ചലത്തല ാം). മനുഷയൻ തിന്മകൾ ഉപ ക്ഷിച്ച  

ചകലണ്ട് തൻ് റെ രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിപലക്ക് മടങ്ങലലണ് തൗബഃ എന്നതു ചകലണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം 

സവീകരിക്കുക എന്നത് മുൻകഴിഞ്ഞ എലലല തിന്മകചളയുാം ഇലലലചതയലക്കുന്നതലണ്. സാംഭവിച്ച  പ ലയ ചതറ്റ കൾ 

മലയ്ച്ച  കളയുന്ന പ് വൃത്തിയലണ് തൗബഃ. മനുഷയൻ തനിക്ക് സാംഭവിച്ച  പ ലയ ചതറ്റ കൾ -അലലലഹുവിൻ് റെ 



  

  

മുൻപിലല്ലോറത- ഒരു മനുഷയൻ് റെ മുൻപില ും ഏറ്റ   റഞ്ഞു കുമ്പസരിക്കണചമന്ന് ഇസ്ലാം  ഠിപ്പിക്കുന്നിലല.
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43- ഇസ്ലമിൽ മനുഷയനുാം അവൻ് റെ രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവുാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധാം തീർത ും ലളിതമലണ്. 

നിനക്കുാം അലലലഹുവിനുാം ഇടയിൽ ഒരു ഇടയലളൻ  ്റെ ആവശയമിലല. സൃഷ്ടികർതൃതവതിത്ലോ ആരലധനയിപലല 

അലലലഹുവിൻ് റെ  ങ്കലളികളലക്കി മനുഷയചന പ് തിഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം ശക്തമലയി വിലക്കുന്നു. ................. 84 

44- ഈ പലഖനത്തിൻ് റെ  രിസമലപ്തിയിൽ നലാം െില കലരയങ്ങൾ ഓർമ്മറെെ തറട്ട: കലലഘട്ടവുാം 
സലമൂഹിക  െുറ്റ  ലടുകള ാം  രലജയങ്ങള ാം  വയതയലസചപ്പടുന്നതിന ്  അനുസരിച്ച്  മനുഷയരുചട  െിന്തകളിലുാം  

ഉപേശലക്ഷയ്ങ്ങളിലുാം വയതയലസങ്ങൾ സവലഭലവികമലണ്. മനുഷയസമൂഹത്തിൻ് റെ ചമലത്താം പ് കൃതിയിൽ 

ച ട്ടതലണത്. അവൻ  ്റെ പ് വർതനങ്ങെ ും രീതികള ാം  രസ്ത രവിഭിന്നമലയിരിക്കുാം. അതിനലൽ അവർെ  

വഴികലട്ട ന്ന ഒരു മലർഗദർശി എപപ്പലഴുാം അനിവലരയമലണ്. അവചര ഒരുമിച്ച  നിർത ന്ന ഒരു വിശവലസസാംഹിത 

നിർബന്ധമോയ ും പവണ്ടതുണ്ട്. അവചര സാംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധികർതോറവത്ന്നോണും നിലചകലള്ള ന്ന 

ഒരലൾ. അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശത്തിൻ് റെ അടിസ്ഥലനത്തിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ നബിമലർ അക്കലരയാം 

നിറപവറ്റിയിരുന്നു. അവർ നന്മയുചടയുാം വിപവകത്തിൻ് റെയ ും വഴിയിപലക്ക് മനുഷയചര നയിച്ചവരലയിരുന്നു. 

അലലലഹുവിൻ് റെ മതനിയമങ്ങൾെ  പമൽ അവർ ജനങ്ങചള ഒരുമിച്ച  കൂട്ടി. അവർെിെയിൽ സതയവുാം 

നീതിയുാം  പ് കലരാം  വിധികൽെിച്ച . നബിമലർെ  ഉത്തരാം  നൽക ന്നതിറല ശുഷ്കലന്തിയുചടയുാം , 

പ് വലെകന്മലരുചട കലലഘട്ടപത്തലടുള്ള സലമീ യത്തിൻ് റെയ ും പതലതനുസരിച്ച് അവരുചട കലരയങ്ങൾ ശരിയലയി 

നിലചകലണ്ടു. എന്നലൽ മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- യുചട നിപയലരമനപത്തലചട അലലലഹുവിൽ നിന്നുള്ള സപന്ദശങ്ങൾെ  

അവൻ അന്തയാം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നലൽ നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- ക്ക് നൽകിയ സപന്ദശാം അവൻ നിലനിർത കയ ും, 

ജനങ്ങൾെ  സന്മലർഗമോയി അതിചന  അവൻ ഇവിചട  ബലക്കി  നിർത കയ ും ചെയ്തിരിക്കുന്നു . 

മ ന ു ഷ യർെ  പ്  ക ല ശ വ ു ാം , അ ല ല ല ഹ ു വ ി പ ല ക്ക ്  എ ത്ത ി ക്ക ു ന്ന  വ ഴ ി യ ി പ ല ക്ക ്  മ ലർഗദർശനും  

നൽക ന്നത മോക ന്ന  അത്. .............................................................................................................. 86 

45- അതിനലൽ -പഹ സുഹൃപത്ത!-! നിചന്ന ഞലനിതല ക്ഷണിക്കുന്നു. അന്ധമലയ അനുകരണവുാം നലട്ടലെലരങ്ങള ാം 

മലറ്റിചവച്ച  ചകലണ്ട്  നിചന്ന  സൃഷ്ടിച്ച  അലലലഹുവിൻ് റെ മലർഗതിൽ സതയസന്ധതപയലചട  എഴുപന്നറ്റ  

നിൽെ ക. നിൻ് റെ മരണപശഷാം നീ നിൻ് റെ രക്ഷിതലവലയ അലലലഹുവിപലക്കലണ് മടങ്ങലനിരിക്കുന്നത് എന്ന 

കലരയാം  ഓർെ ക. നിൻ് റെ സവന്താം  ശരീരത്തിപലക്കുാം , നിനക്ക്  െുറ്റ  ലടുമുള്ള  പ്  ഞ്െത്തിൻ് റെ 

െപ്കവലളസീമയിപലക്കുാം പനലക്കുക! രുണ ലഠാം ഉൾറെോള്ള ക! അതിനലൽ നീ മുസ്ിമലവുക; എങ്കിൽ നിനക്ക് 

നിൻ് റെ ഈ ജീവിതത്തിലുാം, മരണ പശഷമുള്ള നിൻ് റെ  ലരപ്തിക ജീവിതത്തിലുാം മഹത്തലയ സൗഭലരയാം നുകരലാം! 

ഇസ്ലാം സവീകരിക്കുന്നതിന് നീ ഇപ്ത മലപ്തപമ ചെപയ്യണ്ടതുള്ളൂ: "അശ്ഹേു അൻ ലല ഇലലഹ ഇലലലലലഹ്, വ അശ്ഹേു 

അന്ന മുഹമ്മേൻ റസൂലുലലലഹ്" (അലലലഹുവലലലചത ആരലധനക്ക് അർഹനോയി മറ്റലരുമിചലലന്നുാം, മുഹമ്മേ് നബി -ملسو هيلع هللا ىلص- 

അലലലഹുവിൻ് റെ േൂതനലചണന്നുാം ഞലൻ സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുന്നു) എന്ന് സലക്ഷയ്ാം വഹിക്കുക. അലലലഹുവിന് 

 ുറചമ  ആരലധിക്കചപ്പടുന്ന  സർവ്വതിൽ നിന്നുാം  നീ  ബന്ധവിപഛേനാം  നടത്തുക . മരണചപ്പട്ടവചര  അലലലഹു  

ഉയിർറതഴ ത്ന്നൽെിെ ന്നതോറണന്ന ും, അലലലഹുവിൻ് റെ വിെലരണയുാം , അവൻ ഒരുക്കി 

ചവച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയുാം പ് തിഫലവുാം സതയമലചണന്നുാം വിശവസിക്കുക. ഈ  റഞ്ഞ സലക്ഷയ്വെനാം നീ ഉച്ചരിക്കുകയുാം, 

ഇക്കലരയങ്ങൾ നീ വിശവസിക്കുകയുാം ചെയ്തലൽ അപതലചട നീ മുസ്ിമലയിരിക്കുന്നു. മുസ്ിമലകുന്നപതലചട അലലലഹു 

കൽെിച്ച മതനിയമങ്ങൾ നീ  ലലിക്കണാം. അഞ്െു പനരാം നിസ്തകലരാം നിർവ്വഹിെ ക, സകലത് നൽക ക, 

റമേലൻ മലസത്തിൽ പനലമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക, സലധിക്കുചമങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യ ക എന്നിങ്ങചനയുള്ള കലരയങ്ങൾ 

ഉേലഹരണാം. ............................................................................................................................................. 87 

 


